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 มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่       
18-20 มิถุนายน  พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยบูรพามีเจตจ านงมุ่งหวังให้การจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งนี้  ได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ซึ่ง
จะเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ ตลอดจน
เป็นโอกาสที่จะน าเสนอความรู้ต่างๆ สู่ประชาชนทั่วไป ในการสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของทะเลไทย และกระตุ้นจิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรอันล้ าค่าแหล่งนี้
ของประเทศต่อไป 

 ในฐานะมหาวิทยาลัยบูรพา  มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้า
สู่การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่  6 และขอขอบคุณคณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกฝ่าย  ผู้ให้การสนับสนุน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

     ค ากล่าวต้อนรับ 
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ปัจจุบันวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
เช่นเดียวกับการใช้ทรัพยากรทางทะเลของไทย ซึ่งมีการขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้ง
ที่ 6 ในปี 2561 เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลและ
ผลการวิจัยสภาพปัจจุบันของทรัพยากรทางทะเลของไทย องค์ความรู้ ใหม่ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าและหรือสร้างมูลค่าใหม่ให้กับทรัพยากรทางทะเล ตลอดจน 
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 นี้ยังได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
และการพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเป็นเวทีที่น าเสนอมุมมองต่อการพัฒนา
ประเทศที่มีความเก่ียวข้องกับนโยบายระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ อาทิ แนวทางการ
พัฒนาประเทศบนหลักเศรษฐกิจสีน้ าเงิน (Blue Economy) และการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือผลกระทบจากนโยบาย 
One Belt One Road ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคต จึงเป็นโอกาสอันดีที่
ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลในครั้งนี้ ประเมินสถานการณ์และน าไปสู่การประกาศ “ปฏิญญาบางแสน” (Bangsaen 
Declaration)  เพ่ือที่จะก าหนดทิศทางการวิจัย หรือกรอบการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
หรือศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการตอบโจทย์ต่อการพัฒนาของประเทศอย่าง
ยั่งยืนสืบไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมจัดงานนี้ให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
            

                      โดย ดร. พิชัย สนแจ้ง 
 

ประธานคณะกรรมการจัดงาน 
 

   สารจากประธานคณะกรรมการจัดงาน 
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แผนผังการจัดการประชุม 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 
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ผู้สนับสนุนการจัดงาน (หน่วยงานเอกชน) และ หน่วยงานผู้ร่วมจัดนิทรรศการ 
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   สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบรหิาร จัดการ
ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย 

เพ่ือความมั่นคง มัง่คัง่ และยั่งยืน 
 

เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์1,4, สุชาย วรชนะนันท์2, นาวาเอกวชิรพร วงศ์นครสว่าง3, 
นิติ พงศ์สุขเสถียร1, และวิภาดา ลลิตภัทรกิจ1 

1หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัย และ สถาบันวจิัยทรัพยากรทางน้้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ 
4อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 
ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย หมายถึง 

ผลประโยชน์ที่คนไทยทุกคนพึงได้รับจากทะเลหรือเกี่ยวเนื่องกับทะเลทั้งภายในและนอกน่านน้้าไทย ซ่ึงหมายรวมถึงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล 
เกาะ พื้นดินท้องทะเลใต้พื้นดินท้องทะเล และอากาศเหนือท้องทะเลด้วย ทั้งนี้จะครอบคลุมกิจกรรมทางทะเลทุกด้าน เช่น การประมง การ
พาณิชยนาวี การท่องเที่ยว การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การส้ารวจและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็ นต้น โดยมูลค่า
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจะหมายถึงคุณค่าของผลประโยชน์จากทะเลทั้งที่สามารถประเมินออกมาทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  จาก
การศึกษาสถานการณ์ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ แรงขับเคลื่อน (driver) แรงกดดัน 
(pressure) สถานภาพ (state) ผลกระทบ (impact) และการตอบสนอง (response) หรือ DPSIR โดยข้อมูลส้าหรับการวิเคราะห์ได้มาจากการ
ส้ารวจ เอกสาร บทความ หนังสือ รายงาน ภายในและต่างประเทศ ร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ส่วนกลางและในพื้นที่ จากนั้นน้ามาสังเคราะห์ สรุปผล แล้วน้าไปสอบทานเพื่อสรุปโดยการประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อีกหลายครั้ง 
โดยเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1.ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยประกอบด้วย รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมการต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทางทะเลทางโดยมี
ต้นทุนหลายๆ อย่างด้วยกัน แต่ที่เน้นในงานนี้ได้แก่ ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งหรือที่เรียกว่าต้นทุนข อง
ระบบนิเวศบริการทางทะเลซ่ึงเปรียบเสมือนฐานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

2.การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างสองมหาสมุทรส้าคัญของโลกโดยเชื่อมต่อผ่าน  “ระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่” (Large 
Marine Ecosystem; LME) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีและไม่มีชีวิตถึงสามแห่งด้วยกันได้แก่ Bay of Bengal (BoB) , 
Gulf of Thailand (GoT), และ South China Sea (SCS) เสริมด้วยการเป็นประเทศที่ถูกล้อมด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศถึงสองชั้น 
และยังมีพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงรอการหาทางออกและข้อสรุปร่วมกัน ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมในมิติที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลที่จะต้องทันและรองรับกับภัยคุกคามต่างๆ ในรูปแบบที่เพิ่มเติมจากเดิมและเพื่อเป็นส่วนสนับสนุน
ส้าคัญที่จะท้าให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างมั่งค่ัง และยั่งยืน 

3.ส้าหรับแรงกดดันที่ส้าคัญของผลประโยชน์ทางทะเลของไทยได้แก่กิจกรรมทางทะเลต่างๆ ที่โดยรวมมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่
ชัดเจนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในรูปปริมาณและมูลค่า และแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นการลดลงในบางกิจกรรม ได้แก่ การประมง การ
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม แต่ก็ยังคงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตกิจกรรมทางทะเลจะมีประเภทและจ้านวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจะขยายตัว
ลงไปในเขตทางทะเลที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นเพราะผลของปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่มาจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ประชากรในระดับโลกและภูมิภาค (ยกเว้นในกรณีของไทย) ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในภาพรวมและข้อจ้ากัดของอุปทานจากกิจกรรม
ทั้งทางบก ผนวกกับปัจจัยขับเคลื่อนในระดับประเทศที่ยังคงเน้นการพัฒนาโดยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวน้ามาตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และในอนาคต โดย
เห็นได้จากความพยายามของภาครัฐทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และแผนที่มุ่งผลักดันให้ประชาชนคนไทย หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซ่ึงก็
ได้รับการตอบสนองอย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมการทางทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างขาดการควบคุมที่เหมาะสม เป็นเหตุให้
ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล 
พะยูน โลมา และวาฬ และระบบนิเวศต่างๆ ทางทะเลและชายฝั่ง ซ่ึงเป็นฐานของกิจกรรมเหล่านั้น เส่ือมโทรมลงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
อย่างต่อเนื่อง กว้างขวาง และรุนแรงจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ อนึ่งจากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ตามจังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งหมด
พบว่า ปัญหามลพิษทางทะเลโดยเฉพาะประเด็นขยะทะเล และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสองปัญหาที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด 

4.นอกจากปัญหาการเสื่อมโทรมของต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ส่งผลต่อกิจกรรมทางทะเลท้า
ให้ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยลดลงแล้วยังมีข้อค้นพบอีกว่าจากการบริหารจัดการทางทะเลที่ ขาดการพิจารณาที่รอบด้านและ
ท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบเป็นผลท้าให้ ผลประโยชน์ทางทะเลดังกล่าวไม่ได้ตกอยู่ในมือของคนไทยในสัดส่วนที่ควรจะเป็น ซ่ึงมีกรณีตัวอย่าง
ทั้งที่ได้ เกิดขึ้นแล้ว ก้าลังเกิด และที่จะเกิดขึ้น พอสังเขปดังต่อไปนี้  

- การพาณิชยนาวี: ซึ่งประกอบด้วย เรือ ท่าเรือ อู่ต่อและซ่อมเรือ บุคลาการด้านการพาณิชยนาวี และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจ
การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น ประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ การขาดแนวทาง การจัดการ สนับสนุน และ
ส่งเสริมที่ ชัดเจน เหมาะสม และจริงจัง โดยเฉพาะจากภาครัฐ 
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- การประมง: นอกจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมงภายในประเทศที่เป็นปัญหาใหญ่ในส่วนของทรัพยากรประมงเองแล้ว 
การเข้ามาลักลอบท้าการประมงในเขตทางทะเลของไทยโดยชาวประมงของประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นต้นเหตุของการสูญเสียผลประโยชน์ทาง
ทะเลของไทยอีกทางหนึ่งซ่ึงถึงแม้จะดูไม่มากในรูปของตัวเงินแต่จากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาพบการเปลี่ยนแปลงไปชนิด
ของสัตว์น้้าที่เป็นเป้าหมายในการจับจากปลามังกร มาเป็นสัตว์น้้าจ้าพวกหมึก และปลิงทะเล สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ว่า อาจเกิดการลด
จ้านวนลงอย่างมาก หรือการสูญพันธุ์ของปลามังกร นอกจากนี้ในบันทึกการจับกุมหลายครั้งได้พบข้อมูลการหยั่งความลึกของท้องทะเลใน
บริเวณที่ท้าการประมงอีกด้วย เร่ืองนี้จึงมีประเด็นความมั่นคงทางทะเลของประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย 

- การท่องเท่ียว: ได้แก่กรณีที่นักท่องเที่ยวจากฐานที่พักนอกประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลภายในประเทศได้
โดยตรงอย่างเช่นกรณีของการท่องเท่ียวด้าน้้าดูปะการังที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล อีกกรณีได้แก่ การที่คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวกับการสอนด้าน้้าลึกทั้งสองกรณี ส่งผลให้คนไทยซ่ึงเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลเท่าที่ควรจะ
เป็น นอกเหนือจากการที่ทรัพยากรเหล่านั้นถูกท้าลาย และการขาดความสามารถในการควบคุมดูแลที่เหมาะสม 

- การส้ารวจและผลิตพลังงาน: กรณีนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส้ารวจและผลิตพลังงาน
โดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องกับการที่ส่ิงก่อสร้างเพื่อกิจกรรมส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลจะเร่ิมทยอยกันหมดอายุสัมปทานลงโดยตามที่ระบุไว้
ในสัญญาจะต้องมีการร้ือถอนโดยบริษัทผู้รับสัมปทานตามล้าดับ แต่จาก ประเภท จ้านวน และขนาดของแท่นเหล่านั้น ค้าถามจึงอยู่ที่ว่าอะไร
คือทางออกที่ดีที่สุดส้าหรับเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาทุกมิติอย่างรอบคอบ เปิดเผย และโปร่งใส เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางทะเลกับประเทศ
สูงสุดโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด  

จากข้อมูลข้างบนจะเห็นได้ว่า ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยก้าลังประสบกับปัญหาหลายด้านด้วยกันทั้งในระดับของปัจจัย
ขับเคลื่อนหลักของไทยได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น การมุ่งเน้นให้ประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง 
กิจกรรมทางทะเลที่จะเพิ่มมากขึ้นก้าลังเปลี่ยนไป จากเดิม ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมลง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบในวงกว้าง ซ่ึงโดยรวมแล้วจะส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศได้ ในรูปของความมั่นด้านต่างๆ ได้แก่ ความ
มั่นคงทางด้าน อาหาร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ส่วนบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ การที่ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศตกอยู่ใน
สภาพเช่นนี้มาจากหลายสาเหตุด้วยกันซ่ึงสามารถมองเร่ิมจากความตระหนักของคนในชาติถึงโอกาสที่มีเกี่ยวกับทะเลหากแต่ไม่ได้ใช้โอกาสนั้น
ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม การเติบโตของภาคธุรกิจที่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่มักจะมุ่งผลก้าไรโดยให้ความส้าคัญน้อยในส่วนของต้นทุนทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ท้าให้มีการใช้ประโยชน์ของทั้งสองภาคส่วนอย่างขาดความระมัดระวังและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ส่วนภาครัฐ รูปแบบในการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวก็แยกกันอยู่ภายใต้หน่วยงานจ้านวนมากโดยขาดการท้างานร่วมกันอย่าง
เหมาะสม ต่างคนต่างท้าตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและทิศทางของแต่ละส่วนงานแบบแยกส่วนไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของผลประโยชน์
ทางทะเลที่มีลักษณะเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน กล่าวคือการออกแบบการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวขาดการมองแบบ
องค์รวมอย่างเหมาะสม ซ่ึงก็หมายรวมถึง กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจ
ทางวิชาการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมกับบริบทของไทยก็ยังขาดอยู่อีกไม่น้อย และเมื่อผนวกกับ
พัฒนาการของโลกในเรื่องของผลประโยชน์ดังกล่าวที่เปลี่ยนไปอย่างมากทั้ง ความรู้ แนวคิด และขีดความสามารถ ในการใช้ศักยภาพจากทะเล
ในภาพรวมท้าให้สถานการณ์การบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลของไทยอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 

ส้าหรับข้อเสนอแนะเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยที่น้าเสนอไว้ข้างต้นนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
ความพยายามที่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าตัวโดยเฉพาะต้องปรับเปลี่ยนหลักคิดในเรื่องนี้ใหม่ ทั้งนี้เพราะพัฒนาการของโลกในการให้
ความส้าคัญเกี่ยวกับทะเลได้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาระยะหนึ่งแล้วในขณะที่ประเทศไทยมีพัฒนาการในเร่ืองนี้ช้ามาก การตอบสนองในเรื่องนี้
เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนของสังคมไทย ซ่ึงประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน และสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการ ท้า
ความเข้าใจ วางแผนในระดับต่างๆ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผน จากภาควิชาการ มุ่งให้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเอา
ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก การใช้ประโยชน์จากทะเลรูปแบบต่างๆ ต้องให้ความส้าคัญกับต้นทุนต่างๆ โดยไม่ด้าเนินกิจกรรมจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับ  แก้ไขผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นแล้วรวมทั้งป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร่งปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ 
ภายในประเทศที่เกี่ยวกับทะเลให้สอดคล้องกับระเบียบโลกเพื่อให้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเกิดกับประเทศอย่าง มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ภายใต้อ้านาจและสิทธิของไทยที่พึงมีพึงได้ 
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การเพ่ิมมูลค่าอัญมณจีากทะเล 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ทอง ทองนพคุณ 
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
ไข่มุกเปรียบได้กับราชินีอัญมณีแห่งท้องทะเล เพราะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น ยังให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนโยน และสง่างาม

ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม  ไข่มุกธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทาง
ชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะท้าการหลั่งสารหรือน้้ามุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคาย
เคือง เนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง ท้าให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการท้าไข่มุกปลอม
เกิดขึ้น และเนื่องจากไข่มุกที่มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติค่อนข้างพบได้ยาก ท้าให้ไข่มุกถูกน้ามาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพ
และเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามความต้องการของตลาด  

โดยทั่วไปทั้งไข่มุกเล้ียงและไข่มุกธรรมชาติ ทั้งมุกน้้าจืดและมุกน้้าเค็ม จะมีสีขาวนวลและมีความวาว ขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน
ไป ไข่มุกน้้าเค็มที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุด คือไข่มุกด้าจากทะเลใต้ ซ่ึงพบครั้งแรกที่หมู่เกาะตาฮิติ จึงมีชื่อเฉพาะอย่างเป็นทางการว่า 
"แบล็คตาฮิเตียน เพิร์ล (Black Tahitian Pearl)" เนื่องจากพบได้ยากและ  มีสีด้ามันวาวโดดเด่น ภายหลังมีไข่มุกสีเทาที่เรียกว่า ไข่มุกอะโกยา 
(akoya) เป็นไข่มุกเลี้ยงน้้าเค็มที่มีการเพาะเลี้ยงครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงทั้งในประเทศญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลี ย 
ส้าหรับไข่มุกอะโกยา (akoya) ที่ขายในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะน้าเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่น  และเมื่อไม่กี่ปีมานี้สีที่นิยมได้แก่สีน้้าตาล 
(Chocolate pearl) และ สีทอง (Golden Pearl) ซ่ึงเป็นสีที่หายากและมีราคาสูงมากและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนปัจจุบัน ด้วยความหายาก
ของบางสี ท้าให้มีการย้อมไข่มุกด้วยสีย้อมอินทรีย์ต่างๆ แต่ความคงทนของสีต่้า สามารถหลุดลอกด้วยสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ในครัวเรือน
ระหว่างใช้งานได้ ปัจจุบันมีการหลอกขายไข่มุกสีต่างๆเพิ่มขึ้น และไทยต้องรับไข่มุกทั้งธรรมชาติและย้อมมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น บริษัทย้อม
ไข่มุกส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงไข่มุกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการน้าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน โดยกรรมวิธีและเทคนิคของ
แต่ละบริษัทในการย้อมไข่มุกให้ได้สีต่าง ๆ ตามที่ตลาดต้องการเป็นเร่ืองที่ไม่เปิดเผย 

นาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการปรับปรุงคุณภาพวัสดุในต่างสาขา ต่างรูปแบบ แต่ในการน้ามาประยุกต์ในอุตสาหกรรมอัญ
มณียังมีไม่มากนัก ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่จะต่างกันเมื่อขนาดอนุภาคมีขนาดเล็กลงระดับนาโนเมตร ท้าให้สามารถน้าการปลูกอนุภาค
ระดับนาโนเมตรลงบนผิวไข่มุกนั้นจะท้าให้สีของไข่มุกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวโลหะที่ใช้และขนาดของอนุภาค ดังนั้นการปลูกอนุภ าค
โลหะมีค่าระดับนาโนเมตรลงบนผิวของไข่มุกจะท้าได้ง่ายด้วยอุปกรณ์การย้อมในห้องปฏิบัติการ และชนิดและขนาดของอนุภาคระดับนาโน
โลหะที่ได้ช่วยให้ได้ไข่มุกสีต่างกัน มีความวาว และความคงทนของสีที่ไม่หลุดลอกได้ง่ายเหมือนกับการย้อมด้วยสารอินทรีย์หรือสีย้อม โ ดย
สามารถควบคุมขนาดอนุภาค ความเข้มสี ได้จากความเข้มข้นของสารละลายโลหะตั้งต้น ตัวรีดิวส์ และเวลาในการย้อม โดยอนุภาคระดับนาโน
เมตรของโลหะเงิน สามารถให้สีไข่มุกสีด้า น้้าตาล เหลืองทอง และอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะทอง สามารถให้สีไข่มุกสีชมพู ถึงม่วง และ
ไข่มุกสีอะโกยา สีเทา สามารถได้จากการใช้สารละลายของโลหะทองแดง โดยสามารถท้าได้ทั้งไข่มุกน้้าจืดและน้้าเค็ม โดยสีที่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิว
ของไข่มุกด้วย ผลการวิจัยท้าให้ได้ไข่มุกสีต่างกันได้แก่ เหลือง น้้าตาล เทา เทาอมฟ้า ชมพู ม่วง ด้า โดยผลงานทั้งหมดได้จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา และตีพิมพ์บทความวิจัย ผลงานวิจัยนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้ไข่มุก และลดการน้าเข้าจากต่างประเทศได้ 

นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับทางทะเลได้แก่การน้าทรายทะเล (SiO2) มาท้าการผลิตเป็นโอปอล ซ่ึงเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่
ประกอบด้วยอนุภาคซิลิกาและน้้าเป็นองค์ประกอบ  (SiO2.nH2O) โดยท้าการน้าทรายมาละลายและสังเคราะห์ทางเคมีขึ้นใหม่  โดย
ท้าการศึกษาความเข้มข้น ตัวเร่งปฏิกิริยา และเวลาในการสังเคราะห์ 
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ความท้าทายความส าเร็จการจัดการพื้นที่ 
คุ้มครองทางทะเล ประเทศไทย ภาคสอง 

สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์1* ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง2 ธรณ ์ธ ารงนาวาสวัสดิ์3  
ปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี4 สุชาย วรชนะนันท์ 3 สราวุธ ศิริวงศ์5 

 

1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

5คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

 

ทั่วโลกมีเป้าหมายการเพิ่มพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเลที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ถึงร้อยละ 10 ภายในปี 
พ.ศ. 2563  ขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลประมาณร้อยละ 5.6 จากพื้นที่ในเขตทะเลของประเทศไทย 
(National maritime zone  200 ไมล์ทะเล) และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้มากขึ้นในระยะเวลาสิบ
ปีจากนี้  การจัดการพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลในประเทศไทยที่ผา่นมามปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลเพียงไร เป็นประเด็นที่น่า
จับตามอง  

ความท้าทายความส้าเร็จในการจัดการพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลของประเทศไทยกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDG 14)  มีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ  อาทิ  การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลเพื่อให้เห็นภาพ
กว้าง ก้าหนดให้มีการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ควบคู่กัน  การผสานกรอบแนวคิดว่าด้วยการบูรณาการและการให้
ความส้าคัญกับระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง  ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ประสบความส้าเร็จยังต้องค้านึงถึงความ
เหมาะสมหรือขอบเขตของพื้นที่คุ้มครอง ความต่อเนื่องของกลไกและกระบวนการท้างาน ความมั่นคงและโปร่งใสของระบบ
การเงิน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล  ความเข้มแข็งของผู้น้าและชุมชน และพันธมิตรร่วมท้างาน  นอกจากนี้
แนวทางการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในอนาคตยังต้องค้านึงถึงปัจจัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การสร้างศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในเชิง
นิเวศวิทยาและสังคม (social-ecological resilience) เป็นสิ่งจ้าเป็นและต้องท้าควบคู่กันไป    

 
 

 



 
 

ฐ 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

มุมมองต่อกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ทางทะเล

ในอนาคต 
 

 พวงทอง อ่อนอุระ 
ที่ปรึกษากฎหมายนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
ประเทศไทยมีแผ่นดินติดกับทะเลสองด้าน คือด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกา ส่วนด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทย มี

พื้นที่เขตทางทะเลประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝั่งทะเลรวม 3,010 กิโลเมตร (ด้านอ่าวไทย 1,972.5 กิโลเมตร และด้านอันดามัน 
1,037.5 กิโลเมตร)1 การแบ่งอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ของไทยประกอบด้วย 1) น่านน้้าภายใน (Internal Water) 2) ทะเลอาณาเขต 
(Territorial Sea) 3) เขตต่อเน่ือง (Contiguous Zone) 4) เขตไหล่ทวีป (Continental Shelf Zone) และ 5) เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ (Exclusive 
Economic Zone หรือ EEZ) และเม่ือพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทย จะเห็นได้ชัดว่าน่านน้้าไทย (Thai Waters) มีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิด 
(Semi-enclosed Sea) ที่ถูกล้อมด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ทะเลไทยหรือน่านน้้าไทยมี
ความส้าคัญต่อประเทศไทยในหลากหลายสาขาของการใช้ประโยชน์จากทะเลไทย ที่ส้าคัญๆ ได้แก่ 1) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิต (Living Resources) 
เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญส้าหรับคนไทยและแหล่งท้ามาหากินของพี่น้องคนไทยที่ประกอบธุรกิจประมง ทั้งการจับสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองกับการ
ประมง 2) ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต (Non-Living Resources) ได้แก่ น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆ 3) เส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้า 
(Transportation and Carriage of Goods by Sea) เป็นต้น 

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ด้าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความม่ันคงของชาติทางทะเล ในห้วงนโยบาย
ความม่ันคงแหง่ชาติทางทะเล (พ.ศ. 2548 – 2552) มาถึงปัจจุบัน (ปี 2557) สรุปเรื่องส้าคัญได้ 6 เรื่อง ดังน้ี 1) การเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนา
ก้าลังทางเรือ 2) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 3) การคมนาคมขนส่งทางทะเลและกิจการพาณิชยนาวี 
4) การด้าเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 5) การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ประสานการปฏิบัติใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และ 6) การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลทาง
สมุทรศาสตร์ ธรณีวิทยา นโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความม่ันคงทางทะเล ทั้งน้ีในห้วงการด้าเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาการด้าเนินงานที่
ส้าคัญ 2 ประการ 

ปัญหาส้าคัญของการด้าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ  
                 1. ข้อจ้ากัดในการด้าเนินการตามนโยบาย 

1.1 ด้านบุคลากร มีจ้านวนบุคลากรจ้ากัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ขาดการส่งเสริมและพัฒนา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ  

1.2) ด้านงบประมาณ มีงบประมาณจ้ากัดไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย อันกระทบต่อประสิทธิภาพในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติและความม่ันคงทางทะเลอย่างมาก 
                 2. ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ มีความซ้้าซ้อน และขาดการบูรณาการ ท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
รวมไปถึงความไม่ชัดเจนของขอบเขตอ้านาจตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ยังคงเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญในการปฏิบัติงานและด้าเนินการตามนโยบาย
ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเลอีกด้วย 

กลุ่มปัญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการทางทะเลของภาครัฐประกอบกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอย่างขาด

ความรับผิดชอบและการควบคุม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างรวดเร็ว ทะเล
กลายเป็นพื้นที่รับภาระต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างรุนแรง อาทิ  การก่อ
มลพิษทางทะเล การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท้าประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ การท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing หรือรู้จักกันในช่ือ “IUU Fishing” การขาดการควบคุม
กิจการของภาคเอกชน ฯลฯ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ัน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลดังกล่าว
ข้างต้น ยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมด้วย เช่น ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจเอก 
ขนาดใหญ่ ธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก และชุมชนท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการประมง ทั้งยังบีบให้ผู้ประกอบการประมงต้องออกไปแสวงหา
ประโยชน์ในเขตประมงของประเทศอื่น อันน้าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอันเน่ืองจากการท้าประมงอีกด้วย เช่น การที่ไทยได้รับใบเหลืองจาก
สหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นประเทศที่น้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าจากประเทศไทย โดยกล่าวอ้างว่าไทยไม่มีกฎหมายประมงที่ทันสมัยและไม่มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรประมงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ        
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แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเลไว้ โดยมีสาระส้าคัญว่า เพื่อจัดการและควบคุม
การใช้ทะเลให้มีความสงบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการด้าเนินกิจกรรมของทุกฝ่ายร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อปกป้อง รักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญของทะเลและปลูกจิตส้านึกใน
การรักษาทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อจัดท้าและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะเลโดยองค์กรของ
รัฐ ดังน้ัน จึงพอสรุปได้ว่า การพัฒนากฎหมายทะเลของไทยแบบบูรณาการจึงเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่งที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลในภาพรวม 
จึงถูกน้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากประเด็นความส้าคัญของความม่ันคง
ทะเลของไทยจนมีการจัดท้าแผนฯ และปฏิบัติตามแผนฯ มาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดี การจัดท้าและพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทย
แบบบูรณาการตามที่ก้าหนดรวมไว้เป็นหน่ึงในวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเล มีความส้าคัญมาก ทั้งน้ี เพราะหลังจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2554 ท้าให้ไทยมีความจ้าเป็นต้องพัฒนา
กฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีตาม UNCLOSA 1982 อย่างจริงจังโดยมีกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
สถานการณ์ทางทะเลในอนาคต ซึ่งนอกจากจะต้องสอดคล้องกับแผนความม่ันคงชองชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 ฉบับปัจจุบันแล้ว ยังจะต้องหมาย
รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย  

ผู้เขียนจึงขอน้าเสนอมุมมองต่อกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ทางทะเลในอนาคต 
โดยวิเคราะห์จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเทียบเคียงกับ 1) หลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทะเลไทย 2) กฎหมายทางทะเลที่ไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แล้วจัดท้าข้อเสนอแนะประเด็นส้าคัญที่จะต้องพิจารณาในขั้นตอนการพัฒนากฎหมาย
ทางทะเลของไทยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

1) ในฐานะภาคีของ UNCLOS 1982 ไทยจะต้องรวบรวมพันธกรณีทั้งหมดที่ไทยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับน้ีในทุกสาขาของกิจกรรมทาง
ทะเลอย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและใช้อ้างอิง  

2)  ในแต่ละสาขากิจกรรมทางทะเล ให้ผู้เกี่ยวข้องท้าการส้ารวจ รวบรวม และจัดท้าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สะดวกต่อการสืบค้น เกี่ยวกับ
ตราสารระหว่างประเทศต่างๆ ที่จัดท้าขึ้นในรูปแบบของความตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement) จรรยาบรรณต่างๆ (Code of 
Conduct) หรือแผนปฏิบัติการสากล (International Plan of Action) ทั้งที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally-binding Instrument) และไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย (Non Legally-binding Instrument) ที่มีการจัดท้าภายหลังเข้าเป็นภาคี UNCLOS 1982 แล้ว ว่ามีทั้งหมดจ้านวนเท่าใด มีสาระส้าคัญ
อะไรบ้างที่ไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 

3) เร่งสืบค้นและรวบรวมงานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนากฎหมายทางทะเล เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ไทยจะต้องท้า แล้วน้าสิ่งที่จะต้องท้าน้ันมาจัดล้าดับความส้าคัญก่อนหลัง 

4) รวบรวมกฎหมายทางทะเลที่ไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันทุกฉบับ ทั้งระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายล้าดับรอง ของทุกสาขาของกิจกรรม
ทางทะเล เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและท้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Review and Update) ของกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

5) ผลจากการด้าเนินการตามข้อ 4 เราจะทราบว่ากลุ่มกฎหมาย/กฎข้อบังคับใดบ้างท่ีจ้าเป็นต้องยกเลิก เพราะมีบทบัญญัติที่ล้าสมัย ไม่
เหมาะสมที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมทางทะเลในสาขาน้ันๆ ต่อไป กลุ่มใดบ้างที่จ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย
เหมาะกับสถานการณ์ทางทะเลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

6) ไทยจ้าเป็นต้องเร่งจัดท้ากฎหมายทางทะเลในภาพรวม และต้องสอดคล้องกับนโยบายทางทะเลของชาติ (National Marine Policy) 
เช่นเดียวกับหลายประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายทางทะเลของไทย มีแต่เพียงแผนความม่ันคงฯ เท่าน้ัน หากไม่มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
ทะเลไทยให้ชัดเจน ก็ไม่สามารถพัฒนากฎหมายทางทะเลได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

7) พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลในทุกกิจกรรมทางทะเล ควรจะต้องช่วยกันน้าเสนอประเด็นปัญหา/ข้อขัดข้องอันเกิด
จากการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับที่ตนรับผิดชอบอย่างอิสระ โปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
น้ันๆ อย่างแท้จริงและกฎหมายน้ันจะเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง 

มุมมองที่ผู้เขียนขอเน้นคือ 1) การพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยจ้าเป็นต้องสร้างกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมทางทะเลแบบ
องค์รวม เปิดช่องให้มีการบูรณาการระหว่างบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง มิใช่บูรณาการแต่เพียงค้าพูด แต่ไม่สามารถปฏิบัติจริง โดยการ
ยกเลิกกฎหมายที่มุ่งแต่จะให้อ้านาจหน่วยงานเท่าน้ัน แต่จ้าเป็นต้องมองในภาพรวมของกิจกรรมทางทะเลในสาขาน้ันเป็นหลัก 2) ควรมีหน่วยรับผิดชอบ
หลักในการพัฒนากฎหมายทางทะเลในภาพรวมอย่างจริงจัง เพื่อด้าเนินการตามข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์มาข้างต้น 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 

18 มิถุนายน 2561 (Resources and Maritime) 
7.30-9.00  ลงทะเบียน/ติดโปสเตอร ์
ห้องประชุม แสนสุข 3 (R1) แสนสุข 5 (R2) แสนส าราญ 2-3 (R3) แสนส าราญ 1 (R4)  
9.00-10.00 

 
International Year of the 
Reef (IYOR 2018) เสวนา 
“ทิศทางการบริหารจดัการแนว
ปะการังในประเทศไทย” 
ด้าเนินรายการโดย  
ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน และ 
ดร.นลินี ทองแถม 

น้าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพและ
นิเวศวิทยา 

น้าเสนอผลงานด้าน
ผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล  
“ประเด็นเร่งด่วน
ภายใต้ผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล” 
 

น้าเสนอผลงานด้าน
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
 

10.00-10.30 การน้าเสนอโปสเตอร ์อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.30-12.00 

 
น้าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพและ
นิเวศวิทยา  

10.30 – 11.00 
น้าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพและ
นิเวศวิทยา 

น้าเสนอผลงานด้าน
ผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล  
“ประเด็นเร่งด่วน
ภายใต้ผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล” 
 
 
 

น้าเสนอผลงานด้าน
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
 

11.00-12.00 
เสวนา “Marine Taxonomy 
นักอนุกรมวิธานทางทะเลสูญ
พันธุ์จริงหรือ ?” ด้าเนินรายการ
โดย ดร.สเุมตต์ ปุจฉาการ 

12.00-13.00 อาหารกลางวัน 

12.30-13.00 การน้าเสนอโปสเตอร ์

13.00-14.15 เสวนา เร่ือง “One World One Ocean” ผลประโยชน์ชาติ เศรษฐกิจโลก  
บนทะเลสีคราม (ทิศทางการพัฒนาประเทศ : Blue economy ผลประโยชน์ชาติทางทะเล, One Belt One Road, 
EEC) โดย ดร.พิชยั สนแจ้ง, ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, รศ.ดร.โสภารัตน์ จารสุมบัติ, คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม และ  
คุณคณิศ แสงสุพรรณ ตัวแทนจากโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

14.15-15.15   กล่าวต้อนรับ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 กล่าวต้อนรับ โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
 กล่าวรายงาน  โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 กล่าวเปดิงาน และ  Keynote Address  โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี 

15.15-15.35 ประธานในพิธีมอบโล่ท่ีระลึกแก่ผู้สนับสนุน 
15.35–15.45 ประธานในพิธีให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สถาบันการศึกษา 
15.45-16.00 ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ / อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
16.00-17.45 น้าเสนอผลงานด้าน

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา 

น้าเสนอผลงานด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา 

น้าเสนอผลงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและพื้นที่คุ้มครอง 
 

น้าเสนอผลงานด้าน
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

17.45-18.30 การประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย (ห้องประชุมใหญ่) 
18.30-21.30 งานเล้ียงรับรอง 



 
 

ณ 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการ 

การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 
(The 6th Marine Science Conference) 

วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 
 
19 มิถุนายน 2561 (Impact day) 

8.00-9.00  การน้าเสนอโปสเตอร ์
ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ ่
9.00-10.30  เสวนา เรื่อง “การกัดเซาะชายฝั่ง: สถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาในประเทศไทย” ด้าเนินรายการโดย 

อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 
10.30-10.45 อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร ์
ห้องประชุม แสนสขุ 3 

(R1) 
แสนสขุ 5 

(R2) 
แสนส าราญ 2-3 

(R3) 
แสนส าราญ 1 

(R4) 
10.45-12.00  เสวนาเร่ือง 

ปรากฏการณ์น้้าเปลี่ยน
สี: องค์ความรู้และแนว
ทางการจัดการ
ผู้ด้าเนินการเสวนา:  
ผศ.ดร.อนุกูล  
บูรณประทีปรัตน์ 

เสวนา “พื้นที่
คุ้มครองทางทะเลกับ
การเชื่อมโยง SDG 
14” 
ผู้ด้าเนินการเสวนา:  
รศ.ดร.สุวลักษณ์  
สาธุมนัสพันธุ ์ 
 

น้าเสนอผลงานด้านชีววิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

การเสวนา “ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อการจัดการ
ผลประโยชน์ชาติทางทะเล
อย่างยั่งยืน โดย  
ศ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ ์
(อาหารว่างเสิร์ฟในห้อง
ประชุม) 

12.00-13.00 อาหารกลางวัน 
ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ ่ แสนส าราญ 1 

(R4) 
13.00-13.45 บรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองต่อกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทย” 

โดย อาจารย์พวงทอง อ่อนอุระ 
การเสวนา “ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อการจัดการ
ผลประโยชน์ชาติทางทะเล
อย่างยั่งยืน (ต่อ) 
(อาหารว่างเสิร์ฟในห้อง
ประชุม) 

13.45-15.00 เสวนาเร่ือง บทบาทของชุมชนตอ่การวิจัยทะเลไทย 
15.00-15.15 อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร ์
ห้องประชุม แสนสขุ 3 

(R1) 
แสนสขุ 5 

(R2) 
แสนส าราญ 2-3 

(R3) 
15.15-17.30 น้าเสนอผลงานด้าน

ความหลากหลายทาง
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

น้าเสนอผลงานด้าน
ประมงและเพาะเล้ียง  
 

น้าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพและ
นิเวศวิทยา  
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการ 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
20 มิถุนายน 2561 (Innovation and management) 

8.00-9.00  การน าเสนอโปสเตอร์ 
ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ ่
9.00-10.00 เสวนา เรื่อง “New and More Value of the Sea” โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และ  
คุณเพราลัย  นุชหมอน ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล กรมประมง 
ด้าเนินการเสวนาโดย ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ 

10.00-10.15 อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร ์
ห้องประชุม แสนสขุ 3 

(R1) 
แสนสขุ 5 

(R2) 
แสนส าราญ 2-3 

(R3) 
แสนส าราญ 1 

(R4) 
10.15-12.00 น้าเสนอผลงาน

ด้านความ
หลากหลายทาง
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม  
 

น้าเสนอผลงาน
ด้านความ
หลากหลายทาง
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม  
 

บรรยายพิเศษ เรื่อง  
“การเพิ่มมลูค่าอัญมณีจาก
ทะเล” โดย  
รศ.ดร.พิมพ์ทอง  
ทองนพคุณ  
(10.15-10.45) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หญ้าทะเล 
 โดย รศ.ดร.อัญชนา  
ประเทพ 

น้าเสนอผลงานด้าน
เทคโนโลยีทางทะเล  

12.00-13.00 อาหารกลางวัน 
ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ ่

13.00-14.30 เสวนา “การจัดการและสถานการณ์ขยะทะเล”  
โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

14.30-15.00 การสรุปผลการประชุม (Bangsaen Declaration) 
15.00-16.00 

 
พิธีมอบรางวัล และเสนอเจ้าภาพจัดงานประชุมครั้งท่ี 7 และพิธีปิดงานประชุม 
โดย อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

อาหารว่างและเครื่องดืม่ (ระหว่างพิธีมอบรางวัล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ต 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 
ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 

การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 
(The 6th Marine Science Conference) 

วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 
 

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขาชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

นิเวศวิทยา 
แสนสุข 3 (R1) 

9:00-10:00 “International Year of the Reef (IYOR 2018) 
เสวนาทิศทางการบริหารจัดการแนวปะการังในประเทศไทย”                      
โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน  ดร.นลินี ทองแถม และ อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 

10.00-10.30 อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร ์
 ประธาน:                 ดร.นลิน ีทองแถม       
 รองประธาน:            ผศ.ดร.นรินรัตน์ คงจันทร์ตรี 

10:30-10:45 EA026R อิทธพิลของฤดูกาลต่อการเปลีย่นแปลงอาการสีชมพูในปะการังโขด 
เมธินี อยู่เจริญ, Beatriz Estela Casareto, Toshiyuki Suzuki, Yoshimi Suzuki และ 

Aussanee Meekaew 
10:45-11:00 EA047R ความหลากหลายทางพันธุกรรมเบื้องต้นของสาหร่าย Symbiodinium 

ในปะการัง 2 ชนิดจากอ่าวไทยท่ีอนุมานจากล้าดับนิวคลโีอไทด์ของ Internal 
Transcribed Spacer–2 

อัญชลี จันทร์คง, นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี และ วันศุกร์ เสนานาญ 
11:00-11:15 EF010R ผลผลติขั้นต้นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภเูก็ต 

ปฐมพงศ์ พรามณีโชติ, สุธินี สินธุก, กรอร วงษ์กา้แหง และ พลชาติ โชตกิาร 
11.15-11.30 EA082R การแพร่กระจายและความหนาแน่นของทากเปลือย Jorunna 

funebris บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี  
ชูชัย เรืองจรูญ, บัญชา นิลเกิด และ สราวุธ ศิริวงศ์ 

11:30-11:45 EF025R การศึกษาสถานภาพแนวปะการังในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
และอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็ 
สุธีรชัย สมทา, อศลย์ มีนาภา, สุวรรณ พิทักษ์สินธร, วีระ ขุนไชยรักษ์ และ ประยูร พงศ์พันธ์ 

11:45-12:00 EF035R ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างประชาคมปะการังกับประชาคมปลา
แนวปะการัง บริเวณหมูเ่กาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี

อศลย์ มีนาภา, นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร, ธดิารัตน์ น้อยรักษา และ วิภูษิต มัณฑะจติร 
12.00-13.00 อาหารกลางวัน 
16:00-16:15 EF038R องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวยัและตัวอ่อน

ปะการังในแนวปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา 
ลลิตา ปัจฉิม, สุมาลัย จุลนวล, ชัยมงคล แย้มอรณุพัฒนา, ทิพวิมล รัตนะวงวาล และ นลินี ทองแถม 

16:15-16:30 EA015R รูปแบบการอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับฟองน้้าทะเล บริเวณ เกาะโลซิน 
จังหวัดปัตตาน ี

อุดมศักดิ์ ดรุมาศ, สุภาพร ผ้าสมบุญ และ รัชนี พุทธปรีชา 
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ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
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(The 6th Marine Science Conference) 
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วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชวีภาพ และนิเวศวิทยา (ต่อ) 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ    

และนิเวศวิทยา (ต่อ) 
แสนสุข 3 (R1) 

16:30-16:45 EF001R ผลการอนุบาลชิ้นส่วนปะการังโขดในบ่ออนุบาลบนบกสถานีวิจัย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง ชลบุร ี

สมภพ รุ่งสุภา 
16:45-17:00 EF029R สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะตดิบนขาแท่นผลิตปโิตรเลยีม จ. สงขลา 

ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง, ปยิพรรณ เหมนุกลู, พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร, วินัย ปราณสุข,  
สิริลักษณ์ สุทธินันท์, วจิิตรา สังข์แสน, ชิตชนก เสวตร์เวช, อรทัย กาญจนพรหม  

และ จินตนา ปลาทอง 
17:00-17:15 EA046R ชนิดพันธ์ุปลาหมสูีที่พบบริเวณแท่นผลติปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี, สุชา มั่นคงสมบูรณ์, อุกกฤต สตภูมินทร์,  
วรรณฑกา ธิตภิาธร และ สุวรรณา ภาณุตระกูล 

17:15-17:30 EF004R การศึกษาเปรยีบเทียบลกัษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและ
แนวปะการังธรรมชาต ิ

รังสิวุฒิ แก้วแสง, ภาสิณี วรชนะนันท์ และ สุชาย วรชนะนันท ์
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชวีภาพ และนิเวศวิทยา  

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ  และ

นิเวศวิทยา 
แสนสุข 5 (R2) 

 ประธาน:                ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล       
 รองประธาน:           ดร.กรอร วงษ์ก าแหง 

9:00-9.:15 EA036R การรุกรานของกุ้งขาวแวนาไม Penaeus vannamei Boone, 1931 บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของประเทศไทย 

สุวรรณา ภาณุตระกูล และ วันศุกร์ เสนานาญ 
9:15-9:30 EA034R สถานภาพของม้าน้้าในน่านน้้าไทย 

รติมา ครุวรรณเจริญ และ ชนม์ ภู่สุวรรณ 
9:30-9:45 EA005R องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งเคย (Acetes spp.) บริเวณชายฝั่ง

จังหวัดระยอง 
อลงกรณ์ พุดหอม, นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร, กฤษนัยน ์เจริญจิตร และ กาญจนา หริ่มเพ็ง 

9:45-10:00 EA007R รายงานการพบปไูก่ชนิด Epigrapsus politus Heller, 1862 (Decapoda: 
Gecarcinidae) ครั้งแรกของประเทศไทย และรายงานการแพร่กระจายเพิ่มเติมของปูไก่ก้าม
โต (Discoplax magna Ng & Shih, 2014) บริเวณแหลมพันวา จงัหวัดภูเก็ต 

เรืองฤทธิ์ พรหมด้า และ จรัสศรี อ๋างตันญา 
10.00-10.30 อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร ์
10:30-10.45 EA076R สถานภาพและความหลากหลายของปลาทะเลไทย และขอ้สังเกตของการจัดจา้แนก

ใหม่ของกลุ่ม Percomorphs ใน Nelson (2016) 
ชวลิต วิทยานนท ์

10.45-11:00 EA012R การพบหอยทะเลที่เป็นชนิดพันธ์ุต่างถิ่น Mytella charuana (d’Orbigny, 1842) 
(Bivalvia: Mytilidae) ครั้งแรกในประเทศไทย 

กิติธร สรรพานิช, ธีระพงศ์ ด้วงดี และ ธเนศ พุ่มทอง 
11:00-12.00 เสวนา “Marine Taxonomy นกัอนุกรมวิธานทางทะเลสูญพันธุจ์ริงหรือ”  

ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ  ดร.จารุวัฒน์ นภีตะภัฎ คุณทัศพล กระจ่างดารา และ คุณเรืองฤทธิ์ พรหมด า 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา (ต่อ) 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

นิเวศวิทยา 
แสนสุข 5 (R2) 

 ประธาน:                ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ       
 รองประธาน:           ดร.กรอร วงษ์ก าแหง 

16:00-16:15 EF019R การศึกษาเบื้องต้นของการกระจายและความชุกชุมของ  
Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเกต็ 

รัชกร ศิริจารุกุล, กรอร วงษ์กา้แหง และ พลชาต ิโชติการ 
16:15-16:30 EF002R ชีววิทยาเบื้องต้นของกุ้งเมดูซ่า Latreutes anoplonyx, Kemp, 1914 ที่อาศัย

ร่วมกับแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Cnidaria: Scyphozoa) 
ธนกฤต คุ้มเศรณี, ชนะ เทศคง, ดวงทิพย์ อู่เงิน, ปรารถนา ควรดี และ ศิรประภา ฟ้ากระจา่ง 

16:30-16:45 EA066R ความสมัพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างชนิดปลาหมสูีจากบริเวณแท่น 
ผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

วันศุกร์ เสนานาญ, สุชา มั่นคงสมบูรณ์, อุกกฤต สตภูมินทร์, นรินทร์รัตน์ คงจนัทร์ตรี  
และ สุวรรณา ภาณุตระกูล 

16:45-17:00 EA006R สังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บนหาดหิน ภาคใตต้อนล่าง ประเทศไทย 
กริ่งผกา วังกุลางกูร และ เรืองฤทธิ์ พรหมด้า 

17:00-17:15 EA048R ความชุกชุมของปลาวัยออ่นและไข่ปลาบรเิวณแท่นประกอบกิจการปิโตรเลียมใน 
อ่าวไทย 

สุชา มั่นคงสมบูรณ์, สุวรรณา ภาณุตระกูล, เผชิญโชต จิตเศรณี, ฮภิชาติ เติมวชิชากร และ  
วรรณฑกา ธิตภิาทร 

17:15-17:30 EA052R องค์ประกอบพรรณไม้ปา่ชายเลนบ้านเกาะลอย ต้าบลพังราด  
จังหวัดระยอง 

เบญจวรรณ ชิวปรีชา, สมถวิล จริตควร และ วิชญา กันบัว 
17:30-17:45 EF009R แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017) ที่พบบริเวณ

เกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
ธันยพร พูลสวัสดิ์, นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ และ ส้าอางค์ ลวนางกูร 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล “ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

“ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” 
แสนส าราญ 2-3 (R3) 

 ประธาน:           ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์      
 รองประธาน:      รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพนัธ ์

9.00-9.15 BA002R การประยุกต์ใช้กรอบระบบบัญชี SEEA-TSA ส้าหรับการประเมินความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 

ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ,์ วัชริน มีรอด และ กฤษดา บา้รุงวงศ์ 
9.15-9.30 BA003R การพฒันากรอบการจัดท้าระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้้าเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่

เหมาะสมส้าหรบับริบทประเทศไทย 
วัชริน มีรอด, ยวุนันท์ สันติทวีฤกษ ์และ กฤษดา บา้รุงวงศ์ 

9.30-9.45 BA004R การพัฒนากรอบระบบบญัชี SEEA ส้าหรับสาขาการประมง 
กฤษดา บ้ารุงวงศ์, ยุวนันท ์สันติทวีฤกษ์ และ วัชริน มีรอด 

9.45-10.00 BA010R การจัดการประมงทะเลในประเทศไทย: นิยามประมงทะเลและการพึ่งพาแรงงาน 
สุภางค์ จันทวานิช, เผดิมศักดิ์ จารยะพนัธุ์, จาริต ติงศภัทยิ์ 

 และ นธิิศ ธรรมแสงอดิภา 
10.00-10.30 อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร ์
10:30-10:45 BF001R บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่งกรณีศึกษาต้าบลไม้รูด  

อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
จริยา ศรเกลี้ยง, รัตนา เต้ียเย, ธน เย็นเปิง, วรันธรณ์ แกว้ทันค้า และ จัสมิน ผลเจริญ 

10:45-11:00 BA005R แนวทางการป้องกันและแกไ้ขปญัหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย 
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, นิติ พงศ์สุขเสถียร และ วภิาดา ลลิตภัทรกิจ  

11:00-10:15 BA006R การจัดการขยะทะเลที่เหมาะสมสา้หรับประเทศไทย 
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ,์ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ และ นิติ พงศ์สุขเสถียร 

11:15-11:30 BA008R ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งท่ีใช้ในกิจการปิโตรเลียมในทะเล: 
การจัดท้าปะการังเทียมจากขาแทน่ 

ศุภิชัย ตั้งใจตรง, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ,์ นิติ พงศ์สุขเสถียร และ วภิาดา ลลิตภทัรกิจ 
11:30-11:45 BA007R แนวทางการป้องกันและแก้ไขปะการังเสื่อมโทรมในประเทศไทย 

ธรรมศักดิ์ ยีมิน, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, นิติ พงศ์สุขเสถียร  
และ วภิาดา ลลิตภัทรกจิ 

11:45-12:00 BA009R แนวทางบริหารจัดการพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย 
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, นิติ พงศ์สุขเสถียร  

และ วภิาดา ลลิตภัทรกจิ 
12.00-13.00 อาหารกลางวัน 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา การจัดการทรัพยากรทางทะเล และพื้นที่คุ้มครอง 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา การจัดการทรัพยากรทางทะเล และพื้นที่คุ้มครอง แสนส าราญ 2-3 

(R3) 
  ประธาน:               รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์     
  รองประธาน:          ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนนัท ์

16:00-16:15 MF001R การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ศุภพร เปรมปรีดิ์, ทิพยอ์ุสา แสงสว่าง, สุเทพ ขันชัย และ สวุิทย ์สารสิทธิ์ 

 16:15-16:30 MF003R การจัดการป่าชายเลนโดยการมสี่วนร่วมของ 4 ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน: ความ
เป็นมา สถานการณ์ปจัจุบันและความท้าทายในอนาคต 

จตุรงค์ คงแก้ว, เยาวนจิ กิตติธรกุล และ ก้องเกยีรติ กิตติวัฒนาวงศ์ 
16:30-16:45 MF004R สถานภาพแนวปะการังและการจัดการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 

ปรารพ แปลงงาน, ทรงธรรม สุขสวา่ง, สุรชาญ สารบัญ, นก มาลยัแดง, ศรันยุ สัจจารักษ ์ 
โชคชัย ช่วยระเทพ, สุนทร จันทิปะ และ ประสิทธิ ์มีทรัพย์ 

16:45-17:00 MF005R การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งต่อการเปลีย่นแปลงหลังภัยพิบัติสึนามิ 2004: 
กรณีศึกษา ต้าบลเกาะกลาง อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

อดิเรก มากผล, เยาวนจิ กิตตธิรกุล และ พลชาต ิโชติการ 
17:00-17:15 MF006R การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า 

ในประเทศไทย 
พัชราภรณ์ เยาวสุต, สุรศักดิ์ ทองสุกดี, อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์, 

 สุระชัย ภาสดา, ธีรวัตร เปรมปรี, ราชาวดี จันทรา และ สุหทัย ไพสานฑ์กุล 
17.15-17.30 MA003R การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PSR ในการวิเคราะหส์ถานการณ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งในประเทศไทย 
สุหทัย ไพสานฑก์ุล, ดิษยอ์ร อิทธิอริยสนุทร, อมราวดี วิจิตร, ศักดิ์อนันต ์ปลาทอง  

และ สุวลกัษณ์ สาธุมานัสพันธุ์ 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แสนส าราญ 1 

(R4) 
  ประธาน:               รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร     
  รองประธาน:           ผศ.ดร.สุริยันณ์ สาระมูล 

9.00-9.15 OA013R ระยะเวลาพ้านักของมวลน้้าในอ่าวไทยตอนใน ในแต่ละฤดูกาล 
ดุษฎี หลีนวรัตน์ และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ 

9.15-9.30 OA036R การศึกษาระยะเวลาพ้านักน้้าตามฤดูกาลที่ทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ธนัสพงษ์  โภควนิช และอนุกูล บูรณประทีปรัตน์ 

9.30-9.45 OA016R กระแสน้้าชายฝั่งที่เกิดจากคลื่นบรเิวณชายหาดบางแสน จงัหวัดชลบุร ี
อนุกูล บูรณประทีปรัตน,์ ปาลิตา สุนทรารชุน,  

เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลยก์ิจกุล และ ตะวัน ผลารักษ์ 
9.45-10.00 OF009R การจ้าลองระดับน้า้และกระแสน้้าในอ่าวไทยโดยใช้แบบจ้าลองน้้าขึ้นน้้าลงและคลื่น 

คชาภรณ์ เจตนาวณิชย ์และ สุริยัณห์ สาระมูล 
10.00-10.30 อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
10.30-10.45 OF025R การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง 

ชนกพร ค้าพระ, ปกรณ์ หล้าสวัสดิ,์ จิตราภรณ์ ฟักโสภา และ สุชาย วรชนะนันท์ 
10:45-11.00 OF021R การใช้แบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากตะกอนลุม่

น้้าปากบารา จังหวัดสตลู 
ณัฐธิดา จันทศิริ, สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์, วรินธา วศินะเมฆินทร์,  

คมสัน ทองแถม  และ  ศิริสุข เพ็ชรช้านาญ 
  ประธาน:               ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกลุ     
  รองประธาน:          ผศ.ดร.ปัทมา สิงห์รักษ์ 

11:00-11:15 OA005R องค์ประกอบทางธรณีเคมีและการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบนิเวศของโลหะบาง
ชนิดในตะกอนดินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

สุจารี บุรีกุล, สุปรานี วัฒนาพงษากุล, และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชยักุล 
11:15-11:30 OF015R การจ้าแนกแหล่งก้าเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) 

ในตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 
อนุช เหนือคลอง, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และ ดนยั ทิพย์มณ ี

11:30-11:45 OF017R บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ใน
แท่งดินตะกอนจากชายฝั่งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา 

พัชรินทร์ ฉิมดิษฐ์, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกลุ และ ดนยั ทิพย์มณี 
11:45-12:00 OA020R การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนบริเวณ ปากแม่น้้า 

แม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง 
ทรงเผ่า สมัชชานนท์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ ์
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 

12:00-12:15 OF023R การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนตามห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิเวศทางทะเล อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

ธนวันต์ ผาด้า , ถนอมศักดิ์ บุญภักดี , อภิญญา นวคุณ  
และ พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจนว์ัฒนา 

12.15-13.00 อาหารกลางวัน 
 สาขา สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ

และนิเวศวิทยา 
แสนส าราญ 1 

(R4) 
  ประธาน:               รศ.ดร.จารุมาศ เฆฆสัมพันธ์     
  รองประธาน:          ดร.สุจารี บุรีกุล 

16:00-16:15 EF042R ไอโซโทปเสถียรของคารบ์อน และไนโตรเจนของสารอินทรีย์ใน 
ป่าชายเลน ที่ได้รับน้้าท้ิงจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า จังหวัดชลบรุ ี

วรรธนะภฎั อยู่ไท  ถนอมศักดิ์ บุญภกัดี  นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร   
พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา  และภัทราวธุ ไทยพิชิตบูรพา 

16:15-16:30 EF043R ไอโซโทปเสถียรของคารบ์อน และไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองสตัหีบ จังหวัดชลบุรี 

ฉัตรธิดา ชามนตรี, ถนอมศักดิ์ บุญภกัดี และ พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา 
16:30-16:45 EA072R ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเลแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดจันทบุร ี
ชลิตา ล่าสมบูรณ์, ชลี ไพบูลยก์ิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิกุล 

16:45-17:00 EA083R การแพร่กระจายของหอยเฉลียบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
นฐชา ช่างเพ็ชรผล, เบ็ญจมาศ ไพบูลยก์ิจกุล และ ชล ีไพบูลย์กจิกุล 

17:00-17:15 EF021R การแพร่กระจายของสัตว์พ้ืนทะเลขนาดใหญ่บริเวณพื้นทีป่กคลุมที่แตกต่างกันของ
หญ้าชะเงาใบมน ณ อ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต 

พิมพ์รัก มว่งแก้ว, นฤภร รังคเสนี, ธนพัทธ เห็มบาสัตย์  
ศรุตยา จรูญพงศ์สวัสดิ์ และ ซ้าซียะห์ แวสมาแอ 

17.00-17.30 EF039R อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ต่อการสร้างฮีทช็อค
โปรตีน 70 ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus 

สุทธิรัตน์ ปัญจขันธ์, Yun-wei Dong, Gua-dong Han และ มณฑล แก่นมณ ี
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แสนสุข 3 (R1) 

10:45-12:00 เสวนาเรื่อง “ปรากฏการณ์น้ าเปลี่ยนสี: องค์ความรู้และแนวทางการจัดการ” 
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์   รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ ดร.วิลาวลัย์ ธเนศมณีรัตน์  

 และ ดร.อุกฤต สตภูมินทร ์
12.00-13.00 อาหารกลางวัน 

  ประธาน:               ศ.กิตติคุณ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์     
  รองประธาน:          ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ 

15:15-15:30 OA006R ฟลกัซ์ของสารอาหารอนนิทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอย  
บริเวณปากแม่น้้าสวี จังหวัดชุมพร ในฤดูน้้ามากและฤดแูล้ง ในปี พ.ศ. 2557-2558 

ประเดิม อุทธยานมณ,ี ศุภชัย ยืนยง, เบญจวรรณ คชเสนี และ อนกุูล บูรณประทีปรัตน์ 
15:30-15:45 OA017R ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอย 

บริเวณปากแม่น้้าบางปะกงในแตล่ะฤดูกาล 
ศุภชัย ยืนยง, อนุกูล บูรณประทีปรัตน,์ วิชญา กันบัว, เผชิญโชค จินตเศรณี, 

ภัทราวธุ ไทยพิชิตบูรพา และ จริยาวดี สุริยพันธ์ 
15:45-16:00 OA018R ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้้า

ประแสร์ จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2559 – 2560 
เบญจมาศ มีทรัพย,์ ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา,  สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ 

อนุกูล บูรณประทีปรัตน และ ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ 
16:00-16:15 OA015R คุณภาพน้้าของแม่น้้าบางปะกงในช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดอืนมีนาคม 2561 

นภาพร นิ่มสวุรรณ, ศุภชัย ยืนยง และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ 
  ประธาน:               ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์      
  รองประธาน:          ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา 

16:15-16:30 OA031R สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม 
ในพื้นที่ปากแม่น้้าเขตอ่าวไทยตอนใน 

รภัชร์ เม่งช่วย, จารุมาศ เมฆสัมพันธ,์ วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ และ ขนิษฐา บวัแก้ว 
16:30-16:45 OA034R สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์เอในช่วงต้น 

ฤดูน้้าหลาก และกลางฤดูน้้าหลากในพื้นที่ปากแม่น้้าเขตอ่าวไทยตอนใน 
ขนิษฐา บวัแกว้, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ ์

16:45-17:00 OA035R สถานการณส์ิ่งแวดล้อมทางน้้าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางนิเวศ
อุทกวิทยาท่ีมีบทบาทต่อทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จารุมาศ เมฆสัมพันธ,์ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ,์ ชาคริต เรืองสอน และ จิราภัษ อัจจิมางกูร 
17:00-17:15 OF026R การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรตีทรงลูกบาศก์ท่ีมผีลต่อ

คุณภาพน้้า ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
รุจิรา สุขแสงจันทร,์ สุชาย วรชนะนันท์, ภาสิณี วรชนะนันท์ และ จิตราภรณ์ ฟกัโสภา 
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วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

วัน/เวลา รายการ 
 สาขาการจัดการทรัพยากรทางทะเล และพื้นที่คุ้มครอง 

 
แสนสุข 5  

(R2) 
10:45-12:00 เสวนาเรื่อง “พ้ืนที่คุ้มครองทางทะเลกับการเชื่อมโยง SDG 14” 

ด้าเนินการโดย  รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ ์
12.00-13.00 อาหารกลางวัน 

 สาขาประมงและเพาะเลี้ยง  แสนสุข 5  
(R2) 

  ประธาน:               ดร.วรเทพ มุธุวรรณ      
  รองประธาน:          ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง 

15:15-15:30 AA006R เพาะเลี้ยงฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดในระดับมหมวลเพื่อเพ่ิมศักยภาพการอนุบาลปลาเก๋า
ปะการัง (Epinephelus corallicola Valenciennes, 1828) วัยอ่อน 

สุภาวด ีจุลละศร, เกรียงศักดิ์ เผด็จภยั, สุภาพร ตั้งสิทธวิัฒน์, รัชย์เฉก คลังสิน  
ชัชวาลย ์ผดุงผล  และ ณรงค์ศักดิ์ ศรีสุขสกุล 

15:30-15:45 AA008R ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรบัตัวของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าต่อ 
การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อม กรณศีึกษา จังหวัดนครนายก 

อนวัช ไทรทอง, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, กมลาภรณ์ คนองเดช และ จ้าลอง อรุณเลิศอารีย์ 
15:45-16:00 AF002R ผลของความเค็มน้้าและการเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว n-3 HUFA ใน 

อาร์ทีเมีย ต่อการอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน้้าขนาดนิ้ว (Toxotes chatareus Hamilton, 1822) 
สุชาติ ไกรสุรสีห์ และ วรวุฒ ิเกิดปราง 

16:00-16:15 AF005R ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ปรมิาณคลอโรฟลิล์ เอ  
และแคโรทีนอยดร์วมใน Chlorella sp. 

ปราณ ี นิมิบุตร, อมรรัตน์ กนกรุ่ง และ คันธรส อักษร 
16:15-16:30 AF006R ผลของความร้อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการ

ต้านทานโรคตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน 
พัชรี โยควบิูล, ธนินทร์ธร รวีรัตนพงศ์, เสรี ดอนเหนือ และ ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 

16:30-16:45 AF011R ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีส่งผลตอ่ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว  
(Lates calcarifer) ที่เลี้ยงในกระชัง ในพ้ืนท่ีอ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศิริพร นามแดง, จ้าลอง อรุณเลิศอารีย์, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ และ ศรัณยา สุจริตกุล 



 
 

ฟ 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขาประมงและเพาะเลีย้ง  (ต่อ) 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขาประมงและเพาะเลี้ยง แสนสุข 5  

(R2) 
16:45-17:00 AF013R ผลของคารบ์อนไดออกไซด์และความเขม้แสงต่อการเติบโตและ 

ผลิตฟโูคแซนทินของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer โดยใช้แหล่งซิลิกาท่ีสกัดจากเถ้าลอย 
มาฆมาส ธวัชชยั, ปวีณา ตปณียวรวงศ์, สรวิศ เผ่าทองศุข  และ กษิดิศ หนูทอง 

17:00-17:15 AF014R การส้ารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท้าประมง 
อิสระ ชาญราชกิจ, ธนัส ศรีคุ้ม และ ณรงค์ เรืองสิวะกุล 

17:15-17:30 AF0017R อุณหภูมิน้า้เริม่ต้นท่ีเหมาะสมในการขนส่งเพรียงทรายแบบมีชีวิต 
นภัทร รุ่งเดชวราวิช, สุรพล ชุณหบัณฑิต และ มณฑล แก่นมณี 

 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวิทยา (สัตว์ทะเลหายาก) 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและนิเวศวิทยา (สัตว์ทะเลหายาก) 
แสนส าราญ 2-3 (R3) 

  ประธาน:       ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง      
  รองประธาน:  คุณชลาทพิย์ จันทร์ชมพ ู
10.45-11.00 EF030R การประเมินสุขภาพวาฬบรูด้าที่สา้รวจพบบรเิวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่ายและการสังเกต 

ราชาวดี จันทรา, สุรศักดิ์ ทองสุกดี, สุรชัย ภาสดา, ธีรวัตร เปรมปรี และ พัชราภรณ์ เยาวสุต 
11.00-11.15 EF032R สถานการณ์การเกยตื้นของโลมาหัวบาตรหลังเรียบทีเ่กิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในพ้ืนท่ีอ่าว

ไทยตอนกลางตั้งแต่มกราคม 2557 - ธันวาคม 2560 
วัชรา ศากรวิมล, อติชาต อินทองค้า และ จักรพงษ ์ฐานสันโดษ 

11.15-11.30 EF005R เทคนิคทางโลหติวิทยาขัน้สูงในการประเมินสุขภาพเต่าทะเล 
วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, ชลาทพิ จันทร์ชมภู, เฉลียว ศาลากิจ และ สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ 

11.30-11.45 EA054R การเปรียบเทียบความถกูต้องระหว่างการใช้สายตาและโปรแกรม I3S  ในการระบตุัวตนของ
เต่าตนดุ้วยภาพถ่าย 

ชินกร ทองไชย, ก้องเกยีรติ กิตติวัฒนาวงศ์ และ หิรัญ กังแฮ 
11.45-12.00 AA001R สีของภาชนะเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการอนุบาลเต่ากระอาน (Batagur baska Gray, 1831) 

ยุพรัตน์ ชุติโรจน,์ สันติ นิลวัฒน,์ ณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์, สุเทพ เจือละออง  
สุวรรณดี ขวัญเมือง, หิรัญ กังแฮ และการุณ ทองประจุแกว้ 

12.00-13.00 อาหารกลางวัน 



 
 

ภ 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ก าหนดการน าเสนอภาคบรรยาย 
การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6 

(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชวีภาพและนิเวศวิทยา (แพลงก์ตอน)  

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและนิเวศวิทยา (แพลงก์ตอน) 
แสนส าราญ 2-3 (R3) 

 
  ประธาน:       ผศ.ดร. สมถวิล จริตควร      
  รองประธาน:  ผศ. อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ 
15:15-15:30 EA018R การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณแม่น้้าบางปะกง  

ช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2560 
วิชญา กันบัว, วยิะดา หอมเกษร และ นฤมล จันทร์งาม 

15:30-15:45 EA022R ผลของการบดบังต่อการสังเคราะห์แสงและการดูดซมึไนโตรเจนในหญ้าทะเลใบมะกรดู 
Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker 

ธราวิทญ ์วธุิรักษ์, พิมพ์ชนก บัวเพชร, Eunice Kong และ Ow Yan Xiang 
15:45-16:00 EA051R ความหลากหลายและความหนาแน่นของสกุลไดอะตอมทะเลบรเิวณเกาะแตน จังหวัด

สุราษฏร์ธาน ี
อภิชาญ ทองกระจา่ง และ วิศรุตตา อัตถากร 

16:00-16:15 EA031R การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด ช่วงเดือน
กันยายนถึงธันวาคม ปี 2560 

วัชราวดี โสอินทร์, วษิณุ กล้ากสิกิจ และ วิชญา กันบัว 
16:15-16:30 EA060R การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพคาร์บอนของประชากรแพลงก์ตอนสัตว์ ในบริเวณชายฝั่งจังหวัด

ประจวบครีีขันธ์ 
วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ และ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ 

16:30-16:45 EF046R ประชาคมแพลงกต์อนพืชบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภเูก็ต ระหว่างปี 2555 – 2560  
พรทิวา คงช่วย และ จิรพร เจริญวัฒนาพร 

16:45-17:00 EA070R แพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธก์ับธาตุอาหารบริเวณจังหวัดจันทบุรี 
จิดาภา กลา้กสิกจิ, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล 

17:00-17:15 EA011R การปรับตัวทางสัณฐานวทิยาและกายวภิาคของอวัยวะที่ไมเ่กี่ยวกับเพศของหญ้าชะเงา 
ปัทมา ทองกอก, ชัชรี แกว้สุรลิขิต และ ประศาสตร์ เกื้อมณี 

17:15-17:30 EA013R การเจริญเติบโตและปรมิาณสารต้านอนุมูลอสิระของสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera 
J. Agardh ในบ่อเลี้ยง 

ชื่นมณี แสงทอง, อินทิรา ขูดแก้ว, เอกนรินทร์ รอดเจริญ และ บงกช วิชาชูเชิด 
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วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา  ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

วัน/เวลา รายการ 
 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล แสนส าราญ 1 

 (R4) 
10:45-12:00 การเสวนา “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจดัการผลประโยชน์ชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน ด้าเนินการโดย 

ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ ์(อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม) 
12.00-13.00 อาหารกลางวัน 
13.00-17.30 การเสวนา “ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการผลประโยชน์ชาติทางทะเลเพื่อ 

ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (ต่อ) (อาหารว่างเสริ์ฟในห้องประชุม) 
 

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดลอ้ม 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แสนสุข 3  

(R1) 
  ประธาน:       ดร.ประสาร อินทเจริญ 
  รองประธาน:  ดร.วิโรจน์ ละอองมณี 
10:15-10:30 OA001R การศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน โดยใช้เทคนิคการรังวดัด้วยสญัญาณดาวเทียมจีพเีอสอ

ย่างต่อเนื่องบริเวณเกาะภูเก็ต  
อัสรูล บิน มุสตาฟา, วิม เจ เอฟ ซิม่อน, สมมาตร์ เนียมนิล และ ศิริพร ประดษิฐ 

10:30-10:45 OF004R การเปลี่ยนแปลงเชิงปริภูมิของเมืองชายฝั่งทะเลอันดามัน 
อลิษา สหวัชรินทร์, และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 

10:45-11:00 OA002R อัลกอริธึมท้องถิ่นเพื่อการวิเคราะห์คลอโรฟลิล-์เอ ท่ีผิวทะเลโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
MODIS บริเวณอ่าวไทยตอนบน 

ประสาร อินทเจริญ, อนุกูล บูรณประทปีรัตน์, อากิฮิโกะ โมริโมโตะ, เผชิญโชค จินตเศรณี  
และ วิโรจน์ ละอองมณี 

11:00-11:15 OF001R การใช้งานระบบพยากรณ์มหาสมุทรส้าหรับประเทศไทยผลการตรวจวัดและ 
ความถูกต้องผลการจ้าลองในทะเลอันดามัน 

สมเกียรติ ขอเกยีรติวงศ์, ณัฐธิดา จันทศิริ, เฉลิมรัฐ แสงมณี, Fangli Qiao, Changsui Xia  
 และ Wang Guansuo 

11:15-11:30 OA041R ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิเซ็นเซอร์ใต้ทะเลโดยใช้อุณหภูมิผิวน้้าทะเลท่ีเกาะราชาใหญ่ 
เปรมฤดี นุ่นสังข์, มัลลิกา เจริญสุธาสิน,ี และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสิน ี

11:30-11:45 OA008R มาตรการกฎหมายไทยเพื่อควบคุมภาวะน้้าทะเลขาดออกซิเจนในอ่าวไทย 
ประภาพร แสงกาญจนวนิช และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 

11:45-12:00 OA009R มาตรการกฎหมายเพื่อจดัการกับทะเลเป็นกรดมากข้ึน 
ประภาพร แสงกาญจนวนิช และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 
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(The 6th Marine Science Conference) 
วันที่  18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ  โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ขยะทะเล) 

วัน/เวลา รายการ 
 สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

(ขยะทะเล) 
แสนสุข 5 

(R2) 
  ประธาน:       ดร.ศุภวัตร กาญอดิเรกลาภ     
  รองประธาน:  ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา 
10:15-10:30 OA024R การศึกษาไมโครพลาสตกิในตะกอนดินจากหาดทรายในประเทศไทย 

เผ่าเทพ เชิดสุขใจ, ณัฐพัชร์ รักการ, วราริน วงษ์พานิช, มิถิลา ปรานศิลป,์ ฐิติมา นิยมศิลป์ชยั,  
ณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล, ธนัญญา ไทยกลาง และ สมเกยีรติ ขอเกยีรติวงศ์ 

10:30-10:45 OA039R ปริมาณไมโครพลาสติกในน้้าบริเวณปากแม่น้้าจันทบรุี จังหวัดจันทบุร ี
ณิชากร ภู่ขจร, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล 

10:45-11:00 OF003R ประเภท และปริมาณของขยะทะเลบริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะช้างและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 

กิตติพศ ฮวบนรินทร,์ สุวรรณ พิทักษ์สนิธร, วีระ ขุนไชยรักษ ์และ ประยูร พงศ์พันธ์ 
11:00-11:15 OF011R ไมโครพลาสติกบนชายหาด บริเวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสิมลิัน และ 

อุทยานแห่งชาติเขาล้าป-ีหาดท้ายเหมือง 
ปรารพ แปลงงาน , ทรงธรรม สุขสว่าง, สุรชาญ สารบัญ, นก มาลัยแดง, ประภาศรี วุฒ,ิ ศรัณยุ สัจจารักษ,์สุภาพร คง

พิทักษ,์ จริยา ขาวสม, กรรณิกา สังข์ทอง, วิภาณี โต๊ะด้า และ ธันทิวา ชูแก้ว 
11:15-11:30 OF019R การศึกษาชนิดและปรมิาณขยะลอยน้้าบริเวณปากแม่น้้าในอ่าวไทยตอนบน 

ธีรวัตร เปรมปรี, ธเนตร วรรณรังษี, นฤมล กรคณิตนันท์ และ เผ่าเทพ เชิดสุขใจ 
11:30-11:45 OF020R ขยะที่ตกค้างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง 

ลลิตา ปัจฉิม ศวิตา สุนทร นพรัตน์ อินฉ้วน และ นลินี ทองแถม 
11:45-12:00 EF048R ผลกระทบจากการปกคลมุด้วยขยะประเภทผ้าและอวนต่อปะการังโขด (Porites) 

ทิพวิมล รัตนะวงวาล, ลลิตา ปัจฉิม และ นพรัตน์ อินฉ้วน 
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วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
เทคโนโลยีทางทะเล (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทะเล) 

วัน/เวลา รายการ 
 เทคโนโลยีทางทะเล  

(เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม 
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทะเล) 

แสนส าราญ 2-3 (R3) 

10.15-10.45 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเพ่ิมมูลค่าอัญมณีจากทะเล” 
โดย รศ.ดร.พมิพ์ทอง ทองนพคุณ 

  ประธาน:       ดร.ชุติวรรณ เดชสกลุวัฒนา     
  รองประธาน:  ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข 

10.45-11.00 TF001R การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการผลติไฮโดรไลติกเอนไซม์จากเชื้อ 
แอคติโนมัยซีท BPG2-1 ที่แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนเพื่อใช้ในการบ้าบัดน้้าเสีย 

พัฒน ศิลปชัย, จิรัชญา วิเศษสุทธิ,์ และ จันทร์จรัส วัฒนะโชต ิ

11.00-11.15 TF005R การส้ารวจแบคทีเรียทีย่อ่ยน้้ามันในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
อนันทญา แสนสวัสดิ์ และ นิภาพร ก้านทอง 

11.15-11.30 TF010R ผลของเฉดสีของแสงสีขาวต่อการเติบโตและผลผลติแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย 
Chlorococcum humicola 

ณัฐสิทธิ์ จ้ารัสฉาย, สรวิศ เผ่าทองสุข และ กษิดิศ หนูทอง 

11.30-11.45 TA003R กรดไขมันจากยสีต์ป่าชายเลนท่ีเพาะเลีย้งด้วยการผ้า (Wolffia sp.)  
เพื่อการผลิตไบโอดเีซล 

อัจฉราภรณ์ ศุภกาญจนกุล, สุนิสา บุญมา, อนุวัฒน์ สุกใส และ อยัยะ จันทรศิร ิ

11.45-12.00 TA004R การคัดเลือกแบคทีเรียยอ่ยเซลลูโลสจากดินตะกอนป่าชายเลนภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ธนะภัทร์ บ้ารุงพนิชถาวร, สุนิสา บุญมา และ อัยยะ จันทรศิริ 

12.00-12.15 TA006R การพัฒนาสายพันธุไ์ซยาโนแบคทีเรยี Synechocystis sp. PCC 6803  
เพื่อเพ่ิมการผลติไฟโคไซยานิน 

ปาริชาติ ชุมทอง, พัชร ีโยควิบูล และ สรุเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย 

 
 

 



 

a 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 
สารบัญ (Content) 

 
 หน้า 
ค ากล่าวต้อนรับ ก 

สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
   วิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 

ข 

แผนผังงานประชุม ค 

บรรยายพิเศษ ช 

ก าหนดการประชุม ฒ 

ก าหนดการน าเสนอผลงาน ต 

สารบัญบทคัดย่อ (Abstract) a 

     การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) 1 

     การน าเสนอภาคโปสเตอร ์(Poster presentation) 446 

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  967 

รายชื่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ 
   วิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 

 

 



 

b 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 



 

c 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

สารบัญ 
การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) 

การประมงและเพาะเลี้ยง 
 

หน้า 

AF002R 
ผลของความเค็มน้้าและการเสริมกรดไขมันไม่อิม่ตัว n-3 HUFA ในอาร์ทีเมียต่อการ
อนุบาลลูกปลาเสือพ่นน้้าขนาดนิ้ว (Toxotes chatareus Hamilton, 1822) 

3 

AF005R 
ผลของธาตุอาหารไนโตรเจนต่อการเจรญิเติบโตของสาหร่ายขนาดเลก็             
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และแคโรทีนอยด์รวมใน Chlorella sp. 

14 

AF006R 
ผลของความร้อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุม้กัน 

และการต้านทานโรคตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน 

20 

AF011R 
ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อปรมิาณผลผลติปลากะพงขาว (Lates calcarifer)  

ที่เลี้ยงในกระชัง ในพ้ืนท่ีอ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

29 

AF013R 
ผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงต่อการเติบโตและผลิตฟูโคแซนทินของ   
ไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer โดยใช้แหล่งซิลิกาที่สกัดจากเถา้ลอย  

40 

AF014R การส้ารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท้าประมง  49 

AF017R อุณหภูมิน้า้เริม่ต้นท่ีเหมาะสมในการขนส่งเพรยีงทรายแบบมีชีวิต 63 

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
 
หน้า 

BF001R 
บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่งกรณีศึกษาต้าบลไม้รดู อ้าเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด  

72 

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา  หน้า 

EF001R 
ผลการอนุบาลชิ้นส่วนปะการังโขดในบ่ออนุบาลบนบก สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
เกาะสีชัง ชลบุร ี

81 

EF002R 
ชีววิทยาเบื้องต้นของกุ้งเมดูซา Latreutes anoplonyx Kemp, 1914 ที่อาศัยร่วมกับ
แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Cnidaria: Scyphozoa) 

92 

EF004R 
การศึกษาเปรยีบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและแนวปะการัง
ธรรมชาติ  

104 

EF009R 
แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017) ที่พบบริเวณ 
เกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

112 
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EF010R ผลผลติขั้นต้นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเกต็ 124 

EF019R 
การศึกษาเบื้องต้นของการกระจายและความชุกชุมของ Holothuria (Halodeima) 
atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต 

131 

EF021R 
การแพร่กระจายของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บรเิวณพื้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกัน 

ของหญ้าชะเงาใบมน ณ อ่าวตังเขน็ จังหวัดภูเก็ต  

139 

EF025R 
การศึกษาสถานภาพแนวปะการังในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

150 

EF029R สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะตดิบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม จ. สงขลา 159 

EF030R 
การประเมินสุขภาพวาฬบรดู้าที่สา้รวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่ายและ  
การสังเกต 

171 

EF032R 
สถานการณ์การเกยตื้นของโลมาหวับาตรหลังเรียบทีเ่กิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

ในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางตั้งแต่มกราคม 2557 - ธันวาคม 2560 

183 

EF035R 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้งประชาคมปะการัง กับประชาคมปลาแนวปะการัง 
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี

190 

EF038R 
องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวยัและตัวอ่อนปะการัง ในแนว
ปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา  

200 

EF039R 
อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ต่อการสร้างฮีทช็อค 

โปรตีน 70 ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus  

208 

EF042R 
ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนของสารอินทรยี์ในป่าชายเลนท่ีได้รับน้้าท้ิง 

จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า จังหวัดชลบุร ี

216 

EF043R 
ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนของสารอินทรยี์ในแหล่งหญ้าทะเลบรเิวณ
ชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จงัหวัดชลบุร ี

226 

EF046R ประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภเูก็ต ระหว่างปี 2555 – 2560 235 

EF048R ผลกระทบจากการปกคลมุด้วยขยะประเภทผ้าและอวนต่อปะการังโขด (Porites) 245 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 
 

หน้า 

MF001R การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 256 

MF003R การจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน:         
ความเป็นมาสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต 

262 

MF004R สถานภาพแนวปะการังและการจดัการในอุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสรุินทร ์ 273 



 

e 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

MF005R การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งต่อการเปลีย่นแปลงหลังภัยพิบัตสิึนาม ิ2004: กรณีศึกษา 
ต้าบลเกาะกลาง อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

279 

MF006R การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทย  288 

สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
 

หน้า 

OF001R การใช้งานระบบพยากรณ์มหาสมทุรส้าหรับประเทศไทย ผลการตรวจวัดและ       
ความถูกต้องผลการจ้าลองในทะเลอันดามัน 

295 

OF003R ประเภทและปริมาณของขยะทะเล บริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสมด็ 

305 

OF004R การเปลีย่นแปลงเชิงปรภิูมิของเมอืงชายฝั่งทะเลอันดามัน 313 

OF009R การจ้าลองระดับน้้าและกระแสน้้าในอ่าวไทยโดยใช้แบบจ้าลองน้้าขึ้นน้้าลงและคลื่น 325 

OF011R ไมโครพลาสติกบนชายหาด บรเิวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติ
เขาล้าป-ีหาดท้ายเหมือง 

337 

OF015R การจ้าแนกแหล่งก้าเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)      
ในตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 

346 

OF017R บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)       
ในแท่งดินตะกอนจากชายฝั่งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา 

353 

OF019R การศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้้าบริเวณปากแม่น้้าในอ่าวไทยตอนบน 362 

OF020R ขยะที่ตกค้างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง 374 

OF021R การใช้แบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากตะกอน ลุ่มน้้า
ปากบารา จังหวัดสตลู 

381 

OF023R การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคารบ์อนตามห่วงโซ่อาหารในระบบนเิวศ
ทางทะเล อ่าวพร้าว เกาะเสมด็ จงัหวัดระยอง 

391 

OF025R การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง 401 

OF026R การศึกษาผลกระทบจากการจดัวางปะการังเทียมคอนกรตีทรงลูกบาศก์ ที่มีผลต่อ
คุณภาพน้้า ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุร ี

411 

เทคโนโลยีทางทะเล 
 

หน้า 

TF001R การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรบัการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์จากเชื้อแอคติโนมัยซีท 
BPG2-1   ที่แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนเพื่อใช้ในการบ้าบัดน้า้เสีย  

421 

TF005R การส้ารวจแบคทีเรียที่ย่อยน้้ามันในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 430 

TF010R ผลของเฉดสีของแสงสีขาวต่อการเติบโตและผลผลติแคโรทีนอยด์ ในจุลสาหร่าย 
Chlorococcum humicola 

437 



 

f 
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สารบัญ 
การน าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 
 

การประมงและเพาะเลี้ยง 
 

หน้า 

AF001P การท้าประมงบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม จังหวัดตรัง 449 

AF003P ผลจับสัตว์น้้าจากการท้าประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555 459 

AF004P สถานการณ์การท้าประมงปมู้า ต้าบลหาดเจ้าสา้ราญ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 468 

AF007P 
การส้ารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊วย 
(Penaeus merguiensis) จากท่าเรือหาดวอนนภา บางแสน จังหวดัชลบุร ี  

472 

AF008P 
การเลีย้งสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica  

แบบชนิดเดียวและแบบผสมเพื่อเป็นอาหารโคพีพอด Apocyclops royi (Lindberg, 
1940) 

480 

AF009P 
ชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น้้าพลอยจับได้ จากการท้าประมงลอบปูม้า  

ภายใต้มาตรการปรับปรุงการท้าประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

489 

AF010P การศึกษาปลา และคณุภาพน้้า บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง 504 

AF012P การส้ารวจซั้งบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออก 513 

AF016P 
ความหลากหลายและความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อน บริเวณในและนอกพ้ืนท่ีปิดอ่าว
ของอ่าวไทยตอนบน 

522 

AF018P 
ความหลากหลายและการแพร่กระจายของหอยบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนและ     
ฝั่งตะวันออก 

531 

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา 
 

หน้า 

EF006P 
การสร้างไซเดอโรฟอร์และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลน
บริเวณแหลมผักเบีย้ จังหวัดเพชรบุรี 

541 

EF007P การศึกษาเบื้องต้นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ในแม่น้้าเวฬุ จ.จันทบุร ี 552 

EF008P ชนิดและการแพร่กระจายของหญา้ทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส 562 

EF012P ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามัน 575 

EF013P 
โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต้ของ 
ประเทศไทย 

583 

EF014P การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้วลากูน จังหวัดสงขลา 594 

EF015P ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ว อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 606 



 

g 
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ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา (ต่อ) 
 

หน้า 

EF017P ความหลากหลายของเพรยีงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 616 

EF018P 
ผลกระทบจากกิจกรรมบ่อกุ้งต่อครัสเตเซียน บริเวณป่าชายเลนคลองโคนและ       
แหลมใหญ่ จังหวดัสมุทรสงคราม 

628 

EF022P ชนิดการแพร่กระจาย และพฤติกรรมของปูเสฉวนบกท่ีเกาะก้าใหญ่ จังหวัดระนอง 634 

EF023P 
รายงานแรกของกุ้งเต้น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 
(Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบโุหลนเล จังหวดัสตลูและคีย์จ้าแนกชนิดของ
กุ้งเต้นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 ในประเทศไทย 

644 

EF024P การกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร และสรุาษฎร์ธาน ี 653 

EF026P 
ความหลากหลายของเพรยีงหินสกลุ Tetraclita Schumacher, 1817 ในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด 

668 

EF027P ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณแนวหญา้ทะเลเกาะยาว จังหวัดพังงา 676 

EF028P 
การศึกษาเบื้องต้นการเน่าสลายของซากเต่ากระ ในบรเิวณพื้นที่ปากคลองพนังตัก 
จังหวัดชุมพร ประเทศไทย 

688 

EF031P ประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด 694 

EF033P ภาวะการรบกวนท่ีพบบนปะการังบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 702 

EF034P 
องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสั้น Nuchequula gerreoides 
(Bleeker, 1851) และปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829) ใน
ปากแม่น้้าปราณบุรี ประเทศไทย 

712 

EF036P 
กายวิภาคและจลุกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขี้จีนครีบดา้ Ambassis kopsii 
(Bleeker, 1858) ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่น้้าปราณบรุี ประเทศไทย 

723 

EF037P 
การติดตามความหลากหลาย และความชุกชุมของประชาคมปลา ในแนวปะการังเทียม
เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี ่

730 

EF041P 
ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ ่บริเวณชายฝั่ง 
จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2560 

740 

EF044P การจ้าแนกชนิดแมงกะพรุนกล่องที่พบในน่านน้้าไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล 748 

EF045P 
ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดฉะเชงิเทรา 
สมุทรสงครามและเพชรบุร ี

760 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 
 

หน้า 

MF002P ลักษณะของกลุม่การใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาตดิ้านการท่องเที่ยวทางทะเล  

กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม จังหวัดตรัง 

775 



 

h 
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สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 

หน้า 

OF002P 
ผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าบริเวณชายฝั่งทะเลละแม อ้าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

785 

OF005P 
การส้ารวจปรมิาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณแหลมสมิหลา  
ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

796 

OF006P 
การส้ารวจปรมิาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณแหลมสนอ่อน  
ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

803 

OF008P 
การกระจายตัวและการสะสมตัวของตะกั่ว ในตะกอนดินอ่าวภูเกต็ บริเวณพื้นท่ีรองรบั
น้้าท้ิงจากคลองบางใหญ่ 

810 

OF010P 
กระแสน้้าชายฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะสิมลิันตรวจวัดโดยเครื่องวัดกระแสน้้า ADCP 
ติดตั้งแบบหงาย 

819 

OF012P การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคารบ์อนรวมในอ่าวปัตตาน ี 826 

OF013P 
การประมาณการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  
Landsat-8 OLI 

835 

OF014P 
การจัดท้าเส้นชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดโดยดาวเทียม GNSS-RTK กรณีศึกษา       
หาดเจ้าหลาว จันทบุร ี

843 

OF016P 
การปนเปื้อนของปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้้าทะเล บริเวณอา่วไทยตอนบน      
ปี 2556 - 2560 

851 

OF018P ชนิดและปรมิาณขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2558-2559 863 

OF022P 
การสะพรั่งของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis และ            
ปัจจัยคุณภาพน้้าหาดไตรตรัง จังหวัดภูเกต็ 

871 

OF024P 
การศึกษาไมโครพลาสติกในปลาท ูRastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)  

บริเวณอุทยานหาดเจ้าไหม จังหวดัตรัง 

880 

OF027P 
การเปลีย่นแปลงในรอบปีของตัวแปรชี้วัดคุณภาพน้้าทะเลบรเิวณหาดท่องเที่ยว        
ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเกต็ 

888 



 

i 
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เทคโนโลยีทางทะเล  
 

หน้า 

TF002P ผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ตอ่คุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ง 902 

TF003P สารสเตยีรอยด์จากฟองน้้า Halichondria sp. ในทะเลตรัง 911 

TF004P การศึกษาหน้าท่ีของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนซสิ 

ในกุ้งขาวแปซิฟิคโดยใช้เทคนิคอาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ ์

921 

TF006P การคัดเลือกเปลือกปูเหลือท้ิงเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรนีและคองโกเรด 931 

TF007P การผลิตน้้าหมึกผงจากหมึกกล้วย (Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

942 

TF008P ผลของอุณหภูมิไอน้้าร้อนยวดยิ่งตอ่คุณภาพของปลากะตักอบแห้ง 951 

TF009P การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการย่อยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka) ด้วย  
อัลคาเลส 

959 
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AF002R 

ผลของความเค็มน า้และการเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว n-3 HUFA ในอาร์ทีเมียต่อการอนุบาล 
ลูกปลาเสือพ่นน า้ขนาดนิว้ (Toxotes chatareus Hamilton, 1822) 

Effects of water salinity and enrichment of unsaturated fatty acid, n-3 HUFA to artemia on 
nursing of archer fish fingerling (Toxotes chatareus Hamilton, 1822) 

 

สชุาติ ไกรสรุสห์ี* และ วรวฒุิ เกิดปราง 
Suchat Kraisurasree* and Worawut Koedprang 

สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรงั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรงั 92150 

 

บทคดัย่อ 
ศึกษาผลความเค็มของน า้ 4 ระดบั (0, 5, 10 และ 15 ppt) และการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่           

อาร์ทีเมียแรกฟัก (เสริมและไม่เสริมกรดไขมัน ) ในการอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน า้ขนาดนิว้ เป็นระยะเวลา 45 วัน 
อนบุาลลกูปลาด้วยอาร์ทีเมียวนัละ 4 ครัง้ อตัรา 10, 8 และ 6% ของน า้หนกัตวั ส าหรับวนัที่ 1-15, 16-30 และ 31-45 
ตามล าดบั ผลการทดลองพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมของระดบัความเค็มและการเสริมกรดไขมนัให้แก่อาร์ทีเมีย ต่อการ
เจริญเติบโตและอตัรารอดตายของลกูปลา (p>0.05) ระดบัความเค็มและการเสริมกรดไขมนัให้แก่อาร์ทีเมียไม่มีผลต่อ
อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะด้านน า้หนกัและความยาว (p>0.05) แต่มีผลต่ออตัรารอดตาย โดยลกูปลาที่อนบุาลใน
น า้ความเค็ม 5 ppt มีอตัรารอดตายสงูกวา่ลกูปลาที่อนบุาลในน า้ความเค็มระดบัอื่นๆ (p<0.01) และลกูปลาที่อนบุาล
ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมนัมีอตัรารอดตายสงูกวา่ลกูปลาที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่ไมเ่สริมกรดไขมนั (p<0.01)  
 

ค าส าคัญ : ความเค็ม, การเสริมกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวั, อาร์ทีเมีย, ปลาเสอืพน่น า้  
 

Abstract 
 Effects of 4 water salinity levels (0, 5, 10 and 15 ppt) and enrichment of n-3 HUFA to newly 
hatched Artemia (none and enriched) for nursing spotted archer fish fingerling for 45 days were 
conducted. Fish fingerlings were nursed with Artemia 4 times a day with feeding assigned by 10, 8 and6% 
body weight for day 1-15, 16-30 and 31-45, respectively. The results showed that there were no 
interactions of water salinity level and enrichment of n-3 HUFA to Artemia on growth and survival rate 
(p>0.05). There were no effects of water salinity level and enrichment of n-3 HUFA to Artemia on specific 
growth rates of both weight and length (p>0.05) but affected survival rate. Fish fingerling nursed in water 
salinity of 5 ppt showed higher survival rate than that of fish nursed in other water salinity levels (p<0.01). 
Also fish fingerling nursed with n-3 HUFA enriched Artemia showed higher survival rate than those of fish 
nursed with non-enriched Artemia (p<0.01). 
 

Keywords : Salinity, Unsaturated fatty acid enrichment, Artemia, Archer fish 
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บทน า 
ปลาเสอืพน่น า้ (Spotted archer fish; Toxotes chatareus Hamilton, 1822) เป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจที่มี

ราคาคอ่นข้างสงูและเป็นท่ีต้องการของตลาด เนื่องจากมีลกัษณะเดน่คือมีจดุสดี าขวางล าตวัมีสเีหลอืงลายด าและหาง
มีสีเหลือง และสามารถพ่นน า้เพื่อท าให้แมลงตกลงน า้และกินเป็นอาหารได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจ านวน 
ปลาเสือพ่นน า้ในธรรมชาติลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากการจับเพื่อจ าหน่ายเป็นปลาสวยงาม และปัญหาความ  
เสื่อมโทรมของแหล่งน า้ที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ขยายพันธุ์  แม้ว่าปัจจุบันกรมประมงจะสามารถเพาะพนัธุ์และ
อนบุาลปลาเสอืพน่น า้เพื่อจ าหนา่ยได้ (กรมประมง, 2548) แตย่งัคงประสบปัญหาลกูปลามีอตัรารอดตายต ่า ท าให้ไม่
สามารถผลติลกูปลาได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทัง้นีอ้ตัรารอดตายที่ต ่าอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม
ในการอนบุาลท่ีไมเ่หมาะสม เช่น อาหารและคณุภาพน า้ โดยในสว่นของอาหารนัน้การขาดแคลนสารอาหารบางชนิด 
เช่น กรดไขมนัโอเมก้า 3 ชนิดไม่อิ่มตวัสงู (n-3 highly unsaturated fatty acid, n-3HUFA) สง่ผลกระทบเจริญเติบโต
และอตัรารอดตายของลกูปลา (Izquierdo, 1996) ซึ่งการอนบุาลลกูปลาเสือพ่นน า้ในปัจจุบนันิยมใช้โรติเฟอร์ ไรแดง
และอาร์ทีเมียแรกฟักซึ่งอาจมีกรดไขมัน n-3 HUFA ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะกรดไขมันชนิด 
eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n-3) และ docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3) ซึ่งมีรายงานว่ามี
ความส าคญัตอ่การเจริญเติบโตและอตัรารอดตายของลกูปลาหลายชนิด (Watanabe, 1993) ขณะที่คณุภาพน า้ เช่น 
ความเค็ม อาจมีผลตอ่อตัรารอดตายของลกูปลาเสอืพน่น า้เช่นกนั เนื่องจากมีรายงานว่าลกูปลากดเหลืองที่อนบุาลใน
น า้ที่มีความเค็ม 6 ppt และลกูปลากดคงัที่อนบุาลในน า้ที่มีความเค็ม 7 ppt มีอตัรารอดตายดีกวา่การอนบุาลในน า้จืด 
(สราวธุ และคณะ, 2551; นิศารัตน์ และคณะ, 2558) ดงันัน้การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของความเค็มของ
น า้และการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟักต่อการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของลกู  
ปลาเสือพ่นน า้ขนาดนิว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการอนุบาลลกูปลาชนิดนีใ้ห้มีอตั รารอดตายสงูขึน้  
ซึง่อาจช่วยสง่เสริมการเพาะพนัธุ์ปลาชนิดนีใ้ห้เป็นอาชีพทางเลือกในอนาคต และมีประโยชน์ทางอ้อมในการอนรัุกษ์
พนัธุ์ปลาในธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศของแหลง่น า้ตอ่ไป  

 

วิธีการ 
1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ 2x4 factorial in CRD (Completely Randomized Design) เพื่อศึกษาผลของ
ความเค็มของน า้ 4 ระดบั (0, 5, 10 และ 15 ppt) และการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก (เสริมและ
ไมเ่สริมกรดไขมนั) ท าการทดลอง 3 ซ า้  
2. การฟักอาร์ทีเมียและการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมีย 

ฟักไข่อาร์ทีเมียในน า้ความเค็ม 28 ppt เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้ศึกษาพฒันาของอาร์ทีเมียจาก
ระยะ Instar I ไปเป็นระยะ Instar II ทกุๆ 2 ชัว่โมง ซึง่พบวา่อาร์ทีเมียระยะ Instar I พฒันาไปเป็นระยะ Instar II เกือบ
สมบรูณ์ ท่ี 12 ชัว่โมง หลงัฟัก ดงันัน้จึงก าหนดเป็นเวลาเร่ิมต้นในการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมีย โดย
การเสริมกรดไขมนัให้แก่อาร์ทีเมียในการทดลองนีใ้ช้กรดไขมนัในรูปของเหลว (emulsion) ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมนั
ชนิด arachidonic acid (ARA, 20:4n-6), EPA, DHA, n-3 HUFA และปริมาณกรดไขมนัรวม เท่ากบั 5.16, 0.23, 
17.25, 19.75 และ 59.72 ตอ่ 100 กรัมน า้หนกัเปียก ตามล าดบั (สพุฒัน์ และอดิเทพ, 2555) มีขัน้ตอนการเตรียม ดงันี ้
ผสมกรดไขมนักบัน า้ความเค็ม 28 ppt ให้มีความเข้มข้น 4% จากนัน้ป่ันให้เข้ากนัเป็นระยะเวลา 5 นาที ก่อนเติม 
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อาร์ทีเมียวยัออ่นลงในกรดไขมนัโดยใช้ความหนาแนน่ของอาร์ทีเมียเทา่กบั 50 ตวั/มิลลลิติรของกรดไขมนั ทัง้นีจ้ านวน
ของอาร์ทีเมียที่ใช้นัน้ค านวณจากน า้หนกัอาร์ทีเมียแบบเปียก 1 กรัม มีจ านวนประมาณ 12,000 ตวั จากนัน้ให้อากาศ 
เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง จากนัน้กรองอาร์ทีเมียด้วยสวิงตาถ่ีและล้างด้วยน า้ทะเลหลายๆ ครัง้ เก็บรักษาในตู้ เย็นที่ 4 oC 
และให้อากาศเลก็น้อย อาร์ทีเมียที่ผ่านการเสริมกรดไขมนัในแต่ละครัง้ใช้อนบุาลลกูปลาได้ 2 วนั ซึ่งการเก็บรักษาใน
ตู้ เย็นช่วยควบคมุให้อาร์ทีเมียมีขนาดและสารอาหารใกล้เคียงกบัอาร์ทีเมียแรกฟัก (Bengtson et al., 1990)  
3. การเตรียมปลาและระบบทดลอง 
 ปลาที่ใช้ในการทดลองเป็นลกูปลาเสือพ่นน า้ที่ได้จากการเพาะพนัธุ์ อาย ุ14 วนั จ านวน 4,000 ตวั ซึ่งผ่าน
การอนบุาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียแรกฟัก หลงัจากลกูปลายอมรับอาร์ทีเมียได้ดี ท าการคดัขนาดลกูปลาจ านวน 
2,400 ตวั และแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ๆ ละ 1,000 ตวั โดนลกูปลากลุ่มแรกอนบุาลในน า้จืด ขณะที่ลกูปลากลุม่ที่ 2, 3 
และ 4 อนบุาลในน า้ความเค็ม 5, 10 และ 15 ppt ตามล าดบั โดยการปรับความเค็มน า้จากน า้จืดไปเป็นน า้ความเค็ม
ต่างๆ ใช้วิธีปรับความเค็มวนัละ 5 ppt โดย เติมน า้เค็ม 28 ppt ลงในถงัลกูปลาตามปริมาตรที่ค านวณไว้ โดยแบ่ง
ปริมาตรน า้เค็มที่เติมลงในถงัลกูปลาออกเป็น 5 สว่น การเติมน า้แต่ละสว่นมีระยะเวลาห่างกนั 1 ชัว่โมง สว่นระบบ
ทดลองเป็นตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จ านวน 24 ตู้ที่ผา่นการล้าง ผา่นการฆา่เชือ้ด้วยคลอรีน ความเข้มข้น 
10 mg/L และตากแดดนาน 2 วนั สว่นน า้แตล่ะความเค็มเตรียมโดยค านวณใช้น า้ความเค็ม 28 ppt ที่ผ่านการฆ่าเชือ้
ด้วยคลอรีน ความเข้มข้น 10 mg/L ก่อนทดลอง เติมน า้แต่ละความเค็มลงตู้ทดลอง ความเค็มละ 6 ตู้  โดยเติมน า้ให้
ความสงู 34.5 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตรน า้ 140 ลติร และให้อากาศโดยใช้หวัทรายตู้ละ 1 อนั  
4. การทดลอง 

ปลอ่ยลกูปลาเสอืพน่น า้ที่มีน า้หนกัเร่ิมต้นประมาณ 2.5 มิลลกิรัม และความยาวเร่ิมต้นประมาณ 5 มิลลเิมตร 
ตามล าดบั ลงเลีย้งในตู้  อตัรา 100 ตวั/ตู้  งดให้อาหาร 1 วนั ก่อนเร่ิมให้อาร์ทเีมียแรกฟักที่เสริมและไมเ่สริมกรดไขมนั
ในวนัถดัไป ให้อาร์ทีเมีย อตัรา 10, 8 และ 6% ตอ่น า้หนกัตวัตอ่วนั ส าหรับการอนบุาลในวนัท่ี 0-15, 16-30 และ 31-
45 วนั โดยแบง่วนัละ 4 ครัง้ (08.00, 12.00, 16.00, 20.00 น.) ท าการดดูตะกอนและเศษอาร์ทีเมียที่ตายก่อนและเปลีย่น
ถ่ายน า้ในแตล่ะตู้อตัรา 50 % ตอ่วนั ในเวลา 14.30 น. ตรวจสอบคณุภาพน า้ในตู้ทดลองสปัดาห์ละครัง้ โดยคา่ที่ตรวจวดั
ได้แก่ วดั pH โดยใช้ pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น 526 วดัอณุหภมูิปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน า้โดยใช้ DO meter ยี่ห้อ 
YSI รุ่น Pro30 และวดัความเป็นดา่ง ความกระด้างและปริมาณแอมโมเนียรวม ตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
ระหวา่งการทดลองท าการชัง่น า้หนกัและวดัความยาวเหยียดทกุๆ 15 วนั โดยสุม่ลกูปลาตู้ละ 25 ตวั (25%) รวมทัง้นบั
จ านวนลกูปลาที่เหลอื เมื่อสิน้สดุการทดลองระยะเวลา 45 วนั เก็บตวัอยา่งปลาทัง้หมดในแตล่ะตู้และรวมทัง้อาร์ทีเมยี
แรกฟัก เพื่อวเิคราะห์ชนิดและปริมาณกรดไขมนัด้วยเคร่ือง Gas chromatography (GC), Agilent รุ่น 6890N (พิเชต 
และคณะ, 2557) โดยชนิดและปริมาณกรดไขมนัของอาร์ทีเมยีและปลาทดลองแสดงใน ตารางที่ 1 และ 3 ตามล าดบั  
5. การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์สถิติ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมลูแบบสองทาง (Two-way analysis of variance, Two-way Anova) โดยแปลง
ค่าอตัรารอดตายด้วยวิธี angular transformation (อนนัต์ชัย, 2542) ก่อนวิเคราะห์ความแปรปรวน เนื่องจากเป็นข้อมูล 
แจกแจงแบบไม่ปกติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple 
range test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
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ผลและอภปิราย 

1. ผลการทดลอง 
 องค์ประกอบกรดไขมนัของอาร์ทีเมียแรกฟักระยะ Instar I, II ทีเสริมและไม่เสริมกรดขมนั n-3 HUFA แสดง
ใน ตารางที่ 1 โดยผลการทดลองพบวา่การเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง ท าให้อาร์ทีเมียแรกฟักมี
ปริมาณกรดไขมนัไม่อิ่มตวัหลายชนิดเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัการไม่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA เช่น linoleic acid (LOA, 
C18:2n-6c), linolenic acid (LNA, C18:3n-3), ARA และ EPA ขณะที่การเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ท าให้มีการ
สะสม DHA ในตวัอาร์ทีเมียแรกฟักระยะ Instar II   
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบกรดไขมนัของอาร์ทีเมียแรกฟัก (มิลลกิรัม/100 กรัม น า้หนกัแห้ง) 
กรดไขมนั อาร์ทีเมียแรกฟัก อาร์ทีเมียแรกฟักอาย ุ อาร์ทีเมียแรกฟักอาย ุ12 ชม. 

 
(Instar I) 12 ชม. (Instar II) ที่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA 

C8:0 21.50±0.50 - - 

C12:0 9.20±0.61 - - 

C13:0 3.61±1.35 - - 

C14:0 120.30±2.17 96.26±0.50 216.43±3.12 

C15:0 37.19±0.32 - 53.11±0.18 

C16:0 2,575.80±21.65 2,066.18±6.67 2,994.16±26.32 

C16:1 424.53±7.08 390.34±2.73 568.92±5.07 

C17:0 126.24±48.09 113.09±1.64 152.88±2.62 

C17:1 149.86±12.05 112.23±26.64 155.55±18.78 

C18:0 1194.20±9.88 850.37±9.89 1,113.71±15.97 

C18:1n-9c 3,852.65±16.34 3,479.09±9.93 4,325.87±16.61 

C18:2n-6c, LOA1 584.61±10.43 964.33±5.09 1,346.15±7.81 

C18:3n-6 - 44.83±4.08 40.29±3.03 

C18:3n-3, LNA2 1,452.29±24.91 4073.39±14.04 3,679.03±31.23 

C20:1n-9 139.33±4.66 99.34±11.74 156.36±37.33 

C20:2n-6 - 34.75±2.16 - 

C20:4n-6, ARA3 - 68.36±0.32 75.64±2.32 

C20:3n-3 45.35±0.60 115.39±1.59 112.17±3.09 

C20:5n-3, EPA4 - 179.23±13.36 213.24±34.61 

C22:2 42.55±3.47 14.28±2.79 - 

C22:6n-3, DHA5 - - 134.72±4.08 
1LOA = Linoleic acid, 2LNA = Linolenic acid, 3 ARA = Arachidonic acid 
4EPA = Eicosapentaenoic acid, 5DHA = Docosahexaenoic acid  
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ผลของความเค็มของน า้และการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟักต่อการเจริญเติบโตและ
อตัรารอดตายของลกูปลาเสอืพ่นน า้ขนาดนิว้ แสดงใน ตารางที่ 2 ผลการทดลองพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมของความเค็ม
ของน า้และการเสริมกรดไขมนั n3-HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก ต่อการเจริญเติบโตและอตัรารอดตายของลกูปลา 
(p>0.05) เมื่อพิจารณาผลของความเคม็ของน า้พบวา่ลกูปลาที่อนบุาลด้วยน า้ความเค็มตา่งๆ มีความยาวสดุท้ายเฉลีย่
และอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะทัง้ด้านน า้หนกัและความยาวไม่แตกต่างกนั (p>0.05) ในสว่นของน า้หนกัสดุท้าย
เฉลีย่พบวา่ลกูปลาที่อนบุาลในน า้ความเค็ม 5 ppt มีน า้หนกัสดุท้ายเฉลีย่มากกวา่ลกูปลาที่อนบุาลในน า้ความเค็ม 10 
และ 15 ppt (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากลกูปลาที่อนบุาลในน า้ความเค็ม 0 ppt (p>0.05) และลกูปลาที่อนบุาลใน 
น า้ความเค็ม 0 ppt มีน า้หนกัสดุท้ายเฉลีย่ไม่แตกต่างจากลกูปลาที่อนบุาลในน า้ความเค็ม 10 และ 15 ppt (p>0.05) 
ในสว่นของอตัรารอดตายพบว่าลกูปลาที่อนุบาลในน า้ความเค็ม 5 ppt มีอตัรารอดตายสงูกว่าลกูปลาที่อนบุาลใน 
น า้ความเค็มระดบัอื่น ๆ (p<0.01) เมื่อพิจารณาผลของการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก พบว่า 
ลกูปลาที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักที่เสริมและไม่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA มีน า้หนกัสดุท้ายเฉลี่ย ความยาว
สดุท้ายเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตด้านน า้หนักและความยาวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่ลูกปลาที่อนุบาลด้วย 
อาร์ทีเมียแรกฟักที่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA มีอตัรารอดตายสงูกว่าลกูปลาที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักที่ไม่เสริม
กรดไขมนั n-3 HUFA (p<0.01)  
 คณุภาพน า้ระหว่างการทดลองพบว่า น า้จืด (0 ppt) มีอณุหภมูิ ออกซิเจนที่ละลายน า้ pH ความเป็นด่าง 
ความกระด้างและแอมโมเนียรวม อยู่ในช่วง 29-31 oC, 4.5-6.0 mg/L, 7.0-7.1, 80-100 mg/L, 150-158 mg/L และ 
0.185-0.252 mg/L ตามล าดบั น า้ความเค็ม 5 ppt มีค่าอยู่ในช่วง 29-31 OC, 4.5-5.0 mg/L, 7.3-7.5, 90-110 mg/L, 
125-150 mg/L และ 0.151-0.370 mg/L ตามล าดบั น า้ความเค็ม 10 ppt มีค่าอยู่ในช่วง 29-32 oC, 5.5-8.0 mg/L, 
7.6-7.8, 100-110 mg/L, 120-140 mg/L และ 0.121-0.190 mg/L ตามล าดบั และน า้ความเค็ม 15 ppt มีคา่อยูใ่นชว่ง 
29-31 oC, 4.0-5.5 mg/L, 7.6-7.9, 112-130 mg/L, 155-170 mg/L และ 0.118-0.148 mg/L ตามล าดบั 

ผลของความเค็มของน า้และการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก ต่อปริมาณกรดไขมนั 
ไม่อิ่มตวัพหุพนัธะ (poly unsaturated fatty acid, PUFA) ในลกูปลาเสือพ่นน า้ขนาดนิว้ แสดงใน ตารางที่ 3 ผล 
การทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วมของระดบัความเค็มของน า้และการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก 
ต่อการสะสม LOA, LNA, ARA, EPA และ DHA ในตวัลกูปลา (p<0.01) แต่ไม่มีอิทธิพลร่วมต่อการสะสมของ  
C18:3n-6 (p>0.05) เมื่อพิจารณาผลของความเค็มของน า้ พบว่าลกูปลาที่อนบุาลในน า้ความเค็ม 15 ppt มีปริมาณ 
LNA, EPA, และ DHA ในตวัสงูกว่าลกูปลาที่อนบุาลในน า้ความเค็มระดบัอื่นๆ (p<0.01) สว่นลกูปลาที่อนบุาลใน 
น า้ความเค็ม 10 ppt มีปริมาณ ARA ในตวัสงูกวา่ลกูปลาที่อนบุาลในน า้ความเค็มระดบัอื่นๆ (p<0.01) และลกูปลาที่
อนบุาลในน า้ความเค็ม 0 ppt (น า้จืด) มีปริมาณ C18:3n-6 ในตวัสงูกว่าลกูปลาที่เอนบุาลในน า้ความเค็มระดบัอื่นๆ 
(p<0.01) ขณะที่ลกูปลาที่อนุบาลในน า้ระดบัความเค็มต่างๆ มีปริมาณ LOA ในตวัไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เมื่อ
พิจารณาผลของการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก พบว่าลกูปลาที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่เสริม 
กรดไขมนั n-3 HUFA มีปริมาณ LOA ในตวัสงูกว่าลกูปลาที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่ไม่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA 
(p<0.01) แต่มีปริมาณ C18:3n-6 น้อยกว่า (p<0.05) รวมทัง้ LNA ที่น้อยกว่าเช่นกัน (p<0.01) ขณะที่ลกูปลาที่
อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักที่เสริมและไม่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA มีปริมาณ ARA, EPA และ DHA ในตวัไม่
แตกตา่งกนั (p>0.05) 
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด้านน า้หนกัและความยาว และอตัรารอดตายของลกูปลาเสอืพน่น า้ทีอ่นบุาลด้วยอาร์ที
เมียแรกฟักที่เสริมด้วยกรดไขมนั n-3 HUFA ในน า้ระดบัความเค็มตา่งๆ เป็นระยะเวลา 45 วนั 

ความเค็ม/กรดไขมัน น า้หนักสุดท้าย ความยาวสุดท้าย 
อัตราการเจริญเติบโต          จ าเพาะ 

(%วัน) 
อัตรารอดตาย 

  (มิลลิกรัม) (มิลลิเมตร) (น า้หนัก) (ความยาว) (%) 

0 ppt/ไมเ่สริมกรดไขมนั 76.52±5.71b 17.96±0.05a 7.41±0.18a 2.85±0.01a 48.50±2.12cd 

0 ppt/เสริมกรดไขมนั 89.25±7.54ab 17.38±0.28a 7.85±0.18a 2.79±0.08a 51.33±3.05bcd 

5 ppt/ไมเ่สริมกรดไขมนั 93.13±6.62a 18.15±0.54a 7.87±0.31a 2.87±0.09a 52.00±1.00bc 

5 ppt/เสริมกรดไขมนั 93.02±3.38a 18.46±0.36a 7.81±0.61a 2.92±0.04a 59.67±2.08a 

10 ppt /ไมเ่สริมกรดไขมนั 77.63±10.59b 18.46±0.91a 7.43±0.69a 3.04±0.16a 48.33±1.53d 

10 ppt/เสริมกรดไขมนั 85.38±7.08ab 17.92±0.28a 8.17±1.27a 2.80±0.18a 54.00±1.00b 

15 ppt/ไมเ่สริมกรดไขมนั 81.13±2.53ab 17.92±0.80a 7.93±0.39a 2.95±0.17a 44.00±1.73e 

15 ppt/เสริมกรดไขมนั 82.22±9.51ab 17.31±0.24a 7.74±0.24a 2.84±0.06a 50.67±1.15bcd 

P-value (ทรีตเม้นต์) 0.047 0.130 0.849 0.274 0.000 

ความเค็ม 
     

0 ppt 84.16±9.23ab 17.61±0.37a 7.67±0.28a 2.82±0.06a 50.20±2.86b 

5 ppt 93.07±4.70a 18.30±0.44a 7.84±0.43a 2.90±0.07a 55.83±4.44a 

10 ppt 81.50±9.10b 18.19±0.67a 7.80±1.00a 2.92±0.20a 51.17±3.31b 

15 ppt 81.67±6.26b 17.62±0.62a 7.84±0.31a 2.89±0.13a 47.33±3.88c 

การเสริมกรดไขมัน  
     

ไมเ่สริมกรดไขมนั 82.61±9.19a 18.14±0.63a 7.68±0.46a 2.93±0.14a 48.18±3.37b 

เสริมกรดไขมนั 87.46±7.48a 17.77±0.54a 7.89±0.64a 2.84±0.10a 53.92±4.08a 

P-value Two-way 
ANOVA      

ความเค็ม 0.040 0.096 0.940 0.617 0.000 

การเสริมกรดไขมนั 0.097 0.134 0.386 0.096 0.000 

อิทธิพลร่วม 0.448 0.416 0.543 0.265 0.206 

หมายเหตุ ตวัยกภาษาองักฤษในแนวตัง้ที่แตกตา่งกนัหมายถงึแตกตา่งกนัทางสถิติ 
 

2. การอภิปรายผล  
 ผลการทดลองนีพ้บวา่อาร์ทีเมียแรกฟักระยะ Instar I พฒันาเข้าสูร่ะยะ Instar II ภายในระยะเวลา 12 ชัว่โมง 
สอดคล้องกบัรายงานของ Kumar and Babu (2015) แม้ว่าในการทดลองนีไ้ม่ทราบสายพนัธุ์อาร์ทีเมียที่ใช้ทดลอง 
แต่พบว่าอาร์ทีเมียแรกฟักระยะ Instar II มีกรดไขมนั n-3 HUFA หลายชนิด เป็นองค์ประกอบ เช่น ARA, EPA, 
C20:2n-6 และ C20:3n-3 แตไ่มม่ี DHA สอดคล้องกบัการศกึษาของ Asadpour-Ousalou and  Mirheydari (2014) ท่ี
รายงานว่าอาร์ทีเมียแรกฟักสายพนัธุ์  Artemia urmiana ที่รวบรวมจากทะเลสาบอร์ูเมีย ประเทศอิหร่าน ไม่มี DHA 
เป็นองค์ประกอบขณะที Agh and Sorgeloos (2005) รายงานว่าอาร์ทีเมียแรกฟักสายพนัธุ์  A. franciscana และ  
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A. sinica ไม่มี DHA เป็นองค์ประกอบเช่นกัน ขณะที่สายพันธุ์  A. persimilis และ A. tibetiana มี DHA เป็น
องค์ประกอบในปริมาณน้อย อยา่งไรก็ตาม มีรายงานวา่อาร์ทีเมียสายพนัธุ์ A. salina ระยะ Instar II ที่รวบรวมไข่จาก 
Sfax solar saltern ประเทศตนูิเซีย มี DHA เป็นองค์ประกอบในปริมาณสงู (Guermazi et al., 2008)  

การทดลองนีพ้บว่าการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก อตัรา 4% (40,000 mg/L) เป็น
ระยะเวลา 3 ชัว่โมง แบบเสริมครัง้เดียว และเลีย้งอาร์ทีเมียแรกฟักด้วยความหนาแนน่ 200 ตวั/มิลลิลิตร ท าให้มี DHA 
ในตวัอาร์ทีเมียเท่ากับ 130-138 มิลลิกรัม/น า้หนกั 100 กรัมแห้ง ซึ่งมีค่ามากกว่าการทดลองของ Tamaru et al. 
(1999) ที่เสริมด้วยกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก อตัรา 300 mg/L เป็นระยะเวลา 6 ชัว่โมง แบบเสริม
ครัง้เดียว และเลีย้งอาร์ทีเมียแรกฟักด้วยความหนาแนน่ 300-400 ตวั/มิลลลิติร ซึง่ท าให้มี DHA ในตวัอาร์ทีเมียเท่ากบั 
2.33 มิลลิกรัม/น า้หนกั 100 กรัมแห้ง โดยความแตกต่างนีอ้าจเกิดจากการทดลองดงักล่าวเป็นการเสริมกรดไขมนั  
n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟักที่สว่นใหญ่ยงัอยู่ในระยะ Instar I ซึ่งเป็นระยะยงัไม่เร่ิมกินอาหาร และใช้ระยะเวลา
การเสริมเพียง 6 ชัว่โมง ท าให้มีการสะสมของ DHA เฉพาะในอาร์ทีเมียแรกฟักบางตวัที่เร่ิมเข้าสูร่ะยะ Instar II และ
เร่ิมกินอาหาร 

ในการทดลองนีพ้บว่าปริมาณ DHA ในตวัอาร์ทีเมียวนัแรกฟักมีค่าใกล้เคียงกบัการทดลอง ของ  Heydari 
and Akbary (2011) ที่เสริมน า้มนัปลาให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก อตัรา  500 mg/L เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง แบบเสริม
กรดไขมนั  2 ครัง้ ท่ีชัว่โมง 0 และชัว่โมงที่ 12 และเลีย้งอาร์ทีเมียแรกฟักด้วยความหนาแนน่ 200 ตวั/มิลลลิติร ซึง่ท าให้
อาร์ทีเมียวยัแรกฟักมี DHA สะสมในตวัเท่ากบั 127 มิลลิกรัม/น า้หนกั 100 กรัมแห้ง ขณะที่การทดลองของ Léger  
et al. (1987) พบวา่การเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก อตัรา 600 mg/L เป็นระยะเวลา 48 ชัว่โมง 
แบบเสริมครัง้เดียว และเลีย้งอาร์ทีเมียแรกฟักด้วยความหนาแน่น 300 ตวั/มิลลิลิตร พบว่าที่ 12, 24 และ 48 ชัว่โมง 
หลงัการเสริม อาร์ทีเมียมี DHA สะสมในตวัเทา่กบั 440, 1,270 และ 1,810 มิลลกิรัม/น า้หนกั 100 กรัมแห้ง ซึ่งมีค่าสงู
กวา่การทดลองนี ้ทัง้นีอ้าจเกิดจากระยะเวลาในการเสริมที่นานกวา่ท าให้อาร์ทีเมียระยะ Instar II สามารถกรองกินเม็ด
กรดไขมนัได้ในปริมาณมากกวา่ 

เมื่อพิจารณาผลของระดบัความเค็มของน า้ตอ่การเจริญเติบโตและอตัรารอดตายของลกูปลาเสอืพน่น า้ขนาด
นิว้ พบวา่น า้ความเค็ม 5 ppt มีผลให้ลกูปลาเจริญเติบโตดีที่สดุและมีอตัรารอดตายสงูสดุ ซึง่มีคา่ใกล้เคียงกบัน า้ความ
เค็ม 6 ppt ที่ท าให้ลกูปลากดเหลอืงมีอตัรารอดตายสงูสดุ (สราวธุ และคณะ, 2551) และน า้ความเค็มประมาณ 7 ppt 
ที่ท าให้ลกูปลากดคงัมีอตัรารอดตายสงูสดุ (นิศารัตน์ และคณะ, 2558) ผลการทดลองนีพ้บวา่เมื่อเพิ่มความเค็มของน า้
ขึน้เป็นจาก 5 เป็น 10 และ 15 ppt ท าให้ลกูปลามีอตัรารอดตายลดลงตามระดบัความเค็มที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีค้วามเค็มที่
เพิ่มขึน้อาจท าให้ปลาเครียดจากภาวะเสยีสมดลุของน า้และแร่ธาต ุท าให้ไมกิ่นอาหาร อ่อนแอและตาย ดงัที่มีรายงาน
ในลกูปลากดเหลืองที่อนุบาลในน า้ความเค็มมากกว่า 7 ppt (วฒุิพร และคณะ, 2541) ทัง้นี ้ไมตรี และจารุวรรณ 
(2528) รายงานว่าเลือดของสตัว์น า้จืดสว่นใหญ่มีความเข้มข้นของแร่ธาตปุระมาณ 7 ppt ดงันัน้สตัว์น า้จืดสว่นใหญ่
สามารถอาศยัในน า้ความเค็มได้ไมเ่กินระดบันี ้สว่นผลของความเค็มตอ่การสะสมกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัพหพุนัธะ (PUFA) 
ในตวัลกูปลา พบวา่ปริมาณ LNA, EPA และ DHA ในตวัลกูปลาเพิ่มขึน้ตามระดบัความเค็มที่เพิ่มขึน้ ซึ่งอาจเก่ียวข้อง
กับการปรับตวัทางสรีระวิทยาต่อความเค็มของน า้ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากกรดไขมนัทัง้สองชนิดนีม้ีความส าคญัต่อการ
รักษาสมดลุน า้และแร่ธาตขุองสตัว์น า้ (Lèger and Sorgeloos, 1992) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัพหพุนัธะ (PUFA) ในลกูปลาเสอืพน่น า้ที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักทีเ่สริม
กรดไขมนั n-3 HUFA ในน า้ระดบัความเคม็ตา่งๆ เป็นระยะเวลา 45 วนั 

ความเคม็/กรดไขมนั C18:2n61 C18:3n6 C18:3n32 C20:4n-63 C20:5n-34 C22:6n-35 

0 ppt/ไม่เสริมกรดไขมนั 18.28±0.12cd 18.05±0.77a 23.48±1.41a 5.97±0.69b 19.02±1.27e 4.75±0.32e 

0 ppt/เสริมกรดไขมนั 23.69±1.01ab 15.66±1.21ab 15.50±1.90bc 3.20±0.53d 13.13±1.53f 3.28±0.38f 

5 ppt/ไม่เสริมกรดไขมนั 12.83±1.37e 7.62±0.87d 15.13±1.25bc 5.45±0.61bc 10.44±0.15f 2.61±0.04f 

5 ppt/เสริมกรดไขมนั 26.73±0.77ab 6.86±0.58d 13.52±1.29c 4.17±0.27cd 24.13±0.29d 6.03±0.07d 

10 ppt /ไม่เสริมกรดไขมนั 20.86±0.85bc 11.86±0.56c 17.82±1.62b 5.15±0.84bc 33.66±1.53c 8.41±0.38c 

10 ppt/เสริมกรดไขมนั 16.46±1.87d 8.46±0.96d 13.46±0.61c 8.38±0.39a 30.64±0.44c 7.66±0.11c 

15 ppt/ไม่เสริมกรดไขมนั 15.15±1.28de 15.15±1.28abc 22.60±1.62a 3.24±0.32d 44.56±0.78a 11.14±0.20a 

15 ppt/เสริมกรดไขมนั 23.65±1.55ab 13.65±1.55bc 24.68±1.62a 5.18±0.57bc 38.03±2.74b 9.51±0.68b 

P-value (ทรีตเม้นต์) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ความเค็ม 
     

 0 ppt 20.99±3.33a 16.85±2.31a 19.49±4.80b 4.58±1.67b 16.08±3.58c 4.02±0.89c 

5 ppt 19.78±4.08a 7.24±0.75d 14.33±1.39c 4.81±0.83b 17.29±2.58c 4.32±0.97c 

10 ppt 18.66±2.80a 10.16±2.06c 15.64±2.71c 6.77±1.24a 32.15±1.97b 8.04±0.49b 

15 ppt 19.40±5.04a 14.40±1.45b 23.64±1.84a 4.21±1.18b 41.29±4.11a 10.32±1.03a 

กรดไขมัน n-3HUFA 
     

 ไม่เสริมกรดไขมนั 16.78±3.35b 13.17±4.20a 19.76±3.84a 4.96±1.20a 26.92±4.07a 6.73±0.37a 

เสริมกรดไขมนั 22.63±2.22a 11.15±4.10b 16.79±5.06b 5.23±2.11a 26.48±9.84aa 6.62±0.46a 

P-value Two-way 
ANOVA      

 ความเคม็ 0.187 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

กรดไขมนั n-3HUFA 0.000 0.024 0.004 0.347 0.536 0.512 

อิทธิพลร่วม 0.000 0.620 0.008 0.000 0.000 0.000 

หมายเหตุ ตวัยกภาษาองักฤษทีแ่ตกตา่งกนัในแนวตัง้หมายถึงแตกตา่งกนัทางสถิติ 
1C18:2n-6 = LOA, 2C18:3n-3 = LNA, 3C20:4n-6 = ARA, 4C20:5n-3 = EPA, 5C22:6n-3 = DHA 
 

สว่นพิจารณาผลของการเสริมกรดไขมนั n-3 HUFA ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟักต่อการเจริญเติบโตและอตัรา 
รอดตายของลกูปลาเสือพ่นน า้ขนาดนิว้ พบว่าลกูปลาที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักที่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA มี
อตัรารอดตายสงูกว่าลกูปลาที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักที่ไม่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA อย่างชดัเจน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงบทบาทของกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัตอ่อตัรารอดตาย โดยเฉพาะ DHA เนื่องจากในการทดลองนีอ้าร์ทีเมียที่เสริมและ
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ไมเ่สริมกรดไขมนั n-3 HUFA มี EPA ที่ใกล้เคียงกนั ท าให้ผลการทดลองสว่นใหญ่นา่จะเกิดจากอิทธิพลของ DHA ทัง้นี ้
งานวิจยัในลกูปลาหลายชนิด เช่น red sea bream (Pagrus major), yellow tail (Seriola quinqueradiata), stripped 
jack (Caranx vinctus) striped knifejaw (Oplegnathus fasciatus) และ flounder (Paralichthys olivaceus) พบว่า 
DHA มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและอตัรารอดตายมากกว่า EPA (Watanabe, 1993) นอกจากนี ้ผลการ
ทดลองนีส้อดคล้องกบัการทดลองในลกูปลาตะกรับ อาย ุ16-35 วนั ที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมนั n-3 
HUFA ที่มีอตัรารอดตายสงูกว่าลกูปลาที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่ไม่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA รวมทัง้การอนบุาลลกู
ปลาตะกรับ อาย ุ1-15 วนั ที่เลีย้งด้วยโรติเฟอร์ที่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA (จิระยทุธ และคณะ, 2557)  
 สว่นการทดลองในลกูปลาสเตอร์เจียนวยัอ่อนพบว่าการอนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยน า้มนัตบัปลาคอด
และน า้มนัจากรังไขป่ลาสเตอร์เจียน ท าให้ลกูปลามีอตัรารอดตายสงูกว่าลกูปลาที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่ไม่เสริมกรด
ไขมนั (Hafezieh et al., 2010) อยา่งไรก็ตาม ลกูปลาที่อนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมและไม่เสริมกรดไขมนั n-3 HUFA 
มี DHA ในตวัไม่แตกต่างกนั ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลกูปลาเสือพ่นน า้ขนาดนิว้สามารถสงัเคราะห์ DHA จากกรดไขมนั 
ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ ซึ่ง Glencross (2009) รายงานว่าสตัว์น า้จืดรวมทัง้ปลากลุ่มแซลมอน สามารถสงัเคราะห์ 
กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัสงู (HUFA)จากกรดไขมนัโอเมก้า 3 เช่น LNA และจากกรดไขมนัโอเมก้า 6 เช่น LOA ได้ ดงันัน้จาก
ผลการทดลองนีส้รุปได้ว่าการอนุบาลลกูปลาเสือพ่นน า้ขนาดนิว้ในน า้ความเค็ม 5 ppt และอนุบาลด้วยอาร์ทีเมีย 
แรกฟักที่เสริมด้วยกรดไขมนั n-3 HUFA เป็นวิธีการที่ท าให้ลกูปลามีอตัรารอดตายสงูขึน้เมื่อเทียบกบัการอนบุาลใน 
น า้จืด และการอนบุาลด้วยอาร์ทีเมียที่ไมเ่สริมกรดไขมนั n-3 HUFA ซึง่ข้อมลูจาการทดลองนีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้
ในการอนบุาลลกูปลาเสือพ่นน า้เชิงพาณิชย์ รวมทัง้เป็นแนวทางในการศึกษาการเพิ่มอตัรารอดตายในลกูปลาน า้จืด
เศรษฐกิจหลายชนิดที่ยงัคงประสบปัญหาอตัรารอดตายต ่า 
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ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเตบิโตของสาหร่าย 
 ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอและแคโรทีนอยด์รวมใน Chlorella sp. 

Effect of nitrogen on growth chlorophyll a and total carotenoids of Chlorella sp. 
 

ปราณี นิมิบตุร1, อมรรัตน์ กนกรุ่ง2 และ คนัธรส อกัษร1,* 
Pranee Nimibut1, Amonrat Kanokrung2 and Kuntharos Aksorn1,* 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   
2สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา 

 

บทคดัย่อ 
 ศึกษาการเจริญเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และปริมาณแคโรทีนอยด์รวม ในสาหร่าย Chlorella sp.  
ที่เลีย้งด้วยอาหารเหลว Guillard “f/2” ซึง่มีปริมาณของธาตอุาหารไนโตรเจนแตกตา่งกนั (0.44, 0.88, 1.76 และ 2.64 
mmol N-L-1) มีการให้แสงสวา่ง 12 ชัว่โมง ไมใ่ห้แสงสวา่ง 12 ชัว่โมง ท่ีอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เลีย้งเป็นระยะเวลา 
15 วนั ที่ระดบัความเข้มแสง 4000 ลกัซ์ พบว่าสาหร่าย Chlorella sp. มีปริมาณความหนาแน่นเซลล์สงูเมื่อเลีย้งด้วย
อาหารเหลวสตูร 3 (2.64 mmol N-L-1, 11.18 X 106 เซลล์ตอ่มิลลลิติร) พบรองลงมาในอาหารเหลวสตูร 2 (1.76 mmol 
N-L-1) และพบต ่าสดุเมื่อเลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 1 (0.44 mmol N-L-1) ในการศกึษาปริมาณของคลอโรฟิลล์ เอ และ
แคโรทีนอยด์รวม พบว่า Chlorella sp. มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สงูสดุเมื่อเลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 2 คือ 222.43 
มิลลิกรัมต่อตัน พบในปริมาณต ่าสุดที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวชุดควบคุม (85.67 มิลลิกรัมต่อตัน) ส่วนปริมาณ 
แคโรทีนอยด์รวม พบสงูในสาหร่ายที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 2 (2.25 มิลลิกรัมต่อกรัมของน า้หนกัเปียก) ต ่าสดุ 
พบใน Chlorella sp. ที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 1 (1.07 มิลลกิรัมตอ่กรัมของน า้หนกัเปียก) 
 

ค าส าคัญ : สาหร่ายขนาดเลก็, แคโรทีนอยด์รวม, คลอโรฟิลล์, ไนโตรเจน, Chlorella 
 

Abstract 
 This study was designed to determine growth, chlorophyll a concentration and total carotenoid 
content in microalgae Chlorella sp. The experiment was performed in Guillard “f/2” culture medium 
containing nitrogen content (0.44, 0.88, 1.76 และ 2.64 mmol N-L-1) in 15-day batch, 12h photoperiod. The 
experimental condition was 25°C and 4000 lux, The findings indicated that the highest cell density was 
found of Chlorella sp., that was cultured in medium III (2.64 mmol N-L-1, 11.18 x 106 cell L-1), medium II 
(1.76 mmol N-L-1) and medium I (0.44 mmol N-L-1) respectively. Maximum chlorophyll-a concentration was 
222.43 mg ton-1 showed in medium II. In contrast, minimum chlorophyll-a shown in control (85.67 mg ton-1). 
While maximum carotenoid content was found in medium II (2.25 mg g-1 ww) and minimum carotenoid 
content was found in medium I (1.07 mg g-1 ww) 
Keywords : Microalgae, Total carotenoids, Chlorophyll, Nitrogen, Chlorella 
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บทน า  
 Chlorella sp. เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็ก หรือแพลงก์ตอนพืช (phytoplankton) ปัจจุบนัเป็นที่รู้จกักนั
อย่างแพร่หลาย และได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากในเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. มีสารที่เป็นประโยชน์
มากมายเช่น มีปริมาณโปรตีนสงู มีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด มีคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ตลอดจนช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้ มกันของร่างกาย (Rao and Rao, 2007) ดังนัน้  
Chlorella sp. จึงมีศกัยภาพในการน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม เช่นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสขุภาพของ
มนุษย์ ส่วนผสมของอาหารสตัว์เพื่อให้สตัว์มีการเจริญเติบโตที่ดี ใช้เป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางบ ารุงผิว เส้นผม  
เป็นต้น Chlorella sp. สามารถท าการเพาะเลีย้งขยายปริมาณได้ง่าย โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์และ  
ธาตอุาหารในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง มีการศึกษาธาตอุาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญของ Chlorella sp. และ
พฒันาเป็นสตูรอาหารท่ีเหมาะสมทัง้ในด้านการเจริญและการสร้างสารท่ีต้องการ ไนโตรเจนจดัเป็นธาตอุาหารหลกัที่มี
ความส าคญัในกระบวนการพฒันาทางด้านการเจริญเติบโตและการสร้างสารท่ีมีคณุคา่ภายในเซลล์ของสาหร่ายขนาด
เล็ก Valenzuela–Espinoza และคณะ (1999) ศึกษาผลของแหลง่ไนโตรเจนที่แตกต่างกนัต่อการเจริญของสาหร่าย
ขนาดเล็ก พบว่าสามารถใช้ปุ๋ ยทางการเกษตรเป็นแหล่งไนโตรเจนที่มีราคาต้นทุนต ่ากว่าการใช้สารเคมี และจาก
การศกึษาของ Huang และคณะ (2013) พบวา่ปริมาณความเข้มข้นของธาตไุนโตรเจนในอาหารมีผลตอ่การเจริญของ
สาหร่าย Tetraselmis subcordiformis, Nannochloropsis oculata และ Pavlova viridis ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นี ้
ผู้วิจยัจึงท าการศกึษาปริมาณความเหมาะสมของธาตอุาหารไนโตรเจนในสตูรอาหารเหลวที่ใช้เลีย้งสาหร่าย Chlorella 
sp. ตอ่การเจริญเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และแคโรทีนอยด์รวม  
 

วิธีการ 
1. การศกึษาการเจริญเติบโตของสาหร่าย 

ท าการเตรียมน า้ทะเลที่ระดบัความเค็ม 30 ส่วนในพนัส่วน หลงัจากนัน้จึงปรับระดบัความเป็นกรด-เบส 
เร่ิมต้น 7.8 ด้วย 2 N HCl และ 1 M KOH เมื่อเสร็จแล้วจึงใสใ่นขวดแก้วใสที่ใช้ในการเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเล็ก 
จากนัน้น าไปนึ่งฆ่าเชือ้ด้วยหม้อนึ่งความดนัอตัโนมตัิ (autoclave) ที่ความดนั 15 ปอนด์ต่อตารางนิว้ หรือที่อณุหภมูิ 
121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที (ลดัดา วงศ์รัตน์, 2543) ทิง้ไว้ให้เย็นก่อนน ามาใช้ ท าการเตรียมอาหารเหลวสตูร 
Guillard “f/2” (Guillard, 1975) ที่มีปริมาณของธาตอุาหารไนโตรเจนแตกตา่งกนั คือ 

ชดุควบคมุการทดลอง  0.88 mmol N-L-1  
ชดุอาหารเหลวสตูรที่ 1  0.44 mmol N-L-1 
ชดุอาหารเหลวสตูรที่ 2 1.76 mmol N-L-1  
ชดุอาหารเหลวสตูรที่ 3 2.64 mmol N-L-1  
ในการเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อท าการศึกษาดกูารเจริญเติบโตของสาหร่ายที่ท าการเลีย้งในอาหาร

เหลวที่มีปริมาณของไนโตรเจนที่แตกต่างกัน โดยสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. มีความหนาแน่นเซลล์เร่ิมต้น 
ที่ 50 X 104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เติมอาหารเหลวสตูรอาหารดดัแปลง Guillard “f/2” ที่ท าการเตรียมไว้ เลีย้งที่อณุหภมูิ 
25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 4000 ลกัซ์ ท าการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง ไม่ให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง เลีย้งเป็น
ระยะเวลา 15 วนั โดยในการศึกษานีม้ีชุดการทดลอง 4 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดทดลองละ 3 ซ า้ (replicate)  
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ท าการนบัปริมาณความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ายที่ท าการศึกษาทกุวนัด้วยสไลด์นบัเซลล์ชนิด Haemacytometer 
จนสิน้สดุการทดลอง 

2. การศกึษาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และแคโรทีนอยด์รวมของสาหร่าย 
น าตวัอยา่งสาหร่ายที่เลีย้งเป็นระยะเวลา 6 วนั เตรียมไว้ มาท าการกรองด้วยเคร่ือง suction pump โดยผ่าน

กระดาษกรอง GF/C หลงัจากนัน้จึงน ามาสกดัหาปริมาณของคลอโรฟิลล์ เอ ด้วย 90 acetone ท าให้เซลล์แตกโดยการ
บดและน าไปเก็บไว้ในท่ีเย็นและมืดเป็นเวลา 15-20 ชัว่โมง หลงัจากนัน้น าตวัอยา่งสาหร่ายที่ท าการสกดัแล้วไปท าการ
ป่ันเหวียงด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยงแบบควบคมุอณุหภมูิ ด้วยความเร็วรอบ 3000-4000 rpm เป็นเวลา 10 นาที ตรวจวดัหา
ปริมาณของคลอโรฟิลล์ เอ ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972) และวิเคราะห์หาปริมาณแคโรทีนอยด์รวม 
โดยชัง่น า้หนกัของตวัอยา่งสาหร่าย Chlorella sp. และเติม acetone เพื่อเป็นตวัท าละลาย หลงัจากนัน้จึงน าตวัอย่าง
ไปท าการป่ันเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 2500 rpm เป็นเวลา 10 นาที ท าซ า้จนได้ตวัอย่างใส จากนัน้น าไปวดัค่า 
การดดูกลนืแสงด้วยเคร่ือง UV-visible spectrophotometer ที่ความยาวคลืน่ 450 นาโนเมตร และค านวณหาปริมาณ
แคโรทีนอยด์รวม (อมรรัตน์ และ รวิวรรณ, 2559) 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมลูแตล่ะชดุการทดลองด้วย โปรแกรม SPSS ทดสอบความแตกตา่งด้วยวิธี 

Ducan’s New Multiple Range test  
 

ผลและอภปิราย  
 จากการศกึษาพบวา่สาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. มีการเจริญเติบโตทางด้านความหนาแน่นเซลล์สงูสดุ
เมื่อเลีย้ง ด้วยอาหารเหลวสตูร 3 (17.48 X 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร, ภาพที่ 1) พบความหนาแน่นของเซลล์สาหร่าย
รองลงมาเมื่อเลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 2 ,ชุดควบคมุ และอาหารเหลวสตูร 1 ตามล าดบั (16.25 X 106, 10.44 X 106 
และ 7.85 X 106 เซลล์ตอ่มิลลลิติร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเลก็ Chlorella sp. ที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวที่มีธาตอุาหารไนโตรเจน 
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แตกตา่งกนั 
จากผลการศกึษาพบวา่สาหร่ายชนิดนีม้ีการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณความหนาแน่นเซลล์มากเมื่อเลีย้งด้วย

อาหารสตูร Guillard “f/2” สตูร 3 ซึ่งมีปริมาณของธาตุอาหารไนโตรเจน 2.64 mmol N-L-1  ในปริมาณที่สงูกว่า 
อาหารเหลวสูตรอื่น ธาตุอาหารไนโตรเจนมีผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านการเพิ่มปริมาณความหนาแน่นเซลล์ 
คล้ายคลึงกับงานวิจยัของ Nigam และคณะ (2011) ซึ่งศึกษาผลของธาตอุาหารไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย Chlorella  pyrenoidosa  โดยใช้ KNO3 เป็นแหล่งของธาตุอาหารไนโตรเจน สาหร่าย C. pyrenoidosa  
มีการเจริญเติบโตเร่ิมคงที่เมื่อปริมาณความเข้มข้นของธาตอุาหารไนโตรเจนที่มีระดบัสงูใกล้เคียงกนั ในการศึกษาครัง้
นีพ้บว่าสาหร่ายขนาดเล็กมีการพัฒนาทางด้านการเจริญเติบของความหนาแน่นเซลล์ต ่าเมื่อเปรียบกับสาหร่าย  
ขนาดเล็กที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวที่มีปริมาณของธาตุอาหารไนโตรเจนสูงกว่า คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Huang  
และคณะ (2013) ซึ่งศึกษาผลของธาตุอาหารไนโตรเจนในอาหารเหลวสตูร Guillard “f/2” ที่ระดบัความเข้มข้น 0, 
0.22, 0.44 และ 1.76 ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย Tetraselmis subcordiformis, Nannochloropsis oculata 
และ Pavlova viridis พบวา่ความเข้มข้นของธาตอุาหารไนโตรเจนมีผลตอ่การเจริญเติบโตในการเพิ่มปริมาณของเซลล์
สาหร่ายทัง้สามชนิด 

 ในการศึกษาหาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ของสาหร่าย Chlorella sp. ที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวที่มีปริมาณธาตุ
อาหารไนโตรเจนแตกตา่งกนั พบวา่สาหร่าย Chlorella sp. มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สงูเมื่อเลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 
2 (222.43 มิลลิกรัมต่อตนั) รองลงมาคือ สาหร่ายที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 3, อาหารเหลวสตูร 1 และชุดควบคมุ 
ตามล าดบั (179.70, 98.80 และ 85.67 มิลลิกรัมต่อตนั ตามล าดบั, ภาพที่ 2) ในการทดลองพบว่าปริมาณของ
คลอโรฟิลล์ เอ มีปริมาณที่แตกตา่งกนัทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากปัจจยัทางด้านธาตอุาหาร โดยเฉพาะธาตอุาหารไนโตรเจน 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัเพื่อใช้ในกระบวนการพฒันาทางด้านการเจริญเติบโตและการสร้างคลอโรฟิลล์ เอ จึงส่งผลให้มี
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ แตกต่างกันตามไปด้วย ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาของ  Suyono และคณะ (2015) ที่
ท าการศกึษาผลของธาตอุาหารไนโตรเจนที่ระดบัความเข้มข้น 0.25, 0.5, 1 และ 2 mg L-1 ต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ของ
สาหร่าย Chlorella zofingiensis ในการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของธาตอุาหารไนโตรเจนมีผลต่อการเพิ่มปริมาณ
ของคลอโรฟิลล์ เอ ในสาหร่ายขนาดเลก็ชนิดนี ้   
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ภาพที่ 2 ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ของสาหร่าย  Chlorella sp. ที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวซึง่มีปริมาณธาตอุาหารไนโตรเจ  
              แตกตา่งกนั (คา่เฉลีย่ + คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
 ในการศกึษาปริมาณธาตอุาหารไนโตรเจนตอ่ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมของสาหร่าย Chlorella sp. ที่พบว่ามี
ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมสงูเมื่อท าการเลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 2 (2.25 มิลลิกรัมต่อกรัมของน า้หนกัเปียก) และพบ
ในปริมาณรองลงมาในสาหร่ายขนาดเลก็ที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร 3, ชดุควบคมุ และ อาหารเหลวสตูร 1 ในปริมาณ 
1.86, 1.76 และ 1.07 มิลลิกรัมต่อกรัมของน า้หนกัเปียก ตามล าดบั (ภาพที่ 3) การใช้สตูรอาหารที่มีปริมาณของ
ไนโตรเจนที่แตกต่างกนันัน้สง่ผลถึงปริมาณของแคโรทีนอยด์รวม ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาของ Samia และ
คณะ (2016) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อผลผลิตของ Chlorella sp. ที่แยกจากชายฝ่ัง
เลบานอน ซึง่น ามาเพาะเลีย้งในอาหารเหลวสตูร Guillard “f/2” ที่มีปริมาณของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกนั 
โดยท าชุดการทดลองแยกระหว่างไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งพบว่าปริมาณของไนโตรเจนนัน้ไม่ส่งผลต่อปริมาณ  
แคโรทีนอยด์ เนื่องจากแคโรทีนอยด์ไม่มีการเพิ่มขึน้หรือลดลงเลยเมื่อท าการเพาะเลีย้งด้วยอาหารเหลวสตูร Guillard 
“f/2” ที่มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากในการศึกษาครัง้นีใ้ช้อาหารเหลวสตูร 
Guillard “f/2” ที่มีปริมาณของธาตุอาหารไนโตรเจนแตกต่างกันส่วนธาตุอาหารฟอสฟอรัสไม่ได้มีการเพิ่ มหรือลด
ปริมาณธาตอุาหาร 
 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในสาหร่าย Chlorella sp. ที่เลีย้งด้วยอาหารเหลวซึง่มีปริมาณธาตอุาหารไนโตรเจน 
 แตกตา่งกนั (คา่เฉลีย่ + คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน) 
 
บทสรุป 
 อาหารเหลวสตูร Guillard “f/2” ซึง่เพิม่ปริมาณธาตอุาหารไนโตรเจน เลีย้งสาหร่าย Chlorella sp. มีผลตอ่
การเพิม่การเจริญเติบโตทางด้านความหนาแนน่เซลล์ ซึง่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p< 0.05) ใน
สว่นของปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ นัน้ในการศกึษามคีวามแตกตา่งกนัเพียงเลก็น้อย (p> 0.05) และปริมาณของแคโรที
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นอยด์รวมในสาหร่าย Chlorella sp. พบวา่ปริมาณของธาตอุาหารไนโตรเจนสง่ผลตอ่ปริมาณของแคโรทีนอยด์รวมที่
แตกตา่งกนั (p< 0.05) 
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AF006R 

ผลของความร้อนต่อการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน 
และการต้านทานโรคตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน 

Effect of heat treatment on immune related genes expression  
and EMS resistance of Litopenaeus vannamei post larvae 

 

พชัรี โยควิบลู1,2*, ธนินทร์ธร รวีรัตนพงศ์3, เสรี ดอนเหนือ1,2 และ ณรงค์ศกัดิ์ พว่งลาภ1,2 
Patchari Yocawibun1,2*, Thaninthorn Raweeratanapong3, Seri Donnuea1,2 and Narongsak Puanglarp1,2 

1ห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. 
2ศูนย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบรีุ 
บทคดัย่อ 

โรคตายดว่นสร้างความเสยีหายให้กบัอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้ งอย่างมากและยงัไม่มีวิธีการป้องกนัรักษาที่ดี 
ในการศึกษานีไ้ด้ใช้ความร้อนกระตุ้นลูกกุ้ งขาวเพื่อเสริมสร้างความทนทานต่อเชือ้ โดยท าการศึกษาความร้อนที่
เหมาะสมในการกระตุ้นกุ้ง P15 พบวา่ที่สภาวะความร้อน 33 °C, 90 นาที มีอตัรารอดมากกวา่ 80% เมื่อเทียบกบักลุม่
ควบคุม และมีการแสดงออกของยีน LvHSP70 และ LvProPO2 สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) จากนัน้
ทดสอบการเพิ่มความต้านทานของลกูกุ้ งที่ได้รับการกระกระตุ้นด้วยความร้อน แล้วพกัลกูกุ้ งในน า้อณุหภมูิห้อง 1, 5, 
10 และ 20 วนั ก่อนทดสอบกบัเชือ้ Vibrio parahaemolyticus สายพนัธุ์ 5HP-VPAHPND ที่ค่าความเป็นพิษเฉียบพลนั
ร้อยละ 50 แต่จากการทดลองครัง้นีย้ังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าความร้อนสามารถเพิ่มความต้านทานต่อเชือ้  
5HP-VPAHPND ในลกูกุ้งขาวแวนนาไม แตอ่ยา่งไรก็ตามการศกึษานีน้า่จะมีประโยชน์ตอ่การพฒันาเทคนิคในการกระตุ้น
ภมูิคุ้มกนัและสร้างความต้านทานตอ่ในลกูกุ้งได้ 
ค าส าคัญ : โรคตายดว่น, กุ้งขาวแวนนาไม, กระตุ้นด้วยความร้อน, ความเป็นพิษเฉียบพลนั (LC50) 

Abstract 
Early mortality syndrome (EMS) has caused significant loss to the shrimp industry. The effective 

method for coping with this disease is not yet available. Therefore, this study was to determine the 
possible use of heat shock treatment to enhance EMS resistance in P15 of Litopenaeus vannamei. The 
optimal condition of heat shock treatment was obtained at the temperatures of 33 °C for 90 minutes, where 
the shrimp survival rate was higher than 80%. At this condition, the expression level of LvHSP70 and 
LvProPO2 genes in heat-induced P15 were determined. The result showed that their expression levels 
were significantly increased (P<0.05). Finally, EMS resistance of the P15 was determined by incubating 
the shrimp in heat shock condition (33°C, 90 min) and maintained at ambient temperature for 1, 5, 10, and 
20 days before challenging with LC50 of Vibrio parahaemolyticus strain 5HP-VPAHPND. The result of heat 
shock treatment was unclear to enhance EMS resistance in P15. The obtained results will be useful for the 
development of the more effective techniques to enhance shrimp defense system. 
Keywords : L. vannamei, EMS resistance, V. paraheamolyticus, Heat treatment, LC50 
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บทน า 
กุ้งขาวแวนนาไม ( Litopenaeus vannamei) นบัวา่เป็นผลติภณัฑ์ทางการเกษตรท่ีส าคญัที่สร้างรายได้ให้กบั

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 ที่มีรายงานพบการแพร่ระบาดของโรคตายด่วน (Early mortality 
syndrome) ลักษณะของโรคคือพบอัตราการตายของลูกกุ้ งขาว 100% หลังจากลงเลีย้งในบ่อดิน 20-30 วัน  
(ชัยวุฒิ สดุทองคง, 2556) โดยจะมีลกัษณะการตายที่ส าคัญคือ การเสื่อมอย่างฉับพลนัของตับและตบัอ่อน คือ  
Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS (Donald V. Lightner, 2012) แนวทางการแก้ปัญหาของ
โรคจึงมีหลากหลายวิธีไมว่า่จะเป็นการใช้สารเคมี การใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งนบัวนัยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึน้ ซึ่งสารเหลา่นัน้
อาจตกค้างในเนือ้กุ้ ง ส่งผลต่อผู้ บริโภคได้ และเป็นปัญหาต่อการส่งออกสู่ตลาดโลก ดังนัน้เราจึงศึกษาหาวิธี 
ทางกายภาพ เช่น ความร้อนท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ลกูกุ้งเพื่อกระตุ้นเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของลกูกุ้ งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็น
แบบไมจ่ าเพาะ (non-specific immune response) และระบบหมนุเวียนเลอืดของกุ้งเป็นแบบระบบเปิดมีกลไกในการ
ป้องกนัตวัเองทนัทีที่มีสิง่แปลกปลอมเข้าสูร่่างกายโดยอาศยัการท างานของเซลล์เม็ดเลอืด (Soderhall and Cerenius, 
1992, Ashida and Soderhall, 1984) เนื่องจากกุ้ งเป็นสตัว์เลือดเย็น การเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิของน า้จึงสง่ผลต่อ
ความเครียดของกุ้ งซึ่งมีผลต่อปริมาณเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน การกระตุ้นภูมิต้านทานต่อความเครียดด้วย 
ความร้อนนัน้มีการศึกษาวิจยัและประสบความส าเร็จในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น เมื่อกระตุ้นด้วยความร้อนที่  35 °C 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง กบักุ้ งกุลาด าระยะวยัรุ่น (15 กรัม) พบการแสดงออกของโปรตีน HSP70 สงูขึ ้ ้น้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05) และสามารถลดการเพิ่มจ านวนของไวรัสกลุม่โรคหวัเหลอืง (Gill associated virus, GAV) ในเลือด
กุ้งกลุาด านาน 21 วนั เมื่อเทียบกบักลุม่ควบคมุ (P<0.05) (de la Vega et al., 2006) และที่สภาวะความร้อนที่ 37 °C 
นาน 30 นาที สามารถท าให้ Artemia franciscana ระยะตวัอ่อนระยะฟักตวัใหม่ (18-24 ชัว่โมง) มีอตัราการรอด  
100% สามารถต้านทานตอ่เชือ้ V. campbellii และ V. proteolyticus ได้ 24 ชัว่โมง เมื่อเทียบกบักลุม่ควบคมุ (Sung 
et al., 2007) การกระตุ้นให้กุ้ งสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีระบบภูมิคุ้ มกันแบบไม่จ าเพาะเจาะจง ( innate immunity)  
การตรวจวดัแสดงออกของยีนที่เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ ง เช่น ยีน prophenoloxidase (proPO) ซึ่งเป็น
องค์ประกอบในกระบวนการ prophenoloxidase activating system กระบวนการตอบสนองระบบทางด้านภมูิคุ้มกนั
ในน า้เลือดเมื่อกุ้ งได้รับเชือ้จุพชีพ (Amparyup et al., 2013) และมีรายงานว่าพบการแสดงออกของยีน ProPO-b  
ในเลือดสงูขึน้หลงัจากกุ้ งขาวแวนนาไมได้รับเชือ้ WSSV (P < 0.05) (Hua-Shui et al., 2008), ในกุ้ งแชบ๊วย  
(F. chinensis) ตรวจพบการแสดงออกของยีน ProPO ในเลอืดสงูขึน้ (P<0.05) ในชัว่โมงที่ 12–72 หลงัจากแช่กบัเชือ้ 
V. anguillarum (Gao et al., 2009), มีระดบัการแสดงออกของยีน ProPO1 และ ProPO2 ลดลงในกุ้ งขาวแวนนาไม 
(L. vannamei) หลงัจากได้รับเชือ้ WSSV (AI et al., 2008 และ 2009) และจากการศึกษาโดยยบัยัง้การท างานของ 
proPO system ด้วย dsRNA พบว่ากุ้ งกุลาด า (P. monodon) มีความต้านทานต่อเชือ้ V. harveyi ลดลง 
(Charoensapsri et al., 2009 และ 2011) 

โดยงานวิจยันีไ้ด้ศกึษาหาสภาวะความร้อนท่ีไม่ท าอนัตรายต่อลกูกุ้ งขาวแวนนาไมระยะโพสลาวา (P15-20) 
แต่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของลกูกุ้ งขาว ตรวจสอบการแสดงออกยีน Heat shock protein 70 (LvHSP70)  
และยีน prophenoloxidase (LvproPO2) ด้วยวิธี quantitative real-time PCR และทดสอบความต้านทานต่อเชือ้ 
5HP-VPAHPND ในลูกกุ้ งขาวที่ได้รับกระตุ้นด้วยความร้อนเทียบกับลูกกุ้ งขาวปกติ จากอตัราการรอดของลูกกุ้ งขาว
ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 
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วิธีการ 
1. การเตรียมลกูกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาวา P15-20 

ลกูกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) วยัออ่นระยะโพสลาวา P10-12 (ขนาดประมาณ 1 ซม.) ซือ้จากฟาร์ม
เอกชนจงัหวดัฉะเซิงเทรา มาท าการตรวจหาเชือ้ V. parahemolyticus ที่ก่อโรค EMS จากการสุม่ตรวจด้วยเทคนิค 
AP4 Nested-PCR จากนัน้น าลกูกุ้ งที่ไม่มีการติดเชือ้มาปรับสภาพในห้องปฏิบตัิการเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วนั ความ
หนาแน่นลกูกุ้ งประมาณ 2,000 ตวัต่อน า้ 1 ลกูบาศก์เมตร ที่ความเค็ม 15 psu โดยให้อากาศตลอดการเลีย้ง  
ให้ไรน า้เค็ม (Artemia sp.) อาย ุ1-3 วนัเป็นอาหารลกูกุ้งวนัละ 3 ครัง้ 
2. การเตรียมเชือ้ Vibrio parahaemolyticus สายพนัธุ์ 5HP (5HP-VPAHPND) 
2.1 เตรียมเชือ้ 5HP-VPAHPND 

ท าการเลีย้งเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่ให้เกิดโรค EMS ซึ่งได้จาก Shrimp-virus Interaction Laboratory, 
BIOTCE, NSTDA ด้วย Tryptone Soya Broth (TSB) Agar (HiMedia, India) ที่ผสม NaCl 1.5% ที่อณุหภมูิ 30 °C 
เป็นเวลา 12-16 ชัว่โมง จากนัน้ตรวจสอบโคโลนีด้วยเทคนิค AP4 Nested-PCR เพื่อตรวจสอบยีน AHPND Tox A 
and Tox B ซึ่งเป็นยีนก่อโรค EMS เพิ่มปริมาณเซลล์ใน TSB ที่ผสม NaCl 1.5% ที่อณุหภมูิ 30 °C เป็นเวลา 12-16 
ชัว่โมง จนได้ค่า optical density เท่ากบั 0.6-0.8 (ประมาณ 12 ชัว่โมง) ซึ่งเทียบเท่าความหนาแน่นของแบคทีเรีย
ประมาณ 108 cfu/ml  
2.2 การตรวจสอบยีน AHPND Tox A and Tox B ด้วยเทคนิค AP4 Nested-PCR 
 ตรวจเชือ้ 5HP-VPAHPND ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์กบัไพรเมอร์ AP4-F1 และ AP4-R1 ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ครัง้ที่ 1 
และ AP4-F2 และ AP4-R2 ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ครัง้ที่ 2 (Dangtip et al., 2015) ซึ่งประกอบด้วย 25 ng   ดีเอ็นเอ

ต้นแบบ, 0.2 μMไพรเมอร์, 1x i-TaqTM plus PCR buffer, 3 mM MgCl2,  2 mM dNTPs และ 1.5U i-TaqTM plus 
DNA polymerase ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ครัง้ที่ 1 และใช้ผลติภณัฑ์พีซีอาร์ครัง้ที่ 1 เป็นดีเอ็นเอต้นแบบในการท าปฏิกริยา

ครัง้ที่ 2 กบั 0.375 μM ไพรเมอร์ และควบคุมสภาวะปฏิกิริยา ดงัตารางที่ 1 ตรวจสอบผลเพื่อยืนยนับน 1.5% 
agarose gel electrophoresis ย้อมด้วย ethidium bromide (EtBr) และตรวจสอบภายใต้เคร่ือง UV transilluminator 
(Gel DocTM XR imaging system) 
 
ตารางที่ 1 แสดงไพรเมอร์ส าหรับการตรวจสอบยีน AHPND Tox A and Tox B ด้วยเทคนิค AP4 Nested-PCR 

ชื่อไพรเมอร์ 
ขนาดยนี 
(bp) 

สภาวะปฏิกิริยาพีซอีาร์ 

ปฏิกิริยาพีซีอาร์ครัง้ที่ 1  

AP4-F1 (5-ATGAGTAACAATATAAAACATGAAAC-3) 

AP4-R1 (5-ACGATTTCGACGTTCCCCAA-3) 
1,269 

1 รอบ : 94 °C, 2 นาที 
30 รอบ : 94 °C, 30 วินาท,ี 55 °C, 
30 วินาที และ 72 °C, 90 วินาท ี
1 รอบ : 72 °C, 2 นาที 

ปฏิกิริยาพีซีอาร์ครัง้ที่ 2  

AP4-F2 (5-TTGAGAATACGGGACGTGGG-3) 

AP4-R2 (5-GTTAGTCATGTGAGCACCTTC-3) 
230 

1 รอบ : 94 °C, 2 นาที 
25 รอบ : 94 °C, 20 วินาท,ี 55 °C, 
20 วินาที และ 72 °C, 20 วินาท ี
1 รอบ : 72 °C, 2 นาที 
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3. หาคา่ความเข้มข้นของเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่ท าให้กุ้ งขาวระยะโพสลาวาตายร้อยละ 50 (LC50)  
ท า Range finding test โดยแช่ลกูกุ้ งขาว (N=200/น า้ 20 ลิตร/ถงั, 2 ซ า้) กบัเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่ 104, 105, 

106, 107 และ 108 cfu/ml ตามล าดบั เทียบกบักลุ่มกุ้ งควบคุม (vehicle control, VC) และกลุ่มกุ้ งปกติ (normal 
control, NC) (กลุม่ละ 2 ซ า้) บนัทกึอตัราการตายของแตล่ะกลุม่การทดลองภายใน 96 ชัว่โมง น าความเข้มข้นเชือ้ที่มี
อตัราการตายระหวา่ง 50% มาท า Definitive test เพื่อหาความเข้มข้นของเชือ้ที่ท าให้ลกูกุ้งตายร้อยละ 50 อีกครัง้จาก
ผลความเข้มข้นเชือ้ที่ลกูกุ้งมีอตัราการตายมากกวา่และน้อยกวา่ 50% ของ Range finding test ซึง่แช่ลกูกุ้ งขาวในช่วง
ความเข้มข้นเชือ้ที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 x 106 cfu/ml (N=200/น า้ 20 ลติร/ถงั, 2 ซ า้) บนัทกึอตัราการตายของแต่ละกลุม่
การทดลองภายใน 96 ชัว่โมง ค านวณหาคา่ LC50 ของเชือ้ 5HP-VPAHPND ตอ่ลกูกุ้งขาวด้วยโปรแกรม Excel  
4. หาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นด้วยความร้อนในกุ้งขาวระยะโพสลาวา 

น ากุ้ งที่ได้รับการปรับสภาพแล้ว (N=200) ไปแช่ในน า้ที่อุณหภูมิต่างกันได้แก่ 33, 35, 40 °C และ
อณุหภมูิห้อง (กลุม่ควบคมุ) เป็นเวลา 30, 60, 90, และ 120 นาที แล้วย้ายลกูกุ้ งมาที่น า้ที่อณุหภมูิห้อง บนัทึกอตัรา
การรอดภายใน 96 ชัว่โมง (2 ซ า้) 
5. การตรวจวดัการแสดงออกของยีนที่เก่ียวข้องกบัความเครียดและระบบภมูิคุ้มกนัในกุ้งขาวหลงัจากได้รับการกระตุ้น
ด้วยความร้อนท่ีสภาวะตา่งๆ ด้วย Quantitative real-time PCR 

รวมลกูกุ้งขาว 3-5 ตวัตอ่ 1 ตวัอยา่ง (N) เก็บตวัอยา่งกลุม่ละ 3 ตวัอยา่ง (N=3) สกดั total RNA จากทัง้ตวักุ้ง
ด้วยวิธี Tri Reagent® (RMC, USA) ก าจดัดีเอ็นเอด้วย RQ1 RNase-free DNase (Promega) และสร้าง 1st cDNA 
ตัง้ต้นด้วย ImPromIITM Reverse Transcription System Kit (Promega) เพื่อใช้เป็น template ในการศึกษาการ
แสดงออกของยีนด้วยวิธี Quantitative real-time PCR โดยศึกษาการแสดงออกของยีน LvHSP70  

(F : 5-CTCCTGCGTGGGT-GTGTT-3และ R : 5-GCGGCGTCACCAATCAGA-3) และยีน LvPPO2  

(F : 5-CTCAGCGTGAACTCGCCTTA-3 และ R : 5-CCTGCTCAGTGTACGGTCT-3) มีองค์ประกอบปฏิกิริยา
ดงันี ้500 ng ของ cDNA ต้นแบบ, 1x SensiFASTTM SYBR® No-ROX kit (Bioline, USA) และไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อ
ยีนเป้าหมาย โดยสร้างกราฟมาตรฐานจาก 103-108  ของ copies number DNA ของยีนเป้าหมาย โดยมียีน EF-1a 
เป็นยีนอ้างอิง (2 ซ า้) ด้วย LightCycler® 480 Instrument II system (Roche)  
6. การกระตุ้นด้วยความร้อนเพื่อเสริมการต้านทานเชือ้ 5HP-VPAHPND ในกุ้ งขาวระยะโพสลาวาและตรวจสอบการ
แสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกบัความเครียดและระบบภมูิคุ้มกนัของลกูกุ้ งขาวที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความร้อนและรับ
เชือ้ 5HP-VPAHPND ด้วย Quantitative real-time PCR 

น าลกูกุ้งขาวที่ปรับสภาพแล้ว มากระตุ้นท่ีสภาวะความร้อนท่ี 33 C นาน 90 นาที (จากผลข้อ 2.4) แล้วย้าย

ลกูกุ้ งพกัที่อณุหภมูิห้อง (29 C) แล้วท าการเลีย้งต่อไปที่อณุหภูมิห้องเป็นเวลา 1, 5, 10 และ 20 วนั จึงน ามา
เหนี่ยวน าให้เกิดโรคโดยการแช่กบัเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่ความเข้มข้นเชือ้ 6.62 x 106 cfu/ml (จากผลข้อ 2.3) บนัทึก
อตัราการรอดภายใน 96 ชัว่โมง (N = 100 , 2 ซ า้) ร่วมกบัเก็บตวัอย่างลกูกุ้ งขาววนัที่ 1, 5, 10 และ 20 หลงัได้รับ
กระตุ้นด้วยความร้อนเช่นเดียวกบัข้อ 2.5 เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนด้วยวิธี Quantitative real-time PCR 
โดยศกึษาการแสดงออกของยีน LvHSP70 และยีน LvproPO2 
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7. วิเคราะห์ผล 
วิเคราะห์ผลความแตกตา่งของยีนที่สนใจในกลุม่การทดลองตา่งๆ ทางสถิตด้ิวยระดบัความเช่ือมัน่ 95% ด้วย 

Analysis of variance (ANOVA) และ Duncan’s new multiple range test (P<0.05) 
 

ผลและอภปิราย  
1. ความเข้มข้นของเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่ท าให้ลกูกุ้งขาวระยะโพสลาวาตายร้อยละ 50  
 ผลจากการท า Range finding test ของเชือ้ 5HP-VPAHPND พบว่า ที่ความเข้มข้นเชือ้ 106  ถึง 107 cfu/ml ท า
ให้ลกูกุ้งขาวมีอตัราการตายร้อยละ 42 และ 71 ตามล าดบั และจากการท า Definitive test ผลความเข้มข้นเชือ้ที่ท าให้
ลกูกุ้งขาวตายแบบเฉียบพลนัร้อยละ 50 คือ 6.62 x106 cfu/ml ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบัค่า LC50 ที่มีรายงานก่อนหน้านี ้
พบวา่ มีความเข้มข้นเชือ้สงูกว่าในกุ้ งขาวขนาด 2 – 5 กรัม ซึ่งความเข้มข้นเชือ้ที่ท าให้กุ้ งขาวตายแบบเฉียบพลนัร้อย
ละ 50 คือ 105 cfu/ml ภายใน 24 ชัว่โมง (Joshi et al., 2014)  
 

กลุ่ม
ทดลอง 

NC VC 
ความเข้มข้นเชือ้ 5HP-VPAHPND         

( x 106cfu /ml) 

- - 2 4 6 8 10 

อัตรา
การ
ตาย 
(%) 

4 
5 

(0%) 
22 

(18%) 
41 

(38%) 
55 

(53%) 
51 

(48%) 
77 

(76%) 

 
 

(ก) (ข) 
ภาพที่ 1 (ก) อตัราการตายของลกูกุ้งขาวแวนนาไมหลงัแช่กบัเชือ้ 5HP-VPAHPND ภายใน 96 ชัว่โมง (ข) ความเข้มข้น 
 เชือ้ 5HP-VPAHPND (6.62 x 106 cfu/ml) ท่ีท าให้ลกูกุ้งตายร้อยละ 50 ภายใน 96 ชัว่โมง 
 
2. สภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นด้วยความร้อนในลกูกุ้งขาวระยะโพสลาวา 

สภาวะความร้อน 33 (HS33) และ 35 C (HS35) ที่เวลา 30, 60, 90 และ 120 นาทีมีอตัราการรอดของ 
ลูกกุ้ งไม่แตกต่างกัน (P>0.05) เฉลี่ยมากกว่า 80% แสดงว่าสภาวะความร้อนนีไ้ม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ 

ลกูกุ้ งขาว เหมาะสมต่อการใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างความต้านทานในกุ้ งขาว แต่ที่สภาวะความร้อน  40 C 
(HS40) ท่ีเวลาตา่งๆ นัน้สงูเกินไปเป็นอนัตรายตอ่การชีวิตลกูกุ้ง พบว่าลกูกุ้ งมีอตัราการรอดเฉลี่ยน้อยมากไม่ถึง 50% 
โดยเฉพาะเมื่อเวลาเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบักลุม่ควบคมุปกติ (Normal contral, NC) (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2 อตัราการรอดของกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาวาภายใน 96 ชัว่โมง หลงักระตุ้นด้วยความร้อนใน 
   สภาวะตา่ง ๆ  

HS treatment 

(C) 

(1) Survival (%) (2) Survival (%) Average survival (%) 
Time exposure (minutes) Time exposure (minutes) Time exposure (minutes) 
30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 

NC 100 (29 C)  100 (27 C) 100 
HS33 98 76 82 89 89 87 82 91 93 82 82 90 
HS35 92 88 97 89 92 100 94 93 92 94 96 91 
HS40 75 3 0 1 0 0 0 0 - - - - 

 

3. ศกึษาการแสดงออกของยีนที่เก่ียวข้องกบัความเครียด (LvHSP70) และระบบภมูิคุ้มกนั (LvproP02) ของลกูกุ้งขาว
หลงัจากได้รับการกระตุ้นด้วยความร้อนในสภาวะตา่งๆ ด้วย quantitative real-time PCR 

ยีน LvHSP70 (ภาพท่ี 2ก) มีการแสดงออกของยีนสงูขึน้ในลกูกุ้ งที่ได้รับการกระตุ้ นด้วยความร้อนทกุสภาวะ
เมื่อเทียบกบักลุม่ลกูกุ้งขาวควบคมุปกติ แตส่ภาวะที่มีการแสดงออกของยีนสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
มีเพียง 3 สภาวะความร้อนคือ HS33/90min, HS33/120min และ HS35/120min ซึ่งในการศึกษาครัง้นีเ้ลือกเพียง 1 
สภาวะความร้อนท่ีดีที่สดุเพื่อมาทดลองศึกษาเบือ้งต้นต่อการใช้สภาวะความร้อนกระตุ้นระบบภมูิคุ้มกนัในลกูกุ้ งขาว
ระยะโพสลาวาเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทานตอ่โรค ซึง่สภาวะความร้อนท่ีดีที่สดุที่ได้จากงานวิจยันีท้ี่สภาวะความร้อน
ที่ HS33/90min ซึ่งเป็นอณุหภมูิน้อยสดุและระยะเวลาสัน้สดุจาก 3 สภาวะความร้อน รวมทัง้มีการแสดงออกของยีน 
LvproPO2 (ภาพท่ี 2ข) สงูที่สดุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกบักลุม่ควบคมุปกติและกลุม่ความร้อน
อื่นๆ ซึ่งยีน proPO เป็นยีนที่เก่ียวข้องต่อระบบภูมิคุ้มกนัของกุ้ ง โดยยีน proPO1 และ proPO2 มี pathway การ
ตอบสนองต่อการท างานของระบบภูมิคุ้ มกันที่ต่างกันขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น อายุของกุ้ ง  สิ่ง เ ร้า 
(Charoensapsri et al., 2011; Amparyup et al., 2013) ซึ่งในการศึกษาครัง้นีเ้บือ้งต้นได้ตรวจสอบทัง้ LvproPO1 
และ LvproPO2 แตต่รวจพบเพียงการแสดงออกของยีนยีน LvproPO2 เทา่นัน้  
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ภาพที่ 2 การแสดงออกของยีน LvHSP70 (ก) และ LvproPO2 (ข) ในลกูกุ้งขาวระยะโพสลาวา ท่ีกระตุ้นด้วยความ  
              ร้อนในสภาวะตา่ง ๆ และพกัที่น า้อณุหภมูิห้องเป็นเวลา 96 ชัว่โมง (N = 3, Mean±SD) โดย NC คือ กลุม่ลกู  

              กุ้ งขาวควบคมุปกติ, HS33 และ HS35 คือ กลุม่ลกูกุ้งขาวที่ได้รับความร้อนท่ี 33 และ 35 C ตามล าดบั 
 

4. การกระตุ้นด้วยความร้อนเพื่อเสริมการต้านทานเชือ้ 5HP-VPAHPND ในลกูกุ้งขาวระยะโพสลาวา 
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4.1 ผลการทนทานตอ่เชือ้ 5HP-VPAHPND ในลกูกุ้งขาวที่ผา่นการกระตุ้นด้วยความร้อน 

แช่ลกูกุ้ งขาวระยะโพสลาวาที่สภาวะความร้อนอุณหภูมิ 33 C เป็นเวลา 90 นาที แล้วพกัลกูกุ้ งขาวใน
น า้เค็มอณุหภมูิห้องเวลาต่างๆ กนั คือ 1, 5, 10 และ 20 วนั แล้วน าลกูกุ้ งขาวมาตรวจสอบความต้านทานของลกูกุ้ ง
ขาวตอ่เชือ้ 5HP-VPAHPND  ที่ความเข้มข้นเชือ้ LC50 คือ 6.62 x 106 cfu/ml  ภายใน 96 ชัว่โมง จากผลการทดลองพบวา่
กลุม่ลกูกุ้งขาวที่ได้รับความร้อนและพกัที่น า้อณุหภมูิห้องแล้วนาน 1, 5 และ 20 วนั ไม่สามารถต้านทานต่อเชือ้ 5HP-
VPAHPND ได้ แต่ก็ยงัไม่สามารถสรุปได้แน่ชดั เพราะในกลุม่ลกูกุ้ งที่ 10 วนั พบว่า ลกูกุ้ งขาวทนต่อเชือ้ 5HP-VPAHPND 
เพิ่มขึน้ 11% เมื่อเทียบกับกลุ่มลกูกุ้ งปกติที่แช่เชือ้ 5HP-VPAHPND ซึ่งจากผลอัตราการรอดของลูกกุ้ งขาวทัง้ในกลุ่ม
ควบคมุและกลุม่ที่กระตุ้นด้วยความร้อนตา่งๆ ก็มีอตัราการรอดมากกว่าร้อยละ 50 และเปลี่ยนแปลงขึน้ลงไม่แน่นอน
ระหวา่งกุ้งที่ถกูกระตุ้นและไม่ถกูกระตุ้น (ตารางที่ 3) ซึ่งสาเหตนุ่าจะมาจากปริมาณเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่ใช้อาจจะไม่
มากพอ จึงสง่ผลแค่ท าให้ลกูกุ้ งอ่อนแอลงแต่ไม่รุนแรงถึงขัน้ท าให้ลกูกุ้ งตาย เพราะจากการสงัเกตพบลกัษณะอาการ
ของโรค EMS (ชยัวฒุิ สดุทองคง. 2556) ของลกูกุ้งที่แช่กบัเชือ้ 5HP-VPAHPND พบวา่ ลกูกุ้งกินอาหารน้อยลง อาหารไม่
เต็มล าไส้ ขาดเป็นช่วงๆ ตบัและตบัออ่นมีสขีาวซีด เมื่อเทียบกบัลกูกุ้งกลุม่ควบคมุที่ไมไ่ด้รับเชือ้ (ไม่แสดงรูป) และเมื่อ
ตรวจสอบเชือ้ 5HP-VPAHPND ในตวัลกูกุ้งกลุม่ที่แช่เชือ้ 5HP-VPAHPND เป็นเวลา 96 ชัว่โมง ด้วยวิธี AP4 Nested-PCR ก็
พบ AHPND Tox A and Tox B ซึง่เป็นยีนก่อโรค EMS เช่นกนั  
 
ตารางที่ 3 อตัราการรอดของลกูกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาวาหลงั 96 ชัว่โมง ในสภาวะแช่กบัเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่

ความเข้มข้นเชือ้ 6.62 x 106 cfu/ml ของกลุม่ลกูกุ้งปกติและลกูกุ้ งที่ผ่านสภาวะความร้อนที่ 33 C นาน 90 นาที และ
พกัลกูกุ้งในน า้อณุหภมูิห้องที่ระยะเวลาตา่งๆ กนั ก่อนท าการแช่กบัเชือ้ 5HP-VPAHPND  

Time post heat 
treatment 
(N = 100) 

Survival shrimps (%) 
Normal control  Heat treatment 

Normal 
control  

Vehicle 
control 

5HP-VPAHPND 
(6.62 x 106 

cfu/ml) 

Normal 
control  

Vehicle 
control 

5HP-VPAHPND 
(6.62 x 106 

cfu/ml) 

1 วัน 96 
96 

(100%) 
83  

(86%) 
91 

97 
(100%) 

79 
 (81%) 

5 วัน 90 
88 

(100%) 
80 

(91%) 
92 

94 
(100%) 

77 
(82%) 

10 วัน 76 
73 

(100%) 
47 

(64%) 
81 

77 
(100%) 

58 
(75%) 

20 วัน 67 
69 

(100%) 
69 

(100%) 
78 

78 
(100%) 

68 
(87%) 

 

4.2 ผลศกึษาการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกบัความเครียด (LvHSP70) และระบบภมูิคุ้มกนั (LvproP02) ของลกูกุ้ง
ขาวที่ผา่นการกระตุ้นด้วยความร้อนและรับเชือ้ 5HP-VPAHPND 
 การแสดงออกของยีน LvHSP70 ของลูกกุ้ งขาวสูงสดุ (P>0.05, ภาพที่ 3ก) ในวันที่ 1 หลงัจากได้รับ 
ความร้อน เช่นเดียวกับยีน LvproPO2 (P<0.05, ภาพที่ 3ข) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มกระตุ้นด้วย 
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ความร้อนและพกัในน า้เค็มที่อุณหภมูิห้อง 5, 10 และ 20 วนั การแสดงออกของทัง้ 2 ยีนลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่ม 
มากขึน้หลังได้รับการกระตุ้ นด้วยความร้อน ยีน LvHSP70 ลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เพิ่มขึน้ตาม
ความเครียดที่เกิดขึน้จากความร้อนที่ใช้ในการกระตุ้นกับลกูกุ้ งขาวในการทดลอง ส่วนยีน LvproPO2 พบว่ามีการ
แสดงออกขึน้ๆ ลงๆ ในวนัท่ี 5, 10 และ 20 ไมเ่ป็นรูปแบบเดียวกนัซึง่อาจเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่น เพราะกุ้ ง
มีระบบภมูิคุ้มกนัแบบ innate immunity  ซึง่ไมจ่ าเพาะ  แตอ่ยา่งไรการแสดงออกของยีนก็ไม่ได้สงูไปกว่ากลุม่ควบคมุ
ปกติ  
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ภาพที่ 3 การแสดงออกของยีน LvHSP70 (ก) และ LvproPO2 (ข) ในลกูกุ้งขาวระยะโพสลาวา (P<0.05) ท่ีกระตุ้น 

              ด้วยความร้อนในสภาวะ 33 C นาน 90 นาที และพกัในน า้อณุหภมูิห้องนาน 1, 5, 10 และ 20 วนั (N = 3,  
              Mean±SD) โดย NC คือ กลุม่ลกูกุ้งขาวควบคมุปกติ, D1, 5, 10 และ 20 คือ จ านวนวนัพกัลกูกุ้งขาวในน า้  

              อณุหภมูิห้องหลงัได้รับความร้อนท่ี 33 และ 35 C ตามล าดบั 
 

บทสรุป 
จากการศกึษาวิจยันีไ้ด้ทดสอบสภาวะความร้อนที่อณุหภมูิ 33 °C ใช้เวลา 90 นาที ซึ่งสภาวะความร้อนที่ไม่

ท าอนัตรายตอ่การมีชีวิตของลกูกุ้ งขาวและมีผลต่อความเครียดและระบบภมูิคุ้มกนัของลกูกุ้ งขาว เนื่องจากตรวจพบ
การแสดงออกของยีน LvHSP70 และ LvproPO2 สงูสดุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่
ความเข้มข้น LC50 = 6.62 x 106 cfu/ml ก่อให้เกิดอาการบ่งชีข้องโรค EMS แต่ยงัไม่เป็นพิษมากพอให้ลกูกุ้ งตาย 
ร้อยละ 50  
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณ ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา-แดงติ๊บ จาก Shrimp-virus Interaction Laboratory, 
BIOTCE, NSTDA ให้ความอนุเคราะห์เชือ้ V. paraheamolyticus สายพันธุ์  5HP ก่อโรค EMS เพื่อน ามาใช้ใน
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้
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AF011R 

ปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer)  
ที่เลีย้งในกระชัง ในพืน้ท่ีอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Effect of economic factor on sea bass (Lates calcarifer) cage culture 
Production in Bangpakong District, Chachoengsao Province 

 

ศิริพร นามแดง*, จ าลอง อรุณเลศิอารีย์, สวุลกัษณ์ สาธุมนสัพนัธุ์ และ ศรัณยา สจุริตกลุ 
Siriporn Namdang*, Chumlong Arunlertaree, Suvaluck Satumanatpan, and Saranya Sucharitakul 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัเศรษฐกิจ ต้นทนุ และผลตอบแทนของการเลีย้งปลากะพงขาวใน
กระชังปี พ.ศ.2559 จ านวน 31 ฟาร์ม ในอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศกึษาพบวา่ สว่นใหญ่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีต้นทนุการผลิตเฉลี่ย 2,016 บาทต่อลกูบาศก์เมตร 
สว่นใหญ่เกิดจากต้นทนุผนัแปร (ร้อยละ 85) ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าลกูพนัธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 66 14 
และ 5 ตามล าดบั ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วยวิธี Pearson Correlation พบว่า จ านวนลกู
พนัธุ์ปลา ปริมาณอาหาร และพืน้ที่กระชัง มีความสมัพนัธ์กับผลผลิต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่
ระยะเวลาการเลีย้งไม่สมัพนัธ์กบัผลผลิต (p>0.05) ดงันัน้ ต้นทนุด้านอาหาร เป็นปัจจยัเศรษฐกิจที่สง่ผลต่อจ านวน
ผลผลติและจ านวนฟาร์มที่ลดลงในพืน้ท่ีศกึษา อยา่งไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยส าหรับตวัแปรหลายตวั 
พบวา่จ านวนลกูพนัธุ์ปลามีอิทธิพลสงูที่สดุตอ่การเปลีย่นแปลงของผลผลติ ร้อยละ 53.3  
 

ค าส าคัญ : ปลากะพงขาว, ปัจจยัเศรษฐกิจ, การเลีย้งปลากะพง 
 

Abstract 
This study investigated the effect of economic factors and costs on Asian sea bass cage culture 

at Bangpakong estuary. Thirty-one fish farmers were interviewed at Bangpakong district, Chachoengsao 
province. The results showed that there are mostly large farms in this area. Average production cost was 
2,016 baht/m3, mainly from variable cost 85% consisted of feed (66 %), seed (14%) and other expenses 
(5%). Pearson correlation analysis showed a statistically significant correlation between productivity and 
each of seed quantity (p= .000), feeding quantity (p= .000) and cage density (p= .007), while culture 
period not related to productivity (p>0.05). Based on the results, feed cost was a major factor influencing 
fish production and reduction of farms in this area. However, seed quantity was identified as a significant 
factor predicting seabass production (53.3%) by Multiple Regression Model. 
 

Keywords : Lates calcarifer, Economic factor, Seabass cage culture 
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บทน า 

ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) เป็นปลาเศรษฐกิจที่นิยมเพาะเลีย้งบริเวณจงัหวดัตามแนวชายฝ่ังทะเล 
เช่น ฉะเชิงเทรา ปัตตานี สงขลา และ สตลู เป็นต้น โดยมลูค่าผลผลิตปลาน า้กร่อยของประเทศไทยสว่นใหญ่มาจาก
ปลากะพงในกระชงั ในปี พ.ศ.2557 มลูค่าผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลีย้งปลากะพงในกระชงัคือ 1,437 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 70.79 ของมลูค่าผลผลิตจากฟาร์มเลีย้งปลากะพงทัง้หมด จงัหวดัที่มีปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว
มากที่สดุคือ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งจงัหวดัฉะเชิงเทรามีมลูค่าผลผลิตปลากระพงกระชงัมากที่สดุของประเทศไทย คือ  
680 ล้านบาท (กรมประมง, 2557) ทัง้นี ้การเพาะเลีย้งปลากะพงขาวให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยั
ด้านสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะคณุภาพน า้ เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าความเค็มของน า้ จะสง่ผลกระทบต่อระบบภมูิคุ้มกนั
ท าให้ปลาอ่อนแอและติดเชือ้ได้ง่ายเมื่อความเค็มต ่า (เยาวนิตย์ ดนยดล และคณะ, 2553; จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธ์ิ 
และคณะ, 2559) รวมถึงอณุหภมูิน า้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทนัหนัก็สง่ผลต่อระบบภมูิคุ้มกนัของปลากะพงขาวด้วย
เช่นกนั (เยาวนิตย์ ดนยดล และจีรนนัท์ อไุรประสิทธ์ิ, 2544) ซึ่งในปัจจุบนับริบทการเลีย้งปลามีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
แหล่งเพาะเลีย้งเสื่อมโทรม ราคาอาหารปลาสูง คุณภาพลูกพันธุ์ไม่ดีเท่าที่ควร อีกทัง้ ราคาผลผลิตผันผวน และ 
แหล่งจ าหน่ายผลผลิตมีจ านวนน้อย (มาลินี เรืองหน,ู 2548; ฉลอง อกัโขมี, 2543; วีระพร สขุสมจิตร และวชัรินทร์  
รัตนชู, 2557) ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ขาดทุนและเลิกประกอบอาชีพนีใ้นพืน้ที่ศึกษา ดงันัน้จึงมีการศึกษา 
ในครัง้นีเ้พื่อให้ทราบถึงปัจจัยเศรษฐกิจที่สง่ผลต่อปริมาณผลผลิตของปลากะพงขาวในกระชงัในบริเวณปากแม่น า้  
บางปะกง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้อาชีพการเลีย้ง  
ปลากะพงขาวในกระชงัมีความยัง่ยืนตอ่ไป 
 

วิธีการ 
พืน้ที่ศึกษาในครัง้นีอ้ยู่บริเวณแม่น า้บางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยฟาร์มเลีย้งปลา  

กะพงขาวแบบกระชงัอยูใ่นพืน้ท่ี 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลทา่สะอ้าน ต าบลทา่ข้าม และต าบลบางปะกง (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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การศึกษาปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวแบบเลีย้งในกระชังครัง้นี ้ใช้ข้อมูลขึน้

ทะเบียนเกษตรกรผู้ เลีย้งปลากะพงในกระชงั อ าเภอบางปะกง ปี 2559-2562 มีจ านวน 103 ฟาร์ม เป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ในการเก็บตวัอย่าง โดยผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูภาคสนามในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 อย่างไร 
ก็ตามจากการลงพืน้ท่ีส ารวจร่วมกบัผู้น าชมุชนในพืน้ท่ีศกึษาพบวา่ในปี 2559 มีจ านวนเกษตรกรผู้ เลีย้งปลา 31 ฟาร์ม 
(ร้อยละ 30 ของจ านวนฟาร์มที่ขึน้ทะเบียน) ดงันัน้ผู้วิจยัจึงท าการเก็บข้อมลูฟาร์มทัง้หมด โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยั 
คือ แบบสอบถามในการสมัภาษณ์ ประกอบด้วย สว่นที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ เลีย้ง และสว่นที่ 2 เก่ียวกบักิจกรรมการ
เลีย้งปลากะพงขาวในปี 2559  

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา จะใช้ในการอธิบายลกัษณะการเลีย้งปลา ปัจจยัการผลิต การลงทุนและก าไรสทุธิ 
ประกอบด้วย คา่ร้อยละ และคา่เฉลีย่ สว่นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัการผลติ 
และผลผลิต ด้วยวิธีการ Pearson Correlation และวิเคราะห์สมการถดถอยส าหรับตวัแปรหลายตัว (Multiple 
Regression Model) ประกอบด้วย คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) และคา่สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจ (R2)  

เนื่องจากชุดข้อมูลมีการกระจายแบบไม่ปกติ จึงเปลี่ยนรูปข้อมูลเพื่อเข้าสู่การกระจายแบบปกติ 
ประกอบด้วย (1) วิธี Negative Reciprocal Root ส าหรับ ข้อมลูจ านวนลกูพนัธุ์ปลาและเวลาในการเลีย้ง (2) วิธี Log 
ส าหรับ ข้อมูลพืน้ที่กระชัง และ (3) วิธี Loge ส าหรับ ข้อมูลผลผลิตและปริมาณอาหาร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 
 

ผลและอภปิราย 
1. ข้อมลูเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรผู้ เลีย้งปลากะพงขาวในกระชงั 
จากการสมัภาษณ์พบว่าเกษตรกรสว่นใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 64.52 และเพศหญิงร้อยละ 35.48 มีอายุ

ตัง้แต ่24-81 ปี เกษตรกรมีรายได้จากการเลีย้งปลาอยา่งเดียว (ร้อยละ 22.58) และจากการเลีย้งปลาและรับจ้างอื่นๆ 
(ร้อยละ 22.58) รองลงมาได้แก่ รายได้จากการเลีย้งปลาและค้าขาย (ร้อยละ 19.35) รายได้จากการเลีย้งปลา ค้าขาย 
และรับจ้างอื่นๆ (ร้อยละ 16.13) รายได้จากการเลีย้งปลาและการท าประมง (ร้อยละ 12.90) และรายได้จากการ 
เลีย้งปลา ค้าขาย และการท าประมง (ร้อยละ 6.45) (ตารางที่ 1) จากผลการศึกษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าเกษตรกร 
ผู้ เลีย้งปลาโดยส่วนใหญ่ยังคงมีแหล่งรายได้มาจากการเลีย้งปลาและรับจ้างอื่นๆ เช่นเดียวกับปี 2546 (อ าพร  
เลาวพงษ์ และคมคาย ลาวณัยวฒุิ, 2550)  
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ตารางที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของเกษตรกรผู้ เลีย้งปลากะพงขาวในกระชงั 
ข้อมูลทั่วไป ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลท่าสะอ้าน รวมทุกพืน้ที่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

16 
12 
4 

100 
75 
25 

14 
8 
6 

100 
57.14 
42.86 

1 
- 
1 

- 
- 
- 

31 
20 
11 

100 
64.52 
35.48 

อาย ุ
24-40 ปี 
41-60 ปี 
60-81 ปี 

56.38 
1 
9 
6 

- 
6.25 
56.25 
37.50 

56.43 
1 
10 
3 

- 
7.14 
71.43 
21.43 

- 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 

56.06 
2 
20 
9 

- 
6.45 
64.52 
29.03 

ระดับการศึกษา 
ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น/ปวช. 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวส. 
ปริญญาตรี 

9.69 
5 
3 
4 
4 

- 
31.25 
18.75 

25 
25 

6.79 
9 
2 
1 
2 

- 
64.28 
14.29 
7.14 
14.29 

- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

8.58 
14 
5 
5 
7 

- 
45.16 
16.13 
16.13 
22.58 

ประสบการเลีย้งปลา 
1-10 ปี 
11-20 ปี 
21-35 ปี 

20.31 
2 
9 
5 

- 
12.50 
56.25 
31.25 

19.07 
2 
8 
4 

- 
14.29 
57.14 
28.57 

- 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 

19.68 
4 
18 
9 

- 
12.90 
58.06 
29.03 

แหล่งรายได้ 
เลีย้งปลา 
เลีย้งปลาและค้าขาย 
เลีย้งปลาและประมง 
เลีย้งปลาและรับจ้าง 
เลีย้งปลา ค้าขาย และประมง 
เลีย้งปลา ค้าขาย และรับจ้าง 

       
7 
6 
4 
7 
2 
5 

 
22.58 
19.36 
12.90 
22.58 
6.45 
16.13 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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2. ข้อมลูการเลีย้งและเศรษฐกิจในการเลีย้งปลากะพงขาวในกระชงั 
2.1 ข้อมลูการเลีย้งปลากะพงขาวในกระชงั 
จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งปลากะพงแบบกระชังในแม่น า้บางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา รวมทัง้สิน้ 31 ฟาร์ม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เพาะเลีย้งปลากะพงในกระชังที่ต าบลบางปะกงร้อยละ 
51.61 ของฟาร์มตัวอย่าง รองลงมาได้แก่ ต าบลท่าข้าม และต าบลท่าสะอ้าน ร้อยละ 45.16 และร้อยละ 3.23 
ตามล าดบั โดยมีลกัษณะกระชงัเลีย้ง 2 แบบ ได้แก่ กระชงัแบบทุ่นลอย และกระชังแบบยึดติด (ภาพที่ 2) เกษตรกร
สว่นใหญ่จะเลีย้งปลาขนาด 0.6-0.9 กิโลกรัม โดยใช้เวลาเลีย้งประมาณ 8-12 เดือน  

(a) แบบยดึตดิ    (b) แบบทุน่ลอย 
ภาพที่ 2 ลกัษณะของกระชงัเลีย้งปลากะพง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

จากการศกึษาพบวา่เกษตรกรมีจ านวนกระชงัเฉลี่ยเท่ากบั 16 กระชงั/ฟาร์ม โดยมีจ านวนกระชงัอยู่ระหว่าง 
2-50 กระชัง/ฟาร์ม มีขนาดเฉลี่ย 89.38 ลกูบาศก์เมตร กระชงัสว่นใหญ่เป็นกระชงัที่มีขนาด 16-90 ลกูบาศก์เมตร 
เทา่กบัร้อยละ 64.52 สว่นกระชงัที่มีขนาด 91-272 ลกูบาศก์เมตร เทา่กบัร้อยละ 35.48  นอกจากนีย้งัสามารถจ าแนก
ฟาร์มเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 5 กระชงั) ขนาดกลาง (5-10 กระชงั) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 10 
กระชงั) โดยฟาร์มสว่นใหญ่จดัเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ (ร้อยละ 61.29) รองลงมาได้แก่ ฟาร์มขนาดกลาง (ร้อยละ 22.58) 
และฟาร์มขนาดเล็ก (ร้อยละ 16.13) (ตารางที่ 2) ซึ่งจากงานวิจัยของ อ าพร เลาวพงษ์ และคณะ (2546) กล่าวว่า
ฟาร์มขนาดใหญ่ ที่อ าเภอเมือง จังหวดัสตลู มีรายได้จากการขายผลผลิตและก าไรสทุธิมากกว่าฟาร์มขนาดเล็กและ
ฟาร์มขนาดกลาง อีกทัง้ จฑุารัตน์ จลุศิริพงษ์ (2553) กลา่ววา่ฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ (480 ตารางเมตรขึน้ไป) มีก าไรสทุธิ
มากกวา่ฟาร์มขนาดเลก็ เนื่องจากฟาร์มขนาดใหญ่สามารถผลติปลาได้มากกวา่ ขายได้ราคาสงู และมีต้นทนุที่ต ่ากว่า 
จากผลการศกึษาดงักลา่วอาจเป็นสาเหตทุี่ท าให้เกษตรกรผู้ เลีย้งในพืน้ที่ศึกษานิยมท าฟาร์มขนาดใหญ่มากว่าฟาร์ม
ขนาดเลก็  
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ตารางที่ 2 ข้อมลูการเลีย้งปลากะพงขาวในกระชงั 
รายการ ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลท่าสะอ้าน รวมทุกพืน้ที่ 

จ านวน 
 

ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ 

จ านวนกระชัง (ฟาร์ม) 
< 5 กระชงั 
5 – 10 กระชงั 
> 10 กระชงั 

16 
4 
3 
9 

100 
25 

18.75 
56.25 

14 
1 
3 
10 

100 
7.14 
21.43 
71.43 

1 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 

31 
5 
7 
19 

100 
16.13 
22.58 
61.29 

จ านวนกระชงัเฉลีย่ 
Max 
Min 
S.D. 

12.13 
26 
2 

7.74 

- 19.93 
50 
2 

15.01 

- - 
- 
- 
- 

- 15.58 
50 
2 

11.00 

- 

ขนาดกระชัง (ฟาร์ม) 
< 90 ลกูบาศก์เมตร/กระชงั 
≥ 90 ลกูบาศก์เมตร/กระชงั 

16 
8 
8 

 14 
12 
2 

 1 
- 
- 

 31 
20 
11 

100 
64.52 
35.48 

ขนาดกระชงัเฉลีย่  
Max 
Min 
S.D. 

103.19 
216 
28 

76.66 

- 60.54 
216 
15 

60.32 

- - 
- 
- 
- 

- 89.38 
272 
15 

78.21 

- 

ที่มา : การส ารวจแลวเิคราะห์ผล 
 

2.2 ต้นทนุและผลตอบแทนในการเลีย้งปลากระชงั 
ต้นทุนประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเท่ากับร้อยละ 15 และ 85 ตามล าดับ ต้นทุนคงที่ 

ประกอบด้วย ค่าเสื่อมของกระชัง ค่าเสื่อมของเรือ ค่าเสื่อมของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เคร่ืองบดอาหารปลา เคร่ืองท า
ออกซิเจน เป็นต้น และคา่เสยีโอกาสของเงินทนุ (อตัราร้อยละ 1.35 ของเงินลงทนุ คิดตามอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า
ในปี 2559) ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าลูกพันธุ์ปลา ค่าจ้างแรงงาน และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น  
ค่าน า้มนัส าหรับเคร่ืองท าออกซิเจนหรือเรือไปกระชัง ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่ายาหรือวิตามิน เป็นต้น 
ต้นทนุรวมเฉลีย่ 2,015.77 บาท/ลกูบาศก์เมตร (ตารางที่ 3) จากผลการศกึษาดงักลา่วแสดงให้เห็นว่า ต้นทนุสว่นใหญ่
เกิดจากต้นทุนผนัแปรโดยเฉพาะต้นทุนด้านอาหาร เช่นเดียวกับ จักรกฤษณ์ อาจารมารยาท (2552) ที่ได้วิเคราะห์
ต้นทุนการเลีย้งปลากะพงขาวในปี 2550 จากการเลีย้งแบบทุ่นลอยและแบบยึดติด ซึ่งทัง้สองรูปแบบมีต้นทนุด้าน
อาหารสงูที่สดุ ร้อยละ 82.25 และ 85.31 ของต้นทนุทัง้หมด ตามล าดบั  
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ตารางที่ 3 ต้นทนุและผลตอบแทนของการเลีย้งปลากะพงขาว 
      หน่วย:บาทต่อลกูบาศก์เมตร 
 ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบล         ท่า

สะอ้าน 
รวมทุกพืน้ที่ 

รายการ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่ 
คา่เสือ่มกระชงั 
คา่เสือ่มเคร่ืองบดอาหาร 
คา่เสือ่มเคร่ืองออกซิเจน 
คา่เสือ่มเรือ 
คา่เสือ่มอปุกรณ์อื่นๆ 
คา่เสยีโอกาสของเงินทนุ 

335.68 
268.37 
32.39 
30.17 
0.10 
0.50 
4.15 

19.10 
15.27 
1.84 
1.71 
0.01 
0.03 
0.24 

293.59 
230.73 
17.64 
10.39 
31.84 
1.18 
1.81 

12.02 
9.44 
0.72 
0.43 
1.30 
0.05 
0.07 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

306.45 
243.31 
24.68 
20.28 
14.43 
0.79 
2.96 

15.20 
12.07 
1.22 
1.01 
0.71 
0.04 
0.15 

ต้นทุนผันแปร 
คา่ลกูพนัธุ์ปลา 
คา่อาหารปลา 
คา่จ้างแรงงาน 
คา่ยารักษาโรค 
คา่ไฟฟ้า 
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

1,422.14 
239.22 

1,103.17 
6.61 
55.67 
14.20 
3.29 

80.90 
13.61 
62.75 
0.37 
3.17 
0.81 
0.19 

2,149.42 
347.16 

1,690.53 
10.09 
40.64 
26.39 
34.61 

87.98 
14.21 
69.20 
0.41 
1.66 
1.08 
1.42 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,709.32 
281.20 

1,336.40 
47.08 
7.97 
19.29 
17.37 

84.80 
13.95 
66.30 
2.33 
0.40 
0.96 
0.86 

รวมต้นทุนทัง้หมด 1,757.82 100 2,443.01 100 - - 2,015.77 100 
รายได้จากการขาย
ผลผลติ 

1,709.21  2,651.83  - - 2,088.66  

ก าไรสทุธิ -48.63  208.82  - - 72.90  
ผลผลติเฉลีย่ (กิโลกรัม) 12.18  19.15  - - 15.00  
ราคาที่ขายได้ 138.75  138.04  - - 138.31  
ร้อยละของก าไรสุทธิต่อ
ต้นทนุผนัแปร 

-  9.72  - - 4.27  

ที่มา : การส ารวจและวิเคราะห์ผล 
 

จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ต้นทุนเป็นปัจจยัส าคญัของการเลีย้งปลากะพงขาว โดยส่งผลต่อ
จ านวนฟาร์มเลีย้งปลากะพงขาวในกระชังในปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีจ านวนฟาร์มเลีย้งปลากะพงขาวในกระชังลดลง  
อาจเนื่องมาจากต้นทนุการเลีย้งที่สงูขึน้ รวมถึงปลามีอตัราการรอดต ่า และใช้เวลาเลีย้งยาวนานขึน้ จึงสง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจเลีย้งของเกษตรกร โดยปี พ.ศ.2559 มีต้นทนุการเลีย้งเทา่กบั 2,016 บาท/ลกูบาศก์เมตร ซึ่งสงูกว่าต้นทนุในปี 
พ.ศ.2546-2547 มีค่าเท่ากับ 808.11 บาท/ลกูบาศก์เมตร (อ าพร เลาวพงษ์ และคมคาย ลาวณัยวฒุิ, 2550) จาก
ต้นทนุที่เพิ่มขึน้สง่ผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตปลาในปี พ.ศ.2559 เท่ากบั 2,088.66 บาท/ลกูบาศก์
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เมตร และมีก าไรจากการเลีย้งปลาเท่ากบั 72.90 บาท/ลกูบาศก์เมตร ในขณะที่รายได้จากการขายผลผลิตในปี พ.ศ.
2546-2547 ได้เพียง 1,687.33 บาท/ลกูบาศก์เมตร แตก่ าไรท่ีได้จากการเลีย้ง มีคา่เทา่กบั 878.89 บาท/ลกูบาศก์เมตร 
แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึน้ของต้นทนุ โดยเฉพาะด้านอาหาร สง่ผลกระทบตอ่ก าไรในการเลีย้งปลาของปี พ.ศ.2559  

จากการสมัภาษณ์ผู้ เลีย้งปลากะพงในกระชัง พบว่าผู้ เลีย้งประสบปัญหาเร่ืองอาหารปลาราคาแพงขึน้ 
โดยเฉพาะปลาสด (ร้อยละ 35.48 ของฟาร์มตวัอยา่ง) รองลงมาได้แก่ ปัญหาลกูพนัธุ์ปลาคณุภาพไมด่ี (ร้อยละ 12.90) 
ปัญหาพืน้ที่กระชงั จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดการการเลีย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 6.45) 
และปัญหาระยะเวลาการเลีย้งปลานานขึน้สง่ตอ่เงินทนุด้านตา่งๆ (ร้อยละ 3.23) เนื่องจากขนาดปลาไมไ่ด้ตามที่ตลาด
ต้องการ และหมดเงินไปในการซือ้ยารักษาโรคเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกบั ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
พบวา่ปัจจยัที่มีผลกระทบด้านการผลติของเกษตรกรผู้ เลีย้งปลา ได้แก่ แหลง่เพาะเลีย้งเสื่อมโทรม อาหารปลามีต้นทนุ
สูง คุณภาพลูกพันธ์ปลาไม่ดีเท่าที่ควร และโรคปลา จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง แหล่งเพาะเลีย้ง  
ราคาอาหารปลา คณุภาพลกูพนัธุ์ และโรคปลา ยงัคงเป็นปัญหาส าหรับเกษตรกรผู้ เลีย้งจนถึงปัจจบุนั 

3. ความสมัพนัธ์ของปัจจยัการผลติตอ่ผลผลติปลากะพงขาว 
จากผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัการผลติมีความสมัพนัธ์กบัผลผลิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ 

จ านวนลูกพันธุ์ปลา (r=0.731) ปริมาณอาหาร (r=0.645) และพืน้ที่กระชัง (r=-0.472) โดยจ านวนลูกพันธุ์ปลามี
ความสมัพนัธ์กบัปริมาณผลผลติมากที่สดุ (ตารางที่ 4) 

จ านวนลูกพนัธุ์ปลามีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิต โดยจ านวนลกูพนัธุ์ปลาเพิ่ม  
จะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ด้วย อย่างไรก็ตามการเพิ่มอตัราการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตควรมีแหลง่เลีย้งที่เหมาะสม 
โดยการปล่อยปลากะพงขาวขนาด 4-6 นิว้ ในกระชังด้วยอตัราปลอ่ย 150 200 250 และ 300 ตวั/ตารางเมตร  
ให้ผลผลติเฉลี่ยเท่ากบั 83.17 109.50 125.31 และ 148.70 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดบั (วิเชียร สาคเรศ, 2528) 
ทัง้นี ้การใช้ความหนาแนน่ท่ีเหมาะสมและลกูพนัธุ์ปลาที่มีคณุภาพ เป็นปัจจยัส าคญัต่อการการเจริญเติบโตของปลา 
(ฉลอง อกัโขมี, 2543) ซึง่เกษตรกรผู้ เลีย้งในพืน้ท่ีศกึษาเลอืกใช้ความหนาแนน่ต ่าเนื่องจาก ปัจจบุนัปลามีอตัรารอดต ่า 
จากปัญหาคณุภาพน า้เสือ่มโทรม และการระบายน า้โดยเฉพาะช่วงเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน  

ปริมาณอาหาร เป็นปัจจัยส าคญัในการเลีย้งปลา และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัผลผลิต โดย
การเพิ่มปริมาณอาหาร จะท าให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามชนิดอาหารก็มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลติของปลา โดยปลากะพงขาวที่เลีย้งด้วยอาหารส าเร็จรูปชนิดจมน า้ ให้ผลผลิตปลาสงูกว่าปลากพะงขาวที่เลีย้ง
ด้วยปลาสดและอาหารส าเร็จรูปชนิดลอย (พิเชต พลายเพชร และคณะ, 2551) นอกจากนีย้งัพบว่าอาหารเป็นปัจจัย
การผลติที่มีต้นทนุสงูที่สดุในปี 2559 มีคา่เทา่กบั 1,336.40 บาท/ลกูบาศก์เมตร และมากกว่าปี 2546 ถึง 2.4 เท่า (อ า
พร เลาวพงษ์ และคมคาย ลาวณัยวฒุิ, 2550) ทัง้นี ้ต้นทนุด้านอาหารเป็นปัจจัยส าคญัในการตดัสินใจจะเลีย้งปลา
กะพงขาวในกระชงัในรอบถดัไปของเกษตรกรผู้ เลีย้ง (มาลินี เรืองหน,ู 2548) และอาจเป็นสาเหตทุี่ท าให้จ านวนฟาร์ม
เลีย้งปลาลดลงในปี พ.ศ.2559 สอดคล้องกบั วลัภา ชีวาภิสณัห์ (2550) ได้กลา่วว่าปัญหาด้านต้นทนุที่ส าคญัในการ
เลีย้งปลากะพงขาวที่ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ได้แก่ ราคาอาหารสงู ขาดเงินทนุ และปริมาณผลผลิต
ต ่า ดงันัน้ การจดัการด้านการเลีย้งควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม 

พืน้ท่ีกระชงัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกบัปริมาณผลผลติ แสดงวา่พืน้ท่ีกระชงัขนาดใหญ่แต่มีจ านวน
ผลผลิตน้อย เนื่องจากการเลีย้งปลาของพืน้ที่ศึกษานี ้ร้อยละ 55 ปลอ่ยลกูพนัธุ์ปลาที่ความหนาแน่นประมาณ 7–50 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความหนาแน่นค่อนข้างน้อยส่งผลให้มีผลผลิตต ่าด้วยเช่นกัน โดยอัตราความหนาแน่นที่
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เหมาะสมส าหรับการเลีย้งปลากะพงขาวขนาด 100 500 และ 700 กรัม คือ 348 109 และ86 ตวั/ลกูบาศก์เมตร  
(พิชิต ศรีมกุดา และจารุวฒัน์ นภีตะภฏั, 2538) อย่างไรก็ตามการปลอ่ยลกูพนัธุ์ปลาความหนาแน่นต ่าของเกษตรกร 
ผู้ เลีย้งในพืน้ท่ีศกึษานี ้อาจช่วยลดความเสีย่งในการขาดทนุจากปัญหาด้านคณุภาพน า้  

 

ตารางที่ 4 ความสมัพนัธ์ของปัจจยัการผลติตอ่ผลผลติปลากะพงขาว 
  ผลผลิต ลูกพันธ์ุ อาหาร เวลา พืน้ที่กระชัง 
ผลผลิต Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
    1.000 
             . 

  .731** 
      .000    

.645** 
     .000 

      -.229 
       .215 

-.472** 

              .007 
ลกูพนัธุ์ Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 
.731** 

      .000 
    1.000 
           . 

.668** 

      .000 
      -.158 
       .395 

              -.604** 
              .000 

อาหาร Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

.645** 
      .000 

        .668** 
      .000 

    1.000 
           . 

  -.406* 
       .023 

             -.278 
               .130 

เวลา Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

     -.229 
      .215 

    -.158 
      .395 

     -.406* 
     .023 

     1.000 
            . 

              -.177 
               .342 

พืน้ท่ีกระชงั Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 

-.472** 
      .007 

      -.604** 
     .000 

    -.278 
      .130 

    -.177 
     .342 

             1.000 
                     . 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยส าหรับตวัแปรหลายตัว (Multiple Regression Model) ของปัจจยัการผลิต
ทัง้ 4 ปัจจยั กบัผลผลติ พบว่า จ านวนลกูพนัธุ์ปลา เป็นปัจจยัการผลิตที่มีความสมัพนัธ์กบัผลผลิต และเป็นปัจจยัที่มี
ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของผลผลติ ร้อยละ 53.5 โดยมีสมการ ดงันี ้ 
 

     Y = 4.033 + 10.613X1    (1) 
 

บทสรุป 
การเลีย้งปลากะพงขาวในกระชงั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา กระจายอยู่ใน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบล

บางปะกง ต าบลท่าข้าม และต าบลท่าสะอ้าน โดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคาอาหาร และ
คณุภาพของลกูพนัธุ์ปลา ท าให้ต้นทนุการผลิตในปี พ.ศ.2559 เพิ่มขึน้ สง่ผลต่อการตดัสินใจเลีย้งปลาในรอบถดัไป 
และเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนท าให้ จ านวนฟาร์มเลีย้งปลากะพงขาวแบบกระชังของพืน้ที่นีล้ดลงอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ผู้ วิจัยยังพบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการเลีย้งปลากระชังของ
เกษตรกร ดังนัน้ การส่งเสริมอาชีพเลีย้งปลากะพงขาวแบบกระชัง ของอ าเภอบางปะกง ควรศึกษาปัจจัยด้าน
สิง่แวดล้อมเพิ่มเติม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสงูจากเกษตรกรผู้ เลีย้งปลากระชงั และประมง
อ าเภอบางปะกง ขอขอบพระคณุอาจารย์ทกุท่านที่ให้ความกรุณาชีแ้นะแนวทางการท าวิจยั และพี่ๆ เพื่อนๆ ทกุคนที่
คอยช่วยเหลอื ขอบคณุครอบครัวที่คอยสนบัสนนุและเป็นก าลงัใจตลอดการท าวิจยัครัง้นี ้
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ผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงต่อการเตบิโตและผลิตฟูโคแซนทนิของ 
ไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer โดยใช้แหล่งซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอย 

Effects of Carbon Dioxide and Light Intensity on Growth and Fucoxanthin Production of 
Diatom Bacillaria cf. paxillifer with Silica Source Extracted from Fly Ash 

 
 

มาฆมาส ธวชัชยั1,*, ปวีณา ตปณียวรวงศ์2,3, สรวิศ เผา่ทองศขุ2,3 และ กษิดิศ หนทูอง1  

Makamas Tawtchai1,*, Paveena Tapaneeyaworawong2,3, Sorawit Powtongsook2,3 and Kasidit Nootong1  
1 หน่วยวิจยัวิศวกรรมชีวเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2 ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
3 ศูนย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันีศ้ึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลีย้งไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ด้วยอาหารสตูร F/2  

ที่ใช้แหลง่ซิลกิาที่สกดัจากเถ้าลอย รวมถึงผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงที่มีต่อการเติบโตและการผลิต
ฟูโคแซนทิน ผลการทดลองพบว่าอาหารที่ใช้ซิลิกาที่ได้จากการสกัดจากเถ้าลอย มีประสิทธิภาพในการเพาะเลีย้ง 
ไดอะตอมได้ไม่แตกต่างจากการใช้ซิลิกาตามที่ระบใุนอาหารสตูร F/2 เมื่อใช้อากาศและความเข้มแสง 5,000 ลกัซ์  
มีน า้หนกัเซลล์แห้ง ความเข้มข้นของฟูโคแซนทิน และปริมาณฟโูคแซนทินต่อน า้หนกัเซลล์แห้งเท่ากบั 0.330.02 กรัม/
ลิตร 0.430.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ 1.340.05 มิลลิกรัม/กรัม ตามล าดับ และเมื่อท าการเพาะเลีย้ง 
ไดอะตอมภายใต้คาร์บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริมาตร และเพิ่มความเข้มแสงจาก 5,000 เป็น 20,000 ลกัซ์ พบว่า
สามารถเพิ่มการเติบโตของไดอะตอมและการผลิตฟูโคแซนทินได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีน า้หนักเซลล์แห้ง  
ความเข้มข้นของฟูโคแซนทิน และการสะสมฟูโคแซนทินต่อน า้หนักเซลล์แห้งเท่ากับ 0.530.02 กรัม/ลิตร  
1.830.02 มิลลกิรัม/ลติร และ 3.450.08 มิลลกิรัม/กรัม ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : ไดอะตอม, ฟโูคแซนทิน, ซิลกิา, เถ้าลอย  

Abstract 
This research studied the feasibility of diatom Bacillaria cf. paxillifer cultivation with silica source extracted 
from fly ash and the effects of concentration and light intensity on growth and fucoxanthin production. The 
result indicated that the silica extracted from fly ash yielded similar growth and fucoxanthin production as 
compared to the silica source in F/2 medium when supplying air and light intensity of 5,000 lux, with the 
resulting dried weight concentration, fucoxanthin concentration and fucoxanthin content measured at 
0.330.02 g/L, 0.430.01 mg/L and 1.340.05 mg/g, respectively. Moreover, the cultivation under high 
carbon dioxide (2% v/v) and increasing light intensity from 5,000 to 20,000 lux yielded significantly higher 
growth and carotenoids production, with dried weight concentration, fucoxanthin concentration and 
fucoxanthin content determined at 0.530.02 mg/L, 1.830.02 mg/L and 3.450.08 mg/g, respectively. 
Keywords: Diatom, Fucoxanthin, Silica, Fly ash 
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บทน า 
 หนึง่ในของเสยีของกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลคือเถ้าลอยซึ่งสว่นใหญ่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบหลกั 
(Pengthamkeerati และคณะ, 2008) จึงท าให้เกิดแนวคิดในการน าซิลิกาจากเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ เช่น การน ามา
เป็นส่วนผสมในคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เป็นต้น (Canpolat และคณะ, 2004) นอกจากนีก้ารน าซิลิกาจาก 
เถ้าลอยมาใช้ในการเพาะเลีย้งจลุสาหร่ายกลุม่ไดอะตอมยงัเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากไดอะตอมต้องการ 
ซิลกิาในระหวา่งการเติบโตเพื่อสร้างผนงัเซลล์ (Lee, 1999) ไดอะตอมเป็นจลุสาหร่ายเซลล์เดียว มีลกัษณะเป็นเปลือก
สองฝาที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบส าคญั มีขนาดตัง้แต่ 1-500 ไมครอน รูปร่างมีทัง้แบบเซลล์เดี่ยว เซลล์ที่มีลกัษณะ 
ต่อกนัเป็นสายโซ่ หรือเซลล์ที่จบักนัเป็นกลุม่ก้อน (Van den Hock และคณะ, 1995) นิยมน ามาใช้ประโยชน์ เช่น  
การน าชีวมวลมาเป็นอาหารสตัว์น า้วยัอ่อน (Tapaneeyaworawong และคณะ, 2016) การน าซิลิกาจากเปลือกของ 
ไดอะตอมมาใช้เป็นสารเคลือบผิวเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตและลดความร้อนของแบตเตอร่ี รวมทัง้น าซิลิกามาเป็น
สว่นผสมในสารช่วยกรองและวสัดขุนาดนาโน เป็นต้น (Ezzati และคณะ, 2011) ส าหรับไดอะตอมที่มีความเป็นไปได้
และมีศกัยภาพในการน ามาใช้เพาะเลีย้งโดยใช้สารอาหารที่เตรียมจากเถ้าลอยควรมีสมบตัิที่สามารถทนตอ่คา่พีเอชได้
ในช่วงกว้าง เติบโตได้ในสภาวะทัง้ในน า้จืด น า้กร่อย หรือน า้เค็ม หนึ่งในสกุลที่มีความเป็นไปได้คือ Bacillaria ซึ่งพบ
ได้ทัว่ไปในบ่อเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังในประเทศไทย ไดอะตอมสกุลนีม้ีขนาดเซลล์ใหญ่ ท าให้สามารถตกตะกอนได้ง่าย
ซึง่เป็นผลดีตอ่การแยกชีวมวลออกจากของเหลวชีวมวลของ Bacillaria ยงัสามารถน ามาใช้เป็นอาหารสตัว์น า้วยัอ่อน 
เช่น ลูกปลา กุ้ ง หอยสองฝา เพราะอุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว เช่น  
กรดปาลมิโตเลอิก กรดโอเลอิก เป็นต้น (Chen และคณะ, 2007) นอกจากนีย้งัมีรายงานว่าไดอะตอมสกุลนีส้ามารถ
ผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์โดยเฉพาะสารสีฟูโคแซนทิน (Fucoxanthin) ซึ่งเป็นรงควตัถุสีเหลืองน า้ตาลที่มีมูลค่าสงู 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น เป็นองค์ประกอบส าคญัของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อการลด
น า้หนกัและสลายไขมนั เป็นสว่นผสมในผลติภณัฑ์เวชส าอางเพื่อบ ารุงผิวหน้าและลดริว้รอย และใช้เป็นสารเติมแตง่ใน
อาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์ปีกเพื่อเพิ่มสีสนัให้แก่กล้ามเนือ้และไข่แดง เป็นต้น (Peng และคณะ, 2011 และ Xia 
และคณะ, 2013) ด้วยเหตนุีจ้ึงเกิดแนวคิดในการน าเถ้าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มีซิลิกาเป็นสว่นประกอบมา
ศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการเพาะเลีย้งไดอะตอม Bacillaria และศกึษาถึงปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม เช่น ความเข้มแสง
และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีผลต่อการเติบโตและกระตุ้นการผลิตฟูโคแซนทิน ซึ่งจากการค้นคว้าพบว่ายงัมี
ข้อมลูอยูจ่ ากดั 
 

วิธีการ 
1. แหลง่ซิลกิาและอาหารเลีย้งไดอะตอม 
 การเพาะเลีย้งไดอะตอมในการทดลองนีใ้ช้อาหารมาตรฐานสตูร F/2 (Guillard, 1975) โดยใช้แหลง่ซิลิกาใน
อาหารมาตรฐานมาจากสารละลายโซเดียมซิลเิกตความเข้มข้น 120 กรัม/ลติร ซึง่ผ่านการเตรียมโดยสกดัเถ้าลอยจาก
โรงไฟฟ้าด้วยสารละลายอลัคาไลน์ ท าการปรับความเข้มข้นของสารละลายซิลิเกตให้เทียบเท่ากับปริมาณซิลิกาใน
อาหารมาตรฐานสตูร F/2 ก่อนท าการใช้งาน 
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2. การเตรียมหวัเชือ้ไดอะตอม 
การทดลองนีท้ าการเพาะเลีย้งไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ซึง่ได้รับความอนเุคราะห์จากศนูย์เช่ียวชาญ

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที่ผา่นการคดัแยกจากบอ่เลีย้งสตัว์น า้
ชายฝ่ัง จงัหวดัจนัทบรีุ (Tapaneeyaworawong และคณะ, 2016) ท าการเพาะเลีย้งด้วยอาหารมาตรฐานสตูร F/2 ที่
ผา่นการฆา่เชือ้ด้วยหม้อนึง่ความดนัไอน า้ (Autoclave) อณุหภมูิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ท าการผสมหวั
เชือ้ไดอะตอม (5 มิลลลิติร) และอาหารมาตรฐานสตูร F/2 (45 มิลลิลติร) ในขวดรูปชมพูข่นาด 250 มิลลลิติร ควบคมุการ
เพาะเลีย้งที่ความเข้มแสง 5,000 ลกัซ์ อณุหภมูิ 24–28 องศาเซลเซยีส  
3. ความเป็นไปได้ของการใช้แหลง่ซิลกิาที่ผา่นการสกดัจากเถ้าลอย 

น าหวัเชือ้ไดอะตอมปริมาตร 100 มิลลลิติร จากหวัข้อที่ 2.2 มาผสมกบัอาหารมาตรฐานสตูร F/2 ที่เตรียมจาก
น า้เค็ม 30 พีเอสย ูปริมาตร 900 มิลลิลิตร ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงักวน (ขวดดแูรนขนาด 1 ลิตร) ระหว่าง
การเพาะเลีย้งควบคมุอตัราการกวนที่ 300 รอบตอ่นาที อณุหภมูิ 24–28 องศาเซลเซียส และความเข้มแสง 5,000 ลกัซ์ 
โดยในชดุควบคมุเป็นแหลง่ซิลกิาตามสตูรอาหารมาตรฐาน F/2 ขณะที่ในชุดทดลองเป็นสตูรอาหารมาตรฐาน F/2 โดย
แหลง่ซิลกิาที่ได้จากการสกดัจากเถ้าลอย ท าการเก็บตวัอยา่งน า้ (30 มิลลลิติร) จากถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงั
กวนทกุวนั เพื่อน ามาวิเคราะห์ความหนาแนน่เซลล์ น า้หนกัเซลล์แห้ง และปริมาณฟโูคแซนทิน  
4. ผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสง 

ท าการเตรียมหวัเชือ้ไดอะตอมและเพาะเลีย้งในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงักวนตามวิธีการในหวัข้อที่ 2.3 
โดยใช้อาหารมาตรฐานสตูร F/2 ซึง่ใช้แหลง่ซิลกิาที่จากเถ้าลอย ระหวา่งการเพาะเลีย้งควบคมุอตัราการกวนที่ 300 รอบต่อ
นาที อุณหภมูิ 24–28 องศาเซลเซียส ในชุดควบคมุท าการเพาะเลีย้งโดยใช้อากาศและความเข้มแสง 5,000 ลกัซ์ 
ขณะที่ ในชุดทดลองท าการเพาะเลี ย้ งโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริมาตร (ความเ ข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน า้เท่ากับ 29.92 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งได้จากการผสมคาร์บอนไดออกไซด์บริสทุธ์ิกับ
อากาศด้วยอตัราการไหลเท่ากับ 1 และ 50 ลิตร/ชัว่โมง ตามล าดบั เข้าสู่ระบบการเพาะเลีย้งด้วยอตัราการไหลของ
แก๊สผสม 45 ลิตร/ชั่วโมง ตลอดเวลาการเพาะเลีย้ง ภายใต้ความเข้มแสง 10,000 และ 20,000 ลกัซ์ ท าการเก็บ
ตวัอย่างน า้ (30 มิลลิลิตร) จากถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงักวนทกุวนั เพื่อน ามาวิเคราะห์ความหนาแน่นเซลล์ 
น า้หนกัเซลล์แห้ง และปริมาณฟโูคแซนทิน  
5. การวิเคราะห์ตวัอยา่ง 

ท าการวดัน า้หนกัเซลล์แห้งตามวีธีการของ APHA (1992) เร่ิมต้นจากเก็บตวัอย่างน า้ประมาณ 5 มิลลิลิตร 
และกรองผ่านกระดาษกรองวตัแมน GF/C (ขนาด 47 ไมโครเมตร) จากนัน้น ากระดาษกรองมาอบแห้งที่อุณหภูมิ
ประมาณ 103–105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง จนน า้หนกัคงที่ โดยน า้หนกัเซลล์แห้งคือผลต่างของ
น า้หนกักระดาษกรองที่มีเซลล์กับน า้หนกักระดาษกรองเร่ิมต้น ในสว่นของอตัราการเติบโตของไดอะตอมใช้วิธีการนบั
เซลล์ด้วยสไลด์นับเม็ดเลือด (Hemocytometer) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และน าข้อมูลมาค านวณอัตราการเติบโต

จ าเพาะสงูสดุ (m) จากสมการ m = (lnX2 – lnX1)/(t2 – t1)  เมื่อ X1 และ X2 คือจ านวนเซลล์ในช่วง Exponential phase 
(เซลล์/มิลลิลิตร) ที่เวลา t1 และ t2 ตามล าดบั ในส่วนการวิเคราะห์ฟูโคแซนทินได้ด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ 
Strickland and Parsons (1972) โดยน าตวัอย่างน า้ประมาณ 5 มิลลิลิตร มาป่ันเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ จากนัน้บดเซลล์ 
ให้แตกด้วยแท่งแก้วและเติมสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% โดยปริมาตร ในปริมาณเท่ากับตวัอย่างน า้เร่ิมต้น 
เก็บตวัอยา่งของเหลวชัน้อะซิโตนที่สกดัได้ในตู้ เย็น น าเซลล์ที่เหลือจากการสกดัมาสกดัด้วยอะซิโตนอีก 2 ครัง้ แล้วเก็บ
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ตวัอยา่งของเหลวชัน้อะซิโตนที่สกดัได้ทัง้หมดรวมกนัในที่มืดเป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ท าการป่ันเหวี่ยงเป็นเวลา  
5 นาที น าตวัอย่างของเหลวที่สกดัได้มาวดัค่าการดดูกลืนแสงด้วย UV–VIS Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 
470 581 631 และ 664 นาโนเมตร เพื่อน ามาค านวณความเข้มข้นของฟูโคแซนทินดงัสมการ F = [E470 – 1.239(E631 + E581 

+ 0.3 E664 ) – 0.0275 E664] x (Va Vb
-1/141) (Seely และคณะ, 1972) เมื่อ F คือ ความเข้มข้นของฟูโคแซนทิน (กรัม/ลิตร) 

และ E คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470 581 631 และ 664 นาโนเมตร Va = ปริมาตรตัวท าละลาย 
(มิลลลิติร) และ Vb = ปริมาตรของเหลวตวัอยา่ง (มิลลลิติร) ในการทดลองนีไ้ด้ท าการเปรียบเทียบผลการทดลองโดยใช้ 
One-way ANOVA และ Tukey HSD Post Hoc Test (Montgomery and George, 2003) 
 

ผลและอภปิราย 
1. ความเป็นไปได้ของการใช้แหลง่ซิลกิาจากการสกดัจากเถ้าลอย  

จากการเพาะเลีย้งเซลล์ไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ที่ความเข้มแสง 5,000 ลกัซ์ เป็นเวลา 8 วนั พบว่า
อาหารที่ใช้ซิลกิาที่ได้จากการสกดัจากเถ้าลอยในชดุทดลอง มีประสทิธิภาพในการเพาะเลีย้งเซลล์ได้ไมแ่ตกต่างจากการใช้
แหลง่ซิลกิาตามอาหารมาตรฐานสตูร F/2 ในชดุควบคมุ โดยมีความหนาแนน่เซลล์สงูสดุในวนัท่ี 6 เทา่กบั 23.70 x 104 

0.14 และ 23.3 x 1040.44 เซลล์/มิลลลิติร ในชดุควบคมุและชุดทดลอง ตามล าดบั และมีอตัราการเติบโตจ าเพาะ
สงูสดุในช่วงวนัที่ 2-3เท่ากบั 0.54 วนั-1 ในชุดควบคมุ และ 0.53 วนั-1 ในชุดทดลอง (ภาพที่ 1ก) ผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติพบวา่จ านวนเซลล์สงูสดุในชุดควบคมุและชุดทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p> 0.05) 
ในสว่นของการผลติฟโูคแซนทินพบวา่เซลล์ในชดุควบคมุที่ใช้ซิลกิาจากอาหารมาตรฐานสตูร F/2 และเซลล์ชุดทดลอง

ที่ใช้ซิลกิาจากการสกดัจากเถ้าลอยสามารถผลิตฟูโคแซนทินได้ในวนัสดุท้ายของการเพาะเลีย้งเท่ากบั 0.440.02 และ 

0.430.01 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เช่นกัน โดยคิดเป็น

ปริมาณฟโูคแซนทินตอ่น า้หนกัเซลล์แห้งเท่ากบั 1.450.04 มิลลิกรัม/กรัม ในชุดควบคมุ และ 1.340.05 มิลลิกรัม/กรัม 
ในชดุทดลอง (ภาพท่ี 1ข) 
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ภาพที่  1 ความหนาแน่นเซลล์ (ก) และ ความเข้มข้นของฟูโคแซนทิน (ข) ของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ที่

เพาะเลีย้งด้วยอาหารที่ใช้ซิลิกาที่ได้จากอาหารมาตรฐานสูตร F/2 และซิลิกาจากการสกัดจากเถ้าลอย  
(Error bar = standard deviation) 

 

2. ผลของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสง 
จากผลการทดลองในหวัข้อที่ 3.1 ซึ่งพบว่าแหลง่ซิลิกาที่สกดัจากเถ้าลอยมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการใช้

แหลง่ซิลิกาในอาหารมาตรฐานสตูร F/2 ดงันัน้ในการทดลองนีจ้ึงเลือกใช้แหล่งซิลิกาที่ได้จากเถ้าลอยเพื่อเพาะเลีย้ง  
ไดอะตอม โดยในชุดควบคุมท าการเพาะเลีย้งไดอะตอมโดยใช้อากาศซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.04%  
โดยปริมาตร ภายใต้ความเข้มแสง 5,000 ลักซ์ ขณะที่ในชุดทดลองท าการเพาะเลีย้งไดอะตอมโดยใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริมาตร ภายใต้ความเข้มแสง 10,000 และ 20,000 ลกัซ์ ซึ่งงานวิจัยในอดีตพบว่า
คาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเดียวกนัสามารถเพิ่มอตัราการเติบโตของไดอะตอมได้และไมส่ง่ผลให้พีเอชในระบบลดลง 
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จนเกิดความไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลีย้งไดอะตอม (Riebesell, 2004 และ Sabia และคณะ, 2018) สว่นการใช้
ความเข้มแสงที่สงูขึน้ในชดุทดลองเป็นการชดเชยปริมาณแสงที่ลดลงจากการบดบงัแสงกนัเองของเซลล์ไดอะตอมเมื่อ
มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึน้ (Wannachod และคณะ, 2018) ผลการทดลองพบว่าการเพาะเลีย้งภายใต้
คาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสงูและความเข้มแสงมากขึน้สามารถเพิ่มอตัราการเติบโตของไดอะตอมได้ โดยมี
ความหนาแน่นเซลล์ในช่วง Stationary phase ในชุดทดลองที่ความเข้มแสง 10,000 และ 20,000 ลกัซ์ มีค่าเท่ากบั 

70.00 x 1040.98 และ 100.12 x 1040.27 เซลล์/มิลลิลิตร ตามล าดบั ซึ่งมากกว่าในชุดควบคมุถึงประมาณ 3–5 
เทา่ (ภาพที่ 2ก) โดยมีคา่อตัราการเติบโตจ าเพาะสงูสดุเทา่กบั 1.12 วนั-1 ที่ความเข้มแสง 10,000 ลกัซ์ และ 1.23 วนั-1 
ที่ความเข้มแสง 20,000 ลกัซ์ ผลการวิเคราะห์น า้หนักเซลล์แห้งพบว่ามีผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกับกับ  
ความหนาแนน่ของเซลล์และอตัราการเติบโตจ าเพาะ (ตารางที่ 1) ในสว่นของการผลิตฟูโคแซนทินในไดอะตอมพบว่า

ในชดุทดลองมีความเข้มข้นของฟูโคแซนทินในวนัสดุท้ายของการเพาะเลีย้งเท่ากบั 1.600.02 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ความ

เข้มแสง 10,000 ลกัซ์ และเท่ากบั 1.830.02 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ความเข้มแสง 20,000 ลกัซ์ (ภาพที่ 2ข) ซึ่งเทียบเท่ากบั

ปริมาณฟูโคแซนทินต่อน า้หนกัเซลล์แห้งเท่ากบั 3.480.12 มิลลิกรัม/กรัม และ 3.450.08 มิลลิกรัม/กรัม ตามล าดบั 
จะเห็นได้ว่าการผลิตฟูโคแซนทินมีประสิทธิภาพมากขึน้ภายใต้สภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงและ  
ความเข้มแสงที่สงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัในชุดทดลองที่เพาะเลีย้งโดยใช้อากาศและความเข้มแสงน้อยกว่า และยงัมี
ความคล้ายคลงึกบัผลการทดลองจากงานวิจยัในอดีตที่แสดงถึงผลด้านบวกของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสง
ต่อการเติบโตและผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย (Ritcharoen และคณะ, 2014, Viriyayingsiri และคณะ, 2016 และ 
Wannachod และคณะ, 2018) การเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท าให้ไดอะตอมเกิดการสงัเคราะห์แสงได้สงูขึน้
สง่ผลให้เซลล์มีการเติบโตมากขึน้ ขณะที่การเพิ่มความเข้มแสงอาจส่งผลให้เซลล์เกิดความเครียด และน าไปสู่การ
สะสมของสารกลุม่แคโรทีนอยด์ซึง่ใช้ในการเก็บเก่ียวพลงังานจากแสงสว่นเกินเพื่อป้องกนัเซลล์เสียสภาพ (Apel และ 
Hirt, 2004) อยา่งไรก็ตามการทดลองนีย้งัอยูใ่นขัน้เร่ิมต้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของความเข้มแสงในช่วงที่
กว้างขึน้ รวมถึงผลกระทบของการปรับเปลี่ยนปริมาณธาตุอาหารโดยเฉพาะซิลิกาและไนโตรเจน เนื่องจากผล
การศกึษาในอดีตได้แสดงถงึความส าคญัของธาตอุาหารทัง้สองต่อการเติบโตและการสะสมของสารกลุม่แคโรทีนอยด์
ในไดอะตอมและจุลสาหร่าย (Viriyayingsiri และคณะ, 2016 และ Wannachod และคณะ, 2018) 
 

ตารางที่  1 น า้หนกัเซลล์แห้งและปริมาณฟูโคแซนทินในไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ที่เพาะเลีย้งด้วยอาหารท่ีใช้ 
ซิลิกาที่ได้จากการสกัดจากเถ้าลอยภายใต้คาร์บอนไดออกไซด์  2% โดยปริมาตรในชุดทดลอง และใช้
อากาศในชดุควบคมุ 

Light intensity (lux) Dry weight (g/L) 
Fucoxanthin 

(mg/L) 
Fucoxanthin content 

(mg/gDW) 

5,000 (ชดุควบคมุ) 0.33   0.02c 0.43   0.01c 1.34   0.05 
10,000 (ชดุทดลอง 1) 0.46   0.01a 1.60   0.02a 3.48   0.12 
20,000 (ชดุทดลอง 2) 0.53   0.02b 1.83   0.02b 3.45   0.08 

หมายเหต:ุ ตวัอกัษรตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์แสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p< 0.05) 
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ภาพที่  2 ความหนาแน่นเซลล์ (ก) และ ความเข้มข้นของฟูโคแซนทิน (ข) ของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ที่

เพาะเลีย้งด้วยอาหารที่ใช้ซิลกิาที่ได้จากอาหารมาตรฐานสตูร F/2 และซิลิกาจากการสกดัจากเถ้าลอย ภายใต้
สภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้น 2% โดยปริมาตร ในชดุทดลอง และอากาศในชดุควบคมุ ที่ระดบัความ
เข้มแสงแตกตา่งกนั (Error bar = standard deviation) 

 

บทสรุป  
 การเพาะเลีย้งไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ด้วยอาหารสตูร F/2 ที่ใช้แหลง่ซิลกิาที่สกดัจากเถ้าลอย โดย
ใช้อากาศและความเข้มแสง 5,000 ลกัซ์ พบว่าอาหารท่ีใช้ซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอยเพาะเลีย้งเซลล์ได้มีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกบัอาหารมาตรฐานสตูร F/2 ซึ่งไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p> 0.05) ทัง้ในสว่นของการเติบโต

และการผลิตฟูโคแซนทิน โดยเซลล์มีความหนาแน่นเซลล์สงูสดุเท่ากบั 23.3 x 1040.44 เซลล์/มิลลิลิตร มีอตัราการ

เติบโตจ าเพาะสงูสดุเท่ากบั 0.53 วนั-1 และสามารถผลิตฟูโคแซนทินได้เท่ากับ 0.430.01 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งคิดเป็น

ปริมาณฟูโคแซนทินต่อน า้หนกัเซลล์แห้งเท่ากับ 1.340.05 มิลลิกรัม/กรัม และเมื่อน าอาหารที่ใช้ซิลิกาที่สกดัจาก
เถ้าลอยมาเพาะเลีย้งไดอะตอมโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริมาตร ภายใต้ความเข้มแสงที่สูงขึน้ พบว่า
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สามารถเพิ่มการเติบโตของไดอะตอมและการผลติฟโูคแซนทินได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p< 0.05) โดยที่ความเข้ม

แสง 20,000 ลกัซ์ เซลล์มีความหนาแน่นเซลล์สงูสดุเท่ากับ 100.12 x 1040.27 เซลล์/มิลลิลิตร มีอตัราการเติบโต

จ าเพาะสูงสุดเท่ากับ 1.23 วัน-1 และสามารถผลิตฟูโคแซนทินได้เท่ากับ 1.830.02 มิลลิกรัม/ลิตร โดยคิดเป็น 

ฟโูคแซนทินตอ่น า้หนกัเซลล์แห้งเทา่กบั 3.450.08 มิลลกิรัม/กรัม  
  
กิตติกรรมประกาศ 
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ส าหรับหวัเชือ้ไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer  
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 การส ารวจเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท าประมง 
Survey on the otter trawl net and their fishing boats 

 

อิสระ ชาญราชกิจ1,*, ธนชั ศรีคุ้ม2 และ ณรงค์ เรืองสวิะกลุ1 
 Isara Chanrachkij1,*, Tanut Srikum2 and Narong Raungsivakul1 

1ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
2กลุ่มส ารวจและวิจยัทรพัยากรทะเลลึก กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง 

บทคดัย่อ 
 การส ารวจเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท าประมง ด าเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบอวนลากหน้าดิน 46 ตวัอย่าง จากเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ จ านวน 37 ล า ในพืน้ที่จงัหวดัตราด ระยอง 
จนัทบรีุ ชลบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร ระนอง สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และสตลู และทบทวนเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง ผลการศกึษาพบวา่ประเทศไทยมีการจ าแนกขนาดเรือท าการประมงตามขนาดตนักรอส การส ารวจข้อมลู
เรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ พบว่าเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่มีขนาดระหว่าง 9-141 ตนักรอส ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่  
47-373 กิโลวัตต์ แผ่นตะเฆ่ที่เรือประมงไทยใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพืน้ที่ระหว่าง 1.0-3.6 ตารางเมตร  
ความสงูแผน่ตะเฆอ่ยูร่ะหวา่ง 0.6-1.2 เมตร อวนลากมีความยาวคร่าวบนระหวา่ง 9.0-49.5 เมตร ความยาวคร่าวลา่ง
ระหว่าง 10.0-54.0 เมตร ตัวอวนลากไม่รวมก้นถุงอวนมีความยาวระหว่าง 11.5-120.0 เมตร ขนาดตาอวนที่ 
ปีกอวนลาก ลกัษณะของน า้หนกัถ่วงที่คร่าวล่าง และช่วงเวลาในการท าการประมงสามารถใช้จ าแนกประเภทของ  
อวนลากกุ้ ง และอวนลากปลาได้ ส าหรับอวนที่ชาวประมงเรียกว่าเป็นอวนกระเทย เป็นเพียงการปรับแต่งรูปแบบ  
อวนลากให้ได้ตามประสงค์ของชาวประมงที่ต้องการจะเพิ่มประสทิธิภาพการท าประมง  
ค าส าคัญ: อวนลากแผน่ตะเฆ,่ อวนลากกุ้ง, อวนลากปลา  

Abstract 
Otter board trawl net and trawler had surveyed by information collection on the design and 

specification of bottom trawl net and trawlers. Information was collected from forty six (46) trawl nets 
installed with thirty seven (37) trawlers in coastal province i.e. Trat, Chanthaburi, Rayong, Chonburi,  
Prachuab Khirikarn, Chumporn, Ranong, Suratthani, Nakhon Sri Thammarat, Songkla, Trang and Satun, as 
well as reviewed the reference on definition of trawl net. The overall result showed that Thailand classified 
trawler by size of gross tonnage. Size of trawler from survey was from 9-141 GT, Main engines was from  
47-373 kW, Thai otter trawler use rectangular type otter board, area of otter board was from 1.0-3.6 square 
meter, Height of otter board was from 0.6-1.2 meter. Length of head rope is from 9.0-49.5 m. and length of 
ground rope is from 10.0-54.0 m. Net length without cod end was from 11.5-120.0 m. Mesh size at wing 
part of trawl net, weight at ground rope and period of fishing operation can be used to classify shrimp 
trawl, fish trawl. In addition survey result found that the improvement of otter board trawl net for higher 
efficiency original design.   
Keywords: Otter board trawler, Shrimp trawl, Fish trawl  
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บทน า   
 การส ารวจเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท าประมง เป็นการศึกษาร่วมกนัระหว่างกองวิจัย
และพฒันาประมงทะเล กรมประมง ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeast 
Asian Fisheries Development Center, Training Department หรือ SEAFDEC/TD) และองค์การอาหารและเกษตร
แหง่สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization หรือ FAO) ภายใต้การด าเนินงานโครงการวิจยัตามกลยทุธ์
ในการจดัการสตัว์น า้พลอยจบัได้จากการประมงอวนลาก (Strategies for Trawl Fisheries By-catch Management - 
REBYC-II CTI; GCP/RAS/269/GFF) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ทราบรูปแบบอวนลากหน้าดินที่ใช้ประกอบเรือประมง
อวนลากแผน่ตะเฆ ่ท่ีมีเป้าหมายใช้จบัสตัว์น า้ที่แตกต่างกนั ได้แก่ กุ้ งทะเล และปลา รวมทัง้คณุลกัษณะของอวนลาก
หน้าดินแบบที่ชาวประมงนิยามช่ือขึน้เอง ได้แก่ อวนกะเทย ผลจากการศึกษาครัง้นีส้ามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
รูปแบบเคร่ืองมือประมงอวนลากของประเทศไทย เพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอวนลากที่อาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคต รวมทัง้สามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการศกึษา ปรับปรุงเทคโนโลยีเคร่ืองมือประมงอวนลากตอ่ไป 
 

วิธีการ 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูรูปแบบเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท าประมง จากชาวประมงอวน
ลาก และโรงตัดอวนลากในพืน้ที่จังหวดัตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และสตูล การคดัเลือกชาวประมงหรือช่างตดัอวนลากแผ่นตะเฆ่ ด าเนินการโดยการ
ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ประจ าส านกังานประมงประจ าจงัหวดั และสุม่เลือกจากชาวประมงอวนลากที่ไม่ได้ออกท า
การประมงในช่วงเวลาการออกส ารวจ และยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู ท าการส ารวจระหว่างวนัที่ 10 ถึง 25 
สงิหาคม พ.ศ. 2559 การเก็บรวมรวมข้อมลู มีการด าเนินการ ดงันี ้ 
1. การศึกษาและทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้ทราบค าจ ากัดความของเคร่ืองมือประมงอวนลาก การจ าแนก
ประเภทของเคร่ืองมือประมงอวนลากที่ใช้ท าการประมงในประเทศไทย  

 
ภาพที่ 1 จงัหวดัที่ท าการส ารวจลกัษณะเคร่ืองมือประมงและวิธีการท าประมงอวนลากของประเทศไทย (     )  
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2. การศกึษาข้อมลูคณุลกัษณะบางประการของแบบแปลนเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆแ่ละเรือท าประมง โดย
การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และท าการวดัขนาดสดัสว่นของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ รวมทัง้ตรวจสอบ
วสัดปุระมงที่ใช้สร้างเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆจ่ากกลุม่ชาวประมงอวนลาก โดยเก็บข้อมลูอวนลากแผน่ตะเฆ่
จ านวนทัง้สิน้ 46 ตวัอยา่ง จากเรือประมงอวนลากแผน่ตะเฆ ่37 ล า  
3. การน าเสนอรายงานการเป็นการน าเสนอเชิญพรรณนา ประกอบตารางสรุปผลข้อมลูเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่น
ตะเฆแ่ละเรือท าประมง   
 

ผลและอภปิราย 
1. ความหมายของเคร่ืองมือประมงอวนลากจากการตรวจสอบเอกสาร  
 FAO (1980) ให้ค าจ ากดัความเคร่ืองมือประมงอวนลาก เป็นเคร่ืองมือประมงมีลกัษณะตวัอวนเป็นรูป
กรวย ปิดสว่นท้ายด้วยถงุอวน (เรียกว่า bag หรือ cod end) ปากอวนเปิดโดยสว่นของปีกอวน อวนลากสามารถลาก
ด้วยเรือ 1 ล า หรือ 2 ล า แล้วแตป่ระเภทของอวนลากนัน้ๆ และสามารถลากได้ทัง้บริเวณหน้าดิน และกลางน า้ ในบาง
ลกัษณะอวนลากที่มีกลุม่สตัว์น า้เป้าหมายเป็นกุ้ งทะเล และปลาซีกเดียว จะใช้การดดัแปลงโดยการใช้คานลากอวน
ตัง้แต่ 1-4 ผืน ในเวลาเดียวกนั อวนลากกลางน า้มีความซบัซ้อนมากกว่าอวนลากหน้าดินเพราะต้องการการควบคุม
อวนทัง้ในแนวดิ่งและแนวระดับให้สามารถจับฝูงปลาที่ก าลงัว่ายอยู่ระดับกลางน า้ได้  Bundit C (1985) ให้ค า 
จ ากัดความเคร่ืองมือประมงอวนลากว่า อวนลากเป็นเคร่ืองมือประมงที่ประกอบด้วยถุงอวนที่ลากผ่านมวลน า้  
ไปบนพืน้ท้องน า้ และท าการจบัปลาที่อาศยับนเส้นทางการลากอวนนัน้ Bundit C (1985) อ้างตาม Baranov (1977) 
ให้ค าจ ากดัความเคร่ืองมือประมงอวนลากแตกตา่งจากเคร่ืองมือประมงประเภทท่ีใช้การกรองสตัว์น า้อื่นๆ คือ อวนลาก
เป็นเคร่ืองมือประมงที่เคร่ืองมืออวนจะถูกลากไปเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของความยาวของอวนที่ใช้ หาก
ระยะทางในการลากอวนไม่เกิน 5 เท่า ให้ก าหนดเป็นกลุม่เคร่ืองมือประมงประเภทอวนกางกัน้แล้วลาก (Seine net) 
ไมว่า่เคร่ืองมือประมงนัน้จะท าการลากอวนถึงผิวหน้าน า้หรือไม ่ 

กรมประมง (2540) ให้ค าจ ากัดความอวนลากเป็นเคร่ืองมือประมงที่ใช้อวนลกัษณะคล้ายถุง วิธีการใช้
เคร่ืองมือจับสตัว์น า้โดยการใช้เรือลากจูงอวนให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง อวนลากแผ่นตะเฆ่ หมายถึง  
อวนลากที่ใช้แผน่ตะเฆช่่วยถ่างปากอวน อวนลากแผน่ตะเฆ ่เป็นอวนลากชนิดที่พบมากที่สดุในบรรดาอวนลากทัง้สาม
ชนิด ใช้เรือล าเดียวโดยมีอปุกรณ์ช่วยถ่างปากอวน เรียกว่า แผ่นตะเฆ่ (Otter board) จ านวน 1 คู่ ติดตัง้อยู่หน้าปีก
อวน แผน่ตะเฆส่ว่นใหญ่ท าด้วยไม้เนือ้แข็งเสริมเหลก็ รูปร่างแบนคล้ายสีเ่หลีย่มผืนผ้า ด้านหนึง่ของแผน่ตะเฆม่ีสายซุง
ท าด้วยโซ ่หรือเหลก็เส้นขนาดใหญ่ สายซุงจะตอ่เข้ากบัสายลาก เมื่อท าการลากแผ่นตะเฆ่จะต้านน า้และเบนออก ท า
ให้ปีกและปากอวนถ่างออกตามไปด้วยเรืออวนลากแผน่ตะเฆข่นาดเลก็นิยมเรียกกนัวา่ อวนลากแคระ หรืออวนลากกุ้ง  
มีการติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มต่างกนัเล็กน้อยตามความนิยมของแต่ละท้องที่ กล่าวคือ เรือในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ถึง 
จงัหวดัตราด และฝ่ังทะเลอนัดามนั สว่นใหญ่มีคนัถ่าง (Outrigger) ท าด้วยไม้หรือทอ่โลหะขนาดเว้นผ่าศนูย์กลาง 4-5 
นิว้ ยาว 3-5 เมตร หนึ่งคู่ ติดตัง้อยู่หน้าสะพานเดินเรือ สามารถหบุเข้ามาเก็บข้างเรือได้ ปลายคนัมีห่วงโลหะส าหรับ
ร้อยสายลาก แตเ่รืออวนลากขนาดเลก็ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ลงไปถึงจงัหวดันราธิวาส และเรือขนาดใหญ่กว่า 
18 เมตร ในจังหวดัต่างๆ จะไม่นิยมติดตัง้คันถ่างหน้าสะพานเดินเรือ  กรมประมง (2559) จ าแนกขนาดเรือท าการ
ประมงประเภทตา่งๆ ตามขนาดตนักรอสของเรือ ตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 จ าแนกขนาดเรือท าการประมงตามขนาดตนักรอสของเรือ  
ประเภท ขนาดตนักรอสของเรือ 
เรือประมงพืน้บ้าน น้อยกวา่ 10 ตนักรอส 
เรือประมงพาณิชย์ขนาดเลก็ ขนาดตัง้แต ่10 ตนักรอสขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 20 ตนักรอส 
เรือประมงพาณิชย์ขนาดกลาง ขนาดตัง้แต ่20 ตนักรอสขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 60  ตนักรอส 
เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่  ขนาดตัง้แต ่60 ตนักรอสขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 150  ตนักรอส 
เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่พิเศษ  ขนาดตัง้แต ่150 ตนักรอสขึน้ไป 
 

การเปรียบเทียบการจ าแนกประเภทของเคร่ืองมือประมงอวนลากตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
เคร่ืองมือประมง ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และกรมประมงประเทศไทย แสดงตามตารางที ่2 

 
2. ผลการส ารวจเบือ้งต้น 
2.1 จ านวนตวัอยา่งเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆแ่ละเรือท าประมง 

อวนลากหน้าดินที่ส ารวจได้มีจ านวนทัง้สิน้ 46 ตวัอยา่ง เรือท าการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ 37 ล า โดยสามารถ
จ าแนกขนาดเรือท าการประมงตามขนาดตนักรอสของเรือ ตามการจ าแนกของกรมประมง 2559 ประกอบด้วย เรืออวน
ลากแผ่นตะเฆ่กลุม่เรือประมงพืน้บ้านจ านวน 3 ล า อวนลาก 5 แบบ เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่กลุ่มเรือประมงพาณิชย์
ขนาดเล็กจ านวน 13 ล า อวนลาก 15 แบบ เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่กลุม่เรือประมงพาณิชย์ขนาดกลางจ านวน 16 ล า 
อวนลาก 19 แบบ เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่กลุม่เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่จ านวน 5 ล า แบบอวนลาก 7 แบบ จาก
การส ารวจไม่สามารถเก็บข้อมลูลกัษณะอวนลากที่ใช้ในเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่กลุม่เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้  
(ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการจ าแนกประเภทของเคร่ืองมือประมงอวนลากตามหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ FAO 
SEAFDEC และกรมประมงประเทศไทย   

FAO (ค.ศ.2010) SEAFDEC (2528) กรมประมงประเทศไทย (2540) 
1) อวนลากคานถา่ง (Beam trawls) 
2) อวนลากแผน่ตะเฆ ่(Single boat 

bottom otter trawls) 
3) อวนลากแผน่ตะเฆแ่ฝด (Twin bottom 

otter trawls) 
4) อวนลากแผน่ตะเฆแ่ฝดหลายล า 

(Multiple bottom otter trawls)  
5) อวนลากคูห่น้าดิน (Bottom pair 

trawls) 
6) อวนลากหน้าดินแบบอ่ืนๆ Bottom 

trawls (nei) 
7) อวนลากเดี่ยวกลางน า้ (Single boat 

midwater otter trawls) 
8) อวนลากคูก่ลางน า้ (Midwater pair 

trawls)  
9) อวนลากกลางน า้แบบอื่นๆ (Midwater 

trawls (nei)) 
10)  อวนลากหน้ายกสงู อวนช้าง (Semi-

pelagic trawls) 
11)  อวนลากแบบอื่นๆ (trawls (nei))  

1. อวนลากคานถา่ง (Beam 
Trawls) 

2. อวนลากแผน่ตะเฆม่คีนักาง 
(Bottom Otter Trawls with 
Boom) 

3. อวนลากแผน่ตะเฆ ่(Bottom 
Otter Trawls) 

4. อวนลากคู ่(Bottom Pair 
Trawls) 

1. อวนลากคานถา่ง (Beam 
Trawls) 

2. อวนลากแผน่ตะเฆ ่(Bottom 
Otter Trawls) 

3.  อวนลากปลา (Otter board 
fish trawl)  

4.  อวนลากกุ้ง (Otter board 
shrimp trawl) 

5. อวนลากเคย (Otter board 
Acetes trawl) 

6. อวนลากแมงกระพรุน (Otter 
board jelly fish trawl) 

7. อวนลากคู ่(Bottom Pair 
Trawls) 
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ตารางที่ 3 จ านวนตวัอยา่งเคร่ืองมือประมงอวนลากหน้าดินและเรือประมงอวนลากแผน่ตะเฆท่ี่ท าการส ารวจจ าแนก   
              ตามจงัหวดัที่ท าการส ารวจ และขนาดตนักรอสของเรือท าการประมง 
พืน้ท่ีส ารวจ เรือประมงพืน้บ้าน เรือประมงพาณิชย์ (ตนักรอส) จ านวนเรือ 

 <10 ตนักรอส 10 > 20  20 > 60  60 > 150 (จ านวนรวม) 
ประจวบคิรีขนัธ์   2 (2)  2 (2) 
ระนอง   2 (2) 2( 4) 4 (6) 
สรุาษฎรธาน ี  1 (1)   1 (1) 
นครศรีธรรมราช 1 (1) 2 (3) 7 (9) 1 (1) 11 (14) 
สงขลา   1 (2) 1 (1) 2 (3) 
สตลู  5 (5)   5 (5) 
ตรัง    1 (1) 1 (1) 
ชมุพร   1 (1)  1 (1) 
ชลบรีุ  4 (5)   4 (5) 
ระยอง  1 (1) 2 (2)  3 (3) 
จนัทบรีุ    1 (1) 1 (1) 
ตราด 2 (4)    2 (4) 
จ านวนรวม 3 (5) 13 (15) 16 (19) 6 (8) 37 (46) 

 

2.2 ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆแ่ละเรือท าประมง     
ภาพรวมผลการส ารวจข้อมลูเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท าประมง พบว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่มี 

ความยาวคร่าวบนระหวา่ง 9.0-49.5 เมตร ความยาวคร่าวลา่งระหวา่ง 10.0-54.0 เมตร ตวัอวนลากไมร่วมก้นถงุอวนมี
ความยาวระหว่าง 11.5-120.0 เมตร เรือท าประมงอวนลากมีขนาดระหว่าง 9-141 ตนักรอส ขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่  
47-373 กิโลวตัต์ (หรือ 64-500 แรงม้า) อวนลากประกอบแผ่นตะเฆ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพืน้ที่ระหว่าง 1.0-3.6 
ตารางเมตร ความสงูแผน่ตะเฆอ่ยูร่ะหวา่ง 0.6-1.2 เมตร (ตารางที ่4) 
2.3 ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆ่ที่ใช้กบัเรือท าประมงขนาดต ่ากวา่ 10 ตนักรอส  

การส ารวจข้อมูลเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่จ านวน 5 ตวัอย่าง ประกอบด้วยอวนลากกุ้ งจ านวน 3 
ตวัอยา่ง อวนลากปลาจ านวน 2 ตวัอยา่ง จากเรือประมงอวนลากแผน่ตะเฆท่ี่มีขนาดต ่ากวา่ 10 ตนักรอส จ านวน 3 ล า 
พบว่าอวนลากหน้าดินมีความยาวคร่าวบนระหว่าง 10.0-37.4 เมตร ความยาวคร่าวลา่งระหว่าง 9.0-31.4 เมตร ตวั
อวนลากไมร่วมก้นถงุมีความยาวระหวา่ง 11.5-41.9 เมตร ปีกอวนมีขนาดตาอวนระหว่าง 25-72 มม. โดยอวนลากกุ้ ง
ใช้ขนาดตาที่ปีกอวน 25–51 มม. อวนลากปลาใช้ขนาดตาอวน 76 มม. ก้นถงุอวนมีขนาดตาอวนระหว่าง 38-40 มม. 
เรือท าการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่มีความยาวระหว่าง 9-11 เมตร ติดตัง้เคร่ืองจักรใหญ่ขนาด 48-114 กิโลวตัต์  
(หรือ 64-150 แรงม้า) ประกอบแผ่นแผ่นตะเฆ่ขนาดพืน้ที่ระหว่าง 1.0-1.4 ตารางเมตร แผ่นตะเฆ่มีความสงูระหว่าง 
0.6-0.7 เมตร (ตารางที ่5) 
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ตารางที่ 4 คณุลกัษณะโดยทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆแ่ละเรือท าประมง     
คณุลกัษณะ ขนาด (ตนักรอส) 

 
รวมทกุขนาด <10  10 > 20  20 > 60  60 > 150 

จ านวนตวัอยา่งเรือ (ตวัอยา่ง) 37 3 13 15 4 
จ านวนตวัอยา่งอวน (ตวัอยา่ง) 46 5 15 18 8 
ความยาวตลอดล า (ม.) 9-25 9-11 11-16 14-24 18-25 
ขนาด (ตนักรอส) 6-141 6-7 10-19 22-50 60-141 
ขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่ (กิโลวตัต์) 47-373 47-112 67-153 84-317 183-373 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 9.0-49.5 9.0-31.4 17.0-31.0 16.0-49.5 28.4-40.0 
ความยาวคร่าวลา่ง (ม.) 10.0-54.0 10.0-37.4 20-38.4 24.0-54.0 32.4-46.0 
ขนาดตาอวนสว่นปีกอวน (มม.) 25-240 25-76 32-240 32-180 64-240 
ขนาดตาอวนก้นถงุ (มม.) 38-50 25-40 38-40 40-50 40 
ความยาวอวนทัง้ผืน (ม.) 11.5-120.0 11.5-49.5 16.0-48.0 25.6-50.6 35.5-120.0 
ความสงูแผน่ตะเฆ ่(ม.) 0.6-1.2 0.6-0.7 0.7-0.8 0.8-1.2 1.0-1.2 
ขนาดพืน้ท่ีแผน่ตะเฆ ่(ตร.ม.) 1.0-3.6 1.0-1.4 1.0-1.7 1.5-3.6 2.3-3.6 
 

ตารางที่ 5 ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆแ่ละเรือท าประมงขนาดต ่ากวา่ 10 ตนักรอส 
คณุลกัษณะ ขนาด/ความยาว 

 อวนลากกุ้ง อวนลากปลา 
จ านวนตวัอยา่งเรือ 3 
ความยาวตลอดล า (ม.) 9-11 
ขนาด (ตนักรอส) 6-7 
ขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่ (กิโลวตัต์) 47-112 
ความสงูแผน่ตะเฆ ่(ม.) 0.6-0.7 
ขนาดพืน้ท่ีแผน่ตะเฆ ่(ตร.ม.) 1.0-1.4 
จ านวนตวัอยา่งอวน (5 ตวัอยา่ง) 3  2  
ความยาวคร่าวบน (ม.) 9-31.4 10-20 
ความยาวคร่าวลา่ง (ม.) 10-37.4 12-22 
ขนาดตาอวนสว่นปีกอวน (มม.) 25-51 76 
ขนาดตาอวนก้นถงุ (มม.) 38-40 40 
ความยาวอวนทัง้ผืน (ม.) 11.5-41.9 16.3-27.3 
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2.4 คณุลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆท่ี่ใช้กบัเรือท าประมงขนาดตัง้แต ่10 กรอสตนั        
แตไ่มถ่ึง 20 กรอสตนั 
การส ารวจข้อมลูเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่จ านวน 15 ตวัอย่าง ประกอบด้วยอวนลากกุ้ ง จ านวน 7 

ตวัอยา่ง อวนลากปลาจ านวน 8 ตวัอย่าง จากเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่มีขนาดตัง้แต่ 10 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 20 
ตนักรอส จ านวน 13 ล า พบว่าอวนลากหน้าดินมีความยาวคร่าวบนระหว่าง 17.0-31.4 เมตร ความยาวคร่าวล่าง
ระหวา่ง 20.0-38.4 เมตร ตวัอวนลากไมร่วมก้นถงุมีความยาวระหวา่ง 16.0-45.8 เมตร ตาอวนสว่นปีกอวนมีขนาดตา
ระหว่าง 32-240 มม. โดยอวนลากกุ้ งใช้ขนาดตาที่ปีกอวน 32-51 มม. อวนลากปลาใช้ขนาดตาอวน 45-240 มม.  
ก้นถงุอวนมีขนาดตาระหว่าง 38-40 มม. เรือท าประมงมีความยาวระหว่าง 11-16 เมตร ติดตัง้เคร่ืองจกัรใหญ่ขนาด 
67-153 กิโลวตัต์ (หรือ 90-205 แรงม้า) ประกอบแผ่นตะเฆ่ขนาดพืน้ที่ระหว่าง 1.0-1.7 ตารางเมตร แผ่นตะเฆ่มี 
ความสงูระหวา่ง 0.7-0.8 เมตร (ตารางที ่6) 
 

ตารางที่ 6 ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆแ่ละเรือท าประมงขนาดตัง้แต ่10 กรอสตนั              
   แตไ่มถ่ึง  20 กรอสตนั 

คณุลกัษณะ ขนาด/ความยาว 
 อวนลากกุ้ง อวนลากปลา 

จ านวนตวัอยา่งเรือ 13 
ความยาวตลอดล า (ม.) 11–16 
ขนาด (ตนักรอส) 10–19 
ขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่ (กิโลวตัต์) 67–153 
ความสงูแผน่ตะเฆ ่(ม.) 0.7–0.8 
ขนาดพืน้ท่ีแผน่ตะเฆ ่(ตร.ม.) 1.0-1.7 
จ านวนตวัอยา่งอวน (15 ตวัอยา่ง) 7 8 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 22.0-28.0 17.0-31.0 
ความยาวคร่าวลา่ง (ม.) 24.0-28.0 20-38.4 
ขนาดตาอวนสว่นปีกอวน (มม.) 32-51 45-240 
ขนาดตาอวนก้นถงุ (มม.) 38-40 40 
ความยาวอวนทัง้ผืน (ม.) 22-48 16.0-39.5 
 

2.5 คณุลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆท่ี่ใช้กบัเรือท าประมง ขนาดตัง้แต ่20 ตนักรอส          
แตไ่มถ่ึง 60 ตนักรอส 
การส ารวจข้อมูลเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่จ านวน 18 ตวัอย่าง ประกอบด้วยอวนลากกุ้ ง จ านวน 6 

ตวัอยา่ง อวนลากปลาจ านวน 12 ตวัอย่าง จากเรือท าประมง ขนาดตัง้แต่ 20 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 60 ตนักรอส จ านวน 
15 ล า พบว่าอวนลากหน้าดินมีความยาวคร่าวบนระหว่าง 16.0-49.5 เมตร ความยาวคร่าวล่างระหว่าง 24.0-54.0 
เมตร  ตวัอวนลากไม่รวมก้นถงุมีความยาวระหว่าง 25.6-50.6 เมตร ตาอวนสว่นปีกอวนมีขนาดตาระหว่าง 32-180 
มม. โดยอวนลากกุ้งใช้ขนาดตาที่ปีกอวน 32-76 มม. อวนลากปลาใช้ขนาดตาอวน 76-180 มม. ก้นถงุอวนมีขนาดตา
ระหวา่ง 40-50 มม. เรือท าประมงมีความยาวระหวา่ง 14-24 เมตร มีขนาดระวางขบัน า้ระหวา่ง 22-50 ตนักรอส ติดตัง้
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เคร่ืองจกัรใหญ่ขนาด 84-317 กิโลวตัต์ (หรือ 112-425 แรงม้า) ประกอบแผ่นตะเฆ่ขนาดพืน้ที่ระหว่าง 1.4-3.6 ตาราง
เมตร แผน่ตะเฆม่ีความสงูระหวา่ง 0.8-1.2 เมตร (ตารางที ่7) 
 

ตารางที่ 7 ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆแ่ละเรือท าประมงขนาดตัง้แต ่20 ตนักรอส              
                 แตไ่มถ่ึง 60 ตนักรอส 

คณุลกัษณะ ขนาด/ความยาว 
 อวนลากกุ้ง อวนลากปลา 

จ านวนตวัอยา่งเรือ 15 
ความยาวตลอดล า (ม.) 14-22 
ขนาด (ตนักรอส) 22–50  
ขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่ (กิโลวตัต์) 84–317 
ความสงูแผน่ตะเฆ ่(ม.) 0.8-1.2 
ขนาดพืน้ท่ีแผน่ตะเฆ ่(ตร.ม.) 1.4-3.6 
จ านวนตวัอยา่งอวน (18 ตวัอยา่ง) 6 12 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 21.0-34.0 16.0-49.5 
ความยาวคร่าวลา่ง (ม.) 27.0-39.0 24.0-54.0 
ขนาดตาอวนสว่นปีกอวน (มม.) 32-76 76-180 
ขนาดตาอวนก้นถงุ (มม.) 40-50 40-50 
ความยาวอวนทัง้ผืน (ม.) 28.8-41.3 25.6–50.6 
 

2.6 คณุลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆท่ี่ใช้กบัเรือท าประมงขนาดตัง้แต ่60 ตนักรอส แตไ่มถ่ึง 
150 ตนักรอส   
การส ารวจข้อมลูเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆจ่ านวน 8 ตวัอยา่ง เป็นอวนลากปลาทัง้หมด จากเรือประมง 

อวนลากแผ่นตะเฆ่ที่มีขนาด ตัง้แต่ 60ตนักรอสขึน้ไปแต่ไม่ถึง 150 ตนักรอส จ านวน 4 ล า พบว่าอวนลากหน้าดินมี
ความยาวคร่าวบนระหว่าง 28.4-40.0 เมตร ความยาวคร่าวลา่งระหว่าง 32.4-46.0 เมตร ตวัอวนลากไม่รวมก้นถงุมี
ความยาวระหวา่ง 35.5-120.0เมตร ตาอวนสว่นปีกอวนมีขนาดตาระหวา่ง 64–240 มม. ก้นถงุอวนมีขนาดตา 40 มม. 
เรือท าประมงมีความยาวระหวา่ง 18-25 เมตร ติดตัง้เคร่ืองจกัรใหญ่ขนาด 183–373 กิโลวตัต์ (หรือ 245-500 แรงม้า) 
ประกอบแผน่ตะเฆข่นาดพืน้ท่ีระหวา่ง 2.3-3.6 ตารางเมตร แผน่ตะเฆม่ีความสงูระหวา่ง 1.0-1.2 เมตร (ตารางที ่8)  
2.7 ขนาดตาปีกอวนลากแผน่ตะเฆ ่
2.7.1 ขนาดตาปีกอวนของอวนลากกุ้ งที่พบทัว่ไป ได้แก่ 25 32 38 51 64 และ 76 มม. ขนาดตาสว่นที่เรียกว่าชะโงก*   
มีขนาดตาอวน 25 32 38 51 และ 64 มม. ขนาดตาอวนสว่นท่ีเรียกวา่คอโอง่* หรือคอฟรี* 25 32 38 และ 51 มม. 
2.7.2 ขนาดตาปีกอวนของอวนลากปลาที่พบทัว่ไป ได้แก่ 45 51 64 76 80 115 120 160 180 200 และ 240 มม. 
ขนาดตาสว่นท่ีเรียกวา่ชะโงก*มีขนาดตาอวน 45 51 64 76 89 115 102 160 180 และ 240 มม. ขนาดตาอวนสว่นที่
เรียกว่าคอโอ่ง* หรือคอฟรี* 45 51 60 64 76 102 120 160 180 และ 240 มม. (* โครงสร้างสว่นที่เรียกว่าชะโงก คอ
โอง่หรือคอฟรี แสดงในภาพท่ี 3 สว่นประกอบของอวนลากหน้าดิน และลกัษณะของแผน่ตะเฆ่) 
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2.8 ขนาดตาอวนก้นถงุที่พบทัว่ไปทัง้อวนลากกุ้งและอวนลากปลา ได้แก่ 38 40 และ 50 มม. 
ตารางที่ 8 ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองมือประมงอวนลากแผน่ตะเฆ่และเรือท าประมงขนาดตัง้แต่ 60 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 

150 ตนักรอส  
คณุลกัษณะ ขนาด/ความยาว 

 อวนลากกุ้ง อวนลากปลา 
จ านวนตวัอยา่งเรือ 4 
ความยาวตลอดล า (ม.) 18-25 
ขนาด (ตนักรอส) 60-140 
ขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่ (กิโลวตัต์) 183-373 
ความสงูแผน่ตะเฆ ่(ม.) 1.0-1.2 
ขนาดพืน้ท่ีแผน่ตะเฆ ่(ตร.ม.) 2.3-3.6 
จ านวนตวัอยา่งอวน ( 8 ตวัอยา่ง) - 8 
ความยาวคร่าวบน (ม.) - 28.4-40.0 
ความยาวคร่าวลา่ง (ม.) - 32.4-46.0 
ขนาดตาอวนสว่นปีกอวน (มม.) - 64-240 
ขนาดตาอวนก้นถงุ (มม.) - 40 
ความยาวอวนทัง้ผืน (ม.) - 35.5-120.0 

 

บทสรุป 
1. อวนลากแผ่นตะเฆ่เป็นอวนลากหน้าดินที่ได้รับความนิยมมากที่สดุของประเทศไทย โดยแผ่นตะเฆ่มีหน้าที่ขยาย

หรือถ่างปากอวนให้เปิด แผ่นตะเฆ่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยเป็นแผ่นตะเฆ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ท าจากไม้ กรอบแผ่น
ตะเฆท่ าด้วยเหลก็แผน่ หนาประมาณ 3 มม. ประกอบสายซุงของแผน่ตะเฆ ่สายเหลอืม เชือกฟรีอวนหรือหฟูรี เมื่อ
ท าการลากอวน แผ่นตะเฆ่จะถกูแรงดนัน า้ให้ถ่างออก ซึ่งจะท าให้ปีกอวนถ่างออกส่งผลท าให้ปากอวนกว้างออก
กวดต้อนปลาเข้าไปยงัก้นถงุอวน 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 สว่นประกอบอวนลากหน้าดินประกอบแผน่ตะเฆ ่และเรืออวนลาก 

สายเหลือม 

เชือกฟรีอวน หรือหูฟร ี

แผ่นตะเฆ่ 

สายลาก 

คร่าวบน 

ก้นถุงอวน 

คร่าวล่าง  
และโซ่น ้าหนัก 

ตัวอวน 
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2. การเรียกสว่นประกอบของอวนลากหน้าดินจากการสมัภาษณ์ของชาวประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 สว่นประกอบของอวนลากหน้าดิน และลกัษณะของแผน่ตะเฆ่ 
 
คณุลกัษณะบางประการของเรือประมงอวนลาก แผน่ตะเฆ ่และความยาวคร่าว ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เนื่องจากจ านวนเรือประมงอวนลากขนาดต ่ากว่า 10 ตนักรอส ที่สามารถเก็บข้อมลูได้มีเพียง 3 ตวัอย่าง ซึ่ง
น้อยเกินไป จึงเป็นการยากที่จะสรุปคุณลกัษณะบางประการของอวนลากและขนาดแผ่นตะเฆ่ที่ใช้กับ
เรือประมงขนาดต ่ากวา่ 10 ตนักรอส ได้  

2. จากจ านวนเรือประมงอวนลากขนาดตัง้แต ่ 10 ตนักรอสขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 20 ตนักรอส ที่ส ารวจได้ 13 ล า  
ร้อยละ 69 ของจ านวนเรือประมงอวนลากที่สามารถเก็บข้อมลูได้ มีความยาวตลอดล าอยูร่ะหวา่ง 13-14 
เมตร ในขณะท่ีคา่ฐานนิยมของความยาวตลอดล ามีมากกวา่ 1 คา่ เทา่กบั 13 และ 14 เมตร จ านวน 3 ล า
เทา่กนั  

3. ร้อยละ 69 ของจ านวนเรือประมงอวนลากที่มีขนาดตัง้แต ่10 ตนักรอสขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 20 ตนักรอส ที่สามารถ
เก็บข้อมลูได้ ติดตัง้เคร่ืองจกัรใหญ่ขนาด 112-153 กิโลวตัต์ (150-205 แรงม้า) ในขณะท่ีคา่ฐานนิยมของ
ขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่มีคา่เทา่กบั 134 กิโลวตัต์ (180 แรงม้า) จ านวน 3 ล า จากจ านวนเรือประมงอวนลากที่
ส ารวจ 13 ล า 

4. แผน่ตะเฆข่นาดความสงูระหวา่ง 0.7 ถึง 0.8 เมตร เป็นขนาดที่พบได้ทัว่ไปในเรือประมงอวนลากที่มีขนาด
ตัง้แต ่ 10 ตนักรอสขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 20 ตนักรอส โดยมีคา่ฐานนิยมขนาดความสงูของแผน่ตะเฆเ่ทา่กบั 0.8 
เมตร จ านวน 7 ตวัอยา่ง จากจ านวนแผน่ตะเฆท่ี่ส ารวจ 13 ตวัอยา่ง 

5. ร้อยละ 77 ของแผน่ตะเฆท่ี่สามารถเก็บข้อมลูได้มีพืน้ท่ีแผน่ตะเฆร่ะวา่ง 1.2-1.5 ตารางเมตร โดยมีคา่ฐาน
นิยมขนาดพืน้ท่ีแผน่ตะเฆม่ากกวา่ 1 คา่ ได้แก่ 1.2 ตารางเมตร 1.5 ตารางเมตร จ านวนอยา่งละ 4 ตวัอยา่ง 
จากจ านวนแผน่ตะเฆท่ี่ส ารวจ 13 ตวัอยา่ง 
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6. ร้อยละ 47 ของอวนลากหน้าดินที่ใช้กบัเรือประมงอวนลากทีม่ีขนาดตัง้แต ่10 ตนักรอสขึน้ไปแตไ่มถ่ึง 20 ตนั
กรอส มีความยาวคร่าวบนระหวา่ง 24-27 เมตร ขณะที่ร้อยละ 73 ของอวนลากหน้าดิน มีความยาวคร่าว
ลา่งระหวา่ง 24-28 เมตร 

7. ร้อยละ 60 ของจ านวนเรือประมงอวนลากที่มีขนาดตัง้แต่ 20 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 60 ตนักรอส ที่เก็บข้อมลูมี
ความยาวตลอดล าอยู่ระหว่าง 15-17 เมตร ในขณะที่ค่าฐานนิยมของความยาวตลอดล ามีค่าเท่ากับ 15 
เมตร จ านวน 4 ล า จากจ านวนเรือประมงอวนลากที่ส ารวจ 16 ล า 

8. ร้อยละ 53 ของจ านวนเรือประมงอวนลากที่มีขนาดตัง้แต่ 20 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 60 ตนักรอส ที่เก็บข้อมูล
ติดตัง้เคร่ืองจักรใหญ่ขนาด 160-224 กิโลวัตต์ (215 ถึง 300 แรงม้า) ในขณะที่ค่าฐานนิยมของขนาด
เคร่ืองจกัรใหญ่มีค่าเท่ากบั 224 กิโลวตัต์ (300 แรงม้า) พบจ านวน 4 ล า จากจ านวนเรือประมงอวนลากที่
ส ารวจ 16 ล า 

9. แผน่ตะเฆข่นาดความสงู 0.8-1.0 เมตร เป็นขนาดที่พบได้ทัว่ไปในเรือประมงอวนลากที่มีระวางขบัน า้ตัง้แต ่
20 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 60 ตนักรอส ในขณะที่ค่าฐานนิยมของขนาดความสงูแผ่นตะเฆ่เท่ากับ 0.9 เมตร 
จ านวน 8 ตวัอยา่ง จากจ านวนแผน่ตะเฆท่ี่ส ารวจ 16 ตวัอยา่ง 

10. ร้อยละ 53.3 ของแผน่ตะเฆท่ี่สามารถเก็บข้อมลูได้มีพืน้ที่แผ่นตะเฆ่ระว่าง 1.8 ถึง 2.0 ตารางเมตร โดยมีค่า
ฐานนิยมพืน้ท่ีแผน่ตะเฆม่ากกวา่ 1 คา่ ได้แก่ 1.9 ตารางเมตร และ 2.0 ตารางเมตร โดยส ารวจพบอย่างละ 
3 ตวัอยา่ง จากจ านวนแผน่ตะเฆท่ี่ส ารวจ 16 ตวัอยา่ง 

11. ร้อยละ 53.3 ของอวนลากหน้าดินที่ใช้กบัเรือประมงอวนลากขนาดตัง้แต่ 20 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 60 ตนักรอส 
มีความยาวคร่าวบนระหว่าง 31-34 เมตร ขณะที่ร้อยละ 25 ของอวนลากหน้าดิน มีความยาวคร่าวล่าง
ระหวา่ง 36-37 เมตร 

12. ร้อยละ 67 ของจ านวนเรือประมงอวนลากขนาดขนาดตัง้แต ่60 ตนักรอส แตไ่มถ่ึง 150 ตนักรอส ท่ีเก็บข้อมลู
มีความยาวตลอดล าอยู่ระหว่าง 20-22 เมตร ในขณะที่ค่าฐานนิยมของความยาวตลอดล ามีค่าเท่ากบั 22 
เมตร จ านวน 2 ล า จากจ านวนเรือประมงอวนลากแผน่ตะเฆท่ี่ส ารวจ 6 ล า 

13. จากข้อมูลการส ารวจ การติดตัง้เคร่ืองจกัรใหญ่ของเรือประมงอวนลากขนาดตัง้แต่ 60 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 
150 ตนั สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ที่มีขนาด 130-145 ตนักรอส ติดตัง้เคร่ืองจกัรใหญ่ขนาด 
373 กิโลวตัต์ (500 แรงม้า) และกลุม่ที่มีขนาดต ่ากวา่ 100 ตนักรอส ติดตัง้เคร่ืองจกัรใหญ่ขนาดต ่ากวา่ 298 
กิโลวตัต์ (400 แรงม้า) 

14. แผ่นตะเฆ่ขนาดความสงู 1.0-1.2 เมตร เป็นขนาดที่พบได้ทัว่ไปในเรือประมงอวนลากที่มีขนาดตัง้แต่ 60  
ตนักรอส แต่ไม่ถึง 150 ตนักรอส จากข้อมูลการส ารวจการติดตัง้แผ่นตะเฆ่ของเรือประมงอวนลากขนาด
ตัง้แต ่60 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 150 ตนักรอส สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุ่มที่ขนาดต ่ากว่า 100 ตนั
กรอส ติดตัง้ติดตัง้แผน่ตะเฆข่นาดความสงู 1.0-1.1 เมตร และกลุม่ที่มีขนาด 130-145 ตนักรอส ติดตัง้แผ่น
ตะเฆข่นาดความสงู 1.2 เมตร 

15. ร้อยละ 83.3 ของแผ่นตะเฆ่ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ มีพืน้ที่แผ่นตะเฆ่ระว่าง 2.3-2.7 ตารางเมตร โดยมี 
คา่ฐานนิยมขนาดพืน้ท่ีแผน่ตะเฆม่ากกว่า 1 คา่ ได้แก่ 2.3 ตารางเมตร และ 2.7 ตารางเมตร โดยส ารวจพบ
อยา่งละ 2 ตวัอยา่ง จากจ านวนแผน่ตะเฆข่องเรือประมงอวนลากที่ส ารวจ 6 ล า 
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16. ร้อยละ 50 ของอวนลากหน้าดินที่ใช้กบัเรือประมงอวนลากขนาดตัง้แต่ 60 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 150 ตนักรอส 
มีความยาวคร่าวบนระหว่าง 31-34 เมตร ขณะที่ร้อยละ 62.5 ของอวนลากหน้าดิน มีความยาวคร่าวลา่ง
ระหวา่ง 36-39 เมตร    

3. จากการสมัภาษณ์ชาวประมงถงึชนิดของอวนลากหน้าดินที่ใช้ในปัจจบุนั พบช่ือของประเภทของอวนลากที่ไมอ่ยูใ่น
ระบบการจ าแนกอวนลากโดยกรมประมง ได้แก่ อวนกะเทย  

4. จากการสมัภาษณ์ชาวประมงถึงชนิดของอวนลากหน้าดินที่ใช้กบัขนาดตาอวนที่ท าการวดัได้พบว่าความแตกต่าง
ระหวา่งขนาดตาอวนของอวนลากกุ้ง อวนลากปลา และอวนกะเทย สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ขนาดตาปีกอวนลากกุ้งที่พบทัว่ไป ได้แก่ 25-76 มม. โดยพบว่าช่วงขนาดตาอวนสว่นใหญ่ที่ใช้ท าตาปีกอวน

ลากกุ้งมีขนาดตาอวนระหวา่ง 32 และ 38 มม. ไมพ่บขนาดตาปีกอวนลากกุ้งที่มีขนาดใหญ่กวา่ 76 มม. 
2. ขนาดตาปีกอวนลากปลาที่พบทัว่ไปมีขนาดใหญ่กวา่อวนลากกุ้ง โดยมีขนาดตาอวนตัง้แต่ 64-240 มม. โดย

พบวา่ช่วงขนาดตาอวนสว่นใหญ่ที่ใช้ท าตาปีกอวนลากปลามีขนาดตาอวนระหวา่ง 115-240 มม.   
3. ขนาดตาปีกอวนลากกะเทยที่พบทัว่ไป ตัง้แต่ 44-240 มม. พบว่าช่วงขนาดตาอวนส่วนใหญ่ที่ใช้ท าตาปีก

อวนลากปลามีขนาดตาอวนระหว่าง 51-102 มม. แต่พบว่าอวนลากกะเทยมีการใช้ขนาดตาอวน 160 180 
และ 240 มม. ประกอบสว่นปีกอวนบ้าง สรุปได้ว่าอวนลากกะเทย เป็นอวนลากที่ใช้ตาปีก ขนาดตัง้แต่ 76-
120 มม. 

4. อวนลากกะเทยในความหมายของชาวประมงหมายถึง อวนลากที่ปีกอวนประกอบด้วยขนาดตาอวนมากกว่า 
1 ขนาด โดยขนาดตาอวนที่ปีกลา่งมีขนาดตาอวนเลก็กวา่ตาอวนที่ปีกบน 

5. อวนลากกะเทยในความหมายของชาวประมงหมายถึง อวนลากที่ปีกอวนประกอบด้วยขนาดตาอวนมากกว่า 
1 ขนาด โดย ตาอวนที่อยู่บริเวณปลายปีกมีขนาดตาใหญ่กว่าตาอวนไกล้กับส่วนตัวอวนบริเวณ 
คอฟรีหรือคอโอง่ 

6. อวนลากกะเทยความหมายของชาวประมง หมายถึงอวนลากปลาที่เปลีย่นวสัดปุระมงที่ใช้ถ่วงน า้หนกัที่คร่าว
ลา่งจากลกูกลิง้เป็นโซ่ 

7. อวนลากกะเทยความหมายของชาวประมงหมายถึง อวนลากกุ้ งใหญ่ ขนาดตาปีก 64 มม. ท าการประมงทัง้
ในเวลากลางวนั และในเวลากลางคืน และยงัสามารถและยงัคงสามารถใช้ลากปลา และหมึก ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

8. ก้นถงุอวนลากที่ใช้โดยทัว่ไปมีขนาด 40-50 มม. โดยยงัมีการเลือกใช้ขนาดตา 50 มม. เพราะมีอวนเหลือใช้
จากการประกาศก้นถงุ 50 มม. โดย ศนูย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) 

5. ความแตกตา่งระหวา่งอวนลากกุ้ง อวนลากปลา และอวนกะเทย โดยการท าการประมง 
1. อวนลากที่มีสตัว์น า้เป้าหมายกุ้งเลก็ ท าการประมงในเวลากลางคืน 
2. อวนลากที่มีสตัว์น า้เป้าหมายปลา ท าการประมงในเวลากลางวนั 
3. อวนลากปลา และอวนกะเทย ท าการประมงทัง้ในเวลากลางวนัและเวลากลางคืน 
4. เป้าหมายของอวนกะเทยเป็นสตัว์น า้กลุ่มปลาและหมึก อย่างไรก็ตามอวนกะเทยสามารถใช้จับกุ้ งได้

เช่นเดียวกนัเมื่อใช้ท าการประมงในเวลากลางคืน  
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6. เมื่อพิจารณาถึงลักษณะโครงสร้างของอวนกระเทย สามารถสรุปได้ว่าอวนกระเทยอยู่ในกลุ่มอวนลากปลา            

ที่ชาวประมงปรับแต่งรูปแบบอวนลากให้ได้ตามประสงค์ของชาวประมงที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพการท า
ประมงให้สามารถใช้ฃากสตัว์น า้เป้าหมายทัง้กลุม่ปลา กุ้ง และหมกึ ได้ ท าการประมงทัง้ในเวลากลางวนัและเวลา
กลางคืนซึง่สง่ผลตอ่ปริมาณการจบัของปลาเป็ด 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะส ารวจโครงสร้างและรูปแบบอวนลากขอขอบพระคุณมายงัชาวประมงอวนลากและช่างตดัอวนลาก  

ทกุท่านที่เอือ้เฟือ้ให้ข้อมลูโครงสร้างและรูปแบบอวนลากเป็นอย่างดี คณะส ารวจขอขอบพระคณุกองวิจัยและพฒันา
ประมงทะเล กรมประมง ในการอนญุาตให้โครงการ REBYC-II CTI ประเทศไทย และศนูย์พฒันาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ร่วมกนัด าเนินการศกึษาโครงสร้างและรูปแบบอวนลากของประเทศไทย รวมทัง้ช่วยประสานงานกบั
หนว่ยงานในพืน้ท่ีในการอ านวยความสะดวกการส ารวจ  ขอขอบพระคณุเจ้าหน้าที่ส านกังานประมงจงัหวดั ศนูย์วิจยั
และพฒันาประมงทะเลทัง้ฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัที่ได้ให้ข้อมลูเบือ้งต้น รวมทัง้ช่วยประสานงานการนดัหมาย
ชาวประมงอวนลากและช่างตดัอวนลากให้แก่คณะส ารวจ คณะส ารวจขอขอบคุณองค์กรสิ่งแวดล้อมโลก (Global 
Environmental Facility หรือ GEF) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ที่สนบัสนนุงบประมาณส าหรับ
การด าเนินการ รวมทัง้ขอบคณุ ดร. คมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการและผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม ศนูย์พฒันาการประมง
แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีได้อนมุตัิการส ารวจโครงสร้างและรูปแบบอวนลากในครัง้นี ้  

 

เอกสารอ้างอิง 
กรมประมง (2540) ค านิยามและการจ าแนกเคร่ืองมือประมงทะเลของไทย. ครัง้ที่ 1. กรมประมง, กรุงเทพฯ. 198 หน้า. 
กรมประมง (2559) ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัท าเคร่ืองหมายประจ าเรือประมง เข้าถงึ

เมื่อ 21 มกราคม 2561. http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20161126141023_file.pdf.   
9 pp. 

Bundit C. (1985) Basic knowledge of trawl and trawling (TD/LN/58). Training Department, Southeast Asian 
Fisheries Development Center (SEAFDEC/TD), Thailand. 57 pp. 

FAO (2013) International Standard Statistical Classification of Fishing Gear (ISSCFG Rev. 1, 2013) (former 
ANNEX M.II) Retrieved January 21, 2018, from http://www.fao.org/3/a-bt987e.pdf 2 pp. 

SEAFDEC/TD (1988) Fishing Technology Outline (TD/RES45). Southeast Asian Fisheries Development 
Center, Training Department (SEAFDEC/TD) Samutprakarn, Thailand. 293 pp. 

SEAFDEC/TD (2004) Fishing gear in Asia I (Thailand), Revised Edition. Southeast Asian Fisheries 
Development Center, Training Department (SEAFDEC/TD), Samutprakarn, Thailand. 416 pp. 

 
 
 



63 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 

AF017R 

อุณหภูมิน า้เร่ิมต้นท่ีเหมาะสมในการขนส่งเพรียงทรายแบบมีชีวิต 
Optimum initial water temperature for live transportation of sand worm 

  

นภทัร รุ่งเดชวราวชิ1,*,สรุพล ชณุหบณัฑิต2 และ มณฑล แก่นมณี1 
Napat Rungdejvaravit1,*, Surapol Chunhabundit2 and Monthon Ganmanee1 

1หลกัสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

บทคดัย่อ 
การทดลองนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิน า้เ ร่ิมต้นต่ออัตรารอดตายของเพรียงทราย 

(Perinereis nuntia) ส าหรับการขนสง่แบบมีชีวิต การทดลองแบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย โดยการทดลองแรก 
ทดสอบอณุหภมูิน า้เร่ิมต้นส าหรับการบรรจุเพรียงทราย 4 ระดบั คือ 5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลา
ทดสอบ 24 ชัว่โมง สว่นการทดลองที่สอง ทดสอบอณุหภมูิน า้เร่ิมต้นส าหรับการบรรจุเพรียงทราย 3 ระดบั คือ 5, 10 
และ 20 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาทดสอบ 48 ชัว่โมง บรรจุเพรียงทราย บรรจุเพรียงทรายขนาด 1500 ตวั/กิโลกรัม 
น า้หนกั 500 กรัม ในถงุที่บรรจนุ า้เค็มปริมาตร 1 ลติร ท่ีมีอณุหภมูิตามที่ก าหนดไว้ โดยแต่ละอณุหภมูิทดสอบท า 3 ซ า้ 
ก่อนบรรจุถุงในลงัโฟมที่ใช้น า้แข็งในการควบคุมอณุหภมูิ ผลการศึกษาพบว่าภายในระยะเวลาทดสอบ 24 ชัว่โมง 
อตัรารอดตายของเพรียงทรายที่บรรจุในถุงที่มีอุณหภูมิน า้เร่ิมต้น 5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ 
90.00±00.00, 90.00±00.00, 80.00±00.00 และ80.00±00.00% ตามล าดบั ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.01) 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้ในถงุบรรจเุพรียงทรายมีการปริมาณลดลงตามค่าอณุหภมูิเร่ิมต้นที่เพิ่มขึน้แต่มีค่าไม่ต ่า
กวา่ 4 มิลลกิรัมตอ่ลติร ขณะที่ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีค่าเพิ่มขึน้ตามค่าอณุหภมูิเร่ิมต้นที่เพิ่มขึน้ และมี
คา่สงูสดุคือ 2.15 และ 0.02 มิลลกิรัมตอ่ลติร ตามล าดบั สว่นการใช้ระยะเวลาทดสอบ 48 ชัว่โมง พบว่าอตัรารอดตาย
ของเพรียงทรายที่บรรจใุนถงุที่มีอณุหภมูิน า้เร่ิมต้น 5, 10 และ 20 องศาเซลเซียส มีคา่เทา่กบั 00.00±00.00, 90.00±00 
และ00.00±00.00% ซึ่งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้ในถงุบรรจุ
เพรียงทรายที่ใช้อณุหภมูิเร่ิมต้น 10 องศาเซลเซียส มีค่ามากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ในถุงบรรจุเพรียงทรายที่ใช้
อณุหภูมิเร่ิมต้น 5 และ 20 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้เท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ปริมาณ
แอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีค่าเพิ่มขึน้ตามค่าอณุหภมูิเร่ิมต้นที่เพิ่มขึน้ และมีค่าสงูสดุคือ 2 และ 0.03 มิลลิกรัมต่อ
ลติร ตามล าดบั ผลการทดลองนีส้รุปได้วา่อณุหภมูิน า้เร่ิมต้นท่ีเหมาะสมส าหรับการขนสง่เพรียงทรายแบบมีชีวิตคือ 10 
องศาเซลเซียส เนื่องจากมีผลให้เพรียงทรายมีอตัรารอดตายสงูภายในระยะเวลาขนสง่ไมเ่กิน 48 ชัว่โมง   

 

ค าส าคัญ : เพรียงทราย, การขนสง่, Perinereis nuntia 
 

Abstract 
The aim of the experiment was to investigate effect of initial water temperature to survival rate 

during transportation of live sand worm (Perinereis nuntia). The trial was divided into 2 sub-experiments. 
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First experiment consists of 4 initial water temperature (5, 10, 15 and 20 oC) with testing period of 24 hrs. 
The other experiment has 3 initial water temperature (5, 10 and 20 oC) with the testing period of 48 hrs. 
Triplicate groups of 500 g sand worm (g each) were packed in plastic bags contained 1L of the 
designated temperature water before placing the bag into Styrofoam box contained ice to control inside 
temperature. With the testing period of 24 hrs., survival rates of sand worm packed in bag with initial water 
temperature of 5, 10, 15 and 20 oC were 90.00±00.00, 90.00±00.00, 80.00±00.00 and 80.00±00.00%, 
respectively which showed non-significant differences (p>0.01). Dissolved oxygen concentration in bag 
decreased with the increase of designated initial water temperature, but not below 4 mg/L. While total 
ammonia nitrogen and nitrite increased with the increase of designated initial water temperature and were 
maximum as 2.15 and 0.02 mg/L, respectively. With the testing period of 48 hrs., survival rates of sand 
worm packed in bag with initial water temperature of 5, 10 and 20 oC were 00±00, 90±00 and 00.00±00.00 
%, respectively which showed highly significant differences (p<0.01). Dissolved oxygen concentration in 
bag contained initial water temperatures of 10 ◦C were higher 2 mg/L, but showed 0 mg/L for initial water 
temperatures of 5 and 20 ◦C. While total ammonia nitrogen and nitrite increased with the increase of 
designated initial water temperature and were maximum as 2 and 0.03 mg/L, respectively. It could be 
concluded that the optimum initial water temperature for live sand worm transportation was 10 ◦C because 
it made survival rate of sand worm high within transportation time not above 48 hrs.  

 

Keywords: Sand worm, Transportation, Perinereis nuntia 
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บทน า 
เพรียงทราย (Perinereis nuntia) เป็นอาหารสดที่นิยมใช้ในการเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์สตัว์ทะเลและปลาสวยงาม

เนื่องจากมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู (Sun et al., 2009) โดยเฉพาะการเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งทะเลเนื่องจากพบว่าพ่อแม่
พนัธุ์กุ้ งที่กินเพรียงทรายเป็นอาหารมีการพฒันาของรังไข่ที่สมบูรณ์ส่งผลให้ผลิตไข่เป็นจ านวนมากและมีคุณภาพดี 
รวมทัง้มีลกูกุ้ งวยัอ่อนอตัราการรอดตายสงู โดย สรุพล (2544) รายงานว่าเพรียงทรายธรรมชาติในสกุล Perinereis  
มีโปรตีน 45.23% ของน า้หนกัแห้ง และมีกรดไขมนัไม่อิ่มตวัสงูชนิด polyunsaturated fatty acid (PUFA) โดยเฉพาะ 
arachidonic acid (ARA) และ docosahexaenoic acid (DHA) ซึง่พบมากในรังไขข่องแมพ่นัธุ์กุ้ งทะเลที่มีไข่สกุเต็มที่ 
นอกจากนีเ้พรียงทรายยงัประกอบด้วยวิตามินซี วิตามินดีและวิตามินอี (Techaprempreecha et al., 2011) ในแต่ละ
วนัมีความต้องการเพรียงทรายเพื่อเป็นอาหารของพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งทะเลประมาณ 300-500 กิโลกรัมต่อวัน (นนัทวนั, 
2007) จึงท าให้เกิดธุรกิจการเพาะเลีย้งเพรียงทรายอยา่งแพร่หลาย อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัการขนสง่เพรียงทรายแบบ
มีชีวิตจากฟาร์มเลีย้งไปยงัลกูค้ายงัประสบปัญหาอตัราการรอดต ่า โดยเพรียงทรายมกับาดเจ็บและตายระหว่างการ
ขนสง่ ซึง่ปัญหาดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อความมัน่ใจของลกูค้าต่อมาตรฐานของการขนสง่เพรียงทรายแบบมีชีวิตของ
ฟาร์มเลีย้ง ในขัน้ตอนการขนสง่เพรียงทรายแบบมีชีวิตจากแหลง่ผลิตหรือฟาร์มเลีย้งไปสูผู่้ ใช้จ าเป็นต้องใช้เวลานาน 
ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการขนสง่ งานวิจยันีไ้ด้ท าการศึกษาปัจจยัที่เก่ียวข้อง 
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ได้แก่ อณุหภมูิน า้เร่ิมต้นท่ีเหมาะสมในการขนสง่เพรียงทรายแบบมีชีวิตโดยใช้เทคนิคการลดอณุหภมูิน า้อย่างรวดเร็ว 
(Temperature shock) การลดอุณหภูมิเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอัตรการรอดเพรียงทรายเนื่องจากในสภาวะ  
อุณหภูมิต ่าเพรียงทรายจะลดอัตราการเมตาบอลิซึม ลดกิจกรรมต่างๆในการด ารงชีวิตลง โดยมีการศึกษาใน  
เพรียงทรายชนิด Nereis virens พบว่าในสภาวะอุณหภูมิต ่าเพรียงทรายจะลดอัตราการเมตาบอลิซึมเพื่อสงวน
พลงังาน (Energy saving) ในช่วงที่อณุหภมูิยงัไมเ่หมาะสมตอ่การด ารงชีวิต (Deschenes et al., 2005)   
 

วิธีการ 
การศึกษาครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิน า้ต่ออัตรารอดตายของ 

เพรียงทรายที่บรรจุในภาชนะส าหรับการล าเลียง ตามแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (Completely Randomized 
Design, CRD) ท า 3 ซ า้ โดยการทดลองแรก ทดสอบอณุหภมูิน า้เร่ิมต้นเทา่กบั 5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาทดสอบเท่ากับ 24 ชั่วโมง และการทดลองย่อยที่ 2 ทดสอบอุณหภูมิน า้เร่ิมต้นเท่ากับ 5, 10 และ 20  
องศาเซลเซียส ระยะเวลาทดสอบเท่ากับ 48 ชั่วโมง มีขัน้ตอนการเตรียมพร้อมก่อนการทดลองดังต่อไปนี ้น า 
เพรียงทราย (P.nuntia) จากฟาร์มเพาะเลีย้งของเอกชนท่ีจงัหวดั ชมุพร อาย ุ4-5 เดือน ขนาด 1500 ตวั/กิโลกรัม ความ
ยาวเฉลี่ย 23.55±10.72 เซนติเมตร น า้หนักทัง้หมด 25 กิโลกรัม มาพักไว้ในกระบะพลาสติกเพื่อปรับสภาพก่อน 
การทดลอง 1 สปัดาห์ และเตรียมน า้เค็มเพื่อใช้ในการทดลองปริมาณ 50 ลิตร โดยเติมอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ที่ใช้เร่ิมต้นในการทดลองประมาณ 7 มิลลิกรัม/ลิตร ความเค็มของน า้เท่ากบั 30 ppt 
หลงัจากนัน้ท าการปรับอณุหภมูิของน า้ที่จะใช้ในการบรรจุด้วยน า้แข็งให้ได้ตามอณุหภมูิที่ก าหนดไว้ข้างต้น แต่ละชุด
การทดลองจะบรรจุเพรียงทรายน า้หนัก 500 กรัม ในถุงพลาสติกและเติมน า้เค็มปริมาตร 1 ลิตร ที่ผ่านการปรับ
อุณหภูมิของน า้ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละชุดการทดลอง หลังจากนัน้เติมอากาศและมัดปากถุงพลาสติกให้แน่น  
แล้วบรรจุถงุในในกลอ่งโฟมขนาด 30×39.4×34.1 เซนติเมตร ใสน่ า้แข็งก้อนที่มีน า้หนกัประมาณ 3 กิโลกรัมต่อหนึ่ง
กลอ่ง ใช้เทปกาวปิดรอบฝากลอ่งให้สนิท ท าการเก็บข้อมลูโดยเปิดถงุชุดการทดลองหลงัจากนัน้สงัเกตพฤติกรรมและ
ประเมินอตัรการรอดเมื่อครบทกุ 6 ชัว่โมง เก็บตวัอย่างน า้เพื่อวดัผลคณุภาพน า้ตามพารามิเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย 
อณุหภมูิ, ความเป็นกรดด่าง(pH), ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้,ความเป็นด่าง, ปริมาณแอมโมเนียรวมและไน
ไตรท์ ทกุ 6 ชัว่โมง 
 

ผลและอภปิราย  
1. ผลการศกึษา 

การทดลองย่อยที่ 1 การทดสอบอุณหภูมิน า้เร่ิมต้นต่ออตัรารอดตายของเพรียงทราย (P. nuntia) ภายใน
ระยะเวลาทดสอบ 24 ชัว่โมง พบวา่อตัรารอดตายของเพรียงทรายที่บรรจใุนถงุโดยอณุหภมูิน า้เร่ิมต้นเท่ากบั 5 และ10 
องศาเซลเซียส มีอัตราการรอด 90% และเพรียงทรายที่บรรจุถุงโดยอุณหภูมิน า้เ ร่ิมต้นเท่ากับ 15 และ 20  
องศาเซลเซียส มีอัตราการรอด 80% เมื่อสังเกตสีของน า้จะเห็นได้ชัดว่าสีของน า้ในชุดการทดลองที่ใช้อุณหภูมิ  
น า้เร่ิมต้นท่ี 15 และ 20 องศาเซลเซียส มีสส้ีมออ่นไปจนถึงสแีดง น า้มีกลิ่นคาวและมีเมือกเล็กน้อย พบว่าเพรียงทราย
มีเลือดออกที่ล าตัวและมีแผลบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ส่วนสีของน า้ที่ใช้อุณหภูมิน า้เร่ิมต้น 5  
และ10 องศาเซลเซียส พบว่าสีของน า้เป็นสีเหลืองจางๆ ไม่มีกลิ่นคาว เพรียงทรายมีบาดแผลเกิดขึน้เล็กน้อย  
มีการเคลือ่นไหวเป็นปกติ ผลการตรวจสอบคณุภาพน า้พบวา่ในชดุการทดลองที่ใช้อณุหภมูิน า้เร่ิมต้นเทา่กบั 5 และ 10 
องศาเซลเซียส มีปริมาณการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ (DO) ออกซิเจนที่ละลายในน า้ ปริมาณ
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แอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าชุดการทดลองที่ใช้อุณหภูมิน า้เร่ิมต้นเท่ากับ 15 และ 20 องศา
เซลเซียส (ตามภาพที่ 1) ความเค็มเทา่กบั 30 ppt ไมม่ีการเปลีย่นแปลงตลอดการทดลอง  

 

a. Temperature b. Dissolve Oxygen

c. pH d. Ammonia

e. Nitrite f. Alkalinity

 
ภาพที่ 1 การเปลีย่นแปลงคณุภาพน า้การทดลองยอ่ยที่ 1 
 

การทดลองย่อยที่ 2 การทดสอบอุณหภูมิน า้เร่ิมต้นต่ออตัรารอดตายของเพรียงทราย (P. nuntia) ภายใน
ระยะเวลาทดสอบ 48 ชัว่โมง เพรียงทรายที่บรรจุในถงุโดยอณุหภมูิน า้เร่ิมต้นเท่ากบั 10 องศาเซลเซียส พบว่ามีอตัรา
การรอด 90% จากการสงัเกตล าตวัไมม่ีบาดแผล มีการเคลื่อนไหวปกติ น า้ไม่มีกลิ่นคาว และเพรียงทรายที่บรรจุในถงุ
โดยใช้อุณหภูมิน า้เร่ิมต้นเท่า 5 และ 20 องศาเซลเซียส พบว่าเพรียงทรายตายทัง้หมดเมื่อครบ 42 ชั่วโมง จากการ
สงัเกตการทดลองดงักลา่วพบว่าเพรียงทรายที่บรรจุถุงโดยใช้อณุหภมูิเร่ิมต้นเท่ากับ 5 องศาเซลเซียส ลกัษณะของ
ล าตวัมีสีขาวซีด ไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากน า้ที่บรรจุมีอณุหภมูิต ่าและเพรียงทรายต้องอยู่ในสภาวะดงักลา่วนาน
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เกินไปท าให้เกิดสภาวะที่ไมเ่หมาะสมต่อการท างานของเซลล์ และเพรียงทรายที่บรรจุถงุโดยใช้อณุหภมูิน า้เร่ิมต้นเท่า 
20 องศาเซลเซียส ลกัษณะล าตวัมีบาดแผลและมีเลอืดไหล ไมม่ีการเคลือ่นไหว น า้มีกลิน่คาวและมีสแีดงเข้มเนื่องจาก
มีเลอืดออกจากตวัเพรียงทรายจ านวนมาก ผลการตรวจสอบคณุภาพน า้พบวา่เพรียงทรายที่บรรจใุนถงุโดยอณุหภมูิน า้
เร่ิมต้นเท่ากับ 10 องศาเซลเซียส มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และ ความเป็น 
กรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าชุดการทดลองที่ใช้อุณหภูมิน า้เร่ิมต้นที่ 5 และ 20 องศาเซลเซียส (ตามภาพที่ 2)  
ความเค็มเทา่กบั 30 ppt ไมม่ีการเปลีย่นแปลงตลอดการทดลอง 

a. Temperature b. Dissolve Oxygen

c. pH d. Ammonia

e. Nitrite f. Alkalinity

 
ภาพที่ 2 การเปลีย่นแปลงคณุภาพน า้การทดลองยอ่ยที่ 2 

 

2. อภิปรายผลการทดลอง 
ผลการทดลองสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Deschenes et al. (2005) และ Liu et al. (2015) ซึ่งสรุปว่า

เพรียงทรายชนิดนีส้ามารถอาศยัอยู่ในสภาวะอุณหภูมิต ่าได้ถึง 5 องศาเซลเซียสและสามารถอาศยัอยู่ทนสภาวะที่ 
ไมเ่หมาะสมโดยมีการปรับตวัและตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสมตอ่การท างานของเซล์ด้วยกระบวนการที่
เรียกว่า Energy Saving โดยจะลดอตัราการเมทาบอลิซึม อตัราการการ Ventilation เพื่อสงวนพลงังานไว้ใช้รักษา
สมดุลย์ของเซลล์ สตัว์น า้เป็นสตัว์เลือดเย็นจึงไม่สารารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ ร่างกายของสตัว์น า้จะ
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เปลีย่นแปลงไปตามอณุหภมูิของน า้และสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศยั สตัว์น า้จะทนทานตอ่การเปลี่ยนแปลงของอณุหภมูิ
ได้ในช่วงจ ากดั เมื่ออณุหภมูิสงูมกิีจกรรมในการด ารงชีวิตสงูขึน้ ท าให้มี metabolism rate สงูขึน้ แตเ่มื่ออณุหภมูิลดลง
กิจกรรมต่างๆลดลง metabolism rate ก็จะลดตามไปด้วย เป็นไปตามกฎของแวนฮอฟฟ์ (Van Hoff’s Law) ซึ่งกลา่ว
ว่า อตัราการเมตาบอลิซึม (Metabolism rate) ของสิ่งมีชีวิตจะเพิ่มขึน้เป็น 2-3 เท่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึน้ 10 องศา
เซลเซียส และลดลงในอตัราที่เท่ากัน ขบวนการเมตาบอลิซึมที่ส าคญัได้แก่ การหายใจ การว่ายน า้ การกิน การย่อย
อ า ห า ร  
การขบัถ่าย และการเต้นของหวัใจ เป็นต้น อตัราการเมตาบอลิซึมจะแตกต่างไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งขึน้อยู่กับ
ขบวนการทางชีวเคมีภายในร่างกาย และสภาพแวดล้อม (Taoka et al., 2006) จะเห็นได้ชดัจากผลของคณุภาพน า้ที่
แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพรียงทรายอาศยัอยู่ในอณุหภมูิต ่าจะมีเกิดกระบวนการเมทาบอลิซึมลดลงสอดคล้องกบัปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน า้ที่มีการลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัเพรียงทรายที่อาศยัอยู่ในอณุหภมูิสงู ท าให้มี
การปลอ่ยของเสยีลดลงตามไปด้วยซึง่สอดคล้องกบัผลของปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์ที่ได้จากการทดลองทัง้สอง 
แต่เมื่อท าการทดลองต่อเนื่องมาถึง 48 ชั่วโมง พบว่าเพรียงทรายไม่สามารถอยู่ในน า้ที่มีอณุหภมูิ 5 องศาเซลเซียส  
อาจกล่าวได้ว่าเพรียงทรายสามารถอยู่ในอุณหภูมิต ่าประมาณ 5 องศาเซลเซียสได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ 
ส าคญัได้แก่ การหายใจ การว่ายน า้ การกิน การย่อยอาหาร การขบัถ่าย และการเต้นของหวัใจ เป็นต้น อัตราการ  
เมตาบอลซิมึจะแตกตา่งไปตามชนิดของสิง่มีชีวิต ซึง่ขึน้อยูก่บัขบวนการทางชีวเคมีภายในร่างกาย และสภาพแวดล้อม 

 
บทสรุป  

จากการศกึษาผลของอณุหภมูิน า้เร่ิมต้นตอ่อตัรารอดตายของเพรียงทราย (P. nuntia) ส าหรับการขนสง่แบบ
มีชีวิต โดยการทดลองแรก ทดสอบอณุหภมูิน า้เร่ิมต้นส าหรับการบรรจุเพรียงทราย 4 ระดบั คือ 5, 10, 15 และ 20 
องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาทดสอบ 24 ชัว่โมง พบวา่อตัรารอดตายของเพรียงทรายที่บรรจใุนถงุที่มีอณุหภมูิน า้เร่ิมต้น 
5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส มีคา่เทา่กบั 90.00±0.00, 90.00±0.00 80.00±0.00 และ 80.00±0.00% ตามล าดบั 
ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.01) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้ในถงุบรรจุเพรียงทรายมีการปริมาณลดลงตาม  
คา่อณุหภมูิเร่ิมต้นท่ีเพิ่มขึน้แตม่ีคา่ไมต่ ่ากวา่ 4 มิลลกิรัมตอ่ลติร ขณะที่ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีคา่เพิ่มขึน้
ตามคา่อณุหภมูิเร่ิมต้นท่ีเพิ่มขึน้ และมีคา่สงูสดุคือ 2.15 และ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั สว่นการทดลองที่สอง 
ทดสอบอณุหภูมิน า้เร่ิมต้นส าหรับการบรรจุเพรียงทราย 3 ระดบั คือ 5, 10 และ 20 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลา
ทดสอบ 48 ชัว่โมง พบวา่เพรียงทรายที่บรรจถุงุด้วยอณุหภมูิน า้เร่ิมต้นเทา่กบั 10 องศาเซลเซียส มีอตัราการรอดดีที่สดุ 
โดยยงัมีการเคลือ่นไหว ล าตวัเป็นสชีมพ ูไมม่ีมีบาดแผล ดงันัน้อณุหภมูิที่เหมาะสมของน า้ที่ใช้ในการบรรจเุพรียงทราย
เพื่อการขนสง่ควรใช้น า้เค็มอณุหภมูิ 10 องศาเซลเซียส สามารถท าให้ขนสง่เพรียงทรายได้นาน 48 ชัว่โมง 
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บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝ่ังกรณีศึกษาต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
Gender role in fishing community: Case study at Mairoot Sub-districts,  

Klong Yai district, Trat Province, Thailand 
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บทคดัย่อ 
บทบาทหญิงชายมีการน ามาพิจารณาเป็นสว่นหนึง่ในการสง่เสริมการพฒันาที่ยัง่ยืนในภาคการประมง เป็นท่ี

ทราบกนัดีวา่ทัง้หญิงและชายมีหน้าที่ในภาคการประมงในลกัษณะที่แตกตา่งกนั ดงันัน้การศึกษาบทบาทหญิงชายใน
ชุมชนประมงจะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของหญิงชาย การมีส่วนร่วม เหตุผลและข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วม 
ส่วนตดัสินใจในการพฒันาชุมชนชายฝ่ัง การศึกษาด าเนินการในพืน้ที่ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด  
ผลจากการศกึษาพบวา่หญิงและชายมีสทิธิในการเข้าถึงทรัพยากรประมงและสทิธิในการท าการประมง อยา่งเทา่เทียม
กัน โดยชายทุกคนจะมีบทบาทในภาคการประมงด้านการจับสตัว์น า้ตลอดทัง้กระบวนการ ส่วนหญิง ร้อยละ 90  
มีบทบาทส าคญัด้านการขายสตัว์น า้ ซึง่ในกลุม่นีร้้อยละ 80 มีบทบาทในการแปรรูปสตัว์น า้จากการประมง และพบว่า
ทัง้หญิงและชายเข้าใจบทบาทของตวัเองตามบรรทดัฐานสงัคมด้านบทบาทหญิงชาย. 
ค าส าคัญ: บทบาทหญิงชาย, การประมง, บทบาทของเพศหญิงเพศชาย 
 

Abstract 
The Gender role issue has been integrating into fisheries community to promote the sustainable 

development in fisheries sector. At present, men and women have been playing an important role in the 
fisheries sector, which both of them has the different responsibility depending on the situations or tasks. 
Therefore, the gender study in fisheries community would be shown the significant difference of role, 
participation, accession, control, and limitation in the decision making to develop the coastal area in their 
community. The study site was the coastal fisheries community in Mairoot Sub-district, Klong Yai district, 
Trat province. The result of the study found that there was equitability for men and women to access and 
control over using of fisheries resources and right to fishing. Especially, men have been playing the role in 
the fisheries sector on catching and processing onboard. While 90 % of women have taken a role in fish 
selling, and 80% of women also have a role in the post-harvest processing. However, there was no 
significant difference between men and women because the responsibilities were identified by themselves 
accordingly their gender norms.   
Keywords: Gender, Fisheries, Gender roles 
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Introduction 
Gender is one of social difference (other are class, caste, age, ethnicity, race, etc), it special refer 

to society’s perception of appropriate roles, obligations, behavior, activities, and status inconsideration 
appropriate for men and women (base on existing morn of femininity and masculinity) (IUCN/SEI/ 
SEAFDC,2017). The principles of gender equity and equality are upheld as fundamental guiding principle 
in the FAO voluntary guidelines for securing sustainable small-Scale fisheries (SSF) together with 
recommendation to view the sustainability of small scale fisheries in the perspective of a human rights-
based approach (FAO,2015). Moreover, building upon gender equality also provide an opportunity for 
governments to meet important goals related to gender equality, environmental sustainability, and local 
food security, including Sustainable Development Goals (SDGs) 14, 5, 10 and others (SEAFDEC,2018). 
Therefore, the gender analysis is needed to obtain information on men and women both perform different 
roles. This leads to women and men having different experience, knowledge, talents and needs. Gender 
analysis explores these differences, so policies, programs and projects can identify and meet the different 
needs of men and women. Gender analysis also facilitates the strategic use of distinct knowledge and 
skills possessed by women and men (Ofxam, 1999). 

The Harvard Analytical Framework is also called the Gender Roles Framework or Gender Analysis 
Framework. Developed by the Harvard Institute for International development in collaboration with the WID 
office of USAID, and based on the WID efficiency approach, it is one of the earliest gender analysis and 
planning frameworks. The framework consists of a matrix for collecting data at the micro level (community 
and household). It comprise of four interrelated components on the activity profile, which answers the 
question, "who does what?", including gender, age, time spent and location of the activity. And the access 
and control profile, which identifies the resources used to carry out the work identified in the activity profile, 
and access to and control over their use, by gender (ILO, 1998) 

The objective of the study is to explore gender roles in fishing community and to understand their 
access and control to fishing resources.   

 

Methodology and study location 
Tools like Activity profile and Access and control were used to collect data by questionnaire 

survey from fishermen and women (26 person) and migrant labor (14 persons).  Focus Group Discussion 
were conducted for three groups including fishermen group, Women group and Migrant labor group. After 
the collection of data and focus group discussion, we also had data validation workshop. There were by 
63 villagers, 4 sub-district administrative officers and one 1 district officer participated in this workshop. 
We had a participatory approach throughout the process of undertaking this research.  

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/actvprof.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/rsrcprof.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/rsrcprof.htm


74 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

The map below shows the study area (six villages) in Mai Root Sub-district which is in Klong Yia 
district, Trat province, in eastern part of Thailand. Total population was 4,680 compose of 2,433 male and 
2,247 females in 1,193 household. Majority of the population here are Fishermen, coastal Aquaculture,  
fruit orchard including Rambutan, durian, and coconut and rice field (Mairood Sub-district Administrative 
organization, 2018)  

 

 
Fig. 1 Map showing study area 
 

Results and Discussions 
1. Activity profiles  

Activities profiles is a division of paid and unpaid work between women and men in private and 
public sphere (Europe Commission, 1998). Productive roles refer to the activities carried out by men and 
women to produce goods and services either for sale, exchange, or to meet the economic needs of family. 
For example, in fisheries, productive role includes fishing, mending gear and net, fish processing by fisher 
themselves or other people as employees. Reproductive roles means that the activities need to ensure the 
reproduction of society’s labor force. This includes child care, rearing and care for family member which 
these tasks are done mostly by women (ASSET, 2018).  
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Table 1 shows that productive role of small scale fishing was responded by men 100 percent 
whereas, only about 10 percent of women go fishing with their husbands in small scale fishing. There is no 
women’s participation in large scale fishing. Majority of women are participating in fish selling (90%) and 
sea food processing (80%) as wording on women play a critical role in every link of the value chain in 
small-scale fisheries, although their best-known roles are processing and marketing of fish and other 
fishery products. This perception of the highly gender-segregated activities profiles as men fishing and 
women processing (FAO,2015). Result shows that women are highly responsible for reproductive role.  

 

Table 1 Role and responsible of women and men in Mairoot  
Role and responsibilities Fishers Migrant Labor 

 
women men women men 

Productive roles:     

Small-scale fisheries 
(Fishing, sorting, fish sorting, gear 
maintenance and gear cleaning)  

10% 
 

100% - - 

Large-scale fisheries 
(Fishing, fish sorting, gear maintenance and 
gear cleaning) 

 100% 
Onboard 

 

50% 
(sorting inland) 

100% 
Onboard 

 
Processing 80% 20% 100% 

Crab meat 
processing 

10% 
Prepare raw material 

& cleaning  
- Fish selling 90% 10% - - 
Reproductive roles:     
- Food preparation 95% 5% 100% - 
-Caring children and elders 90% 10% 100% - 
-House working 95% 10% 80% 20% 
 

2. Control and Access   
Though both men and women have equal access rights to fishing area under Thai fisheries law. 

However, our study shows men were more than women to use their access rights because they have been 
doing this since centuries and this activity was taken as their main responsibility. The migrant workers, who 
are usually from neighboring countries are allowed by Thai law only to work as wager laborers but do not 
have access rights for fishing.   

Regarding harvesting the mangrove products such as crabs and clams, study shows that majority 
of women (80%) have access and control right. Harvesting of mangrove products are mostly done by 
women (80%) and do not need any permission from men to sell in local market. This basically indicates 
that women exercise their control right over the harvested products. Women have more power in  
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household for making decision on financial in village level. However, both women and men are generating 
more income from ecotourism in addition to selling mangrove products.  

Our study suggests that due to men’s strong presence and participation in fishing activities, they 
have greater control over fishing gears and boats. But most of the training related to capacity building is 
taken by women because of their time availability. Although men can participate the training like women, 
due to their fishing activities they are not available.  The education system is not biased regarding gender, 
in the study area both men and women have same level of education.  

 

Conclusion  
Our study concludes that though men and women have equal access and control rights to fishing 

and over the harvested products, they are found more engaged in their own domain of activities like 
productive for men and reproduction for women. This is because they have understood and identified 
themselves accordingly to their local gender norms.   

Men migrant labor do fishing operation and women migrant labor do processing. This 
emphasized that men migrant labor participate in fishing process same as roles of Thai people in Mairoot. 
However, women migrant labor have less job opportunity because they have no work permit, therefore, 
income of men migrant labor is higher than women. 

 Women in Mairoot and migrant women have opportunity to access and control to participate 
training for capacity building more than men because they have more time available. Our study concludes 
that due to availability of time and interest, if there were relevant opportunities, women can build their 
capacity for better livelihood and income.  

Women has less participation in decision making on fishing and property like land owner and boat 
because social belief as leader may always be the man and men make better decision, therefore it needs 
to make women to have more confidences to involve in decision making in household through emphasize 
that their responsibilities are also important in fisheries and it can lead to community’s development on 
improve their income through fish processing and marketing.  
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Table 2 Access and control over resources of women and men in Mairoot 

 

Access and control 
over resources 

Fishers Migrant Labor 

 Men Women Men Women 

 Access Control Access Control Access Control Access Control 

Small scale fishing 80% Fisheries 
law 
family 
decision 

20% Fisheries 
law 
family 
decision 

- - - - 

Commercial fishing 100% Fisheries 
law 

- Fisheries 
law 

100% Fisheries 
law 

- - 

Mangrove         
-Collecting crab, 
shell, herb 

20% 50% 80% 50% - - - - 

-Eco-tourism (boat 
driver, tour guide, 
cleaning, cooking) 

50% 50% 50% 50% - - - - 

Land’s owner 50% 70% 50% 30% Rental 
50% 

- Rental 
50% 

- 

Financial         
-Income 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
-Loan(private, 
community and bank) 

50% 50% 50% 50% 80% 
(private 
loan) 

80% 20% 
(private 
loan) 

20% 

Machineries         
- Boat 
- Fishing gear 

70% 
70% 

90% 
95% 

30% 
30% 

10% 
5% 

- - - - 

Knowledge and skill         
- Training 20% 50% 80% 50% 30% 50% 70% 50% 
- Education 50% 50% 50% 50% - - - - 
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ผลการอนุบาลชิน้ส่วนปะการังโขดในบ่ออนุบาลบนบก สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง 
ชลบุรี 

Porites lutea fragment growth and survival rate in land base nursery Sichang Marine Science 
Research Station, Sichang Island, Chon buri 

 

สมภพ รุ่งสภุา* 

Sompop Rungsupa* 

สถานีวิจยัวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชงั  สถาบนัวิจยัทรพัยากรทางน ้า  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

บทคดัย่อ 
 จากแนวทางการฟืน้ฟูปะการังโขด Porites lutea โดยการย้ายปลูก จากชิน้ส่วนปะการัง ในขัน้ตอนการ
อนุบาลให้ชิน้ส่วนปะการังมีความแข็งแรงและอตัรารอดเพิ่มขึน้ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง ได้เพิ่ม
ขัน้ตอนการอนบุาลชิน้ปะการัง 3 รูปแบบ ได้แก่ อนบุาลในทอ่พีวีซีวางบนพืน้ทะเล ในกรอบอวนพลาสติกห้อยแขวนใน
แพระดบัผิวน า้ และในบ่อบนบก บทความนีจ้ะน าเสนอผลการอนบุาลในบ่อบนบกที่มีการควบคุมคุณภาพน า้ทะเล 
และมีการจดัการเช่นการท าความสะอาดชิน้ปะการัง ที่มีความถ่ีมากกว่าวิธีอื่นๆ โดยการติดตามอตัรารอดและขนาด 
(ความกว้างและยาว) ของชิน้ปะการัง โดยทดลองในบอ่อนบุาลบนบกด้วยระบบน า้ผ่านตลอด ระหว่าง เดือนมกราคม
ถึงธันวาคม 2560 ขนาดเร่ิมต้นเฉลี่ยด้านกว้าง 3.60 เซนติเมตร ด้านยาว 3.11 เซนติเมตร ขนาดที่เวลา 11.4 เดือน
เทา่กบั 4.38 และ 3.66 เซนติเมตรตามล าดบั อตัราการเจริญที่เวลา 2.8 และ 11.4 เดือน ด้านกว้าง 0.071 และ 0.069 
เซนติเมตร/เดือน ด้านยาว 0.044 และ 0.049 เซนติเมตร/เดือน ตามล าดบั อตัรารอดที่เวลา 11.4 เดือน 94 เปอร์เซ็นต์ 
อณุหภมูิเฉลี่ยตลอดการทดลอง 28.8 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ยตลอดการทดลอง 28.2 สว่นในพนัสว่น ระหว่าง
เดือนสงิหาคมถึงตลุาคม ลดลงอยู่ในช่วงเฉลี่ย 21.5-24.4 สว่นในพนัสว่น ความเข้มแสงใต้น า้เฉลี่ยตลอดการทดลอง 
312.3 ลกัซ์ เดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน มีคา่ลดลงต ่าสดุ อยูใ่นช่วง 115.9-128.0 ลกัซ์ อตัราการเจริญที่ลดลงในช่วง
ปลายการทดลอง เกิดจากการลดลงของความเค็มน า้ทะเล และความเข้มแสงใต้น า้ ผลการทดลองมีความเป็นไปได้ใน
การเพิ่มอตัรารอดและขนาดของชิน้ปะการังโขด ที่จะน าอนบุาลในบอ่บนบกโดยมีการจดัการที่เหมาะสม จนไม่พบการ
ตาย มีความแข็งแรง และเจริญจนเกาะติดพืน้วสัดทุี่ใช้อนบุาล ก่อนน าลงฟืน้ฟูในทะเล โดยระบบอนบุาลปะการังบน
บก ในระยะต่อไปจะมีการปรับปรุงการรักษาความเค็มให้คงที่ด้วยระบบปิดหรือกึ่งปิด และการเพิ่มแสงสว่างให้คงที่
ตอ่ไป 

 

ค าส าคัญ : บอ่อนบุาลบนบก, ปะการังโขด Porites lutea 
 

Abstract 
 There are three coral fragment nursing methods for massive coral, Porites lutea, at Sichang 
Marine Science Research Station, Sichang Island, which aimed to increase survival growth and healthy of 
coral fragment for Rehabilitation. Coral fragment was nursing in PVC frame on sea floor, in plastic net 
frame on surface raft and in land based pond. This report showed land based pond nursery in Sichang 
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Marine Science Research Station, Chonburi province from January-December 2017. Initial width and 11.4 
months were 3.60 and 4.38 cm. length were 3.11 and 3.66 cm. Growth rate (width) at 2.8 and 11.4 months 
as 0.071 and 0.069 cm/month growth rate (length) 0.044 and 0.049 cm/month respectively. Survival rate at 
11.4 months was 94 percent. Average seawater temperature was 28.8 oC salinity 28.2 psu which 
decreased to 21.5-24.4 psu between Augusts to October. Underwater light intensity was 312.3 lux’s and 
decreased to 115.9-128.0 lux’s between Septembers to November. There resulted showed possibility for 
massive coral, Porites lutea, fragment nursery in land based pond, which more frequency take care as 
cleaning, and growth monitoring than. 
 

Keywords : Land base nursery, Porites lutea  
 

*Corresponding author. E-mail : rsompop@chula.ac.th 
 

บทน า 
 จาก National Coral Reef Institute (2017) มีการอนบุาลก่ิงพนัธุ์ปะการังในบ่ออนบุาลบนบกเนื่องจากมี
ข้อดีกวา่การน าลงฟืน้ฟหูรืออนบุาลในทะเล เช่น ปัญหาจากพาย ุคลืน่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิ ความเข้มแสง 
ระดบัน า้ทะเล การถกูขยะหรือเรือลอยมากระแทกเสยีหาย เป็นต้น โดยข้อดีของการอนบุาลในบ่อบนบก เช่น สามารถ
เป็นท่ีเก็บสายพนัธุ์ปะการังที่ก าลงัเสือ่มโทรมจากมลภาวะหรือสภาพทางธรรมชาติ ไมเ่ป็นการรบกวนหรือท าลายแหลง่
ปะการังในธรรมชาติ สามารถควบคมุแหลง่ที่มา ความสมบรูณ์ของปะการัง เพื่อน ามาท าการทดลองต่าง ๆ รวมถึงใช้
ทดสอบวิธีการฟื้นฟูต่าง ๆ อีกด้วย สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง , สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน า้ ณ  
เกาะสชีงั มีการทดลองอนบุาลในบ่อบนบก ขนาด 7 ตนั จ านวน 10 บ่อ ในโรงเรือนเปิดที่สามารถควบคมุคณุภาพน า้
ทะเล และแสงสวา่งได้ ตวัอยา่งเช่น กรณีเรือสนิค้าชนเกาะร้านดอกไม้ ในเดือนมีนาคม 2560 ท าให้ปะการังหลายชนิด 
เช่น ปะการังจาน ปะการังโขดเสียหายจ านวนมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้ขอใช้สถานที่และน าชิน้สว่น
ปะการังดงักลา่วมาพกัฟืน้และอนบุาลในบอ่บนบกดงักลา่ว เป็นเวลา 2 เดือน จนปะการังแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้าย
น าไปฟืน้ฟใูนทะเลตอ่ไปได้ ซึง่เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชดัเจน 
 ในการอนุบาลปะการังในบ่อบนบก มีสิ่งที่ต้องค านึงถึง ได้แก่ ปริมาณน า้ทะเลสดต่อวัน อัตราการไหล  
(flow rate) หรือความเร็วน า้ในบ่ออนบุาล (speed) ความเค็มน า้ทะเล อณุหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในรอบปี และรอบวนั 
ความเข้มแสงในโรงเรือนและในบ่ออนุบาล คุณภาพน า้ทางด้านเคมี เช่น ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณอินทรีย์
สารละลายน า้ ความเป็นกรดดา่ง (pH) (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 คา่แนะน าคณุภาพน า้ในการอนบุาลปะการังในบอ่บนบก  

พารามิเตอร์ ค่าแนะน า หมายเหตุ 

Total Ammonia (NH3) 0-0.1 mg/L ใช้ระบบบ าบดัน า้ทางชีวภาพ Biological Filtration 

Nitrtie (NO2) 0-0.1 mg/L ใช้ระบบบ าบดัน า้ทางชีวภาพ Biological Filtration 

Nitrate (NO3) 0-1.0 mg/L ให้น า้ผา่นบอ่สาหร่ายทะเลหรือน ามาเลีย้งในบอ่อนบุาล 

Phosphate (PO4) 0.00-0.05 mg/L  

Total Alkalinity 3.0-4.0 mg/L or  
150-200 mg/L as CaCO3 

ต้องมกีารปรับสมดลุแคลเซียม และ total alkalinity ด้วย 
อปุกรณ์จ่ายสารละลายแคลเซยีม หรือเติม Calcium 
chloride, Sodium bicarbonate 

Calcium 350-450 mg/L ต้องมกีารปรับสมดลุแคลเซียม และ total alkalinity ด้วย 
อปุกรณ์จ่ายสารละลายแคลเซยีม หรือเติม Calcium 
chloride, Sodium bicarbonate 

อณุหภมูิ 25.0-28.0 องศาเซลเซยีส 
(ไมม่ีข้อมลูคา่แนะน าในไทย) 

เพิ่มระบบให้ความร้อน และหรือระบบหลอ่เย็น ควรปรับ
ให้อณุหภมูิเปลีย่นแปลงไมเ่กิน 1 องศาเซลเซียส มีความ
จ าเป็นในการกระตุ้นการออกไขแ่ละน า้เชือ้ เพื่อควบคมุ
โรค 

pH 8.0-8.4 ไมค่วรเกิน 8.4 ตรวจสอบโดยตรง และควบคมุด้วยคา่ total alkalinity ให้
มีการให้อากาศให้เพยีงพอเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นก๊าซ
ตา่งๆในน า้กบัอากาศ 

ความเค็ม 33-36 ppt ใช้น า้จืดหรือเกลอืแกงปรับความเค็ม 

ที่มา: Reefresilience (2017) 
 
 ปะการังบริเวณรอบเกาะสชีงัและเกาะข้างเคียง จากสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล 
และป่าชายเลน (ไม่ปรากฏปีที่ตีพิมพ์) ปะการังเกาะค้างคาวทิศเหนือ พบกลุ่มปะการังบนพืน้ทรายห่างจากฝ่ัง
ประมาณ 50 เมตร ยาว 150-200 เมตร มีสดัสว่นพืน้ที่ปกคลมุของปะการังมีชีวิตกบัปะการังตายมีค่ามากที่สดุเทียบ
กบับริเวณอื่นๆ คิดเป็นปะการังมีชีวิตร้อยละ 73.78 ปะการังตายร้อยละ 5 ปะการังมีชีวิตพบปะการังโขด (Porites 
lutea) ร้อยละ 59.22 ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ร้อยละ 12.44 ปะการังเขากวาง (Acropora sp.) ร้อยละ 
1.67 เป็นองค์ประกอบหลกั และปะการังบริเวณเกาะขามใหญ่ด้านทิศเหนือ พบสดัสว่นปะการังมีชีวิตกบัปะการังตาย 
ร้อยละ 61.46 องค์ประกอบปะการังมีชีวิตหลกั ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ร้อยละ 42.75 ปะการังมนัสมองร่อง
เลก็ (Platygyra sp.) ร้อยละ 10.45 ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ร้อยละ 3.67 และปะการังกาแลกซี่ (Galaxea sp.) 
ร้อยละ 1.65 พ.ศ. 2555 รอบเกาะสีชงับริเวณหาดท่าวงั เกาะสีชงัทิศตะวนัออก พบปะการังแบบก้อน , ปะการังโขด 
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(Porites lutea) มีพืน้ท่ีครอบคลมุมากที่สดุ ร้อยละ 31.00 รองลงมาคือแบบก่ิงก้าน ร้อยละ 1.22 และแบบแผ่น ร้อยละ 
1.22 ปะการังที่พบบริเวณหาดท่าวงัทิศตะวนัออกของเกาะสีชัง มี  12 ชนิด ได้แก่ ปะการังสมองร่องเล็ก (Leptoria 
phrygia) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia spp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม  
(Favites spp.) ปะการังรังผึง้ (Goniastrea sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea 
spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล ่า (Pocillopora sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) 
ปะการังช่อผกักาด (Mycedium elephantotus) และปะการังจาน (Turbinaria peltata) (สภุาพร หินน้อย (2555) และ
จนัทนา สปิุนะ (2555)) 
 นลนิี ทองแถม ไพทลู แพนชยัภมูิ และสมหญิง พว่งประสาน (2546) รายงานการเจริญเติบโต (mean±SE) 
ของปะการังก้อน (Porites lutea) ที่ย้ายไปเกาะไม้ทอ่น ระหวา่ง พ.ศ. 2542-2545 โดยวดัเส้นผา่นศนูย์กลางโคโลน ี
และความสงูของโคโลนี (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของปะการังก้อน (Porites lutea) ท่ีย้ายไปเกาะไม้ทอ่น ระหวา่ง พ.ศ. 2542-2545 

การเจริญเติบโต 
พ.ศ. 

2542 2543 2544 2545 
เส้นผา่นศนูย์กลางโคโลนี (ซม.) 9.4±0.3 13.5±0.3 17.3±0.4 21.5±0.7 

ความสงูของโคโลนี (ซม.) 6.0±0.3 10.8±0.5 12.1±0.3 14.3±0.4 

  

 จากกรณีเรือสินค้าชนเรือสินค้าช่ือ GLODAL STANDARD สญัชาติ PANAMA ได้เกยตืน้ เมื่อวนัที่ 28 
พฤษภาคม 2560 บริเวณเกาะร้านดอกไม้ ใกล้เกาะสีชงั ชลบรีุ พบปะการังเสียหายเป็นพืน้ที่กว้างขวางจ านวนมาก 
ประมาณ 84x35.8 ตารางเมตร เทา่กบั 2,857 ตารางเมตร ปะการังที่เสียหายมากที่สดุตามล าดบั ได้แก่ ปะการังจาน 
ปะการังโขด ปะการังสมองร่องเลก็ และปะการังช่องเหลีย่ม โดยชิน้สว่นปะการังมีชีวิตที่เสยีหายเหลา่นีไ้ด้น ามาอนบุาล
ในบ่ออนุบาลบนบก ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง , สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน า้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ในเดือนมิถนุายน 2560 จนมีสภาพแข็งแรงหยดุการฟอกขาวแล้ว จึงได้น าออกไปฟืน้ฟูในทะเลต่อไปใน
เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นกรณีศกึษาถึงความจ าเป็นในการมีบอ่อนบุาลบนบกดงักลา่ว ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงมี
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาอตัราการเจริญ และอตัรารอดของชิน้สว่นปะการังโขด (Porites lutea) ในบ่ออนบุาลบนบก ณ 
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง ชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในน าชิน้ส่วนปะการังโขดที่เจริญเติบโตช้ามา
อนุบาลในบ่อบนบกที่สามารถเพิ่มความถ่ีในการดูแล เช่น การท าความสะอาดชิน้ปะการัง และควบคมุคุณภาพน า้
ทะเลและอื่น ๆ ได้ 
 

วิธีการ 
 ตดัชิน้ปะการังโขด (Porites lutea) จากเศษที่เก็บจากชายฝ่ังเกาะสีชงัทิศตะวนัออก ในพืน้ที่สาธิตการฟืน้ฟู
ปะการังที่ได้มีการน าชิน้ปะการังโขดลงฟืน้ฟูไว้แล้ว จ านวน 34 ชิน้ ติดบนแผ่นปนูซีเมนต์ขนาด 5x5 เซนติเมตร ด้วย
สายเคเบิลไทร์ ท าหมายเลข 1-34 ติดที่สายเคเบิลไทร์ ทิศทางปลายของเคเบิลไทร์ก าหนดเป็นด้านบน แนวตัง้ฉากกบั
เคเบิลไทร์ก าหนดเป็นด้านกว้าง แนวขนานกบัเคเบิลไทร์ก าหนดเป็นด้านยาว วดัด้านกว้างและด้านยาว ระหว่างเดือน
มกราคม-ธนัวาคม 2560 (ภาพท่ี 1) 
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 ระบบการอนบุาลเป็นแบบน า้ทะเลไหลผา่นตลอดอตัราไหล 3 รอบ/วนั หรือเท่ากบั 50 ลิตร/ชัว่โมง ให้อากาศ
ตลอดเวลา ไมค่วบคมุอณุหภมูิ ความเค็มและความเข้มแสงใต้น า้ ท าความสะอาดแผ่นปนูซีเมนต์และชิน้ปะการังที่ถกู
ปกคลมุด้วยตะกอน และสาหร่ายเส้น สปัดาห์ละ 2 วนั (ภาพท่ี 1) 
 การวดัอตัราการเจริญใช้วิธีวดัความกว้าง-ความยาว โดยท าเคร่ืองหมายตวัเลขและต าแหน่งด้านบน-ล่าง 
(ภาพท่ี 2) ใช้การถ่ายรูปในมมุเดียวกนัเทียบกบัสเกล ให้ชิน้ปะการังอยูพ้่นน า้เป็นเวลาน้อยที่สดุ การวดัอตัราการเจริญ
ของปะการังที่มีรูปร่างเป็นก้อน เช่น วัดอัตราการสะสมแคลเซียมคาร์บอเนต (skeleton calcium carbonate 
deposition) และวดัอตัราการสะสมด้วย X-rays (Zamani et al. 2016) การวดัโดยตรงได้แก่การวดัความกว้างหรือ
เส้นผ่าศนูย์กลางส าหรับปะการังแบบก้อน การวดัความยาวส าหรับแบบก่ิงก้าน การวดัพืน้ที่ผิว การชัง่น า้หนกัในน า้ 
(buoyant weight) การชัง่น า้หนกัในอากาศ (live wet weight) การใช้สีย้อม Alizarin Red S และการใช้ค่า Surface 
area (Buddemeir (1976), Gertrand et al. (2013), Lamberts (2013), Jokiel (1988) and Guldberg (1988))  
เป็นต้น 
 ระบบอนบุาลที่ใช้ทดลองมีการปรับความเข้มแสงเพื่อไม่ให้อณุหภมูิน า้ สงูเกิน 33.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น
อณุหภมูิที่มีรายงานวา่พบในช่วงปะการังชายฝ่ังอนัดามนัฟอกขาว (http://marinegiscenter.dmcr.go.th) น า้ทะเลใช้
การกรองทางกายภาพด้วยระบบกรองทราย อตัราไหลในบ่ออนุบาล 2 รอบต่อวนั หรือ 33 ลิตร/ชั่วโมง การบนัทึก
อณุหภมูิและความเข้มแสงใต้น า้ ใช้ HOBO underwater light-temperature data logger ความเค็มน า้ทะเลวดัด้วย
เคร่ืองวดัแบบหลายหวัวดั AZ8603 Legatools  
 

 
 

1.ชิน้สว่นปะการังโขด  
2. บอ่ทดลองขนาด 400 ลติร 

 

ภาพที่ 1 การทดลองอตัราการเจริญชิน้สว่นปะการังโขด  
 
ผลและอภปิราย 

 อณุหภมูิน า้ทะเลในระบบอนบุาล ตลอดการทดลองเฉลี่ย 28.8 องศาเซลเซยีส อยูใ่นชว่ง 20.0-31.4  

องศาเซลเซียส เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมมีคา่สงูสดุ เดือนธนัวาคมต ่าสดุ (ตารางที่ 3 ภาพท่ี 3) ความเค็มน า้ทะเลใน

ระบบอนบุาลเฉลีย่ 28.2 สว่นในพนัสว่น อยูใ่นชว่ง 16.0-31.0 สว่นในพนัสว่น (ตารางที่ 3 ภาพท่ี 4) เดือนมถินุายน-

ตลุาคม มคีา่ต ่าสดุ ความเข้มแสงใต้น า้ในระบบอนบุาลเฉลีย่ 312.3 ลกัซ์ อยูใ่นช่วง 20.6-1,990.0 ลกัซ์ ความเข้มแสง
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ชิน้ท่ี 1- 2.8 เดือน 
(13 เมษายน2560) 

 

 
 
 

ชิน้ 1-6.7 เดือน 
(8 สงิหาคม 2560) 

 

 
 
 
 

ชิน้ 1-11.4 เดือน 
(29 ธนัวาคม 2560) 

 

ภาพที่ 2 การวดัขนาดชิน้สว่นปะการังโขด เร่ิมทดลอง 20 มกราคม 2560  
 

ใต้น า้จะน าคา่ความเข้มแสงทัง้หมดที่บนัทึกได้และไม่เป็น “0” มาค านวณ เดือนเมษายนมีค่าสงูสดุ เดือนสิงหาคมถึง
ธนัวาคมมีคา่ต ่าสดุ (ตารางที่ 3 ภาพท่ี 5) 
 ขนาดชิน้ปะการังโขด กว้างเฉลี่ยที่เวลา 0 2.8 6.7 และ 11.4 เดือน เท่ากบั 3.60   3.80   4.11 และ 4.38 
เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 3.11  3.23  3.40 และ 3.66 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางที่ 4 ภาพที่ 6) จ านวนชิน้ปะการัง
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เร่ิมแรก 34 ชิน้ เมื่อสิน้สดุการทดลอง เหลอื 32 ชิน้ โดยชิน้ปะการัง 2 ชิน้หลดุจากเคเบิลไทร์ตกลงที่พืน้บ่ออนบุาลและ
เกิดการฟอกขาว อตัรารอดชิน้ปะการังเมื่อสิน้สดุการทดลองเทา่กบั 94 เปอร์เซ็นต์ อตัราการเจริญในด้านกว้าง ที่เวลา 
2.8 6.7 และ 11.4 เดือน เท่ากับ 0.071  0.078 และ 0.069 เซนติเมตร/เดือน ตามล าดบั อตัราการเจริญด้านยาว 
เทา่กบั 0.044   0.043 และ 0.049 เซนติเมตร/เดือนตามล าดบั (ตารางที่ 5 ภาพท่ี 7)  
 
 

ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่ และคา่ต า่สดุ-สงูสดุ คณุภาพน า้ที่ส าคญัในการทดลอง ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2560 
 อุณหภูมิ (oC) ความเค็ม (psu) ความเข้มแสง (ลักซ์) 

ม.ค. 60 
 

26.8 
(26.1-27.3) 

31.0 
(31.0) 

520.0 
(40.0-1,287.0) 

ก.พ. 60 
27.9 

(27.3-28.1) 
31.0 
(31.0) 

418.0 
(43.1-1,184.0) 

มี.ค. 60 
28.9 

(28.7-29.1) 
31.0 
(31.0) 

490.0 
(52.0-1,290.0) 

เม.ย. 60 
30.3 

(30.2-30.6) 
31.0 
(31.0) 

580.0 
(30.0-1,990.0) 

พ.ค. 60 
30.4 

(29.2-31.3) 
31.0 
(31.0) 

540.0 
(34.0-1,890.0) 

มิ.ย. 60 
30.2 

(29.9-31.1) 
24.2 

(20.0-31.0) 
288.0 

(56.0-380.0) 

ก.ค. 60 
29.5 

(28.8-29.9) 
26.5 

(20.0-30.0) 
240.8 

(162.4-307.7) 

ส.ค. 60 
29.1 

(29.0-29.7) 
21.5 

(16.0-27.0) 
151.5 

(67.3-122.2) 

ก.ย. 60 
28.4 

(27.8-29.5) 
24.8 

(21.0-28.0) 
115.9 

(20.6-425.2) 

ต.ค. 60 
30.2 

(29.5-31.4) 
24.4 

(23.0-26.0) 
121.0 

(32.0-480.0) 

พ.ย. 60 
29.2 

(29.0-29.5) 
30.8 

(30.0-31.0) 
128.0 

(30.0-421.0) 

ธ.ค. 60 
24.4 

(20.0-28.2) 
30.9 

(30.0-31.0) 
154.0 

(29.0-486.0) 
เฉลีย่ 2560 

(คา่ต ่าสดุ-สงูสดุ) 
28.8 

(20.0-31.4) 
28.2 

(16.0-31.0) 
312.3 

(20.6-1,990.0) 
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ภาพที่ 3 อณุหภมูิน า้ทะเลในบอ่อนบุาลปะการัง พ.ศ. 2560 

 

 
ภาพที่ 4 ความเค็มน า้ทะเลในบอ่อนบุาลปะการัง พ.ศ. 2560 

 

 
ภาพที่ 5 ความเข้มแสงใต้น า้ในบอ่อนบุาลปะการัง พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 4 ขนาดปะการังโขด Porites lutea (เซนติเมตร) 

 0_months 2.8_months 6.7_months 11.4_months 

Average width 
(min-max) 

±SD 

3.60 
(2.60-4.50) 

±0.55 

3.80 
(2.60-4.80) 

±0.62 

4.11 
(2.70-5.30) 

±0.68 

4.38 
(2.90-5.50) 

±0.71 

Average length 
(min-max) 

±SD 

3.11 
(1.80-4.50) 

±0.67 

3.23 
(2.00-4.60) 

±0.68 

3.40 
(2.10-4.60) 

±0.73 

3.66 
(2.10-4.80) 

±0.73 
 

 
 

ภาพที่ 6 เปรียบเทยีบขนาดกว้างและยาวของปะการังโขดในช่วงเวลาทีต่า่งกนั 
 

ตารางที่ 5 อตัราการเจริญปะการังโขด Porites lutea  
เวลาในการอนุบาลปะการัง 2.8 เดือน 6.7 เดือน 11.4 เดือน 

ความกว้างเฉลี่ย (ซม./เดือน) 
(min-max) 

±SD 

0.071 
(0-0.429) 
±0.087 

0.076 
(0.015-0.179) 

±0.054 

0.069 
(0.018-0.132) 

±0.036 

ความยาวเฉลี่ย (ซม./เดอืน) 
(min-max) 

±SD 

0.044 
(0-0.107) 
±0.024 

0.043 
(0-0.179) 
±0.042 

0.049 
(0-0.114) 
±0.035 
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ภาพที่ 7 เปรียบเทยีบอตัราการเจริญด้านกว้างและด้านยาวของปะการังโขดที่อนบุาลในเวลาทีต่า่งกนั 
 

บทสรุป 
 การอนบุาลชิน้ปะการังโขด Porites lutea ในบอ่อนบุาลบนบก สถานีวิจยัฯเกาะสีชงั ระหว่างเดือนมกราคม-
ธันวาคม 2560 มีอตัรารอด 94 เปอร์เซ็นต์ ขนาดเฉลี่ยด้านกว้าง ที่เวลา 0 และ 11.4 เดือน เท่ากับ 3.60 และ 4.38 
เซนติเมตร ขนาดเฉลีย่ด้านยาว 3.11 และ 3.66 เซนติเมตร อตัราการเจริญ ที่เวลา 2.8 ถึง 11.4 เดือน ด้านกว้างเทา่กบั 
0.071-0.069 ด้านยาวเทา่กบั 0.044-0.049 เซนติเมตร/เดือน อตัราการเจริญมีค่าสงูในช่วงเร่ิมการทดลอง และลดลง
ในช่วงปลายการทดลอง พบวา่ช่วงปลายการทดลอง ระหวา่งเดือนสงิหาคม ถึง ตลุาคม 2560 ความเค็มน า้ทะเลในบ่อ
อนุบาลลดลงอย่างมาก จากปกติเฉลี่ย 28.2 ส่วนในพนัส่วน เป็น 21.5-24.4 ส่วนในพนัส่วน (ตารางที่ 3) และ 
ความเข้มแสงใต้น า้ในบอ่อนบุาลลดลงจาก เฉลีย่ 312.3 ลกัซ์ เป็น 115.9-121.0 ลกัซ์ (ตารางที่ 3) อตัราการเจริญของ
ชิน้ปะการังโขด Porites lutea ในบ่ออนบุาลมีค่าต ่ากว่าที่ปะการังโขดที่จงัหวัดภเูก็ต ใน พ.ศ. 2527-2529 (1.668-
2.377 เซนติเมตร/ปี) พ.ศ.2542-2545 (เส้นผา่ศนูย์กลาง 3.8-4.2 และสงู 1.3-4.8 เซนติเมตร/ปี) และ พ.ศ.2546-2548 
(1.542-2.159 เซนติเมตร/ปี) แตใ่กล้เคียงกบัในประเทศอินโดนีเซีย ค.ศ. 2004 (0.92-1.05 เซนติเมตร/ปี) (ตารางที่ 6) 
 ผลการทดลองแสดงถึงความเป็นไปได้ในการน าชิน้ส่วนปะการังโขดมาอนบุาลในบ่อบนบกที่มีอตัรารอดสงู 
แตอ่ตัราการเจริญอาจไมส่งูมากนกั ทัง้นีก้ารปรับปรุงระบบน า้ในบอ่อนบุาลท่ีควรท าตอ่ไป ได้แก่ 
 1. ระบบเติมเกลอืและท าเป็นระบบปิดหรือกึ่งปิดในช่วงที่น า้ทะเลภายนอกมีความเค็มลดลง 
 2. การเพิ่มแสงสว่างในบ่ออนุบาล ทัง้นีใ้นการวดัค่าความเข้มแสงใต้น า้บริเวณชายฝ่ังที่พบ ปะการังโขด  
ในธรรมชาติ ที่ระดบัน า้ 5-6 เมตร มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 10,837 ลกัซ์ (ฝ่ังตะวนัออกเกาะสชีงั เดือนมกราคม 2560) 
 3. เพิ่มเติมการใช้คา่สว่นสงู การสะสมหินปนูของปะการัง หรือวิธีการวดัอตัราการเจริญอื่นๆ ท่ีไมท่ าให้
ปะการังเสยีหายหรือตาย 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบขนาดชิน้ปะการัง Porites lutea กบัการทดลองที่ผา่นมา 

อ้างอิง อัตราการเจริญ (ซม./ปี) สถานที่ 
Zamani N.P et al. (2016. 0.92-1.05 อินโดนีเซีย (2016) 

Tanzil et al. (2009). 1.668-2.377 เกาะภเูก็ต, ไทย (2527-2529) 
Tanzil et al. (2009). 1.542-2.159 เกาะภเูก็ต,ไทย (2546-2548) 
นลนิี และคณะ (2548) เส้นผา่ศนูย์กลาง 3.8-4.2 

ความสงู 1.3-4.8 
เกาะไม้ทอ่น, ไทย  
(2542-2545) 

สมภพ รุ่งสภุา. (2561).  กว้าง 0.0690-0.076 ยาว 0.043-0.049 เกาะสชีงั, ไทย (2560) 
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ชีววิทยาเบือ้งต้นของกุ้งเมดูซา Latreutes anoplonyx Kemp, 1914 ที่อาศัยร่วมกับ 
แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Cnidaria: Scyphozoa) 

Preliminary biological study of medusa shrimp Latreutes anoplonyx Kemp, 1914 
a symbiont of sand jellyfish Rhopilema hispidum (Cnidaria: Scyphozoa) 
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สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา 
 

บทคดัย่อ 
ศึกษาชีววิทยาเบือ้งต้นของกุ้ งเมดซูา (Latreutes anoplonyx Kemp, 1914) ที่อาศยัอยู่บริเวณหนวดรอบ

ปากของแมงกะพรุนหนงั ที่พบบริเวณชายฝ่ังทะเลชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ โดยสุ่มเก็บตวัอย่างกุ้ งเมดซูาที่อาศยัอยู่กับ
แมงกะพรุนหนงั ใช้เวลาในการเก็บตวัอยา่งทัง้สิน้ 4 เดือน คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เดือนมีนาคม กนัยายน และ
ตลุาคม พ.ศ. 2559 เก็บตวัอย่างเดือนละ 1 ครัง้ น ามาศึกษาเร่ืองของความชุกชุมของกุ้ งเมดซูาที่พบอยู่อาศยัร่วมกบั
แมงกะพรุน ขนาดความยาวล าตัว สีสนัลวดลายบนเปลือกของกุ้ งเมดูซาที่พบในธรรมชาติ และผลของการเลีย้ง  
กุ้งเมดซูาในท่ีกกัขงัโดยไมม่ีแมงกะพรุนเป็นท่ีอยูอ่าศยัระยะเวลา 4 เดือน พบวา่ สแีละลวดลายที่อยูบ่นเปลอืก เพศผู้ใส
ไมม่ีส ีเพศเมียมีสพีืน้ล าตวัอยูด้่วยกนั 5 ส ีคือ สส้ีม สแีดง สนี า้ตาล สคีรีม และใสไมม่ีสี ผลของการเลีย้งกุ้ งเมดซูาในที่
กักขังโดยไม่มีแมงกะพรุนเป็นที่อยู่อาศยั พบว่ากุ้ งเมดูซาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเลีย้งร่วมกับ
แมงกะพรุน 

 

ค าส าคัญ : กุ้ งเมดซูา, ชีววิทยาเบือ้งต้น, แมงกะพรุน 
 

Abstract 
To study the preliminary biology of Medusa shrimp (Latreutes anoplonyx Kemp, 1914) living 

nearby oral arms of the jellyfish, samples were randomly collected from Cha Am Coastal Area Phetchaburi 
Province. They were collected once a month in December 2015, March, September and October 2016. 
After collection biological aspects were determined as (1) abundance of Medusa shrimp in jellyfish, (2) 
body length, (3) color patterns of Medusa shrimps collected from the wild compared to ones in captivity 
without jellyfish. For sex identification, their colors and patterns on the body were observed. Male 
expressed colorless body. Four different colored in the female; orange, red, brown, cream and colorless. 
They were able to survive captivity without jellyfish (for 4 months). 

 

Keywords : Medusa shrimp (Latreutes anoplonyx), Preliminary biological, Jellyfish 
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บทน า 
การเลีย้งสตัว์ทะเลสวยงามจัดว่าเป็นกิจกรรมนนัทนาการอีกประเภทหนึ่ง และยงัสามารถน ามาสร้างเป็น

อาชีพให้กบัเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้โดยการเพาะขยายพนัธุ์สตัว์ทะเลสวยงามในบางชนิด เช่น ปลาการ์ตนู กุ้ งการ์ตนู 
(ส านกังานและพฒันาประมงชายฝ่ัง, 2557) สตัว์ทะเลสวยงามที่น ามาเลีย้งเป็นงานอดิเรกมีอยู่ด้วยกนัหลายชนิดทัง้ที่
เป็นสตัว์ที่มีกระดกูสนัหลงั และสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั เช่น หอย ป ูเห็ด กระดมุ กุ้ งทะเล โดยหนึ่งในกุ้ งทะเลที่มีความ
นา่สนใจอีกชนิดหนึง่ คือ กุ้ งเมดซูา (Latreutes anoplonyx) ซึ่งมีทัง้สีสนัและลวดลายที่สวยงาม แต่ยงัขาดการศึกษา
เพื่อพฒันาไปเป็นสตัว์ทะเลสวยงาม ซึ่งกุ้ งชนิดนีม้ีรูปร่างใกล้เคียงกบักุ้ งเรดบีน า้จืดที่มีสีสนัลวดลายที่สวยงามเป็นที่
นิยมในตลาดต่างประทศ (อรุณี รอดลอย, 2555) กุ้ งเรดบีไม่สามารถพบในแหลง่น า้ธรรมชาติได้ เนื่องจากถกูพฒันา
สายพันธุ์ โดยมนุษย์จากกุ้ งบีในธรรมชาติมาผสมพนัธุ์แบบสายเลือดชิดจนได้กุ้ งชนิดใหม่ที่มีความสวยงามแปลก
แตกต่างจากกุ้ งบีในธรรมชาติ จึงมีความเป็นไปได้สงูที่กุ้ งเมดซูาจะถูกพฒันาให้เป็นสตัว์ทะเลสวยงามที่เพาะเลีย้ง
ขยายพนัธุ์ได้และมีความนิยมเช่นเดียวกบักุ้งเรดบี  

กุ้ งเมดูซา เป็นกุ้ งทะเลขนาดเล็กอยู่ในวงศ์ Hippolytidae เช่นเดียวกับพวกกุ้ งท าความสะอาด เช่น  
กุ้ งพยาบาล (Lysmata amboinensis de Man, 1888) Broken-back shrimp (Heptacarpus sp.) ตามธรรมชาติ 
กุ้ งเมดซูาอาศยัอยู่ร่วมกบัแมงกะพรุนบางชนิด เช่น Phyllorhiza punctata และ Versuriga anadynomene (Bruce, 
1995) แมงกะพรุนสกุล Rhizostoma sp. (Tariq, 2015) และจากการศึกษาสตัว์น า้ที่มีความสมัพนัธ์แบบการอยู่
ร่วมกนักับแมงกะพรุนในประเทศไทย พบกุ้ งเมดซูาสายพนัธุ์ Latreutes anoplonyx เพียงหนึ่งสายพนัธุ์เท่านัน้ที่มา
อาศยัอยูก่บัแมงกะพรุนหนงั (Rhopilema hispidum) (Ohtsuka et al., 2010) โดยกุ้งเมดซูาจะอาศยัอยูบ่ริเวณด้านใน
ของร่ม (bell) และบริเวณหนวดรอบปาก (oral arms) ของแมงกะพรุน จากความสวยงามของสีและลวดลายที่ปรากฏ
บนเปลือกของกุ้ งเมดูซา สามารถน ามาพฒันาศกัยภาพให้เป็นสตัว์ทะเลสวยงามชนิดใหม่ได้ เหมือนกุ้ งทะเลที่อยู่ ใน
วงศ์เดียวกนั เช่น กุ้ งไฟ (Lysmata debelius Bruce, 1983) (Hettiarachchi & Edirisingh, 2016) หรือกุ้ งเรดบีได้ แต่
การพฒันากุ้ งเมดูซาให้เป็นสตัว์ทะเลสวยงามชนิดใหม่ที่เพาะขยายพนัธุ์ได้ จ าเป็นต้องมีข้อมูลขัน้พืน้ฐานทางด้าน
ชีววิทยาเบือ้งต้นของกุ้งเมดซูามาประกอบ เพื่อน ามาพฒันาเทคนิคการเพาะเลีย้งกุ้ งเมดซูาต่อไป ซึ่งข้อมลูที่จ าเป็นที่
ต้องท าการศึกษา คือ กุ้ งชนิดนีส้ามารถอาศยัอยู่ได้อย่างอิสระโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับแมงกะพรุนได้หรือไม ่
ลกัษณะการแยกเพศภายนอกระหวา่งเพศผู้และเพศเมีย ซึง่ยงัไมพ่บวา่มีการศกึษาในหวัข้อดังกลา่ว มีเพียงการศึกษา
เก่ียวกบักุ้ งเมดซูาในด้านชีววิทยาที่เก่ียวกบัความสมัพนัธ์แบบการอยู่ร่วมกนักบัแมงกะพรุน (Ohtsuka et al., 2010) 
หรือรายงานการส ารวจสายพนัธุ์กุ้ งในวงศ์ Hippolytidae ที่พบในประเทศจีน (Xu & Li, 2015) เทา่นัน้ 

จึงน ามาซึ่งการศึกษาในครัง้นี ้โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชีววิทยาเบือ้งต้นของกุ้ งเมดซูา เช่น ขนาดที่พบ 
สสีนัลวดลายภายนอกที่ปรากฏบนเปลอืก ความแตกตา่งระหวา่งเพศภายนอก และการเลีย้งกุ้งเมดซูาในท่ีกกัขงัโดยไม่
มีแมงกะพรุนเป็นที่อยู่อาศยั เพื่อน าข้อมลูที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลีย้งกุ้ งเมดซูา และพฒันากุ้ งเมดซูาให้เป็น
สตัว์ทะเลสวยงามอีกชนิดหนึง่ที่ได้รับความนิยมตอ่ไปในอนาคต 
 

วิธีการ 
เก็บตัวอย่างกุ้ งเมดูซาที่อาศัยอยู่ร่วมกับแมงกะพรุนหนังจากบริเวณชายฝ่ังทะเลชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

(หมูบ้่านชาวประมงบางเก่า) เมื่อมีการรวมตวัของแมงกะพรุนเกิดขึน้ โดยสุ่มเก็บแมงกะพรุนหนงั จ านวน 10 ตวัตอ่ครัง้ 
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รวมสิน้ 4 ครัง้ คือ วนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วนัที่ 4 มีนาคม วนัที่ 28 กนัยายน และวนัที่ 25 ตลุาคม พ.ศ. 2559 
จากนัน้น าตวัอยา่งกุ้งเมดซูาที่พบอาศยัในแมงกะพรุนมาศกึษาตามหวัข้อตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. ความชกุชมุของกุ้งเมดซูาที่พบอยูอ่าศยัร่วมกบัแมงกะพรุน 
 ปลอ่ยตวัอยา่งแมงกะพรุนท่ีสุม่มาลงในถงัน า้โดยปลอ่ยแมงแมงกะพรุน 1 ตวัตอ่ 1 ภาชนะ (กะละมงัขนาด 

62×28 เซนติเมตร) โดยใช้ทัง้หมด 10 ใบ แล้วท าการแยกกุ้ งเมดูซาออกจากแมงกะพรุน โดยแยกและนบัจ านวน 
กุ้ งเมดูซาที่พบในแมงกะพรุนแต่ละตัวไม่ให้ตัวอย่างปะปนกัน บันทึกจ านวนกุ้ งที่พบทัง้หมดในการเก็บตัวอย่าง  
แตล่ะครัง้ 

2. ศกึษาจ านวน ขนาดความยาวเหยียด ความยาว carapace และน า้หนกั 

 ตวัอยา่งกุ้งเมดซูาที่รวบรวมได้ในแตล่ะเดือน จากแมงกะพรุนทัง้ 10 ตวั จะถกูน ามารวมกนัแล้วท าการสุม่
ตวัอย่างกุ้ งเมดซูาโดยไม่แยกเพศ และขนาด จ านวน 50 ตวั มาชัง่น า้หนกัด้วยเคร่ืองชัง่ไฟฟ้าแบบละเอียดทศนิยม 4 
ต าแหน่ง รุ่น Mettler ae 100 วดัความยาว carapace และความยาวเหยียดของกุ้ งด้วยเวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์  
(vernier calipers) การวดัความยาว carapace เร่ิมตัง้แต่ร่องโคนก้านตา (post-orbital groove) ไปจนถึงขอบท้าย
ทางด้านบนของเปลือกคลมุหวั (cardiac region) โดยวดัจากกุ้ งเมดูซาที่มีความยาวเหยียดมากกว่า 10 มิลลิเมตร 
เพราะเป็นขนาดที่เร่ิมมองเห็น carapace ชดัเจน การวดัความยาวเหยียด เร่ิมวดัตัง้แต่ปลายสดุของกรีไปจนถึงสว่น
ปลายสดุของหาง (telson)  

3. ศกึษาลกัษณะความแตกตา่งระหวา่งเพศภายนอก  
 น าตวัอยา่งกุ้งเมดซูาจากการสุม่ตวัอยา่งกุ้งเมดซูาโดยไมแ่ยกเพศ และขนาด จ านวน 50 ตวั จากหวัข้อที่ 2 

มาศกึษาลกัษณะภายนอก ที่สามารถใช้ในการระบเุพศได้เพื่อให้ทราบถึงความแตกตา่งระหวา่งเพศผู้  และเพศเมีย โดย
ใช้การสงัเกตความแตกตา่งที่พบบนกุ้งแตล่ะตวัได้แก่ ส ีลวดลายบนล าตวั ความกว้างของล าตวั ลกัษณะของกรี 

4. ศกึษาสแีละลวดลายภายนอกที่พบในขณะส ารวจ 
 น าตวัอยา่งกุ้งเมดซูาจากการสุม่ตวัอยา่งกุ้งเมดซูาโดยไมแ่ยกเพศ และขนาด จ านวน 50 ตวั จากหวัข้อที่ 3 

ที่ใช้ในการศกึษาลกัษณะความแตกตา่งระหว่างเพศ มาสงัเกตความแตกต่างของสีและลวดลายที่ปรากฏบนกุ้ งแต่ละ
ตวั โดยท าการบนัทึกสีบนล าตวัที่ปรากฏ และลวดลายที่พบบนกุ้ งแต่ละตวัแล้วจึงท าการจดัแบ่งกุ้ งที่มีลกัษณะของสี
และลวดลายออกเป็นกลุม่ๆแยกจากกนั เพื่อศกึษาวา่กุ้งชนิดนีม้ีลกัษณะของสสีนั และลวดลายที่แตกต่างกนัหรือไม ่ 

5. ศกึษาผลของการเลีย้งกุ้งเมดซูาในท่ีกกัขงัโดยไมม่แีมงกะพรุนเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
 ขัน้ตอนตอ่ไปสุม่ตวัอยา่งกุ้งเมดซูาโดยไมแ่ยกเพศ และขนาด จ านวน 24 ตวั จาก 50 ตวั ท่ีได้ท าการบนัทกึ

ข้อมลูของกุ้งเมดซูาในหวัข้อที่ 2-4 เรียบร้อยแล้ว น ามาเลีย้งในตู้ เลีย้งที่ตดิตัง้ระบบกรองไว้ เพื่อศกึษาวา่กุ้งเมดซูาที่พบ
อาศยัอยูร่่วมกบัแมงกะพรุนสามารถอาศยัอยูไ่ด้อยา่งอิสระโดยไมจ่ าเป็นต้องอยู่ร่วมกบัแมงกะพรุนได้หรือไม่โดยเลีย้ง
กุ้ งเมดูซาในตู้กระจกขนาด 36×24×12 นิว้ จ านวน 3 ตู้  มีระบบกรองนอกตู้  ใช้สาหร่ายเม็ดพริกไทย (Caulerpa 
lentillifera J. Agardh, 1837) เป็นตวับ าบดัน า้ แตล่ะตู้แบง่ออกเป็น 8 ช่อง ช่องละ 9×12 นิว้ ร่วมทัง้หมดมีช่องส าหรับ
เลีย้งกุ้ ง 24 ช่อง แต่ละช่องเลีย้งกุ้ งเมดซูาจ านวน 1 ตวั โดยภายในของทุกตู้มีการจ าลองแหลง่หลบซ่อนต่างๆ เช่น  
พู่เชือกฟาง ก้อนหิน ใช้เนือ้กุ้ งขาว (Litopenaeus vannamei) สบัเป็นอาหาร เปลี่ยนถ่ายน า้ 10-30 เปอร์เซ็นต์ ทุก
สปัดาห์ ใช้ระยะเวลาในการเลีย้ง 4 เดือน (ธันวาคม พ.ศ. 2558 - มีนาคม พ.ศ. 2559) ระหว่างการเลีย้งเวลา 9:00-
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10:00 น. และ 15:00-16:00 น. ของทุกวนัให้สงัเกตพฤติกรรมของกุ้ งเมดูซา เช่น การกินอาหาร สีและลวดลายที่
เปลีย่นไป การลอกคราบ จากนัน้ท าการจดบนัทกึข้อมลูที่สงัเกตได้ในแตล่ะวนั 

6. การวเิคราะห์ข้อมลู 
 น า้หนกั และความยาวเหยียดของตวัอยา่งกุ้ง ท่ีชัง่และวดัในแต่ละครัง้ที่มีการเก็บตวัอย่าง จะถกูน ามาหา

คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้วท าการเปรียบเทียบขนาด และน า้หนกัของตวัอย่างที่พบความ
แตกต่างระหว่างเพศที่พบจากการสงัเกตลกัษณะภายนอก จะถกูน าไปบรรยายถึงความแตกต่างที่สามารถใช้ในการ
แยกเพศโดยใช้รูปภาพมาประกอบ สี และลวดลายภายนอกที่พบในขณะส ารวจน ามาบรรยายลกัษณะของสีสนั และ
ลวดลายที่แตกตา่งกนั ผลของการเลีย้งกุ้งเมดซูาในท่ีกกัขงัโดยไมม่ีแมงกะพรุนเป็นที่อยู่อาศยั เช่น การกินอาหาร การ
ลอกคราบ น า้หนกัก่อนและหลงัการทดลองเลีย้ง น ามาบรรยายให้เห็นพฤติกรรมและการเจริญเติบโตของกุ้งเมดซูา 
 

ผลและอภปิราย 
1. ผลการศกึษา 

จากการสุม่ตวัอย่างแมงกะพรุนทัง้สิน้ 4 ครัง้ พบจ านวนกุ้ งเมดซูาที่พบเฉลี่ยในแมงกะพรุน 1 ตวั ในวนัที่ 4 
มีนาคม 2559 มากที่สดุจ านวน 197.1 ตวั วนัที่ 28 กนัยายน มีจ านวนกุ้ งเมดซูาน้อยที่สดุ และจ านวนกุ้ งจะเร่ิมมี
จ านวนเพิ่มขึน้ในวนัท่ี 25 ตลุาคม 2559 ดงัภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 จ านวนกุ้งเมดซูาที่พบเฉลีย่ในแมงกะพรุน 1 ตวั จากการสุม่ตวัอยา่งแมงกะพรุนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 
 

 จ านวนและเพศของกุ้ งเมดูซาที่พบอาศยัอยู่ร่วมกับแมงกะพรุนหนงั จ านวน 10 ตวั จากการสุ่มตวัอย่าง
แมงกะพรุนทัง้สิน้ 4 ครัง้ ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 มากที่สดุจ านวน 1,971 ตวั พบเป็นลกูกุ้ งจ านวน 1,325 ตวั วนัที่ 28 
กนัยายน มีจ านวนกุ้งเมดซูาน้อยที่สดุ และจ านวนกุ้งจะเร่ิมมีจ านวนเพิ่มขึน้ในวนัท่ี 25 ตลุาคม 2559 ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 จ านวนและเพศของกุ้งเมดซูาที่พบอาศยัอยูร่่วมกบัแมงกะพรุนหนงั จ านวน 10 ตวั จากการสุม่ตวัอยา่ง
แมงกะพรุนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

 ขนาดความยาวเหยียดของกุ้ งเมดูซาพบว่ามีตัง้แต่ 7.00 จนถึง 31.63 มิลลิเมตร ในครัง้ที่ 1 จากการสุ่ม
ตวัอย่างมาจ านวน 50 ตวั กุ้ งเมดซูามีความยาวเหยียดเฉลี่ย 15.18±3.66 มิลลิเมตร ครัง้ที่ 2 จากการสุม่ตวัอย่างมา
จ านวน 50 ตวั กุ้ งเมดซูามคีวามยาวเหยยีดเฉลีย่ 18.49±5.31 มิลลเิมตร ครัง้ที่ 3 จากการสุม่ตวัอยา่งมาจ านวน 50 ตวั 
กุ้ งเมดูซามีความยาวเหยียดเฉลี่ย 18.26±3.31 มิลลิเมตร และครัง้ที่ 4 จากการสุ่มตัวอย่างมาจ านวน 50 ตัว  
กุ้งเมดซูามีความยาวเหยียดเฉลีย่ 19.24±3.85 มิลลเิมตร ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ความยาวเหยียดเฉลีย่ ความยาว carapace เฉลีย่ของกุ้งเมดซูาที่พบอาศยัอยูร่่วมกบัแมงกะพรุนหนงั 
จ านวน 10 ตวั จากการสุม่ตวัอยา่งแมงกะพรุนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

 

 น า้หนักเฉลี่ยของกุ้ งเมดูซาที่พบอาศัยอยู่ร่วมกับแมงกะพรุนหนัง จ านวน 10 ตัว จากการสุ่มตัวอย่าง
แมงกะพรุนทัง้สิน้ 4 ครัง้ พบว่าวนัที่ 25 ตลุาคม 2559 มีน า้หนกัมากที่สดุ 0.0795 มิลลิกรัม และวนัที่ 16 ธันวาคม 
2558 มีน า้หนกัน้อยที่สดุ 0.0295 มิลลกิรัม ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 น า้หนกัเฉลีย่ของกุ้งเมดซูาที่พบอาศยัอยูร่่วมกบัแมงกะพรุนหนงั จ านวน 10 ตวั จากการสุม่ตวัอยา่ง
แมงกะพรุนทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

 
ลกัษณะความแตกตา่งระหวา่งเพศภายนอก 

ผลจากการสงัเกตลกัษณะของรูปร่างภายนอกของกุ้งเมดซูาด้วยตาเปลา่ พบว่ามีจุดสงัเกตที่สามารถใช้แยก
เพศผู้และเพศเมียออกจากกันได้โดยง่ายเมื่อกุ้ งมีขนาดความยาวเหยียดมากกว่าหรือเท่ากับ 15 มิลลิเมตร โดยจุด
สงัเกตที่ใช้แยกเพศ คือ  

1.  ขนาดและรูปร่างของกุ้ ง เมื่อมองจากด้านบน พบว่าเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้  เพศผู้มีรูปร่างเล็กเรียว
จากสว่นหวัไปยงัปลายหาง ความกว้างของสว่นหวัและช่องท้องบริเวณปล้องที่ 1-3 เมื่อมองจากด้านบน ความกว้าง
ของสว่นหวัและช่องท้องบริเวณปล้องที่ 1-3 ของเพศเมียมีขนาดที่กว้างกว่าเพศผู้  เมื่อน ามาวางเทียบกนักบัเพศผู้จะ
เห็นวา่เพศเมียมีขนาดของ ความกว้างของสว่นหวัและความกว้างของช่องท้องที่มากกวา่เพศผู้อยา่งชดัเจน (ภาพที่ 5) 

2.  รูปร่างและขนาดของกรี เพศผู้มีกรีเป็นรูปสามเหลีย่มขนาดเลก็และเรียวยาวกวา่เพศเมีย เพศเมียมีกรีเป็นรูป
สามเหลีย่มขนาดใหญ่แตม่ีขนาดที่สัน้กวา่เพศผู้  (ภาพที่ 6 ภาพท่ี 7) 

3.  สแีละลวดลายบนเปลอืกบริเวณหวัและล าตวั พบวา่เพศเมียมีสสีนัท่ีหลากหลายและลวดลายที่มากกว่าเพศ
ผู้  โดยที่เพศเมียมีแถบเส้นสีขาวคาดตามสว่นต่าง ๆ เร่ิมจากสว่นหวับริเวณใกล้ดวงตามีลายเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว 
บริเวณ post-rostral carina มีแถบสีขาวพาดตามขวางของ carapace ระหว่างลายสามเหลี่ยมและแถบสีขาวนี ้จะมี
แถบสีขาวสัน้ๆอยู่ ถดัมามีจุดสีขาว 4-5 จุดอยู่บริเวณด้านข้างของ carapace ระหว่างรอยต่อบริเวณ gastric region 
และ บริเวณ cardiac region บริเวณสว่นท้องเร่ิมจากปล้องที่ 1 มีลายสีขาวเป็นรูปสามเหลี่ยมมีจุดเล็ก ๆ สีเดียวกบั 
สตีวัอยูต่รงกลาง ลกัษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ปล้องที่ 2-4 มีแถบเส้นสีขาวพาดขวางล าตวัอยู่บริเวณขอบเปลือก สว่น
ท้องปล้องที่ 5-6 ใสไม่มีลวดลาย uropods และ telson ใสไม่มีสี ด้านข้างของล าตวัมีแถบเส้นสีขาว 2-4 แถบ บริเวณ
รอยต่อของปล้องตัง้แต่ปล้องที่ 1-4 ส่วนสุดท้ายเป็นบริเวณขามีแถบสีขาวสลบัสีเดียวกับที่ปรากฏบนตัวกุ้ งเพศผู้  
พบเฉพาะใสไม่มีสี เมื่อมองจากด้านบนมีแถบลายสีขาว 1 แถบ ที่ไม่ค่อยชัดเจนพาดตามแนวยาวของล าตวัตัง้แต ่
post-rostral carina จนถึง 6th abdominal segment 
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ภาพที่ 5 เมื่อน าเพศผู้และเพศเมยีมาเทียบกนั ด้านบนเพศเมยี ด้านลา่งเพศผู้  

                         

ภาพที่ 6 ลกัษณะกรีของเพศผู้       ภาพที่ 7 ลกัษณะกรีของเพศเมีย 
 

ลวดลายและสภีายนอกที่พบในขณะส ารวจ  
ผลจากการเปรียบเทียบสีพืน้ล าตวัและลวดลายบนล าตวั ระหว่างกุ้ งเพศผู้และเพศเมีย แสดงให้เห็นอย่าง

ชดัเจนวา่ เพศผู้และเพศเมีย มีความแตกตา่งของส ีและลวดลายแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน และสามารถแบ่งเป็นกลุม่ได้ 
โดยใช้สพีืน้ล าตวัและลวดลายบนล าตวั ดงันี ้คือ 

1. เพศผู้จะไมพ่บวา่มีความแตกตา่งของสแีละลวดลาย ทกุตวัมีล าตวัใส และเมื่อมองจากด้านบนจะสงัเกตพบ
แถบสีขาวหนึ่งแถบ ที่ไม่ค่อยชดัเจนพาดกลางล าตวัตามแนวยาวตัง้แต่ post-rostral carina จนถึง 6th abdominal 
segment (ภาพท่ี 5) 

2. เมื่อพิจารณาสีพืน้ล าตวัของเพศเมีย พบว่าเพศเมียมีสีพืน้ล าตวัที่แตกต่างกนัออกไป ดงันีค้ือใส สีครีมออก
เหลอืงทอง สส้ีมออ่น สนี า้ออ่นหรือน า้ตาลเข้ม และสแีดง ซึง่สแีดงเป็นสพีืน้ล าตวัที่พบมากที่สดุในการศกึษาในครัง้นี  ้

3. ลวดลายบนล าตวัของเพศเมีย พบวา่เพศเมียที่มีสลี าตวัสเีดียวกนั จะมีลวดลายบนล าตวัที่เป็นแถบ จุด และ
ความชดัเจนของลวดลาย และจดุเหลา่นีค้ล้ายคลงึกนั แบง่ได้ออกเป็น 5 กลุม่ คือ 

3.1 ลวดลายเป็นแถบและจดุสขีาวอยา่งชดัเจน การเรียงตวัของลวดลายมีความเป็นระเบียบ พบวา่ลวดลายมี
สีขาวที่คมชดัตดักบัสีล าตวัอย่างชดัเจน ต าแหน่งของแถบและจุดเรียงเป็นระเบียบ แถบสีขาวหนาชดัเจน มีจุดเล็กสี
ขาว กรีใสไมม่ีส ี 

 บริเวณ gastrofrontal groove มีลวดลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมมุฉากสีขาวหนาชดัเจน บริเวณ post-
rostral carina มีแถบสีขาวหนาพาดตามขวางของ carapace ระหว่างลายสามเหลี่ยมและแถบสีขาวบริเวณ post-
rostral Carina จะมีแถบสขีาวขนาดเลก็บางวางเรียงเป็นแนวอกัษรภาษาองักฤษตวั C ตอ่กนัจากด้านซ้ายไปขวา โดย
ที่แตล่ะแถบจะมีระยะหา่งเลก็น้อย  

 ด้านข้างของ carapace ระหวา่งรอยตอ่บริเวณ gastric region และ บริเวณ cardiac region มีจุดสีขาว
ขนาดเลก็ 4-5 จดุ กระจายตวัไมเ่ป็นระเบียบ ปล้องที่ 1 ของสว่นท้อง มีลายสีขาวเป็นรูปสามเหลี่ยมมมุฉากมีจุดเล็กๆ 
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สเีดียวกบัสพีืน้ล าตวัอยู่ภายในตรงกลางของรูปสามเหลี่ยมมมุฉาก ปล้องที่ 2-4 ในแต่ละปล้องมีแถบสีขาวพาดขวาง
ล าตวับริเวณขอบเปลอืกด้านฝ่ังหาง ปล้องที 5-6 ใสไมม่ีลวดลาย  

 ด้านข้างของล าตวับริเวณรอยตอ่ของแตล่ะปล้องตัง้แต่ปล้องที่ 1-4 มีแถบเส้นสีขาว 2-4 แถบ บริเวณขา
มีแถบสขีาวเรียงสสีลบักบัใสอยา่งเป็นระเบียบและชดัเจน พบในเพศเมียสพีืน้ล าตวัสนี า้ตาลมากที่สดุ (ภาพท่ี 6) 
 3.2 ลวดลายเป็นเส้นสีขาวขนาดสัน้ไม่เข้ม จุดสีขาวขนาดเล็กมีความชัดเจนเล็กน้อย การเรียงตวัของ
ลวดลายกระจายไมเ่ป็นระเบียบ กรีใสไมม่ีสี carapace มีเส้นสขีาวบางๆขนาดเลก็ สัน้ ปรากฏกระจายไม่เป็นระเบียบ
ทัว่บริเวณ carapace บริเวณสว่นท้องปล้องที่ 1 ไมม่ีลวดลายปรากฏ  

ปล้องที่ 2-4 ในแตล่ะปล้องมีแถบเส้นสขีาวจางๆ และมีขอบเว้าแหวง่พาดขวางล าตวับริเวณขอบเปลือก
ด้านฝ่ังหาง และมีจดุเลก็ๆ สขีาวกระจายทัว่บริเวณปล้องที่ 2-4 ปล้องที 5-6 ใสไม่มีลวดลาย uropods และ telson ใส
ไม่มีสี บริเวณขามีจุดสีขาวจางๆ ขนาดเล็ก เรียงสีสลบักบัใสอย่างเป็นระเบียบ พบในเพศเมียสีพืน้ล าตวัสีครีมออก
เหลอืงทอง (ภาพที่ 7) 
 3.3 ลวดลายเป็นแถบและจุดสีเดียวกบัสีล าตวัมีความชดัเจนน้อย ปลายกรีมีสีพืน้ล าตวัปรากฏอยู่เล็กน้อย 
carapace มีสีพืน้ล าตวัที่จาง ไม่มีลวดลาย บริเวณสว่นท้องปล้องที่ 1-2 แต่ละปล้องมีแถบสีขาวล้อมรอบด้วยขอบสี
พืน้ล าตวั 2 แถบพาดขวางล าตวับริเวณขอบเปลอืกด้านฝ่ังหาง  

ปล้องที่ 3 มีจดุเลก็ๆสขีาวกระจายทัว่บริเวณของปล้องที่ 3 และมีแถบสขีาวบางๆ พาดขวางล าตวับริเวณ
ขอบเปลอืกด้านฝ่ังหาง ปล้องที่ 4-5 มีเพยีงสพีืน้ล าตวั ไมม่ีลวดลาย ปล้องที่ 6 ใสไมม่ีส ีuropods และ telson ใสไมม่ีส ี 

บริเวณขามีแถบสพีืน้ล าตวัจางๆ ขนาดเลก็เรียงตอ่กนัโดยมกีารเว้นระยะระหวา่งแถบเลก็น้อย ตัง้แตโ่คน
ขาจนถึงปลายขา uropods และ telson ใสไมม่ีส ีพบในเพศเมียสพีืน้ล าตวัสส้ีมออ่น (ภาพท่ี 8) 
 3.4 ลวดลายเป็นแถบสขีาวบางและสัน้ มีจดุสขีาวขนาดเล็ก กรีใสไม่มีสี มีแถบสีขาวหนาพาดตามขวางของ  
carapace บริเวณ post-rostral carina ด้านข้างของ carapace ทัง้ด้านซ้ายและด้านขวามีเส้นสีขาวขนาดเล็ก 1-2 
เส้น ระหว่างรอยต่อบริเวณ gastric region และ บริเวณ cardiac region มีจุดสีขาวขนาดเล็กกระจายทัว่บริเวณ 
gastric region 

ปล้องที่ 1-2 ของสว่นท้อง แต่ละปล้องมีแถบสีขาวเล็กสัน้ 2 แถบ และปล้องที่ 3 มีเส้นสีขาวขนาดเล็กที่
ไมช่ดัเจน พาดขวางล าตวับริเวณขอบเปลอืกด้านฝ่ังหาง ปล้องที่ 4 มีเพียงสพีืน้ล าตวั ไมม่ีลวดลาย ปล้องที่ 5-6 ใสไมม่ี
ลวดลาย uropods และ telson ใสไมม่ีส ีบริเวณขาใสไมม่ีส ีพบในเพศเมียสพีืน้ล าตวัสแีดง (ภาพที่ 9) 
 3.5 ใสไมม่ีส ีไมม่ีลวดลาย พบในเพศเมียใสไมม่ีส ี(ภาพที่ 10) 

                                         
                  ภาพที่ 5 เพศผู้  ใส                      ภาพที่ 6 เพศเมียสนี า้ตาล 
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                   ภาพที่ 7 เพศเมยีสคีรีมออกเหลอืงทอง             ภาพที่ 8 เพศเมียสส้ีมออ่น 

                   
      ภาพที่ 9 เพศเมียสแีดง     ภาพที่ 10 เพศเมีย ใส 

 

ผลของการเลีย้งกุ้งเมดซูาในท่ีกกัขงัโดยไมม่ีแมงกะพรุนเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
จากการก าหนดระยะเวลาเลีย้งไว้ที่ 4 เดือน น ากุ้ งเมดูซามาใช้ในการทดลองจ านวน 24 ตวั เมื่อสิน้สดุการ

ทดลองพบว่า กุ้ งเมดูซามีอตัราการรอด 41.66 เปอร์เซ็นต์ อตัราการตายปกติ 20.84 เปอร์เซ็นต์ อตัราการตายที่
ผิดปกติ (กระโดดออกมาตายนอกตู้ เลีย้ง) 37.50 เปอร์เซ็นต์ น า้หนักเฉลี่ยของกุ้ งเมดูซาก่อนการทดลอง 
0.0510±0.009 กรัม เมื่อสิน้สดุการทดลองมีน า้หนกัเฉลี่ยอยู่ที่ 0.0520±0.008 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ยก่อนการ
ทดลอง 16.43±1.62 มิลลเิมตร เมื่อสิน้สดุการทดลองมีความยาวเหยียดเฉลีย่ 16.47±1.63 มิลลเิมตร ตลอดระยะเวลา
การเลีย้งมีการลอกคราบทัง้หมดจ านวน 15 ตวั ในจ านวน 15 ตวั มีการลอกคราบ 1 ครัง้ จ านวน 11 ตวั ลอกคราบ 2 
ครัง้ จ านวน 4 ตวั ระยะการลอกคราบเฉลีย่หา่งกนั 19 วนั กุ้ งเมดซูาที่ไมม่ีการลอกคราบทัง้หมดจ านวน 9 ตวั  

พฤติกรรมการปรับตวัของกุ้ งเมดซูาใน 7 วนัแรก มกัหลบและซ่อนตวัโดยเลือกอาศยัตามวสัดุต่างๆ ที่ได้
จดัเตรียมไว้เช่น พูพ่ลาสติกสดี า ก้อนหิน เมื่อมีการรบกวนเกิดขึน้กุ้ งเมดซูายงัมีอาการตื่นตระหนกโดยการวา่ยน า้อยา่ง
รวดเร็วไปรอบๆตู้ เลีย้ง เมื่อเข้าสูว่นัท่ี 8 กุ้ งเมดซูายงัมีการหลบซอ่นอยูแ่ตอ่าการตื่นตระหนกเร่ิมลดลง เมื่อมีการรบกวน
เกิดขึน้จะไม่มีการว่ายน า้อย่างรวดเร็วไปรอบๆ ตู้ เลีย้งเพียงแค่ว่ายหลบอย่างช้าๆ การตอบสนองต่ออาหารที่ได้
จดัเตรียมไว้ของกุ้ งเมดซูา วนัแรกของการให้อาหารกุ้ งเมดซูามีการกินอาหารแต่ตอบสนองต่ออาหารค่อนข้างช้า  เมื่อ
เข้าสูว่นัที่ 5 ของการทดลอง กุ้ งมีการตอบสนองต่ออาหารที่ดีขึน้เพียงน าอาหารที่เตรียมไว้จุ่มลงไปในน า้เพียงไม่เกิน 
30 วินาที กุ้ งจะเร่ิมว่ายน า้ค้นหาอาหารและเข้ามาจับกิน แตกต่างจาก 4 วนัแรกที่จะต้องน าอาหารให้เข้าใกล้ตวั 
กุ้งเมดซูาถึงจะจบัอาหารกิน  

เวลากลางคืนกุ้ งเมดูซามีความตื่นตวัมากกว่าตอนกลางวนั สงัเกตจากที่กุ้ งมีการว่ายน า้ไปมาทัว่ทัง้ตู้ซึ่ง
แตกตา่งจากเวลากลางวนัท่ีกุ้ งมกัจะเลอืกเกาะอยูน่ิ่ง ๆ ตามวสัดทุี่อยู่ภายในตู้ เลีย้ง พบเป็นซากแห้งตายอยู่ข้างตู้ที่ใช้
เลีย้งจ านวน 9 ตวัคิดเป็นร้อยละ 37.50 เปอร์เซ็นต์ 
 

2. อภิปรายผล 
ขนาดความยาวเหยียด ความยาว carapace และน า้หนกั 
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จากผลการวิจยัพบว่ากุ้ งเมดซูาเป็นกุ้ งที่มีขนาดตัง้แต่ 7.00 จนถึง 31.63 มิลลิเมตร และข้อมลูน า้หนกัอยู่ที่
ระหว่าง 0.0195 จนถึง 0.3832 กรัม เมื่อน าข้อมลูขนาดความยาวล าตวัของกุ้ งมาพิจารณากบัข้อมลูน า้หนักพบว่ามี
ขนาดใกล้เคียงกบัการศกึษาของ Tariq (2015) ท่ีได้ท าการศกึษาลกัษณะภายนอกของกุ้งเมดซูาในบริเวณอ่าวอาหรับ
หรือทะเลแดง พบวา่กุ้งมีขนาดความยาวเหยียดอยู่ระหว่าง 1.2-4.0 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Bruce 
(1995) ท่ีพบวา่กุ้งเมดซูาจากประเทศออสเตรเลยีมีขนาดความยาวเหยียดอยูท่ี่ 47 มิลลเิมตร  
ลกัษณะความแตกตา่งระหวา่งเพศภายนอก  

จากผลการศกึษาลกัษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายพบว่ากุ้ งเมดซูาเพศผู้และเพศเมียมีลกัษณะความ
แตกต่างระหว่างเพศค่อนข้างชัดเจน จะสงัเกตเห็นได้ชัดเมื่อกุ้ งมีขนาดความยาวเหยียดมากกว่าหรือเท่ากั บ 15 
มิลลเิมตร โดยใช้การจ าแนกจากจดุที่สงัเกตเห็นได้ง่ายคือ สแีละลวดลายของร่างกายภายนอก เพศผู้พบเฉพาะใสไม่มี
สี เมื่อมองจากด้านบนมีแถบลายสีขาว 1 แถบพาดตามแนวยาวของล าตวัตัง้แต่ post-rostral carina จนถึง 6th 
abdominal segment แตกตา่งจากเพศเมียที่จะไมม่ีแถบเส้นสขีาวแตม่ลีวดลายในสว่นอื่นแทน ความกว้างของสว่นหวั
และช่องท้องบริเวณปล้องที่ 1-3 ของเพศเมียมีขนาดที่กว้างกว่าเพศผู้  เพศเมียมีกรีเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่แต่มี
ขนาดที่สัน้กวา่เพศผู้  เพศผู้มีกรีเป็นรูปสามเหลีย่มขนาดเลก็แตเ่รียวยาวกวา่เพศเมียสอดคล้องกบั Xu & Li (2015) ท่ีได้
ศกึษากุ้งในวงศ์ Hippolytidae บริเวณทะเลของประเทศจีน 
สแีละลวดลายภายนอกที่พบในขณะส ารวจ 

ผลจากการส ารวจกุ้ งเมดูซาพบว่ามีสีอยู่ด้วยกัน 4 สี คือ สีส้ม สีแดง สีน า้ตาล สีครีม และใสไม่มีสี ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Xu & Li (2015) ที่พบว่ามีสีแดง สีน า้ตาล สีด า และจุดสีขาว โดยมีสีที่ใกล้เคียงกับ
การศกึษาในครัง้นีค้ือ สแีดง สนี า้ตาล ซึ่งเป็นโทนสีที่พบได้ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่กุ้ งได้อาศยัอยู่ เช่น สาหร่าย 
กองหินหรือตามพืน้ผิวต่างๆ (Bauer, 1981) ในส่วนของลวดลายภายนอกมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วนกับ
การศึกษาของ Bruce, (1995) ที่ได้ศึกษาลวดลายของกุ้ งเมดูซาในประเทศออสเตรเลีย มีจุดสีขาวและสีด าทัว่ทัง้
ร่างกายภายนอกที่เพิ่มเติมขึน้มา แต่ลวดลายในสว่นอื่นมีความคล้ายคลงึกับ  Bauer, (1981) ความแตกต่างของ
ลวดลายในบางจดุมีผลมาจากความแตกตา่งของแหลง่ที่อยูอ่าศยัของกุ้งในขณะนัน้ (Hacker & Madin, 1991) 
ผลของการเลีย้งกุ้งเมดซูาในท่ีกกัขงัโดยไมม่ีแมงกะพรุนเป็นท่ีอยูอ่าศยั  

จากผลการทดลองในระยะเวลา 4 เดือน กุ้ งเมดซูาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศยัร่วมกับ
แมงกะพรุนแสดงให้เห็นว่า กุ้ งเมดซูาไม่ได้มีความจ าเพาะที่จะต้องอาศยัอยู่กบัแมงกะพรุนเสมอไป ซึ่งคล้ายคลงึกับ 
Yang, (2005) ท่ีได้ท าการศกึษาระยะพฒันาการของตวัออ่นกุ้งเมดซูา จากวิธีการทดลองที่จะต้องน ากุ้งเมดซูามาเลีย้ง
เพื่อให้ได้ไขโ่ดยที่ไมไ่ด้เลีย้งร่วมกบัแมงกะพรุน ท าให้สนบัสนนุได้ว่า กุ้ งเมดซูาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อิสระโดยไม่มี
แมงกะพรุน ซึ่งการที่พบว่ากุ้ งเมดูซาอาศัยร่วมกับแมงกะพรุนนัน้ คาดว่ามีจุดประสงค์ประการหนึ่งเพื่อการจับคู่  
ผสมพนัธุ์  (Ohtsuka et al., 2009) โดยอาศยัแมงกะพรุนที่มีพืน้ที่จ ากัด ท าให้เพศผู้และเพศเมียมีโอกาสในการ  
จบัคูผ่สมพนัธุ์เพิ่มมากขึน้  

เมื่อระยะเวลาในการทดลองเลีย้งผ่านไป 1 สปัดาห์ ระหว่างการทดลองเลีย้งกุ้ งเมดซูาพบว่า สีของร่างกาย
ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรับเปลี่ยนสีผิวของร่างกายภายนอกให้ใกล้เคียงกบัสภาพแวดล้อมที่มนัอาศยั
อยู่ ซึ่งผลการทดลองมีความคล้ายคลงึกบัการผลทดลองของ  Hacker & Madin (1991) ที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบักุ้ ง
สกุล Latreutes ซึ่งเป็นสกุลเดียวกบักุ้ งเมดูซา และพบว่ากุ้ งนัน้มีการเปลี่ยนสีให้มีโทนสีที่ใกล้เคียงกบัสีพืน้หลงั เพื่อ
หลบอ าพรางจากศตัรูผู้ลา่  
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กุ้งเมดซูามีการตอบสนองตอ่อาหารเป็นอย่างดีสว่นในธรรมชาตินัน้ยงัไม่มีการศึกษาว่ากุ้ งเมดซูาที่มาอาศยั
ร่วมกบัแมงกะพรุนกินอะไรเป็นอาหารแต ่Takao et al. (2014) ได้ศึกษาว่ามีศตัรูตามธรรมชาติชนิดใดที่กินโพลิปของ
แมงกะพรุนวงเดือนเป็นอาหาร พบวา่หนึง่ในนัน้มีกุ้ งเมดซูาที่เลือกกินโพลิปของแมงกะพรุนวงเดือน จึงแสดงให้เห็นได้
วา่โพลปิของแมงกะพรุนเป็นหนึง่ในอาหารที่กุ้ งเมดซูาเลอืกกิน 
 
บทสรุป 

จากผลการวิจยัในครัง้นีพ้บกุ้งเมดซูาที่เก็บบริเวณชายฝ่ังทะเลชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ (หมูบ้่านชาวประมงบาง
เก่า) เมื่อ วนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วนัที่ 4 มีนาคม วนัที่ 28 กนัยายน และวนัที่ 25 ตลุาคม พ.ศ. 2559 มีขนาด
ความยาวเหยียดตัง้แต่ 7.00 มิลลิเมตร จนถึง 31.63 มิลลิเมตร มีลกัษณะความแตกต่างระหว่างเพศค่อนข้างชดัเจน
สงัเกตเห็นได้ เมื่อกุ้ งมีขนาดความยาวเหยียดมากกว่าหรือเท่ากบั 15 มิลลิเมตร โดยใช้การจ าแนกจากสีและลวดลาย
ของเปลือก เพศผู้พบเฉพาะใสไม่มีสี เมื่อมองจากด้านบนมีแถบลายสีขาว 1 แถบ พาดตามแนวยาวของล าตวัตัง้แต ่
post-rostral carina จนถึง 6th abdominal segment แตกตา่งจากเพศเมียที่จะไมม่ีแถบเส้นสขีาวแตม่ีลวดลายในสว่น
อื่นแทน ความกว้างของสว่นหวั และช่องท้องบริเวณปล้องที่ 1-3 ของเพศเมียมีขนาดที่กว้างกวา่เพศผู้  เพศเมียมีกรีเป็น
รูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่แต่มีขนาดที่สัน้กว่าเพศผู้  เพศผู้มีกรีเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กแต่เรียวยาวกว่าเพศเมีย  
กุ้งเมดซูาเพศเมียมีสีอยู่ด้วยกนั 4 สี คือ สีส้ม สีแดง สีน า้ตาล สีครีม และใสไม่มีสี เพศผู้พบใสไม่มีสี ผลของการเลีย้ง  
กุ้ งเมดูซาในที่กกัขงัโดยไม่มีแมงกะพรุนเป็นที่อยู่อาศยัที่ระยะเวลา 4 เดือน พบว่ากุ้ งเมดูซาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้
โดยไมจ่ าเป็นต้องอาศยัร่วมกบัแมงกะพรุน  
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การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและแนวปะการังธรรมชาต ิ 
Comparison of fish communities on ship wreck and natural reef 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาเปรียบเทียบประชาคมปลาที่อาศยับริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลอืง ภายหลงัการจดัวางเรือ

ตัง้แตเ่ดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พบปลาบริเวณเรือพระทองทัง้หมด 69 ชนิด จาก 30 
ครอบครัว มีความหนาแน่นเท่ากับ 1,083 ตัว/ 200 ตารางเมตร พบกลุ่มปลากินปลา (piscivore) กลุ่มปลากิน 
แพลงก์ตอน (planktivore) และกลุม่ปลากินสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั (invertivore) เป็นกลุม่ที่มีสดัสว่นมากใกล้เคียงกนั 
ขณะที่ปลาบริเวณกองปลาเหลืองพบทัง้หมด 93 ชนิด จาก 24 ครอบครัว มีความหนาแน่นเท่ากบั 439 ตวั/ 200  
ตารางเมตร และพบกลุม่ปลากินแพลงก์ตอน (invertivore) เป็นกลุม่ที่มีสดัสว่นมากที่สดุ ผลการวิเคราะห์การจดักลุม่
ประชาคมปลาด้วยวิธี Multidimensional Scaling (MDS) แสดงให้เห็นวา่ ประชาคมปลาที่พบบริเวณเรือพระทองและ
บริเวณกองปลาเหลอืงมีความแตกตา่งกนั ส าหรับความแตกต่างของปลาทัง้สองบริเวณ เป็นผลมาจากความแตกต่าง
ของลกัษณะทางชีวภาพและกายภาพระหว่างเรือพระทอง และกองปลาเหลือง อย่างไรก็ดี หากระยะเวลาการจมตวั
ของเรือมากพอ ตวัเรือจะเกิดการเปลีย่นแปลงสภาพทางด้านกายภาพและชีวภาพ ท าให้มีลกัษณะของพืน้ที่ใกล้เคียง
กบัแนวปะการังธรรมชาติ สง่ผลท าให้ปลาที่พบมีโอกาสที่จะความคล้ายกนั 
ค าส าคัญ : แหลง่ที่อยูอ่าศยั, ปลา, เรือพระทอง, กองปลาเหลอืง 

Abstract 
A comparison of fish communities in two difference areas was made between ship wreck  

(Ex-H.T.M.S Phra Thong) and adjacent natural reef (Pla-Leung pinnacle) from April 2014 to November 
2015. The total number of species and density from Phra Thong wreck was 69 species and 1,083 
individual/ 200 squaremeters respectively while 93 species and 439 individual/ 200 squaremeters was 
found on Pla-Leung pinnacle. Moreover the major group on Phra Thong wreck was piscivore, planktivore 
and invertivore while Pla-Leung pinnacle was invertivore. Considering from multidimensional scaling 
(MDS), the result figured that fish communities on Phra Thong wreck and Pla-Leung were dissimilar due to 
the difference biological and physical characteristic between these two areas. However in the long term, 
the wreck was expected to change overtime with physical and biological development that will enhance 
the wreck become more characteristically natural, resulting to similar communities of fish at these two 
habitats. 
Keywords : Habitat, Fish, Phra Thong wreck, Pla-Leung pinnacle 
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บทน า 
 ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหลง่ของทรัพยากรที่มีความส าคญัต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก รวมทัง้มนุษย์ เป็น
ระยะเวลากวา่หลายร้อยปีที่มนษุย์เรียนรู้การน าทรัพยากรจากทะเลและมหาสมทุรมาใช้ประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ  แตจ่าก
ตวัเลขที่เพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรทัว่โลกในปัจจุบนั กลบักลายเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดปริมาณของความต้องการใช้
ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขึน้ ซึง่สวนทางกบัขีดความสามารถในการฟืน้ตวัโดยธรรมชาติของทรัพยากรทางทะเล สง่ผลให้
เกิดความเสือ่มโทรมของตวัทรัพยากรทางทะเล รวมถึงสภาพแวดล้อมในทะเล ดงันัน้ แนวคิดในการแก้ไขปัญหา และ
ลดผลกระทบจากปริมาณการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลหลากหลายวิธีจึงถกูคิดค้นขึน้ รวมถึงการสร้างแหลง่ที่อยู่
อาศยัจ าลองให้กบัสตัว์ทะเล โดยใช้วสัดตุา่ง ๆ หรือที่เรียกวา่ การจดัสร้างปะการังเทียม ซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อเพิ่ม
แหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่สตัว์ทะเล และลดปริมาณการเข้าไปใช้ประโยชน์บริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติของสตัว์ทะเล 
 ส าหรับประเทศไทย หนว่ยงานภาครัฐที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการดแูลทรัพยากรทางทะเล รวมทัง้ภาคเอกชนที่มี
ความใสใ่จในการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้มีการน าเอาแนวคิดของการจดัสร้างปะการังเทียมมาประยกุต์ใช้ใน
หลายพืน้ท่ีชายฝ่ังของประเทศ ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการจดัสร้างที่แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที่ เช่น เพื่อฟืน้ฟูแนวปะการัง
ธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวด าน า้ หรือเพื่อป้องกนัการท าลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง 
เป็นต้น และได้มีการออกแบบ และผลิตปะการังเทียมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในวตัถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น 
ปะการังเทียมทรงลกูบาศก์ ปะการังเทียมทรงโดม ซึง่เป็นรูปแบบท่ีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย หรือปะการังเทียมจาก
วสัดเุหลอืใช้ตา่ง ๆ  
 เรือรบที่ปลดระวาง เป็นปะการังเทียมที่มาจากวสัดเุหลือใช้รูปแบบหนึ่งที่นิยมน ามาจัดวาง เนื่องจากบรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการจดัสร้างปะการังเทียมได้หลายวตัถปุระสงค์ เช่น ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยการเป็น
แหล่งที่อาศยัให้แก่สตัว์ทะเลหลากหลายชนิด และด้านการลดผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวด าน า้ โดยการเป็น
แหล่งด าน า้แห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณนกัท่องเที่ยวด าน า้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณแนวปะการังได้ อย่างไรก็ดี  
แม้ปัจจุบนัจะมีการจดัสร้างปะการังเทียมจากเรือรบที่ปลดระวางในหลายพืน้ที่ แต่กลบัมีงานวิจยัที่เก่ียวข้องถึงสิ่งที่
เกิดขึน้ภายหลงัการจดัสร้างปะการังเทียมอยู่เป็นจ านวนน้อย นอกจากนีย้งัคงมีการถกเถียงถึงความสามารถในการ
เป็นแหลง่ที่อยูใ่ห้กบัสตัว์ทะเลของปะการังเทียม ดงันัน้ จึงได้มีการศึกษาเพื่อหาค าตอบในเร่ืองของการเป็นแหลง่ที่อยู่
อาศยัทดแทนแหล่งที่อยู่อาศยัเดิมตามธรรมชาติ ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีจ้ะช่วยให้มีความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึน้
ภายหลงัการสร้างปะการังเทียมมากยิ่งขึน้ และเป็นองค์ความรู้เพื่อในการจดัสร้างปะการังเทียมที่จะเกิดขึน้ต่อไปใน
อนาคต 
 

วิธีการ 
พืน้ท่ีท าการศกึษา 

เรือหลวงพระทอง เป็นเรือยกพลขนาดใหญ่ (landing ship, tank) ตวัเรือมีความยาว 98.10 เมตร และความ
กว้าง 15 เมตร ถูกจัดวางบริเวณด้านทิศตะวนัตกของเกาะพระทอง (พิกัด ละติจูด 9 องศา 6.988 ลิปดาเหนือ, 
ลองจิจูด 98 องศา 10.345 ลิปดา ตะวนัออก) ในวนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 (มีอายกุารจมตวัใต้น า้ 1 เดือน ในช่วง
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เร่ิมท าการศกึษา) ที่ระดบัความลกึ 27 เมตร ตวัเรือวางตวัใต้น า้ในลกัษณะพลกิคว า่ หนัสว่นของท้องเรือขึน้สูด้่านบนซึง่
มีสาเหตมุาจากข้อผิดพลาดในขัน้ตอนของการจดัวางเรือ 

กองปลาเหลือง เป็นกองหินใต้น า้ วางตวักระจดักระจายสลับกบัลานทราย มีแนวปะการังที่มีความสมบรูณ์
ปกคลมุกองหิน มีระดบัความลกึประมาณ 28-30 เมตร (พิกดั ละติจูด 9 องศา 7.488 ลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 98 องศา 
11.363 ลปิดา ตะวนัออก) 
 

 
 

ภาพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษา
 

อปุกรณ์และวิธีการ 
 อปุกรณ์ 

1. อปุกรณ์ด าผิวน า้ ประกอบด้วย หน้ากากด าน า้ ทอ่หายใจและตีนกบ 

2. กระดานจดบนัทกึข้อมลูใต้น า้ 

3. ถงัอากาศ และอปุกรณ์ด าน า้ลกึ 

4. กล้องวีดีโอใต้น า้ 

5. เส้นเทปความยาว 100 เมตร 
 วิธีการ 

- การเก็บข้อมลูปลา 
ท าการเก็บข้อมูลปลาที่พบบริเวณเรือพระทอง ด้วยวิธีการส ารวจส ามะโนประชากรปลาด้วยสายตา  

(Fish visual census method) ตามความยาวแนวทแยงของตวัเรือทัง้ 2 ด้าน ซึ่งมีความยาวประมาณด้านละ 100 
เมตร และก าหนดระยะการมองเห็นด้านข้าง 1 เมตร (คิดเป็นพืน้ที่ 200 ตารางเมตร) โดยด าน า้แบบ SCUBA ส ารวจ
ครอบคลมุบริเวณตวัเรือทัง้หมด รวมทัง้บริเวณพืน้ทรายด้านลา่งตวัเรือ ส าหรับบริเวณกองปลาเหลอืงใช้วิธีการวางเส้น 
เทป พร้อมจดข้อมลูปลาที่พบบนเส้นเทป ความยาว 100 เมตร จ านวน 2 เส้น ซึ่งมีความยาวเท่ากบัความแนวทแยง
ของตวัเรือพระทอง ระยะการมองเห็นด้านข้าง 1 เมตร จดบนัทึกชนิดและจ านวนปลาที่พบ พร้อมกบับนัทึกภาพขณะ
ท าการศกึษาด้วยกล้องวิดโีอใต้น า้ เพื่อน ามาตรวจสอบความถกูต้องในการจ าแนกชนิด โดยท าการเก็บข้อมลูทัง้หมด 5 
ครัง้ ได้แก่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 (หลงัการจดัวางเรือ 1 เดือน) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (หลงัการจดัวางเรือ 8 
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เดือน) เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 (หลงัการจดัวางเรือ 11 เดือน) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หลงัการจดัเรือ 14 
เดือน) และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (หลงัการจดัวางเรือ 20 เดือน) 

- การวิเคราะห์ข้อมลู 
ข้อมลูปลาที่ได้จากการเก็บข้อมลูบริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลืองจะจ าแนกโดยใช้คู่มือจ าแนกชนิด

ปลาของ อนวุตัิ สายแสง (2545), ภาสิณี เร่ียวพานิชกุล (2548), ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ และอนุวตัิ สายแสง (2550) 
และอกุกฤต สตภมูินทร์ (2550) นอกจากนีป้ลาแต่ละชนิดจะถกูจ าแนกเป็นกลุม่ โดยพิจารณาจากลกัษณะการหากิน
อาหารของปลาแต่ละชนิด โดยประยกุต์เกณฑ์ในการจดัแบ่งกลุม่ตามศึกษาของ Halpern and Floeter (2008) ได้
ทัง้หมด 5 กลุม่ดงันี ้

1. กลุม่ปลากินพืช (herbivore) เช่น สาหร่าย 
2. กลุม่ปลากินปลา (piscivore) 
3. กลุม่ปลากินแพลงก์ตอน (planktivore) เช่น แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสตัว์ 
4. กลุม่ปลากินโพลปิปะการัง (corallivore) 
5. กลุม่ปลากินสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั (invertivore) เช่น หมกึ หอย กุ้ง ป ู
ข้อมูลทัง้หมดจะถูกน าไปวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิความคล้ายคลึงแบบ Bray-Curtis (Bray-Curtis 

coefficient) เพื่อการวิเคราะห์การจดักลุม่ประชาคมปลาแตล่ะบริเวณด้วยวิธี Multidimensional Scaling (MDS) 
 

ผลและอภปิราย 
ความหลากหลายของชนิดปลา 
 ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาที่พบบริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลือง พบปลาทัง้หมด 
130 ชนิด จาก 37 ครอบครัว (family) โดยบริเวณเรือพระทองพบชนิดปลาทัง้หมด 69 ชนิด 30 ครอบครัว โดย
ครอบครัวปลาที่มีความหลากหลายมากที่สดุคือ ครอบครัวปลากะพง (Lutjanidae) พบทัง้หมด 7 ชนิด ครอบครัวปลา
ที่มีความหลากหลายรองลงมา ได้แก่ ครอบครัวปลาสลดิหิน (Pomacentridae) และครอบครัวปลากะรัง (Serranidae) 
พบปลาครอบครัวละ 6 ชนิด และครอบครัวปลาหางแข็ง (Carangidae) พบทัง้หมด 5 ชนิด ขณะที่บริเวณกองปลา
เหลอืงพบชนิดปลาทัง้หมด 93 ชนิด 24 ครอบครัว โดยครอบครัวปลาที่มีความหลากหลายมากที่สดุคือ ครอบครัวปลา
สลดิหิน (Pomacentridae) ซึง่พบทัง้หมด 15 ชนิด ครอบครัวปลาที่มีความหลากหลายรองลงมา ได้แก่ ครอบครัวปลา
นกขนุทอง (Labridae) ซึง่พบทัง้หมด 14 ชนิด และครอบครัวปลากะรัง (Serranidae) 10 ชนิด 
ความหนาแนน่ของปลา 
 ผลการศกึษาความหนาแนน่ของปลาที่พบบริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลืองพบว่า บริเวณเรือพระทอง
มีความหนาแนน่ของปลาที่พบ 1,083 ตวัตอ่ 200 ตารางเมตร ส าหรับครอบครัวปลาที่มีความหนาแนน่มากที่สดุบริเวณ
เรือพระทอง คือ ครอบครัวปลากะพง (Lutjanidae) ซึง่มคีวามหนาแนน่เทา่กบั 386 ตวัตอ่ 200 ตารางเมตร หรือคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 35.64 รองลงมา ได้แก่ ครอบครัวปลากล้วย (Caesionidae) และครอบครัวปลาหางแข็ง (Carangidae) 
ซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากบั 252 และ 237 ตวัต่อ 200 ตารางเมตร ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 23.27 และ 
21.88 ตามล าดบั ขณะที่บริเวณกองปลาเหลืองมีความหนาแน่นของปลาที่พบ 439 ตวัต่อ 200 ตารางเมตร ส าหรับ
ครอบครัวปลาที่มีความหนาแนน่มากที่สดุบริเวณกองปลาเหลือง คือ ครอบครัวปลากล้วย (Caesionidae) ซึ่งมีความ
หนาแน่นเฉลี่ยเท่ากบั 179 ตวัต่อ 200 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.77 รองลงมาได้แก่ ครอบครัวปลา
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สลดิหิน (Pomacentridae) และครอบครัวปลากะพง ซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากบั 97 และ 37 ตวั ต่อ 200 ตาราง
เมตร ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 22.01 และ 8.43 ตามล าดบั 
สดัสว่นของกลุม่ปลา 
 ผลการศกึษาสดัสว่นของกลุม่ปลาที่พบบริเวณเรือพระทองและกองปลาเหลอืงพบวา่ ปลาบริเวณเรือพระทอง
ประกอบด้วยกลุ่มปลา 3 กลุ่มหลัก (ภาพที่ 2) ได้แก่ กลุ่มปลากินปลา (piscivore) กลุ่มปลากินแพลงก์ตอน 
(planktivore) และกลุม่ปลากินสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงั (invertivore) โดยมีกลุม่ปลากินปลา (piscivore) เป็นกลุม่ที่มี
สัดส่วนมากที่สุด มีจ านวนตัวเฉลี่ย 462 ตัว หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.62 ขณะที่กลุ่มปลากินแพลงก์ตอน 
(planktivore) และกลุ่มปลากินสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั ( invertivore) มีสดัส่วนรองลงมา โดยมีจ านวนตวัเฉลี่ย 322 
และ 248 ตวั ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.70 และ 22.88 ตามล าดบั ส าหรับสดัสว่นของกลุม่ปลาบริเวณ
กองปลาเหลอืงมีความแตกตา่งจากสดัสว่นของกลุม่ปลาบริเวณเรือพระทอง โดยพบวา่ ปลาบริเวณกองปลาเหลอืงเป็น
กลุม่ปลากินแพลงก์ตอน (planktivore) เป็นสว่นใหญ่ (ภาพที่ 2) โดยมีจ านวนตวัเฉลี่ย 274 ตวั หรือคิดเป็นสดัสว่น 
ร้อยละ 62.41 และมีกลุม่ปลากินสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงั (invertivore) เป็นกลุม่ที่มีความสดัสว่นรองลงมา โดยมีความ
จ านวนตวั 98 ตวั/ 200 ตารางเมตร หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 22.32 

 

ภาพที่ 2 สดัสว่นของกลุม่ปลาจ าแนกตามพฤติกรรมการกินอาหารบริเวณเรือพระทองและกองปลาเหลอืง 
 

การวิเคราะห์การจดักลุม่ประชาคมปลา 
 ผลการวิเคราะห์การจดักลุม่ประชาคมปลาที่พบในบริเวณเรือพระทองและกองปลาเหลือง (ภาพที่ 3) ด้วยวิธี 
Multidimensional Scaling มีค่า stress value เท่ากบั 0.11 และค่าสมัประสิทธ์ิความคล้ายคลงึแบบ Bray-Curtis ที่
ระดบัความคล้ายคลงึร้อยละ 25 พบว่า สามารถจดักลุม่ประชาคมปลาได้เป็น 3 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ประชาคม
ปลาบริเวณกองปลาเหลอืง กลุม่ประชาคมปลาบริเวณเรือพระทองภายหลงัการจดัวางเรือ 1 เดือน และกลุม่ประชาคม
ปลาบริเวณเรือพระทองหลงัการจดัวางเรือ 8, 11, 14 และ 20 เดือน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์การจดัแสดงให้เห็นว่า 
ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลท าให้ประชาคมปลาในแต่ละบริเวณมีความแตกต่างกัน  

  
เรือพระทอง กองปลาเหลอืง 
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 ส าหรับกลุม่ประชาคมปลาบริเวณเรือพระทองภายหลงัการจดัวางเรือ 1 เดือน ที่ถกูจดักลุม่แยกออกจากกลุม่
ประชาคมปลาบริเวณเรือพระทองภายหลงัการวางเรือ 8, 11, 14 และ 20 เดือน มีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมบริเวณเรือพระทองภายหลงัการจัดวาง โดยในช่วงแรกของการจัดวางเรือพระทอง สภาพแวดล้อม
บริเวณเรือยงัไมม่ีความเหมาะสมต่อการเข้ามาใช้ประโยชน์ของปลา เช่น โดยรอบตวัเรือมีการฟุ้ งกระจายของตะกอน 
ท าให้ไมม่ีการลงเกาะของสิง่มีชีวิต ซึง่เป็นแหลง่อาหารส าหรับปลา สง่ผลให้ความหลากหลายของปลาในช่วงแรกหลงั
การจดัวางคอ่นข้างต ่า แต่เมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมบริเวณเรือมีความเหมาะสมต่อการเข้ามาใช้ประโยชน์ของ
ปลามากขึน้ เช่น มีการลงเกาะของสิง่มีชีวิตกลุม่ตา่ง ๆ ท าให้มีแหลง่อาหารส าหรับปลาหลากหลายกลุม่มากขึน้ สง่ผล
ให้ความหลากหลายของปลาเพิ่มขึน้ ดงันัน้ความหลากหลาย (จ านวนชนิด) ของปลาที่พบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้กลุ่มประชาคมปลาภายหลงัการจัดวางเรือ 1 เดือน และ 8 เดือน เป็นต้นไป มีความแตกต่าง แม้จะเป็น
ประชาคมปลาที่พบในบริเวณเดียวกนั 
 

 

ภาพที่ 3 การวเิคราะห์การจดักลุม่ประชาคมปลาที่พบบริเวณเรือพระทองและกองปลาเหลอืงด้วยวิธี 
Multidimensional Scaling (A คือ ประชาคมปลาบริเวณเรือพระทอง)  
(N คือ ประชาคมปลาบริเวณกองปลาเหลอืง

 

 เมื่อพิจารณาผลการศกึษาความหลากหลาย ความหนาแนน่ และกลุม่ปลาที่จ าแนกตามพฤติกรรมการหากิน
อาหารผลและผลการวิเคราะห์การจดักลุม่ประชาคมปลาพบวา่ มีความสอดคล้องกนั เนื่องจากทัง้ผลการศกึษาและผล
การวิเคราะห์การจดักลุม่ตา่งบง่ชีว้า่ ปลาที่พบบริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลืองมีความแตกต่างกนั ซึ่งจากการ
พิจารณาสภาพของแหลง่ที่อยูอ่าศยัระหวา่งบริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลอืงพบวา่ ลกัษณะของแหลง่ที่อาศยัที่
มีความแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ดงันัน้ลกัษณะของแหลง่ที่อยูอ่าศยัที่มีความแตกตา่งกนัจึงอาจเป็นสาเหตทุี่ท าให้ปลา
ที่พบมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะบริเวณ  
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 โดยบริเวณเรือพระทองมีลกัษณะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ท่ีมีความสงูจากพืน้ทะเลคอ่นข้างมาก ท าให้มีพืน้
บริเวณมวลน า้หลายระดบัความลกึ และเนื่องจากตวัเรือวางตวัพลิกคว ่า พืน้ที่ผิวของตวัเรือสว่นใหญ่จึงเป็นสว่นของ
ท้องเรือและกราบเรือทัง้สองด้านท่ีมีความราบเรียบ บริเวณพืน้ผิวถกูปกคลมุด้วยเพรียงหิน และสาหร่ายเป็นสว่นใหญ่ 
ท าให้ความซบัซ้อนของพืน้ที่น้อยด้วยลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่ดงัที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เรือพระทองเหมาะ
ส าหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัให้กับปลาที่หากินบริเวณกลางมวลน า้ เช่น ปลาในครอบครัวปลากะพง (Lutjanidae) 
ครอบครัวปลาหางแข็ง (Carangidae) และครอบครัวปลากล้วย (Caesionidae)  
 ในขณะท่ีบริเวณกองปลาเหลอืงที่มีลกัษณะเป็นกองหินใต้น า้ พืน้ท่ีสว่นใหญ่อยู่ในแนวนอนและอยู่ติดกบัพืน้
ทะเลเป็นส่วนใหญ่ จึงมีพืน้ที่บริเวณมวลน า้ค่อนข้างน้อย แต่ด้วยลกัษณะของพืน้ที่ ที่มีช่องหรือโพงจ านวนมาก 
ประกอบกับพืน้ที่ผิวสว่นใหญ่ถูกปกคลมุด้วย ปะการังและฟองน า้ จึงมีความซบัซ้อนของพืน้ที่มาก ด้วยลกัษณะทาง
กายภาพของพืน้ท่ีดงัที่กลา่วมาข้างต้น ท าให้บริเวณกองปลาเหลืองเหมาะส าหรับเป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัของปลาขนาด
เลก็ที่อาศยัช่องหรือโพงในการหลบปลาผู้ลา่ หรือปลาที่กินสิง่มีชีวิตในแนวปะการัง หรือพืน้ทราย เช่น ปลาในครอบครัว
ปลาสลดิหิน (Pomacentridae) ปลานกขนุทอง (Labridae) ปลาผีเสือ้ (Chaetodontidae)  
 ดงันัน้ ความแตกตา่งของลกัษณะแหลง่ที่อยูอ่าศยัระหวา่งบริเวณเรือพระทอง (แหลง่ที่อยูอ่าศยัที่มนษุย์สร้าง
ขึน้) กบักองปลาเหลอืง (แหลง่ที่อยูอ่าศยัตามธรรมชาติ) จึงอาจเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่ท าให้ปลาที่พบบริเวณเรือพระทอง 
และกองปลาเหลืองมีความแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Arena et al. (2007) ที่รายงานว่า เรือจมเป็น
บริเวณที่เป็นแหลง่ที่อยู่อาศยั และแหลง่อาหารที่แตกต่างจากแนวปะการังธรรมชาติ มีผลท าให้ประชาคมปลาที่พบ
บริเวณเรือจมมีความแตกตา่งจากประชาคมปลาในแนวปะการังอยา่งชดัเจน เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Rooker et al. 
(1997) ซึ่งรายงานว่า ปลาที่พบในบริเวณแนวปะการัง และปะการังเทียมมีความแตกต่างกัน ตวัอย่างเช่น ปลาบาง
ชนิดที่หาอาหารตามพืน้ท่ีทะเล ซึ่งพบได้ทัว่ไปในแนวปะการัง กลบัพบเจอได้น้อยบริเวณปะการังเทียม เนื่องจากไม่มี
พืน้ท่ีส าหรับหาอาหารของปลากลุม่ดงักลา่ว  
 แม้การศกึษาในครัง้นีไ้ด้จะแสดงให้เห็นวา่ เรือพระทองไมส่ามารถรองรับการเข้ามาอยูอ่าศยั หรือใช้ประโยชน์
ของปลาได้ทุกชนิด โดยเฉพาะชนิดที่พบบริเวณแนวปะการังธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย  
(เรือพระทอง) ที่มีความจ าเพาะตอ่การอยูอ่าศยั หรือใช้ประโยชน์ของปลาบางชนิดเทา่นัน้ เช่น ไมม่ีแหลง่อาหารส าหรับ
ปลาบางกลุม่ หรือไม่มีพืน้ที่หลบซ่อนที่มีขนาดเหมาะสมต่อปลาบางชนิด อย่างไรก็ดี หากระยะเวลาการจมตวัใต้น า้
ของเรือพระทองมากพอ เรือพระทองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพพืน้ที่ ทัง้ทางด้านกายภาพ เช่น ตวัเรือเกิดการ
ยบุตวั หรือพงัทลายเกิดช่องและโพรงเพิ่มขึน้ และทางด้านชีวภาพ เช่น การพฒันาของสงัคมสตัว์เกาะติดบริเวณเรือ
พระทอง ท าให้เกิดความซบัซ้อนของพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้ รวมทัง้เป็นแหลง่อาหารส าหรับกลุม่ปลาหลากหลายกลุม่ขึน้ เช่น 
กลุม่ปลากินปะการัง และฟองน า้ (corallivore) (กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ที่อาจใช้ระยะเวลาแตกต่างกนัใน
แตล่ะพืน้ท่ี ขึน้อยูก่บัปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ) ซึง่จะท าให้บริเวณเรือพระทองมีลกัษณะของแหลง่ที่อยู่อาศยัใกล้เคียงกับ
แนวปะการังธรรมชาติยิ่งขึน้ สง่ผลให้ความจ าเพาะตอ่การเข้ามาใช้ประโยชน์พืน้ท่ีของชนิดปลาลดลง ท าให้ปลาหลาย
ชนิดสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์เรือพระทองได้มากขึน้ ปลาที่พบบริเวณเรือพระทองจึงมีโอกาสที่จะคล้ายคลงึกบัปลาที่
พบบริเวณแนวปะการังธรรมชาติในอนาคต 
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บทสรุป 
 จากผลการศกึษาปลาที่พบบริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลืองพบว่า ทัง้สองบริเวณมีความหลากหลาย
ของชนิดปลา ความหนาแน่น และสดัส่วนของกลุ่มปลาจ าแนกตามพฤติกรรมการหากินอาหารแตกต่างกัน โดยผล
การศึกษาความหลากหลายพบปลาบริเวณเรือพระทอง 69 ชนิด 30 ครอบครัว บริเวณกองปลาเหลือง 93 ชนิด 24 
ครอบครัว ผลการศกึษาความหนาแนน่พบปลาบริเวณเรือพระทอง 1,083 ตวั/ 200 ตารางเมตร บริเวณกองปลาเหลือง 
439 ตวั/ 200 ตารางเมตร ส าหรับผลการศึกษาสดัสว่นกลุม่ปลาบริเวณเรือพระทองพบกลุม่ปลากินปลา (piscivore) 
กลุ่มปลากินแพลงก์ตอน (planktivore) และกลุม่ปลากินสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั (invertivore) เป็นกลุม่หลกั ขณะที่
บริเวณกองปลาเหลืองพบกลุ่มปลากินแพลงก์ตอน (planktivore) เป็นกลุ่มหลกั ขณะที่ผลการวิเคราะห์การจดักลุ่ม
แสดงให้เห็นวา่ ประชาคมปลาที่พบบริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลอืงมีความแตกตา่งกนั เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่
ส่งผลให้ปลาที่พบทัง้สองบริเวณมีความแตกต่างกันพบว่า ลกัษณะของแหล่งที่อยู่อาศยัที่มีความแตกต่างกัน เป็น
ปัจจยัที่ท าให้ปลามีความแตกตา่ง อยา่งไรก็ดี แม้เรือพระทองจะเป็นแหลง่ที่อยูอ่าศยัที่มีความจ าเพาะต่อการอยู่อาศยั 
หรือใช้ประโยชน์ของปลาบางชนิด แตเ่มื่อระยะเวลาการจมตวัของเรือเพิ่มขึน้ สภาพของตวัเรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ทางกายภาพ และชีวภาพ ท าให้มีลกัษณะของพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัแนวปะการังธรรมชาติมากขึน้ สง่ผลท าให้ปลาที่พบ
บริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลอืงมีโอกาสที่จะความคล้ายคลงึกนั 
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แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017)  
ที่พบบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Occurrence of box jellyfish Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017)  
at Koh Phangan, Surattani Province 
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บทคดัย่อ 
แมงกะพรุนกลอ่ง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017) เป็นแมงกะพรุนกลอ่งชนิดใหม่ของโลก 

รายงานการพบในอ่าวไทย บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี และหาดจ้าวหลาว จ.จันทบุรี มีพิษร้ายแรง ท าให้
บาดเจ็บรุนแรงและเสยีชีวิตได้ในเวลา 5-10 นาที ในปี พ.ศ. 2560 ได้ท าการเก็บตวัอยา่งแมงกะพรุนโดยใช้อวนลอยกุ้ ง
สามชัน้ ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม รวม 9 ครัง้ บริเวณเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 5 สถานี ๆ ละ 3 
ซ า้ ได้แก่ หาดริน้ หาดยวน หาดท้องนายปาน หาดโฉลกหล า และเกาะแต แต่ละสถานีห่างฝ่ัง 1-2 กิโลเมตร น า้ลกึ 8-
10 เมตร พร้อมทัง้รับตวัอย่างจากชาวประมงที่ท าการประมงและจากผู้ประกอบการรีสอร์ทบริเวณหาดดังกล่าว 
ตวัอย่างที่ได้น ามาวิเคราะห์ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา พบแมงกะพรุนกล่อง C. indrasaksajiae ทัง้หมด 55 ตวั มี
ความยาวร่ม 9.5-14.5 ซม. (เฉลี่ย 12.14±0.85 ซม.) ความกว้างของร่ม 7.5-12.0 ซม. (เฉลี่ย 9.43±0.97 ซม.) ได้ท า
การตดัชิน้เนือ้บริเวณหนวด 18 ตวัอยา่ง น ามาศกึษารหสัพนัธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ18S ซึ่งยืนยนัว่าเป็นชนิด
นี ้การส ารวจชีใ้ห้เห็นวา่ เกาะพะงนัเป็นแหลง่ที่พบแมงกะพรุนกลอ่ง C. indrasaksajiae จ านวนมากแหง่หนึง่ในฝ่ังอา่ว
ไทย โดยแพร่กระจายมากในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พบมากที่สดุบริเวณหาดโฉลกหล า รองลงมาคือ หาดริน้ 
และหาดเทียน ควรเพิ่มการให้ความรู้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลและมีมาตรการป้องกนัโดยการกัน้ตาขา่ยในหาดเสีย่ง 

 

ค าส าคัญ : แมงกะพรุนกลอ่ง, Chironex, ระบบโมเลกลุ, เกาะพะงนั, สรุาษฎร์ธานี 
 

Abstract 
Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017), a new species of box jellyfish from the Gulf of 

Thailand. Its deadly venom can cause severe injuries and can kill an adult within 5-10 minutes. In this study, 
we have surveyed and collected the samples 9 times from January to December 2017, at 5 locations in 
KohPhaNgan areas; Haad Rin, Haad Yuan, Haad Thong Nai Pan, Haad Chalok Lam, and Koh Tae. The 
survey was done by using trammel net and took place at 1 to 2 kilometers from shoreline, at 8 to 10 meters 
depth and 3 replications for each location. In addition, the samples were collected by local fishermen and 
resort staffs. In summary, 55 box jellyfish samples were collected for morphological study, which found that 
all samples were C. indrasaksajiae with bell height of 9.5 to 14.5 cm (average 12.14±0.85 cm), bell width of 
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7.5 to 12.0 cm (average 9.43±0.97 cm). Tissue of 18 animals were kept and sent for molecular identification 
using 16S and 18S genes, which also confirmed that the box jellyfish found are C. indrasaksajiae. The 
findings in this study showed that Koh PhaNgan is one of the C. indrasaksajiae habitats in the Gulf of 
Thailand. The season start from July through November. In high-risk areas, first aid and safety education as 
well as the stinger net setup are urgently needed. 

 

Keywords : Box jellyfish, Chironex, Molecular systematics, Koh PhaNgan, Surattani 
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บทน า 
 เกาะพะงนั เป็นเกาะในอา่วไทย ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศไทย เป็นหนึง่ในจ านวน 48 เกาะที่ตัง้
อยู่ในช่องอ่างทอง ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะสมุย  โดยอยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือประมาณ 20 
กิโลเมตร มีเนือ้ที่ประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร พืน้ที่สว่นใหญ่เป็นภเูขาและชายหาด มีที่ราบเพียง 1 ใน 4 ของพืน้ที่
ทัง้หมด บนเกาะที่มีผู้คนอาศยัอยู่เป็นเวลานาน มีช่ือเสียงจากงานฟูลมูนปาร์ตี  ้ที่จัดขึน้ที่หาดริน้ และเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนกัทอ่งเที่ยวทัง้ไทย และตา่งประเทศจ านวนมาก ช่วงตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ถึงเดือนมกราคม จะมีลมมรสมุ
ตะวนัออกพดัผ่านซึ่งไม่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว  นกัท่องเที่ยวจะนิยมไปที่เกาะพะงนั ตัง้แต่เดือนมกราคมถึง
กนัยายน ช่วง 10 ปีที่ผา่นมา เกาะพะงนัประสบปัญหานกัท่องเที่ยวเสียชีวิต และบาดเจ็บจากพิษของแมงกะพรุนเพิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะพิษแมงกะพรุนกล่อง ซึ่งเป็นสตัว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรง มีผลต่อระบบประสาทสามารถท าให้เกิด
อนัตรายถึงชีวิตได้ เป็นอนัตรายอยา่งยิ่งกบัประชาชนหรือนกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณแหลง่ทอ่งเที่ยวชายทะเล การ
เพิ่มขึน้ของผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนของประเทศไทย สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของแมงกะพรุนทัว่โลก ทัง้ใน
มหาสมทุรแปซิฟิกและมหาสมทุรอินเดีย จากสถิติผู้ ได้รับบาดเจ็บ และเสยีชีวิตจากพิษแมงกะพรุนกลอ่งในประเทศไทย 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2558 พบว่ามีมากที่สดุ คือ เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยพบเสียชีวิต 4 ราย ใน
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกนัยายน บริเวณหาดริน้ 3 ราย หาดขวด 1 ราย บาดเจ็บรุนแรง จ านวน 3 ราย บริเวณ
หาด ที่เหลอืบาดเจ็บเลก็น้อยซึง่ไมไ่ด้รายงานจ านวนผู้ ป่วยและบริเวณที่เกิดเหต ุ(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง , 
2558) 

แมงกะพรุนกลอ่ง (box jellyfish) จดัอยู่ในชัน้ Cubozoa เป็นแมงกะพรุนพิษที่มีรายงานว่า ท าให้เกิดการ
เสียชีวิตได้บ่อยที่สดุ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที่มีหนวดหลายเส้น (multi-tentacle box jellyfish) และกลุม่ที่มี
หนวดเส้นเดียว (single-tentacle box jellyfish) Chironex จดัเป็นแมงกะพรุนกลอ่งกลุม่ที่มีหนวดหลายเส้น ที่มีพิษ
รุนแรงท าให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาสัน้ ๆ แค่ 2-10 นาทีเท่านัน้ (ลกัขณา ไทยเครือ และพจมาน ศิริอารยาภรณ์. 
2557) ค้นพบและตัง้ช่ือครัง้แรกจากออสเตรเลยีในปี 1956 (Southcott, 1956) ลกัษณะเด่นของแมงกะพรุนกลอ่งสกุล
นีค้ือ รูปร่างของถงุกระเพาะอาหาร (gastric saccule) แตกแขนงลกัษณะคล้ายหงอนไก่หรือพวงองุ่น (cockscomb-
like or grape-cluster-like) แตล่ะถงุเรียงตอ่กนั (Gershwin, 2005; Lewis and Bentlage, 2009) ซึง่ใช้ในการจ าแนก 
Chironex จากแมงกะพรุนกลอ่งชนิดอื่น (Barnes, 1965; Kinsey, 1986; Gershwin, 2006) บริเวณร่ม (exumbrella) 
จะไม่มีตุ่มหดูของ nematocyst  รูปกระเพาะอาหารคล้ายตวั V มีขนบริเวณกระเพาะอาหารทัง้ 4 (phacellae) และมี
ร่องที่ตา (rhopalial ostia) รูปร่างคล้ายโดม และมีจุดตา (rhopalia) 4 กลุม่ ซึ่งแต่ละกลุม่มี 6 ตา สว่นลกัษณะรูปร่าง
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ของช่องว่างบริเวณฐานโคนหนวด (pedalia canal) ทัง้ 4 มุม ใช้จ าแนกชนิดของแมงกะพรุนกลุ่มนีไ้ด้เช่นกัน 
(Southcott, 1956, Lewis and Bentlage, 2009) เดิมมีการรายงานการพบเพียงสายพนัธุ์เดียวคือ Chironex fleckeri  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 Lewis และ Bentlage ได้ค้นพบชนิดที่สองคือ Chironex yamaguchii พบในประเทศญ่ีปุ่ น 
(Lewis and Bentlage, 2009) จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2017 Sucharitakul et al., (2017) ได้รายงานการค้นพบ Chironex 
ชนิดใหมจ่ากอา่วไทยตัง้ช่ือวา่ Chironex indrasaksajiae และได้อธิบายการจ าแนกชนิด ลกัษณะรูปร่าง และลกัษณะ
ยีน พร้อมทัง้จดัล าดบัทางอนกุรมวิธานไว้ดงันี ้

                                Phylum Cnidaria Verrill, 1865 
          Subphylum Medusozoa Peterson, 1979 

       Class Cubozoa Werner, 1973 
             Order Chirodropida Haeckel, 1880 

     Family Chirodropidae Haeckel, 1880 
Genus Chironex Southcott, 1956 
      Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017) 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลกัษณะชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งสกลุ Chironex  

ที่มา : Sucharitakul et al. (2017) 
 

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการส ารวจและเก็บตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่ง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, 
(2017) โดยศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง ร่วมมือกบัโรงพยาบาลเกาะพะงนั 
และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกนัออกเก็บตวัอย่าง โดยได้รับความร่วมมือใน
การเก็บตวัอย่างจากชาวประมงและเครือข่ายผู้ประกอบการบริเวณหาดต่าง  ๆ ของเกาะพะงัน ตวัอย่างที่ได้น ามา
ศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยา พร้อมทัง้น าตัวอย่างชิน้เนือ้บริเวณหนวดไปวิเคราะห์  DNA เพื่อยืนยันชนิดของ
แมงกะพรุนที่พบ รวมทัง้วิเคราะห์ฤดกูาล และการแพร่กระจาย ซึ่งรายละเอียดอยู่ในรายงานฉบบันี ้ผลที่ได้ยืนยนัถึง
การแพร่กระจายตามฤดกูาลของแมงกะพรุนกลอ่ง C. indrasaksajiae บริเวณเกาะพะงนั จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี ที่เป็น
แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคญัของฝ่ังอ่าวไทยซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแมงกะพรุนชนิดนีเ้ป็นชนิดของ
แมงกะพรุนกล่องที่มีพิษร้ายแรงมาก ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปประกอบการก าหนดแนวทางการป้องกันภัยจาก
แมงกะพรุนกลอ่งบริเวณพืน้ท่ีเกาะพะงนัและพืน้ท่ีใกล้เคียง ซึง่จดัเป็นพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุน 
กลอ่งและแมงกะพรุนพิษได้อยา่งถกูต้องเหมาะสมตอ่ไป

Species  Tentacles 
Pedalial canal 

bend 
Geographic 

location 
Reference 

Chironex fleckeri 12–15 Rose thorn-shaped Australia Southcott, 1956 
Chironex 
yamaguchii 

5–9 Volcano Japan and The 
Philippines  

Lewis and Bentlage, 
2009 

Chironex 
indrasaksajiae   

10–12 Bulbous Thailand Sucharitakul et al. (2017) 
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วิธีการ 

 -การศึกษาสณัฐานวิทยาและการแพร่กระจาย ท าการเก็บตวัอย่างแมงกะพรุนโดยใช้อวนลอยกุ้ งสามชัน้ 
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2560 รวม 9 ครัง้ ได้แก่ เดือนมกราคม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม เดือนละ 1 ครัง้ บริเวณเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 
5 สถาน ีๆ ละ 3 ซ า้ ได้แก่ หาดริน้ หาดยวน หาดท้องนายปาน หาดโฉลกหล า และเกาะแต (ภาพที่ 1) แต่ละสถานีห่าง
ฝ่ังประมาณ 1-2 กิโลเมตร น า้ลกึประมาณ 8-10 เมตร พร้อมทัง้รับตวัอย่างจากชาวประมงที่ท าการประมง และจาก
ผู้ประกอบการรีสอร์ทบริเวณหาดดงักล่าว ตวัอย่างที่ได้น ามาวดัขนาดความกว้าง  และความยาวร่ม และวิเคราะห์
ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา ได้แก่ คือ รูปร่างร่ม ลกัษณะการแตกแขนงของหนวด จ านวนหนวดที่พบ รูปร่างของถุง
กระเพาะอาหาร รูปร่างของช่องวา่งบริเวณฐานโคนหนวด และรูปร่างของเข็มพิษ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ เพื่อ
จ าแนกชนิด โดยใช้คู่มือของ Gershwin (2005); Sucharitakul et al. (2017); Lewis and Bentlage (2009) และ
สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน (2558) ช่วยในการจ าแนกชนิด รวมทัง้ศึกษา
ฤดกูาลและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนกลอ่งสกุล Chironex บริเวณเกาะพะงนั และเก็บรักษาตวัอย่างในน า้ยา
ฟอร์มาลนี 3% และจดัเก็บท่ีศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอา่วไทยตอนกลาง 
 

 
 

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งบริเวณเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 

-การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ตดัชิน้เนือ้บริเวณหนวดของตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งที่ได้จากการส ารวจและได้รับจาก
ชาวประมงและผู้ประกอบการรีสอร์ท โดยคดัเลอืกเฉพาะตวัอยา่งสด ซึง่ได้จากหาดริน้ 7 ตวัอยา่ง และหาดโฉลกหล า 9 
ตวัอยา่ง หาดยวน 1 ตวัอยา่ง และเกาะแต 1 ตวัอยา่ง รวมทัง้สิน้ จ านวน 18 ตวัอยา่ง จาก 55 ตวัอยา่งที่พบ เก็บรักษา
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ในแอลกอฮอล์ 95-99% ที่อณุหภมูิ 4-8 องศาเซลเซียส จากนัน้ตวัอย่างถูกสง่มาที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี เพื่อท าการสกดัสารพนัธุกรรมดีเอ็นเอจากตวัอยา่งชิน้เนือ้ของแมงกะพรุน โดยใช้ชุดสกดัส าเร็จรูป QIAamp 
DNA Mini Kit (Qiagen, Germany) ศึกษารหสัพนัธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ 18S โดยเทคนิค PCR และ 
Sanger sequencing primers (ตารางที่ 2) ท าการเปรียบเทียบกบัรหสัพนัธุกรรมของตวัอยา่งแมงกะพรุนท่ีได้เทียบกบั
ข้อมลูในฐานข้อมลูของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) โดยใช้โปรแกรม Basic Local 
Alignment Search Tool (BLAST) และน ารหสัพนัธุกรรมที่ได้ไปสร้างแผนภมูิวิวฒันาการ (phylogenetic tree) โดยใช้
โปรแกรม SEAVIEW 

 

ตารางที่ 2 รหสัพนัธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ 18S โดยเทคนิค PCR และ Sanger sequencing primers ที่ใช้ 
  การศกึษา  

ยนี  
Tm* 
(°C) 

Ta* 
(°C) 

เอกสารอ้างอิง 

16S Forward (P16sf) :  5’AAGGGCCGCGGTAACTCTG 3’  62.31 64 Sucharitakul   
et al. (2017) Reverse (S16sr) :  5’ ACCCTGTTATCCCCGTGGT 3’  60.23 

18S Forward (18SAf) : 
5’CCGAATTCGTCGACAACCTGGTTGATCCTGCCAGT 3’ 

 73.33 64 Gershwin, 
(2005) 

 Reverse (int6) :     5’ GAATTACCGCGGCTGCTG 3’  59.29 
*หมายเหต ุ: Tm (melting temperature) คือ คา่ที่ DNA คลายตวัได้ 50%,  

Ta (annealing temperature) คือ คา่ที่ primer ที่จบักบั template 
 

ผลและอภปิราย 
จากการรวบรวมตวัอย่างพบแมงกะพรุนบริเวณเกาะพะงัน ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 พบ

ตวัอย่างแมงกะพรุนทัง้สิน้ 146 ตัว เมื่อน ามาจ าแนกชนิดตามลกัษณะสณัฐานวิทยา ตามคู่มือการจ าแนกของ 
Gershwin (2005); Sucharitakul et al. (2017); Lewis and Bentlage (2009) และสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลน (2558) มีรายละเอียดดงันี ้ 
 1. ลกัษณะสณัฐานวิทยา 

 จากการจ าแนกชนิดแมงกะพรุนที่ได้จากการเก็บตวัอย่างทัง้หมด พบว่าเป็นแมงกะพรุนกลอ่งกลุม่ที่มี
หนวดหลายเส้น ทัง้หมด 55 ตวัอย่าง ซึ่งใช้ลกัษณะที่ส าคญัในการจ าแนกแมงกะพรุนกลอ่งในสกุล Chironex คือมี
ล าตวัใส รูปร่างคล้ายกลอ่งสี่เหลี่ยม ผิวด้านนอกล าตวัไม่มีจุดหรือตุ่มนนู มีหนวด 1 เส้น ออกมาจากแต่ละโคนหนวด
ในแต่ละมุม หนวดแต่ละเส้นแตกแขนงทัง้ 2 ด้าน คล้ายก้างปลา ถุงกระเพาะอาหารแตกแขนงคล้ายหงอนไก่หรือ 
พวงองุ่น (cockscomb-like or grape-cluster-like saccules) แต่ละถงุเรียงต่อกนั สอดคล้องกบัการอธิบายลกัษณะ
ของแมงกะพรุนสกุลนีข้อง Gershwin (2005) และ Lewis and Bentlage (2009) เมื่อน าตวัอย่างทัง้ 55 ตวัอย่างมา
จ าแนกชนิดพบวา่เป็นแมงกะพรุนกลอ่งชนิด C. indrasaksajiae โดยมีลกัษณะสณัฐานวิทยาสอดคล้องกบัการจ าแนก
ชนิดแมงกะพรุนกลอ่งสายพนัธุ์นีข้อง Sucharitakul et al. (2017) นัน่คือ มีร่องที่ตา (rhopalial ostia) รูปร่างคล้ายโดม 
และรูปร่างของช่องวา่งบริเวณฐานโคนหนวด (pedalia canal) ทัง้ 4 มมุ เป็นรูปโค้ง (bulbous-shaped) (ภาพที่ 2) แต่
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ละมมุมีหนวด 10-12 เส้น รวมทัง้หมด 4 มมุ 40-48 เส้น สว่นลกัษณะเข็มพิษบริเวณหนวดมี 2 แบบ คือ รูปร่างเรียว
ยาวคล้ายแตงกวา (cucumber-shaped) ซึง่มีมากกวา่แบบวงรีรูปไข ่(oval shaped) (ภาพที ่3)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ลกัษณะตา่งๆ ของแมงกะพรุนกลอ่ง Chironex indrasaksajiae ที่พบบริเวณเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 A) ปาก (Mouth)  B) กระเพาะอาหาร (gastric saccule)  C) ร่องที่ตา (rhopalial ostia)  D) กระจกุเส้นขน 
 ในกระเพาะอาหาร (phacellae)  E) การแตกแขนงของหนวด  F) หนวด  G) ลกัษณะช่องวา่งฐานโคนหนวด 
 (pedalia canal)  H) เนือ้เยื่อภายในขอบร่ม (Velarium)  

B 

A 

C 

E F 
G H 

D 

2 cm 
2 cm 

A 

B 

C 

D 

E F 
G H 
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ภาพที่ 3 รูปร่างเข็มพษิบริเวณหนวดของแมงกะพรุนกลอ่ง Chironex indrasaksajiae ที่พบบริเวณเกาะพะงนั  
     จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   A) รูปร่างเรียวยาวคล้ายกวา (cucumber-shaped)  B) วงรีรูปไข ่(oval shaped) 

 

ขนาดของตวัอย่างทัง้หมดมีความยาวร่ม ตัง้แต่ 9.5-14.5 ซม. (เฉลี่ย 12.14±0.85 ซม.) ความกว้างของ
ร่ม ตัง้แต่ 7.5-12.0 ซม. (เฉลี่ย 9.43±0.97 ซม.) ซึ่งใกล้เคียงกับขนาดแมงกะพรุนกลอ่ง C. indrasaksajiae ที่พบ
บริเวณหาดเจ้าหลาว จงัหวดัจนัทบรีุ ซึ่ง Sucharitakul et al. (2017) ได้รายงานขนาดความยาวร่มเท่ากบั 12.7 ซม. 
ความกว้างร่ม 13.6 ซม. และ C. indrasaksajiae ที่พบบริเวณหาดสวนสน จงัหวดัระยอง มีขนาดความยาวร่ม  12.8 
ซม. ความกว้างร่ม 12.6 ซม. และ C. indrasaksajiae ที่พบบริเวณเกาะพะงนั จ านวน 2 ตวั มีขนาดความยาวร่ม 17.0 
และ 15.0 ซม. ความกว้างร่ม 13.0 และ 12.0 ซม. ตามล าดบั 
 2. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะ DNA  

 ผลการสกดัสารพนัธุกรรมดีเอ็นเอ และศึกษารหสัพนัธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ 18S โดยเทคนิค 
PCR และ Sanger sequencing ของตวัอย่างชิน้เนือ้แมงกะพรุน ทัง้หมด 18 ตวัอย่าง ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาล าดบั
รหสัพนัธุกรรมของยีน 16S ได้ทัง้หมด 17 ตวัอย่าง และ 18S ทัง้หมด 17 ตวัอย่าง ผลการศึกษารหสัพนัธุกรรม
สอดคล้องกับ Sucharitakul et al. (2017) จากการเปรียบเทียบล าดับรหสัพนัธุกรรมที่วิเคราะห์ได้จากตวัอย่างโดย
โปรแกรม BLAST พบวา่ รหสัพนัธุกรรมของยีน 16S และ 18S ของตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งที่พบที่เกาะพะงนัระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีความเหมือนกนัที่ 100% มีเพียงแค่ตวัอย่างเดียวที่มีเบสดีเอ็นเอของยีน 
16S ต่างกนั 1 เบส จาก 386 เบส (ความเหมือน 99.7%) ซึ่งยืนยนัว่าแมงกะพรุนกลอ่งที่พบในการศึกษานีเ้ป็นชนิด
เดียวกนัทัง้หมด และจากการวิเคราะห์เทียบกบัฐานข้อมลู NCBI พบว่ารหสัพนัธุกรรมของยีน 16S ของตวัอย่างจาก
เกาะพะงนัมีความเหมือนท่ี 100% กบั C. indrasaksajiae (accession number: KX090147.1), 85% กบั C. fleckeri 
(accession number: GQ849103.1) และ 85% กบั C. yamaguchii (Collins) เมื่อน ารหสัพนัธุกรรมที่ได้ไปสร้าง

A 

B 
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A : 16S 

แผนภมูิวิวฒันาการ (phylogenetic tree) โดยใช้โปรแกรม SEAVIEW สามารถแยกกลุม่แมงกะพรุนกลอ่งได้ดงัแสดง
ในภาพท่ี 4A  

จากการวิเคราะห์เทียบกบัฐานข้อมูล NCBI พบว่ารหสัพนัธุกรรมของยีน 18S ของตวัอย่างจากเกาะ 
พะงันมีความเหมือนที่ 100% กับ C. indrasaksajiae (accession number: KU097000.2), 99% กบั C. fleckeri 
(accession number: GQ849074.1) และ 99% กบั C. yamaguchii (accession number: GQ849076.1) เมื่อน า
รหสัพนัธุกรรมที่ได้ไปสร้างแผนภมูิวิวฒันาการ (phylogenetic tree) โดยใช้โปรแกรม SEAVIEW สามารถแยกกลุ่ม
แมงกะพรุนกลอ่งได้ดงัแสดงในภาพท่ี 4B 

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 วงศ์วานววิฒันาการของแมงกะพรุนสกลุ Chironex โดยใช้รหสัพนัธุกรรมของยีน 16s (A) และ 18S (B) 
 

3. ฤดกูาลและการแพร่กระจาย 
 จากการออกเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนโดยใช้อวนลอยกุ้ งสามชัน้รวมทัง้สิน้ 9 ครัง้ สามารถรวบรวม

ตวัอย่างได้เพียง 2 ตวั บริเวณหาดโฉลกหล า 1 ตวั ในเดือนสิงหาคม และหาดริน้ 1 ตวั ในเดือนกนัยายน (ภาพที่ 5) 
ท าให้ไม่สามารถอธิบายความหนาแน่นของแมงกะพรุนชนิดนีไ้ด้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเร่ืองอตัราการลงแรงท าการ
ประมง รวมถึงระยะเวลา และจ านวนครัง้ที่เก็บตวัอยา่งน้อยกวา่ชาวประมงมาก ท าให้ได้ตวัอยา่งน้อยกวา่ที่ชาวประมง

B : 18S 
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และผู้ประกอบการหน้าหาดรวบรวมให้ ซึง่ได้ตวัอยา่งทัง้หมด 53 ตวั (ภาพท่ี 6) เนื่องจากชาวประมงและผู้ประกอบการ
อยูใ่นพืน้ท่ี และออกท าการประมงเกือบทกุวนัในแตล่ะเดือน ท าให้สามารถพบตวัอยา่งได้มากขึน้ 

 
ภาพที่ 5 จ านวนแมงกะพรุนกลอ่ง Chironex indrasaksajiae ที่พบบริเวณเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
  จากการออกเก็บตวัอยา่งในแตล่ะเดือนที่ส ารวจ ในปี พ.ศ. 2560 
 

การศึกษาแมงกะพรุนกลอ่งตัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 พบแมงกะพรุนกลอ่ง ชนิด C. indrasaksajiae 
ครัง้แรกในเดือนกรกฎาคม โดยพบมากที่สุดในเดือนสิงหาคม จ านวน 30 ตวั รองลงมาคือ กันยายนและตุลาคม 
จ านวน 13 และ 8 ตวั ตามล าดบั พบจ านวนน้อยที่สดุในเดือนพฤศจิกายน เหลือเพียง 3 ตวั จ านวนแมงกะพรุนที่พบ
สอดคล้องกับการเสียชีวิตและบาดเจ็บ และจ านวนการได้รับแจ้งเหตุผู้สมัผสัพิษจากแมงกะพรุนบริเวณเกาะพะงัน 
จากการแจ้งเหตขุองโรงพยาบาลเกาะพะงนั ในปี พ.ศ. 2560 คือเร่ิมมีผู้ ได้รับบาดเจ็บในเดือนกรกฎาคม และเพิ่มมาก
ที่สุดในเดือนสิงหาคมและกันยายน จากนัน้ค่อย ๆ ลดลงในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งเข้าสู่ฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาพท่ี 6)  

 
ภาพที่ 6 จ านวนแมงกะพรุนกลอ่ง Chironex indrasaksajiae ที่พบบริเวณเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

 ที่รับจากชาวประมงและผู้ประกอบการ ในแตล่ะเดือนที่ส ารวจ ในปี พ.ศ. 2560
 

ฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนกล่องของเกาะพะงัน สอดคล้องกับฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนกล่อง ชนิด 
Chiropsoides buitendijki บริเวณเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จากการรายงานของธันยพร อจลวิชกุล  และภพูิงค์ 
สจุริตกลุ (2560) แพร่กระจายมากในเดือนมิถนุายนถึงมกราคม พบหนาแนน่มากที่สดุในเดือนกนัยายนหรือช่วงมรสมุ
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั Fenner and Lippmann (2009) ท่ีรายงานวา่แมงกะพรุนกลอ่งกลุม่ที่
มีหนวดหลายเส้นสามารถพบได้ในทะเลเขตร้อนรวมถึงอ่าวไทยด้วย และพบได้บ่อยในช่วงที่มีพายุฝน หรือช่วงฤดู  
ลมมรสมุ บริเวณพืน้ที่ที่เป็นชายหาดจนถึงป่าชายเลน อย่างไรก็ตามฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนกล่องของเกาะพะงัน 
มีความแตกตา่งของช่วงเวลาที่พบเมื่อเปรียบเทียบฤดกูาลที่พบแมงกะพรุนกลอ่งบริเวณอา่วไทยฝ่ังตะวนัออก (จงัหวดั
จนัทบรีุ และระยอง) ซึง่จะพบแมงกะพรุน สกลุ Chironex ช่วงกลางและปลายมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเมษายน (สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 2558) 
 ส าหรับการแพร่กระจายของแมงกะพรุนกลอ่ง C. indrasaksajiae พบว่าบริเวณที่พบแมงกะพรุนกลอ่งมาก
ที่สดุคือหาดโฉลกหล า รองลงมาคือ หาดริน้ และหาดเทียน มีจ านวน 26, 14 และ 10 ตวั ตามล าดบั นอกจากนีพ้บ 4 
ตวั ท่ีเกาะแต และ 1 ตวั บริเวณหาดยวน (ภาพท่ี 7) ซึง่ไมส่อดคล้องจ านวนผู้ ป่วยที่สมัผสัพิษแมงกะพรุน จากรายงาน
การแจ้งเหตุโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในปี พ.ศ. 2560 (ปรึกษาส่วนตวั) ทัง้นีบ้ริเวณหาดริน้ไม่พบการบาดเจ็บของ
นกัทอ่งเที่ยว แม้วา่จากการรวบรวมตวัอยา่ง พบการแพร่กระจายของแมงกะพรุนกลอ่งชนิดนีจ้ านวนมากเป็นอนัดบั 2 
เนื่องจากมีการกัน้ตาขา่ยเป็นแนวเขตเพื่อป้องกนันกัทอ่งเที่ยวจากการสมัผสัพิษแมงกะพรุนกลอ่ง ซึง่ท าการกัน้ตาข่าย
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตลุาคม แสดงให้เห็นประสทิธิภาพของตาขา่ยและการดแูลป้องกนัของชมุชนในพืน้ท่ี และการ
พบแมงกะพรุนกล่องบริเวณชายหาดต่าง ๆ ของเกาะพะงัน สอดคล้องกับรายงานของลักขณา ไทยเครือ และ 
พจมาน ศิริอารยาภรณ์ (2557) ที่กลา่ววา่มกัพบแมงกะพรุนกลอ่งบริเวณชายฝ่ังทะเลน า้ตืน้ระดบัเอวหรือระดบัเข่า ใน
บริเวณที่เป็นอา่วและพืน้ทะเลเป็นพืน้ 

 
ภาพที่ 7 การแพร่กระจายแมงกะพรุนกลอ่ง Chironex indrasaksajiae บริเวณพืน้ท่ีส ารวจเกาะพะงนั  

 จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2560 
 

บทสรุป 
จากศกึษาสามารถบง่ชีไ้ด้วา่ 
1. แมงกะพรุนกล่อง C. indrasaksajiae ที่พบบริเวณเกาะพะงนั จังหวดัสรุาษฎร์ธานี สามารถจ าแนกออก

จากแมงกะพรุนกลอ่งชนิดอื่นในสกลุ Chironex จากลกัษณะรูปร่างของชอ่งวา่งบริเวณฐานโคนหนวด (pedalia canal) 
ทัง้ 4 มมุ เป็นรูปโค้ง (bulbous-shaped) และจ านวนเส้นหนวดในแตล่ะมมุ (10-12 เส้น) 

2. แมงกะพรุนกลอ่ง C. indrasaksajiae ที่พบบริเวณเกาะพะงนัมีความยาวร่ม ตัง้แต่ 9.5-14.5 ซม.(เฉลี่ย 
12.14±0.85 ซม.) ความกว้างของร่ม ตัง้แต ่7.5-12.0 ซม. (เฉลีย่ 9.43±0.97 ซม.)  
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3. รูปร่างเข็มพิษบริเวณหนวดมี 2 แบบ คือ ส่วนใหญ่รูปร่างเรียวยาวคล้ายแตงกวา (cucumber-shaped) 
และวงรีรูปไข ่(oval shaped) 

4.  ฤดูกาลของแมงกะพรุนกล่อง บริเวณเกาะพะงนั คือ เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พบมากที่สดุบริเวณ
หาดโฉลกหล า รองลงมาคือ หาดริน้ และหาดเทียน ควรเพิ่มการให้ความรู้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลและมีมาตรการ 
ป้องกนัโดยการกัน้ตาขา่ยในหาดเสีย่ง 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณชาวประมงและเครือข่ายผู้ประกอบการ รีสอร์ทต่าง ๆ รอบเกาะพะงัน ที่ช่วยในการแจ้ง
เหตกุารณ์พบเห็น และช่วยรวบรวมตวัอย่างแมงกะพรุน เจ้าหน้าที่จากศนูย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเกาะพะงนั ที่ช่วยปฏิบตัิงานรวบรวมตวัอย่าง
และบนัทกึข้อมลูรายละเอียดตวัอยา่งที่ได้รับจากชาวประมงอยา่งดียิ่ง 
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3คณะการจดัการส่ิงแวดล้อม, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
4คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาผลผลิตขัน้ต้นในแนวปะการังด้วยวิธี benthic oxygen flux chamber เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ปะการังบนเขตแนวลาดชนัและเขตแนวราบ บริเวณแหลมพนัวา จงัหวดัภเูก็ต ผลการศึกษาพบว่าปะการังบนเขตแนว
ลาดชนัมีผลผลิตขัน้ต้นรวมในระหว่างเดือน มิถนุายน-สิงหาคม 2560 เท่ากบั 18.26 (±3.06), 17.19 (±2.89) และ 
21.91 (±3.00) µmolO2/l/h ตามล าดบั และปะการังบนเขตแนวราบเทา่กบั 25.17 (±6.35), 19.39 (±2.24) และ 32.90 
(±10.22) µmolO2/l/h ตามล าดบั และจากการศึกษาพืน้ที่ปกคลมุของปะการังในบริเวณเดียวกันโดยด้วยวิธี photo 
belt transect พบว่า ประชาคมปะการังบนเขตแนวลาดชนัมี 12 วงศ์ 25 สกุล บริเวณเขตแนวราบมี 9 วงศ์ 17 สกุล 
และมีค่าเฉลี่ยพืน้ที่ปกคลุมของปะการังมีชีวิตอยู่ที่ 21.65% และ 43.93% ตามล าดับ สรุปได้ว่าปะการังบนเขต
แนวราบมีผลผลิตขัน้ต้นมากกว่าปะการังเขตแนวลาดชันในทุกเดือน และทัง้ 2 พืน้ที่มีผลผลิตขัน้ต้นสงูสดุในเดือน
สงิหาคม ในด้านพืน้ท่ีปกคลมุของปะการัง พบวา่ประชาคมปะการังเขตแนวราบมีอตัราการปกคลมุของปะการังมีชีวิต
สงูกว่า แต่มีความหลากหลายน้อยกว่าประชาคมปะการังเขตแนวลาดชัน โดยมีปริมาณแสงและพืน้ที่ปกคลมุของ
สิง่มีชีวิตเป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลต่อผลผลิตขัน้ต้นในแนวปะการัง โดยผลจากการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการจดัการ
แนวปะการังในจงัหวดัภเูก็ตได้ในอนาคต 
 

ค าส าคัญ : ปะการัง, ผลผลติขัน้ต้น, แนวปะการังบริเวณที่ลาดชนั, แนวปะการังบริเวณที่ราบ, ภเูก็ต 
 

Abstract 
 An assessment of coral reef primary production was carried out by benthic oxygen flux chambers 
to compare the primary production of corals between reef slope and reef flat at Panwa cape, Phuket. The 
results show that gross primary production (GPP) of reef slope corals in June – August 2017 was 18.26 
(±3.06), 17.19 (±2.89) และ 21.91 (±3.00) µmolO2/l/h, respectively. GPP of reef flat coral was 25.17 (±6.35), 
19.39 (±2.24) and 32.90 (±10.22) µmolO2/l/h, respectively. Percent benthic cover was observed by photo 
belt transect method. At reef slope, there were 12 family and 25 genus of corals and there were 9 family 
and 17 genus in reef flat. Percentage of live coral cover in reef slope and reef flat were 21.65% and 
43.93%, respectively. Primary production of reef flat was higher than reef slope in every months and the 
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highest primary production was found in August at both sites. Percent live coral cover in reef flat was 
higher but the coral diversity was lower than that at reef slope. This study indicated that light intensity and 
percent live coral cover is mainly driver for coral reef primary production for this site. The results from this 
study can be used for Phuket coral reef conservation management and planning.  

 

Keywords : Coral, Primary production, Reef slope, Reef flat, Phuket 
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บทน า 
ปะการังเป็นสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัจ าพวกหนึ่ง ปะการังแข็ง (stony corals หรือ hard corals) สามารถ

สะสมหินปนูและสร้างเป็นโครงสร้างภายในได้ และเป็นสตัว์กลุม่ที่ไม่เคลื่อนที่ (sessile) จดัอยู่ในไฟลมั Cnidaria ชัน้ 
Scleractinia มีความสมัพนัธ์แบบพึง่พาอาศยั (symbiosis) กบัสาหร่ายเซลล์เดียวช่ือ Zooxanthellae (Symbiodinium 
spp.) ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม ปะการังแข็งและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่สามารถสะสมหินปนูได้ สามารถก่อตวั
เป็นแนวปะการังได้ ในปัจจบุนัปะการังทัว่โลกมีอยู่ประมาณ 400 ชนิด ที่สามารถสร้างแนวปะการังได้ (Veron, 2000) 
โดยแนวปะการังมีความส าคญัต่อระบบนิเวศ เช่น เป็นแหลง่อนบุาลสตัว์น า้วยัอ่อนและแหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัว์น า้
นานาชนิด (Speers et al., 2016) แหลง่ก าเนิดทราย (sediment producer) (Kench and Owen, 2015) แหลง่กกัเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแหลง่ประมง (Birkeland, 1997) เป็นต้น นอกจากนีแ้นวปะการังยงัสามารถช่วยป้องกนั
การกดัเซาะชายฝ่ัง ป้องกนัพาย ุ(Kench and Owen, 2015) และเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญั ซึ่งสง่ผลให้แนวปะการัง
มีมูลค่าของระบบนิเวศ (ecosystem value) ถึงประมาณ 352,249 ดอลล่า/เฮกเตอร์/ปี ถึง 2,129,122 ดอลล่า/ 
เฮกเตอร์/ปี (Costanza et al., 2014) 

อย่างไรก็ตามแนวปะการังในปัจจุบนันัน้มีความเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง, 2558) เนื่องจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (climate change) ซึง่ท าให้เกิดการเพิ่มขึน้ของอณุหภมูิน า้
ทะเล โดยอณุหภมูิและแสงเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดการขยายตวัของแนวปะการัง และมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของปะการัง เนื่องจากแสงเป็นปัจจัยส าคญัในกระบวนการสงัเคราะห์แสงของสาหร่าย Zooxanthellae ในเนือ้เยื่อ
ปะการัง หากปริมาณแสงไม่เพียงพอ อตัราการสงัเคราะห์แสงและการสะสมหินปนูจะลดลง (Adey and Loveland, 
2007) นอกจากนัน้กิจกรรมของมนุษย์ก็เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของปะการังและแนวปะการัง 
เนื่องจากมนษุย์ได้มีการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังมาเป็นเวลานาน เช่น การด าน า้ท่องเที่ยว การทิง้สมอเรือ การ
ปลอ่ยน า้เสยีและตะกอนลงสูท่ะเล กิจกรรมเหลา่นีไ้ด้สง่ผลตอ่แนวปะการังทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

จากปัญหาดังกล่าว น ามาสู่การประเมินสภาพและสุขภาพของปะการัง เพื่อทราบถึงสถานการณ์และ
ผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั เนื่องจากแนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่อดุมสมบรูณ์ที่สดุแห่งหนึ่ง 
และมีผลผลิตขัน้ต้นที่สงู (Sorokin, 1993) โดยผลผลิตขัน้ต้นนัน้ขึน้อยู่กับปัจจัยหลกั ได้แก่ แสง ธาตุอาหาร มวล
ชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช และอณุหภมูิ (Steele, Thorpe and Turekian, 2008) จากการศึกษาผลผลิตขัน้ต้นในแนว
ปะการังของ Tac-An และคณะ (2013) พบว่า ผลผลิตขัน้ต้นรวมของแนวปะการังนัน้อยู่ที่ 0.39 g C /m2/day และ
ปริมาณผลผลติขัน้ต้นรวมนัน้ขึน้อยูก่บัความหลากหลายของชนิด ปริมาณธาตอุาหาร และลกัษณะของสภาพแวดล้อม
ของระบบนิเวศแนวปะการัง โดยความหลากหลายของชนิดปะการังสามารถประเมินได้หลายวิธี เช่น Mapping 
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quadrats, line point transect, line intercept transect, photo belt transect และ video sampling เป็นต้น (Leujak 
and Ormond, 2007; Abdo and Australian Institute of Marine Science, 2004)  
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตัง้อยู่ใกล้เขต Coral reef triangle มีแหลง่แนวปะการังกระจายอยู่ตาม
ชายฝ่ังของแผน่ดินใหญ่และตามเกาะต่าง ๆ เป็นพืน้ที่รวมประมาณ 205 ตารางกิโลเมตร สถานภาพของแนวปะการัง
สว่นใหญ่ในปี ค.ศ. 2015 อยูใ่นเกณฑ์สมบรูณ์ปานกลาง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2558) ภเูก็ตเป็นจงัหวดั
หนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพืน้ที่แนวปะการังประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร (สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 2553) ภเูก็ตเป็นหนึ่งในจังหวดัที่มีการท่องเที่ยว ท าให้มีการพฒันาชายฝ่ัง
เกิดขึน้ รวมทัง้มีการปล่อยน า้เสียและตะกอนลงสู่ทะเลส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศที่ได้เกิดขึน้ในปัจจุบนันี ้อาจท าให้ปะการังมีสขุภาพและความแข็งแรงลดลง และอาจ
สง่ผลให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในบริเวณจงัหวดัภเูก็ต 
 อยา่งไรก็ตาม การศกึษาระบบนิเวศแนวปะการังในประเทศไทยยงัมีข้อมลูที่น้อยในการศกึษาด้านสรีระวิทยา 
(physiology) โดยเฉพาะการประเมินสภาพและสขุภาพของระบบนิเวศแนวปะการัง และความสมัพนัธ์ของสขุภาพของ
ปะการังกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาในครัง้นีจ้ึงได้น าความรู้ทางด้านสรีระวิทยาและนิเวศวิทยาในการศึกษา
สขุภาพของปะการัง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลผลิตขัน้ต้นของปะการังในพืน้ที่ต่างกนัเพื่อเปรียบเทียบ และเพื่อ
เป็นข้อมลูในการจัดการทรัพยากรแนวปะการังในจังหวดัภเูก็ต โดยใช้การประเมินสขุภาพของปะการังในด้านพืน้ที่  
ปกคลมุของปะการังมีชีวิต (percentage cover of living corals) และผลผลติขัน้ต้นของแนวปะการัง 
  
วิธีการ 

ภาพที่ 1 พืน้ท่ีท าการศกึษา ณ แหลมพนัวา จงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 
 

ท าการศึกษาในแนวปะการังที่จังหวัดภูเก็ต บริเวณแหลมพันวา เก็บข้อมูลจ านวน 3 ครัง้ ได้แก่ เดือน
มิถนุายน กรกฎาคม และสงิหาคม 2560 โดยศกึษาผลผลติขัน้ต้นของปะการังในพืน้ท่ีที่ตา่งกนั คือปะการังที่อยู่ในแนว
ปะการังบริเวณที่ลาดชัน (reef slope) และแนวปะการังบริเวณที่ราบ (reef flat) โดยท าการศึกษาในปะการัง 
ดอกกะหล า่ (Pocillopora sp.) และประเมินพืน้ท่ีปกคลมุของปะการังในเดือนมิถนุายนในบริเวณเดียวกนักบัการศกึษา
ผลผลติขัน้ต้นโดยใช้วิธีการ photo-belt transect 
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การศกึษาพืน้ท่ีปกคลมุของปะการัง  
ท าการศกึษาพืน้ท่ีปกคลมุของปะการังโดยวิธีการ Photo belt transect โดยการวางเส้นเทปบนแนวปะการัง

ในแนวปะการังบริเวณที่ราบ (Reef flat) และแนวปะการังบริเวณที่ลาดชนั (Reef slope) ขนานกบัชายฝ่ังเป็นระยะทาง 
100 เมตร และใน 100 เมตรนัน้ได้แบ่งเป็น 3 ช่วง (replicate) ทัง้สองบริเวณ ในแต่ละสถานีท าการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการบนัทกึภาพนิ่งในแนวดิ่งตัง้ฉากกบัพืน้ผิวให้มีระยะจากหน้ากล้องถึงพืน้ผิวประมาณ 50 เซนติเมตร ทกุระยะ 50 
เซนติเมตร ได้ภาพถ่ายพืน้ท่ีปกคลมุแนวปะการัง จ านวน 200 ภาพต่อเส้นแนว ส ารวจส าหรับการวิเคราะห์หาสดัสว่น
ปกคลมุของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในแนวปะการัง (Leujak and Ormond, 2007; Abdo and Australian Institute of 
Marine Science, 2004) จากนัน้น าภาพไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Coral Point Count with Excel extensions 
(CPCe) (Kohler and Gill, 2006) โดยวางจดุแบบตารางทัง้หมด 16 จดุ และระบชุนิดของสิง่มีชีวิตและไมม่ีชีวิตภายใต้
จดุ หากเป็นปะการังแข็งจะระบถุงึสกลุ จากนัน้โปรแกรมจะค านวณออกมาเป็นคา่ร้อยละของพืน้ท่ีปกคลมุของปะการัง 
และสดัสว่นของปะการังเป็นและปะการังตาย 
การศกึษาผลผลติขัน้ต้นในแนวปะการัง  

ภาพที่ 2 dark oxygen flux chamber (a) และ light oxygen flux chamber (b)
 

 เพื่อท าการวดั Gross Primary Production (GPP) และ Respiration (R) ของปะการัง เพื่อหาค่า Net 
Primary Production (NPP) โดยการใช้ Benthic oxygen flux chambers ในการวดัการเปลีย่นแปลงคา่ก๊าซออกซิเจน
ที่ละลายในน า้ในเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งใช้วิธีที่ดัดแปลงจาก Olivé et al. (2015) โดยตวั chambers ประกอบด้วยถุง 
Polypropylene (PP) ทรงกระบอก (เส้นผ่านศนูย์กลางขึน้อยู่กบัขนาดโคโลนีปะการัง ความสงู 80 เซนติเมตร) ปลาย
ด้านหนึ่งปิด ด้านที่เปิดนัน้เพื่อสามารถฝังลงไปในดิน (10-15 เซนติเมตร) ได้ และเจาะรูเปิดปิดไว้ด้านข้างของถงุให้
สามารถดงึน า้ตวัอยา่งออกมาได้ โดยแบง่ chambers ออกเป็น 2 ชดุ คือ light chambers และ dark chambers ซึง่ชดุ 
light chambers อปุกรณ์ทัง้หมดจะมีลกัษณะโปร่งใส และชุด dark chambers จะทึบแสงทัง้หมด light chambers 
และ dark chambers ท าชดุละ 3 ซ า้ตอ่ปะการังบนเขตแนวลาดชนัและเขตแนวราบ  
 น า chambers ไปติดตัง้โดยการครอบตวัปะการังโดยการสุม่ เมื่อติดตัง้แล้วจะเร่ิมเก็บน า้ตวัอย่าง (T0, T1, T2 
และ Tf) โดยใช้ syringe ดงึน า้ตวัอยา่งมาใสข่วด BOD ขนาด 300 มิลลิลิตร และตรึงออกซิเจนที่ละลายไว้ให้คงที่ด้วย

(b) (a) 



128 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

การเติมสารละลายแมงกานสัซลัเฟต (manganous sulfate) และน า้ยาอลัคาไลไอโอไดด์อะไซด์ (alkali-iodide-azide 
reagent) อย่างละ 1 มิลลิลิตร ตามล าดบั จากนัน้เก็บขวด BOD ไว้ในที่เย็นและไม่โดนแสง จากนัน้น าน า้ตวัอย่างไป
วิเคราะห์ โดยการเติมกรดซลัฟูริกเข้มข้นลงไป 1 มิลลิลิตร จากนัน้ไตเตรทสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซลัเฟต 
0.025 นอร์มอล จนสีสารละลายจางลง หลงัจากนัน้เติมน า้แป้ง 2-3 หยด (สีสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน า้เงิน) แล้ว 
ไตเตรทตอ่จนสารละลายกลายเป็นสีขาวใส (Strickland and Parsons, 1972) โดยตวัอย่างน า้นัน้จะเก็บทกุ ๆ ชัว่โมง 
โดยเร่ิมตัง้แตเ่วลา 11.00-14.00 น. เพื่อติดตามการเปลีย่นแปลงและความต่อเนื่องของข้อมลู โดยใช้สตูรค านวณของ 
Steele และคณะ (2008) ดงันี ้

   NPP = GPP – R          (1) 
 

โดย  NPP  คือ  จ านวนผลผลติขัน้ต้นสทุธิ 
GPP  คือ  จ านวนผลผลติขัน้ต้นรวม 
 R   คือ  การหายใจ 

 

ผลและอภปิราย 

ภาพที่ 3 ผลผลติขัน้ต้นรวมของปะการังบริเวณลาดชนั (a) ผลผลติขัน้ต้นรวมของปะการังบริเวณที่ราบ (b) 

 

 
ภาพที่ 4 อตัราการปกคลมุประเภทตา่งๆของแนวปะการังบริเวณที่ลาดชนั (a) และที่ราบ (b)

(a) (b) 

(a) (b) 
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จากการทดลองในเดือนมถินุายน  กรกฎาคม และสงิหาคม ในแนวปะการังบริเวณแหลมพนัวา จงัหวดัภเูก็ต พบวา่ 

ปะการังบริเวณที่ลาดชนัมีผลผลติขัน้ต้นรวม เทา่กบั 18.26 (±3.06), 17.19 (±2.89) และ 21.91 (±3.00) µmolO2/l/h 

ตามล าดบั (ภาพท่ี 3(a)) และปะการังบริเวณที่ราบ เทา่กบั 25.17 (±6.35), 19.39 (±2.24) และ 32.90 (±10.22) 

µmolO2/l/h ตามล าดบั(ภาพที่ 3(b)) และจากการศกึษาพืน้ท่ีปกคลมุของปะการังพบวา่ ประชาคมปะการังบนเขตแนว

ลาดชนัมี 12 วงศ์ 25 สกลุ ประชาคมปะการังบนเขตแนวราบมี 9 วงศ์ 17 สกลุ ในแนวปะการังบริเวณที่ลาดชนัมี

คา่เฉลีย่พืน้ท่ีปกคลมุของปะการังมีชีวิต  ปะการังตาย  ทราย และฟองน า้อยูท่ี่ 21.65%, 62.53%, 15.44% และ 

0.38% ตามล าดบั (รูปท่ี 4(a)) โดยมีปะการังสกลุเดน่คือ Porites sp. (5.05%), Acropora sp. (2.84%) และ 

Goniastrea sp. (2.49%) ตามล าดบั ในแนวปะการังบริเวณที่ราบ คา่เฉลีย่พืน้ท่ีปกคลมุของปะการังมชีีวติ ปะการัง

ตาย  ทราย  และฟองน า้อยูท่ี่ 43.93%, 51.64%, 4.36% และ 0.06% ตามล าดบั (รูปท่ี 4(b)) โดยมีปะการังสกลุเดน่

คือ Porites sp. (31.38%), Favites sp. (4.80%) และ Goniastrea sp. (3.35%) ตามล าดบั คา่ดชันีความหลากหลาย 

(Shannon’s diversity index) ของประชาคมปะการังบนเขตแนวลาดชนัและแนวราบ ได้แก่ 2.67 และ 1.13 ตามล าดบั  

ปะการังบริเวณที่ราบมีผลผลิตขัน้ต้นที่มากกว่าปะการังบริเวณที่ลาดชันในทุกเดือน เนื่องจากความลึกที่
ต่างกนั ท าให้ปะการังบริเวณที่ราบที่ความลกึน้อยกว่า ได้รับแสงที่ในปริมาณที่มากกว่า ซึ่งแสงเป็นตวัแปรส าคญัต่อ
ผลผลิตขัน้ต้น (Dudgeon, 2007; Steele, Thorpe & Turekian, 2008) และสอดคล้องกบัการศึกษาพืน้ที่ปกคลมุของ
ปะการัง เนื่องจากในบริเวณปะการังแนวราบมีอตัราการปกคลมุของปะการังมีชีวิตที่มากกว่า (2:1) เมื่อพิจารณาจาก
อตัราสว่นของผลผลิตขัน้ต้นรวม (GPP) ต่อการหายใจนัน้มากกว่า 1 แสดงถึงการเป็นระบบนิเวศแบบ autotrophic 
ของแนวปะการัง (Tac-An et al., 2013) 

 

บทสรุป 
 จากการศกึษาผลผลติขัน้ต้นในแนวปะการัง และการศึกษาพืน้ที่ปกคลมุของปะการังในแนวปะการังบริเวณ
ลาดชัน (reef slope) และแนวปะการังบริเวณที่ราบ (reef flat) ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม พบว่า 
ปะการังในแนวปะการังบริเวณที่ราบมีผลผลติขัน้ต้นมากกวา่ปะการังในแนวปะการังบริเวณลาดชนัในทกุเดือน และทัง้ 
2 พืน้ที่มีผลผลิตขัน้ต้นสงูสดุในเดือนสิงหาคม และจากการศึกษาพืน้ที่ปกคลมุของปะการัง พบว่าปะการังในแนว
ปะการังบริเวณที่ราบมีอตัราการปกคลมุของปะการังมีชีวิตสงูกว่า แต่มีความหลากหลายน้อยกว่าปะการังในแนว
ปะการังบริเวณที่ลาดชนั 
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ของ Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 ท่ีแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต 

Preliminary study of the distribution and abundance  
of Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 at Panwa Cape Phuket Province 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเบือ้งต้นของการกระจายและความชุกชุมของ Holothuria (Halodeima) atra Jaeger,1833 ณ 
แหลมพันวา จังหวดัภูเก็ต ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2560 พืน้ที่ศึกษาเป็นหาดทรายและแนวปะการัง
แนวราบ มีช่วงความลึกตัง้แต่ 0.5 ถึง 5 เมตร จากผลการศึกษาพบว่าจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2560  
H. atra มีความชุกชุมจากทุกเขตส ารวจเฉลี่ย 136.6 ตัวต่อเดือน และมีค่าความชุกชุมเฉลี่ย 11.3 ตัวต่อ 100  
ตารางเมตร ต่อเดือน และมีลกัษณะการกระจายแบบกระจุก โดยพบจ านวนตัวมากที่สุดเท่ากับ 195 ตวั ในเดือน
ตลุาคมจากทกุเขตส ารวจ จ านวนตวัที่พบสงูสดุคือเดือนตลุาคมในเขตส ารวจ C มีจ านวนสงูสดุ 153 ตวั โดยมีลกัษณะ
พืน้ท้องน า้เป็นปะการังมีชีวติและทราย จ านวนตวัที่น้อยที่สดุพบในเดือนกรกฎาคม ในเขตส ารวจ A และเดือนสงิหาคม
ในเขตส ารวจ B โดยมีจ านวน 11 ตวั และมีลกัษณะพืน้ท้องน า้เป็นปะการังตาย จากการศกึษานีพ้บวา่ H. atra ที่แหลม
พนัวามีลกัษณะการกระจายตวัสมัพนัธ์กบัลกัษณะพืน้ท้องน า้ที่เป็นปะการังมีชีวิต 
ค าส าคัญ : แหลมพนัวา, การกระจาย, ความชกุชมุ, Holothuria (Halodeima) atra Jaeger,1833 

Abstract 
The distribution and abundance of Holothuria (Halodeima) atra Jaeger,1833 at Panwa Cape, Phuket 

was investigated from June to October 2017. The study area was sandy beach and reef flat, with the depth 
ranged from 0.5 to 5 m. The results showed that the average number of individual found from June to October 
was 136.6 individuals per month, and the abundance was 11.3 per 100 m². The highest abundance was found 
in October with a total number of 195 individuals observed. The distribution of the H. atra corresponded with the 
substrate which was live coral around mid of the reef flat and the distribution pattern is clump distribution. The 
most abundant population was recorded at zone C with 153 individuals in October, where substrate was sand 
and live coral. The lowest number of individual was found at zone A in July and zone B in August with total 
number of 11 individuals with the dead coral as substrate. This study showed that number of H. atra at Panwa 
cape was related to the benthic cover such  as live coral. 
Keywords : Panwa Cape, Distribution, Abundance, Holothuria (Halodeima) atra Jaeger,1833 
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Introduction 
Sea cucumbers (Class Holothuroidea, Phylum Echinodermata) are benthic animals living in 

variety of habitats including seagrass, coral reef and soft bottom of ocean floor. They are deposit-feeder 
(Uthicke, 1999) and play an important role as a calcium carbonate contributor in the coral reef (Schneider 
et al., 2011). The increasing in popularity of sea cucumber as traditional Chinese medicine and food in 
Asian countries caused the decline of sea cucumber populations worldwide (Uthicke and Conand, 2005). 
Since 1980s, sea cucumber fishing activities have increased as overexploitation in the Pacific and Indian 
Oceans. It is clear indicator of over-exploitation when the fishermen migrate to new locations or target less 
valuable species (Uthicke, 2004). In Thailand, there are 94 species of 8 families of Holothuroidea found in 
the Gulf of Thailand and the Andaman Sea and most of them are found mostly in coastal area such as 
coral reef and seagrass bed (Putchakarn and Sonchaeng, 2004).  

This study focused on Holothuria (Halodeima) atra (Family Holothuriidae, Order Holothuriida). 
This species is a deposit-feeder, mainly found on subtidal zone in sandy area and seagrass beds 
(Mactavish et al., 2012). H. atra is one of the target species for sea cucumber fishery in at least 20 
countries and islands States in the Western Central Pacific Guam, Nauru, Samoa and French Polynesia 
(Purcell et al., 2012). According to Choo (2008), H. atra was the most abundant species in the northwest 
coast of Peninsular Malaysia. In Thailand this species has been harvested for a long time. However, the 
biology and ecology of H. atra in Thailand are largely unknown especially in population and reproductive 
biology.  

 

Materials and methods 
The study sites 
The study site is located at latitude 7◦48’20.61’’-7◦48’1.91’’N longitude 98◦24’12.98’’- 

98◦24’27.05’’E, west of Panwa Cape, Phuket Island, Thailand (Figure 1). Study zone were set along the 
beach due to different infrastructure on shore as follows: zone A located at Third Naval Area Command 
HQ., zone B located in front of Panwa Bay Hotel and zone C Located at Phuket Aquarium. Zone A’s 
substrates were sand dominated by death corals and live corals. Zone B’s substrates were sand 
dominated by death corals and live corals. Zone C’s substrates were sand dominated by live corals. 
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Figure 1 Satellite images of sampling location. 
 

 Observation of distribution and abundance  
The observations were conducted monthly from June 2017 to October 2017. Belt-transect of 100 x 

4 m each zone was placed perpendicular from the shoreline covering most of the reef flat (Guzman and 
Guevara, 2002). Sampling were done during high tide to avoid disturbing the substrate and damaging of 
coral by snorkeling (Palomar et al., 2017). Environmental factors in the sampling sites such as pH, salinity, 
dissolved oxygen and water temperature were collected.  

 

 
 

Figure 2 Holothuria (Halodeima) atra Jaeger,1833 
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 Data analysis 
ANOVA (SPSS) was used to determine the differences in number of total individuals between 

each zone and substrate cover in percent zone each month. All data sets were analyzed using non-
parametric statistics. The Krukal-Wallis One-way ANOVA on ranks and the posteriori Pairwise Dunn’s 
Multiple Comparison procedures were used to assess habitat differences and then bivariate analysis were 
used to find possible relation between variables. 

 

Results and discussion 
The Distribution of Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 
The H. atra is the only species of sea cucumber found in this area. They can be found in all type 

of substrates along Panwa Cape, including live coral, dead coral, sand and rock. Number of individuals 
found in zone C were significant higher with when compared to zone A and B (Table 1). The distribution of 
H. atra was also related to substrate composition (Table 2). In zone A and C, they are more distributed 
between 60 to 80 m of the 100 m transect. The number of individual is different in each zone because of 
substrate coverage, while in zone B are more consistent along the observed line. The dominant substrate 
coverage of zone A and zone C was dead coral and live coral, respectively.  

The Abundance of Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 
The H. atra was found in all study zone (Table 1). The average number of H. atra from June to 

October 2017 was 136.6 individuals per month. The abundance of total individual was 11.3 per 100 m2 per 
month. The highest number of H. atra was recorded in October with 195 individuals and the lowest 
number was recorded in July with 92 individuals. The highest mean number of individual was 65 in 
October, while the lowest mean was 30.67 individual in July. The most abundance was recorded at zone C 
with 153 individuals in October. The lowest number of individual was found at zone A in July and zone B in 
August with total number of 11 individual. The highest number of H. atra were found on live coral with in 
sand patch area in zone c with the average of 99 individuals per month follow by zone A with 20.5 
individuals per month and the lowest in zone B with the average of 19.2 individuals per month with dead 
coral substrate dominated in both zone. 
 Environmental Factors  

There were no significant differences in term of environmental factors between months as shown 
in Table 3.
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Table 1 Number of H. atra found in each month. 

Month Number of H. atra at study zone (individuals) Total 
(individuals) 

Mean 
(individuals) A B C 

June 26 39 97 162 54.00±37.80 
July 11 12 69 92 30.67±33.20 

August 28 11 75 114 38.00±33.15 
September n/a* 19 101 120 60.00±57.98 

October 17 25 153 195 65.00±76.31 
*n/a = data are not available due to rough weather condition 

 

Table 2 Relationship between Number of H. atra found in each month and substrate (sand, dead coral,  
  live coral and rock). 

Pearson Correlation coefficient 

sample month Sand Dead coral  Live coral Rock 

June    0.47 -0.315 0.47** -0.91 

July    -0.6 -0.271 0.556** -0.42 

August   0.138 -0.373* 0.375* -0.56 

September -0.173 -0.23 0.716** -0.104 

October   -0.108 -0.203 0.56** -0.115 

*correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 **correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 Number of H. atra found in each zone and each month. 
 



136 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 
Table 3 Environmental parameters (salinity, water temperature, pH, dissolved oxygen and dissolved  
 oxygen saturation) from June to October 2017. 

Month salinity (psu) Temperature (c°) pH DO (mg/l) DO(%) 
June 34.67 28.95 8.09 7.14 93.72 
July  34.00 29.33 7.25 6.99 93.08 

August 33.02 32.38 8.17 5.75 95.33 
September 32.80 31.03 8.29 5.67 92.53 

October 32.02 30.65 8.21 6.03 96.38 
 

Discussion 
H. atra were found mainly in sandy area and occurred in all types of substrate (Mactavish et al., 

2012). This is consistent with the study in La Reunion Island (Conand and Mangion 2002) and Indo-Pacific 
(Conand 1996) where H. atra is the dominant species in term of number individuals per area in that area 
because this species is capable for asexual reproduction. Furthermore, the highest number of individuals 
found in zone C was due to the difference in substrates in the area which leads to habitat heterogeneity. 
Zone A is a head land area and Third Naval Area Command HQ. The dominant substrate of the zone A is 
death coral as same as zone B. Zone C is Phuket Aquarium which had the main substrate as live coral. 
Although the study site is Marine Protected Area (MPA), the human activities such as walking on the coral 
during low tide, hunting for octopus and boating may have an effect on abundance and distribution of sea 
cucumbers. 

 During sampling August 2017, sexual reproduction was occurred (Figure 4). This even is 
correlated with moon phase. The moon age was 5.94 days and waxing crescent phase. Then in 
September, the individual with relatively short and wide were encounter. They are the results of fissiparity 
or asexual reproduction (Purwati. 2004). 

Figure 4 H. atra during sexual reproduction        Figure 5 H. atra asexual reproduction 
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Conclusion 
In summary, the distribution and abundance of H. atra at Panwa Cape Phuket Province has the 

total individual 11.3 per 100 m2 and 136.6 individuals per month. The highest number was recorded in 
October with 195 individuals, the lowest number was recorded in July with 92 individuals. The Highest 
mean number of individuals was 65.00±76.31 individuals and the lowest mean number of individual found 
was 30.67±33.20 individual. The most abundance population was recorded at zone C with 153 individuals 
in October. The lowest number of individuals was found at zone A in July and zone B in August with total 
number of 11 individuals. 
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การแพร่กระจายของสัตว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่บริเวณพืน้ท่ีปกคลุมที่แตกต่างกัน 
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บทคดัย่อ 
อ่าวตังเข็นมีระบบนิเวศหญ้าทะเลคิดเป็นพืน้ที่ 0.19 ตารางกิโลเมตร และมีหญ้าชะเงาใบมนเป็นชนิด 

พนัธุ์เด่น ซึ่งระบบนิเวศหญ้านีม้ีความส าคญัในด้านการเป็นแหลง่อาหาร แหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว์ทะเลหลายชนิด 
โดยเฉพาะสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความมากชนิดและความหนาแน่นของสตัว์พืน้
ทะเลขนาดใหญ่บนพืน้ที่ปกคลมุของหญ้าชะเงาใบมนที่ 0%, 25%, 50%, 75% และ 100% ผลการศึกษาพบสตัว์พืน้
ทะเลขนาดใหญ่จ านวนวงศ์ 38 วงศ์ กลุม่สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นคือหอยสองฝาและไส้เดือนทะเล โดยความหนาแน่นของ
ไส้เดือนทะเลมากที่สดุในบริเวณที่ไมม่ีหญ้าทะเลปกคลมุตรงกนัข้ามกบักลุม่หอยสองฝาที่พบมากที่สดุบนพืน้ท่ีปกคลมุ 
100% อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบดัชนีความมากชนิดและดชันีความหลากหลายของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่
ระหวา่งแตล่ะพืน้ท่ีปกคลมุพบวา่ไมม่ีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แตค่า่ความหนาแนน่เฉลีย่
ของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ในแตล่ะพืน้ท่ีการปกคลมุพบวา่มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.001) 
และดชันีความสม ่าเสมอของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ในแต่ละพืน้ที่การปกคลุมพบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.004) 

 

ค าส าคัญ: สตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่, ความมากชนิด, ความหนาแนน่, หญ้าชะเงาใบมน, ภเูก็ต 
 

Abstract 
The area of seagrass bed at Tang Khen Bay is 0.19 km2, which dominates by Cymococea 

rotundata. This ecosystem is important for food sources and habitat of many marine benthic species. This 
research aims to investigate species richness and abundance of macrobenthos on the coverage of 
Cymococea rotundata; 0%, 25%, 50%, 75% and 100%. The 38 families of macrobenthos were found 
dominant groups are Bivalves and Polychaetes. The abundance of Polychaetes was highest in area that 
was no seagrass coverage. In contrast, the Bivalves showed highest abundance in areas covering by 
100% of seagrass. However, there was no significant difference between richness index and diversity 
index of macrobenthos among each seagrass coverage (p>0.05) but there was significant difference 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009210436362
https://www.facebook.com/saruttaya.jaroonpongsawat?hc_ref=ARTvrOYsKyCZDljGOPfqgqS8yfTfS4WCKlJNnmOYC4h4-ugYBpxSDRGmulBklPtTTfg
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average of density and evenness index of macrobenthos among each seagrass coverage (p>0.001), 
(p>0.004). 

 

Keywords : Macrobenthos, Species richness, Density, Cymococea rotundata, Phuket  
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บทน า 
ระบบนิเวศหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีผลผลติรวมสงู (Duffy, 2006) มีบทบาทส าคญัในการรักษาคณุภาพ

ของน า้ (Browder et al., 2013) เป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัให้กบัปลาและสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัหลากหลายชนิด ได้แก่ 
พะยนู เตา่ทะเล และสตัว์พืน้ทะเล (Preen, 2004) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ซึง่อาศยั และหากินตาม
พืน้หน้าดินหรือด ารงชีวิตอยู่บริเวณท้องน า้ อีกทัง้เป็นผู้บริโภคอนัดบัแรก ๆ ของห่วงโซ่อาหารและเป็นแหลง่อาหารที่
ส าคญัของสตัว์น า้ขนาดใหญ่ (วิลาส รัตนานกุลู, 2550) สตัว์พืน้ทะเลมีบทบาทที่ส าคญัตอ่ระบบนิเวศที่มีความสมัพนัธ์
กบัจลุนิทรีย์และสตัว์ขนาดใหญ่ โดยมีความสมัพนัธ์ตามล าดบัการกินในห่วงโซ่อาหาร นอกจากนีย้งัมีบทบาทส าคญั
ในการหมนุเวียนสารอาหารในวฏัจกัรตา่ง ๆ เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เป็นต้น สตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่
สามารถท าให้เกิดการหมนุเวียนทางชีวภาพ (bioturbation) ได้ในระหวา่งการเคลือ่นท่ีและกิจกรรมการกินอาหาร บาง
ชนิดสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ขึน้ เพื่อช่วยเพิ่มความซบัซ้อนของแหลง่อาศยั เช่น ไส้เดือนทะเล (polychaete) มี
การสร้างรูลงบนหน้าดิน ช่วยเพิ่มความหนาแนน่ให้แก่หน้าดินและเพิ่มความหลากหลายของชนิดสตัว์ และบางชนิดมี
การน าแร่ธาตุมาหมุนเวียน (bioirrigation) ช่วยน าสารอินทรีย์ และออกซิเจนขึน้ไปยังหน้าผิวตะกอน นอกจากนี ้
ประชาคมสตัว์พืน้ทะเลยงัถกูใช้เป็นตวับ่งชีท้างชีวภาพเพราะสามารถบอกข้อมลูสภาพแวดล้อมได้ เนื่องจากความไว
และความจ าเพาะต่อสภาพแวดล้อมและปัจจยัทางกายภาพในบริเวณที่สิ่งมีชีวิตเหลา่นีอ้าศยัอยู่ (Tagliapietra and 
Sigovini, 2010) 

อ่าวตงัเข็น จงัหวดัภูเก็ต เป็นพืน้ที่ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลอย่างมาก เนื่องจากมีระบบ
นิเวศหลายแบบ ได้แก่ หาดหิน หาดทราย หญ้าทะเล และแนวปะการัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศหญ้าทะเล มี
พืน้ที่หญ้าทะเลรวม 134 ไร่ (0.19 ตารางกิโลเมตร) ในบริเวณนีพ้บหญ้าทะเลทัง้หมด 7 ชนิด ได้แก่ หญ้าชะเงาใบมน 
(Cymococea rotundata)  หญ้ ากุยช่ ายทะเล  (Halodule uninervis)  หญ้ ากุ ยช่ ายเข็ ม  (Halodule pinifolia) 
หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าเงาใบเลก็ (Halophila minor) หญ้าชะเงาใบฟันเลือ่ย (Cymodocea serrulata) 
และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) ซึง่หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) เป็นหญ้าทะเลชนิดพนัธุ์เด่นที่มีลกัษณะ
เป็นใบยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายใบมน (ภเูบศ และคณะ, 2554; กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2560) ล าต้น
ตัง้ตรงเรียกว่า แง่งหรือเหง้า (rhizome) ซึ่งเจริญเติบโตอยู่ใต้ตะกอน ราก และยอดเจริญมาจากล าต้น สว่นดอกนัน้มี
ขนาดเล็กมากและไม่มีความโดดเด่น เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องล่อแมลงเพื่อมาช่วยผสมเกสรแต่อาศยัเพียง
กระแสน า้เท่านัน้ (Castro and Huber, 2008) ในงานวิจยันีไ้ด้ส ารวจการแพร่กระจายของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ที่
อาศยัอยูก่บัแหลง่หญ้าทะเล บริเวณอา่วตงัเข็น โดยศกึษาชนิดและความหนาแนน่ของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่บริเวณ
หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) ท่ีมีพืน้ท่ีปกคลมุแตกตา่งกนั 
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วิธีการ 

เก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและดิน ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริเวณอ่าวตังเข็น (N 07°48.616' 
 E 098°24.257') จงัหวดัภเูก็ต (ภาพท่ี 1)  
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงพืน้ท่ีศกึษาบริเวณอา่วตงัเข็น จงัหวดัภเูก็ต  
 (ที่มา: ดดัแปลงจากสถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากรชายฝ่ัง, 2560) 

 

การเลือกพืน้ที่หญ้าทะเลค านึงถึงพืน้ที่ที่เป็นบริเวณระหว่างน า้ลงต ่าสดุและน า้ขึน้สงูสดุ และก าหนดสถานี
เก็บตวัอยา่งให้ครอบคลมุพืน้ท่ีดงักลา่ว โดยอ้างอิงจากพืน้ที่ปกคลมุของหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) ชุดทดลอง 
5 ชดุได้แก่ 0% (ชดุควบคมุ), 25%, 50%, 75% และ 100% (กามารูดิน, 2558) ในพืน้ที่ 25×25 ตารางเซนติเมตรของ
แปลงส ารวจ (quadrat) 50×50 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 2) ซึ่งในการส ารวจทัง้หมด 20 จุด (ชุดทดลองละ 4 จุด) 
ผู้ส ารวจได้ท าการเก็บตวัอย่างดินด้วยพลัว่ โดยขุดลกึ 10-15 เซนติเมตร และน าตวัอย่างดินที่ได้ไปร่อนผ่านตะแกรง
ขนาดตา 1 และ 2 มิลลิเมตร (Satumanatpan et al., 2011) เพื่อคดัแยกตวัอย่างสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ที่พบ และ
เก็บรักษาในฟอร์มาลนิ 10% จากนัน้จ าแนกชนิดตวัอยา่งในระดบัวงศ์ (family) ด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบสเตอริโอ และ
เก็บรักษาตวัอย่างที่จ าแนกแล้วด้วยเอทานอล 70% น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ความหนาแน่นของสตัว์พืน้ทะเลขนาด
ใหญ่ที่ปรากฏบนพืน้ท่ีปกคลมุของหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) ท่ีตา่งกนัดงันี ้

 

ความหนาแนน่  =  จ านวนตวัที่ปรากฏ/ พืน้ท่ี 
 

หลังจากนัน้น าข้อมูลความหนาแน่นมาค านวณดัชนีความมากชนิด (species richness) ดัชนีความ
หลากหลาย (diversity index) และดชันีความสม ่าเสมอของชนิด (evenness index) ในระดบัวงศ์ ตามสมการดงันี ้ 

ดชันีความมากชนิด (species richness) ของ Margalef (Clarke and Warwick, 1944)  
 

R  =  (S-1) / ln (n) 
 

เมื่อ     R  =  ดชันีความมากชนดิ 
              S  =  จ านวนวงศ์ทัง้หมดที่พบ 
             N  =  จ านวนตวัของสตัว์หน้าดนิทัง้หมดที่พบ 
             ln  =  Natural logarithm 
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ดชันีความหลากหลาย (diversity index) ของ Shannon-Wiener (Shannon, 1948) 

                                       S 
H’  =  -∑ (pi lnpi) 

                                           i=1 

เมื่อ  H’  =  ดชันีความหลากหลาย 
pi  =  สดัสว่นระหวา่งหนาแนน่ของวงศ์ที ่i ในสถานีนัน้ ค านวณจาก  
  สตูร pi  =  ni / N 
N  =  ผลรวมจ านวนตวัทัง้หมดของทกุวงศ์ที่พบในสถานีนัน้ 
Ni  =  จ านวนตวัของวงศ์ที่ i 

ดชันีความสม ่าเสมอของชนิด (evenness index) (Magurran, 2007) 
J’  =  H’ / ln(S) 

เมื่อ J’   =  ดชันีความสม ่าเสมอ 
  H’  =  คา่ Shannon-Weiner index 

    S   =  จ านวนวงศ์ที่พบในพืน้ท่ีศกึษา 
 

ข้อมลูความหนาแน่น และค่าดชันีต่าง ๆ ถกูน ามาทดสอบการแจกแจงแบบปกติด้วยวิธี Shapiro-Wilk แล้ว
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ One-way ANOVA จากนัน้ใช้การทดสอบของ Tukey’s HSD เมื่อพบว่าข้อมลูมี
ความแตกตา่งกนั ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 99% ซึง่ข้อมลูทางสถิติทัง้หมดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS Versions 19.0  

 
ภาพที่ 2 แสดงพืน้ท่ีปกคลมุของหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ทัง้หมด 38 วงศ์ (ตารางที่ 1) และค่าความหนาแน่นรวมของสตัว์

พืน้ทะเลขนาดใหญ่ในพืน้ที่ปกคลมุที่แตกต่างกนัของหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) แสดงในภาพที่ 3 โดยพบว่า
สตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ที่บริเวณที่มีการปกคลมุพืน้ที่ของหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 100% มีความหนาแน่น
มากที่สดุ (1,696±1,471.35 ตวัต่อตารางเมตร) แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัชุดการทดลองอื่นๆ (F = 8.39, 
p<0.01) ซึง่สตัว์พืน้ทะเลกลุม่เดน่ท่ีพบคือ หอยสองฝา (Bivalvia) รองลงมาเป็นพืน้ท่ีการปกคลมุ 0% มีความหนาแนน่ 
744±675.13 ตวัตอ่ตารางเมตร พบสตัว์พืน้ทะเลกลุม่เดน่คือ กลุม่ไส้เดือนทะเล (Polychaeta) และน้อยที่สดุพืน้ที่การ
ปกคลุม 50% มีความหนาแน่น 212±21.65 ตัวต่อตารางเมตร พบสัตว์พืน้ทะเลกลุ่มเด่นคือ กลุ่มหอยสองฝา 
(Bivalvia)  

ดชันีความมากชนิด และดชันีความหลากหลายของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่มีค่าอยู่ ในช่วง 1.73±0.34 ถึง 
2.13±0.22 และ 1.05±0.15 ถึง 1.65±0.24 ตามล าดับ โดยบริเวณที่มีการปกคลุมพืน้ที่ของหญ้าชะเงาใบมน  
(C. rotundata) 0% แสดงคา่ดชันีความมากชนิดสงูที่สดุ ในขณะท่ีดชันีความหลากหลายพบว่ามีค่าสงูสดุที่มีบริเวณที่
มีพืน้ที่การปกคลุมของหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 25% อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างกันระหว่าง 
ชุดการทดลองส าหรับดชันีความมากชนิด และดชันีความหลากหลาย ตรงกันข้ามกับดชันีความสม ่าเสมอ ซึ่งแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 6.07, p<0.01) พบว่ามีค่าน้อยที่สดุบริเวณที่มีพืน้ที่การปกคลมุของ
หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 100% (ภาพท่ี 6) 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบชนิดและความหนาแนน่เฉลีย่ของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีปกคลมุที่แตกตา่งกนัของ 
    หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 

Taxa Average density (individual./m2) 
0% 25% 50% 75% 100% 

Phylum Annelida      

Class Polychaeta      

Order Amphinomida      

F. Amphinomidae 12 ± 13.27  20 ± 17.44 12 ± 20.78 4 ± 6.93 
Order Eunicida      

F. Dorvuilleidae 8±13.86     

F. Eunicidae 64 32 ± 19.60 12 ± 13.27 12 ± 6.93 12 ± 6.93 
F. Lumbrineridae 4 ± 6.93     

F. Oenonidae 12 ± 13.27 8 ± 8    

Order Phyllodocida      

F. Glyceridae 12 ±13.27 4 ± 6.93  4 ± 6.93  

F. Goniadudae 4 ± 6.93     

F. Nereididae 264± 139.71 8 ± 8 8 ± 8  4 ± 6.93 
F. Phyllodocidae 4 ± 6.93     

Order Terebellida      
F. Capitellidae 24 ± 17.89 104± 180.13 12 ± 20.78   
F. Cirratulidae  20 ± 26.23    
F. Maldanidae  4 ± 6.93   8 ± 13.86 
F. Opheliidae  5 ± 6.93   12 ± 13.27 
F. Orbiniidae 8 ± 8 20 ± 13.27 4 ± 6.93 4 ± 6.93  
F. Paraonidae     4 ± 6.93 

Phylum Arthropoda      
                  F. Portunidae     4 ± 6.93 

Unidentified        4 ± 6.93  
Phylum Chordata      

Class Acitinopterygii      
   Order Perciformes      

  F. Lethrinidae        4 ± 6.93 
Phylum Echinodemata      

Class Holothuroide      
       Order Aspidochirotida      

F. Holothuriidae    4 ± 6.93  
        Order Ophiuroida      

F. Ophiuroidae     4 ± 6.93 
Phylum Mollusca      

Class Bivalvia      
Order Arcida      

F. Arcidae  4 ± 6.93 4 ± 6.93 4 ± 6.93  
F. Cardiidae       8 ± 13.86 
F. Tellinidae   4 ± 6.93 24 ± 41.57 4 ± 6.93 
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ตารางที่ 1 (ตอ่) องค์ประกอบและความหนาแนน่เฉลีย่ของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ที่จ าแนกได้ในระดบัวงศ์ตามพืน้ท่ี 
    ปกคลมุที่แตกตา่งกนัของหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 

Taxa Average density (individual./m2) 
 0% 25% 50% 75% 100% 

Order Lucinida      
F. Lucinidae 188 ± 201.55 28 ± 13.27 24 ± 13.86 136± 182.60 376 ± 246.19 

Order Venerida      
F. Veneridae 48 ± 74.19 28 ± 39.80 8 ± 8 12 ± 6.93 228 ± 349. 51 
F. Mactridae 4 ± 6.93     
F. Nassariidae 12 ± 20.78 24 ± 24 40 ± 45.96 20 ± 26.23 72 ± 75.47 

Phylum Sipuncula      
Class Sipunculida       

Order Golfingiida      
F. Golfingiidae    32 ± 55.43  
F. Sipunculidae 4 ± 6.93   140 ± 148.97 252 ± 128.19 
Total 744 ± 675.13 324 ± 414.24 212 ± 21.65  524 ± 512.46 1696 ± 471.35 

 

 
 

ภาพที่ 3  ความหนาแน่นเฉลีย่ (mean±SD) ของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ในแต่ละพืน้ที่การปกคลมุที่แตกตา่งกนัของ 
 หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) ตวัอกัษร a และ b แสดงความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01)  
 ที่วิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA และทดสอบ Tukey’s HSD 

a 

a 

a 

a 

b 

           0%                   25%                 50%                    75%                 100% 
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ภาพที่ 4  คา่เฉลีย่ (mean±SD) ดชันีความมากชนิดของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ในพืน้ที่ปกคลมุที่แตกตา่งกนัของ 
 หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 

 

 
 

ภาพที่ 5 คา่เฉลีย่ (mean±SD) ดชันีความหลากหลายของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ในพืน้ที่ปกคลมุที่แตกตา่งกนัของ 
 หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 

  0%                      25%                    50%                     75%                   100% 
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ภาพที่ 6 คา่เฉลีย่ (mean±SD) ดชันีความสม ่าเสมอของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่ในพืน้ที่ปกคลมุที่แตกตา่งกนัของ 
 หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) ตวัอกัษร a และ b แสดงความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01)  
 ที่วิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA และทดสอบ Tukey’s HSD 
 

บทสรุปและอภปิราย 
จากผลการศึกษาบริเวณพืน้ที่การปกคลุมพืน้ที่ของหญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) 100% มีความ 

อดุมสมบรูณ์ของประชากรของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่สงู เช่นเดียวกนักบัการศกึษาบริเวณอ่าวบางพระ จงัหวดัชลบรีุ 
ซึ่งรายงานว่าพืน้ที่ที่มีหญ้าใบมะกรูด (H. ovalis) มีความหนาแน่นของสตัว์พืน้ทะเลมากกว่าพืน้ที่ที่ไม่มีหญ้าทะเล 
(จ าลอง, 2545) แตจ่ากคา่ดชันีความสม ่าเสมอแสดงให้เห็นวา่บริเวณพืน้ท่ีการปกคลมุ 100% มีการรวมตวักนัเป็นกลุม่
ของสตัว์บางชนิด เช่น หอยสองฝาเช่นเดียวกนักบัชดุการทดลองพืน้ท่ีการปกคลมุ 75% อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการ
กรองกินอาหาร ท าให้ต้องการอยูอ่าศยัแบบเกาะตามสว่นตา่ง ๆ ของหญ้าทะเล (สมบตัิ, 2549) อยา่งไรก็ตามสตัว์กลุม่
เดน่ท่ีพบในการศกึษานีส้อดคล้องกบั จริยาวดี และ ทศพร (2559) ซึ่งพบหอยทะเลในแนวหญ้าทะเลปริมาณมากกว่า
นอกแนวหญ้าทะเลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  

ส าหรับชดุการทดลองที่ไม่มีหญ้าทะเลปกคลมุนัน้แสดงแนวโน้มการแพร่กระจายคล้ายคลงึกนัดงัที่กลา่วมา
ข้างต้น กล่าวคือมีการรวมตวักันเป็นกลุ่ม แต่แตกต่างที่สตัว์ที่พบเป็นไส้เดือนทะเล เนื่องจากสภาพพืน้ตะกอนที่มี
อินทรียวตัถุ (กฤษณ, 2542) และปราศจากรากหรือเหง้าของหญ้าทะเล เหมาะสมกบัพฤติกรรมการกินอินทรียวตัถ ุ
(กฤษณ, 2542) จากข้อสงัเกตในพืน้ที่ทดลองอาจตัง้สมมติฐานได้ว่าบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลอาจมีการสะสมของ
สารอินทรีย์ค่อนข้างสงู จึงท าให้พบไส้เดือนทะเลเป็นกลุม่เด่น ดงันัน้จึงควรมีการตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์ในดิน 
(organic matter) หรือขนาดของอนภุาคดิน (grain size) เพื่อเป็นข้อมลูประกอบให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  

a 

abc 

c 
bc 
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ค่าดัชนีความมากชนิดและดัชนีความหลากหลายในการศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าปริมาณการปกคลมุของ  
หญ้าชะเงาใบมน (C. rotundata) ที่แตกตา่งกนัไมม่ีผลท าให้ความหลากหลายของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่แตกตา่งกนั 
คล้ายคลงึกนักบัการศกึษาบริเวณอา่วบ้านดอน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ที่พบวา่การแพร่กระจายของสตัว์ทะเลหน้าดินไม่
มีความแตกตา่งกนัระหวา่งบริเวณที่มีหญ้าทะเลและบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเล (ณฐัวดี และคณะ , 2550) อย่างไรก็ตาม
ความซบัซ้อนของระบบนิเวศหญ้าทะเลอาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่
มากกว่าปัจจัยอื่น กล่าวคือ บริเวณที่ปกคลุมด้วยหญ้าทะเลหลากหลายชนิดนัน้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
มากกว่า ดังการศึกษาของ Satumanatpan et al. (2011) ที่รายงานจ านวนชนิดของหอยสองฝาในบริเวณที่มี 

หญ้ากยุช่ายเข็ม (H. pinifolia) และหญ้าคาทะเล (E. acoroides) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษานีเ้ป็นสว่นหนึ่งของโครงการ Marine Ecology Summer Course ครัง้ที่ 25 ซึ่งได้รับการสนบัสนนุ
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การศึกษาสถานภาพแนวปะการังในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะช้าง 
และอุทยานแห่งชาตเิขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 

The status of coral reefs in Mu Ko Chang National Park and  
Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National Park 

 

สธีุรชยั สมทา1,*, อศลย์ มีนาภา4, สวุรรณ พิทกัษ์สนิธร1, วีระ ขนุไชยรักษ์2 และ ประยรู พงศ์พนัธ์3 
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บทคดัย่อ 
 ส ารวจสถานภาพของปะการังในพืน้ที่อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - 
หมู่เกาะเสม็ด ด้วยวิธี Photo Line transect ผลการส ารวจพบว่า สถานภาพของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติ 
หมูเ่กาะช้างอยูใ่นระดบัสมบรูณ์ปานกลาง พบอตัราการปกคลมุเฉลีย่ของปะการังที่มีชีวิตเทา่กบั 46.28 ( ± 11.43 SD) 
โดยแนวปะการังบริเวณเกาะทองหลาง มีอตัราการปกคลมุของปะการังมีชีวิตสงูที่สดุ (73.57 ± 1.16 SD) ส าหรับ
สถานภาพของแนวปะการังอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสม็ดอยู่ในระดบัเสื่อมโทรม พบอตัราการปกคลมุ
เฉลี่ยของปะการังที่มีชีวิตเท่ากับ 31.27 ( ± 11.67 SD) และพบอัตราการปกคลมุของปะการังมีชีวิตสงูที่สุดบริเวณแนว
ปะการังของเกาะปลายตีน (52.94 ± 7.10 SD) ทัง้นีส้ถานภาพของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - 
หมูเ่กาะเสม็ดมีความเสือ่มโทรมมากกวา่อทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะช้าง เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ด้านการทอ่งเที่ยว
ด าน า้ตืน้ อีกทัง้ทุน่ส าหรับจอดเรือไมเ่พียงพอตอ่การใช้งานในช่วงที่มีนกัทอ่งเที่ยวมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  
 

ค าส าคัญ : สถานภาพแนวปะการัง, อทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง, อทุยานแหง่ชาตเิขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสมด็ 
 

Abstract 
 The status of coral reefs in Mu Ko Chang National Park and Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National 
Park, are coral monitoring via photo line transect method. The status of reefs in Mu Ko Chang is moderate 
condition, the average of live coral cover is 46.28 (± 11.43 SD). The coral reef of Ko Thonglang has a 
highest live coral cover than other coral reefs at Mu Ko Chang (73.57 ± 1.16 SD). As the status of coral 
reefs at Mu Ko Samet are declined, the average live coral cover is 31.27 (± 11.67 SD). The coral reef of Ko 
Plai Tin has a highest live coral cover than other (52.94 ± 7.10 SD). The coral reefs of Mu Ko Samet is more 
declined than Mu Ko Chang because impact from travel activities and mooring buoy not enough on high 
season. 
Keywords : Coral reef status, Mu Ko Chang National Park, Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National Park 
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บทน า 
แนวปะการังเป็นระบบนิเวศเฉพาะที่มีความอดุมสมบรูณ์สงูสดุบนโลกเนื่องจากจ านวนและชนิดของสิ่งมีชีวิต

ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังนัน้มีมากมาย พืชและสัตว์ในแนวปะการังมีความสัมพันธ์หลากหลายและซับซ้อน 
ความสมัพนัธ์เหลา่นีม้ีความจ าเป็นต่อการมีชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิต แนวปะการังเป็นแหลง่อาหารและแหลง่รายได้ที่มี
ความส าคญัมากในหลายประเทศในมหาสมทุรแปซิฟิก และมหาสมทุรอินเดีย (สถาบนัวิจยัชีววิทยาและประมงทะเล
ภเูก็ต, 2538) ประชาชนในหลายประเทศเหลา่นีเ้พิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว การพฒันาชายฝ่ังและการท าลายทรัพยากรแนว
ปะการังก็เพ่ิมขึน้เช่นกนั สิง่เหลา่นีเ้ป็นการเร่ิมต้นของความเสือ่มโทรมของแนวปะการังในหลาย ๆ ประเทศ (ศกัดิ์อนนั 
ปลาทอง และจินตนา ปลาทอง, 2550) ทัง้นีพ้ืน้ที่อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - 
หมู่เกาะเสม็ดเป็นพืน้ที่คุ้ มครองทางทะเล ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสูง รวมทัง้เป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวทางทะเลท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศนิยมเข้ามาใช้บริการเป็นอยา่งมาก โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย และต่างประเทศนิยมเข้ามาใช้บริการจ านวนมากสร้างรายได้จ านวน 
151,174,950 บาท (ส านกัอทุยานแห่งชาติ, 2560) โดยแบ่งเป็นรายได้จากอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 34,277,050 
บาท และรายได้จากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 116,897,900 บาท ซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถสร้างรายได้หลกัของจงัหวดัในกลุม่ภาคตะวนัออก กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช จึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการอนรัุกษ์แนวปะการัง เพื่อให้เกิดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
และยัง่ยืน การส ารวจสถานภาพของแนวปะการังจะท าให้มีข้อมูลที่สามารถน าไปเป็นแนวทางการบริหารจดัการได้
ตอ่ไป 
 

วิธีการ 
1. ส ารวจและสถานภาพของแนวปะการัง 

 การส ารวจสถานภาพของแนวปะการังจะใช้วิธี Photo Line transect ซึ่งดดัแปลงมาจากการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนของ English et al. (1997) วางเส้นส ารวจบริเวณขอบนอกสดุ (reef slope) ของแนว
ปะการัง ความยาว 30 เมตร จ านวน 3 ซ า้ พร้อมทัง้บนัทึกค่าความลึกของแนวปะการังในแต่ละเส้นส ารวจ โดยเก็บ
ข้อมลูทัง้หมด รวม 24 สถานี แบง่เป็นบริเวณอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจ านวน 13 สถานี (ภาพที่ 1) และในบริเวณ
อทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ านวน 11 สถานี (ภาพที่ 2) บนัทึกข้อมลูสถานภาพแนวปะการังด้วย
กล้องถ่ายรูปใต้น า้ บน quadrat ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร ต่อเนื่องไปจนครบระยะเส้นส ารวจ 30 เมตร จะได้รูปในแต่ละ
เส้นส ารวจ จ านวน 60 รูป 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม CPCe (Coral Point Count with Excel Extensions) (Kohler and Gill, 

2006) โดยก าหนดจดุแบบสุม่ (simple random point) จ านวน 30 จดุในแตล่ะภาพ (ภาพท่ี 4) โดยท าการจ าแนกใน
ระดบัสกลุ (genus) ตามเอกสารของ Veron (2000) พร้อมทัง้วเิคราะห์อตัราการปกคลมุพืน้ท่ีของปะการังในสกลุตา่ง 
ๆ และอตัราการปกคลมุของปะการังตาย (dead coral) ทราย (sand) และหิน (rock) เพื่อใช้ประเมนิสถานภาพ 
แนวปะการัง ตามวธีิของกรมประมง (2542) (ตารางที1่)
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St-1 เกาะง่าม ด้านตะวนัออก 
St-2 เกาะง่าม ปลายแหลมซีกเหนือ 
St-3 เกาะง่าม อา่วด้านตะวนัตก  
St-4 หาดยทุธนาว ี
St-5 เกาะใบดัง้ 
St-6 เกาะหวาย 
St-7 เกาะยกัษ์เลก็ 
St-8 เกาะยกัษ์ใหญ่ 
St-9 กองหินเกือกม้า 
St-10 เกาะเทียน 
St-11 เกาะทองหลาง 
St-12 หาดคลองเทียน 
St-13 อา่วคลองเขาขาด 

 
 

ภาพที่ 1 สถานีส ารวจทัง้หมดใน
พืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง 

 
 

St-1 เกาะทะล ุ
St-2 แหลมเตย 
St-3 อา่วปะการัง 
St-4 แหลมเรือแตก 
St-5 อา่วลงุด า 
St-6 แหลมหาดทรายแก้ว 
St-7 แหลมลกูโยน 
St-8 เกาะค้างคาว 
St-9 เกาะกฎีุ 
St-10 เกาะขาม 
St-11 เกาะปลายตีน  
 
 
 

ภาพที่ 2 สถานีส ารวจทัง้หมดในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสมด็ 
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การวิเคราะห์ข้อมลู Photo Line Transect ท าโดยการเปิดภาพที่บนัทึกและจดัเรียงไว้ (ภาพที่ 3) ด้วย

โปรแกรมแสดงภาพ (CPCe) แล้วท าการสุม่จดุลงไปบนภาพ ทกุครัง้ที่ท าการหยดุบนหน้าจอทีละภาพ (ภาพที่ 4) โดย
ใช้วิธีการก าหนดจุดแบบสุ่ม (random point) จากนัน้บนัทึกข้อมูลของสิ่งมีชีวิตภายใต้จุดที่ก าหนด นบัจ านวนจุด
ทัง้หมดที่พบในภาพทกุภาพตลอดเส้นเทป จากนัน้เทียบอตัราสว่นการพบปะการังแต่ละรูปทรงเป็นร้อยละการปกคลมุ
พืน้ที่ โดยในขัน้ตอนนีโ้ปรแกรม CPCe จะค านวณให้โดยอตัโนมตัิ ด้วยการใช้ค าสัง่วิเคราะห์และบนัทึกเป็นไฟล์สกุล 
.xlxs 

 

ภาพที่ 3 การจดัเรียงข้อมลูรูปภาพแยกแฟ้มในแตล่ะสถานี 
 

 

ภาพที่ 4 การก าหนดจดุแบบสุม่ (simple random point) ด้วยโปรแกรม CPCe 
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จากภาพที่ 4 เมื่อนบัจ านวนจดุทัง้ 30 จดุจากภาพรวมทัง้หมด 60 ภาพจะได้จดุรวมทัง้หมด 1,800 จดุ โดยมีลกัษณะ
ตวัอยา่งการค านวณดงันี ้
 
จ านวนจดุบนัทกึบนเส้นเทปทัง้หมด 1,800 จดุประกอบด้วย 

 ปะการังสกลุ Porites    540 จดุ = 30% 

 ปะการังสกลุ Acropora    360 จดุ = 20% 

 ปะการังสกลุ Pavona    180 จดุ = 10% 

 ปะการังสกลุ Favia    90   จดุ = 5% 

 ปะการังสกลุ Favites    90   จดุ = 5% 

 ปะการังตาย      360 จดุ = 20% 

 ทราย        180 จดุ = 10% 
เมื่อท าการนบัจากตวัอยา่งทีศ่กึษาในแตล่ะสถานีของอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้างทัง้หมด 3 ซ า้ จะได้ข้อมลูดงัตารางที่ 
3 และตารางที่ 5 ในแตล่ะสถานขีองอทุยานแหง่ชาตเิขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสมด็ 

 

ตารางที่ 1 การประเมินสถานะภาพแนวปะการังตามอตัราสว่นระหวา่งปะการังเป็นและปะการังตาย  
 (กรมประมง, 2542) 

อัตราส่วนระหว่างปะการังเป็น : ปะการังตาย สถานะภาพแนวปะการัง 
3 หรือมากกวา่ : 1 สมบรูณ์ดีมาก 

2 : 1 สมบรูณ์ดี 
1 : 1 สมบรูณ์ปานกลาง 

1 : 2 เสือ่มโทรม 

1 :  3 หรือมากกวา่ เสือ่มโทรมมาก 

หมายเหต:ุ หากมีคา่ตวัเลขทศนยิมเทา่กบัหรือมากกวา่ 0.5 จะปัดเศษขึน้เป็นจ านวนเตม็ 
 

ผลและอภปิราย 
1. อทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง 

 ผลจากการส ารวจแนวปะการังพบว่า แนวปะการังของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างสามารถพฒันาได้ดี
บริเวณใกล้ฝ่ังด้านทิศใต้ของเกาะ ท่ีระดบัความลกึ 3-5 เมตร พบปะการังทัง้หมด 27 สกุล โดยมีค่าเฉลี่ยอตัราปกคลมุ
ของปะการังมีชีวิตรวมทัง้หมด คือ 46.28 ( ± 11.43 SD) ปะการังที่เป็นสกลุเดน่ท่ีมีอตัราการปกคลมุพืน้ท่ีมากกว่า 1% 
คือ ปะการังโขด (Porites) (30.13%) รองลงมาคือ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona) (7.45%) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites) 
(1.35%) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastre) (1.10%) และปะการังผิวเกล็ดน า้แข็ง (Montipora) (1.05%) ในขณะที่
ปะการังเขากวาง (Acropora) พบเพียงเล็กน้อย (1.05%) ของปะการังมีชีวิตที่พบทัง้หมดในอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ช้าง (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์สถานภาพปะการังเฉลี่ยทัง้หมดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างพบว่า  
อยูใ่นเกณฑ์สมบรูณ์ปานกลาง (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 2 อตัราการปกคลมุพืน้ท่ีของปะการัง ท่ีพบในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง 

ปะการัง อัตราการปกคลุม (%) ปะการัง อัตราการปกคลุม (%) ปะการัง อัตราการปกคลุม (%) 
Acropora 0.75 Goniopora 0.28 Pavona 7.45 
Alveopora 0.10 Hydnophora 0.02 Pectinia 0.08 
Astreopora 0.10 Leptoria 0.18 Physogyra 0.23 
Diploastrea 1.10 Leptoseris 0.01 Platygyra 0.43 
Favia 0.79 Lobophyllia 0.03 Pocillopora 0.05 
Favites 1.35 Merulina 0.02 Porites 30.13 
Fungia 0.31 Montipora 1.05 Psamocora 0.29 
Galaxea 0.12 Oulastrea 0.00 Symphyllia 0.45 
Goniastrea 0.20 Pachyseris 0.16 Turbinaria 0.94 
  

เมื่อพิจารณาจากอตัราการปกคลมุของปะการังในสกลุตา่งๆของอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง (ตารางที่ 2) 
พบวา่ มีปะการังโขด (Porites) เป็นปะการังสกุลเด่นในแต่ละสถานี ยกเว้นสถานีที่ 4 (St-4) ปะการังโขดลดจ านวนลง
เป็นอยา่งมาก เนื่องจากสภาพพืน้ท่ีไมเ่หมาะสมตอ่การลงเกาะของตวัออ่นปะการัง คือ มีตะกอน และสาหร่ายปกคลมุ
พืน้ที่ตลอดทัง้แนว รวมทัง้ไม่มีสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่กินสาหร่ายเป็นอาหาร นอกจากนีใ้นสถานีที่ 3 (St-3) เกาะง่าม 
ด้านตะวนัตกเป็นพืน้ที่ที่มีกระแสน า้พดัผ่านตลอดเวลา พบว่ามีการลงเกาะของตวัอ่อนปะการังจ านวนมาก ท าให้
สถานีนีม้ีความหลากหลายมากกว่าสถานีอื่น ๆ สอดคล้องกับค่าดชันีความหลากหลายที่มีค่ามากแสดงว่า มีความ
หลากหลายมากกวา่ (Krebs, 1999) ดงัแสดงในตารางที่ 3 ซึง่คา่ของ Simpson Index จะแสดงในรูปของ 1-Simpson 
index. 
 

ตารางที่ 3 สดัสว่นอตัราการปกคลมุของปะการังที่มีชีวิตในแตล่ะสถานีของอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง 
สถานี Line Average SD Shannon-wiener 

index 
Simpson 

index (1-D) 1 2 3 
St-1 63.62 53.28 40.00 52.30 11.84 0.75 0.44 
St-2 22.90 16.67 65.93 35.17 26.82 1.40 0.58 
St-3 79.30 68.50 73.32 73.71 5.41 1.54 0.57 
St-4 12.06 9.46 3.17 8.23 4.57 0.32 0.18 
St-5 58.27 49.50 55.68 54.48 4.51 0.82 0.32 
St-6 25.46 9.12 25.94 20.17 9.58 0.93 0.35 
St-7 42.80 66.10 23.75 44.22 21.21 0.59 0.28 
St-8 44.80 63.46 47.94 52.07 9.99 0.83 0.42 
St-9 61.37 77.53 60.41 66.44 9.62 1.18 0.58 
St-10 38.31 48.72 54.85 47.26 8.36 1.47 0.60 
St-11 72.57 74.89 73.69 73.72 1.16 1.09 0.51 
St-12 14.58 13.39 36.44 21.47 12.98 1.51 0.71 
St-13 70.05 68.94 74.83 71.27 3.13 0.71 0.28 
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2. อทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสมด็ 

 ผลจากการส ารวจแนวปะการังพบว่าแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด
สามารถพฒันาได้ดีบริเวณแนวปะการังด้านทิศตะวนัตกของเกาะเสม็ด ท่ีระดบัความลกึ 3-5 เมตร แตใ่นทิศตะวนัออก
ของเกาะเสม็ดจะเสื่อมโทรมมากกว่าเนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแนวปะการังที่ระดบั
ความลกึ 1-2 เมตร พบปะการังทัง้หมด 20 สกลุ โดยมีค่าเฉลี่ยอตัราปกคลมุของปะการังมีชีวิตรวมทัง้หมด คือ 31.27  
( ± 11.67 SD) ปะการังที่เป็นสกุลเด่นที่มีอัตราการปกคลมุพืน้ที่มากกว่า 1% คือ ปะการังโขด (Porites) (21.69%) 
รองลงมาคือปะการังช่องเหลีย่ม (Favites) (3.89%) ปะการังเขากวาง (Acropora) (2.76%) ปะการงักาแล็กซี่ (Galaxea) 
(2.40%) และปะการังวงแหวน (Favia) (1.49%) ของปะการังมีชีวิตที่พบทัง้หมดในอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - 
หมู่เกาะเสม็ด (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์สถานภาพปะการังเฉลี่ยของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - 
หมูเ่กาะเสม็ด พบวา่ อยูใ่นเกณฑ์เสือ่มโทรม (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 4 อตัราการปกคลมุพืน้ท่ีของปะการัง ท่ีพบในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสม็ด 
ปะการัง อัตราการปกคลุม (%) ปะการัง อัตราการปกคลุม (%) ปะการัง อัตราการปกคลุม (%) 

Acropora 2.76 Hydnophora 0.39 Turbinaria 0.39 
Astreopora 0.40 Leptoseris 0.01 Leptoria 0.004 
Diploastrea 0.15 Lobophyllia 0.05   
Favia 1.49 Montipora 0.26   
Favites 3.89 Pavona 0.36   
Fungia 0.11 Platygyra 0.42   
Galaxea 2.40 Pocillopora 0.16   
Goniastrea 0.11 Porites 21.69   
Goniopora 0.20 Symphyllia 2.23   

 

ตารางที่ 5 แสดงสดัสว่นร้อยละการปกคลมุของปะการังทีม่ีชีวิตในแตล่ะสถานีของอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า- 
 หมูเ่กาะเสมด็ 

สถานี Line Average SD Shannon-wiener 
index 

Simpson 
index (1-D) 1 2 3 

St-1 68.83 34.00 0.83 34.55 34.00 0.14 0.06 
St-2 49.08 45.63 43.51 46.07 2.81 0.64 0.29 
St-3 32.99 4.69 4.20 13.96 16.48 1.20 0.54 
St-4 26.19 19.27 53.07 32.84 17.86 1.04 0.46 
St-5 21.57 56.98 38.05 38.87 17.72 0.43 0.15 
St-6 4.64 7.29 9.22 7.05 2.30 1.16 0.61 
St-7 58.75 37.40 35.00 43.72 13.07 0.86 0.44 
St-8 29.51 37.92 45.59 37.67 8.04 1.09 0.55 
St-9 18.82 21.89 30.45 23.72 6.03 1.09 0.45 
St-10 9.13 13.33 14.89 12.45 2.98 1.63 0.73 
St-11 56.17 57.91 44.83 52.97 7.10 2.07 0.81 
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เมื่อพิจารณาแตล่ะสถานีในอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พบว่าเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มี
นกัท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์ตลอดปี ได้แก่ สถานีที่ 1, 3, 5, 7, 8, 9, และสถานีที่ 10 โดยเฉพาะสถานีที่ 1, 8, 9, 
และสถานีที่ 10 จะเป็นสถานีที่ได้รับความนิยมมาก และมีการจดัแพ็คเกจไว้ในทวัร์เดียวกนัจึงท าให้ได้รับผลกระทบ
ใกล้เคียงกนั ในขณะท่ีสถานีท่ี 11 (เกาะปลายตีน) เป็นเกาะที่อยูห่า่งไกลและไมไ่ด้เป็นทางผ่านระหว่างเกาะใด ๆ และ
ไมไ่ด้รับผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวในเกาะปลายตีน ซึง่สอดคล้องกบัร้อยละการปกคลมุของปะการังที่มีชีวติ และดชันี
ความหลากหลายที่สูงมากดังแสดงในตารางที่ 5 นอกจากนีใ้นทุกสถานีของการส ารวจบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พบว่า ทุนจอดเรือส าหรับเรือท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ประโยชน์ไม่เพียงพอ ท าให้เรือ
ทอ่งเที่ยวเหลา่นัน้ต้องใช้วิธีทิง้สมอเรือใกล้กบัแนวปะการัง เป็นเหตทุ าให้ปะการังได้รับความเสยีหาย จึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งที่ต้องออกกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดในการใช้ทนุจอดเรือ ซึ่งการใช้ทุ่นจอดเรือสามารถลดการทิง้สมอบนแนว
ปะการังได้ (สวุรรณ พิทกัษ์สนิธร, 2537) 

อย่างไรก็ตามปะการังโขดก็ยงัคงเป็นชนิดเด่นในเกือบทกุ ๆ สถานีในทัง้สองอุทยานฯ อาจเนื่องมาจาก
ปะการังโขดสว่นใหญ่จะมีโคโลนีขนาดใหญ่ อายมุาก และผา่นการคดัเลอืกโดยธรรมชาติและมีความทนทานต่อปัจจยั
ทางสิ่งแวดล้อม เมื่อปะการังสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศจะถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมนีสู้่ รุ่นลกู (Potts et al., 1985) 
และที่ส าคญัที่สดุคือ ปะการังโขดนัน้มีกระบวนการก าจดัตะกอนได้ดี โดยการปลอ่ยเมือกออกมาปกคลมุโคโลนีของ
ตนเองเพื่อดกัตะกอนและลอกตะกอนทิง้ออกไป (Veron, 2000) 
 

บทสรุป 
สถานภาพของแนวปะการังในอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างโดยภาพรวมอยู่ในระดับสมบรูณ์ปานกลาง พบ

อตัราการปกคลุมเฉลี่ยของปะการังที่มีชีวิตเท่ากับ 46.28 ( ± 11.43 SD) โดยแนวปะการังบริเวณเกาะทองหลาง  
มีอตัราการปกคลมุของปะการังมีชีวิตสงูที่สดุ (73.57 ± 1.16 SD) เนื่องจากแนวปะการังบริเวณเกาะทองหลางไม่เปิด
ให้ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว อีกทัง้ยงัเป็นแนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ในขณะที่อุทยานแห่งชาติ  
เขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสม็ด พบสถานภาพของแนวปะการังในภาพรวมอยูใ่นระดบัเสือ่มโทรม อตัราการปกคลมุเฉลีย่
ของปะการังที่มีชีวิต เท่ากบั 31.27 ( ± 11.67 SD) และอตัราการปกคลมุของปะการังมีชีวิตสงูที่สดุบริเวณแนวปะการัง
ของเกาะปลายตีน (52.94 ± 7.10 SD) ส าหรับเกาะปลายตีนซึง่เป็นเกาะที่ไมเ่ปิดให้ใช้ประโยชน์จากการทอ่งเที่ยว จาก
ผลการเปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังของทัง้สองอทุยานแห่งชาติฯ พบว่าสถานภาพของแนวปะการังในอทุยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดมีความเสื่อมโทรมมากกว่า เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว  
ด าน า้ตืน้ อีกทัง้ทุน่ส าหรับจอดเรือไมเ่พียงพอตอ่การใช้งานในช่วงที่มีนกัทอ่งเที่ยวมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ในขณะ
ที่อทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้างมีทุน่จอดเรือจ านวนมากเพียงพอตอ่ความต้องการการใช้งานผู้ประกอบการ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมพร สีอ่อนรอด ครูสอนด าน า้จากเสม็ดรีสอร์ท ที่สนับสนุนโดยให้เช่าเรือ อุปกรณ์ด าน า้ 
อาหาร และสิง่อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ในราคาถกู และคณุสภุทัร์ แกล้วกล้า บริษัทโสธร ปริน้เซส (Jimmy Tour) ท่ี 
สนบัสนนุเรือการโดยสารเรือไปยงัจดุส ารวจตา่ง ๆ ตลอดทัง้ปี
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สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะตดิบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม จ. สงขลา 
Marine fouling community on petroleum production platform, Songkhla Province 
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บทคดัย่อ 
ศึกษาสงัคมสิ่งมีชีวิตเกาะติด (Sessile fauna) รวมถึงกลุ่มสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัที่สามารถเคลื่อนที่ได้ 

(Mobile epifauna invertebrates) ที่อาศยัอยู่บนขาแท่นผลิตปิโตรเลียมในจังหวดัสงขลา ตามระดบัความลึกที่
แตกต่างกนั ได้แก่ ระดบัความลึกพืน้ท้องน า้ (Bottom) กลางน า้ (Milddle) และผิวน า้ (Surface) ท าการถ่ายรูปเพื่อ
วิเคราะห์สดัสว่นพืน้ท่ีปกคลมุของสิง่มีชีวิตเกาะติดบนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีม และเก็บตวัอย่างสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงั
ในพืน้ที่ 16×16 ตร.ซม. จากการวิเคราะห์สดัส่วนพืน้ที่ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตเกาะติดพบฟองน า้ที่ปกคลมุมอลลสั 
(Mollusca) และครัสตาเซียน (Crustaceans) รวมถึงกลุม่ฟองน า้ (Sponges) เป็นสดัสว่นสงูที่สดุในทกุระดบัความลกึ 
และกลุม่สตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัที่เข้ามาอาศยัเป็นกลุม่เด่น ได้แก่ ไส้เดือนทะเล (สกุล Haplosyllis sp., Branchiosyllis 
sp., Typosyllis sp. Trypanosyllis zebra, Pionosyllis sp. และ Hydroides sp.) แอมฟิพอด หรือกุ้งเต้น (Stenothoe 
cf. gallensis, Stenothoe sp., Photis cf. longicaudata, Podocerus brasiliensis, Podocerus sp., Isaeopsis 
sp.1, unknown Melitidae และ Dulichiella sp.1) และทาไนดาเซียน (Tanaidaceans) สกุล Leptochelia sp.1 
เนื่องจากขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ มีโครงสร้างที่ซบัซ้อนเหมาะแก่การลงเกาะของสตัว์เกาะติด 
กลายเป็นแหลง่ที่อยูอ่าศยัยอ่ย (micro habitat) ท่ีมีความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 

 

ค าส าคัญ : สิง่มีชีวิตเกาะติด, สตัว์ไมม่กีระดกูสนัหลงัที่อาศยัอยูบ่นขาแทน่ผลติปิโตรเลยีม, อา่วไทยตอนลา่ง 
 

Abstract 
 Marine fouling community including sessile fauna and mobile epifauna invertebrates on the 
petroleum platform legs in Songkhla provinces were investigated on the different depth (Bottom, Middle 
and Surface). The photographic sampling method was used to analyze percentage cover of marine sessile 
organisms. In addition, mobile epifauna invertebrates within 16×16 cm3 were collected. The mollusca, 
crustaceans and sponges were the highest percent coverage on the platform legs. The dominant mobile 
epifauna invertebrates were Polychaetes (Haplosyllis sp., Branchiosyllis sp., Typosyllis sp. Trypanosyllis 
zebra, Pionosyllis sp. and Hydroides sp.), amphipods (Stenothoe cf. gallensis, Stenothoe sp.1, Photis cf. 
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longicaudata, Podocerus brasiliensis, Podocerus sp., Isaeopsis sp.1, unknown Melitidae and Dulichiella 
sp.1) and Tanaidaceans (Leptochelia sp.1). The structure of petroleum platforms provided substrates for 
sessile organisms and created microhabitats for mobile epifauna invertebrates.  
 

Keywords : Marine fouling, Mobile epifauna invertebrates on platform leg, Lower gulf of Thailand 
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บทน า 
 พืน้ที่ผลิตปิโตรเลียมสงขลาถือเป็นพืน้ที่ที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเล เป็นเขตกิจกรรม
พิเศษที่ได้รับสมัปทานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และยังเป็นบริเวณที่มีความส าคญัต่อระบบนิเวศทางทะเล โดย
โครงสร้างของขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมท าหน้าที่คล้ายแนวปะการังเทียมในทะเล สิ่งมีชีวิตกลุม่แรกที่ลงเกาะในบริเวณนี ้
ได้แก่ เพรียง (barnacles) ไบรโอซวั (bryozoas) ทนูิเคต (tunicates) และสาหร่ายที่เป็นเส้นสาย (filamentous algae) 
ตอ่มาสิง่มีชีวิตเกาะติดในกลุม่ที่มีโครงสร้างเป็นหินปนู (Calcium carbonate) เช่น หอยสองฝากลุม่ต่าง ๆ สาหร่ายสี
แดง (Calcareous red algae) และฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminiferans) ในช่วงนีจ้ะเร่ิมมีสตัว์เกาะติดในกลุม่ที่เป็นตวั
ออ่น หรือวางไขอ่ยูบ่นพืน้ผิวของโครงสร้างสิง่มีชีวิตที่เป็นหินปนู โดยหลบซ่อนอยู่ตามซอก โพรงต่าง ๆ ระหว่างเปลือก 
และเร่ิมมีการพัฒนาประชาคมสัตว์เกาะติด พบตัวอ่อนของปะการังเกาะบริเวณเปลือกหอย เช่น ปะการังอ่อน  
เกลด็หิมะ (Carijoa riisei) ปะการังถ้วยส้ม (Tubastraea coccinea) (Bull and Kendall, 1994) กลายเป็นระบบนิเวศ
ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นความลึกของน า้ ปริมาณตะกอนแขวนลอยหรือความขุ่น  
ของน า้ ปริมาณแสง และกระแสน า้มีอิทธิพลต่อการสร้างกลุ่มประชากรสตัว์น า้เกาะติด บริเวณที่มีปริมาณตะกอน
แขวนลอยสงู น า้ขุน่ พบอตัราสว่นของฟองน า้ตอ่หอยนางรม และเพรียงหินสงูกวา่บริเวณที่มีตะกอนแขวนลอยในน า้ไม่
มากนกั จึงพบอตัราสว่นของหอยนางรมสงูกวา่ฟองน า้ (ศกัดิ์อนนัต์ ปลาทอง และพงศ์ธีระ บวัเพ็ชร, 2551)  

อยา่งไรก็ตามสภาพของสิง่แวดล้อมจะเป็นตวัก าหนดกลุม่ของสิ่งมีชีวิตที่ลงเกาะ เช่น บริเวณโครงสร้างของ 
เรือหลวงสตักดู มีกระแสน า้ที่พดัมาชนตวัเรือ ไม่พดัตะกอนจากด้านลา่งขึน้มามากนกั น า้ทะเลจึงค่อนข้างใส ตะกอน
น้อย และมีแสงสอ่งถึง จึงพบสตัว์น า้เกาะติดในกลุม่หอยนางรมและฟองน า้เป็นชนิดเดน่ และเป็นกลุม่แรกที่ลงเกาะ มี
ช่วงชีวิตในระยะตวัอ่อนท่ีสัน้ สามารถพฒันาตวัออ่นเข้าสูร่ะยะที่ลงเกาะได้อยา่งรวดเร็ว จากนัน้จึงมีสตัว์น า้เกาะติดใน
กลุม่ปะการังด า (Antipathes sp.) ปะการังดอกเห็ดเล็ก (Cycloseris sp.) แส้ทะเล (Junceella sp.) กลายเป็นระบบ
นิเวศใหมท่ี่มีความซบัซ้อนของสายใยอาหาร เป็นการดงึดดูสิง่มีชีวิตในกลุม่อื่น ๆ เช่น สตัว์ทะเลหน้าดิน หรือกลุม่ที่กิน
สตัว์ทะเลหน้าดิน และเศษซากอินทรีย์ตา่ง ๆ รวมถึงกลุม่ปลาให้เข้ามาอาศยัในบริเวณนี ้(พิสดาร์ รุ่งเรืองทองทวี และ
คณะ, 2557) 

 

วิธีการ 
 ท าการส ารวจการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตบริเวณขาแท่นผลิตปิโตรเลียม โดยการด าน า้ แบบใช้อุปกรณ์ 
ช่วยหายใจ (SCUBA) บริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมทัง้ 4 แทน่ ได้แก่ บริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา เอ, สงขลา 
ซี, สงขลา ดี และสงขลาอี ดงัภาพท่ี 1 ในพืน้ท่ีผลติปิโตรเลยีมสงขลา จงัหวดัสงขลา โดยมีระดบัความลกึและช่วงเวลา
ที่แตกต่างกนัดงัตารางที่ 1 จากนัน้จึงเก็บตวัอย่างสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงับนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม 3 ซ า้ ในพืน้ที่ 
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16×16 เซนติเมตร และท าการบนัทึกภาพของสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนโครงสร้างขาแท่นผลิตปิโตรเลียม จ านวน 30 ภาพ 
ในแตล่ะระดบัความลกึ เพื่อใช้วิเคราะห์สดัสว่นปกคลมุพืน้ท่ีของสิง่มีชีวิตเกาะติด โดยใช้โปรแกรม Coral Point Count 
with Excel Extensions (CPCe) ส าหรับตวัอย่างสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัที่เก็บมานัน้ ได้น ามาจัดจ าแนกและนบั
จ านวนภายใต้กล้องจลุทรรศน์ แล้วน าผลที่ได้มาหาคา่เป็นจ านวนตวัตอ่พืน้ท่ี 1 ตารางเมตร ท าการวิเคราะห์ข้อมลูทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรม PRIMER V.6.1 ท าการจัดกลุ่มประชาคมสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงับนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม 
(cluster analysis) โดยใช้ความหนาแนน่ในรูปจ านวนตอ่พืน้ท่ีในแตล่ะระดบัความลกึ และแปลงข้อมลูด้วยวิธีการราก
ที่สอง เพื่อให้ข้อมลูมีการกระจายที่เทา่เทียมกนั ผลการวิเคราะห์น าเสนอโดยภาพ dendrogram ที่มีระดบัการจดักลุม่
แบบ hierarchical clustering ด้วยค่า Bray-Curtis Similarity ที่ระดบัต่าง ๆ กนั รวมถึงวิเคราะห์การจดัล าดบัความ
แตกตา่งของกลุม่ประชาคมสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงับนขาแทน่ผลิตปิโตรเลียม (Non multi-dimensional scaling) เพื่อ
แสดงลกัษณะการกระจายของข้อมลูด้วยภาพ 2 มิติ  

 

สงขลา เอ สงขลา ซ ี

สงขลา ด ี สงขลา อี 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างแทน่ผลติปิโตรเลยีม ในพืน้ท่ีผลติปิโตรเลยีมสงขลา  
 (ที่มา: บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชัน่แนล ลมิิเต็ด (สาขาประเทศไทย)) 
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ตารางที่ 1 ระดบัความลกึ และชว่งเวลาที่ท าการเก็บตวัอยา่งสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงับริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีม    
                 สงขลา  
ขาแท่นผลิต
ปิโตรเลียม 

สงขลา เอ สงขลา ซ ี สงขลา ด ี สงขลา อ ี
B M S B M S B M S B M S 

ความลกึ (m.) 6 13 21 8 12 18 6 13 19 6 13 18 
ช่วงเวลาเก็บ
ตวัอยา่ง 

27 มิถนุายน 2555 24 กมุภาพนัธ์ 2555 27 มิถนุายน 2555 

(B-ระดบัความลกึพืน้ท้องน า้, M-ระดบัความลกึกลางน า้, S-ระดบัความลกึผิวน า้) 
 

ผลและอภปิราย 
 จากการเก็บตวัอย่างสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัที่สามารถเคลื่อนที่ได้บนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม ในพืน้ที่ผลิต
ปิโตรเลยีมสงขลา จงัหวดัสงขลา พบทัง้สิน้ 9 กลุม่ ได้แก่ ครัสตาเซียน (Arthropoda) ไส้เดือนทะเล (Annelida) ไนดาเรีย 
(Cnidaria) ไส้เดือนตวักลมทะเล (Nematoda) มอลลสั (Mollusca) ดาวเปราะ (Echinodermata) หนอนสายพาน 
(Nemertea) หนอนถัว่ (Sipuncula) และหนอนตวัแบน (Platyhelminthes) ผลการศึกษาประชาคมสิ่งมีชีวิตเกาะติด
บริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีม มีดงันี ้

ขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา เอ : เร่ิมผลติปิโตรเลยีมในเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้ท าการเก็บตวัอย่างสตัว์
ไมม่ีกระดกูสนัหลงับนขาแทน่ฯ ในช่วงเดือนมิถนุายน 2555 ตามระดบัความลกึที่แตกตา่งกนั 3 ระดบั ที่บริเวณพืน้ท้อง
น า้ พบความหนาแน่นเฉลี่ยของสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัสงูที่สดุ คือ 89,742±39,874 ตวัต่อตารางเมตร ดงัภาพที่ 2 
ชนิดเด่นที่พบ คือ ไส้เดือนทะเล สกุล Haplosyllis sp., Branchiosyllis sp. และ Typosyllis sp. ทัง้หมดจดัอยู่วงศ์ 
Syllidae รองลงมาคือ ระดบัความลกึผิวน า้ มีความหนาแนน่เฉลีย่ 68,123±12,639 ตวัตอ่ตารางเมตร และระดบัความ
ลึกกลางน า้ พบความหนาแน่นต ่าที่สดุ มีค่า 65,244±14,382 ตวัต่อตารางเมตร สตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัชนิดเด่น
บริเวณกลางน า้มีความแตกต่างจากทัง้สองระดบัความลกึ คือ พบแอมฟิพอด หรือกุ้ งเต้น Stenothoe cf. gallensis 
และ Photis cf. longicaudata เป็นชนิดเดน่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงับนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา เอ ในทกุระดบัความลกึ
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ภาพที่ 3 สดัสว่นปกคลมุของสิง่มีชีวติเกาะตดิบนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา เอ ท่ีระดบัความลกึตา่ง ๆ 
  

จากการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียมสงขลา เอ ทัง้สามระดบัความลึกพบสิ่งมีชีวิต
เกาะติดกลุม่ฟองน า้เป็นกลุ่มเด่น โดยเฉพาะฟองน า้ที่เจริญเติบโตปกคลมุสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ เช่น หอยนางรมรังผึง้ 
(Hyotissa inermis) หอยลิ่ม (Isognomon isognomum) เพรียงหิน (Balanus) หอยขาไก่ (Isognomon nucleus) 
หอย Dendropoma sp. หรือ worm shells หอย Plicatula plicata และหอย Planostrea pestigris เป็นต้น รวมถึง
สิ่งมีชีวิตเกาะติดอีกกลุ่มที่มีความส าคญั คือ ปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) ที่สามารถแพร่กระจายได้ทุก
ระดบัความลกึ โดยเฉพาะบริเวณพืน้ท้องน า้พบมีความหนาแนน่สงูที่สดุ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13 ดงัภาพท่ี 3 
 ขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา ซี : เร่ิมผลติปิโตรเลยีมในเดือนกรกฎาคม 2553 ได้ท าการเก็บตวัอย่างสตัว์ไม่
มีกระดกูสนัหลงับนขาแทน่ฯ ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 ตามระดบัความลกึที่แตกต่างกนั บริเวณกลางน า้พบความ
หนาแนน่เฉลีย่ของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัสงูที่สดุ คือ 275,745±147,202 ตวัตอ่ตารางเมตร รองลงมาคือ บริเวณผิวน า้
มีค่าเฉลี่ย 149,981±73,755 และที่พืน้ท้องน า้ 105,910±54,593 ตวัต่อตารางเมตร ทัง้สามระดบัความลกึพบแอมฟิ
พอด หรือกุ้งเต้น Photis cf. longicaudata, Podocerus brasiliensis, Podocerus sp., Stenothoe cf. gallensis และ 
Stenothoe sp.1 เป็นสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงับนขาแท่นฯ ชนิดเด่น รองลงมาเป็นกลุม่ไส้เดือนทะเลสกุล Haplosyllis 
sp., Trypanosyllis zebra, Typosyllis sp. และ Branchiosyllis sp. ซึง่จดัอยูว่งศ์ Syllidae ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 องค์ประกอบของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงับนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา ซี ในทกุระดบัความลกึ 

 
ภาพที่ 5 สดัสว่นปกคลมุของสิง่มีชีวติเกาะตดิบนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา ซี ท่ีระดบัความลกึตา่ง ๆ 
 

 จากการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียมสงขลา ซี ทัง้สามระดบัความลึกพบสิ่งมีชีวิต
เกาะติดกลุ่มฟองน า้เป็นกลุ่มเด่น โดยเจริญเติบโตปกคลมุสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ เช่น เพรียงหิน (Balanus) หอยขาไก่ 
(Isognomon nucleus) หอยลิ่ม (Isognomon isognomum) เป็นต้น บริเวณนีพ้บการกระจายของปะการังอ่อน 
เกลด็หิมะ (Carijoa riisei) ท่ีระดบัความลกึกลางน า้เทา่นัน้ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4 ดงัภาพท่ี 5 

ขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา ดี : เร่ิมผลติปิโตรเลยีมในเดือนธนัวาคม 2554 ได้ท าการเก็บตวัอย่างสตัว์ไม่มี
กระดูกสันหลังบนขาแท่นฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 ที่บริเวณผิวน า้พบความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์ไม่มี 
กระดกูสนัหลงัสงูที่สดุ คือ 11,851±1,899 ตวัต่อตารางเมตร รองลงมาคือ บริเวณกลางน า้มีค่าเฉลี่ย 3,300±1,527 
และที่พืน้ท้องน า้ 2,928±1,070 ตวัตอ่ตารางเมตร ทัง้สามระดบัความลกึพบสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัชนิดเด่นที่แตกต่าง
กนั ที่บริเวณผิวน า้พบแอมฟิพอด หรือกุ้ งเต้น Isaeopsis sp.1, Dulichiella sp.1, Photis cf. longicaudata และ 
Stenothoe cf. gallensis เป็นชนิดเดน่ แตกตา่งจากที่บริเวณกลางน า้พบดอกไม้ทะเล (Actiniaria) เป็นชนิดเดน่ และที่
พืน้ท้องน า้พบไส้เดือนทะเลสกุล Typosyllis sp. ในวงศ์ Syllidae และสกุล Hydroides sp. ในวงศ์ Serpulidae เป็น
ชนิดเดน่ ดงัภาพท่ี 6 
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จากการวิเคราะห์สดัสว่นพืน้ท่ีปกคลมุของสิง่มีชีวิตเกาะติด บนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา ดี ทัง้สามระดบั
ความลกึพบกลุม่ฟองน า้เป็นกลุม่เด่น โดยเฉพาะฟองน า้ที่เจริญเติบโตปกคลมุ หรือเคลือบบนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ เช่น 
ฟองน า้ปกคลมุบนเพรียงหิน (Balanus) และไบรโอซวั (Encrusting Bryozoa) โดยพบสดัสว่นของมอลลสัน้อยมาก 
เช่น หอยสองฝา Pteria tortirostris หรือ winged oysters หอยลิ่ม (Isognomon isognomum) หอยมกุ (Pinctada 
albina) และหอยขาไก่ (Isognomon nucleus) เป็นต้น นอกจากนีย้งัพบซากเพรียงหิน และปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ 
(Carijoa riisei) ในสดัสว่นท่ีน้อยมากเช่นเดียวกนั ดงัภาพท่ี 7 

 
 

ภาพที่ 6 องค์ประกอบของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงับนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา ดี ในทกุระดบัความลกึ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 สดัสว่นปกคลมุของสิง่มีชีวติเกาะตดิบนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา ดี ที่ระดบัความลกึตา่ง ๆ 
 

ขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา อี : เร่ิมผลติปิโตรเลยีมในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้ท าการเก็บตวัอย่างสตัว์ไม่
มีกระดูกสนัหลงัในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 ตามระดบัความลึกที่แตกต่างกัน ที่บริเวณกลางน า้ไปจนถึงผิวน า้ พบ
ความหนาแน่นเฉลี่ยของสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัสงูที่สดุ คือ 26,782±7,011 และ 26,601±12,986 ตวัต่อตารางเมตร 
และที่พืน้ท้องน า้พบความหนาแน่นเฉลี่ยต ่าที่สดุ คือ 14,130±3,033 ตวัต่อตารางเมตร ที่ระดบัความลกึกลางน า้พบ
ไส้เดือนทะเลสกุล Pionosyllis sp. ในวงศ์ Syllidae และสกุล Dodecaceria sp. ในวงศ์ Cirratulidae เป็นชนิดเด่น 
แตกต่างจากที่ระดบัความลกึผิวน า้ที่พบแอมฟิพอด หรือกุ้ งเต้นสกุล Isaeopsis sp.1, unknown Melitidae และสกุล 
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Dulichiella sp.1 เป็นชนิดเดน่ และที่ระดบัความลกึพืน้ท้องน า้ที่พบทาไนดาเซียนสกลุ Leptochelia sp.1 เป็นชนิดเดน่ 
ดงัภาพท่ี 8 

จากการวิเคราะห์สิง่มีชีวิตเกาะติดพบสดัสว่นพืน้ที่ปกคลมุของสิ่งมีชีวิต บนขาแท่นผลิตปิโตรเลียมสงขลา อี 
ทัง้สามระดบัความลกึพบฟองน า้เป็นกลุม่เดน่ และฟองน า้ที่เจริญเติบโตปกคลมุ หรือเคลอืบบนสิง่มีชีวิตชนิดอื่น ๆ เช่น 
ฟองน า้ปกคลมุบนเพรียงหิน (Balanus) และไบรโอซวั (Encrusting Bryozoa) หอยสองฝา Planostrea pestigris, 
Plicatula plicata หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) กลุม่หอยนางรมหนาม Spondylus foliaceus และ
กลุม่หอยตะโกรมยกัษ์ Magallana cf. gigas บนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา อี พบปะการังออ่นเกลด็หิมะ  
(Carijoa riisei) ท่ีระดบัความลกึผิวน า้เทา่นัน้ ดงัภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 8 องค์ประกอบของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงับนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา อี ในทกุระดบัความลกึ 
 

 
ภาพที่ 9 สดัสว่นปกคลมุของสิง่มีชีวติเกาะตดิบนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา อี ท่ีระดบัความลกึตา่ง ๆ  

 

จากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ บริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมเปรียบได้กบัแหลง่ปะการังเทียมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง
มีโครงสร้างเป็นเหลก็ที่มีความแข็งแรง ทนทานตอ่กระแสน า้ มีรูปร่างซบัซ้อน มีซอก โพรง สามารถดึงดดูสตัว์น า้ให้เข้า
มาอาศยัหลบภยัจากผู้ลา่ได้ จากการเปรียบเทียบวสัดขุองโครงสร้างแหล่งปะการังเทียมระหว่างแท่งคอนกรีต และตู้
รถไฟท่ีเป็นโลหะ วสัดทุี่มีความแข็งแรง เช่น แทง่คอนกรีตมีความเหมาะสมมากกวา่เหลก็ตู้รถไฟ โดยสิ่งมีชีวิตกลุม่แรก
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ที่ลงเกาะเป็นหนอนท่อ (Sedentaria Polychaetes) ที่มีการสร้างท่อเป็นสารพวกหินปูนบริเวณผิวตู้  ก่อนที่สิ่งมีชีวิต 
อื่น ๆ จะมาลงเกาะทบับนบริเวณที่มสีารหินปนูเชน่เดียวกบัหอยนางรม หอยนางรมหนาม หรือเพรียงหิน เมื่อผา่นไปจะ
มีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มายึดเกาะบนเปลือกหอยต่อ เช่น ปะการังอ่อน เมื่อกลุ่มสิ่งมีชีวิตเกาะติดมีขนาดใหญ่ขึน้ มีน า้หนกั
มากขึน้จะสง่ผลโดยตรงตอ่การยดึเกาะ โครงสร้างผิวของตู้รถไฟเกิดการผกุร่อนท าให้สิ่งมีชีวิตเหลา่นัน้ร่วงลงจากผิวตู้
รถไฟ ในลกัษณะที่ร่อนออกมาเป็นแผน่ ในขณะที่แท่งคอนกรีตจะยึดได้มัน่คงกว่า (ศกัดิ์อนนัต์ ปลาทอง และพงศ์ธีระ 
บวัเพ็ชร, 2551) เช่นเดียวกบัโครงสร้างขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมที่ท าจากโครงสร้างเหลก็ มีความทนทาน ไมเ่ป็นสนิม พบ
กลุ่มประชากรสิ่งมีชีวิตเกาะติดเจริญเติบโตเป็นกลุม่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ มีการสร้างประชาคมสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชัน้  
ทบัถมกัน (multi-layer community) ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสนัหลงั กลุ่มไส้เดือนทะเล  
ครัสตาเซียน ฟองน า้ ดอกไม้ทะเล ที่อาศัยปกคลุมรวมถึงอาศัยอยู่บนซากเปลือกหอย ซากเพรียงหิน และกลุ่ม  
หอยสองฝากลุม่ต่าง ๆ เช่น หอยมกุ (Pinctada imbrica) หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) หอยนางรม
หนาม Spondylus foliaceus และหอยตะโกรมยกัษ์ Magallana cf. gigas และปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ (Carijoa 
riisei) 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณมวลชีวภาพ (น า้หนกัเปียก) ของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงับนขาแทน่ผลติปิโตรเลยีม  
 ที่ระดบัความลกึตา่ง ๆ (กรัมตอ่ตารางเมตร)  

บริเวณที่ท าการส ารวจ ไส้เดือนทะเล ครัสตาเซียน มอลลัส ดาวเปราะ กลุ่มอื่น ๆ 
สงขลา 
เอ 

ผิวน า้ 9.57 40.29 37.04 46.24 89.02 
กลางน า้ 29.17 158.47 23.59 5.03 38.39 
พืน้ท้องน า้ 31.13 20.41 4,142.75 5.43 5,282.19 

สงขลา 
ซี 

ผิวน า้ 20.04 138.23 6,111.66 0.05 1,367.44 
กลางน า้ 22.35 107.13 15,542.00 1.96 10,421.07 
พืน้ท้องน า้ 21.69 214.75 14,214.97 1.65 13,570.99 

สงขลา 
ดี 

ผิวน า้ 0.50 5.09 19.72 0 2.77 
กลางน า้ 1.54 3.92 0.14 0 2.77 
พืน้ท้องน า้ 0.94 17.13 1.36 0 22.76 

สงขลา 
อี 

ผิวน า้ 1.05 9.53 42.46 1.22 68.44 
กลางน า้ 4.65 3.63 78.86 0.04 13.87 
พืน้ท้องน า้ 6.47 10.46 17.17 1.33 4.13 

 

จากการศึกษาของ Stachowitsch et al. (2002) โครงสร้างขาแท่นผลิตปิโตรเลียมทางตอนใต้ของอ่าว 
อาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่พบว่าบริเวณขาแท่นผลิตปิโตรเลียมถกูปกคลมุด้วยสิ่งมีชีวิตเกาะติดกลุม่ที่มี
การกินอาหารแบบกรองกินอาหารจากมวลน า้เป็นกลุม่เด่น สิ่งมีชีวิตที่พบเป็นกลุม่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ อาศยัอยู่ใน
ซอก หรือซากเปลอืกหอย เช่น ไส้เดือนทะเล, แกมมาริดแอมฟิพอด, ไบรโอซวั, ฟองน า้, ดาวเปราะ, ดอกไม้ทะเล และ
เพรียงหิน ความหนาแนน่ของสิง่มีชีวิตที่ระดบัความลกึ 5 และ 10 เมตร จากผิวน า้เป็นบริเวณที่พบความหนาแน่นของ
สตัว์มีกระดกูสนัหลงัสงูที่สดุ คือ 11,814 และ 15,702 ตวัตอ่ 0.1 ตารางเมตร แตกตา่งจากที่ระดบัความลกึ 15 และ 20 
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เมตร ที่พบสตัว์มีกระดูกสนัหลงัมีความหนาแน่นลดลงมีค่า 432 และ 266 ตวัต่อ 0.1 ตารางเมตร นอกจากระดบั 
ความลึกของน า้จะมีความสมัพนัธ์กบัความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตแล้ว ลกัษณะโครงสร้างของขาแท่นผลิตที่มีความ
ซบัซ้อนยงัมีผลตอ่การสร้างกลุม่ประชากรของสตัว์กลุม่นี ้โดยรูปแบบโครงสร้างที่ซบัซ้อนเป็นการเพิ่มพืน้ท่ี ท าให้มีพืน้ท่ี
ว่างส าหรับลงเกาะของสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัวยัอ่อน จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าบริเวณขาแท่นผลิตปิโตรเลียม
สงขลา ซี มีปริมาณมวลชีวภาพสงูกวา่ในบริเวณอื่น ๆ เนื่องจากโครงสร้างบริเวณขาแท่นผลิตเป็นเหล็กแบบไขว้กนั มี
ความซบัซ้อน แตกตา่งจากบริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมอื่น ๆ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ระดบัความคล้ายคลงึกนัของสดัสว่นปกคลมุของสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตฯ ตาม
ระดบัความลกึ ที่ระดบัความคล้ายคลงึกนัร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเกาะติดบริเวณขาแท่นผลิตปิโตรเลียม 
แตล่ะแหง่มีความคล้ายคลงึกนั โดยพบกลุม่ฟองน า้ที่ปกคลมุสิ่งมีชีวิตเกาะติดชนิดอื่นเป็นกลุม่เดน่ แตท่ี่ระดบัความลกึ
พืน้ท้องน า้ บริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา เอ และดี พบสดัสว่นน้อยกวา่ที่ระดบัความลกึอื่น สว่นบริเวณขาแท่น
ผลติปิโตรเลยีมสงขลา อี ระดบัความลกึทัง้สามมีความคล้ายคลงึกนั โดยแทน่ผลติปิโตรเลียมสงขลา อี เป็นแท่นใหม่ที่
มีอายนุ้อยกวา่แทน่ผลติปิโตรเลยีมทัง้สามแหง่ คือ สงขลา เอ, สงขลา ซี และสงขลา ดี ดงัภาพท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 การจดักลุม่ในรูปของความคล้ายคลงึ (Similarity dendrogram) วิเคราะห์แบบ Bray-Curtis index และ 
แผนภาพสองมิติจากการวิเคราะห์ Multidimention Scaling (nMDS) ของสิง่มีชีวิตเกาะติดตามระดบั 
ความลกึที่แตกตา่งกนั บริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา เอ, สงขลา ซี, สงขลา ดี และสงขลาอี บริเวณ 
ชายฝ่ังทะเลจงัหวดัสงขลา 

 

สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงักลุม่ที่เคลือ่นท่ีได้พบเป็นชนิดเด่นบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียมสงขลา คือ กลุม่ไส้เดือน
ทะเลในวงศ์ Syllidae โดยเฉพาะสกลุ Haplosyllis sp. จากการศึกษาของ Magnino et al. (2009) ที่พบไส้เดือนทะเล 
Haplosyllis spongicola อาศยัอยูภ่ายในเนือ้เยื่อของฟองน า้ Anomoianthella lamella ในภาวะที่เป็นปรสติ นอกจาก
ยงัมีรายงานไส้เดือนทะเล Haplosyllis spongicola และ Brachiosyllis exilis ทัง้สองชนิดมีความสมัพนัธ์แบบอาศยั
อยู่ร่วมกนั และเป็นปรสิตกบัฟองน า้ โดยพบสปิคลุของฟองน า้ในทางเดินอาหาร สว่นสกุล Exogone กินฟองน า้เป็น
อาหาร (Jumars et al., 2014; Martin and Britayev, 1998) และสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัที่พบเป็นชนิดเด่นอีกกลุม่คือ 
แอมฟิพอด หรือกุ้ งเต้น มกัจะเลือกพืน้ที่อยู่อาศยัที่ปลอดภยัจากผู้ล่า เช่น ปลาชนิดต่าง ๆ จะอาศยัอยู่บริเวณที่มีสิ่ง
เกาะติดเป็นพุ่ม ๆ เช่น สาหร่ายที่มีลกัษณะเป็นเส้นสาย ( filamentous algae) หรือฟองน า้ (sponge) ซึ่งจะเป็นที่ 
หลบภยัของแอมฟิพอดกลุม่ที่สร้างท่อ หรืออาศยัอยู่อย่างอิสระ โดยจะแทรกตวัอยู่ระหว่างเส้นสายของสาหร่าย หรือ
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สร้างทอ่อยูภ่ายในโครงสร้างที่เป็นเส้นสาย บางกลุม่จะอาศยัอยูใ่นรูที่เป็นโครงสร้างของฟองน า้ โดยแอมฟิพอดที่อาศยั
อยู่ร่วมกบัสาหร่าย อาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่กินพืชเป็นอาหาร แต่เป็นกลุม่ที่กินเศษซาก (Detrirtus) จากมวลน า้ หรือ
สิง่มีชีวิตที่ติดอยูบ่นสาหร่าย (Epiphytic algae) เป็นอาหาร (Aikins and Kikuchi, 2001) สอดคล้องกบัผลการศึกษา
กลุ่มสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลงับนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม ที่พบแอมฟิพอดชนิดเด่นในวงศ์ Photidae, Melitidae, 
Podoceridae เป็นกลุม่ที่กินเศษซากเป็นอาหาร (Detritus) และวงศ์ Stenothoidae ที่เป็นทัง้กลุม่ผู้ลา่ และกินเศษซาก
เป็นอาหาร (Guerra-García et al., 2013)  

ภาพที่ 11 การจดักลุม่ในรูปของความคล้ายคลงึ (Similarity dendrogram) วิเคราะห์แบบ Bray-Curtis index และ 
แผนภาพสองมิติจากการวิเคราะห์  Multidimention Scaling (nMDS) ของสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัตาม
ระดบัความลกึที่แตกตา่งกนั บริเวณขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา เอ. สงขลา ซี, สงขลา ดี และสงขลาอี 
บริเวณชายฝ่ังทะเลจงัหวดัสงขลา 

 

จากการวิเคราะห์ระดบัความคล้ายคลงึกนั ของสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงับนขาแท่นผลิตฯ ตามระดบัความลกึ 
ที่ระดบัความคล้ายคลงึกนัร้อยละ 50 จากภาพที่ 11 แสดงให้เห็นว่าบริเวณขาแท่นผลิตปิโตรเลียมแต่ละแห่งมีความ
แตกตา่งกนั บริเวณขาแทน่ผลิตปิโตรเลียมสงขลา เอ ทกุระดบัความลกึมีความคล้ายคลงึกนัเช่นเดียวกบัขาแท่นผลิต
ปิโตรเลียมสงขลา ซี ซึ่งทัง้สองบริเวณมีความหนาแน่นของสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงับนขาแท่นผลิตฯ สงูกว่าบริเวณ 
ขาแทน่ผลติปิโตรเลยีมสงขลา ดี และอี โดยระดบัความลกึพืน้ท้องน า้เป็นบริเวณที่พบความหนาแน่นของของสตัว์ไม่มี
กระดกูสนัหลงัต ่าที่สดุ บริเวณขาแทน่ผลิตปิโตรเลียมสงขลา ดี ที่ระดบัความลกึกลางน า้พบดอกไม้ทะเลเป็นชนิดเด่น 
แตกตา่งจากที่ระดบัความลกึผิวน า้ที่พบกลุม่หอยฝาเดียวสดัสว่นสงูกวา่ระดบัความลกึอื่น ๆ  

 

บทสรุป 
 จากการวิเคราะห์ประชาคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียมในทุกระดับความลึก พบฟองน า้ 
(sponge) และกลุม่ฟองน า้ที่ปกคลมุสิง่มีชีวิตในกลุม่มอลลสั และอาร์โทรพอด เป็นชนิดเด่น โดยฟองน า้ท าหน้าที่เป็น
ถ่ินอาศัย (habitat) และแหล่งอาหารให้กับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Mobile epifauna 
Invertebrates) ในกลุ่มไส้เดือนทะเล และแอมฟิพอด หรือกุ้ งเต้น ที่มีทัง้กลุ่มที่กินฟองน า้โดยตรง และกินเศษซาก 
(Detritus) ที่เกาะติดอยู่บนฟองน า้เป็นอาหาร เนื่องจากบริเวณขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความ
ทนทาน จึงมีการสร้างประชาคมสิง่มีชีวิตเกาะติดหลาย ๆ ชัน้ทบัถมกนั ประกอบไปด้วยซากเปลือกหอย ซากเพรียงหิน 
หอยสองฝากลุม่ตา่ง ๆ และมีกลุม่สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดกูสนัหลงั และสามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ไส้เดือนทะเล หนอนถัว่ 
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แอมฟิพอด ทาไนดาเซียน ไอโซพอด หรือแมลงสาบทะเล อาศัยอยู่ตามซอก หรือบนเปลือกหอย รวมถึงสิ่งมีชีวิต
เกาะติดในกลุ่มดอกไม้ทะเล และปะการังอ่อน กลายเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของกลุม่สิ่งมีชีวิตเกาะติด 
ภายในระบบนิเวศยอ่ย (micro habitat) เป็นสิง่ลอ่ให้มีกลุม่ปลาขนาดใหญ่เข้ามาอาศยัเพื่อหาอาหาร และหลบภยั แต่
เนื่องจากบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมยงัคงมีการด าเนินการผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง ในทกุ ๆ ปีจึงมีการท าความ
สะอาดบริเวณขาแท่นผลิตเพื่อมิให้รบกวนกระบวนการผลิตปิโตรเลียม กลุ่มสิ่งมีชีวิตเกาะติดจึงมีการสร้างกลุ่ม
ประชากรใหมต่ลอดเวลา จึงไมส่ามารถน าข้อมลูในเร่ืองผลของระยะเวลาที่มีตอ่การสร้างกลุม่ประชากรสิง่มีชีวิต 
เกาะติดมาวิเคราะห์ได้ 
กิตติกรรมประกาศ 
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Health assessment of Bryde’s Whale (Balaenoptera edeni) in Upper Gulf of Thailand  
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บทคดัย่อ 

 ในปี 2560 ศนูย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนได้ด าเนินการตรวจสขุภาพ
วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) บริเวณอ่าวไทยตอนบน จ านวน 39 ตวั จากที่ส ารวจพบทัง้หมด 45 ตวั พบตวัที่มี
ลกัษณะผิวหนงัภายนอกปกติ จ านวน 10 ตวั (ร้อยละ 25.64) และมีลกัษณะผิวหนงัผิดปกติ จ านวน 29 ตวั (ร้อยละ 
75.35) โดยแบ่งเป็นวาฬบรูด้าที่พบรอยโรคคล้าย Tattoo skin disease จ านวน 20 ตวั (ร้อยละ 68.96) พบบาดแผล 
จ านวน 3 ตวั (ร้อยละ 10.36) และพบทัง้รอยโรคคล้าย Tattoo skin disease ร่วมกบัการพบความผิดปกติที่ผิวหนงั
อื่นๆ (ตุม่นนู แผลเป็น บาดแผล ปรสติ และรอยดา่งขาว) จ านวน 6 ตวั (ร้อยละ 20.68) และวาฬบรูด้าที่ได้รับการตรวจ
สขุภาพมีพฤติกรรม การเคลือ่นไหวและการทรงตวั คณุภาพและอตัราการหายใจที่ปกติ โดยการศึกษานีเ้น้นถึงการใช้
ภาพถ่ายและการสงัเกต ซึง่เป็นวิธีการตรวจสขุภาพแบบไมร่บกวนสตัว์ในธรรมชาติ โดยมีการบนัทึกข้อมลูรายตวั เพื่อ
ติดตามการหายของแผล และความเป็นไปของโรค โดยความถ่ีที่ท าการตรวจสขุภาพขึน้อยู่กบัการพบวาฬในการออก
ส ารวจประจ าเดือน 
ค าส าคัญ :  วาฬบรูด้า, การตรวจสขุภาพวาฬ, อา่วไทยตอนบน  

Abstract 
 Thirty-nine Bryde’s whales (Balaenoptera edeni) were observed for health assessment. Series of 
photos and behaviors were examined during marine endangered species survey conducted by Marine 
and Coastal Resources Research and Development Center in Upper Gulf of Thailand in 2017 The skin of 
ten Bryde’s whales were normal (25.64%) and twenty nine Bryde’s whales had skin disorders (75.35%). 
The evidences of skin disorders in Bryde’s whales included: tattoo-liked skin disease (N = 20; 68.96%), 
wounds (N = 3; 10.36%) and Tattoo-liked skin disease with other skin disorders such as nodule, scar 
tissue, wound, external parasite infestation and white spots: (N = 6; 20.68%). This study provides a further 
insight into the appearance and occurrence of natural and anthropogenic conditions affecting the 
integument of the Bryde’s whale in Upper Gulf of Thailand. This paper further highlights the use of photo-
identification as an opportunistic as a non-invasive research tool to help monitor the health of free-ranging 
whales. 
Keywords: Bryde’s whale, Health assessment, Upper Gulf of Thailand  
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บทน า 
 วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni Anderson, 1879) อยู่ในวงศ์ Balaenopteridae เป็นวาฬซี่กรองขนาด
กลาง ขนาดโตเต็มที่มีความยาว 14-15 เมตร ลูกแรกเกิดยาว 4 เมตร กินปลาขนาดเล็กเป็นอาหารหลัก การ

แพร่กระจายอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 40 N ถึง 40S (Jefferson et al., 1994) ในประเทศไทยสามารถพบได้ทัง้ฝ่ังทะเล
อนัดามนัและอ่าวไทย (กาญจนา และคณะ, 2557) โดยฝ่ังอ่าวไทยพบการแพร่กระจายของวาฬบรูด้าในเขตจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ สรุาษฏร์ธานี ชลบรีุ เพชรบรีุ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร กรุงเทพมหานคร และสมทุรปราการ (สรุศกัดิ์ 
และคณะ, 2555) อ่าวไทยตอนบนเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัและแหล่งหากินที่ส าคญัของโลมาและวาฬ ได้แก่ วาฬบรู ด้า 
โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลงัเรียบ และโลมาหลงัโหนก (กาญจนา และคณะ, 2556) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอา่วไทยตอนบน ได้ด าเนินการส ารวจประเมินประชากรสตัว์ทะเลหายาก และสามารถ
จ าแนกประชากรวาฬบรูด้าโดยใช้ภาพถ่าย (Photo identification: Photo-ID) ได้จ านวน 63 ตวั (พ.ศ. 2551-2560) 
การตรวจสุขภาพวาฬโดยภาพถ่ายเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ และใช้กับโลมาและวาฬหลายชนิด เช่น Blue 
whales (Brownell et al., 2007), North Atlantic right whale (Hamilton et al., 2005), Gray whales (Perryman  
et al., 2002), Mink whales, White-beaked dolphins (Bertulli et al., 2012) เป็นต้น 
 

วิธีการ  
 พืน้ที่ ในการศึกษา:  บริเวณอ่าวไทยตอนบน  ในเขตจังหวัดเพชรบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี (ภาพที่ 1) เป็นเขตที่มีแม่น า้สายหลกั 5 สาย (ได้แก่ แม่น า้
เพชรบรีุ แม่น า้แม่กลอง แม่น า้ท่าจีน แม่น า้เจ้าพระยา และแม่น า้บางปะกง) ผลกัแร่ธาตสุารอาหารจากฝ่ังลงสู่ทะเล 
โดยอา่วไทยตอนบนมีความลกึสงูสดุประมาณ 40 เมตร และความลกึเฉลีย่ 15 เมตร 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พืน้ท่ีในการส ารวจสตัว์ทะเลหายากบริเวณอา่วไทยตอนบน 
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 การส ารวจและเก็บข้อมูล: ด าเนินการส ารวจและตรวจสขุภาพวาฬบรูด้า ในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
2560 โดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR) พร้อมเลนส์ ก าลงัขยาย 80-400 
มิลลเิมตร ในการถ่ายภาพวาฬเพื่อระบอุตัลกัษณ์ (Peter Evans, 2012) และถ่ายภาพความผิดปกติภายนอก และใช้
นาฬิกาจบัอตัราการหายใจของวาฬใน 5 นาที การตรวจร่ายกายโดยการสงัเกต เก็บข้อมลูดงันี ้
 1. พฤติกรรม การเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของการแสดงออกของวาฬเป็นสว่นส าคญัของการตรวจสขุภาพวาฬ 
เนื่องจากพฤติกรรมการแสดงออกของวาฬ มีผลตอ่การตรวจสขุภาพด้านอื่นๆ เช่น อตัราการหายใจ การทรงตวัหรือการ
เคลื่อนไหว ซึ่งมีผลต่อการวินิจฉยัว่าวาฬมีความผิดปกติหรือไม่ และเป็นจุดสงัเกตถึงความผิดปกติอื่นๆ เช่น การพบ
พฤติกรรมกระโดดอาจเกิดจากการมีปรสติภายนอก หรือโรคผิวหนงั เป็นต้น 
 2. การเคลือ่นไหวและการทรงตวั โดยปกติการทรงตวัของวาฬจะอยูใ่นทา่ที่รูหายใจโผลพ้่นน า้ได้สะดวก โดย
สังเกตจากครีบหลังที่จะตัง้ขึน้ด้านบนของล าตัว วาฬสามารถเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ สามารถอยู่ในท่าปกติ  
หงายท้องหรือตะแคงข้างได้ การทรงตวัที่ผิดปกติ เช่น การตะแคงข้างหรือหงายท้องเป็นเวลานาน พลิกตวัอยู่ในท่า
ปกติเพื่อหายใจได้อยา่งยากล าบาก หรือการวา่ยวนเป็นวงกลมข้างใดข้างหนึง่เป็นเวลานาน แสดงถึงอาการทางระบบ
ประสาท ซึง่การเคลือ่นไหวที่ผิดปกติดงัที่ยกตวัอยา่งมา มีผลท าให้วาฬส าลกัน า้ได้ง่ายและเป็นสาเหตใุห้เสยีชีวิตได้ 
 3. คุณภาพและอัตราการหายใจ คุณภาพการหายใจที่ปกติจะมีลกัษณะ เร็ว แรง เสียงหายใจดังชัดเจน 
ความผิดปกติที่อาจพบ ได้แก่ การพบมกูเขียวปนออกมากบัลมหายใจ เสยีงลมหายใจเหมือนมีน า้อยูใ่นทางเดินหายใจ
หรือหายใจเสยีงเบาและถ่ี เป็นต้น การพิจารณาอตัราการหายใจ ควรดปูระวตัิสตัว์และพฤตกิรรมของสตัว์ประกอบ เช่น 
วาฬวยัเด็ก จะหายใจถ่ีมากกว่าวาฬโตเต็มวยั และพฤติกรรมที่พบ หากท ากิจกรรมที่ใช้พลงังานมาก วาฬจะหายใจถ่ี
มากกวา่เวลาพกั และวาฬที่มีอาการป่วย โดยเฉพาะความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจ อตัราการหายใจจะเพิ่มขึน้
มากกวา่วาฬสขุภาพดี 
 4. ความผิดปกติภายนอก ความผิดปกติภายนอก สามารถสงัเกตได้ทัง้ผิวหนงัภายนอกและภายในช่องปาก
สามารถพบได้หลายรูปแบบ แบ่งเป็น ความผิดปกติแต่ก าเนิด ตวัอย่างเช่น เจ้าบางแสน ที่มีสนัหลงัคดงอแต่ก าเนิด 
(ภาพที่ 2) และความผิดปกติภายหลงัก าเนิด เช่น การได้รับบาดเจ็บ อบุตัิเหตุ หรือโรคผิวหนงั เป็นต้น ควรสงัเกตว่า
ความผิดปกติที่เกิดขึน้มีผลต่อการด ารงชีวิตของวาฬหรือไม่ หากมีควรบอกระดบัมากน้อยแค่ไหน และคอยติดตาม 
สงัเกตการณ์ปรับตวัของวาฬกบัความผิดปกตินัน้ หรือติดตามการลกุลามของโรค การเปลี่ยนแปลง และการหายของ
แผล 

 
ภาพที่ 2 ภาพเจ้าบางแสนท่ีมีกระดกูสนัหลงัคดงอ 
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ภาพที่ 3 รอยโรค Tattoo-like skin disease บนผิวหนงัเจ้าพทัธยา 
 
ลกัษณะความผิดปกติของผิวหนงัที่สามารถพบได้ในวาฬ ได้แก่ ความผิดปกติของผิวหนงัคล้ายโรคผิวหนงัที่เรียกวา่ 
Tattoo skin disease (TSD) ซึง่เกิดจากการติดเชือ้ Pox virus ซึง่เป็นเชือ้ไวรัสที่มีขนาดระหวา่ง 10 x 7 มม. ถงึ 245 x 
245 มม. ลกัษณะรอยโรคจะเป็นปืน้สเีทาเข้ม สดี าหรือสคีอ่นข้างเหลอืง ไมม่ีรูปร่างแนน่อน และนนูเลก็น้อย สามารถ
พบรอย TSD ได้ทัว่ล าตวั ทัง้สว่นหวั ล าตวั ครีบข้าง ครีบหลงั คาง ท้อง และคอดหาง ไมม่ีรูปแบบการเกิด TSD วา่
ขึน้กบัพืน้ท่ีหรือชนิดของโลมาและวาฬ ซึง่การติดเชือ้ TSD และแสดงรอยโรคอาจเป็นตวับง่ชีส้ขุภาพของวาฬได้และยงั
เป็นตวับง่ชีก้ารเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมอีกด้วย (Van Bressem et al., 2003) การยืนยนัวา่ติดเชือ้ Pox virus ท าได้
โดยการน าชิน้สว่นผิวหนงั สง่ตรวจทางจลุพยาธิวิทยา (Histopathology) สอ่งกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอน (Electron 
microscopy: EM) หรือใช้เทคนคิ Polymerase Chain Reaction (PCR) (Barnett, 2015) ข้อจ ากดัของเทคนิคเหลา่นี ้
ในการสง่ตรวจคือต้องใช้ชิน้ผิวหนงัที่สดเทา่นัน้ ที่ผา่นมายงัไมพ่บซากวาฬบรูด้าสดที่มีรอยโรคดงักลา่ว จึงยงัไม่
สามารถยืนยนัได้วา่รอยโรคที่พบนี ้เป็นรอยโรคของ TSD หรือไม ่
 บาดแผลภายนอก (wounds) คือ การที่ผิวหนงัและเนือ้เยื่อได้รับบาดเจ็บ (trauma) ซึ่งการเกิดบาดแผลจะ 
ท าให้เกิดการฉีกขาดของผิวหนังและเนือ้เยื่อ โดยปกติร่างกายจะมีขบวนการหายของแผล (wound healing) 
เสริมสร้างเนือ้เยื่อ จนเนือ้เยื่อประสานกนัปกติ โดยการหายของแผลขึน้อยู่กบัขนาด ความลกึ และต าแหน่งของแผล 
ความรุนแรงของการได้รับบาดเจ็บ การไหลเวียนของเลือด การติดเชือ้ สภาพความสมบูรณ์ของร่างกายวาฬ และ
สารอาหารที่วาฬได้รับ โดยบาดแผลอาจเกิดได้จากหลายกรณี ทัง้จากสาเหตทุางธรรมชาติ (เช่น ปรสิต และสตัว์ผู้ลา่ ) 
และกิจกรรมของมนษุย์ (ขยะทะเล เคร่ืองมือประมง หรือสิง่ก่อสร้างใต้ทะเล เป็นต้น) 
  ตุม่นนู (nodules) คือ ลกัษณะที่ผิวหนงัยกตวัขึน้  
 แผลเป็นนนู (keloids หรือ hypertrophic scar) เกิดขึน้จากขบวนการหายของแผลที่มีการเจริญของเซลล์
มากเกินปกติ ท าให้เกิดแผลเป็นนนูขึน้ 
 ปรสติภายนอก (external parasite) เช่น เหาปลาวาฬ (whale lice) หรือสตัว์เกาะติด (เช่น remora) 
 รอยดา่งขาว (white spot) เป็นจดุสขีาวบนผิวหนงั ยงัไมท่ราบวา่เกิดจากสาเหตใุด 
 ซี่กรองหกั ซี่กรอง (baleen) ประกอบด้วยโปรตีนจ าพวกเคอราติน (keratin) เหมือนกบัผมและเลบ็ของมนษุย์ 
หากมีการแตกหกั เสยีหาย ซี่กรองจะสามารถเจริญใหมจ่ากสว่นฐานทดแทนสว่นท่ีเสยีหายได้ 
 5. ความสมบรูณ์ของร่างกาย มีการให้คะแนนความสมบรูณ์ของร่างกาย (Body Condition Score: BCS) 
ของวาฬบรูด้ารายตัว เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ของร่างกาย ส าหรับใช้ ประกอบการวินิจฉัย 
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อาการป่วยส าหรับสตัวแพทย์ การให้คะแนนความสมบรูณ์ของร่างกาย 1-3 เรียงล าดบัจากผอมมากถึงปกติ โดยเกณฑ์
การพิจารณาจากการสะสมไขมนัใต้ผิวหนงั (subcutaneous fat) ของวาฬบรูด้าสงัเกตได้หลายต าแหนง่ ดงันี ้
  สนัหลงั ในวาฬผอมจะสามารถมองเห็นสันหลงัได้โดยง่าย เนื่องจากกล้ามเนือ้มัดยาวด้านข้างกระดูก 
สนัหลงัทัง้สองข้างฝ่อลบีจากการขาดสารอาหาร จึงท าให้สามารถสงัเกตสว่นของสนัหลงัได้ง่าย โดยต าแหน่งที่สงัเกต 
ได้แก่ สนัหลงัก่อนถึงครีบหลงั 
  ซี่โครงหรือสะบกั ในวาฬที่มีความสมบรูณ์ หากมองด้านข้างล าตวั จะไม่สามารถสงัเกตเห็นแนวซี่โครง หรือ
กระดกูสะบกัได้อยา่งชดัเจน 
  คอ ในวาฬผอม หากมองจากภาพมมุสงูจะสามารถแบ่งสว่นหวักบัล าตวั (คอ) ได้อย่างชดัเจน หากมองจาก
ด้านข้างจะเห็นสว่นคอเว้าลงไป สว่นในวาฬสมบรูณ์ จะไมส่ามารถแบง่ช่วงตวัและล าคอได้อยา่งชดัเจน 
 

ผลและอภปิราย 
 ผลการศกึษาจากการออกเก็บข้อมลูส ารวจและตรวจสขุภาพวาฬบรูด้าในระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
2560 ส ารวจพบวาฬบรูด้า จ านวน 45 ตวั แต่สามารถตรวจสขุภาพได้ จ านวน 39 ตวั (ตวัที่ไม่สามารถติดตามตรวจ
สขุภาพได้เนื่องจากพฤติกรรมวาฬ เช่น ก าลงัเดินทาง ว่ายน า้อย่างรวดเร็ว ด าน า้นาน หรือมีสว่นของล าตวับนผิวน า้
น้อยเกินไป ท าให้สงัเกตได้ยาก) พบวาฬบรูด้าที่มีผิวหนงัภายนอกปกติ จ านวน 10 ตวั (ร้อยละ 25.64) และพบความ
ผิดปกติภายนอก จ านวน 29 ตวั (ร้อยละ 74.35) แยกเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติ 1 ลกัษณะ จ านวน 23 ตวั (ร้อยละ 
58.98) กลุม่ที่มีความผิดปกติ 2 ลกัษณะ จ านวน 3 ตวั (ร้อยละ 7.69) และกลุม่ที่มีความผิดปกติพร้อมกนั 3 ลกัษณะ 
จ านวน 3 ตวั (ร้อยละ 7.69) ตามภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 แผนท่ีการพบวาฬบรูด้าจากการส ารวจในปี 2560 
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ภาพที่ 5 อตัราสว่นของผลการตรวจความผิดปกติที่ผวิหนงัในวาฬบรูด้าที่ส ารวจพบในพืน้ท่ีอา่วไทยตอนบน 
 

 และจ าแนกความผิดปกติพบวาฬบรูด้าที่มีรอยโรคคล้าย Tattoo skin disease (ร้อยละ 68.43) บาดแผล 
(ร้อยละ 15.79) ตุ่มนนู (ร้อยละ 5.26) แผลเป็น (ร้อยละ 5.26) รอยด่างขาว (ร้อยละ 2.63) และปรสิต (ร้อยละ 2.63) 
ตามภาพที่ 6 และไมพ่บวาฬท่ีมีพฤติกรรม การทรงตวั คณุภาพและอตัราการหายใจที่ผิดปกติ ในวาฬบรูด้าที่ได้รับการ
ตรวจสขุภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 อตัราสว่นของลกัษณะความผิดปกติที่พบบนผิวหนงัวาฬบรูด้าในพืน้ท่ีอา่วไทยตอนบน 
   

ลกัษณะความผิดปกติของผิวหนงัตรวจพบในวาฬบรูด้า ได้แก่ 
 1. รอยโรค Tattoo-like skin disease (TSD-like) ลกัษณะรอยโรคจะเป็นปืน้สีเทาเข้ม สีด า หรือสีค่อนข้าง
เหลอืง ไมม่ีรูปร่างแนน่อน และนนูเลก็น้อย สามารถพบรอย TSD-like ได้ทัว่ล าตวั ซึง่สาเหตคุาดว่าเกิดจากการติดเชือ้ 
Pox virus โดยการติดเชือ้ pox virus นัน้ไม่จ าเป็นต้องเกิดรอยโรคเสมอไป การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของรอยโรค
สมัพนัธ์กบัปัจจยัทางสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความแห้งแล้งและอณุหภมูิอากาศ (Dierauf et al., 2001) และพบใน
สตัว์ที่มีความเครียด ความอ่อนแอ ภาวะภมูิคุ้มกนัตก เช่น การอดอาหาร การติดเชือ้ และการพบพยาธิ โดยการพบ
ลกัษณะ TSD-like ไม่สมัพนัธ์กบัอายหุรือเพศ ยกเว้นในเด็กที่ได้รับภมูิคุ้มกนัจากแม่ไม่เต็มที่ (Van Bressem et al., 
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2009) ผลการตรวจสขุภาพพบวาฬบรูด้าที่ส ารวจพบในบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีรอยโรค TSD-like จ านวน 26 ตวั 
จากการติดตามรอยโรคบนผิวหนงัแม่จ๊ะเอ๋ (ภาพที่ 7-8) พบรอยโรคมากขึน้ อาจเนื่องมาจากอุณหภมูิที่ร้อนขึน้ หรือ
อาจมีความออ่นแอ เช่น การติดเชือ้แตไ่มแ่สดงอาการ รอยโรคบนผิวหนงัเจ้าส้มต า (ภาพที่ 9-10) ลดน้อยลงมาก อาจ
เนื่องมากจากมีภมูิคุ้มกนัมากขึน้ มีความแข็งแรงขึน้ในช่วงเวลาที่ส ารวจพบ 

 
ภาพที่ 7 และ 8 ความเป็นไปรอยโรค TSD-like บนผิวหนงัแมจ๊่ะเอ ๋ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 และวนัท่ี 9 เมษายน 

 2560 ตามล าดบั 
 

 
ภาพที่ 9 และ 10 ความเป็นไปรอยโรค TSD-like บนผิวหนงัเจ้าส้มต า ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 21 

มิถนุายน 2560 ตามล าดบั 
 

 
ภาพที่ 11 และ 12 ความเป็นไปรอยโรค TSD-like บนผิวหนงัเจ้ามีนา ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 15  

  พฤศจิกายน 2560 ตามล าดบั 
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 2. บาดแผลภายนอก (wounds) มีการติดตามขบวนการหายของแผล (wound healing) ผลการตรวจสขุภาพ
พบวาฬบรูด้าที่มีบาดแผลภายนอก จ านวน 6 ตวั บาดแผลของเจ้าอิ่มเอม (ภาพที่ 13-15) เกิดจากของแข็งมีคม เช่น
ปะการังเทียม ขอบโป๊ะ หรือขอบทุน่ขนาดใหญ่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 ถงึ 15 ความเป็นไปของบาดแผล บนผิวหนงัเจ้าอิ่มเอม ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 วนัท่ี 15 ธนัวาคม  

2558 และวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ตามล าดบั 
 

 3. ตุ่มนูน (nodules) ลกัษณะที่ผิวหนังยกตัวขึน้ผิดปกติ ผลการตรวจสุขภาพพบวาฬบรูด้าที่มีตุ่มนูนบน
ผิวหนงั จ านวน 2 ตวั เกิดได้จากหลายสาเหต ุเช่น เกิดจากการหายของแผลที่มีการเจริญของเนือ้เยื่อมากเกิน หรืออาจ
เกิดจากการติดเชือ้แบคทีเรียหรือพยาธิได้ แตใ่นกรณีของเจ้าแตงไทยและเจ้าบางแสน (ภาพที่ 16 และ 17) มีแนวโน้ม
วา่จะเกิดจากการสมานแผลที่มีการเจริญของเนือ้เยื่อมากกวา่ปกติ มากกวา่การติดเชือ้ 
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        ภาพที่ 16 ตุม่นนู บริเวณครีบหลงัของเจ้าแตงไทย    ภาพที่ 17 ตุม่นนู บริเวณหางของเจ้าบางแสน 
 

 4. แผลเป็นนนู (keloids หรือ hypertrophic scar) เกิดขึน้จากขบวนการหายของแผลที่มีการเจริญของเซลล์
มากเกินปกติ ท าให้เกิดแผลเป็นนนูขึน้ ผลการตรวจสขุภาพพบวาฬบรูด้าที่มีแผลเป็นนนูบนผิวหนงั จ านวน 2 ตวั 
 

 
ภาพที่ 18 แผลเป็นนนู บริเวณครีบหลงัของแมก่นัยา       ภาพที่ 19 ตุม่นนู บริเวณด้านหน้าครีบหลงัด้านซ้ายของ 

  เจ้าศรีสขุ 
 

 5. ปรสิตภายนอก (external parasite) พบสตัว์เกาะติด โดยสตัว์เกาะติดอาจสร้างความร าคาญให้กบัวาฬ 
และวาฬสามารถก าจดัปรสติภายนอกได้โดยการกระโดดเหนือน า้และกระแทกกบัผิวน า้ (Perrin et al., 2009) หรือถตูวั
กบัวาฬตวัอื่น ผลการตรวจสขุภาพพบวาฬบรูด้าที่มีสตัว์เกาะติดบนผิวหนงั จ านวน 1 ตวั  
 

 
ภาพที่ 20 พบสตัว์เกาะติดบริเวณหางของเจ้าบางแสน ในวนัท่ี 7 เมษายน 2560 
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 6. รอยด่างขาว (white spot) เป็นจุดสีขาวบนผิวหนงั ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของการสร้างเม็ดสี หรือ
เป็นการหายของแผลขนาดเลก็ ผลการตรวจสขุภาพพบวาฬบรูด้าที่มีรอยดา่งขาวบนผิวหนงั จ านวน 1 ตวั  

 
ภาพที่ 21 พบรอยดา่งขาวบนผิวหนงั บริเวณหลงัของเจ้าแตงไทย ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 
 

 ค่าเฉลี่ยความสมบรูณ์ของร่างกาย (Body Condition Score) ของวาฬบรูด้าที่ส ารวจพบในพืน้ที่อ่าวไทย
ตอนบน เทา่กบั 2.80 (คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.38) ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ปกติ และวาฬบรูด้าที่ได้รับการตรวจสขุภาพ
ทกุตวั มีพฤติกรรม การเคลือ่นไหว การทรงตวั คณุภาพและอตัราการหายใจที่ปกติ 

 

บทสรุป  
 จากผลการประเมินความผิดปกติภายนอกร่างกายของวาฬบรูด้าที่ส ารวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนในช่วง
เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 จ านวน 39 ตวั พบวาฬบรูด้าที่มีลกัษณะปกติ จ านวน 10 ตวั (ร้อยละ 25.6) และ
วาฬบรูด้าที่มีความผิดปกตภิายนอก จ านวน 29 ตวั (ร้อยละ 74.4) จ าแนกความผิดปกติพบวาฬบรูด้าที่มีรอยโรคคล้าย 
Tattoo skin disease (ร้อยละ 69) บาดแผล (ร้อยละ 16) ตุม่นนู (ร้อยละ 5) แผลเป็น (ร้อยละ 5) รอยด่างขาว (ร้อยละ 
2.5) และปรสติ (ร้อยละ 2.5) โดยสาเหตขุองความผิดปกติภายนอกที่พบ สามารถแบง่ได้เป็น 3 สาเหตหุลกั ได้แก่  
 1. สาเหตจุากธรรมชาติ    ร้อยละ 76  
 2. สาเหตจุากกิจกรรมของมนษุย์   ร้อยละ 21 
 3. ไมส่ามารถระบสุาเหตขุองความผิดปกติได้  ร้อยละ 3 
 การศึกษานีม้ีข้อจ ากัดบางประการ จากพฤติกรรมของวาฬและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในบางครัง้ล าตวัของ
วาฬโผลพ้่นน า้น้อย และน า้คอ่นข้างขุน่ ท าให้ถกูจ ากดัพืน้ที่ผิวที่ผู้ศึกษาจะมองเห็นได้ ท าให้ได้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือ
ในบางครัง้ผู้ ศึกษาไม่สามารถติดตามตรวจสุขภาพวาฬได้เนื่องจาก ว่ายน า้จากไปอย่างรวดเร็ว หรือด าน า้เป็น
เวลานาน  
 การตรวจสขุภาพวาฬจากการถ่ายภาพและสงัเกตนัน้ เป็นเพียงการประเมินสขุภาพวาฬเบือ้งต้นเท่านัน้ ใน
อนาคตควรมีการประเมินสขุภาพวาฬด้วยเทคนิคอื่น ๆ เช่น การถ่ายภาพมมุสงูด้วยอากาศยานไร้คนขบั เพื่อใช้ในการ
ประเมินคะแนนความบรูณ์ของร่ายกายได้อยา่งแมน่ย ามากขึน้ เพิ่มพืน้ท่ีการมองเห็นผิวหนงัของวาฬบรูด้า เพื่อช่วยใน
การติดตามการเป็นไปของโรค และสามารถสงัเกตพฤติกรรมวาฬใต้น า้ได้ หากสภาพอากาศแจ่มใสและมีความใสของ
น า้ (Marine Mammal Commission, 2016) นอกจากนีย้งัสามารถประยกุต์ใช้อากาศยานไร้คนขบัในการเก็บตวัอย่าง
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ลมหายใจของวาฬ เพื่อน ามาตรวจสารพนัธุกรรมสเตียรอยด์ฮอร์โมน (Hogg et al., 2009; Hunt et al., 2014) เฝ้า
ระวงัการติดเชือ้แบคทีเรีย (Acevdo-Whitehouse et al., 2010) และพยาธิในระบบทางเดินหายใจสว่นต้น และการยิง
เก็บตวัอย่างผิวหนงัและเนือ้เยื่อวาฬ ผิวหนงัสามารถใช้ตรวจสารพนัธุกรรม และเก็บรวบรวมเป็นธนาคารพนัธุกรรม
วาฬบรูด้าของอา่วไทยตอนบน หากยิงเก็บเนือ้เยื่อถกูบริเวณที่มีรอยโรค Tattoo-like skin disease ก็สามารถสง่ตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscopy: EM) หรือใช้เทคนิค 
Polymerase Chain Reaction (PCR) (Barnett, 2015) เพื่อยืนยนัได้ว่ารอยโรคที่พบนี ้เป็นรอยโรคของ TSD หรือไม ่
และเนือ้เยื่อไขมันวาฬที่ติดมาพร้อมกับการเก็บผิวหนงั ยังสามารถส่วนตรวจฮอร์โมนเพศ รวมไปถึงการตรวจการ  
ตัง้ท้องในวาฬเพศเมียได้อีกด้วย (Mansour et al., 2002)  
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สถานการณ์การเกยตืน้ของโลมาหัวบาตรหลังเรียบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ในพืน้ท่ีอ่าวไทยตอนกลางตัง้แต่มกราคม 2557 - ธันวาคม 2560 

Mortality and anthropogenic harassment of finless porpoises (Neophocaena phocaenoides) 
along the Central Gulf of Thailand Coastal, January 2014 - December 2017 
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ศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

บทคดัย่อ 

 ในระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 พบโลมาหวับาตรหลงัเรียบเกยตืน้จ านวน 142 ตวั  
ในพืน้ท่ีชายฝ่ังอา่วไทยตอนกลาง ตัง้แตอ่ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จนถึงอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
สามารถจ าแนกสภาพซากได้เป็น มีชีวิต 3 ตวั (2.1%), ซากสด 15 ตวั (10.6%), ซากเร่ิมเน่า 14 ตวั (9.9%), ซากเน่า 
51 ตวั (35.9%), ซากเน่ามาก 54 ตวั (38%) และโครงกระดกู 5 ตวั (3.5%) สาเหตกุารตายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ การตายตามธรรมชาติ (22%) ได้แก่ การป่วย, การพลดัหลงจากแมห่รือหลงทาง และฉลามกดั, สาเหตทุี่เกิดจาก
กิจกรรมมนษุย์ (28%) ได้แก่ การติดเคร่ืองมือประมงและเรือชน และไมท่ราบสาเหตแุนช่ดั (50%) การเกยตืน้ท่ีเกิดจาก
การติดเคร่ืองมือเป็นสาเหตหุลกั จากกิจกรรมของมนษุย์ โดยพบวา่อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นบริเวณที่
มีการติดเคร่ืองมือประมงมากที่สดุ ผลจากการศกึษาครัง้นีจ้ะน าไปเป็นพืน้ฐานในการวางแผนการอนรัุกษ์ตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ : โลมาหวับาตรหลงัเรียบ, การเกยตืน้, อา่วไทยตอนกลาง  
 

Abstract 
 Between January 2014 and December 2017, 142 finless porpoises were reported along coastal of 
Central Gulf of Thailand, from HuaHin District to Don Sak District. They can be classified in 5 stages 
included 3 alive porpoises (2.1 %), 15 fresh carcasses (10.6%), 14 mild decomposed carcasses (9.9%), 
51 moderated decomposed carcasses (35.9%), 54 advanced decomposed carcasses (38%) and 5 
skeletons (3.5%). Cause of death can be defined in 3 groups as natural causes (22%) i.e. sickness, lost, 
shark attack, anthropogenic harassment (28%) i.e. entanglement and boat strike) and unknown causes 
(50%). The main anthropogenic harassment was entanglement that was high incident in HuaHin District, 
Prachuap Kiri Khan province. This study was about human-related stranding caused in finless porpoise 
that is data for conservative plan in the future. 

 

Keywords: Finless porpoise, Entanglement, Central Gulf of Thailand 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัน่านน า้ไทยพบโลมาและวาฬ จ านวน 27 ชนิด (กาญจนา และคณะ, 2557) และโลมาที่มีขนาด
เล็กที่สดุและเป็นโลมาในกลุ่ม porpoise เพียงชนิดเดียวที่พบในน่านน า้ไทย ได้แก่ โลมาหวับาตรหลงัเรียบ ( finless 
porpoise) อยูใ่นวงศ์ Phocoenidae ช่ือวิทยาศาสตร์ Neophocaena phocaenoides (Cuvier, 1829) โลมาหวับาตร
หลงัเรียบจะมีลกัษณะรูปร่างคล้ายโลมาอิรวดีมาก แต่ขนาดเล็กกว่า ไม่มีจะงอยปาก ครีบข้างค่อนข้างใหญ่ ปลาย
แหลม ไม่มีครีบ แต่จะมีตุ่ม เป็นแนวสองแนวบริเวณต าแหน่งของกลางหลงั บริเวณหลงัมีสีน า้เงินเทาและท้องสีขาว 
คร่ึงหนึ่งของประชากรมีตาสีแดง ลกัษณะปลายฟันแบนคล้ายใบพาย จ านวน 26-44 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง 
ขนาดตัวโตเต็มที่ยาว 1.9 เมตร ลูกแรกเกิดยาว 70-80 เซนติเมตร มักอยู่โดดเดี่ยวหรือฝูงเล็กประมาณ 10 ตวั ใน
บริเวณที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์ แหล่งที่อยู่จะพบบริเวณชายฝ่ัง หรือตามแม่น า้ขนาดใหญ่ที่มีทางต่อลงทะเลใน 
เขตอินโดแปซิฟิก อาหารของโลมาชนิดนี ้ได้แก่ ปลาขนาดเล็ก กุ้ ง และหมึก ในน่านน า้ประเทศไทยพบใกล้ชายฝ่ังทัง้
สองฝ่ัง เช่น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หรือช่องหลาด ระหวา่งเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ จงัหวัดพงังา เป็นต้น  
 ภัยคุกคามส าหรับโลมาหัวบาตรหลังเรียบที่ส าคัญ ได้แก่ การติดเคร่ืองมือประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เคร่ืองมือประมงประเภทอวน (Jefferson et al., 2002) โดยได้มีรายงานการติดเคร่ืองมือประมงของโลมาหวับาตร 
หลงัเรียบในหลายประเทศ เช่น อิหร่าน (Braulik et al., 2010), ปากีสถาน (Collins et al., 2005), มาเลเซีย (Jaaman 
et al., 2009) นอกจากนีภ้ยัคกุคามอื่นที่มีผลต่อการเกยตืน้และการตายของโลมาหวับาตรหลงัเรียบ เช่น แหลง่หากิน
เสือ่มโทรม การสญัจรทางน า้ หรือมลพิษต่าง ๆ ที่ปนเปือ้นลงสูท่ะเลรวมทัง้ขยะทะเล เป็นต้น ส าหรับการศึกษานีเ้ป็น
การศกึษาเก่ียวกบัสาเหตกุารเกยตืน้ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ในโลมาหวับาตรหลงัเรียบ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานใน
การวางแผนอนรัุกษ์ตอ่ไป 
 

วิธีการ 
พืน้ท่ีศกึษา 

ด าเนินการเก็บข้อมลูโลมาหวับาตรหลงัเรียบเกยตืน้ในบริเวณอา่วไทยตอนกลาง ซึง่อยูท่ี่ระหวา่งพิกัด ละติจดู 
12 องศา 34.110 ลปิดาเหนือ, ลองติจดู 99 องศา 57.462 ลิปดาตะวนัออก กบั ละติจูด 9 องศา 12.828 ลิปดาเหนือ, 
ลองติจูด 99 องศา 42.060 ลิปดาตะวนัออก อ่าวไทยตอนกลางเป็นอ่าวที่ตัง้อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยทัง้หมด ซึ่ง
ประกอบด้วยบางสว่นของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพรและสรุาษฎร์ธานี (ภาพท่ี 1) มีความยาวชายฝ่ังทะเลประมาณ 
602 กิโลเมตร  
การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

เก็บรวบรวมสถิติการเกยตืน้ของโลมาหวับาตรหลงัเรียบที่เกยตืน้ในเขตพืน้ที่อ่าวไทยตอนกลางในช่วงเดือน
มกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ซากทัง้หมดจะผ่านการตรวจสอบหรือชนัสตูร เพื่อระบสุาเหตกุารตาย โดย
เจ้าหน้าที่และสตัวแพทย์ประจ ากลุม่สตัว์ทะเลหายากของศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทย
ตอนกลาง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ได้จะถูกน ามาจ าแนกเป็นสาเหตุตามธรรมชาติ และสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ โดย
สาเหตจุากมนษุย์จะประกอบด้วยการติดเคร่ืองมือประมง เรือชน และสาเหตทุี่เกิดจากขยะ หลงัจากนัน้จะน าข้อมูล
การเกยตืน้ท่ีเกิดจากมนษุย์มาลงพิกดัในแผนท่ีโดยใช้โปรแกรม Arc map 10  
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ภาพที่ 1 พืน้ท่ีอา่วไทยตอนกลาง 
  

ผลและอภปิราย 
 ในช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 พบโลมาหวับาตรหลงัเรียบเกยตืน้จ านวน 142 ตวั ใน
พืน้ท่ีชายฝ่ังอา่วไทยตอนกลาง ตัง้แตอ่ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จนถึงอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
ข้อมลูการเกยตืน้เชิงระบาดวิทยา 
 จากข้อมลูการเกยตืน้พบว่า เพศของโลมาไม่มีผลต่อการเกยตืน้อย่างมีนยัส าคญั และสดัส่วนของเพศโลมา
เกยตืน้ตามภาพที่ 2 จ านวนโลมาหวับาตรหลงัเรียบเกยตืน้เฉลี่ยต่อปีในช่วงเวลาดงักลา่วคือ 47 ตวัต่อปี โดยในเดือน
กุมภาพนัธ์เป็นช่วงที่มีจ านวนเกยตืน้มากที่สดุ ซึ่งช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์เป็นช่วงฤดูมรสุมของทะเล  
ฝ่ังอา่วไทย จากข้อมลูโลมาหวับาตรหลงัเรียบเกยตืน้ 142 ตวั สามารถจ าแนกสภาพซากได้เป็น มีชีวิต 3 ตวั (2.1%), 
ซากสด 15 ตวั (10.6%), ซากเร่ิมเน่า 14 ตวั (9.9%), ซากเน่า 51 ตวั (35.9%), ซากเน่ามาก 54 ตวั (38%) และ 
โครงกระดกู 5 ตวั (3.5%) 
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ภาพที่ 2 สดัสว่นเพศของโลมาหวับาตรหลงัเรียบเกยตืน้ระหวา่งเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 
  

 สาเหตกุารตายที่พบสามารถจ าแนกได้เป็นสาเหตตุามธรรมชาติ (ได้แก่ การป่วย, การพลดัหลงจากแม่หรือ
หลงทาง, และฉลามกัด), สาเหตทุี่เกิดจากการกระท าของมนษุย์ (ได้แก่ การติดเคร่ืองมือประมงและเรือชน) และไม่
ทราบสาเหต ุโดยสดัสว่นของแตล่ะสาเหตกุารเกยตืน้ได้แสดงไว้ในภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 สดัสว่นสาเหตกุารเกยตืน้ของโลมาหวับาตรหลงัเรียบระหวา่งเดือนมกราคม 2557 ถึงเดอืนธนัวาคม 2560 
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ภาพที่ 4 พืน้ท่ีแสดงการเกยตืน้ของโลมาหวับาตรหลงัเรียบที่สาเหตมุาจากกิจกรรมของมนษุย์ 
 ในระหวา่งเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 
 

 จากจ านวนโลมาหวับาตรหลงัเรียบเกยตืน้ 142 ตวั พบวา่มีสาเหตกุารเกยตืน้ที่เกิดจากมนษุย์จ านวน 40 ตวั 
ซึง่สาเหตหุลกัเกิดจากการติดเคร่ืองมือประมง จ านวน 39 ตวั และถกูเรือชนจ านวน 1 ตวั เมื่อแยกตามพืน้ที่แล้วพบว่า
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นบริเวณที่มีการติดเคร่ืองมือประมงมากที่สดุ รองลงมาคืออ าเภอเมือง จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยข้อมลูได้แสดงในภาพท่ี 4 และ 5  

 
 

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบสาเหตกุารเกยตืน้ของโลมาหวับาตรหลงัเรียบที่เกิดจากกิจกรรมของมนษุย์รายอ าเภอ



188 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 จากการชนัสตูร ในกรณีการติดเคร่ืองมือประมง ความผิดปกติของโลมาที่พบในระดบัมหภาคหรือระดบัท่ี 
ตามองเห็น (gross lesion) คือ รอยกากบาทบริเวณผิวหนงัร่วมกบัการช า้ที่บริเวณกล้ามเนือ้และการตกเลอืดในอวยัวะ
ตา่ง ๆ เช่น ปอด ถงุหุ้มหวัใจหรือช่องท้อง นอกจากนีย้งัพบฟองอากาศภายในหลอดลมซึง่เป็นตวับง่ชีว้า่โลมามีการ
ส าลกัน า้ก่อนเสยีชีวิต (ภาพท่ี 6) 

  
 

  
 

ภาพที่ 6 ความผิดปกติของโลมาที่พบในกรณีการตดิเคร่ืองมือประมง  ก. รอยกากบาทท่ีพบบริเวณครีบข้าง ซึง่คล้าย 
 รอยอวนรัด  ข. กล้ามเนือ้ช า้และตกเลอืดเนื่องจากการกระแทกกอ่นตาย  ค. ฟองอากาศที่พบในหลอดลม  
 ซึง่บง่ชีก้ารส าลกัน า้ก่อนตาย  ง. การตกเลอืดบริเวณช่องท้อง ซึง่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลอืด 
 

 ในกรณีของเรือชน ความผิดปกติที่พบคือการบอบช า้ของกล้ามเนือ้ซึ่งเกิดจากการกระแทก, กระดกูหกั และ
อาจพบร่องรอยของใบพดัเรือ (ภาพท่ี 7) 

 
ภาพที่ 7 ลกัษณะบาดแผลที่เกิดจากใบพดัเรือ 

ก ข 

ค ง 
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บทสรุป 
 โลมาหัวบาตรหลงัเรียบเป็นโลมาขนาดเล็กที่หากินอยู่ตามชายฝ่ัง ซึ่งในบางพืน้ที่เป็นพืน้ที่มีการท าการ
ประมง จึงเป็นสาเหตุให้การติดเคร่ืองมือประมงเป็นสาเหตุหลกัที่ท าให้โลมาเกยตืน้และตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เคร่ืองมือประมงประเภทอวน โดยจะพบรอยกากบาทของตาอวนตามผิวหนงัด้านนอกของโลมาร่วมกับกล้ามเนือ้ 
บอบช า้และการส าลกัน า้ (Arbelo et al., 2013) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาจุลพยาธิ (histopathology) ก็ยังมี
ความส าคญัในการใช้เพื่อระบสุาเหตกุารตาย เนื่องจากความผิดปกติที่ท าให้สตัว์ตายไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
เปลา่ (Jaber et al., 2004) จึงจ าเป็นต้องศึกษาในระดบัเนือ้เยื่อ แต่คุณภาพซากเป็นข้อจ ากัดในการเก็บตวัอย่าง
ทางด้านจุลพยาธิ ท าให้ในบางกรณีสตัวแพทย์ไม่สามารถหาสาเหตกุารตายที่แท้จริงได้ การสืบสวนและการชนัสตูร
เพื่อระบุสาเหตุการตายนัน้มีความส าคญัในการวางแผนอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนษุย์ และยงัเป็นตวับง่ชีก้ารเกิดโรคระบาดในฝงูสตัว์ได้อีกด้วย 
เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา อดลุยานโุกศล, สรุศกัดิ์ ทองสกุดี, สรุะชยั ภาสดา, ธีรวตัร เปรมปรี และเผา่เทพ เชิดสขุใจ. (2557).  
 คู่มือการจ าแนกชนิดสตัว์ทะเลเลีย้งลูกดว้ยนมและเต่าทะเลในประเทศไทย Field Guide to Marine 
 Mammals and Sea Turtles of Thailand. โรงพิมพ์ส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ. กรมทรัพยากรทาง
 ทะเลและชายฝ่ัง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. 
Arbelo, M., de los Monteros A.E., Herraez, P., Andrasa, M., Sierra, E., Rodriguez, F. (2013). Pathology and 

causes of death of stranded cetaceans in the Canary Islands (1999-2005). Diseases of aquatic 
organisms, 103, 87-99. 

Braulik, G.T., Ranjbar, S., Owfi, F., Aminrad, T., Dakhteh, S.M.H., Kamrani, E. and Mohsenizadeh, F. 
(2010). Marine mammal records from Iran. Journal of Cetacean Research and Management ,11, 
49-63. 

Collins, T., Preen, A., Willson, A., Braulik, G. and Baldwin, R. M. (2005). Finless porpoise (Neophocaena 
phocaenoides) in waters of Arabia, Iran and Pakistan. Scientific Committee document 
SC/57/SM6. International Whaling Commission, Cambridge, UK. 

Cuvier G. (1829).                                                                                          
                                                              e. Retrieved December 7, 2017, 
from http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=254985 

Jaaman, S.A., Lah-Anyi, Y.U. and Pierce, G.J. (2009). The magnitude and sustainability of marine mammal 
by-catch in fisheries in East Malaysia. Journal of the Marine Biological Association of the United 
Kingdom ,89, 907-920. 

Jaber, J.R., Pérez, J., Arbelo, M., Andrada, M., Hidalgo, M., Gomez-Villamandos, J.C. et al. (2004) Hepatic 
lesions in cetaceans stranded in the Canary Islands. Veterinary Pathology ,41, 147-153. 

Jefferson, T. A., Hung, S. K., Law, L., Torey, M. and Tregenza, N. (2002). Distribution and abundance of 
finless porpoises in Hong Kong and adjacent waters of China. Raffles Bulletin of Zoology, 10,  

43-55.



190 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

EF035R 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างประชาคมปะการังกับประชาคมปลาแนวปะการัง  
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 

The relationships between coral community and community structure of coral reef fish  
at Samaesarn Islands, Chon Buri Province 

 

อศลย์ มีนาภา1,*, นงนชุ ตัง้เกริกโอฬาร1, ธิดารัตน์ น้อยรักษา2 และ วิภษิูต มณัฑะจิตร1 
Ason Meenapha1,*, Nongnud Tangkrock-olan1, Thidarat Noiraksar2 and Vipoosit Manthachitra1 

1ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
2สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา 

 

บทคดัย่อ 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างประชาคมปะการัง กับประชาคมปลาแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร 
จงัหวดัชลบรีุ เก็บข้อมลูระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนเมษายาน 2559 เพื่อทราบผลของโครงสร้างชุมชน
ปะการังตอ่ประชาคมปลาแนวปะการัง พบวา่การครอบคลมุพืน้ที่ของปะการังตายมีความสมัพนัธ์แบบผกผนักบัความชุกชุม
ของปลาแนวปะการัง ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดของปะการังกบัชนิดของปลาแนวปะการังมีความสมัพนัธ์ที่ไม่
ชดัเจน ทัง้นีอ้ตัราการครอบคลมุของปะการังมีชีวิต และปะการังตาย เป็นตวัแปรที่ใช้ท านายลกัษณะของประชาคม
ปลาแนวปะการังได้ อย่างไรก็ตามโครงสร้างชุมชนปะการังเป็นเพียงหนึ่งในหลายตัวแปรที่ส่งผลต่อลกัษณะของ
ประชาคมปลาในแนวปะการัง ปัจจยัด้านอาหาร และการใช้ปะการังเป็นที่อยู่อาศยัของปลาในแต่ละช่วงอายขุองปลา
แนวปะการัง ยงัเป็นปัจจยัที่ควรท าการศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างชุมชนปะการังกบัปลา
แนวปะการังได้ชดัเจนยิ่งขึน้  

 

ค าส าคัญ :  แนวปะการัง, ปลาแนวปะการัง, ความสมัพนัธ์,  
 

Abstract 
 The relationship between Coral Community and community structure of coral reef fish at 
Samaesarn Islands, Sattahip, Chon Buri Province, was carrying out during May 2015 to April 2016. This 
study aims to illustrate of the influence community structure of corals to the community of coral reef fish. 
Dead coral cover had a strong negative correlation with richness of coral reef fish, but it is not clearly for 
corals and fish species. The percentage cover of living coral and dead coral were suitable to predict the 
changes of coral reef fish community. However, the coral community structure was one of the indicator to 
the changes of coral reef fish community. The diet and habitat utilization on coral reef should be study on 
different stages of the fishes to understand the relationships. 
 

Keywords : Coral reef, Coral reef fish, Relationship 
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บทน า 
แนวปะการังเป็นระบบนิเวศชายฝ่ังที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสงู ซึ่งเกิดจากโครงสร้างหินปูนและ 

รูปทรงของปะการังที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดช่องว่างที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของปลาแนวปะการัง ดังนัน้การ
เปลี่ยนแปลงของแนวปะการังจะส่งผลต่อประชาคมปลาแนวปะการัง ทัง้ในด้านการใช้เป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัและเป็น
แหลง่อาหาร (Munday et al., 2008 ; Coker et al., 2014) จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างชุมชน
ปะการังกบัปลาแนวปะการังที่ผ่านมาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่าบริเวณแนวปะการังที่มี ความซบัซ้อนของ
โครงสร้างถ่ินท่ีอยูอ่าศยัสงู (high complexity) จะพบความหลากหลายของปลาแนวปะการังสงู (เสธ์ ทรงพลอย, สชุนา 
ชวนิชย์, วรณพ วิยกาญจน์ และวิมล เหมะจนัทร, 2548; รังสวิฒุิ แก้วแสง, ภาสณีิ วรชนะนนัท์, สชุาย วรชนะนนัท์ และ
ไพทูล แพนชัยภูมิ, 2553; อญัชลี จันทร์คง และวิภูษิต มณัฑะจิตร, 2549; Thongtham & Chansang, 1999; Feary, 
McCormick, & Jones, 2009; Coker et al., 2014) และเมื่ออตัราการครอบคลมุพืน้ที่ของปะการังตายเพิ่มขึน้สง่ผลให้
ปลาแนวปะการังลดลง โดยเฉพาะปลาที่กินปะการังเป็นอาหาร (corallivores) จะได้รับผลกระทบมากที่สดุ (Wilson, 
Graham, Pratchett, Jones, & Polunin, 2006) เช่นการศึกษาของ Manthachitra (1991) และอศลย์ มีนาภา, นงนชุ  
ตัง้เกริกโอฬาร, ธิดารัตน์ น้อยรักษา และวิภูษิต มัณฑะจิตร (2560) ที่ระบุว่าปลาผีเสือ้ลายแปดเส้น (Chaetodon 
octofasciatus) สามารถใช้เป็นดชันีบ่งชีค้วามอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังได้ เนื่องจากเป็นปลาที่กินปะการังเป็น
อาการเพียงอยา่งเดียว นอกจากนีจ้ะสามารถพบปลาผีเสือ้ลายแปดเส้นมากขึน้ เมื่อการครอบคลมุพืน้ที่ของปะการังมี
ชีวิตเพิ่มมากขึน้  

ส าหรับโครงสร้างถ่ินที่อยู่อาศยัยงัสามารถเป็นตวัก าหนดประชาคมปลาแนวปะการัง โดย Feary et al. 
(2009) และ Coker et al. (2014) ได้ให้ความเห็นวา่นา่จะมีปลาแนวปะการังบางชนิดที่มีความเฉพาะเจาะจงของกบัถ่ิน
ที่อยู่อาศัย นอกจากนีจ้ากการศึกษาของวิภูษิต มัณฑะจิตร (2541) ยังพบว่าปลาในครอบครัว Labridae และ 
Pomacentridae จะมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างถ่ินที่อยู่ต่างกนั อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์ระหว่างแนวปะการังและ
ปลาแนวปะการังนัน้ไมส่ามารถระบไุด้อยา่งชดัเจน (วิภษิูต มณัฑะจิตร, 2541) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึน้กบั
ปลาที่มีความเฉพาะเจาะจงกบัปะการัง  

การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างชุมชนปะการังที่ส่งผ ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงประชาคมปลาแนวปะการัง ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างชุมชน
ปะการังกับปลาแนวปะการัง อีกทัง้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และประกอบการ
ตดัสนิใจในการบริหารจดัการ และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลตอ่ไป 
 

วิธีการ 
1. ความหลากหลายของประชาคมปลาแนวปะการังและประชาคมปะการัง 

 เก็บข้อมลูชนิดและความชุกชุมของปลาแนวปะการัง และปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จ านวน 3 
ครัง้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2558 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 บริเวณ 4 สถานี ได้แก่ เกาะ
ปลาหมกึ (M.N.) หาดเตย (S.W.) เกาะจาน (C.N.) และหาดเทียน (S.E.) (ภาพท่ี 1) ท าการแบ่งการเก็บข้อมลูออกเป็น 
2 วิธี คือ 
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 1.1 ประชาคมปลาแนวปะการัง ใช้วิธีการบนัทึกข้อมลูปลาด้วยกล้องวีดีโอใต้น า้ (video census) ดดัแปลง
จากวิธีการของ Hill and Wilkinson (2004) ท าการบนัทึกภาพวีดีโอแบบต่อเนื่องบนแนวส ารวจเป็นระยะทาง 100 
เมตร และด้านข้างสายวดัออกไปข้างละ 2.5 เมตร รวม 5 เมตร ครอบคลมุพืน้ที่ 500 ตารางเมตร จากนัน้น าภาพวีดีโอ
มาวิเคราะห์ชนิด และความชกุชมุของปลาแตล่ะชนิดภายในห้องปฏิบตัิการ โดยใช้การเปรียบเทียบรูปถ่ายกบัเอกสาร
ของ Burgess et al. (1988), Allen (1999) และฐานข้อมลู Fishbase (Froses and Pauly, 2009) 
 1.2 ประชาคมปะการัง และการครอบคลมุขององค์ประกอบตา่ง ๆ บนแนวปะการัง (Life form) ท าการเก็บ
ข้อมลูโดยวิธี line intercept transect แบบ permanent line transect ประยกุต์วิธีการจากการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเขตร้อนจาก English et al. (1994) บนัทกึปะการังและโครงสร้างถ่ินท่ีอยู่อาศยั (life form) ตลอดความยาวที่
สายวัดพาดผ่าน เป็นระยะทาง 100 เมตร และถ่ายภาพนิ่งปะการังเพื่อดูลักษณะโคโลนี (colonies) พร้อมทัง้
บนัทึกภาพปะการังด้วยกล้องวีดีโอความละเอียดสงู (video census) ดดัแปลงจากวิธีการของ Hill and Wilkinson 
(2004) จากนัน้น าข้อมลูภาพถ่ายและวีดีโอที่ได้น ามาจ าแนกชนิด (species) ในห้องปฏิบตัิการโดยการเปรียบเทียบ
ภาพถ่ายกบัเอกสารของ Veron (1986), Veron (2000) และฐานข้อมลูของ Australian Institute of Marine Science 
(2013) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนท่ีของสถานีศกึษาทัง้ 4 สถานี (ดดัแปลงจาก Google map) 
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2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งประชาคมปลาแนวปะการัง และประชาคมปะการัง  
 น าข้อมลูชนิดปลาแนวปะการังและปารัง มาท าการตรวจสอบความสมัพนัธ์ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  

1. ความสมัพนัธ์ระหว่างชนิดปลาแนวปะการังกบัการครอบคลมุขององค์ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการัง ( life form) 
และ 2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดปลาแนวปะการังกบัชนิดของปะการัง ทัง้นีอ้งค์ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการัง แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. รูปทรงปะการังที่มีชีวิต ได้แก่ แบบก้อน (MC) แบบกึ่งก้อน (SMC) แบบแผน่ซ้อน (FC) แบบ
ก่ิงก้าน (BC) แบบเคลือบ (EC) แบบอิสระ (SC) และแบบแท่ง (CC) และ 2. องค์ประกอบหลกัที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ 
ปะการังตาย (DC) เศษซากปะการัง (CDB) ทราย (S) และหิน (R) ในแต่ละสถานี โดยใช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ 
(Correlations analysis) เพื่อดแูนวโน้มความสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้ พร้อมทัง้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างประชาคมปลา
แนวปะการังกบัประชาคมปะการังด้วยวิธี Canonical Correspondence Analysis (CCA) (McGarigal, Cushman & 
Stafford, 2000) ท าการปรับข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการัง และประชมคมปะการังโดยใช้ Power 
Transformation ที่ 0.5  

 

ผลและอภปิราย 
1. ปลาแนวปะการัง 

 ผลจากการศึกษา พบปลาแนวปะการังทัง้สิน้จ านวน 78 ชนิด จาก 25 ครอบครัว โดยพบว่าครอบครัว
ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) เป็นครอบครัวเด่น พบจ านวน 20 ชนิด รองลงมาคือ ครอบครัวปลานกขุนทอง 
(Labridae) พบจ านวน 10 ชนิด ครอบครัวปลาบู่ (Gobiidae) พบจ านวน 5 ชนิด ปลาในครอบครัวปลากะพง 
(Serranidae), ปลาอมไข่ (Apogonidae), ปลาทรายขาว (Nemipteridae) และปลาสลิดทะเล (Siganidae) พบปลา
จ านวน 4 ชนิดในแตล่ะครอบครัว เมื่อพิจารณาถึงความชกุชมุของปลาแนวปะการังบริเวณหมูเ่กาะแสมสาร พบวา่ปลา
สลิดหินเทาหางพริว้ (Neopomacentrus filamentosus) และปลาบู่ลกูดอก (Parioglossus formosus) เป็นปลาที่มี
ความชุกชุมรวมมากที่สดุจากการศึกษาครัง้นี ้คิดเป็น 31.6% และ 22.7% ตามล าดบั ของจ านวนปลาที่พบทัง้หมด
ตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ เสธ์ ทรงพลอย และคณะ (2548), วิภษิูต มณัฑะจิตร และคณะ (2554), 
วิภูษิต มณัฑะจิตร (2559) และอธิป พึ่งสมบุญ และคณะ (2559) ที่ท าการศึกษาปลาแนวปะการังบริเวณ หมู่เกาะ
แสมสาร พบวา่ปลาสลดิหินเทาหางพริว้เป็นปลาที่มีความชกุชมุมากที่สดุของหมูเ่กาะแสมสารและพืน้ท่ีใกล้เคียง  

2. ปะการัง 
 ผลจากการเก็บข้อมลู พบปะการังทัง้สิน้ 30 ชนิด จาก 10 ครอบครัว โดยพบปะการังแข็งในครอบครัว 

Faviidae มีจ านวนชนิดมากที่สดุ 12 ชนิด (40.0%) ของปะการังชนิดปะการังที่พบทัง้หมดในการศึกษา ปะการังใน
ครอบครัว Acoporidae พบจ านวน 5 ชนิด (16.7%) ปะการังในครอบครัว Poritidae พบจ านวน 5 ชนิด (16.7%) โดย
ปะการังที่มีความชุกชุมของชนิดมากกว่า 1% มีจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) พบ 64.6% 
รองลงมาคือ ปะการังโขด (Porites lobata) พบ 20.8% ปะการังดอกกะหล ่า (Pocillopora damicornis) พบ 2.9 % 
และปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) พบ 1.8% ของปะการังมีชีวิตที่พบทัง้หมดในหมู่เกาะแสมสาร เมื่อ
พิจารณาความชกุชมุของชนิดปะการังพบวา่ ปะการังโขด (Porites lutea) เป็นปะการังชนิดเดน่ในแนวปะการังหมูเ่กาะ
แสมสาร ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Komyakova et al. (2013) ท่ีพบวา่ปะการัง P. lutea เป็นปะการังชนิดเด่น
ที่พบแพร่กระจายอยูท่ัว่ไปในอา่วไทย อยา่งไรก็ตามถึงแม้วา่ปะการัง P. lutea จะเป็นชนิดเด่นที่พบในการศึกษาครัง้นี ้
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แตห่ากพิจารณาจากความหลากหลายของชนิดจะพบวา่ ปะการังในครอบครัว Faviidae มีความหลากหลายของชนิด
สงูกวา่ปะการังชนิดอื่น ๆ เช่นเดียวกบัการศกึษาของทรงวฒุิ จนัทะรัง (2545) ที่ระบวุ่าปะการังในครอบครัว Faviidae 
และจะพบความหลากหลายของชนิดสงูกวา่ปะการังในครอบครัว Poritidae อีกทัง้เป็นปะการังที่มีการครอบคลมุพืน้ที่
มากที่สดุ 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปะการังกบัปลาแนวปะการัง 
 ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างการครอบคลมุขององค์ประกอบต่าง ๆ บน

แนวปะการังกับปลาแนวปะการัง พบว่าปะการังแบบแผ่นซ้อน ปะการังแบบอิสระ และปะการังตาย มีความสมัพนัธ์กับ
ชนิดปลาแนวปะการังมากที่สดุ (ตารางที่ 1) แตกตา่งจากการศกึษาของ Coker et al. (2014) ท่ีพบวา่ปลาแนวปะการัง
ส่วนใหญ่จะอยู่ร่วมกับปะการังที่มีรูปทรงแบบก่ิงก้านในระยะวัยเด็ก ( juvenile) เท่านัน้ เมื่อเข้าสู่ระยะโตเต็มวัย
ความสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้กลบัไม่ชดัเจน และการศึกษาของ Pratchett et al. (2012) ท่ีศึกษาการใช้ประโยชน์ในแนว
ปะการังของปลาสลิดหิน (damsel fishes) จ านวน 6 ชนิด พบว่าจะอาศยัอยู่กบัปะการังที่มีรูปทรงแบบก่ิงก้าน และ
แบบแท่งมากกว่าปะการังที่โขดหรือปะการังแผ่น ในขณะที่การศึกษาของ Wilson et al. (2008) กลบัระบวุ่าปลาใน
ระยะโตเต็มวยั (adult) สว่นใหญ่อาศยัอยูก่บัปะการังที่มีรูปทรงก่ิงก้าน ในขณะท่ีระยะวยัเด็ก (juvenile) จะอาศยัอยู่กบั
ปะการังที่มีรูปทรงแบบแผ่น รวมทัง้ยงัพบว่า ปลาการ์ตนูอินเดียแดงชมพ ู(A. perideraion) และปลาการ์ตนูอินเดียแดง 
(A. akallopisos) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับอัตราการครอบคลมุพืน้ที่ของปะการังตาย (P<0.05) แต่เนื่องจากปลา
การ์ตนูจะอาศยัอยู่กบัดอกไม้ทะเล (sea anemone) ทัง้นีล้กัษณะถ่ินที่อยู่อาศยัของดอกไม้ทะเลจะพบได้ในบริเวณพืน้
ทะเล หรือเกาะติดกบัหิน (Raghunathan, Raghuraman, Choudhury & Venkataraman, 2014) จึงพบความสมัพนัธ์
ระหว่างปลาการ์ตูนทัง้สองชนิดกับปะการังตาย เนื่องจากบริเวณปะการังตายหรือพืน้ที่ที่เป็นหินจะสามารถพบ
ดอกไม้ทะเลที่เป็นท่ีอยู่อาศยัของปลาการ์ตูนได้ จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่าผลการศึกษามีความแตกต่างกัน จึงไม่
สามารถระบุความสมัพันธ์ระหว่างอตัราการครอบคลมุขององค์ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการัง กับชนิดของปลาแนว
ปะการังได้อยา่งชดัจน  
 

ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการครอบคลมุองค์ประกอบตา่ง ๆ บนแนวปะการังกบัชนดิปลาแนวปะการัง  
ปลาแนวปะการัง CC EC FC SC DC 

Lutjanus carponotatus 0.01ns 0.20* 0.29* 0.14ns 0.42* 
Pomacentrus chrysurus 0.22* 0.02ns 0.54* 0.61* 0.32ns 
Amphiprion akallopisos 0.84* 0.08ns .0.89* 0.83* 0.67* 
Amphiprion perideraion 0.15ns 0.13ns 0.25ns 0.20ns 0.48* 
Sargocentron rubrum 0.09ns 0.03ns 0.18ns 0.25ns 0.39* 

Siganus virgatus 0.58ns 0.11ns 0.13ns 0.08ns 0.34* 
Psammoperca waigiensis 0.74* 0.07 0.61* 0.55* 0.49* 

Valenciennea muralis 0.08ns 0.63* 0.10ns 0.06ns 0.31ns 
Neoglyphidodon nigroris 0.06ns 0.29* 0.04 ns 0.02 ns 0.04 ns 

                      *. r2 significant P<0.05 (2-tailed).  ns = Not significant., n = 12 
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จากการตรวจสอบความสัมพนัธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้อง (CCA) ระหว่างชนิดของปะการัง
กลุม่เด่นกบัชนิดของปลาแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร พบปะการังจ านวน 3 ชนิด ที่มีความสมัพนัธ์กบัปลา 
ดงันี ้1. ปะการังโขด (P. lutea) (กลุม่ที่ 1) มีความสมัพนัธ์เชิงผกผนักบัปลากล้วยหางเหลอืง (Caesio cuning)  
ปลาสลิดหินเขากวาง (Amblyglyphidodon curacao) ปลาการ์ตนูมะเขือเทศ (Amphiprion frenatus) ปลาสลิดหินห้า
แถบ (Abudefduf vaigiensis) และปลาสลิดหินนีออน (Pomacentrus coelestis) 2. ปะการังโขด (P. lobata) (กลุม่ที่ 2) 
พบความสัมพันธ์เชิงบวก กับปลากะรังลายแถบ (Cephalopholis boenak) และปลาใบขนุนจุดเหลือง (Siganus 
guttatus) แตพ่บความสมัพนัธ์เชิงผกผนั กบัปลาสลดิหินนีออน (P. coelestis) และ 3. ปะการังลายดอกไม้  
(P. decussata) (กลุม่ที่ 3) พบความสมัพนัธ์เชิงบวก กบัปลาอมไข่เหลือง (Ostorhinchus cyanosoma) (ภาพที่ 2) 
ถึงแม้ว่าปะการังโขด (P. lutea) จะเป็นปะการังชนิดเด่นบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อีกทัง้เป็นปะการังที่มีอัตราการ
ครอบคลมุพืน้ท่ีมากที่สดุ แต่ด้วยรูปทรงที่ไม่มีความซบัซ้อนและมีขนาดใหญ่จึงไม่ใช่แหล่งดึงดูดปลาให้เข้ามาอาศัย
อยา่งเช่นปะการังชนิดอื่น ๆ  เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังก้อนขนาดเลก็ ปะการังดอกกะหล า่ ปะการังแผน่ หรือแม้แต่
ปะการังเคลอืบบางชนิด (Palacios & Zapata, 2014) 

อย่างไรก็ตามข้อมูลในการตรวจสอบความสมัพันธ์จากการศึกษาครัง้นี ้มีจ านวน 12 ครัง้ และแนว
ปะการังบริเวณหมูเ่กาะแสมสารนัน้พบปะการังเขากวางในปริมาณน้อย อาจเป็นผลท าให้ผลของความสมัพนัธ์ที่ได้นัน้
มีความแตกตา่งจากการศกึษาที่ผา่นมาของ Coker et al. (2014) ; Pratchett et al. (2012) และ Wilson et al. (2008) 
ดังนัน้การศึกษาความสัมพันธ์ของปลาในระยะวัยเด็ก ( juvenile) ที่มีต่อรูปทรงปะการังยังเป็นหัวข้อที่ควรจะมี
การศกึษาในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ของปลาในแตล่ะระยะที่มีตอ่ปะการังให้ชดัเจนมากขึน้ 

 
 

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (CCA) ความสมัพนัธ์ระหว่างปะการังชนิดเด่นกบั
 ชนิดของปลาแนวปะการัง  

 

กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3 
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ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ ระหวา่งปะการัง 30 กบัชนิดปลาแนวปะการัง 78 ชนิด พบปะการัง 24 
ชนิด ที่มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัปลาแนวปะการัง 57 ชนิด (P<0.05) สามารถแบ่งได้ 4 กลุม่ คือ กลุม่ที่ 1 คือ
ปะการังที่มีความสมัพนัธ์กบัปลาจ านวน 5 ชนิดขึน้ไป เช่น ปะการังม้าลาย (Oulastrea crispata) พบความสมัพนัธ์กับ
ปลาจ านวน 18 ชนิด ปะการังกาแลก็ซี่ (Galaxea fascicularis) พบความสมัพนัธ์กบัปลาจ านวน 10 ชนิด เป็นต้น กลุม่ที่ 2 
คือ ปะการังที่พบความสัมพันธ์กับปลาจ านวน 2-4 ชนิด ได้แก่ ปะการังโขด (P. lobota) และปะการังหนามขนุน 
(Hydnophora exesa) เป็นต้น กลุม่ที่ 3 คือ ปะการังที่มีความสมัพนัธ์กบัปลาเพียง 1 ชนิด ได้แก่ ปะการังลายดอกไม้  
(P. decussata) ปะการังวงแหวน (Favia favas) ปะการังช่องหนามแบบแผ่น (Echinopora lamellosa) ปะการัง 
เขากวางเกลด็ซ้อน (Acropora millepora) เป็นต้น และกลุม่ที่ 4 คือ ปะการังที่มีความเฉพาเจาะจงกบัปลาเพียงชนิด
เดียว คือ ปะการังดาวเลก็ (Astreopora gracilis) พบความสมัพนัธ์เฉพาะกบัปลากู่ (Choerodon schoenleinii)  

จากความสมัพนัธ์ที่มีความหลากหลาย จึงเป็นการยากที่จะระบถุึงความสมัพนัธ์ระหว่างปะการังกบัปลา
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ogden and Ebersole (1981) ที่ระบุว่า ประชาคมปลามีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ความนา่จะเป็นของการท่ีพบปะการัง แล้วสามารถพบปลาชนิดใดนัน้เป็นการยากที่จะระบไุด้ 
ดงันัน้การท านายการเปลี่ยนแปลงของประชาคมปลาแนวปะการังได้ชัดเจนที่สดุ จึงนิยมใช้อตัราการครอบคลมุของ
ปะการังมีชีวิต และปะการังตายเป็นปัจจยัในการท านาย (Ogden & Ebersole, 1981; Komyakova et al., 2013) 
เนื่องจากปะการังมีชีวิตจะมีแนวโน้มความสมัพนัธ์ตอ่ความหลากชนิดของปลาแนวปะการัง เมื่อปะการังมีชีวิตมีอตัรา
การครอบคลมุพืน้ที่มากขึน้ ความหลากชนิดของปลาแนวปะการังจะสงูขึน้ (อศลย์ มีนาภา และคณะ, 2560) รวมทัง้
การศึกษาของ วิภูษิต มณัฑะจิตร (2541) ที่พบว่าเมื่ออตัราการครอบคลมุพืน้ที่ของปะการังตายเพิ่มขึน้ที่ประมาณ 
40% ความหลากชนิดของปลาแนวปะการังลดลง แตเ่มื่ออตัราการครอบคลมุของปะการังตายเพิ่มถึง 45% กลบัพบว่า
ความหลากชนิดของปลาแนวปะการังเพิ่มมากขึน้ 
 

บทสรุป 
จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างชุมชนปะการังกบัปลาแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร 

จงัหวดัชลบุรี พบว่า อตัราการครอบคลมุของปะการังแบบแผ่นซ้อน ปะการังที่อาศยัแบบอิสระ และปะการังตาย มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกับชนิดปลาแนวปะการังมากที่สดุ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดกลบัพบว่า ความสมัพนัธ์
ระหวา่งโครงสร้างชมุชนปะการังกบัปลาแนวปะการัง และความสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดของปะการังกบัชนิดของปลาแนว
ปะการังนัน้ยงัใช้ปะการังอธิบายลกัษณะของประชาคมปลาแนวปะการังได้ไม่ชัดเจน แต่ใช้อตัราการครอบคลมุของ
ปะการังมีชีวิต และปะการังตายอธิบายได้ 
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องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเตม็วัยและตัวอ่อนปะการัง 
ในแนวปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา 

Species composition and abundance of adult and juvenile corals  
in Krabi, Phangnga, and Ranong reefs 
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ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

 

บทคดัย่อ 
 ศึกษาองค์ประกอบชนิดและปริมาณของปะการังตวัเต็มวยัและตวัอ่อนปะการัง (ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง
โคโลนี ≤ 5 เซนติเมตร) ในแนวปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2560-2561 พบว่า 
แนวปะการังจงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัพงังามีองค์ประกอบชนิดเดน่ของปะการังเต็มวยัและตวัออ่นปะการังที่แตกต่างกนั 
ในขณะท่ีจงัหวดัระนองพบปะการัง Favia spp. เป็นชนิดเด่นทัง้ตวัเต็มวยัและตวัอ่อน (r=0.85, p<0.01) สถานีที่พบ
ปริมาณตวัอ่อนปะการังมากที่สดุคือ เกาะพยาม จ.ระนอง มีความชุกชุมประมาณ 11 ตวั/ ตารางเมตร โดยรวมแล้ว 
Favia spp. และ Podabacia sp. เป็นสกุลของตวัอ่อนปะการังที่พบมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากจ านวนโคโลนี 
อตัราสว่นความชุกชุมของตวัอ่อนปะการังต่อปะการังตวัเต็มวยัของปะการังแต่ละชนิดมีค่า โดยพบตวัอ่อนปะการัง
เพียงบางชนิดเทา่นัน้ท่ีสามารถพบได้ในเกือบทกุพืน้ท่ี ซึง่อาจหมายถึงความจ ากดัของประสทิธิภาพการฟืน้ตวัหรือเพิ่ม
จ านวนประชากรในปะการังบางชนิด 
ค าส าคัญ :  ปะการัง, ตวัออ่นปะการัง, ฟืน้ตวั, อนัดามนั 

 

Abstract 
 Adult and juvenile coral assemblages in Ranong, Phuket, and Phangnga reefs were investigated 
from 2016 to 2017. Generic richness, abundance, and percentage of cover of adult and juvenile corals 
were varied in Ranong and Phuket reefs. We found a strong correlation between juvenile and adult 
distribution in Ranong reefs (r=0.85, p<0.01), where Favia spp. was the most dominant genera in both 
adult and juvenile corals. The highest density of coral recruit was found at Payam Island, Ranong province 
with about 11 individuals/ m2. Remarkably, Podabacia sp. was one of the most dominant juvenile corals at 
all sites, but none of sites were dominated by adult colonies of Podabacia sp. The densities of juveniles 
and their proportion in the coral assemblages are very limited, which implies that recovery potential is 
probably limited for some coral species. 
Keywords : Juvenile corals, Corals, Recovery, Andaman 
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บทน า 
แนวปะการังในหลายพืน้ท่ีรวมถึงในประเทศไทยได้รับการรบกวนจากหลายปัจจยัทัง้ที่เกิดจากธรรมชาติและ

กิจกรรมของมนุษย์ สถานภาพแนวปะการังของประเทศไทยในปัจจุบันโดยส่วนมากอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 
(สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะะเเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน , 2558) ซึ่งเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ
ด้วยกนั อาทิเช่น การระบาดของผู้ล่า การพดัท าลายของพาย ุการทบัถมของตะกอน แต่ที่สร้างความเสียหายอย่าง
กว้างขวางมากที่สดุคือจากเหตกุารณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 ที่ท าให้ปะการังตายไปกว่า 90% ในบางพืน้ที่ 
(Phongsuwan and Chansang, 2012) อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไปแนวปะการังสามารถฟืน้ตวัได้เอง ระยะเวลาในการ 
ฟืน้ตวันัน้อาจเกิดขึน้ได้เร็วภายในไมก่ี่ปีหรือนานหลายสิบปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น ประเภท ความรุนแรงและ
ความถ่ีของปัจจยัที่รบกวน การเหลอืรอดของประชากรปะการังเดิม และการลงเกาะของตวัอ่อนปะการังใหม่ (Connell 
and Slatyer, 1977; Pearson, 1981; Connell et al., 1997) ปริมาณการลงเกาะของตวัอ่อนปะการัง (ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางโคโลนี ≤ 5 เซนติเมตร) (Moorsel, 1988; Edmunds, 2000; crabbe, 2012) จึงเป็นตวับ่งชีห้นึ่งในการ
ประเมินการฟืน้ตวัของแนวปะการัง (Hughes and Tanner, 2000; Coles and Brown, 2007; Golbuu et al., 2012; 
Lukoschek et al., 2013a) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปริมาณตวัอ่อนปะการังลดลงหลงัการถูกรบกวนจาก
เหตกุารณ์ต่าง ๆ เช่น ภายหลงัการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (Yeemin et al., 2012) การถกูพดัท าลายจาก
พาย ุ(Mumby, 1999; Mallela and Crabbe, 2009) การระเบิดปลา (Nzali et al., 1998) รวมถึงการเพิ่มขึน้ของ
ตะกอนท่ีเป็นปัจจยัขดัขวางการลงเกาะของตวัออ่นปะการัง (Salinas-de-Leo´n et al., 2013) 

การศึกษาในครัง้เพื่อทราบถึงความความชุกชุมและองค์ประกอบชนิดของปะการังทัง้ตวัเต็มวยัและตวัอ่อน
ปะการัง ซึง่สามารถใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุการประเมินศกัยภาพการฟืน้ตวัของแนวปะการังตอ่ไป  
 

วิธีการ 
ท าการส ารวจแนวปะการังทัง้หมด 20 สถานี แบง่เป็นในจงัหวดัพงังา 6 สถานี ระนอง 7 สถานี และภเูก็ต 7 

สถานี (ภาพที่ 1) ด้วยวิธีการวางแนวเส้นส ารวจยาว 50 เมตร จ านวน 3 แนวตอ่สถานี บนัทกึจ านวนและชนิดของ
ปะการังตวัเต็มวยัที่อยูใ่นระยะ 1 เมตร จากด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นเทปเป็นระยะทาง 20 เมตร (คดิเป็นพืน้ท่ี 40 
ตารางเมตร) และบนัทกึจ านวนและชนิดของตวัออ่นปะการัง ในพืน้ท่ีขนาด 1 ตารางเมตร ทกุ ๆ ระยะ 5 เมตร (คิดเป็น
พืน้ท่ี 11 ตารางเมตร) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2559) (ภาพที่ 2) 

ท าการเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณชนิดและความชุกชุมของปะการังระหว่างสถานีโดยใช้โปรแกรม 
Statistics Package for Social Science (SPSS) ด้วยวิธี non-parametric Kruskal-Wallis และ Least Significant 
Difference (LSD) ท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปะการังตวัเต็มวยัและตวัออ่นปะการังด้วย Pearson Test (r) 
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ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงสถานีท่ีท าการส ารวจปะการัง 
 

 
 

ภาพที่ 2 พืน้ท่ีการส ารวจปะการังตวัเต็มวยัและตวัออ่นปะการัง
 

ผลการศึกษา 
จากการศกึษาพบวา่องค์ประกอบชนิดของปะการังตวัเต็มวยัและตวัอ่อนปะการังมีความแตกต่างกนัในแนว

ปะการังแต่ละจงัหวดั (ภาพที่ 3) ปะการังตวัเต็มวยัสกุลที่พบมาก ได้แก่ Porites spp.  Cyphastrea spp.  Favites 
spp. และ Favia spp. ในขณะที่ตวัอ่อนปะการังสกุลที่พบมาก ได้แก่ Favia spp.  Favites spp.  และ Podabacia 
sp. พบความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งสกลุปะการังตวัเตม็วยัและตวัออ่นในจงัหวดัระนอง โดยมีปะการัง Favia 
spp. เป็นชนิดเดน่ทัง้ตวัเต็มวยัและตวัออ่น (r=0.85, p<0.01) (ภาพที่ 3) ไมพ่บความสมัพนัธ์ที่ชดัเจนระหว่างปะการัง
ตวัเต็มวยัและตวัอ่อนปะการังทัง้ในแง่ของจ านวนสกุลและความชุกชุมของโคโลนีปะการัง (r=0.416 และ r=0.553 
ตามล าดบั) จ านวนสกลุปะการังตวัเต็มวยัไม่มีความแตกต่างกนักนัอย่างมีนยัส าคญั มีจ านวนสกุลประมาณ 20 สกุล
ในแต่ละจังหวดั ในขณะที่จ านวนสกุลปะการังของตวัอ่อนปะการังที่พบในแต่ละจังหวดัมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติ (Kruskal-Wallis, p<0.01) โดยพบจ านวนสกลุสงูสดุที่จงัหวดัภเูก็ต โดยเฉลีย่ 10±4 สกลุ และความ
ชกุชมุของปะการังตวัเต็มวยัมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งจงัหวดั (Kruskal-Wallis, p<0.01) โดยพบชกุชุม
มากที่สดุที่จงัหวดัระนอง (14±7 โคโลนี/ ตารางเมตร) รองลงมาที่จงัหวดัพงังา (11±3 โคโลนี/ ตารางเมตร) และต ่าสดุที่
จงัหวดัภเูก็ต (7±3 โคโลนี/ ตารางเมตร) ในขณะที่ความชุกชุมของตวัอ่อนปะการังระหว่างจงัหวดัมีความใกล้เคียงกนั
โดยประมาณ 4 โคโลนี/ ตารางเมตร พบสงูสดุจ านวน 11 ตวั/ ตารางเมตร บริเวณทางทิศเหนือของเกาะพยาม และ
ความชุกชุมต ่าสดุที่เกาะค้างคาว (< 1 ตวั/ ตารางเมตร) (ภาพที่ 4) ตวัอ่อนปะการังโดยรวมที่พบมากเมื่อเทียบกับ
ปะการังชนิดอื่น คือ Favia spp. และ Podabacia sp. 
 

 
 

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของปะการังตวัเต็มวยัและตวัออ่นปะการังในจงัหวดัพงังา (A), ระนอง (B) และภเูก็ต (C) 
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ภาพที่ 4 จ านวนสกลุ (A) และความชกุชมุ (B) ของปะการังตวัเตม็วยัและตวัออ่นปะการังในแตล่ะสถาน ี
 

บทสรุปและอภปิราย 
ข้อมูลจากการศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตวัเต็มวัยและ 

ตวัออ่นปะการังมีความแตกตา่งกนัทัง้ระหว่างแนวปะการังแต่ละสถานีและแต่ละจงัหวดัซึ่งไม่พบรูปแบบที่ชดัเจน นัน้
คืออาจพบองค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตวัเต็มวยัและตวัอ่อนปะการังที่แตกต่างกันหรือเหมือนกัน
อย่างมีนยัส าคญัระหว่างสถานีใกล้กนั (พืน้ที่เกาะเดียวกนั) หรือสถานีต่างพืน้ที่กนั ความผนัแปรในความชุกชุมของ  
ตวัอ่อนปะการังนัน้สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่ผ่านมา (Harriott and Banks, 1995; ธรรมศกัดิ์ ยีมิน, 1998; 
Hughes et al., 1999; Moulding, 2005; Penin et al., 2007; Salinas-de-Leo´n et al., 2013; Trapon et al., 2013) 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างต่อความชุกชุมของตวัอ่อนปะการังนัน้มีได้หลากหลายปัจจัย 
อาทิเช่น ความลกึ (Penin et al., 2007; Irizarry-Soto and Weil, 2009) ฤดกูาล (Harriott and Banks, 1995; Nzali et 
al., 1998; ธรรมศกัดิ์ ยีมิน, 1998; Glassom and Chadwick, 2006; Sawall et al., 2013) (Sawall et al., 2013) 
ปริมาณผู้ลา่ เช่น ปลานกแก้ว (Trapon et al., 2013) ปริมาณตวัออ่นและทิศทางของกระแสน า้ (Putchim, 2006) หรือ
ปริมาณตะกอน และคณุภาพน า้ (ระยะทางจากฝ่ัง) พืน้ท่ีในการศกึษาครัง้นีท้ัง้หมดอยูใ่นบริเวณใกล้ฝ่ังและน า้ขุ่น และ
มีปริมาณตะกอนคอ่นข้างมาก พบปริมาณความชกุชมุของตวัอ่อนปะการังใกล้เคียงกบัแนวปะการังน า้ขุ่นของบริเวณ
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อา่วไทยตอนใน (<1-6 โคโลนี/ ตารางเมตร) (ธรรมศกัดิ์ ยีมิน, 1998) แตม่ีความชกุชมุน้อยกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัแนว
ปะการังที่อยูไ่กลฝ่ังและน า้ใส เช่น หมูเ่กาะสริุนทร์ (7-17 โคโลนี/ ตารางเมตร) (Loh et al., 2004) 

จากการศกึษาอตัราการฟืน้ตวัของแนวปะการังที่ผา่นมาพบว่า แนวปะการังที่พบการเพิ่มพืน้ที่ปกคลมุได้เร็ว
หลงัจากการรบกวนด้วยปัจจยัตา่ง ๆ เช่น การตายจากเหตกุารณ์ปะการังฟอกขาวและพายนุัน้ เป็นแนวประกอบด้วย
ปะการังที่มีอตัราการเติบโตได้เร็วหรือมีปริมาณการลงเกาะของตวัอ่อนปะการังมาก (Golbuu et al., 2007; Gilmour 
et al., 2013; Lukoschek et al., 2013b; Johns et al., 2014) ดงันัน้แนวปะการังในจงัหวดัพงังาที่ซึ่งประกอบด้วย
ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ที่มีอตัราการเติบโตเร็วเป็นจ านวนมากในทัง้ตวัเต็มวยัและตวัอ่อนปะการัง อาจมี
ศกัยภาพการฟืน้ตวัหรือเพิ่มพืน้ที่การปกคลมุของปะการังได้มากกว่าแนวปะการังในจงัหวดัระนองและภเูก็ต อย่างไร 
ก็ตามจากที่จ านวนสกุลของปะการังตัวเต็มวัยมีมากกว่าตัวอ่อนปะการังอยู่มากในทุกสถานีและไม่พบรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ที่ชดัเจน ชีใ้ห้เห็นว่าการเพิ่มจ านวนของปะการังนัน้อาจจ ากดัอยู่ในปะการังเพียงบางชนิด  และมีความ
เป็นไปได้วา่มีการรับตวัออ่นปะการังจากแนวปะการังในพืน้ท่ีอื่น ความแตกตา่งองค์ประกอบชนิดในปะการังตวัเต็มวยั
และตวัอ่อนปะการังนัน้พบได้ในหลายพืน้ที่ (Hughes et al., 1999; Edmunds, 2000) ซึ่งอาจเนื่องมากจากหลาย
ปัจจยั เช่น ความความเหมาะสมของพืน้ผิวธรรมชาติ (Adjeroud et al., 2010) หรือปริมาณผู้ลา่ในธรรมชาติ (Trapon 
et al., 2013) Favia spp. และ Podabacia sp. เป็นตวัอ่อนปะการังสกุลที่พบมากที่สดุในการศึกษานี ้ซึ่งแตกต่างกบั
ตัวอ่อนปะกา รังที่ พบในหมู่ เ ก าะสิมิ ลันที่ มี  Pavona spp. , Diploastrea heliopora, Leptastrea spp. , และ 
Cyphastrea spp. เป็นชนิดเด่น (Yeemin et al., 2012) หรือในหมู่เกาะสริุนทร์ที่พบตวัอ่อนปะการัง Fungia spp. 
Acropora spp., Coeloseris sp., Porites sp. และ Pavona spp. เป็นชนิดเดน่ (Loh et al., 2004) เป็นท่ีนา่สงัเกตว่า
ปะการังตวัเต็มวยัของ Favia spp. นัน้พบกระจายและเป็นสกุลเด่นในหลายพืน้ที่ ในขณะที่ปะการังตวัเต็มวยัของ 
Podabacia sp. นัน้ปรากฏอยู่ค่อนข้างน้อย พบกระจายได้ทัว่ไปแต่ไม่ได้เป็นชนิดที่เด่นในทะเลอนัดามนั (นิพนธ์  
พงศ์สวุรรณ, ข้อมลูไมไ่ด้ตีพิมพ์) Podabacia sp. มีรูปร่างโคโลนีเป็นเคลือบกึ่งแผ่น และจากการสืบค้นเอกสารไม่พบ
ข้อมลูการเจริญเติบโตหรือการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของปะการัง Podabacia sp. ซึ่งเป็น
ข้อมลูที่นา่ท าการศกึษาตอ่ไป  
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาขีดจ ากดัการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาวะอณุหภมูิสงู (heat stress) มีความส าคญัต่อการท า
ความเข้าใจการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตภายใต้สภาวะโลกร้อน การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาอิทธิพลของ Arrhenius 
Breakpoint Temperature ต่อการแสดงออกของฮีทช็อคโปรตีนใน Isognomon nucleus ภายใต้สภาวะจ าลอง
ความเครียดจากความร้อนในห้องปฏิบตัิการ ที่อุณหภมูิ 36 42 47 และ 49 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่าค่า 
Arrhenius Breakpoint Temperature (BP) ของหอยสองฝาชนิดนีม้ีทัง้หมด 3 ค่า (BP1=36.75 ± 0.31 °C BP2= 
41.95 ± 0.22 °C  และ BP3= 47.45 ± 0.17 °C ตามล าดบั) และการแสดงออกของฮีทช็อคโปรตีนในเหงือก แมนเทิล 
และกล้ามเนือ้ยืดเปลือกมีรูปแบบการแสดงออกคล้ายกัน คือ ระดบัฮีทช็อคโปรตีนเพิ่มขึน้จาก BP1 จนสงูสดุที่ BP2 
และลดลงที่ BP3 แสดงให้เห็นว่าการสร้างฮีทช็อคโปรตีนของหอยสองฝาชนิดนีไ้ม่สามารถป้องกันความเครียดจาก
ความร้อนเมื่ออณุหภมูิของผิวหินสงูเกิน 50 องศาเซลเซียส ดงันัน้ในปัจจุบนั I. nucleus ต้องอยู่ภายใต้อณุหภมูิที่เกิน
ขีดจ ากดัของตวัเองในบางเวลา ซึง่ในอนาคตหากอณุหภมูิสิง่แวดล้อมสงูขึน้อาจสง่ผลต่อความชกุชมุของหอยชนิดนี ้
 

ค าส าคัญ : Isognomon nucleus, ฮีทช็อคโปรตีน, Arrhenius Breakpoint Temperature, หาดหนิ 
 

Abstract 
 Understanding the physiological abilities of organisms to heat stress is critical for predictions of 
species’ tolerance in response to climate change. In this study, physiological responses (Arrhenius 
Breakpoint Temperature or ABT and hsp70 expression) in the tropical oyster (Isognomon nucleus) to heat 
stress were determined under laboratory condition at 36, 42, 47 and 49 °C. Individuals oysters (or 
shellfish) were collected from intertidal zone of semi-exposed rocky shore in Sichang Island, Thailand. We 
found 3 breakpoints temperature (BP) in I. nucleus (BP1=36.75 ± 0.31 °C, BP2= 41.95 ± 0.22 °C  and 
BP3= 47.45 ± 0.17 °C, respectively). Expression pattern of hsp70 in mantle, gill and adductor muscle of  
I nucleus were similar, increasing from BP1 to the highest at BP2 and decreasing at BP3, suggesting that 
hsp70 expression in the species may not be an efficient defense against heat stress. As maximum rock 
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temperature in summer in Sichang Island sometimes more than 50 °C, performance of the oyster suggests 
that it is living over the edge of its thermal limit. The future temperature may have consequence to 
abundance of the species 
 

Keywords : Isognomon nucleus, Heat shock protein, Arrhenius Breakpoint Temperature, Rocky shore 
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บทน า 
Isognomon nucleus เป็นหอยทะเลสองฝา ที่อาศยัอยูใ่นเขตน า้ขึน้น า้ลงของหาดหินเขตร้อน Samakraman 

et al. (2009) รายงานว่า I. nucleus เป็นสตัว์หน้าดินชนิดเด่น ที่อาศยัอยู่ระหว่างแนวน า้ลงปานกลางและแนวน า้ขึน้
สงูสดุของหาดหิน เกาะสชีงั จงัหวดัชลบรีุ โดยมีความหนาแนน่สงูสดุถึง 9,600 ตวัตอ่ตารางเมตร แสดงให้เห็นว่า หอย
ชนิดนีส้ามารถปรับตวัเพื่อให้อาศยัอยูใ่นเขตน า้ขึน้น า้ลงของหาดหินที่มีปัจจยัทางสภาพแวดล้อมท าให้เกิดความเครียด 
(stress) ในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะอณุหภมูิได้ดี จึงเหมาะต่อการใช้เป็นตวัแทนเพื่อศึกษาการสนองของสิ่งมีชีวิตต่อ
ความเครียดที่เกิดขึน้ 

ปัจจุบันโลกก าลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งท าให้อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูง ขึน้ ส่งผลให้
สิง่มีชีวิตจ าเป็นต้องมีการปรับตวัเพื่อให้สามารถด ารงอยู่รอดได้ในสภาวะดงักลา่ว โดยตวัอย่างของการปรับตวั ได้แก่ 
เปลีย่นพืน้ท่ีอยูอ่าศยัไปยงับริเวณที่มีอณุหภมูิต ่ากวา่ผ่านกระบวนการทดแทนที่ของกลุม่ประชากรใหม่ ( recruitment) 
หรือการอพยพย้ายถ่ิน (migration) เป็นต้น ถ้าหากสิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตวัได้ก็อาจสญูพนัธุ์ (Somero, 2009) ซึ่ง
ระบบนิเวศหาดหินถือวา่เป็นตวัแทนที่ดี เพื่อศกึษาเก่ียวกบัความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลีย่นแปลงประชากรที่มีผลมา
จากภาวะโลกร้อนเนื่องจากอณุหภมูิภายในตวัของสิ่งมีชีวิตขึน้อยู่กับอณุหภมูิของสภาพแวดล้อม (Helmuth et al., 
2002; Tomanek and Helmuth, 2002; Gilman, 2006; Dong and Somero, 2009) สง่ผลให้ในบางเวลาสิ่งมีชีวิตที่
อาศยัอยู่ในบริเวณหาดหินต้องอยู่ภายใต้อณุหภมูิเกินกว่าขีดก าจดั (Brach, 1981; Stillman and Tagmount, 2009; 
Dong et al., 2015) โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดน า้ลง (Helmuth and Hofmann 2001; Helmuth et al., 2006; Stillman 
and Tagmount, 2009) เนื่องจากผิวหินท่ีสิง่มีชีวิตอาศยัอยูต้่องสมัผสักบัความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลานาน 
ท าให้สิง่มีชีวิตที่อาศยัในบริเวณนัน้ได้รับความเครียดจากอณุหภมูิที่เพิ่มขึน้ 
 การศกึษาความสามารถในการปรับตวัของสิง่มีชีวติเมื่อสภาพแวดล้อมมีอณุหภมูิสงูขึน้นัน้ วดัจากการท างาน
ทางสรีระในด้านตา่ง ๆ ของสิง่มีชีวิตรายตวั เช่น วดัอตัราการเต้นของหวัใจในห้องปฏิบตัิการเมื่ออณุหภมูิเพิ่มขึน้ เพื่อ
หาจดุที่หวัใจท างานล้มเหลว (Arrhenius breakpoint temperature : ABT) การหาอณุหภมูิวิกฤติที่ท าให้สิ่งมีชีวิตตาย 
(Lethal temperature 50 ; LT50) และการวดัอตัราการเมแทบอลิซมึ (metabolism) เมื่ออณุหภมูิเพิ่มขึน้ นอกจากนีย้งั
สามารถศึกษาการตอบสนองระดบัเซลล์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสงู เช่น การแสดงออกของฮีทช็อคโปรตีน ดงันัน้ใน
การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงการ
แสดงออกของฮีทช็อคโปรตีน  
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วิธีการ 

1. สถานท่ีเก็บตวัอยา่งและการปรับสภาพสตัว์ทดลอง 
เก็บตัวอย่าง Isognomon nucleus จากหาดถ า้พัง อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (13º08’.52’’N; 

100º48’.11’’E) ในช่วงเดือนธันวาคม โดยมีอณุหภมูิอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส เกาะสีชงัเป็นเกาะหินปนู โดยพืน้ที่รอบ
เกาะสว่นมากเป็นหาดหินความลาดชนัไม่สม ่าเสมอกนั รูปแบบการขึน้ลงของน า้เป็นแบบน า้ผสม ที่มีพิสยัเท่ากบั 3.6 
เมตร ในช่วงน า้เกิด และมีภมูิอากาศอยูภ่ายใต้อิทธิพลของลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัตกเฉียงใต้ในฤดฝูน 
มีค่าเฉลี่ยของอณุหภมูิตามฤดกูาล ดงันี ้30.9 องศาเซลเซียส  28.5 องศาเซลเซียส และ 23.0 องศาเซลเซียส ในฤดู
ร้อน ฤดฝูน และฤดหูนาว ตามล าดบั (Samakraman et al., 2009)  
 ท าการเก็บตวัอย่าง I. nucleus ความยาวเปลือก 15-20 มิลลิเมตร จ านวน 200 ตวั จากบริเวณแนวน า้ลง
ปานกลางจนถึงแนวน า้ขึน้สูงสุด (2.5 ถึง 3.25 เมตรเหนือระดบัน า้ขึน้ลงเฉลี่ย) โดยใช้คีม ( forceps) คีบห่อด้วย
กระดาษทิชชทูี่พรมด้วยน า้ทะเลจนชุ่ม แล้วน าไปท าการปรับสภาพและเร่ิมการทดลองที่ห้องปฏิบตัิการของ State Key 
Laboratory of Marine Environmental Science, College of Ocean and Earth Sciences, Xiamen University, 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใน 24 ชั่วโมง ท าการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 
(Acclimator, RXZ-280A) ในถงับรรจนุ า้ทะเลความเค็ม 28 ppt และไมม่ีการขึน้ลงน า้ โดยมีการให้อากาศตลอดเวลา 
เป็นเวลา 7 วนั ให้สาหร่ายขนาดเลก็ชนิด Isochrysis sp. เป็นอาหารวนัเว้นวนั  
 

 
 

ภาพที่ 1 เกาะสชีงั และหาดหินบริเวณหาดถ า้พงั จดุสแีดงแสดงถึงบริเวณที่ท าการเก็บตวัอยา่ง 
 

2.  Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) 
 หลงัจากท าการปรับสภาพเป็นเวลา 7 วนัแล้ว ท าการสุม่เลอืก I. nucleus จ านวน 7 ตวั เพื่อวดัอตัราการเต้น
ของหวัใจ และวดัอณุหภมูิภายในตวั ตามวิธีการที่ดดัแปลงจาก Dong and Williams (2011) ซึ่งอตัราการเต้นของ
หวัใจจะถูกบนัทึกแบบเรียลไทม์ (การเต้นของหวัใจหนึ่งครัง้ต่อหนึ่งวินาที) ด้วยโปรแกรม LabChart 7 โดยเตรียม
ตวัอยา่งหอย 5 ตวั เพื่อวดัอตัราการเต้นของหวัใจโดยใช้เซ็นเซอร์อินฟาเรดติดกบัเปลือกด้วย super glue ทิง้ไว้ 10-15 
วินาที ให้กาวแห้งสนิทแล้วต่อเข้ากบัเคร่ืองแปลงสญัญาณ (PicoScope2204 รุ่น PC Oscilloscope และ Heartbeat 
monitor AMP 03) สว่นหอย 2 ตวัที่เหลอืน ามาใช้ในการวดัและบนัทึกอณุหภมูิภายในตวัระหว่างเพิ่มอณุหภมูิ ท าการ
เจาะเปลือกโดยใช้กรรไกรผ่าตดั แล้วใสล่วดจากเคร่ืองวดัและบนัทึกอณุหภมูิ (FLUKE รุ่น 54II thermocouple) ท า
การบนัทึกอณุหภมูิทกุ ๆ 1 นาที จากนัน้น าหอยแต่ละตวัใสล่งในขวดพลาสติกขนาดเล็กที่มีฝาปิด แช่ใน water bath 
(Grant รุ่น TFX200) เติมน า้ DI แล้วเร่ิมวดัอตัราการเต้นของหวัใจที่อณุหภมูิ 28 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นอณุหภมูิที่ใช้ใน
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การปรับตวั จากนัน้ท าการเพิ่มอณุหภมูิ 1.1 องศาเซลเซียสทกุ ๆ 5 นาที จนกวา่จะไมม่ีสญัญาณของอตัราการเต้นของ
หวัใจ จากนัน้ท าการหาคา่ Arrhenius Breakpoint Temperature 7 (ABT หมายถึง อณุหภมูิที่ท าให้อตัราการเต้นของ
หวัใจลดลงอยา่งรวดเร็ว Stillman and Somero, 1996) โดยใช้ซอฟแวร์ LabChart  
3. heat shock protein expression 
 สุม่เลือก I. nucleus 25 ตวั โดยก าหนดระดบัอณุหภมูิเพื่อวดัระดบัฮีทช็อคโปรตีน 5 ระดบัอณุหภมูิ คือ 28 
องศาเซลเซียส 36 องศาเซลเซียส 42 องศาเซลเซียส 47 องศาเซลเซียส และ 49 องศาเซลเซียส และสุม่เลือก 
หอยสองฝา จ านวน 2 ตวั เพื่อวดัและบนัทกึอณุหภมูิภายในตวั เพื่อตรวจสอบระดบัอณุหภมูิในระหว่างท าการทดลอง 
ท าการเจาะเปลอืกโดยใช้กรรไกรผา่ตดั แล้วใสล่วดจากเคร่ืองวดัและบนัทกึอณุหภมูิ (FLUKE รุ่น 54II thermocouple) 
ท าการบนัทกึอณุหภมูิทกุ ๆ 1 นาที จากนัน้น าหอยสองฝาใสล่งในขวดพลาสติกขนาดเลก็ที่มีฝาปิด ขวดละ 5 ตวั (n=5) 
แช่ขวดใน water bath (Grant รุ่น TFX200) โดยเพิ่มอณุหภมูิในอตัรา 1.1 องศาเซลเซียสทกุ ๆ 5 นาที เมื่ออณุหภูมิ
ภายในตวัเพิ่มขึน้จนถึงอณุหภมูิที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น น าหอยออกจาก water bath แล้วท าการตดัแยกเนือ้เยื่อ (เหงือก 
แมนเทิล และกล้ามเนือ้ยึดเปลือก) แช่ใน RNA later (Qiagen, USA) 1 มิลลิลิตร แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4  
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง การหาระดบัฮีทช็อคโปรตีนท าโดยดดัแปลงจากวิธีการของ Giomi et al. (2016) ซึ่ง
ใช้ Estep Super RNA Extraction kit Promega (Shanghai, China) เพื่อสกดัอาร์เอ็นเอ และหาความเข้มข้นของ 
อาร์เอ็นเอ โดยใช้ Nanodrop-2000 (Thermo, USA) หลงัจากนัน้น าอาร์เอ็นเอตัวอย่างที่สกัดได้ 7 ไมโครลิตร 
เป็นเทมเพลทเพื่อสงัเคราะห์ cDNA โดยใช้ PrimeScript™ RT reagent kit ร่วมกบั gDNA Eraser (Takara, Japan)  

จากนัน้น าตวัอย่างปริมาตร 20 ไมโครลิตร วิเคราะห์ปริมาณของ heat shock protein ด้วยเคร่ือง BIORAD 
CF96 Real-time system (Bio-rad, USA) ที่ประกอบด้วย master mix 10 ไมโครลิตร (Takara, SYBR® Premix Ex 
taqTM II) primer ชนิดละ 0.8 ไมโครลิตร (10 นาโนโมลต่อไมโครลิตร) cDNA 0.5 ไมโครลิตร และ RNase free water 
7.9 ไมโครลิตร โดยใช้ PCR condition 95 องศาเซลเซียส 30 วินาที และ 95 องศาเซลเซียส 10 วินาที และ 60  
องศาเซลเซียส 1 นาที ทัง้หมด 39 รอบ ก าหนดยีนอ้างอิง (reference gene) คือ β-actin, β-tubulin และ 18s RNA 
สว่นยีนเป้าหมาย (target gene) คือ hsp70 

4 วิเคราะห์ข้อมลู 
 สร้างกราฟเพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) และอณุหภูมิ
ภายในตวั รวมทัง้หาค่า ABT เฉลี่ย ด้วยโปรแกรม Microsoft excel 2016 และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของ
ระดบั hsp70 ในเนือ้เยื่อต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) ด้วยซอฟแวร์ SPSS version 
24.0  
 

ผลและอภปิราย 
1.  Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) 

คา่ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ของชนิด I. nucleus ที่ได้จากการวดัอตัราการเต้นของ
หวัใจ (ภาพที่ 2) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ในช่วงแรกอตัราการเต้นของหวัใจเพิ่มตามอณุหภมูิจาก 28 องศาเซลเซียส
จนถึง 36.75 ± 0.31 (Mean ± SE) องศาเซลเซียส ก่อนที่อตัราการเต้นของหวัใจจะช้าลงและเข้าสู่ช่วงที่สอง โดย
อณุหภมูิที่ท าให้อตัราการเต้นของหวัใจมีความเร็วลดลงในครัง้แรก เรียกว่า breakpoint temperature 1 (BP1) ในช่วง
ที่ 2 เป็นช่วงที่ความเร็วของอตัราการเต้นของหวัใจลดลงเร่ือย ๆ จนถึงอุณหภูมิ 41.95 ± 0.22 (Mean ± SE) 
(breakpoint temperature 2 (BP2)) และเข้าสูช่่วงที่สาม ในช่วงนีค้วามเร็วของอตัราการเต้นของหวัใจจะเพิ่มขึน้ตาม
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อณุหภมูิอีกครัง้จนกระทัง่อณุหภมูิ 47.45 ± 0.17 (Mean ± SE) องศาเซลเซียส (breakpoint temperature 3 (BP3)) 
และเมื่อเพิ่มอณุหภูมิขึน้ต่อจะเห็นได้ว่า อตัราการเต้นของหวัใจจะลดลง ซึ่งหอยจะสามารถรักษาอตัราการเต้นของ
หวัใจให้เป็นปกติจนกระทัง่อณุหภมูิเพิ่มสงูขึน้ไปถึง 49.35 ± 0.21 (Mean ± SE) องศาเซลเซียส โดยที่อณุหภมูินีก้าร
เต้นของหวัใจจะลดลงอยา่งกะทนัหนัจนไมส่ามารถวดัอตัราการเต้นของหวัใจได้ ซึ่งอณุหภมูิที่ท าให้อตัราการเต้นของ
หวัใจลดลงอยา่งกะทนัหนัจนเข้าใกล้ 0 นี ้เรียกวา่ Flat Line Temperature (FLT) 

ค่า ABT แสดงถึงขีดจ ากัดของอตัราเมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสตัว์เลือดเย็น (Dong and 
Williams, 2011; Stillman and Somero, 1996; Prusina et al., 2014) ผลการศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า อตัราการ 
เมแทบอลซิมึ ของ I. nucleus สงูสดุที่ 47 องศาเซลเซียส และถึงขีดจ ากดัที่อณุหภมูิ 49 องศาเซลเซียส Marshell et al. 
(2011) ได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัอตัราเมแทบอลซิึมของหอยฝาเดียวชนิด Echinolittorina malaccana ที่อาศยัใกล้แนว
น า้ขึน้สงูสดุของหาดหิน โดยท าการวดัอตัราการเต้นของหวัใจพบว่ามี breakpoint temperature (BP) ทัง้หมด 3 ค่า 
ซึง่พบวา่อตัราเมแทบอลซิึมของสิง่มีชีวิตที่อาศยัในหาดหินจะขึน้อยู่กบัอณุหภมูิของแหลง่ที่อยู่อาศยั และมีการศึกษา
ก่อนหน้าพบว่า สิ่งมีชีวิตที่มีการแพร่กระจายอยู่บริเวณเขตน า้ขึน้สงูสดุจะมีอตัราการเมแทบอลิซึมต ่ากว่าสิ่งมีชีวิตที่
แพร่กระจายในเขตน า้ลงปานกลางและเขตน า้ลงต ่าสดุ เนื่องจากสิง่มีชีวิตที่แพร่กระจายในบริเวณเขตน า้ขึน้สงูสดุต้อง
รับมือกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในรอบวนั (Chelazzi et al., 2001; Dong and Williams, 2011; Prusina et 
al., 2014) นอกจากนีก้ารศึกษาของ ชญานิศ และมณฑล (2559) ได้รายงานอณุหภมูิเฉลี่ยสงูสดุในหาดหินเกาะสีชงั 
ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสงิหาคมในปี 2556 พบวา่ที่ระดบัน า้ขึน้สงูสดุ (3.25 เมตร) ในเดือนกรกฎาคมอณุหภมูิ
สงูสดุเฉลีย่อยูท่ี่ 42.24±2.67 องศาเซลเซียส สว่นเดือนสิงหาคมอณุหภมูิสงูสดุเฉลี่ยอยู่ที่ 38.88±4.67 องศาเซลเซียส 
แสดงให้เห็นวา่ในปัจจบุนัอณุหภมูิของสภาพแวดล้อมยงัอยูใ่นช่วงที่หอยสามารถทนได้ จึงท าให้หอยสามารถด ารงชีวิต
อยูไ่ด้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ความสมัพนัธ์ของอตัราการเต้น (beat.min-1) และอณุหภมูิ และคา่ ABT ของ Isognomon nucleus  
 

2. การสร้างฮีทช็อคโปรตีน 
 เนือ้เยื่อเหงือก แมนเทิล และกล้ามเนือ้ยึดเปลือก เป็นเนือ้เยื่อที่มีการสร้างฮีทช็อคโปรตีนที่พบในหอย

สองฝา (Fabbri et al., 2008) ภายใต้อณุหภมูิที่เป็นค่า ABT พบว่า เนือ้เยื่อทุกชนิดมีการสร้างฮีทช็อคโปรตีนใน
รูปแบบที่คล้ายกัน คือ ระดับของ hsp70 จะต ่าที่สุดที่ 36 องศาเซลเซียส และสูงที่สุดที่ 47 องศาเซลเซียส แต่ใน
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เนือ้เยื่อเหงือกและกล้ามเนือ้ยึดเปลือก การแสดงออกของ hsp70 ที่แต่ละช่วงอณุหภมูิไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) สว่นการแสดงออกของ hsp70 ในแมนเทิลมีอตัราการแสดงออกสงูที่สดุอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่อณุหภมูิ 47 องศาเซลเซียส  

 สาเหตุที่ระดบัของ hsp70 ในแมนเทิลสงูกว่าเนือ้เยื่ออื่น ๆ เนื่องจาก แมนเทิลมีหน้าที่ในการหลัง่สาร
สร้างเปลือกและอยู่ใกล้กับช่องหายใจ (respiration chamber) ที่ประกอบด้วยเหงือก และท่อน า้ (siphon) ดงันัน้ 
แมนเทิลจึงเป็นส่วนแรกที่สมัผสักับอุณหภูมิที่เพิ่มขึน้ ท าให้แมนเทิลมีการสร้างฮีทช็อคโปรตีนออกมากกว่าบริเวณ
เหงือก และกล้ามเนือ้ยึดเปลือก และในเนือ้เยื่อเหงือก มีการแสดงออกของ hsp70 มากกว่ากล้ามเนือ้ยึดเปลือก
เนื่องจากว่าเนือ้เยื่อเหงือกมีความเก่ียวข้องกับการหายใจของหอยสองฝา ซึ่งมีพืน้ผิวที่สามารถสมัผัสกับอุณหภูมิ
ภายนอกได้มาก จึงท าให้มีการแสดงออกของ hsp70 มาก (Clark et al., 2008) 

 
 

ภาพที่ 3 ระดบัการแสดงออกของ hsp70 ใน I. nucleus เมื่อกระตุ้นด้วยอณุหภมูิตา่งกนัในเนือ้เยื่อตา่งชนิดกนั 
 

 การสร้าง hsp70 นัน้ มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเมแทบอลิซึมเมื่อสิ่งมีชีวิตต้องประสบกบัความเครียด
ที่เกิดจากความร้อน ระดบัของฮีทช็อคโปรตีนจะเพิ่มขึน้เมื่อถกูกระตุ้นด้วยอณุหภมูิที่ใกล้กบัคา่ ABT ซึง่มีความสมัพนัธ์
กบัขีดจ ากดัการทนความร้อน สง่ผลให้การแมแทบอลซิึมเปลีย่นจากใช้ออกซิเจน (aerobic) เปลีย่นเป็นไมใ่ช้ออกซิเจน 
(anaerobic) (Pörtner, 2012)  
 

บทสรุป 
จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่า การสร้าง hsp70 ของ I. nucleus หลงัจากกระตุ้นด้วยอณุหภมูิที่ท าให้อตัราการ

เต้นของหวัใจผิดปกติ (อณุหภมูิตามคา่ ABT) ซึง่การเต้นของหวัใจนัน้สามารถใช้อ้างอิงถึงอตัราเมแทบอลิซมึได้ แสดง
ให้เห็นวา่หอยชนิดนีม้ีการปรับตวัเพื่อให้ทนตอ่สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงของแหลง่ที่อยูอ่าศัย โดยการลดอตัราการ
เมแทบอลิซึม และสร้าง hsp70 มากขึน้ ซึ่งตอบสนองต่ออณุหภมูิที่ใกล้กบัขีดจ ากดัการทนความร้อนของตวัเอง แต่
อยา่งไรก็ตามการสร้าง hsp70 ของหอยชนิดนีไ้มส่ามารถป้องกนัสิง่มีชีวิตเมื่ออณุหภมูิสงูเกิน 47 องศาเซลเซียสได้ ซึ่ง
วิเคราะห์ได้จากระดับของ hsp70 ในเนือ้เยื่อต่าง ๆ ที่ลดลง ดังนัน้หากในอนาคตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภมูิอากาศโลก โดยท าให้อณุหภูมิของผิวหินสงูเกิน 47 องศาเซลเซียส จะท าให้หอยชนิดนีต้้องอยู่ภายใต้สภาวะเกิน
ขีดจ ากดัของตวัเอง 
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สง่ผลท าให้ระบบการท างานของร่างกาย และกระบวนการเมแทบอลซิมึของสิง่มีชีวิตล้มเหลว ท าให้หอยไม่มี

การแสดงออกของยีนใด ๆ เกิดขึน้ ซึง่อาจจะน าไปสูก่ารแทนท่ีของกลุม่ประชากรใหม ่หรือการสญูพนัธุ์ หากหอยชนิดนี ้
ไมส่ามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงอณุหภมูิของโลกได้  
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จากโรงปรับปรุงคุณภาพน า้ จังหวัดชลบุรี 

Stable of carbon and nitrogen isotope of organic matter in mangrove receiving effluent from 
Chonburi wastewater treatment plant  
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บทคดัย่อ 

 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อระบแุหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ในป่าชายเลนเมืองใหม่ ที่รองรับน า้ทิง้จากโรง

ปรับปรุงคุณภาพน า้ จงัหวดัชลบรีุ โดยใช้เทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ท าการ
เก็บตวัอยา่งทัง้หมด 24 สถานี แบง่เป็นพืน้ท่ีป่าชายเลน 12 สถานี และพืน้ท่ีหาดโคลน 12 สถานี ในช่วงเดือนมิถนุายน 

(ฤดูแล้ง) และเดือนพฤศจิกายน (ฤดฝูน) 2557 พบว่า ปริมาณ 13C ในใบแสมขาว, ดินตะกอนป่าชายเลน, ปูแสม 
ป่าชายเลน (Sesarma haematocheir) และน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ อยู่ที่ -30.60±1.16‰, -24.21±0.79‰, 

-25.66±2.32‰ และ -27.82‰ ตามล าดบั และปริมาณ 15N อยู่ที่ 7.20±1.83‰, 4.40±2.24 ‰, 8.68±1.34‰ และ

15.00‰ ตามล าดบั โดยไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่ปริมาณ 13C ในน า้ทิง้แตกต่างกบั

ปริมาณ 13C ในดินตะกอนและหอยทะเลสองฝาในหาดโคลนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) จากผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าสารอินทรีย์จากน า้ทิง้ของโรงปรับปรุงคณุภาพน า้มีการแพร่กระจายเข้าสูพ่ืน้ที่ป่าชายเลน แต่ไม่มีการ
สะสมในพืน้ท่ีหาดโคลน  
 

ค าส าคัญ : ป่าชายเลน, น า้ทิง้, โรงปรับปรุงคณุภาพน า้ จงัหวดัชลบรีุ, ไอโซโทปเสถียร 
 

Abstract 
 This research aims to trace organic matter sources in mangrove receiving effluents from Chonburi 

wastewater treatment plant were investigated by using stable isotope of carbon (13C) and nitrogen (15N) 
techniques. There are 24 stations. Field sampling were performed in June (dry season) and November 
(wet season) 2014 in mangrove area (12 stations) and adjacent mudflat (12 stations). Values of stable 
isotope of carbon in mangrove leaves, mangrove sediment, mangrove crab (Sesarma haematocheir ) and 
treated wastewater were -30.60±1.16‰, -24.21±0.79‰, -25.66±2.32‰ and -27.82‰, respectively, and 

15N values were 7.20±1.83‰, 4.40±2.24‰, 8.68±1.34‰ and 15.00‰, respectively. The values of 13C in 
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mangrove leaves, mangrove sediment, mangrove crabs and treated wastewater were no significantly 
different (p>0.05), whereas the isotopic compositions between treated wastewater, mudflat sediment and 
bivalves were significantly different (p<0.05). Results from this study indicates that organic matter from 
Chonburi central wastewater treatment plant spread to mangrove but did not accumulate in an adjacent 
mudflat area. 
 

Keywords : Mangrove, Effluent, Chonburi central wastewater treatment plant, Stable isotope 
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บทน า 
ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประกอบด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

หลากหลายชนิด และยงัเป็นแหลง่ที่มาของสารอินทรีย์และแร่ธาตหุลายชนิดที่มาจากการร่วงหลน่และย่อยสลายของ
ซากพืชและซากสตัว์ที่อาศยัอยู่ในป่าชายเลน (Ping et al., 2012) รากพืชในป่าชายเลนจะท าหน้าที่ดกัจบัและกรอง 
มลสารต่าง ๆ จากบนบกไม่ให้แพร่กระจายลงสูท่ะเล (Aschenbroich et al., 2015) อย่างไรก็ตาม การที่ป่าชายเลน
ทางภาคตะวนัออกของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการขยายเขตเมืองขนาดใหญ่ ท าให้ป่าชายเลนเป็นที่รองรับ
ของเสียจากกิจกรรมของมนษุย์ เช่น ป่าชายเลนเมืองใหม่ จังหวดัชลบรีุ ซึ่งรองรับน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ 
จังหวัดชลบุรี แม้ว่าจะเป็นน า้ที่ผ่านการบ าบัดแล้วแต่ยังมีสารอินทรีย์หลงเหลืออยู่  อาจจะส่งผลท าให้ระบบนิเวศ 
ป่าชายเลนเกิดความเสื่อมโทรม และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีกลายเป็นอนินทรีย์ไนโตรเจน
ละลายน า้ (Dissolved inorganic nitrogen : DIN) สง่ผลท าให้เกิดปรากฎการณ์ยโูทรฟิเคชันขึน้ได้ (Heikoop et al., 
2000; Alquezar et al., 2013) นอกจากนีส้ารอินทรีย์จากน า้ทิง้อาจจะสะสมในป่าชายเลน และในสิ่งมีชีวิตทัง้ในและ
นอกระบบนิเวศป่าชายเลนได้เช่นกนั 

การศึกษาครัง้นีจ้ึงได้น าเทคนิคไอโซโทปเสถียร (stable isotope) ของคาร์บอน (13C ) และไนโตรเจน 

(15N) มาใช้ในการตรวจสอบแหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ในระบบนิเวศชายฝ่ังที่อาจจะได้รับสารอินทรีย์มาจากกิจกรรม
ของมนษุย์ (Benstead et al., 2006; Kohzu et al., 2008; Ranjan et al., 2011; Bao et al., 2013; Barros et al., 
2010) โดยหากพบวา่ปริมาณไอโซโทปเสถียรในสิง่มีชีวิตมีสดัสว่นใกล้เคียงกบัปริมาณไอโซโทปเสถียรในน า้เสีย แสดง
ว่าสิ่งมีชีวิตดงักลา่วได้รับสารอินทรีย์มาจากน า้เสีย (Cannicci et al., 2009; Dittmar et al., 2001; Bouillon et al., 

2008; Kristensen et al.,  2010; Boonphakdee & Sichan, 2013) ปริมาณ 13C และปริมาณ 15N ในบริเวณที่
ได้รับผลกระทบของน า้เสียจากกิจกรรมของมนษุย์จะมีปริมาณแตกต่างไปจากพืน้ที่อื่น  ๆ โดยการอ้างอิงกบัปริมาณ 

13C และปริมาณ 15N ในพืน้ที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน า้เสีย (Costanzo et al., 2001; Schlacher et al., 2005; 
Pawar, 2013) ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อบง่ชีแ้หลง่ที่มาของสารอินทรีย์ในระบบนิเวศป่าชายเลนเมืองใหม่ 
ที่ได้รับน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ จงัหวดัชลบรีุ และสามารถท าให้เข้าใจถึงผลกระทบของสารอินทรีย์ในน า้ทิง้
ที่มาจากโรงบ าบดัน า้เสยีที่มีตอ่ระบบนิเวศทางทะเล ซึง่จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจดัการกบัสารอินทรีย์
ได้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดลุตอ่ระบบนิเวศป่าชายเลนตอ่ไปในอนาคต 
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วิธีการ 
1. พืน้ท่ีท าการศกึษา 

ท าการศึกษาแหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอน สารอินทรีย์แขวนลอย (Particulate organic matter : 
POM) สิ่งมีชีวิต และพืชในป่าชายเลนเมืองใหม่ ต าบลเสม็ด อ.เมือง จังหวดัชลบุรี (13° 21'N,100°56'E) มีเนือ้ที่
ประมาณ 300 ไร่ มีพนัธุ์ไม้ชนิดเด่น คือ แสมขาว (Avicennia alba) และโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora apiculata) 
(Boonphakdee & Sichan, 2013) ป่าชายเลนแหง่นีร้องรับน า้ทิง้ที่มี BOD loading ประมาณ 402 กิโลกรัมต่อวนัจาก
โรงปรับปรุงคณุภาพน า้ จงัหวดัชลบรีุ ผา่นคลองห้วยละม ุซึง่เป็นคลองขนาดเลก็มีความกว้างประมาณ 5 เมตร ลกึ 1-2 
เมตร ถดัจากพืน้ท่ีป่าชายเลนออกไปในทะเลจะเป็นหาดโคลนซึง่เป็นพืน้ท่ีที่ใช้เลีย้งหอยแครง และหอยนางรมที่ส าคญั
แหง่หนึง่ของจงัหวดัชลบรีุ  

ท าการเก็บตวัอย่างทัง้หมด 24 สถานี แบ่งเป็น พืน้ที่ป่าชายเลน 12 สถานี และหาดโคลน 12 สถานี ใน
ระหวา่งวนัท่ี 8-9 มิถนุายน 2557 และ วนัท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2557 (ภาพที ่1)  
 

 
 

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอย่าง ป่าชายเลน (สถานี A1-A3, B1-B4 และ C1-C5 และ S2 คือ ปากท่อน า้ทิง้จากโรง
 ปรับปรุงคุณภาพน า้ จ.ชลบรีุ) พืน้ที่หาดโคลน (สถานี D1-D5, E1-E5 และ S1 คือ จุดเก็บตวัอย่าง POM) 
 และพืน้ท่ีเลีย้งหอยสองฝา (สถานี D1, E1 และ E5) 

 

2. การเก็บและเตรียมตวัอยา่งดนิตะกอน 
เก็บตวัอยา่งดินตะกอนท่ีระดบัผิวในพืน้ท่ีป่าชายเลน และหาดโคลนเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไอโซโทปเสถียร 

โดยใช้ grab sampler ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร และเก็บตวัอย่างสตัว์หน้าดินโดยการวาง quadrat ขนาด 50 x 
50 เซนติเมตร จากนัน้ตกัดินใน quadrat ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร และน าตวัอย่างดินตะกอนมาอบให้แห้งที่
อณุหภมูิ 60 °C หลงัจากนัน้น าไปก าจดัคาร์บอเนต ด้วยกรด HCl ตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan (2013) 

โรงปรับปรุงคุณภาพน า้ 

จ.ชลบุรี 

S2 

A1 A2 A3 
B1 B2 B3 B4 C1 

C2 C3 C4 C5 
D1 

D2 D3 D4 D5 

E1 
E2 

E3 E4 E5 

S1 
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3. การเก็บและเตรียมตวัอยา่งสิง่มีชีวติ และพืช 
 ท าการเก็บตวัอย่างหอยสองฝา ได้แก่ หอยแครง (Anadara granosa), หอยแมลงภู่ (Perna viridis), หอย
นางรม (Saccostrea commercialis), หอยกะพง (Arcuatula senhousia) และหอยตลบั (Meretrix lousoria) จาก
พืน้ที่เลีย้งหอยในสถานี D1, E1 และ E5 (ดงัภาพที่ 1) จ านวน 10 ตวัต่อชนิด และท าการเก็บตวัอย่างสตัว์หน้าดิน 
ได้แก่ ไส้เดือนทะเล (polycheate) และปู โดยการน าดินตะกอนจากข้อ 2.2 มาร่อนน า้ผ่าน sieves ขนาดตา 0.5 
มิลลิเมตร เพื่อแยกสิ่งมีชีวิตออกจากดินตะกอน และเก็บตวัอย่างปลา โดยการวางตาข่ายดกัปลาที่มีขนาดตา 1 x 1 
เซนติเมตร ความยาว 20 เมตร สงู 50 เซนติเมตร หลงัจากนัน้น าเนือ้เยื่อของสิง่มีชีวิตแตล่ะชนิดมาท าให้แห้งด้วยเคร่ือง 
Freeze dryer และน ามาสกดัไขมนัด้วยคลอโรฟอร์มและเมทานอล (2:1) ตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan 
(2013)  
 ท าการเก็บตวัอย่างใบแสมขาว (Avicennia alba) และโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) และ
สาหร่ายหน้าดินที่ผิวดินตะกอนในพืน้ที่ป่าชายเลน และบริเวณปากท่อปลอ่ยน า้ทิง้ น าไปอบให้แห้งที่อณุหภมูิ 60 °C 
และบดให้ละเอียดด้วยโกร่ง ตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan (2013) 
4. การเก็บและเตรียมตวัอยา่งอนิทรีย์แขวนลอย (Particulate organic matter : POM)  

เก็บตวัอย่างน า้ทะเลในช่วงน า้ขึน้ ใช้วิธีการจ้วงเก็บที่ระดบัความลกึ 30 เซนติเมตร น าตวัอย่างน า้มากรอง
ผ่านกระดาษกรอง GF/F และน าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนัน้น ากระดาษกรองมาก าจัด
คาร์บอเนต ตามวิธีการของ Boonphakdee & Sichan (2013) 
5. การวเิคราะห์ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจน 

น าตัวอย่างดินตะกอน สิ่งมีชีวิต พืช และ POM มาบรรจุลงใน tin capsule และส่งตวัอย่างทัง้หมดไป
วิเคราะห์หาปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนด้วยเคร่ือง Isotope Ratio Mass Spectrometer ที่
มหาวิทยาลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสดัสว่นของคาร์บอน คือ 13C/12C และสดัสว่นของไนโตรเจน คือ 15N/14N มี
หนว่ยเป็น permil (‰) โดยน ามาค านวณดงัสมการ (Franca et al., 2011) 

X (‰) = [(Rsample / Rstandard) - 1] x 103 
 

  โดย X  คือ ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) หรือไนโตรเจน (15N)  
   R  คือ ปริมาณสดัสว่นของไอโซโทปเสถียร (13C/12C หรือ 15N/14N) 
 หลงัจากนัน้ตวัอยา่งทัง้หมดจะถกูค านวณโดยใช้ simple three sources mixing model (Boonphakdee et 
al., 2008) 

13Cs = 1
13C1 + 2

13C2  + 3
13C3 

15Ns = 1
15N1 + 2

15N2  + 3
15N3 

1 + 2 + 3  = 1 
 

เมื่อ 1 , 2 และ 3  แทน คา่ของคาร์บอนและไนโตรเจนในตวัอยา่งที่มาจาก แหลง่ที่มา แหลง่ที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
 C1, C2 และ C3 แทน ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนของแหลง่ที่มาทัง้ 3 แหลง่ ตามล าดบั 
 N1, N2 และ N3 แทน ปริมาณไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจนของแหลง่ที่มาทัง้ 3 แหลง่ ตามล าดบั 



220 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 หลงัจากวิเคราะห์ปริมาณไอโซโทปเสถียรเรียบร้อยแล้ว น าผลที่ได้ไปสร้างเป็นกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัอยา่ง
ตา่ง ๆ และน าสถิติ t-test มาใช้ในการทดสอบความแตกตา่งของปริมาณไอโซโทปเสถียรในแตล่ะพืน้ท่ีและฤดกูาล 
ผลและอภปิราย 

1. ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ในป่าชายเลน 

จากการวิเคราะห์ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ในเนือ้เยื่อสิ่งมีชีวิตใน

พืน้ที่ป่าชายเลนเมืองใหม่ บริเวณปากคลองห้วยละมุ จังหวัดชลบุรี พบว่าปริมาณ 13C ในปูแสม (Metaplax 

dentipes) ท่ีอยูใ่นป่าชายเลน เฉลีย่อยูท่ี่ -18.82±0.90‰ ซึง่สงูกวา่ปริมาณ 13C ในปแูสม (S. haematocheir) เฉลี่ย

อยูท่ี่ -25.66±2.32‰ และปริมาณ 15N อยูท่ี่ 8.68±1.34‰ ดงัภาพท่ี 2 ซึง่สามารถบง่ชีไ้ด้วา่ แหลง่ที่มาของอาหารใน

ปแูสมทัง้สองชนิดนีไ้มไ่ด้มาจากแหลง่เดียวกนั โดยปริมาณ 13C ในปแูสม (S. haematocheir) ใกล้เคียงกบัปริมาณ 

13C ในใบไม้ป่าชายเลน แสดงให้เห็นว่า ปแูสมได้รับสารอินทรีย์บางสว่นมาจากใบไม้ในป่าชายเลน เนื่องจากได้ท า

การประเมินสารอินทรีย์ที่อยูใ่นอาหาร (Estimate food sources) ของปแูสม (S. haematocheir) พบว่าปริมาณ 13C 

อยู่ที่ -28‰ และปริมาณ 15N อยู่ที่  6.60‰ ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณ 13C ในใบไม้ป่าชายเลน ดินตะกอน 
ป่าชายเลน และน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคุณภาพน า้ (ดงัภาพที่ 3) เมื่อน าปริมาณสารอินทรีย์ในอาหารของปูแสมมา
ค านวณหาสดัสว่นโดยใช้ simple three sources mixing model พบว่า สารอินทรีย์ในอาหารของปแูสมได้รับมาจาก
ใบไม้ป่าชายเลน 57%, ดินตะกอนป่าชายเลน 41.2% และน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ 1.8%  

ส่วนปริมาณ 13C ในดินตะกอนจากป่าชายเลน เฉลี่ยอยู่ที่  -24.21±0.79‰ และปริมาณ 15N อยู่ที่ 

4.40±2.24‰ และน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคุณภาพน า้ จังหวัดชลบุรี -27.82‰ และปริมาณ 15N อยู่ที่ 15.00‰ 
(Gimate et al., 2017) (ดงัภาพท่ี 3) แสดงให้เห็นวา่สารอินทรีย์ในน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้มีการแพร่กระจาย
เข้าสู่พื น้ที่ ป่าชายเลน โดยสิ่งมี ชีวิตที่ อาศัยอยู่ ในป่าชายเลนได้มีการน า ไปใช้ประโยชน์  นั่นคือ  ปูแสม  
(S. haematocheir) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Cannicci et al. (2009) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของน า้เสีย
ชมุชนท่ีมีผลตอ่กลุม่ประชากรของหอยและปทูี่อาศยัอยูใ่นป่าชายเลนทางตะวนัออกของแอฟริกา พบว่าน า้เสียชุมชนมี
ผลต่อกลุม่ประชากรของปทูี่อยู่ในป่าชายเลน และจากการศึกษาของ Kruitwagen et al. (2010) พบว่ามีเพียงปแูสม 

(Sesarma) ชนิดเดียวที่มีการน าใบไม้ป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง นอกจากนัน้ปริมาณ 13C ของไส้เดือน

ทะเล FAM. Nereididae ในป่าชายเลนอยู่ที่ -24.07±0.21‰ ซึ่งใกล้เคียงกบัปริมาณ 13C ในดินตะกอนป่าชายเลน 

เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Tue et al. (2012) เมื่อน าปริมาณ 13C ในน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ (-27.82‰) 

มาเปรียบเทียบกบัปริมาณ 13C ในไส้เดือนทะเล FAM. Nereididae พบวา่มีความแตกตา่งกนั โดยสามารถบ่งชีไ้ด้ว่า 
ไส้เดือนทะเลไม่ได้รับผลกระทบจากน า้ทิง้ ซึ่งขดัแย้งกบัการศึกษาของ Sampaio et al. (2010) ที่พบว่าไส้เดือนทะเล 
(Nephtys sp.) และ (Pectinaria koreni) ได้น าสารอินทรีย์จากน า้เสยีมาใช้ประโยชน์ 

2. ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ในพืน้ท่ีหาดโคลน 

จากการบ่งชีแ้หล่งที่มาของสิ่งมีชีวิตในพืน้ที่หาดโคลนพบว่า ปริมาณ 13C ในหอยทะเลสองฝา ได้แก่  
หอยกะพง (Arcuatula senhousia) (-20.98±1.34‰), หอยนางรม (Saccostrea commercialis) (-19.52±0.09‰), 
หอยแครง (Anadara granosa) (-18.50±0.36‰), หอยแมลงภู่ (Perna viridis) (-17.87±0.18‰) และหอยตลบัลาย 

(Meretrix lousoria) (-20.49±0.19‰) และปริมาณ 15N เฉลี่ยอยู่ที่ 8.31±1.05‰, 10.01±0.70‰, 11.14±0.62‰, 

11.27±0.28‰ และ 10.26±0.28‰ ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าปริมาณ 13C ในสารอินทรีย์ที่มาจากป่าชายเลนและ
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สารอินทรีย์ในน า้ทิ ง้จากโรงปรับปรุงคุณภาพน า้  ( -27.82‰) แสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ใน 
หอยทะเลสองฝาที่อยู่ในพืน้ที่หาดโคลนไม่ได้รับอินทรียสารมาจากป่าชายเลน และน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ 
(ดงัภาพท่ี 2)  

ในทางตรงกันข้าม ปริมาณ 13C ในหอยทะเลสองฝาใกล้เคียงกับปริมาณ 13C ในดินตะกอนจากพืน้ที่ 
หาดโคลน (-22.87±0.34‰) (ดงัภาพที่ 2) แสดงให้เห็นว่าสารอินทรีย์ในดินตะกอนจากพืน้ที่หาดโคลนเป็นแหล่ง
อาหารของหอยทะเลสองฝา ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Boonphakdee and Sichan (2013) พบวา่แหลง่ที่มาของ
อาหารในหอยทะเลสองฝาที่เลีย้งใกล้กบัป่าชายเลน ได้แก่ สาหร่ายหน้าดิน, benthic diatom และสารอินทรีย์ในดิน

ตะกอนจากพืน้ที่เลีย้งหอย ในขณะที่ปริมาณ 13C ในปลากระบอก (Mugil curema) อยู่ที่ -15.44±1.33‰ และ

ปริมาณ 15N อยู่ที่ 14.28±1.01‰ ซึ่งมีปริมาณสงูกว่ากลุม่หอยทะเลสองฝา และอินทรียสารในป่าชายเลน แสดงให้
เห็นว่าแหล่งที่มาอาหารของปลากระบอกไม่ได้มาจากป่าชายเลน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kruitwagen et al. 
(2010) พบวา่ปลากระบอก (Mugil sp.1) ไมไ่ด้มีการใช้ประโยชน์สารอินทรีย์จากป่าชายเลน ในทางตรงกนัข้ามปลาตีน 
(Periophthalmus argentilineatus) และปแูสม (Sesarma) ได้รับสารอินทรีย์มาจากใบไม้ในป่าชายเลน  

 
ภาพที่ 2 ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนในน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ กลุม่สิ่งมีชีวิต ใบไม้ 
   ดินตะกอน สารอินทรีย์แขวนลอย (POM) ในป่าชายเลน และหาดโคลน  
 

3. แหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ 

ปริมาณ 13C ในใบแสมขาว (Avicennia alba) อยู่ที่ -30.60±1.16‰  และปริมาณ 13C เฉลี่ย ในใบ

โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) อยู่ที่ -30.78±0.89‰ ขณะที่ปริมาณ 15N เฉลี่ยอยู่ที่ 7.20±1.83‰ และ 
7.44±0.45‰ ตามล าดบั และพบว่าปริมาณไอโซโทปเสถียรในใบไม้ในทัง้สองฤดูกาลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนปริมาณ 13C ของสาหร่ายหน้าดินในป่าชายเลนอยู่ที่ -21.89‰ เมื่อน ามา

เปรียบเทียบกับปริมาณ 13C ในสาหร่ายหน้าดินที่ถูกเก็บมาจากปากท่อปล่อยน า้ทิง้ของโรงปรับปรุงคุณภาพน า้ 
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พบวา่ปริมาณ 13C ของสาหร่ายในพืน้ที่ป่าชายเลนสงูกว่าปริมาณ 13C ในสาหร่ายบริเวณปากท่อปลอ่ยน า้ทิง้อยู่ที่ 

-24.53‰ ขณะที่ ปริมาณ 15N ในสาหร่ายหน้าดินบริเวณป่าชายเลน และปากท่อปล่อยน า้ทิง้ อยู่ที่ 1.93‰ และ 

9.75‰ ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ ปริมาณ 13C และ 15N ในสาหร่ายหน้าดินจากทัง้สองบริเวณมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  

เนื่องจากสาหร่ายหน้าดินของทัง้สองพืน้ที่ได้รับสารอินทรีย์ และไนโตรเจนจากน า้ที่มีแหล่งที่มาที่ต่างกัน 
(Viana & Bode, 2013) นอกจากนัน้ ปริมาณไอโซโทปเสถียรในดินตะกอนจากป่าชายเลน และในพืน้ที่หาดโคลนทัง้

ฤดูฝน และฤดูแล้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณ 13C ในดินตะกอน 

ป่าชายเลนใกล้เคียงกบัปริมาณ 13C ของพืช C3 ในป่าชายเลน ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Ray et al. (2015) 
แสดงให้เห็นว่าดินตะกอนในป่าชายเลนได้รับสารอินทรีย์มาจากพืชในป่าชายเลน เช่นเดียวกับการศึกษาของ 

Kruitwagen et al. (2010) และปริมาณ 13C ในดินตะกอนหาดโคลนอยู่ที่ -22.87±0.34‰ ซึ่งสงูกว่าปริมาณ 13C 
ในดินตะกอนป่าชายเลนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจากดินตะกอนในป่าชายเลนได้รับสารอินทรีย์จาก
เศษใบไม้ที่ร่วงหลน่ทบัถมกนัอยูบ่นผิวดินตะกอน ในขณะที่ดินตะกอนในพืน้ที่หาดโคลนได้รับสารอินทรีย์มาจากหอย
ทะเลสองฝาที่ เลีย้งอยู่ในพืน้ที่ดังกล่าวเกิดการตายและฝังตัวอยู่ในหาดโคลน เช่นเดียวกับการศึกษาของ  

Boonphakdee and Sichan (2013) ในส่วนของปริมาณ 13C ใน POM ป่าชายเลน พบว่าอยู่ที่ -27.05‰ และ

ปริมาณ 15N อยู่ที่ 4.08‰ ซึ่งปริมาณ 13C ใน POM ในป่าชายเลนใกล้เคียงกับ ปริมาณ 13C ในน า้ทิง้จากโรง
ปรับปรุงคณุภาพน า้ และสารอินทรีย์ในใบไม้ในป่าชายเลน แสดงให้เห็นว่าสารอินทรีย์ของ  POM ในป่าชายเลนได้รับ
อินทรีย์สารมาจากป่าชายเลนผสมรวมกบัสารอินทรีย์ที่มาจากน า้ทิง้ โดย Ray & Shahraki (2016) พบว่า POM ใน 
ป่าชายเลนได้รับสารอินทรีย์มาจากแพลงก์ตอนพืช สาหร่ายขนาดเลก็ และใบไม้ในป่าชายเลน 

 
ภาพที่ 3 สดัสว่นไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนในน า้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ ใบไม้ ดินตะกอน 
  สาหร่ายหน้าดิน สารอินทรีย์แขวนลอย (POM) และสิง่มีชีวิตที่อยูใ่นป่าชายเลน และหาดโคลน 
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บทสรุป 

การน าเทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) มาใช้ในการบ่งชีแ้หล่งที่มาของ
สารอินทรีย์ในพืน้ที่ป่าชายเลนเมืองใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากน า้ทิง้ของโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ จังหวดัชลบรีุ สามารถ
สรุปได้วา่ สารอินทรีย์จากน า้ทิง้ของโรงปรับปรุงคณุภาพน า้เข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ป่าชายเลน ในทาง
ตรงกนัข้ามกลุ่มหอยทะเลสองฝาที่อยู่ในพืน้ที่หาดโคลนไม่ได้รับสารอินทรีย์มาจากน า้ทิง้ของโรงปรับปรุงคณุภาพน า้ 
แต่ได้รับสารอินทรีย์มาจากพืน้ที่เลีย้งหอย จากผลการศึกษาดงักล่าวสามารถแสดงให้เห็นว่า ป่าชายเลนเมืองใหม ่ 
จ.ชลบุรี มีบทบาทในการรองรับของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ คือ เป็นพืน้ที่รองรับน า้ทิง้จากโรงปรับปรุง
คณุภาพน า้ที่ปลอ่ยลงสูค่ลองห้วยละม ุเข้าสูป่่าชายเลน โดยป่าชายเลนเป็น buffer zone หรือพืน้ที่กนัชน ท าหน้าที่ใน
การดดูซบัสารอินทรีย์ที่มาจากกิจกรรมของมนษุย์นัน่คือ น า้ทิง้ ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเข้าสูพ่ืน้ที่หาดโคลน ซึ่งเป็น
พืน้ที่ที่ใช้ประโยชน์ในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ทางเศรษฐกิจของชาวประมง หากสารอินทรีย์จากน า้ทิง้เข้าสู่แหล่ง
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ อาจจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสตัว์น า้และผู้บริโภค เนื่องจากน า้ทิง้ที่มาจากโรงปรับปรุงคณุภาพน า้
อาจจะมีการปนเปือ้นของสารอนินทรีย์หรือโลหะหนกัที่มีความเป็นพิษสงู ซึ่งอาจจะเกิดอนัตรายต่อผู้บริโภคสตัว์น า้
เป็นอยา่งยิ่ง ดงันัน้พืน้ท่ีป่าชายเลนจึงเป็นพืน้ท่ีที่มีบทบาทส าคญัในการกรองสารพิษที่มาจากบนบกไม่ให้มีผลกระทบ
ตอ่ระบบนิเวศใกล้เคียง และความเป็นอยูข่องมนษุย์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิษวิทยาและอนามยัสิ่งแวดล้อม ที่ได้มอบทนุสนบัสนุนในการท า

วิจัย ผู้ วิจัยขอขอบคุณโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพาที่ได้ช่วยให้ความอนเุคราะห์อปุกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตวัอย่าง  และใช้ใน
ห้องปฏิบตัิการ 

 

เอกสารอ้างอิง 
Alquezar, R., Glendenning, L. & Costanzo, S. (2013). The use of the brown macroalgae, Sargassum 
 flavicans, as a potential bioindicator of industrial nutrient enrichment. Marine pollution bulletin, 77, 
 140-146. 
Aschenbroich, A., Marchand, C.,Molnar, N., Deborde, J., Hubas, C., Rybarczyk, H. & Meziane, T. (2015). 
 Spatio-temporal variations in the composition of organic matter in surface sediments of a 
 mangrove receiving shrimp farm effluents (New Caledonia). Science of the total environment, 
 512-513, 296-307. 
Bao, H., Wu, Y., Unger, D., Du, J., Herbeck, L.S. & Zhang, J. (2013). Impact of the conversion of 
 mangroves into aquaculture ponds on the sedimentary organic matter composition in a tidal flat 
 estuary (Hainan island, China). Continental shelf research, 57, 82-91. 
Barros, G.V., Martinelli, L.A., Novais, T.M.O., Ometto, J.P.H.B., & Zuppi, G.M. (2010). Stable isotopes of   
 bulk organic matter to trace carbon and nitrogen dynamics in an estuarine ecosystem in 
 Babitonga Bay (Santa Catarina, Brazil). Science of the Total Environment, 408, 2226-2232. 



224 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

Benstead, J.P., March, J.G., Fry, B., Ewel, K.C., & Pringle, C.M. (2006). Testing isosource : stable isotope
 analysis of a tropical fishery with diverse organic matter sources. Ecology, 87(2), 326-333. 
Boonphakdee, T., Kasai, A., Fujiwara, T., Sawangwong, P., & Cheevaporn, V. (2008). Combined stable 
 carbon isotope and C/N ratios as indicators of source and fate of organic matter in the 
 Bangpakong river estuary, Thailand. Environment Asia, 1, 28-36. 
Boonphakdee, T., & Sichan, P. (2013). Is mangrove source of organic matter for cultured bivalves in an 
 Adjacent Mudflat? a multiple stable isotope study. In The Second EnvironmentAsia International 
 Conference on ‚Human Vulnerability and Global Environmental Change‛ 15-17 May 2013, 
 Chonburi. Thailand. 
Bouillon, S., Connolly, R.M., & Lee, S.Y. (2008). Organic matter exchange and cycling in mangrove  

ecosystems : Recent insights from stable isotope studies. Journal of sea research, 59, 44-58. 
Cannicci, S., Bartolini, F., Guebas, F.D., Fratini, S., Litulo, C., Macia, A., Mrabu, E.J., Lopes, G.P. 
 & Paula, J. (2009). Effects of urban wastewater on crab and mollusk assemblages in equatorial 
 and subtropical mangrove of east Africa. Estuarine, Coastal and shelf science, 84, 305- 317. 
Costanzo, S.D., Odonohue, M.J., Dennison, W.C., Loneragan, N.R., & Thomas, M. (2001). A new approach 
 for detecting and mapping sewage impacts. Marine Pollution Belletin, 42, 149-156. 
Dittmar, T., Lara, R.J., & Kattner, G. (2001). River or mangrove ? Tracing major organic matter sources in 
 tropical Brazilian coastal waters. Marine chemistry, 73, 253-271. 
Franca, S., Vasconcelos, R.P., Tanner, S., Maguas, C., & Costa, M.J. (2011). Assessing food web 
 dynamics and relative importance of organic matter sources for fish species in two Portuguese 
 estuaries : A stable isotope approach. Marine environmental research, 72, 204-215. 
Gimate, P.A., Andrade, N.E., Sanchez, A.& Valdez, C. (2017). Nitrogen isotopic characterization of 
 macroalgae blooms from different sites within a subtropical bay in the Gulf of California. Marine 
 Pollution Bulletin, 116, 130-136. 
Heikoop, J.M., Risk, M.J., Lazier, A.V., Edinger, E.N., Jompa, J., Limmon, G.V., Dunn, J.J., Browne, D.R., &  

Schwarcz, H.P. (2000). Nitrogen-15 signals of anthropogenic nutrient loading in reef corals. 
Marine pollution bulletin, 40(7), 628-636. 

Kohzu, A., Miyajima, T., Tajasu, I., Yoshimisu, C., Hyodo, F., Matsui, K., Nakano, T., Wada, E., Fujita, N., & 
 Nagata, T. (2008). Use of stable nitrogen isotope signature of riparian macrophytes as an 
 indicator  of anthropogenic N inputs to river ecosystems. Environmental science technology, 42, 
 7837-7841. 
Kon, K., Tongnunui, P., & Kurokura, H. (2015). Do allochthonous inputs represent an important food source 
 for benthic macrofaunal communities in tropical estuarine mudflats?. Food Webs, 2, 10-17. 



225 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

Kristensen, D.K., Kristensen, E., & Mangion, P. (2010). Food partitioning of leaf-eating mangrove crabs  

(Sesarminae) : Experimental and stable isotope (13C and 15N) evidence. Estuarine, Coastal and 
Shelf Science, 87, 583-590. 

Kruitwagen, G., Nagelkerken, I., Lugendo, B.R., Mgaya, Y.D., & Bonga, S.E.W. (2010). Importance of 
 different carbon sources for macroinvertebrates and fishes of an interlinked mangrove-mudflat 
 ecosystem (Tanzania). Estuarine Coastal and shelf science, 88, 464-472. 
Pawar, P.R. (2013). Monitoring of impact of anthropogenic inputs on water quality of mangrove ecosystem 
 of Uran, Navi Mumbai, West coast of India. Marine pollution bulletin, 75, 291-300. 
Ping, J.P., De, S.C., Hai, A., Jun, W., & Dong, H.W. (2012). Estimating change in sedimentary organic  
 carbon content during mangrove restoration in Southern China using carbon isotopic 
 measurements. Pedosphere, 22(1), 58-66. 
Ranjan, R.K., Routh, J., Ramanathan, A.L. & Klump, J.V. (2011). Elemental and stable  isotope records of  
 organic matter input and its fate in the Pichavaram mangrove-estuarine sediments (Tamil Nadu,  

India). Marine chemistry, 126, 163-173. 
Ray, R., Rixen, T., Baum, A., Malik, A., Gleixner, G., & Jana, T.K. (2015). Distribution, sources and 
 biogeochemistry of organic matter in a mangrove dominated estuarine system (Indian 
 sundarbans) during the pre-monsoon. Estuarine, coastal and shelf science, 167, 404-413. 
Ray, R. & Shahraki, M. (2016). Multiple sources driving the organic matter dynamics in two contrasting  
 tropical mangroves. Science of Total Environment, 571, 218-227. 
Sampaio, L., Rodrugues, M. A., & Quintino, V. (2010). Carbon and nitrogen stable isotopes in coastal 
 benthic populations under multiple organic enrichment sources. Marine Pollution Bulletin, 60, 
 1790-1802. 
Schlacher, T.A., Liddell, B., Gaston, T.F., & Hoenlinger, M.S. (2005). Fish track wastewater pollution to 
 estuaries. Oecologia, 144, 570-584. 
Tue, N.T., Hamaoka, H., Sogabe, A., Quy, T.D., Nhuan, M.T., & Omori, K. (2012). Food sources of macro-  
 invertebrates in an important mangrove ecosystem of  Vietnam determined by dual stable 
 isotopesignatures. Journal of sea research, 72, 14-21. 
Viana, I.G., & Bode, A. (2013). Stable nitrogen isotopes in coastal macroalgae : Geographic and 

 anthropogenic variability. Science of the Total Environment, 443, 887-895. 



226 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

EF043R 
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บทคดัย่อ 
 วตัถปุระสงค์ของการศึกษาครัง้นีเ้พื่อศึกษาแหลง่ที่มาและการกระจายของสารอินทรีย์ในพืน้ที่หญ้าทะเล ที่

รองรับน า้เสียจากชุมชน โดยใช้เทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) โดยท าการเก็บ
ตวัอยา่งทัง้หมด 11 สถานี บริเวณชายฝ่ังทะเลเทศบาลเมืองสตัหีบ อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ ในช่วงฤดแูล้ง (เดือนพฤษภาคม) 

และในช่วงฤดฝูน (เดือนกนัยายน 2556) โดยพบวา่ปริมาณ 13C ในหญ้าทะเล (Halodule uninervis) และหอยเจดีย์ 
(Sermyla riquetii) อยูท่ี่ -13.2 ถึง -10.06‰ และ -13.08 ถึง -10.68‰ ตามล าดบั สามารถบ่งชีไ้ด้ว่ามีแหลง่ที่มาของ

สารอินทรีย์จากน า้ทะเล ส่วนปริมาณ 13C ในดินตะกอนที่ระดบัผิวในฤดแูล้ง (-19.90 ถึง -18.08‰) และในฤดฝูน  

(-19.00 ถึง -18.43‰) ไมม่ีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณ 13C และสดัสว่นของ
คาร์บอนตอ่ไนโตรเจน (C/N) ในดินตะกอนที่ระดบัผิวใกล้เคียงกบัแพลงก์ตอนพืชในทะเล นอกจากนีก้ารกระจายของ
สารอินทรีย์ในดินตะกอนที่ระดบัผิวมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามระยะจากบริเวณชายฝ่ังไปยงัทะเล แสดงให้เห็นวา่ดินตะกอน
ที่ระดบัผิว และหญ้าทะเลท่ีท าการศกึษาได้รับสารอินทรีย์มาจากทะเล ขณะที่หอยเจดีย์ได้รับสารอินทรีย์มาจากหญ้า
ทะเล ดงันัน้จึงสามารถสรุปได้วา่แหลง่หญ้าทะเลไมไ่ด้รับสารอินทรีย์มาจากน า้ทิง้ของชมุชน 
  

ค าส าคัญ : หญ้าทะเล, ดินตะกอน, สารอินทรีย์, ไอโซโทปเสถียร 
 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate sources and distribution of organic matter in 

seagrass meadow where receives sewage from community by using stable isotope of carbon (13C) and 

nitrogen (15N) techniques. The sampling were collected in 11 stations in coastal sea of Sattaship 
municipality, Chonburi Province. Samples were taken in dry (May) and wet seasons (September 2013). 

The 13C values of seagrass and gastropod S. riquetii were -13.20 to -10.06‰ and -10.06 to -10.68‰ 
respectively, source of organic matter were also derived from marine organic matter. The composition of 
carbon stable isotope in surface sediment in dry (-19.90 to -18.08‰) and wet seasons (-19.00 to -18.43‰) 

were no significantly different (p>0.05). Values of 13C and C/N ratios in surface sediment were close to 
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phytoplankton from marine. Other than diffusion of organic matter in surface sediment were increasing 
from coastal to marine. The surface sediment and seagrass were obtain to organic matter from marine and 
gastropod receiving organic matter from seagrass meadow. This shows no significant impact of organic 
matter in wastewater from nearby municipality on the study area. 

 

Keywords : Seagrass, Sediment, Organic matter, Stable isotope 
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บทน า 
ประเทศไทยมีแหล่งหญ้าทะเลทัง้ในฝ่ังทะเลอันดามันและอ่าวไทย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมี

ความส าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัและเป็นแหลง่อาหารที่ของสตัว์ทะเล (Costanza et al., 
1997) แหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มเสื่อมโทรมและมีปริมาณลดลง เนื่องจากถูกคุกคามจาก
จ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลน, 2558) 
แหล่งหญ้าทะเลในบริเวณเทศบาลเมืองสัตหีบอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนจึงส่งผลให้ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งหญ้าทะเลในพืน้ที่ด ังกล่าวได้รับน า้ทิ ง้จากกิจกรรมต่าง  ๆ ของมนุษย์ เมื่อสารอินทรีย์ลงสู่ทะเล จะมี
บทบาทส าคญัในการหมุนเวียนสารอาหาร เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในมวลน า้ (จารุมาศ เมฆสมัพนัธ์, 2548) 
ดงันัน้หากแหลง่หญ้าทะเลได้รับปริมาณสารอินทรีย์เพิ่มขึน้ และอาจท าให้เกิดปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลี่ยนสีบริเวณ
ชายฝ่ัง สง่ผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ลดต ่าลง สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Papadimitriou et al., 
2005) ในการติดตามตรวจสอบแหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ในระบบนิเวศทางทะเล โดยสามารถใช้ไอโซโทปเสถียรของ

คาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ในการตรวจสอบการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ (Anderson & Fourqurean, 
2003; Kennedy et al., 2004) โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ัง
แคริบเบียนของ Sanchez et al. (2013) พบว่าหญ้าทะเลได้รับสารอินทรีย์มาจากน า้เสียจากที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนษุย์ 

การศึกษาครัง้นีไ้ด้น าเทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) มาใช้ในการบ่งชี ้
แหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนที่ระดับผิวและสิ่งมีชีวิตในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณชายฝ่ังทะเลเทศบาล  
เมืองสตัหีบ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ เพื่อบง่ชีแ้หลง่ที่มาและลกัษณะการกระจายของสารอินทรีย์บริเวณแหลง่หญ้า
ทะเลในพืน้ที่การศึกษาได้ นอกจากนีย้งัสามารถใช้เป็นข้อมลูตรวจสอบและวางแผนการจัดการกับสารอินทรีย์จาก
แหลง่ตา่ง ๆ ที่ไหลลงสูบ่ริเวณแหลง่หญ้าทะเลได้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดลุตอ่ระบบนิเวศหญ้าทะเลต่อไป
ในอนาคต 
 

วิธีการ 
1. สถานท่ีและการเก็บตวัอยา่ง 

ท าการเก็บตวัอยา่งดนิตะกอนที่ระดบัผิว หญ้าทะเลและหอยในเขตเทศบาลเมืองสตัหีบ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดั
ชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤษภาคม) และในช่วงฤดูฝน (เดือนกันยายน 2556) โดยมีจุดเก็บ
ตวัอย่างทัง้หมด 11 สถานี (ภาพที่ 1) ท าการเก็บตวัอย่างดินตะกอนที่ระดบัผิว (0-2 เซนติเมตร) ในพืน้ที่ที่ไม่มีหญ้า
ทะเล และพืน้ท่ีที่มีหญ้าทะเล โดยใช้ Core sampler ปักลงไปตามแนวดิ่ง ตดัดินที่ระดบัผิว (0-2 เซนติเมตร) และเก็บ
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ตวัอยา่งหอยฝาเดียว ได้แก่ หอยเจดีย์ (Sermyla riquetii) ซึ่งเป็นหอยชนิดเด่นที่อาศยัอยู่ในแหลง่หญ้าทะเล จากนัน้
เก็บตวัอยา่งหญ้ากยุช่ายทะเล (Halodule uninervis) ซึง่หญ้าทะเลชนิดเดน่ท่ีพบเป็นสว่นใหญ่ โดยใช้ quadrat ขนาด 
25 x 25 เซนติเมตร ในบริเวณใกล้กับจุดเก็บตวัอย่างดินตะกอน เลือกเก็บหญ้าที่มีขนาดความยาวจากรากถึง 
ปลายยอด 10-15 เซนติเมตร น าตวัอยา่งทัง้หมดแช่เย็นก่อนน ากลบัมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ  
2. การเตรียมตวัอยา่ง 
 การเตรียมตวัอยา่งดินตะกอนที่ระดบัผิว ท าตามวิธีของ Hu et al. (2006) โดยน าตวัอย่างดินไปอบให้แห้งที่
อณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส แล้วก าจดัคาร์บอเนตด้วยกรด และชัง่ตวัอย่างอย่างน้อย 10 มิลลิกรัม บรรจุลงใน Tin 

capsules เพื่อน าไปวิเคราะห์ปริมาณ 13C และ 15N ด้วย Isotope Ratio Mass Spectrometer 
 น าตวัอยา่งหญ้าทะเลไปล้างให้สะอาดปราศจาก epiphyte แล้วน าไปอบท่ีอณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส บดให้

ละเอียด จากนัน้ชัง่ตวัอย่างอย่างน้อย 2 มิลลิกรัม บรรจุลงใน Tin capsules เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ 13C และ 15N 
ด้วย Isotope Ratio Mass Spectrometer (Kuramoto and Minagawa, 2001) 
 ตวัอย่างหอย ท าตามวิธีของ Loneragen et al. (1997) โดยเอาส่วนที่เป็นเนือ้เยื่อไปท าให้แห้งด้วยโดย 
Freeze dryer จากนัน้บดให้ละเอียด น ามาสกดัไขมนั โดย Chloroform: Methanol ในสดัสว่น 2:1 จากนัน้ชัง่ตวัอย่าง

อย่างน้อย 0.5 มิลลิกรัม บรรจุลงใน Tin capsules เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ 13C และ 15N ด้วย Isotope Ratio Mass 
Spectrometer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถานเีก็บตวัอยา่งแหลง่หญ้าทะเล ในพืน้ท่ีที่ไมม่ีหญ้าทะเล (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) และพืน้ท่ีที่ม ี
  หญ้าทะเล (D1, D2, E1, E2 และ E3)  
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3. การวเิคราะห์ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจน และสดัสว่นของคาร์บอนตอ่ไนโตรเจน (C/N) 
ท าการวิเคราะห์ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจน และสดัสว่นของคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

(C/N) ด้วยเคร่ือง Isotope Ratio Mass Spectrometer ที่มหาวิทยาลยัคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อมลูของ
สดัสว่นของคาร์บอน คือ 13C/12C และสดัสว่นของไนโตรเจน คือ 15N/14N มีหน่วยเป็น permil (‰) ผลที่รายงานออกมา
นัน้เป็นความสมัพนัธ์ของความแตกต่างระหว่างปริมาณไอโซโทปในตวัอย่างและสารมาตรฐาน โดยน ามาค านวณดงั
สมการ (Quak et al., 2016) 

X (‰) = [(Rsample/Rstandard) - 1] x 103                                                    (1) 
 

   เมื่อ X แทน ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจน (13C หรือ15N) 

    R แทน คา่ของสดัสว่นของไอโซโทป (13C/12C หรือ 15N/14N) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จะใช้สถิติ T-test เป็นเคร่ืองมือในการทดสอบความแตกต่างของปริมาณ
ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนในตวัอย่างดินตะกอนที่ระดบัผิวหญ้าทะเล (H. uninervis) และหอยเจดีย์ 
(S. riquetii) ในทัง้สองฤดกูาล  
 

ผลและอภปิราย 

1. ปริมาณ 13C ในดินตะกอนทีร่ะดบัผิวพืน้ท่ีที่ไมม่ีหญ้าทะเล และพืน้ท่ีที่มีหญ้าทะเล 

จากการวิเคราะห์ปริมาณ 13C ในดินตะกอนที่ระดบัผิวในพืน้ที่ที่ไม่มีหญ้าทะเล ฤดูแล้ง (เดือนพฤษภาคม) 

อยูใ่นช่วง -19.9 ถึง -18.08‰ และฤดฝูน (เดือนกนัยายน 2556) อยู่ในช่วง -19.0 ถึง -18.43‰ และปริมาณ 13C ใน
พืน้ที่ที่มีหญ้าทะเล ช่วงฤดูแล้ง พบอยู่ในช่วง -20.74 ถึง -16.81‰ สว่นฤดูฝน อยู่ในช่วง -18.55 ถึง -17.24‰ จาก 
ผลการศกึษาของทัง้สองพืน้ท่ีและทัง้สองฤดกูาล พบวา่ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) จาก

ผลแสดงให้เห็นว่าปริมาณ 13C ในดินตะกอนที่ระดบัผิวใกล้เคียงปริมาณ 13C ในแพลงก์ตอนพืชจากทะเล (-23.0 
ถึง -17.0‰) จึงสามารถบง่ชีไ้ด้วา่สารอินทรีย์ในดินตะกอนที่ระดบัผิวมีแหลง่ที่มาจากแพลงก์ตอนพืชในทะเล และท า
ให้มีการทบัถมและสะสมลงสูด่ินตะกอน (Kaiser et al., 2014) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Onpankoon et al. 
(2013) พบวา่แหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ในพืน้ท่ีชายฝ่ังของอา่วไทยตอนใน ได้รับสารอินทรีย์มาจากแพลงก์ตอนพืชใน

ทะเล นอกจากนัน้ลกัษณะการกระจายของปริมาณ 13C ในดินตะกอนที่ระดบัผิวของทัง้สองฤดพูบมีการเพิ่มขึน้ตาม
ระยะทางหา่งจากชายฝ่ังไปยงัทะเล (ภาพท่ี 2ก. และ ข.) เนื่องจากสารอินทรีย์คาร์บอนที่มาจากแผน่ดินถกูเจือจางด้วย
อินทรีย์คาร์บอนในทะเล (Gordon and Goni, 2004)  
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ภาพที่ 2 การกระจายของปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) ไนโตรเจน (15N) และสดัสว่นของคาร์บอนตอ่
 ไนโตรเจน (C/N) ในดินตะกอนทีร่ะดบัผิวทัง้ฤดแูล้งและฤดฝูน 
 

2. ปริมาณ 15N ในดินตะกอนทีร่ะดบัผิวพืน้ท่ีที่ไมม่ีหญ้าทะเลและพืน้ท่ีที่มีหญ้าทะเล 

จากการวิเคราะห์ปริมาณไอโซโทปเสถียรของ 15N ในดินตะกอนที่ระดบัผิวในพืน้ที่ที่ไม่มีหญ้าทะเล ฤดแูล้ง 
(เดือนพฤษภาคม) อยู่ในช่วง 1.77 ถึง 4.41‰ และฤดูฝน (เดือนกนัยายน 2556) อยู่ในช่วง -6.4 ถึง 0.61‰ และ

ปริมาณ 15N ในพืน้ที่ที่มีหญ้าทะเล ช่วงฤดแูล้ง พบอยู่ในช่วง 1.67 ถึง 1.97‰ สว่นช่วงฤดฝูน อยู่ในช่วง -3.37 ถึง 
3.28‰ จากผลการศึกษาของทัง้สองพืน้ที่และทัง้สองฤดูกาล พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) จากผลแสดงให้เห็นว่าปริมาณไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่อง จากสารประกอบ
ไนโตรเจนที่ถกูสร้างขึน้ในแหลง่น า้ และยงัมีสารประกอบไนโตรเจนที่มาจากแหลง่อื่น เช่น อาจถกูพาเข้ามาโดยน า้ล้น

(ก) δ13C (‰) ฤดูแล้ง 

(ค) δ15N (‰) ฤดูแล้ง 

(ง) C/N ฤดูแล้ง 

(ข) δ13C (‰) ฤดูฝน 

(ง) δ15N (‰) ฤดูฝน 

(จ) C/N ฤดูฝน 



231 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ผิวดิน น า้ใต้ดิน น า้ในดิน ซึ่งอาจมีน า้ทิง้หรือของเสียจากชุมชนปะปนลงมาด้วย (เกรียงศกัดิ์ อุดมสินโรจน์, 2542)  

จึงท าให้ปริมาณ 15N มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยอีกทัง้อาจเกิดจากกระบวนการดีไนตริฟิเคชันเกิดขึน้ เนื่องจาก
แบคทีเรียที่ใช้ไนโตรเจนจากแอมโมเนียในสภาวะที่ขาดออกซิเจน (Lehmann et al., 2002)  
3. สดัสว่นของคาร์บอนตอ่ไนโตรเจน (C/N) ในดินตะกอนท่ีระดบัผิวพืน้ท่ีที่ไมม่ีหญ้าทะเล และพืน้ท่ีที่มีหญ้าทะเล 

สดัส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนในดินตะกอนที่ระดบัผิวในพื น้ที่ที่ไม่มีหญ้าทะเล ช่วงฤดูแล้ง พบว่าอยู่
ในช่วง -3.43 ถึง 6 สว่นช่วงฤดฝูน อยูใ่นช่วง 2.57 ถึง 3.43 และในพืน้ท่ีที่มีหญ้าทะเล ช่วงฤดแูล้ง พบอยูใ่นช่วง 0 ถึง 6 
สว่นช่วงฤดฝูน อยู่ในช่วง 3.43 ถึง 4.29 (ภาพที่ 2ง. และ จ.) จากผลการศึกษาของทัง้สองพืน้ที่และทัง้สองฤดกูาล 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าสารอินทรีย์ในดินตะกอนที่ระดบัผิว
ได้รับสารอินทรีย์จากทะเล ซึง่สอดคล้องกบั Burone (2003) รายงานวา่คา่สดัสว่นของคาร์บอนตอ่ไนโตรเจน (C/N) ต ่า
กวา่ 10 มีแหลง่ที่มาของสารอินทรีย์จากทางทะเลและคา่ประมาณ 10 ขึน้ไปได้รับสารอินทรีย์มาจากบนบก  
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ภาพที่ 3 ปริมาณ 13C (ก) และ 15N (ข) ในหญ้าทะเล (H. uninervis) หอยเจดย์ี (S. riquetii) และในดินตะกอน  
 พืน้ท่ีที่มีหญ้าทะเล ในฤดแูล้ง และฤดฝูน 
 อกัษรภาษาองักฤษที่เหมือนกนัแสดงวา่มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 อกัษรภาษาองักฤษที่ตา่งกนัแสดงวา่มีคา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)
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4. ปริมาณ 13C และ 15N ในหญ้าทะเล (H. uninervis)  

ปริมาณ 13C ในหญ้าทะเล (H. uninervis) ฤดแูล้ง (เดือนพฤษภาคม) อยู่ในช่วง -13.2 ถึง -10.06‰ และ

ฤดฝูน (เดือนกนัยายน 2556) อยูใ่นช่วง -11.89 ถึง -10.49‰ สว่นปริมาณไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจน (15N) ในฤดู
แล้งอยูใ่นช่วง 5.7 ถึง 7.8‰ สว่นฤดฝูน พบว่าอยู่ในช่วง 6.09 ถึง 6.99‰ (ภาพที่ 3ก. และ ข.) จากผลการศึกษาของ

ทัง้สองฤดกูาล พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าปริมาณ 13C และ

ปริมาณ 15N ในหญ้าทะเล (H. uninervis) ของการศึกษาครัง้นีใ้กล้เคียงกบัสารอินทรีย์ในน า้ทะเล ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Quak et al. (2016) ได้ศึกษาแหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ในแหลง่หญ้าทะเลที่เกาะยาวใหญ่ พบว่ามี
แหลง่ที่มาของสารอินทรีย์มาในน า้ทะเล 

5. ปริมาณ 13C และ 15N ในหอยเจดีย์ (S. riquetii) 

ปริมาณ 13C ในหอยเจดีย์ (S. riquetii) ในช่วงฤดแูล้ง พบอยู่ในช่วง -13.28 ถึง -10.68‰ สว่นช่วงฤดฝูน 

พบว่าอยู่ในช่วง -11 ถึง -11.4‰ และปริมาณ 15N ในฤดแูล้งอยู่ในช่วง 8.0 ถึง 8.5‰ และฤดฝูน อยู่ในช่วง 8 ถึง 
8.3‰ จากผลการศึกษาของทัง้สองฤดกูาล พบว่าไม่มีความแตกกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) (ภาพที่ 3ก. 

และ ข.) จากผลแสดงให้เห็นว่าปริมาณ 13C และ 15N ในหอยเจดีย์ (S. riquetii) มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณ 13C 

และ 15N ในหญ้าทะเล (H. uninervis) ซึ่งสามารถบ่งชีไ้ด้ว่าแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในหอยเจดีย์  (S. riquetii) 
ได้รับสารอินทรีย์จากหญ้าทะเล เนื่องจากหอยฝาเดียวหากินตามพืน้ผิวอาหารสว่นใหญ่จะเป็นพวกซากพืชและหญ้า
ทะเล (Pierre et.al., 2000) 

 

บทสรุป 

การน าเทคนิคปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) และสดัสว่นของคาร์บอน
ตอ่ไนโตรเจน (C/N) มาใช้บง่ชีแ้หลง่ที่มาและการกระจายของสารอินทร์ในดินตะกอนที่ระดบัผิว สามารถสรุปได้ว่า ดิน
ตะกอนได้รับสารอินทรีย์มาจากทะเล (แพลงก์ตอนพืชในทะเล) และการกระจายของสารอินทรีย์ในดินตะกอนที่ระดบั

ผิวจากบริเวณชายฝ่ังไปยังทะเล ปริมาณ 15N มีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากกระบวนการดีไนตริฟิเคชันเกิดขึน้ 
เนื่องจากแบคทีเรียที่ใช้ไนโตรเจนจากแอมโมเนียในสภาวะที่ขาดออกซิเจน สว่นแหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ในหญ้าทะเล 
(H. uninervis) และหอยเจดีย์ (S. riquetii) ท่ีอาศยัอยู่ในแหลง่หญ้าทะเล พบว่าหญ้าทะเลได้รับสารอินทรีย์จากทะเล
เช่นเดียวกบัดินตะกอนที่ระดบัผิว สว่นหอยเจดีย์ก็ได้รับสารอินทรีย์มาจากหญ้าทะเล ดงันัน้จึงสามารถสรุปได้ว่าแหลง่
หญ้าทะเลไมไ่ด้รับสารอินทรีย์มาจากน า้ทิง้ของชมุชน 
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EF046R 

ประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตระหว่างปี 2555 - 2560 
Phytoplankton community at Patong Beach, Phuket Province during 2012 - 2017 

 

พรทิวา คงช่วย* และ จิรพร เจริญวฒันาพร 
Porntiwa Kongchoy* and Jiraporn Charoenvattanaporn  

ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

บทคดัย่อ 
 การส ารวจประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จังหวดัภเูก็ต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตาม
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ด าเนินการโดยเก็บตวัอย่างน า้ทะเลทุก 2 เดือน ระหว่างปี 2555 - 
2560 จ านวน 3 สถานี ผลการส ารวจพบแพลงก์ตอนพืช ประกอบด้วย 2 ดิวิชั่น 4 คลาส อย่างน้อย 74 สกุล  
แพลง ก์ตอนพืชที่ เ ป็นสกุล เด่น  ไ ด้แก่  Chaetoceros, Peridinium, Pseudo-nitzschia, Trichodesmium และ 
Thalassiosira พบความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชมีค่าสูงสุดช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2557 คือ 2.3 x 106 เซลล์ตอ่ลติร ซึง่พบการสะพร่ังของไดอะตอมชนิด Chaetoceros cf. socialis และช่วงมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบการสะพร่ังของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Peridinium 
quinquecorne อย่างไรก็ตามการสะพร่ังของแพลงก์ตอนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสตัว์น า้ในพืน้ที่ใกล้เคียงและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน า้กับความหนาแน่นของ  
แพลงก์ตอนพืชกลุม่หลกั พบวา่ช่วงมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัข้ามกบัปริมาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย ไนโตรเจนรวม ออร์โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัส
รวม แตม่ีความสมัพนัธ์ในทิศทางสอดคล้องกบัปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสฟอรัสรวม และออร์โธฟอสเฟต ในช่วง
ฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

ค าส าคัญ :  แพลงก์ตอนพืช, หาดป่าตอง, ปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลีย่นสี 
 

Abstract 
Phytoplankton community at Patong Beach, Phuket, was monitored constantly during 2012-2017 

by collecting samples bimonthly along the coast.  Results show a total of 74 genera from 2 divisions 4 
classes identified from the collected samples. The dominant groups of phytoplankton belong to genera of 
Chaetoceros, Peridinium, Pseudo-nitzschia, Thalassiosira and Trichodesmium. Seasonal variation in total 
phytoplankton abundance is noticed, showing that it is highest during Southwest Monsoon especially in 
August 2014 that occurred a bloom of diatom species, Chaetoceros cf. Socialis (2.3 x 106 cells L-1). The 
dinoflagellate, Peridinium quinquecorne bloom was recorded in April 2017 which was during Northeast 
Monsoon. Neither case caused serious effect to the coastal aquatic resources nor touristic activities in that 
area. Statistical analysis shows that there are relationships between aquatic environmental parameters and 
phytoplankton abundance. Diatom and dinoflagellate densities had negative relation with all aquatic 
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parameters during the Southwest Monsoon. In contrast to the Northeast Monsoon, the diatom and 
dinoflagellate densities had positive relation with ammonia, nitrate, orthophosphate and total dissolved 
phosphorus concentrations. 

 

Keywords : Phytoplankton, Patong Beach, Red tide phenomena  
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บทน า 
หาดป่าตองมีลกัษณะเป็นอ่าวโค้งกว้าง มีน า้ทะเลใส หาดทรายที่สวยงาม หาดยาวประมาณ  3 กิโลเมตร 

ตัง้อยูด้่านตะวนัตกของเกาะภเูก็ต อยูใ่นอ าเภอกะทู้  หา่งจากตวัเมืองภเูก็ต ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร 
(http://www.phuketcosmo.com/) เป็นหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุของภเูก็ต และเป็นชายหาดที่มีสิง่
อ านวยความสะดวก เช่น สถานที่พกั โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทน าเที่ยว ศูนย์การค้า แหล่งบนัเทิง และอื่น ๆ อีก
มากมาย ไว้คอยบริการแก่นกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ  

จากการรองรับกิจกรรมการทอ่งเที่ยวจ านวนมากท าให้หาดป่าตองประสบปัญหาการจดัการเร่ืองน า้เสียจาก
สถานประกอบการและบ้านเรือนที่มีจ านวนมากจนท าให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เช่น แพลงก์ตอนพืชเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วจนท าให้น า้ทะเลเปลีย่นสไีปตามชนิดเดน่ ปัจจุบนัหาดป่าตองเป็นหาดอนัดบัต้น ๆ ของเกาะภเูก็ต ที่มีการแจ้ง
การเกิดปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลี่ยนสี โดยแพลงก์ตอนพืชที่เป็นชนิดเด่น คือ Chaetoceros cf. socialis ซึ่งเป็นกลุ่ม 
ไดอะตอมขนาดเลก็จะท าให้น า้ทะเลมีสนี า้ตาลเข้ม การเกิดปรากฏการณ์น า้เปลี่ยนสีเกิดจากแพลงก์ตอนพืชบางชนิด
ได้รับธาตุอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมจึงเจริญเติบโตเพิ่มจ านวนขึน้
รวดเร็ว ท าให้น า้ทะเลมีสทีี่เปลีย่นไปตามสขีองแพลงก์ตอนที่มีปริมาณสงู (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) 

โครงการติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝ่ังทะเล ภายใต้ศูนย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังทะเลอนัดามนั กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เร่ิมด าเนินการเพื่อศึกษาติดตามสภาพแวดล้อมและ
มลภาวะในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเล จะช่วยให้เข้าใจสถานภาพสิ่งแวดล้อมชายฝ่ังในปัจจุบันและปัญหาที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคต เพื่อประโยชน์ในการหาแนวทางป้องกนัหรือจดัการปัญหาดงักลา่วได้ทนัเหตกุารณ์ (สถาบนัวิจยัและพฒันา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 2550) วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัในครัง้นี ้เพื่อติดตามตรวจสอบ
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชาคมของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง และติดตามการเกิดปรากฏการณ์
น า้ทะเลเปลีย่นส ีสามารถน าข้อมลูมาใช้ในการคาดการณ์เพื่อเฝ้าระวงัการเกิดปรากฏการณ์ดงักลา่ว 

 

วิธีการ 
1. พืน้ท่ีศกึษา  

เก็บตวัอย่างน า้ทะเลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต 
จ านวน 3 สถานี ระหวา่งละติจดู N 7๐52'0'' ถึง N 7๐54'0'' และลองจิจูด E 98๐16'0'' ถึง E 98๐20'0'' ดงัแสดงในภาพ
ที่ 1 โดยสถาน ีPT-1 คือ บริเวณคลองปากบางสะพานคอรัลบีช สถานี PT-2 บริเวณป้อมต ารวจซอยบางลา ซึ่งเป็นจุด
เก็บตวัอย่างที่อยู่บริเวณกลางอ่าวป่าตอง มีการใช้ประโยชน์กิจกรรมทางน า้อย่างหนาแน่น และสถานี  PT-3 บริเวณ
หน้าโรงแรมภเูก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
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ภาพที่ 1 แผนท่ีเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพชืและคณุภาพน า้จ านวน 3 สถานี บริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต 
 

2. วิธีการศกึษา 
 เก็บตวัอยา่งน า้ทะเลเพื่อศึกษาแพลงก์ตอนพืชและคณุภาพน า้ทกุ ๆ สองเดือนในช่วงน า้ทะเลขึน้สงูหรือช่วง
น า้ตาย ตัง้แต่เดือนตลุาคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 6 ปี การศึกษาแบ่งเป็น 2 ฤดู
มรสมุ ได้แก่ เดือนธันวาคม กุมภาพนัธ์ และเดือนเมษายน เป็นตวัแทนของฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (ฤดูแล้ง) 
เดือนตลุาคม มิถนุายน และเดือนสงิหาคม เป็นตวัแทนของฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (ฤดฝูน) เก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอน
พืชที่ระดบัผิวน า้ กรองน า้ทะเลปริมาตร 20 ลิตร ผ่านถงุกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร ใสใ่นขวด 
สชีาขนาด 150 มิลลลิติร เติมสารละลายฟอร์มาลนิให้ได้ความเข้มข้นสดุท้ายประมาณร้อยละ 2-3 น าไปวิเคราะห์ชนิด
และความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชด้วยการสุ่มนบัจ านวนพร้อมจ าแนกชนิดของแพลงก์ตอนพืชด้วยสไลด์นับ
แพลงก์ตอน (Sedgwick-Rafter counting slide) ความจุ 1 มิลลิลิตร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ 
(Compound microscope) โดยคูม่ือหลกัที่ใช้ประกอบการจ าแนก ได้แก่ หนงัสอืของลดัดา (2542), ลดัดาและโสภณา 
(2546), Cupp (1943), Fukuyo et al. (1990), Tomas (1996) และ Yamaji (1984) 
 ตรวจวดัปัจจยัทางกายภาพและเคมีของสิง่แวดล้อมในบริเวณที่เก็บตวัอยา่งบางประการ โดยใช้กระบอกเก็บ
น า้ชนิด Kemmerer Depth Sampler ขนาด 2 ลิตร ตรวจวดัปัจจยัภาคสนาม ได้แก่ อณุหภมูิน า้ทะเล ความเป็นกรด-
ดา่ง ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ และเก็บตวัอยา่งที่ระดบัความลกึ 0.5-1.0 เมตร ของทกุสถานีมาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบตัิการตามคู่มือ Strickland and Parson (1972) หาปริมาณตะกอนแขวนลอยในน า้ แอมโมเนีย ไนไตรท์ 
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ไนเตรท ไนโตรเจนรวม ออร์โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัสรวม พร้อมทัง้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นของ
แพลงก์ตอนพืชกลุม่หลกักบัปัจจยัสิง่แวดล้อมโดยโปรแกรมส าเร็จรูป CANOCO 
ผลและอภปิราย 
1. ชนิดและความหนาแนน่แพลงก์ตอนพืช 

จากการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช บริเวณหาดป่าตองระหว่างปี 2555-2560 พบว่ากลุ่มไดอะตอมมี
ปริมาณมากที่สดุ ร้อยละ 88 รองลงมา ได้แก่ กลุม่ไดโนแฟลกเจลเลต ร้อยละ 8 และกลุม่ไซยาโนแบคทีเรีย ร้อยละ 4 
ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) ประชาคมแพลงก์ตอนพืชประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช 2 ดิวิชัน่ 4 คลาส 74 สกุล โดยแบ่งเป็น 
คลาส Cyanophyceae 2 สกุล คลาส Bacillariophyceae 63 สกุล คลาส Dinophyceae 8 สกุล และคลาส 
Dictyochophyceae 1 สกลุ แพลงก์ตอนพืชสกุลที่พบได้ตลอดรอบการเก็บตวัอย่าง ได้แก่ Amphora, Chaetoceros, 
Gyrosigma Pleurosigma, Navicula และ Peridinium โดยสกุล Chaetoceros, Peridinium, Pseudo-nitzschia, 
Trichodesmium และ Thalassiosira เป็นสกลุเดน่ มีความหนาแนน่รวมสงูสดุเทา่กบั 3.2 x 106, 3.1 x 105, 2.0 x 105, 
1.5 x 105  และ 3.9 x 104 เซลล์ตอ่ลติร ตามล าดบั 

 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบของกลุม่แพลงก์ตอนพืชหลกับริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต ระหวา่งปี 2555-2560 
 

ช่วงฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ของปี พ.ศ. 2555-2560 พบแพลงก์ตอนพืช 2 ดิวิชั่น 4 คลาส 61 สกุล โดย
แบ่งเป็น คลาส Cyanophyceae 2 สกุล คลาส Bacillariophyceae 53 สกุล คลาส Dinophyceae 7 สกุล และคลาส 
Dictyochophyceae 1 สกุล แพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นเฉลี่ย 3.0 x 106 เซลล์ต่อลิตร กลุ่มไดอะตอมสกุล 
Chaetoceros เป็นสกลุเดน่ และพบวา่ในเดือนสงิหาคม ปี พ.ศ. 2557 พบความหนาแนน่สงูถึง 2.3 x 106 เซลล์ต่อลิตร 
ซึ่งเป็นการสะพร่ังของไดอะตอมชนิด Chaetoceros cf. socialis และช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพบ 
แพลงก์ตอนพืช 2 ดิวิชัน่ 4 คลาส 71 สกุล ซึ่งมากกว่าตวัอย่างที่เก็บในฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ โดยแบ่งเป็น คลาส 
Cyanophyceae 2 สกลุ คลาส Bacillariophyceae 60 สกลุ คลาส Dinophyceae 8  สกลุ และคลาส Dictyochophyceae 
1 สกุล แพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นเฉลี่ย 1.0 x 106 เซลล์ต่อลิตร กลุม่ไดอะตอมสกุล Chaetoceros พบเป็นสกุล
เดน่เช่นเดียวกบัในฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ยกเว้นตวัอย่างในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 กลุม่ไดโนแฟลกเจลเลต 
สกลุ Peridinium พบเป็นสกลุเดน่ มีความหนาแนน่รวม คือ 3.0 x 105 เซลล์ตอ่ลติร  

จากภาพที่ 3 แสดงความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุม่แพลงก์ตอนพืชหลกับริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต ในปี
พ.ศ. 2555-2560 พบวา่แพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดอะตอม มีความหนาแน่นเฉลี่ยสงูที่สดุตลอดการเก็บตวัอย่างในพืน้ที่นี ้
โดยสงูกวา่แพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดโนแฟลกเจลเลต และกลุม่ไซยาโนแบคทีเรียทกุสถานีเก็บตวัอย่าง นอกจากนีพ้บว่า
ในช่วงมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และช่วงมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2560 สถานี PT-2 และสถานี PT-3  
แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงกว่าแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม และกลุ่ม 
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ไซยาโนแบคทีเรีย เนื่องในปีดงักลา่วมีการสะพร่ังของไดโนแฟกเจตเลตมีผนงัเซลล์ (armored dinoflagellate) ชนิด 
Peridinium quinquecorne ตลอดพืน้ท่ีหาดป่าตองในช่วงเดือนเมษายน 
 สถานี PT-1 บริเวณคลองปากบางสะพานคอรัลบีช ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แพลงก์ตอนพืช  
มีความหนาแน่นรวมสูงกว่าช่วงมรุสมตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า 3.3 และ 1.8 x 105 เซลล์ต่อลิตร ตามล าดับ  
พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมสกุล Chaetoceros เป็นกลุ่มเด่นที่พบตลอดของการศึกษา ยกเว้นปี พ.ศ. 2556  
ช่วงมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ พบกลุม่ไซยาโนแบคทีเรียเป็นกลุม่เดน่ คือ สกลุ Trichodesmium 

สถานี PT-2 บริเวณป้อมต ารวจบริเวณซอยบางลา ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แพลงก์ตอนพืช 
มีความหนาแน่นรวมสงูกว่าช่วงมรุสมตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่า 2.3 x 106 และ 3.5 x 105 เซลล์ต่อลิตร ตามล าดบั  
พบกลุ่มไดอะตอม สกุล Chaetoceros เป็นกลุ่มเด่นที่พบตลอดของการศึกษา ยกเว้นปี พ.ศ. 2560 ช่วงมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่พบแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดโนแฟลกเจลเลตเป็นกลุม่เดน่ คือ สกลุ Peridinium  

สถานี PT-3 บริเวณหน้าโรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
แพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นรวมสงูกว่าช่วงมรุสมตะวนัตกเฉียงใต้ มีค่า 4.6 x 105 และ 3.9 x 105 เซลล์ต่อลิตร 
ตามล าดับ พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมสกุล Chaetoceros เป็นกลุ่มเด่นที่พบตลอดของการศึกษา ยกเว้นปี  
พ.ศ. 2560 ช่วงมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ พบกลุม่ไดโนแฟลกเจลเลตเป็นกลุม่เด่น คือ สกุล Peridinium เช่นเดียวกบั
สถาน ีPT-2 ซึง่เป็นการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชในช่วงเดือนเมษายน 2560 
2. คณุภาพน า้ 
 จากการตรวจวดัปัจจยัสิง่แวดล้อมบริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ
น า้ทะเลปี 2560 ประเภทคณุภาพน า้เพื่อการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคมุมลพิษ พบวา่ อณุหภมูิของน า้
มีคา่อยูร่ะหวา่ง 29.1-32.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 26-32 สว่นในหนึง่พนัสว่น ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ 4.29-
7.58 มิลลกิรัมตอ่ลติร คา่ความเป็นกรดดา่ง 7.93-8.14 ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน า้ 29.29-61.25 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
แอมโมเนีย 0.39-124.36 ไมโครกรัมไนโตรเจนตอ่ลติร ไนไตรท์ 0.03-1.71 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไนเตรท 0.12-
7.74 ไมโครกรัมไนโตรเจนตอ่ลติร ไนโตรเจนรวม 4.38-157.36 ไมโครกรัมไนโตรเจนตอ่ลิตร และออร์โธฟอสเฟต 0.13-
6.05 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสตอ่ลติร 
 จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นวา่ช่วงมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (SW) มีปริมาณแอมโมเนีย และไนเตรท สงูกว่าช่วง
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (NE) แต่มีปริมาณออร์โธฟอสเฟตต ่ากว่า และสถานี PT-1 บริเวณคลองปากบางสะพาน
คอรัลบีช มีปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟตสงูกวา่อีกทัง้สองสถานี เนื่องมาจากบริเวณจุดเก็บตวัอย่าง
ดงักลา่วได้รับผลกระทบจากน า้ทิง้จากบ้านเรือน รวมทัง้สถานประกอบการที่พกัและโรงแรมอาจจะมีการปลอ่ยน า้เสีย
ลงสูค่ลองและไหลลงสูท่ะเล 
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ภาพที่ 3 แสดงความหนาแนน่เฉลีย่ของกลุม่แพลงก์ตอนพชืบริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต (เซลล์ตอ่ลติร) ระหวา่งปี  
 พ.ศ. 2555-2560 (SW คือ มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้, NE คือ มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
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ภาพที่ 4 แสดงปริมาณเฉลีย่ธาตอุาหารในน า้ได้แก่ แอมโมเนยี ไนเตรท และออร์โธฟอสเฟตบริเวณหาดป่าตอง  
จงัหวดัภเูก็ต ระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2560  
(SW คือ มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้, NE คือ มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพลงก์ตอนพืชกบัปัจจยัสิ่งแวดล้อม 
 จากภาพที่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่หลกักบัปัจจยัสิ่งแวดล้อม
ทางน า้ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป CANOCO พบว่า ช่วงมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ความหนาแน่นของกลุม่ไดอะตอม และ 
ไดโนแฟลกเจลเลตมีความสมัพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย 
ฟอสฟอรัสรวม ไนโตรเจนรวม และออร์โธฟอสเฟต ความหนาแน่นของกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียปี พ.ศ. 2559 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางสอดคล้องกบัปริมาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ และไนเตรท  
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 ช่วงมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือความหนาแน่นของกลุม่ไดอะตอม ปี พ.ศ. 2556 2558 2559 และ 2560 มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางสอดคล้องกับปัจจยัสิ่งแวดล้อมหลายปัจจัย ได้แก่ แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสฟอรัสรวม และ  
ออร์โธฟอสเฟต แตม่ีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัความเค็มและความเป็นกรด-ดา่ง ความหนาแน่นเฉลี่ยของ
กลุม่ไดโนแฟลกเจลเลต และกลุม่ไซยาโนแบคทีเรีย ปี พ.ศ. 2556 2558 และปี พ.ศ. 2559 มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
สอดคล้องกบัปริมาณไนโตรเจนรวมและอณุหภมูิของน า้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 

ภาพที่ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่เด่นกบัปัจจยัสิ่งแวดล้อมทางน า้โดยโปรแกรม 
CANOCO (SW คือ มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้, NE คือ มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ, pH คือ ความเป็นกรด-ด่าง, 
TSS คือ ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน า้, TDN คือ ไนโตรเจนรวม และ TDP คือ ฟอสฟอรัสรวม) 

 

บทสรุป 
 แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสกุลเด่นบริเวณชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ Chaetoceros, Peridinium, 
Pseudo-nitzschia, Trichodesmium และ Thalassiosira ซึง่สว่นใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดอะตอม เช่นเดียวกบั
การศกึษาของจิรพร (2552) ท่ีท าการศกึษาการติดตามตรวจสอบชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝ่ังทะเล
รอบเกาะภูเก็ต พบว่าแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสกุลเด่น คือ Rhizosolenia, Trichodesmium, Chaetoceros และ 
Thalassiosira และการศกึษาแพลงก์ตอนพืชบริเวณรอบเกาะภเูก็ตระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 ของจิรพร (2558) พบ
แพลงก์ตอนพืชสกุล Chaetoceros, Skeletonema, Nitzschia และ Lithodesmium และกลุ่มไดอะตอมสกุล 
Chaetoceros พบเป็นสกุลเด่นทัง้สองฤดูกาล และพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมีค่าสูงในช่วงมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต้มากกวา่ช่วงมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 พบ
การสะพร่ังของไดอะตอมชนิด Chaetoceros cf. socialis และช่วงมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2560 พบการสะพร่ังของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Peridinium quinquecorne อยา่งไรก็ตามการสะพร่ังของแพลงก์ตอน
ดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบที่ชดัเจนตอ่สตัว์น า้ในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

SW NE 

diatom 
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คณุภาพน า้ทะเลทัง้สองช่วงมรสมุพบว่า อณุหภมูิของน า้ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ และค่า
ความเป็นกรด-ดา่งมีคา่ใกล้เคียงกนั ซึง่ในช่วงมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้พบวา่ ปริมาณไนไตรท์ ไนเตรท และแอมโมเนียสงู
กว่าช่วงมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่นเดียวกับการศึกษาของบุสยา (2559) ที่ท าการศึกษาการแพร่กระจายของ
แพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน า้ในพืน้ที่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวดัสรุาษฎร์ธานี และมีค่า
ปริมาณตะกอนแขวนลอย ปริมาณไนโตรเจนรวม และออร์โธฟอสเฟต ต ่ากว่าช่วงมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ แม้ว่า
คณุภาพน า้บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภเูก็ต โดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ก็ควรมีการติดตามและเฝ้าระวงั
อยา่งตอ่เนื่อง 
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ผลกระทบจากการปกคลุมด้วยขยะประเภทผ้าและอวนต่อปะการังโขด (Porites) 
The impact of discarded cloth and fishing net covering on hump corals (Porites) 

 

ทิพวิมล รัตนะวงวาล*, ลลติา ปัจฉิม และ นพรัตน์ อินฉ้วน 
Tipwimon Rattanaongwan*, Lalita Putchim and Nopparat Inchuan 
ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั จงัหวดัภูเก็ต 

 

บทคดัย่อ 

ศึกษาผลกระทบของขยะประเภทผ้าและอวนต่อปะการังโขด Porites บริเวณเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต 
ระหวา่งเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 โดยน าผ้าและอวนมาคลมุปะการังจ านวนอย่างละ 40 โคโลนี และเปิดออก
เมื่อครบ 3 วัน 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ และ 4 สปัดาห์ ครัง้ละ 8 โคโลนีในแต่ละประเภท บันทึกลักษณะ
กายภาพและติดตามการฟืน้ตวัของปะการังเป็นระยะเวลา 2 เดือนหลงัจากน าผ้าและอวนออก ผลการศกึษาพบอาการ
ผิดปกติทัง้หมด 9 แบบ ได้แก่ ฟอกขาว จดุชมพ ูสซีีด สีซีดร่วมกบัจุดชมพ ูแผลถลอก แผลถลอกร่วมกบัจุดชมพ ูสีเข้ม
กว่าสว่นปกติ เนือ้เยื่อหลดุ และตาย โคโลนีที่คลมุด้วยอวน 3 วนั มีความเสียหายน้อยที่สดุ (อาการผิดปกติ 2 แบบ 
และจ านวนแผล 31 จดุ) และฟืน้ตวัเร็วที่สดุ (ฟืน้ตวัได้ 100% ภายใน 1 เดือน) ในขณะท่ีผ้าท าให้เกิดแผลน้อยกว่าอวน
แต่มีพืน้ที่เสียหายมากกว่า และความเสียหายของปะการังจะเพิ่มขึน้ตามระยะเวลาที่ถูกผ้าปกคลุม จากเฉลี่ย 
3.4±2.3% ใน 3 วนัแรก เพิ่มขึน้เป็น 20.0±12.8% ใน 4 สปัดาห์ และหากไมต่ายก็จะใช้เวลาฟืน้ตวัมากกวา่ 2 เดือน 

 

ค าส าคัญ :  ขยะทะเล, ขยะในแนวปะการัง, ปะการังโขด, ฟอกขาว, การฟืน้ตวั 
 

Abstract 
The impact of discarded cloth and nylon nets on hump corals Porites was studied at Maiton 

Island, Phuket during April - July, 2017. Cloth and nylon nets were set up on 40 separate coral colonies for 
experiment and removed out after 3 days, 1 week, 2 weeks, 3 weeks and 4 weeks (n=8). Physical 
characteristics were recorded from visual observations and the recovery rate was monitored for 2 months. 
The results showed that there were in total 9 covering-related scars, i.e. bleaching, pink spots, pale, pale 
with pink spots, abrasion, abrasion and pink spots, darker color, tissue loss and death. The 3-day net 
covering showed the least damage (2 scar types and 31 spots) and the fastest recovery (100% recovering 
within a month). Although the number of scars on coral surface caused by cloth covering were less than 
those caused by nets, cloths caused more damaged to colony area. The average area of corals damaged 
by cloths increased over time, from 3.4±2.3% in the 3-day experiment to 20.0±12.8% in the 4-week 
experiment. The impacted corals either died or, otherwise took more than 2 months to recover.  
 

Keywords : Marine debris, Coral, Bleaching, Recover 
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บทน า 

ในปัจจุบนัขยะทะเลเป็นปัญหาระดบัโลกที่ทุกประเทศให้ความส าคญั อย่างไรก็ตามขยะทะเลที่ได้รับการ
ส ารวจและศึกษามากเป็นขยะตกค้างอยู่บนชายหาดและพืน้ที่ชายฝ่ัง ขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชายฝ่ัง  เช่น 
ในแนวปะการังนัน้มีอยู่อย่างจ ากดั จากการศึกษาที่ผ่านมาพบขยะที่ตกค้างบนพืน้ทะเลในหลายพืน้ที่รวมทัง้ในทะเล
อันดามันประเทศไทย โดยร้อยละ 60 - 90 เป็นเคร่ืองมือประมงหรืออุปกรณ์ตกปลา ได้แก่ เชือก เอ็น และอวน 
รองลงมาเป็นขยะที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว (ลลิตา ปัจฉิม, ยื่นสง่ในการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครัง้ที่ 6; 
Chiappone et al. , 2005; Melli et al. , 2017)  ขยะประเภทเค ร่ืองมือประมงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ 
สตัว์พืน้ทะเลและสร้างความเสียหายได้มากกว่าขยะประเภทอื่น (Bilkovic et al., 2014; Chiappone et al., 2005) 
โดยขยะเหลา่นีจ้ะตกค้างอยูใ่นทะเลและอาจนานเป็นทศวรรษ (Macfadyen, 2009) และสามารถถกูพดัพาให้ไปพนัติด
อยู่กับสตัว์พืน้ทะเล เช่น ปะการัง ฟองน า้ และดอกไม้ทะเล ได้มากกว่าร้อยละ 65 ของขยะที่พบ (Bergmann and 
Klages, 2012; Melli et al., 2017; Program, 2016) ซึ่งอาจท าให้ปะการังแตกหกัหรือเกิดการเสียดสีกบัโพลิป ท าให้
ปะการังออ่นแอและตายได้ในท่ีสดุ(Bavestrello et al., 1997; Rizzuto, 1983; Schleyer and Tomalin, 2000) อยา่งไร
ก็ตามแผลที่เกิดขึน้บนปะการังอาจฟืน้ตวัได้ ขึน้อยู่กับขนาดของแผลที่และความรุนแรงเกิดขึน้ (Bak et al., 1977; 
Bak, 1980) 

การศกึษาครัง้นีเ้พื่อติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปกคลมุของขยะทะเลประเภทอวนและผ้า ซึ่งเป็นขยะที่
มกัพบเสมอในแนวปะการัง ในระยะเวลาที่แตกต่างกนั โดยผลจากการศึกษาสามารถเป็นข้อมลูสนบัสนนุในการวาง
แผนการจดัการลดผลกระทบของขยะทะเลในแนวปะการังตอ่ไป 

 

วิธีการ 

ศึกษาผลกระทบของการปกคลมุด้วยผ้าและอวนต่อปะการังโดยการสุ่มเลือกปะการังโขด Porites จ านวน
ทัง้สิน้ 80 โคโลนี บริเวณแนวปะการังฝ่ังตะวนัออกของเกาะไม้ท่อน จงัหวดัภเูก็ต ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 
2560 ท าการคลมุปะการังด้วยผ้าขนหนู (n=40) และอวนไนล่อน (n=40) และโคโลนีที่ไม่คลมุเป็นชุดควบคมุ (n=4) 
(ภาพที่ 1) จากนัน้น าผ้าและอวนออกหลงัจากคลมุปะการังไปแล้วเป็นระยะเวลา 3 วนั 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 3 สปัดาห์ 
และ 4 สปัดาห์ จ านวนครัง้ละ 8 โคโลนีในทัง้สองชุดการทดลอง ดงัภาพที่ 1 และท าการบนัทึกลกัษณะอาการผิดปกติ
ภายนอกที่พบเป็นกลุม่ (ตารางที่ 1) รวมทัง้จ านวนและพืน้ท่ีของโคโลนีปะการังที่แสดงอาการผิดปกติต่าง ๆ จากนัน้ใช้
โปรแกรม Statistics Package for Social Science (SPSS) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพืน้ที่
ผิดปกติ และค่าเฉลี่ยของพืน้ที่ตายระหว่างโคโลนีที่ถูกปกคลมุด้วยผ้าและอวนในระยะเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึง
อิทธิพลร่วมของประเภทขยะ และระยะเวลาที่ถกูขยะปกคลมุที่มีต่อค่าเฉลี่ยของพืน้ที่ผิดปกติและที่มีต่อพืน้ที่ตายของ
ปะการัง โดยทดสอบความเป็นการกระจายแบบปกติ และความเท่ากนัของค่าความแปรปรวน ด้วย Levene's Test 
และท าการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way analysis of variance, 
ANOVA) และ Turkey’s Honestly Significant Different (HSD) 
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ภาพที่ 1 ลกัษณะของปะการังทีท่ าการศกึษาผลกระทบจากการปกคลมุของขยะประเภทผ้า (ก) และอวน (ข) 
 

ผลและอภปิราย 

หลงัจากน าผ้าและอวนที่ปกคลมุปะการังออก พบว่าปะการังในสว่นที่ถกูปกคลมุมีลกัษณะอาการผิดปกติ
จ านวนทัง้สิน้ 9 แบบ ได้แก่ ฟอกขาว สซีีด สซีีดร่วมกบัจดุชมพ ูแผลถลอก แผลถลอกร่วมกบัจุดชมพ ูสีเข้มบริเวณสว่น
ที่ปกคลมุ จดุชมพ ูเนือ้เยื่อหลดุ และตาย (ตารางที่ 1) จ านวนแผลแต่ละรูปแบบที่ปรากฏบนปะการังมีความแตกต่าง
กนัระหว่างผ้าและอวน ดงัภาพที่ 2 แผลที่เกิดจากอวนสว่นใหญ่เป็นแผลถลอกและจุดชมพเูนื่องจากการเสียดสีของ
อวนกบัก้อนปะการัง (Bavestrello et al., 1997; Rizzuto, 1983; Schleyer and Tomalin, 2000) ในขณะที่แผลที่เกิด
จากผ้าส่วนใหญ่เป็นแผลซีดและฟอกขาว เนื่องจากผ้าบดบังแสงและปะการังไม่สามารถสงัเคราะห์แสงได้ (Bak, 
1980) เป็นที่สงัเกตว่าจ านวนแผลเพิ่มขึน้ตามระยะเวลาที่ขยะปกคลมุ (Asoh et al., 2004) ตัง้แต่ 3 วนั จนถึง 3 
สปัดาห์ ก่อนที่จะลดลงในสปัดาห์ที่ 4 (ภาพที่ 2) เมื่อพิจารณาพืน้ท่ีที่แสดงอาการผิดปกติของปะการังจากการปกคลมุ
ด้วยผ้าและอวน พบวา่เพิ่มขึน้ตามระยะเวลาที่ถกูปกคลมุ อาจเนื่องมาจากแผลเล็กในช่วงแรกมีขนาดใหญ่ขึน้จนรวม
เป็นพืน้ที่เดียวกัน (ภาพที่ 3) จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพืน้ที่ผิดปกติ และพืน้ที่ตายระหว่าง
โคโลนีที่ถกูปกคลมุด้วยผ้าและอวนในระยะเวลาที่แตกต่างกนั (ตารางที่ 2) พบว่า ประเภทของขยะและระยะเวลาที่
ขยะปกคลมุมีผลต่อพืน้ที่ที่เกิดความผิดปกติและพืน้ที่ตายของปะการังอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งประเภทของขยะ และระยะเวลาที่ถกูปกคลมุที่สง่ผลตอ่พืน้ท่ีที่เกิดความผิดปกติของปะการัง 
(p>0.05) แต่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างประเภทของขยะ และระยะเวลาที่ถูกปกคลมุที่ส่งผลต่อพืน้ที่ตายของปะการังที่ 
(p<0.01) โดยพืน้ที่ส่วนที่ผิดปกติของปะการังที่ปกคลุมด้วยผ้าและอวนเพิ่มขึน้ตามระยะเวลา ส่วนพืน้ที่ตายของ
ปะการังที่ปกคลมุด้วยผ้าเพิ่มขึน้ตามระยะเวลาที่ถูกปกคลมุ แตกต่างจากพืน้ที่ตายของปะการังที่ปกคลมุด้วยอวน 
(ภาพที่ 3) ทัง้นีอ้าจเนื่องจากอวนมีช่องวา่งท าให้ผิวสมัผสักบัปะการังตา่งจากผ้าที่สมัผสัแนบไปกบัปะการัง ยิ่งไปกว่า
นัน้พบวา่พืน้ท่ีการตายของปะการังยงัเพิ่มขึน้แม้จะน าผ้าคลมุออกแล้ว (ภาพที่ 4) ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากเนือ้เยื่อปะการัง
บริเวณที่เป็นแผลนัน้มีความออ่นแออยูแ่ละอาจตายตามไปบางสว่น พืน้ท่ีการตายของปะการังมากที่สดุพบในโคโลนีที่
ปกคลมุด้วยผ้าโดยมีพืน้ที่ที่ตาย 60% ของพืน้ที่ที่ถูกผ้าคลมุ ผลการศึกษานีชี้ใ้ห้เห็นว่า  แผลขนาดเล็กที่เกิดขึน้ใน
ช่วงแรกอาจขยายพืน้ที่สร้างความเสียหายให้ปะการังมากขึน้จนสง่ผลให้ปะการังตายได้ (Bak, 1977; Bak, 1980) 
อย่างไรก็ตามอาการที่เกิดขึน้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ที่แม้จะถูกปกคลุมด้วยขยะประเภทเดียวกัน  และ
ระยะเวลาการปกคลมุที่เท่ากันเนื่องจากการรัดตึงของขยะ กระแสน า้อาจท า ให้การรัดตึงของขยะในแต่ละกรณีมี
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ลกัษณะไม่เหมือนกนั จึงท าให้เกิดเป็นแผลที่แตกต่างกนัออกไป รวมถึงความขรุขระของปะการัง ปะการังแม้ถกูคลมุ
ด้วยผ้าทัง้โคโลนีแตอ่าจมีบางสว่นท่ีได้รับผลกระทบน้อย คือสว่นท่ีไมไ่ด้สมัผสัโดยตรงกบัผ้า 
 

บทสรุป 
แม้ว่าการศึกษาขยะทะเลจะได้รับความสนใจมากขึน้ในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงรูปแบบการ

ตอบสนองของปะการังเมื่อได้รับการรบกวนจากขยะทะเล ครัง้นีเ้ป็นการรายงานลกัษณะและปริมาณการเกิดความ
เสยีหายของปะการังที่เกิดจากการปกคลมุของขยะครัง้แรกในประเทศไทย ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่าขยะแต่ละประเภท
สร้างความเสียหายให้แก่ปะการังได้มากขึน้ตามระยะเวลาที่ขยะปกคลมุ ดงันัน้การจ ากดัและก าจัดขยะที่ตกค้างใน
แนวปะการังจึงมีความส าคญัตอ่การป้องกนัความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กบัปะการังได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามนั กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่สนับสนุนงบประมาณการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ ร่วมด าเนินงานทุกท่าน รวมถึง
นางสาวอามานี สะเเม และนางสาวนรุไอนี บือราเฮง จากมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาที่ให้ความช่วยเหลือในการเรียบ
เรียงข้อมลู 
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ตารางที่ 1 ภาพตวัอยา่งลกัษณะอาการผิดปกติทัง้ 9 รูปแบบท่ีพบบนปะการังหลงัจากคลมุด้วยอวนและผ้า 
อาการ  อาการ  

1. ฟอกขาว (Bleaching) 

หมายถงึ ส่วนท่ีซีดขาว หรือ

ระดบัสีลดลงจนถงึระดบั 1 

ตามแผ่นเทียบสีปะการัง   

(Coral Health Chart) 

(Marshall N.J., 2012) 
 

6. ตาข่ายเข้ม (Dark brown) 

หมายถงึ ส่วนท่ีโดนปกคลมุมีสี

ท่ีเข้มกว่าส่วนท่ีได้รับแสง พบ

เฉพาะชดุการทดลองคลมุด้วย

ตาข่าย  

2. ซีด (Pale) 

หมายถงึ ส่วนท่ีระดบัสีของ

ลดลง หรือสีซีดต ่ากว่าส่วนท่ี

สขุภาพดี แตไ่ม่ต ่ากวา่ระดบั 2 

ตามแผ่นเทียบสีปะการัง 

(Coral Health Chart)  

7. ฟอกขาวและเนือ้เย่ือ
หลุด (Bleaching and tissue 
loss) 

หมายถงึ ส่วนท่ีซีดขาวและ

เนือ้เย่ือหลดุร่อน 

 

3. ซีดและจุดชมพู (Pale and 
pink spots) 

หมายถงึ ส่วนท่ีโดนเสียดสีมี

การฟอกขาวร่วมกบัการสร้างสี

ท่ีผิดปกติหรือจดุชมพอูยู่

บริเวณขอบหรือกลางแผล 
 

8. จุดชมพู (Pink spots) 

หมายถงึ ส่วนท่ีปะการัง

เปล่ียนเป็นสีชมพ ูซึง่มีลกัษณะ

เป็นจดุ 

 

4. ถลอก (Abrasion) 

หมายถงึ แผลท่ีเกิดจากการ

เสียดสีท าให้โครงสร้างหินปนู

ถลอก อาจถลอกบริเวณผิว

เล็กน้อยหรือเป็นรอยแผลบาด

ลกึ 
 

9. ตาย (Dead) 

หมายถงึ ส่วนท่ีไม่มีชีวติ อาจ

เหน็เป็นโครงสร้างหนิปนูสีขาว 

หรือมีสาหร่ายขึน้ปกคลมุ 

 

5. ถลอกและจุดชมพู 
(Abrasion and pink spots) 

หมายถงึ ส่วนท่ีโดนเสียดสีเกิด

เป็นแผลถลอก ซึง่ท าลาย

โครงสร้างหนิปนูจนเป็นร่องลกึ 

และเกิดจดุชมพู  
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ภาพที่ 2 จ านวนรวมของแผลในแตล่ะลกัษณะทีเ่กิดบนโคโลนีปะการังหลงัจากคลมุด้วยผ้าและอวนเป็นระยะเวลา

ตา่งกนั 
 

 
ภาพที่ 3 พืน้ท่ีของโคโลนีปะการังที่ได้แสดงอาการผิดปกติหลงัจากถกูคลมุด้วยผ้าและอวนเป็นระยะเวลาตา่งกนั 
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ภาพที่ 4 พืน้ท่ีของโคโลนีปะการังที่ตายหลงัจากปกคลมุด้วยผ้าและอวนในระยะเวลาที่แตกตา่งกนั 
 

ตารางที่ 2 ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ของพืน้ท่ีผิดปกติและพืน้ท่ีตายระหวา่งโคโลนีท่ีถกูปกคลมุด้วยผ้าและอวน 
 ในระยะเวลาที่แตกตา่งกนั โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)  

 แหล่งความแปรผัน องศาความ 
เป็นอสิระ 

(df) 

ค่าเฉลี่ย
ก าลังสอง 

F p-value 

พืน้ทีผิ่ดปกติ ประเภทขยะ 1 1776.613 6.771 0.011 

 ระยะเวลาปกคลมุ 4 7253.781 27.647 <0.000 

 ประเภทขยะ*ระยะเวลาปกคลมุ 4 508.581 1.938 0.114 

พืน้ทีต่าย ประเภทขยะ 1 174.050 5.750 0.019 

 ระยะเวลาปกคลมุ 4 302.206 9.983 <0.000 

 ประเภทขยะ*ระยะเวลาปกคลมุ 4 128.519 4.246 0.004 
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MF001R 

การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
The development of dugong conservation by the community of  

Libong Island, Kantang District, Trang Province 
 

ศภุพร เปรมปรีดิ์1, ทิพย์อสุา แสงสวา่ง2,*, สเุทพ ขนัชยั2 และ สวุิทย์ สารสทิธ์ิ2 
Supaporn Prempree1, Tipusa Sangsawang2,*, Suthep Kanchai2 and Suwit Sarasit2 

1ศูนย์ปฏิบติัการอทุยานแห่งชาติทางทะเลที ่3 จ.ตรงั, 2ทีมผู้พิทกัษ์ดหุยงเกาะลิบง จ.ตรงั 
 

บทคดัย่อ 
จากการศกึษาวิจยัเพื่อค้นหาแนวทางการอนรัุกษ์พะยนูและหญ้าทะเลที่เหมาะสม โดยทีมผู้พิทกัษ์ดหุยงซึ่งเป็น

ชาวบ้านและเยาวชนบนเกาะลิบงได้รวมตวักนัท าการศึกษาหาข้อมลู และสร้างการมีสว่นร่วมทัง้ระดบัเดียวกนัและระดบั
เหนือชุมชน เป็นการท างานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานราชการกับทีม เสมือนเป็นมิติใหม่ในการด าเนินงาน
อนุรักษ์ การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนผ่านการเล่าเร่ืองราวจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู้ จากหลากหลาย
ประสบการณ์เรียนรู้ สัง่สมและถ่ายทอดสืบต่อกนัมาตัง้แต่อดีต เพื่อปลกูฝังความเช่ือเก่ียวกบัพะยูนให้ชาวบ้านได้เข้าใจ 
ส านึกและตระหนกัในการรักพะยูน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในพืน้ท่ีและเป็นศูนย์รวมในการจัดการอย่างไรให้พะยูน
ปลอดภยั ด้วยการจัดท ากฎกติกาชุมชน ปฏิทินชีวิตพะยนูโดยคนในชุมชนเอง รวมถึงสิทธิของคนในชุมชนในการช่วยกัน
ปกป้อง คุ้มครองสตัว์สงวนนี ้และเห็นความส าคญัเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ เกิดการช่วยเหลือ ชีแ้จง สื่อสาร ส่งต่อข้อมูลเป็น
เบาะแส มีสว่นร่วมในการดแูล ปกป้องพะยนู หญ้าทะเลและระบบนิเวศทางทะเลอยา่งจริงจงัและเข้มแข็งตอ่ไป  

 

ค าส าคัญ : พะยนู, แหลง่หญ้าทะเล, เกาะลบิง, ทีมผู้พิทกัษ์ดหุยง 
 

Abstract 
Several trends from the situations on dugongs during the past one year has been promoting to 

conserve dugongs and marine plants since cut off the dugong’s fang smuggling for decorations and lots 
of seagrass seeds collecting for research into the conservation of seagrass beds. National Human Rights 
Defenders and the general public was assisted the general public to recognize the authority by seriously 
brainstorming about sustainable conservation and protection of dugongs. Additionally, the Dugong 
Guardians has been appointing as representatives of local people in Libong Island as volunteers to do 
research and create community participation by learning their folk wisdoms from generation to generation. 
Preservation with community rules and dugong’s life calendar by local people as attendance in the 
dugong health care, determining the dugong zones and marine ecosystems conservation which should be 
continued and helped the Dugong Guardians community stronger. 
Keywords : Dugong, Seagrass beds, Libong Island, Dugong Guardians 
 

*Corresponding author. E-mail : mnpic-trang@hotmail.com 



257 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

บทน า 

“พะยูนและหญ้าทะเล” กลายเป็นวาระแห่งชาติที่กรมอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้ประกาศไว้เมื่อวนัที่ 16 
ตลุาคม 2560 เนื่องจากสถานการณ์เก่ียวกบัพะยนูในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีกระแสต่างๆ ออกมามากมายและต่อเนื่อง 
ทัง้เร่ืองของการอนุรักษ์ การส ารวจ จ านวนพะยูน การลกัลอบตดัเขีย้ว การท าประมงผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบถึง
ความเป็นอยู่ของพะยนู รวมถึงการรุกล า้พืน้ที่หญ้าทะเลทัง้โดยการเก็บเมล็ดพนัธุ์ จากการศึกษาวิจยัเพื่อค้นหาแนว
ทางการอนุรักษ์พะยูนที่เหมาะสม ตลอดช่วงเวลาของการด าเนินงานได้สร้างการเรียนรู้ร่วมกันทัง้คนบนเกาะลิบง 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และสงัคมวงกว้าง  

เกาะลิบงมีพะยนูมากที่สดุในประเทศไทย เพราะเป็นพืน้ที่ที่มีหญ้าทะเลอดุมสมบรูณ์หลายชนิด หญ้าทะเล
ในประเทศไทยมีทัง้หมด 13 ชนิด ส ารวจบริเวณเกาะลิบง พบ 12 ชนิด อีกทัง้ยงัพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของ
พะยนูจ านวนมาก บริเวณอา่วดหุยง และหน้าเขาบาตปูเูต๊ะ พะยนูเป็นสตัว์ที่ช่วยเหลอืตวัเองไมไ่ด้ ไมม่ีอนัตรายส าหรับ
สิง่มีชีวิตอื่น หลายครัง้ที่ชาวบ้านพบว่าพะยนูมวัแต่กินหญ้าเพลินจนกลบัลงน า้ไม่ทนั เกยตืน้ จนชาวบ้านต้องช่วยกนั
พาลงน า้ แต่ส่วนใหญ่พะยูนเสียชีวิตเพราะติดเคร่ืองมือประมง เช่น อวนปลาหมึก ไม้กระทุ้ งน า้ อวนปลากระเบน  
เบ็ดราไว สถานการณ์พะยูนและหญ้าทะเลในบริเวณดังกล่าวจึงน่าเป็นห่วง หลายปีที่ผ่านมามีนักวิจัยจาก  
ประเทศญ่ีปุ่ น และของไทยให้ความสนใจ ต่างมีความพยายามหาค าตอบเก่ียวกับวงจรชีวิตของพะยูน เพื่อน าไปสู่ 
การอนรัุกษ์ พยายามติดสญัญาณติดตามหรืออปุกรณ์ติดตามตวัพะยนูเพื่อหาที่อยูอ่าศยั พฤติกรรม เส้นทางการหากิน 
การผสมพนัธุ์ การออกลกู แตก่ารกระท าตา่งๆ อาจท าให้พะยนูบาดเจ็บ หรือรบกวนการด ารงชีวิตจากการติดสญัญาณ
ติดตาม อีกทัง้ผลการวิจยัแตล่ะครัง้ชุมชนไม่มีสว่นรับรู้ บางสถานการณ์เกิดเหตกุารณ์พะยนูตาย ข้อมลูที่ออกมาทาง
สือ่ท าให้ชาวบ้านตกเป็นจ าเลยวา่เป็นคนท าพะยนูตาย ซึง่จากเหตกุารณ์ดงักลา่วชาวบ้านในพืน้ท่ีควรท่ีจะได้รับรู้ข้อมลู
ต่างๆ ที่เกิดขึน้อย่างมีส่วนร่วมโดยการศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบภูมิปัญญา และความสมัพันธ์
ระหว่างคนกับพะยูนและแนวทางการอนุรักษ์พะยูน โดยชุมชนเกาะลิบง อีกทัง้เพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ของ
สมาชิกในชมุชนเกาะลบิงในการอนรัุกษ์พะยนู และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังตอ่ไป 

 

วิธีการ 
 ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทัง้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการส ารวจ เพื่อค้นหาค าตอบในการด ารงไว้ซึ่ง
หญ้าทะเล ความสมบรูณ์ของแหลง่อาหารพะยนูและสตัว์ทะเลอื่นๆ จึงต้องใช้รูปแบบการวิจยัที่ผสมผสาน รวมทัง้การ
น างานวิจยัของหนว่ยงานอื่นมาอ้างอิงเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การท างานของทีมวิจยั เช่น ร่องรอยเส้นทางการหากินของ
พะยูน แหล่งหญ้าทะเล จ านวนพะยูนที่ได้จากการส ารวจ หรือการบินส ารวจ โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็น  
แกนน าของชาวบ้านบนเกาะลิบงซึ่งจะมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอนในการด าเนินงานของงานวิจัยในครัง้นี ้นอกจากนี  ้
ยงัมีกลุม่เยาวชนที่มีใจอาสารักบ้านเกิดรักพะยนูเข้ามาเป็นทีมเรียนรู้  
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งานวิจยัในครัง้นีท้ าการศกึษาในพืน้ท่ีเกาะลบิง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง จ านวน 4 หมู่บ้าน มีกลุม่เป้าหมาย
คือ คนบนเกาะ ผู้น า ผู้ประกอบอาชีพประมง ผู้ที่เคยได้สมัผสัหรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัพะยนู  
โดยการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูหลากหลายวิธี เช่น การท าแบบสอบถาม สมัภาษณ์รายบคุคล รายกลุม่ 
บนัทึกรายละเอียด ข้อมูล ค าพูด ภาพถ่าย การสงัเกตเชิงวิเคราะห์ การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งข้อมูลที่สรุป และ
วิเคราะห์นัน้ได้ต้องผา่นการประชมุร่วมกนัอยูห่ลายครัง้ เป็นขัน้ตอนการศกึษาตามล าดบั ดงันี ้

 การศกึษาดงูาน ศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั จงัหวดัภเูก็ต 

 การศกึษา ภมูิปัญญา ความรู้ เร่ืองเลา่เก่ียวกบัพะยนูจากคนเฒา่คนแก่ในชมุชน และจ านวนการตาย สาเหตุ
การตายของพะยนูในอดีตจนถึงปัจจบุนั 

 จดัตัง้เวทีเพื่อเก็บข้อมลู ผู้ท าประมง วิธีการ เคร่ืองมือ แหลง่ที่ท าประมง ของคนบนเกาะ 

 การส ารวจและสงัเกตจุดที่เคยพบพะยูน และที่ยังคงพบพะยูน แหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร เส้นทางการกิน  
ระดบัน า้ พฤติกรรมพะยูน (การหากิน การนอน การผสมพันธุ์  การเลีย้งลูก การอยู่ร่วมฝูง พฤติกรรมต่อ
มนษุย์) 

 การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม 

 การศกึษากฎหมาย พระราชบญัญตัิที่เก่ียวข้อง 

 อบรมเสริมศกัยภาพทางน า้ให้กบัผู้พิทกัษ์ทางทะเล 

 จดัตัง้เวทีเพื่อชีแ้จงและน าเสนอข้อมลูตอ่ชมุชน ทัง้ 4 หมูบ้่าน 

 จดัตัง้เวทีประชาคมกลุม่เลก็ 

 ตรวจสอบข้อมลู 

 จดัตัง้เวทีเพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมลูชมุชนและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบตัิการอนรัุกษ์ 
ในการวิจยันีผู้้วิจยัใช้กระบวนการท างานแบบมีสว่นร่วมเป็นหลกัคือ วางแผนร่วม ปฏิบตัิการร่วม สรุปผลร่วม 

ถอดบทเรียนร่วม การเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการจดบนัทึก น ามาเรียบเรียง กลัน่กรองอีกครัง้ และให้ที่ปรึกษาหรือให้
เจ้าหน้าที่ช่วยกลัน่กรองเป็นล าดบัสดุท้าย วิธีการเก็บข้อมลู เช่น ลงพืน้ท่ี ท าแบบสอบถาม สมัภาษณ์ เวที ประชุมกลุม่
ย่อย ส ารวจ สงัเกต เมื่อได้ข้อมลูน ามาสรุปประมวลให้เห็นภาพโดยใช้แผนที่ อาทิ แผนที่วิถีชีวิตชุมชน แผนที่การพบ
เห็นพะยนูตามฤดกูาลตา่งๆ และแผนที่ทิศทางลมของชาวประมงเกาะลิบง ซึ่งท าให้เห็นภาพได้ชดัเจนขึน้ ซึ่งมีการน า
แผนที่ดงักล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดประชุมเพื่อสร้างการเรียนรู้กบัคนในชุมชนได้ง่าย การท าประชาคมหมู่บ้าน  
เพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์การจดัท าโซนนิ่งแนวอนรัุกษ์ตอ่ไป 
 

ผลและอภปิราย 
 จากการสมัภาษณ์และเก็บข้อมูลผู้ ใช้ประโยชน์ทางทะเลในพืน้ที่เป้าหมาย (รอบอ่าวดุหยง) กลุ่มตวัอย่าง 
100 ตวัอย่าง พบว่า ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพบริเวณอ่าวดหุยงมากที่สดุ (ภาพที่ 1) บริเวณที่
ชาวบ้านประกอบอาชีพ คือ โซน 4 (บริเวณโซนที่ไม่ได้อยู่ในแนวเขตอนุรักษ์) จ านวน 70 คน รองลงมา คือ โซน 1 
(แหลมจโูหย-อา่วทุง่จีน) มี จ านวน 21 คน และ โซน 3 (สะพานหลกีภยั-หวัแหลม) มีจ านวน 12 คน โซน 2 (อ่าวทุ่งจีน-
สะพานหลีกภยั) จ านวน 11 คน และจากการสอบถามข้อมูลที่ได้สว่นใหญ่ชาวบ้านในพืน้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใน
บริเวณโซนที่มีพะยนู (อา่วดหุยง) สว่นใหญ่จะเป็นคนจากนอกพืน้ที่เข้ามาหากิน ชาวบ้านบนเกาะที่ประกอบอาชีพใน
บริเวณดังกล่าวจะหาหอยชักตีน หาปลิงเป็นส่วนใหญ่เท่านัน้ จากข้อมูลเห็นได้ว่าเราสามารถกันแนวเขตอนุรักษ์
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บริเวณอา่วดหุยงได้โดยไมส่ง่ผลกระทบกบัการประกอบอาชีพของคนบนเกาะ และสว่นใหญ่ชาวบ้านมีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ เห็นด้วยกับการกันโซนบริเวณอ่าวดุหยง อีกทัง้จากการปรึกษานักวิชาการ การอบรม  
และการลงส ารวจพืน้ที่จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดข้อมลูส าหรับน าไปใช้ในการเปิดเวทีย่อย เวทีประชาคม
หมูบ้่าน และเวทีสญัจรหวัหน้าสว่นราชการท่ีจดัขึน้บนเกาะ ท าให้ชาวบ้านตระหนกัถึงความส าคญัของการช่วยกนัดแูล
ทรัพยากรบนเกาะ ซึ่งน าไปสู่การก าหนด กฎ กติกาของชุมชนและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการอนุรักษ์
พะยนู (ผา่นกระบวนการทบทวนกฎกติกาหลายรอบ) ก าหนดโซนพิเศษ เพื่อการป้องกนัการรุกล า้ ซึ่งอาจท าอนัตราย
ตอ่พะยนู ร่วมกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง น าองค์ความรู้จากภมูิปัญญาที่ได้มาเป็นข้อมลูและน าไปท าแผนที่และ
ปฏิทินชมุชน สร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน รวมไปถึงชาวบ้านและผู้ที่สนใจ ทัง้ในและนอกพืน้ท่ีเกาะลบิง  

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงต าแหนง่โซนนิง่การวางทุน่ และแผนภมูิจ านวนการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านบริเวณอ่าวดหุยง  
 เกาะลบิง 
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ภาพที่ 2 แผนท่ีการพบเห็นพะยนูตามฤดกูาลตา่ง ๆ บริเวณเกาะลบิง (โดยภมูิปัญญาชาวบ้าน) 
 

 จากข้อมลูดงักลา่วท าให้ได้รู้ถึงระบบภมูิปัญญาและความสมัพนัธ์ระหวา่งคนและพะยนูอยา่งเห็นได้ชดั ไมว่า่
การบอกเร่ืองราวเก่ียวกบักระแสทิศทางลมที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน การน าความรู้ที่ได้จากการ
ประสบพบเจอในชีวิตประจ าวนัในการประกอบอาชีพได้น ามาสูก่ารรวบรวมองค์ความรู้ที่มีของแต่ละคนมาถ่ายทอด
เร่ืองราว รวมเป็นเร่ืองเดียวกนั เช่น การท าปฏิทินพะยนู (ภาพท่ี 2) การท าปฏิทินวิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนบนเกาะ
ให้ได้รู้ถึงที่มาที่ไป กิจกรรมที่ท าร่วมกนัเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคนบนเกาะด้วยกนัเอง และคนกบัพะยนูที่เป็น
เร่ืองเลา่จากภมูิปัญญาที่ได้จากการสมัภาษณ์หลายตอ่หลายครัง้จนเป็นเร่ืองราวที่เคยได้ยินและเร่ืองราวที่ไมเ่คยทราบ
มาก่อนเก่ียวกบัพะยนู ข้อมลูเหลา่นีไ้ด้ถูกน ามาจดัระบบให้อยู่เป็นเร่ืองราวที่สามารถจบัต้องได้ สิ่งเหลา่นีจ้ึงเป็นสิ่งที่
ตอบโจทย์ได้อยา่งไมก่งัขาเลยวา่คนเกาะลิบงมีความสมัพนัธ์กบัพะยนูและทรัพยากรบนเกาะลิบงมาตัง้แต่บรรพบรุุษ
โดยมิอาจแยกจากกนัได้  
 

บทสรุป 
นบัตัง้แต่ทีมพิทกัษ์ดุหยงซึ่งเป็นชาวบ้านและเยาวชนบนเกาะลิบงได้รวมตวักันและท าการศึกษาหาข้อมูล 

พร้อมๆ กับการสร้างการมีส่วนร่วมทัง้ระดบัเดียวกันและระดบัเหนือชุมชน เปิดการท างานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
หนว่ยงานราชการ ทีมได้รับความร่วมมืออยา่งดี ถือได้วา่เป็นมิติใหมใ่นการสร้างการร่วมมือ ร่วมกนัด าเนินงานอนรัุกษ์
อย่างจริงจัง การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชน สร้างการเรียนรู้ผ่านการเล่าเร่ืองราวจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ความรู้จากหลากหลายประสบการณ์เรียนรู้ สัง่สมและถ่ายทอดสืบต่อกนัมาตัง้แต่อดีต เพื่อปลกูฝังความเช่ือเก่ียวกบั
พะยนูให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ส านึกและตระหนกัในการรักษ์พะยนู สร้างการมีสว่นร่วมของคนในพืน้ที่และเป็นศนูย์รวม 
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ในการจดัการอย่างไรให้พะยนูปลอดภยั โดยการจดัท ากฎกติกาชุมชนและปฏิทินชีวิตพะยนูโดยคนในชุมชนเอง และ
สทิธิของคนในชมุชนในการช่วยกนัปกป้อง คุ้มครองสตัว์สงวนชนิดนี ้และเห็นความส าคญัเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ เกิดการ
ช่วยเหลอื ชีแ้จง สือ่สาร สง่ตอ่ข้อมลู เป็นเบาะแส มีสว่นร่วมในการดแูล ปกป้องพะยนู 

ชาวบ้านจึงเร่ิมตระหนกัและอาสาเข้ามามีสว่นร่วมในการเรียนรู้เพื่อปกปักษ์ พิทกัษ์สิทธิของตวัเองในฐานะ
คนเกาะลิบงที่จะต้องสืบทอดภมูิปัญญา ความรู้ การประกอบอาชีพ รวมถึงการดูแลทรัพยากร พะยนูและสตัว์ทะเล 
หายากอื่นๆ ในอนาคตของเกาะลิบงอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบัพะยูนและระบบนิเวศหญ้าทะเล ที่จดัการโดยคน
ในชุมชน สามารถเปิดให้นกัเรียน นกัศึกษา ผูที้่สนใจ เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกบัพะยูน น าไปสูค่วามยัง่ยืน
มากกว่าการให้นกัวิชาการ หรือนกัวิจัยจากที่อื่นมาศึกษา เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ท าให้คนบนเกาะลิบงได้เรียนรู้
ร่วมกนัเป็นอยา่งมาก บทเรียนส าคญัท าให้ต้องลกุขึน้มาปกป้องร่วมกนั ในอนาคตคาดหวงัว่าคนเกาะลิบงจะสามารถ
เร่งรัดให้เกิดความคุ้มครองเชิงพืน้ท่ี สร้างเครือขา่ยการอนรัุกษ์พะยนูบนเกาะลิบงอยา่งเป็นธรรมชาติ และมีสว่นร่วมให้
มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึน้ รวมถึงพืน้ที่ที่ เก่ียวข้องทางทะเลที่ใกล้เคียงหรืออื่นๆ จะได้ร่วมกันเป็นผู้ ดูแลพะยูน  
หญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเลอยา่งจริงจงั เข้มแข็งตอ่ไป  
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การจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชนชายฝ่ังทะเลอันดามัน:  
ความเป็นมาสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต 

Community based mangrove forest management by 4 Andaman coastal  
communities participation: Background, current situation and  

challenges in the future. 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนีมุ้่งศึกษาความเป็นมา สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นความท้าทายอนาคตของ
จัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพืน้ที่ชุมชนชายฝ่ัง 4 แห่งในจังหวดัภูเก็ต พงังาและตรัง ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2560 โดยวิธีการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องจ านวน 94 คน พบว่าแรงกดดนัที่ท าให้ชุมชนเข้ามาร่วม
จดัการป่าชายเลนเกิดจากการที่รัฐให้สมัปทานเผาถ่าน สมัปทานท าเหมืองแร่ และการบกุรุกเพื่อครอบครองท านากุ้ ง 
การจดัการป่าชายเลนโดย 4 ชุมชนประสบความส าเร็จเป็นอย่างสงู สามารถทวงคืน ป้องกนั ฟืน้ฟูและบริหารจดัการ  
ป่าชายเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับทัง้ในระดบัชุมชนด้วยกนัเอง และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงหรือภัยคุกคามต่อป่าชายเลนซึ่งประกอบด้วย นโยบายการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่  
ป่าชายเลนของหน่วยงานรัฐการบุกรุกและการครอบครองป่าชายเลนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ความเสื่อมโทรมของ
คณุภาพน า้และดิน และการขาดการควบคมุการใช้ประโยชน์ด้านการประมงในป่าชายเลน 
ค าส าคัญ : การจดัการป่าชายเลนโดยชมุชน, การจดัการป่าชายเลน, ชมุชนชายฝ่ังทะเลอนัดามนั  

Abstract 
This qualitative research aims to study background, current situation and challenges in the future 

of community based mangrove forest management in four Andaman coastal communities at Phuket, 
PhangNga and Trang provinces during 1980 to 2017. Research methodology includes interviews of  
ninety-four concerned people. The pressures on the communities to participate in the mangrove forest 
management are due to charcoal concession, mining concession and invasion for shrimp farm. Four 
communities are highly successful in mangrove forest management. They could retrieve, protect, restore 
and mangrove forest management effectively. They were recognized by both the community level and 
government agencies level. However, there are also risks or threats to the mangrove forest which are 
utilization policy in mangrove areas by government agencies, invasion and possession of mangrove forest 
by large business groups, degradation of water and soil quality and lack of controlling over fisheries 
utilization in mangrove forests. 
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บทน า  
 ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคญั เป็นระบบนิเวศชายฝ่ังที่ท าหน้าที่เช่ือมโยงนิเวศทางทะเล
และระบบนิเวศบนบก (Lacambra, et al., 2013; Saenger, 2002) ช่วยกรองตะกอนและมลพิษที่ลงสูแ่นวปะการัง
และหญ้าทะเล ช่วยลดความรุนแรงจากคลื่นและพายุต่อชายฝ่ัง (Wolanski, 2007), ช่วยในการกักเก็บคาร์บอน 
(Hutchinson, et al., 2014: Dung, et al., 2016) เป็นแหล่งประมงของชุมชนชายฝ่ัง (Manson, et al., 2005)  
เป็นแหล่งใช้ประโยชน์ของมนุษย์หลายอย่าง เช่น การใช้ประโยชน์จากไม้ เชือ้เพลิงจากถ่านไม้ น า้ผึง้และยา ( Islam 
and Wahab, 2005; Sathirathai and Barbier, 2001; Shervette, et al., 2007) นอกจากนีพ้ืชป่าชายเลนยงัสามารถ
น ามาประกอบอาหารได้อีก ทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน (ประนอม ชุมเรียง และคณะ , 2554) ตลอดจนเป็นแหล่ง
วตัถุดิบในการท าผลิตภณัฑ์ชุมชน เช่น การท าผลิตภณัฑ์เคร่ืองจักสาน (วีณา หนูยิม้, 2554) ในอดีต (พ.ศ. 2504) 
ประเทศไทยเคยมีป่าชายเลนท่ีอดุมสมบรูณ์และมีพืน้ท่ีป่าชายเลนมากถึง 2,299,375 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง, 2552) แตพ่อถึงปี พ.ศ. 2539 ป่าชายเลนเหลอือยูเ่พียง 1,047,390 ไร่ เทา่นัน้ (ธงชยั จารุพพฒัน์ และจิรวรรณ 
จารุพพัฒน์, 2540) ซึ่งสาเหตุการท าลายป่าชายเลนในอดีตมีด้วยกันหลายประการ อาทิ การสัมปทานเผาถ่าน  
การสร้างที่อยูอ่าศยั การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังหรือการท านากุ้ง การท านาเกลอื การท าเหมืองแร่ การสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน การเกษตร รวมทัง้การขยายตวัของชุมชนเมืองบุกรุกเข้าไปในพืน้ที่ป่าชายเลน (ระวี ถาวร และคณะ, 2554; 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552; ศกัดิ์อนนัต์ ปลาทอง และจินตนา ปลาทอง, 2550) ตลอดจนการตดัไม้เกิน
ก าลงัการผลติของป่า ซึง่พบมากในเกือบทกุจงัหวดัที่มีป่าชายเลน (สมใจ หะวานนท์ , 2540) เป็นต้น สง่ผลกระทบต่อ
ทัง้ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนมาก (บศุรินทร์ บางแก้ว และคณะ, 2543) ท าให้หลายชุมชนที่ตัง้ถ่ินฐานอยู่
บริเวณป่าชายเลนต้องรวมกลุม่กนัเพื่อเข้ามาจดัการป่าชายเลนของตนเอง (โชติ ถาวร และคณะ 2554; ระวี ถาวรและ
คณะ 2554) และจากการที่ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนดงักล่าวนัน้ มีหลายชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจดัการป่าชายเลน งานวิจยันีมุ้ง่ศกึษาความเป็นมา สถานการณ์ปัจจบุนัและความท้าทายใน
อนาคตของการจดัการป่าชายเลนโดย 4 ชมุชนชายฝ่ังบริเวณทะเลอนัดามนั 

 

วิธีการ  
 1. พืน้ท่ีวิจยั ประกอบด้วย ป่าชายเลนชมุชน 4 แหง่ ได้แก่ 1) บ้านป่าคลอก ม. 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 
2) บ้านกลาง ม. 6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พงังา 3) บ้านทา่สนกุ ม. 3 ต.มะรุ่ย อ.ทบัปดุ จ.พงังา และ 4) บ้านทุง่ตะเซะ  
ม. 9 ต.คอกกระบือ อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) กับผู้ เก่ียวข้อง  
ซึง่ประกอบด้วย แกนน ากลุม่การจดัการป่าชายเลน สมาชิกกลุม่การจดัการป่าชายเลน สมาชิกอื่นๆ ในชุมชน ตวัแทน
องค์กรพฒันาเอกชน และเจ้าหน้าที่หนว่ยงานรัฐ จ านวนทัง้สิน้ 94 คน ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2557–มกราคม 2560 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic induction) 2) วิเคราะห์โดยการจ าแนกข้อมูล (Typological analysis) และ 3) การวิเคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบข้อมลู (Content comparison) 
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ผลการศึกษา 
 1. ปัญหาและท่ีมาของชมุชนในการเข้ามาจดัการป่าชายเลน 

1) ป่าชายเลนชมุชนบ้านป่าคลอก  
ก่อนปี พ.ศ. 2513 ป่าชายเลนบ้านป่าคลอกมีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่หลงัการให้

สมัปทานเผาถ่านในปี พ.ศ. 2513 และการขยายตัวของการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเลในช่วงปี พ.ศ. 2523 ท าให้เกิดการ
ท าลายป่าชายเลนขนานใหญ่ในพืน้ที่สง่ผลให้ความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนลดลง ประกอบกบัสถานการณ์การ
สง่เสริมการท าประมงสมยัใหมท่ าให้เรืออวนลาก อวนรุน เพิ่มจ านวนขึน้จนไมส่ามารถท าการประมงได้ปริมาณเทา่เดิม 
สว่นหนึ่งจึงลกัลอบท าการประมงใกล้ฝ่ัง ส่งผลให้ในช่วงตัง้แต่ ปีพ.ศ. 2527-2535 เป็นช่วงวิกฤติของชุมชนชายฝ่ัง 
บ้านป่าคลอกเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังลดลง จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ  
คนในชมุชนท่ีสว่นใหญ่ประกอบอาชีพประมงพืน้บ้านซึง่ท าประมงบริเวณป่าชายเลนและใกล้ชายฝ่ัง ในช่วง พ.ศ. 2536 
จึงได้รวมตวักนักดดนันายทนุเพื่อทวงคืนป่าชายเลนที่ถกูบกุรุกจนประสบความส าเร็จ และในปีเดียวกนัได้จดัตัง้กลุม่
อนรัุกษ์ป่าชายเลนบ้านป่าคลอกขึน้ 
  2) ป่าชายเลนชมุชนบ้านกลาง  
   ในปี พ.ศ. 2501 มีการให้สมัปทานเผาถา่น สง่ผลให้ป่าชายเลนถกูท าลายเป็นจ านวนมาก 
แตผ่ลกระทบตอ่ชมุชนยงัไมม่ากนกั เนื่องจากชาวบ้านสว่นใหญ่มีอาชีพรับจ้างตดัไม้สง่เตาเผา และสตัว์น า้ยงัมีความ
อดุมสมบรูณ์อยู ่เหตกุารณ์ส าคญัที่สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนเกิดขึน้ในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2523 ซึ่งมีการท าสมัปทานการขดุ
แร่ดีบกุในป่าชายเลน สง่ผลให้ป่าชายเลนกวา่ 1,000 ไร่ ถกูท าลายหนกัจากการตดัไม้ออกจนหมด เพื่อขดุลอกหน้าดิน
ท าเหมืองแร่ นอกจากนีก้ารขุดหน้าดินยังท าให้เกิดการชะล้างตะกอนดินลงไปในคลองและทะเล ส่งผลกระทบต่อ
ชาวบ้านสว่นใหญ่ซึง่ประกอบอาชีพประมงพืน้บ้านเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้ผลกระทบจากจ านวนสตัว์น า้ที่ลดลงและสภาพน า้
ขุน่จนไมส่ามารถท าประมงได้ เมื่อเหมืองแร่หมดสมัปทานลงและบริษัทไมป่ระสงค์ตอ่อายปุระทานบตัร เนื่องจากราคา
ดีบุกในตลาดโลกลดลง ในปี พ.ศ. 2533 ชุมชนจึงรวมกลุ่มกันเข้ามาฟื้นฟูป่าชายเลนจนประสบความส าเร็จ  
โดยสามารถปลกูและดแูลป่าจนกลบัมาอดุมสมบรูณ์ได้ทัง้หมดกวา่ 1,000 ไร่ 
  3) ป่าชายเลนชมุชนบ้านทา่สนกุ  
   ป่าชายเลนบ้านท่าสนกุได้รับอนญุาตสมัปทานเผาถ่าน ตัง้แต่ก่อน พ.ศ. 2517 จนสิน้สดุ
ลงในปี พ.ศ. 2535 (เป็นผลโดยตรงจากนโยบายปิดป่าของประเทศในช่วง พ.ศ. 2532) ผลจากการให้สมัปทานดงักลา่ว
นอกจากท าให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมแล้ว ยงัสง่ผลต่อปริมาณสตัว์น า้และการใช้ประโยชน์จากป่าชาย เลนของชุมชน
ด้วย ปัญหาดงักลา่วยิ่งรุนแรงขึน้ในปี พ.ศ. 2535-2537 ซึง่เร่ิมมีการบกุรุกป่าชายเลนเพื่อท านากุ้ง สง่ผลให้ป่าชายเลน
ที่เสือ่มโทรมอยูแ่ล้วยิ่งเสือ่มโทรมมากยิ่งขึน้ ชมุชนจึงรวมตวักนัเพื่อเรียกร้องสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์ป่าชาย
เลนและเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรสตัว์น า้เสื่อมโทรม จนประสบความส าเร็จ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถยึดคืน 
ป่าชายเลนที่ถกูบกุรุกได้ 3 แปลง เนือ้ที่รวมกว่า 800 ไร่ หลงัจากนัน้จึงมีการรณรงค์ปลกูป่าเพื่อฟืน้ฟูป่าที่เสื่อมโทรม
และจดัตัง้ป่าชายเลนชุมชนขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการอนมุตัิจากกรมป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชน 
จ านวน 4 แปลง พืน้ท่ีรวม 1,694 ไร่  
  4) ป่าชายเลนชมุชนบ้านทุง่ตะเซะ  

ในปี พ.ศ. 2484 รัฐได้อนญุาตให้เอกชนรับสมัปทานป่าชายเลนเพื่อตดัไม้เผาถ่าน ตัง้แต่
นัน้มาชมุชนประสบปัญหาจากการลกัลอบตดัไม้นอกพืน้ท่ีสมัปทาน และผลกระทบตอ่วิถีชีวิต เนื่องจากไม่สามารถเข้า
ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในพืน้ท่ีได้ ประมาณปี พ.ศ. 2529 ปัญหายิ่งรุนแรงขึน้ ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2534 กลุม่แกนน า
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ในหมูบ้่านและชาวบ้าน มีการปรึกษาหารือกนัและเห็นร่วมกนัถึงความจ าเป็นในการก าหนดแนวเขตที่ชดัเจน ระหว่าง
พืน้ท่ีป่าสมัปทานกบัพืน้ท่ีป่าใช้สอยของชมุชน จึงได้ร่วมกบัสมาคมหยาดฝน ซึ่งเป็นองค์กรพฒันาเอกชนในพืน้ที่ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องท าการส ารวจพืน้ที่เพื่อกันพืน้ที่ป่าชายเลนออกจากป่าสมัปทานจนประสบความส าเร็จในปีนี ้
ประกอบกบัในปี พ.ศ. 2540 สมัปทานดงักล่าวหมดอายุลง ชุมชนจึงได้ผนวกพืน้ที่ทัง้หมดจัดตัง้เป็นชายเลนชุมชน
จ านวนกวา่ 2,800 ไร่ หลงัจากนัน้จึงได้จดักิจกรรมฟืน้ฟูและป้องกนัการบกุรุกป่าชายเลน จนได้รับได้รับรางวลัลกูโลก  
สเีขียว ในปี พ.ศ. 2543 และได้รับพระราชทานธง “พิทกัษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ระดบัช้าง 1 เชือก จากสมเด็จพระนางเจ้า
สริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2555  
 2. แนวคิดและรูปแบบในการจดัการป่าชายเลน 
  แนวคิดเร่ืองการจัดตัง้ป่าชายเลนชุมชน เป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน จาก
ประสบการณ์การไปศึกษาดงูานป่าชุมชนในภาคเหนือและภาคอีสาน และเห็นว่าป่าชุมชนเป็นแนวคิดสอดคล้องกับ
ความต้องการของตนเอง เป็นแนวคิดที่ยอมรับสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลน ส่วน
รูปแบบการจดัการป่าชายเลนแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ซึ่งการห้ามหรืออนญุาตให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้
จ ากดัว่าเป็นพืน้ที่ตรงไหนหรือแปลงใด มีเพียงกติกาก ากับว่าจะใช้ประโยชน์อะไร ได้อย่างไร ทัง้นีป่้าชายเลนกลุ่มนี ้
ได้แก่ บ้านป่าคลอกและบ้านกลาง ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบการจัดการป่าชายเลนของบ้านท่าสนุกและบ้านทุ่ง
ตะเซะ ซึ่งก าหนดพืน้ที่การใช้ประโยชน์และการอนรัุกษ์ออกจากกนัอย่างชดัเจน สว่นวตัถุประสงค์ได้แก่ การปกป้อง
พืน้ที่ธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัยสตัว์น า้ เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์ของชุมชน ในขณะที่เป้าหมายส าคัญใน
อนาคตของทกุพืน้ท่ีมุง่ไปท่ีการเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์และแหลง่อาหารของชมุชน 
 3. กฎและกติกาการบริหารจดัการ 
  การบริหารจัดการป่าชายเลนของทัง้ 4 ชุมชน มีการออกแบบกฎ กติกาและระเบียบการบริหาร
จดัการหรือใช้ประโยชน์ ที่ยึดหลกักติกา 2 ระดบั คือ ระดบัที่อาศยัอ านาจตามกฎหมายและระดบักติกาข้อตกลงใน
ชมุชน ระดบัข้อกฎหมาย เช่น ห้ามไม่ให้มีการบกุรุกป่าชายเลน ห้ามไม่ให้ผู้ ใดท าการปลกูสร้างในป่าชายเลน เป็นต้น 
ส่วนระดับข้อตกลงชุมชน เช่น คนในชุมชนมีสิทธิขอตัดไม้มาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องอนุญาตจากคณะกรรมการ  
ป่าชายเลนก่อน และต้องมีการปลกูทดแทน และห้ามตดัไม้เพื่อการค้า เป็นต้น 
  การที่ชุมชนออกแบบกฎ กติกาให้มี 2 ระดับนัน้ สะท้อนว่าชุมชนมีความเข้าใจปัญหาและ 
ความซบัซ้อนของปัญหาเก่ียวกบัป่าชายเลนในพืน้ที่ของตนเป็นอย่างดี เนื่องจากว่าแม้ชุมชนจะต้องการใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลน แต่ก็ยังตระหนักถึงผลกระทบจากความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมายจากอดีตที่ผ่านมา  
และเพื่อเป็นการป้องกันการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างไร้ขอบเขต จึงออกแบบกฎ กติกาขึน้ โดยใช้กลไกการ
ควบคมุหรือลงโทษทางสงัคมในการจดัการกบัคนท่ีท าผิดกฎนัน้ แตข่ณะเดียวกนักฎหมายข้อใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
ตอ่จดัการป่าชายเลนก็น ามาบงัคบัใช้ซ า้ไปด้วย นอกจากนีถ้้ามองจากประเด็นด้านสิทธิชุมชน การออกแบบกฎ กติกา
แบบนี ้ยงัเป็นการประนีประนอมระหว่างสิทธิและขอบเขตอ านาจของรัฐกบัสิทธิและอ านาจของชุมชนเหนือพืน้ที่และ
ทรัพยากรในป่าชายเลน  

สว่นการคงไว้หรือการบงัคบัใช้ซ า้ในข้อกฎหมายนัน้ เป็นการตระหนกัวา่ชมุชนยงัมีข้อจ ากดัเก่ียวกบั
การบงัคบัใช้กฎ กติกา บางประเด็นด้วยตวัเอง สว่นในมมุมองของเจ้าหน้าที่รัฐนัน้ ก็ยอมรับข้อจ ากดัของฝ่ายตน ว่ายงั
มีข้อจ ากดัหลายอยา่งในการท่ีจะจดัการป่าชายเลนให้มีประสทิธิภาพ ทัง้ด้านการตรวจตรา และการบงัคบัใช้กฎหมาย 
ซึ่งเกิดจากปัญหาจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและความซับซ้อนของพืน้ที่และปัญหา ดงันัน้การยอมรับให้ชุมชน
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ออกแบบและบงัคบัใช้กฎ กติกากันเอง โดยมีหน่วยงานราชการรับรอง จะเป็นผลดีในการปกป้อง ดแูลและจดัการป่า
ชายเลนมากกวา่การจดัการเพียงล าพงัโดยรัฐ 
 4. การจดัการความขดัแย้ง 

 แม้ในแตล่ะพืน้ท่ีมีลกัษณะความขดัแย้งที่แตกตา่งกนั แตล้่วนแล้วแตเ่ป็นความขดัแย้งกบัหนว่ยงาน 
องค์กรหรือนโยบายจากภายนอกทัง้สิน้ ส่วนใหญ่เกิดขึน้เนื่องจากนโยบายระดับประเทศ เช่น การให้สมัปทาน 
ป่าชายเลนเพื่อการท าเหมืองแร่และเผาถ่าน รวมไปถึงการสง่เสริมการเพาะกุ้งทะเล ซึง่ท าให้เกิดการท าลายป่าชายเลน
จ านวนมาก ท าให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนที่ต้องการปกป้องพืน้ที่ป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ทางด้ านการประมง  
และ/หรือการยงัชีพในระยะยาว การจัดการความขดัแย้งของชุมชนเร่ิมต้นด้วยการใช้พลงัมวลชนในการขดัขวางการ  
บุกรุกพืน้ที่ป่าชายเลน ในช่วงนีเ้ป็นการต่อสู้ เพียงล าพังและอย่างขาดทิศทาง ต่อมาเมื่อได้รับการหนุนเสริมจาก  
องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) จึงเปลี่ยนมาใช้กลไกของระบบราชการและกฎหมายในการพยายามให้เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องเข้ามาตรวจสอบขอบเขตพืน้ที่ป่าชายเลนและจับกุมนายทุนที่บุกรุก แต่เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องจึงคอ่ยๆ ยกระดบัไปสูก่ารร้องเรียนหน่วยงานราชการในระดบัท่ีสงูขึน้ไป ตลอดจนการร้องเรียนตอ่
สือ่มวลชนเพื่อกดดนัให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มีความเข้มงวดในการท าหน้าที่ของตนเองอยา่งตรงไปตรงมา ก่อนขยาย
ความร่วมมือเป็นเครือขา่ยป่าชมุชนระดบัตา่งๆ เพื่อผลกัดนัประเด็นของตนเองไปสูก่ารแก้ไขปัญหาในระดบันโยบายใน
ที่สดุ 
 5. สถานการณ์ป่าชายเลนชมุชนในปัจจุบนั 
  1) ป่าชายเลนชมุชนบ้านป่าคลอก 

 ชุมชนบ้านป่าคลอกนับว่าประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการป่าชายเลนเป็น  
อย่างยิ่ง กิจกรรมหลกัที่ด าเนินงานมาตัง้แต่ ก่อนพ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบนั ได้แก่ การป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน  
การทวงคืนป่าชายเลนจากการครอบครองของนายทนุ การปลกูป่าชายเลน การจดัตัง้กฎ/กติกาชุมชนในการบริหาร
จดัการและใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน ในปี พ.ศ. 2542 และ 2547 ได้รับธงพระราชทาน “ธงราษฎรอาสาพิทกัษ์ป่า” 
และรางวลัพระราชทาน "ธงพิทกัษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ระดบัช้าง 1 เชือกจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
พ.ศ. 2548 และ 2554 ได้ขึน้ทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้จ านวน 400 ไร่และ 374 ไร่ ตามล าดบั ปัจจุบนั (พ.ศ.
2560) ได้รับการตอ่อายปุ่าชมุชนจากกรมป่าไม้ทัง้สองแปลง และชุมชนยงัด าเนินกิจกรรมทางด้านการอนรัุกษ์ป่าชาย
เลนอยา่งสม ่าเสมอ  

2) ป่าชายเลนชมุชนบ้านกลาง  
ชุมชนบ้านกลางประสบความส าเร็จในการจัดตัง้และบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชนเช่นเดียวกับ

บ้านป่าคลอก โดยในปี พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ระดับช้าง 1 เชือก จาก 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และในปี พ.ศ. 2545 ได้รับรางวลัดงักล่าวอีกครัง้ในระดบัช้าง 2 เชือก 
ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการขึน้ทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้จ านวน จ านวน 3,156 ไร่ ทัง้ยงัได้รับรางวลัป่า
ชุมชนดีเด่นระดับประเทศของกรมป่าไม้ ในปีเดียวกัน ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) ชุมชนบ้านกลางยังมีกิจกรรมต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น การป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลน การจัดตัง้กฎ/กติกาชุมชนในการบริหาร
จดัการและใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน เป็นต้น 
  3) ป่าชายเลนชมุชนบ้านทา่สนกุ  
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ประสบความส าเร็จในการยุติการบุกรุกป่า มีการปลูกป่าและบังคับใช้กติกาชุมชนในการใช้
ประโยชน์จากป่าชายเลน ในพ.ศ. 2560 มีความพยายามในการปรับปรุงกฎและกติกาเก่ียวกับการท าประมงใน 
ป่าชายเลน และพยายามยกระดบัการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเช่ือมโยงกบัการ
ทอ่งเที่ยวในอา่วพงังา 
  4) ป่าชายเลนชมุชนบ้านทุง่ตะเซะ  

บ้านทุ่งตะเซะยงัคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีทัง้กิจกรรมการปลกูป่า การสางและการปลกูเสริม 
ในพืน้ที่ป่าเสื่อมโทรม ตลอดจนมีการจัดตัง้เขตอนุรักษ์หอยตลบั (หอยปะ) ในบริเวณใกล้เคียงกับพืน้ที่ป่าชายเลน
ชุมชน การจัดการป่าชายเลนของบ้านทุ่งตะเซะ นับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างสงู มีชุมชนอื่นๆ จ านวนมาก  
มาเรียนรู้การบริหารจดัการป่าชายเลน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบริหารจดัการโดยใช้กฎ/กติกาชมุชน 

กลา่วโดยสรุป การจดัการป่าชายเลนโดยการมสีว่นร่วมของทัง้สีช่มุชนประสบความส าเร็จเป็นอยา่ง
สงู สามารถหยดุและป้องกนัการบกุรุกป่าชายเลนได้ รวมทัง้ฟืน้ฟูป่าชายเลน จดัท าและบงัคบัใช้กติกาชุมชนในการใช้
ประโยชน์จากป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ป่าชายเลนชุมชนมีแนวโน้มที่จะยัง่ยืน มัน่คงและมีเสถียรภาพใน
ระดบัสงู 

6. ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการป่าชายเลน 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของชุมชนในการจดัการป่าชายเลนอาจแบ่งได้เป็น 2 ระยะ 

ได้แก่ 
1) ช่วงเร่ิมต้น (พ.ศ. 2533–พ.ศ. 2543) ในช่วงระยะเร่ิมต้นของแต่ละพืน้ที่นับเป็นการ

ต่อสู้ที่หนกัหน่วง แต่ลกัษณะปัญหาที่ส าคญัๆ ของทกุพืน้ที่แทบไม่แตกต่างกันมากนกั ปัญหาดงักลา่วประกอบด้วย 
การมีอ านาจเหนือพืน้ท่ีของหนว่ยงานราชการหรือนายทนุท่ีได้รับสมัปทาน การขาดความรู้ด้านข้อกฎหมายของชุมชน  
การคุกคามจากนักธุรกิจ ความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาข้าราชการไม่ให้
ความส าคญักบัปัญหาของชมุชน ตลอดจนปัญหาระดบันโยบายที่ยงัไมใ่ห้ความส าคญัตอ่สทิธิชมุชน 

2) ช่วงปัจจบุนั (พ.ศ. 2544–พ.ศ. 2560) ปัญหาและอปุสรรคในช่วงปัจจุบนัเปลี่ยนแปลง
ไปจากระยะแรกเร่ิมเป็นอย่างมาก เนื่องจากระยะนีก้ารจดัการป่าชายเลนโดยชุมชนได้รับการยอมรับมากขึน้ทัง้จาก
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานปัจจบุนัมีอยู ่2 รูปแบบ คือ ปัญหา
ด้านความรู้ของแกนน าและผู้ เก่ียวข้องในการยกระดบัการบริหารจัดการหรือใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งเมื่อชมุชนทกุพืน้ท่ีต้องการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนเพื่อการทอ่งเที่ยว แตท่ัง้ชมุชนและองค์กรพี่เลีย้งยงัขาด
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการทอ่งเที่ยว จึงไม่สามารถยกระดบัให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านนี ไ้ด้มากนกั หรือแม้แต่ปัญหา
ด้านการจัดการประมงในป่าชายเลนที่ชุมชนแต่ละแห่งยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมไปถึงปัญหาที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของชมุชน เช่น น า้เสยีจากโรงงาน น า้เสยีและตะกอนดินจากต้นน า้ เป็นต้น ปัญหาเหลา่นีจ้ าเป็นต้องอาศยั
ความร่วมมือจากทัง้เครือข่ายชุมชนในแต่ละพืน้ที่ และหน่วยงานราชการในการบงัคบัใช้กฎหมาย หรือการแก้ปัญหา
เชิงบรูณาการเชิงพืน้ท่ีเทา่นัน้ จึงจะแก้ไขปัญหาได้ 
 7. ความท้าทายในอนาคต 

การบริหารจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งหวังให้  
ป่าชายเลนชุมชนเป็นแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
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โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นต่างๆ ที่ท้าทายศกัยภาพของชุมชนและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องในการจดัการป่าชายเลน ดงันี ้ 

1) นโยบายการพฒันาของรัฐ เมื่อพิจารณาด้านข้อกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งถือว่าทรัพยากร 
ป่าชายเลนยงัเป็นของรัฐ รัฐยงัมีสทิธิในการบริหารจดัการอยู่นัน้ จะพบว่าปัจจยันีน้บัเป็นภยัคกุคามที่มีต่อการบริหาร
จดัการป่าชายเลนของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตามที่รัฐมีนโยบายการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าชายเลนเพื่อด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ นโยบายนัน้ๆ จะเป็นภยัคกุคามและสร้างความขดัแย้งภายในชุมชน หรือสร้างความขดัแย้งกบัชุมชนได้
ทนัที กิจกรรมต่างๆที่รัฐด าเนินการแล้วอาจเป็นภยัคุกคามต่อป่าชายเลน มีตัง้แต่การใช้พืน้ที่เพื่อพฒันาโครงสร้าง  
ขัน้พืน้ฐาน เช่น ถนน ทา่เทียบเรือ เป็นต้น หรือกิจกรรมที่เป็นการพฒันาโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า หรือนิคม
อตุสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งหากรัฐต้องการใช้พืน้ที่เพื่อการพฒันาตามนโยบายดงักลา่ว ก็เป็นเร่ืองท้าทายว่าชุมชนจะ
สามารถตอ่สู้หรือสร้างอ านาจตอ่รองได้มากน้อยเพียงใด อนึง่ ปัจจบุนับางพืน้ท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายการพฒันา
ของรัฐในระดบัพืน้ที่บ้างแล้ว เช่น การขุดลอกร่องน า้ปากคลองพงังา บริเวณบ้านกลาง แล้วน าตะกอนดินจากการ  
ขุดลอกไปทิง้ในป่าชายเลน ท าให้ป่าชายเลนชุมชนยืนต้นตายหลายไร่ ซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหา
ผู้ รับผิดชอบได้  

2) การบุกรุกและการครอบครองป่าชายเลนของกลุ่มทนุขนาดใหญ่ แม้ปัจจุบนัจะไม่ปรากฏว่ามี
ความพยายามของกลุ่มทนุขนาดใหญ่ในทกุพืน้ที่วิจัยในการบุกรุกหรือครอบครองพืน้ที่ป่าชายเลน เพื่อใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ แต่จากปรากฏการณ์การออกเอกสารสิทธิทบัป่าชายเลนเพื่อท าโครงการของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในหลาย
พืน้ที่ข้างเคียง ท าให้ชุมชนกงัวลว่าอาจเป็นไปได้ที่จะเกิดกรณีแบบเดียวกนัขึน้ในพืน้ที่ของตนเอง ทัง้นีก้ารบกุรุกและ
ครอบครองป่าชายเลนของกลุม่ทนุขนาดใหญ่สว่นใหญ่เป็นไปเพื่อการจดัท าโครงการในหลายลกัษณะ เช่น ท่าเทียบ
เรือส าราญ (เรือยอร์ช) ในจงัหวดัภเูก็ต การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในจงัหวดัพงังาและตรัง เป็นต้น กรณีของการพฒันาท่า
เทียบเรือส าราญ ซึ่งเป็นการรุกรานของกลุ่มทนุขนาดใหญ่นัน้ ปรากฏให้เห็นในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียงบ้านป่าคลอก  
ซึง่ท าให้เกิดการแยง่ชิงพืน้ท่ีกนัระหวา่งชาวประมงพืน้บ้านกบักลุม่ทนุท่ีต้องการใช้พืน้ท่ีเพื่อการลงทนุ  

3) การเสื่อมโทรมของคณุภาพน า้และดิน หลายพืน้ที่เร่ิมประสบปัญหาเก่ียวกับความเสื่อมโทรม
ของคณุภาพน า้และดิน ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ป่าชายเลน อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพืน้ที่
ข้างเคียง เช่น น า้เสยีจากชมุชนพงังาที่ไหลลงคลองพงังาแล้วสง่ผลกระทบตอ่สตัว์น า้ในป่าชมุชนบ้านกลาง หรือน า้เสยี
จากโรงงานแปรรูปยางพาราที่ไหลลงคลอง ปะเหลยีน แล้วสง่ผลกระทบตอ่สตัว์น า้ท าให้ปลาตายจ านวนมาก รวมไปถึง
ต้นไม้ในพืน้ท่ีป่าชายเลนบ้านทุง่ตะเซะจ านวนหนึง่ตายไป กรณีสดุท้ายที่เป็นผลกระทบจากประเด็นนี ้คือ กรณีของการ
เปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณต้นน า้และกลางน า้ของคลองมะรุ่ย ในจงัหวดัพงังา ซึ่งเมื่อเกิดน า้ท่วมบริเวณ
ต้นน า้และกลางน า้ท าให้เกิดการพงัทลายและชะล้างตะกอนดินลงมาทบัถมบริเวณป่าชายเลนบ้านท่าสนกุ ท าให้ป่า
ชายเลนบางสว่นตายไป  

นอกจากนี ้ผลจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศที่ท าให้บางปีมีฝนตกหนกัและยาวนานท า
ให้เกิดน า้ท่วมพืน้ที่ต้นหรือกลางน า้ ท าให้ปริมาณน า้จืดไหลลงสู่ป่าชายเลนจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมงในป่าชายเลน รวมไปการเกิดการกดัเซาะป่าชายเลนในบางพืน้ท่ี 

4) การขาดการควบคุมการใช้ประโยชน์ด้านการประมงในป่าชายเลน ประเด็นนีอ้าจจะไม่ส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของป่าชายเลนโดยตรง แต่การที่หลายๆ ชุมชนไม่ได้ด าเนินการอย่างเข้มงวดหรือยกระดบัการ
จดัการการท าประมงในป่าชายเลน เช่น การควบคมุเคร่ืองมือบางชนิด การห้ามท าประมงบางฤดกูาล หรือการห้ามจบั
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สตัว์น า้ขนาดเล็ก สดุท้ายจะสง่ผลให้ป่าชายเลนที่มีอยู่กลายเป็นป่าชายเลนด้อยคณุภาพในแง่ของความหลากหลาย
และความชุกชุมของสตัว์น า้ในพืน้ที่นัน้ๆ ได้ ทัง้นีก้ารที่ทุกชุมชนยังไม่สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ดงักล่าวได้ 
เนื่องจากเป็นประเด็นที่กระทบกับวิถีชีวิตของจ านวนมาก แต่หลายพืน้ที่ก าลงัอยู่ในช่วงด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ดงักลา่ว 
  5) การเปลีย่นแปลงทางสงัคมที่บางพืน้ท่ีเร่ิมเป็นสงัคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท และพบว่าทกุพืน้ที่ไม่มีคน
รุ่นใหม่เข้ามาท างานด้านนี ้เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีการศึกษามากขึน้ ประกอบกับความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ  
ท าให้คนหนุม่สาวออกไปท างานนอกชมุชนมากขึน้ ท าให้การรวมกลุม่กนัหรือการสร้างความร่วมมือเพื่อท างานด้านนีม้ี
ความยากมากขึน้ ในขณะที่องค์กรพฒันาเอกชน ที่ท างานกับชุมชนเองก็ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
ดงันัน้จึงเป็นความท้าทายของแตล่ะชมุชนวา่จะปรับตวัในการขบัเคลือ่นงานในรูปแบบใดและอยา่งไร 
 

บทสรุปและอภปิราย 
 การเข้ามาจดัการป่าชายเลนของชมุชนเกิดขึน้ เนื่องจากการด าเนินนโยบายของรัฐที่อนญุาตให้เอกชน เข้ามา
ใช้ประโยชน์ป่าชายเลนในรูปแบบตา่งๆ เช่น สมัปทานเผาถ่าน สมัปทานเหมืองแร่ เป็นต้น รวมไปถึงการขยายตวัของ
เมือง การบกุเบิกพืน้ที่เพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสง่เสริมการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล จึงท าให้เกิดการบกุรุก
ท าลายป่าชายเลนจ านวนมากในช่วงเวลาสามทศวรรษที่ผา่นมา ทัง้นีปั้ญหาดงักลา่วถือวา่เป็นปัญหาร่วมของประเทศ
ก าลงัพฒันาในช่วงเวลาเดียวกนั (Ferreira and Lacerda, 2016; Giri, et al., 2015; López-Angarita, et al., 2016) 
ส่งผลให้ชุมชนชายฝ่ังซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จึงได้
รวมกลุม่กนัเข้ามาปกป้อง ทวงคืน และฟืน้ฟปู่าชายเลน จนประสบความส าเร็จในระยะเวลาและลกัษณะที่ใกล้เคียงกนั 
รวมทัง้ยงัสามารถสร้างเครือขา่ยการจดัการป่าชายเลนได้ทัง้ในระดบัพืน้ท่ี และระดบัประเทศ  

อย่างไรก็ตาม แต่ละชุมชนยังมีประเด็นที่ท้าทายความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ  
ภัยคุกคามในอนาคตอีกหลายอย่าง ได้แก่ การบุกรุกและการครอบครองป่าชายเลนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่  
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน า้และดิน ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งท าให้
ระดบัน า้ทะเลเพิ่มสงูขึน้และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ทัง้นีปั้ญหาดงักลา่วเป็นปัญหาร่วมสมยัของป่าชายเลน
ทัว่โลกในปัจจุบนั (Datta, et al., 2012; Munji, et al., 2013; Gupta and Shaw, 2013) การขาดการควบคมุการใช้
ประโยชน์ด้านการประมงในป่าชายเลน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในการจัดการป่าชายเลนที่ Sundarbans ประเทศ 
บงัคลาเทศ (Hoq, 2007) และประเทศมาดากสัการ์ (Longa, et al., 2017) ด้วยเช่นกนั และนโยบายการใช้ประโยชน์
ในพืน้ท่ีป่าชายเลนของหนว่ยงานรัฐ ซึง่ภยัคกุคามนีอ้าจจะกลบัมาเป็นปัญหาได้อีกในอนาคต ดงันัน้รัฐต้องมีนโยบายที่
ชดัเจนวา่ถ้าต้องการเพิ่มพืน้ท่ีป่าชายเลน ควรยกเลิกนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการใช้พืน้ที่ป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ด้าน
อื่น และควรยกเลกิกฎหมายที่อาจเป็นภยัคกุคามตอ่ป่าชายเลนบางประเด็น เช่น กฎหมายวา่ด้วยการเหมืองแร่ เป็นต้น  
 แม้ข้อค้นพบในงานวิจัยที่พบว่าในปัจจุบนัป่าชายเลนชุมชนในแต่ละพืน้ที่มีแนวโน้มที่จะมีความยัง่ยืน มี
ความมัน่คงและมีเสถียรภาพในระดบัสงู อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ชุมชนก าลงัเผชิญปัญหาใหม่ๆ เช่น ความ
แปรปรวนของสภาวะอากาศ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่เ ร่ิมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองมากขึน้  
คนรุ่นใหม่สว่นใหญ่ออกไปท างานนอกชุมชน และการพึ่งพาฐานทรัพยากรป่าชายเลนในการด าเนินชีวิตลดน้อยลง  
ท าให้แทบไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาท างานด้านการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการป่าชายเลน ประกอบกบัความสมัพนัธ์
ของคนในชุมชนที่ไม่ได้ยึดโยงเป็นกลุ่มก้อนเช่นในอดีต ในขณะที่บทบาทของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องที่ยงัคง  
มีข้อจ ากดัในการท างานอีกหลายประการ และเนื่องจากในปัจจบุนัแตล่ะพืน้ท่ีมีศกัยภาพของพืน้ที่ไม่เท่ากนั ดงันัน้การ
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บริหารจดัการป่าชายเลนในอนาคต จึงควรเป็นรูปแบบการจดัการร่วมที่ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptive C0-Management) 
ตามแนวทางของ Berkest (2009) และข้อเสนอของ Abdullah, et al. (2014) ที่ว่าแนวทางใหม่ในการจัดการ 
ป่าชายเลนในประเทศมาเลเซียควรเป็นการจัดการอนรัุกษ์ที่มีชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Conservation: 
CBC) ซึง่เป็นการท างานร่วมกบัระหว่างชุมชน รัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ในฐานะหุ้นสว่น ที่แบ่งและปรับเปลี่ยนบทบาท
การท างานตามศักยภาพของแต่ละฝ่าย แต่เป็นประเด็นนีย้ังเป็นประเด็นที่ท้าทายทัง้ชุมชน องค์กรพี่เลีย้งและ
หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องวา่จะปรับเปลีย่นรูปแบบและบทบาทการท างานร่วมกนัอยา่งไร เพื่อให้ป่าชายเลนยงัคงมี
สถานภาพและการใช้ประโยชน์ที่ยัง่ยืนตลอดไป  

 

ข้อเสนอแนะ  
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ประเด็นส าคัญที่ยังเป็นปัญหาในทุกพืน้ที่ คือ การใช้ประโยชน์เก่ียวกับทรัพยากรประมงใน  
ป่าชายเลน ที่ยงัขาดมาตรการการจดัการและการบงัคบัใช้ที่เข้มข้น เช่น การก าหนดวิธีการท าประมง เคร่ืองมือประมง
ที่ห้ามหรืออนญุาตให้ท าประมง ตลอดไปจนถึงขนาดของสตัว์น า้ที่อนญุาตให้ท าการประมง เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานรัฐที่
เก่ียวข้องหรือองค์กรพี่เลีย้งจ าเป็นต้องกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความส าคญัของประเด็นดงักลา่ว และยกระดบัการบริหาร
จดัการให้ได้ ด้วยการออกแบบกติกาชมุชนให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงมากขึน้ หรือหน่วยงานรัฐอาจจะต้องยกระดบัให้
เป็นระเบียบหรือข้อกฎหมายว่าด้วยการท าประมงในป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการเสริมแรงการท างานให้แก่ชุมชนที่
สามารถบริหารจดัการได้มีเคร่ืองมือในการท างานท่ีเข้มข้นหรือมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 2) ข้อเสนอแนะเก่ียวกบังานวิจยัในอนาคต 
  แม้จะไม่มีหลกัฐานที่ยืนยนัว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบทางลบต่อป่าชายเลนโดยตรง แต่จากการสงัเกตของแต่ละชุมชน พบว่าปัจจุบนัมี
ความแปรปรวนของสภาพภมูิอากาศเป็นอย่างมาก และสง่ผลกระทบต่อป่าชายเลนในหลายรูปแบบ เช่น การกดัเซาะ
พืน้ท่ีชายฝ่ัง หรือปรากฏการณ์น า้จืดหลากในบางพืน้ท่ีและบางปี ดงันัน้ จึงควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ของการแปรปรวนของสภาพภมูิอากาศกบัการเปลีย่นแปลงของป่าชายเลนในด้านตา่งๆ  
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บทคดัย่อ 
 ศกึษาสถานภาพแนวปะการังบริเวณอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสริุนทร์ ก าหนดสถานีศึกษาจ านวน 10 สถานี 
ศึกษาโดยใช้วิธี Photo Belt Transect ผลการศึกษาพบว่าแนวปะการังมีการฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 
อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสริุนทร์มีเปอร์เซ็นต์ปกคลมุพืน้ที่ปะการังมีชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 26.49 สถานีที่มีการฟืน้ตวัของ
ปะการังดีที่สดุคือ อา่วสเุทพ รองลงมาได้แก่ สถานีอา่วแมย่าย สถานีอา่วเตา่ มีคา่เทา่กบั 42.19±20.40, 38.19±11.13 
และ37.95±19.28 ตามล าดบั แม้ปัจจัยที่ส่งผลให้ปะการังฟืน้ตวัจะมีหลายปัจจัย ภายหลงัการเกิดปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาวได้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการจดัการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัแนวปะการังจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เป็นการช่วยส่งเสริมให้แนวปะการังเกิดการฟืน้ตวั และช่วยเปิดพืน้ที่ให้ตวัอ่อนปะการังมีพืน้ที่ 
ลงเกาะมากยิ่งขึน้ 
 

ค าส าคัญ : แนวปะการัง, การจดัการ, อทุยานแหง่ชาต,ิ หมูเ่กาะสริุนทร์ 
 

Abstract 
 Study on coral reef status at Mu Ko Surin National Park. Areas were divided into 10 stations. Photo 
belt transect method. The results show that coral reefs are continually recovering. In the year 2017 Surin 
Islands percent live coral cover area of 26.49 percent. The Highest recovery was at Ao Suthep, followed 
by Ao Mae-Yai and Ao Tao, the percentage of covered area is 42.19±20.40, 38.19±11.13 and 37.95±19.28 
respectively. Despite the factors that contribute to coral recovery, there are many factors. But after coral 
bleaching has a set of measures and management practices to reduce the impact on coral reefs from 
human activities. The further promote the regeneration of coral reefs and the coral larvae have more areas 
to the island. 
 

Keywords : Coral Reef, Management, National Park, Mu Ko Surin 
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บทน า 
 แนวปะการังเป็นระบบนิเวศวิทยาชายฝ่ังที่มีความส าคญั เนื่องจากเป็นแหลง่ที่อยู่อาศยั แหล่งอาหารของ
สิ่งมีชีวิตนานาชนิด และแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ ความส าคญัอีกประการหนึ่งคือ แนวปะการังยงัสามารถ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังได้ เนื่องจากแนวปะการังสามารถรองรับแรงปะทะของคลื่น ท าให้ชายฝ่ังไม่พังทลาย  
จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปี 2553 ที่เกิดจากอณุหภมูิน า้ทะเลสงูผิดปกติ โดยอณุหภมูิน า้ทะเลตัง้แต่ปลาย
เดือนมีนาคม-มิถนุายน 2553 สงูขึน้จากปกติคือ 29 องศาเซลเซียส เป็น 30-34 องศาเซลเซียส ท าให้แนวปะการังใน
นา่นน า้ไทย โดยเฉพาะฝ่ังทะเลอนัดามนัเร่ิมเกิดการฟอกขาวตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2553 
 จากการรวบรวมข้อมลูการฟอกขาวที่เกิดขึน้ในบริเวณต่างๆ พบว่าแนวปะการังในทกุจังหวดัทางฝ่ังทะเล  
อนัดามนั เกิดการฟอกขาวมากกว่า 70% ของปะการังมีชีวิตที่มีอยู่ ผลจากการส ารวจหลงัการฟอกขาวในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่อณุหภูมิน า้ทะเลในฝ่ังทะเลอนัดามนัเร่ิมกลบัสู่สภาพปกติ พบว่าแนวปะการังที่ได้รับ
ความเสยีหายจากการฟอกขาวอยูใ่นระดบัท่ีแตกตา่งกนัไป ขึน้กบัสถานท่ี สภาพแวดล้อม และการรบกวนของกิจกรรม
ของมนษุย์ ในแนวปะการังที่มีปะการังเขากวาง หรือปะการังประเภทก่ิงก้าน และปะการังแผ่น เป็นชนิดเด่นมีการตาย
ของปะการังเป็นจ านวนมาก (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน , 2554) 
ผลกระทบที่เกิดขึน้ตอ่แนวปะการังในบริเวณหมู่เกาะสริุนทร์มาจากหลายสาเหต ุโดยพบว่าปัจจยัหลกัที่สง่ผลกระทบ
ตอ่แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสริุนทร์สว่นใหญ่เกิดจากการฟอกขาวของปะการัง โดยมีรายงานการฟอกขาวในพืน้ที่  
ในปี 2534 2538 2541 2546 และปี 2553 (Phongsuwan and Chansange, 2012) ผลกระทบจาก สนึามิในปี 2547 
ท าให้แนวปะการังเสียหายในระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัรุนแรง (Phongsuwan and Brown, 2007; Satapoomin  
et al. 2006)  
 นอกจากผลกระทบจากภยัธรรมชาติแล้วยงัมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Worachananant, 2007) ผลกระทบจากปัจจยัตา่ง ๆ  สง่ผลในด้านลบตอ่แนวปะการังบริเวณหมูเ่กาะสริุนทร์ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสงัคมแนวปะการังตลอดช่วงเวลาที่มีการรบกวน การวางแผนการจดัการในพืน้ที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการฟอกขาวก็เป็นปัจจัยเกือ้หนุนการฟื้นตัวของแนวปะการังเช่นเดียวกัน (นิพนธ์ , 2554)  
การประเมินสภาพแนวปะการัง เป็นอีกวิธีหนึง่ที่จะสามารถช่วยลดปัญหาการเสื่อมโทรมของแนวปะการังได้ เนื่องจาก
การประเมินสภาพแนวปะการังจะท าให้สามารถทราบสถานภาพของแนวปะการัง ว่าอยู่ในสถานภาพใด ซึ่งเป็นข้อมลู
พืน้ฐานส าหรับการก าหนดมาตรการจัดการแนวปะการังอย่างเหมาะสมต่อไป งานวิจัยนีจ้ัดท าขึน้เพื่อประเมิน
สถานภาพปะการัง เพื่อก าหนดมาตรการในการจดัการ การท่องเที่ยวให้เหมาะสม สอดคล้องกบัสถานภาพของแนว
ปะการังในปัจจบุนั เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัแนวปะการังให้น้อยที่สดุ 
 

วิธีการ 
 1. พืน้ท่ีศกึษา 
  ส ารวจปะการังบริเวณที่ลกึหรือบริเวณไหลแ่นวปะการัง (reef edge) ต่อเนื่องลงไปถึงสว่นลาดชนั
แนวปะการัง (reef slope) โดยสถานีศึกษาจ านวน 10 สถานี ได้แก่ แนวปะการังบริเวณ หินแพ/หินกอง เกาะสตอร์ค 
อ่าวจาก อ่าวแม่ยาย อ่าวเต่า อ่าวผกักาด เกาะตอรินลา อ่าวสเุทพ ปาชุมบา/เกาะมงักร และอ่าวไม้งาม (ภาพที่ 1)  
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
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ภาพที่ 1 ต าแหนง่สถานีศกึษาบริเวณที่ลกึ จ านวน 10 สถานี อทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสริุนทร์ 
 

 2. การประเมินสถานภาพแนวปะการังโดยวิธี Photo Belt Transect 
  2.1 วางเส้นเทป ความยาว 30 เมตร จ านวน 3 เส้น (3 ซ า้) รวมระยะทาง 90 เมตร ขนานกบัชายฝ่ัง 
และขอบแนวปะการัง 
  2.2 บนัทกึภาพด้านขวาของเส้นเทป โดยตัง้กล้องในแนวระนาบที่ความสงูจากแนวปะการัง 50-75 
เซนติเมตร และถ่ายภาพตอ่เนื่องกนั จ านวน 60 ภาพตอ่ 1เส้นเทป  
  2.3 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Coral Point Count with Excel extensions (CPCe) (Kevin E. 
Kohler, Shaun M. Gill. 2006) เป็นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์สดัส่วนเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพืน้ที่ของพืช  
การประมาณคา่ประชากรสตัว์ หรือการค านวณเปอร์เซ็นต์ปกคลมุของสิ่งมีชีวิตบนพืน้ทะเล ท าการก าหนดจุดแน่นอน 
(fix point) ลงไปบนภาพ จ านวน 16 จุด ท าการบนัทึกข้อมูลระดบัสกุล (Genus) และวิเคราะห์ข้อมลูของสิ่งมีชีวิต
ภายใต้จุดที่ก าหนด นับจ านวนจุดทัง้หมดที่พบในภาพทุกแนวส ารวจ จากนัน้เทียบอัตราส่วนการพบปะการังเป็น 
ร้อยละการปกคลมุพืน้ท่ี 
 ส าหรับการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการส ารวจ จะใช้อตัราสว่นระหวา่งเปอร์เซ็นต์การปกคลมุ
พืน้ที่ของปะการังมีชีวิต (Live coral : LC) และปะการังตาย (Dead : DC) ดงัตารางที่ 1 (สถาบนัวิจัยและพฒันา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 2558) 
 

ตารางที่ 1 อตัราสว่นระหวา่งเปอร์เซ็นต์การปกคลมุพืน้ท่ีของปะการังมีชีวิต และปะการังตาย 
อัตราส่วนการปกคลุมพืน้ที่ สถานภาพแนวปะการัง 

LC : DC 2.5 > : 1 ดีมาก 
LC : DC 1.50 - 2.49 : 1 สมบรูณ์ 
LC : DC 1 : 1 ดีปานกลาง 
LC : DC 1 : 1.50 – 2.49 เสียหาย 
LC : DC 1 : < 2.50 เสียหายมาก 
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ผลและอภปิราย 
 การประเมินสภาพแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ พบว่า พืน้ที่ปกคลุมของปะการังมีชีวิตมีแนวโน้ม  
เพิ่มมากขึน้ สภาพแนวปะการังมีการฟื้นตัว (ภาพที่ 2) แต่บางสถานียังคงเสียหาย โดยบริเวณสถานีอ่าวสุเทพ  
เป็นสถานีที่มีปะการังมีชีวิตครอบคลมุพืน้ที่มากที่สดุ โดยมีร้อยละการครอบคลมุพืน้ที่เฉลี่ย 42.19±20.40 ส าหรับ
สถานีที่มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพืน้ที่น้อยที่สุด คือ สถานีหินแพ มีร้อยละการครอบคลุมพืน้ที่เฉลี่ย 1.25±1.01  
สถานีที่มีปะการังตายครอบคลมุพืน้ที่มากที่สดุ คือสถานีเกาะตอรินลา และสถานีหินแพ มีค่า 95.07±95.07 และ 
84.20±11.85 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) โดยปะการังตายบริเวณสถานีหินแพมีดอกไม้ทะเลเล็ก (Corallimorph)  
ขึน้ปกคลมุพืน้ที่มากถึงร้อยละ 66.94±11.85 ส่งผลให้พืน้ที่ว่างส าหรับตวัอ่อนลดลง แนวปะการังมีการฟืน้ตวัน้อย 
(ทนงศกัดิ์ และปรารพ, 2559) จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงภายหลงัปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว พบการ 
ปกคลมุพืน้ท่ีของปะการังมีชีวิตมีการเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึน้ ปะการังตายมีสาหร่าย พรมทะเล ดอกไม้ทะเลเล็ก 
และฟองน า้ขึน้ปกคลมุ บางสว่นแตกหกักระจายบนพืน้ทราย สถานีที่มีการฟืน้ตวัอย่างเห็นได้ชดัและต่อเนื่อง ได้แก่ 
สถานีอา่วสเุทพ อา่วเตา่ อา่วแมย่าย และสถานีอา่วจาก โดยพบโคโลนีของปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ที่ก าลงั
เจริญเติบโต กระจายตวัอยู่เต็มพืน้ที่ โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ทะนงศกัดิ์ และปรารพ (2559) แนวปะการัง
สถานีอ่าวสเุทพ อ่าวเต่า และอ่าวแม่ยาย มีการฟืน้ตวัที่ดี หลงัฟอกขาวประมาณ 6 ปี มีปะการังมีชีวิตเพิ่มขึน้ในช่วง
ร้อยละ 30.95-37.93  
 จากข้อมูลการติดตามสถานภาพปะการังจากสถานีทัง้ 10 สถานี ตัง้แต่ปี 2553-2560 ค่าร้อยละการ
ครอบคลมุพืน้ที่ปะการังมีชีวิตทกุสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปะการังมีชีวิตในพืน้ที่อทุยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสริุนทร์ ตัง้แต่ปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพบว่าทุกสถานีมีค่าเฉลี่ย
ปะการังมีชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 50.20 ปะการังอยู่ในสถานภาพสมบรูณ์ ในปี 2553 เป็นปีที่เกิดการฟอกขาว ปะการังใน
พืน้ท่ีศกึษาได้รับผลกระทบนีท้กุสถานี มีปะการังที่ตายจากการฟอกขาวเป็นจ านวนมาก ค่าเฉลี่ยปะการังมีชีวิตลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 6.46 ปะการังมีสถานภาพเสื่อมโทรมทุกสถานี ปี 2554 หลงัฟอกขาว 1 ปี ปะการังที่ตายมีสาหร่ายขึน้ 
ปกคลมุเป็นจ านวนมาก สง่ผลกระทบให้ตวัออ่นปะการังไมม่ีพืน้ท่ีวา่งในการลงเกาะ ค่าเฉลี่ยปะการังมีชีวิตลดลงอยู่ที่
ร้อยละ 6.03 และ ปัจจบุนั (2560) คา่เฉลีย่ปะการังมีชีวิตอยูท่ี่ร้อยละ 26.49 (ภาพท่ี 2)  
 

ตารางที่ 2 สรุปสถานภาพแนวปะการังที่ลกึบริเวณอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสริุนทร์ ปี 2560 

สถานี 
ปริมาณครอบคลุมพืน้ที่เฉล่ียร้อยละ 

(percentage cover) 
อัตราส่วน 

ปะการังมีชีวิต : ปะการัง
ตาย 

สถานภาพ            
แนวปะการัง 

ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 
อา่วสเุทพ 42.19 40.73 1.04 : 1 ดีปานกลาง 
อา่วแมย่าย 38.19 43.85 1 : 1.15 ดีปานกลาง 
อา่วเตา่ 37.95 35.31 1.08 : 1 ดีปานกลาง 
อา่วจาก 36.88 60.14 1 : 1.63 เสียหาย 
อา่วผกักาด 35.66 47.50 1 : 1.33 ดีปานกลาง 
อา่วไม้งาม 32.95 57.85 1 : 1.76 เสียหาย 
เกาะสตอร์ค 14.93 55.76 1 : 3.73 เสียหายมาก 
ปาชมุบา/เกาะมงักร 9.69 77.05 1 : 7.95 เสียหายมาก 
เกาะตอรินลา 3.61 95.07 1 : 26.34 เสียหายมาก 
หินแพ/หินกอง 1.25 84.20 1 : 67.36 เสียหายมาก 
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ภาพที่ 2 คา่เฉลีย่ปะการังมีชีวิตอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสริุนทร์ ปี 2552-2560  

 

 จากภาพที่ 2 ปะการังมีแนวโน้มการฟื้นตวัอย่างต่อเนื่อง แต่อาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยที่
ส าคญัคือ ปริมาณตวัอ่อนปะการัง (Harrison and Wallace, 1990) แหล่งพ่อแม่พนัธุ์  และกระแสน า้ที่ช่วยในการ
แพร่กระจายตัวอ่อนปะการัง นอกจากปัจจัยเหล่านี ้ในปี 2553 ที่เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว กรมอุทยาน
แหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ยงัได้ก าหนดใช้มาตรการต่างๆ ในพืน้ที่ตัง้แต่เร่ิมเกิดการฟอกขาวของปะการัง เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัแนวปะการังจากกิจกรรมของมนษุย์ ซึง่ประกอบด้วยมาตรการดงันี ้
 1. พกัการใช้ประโยชน์พืน้ที่ โดยไม่ให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ ได้แก่ อ่าวเต่า  
เกาะตอรินลา อา่วสเุทพ และอ่าวแม่ยาย ทัง้นีเ้นื่องจากพืน้ที่เหลา่นีเ้ป็นแนวปะการังที่ค่อนข้างตืน้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเหยียบย ่าของนกัทอ่งเที่ยวมากขึน้ ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ปะการังในพืน้ที่เหลา่นีส้ามารถผลิตตวัอ่อนเพื่อทดแทน
ปะการังตายที่เกิดจากการฟอกขาว และเมื่อเปรียบเทียบสถานีท่ีพกัการใช้ประโยชน์อยา่งสถานีอ่าวสเุทพ และสถานีที่
เปิดให้เข้าใช้ประโยชน์อยา่งสถานีเกาะปาชมุบา ซึง่เป็นสถานีท่ีอยูใ่กล้เคียงกนั พบว่าสถานีอ่าวสเุทพมีการฟืน้ตวัของ
ปะการังมากกวา่เกาะปาชมุบา โดยในปี 2560 พบเปอร์เซ็นต์ปกคลมุพืน้อ่าวสเุทพที่ร้อยละ 42.19 และเกาะปาชุมบา 
ร้อยละ 9.69 แสดงให้เห็นวา่นอกจากการฟืน้ตวัตามธรรมชาติแล้ว มาตรการการปิดพืน้ที่ยงัมีสว่นช่วยสง่เสริมการฟืน้
ตวัของปะการังได้อีกทางหนึง่ด้วย 
 2. มีการเพิ่มจ านวน และซ่อมบ ารุงทุ่นจอดเรือ เพื่อลดการทิง้สมอเรือในแนวปะการัง รวมทัง้แนะน าให้เรือ
ติดตัง้ถงัเก็บของเสยี และห้ามมิให้มีการทิง้ของเสยีลงในแนวปะการัง 
 3. ตดัตัง้เคร่ืองหมกัปุ๋ ยและก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ (COW TECH) เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์บนเกาะ  
ที่เกิดขึน้จากการทอ่งเที่ยว 
 แม้การฟืน้ตวัของปะการังจะมีหลายปัจจยัเข้ามาเก่ียวข้อง แต่มาตรการ และการจดัการพืน้ที่ก็เป็นอีกปัจจยั
หนึง่ที่ช่วยสง่เสริมให้แนวปะการังมีการฟืน้ตวัตามธรรมชาติได้ดีขึน้ โดยตดัปัจจยัรบกวนท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์  
 

บทสรุป 
 แนวปะการังบริเวณอทุยานแหง่ชาติหมู่เกาะสริุนทร์มีการฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง โดยผลการศึกษาพบว่าสถานี
อ่าวสุเทพ เป็นสถานีที่มีการฟื้นตัวดีที่สดุ รองลงมาได้แก่ สถานีอ่าวแม่ยาย สถานีอ่าวเต่า สถานีอ่าวจาก สถานี  
อา่วผกักาด สถานีอา่วไม้งาม สถานีเกาะสตอร์ค สถานีเกาะปาชมุบา สถานีเกาะตอรินลา และสถานีหินแพ ตามล าดบั 



278 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

แม้บางบริเวณจะมีการฟืน้ตวัต ่า เช่น สถานีเกาะตอรินลา และสถานีหินแพ ทัง้นีอ้าจมีการก าหนดวิธีการศึกษาเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดขึน้ในสถานีเหลา่นี ้เพื่อหาแนวทางการจดัการ และเพื่อช่วยหรือสง่เสริมให้แนวปะการังเกิดการฟืน้ตวั และ
ช่วยเปิดพืน้ท่ีให้ตวัออ่นปะการังมีพืน้ท่ีลงเกาะมากยิ่งขึน้  
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การปรับตัวของชุมชนชายฝ่ังต่อการเปล่ียนแปลงหลังภัยพบัิตสิึนามิ 2004:  
กรณีศึกษา ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 

Adaptation of coastal community to changes after tsunami disaster 2004:  
Case study of Kohkhlang Subdistrict, Koh Lanta District, Krabi Province 

อดิเรก มากผล*, เยาวนิจ กิตติธรกลุ และ พลชาติ โชติการ 
Adirake Markphol*, Jawanit Kittitornkool and Ponlachart Chotikarn 

สถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
บทคดัย่อ 

งานวิจัยเชิงคุณภาพนีมุ้่งศึกษาการปรับตวัของชุมชนชายฝ่ังต าบลเกาะกลาง จงัหวดักระบี่ หลงัสึนามิใน 
พ.ศ. 2547 ใช้วิธีการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมกบัผู้ให้ข้อมลูรวม15 คน ได้แก่ แกนน าชมุชน 
5 คน และชาวบ้านจ านวน 10 คน จากการวิเคราะห์การขับเคลื่อนชุมชนด้วยแนวคิดทุน 5 ด้าน (ทุนเงินตรา  
ทนุกายภาพ ทนุมนษุย์ ทุนทางสงัคม และทนุธรรมชาติ) ภายใต้แนวคิดการด ารงชีพอย่างยัง่ยืน พบว่า สืบเนืองจาก
ปัญหาที่ชมุชนแหง่นีแ้ทบไมไ่ด้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐ จึงมีการรวมตวักนัและมอบหมายให้แกน
น าไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรพฒันาเอกชน น าทุนเงินตราหรือเงินที่ได้รับการสนบัสนุนมาจัดตัง้กองทุนฟืน้ฟู
อาชีพหลังสึนามิ เพื่อช่วยเหลือผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ และฟื้นฟูทุนทางกายภาพที่ได้รับความเสียหาย  
การพฒันาทนุมนุษย์ที่ส าคญัคือการสร้างเสริมความรู้ของแกนน าชุมชน การขบัเคลื่อนงานร่วมกับสมาชิกในชุมชน 
และเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกชุมชนส่งผลให้ชุมชนมีทุนทางสงัคมที่เข้มแข็งยิ่งขึน้ และน าไปสู่การฟืน้ฟู  
ทนุธรรมชาติคือทรัพยากรชายฝ่ังและประมงเพื่อการประกอบอาชีพท่ียัง่ยืนของชมุชนในอนาคต  
ค าส าคัญ : สนึาม,ิ ชมุชนชายฝ่ัง, การปรับตวั, การลดผลกระทบจากอนัตราย, การด ารงชีพอยา่งยัง่ยืน 

Abstract 
This qualitative research aims to study the adaptation to changes of coastal communities at 

Kohkhlang Subdistrict, Krabi Province after being affected by tsunami in 2004. The research methodology 
includes participant observation and semi-structured interviews with fifteen informants, including five  
core-team members and ten villagers. With reference to an analytical concept of five assets (financial, 
physical, human, social and natural capital) under the concept of Sustainable Livelihoods Approach, it is 
found that as this community hardly gained support from government offices, village representatives were 
assigned to ask for support from three non-governmental organizations (NGOs).  Thereafter, a village fund 
group was established with financial capital or seed money funded by the NGOs for emergency support of 
the disaster victims and reconstruction of damaged physical capitals. Training programs for the core-team 
members were significant in developing human capital Participation mobilization of community members 
and outside networks resulted in strengthening the community social capital. These led to rehabilitation of 
natural capital for the long-term community sustainable occupations. 
Keywords : Tsunami, Coastal community, Adaptation, Hazard mitigation, Sustainable Livelihoods  
      Approach (SLA) 
*Corresponding author. E-mail : adirakemarkphol@gmail.com 
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บทน า 
ภยัพิบตัิสึนามิเกิดขึน้เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2547 จากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวด้วยความรุนแรงระดบั 9.3  

แมกนิจูด ศนูย์กลางแผ่นดินไหวที่เมืองบนัดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเชีย (Fehr, et al., 2006) สง่ผลกระทบต่อ 11 
ประเทศในทวีปเอเชียและแอฟริกา (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ: สคช. , 2554)  
มีผู้ เสยีชีวิต 174,500 คน สญูหาย 51,500 คน และ 1,500,000 คนต้องอพยพย้ายถ่ิน (Fehr, et al., 2006) ระบบไฟฟ้า 
น า้ประปาถกูท าลายและน า้เค็มปนเปือ้น (Kuwata, 2011) ก่อให้เกิดความเสยีหายทางเศรษฐกิจโดยรวม 10,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (Fehr, et al., 2006) จากเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ประเทศไทยมีผู้ เสียชีวิตและผู้สญูหายรวม 8,221 คน 
ผู้บาดเจ็บ 8,457 คน มีผู้ ได้รับผลกระทบ 58,550 คน (Asian Disaster Preparedness Centre: ADPC, 2006) สร้าง
ความเสียหายแก่สิ่งปลกูสร้าง และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนีย้งัสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมรอบบริเวณชายหาด (สคช., 2554) คิดเป็นมลูค่าความสญูเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 85,747 ล้านบาท 
ส าหรับจงัหวดักระบี่ มีผู้ ได้รับผลกระทบ 15,812 คน หรือ 2,759 ครัวเรือน คิดเป็นมลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
19,652 ล้านบาท (ADPC, 2006) 

ภายหลงัจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว รัฐบาลได้มีการจดัสรรงบประมาณในการช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน (สคช. , 
2554) มีการบริจาคอาหาร ยา เสือ้ผ้า และการสร้างที่พกัชัว่คราว (Monkonkorn, 2007) ซอ่มแซมระบบสาธารณปูโภค
ที่ได้รับความเสียหาย (Murao and Nakazato, 2010) สว่นการฟืน้ฟูและปรับตวัในระยะยาว ขึน้อยู่กบัศกัยภาพของ
ชุมชนแต่ละพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบ ปรากฎว่าหลายพืน้ที่ไม่ประสบผลส าเร็จ ในขณะที่บางพืน้ที่ประสบผลส าเร็จ 
เนื่องจากมีการขบัเคลือ่นการพฒันาทนุท่ีใช้ในการด าเนินชีวิตไปพร้อมกนัในหลายๆ ด้าน มีเครือขา่ยภายในชุมชนและ
การขยายความร่วมมือในระดบัท่ีใหญ่ขึน้ (ปกรณ์ ดิษฐกิจ และวิทยา อาวธุเพชร, 2555) ซึง่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จะต้องประสานงานขอความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานในระดบัท่ีใหญ่ขึน้ (ทวิดา กมลเวช, 2554) และท างานร่วมกบัเขต
พืน้ท่ีการปกครองอื่นๆ (เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และอารียา มนสับญุเพิ่มพลู, 2552) 

ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี เป็นพืน้ท่ีที่มีน า้ทะเลล้อมรอบทัง้ 10 หมูบ้่าน ประชากรสว่น
ใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมง สวนยางพาราและปาล์มน า้มนัเป็นหลกั มีจ านวนประชากรทัง้สิน้ 
7,585 คน เป็นหนึง่ในพืน้ท่ีที่ได้รับความเสยีหายอยา่งมาก และเนื่องจากไมเ่ป็นพืน้ท่ีที่มีช่ือเสยีงทางด้านการท่องเที่ยว 
จึงแทบจะไมไ่ด้รับความช่วยเหลอืจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ประชาชนต าบลเกาะกลางที่ได้รับผลกระทบจึงรวมตวักนั 
และสง่ตวัแทนเพื่อขอความช่วยเหลอืไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนกระทัง่ได้รับเงินทนุ และมีการบริหารจดัการเงินทนุ
ที่ได้รับร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัและสมาชิกในพืน้ที่ จนกลายมาเป็นแบบแผนในการตัง้
รับปรับตวัตอ่ภยัพิบตัิและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศภายใต้กลุม่ “ชุมชนคนรักษ์บ้าน ป่า เล” จากปีพ.ศ. 2547 
จนกระทัง่ปัจจบุนั สามารถขยายความร่วมมือในการท างานไปยงัทัง้ 10 หมูบ้่านและต าบลข้างเคียง (ปัญญา หวามาก
,2560; เรืองเดช คลอ่งดี, 2560) จนชมุชนมีช่ือเสยีงโดดเดน่ในการปรับตวัจากการใช้พลงัของชุมชนในการท ากิจกรรม
ตา่งๆ โดยการประสานความร่วมมือจากเครือขา่ยภายนอก และการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน จนมี
การจดัท าแผนงานเข้าสูอ่งค์การบริหารสว่นต าบล รวมทัง้ขยายเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกเพื่อยกระดบัการ
บริหารจดัการทรัพยากรและการปรับตวัของชมุชน  

บทความนีเ้ป็นผลศกึษาว่า ชุมชนต าบลเกาะกลางมีวิธีการอย่างไรในการขบัเคลื่อนงานพฒันา จนสามารถ
ปรับตวัตอ่ภยัพิบตัิและการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในช่วงพ.ศ. 2548-2561 โดยใช้กรอบการวิเคราะห์จากแนวคิด
ทุน 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางสงัคม ทุนกายภาพ ทุนทางธรรมชาติ และทุนเงินตรา ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด 
Sustainable Livelihoods Approach (Department of International Development [DFID],1999) โดยการศึกษา
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ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ ศึกษาการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชายฝ่ัง ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบ่ี หลงัเหตกุารณ์สนึามิ 
 

วิธีการ 
ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-

structured interview) กบัสมาชิกชมุชนในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 9 ต าบลเกาะกลาง รวม 15 คนได้แก่ แกนน าชมุชน จ านวน 5 คน 
และชาวบ้านในพืน้ท่ีจ านวน 10 คน ใช้การวิเคราะห์ผลโดยวิธี Content analysis และ Analytical induction 
 
ผลและอภปิราย 
ผลการศกึษา  

ก่อนปลายปี 2547 ประชาชนในหมูท่ี่ 9 บ้านทา่คลองด าเนินชีวิตอยา่งปกติแบบต่างคนต่างอยู่ มีการท าสวน
ยางพารา สวนปาล์มน า้มนัและการประมงเป็นอาชีพหลกั เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีความอดุมสมบรูณ์เพียงพอ
กบัประชากรในพืน้ท่ี จึงไมม่ีการจดัท ากิจกรรมการพฒันาในระดบัชมุชน แตเ่มื่อเกิดเหตกุารณ์สนึามิ ท าให้มีผู้ เสียชีวิต 
2 ราย บาดเจ็บ 20 ราย บ้านเรือนพงัเสียหายทัง้หลงั 3 หลงั เสียหายบางสว่น 14 หลงั โรงพยาบาลคลองท่อมเป็น
หน่วยงานแห่งแรกที่มีการน าข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าไปช่วยเหลือเบือ้งต้น แต่ชุมชนไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นๆ จากภาครัฐ แนวทางเดียวที่สามารถท าได้คือ ชุมชนต้องพยายามติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่  
คาดวา่จะสามารถให้ความช่วยเหลอืได้  

1. การรับมือหลงัเกิดภยัพิบตัิ  
เมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในต้นปี 2548 ชาวบ้านในพืน้ที่หมู่ที่ 9 จึงรวมตวัเพื่อพยายามติดต่อขอรับ 

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ น าโดยแกนน าในหมู่บ้าน ซึ่งท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมลูผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อ
ขอความช่วยเหลือจาก สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) 200,000 บาท มูลนิธิอนัดามัน 170,000 บาท และ 
มลูนิธิรักษ์ไทย 723,000 บาท ซึ่งหน่วยงานทัง้ 3 ได้เข้ามาประชุมร่วมกบัประชาชนในพืน้ที่ เพื่อส ารวจข้อมูลความ
เสียหาย มีการสง่มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ชุมชนหมู่ที่ 9 จากนัน้ชุมชนจึงน าเงินดงักลา่วมาจดัตัง้เป็นกองทนุหมู่บ้าน
ภายใต้ช่ือ “กองทนุฟืน้ฟูอาชีพหลงัสนึามิ” นอกจากนีม้ลูนิธิรักษ์ไทยยงัให้เงินแบบให้เปลา่แก่ครัวเรือนที่บ้านเสียหาย
ทัง้หลงั 5,000 บาท และ 3,000 บาทส าหรับบ้านเรือนท่ีเสยีหายบางสว่น ถือวา่เป็นการช่วยเหลอืผู้ที่ได้รับผลกระทบใน
เบือ้งต้น   
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2. การปรับตวัในการประกอบอาชีพ 
เพื่อเป็นการฟืน้ฟแูละสง่เสริมให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้มีการประกอบอาชีพท่ียัง่ยืนในระยะยาว มลูนิธิรักษ์ไทย

ร่วมกบัชาวบ้านในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 9 จดัท าแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมชมุชน และอนมุตัิงบประมาณ
อีกจ านวน 400,000 บาท เพื่อฟืน้ฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และระบบนิเวศป่าชายเลน ที่เสื่อมโทรมลงจากการ
ใช้ทรัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือยในช่วงก่อนเกิดเหตกุารณ์สนึามิ จากการที่มีการให้สมัปทานป่าไม้แก่นายทนุ และการเพิ่ม
จ านวนขึน้เป็นของชาวประมงจากนอกพืน้ท่ีเป็นอยา่งมาก โดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของชุมชนในการวางแผนและ
ด าเนินงาน ภายใต้กลุม่ “ชมรมคนรักษ์บ้าน ป่า เล” ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการจดัการภยัพิบตัิและการรองรับการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต 

3. การจดัการภยัพิบตัิและการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงในอนาคต 
หลงัจากที่มีการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนในพืน้ที่ดงักล่าวข้างต้นแล้ว ในปีพ.ศ. 2551 

ชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านปากคลองได้ร่วมกนัวางแผนในการจดัการภยัพิบตัิและการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ทาง
เศรษฐกิจ สงัคมจากราคาผลผลติทางการเกษตรที่เร่ิมตกต ่าและสภาพสงัคมที่เปลีย่นไป รวมถึงการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ ขยายความร่วมมือไปยงัทัง้ 10 หมู่บ้านและชุมชนต าบลข้างเคียงในเวลาต่อมา โดยมลูนิธิรักษ์ไทยเป็น
องค์กรหลกัในการร่วมกนัวางแผน ซึง่แผนงานมีขัน้ตอนประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานและข้อมลูย้อนหลงั
เก่ียวกับภยัพิบัติที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ การจัดท าปฏิทินฤดูกาล ผลกระทบจากภยัพิบตัิต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล และการ
วิเคราะห์ความเปราะบางและความเสี่ยงของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนจากเวทีการประชุมร่วมกับชาวบ้านในพืน้ที่ต าบล  
เกาะกลาง จากนัน้จึงจดัล าดบัความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหาจากมากไปหาน้อย สรุปได้ว่าอนัดบัที่หนึ่งคือ 
ภยัจากการเดินเรือออกไปท าประมง ท่ีต้องเผชิญกบัความไมแ่นน่อนของลมมรสมุ รวมทัง้การตืน้เขินของสนัทรายตาม
ร่องน า้ ท าให้ชาวประมงเดินเรือด้วยความยากล าบาก อนัดบัที่สองคือภยัจากความมัน่คงทางอาหารและรายได้จาก
การลดลงของจ านวนประชากรสตัว์น า้จากการท าประมงที่ใช้เคร่ืองมือแบบท าลายล้าง และล าดบัสดุท้ายคือภยัจาก
คลืน่ยกัษ์สนึามิ 

4. การวางแผนและแก้ไขปัญหา 
จากการวางแผนในการจัดการภยัพิบตัิและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตร่วมกันของประชาชนในพืน้ที่และ

มลูนิธิรักษ์ไทย น ามาซึง่ปัญหาที่จ าเป็นจะต้องแก้ไขตามล าดบัความส าคญั และแนวทางการแก้ไขดงัตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหาภยัพิบตัิ 
ประเด็น รายละเอียด 

 
ภยัพิบัติ 

1. ภยัจากการเดินเรือออกไปท าประมง ที่ต้องเผชิญกับลมมรสมุ การตืน้เขินและเปลี่ยนแปลงของสนั
ทรายตามร่องน า้ ท าให้เดินเรือด้วยความยากล าบาก 

 
การรับมือ 

1. การสร้างประภาคารกลางทะเลในบริเวณร่องน า้ โดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหลง่พลงังาน เพื่อเป็นจุด
สงัเกตเส้นทางการเดินเรือ ท าให้การเดินเรือสะดวกขึน้โดยเฉพาะเวลากลางคืน และยังไม่ปรากฏ
ผู้ เสยีชีวิตนบัจากวนัท่ีมีการสร้างประภาคารจนกระทัง่ปัจจบุนั 

ภยัพิบัติ 2. ภยัจากความมัน่คงทางอาหารและรายได้จากการลดลงของจ านวนประชากรสตัว์น า้  
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การรับมือ 

2. ด าเนินการตามแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมชมุชน ภายใต้กลุม่ “ชมรมคนรักษ์
บ้าน ป่า เล” ดงันี ้
2.1) การอนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการสร้างแหลง่อนบุาล วางไข่ อาศยัหลบ
ภยัจากศตัรูของสตัว์น า้ ได้แก่ การวางปะการังเทียม การจดัท าแนวเขตอนรัุกษ์สตัว์น า้ตามแหลง่หญ้า
ทะเล และการท าซัง้ปลาในบริเวณล าคลอง เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในยามที่มีคลื่นลม
รุนแรง ชาวประมงไมส่ามารถออกทะเลไปท าการประมงได้ 
2.2) การอนรัุกษ์และเพาะพนัธุ์ปมู้าไข่นอกกระดอง จากการที่ชาวประมงในพืน้ที่ประชุมร่วมกับมลูนิธิ
รักษ์ไทยและศนูย์เพาะพนัธุ์ปใูนพืน้ท่ีต าบลเกาะกลาง มีการปลอ่ยลกูพนัธุ์ปมู้า หลงัจากด าเนินงานผ่าน
ไปเป็นเวลา 1 ปี ผลปรากฏวา่ปมู้าเพิ่มจ านวนขึน้อย่างเห็นได้ชดั หลงัจากนัน้ จึงท าโครงการธนาคารปู
ม้าไขน่อกกระดอง โดยการขอรับบริจาคปไูข่นอกกระดองจากชาวประมง 1 ตวั/ล า/วนั ปลอ่ยในกระชงั
บริเวณปากคลองใกล้กบัทะเลเปิด ในระยะหลงัมีการเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นกระบะปนูซีเมนต์และถงัไฟ
เบอร์บริเวณบ้านเนื่องจากประสบปัญหาปไูมล่อกคราบและไมเ่จริญเติบโตเนื่องจากน า้ทะเลมีความเค็ม
สงูเกินไป โดยได้รับเงินสนบัสนนุการด าเนินงานจากประมงอ าเภอเกาะลนัตาในการจดัซือ้อปุกรณ์ 
2.3) การอนรัุกษ์และฟืน้ฟปู่าชายเลน จากความตระหนกัถึงคณุค่าของป่าชายเลนที่เป็นทัง้แหลง่ท ามา
หากิน และพืน้ที่ที่สามารถลดผลกระทบจากคลื่นยกัษ์สึนามิ ชุมชนจึงมีการด าเนินงานตามแผนการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในปี พ.ศ. 2548 โดยมีการส ารวจและปลกูป่าทดแทน 
มีการจ้างงานให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีไปพร้อมๆ กนัจากการสร้างโรงเรือนและการเพาะช ากล้าไม้ป่าชาย
เลน การสร้างสะพานไม้เป็นเส้นทางศกึษาธรรมชาติ เป็นต้น ปัจจบุนัป่าชายเลนมีความอดุมสมบรูณ์จน
แทบไมม่ีที่เหลอืให้ปลกูป่าได้อีก และในปีเดียวกนั ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดั
กระบี่ได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 80,000 บาท เพื่อด าเนินโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ในการ
อนรัุกษ์และฟืน้ฟปู่าชายเลนท่ีได้รับความเสยีหายจากคลืน่ยกัษ์สนึามิ นอกจากนีส้ านกังานป่าชายเลนท่ี 
29 อ าเภอเกาะลนัตา จังหวัดกระบี่ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาท โดยได้มีการจัดอบรมราษฎร
อาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลและชายฝ่ัง (รสทช.) ดแูลป่าชายเลน ลงโทษผู้กระท าผิดที่ตดัไม้ป่าชายเลนโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาต นอกจากนี ้พืน้ท่ีต าบลเกาะกลางเคยได้รับรางวลัชนะเลิศระดบัจงัหวดัในการประกวด
ป่าชมุชน 
2.4) การเงินและแหลง่เงินทนุในชมุชน จากการจดัตัง้กองทนุฟืน้ฟูอาชีพหลงัสนึามิ ซึ่งถือว่าเป็นเงินทนุ
ส ารองใช้ในกรณีฉุกเฉิน ช่วงแรกเปิดให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยกัษ์สินามิเท่านัน้ หลงัจาก
เดือนที่ 5 จึงเปิดให้สมาชิกอื่นได้กู้ยืม เนื่องจากระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเป็นลกูโซ ่ นอกจากนีเ้งิน
ในกองทนุสามารถน าไปซือ้เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของสมาชิกในราคาถกู เนื่องจากเป็นการ
ซือ้เงินสดแบบไมผ่อ่นจ่ายรายเดือน น ามาขายตอ่ให้กบัสมาชิกผอ่นจ่ายรายเดือนในราคาที่ถกูกว่าราคา
ท้องตลาด แตแ่พงกวา่ราคาซือ้แบบเงินสด ท าให้เกิดก าไรที่น ามาปันผลและเป็นสวสัดิการในด้านต่างๆ 
ให้แก่สมาชิก และยังมีการจัดสวสัดิการให้แก่สมาชิกที่มีมีความประพฤติดี เช่น อุบัติเหตุที่ต้องนอน
โรงพยาบาล แมค่ลอดบตุร จะได้รับเงิน 700 บาท เด็กทารกแรกเกิดจะได้รับการเปิดบญัชีใหม่100 บาท 
หากมีผู้ เสยีชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลอื 1,500 บาท 
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ภยัพิบัติ 3. ภยัพิบตัิสนึามิ  

การรับมือ 

3. มีการเตือนภยั เฝ้าระวงัหากเกิดแผ่นดินไหวขึน้ สามารถโทรไปเช็คสถานการณ์ที่ศนูย์เตือนภยัพิบตัิ
แหง่ชาติ กรมอตุนุิยมวิทยา หรือสถานีวิทยกุารบิน และหากมีโอกาสเกิดคลืน่ยกัษ์สนิามิ มีการโทรติดตอ่
กบัผู้น าในแตล่ะหมูบ้่าน ให้มีการประกาศเสยีงตามสายหรือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คหรือไลน์ใน
การอพยพขึน้ไปอยูท่ี่สงูตามที่มีการจดัไว้ตัง้แตค่รัง้เมื่อเกิดคลืน่ยกัษ์สนึามิในปี พ.ศ. 2547 

 

โดยสรุปคือ ชุมชนได้จัดสร้างประภาคารเพื่อความปลอดภยัในการเดินเรือออกไปท าการประมง เนื่องจาก  
สนัทรายตามร่องน า้มีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้มุ่งเน้นกิจกรรมการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารและรายได้ที่ยัง่ยืนจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การอนุรักษ์และเพาะพนัธุ์ปูม้า 
ไขน่อกกระดอง การอนรัุกษ์และฟืน้ฟูป่าชายเลน และการจดัการแหลง่เงินทนุในชุมชน ตลอดจนมีแนวทางในการเฝ้า
ระวงัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ภยัพิบตัิสนึามิ 
การอภิปรายผล 

ในการศกึษาครัง้นี ้มีการใช้แนวคิดการด ารงชีวิตอย่างยัง่ยืนของ DFID, (1999) ซึ่งเป็นแนวคิดในการน าทนุ  
5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ทนุเงินตรา ทนุกายภาพ ทุนมนษุย์ ทนุทางสงัคมและทนุธรรมชาติ โดยเน้นคนเป็นศนูย์กลางในการ
พฒันาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนมากกว่าความต้องการ เตรียมการรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้และ
สง่ผลกระทบ ท าให้ชุมชนเกิดความเปราะบางได้ โดยจะต้องพิจารณาในลกัษณะองค์รวมของสิ่งที่เก่ียวข้องทัง้หมด  
อนัได้แก่โครงสร้างการบริหารงานทัง้ภาครัฐและเอกชน จากระดับจุลภาคไปสู่ระดับมหภาค ด าเนินงานผ่านทาง
นโยบาย กฎหมาย วฒันธรรม และสถาบนัตา่งๆ ในสงัคม ท่ีมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และเวลา 
เพื่อลดความยากจน เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของคนในชุมชน และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ในมิติของ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบันต่างๆ ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่เกิดขึน้ในครัง้นีอ้อกเป็น  
2 ช่วงเวลาคือ 

ช่วงที่ 1 สืบเนื่องจากการที่ชุมชนบ้านท่าคลองได้รับผลกระทบจากคลื่นยกัษ์สนึามิ และการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการเป็นไปอย่างล่าช้า จึงท าให้แกนน าชุมชนรวมตวักับชาวบ้านผู้ ได้รับผลกระทบ พยายามขอความ
ช่วยเหลอืจากองค์กรพฒันาเอกชนทัง้ 3 องค์กร จึงเกิดการขบัเคลือ่นทนุทัง้ 5 ด้านท่ีมีปฏิสมัพนัธ์และสง่ผลต่อเนื่องกัน
ในการพฒันาชมุชนดงันี ้ 

 ทุนเงินตรา การน าเงินช่วยเหลือจากองค์กรพฒันาเอกชนทัง้ 3 หน่วยงาน มาตัง้เป็น
กองทนุฟืน้ฟูอาชีพหลงัสนึามิ เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและบคุคลทัว่ไปให้สามารถกู้ยืมเพื่อน าไปบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบือ้งต้น 

 ทุนกายภาพ เร่ิมจากการน าทุนเงินตราที่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น มา
ซอ่มแซมบ้านเรือนและระบบสาธารณปูโภคที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ชุมชนสามารถด าเนินชีวิตได้ตามวิถีปกติ ซึ่ง
ต้องใช้แรงงานผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญในการก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นทุนมนษุย์ในชุมชน และความร่วมมือของ
ชมุชนในการฟืน้ฟแูละสร้างประภาคารท่ีใช้ในการเดินเรือ ซึง่ถือเป็นทนุทางสงัคมของชมุชน 

 ทนุมนุษย์ ซึ่งหมายถึงสมาชิกในชุมชนผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะในการพฒันา
งานด้านต่างๆ ในชุมชน ซึ่งเป็นผลลพัธ์จากการฝึกอบรมของมูลนิธิรักษ์ไทยซึ่งเร่ิมต้นจากการพฒันาแกนน าชุมชน 
ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการขับเคลื่อนงานหลายๆ ด้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน การท าบัญชี การจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึก  
ในการพฒันาชมุชนของสมาชิกอีกด้วย 

 ทนุทางสงัคม เป็นผลสบืเนื่องมาจากจดุเร่ิมต้นเมือ่ชมุชนประสบปัญหาจากความเสยีหาย
ของชีวิตและทรัพย์สนิ จึงต้องร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา เรียนรู้และท างานร่วมกนั จนเกิดเป็นพลงัในการด าเนินกิจกรรม
ตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง จนยกระดบัเป็นชมุชนท่ีมีความเข้มแข็ง ซึ่งงานวิจยัของ Asia Development Bank (2008) ก็ระบุ
ไว้ว่า ทุนทางสงัคมเกิดจากการรวมกลุ่มกันและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของชุมชน แนวทางการ
ด าเนินงานของชุมชนซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กีรติพร จูตะวิริยะ (2557) ที่ศึกษาเร่ืองเกษตรผสมผสาน: วิถีการ
ด ารงชีพของเกษตรกรเครือขา่ยอบุลรัตน์ในบริบทโลกาภิวฒัน์ ที่มีการน าทนุทัง้ 5 ด้าน โดยเฉพาะทนุทางสงัคมจากการ
รวมกลุ่มกันของเครือข่ายเกษตรกรผสมผสานรายย่อย เพื่อสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาดต่อระบบทุนนิยม  
ที่เกษตรกรถูกบีบบังคับให้ยอมจ านนกับเง่ือนไขทางการตลาดในการซือ้ปัจจัยในการผลิตและการขายผลผลิต  
ทางการเกษตร และสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยของ เบญจมาศ โชติทอง (2553) ซึ่งสรุปบทเรียนและ
ความส าเร็จในการปรับตวัของชุมชนชายฝ่ังหลงัจากประสบภยัสนึามิว่า จะต้องมีการประสานงานกบัชุมชนข้างเคียง
และเครือขา่ยภายนอกชมุชน เพื่อแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนัน้ การขบัเคลื่อน
งานของชุมชนมีลกัษณะที่สอดคล้องกับงานวิจัยของจตุรงค์ คงแก้ว (2559) ที่ศึกษากระบวนการพัฒนาพืน้ที่การ
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยชมุชนชายฝ่ังอา่วพงังา ซึง่พบวา่ทนุทางสงัคมท า
ให้เกิดการรวมกลุม่ ยกระดบัเป็นเครือขา่ย สร้างอ านาจต่อรองกบัหน่วยงานราชการ และเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้การ
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังโดยชมุชนประสบความส าเร็จ  

ทัง้นี ้กระบวนการด าเนินการตามแผนงานต่างๆ สง่ผลให้เครือข่ายความร่วมมือหรือทนุทางสงัคมของชุมชน
ขยายวงออกไปกว้างขวางมากขึน้ จากเครือขา่ยความร่วมมือจากประชาชนในพืน้ท่ี เนื่องจากมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั
ในฐานะเครือญาติ ยกระดบัสู่การท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจากการบรรจุแผนการด าเนินงานไว้ใน
แผนพัฒนาของต าบล ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานตามข้อเสนอจากงานวิจัยของ Kansuntisukmongkol, et 
al.(2012) ที่ศึกษากลไกขบัเคลื่อนการปรับตวัของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเปรียบเทียบใน 2 พืน้ที่
จงัหวดัตรังและจงัหวดัระยอง ท่ีระบวุา่ ในการสร้างขีดความสามารถในการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
จะต้องผนวกแผนงานที่มีอยู่ไว้กับแผนงานขององค์กรชุมชน และเป็นการบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน 
นอกจากนีช้มุชนต าบลเกาะกลางได้พฒันาเครือขา่ยความร่วมมือภายนอกชมุชนมากขึน้ ได้แก่ องค์กรพฒันาเอกชนที่
ให้การสนบัสนนุมาตัง้แต่เร่ิมต้น ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทเอกชนต่างๆ ที่รู้จกัชุมชนแห่งนีม้ากขึน้
หลงัจากมีการด าเนินงานมาระยะหนึ่ง สง่ผลให้ชุมชนได้รับการสนบัสนนุทัง้เงินทุนและปัจจยัในการด าเนินงานของ
กลุม่อยา่งตอ่เนื่อง  

ช่วงที่ 2 หลงัจากการฟืน้ฟูความเสียหายทางกายภาพแล้ว ชุมชนได้วางแผนระยะยาวเพื่อความยัง่ยืนของ
อาชีพและการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง โดยการบรูณาการทนุด้านตา่งๆ เร่ิมต้นจากการพฒันาแกนน าชุมชนซึ่งก็คือ
ทนุมนษุย์และการขบัเคลื่อนทนุทางสงัคมที่เพิ่มขึน้จากการขบัเคลื่อนความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนและเครือข่าย
ภายนอกชุมชนในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็นทุนทางกายภาพ โดยใช้ทุนเงินตราเป็นทรัพยากรในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน น าไปสูก่ารฟืน้ฟทูนุธรรมชาติตา่งๆ ในพืน้ท่ีชายฝ่ังซึง่เป็นแหลง่อนบุาล วางไข่ และที่อยู่อาศยั
ที่ส าคญัของสตัว์น า้ รวมทัง้เป็นแหลง่รายได้ของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ Yao, et al. (2013) ซึ่งสรุป
จากการศกึษาผลงานวิจยัเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่มีต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
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และระบบนิเวศชายฝ่ังบริเวณทะเลจีนใต้ ในประเทศจีน กล่าวคือ การจัดท าและด าเนินงานตามแผนในการจัดการ
ระบบนิเวศน์ทางทะเล เช่น การสร้างปะการังเทียม การปลูกป่าชายเลน เป็นแนวทางส าคัญในการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการับมือกับภัยพิบัติทางทะเล และการปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ 

 

บทสรุป 
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บทคดัย่อ 
ในประเทศไทยกิจกรรมการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า เร่ิมเป็นท่ีน่าสนใจเพิ่มมากขึน้ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษานี ้

เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนของการเดินทาง 
(Travel Cost Method: TCM) ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้จากท าการสมัภาษณ์นกัท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรูด้าจ านวน 
472 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2560 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติด้วยแบบจ าลองการถดถอย  
Poisson regression for count model ตวัแปรที่ความสมัพนัธ์กบัการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
p≤0.01 คือ ต้นทนุของการเดินทาง อาย ุการศึกษา และรายได้ ผลที่ได้เป็นไปตามสมมติฐาน ผลจากการการวิเคราะห์
สถิติ ได้มลูค่าส่วนเกินของผู้บริโภคในการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า เท่ากบั 9.26 ล้านบาท/ปี ซึ่งมลูค่าที่ประเมินได้นีเ้ป็น 
มลูค่าที่เกิดจากการใช้ (Use Value) ทางด้านการท่องเที่ยว และเป็นเพียงมลูค่าส่วนหนึ่งของมลูค่าเศรษฐกิจรวมของ
วาฬบรูด้า (Total Economic Value) ซึง่ประกอบด้วยมลูค่าที่เกิดจากการใช้ (Use Value) และมลูค่าที่ไม่ได้เกิดจากการ
ใช้ (Non-Use Value) ซึง่จะน าไปสูก่ารวางแผน และการบริหารจดัการในการอนรัุกษ์วาฬบรูด้าตอ่ไป 

ค าส าคัญ : มลูคา่จากการใช้ทางตรง, การวิเคราะห์ต้นทนุของการเดินทาง, การทอ่งเที่ยวชมวาฬบรูด้า  
Abstract 

Bryde’s whale watching has become an increasingly popular recreational activity in Thailand. This 
study uses the Travel Cost Method to estimate the direct use value of Bryde’s whale watching. The data 
collected was based on interviews of 472 tourists between the periods October 2016 to December 2017. 
Poisson regression was used to analyses the data. The variables which influences the number of trips 
people made which are statistically significant p≤0.01 included travel cost, age, gender, education and 
income. Using the results of the Poisson regression model, the consumer surplus was 9.26 Million baht per 
year. Although the value estimated represents only one component of the Total Economic Value (TEV) of 
the Bryde’s whale, which would also need to include indirect use value and non-use value, these results 
can be used as a preliminary indicator of the economic importance of the Bryde’s whale and included in 
planning and conservation management. 
Keywords : Direct use value, Travel Cost Method, Bryde’s Whale Watching 
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บทน า  
 วาฬบรูด้า (Bryde 's whale; Balaenoptera brydei) เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมขนาดใหญ่ เป็นวาฬไม่มีฟัน  
มีสนับนหวั 3 สนั ล าตวัเรียว ผิวหนงัเรียบสเีทาด า ท้องสอีอ่น หรือสชีมพ ูขนาดโตเต็มวยัมีความยาว 15-16 เมตร หนกั 
12-20 ตนั วาฬบรูด้าเป็นสตัว์คุ้มครองตามพระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535) (กาญจนาและคณะ, 
2554) ในปี พ.ศ. 2558 วาฬบรูด้าได้ถกูเสนอให้เป็นสตัว์สงวน เนื่องจากยงัคงมีภยัคกุคามอยู่อย่างต่อเนื่อง ทัง้ภยัจาก
ธรรมชาติ และจากมนษุย์ จากการศกึษาติดตามสถาณภาพวาฬบรูด้าของศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังอา่วไทย (ศวทบ.) มีวาฬบรูด้าประมาณ 50 ตวั อาศยัอยู่บริเวณอ่าวไทยตอน การพบเห็นวาฬบรูด้า พฤติกรรม
การกินเหยื่อ การกระโดด และการพ่นอากาศ  ได้เผยแพร่ โดยชาวประมง นกัท่องเที่ยวอนุรักษ์ และนกัวิจยั ทางสื่อ
ออนไลน์ ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติมาชมวาฬบรูด้าในประเทศไทย ก่อให้เกิดรายได้สูชุ่มชน และ
สงัคม จากการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า เช่น ธุรกิจเรือท่องเที่ยว ห้องพกั การขายของทะเล ของที่ระลกึ เป็นต้น ที่มีการ 
ท าให้เห็นได้ว่า วาฬบรูด้ามีเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจ มีความส าคญัทางระบบนิเวศ
ทางทะเล เป็นตวัชีว้ดัความสมบรูณ์ของทรัพยากรทางทะเล เป็นแหลง่เรียนรู้ทางด้านวฒันธรรม การศึกษา การวิจัย
เก่ียวกับวาฬบรูด้า ซึ่งในประเทศไทยได้มีการส ารวจ ศึกษาการแพร่กระจาย การติดตามพฤติกรรม การจ าแนก 
อตัลกัษณ์ การตรวจสขุภาพของวาฬบรูด้า แตย่งัไมม่ีการศกึษาทางด้านการประเมินมลูคา่เศรษฐศาสตร์ของวาฬบรูด้า 
ทัง้นีเ้พราะมลูคา่ของบริการจากทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทราคาตลาดไม่ได้สะท้อนมลูค่าที่แท้จริงของทรัพยากร
เหล่านัน้ได้ และในหลายกรณีตลาดไม่ท างานจนท าให้ทรัพยากรเหล่านีไ้ม่มีมูลค่าในตลาด เช่น กรณีเหตุน า้มนัดิบ
ร่ัวไหลจากเรือบรรทุกที่เกาะเสม็ด จังหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2556 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของ 
เกาะเสม็ด และพืน้ท่ีใกล้เคียงจงัหวดัระยอง สง่ผลให้ทรัพยากรสตัว์น า้ลดลง ชาวประมงต้องเปลี่ยนอาชีพ เกิดสารพิษ
ตกค้าง นักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดลดลง แต่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึน้นัน้คิดเป็นมูลค่าเท่าใด และถ้าผู้ ได้รับ
ผลกระทบจะฟ้องร้องตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้ จะมีการประเมินมลูคา่ความเสียหายนีอ้ย่างไร ตวัอย่างนีแ้สดงให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวาฬบรูด้า ที่ยงัไม่มีมลูค่าในตลาด และการประเมินมลูค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบที่จะเกิด
ขึน้กับวาฬบรูด้า และสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ หรือ ต้นทุนในการออกมาตรการหรือกฎระเบีย บต่างๆ  
(www. stou.ac.th, 2016) เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพิจารณาอนญุาตกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลทางด้านลบ หรือเป็น
ภยัคกุคามต่อวาฬบรูด้า รวมถึงการออกแนวทางการจัดการและมาตรการในกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์หรือเก่ียวข้องกับ
วาฬบรูด้า เพื่ออนรัุกษ์วาฬบรูด้าในประเทศไทยให้เป็นทรัพย์สินที่มีค่า ให้คงอยู่ท าหน้าที่ในระบบนิเวศทางทะเลต่อไป
อยา่งยัง่ยืน  
 

วิธีการ  
การเก็บข้อมลูแบบสอบถาม กลุม่เป้าหมายทีท าการสมัภาษณ์แบบสอบถามส าหรับการประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์การท่องชมวาฬบรูด้าในประเทศไทย โดยสมัภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรูด้า บ ริเวณอ่าวไทย
ตอนบน จ านวน 500 รายระหวา่งเดือนตลุาคม 2559 - ธนัวาคม 2560 โดยสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคล 
เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ เป็นต้น และข้อมลูที่เก่ียวกบัการประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวาฬบรูด้าจาก
การทอ่งเที่ยว เช่น รายได้ รายจ่ายในการเดินทาง จ านวนครัง้ที่ทอ่งเที่ยวชมวาฬบรูด้า เป็นต้น 
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ประชากรและการเก็บตัวอย่าง เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าใน  
ประเทศไทย ประชากรคือ ประชาชนที่มาเที่ยวชมวาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้วิจยัได้ทดสอบแบบสมัภาษณ์  
กับนกัท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรูด้า 50 ราย เพื่อน าเอาผลมาใช้ในการปรับปรุงแบบสอบถาม หลงัจากการปรับปรุง
แบบสอบถามแล้วเสร็จ ด าเนินการสัมภาษณ์กับนักท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรูด้า 500 ราย โดยการสัมภาษณ์
นกัทอ่งเที่ยวแบบรายบคุคล (Interview questionnaire) 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์การท่องชมวาฬบรูด้าในประเทศไทย โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการเดินทาง Travel Cost Method (TCM) เป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน และเป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินมลูค่า
ความเสยีหายที่อาจจะมีผลกระทบตอ่แหลง่ทอ่งเที่ยวหรือ แหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น อบุตัิเหตเุรือบรรทกุน า้มนัร่ัวไหล 
เป็นเหตุให้สญูเสียทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง นักท่องเที่ยวลดลง ชุมชนสญูเสียรายได้จากการท่องเที่ยว และ  
ในอีกทางการฟืน้ฟทูรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้ฟืน้คืน สามารถใช้ TCM ประเมินมลูค่าได้เช่นกนั มลูค่าที่กลา่วนี ้
คือ มลูคา่ที่เกิดจากประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (อรพรรณ และคณะ, 2554) ซึง่การประเมินมลูคา่
ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า ภายใต้การศึกษานี ้คือการประเมินมูลค่าที่เกิดจากการใช้ (Use Value)  
ที่เกิดจากประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจแบบแอบแผง (Revealed Preference)  
(อรพรรณ, 2553) 

 

ผลและอภปิราย  
 ข้อมลูทัว่ไปของนกัทอ่งเที่ยวที่สมัภาษณ์ จากการใช้แบบสอบถามจ านวน 500 ราย พบวา่นกัทอ่งเที่ยวมาชม
วาฬบรูด้าเฉลีย่ 2 ครัง้/ปี จากผู้ที่ให้สมัภาษณ์ 500 ตวัอย่างมี 28 ราย ที่มาท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้ามากกว่า 10 ครัง้/ปี 
เนื่องจากมาท างานเก็บข้อมลู ภาพ พฤติกรรม แหลง่ที่อยูอ่าศยั ฯลฯ เก่ียวกบัวาฬบรูด้า ท าให้ต้องตดัข้อมลูสว่นนีอ้อก
เพื่อลดความแปรปรวนของข้อมลู เนื่องจาก 28 รายนี ้ไม่ได้เป็นนกัท่องเที่ยวปกติ ดงันัน้ตวัอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
เหลือเพียง 472 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมลูนกัท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรูด้า ร้อยละ  84 เจอวาฬบรูด้า ร้อยละ 16 ไม่
เจอวาฬบรูด้า นักท่องเที่ยวอายุเฉลี่ย 36 ปี และร้อยละ 66 เป็นเพศหญิง การศึกษาของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือสงูกว่า รายได้เฉลี่ยของนกัท่องเที่ยว 52,500 บาท/เดือน อาชีพของนกัท่องเที่ยวร้อย
ละ 42 เป็นพนกังานบริษัทเอกชน รองลงมาเป็นนกัศกึษาร้อยละ 22 และธุรกิจสว่นตวัร้อยละ 18 นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่
ที่มาชมวาฬบรูด้าทราบข้อมลูการทอ่งเที่ยวจากเพื่อน และสือ่อินเตอร์เน็ตเฟสบุ๊ค (Facebook) ร้อยละ 61 

ส าหรับลกัษณะการเดินทางมาชมวาฬบรูด้าของนักท่องเที่ยวที่ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66) ขับ
รถยนต์สว่นตวัมากนัเอง และนกัทอ่งเที่ยวที่มาโดยรถบริการรับสง่ของบริษัททวัร์ รถตู้สาธารณะ รถเช่า คิดเป็นร้อยละ 
34  
ในการนัง่เรือชมวาฬบรูด้าสว่นใหญ่ร้อยละ 84 ซือ้แพคเก็จทวัร์ และร้อยละ 16 จ้างเหมาเรือเอง ส าหรับการวิเคราะห์
ต้นทนุในการเดินทางได้มกีารสอบถามเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยในการเดินทางมาเที่ยวชมวาฬบรูด้า ซึง่คา่ใช้จ่ายแบง่ออกเป็น 
คา่เดินทาง คา่เรือชมวาฬ คา่อาหาร คา่ที่พกั และคา่ของฝากของที่ระลกึ  

เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งครัง้ที่มาเที่ยวกบัตวัแปรที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมา ผู้วิจยัได้ใช้  
Poisson regression และผลได้น าเสนอในตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์กับจ านวนครัง้ที่มาชมวาฬบรูด้าของนกัท่องเที่ยว (ค่าเดินทาง
ทัง้หมด+คา่ใช้จ่าย)  
Poisson regression                                                                            N u m b e r  o f  o b s  = 4 7 2  
                    LR chi2 (5)           =   32.24 

       Prob > Chi2        =  0.0000 
Log likelihood = -430.5863                               Psuedo R2          =  0.0382 

Parameter Coef. Std. Error Z P>lZl [95% Conf.  
Lower 

 Interval] 
Upper 

Total TC -.000278 .000808 -3.44 0.001 -.0004364 -.0001196 
Age .0116294 .0067521 1.72 0.085 -.0016045 .0248634 

gender .443411 .1373868 3.23 0.001 .1741377 .7126843 
Educations .0418929 .096829 0.43 0.665 -.148012 .2317978 

income -6.50e-06 2.51e-06 -2.60 0.009 -.0000114 -1.59e-06 
_cons -.5641326 .4856798 -1.16 0.245 -1.516047 .3877822 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนครัง้ที่มาชมวาฬบรูด้าของนกัท่องเที่ยว 
พบว่าตัวแปรที่ความสมัพันธ์กับการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p≤0.01 คือ ต้นทุนของ 
การเดินทาง อายุ การศึกษา และรายได้ ถ้าต้นทุนในการเดินทางสูงจ านวนครัง้ในการมาท่องเที่ยวจะน้อยลง  
ค่าสมัประสิทธ์ิของอายุและการศึกษาเป็นเชิงบวก แสดงว่าผู้ ท่ีมีอายุและการศึกษามากขึน้จ านวนครัง้ในการมา
ท่องเท่ียวจะมากขึน้ แต่เมื่อมาดคู่าสมัประสิทธ์ิของรายได้เป็นเชิงลบ ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงผู้ ท่ีมีรายได้มาก 
มีทางเลอืกที่จะไปเที่ยวในท่ีนา่สนใจมากกว่า หรือการไปชมวาฬในต่างประเทศ เพื่อน ามาค านวณมลูค่าสว่นเกินของ
ผู้บริโภค โดยมลูคา่สว่นเกินของผู้บริโภคใช้สมการ (อรพรรณ, 2556) 

 

 
 

คือ 1 หารด้วยค่าสมัประสิทธ์ิของ TC หรือต้นทุนของการเดินทาง ซึ่งมูลค่าสว่นเกินของผู้บริโภคจากการ
ค านวณ มีมูลค่าเท่ากับ 1,199 บาท/ครัง้/คน และถ้าน ามูลค่าที่เกิดจากการใช้คณูด้วยจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มาชม
วาฬบรูด้าในประเทศไทย ปี 2560 จ านวน 7,724 ราย5 จะได้มลูค่าเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า เท่ากับ 
9.26 ล้านบาท และจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี TCM พบวา่ต้นทนุของการเดินทางชมวาฬบรูด้า  
 

บทสรุป  
 จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี TCM พบว่าค่าใช้จ่ายของการมาชมวาฬบรูด้า กับรายได้ของนักท่องเที่ยว  
มีความสมัพนัธ์ต่ออตัราการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.01) และจากสถิตินกัท่องเที่ยว
เทศบาลแหลมผกัเบีย้ จังหวดัเพชรบรีุ ใน พ.ศ. 2560 โดย Wild Encounter Thailand พบว่ามีจ านวนนกัท่องเที่ยว 
7,724 ราย มลูคา่ทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าเท่ากบั 9.26 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกบัประเทศ
นอร์เวย์ที่การท่องเที่ยวชมวาฬสร้างรายได้ ถึง 10 ล้านดอลลาร์ ในปี 2552 จากในปี พ.ศ. 2534 ที่มีจ านวน
นกัท่องเที่ยวชมวาฬเพียง 5,000 ราย และเพิ่มขึน้ถึง 35,000 รายใน พ.ศ. 2551 (www. brage.bibsys.no, 2557) 
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของทรัพยากรทางทะเล เช่น วาฬบรูด้า ที่สามารถสร้างรายได้ให้กบัสงัคม ประเทศชาติ 
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และมีความส าคญัในระบบนิเวศทางทะเลท่ีควรอนรัุกษ์ไว้ อยา่งไรก็ตามมลูคา่จากการใช้ประโยชน์จะเกิดได้ต้องอาศยั
การสง่เสริม และการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูการทอ่งเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทยอยา่งตอ่เนื่องให้ประชาชนทราบวา่
มีการทอ่งเที่ยวชมวาฬบรูด้า รวมถึงข้อควรปฏิบตัิในการชมวาฬบรูด้าอย่างถกูต้อง ไม่เป็นการคกุคาม เพื่อใ ห้เกิดการ
ทอ่งเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทยอยา่งยัง่ยืน 
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 ขอขอบคณุผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ที่ให้
การสนนัสนนุ แนะน า โครงการประเมินมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของวาฬบรูด้าจากการทอ่งเที่ยว และเจ้าหน้าที่  ศวทบ. 
ทกุท่านที่ให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือ และได้ร่วมกนัสมัภาษณ์นกัท่องเที่ยว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ Wild Encounter 
Thailand ที่คอยอ านวยความสะดวก สนบัสนนุ และช่วยสมัภาษณ์ข้อมลูนกัท่องเที่ยว และขอขอบคุณนกัท่องเที่ยว  
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บทคดัย่อ 
 ระบบพยากรณ์มหาสมุทรส าหรับประเทศไทยเร่ิมท างานตัง้แต่ปี 2558 โดยมีแบบจ าลอง MASNUM ท า
หน้าที่ เป็นแบบจ าลองหลกัในการประมวลผลและให้คา่คาดการณ์สภาวะทางสมทรุศาสตร์ลว่งหน้า นอกจากนีผ้ลการ
ค านวณถกู รวบรวมและเก็บไว้ในฐานข้อมลูทกุวนั ในรายงานฉบบันี ้ผู้ศึกษาน าเสนอการประเมินศกัยภาพระบบผ่าน
การเปรียบเทียบ ผลการค านวณจากแบบจ าลองกบัข้อมลูตรวจวดัภาคสนามในทะเลอนัดามนั ผลการประเมินแสดงวา่
แบบจ าลองสามารถจ าลองสภาพทางสมุทรศาสตร์ได้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระดับน า้และอุณหภูมิน า้ตาม  
ความลึก อย่างไรก็ตามการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อความถูกต้องในการค านวณกระแสน า้ในทะเลอันดามั น  
ความแตกตา่งกระแสน า้เปรียบเทียบระหวา่งแบบจ าลองและข้อมลูตรวจวดัอาจเป็นผลมาจากกระแสน า้ขึน้น า้ลงและ
ความซบัซ้อนเชิงพลวตัของพืน้ท่ี ผลจากแบบจ าลองได้รับการรวบรวมและเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังที่ http://www.dmcr.go.th/pmbc/. 
ค าส าคัญ : ระบบพยากรณ์สมทุรศาสตร์, MASNUM, แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์, ทะเลอนัดามนั 
 

Abstract 
Ocean Forecasting System (OFS) for the kingdom of Thailand has operated since 2015. The 

system uses wave-circulation couple model, MASNUM, to forecast ocean state for 3-day ahead. Simulated 
variables are then stored in archive every day. Here we present system performance through validation of 
model results with in situ observations mainly collected in Andaman Sea in our project. Qualitatively, the 
model can simulate flow pattern temperature profile acceptably but still need more improvement for better 
accuracy in current simulation in the Andaman Sea. Excluding tide in the model and dynamical 
complication may results in difference between simulation and observations. Having been archived for a 
couple of years, the results are now publicly accessible at http://www.dmcr.go.th/pmbc/. 
Keywords: Ocean Forecasting System (OFS), MASNUM, Numerical model, Andaman Sea    
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Introduction 

Ocean Forecasting System (OFS), under Thailand-China collaboration on marine research led by 
Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) and the First Institute of Oceanography (FIO), has 
been operated since 2015. The system uses Marine Sciences and Numerical Modeling (MASNUM), a 
couple model of wind-wave model (MASNUM-WAM) and circulation model (Princeton Ocean Model: 
POM), to forecast ocean state for 3-day in advance. An advantage of MASNUM is inclusion of wave 
influence on eddy viscosity and diffusivity which are related to momentum and heat transfers into the 
circulation model so that the simulation becomes more realistic (Qiao et al., 2008; Qiao et al., 2010). As a 
result, too shallow mixed layer depth, which are a common problem in the turbulent closure scheme (e.g., 
Ezer, 2000; Mellor, 2000), is corrected (e.g., Qiao et al., 2010; Huang et al., 2011). MASNUM model was 
used in many studies especially in East and Southeast Asia Seas (e.g., Qiao et al., 2006; Xia et al., 2006; 
Qiao et al., 2010; Tangang et al., 2010; Kuswardani and Qiao, 2016) 

The model is configured to cover the domain of 20oS-25oN and 80oE-150oE with horizontal 
resolution 1/6o (~20km) and 51 sigma level. It is forced by wind components, shortwave radiation, air 
temperature, and humidity from NCEP (National Center for Environmental Prediction). Initial and boundary 
conditions (sea surface height, temperature, and velocity) from global model are also included. Simulated 
variables are sea level, significant wave height, wind components, profiling water temperature, and 
profiling velocity components. However, only the forecasting results on the first day are stored in archive 
as error grows with time. 

During 2016-2017, DMCR and the FIO arranged a cruise to Andaman Sea to deploy subsurface 
buoy equipped with upward-looking Acoustic Doppler Current Profilers (ADCP), high accuracy 
temperature recorder (SBE 56 and SBE 39) and CTD (SBE 37) at station M1 in the Andaman Sea (Fig.1) in 
order to measure temperature and salinity at various depths. The observations last for half a year for 
temperature and salinity and an annual cycle for current. In addition to the buoy, freely drifting float in Argo 
International Program1 was fortunately found drifting in Andaman Sea during our observation period, so 
hydrographic profiles within a given domain (Fig. 1) were also collected from 
https://www.nodc.noaa.gov/argo/. These observations enable us to evaluate performance of the system by 
comparing simulation with observation especially in the Andaman Sea that is quite dynamically 
complicated. 

In this paper, we aim to do comparisons between simulation and observation collected in 
Andaman Sea, focusing on sea level, water temperature, and current. Provided in Sect. 1 brief introduction 
about the project, the rest of the paper is organized as follows. In situ observations collected in our project 

                                                           
1 These data were collected and made freely available by the International Argo Program and the national programs that 
contribute to it.  (http://www.argo.ucsd.edu, http://argo.jcommops.org).  The Argo Program is part of the Global Ocean 
Observing System.  

https://www.nodc.noaa.gov/argo/
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as well as data from other sources are presented and briefly discussed in Sect. 2. In Sect. 3 velocity, sea 
level, and temperature, are compared with observations. Some dynamical points of view in Andaman Sea 
are also provided and discussed here. We then draw conclusion in Sect. 4.      
Observations and data collection 
1. Sea level records 

Hourly sea level record from tide gauge at Koh Taphao Noi (Fig. 1) was downloaded from Sea 
Level Center, University of Hawaii, at https://uhslc.soest.hawaii.edu/data/ (Cadwell et al., 2015). Since sea 
level is hourly but tide is not an input to the model, comparison with simulation can be spoiled by tidal 
interference, so low-pass filter must be applied to the sea level time series. We choose Godin-type filter 
(Godin 1972; Emery and Thomson 1998) to filter out this interference. This filter basically applies 24-hour 
running average twice and 25-hour running average one time to hourly sea level data (Emery and 
Thomson 1998).  
2. Hydrographic profiling and velocity observations 

Subsurface buoy employs high accuracy temperature recorder (SBE 56 and SBE 39) and CTD 
(SBE 37) to measure temperature and salinity at various depths, and current was measured by upward-
looking Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). In addition, freely drifting float in Argo International 
Program was found drifting in Andaman Sea during our observation period, so hydrographic profiles within 
a given domain (Fig. 1) were collected and compared with our observation. Note that we made an 
assumption that temperature varies negligibly in the shaded area in Fig. 1 so that temperature profiles at 
standard depth can be averaged from different locations. Validity of this assumption is proven by 
comparison between Argo data and our observation (Fig. 2). We then convert in situ temperature into 
potential temperature following McDougall and Barger (2011) for later comparison. Similar to Sect. 2.1, 
low-pass filter is applied to subsurface buoy observation to remove tidal influence. 

 
Figure 1 Map illustrating observation station M1 in the Andaman Sea (yellow solid circle), domain used for  
 Argo profile collection (dark blue area), tide gauge location (red solid dots). Blue dash lines  
 denote 1000m and 2000m isobaths. 
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Observation and validation in Andaman Sea 
1. Sea level  

Past study (e.g., Clarke and Liu 1993; Saramul and Ezer 2014) suggests that sea level variability 
in Andaman Sea is dominantly annual and semiannual. A calculation in Saramul and Ezer (2014) implies 
significance of semiannual variability by the ratio between amplitudes of semiannual to annual sea level 
variability (Table 1) in Andaman Sea relative to that in the Gulf of Thailand (see Table 2 in their study). 
Associated with annual variability is monsoon locally inducing elevated (lower) sea level along eastern 
boundary of East Indian Ocean during Southwest (Northeast) monsoon. Semiannual variability is related to 
eastward-propagating equatorial Kelvin wave generated in Indian Ocean. 

  

5 10 15 20 25 30

Temperature (
o
C)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

De
pth

 (m
)

13.67
12.5

10.17

9.5

9.33

 

 
 
 

Figure 2 Temperature profiles from subsurface buoy observed on December 26, 2016 (red solid line), 
Argo buoy averaged during December 2016 (red dash line), and model averaged (black dash 
line) on the same date as subsurface buoy.     
 

3-hour interval simulated sea level at grid nearest to the tide gauge (~8km) is linearly interpolated 
to 1-hour temporal resolution, so Godin-type filter can also be applied to the model result. We check 
whether we can still extract similar information as in Saramul and Ezer (2014) from 1-year sea level record 
by applying harmonic analysis to the record in 2016. The result confirms that it is adequate (Table 1), so 
we test with simulated sea level during the same period. The result suggests that both signals can properly 
be captured but semiannual variability is likely exaggerated in the model. 

In addition to harmonic analysis, simple comparison between observation and simulation is tested 
using correlation test (Fig. 3). Significant correlations at 0.86 is reported but regression coefficient 
suggests that the model underestimates observed sea level in the Andaman Sea by factor of ~0.4. 
Possible explanation for this underestimation might be that sea level record was incompletely resolved for 
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low-frequency variability and whether-band frequency partly remains in the filtered observed sea level 
(Walter and Heston 1982, Thompson 1983.)   

 

Table 1 Ratio between Aannual (amplitude of annual sea level variation) and Asemiannual (amplitude of 
semiannual sea level variation) analyzed at Koh Taphao Noi station. 

 Period Asemiannual/Aannual 
Reviews   
        Saramul and Ezer (2014) 1940-2013 0.66 
Calculated in this study   
        Observation 2016 0.68 
        Simulation 2016 1.30 

Aannual and Asemiannual are derived using Harmonic analysis in Saramul and Ezer (2014) and in this paper (see 
Chapter 9 in Wilks 2011) 

 

 
Figure 3 low-pass filtered sea level deviated from average in 2016 at Koh Taphao Noi (black line) and low- 
 pass filtered simulated sea level (red line). 
 

2. Temperature profiles 
 Fig. 2 shows comparison between Argo data, buoy observation, and simulation during buoy 
recovery on December 26, 2016 implying that the lack in information of temperature in the upper 200m in 
our observation might be filled with Argo observation. It suggests that water column is quite uniform in 
upper 50m before sharp decline in temperature below this depth. Qualitatively, the model is likely able to 
simulate upper layer thickness quite accurately, but temperature decline more gently from 200m to 400m 
and results in overestimation in deep region. Moreover,  

In Fig. 4, temperature profiles from two observations and simulation are illustrated. Wavy pattern 
in temperature seen in Fig. 4(top) might be related to forcing whose frequency is higher than semiannual 
variability. This might be caused by neglecting tidal forcing in the model though we tried to remove tidal 
influence initially. Such bias in deep water temperature and pattern will need more attention in the future.     
3. Upper layer current 
 In situ observation in Andaman Sea is gravely limited, so past study mainly bases their studies on 
remote observations and numerical experiments (e.g., Chatterjee et al., 2017; Cheng et al., 2017; 
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 Kiran 2017). For the first time, observation was conducted through an annual cycle. Here we analyze 
velocity profiles at M1 (Fig. 1) and compares with our simulation and a past study. Difficulty is that 
comparison can be spoiled by tidal influence in observed data since the model does not include tide. A 
way to tackle this difficulty is to apply low-pass filter as done with sea level record. We employ principal 
component analysis (Emery and Thomson 1997) to find principle axes of the current at this location (Fig. 
5). Though there is no clear major axis in flow direction, black lines in Fig. 6 visually implies that relatively 
low-frequency flow may be oriented toward 313o, and the higher one is associated with the flow in the 
direction of 33o. 
 

 

 
Figure 4 Potential temperature profiles calculated from in situ temperature at M1 (top), from Argo  
  observations (middle), and from simulation in second half of 2016 (bottom).   
 

In addition to observation, an insightful study of circulation pattern in Andaman Sea especially 
during strong IO signal from numerical experiments was recently reported in Chatterjee et al. (2017). 
Semiannual variability is dominant with northward flow along eastern boundary during monsoon transition 
and southward flow during summer and winter (see Fig. 11 in Chatterjee et al. 2017). Our observation 
suggests similarly though it is shifted in time and smaller variation (see dash boxes in Fig. 6). This might 
result from the fact that Chatterjee et al. (2017) intentionally select time when remote ,signal was quite 
strong relative to local forcing, but our result is subject to zonal wind strength in 2016.  
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Velocity components in the upper 150m was monitored at M1 which is located near one of main 
entrances for water mass exchange between Indian Ocean and Andaman Sea. This could shed some light 
to the circulation in Andaman Sea. Quantitatively, root-mean-square 313o oriented velocity is 16.1 cm/s 
about twice larger than the model result (7.9 cm/s). Corresponding correlation coefficient and Mean 
Absolute Error (MAE) are 0.44 and 12 cm/s respectively. For more detail, the model can simulate flow 
pattern acceptably during November 2016-May 2017 especially in the direction of 313o, but mistaken the 
flow when it became greatly fluctuated during September-November 2016 and during May-July 2017. 
Meanwhile, correlation coefficient for 33o oriented velocity is nearly zero. This implies that the model 
cannot simulate flow in that direction effectively. An interesting result in Fig. 6 is that intraseasonal 
variability seems to play significant role in the circulation in especially in 33o direction. Such a variability 
might be related to oscillation in the Indian Ocean. Cheng et al. (2017) pointed out significant role of 
intraseasonal sea level variability along Sumatra west coast. Does it also influence Andaman Sea 
dynamics through Sumatra-Nicobar channel? We will leave this question for future study. 

 

         

 
 
 

Figure 5 Principal current axes of depth-averaged (20-50m) is shown by black thick lines, dash lines are  
  contours of constant depth, and lengths denote variances of velocity in each axis.   
 

Concluding remarks 
 Ocean Forecasting System (OFS) has operated and constantly provided ocean forecast for 3-day 
ahead since 2015. Since then simulated variables (velocity profiles, temperature profile, 10m wind 
components, sea level, and significant wave height) have constantly been stored, building an archive for 
future uses of dynamical study in regional sea. Here we present that (1) 3-day ahead ocean forecast is 
now publicly accessible at http://www.dmcr.go.th/pmbc/, (2) in situ observation through an annual cycle in 
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Andaman Sea was successfully conducted and is revealed, and (3) model performance is evaluated 
through validation.  
 Sea level comparison shows consistency between simulation and observation. Harmonic analysis 
suggest that the model can simulate sea level dominant by annual and semiannual variability. Significant 
correlation with coastal sea level is also reported. An accuracy in simulated sea level variability at 
semiannual time scale caused by remote influence might inherit from input boundary condition from global 
model, which needs more investigation.  

Temperature profiles revealed by observations suggest upper layer water shallower than ~50m. 
Comparison suggests that model is capable of representing this layer quite accurately, but too warm water 
in the deep water. Velocity is, however, the lowest accuracy among variables. This might be due to 
combined influences between local wind, eastward propagating Kelvin wave, and intraseasonal variability 
affecting Andaman Sea circulation. While sea level and temperature comparison are satisfactory, we 
recommend careful interpretation of velocity result. To improve the system, DMCR and FIO have currently 
worked on increasing resolution in the model configuration so that smaller scale oceanic phenomena can 
be presented properly as they play role in energy transfer in the ocean also.   
 

 
Figure 6 Comparisons between simulation (red lines) and observation (black line) of the depth-averaged  
  velocities (20-50m) at station M1 in the direction of 33o (top) and of 313o (top) (see Fig. 5). 
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ประเภทและปริมาณของขยะทะเล บริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะช้าง 
และอุทยานแห่งชาตเิขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 

Type and amount of marine debris at Mu Ko Chang National Park  
and Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National Park 

 

กิตติพศ ฮวบนรินทร์, สวุรรณ พิทกัษ์สนิธร*, วีระ ขนุไชยรักษ์ และ ประยรู พงศ์พนัธ์ 

Kidtipod Houbnarin, Suwan Pitaksintorn*, Veera Khunchairak and Prayoon PhongPhan 
ศูนย์ปฏิบติัการอทุยานแห่งชาติทางทะเลที ่4 จงัหวดัตราด  

 

บทคดัย่อ 
ศึกษาประเภท และปริมาณของขยะทะเลบริเวณชายหาดในเขตพืน้ที่อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเขต

อทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 - กนัยายน พ.ศ. 2560 พบขยะในจุด
ส ารวจในเขตอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง เฉลีย่ 317.36±189.51 ชิน้/1000 ตารางเมตร ซึง่มากกวา่ที่พบในเขตอทุยาน
แหง่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งมีจ านวน 282.89±413.03 ชิน้/1000 ตารางเมตร ปัจจยัที่มีผลต่อปริมาณ
ขยะบนชายหาด คือ กิจกรรมมนุษย์ ผู้ประกอบการที่ตัง้อยู่ใกล้ชายหาดเกือบทุกแห่งบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา 
แหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสม็ด ได้เก็บขยะและรักษาท าความสะอาดชายหาดบริเวณหน้าสถานที่ประกอบการทกุวนั อีก
ทัง้มีการรวมตวัของประชาชนในท้องถ่ินและผู้ประกอบการท าการเก็บขยะบริเวณชายหาดทกุวนัพธุ ในขณะที่ชายหาด
บริเวณอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้างมกัไมม่ีผู้ประกอบการอยู่บริเวณใกล้พืน้ที่หาด ท าให้มีขยะตกค้างสะสม ขยะที่พบ
มากที่สดุของทัง้สองอทุยานแห่งชาติคือ ขยะทัว่ไป พบจ านวนทัง้สิน้ 3,937 ชิน้ รองลงมาคือขยะรีไซเคิล พบจ านวน
ทัง้หมด 2,020 ชิน้  
ค าส าคัญ : ขยะทะเล, อทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง, อทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสม็ด 
 

Abstract 
The study on type and quantity of marine debris on the beach of Mu Koh Chang National Park and 

Khao Laem ya – Mu Ko Samet National Park were conducted during October 2016-September 2017. 
Average density of debris in Mu Ko Chang NP was (317.36±189.51 pieces/1000m2) more than in Khao Laem 
ya –         Mu Ko Samet NP (282.89±413.03 pieces/1000m2). The factor that have impact on this amount of 
the debris on the beaches was human activities. In Khao Leam Ya - Mu Ko Samet NP, there are tourist 
related operators on nearly every beaches and they clean the beach in front of their shop every day. 
Moreover, there are beach clean-up activity run by tourist operators and volunteer every Wednesday. In the 
other hands, only a few beaches in Mu Ko Chang NP has tourist operators nearby to clean the beach so the 
debris were accumulated on the beach day by day. Dominant types of the debris were general debris (3,937 
pieces) and recycle debris (2,020 pieces). 
Keywords : Marine debris, Mu Ko Chang National Park, Khao Leam Ya - Mu Ko Samet  National Park 
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บทน า 

ขยะในทะเล (marine debris) เป็นวสัดทุี่ถกูทิง้จากอตุสาหกรรม หรือกระบวนการผลิต ที่ปลอ่ยทิง้ลงทะเล
และชายฝ่ัง และสิ่งปฏิกูลที่ถูกใช้โดยมนุษย์ และเจตนาทิง้ลงสู่ แม่น า้ ชายหาด และลงในทะเลโดยตรง รวมไปถึ ง
เคร่ืองมือประมง สนิค้าในเรือขนสง่ด้วยเช่นเดียวกนั ขยะในทะเลอาจจะพบใกล้แห่งที่เกิดแต่เกือบทัง้หมดสามารถถกู
พดัพาไปได้ในระยะทางไกลๆ ด้วยกระแสน า้ในมหาสมทุรและกระแสลม ดงันัน้ขยะในทะเลจึงถกูพบในพืน้ที่ทกุทะเล
ทัว่โลก ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝ่ังแต่ยงัสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกลจากแหลง่ก าเนิดอย่างชัดเจน (เช่น บนเกาะ
กลางมหาสมุทรและบริเวณขัว้โลก สามารถพบขยะในทะเล ลอยอยู่บริเวณผิวน า้ กลางมวลน า้ และจมลงสูพ่ืน้ท้อง
ทะเลท่ีระดบัความลกึแตกตา่งกนั (กรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝ่ัง, 2556) 
 ทัง้นีพ้ืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง และอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่กาะเสม็ด เป็นพืน้ท่ีคุ้มครอง
ทางทะเล ซึง่มีความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสงู รวมทัง้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีนกัท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและตา่งประเทศนิยมเข้ามาใช้บริการเป็นอยา่งมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทย
และต่างประเทศนิยมเข้ามาใช้บริการจ านวนทัง้สิน้ 575,219 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.43 ของนกัท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้
บริการอทุยานแหง่ชาติทางทะเลทัง้ประเทศ (ส านกัอทุยานแห่งชาติ, 2560) สร้างรายได้จ านวน 47,922,180 บาท ซึ่ง
จดัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้หลกัของจงัหวดัในกลุม่ภาคตะวนัออก 
 ด้วยปัญหาและความส าคัญดังกล่าวขัน้ต้น ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 4 ตราด จึงได้
ท าการศึกษาปริมาณและประเภทของขยะ บริเวณชายหาดในเขตพืน้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอุทยาน
แหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสม็ด เพื่อน าไปสูแ่ผนการบริหารจดัการขยะในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติตอ่ไป  
 

วิธีการ 
ส ารวจปริมาณขยะบริเวณชายหาดที่ก าหนดในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติเขา

แหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสม็ดระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 - กนัยายน พ.ศ. 2560 โดย  
1. ก าหนดจุดพืน้ที่ในการส ารวจปริมาณขยะบริเวณชายหาดในเขตพืน้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ านวน 14 

สถานี (ภาพที่ 2) และอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ านวน 11 สถานี (ภาพที่ 3) โดยเลือกพืน้ที่ชายหาดที่มี
การใช้ประโยชน์และอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติทัง้ 2 แหง่ 
 2. วางเส้นส ารวจจ านวน 1 เส้น ความยาว 50 เมตร ขนานไปตามความยาวของชายหาด โดยให้แนวสายวดัระยะ
อยู ่ในแนวระดบัน า้ขึน้สงูสดุ เนื่องจากพบการสะสมตวัของขยะในบริเวณดงักลา่วเป็นจ านวนมาก 
 3. ท าการวางเส้นส ารวจ โดยครอบคลมุพืน้ที่ออกจากสายวดัระยะไปด้านบนและด้านลา่งของเส้นด้านละ 10 
เมตร ตอ่เนื่องตลอดแนวชายหาดทัง้หมด พร้อมทัง้นบัจ านวนชิน้ของปริมาณขยะที่พบ ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงแนวเส้นการส ารวจ 

การจ าแนกประเภทขยะ 
จ าแนกประเภทตามกรมควบคมุมลพิษ, 2551 ได้แก่  
1. ขยะยอ่ยสลาย คือ ยอ่ยสลายได้รวดเร็ว เช่น ไม้ที่ท าเป็นเคร่ืองใช้  
2. ขยะรีไซเคิล คือ สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหมไ่ด้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ  
3. ขยะอันตราย คือ เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจท าให้เกิดอันตราย เช่น ทาร์บอล ขวดน า้ยาล้างจาน ขวดน า้ยา  
ล้างห้องน า้ ขวดยาฆา่แมลง หลอดไฟ ขวดครีมอาบน า้ ถงัน า้มนั เป็นต้น  

4. ขยะทั่วไป คือ ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่า ส าหรับการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่นถุงพลาสติก เศษ
พลาสติก เชือก โฟม หลอดใส เป็นต้น 

จ าแนกขยะโดยประเมินแหลง่ที่มาของขยะ ได้แก่ 
1. แหล่งที่มาจากบนบก คือ ขยะที่เกิดจากการใช้งานตามบ้านเรือน หรือประชาชนทั่วไป ได้แก่ขยะ  ประเภท  
เศษอาหาร ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ถงุพลาสติก รองเท้า เศษพลาสติก และวสัดอุื่นๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น 
2. แหลง่ที่มาจากทะเล คือ ขยะที่เกิดจากการใช้งานของชาวประมง หรือชาวเรือ ได้แก่ขยะประเภท โฟม เชือก ไม้ที่ท า
เป็นเคร่ืองใช้ อปุกรณ์ในการประมง หลอดไฟฟ้าใช้ในเรือ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2 แสดงสถานีส ารวจ ในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง 
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ภาพที่ 3 แสดงสถานีส ารวจทัง้หมดในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่กาะเสม็ด 

 
ผลการศึกษา 
ปริมาณ และประเภทของขยะ บริเวณชายหาดอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง 

จากผลการศึกษาข้อมูลปริมาณขยะบนชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทัง้หมด 14 สถานี 
ได้แก่ 1. หาดศาลเจ้า 2. หาดไนท์บีช 3. อ่าวน า้แข็ง 4. อ่าวปอ 5. อ่าวระก า 6. หาดทรายขาว 7. หาดไก่แบ้ 8. 
หาดคลองพร้าว 9. หาดยุทธนาวี 10. หาด Long Beach 11. หาดเกาะง่ามตะวนัออกเฉียงใต้ 12. หาดเกาะง่าม
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ตะวนัตกเฉียงเหนือ 13. หาดเกาะทองหลาง 14. หาดเกาะช้างน้อย โดยแบ่งแยกกลุ่มของขยะดงันี ้1. ขยะกลุ่ม 
ย่อยสลาย 2. ขยะกลุ่มรีไซเคิล 3. ขยะกลุ่มอนัตราย 4. ขยะกลุ่มทัว่ไป และมีการแบ่งแหล่งที่มาของขยะเป็น 2 
แบบ คือ 1. ขยะแหล่งที่มาจากบนบก 2. ขยะแหล่งที่มาจากทะเล พบว่า ตวัอย่างขยะทัง้หมดที่ได้จากเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีจ านวนเฉลี่ย 317.36±189.51 ชิน้/1000 ตารางเมตร โดยสถานีที่มีปริมาณขยะมากที่สดุ 3 
อนัดบัแรก คือ สถานีอ่าวระก า (730 ชิน้/1000 ตารางเมตร) สถานีเกาะทองหลาง ( 545 ชิน้/1000 ตารางเมตร) 
สถานีเกาะช้างน้อย ( 538 ชิน้/1000 ตารางเมตร ) โดยปริมาณขยะที่พบมากที่สดุเป็นขยะกลุ่มทัว่ ไป ได้แก่ โฟม 
เชือก ถุงพลาสติก ชิน้พลาสติก เศษรองเท้า เป็นต้น 

ตารางที่  1 ปริมาณขยะรวมประเภท (ชิน้/1000 ตารางเมตร) ในแตล่ะสถานีในเขตอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะช้าง 
สถานที่ส ารวจ จ านวนขยะ (ชิน้/1000 ตารางเมตร) 
หาดทรายขาว 102 
หาดเกาะง่ามตะวนัออกเฉียงใต้ 109 
หาดไก่เบ้ 139 
หาด Long Beach 143 
หาดเกาะง่ามตะวนัตกเฉียงเหนือ 194 
หาดยุทธนาวี 202 
หาดศาลเจ้า 286 
หาดคลองพร้าว 311 
อ่าวปอ 358 
อ่าวน า้แข็ง 366 
หาดไนท์บีช 420 
เกาะช้างน้อย 538 
เกาะทองหลาง 545 
อ่าวระก า 730 
 

ปริมาณ และประเภทของขยะ บริเวณชายหาดอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสม็ด 

จากผลการศกึษาข้อมลูปริมาณขยะ เขตอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสม็ด ในบริเวณพืน้ที่ทัง้หมด 11 
สถานี ได้แก่ 1. อ่าวลกูโยน 2. หาดปารดี รีสอร์ท 3. หาดทรายแก้ว 4. อ่าวปะการัง 5. อ่าวหวาย 6. อ่าวพร้าว 7. เกาะขาม  
8. เกาะกฎีุ 9. หาดแหลมหญ้า 10. หาดแมร่ าพงึ 11. เกาะทะล ุโดยมีวิธีการแบ่งแยกการเก็บข้อมลูขยะดงันี ้1. ขยะกลุม่ย่อย
สลาย 2. ขยะกลุ่มรีไซเคิล 3. ขยะกลุ่มอันตราย 4. ขยะกลุ่มทั่วไป และมีการแบ่งแหล่งที่มาของขยะเป็น 2 แบบ คือ  
1. ขยะแหลง่ที่มาจากบนบก 2. ขยะแหลง่ที่มาจากทะเล ผลการศกึษาการส ารวจปริมาณขยะในครัง้นีพ้บวา่ ปริมาณขยะในเขต
อทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสม็ด ที่ท าการส ารวจ มีจ านวนเฉลีย่ 282.89±413.03 ชิน้/1000 ตารางเมตร โดย
สถานีท่ีมีปริมาณขยะมากที่สดุ 3 อนัดบัแรก คือ สถานีหาดเกาะกฎีุ (1,327 ชิน้/1000 ตารางเมตร) สถานีหาดแม่ร าพึง (545 
ชิน้/1000 ตารางเมตร) สถานีหาดทรายแก้ว (538 ชิน้/1000 ตารางเมตร) ปริมาณขยะที่พบมากที่สดุเป็นขยะกลุม่ทัว่ไป 
ได้แก่ โฟม เชือก เศษพลาสติก ถงุพลาสติก แก้วพลาสติก เป็นต้น 
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ตารางที่  2 ปริมาณขยะรวมประเภท (ชิน้/1000 ตารางเมตร) ในแต่ละสถานีในเขตอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – 
หมูเ่กาะเสม็ด 

สถานที่ส ารวจ จ านวนขยะ (ชิน้/1000 ตารางเมตร) 
หาดปารดี รีสอร์ท 14 
หาดเกาะทะล ุ 57 
อา่วปะการัง 60 
อา่วลกูโยน 126 
หาดเกาะขาม 126 
อา่วหวาย 132 

หาดทรายแก้ว 252 
หาดแมร่ าพงึ 452 
หาดเกาะกฎีุ 1327 

 

บทสรุปและอภปิราย 
 ผลการศึกษาปริมาณขยะในเขตพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –  
หมูเ่กาะเสม็ด การศกึษา พบตวัอยา่งขยะบนชายหาดในเขตอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะช้าง จ านวนเฉลี่ย 317.36±189.51 ชิน้/
1000 ตารางเมตร และอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 282.89±413.03 ชิน้/1000 ตารางเมตร จากตวั
เลขที่ได้จากการศึกษาปริมาณขยะในครัง้นีจ้ะเห็นว่าปริมาณขยะในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่มีปริมาณมากกว่า
อทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสม็ด   

ในส่วนของปริมาณขยะในแต่ละชายหาด จะเห็นว่าจ านวนขยะบนหาดที่มีการท่องเที่ยวน้อย กลับมีจ านวน
ตวัอย่างชิน้ของขยะมากกว่าบริเวณที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่น อย่างไรก็ดี ตวัเลขนีอ้าจแสดงให้เห็นปริมาณขยะเพียงสว่น
หนึง่ของช่วงเวลา และไมส่ะท้อนภาพรวมของปริมาณขยะที่ขึน้มาอยูบ่นชายหาดของพืน้ที่ตา่งๆ เนื่องจาก 

1. ในเขตอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด มีผู้ประกอบการอยู่หนาแน่นและมีที่ตัง้ใกล้บนหาดใน
เกือบทุกชายหาด ผู้ประกอบการเหล่านี ้มกัมีการเก็บขยะและรักษาท าความสะอาดชายหาดบริเวณด้านหน้าสถานที่ที่ใช้
ประกอบการทุกวัน ในบางหาด เช่น  หาดแม่ร าพึง จะมีการรวมตัวของชาวบ้านและผู้ประกอบการเพื่อเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดทกุวนัพธุ ในขณะเดียวกันอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตัง้อยู่บริเวณหาดที่เกาะช้าง ไม่มี
ผู้ประกอบการตัง้อยู่ในชายหาดบริเวณเกาะอื่นๆ ที่ท าการส ารวจ ท าให้ไม่มีคนที่จะเก็บขยะเหลา่นีอ้อกไป ขยะจึงคงตกค้าง
อยู่บนชายหาดจ านวนมาก ยกเว้น ในส่วนของชายหาดที่มีหน่วยงานของอุทยานแห่งชาติตัง้อยู่ เช่น หมู่เกาะรัง และ 
เกาะง่าม เป็นต้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บขยะบนชายหาด จึงพบปริมาณตวัอยา่งขยะจ านวนไม่มาก 

2. ขยะที่พบมากที่สดุของทัง้สองอทุยานแห่งชาติคือ ขยะกลุม่ทัว่ไป พบจ านวนทัง้สิน้ 3,937 ชิน้ รองลงมาคือขยะ
กลุม่รีไซเคิล พบจ านวนทัง้หมด 2,020 ชิน้ ทัง้นีเ้นื่องจากขยะรีไซเคิลสามารถเพิ่มคณุค่าทางเศรษฐกิจได้ บางครัง้จึงมีการ
เก็บขยะประเภทรีไซเคิลออกจากชายหาดโดยผู้ประกอบการ ชาวประมง  เพื่อน าไปจ าหน่าย หรือน ากลบัมาใช้ใหม่ โดย
ปริมาณขยะกลุม่รีไซเคิลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด มีปริมาณ
อนัดบั ๒ รองจากขยะกลุม่ทัว่ไป ขยะกลุม่รีไซเคิลที่พบ ได้แก่ ขวดน า้พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง 

จากการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเบือ้งต้นถึงชนิด ปริมาณ และแหล่งที่มาของขยะในแต่ละพืน้ท่ีของทัง้ 2 
อทุยานแห่งชาติ ในการศึกษาต่อไป เห็นควรมีการติดตามถึงแหล่งที่มาของขยะเหล่านีใ้ห้ละเอียดยิ่งขึน้ โดยการเก็บแบบ
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แบ่งเป็นฤดกูาล และเนื่องจากการเก็บขยะโดยผู้ประกบการ ตวัเลขจ านวนขยะที่แท้จริงจึงไม่ มีการแปรผนัตรงกบัปริมาณ
นกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามาให้บริการในอทุยานแหง่ชาติทัง้ 2 แห่ง ทัง้นีจ้ากการสอบถามข้อมลูจากชุมชน พบว่าในช่วงฤดฝูน จะมี
ปริมาณขยะเข้ามาสะสมบริเวณชายหาดมากขึน้ โดยผู้ประกอบการ และชาวบ้านได้ให้ความเห็นว่า ขยะที่เข้ามาสว่นใหญ่จะ
มาจากแม่น า้ ดงันัน้การศึกษาชนิด และปริมาณขยะในพืน้ที่อุทยานแห่งชาติ ควรเก็บข้อมูลให้ครอบคลมุถึงแหลง่ที่มาใน
ภาพรวม และปริมาณแท้จริงของขยะที่เข้ามาในพืน้ที่ดงักลา่ว เพื่อน าไปสูก่ารบริหารจดัการข้อมลูจดัการขยะมลูฝอยทัง้ใน
พืน้ที่ของอทุยานแหง่ชาติและบริเวณใกล้เคียงตอ่ไป 
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การเปล่ียนแปลงเชิงปริภูมิของเมืองชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
Spatial change of Andaman Coastal Cities 
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บทคดัย่อ 
 เมืองชายฝ่ังเป็นระบบนิเวศที่ถูกสร้างขึน้บนพืน้ที่ใกล้ทะเลเพื่อตอบสนองความต้องการพืน้ฐานและสร้าง
ความเป็นอยูท่ี่ดีของมนษุย์ แตค่วามเป็นเมืองมีผลท าให้คณุภาพของสิง่แวดล้อมและการบริการของระบบนิเวศชายฝ่ัง
ลดลง งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
ท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์การขยายตัวของเมืองชายฝ่ัง จากการศึกษารูปแบบกายภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของความเป็นเมือง โดยการแปลความภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 3, 5 และ 7 ปี ค.ศ. 1980, 1990, 
2000, 2010 และ 2017 น ามาเปรียบเทียบ โดยวิเคราะห์ด้วยดชันีชีว้ดัภมูิทศัน์ ( landscape metrics) พืน้ที่ปกคลมุ
ด้วยสิ่งก่อสร้างหรือผืนเมือง (urban patch) ด้วยโปรแกรม ArcGIS ผลการศึกษาพบช่วงปี 1980-1990 และ 1990-
2000 พืน้ท่ีเมืองชายฝ่ังอนัดามนั มีอตัราการขยายตวัของเมืองสงูขึน้ในอตัรา 36.4%, 34.6% รูปแบบเมืองแบบกระจุก
ตัวเป็นกลุ่มและเติบโตออกชานเมือง (edge-expansion) จากเขตศูนย์กลางเมืองเดิม แต่หลงัปี 2000 อัตราการ
ขยายตวัของเมืองช่วงปี 2000-2010 และ 2010-2017 สงูขึน้ในอตัรา 53.7% และ 125.0% ตามล าดบั และเร่ิมมีการ
พฒันาขึน้ใหม่นอกเขตเมืองเดิม (outlying) โดยเฉพาะช่วงปี 2010-2017 ที่จ านวนของผืนเมืองเพิ่มขึน้มากกว่า 15 
เทา่ตวั สมัพนัธ์กบัขนาดเฉลีย่ของผืนเมืองที่เลก็ลงและกระจายตวั โดยการขยายตวัตอ่เนื่องในพืน้ท่ีเมืองท่องเที่ยวใกล้
ชายฝ่ัง การแตกกระจายของผืนเมือง และการขยายตวัแบบไม่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อการแตกกระจายของผืนระบบ
นิเวศชายฝ่ังซึง่เป็นการลดคณุภาพของทัง้เมืองและการบริการของระบบนิเวศชายฝ่ัง  
 

ค าส าคัญ : เมืองชายฝ่ัง, โครงสร้างภมูิทศัน์, ความเป็นเมือง, การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน,  
 การวิเคราะห์เชิงปริภมูิ-กาล 
 

Abstract 
Coastal cities are modified landscape to serve human need and human well-being. One of the 

major pressures in the coastal ecosystem results from increasing urbanization. Andaman coast currently 
face a rapid growth of built-up area. The methods engaged in this study include interpretation and analysis 
of satellite images, and geographic information system (GIS) data. Imageries remote sensing has been 
used to extract the information related to urban growth, built up area and its spatial and temporal variation. 
Build up area is interpreted to find out the spatial changes between 1980, 1990, 2000, 2010 and 2017. The 
study of landscape pattern is used as a tool to investigate structure and dynamic of the coastal ecosystem 
by using landscape metrics. The results indicated that there has been an urban expansion from 1980 to 
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2017. Although cities tend to grow over time, they do not grow uniformly at the same rate. From 1980-1990 
and 1990-2000, the cities are perceived as built-up cluster and growing rate accounted for 36.4%, 34.6%. 
Edge-expansion was the dominant growth form for most cities. However after 2000 (2000-2010 and 2010-
2017) built-up area are fast expanding in the outlying pattern at rate 53.7% and 125.0% respectively. 
Number of urban patch are increase more than 15 fold from 2010 to 2017. Whereas, average size of patch 
are decrease and sprawl. Built-up patch of tourist cities are locate very close to coastline and keep 
expanding seaward. Urban sprawl is the main cause of ecosystem fragmentation, which degrade quality 
of city and coastal ecosystem. 

 

Keywords : Coastal city, Landscape pattern, Urbanization, Land use change, Spatial analysis 
 

*Corresponding author. E-mail: spenjai@hotmail.com 
 

บทน า  
 ชายฝ่ังเป็นระบบนิเวศที่ซบัซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวตัจากกระบวนการต่างๆ แต่สาเหตขุองการ
เปลีย่นแปลงส าคญัของพืน้ท่ีชายฝ่ังในศตวรรษที่ผา่นมาเป็นไปด้วยผลจากกิจกรรมมนษุย์ พืน้ท่ีราบใกล้ทะเลเป็นพืน้ที่
ที่มนุษย์เลือกในการตัง้ถ่ินฐานและพัฒนาเป็นเมือง เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญคือแหล่งน า้ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร ในการด ารงเลีย้งชีพ และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ จึงเกิดเป็นเมืองชายฝ่ังขนาดใหญ่ 
ทั่วโลก และมีผลท าให้เกิดปัญหามลพิษ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝ่ัง แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงชายฝ่ังสู่ความเป็นเมืองนีส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างการพฒันาชายฝ่ังสู่ความเป็นเมือง ได้แก่ การ
ก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่และนิคมอตุสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงสร้างป้องกนัชายฝ่ัง อาคารสิง่ก่อสร้างตา่งๆ และที่อยูอ่าศยั 

1. พลวตัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
ชายฝ่ังทะเลอันดามัน ตัง้อยู่ในแนวเหนือใต้ทางภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย ความยาว 1093 

กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2554) ครอบคลมุพืน้ที่ 6 จงัหวดั ได้แก่ ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง 
และสตูล พืน้ที่ชายฝ่ังอนัดามนัมีภูมิสณัฐานเป็นทิวเขาสงูติดชายฝ่ังทะเล ลกัษณะชายฝ่ังแบบยุบตวั (submerged 
shoreline) เกิดเป็นแนวชายฝ่ังใหม่ที่ถอยร่นจากแนวชายฝ่ังเดิมเข้ามาในแผ่นดิน ฝ่ังทะเลมีลักษณะเว้าแหว่ง 
ประกอบด้วยเกาะริมทวีป (continental  island) และเกาะขวางกัน้ (barrier island) กระจายตวัตลอดแนวชายฝ่ัง มี
แมน่ า้สายสัน้ๆ ไหลจากแนวเขาตอนกลางของแผ่นดินลงทะเลอนัดามนั แนวชายฝ่ังยงัมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทัง้ในรูปแบบของการกัดเซาะและการทบัถม โดยมีตวัการที่ส าคญัคือ คลื่น ลม และน า้ เกิดเป็นลกัษณะภูมิประเทศ
และระบบนิเวศชายฝ่ังที่มีความหลากหลาย ท าให้ชายฝ่ังอนัดามนัมีความส าคญัทัง้ทางด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
เศรษฐกิจ เป็นพืน้ท่ีที่มีทรัพยากรส าคญัทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัภมูิภาค 

การเปลีย่นแปลงชายฝ่ังอนัดามนัโดยกิจกรรมของมนษุย์เร่ิมชัดเจนเมื่อกลางสมยัรัตนโกสินทร์ จากในอดีตมี
เพียงชุมชนขนาดเล็ก เจริญเติบโตเป็นชุมชนบ้านเมืองขนาดใหญ่เร่ิมขึน้จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแร่  
ชาวจีนและชาวตะวนัตกเร่ิมอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานเป็นหลกัแหลง่เพื่อท าเหมืองแร่ เกิดเมืองทา่และหวัเมืองชายทะเลที่
ส าคญัได้แก่ เมืองระนอง ตะกัว่ป่า ตะกัว่ทุ่ง ท้ายเหมือง กระบี่ และภเูก็ต ปัจจุบนัยงัปรากฏอาคารสิ่งก่อสร้างรูปแบบ
อิทธิพลชิโนโปรตกีุสแสดงความเจริญของเมืองในยคุนัน้ นอกจากเหมืองแร่แล้ว ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่เร่ิมเข้ามา
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มีบทบาทส าคญัและเป็นอีกปัจจัยส าคญัที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมือง จากที่ตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม  
ริมชายฝ่ังทะเล ได้มีการขยายการครอบครองที่ดินขึน้ไปในแผ่นดินที่ราบเชิงเขา พืน้ที่ที่เคยเป็นปกคลมุด้วยป่าไม้  
ถกูเปลีย่นเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมสวนยางพารา 

นโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ท าให้เกิดโครงขา่ยเส้นทางคมนาคมระดบัภมูิภาค ถนน 
ทา่เรือ สนามบิน โครงสร้างพืน้ฐาน อตุสาหกรรม และการท่องเที่ยว รัฐบาลได้บรรจุแผนพฒันาการท่องเที่ยวเข้าไว้ใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 4 ปี (พ.ศ.2520-2524) ค.ศ.1977-1981 โดยเฉพาะช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) ค.ศ.1987-1991 ที่อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวไทยขยายตวัอย่างมาก และ
การประกาศปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2541-2542 หรือ Amazing Thailand 1998-1999 เพื่อแก้ไขและ
ฟืน้ฟูปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลจากการด าเนินงานได้รับความส าเร็จเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการขยายตวั
ทางด้านธุรกิจการบริการ (Hospitality Business) และสิง่อ านวยความสะดวกนกัทอ่งเที่ยวอยา่งรวดเร็ว ตัง้แต่ปี 2006 
รายได้มากกว่าร้อยละ 20 ของการท่องเที่ยวรวมทัง้ประเทศมาจากแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังทะเล 
อนัดามนัโดยเฉพาะจงัหวดัภเูก็ต กระบี่ พงังา ซึง่เป็นศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวทางทะเลท่ีมีช่ือเสยีงระดบันานาชาติ 

2. ความเป็นเมือง 
เมืองมีหลากหลายทางความหมายและประเภท อาจนิยามจากขอบเขตการปกครอง (administrative 

boundaries) (Hartshorne, 1933; Aguilar and Ward, 2003) จากความเช่ือมโยงทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
(Functional boundaries) หรือ metropolitan areas (Douglass, 2000; Hidle et al., 2009) และจาก ลกัษณะ
ขอบเขตทางกายภาพ (morphological boundaries) (Benediktsson et al., 2003; Rashed et al., 2003) 

นิยามความเป็นเมืองในงานวิจัยนี ้จ าแนกเฉพาะจากลกัษณะทางกายภาพ (urban agglomeration) ของ
พืน้ท่ีที่ถกูปกคลมุด้วยสิง่ก่อสร้าง (built-up area, BUA) หมายรวมถึง ท่ีอยูอ่าศยั พาณิชยกรม อตุสาหกรรม โครงสร้าง 
อาคาร และพืน้ที่ดาดแข็ง  ที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม ที่ ไม่เป็นเนื อ้ เดียวกัน 
(heterogeneous) กับภูมิทัศน์โดยรอบ ปรากฏเป็นความแตกต่างของรูปร่าง (form) รูปแบบ (pattern) ท าเลที่ตัง้ 
(location) ขนาด (size) และการกระจายตวั (distribution)  

รูปแบบการตัง้ถ่ินฐานหรือกลุม่เมือง (city cluster) มีหลากหลายรูปแบบโดยในประเทศไทยสามารถแยกได้
เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบรวมศนูย์กลางเดียว (Star-shape) แบบเส้น (linear) แบบหลายศนูย์กลาง (polygonal) และ
แบบกระจาย (scattered) ซึง่เมืองมีการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพโดยมีรูปแบบการพฒันาเมืองมี 3 ลกัษณะ 
ได้แก่ การพฒันาช่องวา่งในเมือง (infilling) การพฒันาออกชานเมือง (edge-expansion) การพฒันาขึน้ใหม่นอกเขต
เมืองเดิม (outlying)  

3. หลกันิเวศวิทยาภมูิทศัน์ (landscape ecology) 
คือการศกึษาภมูิทศัน์หรือระบบนิเวศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบในระบบ ทัง้ในเชิงพืน้ท่ีและเชิงเวลา 

(Spatial and Temporal) โดยค านงึถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึน้ทัง้จาก
อิทธิพลของธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ (Forman and Gordon, 1986) เคร่ืองมือส าคญัในการศึกษา
นิเวศวิทยาภมูิทศัน์คือระบบการส ารวจระยะไกล (remote sensing) และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (geographical 
information systems, GIS) 

การวิเคราะห์เชิงปริภมูิหรือการวเิคราะห์เชิงพืน้ท่ี (spatial analysis) คือการจ าแนก (recognizing) การแสดง
ลกัษณะเฉพาะ (characterizing) และแสดงรูปแบบ (pattern) ของโครงสร้างภูมิทศัน์ (landscape structure) หรือ
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ลกัษณะทางกายภาพขององค์ประกอบของระบบนิเวศ โดยแบบแผนทางกายภาพที่ปรากฎในภมูิทศัน์เป็นผลมาจาก
ปฏิสมัพนัธ์ของการท างานในระบบ (ดนยั ทายตะค,ุ 2548) เช่น ธรณีสณัฐาน ลกัษณะของล าน า้ ชายฝ่ังทะเล ลกัษณะ
สณัฐานเมือง เป็นต้น 

การวิเคราะห์เชิงกาล (temporal analysis) คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์อตัรา (rate) และ
รูปแบบ(pattern) การขยายตวัของเมือง ของการเปลีย่นแปลงหรือพลวตัของระบบนิเวศ ซึ่งลกัษณะดงักลา่วปรากฎให้
เห็นเป็นแบบแผนของการเปลีย่นแปลงที่เป็นผลมาจากปัจจยัตา่งๆ ของระบบ หรือปฏิสมัพนัธ์และกระบวนการต่างๆ ที่
เกิดขึน้ เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเมือง แบบแผนการกระจายตวัของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเมือง 
เป็นต้น  

การเช่ือมโยงข้อมลูโครงสร้างภมูิทศัน์กบับทบาทหน้าที่ของภมูิทศัน์ ทัง้ในเชิงพืน้ที่และเชิงเวลานี ้ท าให้เกิด
ความเข้าใจและน าไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Turner et al., 2001) แนวทางของนิเวศวิทยาภมูิทศัน์
จึงมีบทบาทส าคญัในการอนรัุกษ์และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ (Leitao and Ahern, 2002). 

4. ดชันีชีว้ดัภมูิทศัน์ (landscape metrics) 
ดชันีชีว้ดัภูมิทัศน์ (landscape metrics) เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการท าความเข้าใจโครงสร้างและการ

เปลีย่นแปลงภมูิทศัน์ (Haines-Young and Potschin, 2010) ตามหลกันิเวศวิทยาภมูิทศัน์ ดชันีชีว้ดัภมูิทศัน์เป็นดชันีท่ี
พฒันาเฉพาะส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงเลข จากการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์แยกแยะคุณลกัษณะทางกายภาพของ 
ผืนพืน้ที่ (patches) โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ลกัษณะองค์ประกอบ (composition) ของระบบนิเวศ และ
คณุลกัษณะทางกายภาพขององค์ประกอบ (configuration) เช่น จ านวน ขนาด และ รูปร่างของผืนระบบนิเวศ เป็นต้น 
ซึง่ต้องใช้ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีในการค านวน  

 

วิธีการ  
การวิจัยนีเ้ป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ที่ ของพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน โดยมุ่งเน้นศึกษา

โครงสร้างภูมิทศัน์และการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่เมืองชายฝ่ัง โดยใช้เทคนิคการส ารวจระยะไกลการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม ในช่วงเวลา ค.ศ.1980, 1990, 2000, 2010, และ  2017  

โดยวิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ คือ 1) การจ าแนกการใช้ที่ดินและการปกคลมุดินโดยภาพถ่าย
ดาวเทียม 2) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่เมืองชายฝ่ัง 3) วิเคราะห์โครงสร้างของพืน้ที่เมืองชายฝ่ัง และ 4) 
อภิปรายผล 

ขัน้ท่ี 1 การจ าแนกการใช้ที่ดินและการปกคลมุดินโดยภาพถ่ายดาวเทียม  
ข้อมลูที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม ในช่วงเวลา ค.ศ.1980 (Landsat 3-MSS), 

1990 (Landsat 5-TM), 2000 (Landsat 5-TM), 2010 (Landsat 7-ETM+), และ 2017 (Landsat 7-ETM+) 
รายละเอียดจุดภาพขนาด 30-80 เมตร น าเข้าข้อมลูจาก USGS web-portals (https://glovis.usgs.gov/) เลือกชุด
ภาพ (scenes) ที่ระวาง path/row WRS 129/54, 129/55, 130/52, 130/53, และ130/54 ซึ่งมีเมฆปกคลมุไม่เกินร้อย
ละ 10 ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ีศกึษา น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ArcGIS โดยมีชุดข้อมลูชัน้แผนที่ฐาน ข้อมลูสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์จากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  น ามาจ าแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน โดยการตีความภาพถ่ายดาวเทียมแบบวิธีผสม ระหว่างการแปลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
(computer assisted interpretation) และการแปลภาพด้วยสายตา (visual interpretation) การแปลภาพด้วย
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คอมพิวเตอร์ ใช้การจ าแนกประเภทข้อมลูภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ประเภทข้อมลูภาพแบบควบคุม (Supervised 
classification) โดยก าหนดเลือกพืน้ที่ตวัอย่าง อย่างน้อยประเภทการใช้ที่ดินละ 10 พืน้ที่ตวัอย่าง แล้วใช้กฎการ
ตดัสินใจเพื่อการจ าแนกข้อมูลภาพแบบความน่าจะเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum likelihood classifier) แสดงผลการ
ก าหนดรูปแบบการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลมุดินเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พืน้ที่ปกคลมุด้วยสิ่งก่อสร้าง(built-up area) และ
พืน้ท่ีไมถ่กูปกคลมุด้วยสิง่ก่อสร้าง (non built-up area) น ามาปรับเทียบความถกูต้องกบัการแปลภาพด้วยสายตา แล้ว
แปลงข้อมลู (digitize) จากข้อมลูเชิงจดุภาพ (raster) ให้เปลีย่นเป็นข้อมลูเชิงเส้น (vector) เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณ 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะห์การเปลีย่นแปลง (temporal analysis) ของพืน้ท่ีเมืองชายฝ่ังโดยใช้ดชันีชีว้ดัภมูิทศัน์  
จากข้อมลู attribute ใน software ArcGIS และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการปกคลมุดิน

จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมลูแผนท่ีเชิงเส้นแตล่ะช่วงเวลา ค.ศ.1980, 1990, 2000, 2010, และ  2017 น ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบใน 2 ระดบั ได้แก่ ระดบัภมูิภาค และระดบัจงัหวดั วิเคราะห์โครงสร้าง คณุลกัษณะทางกายภาพ
ของผืนเมือง (urban patch) และการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่เมือง ด้วยดัชนีชีว้ ัดภูมิทัศน์ (landscape metrics) 
(McGarigal, 2002) ประกอบด้วย 1) built-up area (BUA) ขนาดพืน้ที่ที่ถกูปกคลมุด้วยสิ่งก่อสร้าง 2) no. of patch 
(NP) จ านวนผืนเมือง และ 3) mean patch size (MPS) คา่เฉลีย่ขนาดของผืนเมือง  

ขัน้ท่ี 3 วิเคราะห์โครงสร้างปริภมูิ (spatial analysis) ของพืน้ท่ีเมืองชายฝ่ัง 
ศึกษาโครงสร้างหรือลักษณะทางกายภาพของผืนเมือง รวมทัง้องค์ประกอบทางกายภาพอื่นๆ ได้แก่  

ธรณีสณัฐาน ลกัษณะของล าน า้ ชายฝ่ังทะเล โดยน าข้อมลูแผนที่เชิงเส้นปี ค.ศ.2017 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
รูปแบบการตัง้ถ่ินฐาน (settlement pattern) หรือ รูปแบบกลุม่เมือง (city cluster) ศึกษาลกัษณะสณัฐานเมือง น ามา
จ าแนก แสดงลกัษณะเฉพาะ และแสดงรูปแบบของผืนเมือง 

ขัน้ท่ี 4 อภิปรายผล สงัเคราะห์ผลเปรียบเทียบกบัข้อมลูชดุแผนทีฐ่านและการทบทวนวรรณกรรม เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์เมืองชายฝ่ัง และเสนอแนะเกณฑ์ในการวางแผนพฒันาพืน้ท่ี (spatial planning) เมืองชายฝ่ังที่เหมาะสม 

 

ผลและอภปิราย   
1. การเปลีย่นแปลงระดบัภมูิภาค 
ขนาดพืน้ท่ีที่ถกูปกคลมุด้วยสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึน้จาก 125.31 ตารางกิโลเมตร ในปี 1980 เป็น 795.87 ตาราง

กิโลเมตรในปี 2017 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตของเมือง 36.4%, 34.6%, 53.7% และ 125.0% ตามล าดบั โดยอตัรา
การเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีเมืองในช่วงปี 2010-2017 สงูขึน้ถึง 125% อาจสบืเนื่องมาจากการขยายตวัของอตุสาหกรรมการ 
ทอ่งเที่ยว
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ตารางที่ 1 ดชันีชีว้ดัภมูิทศัน์ของพืน้ท่ีเมืองชายฝ่ังอนัดามนัทัง้ 6 จงัหวดั ระหวา่งชว่งปี 1980-2017  
landscape metrics / 

description 
1980 1990 2000 2010 2017  

BUA (km2) = Built-up 
or urban area 

125.31 170.92 230.09 353.67 795.87 

 
 

NP = No. of urban 
patches: total 
number of urban 
patches in the 
landscape 

71 152 254 406 5,961 

 

MPS (km2) = Mean 
patch size: average 
size of all urban 
patch 

1.76 1.12 0.90 0.87 0.13 

 

 

 

ปรากฏการณ์การขยายตวัของเมอืงเกิดขึน้ทัว่โลก และเป็นสว่นส าคญัที่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศ
ของโลก เนื่องจากการเติบโตของเมืองแบบกระจายไปตดัขาดผืนระบบนิเวศออกเป็นชิน้ (Gonzalez-Abraham et al., 
2007) รูปแบบภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเมืองและบริเวณชายฝ่ังจะมีความแตกกระจายสูง  จากการกระจุกตัวของ
กิจกรรมมนษุย์ (Yang and Liu, 2005) ในพืน้ท่ีศกึษานอกจากขนาดพืน้ท่ีเมืองที่เพิ่มขึน้แล้วการกระจายตวัของเมืองก็
เพิ่มขึน้เช่นกนั ช่วงเวลาทกุๆ 10 ปี จ านวนของผืนเมืองเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปี 2010-2017 ที่เพิ่มขึน้
จาก 406 เป็น 5,961 คิดเป็นจ านวนมากกว่า 15 เท่าตวั สมัพันธ์กับขนาดเฉลี่ยของผืนเมืองที่เล็กลง จาก 1.76  
ตารางกิโลเมตร ในปี 1980 เป็น 0.46 ตารางกิโลเมตรในปี 2017 แสดงการแตกกระจายของผืนเมือง และการขยายตวั
แบบไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุการกระจายตวัของผืนเมืองสงู มาจากการพฒันาระบบถนน และการแบ่งแปลงที่ดิน  
ซึง่มีผลท าให้เกิดการแตกกระจายของผืนป่าและพืน้ท่ีเกษตรมากขึน้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีชานเมืองและใกล้ถนนสายหลกั  

2. การเปลีย่นแปลงระดบัจงัหวดั 
การพัฒนาและขยายตวัของเมืองชายฝ่ังอนัดามันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามช่วงเวลาก่อนและหลงั  

ปี 2000 โดยช่วงปี 1980-2000 ทกุเมืองมีการกระจุกตวัเป็นกลุม่เมืองและเติบโตแบบพฒันาออกชานเมือง (edge-
expansion) โดยพฒันาจากเขตศนูย์กลางเมอืงเดมิ แตห่ลงัปี 2000 คือช่วงปี 2000-2010 (สส้ีมแสดงในภาพท่ี 1) และ
คือช่วงปี 2010-2017 (สแีดงแสดงในภาพท่ี 1) เมืองมีการเปลีย่นแปลงลกัษณะการเติบโต โดยรูปแบบการพฒันาเมือง
เป็นการพัฒนาออกชานเมือง และมีการพัฒนาขึน้ใหม่นอกเขตเมืองเดิม (outlying) เช่นการเติบโตของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทางทะเลและการเปิดบริการสนามบินนานาชาติกระบี่ในปี 1999 ท าให้พืน้ที่ชายฝ่ัง จังหวัดกระบี่ มีการ
พฒันาพืน้ท่ีเมืองใหมบ่ริเวณชายฝ่ังต าบลอา่วนาง ซึง่อยูห่า่งจากเขตเมืองกระบี่เดิม  
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ภาพที่ 1 รูปแบบการเปลีย่นแปลงเชิงกาลของเมืองชายฝ่ังอนัดามนั 6 จงัหวดั ระหวา่งช่วงปี ค.ศ. 1980-2017 

 

 ทิศทางการขยายตวัของเมอืงหลงัปี 2000 มี 2 ลกัษณะคือ การแตกกระจายตวัออกจากผืนเมืองเดิม และการ
กระจกุตวับริเวณชายฝ่ังทะเล ซึง่การกระจายตวัเข้าไปในพืน้ท่ีเกษตรกรรมและพืน้ที่ธรรมชาติรอบเมือง ท าให้คณุภาพ
และการบริการของระบบนิเวศลดลง การพฒันาพืน้ท่ีชายทะเลเป็นเมืองมีทิศทางการเติบโตของเมืองใกล้ทะเลมากขึน้
ท าให้เมืองตดัขาดระบบนิเวศชายฝ่ังโดยเฉพาะระบบนิเวศพืน้ท่ีชุ่มน า้ที่มีความส าคญั นอกจากนัน้เมืองริมชายฝ่ังทะเล
ยังมีความเสี่ยงมากขึน้ด้วยจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการเพิ่มสูงขึน้ของระดับน า้ทะเล คลื่นซัดฝ่ัง  
และน า้ทว่ม 
 

ตารางที่ 2 ขนาดและสดัสว่นพืน้ที่ท่ีปกคลมุด้วยเมือง ระหวา่งช่วงปี ค.ศ. 1980-2017 
 

Area 
Total 
area 
(km2) 

1980 1990 2000 2010 2017 
Urban 
(km2) 

% Urban 
(km2) 

% Urban 
(km2) 

% Urban 
(km2) 

% Urban 
(km2) 

% 

Ranong 3,298 26.35 0.80 44.23 1.34 47.19 1.43 54.03 1.64 93.97 2.85 
Phang Nga 4,171 42.63 1.02 47.56 1.14 51.48 1.23 78.42 1.88 158.89 3.81 

Phuket 543 49.02 9.03 62.79 11.56 97.27 17.91 150.44 27.71 297.49 54.79 
Krabi 4,709 4.45 0.09 6.32 0.13 12.46 0.26 36.46 0.77 85.52 1.82 
Trang 4,918 2.47 0.05 7.34 0.15 13.56 0.28 23.44 0.48 96.05 1.95 
Satun 2,479 0.40 0.02 2.68 0.11 8.14 0.33 10.89 0.44 47.69 1.92 

 

อตัราการเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีเมืองชายฝ่ังอนัดามนั 5 จงัหวดั ได้แก่ ระนอง พงังา กระบี่ ตรังและสตลู เป็นไปใน
แนวเดียวกนัคือเพิ่มขึน้จากปี 1980-1990 เทา่กบั 0.09-0.54% เพิ่มขึน้จากปี 1990-2000 เทา่กบั 0.09-0.13% เพิ่มขึน้
จากปี 2000-2010 เทา่กบั 0.11-0.65% และ เพิ่มขึน้จากปี 2010-2017 เท่ากบั 1.05-1.93% ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้ม
การเติบโตของพืน้ท่ีเมืองภเูก็ตอยา่งสิน้เชิง 

จังหวดัภูเก็ตมีสดัส่วนพืน้ที่เมืองหรือพืน้ที่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งก่อสร้างสูงสุด และมีอัตราการเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็วจากปี 1980 มีสดัสว่น 9.03% เพิ่มขึน้เป็น 11.56% (+2.53%), 17.91% (+6.35%), 27.71 (+9.80%) และ 
54.79% (+27.08%) ในปี 2017 ตามล าดบั พืน้ที่เมือง 297.49 ตารางกิโลเมตรของจังหวดัภูเก็ตรองรับประชากร 
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394,169 คน แรงงานต่างชาติ 93,116 คน (ส านกังานสถิติจงัหวดัภเูก็ต, 2017) หรือคิดเป็นอตัราสว่นประชากรอยู่
อาศยั 1,324 คนต่อตารางกิโลเมตรพืน้ที่เมือง และรองรับนกัท่องเที่ยว 13,369,634 คนต่อปี (ส านกังานสถิติจงัหวดั
ภเูก็ต, 2017)  

จากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึน้ การพฒันาเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว เกิดการขยายตวัของ
พืน้ที่เมืองชายฝ่ังอนัดามนั 125.32 ตร.กม. ในปี 1980 เป็น 779.61 ตร.กม. ในปี 2017 ซึงมีผลให้พืน้ที่ซึมน า้ลดลง 
654.29 ตร.กม. หรือคิดเป็น 3.25% ของพืน้ที่ซึ่งสว่นใหญ่เป็นที่ราบริมชายฝ่ังตอนปลายของลุม่น า้ ความสามารถใน
การรับน า้ของพืน้ที่ลดลง แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตลดลง ปริมาณมลพิษเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็นการ  
เพิ่มภาระของระบบนิเวศ ความสวยงามของทรัพยากรชายฝ่ังลดลง จะเห็นได้วา่ปรากฏการณ์การขยายตวัของเมืองท า
ให้การบริการระบบนิเวศชายฝ่ังทัง้ 4 ด้านเสื่อมลง ทัง้ด้านการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning) การบริการด้านการ
ควบคุมกลไกของระบบ (Regulating) การบริการด้านการสนับสนุน (Supporting) และการบริการด้านสังคม
วฒันธรรม (Cultural) มีผลโดยตรงต่อชุมชนพืน้บ้านที่พึ่งพิงทรัพยากรชายฝ่ัง และเป็นผลกระทบทัง้ทางตรงทางอ้อม
ตอ่ชมุชนเมือง  

3. โครงสร้างนิเวศภมูิทศัน์เมือง 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และลกัษณะทางธรรมชาติมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัง้ถ่ินฐานและการ

ขยายตวัของเมือง (Ballabh et al., 2014) โครงสร้างสณัฐานชายฝ่ังทะเลอนัดามนัทัง้แนวเทือกเขาและชายฝ่ังทะเล
เรียงตวัในแนวเหนือใต้ และมีแมน่ า้สายสัน้ๆ ไหลจากเทือกเขาทางทิศตะวนัออกไหลลงปากแมน่ า้ทางทิศตะวนัตก เกิด
เป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การคมนาคมทางเรือ เกิดเป็นชุมชนเมืองท่าส าคญั เช่น  เมืองระนอง 
ตะกัว่ป่า ตะกัว่ทุง่ ท้ายเหมือง กระบี่ กนัตงั สตลู และละง ูเมืองเหลา่นีต้ัง้อยู่บริเวณที่ราบใกล้ปากแมน่ า้หรือชวากทะเล 
(estuary) ที่เช่ือมตอ่สูท่ะเล ซึง่เป็นบริเวณที่มีความอดุมสมบรูณ์และป่าชายเลนผืนใหญ่ การขยายตวัของเมืองชายฝ่ัง
จึงไปซ้อนทบักบัผืนป่าชายเลน และมีผืนเมืองกระจายเข้าไปในพืน้ที่ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ัง  ซึ่งการบกุรุก
ท าลายจะเกิดมากบริเวณขอบป่าที่ติดกบัเมืองซึง่เป็นพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การบกุรุกท าลาย  

การมีชายฝ่ังแนวเหนือใต้และถนนเช่ือมระหว่างภมูิภาค ท าให้เกิดการพฒันาขยายตวัเมืองในทิศทางตาม
แนวเหนือใต้ ท าให้รูปแบบการตัง้ถ่ินฐาน (settlement pattern) หรือ รูปแบบกลุม่เมือง (city cluster) แบบตามแนว
เส้น ยกเว้นจังหวดัภูเก็ต และจงัหวดัตรัง จังหวดัภูเก็ตแตกต่างเพราะเป็นเกาะ มีชายฝ่ังทะเลล้อมรอบ มีทรัพยากร
ชายฝ่ังที่สวยงาม อีกทัง้ยงัมีความเจริญ การค้าขาย เหมืองแร่จากอดีต ท าให้เกิดท่าเ รือ และชุมชนริมฝ่ังทะเลหลาย
แหง่พฒันาเกิดเป็นเมืองแบบหลายศนูย์กลางในปัจจุบนั ในขณะที่ตรังเป็นเมืองแบบศนูย์กลางเดียว มีศนูย์กลางอยู่ที่
ควนคีรีหา่งจากทะเล 2.5 กิโลเมตร ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีราบระหวา่งภเูขา และล้อมรอบด้วยสวนยางพารา เนื่องจากด้วยการ
วางผงัเมืองและระบบถนน และการไม่มีข้อจ ากัดด้านธรณีสณัฐานท าให้เกิดการพฒันาเมืองแบบกระจายออกจาก
ศนูย์กลาง 

นอกจากกลุ่มเมืองยงัพบพืน้ที่เมืองแบบกระจายเข้าไปในพืน้ที่เกษตรกรรมและพืน้ที่ธรรมชาติ การพฒันา
ระบบเครือขา่ยเส้นทางคมนาคม เร่งให้เกิดการพฒันาเมืองแบบกระจาย 
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ภาพที่ 2 รูปแบบกลุม่เมือง (Cities cluster pattern) 
 

ภเูก็ต กระบี่ และระนองเป็นเมืองที่ขยายตวัจนมีขอบเขตเมืองอยู่ติดชายฝ่ังทะเล เป็นเมืองที่การท่องเที่ยว
ขบัเคลือ่นการพฒันาเมือง จงัหวดัพงังาความเป็นศนูย์กลางเมืองไมช่ดัเจน สว่นจงัหวดัตรัง และสตลู มีศนูย์กลางเมือง
ที่ชดัเจนและมีการพฒันากระจายตวัออกจากศนูย์กลาง ที่ตัง้เมืองอยู่ลกึเข้ามาจากชายฝ่ัง เป็นเมืองที่การเกษตรเป็น
ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ มียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ 

ขนาดของผืนเมืองที่ใหญ่ที่สดุ สมัพนัธ์กบัต าแหนง่ศนูย์กลางการบริหารเมือง เขตเทศบาลเมือง จงัหวดัภเูก็ต
มีเมืองศนูย์กลางจงัหวดัขนาดใหญ่ที่สดุ รองลงมาคือจงัหวดัตรัง ระนอง กระบ่ี สตลู และพงังา ตามล าดบั  
 

บทสรุป 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน เพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์การขยายตวัของเมืองชายฝ่ัง และเสนอแนะเกณฑ์ในการวางแผนพฒันาพืน้ที่ (spatial planning) เมือง
ชายฝ่ังที่เหมาะสม ได้ดงันี ้

1. การพฒันาเป็นเมืองชายฝ่ัง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลมุดิน (land cover) และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (land use) แผ้วถางเพื่อท าการเกษตร เพื่อเป็นที่อยู่อาศยัและการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในพืน้ที่ชายฝ่ัง 
จากการถางท าลายป่า ใช้ประโยชน์จากชายฝ่ังที่มากเกินไป มลพิษจากเมืองสู่แหลง่น า้ธรรมชาติ และการขาดการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เหตุปัจจัยเหล่านี ้ท าให้เกิดผลกระทบต่อพืน้ที่ชายฝ่ังมากมายจากต้นน า้ถึงทะเล  
ทัง้ก่อให้เกิดความเสือ่มโทรมของป่าชายเลน แนวปะการัง และแหลง่หญ้าทะเล เกิดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ที่ท าให้
เกิดผลกระทบและเป็นสาเหตขุองความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ัง แต่อย่างไรก็ตามหากระบบนิเวศถกูท าลาย
เป็นบางส่วน เช่น การถาง หรือการปรับระดบัดิน ระบบนิเวศทางธรรมชาติก็สามารถที่จะฟืน้ฟูตวัเองด้วยกลไกการ
ทดแทน (succession) แต่หากระบบนิเวศถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้เชิง เช่นการพฒันาเป็นเมืองและอุตสาหกรรม 
การสร้างอาคาร โครงสร้างขนาดใหญ่และพืน้ที่ดาดแข็ง ท าให้น า้และอากาศซึมผ่านลงสู่ดินไม่ได้ ระบบนิเวศและ  
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พืชพนัธุ์ถกูตดัขาดความสมัพนัธ์กบัพืน้ดินอย่างสิน้เชิง จนสญูเสียความมัน่คงทางระบบนิเวศ (ecological integrity) 
ไปอยา่งไมม่ีวนักลบัคืน ท าให้การบริการทางระบบนิเวศ (ecosystem service) ของพืน้ท่ีที่พฒันาไปเป็นเมืองนัน้ลดลง 
ดงันัน้ระบบนิเวศเสือ่มโทรมลง สาเหตไุมใ่ช่เกิดจาก “ผงัเมือง” แตเ่กิดจาก “การสร้างเมือง”  

2. การท่องเที่ยว เป็นตัวเร่งอัตราการขยายเมืองที่ส าคัญที่สุด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้เกิดการตัง้ถ่ินฐานตัง้แตอ่ดีต เกิดเป็นแหลง่วฒันธรรม ชมุชนประมงพืน้บ้าน การท าเหมืองแร่
ดีบุก การค้าขายแลกเปลี่ยน การปลกูยางพารา การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง แต่ปัจจยัส าคญัคืออตุสาหกรรม  และ 
การทอ่งเที่ยวทางทะเล ท าให้เกิดการพฒันาเป็นเมืองชายฝ่ังอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเกิดเมืองในพืน้ที่ใกล้ชายฝ่ัง 
ในช่วงปี 2000 ที่มีการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวทัง้จากภาครัฐ การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการ
บริการการทอ่งเที่ยว และปัจจยัอปุสงค์ ท าให้อตัราการเติบโตของเมืองทอ่งเที่ยวอนัดามนั โดยเฉพาะภเูก็ตสงูขึน้อย่าง
รวดเร็ว  
 3. ดชันีชีว้ดัภมูิทศัน์ (Landscape metric) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ธรรมชาติ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กายภาพของเมืองร่วมกับกา ร
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเมือง 
 4. พืน้ที่ระบบนิเวศ ที่เสี่ยงต่อการถกูรุกรานจากความเป็นเมืองและกิจกรรมของมนษุย์มากที่สดุคือบริเวณ
ชายฝ่ัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชายเลน ป่าชายฝ่ังหรือผืนระบบนิเวศที่อยู่ติดกบัผืนเมือง เนื่องจากเมืองมีทิศทางการ
ขยายตวัเติบโตออกชานเมือง (edge-expansion) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่เช่น โครงข่ายถนน ท่าเรือ 
สนามบิน เป็นตวัเร่งการเกิดเมืองที่ส าคญั และจะมีผลตอ่เนื่องถึงการขยายพืน้ท่ีเมืองในระยะยาว 

5. แนวทางการสร้างเมืองอย่างยัง่ยืนต้องค านึง 1) หลีกเลี่ยงการขยายเมืองแบบแตกกระจาย เพื่อรักษาผืน
ระบบนิเวศเกษตรและพืน้ที่ที่ธรรมชาติขนาดใหญ่รอบๆ ผืนเมืองไว้ สร้างและรักษาความเช่ือมต่อของผืนระบบนิเวศ 
เพื่อคณุภาพของการบริการระบบนิเวศ 2) สง่เสริมการพฒันาเมืองแบบเติมเต็มช่องว่างในเมือง (infilling) สร้างเมืองที่
กระชบั เพื่อลดคา่ใช้จ่ายในการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกและพลงังานในการเดินทางของคนในเมือง 3) ลดพืน้ที่
ปกคลมุด้วยสิ่งก่อสร้าง พฒันาพืน้ที่แนวสงู เพิ่มคณุภาพพืน้ที่สีเขียว หลีกเลี่ยงเมืองที่ขวางทางไหลของน า้ ทัง้น า้ฝน 
น า้หลาก และน า้ในล าน า้ 4) ก าหนดระยะถอยร่นของสิ่งก่อสร้างจากชายฝ่ังทะเล เพื่อเว้นพืน้ที่ให้เกิดระบบนิเวศ
ชายฝ่ัง และลดความเสีย่งของเมืองจากผลของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
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การจ าลองระดับน า้และกระแสน า้ในอ่าวไทยโดยใช้แบบจ าลองน า้ขึน้น า้ลงและคล่ืน 
Water level and current simulation in the Gulf of Thailand using tide–wave coupled model 
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1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
บทคดัย่อ 

 ศึกษาการขึน้ลงของระดบัน า้และกระแสน า้ในอ่าวไทย ด้วยแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ Delft3D-FLOW 
ร่วมกบัแบบจ าลองคลืน่ Delft3D-WAVE แบบจ าลองทัง้สองใช้กริดขนาดเทา่กนัคือ 3.61 กิโลเมตร องค์ประกอบน า้ขึน้
น า้ลง 13 องค์ประกอบ ได้แก่ M2 S2 N2 K2 K1 O1 P1 Q1 MF MM M4 และ MS4 ถกูน ามาใช้เป็นแรงขบัที่ขอบเขต
เปิดของแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ สว่นแบบจ าลองคลื่นมีลมและความกดอากาศจากแบบจ าลอง CFSR เป็นแรงขบั 
ที่ผิว และใช้ความสงูคลืน่ คาบคลืน่ และทิศทางคลืน่จากแบบจ าลอง Wave Watch III เป็นแรงขบัที่ขอบเขตเปิด Root 
Mean Square Error (RMSE) และ Vectorial Difference (d) ถกูน ามาใช้ประเมินความสามารถของแบบจ าลองใน 
การจ าลองระดบัน า้ในพืน้ท่ีศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ระดบัน า้ที่ได้จากแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์และจากการตรวจวดั
ให้คา่ RMSE และ d ในระดบัท่ีเป็นท่ีนา่พอใจ เมื่อรวมแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์เข้ากบัแบบจ าลองคลืน่ท าให้ทราบวา่
อิทธิพลของคลื่นและลมมีผลต่อระดับน า้และกระแสน า้สทุธิมากกว่าอิทธิพลของน า้ขึน้น า้ลงประมาณร้อยละ 60 
ในขณะที่อิทธิพลของคลื่นมีมากกว่าลมประมาณร้อยละ 40 นอกจากนีย้ังพบว่าคลื่นและลมมีผลต่อรูปแบบ 
การไหลเวียนสทุธิของกระแสน า้น้อยกวา่เมื่อเทียบกบัขนาดของน า้ขึน้น า้ลงและกระแสน า้ ดงันัน้จึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ
หากน าไปศกึษาตอ่ในเร่ืองการหนนุของระดบัในบริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ัง 
 

ค าส าคัญ : Delft3D-FLOW, Delft3D-WAVE, CFSR, Wave Watch III 
 

Abstract 
 A Tide-Wave coupled model, Delft3D-FLOW and Delft3D-WAVE, is used to simulate water level 
and current in the Gulf of Thailand. Both tide and wave models have the same 3.61 km grid resolution. For 
tidal model, 13 tidal constituents; M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, Q1, MF, MM, M4 and MS4, are applied at 
the open boundary. For wave model, wind field and surface pressure from CFSR model are forced at the 
surface, while significant wave height, wave period and wave direction obtained from Wave Watch III are 
applied at the open boundary. The performance of model is evaluated in terms of Root Mean Square Error 
(RMSE) and Vectorial Difference (d). Results from tidal model simulation shown that the modeled water 
levels at 11 stations are satisfactory agreement with observations considering the values of RMSE and d. 
The results from Tide - Wave coupled model also shown that wave and wind have an influence on residual 
water level and residual current velocity more than tides approximately 60 percent. While the influence of 
wave on residual water level and residual current velocity is more than wind approximately 40 percent. In 
addition, wave and wind have less influence on circulation pattern but more influence on magnitude of tide 
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and current velocity. Therefore, the inundation model should be investigated further in the future using this 
model setup. 
 

Keywords : Delft3D-FLOW, Delft3D-WAVE, CFSR, Wave Watch III 
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บทน า  
 อ่าวไทยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ ตัง้อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นอ่าวแบบกึ่งปิด โดยมีพืน้ที่
ชายฝ่ังของประเทศไทย กมัพชูา และเวียดนามล้อมรอบ อีกทัง้ยงัมีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่หลากหลาย มี
ประชากรตัง้ถ่ินฐานและประกอบอาชีพอยู่บริเวณชายฝ่ังเป็นจ านวนมาก จากที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นผลท าให้บริเวณ 
อา่วไทยมีกิจกรรมที่เกิดจากมนษุย์คอ่นข้างมาก เช่น การท าการประมง การทอ่งเที่ยว การเดินเรือสนิค้า การเพาะเลีย้ง
ชายฝ่ัง โรงงานอตุสหกรรม เป็นต้น กิจกรรมเหลา่นีม้ีสว่นท าให้เกิดปัญหามลพิษในทะเลได้ เช่น คราบน า้มนัจากการ
เดินเรือ ของเสียจากชุมชน น า้ทิง้จากการเพาะเลีย้งและโรงงานอตุสหกรรม ซึ่ง กิจกรรมต่างๆ เหลา่นี ้มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลที่อยู่ในอ่าวไทย อีกทัง้ประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณชายฝ่ังมกัจะได้รับ
ผลกระทบจากปรากฎการณ์ธรรมชาติเช่น น า้ท่วมจากการเกิดคลื่นซดัฝ่ัง การเกิดน า้หนนุ การกัดเซาะชายฝ่ัง ท าให้
ต้องเสียพืน้ที่ท ากินและที่อยู่อาศยั พืน้ฐานความรู้เก่ียวกบัน า้ขึน้น า้ลง คลื่น การไหลเวียนของกระแสน า้ และการที่มี
ระบบการท านายที่ดีจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการจัดการปัญหาเหล่านีไ้ด้ ที่ผ่านมามีหลาย
การศกึษาที่ศึกษาเก่ียวกบัระดบัน า้กระแสน า้ และคลื่นในอ่าวไทย เช่นการใช้แบบจ าลอง POM ท านายระดบัน า้และ
กระแสน า้ (ปัทมา สงิหรักษ์, 2545: จิตราภรณ์ ฟักโสภา, 2546; นริสรา นธุรรมโชติ, 2546) และอีกการศึกษาหนึ่งที่ใช้
แบบจ าลอง Delft3D ในการศึกษาระดบัน า้และกระแสน า้ในอ่าวไทย (Thanathanphon et al., 2016) จากการศึกษา
ทัง้หมด ยงัไม่มีการศึกษาใดในพืน้ที่อ่าวไทยที่มีการจ าลองแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ร่วมกับแบบจ าลองคลื่น จาก
การศกึษาของ Zhang et al. (2012) พบวา่การใช้แบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ร่วมกบัแบบจ าลองคลื่น ท าให้ให้ได้ระดบั
น า้และกระแสน า้มีผลใกล้เคียงกบัลกัษณะในธรรมชาติมากขึน้ และผลการศึกษาเก่ียวกบักระแสน า้ในบริเวณชายฝ่ัง
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึง่เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นและลมโดยตรง ด้วยแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์แบบ 3 มิติ 
เปรียบเทียบกบักระแสน า้ที่ผิวที่ได้จากการตรวจวดัด้วยเรดาร์ชายฝ่ัง (HF Radar) ของ GISTDA พบว่ากระแสน า้เฉลี่ย
รายเดือนจากแบบจ าลองในทัง้สองช่วงลมมรสมุ มีขนาดความเร็วน้อยกว่าความเร็วที่ได้จากการตรวจวดั (คชาภรณ์ 
เจตนาวณิชย์ และสริุยณัห์ สาระมูล, 2559) จึงเป็นที่มาของสมติฐานที่ว่าหากรวมผลของคลื่นเข้ากับแบบจ าลอง 
อทุกพลศาสตร์ จะส่งผลให้กระแสน า้มีความเร็วมากขึน้ ในการการศึกษาในครัง้นีจ้ะใช้แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์
ร่วมกบัแบบจ าลองคลืน่เพื่อศกึษาอิทธิพลของน า้ขึน้น า้ลง ลมและคลืน่ตอ่การเปลีย่นแปลงของระดบัน า้และกระแสน า้ 
ในพืน้ท่ีอา่วไทย 
 

วิธีการ  
การศึกษานีเ้ป็นการจ าลองระดบัน า้และกระแสน า้ในอ่าวไทยโดยใช้แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ Delft3D-

FLOW ร่วมกับแบบจ าลองคลื่น Delft3D-WAVE (Tide-Wave coupled model) ข้อมูลความลึกพืน้ท้องน า้ 
(Bathymetry) ส าหรับแบบจ าลองบริเวณชายฝ่ัง เตรียมมาจากการ digitize แผนที่เดินเรือจากรมอุทกศาสตร์ 
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กองทพัเรือ สว่นบริเวณกลางอ่าวไทย ใช้ข้อมูล GEBCO 30 ท าการปรับเทียบแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ด้วยข้อมูล
ระดบัน า้จากสถานวีดัระดบัน า้ทัง้ 11 สถานี (วงกลมสนี า้เงิน ในภาพที่ 1)  

แบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ ครอบคลมุพืน้ที่ตัง้แต่ ละติจูดที่ 5 ถึง 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 99 ถึง 107 
องศาตะวนัออก โดยกริดมีความละเอียด 3.61 กิโลเมตร และมีค่า Time step เท่ากับ 6 นาที ท าการปรับเทียบ
แบบจ าลองในช่วงตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นตวัแทนของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ 
โดย 3 วนัแรกของแบบจ าลองจะไม่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่แบบจ าลองใช้ในการเข้าสู่
สภาวะเสถียร ที่ขอบเขตเปิดใช้องค์ประกอบน า้ขึน้น า้ลงจ านวน 13 องค์ประกอบ ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
T_Tide (Pawlowicz et.al, 2002) ที่สถานี Cendering ประเทศมาเลเซีย ใช้เป็นขอบเขตเปิดด้านใต้ สถานี Vungtau 
ประเทศเวียดนามใช้เป็นขอบเขตเปิดด้านตะวนัออก สว่นการตัง้ค่าขอบเขตเปิดในบริเวณจุดเช่ือมต่อระหว่างขอบเขต
เปิดด้านตะวนัออกและขอบเขตเปิดด้านใต้ใช้ค่าแอมพลิจูดจากสถานี Cendering แต่ค่าเฟสใช้จากสถานี Vungtua 
โดยคา่แอมพลจิดูและเฟสที่ใช้มีคา่ดงัแสดงในตารางที่ 1 เนื่องจากข้อมลูตรวจวดัเป็นข้อมลูในเวลาอ้างอิงท้องถ่ิน จึง
ตัง้คา่แบบจ าลองให้อ้างอิงเวลาตามเวลาท้องถ่ินเช่นกนั และปรับเฟสในแบบจ าลองให้เป็นเวลาของประเทศไทยโดยใช้
สมการที่ (1) (Fang et al., 1999) เมื่อ    คือเฟสที่เวลาอ้างอิง Greenwich     คือ ค่าเฟสที่เวลาท้องถ่ิน สว่น    
คือ คา่ความถ่ีของแตล่ะองค์ประกอบน า้ขึน้น า้ลง ค่าทางสถิติที่ใช้ค านวณเพื่อดคูวามสามารถของแบบจ าลองในการ
จ าลอง ได้แก่คา่ Root Mean Square Error (RMSE) ดงัสมการท่ี (2) เมื่อ  𝑖 คือคา่ข้อมลูตรวจวดั  𝑖 คือค่าข้อมลูที่
ได้จากการค านวณจากแบบจ าลอง และค่า  Vectorial Difference (d)  (Foreman et al., 1993; Tsimplis et al., 
1995) เมื่อ    คือค่าแอมพลิจูดขององค์ประกอบน า้ขึน้น า้ลงจากข้อมลูระดบัน า้ตรวจวดั    คือค่าแอมพลิจูดของ
องค์ประกอบน า้ขึน้น า้ลงที่แบบจ าลองค านวณได้    คือค่าเฟสขององค์ประกอบน า้ขึน้น า้ลงจากข้อมูลระดับน า้
ตรวจวดัและ    คือคา่เฟสขององค์ประกอบน า้ขึน้น า้ลงที่แบบจ าลองค านวณได้ ตามสมการท่ี (3)  

ส าหรับแบบจ าลองคลื่นถูกสร้างขึน้ด้วยกริดขนาด 3.61 กิโลเมตร เท่ากับแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ แต่มี
พืน้ที่บริเวณขอบเขตเปิดด้านใต้และด้านตะวันออกขยายออกไปด้านละ 1 องศาท าให้แบบจ าลองคลื่นมีพืน้ที่
ครอบคลมุตัง้แต่ ละติจูดที่ 4–14 องศาเหนือ และ ลองจิจูดที่ 99-108 องศาตะวนัออก ในการจ าลองใช้ข้อมูลลม  
ความกดอากาศจากแบบจ าลอง Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) ซึ่งพฒันาโดย Saha et al. (2010) 
เป็นแรงขบัที่ผิว และใช้ข้อมลูคลื่น (ความสงูคลื่น คาบคลื่น และทิศทางคลื่น) จากแบบจ าลอง Wave Watch III เป็น
แรงขบัท่ีขอบเขตเปิด ค านวณด้วย Time step 30 นาที 
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หลงัจากปรับเทียบแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์และสร้างแบบจ าลองคลืน่แล้ว น าแบบจ าลองทัง้สองมาจ าลอง

กระแสน า้และระดบัน า้ในอ่าวไทยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นตวัแทนช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กรณีคือ กรณีที่ 1 แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ที่มีแรงขบัจากน า้ขึน้น า้ลงอย่างเดียว 
(baseline) กรณีที่ 2 แบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ที่มีแรงขับจากน า้ขึน้น า้ลง และลม กรณีที่ 3 คือ แบบจ าลองร่วมกัน
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ระหว่างแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์และแบบจ าลองคลื่น (Tide-Wave Coupled model) เพื่อพิจารณาความแตกต่าง
ของแบบจ าลองที่ได้รับอิทธิพลจากลม (กรณีที่ 2) และแบบที่ได้รับอิทธิพลจากลมและคลื่น (กรณีที่ 3) การสร้าง
แบบจ าลองกรณีที่ 2 และ กรณีที่ 3 ท าการตัง้ค่าแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ให้มีน า้ขึน้น า้ลงเป็นแรงขบัที่ขอบเขตเปิด
และมีลม และความกดอากาศเป็นแรงขบัท่ีผิวน า้ ในกรณีที่ 3 แบบจ าลองอทุกพลศาสตร์และแบบจ าลองคลื่น (Tide - 
Wave Coupled model) แบบจ าลองอุกพลศาสตร์และแบบจ าลองคลื่นถูกตัง้ค่าให้แลกเปลี่ยนข้อมูล ระดับน า้ 
กระแสน า้ และคลื่น ทกุๆ 1 ชัว่โมง จากนัน้จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัน า้และกระแสน า้ของทัง้3 
กรณี โดยใช้ค่า Percent difference (สมการที่ 4)   คือค่าเฉลี่ยของค่าสมับรูณ์ระดบัน า้หรืออตัราเร็วของกระแสน า้
ของแตล่ะกรณีที่ท่ีต้องการจะเปรียบเทียบ 

 

%            
|𝑖  𝑖 |
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ภาพที่ 1 รูปร่างกริดและความลกึของพืน้ท่ีศกึษา วงกลมสนี า้เงิน คือ สถานีวดัระดบัน า้ วงกลมสแีดง คือ ต าแหนง่ของ

สถานีวดัระดบัน า้ที่น ามาใช้เป็นแรงขบัท่ีขอบเขตเปิดของแบบจ าลอง เส้นสแีดง คือ ขอบเขตเปิดของ
แบบจ าลอง 

  



329 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ตารางที่ 1 คา่องค์ประกอบน า้ขึน้น า้ลงที่ใช้เป็นแรงขบัท่ีขอบเขตเปิดของแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์  
   หลงัการปรับเทียบ 

 Cendering VungTua 
 Amp. Phase Amp. Phase 

(cm) (O) (cm) (O) 
M2 29.49 193.35 75.69 8.30 
S2 11.86 228.54 29.6 42.88 
N2 6.31 175.45 15.85 350.75 
K2 3.28 242.06 9.80 49.36 
K1 48.92 207.64 59.41 242.68 
O1 30.52 166.66 45.9 205.99 
P1 14.85 204.66 18.91 242.50 
Q1 5.44 148.27 7.87 196.46 
MF 1.38 269.17 7.92 251.69 
MM 2.16 137.04 6.60 54.08 
M4 0.92 204.68 0.97 9.58 
MS4 0.79 257.86 0.82 74.76 
MN4 0.18 209.40 0.50 326.52 
 

ผลและอภปิราย 
 ผลจากการปรับเทียบแบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ (กรณีที่ 1) ซึ่งเป็นการจ าลองในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 
พบวา่ระดบัน า้ที่ได้จากแบบจ าลองมีรูปแบบท่ีคล้ายคลงึกบัระดบัน า้ที่ได้จากการตรวจวดัของทกุสถานี (รูปไม่ได้แสดง
ไว้) เมื่อน าผลต่างของระดบัน า้รายชัว่โมงจากแบบจ าลองและจากการตรวจวดั มาค านวณหาค่า RMSE ซึ่งเป็นค่า 
รากที่สองของผลตา่งเฉลีย่ พบวา่คา่ที่ค านวณได้ของทัง้ 11 สถานี คือ บางประกง แมก่ลอง ทา่จีน ระยอง หวัหิน แหลม
งอบ เกาะหลกั หลงัสวน เกาะสมยุ สิชล และบางนรา มีค่า 15.80 14.79 21.93 15.24 13.34 16.01 13.31 13.69 
12.91 15.14 และ 13.54 เซนติเมตรตามล าดบั ซึง่มีคา่ต ่ากวา่ 20 เซนติเมตร เกือบทัง้หมด ยกเว้นท่ีสถานีแมก่ลอง ที่มี
คา่ความแตกตา่งประมาณ 22 เซนติเมเตร แตห่ากคิดคา่เป็นเปอร์เซ็นต์ (คา่ RMSE คณูด้วยหนึง่ร้อยหารด้วยพิสยัน า้) 
พบวา่เปอร์เซ็นต์ของผลต่างดงักลา่วของทัง้ 11 สถานี มีค่า 5.37 5.00 7.01 8.61 5.72 9.76 7.61 8.01 9.03 13.06 
และ 13.15 ตามล าดบั ซึง่เกือบทัง้หมดมีคา่ไมเ่กิน 10 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น สถานีสิชล และบางนรา จากตารางที่ 2 และ 
3 เป็นการเปรียบเทียบเป็นค่าแอมพลิจูด เฟส และค่า d ระหว่างค่าจากการตรวจวัดและจากแบบจ าลองหลัง 
การปรับเทียบขององค์ประกอบน า้คู ่M2 S2 N2 และ K2 และ องค์ประกอบน า้เดี่ยว K1 O1 P1 และ Q1 ตามล าดบั ซึ่ง
เมื่อน ามาค านวณหาค่า d ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 2 และ 3 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่พบของทกุองค์ประกอบและ
ทกุสถานีมีความคลาดเคลือ่นไมเ่กิน 10 เซนติเมตร และความคลาดเคลื่อนที่มีค่ามาก จะพบเฉพาะองค์ประกอบน า้คู่
เป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะองค์ประกอบ M2 ซึ่งพบที่สถานี แม่กลอง ระยอง สิชล บางนรา และ องค์ประกอบ S2 และ 
K1 ที่สถานีแมก่ลอง หากพิจารณาคา่ %RMSE ร่วมกบัคา่ d พบวา่คา่ความคลาดเคลือ่นของแบบจ าลองมีคา่น้อยกว่า 
15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท าให้เห็นว่าแบบจ าลองที่พฒันาขึน้มาส าหรับอ่าวไทยมีศกัยภาพพอที่จะน าไปใช้ในการศึกษา  ใน
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ล าดบัถดัไป ซึง่จะเป็นการพิจารณาอิทธิพลของน า้ขึน้น า้ลง ลม และคลื่นที่มีต่อรูปแบบของระดบัน า้และการไหลเวียน
ของกระแสน า้ในอา่วไทย 

แบบจ าลองที่ได้รับการปรับเทียบแล้ว จะถกูน ามาใช้จ าลองระดบัน า้และกระแสน า้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 มีแรงขบัเฉพาะที่ขอบเปิดเป็นจากองค์ประกอบน า้ขึน้
น า้ลง กรณีที่ 2 มีแรงขบัจากขอบเขตเปิดและมีแรงขบัที่ผิวเป็นความเร็วลม และความกดอากาศ กรณีที่ 3 มีแรงขบัที่
ขอบเขตเปิด ลม ความกดอากาศ และรวมผลของคลื่นเข้าไป (Tide - Wave coupled model) รูปแบบของระดบัน า้
และกระแสน า้เฉลีย่ของกรณีที่ 1 2 และ 3 แสดงในภาพที ่2ก 2ข และ 2ค ตามล าดบั จากภาพที่ 2 พบว่าค่ากระแสน า้
เฉลีย่มีค่าสงูสดุในกรณีที่มีการรวมกนัของแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์และแบบจ าลองคลื่น (ภาพที่ 2ค) สว่นกรณีที่ 1 
ให้คา่กระแสน า้เฉลีย่ที่มีคา่ต ่าสดุ รูปแบบของกระแสน า้เฉลีย่ในกรณีที่ 1 พบว่าเกือบทัง้พืน้ที่ค่ากระแสน า้มีค่าเข้าใกล้
ศนูย์ยกเว้นบริเวณขอบเขตเปิดด้านใต้และบริเวณแหลมญวณ บริเวณขอบเขตเปิดด้านใต้พบกระแสน า้สทุธิขนาด
ประมาณ 10 เซนติเมตรต่อวินาที มีทิศไหลทวนเข็มจากบริเวณกึ่งกลางของขอบเขตเปิดมายงัชายฝ่ังของประเทศ  
มาเลเชีย ไปรวมกบักระแสน า้สทุธิที่เคลื่อนที่มาจากทางทิศเหนือ จากนัน้เคลื่อนที่ขนานกบัชายฝ่ังประเทศมาเลเชีย
ออกจากอ่าวไทย ส่วนบริเวณแหลมญวณพบกระแสน า้สุทธิขนาดประมาณ 5 เซนติเมตรต่อวินาที มีทิศไหลเข้าสู่ 
อ่าวไทย (รูป 2ก) ในกรณีที่ 2 อิทธิพลของลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้รูปแบบการไหลเวียนมีความชัดเจนยิ่งขึน้ 
โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและบริเวณปากอ่าวไทย (ภาพที่ 2ข) บริเวณอ่าวไทยตอนกลางพบการไหลแบบ
เป็นวงทวนเข็มนาฬิกา ในขณะที่บริเวณใกล้ชายฝ่ังชุมพร-สรุาษฎร์ธานีพบการไหลแบบเป็นวงตามเข็มนาฬิกาแต่มี
ขนาดเลก็กวา่ สว่นบริเวณปากอ่าวไทยพบการเคลื่อนตวัของกระแสน า้ผ่านแหลมญวณเข้าสูบ่ริเวณอ่าวไทยตอนลา่ง
จนถึงบริเวณแนวจังหวดันครศรีธรรมราช แล้วไหลวกกลบัออกจากอ่าวไทยขนานกับชายฝ่ังของอ่ าวไทยฝ่ังตะวนัตก 
ลกัษณะดงักลา่วจะพบได้เช่นเดียวกบักรณีที่ 3 (ภาพที ่2ค) แตข่นาดของกระแสน า้จะมีความแรงมากกวา่ รูปแบบของ
กระแสน า้ที่พบบริเวณปากอ่าวไทยทัง้ในกรณีที่ 2 และ 3 พบว่ามีความคล้ายคลึงกับการศึกษาก่อนหน้าทัง้จากการ
ตรวจวดั (Wyrtki, 1961) และจากแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ (ปัทมา สิงหรักษ์, 2545; สามารถ อ่อนแป้น, 2546)  
แตห่ากพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน า้ที่ผิวในอา่วไทยด้วยวิธีการค านวณแบบ geostrophic 
balance (เก่ียวกับความชันของผิวหน้าน า้ทะเล) ซึ่งน าข้อมูลความสงูของผิวหน้าน า้ทะเลมาจากข้อมูลดาวเทียม 
altimeter เป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี มาใช้ในการค านวณ (Sojisuporn et al., 2010; Pa’suya et al., 2015) พบว่า
ทิศทางการไหลเวียนของกระแสน า้บริเวณกลางอ่าวไทยในช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือจากการศึกษาทัง้สอง  
ไมส่อดคล้องกบัการศกึษาในครัง้นี ้ซึง่อาจเป็นผลมาจากความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดขึน้เนื่องจากพืน้ที่อ่าวไทยมีความลกึ
ไมม่าก จึงเกิดการรบกวนของสญัญาณสะท้อนกลบั ผลการค านวณความสงูของผิวหน้าน า้ทะเลที่ได้จากดาวเทียมจึง
เกิดความผิดพลาด (Zhou et al., 2011) แต่เมื่อน าไปเปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ยรายปีที่ได้จากการค านวณความสงูของ
ผิวหน้าน า้ทะเลจากข้อมลูอณุหภมูิ ความเค็ม และความลกึ ของ World Ocean Data (Sojisuporn et al., 2010) 
พบวา่มีความสอดคล้องทัง้บริเวณกลางอา่วไทยและปากอา่วไทย 

ภาพท่ี 2ง 2จ และ 2ช แสดงผลตา่งของระดบัน า้และกระแสน า้ระหว่างกรณีที่ 2 และ 1 กรณีที่ 3 และ 1 และ
กรณีที่ 3 และ 2 ตามล าดบั ซึง่เป็นผลที่ได้จากแบบจ าลองในช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ จากรูปทัง้สามระดบัน า้
ของกรณีที่ 3 และ 2 มีความแตกตา่งสงูกวา่กรณีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 87.14 และ 77.24 ตามล าดบั และกรณีที่ 3 สงูกวา่
กรณีที่ 2 ร้อยละ 43.52 เมื่อพิจารณาความแตกต่างของกระแสน า้พบว่ากรณีที่ 3 และ 2 มีค่าสงูกว่ากรณีที่ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 79.70 และ 65.77 ตามล าดบั และกรณีที่ 3 สงูกว่ากรณีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 40.71 จากข้อมูลดงักล่าวท าให้
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ทราบวา่รูปแบบการไหลเวียนของกระแสน า้ในอา่วไทยโดยสว่นมากมีผลมาจากอิทธิพลของลมและคลื่น ผลการศึกษา
มีความสอดคล้องกับสมติฐานที่ตัง้ไว้ข้างต้นว่าคลื่นมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน า้และกระแสน า้ใน
แบบจ าลองอทุกพลศาสตร์ เมื่อพิจารณาทิศทางของกระแสน า้ของกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 พบว่ารูปแบบการไหลเวียน
ไมม่ีความแตกตา่งกนั ดงัอธิบายไว้ข้างต้น นัน่หมายความว่าการเพิ่มแรงจากคลื่นเข้าไปมีอิทธิพลน้อยต่อรูปแบบการ
ไหลของกระแสน า้จากแบบจ าลอง แตม่ีผลอิทธิพลมากตอ่ขนาดของกระแสน า้ 
 

บทสรุป 
 พฒันาแบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ของอ่าวไทยโดยใช้ระดบัน า้ที่สถานี Cendering ประเทศมาเลเชีย และ
สถานี Vungtua ประเทศเวียดนาม เป็นแรงที่ขอบเขตเปิด การปรับเทียบแบบจ าลองโดยใช้ระดบัน า้ตรวจวดัในอา่วไทย 
จ านวน 11 สถานี ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ จึงน ามาใช้จ าลองร่วมกบัแบบจ าลองคลื่น เพื่อทดสอบหาอิทธิพลของคลื่นที่มี
ผลต่อระดับน า้และกระแสน า้ที่เกิดขึน้ในอ่าวไทย โดยก าหนดให้ขนาดของกริดในแบบจ าลองคลื่นมีขนาดเท่ากับ
แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ ผลการจ าลองร่วมกนัของทัง้สองแบบจ าลองในช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้
ทราบว่าอิทธิพลของลมและคลื่นมีอิทธิพลต่อระดบัน า้และกระแสน า้สทุธิในอ่าวไทยมากกว่าอิทธิพลของน า้ขึน้น า้ลง
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ สว่นคลืน่มีอิทธิพลตอ่ระดบัน า้และกระแสน า้สทุธิในอา่วไทยมากกวา่อิทธิพลของลมประมาณ 
40 เปอร์เซ็นต์ และอิทธิพลของคลืน่ไมไ่ด้สง่ผลมากนกัตอ่รูปแบบการไหลเวียนของกระแสน า้ในอา่วไทย แตจ่ะสง่ผลตอ่
ขนาดของกระแสน า้มากกวา่ ดงันัน้ในการศกึษาเก่ียวกบัพายซุดัฝ่ังหรือปรากฏการณ์น า้หนนุ (inundation) ในอา่วไทย 
จึงควรมีการจ าลองร่วมกบัแบบจ าลองคลืน่ เพื่อเพิ่มความถกูต้องของการศกึษา โดยแบบจ าลองที่ถกูพฒันาขึน้ทัง้สอง
นีจ้ะถกูน าไปใช้ในการศกึษาพายซุดัฝ่ังและปรากฏการณ์น า้หนนุในอา่วไทยเป็นล าดบัตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาครัง้นีไ้ด้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแอมพลจิดู (Amp.) เฟส (Phase) และ Vectorial Difference (d) ขององค์ประกอบ M2 S2 N2 และ K2 จากการตรวจวดั (Obs) และจากแบบจ าลอง (Mod) ใน
 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2556 

สถานี 
M2 S2 N2 K2 

Amp. Phase d 
(cm) 

Amp. Phase d 
(cm) 

Amp. Phase d 
(cm) 

Amp. Phase d 
(cm) Obs mod Obs mod Obs mod Obs Mod Obs mod Obs mod Obs mod Obs mod 

บางประกง 57.83 56.57 154.62 150.48 4.32 33.15 31.55 226.82 230.55 2.64 9.39 9.82 127.84 104.71 3.87 9.02 8.59 249.22 252.95 0.72 

ทา่จีน 57.72 54.71 150.54 146.85 4.71 33.52 30.14 223.39 229.49 4.78 9.73 9.82 124.21 101.34 3.88 9.12 8.2 245.79 251.89 1.30 

แมก่ลอง 58.71 52.05 150.80 163.64 14.04 32.94 30.64 221.97 240.24 10.35 10.00 8.97 124.87 114.79 1.96 8.97 8.34 244.37 262.64 2.82 

ระยอง 15.20 15.20 100.41 51.37 12.62 7.44 8.55 166.7 122.34 6.12 2.92 2.91 74.13 10.02 3.09 2.02 2.33 189.10 144.74 1.67 

หวัหิน 34.25 25.89 142.68 137.56 8.77 18.27 13.48 217.05 219.73 4.85 6.25 4.85 115.55 90.11 2.80 4.97 3.67 239.45 242.13 1.32 

แหลมงอบ 11.02 21.25 33.92 7.59 12.38 6.80 13.94 90.04 82.49 7.25 2.25 3.79 17.28 324.95 3.00 1.85 3.79 112.44 104.89 1.97 

เกาะหลกั 6.35 5.62 138.71 46.46 8.64 1.64 3.59 195.57 105.64 3.95 1.36 1.20 103.26 13.15 1.82 0.45 0.98 217.97 128.04 1.08 
หลงัสวน 15.83 16.33 327.48 342.8 4.32 11.36 10.89 47.98 65.98 3.51 2.28 2.67 290.49 300.77 0.59 3.09 2.96 70.38 88.38 0.96 

เกาะสมยุ 16.75 12.96 314.62 328.91 5.27 10.05 7.25 36.55 53.18 3.73 2.99 2.19 283.68 286.17 0.81 2.73 1.97 58.95 75.58 1.01 

สิชล 17.01 10.42 306.53 272.63 10.18 8.18 5.61 22.52 328.71 6.65 2.91 1.77 273.04 232.90 1.93 2.23 1.53 44.92 351.11 1.81 

บางนรา 14.84 20.56 228.03 197.77 10.76 7.48 12.59 261.53 265.93 5.16 3.76 3.30 203.39 160.90 2.59 2.04 3.43 283.93 288.33 1.40 
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ตารางที่ 3 เหมือนตารางที่ 2 แตเ่ป็นขององค์ประกอบน า้ขึน้น า้ลง K1 O1  P1 และ Q1 

สถานี 

K1 O1 P1 Q1 

Amp. Phase d 
(cm) 

Amp. Phase d 
(cm) 

Amp. Phase d 
(cm) 

Amp. Phase d 
(cm) Obs mod Obs mod Obs mod Obs mod Obs mod Obs mod Obs mod Obs mod 

บางประกง 73.47 76.58 167.68 168.24 3.20 41.08 44.48 120.88 116.37 4.78 24.31 25.34 174.75 175.31 1.06 5.96 7.16 85.07 90.3 1.34 

ทา่จีน 74.06 76.26 164.69 166.58 3.31 41.57 43.62 119.03 113.93 4.31 24.51 25.24 171.76 173.65 1.10 6.94 7.16 79.45 86.71 0.92 

แมก่ลอง 73.49 73.34 165.20 173.69 10.87 43.06 41.75 118.96 123.06 3.30 24.32 24.27 172.27 180.76 3.60 6.89 6.50 81.03 95.47 1.73 

ระยอง 56.99 54.61 154.95 148.24 6.95 34.73 31.82 107.84 97.91 6.45 18.86 18.07 162.02 155.31 2.30 5.78 5.51 70.52 69.40 0.29 
หวัหิน 68.12 65.16 162.84 163.36 3.02 41.02 37.46 115.86 111.43 4.67 22.54 21.56 169.91 170.43 1.00 6.81 6.31 79.38 82.88 0.64 

แหลมงอบ 49.55 46.81 148.59 143.32 5.21 30.95 28.19 102.30 93.54 5.29 16.40 15.49 155.66 150.39 1.73 4.81 4.94 64.44 65.79 0.17 

เกาะหลกั 55.62 52.12 163.45 159.67 4.99 34.02 30.63 116.39 108.35 5.65 18.41 17.25 170.52 166.74 1.65 6.43 5.32 83.31 78.98 1.19 

หลงัสวน 48.98 46.02 174.34 165.91 7.58 31.55 27.66 125.90 113.31 7.56 16.21 15.23 181.41 172.98 2.51 5.36 4.82 87.5 83.53 0.64 
เกาะสมยุ 42.52 37.26 171.77 168.76 5.66 26.77 23.31 125.12 115.59 5.40 14.07 12.33 178.84 175.83 1.87 4.40 4.11 81.51 85.77 0.43 
สิชล 30.05 23.03 177.63 172.24 7.44 20.51 15.56 129.66 117.21 6.29 9.94 7.62 184.70 179.31 2.46 3.31 2.91 88.32 86.89 0.41 

บางนรา 22.34 27.89 328.01 334.97 6.32 10.54 12.46 278.28 287.94 2.72 7.39 9.23 335.08 342.04 2.10 1.59 1.74 237.4 258.99 0.64 
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ภาพที่ 2 ระดบัน า้ (คอนทวัร์) และกระแสน า้ (เวกเตอร์) เฉลีย่รายเดือนท่ีได้จากแบบจ าลอง ก) กรณีที่ 1 ข) กรณีที่ 2 ค) กรณีที่ 3 ง) ความแตกตา่งระหวา่ง กรณีที 2 และ 1 จ)  ความ
 แตกตา่งระหวา่ง กรณีที 3  และ 1 ช) ความแตกตา่งระหวา่ง กรณีที่ 3 และ 2 (ดคูวามแตกตา่งของแบบจ าลองในแตล่ะกรณีได้จากเนือ้ความข้างต้น)
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ไมโครพลาสตกิบนชายหาด บริเวณอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสิมิลัน  
และอุทยานแห่งชาตเิขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 

Microplastics debris on the beach of Mu Koh Similan National Park  
and Khao Lampi-Had Thai Mueang National Park, Phung Nga Province 

ปรารพ แปลงงาน 1, ทรงธรรม สขุสวา่ง2, สรุชาญ สารบญั1, นก มาลยัแดง1,*, ประภาศรี วฒุิ1, ศรัณย ุสจัจารักษ์1, 
สภุาพร คงพิทกัษ์1, จริยา ขาวสม1, กรรณิกา สงัข์ทอง1, วิภาณี โต๊ะด า1 และ ธนัทิวา ชแูก้ว3 
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กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 
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3ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
บทคดัย่อ 

 ส ารวจขยะประเภทไมโครพลาสติกบริเวณอทุยานแหง่ชาติหมู่เกาะสิมิลนั และอทุยานแห่งชาติเขาล าปี-หาด
ท้ายเหมือง ในเดือนธันวาคม 2560 สุ่มส ารวจบนชายหาดโดยใช้กรอบตวัอย่างขนาด 50x50 เซนติเมตร และเก็บ
ตะกอนตามระดบัความลกึด้วย corer ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิว้ จ านวนแห่งละ 12 สถานี ที่อทุยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิมิลันเฉลี่ย 1,405±906.50 ชิน้/ตร.ม. ตะกอนที่ชัน้ความลึกช่วง 5-10 เซนติเมตร พบการสะสมของ 
ไมโครพลาสติกมากที่สุด (74 ชิน้) ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาล าปี -หาดท้ายเหมือง พบไมโครพลาสติกเฉลี่ย 
90.33±54.84 ชิน้/ตร.ม. ตะกอนที่ชัน้ความลกึช่วง 15-20 เซนติเมตร พบการสะสมของไมโครพลาสติกมากที่สดุ (26 
ชิน้) ไมโครพลาสติกประเภทโฟมเป็นชนิดเดน่ในทัง้สองพืน้ท่ีคดิเป็นร้อยละ 95.21 และ 65.21 ของไมโครพลาสติกที่พบ
ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : ไมโครพลาสติก, ขยะทะเล, อทุยานแหง่ชาต,ิ ชายหาด 

Abstract 
 Survey on Microplastics debris at Mu Koh Similan National Park and Khao Lampi-Had Thai 
Mueang National Park in December 2560. Random sampling were carried out for 12 stations on the beach 
using Quadrat sampling size 50x50 cm. Sediment layers were collected using 2 inch diameter corer. 
Average density of microplastics at Similan National park sampling was 1,405±906.50 pieces/m2. Highest 
accumulation of microplastics was observed in the sediment at 5-10 cm (74 piece). The average density of 
microplastics at Thai Mueang National Park was 90.33±54.84 pieces /m2. Highest accumulation layer of 
sediment was at 15-20 cm (26 pieces). Foam was major type of microplastics in both area accounted for 
95.21% and 62.73%, respectively.  
Keywords : Microplastics, Marine debris, National Park, Beach 
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บทน า 
 ไมโครพลาสติก (Microplastic) คือ พลาสติกที่มีขนาดเลก็กวา่ 5 มิลลเิมตร ไมโครพลาสติกถกูจดัว่าเป็นขยะ
ชนิดหนึ่งโดยพบการแพร่กระจายของพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเลหลายบริเวณ ไมโครพลาสติกสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ Primary microplastic ไมโครพลาสติกที่มีการผลิตเป็นพลาสติกขนาดเล็กมาตัง้แต่ต้น เช่น 
เม็ดพลาสติกที่อยูใ่นโฟมท าความสะอาดผิวหน้า ยาสฟัีน เคร่ืองส าอาง และ Secondary microplastic เป็นพลาสติกที่
มีขนาดใหญ่ เมื่อได้รับแสงอลุตร้าไวโอเลตจะมีผลท าให้เกิดการแตกหกัของพลาสติก รายงานการส ารวจและจ าแนก
ตวัอยา่งขยะทะเล ประเภทไมโครพลาสติก โดยสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล และป่าชาย กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ระบุผลกระทบจากไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่ไกลตัวเราอีกต่อไป 
รายงานระบวุา่ ไมโครพลาสติกมีขนาดเลก็และพบการแพร่กระจายอยูใ่นสิง่แวดล้อมทางทะเลทัง้ในน า้และตะกอนดิน 
จึงท าให้สิง่มีชีวิตในทะเลกินไมโครพลาสติกเข้าไป ท าให้เกิดการสะสมในหว่งโซอ่าหาร 
 รายงานฉบบัเดียวกันนี ้ยังกล่าวถึงข้อมูลในการศึกษาพบว่าแพลงก์ตอนพืช ปลิงทะเล หอยสองฝาและ
ไส้เดือนทะเลว่า มีการกินไมโครพลาสติกท าให้มีการสะสมไมโครพลาสติกสู่ห่วงโซ่อาหารระดบัต้น ก่อให้เกิดการ
บริโภคตอ่ไปเร่ือยๆ การสะสมของไมโครพลาสติกในสตัว์สง่ผลให้การเจริญเติบโตไม่เต็มประสิทธิภาพ ระบบภมูิคุ้มกนั
ต ่า ทัง้ยงัอาจสง่ผลกระทบไปยงัสขุภาพของมนษุย์ 
 ในการศกึษาครัง้นีแ้บง่ประเภทไมโครพลาสติกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เม็ดพลาสตกิ เมด็บีท เส้นใย โฟม 
และเศษพลาสติก ข้อมลูที่ได้สามารถน าไปใช้ในการจดัการแก้ไขปัญหาขยะทะเลที่ยัง่ยืน 
 

วิธีการ 
 1. พืน้ท่ีศกึษา 
  ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างทรายเพื่อวิเคราะห์หาขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติก บริเวณหมู่เกาะ 
สมิิลนั จ านวน 12 สถาน ีในเดือนธนัวาคม 2560 อทุยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง จ านวน 12 สถานี ในเดือน
มกราคม 2561 จงัหวดัพงังา เพื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกที่พบในพืน้ที่เกาะไกลฝ่ัง และ
พืน้ท่ีชายหาดริมฝ่ังที่ยงัคงสภาพตามธรรมชาติ  
 2. การวางแนวส ารวจและเก็บตวัอยา่ง 
  เก็บตวัอยา่งทรายชายหาดด้วยตาราง Quadrat ขนาด 50X50 เซนติเมตร เก็บท่ีสว่นบนสดุของหาด
ที่มีรอยน า้ทะเลขึน้สงูสดุ ท าการเก็บตะกอนทรายที่ผิวหน้า ลกึ 2 เซนติเมตร และเก็บตวัอยา่งทรายชายหาดด้วยเคร่ือง
เก็บตวัอยา่งดินตะกอนขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2 นิว้ (Core) โดยการวางจดุเก็บตวัอยา่งสถานีละ 4 จุด แต่ละจุดห่าง
กนั 10 เมตร ยกเว้นจุดข้าง Quadrat ให้เก็บห่างจากขอบตารางประมาณ 10 เซนติเมตร เก็บตวัอย่างทรายลึก 30 
เซนติเมตร ที่จดุหา่งจากชายน า้ 10 เมตร ตวัอยา่งที่ได้ให้แยกเก็บใสถ่งุตามชัน้ความลกึ 6 ระดบั คือ 1-5, 5-1, 10-15, 
15-20, 20-25, และ 25-30 เซนติเมตร (ภาพท่ี 1) 
 3. การวเิคราะห์ตวัอยา่งไมโครพลาสติก 
  น าตัวอย่างมาร่อนบนตระแกรงเพื่อน าเศษใบไม้  และขยะชิน้ใหญ่ออก จากนัน้น ามาแยก 
ไมโครพลาสติกตามวิธีที่ดดัแปลงมาจาก DMCR, มหาวิทยาลยับรูพา (2557) โดยน าตวัอย่างทรายใสใ่นสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์เข้มข้น (NaCl) 250 กรัม/ลิตร ทิง้ให้ทรายตกตะกอนไม่ต ่ากว่า 6 ชัว่โมง น าน า้ตวัอย่างที่ผ่านการ
ตกตะกอน มาท าการกรองผา่นกระดาษกรองขนาด 1.2 ไมโครเมตร (GF/C) โดยใช้เคร่ืองป๊ัมสญุญากาศ น ากระดาษ
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กรองที่ได้ไปอบที่อณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง จากนัน้น าแผน่กระดาษกรองที่ได้มาสอ่งภายใต้กล้อง 
Compound Microscope และ Stereo Microscope เพื่อจ าแนกไมโครพลาสติก ถ่ายรูปและวดัขนาดเพื่อเก็บข้อมลู 

 
ภาพที่ 1 การเก็บตวัอยา่งไมโครพลาสติกบนชายหาดและในตะกอนทราย 
  

ผลและอภปิราย 
 ในการส ารวจขยะประเภทไมโครพลาสติกบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั และอุทยานแห่งชาติ  
เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง โดยเก็บตวัอยา่งในเดือนธนัวาคม 2560  
 1. ไมโครพลาสติกบนชายหาด 
 ผลการสุ่มส ารวจในกรอบตวัอย่าง (Quadrat) ขนาด 50x50 เซนติเมตร จ านวน 12 สถานี คิดเป็นพืน้ที่ 3 
ตารางเมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั พบขยะประเภทไมโครพลาสติกทัง้หมด 4,216 ชิน้ ประเภทโฟมพบมาก
ที่สดุ 4,030 ชิน้ รองลงมาคือ เศษพลาสติก 124 ชิน้ คิดเป็นปริมาณไมโครพลาสติกตอ่น า้หนกัเฉลีย่ 50.82±27.15 ชิน้/
กก. หรือคิดเป็นปริมาณไมโครพลาสติกต่อพืน้ที่เฉลี่ย 1,405±906.50 ชิน้/ตร.ม. อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาด 
ท้ายเหมือง พบขยะประเภทไมโครพลาสติกทัง้หมด 271 ชิน้ ประเภทโฟมพบมากที่สุด 170 ชิน้ รองลงมาคือ  
เศษพลาสติก 96 ชิน้ คิดเป็นปริมาณไมโครพลาสติกต่อน า้หนักเฉลี่ย 4.21±1.88 ชิน้/กก. หรือคิดเป็นปริมาณ 
ไมโครพลาสติกตอ่พืน้ท่ีเฉลีย่ 90.33±54.84 ชิน้/ตร.ม. อช.หมูเ่กาะสมิิลนั สถานียอ่ย SM08 คือบริเวณท้ายหาดทางทิศ
ตะวนัตกของเกาะเมียง (เกาะสี)่ หาดหน้า พบไมโครพลาสติกมากที่สดุ 2,783 ชิน้ เป็นประเภทโฟมมากถึง 2,747 ชิน้ 
มีการจ าแนกไมโครพลาสติกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ โฟม เม็ดพลาสติก เม็ดบีท เส้นใย และเศษพลาสติก เมื่อ
จ าแนกพบว่าทัง้ อช.หมู่เกาะสิมิลนั และอช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง มีประเภทโฟมมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 95.21 
และ 62.73 ของจ านวนที่พบทัง้หมด รองลงมาคือเศษพลาสติกคิดเป็น 2.94% และ 35.42% ตามล าดบั รูปทรงของไม
โครพลาสติกแบง่ออกเป็น 4 รูปทรง ได้แก่ เหลีย่ม ทรงกลม เส้นใย และไมม่ีรูบแบบ พบวา่ อช.หมูเ่กาะสมิิลนั สว่นใหญ่
ไม่มีรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 69.30 อช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง สว่นใหญ่มีรูปทรงเหลี่ยม คิดเป็นร้อยละ 56.09 เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์พบวา่ โฟมเป็นขยะไมโครพลาสติกประเภทท่ีพบมากที่สดุ จึงจ าแนกโฟมออกเป็น 4 ประเภท 
ตามแหล่งที่มา ได้แก่ เศษโฟม โฟมฟองน า้ (โฟมที่มีรูพรุนจ าพวกเฟอร์นิเจอร์) โฟมบรรจุภณัฑ์ (กล่องข้าว) และโฟ
มเม็ดกลม (คาดว่ามาจากเคร่ืองมือประมง) พบว่า อช.หมู่เกาะสิมิลนั มีเศษโฟมมากทีสดุ  จ านวน 2,902 ชิน้ คิดเป็น 
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72.01% รองลงมาคือ โฟมเม็ดกลม 924 ชิน้ คิดเป็น 22.93% ซึง่อาจเป็นเพราะเศษโฟมมีชิน้สว่นเลก็น า้หนกัเบาจึงถกู
กระแสน า้และลมพดัพามาได้ในระยะทางที่ไกลกวา่โฟมประเภทอื่นๆ ในสว่นของ อช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง พบโฟม
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์  
มากที่สดุ จ านวน 61 ชิน้ คิดเป็นร้อยละ 36.09 รองลงมาคือ โฟมเม็ดกลม 55 ชิน้ คิดเป็นร้อยละ 32.54 ตามล าดบั 
แสดงถึงความสมัพนัธ์ของขยะทะเลในด้านวิถีประมงในพืน้ท่ี (ตารางที่ 1; ภาพท่ี 2) 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณขยะประเภทไมโครพลาสติกบนชายหาด ในอทุยานแหง่ชาติหมเกาะสมิิลนั และ 
    อทุยานแหง่ชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 

สถานี สถานีย่อย 
ปริมาณขยะท่ีพบ 

(ชิน้) 

ปริมาณขยะ / 
น า้หนัก  

(ชิน้ / กก.) 

ปริมาณขยะ / 
น า้หนักเฉล่ีย  
(ชิน้ / กก.) 

ปริมาณขยะ / 
พืน้ท่ี  

(ชิน้ / ตร.ม.) 

ปริมาณขยะ / พืน้ท่ี 
เฉล่ีย (ชิน้ / ตร.ม.) 

อช. สมิิลนั 

SM01 270 77.14 

50.82±27.15 

1,080 

1,405.33±906.50 

SM02 16 2.39 64 
SM03 4 1.6 16 
SM04 2 0.53 8 
SM05 0 0 0 
SM06 489 87.32 1,956 
SM07 219 46.60 876 
SM08 2,783 331.31 11,132 
SM09 393 52.4 1,572 
SM10 18 3.27 72 
SM11 0 0 0 
SM12 22 7.33 88 

อช. ท้ายเหมือง 

TM01 15 3.75 

4.21±1.88 

60 

90.33±54.84 

TM02 12 2.67 48 
TM03 3 1.67 12 
TM04 46 11.5 184 
TM05 168 22.4 672 
TM06 1 1.22 4 
TM07 3 0.81 12 
TM08 4 0.98 16 
TM09 0 0 0 
TM10 4 1.25 16 
TM11 13 3.82 52 
TM12 2 0.5 8 
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ภาพที่ 2 การจ าแนกไมโครพลาสติกประเภทโฟมออกเป็น 4 ประเภท ตามแหลง่ที่มา ได้แก่ เศษโฟม โฟมฟองน า้ (โฟม
ที่มีรูพรุนจ าพวกเฟอร์นิเจอร์) โฟมบรรจภุณัฑ์ (กลอ่งข้าว) และโฟมเม็ดกลม (คาดวา่มาจากเคร่ืองมือประมง) 

 

       
 

ภาพที่ 3 การจ าแนกไมโครพลาสติกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) เม็ดพลาสตกิ (2)โฟม (3)เศษพลาสติก (4)เม็ดบีท 
 และ(5) เส้นใย 
 

 2. ไมโครพลาสติกในตะกอนทราย 
 จากการศกึษาไมโครพลาสติกในตะกอนทรายที่ระดบัความลกึ 30 เซนติเมตร ตะกอนทรายขอบน า้ขึน้สงูสดุ 
และตะกอนทรายชายน า้ อช.หมู่เกาะสิมิลัน พบไมโครพลาสติก 9.42±5.69 และ 8.58±3.70 ชิน้ รูปทรงของ 
ไมโครพลาสติกส่วนใหญ่เป็นแบบเหลี่ยม และทรงกลม คิดเป็นร้อยละ 39.82 และ 34.95 อช.เขาล าปี-ท้ายเหมือง 
ตะกอนทรายขอบน า้ขึน้สงูสดุ และตะกอนทรายชายน า้ พบไมโครพลาสติก 3.92±5.69 และ 6.67±3.69 ชิน้ รูปทรงของ
ไมโครพลาสติกสว่นใหญ่เป็นเส้นใย คิดเป็นร้อยละ 46.81 และ 55.00 ระดบัความลกึที่มีการสะสมของไมโครพลาสติก
พบวา่ อช.หมูเ่กาะสมิิลนั ตะกอนทรายขอบน า้ขึน้สงูสดุ และตะกอนทรายชายน า้ ช่วงที่มีการสะสมมากที่สดุคือ ช่วง 5-
10 และ 0-5 เชนติเมตร พบจ านวน 74 และ 55 ชิน้ ตามล าดบั อช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง ตะกอนทรายขอบน า้ขึน้
สงูสดุ และตะกอนทรายชายน า้ ช่วงที่มีการสะสมมากที่สดุคือ ช่วง 0-5 และ 15-20 เชนติเมตร พบจ านวน 22 และ 26 
ชิน้ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปริมาณไมโครพลาสติกพบว่า อช.หมู่เกาะสิมิลนัจะมีการสะสมของไมโครพลาสติก
มากกวา่หาดท้ายเหมือง แม้ลกัษณะที่ตัง้จะเป็นเกาะห่างฝ่ังแต่กลบัมีปริมาณสะสมของไมโครพลาสติกมากกว่า อช.
เขาล าปี-หาดท้ายเหมืองที่อยู่บนแผ่นดิน แต่ อช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมืองไมโครพลาสติกจะมีการสะสมในตะกอน
ทรายชายน า้ในระดบัท่ีลกึกวา่ ซึง่อาจท าให้มีโอกาสที่จะปนเปือ้นเข้าไปสูส่ิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมขดุทราย หรือกรองกิน 
เช่น หอยสองฝา เป็นต้น ใหญ่  
  
  

500 µm 500 µm 500 µm 500 µm 500 µm 

1 2 3 4 

5 
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3. สขีองขยะประเภทไมโครพลาสติก 
 สีของไมโครพลาสติกจ าแนกได้ 12 สี ได้แก่ ขาวขุ่น ขาวใส ส้ม เขียว ฟ้า ด า น า้ตาล เหลือง แดง ม่วง ชมพ ู
และเทา จากการจ าแนกพบไมโครพลาสติกสีขาวขุ่นมากที่สดุ ทัง้อช.หมู่เกาะสิมิลนั และอช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
คิดเป็นร้อยละ 95.60 และ 61.06 รองลงมาคือสีฟ้าร้อยละ 0.95 และ 14.32 ตามล าดับ พบเม็ดพลาสติก ที่เป็น 
Primary microplastic (ไมโครพลาสติกที่มีการผลติเป็นพลาสติกขนาดเลก็มาตัง้แตต้่น) ทัง้อช.หมูเ่กาะสิมิลนั และอช.
เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง จ านวน 46 ชิน้ และ 4 ชิน้ ตามล าดบั โดย อช.หมูเ่กาะสมิิลนั พบมากที่สดุบริเวณหวัหาดเกาะ
แปด (เกาะสมิิลนั) จ านวน 35 ชิน้ อช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง พบมากที่สดุบริเวณหนว่ย ลป. 3 (ปาง) จ านวน 3 ชิน้  
 4. ขนาดของขยะประเภทไมโครพลาสติก 
 การวดัขนาดขยะไมโครพลาสติก พบว่าโฟมเป็นขยะที่มีมากที่สดุในทัง้สองอทุยานฯ โดย อช.หมู่เกาะสิมิลนั 
ช่วงของขนาดที่พบมีค่าอยู่ระหว่าง 2,001-3,000 ไมโครเมตร รองลงมาคือช่วง 1,001-2,000 ไมโครเมตร จ านวน 
1,548 ชิน้ และ 1,089 ชิน้ อช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง ช่วงของขนาดที่พบมีค่าอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 ไมโครเมตร 
รองลงมาคือช่วง 2,001-3,000 ไมโครเมตร จ านวน 58 ชิน้ และ 49 ชิน้ (ภาพท่ี 6)  

 
 

ภาพที่ 4 ขนาดของขยะไมโครพลาสติกประเภทโฟม 
 

 5. สแีละรูปทรงไมโครพลาสติกบนชายหาด  
 การศึกษาสีและรูปทรงของไมโครพลาสติกบนชายหาดพบว่า ทัง้อช.หมู่เกาะสิมิลนั และอช.เขาล าปี-หาด 
ท้ายเหมือง รูปทรงสว่นใหญ่จะมีสีขาวขุ่น ยกเว้นเส้นใยจะมีสีด า และรูปทรงเหลี่ยมจะมีความหลากหลายด้านสีมาก
ที่สดุ (ภาพท่ี 5-6)  
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ภาพที่ 5 สขีองไมโครพลาสติกทีพ่บในแตล่ะรูปทรง บริเวณอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสมิิลนั 
 

 
 

ภาพที่ 6 สขีองไมโครพลาสติกทีพ่บในแตล่ะรูปทรง บริเวณอทุยานแหง่ชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมอืง 
 

บทสรุปและอภปิราย 
 1. ปริมาณขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกบนชายหาดและตะกอนทราย บริเวณอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสิ
มิลนั และอทุยานแหง่ชาตเิขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 
 เมื่อพิจารณาลกัษณะทางภูมิศาสตร์พบว่า อช.หมู่เกาะสิมิลันเป็นเกาะไกลฝ่ัง อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือ 
ทบัละมุ อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพงังา ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากท่าเทียบเรือหาดป่าตอง อ าเภอกะทู้  
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จงัหวดัภเูก็ต ประมาณ 90 กิโลเมตร โดยมีเกาะเมียงหรือเกาะสีเ่ป็นท่ีตัง้ ประกอบด้วยเกาะตา่งๆ มีลกัษณะเว้าแหวง่ไม่
เป็นระเบียบ เนื่องจากตัง้อยูใ่นสว่นทะเลนอก ได้รับอิทธิพลจากการกดัเซาะของคลืน่ทะเลโดยตรง เรียงตวัตามแนวทิศ
เหนือใต้ บริเวณไหลท่วีปติดชายฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัพงังา และประเทศพมา่ คูข่นานกบัแนวเกาะนิโคบาร์ ท่ีเป็นไหล่
ทวีปของประเทศอินเดีย (กรมอทุยานแหง่ชาติ, 2554) จึงอาจท าให้บริเวณเกาะเป็นแหลง่รองรับและเป็นแหลง่สะสมตวั
ของขยะทะเล โดยเฉพาะไมโครพลาสติก พบทัง้หมด 4,216 ชิน้ คิดเป็นปริมาณไมโครพลาสติกต่อพืน้ที่ศึกษาเฉลี่ย 
1,405±906.50 ชิน้/ตร.ม. โดยพบไมโครพลาสติกประเภทโฟมมากที่สดุ 4,030 ชิน้ ชายหาดหน้าเกาะเมียง (เกาะสี่) 
เป็นพืน้ที่ที่พบไมโครพลาสติกมากที่สดุ อาจเนื่องมาจากช่วงฤดมูรสมุได้รับอิทธิพลจากลมเหนือ ท าให้มีขยะเข้ามา
สะสมที่หน้าหาดเป็นจ านวนมาก และเศษโฟมมีชิน้สว่นเลก็น า้หนกัเบาจึงถกูกระแสน า้และลมพดัพามาได้ในระยะทาง
ที่ไกลกวา่โฟมประเภทอื่นๆ ประกอบกบัลกัษณะที่ตัง้ทางภมูิศาสตร์จึงท าให้พบไมโครพลาสติกมากกว่า อช.เขาล าปี -
หาดท้ายเหมือง การสะสมของไมโครพลาสติกในตะกอนทราย อช.หมู่เกาะสิมิลนั จะมีการสะสมของไมโครพลาสติก
มากกว่า อช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง และการสะสมนัน้สว่นใหญ่อยู่ในช่วง 0-10 เซนติเมตร ในขณะที่ อช.เขาล าปี-
หาดท้ายเหมือง อยู่ในช่วง 0-20 เซนติเมตร ท าให้โอกาสที่ไมโครพลาสติกจะกลบัลอ่งลอยออกสูน่ า้ทะเลมีมากกว่า 
และโอกาสที่จะเข้าไปสะสมอยูใ่นสิง่มีชีวิตที่อาศยัอยูต่ามหาดทรายมีแนวโน้มมากขึน้ด้วย  
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกที่พบบนชายหาดในการศึกษาของพืน้ที่ที่แตกต่างกัน แต่วิธีการ
ใกล้เคียงกัน ของบริเวณชายหาดเจ้าหลาว และชายหาดคุ้ งวิมาน จังหวดัจนัทบุรี (สถาบนัวิจยัและพฒันาฯ , 2557) 
พบว่าการศึกษาครัง้นีใ้นพืน้ที่ อช.หมู่เกาะสิมิลนั มีปริมาณไมโครพลาสติกมากกว่า ในด้านของจ านวนชิน้ที่พบ แต่
ปริมาณขยะ/น า้หนกัเฉลีย่ (ชิน้/กก.) และปริมาณขยะ/พืน้ท่ีเฉลีย่ (ชิน้/ตร.ม.) มีค่าน้อยกว่า อาจเนื่องมาจากสว่นใหญ่
เป็นประเภทโฟมสว่น อช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง มีปริมาณไมโครพลาสติกน้อยกวา่ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณขยะประเภทไมโครพลาสติกบนชายหาดที่พบในการศกึษาที่แตกตา่งกนัของพืน้ท่ี 

สถานี ปริมาณขยะที่พบ (ชิน้) 
ปริมาณขยะ/น า้หนักเฉล่ีย  

(ชิน้/กก.) 
ปริมาณขยะ/พืน้ที่เฉล่ีย  

(ชิน้/ตร.ม.) 

อช.หมูเ่กาะสิมิลนั 4,216 50.82±27.15 1,405.33±906.50 

อช. เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 271 4.21±1.88 90.33±54.84 

หาดเจ้าหลาว 1,956 153.50±46.80 2,608.00±895.50 

หาดคุ้งวิมาน 3,259 272.90±235.30 4,345.30±3,550.10 

 

 2. การจดัการขยะประเภทไมโครพลาสติกในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติ 
 จากการศึกษาไมโครพลาสติกที่พบทัง้บริเวณ อช.หมู่เกาะสิมิลนั และอช.เขาล าปี-หาดท้ายเหมือง อาจ
เนื่องมาจากอิทธิพลของกระแสน า้ และคลื่นลมที่พัดพาขยะทะเลเข้ามาสะสมบริเวณชายหาด ขยะประเภท  
ไมโครพลาสติกเป็นขยะที่มีขนาดเลก็กวา่ 5 มิลลเิมตร เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจดัเก็บได้ด้วยวิธีท าความสะอาดชายหาด
แบบปกติ การแก้ปัญหาจึงท าได้ยากยิ่ง อีกทัง้ขยะเหลา่นีย้งัมีโอกาสที่จะสะสมและเข้าสูร่ะบบสายใยอาหาร และเป็น
ภยัคกุคามใกล้ตวัมนุษย์อย่างยิ่ง แม้ปัจจุบนัยงัไม่สามารถระบุโรคที่เกิดจากขยะประเภทไมโครพลาสติกได้โดยตรง 
การกลนืกินเม็ดพลาสติกและเศษชิน้สว่นท่ียอ่ยสลายท าให้เกิดความกงัวลเร่ืองความเป็นพิษเนื่องจากพลาสติกสง่ผล
ตอ่การดดูซบัสารปนเปือ้นท่ีเป็นไฮโดรโฟบิก การดดูซมึทางชีวภาพที่เป็นไปได้ของสารประกอบที่เพิ่มลงไปในการผลิต
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พลาสติก รวมถึงสารท่ีถกูดดูซบัจากสิง่แวดล้อม เป็นปัญหาที่ซบัซ้อนท่ีต้องได้รับการตรวจสอบอยา่งกว้างขวางมากขึน้ 
(Moore, 2008) วิธีการท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาต้องมาจากนโยบาย การรณรงค์ ลดใช้ผลติภณัฑ์ประเภทโฟมอย่างจริงจงั 
จากแหลง่ก าเนิดตา่งๆ ในปัจจบุนั ตลอดจนต้องสร้างความร่วมมือในระดบัภมูิภาค เพราะปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหา
เก่ียวเนื่องกับหลายฝ่าย หลายประเทศ นอกจากนีง้านวิจัยของ Moore รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาโดยจัดการที่
แหลง่ก าเนิด ลดแหลง่ที่มาของขยะพลาสติก การน ากลบัมาใช้ใหม ่เพื่อลดการผลติเพิ่ม ใช้อปุกรณ์ดกัจบัเศษขยะก่อน
จะมีการระบายลงสูแ่หล่งน า้ ติดตัง้บริเวณเคร่ืองสบูน า้ในทางระบายน า้ และบริเวณปากแม่น า้ รวมถึงมาตรการท า
ความสะอาดโรงงานอตุสาหกรรมพลาสติกเป็นประจ า เพื่อลดไมโครพลาสติกบางชนิด เช่น เม็ดพลาสติก นอกจากนี ้
การรณรงค์เลิกใช้ น า้เข้า ผลิตภณัฑ์ที่มีไมโครพลาสติกเป็นส่วนประกอบ เช่น เม็ดบีทในยาสีฟัน สบู่ ผลิตภณัฑ์ท า
ความสะอาดผิวแบบสครับ และเคร่ืองส าอางที่ผสมไมโครพลาสติก ก็เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่จะสามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะประเภทไมโครพลาสติกลงได้ 
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การจ าแนกแหล่งก าเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)  
ในตะกอนดนิ บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน 

Source apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)  
in sediment of the coastal area of the Upper Gulf of Thailand  
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บทคดัย่อ 
 ท าการตรวจสอบสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในตะกอนดิน จากบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนฝ่ังตะวันออกครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ  โดยเรือเกษตรศาสตร์-1 ในเดือน
กรกฎาคม 2559 จ านวน 39 สถานี เพื่อหาแหลง่ก าเนิดหลกัและการกระจายตวัเชิงพืน้ทีของสาร PAHs ในดินตะกอน 
ท าการสกัดตะกอนดินด้วยวิธี soxhlet และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร PAHs ด้วยเคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟี-

แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS) พบว่าค่าความเข้มข้นรวมของสาร PAHs (15PAHs) อยู่ในช่วง 29.2 ถึง 961 
นาโนกรัมตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง มีคา่เฉลีย่ เทา่กบั 99.8±157 นาโนกรัมตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง ความเข้มข้นสงูสดุอยูท่ี่สถานี 
34 (อยู่ระหว่างชายฝ่ังศรีราชากบัเกาะสีชัง) และค่าความเข้มข้นต ่าสดุอยู่ที่สถานี 16 ความสมัพนัธ์ระหว่างสดัสว่น 
An/An+Phe, Fluo/(Fluo+Pry), B[a]A/(B[a]A+Chry), Ind/(Ind+B[g,h,i] ผลการศึกษาบ่งชีว้่าตวัอย่างตะกอนดินใน
บริเวณชายฝ่ังอา่วไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออกสว่นใหญ่มีแหลง่ก าเนิดจากการเผาไหม้ไมส่มบรูณ์ (pyrogenic sources) 
ค าส าคัญ : โพลไีซคลกิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, ตะกอนดิน, แหลง่ก าเนิด, อา่วไทยตอนบน 
 

Abstract 
 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) were investigated in marine sediment samples from 39 
stations of the east coast of the upper Gulf of Thailand in order to identify the potential sources and spatial 
distribution of PAHs. Sediment samples were extracted using soxhlet extraction and were analyze by Gas 

Chromatography-Mass spectrometer (GC-MS). Total concentration of PAHs (15PAHs) were ranged from 
29.2 to 961 ng/g dry weight, with and the average of 99.9±157 ng/g dry weight. The concentration was 
found highest at station 34 which located in the Koh-Sichang Channel, and lowest at station 16 which 
located at off shore. The result of Diagnostic ratios among An/(An+Phe), Fluo/(Fluo+Pry), 
B[a]A/(B[a]A+Chry) and Ind/Ind+B[g,h,i]P were indicated that PAHs in the sediment samples of this study 
mainly originated from pyrogenic sources. 
 

Keywords : Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Sediment, Source, Upper Gulf of Thailand 
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บทน า 
สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons หรือ PAHs) เป็น

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยวงเบนซีนตัง้แต่ 2 วงขึน้ไป สว่นใหญ่ไม่ละลายน า้ (Bouloubassi et al., 
2012) เป็นกลุม่สารมลพิษที่มีความคงตวัในสิ่งแวดล้อมสงูและย่อยสลายได้ยาก (Qin et al., 2014) สาร PAHs มี
แหลง่ก าเนิดทัง้ที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า การระเบิดของภเูขาไฟ และมาจากกิจกรรมของมนษุย์ ได้แก่ น า้เสียที่
เกิดมาจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ควันเสียจากยานพาหนะ การปนเปื้อนจากน า้มนั การเผาไหม้ชีวมวล 
(Page, et al., 1999; Yunker, et al., 2002) เนื่องจาก PAHs เป็นสารที่มีคณุสมบตัิไม่ชอบน า้ ดงันัน้อนภุาคของ 
PAHs จะอยใูนน า้ได้ไม่นาน และตกตะกอนลงไปสะสมอยู่ในดินตะกอน (Luo et al., 2008) ดงันัน้จึงพบ PAHs 
ปนเปือ้นอยูใ่นดินตะกอนมากกวา่ในน า้ (Zong et al., 2014) 

จากนโยบายในการพฒันาประเทศของไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 
2524-2529) มีแผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) โดยก าหนดพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก ได้แก่ ชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นศนูย์กลางความเจริญและแหลง่ที่ตัง้ของอตุสาหกรรมหลกัของ
ประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2524) โดยเฉพาะอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และมี
การก่อสร้างทา่เรือน า้ลกึ ซึง่มีกิจกรรมการขนสง่น า้มนัดบิและผลติภณัฑ์จากอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีพืน้ท่ีชายฝ่ังในแถบ
นีจ้ึงปนเปือ้นด้วย PAHs ในปริมาณสงู (Boonyatumanond et al., 2006) และในปัจจุบนัเพื่อต่อยอดแผนพฒันา
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก ซึง่ด าเนินมากวา่ 30 ปี รัฐได้ประกาศเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแผนงานพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ซึง่เป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 
ครอบคลุม 3 จังหวดั คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ, 2559) ท าให้ชายฝ่ังทะเลในพืน้ท่ีดงักลา่วหลกีเลีย่งปัญหาการปนเปือ้น PAHs ได้ยาก อีกทัง้อ่าวไทยตอนบน
ยงัเป็นบริเวณที่แม่น า้สี่สายหลกัของไทยไหลลงทะเล จึงรองรับ PAHs ที่ปนเปือ้นมาจากกิจกรรมบนแผ่นดิน ส าหรับ
งานวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการสะสมตวัและการกระจายตวัเชิงพืน้ที่ของ PAHs ในดินตะกอน และจ าแนก
แหลง่ก าเนิดของสาร PAHs ในพืน้ที่ศึกษา เพื่อประเมินผลจากกิจกรรมของมนษุย์ในพืน้ที่ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนฝ่ัง
ตะวนัออก 

  
วิธีการ 
 เก็บตวัอย่างดินตะกอน 39 สถานี ในพืน้ที่อ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออก (ภาพที่ 1) โดยเรือเกษตรศาสตร์-1 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ก าหนดสถานีด้วยกริดขนาด 8 x 8 ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ที่ประมาณ 2,000 
ตารางกิโลเมตร สุม่ตวัอย่างดินตะกอนผิวหน้าในแต่ละสถานี โดยใช้ Smith McIntyre grab sampler น าตวัอย่างดิน
ตะกอนมาท าให้แห้งโดยวิธี freeze dry เลือกเศษขยะ เศษเปลือกหอยที่ไม่ต้องการออกจากตวัอย่างแห้ง จากนัน้บด
ตวัอย่างดินตะกอนจนละเอียด และน าไปร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาดรูเปิด 250 ไมครอน เพื่อให้ตะกอนร่วนและเป็น
เนือ้เดียวกนั หอ่เก็บตวัอยา่งดินตะกอนด้วยอะลมูินมัฟอยล์ ก่อนบรรจใุนถงุพลาสติก รอการวิเคราะห์ตอ่ไป 

ชัง่ตวัอย่างดินตะกอนแห้งมาประมาณ 5 กรัม ลงใน Cellulose thimble บนัทึกน า้หนกั น าไปสกดัด้วยวิธี 
ซอกเลต (soxhlet extraction) โดยใช้ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane; DMC) เป็นตัวท าละลาย เติม Internal 
Standard PAHs 15 ชนิด (ประกอบด้วย Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, 11H-Benzo[a]fluorine, 
11H-Benzo[b]fluorine, Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[e]pyrene, 
Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Dibenz[a,h]anthracene, Benzo[ghi]perylene) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร   
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สกัดดินตะกอนต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ชั่วโมง น าสารละลายที่สกัดได้ไปลดปริมาตรด้วยเคร่ืองลดปริมาตรสญุญากาศ 
(rotary evaporator) ถ่ายใสข่วดสีชา ระเหยตวัท าละลายให้เหลือประมาณ 100-200 ไมโครลิตร ด้วยแก๊สไนโตรเจน 
เปลีย่นตวัท าละลายเป็นเฮกเซน (hexane)  

น าสารละลาย hexane ที่ได้ไปสกดัแยกสว่นไฮโดรคาร์บอนและก าจดัสิ่งรบกวน (clean-up) ด้วยคอลมัน์ 
โครมาโทรกราฟี (column chromatography) ที่ภายในบรรจุซิลิกาเจล (silica gel) ชะด้วยสารละลายผสม เฮกเซน : 
โทลอูีน (hexane:toluene) สดัสว่น 6:4  เพื่อแยกอะลฟิาติกไฮโดรคาร์บอน (aliphatic hydrocarbon) และ PAHs ออก
จากกัน น าสารละลายที่ผ่านคอลัมน์ไปลดปริมาตรด้วยเคร่ือง rotary-evaporator ระเหยตัวท าละลายด้วย 
แก๊สไนโตรเจนจนเกือบแห้ง เปลีย่นตวัท าละลายเป็นไซโคลเฮกเซน (cyclohexane) และถ่ายใสห่ลอดขนาดเล็ก ปิดฝา
หลอดด้วยซิลิโคนเซบตา (silicone septa) ปริมาตรสดุท้ายจะเหลือประมาณ 100-200 ไมโครลิตร (Gogou et al., 
1997) วิเคราะห์หาชนิดและความเข้มข้นของสาร PAHs ด้วยเคร่ืองแก็สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas 
Chromatography–Mass Spectrophotometer; GC-MS)  

 
 

ภาพที่ 1 ต าแหนง่จดุเก็บตวัอยา่งดินตะกอนในอา่วไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออก 
 

ผลและอภปิราย 
 ผลการวิเคราะห์ดินตะกอนพืน้ผิวอ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออก จ านวน 39 สถานี พบการปนเปือ้นของสาร 

PAHs ทัง้ 15 ชนิด ในทกุตวัอยา่ง โดยคา่ความเข้มข้นรวมของสาร PAHs 15 ชนิด (PAHs15) สงูสดุที่สถานี 34 (961 
นาโนกรัมตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง) และรองลงมา คือ สถานี 7 (405 นาโนกรัมตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง) ค่าต ่าสดุพบที่สถานี 16 

(29.2 นาโนกรัมต่อกรัมน า้หนกัแห้ง และมีค่า PAHs15 เฉลี่ย เท่ากบั 99.8±157 (n = 39) นาโนกรัมต่อกรัมน า้หนกั
แห้ง เมื่อเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ Boonyatumanond et al. (2006) พบว่าค่าเฉลี่ยของดินตะกอนในการศึกษา
ครัง้นีส้งูกว่าที่พบในดินตะกอนชายฝ่ังทะเลทัว่ไป แต่มีค่าต ่ากว่าในดินตะกอนจากแม่น า้ (ซึ่งรองรับสารมลพิษจาก

แผ่นดิน) โดย Boonyatumanond et al. (2006) รายงานค่า PAHs เฉลี่ยในดินตะกอนจากคลอง แม่น า้ ปากแม่น า้ 
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และชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย อยู่ที่ 2,290±2,556 (n = 8), 263±174 (n = 11), 179±222 (n = 9) และ 50±56 (n 

= 14) นาโนกรัมตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง ตามล าดบั นอกจากนีค้า่ PAHs15 เฉลีย่ในการศึกษานีย้งัมีค่าต ่ากว่าที่ตรวจพบ

ในพืน้ท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่มีนิคมอตุสาหกรรม ซึ่งมีค่า PAHs เฉลี่ยอยู่ที่ 1,527±100 นาโนกรัม
ตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง (Chunharat et al., 2015) อยา่งไรก็ดี ดินตะกอนในการศึกษาครัง้นี ้เก็บตวัอย่างจากนอกชายฝ่ัง 
และสาร PAHs สว่นใหญ่จะถกูกกัเก็บในดินตะกอนใกล้แหลง่ก าเนิด ซึ่งก็คือแผ่นดิน ดงันัน้หากพบความเข้มข้นของ 
PAHs สงูในดินตะกอนนอกชายฝ่ัง แสดงวา่พืน้ท่ีบริเวณนัน้มีแหลง่ก าเนิดของสาร PAHs  
 เมื่อน าค่าความเข้มข้นของ PAHs ในแต่ละสถานีมาสร้างแผนที่การกระจายตวัเชิงพืน้ที่โดยใช้วิธี  Inverse 
Distance Weighted ในโปรแกรม ArcGIS® (Environmental Systems Research Institute (ESRI), Redlands, CA) 

พบลกัษณะการกระจายตวัเชิงพืน้ที่ของสาร PAHs ดงัภาพที่ 2 สถานี 34 ซึ่งมีค่า PAHs15 ในดินตะกอนสงูที่สดุ  
อยู่ระหว่างชายฝ่ังศรีราชากับเกาะสีชัง ซึ่งเป็นที่ขนถ่ายสินค้า และมีท่าเรือขนสง่สินค้า ท่าเรือข้ามฟาก ท่อส่งน า้มนั 
คลงัน า้มนั และโรงกลัน่น า้มนั  
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการกระจายตวัเชิงพืน้ท่ีของ 15PAHs ในตะกอนดินบริเวณอา่วไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออก 
 

สาร PAHs ที่มาจากธรรมชาติและที่มาจากกิจกรรมของมนษุย์จะแตกต่างกนั สาร PAHs ที่มีแหลง่ก าเนิด
จากกิจกรรมของมนษุย์นัน้ แบ่งตามกระบวนการการเกิดได้ 2 ประเภท คือ มาจากปิโตรเลียม (petrogenic source) 
และมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ (pyrogenic source) โดย PAHs ที่มาจากปิโตรเลียมจะมีโมเลกุลที่มีจ านวน 
วงแหวนเบนซีน 2-4 วง (Hong et al., 2016) สว่นใหญ่มาจากการคมนาคมขนสง่ทางเรือ ขณะที่ PAHs ที่มาจากการ
เผาไหม้ที่ไมส่มบรูณ์ จะมีจ านวนวงแหวนเบนซีน (benzene ring) 3-5 วง และมีน า้หนกัโมเลกลุสงู ซึง่สว่นใหญ่มาจาก
การเผาไหม้น า้มนัเชือ้เพลงิที่ไมส่มบรูณ์ (incomplete combustion process)  
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ Diagnostic Ratio หาความสมัพนัธ์ระหว่างสดัสว่นของ PAHs แต่ละชนิด เพื่อบ่งชี ้
แหลง่ก าเนิดของ PAHs ในดินตะกอน โดยหาความสมัพนัธ์ของอตัราสว่นระหวา่ง (An/(An+Phe) กบั Fluo/(Fluo+Pry)
และ B[a]A/(B[a]A+Chry) กบั Ind/Ind+B[g,h,i]P พบว่าดินตะกอนในอ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออกมีแหล่งก าเนิด
จากทัง้ 2 แหลง่ คือ petrogenic source และ pyrogenic source (ภาพที่ 3) โดยแหลง่ก าเนิดของ PAHs ในดิน
ตะกอนอา่วไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออก สว่นใหญ่มากจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ มีเพียงบางสถานีที่มีแหลง่ก าเนิดมา
จากปิโตรเลียมโดยตรง คือ สถานี 12, 13, 14 และ 15 เนื่องจากบริเวณดงักลา่วเป็นเส้นทางเดินเรือ จึงอาจเกิดการ
ร่ัวไหลของผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่เกิดจากกิจกรรมการเดินเรือ 

 
ภาพที่ 3 สดัสว่นของ diagnostic ratio ระหวา่ง An/(An+Phe) กบั Fluo / (Fluo+Pry) ในตะกอนดินอา่วไทยตอนบน

ฝ่ังตะวนัออก 
 
บทสรุป 
 ระดบัความเข้มข้นของ PAHs 15 ชนิด จากการศกึษาดินตะกอนจากอา่วไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออก 39 สถานี 

พบระดบัความเข้มข้นของสาร 15PAHs อยูใ่นช่วง 29.2 – 961 นาโนกรัมตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 99.9 
± 157 นาโนกรัมต่อกรัมน า้หนกัแห้ง โดยการปนเปือ้นของสาร PAHs สงูสดุในสถานี 34 ซึ่งอยู่ระหว่างเกาะสีชงัและ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จากการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วน An/An+Phe, Fluo/(Fluo+Pry) , 
B[a]A/(B[a]A+Chry), Ind/(Ind+B[g,h,i] พบว่าตวัอย่างตะกอนดินบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวนัออกสว่นใหญ่มี
แหลง่ก าเนิดจากการเผาไหม้ไมส่มบรูณ์ 
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ภาพที่ 4 สดัสว่นของ diagnostic ratio ระหวา่ง B[a]A/(B[a]A+Chry) กบั Ind/Ind+B[g,h,i]P ในตะกอนดินอา่วไทย

ตอนบนฝ่ังตะวนัออก 
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บันทกึทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)  
ในแท่งดินตะกอนจากชายฝ่ังทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา 

Sedimentary records of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)  
in sediment core from Khaolak coastal area Phang Nga province 
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บทคดัย่อ 

 ศึกษาการกระจายตัวเชิงเวลา ระดับการสะสม และแหล่งก าเนิดของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในแท่งดินตะกอน บริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จังหวดัพังงา โดยใช้ Gravity Corer เก็บ
ตวัอยา่งแทง่ดินตะกอน ยาว 44 เซนติเมตร ในเดือนมีนาคม 2553 ตดัแยกชัน้ดินตะกอนความหนา 2 เซนติเมตร ตลอด
ทัง้แท่งดินตะกอน ได้เป็น 22 ตวัอย่าง วิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร PAHs โดยการสกดัตะกอนดินด้วยวิธีซอกเลต 
(soxhlet) และวดัความเข้มข้นของสาร PAHs 15 ชนิด ด้วยเคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ 

(GC-MS) พบวา่ความเข้มข้นรวมของสาร PAHs 15 ชนิด (PAHs15) อยู่ในช่วง 17.4-48.4 นาโนกรัมต่อกรัมน า้หนกั
แห้ง ความเข้มข้นเฉลี่ยเท่ากับ 29.5±7.21 นาโนกรัมต่อกรัมน า้หนกัแห้ง ความเข้มข้นสงูสุดอยู่ที่ชัน้ความลึก 4-6 
เซนติเมตร จากการวิเคราะห์อตัราสว่นองค์ประกอบระหวา่งชนิดของ PAHs พบวา่ PAHs ที่สะสมตลอดแทง่ดินตะกอน
สว่นใหญ่มีแหลง่ก าเนิดมาจากการเผาไหม้ที่ไมส่มบรูณ์ 

 

ค าส าคัญ : โพลไีซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน, แทง่ดินตะกอน, อตัราสว่นวิเคราะห์ระบแุหลง่ก าเนิด 
 

Abstract 
 The aims of this study was to investigate the temporal distribution, level of accumulation and 
source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the sediment core from Khaolak 
coastal area, Phang Nga province. The 44-cm length sediment core was collected using gravity corer in 
March 2010. The sediment was subsampling into 22 samples by slicing every 2 cm interval. Quantitative 
analysis of 15 PAHs in sediment were performed by soxhlet extraction and determined the PAHs level by 

Gas Chromatography-Mass Spectrometer. The total concentration of 15 PAHs (PAHs15) was found in the 
range from 17.4–48.4 ng/g dry weight (dry wt.), with the average of 29.5±7.21 ng/g (dry wt.). The highest 

PAHs15 was found at the depth of 4-6 cm. Source identification using diagnostic PAH ratios indicated 
that composition of PAHs in most sediment samples were characterized by pyrogenic source. 
Keywords : Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, Sediment core, Source diagnostic ratios  
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บทน า  
 โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (polycyclic aromatic hydrocarbons หรือ PAHs) เป็นสารพิษที่มี
ความส าคญั เนื่องจาก PAHs เป็นพิษต่อสตัว์น า้ สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม และมีความเสี่ยงส าหรับสขุภาพมนุษย์เพราะ
เป็นสารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพนัธุ์ เป็นสารอนัตรายที่ควรได้รับความส าคญัในการศกึษาอนัดบัต้น สาร PAHs 
เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างเป็นวงแหวนมากกวา่ 2 วงขึน้ไป และมีวงแหวนเบนซีนอย่างน้อย 1 วง สารกลุม่นีบ้าง
ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น Benzo(a)pyrene สาร PAHs แบ่งออกเป็นสองกลุม่ใหญ่ตามจ านวนวงเบนซิน คือ PAHs 
น า้หนกัโมเลกุลต ่า มีวงเบนซิน 2-3 วง และPAHs น า้หนกัโมเลกุลสงู มีวงเบนซินมากกว่า 3 วงขึน้ไป โดย PAHs ที่
น า้หนกัโมเลกลุต ่า ละลายน า้ได้มากกวา่ PAHs ที่น า้หนกัโมเลกุลสงู (Shahbazi et al., 2010)  ในทางตรงข้าม PAHs 
น า้หนกัโมเลกุลสงูจะมีความคงตวัสงูต่อการระเหยและย่อยสลายทางชีวภาพ (Xu et al., 2012) และดดูซบัอยู่กับ
อนภุาคอินทรีย์ในดินตะกอนได้ง่าย (Yender et al., 2002) ดงันัน้ จึงสามารถใช้ดินตะกอนและแท่งดินตะกอนเป็น
เคร่ืองมือในการประเมินการปนเปือ้นมลสาร PAHs ได้ (ศิริพร สิงห์ทอง, 2547; Benninger and Krishnaswami, 
1981) 
 เนื่องจาก PAHs มีแหลง่ก าเนิดทัง้จากธรรมชาติและจากกิจกรรมมนษุย์ ดงันัน้ จึงพบกระจายอยูท่ัว่ไป ในน า้ 
ดิน ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิต รวมทัง้ในอากาศ สาร PAHs สว่นใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ แหลง่ที่มาสว่น
ใหญ่ของ PAHs จึงเป็นผลพลอยได้จากการปลอ่ยของเสียจากท่อไอเสียเคร่ืองยนต์ การเผาไหม้ในครัวเรือน และกาก
ของเสยีอตุสาหกรรม PAHs เป็นสารพิษหลกัที่สง่ผละกระทบตอ่การเกิดโรคมะเร็ง โรคเก่ียวกบัหวัใจ หลอดเลือดหวัใจ 
และยงัมีผลตอ่การยบัยัง้ภมูิคุ้มกนัโรค (Toyooka and Ibuki, 2007) 
 แหลง่ก าเนิดของ PAHs ที่เข้าสูส่ิง่แวดล้อม แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ “pyrogenic source” และ “petrogenic 
source” โดย pyrogenic source มาจาการเผาไหม้สารอินทรีย์ที่ไมส่มบรูณ์ เช่น การเผาไหม้เชือ้เพลิงฟอสซิล การเผา
ไหม้ของขยะในเตาเผาขยะ การเผาไหม้ถ่านหิน และการเผาไหม้เคร่ืองยนต์ (Ergut et al., 2006) รวมไปถึงไฟป่า 
ขณะที่ petrogenic source มาจากผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมที่ยงัไมไ่ด้ผา่นการเผาไหม้ สว่นใหญ่จะออกสูส่ิง่แวดล้อม โดย
การกระท าของมนษุย์ เช่น การร่ัวไหลของน า้มนั (Ravindra et al., 2008) 

 ในดินตะกอนมกัพบ PAHs ปนเปือ้นอยูท่ัว่ไป บริเวณที่มีปริมาณสงูมกัมีสาเหตปุนเปือ้นมาจากกิจกรรมของ
มนษุย์ PAHs เป็นสารประกอบท่ีไมช่อบน า้ จึงมีแนวโน้มเกาะติดอยู่กบัอนภุาคของสารแขวนลอยที่มีการเคลื่อนที่และ
สะสมอยูใ่นดินตะกอนในท่ีสดุ (Nikolaou et al., 2009) 

 พืน้ที่ชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จงัหวดัพงังา มีท่าเทียบเรือหลกัที่ห่างออกไปจากชายฝ่ังประมาณ 5.4 กิโลเมตร  
ที่รับสง่นกัท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมชมอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั และเกาะตาชยั  เนื่องด้วยที่ตัง้ของ
ท่าเรืออยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคญัและสวยงาม  ในแต่ละปีจึงมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไปยงัสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวมาใช้บริการท่าเทียบเรือเพื่อลงเรือโดยสารเป็นจ านวนมาก (ส านกัอุทยานแห่งชาติ , 2559) ซึ่ง
กิจกรรมเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมทางทะเล 
 

วิธีการ  
การเก็บตวัอยา่ง 
 เก็บตวัอย่างแท่งดินตะกอน บริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จงัหวดัพงังา โดยใช้ gravity corer ที่พิกดั ละติจูด 
8º 39.998 เหนือ ลองจิจดู 98º 13.427 ตะวนัออก จ านวน 1 แทง่ (ภาพที่ 1) จากนัน้ตดัดินตะกอนทกุ 2 เซนติเมตร เก็บ
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ตวัอยา่งดินตะกอนในซองอลมูิเนียม แล้วบรรจใุนถงุซิปก่อนน าไปเก็บรักษาที่อณุหภมูิ -20 องศาเซลเซียส  น าตวัอย่าง
มาท าให้แห้งโดยวิธี freeze dry เลือกเศษขยะ เศษเปลือกหอยทิง้  บดตวัอย่างจนละเอียด และร่อนผ่านตะแกรงร่อน
ขนาดรูเปิด 250 ไมครอน  เพื่อให้ตะกอนร่วนและเป็นเนือ้เดียวกนั  หอ่เก็บตวัอยา่งดินตะกอนด้วยอะลมูินมัฟอยด์ ก่อน
บรรจใุนถงุพลาสติก รอการวิเคราะห์ตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 จดุเก็บตวัอยา่งแทง่ดินตะกอน บริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จงัหวดัพงังา 

 

การสกดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง 
 ชั่งดินตะกอนแห้งที่ร่อนแล้วประมาณ 5 กรัม ลงใน Cellulose thimble สกัดตัวอย่างด้วยวิธี soxhlet  
extraction (Gogou et al., 1997) โดยใช้ dichloromethane 150 มิลลลิติร เป็นตวัท าละลาย และเติมสารละลายผสม
ของสารมาตรฐาน deuterated-PAHs (ประกอบด้วย Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, 11H-
Benzo[a]fluorine, 11H-Benzo[b]fluorine, Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene, 
Benzo[k]fluoranthene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Dibenz[a,h]anthracene, 
Benzo[ghi]perylene)  ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เพื่อเป็น internal standards สกัดตะกอนดินต่อเนื่องเป็นเวลา 6 
ชัว่โมง 
 น าสารละลายที่สกดัได้ไปลดปริมาตรภายใต้สญุญากาศด้วยเคร่ือง rotary evaporator  ระเหยตวัท าละลาย
ให้เหลอืประมาณ 100-200 ไมโครลติร ด้วยแก๊สไนโตรเจน  เปลี่ยนตวัท าละลายเป็น hexane  น าสารละลาย hexane 
ที่ได้ไปสกดัแยกสว่นไฮโดรคาร์บอนและ clean-up ด้วยวิธี column chromatography โดยใช้ silica gel column ชะ
ด้วยสารละลายผสมระหวา่ง hexane:toluene สดัสว่น 6:4 เพื่อแยก aliphatic hydrocarbon และ PAHs ออกจากกนั  
 น าสารละลายที่ผา่น column ไปลดปริมาตรภายใต้สญุญากาศด้วยเคร่ือง rotary evaporator ถ่ายใสห่ลอด
ขนาดเลก็ และเป่าด้วยแก๊สไนโตรเจน จนตวัท าละลายจนเกือบแห้ง เปลี่ยนตวัท าละลายเป็น cyclo-hexane และปรับ
ปริมาตรให้เป็นประมาณ 100-200 ไมโครลติร ถ่ายใสข่วด screw vial เพื่อน าไปตรวจวดัความเข้มข้นของ PAHs ด้วย
เคร่ือง Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 
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ผลและอภปิราย  
 ผลการศึกษา PAHs ในแท่งดินตะกอน 1 แท่ง ยาว 44 เซนติเมตร และตดัดินตะกอนออกได้จ านวน 22 

ตวัอย่าง จากชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จงัหวดัพงังา พบว่ามีความเข้มข้นรวมของ  PAHs 15 ชนิด (PAHs15) อยู่ในช่วง 
17.4–48.4 นาโนกรัมตอ่กรัมน า้หนกัแห้ง มีคา่ความเข้มข้นของ PAHs สงูสดุในชัน้ตะกอนลกึ 4-6 เซนติเมตร และมีค่า
ต ่าสดุในชัน้ตะกอนลึก 38-40 เซนติเมตร โดยค่าความเข้มข้นเฉลี่ยเท่ากับ 29.5±7.21 นาโนกรัมต่อกรัมน า้หนกัแห้ง 
(ภาพท่ี 2) ความเข้มข้น PAHs ในแทง่ดินตะกอนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากอดีต เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของกิจกรรมมนษุย์ที่
เกิดจากการทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้จากอดีตจนถึงปี 2010 ที่ท าการเก็บตวัอยา่งแทง่ดินตะกอน ความเข้มข้นของสาร PAHs 
ที่พบในชัน้ตะกอนมีค่าสงูสดุในชัน้ตะกอนลกึ 4-6 เซนติเมตร คาดว่าเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลกัที่
เพิ่มมากขึน้จากอดีต สง่ผลให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ของสาร PAHs จากรถโดยสารและเรือท่องเที่ยวที่มีจ านวน
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

 
 

ภาพที่ 2 ความเข้มข้นรวมของ PAHs 15 ชนิด (PAHs15) ในแตล่ะชัน้ของแทง่ดินตะกอน จากชายฝ่ังเขาหลกั 

 

 เมื่อเปรียบเทียบค่า PAHs15 จากการศึกษาครัง้นีก้ับผลการศึกษาในพืน้ที่อื่น (ตารางที่ 1) พบว่าความ
เข้มข้นของ PAHs ในแทง่ดินตะกอนบริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จงัหวดัพงังา มีคา่ต ่ากวา่ที่มีการรายงานไว้ในประเทศ
โมร็อคโคและจีน 
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 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคา่ความเข้มข้นต ่าสดุ - สงูสดุ ของ PAHs15 ในแทง่ดินตะกอนกบัการศกึษาในพืน้ท่ีอื่น ๆ 

พืน้ที่ศึกษา 
ค่าความเข้มข้นรวมของ PAHs    

(ng/g dry wt.) 
เอกสารอ้างอิง 

Khaolak area, Phang Nga 17.4 - 48.4 การศกึษาครัง้นี ้
Nador Lagoon, Morocco 21.6 - 108 Giuliani et al., 2015 
Bohai Sea, China 34.2 - 202 Hu et al., 2011 
Haizhou Bay, China 72.5 - 805 Zhang et al., 2013 
Deep Bay, South China 98.0 - 674 Qiu et al., 2009 
  

จากงานวิจยัของ Sakuna et al., (2012) ซึ่งได้ท าการเก็บแท่งดินตะกอนในพืน้ที่และช่วงเวลาเดียวกนักบั
การศกึษาครัง้นี ้บริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จงัหวดัพงังา โดยเทคนิคการวดักมัมนัตภาพรังสี ตะกัว่ -210 (210Pb) เพื่อ
การวิเคราะห์อตัราตกทบัถมของตะกอน (sediment accumulation rates) พบวา่อตัราตกทบัถมของตะกอนในแท่งดิน
ตะกอน ระหวา่งชัน้ตะกอน 0-40 เซนติเมตร อยู่ในช่วง 1.3-5.7 cm y-1 ค่าเฉลี่ย 2.2 cm y-1 ดงันัน้จากตวัอย่างในแท่ง
ดินตะกอนบริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จังหวดัพงังา ความยาว 44 เซนติเมตร ที่น ามาศึกษาครัง้นี ้สามารถเทียบ
ช่วงเวลาย้อนกลบัไปได้ถึงปี ค.ศ. 1989 (ภาพท่ี 3) 
 นอกจากนี ้บริเวณพืน้ที่เขาหลกัได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์คลื่นสนึามิในปี 2004 บริเวณมหาสมทุร
อินเดีย เหตกุารณ์เหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบอย่างมากต่อชายฝ่ังทะเล (Bell et al., 2005; Giczucinski et al., 2006; 
Tipmanee et al., 2012) โดยแสดงให้เห็นสญัญาณบางอย่างจากความเข้มข้นของสาร PAHs ที่เพิ่มขึน้อย่างผิดปกติ
ในชัน้ตะกอน 16-18 เซนติเมตร ดงัแสดงในภาพท่ี 3  
 

 
 

ภาพที่ 3 ความเข้มข้นรวมของ PAHs 15 ชนิด แตล่ะชว่งเวลาในแทง่ดินตะกอน บริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั  
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 จงัหวดัพงังา 
 

 การระบุแหลง่ก าเนิดของ PAHs สามารถจ าแนกได้ตามอตัราส่วนความสมัพนัธ์ระหว่าง PAHs แต่ละชนิด
(source diagnostic ratios) ในแทง่ดินตะกอน เพื่อระบแุหลง่ก าเนิดที่มาจาก 2 แหลง่ คือจากการเผาไหม้ที่ไมส่มบรูณ์ 
(Pyrogenic source ) และจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (Petrogenic source) การวิเคราะห์หาแหลง่ก าเนิดสามารถ
ค านวณได้จาก (Yunker et al., 2002; Mai et al., 2003; Guo et al., 2006) คือFluoranthrene/(Fluoranthrene+Pyrene) : 
Fluo/(Fluo+Pyr) มีคา่ <0.4 มีแหลง่ก าเนิดมาจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 0.4-0.5 มาจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงฟอสซิส 
(liquid fossil fuel combustion) และ >0.5 มาจากการเผาไหม้ของถ่านหินหรือชีวมวล (coal/biomass combustion) 
และ Anthracene/( Anthracene+Phenanthrene) : Ant/(Ant+Phe) มีค่า <0.1 มีแหล่งก าเนิดมาจากผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และ >0.1 มาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ (Yunker et al., 2002; He et al., 2014) จากการวิเคราะห์
อตัราส่วนความสมัพนัธ์ของ Fluo/(Fluo+Pyr) ในแท่งดินตะกอนตามคาบเวลาบริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จังหวดั
พงังา มีอตัราสว่น 0.47-0.52 (ภาพที่ 4) พบว่าแหลง่ก าเนิดของ PAHs สว่นใหญ่มีแหลง่ก าเนิดมาจากการเผาไหม้ที่ 
ไมส่มบรูณ์ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในช่วงปี 2007-2010 สาร PAHs  มีแหลง่ก าเนิดมาจากการเผาไหม้ปิโตรเลียม ในขณะที่
ช่วงเวลาก่อนหน้านี ้สว่นมากมีแหลง่ก าเนิดมาจากการเผาไหม้ชีวมวลหรือถ่านหิน ยกเว้นในช่วงประมาณปี 2002-
2004 (ชัน้ตะกอน 16-18 cm) มีแหลง่ก าเนิดมาจากการเผาไหม้จากผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ซึง่ตะกอนในชัน้นี ้อาจได้รับ
ผลกระทบมาจากคลื่นสึนามิที่เกิดขึน้ในปี 2004 ซึ่งมีการกวาดเอา PAHs ที่เกาะอยู่กับอนุภาคของฝุ่ น (PAHs 
bounded particles) ลงสูท่ะเลมากผิดปกติในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 

 
 

ภาพที่ 4 อตัราสว่นความสมัพนัธ์ของ Fluo/(Fluo+Pyr) ในแทง่ดนิตะกอนและชว่งเวลา  
 

 จากการวิเคราะห์อตัราสว่นความสมัพนัธ์ระหว่าง  Ant/(Ant+Phe) กบั Fluo/(Fluo+Pyr) มีอตัราสว่น 0.46-
0.56 และ 0.47-0.52 ตามล าดบั (ภาพที่ 5) แสดงให้เห็นว่าแหลง่ก าเนิดของ PAHs บริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั สว่น
ใหญ่มาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับภาพที่ 4 เนื่องด้วยกิจกรรมส่วนใหญ่มาจากการ
คมนาคมทางบกและทางน า้ น า้ทิง้จากสิ่งปฎิกูลในชุมชนและโรงแรม รวมทัง้น า้ชะพืน้ถนนซึ่งไหลลงสูช่ายฝ่ัง (street 
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runoff) ซึง่เป็นเส้นทางในการชะเอามลสาร PAHs ลงสูส่ิ่งแวดล้อมทางทะเล (Wania et al., 1998; Tipmanee et al., 
2012) และเนื่องจากพืน้ท่ีเขาหลกั จงัหวดัพงังา ไมไ่ด้เป็นพืน้ที่ในเชิงอตุสาหกรรม จึงไม่ค่อยพบแหลง่ก าเนิดที่มาจาก
พวกปิโตรเลยีม 

  
 

ภาพที่ 5 อตัราสว่นความสมัพนัธ์ของ PAHs ระหวา่ง Ant/(Ant+Phe) กบั Fluo/(Fluo+Pyr) 
 

บทสรุป  
 การศึกษาการสะสมตวัและแหลง่ก าเนิดของ PAHs ในแท่งดินตะกอน บริเวณชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จังหวดั
พงังา พบมีการปนเปื้อนของสาร PAHs ในปริมาณต ่า และสว่นใหญ่มีแหล่งก าเนิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ของ
เชือ้เพลงิฟอสซิล นอกจากนีย้งัพบวา่ตะกอนในชัน้ท่ี 16-18 เซนติเมตร อาจได้รับผลกระทบจากคลื่นสนึามิที่เกิดขึน้ใน
ปี 2004 กวาดเอา PAHs ที่เกาะอยู่กบัอนภุาคของฝุ่ น ลงสูท่ะเลมากผิดปกติในช่วงเวลาดงักลา่วและมีแหลง่ก าเนิดที่
แตกตา่งจากช่วงเวลาอื่น ๆ 
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บทคดัย่อ 
 ศกึษาชนิดและปริมาณขยะลอยน า้บริเวณปากแม่น า้ 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน เก็บตวัอย่างรวม 4 ครัง้ ใน
เดือนมีนาคม พฤษภาคม สงิหาคม และพฤศจิกายน 2560 พบปริมาณขยะที่ไหลออกสูท่ะเล รวมทัง้สิน้ 173,246,050 
ชิน้ (2,172 ตนั/ปี) และมีปริมาณขยะไหลเข้าสูแ่ม่น า้รวม 45,811,729 ชิน้ (407 ตนั/ปี) โดยปากแม่น า้เจ้าพระยา มี
ปริมาณขยะลอยน า้ไหลออกสู่ทะเลต่อปีสูงที่สุด 137,452,011 ชิน้ (1,425 ตัน/ปี) รองลงมาคือ ปากแม่น า้ท่าจีน 
13,504,287 ชิน้ (361 ตนั/ปี) ปากแม่น า้แม่กลอง 12,603,264 ชิน้ (173 ตนั/ปี) ปากแม่น า้บางปะกง 6,630,835 ชิน้ 
(166 ตนั/ปี) และปากแม่น า้บางตะบูน 3,055,653 ชิน้ (48 ตนั/ปี) เมื่อจ าแนกขยะตามชนิดวสัดุตามวิธีของ APEC 
Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC) พบว่า ปริมาณขยะจากวสัดพุลาสติกบาง  
ไหลลงทะเลสงูที่สดุ ร้อยละ 57.04 รองลงมาคือ วสัดพุลาสติกแข็ง วสัดพุอลเิมอร์ วสัดผุ้าและเส้นใย และวสัดโุฟม จาก
การจ าแนกขยะตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะตามวิธีของ International Coastal Cleanup (ICC) พบปริมาณขยะจาก
กิจกรรมชายฝ่ังและการพักผ่อนสูงที่สุด (ร้อยละ 90) รองลงมาคือ กิจกรรมการประมงและเดินเรือ และขยะจาก
กิจกรรมการแพทย์และอนามยั 
 

ค าส าคัญ : ขยะลอยน า้, ปากแมน่ า้, อา่วไทยตอนบน, AMETEC PROTOCOL, ICC 
 

Abstract 
Study of type and quantity of floating marine debris from 5 river mouths was conducted in the 

Upper Gulf of Thailand (UGoT). Floating marine debris were collected 4 times per year in March May 
August and November 2017. The results showed that 173,246,050 pieces (2,172 tons/year) of floating 
marine debris discharged into the UGoT, meanwhile 45,811,729 pieces (407 tons/year) of them were 
flowed backward into the rivers. The highest amount of floating marine debris flowing from Chao Phraya 
river mouth, which was 137,452,011 pieces (1,425 tons/year), followed by Thachin river mouth 13,504,287 
pieces (361 tons/year), Mae Klong river mouth 12,603,264 pieces (173 tons/year), Bangpakong river 
mouth 6,630,835 pieces (166 tons/year) and Bang taboon river mouth 3,055,653 (48 tons/year), 
respectively. According to AMETEC protocol, filmed plastics was found as the major component of floating 
marine debris (57.04%) flowing to the UGoT, followed by hard plastics, polymers, fabrics and fibers and 
lastly foam materials, respectively. Source classifications and proportions of the floating marine debris 
according to International Coastal Cleanup (ICC) showed that 90% of floating marine debris originated 
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from recreational and coastal activities, followed by fishery and waterway activities, and medical and 
hygiene activities, respectively. 
 

Keywords : Floating debris, River mouth, The Upper Gulf of Thailand, AMETEC PROTOCOL, ICC 
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บทน า 
ปัญหาขยะทะเลเป็นประเด็นส าคญัที่ทัว่โลกให้ความสนใจ เพราะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบรูณ์ของ

ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล สตัว์ทะเลเลีย้งลกูด้วยนม และเตา่ทะเล อาจกลืนกินหรือเข้าไปติดพนัขยะทะเลจน
ท าให้เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิต ขยะจ าพวกพลาสติกสามารถแตกตวัเป็นไมโครพลาสติก และถูกถ่ายทอดไปใน
ห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสง่ผลต่อสขุภาพของสตัว์ทะเลและมนษุย์ผู้บริโภคได้  (Jing Yi and Kannan, 2016) การประเมินใน
ระดบัโลกพบว่าขยะในทะเลร้อยละ 80 มีแหลง่ที่มาจากกิจกรรมบนบก โดยเฉพาะขยะที่มีการจดัการไม่ถกูต้อง และ
ขยะตกค้างอีกร้อยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล (Ocean Conservancy, 2015) 

ประเทศไทยถูกจัดอนัดบัเป็นประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกลงสูท่ะเลสงูเป็นอนัดบั 6 (ปีละ 0.15-0.41 
ล้านตนัตอ่ปี) จากการศกึษาปริมาณขยะพลาสติกที่ลงสูท่ะเลในปี พ.ศ. 2553 จากประเทศชายฝ่ังทะเล 192 ประเทศ
ทัว่โลก ซึง่พบมีปริมาณรวมมากถึง 275 ล้านตนั (Jambeck et al., 2015) กรมควบคมุมลพิษ ได้รายงานปริมาณขยะ
มลูฝอยชมุชนท่ีเกิดขึน้ทัว่ประเทศในปี 2559 ประมาณ 27.06 ล้านตนั (อตัราการเกิดขยะมลูฝอย 1.14 กิโลกรัมต่อคน
ตอ่วนั) โดยมีสดัสว่นของขยะมลูฝอยที่เกิดขึน้ในกรุงเทพมหานคร มากถึง 4.21 ล้านตนั (ร้อยละ 16) ซึ่งปัจจยัที่สง่ผล
ตอ่การเกิดขยะ ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การขยายตวัของเขตเมือง จ านวนประชากรที่
เพิ่มมากขึน้ การหลัง่ไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ และการบริโภคที่ใช้ทรัพยากรเกินความพอดี (กรมควบคมุมลพิษ, 
2560) โดยในพืน้ที่ 23 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล พบมีขยะเกิดขึน้ 10.78 ล้านตนั ร้อยละ 26 หรือ 2.75 ล้านตนั ถกูน าไป
ก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นขยะพลาสติกร้อยละ 12 หรือ 330,000 ตนั และสามารถร่ัวไหลลงสู่ทะเลได้ 
ร้อยละ 10-15 หรือ 33,000-49,500 ตนั/ปี ในจ านวนนีเ้กือบคร่ึง หรือ 13,400-20,100 ตนั เป็นขยะพลาสติกจากพืน้ที่ 
7 จงัหวดัในอา่วไทยตอนบน (สว่นขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู, 2560; กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2561) 

ส าหรับอ่าวไทยตอนบน เป็นแหลง่ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเลที่ส าคญัของประเทศ มีความ
ออ่นไหวเปราะบางตอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพสิง่แวดล้อมและความอดุมสมบรูณ์ ประกอบด้วยพืน้ที่ลุม่แม่น า้ 5 สาย
ส าคญั ได้แก่ แม่น า้บางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และแม่น า้บางตะบูน ซึ่งไหลผ่านพืน้ที่ลุ่มน า้ภาคกลาง 
ตลอดจนชุมชนเมืองที่มีบ้านเรือนตัง้อยู่หนาแน่น เป็นไปได้ว่าขยะทะเลในอ่าวไทยตอนบนส่วนหนึ่งถูกพดัพามากับ
แม่น า้ไหลลงสูอ่่าว ไม่จ าเพาะที่มาจากพืน้ที่จงัหวดัชายฝ่ังทะเลเท่านัน้ เผ่าเทพ เชิดสขุใจและคณะ (2559) ได้ศึกษา
ชนิด ปริมาณ และแหล่งที่มาของขยะลอยน า้บริเวณปากแม่น า้ทัง้ 5 สายที่ไหลลงสู่ของอ่าวไทยตอนบน ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2558 โดยใช้เรืออวนรุนท่ีกางคนัรุนอยูก่บัท่ี พบปริมาณขยะในช่วงน า้ลง 30,930 ชิน้/ชัว่โมง (599 กิโลกรัม/
ชัว่โมง) และในช่วงน า้ขึน้ 25,176 ชิน้/ชัว่โมง (216 กิโลกรัม/ชัว่โมง) พบขยะประเภทพลาสติกแผ่นบางมากที่สดุ คิด
เป็นร้อยละ 66 ซึ่งขยะทัง้หมดมาจากกิจกรรมชายฝ่ังและการท่องเที่ยวถึงร้อยละ  87 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัประเทศ
ไทยมีข้อมลูการศกึษาเร่ืองขยะทะเลท่ีถกูพดัพามาจากแมน่ า้น้อยมากและยงัไมม่ีวิธีการมาตรฐานท่ีแนน่อน การศกึษา
เพิ่มเติมเร่ืองขยะทะเลในบริเวณปากแม่น า้ทัง้ 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการทราบชนิด 
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ปริมาณ และแหล่งที่มาของขยะที่ชัดเจนขึน้ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจัดการปัญหาขยะทะเลในพืน้ที่  
อา่วไทยตอนบนตอ่ไป 

 

วิธีการ 
พืน้ท่ีศกึษา 

ศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าและออกจากปากแม่น า้ 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน ได้แก่  
ปากแม่น า้บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปากแม่น า้เจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ปากแม่น า้ท่าจีน จังหวัด
สมทุรสาคร ปากแมน่ า้แมก่ลอง จงัหวดัสมทุรสงคราม ปากแมน่ า้บางตะบนู จงัหวดัเพชรบรีุ (ภาพที่ 1) 

 

 
 

ภาพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษาและเก็บตวัอยา่งขยะลอยน า้บริเวณปากแม่น า้ 5 แหง่ ในอา่วไทยตอนบน 
 

การเก็บข้อมลู 
เก็บตวัอย่างขยะลอยน า้ในปากแม่น า้ 5 แห่ง แห่งละ 1 จุด รวม 4 ครัง้/ปี ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม 

สงิหาคม และพฤศจิกายน 2560 โดยเก็บรวบรวมขยะลอยน า้ที่มกีารแพร่กระจายในแนวดิ่งลกึจากผิวน า้ไมเ่กิน 2 เมตร 
โดยใช้หลกัไม้ไผ่ปักกางถุงอวนเพื่อดกัขยะลอยน า้ ความกว้างปากถุง 5 เมตร ลึก 2 เมตร ขนาดตาอวนที่ก้นถุง 2 
เซนติเมตร กางดกัขยะลอยน า้เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แยกเก็บกู้ขยะในแต่ละคาบที่น า้ไหลขึน้และไหลลง รวมทัง้ใช้ flow 
meter วดัระยะทางการไหลของน า้ผิวหน้าที่ความลกึ 1 เมตร และบนัทกึข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้
- จ านวนรอบของ flow meter: ส าหรับค านวณระยะทางที่น า้ไหลผา่นอวนในแตล่ะคาบ และหาปริมาตรน า้ไหล

ผา่นด้วยการคณูพืน้ท่ีหน้าตดัของปากแมน่ า้ 
- ระยะเวลาที่ใช้กางอวนดกัขยะ: ในแตล่ะคาบท่ีน า้ไหลขึน้หรือลง มีหนว่ยเป็นชัว่โมง 
- ความลึกน า้ที่เปลี่ยนไป: วดัความลกึน า้เมื่อเร่ิมและสิน้สดุแต่ละคาบที่น า้ขึน้หรือลง ที่หลกักางอวนข้างใด  

ข้างหนึง่ในจดุเดิมเสมอ เพื่อน ามาค านวณคา่เฉลีย่ของระดบัน า้ในคาบนัน้ๆ 
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- ความลกึขวางล าน า้: วดัความลกึผา่นจดุกางอวน พร้อมบนัทึกพิกดัด้วย GPS ทกุๆ ระยะ 10-20 เมตร ขวาง
ล าน า้ขณะน า้ขึน้สูงสดุในรอบวนั น าไปค านวณด้วยโปรแกรม surfer เพื่อหาความกว้างเฉลี่ยของหน้าตดั
แมน่ า้ในคาบหนึง่ๆ ซึง่เปลีย่นไปตามคา่เฉลีย่ของระดบัน า้ในแตล่ะคาบน า้ขึน้หรือลง 

- คดัแยก นบัจ านวน และชั่งน า้หนกัขยะที่เก็บได้แต่ละคาบ: โดยวิธีของ APEC Marine Environmental 
Training and Education Center (AMETEC) ซึง่จ าแนกขยะทะเลตามชนิดของวสัด ุและบนัทึกข้อมลูลงใน
แบบบนัทกึที่ดดัแปลงจาก ICC Data Card ซึง่จ าแนกขยะตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ  

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ค านวณหาปริมาณ (จ านวนชิน้และน า้หนกั) ของขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าและออกผ่านปากแม่น า้ ใน 1 วนั โดย

ก าหนดให้   
Rt = อตัราการพดัพาขยะลอยน า้ในแตล่ะคาบน า้ขึน้หรือลง (ชิน้หรือกิโลกรัม/1,000 ลบ.ม./ชม.) 
Nt = จ านวนหรือน า้หนกัขยะที่ไหลผา่นอวนในแตล่ะคาบ (ชิน้หรือกิโลกรัม) 
Vt = ปริมาตรน า้ไหลผา่นอวนแตล่ะคาบซึง่มีหน้าตดั 10 ตร.ม. (หนว่ยเป็น 1,000 ลบ.ม.) 
Ht = ระยะเวลาดกัขยะในแตล่ะคาบ (ชม.) 
ดงันัน้ Rt = Nt / Vt / Ht  

และก าหนดให้ 
NRt = ปริมาณของขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าหรือออกผา่นปากแมน่ า้ ในแตล่ะคาบ (ชิน้หรือกิโลกรัม) 
VRt = ปริมาตรน า้ไหลผ่านหน้าตดัแม่น า้ในแต่ละคาบที่ความลกึ 2 เมตรจากผิวน า้ (1,000 ลบ.ม.) 
โดยความกว้างเฉลีย่ของหน้าตดัแมน่ า้เปลีย่นไปในแตล่ะคาบ (ค านวณด้วยโปรแกรม surfer) 
จะได้ NRt =  Rt   VRt   Ht 

ดงันัน้ ปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าปากแม่น า้ ใน 1 วนั จึงได้จากผลรวมของ NRt ในแต่ละคาบน า้ขึน้ และ
ปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลออกผา่นปากแมน่ า้ ใน 1 วนั ได้จากผลรวมของ NRt ในแตล่ะคาบน า้ลงของวนัท่ีเก็บตวัอยา่ง 

ค านวณหาปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าและออกผา่นปากแมน่ า้แตล่ะแหง่ ใน 1 ปี โดยก าหนดให้ 
 NHY = ปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าปากแมน่ า้ ใน 1 ปี 
 NLY = ปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลออกปากแมน่ า้ ใน 1 ปี 
 NH1, NH2 , NH3, NH4 = ปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าปากแม่น า้ ใน 1 วนั จากการเก็บตวัอย่าง 4 

ครัง้ 
 NL1, NL2 , NL3, NL4 = ปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลออกปากแม่น า้ ใน 1 วนั จากการเก็บตวัอย่าง 4 

ครัง้ 

  ดงันัน้  NHY = (
    +     +     +    

 
)     

  และ    NLY = (
    +     +     +    

 
)     

จากนัน้น าข้อมลูชนิดของขยะ ซึง่จ าแนกตามประเภทกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ (ICC) มาค านวณหาชนิดและ
ปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลลงสูอ่า่วไทยตอนบน หรือไหลเข้าสูป่ากแมน่ า้ ใน 1 ปี  

และน าข้อมลูชนิดของขยะ ซึ่งจ าแนกตามประเภทวสัด ุ(AMETEC PROTOCOL) มาค านวณหาชนิดและ
ปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลลงสูอ่า่วไทยตอนบน หรือไหลเข้าสูป่ากแมน่ า้ ใน 1 ปี 
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ผลและอภปิราย 
ปริมาณขยะลอยน า้บริเวณปากแมน่ า้ 

จากการค านวณหาปริมาณ (จ านวนและน า้หนัก) ของขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าและออก ผ่านปากแม่น า้  
แต่ละแห่งในอ่าวไทยตอนบน ใน 1 วนั พบว่า ปากแม่น า้เจ้าพระยา มีปริมาณขยะไหลเข้าและออกต่อวนั สงูกว่า 
ปากแมน่ า้อื่นๆ มาก สง่ผลตอ่ปริมาณรวมของขยะที่ไหลเข้าและออกจากปากแมน่ า้ทัง้ 5 แห่ง อย่างชดัเจน ปากแม่น า้
ที่มีปริมาณขยะรองลงมาคือ ปากแม่น า้ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง และบางตะบนู ตามล าดบั ขณะที่ปริมาณขยะไหล
จากทะเลกลบัสู่ปากแม่น า้ต่อวนั พบว่า ปากแม่น า้บางตะบูน มีปริมาณขยะไหลเข้ามากกว่าปากแม่น า้บางปะกง  
(ภาพที่ 2-5) ในเดือนมีนาคม ปากแม่น า้บางปะกงมีปริมาณขยะน้อยมากเนื่องจากขยะไหลผ่านไม่ทั่วถึงบริเวณ  
จดุกางอวน จึงย้ายจดุกางอวนในครัง้ถดัมา 

 

 
 

ภาพที่ 2 จ านวนขยะลอยน า้ (ชิน้) ที่ไหลเข้าสูป่ากแมน่ า้ 5 แหง่ ใน 1 วนั 
 

 
 

ภาพที่ 3 จ านวนขยะลอยน า้ (ชิน้) ที่ไหลออกจากปากแมน่ า้ 5 แหง่ ใน 1 วนั 
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ภาพที่ 4 น า้หนกัขยะลอยน า้ (กิโลกรัม) ท่ีไหลเข้าสูจ่ากปากแมน่ า้ 5 แหง่ ใน 1 วนั 
 

 
 

ภาพที่ 5 น า้หนกัขยะลอยน า้ (กิโลกรัม) ท่ีไหลออกจากปากแมน่ า้ 5 แหง่ ใน 1 วนั 

 

ภาพที่ 6 ปริมาณรวมของขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าและออกจากปากแมน่ า้ทัง้ 5 แหง่ ใน 1 วนั 
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ปริมาณรวมของขยะลอยน า้ที่ไหลออกจากปากแมน่ า้ทัง้ 5 แหง่ตอ่วนัในรอบปี (รูปท่ี 6) พบปริมาณสงูสดุช่วง
ฤดฝูนและลดลงในช่วงปลายปี ได้แก่ เดือนพฤษภาคม 591,325 ชิน้ (5,659 กก.) ต่อวนั รองลงมาคือ เดือนสิงหาคม 
565,750 ชิน้ (6,065 กก.) ตอ่วนั เดือนพฤศจิกายน 499,299 ชิน้ (7,578 กก.) ตอ่วนั และน้อยที่สดุในช่วงฤดแูล้งเดือน
มีนาคม 242,212 ชิน้ (4,504 กก.) ตอ่วนั ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องจากอิทธิพลของปริมาณน า้ทา่ที่เพิ่มสงูในช่วงฤดฝูน เมื่อ
สงัเกตน า้หนกัของขยะที่ไหลออก พบสงูสดุในช่วงเดือนสงิหาคมถึงพฤศจิกายน เนื่องจากพบขยะที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึน้ 
ขณะทีป่ริมาณรวมของขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าสูป่ากแม่น า้ทัง้ 5 แห่ง มีลกัษณะตรงข้ามโดยพบมีปริมาณต ่าสดุในเดือน
พฤษภาคม 65,495 ชิน้ (817 กก.) ตอ่วนั ลดลงจากในเดือนมีนาคม 82,822 ชิน้ (960 กก.) ตอ่วนั และเพิ่มขึน้ในเดือน
สงิหาคม 117,153 ชิน้ (1,244 กก.) ตอ่วนั และเดือนพฤศจิกายน 236,577 ชิน้ (1,440 กก.) ตอ่วนั ตามล าดบั ปริมาณ
ขยะไหลเข้าปากแมน่ า้เจ้าพระยาในเดือนพฤศจิกายน ซึง่มีปริมาณสงูกวา่ปากแมน่ า้อื่นมาก ยอ่มสง่ผลให้ปริมาณรวม
ของขยะที่ไหลเข้าสูล่ าน า้สงูขึน้ในช่วงดงักลา่ว ทัง้นีเ้นื่องจากอตัราการพดัพาขยะลอยน า้ในคาบน า้ขึน้ของปากแม่น า้
เจ้าพระยาในเดือนพฤศจิกายน มีค่าสงูสดุในรอบปีเมื่อเทียบกบัอตัราการพดัพาขยะลอยน า้ในคาบน า้ขึน้หรือลงครัง้
อื่นๆ (ภาพท่ี 7) 

 

 
 

ภาพที่ 7 อตัราพดัพาขยะลอยน า้ (ชิน้/1000 ลบ.ม.) ท่ีไหลเข้าและออก จากปากแมน่ า้ 5 แหง่ ใน 1 วนั 
 

ผลการศึกษาปริมาณขยะลอยน า้ของ เผ่าเทพ เชิดสขุใจและคณะ (2559) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 พบ
จ านวนขยะตอ่ปริมาตรน า้ 1,000 ลกูบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบระหวา่ง 5 ปากแมน่ า้พบว่า ขณะน า้ลงแม่น า้ท่าจีนมี
จ านวนขยะไหลออกมากที่สดุคิดเป็น 22 ชิน้ ตามด้วยแม่น า้เจ้าพระยา 13.2 ชิน้ และแม่น า้แม่กลอง 1.0 ชิน้ แม่น า้ 
บางตะบนู 0.5 ชิน้ และแม่น า้ปะกง 0.3 ชิน้ ซึ่งพบว่าแม่น า้ท่าจีนเป็นแม่น า้ที่มีปริมาณขยะหนาแน่นที่สดุ แต่จาก
การศึกษาในครัง้นีก้ลบัพบว่า แม่น า้เจ้าพระยามีความหนาแน่นของขยะในช่วงน า้ลงมากที่สดุ โดยมีอตัราการพดัพา
ขยะลอยน า้ในคาบน า้ลงโดยเฉลีย่ตอ่ 1,000 ลกูบาศก์เมตร เทา่กบั 12.49 ชิน้ รองลงมาคือแมน่ า้ทา่จีน 5.96 ชิน้ แมน่ า้
แมก่ลอง 1.93 ชิน้ แมน่ า้บางตะบนู 1.61 ชิน้ และแมน่ า้บางปะกง 0.69 ชิน้ (ภาพท่ี 7) 
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ภาพที่ 8 ปริมาณของขยะลอยน า้ ท่ีไหลเข้าและออกจากปากแมน่ า้แตล่ะแหง่ ใน 1 ปี 
 

จากการค านวณหาปริมาณของขยะลอยน า้ที่ไหลออกจากปากแม่น า้แต่ละแห่งในอ่าวไทยตอนบน ใน 1 ปี 
(ภาพที่ 8) พบว่าปากแม่น า้เจ้าพระยา มีปริมาณขยะไหลออกสงูที่สดุ 137,452,011 ชิน้ (1,425 ตนั/ปี) รองลงมาคือ  
ปากแมน่ า้ทา่จีน 13,504,287 ชิน้ (361 ตนั/ปี) ปากแมน่ า้แมก่ลอง 12,603,264 ชิน้ (173 ตนั/ปี) ปากแม่น า้บางปะกง 
6,630,835 ชิน้ (166 ตนั/ปี) และปากแม่น า้บางตะบูน 3,055,653 ชิน้ (48 ตนั/ปี) รวมปริมาณขยะที่ไหลออกสู่ทะเล 
อา่วไทยตอนบนทัง้สิน้ 173,246,050 ชิน้ (2,172 ตนั/ปี) 

การค านวณปริมาณของขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าสูป่ากแม่น า้แต่ละแห่งในอ่าวไทยตอนบน ใน 1 ปี (ภาพที่ 8) 
พบวา่ ปากแมน่ า้เจ้าพระยามีปริมาณขยะไหลเข้าสงูที่สดุ 32,503,867 ชิน้ (198 ตนั/ปี) รองลงมาคือ ปากแม่น า้ท่าจีน 
8,862,160 ชิน้ (141 ตนั/ปี) ปากแม่น า้แม่กลอง 2,230,177 ชิน้ (40 ตนั/ปี) ปากแม่น า้บางตะบนู 1,445,229 ชิน้ (19 
ตนั/ปี) และปากแมน่ า้บางปะกง 770,296 ชิน้ (9 ตนั/ปี) รวมปริมาณขยะที่ไหลเข้าสูป่ากแม่น า้ทัง้สิน้ 45,811,729 ชิน้ 
(407 ตนั/ปี)  

อย่างไรก็ตาม ข้อมลูสว่นนีแ้สดงถึงปริมาณขยะที่ไหลเข้าและออกต่อปีในภาพรวมเท่านัน้ ซึ่งความเป็นจริง 
ปริมาณขยะที่ไหลเข้าและออกปากแมน่ า้สามารถเปลีย่นแปลงได้ในแต่ละปี ตามปริมาณน า้ท่าและปัจจยัแวดล้อมอื่น 
เช่น อตัราการเกิดขยะในพืน้ท่ี ปริมาณขยะที่ไมไ่ด้รับการก าจดัอยา่งถกูวิธีซึง่สามารถร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น า้ และปริมาณ
น า้ฝนท่ีตกชะล้างขยะดงักลา่วลงสูแ่หลง่น า้ เป็นต้น 
ชนิดของขยะลอยน า้บริเวณปากแมน่ า้ 

จากการค านวณปริมาณของขยะลอยน า้ที่ไหลลงสูอ่า่วไทยตอนบนและที่ไหลเข้าสูล่ าน า้ ใน 1 ปี จ าแนกตาม
ประเภทกิจกรรม 6 ประเภท (ICC) พบว่า สดัส่วนชนิดของขยะที่ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน และที่ไหลเข้าสูล่ าน า้นัน้ 
เป็นไปทิศทางเดียวกัน คือ พบปริมาณขยะจากกิจกรรมชายฝ่ังและการพักผ่อนสูงที่สุด มีขยะไหลลงทะเล 
162,259,071 ชิน้/ปี (ร้อยละ 93.66) หรือ 1,427 ตนั/ปี และไหลเข้าสูล่ าน า้ 43,701,444 ชิน้/ปี (ร้อยละ 95.39) หรือ 
372 ตนั/ปี อนัดบัที่สองคือ กิจกรรมการประมงและเดินเรือ มีขยะลงทะเล 6,776,998 ชิน้/ปี (ร้อยละ 3.91) หรือ 432 
ตนั/ปี และไหลเข้าสูล่ าน า้ 1,339,126 ชิน้/ปี (ร้อยละ 2.92) หรือ 26 ตนั/ปี รองลงมาคือ กิจกรรมการแพทย์และอนามยั 
มีขยะลงทะเล 2,522,904 ชิน้/ปี (ร้อยละ 1.46) หรือ 87 ตนั/ปี และไหลเข้าสูล่ าน า้ 604,299 ชิน้/ปี (ร้อยละ 1.32) หรือ 
8 ตนั/ปี กิจกรรมเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี มีขยะไหลลงทะเล 1,268,075 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.73) หรือ 12 ตนั/ปี และไหลเข้าสู่
ล าน า้ 156,750 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.34) หรือ 1.1 ตนั/ปี ขยะขนาดใหญ่ ซึง่ได้แก่ วสัดจุ าพวกไม้แปรรูป มีขยะไหลลงทะเล 
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402,485 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.23) หรือ 215 ตนั/ปี และไหลเข้าสูล่ าน า้ 10,110 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.02) หรือ 0.1 ตนั/ปี และ
ขยะอื่นๆ ไม่สามารถระบทุี่มา ไหลลงทะเล 16,517 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.01) หรือ 0.2 ตนั/ปี ไม่พบปริมาณขยะไหลเข้าสู่ 
ล าน า้ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณรวมขยะลอยน า้จากทัง้ 5 ปากแมน่ า้ ใน 1 ปี จ าแนกชนิดตามประเภทกิจกรรม 

 
 

สอดคล้องกบัผลการศกึษาขยะแมน่ า้ในอา่วไทยตอนบน เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ของ เผ่าเทพ เชิดสขุใจ และ
คณะ (2559) ซึง่พบปริมาณขยะจากกิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผ่อนสงูที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาคือขยะจาก
กิจกรรมการประมงและเดินเรือ ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้ส ารวจโดย 
การเก็บและจ าแนกขยะชายหาดโดยวิธีเดียวกัน ระหว่าง ปี  2552-2558 พบขยะที่เกิดจากกิจกรรมชายฝ่ังและ 
การพกัผ่อน มีปริมาณมากเป็นอนัดบัหนึ่งเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 66 ของปริมาณขยะที่เก็บได้ รองลงมาคือขยะที่เกิด
จากกิจกรรมการประมงและเดินเรือ (เช่น เชือก เศษอวน) เป็นอนัดบัสอง คิดเป็นร้อยละ  16 (กรมควบคุมมลพิษ, 
2560) แต่การจ าแนกขยะโดยวิธีของ ICC ให้การแพร่กระจายของข้อมูลกับสดัส่วนชนิดขยะในการเก็บขยะจาก
ชายหาดมากกว่าการเก็บขยะลอยน า้จากปากแม่น า้ โดยมีสดัสว่นของขยะที่เกิดจากกิจกรรมการประมงและเดินเรือ
เพิ่มขึน้  

 

 
 

ภาพที่ 9 สดัสว่นปริมาณของขยะลอยน า้ที่ไหลลงสูอ่า่วไทยตอนบน ใน 1 ปี จ าแนกตามประเภทวสัด ุ
 

หาปริมาณของขยะลอยน า้ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน ใน 1 ปี จ าแนกตามประเภทวัสดุ 10 ประเภท 
(AMETEC PROTOCOL) พบปริมาณขยะจากวสัดพุลาสติกบาง ได้แก่ขยะจ าพวกถงุพลาสติก มีปริมาณขยะไหลลง
ทะเลสงูที่สดุ 98,822,270 ชิน้/ปี (ร้อยละ 57.04) หรือ 901 ตนั/ปี อนัดบัท่ีสองคือ วสัดพุลาสติกแข็ง 35,938,638 ชิน้/ปี 

ICC Data Dard

จ าแนกตามประเภทกจิกรรม ไหลออก ไหลเขา้ ไหลออก ไหลเขา้

ชายฝ่ังและการพักผอ่น 162,259,071 43,701,444 1,427 372

การประมงและเดนิเรือ 6,776,998 1,339,126 432 26

การสบู 1,268,075 156,750 12 1.1

การแพทย์และอนามัย 2,522,904 604,299 87 8

ขยะขนาดใหญ่ 402,485 10,110 215 0.1

ขยะอืน่ๆ 16,517 0 0.2 0

รวม 173,246,050 45,811,729 2,172 407

ชิน้/ปี ตนั/ปี
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(ร้อยละ 20.74) หรือ 332 ตนั/ปี รองลงมาคือ วสัดพุอลิเมอร์อื่นๆ ซึ่งได้แก่ขยะจากวสัดยุางต่างๆ 23,651,141 ชิน้/ปี 
(ร้อยละ 13.65) หรือ 183 ตัน/ปี วัสดุผ้าและเส้นใย 6,966,020 ชิน้/ปี (ร้อยละ 4.02) หรือ 151 ตัน/ปี วัสดุโฟม 
4,561,875 ชิน้/ปี (ร้อยละ 2.63) หรือ 35 ตนั/ปี วสัดุจากแก้วและเซรามิค 1,113,291 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.64) หรือ 124 
ตนั/ปี วสัดุกระดาษ 1,004,971 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.58) หรือ 23 ตนั/ปี วสัดุไม้ 746,998 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.43) หรือ 407 
ตนั/ปี วสัดุจากโลหะ เช่นฝาขวด 235,960 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.14) หรือ 6 ตนั/ปี และวสัดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจ าแนกได้ 
204,884 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.12) หรือ 9 ตนั/ปี ตามล าดบั (ภาพท่ี 9) 

 

 
 

ภาพที่ 10 สดัสว่นปริมาณของขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าสูล่ าน า้ ใน 1 ปี จ าแนกตามประเภทวสัด ุ
 

ปริมาณของขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าสูป่ากแม่น า้ ใน 1 ปี จ าแนกตามประเภทวสัดุ พบปริมาณขยะจากวสัดุ
พลาสติกบาง มีจ านวนขยะไหลเข้าสูล่ าน า้สงูที่สดุ 32,459,398 ชิน้/ปี (ร้อยละ 70.85) หรือ 310 ตนั/ปี อนัดบัที่สองคือ 
วสัดพุลาสติกแข็ง 6,536,486 ชิน้/ปี (ร้อยละ 14.27) หรือ 36 ตนั/ปี รองลงมาคือ วสัดพุอลิเมอร์อื่นๆ ซึ่งได้แก่ ขยะจาก
วสัดยุางตา่งๆ 4,803,464 ชิน้/ปี (ร้อยละ 10.49) หรือ 8 ตนั/ปี วสัดผุ้าและเส้นใย 1,670,439 ชิน้/ปี (ร้อยละ 3.65) หรือ 
39 ตนั/ปี วสัดกุระดาษ 157,254 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.34) หรือ 5 ตนั/ปี วสัดุโฟม 56,180 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.12) หรือ 0.3 
ตนั/ปี วสัดไุม้ 44,441 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.10) หรือ 4 ตนั/ปี วสัดอุื่นๆ ที่ไมส่ามารถจ าแนกได้ 36,886 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.08) 
หรือ 0.1 ตนั/ปี วสัดจุากแก้วและเซรามิค 25,904 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.06) หรือ 4 ตนั/ปี และวสัดจุากโลหะ เช่น ฝาขวด 
21,277 ชิน้/ปี (ร้อยละ 0.05) หรือ 1 ตนั/ปี ตามล าดบั (ภาพท่ี 10) 
 

บทสรุป 
 การศึกษาปริมาณขยะลอยน า้ที่ไหลเข้าและออกปากแม่น า้ทัง้ 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน พบปริมาณขยะที่
ไหลออกสูท่ะเลอา่วไทยตอนบน รวมทัง้สิน้ 173,246,050 ชิน้ หรือ 2,172 ตนัตอ่ปี เป็นน า้หนกัของขยะพลาสติก 1,234 
ตนั คิดเป็นร้อยละ 56.8 ของน า้หนกัขยะทัง้หมด หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของน า้หนกัขยะพลาสติกที่ลงสูท่ะเลจาก
พืน้ที่ 7 จงัหวดัในอ่าวไทยตอนบน 13,400-20,100 ตนั อย่างไรก็ตาม การพบขยะพลาสติกถกูพดัพามาตามล าน า้ใน
สดัสว่นท่ีสงูนัน้ บง่ชีถ้ึงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่สร้างขยะได้ง่ายในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะพืน้ท่ีชุมชนเมือง
ที่มีประชากรหนาแนน่ซึ่งมีปริมาณการเกิดขยะสงู หากไม่มีการจดัการขยะอย่างถกูต้องเหมาะสม ขยะเหลา่นีอ้าจถกู
พดัพาและร่ัวไหลลงสูแ่หล่งน า้และก่อให้เกิดขยะทะเลในที่สดุ ขณะเดียวกันปริมาณขยะที่ไหลกลบัเข้าสู่ปากแม่น า้ 
45,811,729 ชิน้ (407 ตนั/ปี) ชีใ้ห้เห็นถึงการตกค้างของขยะที่ไหลลงสูท่ะเลในสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษต่อระบบ
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นิเวศทางทะเล การแก้ไขและป้องกนัปัญหาขยะทะเลจึงต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น ผู้ผลติลดการใช้วสัดทุี่
เป็นขยะในการท าผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคลดการสร้างขยะเพิ่ม โดยรัฐให้การสนบัสนุนต่อเนื่องและมีการจัดการขยะที่
เกิดขึน้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
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OF020R 
ขยะที่ตกค้างในแนวปะการังในจังหวัดกระบ่ี พังงา และระนอง 

Marine litter found in coral reefs in Krabi, Phangnga, and Ranong 
 

ลลติา ปัจฉิม1,* ศวิตา สนุทร2 นพรัตน์ อินฉ้วน1 และ นลนิี ทองแถม1 

Lalita Putchim1,*, Sawita Sunthorn2 Nopparut Inchuan1 and Nalinee Thongthaem1 

1ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ตู้ ปณ. 51 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
2นกัวิจยัอิสระ 
บทคดัย่อ 

ส ารวจขยะที่ตกค้างในแนวปะการังในจงัหวดักระบี่ พงังา และระนอง ระหว่างเดือนกนัยายน 2560 ถึงเดือน
มกราคม 2561 โดยวิธี belt transect จ านวน 24 สถานีๆ ละ 1,500 ตารางเมตร ครอบคลมุพืน้ที่ส ารวจทัง้สิน้ 36,000 
ตารางเมตร ท าการบนัทกึชนิดและขนาดของขยะ รวมถึงขนาดพืน้ที่และรูปทรงของปะการังที่ได้รับความเสียหายจาก
ขยะแต่ละชิน้ จากการส ารวจพบขยะทัง้สิน้ 342 ชิน้ คิดเป็นพืน้ที่ 1,878.6 ตารางเมตร โดยจังหวดัที่พบขยะใน 
แนวปะการังมากที่สดุในแง่ของจ านวนชิน้ ได้แก่ พงังา กระบี่ และระนอง ตามล าดบัเมื่อแบ่งตามคู่มือ  International 
Coastal Cleanup (ICC) แล้วสามารถแยกขยะที่พบได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะที่พบจากกิจกรรมการประมงและการ
เดินเรือ กิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมเก่ียวกบัการทิง้ขยะ ขยะสว่นใหญ่ที่พบในจงัหวดัพงังา
และระนองเป็นขยะจากกิจกรรมทางการประมง (82% และ 78% ตามล าดบั) ในขณะที่แนวปะการังจงัหวดักระบี่พบ
ขยะประเภทกิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผ่อนมากที่สดุ (46%) โดยรวมแล้วขยะที่ตกค้างและสร้างความเสียหายให้กบั
ปะการังคิดเป็น 9% ของความถ่ีที่พบขยะทัง้หมด สว่นขยะที่สร้างความเสยีหายให้แก่ปะการังมากที่สดุคือขยะประเภท
อวน ปะการังที่ได้รับความเสยีหายจากขยะมากที่สดุคือปะการังที่มีลกัษณะเป็นก้อน ในขณะท่ีปะการังแผน่ได้รับความ
เสยีหายน้อยที่สดุ 
ค าส าคัญ : ขยะทะเล, แนวปะการัง, ปะการัง 

Abstract 
Surveys of marine litter in coral reefs were taken at 24 reefs in Krabi, Phangnga, and Ranong 

province during September 2017 to January 2018. Types and sizes of litter including lifeform and area of 
corals damaged by the litter were recorded along 3 belt transects of 10X150m on each site (36,000 m2 
total surveyed area). A total of 342 pieces of litter was found within a 1,878.6 m2. Most of the litter in term of 
number was found at Phangnga, Krabi and Ranong, respectively. Litter types were classified into 3 
categories, according to the International Coastal Cleanup manual, ICC, i.e., fisheries activities, coastal 
and recreational activities, and dumping activities. Most of litter found in Phangga and Ranong reefs were 
from fishery activities (82% and 78%, respectively), while litter found in Krabi reefs was from coastal and 
recreational activity (46%). In total, the quantity of litter that caused coral damage accounted for 9%. The 
impact of litter mostly found on massive coral, while plating corals showed the least impact. The greatest 
littering-related damages to corals were caused by fishing nets. 
Keywords : Marine litter, Coral reefs, Corals 
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บทน า 
ขยะทะเลเป็นปัญหาส าคญัที่ทัว่โลกให้ความสนใจและเป็นภยัคุกคามที่ส าคญัต่อความความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล ขยะทะเลสง่ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะต่อแนวปะการัง 
ขยะที่เกิดจากกิจกรรมประมงเป็นอีกปัญหาที่ส าคัญ จากการส ารวจแนวปะการังกว่ า 63 แนว ที่ Florida พบว่า  
เบ็ดตกปลา พบมากที่สดุร้อยละ 87 ของขยะทัง้หมด รวมถึงแหจบัปลาขนาดใหญ่ที่อาจรวมกันเป็นก้อน และพนักับ
ปะการังสามารถสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างได้ (Mark et.al., 2005) จากการศึกษาของ Joleah Lamb et al. 
(2018) พบว่าปะการังที่สมัผสักบัพลาสติกจะอ่อนแอและมีโอกาสเป็นโรคในปะการังสงูถึง 89% และโรคในปะการัง
เช่น White Syndrome Black band Syndrome ที่อาจท าให้ปะการังตายได้ในระยะเวลาอนัสัน้ อย่างไรก็ตาม
การศกึษาที่ผา่นมาสว่นใหญ่เป็นการศกึษาปริมาณขยะที่พบบริเวณชายหาดและผิวน า้ สว่นการศึกษาปริมาณขยะใน
แนวปะการังนัน้ยงัมีอยู่อย่างจ ากดั ดงันัน้การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษา ปริมาณ ชนิดขยะทะเลประเภทเคร่ืองมือ
ประมงที่ตกค้างในแนวปะการัง ข้อมลูจากการส ารวจนีส้ามารถน าไปใช้ในการจดัการแหลง่ก าเนิดขยะทะเลต่อไป เพื่อ
เป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะทะเลที่จะลงสูแ่นวปะการังตอ่ไปได้ 
 

วิธีการ 
ท าการส ารวจขยะที่ตกค้างในแนวปะการังจ านวน 24 สถานี แบง่เป็นจงัหวดัพงังา 11 สถานี ได้แก่ เกาะไข่ใน 

เกาะไขน่อก เกาะลปีิ เขาหน้ายกัษ์ (ท่าเทียบเรือทบัละม)ุ อ่าวบ่อน้อย เกาะยาวน้อยทิศเหนือ เกาะโรย เกาะยาวน้อย
ตะวนัออกเฉียงใต้ แหลมล้าน และแหลมสน จงัหวดักระบ่ี 6 สถานี ได้แก่ อ่าวต้นไทร แหลมตรง อ่าวต้นไทรตะวนัออก 
อ่าวโล๊ะดาลมั อ่าวไผ่ และเกาะยงู และระนอง 7 สถานี ได้แก่ เกาะพะยามทิศใต้ เกาะพยาม เกาะช้าง อ่าวหวัควาย 
เกาะก านุ้ย เกาะค้างคาว และเกาะก าใหญ่ (ภาพที่ 1) ส ารวจข้อมลูตามแนวเส้นเทปยาว 150 เมตร ทัง้ทางด้านขวา
และซ้ายของเส้นเทปด้านละ 5 เมตร รวมพืน้ที่ส ารวจในแต่ละสถานีคือ 1,500 ตารางเมตร (นลินี ทองแถม และคณะ, 
2560) บนัทกึข้อมลู ปริมาณ ขนาด และความเสยีหายจากขยะที่พบในแนวปะการัง วดัขนาดของปะการังที่ได้รับความ
เสยีหายจากขยะทะเล ความเสยีหายของปะการังจากขยะทะเลในการศกึษาครัง้นีห้มายถงึ ปะการังมีสซีีดหรือฟอกขาว 
แผลถลอก การแตกหกั เนือ้เยื่อหลดุ และตาย เป็นต้น (ภาพที่ 2) และท าการแบ่งประเภทขยะตาม International 
Coastal Cleanup Data Card (EPA, 1993) ตามประเภทกิจกรรมที่เป็นท่ีมาของขยะ ดงัตารางที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนท่ีสถานีส ารวจขยะตกค้างในแนวปะการัง 
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ภาพที่ 2 ความเสยีหายของปะการังที่เกิดจากขยะทะเล (ซ้าย) ฟอกขาว (ขวา) ตายและมีสาหร่ายปกคลมุ 
ตารางที่ 1 ประเภทกิจกรรมและตวัอยา่งขยะตามมาตรฐานของ International Coastal Cleanup Data Card  

(EPA, 1993) 
ประเภทกิจกรรม ตัวอย่างขยะทะเล 

กิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผอ่น     หยอ่น
ใจ 

ถงุ  กระป๋องเคร่ืองดื่ม ขวด เศษพลาสติก ฝาขวดน า้ 

กิจกรรมการประมงและการเดินเรือ ทุน่ลอย ลอบ/กุ้ง/ปลา ลงัไม้ เอ็นตกปลา แหอวน เชือก สมอเรือ เบ็ด   ตก
ปลา 

กิจกรรมเก่ียวกบัการสบู บหุร่ีและก้นกรองบหุร่ี ไฟแช็ก ก้นซิการ์ และบรรจภุณัฑ์ยาสบู 
กิจกรรมการทิง้ขยะ วสัดกุ่อสร้าง(แทง่เหลก็) เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  รถ/ชิน้สว่นของรถ ยางรถยนต์ 
อปุกรณ์การแพทย์และอนามยั ถงุยางอนามยั ผ้าอ้อม เอ็น/กระบอกฉีดยา และผ้าอนามยั 
 

ผลและอภปิราย 
ขยะที่พบในแนวปะการังนัน้อาจพบได้บนลกัษณะพืน้ที่หลากหลาย เช่น บนปะการัง ซากปะการัง พืน้ทราย 

พืน้โคลนหรือโขดหิน และบางครัง้อาจพบว่าปะการังขึน้เคลือบอยู่บนขยะ จากการส ารวจพบว่าประเภทของขยะและ
ลกัษณะของพืน้ที่ ที่พบขยะนัน้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ที่ส ารวจ ขยะที่พบในแนวปะการังจังหวัดกระบี่  
พบกระจายอยู่ทัง้บนพืน้ทราย ปะการัง และซากปะการังตาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากกิจกรรมการพักผ่อน 
เนื่องจากจงัหวดักระบ่ีมีกิจกรรมการทอ่งเที่ยวทางทะเลมาก ในขณะท่ีแนวปะการังในจงัหวดัพงังาและจงัหวดัระนองที่
ซึ่งพบขยะที่มาจากกิจกรรมประมงเป็นส่วนใหญ่ และเกือบทัง้หมดปกคลมุอยู่บนปะการัง (ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4) 
ดงันัน้ความแตกต่างของขยะที่พบในแนวปะการังจึงเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึน้ในแต่ละพืน้ที่ เมื่อพิจารณาด้าน
ความเสียหายของปะการังที่เกิดจากขยะในจังหวดักระบี่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวดัพงังาและระนอง (ภาพที่ 4) 
ความแตกต่างของความเสียหายนัน้ขึน้อยู่กบัประเภทของขยะที่พบ อย่างไรก็ตามขยะบางชิน้ที่พบไม่ได้สร้างความ
เสียหายโดยตรงต่อปะการังเนื่องจากไม่ได้ตกอยู่บนปะการังที่มีชีวิต หรือเป็นขยะใหม่ที่พึ่งตกค้างอยู่ ขยะที่พบใน  
แนวปะการังแต่ไม่พบความเสียหายต่อปะการังได้แก่ ขวดแก้ว กระป๋อง ขวดพลาสติก เศษแก้ว และเศษพลาสติก  
ซึ่งมกัพบตกอยู่บนพืน้ระหว่างโคโลนีปะการัง อาจด้วยรูปทรงของขยะดงักลา่วไม่เก่ียวหรือพนัติดอยู่กบัก้อนปะการัง 
แม้ว่าขยะบางชิน้จะไม่พบส่งผลโดยตรงต่อปะการังแต่ก็อาจส่งทางลบต่อระบบนิเวศและต่อทัศนียภาพของ  
แนวปะการัง  

ในการศกึษาครัง้นีอ้วนเป็นขยะที่สร้างพืน้ที่ความเสียหายของปะการังมากที่สดุ (99%) เมื่อเปรียบเทียบกบั
ขยะชนิดอื่น เช่น เชือกถงุปุ๋ ย ผ้า เอ็น พลาสติก ซึง่สร้างความเสียหายต่อปะการังน้อยมากเมื่อเทียบกบัอวน เนื่องจาก
ในการส ารวจครัง้นีพ้บอวนผืนใหญ่หลายครัง้ท าให้เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายในแง่ของพืน้ที่ แล้วจึงมากกว่าขยะ
ชนิดอื่นมาก อย่างไรก็ตามไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณขยะกับความเสียหายของปะการังที่เกิดขึน้ในขยะทุก
ประเภท (เอ็น เชือก อวน) นัน้หมายถึงขยะที่ตกค้างในแนวปะการังบางครัง้อาจไมไ่ด้สร้างความเสียหายให้แก่ปะการัง 
หรือการพบอวนผืนใหญ่แค่หนึ่งครัง้อาจสร้างความเสียหายต่อปะการังได้มากว่าเอ็นหลายครัง้ นอกจากนัน้ความ
เสียหายของปะการังยงัอาจขึน้อยู่กบัระยะเวลาที่ขยะตกค้างบนปะการัง (ทิพวิมล รัตนะวงวาล และคณะ,  2561) 
ตวัอยา่งเช่น อวนที่พนักบัปะการังในระยะเวลาสัน้ อาจไม่สร้างความเสียหายให้กบัปะการัง ในขณะที่อวนที่พนัอยู่กบั
ปะการังเป็นเวลานานอาจท าให้ปะการังตายได้ นอกจากนัน้ความเสียหายของปะการังยงัขึน้กับรูปทรงของปะการัง 
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จากข้อมลูการศกึษายงัพบวา่ปะการังที่ได้รับความเสยีหายมากที่สดุจากขยะคือปะการังก้อน รองลงมาคือปะการังก่ิง 
และปะการังแผน่ได้รับความเสยีหายน้อยที่สดุ (ภาพท่ี 5) ปะการังก่ิงหรือแผน่ในหลายครัง้ที่ถกูอวนคลมุจะมีสว่นท่ีโผล่
ออกมาและมีชีวิตรอดได้ ในขณะที่ปะการังก้อนจะถกูอวนคลมุแนบไปกบัก้อนปะการังได้รับการเสียดสี มีตะกอนมา
คลมุทบัและมีโอกาสตายได้มากวา่ อยา่งไรก็ตามปริมาณขยะที่พบในการส ารวจอาจน้อยกวา่ปริมาณขยะทัง้หมดที่เข้า
มาในแนวปะการัง เนื่องจากกิจกรรมเก็บขยะที่เกิดขึน้จากทัง้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง ชาวบ้าน และอาสาสมคัร 

ประเภทขยะที่พบในแนวปะการังจากการศึกษาครัง้นีแ้ตกต่างจากการศึกษาขยะทะเลที่ผ่านมา ขยะที่ พบ
ตกค้างในแนวปะการังส่วนใหญ่เป็นอวน ในขณะที่ขยะทะเลที่พบตามแนวชายหาดจากการส ารวจที่ผ่านมาเป็น  
ขยะพลาสติก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2558; ศรุต ข้ายแก้ว และคณะ, 2560) ซึ่งมีสภาพลอย ปร่ิมน า้ 
หรือกึ่งจม ท าให้การกระจายตวัของขยะพลาสติกในทะเลได้รับอิทธิพลจากทิศทางและความเร็วของกระแสลมเป็นหลกั
และมกัลอยไปติดชายฝ่ังมากกวา่จมลงสูแ่นวปะการัง  

 

 
 

ภาพที่ 3 ลกัษณะของพืน้ท่ีที่พบขยะในแนวปะการัง 
 

 
กิจกรรมทางการประมงและการเดนิเรือ       กิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผ่อน     กิจกรรมเก่ียวกบัการทิง้ขยะ 

 

ภาพที่ 4 ประเภทของขยะที่พบในแตล่ะพืน้ท่ีส ารวจ และความเสยีหายของปะการังที่เกิดจากขยะ 
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ภาพที่ 5 รูปทรงของปะการังที่ได้รับความเสยีหายจากขยะ 
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การใช้แบบจ าลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากตะกอน  
ลุ่มน า้ปากบารา จังหวัดสตูล 

Application of ocean numerical model for environmental impact assessment by suspended 
sediment of Pakbara River Mouth, Satun Province 

 

ณฐัธิดา จนัทศิริ1,*, สมเกียรติ ขอเกียรตวิงศ์2, วรินธา วศินะเมฆินทร์3, คมสนั ทองแถม3 และ ศิริสขุ เพ็ชรช านาญ3 
Nutthida Juntasiri1,*, Somkiat KhoKairtiwong2, Warintha Wasinamekin3, 

Komsun Thongthaem3 and Sirisung Pedchamnay3 
1ศูนย์ปฏิบติัการวิจยัร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล  

2สถาบนัวิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
3ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

 

บทคดัย่อ 
 ลุม่น า้ปากบาราอยู่ชายฝ่ังตอนใต้ของทะเลอนัดามนัลกัษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด มีทรัพยากรทางทะเลค่อนข้าง
อดุมสมบรูณ์ จากความต้องการท่ีจะก่อสร้างทา่เทียบเรือน า้ลกึท าให้เกิดวตัถปุระสงค์ของการศึกษาครัง้นีเ้พื่อต้องการ
ใช้แบบจ าลองเชิงตวัเลขประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบผลการจ าลองร่วมกับการตรวจวดักระแสน า้ 
พบว่าสอดคล้องกับผลการตรวจวดัที่แสดงถึงอิทธิพลของน า้ขึน้-น า้ลง ลกัษณะความลกึท้องน า้ และค่าสมัประสิทธ์ิ
ความหยาบของพืน้ท้องทะเล หลงัจากนัน้จึงจ าลองทิศทางการพัดพาตะกอนทัง้จากแหล่งก่อสร้าง และแหล่งทิง้
ตะกอน ผลการศึกษาพบว่า ตะกอนจากแหล่งก่อสร้างส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลต่างกันตามทิศทางลมมรสุม 
กลา่วคือช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะกอนสว่นใหญ่กระจายไปยงัชายฝ่ังทางทิศเหนือแหลง่ก่อสร้าง สว่นช่วง
ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ตะกอนจะถกูพดัพาไปทางทิศใต้ผ่านทิศตะวนัออกของเกาะลงักาวี ประเทศมาเลเซีย สว่น
ตะกอนจากแหลง่ทิง้ตะกอนซึง่อยูห่า่งจากกองหินขาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีโอกาสที่จะกระจายไปยงัชายฝ่ังได้โดย
ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 
 

ค าส าคัญ : กระแสน า้, การพดัพาตะกอน, แบบจ าลองเชิงตวัเลข, ลุม่น า้ปากบารา 
 

Abstract 
 Pakbara River Mouth located on the southern part of the Andaman Sea coast, Thailand. Driven by 
Thai government plan to develop a deep sea port, this study aims to apply ocean numerical model to 
assess environmental impact of the project. Validation of the model used in-situ measurement of current 
velocity. Model results correlated with the in-situ data showing the current velocity was influenced by tide, 
topography, and bottom roughness. Next step is to study on sediment transport from the construction site 
and dumping site. Extension of the affected areas from the sediment were found to be impacted by 
monsoon winds. North-east monsoon forced sediment dispersed along the coastline around construction 
site. In contrast with south-west monsoon, sediment disperse along southern coastline to western part of 
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Malacca Island (Malaysia). In case of the deposition of sediment site which located western site of Hin 
Khao reach to 10 km, the sediment could be dispersed and transported to coastal zone in 1 month. 
 

Keywords : Current, Sediment transport, Ocean Numerical Model, Pakbara River Mouth 
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บทน า 
 ปากบาราเป็นหนึง่ในปากแมน่ า้ส าคญัของจงัหวดัสตลูที่ไหลลงสูท่ะเลอนัดามนั และมีทา่เทียบเรือทอ่งเที่ยวที่
สามารถตอ่เรือไปยงัเกาะตา่งๆ ของจงัหวดัสตลู เช่น เกาะอาดงั ราวี เกาะหลีเป๊ะ หรือกองหินขาวที่เป็นแหลง่ปะการัง
ออ่นท่ีสวยงามและถือเป็นแหลง่ท าประมงที่ส าคญัของทะเลไทยอีกแหง่ แตเ่นื่องจากวตัถปุระสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการ
ก่อสร้างทา่เทียบเรือน า้ลกึส าหรับการขนสง่สนิค้า จึงมีแผนการขดุลอกพืน้ท้องน า้ให้มีความลกึเกิน 14 เมตร เป็นพืน้ที่
ขนาด 7.5 ตารางกิโลเมตร และน าดินตะกอนไปถมทิง้นอกชายฝ่ังห่างจากกองหินขาว 10 กิโลเมตร จึงเป็นที่มาของ
การศกึษาในครัง้นีเ้พื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทางกายภาพเบือ้งต้นบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัสตลู โดยเฉพาะด้าน
กระแสน า้ที่สง่ผลตอ่การพดัพาตะกอนบริเวณดงักลา่ว และแนวโน้มของผลกระทบตอ่ระบบนิเวศตอ่ไป 
 

วิธีการ 
 พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างลมมรสมุและกระบวนการชายฝ่ัง โดยตรวจวิเคราะห์ปัจจยัคณุภาพน า้ทะเล
เบือ้งต้น และเก็บข้อมลูปัจจยัสมทุรศาสตร์ โดยใช้เคร่ืองมือตรวจวดัหลายตวัแปร (Alec Electronics Compact-CTD) 
จ านวน 76 สถานี ตรวจวดักระแสน า้ด้วยเคร่ืองวดักระแสน า้ Acoustic Doppler Current Profiler (Workhorse 
Sentinel ADCP) และเก็บข้อมูลปัจจัยสมุทรศาสตร์ จ านวน 6 สถานี สถานีละ 13 ชั่วโมง ในเดือนธันวาคม 2558  
(ฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ) และเดือนกรกฎาคม 2559 (ฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้) (ภาพที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถานีเก็บข้อมลูปัจจยัสมทุรศาสตร์ (Alec Electronics Compact-CTD) และปัจจยัคณุภาพน า้ทะเล (ซ้าย)  
  สถานีตรวจวดักระแสน า้ (ADCP) และเก็บข้อมลูปัจจยัสมทุรศาสตร์ (ขวา) 
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ใช้การจ าลองเชิงตวัเลขโดย Delft 3D ของ Deltares ประเทศ Netherlands ส าหรับค านวณกระแสน า้ 
Delf3D-FLOWและจ าลองการกระจายของตะกอนแขวนลอย Delft3D-PART ให้กริดการค านวณกว้างยาวด้านละ 100 
เมตร และแบ่งการค านวณกระแสน า้ตามความลกึด้วยรูปแบบ Sigma coordinate สว่นความลกึน า้ได้ข้อมลูมาจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลมอ้างอิงจากข้อมลูของ Global Forecasting System (GFS-NOAA) โดยค านวณ
กระแสน า้จากการเปลี่ยนแปลงน า้ขึน้-น า้ลง น าข้อมูลผลการจ าลองมาเทียบเคียงกับตารางน า้และกระแสน า้ที่วดัได้
จากเคร่ือง ADCP และท า sensitivity analysis เพื่อปรับค่า parameter ต่างๆ ของแบบจ าลอง ให้ได้ค่าที่มีความ
ใกล้เคียงกับการส ารวจมากที่สดุ จากนัน้จึงใช้แบบจ าลองกระแสน า้ที่ได้รับการปรับเทียบแล้วมาท าการจ าลองการ 
พดัพาตะกอนแขวนลอยที่ฟุ้ งออกจากบริเวณที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือน า้ลึก และบริเวณที่จะน าตะกอนไปทิง้ใกล้  
แนวกองหินขาวทัง้สองช่วงลมมรสมุ โดยอ้างอิงอตัราการตกตะกอนจาก Sutherland, Barrett, and Gingras (2015) 
โดยอนมุานวา่ขนาดตะกอนเฉลีย่ (D50) อยูท่ี่ 2-45 ไมโครเมตร  
 

ผลและอภปิราย 
คณุภาพน า้ทะเลชายฝ่ังช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ค่าความขุ่นของน า้ทะเล (turbidity) ที่ได้

จากเคร่ืองวดัปัจจยัสมทุรศาสตร์โดยใช้เคร่ืองมือตรวจวดัหลายตวัแปร (Alec Electronics Compact-CTD) มีค่าสงู
บริเวณนอกชายฝ่ัง สอดคล้องกบัปริมาณตะกอนแขวนลอย (TSS) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ตวัอย่างน า้ในห้องปฏิบตัิการ 
แต่ช่วงลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ค่าความขุ่นและปริมาณตะกอนแขวนลอยมีความเข้มข้นสงูบริเวณปากแม่น า้ สว่น
ลกัษณะตะกอนพืน้ท้องน า้ในทัง้สองช่วงลมมรสมุไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสดัสว่นโดยรวมเป็นประเภททรายแป้ง
หยาบและทรายแป้งหยาบมาก (coarse silt to very course silt) (ภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2 คา่ความขุน่ของน า้ทะเล (turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทัง้หมด (total suspended sediment) และ
 ขนาดตะกอนดินท้องน า้ (grain size) ช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (ซ้าย) และลมมรสมุตะวนัตก 
 เฉียงใต้ (ขวา) 
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เมื่อพิจารณาคณุภาพน า้ทะเลเบือ้งต้นควบคูก่บัข้อมลูกระแสน า้ พบวา่ คา่ความขุน่มีคา่สงูบริเวณพืน้ท้องน า้ 
โดยมีคา่เพิ่มขึน้ (ฟุ้ ง) และลดลงตามลกัษณะน า้ขึน้และน า้ลงที่มีอตัราเร็วกระแสน า้แนวระนาบ (ลกูศร) และแนวดิ่ง (สี
น า้ตาล-เขียว) คอ่นข้างสงู (รูปท่ี 3) อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะการฟุ้ งของตะกอนท้องน า้ขึน้อยู่กบัลกัษณะตะกอนดินท้อง
น า้ เช่น สถานี ADCP02 มีอตัราเร็วกระแสน า้ค่อนข้างแรงกว่าสถานี  ADCP05 แต่สถานี ADCP05 มีการฟุ้ งของ
ตะกอนท้องน า้มากกว่าเนื่องจากตะกอนมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Yang et al. (2016) ที่พบว่า
การฟุ้ งของตะกอนมีความสมัพนัธ์กบัคา่การเสยีดทานท้องน า้ที่ขึน้กบัขนาดตะกอนเป็นส าคญั  
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ภาพที่ 3 อตัราเร็วและทิศทางกระแสน า้แนวระนาบและแนวดิง่ (ซ้าย) และคา่ความขุน่ จาก COMPACT-CTD (ขวา)  
สนี า้ตาลถงึสเีขียวระบอุตัราเร็วและทิศทางกระแสน า้แนวดิ่ง ลกูศรแสดงทิศทางและอตัราเร็วกระแสน า้แนว
ระนาบท่ีระดบัความลกึผิวน า้ (น า้เงิน) ถงึผิวดิน (ด า) เส้นทบึด าแสดงระดบัน า้ตามชว่งเวลา และรูปสเีทาถึงสี
เหลอืงคือระดบัความขุน่ 
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  ผลการจ าลองทัง้ในช่วงเดือนมกราคม 2559 ที่ได้รับอิทธิพลจากน า้ขึน้น า้ลงและลมมรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และช่วงเดอืนสงิหาคม 2559 ท่ีได้รับอิทธิพลจากน า้ขึน้น า้ลง ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ และ
น า้ทา่ มีความสอดคล้องกบัข้อมลูระดบัน า้จากตารางน า้ (ภาพท่ี 4)  

 
 

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบข้อมลูระดบัน า้ที่ได้จากแบบจ าลอง (สนี า้เงิน) ชว่งเดือนมกราคม 2559 (ซ้าย) 
  และเดือนสงิหาคม 2559 (ขวา) กบัข้อมลูระดบัน า้จากตารางน า้ (สแีดง) 
 

 เมื่อเปรียบเทียบผลของแบบจ าลองกับกระแสน า้ที่ได้จากการตรวจวดัด้วยเคร่ืองวดักระแสน า้ (ADCP) ใน
เดือนมกราคม 2559 พบว่า ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสน า้ตามทิศตะวนัออก -ตะวนัตก และกระแสน า้ตามทิศ
เหนือ-ใต้ มากกวา่ 0.8 ยกเว้นสถานี  ADCP02 ที่กระแสน า้แนวตะวนัออก-ตะวนัตกค่อนข้างชดัเจน มีค่า R2 มากกว่า 
0.8 สว่นกระแสน า้เหนือ-ใต้มีอตัราเร็วค่อนข้างต ่า ท าให้ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างการจ าลองและการตรวจวดัมีค่าต ่า
กวา่สถานีอื่น (ภาพที่ 5)   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC1 

AC2 

AC4 

AC5 
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ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบคา่กระแสน า้ที่ได้จากแบบจ าลอง (สส้ีม) และจากการตรวจวดัด้วยเคร่ือง ADCP (สดี า)  
 สถานีละ 13 ชัว่โมง ในเดือนมกราคม 2559 ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

 ช่วงเดือนสิงหาคม 2559 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสน า้ตามทิศตะวันออก -ตะวันตก และ
กระแสน า้ตามทิศเหนือ-ใต้ โดยรวมมีค่าสงูกว่าช่วงเดือนมกราคม 2559 โดยที่สถานีที่ 2 ยงัคงมีค่าความสมัพนัธ์ของ
กระแสน า้เหนือ-ใต้คอ่นข้างต ่า เช่นเดียวกบัช่วงเดือนมกราคม (ภาพที่ 6) 

AC1 AC4

AC2 AC5

AC3 AC6

 
 

 

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบคา่กระแสน า้ที่ได้จากแบบจ าลอง (สฟ้ีา) และจากการตรวจวดัด้วยเคร่ือง ADCP (สดี า)
 สถานีละ 13 ชัว่โมง ชว่งเดือนสงิหาคม 2559 ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  

AC3 AC6 
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 ผลการจ าลองในช่วงเดือนมกราคม 2559 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทาง
กระแสน า้นอกอา่วไหลขึน้ไปทางทิศเหนือ สว่นกระแสน า้ชายฝ่ังบางแหง่ไหลออกจากฝ่ัง ซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของ Khokiattiwong (1991) ที่พบว่ากระแสน า้สุทธิ (ค านวณจากการแยกเวกเตอร์กระแสน า้ และหาค่าเฉลี่ยใน
ระยะเวลา 13 ชัว่โมง หรือ 1 รอบน า้ขึน้น า้ลง) มีทิศทางไหลขึน้ทิศเหนือในช่วงฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาพท่ี 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ทศิทางกระแสน า้ที่ได้จากการจ าลองชว่งเดือนมกราคม 2559 ก) ข) ค) และทิศทางกระแสน า้ 
ที่ได้จากผลการศกึษาของ Khokiattiwong (1991) ง) จ) ฉ) 

  

 สว่นการจ าลองกระแสน า้ในช่วงเดือนสงิหาคม 2559 ซึง่อยูใ่นช่วงลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ พบว่ากระแสน า้
นอกอา่วมีแนวโน้มไหลออกจากชายฝ่ัง สว่นกระแสน า้ชายฝ่ังไหลลงทางทิศใต้ (ภาพที่ 8) 
 

 
 

ภาพที่ 8 ทศิทางกระแสน า้ที่ได้จากการจ าลองชว่งเดือนสงิหาคม 2559 ก) ข) ค) 
 

ในสว่นของการจ าลองการพดัพาของตะกอนจากบริเวณก่อสร้าง ช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะกอน
สว่นใหญ่คอ่นข้างกระจายไปชายฝ่ังด้านเหนือของแนวก่อสร้าง ต่างจากช่วงลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ที่ตะกอนจะถกู
พดัพาไปยงัทิศใต้ผา่นไปยงัทิศตะวนัออกของเกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซีย สว่นในกรณีของจดุทิง้ตะกอนดินท่ีหา่งจาก
กองหินขาวประมาณ 10 กิโลเมตร พบวา่ ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือสง่ผลให้ตะกอนมีแนวโน้มกระจายไปยงัชายฝ่ัง

ก) ข) 

ง) จ) ฉ) 

ค) 

ก) ข) ค) 
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ตอนเหนือได้ในช่วงเวลา 1 เดือน และลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ท าให้ตะกอนมีแนวโน้มคงอยู่บริเวณจุดทิง้ตะกอนหรือ
เคลือ่นท่ีเข้าสูช่ายฝ่ังจงัหวดัสตลูมากกวา่กระจายไปทางชายฝ่ังด้านเหนือ (ภาพท่ี 9) 

 

       

        
 

ภาพที่ 9 การกระจายของตะกอนแขวนลอยในระยะเวลา 1 เดือน ท่ีออกจากแหลง่ก่อสร้างทา่เทียบเรือ (สญัลกัษณ์ 
สีเ่หลีย่มจตัรัุส) ช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ก) ช่วงลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ข) และตะกอน
แขวนลอยที่ออกจากจดุทิง้ตะกอน (สญัลกัษณ์ดาว) ช่วงลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ค) และลมมรสมุ
ตะวนัตกเฉียงใต้ ง) 

 

บทสรุป 
 การขดุลอกตะกอนท้องน า้ และตะกอนแขวนลอยอาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศชายฝ่ังที่อยู่ใกล้เคียงลุม่น า้
ปากบาราในทัง้สองช่วงลมมรสมุ โดยตะกอนจากจุดที่ทิง้ตะกอนอาจสง่ผลต่อระบบนิเวศชายฝ่ังทางทิศเหนือจงัหวดั
สตลูขึน้ไปได้ในระยะเวลา 1 เดือน (นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการเร่ิมโครงการก่อสร้าง) จึงควรน าไปเป็นข้อมลูประกอบให้เข้าใจ
ทิศทางกระแสน า้ที่สง่ผลตอ่การพดัพาตะกอนบริเวณดงักลา่ว เพื่อเป็นแนวทางการจดัการพืน้ท่ีและป้องกนัผลกระทบที่
จะเกิดตอ่ทรัพยากร 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคณุเจ้าหน้าที่กลุม่สมทุรศาสตร์ ศนูย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
และคุณเอกวิทย์ มีชนะ และผู้ที่เก่ียวข้อง ส าหรับการร่วมเก็บตัวอย่างและตรวจวัดกระแสน า้ในพืน้ที่ศึกษา และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการจดัท างานวิจยั 
 
 
 
 

ก) ข) 

ค) ง) 
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การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนตามห่วงโซ่อาหาร 
ในระบบนิเวศทางทะเล อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  

Biomagnification of petroleum hydrocarbon in the food web of marine ecosystems  
at Ao Prao, Koh Samet Rayong Province 

 

ธนวนัต์ ผาด า1, ถนอมศกัดิ์ บญุภกัดี1,2*, อภิญญา นวคณุ3 และ พงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วฒันา4 
Thanawan Phadam1, Thanomsak Boonphakdee1,2*, Apinya Navakhun4 and Pongrat Dumrongrojwattana3 

1โครงการบณัฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
2ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

3ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
4ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 

บทคดัย่อ 
ท าการบง่ชีแ้ละการถ่ายทอดของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศทางทะเลบริเวณ

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น า้มนัดิบร่ัวไหลเมื่อปี พ.ศ.2556 ผลการศึกษา
พบว่าปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (δ13C) และไนโตรเจน (δ15N) ในสิ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง -26.6 ถึง  
-10.24‰ และ 1.93 ถึง 9.22‰ ตามล าดบั ซึ่งสามารถแบ่งล าดับการกินในห่วงโซ่อาหารได้เป็นผู้ผลิต (แพลงก์  
ตอนพืช) ผู้บริโภคล าดบัที่ 1 คือ หอยครก (Chama sp.) และผู้ ล่า คือ หอยสงัข์หนาม (Chicoreus brunneus) 
นอกจากนีพ้บวา่รูปแบบของโครมาโตแกรมของทาร์บอล หอยครก และหอยสงัข์หนามมีความคล้ายคลงึกบัน า้มนัดิบที่
ร่ัวไหลในบริเวณอา่วพร้าว แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดสารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเข้าสูห่่วงโซ่อาหารของ
สิง่มีชีวิตในระบบนิเวศทะเลของอา่วพร้าวและเป็นงานวิจยัชิน้แรกที่ท าการศกึษาเร่ืองนี ้ 
ค าส าคัญ : เหตกุารณ์น า้มนัดิบร่ัวไหล, ทาร์บอล, ไอโซโทปเสถียร, ปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอน, หว่งโซอ่าหาร, อา่วพร้าว 

Abstract 
We identified biomagnification of petroleum hydrocarbon, Rayong oil spill, in marine ecosystem of 

Ao Prao Koh Samet, Rayong Province. Stable isotopes of carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) were 
implemented to estimate trophic positions of impacted organisms in food web. The values of δ13C and 
δ15N ranged from -26.6 to -10.24‰ and from 1.93 to 9.22 ‰, respectively. Base on these results, we found 
three trophic levels of marine organisms as primary producer (phytoplankton), primary consumer (bivalve 
Chama sp.) and predator (gastropod; Chicoreus brunneus). In addition, the result of chromatograms of tar 
balls, primary consumer and predator organisms had similarity. This suggests that source of petroleum 
hydrocarbon in those marine creatures were derived from oil spill disaster. This is the first evidence of 
remaining petroleum hydrocarbon from Rayong oil spill which biologically magnify and transfer along food 
web of Ao Prao marine ecosystem. 
Keywords : Stable isotopes, Trophic levels, Oil spill, Biomagnifications, Ao Prao,Tar balls 
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บทน า 
 เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 เกิดเหตกุารณ์ทอ่น า้มนัดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
แตกในขณะที่ขนถ่ายน า้มนัดิบนอกฝ่ัง จงัหวดัระยอง ท าให้มีน า้มนัดิบประมาณ 70,000 ลิตร ไหลลงสูท่ะเลบริเวณ
ชายฝ่ังระยอง น า้มันดิบกระจายบนผิวน า้เป็นบริเวณกว้าง คลื่นและลมได้พัดคราบน า้มันดิบเข้าถึงอ่าวพร้าว  
เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2556 สง่ผลให้หาดทรายและโขดหินในบริเวณอ่าวพร้าว ปกคลมุด้วย
คราบน า้มนัดิบ (พิสทุธ์ิ เพียรมนกลุ, 2556) การที่อา่วพร้าว เกาะเสม็ด ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์น า้มนัดิบร่ัวไหล 
ซึ่งอาจท าให้ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเคลื่อนย้ายเข้าสู่สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเลได้ หากสิ่งมีชีวิตได้รับ
ปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนในปริมาณที่มากพอจะสง่ผลให้เกิดการสะสมในเนือ้เยื่อ (จุมพล สงวนสิน และคณะ , 2548) 
เมื่อผู้ลา่กินสิง่มีชีวิตเหลา่นี ้จะได้รับการถ่ายทอดปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนที่เพิ่มขึน้ตามล าดบัการกินในห่วงโซ่อาหาร 
(Biomagnifications) (Takeuchi et al., 2009) การตรวจสอบเส้นทางของปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนที่เข้าหว่งโซอ่าหาร

นัน้สามารถตรวจสอบได้โดยใช้เทคนิคไอโซโทปเสถียร (Stable Isotope) โดยทัว่ไปไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) 
เพิ่มขึน้ประมาณ 1 ‰ ต่อระดบัชัน้อาหาร ใช้เป็นตวับ่งชีใ้นการระบุแหล่งที่มาของคาร์บอนอินทรีย์ในห่วงโซ่อาหาร 

(Peterson, 1985) และไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจน (15N) ในผู้บริโภคเพิ่มขึน้โดยเฉลี่ย 3.4 ‰ ใช้เป็นตวับ่งชีล้ าดบั
การกินในห่วงโซ่อาหาร (Minagawa & Wada, 1984) ดงันัน้การศึกษาครัง้นีจ้ะสามารถอธิบายได้ถึงการกลไกการ
ถ่ายทอดปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนเข้าสูห่่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จงัหวดั
ระยอง 
 

วิธีการ 
1. พืน้ท่ีศกึษา 
 อา่วพร้าวตัง้อยูท่างด้านตะวนัตกของเกาะเสม็ด มีระบบนิเวศหาดทราย รวมถงึแนวปะการังซึง่เป็นแหง่
เดียวของเกาะเสมด็ สว่นของเกาะกฎีุเป็นเกาะขนาดเลก็ไมม่ีสิง่ปลกูสร้าง ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของเกาะเสม็ด 
บริเวณโดยรอบของเกาะมีแนวปะการังน า้ตืน้ท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ์ นอกจากนีเ้กาะกฎีุเป็นพืน้ที่ท่ีไมไ่ด้รับผลกระทบ
จากเหตกุารณ์น า้มนัดิบร่ัวไหล การศกึษาครัง้นีจ้งึใช้พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีอ้างองิ (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงจดุเก็บตวัอยา่งบริเวณอา่วพร้าว เกาะเสม็ด และเกาะกฎีุ (พืน้ท่ีอ้างอิง) จงัหวดัระยอง  
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2. การเก็บตวัอยา่ง 
 1. น า้มนัดิบ (Crude oil) และทาร์บอล (Tar balls) ตวัอย่างน า้มนัดิบได้เก็บมาจากเหตกุารณ์น า้มนัดิบ
ร่ัวไหลในวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2556 โดยท าการเก็บใสข่วดแก้วดแูรน (Duran) และในเดือนมกราคม 2559 ได้ท าการเก็บ
ตวัอย่างทาร์บอลที่พบในบริเวณอ่าวพร้าว หลงัจากนัน้น าตวัอย่างทัง้หมดไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
จนกวา่จะท าการวิเคราะห์ 
 2. ตวัอยา่งสิง่มีชีวิต 
 ท าการเก็บตวัอยา่งสิง่มีชีวิตในเดอืนมกราคม 2559 ตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan (2008) ซึง่เป็น
กลุม่สิง่มีชีวิตที่อาศยัอยูใ่นบริเวณอา่วพร้าว และแนวปะการังในเขตน า้ตืน้ จากนัน้น าตวัอยา่งทัง้หมดไปแช่แขง็ จนกวา่
จะท าการวเิคราะห์ แตใ่นสว่นของเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนได้ใช้ถงุลากแพลงก์ตอน (plankton net) โดยลากเก็บแบบ
แนวราบให้ถงุลากแพลงก์ตอนขนานกบัน า้ จากนัน้เก็บแพลงก์ตอนใสข่วด polythelene และน าไปแช่แข็ง จนกวา่จะท า
การวเิคราะห์ 
 

3. การเตรียมตวัอยา่ง 
 1. ตวัอยา่งน า้มนัดิบ (Crude oil) และทาร์บอล (Tar balls) ตามวธีิของ Wang (2015) 
น าตวัอยา่งทาร์บอลแช่แข็ง 5 กรัม บดให้ละเอียด สว่นตวัอยา่งน า้มนัดิบ 5 ml ตัง้ไว้ที่อณุหภมูิห้องเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ท าการสกดัด้วย hexane เป็นเวลา 72 ชัว่โมง จากนัน้เติม Magnesium Sulphate Anhydrous ประมาณ 2-5 กรัม 
และใช้ column chromatography ในการแยกสารประกอบของตวัอยา่งทีต้่องการ หลงัจากนัน้ท าตวัอยา่งให้แห้งด้วย
แก๊สไนโตรเจน เพื่อสง่วเิคราะห์ด้วย GC-MS และ GC-IRMS 

 2. ตวัอยา่งสิง่มีชีวิตส าหรับการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan (2008)
 ตวัอยา่งเนือ้เยื่อสิง่มีชีวิตท าให้แห้งด้วย freezed dryer และบดละเอียด จากนัน้ตวัอยา่งถกูสกดัไขมนัด้วย
ตวัท าละลาย Chloroform: Methanol แตใ่นกรณีตวัอยา่งแพลงก์ตอนน ามากรองผา่นกระดาษกรอง Whatman GF/F 
หลงัจากนัน้น าไปก าจดัคาร์บอเนต และอบท่ีอณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส จากนัน้บรรจลุงใน Tin capsule เพื่อน าไป
วิเคราะห์ด้วย IRMS 

 3. สิง่มีชีวติส าหรับวเิคราะห์ด้วย Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC-MS) ตามวิธีของ
Yang et al. (2018) 
 น าตวัอยา่งเนือ้เยื่อสิง่มีชีวติที่ท าให้แห้งด้วย freezed dryer มาเติมน า้ทะเลสงัเคราะห์ลงไป 20 ml และ
น าไป Centrifuge 45 นาที หลงัจากนัน้ดดูสารละลายที่เป็นสว่นใส 10 ml เติมเกลอื 1 กรัม และเติมสารสกดั 
methanol: dichloromethane (3:7) จากนัน้ดดูก้อนไขมนัใสล่งในขวด เพื่อน าไปวิเคราะห์ด้วย GC-MS 
 

4. การวเิคราะห์ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน และไนโตรเจน 

 การศกึษาครัง้นีส้ง่ตวัอยา่งวเิคราะห์ที่มหาวิทยาลยั Cornell ซึง่ผลถกูค านวณให้อยูใ่นคา่เดลต้า () มี
หนว่ยสว่นในพนัสว่น (Per mil, ‰) เป็นความสมัพนัธ์ของความแตกตา่งระหวา่งปริมาณไอโซโทปเสถียรของตวัอยา่ง
กบัสารมาตรฐาน Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB) ตามสตูรดงัตอ่ไปนี ้(Quak et al., 2016)  

    δX (‰) = [(Rsample/Rstandard)] x 103    (1) 
เมื่อ X   =  ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) 
  R  =  ปริมาณสดัสว่นของไอโซโทปเสถียร (13C/12C หรือ 15N/14N) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848617317593#!
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2.5 การวิเคราะห์ล าดบัชัน้ของการกิน (Trophic level)  
  ในการประมาณระดบัชัน้อาหาร (TL) ใช้สมการตอ่ไปนีใ้นการค านวณ (Rumolo et al., 2016) 
 

      TP = TLbase+ (δ
15NCONSUMER - δ

15Nprey)/ δ
15N  (2) 

 
  เมื่อ TLCONSUMER   = คา่เฉลีย่ของผู้บริโภค 

   δ15NCONSUMER และ δ
15Nprey  = คา่ไอโซโทป 

    δ15N  = เป็นคา่ Trophic Enrichment Factor (TEF) ซึง่ส าหรับ 
    ไนโตรเจน: 2-3‰ เป็นคา่ที่น ามาใช้ (Ridzuan et al., 
 2017) 

   TLbase   = basic trophic level 
 

ผลและอภปิราย 
1. ปริมาณ (δ13C) และ (δ15N) ในสิง่มีชีวติ 
 จากการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนใน crustaceans 2 ชนิด gastropods 6 ชนิด 

bivalves 9 ชนิด echinoderm 1 ชนิด และกลุม่ผู้ผลติ พบวา่ปริมาณ δ13C และ δ15N  อยูใ่นช่วง -26.6‰ ถึง -

10.24‰ และ 1.93‰ ถึง 9.22‰ ตามล าดบั โดยปริมาณของ δ13C ต ่าสดุคือเศษซากอินทรีย์อยูท่ี่ -26.6‰ และสงูสดุ

คือปลงิทะเลอยูท่ี่ -10.24 ±0.56‰ เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Satoshi et al. (2013) ที่พบปริมาณ δ13C ในปลงิทะเล
อยูท่ี่ -13.4±0.5 และ -15.3 ±0.6‰ เนื่องจากผนงัล าตวัของปลงิทะเลมีสารประกอบท่ีเป็นหินปนู (CaCO3) สว่น

ปริมาณ δ15N ของสาหร่ายหน้าดินต ่าสดุอยูท่ี่ 1.93‰ และสงูสดุอยูท่ี่หอยสงัข์หนาม 9.22±0.25‰ 
2.ล าดบัการกิน (Trophic level) ในหว่งโซอ่าหาร  

 ปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (δ13C) ถกูน ามาใช้เพื่อตดิตามแหลง่ที่มาของสารอินทรีย์ (Layman 
et al., 2012; Boonphakdee et al., 2013) แตใ่นทางตรงกนัข้ามปริมาณไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจนถกูใช้เพื่อ
ก าหนด trophic level ของสิง่มชีีวิต (Quintana-Rizzo et al., 2015; Arribas, 2015) ในการศกึษาครัง้นีส้ามารถแบง่
ล าดบัการกินอาหารได้ 3 ระดบัชัน้ (ภาพท่ี 2) ดงันี ้ ระดบัท่ี 1 คือ กลุม่ผู้ผลติ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช เศษซากอินทรีย์ 

และสาหร่ายหน้าดิน ซึง่มีปริมาณ δ13C อยูใ่นชว่ง -21 ถึง -26‰, δ15N อยูใ่นช่วง 0 ถึง 4‰ ระดบัท่ี 2 คือ ผู้บริโภค
ล าดบัท่ีหนึง่ ได้แก่ หอยแครงลาย (Arca ventricosa) หอยครก (Chama sp.) หอยนางรมหนาม (Spondylus sp.) 

เป็นต้น ซึง่มีปริมาณ δ13C อยูใ่นช่วง -16 ถึง -18‰, δ15N อยูใ่นช่วง 5 ถึง 7‰ การท่ีกลุม่หอยสองฝาในบริเวณอา่ว

พร้าว และเกาะกฎีุมีปริมาณ δ13C และ δ15N ใกล้เคยีงกนั (ภาพท่ี 2) เนื่องจากสิง่มีชีวิตกลุม่หอยสองฝา มีลกัษณะ
การกินอาหารแบบกรองกินในน า้ (Filter feeding) อาหารสว่นใหญ่คืออนภุาคแขวนลอยในน า้ หรือกรองกินตะกอน
ตามผิวทราย (Deposit feeding) โดยใช้เท้าเคลือ่นท่ีเพื่อหาอาหาร (Piola et al., 2006) เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ
อภิรดี เมืองเดช (2544)  
ที่ศกึษาองค์ประกอบของอาหารท่ีพบในกระเพาะอาหารของหอยสองฝา ซึง่พบแพลงก์ตอนพืช และเศษซากอินทรีย์ใน
กระเพาะอาหารของหอยสองฝา ระดบัท่ี 3 คือ ผู้บริโภคล าดบัท่ีสองหรือผู้ลา่ ได้แก่ หอยสงัข์หนาม (Chicoreus 

brunneus) ซึง่มีปริมาณ δ15N มากกวา่ 8‰ และ δ13C อยูท่ี่ 14.08‰ จะเห็นได้วา่หอยสงัข์หนามเป็นผู้ลา่สงูสดุใน 
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δ
15
N 
(‰

) 

δ13C (‰) 

หว่งโซอ่าหาร (ภาพท่ี 2) และกินหอยสองฝาเป็นอาหารของ โดยจะใช้แรดลูา (radula) เจาะเปลอืกหอยและหลัง่กรด 
เพื่อท าให้เปลอืกเป็นรอยไหม้ เกิดเป็นรูเลก็ๆ (Ponder & Vokes, 1988) ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Sun & Shin 
(2002) ท่ีพบวา่หอยสงัข์หนามกินหอยสองฝาเป็นอาหาร เนื่องจากพบหอยสองฝาสว่นใหญ่ถกูเจาะ 

 ปริมาณ δ15N ของปลิงทะเลบริเวณอ่าวพร้าวมีค่าเท่ากับ 4.38‰ และเกาะกุฎีมีค่าเท่ากับ 6.95‰  
(ภาพที่ 3) ซึ่งบ่งชีถ้ึงการกินอาหารที่ต่างกนัได้ โดยทัว่ไปปลิงทะเลจะฝังตวัขดุรูอยู่ในโคลน ทราย หรืออาศยัอยู่ตาม
แนวปะการัง มีลกัษณะการกินแบบใช้ปากดกัจบัอาหารตามพืน้ท้องน า้ และใช้เท้าทอ่ (tube feet) ส าหรับเคลื่อนที่เพื่อ
กินซากตะกอนอินทรีย์ตามพืน้ทะเล (Satoshi et al., 2013) จากเหตกุารณ์น า้มนัดิบร่ัวไหลในบริเวณอ่าวพร้าว จึงท า
ให้มีการใช้สาร dispersant ในการขจดัคราบน า้มนัดิบในระยะแรก เพื่อท าให้โมเลกลุของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมี
ขนาดเล็กลง และจมลงสู่พืน้ท้องน า้ จึงสนันิษฐานว่าจากเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลให้แหล่งอาหารของปลิงทะเลที่ 
อา่วพร้าวเปลีย่นไปจากเดิม จากศึกษาของ Hazen et al. (2011) ได้รายงานว่าเมื่อเกิดเหตกุารณ์น า้มนัดิบร่ัวไหลท า
ให้แบคทีเรียบางชนิด (ที่สามารถยอ่ยสลายน า้มนัดิบได้) เพิ่มจ านวนประชากรอยา่งรวดเร็ว จึงมีความเป็นไปได้วา่ปลิง
บริเวณอา่วพร้าวกินแบคทีเรียเหลา่นี ้

การศกึษาครัง้นีไ้ด้ค านวณต าแหนง่การกิน (Trophic position) ในผู้บริโภค (ตารางที่ 2) ซึง่เป็นการประมาณ
ต าแหนง่การกินของกลุม่ของผู้บริโภค พบวา่ อยูร่ะหวา่ง 1.4 ถึง 2.8 โดยต าแหนง่การกินของหอยสงัข์หนามแสดงให้
เห็นวา่เป็นผู้ลา่สงูสดุในหว่งโซอ่าหารของการศกึษาครัง้นี ้

 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณของไอโทปเสถียรของคาร์บอน (δ13C) และไนโตรเจน (δ15N) ในสิง่มีชีวิตบริเวณอา่วพร้าว 
                                 และเกาะกฏีุ () 
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ตารางที่ 2 คา่แสดงต าแหนง่การกิน (Trophic position) ของผู้บริโภคในบริเวณอา่วพร้าว และเกาะกฏีุ 

หมายเหต ุ* ตวัเลขเป็นคา่แสดงต าแหนง่การกินของสิง่มีชีวิตในหว่งโซอ่าหาร ตวัอยา่งเช่น หอยมือเสอืกินแพลงก์ตอน
พืช มีต าแหนง่การกินในหว่งโซอ่าหารที่ต า่ที่สดุ คือ 1.4 
 

2.  Alkanes fingerprints ในน า้มนัดิบและทาร์บอล 
 จากการวิเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วย GC-MS ในตวัอยา่งน า้มนัดิบท่ีเก็บได้จากอา่วพร้าว เมื่อ

วนัท่ี 30 มกราคม 2559 พบวา่มีจ านวนอะตอมตัง้แต่ C12 ถึง C34 โดยที่ปริมาณสงูสดุอยูท่ี่ C14  และ C15 (รูปที่ 3a) และ
ได้เก็บตัวอย่างทาร์บอลที่พบอยู่ตามชายหาดและโขดหินในอ่าวพร้าว มาท าการวิเคราะห์ พบว่ามีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่มีจ านวนอะตอม C12, C20 , C21, C22, C25, C27 และจ านวนอะตอมมากกว่า C28 หายไป (รูปที่ 3b) ซึ่ง
การศึกษาของ Suneel et al. (2013) ได้อธิบายว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปการย่อยสลายทางชีวภาพ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่มีจ านวนอะตอม C17 ถึง C23 จะหมดไป และเมื่อระยะเวลาผ่านไปมากขึน้สามารถย่อยสลาย
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีจ านวนอะตอมมากกว่า C31 ถึง C36 ได้ แต่อย่างไรก็ตามการย่อยสลายทางชีวภาพนัน้
ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบของน า้มนัดิบในแตล่ะแหลง่ก าเนิด (Wang et al., 2015; Zakaria, 2001)  

ผู้บริโภค 
(consumer) 

เหยื่อ (prey)  
phytoplankton detritus หอยแครงลาย หอยครก หอยนางรมหนาม หอยมือเสือ 

อา่วพร้าว 
หอยแครงลาย  
Arca ventricosa 

2.4           

หอยครก 
Chama sp. 

             2.2           

หอยนางรมหนาม 
Spondylus sp. 

2.0           

หอยมือเสือ 
Tridacna croea 

1.4           

หอยสงัข์หนาม 
Chicoreus brunneus 

    2.1 2.4 2.2 2.8 

ปลิงทะเล 
Holothuria pardalis 

   1.8         

เกาะกฏุี 
หอยแครงลาย 
Arca ventricosa 

2.0           

หอยครก 
Chama sp. 

2.2           

หอยตาววั 
monodonta labio 

1.7           

ปลิงทะเล 
Holothuria pardalis 

  2.8          
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 นอกจากนีย้ังพบว่าตัวอย่างทาร์บอลมีลกัษณะคล้ายคลึงกับโครมาโตแกรม (Chromatograms) ของ
ตวัอยา่งน า้มนัดิบท่ีร่ัวไหล เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2556 และยงัมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่จ านวนอะตอมเท่ากนั
อีกด้วย (ภาพท่ี 3) ซึง่ในการศกึษาของ Preethy & Nilanjana, (2010) พบว่าน า้มนัดีเซล (Diesel fuel) มีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่มีจ านวนอะตอมตัง้แต่ C9 ถึง C26 และเมื่อระยะเวลาไปผ่านไปกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพจะ
สามารถยอ่ยสลายน า้มนัดีเซลได้ถึง 95% ในระยะเวลา 10 วนั จึงสามารถสรุปได้วา่ทาร์บอลที่พบในการศึกษาครัง้นีม้ี
แหลง่ที่มาจากเหตกุารณ์น า้มนัดิบร่ัวไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Chromatograms ของสารประกอบ alkane ในน า้มนัดบิ (a) และทาร์บอล (b) จากบริเวณอา่วพร้าว  
 เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง 
 

3. การสะสมทางชีวภาพ (Biomagnification) ของสารประกอบ alkane ในหว่งโซอ่าหาร 
 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ตรวจสอบการสะสมของสารประกอบ alkane ในห่วงโซ่อาหาร ในหอยครก (Chama 
sp.) เนื่องจากเป็นผู้บริโภคล าดบัที่หนึ่ง และหอยสงัข์หนาม (C. brunneus) ที่เป็นผู้บริโภคล าดบัที่ 2 ซึ่งอยู่สงูสดุใน 
หว่งโซอ่าหารของพืน้ที่ศึกษา จากผลการวิเคราะห์ด้วย GC-MS พบว่ามีสารประกอบ alkanes ในหอยครก (รูปที่ 4a) 
และหอยสงัข์หนาม (รูปที่ 4b) นอกจากนีย้ังชีใ้ห้เห็นว่าในหอยสงัข์หนามมีสารประกอบ  alkanes ที่เหมือนกับใน 
หอยครก กลไกที่ เป็นไปได้ในการถ่ายทอดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากน า้มันดิบเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารคือ  
หอยสงัข์หนามกินหอยครก ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ Riera & Richard (1996) ที่พบว่าหอยสงัข์หนามกินหอยครก
เป็นอาหาร เนื่องจากหอยครกเป็นกลุม่หอยสองฝาที่อาศยัในเขตน า้ตืน้บริเวณแนวปะการังหรือโขดหิน และเกาะติดอยู่
กบัก้อนปะการัง ไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้ และคดัเลือกอนุภาคอาหารที่เหมาะสมเป็นอาหาร ( selective 
feeder) จึงเป็นอาหารของหอยสงัข์หนามได้ง่ายกว่ากลุม่หอยสองฝาที่ฝังตวัอยู่ในพืน้ดินหรือทราย ที่สามารถใช้เท้า 
(mantle) เคลือ่นท่ีเพื่อหลบภยัได้ 
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(a)     หอยครก

(b)    หอยสงัข์หนาม
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ภาพที่ 4 Chromatograms ของของสารประกอบ alkane ในตวัอยา่งสิง่มีชีวิตหอยครก (a) หอยสงัข์หนาม (b)  
 จากบริเวณอา่วพร้าว เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง 
 

บทสรุป 
 การศึกษาครัง้นีส้รุปได้ว่าสารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน า้มนัดิบยงัคงอยู่ในระบบนิเวศทาง
ทะเลบริเวณอ่าวพร้าว ซึ่งมีแหล่งที่มาจากเหตุการณ์น า้มันดิบที่ร่ัวไหล และยังพบว่ามีการถ่ายทอดสารประกอบ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารซึ่งพบในผู้บริโภคล าดบัที่หนึ่ง และผู้ลา่ล าดบัสงูสดุ จึงบ่งชีใ้ห้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป 2 ปี บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ยังมีการสะสมของน า้มันดิบอยู ่  
ผลการศึกษาครัง้นีย้ืนยันได้ว่าหอยสังข์หนาม (C. brunneus) สามารถใช้ตรวจสอบการสะสมของสารประกอบ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ตกค้างยาวนานในระบบนิเวศทางทะเลได้ นอกจากนี ้หากใช้ GC-IRMS จะยืนยัน
แหลง่ที่มาของทาร์บอลได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
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การศึกษาลักษณะดนิตะกอนและกระแสน า้บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ัง จังหวัดระยอง 
The study of sediment and current of the coastal area of Rayong Province 
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพในบริเวณพืน้ที่ใกล้นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพุด โดยส ารวจข้อมูลดินตะกอน (ขนาดอนุภาคดินตะกอน และปริมาณน า้ในดินตะกอน) ใน 3 
พืน้ที่ ได้แก่ พลา หนองแฟบ เก้ายอด และกระแสน า้ (ทิศทางและความเร็วของกระแสน า้ที่ความลกึ 2 และ 10 เมตร 
จากผิวน า้) ใน 2 พืน้ที่ ได้แก่ หาดพลา หาดแม่ร าพึง จ านวน 3 ครัง้ ได้แก่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 (ฤดูหนาว) 
เมษายน พ.ศ.2560 (กลางฤดรู้อน) และกรกฎาคม พ.ศ.2560 (ฤดฝูน) พบวา่องค์ประกอบของชนิดตะกอนใกล้เคียงกนั
แตส่ดัสว่นแตกตา่งกนัไปตามฤดกูาลระหวา่งพืน้ท่ีพลาและหนองแฟบ (ฝ่ังตะวนัตก) และพืน้ที่เก้ายอด (ฝ่ังตะวนัออก) 
โดยองค์ประกอบหลกัของดินตะกอนบริเวณนี ้ได้แก่ ทรายหยาบมาก (>1000 µm) และทรายขนาดปานกลาง (250-
500 µm) สว่นปริมาณน า้ในตะกอนดินนัน้มีคา่คอ่นข้างใกล้เคียงกนัในทกุช่วงที่ท าการส ารวจ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 15-25) 
ส าหรับความเร็วกระแสน า้พบวา่ความเร็วและทิศทางของกระแสน า้ในบริเวณนีข้ึน้อยูก่บัน า้ขึน้น า้ลงและลมเป็นหลกั มี
ลกัษณะน า้ขึน้น า้ลงแบบน า้ผสม กระแสน า้สทุธิที่ระดบัความลกึ 2 เมตรจากผิวน า้สว่นใหญ่จะไหลไปในทิศทางคอ่นไป
ทางทิศใต้ ด้วยความเร็วมีค่าอยู่ระหว่าง 0.18-0.32 (หาดพลา) และ 0.25-0.69 (หาดแม่ร าพึง ) เมตรต่อวินาที โดย
บริเวณหาดพลา ความเร็วกระแสน า้น้อยกว่าเพราะเกาะแสมสาร (ทิศตะวนัตก) เป็นตวัช่วยก าบงัลมในช่วงฤดูฝน 
นอกจากนีด้้วยต าแหนง่ที่ตัง้ของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุที่มีการถมทะเลยื่นออกมาในทะเลและแนวกนัคลื่นตลอด
ชายฝ่ังทัง้นีอ้าจจะสง่ผลกระทบตอ่การไหลเวียนของกระแสน า้ การพดัพาตะกอน และอตัราการตกตะกอนอีกด้วย จึง
ท าให้ความสมัพนัธ์ของดินตะกอนและกระแสน า้ขึน้อยูก่บัฤดมูรสมุ และลกัษณะที่ตัง้ของพืน้ท่ีศกึษาเป็นหลกั 

 

ค าส าคัญ : ดินตะกอน, กระแสน า้, นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
 

Abstract 
This study aims to monitor the dynamics of sediments and water currents around Map Ta Phut 

Industrial Estate, Rayong Province. The sediments characteristics (Grain size and Water Content) in 3 
representative area- Phla, Nhong Fab, Kao Yod) and water currents at two levels (2m and 10m from surface) 
in 2 representative area- Phla, Mae Rum Pueng) were conducted during three seasons in 2016 and 2017 (dry 
season in December2016 and March2017 and wet season in July 2017). The results showed that the grain 
size distribution were distinctive during seasonal variation between Phla-Nong Fab (east side) and Koa Yod 
(east side). The main components were the mixture of very coarse sand (>1000 µm) and medium sand (250-
500 µm). The water contents were in the same range at all areas and periods (with average 15-25%). For the 
water current, the currents were dominated by the tidal forcing and seasonal wind. These area tended to 



402 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

have mixed tides. The net surface current was moving with around 0.18-0.32 (at Phla) and 0.25-0.69 (at Mea 
Rum Pueng) m/s in the south direction. The velocity at Phla were low relative with Mae Rumpueng especially 
during rainy season due to Samesan Island. Moreover, the extended of Industrial Restate to the sea and 
some breakwaters along the shoreline might effect on the water circulation, sediment transport, and 
sedimentation rate. The relationship between sediment and current depends on the monsoon and the 
location of the study area. 

 

Keywords : Sediment, Current, Map Ta Phut Industrial Estate 
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บทน า  
 จงัหวดัระยอง ประกอบด้วย ที่ราบชายฝ่ังที่เกิดจากการทบัถมของตะกอนบริเวณแอง่ ลุม่น า้ระยอง และที่ราบ
สลบัเนินเขาและภเูขา มีลกัษณะเป็นลอนลกูคลืน่สงูต ่าสลบักนัไปรวมกบัพืน้ท่ีทิวเขา 2 แนว มีทัง้หมด 8 อ าเภอ มีพืน้ที่
ติดชายฝ่ัง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอบ้านฉาง และอ าเภอแกลง ในเขตอ าเภอเมืองระยอง มีแม่น า้
ส าคญั 2 สาย คือ แม่น า้ระยอง และแม่น า้ประแสร์ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด , 2554) ซึ่งพืน้ที่ทะเลร่วมถึงชายฝ่ัง
จงัหวดัระยองมีการใช้ประโยชน์อยา่งมาก เช่น การประมง อตุสาหกรรม การทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุที่ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัระยอง ภายในมีการท าอตุสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ท าให้มี
การขนสง่ทางน า้โดยสร้างท่าเรือเพื่อรับสง่สนิค้า รวมถึงมีการเพิ่มขึน้ของโรงงานอตุสาหกรรม การจดัตัง้โรงกลัน่น า้มนั
ปิโตรเลยีม ท าให้มีความต้องการใช้ทา่เรือหรือพืน้ท่ีทา่เรือเพิ่มมากขึน้  
 เมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 มีการให้บริการและศกัยภาพของทา่เทียบเรือสนิค้าสาธารณะแห่งที่ 2 อยู่ในพืน้ที่
ทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยสามารถให้บริการรองรับเรือบรรทกุสินค้าได้สงูสดุถึง 60,000 DWT 
(Deadweight Tonnage) รองรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง เช่น เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้ (woodchips) สินค้า
ประเภท Oversized Cargos (สินค้าที่มีขนาดใหญ่) คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายสินค้าในพืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกเพิ่มขึน้ได้ถึง 7 ล้านตนัต่อปี (MGR Online, 2560) จากกิจกรรมที่เกิดขึน้ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพดุ ยอ่มสง่ผลโดยตรงตอ่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังรวมไปถึงสิง่มชีีวิต ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงและเกิด
ความเสือ่มโทรมของทรัพยากร หลายหน่วยงานจึงเร่ิมพิจารณาหาแนวทางการจดัการและแก้ไขปัญหา โดยการฟืน้ฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล เช่น การท าแนวกนัคลื่น การวางปะการังเทียม การจัดตัง้กลุ่มประมงพืน้บ้านใน  
การร่วมมือดูแล เป็นต้น ทัง้นีก้ารฟื้นฟูและอนุรักษ์สตัว์น า้และสิ่งแวดล้อมทางทะเล จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยทาง
กายภาพ ปัจจัยทางเคมี และปัจจัยทางชีวภาพ เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการจัดการวางแผนการจัดการพืน้ที่อย่าง
ยัง่ยืน 

ในการศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่ ลกัษณะดินตะกอน และกระแสน า้ ซึ่งปัจจัยดงักล่าว
ส าคัญในการเลือกพืน้ที่เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทางทะเลและชายฝ่ัง โดยลักษณะดินตะกอนมีความส าคัญกับ  
หว่งโซอ่าหารโดยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์หน้าดิน (วลัภา และคณะ, 2551) รวมถึงเป็นแหลง่สะสมของอินทรีย์สารซึ่งมี
ความส าคัญต่อผู้ ผลิตเบือ้งต้น อีกทัง้ยงัเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสะสมของสารพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงงาน
อตุสาหกรรม (จารุมาศ, 2548)ซึง่การสะสมของตะกอนเกิดจากการพดัพาของกระแสน า้ในความเร็วและทิศทางที่ 
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แตกตา่งกนั สามารถสง่ผลให้แต่ละพืน้ที่มีการสะสมของดินตะกอนแตกต่างกนัด้วย ข้อมลูเบือ้งต้นเพื่อเป็น
ตวัชีว้ัดความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณพืน้ที่ศึกษาตามช่วงเวลาร่วมกับลกัษณะของกระแสน า้ และลกัษณะของดิน
ตะกอนบริเวณแนวชายฝ่ังที่ใกล้นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจในการประเมิน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และประกอบการพิจารณาจดัวางปะการังเทียมและการพฒันาพืน้ท่ีตอ่ไปในอนาคต และ
ยงัสามารถใช้เป็นองค์ความรู้พืน้ฐานในการบริหารจดัการเพื่อการใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 

วิธีการ  
 1. พืน้ท่ีศกึษาและระยะเวลา  

พืน้ที่ศึกษามีทัง้หมด 5 พืน้ที่ ครอบคลมุพืน้ที่ชายฝ่ังจงัหวดัระยอง โดยเป็นจุดเก็บข้อมลูตะกอนดิน 3 พืน้ที่ 
(พลา หนองแฟบ และเก้ายอด) และจดุเก็บข้อมลูกระแสน า้ 2 พืน้ที่  (พลา และหาดแม่ร าพึง) และท าการเก็บข้อมลู 3 
ครัง้ พิกดัของจดุเก็บตวัอยา่งและช่วงเวลาในการเก็บข้อมลู ดงัตารางที่ 1 และภาพท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 พิกดัของจดุเก็บตวัอยา่งทัง้หมดและช่วงเวลาในการเก็บข้อมลู 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
พิกัด วันเก็บข้อมูล 

Easting Northing ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 
ตะกอนดนิ 

พลา 722484 1400839 
19 ธ.ค.59 
(ฤดหูนาว) 

8 เม.ย.60 
(ฤดรู้อน) 

25 ก.ค.60 
(ฤดฝูน) 

หนองแฟบ 729529 1401716 

เก้ายอด 744121 1400231 

กระแสน า้ 
พลา 718189 1396567 19-20 ธ.ค.59 7-8 เม.ย.60 22-23 ก.ค.60 
หาดแมร่ าพงึ 757950. 1392826 20-21 ธ.ค.59 8-9 เม.ย.60 5 ส.ค.60 

 

2. การศกึษาลกัษณะของตะกอน 
ในการศึกษาครัง้นีท้ าการวิเคราะห์ชนิดและขนาดของตะกอน (Grain Size) และปริมาณน า้ในตะกอน 

(Water Content: WC) โดยใช้อปุกรณ์เก็บตวัอยา่งตะกอนดินแบบท่อด้วยมือ (Hand core sampler) เป็นท่ออะครีลิค
ใส ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 ซม. สงู 15 ซม. ดดัแปลงจาก Mudroch and MacKnight (1994) โดยในแต่ละจุดเก็บ
ตวัอยา่งดินตะกอนโดยวิธี SCUBA diving ลงไปกดทอ่ในลงไปในแนวดิ่งและตัง้ฉากกบัพืน้ท้องน า้  

จากตัวอย่างตะกอนที่เก็บมาได้ ท าการตัดแบ่งชัน้ดินหนาชัน้ละ 2 เซนติเมตร จนถึงระดับความลึก 10 
เซนติเมตร จากนัน้ท าการวิเคราะห์ตามวิธีการของ Sompongchaiyakul (1989) โดยการน าดินมาร่อนผา่นตะแกรงที่มี
ช่องตาขนาด 63, 125, 250, 500 และ 1000 µm ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณน า้ในดินนัน้ จะท าการวิเคราะห์ตามวิธี
ของ Chuan and Sugahara (1984)  
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ภาพที่ 1 จดุเก็บตวัอยา่งตะกอนดิน (สแีดง) และจดุเก็บตวัอยา่งกระแสน า้ (สเีหลอืง) บริเวณพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง 
 

 3. การตรวจวดักระแสน า้  
ท าการศกึษาขนาดและทิศทางของกระแสน า้บริเวณพืน้ท่ีศกึษา โดยสนัฐานวิทยาของพืน้ท่ีศกึษานีม้ีลกัษณะ

เป็นเหมือนอา่วเพราะมีเกาะยื่นออกมาทัง้ 2 ทิศทาง ดงันัน้จึงพิจารณาเลอืกจดุเก็บข้อมลูกระแสน า้ 2 จดุที่เป็นตวัแทน
ของฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออก คือ พลา และหาดแม่ร าพึง โดยตรวจวดัข้อมูลความเร็วและทิศทางกระแสน า้เป็น 
รายชัว่โมงตอ่เนื่องกนั 25 ชัว่โมง ท่ี 2 ระดบัน า้ความลกึ (2 เมตร และ 10 เมตร จากผิวน า้) ด้วยเคร่ืองวดักระแสน า้ (2-
D electro-magnetic current meter) (ตารางที่ 1 และ ภาพท่ี 1) 
 

ผลและอภปิราย 
 จากการเก็บตวัอยา่งดินตะกอน 3 พืน้ท่ี ทัง้สามครัง้ในเดือนธนัวาคม 2559 เดือนเมษายน 2560 และเดือน
กรกฎาคม 2560 พบวา่ 
 1. ขนาดอนภุาคของดินตะกอน  

จากการศกึษาขนาดอนภุาคดินตะกอนบริเวณพืน้ที่ศึกษา (พลา หนองแฟบและเก้ายอด) ทัง้สามครัง้ พบว่า 
ในการส ารวจครัง้ที่ 1 อนภุาคดินตะกอนสว่นใหญ่มีขนาด 250-500 µm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) และ
ขนาด ใหญ่กว่า 1000 µm (ทรายหยาบมาก: very coarse sand) และ สว่นในการส ารวจครัง้ที่ 2 พบว่า อนภุาคดิน
ตะกอนสว่นใหญ่มีขนาดใหญ่กว่า 1000 µm (ทรายหยาบมาก: very coarse sand) และขนาด 250-500 µm (ทราย
ขนาดปานกลาง: medium sand) และสว่นในการส ารวจครัง้ที่ 3 พบว่า อนภุาคดินตะกอนสว่นใหญ่มีขนาดระหว่าง 
250-500 µm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) รายละเอียดดงันี ้(ภาพท่ี 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ร้อยละขนาดตะกอนแตล่ะชนิดที่ชัน้ความลกึ 0-2 เซนติเมตร 
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ในการส ารวจครัง้ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 พบว่า ขนาดอนภุาคดินตะกอนบริเวณพืน้ที่พลาสว่นใหญ่
เป็นดินทรายขนาดปานกลาง (medium sand: มีขนาด 250-500 µm) รองลงมาเป็นทรายหยาบมาก (very coarse 
sand: มีขนาดอนภุาคใหญ่กวา่1000 µm) คิดเป็นร้อยละ 42 และ 27 ตามล าดบั ในขณะที่พืน้ที่หนองแฟบอนภุาคดิน
ตะกอนสว่นใหญ่เป็นทรายขนาดปานกลาง (ขนาดอนภุาค 250-500 µm) และทรายหยาบ (coarse sand: ขนาด 500-
1000 µm) คิดเป็น ร้อยละ 44 และ 34 ตามล าดบั สว่นพืน้ที่เก้ายอดสดัสว่นหลกัของอนภุาคดินตะกอนมี 3 ขนาดคือ 
ทรายหยาบมาก (ขนาด ใหญ่กวา่ 1000 µm) และทรายปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) และทรายหยาบ (ขนาด 500-
1000 µm) คิดเป็นร้อยละ 29 และ 26 ตามล าดบั 

ในการส ารวจครัง้ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถือเป็นช่วงเปลี่ยนฤดมูรสมุ พบว่าพืน้ที่พลาสดัสว่นหลกัของ
อนภุาคดินตะกอนมี 2 ขนาด คือ ทรายหยาบมาก (ขนาดใหญ่กว่า 1000 µm) และทรายขนาดปานกลาง(ขนาด 250-
500 µm) ที่ร้อยละ 45 และ 29 ตามล าดบั ในขณะเดียวกนัพืน้ที่หนองแฟบประกอบด้วย ทรายหยาบมาก (มีขนาด
ใหญ่กวา่1000 µm) รองลงมาคือ ทรายขนาดปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) และทรายหยาบ (ขนาด 500-1000 µm)  
คิดเป็นร้อยละ 28, 27 และ 20 ตามล าดบั ซึ่งร้อยละดงักลา่วแตกต่างกันไม่มากนกั ส่วนพืน้ที่เก้ายอด ทรายหยาบ 
(ขนาดใหญ่กว่า 1000 µm) มากถึงร้อยละ 54 ส่วนองค์ประกอบอื่นที่มีสดัส่วนรองลงมาและมีสดัส่วนค่อนข้างใกล้ 
เคียงกนั คือ ทรายขนาดปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) และทรายหยาบ (ขนาด 500-1000 µm) คิดเป็นร้อยละ 19 
และ 18 ตามล าดบั 
 ในการส ารวจครัง้ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ช่วงฤดฝูนเป็นตวัแทนของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ พบว่า
พืน้ที่พลาอนุภาคคินตะกอนหลกัเป็นทรายขนาดปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) มากถึงร้อยละ 59 ส าหรับพืน้ที่ 
หนองแฟบไมส่ามารถเก็บข้อมลูได้เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสมุ ท าให้คลืน่ลมและรวมถึงทศันียภาพใต้น า้บริเวณนีไ้ม่
อ านวยต่อการเก็บข้อมูล สว่นพืน้ที่เก้ายอดสดัส่วนหลกัของอนภุาคดินตะกอนมี 2 ขนาดคือ ทรายขนาดปานกลาง 
(ขนาด 250-500 µm) และ ทรายหยาบ (ขนาด 500-1000 µm) ท่ีร้อยละ 34 และ 27 ตามล าดบั  

หากพิจารณาเชิงพืน้ที่จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของชนิดตะกอนแตกต่างกนัค่อนข้างชดัเจน ระหว่างพืน้ที่  
พลาและหนองแฟบ (ฝ่ังตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) และพืน้ที่เก้ายอด (ฝ่ังตะวันออกของนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ) ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะต าแหน่งที่ตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ยื่นออกมาขวางการ
ไหลเวียนของกระแสน า้และการเคลือ่นท่ีของตะกอน 

2. ปริมาณน า้ในดินตะกอน 
จากการศึกษาปริมาณน า้ในดินตะกอนบริเวณบริเวณพืน้ที่ศึกษา (พลาอู่ หนองแฟบ และเก้ายอด) ทัง้สาม

ครัง้ พบวา่ปริมาณน า้ในดินตะกอนที่ระดบัความลกึ 0-2 เซนติเมตร ในเดือนธันวาคมและเดือนกรกฎาคมใกล้เคียงกนั
ในแตล่ะพืน้ที่ โดยร้อยละของปริมาณน า้ในดินอยู่ที่ 15-20 ส าหรับในเดือนเมษายนปริมาณน า้ในดินตะกอนแตกต่าง
จาก 2 เดือนข้างต้นเลก็น้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบในการส ารวจทัง้สามครัง้ยงัพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั
มากนกั หากพิจารณาแยกตามพืน้ที่พบว่าร้อยละปริมาณของน า้ในดินตะกอนต ่าที่สดุบริเวณพลามีค่าเฉลี่ยในทุก  
ชัน้ดินท่ีร้อยละ 15 รองลงมาคือหนองแฟบร้อยละ 22 และเก้ายอดร้อยละ 25 ตามล าดบั (ภาพท่ี 3)  

ซึง่ขนาดอนภุาคดินตะกอนและปริมาณน า้ในดินตะกอนนัน้มีความส าคญัต่อระบบนิเวศเพราะปริมาณน า้ใน
ดินตะกอนมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน และขนาดอนภุาคดินตะกอนมีอิทธิพลตอ่กนั พบวา่
หากพบปริมาณน า้ในดินสูงมักพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินสูงเช่นเดียวกัน และความสัมพันธ์ของปริมาณ  
โลหะหนกัที่มีต่อปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน พบว่ามีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายถึง หากพบ
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สารอินทรีย์รวมในดินตะกอนสงู โอกาสที่สามารถพบความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกัในปริมาณมากยอ่มมีแนวโน้ม
สงูเช่นเดียวกนั (พฤหสั, 2550)  

 

ภาพที่ 3 ร้อยละของปริมาณน า้ในดินท่ีแตล่ะชัน้ความลกึจากพืน้ที่ศกึษาทัง้ 3 พืน้ท่ี                                  
             (*หมายเหต:ุ คลืน่ลมรุนแรงท าใหไ้ม่สามารถเก็บข้อมูลได)้ 
 

3. กระแสน า้ 
ท าการตรวจวดัความเร็วและทิศทางของกระแสน า้บริเวณพืน้ที่ศึกษา ใน 2 พืน้ที่หาดพลาและหาดแม่ร าพึง 

จ านวน 3 ครัง้ ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยตรวจวดัข้อมูล
ความเร็วและทิศทางกระแสน า้เป็นรายชัว่โมงตอ่เนื่องกนั 25 ชัว่โมง ท่ี 2 ระดบัความลกึ (2 เมตร และ 10 เมตร จากผิว
น า้) พบวา่ในพืน้ท่ีศึกษากระแสน า้บริเวณนีไ้ด้รับอิทธิพลจากน า้ขึน้น า้ลงและลมมรสมุเป็นหลกั โดยทั ง้สองพืน้ที่นัน้มี
ลกัษณะน า้ขึน้น า้ลงแบบน า้ผสม เมื่อท าการเปรียบเทียบกระแสน า้ทัง้สองพืน้ที่ในแต่ละครัง้ของการส ารวจพบว่า 
ความเร็วและทิศทางของกระแสน า้นัน้แตกตา่งกนัไปกนัตามแตล่ะช่วงฤดมูรสมุ รายละเอียดเป็นดงันี  ้

ผลการศกึษาครัง้ที่ 1 (ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 
จุดที่ 1 หาดพลา จังหวัดระยอง ท าการวัดกระแสน า้เป็นเวลา 25 ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 12.00 น. วันที่ 19 

ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง เวลา 12.00 น. วนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ช่วงที่ท าการตรวจวดัตรงกบัช่วงน า้ตาย (แรม 
4 ค ่า) และจดุที่ 2 หาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยอง ท าการวดักระแสน า้เป็นเวลา 25 ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 21.00 น. วนัที่ 20 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง เวลา 21.00 น. วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ช่วงที่ท าการตรวจวดัตรงกบัช่วงน า้ตาย (แรม 
5 ค ่า) ข้อมลูตรวจวดัลมโดยสถานีตรวจวดัลมอตัโนมตัิ จ.ระยอง กรมอตุนุิยมวิทยา ได้รายงานว่าในช่วงระหว่างวนัที่ 
19-22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ลมที่พดัผา่นบริเวณพืน้ท่ีศกึษาสว่นใหญ่เป็นลมที่พดัมาจากทกุทิศทางแต่ลมสว่นใหญ่มา
จากทางทิศเหนือ โดยมีความเร็วลมสว่นใหญ่อยูร่ะหวา่ง 5.40-8.86 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ส าหรับกระแสน า้พบวา่บริเวณ
หาดพลา กระแสน า้สทุธิจะไหลด้วยความเร็ว 0.32 เมตรต่อวินาที ในทิศตะวนัออกเฉียงใต้ (164.83°) ที่ความลึก 2 
เมตร และที่ความลกึ 10 เมตร กระแสน า้สทุธิไหลด้วยความเร็ว 0.53 เมตรตอ่วินาที ในทิศตะวนัออกเฉียงใต้ (174.27°) 
บริเวณหาดแม่ร าพึงกระแสน า้สุทธิจะไหลด้วยความเ ร็วความเร็ว 0.69 เมตรต่อวินาที ในทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 
(159.68°) ที่ความลึก 2 เมตร และที่ความลึก 10 เมตร กระแสน า้สทุธิไหลด้วยความเร็ว 0.64 เมตรต่อวินาที ในทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ (170.98°) (ภาพที่ 4)  

 
 



407 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 

 

ภาพที่ 4 wind rose แสดงขนาดและทิศทางลม และทิศทางและความเร็วของกระแสน า้ บริเวณหาดพลาและหาดแม่
ร าพงึ จงัหวดัระยอง ในการตรวจวดัครัง้ที่ 1 

 

ผลการศกึษาครัง้ที่ 2 (เมษายน พ.ศ. 2560) 
จุดที่ 1 หาดพลา จังหวัดระยอง ท าการวัดกระแสน า้เป็นเวลา 25 ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10.00 น. วันที่ 7 

เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง เวลา 10.00 น. วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2560 (วนัขึน้ 12 ค ่า) ซึง่ช่วงที่ท าการตรวจวดัตรงกบัช่วง
น า้เกิด และจุดที่ 2 หาดแม่ร าพึง จงัหวดัระยอง ท าการวดักระแสน า้เป็นเวลา 25 ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 18.00 น. วนัที่ 8 
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง เวลา 18.00 น. วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึง่ช่วงที่ท าการตรวจวดัตรงกบัช่วงน า้เกิด (ขึน้ 13 
ค ่า) ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 7-8 เมษายน พ.ศ. 2560 ลมที่พดัผา่นพืน้ท่ีศกึษาสว่นใหญ่เป็นลมที่พดัมาจากทางทิศใต้ โดยมี
ความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8.86–16.09 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่าบริเวณหาดพลากระแสน า้สทุธิจะไหลด้วย
ความเร็ว 0.18 เมตรต่อวินาทีในทิศทางตะวนัออกเฉียงใต้ (164.85°) ที่ความลกึ 2 และ10 เมตร กระแสน า้สทุธิไหล
ด้วยความเร็ว 0.14 เมตรตอ่วินาที ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (246°) บริเวณหาดแมร่ าพงึกระแสน า้สทุธิที่ความลกึ 2 เมตร 
จะไหลด้วยความเร็ว 0.25 เมตรตอ่วินาที (241.43°) และที่ความลกึ 10 เมตร กระแสน า้สทุธิ 0.12 เมตรตอ่วินาที ในทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ (244.74°) (ภาพที่ 5)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 wind rose แสดงขนาดและทิศทางลม และทิศทางและความเร็วของกระแสน า้ บริเวณหาดพลา  

และหาดแมร่ าพงึ จงัหวดัระยอง ในการตรวจวดัครัง้ที่ 2 
 

ผลการศกึษาครัง้ที่ 3 (กรกฏาคม พ.ศ. 2560) 
จุดที่ 1 หาดพลา จังหวัดระยอง ท าการวัดกระแสน า้เป็นเวลา 25 ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 12.00 น. วันที่ 22 

กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง เวลา 12.00 น. วนัท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 (วนัแรม 14-15 ค ่า) ซึ่งช่วงที่ท าการตรวจวดั
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ตรงกับช่วงน า้เกิด และจุดที่ 2 หาดแม่ร าพึง จังหวัดระยอง ท าการวัดกระแสน า้ได้เพียง 8 ชั่วโมงเท่านัน้ ตัง้แต่ 
เวลา 12.00-19.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 (ขึน้ 13 ค ่า) ซึ่งช่วงที่ท าการตรวจวดัตรงกับช่วงน า้เกิด ในช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ลมที่พดัผา่นพืน้ท่ีศกึษาสว่นใหญ่เป็นลมที่พดัมาจากทางทิศตะวนัตก โดยมี
ความเร็วลมสว่นใหญ่อยูร่ะหวา่ง 8.86–16.09 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ขณะที่ในช่วงระหว่างวนัที่ 4-7 สิงหาคม พ.ศ.2560 
ลมที่พดัผา่นบริเวณดงักลา่วได้เปลีย่นทิศเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต้ ซึง่พดัด้วยความเร็วที่สงูขึน้ถึงระดบั 24.95 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง แต่ความเร็วลมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ระหว่าง 8.86–16.09 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสน า้บริเวณหาดพลา 
กระแสน า้สทุธิจะไหลด้วยความเร็ว 0.21 เมตรต่อวินาที ในตะวนัออกเฉียงใต้ (162°) ที่ความลกึ 10 เมตร กระแสน า้
สทุธิ 0.26 เมตรต่อวินาทีในทิศทางเดียวกบัที่ความลึก 2 เมตร และบริเวณหาดแม่ร าพึงกระแสน า้สทุธิที่ความลกึ 2 
เมตร จะไหลด้วยความเร็ว 0.26 เมตรต่อวินาทีในทิศใต้ (180.29°) ที่ความลกึ 10 เมตร กระแสน า้สทุธิ 0.19 เมตรต่อ
วินาที ในทิศใต้คอ่นทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ (212°) (ภาพที่ 6) แตอ่ยา่งไรก็ตามช่วงที่ท าการตรวจวดักระแสน า้บริเวณ
หาดแมร่ าพงึสามารถตรวจวดัได้เพียง 12 ชัว่โมงเทา่นัน้เพราะคลืน่ลมแรงจดัจนไมส่ามารถตรวจวดัข้อมลูได้ 

 

ภาพที่ 6 wind rose แสดงขนาดและทิศทางลม และทิศทางและความเร็วของกระแสน า้บริเวณหาดพลา 
และหาดแมร่ าพงึ จงัหวดัระยอง ในการตรวจวดัครัง้ที่ 3 

 

 จากผลการศกึษาท าให้ทราบความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสน า้และดินตะกอน โดยองค์ประกอบของอนภุาคดิน
ตะกอนในเดือนธนัวาคมและกรกฎาคมแตกตา่งจากช่วงเดือนเมษายนอย่างชดัเจน ซึ่งสดัสว่นหลกัจะเป็นทรายขนาด
ปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในช่วงนีค้วามเร็วกระแสน า้ค่อนข้างสงูจึงท าให้สามารถพดัพา
อนภุาคดินตะกอนขนาดเลก็และใหญ่จากปากแมน่ า้ไปยงับริเวณอื่นๆ ได้มากขึน้ และในเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงฤดฝูน
ท าให้เกิดการชะล้างของตะกอนจากแผ่นดินและแม่น า้ไหลลงสู่ทะเลได้มากขึน้ ส่วนในเดือนเมษายน (ฤดูร้อน) 
ความเร็วและทิศทางของกระแสน า้ค่อนข้างต ่าและทิศทางทางกระแสน า้ค่อนข้างแปรปรวน อาจจะท าให้ไม่สามารถ  
พดัพาอนภุาคตะกอนขนาดใหญ่ (ทรายหยาบมาก: ขนาด >1000 µm) ไปยงับริเวณอื่นได้จึงเกิดการตกตะกอนและ 
ทบัถมบริเวณพืน้ท้องน า้ 
 หากพิจารณาความสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ีระหวา่งกระแสน า้และดินตะกอน พบวา่องค์ประกอบของชนิดตะกอนใน
พืน้ท่ีพลาและหนองแฟบมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ซึง่อาจเป็นเพราะกระแสน า้สทุธิจากการตรวจวดับริเวณพืน้ที่พลานัน้
สามารถพดัพาดินตะกอนท่ีมขีนาดเลก็ไปยงัพืน้ท่ีใกล้เคียงได้ในขณะที่ตะกอนขนาดใหญ่ไมส่ามารถถกูพดัพาไปได้โดย
กระแสน า้ก็จะตกตะกอนทับถมลงไปยงับริเวณพืน้ทะเล แต่ด้วยต าแหน่งที่ตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่  
ยื่นออกมาขวางการไหลเวียนของกระแสน า้และการเคลื่อนที่ของตะกอนดงันัน้จึงท าให้ลกัษณะของดินตะกอนพืน้ที่  



409 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

เก้ายอดค่อนข้างแตกต่างไปจากอีกสองพืน้ที่ และบริเวณเก้ายอดเองนัน้มีการก่อสร้างแนวกนัคลื่น (offshore break 
water) ซึง่แนวโครงสร้างแข็งนีก็้จะสง่ผลตอ่การเคลือ่นท่ีของตะกอนและลกัษณะดินตะกอนอีกด้วย 
 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบร่วมของกระแสน า้ในบริเวณนี ้(น า้ขึน้น า้ลงและลมมรสุม)  
ต่ออิทธิพลของการเคลื่อนตะกอน อาจสรุปได้ว่ากระแสน า้ที่เปลี่ยนแปลงตามรอบน า้ขึน้น า้ลงในรอบวนัสง่ผลให้เกิด
การฟุ้ ง (suspend) ของดินตะกอนขนาดเลก็ได้ตลอดเวลาแตท่ิศทางการเคลือ่นท่ีของตะกอนนัน้จะขึน้อยู่กบักระแสน า้
สทุธิ (residual flow) (Leonardi and Plater, 2017) แต่หากพิจารณาจากร้อยละของขนาดตะกอน (ภาพที่ 3) จะเห็น
ได้ชัดเจนว่าลมมรสมุเป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้ลกัษณะของดินตะกอนมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าอิทธิพลจากน า้ขึน้ 
น า้ลง 
 

บทสรุป 

จากการศึกษาลกัษณะของอนุภาคตะกอนดินและกระแสน า้บริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวดัระยอง ใน 3 พืน้ที่ ได้แก่ พลา หนองแฟบ และเก้ายอด โดยท าการส ารวจทัง้สิน้ 3 ครัง้ ในรอบ 1 ปี เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ฤดูหนาว) เมษายน พ.ศ.2560 (กลางฤดูร้อน) และกรกฎาคม พ.ศ.2560 (ฤดูฝน) พบว่า 
องค์ประกอบของชนิดตะกอนแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ระหว่างพืน้ที่พลาและหนองแฟบ (ฝ่ังตะวันตกของนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพุด) และพืน้ที่เก้ายอด (ฝ่ังตะวนัออกของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ) ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ
ต าแหน่งที่ตัง้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ยื่นออกมาขวางการไหลเวียนของกระแสน า้และการเคลื่อนที่ของ
ตะกอน และหากพิจาณาตามช่วงเวลา พบว่าในการส ารวจครัง้ที่ 1 อนภุาคดินตะกอนสว่นใหญ่มีขนาด 250-500 µm 
(ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) และขนาดใหญ่กว่า 1000 µm (ทรายหยาบมาก: very coarse sand) และ 
สว่นในการส ารวจครัง้ที่ 2 พบวา่ อนภุาคดินตะกอนสว่นใหญ่มีขนาด ขนาดใหญ่กวา่ 1000 µm (ทรายหยาบมาก: very 
coarse sand) และขนาด 250-500 µm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) และสว่นในการส ารวจครัง้ที่ 3 พบว่า 
อนภุาคดินตะกอนสว่นใหญ่มีขนาด 250-500 µm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) สว่นปริมาณน า้ในตะกอน
ดินนัน้มีคา่คอ่นข้างใกล้เคียงกนัในทกุชว่งที่ท าการส ารวจ ซึง่ขนาดอนภุาคดินตะกอนและปริมาณน า้ในดินตะกอนนัน้มี
ความส าคญัตอ่ระบบนิเวศเพราะปริมาณน า้ในดินตะกอนมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนและ
การสะสมของปริมาณโลหะหนัก ซึ่งดินตะกอนที่พบปริมาณในน า้ดินสูงมักพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินสูง
เช่นเดียวกัน โอกาสที่สามารถพบความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกัในปริมาณมากย่อมมีแนวโน้มสงูเช่นเดียวกัน 
(พฤหสั, 2550) ส าหรับการตรวจวดักระแสน า้ที่บริเวณหาดพลาและหาดแม่ร าพึงทัง้สามครัง้ พบว่าความเร็วและ
ทิศทางของกระแสน า้ในบริเวณนีข้ึน้กบัน า้ขึน้น า้ลงและลมเป็นหลกั แตอ่ย่างไรก็ตามพบว่ากระแสน า้สทุธิสว่นใหญ่จะ
ไหลไปในทิศทางค่อยไปทางทิศใต้ สว่นความเร็วสทุธินัน้ค่าอยู่ระหว่าง 0.18-0.32 และ0.25-0.69 เมตรต่อวินาที ที่
ระดับความลึก 2 เมตรจากผิวน า้ในบริเวณหาดพลาและหาดแม่ร าพึง ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณหาดพลา
ความเร็วกระแสน า้จะคอ่นข้างต ่ากวา่ เป็นเพราะมีเกาะแสมสาร (ทิศตะวนัตก) เป็นตวัช่วยก าบงัลม 

นอกจากนีด้้วยต าแหนง่ที่ตัง้ของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุที่มีการถมทะเลยื่นออกมาขวางทิศทางการไหล
ของกระแสน า้ทัง้นีอ้าจจะสง่ผลกระทบตอ่การไหลเวียนของกระแสน า้ การพดัพาตะกอน และอตัราการตกตะกอน โดย
ความสมัพนัธ์ของดินตะกอนและกระแสน า้ขึน้อยูก่บัความเร็ว และลกัษณะที่ตัง้ของพืน้ท่ีศกึษาเป็นหลกั 
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การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ 
ที่มีผลต่อคุณภาพน า้ ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 

A study of impacts of cubic concrete module artificial reefs  
deployment on water qualities at Koh Lan, Chonburi Province 

 

รุจิรา สขุแสงจนัทร์1,*, สชุาย วรชนะนนัท์1, ภาสณีิ วรชนะนนัท์2 และ จิตราภรณ์ ฟักโสภา1  

Roochira Sukhsangchan1,*, Suchai Worachananant1, Pasinee Worachananant2 and Jitraporn Phaksopa1  
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2ภาควิชาเทคโนโลยีและการจดัการส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาคณุภาพน า้ในช่วงก่อน และหลงัวางปะการังเทียม ณ เกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ เก็บตวัอย่างในช่วง
ก่อนการจดัวางปะการังเทียม (เดอืนมิถนุายน พ.ศ.2558) และหลงัการจดัวางปะการังเทียม (เดือนกนัยายน พ.ศ.2559 
และเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560) จ านวน 7 สถานี พบว่า คณุภาพน า้ทัว่ไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าความเป็น
กรด-ด่างในการศึกษา 2 ปี หลังการวางปะการังเทียม มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ จาก
การศึกษาปริมาณธาตอุาหาร (แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และฟอสเฟต) และความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกั 
(เหลก็ ทองแดง สงักะส ีและแมงกานีส) พบวา่ ปริมาณธาตอุาหาร และความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกั ไม่มีความ
แตกตา่งกนัระหวา่งสถานีศกึษาที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แตพ่บความแตกตา่งระหวา่งช่วงเวลาการจดัวาง
ปะการังเทียมที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งจากการศึกษาท าให้คาดการณ์ได้ว่าปะการังเทียมไม่ได้เป็น
ตวัการท่ีท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงของปริมาณธาตอุาหาร และความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกั 
 

ค าส าคัญ : คณุภาพน า้, ธาตอุาหาร, โลหะหนกั, ปะการังเทียม  
 

Abstract 
 The study aims to measure water qualities before and after artificial reef deployment at Koh Lan, 
Chonburi province. Water samples were collected before (June 2015) and after (September 2016 and 
June 2017) the deployment from seven stations. Results showed that water qualities were within the 
standard values set by the Pollution Control Department except for pH values in September of 2016 which 
were higher than the standard. Nutrients (Ammonia, Nitrite, Nitrate and Phosphate) and the trace elements 
(Fe, Cu, Zn and Mn) concentration are not significantly different statistically between the stations (p>0.05) 
but significantly different between time of deployment (p<0.05). These findings might be able to interpret 
that deployment of artificial reefs did not affected the change on nutrient and trace element concentration 
in the area. 
 

Keywords : Water Quality, Nutrients, Trace elements, Artificial reef 
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บทน า 

 ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารจ าพวกโปรตีนที่ใหญ่ที่สดุ จากอดีตที่มนษุย์เราน ามาใช้บริโภคน้อยกว่าสตัว์บก 
แต่เมื่อประชากรของโลกเพิ่มมากขึน้ อาหารที่ได้รับจากสตัว์บกย่อมไม่เพียงพอ ท าให้มีการจับสตัว์น า้ขึน้มาใช้
ประโยชน์มากขึน้จนเกิดศกัยภาพการผลิต (สนัติ สงัข์ทอง , 2535) ท าให้ในปัจจุบนัเกิดปัญหาทรัพยากรสตัว์น า้ถูก
ท าลายเป็นจ านวนมาก ในช่วงเวลาที่ผา่นมาหนว่ยงานทางภาครัฐที่เก่ียวข้องได้พยายามหาทางแก้ไขและหาแนวทาง
ในการฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น า้และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในทะเลหลายแนวทาง หนึ่งในวิธีการดังกล่าวคือ  
การจัดวางปะการังเทียมเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยจัดสร้างขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2521 ซึ่งเป็น 
การทดลองสร้างที่จงัหวดัระยอง เรียกวา่ “มีนนิเวศน์” โดยเลอืกใช้วสัดเุหลอืใช้ที่หาได้ง่ายในบริเวณนัน้ และมีราคาถกู 
เช่น ยางรถยนต์ หิน ไม้ และแท่งคอนกรีตรูปทรงกลม น ามาประกอบรวมกัน และวิธีการที่ได้ศึกษาจากรายงานทาง
วิชาการของต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและ
สิง่มีชีวิตวยัออ่นตา่งชนิด เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสิง่มีชีวิตจ าพวกสตัว์เกาะติด  
 นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์เพื่อการฟืน้ฟทูรัพยากรแล้ว ปะการังเทียมยงัมีวตัถปุระสงค์ในการจดัวางเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวด าน า้ และป้องกันระบบนิเวศทางทะเล และชายฝ่ัง โดยในปี 2558 มีการจัดสร้างด้วยวัสดุขนาด
1.5x1.5x1.5 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จ านวน 8 กอง ล้อมรอบตัวเรือมัตโพน บริเวณหน้าหาดนวล เกาะล้าน  
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2551) ซึ่งจากการศึกษาของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2558; 2559) 
พบว่านกัท่องเที่ยวด าน า้มีความพึงพอใจในการมาด าน า้บริเวณปะการังเทียม และเรือมตัโพน ซึ่งนกัท่องเที่ยวด าน า้
สว่นใหญ่ยงัเห็นด้วยกบัการมจีดุด าน า้ที่สร้างจากมนษุย์เชน่เดยีวกบัปะการังเทียม และเรือมตัโพน อยา่งไรก็ตามข้อมลู
การศกึษาด้านคณุภาพน า้ที่อาจเกิดการเปลีย่นแปลงจากการจดัวางปะการังเทียมยงัมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ดงันัน้การศึกษา
นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคณุภาพน า้ในช่วงก่อน และหลงัการจดัวางปะการังเทียม บริเวณ
เรือมตัโพน เกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ 
 

วิธีการ 
พืน้ท่ีท าการศกึษา 
 เรือมตัโพน และปะการังเทียมคอนกรีตทรงลกูบาศก์ขนาด 1.5x1.5x1.5 ลกูบาศก์เมตร จ านวนทัง้หมด 8 กอง 
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้บริเวณหน้าหาดนวล เกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ ที่พิกดั ละติจูด 12 องศา 53.813 ลิปดาเหนื อ 
และ ลองจิจดู 100 องศา 47.018 ลปิดาตะวนัออก ที่ระดบัความลกึ 23 เมตร (ภาพท่ี 1) 
อปุกรณ์ 

1. ขวดเก็บตวัอยา่งน า้ (ปริมาตร 2 ลติร) 
2. อปุกรณ์ตรวจวดัคณุภาพน า้เบือ้งต้น 
3. ถงัอากาศ และอปุกรณ์ด าน า้ลกึ 
4.   เคร่ืองมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ Atomic Absorption Spectroscopy และ UV-VIS   
      Spectrometer 
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ภาพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษาเรือมตัโพน เกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ (ที่มา: googleearth)  
 (1: กราบซ้ายเรือ 2: กราบขวาเรือ 3: ภายในตัวเรือ 4: นอกตัวเรือ 5: ท้ายเรือ 6: หน้าเรือ และ  

7: ผิวน า้เหนือเรือ) 
 

วิธีการ และระยะเวลา 
ท าการศึกษา 3 ครัง้ ได้แก่ ก่อนการจัดวางปะการังเทียม (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558) 1 ปีหลงัการจัด 

วางปะการังเทียม (เดือนกันยายน พ.ศ.2559) และ 2 ปี หลงัการจัดวางปะการังเทียม (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560)  
เก็บตวัอย่างน า้ใช้วิธีการด าน า้ลกึ (SCUBA diving) โดยเก็บบริเวณเหนือพืน้ท้องทะเลบริเวณเรือ 4 จุด (1, 2, 5, 6) 
กลางน า้สถานีภายในตวัเรือ (3) นอกตวัเรือ (4) จ านวน 2 จดุ และผิวน า้เหนือเรือ (7) 1 จดุ ท าการตรวจวดัพารามิเตอร์
ดงัใน ตารางที่ 1 

 

  
 

ภาพที่ 2 การเก็บตวัอยา่ง และการตรวจวดัในพืน้ท่ี 
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ตารางที่ 1 พารามเิตอร์ เคร่ืองมอื และวิธีการตรวจวดั 
พารามิเตอร์ เคร่ืองมือ วิธีการตรวจวดั 

อณุหภมูิ Thermometer ตรวจวดัในพืน้ท่ี 
ความเค็ม Refractometer ตรวจวดัในพืน้ท่ี 
ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) Multimeter ตรวจวดัในพืน้ท่ี 
ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ (DO) Multimeter ตรวจวดัในพืน้ท่ี 
การน าไฟฟ้า Multimeter ตรวจวดัในพืน้ท่ี 

ปริมาณของแข็งละลายน า้ (TDS) Multimeter ตรวจวดัในพืน้ท่ี 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) ขวดเก็บตวัอยา่งน า้ กรองผา่นกระดาษกรอง 
ปริมาณแอมโมเนีย ขวดเก็บตวัอยา่งน า้ ห้องปฏิบตัิการ 
ปริมาณไนไตรท ขวดเก็บตวัอยา่งน า้ ห้องปฏิบตัิการ 
ปริมาณไนเตรท ขวดเก็บตวัอยา่งน า้ ห้องปฏิบตัิการ 
ปริมาณฟอสเฟต ขวดเก็บตวัอยา่งน า้ ห้องปฏิบตัิการ 
ปริมาณโลหะหนกั 
(Fe Cu Zn และ Mn) 

ขวดเก็บตวัอยา่งน า้ ห้องปฏิบตัิการ 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 การศึกษานีใ้ช้สถิติในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน เพื่อทดสอบ  
ความแตกตา่งระหวา่งสถานี และรวมถึงความแตกตา่งระหวา่งช่วงเวลาของการศกึษา  

ผลและอภปิราย 
ผลการศกึษาคณุภาพน า้ทัว่ไป 

 จากผลการศกึษาคณุภาพน า้ในช่วงก่อน และหลงัวางปะการังเทียมคอนกรีตรูปลกูบาศก์ 1 และ 2 ปี พบว่า 
คณุภาพน า้ทัว่ไปมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทัง้นีใ้นช่วง 2 ปีหลงัการวางปะการังเทียม พบค่าความเป็นกรด -ด่างสงูกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และช่วงหลงัการจดัวางปะการังเทียมมีปริมาณของแข็งแขวนลอยสงูขึน้ ทัง้นีก้ารจดัวางปะการังเทียม
อาจสง่ผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสน า้ ท าให้มีการฟุ้ งกระจายของตะกอนบริเวณเหนือพืน้ท้องทะเล สอดคล้องกับ
การศกึษาของ จิตราภรณ์ ฟักโสภา และคณะ (2560) พบว่า อนภุาคดินตะกอนบริเวณแหลง่ด าน า้ปะการังเทียมและ
เรือจมมัตโพน ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ขนาดอนุภาคของดินตะกอนส่วนใหญ่มีขนาด 125-250 µm  
(ทรายละเอียด: Fine sand) ท าให้เกิดการฟุ้ งกระจายในมวลน า้ได้ง่าย (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ คา่มาตรฐาน และคา่เฉลีย่±คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พารามิเตอร์ 

ค่ามาตรฐาน* 
(กรมควบคุม

มลพิษ) 

ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนวางปะการัง

เทียม 
หลังวางปะการัง

เทียม 1 ปี 
หลังวางปะการัง

เทียม 2 ปี 
อณุหภมูิ (ºC) - 30.00 29.50 30.40 

ความเค็ม (ppt) - 32.00 31.00 28.50 

ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 7.0-8.5 8.13±0.02 7.99±0.42 8.56**±0.01 

ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ 
(mg/L) 

≥4 5.21±0.53 6.55±0.27 6.47±0.44 

การน าไฟฟ้า (mS/cm) - 13.21±0.11 10.32±0.21 14.33±0.13 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(TDS) (mg/L) 

- 6.98±0.07 5.76±0.15 8.05±0.02 

ปริมาณของแข็งละลายน า้ 
(TSS) (mg/L) 

- 18.45±4.53 21.27±2.84 28.88±7.49 

*คา่มาตรฐาน : คา่มาตรฐานกรมควบคมุมลพษิ พ.ศ.2560 
**คา่สงูเกินกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) 
 

ผลการศกึษาปริมาณธาตอุาหาร 
 จากผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารในช่วงก่อน และหลงัวางปะการังเทียมคอนกรีตรูปลกูบาศก์ พบว่า 
ปริมาณแอมโมเนีย และปริมาณไนไตรทถกูพบมากในช่วงก่อนการวางปะการังเทียม ในขณะท่ีปริมาณไนเตรทพบมาก
ในช่วง 1 ปีหลงัการวางปะการังเทียม และปริมาณฟอสเฟตพบมากในช่วง 2 ปีหลงัการวางปะการังเทียม เมื่อท าการ
เปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในช่วงก่อน และหลงัวางปะการัง ที่ตรวจพบบริเวณจุดเรือกบัจุดผิวน า้เหนือเรือ พบว่า 
ปริมาณธาตอุาหาร มีคา่ใกล้เคียงกนั ท าให้คาดการณ์ได้วา่ความเข้มข้นที่ตรวจพบเป็นค่าจากพืน้ที่ศึกษาไม่ได้มีผลจากการ
จดัวางปะการังเทียม  
 จากการศึกษาในอดีตพบว่าปริมาณธาตอุาหารมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดย Walker et.al. (2007) 
กล่าวว่าบริเวณปะการังเทียมเป็นแหล่งอาหารของผู้บริโภคขัน้สงูในห่วงโซ่อาหาร และเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัให้กับ  
สตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั รวมทัง้เป็นแหลง่ที่อยู่ที่มีลกัษณะซบัซ้อนเพื่อหลบภยัของปลา สอดคล้องกบัการศึกษาของ  
รังสวิฒุิ แก้วแสง และคณะ (2560) ซึง่พบปลาบริเวณปะการังเทียม และเรือมตัโพน ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 
ทัง้หมด 8 วงศ์ 13 ชนิด ดงันัน้ปะการังเทียมจึงเป็นตวัเพิ่มแหลง่ที่อยู่อาศยัของปลา เมื่อมีปลาเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
พืน้ท่ีมากยอ่มอาจท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงของปริมาณธาตอุาหาร ทัง้นีส้ตัว์น า้มีการหายใจโดยการใช้ออกซิเจน แล้ว
ปล่อยของเสียออกมาในรูปของสารประกอบไนโตรเจน โดยแบคทีเรียจะใช้ออกซิเจนในการเปลี่ยนรูปสารประกอบ 
(ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3 ความเข้มข้นของปริมาณธาตอุาหารในช่วงก่อน-หลงัจดัวางปะการังเทียม บริเวณจดุเรือ และผิวน า้เหนือเรือ 

การทดสอบคา่ทางสถิติเพื่อทดสอบ One way ANOVA 
 

 จากการทดสอบคา่ทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกตา่งของปริมาณธาตอุาหาร (แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท 
และฟอสเฟต) พบวา่ ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งสถานีส ารวจในสว่นของปริมาณธาตอุาหาร
ประเภทแอมโมเนีย (F=0.438; df=6,14; p>0.05) ไนไตรท (F=0.791;df=6,14; p>0.05) ไนเตรท (F=1.112; 
df=6,14; p>0.05) และฟอสเฟต (F=0.440; df=6,14; p>0.05) แตม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่าง
ช่วงเวลาในสว่นของปริมาณแอมโมเนีย (F=8.039; df=2,18; p<0.05) ไนไตรท (F=6.06; df=2,18; p<0.05) ไนเตรท 
(F=6.594; df=2,18; p<0.05) และฟอสเฟต (F=13.573; df=2,18; p<0.05)  
ผลการศกึษาปริมาณโลหะหนกั 
 จากผลการศึกษาความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนักระหว่างช่วงเวลาก่อน และหลงัวางปะการังเทียม
คอนกรีตรูปลกูบาศก์ พบวา่ ความเข้มข้นของปริมาณเหลก็มีคา่สงูในช่วงก่อนการวางปะการังเทียม สว่นความเข้มข้น
ของสงักะส ีและทองแดงถกูพบคา่สงูในช่วง 1 ปีหลงัวางปะการังเทียม ในขณะท่ีความเข้มของแมงกานีส มีคา่สงูในช่วง 
2 ปี หลงัการวางปะการังเทียม ทัง้นีเ้มื่อท าการเปรียบเทียบความเข้มข้นของเหล็ก สงักะสี ทองแดง และแมงกานีส ที่
ตรวจพบในช่วงก่อน และหลงัวางปะการังเทียมบริเวณจุดเรือกับจุดผิวน า้เหนือเรือ พบว่า ความเข้มข้นของปริมาณ
เหลก็ สงักะส ีทองแดง และแมงกานีสมีคา่ใกล้เคียงกนั ท าให้คาดการณ์ได้ว่าความเข้มข้นที่ตรวจพบเป็นค่าจากพืน้ที่
ศกึษาไมไ่ด้มีผลจากการจดัวางปะการังเทียม ในขณะที่ความเข้มข้นของทองแดงพบค่าสงูสดุบริเวณภายในพืน้ที่รอบ
เรือมตัโพนซึง่อยูใ่กล้เคียงกบักองปะการังเทียม ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ รุจิรา สขุแสงจนัทร์ และคณะ (2561) ที่
ระบวุ่าความเข้มข้นของปริมาณทองแดงที่ตรวจพบอาจมีสาเหตมุาจากการผุกร่อนของสายไฟ แผงวงจรไฟฟ้า และ
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ภายในตวัเรือ (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 4 ความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกัในน า้ช่วงก่อน-หลงัจดัวางปะการังเทียม บริเวณจดุเรือ  
 และผิวน า้เหนือเรือ 
 

การทดสอบคา่ทางสถิติเพื่อทดสอบ One way ANOVA 
 จากการทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกั (เหล็ก สงักะส ี
ทองแดง และแมงกานีส) ระหว่างสถานีส ารวจ พบว่า ความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกัไม่มีค่าแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระหว่างสถานี ในสว่นของความเข้มข้นของปริมาณเหล็ก (F=0.388; df=6,14; p>0.05) ทองแดง 
(F=0.452; df=6,14; p>0.05) สงักะสี (F=0.596; df=6,14; p>0.05) และแมงกานีส (F=0.037; df=6,14; p>0.05) 
แตม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งช่วงเวลา ในสว่นของความเข้มข้นของปริมาณเหล็ก (F=14.755; 
df=2,18; p<0.05) ทองแดง (F=9.271; df=2,18; p<0.05) สงักะสี (F=3.708; df=2,18; p<0.05) และแมงกานีส  
(F=346.19; df=2,18; p<0.05)  
 

บทสรุปและอภปิราย 
จากการศกึษาคณุภาพน า้ในช่วงก่อน และหลงัวางปะการังเทียม (เดือนมิถนุายน พ.ศ.2558 เดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2559 และเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560) พบว่า คณุภาพน า้ทัว่ไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าความเป็นกรด -
ด่างในในช่วง 2 ปี หลงัการจดัวางปะการังเทียม สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคมุมลพิษ (2560) ในสว่นของ
ปริมาณธาตุอาหาร (แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และฟอสเฟต) และความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนัก (เหล็ก 
ทองแดง สงักะสี และแมงกานีส) ในช่วงก่อน และหลงัวางปะการังเทียม พบว่า ปริมาณธาตอุาหาร และความเข้มข้น
ของปริมาณโลหะหนกั ไมม่ีความแตกตา่งกนัระหวา่งสถานี (p>0.05) แตม่ีความแตกต่างกนัระหว่างช่วงเวลาของการ
จดัวางปะการัง (p<0.05)  

จากการศึกษาท าให้คาดการณ์ว่าการจดัวางปะการังเทียมอาจส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสน า้ ท าให้มี
การฟุ้ งกระจายของตะกอนบริเวณเหนือพืน้ท้องทะเล ส่งผลให้พบปริมาณของแข็งแขวนลอยเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งการจัด  
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วางปะการังเทียมไมไ่ด้เป็นตวัที่ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงของปริมาณธาตอุาหาร และปริมาณโลหะหนกั ทัง้นีรู้ปแบบ
ของปะการังเทียมทรงลกูบาศก์มีลกัษณะโปร่ง ความซบัซ้อนของโครงสร้างน้อย กระแสน า้ไหลผา่นได้ดี จึงท าให้ไม่เกิด
การสะสมของปริมาณธาตอุาหาร และความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนกัในบริเวณที่ท าการศกึษา 
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TF001R 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตไฮโดรไลตกิเอนไซม์จากเชือ้แอคตโินมัยซีท 
BPG2-1   ที่แยกได้จากดนิตะกอนป่าชายเลนเพื่อใช้ในการบ าบัดน า้เสีย 

 Optimization of culture conditions for hydrolytic enzymes from Actinomycete  
BPG2-1 isolated from mangrove sediment for wastewater treatment 

 

พฒัน ศิลปชยั1, จิรัชญา วเิศษสทุธ์ิ2, และ จนัทร์จรัส วฒันะโชติ1,* 
Pattana Sillapachai1, Jiratchaya Wisetsut2 and Janjarus Watanachote1,* 

1สถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา 
2สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมส าหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์จาก  

เชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 ส าหรับน าไปประยกุต์ใช้ด้านการบ าบดัน า้เสีย โดยเลีย้งเชือ้ในอาหารเหลว 5 สตูร ได้แก่ 
ISP2, ISP3, CMC, SS และ OYC คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 6.2 ความเค็ม 17 พีพีที บ่มอณุหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 7 วนั น าสว่นน า้เลีย้งวดักิจกรรมของเอนไซม์ พบวา่เมื่อเลีย้งด้วยอาหารสตูร ISP2 ให้กิจกรรมของอะไมเลส และ
เซลลเูลส (3.04±0.18)x10-2 และ (2.14±0.18)x10-2 ยนูิตตอ่มิลลลิติร นอกจากนีพ้บว่าเชือ้ยงัให้กิจกรรมของโปรติเอส
และไลโซไซม์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์ ที่ค่าความเป็นกรด -ด่าง 3 ระดบั ได้แก่ 
4.0±0.5, 6.2±0.5 และ 10.0±0.5 และความเค็ม 3 ระดบั ได้แก่ 0, 17 และ 35 พีพีที ให้กิจกรรมของอะไมเลสและ 
เซลลเูลสได้ดีที่สดุที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 10.0±0.5 ความเค็ม 35 พีพีที และให้กิจกรรมของโปรติเอสและไลโซไซม์ 
ดีที่สดุที่คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 10.0±0.5 ความเค็ม 17 พีพีที ซึง่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

ค าส าคัญ : แอคติโนมยัซีท, ไฮโดรไลติกเอนไซม์, ดินตะกอนป่าชายเลน 
 

Abstract 
This research aims to study the optimal conditions for the production of hydrolytic enzymes from 

Actinomycete isolate BPG2-1 for wastewater treatment. The actinomycete was cultured in ISP2, ISP3, 
CMC, SS and OYC mediums (pH 6.2) at 30°C and 17 ppt salinity for 7 days. Then, culture supernatants 
were assayed for hydrolytic enzyme activity. The results showed that ISP2 medium produce the highest 
hydrolytic enzyme activity. The activities of amylase and cellulase were 3.04±0.18 and 2.14±0.18 Unit/ml. 
In addition, protease and lysozyme activities were also detected. The ISP2 culture conditions were 
optimized at 3 levels of pH (4.0±0.5, 6.2±0.5 and 10.0±0.5) and 3 levels of salinity (0, 17 and 35 ppt). 
Maximum production of amylase and cellulose was found at pH 10.0±0.5 and salinity 35 ppt. while those 
for protease and lysozyme were pH 10.0±0.5 and salinity 17 ppt. Each treatment of enzyme activity was 
significantly different (p<0.05). 
Keywords : Actinomycete, Hydrolytic enzyme, Mangrove sediment 
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บทน า 

แอคติโนมัยซีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะสัณฐานวิทยาคล้ายเชือ้ราพบได้มากในสิ่งแวดล้อม
แพร่กระจายในพืช ดิน มลูสตัว์ รวมทัง้ในทะเล บริเวณชายฝ่ังน า้ตืน้ ในตะกอนดินชายฝ่ัง หรือในฟองน า้ทะเล เป็นต้น 
(รัตนาภรณ์ ศรีวิบลูย์ และจนัทร์จรัส วฒันะโชติ, 2558) สามารถเจริญได้ในสิง่แวดล้อมที่มีสภาวะรุนแรง เช่น สภาวะที่มี
ความเค็มสงู ความเป็นกรด-ดา่งสงู การเปลีย่นแปลงของอณุหภมูิ และเจริญได้ในสภาวะแห้งแล้ง (Mohammadipanah 
and Wink, 2016) ระบบบ าบดัน า้เสียทางชีวภาพเป็นระบบที่ได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย โดยมีปัจจยัส าคญัคือ
จลุนิทรีย์ ซึง่ท าหน้าที่ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ในน า้เสีย โดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบบ าบดัน า้เสีย
มักมีประสิทธิภาพไม่สูงพอที่จะบ าบัดน า้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือบางกรณีอาจจะมีปริมาณจุลินทรีย์ไม่  
เพียงพอที่จะบ าบดัน า้เสยีเหลา่นัน้ จึงต้องเติมจลุนิทรีย์ให้กบัระบบ (พรชนก วงศ์ผดุงเกียรติ, 2553) ซึ่งแอคติโนมยัซีทก็
เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่สามารถบ าบดัน า้เสยีได้ เพราะเอนไซม์ชนิดตา่งๆ ที่แอคติโนมยัซีทผลิตขึน้นัน้มีความหลากหลาย
สงู เนื่องจากแอคติโนมยัซีทเป็นผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เก่ียวข้องกับการย่อยสลายซากพืชซากสตัว์ หรือย่อยสลาย
วสัดทุางการเกษตร (จามจุรี เกตุบวัขาว และคณะ, 2555) ได้แก่ ไซลาเนส, เซลลเูลส, อะไมเลส และไคติเนส เป็นต้น  
(ก่ิงจนัทร์ มะลซ้ิอน, 2555)  

งานวิจยันีจ้ึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์จากเชือ้แอคติโนมยัซีทที่แยกได้จาก
ตะกอนดินป่าชายเลน ทัง้นีเ้พื่อจะได้ทราบถึงกิจกรรมของเอนไซม์ และข้อมลูที่ได้จากงานวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางในการ
น าเชือ้แอคติโนมยัซีทไปประยกุต์ใช้กบัการบ าบดัน า้เสยีได้ตอ่ไป 
 

วิธีการ 
1. การเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซีท 
 1.1 เชือ้แอคติโนมยัซีท 

เชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 ที่น ามาศึกษาได้จากการเก็บตวัอย่างดินตะกอนป่าชายเลนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โดยเก็บเฉพาะส่วนผิวหน้าดินใส่ในถุงพลาสติกที่ปลอดเชือ้ จากนัน้แช่เย็นและน ากลบัมาที่ห้องปฏิบตัิการสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยับรูพา การคดัแยกเชือ้แอคติโนมยัซีทท าได้โดยอบตวัอยา่งดินที่ 55 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30 นาที จากนัน้น าตวัอยา่งดินละลายในสารละลาย NaCl ความเข้มข้นร้อยละ 0.85 ด้วยวิธี Ten-fold serial 
dilutions และเกลีย่กระจายบน่อาหารเลีย้งเชือ้ ISP2 บม่ที่อณุหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั เมื่อครบก าหนด
เลือกโคโลนีเดี่ยวเก็บในอาหารเลีย้งเชือ้ที่ผสมกลีเซอรอลความเข้มข้นร้อยละ 20 ที่อุณหภูมิ –40 องศาเซลเซียส  
(จนัทร์จรัส วฒันะโชติ และคณะ, 2559) 

1.2 การศกึษาอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญและการผลติเอนไซม์ 
น าเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 จ านวน 1 ลปู เลีย้งในอาหารเหลว 5 ชนิด ได้แก่ ISP2 (Yeast extract 4 

กรัม/ลิตร, Malt extract 10 กรัม/ลิตร และ Dextrose 4 กรัม/ลิตร), ISP3 (Oatmeal 10 กรัม/ลิตร), CMC 
(Carboxymethyl cellulose 1 กรัม/ลิตร), SS (Soluble starch 10 กรัม/ลิตร) และ OYC (Oat meal 10 กรัม/ลิตร, 
Yeast extract 4 กรัม/ลิตร และ Carboxymethyl cellulose 2 กรัม/ลิตร) ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ความเค็ม 17 พีพีที  
คา่ความเป็นกรด–ดา่ง 6.2±0.5 บม่ที่อณุหภมูิ 30 องศาเซลเซียส ในตู้บ่มเชือ้ที่มีอตัราการเขย่า 110 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 7 วนั (จนัทร์จรัส วฒันะโชติ และคณะ, 2560) เมื่อครบก าหนดกรองน า้เลีย้งเชือ้ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 และ
วิเคราะห์กิจกรรมของ ไฮโดรไลติกเอนไซม์ทนัที เพื่อคดัเลือกเชือ้และอาหารที่เหมาะสมส าหรับการเจริญและการผลิต
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เอนไซม์ เพื่อใช้เป็นอาหารส าหรับการทดลองขัน้ต่อไป โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design: CRD) 

1.3 ก า รศึ กษาผลของค่ า คว าม เ ป็นก รด –ด่ า ง และความ เค็ ม ต่ อ กิ จก ร รมของ เ อน ไซ ม์ ขอ ง 
เชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 

น าเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 จ านวน 1 ลปู เลีย้งในอาหาร ISP2 ที่มีคา่ความเป็นกรด–ดา่ง 3 ระดบั คือ 
4.0±0.5, 6.2±0.5 และ 10.0±0.5 คา่ความเค็มทีแ่ตกตา่งกนั 3 ระดบั 0, 17 และ 35 พีพีที โดยใช้แผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล (Factorial design) บม่ที่อณุหภมูิ 30 องศาเซลเซยีส ในตู้บม่เชือ้ที่มีอตัราการเขยา่ 110 รอบตอ่นาที เป็น
เวลา 7 วนั เมื่อครบก าหนดกรองน า้เลีย้งเชือ้ที่ได้ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 วดัคา่ความเป็นกรด-ดา่งในน า้เลีย้งเชือ้หลงั
ผา่นการกรอง และวิเคราะห์กิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ทนัที  
2. การศกึษากิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ 

2.1 กิจกรรมของอะไมเลสและเซลลเูลส (Amylase and Cellulase activity) 
 สารสบัสเตรทส าหรับทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสใช้ Soluble starch (Carlo Erba, Italy) เข้มข้น
ร้อยละ 1 และกิจกรรมของเอนไซม์เซลลเูลสใช้ Carboxymethyl cellulose (CMC, Sigma-Aldrich: USA) เข้มข้น 
ร้อยละ 0.1 การตรวจวดักิจกรรมของเอนไซม์ท าได้โดยปิเปตสารละลายสบัสเตรท 800 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดก้น
แหลมขนาด 1.5 มิลลิลิตร จากนัน้ปิเปตสารละลายตวัอย่าง  200 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากนั บ่มที่อุณหภมูิ 25±0.5 
องศาเซลเซียส 30 นาทีหยุดปฏิกิริยาด้วยการต้มในน า้เดือดเป็นเวลา 5 นาที จากนัน้น าสารตัวอย่างดังกล่าววัด
ปริมาณน า้ตาลรีดิวซ์ที่เกิดขึน้ด้วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) โดยปิเปตสารที่หยดุกิจกรรมของเอนไซม์ปริมาตร 
60 ไมโครลิตร ผสมกบัสารละลาย DNS ปริมาตร  60 ไมโครลิตร บ่มที่ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที วดัค่า 
การดดูกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร (Wood and Bhat, 1988) ทนัที และน าค่าที่ได้ค านวณเป็นการผลิต
เอนไซม์ในหนว่ยยนูิต (Unit/ml) 

กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสและเซลลูเลส 1 ยูนิต หมายถึง ปริมาณของเอนไซม์ที่ท าให้เกิด 1  
ไมโครโมลของ reducing sugar จากการยอ่ยสบัเสตรท ในเวลา 1 นาที ภายใต้สภาวะที่ก าหนด 

2.2 กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส (Protease activity) 
สารสบัสเตรทส าหรับทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีนเอสใช้นมขาดมนัเนย (Skim milk, Difco: USA) 

ความเข้มข้นร้อยละ 5 วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โดยปิเปตสารตวัอย่าง 50 ไมโครลิตร ผสมกับสบัสเตรท 150 
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 30 นาที เมื่อครบก าหนดวดัค่าความขุ่นที่ 600 นาโนเมตร และบนัทึก
ลกัษณะการตกตะกอนของสบัสเตรท โดยที่ค่าการดูดกลืนแสงของนมขาดมนัเนยเร่ิมต้นเป็น 1.9546 คิดเป็นร้อยละ 
100 การลดลงของค่าการดดูกลืนแสงแสดงถึงกิจกรรมของเอนไซม์ดดัแปลงจากวีธีของ Anson (Anson, 1938) และ 
น าคา่ที่ได้ค านวณเป็นการผลติเอนไซม์ในหนว่ยยนูิต (Unit/ml) 

กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส 1 ยนูิต หมายถึง ความสามารถของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลาย
สบัสเตรต 1 ไมโครโมล ในเวลา 1 นาทีภายใต้สภาวะที่ก าหนด 

2.3 กิจกรรมของไลโซไซม์ (Lysozyme activity) 
2.3.1 การเตรียมสารละลายเชือ้ส าหรับทดสอบกิจกรรมของไลโซไซม์ท าได้โดยน าเชื อ้ Micrococcus 

lysodeilticus ละลายใน Phosphate Buffer Saline (PBS) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 6.24 น าไป
วดัคา่การดดูกลนืแสงที่ 450 นาโนเมตร ให้อยูใ่นช่วง 0.6-0.7 
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2.3.2 การทดสอบกิจกรรมของไลโซไซม์ท าได้โดยปิเปตสารละลายตัวอย่าง 10 ไมโครลิตร ผสมกับ
สารละลายเชือ้ M. lysodeilticus 150 ไมโครลิตร ในไมโครเวลเพลท บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 30 นาที  
เมื่อครบก าหนดวดัค่าการดดูกลืนแสงที่ 450 นาโนเมตร โดยที่ค่าการลดลงของค่าการดูดกลืนแสงแสดงถึงกิจกรรม
ของไลโซไซม์ดดัแปลงจากวีธีของ Shugar (Shugar, 1952) และน าค่าที่ได้ค านวณเป็นการผลิตเอนไซม์ในหน่วยยนูิต 
(Unit/ml) 

กิจกรรมของไลโซไซม์ 1 ยนูิต หมายถึง ความสามารถของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาการยอ่ยสลายสบัสเตรต 
1 ไมโครโมล ในเวลา 1 นาทีภายใต้สภาวะที่ก าหนด 
3. การวเิคราะห์ข้อมลู 

น าผลการศึกษากิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s multiple rang test ที่ระดบัความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม R version 3.4.2 (Ihaka and Gentleman, 1996) 
 

ผลและอภปิราย  
1. ผลการศกึษาอาหารที่เหมาะสมส าหรับการเจริญและการผลติเอนไซม์ 

1.1 ผลของกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสและเซลลเูลสในอาหาร 5 สตูร 
จากการเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 พบว่ามีความสามารถในการผลิตเอนไซม์อะไมเลส (ภาพที่ 1-1) 

และเซลลเูลส (ภาพที่ 1-2) โดยที่เชือ้ BPG2-1 ที่เลีย้งในอาหารสตูร ISP2 แสดงค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลส
และเซลลูเลสได้ดีที่สุด โดยมีกิจกรรมของเอนไซม์คือ (3.04±0.18)x10-2 และ (2.14±0.18)x10-2 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดบั ซึง่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัอาหารสตูรตา่งๆ (p<0.05)  

1.2 ผลของกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในอาหาร 5 สตูร 
จากการเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 พบว่ามีความสามารถในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส (ภาพที่ 2-1) 

โดยที่แอคติโนมยัซีท BPG2-1 ที่เลีย้งในอาหารสตูร ISP2 แสดงคา่การท างานของเอนไซม์โปรติเอสที่สดุ โดยมีกิจกรรม
ของเอนไซม์คือ (8.28±3.75)x10-2 ยนูิตต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบั
เชือ้แอคติโนมยัซีทในอาหารสตูรตา่งๆ ท่ีน ามาศกึษา (p<0.05)  

1.3 ผลของกิจกรรมของไลโซไซม์ในอาหาร 5 สตูร 
จากการเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 พบว่ามีความสามารถในการผลิตไลโซไซม์ในอาหารสตูร CMC, 

ISP2 และ ISP3 แต่ไม่สามารถผลิตไลโซไซม์เมื่อเลีย้งในอาหารสตูร OYC และ SS (ภาพที่ 2-2) โดยอาหารที่ใช้เลีย้ง
สตูร CMC, ISP2 และ ISP3 แสดงค่าการท างานของไลโซไซม์โดยมีกิจกรรมของเอนไซม์คือ (68.31±20.49)x10-2, 
(65.60±3.64)x10-2 และ (68.69±14.32)x10-2 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัอาหารสตูร OYC และ SS ที่น ามาศกึษา (p<0.05)  

 
 
 
 
 

 



 

 

425 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่1 กิจกรรมของอะไมเลส(1-1) เซลลเูลส (1-2) ในอาหารแตกตา่งกนั 5 สตูร ได้แก่ CMC, ISP2,  
 ISP3, OYC และ SS 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กิจกรรมของโปรติเอส(2-1) ไลโซไซม์(1-2) ในอาหารแตกตา่งกนั 5 สตูร ได้แก่ CMC, ISP2,  
 ISP3, OYC และ SS 
 
2. ผลก า รศึ ก ษ า ค่ า ค ว า ม เ ป็ นก ร ด –ด่ า ง แ ล ะ ค ว า ม เ ค็ ม ต่ อ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง เ อน ไ ซ ม์ ข อ ง เ ชื ้อ 
แอคติโนมยัซีท BPG2-1 

2.1 ผลของกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสและเซลลเูลสในคา่ความเป็นกรด–ดา่งและความเค็ม 
จากการเลีย้งเชือ้แอคติโนมัยซีท BPG2-1 ในอาหารสูตร ISP2 พบว่าเชือ้มีความสามารถในการผลิต

เอนไซม์อะไมเลส (ตารางที่ 1) ในอาหารที่มีความเค็ม 35 พีพีที ค่าความเป็นกรด-ด่าง 10±0.5 ดีที่สดุ โดยมีกิจกรรม
ของเอนไซม์คือ (3.64±0.24)x10-2 ยนูิต/มิลลลิติร และพบวา่เชือ้สามารถผลติเอนไซม์เซลลเูลส (ตารางที่ 2) ในอาหารท่ี
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 10.0±0.5 ดีที่สดุ แต่ความเค็มของอาหารไม่ส่งผลต่อการผลิตเอนไซม์ โดยมีกิจกรรมของ
เอนไซม์คือ (2.29±0.39)x10-2 ยนูิต/มิลลลิติร ซึง่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตเิมื่อเปรียบเทียบกบัการเลีย้ง
เชือ้ในความเค็มและคา่ความเป็นกรด-ดา่งอื่นๆท่ีน ามาศกึษา (p<0.05)  

2.2 ผลของกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในคา่ความเป็นกรด–ดา่งและความเค็ม 
จากการเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 ในอาหารสตูร ISP2 พบว่าเชือ้สามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอส 

(ตารางที่ 3) ในอาหารที่มีความเค็ม 17 พีพีที ดีที่สดุ แต่ความค่าความเป็นกรด-ด่างของอาหารไม่สง่ผลต่อการผลิต
เอนไซม์ โดยมีกิจกรรมของเอนไซม์คือ (4.10±1.76)x10-2 ยนูิต/มิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกบัการเลีย้งเชือ้ในความเค็มและคา่ความเป็นกรด-ดา่งอื่นๆท่ีน ามาศกึษา (p<0.05) 

2.3 ผลของกิจกรรมของไลโซไซม์ในคา่ความเป็นกรด–ดา่งและความเค็ม 
จากการเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 ในอาหารสตูร ISP2 พบวา่เชือ้มีความสามารถในการผลติไลโซไซม์ 

(ตารางที่ 4) ในอาหารที่มีความเค็ม 17 พีพีที ค่าความเป็นกรด-ด่าง 10±0.5 ดี โดยมีกิจกรรมของเอนไซม์คือ 

1- 1-

2- 2-
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(128.30±11.67)x10-2 ยนูิต/มิลลลิติร ซึง่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัการเลีย้งเชือ้ใน
ความเค็มและคา่ความเป็นกรด-ดา่งอื่นๆท่ีน ามาศกึษา (p<0.05) 

2.4 ผลของคา่ความเป็นกรด-ดา่ง หลงัการเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซที BPG2-1 
จากการเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 ในอาหารสตูร ISP2 ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างแตกต่างกนั พบว่า

เชือ้แอคติโนมยัซีทสามารถปรับคา่ความเป็นกรด-ดา่งสงู ให้อยูใ่นสภาวะที่เป็นกลางได้ โดยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
จาก 4.0±0.5 เป็น 6.0 และ 10.0±0.5 เป็น 6.33±0.6 
 

ตารางที่ 1 ผลของคา่ความเป็นกรด-ดา่ง และความเค็ม ตอ่กิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส  
 

ความเค็ม (พีพที)ี 
กิจกรรมของเอนไซม์ ยนิูต/มิลลิลิตร ( x10-2) 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าเฉลี่ยแยกตาม

ความเค็ม 4.0±0.5 6.2±0.5 10.0±0.5 
0 2.68±0.05 2.77±0.06 3.15±0.21 2.87±0.24 b 
17 2.76±0.03 2.78±0.09 3.00±0.21 2.85±0.16 b 
35 2.82±0.06 2.92±0.09 3.64±0.24 3.13±0.41 a 

คา่เฉลีย่แยกตามคา่
ความเป็นกรด-ดา่ง 

2.75±0.07 b 2.82±0.10 b 3.26±0.35 a  

 

ตารางที่ 2 ผลของคา่ความเป็นกรด-ดา่ง และความเค็ม ตอ่กิจกรรมของเอนไซม์เซลลเูลส 
 

ความเค็ม (พีพที)ี 
กิจกรรมของเอนไซม์ ยนิูต/มิลลิลิตร ( x10-2) ค่าเฉลี่ยแยกตาม

ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
4.0±0.5 6.2±0.5 10.0±0.5 

0 2.24±0.11 2.17±0.18 2.99±0.37 2.15±0.13 a 
17 2.20±0.06 2.25±0.15 2.80±0.28 2.17±0.15 a 
35 2.02±0.10 2.10±0.12 2.75±0.32 2.85±0.30 a 

คา่เฉลีย่แยกตามคา่
ความเป็นกรด-ดา่ง 

2.46±0.45 b 2.42±0.33 b 2.29±0.39 a  
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ตารางที่ 3 ผลของคา่ความเป็นกรด-ดา่ง และความเค็ม ตอ่กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส 
 

ความเค็ม (พีพที)ี 
กิจกรรมของเอนไซม์ ยนิูต/มิลลิลิตร ( x10-2) ค่าเฉลี่ยแยกตาม

ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
4.0±0.5 6.2±0.5 10.0±0.5 

0 1.09±1.50 -0.27±1.86 2.08±1.47 0.96±1.74 b 
17 5.26±1.62 4.06±1.63 2.97±1.78 4.10±1.76a 
35 1.31±1.51 -0.91±2.64 1.86±2.34 0.75±2.30b 

คา่เฉลีย่แยกตามคา่
ความเป็นกรด-ดา่ง 

2.55±2.44 a 0.96±2.96 a 2.39±1.72 a  

 

ตารางที่ 4 ผลของคา่ความเป็นกรด-ดา่ง และความเค็ม ตอ่กิจกรรมของไลโซไซม์ 
 

ความเค็ม (พีพที)ี 
ยกูิจกรรมของเอนไซม์ ยนิูต/มิลลิลิตร ( x10-2) ค่าเฉลี่ยแยกตาม

ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
4.0±0.5 6.2±0.5 10.0±0.5 

0 19.93±2.41 24.54±4.54 24.51±5.80 22.99±4.51 b 
17 23.42±5.76 22.70±3.49 128.30±11.67 58.14±53.05 a 
35 31.76±6.47 18.94±6.17 28.49±5.52 26.40±51.42b 

คา่เฉลีย่แยกตามคา่
ความเป็นกรด-ดา่ง 

25.04±6.93 b 22.06±4.88 b 60.43±51.42 a  

  

จากการเลีย้งเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 พบว่าสามารถผลิตอะไมเลส, เซลลเูลส, โปรติเอส และไลโซไซม์ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Shah and Soni (2016) ท่ีพบว่าเชือ้แอคติโนมยัซีทท่ีแยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนมี
ศกัยภาพในการผลิตอะไมเลส, เซลลเูลส, โปรติเอส และสารปฏิชีวนะได้ อีกทัง้จากความสามารถของแอคติโนมยัซีท 
BPG2-1 ในการผลิตอะไมเลส และเซลลเูลส จึงมีโอกาสที่จะน าไปประยกุต์ใช้ในการบ าบดัน า้เสียจากโรงงานแป้งมนั 
หรือโรงงานที่มีวสัดเุหลอืทิง้เป็นแป้งหรือเซลลโูลสได้ ดงัเช่นงานวิจยัของ พฒัน ศิลปชยั และคณะ (2560) ท่ีได้ศึกษาการ
บ าบัดน า้เสียจากโรงงานแป้งมันด้วยเชือ้แอคติโนมัยซีท พบว่าแอคติโนมัยซีทสามารถลดค่ า Chemical Oxygen 
Demand (COD) และปรับค่าความเป็นกรดที่สงูในน า้เสียให้เป็นกลางได้ ทัง้นีเ้นื่องจากแอคติโนมยัซีทสามารถน า  
กรดแลคติกที่ละลายอยู่ในน า้เสียไปใช้เป็นแหล่งพลงังานเพื่อการเจริญเติบโต (Apinya และคณะ, 2015) และจาก
งานวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า แอคติโนมยัซีท BPG2-1 ท าให้โปรตีนในนมตกตะกอนหากน าไปใช้ในการบ าบดัน า้เสียจากโรงนม 
จึงมีความเป็นไปได้ที่กากตะกอนที่เกิดขึน้สามารถน ามาเป็นสว่นผสมในอาหารสตัว์ได้ และจากการผลติไลโซไซม์ของเชือ้
แอคติโนมยัซีท BPG2-1 นัน้สามารถน าไปพฒันาเพื่อการรักษาโรคที่เกิดในคน สตัว์ และพืชได้ อีกทัง้ความสามารถใน
การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์ในสภาวะความเค็มและค่าความเป็นกรด-ด่างสงู จึงอาจน าไปบ าบดัน า้เสียที่มีความเค็ม
หรือค่าความเป็นกรด-ด่างสงู เช่น น า้เสียจากโรงงานน า้ปลาหรือซีอิว้ เป็นต้น นอกจากนีม้ีรายงานการวิจัยของการน า 
แอคติโนมยัซีทไปใช้ในการบ าบดัน า้เสียที่มีโลหะได้ (El Sayed et al., 2015) ซึ่งก่อนน าเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1  
ไปประยุกต์ในด้านต่างๆ ควรทดลองเลีย้งเชือ้ในสภาวะที่ใกล้เคียงกบัสภาวะที่จะไปใช้งานจริง และตรวจสอบกิจกรรม
ของเอนไซม์ ซึง่จะได้มีการศกึษาและวิจยัตอ่ไป 
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บทสรุป 
 จากการศึกษากิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ของเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 ที่เลีย้งในอาหารสตูร ISP2 
ให้กิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ ได้แก่ อะไมเลส, เซลลเูลส, โปรติเอส และไลโซไซม์ และจากการศึกษาพบว่า  
ความเค็ม และคา่ความเป็นกรด-ด่าง มีผลต่อกิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ โดยพบว่าเชือ้แอคติโนมยัซีท BPG2-1 
ให้กิจกรรมของอะไมเลสและเซลลเูลสได้ดี เมื่อเลีย้งเชือ้ในอาหารที่มีคา่ความเค็ม 35 พีพีที และค่าความเป็นกรด-ด่าง 
10.0±0.5  
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การส ารวจแบคทีเรียท่ีย่อยน า้มันในเขตชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก 
Survey of oil-degrading marine bacteria in east coast of Thailand 
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บทคดัย่อ 
 การส ารวจหาแบคทีเรียที่สามารถใช้น า้มนัท่ีปะปนตามแนวชายฝ่ังทะเลเขตภาคตะวนัออก เพื่อประเมินการ
ปะปนของแบคทีเรียและสภาวะการปนเปื้อนน า้มนั โดยเก็บตวัอย่างตามแนวชายฝ่ังตัง้แต่จังหวดัฉะเชิงเทราจนถึง
ตราดจ านวน 62 ตัวอย่างมาเพาะเลีย้งในอาหารคัดเลือกที่มีน า้มัน พบว่าทุกตัวอย่างสามารถพบแบคทีเรียที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้น า้มนัหลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์ท่ีใช้แล้วได้ สามารถแยกให้เป็นเชือ้บริสทุธ์ิได้จ านวน 315 ไอโซเลต 
โดยสายพนัธุ์  Pseudomonas spp. เป็นสายพนัธุ์ที่พบในทุกตวัอย่างและมี 18 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพดีในการ 
ยอ่ยสลายน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ใช้แล้วได้ระหวา่ง 81.77– 90.47% การปะปนของแบคทีเรียที่มีประสทิธิภาพในการ
ย่อยน า้มนัในทะเลเขตภาคตะวนัออก แสดงให้เห็นว่าในสภาวะแวดล้อมยงัมีน า้มนัปนเปื้อนจนเป็นแหล่งอาหารให้
แบคทีเรียกลุม่นีเ้จริญและแพร่กระจายได้ และสายพนัธุ์แบคทีเรียที่พบในการทดลองนีย้งัมีศกัยภาพในการใช้ประโยชน์
ในการบ าบดัคราบน า้มนัตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ : แบคทีเรียยอ่ยน า้มนั, น า้มนัเคร่ือง, การบ าบดัสารมลพิษทางชีวภาพ 
 

Abstract 
 Oil-degrading marine bacterial stain was isolated from 62 samples that corrected in east coast of 
Thailand, by oil selected medium cultivation. All sample present oil-degrading bacterial stain, 315 isolated 
and the dominant stain is Pseudomonas spp. We tested all isolated for their ability to degrade engine oil, 
over 7 days, and found 18 isolated exhibited the best performance for oil-degrading from 81.77 – 90.47 % 
degradation of engine oil. These results show relation between oil-degrading bacteria and oil 
contaminated in marine ecosystem. We were demonstrating the potential of isolated strain to benefit 
biological remediation in the further study. 
 

Keywords : Oil-degrading bacteria, Engine oil, Bioremediation 
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บทน า 
 การปนเปื้อนน า้มันในสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลภาวะและความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ จึงมีกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมเข้ามาควบคมุหลายฉบบัรวมทัง้พิธีสารท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งประเทศ แต่รายงานสถิติ
น า้มนัร่ัวไหลของกรมเจ้าทา่ ในช่วงปี 2556 - 2559 พบการร่ัวไหลของน า้มนัลงสูอ่า่วไทย 33 ครัง้และเป็นน า้มนัร่ัวไหล
ในเขตภาคตะวนัออกถึง 9 ครัง้ ซึ่งสาเหตกุารร่ัวไหลมาจากอบุตัิเหต ุการขนสง่สินค้า การร่ัวของท่อสง่น า้มนัและการ
ลกัลอบทิง้ (กรมเจ้าทา่, 2559) ซึง่การลกัลอบทิง้นีก้่อให้เกิดคราบน า้มนัท่ีปริมาณไมม่ากแตม่กัพบได้ประจ าตามทา่เรือ
สนิค้าและทา่เรือประมง ซึง่คราบน า้มนัประเภทนีม้กัจะไมถ่กูรายงานจากหนว่ยงานใด ๆ  
 คราบน า้มนัท่ีพบตามแนวชายฝ่ังและทะเลในภาคตะวนัออก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศทางทะเล ความเป็นพิษของน า้มนัอาจท าให้สตัว์น า้หลายชนิดลดจ านวนลง สว่นแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่
สามารถใช้น า้มนัเป็นแหลง่อาหารได้จึงเป็นสิง่มีชีวิตที่สามารถเพิ่มปริมาณและคงอยู่ได้ในสภาวะที่มีการปนเปือ้น แต่
จ านวนและชนิดของแบคทีเรียจะมากหรือน้อยยงัต้องขึน้อยูก่บัแหลง่ที่อยู ่ชนิดของน า้มนัและปริมาณน า้มนัที่ปนเปือ้น 
ท าให้แบคทีเรียจ าพวกนีส้ามารถใช้เป็นดชันีหนึ่งที่จะตรวจสอบและติดตามการปนเปือ้นน า้มนัในสภาวะแวดล้อมได้ 
ดงันัน้ในรายงานนีจ้ึงเป็นการส ารวจหาแบคทีเรียที่สามารถย่อยน า้มนัตามแนวชายฝ่ังทะเลเขตภาคตะวนัออก เพื่อ
ประเมินการปนเปื้อนน า้มนัและเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ของกลุม่แบคทีเรียเหล่านีใ้นการบ าบดัคราบน า้มนั
ตอ่ไป 
  

วิธีการ  
1. การเก็บตวัอยา่งน า้ทะเล ทราย และโคลน 
 เก็บตัวอย่างเป็นน า้ทะเล ทราย และโคลนที่มีการปนเปื้อนคราบน า้มันแถบชายฝ่ัง ท่าเทียบเรือ แหล่ง
อตุสาหกรรม เขตชมุชนและป่าชายเลน บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก จาก 5 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา 7 ตวัอย่าง 
ชลบรีุ 26 ตวัอยา่ง ระยอง 7 ตวัอยา่ง จนัทบรีุ 9 ตวัอยา่ง และตราด 13 ตวัอยา่ง โดยเก็บตวัอยา่งในช่วงเดือนมิถนุายน 
– กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวมทัง้สิน้ 62 ตวัอย่าง ตวัอย่างจะถูกเก็บใส่ในหลอดที่มีฝาปิดและแช่ในน า้แข็ง ก่อนน า
กลบัมาห้องปฏิบตัิการเพื่อทดสอบตอ่ไป 
2. การคดัเลอืกแบคทเีรียที่มีประสทิธิภาพในการใช้น า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ 
 เพิ่มปริมาณแบคทีเรียในตวัอยา่งก่อนการคดัเลอืกโดยดดัแปลงวิธีจาก Basuki et al. (2011) ใช้อาหาร 
Marine Broth เติมตวัอยา่ง 1% โดยปริมาตร บม่ที่อณุหภมูิ 35 °C ในสภาวะที่มีออกซเิจน เป็นเวลา 24 ชัว่โมงแล้วจงึ
คดัเลอืกแบคทีเรียทีม่ีประสทิธิภาพในการใช้น า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ที่ใช้แล้ว โดยน าอาหารท่ีมีเชือ้จลุนิทรีย์เจริญมา 
1% โดยปริมาตรใสใ่นอาหาร Bushnell Haas Broth ที่เติมน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ใช้แล้ว 1% โดยปริมาตร บม่ที่ 35 
°C ในสภาวะทีม่ีออกซเิจน เป็นเวลา 7 วนั แล้วจึงน าตวัอยา่งขึน้มาเกลีย่บนอาหาร Marine agar บม่ที่อณุหภมูิ 35 °C 
ในสภาวะที่มีออกซเิจน เป็นเวลา 24 ชัว่โมง คดัเลอืกโคโลนทีี่แตกตา่งกนัน ามาท าให้บริสทุธ์ิโดยการขีดบนอาหาร 
Marine Agar จนได้โคโลนีเดี่ยวท่ีบริสทุธ์ิและเก็บแบคทีเรียบริสทุธ์ิในกลเีซอรอลความเข้มข้น 20 % ที่อณุหภมูิ -20 °C  
จนกวา่จะน าไปทดสอบในขัน้ตอนถดัไป 

3. ทดสอบประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ใช้แล้ว  
 น าแบคทีเรียที่คดัเลอืกจากข้อ 2.2 มาทดสอบประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ใช้แล้ว
โดยดดัแปลงวิธีจาก Rahman et al. (2004) เลีย้งแบคทเีรียในอาหาร Marine Broth บม่ที่อณุหภมูิ 35 °C จนกวา่วดั
การเจริญของเซลล์ได้คา่การดดูกลนืแสง 600 nm เทา่กบั 1 แล้วเตมิอาหารท่ีมีเซลล์เจริญนี ้ 1 % โดยปริมาตรลงใน
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อาหาร Bushnell Haas Broth ที่เติมน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้แล้ว 1 เปอร์เซ็นต์ บม่ที่อณุหภมูิ 35 °C เขยา่ด้วย
ความเร็ว 200 rpm. เป็นเวลา 7 วนั หาปริมาณน า้มนัท่ีเหลอืโดยการละลายตวัอยา่งด้วย hexane 100 เทา่ วดัคา่การ
ดดูกลนืแสงที่ 420 nm เปรียบเทียบชดุควบคมุที่เป็นอาหารท่ีไมม่ีการเติมแบคทีเรีย ตดิตามการเจริญของเซลล์โดยวดั
คา่การดดูกลนืแสงที่ 600 nm  
4. การจ าแนกสายพนัธุ์แบคทเีรียที่มีประสทิธิภาพการยอ่ยน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ 

ศกึษาลกัษณะพืน้ฐานของโคโลนี รูปร่าง การเรียงตวัและการตดิสแีกรม เลอืกไอโซเลตที่มีประสทิธิภาพดีที่สดุ 
5 ไอโซเลตมาเพาะเลีย้งโคโลนีเดยีวเพื่อสกดั DNA ส าหรับน าไปเพิ่มปริมาณยีนบริเวณ 16S rRNA โดยใช้ primer 27F 
และ 1492R จากนัน้ท าการหาล าดบัเบสของยีนชว่งนี ้ โดยใช้ primer 785F และ 907R ตามวิธีการของบริษัท 
(Macrogen, Korea) น าล าดบัเบสที่ได้ไปเปรียบเทียบกบัฐานข้อมลูพนัธุกรรม เพื่อหาชนดิของแบคทีเรียตอ่ไป 

 

ผลและอภปิราย  
1. การคดัแยกแบคทีเรียทีม่ีประสทิธิภาพในการใช้น า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ 
 การคดัแยกแบคทีเรียจากแถบชายฝ่ังในเขตภาคตะวนัออก โดยเก็บตวัอย่างที่มีลกัษณะหลากหลายรูปแบบ
และสถานท่ี จ านวน 62 ตวัอยา่ง พบวา่ทกุตวัอยา่งสามารถคดัเลอืกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการใช้น า้มนัหลอ่ลื่น
เคร่ืองยนต์ท่ีใช้แล้วได้ สามารถแยกให้เป็นเชือ้บริสทุธ์ิได้จ านวน 315 ไอโซเลต เมื่อศึกษาลกัษณะพืน้ฐานจากรูปร่าง
และการติดสีแกรม พบว่าแบคทีเรียที่แยกได้เป็นแกรมบวก จ านวน 168 ไอโซเลต และชนิดแกรมลบ จ านวน 147  
ไอโซเลต มีรูปร่างทอ่นและรูปร่างกลมจ านวน 253 และ 62 ไอโซเลต ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 รูปร่างลกัษณะพืน้ฐานและจ านวนของแบคทีเรียที่แยกได้จากบริเวณชายฝ่ังทะเลใน 
ภาคตะวนัออก 

แหล่งตวัอย่าง จ านวนตัวอย่าง 

จ านวนไอโซเลตที่แยกได้ 

แกรมบวก แกรมลบ 
รวม 

รูปร่างกลม 
รูปร่าง
ท่อน 

รูปร่าง
กลม 

รูปร่าง
ท่อน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 7 3 19 7 12 41 

จงัหวดัชลบรีุ 26 8 45 12 36 101 

จงัหวดัระยอง 7 4 22 6 13 45 

จนัทบรีุ 9 5 20 5 19 49 

จงัหวดัตราด 13 2 40 10 27 79 

รวม 62 22 146 40 107 315 

 

 เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบริเวณที่เก็บตวัอย่างกบัจ านวนแบคทีเรียที่คดัเลือกได้ พบว่า ตวัอย่าง
ได้มาจากโคลนแถบชายฝ่ัง ท่าเทียบเรือประมงในอ าเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทราที่พบการปนเปื้อนของคราบ
น า้มนั สามารถแยกแบคทีเรียในจ านวนและปริมาณที่ไม่แตกต่างกบัตวัอย่างที่ได้จากน า้ทะเล ทราย และโคลนแถบ
ชายฝ่ัง ท่าเทียบเรือ แหลง่อุตสาหกรรม ชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลในอ าเภอบางละมงุและอ าเภอศรีราชาที่พบคราบน า้มนั
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เพียงเล็กน้อย สว่นตวัอย่างที่มาจากแหลง่ท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง อ าเภอ
แหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่น า้ทะเลใสและไมพ่บคราบน า้มนัเลยนัน้สามารถแยกแบคทีเรียที่มีประสทิธิภาพในการใช้
น า้มนัได้ และมีจ านวนที่ไมแ่ตกตา่งกบัตวัอยา่งที่ได้จากบริเวณป่าชายเลนในจงัหวดัจนัทบรีุและจงัหวดัตราด 

 การพบแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการใช้น า้มนัเคร่ืองใช้แล้วจากทกุแหลง่เก็บตวัอย่างจากบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลในเขตภาคตะวนัออกนี ้แสดงให้เห็นว่าในสภาวะแวดล้อมยงัมีน า้มนัที่เป็นแหลง่อาหารให้แบคทีเรียกลุม่นีเ้จริญ
และแพร่กระจายได้ นอกจากนีส้ภาพภมูิประเทศของชายฝ่ังทะเลเขตภาคตะวนัออกที่เช่ือมตอ่กนัและเป็นสว่นหนึง่ของ
อา่วไทยยงัเอือ้ให้การแพร่กระจายได้ทัง้คราบน า้มนัและแบคทีเรีย  
2. ทดสอบประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ใช้แล้ว  
 ในสภาวะแวดล้อมที่มีการปนเปือ้นน า้มนันัน้เป็นสภาวะที่ท าให้แบคทีเรียมกีารคดัเลอืกในธรรมชาต ิชนิดที่คง
อยูไ่ด้เป็นชนิดที่สามารถใช้น า้มนัในการเจริญและเพิ่มปริมาณ ดงัรายงานที่ผ่านมาพบว่าบริเวณที่เคยมีการปนเปือ้น
น า้มันมาก่อนมักพบแบคทีเรียที่ประสิทธิภาพในการย่อยสลายน า้มันได้ เช่น Obayori et al. (2014) พบว่า 
Pseudomonas aeruginosa strain LP5 ที่แยกได้จากดินท่ีมีการปนเปือ้นปิโตรเลียมมีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย
น า้มนัหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ใช้แล้วได้มากกว่าร้อยละ 90 ภายใน 21 วนั ซึ่งสอดคล้องกับ Thenmozhi et al. (2011) 
พบว่า Pseudomonas aeruginosa ที่แยกได้จากบริเวณที่มีการปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนมีประสิทธิภาพในการ 
ยอ่ยสลายน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ใช้แล้วได้ร้อยละ 81 ภายใน 4 สปัดาห์  ในการศึกษานีจ้ึงน าแบคทีเรียที่คดัเลือกได้
จ านวน 315 ไอโซเลตมาทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายน า้มนัหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ใช้แล้ว พบว่ามีแบคทีเรีย 18 
ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน า้มนัหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ใช้แล้วได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกบัชุดควบคมุ โดยมี
ประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายน า้มนั หลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ใช้แล้วอยูร่ะหวา่ง 81.77– 90.47% (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2   ประสทิธิภาพของแบคทีเรียในการยอ่ยสลายน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ใช้แล้ว 

 

 แบคทีเรียกลุม่ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน า้มนัหลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์ได้ดี สว่นใหญ่ที่พบบริเวณที่เป็น
ท่าเรือประมง ใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหลง่ที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของน า้มนัเกิดขึน้ได้ง่าย อาจเป็น
น า้มนัท่ีร่ัวจากเรือประมงหรือเป็นน า้ทิง้จากการล้างเคร่ืองยนต์ การที่มีการปนเปือ้นในปริมาณต ่าแต่มีอย่างสม ่าเสมอ
ท าให้แบคทีเรียกลุม่นีจ้ึงสามารถด ารงชีวิตและมีการพฒันาสายพนัธุ์จนเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมได้ดี สว่นบริเวณ
ป่าชายเลนที่พบตัวอย่างแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน า้มันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ได้ดีที่สุด อาจ
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในบริเวณป่าชายเลนท่ีสงบ ไมม่ีคลืน่และลม สามารถสะสมคราบน า้มนัและเป็นแหลง่ที่ท า
ให้เกิดการเจริญและการคดัเลอืกของกลุม่แบคทีเรียเหลา่นีไ้ด้ 
  

ไอโซเลต ประสิทธิภาพในการย่อยสลาย
น า้มันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ใช้แล้ว(%) 

สถานที่ 

UE-7.1 84.00 สะพานปลา ต.อา่งศิลา อ.เมือง จ.ชลบรีุ 

UE-16.2 85.48 ชายหาดข้างวิทยาลยัพฒันาชมุชน อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 

UE-16.4 82.70 ชายหาดข้างวิทยาลยัพฒันาชมุชน อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 

UE-18.3 88.45 บงึน า้กร่อย คลองบางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 

UE-25.1 86.99 ชายหาดบริเวณชมุชนประมงบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

UE-28.6 84.20 ทา่เทียบเรือเทศบาลทา่ข้าม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

UE-33.1 85.94 เทศบาลทา่ข้าม 2 อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

UE-33.4 85.04 เทศบาลทา่ข้าม 2 อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

UE-43.4 84.92 ป่าชายเลนบ้านดา่นเก่า อ.เมือง จ.ตราด 

UE-44.3 85.44 เขื่อนทา่เรือจ้าง อ.เมือง จ.ตราด 

UE-46.5 87.05 ป่าชายเลน บ้านแหลมกดั อ.เมือง จ.ตราด 

UE-46.6 86.92 ป่าชายเลน บ้านแหลมกดั อ.เมือง จ.ตราด 

UE-47.5 90.47 ป่าชายเลน บ้านแหลมกลดั อ.เมอืง จ.ตราด  

UE-48.3 87.89 ป่าชายเลน บ้านแหลมกลดั อ.เมอืง จ.ตราด 

UE-49.5 86.42 ชายหาด บ้านแหลมกลดั อ.เมือง จ.ตราด 

UE-50.2 83.95 ชายหาด บ้านแหลมกลดั อ.เมือง จ.ตราด 

UE-50.5 81.77 ชายหาด บ้านแหลมกลดั อ.เมือง จ.ตราด 

UE-51.3 83.26 ป่าชายเลน บ้านทา่เรือจ้าง อ.เมอืง จ.ตราด 
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อยา่งไรก็ตามบริเวณที่พบแบคทีเรียกลุม่ที่มีประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายน า้มนัได้ มกัพบแบคทีเรียมากกวา่ 
1 ชนิดเสมอ เช่น บริเวณป่าชายเลน จ.ตราด ที่พบสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในการย่อยสลายน า้มนั ยงัพบสายพนัธุ์อื่นที่
สามารถยอ่ยสลายน า้มนัเจริญร่วมด้วยอีก 5 สายพนัธุ์ การเจริญร่วมกนัของกลุม่แบคทีเรียที่ต่างสายพนัธุ์แต่ใช้อาหาร
ชนิดเดียวกนัได้อาจเกิดการพึง่พาที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ เนื่องจากในน า้มนัหลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์ใช้แล้วมีโครงสร้าง
ทางเคมีทัง้หมด 13 ส่วนประกอบ การย่อยสลายองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านีเ้พื่อให้ได้เป็นสารอาหารจ าเป็นต้องใช้
เอนไซม์หลายชนิด การที่มีแบคทีเรียหลายสายพนัธุ์ท าให้ช่วยกนัสร้างเอนไซม์ส าหรับการย่อยสลายองค์ประกอบใน
น า้มนัเคร่ืองได้ ดงัรายงานของ Bagherzadeh-Namazi et al. (2008) พบว่าการใช้แบคทีเรียผสม 3 สายพนัธุ์ท าให้
ความสามารถในการยอ่ยสลายน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ได้ถึงร้อยละ 70 ในระยะเวลา 60 วนั และรายงานของ Mandri 
และ Lin (2007) พบวา่ Acinetobacterium calcoaceticum มีประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายน า้มนัเคร่ืองยนต์ร้อยละ 
84 ขณะที่ Flavonactrium spp. และ Pseudomonas aeruginosa มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน า้มนัเคร่ืองยนต์
ได้ร้อยละ 60 และ 71 ตามล าดบั แตเ่มื่อมีการใช้แบคทีเรียสามชนิดนีร่้วมกนัท าให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายได้
ดีกวา่การใช้แบคทีเรียสายพนัธุ์เดียว โดยมีประสทิธิภาพในการยอ่ยสลายน า้มนัเคร่ืองร้อยละ 90 ในเวลา 4 สปัดาห์ 
3. การจ าแนกสายพนัธุ์แบคทเีรียที่มีประสทิธิภาพการยอ่ยน า้มนัหลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ 

การจ าแนกลกัษณะพืน้ฐานของโคโลนี รูปร่าง การเรียงตวัและการติดสแีกรม เมื่อเทียบกบัรายงานวิจยัที่ผ่าน
มาพบว่าแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างกลมที่แยกได้เป็นแบคทีเ รียอาจจัดอยู่ในกลุ่ม Rhodococcus sp. , 
Staphylococcus sp., Marinococcus sp. สว่นแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างท่อนอาจเป็นแบคทีเรียในกลุม่ Bacillus, 
Arthrobacter แบคทีเรียแกรมลบรูปร่างกลมอาจเป็นแบคทีเรียในกลุม่ Methanococcus และแบคทีเรียแกรมลบรูป
ทอ่นอาจจดัอยูใ่นกลุม่ Pseudomonas, Acinetobacter, Alcanivorax, Alcaligenes, Azotobacter (Hassanshahian 
et al., 2012, Basuki et al., 2011, Lazaroaie, 2010, Trupti and Dave, 2007, Kendall et al., 2006) เมื่อน า 
ไอโซเลตที่มีประสทิธิภาพการยอ่ยน า้มนัดีที่สดุและเป็นตวัแทนกลุม่ที่แกรมลบและบวกไปจ าแนกโดยการหาล าดบัเบส
ของ DNA ในสว่นของยีน 16S rRNA พบว่าเป็นไอโซเลต UE-18.3, UE-25.1, UE-47.5 ที่เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูป
ท่อนมีล าดบัเบสที่คล้ายกับ Pseudomonas mendocina subsp. ที่มีความเหมือนถึง 99%, 98% และ 98% 
ตามล าดบั สว่น UE-48.8 ที่เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปทอ่นเช่นเดียวกนัมีล าดบัเบสที่มีความเหมือนกบั Pseudomonas 
pseudoalcaligenes subsp. (98% identity) สว่น UE-47.5 เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมมีล าดบัเบสที่คล้ายกบั 
Staphylococcus hominis subsp. (98% identity) โดย Pseudomonas spp. เป็นกลุม่หลกัที่พบและท างานในการ
ยอ่ยสลายน า้มนัได้ดี แต่ความหลากหลายของแบคทีเรียที่พบมีน้อยกว่าในรายงานวิจยัอื่นๆ เนื่องจากวิธีการศึกษานี ้
จ าแนกหาแบคทีเรียที่สามารถเพาะเลีย้งได้ในสภาวะที่มีออกซิเจน จึงได้ผลตา่งจากการจ าแนกโดยใช้การสกดัดีเอ็นเอ
ทัง้หมดของตวัอยา่งแล้วจ าแนกล าดบัเบส  

การปะปนของสายพนัธุ์  Pseudomonas spp. ที่เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนนัน้พบในทกุตวัอย่างที่เก็บ
จากเขตชายฝ่ังภาคตะวนัออก ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านอกจากมีคราบน า้มนัปะปนอยู่ในทะเลยงัมีระบบการย่อย
สลายน า้มนัด้วยแบคทีเรียที่เกิดขึน้ควบคู่ จึงเป็นแบคทีเรียที่ช่วยก าจดัสารพิษและมลภาวะทางทะเล ซึ่งแบคทีเรียที่
คดัเลอืกในการทดลองนีม้ีการเจริญและแบง่ตวัได้ดี จึงเป็นสายพนัธุ์ที่มีศกัยภาพในการใช้ก าจดัคราบน า้มนัทางชีววิถี
ตอ่ไป 
บทสรุป  
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 การคดัแยกแบคทีเรียจากแถบชายฝ่ังในเขตภาคตะวนัออก โดยเก็บตวัอย่างที่มีลกัษณะหลากหลายรูปแบบ
และสถานท่ีจ านวน 62 ตวัอยา่ง พบวา่ทกุตวัอยา่งสามารถคดัเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการใช้น า้มนัหลอ่ลื่น
เคร่ืองยนต์ท่ีใช้แล้วได้ สามารถแยกให้เป็นเชือ้บริสทุธ์ิได้จ านวน 315 ไอโซเลต โดยสายพนัธุ์ Pseudomonas spp. เป็น
สายพนัธุ์ที่พบในทกุตวัอยา่งและมี 18 ไอโซเลต ที่มีประสทิธิภาพดีในการยอ่ยสลายน า้มนัหลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์ใช้แล้วได้
ระหวา่ง 81.77–90.47 % การปะปนของแบคทีเรียที่มีประสทิธิภาพในการยอ่ยน า้มนัในทะเลเขตภาคตะวนัออก แสดง
ให้เห็นวา่ในสภาวะแวดล้อมยงัมีน า้มนัปนเปือ้นจนเป็นแหลง่อาหารให้แบคทีเรียกลุม่นีเ้จริญและแพร่กระจายได้  
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ผลของเฉดสีของแสงสีขาวต่อการเตบิโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์ 
ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola 

Effects of color shade of white light on growth and  
carotenoids production in Chlorococcum humicola 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเฉดสีของแสงขาว ที่มีต่อการเติบโตและการผลิต  
แคโรทีนอยด์ในจลุสาหร่าย Chlorococcum humicola อนัสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการผลิตอาหารแก่สตัว์น า้ ผลการ
เพาะเลีย้งจลุสาหร่ายแบบแบทช์เป็นเวลา 15 วนั ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงักวนขนาด 1 ลติร พบว่าแสงเฉด
สขีาวอมฟ้าที่ความเข้มแสง 5,000 ลกัซ์ สง่ผลตอ่การเติบโตและผลผลติแคโรทีนอยด์ได้ดีกวา่การใช้แสงเฉดขาวเย็นตา
และเฉดขาวอมเหลืองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยให้อตัราการเติบโตจ าเพาะสงูสดุเท่ากับ 0.40±0.05 วนั-1 และ
น า้หนกัเซลล์แห้งในช่วงการเติบโตคงที่เทา่กบั 1,340±0.02 มิลลกิรัม/ลติร และความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์เมื่อสิน้สดุ
การทดลองเท่ากับ 3.55±0.063 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณแคโรทีนอยด์ต่อน า้หนกัเซลล์แห้งเท่ากับ 2.65±0.040 
มิลลกิรัม/กรัมน า้หนกัเซลล์แห้ง 
 

ค าส าคัญ : เฉดสขีองแสง, จลุสาหร่าย, คลอโรคอคคมั, แคโรทีนอยด์  
 

Abstract 
This research aimed to study the effect of color shade of white light on the growth and 

carotenoids production in microalga Chlorococcum humicola for pigmentation source in marine 
aquaculture feed.  The result of 15-days batch cultivation in -1-L stirred tank photobioreactor found that 
daylight color at the intensity of 5,000 lux yielded statistically significant higher growth and carotenoids 
production that using cool white and warm white colors, with the maximum specific growth rate, cell dried 
weight concentration during the stationary growth phase, carotenoids concentration and carotenoids 
content reported at 0.40 ± 0.05 d-1, 1,340 ± 0.02 mg/L, 3.55 ± 0.063 mg/L and 2.65 ± 0.040 mg/g, 
respectively.  

 

Keywords : Color shade, Microalgae, Chlorococcum sp., Carotenoid 
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บทน า 
แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) เป็นรงควตัถุสีเหลือง ส้ม หรือแดง มีหน้าที่ช่วยรับพลงังานแสงเพื่อใช้ในการ

สงัเคราะห์แสงและป้องกันอนัตรายจากความเข้มแสงที่มากเกินไปตามรายงานของ Cogdell (1978) แคโรทีนอยด์
สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ตามรายงานของ Westphal and Böhm (2015) คือ (1) กลุม่แคโรทีน (เช่น อลัฟาแคโรทีน 
เบต้าแคโรทีน และแกมมาแคโรทีน เป็นต้น) ซึ่งประกอบด้วยเส้นสายคาร์บอนไม่อิ่มตวัจ านวน 40 อะตอม และ (2) 
กลุ่มแซนโทรฟิลล์ ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีออกซินเจนเพิ่มเข้ามาในรูปของหมู่ไฮดรอกซิล (เช่น  
แอสต้าแซนทีน ลทูีน และฟโูคแซนทิน เป็นต้น) สารกลุม่แคโรทีนอยด์ถกูน ามาใช้งานในอตุสาหกรรมการประมงอย่าง
แพร่หลาย โดยเป็นสว่นผสมในอาหารเพาะเลีย้งสตัว์น า้หลายชนิด เช่น  Garcia-Chavarria and Lara-Flores (2003) 
กลา่วถึงการเพาะเลีย้งปลาแซลมอนและปลาจานแดงซึง่ท าให้เนือ้ปลามีสสีนันา่รับประทาน และยงักลา่วถึงการใช้งาน
ในกลุม่ผู้ เพาะเลีย้งปลาสวยงาม โดยจะผสมสารกลุม่แคโรทีนเพื่อให้ปลามีสีอมส้ม ลทูีนเพื่อให้ปลามีสีเหลืองอมเขียว 
และแอสต้าแซนทีนเพื่อให้ปลามีสีแดง เป็นต้น สารกลุม่แคโรทีนอยด์มีรายงานจาก Amar et al. (2003) ว่าสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภมูิคุ้มกนัของปลา รายงานจาก  Katsuyama and Matsuno (1988) ว่าเป็นสารตัง้ต้น
ส าหรับการสร้างวิตามินเอ รายงานจาก Torrissen and Christiansen (1995) ว่าช่วยให้ระบบการสืบพนัธุ์ของปลามี
ประสทิธิภาพสงูขึน้ และรายงานจาก Torrissen (1984) และ Christiansen et al. (1994) ว่าสามารถสง่ผลที่ดีต่อการ
เติบโตและช่วยในการอยูร่อดของสตัว์น า้ แคโรทีนอยด์ยงัเป็นสว่นผสมในอาหารของกุ้ ง กัง้และป ูซึ่งถกูน ามาสร้างเป็น
โปรตีนโครงสร้างซบัซ้อนท่ีมีสอีมน า้เงินตามรายงานของ Wijk et al. (2005) เมื่อผา่นการปรุงอาหารหรือสมัผสักบัความ
ร้อนโปรตีนในสว่นนีจ้ะสลายตวัและกลายเป็นสีส้มแดงของแคโรทีนอยด์ นอกจากนีแ้คโรทีนอยด์ยงัสามารถน ามาใช้
เป็นองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสขุภาพของมนษุย์เนื่องจากมีสมบตัิเป็นสารต้านอนุมลูอิสระดงัรายงาน
ของ Johnson (2002) และยงัเป็นส่วนผสมในอาหารสตัว์ปีกเพื่อกระตุ้นไข่แดงให้มีสีสวยดงัรายงานของ Karadas 
(2006) ด้วยเหตนุีท้ าให้สารกลุม่แคโรทีนอยด์มีมลูค่าทางการตลาดสงูและอปุสงค์เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง การผลิตสาร
กลุม่แคโรทีนอยด์นิยมใช้กระบวนการทางชีวภาพจากรายงานของ Garcia-Chavarria and Lara-Flores (2003) กลา่ว
วา่การสงัเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมีอาจเกิดการตกค้างของสารอนัตราย จึงมกัผลิตจากแบคทีเรีย ยีสต์ รา และ
จลุสาหร่าย  

คลอโรคอคคัม (Chlorococcum) เป็นจุลสาหร่ายน า้สีเขียวที่พบได้ทัง้ในน า้จืด น า้กร่อย และน า้เค็ม มี
ลกัษณะเซลล์เดียวหรือสามารถรวมกนัเป็นกลุ่มโคโลนีประมาณ 2–4 เซลล์ มีความสามารถสงูในการผลิตสารกลุ่ม 
แคโรทีนอยด์เนื่องจากสามารถเติบโตได้เร็ว จุลสาหร่ายสกุลนีส้ามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดด่างและ
อณุหภมูิได้ในช่วงกว้างเมื่อเปรียบเทียบกบัจุลสาหร่าย Haematococcus pluvialis ซึ่งในปัจจุบนัถกูใช้เพาะเลีย้งเพื่อ
ผลติแอสต้าแซนทีนในเชิงการค้า นอกจากนีจ้ลุสาหร่ายคลอโรคอคคมัสามารถเพาะเลีย้งได้ง่ายและเติบโตได้ดีภายใต้
สภาวะกลางแจ้งดงัรายงานของ Zhang and Lee (1999) จุดเด่นอีกประการหนึ่งของจุลสาหร่ายสกุลนีค้ือมีน า้หนกั
เซลล์มากและมีขนาดใหญ่ท าให้สามารถเก็บเก่ียวเซลล์ได้ง่ายโดยวิธีกรองหรือตกตะกอนดังรายงานของ 
Wannasutthiwat (2014) จากการค้นคว้าพบว่าความเข้มแสงและคุณภาพแสงมีผลต่อการเติบโตและการผลิต  
แคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่ายคลอโรคอคคัม โดยผลการศึกษาของ Wannasutthiwat (2014) พบว่าการเพิ่มความ 
เข้มแสงจาก 3,500–100,000 ลกัซ์ ในระหวา่งการเพาะเลีย้งในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงักวนซึ่งเรียงต่อกนั 5 
ถัง สามารถเพิ่มอตัราการเติบโตจ าเพาะสงูสดุจาก 0.36–1.04 วนั-1  และผลผลิตของแคโรทีนอยด์จาก 150–290 
มิลลิกรัม/ลิตร/วนั ขณะที่ผลการศึกษาของ Phuphaibul (2016) พบว่าจุลสาหร่ายคลอโรคอคคมัสามารถเติบโตได้ดี
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ภายใต้แสงสแีดง (639 นาโนเมตร) และแสงสีขาว (442–655 นาโนเมตร) ที่ความเข้มแสง 5,000 ลกัซ์ ได้ดีกว่าการใช้
แสงสีน า้เงิน (460 นาโนเมตร) อย่างมีนยัส าคญั ขณะที่การผลิตแคโรทีนอยด์เกิดขึน้ได้ดีที่สุดเมื่อใช้แสงสีน า้เงิน 
อย่างไรก็ตามพบว่าการเพาะเลีย้งด้วยแสงสีน า้เงินมีปัญหาด้านการระบายความร้อนและควบคมุอณุหภมูิภายในถงั
ปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงมากกวา่แสงสขีาว รวมถึงประสบปัญหาด้านการจดัเตรียมหลอดไฟสนี า้เงินให้ได้ความเข้มแสง
ในระดบัสงู ซึ่งคาดว่าอาจเป็นอุปสรรคส าคญัในการขยายขนาดระบบเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตในอนาคต ในปัจจุบนั
หลอดไฟแสงสีขาวที่จ าหน่ายในท้องตลาดมี 3 แบบ (เฉดสี) ตามอณุหภมูิสีของแสง ได้แก่ เฉดขาวอมเหลือง (Warm 
white) เฉดขาวเย็นตา (Cool white) และเฉดขาวอมฟ้า (Daylight) โดยแตล่ะอณุหภมูิสขีองแสงจะให้ปลอ่ยความยาว
คลืน่แสงที่เดน่ออกมาแตกต่างกนั ซึ่งอาจสง่ผลต่อการเติบโตและการผลิตสารกลุม่แคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่ายคลอโร
คอคคมัได้  ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์ในการศึกษาเบือ้งต้นถึงผลกระทบของการใช้งานแสงขาวทัง้สามเฉดส ี
(ขาวอมเหลอืง ขาวเย็นตา และขาวอมฟ้า) ตอ่การเติบโตและผลติสารกลุม่แคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่ายคลอโรคอคคมั
ซึ่งเพาะเลีย้งในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวน ผลการทดลองที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์น า้ เนื่องจากจุลสาหร่ายสกุลนีส้ามารถพบได้ทัว่ไปตามแหลง่น า้
จืดและน า้กร่อยบริเวณชายฝ่ังของประเทศไทย และสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อเพาะเลีย้งไรน า้และลกูสตัว์น า้ได้ดีดงั
รายงานของ Dararat et al. (2012) ซึ่งหากสามารถท าการเพาะเลีย้งจุลสาหร่ายคลอโรคอคคมัให้ได้ชีวมวลที่มี  
แคโรทีนอยด์สะสมอยูใ่นระดบัสงูได้ส าเร็จ ก็จะเป็นการช่วยอตุสาหกรรมการผลติสตัว์น า้ชายฝ่ังให้เกิดความยัง่ยืน และ
ลดการใช้ทรัพยากรทางทะเลเพื่อน ามาผลติอาหารสตัว์น า้  
 

วิธีการ 
การเตรียมหวัเชือ้จลุสาหร่าย 

การทดลองนีใ้ช้หวัเชือ้จุลสาหร่าย Chlorococcum humicola ซึ่งได้รับความอนเุคราะห์จากศนูย์เช่ียวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ท าการเพาะเลีย้งหวัเชือ้ด้วยอาหาร
เลีย้งเชือ้สตูร BG-11 ดงัวิธีของ Rippka et al. (1979) ซึ่งผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยหม้อนึ่งความดนัไอน า้ที่อณุหภมูิ 120 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ท าการผสมหวัเชือ้ (5 มิลลิลิตร) และอาหารเลีย้งเชือ้ BG-11 (45 มิลลิลิตร) ในขวด
รูปชมพูข่นาด 250 มิลลลิติร ควบคมุความเข้มแสงที่ 5,000 ลกัซ์ โดยใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์สีขาว และอณุหภมูิ 24–
25 องศาเซลเซียส 
ผลของอณุหภมูิสขีองแสงตอ่การเติบโตและการผลติสารกลุม่แคโรทีนอยด์ 

ด าเนินการเพาะเลีย้งจุลสาหร่าย C. humicola แบบกะในขวดแก้วดูแรนขนาด 1 ลิตร เป็นเวลา 15 วัน  
(ภาพที่ 1) ด้วยอาหารสตูรมาตรฐาน BG-11 ในน า้จืด ที่ผา่นการฆา่เชือ้ด้วยหม้อนึง่ความดนัไอน า้ เติมหวัเชือ้อายหุนึ่ง
สปัดาห์ (100 มิลลลิติร) และอาหารเลีย้งเชือ้ (900 มิลลลิติร) ลงในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงักวน (ขวดดแูรน 1 
ลติร) ท่ีมีการให้อากาศผา่นตวักรองด้วยอตัรา 45 ลิตร/ชัว่โมง สภาวะการเพาะเลีย้งที่อณุหภมูิ 24–25 องศาเซลเซียส 
การป่ันกวน 300 รอบ/นาที และให้แสงตลอดระยะเวลาการเพาะเลีย้งที่ความเข้มแสงคงที่ 5,000 ลกัซ์ โดยใช้หลอดไฟ 
LED ที่มีอุณหภมูิสีของแสงต่างกัน 3 เฉดสี (n = 3 ในแต่ละเฉดสี) คือ เฉดสีขาวอมเหลือง เฉดสีขาวเย็นตา และ 
เฉดสขีาวอมฟ้า ระหวา่งการทดลองได้เก็บตวัอย่างน า้ (15 มิลลิลิตร) จากทกุชุดการทดลองทกุวนัเพื่อน ามาวิเคราะห์
น า้หนกัแห้งเซลล์และปริมาณแคโรทีนอยด์ 
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ภาพที่ 1 การเพาะเลีย้งจลุสาหร่าย C. humicola ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงักวนขนาด 
  1 ลติร (A: เฉดสขีาวอมฟ้า B: เฉดสขีาวเย็นตา C: เฉดสขีาวอมเหลอืง) 
 

การวิเคราะห์ตวัอยา่ง 
ท าการเก็บตวัอย่างน า้และกรองผ่านกระดาษกรองวตัแมน GF/C จากนัน้ท าการวดัน า้หนกัเซลล์แห้งตาม

วิธีการของ APHA (1998) โดยน ากระดาษกรองมาอบแห้งที่อณุหภมูิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 
จนกระดาษกรองมีน า้หนกัคงที่  น า้หนกัเซลล์แห้งคือผลตา่งระหวา่งน า้หนกัของกระดาษกรองที่มีเซลล์ติดอยูแ่ละน า้หนกั
กระดาษกรองทีไ่มม่ีเซลล์  ข้อมลูน า้หนกัเซลล์แห้งของจลุสาหร่ายที่ได้รับจะน ามาค านวณอตัราการเติบโตจ าเพาะสงูสดุ 
(µm) ตามสมการ µm = (lnX2 – lnX1)/(t2 – t1) เมื่อ X1 และ X2 คือ น า้หนกัเซลล์แห้งในระยะเอกซ์โพเนนเชียลท่ีระยะเวลา 
t1 และ t2 ตามล าดบั ในสว่นการวิเคราะห์ความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ได้ด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Strickland 
and Parsons (1972) โดยน าน า้เลีย้งสาหร่าย (1.5 มิลลลิติร) มาป่ันเหวี่ยงเพื่อแยกเอาเซลล์สาหร่าย จากนัน้บดเซลล์ให้
แตกแล้วเติมอะซิโตนความเข้มข้น 99% โดยปริมาตร ในปริมาณเดียวกับน า้ใสที่ดูดออก จากนัน้ป่ันเหวี่ยงและ 
เก็บตัวอย่างชัน้อะซิโตนที่สกัดได้ในที่มืดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย  UV-VIS 
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร ปริมาณแคโรทีนอยด์ (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) สามารถค านวณได้
จากสมการ แคโรทนีอยด์รวม = (4*E480)*Va/Vb  เมื่อ E480 คือ คา่การดดูกลนืแสงที่ 480 นาโนเมตร และ Va คือ ปริมาตร
สารละลาย (มิลลลิิตร) และ Vb คือ ปริมาตรตวัอย่าง (มิลลิลิตร) ในสว่นการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติในแต่ละ
เฉดส ีได้ใช้เทคนิค One-way ANOVA with Tukey HSD Post Hoc Test ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ผลและอภปิราย 
1. การเติบโตของจลุสาหร่าย C. humicola 

 
 

ภาพที่ 2 น า้หนกัเซลล์แห้งของจลุสาหร่าย C. humicola ที่ท าการเพาะเลีย้งแบบแบทช์ภายใต้เฉดแสงสขีาวที่แตกตา่ง 
กนั (Error Bar = Standard Deviation) 

 
ภาพที่ 2 แสดงน า้หนกัเซลล์แห้งของจุลสาหร่าย C. humicola ที่ท าการเพาะเลีย้งภายใต้แสงสีขาวแต่ละ 

เฉดส ีจะเห็นว่าแต่ละชุดการทดลองมีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางเดียวกนั โดยในช่วงสามวนัแรก น า้หนกัเซลล์แห้ง
เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากประมาณ 400–500 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนจะเพิ่มสงูขึน้อย่างชดัเจนในช่วงวนัที่ 3–5 หลงัจากนัน้
อตัราการเพิ่มขึน้ของน า้หนกัเซลล์แห้งเร่ิมลดลงจนค่อนข้างคงที่หลงัจากวนัที่ 13 โดยมีค่าเฉลี่ยในช่วงการเติบโตคงที่
เท่ากบั 1,340±0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ส าหรับเฉดสีขาวอมฟ้า ซึ่งมีค่ามากกว่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้เฉดสีขาวเย็นตาและเฉดสีขาวอมเหลืองที่มีน า้หนักเซลล์แห้งเท่ากับ 1,260±0.03 และ 
1,240±0.04 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ ในส่วนของอัตราการเติบโตจ าเพาะสูงสุดซึ่งค านวณจากข้อมูลการเติบโต
ระหวา่งวนัท่ี 3–5 พบวา่เมื่อเพาะเลีย้งด้วยแสงสขีาวอมฟ้าจะให้อตัราการเติบโตจ าเพาะสงูสดุเท่ากบั 0.40±0.05 วนั-1 

ซึง่มากกวา่การใช้แสงสขีาวเย็นตา (0.36±0.06 วนั-1) และแสงสขีาวอมเหลอืง (0.29±0.04 วนั-1) ข้อมลูอตัราการเติบโต
จ าเพาะสงูสดุของจลุสาหร่าย C. humicola ที่เพาะเลีย้งภายใต้แสงสขีาวอมฟ้า พบวา่มีค่ามากกว่าการเพาะเลีย้งโดย
ใช้แสงสีขาวจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์ที่ระดบัความเข้มแสงใกล้เคียงกนั ดงัรายงานของ Wannasutthiwat (2014) มี
อตัราการเติบโตจ าเพาะสงูสดุที่ 0.35 วนั-1 การเติบโตที่มีประสทิธิภาพมากกวา่ในชดุทดลองที่ใช้เฉดสขีาวอมฟ้าคาดวา่
เป็นผลจากหลอด LED แบบสีขาวอมฟ้านัน้มีช่วงความยาวคลื่นที่หลากหลายกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์และ  
หลอด LED สขีาวเฉดสอีื่น ดงัแสดงในภาพที่ 3 ท าให้จลุสาหร่ายซึง่มรีงควตัถทุี่หลากหลายได้รับแสงในช่วงที่เหมาะสม
กบัการดดูกลืนแสงของรงควตัถแุต่ละชนิดมากขึน้สง่ผลให้มีการสงัเคราะห์แสงได้มากขึน้ และผลให้มีการเติบโตที่สงู
กวา่ 
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ภาพที่ 3 ความยาวคลืน่ท่ีอณุหภมูิสขีองแสงแตกตา่งกนั (Priest, J., 2015) 

 

 
ภาพที่ 4 ความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ของจลุสาหร่าย C. humicola ที่ท าการเพาะเลีย้งแบบแบทช 
  ภายใต้เฉดแสงสขีาวที่แตกตา่งกนั (Error Bar = Standard Deviation) 

 

ภาพท่ี 4 แสดงความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ของจลุสาหร่าย C. humicola ที่เพาะเลีย้งภายใต้เฉดแสงสีขาว
ที่แตกตา่งกนั จะเห็นวา่แตล่ะชดุการทดลองความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอตัราที่แตกต่างกนั และ
มีอตัราการผลิตที่ช้าลงหลงัวนัที่ 9 โดยที่การเพาะเลีย้งด้วยแสงเฉดสีขาวอมฟ้าสามารถผลิตแคโรทีนอยด์เมื่อสิน้สดุ
การทดลองเท่ากับ 3.55±0.063 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมากกว่าความเข้มข้นเมื่อสิน้สุดการทดลองที่เพาะเลีย้งด้วย  
เฉดสขีาวเย็นตา (2.93 ± 0.050 มิลลกิรัม/ลติร) และเฉดสขีาวอมเหลอืง (1.79±0.023 มิลลกิรัม/ลติร) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05)  และเมื่อพิจารณาปริมาณแคโรทีนอยด์ตอ่หนว่ยน า้หนกัแห้ง (ตารางที่ 1) พบวา่การเพาะเลีย้งด้วย
แสงสีขาวอมฟ้าให้ปริมาณแคโรทีนอยด์ต่อหน่วยน า้หนกัแห้งสงูสดุ และมากกว่าการเพาะเลีย้งด้วยเฉดสีขาวเย็นตา
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และเฉดแสงสีขาวอมเหลืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าความเข้มข้นของ 
แคโรทีนอยด์สงูสดุที่ได้รับจากการเพาะเลีย้งด้วยเฉดสขีาวอมฟ้า เกิดจากการกระตุ้นโดยใช้แสงและไม่เป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้ของน า้หนกัเซลล์แห้ง การสะสมของแคโรทีนอยที่มีประสิทธิภาพสงูกว่าเมื่อใช้แสงเฉดสีขาวอมฟ้าคาดว่าเป็น
ผลจากแสงสขีาวอมฟ้านัน้มีความยาวคลื่นช่วงสีน า้เงิน (400-500 นาโนเมตร) เด่นกว่าความยาวคลื่นช่วงอื่น ขณะที่
แสงสีขาวอมเหลืองมีความยาวคลื่นช่วงสีน า้เงินต ่าและเด่นในช่วงสีเขียวเหลือง (550-600 นาโนเมตร) ดงัภาพที่ 3  
ซึง่ช่วงการดดูกลืนแสงของแคโรทีนอยด์นัน้อยู่ในช่วงสีน า้เงิน (400-550 นาโนเมตร) เมื่อจุลสาหร่ายได้รับการกระตุ้น
จากแสงในช่วงที่เหมาะสมตอ่การดดูกลนืแสงของแคโรทีนอยด์สง่ผลให้มีการผลติแคโรทีนอยด์มากขึน้ 
 

 
ภาพที่ 5 ปริมาณแคโรทีนอยด์ตอ่น า้หลกัเซลล์แห้งของจลุสาหร่าย C. humicola ที่ท าการเพาะเลีย้ง 
  แบบแบทช์ภายใต้เฉดแสงสขีาวที่แตกตา่งกนั (Error Bar = Standard Deviation) 
 

จากภาพที่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเติบโตและการสะสมแคโรทีนอยด์ของจลุสาหร่าย C. humicola 
จะเห็นว่าในช่วงหลงัจากวนัที่ 5 ชุดการทดลองที่ใช้แสงสีขาวอมฟ้ามีปริมาณแคโรทีนอยด์ต่อน า้หลกัเซลล์แห้งสงูสดุ
และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กน้อยเช่นเดียวกบัชุดการทดลองที่ใช้แสงสีขาวเย็นตา ขณะที่ในชุดการทดลองที่ใช้แสงสีขาว
อมเหลืองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และยงัแสดงให้เห็นว่าสาเหตทุี่ท าให้ชุดการทดลองที่ใช้แสงสีขาวอมฟ้าและแสง 
สีขาวเย็นตามีปริมาณแคโรทีนอยด์เพิ่มขึน้ตามระยะเวลา (ภาพที่ 4) นัน้เกิดขึน้จากปริมาณเซลล์ของจุลสาหร่ายที่
เพิ่มขึน้รวมถึงจุลสาหร่ายสามารถผลิตแคโรทีนอยด์ได้เพิ่มขึน้เช่นกัน ส่วนชุดการทดลองที่ใช้แสงสีขาวอมเหลือง
ปริมาณแคโรทีนอยด์ที่เพิ่มขึน้ตามระยะเวลานัน้เกิดขึน้จากปริมาณเซลล์ของจลุสาหร่ายที่เพิ่มขึน้เป็นหลกั 
 

ตารางที่ 1 ผลของเฉดสขีองแสงที่มีตอ่การผลติแคโรทีนอยด์ของจลุสาหร่าย C. humicola 
 

เฉดสีแสงขาว 
แคโรทีนอยด์  

(มิลลิกรัมต่อลติร) 
แคโรทีนอยด์  

(มิลลิกรัมต่อกรัมน า้หนักเซลล์แห้ง) 
ขาวอมเหลอืง 1.79 ± 0.023a 1.46 ± 0.016a 

ขาวเย็นตา 2.93 ± 0.050b 2.35 ± 0.011b 

ขาวอมฟ้า 3.55 ± 0.063c 2.65 ± 0.040c 

ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์แสดงความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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บทสรุป 

จากการเพาะเลีย้งจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola  ด้วยการใช้แสงสีขาวที่มีเฉดสีของแสง ที่แตกต่าง
กนั 3 เฉดส ีท่ีความเข้มแสงคงที่ 5,000 ลกัซ์ ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถงักวนขนาด 1 ลติร ได้ผลสรุปวา่เฉดแสง
สขีาวอมฟ้าสามารถกระตุ้นการเติบโตและการสะสมของแคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่ายได้มากกว่าการใช้เฉดแสงสีขาวเย็น
ตาและเฉดแสงสขีาวอมเหลอืง 
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การท าประมงบริเวณอุทยานแห่งชาตหิาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 
Status of fisheries in Haad Chao Mai National Park, Trang Province 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาการท าประมงบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ครอบคลุม 6 พืน้ที่ ได้แก่ หมู่ที่ 2  

บ้านเกาะมุก หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้ งกู หมู่ที่ 4 บ้านน า้ราบ หมู่ที่ 4 บ้านหาดปากเมง หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง และหมู่ที่ 6  
หาดยาว โดยการสมัภาษณ์ชาวประมง จ านวน 217 คน แบ่งเป็นเพศชาย 180 คน (ร้อยละ 82.95) และเพศหญิง 37 คน 
(ร้อยละ 17.05) อายุตัง้แต่ 21-74 ปี พบว่าชาวประมงมีประสบการณ์ในการท าประมงตัง้แต่ 2-54 ปี และพบว่า
ประสบการณ์ในการท าประมงมากที่สดุในช่วง 26-30 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 23.36 รองลงมาคือ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.22 ชาวประมงมีการประกอบอาชีพประมงเพียงอยา่งเดียว ร้อยละ 38.25 ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลกัและมี
อาชีพอื่นเสริม ร้อยละ 50.23 และประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลกัท าการประมงเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 11.52 มี
เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าประมงทัง้หมด 7 ประเภท ได้แก่ อวนกางกัน้แล้วลาก อวนติดตา อวนล้อมติด อวนรุนเคย ลอบ 
เบ็ดและเบ็ดเตล็ด การเลือกใช้เคร่ืองมือแต่ละชนิดขึน้อยู่กับชนิดของสตัว์น า้และฤดูกาล เคร่ืองมือประมงประเภท  
อวนติดตา อวนจมป ูลอบป ูและลอบหมกึ เป็นเคร่ืองมือประมงที่มีการท าประมงครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างที่สดุ ตัง้แต่ชายฝ่ัง 
ไปจนถึงเกาะมุก เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะม้า และเกาะไหง ขณะที่เคร่ืองมือประมือประเภทอวนรุนเคย และ  
อวนทบัตลิง่พบท าประมงบริเวณชายฝ่ังเทา่นัน้ 

 

ค าส าคัญ : อทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม, การท าการประมง 
 

Abstract 
 Study on fishers who fish along Haad Chao Mai National Park, Trang Province was conducted in 6 
areas such as Moo 2 Baan Koh Muk, Moo 3 Baan Kuan Tung Koo, Moo 4 Baan Num Rab and Baan Haad 
Pak Meng, Moo 5 Baan Chang Lang and Moo 6 Baan Haad Yaw. Of the 217 fishers interviewed, 180 were 
males (82.95%) and 37 were females (17.05%), with ages that ranged from 21 to 74 years old. In terms of 
experience in fishing, the fishers indicated that they had been fishing for 2 to 54 years. Most fishers 
(23.36%) had been fishing for 26-30 years while another 18.22% for 16-20 years. Fishers who practice only 
fishing as an occupation comprised 38.25%, while 50.23% indicated that although fishing is their main 
occupation they have other minor occupations, and 11.52% said that they have other main occupation and 
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fishing is their minor occupation. The most common fishing gears used were of seven types, namely: 
breach seine, gill net, entangling gill net, acetes-pushnet, trap, hooks and lines, and miscellaneous gears, 
where gill net, crab gill net, crab trap and squid trap are used in several fishing grounds in the coastal 
areas, such as in Koh Muk, Koh Wan, Koh Cheuk, Koh Ma and Koh Ngai while acetes-pushnet and beach 
seine are used only in coastal areas. The type of fishing gear used depends on the species of aquatic 
animals, and the season. 
 

Keywords : Haad Chao Mai National Park, Fisheries 
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บทน า 
พืน้ที่อทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง เป็นพืน้ที่ที่มีความอดุมสมบรูณ์ และมีความหลากหลายของ

ระบบนิเวศ ทัง้ระบบนิเวศทางบกและระบบนิเวศทางทะเล เช่น ระบบนิเวศป่าดิบชืน้ ระบบนิเวศป่าชายหาด ระบบ
นิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศหญ้าทะเล ระบบนิเวศปะการัง และระบบนิเวศหาดหิน จึงเป็นพืน้ที่ที่
มีสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายสูง อีกทัง้เป็นแหล่งอาศัยที่ส าคัญของพะยูน ซึ่งเป็นสตัว์ทะเลที่ใกล้สูญพนัธุ์  โดย
ชาวบ้านในจงัหวดัตรังและสตลูเรียกพะยนูว่า “ดหูยง หรือตหูยง” (กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ัง, 2551) พืน้ที่
อทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นพืน้ที่ที่พบพะยูนมากที่สดุในประเทศไทย จึงเป็นพืน้ที่ที่ต้องอนุรักษ์ในบริเวณเขต
ชายฝ่ังทะเล แตเ่นื่องจากกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช ซึง่เป็นหน่วยงานหลกั มีข้อจ ากดัด้านบคุลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความยากล าบากในด้านการบูรณาการวิชาการ จึงจ าเป็นต้องสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทัง้สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย โดยให้เข้า
มาร่วมงานทางด้านวิชาการ เพราะการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความ
ช านาญในแตล่ะสาขา เพื่อก าหนดเป้าหมายและรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของอทุยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหมในลกัษณะองค์รวมและจ าเป็นต้องมีข้อมลูองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อวางแผนการจดัการอยา่งเป็นระบบ 

การท าประมงในพืน้ที่อทุยานแห่งชาติเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากพืน้ที่อทุยานจัดเป็นพืน้ที่อนรัุกษ์และ
คุ้มครองสตัว์น า้การท าการประมงหรือจบัสตัว์น า้จึงเป็นสิง่ที่ผิดกฎหมายดงัได้กลา่วแล้ว อยา่งไรก็ตามการอนญุาตหรือ
อนโุลมการท าประมงในพืน้ท่ีอทุยานสามารถกระท าได้ ทัง้นีจ้ากสาเหตแุละปัจจยัต่าง ๆ เช่น ชาวบ้านหรือชาวประมง
ในพืน้ท่ีมีการอยูอ่าศยัหรือท ามาหากินหรือใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีก่อนจะมีการประกาศเป็นเขตอทุยานแหง่ชาติ เป็นต้น 
 การศกึษาการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีด้านการประมง จ าเป็นจะต้องทราบข้อมลูที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั เช่น จ านวน 
ชนิดของทรัพยากร ข้อมลูของชาวประมงในพืน้ท่ี รวมถึงช่วงฤดใูนการท าประมงหรือการจบัสตัว์น า้ เพื่อน าข้อมลูตา่ง ๆ 
ดงักลา่วมาใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งถกูต้องและเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจดัการพืน้ที่ 
และทรัพยากรตอ่ไป 
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วิธีการ 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีค้ือ ชาวประมงพืน้บ้าน ท าการศกึษาโดยเก็บรวบรวมข้อมลูทางด้าน 
การประมง จากชาวประมงพืน้บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือนที่ท าประมงในพืน้ที่รอบอทุยาน
แหง่ชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง (ภาพที่ 1) ได้แก่ ที่หมู ่2 บ้านเกาะมกุ ที่หมู ่3 บ้านควนตุ้งก ูท่ีหมู่ 4 บ้านน า้ราบ 
ที่หมู ่4 บ้านหาดปากเมง ที่หมู่ 5  บ้านฉางหลาง และหมู่ที่ 6  หาดยาว ตัง้แต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ.2560 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัและเก็บรวบรวมข้อมลู 
รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ชาวประมงที่ท าประมงในพืน้ท่ีรอบอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม  

จงัหวดัตรัง โดยการสมัภาษณ์และจดัท าสมดุบนัทกึการท าประมง ได้แก่ 
       2.1 ข้อมลูทัว่ไป เช่น อาย ุเพศ ประสบการณ์ในการท าประมง จ านวนเรือประมง เป็นต้น  

        2.2 ลกัษณะการประกอบอาชีพ ได้แก่ ชนิดเคร่ืองมือประมง จ านวนเคร่ืองมือประมง แหล่งท าประมง
ของเคร่ืองมือแตล่ะชนิด ช่วงเวลาท าการประมงในรอบปี  

3. การวเิคราะห์ข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสอบถาม/สมัภาษณ์ โดยการแปลงค าถามให้อยูใ่นรูปของตวัเลขและน าไป 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และคา่เฉลีย่คณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายข้อมลู เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 1 พืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม 
ที่มา : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1036 
 

ผลการศึกษา 
ข้อมลูการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีด้านการประมงรอบพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง ดงันี  ้

1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประมงในพืน้ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยการ
สอบถามชาวประมงพืน้บ้านท่ีท าประมงในพืน้ท่ีรอบอทุยานฯ จ านวน 217 ครัวเรือน ดงันี ้
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- พืน้ท่ีหมู ่2 บ้านเกาะมกุ ต.เกาะมกุ อ.กนัตงั จ.ตรัง จ านวน 126 ครัวเรือน 
-  พืน้ท่ีหมู ่3 บ้านควนตุ้งก ูต.บางสกั อ.กนัตงั จ.ตรัง จ านวน 27 ครัวเรือน 
-   พืน้ท่ีหมู ่4 บ้านน า้ราบ ต.บางสกั อ.กนัตงั จ.ตรัง จ านวน 23 ครัวเรือน 
-    พืน้ท่ีหมู ่4 บ้านหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สเิกา จ.ตรัง จ านวน 17 ครัวเรือน 
-  พืน้ท่ีหมู ่5  บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สเิกา จ.ตรัง จ านวน 17 ครัวเรือน 
-  พืน้ท่ีหมู ่6  หาดยาว ต.เกาะลบิง อ.กนัตงั จ.ตรัง จ านวน 7 ครัวเรือน 

ชาวประมงที่สมัภาษณ์สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ าวน 180 คน (ร้อยละ 82.95) รองลงมาเป็นเพศหญิง 37 คน 
(ร้อยละ 17.05) มีอายรุะหว่าง 21-74 ปี ระดบัการศึกษาของชาวประมงส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศึกษาร้อยละ 
74.19 และพบวา่มีเพียงร้อยละ 0.46 จบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่ (ตารางที่ 1) 

ประสบการณ์ในการท าประมง พบว่าประสบการณ์ในการท าประมง 26-30 ปี มีมากที่สดุที่ร้อยละ 23.36 
รองลงมาคือ 16-20 ปี และ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.22 และ10.75 ตามล าดบั ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงเพียงอย่าง
เดียว ร้อยละ 38.25 ท าประมงเป็นอาชีพหลกัและมีอาชีพเสริม ร้อยละ 50.23 และมีอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม  
ร้อยละ 11.52 โดยพบวา่อาชีพหลกัอื่น ๆ ได้แก่ ท าเกษตร รับจ้าง ค้าขาย และทอ่งเที่ยว เป็นต้น สว่นผู้ที่ท าประมงเป็น
อาชีพหลกัและมีอาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง ท าเกษตร ท่องเที่ยว ค้าขาย และอื่นๆ ชาวประมงสว่นใหญ่มี
เรือหางยาวเป็นของตวัเอง รายละ 1 ล า ขนาดความยาวเรือตัง้แต ่6-15 เมตร  

 

ตารางที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของชาวประมง 
ชาวประมง จ านวนคน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

                                                               รวม                                          
2. อาย ุ
               น้อยกวา่หรือเทา่กบั 30 ปี     
               31-40 ปี 
               41-50 ปี 
               51-60 ปี 
               มากกวา่ 60 ปี 
                                                                รวม 
3. ระดบัการศกึษา 
               ไมจ่บชัน้ประถมศกึษา 
                ประถมศกึษา 
                มธัยมศกึษา/ปวช./ปวส. 
                ปริญญาตรี หรือสงูกวา่ 
                                                        รวม 

 
180 

37 
217 

 
22                                    
45 
83 
49 
18 

217 
 

12 
161 

43 
1 

217 

                           
                    82.95 
                    17.05 
                  100.00 

 
                    10.14 
                    20.74 
                    38.25 
                    22.58 
                      8.29 
                  100.00 

 
5.53 

74.19 
19.82 
0.46 

100.00 
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 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของชาวประมงที่ท าประมงรอบพืน้ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวดัตรัง 
พบวา่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวตัง้แต ่1-13 โดยครอบครัวขนาดกลางคือ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 หรือ 5 คน 
มีจ านวนสมาชิกรวมกนัมากที่สดุหรือมากกว่าร้อยละ 50 จ านวนแรงงานประมงที่พบท าประมงในพืน้ที่รอบอทุยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรังพบว่ามีจ านวน 1-4 คนต่อครอบครัว โดยจ านวนแรงงานประมง 1 คนต่อครอบครัว 
พบมากที่สดุร้อยละ 56.40 รองลงมาคือแรงงานประมง 2, 3 และ 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.12, 5.69 และ3.79 
ตามล าดบั (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2 จ านวนแรงงานในครัวเรือนในการท าประมงบริเวณอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง 

จ านวนสมาชิก 
ในครอบครัว 

จ านวนแรงงานประมง (คน) 
รวม ร้อยละ 

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 
1 คน 7   1 8 3.79 
2 คน 7 4   11 5.21 
3 คน 28 7 3  38 18.01 
4 คน 38 23 2 5 68 32.23 
5 คน 20 19 5  44 20.85 
6 คน 11 11  1 23 10.90 
7 คน 5 4 2 1 12 5.69 
8 คน 1 4   5 2.37 
9 คน 1    1 0.47 

13 คน 1    1 0.47 
รวม 119 72 12 8 211 100.00 
ร้อยละ 56.40 34.12 5.69 3.79 100.00  
 

 2. ประเภทของเคร่ืองมือท าการประมง  
 เคร่ืองมือประมงทีใ่ช้ท าประมงบริเวณอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง สามารถแยกออกเป็น 7 
ประเภท ดงันี ้

 2.1 ประเภทอวนกางกัน้แล้วลาก ได้แก่ อวนทบัตลิง่ 
 2.2 ประเภทอวนตดิ ได้แก่ อวนปลาทราย อวนลอยกุ้ง อวนปลาเหด็โคน อวนปลาท ู 
 2.3 อวนล้อมตดิตา ได้แก่ อวนล้อมปลากระบอก อวนล้อมติดปลาหลงัเขยีว อวนล้อมติดปลามง 
 2.4 ประเภทอวนรุน ได้แก่ อวนรุนเคย 
 2.5 ประเภทลอบ ได้แก่ ลอบป ู(ไซป)ู ลอบปลา ลอบป ูลอบปดู า ลอบหมกึ ลอบหมกึสาย 
 2.6 ประเภทเบ็ด ได้แก่ เบ็ดตกหมกึหอม เบด็ลาก เบด็ตกปลา เบด็ตกปลาทราย เบ็ดตกปลาอินทรี  
 2.7 ประเภทเบ็ดเตลด็ ได้แก่ การเก็บปลงิทะเล แทงหมกึ 

 เคร่ืองมือประมงที่ชาวประมงนิยมน ามาใช้ท าประมงและสามารถท าประมงได้ตลอดทัง้ปี ได้แก่ เบ็ดตกปลา
อินทรี เบ็ดตกหมกึ ไซป ูลอบป ูลอบหมกึ อวนติด (ปลา) อวนจมป ูและอวนล้อมติดปลาหลงัเขียว จ านวนครัวเรือนท่ีท า
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ประมงด้วยเคร่ืองมือประเภทต่าง ๆ แยกตามเดือน พบว่า อวนปไูด้รับความนิยมสงูสดุ รองลงมาเป็นอวนติด (ปลา) 
และลอบหมกึ ตามล าดบั (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนครัวเรือนท่ีท าประมงด้วยเคร่ืองมือประมงประเภทตา่ง ๆ แยกตามเดือน 

 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เก็บปลิงขาว 3 3 2 1 - - - - - - - 1 
เบ็ดเรือลาก(ปลา) - - - - - - - - - - 1 1 
เบ็ดตกปลา 3 3 3 3 3 5 4 4 - 1 3 2 
เบ็ดตกปลาทราย - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 
เบ็ดตกปลาอินทรี 23 23 19 19 12 7 3 4 5 13 25 26 
เบ็ดตกหมกึ 27 27 23 19 13 11 10 9 10 11 18 22 
เบ็ดราว 2 2 2 2 2 1 - - - 1 1 2 
แทงหมกึ 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 
แห - - - - - - 1 1 1 - - - 
ไซป ู 1 1 1 1 4 14 17 17 18 13 7 3 
ลอบปลา 1 - - - - - - - - - 1 1 
ลอบป ู 2 2 2 3 5 13 14 16 13 11 4 3 
ลอบปดู า - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 
ลอบหมกึ 25 23 21 17 17 19 20 21 26 25 27 27 
ลอบหมกึสาย 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 
อวนกุ้ง - - - - 2 4 6 6 4 5 1 1 
อวนติด (ปลา) 17 17 14 12 23 38 45 49 44 43 30 25 
อวนปลาหมกึ 2 2 - - 2 4 4 4 7 8 6 4 
อวนจมป ู 6 5 4 4 32 91 104 117 104 78 26 12 
อวนรุนเคย - - - - - - - - - 1 - - 
อวนล้อมติดปลา
หลงัเขียว 8 7 5 5 4 3 3 3 4 7 7 8 

 

แหลง่การท าประมงของชาวประมงบริเวณอทุยานแหง่ชาติจงัหวดัตรัง พบว่ามีการท าประมงตัง้แต่ชายฝ่ังไป
จนถึงเกาะไหง โดยเคร่ืองมือที่พบวา่มีการท าประมงครอบคลมุพืน้ที่ในบริเวณกว้างได้แก่ อวนติดตา อวนจมป ูลอบป ู
และลอบหมึก โดยพบเพียงบางเคร่ืองมือที่มีการท าประมงเฉพาะพืน้ที่ชายฝ่ัง ได้แก่ อวนรุนเคย และอวนทับตลิ่ง  
(ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 1 พืน้ท่ีการท าประมงจากเคร่ืองมือประมงประเภทตา่ง ๆ : A = Gill net, B = Push net, C = Squid jig,  
D = Long line, E = Hook and line, and F = Squid trap G = Shrimp trammel nets, H = Beach 
seines, I = Squid nets, J = Crab gill net, K = Crab trap and L = Miscellaneous gear 

  

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 
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ภาพที่ 2 ตวัอยา่งเคร่ืองมือประมงที่ท าประมงบริเวณอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง: 1 ลอบป ู2 ลอบหมกึ 
 สาย 3 เบ็ด 4 อวนล้อมติดตา 5 ลอบหมกึกระดอง และ 6 ลอบปลา 
 

บทสรุปและอภปิราย 
 รวบรวมข้อมูลด้านการท าประมงและการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 
ครอบคลมุ 6 พืน้ท่ี ได้แก่ หมูท่ี่ 2 บ้านเกาะมกุ หมูท่ี่ 3 บ้านควนตุ้งก ูหมู่ที่ 4 บ้านน า้ราบ หมู่ที่ 4 บ้านหาดปากเมง หมู่
ที่ 5 บ้านฉางหลาง และหมูท่ี่ 6 หาดยาว สามารถรวบรวมข้อมลูด้านการท าประมง โดยการสมัภาษณ์ และสมดุบนัทึก
การท าประมงของชาวประมงที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่จ านวน 217 ครัวเรือน ผู้ ให้ข้อมลูมีอายรุะหว่าง 21-74 ปีชาวประมง
สว่นใหญ่มีเรือหางยาวเป็นของตนเอง ทัง้นีช้าวประมงบางคนอาจไม่มีเรือประมงเป็นของตนเอง จึงต้องอาศยัไปกับ
เพื่อนบ้านในการท าประมง จากการศึกษามีความสอดคล้องกบัอรสาและคณะ (2556) ที่ศึกษาการประมงพืน้บ้านใน
เขตมาตรการอนรัุกษ์สตัว์น า้ในฤดปูลามีไข่และวางไข่ เลีย้งลกูทางฝ่ังทะเลอนัดามนั ซึ่งครอบคลมุพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต 
พงังา กระบี่ และตรัง โดยเก็บข้อมูลจากเคร่ืองมืออวนจมกุ้ งสามชัน้ อวนลอยปลาทู อวนล้อมติดปลาทู อวนจมป ู  
อวนปลาเห็ดโคน ลอบปูแบบพบัได้ ลอบหมึก แร้วปูม้า และโป๊ะน า้ตืน้  ตัง้แต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 พบว่า
ชาวประมงสว่นใหญ่ใช้เวลาท าประมง 1-2 วนัต่อเที่ยว ใช้แรงงานประมง 1-3 คน ออกท าการประมงด้วยเรือเคร่ือง 
หางยาว สตัว์น า้ที่ส าคญัทางเศรษฐกิจที่จ าได้ เช่น ปลาท ูปลาเห็ดโคน กุ้งแชบ๊วย ปมู้า และหมกึหอม 

1 2 

3 4 

5 6 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2559) ได้ส ารวจรายได้ของครัวเรือนประมงทะเลขนาดเล็กในพืน้ที่ 24 จังหวัด
ชายทะเล ส่วนใหญ่เป็นการท าการประมงโดยใช้เรือมีเคร่ืองยนต์นอกเรือ ประเภทของเคร่ืองมือท าการประมงหลกั  
ได้แก่ อวนลอยกุ้ง อวนจมป ูอวนปลากระบอก และอวนรุนใช้เรือ รายได้สว่นใหญ่มาจากการท าการประมง ที่เหลือเป็น
รายจากแหลง่อื่นนอกเหนือจากการท าประมง 

จ านวนชนิดของเคร่ืองมือในการท าประมงบริเวณอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 6 ประเภท โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัการแบง่ประเภทของเคร่ืองมือประมงตาม FAO ที่มีการจดัแบ่งไว้ทัง้หมด 13 
ประเภท (กรมประมง. 2540) พบวา่ชาวประมงที่ท าประมงบริเวณอทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีความหลากหลายใน
การใช้เคร่ืองมือประมงที่สูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีการแพร่กระจายในพืน้ที่ 
(Nakaoka and Supanwanid, 2000; Adulyanukosol et.al., 2007; Nitiratsuwan et.al., 2010) 

จดัท าแผนที่พืน้ที่การท าประมงจากเคร่ืองมือต่าง ๆ จ านวน 12 ชนิดเคร่ืองมือ ได้แก่ อวนติดตา อวนรุนเคย 
เบ็ด เบ็ดตกหมกึ เบ็ดราว ลอบหมกึ อวนจมกุ้ง อวนทบัตลิง่ อวนปลาหมึก อวนจมป ูลอบป ูและเคร่ืองมือประมงอื่น ๆ 
พบว่า พืน้ที่การท าประมงของเคร่ืองมือประมงแต่ละประเภทมีพืน้ที่ที่ท าประมงทบัซ้อนกันเป็นส่วนใหญ่ คือพืน้ ที ่
รอบเกาะ ของเกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า และเกาะไหง เป็นต้น และมีเพียงบางเคร่ืองมือที่มีการท า
ประมงเฉพาะบริเวณชายฝ่ังได้แก่ อวนรุนเคย และอวนทบัตลิง่ 
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บทคดัย่อ 
ผลจบัสตัว์น า้จากการท าประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก เก็บข้อมลูระหว่างเดือนมกราคม

ถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อศึกษาองค์ประกอบ อตัราการจบัสตัว์น า้ และขนาดความยาวของกุ้ งชนิดเด่นหรือส าคญั
ทางเศรษฐกิจ ผลการศกึษาพบสตัว์น า้ทัง้หมด 117 ชนิด แยกเป็นกลุม่ปลา กุ้ ง ป ูและกลุม่สตัว์น า้อื่นๆ จ านวน 82, 17, 
7 และ 11 ชนิด ตามล าดบั องค์ประกอบสตัว์น า้ร้อยละ 61.77 31.07 5.21 และ 1.95 ของน า้หนกั ตามล าดบั อตัราการ
จบัสตัว์น า้มีคา่เฉลีย่ 46.67 กิโลกรัม/ปาก เป็นกลุม่ปลา กุ้ง ป ูและสตัว์น า้อื่นๆ 28.83 14.50 2.43 และ 0.91 กิโลกรัม/ปาก 
ตามล าดับ ส าหรับความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของกุ้ งหัวมันหลังไข่ Metapenaeus bervicornis, กุ้ งตะกาดขาว 
Metapenaeus moyebi, กุ้ งหวัแข็ง Metapenaeus ensis และ กุ้ งแชบ๊วย Feneropenaeus merguiensis เท่ากับ 
8.43+0.38 (5.1-11.0), 5.64+0.44 (4.0-9.0), 8.83+1.39 (5.0-11.0), 11.24+1.34 (8.0-14.0) เซนติเมตร ตามล าดบั  

 

ค าส าคัญ : โพงพาง, อตัราการจบั, ทะเลสาบสงขลา, สงขลา 
 

Abstract 
Study on the catch form set bag net fishery in the outer part of Songkhla Lake were done during 

January to December 2012. For study on composition, catch per unit of effort (CPUE) of aquatic animals 
and total length of economic shrimps. There are 117 species of aquatic animals were caught which 
comprised of 82, 17, 7 species of fish, shrimp and crabs and 11 species of other aquatic animals. The 
percentage of each group were 61.77, 31.07, 5.21 and 1.95% (by weight), respectively. The average 
catch per unit of effort was 46.667 kg/set. The average CPUE of fishes, shrimps, crabs and other aquatic 
species were 28.826, 14.500, 2.431 and 0.910 kg/set, respectively. The average total length of 
Metapenaeus bervicornis, Metapenaeus moyebi, Metapenaeus ensis, Fenneropenaeus merguiensis were 
8.43+0.38 (5.1-11.0), 5.64+0.44 (4.0-9.0), 8.83+1.39 (5.0-11.0) and 11.24+1.34 (8.0-14.0) centimeters, 
respectively. 
 

Keywords : Set bag net, Catch Per Unit of Effort (CPUE), Songkhla Lake, Songkhla 
 

*Corresponding author. E-mail : sthanate@gmail.com 

  



460 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

บทน า 
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นส่วนตอนล่างสุดของทะเลสาบสงขลา มีส่วนติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณ 

ปากทะเลสาบ ได้รับอิทธิพลความเค็มของน า้ทะเลจากการขึน้-ลงของน า้ และอิทธิพลของน า้จืดในช่วงน า้หลาก ท าให้
มีความหลากหลายของสตัว์น า้สงู พบปลาประมาณ 450 ชนิด กุ้ งทะเล และกุ้ งน า้จืดรวมกนั 30 ชนิด และสตัว์น า้อื่น ๆ 
เช่น ป ูหอย และกัง้ (ไพโรจน์ และคณะ, 2542) มีการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ในกิจกรรมด้านเพาะเลีย้งสตัว์น า้ และการจบั
สตัว์น า้ เช่น เลีย้งปลากะพงขาวในกระชงั เลีย้งกุ้ งทะเล (นากุ้ ง) ประมงไซนัง่ บาม อวนลอย ฯลฯ จึงเป็นพืน้ท่ีที่ได้รับ
ผลกระทบทางด้านประมงมาก โดยเฉพาะประมงอวนรุน และเคร่ืองมือประจ าที่ที่มีมากจนเกินไป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้
แหลง่น า้ตืน้เขินและทรัพยากรสตัว์น า้ลดลง 

โพงพาง (ภาพท่ี 1) และไซนัง่ เป็นเคร่ืองมือประจ าที่ที่พบมาก จากการส ารวจข้อมูลของส านกังานประมง
จงัหวดัสงขลา (สมพงศ์, 2560) เมื่อ พ.ศ. 2558 พบวา่เขตจงัหวดัสงขลามีไซนัง่จ านวน 27,000ลกู และโพงพางจ านวน 
1,700 ช่อง (ภาพที่ 2) โดยตัง้แต่ปากทะเลสาบสงขลาถึงบริเวณสะพานติณสูลานนท์ มีประมาณ 1,572 ช่อง ซึ่ง
โพงพางเป็นเคร่ืองมือที่มีประกาศห้ามท าประมงตัง้แต่ พ.ศ. 2521 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบบัที่ 4  
(พ.ศ.2521) ประกาศ ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2521 (กรมประมง, 2546) และปัจจุบนัผู้ท าประมงโพงพางจะมีความผิด
ตามมาตรา 67 (1) แหง่พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ 2560 ซึ่งมีโทษปรับตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสน
บาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสตัว์น า้ที่ได้จากการท าการประมง  แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า (กรมประมง, 
2560)  

รัตนาวลี และคณะ (2552) ศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางการเงินจากการท าประมง
โพงพางบริเวณคลองสรรพสามิต จงัหวดัสมทุรปราการ ระหวา่ง พ.ศ. 2549-2551 รายงานวา่โพงพางเป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสทิธิภาพในการจบัสตัว์น า้ได้ทกุประเภทและทกุขนาดเนื่องจากมีตาอวนขนาดเล็กเพื่อมุ่งจบักุ้ งเป็นหลกั สง่ผลให้
สตัว์น า้ที่จับได้จากโพงพางส่วนใหญ่เป็นสตัว์น า้เศรษฐกิจที่ไม่ได้ขนาดตลาด รวมถึงสตัว์น า้อื่นๆ ที่ไม่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่เมื่อจับขึน้มาได้ก็จะคัดทิง้หรืออาจน าไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน ซึ่งถือว่าเป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างขาดประสิทธิภาพ และผลจากการจบัสตัว์น า้มาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะเร่ิมสืบพนัธุ์ได้จะ
สง่ผลกระทบในระยะยาวตอ่การประมงทัง้ระบบ 

การศึกษาผลจับสตัว์น า้จากโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกในครัง้นี ้มุ่งเน้นด้านองค์ประกอบ 
อตัราการจบัสตัว์น า้ ขนาดความยาวของกุ้ งชนิดเด่นหรือส าคญัทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการบริหาร
จดัการทรัพยากรสตัว์น า้บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกให้มีความยัง่ยืน 
 

วิธีการ 
1. สถานที่ และระยะเวลา รวบรวมข้อมลูสตัว์น า้จากเคร่ืองมอืโพงพางจากชาวประมง ณ ทา่ขึน้สตัว์น า้ บริเวณต าบลหวัเขา 
และต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา (ภาพที่ 2) ระหวา่งเดือนมกราคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2555 เดือนละ 1 
ครัง้ รวม 12 ครัง้ 
2. วิธีรวบรวมข้อมลู สุม่ตวัอยา่งสตัว์น า้ 2 กิโลกรัมตอ่ชาวประมง 1 ราย จ านวน 3-4 ราย/เดือน สอบถามข้อมลู  
ผลจบัสตัว์น า้ วิธีการท าประมง หลงัจากนัน้จ าแนกชนิดสตัว์น า้ นบัจ านวนตวัของแตล่ะชนิด วดัความยาวตลอดตวัของ
สตัว์น า้ ด้วยวิธีแจกแจงความถ่ี หนว่ยเป็น เซนติเมตร (ซม.) และชัง่น า้หนกัรวมของสตัว์น า้แตล่ะชนิด หนว่ยเป็น 
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กิโลกรัม (กก.) จ าแนกชนิดสตัว์น า้ โดยใช้คูม่ือจ าแนกชนดิสตัว์น า้ของ ไพโรจน์ และคณะ (2542), Fishcher and 
Bianchi (1984), Carpenter and Niem (1988) และ Chaitiamvong and Supongpan (1992) 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 3.1 องค์ประกอบของสตัว์น า้ แสดงในรูปของร้อยละของน า้หนกัสตัว์น า้แต่ละชนิดต่อน า้หนกัสตัว์น า้ทัง้หมดที่จบั
ได้   
 3.2 อตัราการจบัสตัว์น า้ (Catch Per Unit of Effort, CPUE) หาน า้หนกัของสตัว์น า้ที่จบัได้ต่อโพงพางหนึ่งปาก
ตอ่ 6 ชัว่โมงของการท าประมง ให้หนว่ยเป็นกิโลกรัมตอ่ปาก (กก./ปาก)  

3.3 น าข้อมูลความยาวตลอดตวัของกุ้ งชนิดเด่น หรือมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ มาหาช่วงความยาว
ตลอดตวัที่จบัได้ และความยาวตลอดตวัเฉลีย่ เปรียบเทียบกบัความยาวแรกเร่ิมสบืพนัธุ์ 

 

 

 

 

 
ภาพที่  1 เคร่ืองมือประมงโพงพาง 
              ที่มา ก: sklonline.com (2561) 
              ข: SEAFDEC (1986) 

 ภาพที่ 2  แหลง่ท าประมงโพงพางบริเวณ 
                ทะเลสาบสงขลา (-), สถานีเก็บตวัอยา่ง (ก)  
                   ต.หวัเขา และ (ข) ต.สทิงหม้อ อ.สงิหนคร  
                จ.สงขลา (ดดัแปลงจาก : sklonline.com) 

 

ผลและอภปิราย 
1. องค์ประกอบสตัว์น า้ สตัว์น า้ที่จบัได้ 117 ชนิด แบ่งเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มปลา 82 ชนิด กลุม่กุ้ ง 17 ชนิด กลุ่มป ู7 
ชนิด และสตัว์น า้อื่น ๆ 11 ชนิด เป็นองค์ประกอบร้อยละ 61.77 31.07 5.21 และ 1.95 ของน า้หนักสตัว์น า้ทัง้หมด 
ตามล าดบั (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุม่ พบวา่ 
 กลุ่มปลา พบมากในเดือนมกราคมถึงมีนาคม และธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นช่วงฝนตกชุกเนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก กลุม่ปลามีองค์ประกอบสตัว์น า้สงูสดุใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 มีค่าร้อยละ 93.72 และต ่าสดุในเดือนเมษายน 2555 มีค่าร้อยละ 36.83 ปลาที่จับได้มากสดุ 
ได้แก่ ปลาแป้นเลก็ (Leiognathus brevirotris) คิดเป็นร้อยละ 11.30 รองลงมาได้แก่ ปลากะตกั (Stolephorus spp.) 

ข 

ก 

ก 

ข 
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คิดเป็นร้อยละ 6.51 ปลาขีจี้นยาว (Ambassis gymnocephalus) ร้อยละ 5.87 ปลาสลดิหินลายขาว (Siganus javus) 
ร้อยละ 3.48 และปลาจวด (Sciaenidae) ร้อยละ 3.19  
 กลุ่มกุ้ ง พบมากในเดือนเมษายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2555 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน 2555  
ร้อยละ 56.56 และต ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ร้อยละ 0.99 กุ้ งที่จับได้มากสุด ได้แก่ กุ้ งหัวมันหลังไข ่ 
(M. brevicornis) คิดเป็นร้อยละ 9.69 รองลงมาได้แก่ กุ้ งขาว (M. lysianassa) คิดเป็นร้อยละ 9.39 กุ้ งตะกาดขาว 
(Metapenaeus moyebi) ร้อยละ 5.61 กุ้ งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) ร้อยละ 1.90 และกุ้ งเคย  
(Acetes spp.) ร้อยละ 1.33 
 กลุม่ป ูมีคา่สงูสดุในเดือนกรกฎาคม 2555 ร้อยละ 22.51 ต ่าสดุในเดือนมิถนุายน 2555 ร้อยละ 0.88 และใน
เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2555 มีคา่ร้อยละ 0.00 ปทูี่จบัได้มากสดุ ได้แก่ ปมู้า (Portunus pelagicus) คิดเป็นร้อยละ 
2.67 รองลงมา คือ ปหูิน (Chyrybdis natator) ร้อยละ 1.74 ปแูสม (Sesarma spp.) ร้อยละ 0.46 ปลูาย (Charybdis 
feriatus) ร้อยละ 0.21 และปแูมงมมุ (Paramithrax)  ร้อยละ 0.1  
 กลุม่สตัว์น า้อื่น ๆ ประกอบด้วย หอยแมลงภู่ แมงกะพรุน กัง้กระดาน และกัง้ตัก๊แตน อย่างละ 1 ชนิด และ
หมึก 7 ชนิด โดยมีค่าองค์ประกอบสงูสดุในเดือนกันยายน 2555 ร้อยละ 9.21 มีค่าต ่าสดุในเดือนมิถุนายน 2555  
ร้อยละ 0.06 ส าหรับเดือนมกราคมและพฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีคา่ร้อยละ 0.00 
 

ตารางที่ 1  องค์ประกอบสตัว์น า้ (% น า้หนกั) จากประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555 

 
 

 องค์ประกอบสตัว์น า้ของโพงพางสว่นใหญ่เป็นกลุม่ปลา และรองลงมาเป็นกลุม่กุ้ ง เช่นเดียวกบัการศกึษาของ    
สชุาติ และสวสัดิ์ (2509) ไพโรจน์ และคณะ (2522) และ องัสนุีย์ (2539) ซึง่ศกึษาในทะเลสาบสงขลา พบว่ากลุม่ปลา
เป็นองค์ประกอบร้อยละ 60.22 58.03 และ 61.04 ตามล าดบั และรองลงมาเป็นกลุม่กุ้ งร้อยละ 36.95 34.72 และ 
15.00 ตามล าดบั และเช่นเดียวกบั รักเกียรติ และคณะ (2554) ซึ่งศึกษาโพงพางในอ่าวปัตตานี  พ.ศ. 2551-2552 มี
ผลจบัสตัว์น า้เฉลีย่ 18.40 กก./ปาก/ชัว่โมง เป็นกลุม่ปลา 10.6 กก./ปาก/ชัว่โมง กุ้ง 5.1 กก./ปาก/ชัว่โมง หมกึ 1.5 กก./
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ปาก/ชัว่โมง และป ู1.2 กก./ปาก/ชัว่โมง คิดเป็นองค์ประกอบสตัว์น า้ร้อยละ 57.61, 27.72, 8.15 และ 6.52 ตามล าดบั 
แสดงให้เห็นว่าสตัว์น า้ส่วนใหญ่ที่จับได้เป็นกลุ่มปลา และองค์ประกอบสตัว์น า้ที่แตกต่างกันในแต่ละผลการศึกษา
อาจจะเกิดจากฤดกูาลหรือสภาพภมูิอากาศที่แตกตา่งกนัในแตล่ะปี 
2. อตัราการจบัสตัว์น า้ ตลอดการศกึษามีอตัราการจบัเฉลีย่ 46.67 กก./ปาก โดยมีอตัราการจบัเฉลีย่รายเดือนสงูสดุใน
เดือนเมษายน 2555 เท่ากับ 152.50 กก./ปาก และต ่าสดุในเดือนมกราคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2555 เท่ากับ 
20.00 กก./ปาก (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุม่สตัว์น า้พบวา่กลุม่ปลา กลุม่กุ้ ง กลุม่ป ูและสตัว์น า้อื่นๆ มีอตัรา
การจบัเฉลีย่ 28.83 14.50 2.43 และ 0.91 กก./ปาก ตามล าดบั 
 กลุ่มปลามีอตัราการจับเฉลี่ย 28.83 กก./ปาก โดยมีค่าสงูสดุในกุมภาพนัธ์ 2555 เท่ากบั 56.60 กก./ปาก 
และมีคา่ต ่าสดุในเดือนมกราคม 2555 เทา่กบั 16.83 กก./ปาก ปลาที่จบัได้มากสดุ ได้แก่ ปลาแป้นเล็กมีอตัราการจบั 
5.27 กก./ปาก รองลงมาได้แก่ ปลากะตกั ปลาขีจี้นยาว ปลาสลดิหินลายขาว และปลาจวด มีอตัราการจบัเทา่กบั 3.04 
2.74 1.62 และ 1.49 กก./ปาก ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 2 อตัราการจบัสตัว์น า้ (CPUE, กก./ปาก) จากประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555 

 
 

 กลุม่กุ้ งมีอตัราการจบัเฉลี่ย 14.50 กก./ปาก โดยมีค่าสงูสดุในเดือนเมษายน 2555 เท่ากบั 86.25 กก./ปาก 
และมีค่าต ่าสดุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 เท่ากับ 0.69 กก./ปาก กุ้ งที่มีอตัราการจบัมากสดุ ได้แก่ กุ้ งหวัมนัหลงัไข่มี
อตัราการจบัเฉลีย่ 4.52 กก./ปาก รองลงมาได้แก่ กุ้ งขาว, กุ้ งตะกาดขาว, กุ้งแชบ๊วย กุ้งเคย และกุ้งหวัแข็ง เทา่กบั 4.38 
2.62 0.89 0.62 และ 0.46 กก./ปาก ตามล าดบั 
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 กลุม่ป ูมีอตัราการจบัเฉลีย่ 2.43 กก./ปาก โดยมีคา่สงูสดุในเดือนกนัยายน 2555 เทา่กบั 5.34 กก./ปาก และ
ต ่าสดุในเดือนมิถนุายน 2555 เทา่กบั 0.18 กก./ปาก ไมพ่บสตัว์น า้กลุม่นีใ้นเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์ 2555  โดยปู
ม้าและปหูินมีอตัราการจบัเฉลี่ย 1.25 และ 0.81 กก./ปาก ตามล าดบั 
 กลุม่สตัว์น า้อื่น ๆ มีอตัราการจบัเฉลี่ย 0.91 กก./ปาก โดยมีค่าสงูสดุในเดือนกนัยายน 2555 เท่ากบั 5.986 
กก./ปาก และต ่าสุดในเดือนมิถุนายน 2555 เท่ากับ 0.01 กก./ปาก ไม่พบสัตว์น า้กลุ่มนีใ้นเดือนมกราคมและ
พฤษภาคม 2555 
 การศกึษาครัง้นีม้ีอตัราการจบัเฉลีย่ 46.67 กก./ปาก มีชัว่โมงท าการประมง 6 ชัว่โมง จึงมีอตัราการจบัเทา่กบั 
7.78 กก./ปาก/ชัว่โมง มีค่ามากกว่า รัตนาวลี และคณะ (2554) ซึ่งมีอตัราการจบั 27.42 กก./ปาก และมากกว่าผล
การศกึษาของ ไพโรจน์ และทรงชยั (2510) และ ไพโรจน์ และคณะ (2522) ซึง่ศกึษาในทะเลสาบสงขลา มีอตัราการจบั
เทา่กบั 4.77 และ 3.15 กก./ปาก/ชัว่โมง ตามล าดบั แต่ผลการศึกษาครัง้นีน้้อยกว่า รักเกียรติ และคณะ (2554) ซึ่งมี
อตัราการจบั 18.40 กก./ปาก/ชัว่โมง 
ความยาวตลอดตวัของกุ้งทะเล 4 ชนิด 

น ากุ้งทะเล 4 ชนิด ได้แก่ กุ้ งหวัมนัหลงัไข ่กุ้ งตะกาดขาว กุ้งหวัแข็ง (Metapenaeus ensis) และกุ้งแชบ๊วย ซึง่
เป็นชนิดที่เดน่หรือมีความส าคญัทางเศรษฐกิจมาศกึษาขนาดความยาว และมีผลการศกึษาดงันี ้(ตารางที่ 3) 

กุ้งหวัมนัหลงัไข่ ขนาดความยาวตลอดตวัเฉลี่ย 8.43+0.38 (5.0-11.0) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสงูสดุในเดือน
มกราคม 2555 เท่ากับ 10.17+0.45 (9.0-11.0) ซม. และต ่าสดุในเดือนมีนาคม 2555 เท่ากบั 7.64+0.25 (6.5-8.0) 
ซม. ความยาวเฉลีย่ครัง้นีม้ีคา่น้อยกวา่รายงานการศกึษา พ.ศ. 2509 ซึง่มีคา่เฉลีย่ 8.86 ซม. (สชุาติ และสวสัดิ์, 2509) 
และมากกวา่รายงานการศกึษา พ.ศ. 2522 ซึง่มีคา่เฉลีย่ 6.72 ซม. (ไพโรจน์ และคณะ, 2522) และผลการศึกษาครัง้นี ้
ความยาวเฉลีย่มีคา่มากกวา่ขนาดแรกเร่ิมสบืพนัธุ์ซึง่ องัสนุีย์ และคณะ (2539) รายงานวา่มีขนาดเทา่กบั 7.0-8.0 ซม. 

กุ้ งตะกาดขาว ขนาดความยาวตลอดตวัเฉลี่ย 5.64+0.44 (4.0-9.0) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสงูสดุในเดือน
มิถนุายน 2555 เทา่กบั 6.59+1.35 (4.0-9.0) ซม. และต ่าสดุในเดือนสงิหาคม 2555 เทา่กบั 5.32+0.32 (4.5-6.5) ซม. 
โดยความยาวเฉลี่ยครัง้นีม้ีค่าน้อยกว่าขนาดแรกเร่ิมสืบพนัธุ์ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 6.94 ซม. (Mane and Deshmukh, 
2007) 
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ตารางที่ 3 คา่ความยาวตลอดตวัเฉลีย่ ต ่าสดุ-สงูสดุ (เซนตเิมตร) ของกุ้งหวัมนัหลงัไข ่(M. brevicornis) กุ้งตะกาดขาว  
 (M. moyebi) กุ้งหวัแขง็ (M. ensis) และกุ้งแชบ๊วย (F. merguiensis) จากประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาฃ
 ตอนนอก พ.ศ. 2555 

 
 

 กุ้ งหัวแข็งขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 8.83+1.39 (6.5-11.5) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
พฤษภาคม 2555 เทา่กบั 9.25+0.30 (8.5-10.0) ซม. และต ่าสดุในเดือนมกราคม 2555 เท่ากบั 7.42+0.11 (6.5-7.5) 
ซม. โดยขนาดความยาวครัง้นีม้ีค่าน้อยกว่าขนาดขนาดแรกเร่ิมสืบพนัธุ์ ที่ อจัฉรา (2536)    รายงานว่ามีความยาว 
9.80 ซม. 

กุ้ งแชบ๊วย ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 11.24+1.34 (8.0-14.0) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
กนัยายน 2555 เทา่กบั 12.64+0.21 (11.0-14.0) ซม. และต ่าสดุในเดือนกรกฎาคม 2555 เท่ากบั 10.49+0.65 (8.0-
11.5) ซม. ความยาวเฉลีย่ครัง้นีม้ีค่ามากกว่าผลการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2509 และ 2522 ซึ่งรายงานว่ามีค่าเฉลี่ย 10.36 
(5.1-17.3) และ 9.73 เซนติเมตร ตามล าดบั (สชุาติ และสวสัดิ์, 2509; ไพโรจน์ และคณะ, 2522) และผลการศกึษาครัง้
นีม้ีคา่น้อยกวา่ขนาดแรกเร่ิมสบืพนัธุ์ ท่ี อจัฉรา (2536) รายงานวา่มีความยาว 13.0 เซนติเมตร  

กุ้งหวัมนัหลงัไขซ่ึง่มีความยาวตลอดตวัเฉลีย่มากกวา่ขนาดแรกเร่ิมสืบพนัธุ์ ส าหรับกุ้ งตะกาดขาว กุ้ งหวัแข็ง 
และกุ้ งแชบ๊วยมีขนาดต ่ากว่าขนาดแรกเร่ิมสืบพนัธุ์  จึงอนุมานได้ว่าความยาวของกุ้ งจากเคร่ืองมือโพงพางบริเวณ
ทะเลสาบสงขลาสว่นใหญ่มีขนาดต ่ากวา่ขนาดแรกเร่ิมสบืพนัธุ์ เช่นเดียวกบั รัตนาวลี และคณะ (2552) รายงานว่ากุ้ ง
สว่นใหญ่ที่จบัได้มีขนาดต ่ากวา่ขนาดแรกเร่ิมสบืพนัธุ์ทัง้เพศผู้และเพศเมีย  

ผลการศึกษาครัง้นีย้งัพบว่าความยาวของสตัว์น า้ชนิดอื่นๆ สว่นใหญ่ก็มีขนาดต ่ากว่าขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ 
เช่น ปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 1.5-13.5 (4.81+5.66) เซนติเมตร ซึ่งปูม้ามีขนาดแรกเร่ิมสืบพนัธุ์เท่ากบั 8.73
เซนติเมตร (จินตนา, 2544) ปลาแข้งไก่มีความยาว 7.5-14.0 (10.52+3.92) เซนติเมตร ซึ่งปลาแข้งไก่มีขนาดแรกเร่ิม
สบืพนัธุ์เพศเมียเทา่กบั 21.55 เซนติเมตร (นิรชา และคณะ, 2522) 
บทสรุป 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสตัว์น า้ที่จับได้จากโพงพางส่วนมากมีขนาดน้อยกว่าขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ 
เช่นเดียวกับการศึกษาในอดีตและพืน้ที่อื่นๆ จึงควรรือ้ถอนโพงพางออกจากทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพื่อให้
ทรัพยากรสตัว์น า้มีความยัง่ยืน ข้อมลูที่ได้จากการศึกษาครัง้นีส้ามารถน าไปหาความสญูเสียทางการเงินจากการท า
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Situation of blue swimming crab (Portunus pelagicus)  

harvest on Hat Chao Samran Sub-district, Muang district, Phetchaburi 
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาสถานการณ์การท าประมงปมู้า ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ มีวตัถปุระสงค์
เพื่อศกึษาวิธีการท าประมงปมู้า ปริมาณปมู้าที่จบัได้ และสภาพปัญหาและอปุสรรคในการท าประมงปมู้า บริเวณคลอง
บางกฬุา ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ โดยการเก็บข้อมลูปริมาณการจบัปมู้า (30,953 กิโลกรัม) 
ได้ในแต่ละวนัตัง้แต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 จากการศึกษาพบว่า การท าประมงปมู้าบริเวณ
คลองบางกฬุา มีจ านวนเรือที่ท าการประมงปมู้า มีทัง้หมด 30 ล า โดยใช้อวนจมปมู้า สว่นปริมาณการจบัพบว่า มีการ
จบัปูม้าได้ทัง้หมด 30,953 กิโลกรัม (เฉลี่ยประมาณ 154,765 ตวั) โดยปริมาณการจับพบมากในช่วงเดือนตลุาคม 
ประมาณ 6,525 กิโลกรัม (32,625 ตวั) สว่นปัญหาและอปุสรรคในการท าประมง คือ ราคาเชือ้เพลงิมีราคาสงู อปุกรณ์
ประมงเกิดความเสยีหาย คลืน่ลมแรง และน า้เนา่เสยี 
 

ค าส าคัญ : ปมู้า, เพชรบรีุ 
 

Abstract 
 The objective of study of situation of Blue swimming crap harvest on Hat Chao Samran Sub 
district, Muang district, Phetchaburi provinces for study about methodology for crabs fishing, In clouding 
quantities that can be captured, the problems and obstruction in the crab fishing. We are study in Clong- 
Bang- Kularon Hat Chao Samran Sub districtbetween October 2016 to May 2017. The results showed, total 
volume of crab can be caught is 30953 kg (154,765 pcs.) by using sinking net and 30 fishing boats. The 
highest time to catch crabs is in October, about 6525 kg (32,625 pcs.). The main problems and 
obstruction in the crab fishing is High fuel costs and damaged fishing gear. There are strong winds and 
rotten water then cannot go out to catch crabs. 
 

Keywords : Blue Crab, Phetchaburi 
 
*Corresponding author. E-mail : boat0309@windowslive.com 
 
 
  



469 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

บทน า 
  ปมู้า (Portunus pelagicus) เป็นสตัว์น า้ที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมบริโภคทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์จากปูม้า (วารินทร์และคณะ,  2547) 
นอกจากการบริโภคเนือ้ปูม้าแล้ว ส่วนของเปลือกหรือกระดอง ยงัมีสารไคโตซานซึ่งน ามาใช้เป็นองค์ประกอบของ
อตุสาหกรรมตา่งๆ อีกมากมาย จากประโยชน์นานปัการ ท าให้ราคาของปมู้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 เพิ่มขึน้ จากกิโลกรัมละ 
30 - 40 บาท (บรรจง, 2550) เป็นกิโลกรัมละ 300-400 บาท (ตามขนาด) สง่ผลให้มีการท าประมงปมู้าเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค 
  การท าประมงปมู้าในประเทศไทย พบได้ทัว่ไปบริเวณชายฝ่ังอา่วไทยและฝ่ังอนัดามนัในระดบัน า้ที่มีความลกึ
ไม่เกิน 30 เมตร ในอดีตใช้เคร่ืองมือประมงพืน้บ้าน เช่น แร้วปู ไซปู อวนจมปู เป็นต้น แต่เนื่องจากปูม้ามีศกัยภาพ  
เชิงพาณิชย์และมีความต้องการของตลาดสงูท าให้เกิดการแข่งขนัด้านการท าประมง ดังนัน้เคร่ืองมือในการท าประมง
จึงมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันา เพื่อให้สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้มากขึน้นอกจากการใช้เคร่ืองมือท าประมงที่มี
ประสทิธิภาพสงูแล้ว การท าประมงที่มากเกินกวา่ก าลงัการผลติของธรรมชาติ (over fishing) การใช้ประโยชน์จากปมู้า
ขนาดเลก็ (ยงัไมถ่ึงวยัเจริญพนัธุ์) ตลอดจนการจบัปมู้าที่มีไขน่อกกระดอง ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตทุี่ท าให้ปริมาณปมู้า
ในธรรมชาติลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 

 เพชรบุรี เป็นอีกจังหวดัหนึ่งที่มีการท าประมงและจ าหน่ายปูม้าตลอดแนวชายฝ่ัง แต่ในปัจจุบัน จากการ
สอบถามชาวประมงในท้องถ่ิน พบวา่ ทรัพยากรปมู้าในธรรมชาติมีจ านวนลดน้อยลง แต่ตรงกนัข้ามกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีปริมาณเพิ่มมากขึน้จึงท าให้เวลาท าการประมงถึงแม้ว่าจะได้ปูม้าขนาดเล็ก หรือปูม้าที่มีไข่นอก
กระดอง ก็ต้องเก็บเก่ียวขึน้มาเพื่อจ าหน่าย นอกจากนีใ้นจังหวดัเพชรบรีุยงัขาดการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเก่ี ยวกับ
ปริมาณของปูม้าที่ได้จากการประมง ดงันัน้การศึกษาสถานการณ์ปูม้า ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวดั
เพชรบุรี เป็นการวิจัยที่เข้าถึงวิธีการท าประมง ตลอดจนปริมาณปูม้าที่จับได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแนว
ทางการเพิ่มผลผลิตปูม้าทดแทนปริมาณปูม้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ โดยการศึกษาครัง้นีม้ี 
วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การท าประมงปูม้า ในต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบรีุ  โดยมี
พืน้ท่ีการวิจยั บริเวณคลองบางกฬุา ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ และ ขอบเขตประชากร ได้แก่ 
กลุม่ชาวประมงที่ท าการประมงปมู้า และศกึษา วิธีการท าประมงปมู้า ปริมาณปทูี่จบัได้ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรค
ในการท าประมงปมู้า ระหว่าง เดือนตลุาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 8 เดือนเพื่อทราบถึง
วิธีการท าประมงและปริมาณปมู้าที่ได้จากการท าประมง บริเวณคลองบางกฬุา อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 
 
วิธีการ 
  1. เลอืกพืน้ท่ีที่ใช้ในการส ารวจเก็บข้อมลู ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณทา่เทียบเรือคลองบ้านบางกุฬา ต าบลหาดเจ้าส าราญ
อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 

2. ส ารวจ วิธีการท าประมงโดยการสมัภาษณ์จากชาวประมงถึงชนิดและจ านวนของเคร่ืองมือท าการประมงปมู้า
วิธีการท าประมงปมู้าตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในการท าประมง 

3. รวบรวมข้อมลูปริมาณปมู้าที่จบัได้จากการท าประมงปมู้าตัง้แต่ เดือนตลุาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 
และท าการวดัขนาดความกว้าง (เซนติเมตร) ความยาว (เซนติเมตร) และน า้หนกั (กรัม) ของปมู้า 

4. วิเคราะห์และประมวลผล  
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ผลและอภปิราย 
1. วิธีการท าประมงปมู้า 

  การท าประมงปมู้า บริเวณคลองบางกฬุา ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ พบวา่ มีจ านวน
เรือที่ท าการประมง 30 ล าใช้อวนจมป ูในการท าประมงปมู้า 

โดยอวนจมปมู้า 1 หอ่ จะมีความยาวประมาณ 300 ถึง 500 เมตร อวนที่นิยมใช้มากที่สดุคือ อวนเอ็น ขนาด
เบอร์ 0.20 0.25 หรือ 0.30 ขนาดตาอวนที่นิยมใช้ ได้แก่ ขนาดตา 75 80 85 90 100 115 120 มิลลเิมตร ความลกึอวน 
9-30 ตา (นิยมใช้ 14-25 ตา) ทุ่นพยุง เป็นทุ่น พลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.80 เซนติเมตร หนา 2.20 
เซนติเมตร ผกูกบัเชือกคร่าวบนมีระยะหา่งกนั 1.45-11.00 เมตร (นิยมใช้ 2.50-3.00 เมตร) ทุน่อีกชนิดหนึง่เป็นทุน่โฟม
นิ่ม ตดัเป็นแทง่สีเ่หลีย่มขนาด 6.00 x 1.50 x 1.00 เซนติเมตร ผกูห่างกนั 1.70-3.00 เมตร น า้หนกัถ่วงคร่าวลา่ง เป็น
ตะกัว่ขนาด 10 กรัม/ลกู ผกูหา่งกนั 36-80 เซนติเมตร น า้หนกัถ่วง ปลายสดุผืนอวนข้าง ละ 1-7 กิโลกรัม  

วิธีการปลอ่ยอวน โดยเรือประมงขนาดเคร่ืองยนต์ 150 แรงม้า ท าประมงปมู้าที่ระดบัความลกึของน า้ตัง้แต ่
40 เมตร เมื่อไปถึงจดุที่ได้ท าพิกดัไว้ โดยใช้ดาวหรือ GPS เป็นตวัระบตุ าแหนง่ หลงัจากนัน้ท าการปลอ่ยอวนในขณะที่
แลน่เรือด้วยความเร็วปกต ิการวางอวนจะปลอ่ยอวนเป็นแนวตรงตามแนวชายฝ่ังจ านวน 1-3 แถว มีทุน่บอกแนวอวนท่ี
ปลายสดุผืนอวนทัง้สองข้าง ถ้าใช้อวนยาวมากสว่นใหญ่จะเสริมทุน่ธงบริเวณช่วงกลางด้วย 1-2 ทุ่นและปลอ่ยอวนทิง้
ไว้นานประมาณ 2-3 วนั หรือ 48-72 ชัว่โมง 

วิธีการเก็บกู้อวน เรือประมงปมู้าจะมีการติดตัง้เคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองกว้านเพื่อใช้ในการกู้อวนโดยการน า
เนือ้อวนข้างหนึง่มาผา่นเคร่ืองกว้าน โดยที่เคร่ืองกว้านจะท างานอตัโนมตัิแตม่ีคนงานประมงคมุอยูท่ี่เคร่ืองกว้าน 1 คน 
และมีคนท าหน้าที่ปลดปมู้า 2คน ในขณะที่ได้ปมู้าคนงานประมงจะท าการปลดปมู้าออกและน าไปใสใ่นถงัพกัป ูโดยมี
เคร่ืองให้ออกซิเจนด้วย ท าแบบนีจ้นเก็บกู้ อวนหมด และแล่นเข้าท่าเทียบเรือ น าปูม้าไปคัดแยกขนาดที่ท่าเทียบ  
เรือบางกฬุา 

ปริมาณ ปมู้าที่จบัได้บริเวณคลองบางกฬุาจากการเก็บข้อมลูการท าประมงปมู้าบริเวณคลองบางกุฬา พบว่า 
ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มีการท าประมงปูม้าได้ทัง้หมด 30,953 กิโลกรัม (ประมาณ 
154,765 ตวั) (ตารางที่ 1) โดยปริมาณการจบัในช่วงเดือนตลุาคม มีปริมาณการจบัทัง้หมด 6,525 กิโลกรัม (ประมาณ 
32,625 ตวั) ซึง่เป็นช่วงที่ท าประมงปมู้าได้มากที่สดุเนื่องจากในช่วงเวลาดงักลา่วมีลมตะเภา ซึ่งเป็นลมประจ าถ่ินและ
เป็นกระแสลมเย็นที่พัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝ่ังจังหวัดเพชรบุรี  การที่กระแสลมดังกล่าวพัดเข้าหาฝ่ังในลกัษณะนี ้
ก่อให้เกิดกระแสคลืน่พดัพาเข้าชายฝ่ังด้วยในเวลาเดียวกนั เป็นเหตใุห้สตัว์น า้บางชนิดลอ่งลอยมากบัคลื่น อย่างเช่นปู
ม้า จึงท าให้ในช่วงนีม้กีารจบัปมู้าได้ปริมาณมากแตห่ลงัชว่งเดอืนพฤศจิกายนผา่นไปแล้ว จากการสอบถามชาวประมง
พบวา่จะมีน า้จืดลงมาสูช่ายฝ่ังปริมาณมาก เนื่องจากฝนตกปริมาณมาก ท าให้น า้เกิดการเน่าเสีย จึงท าให้หลงัเดือน
พฤศจิกายน มีปริมาณปมู้าลดลง 

2. ขนาดปมู้าที่จบัได้ 
 ปมู้าที่ชาวประมงจบัได้ มีทัง้หมด 2 ขนาด คือ ขนาดกลางและใหญ่ ปมู้าขนาดกลางมีน า้หนกัเฉลี่ย 200 กรัม

ตอ่ตวั (1 กิโลกรัม มีจ านวนปมู้า 5-6 ตวั) ขนาดความกว้างของกระดองเฉลี่ย 6.45 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 13.86 
เซนติเมตร ปูม้าขนาดใหญ่มีน า้หนกัเฉลี่ย 250 กรัมต่อตวั (1 กิโลกรัมมีจ านวนปูม้า 4 ตวั) และมีความกว้างของ
กระดองเฉลีย่ 7.48 เซนติเมตร ความยาวเฉลีย่ 14.54 เซนติเมตร 
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3. ปัญหา และอปุสรรค 
 การท าประมงปูม้าในบางครัง้จะพบกับปัญหาราคาน า้มนัเชือ้เพลิงซึ่งมีราคาสงูและอุปกรณ์ประมงยงัเกิด

ความเสียหายหลงัจากที่ใช้งานแล้ว ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึน้ประกอบกบัคลื่นลมแรง และการเกิดน า้เน่าเสีย  
ท าให้รายได้ซึง่มาจากผลผลติปมู้ามีไมเ่พียงพอตอ่รายจ่ายที่เสยีไปท าให้เกิดการขาดทนุในการท าประมงแตล่ะครัง้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมลูปริมาณปมู้าที่จบัได้ ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2559 ถึงพฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทสรุป 
 เคร่ืองมือประมง ชาวประมงปมู้าบริเวณคลองบางกฬุา ต าบลหาดจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ ใช้

เคร่ืองมืออวนจมป ูท าการประมงปมู้าจ านวน 30 ล า 
 การท าประมงปมู้า ชาวประมงกลุม่นีท้ าประมงปมู้าทัง้กลางวนัและกลางคืน โดยท าการประมงหา่งจากฝ่ังที่มี

ระดบัความลกึน า้ ตัง้แต ่10 จนถึง 40 เมตร และปลอ่ยอวนทิง้ไว้นาน 48-72 ชัว่โมง จึงท าการกู้อวน 
 ปริมาณการจบัปมู้า จากการรวบรวมข้อมลูการประมงปมู้าบริเวณคลองกฬุา จ านวน 8 เดือน พบว่า จบัปมู้า

ได้ทัง้หมด 30,953 กิโลกรัม (ประมาณ 154,765 ตวั) โดยในช่วงเดือนตลุาคม 2559 พบว่าจบัปมู้าได้มากที่สดุ 6525 
กิโลกรัม (ประมาณ 32,625 ตวั) ปมู้าที่จบัได้มี 2 ขนาด คือ ขนาดกลาง และใหญ่ โดยปมู้าขนาดใหญ่มีน า้หนกัเฉลี่ย 
250 กรัมตอ่ตวั สว่นปมู้าขนาดกลางมีน า้หนกัเฉลีย่ 200 กรัมตอ่ตวั 
เอกสารอ้างอิง 
ทศวร ทองเหลอื และทิพย์สดุา ชงดัเวช. 2556. สถาณการณ์การท าประมงปมู้า อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ. ประชมุ
 วิชาการระดบัชาติ “วลยัลกัษณ์” ครัง้ที ่5. สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 100  หน้า. 
บรรจง เทียนสง่รัศมี. 2550. การเพาะเลีย้งปมู้าในทะเลชายฝ่ังแบบชมุชนมีส่วนร่วม. ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ 
 งานวจิยั (สกว.). 1 หน้า. 
วารินทร์ ธนาสมหวงั  สง่า สงิห์หงส์  และชยัยทุธ พทุธิจนุ. 2547. ปริมาณการล าเลียงตบัป้ิงปมู้า (Portunus 
 pelagicus) อตัราการฟักของไข่. สมัมนาวชิาการประมง ประจ าปี 2547. 17 หน้า. 
  
 

เดือน (2559 - 2560) ปูม้า 
ตลุาคม  6,525 กิโลกรัม (32,625 ตวั) 

พฤศจิกายน  3,098 กิโลกรัม (15,490 ตวั) 
ธนัวาคม  2,487 กิโลกรัม (12,435 ตวั) 
มกราคม  4,732 กิโลกรัม (23,660 ตวั) 
กมุภาพนัธ์  3,850 กิโลกรัม (19,250 ตวั) 
มีนาคม  3,157 กิโลกรัม (15,785 ตวั) 
เมษายน  3,825 กิโลกรัม (19,125 ตวั) 
พฤษภาคม 3,279 กิโลกรัม (16,395 ตวั) 

รวม 30,953 กิโลกรัม (154,765 ตวั) 
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การส ารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดนิอาหารของกุ้งแชบ๊วย  
(Penaeus merguiensis) จากท่าเรือหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี 

Survey of parasitic protozoan genus Nematopsis in the intestine of banana prawn  
(Penaeus merguiensis) from Wonnapa Beach Pier, Bangsaen,  
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บทคดัย่อ 
การส ารวจโพรโทซวัปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้ งแชบ๊วย จากท่าเรือหาดวอนนภา  

บางแสน จงัหวดัชลบรีุ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือน มกราคม 2561 จ านวน 96 ตวั พบว่ามีการระบาดของ 
Nematopsis คิดเป็นร้อยละ 77.1 โดยพบวา่กุ้งแชบ๊วยเพศผู้มีการระบาดของ Nematopsis ร้อยละ 80.4 ใกล้เคียงกบั
เพศเมียที่มีการระบาดร้อยละ 74.0 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดบันยัยะส าคญั 0.05 และจากการศึกษาช่วงระยะ 
การเจริญของ Nematopsis ที่ระบาดในกุ้ ง พบว่ามี 3 ระยะ คือ gamont, syzygy และ gametocyst โดยพบว่ามีการ
ระบาดมากที่สดุในระยะ gametocyst โดยมีค่าการระบาดร้อยละ 66.7 รองลงมาได้แก่ ระยะ syzygy ร้อยละ 57.3 
และ ระยะ gamont ร้อยละ 39.6 

 

ค าส าคัญ : โพรโทซวั, ปรสติ, Nematopsis, กุ้งแชบ๊วย, Penaeus merguiensis 
 

Abstract 
A survey of parasitic protozoan genus Nematopsis in the intestine of Banana Prawn  

(Penaeus merguiensis) from Wonnapa beach pier, Bangsaen, Chonburi Province has been conducted 
during July 2017 and January 2018. Out of the 96 samples examined, 74 (77.1%) were infected by 
Nematopsis. In details, the prevalence of Nematopsis infection found in male and female samples of  
P. merguiensis was 80.4% and 74.0%, respectively. There was also no significant difference in the 
prevalence of Nematopsis infection between male and female samples (p>0.05). From this study, a few 
different stages of Nematopsis infection in Penaeus merguiensis could be divided into three stages: 
gamont, syzygy and gametocyst. Gametocyst of Nematopsis was very common with the highest 
prevalence (66.7%), followed by syzygy (57.3%) and gamont (39.6%) 

 

Keywords : Protozoa, Parasite, Nematopsis, Banana prawn, Penaeus merguiensis 
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บทน า 
กุ้ งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis de Man, 1883) เป็นกุ้ งประจ าถ่ินของประเทศไทย มีแหลง่อาศยัอยู่

บริเวณชายฝ่ังจนถึงทะเลลกึในพืน้ท่ีที่มีลกัษณะเป็นโคลนปนทราย มีรายงานการกระจายอยู่ในเขตเวสต์อินโดแปซิฟิค 
ตัง้แตอ่า่วเปอร์เซีย ปากีสถาน อินเดีย มาเลเซีย และไทย อยูไ่ด้ในความเค็มระหวา่ง 10-35 พีพีที (Hall, 1962) แหลง่ที่
จบักุ้ งแชบ๊วยมากที่สดุในประเทศไทยได้แก่บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกบริเวณ จังหวดัชลบรีุ ระยอง จนัทบุรี 
และตราด 

กุ้งแชบ๊วยในประเทศไทยมีการศึกษาด้าน ชีววิทยา และด้านการเพาะเลีย้งกนัมากพอสมควร แต่การศึกษา
ด้านโรคปรสิตมีการศึกษากันน้อย ทัง้ที่ปรสิตบางชนิดเช่น โพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ซึ่งเป็นปรสิตที่มีการ
ระบาดในทางเดินอาหารของกุ้ งท าให้กุ้ งโตช้า ส่งผลให้กุ้ งมีขนาดเล็ก อ่อนแอ ท าให้เกิดมีโรคอื่นแทรกได้ง่าย  
(Miller et al., 1994) 

จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า ในต่างประเทศมีการศึกษาปรสิตชนิดนีก้ันบ้างแล้วแต่ยั งไม่มากนัก  
สว่นใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการส ารวจและรายงานเก่ียวกบัการพบชนิดใหม่ เท่าที่ส ารวจเอกสารมีเพียงรายงาน
เดียวที่รายงานเก่ียวกบัวงชีวิต โดย Lee et. al. (2000) รายงานการศึกษาวฏัจกัรชีวิตของ Nematopsis ostrearum ที่
ระบาดบริเวณชายฝ่ัง Atlantic พบว่า โพรโทซวัปรสิตชนิดนีม้ีหอยนางรม Crassostrea virginica เป็น intermediate 
host โดยมีป ูPanopeus herbsti, Eurypanopeus depressus, Eurytium limosum และ Neopanope texana เป็น 
definitive host นอกจากนีย้งัมีรายงานการศกึษาของ Jimenez et al. (2002) ส ารวจพบโพรโทซวัปรสติ (Nematopsis 
marinus) ซึ่งเป็น Nematopsis ชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบในฟาร์มเลีย้งกุ้ งขาว (Litopenaeus vannamei) ในประเทศ 
Ecuador โดยมีคา่การระบาด ตัง้แต่ 50-80% และมีค่าความรุนแรงของการติดเชือ้ ( intensity of infection) ตัง้แต่ 10 
ตวัจนถึงมากกวา่ 5,000 ตวั ซึง่คาดวา่โพรโทซวัปรสติสกลุนีส้ามารถท าความเสยีหายให้กบัอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้งใน
ประเทศตา่ง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้ 

ดงันัน้การศึกษาในครัง้นีจ้ึงมีความส าคญัมากโดยเป็นการศึกษาค่าการระบาดและการจัดจ าแนกชนิดโดย
ศกึษาสณัฐานวิทยาของโพรโทซวัปรสติ Nematopsis ที่ระบาดในกุ้งแชบ๊วยจากทา่เทียบเรือหาดวอนนภา ชายฝ่ังทะเล
บางแสน จังหวดัชลบรีุ ซึ่งเรายงัมีการศึกษากันน้อยมาก ทัง้นีป้ระเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกสตัว์น า้ราย
ใหญ่ของโลก จึงควรท่ีจะต้องเน้นศึกษาปรสิตในสตัว์น า้เศรษฐกิจให้มากขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัและก าจดั
ต่อไป โดยการศึกษาจะเป็นการส ารวจการระบาดของโพรโทซวัปรสิต Nematopsis ในกุ้ งแชบ๊วย ซึ่งเป็นกุ้ งที่เราจับ
ได้มากและยงัมีการเพาะเลีย้งกุ้งเหลา่นีเ้ป็นสตัว์น า้สง่ออก ท ารายได้ให้ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยจะท าการเก็บ
ตวัอย่างกุ้ งแชบ๊วยที่ถูกระบาดโดยปรสิต ศึกษาค่าการระบาดของโพรโทซวัปรสิตสกุล Nematopsis ที่ระบาดใน 
กุ้งแชบ๊วยที่รวบรวมจากทา่เรือหาดวอนนภา บางแสน จงัหวดัชลบรีุ เพื่อการบ่งชีแ้ละจ าแนกชนิดได้อย่างถกูต้องและ
เป็นฐานข้อมลูสากลของสตัว์น า้และปรสติของประเทศไทยตอ่ไปในอนาคต 
 

วิธีการ 
ท าการเก็บตวัอยา่งกุ้งแชบ๊วยจากบริเวณทา่เรือหาดวอนนภา บางแสน จงัหวดัชลบรีุ โดยท าการเก็บตวัอย่าง

กุ้งเดือนละ 1 ครัง้ ๆ ละ 20 ตวั ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 เป็นเวลา 7 เดือน วดัขนาดพร้อม
บนัทกึเพศของกุ้ง ท าการผา่ตดัโดยการใช้กรรไกรตดัที่บริเวณสว่นหางของกุ้งทิง้ไป หลงัจากนัน้ใช้กรรไกรตดัเปลือกกุ้ ง
บริเวณกลางหลงั ซึง่จะเร่ิมตัง้แตป่ลายด้านหางไปจนถึงปลายสดุของหวักุ้ง แล้วจึงใช้คีมคีบดงึเอาสว่นล าไส้ออกมา  



474 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 (ระวงัอยา่ให้ขาด) เมื่อได้สว่นล าไส้ที่ต้องการแล้ว น ามาวางบนแผน่สไลด์และใช้หลอดหยด หยดน า้กลัน่ประมาณ 1-2 
หยด ใช้เข็มเขี่ยขยีเ้นือ้เยื่อให้ละเอียดแล้วแยกเอาเศษเนือ้เยื่อชิน้ใหญ่ออก ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ น ามาส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์ที่ก าลงัขยายต ่าก่อน เพื่อตรวจหาต าแหน่งของปรสิต หากพบแล้วให้ใช้ก าลงัขยายที่สงูขึน้ เพื่อดู
ลกัษณะสณัฐานของปรสติพร้อมกบัถ่ายภาพไว้เพื่อใช้ในการศกึษาตอ่ไป 
 

ผลและอภปิราย 
ผลการส ารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้ งแชบ๊วยที่ได้จากท่าเทียบเรือ 

หาดวอนนภา บางแสน จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 96 ตวั ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 โดยแบ่ง 
กุ้ งแชบ๊วยออกเป็นเพศผู้จ านวน 46 ตวั เพศเมียจ านวน 50 ตวั พบว่ามีการระบาดของ Nematopsis ทัง้หมด 74 ตวั  
คิดเป็น 77.1% โดยพบในกุ้งเพศผู้  37 ตวั คิดเป็น 80.4% และกุ้ งเพศเมีย 37 ตวั คิดเป็น 74.0% (ตารางที่ 1) จากการ
ตรวจสอบค่าทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดบันยัยะส าคญั 0.05 โดยปรสิตที่พบมี 3 ระยะการเจริญ คือ 
ระยะ gamont, syzygy และ gametocysts โดยพบระยะ gametocysts จ านวน 66.7% ระยะ syzygy จ านวน  57.3% 
และ ระยะ gamont จ านวน 39.6% ตามล าดบั (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 1 ระยะเวลาเก็บตวัอยา่ง และเปอร์เซ็นต์ การระบาดของ Nematopsis ในกุ้งเพศเมียและเพศผู้ 

 

 
ตารางที่ 2 คา่การระบาดของ Nematopsis ในกุ้งแชบ๊วยแยกตามระยะของปรสติ 

เดือน/ปี 
 

ค่าการระบาดในกุ้งแชบ๊วย การระบาดในกุ้งเพศเมีย การระบาดในกุ้งเพศผู้ 
จ านวน
กุ้งที่
ตรวจ 

พบ
ปรสิต 

ค่าการ
ระบาด
(%) 

จ านวน
กุ้งที่
ตรวจ 

พบ
ปรสิต 

ค่าการ
ระบาด
(%) 

จ านวน 
กุ้งที่
ตรวจ 

พบ
ปรสิต 

ค่าการ
ระบาด 
(%) 

กรกฎาคม/2560 20 20 100.0    10 10 100.0     10   10  100.0 
สงิหาคม/2560 20 20 100.0    10 10 100.0     10   10  100.0 
พฤศจิกายน/2560 20 11   55.0     7   3   42.9     13     8    61.5 
ธนัวาคม/2560 20 17   85.0    10   9   90.0     10     8    80.0 
มกราคม/2561 16   6   37.5    13   5   38.4       3     1    33.3 
รวม                           96              74          77.1          50           37           74.0           46            37         80.4 

 
ระยะที่ท าศึกษา
ของ Nematopsis 

ค่าการระบาดในกุ้ง
แชบ๊วย 

ค่าการระบาดในกุ้งเพศเมีย ค่าการระบาดในกุ้งเพศผู้ 

จ านวน
กุ้งที่
ตรวจ 

พบ
ปรสิต 

ค่าการ
ระบาด
(%) 

จ านวน
กุ้งที่
ตรวจ 

พบ
ปรสิต 

ค่าการ
ระบาด
(%) 

จ านวน 
กุ้งที่
ตรวจ 

พบ
ปรสิต 

ค่าการ
ระบาด
(%) 

Gamont    96  38  39.6     50  19  38.0     46   19   41.3 
Syzygy    96  55  57.3     50  25  50.0     46   30   65.2 
Gametocyst    96  64  66.7     50  32  64.0     46   32   69.6 
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 จากการศึกษาทางสณัฐานวิทยาของ Nematopsis ที่พบในทางเดินอาหารของกุ้ งแชบ๊วย พบว่ามีลกัษณะ
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 Nematopsis ระยะ trophozoites หรือ gamont (ภาพที่ 1) ล าตัวมีรูปทรงกระบอก มีขนาดความยาว  
110-160 ไมครอน ขนาดความกว้าง 33-70 ไมครอน (n=10) ผนงัด้านนอกบาง ส่วนหวั (protomerite: PRO) เป็น
รูปทรงกลม โปร่งใส มีขนาดความยาว 30-40 ไมครอน ขนาดความกว้าง 18-30 ไมครอนสว่นของล าตวั (deutomerite: 
D) เป็นรูปทรงกระบอกมีขนาดความยาว 70-140 ไมครอน ขนาดความกว้าง 50-59 ไมครอน มีนิวเคลียส (N) 1 อนั 
เป็นลกัษณะทรงกลม มีเส้นผา่นศนูย์ 18-20 ไมครอน อยูค่อ่นไปทางด้านท้ายของตวั 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 Nematopsis ในระยะ gamont ก. ภาพถ่ายภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง และ ข. ภาพวาด 
 

Nematopsis ระยะ Syzygy (ภาพที่ 2) ซึ่งระยะนีเ้ป็นระยะที่มีการมาเช่ือมต่อกนัระหว่าง gamont ตัง้แต่ 2 
ตวัขึน้ไป ล าตวัเป็นรูปทรงกระบอกมีขนาดความยาว 350-850 ไมครอน ผนงัด้านนอกบาง ล าตวัแบ่งออกเป็น 2 สว่น 
สว่นบนเรียกวา่ Primite (PRI) ประกอบไปด้วยสว่นหวั (protomerite: PRO) เป็นรูปทรงกลมหรือรีเล็กน้อย มีสีน า้ตาล
เข้มใส มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 17-30 ไมครอน สว่นของล าตวั (deutomerite: D) เป็นรูปทรงกระบอกยาวและป่อง
ออกทางด้านท้ายตรงรอยต่อกบั satellite มีขนาดความยาว 120-130 ไมครอน ขนาดความกว้าง 40-50 ไมครอน มี
นิวเคลยีส 1 อนั ลกัษณะทรงกลม มีเส้นผา่นศนูย์กลาง16-20 ไมครอน อยู่ค่อนไปทางด้านท้ายของล าตวั Satellite (S) 
เป็นสว่นของ trophozoites ตวัอื่นท่ีมาตอ่เช่ือมกนัซึง่อาจจะตอ่กนัมากกวา่ 2 ตวัก็ได้ โดยสว่นหวั (protomerite: PRO) 
จะหลอมหายไป satellite มีลกัษณะเป็นทรงกระบอกและเรียวเล็กลงไปในตอนท้าย มีขนาดความยาว 210-710 
ไมครอน ขนาดความกว้าง 30-60 ไมครอน มีนิวเคลยีส 1 อนัขนาด 15-20 ไมครอน อยูค่อ่นไปทางด้านท้ายของล าตวั 

 
 
 
 
 
 
 

ข 
ก 
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ภาพที่ 2 Nematopsis ในระยะ syzygy ก. ภาพถ่ายภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง และ ข. ภาพวาด 

 

Nematopsis ระยะเข้าสู ่gametocyst (ภาพที่ 3) เป็นระยะที่มีการหลอมรวมกนัของ syzygy เป็นทรงกลม
แล้วมีการสร้างผนงัหุ้มล้อมรอบ gametocyst จะมีสดี าหรือสนี า้ตาล ภายในมี gymnospores บรรจอุยูเ่ป็นจ านวนมาก 
โดย gametocyst จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180-220 ไมครอน เมื่อ gametocyst แตกออก ก็จะปล่อย 
gymnospores ออกสูภ่ายนอก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Nematopsis ในระยะเข้าสู ่gametocysts ก. ภาพถ่ายภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง และ ข. ภาพวาด 
 

วฏัจกัรชีวิตของ Nematopsis (Apicomplexa: porosporidae) จะมีการสบืพนัธุ์ 2 แบบ คือการสืบพนัธุ์แบบ
อาศยัเพศ และการสืบพนัธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สลบักันไป  Lee et. al. (2000) รายงานการศึกษาวฏัจักรชีวิตของ 
Nematopsis ostrearum ที่ระบาดบริเวณชายฝ่ัง Atlantic พบว่า โพรโทซวัปรสิตชนิดนีม้ีหอยนางรม Crassostrea 
virginica เป็น intermediate host โดยมีป ูPanopeus herbsti, Eurypanopeus depressus, Eurytium limosum 
และ Neopanope texana เป็น definitive host 

ข ก 

ข ก 
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ภาพที่ 4 วฏัจกัรชีวิต Nematopsis, 1: Sporocyst ที่มีตวัอ่อนอยู่ภายใน, 2: Sporozoite เร่ิมออกจาก Sporocyst, 3-
7:  

ตวัออ่นระยะ gamont, 8-9: ระยะที่มีการสบืพนัธุ์แบบ syzygy, 10: ระยะ gametocyst, 11: ระยะที่มีการ 
ปลอ่ย gymnospore, 12: ระยะ gymnospore เดี่ยว,13-17: ระยะที ่gymnospore เจริญเป็น sporozoites  
(ที่มา: Lee et. al. 2000) 

 

จากการศึกษาในครัง้นีพ้บการระบาดของ Nematopsis ใน 3 ระยะ คือ ระยะ gamont ล าตัวมีรูป
ทรงกระบอก มีขนาดความยาว 110-160 ไมครอน ขนาดความกว้าง 33-70 ไมครอน ผนงัด้านนอกบาง ส่วนหัว 
(protomerite : PRO) เป็นรูปทรงกลม โปร่งใส สว่นของล าตวั (deutomerite :D) เป็นรูปทรงกระบอกมีขนาดความยาว 
70-140 ไมครอน ขนาดความกว้าง 50-59 ไมครอน มีนิวเคลยีส (N) 1 อนั เป็นลกัษณะทรงกลม มีเส้นผ่านศนูย์ 18-20 
ไมครอน อยูค่อ่นไปทางด้านท้ายของตวั  
  ระยะ syzygy เป็นระยะที่พบมากมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มองใต้กล้องจุลทรรศน์เห็นได้ชัดเจนเป็นระยะที่ 
trophozoites หรือ gamont ตัง้แต ่2 ตวัมาตอ่เช่ือมกนั ซึง่คล้ายกบัเป็นการสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ โดยตวัต่อท้ายจะมี
การหลอมส่วนหวัหายไปเหลือแต่ส่วนของล าตวั ซึ่งระยะนีเ้มื่อมองดูแล้วจะพบว่ามีล าตวัค่อนข้างยาวและมีหลาย
ปล้อง แต่ละปล้องก็จะมีนิวเคลียส 1 อนั และ ระยะ gametocysts ระยะนีเ้ป็นระยะต่อจาก syzygy โดยจะมีการ 
คอดหดตวัของ syzygy เป็นก้อนกลม ๆ และมีการหลอมตวัของโปรโตพลาสซึม ของ syzygy ทัง้หมด และมีการสร้าง
ผนงัหุ้ม (gametocysts wall) ขึน้มาหุ้มใหม่ และเมื่อเจริญเต็มที่แล้ว gametocysts ก็จะแตกออก จิมโนสปอร์ก็จะ 
หลดุออกมาปนกบัอุจจาระพร้อมกับการขบัถ่ายของเสียของกุ้ งต่อไป ซึ่งจากการศึกษาครัง้นีพ้บระยะ gametocysts 
สว่นใหญ่อยู่ในล าไส้สว่นท้ายกุ้ งซึ่งก็คล้ายกบัที่ Lee et. al. (2000) ที่ได้เคยรายงานไว้ จากการศึกษาครัง้นีเ้ราพบ
ปรสติในระยะ gametocysts มากที่สดุ รองลงมาระยะ syzygy สว่นระยะ gamont พบน้อยที่สดุ อาจเนื่องมาจากระยะ 
gamont เป็นระยะแรกที่เร่ิมออกจาก oocyst ซึง่เป็นระยะที่เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วใช้เวลาในการพฒันาน้อยและเร่ิม
เข้าสู่ระยะ syzygy อย่างรวดเร็ว จึงท าให้พบระยะนีน้้อยที่สดุ ส่วนระยะ gametocysts เป็นระยะที่พบมากที่สดุ ซึ่ง
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ระยะนีน้า่จะเป็นระยะที่ใช้เวลาในการพฒันานานกวา่ระยะอื่น จึงท าให้พบมากที่สดุ และโดยมากก็จะพบบริเวณล าไส้
สว่นท้ายของกุ้ง 

จากการส ารวจพบว่ามีการระบาดของ Nematopsis ในช่วงของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ซึ่งมีค่า
การระบาดร้อยละ 100.0 เนือ่งจากเป็นช่วงฤดฝูนกุ้งมีการเจริญเติบโตเต็มที่ช่วงนีม้ีการจบักุ้งในปริมาณมากดงันัน้ช่วง
นีป้รสติก็จะมีการเจริญเติบโตมาก อาจบง่บอกได้วา่มคีวามชกุสงูของโพรโทซวัปรสติ Nematopsis มากเช่นกนั และพอ
เข้าช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม มีค่าการระบาดร้อยละ 55.0, 85.0 และ 37.5 ตามล าดบัเนื่องจาก
เป็นช่วงฤดูหนาวความชุกของโพรโทซวัปรสิต Nematopsis ค่อนข้างต ่าอาจเนื่องมาจากอุณหภูมิของน า้ที่ต ่าลงไม่
เหมาะกบัการเจริญเติบโตของปรสิต เมื่อเทียบกับการศึกษาของ ชนวฒัน์ ตนัติวรานุรักษ์ และ ศรัญญา ศภุพรโกมล 
(2545) พบวา่มีคา่การระบาดที่ใกล้เคียงกนั โดยมีการระบาดของโพรโทซวัปรสติ Nematopsis คิดเป็นร้อยละ 92.7 ใน
กุ้งแชบ๊วยที่ได้จากทา่เทียบเรืออา่งศิลา จงัหวดัชลบรีุ 

จากการส ารวจโพรโทซวัปรสิตในครัง้นี ้ทางผู้ส ารวจไม่สามารถบนัทึกข้อมูลของเดือนกันยายน และเดือน
ตลุาคม 2560 ได้ เนื่องจากช่วงสองเดือนนี ้ชาวประมงไม่สามารถจบักุ้ งแชบ๊วยได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าช่วงนีเ้ป็นช่วงที่  
กุ้ งแชบ๊วยมีจ านวนน้อยเป็นวฏัจกัรชีวิตของกุ้ งแชบ๊วยในอ่าวไทย แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าสง่ผลต่อวฏัจักรชีวิตของ 
Nematopsis หรือไม ่เนื่องจากกุ้งแชบ๊วยไมไ่ด้เป็น host ชนิดเดียวของ Nematopsis ยงัมีป ูและกุ้ งชนิดอื่นที่เป็น host 
ได้ด้วยเช่นกุ้งกลุาด า และกุ้ งทราย (ชนวฒัน์ ตนัติวรานรัุกษ์ และชนญัญา เสมศรี, 2548) และจากการศึกษาในครัง้นี ้
ทางผู้ส ารวจไมส่ามารถจดัจ าแนกชนิดของ Nematopsis ที่พบในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊วยได้ จึงไม่สามารบ่งบอก
ได้วา่เป็นโพรโทซวัปรสติ Nematopsis ชนิดเดียวกนักบัท่ีเคยมีรายงานมาก่อนหรือไม ่เนื่องจากการจดัจ าแนกชนิดของ 
Nematopsis ต้องใช้ความรู้และความช านาญในการจ าแนก เช่นดลูกัษณะสณัฐานวิทยา ขนาดล าตวั ต าแหน่งของ
นิวเคลียสภายในเซลล์ เทียบอตัราส่วนต่าง ๆ ตลอดจนความจ าเพาะของ host แต่ละชนิด อย่างไรก็ตามทางผู้ท า
การศึกษาจะพยายามศึกษาและสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ความช านาญกบัผู้ เช่ียวชาญทางด้านโพรโทซวัปรสิตที่
อาศยัอยู่ในสตัว์น า้ และหวงัว่าคงจะจัดจ าแนกชนิดของโพรโทซวัปรสิตที่พบในสตัว์น า้ของไทยได้ภายในระยะเวลา
อนัใกล้นี ้
 

บทสรุป 
 ผลจากการส ารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้ งแชบ๊วยที่ท าการศึกษาใน  
3 ระยะ คือ ระยะ gamont, syzygy และ gametocysts จากท่าเรือหาดวอนนภา บางแสน จงัหวดัชลบรีุในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 จ านวน 96 ตวั พบว่ามีการระบาดของ Nematopsis คิดเป็นร้อยละ 77.1  
กุ้งแชบ๊วยเพศเมียมีการมีการระบาดของ Nematopsis คิดเป็นร้อยละ 74.0 สว่นในกุ้งแชบ๊วยเพศผู้พบว่ามีการระบาด
ร้อยละ 80.4 และมีการระบาดของปรสิตใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ gamont, syzygy และ gametocysts ซึ่งระยะ 
gametocysts มีการระบาดมากที่สดุโดยมีค่าการระบาด 66.7% ระยะ syzygy (57.3 %) และ น้อยที่สดุในระยะ 
gamont มีคา่การระบาด 39.6% 
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AF008P 

การเลีย้งสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica  
แบบชนิดเดียวและแบบผสมเพื่อเป็นอาหารโคพีพอด Apocyclops royi (Lindberg, 1940) 

Single and mixed culture of Amphora sp. AM9901 and Tetraselmis suecica  
for copepod Apocyclops royi (Lindberg, 1940) feeding 
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บทคดัย่อ 
โคพีพอดเป็นแพลงก์ตอนสตัว์ที่มีความส าคญั เพราะสามารถใช้เป็นอาหารสตัว์น า้วยัออ่น เช่น กุ้ งและปลาได้ 

งานวิจยันีไ้ด้เพาะเลีย้งโคพีพอดน า้เค็ม Apocyclops royi โดยให้อาหารเป็นไดอะตอม Amphora sp. AM9901 และ
สาหร่าย Tetraselmis suecica ที่เลีย้งเพียงชนิดเดียวและที่เลีย้งร่วมกนั โดยเพาะเลีย้งแบบ Fed-batch ในขวดแก้ว
ปริมาตร 1 ลติร พบว่าโคพีพอดที่เลีย้งด้วย Amphora sp. AM9901 ร่วมกบั T. suecica มีผลผลิตของโคพีพอดระยะ
นอเพลยีส และตวัเต็มวยัเทา่กบั 610±134 และ 1,141±488 ตวัต่อลิตรต่อวนั ตามล าดบั แสดงให้เห็นถึงความเป็นไป
ได้ในการเลีย้งโคพีพอดด้วยสาหร่ายทัง้สองชนิด และเมื่อท าการเพาะเลีย้งโคพีพอดแบบตอ่เนื่องในขวดแก้วปริมาตร 1 
ลติร ด้วย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ที่เลีย้งร่วมกนั ที่อตัราการเจือจางเฉลี่ย 0.10 ต่อวนั เป็นเวลา 27 
วนั สามารถให้ความหนาแนน่ของนอเพลียสและตวัเต็มวยัสงูสดุเท่ากบั 14,667±1,414 และ 20,667±942 ตวัต่อลิตร 
ตามล าดบั และให้ปริมาณผลผลิตของนอเพลียสและตวัเต็มวยัเท่ากับ 546±79 และ 1,110±55 ตวัต่อลิตรต่อวนั 
ตามล าดบั ซึ่งผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้อาหารในรูปของสาหร่าย Amphora sp. AM9901 ผสมกบั T. 
suecica สามารถสง่เสริมการเติบโตของโคพีพอด A. royi ความหนาแนน่สงูได้เป็นอยา่งดี 

 

ค าส าคัญ : Amphora sp. AM9901, Tetraselmis suecica, โคพีพอด, การเพาะเลีย้งแบบ Fed-batch,  
 การเพาะเลีย้งแบบตอ่เนื่อง  

 

Abstract 
Copepod is one of the important zooplankton which practically used as live feed for shrimp and fish 

larvae. In this research, marine copepod Apocyclops royi, was cultured using single and mixed species of 
microalgae (Amphora sp. AM9901 and Tetraselmis suecica). Fed-batch culture of copepod was also 
performed in 1L Duran bottle. The results revealed that productivity of copepod fed with mixed species of 
Amphora sp. AM9901 and T. suecica were 610±134 and 1,141±488 no./L/day for nauplius and adult 
copepod, respectively. With 1L continuous culture, copepod fed with mixed Amphora sp. AM9901 and T. 
suecica was successfully maintained with 0.10 day-1 dilution rate for 27 days. Of these, the maximum 
concentration of 14,667±1,414 nauplius/L and 20,667±942 copepodid/L were obtained. The productivities of 
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nauplius and copepodid were 546±79 and 1,110±55 no/L/day, respectively. The results suggested that 
mixed microalgae Amphora sp. AM9901 and T. suecica could be an alternative feed for high density culture 
of copepod A. royi. 

 

Keywords : Amphora sp. AM9901, Tetraselmis suecica, Copepod, Fed-batch culture, Continuous culture 
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บทน า  
ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์น า้นิยมใช้อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์ในการอนุบาลลูกปลาหรือ  

ลกูสตัว์น า้ในกลุ่มครัสเตเชียน แต่ด้วยขนาดของโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียไม่เหมาะสมกับขนาดปากของลูกสตัว์น า้  
บางชนิด และพฤติกรรมการว่ายน า้ของแพลงก์ตอนสตัว์ยังมีผลต่อการจับกินของลูกสตัว์น า้อีกด้วย จากปัญหา
ดงักลา่วจึงได้มีการพยายามศกึษาหาอาหารมีชีวิตที่ที่มีขนาดเลก็ซึง่จะช่วยเพิ่มอตัรารอดให้กบัลูกสตัว์น า้ ซึ่งโคพีพอด
เป็นแพลงก์ตอนสตัว์ที่มีความนา่สนใจเนื่องจากมีขนาดที่หลากหลายและมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู  

โคพีพอดเป็นอาหารมีชีวิตที่สามารถเพาะเลีย้งได้ง่าย มีราคาถกู อีกทัง้ยงัมีขนาดที่เล็กจึงสามารถน าไปเป็น
อาหารให้กบัสตัว์น า้วยัอ่อนได้หลายชนิด โดยในการเพาะเลีย้งโคพีพอดจะมีการใช้จุลสาหร่ายหรือจุลินทรีย์ชนิดอื่น 
เช่น ยีสต์ เป็นแหลง่อาหาร ทัง้นีก้ารเพาะเลีย้งโคพีพอดด้วยสาหร่ายนัน้มีความนา่สนใจเพราะภายในเซลล์ของสาหร่าย
มีองค์ประกอบชีวเคมีที่ส าคญัหลายชนิดที่จ าเป็นตอ่การเติบโตและอตัราการรอดชีวิตของสตัว์น า้ เช่น โปรตีน ไขมนั  
กรดอะมิโนจ าเป็น และกรดไขมนัจ าเป็นกลุม่ Polyunsaturated fatty acids (PUFA) และ Highly unsaturated fatty 
acids (HUFA) เป็นต้น สารประกอบชีวเคมีเหลา่นีจ้ะมีการถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร (Kumlu, 1998) ซึ่งการ
เพาะเลีย้งสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารโคพีพอดเกือบทัง้หมดเป็นการเลีย้งสาหร่ายเพียงชนิดเดียว (Monoculture) สามารถ
ท าได้ง่ายและระบบเพาะเลีย้งไม่ซบัซ้อน แต่ในธรรมชาติพบว่าโคพีพอดจะกินสาหร่ายหลายชนิดจึงส่งผลให้ได้รับ
คณุคา่ทางอาหารท่ีหลากหลาย ท าให้โคพีพอดเติบโตได้ดีและมีคณุภาพ ดงันัน้จึงได้มีการเลีย้งโคพีพอดด้วยสาหร่าย
หลายชนิดด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้งสาหร่ายแบบผสม (Mixed culture) (Vidhya et al., 2014) ทัง้นีก้ารเพาะเลีย้ง 
โคพีพอดสามารถท าได้ด้วยแบบ Fed-batch ที่มีการเติมสาหร่ายเข้าสูข่วดเลีย้งโคพีพอดในระหว่างการเลีย้ง และเมื่อ
ปริมาณของสาหร่ายลดลงจะน าน า้เลีย้งโคพีพอดออก โดยกรองผ่านผ้ากรองเพื่อป้องกนัไม่ให้โคพีพอดหลดุออกจาก
ขวดเลีย้ง จากนัน้จึงเติมสาหร่ายเพิ่มลงในขวดเลีย้งโคพีพอดอีกครัง้ ซึง่การเพาะเลีย้งโคพีพอดแบบดงักลา่วจ าเป็นต้อง
ท าการใช้แรงงานในการเปลี่ยนถ่ายน า้เลีย้งโคพีพอดและเติมสาหร่ายค่อนข้างบ่อย สง่ผลให้สิน้ เปลืองเวลา แรงงาน
และค่าใช้จ่าย (Matias-Peralta et al., 2011) ซึ่งแนวทางในการลดต้นทุนในการผลิตและยงัผลิตโคพีพอดได้
ตลอดเวลา จึงมีการเพาะเลีย้งโคพีพอดแบบต่อเนื่อง (Continuous culture) โดยมีการเติมอาหารเข้าสู่ขวดเลีย้ง
สาหร่าย และสาหร่ายจากขวดเลีย้งจะไหลเข้าสู่ระบบการเพาะเลีย้งโคพีพอดตลอดเวลา สง่ผลให้มีสาหร่ายเพียงพอตอ่
ความต้องการของโคพีพอดตลอดเวลา (Zillioux and Lackie, 1970) 

งานวิจยันีจ้ึงได้ท าการศึกษาการเพาะเลีย้งโคพีพอด Apocyclops royi ซึ่งแยกได้จากแหลง่น า้ธรรมชาติใน
จงัหวดัจนัทบรีุ ในระบบการเลีย้งแบบ Fed-batch และแบบต่อเนื่องโดยใช้ไดอะตอม Amphora sp. AM9901 และ
สาหร่ายสเีขียว Tetraselmis suecica ทัง้ในรูปแบบชนิดเดียวและแบบผสม โดยในช่วงเต็มวยัโคพีพอดมกัจะอาศยัอยู่
บริเวณพืน้ท้องน า้ ท าให้ไดอะตอม Amphora sp. AM9901 ซึง่มกัเติบโตโดยยดึเกาะติดอยูบ่ริเวณพืน้ท้องน า้  
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(Benthic diatom) เป็นอาหารที่เหมาะสมและมีขนาดเลก็ อีกทัง้ยงัมีการสะสมกรดไขมนัและสารสพีวกแคโรทีนอยด์สงู 
(มะลิวลัย์ และคณะ, 2547) ส่วนสาหร่าย T. suecica มีการสะสมกรดไขมนัไม่อิ่มตัวชนิดโอเลอิค (Oleic acid, 
C18:1) ในปริมาณสงูกวา่กรดไขมนัชนิดอื่นๆ ท าให้การใช้สาหร่ายผสม Amphora sp. AM9901 และ T. suecica อาจ
เป็นทางเลอืกใหมใ่นการเพาะเลีย้งสาหร่ายส าหรับเป็นอาหารโคพีพอดตอ่ไป 
 

วิธีการทดลอง 
1. การเลีย้งโคพีพอดแบบ Fed-batch ด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica 

เพียงชนิดเดียวและสาหร่ายผสม Amphora sp. AM9901 ร่วมกบั T. suecica 
ท าการเลีย้งโคพีพอด Apocyclops royi แบบ Fed-batch โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง คือ (1) ใช้

สาหร่าย Amphora sp. AM9901 (2) ใช้สาหร่าย T. suecica และ (3) ใช้สาหร่าย Amphora sp. AM9901 ผสมกบั  
T. suecica เป็นอาหารส าหรับเลีย้งโคพีพอด A. royi โดยความหน่แน่นของเร่ิมต้นของระยะนอเพลียสเท่ากับ 
444±192, 889±693 และ 444±509 ตวัต่อลิตร ตามล าดบัและตวัเต็มวยัเท่ากบั 222±385, 333±333 และ 667±333 
ตวัตอ่ลติร ตามล าดบั การศกึษาเร่ิมจากเพาะเลีย้งสาหร่ายด้วยอาหารสตูรกิลลาร์ด F/2 (Guillard, 1973) ท่ีเตรียมจาก
น า้ทะเลความเค็ม 30 พีเอสย ูบรรจุในขวดแก้วปริมาตร 1 ลิตร และเติมหวัเชือ้สาหร่าย 100 มิลลิลิตร วางขวดเลีย้ง
สาหร่ายในห้องปฏิบตัิการท่ีควบคมุอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ให้อากาศที่ผ่านการกรองด้วยไส้กรองรูพรุนขนาด 0.3 
ไมครอนและแสงความเข้ม 5,500 ลกัซ์ ตลอดเวลา 

เมื่อเพาะเลีย้งสาหร่ายนาน 3-4 วนั สาหร่ายจะมีการเติบโตเพิ่มขึน้ จึงท าการเติมหวัเชือ้โคพีพอด A. royi  
ลงไปขวดละ 100 มิลลิลิตร ท าการเลีย้งแบบแบทช์จนโคพีพอดมีความหนาแน่นเพิ่มขึน้และกินสาหร่ายหมด โดย
สงัเกตจุากสทีี่จางลง จึงท าการดดูน า้ปริมาตร 300 มิลลลิติร ออกจากขวดเลีย้งโคพีพอด โดยผา่นผ้ากรองขนาดช่องตา 
33 ไมโครเมตรเพื่อป้องกนัไม่ให้โคพีพอดหลดุออกจากขวดเลีย้ง จากนัน้เติมสาหร่ายกลบัเข้าขวดเลีย้ง ปริมาตร 300 
มิลลิลิตร ซึ่งได้ด าเนินการดงักลา่วในวนัที่ 8, 11 และ 14 ของการทดลอง ทัง้นีร้ะหว่าง 16 วนัที่ท าการทดลอง ได้เก็บ
ตวัอยา่งเพื่อติดตามการเติบโตของสาหร่ายด้วยวธีิการนบัเซลล์โดยใช้สไลด์นบัเม็ดเลอืด และนบัจ านวนโคพีพอดทกุวนั
ด้วย Sedgwick Rafter ภายใต้กล้องจลุทรรศน์  

2. การเลีย้งโคพีพอดแบบตอ่เนื่องด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 ผสมกบัสาหร่าย T. suecica   
ท าการเลีย้งสาหร่าย T. suecica ผสมกบั Amphora sp. AM9901 ในขวดเดียวกนัปริมาตร 1 ลิตร และวาง

ขวดเลีย้งภายใต้สภาวะเช่นเดียวกบัการทดลองข้างต้น เร่ิมจากเพาะเลีย้งสาหร่ายแบบแบทช์เป็นเวลา 3 วนั ซึ่งพบว่า
สาหร่ายเติบโตขึน้ ดังนัน้จึงเร่ิมด าเนินการเพาะเลีย้งแบบต่อเนื่ อง โดยใช้เคร่ืองสูบน า้แบบรีดสายน าอาหารสูตร 
กิลลาร์ด F/2 เข้าสูร่ะบบเลีย้งสาหร่าย เมื่ออาหารเข้าสูร่ะบบเลีย้งจะผสมเข้ากบัสาหร่ายเพราะมีการให้อากาศอย่าง
ทัว่ถึง และเมื่ออาหารเลีย้งสาหร่ายถกูเติมเข้าสูร่ะบบเลีย้งจะท าให้ปริมาตรในขวดเลีย้งสาหร่ายเพิ่มขึน้ และปริมาตร
น า้เลีย้งสาหร่ายสว่นท่ีเกินจะไหลออกทางทอ่ด้านบนเข้าสู่ขวดเลีย้งโคพีพอดที่มีปริมาตร 2 ลติร ท่ีท าการเลีย้งโคพีพอด
แบบแบทช์จนโคพีพอดมีการเติบโตเพิ่มจ านวนมากขึน้ โดยมีความหนาแน่นเร่ิมต้นของตวัอ่อนระยะนอเพลียสและตวั
เต็มวยัก่อนเร่ิมต้นการเลีย้งแบบต่อเนื่องเท่ากับ 5,000±2,828 และ 833±707ตวัต่อลิตร ตามล าดบั เมื่อสาหร่ายทัง้
สองชนิดจากขวดเลีย้งสาหร่ายแบบต่อเนื่องไหลเข้าสู่ขวดเลีย้งโคพีพอด ท าให้ปริมาตรน า้ในขวดเลีย้งโคพีพอดเพิ่ม
มากขึน้ และปริมาตรของน า้เลีย้งโคพีพอดส่วนเกินที่มีสาหร่ายและโคพีพอดจะถูกดนัออกที่ปลายท่อด้านบนด้วย
แรงดนัอากาศเข้าสูข่วดเก็บผลผลติ 



483 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

ท าการติดตามการเติบโตของสาหร่ายและโคพีพอดด้วยการนบัจ านวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทุกวัน วัด
ปริมาตรผลผลติที่เก็บได้ทกุวนัเพื่อค านวณอตัราการเจือจางของทัง้ขวดเลีย้งสาหร่ายและขวดเลีย้งโคพีพอด  
 
ผลและอภปิราย 
 1. การเลีย้งโคพีพอดแบบ Fed-batch ด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica เพียงชนิด
เดียวและสาหร่ายผสม Amphora sp. AM9901 ร่วมกบั T. suecica  
 จากการเพาะเลีย้งโคพีพอด A. royi แบบ Fed-batch พบว่าโคพีพอดที่เลีย้งด้วยสาหร่าย Amphora sp. 
AM9901 เพียงชนิดเดียว ให้ความหนาแน่นของนอเพลียสและตวัเต็มวยัสงูสดุ 2,444±384 และ 1,778±192 ตวัต่อ
ลิตร ในวนัที่ 11 ของการเพาะเลีย้ง ตามล าดบั ดงัภาพที่ 1 และเมื่อท าการเติมสาหร่ายเข้าสูข่วดเลีย้งพบว่าความ
หนาแนน่ของนอเพลยีสและตวัเต็มวยั สว่นโคพีพอดที่เลีย้งด้วยสาหร่าย T. suecica เพียงชนิดเดียว ให้ความหนาแน่น
ข อ ง 
นอเพลียสและตวัเต็มวยัสูงสุด 13,778±1,895 และ 16,000±6,557 ตวัต่อลิตร ในวันที่ 16 ของการเพาะเลีย้ง 
ตามล าดบั ดงัภาพที่ 2 และเมื่อท าการเติมสาหร่ายเข้าสู่ขวดเลีย้งพบว่าความหนาแน่นของนอเพลียสและตวัเต็มวยั
ลดลง และเมื่อเลีย้งโคพีพอดด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ให้ความหนาแน่นของนอเพลียส
สูงสุด 9,778±1,667 ตัวต่อลิตร ในวันที่ 13 ของการเพาะเลีย้ง และให้ความหนาแน่นของตัวเต็มวัยสูงสุด 
21,111±3,595 ตวัตอ่ลติร ในวนัท่ี 16 ของการเพาะเลีย้ง ดงัภาพที่ 3 และเมื่อท าการเติมสาหร่ายเข้าสูข่วดเลีย้งท าให้
ความหนาแนน่ของนอเพลยีสและตวัเต็มวยัลดลง  
 จากภาพที่ 3 และตารางที่ 1 แสดงให้เห็นวา่โคพีพอดที่เลีย้งด้วย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ที่
เลีย้งร่วมกนั ให้ผลผลิตของตวัอ่อนระยะนอเพลียสและตวัเต็มวยัเท่ากบั 610±134 และ1,141±488 ตวัต่อลิตรต่อวนั 
ซึ่งสงูกว่าโคพีพอดที่เลีย้งด้วย Amphora sp. AM9901 เพียงชนิดเดียว (P0.05) ทัง้นี ้Hernandez และ Alvarez-
Lajonchere (2003) พบว่าการเพาะเลีย้งโคพีพอดโดยเลีย้งด้วยสาหร่าย 5 ชนิดผสมกนั พบว่าโคพีพอดที่เลีย้งด้วย
สาหร่ายผสม 5 ชนิด มีความหนาแน่นของโคพีพอดมากที่สดุ เท่ากบั 13,000 ตวัต่อลิตร เพราะการให้สาหร่ายเพียง
ชนิดเดียวสง่ผลให้สารอาหารที่โคพีพอดได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการตามธรรมชาติ (Cruz et al., 2009) ดงันัน้
การให้สาหร่ายมากกวา่ 1 ชนิด จึงช่วยลดการขาดสารอาหารบางชนิดและยงัช่วยเพิ่มอตัราการรอดชีวิตของโคพีพอด
ให้สงูขึน้ และเมื่อน าโคพีพอดไปใช้ในการอนบุาลลกูสตัว์น า้จะสง่ผลให้อตัราการรอดของสตัว์น า้เพิ่มขึน้ได้เช่นกนั โดย
ในสาหร่าย Amphora sp. AM9901  มีการสะสมกรดไขมนัและสารสพีวกแคโรทีนอยด์สงู (มะลวิลัย์ และคณะ, 2547) 
สว่นสาหร่าย T. suecica มีการสะสมกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัชนิดโอเลอิค (Oleic acid, C18:1) ในปริมาณสงูกวา่กรดไขมนั
ชนิดอื่นๆ (Fabregas et al., 2001) 
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ภาพที่ 1 การเติบโตของโคพีพอดที่เลีย้งด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 เพียงชนิดเดียวในระบบการเลีย้งแบบ  
              Fed-batch โดยลกูศรแสดงช่วงที่มีการดดูน า้เลีย้งโคพีพอดออกจากขวดเลีย้งปริมาตร 300 มิลลิลิตร แล้วจึง
 เติมสาหร่ายเข้าสูข่วดเลีย้งโคพีพอดด้วยปริมาตร 300 มิลลลิติร 
  

 
ภาพที่ 2 การเติบโตของโคพีพอดที่เลีย้งด้วยสาหร่าย Tetraselmis suecica เพียงชนิดเดียวในระบบการเลีย้งแบบ 
 Fed-batch โดยลกูศรแสดงช่วงที่มีการดดูน า้เลีย้งโคพีพอดออกจากขวดเลีย้ง 
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ภาพที่  3 การเติบโตของโคพีพอดที่เลีย้งด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica ที่เลีย้ง
 ร่วมกนัในระบบการเลีย้งแบบ Fed-batch โดยลกูศรแสดงช่วงที่มีการดดูน า้เลีย้งโคพีพอดออกจากขวดเลีย้ง 
 

ตารางที่ 1 ความหนาแนน่ของโคพีพอดที่เลีย้งด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica  
                 เพียงชนิดเดียวและแบบผสมในระบบการเลีย้งแบบ Fed-batch ในวนัสดุท้ายของการเพาะเลีย้ง 
รูปแบบการ
เพาะเลีย้งโคพีพอด 

ชนิดสาหร่าย ความหนาแน่นของโคพีพอด (ตัวต่อลิตร) 
 นอเพลียส ตัวเต็มวัย โคพีพอดทุกระยะ 

การเลีย้งด้วยสาหร่าย            
เพียงชนิดเดียว 

Amphora sp. AM9901 และ 889±192a 444±192a 1,333±333a 
T. suecica 13,778±1,895b 16,000±6,557b 29,777.78±8,342b 

 
การเลีย้งด้วยสาหร่าย
แบบผสม 

 
Amphora sp. AM9901 และ 

T. suecica 

 
8,333±1,667ab 

 
21,111±3,595b 

 
29,444.44±8,261 b 

 

หมายเหตุ ข้อมลูในแนวตัง้ที่ก ากบัด้วยตวัอกัษรท่ีตา่งกนั แสดงถึงมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
     (P < 0.05) 

 

2. การศกึษาการเลีย้งโคพีพอดแบบตอ่เนื่องด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ที่เลีย้งร่วมกนั 
 การเติบโตของโคพีพอดด้วยระบบการเลีย้งแบบตอ่เนื่องในขวดเลีย้งขนาด 2 ลติร พบว่าในช่วงแรกได้ท าการ
เพาะเลีย้งโคพีพอดแบบแบทช์ (วนัท่ี 0-3 ของการเพาะเลีย้ง) โคพีพอดมีความหนาแนน่ของนอเพลยีสและตวัเต็มวยัใน
วนัที่ 3 ของการเลีย้ง (ก่อนเร่ิมการทดลองเลีย้งแบบต่อเนื่อง) เฉลี่ยเท่ากบั 5,000±2,828 และ 833±707 ตวัต่อลิตร 
ตามล าดบั ท าการเพาะเลีย้งโคพีพอดแบบต่อเนื่องที่อตัราการเจือจางเฉลี่ย 0.10 ลิตรต่อวนั ตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง (วนัที่ 4-30 ของการเพาะเลีย้ง) พบว่าโคพีพอดมีความหนาแน่นเฉลี่ยของนอเพลียสและตวัเต็มวยัเท่ากับ 
5,462±3,747 และ 11,098±6,146 ตัวต่อลิตร ตามล าดบั (ดงัภาพที่ 4) และมีปริมาณผลผลิตของนอเพลียสและ 
ตัวเต็มวัยเท่ากับ 546±79 และ 1,109±55 ตัวต่อลิตรต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการเลีย้งด้วย  
Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ในระบบการเลีย้งแบบ Fed-batch ซึ่งมีผลผลิตของของนอเพลียสและ 
ตวัเต็มวยัเท่ากบั  610±134 และ1,141±488 ตวัต่อลิตรต่อวนั ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของประภสัสร 
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(2558) ท าการเลีย้งโคพีพอดแบบต่อเนื่องที่อตัราการเจือจาง 0.17 ต่อวนั ด้วยสาหร่าย Chaetoceros sp. และ  
T. suecica ที่เลีย้งร่วมกันแบบต่อเนื่องพบว่าผลผลิตของนอเพลียสและตัวเต็มวัยเท่ากับ 3,407±1,337 และ 
2,417±1,195 ตวัตอ่ลติรตอ่วนั ตามล าดบั ซึง่มีผลผลติของนอเพลยีสและตวัเต็มวยัใกล้เคียงกบัการเลีย้งด้วยสาหร่าย 
Chaetoceros sp. และ T. Suecica ในระบบการเลีย้งแบบกึ่งต่อเนื่องซึ่งมีผลผลิตนอเพลียสและตวัเต็มวยัเท่ากับ 
1,172±1,113 และ 4,012±363 ตวัต่อลิตรต่อวนัตามล าดบั แต่ทัง้นีพ้บว่าการเลีย้งแบบต่อเนื่องเป็นระบบการเลีย้ง
แบบอตัโนมตัิท าให้เกิดความสะดวกและท าให้โคพีพอดมีอาหารเพียงพอตลอดเวลา เนื่องจากมีการเติมสาหร่ายให้แก่
โคพีพอดตลอดเวลา และเมื่อเปรียบเทียบกับการเลีย้งโคพีพอดด้วยสาหร่าย  Chaetoceros sp. และ T. Suecica  
แสดงให้เห็นว่าการเลีย้งโคพีพอดด้วย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica โคพีพอดมีความหนาแน่นที่ต ่ากว่า
เลก็น้อย เนื่องจากเซลล์ของ Amphora sp. AM9901 บางสว่นมีลกัษณะเกาะกนัเป็นกลุม่และยึดเกาะกบัผิวขวดเลีย้ง 
ซึง่จากรายงานของ Frost (1972) พบวา่โคพีพอด Calanus pacificus กินไดอะตอมที่เลีย้งแบบชนิดเดียว โดยสามารถ
กินไดอะตอมที่มีขนาด 11-87 ไมโครเมตร แต่จากการศึกษาครัง้นีโ้คพีพอดเลือกกิน T. suecica ก่อน เนื่องจาก 
โคพีพอดที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นโคพีพอดที่อาศัยในมวลน า้จึงเลือกกิน  T. suecica ซึ่งอยู่ในมวลน า้มากกว่า 
Amphora sp. AM9901 ที่เกาะอยู่ตามขวดเลีย้ง ซึ่งจากการศึกษาของ Buffan-Dubau et al. (1996) ท าการติดตาม
การกินอาหารของ Canuella perplexa ซึง่อยูใ่นกลุม่ฮาแพคทิคอยด์โคพีพอดที่อาศยัอยู่หน้าดิน (benthic copepod) 
ด้วยเทคนิค HPLC (High Performance Liquid Chromatography) พบรงควตัถชุนิด Fucoxanthin เดน่ท่ีสดุ ซึง่แสดง
ให้เห็นว่า C. perplexa  เลือกกินไดอะตอมที่ยึดเกาะอยู่พืน้ผิว (benthic diatom) ได้ แต่การเลีย้งโคพีพอดด้วย 
Amphora sp. AM9901  เพียงชนิดเดียวมีผลท าให้นอเพลยีสไมส่ามารถพฒันาการไปยงัตวัเต็มวยัได้ดีเท่าที่ควรซึ่งจะ
เห็นได้จากภายในขวดเลีย้งโคพีพอดมีปริมาณ Amphora sp. AM9901 เหลอืในระบบปริมาณมาก ซึง่การที่มีสาหร่าย
คงเหลือมากเกินไปก็อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของแพลงก์ตอนสัตว์ได้ด้วยเช่นกัน ( James and 
 Abu-Rezq,1988)  
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ภาพที่ 4 การเติบโตของโคพีพอดที่เลีย้งด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica  

ที่เลีย้งร่วมกนั โดยในช่วงวนัท่ี 0-3 ได้เพาะเลีย้งโคพีพอดแบบแบทช์ จากนัน้วนัท่ี 4-30 ของการเพาะเลีย้ง จึง
ได้เพาะเลีย้งแบบตอ่เนื่อง โดยมีการเติมสาหร่ายเข้าสูข่วดเลีย้งโคพีพอดตลอดเวลา 

  
บทสรุป 
 การเพาะเลีย้งโคพีพอดแบบ Fed-batch ด้วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 ผสมกับ T. suecica  
ให้ปริมาณผลผลิตและความหนาแน่นสูงสุดของโคพีพอดในระยะตัวเต็มวัยสูงที่สดุ และเมื่อท าการเลีย้งโคพีพอด
แบบต่อเนื่องด้วยสาหร่ายผสม 2 ชนิด จากระบบการเลีย้งแบบต่อเนื่องพบว่าโคพีพอดมีความหนาแน่นเฉลี่ยของ  
นอเพลยีสและตวัเต็มวยัเท่ากบั 5,462±3,747 และ 11,098±6,146 ตวัต่อลิตร ตามล าดบั ที่อตัราการเจือจาง 0.1 ต่อ
วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเลีย้งโคพีพอด A. royi ใช้อาหารในรูปของสาหร่าย Amphora sp. AM990 ผสมกับ  
T. suecica สามารถพฒันาตอ่ไปเพื่อเพิ่มผลผลติโคพีพอดได้ 
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ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น า้พลอยจับได้ จากการท าประมงลอบปูม้า  

ภายใต้มาตรการปรับปรุงการท าประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
Species composition of bycatch from blue swimming crab trap fishing  

under the improved fishing measure in Kung Krabaen Bay, 
 Chanthaburi Province 

 

ชตุาภา คณุสขุ1,*, ประสาน แสงไพบลูย์1, วิรังรอง กรินท์ธญัญกิจ1 และ พงษ์ชยั ด ารงโรจน์วฒันา2 
Chutapa Kunsook1,*, Prasarn Sangpaiboon1, Wirangrong Karinthanyakit2 and Pongchai Dumrongrojwatthana2 

1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น า้พลอยจับได้จากการท าประมงลอบปูม้า ภายใต้มาตรการ
ปรับปรุงการท าประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้ งกระเบน จังหวดัจันทบุรี ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2558 
ผลการศกึษาพบสตัว์น า้พลอยได้ทัง้สิน้ 39 สกลุ 46 ชนิด การศึกษาค่าดชันีการปรากฏพบสตัว์น า้พลอยจบัได้สปีชีส์ที่
หายากมาก (R) 37 สกุล 44 ชนิด สปีชีส์ที่พบน้อย (U) 1 สกุล 1 ชนิด สปีชีส์ที่พบทัว่ไป (C) 1 สกุล 1 ชนิด ส าหรับ
การศึกษาจ านวนชนิดของสตัว์น า้พลอยจับได้ในแต่ละสถานี ผลการศึกษาพบว่าในบริเวณปากอ่าว (สถานี 10)  
มีองค์ประกอบชนิดของสตัว์น า้พลอยจบัได้มากที่สดุ คือ 22 ชนิด โดยพบปดูาวสามจุด (Portunus sanguinolentus) 
เป็นสตัว์น า้พลอยจบัได้ชนิดเด่น สว่นในบริเวณป่าชายเลนปลกู และหญ้าทะเลชะเงาใบยาว (สถานีที่ 2 และ 4) พบ
องค์ประกอบชนิดของสตัว์น า้พลอยจบัได้น้อยที่สดุ คือ 13 ชนิด โดยพบปเูสฉวนขาฟ้า (Clibanarius longitarsus) เป็น
สตัว์น า้พลอยจบัได้ชนิดเด่น การศึกษาความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจบัได้จากการท าประมงลอบปูม้า พบว่าสถานี
หญ้าทะเลชะเงาใบยาว (สถานี 5) มีความชุกชุมของสัตว์น า้พลอยจับได้มากที่สุด ส่วนสถานีป่าชายเลนปลูก  
(สถานีท่ี 2) พบความชกุชมุน้อยที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบัการทดสอบทางสถิติที่พบวา่ความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจบัได้
แตล่ะสถานีมีความแตกตา่งกนั (P<0.05) และการศกึษาความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้ในแตล่ะฤดกูาล พบความ
ชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้มากที่สดุในฤดฝูน (83%) สว่นในฤดแูล้งพบความชุกชุมน้อยที่สดุ (17%) ซึ่งสอดคล้อง
กบัการทดสอบทางสถิติที่พบวา่ความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้แตล่ะฤดกูาลมีความแตกตา่งกนั (P<0.05) 
 

ค าส าคัญ : ชนิดและองค์ประกอบ, สตัว์น า้พลอยจบัได้, ลอบป,ู มาตรการปรับปรุงการท าประมง, อา่วคุ้งกระเบน 
 

Abstract 
Species composition of bycatch from blue swimming crab trap fishery under the Improved 

Fishing Measure was carried out at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province from January to December 
2016. The result found 39 genera and 46 species of bycatch. Species occurrence was found 37 genera 
and 44 species of very rare species (R), 1 genera and 1 species of rare species (U) and 1 genera and 1 
species of common species (C). For the number of species of bycatch in each station was found highest 
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in mouth of bay (22 species). The three spot swimming crab (Portunus sanguinolentus) is the most 
dominant. In contrast the reforested mangrove and seagrass bed Enhalus acoroides was found number 
species of bycatch in lowest (13 species). The blue striped hermit crab Clibanarius longitarsus is the most 
dominant. Abundance of bycatch from blue swimming crab trap fishing was found highest in seagrass 
bed Enhalus acoroides (station 5) and lowest in reforested mangrove (station 2). This result was correlated 
with the statistical analysis that abundance of bycatch was significantly difference in each station (P<0.05). 
Moreover, the result also showed that abundance of by catch was found wet season (83%) higher than dry 
season (17%).This result was correlated with the statistical analysis that abundance of bycatch was 
significantly difference in each season (P<0.05) 

 

Keywords: Species composition, Bycatch, Collapsible crab trap, Improved Fishing Measure, Kung Krabaen Bay 
 

*Corresponding author. E-mail : chutapa.k@rbru.ac.th 
 

บทน า 
 สตัว์น า้พลอยจบัได้ (Bycatch) หมายถึง สตัว์น า้ที่ไม่พึงประสงค์หรือสตัว์น า้ที่ไม่ใช่กลุม่เป้าหมายในการท า

ประมง แบ่งเป็นสตัว์น า้ที่จับได้และน าไปขาย สตัว์น า้ที่คดัแยกทิง้ และสตัว์น า้ที่ไม่ใช่เป้าหมาย (อนญัญา , 2553)  
สตัว์ที่ติดมากบัการท าประมงจดัเป็นสตัว์ที่มีความเสีย่งตอ่การสญูพนัธุ์โดยถกูจบัได้แบบไม่ได้ตัง้ใจเป็นผลท าให้อตัรา 
การตายเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาความหลากหลายของสตัว์น า้พลอยจบัได้บริเวณชายฝ่ังที่ได้จากการ
ท าประมงนัน้มีจ านวนมากและหลากหลายชนิด อาทิเช่น กุ้ ง หอย ปแูละปลา แต่ในปัจจุบนัมีการใช้เคร่ืองมือประมง  
และเทคนิคการท าประมงที่มีประสทิธิภาพสงู ท าให้เกิดผลกระทบตอ่ประชากรสตัว์น า้พลอยจบัได้เป็นอนัมาก ทัง้ชนิด
และองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้ที่มีการลดลงอยา่งตอ่เนื่อง โดยหนึ่งในเคร่ืองมือประมงนัน้ ได้แก่ ลอบปแูบบ
พบัได้ ซึง่เป็นเคร่ืองมือที่ได้รับความนิยมในการท าประมงปมู้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากตวัลอบสามารถพบัได้ ท าให้ใช้
พืน้ท่ีของเรือประมงในการบรรทกุน้อย จึงสามารถบรรทกุลอบไปท าการประมงได้เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตนุีเ้องจึงท า
ให้มีความพยายามจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ในการหาวิธีในการปรับปรุงขนาดตาลอบ เพื่อลดการจบัสตัว์น า้
พลอยจบัได้เหลา่นีข้ึน้มา เช่น การก าหนดขนาดตาลอบท่ีบริเวณท้องลอบ 2.5 นิว้ (ขวญัไชย, 2545) จากรายงานวิจยัที่
ผา่นมา พบวา่การท าประมงลอบปนูัน้ ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้หลายชนิด 
(นพรัตน์ และวราภรณ์, 2551) อีกทัง้ยงัสง่ผลตอ่สายใยอาหารที่เปลีย่นแปลงไป คือ สตัว์น า้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริโภคจะ
หนัมากินกันเอง ท าให้ประชากรสตัว์น า้ลดลง ส่งผลท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในระบบนิเวศชายฝ่ัง  
เสื่อมโทรมลง นอกจากนีย้งัส่งผลต่อความเป็นอยู่และรายได้ของชุมชน รวมทัง้เศรษฐกิจของประเทศชาติอีกด้วย 
(ไพลนิ และลษิา, 2556) โดยในบริเวณอา่วคุ้งกระเบนก็ประสบกบัปัญหาดงักลา่วเช่นเดียวกนั ดงันัน้ส านกังานประมง
จงัหวดัจนัทบรีุ ร่วมกบัศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบน จึงได้มีการก าหนดมาตรการปรับปรุงการท าประมงปมู้าใน
บริเวณอา่วคุ้งกระเบน โดยหนึ่งในมาตรการนัน้ก็คือ การห้ามใช้ลอบปมู้าที่มีขนาดของท้องลอบน้อยกว่า 2.5 นิว้ โดย
จากการศกึษาของ ขวญัไชย (2545) และชตุาภา และคณะ (2560) พบวา่ถ้าหากมีการเพิ่มขนาดของตาลอบให้มีขนาด
ใหญ่ขึน้ จะท าให้สตัว์น า้พลอยจบัได้ที่ติดลอบมามีโอกาสรอดชีวิตและคงความอดุมสมบรูณ์ใ ห้กบัระบบนิเวศชายฝ่ัง
ตอ่ไป โดยภายหลงัจากการประกาศมาตรการปรับปรุงการท าประมงยงัไม่มีรายงานการวิจยัศึกษาเก่ียวกบัสถานภาพ
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ของชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น า้พลอยจับได้ ในบริเวณอ่าวคุ้ งกระเบนแต่อย่างใด ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงมี
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาชนิด และองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้จากการท าประมงลอบปมู้า เพื่อน าผลการศึกษา
ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงมาตรการการท าประมงในบริเวณอา่วคุ้งกระเบนอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 

วิธีการ 
 1. ศึกษารายงานวิจัยก่อนที่จะมีมาตรการการปรับปรุงการท าประมงปูม้า ในบริเวณอ่าวคุ้ งกระเบน 
เพื่อเปรียบเทียบสถานภาพของสตัว์น า้พลอยได้ในปัจจุบัน (ชุตาภา , 2549; กุศล, 2552, ชุตาภา, 2557; 
Bhatrasatapornkul et al., 2007; Kunsook, 2011) 

2. ออกเก็บตัวอย่างประชากรปูม้า บริเวณอ่าวคุ้ งกระเบน เป็นเวลาทัง้สิน้ 1 ปี โดยใช้เคร่ืองมือประมง
ลอบแบบพับได้ขนาด 28x46x18 ลูกบาศก์เซนติเมตร ด้านข้างและด้านบนหุ้มด้วยอวนขนาดตา 1.5 นิว้ สว่นท้อง
หุ้มด้วยอวนขนาดตา 2.5 นิว้ จ านวน 100 ลกู 

 3. ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างทัง้หมด 10 สถานี (ภาพที่ 1) อ้างอิงตามรายงานวิจัยก่อนหน้านีข้องชุตาภา, 
2549; กุศล, 2552, ชุตาภา, 2557; Bhatrasatapornkul et al. 2007; และ Kunsook, 2011 ดังมีรายละเอียด 
ดังนี ้

 

ตารางที่  1 รายละเอียดของสถานีเก็บตัวอย่าง บริเวณอ่าวคุ้ งกระเบน จังหวัดจันทบุรี  
สถานี รายละเอียด 
1,2,3 ป่าชายเลนปลูก (Reforested mangrove) 
4,5 หญ้าทะเลชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides) 
6,7 หญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) 
8 หญ้าทะเลชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides) 

9,10 มวลน า้บริเวณปากอ่าว (Mouth of bay) 
 
 

 
ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยา่งจ านวน 10 สถานี บริเวณอา่วคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ 
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4. การศึกษาภาคสนาม เก็บตัวอย่างประชากรสตัว์น า้พลอยจับได้ตัง้แตเ่ดือน มกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 
2558 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยใช้ลอบปูม้าแบบพับได้ (Collapsible. crab. trap) ลอบแบบพับได้ขนาด 
28x46x18 ลูกบาศก์เซนติเมตร ด้านข้างและด้านบนหุ้มด้วยอวนขนาดตา 1.5 นิว้ สว่นท้องหุ้มด้วยอวนขนาดตา 
2.5 นิว้ จ านวน 100 ลกู โดยใช้ปลาทะเลสดเป็นเหยื่อ ปมู้าและสตัว์น า้พลอยจบัได้จะถกูขงัอยูใ่นลอบ โดยสว่นใหญ่จะ
มีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่กู้ ลอบ โดยในแต่ละสถานีท าการวดัปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความลกึ วดัโดยใช้ลกูตุ้มวดั
ความลึก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm) ค่าความขุ่น วัดโดยใช้ Secchi disc มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm)  
คา่ความเค็ม วดัโดยใช้เคร่ืองวดัความเค็ม Refractometer (ppt) ค่าความเป็นกรด–ด่าง ค่าปริมาณออกซิเจนละลาย
ในน า้ มิลลกิรัม/ลติร (mg/L) และอณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) วดัโดยใช้เคร่ืองวดัปัจจยัหลายตวัแปร (Multimeter) ยี่ห้อ 
Lutron รุ่น WA-2017SD ในการวางลอบปมู้าแต่ละครัง้ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง หลงัจากนัน้ท าการกู้ลอบ รักษา
สภาพตวัอยา่งด้วยน า้แข็ง เพื่อน าไปศกึษาในห้องปฏิบตัิการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร าไพพรรณีตอ่ไป 

 5. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ สัตว์น า้พลอยจับได้ที่จับมา จะน ามาถ่ายรูปทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง  
(ภาพที่ 2) แล้วน าไปจัดจ าแนกอย่างน้อยในระดบัสกุล โดยใช้เอกสารอ้างอิง เช่น หนงัสือคู่มืออนัดามนั: ปทูะเลไทย  
ของธรณ์ และพนัธุ์ทิพย์ (2550) หนงัสือหอยในเมืองไทย (Shells of Thailand) ของพงษ์รัตน์ (2554) หนงัสือสตัว์ไม่มี
กระดกูสนัหลงั 2 แอนเนลดิาถึงโพรโทคอร์ดาตา ของบพิธ และนนัทพร (2546) และสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญ 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพตวัอยา่งสตัว์น า้พลอยจบัได้กลุม่ป ูก) ด้านหน้า  ข) ด้านหลงั 
 

 6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
6.1 วิเคราะห์ชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจับได้ จากการท าประมงลอบปูม้า รวมทัง้

วิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างสตัว์น า้เป้าหมาย (ปูม้า) และสตัว์น า้พลอยจับได้  
6.2 วิเคราะห์การปรากฏของสตัว์น า้พลอยจับได้ โดยค านวณจากค่าการปรากฏของสตัว์น า้พลอย

จับได้ (Socc.) 
Socc = (จ านวนของสตัว์น า้พลอยจับได้ชนิดนัน้/จ านวนของสตัว์น า้พลอยจับได้ทัง้หมด) * 100 
 

 เมื่อ  Socc = ดชันีการปรากฏของชนิดของสตัว์น า้พลอยจบัได้    
    (Species occurrence index) 
         ni  = จ านวนของสตัว์น า้พลอยจบัได้ในแตล่ะชนิด 
          N = จ านวนของสตัว์น า้พลอยจบัได้ทัง้หมด  

ก ข 
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โดย  
 R (Rare species) สปีชีส์ที่หายากมาก โดยพบน้อยกวา่หรือเทา่กบั 10%  
 U (Uncommon species) สปีชีส์ที่พบน้อย โดยพบได้ระหวา่ง 10 ถึง 25% 
 C (Common species) สปีชีส์ที่พบทัว่ไป โดยพบได้ระหวา่ง 25 ถึง 50% 
 (Very common species) สปีชีส์ที่พบได้ง่าย โดยพบได้มากกวา่หรือเทา่กบั 50% (Kunsook, 2011) 

6.3 วิเคราะห์สถานภาพการใช้ประโยชน์สตัว์น า้พลอยจับได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
การบริโภค การขาย และการโยนทิง้ 

6.4 วิเคราะห์ความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจับได้จากการท าประมงลอบปูม้าในแต่ละสถานีเก็บ
ตัวอย่าง และในแต่ละฤดูกาล โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ One-Way ANOVA 
(Kunsook et al., 2017) 

6.5 เปรียบเทียบกับข้อมูลชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจับได้ จากข้อมูลก่อนการตัง้
มาตรการปรับปรุงการท าประมงปูม้าของ ไพลิน และลิษา (2556) และ ชุติมากรณ์และคณะ (2557) นั ่นคือ  
การเปลี่ยนแปลงขนาดตาลอบที่ท้องลอบจาก 1.5 นิว้ -2 นิว้ ไปเป็น 2.5 นิว้ 

 

ผลการศึกษา 
 1. ชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้บริเวณอา่วคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ 
 จากการศกึษาชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ ระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 พบสตัว์น า้พลอยจบัได้ทัง้หมด 39 สกลุ 46 ชนิด ดงัตารางที่ 2 โดยพบสตัว์
น า้พลอยจับได้ในไฟลมัอาร์โทรโพดาทัง้หมด 23 ชนิด ไฟลมัคอร์ดาตา 17 ชนิด ไฟลมัมอลลสักา 5 ชนิด และไฟลมั     
ไนดาเรีย 1 ชนิด และพบวา่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 มีความหลากชนิดของสตัว์น า้พลอยจบัได้มากที่สดุ ถึง 23 ชนิด 
สว่นเดือนท่ีพบสตัว์น า้พลอยจบัได้น้อยที่สดุ คือ เดือนเมษายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และพบว่าในเกือบทกุเดือน
จะพบปูเสฉวนขาฟ้า (Clibanarius longitarsus) เป็นสตัว์น า้พลอยจับได้ชนิดเด่น และจากการศึกษาค่าดชันีการ
ปรากฏของสตัว์น า้พลอยจับได้ พบสตัว์น า้พลอยจับได้ มีดชันีการปรากฏดงันี ้สปีชีส์หายากมาก (R) พบ 37 สกุล  
44 ชนิด สปีชีส์ที่พบน้อย (U) 1 สกุล 1 ชนิด สปีชีส์ที่พบทัว่ไป (C) 1 สกุล 1 ชนิด ดงัตารางที่ 3 และเมื่อพิจารณา
อัตราส่วนระหว่างสตัว์น า้ เ ป้าหมาย (ปูม้า) และสตัว์น า้พลอยจ ับได้ คิดเป็นร้อยละ 15 และร้อยละ 85 
ตามล าดับ จากผลการศกึษาจะเห็นได้ว่าอตัราการทิง้สตัว์น า้พลอยจบัได้ที่ติดมากบัลอบปมู้ามีปริมาณที่สงูมากกว่า
สตัว์น า้เป้าหมายถึง 4 เทา่ 
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ตารางที่ 2 ชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้จากการท าประมงลอบปมู้า บริเวณอา่วคุ้งกระเบน จงัหวดั    
                 จนัทบรีุ ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558  

ไฟลัม ชนิดที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ ร้อยละ สถานภาพ 
Arthropoda 1 ปเูสฉวนขาส้ม Clibanarius infraspinatus 14.64 U 

 
2 ปเูสฉวนขาฟ้า C. longitarsus 43.44 C 

 
3 ปกูะตอยแดง Charybdis affinis 7.66 R 

 
4 ปกูะตอยขาว C. anisodon 4.83 R 

 
5 ปมู้าลาย C. feriatus 0.59 R 

 
6 ปหูินอินโดแปซิฟิก C. hellerii 0.88 R 

 
7 ปหูินก้ามสนั C. natator 0.44 R 

 
8 ปทูะเล Scylla serrata 0.49 R 

 
9 ปทูะเล S. transquebarica 4.29 R 

 
10 ปหูนมุาน Matuta victor 0.68 R 

 
11 ปหูินก้ามฟ้า Thalamita crenata 8.25 R 

 
12 กัง้ตัก๊แตน Oratosquilla nepa 0.29 R 

 
13 ปดูาวสามจดุ Portunus sanguinolentus 4.49 R 

 
14 กุ้งกลุาด า Penaeus monodon 4.44 R 

 
15 กุ้งขาว P. merguiensis 1.02 R 

 
16 ปแูมงมมุ Hyastenus diacanthus 0.24 R 

 
17 แมงดาหางเหลีย่ม Tachypleus gigas 0.15 R 

 18 แมงดาหางกลม Carcinoscorpius rotundicauda 0.15 R 
 19 ปกู้ามหกั Macrophthalmus vietnamensis 0.49 R 

 20 ปแูป้น Varuna litterata 0.2 R 
 21 ปใูบ้ก้ามโต Myomenippe hardwickii 0.2 R 

 
22 ปบูึง้ Docalea armata 0.68 R 

 23 ปแูสม Sesarma mederi 0.15 R 
Molluska 24 หอยขอบกระดงด า Nassarius dosatus 1.17 R 
 25 หอยสงัข์โมฬีเลก็ Puqilina cochlidium 0.2 R 
 26 หอยแครงเบีย้ว Anadara antiquata 0.05 R 

 
27 หมกึสาย Octopus dolifusi 0.05 R 

 
28 หมกึกระดอง Sepia pharaonis 0.15 R 
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ตารางที่ 2 (ตอ่) 
  

  
ไฟลัม ชนิดที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ร้อยละ สถานภาพ 
Cnidaria 29 แมงกระพรุน Chiropsalmus quadrumanus 0.05 R 
Chordata 30 ปลาแป้นแก้ว Parambassis siamensis 0.98 R 
 31 ปลาดอกหมาก Pentaprion longimanus 0.2 R 
 32 ปลาววั Abalistes stellaris 0.15 R 
Chordata 33 ปลาใบขนนุ Lactarius lactarius 0.39 R 
 34 ปลากระบอก Mugil dussumieri 0.05 R 

 
35 ปลากระพงปานข้างลาย Latjanus russelli 0.15 R 

Chordata 36 ปลาลิน้หมา Cynoglossus macrolepidotus 0.98 R 

 37 ปลาสลดิหินแขก Siganus jarus 0.05 R 

 38 ปลาเห็ดโคน Sillago sihama 0.05 R 

 39 ปลาหม ู Lethrinus lentjan 0.34 R 

 40 ปลาเกา๋ Epinephelus coiodes 0.15 R 

 41 ปลาจวด Nibea soldado 0.05 R 

 42 ปลากระทงุเหว Strongylurus strongylura 0.05 R 

 
43 ปลาดกุทะเล Plotosus canius 0.98 R 

 
44 ปลาหางก่ิว Caranx sexfasciatus 0.05 R 

 
45 ปลาข้างตะเภาลายโค้ง Terapon jarbua 0.05 R 

 
46 ปลาเขือ Taenioides cirratus 0.1 R 

หมายเหต ุ R คือ สปีชส์หายากมาก จบัได้น้อยกวา่ 10% 
 U คือ สปีชีส์ที่พบน้อย จบัได้ในระหวา่งช่วง 10-15% 
 C คือ สปีชีส์ทัว่ไป จบัได้ในระหวา่งช่วง 25-50% 
 V คือ สปีชีส์ที่พบง่าย จบัได้มากกวา่ 50% 
 

 ส าหรับจ านวนชนิดของสตัว์น า้พลอยจับได้ในแต่ละสถานี ผลการศึกษาพบว่าในบริเวณปากอ่าว 
(สถานีที่ 10) มีชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจับได้มากที่สุด คือ 22 ชนิด ดังภาพที่ 3 โดยพบปูดาว
สามจุด (P.sanguinolentus) เป็นสตัว์น า้พลอยได้ชนิดเด่น ส่วนในบริเวณป่าชายเลนปลูก และหญ้าทะเล  
ชะเงาใบยาว (สถานีที่ 2 และ 4) พบชนิดของสตัว์น า้พลอยจับได้น้อยที่สุด คือ 13 ชนิด โดยพบปูเสฉวนขาฟ้า  
(C. longitarsus) เป็นสตัว์น า้พลอยจับได้ชนิดเด่น  
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ภาพที่ 3 จ านวนชนิดของสตัว์น า้พลอยจบัได้จากการท าประมงลอบปมู้าในแตล่ะสถานี บริเวณอา่วคุ้งกระเบน  
 จงัหวดัจนัทบรีุ 
 

2. สถานภาพการใช้ประโยชน์สตัว์น า้พลอยจับได้ จากการท าประมงลอบปูม้า บริเวณอ่าวคุ้ งกระเบน 
จงัหวดัจนัทบรีุ 

จากการศกึษาสถานภาพการใช้ประโยชน์สตัว์น า้พลอยจับได้ จากการท าประมงลอบปมู้า พบวา่มีสตัว์น า้
พลอยจบัได้ที่น ามาบริโภคและขายทัง้หมด จ านวน 13 ชนิด เช่น ปทูะเล (S. transquebarica) กุ้ งกุลาด า (Penaeus 
monodon) และหมึกสาย (Octopus dolifusi) เป็นต้น มีสตัว์น า้พลอยจบัได้ที่น ามาขายเพียงอย่างเดียว จ านวน 8 
ชนิด เช่น ปกูะตอยแดง (Charybdis affinis) ปมู้าลาย (C. feriatus) และ กัง้ตัก๊แตน (Oratosquilla nepa) เป็นต้น  
มีสตัว์น า้พลอยจบัได้ที่ถกูโยนทิง้ จ านวน 23 ชนิด เช่น ปเูสฉวนขาส้ม (Clibanarius infraspinatus) ปเูสฉวนขาฟ้า (C. 
longitarsus) และ หอยขอบกระดงด า (Nassarius dosatus) เป็นต้น ดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 สถานภาพการใช้ประโยชน์สตัว์น า้พลอยจับได้ จากการท าประมงลอบปมู้า บริเวณอา่วคุ้งกระเบน   
                 จงัหวดัจนัทบรีุ 

ไฟลัม ชนิดที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ สถานภาพ 
Arthropoda 1 ปเูสฉวนขาส้ม Clibanarius infraspinatus โยนทิง้ 

 
2 ปเูสฉวนขาฟ้า C. longitarsus โยนทิง้ 

 
3 ปกูะตอยแดง Charybdis affinis ขาย 

  
 

 
      

     

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

จ า
นว

นช
นิด

ขอ
งส

ัตว์
น า้

พล
อย

ได้
 

สถานี 



497 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

ตารางที่ 3 (ตอ่) 
 

 
 ไฟลัม ชนิดที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ สถานภาพ 

Arthropoda 4 ปกูะตอยขาว C. anisodon ขาย 

 
5 ปมู้าลาย C. feriatus ขาย 

 
6 ปหูินอินโดแปซิฟิก C. hellerii โยนทิง้ 

 
7 ปหูินก้ามสนั C. natator ขาย 

 
8 ปทูะเล Scylla serrata บริโภค/ขาย 

 
9 ปทูะเล S. transquebarica บริโภค/ขาย 

 
10 ปหูนมุาน Matuta victor โยนทิง้ 

 
11 ปหูินก้ามฟ้า Thalamita crenata ขาย 

 
12 กัง้ตัก๊แตน Oratosquilla nepa ขาย 

 
13 ปดูาวสามจดุ Portunus sanguinolentus ขาย 

 
14 กุ้งกลุาด า Penaeus monodon บริโภค/ขาย 

 
15 กุ้งขาว P. merguiensis บริโภค/ขาย 

 
16 ปแูมงมมุ Hyastenus diacanthus โยนทิง้ 

 
17 แมงดาหางเหลีย่ม Tachypleus gigas โยนทิง้ 

 
18 แมงดาหางกลม Carcinoscorpius rotundicauda โยนทิง้ 

 
19 ปกู้ามหกั Macrophthalmus vietnamensis โยนทิง้ 

 
20 ปแูป้น Varuna litterata โยนทิง้ 

 
21 ปใูบ้ก้ามโต Myomenippe hardwickii โยนทิง้ 

 
23 ปแูสม Sesarma mederi ขาย 

Molluska 24 หอยขอบกระดงด า Nassarius dosatus โยนทิง้ 

 
25 หอยสงัข์โมฬีเลก็ Puqilina cochlidium โยนทิง้ 

 
26 หอยแครงเบีย้ว Anadara antiquata โยนทิง้ 

 
27 หมกึสาย Octopus dolifusi บริโภค/ขาย 

Chordata 33 ปลาใบขนนุ Lactarius lactarius โยนทิง้ 

 
34 ปลากระบอก Mugil dussumieri บริโภค/ขาย 

 35 ปลากะพงปานข้างลาย Latjanus russelli บริโภค/ขาย 

 
36 ปลาลิน้หมา Cynoglossus macrolepidotus โยนทิง้ 

 
37 ปลาสลดิหินแขก Siganus jarus โยนทิง้ 

 
38 ปลาเห็ดโคน Sillago sihama บริโภค/ขาย 

 
39 ปลาหม ู Lethrinus lentjan โยนทิง้ 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 
ไฟลัม ชนิดที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ สถานภาพ 

Chordata 40 ปลาเกา๋ Epinephelus coiodes บริโภค/ขาย 

 41 ปลาจวด Nibea soldado บริโภค/ขาย 

 42 ปลากระทงุเหว Strongylurus strongylura โยนทิง้ 
 43 ปลาดกุทะเล Plotosus canius บริโภค/ขาย 
 44 ปลาหางก่ิว Caranx sexfasciatus โยนทิง้ 
 45 ปลาข้างตะเภาลายโค้ง Terapon jarbua โยนทิง้ 
 46 ปลาเขือ Taenioides cirratus โยนทิง้ 

 

3. ความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้จากการท าประมงลอบปมู้า บริเวณอา่วคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ 
3.1 ความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้ในแตล่ะสถานี 
ผลการศึกษาความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจับได้แต่ละสถานี บริเวณอ่าวคุ้ งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่าสตัว์น า้พลอยได้มีความชุกชุมในสถานีหญ้าชะเงาใบยาว 
(สถานีที่ 5) มากที่สดุ ดงัภาพที่ 4 สว่นสถานีที่พบความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจบัได้น้อยที่สดุ คือสถานีป่าชายเลน
ปลกู (สถานีท่ี 2) ซึง่สอดคล้องกบัการทดสอบทางสถิติด้วย One-way ANOVA ที่พบว่าความชุกชุมของสตัว์น า้พลอย
จบัได้ในแตล่ะสถานีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05)  
 

 
 

ภาพที่ 4 ความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้จากการท าประมงลอบปมู้าในแตล่ะสถานี บริเวณอา่วคุ้งกระเบน  
 จงัหวดัจนัทบรีุ 
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3.2 ความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยได้ในแตล่ะฤดกูาล 
ผลการศกึษาความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้แตล่ะฤดกูาลในบริเวณอา่วคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ 

ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 พบความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้มากที่สดุในฤดฝูน คือเดือน
กนัยายน ดงัภาพท่ี 5 พบมากที่สดุถึง 432 ตวั และพบความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้น้อยที่สดุในฤดแูล้ง คือเดือน
ธันวาคม ที่พบสตัว์น า้พลอยได้เพียง 29 ตวั ความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจับได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝนคิดเปอร์เซ็นต์
เท่ากบั 17% และ 83% ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัการทดสอบทางสถิติด้วย One-way ANOVA พบว่าความชุกชุม
ของสตัว์น า้พลอยได้ในแตล่ะฤดกูาลมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  
 

 
ภาพที่  5 ความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจับได้จากการท าประมงลอบปูม้าในแต่ละฤดูกาล บริเวณอ่าวคุ้ งกระเบน 
 จงัหวดัจนัทบรีุ 
 

บทสรุปและอภปิราย 
จากการศึกษาชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ ระหว่าง

เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 พบสตัว์น า้พลอยได้ทัง้หมด 38 สกุล 46 ชนิด โดยพบสตัว์น า้พลอยจบัได้
ในไฟลมัอาร์โทรโพดาทัง้หมด 24 ชนิด ไฟลมัคอร์ดาตา 17 ชนิด ไฟลมัมอลลสักา 5 ชนิด และไฟลมัไนดาเรีย 1 ชนิด 
สถานีที่พบชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจับได้มากที่สดุคือ บริเวณมวลน า้ปากอ่าว (สถานีที่ 10) โดยพบ
จ านวน 22 ชนิด มีปูดาวสามจุด (Portunus.sanguinolentus) เป็นสัตว์น า้พลอยจับได้ชนิดเด่น ส่วนในบริเวณ 
ป่าชายเลนปลกู และหญ้าทะเลชะเงาใบยาว (สถานีท่ี 2 และ 4) พบองค์ประกอบชนิดของสตัว์น า้พลอยจบัได้น้อยที่สดุ 
คือ 13 ชนิด โดยพบปูเสฉวนขาฟ้า (Clibanarius..longitarsus) เป็นสตัว์น า้พลอยจับได้ชนิดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับ
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เดือน 

ฤดูแล้ง 
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การศึกษาของไพลิน และลิษา (2556) ที่ได้ศึกษาความหลากหลายชนิดของสตัว์น า้พลอยจับได้จากการท าประมง 
ลอบปแูบบพบัได้ บริเวณอา่วคุ้งกระ เบน จงัหวดัจนัทบรีุ โดยพบสตัว์น า้พลอยจบัได้สว่นใหญ่อยูใ่นไฟลมัอาร์โทรโพดา
เช่นเดียวกนั แตม่ีความหลากชนิดน้อยกวา่ คือ 19 ชนิด สถานีท่ีพบชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้มาก
ที่สุด คือ บริเวณมวลน า้ปากอ่าว แต่พบสตัว์น า้พลอยจับได้ชนิดเด่นแตกต่างกัน โดยการศึกษานีพ้บปูหินก้ามฟ้า 
(Thalamita crenata) เป็นสตัว์น า้พลอยจบัได้ชนิดเดน่ และคล้ายคลงึกบัการศกึษาของชตุิมากรณ์ และคณะ (2557) ที่พบ
ชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้มากที่สดุในบริเวณมวลน า้ปากอ่าวเช่นเดียวกนั แต่พบสตัว์น า้พลอยจบั
ได้ชนิดเดน่แตกตา่งกนั โดยพบปเูสฉวนขาส้ม (C. infraspinatus) เป็นสตัว์น า้พลอยจบัได้ชนิดเด่น ดงัตารางที่ 4 จาก
รายงานการศึกษาจะเห็นได้ว่าชนิดของสัตว์น า้พลอยจับได้ชนิดเด่นที่พบนัน้มีความแตกต่าง กัน แต่สถานีที่พบ 
ความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยได้มากที่สดุนัน้ คือ บริเวณมวลน า้ปากอ่าวเช่นเดียวกนั อาจเนื่องมาจากการไหลเวียน
ของน า้ภายในและภายนอกอ่าว และบริเวณนีเ้ป็นพืน้ที่ ที่มีการอพยพของสตัว์น า้ไปมาระหว่างภายในและภายนอก
อ่าว จึงท าให้พบชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจับได้ค่อนข้างที่จะหลากหลาย แต่แตกต่างจากการศึกษาของ 
Kunsook (2011) ที่ท าการศกึษาสตัว์น า้พลอยจบัได้ จากการท าประมงลอบปมู้า บริเวณอา่วคุ้งกระเบน ผลการศึกษาพบชนิดและ
องค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยได้ 41 ชนิด โดยสว่นใหญ่อยูใ่นไฟลมัมอลลสักามากถึง 56% ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ เช่น ปริมาณของอาหารที่เหมาะสมกบัสตัว์น า้ชนิดนัน้ ๆ ในแตล่ะฤดกูาล และแตกตา่งจากการศึกษาของ
นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ และวราภรณ์ (2551) ท่ีท าการศกึษาความชุกชุมของสตัว์น า้ในบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช โดย
รวบรวมตวัอยา่งสตัว์น า้จากเคร่ืองมืออวนรุน พบสตัว์น า้ทัง้หมด 150 ชนิด โดยพบไฟลมัคอร์ดาตาเป็นสตัว์น า้กลุม่เด่นทัง้หมด 
116 ชนิด ซึง่อาจเป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือที่แตกตา่งกนั คือ ใช้อวนในการเก็บตวัอยา่ง และจากการศกึษาในครัง้นีย้งัชีใ้ห้เห็น
ถึงผลกระทบต่อสตัว์น า้ในอ่าวคุ้ งกระเบนในระยะยาว กลา่วคือในการท าประมงแต่ละครัง้ ชาวประมงต้องการสตัว์น า้เป้าหมาย
เพียงชนิดเดียว คือปมู้า แต่พบว่ามีการจบัสตัว์น า้พลอยจบัได้ขึน้มามากถึง 46 ชนิด ซึ่งอาจสง่ผลต่อการลดลงของสตัว์น า้ และ
อาจมีความเสีย่งที่สตัว์น า้จะสญูพนัธุ์ อนัเนื่องมาจากมีอตัราการจบัที่สงูกว่าอตัราการเข้าทดแทนที่ตามธรรมชาติ 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจบัได้ บริเวณอา่วคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ 

นักวิจัย/ปี (พ.ศ.) 
ความหลากชนิดของ 
สัตว์น า้พลอยได้ 

บริเวณที่พบชนิดและ
องค์ประกอบของ 
สัตว์น า้พลอยจับได้ 

สัตว์น า้พลอยจับได้ 
ชนิดเด่น 

ไพลนิ และลษิา (2556) 29 สกลุ 36 ชนิด บริเวณมวลน า้ปากอา่ว ปหูินก้ามฟ้า 
ชตุิมากรณ์ และคณะ (2557) 36 สกลุ 42 ชนิด บริเวณมวลน า้ปากอา่ว ปเูสฉวนขาส้ม 
งานวจิยัในครัง้นี ้(2559) 37 สกลุ 44 ชนิด บริเวณมวลน า้ปากอา่ว ปดูาวสามจดุ 

 

 ส าหรับการศึกษาความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจับได้ในแต่ละสถานีพบว่ามีความชุกชุมในแต่ละสถานี
แตกต่างกนั โดยพบความชุกชุมของสตัว์น า้พลอยจับได้มากที่สดุในบริเวณหญ้าทะเลชะเงาใบยาว (สถานีที่ 5) ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของกศุล (2552) ท่ีพบวา่สตัว์น า้วยัออ่นมีความชกุชมุบริเวณแหลง่หญ้าทะเลชะเงาใบยาว อนั
เนื่องมาจากวา่บริเวณแหลง่หญ้าทะเลเป็นแหลง่อาศยัหาอาหาร และแหลง่หลบภยัของสตัว์น า้วยัออ่น แตแ่ตกตา่งจาก
การศกึษาของไพลนิ และลษิา (2556) ที่พบความชกุชมุและการกระจายของสตัว์น า้พลอยจบัได้มากที่สดุ ในสถานีมวล
น า้ปากอา่วอนัเนื่องมาจากสตัว์น า้มีการอพยพออกนอกชายฝ่ัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดวูางไข่ (Kangas, 2000) 
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และการศกึษาความชกุชมุของสตัว์น า้พลอยจบัได้ในแตล่ะฤดกูาล พบวา่ความชกุชมุแต่ละฤดกูาลมีความแตกต่างกนั 
(P<0.05) โดยพบความชกุชมุในฤดฝูนมากกวา่ฤดแูล้ง คือ ฤดฝูนพบสตัว์น า้พลอยได้ 1,731 ตวั ในฤดแูล้งพบสตัว์น า้
พลอยจบัได้ 357 ตวั โดยทัง้สองฤดกูาลพบปเูสฉวนขาฟ้า (C. longitarsus) เป็นสตัว์น า้พลอยจบัได้ชนิดเด่น คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง คือ 96.31% และ 3.69% ตามล าดบั ซึ่งให้ผลที่คล้ายคลงึกบัการศึกษาของนพรัตน์ 
และวราภรณ์ (2551) ที่ท าการศึกษาความชุกชุมของสตัว์น า้ในบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช แต่มีการเก็บตวัอย่างสตัว์น า้
โดยใช้เคร่ืองมืออวนรุน ผลการศึกษาพบว่าสตัว์น า้พลอยจับได้มีความชุกชุมในฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้งเช่นเดียวกัน  
อาจเนื่องมาจากในฤดฝูนมีปริมาณน า้ไหลผ่านมาจากแผ่นดินผ่านป่าชายเลนออกสูท่ะเล ซึ่งขณะเดียวกนัก็จะพดัพา
สารอาหาร และแร่ธาตตุ่าง ๆ ตลอดจนแพลงก์ตอน ที่เป็นอาหารของสตัว์น า้ลงมาด้วย ท าให้มีปริมาณอาหารที่เพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสตัว์น า้ชนิดต่าง ๆ จึงส่งผลให้มีความชุกชุมสตัว์น า้เพิ่มมากขึน้ด้วย (จริญญา และ
คณะ, 2556) 

จากผลการศกึษาในครัง้นี ้พบวา่ควรมีการด าเนินมาตรการปรับปรุงการท าประมงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาเร่ืองชนิดและองค์ประกอบของสตัว์น า้พลอยจับได้ในครัง้นีก้ับงานวิจัยที่ผ่านมา 
พบวา่จ านวนชนิดของสตัว์น า้พลอยจบัได้มจี านวนมากขึน้ โดยหนึง่ในมาตรการท่ีควรมีการปรับปรุงประสทิธิภาพตอ่ไป 
คือ การก าหนดขนาดตาลอบให้มีขนาดใหญ่ขึน้ เพื่อให้สตัว์น า้ที่มีขนาดเล็กได้มีโอกาสรอดชีวิต เพื่อวางไข่ และเข้าสู่
ขา่ยการประมง เพื่อทดแทนสตัว์น า้ที่ถกูจบัขึน้มาใช้ประโยชน์ต่อไป ตลอดจนผลการวิจยัเร่ืองความชุกชุมของสตัว์น า้
พลอยจบัได้ ท่ีพบความชกุชมุมากในบริเวณแหลง่หญ้าทะเลชะเงาใบยาว (E. acoroides) นัน้ ควรมีการอนรัุกษ์แหลง่
หญ้าทะเล ได้แก่ การเพิ่มพืน้ที่ปลกูแหลง่หญ้าทะเลให้มากขึน้ ตลอดจนการฟืน้ฟู พืน้ที่แหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการ
รบกวนจากการท าประมง และการทอ่งเที่ยวด้วย และควรเพิ่มมาตรการในการลดการใช้ประโยชน์สตัว์น า้พลอยจบัได้
ลง เนื่องจากสตัว์น า้พลอยจับได้ส่วนใหญ่ที่มีการน าขึน้มาใช้ประโยชน์นัน้ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพการโยนทิง้  
ไมไ่ด้ถกูน ามาใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 
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การศึกษาปลา และคุณภาพน า้ บริเวณชายฝ่ัง จังหวัดระยอง 
Fish and water quality around coastal area of Rayong Province 
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บทคดัย่อ 
คณะผู้ วิจัยท าการศึกษาความหลากหลายและความหนาแน่นของปลา รวมทัง้คุณภาพน า้ บริเวณพืน้ที่

ชายฝ่ังของจงัหวดัระยอง ใน 5 สถานี ประกอบด้วย หนองแฟบ เก้ายอด สวนสน ปากคลองแกลง และเนินฆ้อ ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบปลาทัง้หมด 28 ชนิด มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 72±30.52 ตวัต่อตารางเมตร 
ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russellii) ปลาสลิดหินหางพลิว้ (Neopomacentrus 
cyanomos) และปลาสลดิทะเลลายแถบ (Siganus javus) โดยสถานีท่ี 3 (สวนสน) เป็นสถานีท่ีมีทัง้ความหลากหลาย
และความหนาแนน่ของปลาที่พบมากที่สดุ ในสว่นของผลการศึกษาคณุภาพน า้พบว่า แต่ละสถานีมีค่าที่ใกล้เคียงกนั 
ยกเว้นคา่ความโปร่งแสง และความเค็ม เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธี Cluster analysis พบว่า ปลาที่พบในแต่ละ
สถานีมีความแตกตา่งกนั โดยเฉพาะสถานีที่ 3 (สวนสน) ที่มีสภาพแวดล้อมต่างจากสถานีอื่นๆ เนื่องจากเป็นสถานีที่
อยูใ่กล้กบัแนวปะการังธรรมชาติ จึงแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างของความหลากหลายและความหนาแน่นของปลา
แตล่ะสถานี อาจจะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกตา่งกนัของแตล่ะสถานี  

 

ค าส าคัญ : ปลา, คณุภาพน า้, จงัหวดัระยอง 
 

Abstract 
 Fish and Water qualities were investigated around coastal area of Rayong province in 
December 2017 in five stations (Nong Faep, Kao Yod, Suan Son, Pak Klong Klang and Noen Kho). The 
total number of species was 28 species and average total density 72±30.52 per square meter, while 
russell’s snapper (Lutjanus russellii), regal demoiselle (Neopomacentrus cyanomos) and streaked 
spinefoot (Siganus javus) were species that generally found in these areas. Station 3 (Suan son) was 
remarkable station with the most diversity and density. For water qualities, the result showed that each 
station had similar values (except the transparency and salinity). Moreover, cluster analysis illustrated 
differ of fish in each station. Especially station 3 (Suan son) where environment was different from other 
stations, due to adjacent natural reef in this station. It can be seen that the differences in diversity and 
density of each fish station.Probably due to the environment of each station. 
 

Keywords : Fish, Water qualities, Rayong province 
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บทน า 

 จงัหวดัระยองเป็นหนึ่งในจงัหวดัชายฝ่ังทะเลที่มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ ทัง้ในแง่
ของการเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีความสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งสร้างรายได้เป็นจ านวน
เงินมหาศาลให้กบัประเทศ รวมทัง้ในแง่ของการมีแหลง่ทรัพยากรที่มีความอดุมสมบรูณ์ ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพ
ประมงอยา่งกว้างขวาง ทัง้ในรูปแบบของประมงพืน้บ้าน และประมงพาณิชย์ และในแง่ของการเป็นนิคมอตุสาหกรรมที่
ขบัเคลือ่นประเทศไปสูค่วามก้าวหน้า ปัจจุบนัพืน้ที่ชายฝ่ังของจงัหวดัระยองหลายบริเวณถกูพฒันาเพื่อรองรับการใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมของมนษุย์ในด้านตา่งๆ เช่น การสร้างโรงแรมและสิง่อ านวยความสะดวกให้แก่นกัทอ่งเที่ยว การ
สร้างท่าเรือเพื่อรองรับเรือประมงที่เพิ่มจ านวนขึน้ หรือการขยายตวัของเขตอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการพฒันาพืน้ที่
ชายฝ่ังทะเลอย่างไร้การควบคมุและการจัดการที่เหมาะสม น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ชายฝ่ังทะเลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน า้ทะเล ที่ส่งผลกระทบทัง้ต่อทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝ่ังทะเล และการประกอบกิจกรรมทางทะเลด้านต่างๆของมนุษย์ เช่น การท าประมง การ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง รวมทัง้การท่องเที่ยวทางทะเล (วาสนา อากรรัตน์ และคณะ , 2555) การศึกษาในครัง้นีจ้ึง
ต้องการศกึษาความหลากหลาย และความหนาแนน่ของปลา ซึง่เป็นทรัพยากรที่มีความส าคญั รวมทัง้คณุภาพน า้ทาง
กายภาพ และทางเคมี บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังของจงัหวดัระยอง เพื่อใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับการศึกษาที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตตอ่ไป 
 

วิธีการ 
พืน้ท่ีท าการศกึษา  
 ด าเนินการศกึษาปลา และคณุภาพน า้บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังของจงัหวดัระยอง ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
โดยท าการคดัเลือกพืน้ที่ที่กลุม่ประมงพืน้บ้านจังหวดัระยองมีสว่นในการรับผิดชอบดูแลพืน้ที่ และเพื่อให้ครอบคลมุ
พืน้ที่ชายฝ่ังจงัหวดัระยอง ได้ทัง้หมด 5 สถานี (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1) แต่ละสถานีอยู่ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 1 
กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีที่ 1 (หนองแฟบ) ตัง้อยู่บริเวณทิศตะวนัตกของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ สถานีที่ 2 
(เก้ายอด) ตัง้อยู่บริเวณทิศตะวนัออกของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ใกล้กบัปากแม่น า้ระยอง สถานีที่ 3 (สวนสน) 
ตัง้อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเสม็ด สถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) ตัง้อยู่บริเวณทิศเหนือของ 
เกาะปลาตีน ทางด้านทิศตะวนัออกของปากคลองแกลง สถานีที่ 5 (เนินฆ้อ) ตัง้อยู่บริเวณทิศตะวนัตกของปากแม่น า้
ประแสร์  
 

ตารางที่ 1 ต าแหนง่พืน้ท่ีศกึษา 
สถาน ี พืน้ท่ี ละติจดู ลองจิจดู 
1 หนองแฟบ 12°39.833” N 101°02.912” E 
2 เก้ายอด 12°39.407” N 101°14.857” E 
3 สวนสน 12°37.322” N 101°28.542” E 
4 ปากคลองแกลง 12°36.600” N 101°31.372” E 
5 เนินฆ้อ 12° 40.275” N 101°40.751” E 
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ภาพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษาจงัหวดัระยอง (ที่มา: Google Earth)  
 

วิธีการ 
- ปลา 

 ท าการศึกษาปลาที่พบในแต่ละสถานีด้วยวิธีการหยดุอยู่กบัที่ (Stationary Point Count) โดยผู้ศึกษาด าน า้
แบบ SCUBA ลงไปคกุเขา่บนพืน้ทรายและจดบนัทกึข้อมลูชนิด นบัจ านวนปลาที่พบภายในรัศมีวงกลมรอบตวัผู้ศึกษา 
ซึ่งมีรัศมีประมาณ 1 เมตร ตามระยะการมองเห็นใต้น า้ที่ชัดเจนที่สดุ พร้อมบนัทึกภาพของปลาด้วยกล้องวิดีโอใต้น า้
เพื่อน ามาตรวจสอบความถกูต้องในการจ าแนกชนิดภายหลงั โดยใช้ระยะเวลาในการบนัทึกข้อมลูประมาณ 10 นาที 
แต่ละสถานีท าการศึกษาทัง้หมด 3 ซ า้ ในการจ าแนกชนิดปลาอ้างอิงจากการศึกษาของอกุกฤต สตภมูินทร์ (2545)  
อนวุตัิ สายแสง (2545) ดสุติ ตนัวิไล และคณะ (2550) ภาสิณี วรชนะนนัท์ และสชุาย วรชนะนนัท์ (2557) ข้อมลูปลา
แต่ละสถานีจะถูกน ามาวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster analysis) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพ 
dendrogram เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูปลาทัง้ 5 สถาน ี

- คณุภาพน า้ 
ตรวจวัดคุณภาพน า้ 3 ระดับ (ผิวน า้ กลางน า้ และเหนือพืน้ท้องทะเล) ในแต่ละสถานี ท าการตรวจวัด

คณุภาพน า้ทางกายภาพ ได้แก่ ความโปร่งแสง (ตรวจวดัโดย Secchi disc) อณุหภมูิ ความเค็ม และปริมาณของแข็ง
แขวนลอย ในส่วนคุณภาพน า้ทางเคมี ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้ และความเป็นกรดด่าง ตรวจวดัโดยใช้
เคร่ืองตรวจวดัคณุภาพน า้แบบหลายพารามิเตอร์ (Multiparameter Water Quality Sondes ยี่ห้อ YSI รุ่น series 650) 
แสดงเป็นคา่เฉลีย่±สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลและอภปิราย 
 1. ความหลากหลาย และความหนาแนน่ของปลา 

ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาที่พบบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัระยอง พืน้ที่ศึกษาพบปลาทัง้หมด 
28 ชนิด โดยชนิดที่พบแพร่กระจายทั่วไป ได้แก่ ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli) ปลาสลิดหินหางพลิว้ 
(Neopomacentrus cyanomos) และปลาสลิดทะเลลายแถบ (Siganus javus) เมื่อพิจารณาความหลากหลายของ
ชนิดปลาในแต่ละสถานีพบว่า สถานีที่มีความหลากหลายของชนิดปลามากที่สุดคือ สถานีที่ 3 (สวนสน) พบปลา
ทัง้หมด 15 ชนิด รองลงมาคือ สถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และ สถานีที่ 5 (เนินฆ้อ) พบปลาทัง้หมด 11 ชนิด ขณะที่

St.1 (หนองแฟบ)

St.2 (เก้ายอด) 

St.3 (สวนสน) 

St.4 (ปากคลองแกลง) 

St.5 (เนินฆ้อ) 
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สถานีที่มีความหลากหลายของชนิดปลาน้อยที่สุดคือ สถานีที่ 2 (เก้ายอด) พบปลาทัง้หมด 7 ชนิด (ตารางที่ 1, 
ภาพท่ี 3) 

 
ตารางที่ 1 ชนิดปลาที่พบบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัระยอง 

 

 
วงศ์ 

 
ชื่อวทิยาศาสตร์ 

สถานี 
1 2 3 4 5 

Apogonidae 
 

Archamia bleekeri *   *  
Cheilodipterus quinquelineatus * *    
Ostorhinchus cyanosoma   *   

Caesionidae Caesio cuning     * 
Chaetodontidae Chelmon rostratus   *   
Diodontidae Diodon liturosus    *  
Gerreidae Gerres filamentosus *   * * 
Holocentridae Sargocentron rubrum    *  
Monacanthidae Monacanthus chinensis *     
Mullidae Upeneus tragula   *   
Nemipteridae Scolopsis monogramma   *   

Scolopsis vosmeri     * 
Labridae Halichoeres nigrescene *     
Lutjanidae Lutjanus carponotatus   *   

Lutjanus russelli * * * * * 
Lutjanus vitta   *  * 
Lutjanus lutjanus   *  * 

Pempheridae Pempheris vanicolensis  * * *  
Pomacentridae Abudefduf vaigiensis  *   * 

Neopomacentrus cyanomus * * * * * 
Neopomacentrus bankieri  * * * * 
Pomacentrus cuneatus   *   

Serranidae Cephalopholis boenak    *  
Cephalopholis formosa   * *  
Epinephelus coioides     * 

Siganidae Siganus javus * * *  * 
Siganus guttatus    *  

Sphyraenidae Sphyraena jello   *   
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 ส าหรับความหนาแนน่ของปลาที่พบทัง้ 5 สถานีมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 72±30.52 ตวัตอ่ตารางเมตร เมื่อพิจารณา
ความหนาแน่นของปลาที่พบในแต่ละสถานี พบว่า สถานีที่ 3 (สวนสน) มีค่าความหนาแน่นของปลามากที่สดุ โดยมี
ความหนาแนน่เฉลีย่ 110±10.07 ตวัตอ่ตารางเมตร รองลงมาคือ สถานีท่ี 5 (เนินฆ้อ) และสถานีท่ี 4 (ปากคลองแกลง) 
โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย 74±30.81 และ 72±35.80 ตวัต่อตารางเมตร ตามล าดบั ขณะที่สถานีที่ 1 (หนองแฟบ) มี
ความหนาแนน่ของปลาน้อยที่สดุ โดยมีความหนาแนน่เฉลีย่ 38±13.75 ตวัตอ่ตารางเมตร (ภาพท่ี 3) 

 

  
ภาพที่ 3 จ านวนชนิด และความหนาแนน่ของปลาที่พบบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัระยอง  
 

 2. การวิเคราะห์การจดักลุม่ของปลา 
 ผลการวิเคราะห์การจดักลุม่ปลาที่พบในแตล่ะสถานีสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ปลาที่พบ
ในสถานีท่ี 4 (ปากคลองแกลง) และสถานีท่ี 5 (เนินฆ้อ) กลุม่ปลาที่พบในสถานีท่ี 2 (เก้ายอด) กลุม่ปลาที่พบในสถานีท่ี 
1 (หนองแฟบ) และกลุม่ปลาที่พบในสถานีที่ 3 (สวนสน) (ภาพท่ี 4) ซึง่จากผลการวิเคราะห์การจดักลุม่แสดงให้เห็นว่า 
ปลาที่พบในแตล่ะสถานีมีความแตกตา่งกนั 

 
ภาพที่ 4 เดนโดรแกรมแสดงการจดักลุม่ของประชาคมปลาที่พบบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัระยอง 

 

3. คณุภาพน า้ทางกายภาพ 
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ผลการศึกษาคุณภาพน า้ทางกายภาพบริเวณชายฝ่ัง จังหวดัระยอง ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า  
ค่าคณุภาพน า้ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยค่าร้อยละความโปร่งแสงเฉลี่ย อยู่ที่ 52.50±33.95 (ค่าร้อยละความ
โปร่งแสงสูงสุดบริเวณสถานีที่ 5 (เนินฆ้อ) และต ่าสุดบริเวณสถานีที่  4 (ปากคลองแกลง))  ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย 
28.94±0.44 องศาเซลเซียส (อณุหภมูิสงูสดุบริเวณสถานีท่ี 4 (ปากคลองแกลง) และต ่าสดุบริเวณสถานีท่ี 2 (เก้ายอด)) 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยเฉลี่ย 32.06±0.68 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณของแข็งแขวนลอยสงูสดุบริเวณสถานีที่ 4 
(ปากคลองแกลง) และต ่าสดุบริเวณสถานีที่ 5 (เนินฆ้อ)) ความเค็มเฉลี่ย 32.13±0.76 psu (ความเค็มสงูสดุบริเวณ
สถานีท่ี 4 (ปากคลองแกลง) และต ่าสดุบริเวณสถานีท่ี 5 (เนินฆ้อ)) ออกซิเจนที่ละลายในน า้เฉลีย่ 5.88±0.41 มิลลกิรัม
ตอ่ลติร (ออกซิเจนละลายน า้สงูสดุบริเวณสถานีท่ี 4 (ปากคลองแกลง) และต ่าสดุบริเวณสถานีท่ี 1 (หนองแฟบ)) ความ
เป็นกรดเฉลีย่ 7.99±0.28 (ความเป็นกรดด่างสงูสดุบริเวณสถานีท่ี 2 (เก้ายอด) และต ่าสดุบริเวณสถานีที่ 3 (สวนสน)) 
โดยอ้างอิงจากคา่มาตรฐานกรมควบคมุมลพิษ (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) (ภาพที่ 5) 

 

  

  

  
  

 
 

ภาพที่ 5 ผลการตรวจวดัคณุภาพน า้เดือนธนัวาคม พ.ศ.2560 บริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัระยอง 
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ผลการศกึษาคณุภาพน า้ทางกายภาพในทัง้ 5 สถานี เมื่อเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคณุภาพน า้ทะเลของ
ไทย ประเภท 4 คือ คณุภาพน า้ทะเลเพื่อการนนัทนาการ (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) โดยพารามิเตอร์ที่ส าคญั และมี
การก าหนดคา่มาตรฐานไว้ชดัเจน คือ ความเป็นกรดดา่ง และปริมาณออกซิเจนละลายน า้พบวา่ คณุภาพน า้มีคา่อยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อเปรียบเทียบกบัข้อมลูคณุภาพน า้ในปี พ.ศ.2559 ของกรมควบคมุมลพิษ (2559) ในช่วงฤดู
เดียวกัน พบว่า ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ และความเป็นกรดด่างมีค่าใกล้เคียงกับการตรวจวดัของ  
กรมควบคมุมลพิษ ในบริเวณหนองแฟบ และปากคลองแกลง จงัหวดัระยอง และมีความเค็มใกล้เคียงกับการศึกษา
ของพรพรรณ ศิลารัตน์ (2558) ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  

อยา่งไรก็ดี แม้คณุภาพน า้จะเป็นปัจจยัแวดล้อมที่สง่ผลต่อการด ารงชีวิตของปลา รวมถึงสิ่งมีชีวิตกลุม่อื่นๆ 
แตจ่ากผลการศกึษาคณุภาพน า้กลบัไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลการศกึษาปลา โดยผลการศึกษาคณุภาพน า้ในแต่
ละสถานมีีคา่ที่ใกล้เคียงกนั (ยกเว้นความโปร่งแสง และความเค็ม) ขณะที่ผลการศกึษาจ านวนชนิดและความหนาแนน่
ของปลาในแตล่ะสถานีมีความแตกตา่งกนั ส าหรับกรณีของความโปร่งแสง และความเค็ม แม้จะมีค่าที่แตกต่างกนัใน
แต่ละสถานี แต่กลับไม่มีผลท าให้จ านวนชนิดหรือความหนาแน่นของปลาที่พบแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากค่า 
ความโปร่งแสง และความเค็มของสถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และสถานีที่ 5 (เนินฆ้อ) ซึ่งแม้จะมีค่าแตกต่างกัน  
แตจ่ านวนชนิดและความหนาแนน่ของปลาทัง้ 2 สถานีกลบัมีคา่ที่ใกล้เคียงกนั  

ในส่วนของผลการศึกษาความหลากหลายของปลาบริเวณพืน้ที่ชายฝ่ังจังหวัดระยองใน 5 สถานีที่พบ 
ทัง้หมด 28 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกบัการศกึษาที่ผา่นมาพบวา่ มีความหลากหลายต ่ากว่า เช่น การศึกษาของดสุิต ตนั
วิไล และคณะ (2550) พบว่าที่ท าการศึกษาชนิดปลาที่จับจากเคร่ืองมือประมงบริเวณแหล่งปะการังเทียม ด้านทิศ
ตะวันออกของเกาะเสม็ด ซึ่งพบชนิดปลาทัง้หมด 30 ชนิด หรือการศึกษาปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะเสม็ด 
ภายหลงัเหตกุารณ์น า้มนัร่ัวของภาสิณี วรชนะนนัท์ และสชุาย วรชนะนนัท์ (2557) ซึ่งพบปลาทัง้หมด 65 ชนิด ทัง้นี ้
สาเหตทุี่ทัง้สองการศกึษามีความหลากหลายของปลาค่อนข้างสงูเนื่องจากทัง้สองการศึกษาท าการศึกษาปลาบริเวณ
ปะการังเทียมและแนวปะการังธรรมชาติ ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่มีความซบัซ้อนของแหลง่ที่อยูอ่าศยั จึงพบปลาหลากหลายชนิด  

ส าหรับผลการวิเคราะห์การจดักลุม่ หากพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ในเร่ืองของสภาพแวดล้อมที่แตกตา่งกนัมาจดั
แบ่งกลุม่จะพบว่า มีความสอดคล้องกนั โดยกลุม่สถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และสถานีที่ 5 (เนินฆ้อ) ตัง้อยู่บริเวณ
ใกล้ทางออกของแม่น า้หรือคลอง จึงมีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน ท าให้มีโอกาสที่จะพบชนิดปลา รวมถึงความ
หนาแน่นใกล้เคียงกัน ขณะที่กลุม่สถานีที่ 2 (เก้ายอด) แม้จะมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายกบักลุม่สถานีที่ 4 และ 5 คือ 
ตัง้อยูบ่ริเวณใกล้กบัทางออกของแมน่ า้หรือคลอง แตด้่วยต าแหนง่ที่ตัง้อยูห่า่งไกลออกไป และมีเกาะเสม็ดขวางกัน้ จึง
มีสภาพแวดล้อมที่คอ่นข้างแตกตา่งจากกลุม่สถานีท่ี 4 และ 5 ชนิด ท าให้ปลาที่พบมีความแตกตา่งกนั เช่นเดียวกนักบั
กลุ่มสถานีที่ 1 (หนองแฟบ) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มสถานีที่ 2 แต่เนื่องจากถูกคัน่ด้วยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ประกอบกบัสถานีที่ 1 ตัง้อยู่ห่างจากทางออกของแม่น า้หรือคลอง ท าให้สภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกนั แต่กลุ่ม
สถานีที่ 3 (สวนสน) แม้จะอยู่ทางด้านทิศตะวนัออกของเกาะเสม็ดเช่นเดียวกบักลุ่มสถานีที่ 4 และสถานีที่ 5 แต่
เนื่องจากตัง้อยูใ่กล้กบัแนวปะการังธรรมชาติ ท าให้สภาพแวดล้อม แตกต่างจากสถานีอื่นๆอย่างชดัเจน ซึ่งการตัง้อยู่
ใกล้กบัแนวปะการังท าให้มีโอกาสพบเจอได้ทัง้ปลาที่อาศยัอยูท่ัว่ไป และปลาที่อาศยัอยู่เฉพาะบริเวณแนวปะการัง ซึ่ง
ตา่งจากสถานีอื่นๆ ที่พบเพียงชนิดปลาที่อาศยัอยูท่ัว่ไป  
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อยา่งไรก็ดี แม้สภาพแวดล้อมอาจเป็นปัจจยัที่สง่ผลตอ่การพบเจอปลาแต่ละบริเวณแตกต่างกนั (Fabricius, 
et al., 2005) แตเ่นื่องจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการเก็บข้อมลูระยะสัน้ จึงไมส่ามารถระบไุด้อยา่งแนช่ดัวา่ความแตกตา่ง
ของปลาที่พบในแต่ละบริเวณเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างหรือไม่ นอกจากนีย้งัอาจมีปัจจยัอื่นๆ เข้ามา
เก่ียวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาในรอบปี อิทธิพลจากฤดกูาลและลมมรสมุ ผลกระทบจากกิจกรรม
การใช้ประโยชน์ในแตล่ะบริเวณ เป็นต้น จึงควรมีการด าเนินการศกึษาตอ่ไปในอนาคต เพื่อช่วยให้ผลการศกึษามีความ
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

คณุภาพน า้ทางกายภาพ และทางเคมีในทกุสถานี มีค่าใกล้เคียงกนั (ยกเว้น ความโปร่งแสง และความเค็ม) 
และมีคา่อยูใ่นเกณฑ์ปกติ ตามมาตรฐานน า้ทะเลของกรมควบคมุมลพิษ 
 

บทสรุป 
จากการศึกษาความหลากหลาย ความหนาแน่นปลา และคณุภาพน า้บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัระยอง ในเดือน

ธนัวาคม พ.ศ.2560 พบความหลากหลายของปลาบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัระยอง ทัง้หมด 28 ชนิด และมีความหนาแน่น
เฉลี่ยรวม 72±30.52 ตัวต่อตารางเมตร โดยปลาที่พบได้ทั่วไป เช่น ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli)  
ปลาสลิดหินหางพลิว้ (Neopomacentrus cyanomos) และปลาสลิดทะเลลายแถบ (Siganus javus) เมื่อพิจารณา
ความหลากหลายของชนิดและความหนาแน่นของปลาในแต่ละสถานี พบว่า ในแต่ละสถานีมีความหลากหลายและ
ความหนาแน่นแตกต่างกัน โดยสถานีที่ 3 (สวนสน) มีทัง้ความหลากหลายของชนิดและความหนาแน่นมากที่สุด 
ขณะที่สถานีที่ 2 (เก้ายอด) มีจ านวนชนิดน้อยที่สดุ และสถานีที่ 1 (หนองแฟบ) มีความหนาแน่นน้อยที่สดุ ขณะที่ค่า
คณุภาพน า้ทางกายภาพ และทางเคมีในทกุสถานี มีค่าใกล้เคียงกนั (ยกเว้น ความโปร่งแสง และความเค็ม) และมีค่า
อยูใ่นเกณฑ์ปกติ ตามมาตรฐานน า้ทะเลของกรมควบคมุมลพิษ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การจดักลุม่พบว่า ความ
หลากหลายของชนิดและความหนาแน่นของปลาในแต่ละสถานี มีความแตกต่างกัน โดยอาจเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสถานี อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผลการศึกษามีความชัดเจนยิ่งขึน้ ควรมี
การศกึษาถึงปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัความหลากหลายของชนิดและความหนาแนน่ปลาเพิ่มเติม 
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Fish aggregating devices survey along the east coast ofthe gulf of thailand 
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2 ส านกังานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

บทคดัย่อ 
 ศึกษารูปแบบของซัง้ในภาคตะวนัออกที่ถกูน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือท าให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรสตัว์น า้ให้ดีขึน้ในพืน้ที่ของชุมชนประมงในจงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี จังหวดัละ 3 กลุม่ และในตราด 
จ านวน 4 กลุม่ โดยเป็นการสอบถามจากผู้น ากลุม่ ในระหว่างเดือนตลุาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่ามีการ
จดัสร้างซัง้อยู่สามรูปแบบ ได้แก่ แบบซัง้เชือกประกอบวสัดุดึงดูดสตัว์น า้แบบต่างๆ พบได้ทัง้สี่จังหวดั แบบซัง้เชือก  
ผกูติดปะการังเทียม พบในจงัหวดัจนัทบรีุ และ แบบซัง้แท่ง ซึ่งพบในจงัหวดัตราด ลกัษณะของซัง้แตกต่างกนัไปตาม
ภมูิปัญหาท้องถ่ิน ความลกึของน า้ วตัถปุระสงค์ในการใช้งาน และหนว่ยงานสนบัสนนุ นอกจากนัน้ยงัได้ศกึษาทศันคติ
ของชาวประมงตอ่การวางซัง้ สมาชิกกลุม่ผู้ประกอบอาชีพประมงในพืน้ท่ีต าบลคลองขดุ อ าเภอทา่ใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ 
จ านวน 36 คน ชาวประมงมีความเห็นวา่ซัง้มีประโยชน์ตอ่การท าประมงพืน้บ้าน เช่น เป็นแหลง่อนรัุกษ์สตัว์น า้ อนบุาล
สตัว์น า้วยัออ่น ท าให้ชาวประมงจบัสตัว์น า้ได้มากขึน้ มีรายได้เพิ่มขึน้ และเกิดความร่วมมือในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม 
หากไมม่ีการจดัการท่ีดีอาจกีดขวางการเดินเรือ กลายเป็นขยะทะเล หรือเกิดการแยง่กนัพืน้ที่ท าประมงบริเวณซัง้ได้  
 

ค าส าคัญ : ซัง้, ภมูิปัญญาประมงพืน้บ้าน, ทศันคติ    
 

Abstract 
Pattern of fish aggregating devices (FADs) used for increasing participation of fishing community 

to enhance fishery resources were studied by interviewing leader of three fisherman groups in each 
province: Chonburi, Rayong and Chanthaburi province and four groups in Trat province during October to 
November 2017. There were three pattern of FADs including rope FADs with various type of attracting 
device that were found in all four provinces, rope FADs tied with artificial reef were found in Chanthaburi 
province and pillar FADs in Trat province. Fisher groups choose pattern of FADs base on their artisanal 
fishermen’s wisdom, objective of setting FADs, water depth and supporting agency. Attitude of fishermen 
on FADs were summarized from interviewing 36 fishermen (90% of members) who member of fisherman 
group in Klong Kud sub-district, Thamai district in Chanthaburi province. The FADs were accepted by 
fishermen as the conservation area and nursery area of marine life. Thus, the fishermen able to catch more 
fish to increase their income. Moreover, it’s increase cooperation among member of fisher group. 
However, the inappropriate management of FADs may be reason of problems including obstruction of sea 
lanes, marine debris and conflict of fishermen in using FADs as a fishing ground.    
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บทน า  
 ภาคตะวนัออกของประเทศไทยมีพืน้ท่ีติดตอ่กบัชายฝ่ังทะเลของอ่าวไทย ประชากรที่อาศยัอยู่บริเวณชายฝ่ัง
มักประกอบอาชีพการท าประมงพืน้บ้านเช่น การวางลอบหมึก ลอบปู และตกปลาในเขตทะเลชายฝ่ัง ปัจจุบัน
ชาวประมงพืน้บ้านในภาคตะวนัออกหลายกลุม่มีความตระหนกัถึงการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝ่ัง ทัง้นีเ้พื่อความ
มัน่คงในอาชีพของตนเองด้วย จึงมีการเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเร่ืองการท าซัง้มาเป็นเคร่ืองมือในการฟืน้ฟู
ทรัพยากรสตัว์น า้ โดยได้รับการสนบัสนนุเร่ืององค์ความรู้ และวสัดอุปุกรณ์ทัง้จากภาครัฐและเอกชน   
 ซัง้ (Fish Aggregating Devices ;FADs) เป็นเคร่ืองมือดงึดดูฝงูปลาผิวน า้ โดยท าโครงสร้างเป็นวตัถลุอยน า้ 
อาจจะท าจากแพไม้ไผล่อยผิวน า้ ด้านลา่งมีเชือกตอ่เป็นสายยาวลงไป และใช้วสัดทุี่หาได้จากธรรมชาติ ก่ิงไม้ ใบไม้ที่
ให้ร่มเงาในน า้ได้ด ีเช่น ทางมะพร้าว ใบปาล์ม และใบจากผกูให้ยื่นแผอ่อกเป็นก่ิงก้าน ด้านลา่งของเชือกจะถ่วงและยดึ
อยูก่บัท่ีด้วยหิน หรือวสัดมุีน า้หนกัอื่นๆ เช่น ปนู หรือถงุทราย ซัง้ที่ใช้วสัดจุากธรรมชาติเหลา่นี ้จะถกูย่อยสลายไปเมื่อ
ทิง้ซัง้ไว้ในน า้เป็นระยะเวลาหนึง่ สารอินทรีย์ และธาตอุาหารท่ีถกูจลุชีพยอ่ยออกมาจะเป็นแหลง่อาหารให้กับสิ่งมีชีวิต
เลก็ๆ จ าพวก “แพลงก์ตอน”ซึง่มีทัง้แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ จากนัน้จะเร่ิมมีสตัว์น า้ขนาดเล็ก เช่น ปลา ป ู
กุ้ ง หอย เพรียง เข้ามาอาศยั หาอาหารหรือเกาะติดถาวรและสืบพนัธุ์ ซึ่งก็จะเป็นแหลง่อาหารให้กบัสตัว์น า้ที่มีขนาด
ใหญ่กวา่ กลายเป็นระบบนิเวศใต้น า้ที่สมบรูณ์ได้อีกแหง่หนึง่ เมื่อสตัว์น า้เข้ามาอยูร่วมกนัเป็นจ านวนมาก ชาวประมงก็
จะท าการประมงโดยอาจใช้ เคร่ืองมือประเภทอวน หรือใช้เบ็ด (สายณัห์ พรหมจินดา,2553) อย่างไรก็ตามตัง้แต่ 
ปี พ.ศ. 2552 หนว่ยงานภาครัฐเร่ิมให้การสนบัสนนุกลุม่ประมงและกลุม่อนรัุกษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง ในการจดัท าซัง้เชือก
เพื่อเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร โดยมกัเป็นการวางซัง้มกัท าร่วมกบัการตัง้กติกาในการใช้
งานเพื่อ ไม่ให้สตัว์น า้ที่รวมกนัอยู่ที่ซัง้ถกูจบัออกไปมากเกินไป (ฐกร ค้าขายกิจธวชั (2559), มลูนิธิเพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยืน (2559) และเชาว์ ศรีวิชยั และคณะ (2557)) การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้าง ทศันคติ
ของชาวประมงพืน้บ้านในพืน้ที่อ่าวไทยภาคตะวนัออกต่อซัง้ โดยใช้การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาอาจ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณา และสนบัสนนุแนวทางการอนรัุกษ์และจดัการทรัพยากรประมงที่เหมาะสมตอ่ไป 
 

วิธีการ  
 ด าเนินการสมัภาษณ์กลุม่ประมงในพืน้ท่ีชายฝ่ังของจงัหวดัชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ และตราดในระหว่างเดือน
ตลุาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษา แบง่ออกเป็น 2 กลุม่  

-กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการศกึษารูปแบบและโครงสร้างของซัง้ในพืน้ท่ีอา่วไทยภาคตะวนัออกเป็นแกนน าของ
กลุม่ผู้ประกอบอาชีพประมงทีม่ีสว่นร่วมในการวางซัง้ ซึง่เป็นสมาชิกกลุม่ประมงในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ 3 กลุม่ จงัหวดั
ระยอง 3 กลุม่ จงัหวดัจนัทบรีุ 3 กลุม่และจงัหวดัตราด 4 กลุม่ (ภาพท่ี 1) 
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-กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประโยชน์และผลกระทบของซัง้ เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงในพืน้ที่  
ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 36 คน จากจ านวนสมาชิกทัง้หมดของกลุ่มประมงพืน้บ้าน 
เจ้าหลาวจ านวน 40 คน  
2. เคร่ืองมอืที่ใช้ท าการวจิยั ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ ซึง่แบง่เป็น 2 ฉบบั คือ 
 ฉบบัท่ี 1 เก่ียวกบัการศกึษารูปแบบและโครงสร้างของซัง้ในพืน้ท่ีอา่วไทยภาคตะวนัออก แบง่ออกเป็น 3 สว่น 
คือสว่นแรกเป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกับสถานภาพทัว่ไป สว่นที่สองเก่ียวกบัรูปแบบและโครงสร้างของซัง้ในพืน้ที่อ่าว
ไทยภาคตะวนัออก และสว่นท่ีสามเป็นแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นเร่ืองการบริหารจดัการซัง้ในพืน้ที่อ่าวไทย
ภาคตะวนัออก  
 ฉบบัที่ 2 เก่ียวกับการศึกษาประโยชน์และผลกระทบของซัง้ ต าบลคลองขดุ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจันทบุรี 
แบ่งออกเป็น 2 สว่น คือแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 เป็นแบบสมัภาษณ์
เก่ียวกบัประโยชน์และผลกระทบของซัง้ ทัง้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท าประมง และด้านสงัคม โดยให้ประเมิน
ความรุนแรงของผลกระทบออกเป็น 4 ระดบัคือ มาก ปานกลาง พอใช้ และไม่สง่ผล ข้อมลูที่ได้ถกูน าไปรายงาน และ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลและอภปิราย  
1. การศกึษารูปแบบและโครงสร้างของซัง้ในพืน้พ่ีอา่วไทยภาคตะวนัออกจงัหวดัชลบรีุ  

ได้ด าเนินการสมัภาษณ์สมาชิกของกลุม่ประมงจ านวนสามกลุม่ได้แก่ กลุม่ประมงหาดวอนนภา กลุม่ประมง
บางละมุงและกลุ่มประมงบางเสร่ ทัง้สามพืน้ที่ใช้ซัง้รูปแบบเดียวคือ ซัง้เชือก โดยจะวางซัง้ให้ทุ่นลอยอยู่ใต้น า้  
(ภาพที่ 2) โครงสร้างของซัง้ประกอบด้วย ทุ่นพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิว้ จ านวน 1 ลกู สายหลกัใช้เชือก 
PP เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 มิลิเมตร ยาว 4.3 เมตร สายก่ิงใช้เชือก PE เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลิเมตร  
ยาว 2 เมตร และถ่วงด้วยก้อนซีเมนต์ขนาด 40x40 เซนติเมตร คา่ใช้จ่ายวสัดทุ าซัง้ตอ่ชดุประมาณ 393 บาท ความยาว
ของเชือกสายหลกัจะแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที่เพื่อให้ เหมาะสมกับความลกึของน า้ที่ไม่เท่ากนั ทัง้สามกลุ่มยงัไม่ได้ 
มีการท าข้อตกลงท้องถ่ินในการใช้งาน และดแูลซัง้ 

ภาพที่ 1 พืน้ท่ีส ารวจภาคตะวนัออกของประเทศไทยจ านวน 13 จดุ  
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ภาพที่ 2 ซัง้ที่พบในพืน้ทีจจังัหวดัชลบรีุ 
 

 จงัหวดัระยอง  
ได้สมัภาษณ์สมาชิกของกลุม่ชาวประมงพืน้บ้านจ านวน สามกลุม่ได้แก่ กลุ่มประมงพืน้บ้านเก้ายอด กลุ่ม

ประมงพืน้บ้านหนองแฟ่บและกลุ่มประมงพืน้บ้านอ่าวมะขามป้อม พบว่าชาวประมงในจังหวดัระยองมีการใช้ซัง้ที่มี
รูปแบบมาจากภูมิปัญญาพืน้บ้าน ซัง้ที่ใช้ในกลุ่มชาวประมงพืน้บ้านเ ก้ายอดและกลุ่มประมงพืน้บ้านหนองแฟ่บ 
ดดัแปลงรูปแบบมาจากซัง้ที่เรือประมงพาณิชย์ใช้เพื่อรวบรวมสตัว์น า้กอ่นวางอวนล้อม โดยจะวางซัง้ในลกัษณะให้เห็น
ทุ่นโผล่พ้นน า้ขึน้มา (ภาพที่ 3 ) ทัง้สองกลุ่มมีการตัง้ข้อตกลงกันในกลุ่มว่า ห้ามท าการประมงบริเวณซัง้ ยกเว้น  
เบ็ดตกปลา สมาชิกในกลุ่มจะคอยดแูล ตรวจตราการใช้ประโยชน์จากซัง้ทัง้จากในขณะที่ออกท าการประมงบริเวณ
ใกล้เคียง และจากบนฝ่ัง โดยจะตกัเตือนหากท าผิดครัง้แรก และยดึเคร่ืองมือประมงหากพบท าผิดซ า้ โครงสร้างของซัง้
ประกอบด้วย ไม้ไผ่ความยาว 6-8 เมตร จ านวน 3-4 ล า สายหลกัเป็นเชือก PP เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 20 มิลิเมตร 
ยาว 4 เมตร ใช้ทางมะพร้าวผกูติดกบัสายหลกั 5 ทาง ใช้หินถ่วงขนาด 40x40 เซนติเมตร ค่าใช้จ่ายวสัดทุ าซัง้ต่อชุด
ประมาณ 579 บาท โดยจะวางซัง้อยูใ่นบริเวณที่น า้ลกึประมาณ 6-7 เมตร  

ซัง้ที่ใช้โดยกลุ่มชาวประมงอ่าวมะขามป้อม มีโครงสร้างแตกต่างจากของกลุ่มประมงพืน้บ้านเก้ายอดและ
กลุม่ประมงพืน้บ้านหนองแฟ่บเล็กน้อย (ภาพที่ 4 ) โครงสร้างของซัง้ประกอบด้วย ไม้ไผ่ยาว 5 เมตร จ านวน 5-6 ล า 
สายหลกัเป็นเชือก PP เส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 22 มิลเิมตร ทางมะพร้าว 6 ทาง ถงัขนาด 20 ลิตรใช้หลอ่ปนูเป็นฐาน 
คา่วสัดทุ าซัง้ตอ่ชดุประมาณ 504 บาท พืน้ท่ีวางซัง้ อยูท่ี่ความลกึของน า้อยู่ที่ประมาณ 6 เมตร วางซัง้ห่างจากชายฝ่ัง
ประมาณ 200 เมตร กลุม่ยงัไมม่ีข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากซัง้ 
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จงัหวดัจนัทบรีุ  
สมัภาษณ์กลุ่มชาวประมงในสามพืน้ที่ของจังหวดัจันทบุรี ได้แก่ กลุ่มประมงพืน้บ้านปูม้าสนามไชย กลุ่ม

ประมงพืน้บ้านช้างข้ามและกลุ่มประมงพืน้บ้านเจ้าหลาวพบว่ามีการใช้ ซัง้ 2 ชนิด ได้แก่ ซัง้เชือกผูกกับแนว 
ปะการังเทียมในระดบัความลกึของน า้ประมาณ 15-17 เมตร และใช้ทุ่นใต้น า้ขึงให้ซัง้มีลกัษณะตัง้ตรง (ภาพที่ 5 )  
ซัง้รูปแบบนี ้ชาวประมงพืน้บ้านปูม้าสนามไชย และช้างข้ามได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
อา่วคุ้งกระเบน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงสร้างของซัง้ประกอบด้วย ทุน่พลาสติก เส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 6 นิว้ 
สายหลกัเป็นเชือก PP เส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 10 มิลลเิมตร ยาว 8 เมตร สายก่ิงใช้เชือก PP เส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 
4 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร ใช้ผูกก้อนปะการังเทียมทรงลกูเต๋าขนาด 1.5 X1.5 เมตร รวมค่าใช้จ่ายวสัดุท าซัง้ต่อชุด
ประมาณ 951 บาท โดยให้เหตุผลของการผกูซัง้กับก้อนปะการังเทียมว่า ซัง้เชือกจะช่วยขยายพืน้ที่ของระบบนิเวศ
บริเวณปะการังเทียมจากเดิมที่เป็นแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์น า้หน้าดิน มาเป็นแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์น า้ผิวน า้ด้วย   

กลุ่มประมงพืน้บ้านเจ้าหลาว ได้วางซัง้เชือกในลักษณะทุ่นโผล่พ้นน า้ ไว้นอกฝ่ังหาดเจ้าหลาวที่ ระดับ 
ความลึกประมาณ 14 เมตร (ภาพที่ 6 ) โครงสร้างของซัง้ประกอบด้วย ถังน า้มนัขนาด 20 ลิตร 2 ใบ สายหลกัใช้ 
เชือก PE เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 22 มิลลิเมตร ยาว 17 เมตร สายก่ิงใช้เชือก PE เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 
มิลลเิมตร ยาว 2 เมตร .ใช้ลกูหมนุสแตนเลสเช่ือมระหวา่งซัง้เชือก และก้อนซีเมต์ที่เทในกระสอบอาหารกุ้ ง เพื่อลดการ
หมนุเป็นเกลยีวของเชือกค่าใช้จ่ายต่อชุดประมาณ 838 บาท สมาชิกของกลุม่ประมงจะช่วยกนัดแูลรักษาซัง้ด้วยการ
เสริมทุน่ทกุปี 

ภาพที่ 3 ซัง้ที่พบในพืน้ท่ีกลุม่ประมงพืน้บ้านเก้ายอด 
กลุม่ประมงพืน้บ้านหนองแฟ่บ 

 

ภาพที่ 4 ซัง้ที่พบในพืน้ท่ีกลุม่ประมงพืน้บ้าน
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จงัหวดัตราด  
สมัภาษณ์กลุ่มประมงจ านวนสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มประมงบ้านน า้เช่ียว กลุม่ประมงหมู่ 10 และหมู่ 2 ของ

ต าบลแหลมกลดั และกลุม่ประมงคลองมะขาม  พบวา่ในมีการใช้ซัง้ทัง้แบบที่เป็นซัง้เชือก และซัง้แทง่ กลุม่ประมงบ้าน
น า้เช่ียว ใช้ซัง้แทง่วางใต้น า้(ภาพท่ี 7 ) โครงสร้างของซัง้ประกอบด้วย ทอ่ PVC หลอ่ซีเมนต์ เส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 5 
นิว้ ยาว 2 เมตร ฝาถังเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 65 เซนติเมตร เชือก PP เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร  
ยาว 35 เซนติเมตร ท าสายก่ิง และยางรถยนต์หลอ่ซีเมต์เป็นฐาน คา่ใช้จ่ายวสัดสุร้างซัง้ต่อชุดประมาณ 238 บาท วาง
ซัง้ในบริเวณความลกึของน า้ประมาณ 4-6 เมตร 

 

ภาพที่ 5 ซัง้ที่พบในพืน้ท่ีกลุม่ปมู้าสนามไชย 
และกลุม่ประมงพืน้บ้านช้างข้าม 

ภาพที่ 6 ซัง้ที่พบในพืน้ท่ีกลุม่ประมงพืน้บ้าน 
     เจ้าหลาว 
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กลุม่ประมงหมู่ 10และหมู่ 2 ของต าบลแหลมกลดั ใช้ซัง้แท่ง วางซัง้ให้อยู่ใต้น า้(ภาพที่ 8) โครงสร้างของซัง้
ประกอบด้วย ท่อ PVC หลอ่ซีเมนต์ เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 3.5 นิว้ ยาว 1.2 เมตร เชือก PP เส้นผ่านศนูย์กลาง 20 
มิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตรท าสายก่ิง และยางรถยนต์หลอ่ซีเมนต์เป็นฐาน ค่าใช้จ่ายวสัด ุราคาซัง้ต่อชุดประมาณ 
152 บาท  

กลุม่ประมงคลองมะขาม (หาดเล็ก) ใช้ซัง้เชือก วางซัง้ในลกัษณะทุ่นอยู่ใต้น า้ (ภาพที่ 9) โครงสร้างของซัง้
ประกอบด้วย ทุน่พลาสติก เส้นผา่นศนูย์กลางขนาด 6 นิว้ สายหลกัใช้ เชือก PP เส้นผา่นศนูย์กลาง 22 มิลลิเมตร ยาว 
8 เมตร สายก่ิงใช้เชือกสามส ีสายก่ิงสแีดง และสเีหลอืง ใช้เชือก PP เส้นผา่นศนูย์กลาง 4 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร สว่น
สายก่ิงสีเขียวใช้เชือก PE เส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร ผกูใบปาล์ม 3 ใบไว้กบัสายหลกั ใช้กระสอบ
อาหารกุ้ งสีขาว 2 ใบต่อติดกัน ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ ยาว 45 เซนติเมตร และหินถ่วงขนาด 40x40 
เซนติเมตร คา่ใช้จ่ายในการจดัท าซัง้ต่อชุดประมาณ 586 บาท วางซัง้ที่ระดบัความลกึของน า้ประมาณ 12 เมตร โดย
การติดวสัดทุี่หลากหลายเข้ากบัสายหลกัของซัง้เพื่อดงึดดูให้สตัว์น า้หลากหลายชนิดเข้ามาอาศยัอยูร่อบซัง้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 7 ซัง้ที่พบในพืน้ท่ีชมุชนบ้านน า้เช่ียว ภาพที่ 8 ซัง้ที่พบในพืน้ท่ีชมุชนบ้านแหลมกลดั 

ภาพที่ 9 ซัง้ที่พบในพืน้ท่ีชมุชนคลองมะขาม 
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 การวางซัง้ในจังหวดัตราดกลุ่มชาวประมงจะวางในพืน้ที่ที่มีการประชาคมกันในชุมชนแล้วว่าให้เป็นเขต
อนรัุกษ์ โดยสว่นใหญ่จะอนญุาตให้จับสตัว์น า้ได้โดยใช้เพียงเบ็ดมือเท่านัน้ สมาชิกในกลุม่มีการเฝ้าระวงัการท าการ
ประมง บางกลุม่มีการตกลงบทลงโทษเช่น ยดึอปุกรณ์ประมงที่ท าบริเวณซัง้ กลุม่ประมงที่ท าซัง้แท่งมกัจะท าโครงการ
ธนาคารปคูวบคูก่นัไปด้วย โดยเขาต้องการให้ซัง้เป็นแหลง่หลบซอ่นตวัของลกูปทูี่ปลอ่ยลงทะเลไป 
3.2 ความคิดเห็นของชาวประมงในเร่ืองประโยชน์ และผลกระทบของซัง้ 
 ผู้ให้ข้อมลูซึง่เป็นชาวประมงต าบลคลองขดุ จ านวน 36 คน โดยร้อยละ 77.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 22.2 เป็น
เพศหญิง ผู้ ให้ข้อมลูร้อยละ 50 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 33.3 มีอาย ุ50 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 11.1 มีอายรุะหว่าง 
31-40 ปี และมีอายรุะหว่าง 21-30 และต ่ากว่า ในสดัสว่นที่เท่ากนัคือ ร้อยละ 2.8 ผู้ ให้ข้อมลูทัง้หมดศึกษาในระบบ
จนถึงระดบัประถมศกึษา 
ประโยชน์ของซัง้ตอ่ชาวประมงพืน้บ้านต าบลคลองขดุ  

ชาวประมงคิดวา่ซัง้ให้ประโยชน์กบัเขาในสามลกัษณะคือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การเพิ่มโอกาสในการท า
การประมง และการสร้างสงัคมที่ดีให้กบัพวกเขา  ในสว่นของบทบาทของซัง้ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม นัน้ร้อยละ 50 
ของผู้ให้ข้อมลูมัน่ใจวา่ซัง้เป็นแหลง่อนบุาลสตัว์น า้ ร้อยละ 55.5 เห็นวา่สตัว์น า้เข้ามาอาศยัในบริเวณซัง้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
27.8 มีความเห็นวา่ มีชนิดสตัว์น า้อื่นๆเกิดในบริเวณซัง้มากขึน้ ร้อยละ 2.8 บอกว่าซัง้ช่วยลดแรงปะทะจากคลื่นเข้าสู่
ชายฝ่ัง และร้อยละ 8.3 คิดวา่ซัง้ช่วยป้องกนัไมใ่ห้เรือประมงพาณิชย์เข้ามาท าประมงใกล้ฝ่ัง 

ผู้ให้ข้อมลูเช่ือมโยงสิง่แวดล้อมดีขึน้ตอ่การท าประมงของพวกเขาโดย ผู้ให้ข้อมลูร้อยละ 44.4 ใช้ซัง้เป็นแหลง่
ท าการประมง ร้อยละ 36.1 คิดว่าเขาสามารถจบัสตัว์น า้ได้มากขึน้ ร้อยละ 19.5 คิดว่าซัง้ช่วยลดระยะทางในการ
เดินทางออกไปท าการประมง และร้อยละ 16.7 คิดวา่ซัง้ช่วยลดการใช้จ่ายในการท าประมง  

ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม ผู้ ให้ข้อมลูร้อยละ 27.8 คิดว่าซัง้ช่วยให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึน้ และร้อยละ 
28.8 คิดวา่ การช่วยกนัลงมือสร้างซัง้ ก่อให้เกิดความสามคัคีในชมุชน 
ผลกระทบของซัง้ตอ่ชาวประมงพืน้บ้านต าบลคลองขดุ  

ผู้ให้ข้อมลูจ านวนน้อยที่กลา่วถึงผลกระทบของซัง้ตอ่พวกเขา โดยร้อยละ 16.7 คิดว่าซัง้อาจกีดขวางเส้นทาง
เดินเรือ ร้อยละ 8.3 คิดว่าซัง้จะ ดึงดูดเรือประมงพาณิชย์ให้เข้ามาท าประมงใกล้ฝ่ังมากขึน้เนื่องจาก ต้องการจับ  
สตัว์น า้บริเวณซัง้  ร้อยละ 2.8ของผู้ให้ข้อมลู มีความเห็นวา่ซัง้ที่หมดอายกุารใช้งานอาจกลายเป็นขยะในทะเล ซัง้ท าให้
สตัว์น า้ในบริเวณพืน้ท่ีการท าประมงของเขาลดน้อยลง มีรายได้ลดลง และก่อให้เกิดการแยง่กนัจบัสตัว์น า้  

 

บทสรุป  
 ซัง้ถือเป็นการน าเอาภมูิปัญญาท้องถ่ิน ซึง่เดิมเป็นอปุกรณ์ช่วยจบัสตัว์น า้มาใช้เป็นสว่นหนึ่งของการอนรัุกษ์
พนัธุ์สตัว์น า้ในบริเวณการท าประมงเพื่อการท าประมงอยา่งยัง่ยืน กระตุ้นให้ชมุชนมีความร่วมมือและความสามคัคีใน
ขณะที่ร่วมกนัสร้างซัง้ขึน้มา ซัง้พืน้บ้านบริเวณอา่วไทยภาคตะวนัออก มีทัง้หมด 3 รูปแบบ ได้แก่แบบซัง้เชือกประกอบ
วสัดลุอ่แบบตา่งๆ พบในบริเวณแถบจงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัระยอง จงัหวดัจนัทบรีุ และจงัหวดัตราด แบบซัง้เชือกผกูติด
ปะการังเทียม พบในจังหวัดจันทบุรี และ แบบซัง้แท่ง ซึ่งพบในจังหวัดตราด ลกัษณะของซัง้ในพืน้ที่อ่าวไทยภาค
ตะวนัออกมีความแตกต่างกนัไปตามภมูิปัญหาท้องถ่ิน ความลกึของน า้ วตัถปุระสงค์ในการใช้งานและจากลกัษณะ
การสนบัสนนุของหนว่ยงานตา่งๆ 
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 การวางซัง้มีประโยชน์ตอ่ชาวประมงพืน้บ้านคลองขดุทัง้ในด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในทะเล ด้านการท า
ประมง และด้านสงัคม โดยชาวประมงมีความเห็นว่าซัง้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์น า้ เป็นอนุบาลสตัว์น า้ และ
ป้องกนัคลืน่ซดัฝ่ัง รวมทัง้ป้องกนัการเข้ามาท าประมงชายฝ่ังของเรือพาณิชย์ ชาวประมงมีสตัว์น า้ให้จบัมากขึน้ และใช้
เวลาในการเดินทางไปท าการประมงลดลง  มีรายได้มากขึน้ และก่อให้เกิดความสามคัคีในชมุชน อยา่งไรก็ตามการวาง
ซัง้ใช้เกิดประโยชน์สงูสดุต้องมีการจัดการควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงในการเข้าใช้ประโยชน์หรือการช่วยกัน
บ ารุงรักษามิเช่นนัน้อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชาวประมงตามความคิดเห็นของชาวประมงพืน้บ้านคลองขดุ ที่เห็นว่า
ซัง้อาจกีดขวางเส้นทางเดินเรือ ซัง้ที่หมดอายจุะกลายเป็นขยะทะเล และเกิดความขดัแย้งแยง่กนัท าการประมงบริเวณ
ซัง้  
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และให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา ขอขอบคุณ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี  
ที่ให้ค าแนะน าการด าเนินงานวิจยัให้ดีขึน้ และขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีให้ข้อมลูซึง่ท าให้การศกึษานีส้ าเร็จลงได้ 
 

เอกสารอ้างอิง  
เชาว์ ศรีวชิยั, สหสั ปาณะศรี, ไตรรัตน์ องัคสวุรรณ และ ธัญญะ ฉยุโรจน์ธรรม. (2557). การพฒันาทดลองวางซัง้แนว

ชายฝ่ังทะเลจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2557. เอกสารวชิาการฉบบัท่ี 1/2559.กองพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

มลูนิธิเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน. (2559). องค์ความรู้และบทเรียนในการจดัการทรพัยากรทะเลและชายฝ่ังอ่าวตราด. 
รายงานจากเวทีวเิคราะห์บทเรียนและประสบการณ์ในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของกลุม่
เครือขา่ยในพืน้ท่ีอา่วตราด วนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙.   

สายณัห์ พรหมจินดา. (2553). การพฒันาการประมงปลาทูน่าในทะเลอนัดามนั,เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้าง
แหล่งประมงปลาทูน่าในทะเลอนัดามนั.ศนูย์พฒันาศนูย์พฒันาการประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้. จาก
http://map.seafdec.org/FixedFADs/publication.php. 

ฐกร ค้าขายกิจธวชั (2559) สร้างบา้นปลา(ซัง้เชือก)...อรุณรุ่งอนาคตประมงไทย. เอกสารเผยแพร่. ศนูย์ศกึษาการ
พฒันาอา่วคุ้งกระเบน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัจนัทบรีุ. เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 จาก http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/สร้างบ้านปลา.pdf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



522 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

AF016P 

ความหลากหลาย และความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อน 
บริเวณใน และนอกพืน้ที่ ปิดอ่าวของอ่าวไทยตอนบน 

Diversity and density of fish larvae inside and outside closed areas 
Of the Upper Gulf of Thailand 

ณฐักิตติ์  ศิริเลศิ1, ปิยวรรณ  หสัดี2 และ เพ็ญจนัทร์  ละอองมณี1* 
Natthakit Sirilert1, Piyawan Hansadee2 and Penchan Laongmanee1* 

1คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบรีุ 
 2ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน (สมทุรปราการ) 

บทคดัย่อ 
ศกึษาลกูปลาวยัออ่นบริเวณอา่วไทยตอนบนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บตวัอย่างทัง้ใน และนอก

เขตพืน้ท่ีปิดอา่ว พืน้ท่ีละสามสถานีบนเรือส ารวจประมง 2 โดยใช้ ring net ขนาดตา 330 m ลากในแนวเฉียงตลอด
ความลึกน า้เป็นเวลา 10 นาที พบลกูปลาวยัอ่อน 12 ครอบครัว ความหนาแน่นของไข่ปลาในเขตพืน้ที่ปิดอ่าวและ 
นอกเขตพืน้ท่ีปิดอา่วอยูใ่นช่วง 2,172-47,183 และ 5,888-6,912 ฟอง/1000ลกูบาศก์เมตร ตามล าดบั ความหนาแน่น
ของลูกปลาวัยอ่อนในเขตปิดอ่าว (1523±502 ตัว/1000 ลูกบาศก์เมตร ) มากกว่านอกเขตพืน้ที่ ปิดอ่าว  
(466±353 ตวั/1000 ลกูบาศก์เมตร ) อย่างมีนยัส าคญั (p=0.046) ข้อมลูความยาว และลกัษณะของลกูปลาวยัอ่อน
แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่อยู่ในระยะแรกฟัก ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนในการศึกษานีแ้ปรผกผันกับ  
ความเข้มข้นของแอมโมเนียรวม (r=-0.77) และแปรผนัตรงกบัความเข้มข้นของออโธฟอสเฟตในน า้หน้าดิน (r=0.84) 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริเวณพืน้ที่ปิดอ่าวเป็นแหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลลูกปลาวยัอ่อน และเป็นบริเวณที่มี 
ความอดุมสมบรูณ์ของธาตอุาหารมากกวา่นอกเขตปิดอา่ว   
ค าส าคัญ : ลกูปลาวยัออ่น, อา่วไทยตอนบน, พืน้ท่ีปิดอา่ว 

Abstract 
The study on fish larvae in the upper Gulf of Thailand was conducted in July 2017. Samples were 

collected from three stations both inside and outside of the closed areas on Pramong 2, Fisheries 

Research Vessel, using oblique haul of 330 m mesh size ring net for 10 minutes. 12 families of fish larvae 
were identified. Density of fish eggs of the inside and outside of closed areas were 2,172-47,183 and 
5,888-6,912 egg/1000m3, respectively. Density of fish larvae in the inside of closed area (1523±502 
individual/1000 m3) was significantly higher than outside of closed area (466±353 ind./1000m3) (p=0.046). 
Length and characteristic of all fish larvae suggested that they are newly hatched. Density of fish larvae 
has negative relationship with total ammonia concentration of bottom water but positive relationship with 
orthophosphates concentration in water at 5 meter above bottom sediment. The study result suggested 
that the closed areas is a spawning and nursery ground of fish and there are higher nutrient concentration 
than outside of the closed area.    
Keywords : Fish larvae, Upper Gulf of Thailand, Closed areas 

*Corresponding author. E-mail : penchanla@buu.ac.th 



523 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

บทน า  
จากสภาพภมูิประเทศของอา่วไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตวั ก ที่มีแม่น า้ส าคญัหลายสายน าธาตอุาหารเข้า

มาในอา่วอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้อา่วไทยตอนในเป็นบริเวณที่มีความอดุมสมบรูณ์ มีสตัว์น า้ขนาดก่อนเร่ิมสืบพนัธุ์อพยพ
เข้ามาอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก รวมถึงเป็นแหลง่เลีย้งตวัในวยัอ่อนของสตัว์น า้หลายชนิด เห็นได้จากการศกึษาลกูปลา
วัยอ่อนที่รวบรวมได้จากบริเวณปากแม่น า้แม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2548 ของประมุข ฤาแก้วมา (2550) ซึ่งพบลกูปลาวยัอ่อนจ านวน 19 ครอบครัว เดือนมกราคม 2548  
พบความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนเฉลี่ยสูงสุด  9,049 ตัว/1 ,000 ลูกบาศก์เมตร และการศึกษาของ 
ธันยพร  ท รัพย์สมบูร ณ์  ( 2546)  บ ริ เ วณแหลมผัก เบี ย้ จั งหวัด เพชรบุ รีตั ง้ แต่ เ ดื อนมิถุนายน  2543 ถึ ง 
เดือนพฤษภาคม 2544 พบปลาวยัอ่อน 32 ครอบครัว ความหนาแน่นรวมสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2,764 ตวัต่อ
ปริมาตรน า้ทะเล 1,000 ลกูบาศก์เมตร  

ปัจจุบนัทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดยมีสาเหตมุาจากการท าประมงที่
มากเกินก าลงัการผลติ สมาคมประมงจงัหวดัสมทุรสงครามจึงมีแนวคิดที่จะอนรัุกษ์ทรัพยากรประมงในพืน้ที่อ่าวไทย
ตอนในโดยเสนอให้กรมประมงจัดท ามาตรการและก าหนดพืน้ที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมทุรสงคราม สมทุรสาคร สมทุรปราการ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และชลบรีุ และห้ามเคร่ืองมือการท าประมง  
บางประเภทในช่วงเวลาที่ก าหนดโดยเร่ิมจากอ่าวไทยตอนในฝ่ังตะวนัตกบริเวณอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
จนถึงฝ่ังตะวันออกบริเวณอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทรัพยากรได้มีการฟื้นฟูโดยมีระยะเวลาปิดอ่าว  
เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม รวม 2 เดือน ของทุกปี ซึ่งทดลองใช้ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559  
(กรมประมง, 2556) ในช่วงอาทิตย์แรกหลงัจบช่วงปิดอา่ว ผลการส ารวจของกรมประมงแสดงให้เห็นว่าผลจบัปลาท ูมี
มากกวา่ก่อนมีมาตรการปิดอา่ว แตห่ลงัจากนัน้พบวา่ปลาททูี่จบัได้มีปริมาณลดลงและมีปลาทขูนาดเล็กกว่าระยะเร่ิม
สบืพนัธุ์ถกูจบัมาขายในตลาด (กรมประมง, 2558) ดงันัน้จึงมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการปิดอ่าวเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ให้ครบวงจรการเจริญเติบโตของปลาท ูโดยในปี 2560 กรมประมงได้มีการปรับระยะเวลาและพืน้ท่ีที่ห้ามท าการประมง 
โดยแบง่เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระหว่างวนัที่ 15 มิถนุายน ถึง 15 สิงหาคม ปิดบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวนัตกบางสว่น
ของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ สมทุรสงครามและสมทุรสาคร และระหว่างวนัที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กนัยายน ปิด
บริเวณอา่วไทยตอนบนด้านเหนือ ในบางสว่นของจงัหวดัสมทุรสาคร กรุงเทพมหานคร สมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา และ
ชลบรีุ และด าเนินการติดตามผลของมาตรการอย่างต่อเนื่อง การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลาย
และความหนาแนน่ของลกูปลาวยัออ่นบริเวณอา่วไทยตอนในบริเวณใน และนอกพืน้ที่เขตปิดอ่าวเพื่อน าไปเป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการศึกษาความหลากหลายของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนในและเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการ
พิจารณาพืน้ท่ีเขตอนรัุกษ์รวมถึงพืน้ท่ีเขตปิดอา่ว 

 

วิธีการ                   
 ศกึษาลกูปลาวยัออ่นในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 6 สถานี แบ่งออกเป็นสถานีในเขตพืน้ที่ปิด
อ่าว 3 สถานี ได้แก่สถานี C1, C4 และ C6 และนอกเขตปิดอ่าว 3 สถานี ได้แก่สถานี O1, O2 และ O3 (ภาพที่ 1)  
แตล่ะสถานีเป็นตวัแทนของพืน้ที่สถานีละ 15×15 ตารางไมล์ทะเล เก็บตวัอย่างโดยเรือส ารวจประมง 2 ของศนูย์วิจยั

และพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ) โดยใช้ถงุลากปลาวยัอ่อนแบบ ring net ขนาดตา 330 m  
ที่ติดตัง้ flow meter ไว้ที่จุดกึ่งกลางของปากถงุ ลากถงุเก็บตวัอย่างในแนวเฉียงตัง้แต่ผิวน า้จนถึงระดบัความลกึ 1-2 
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เมตร ใช้เวลาลากสถานีละ 10 นาที เก็บรักษาตวัอยา่งไว้ในแอลกอฮอล์ 95% และจดัจ าแนกจนถึงจะดบัครอบครัวตาม 
รังสรรค์ ฉายากุล (2550), Leis and Carson - Ewart (2000) และ Konishi et al. (2012) ณ.ห้องปฏิบตัิการของ 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตจนัทบุรี เก็บตวัอย่างน า้ที่ระดบัผิวน า้ กลางน า้ และหน้าดิน  
ในสถานีส ารวจเดียวกันเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร ณ.ห้องปฏิบัติการของกลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง 
ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนบน (เฉลมิ ภศูรีฤทธิ, 2560)  
 วิเคราะห์ความหลากหลายคา่ดชันีความหลากหลาย (Diversity index) ตามสตูรของ Shannon – Weiner 
diversity index  วิเคราะห์ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนในหน่วย ตวัต่อปริมาตรน า้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดชันีความหลากหลาย และความหนาแน่นของสถานีส ารวจในเขตปิดอ่าว และนอกเขตปิด
อา่ว โดยใช้ t-test 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยา่งปลาวยัออ่นบริเวณอา่วไทยตอนใน 
 

ผลและอภปิราย            
1. ความหลากหลายของลกูปลาวยัออ่น  

 การศึกษาครัง้นีพ้บลูกปลาวัยอ่อนทัง้หมด 12 ครอบครัว ได้แก่ Clupeidae (Herrings, ปลาหลงัเขียว, 
 ปลาอกแร), Engraulidae (Anchovies, ปลากะตกั, ปลาไส้ตนั), Apogonidae (Cardinalfishes, ปลาอมไข่), 
Carangidae (Jack, Scads, Trevallies, ปลาสกีนุ, ปลาหางแข็ง), Gobiidae (Gobies, ปลาบู)่, Mullidae (Goat fish, 
ปลาแพะ), Bothidae (Left-eyed flounders, ปลาลิน้หมา, ปลาซีกเดียว), Nemipteridae (Threadfin breams, 
Whiptail breams, ปลาทรายแดง), Leiognathidae (Slimys, Slipmouths, Ponyfishes, ปลาแป้น), Sciaenidae 
(Drums, Croakers, ปลาจวด), Platycephalidae (Flatheads, ปลาช้างเหยียบ) และSillaginidae (SilverWhiting, 
ปลาเห็ดโคน) โดยในครอบครัว Mullidae และGobiidae พบในทกุสถานี สว่นครอบครัว Clupeidae และEngraulidae 
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จะพบเฉพาะบริเวณในพืน้ที่เขตปิดอ่าว ครอบครัวที่พบเป็นครอบครัวทีพบแพร่กระจายอยู่ตามชายฝ่ังของอ่าวไทย 
(สนัติ พว่งเจริญ (2545), ธีระพงศ์ ด้วงดี (2559) และ ประมขุ ฤาแก้วมา (2550)) 

บริเวณในพืน้ที่เขตปิดอ่าวพบลูกปลาวัยอ่อนทัง้สิน้ 11 ครอบครัว ได้แก่ Clupeidae, Engraulidae, 
Apogonidae, Carangidae, Gobiidae, Mullidae, Bothidae, Nemipteridae, Leiognathidae, Sciaenidae และ
Platycephalidae มีค่าดชันีความหลากหลายของลกูปลาวยัอ่อนระหว่าง 1.37-1.66 สถานี C4 ซึ่งเป็นสถานีทางฝ่ัง
ตะวนัออกของอา่วไทยตอนใน มีความหลากหลายของลกูปลาวยัออ่นมากที่สดุ (ภาพท่ี 2) 
 บริเวณนอกพืน้ที่เขตปิดอ่าวพบลกูปลาวัยอ่อนทัง้สิน้ 7 ครอบครัว ได้แก่ Apogonidae, Carangidae, 
Gobiidae, Mullidae, Bothidae, Sillaginidae และNemipteridae มีค่าดชันีความหลากหลายของลกูปลาวยัอ่อน
ระหวา่ง 1.05- 1.89 สถานี ซึง่เป็นสถานี O3 มีคา่ความหลากหลายมากที่สดุ (ภาพท่ี 2) 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงดชันีความหลากหลายของ           ภาพที่ 3 ภาพแสดงความหนาแนน่ของ 
  ลกูปลาวยัออ่นบริเวณอา่วไทยตอนใน              ลกูปลาวยัออ่นบริเวณอา่วไทยตอนใน 

 

2. ความหนาแนน่ของลกูปลาวยัออ่น 
ความหนาแน่นของลกูปลาวยัอ่อนบริเวณในพืน้ที่เขตปิดอ่าวอยู่ในช่วง 1,060 – 2,058 ตวั/1,000 ลบ.ม. 

(ภาพที่ 3) มีความหนาแน่นของไข่ปลา 2,172 - 47,183 ฟอง/1,000 ลบ.ม. สถานี C1 ซึ่งเป็นสถานี นอกฝ่ังจงัหวดั
เพชรบุรีพบลกูปลาวยัอ่อน และไข่ปลาหนาแน่นมากที่สดุ และมีความหนาแน่นของไข่ปลาเฉลี่ย 20,164±23,8251
ฟอง/1,000 ลบ.ม. รองลงมาได้แก่ครอบครัว Carangidae และGobiidae มีความหนาแน่นเฉลี่ย 290±453 และ
267±313 ตวั/1,000 ลกูบาศก์เมตร  ตามล าดบั 

ความหนาแนน่ของลกูปลาวยัออ่นบริเวณนอกพืน้ที่เขตปิดอ่าวอยู่ในช่วง 189-864 ตวั/1,000 ลกูบาศก์เมตร  
มีความหนาแน่นของไข่ปลา 5,888-6,912 ตวั/1,000 ลกูบาศก์เมตร  โดยในสถานี O3 มีความหนาแน่นมากที่สุด  
(ภาพท่ี 3) พบลกูปลาวยัออ่นท่ีมีความหนาแน่นเฉลีย่มากที่สดุได้แก่ครอบครัว Mullidae มีความหนาแนน่เฉลีย่ 99±64 
ตวั/1,000 ลกูบาศก์เมตร   รองลงมาได้แก่ครอบครัว Gobiidae และ Carangidae มีความหนาแน่นเฉลี่ย 86±74 และ
85±101 ตวั/1,000 ลกูบาศก์เมตร    ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 
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 เปรียบเทียบความหนาแน่นของลกูปลาวยัอ่อนระหว่างบริเวณในพืน้ที่เขตปิดอ่าวซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ย 
1523±502 ตวั/1,000 ลกูบาศก์เมตร  และบริเวณนอกพืน้ที่เขตปิดอ่าวซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ย 466±353 ตวั/1,000 
ลกูบาศก์เมตร ด้วย Welch two sample t-test พบวา่ในพืน้ท่ีปิดอา่วมีความหนาแนน่ของลกูปลาวยัอ่อนมากกว่านอก
เขตปิดอ่าวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (p=0.046) ทัง้นีเ้นื่องจากบริเวณในเขตปิด
อ่าวเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ฝ่ัง ซึ่งเป็นแหล่งผสมพนัธุ์วางไข่ของปลา ลกูปลาจะฝักออกจากไข่ลอ่งลอยอยู่ในน า้  ก่อนที่ 
ลกูปลาวยัออ่นบางชนิดจะมีการอพยพเข้าไปอาศยัในบริเวณป่าชายเลน หรือวา่ยออกสูท่ะเล (สนัติ พว่งเจริญ, 2545)  

 

ตารางที่  1 จ านวนลูกปลาวัยอ่อน (ตัว/1000ลูกบาศก์เมตร ) และไข่ปลา (ฟอง/1000ลูกบาศก์เมตร ) ในแต่ละ
ครอบครัวที่พบในเดือนกรกฎาคม  

ครอบครัว ในพืน้ท่ีเขตปิดอา่ว นอกพืน้ท่ีปิดอา่ว 
C1 C4 C6 O1 O2 O3 

Carangidae - 58 812 197 - 57 
Mullidae 743 353 58 49 75 172 
Sillaginidae - - - - - 115 
Nemipteridae 514 - - - - 115 
Gobiidae 628 58 116 49 37 172 
Apogonidae 57 - 116  75 115 
Sciaenidae - 176 - - - - 
Platycephalidae - - 58 - - - 
Leiognathidae - 58 - - - - 
Bothidae - - 174 49 - - 
Clupeidae - 58 58 - - - 
Engraulidae 57 294 58 - - - 
Unknown 57 - - - - 115 
รวม 2,058 1,055 1,450 346 189 864 
ไขป่ลา  2,172 11,136 47,183 5,888 6,735 6,912 

 

3. ความยาวของลกูปลาวยัออ่น 
ความยาวมาตรฐาน (Standard Length,SL) ของลกูปลาวยัอ่อนสมัพนัธ์กบัอายขุองลกูปลาวยัอ่อน บริเวณ

ในพืน้ที่เขตปิดอ่าวพบลกูปลาวยัอ่อนครอบครัว Carangidae มีความยาวอยู่ในช่วง 1.8 ถึง 2.6 มิลลิเมตร ครอบครัว 
Bothidae มีความยาว 1.8 มิลลิเมตร,  ครอบครัว Mullidae มีความยาวอยู่ในช่วง 1.1 ถึง 2.2 มิลลิเมตร, ครอบครัว 
Gobiidae มีความยาวอยูใ่นช่วง 1.5 ถึง 1.9 มิลลเิมตร, ครอบครัว Apogonidae  

บริเวณในพืน้ที่เขตปิดอ่าวมีความยาวอยู่ในช่วง 2.4 ถึง 3.0 มิลลิเมตร, ครอบครัว Nemipteridae มีความ
ยาวอยู่ในช่วง 1.9 ถึง 2.3 มิลลิเมตร, ครอบครัว Clupeidae มีความยาวอยู่ในช่วง 3.7 ถึง 6.0 มิลลิเมตร, ครอบครัว 
Sciaenidae มีความยาวอยู่ในช่วง 1.9 ถึง 2.7 มิลลิเมตร, ครอบครัว Engraulidae มีความอยู่ในช่วง 2.6 ถึง 5.0 
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มิลลิเมตร, ครอบครัว Leiognathidae มีความยาว 2.4 มิลลิเมตร และครอบครัว Platycephalidae มีความยาว 1.9 
มิลลิเมตร และบริเวณนอกพืน้ที่เขตปิดอ่าวพบลกูปลาวยัอ่อนครอบครัว Carangidae มีความยาวอยใูนช่วง 2.1 ถึง 
3.4 มิลลเิมตร, ครอบครัว Bothidae มีความยาวอยูใ่นช่วง 1.4 ถึง 2.5 มิลลิเมตร, ครอบครัว Mullidae มีความยาวอยู่
ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 มิลลิเมตร, ครอบครัว Gobiidae มีความยาวอยู่ในช่วง 1.2 ถึง 2.6 มิลลิเมตร, ครอบครัว 
Apogonidae มีความยาวอยใูนชว่ง 1.8 ถึง 2.3 มิลลเิมตร, ครอบครัว Nemipteridae มีความยาวอยใูนช่วง 1.8 ถึง 3.4 
มิลลิเมตร และครอบครัว Sillaginidae มีความยาวอยู่ในช่วง 2.4 ถึง 2.9 มิลลิเมตร (ตารางที่ 2) ความยาวของ 
ลกูปลาวยัออ่นท่ีพบในการศกึษานีส้ว่นใหญ่อยูใ่นระยะแรกฟัก แสดงให้เห็นวา่บริเวณที่ท าการศกึษานีเ้ป็นแหลง่วางไข ่
และฟักไขข่องปลาในครอบครัวที่พบ  
 

ตารางที่ 2 ความยาวของลกูปลาวยัออ่นทัง้หมด 
ครอบครัวลกูปลาวยัออ่น ความยาว (mm) คา่เฉลีย่±SD ความยาวแรกฟัก 

Carangidae 1.8-3.5 2.4±0.39 2.5-3.4 mm (Meneses ,2008) 
Bothidae 1.4-1.8 2.0±0.52 2.0-3.2 mm (Colton and Marak ,1969) 
Mullidae 1.1-2.5 1.9±0.35                           - 
Apogonidae 1.8-3.0 2.3±0.41                           - 
Engraulidae 2.6-5.0 3.5±0.81 2.5-3.4 mm (Meneses ,2008) 
Clupeidae 3.7-6.0 4.9±1.57 2.5-3.4 mm (Meneses ,2008) 
Gobiidae 1.2-2.6 1.9±0.38 2.5-4.8 mm (Meneses ,2008) 
Nemipteridae 1.8-3.4 2.5±0.41 1.5-1.8 mm (Russell,1990)  
Platycephalidae 1.9 1.9                           - 
Sillaginidae 2.4-2.9 2.7±0.36                           - 
Leiognathidae 2.4 2.4                           - 
Sciaenidae 1.9-2.7 2.3±0.39 2.0-2.5 mm (Lewis, et. al. ,1973) 
 
4. ความสมัพนัธ์ของธาตอุาหารกบัความหนาแนน่ของลกูปลาวยัออ่น 

พบแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 1.0-6.7 µg-at/L ความหนาแน่นของลกูปลาวยัอ่อนมีความสมัพนัธ์กบัความ
เข้มข้นของแอมโมเนียรวมของน า้หน้าดินในเชิงลบ ( r=-0.77) โดยจะพบลูกปลาหนาแน่นมากในบริเวณที่มี 
ความหนาแนน่ของแอมโมเนียรวมต ่า (ภาพที่ 4a) ทัง้นีเ้นื่องจากแอมโมเนียในน า้ทะเลอาจสง่ผลต่ออตัราการรอดของ
ลกูปลา โดยอตัราการรอดของลกูปลาวยัออ่นในแตล่ะระดบัความเข้มข้นของแอมโมเนียจะแตกตา่งกนัตามอายขุองลกู
ปลา (Holt and Arnold ,1983) นอกจากนัน้การอตัราการฟักของไข่ปลา และความยาวแรกฟักก็มีความสมัพนัธ์ในเชิง
ลบกบัความเข้มข้นของแอมโมเนียในน า้ (Reinbold and Pescitelli, 1990) 

ความเข้มข้นของออโธฟอสเฟตอยู่ในช่วง 0.6 ถึง 2.1 µg-at/L ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้มข้นของออโธฟอสเฟตในน า้หน้าดิน ( r=0.84) (ภาพที่ 4b) เนื่องจาก 
ออโธฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่ ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ในบางพืน้ที่มีสัดส่วนน้อยกว่า  
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ความต้องการของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นอาหารของลูกปลาวัยอ่อน (เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , 2545) การมี 
ออโธฟอสเฟตเพิ่มจึงเป็นการเพิ่มอาหารให้กบัลกูปลาวยัออ่น  

ภาพที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแอมโมเนียรวม และออโธฟอสเฟตกบัความหนาแนน่ของลกูปลาวยัออ่น 
 

บทสรุป 
จากการศกึษาลกูปลาวยัออ่นในบริเวณอา่วไทยตอนบนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบลกูปลาวยัออ่น 12 

ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว Clupeidae, Engraulidae, Apogonidae, Carangidae, Gobiidae, Mullidae, Bothidae, 
Nemipteridae, Leiognathidae, Sciaenidae, Platycephalidae และSillaginidae โดยสถานีส ารวจในเขตพืน้ที่ปิด
อา่วพบ 11 ครอบครัว สว่นสถานีนอกเขตพืน้ท่ีปิดอา่วพบ 7 ครอบครัว ดชันีความหลากหลายในเขตพืน้ที่ปิดอ่าว และ
นอกเขตปิดอ่าวอยู่ในช่วง 1.37-1.66 และ 1.05-1.89 ตามล าดบั ความหนาแน่นของไข่ปลาในเขตพืน้ที่ปิดอ่าวและ
นอกเขตพืน้ท่ีปิดอา่วอยูใ่นชว่ง 2,172-47,183 และ 5,888-6,912 ฟอง/1000ลกูบาศก์เมตร  ตามล าดบั ความหนาแนน่
ของลกูปลาวยัออ่นในเขตปิดอ่าว (1523±502 ตวั/1000ลกูบาศก์เมตร ) มากกว่านอกเขตพืน้ที่ปิดอ่าว(466±353 ตวั/
1000ลกูบาศก์เมตร ) อย่างมีนยัส าคญั (p=0.046) ความหนาแน่นของลกูปลาวยัอ่อนในการศึกษานีแ้ปรผกผนักับ
ความเข้มข้นของแอมโมเนีย (p=0.073) และแปรผันตรงกับความเข้มข้นของฟอสเฟตในน า้หน้าดิน (p=0.036)  
ความยาวของลกูปลาวยัออ่น สว่นใหญ่อยู่ในระยะแรกฟัก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริเวณพืน้ที่ปิดอ่าวเป็นแหลง่
วางไข่และอนุบาลลกูปลาวยัอ่อน เนื่องจากเป็นบริเวณใกล้ฝ่ังมีความอดุมสมบรูณ์ของธาตอุาหารมากกว่านอกเขต  
ปิดอา่ว มาตรการปิดอา่วของกรมประมงในบริเวณอา่วไทยตอนบน จะช่วยให้สตัว์น า้ที่วางไข ่และมีวงจรชีวิตในวยัออ่น
อยูใ่นพืน้ท่ีศกึษา มีโอกาสรอดไปถึงวยัเจริญพนัธุ์เพื่อเพิ่มทรัพยากรสตัว์น า้ให้กบัอา่วไทย   

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคณุเจ้าหน้าที่ของศนูย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนบน (สมทุรปราการ) ทกุท่านที่ให้
ความอนเุคราะห์ข้าพเจ้าทัง้การเก็บตวัอยา่ง  การฝึกจดัจ าแนกชนิดลกูปลา และให้ค าปรึกษา ทัง้ในระหวา่งการฝึกงาน 
และการจดัท ารายงานการวิจยัฉบบันี ้ 
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AF018P 

ความหลากหลายและการแพร่กระจายของหอยบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน 
และฝ่ังตะวันออก  

Diversity and distribution of mollusks in coastal areas of upper  
and eastern Gulf of Thailand 

 

ณรงค์ วงษ์พานิช ,วิชา นรังศรี2*,กญัจนพร วฒุวิรวงศ์3 ,รณวนั บญุประกอบ3 และ เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์3 
Narong Vongpanech1, Wicha Narungsri2, Khunchanaporn Wuddhivorawong3,  

Ronawan Boonprakob3 and Jenwit Thammavichan3 
1มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ 76000 

2มูลนิธิพืน้ทีชุ่่มน ้าไทย 79/233 หมู่ 3 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 20000 

3สถาบนัวิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัดี ชัน้ 6 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

 

บทคดัย่อ 
 ศกึษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของหอยทะเลบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนและฝ่ังตะวนัออก 
ระหวา่งเดือนกนัยายนถึงตลุาคม พ.ศ. 2559 โดยการเก็บตวัอย่างหอยโดยใช้ quadrate ขนาด1x1 เมตร จาก 5 สถานี
ส ารวจ ได้แก่ บ้านบางแก้ว จังหวดัเพชรบุรี และบ้านกาหลง จังหวดัสมุทรสาคร (อ่าวไทยตอนบน) บ้านสองคลอง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา บ้านกระทิงลาย จงัหวดัชลบรีุ และบ้านปากน า้ประแสร์ จงัหวดัระยอง (อ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก) ใน  
แตล่ะสถานี มี 3 แนวส ารวจๆ ละ 5 จุด คือ 0, 250, 500, 750 ม. และ1,000 ม. จากแนวชายฝ่ัง รวมทัง้ส ารวจสภาวะ
การประมงหอยในแต่ละพืน้ที่โดยการสมัภาษณ์ชาวประมง ผลการศึกษาพบว่ามีหอยทัง้หมด 32 ชนิด แบ่งเป็นหอย
กาบเดี่ยว 14 ชนิด จาก 8 วงศ์ และหอยกาบคู่ 18 ชนิด จาก 4 วงศ์ โดยที่บ้านบางแก้ว บ้านกาหลง บ้านสองคลอง 
บ้านกระทิงลายและบ้านปากน า้ประแสร์ พบหอยกาบเดี่ยวและหอยกาบคู่ จ านวน 4/2, 3/3, 3/3, 4/3 และ 5/3 วงศ์ 
ค่าดชันีความหลากหลายของวงศ์หอยเท่ากับ 1.16195, 1.34276, 2.01821, 1.64203 และ 1.54891 และ 
ความหนาแนน่เทา่กบั 64.93, 335.40, 196.73, 49.87 และ 307.60 ตวั/ตารางเมตร) ตามล าดบั โดยวงศ์หอยขีน้กพบ
เป็นชนิดเดน่ท่ีบ้านบางแก้ว (47.07 ตวั/ตารางเมตร) และบ้านสองคลอง (74.47 ตวั/ตารางเมตร) ขณะที่วงศ์หอยเสียบ  
วงศ์หอยแมลงภู่และหอยกะพง และวงศ์หอยนมสาวและหอยทบัทิม พบเป็นชนิดเด่นที่บ้านกาหลง (242.33 ตวั/ 
ตารางเมตร) บ้านกระทิงลาย(16.00 ตวั/ตารางเมตร) และบ้านปากน า้ประแสร์ (157.40 ตวั/ตารางเมตร) ตามล าดบั
การส ารวจสภาวะการประมงหอยพบว่าชาวประมงที่บ้านบางแก้ว บ้านกาหลง บ้านสองคลอง บ้านกระทิงลายและ
บ้านปากน า้ประแสร์ จบัหอยได้วนัละ > 20, 5-10, 5-10, 8-20 และ 5-8 กิโลกรัม และมีรายได้วนัละ 300-500,  
300-500, 300-500, 300-500 และ 200-400 บาท ตามล าดบั โดยปัญหาหลกัของชาวประมงในทุกพืน้ที่ส ารวจคือ
ปริมาณหอยที่จบัได้ในแตล่ะวนัลดลงและหอยมีขนาดเลก็ 
  

ค าส าคัญ: ความหลากหลาย, การแพร่กระจาย, หอย, ชายฝ่ัง, อา่วไทย 
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Abstract 
Study on diversity and distribution of mollusks in coastal areas of upper and eastern Gulf of 

Thailand was carried out during September to October 2016. Mollusk samples were collected using 1x1 
quadrate from 5 survey stations consisted of Baan Baankaew, Petchburi province and Baan Galhong, 
SamutSakorn province (upper Gulf of Thailand), Baan Songklong, Chacherngsao province, Baan 
Kratinglai, Chonburi province and Baan PaaknamPrasae, Rayong province(eastern Gulf of Thailand). Each 
station consisted of 3 survey lines with 5 sites of 0, 250, 500, 750 and 1,000 m. from coastal line. Mollusk 
fishery status in each area was also surveyed by interviewing local fisher. The results showed that there 
were total 32 species of mollusk which were 14 species of gastropod (8 families) and 18 species of bivalve 
(4 families). At Baan Baankaew, Baan Galhong, Baan Songklong, Baan Songklong, Baan Kratinglai and 
Baan PaaknamPrasae, gastropod and bivalve were found by 4/2, 3/3, 3/3, 4/3 and 5/3 families, diversity 
indices were 1.16195, 1.34276, 2.01821, 1.64203 and 1.54891, and densities were 64.93, 335.40, 196.73, 
49.87 and 307.60 individuals/m2, respectively. Family Potamididaewasdominantly found at Baan 
Baankaew (47.07 individuals/m2) and BaanSongklong (74.47 individuals/m2). While, Family Donacidae, 
Mytilidae and Trochidae were dominantly found at Baan Galhong (242.33 individuals/m2), Baan Kratinglai 
(16.00 individuals/m2) and Baan PaaknamPrasae (157.40 individuals/m2), respectively. Mollusk fishery 
status survey showed that mollusks were caught by fishers at Baan Baankaew, Baan Galhong, Baan 
Songklong, Baan Songklong, Baan Kratinglai and Baan PaaknamPrasae by > 20, 5-10, 5-10, 8-20 and 5-8 
kilograms a day and made daily income by 300-500, 300-500, 300-500, 300-500 and 200-400 Baht, 
respectively. Main problems of fishers in all survey area were reduction of daily caught amount and size 
tended to smaller. 

 

Keywords: Diversity, distribution, mollusk, Coast, Gulf of Thailand 
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บทน า  
หอยทะเล เป็นทรัพยากรที่ส าคญัตอ่วิถีชีวิตของชมุชนชายฝ่ังที่ใช้เป็นแหลง่สร้างรายได้หลกัและรายได้เสริม

ของชาวประมง ปัจจบุนัพบวา่แหลง่อาศยัของหอยในธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการกระท าของ
มนษุย์หลายด้าน ทัง้การปลอ่ยของเสยีลงสูแ่หลง่น า้ การสมัปทานหาดเลน การลกัลอบคาดลกูหอย รวมทัง้การจบัหอย
ไมเ่ลอืกขนาด อาจสง่ผลกระทบไปยงัแหลง่อาศยัของหอยหรือสิง่มีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยูใ่นระบบนิเวศเดียวกนั เช่น เป็น
แหลง่หากินของนกน า้ประจ าถ่ิน และนกชายเลนอพยพในช่วงฤดหูนาว  

ตามแนวชายฝ่ังของอ่าวไทยตอนบนและชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก พบว่าเป็นแหล่งผลิตหอยที่ส าคญั
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมีลกัษณะพืน้ที่เป็นหาดโคลนปนทรายและหาดเลนน า้ ท่วมถึงที่มีความ
สมบรูณ์ของสารอาหารที่ไหลมากบักระแสน า้ ท าให้พืน้ที่เหลา่นีม้ีความเหมาะสมต่อการท าประมงหอยทัง้การจบัด้วย
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มือและการท าฟาร์มเพาะเลีย้ง โดยพบวา่หอยทะเลท่ีจ าหนา่ยอยูใ่นตลาดแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 1.หอยที่ได้จากการ
ท าฟาร์มเพาะเลีย้ง 2. หอยที่จบัมาจากธรรมชาติ (จินตนา นกัระนาด, 2545)  

งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์ เพื่อส ารวจความหลากหลายและการแพร่กระจายของหอยบริเวณชายฝ่ังของ
อ่าวไทยตอนบนและฝ่ังตะวนัออก เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับภาคสว่นต่างๆ ได้รับทราบถึงการแพร่กระจายของหอย และ
ปริมาณการจบัหอยจากธรรมชาติ ได้น าไปใช้เป็นแนวทางบริหารจดัการทรัพยากรหอยทะเลในแต่ละพืน้ที่อย่างยัง่ยืน
ตอ่ไป 

 

วิธีการ 
1. การคดัเลอืกพืน้ท่ี และศกึษาการใช้ประโยชน์ดอนหอย 
ก าหนดสถานีส ารวจตามแนวชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน 2 จงัหวดั (เพชรบรีุและสมทุรสาคร) และชายฝ่ังอ่าว

ไทยฝ่ังตะวนัออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรีุและระยอง) โดยแตล่ะสถานีมีรายละเอียดดงันี ้ 
สถานีส ารวจ บ้านบางแก้ว ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  พิกัดทางภูมิศาสตร์  

Y 1447703 X 616015 สภาพพืน้ที่มีลกัษณะเป็นหาดโคลนปนทราย สถานีส ารวจ บ้านกาหลง ต าบลกาหลง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสาคร พิกดัทางภมูิศาสตร์ Y 1486510 X 624850 สภาพพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นหาดโคลนหรือหาดเลน 
สถานีส ารวจ บ้านสองคลอง ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา พิกดัทางภมูิศาสตร์ Y 1489500  
X 704730 สภาพพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นหาดโคลนหรือหาดเลน สถานส ารวจ กระทิงลาย ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรีุ พิกดัทางภมูิศาสตร์ Y 1437375 X 707900 สภาพพืน้ที่มีลกัษณะเป็นหาดโคลนปนทราย สถานีส ารวจ 
ปากน า้ประแสร์  ต าบลปากน า้ประแสร์ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง พิกดัทางภมูิศาสตร์  Y 1405720 X 795800 สภาพ
พืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นหาดโคลนปนทราย    

สอบถามข้อมลูการท าประมงหอยจากชาวบ้านในพืน้ท่ีส ารวจสถานีละ 10 ราย โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 
20 ข้อ มี 3 ด้าน คือ พืน้ฐานทัว่ไป การท าประมงหอย รายได้จากการท าประมงหอย 
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ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงต าแหนง่สถานีส ารวจหอย จ านวน 5 สถาน ี
 

2. การศกึษาชนิด ขนาด ความชกุชมุ และการแพร่กระจายของหอย  
ก าหนดจดุเก็บตวัอยา่งของแตล่ะสถานีเป็นแนวเส้นตรงตัง้ฉากกบัชายฝ่ังทะเล สถานีละ 3 แนว แต่ละแนว

มีระยะหา่งกนัไมน้่อยกวา่ 100 เมตร ภายใน 1 แนว มีจดุเก็บตวัอยา่ง 5 จดุ คือ 0, 250, 500,. 750, 1,000 ม. จากแนว
ชายฝ่ัง  
  เก็บตวัอยา่งหอยในช่วงเวลาน า้ลงต ่าสดุโดยใช้  quadrate  ขนาด 1x1 เมตร จดุละ 1 ซ า้ โดยเร่ิมเก็บจากผิว
ดินถึงความลกึ10 ซ.ม. วดัขนาด นบัจ านวน และจ าแนกชนิดตามวิธี Abbott, 1991 
 

 หาคา่ดชันีความหลากหลาย (Diversity Index) ตามวิธี Shannon’ Index (Colinvaux, 1973) 
         H   =    - ∑[ni/n)*ln(ni/n)] 
เมื่อ   ni =  จ านวนตวัแตล่ะสกลุ  
        n =  จ านวนตวัของสตัว์ทัง้หมดที่พบ 
 

หาคา่ความหนาแนน่ (Density) ของหอยแตล่ะวงศ์ทกุจดุเก็บตวัอยา่งตัง้แต ่0-1,000 เมตร โดยใช้สตูร  

คา่ความหนาแนน่ = 
จ านวนหอยที่พบทัง้หมดในจดุเก็บตวัอยา่ง 

พืน้ท่ีส ารวจ(ตร.ม.) 
 

ผลการศึกษา 
1. การท าประมงหอยธรรมชาติในพืน้ท่ีส ารวจ 
จากการส ารวจหอยทะเลธรรมชาติทัง้ 5 สถานี พบว่าผู้ประกอบอาชีพประมงหอยใช้คราดในการท าประมง

หอย 3 สถานี คือสถานีบ้านบางแก้ว สถานีบ้านกระทิงลาย สถานี ปากน า้ประแสร์  ใช้กระดานถีบร่วมกบัการจบัด้วย
มือ 2 สถานี  คือ สถานีบ้านกาหลง สถานีบ้านสองคลอง  จ าแนกเป็นเพศชาย 68 เปอร์เซ็นต์ เพศหญิง 32 เปอร์เซ็นต์ 
มีช่วงอายุ 30-40 ปี 28 เปอร์เซ็นต์ อายุ 41-50 ปี 38 เปอร์เซ็นต์ อายุ 51-65 ปี 34 เปอร์เซ็นต์ มีการศึกษาในระดบั
ประถมศกึษา 78 เปอร์เซ็นต์ ระดบัมธัยม 22 เปอร์เซ็นต์   

การท าประมงหอยของชาวบ้านในแต่ละวนั พบว่าจบัหอยได้ 5-8 กิโลกรัม 36 เปอร์เซ็นต์ 8-10 กิโลกรัม 30 
เปอร์เซ็นต์ 10-20 กิโลกรัม 12 เปอร์เซ็นต์ มากกวา่ 20 กิโลกรัม 20 เปอร์เซ็นต์  มีรายได้ 200-300 บาท 16 เปอร์เซ็นต์ 
300-400 บาท 40 เปอร์เซ็นต์ 400-500 บาท 44 เปอร์เซ็นต์ สามารถน าไปจ าหน่ายได้ 2 ช่องทาง คือ จ าหน่ายแก่
ผู้บริโภคโดยตรงหรือร้านอาหาร 32 เปอร์เซ็นต์ จ าหนา่ยแก่พอ่ค้าคนกลาง 68 เปอร์เซ็นต์  

2. ชนิด ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของหอย   
จากการส ารวจหอยทะเลธรรมชาติจาก 5 สถานี ในจงัหวดัเพชรบรีุ สมทุรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบรีุและระยอง 

พบหอยทัง้หมด 14,317 ตวั 32 ชนิด แบ่งเป็น หอยกาบเดี่ยว (Gastropoda) 14 ชนิด จาก 8 วงค์ และหอยกาบคู ่
(Bivalvia) 18 ชนิด จาก 4 วงศ์ โดยพบว่า หอยกาบเดี่ยว (Gastropoda) มีการแพร่กระจายตัง้แต่ 0-1,000 เมตร มี
ความหนาแน่นมาก ในจุดเก็บตวัอย่างที่ 0-500 เมตร อาทิ วงศ์หอยขีน้ก (Family Potamididae) วงศ์หอยแนสซ่า 
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(Family Nassariidae) วงศ์หอยกะทิและหอยถัว่เขียว (Family Neritidae) หอยกาบคู่ (Bivalvia) มีการแพร่กระจาย
ตัง้แต่ 0-1,000 เมตร ความหนาแน่นมากในจุดเก็บตวัอย่างที่ 250-500,- 750 เมตร อาทิ วงศ์หอยลายและหอยตลบั 
(Family Veneridae) วงศ์หอยแครง (Family Arcidae) และวงศ์หอยเสียบ (Family Donacidae)  โดยพบว่าสถานี
ส ารวจที่มีค่าความหลากหลายมากที่สุดคือ สถานีบ้านสองคลอง 2.01821 รองลงมาคือ สถานีบ้านกระทิงลาย 
1.56398 สถานีปากน า้ประแสร์ 1.54891 สถานีบ้านกาหลง 1.34233 และสถานี บ้านบางแก้ว 1.16195 ตามล าดบั 
 มีรายละเอียดของแตล่ะสถานีส ารวจดงันี ้
 สถานีบ้านบางแก้ว พบหอย 6 วงศ์ 14 ชนิด เป็นหอยกาบเดี่ยว 4 วงศ์ หอยกาบคู่ 2 วงศ์  มีค่าความหลาก
ชนิด 1.16195 พบหอยทัง้หมด 974 ตวั มีคา่ความหนาแนน่ของหอยเฉลีย่ 64.93 ตวั/ตร.ม. และพบวงศ์หอยขีน้กชกุชมุ
มากที่สดุ 47.06 ตวั/ ตร.ม. รองลงมาคือ วงศ์หอยลายและหอยตลบั โดยหอยที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจในพืน้ที่นี ้
คือ หอยตลบั มีคา่ความหนาแนน่ 8.33 ตวั/ตร.ม. 

 สถานีบ้านกาหลง พบหอย 6 วงศ์ 8 ชนิด เป็นหอยกาบเดี่ยว 3 วงศ์ หอยกาบคู่ 3 วงศ์ มีค่าความหลากชนิด 
1.34233 พบหอยทัง้หมด 5,031 ตวั มีคา่ความหนาแนน่ของหอย 335.40 ตวั/ตร.ม. พบวงศ์หอยเสียบชุกชุมมากที่สดุ 
242.33 ตวั/ ตร.ม. รองลงมาคือ วงศ์หอยขีน้ก โดยหอยที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจในพืน้ที่นี ค้ือ หอยแครง มีค่า
ความหนาแนน่ 10.07 ตวั/ตร.ม. 

สถานีบ้านสองคลอง พบหอย 7 วงศ์ 12 ชนิด เป็นหอยกาบเดี่ยว 4 วงศ์ หอยกาบคู่ 3 วงศ์ มีค่าความหลาก
ชนิด 2.01821 พบหอยทัง้หมด 2,951 ตวั มีความหนาแนน่ของหอย 196.73 ตวั/ตร.ม. พบวงศ์หอยขีน้กชกุชมุมากที่สดุ 
74.47 ตัว/ ตร.ม. รองลงมาคือ วงศ์หอยแนสซ่า โดยหอยที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในพืน้ที่นีค้ือ หอยแครง  
มีคา่ความหนาแนน่ 12.93 ตวั/ตร.ม.  

สถานีบ้านกระทิงลาย พบหอย 7 วงศ์ 12 ชนิด เป็นหอยกาบเดี่ยว 4 วงศ์ หอบกาบคู่ 3 วงศ์ มีค่าความหลาก
ชนิด 1.64203 พบหอยทัง้หมด 748 ตวั มีค่าความหนาแน่นของหอย 49.87ตวั/ตร.ม. พบวงศ์หอยแมลงภู่และหอย
กะพงชกุชมุมากที่สดุ 16 ตวั/15 ตร.ม. รองลงมาคือ วงศ์หอยขีน้ก โดยหอยที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจในพืน้ที่นีค้ือ 
หอยตลบั มีคา่ความหนาแนน่ 8.13ตวั/ตร.ม.  

สถานีปากน า้ประแสร์ พบหอย 8 วงศ์ 19 ชนิด เป็นหอยกาบเดี่ยว 5 วงศ์ หอยกาบคู่ 3 วงศ์ มีค่าความหลาก
ชนิด 1.54 พบหอยทัง้หมด 4,614 ตวั มีค่าความหนาแน่น 307 ตวั/ตร.ม. พบวงศ์หอยนมสาวและหอยทบัทิมชุกชุม
มากที่สดุ 157.4ตวั/ ตร.ม รองลงมาคือ วงศ์หอยขีน้ก โดยหอยที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจในพืน้ที่นีค้ือ หอยตลบั มี
คา่ความหนาแนน่ 18.13 ตวั/ตร.ม.  
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดชนดิพนัธุ์หอยของวงศ์หอยเป็นรายสถานี 

สถานีส ารวจ 
หอยกาบเดี่ยว หอยกาบคู่ 

A B C D E F G H I J K L 
บ้านบางแก้ว - - 1 1 3 - - 1 - 2 - 6 
บ้านกาหลง - 1 1 - 1 - - - 1 1 3 - 
บ้านสองคลอง - 1 2 - 3 1 - - - 1 1 1 
หาดกระทงิลาย 1 - 1 - - - 1 1 1 1 - 6 
ปากน า้ประแสร์ 1 1 2 - 3 - 1 - 1 1 - 8 
หมายเหต ุ A; วงศ์หอยนมสาวหอยทบัทิม, B;  วงศ์หอยกะทิหอยถัว่เขยีว, C; วงศ์หอยขีน้ก, D;วงศ์หอยวงพระจนัทร์,   
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E; วงศ์หอยแนสซา่, F; วงศ์หอยเจดีย์ตุ้มเลก็, G; วงศ์หอยหนาม, H; วงศ์หอยโมฬี, I; วงศ์หอยแมลงภูห่อยกะพง,   
J; วงศ์หอยแครง K; วงศ์หอยเสยีบ, L; วงศ์หอยลายหอยตลบั 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
     
 

บทสรุปและอภปิราย 
จากการส ารวจทัง้ 5 สถานี พบหอย 2 กลุ่ม คือ หอยกาบเดี่ยว 8วงศ์ 14 ชนิด หอยกาบคู่ 4 วงศ์ 18 ชนิด 

สถานีท่ีมีความหลากหลายมากที่สดุคือ สถานีปากน า้ประแสร์  พบหอย 8 วงศ์ เป็นหอยกาบเดี่ยว 5 วงศ์ หอยกาบคู่ 3 
วงศ์ มีความหนาแน่น 307 ตวั/ตร.ม. โดยชนิดหอยที่พบมากที่สดุคือ หอยทบัทิม มีความหนาแน่น 157.4 ตวั/ ตร.ม. 

ภาพที่ 2 แผนท่ีบ้านบางแก้ว ภาพที่ 3 แผนท่ีบ้านกาหลง ภาพที่ 4 แผนท่ีบ้านสองคลอง 

ภาพที่ 6 แผนท่ีปากน า้ประ

แสร์ 

ภาพที่ 5 แผนท่ีหาดกระทิง

ลาย 
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สถานีท่ีมีความหลากหลายน้อยที่สดุคอื สถานีบ้านกาหลง พบหอย 6 วงศ์ 8 ชนิด เป็นหอยกาบเดี่ยว 3 วงศ์ หอยกาบคู ่
3 วงศ์ มีความหนาแนน่ 335.40 ตวั/ตร.ม. โดยชนิดหอยที่พบมากที่สดุคือ หอยเสยีบ 242.33 ตวั/ ตร.ม.  

หอยที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของสถานีส ารวจทัง้ 5 สถานี มี 2 ชนิด คือ 1.หอยตลบั 2.
หอยแครง โดยหอยตลบั มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของสถานีบ้านบางแก้ว  สามารถจบัหอยได้มากกว่า20 กิโลกรัม/
คน สถานีบ้านกระทิงลาย สามารถจับหอยได้ 8-20 กิโลกรัม/คน  สถานีปากน า้ประแสร์ สามารถจับหอยได้ 5-8 
กิโลกรัม/คน สว่นหอยแครง มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของสถานีบ้านกาหลง สามารถจบัหอยแครงได้ 5-10 กิโลกรัม/
คน สถานีบ้านสองคลอง สามารถจบัหอยแครงได้ 5-10 กิโลกรัม/คน 

การท าประมงหอยของชาวบ้านทัง้ 5 สถานี สามารถมีรายได้ตัง้แต ่300-500 บาท โดยต้องจบัหอยที่มีอยูใ่น
พืน้ที่ของตนให้ได้วนัละ 5-10 กิโลกรัม/คน โดยสามารถน าไปจ าหน่ายได้ 2 ช่องทาง คือ 1.จ าหน่ายเอง สามารถ
ก าหนดราคาได้ตามขนาดของหอย โดยสง่ให้กบัร้านอาหารที่สัง่จองลว่งหน้าหรือขายให้กบัชาวบ้านในชุมชนเดียวกนั 
2. จ าหนา่ยให้กบัแมค้่าคนกลาง ไมส่ามารถก าหนดราคาได้ แตส่ามารถจ าหนา่ยหอยได้ทกุตวัทัง้ขนาดเลก็จนถึงขนาด
ใหญ่   

สภาพปัญหาจากการท าประมงหอยธรรมชาติ  พบว่า การจับหอยธรรมชาติไปจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคน
กลางมีราคาถูกโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการจับหอยไม่เลือกขนาด ท าให้ชาวประมงต้องจับหอยให้มีรายได้ตามที่
ต้องการในแต่ละวนั อาจส่งผลให้หอยธรรมชาติไม่สามารถเติบโตเข้าสูว่ยัเจริญพนัธุ์จนไม่สามารถขยายพนัธุ์ขึน้มา
รองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ในอนาคต  
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การสร้างไซเดอโรฟอร์และการละลายฟอสเฟตของแอคตโินมัยสีท 
จากพืชป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบีย้ จังหวัดเพชรบุรี 

Siderophore production and phosphate solubilization by Actinomycetes  
from mangrove plant in Leam Phak Bia, Phetchaburi Province 

 

จฑุาภรณ์ ทองปัน้ และ กรรณิการ์ ดวงมาลย์* 
Juthaporn Tongpan and Kannika Duangmal* 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

บทคดัย่อ 
 คดัแยกแอคติโนมยัสทีได้ทัง้หมด 212 ไอโซเลต จากตวัอย่างพืชป่าชายเลน โดยแยกได้จากรากและดินรอบ
รากจ านวน 48 และ 164 ไอโซเลต ตามล าดบั ไอโซเลตทัง้หมดสามารถจดักลุ่มตามสีของสปอร์ ได้ 6 กลุม่ เมื่อ
ศึกษาไอโซเมอร์ของกรด diaminopimelic ในเซลล์ที่ถูกย่อย พบว่ามี 150 ไอโซเลตจดัเป็น Streptomyces และ 62  
ไอโซเลต จัดเป็น non-Streptomyces ไอโซเลตที่แยกได้น ามาทดสอบกิจกรรมการสร้างไซเดอโรฟอร์และการ
ละลายฟอสเฟต พบวา่สร้างไซเดอโรฟอร์ได้ 210 ไอโซเลต และสามารถละลายฟอสเฟตได้ 133 ไอโซเลต เมื่อศึกษา
ยีน 16S rRNA ของไอโซเลต 10-20SHSu ซึง่สร้างไซเดอโรฟอร์ได้สงูสดุ พบว่ามีความเหมือนกบั Nonomuraea soli 
98.17 % และไอโซเลต 6-9ESSe ซึ่งละลายฟอสเฟตสงูสดุ มีความเหมือนกบั Streptomyces tuirus 99.85 % สว่น
การระบชุนิดของเอนโดไฟท์ non-Streptomyces พบว่าจดัอยู่ในสกุล Amycolatopsis, Glycomyces, Gordonia, 
Micromonospora, Nocardia และ Saccharothrix 

ค าส าคัญ : แอคติโนมยัสที, พืชป่าชายเลน, ไซเดอโรฟอร์, การละลายฟอสเฟต 
Abstract 

A total of 212 actinomycetes were isolated from mangrove plant samples. Forty-eight and 164 
actinomycetes were isolated from roots and rhizosphere soils, respectively. The isolates were assigned to 
6 groups based on spore mass color. Determination of diaminopimelic acid isomer in whole-cell 
hydrolysates revealed that 150 isolates were Streptomyces and the remaining 62 isolates were non-
Streptomyces. All isolates were tested for siderophore production and phosphate solubilization activity. 
The results showed that 210 isolates produced siderophore and 133 isolates solubilized phosphate. 
Molecular identification of 16S rRNA gene revealed that 10-20SHSu, the highest of siderophore producing 
strain, shared 98.17 % with Nonomuraea soli and 6-9ESSe, the highest phosphate solubilization isolate, 
shared 99.85 % with Streptomyces tuirus. The identification of endophytic non-Streptomyces isolates 
showed that they were member of genera Amycolatopsis, Glycomyces, Gordonia, Micromonospora, 
Nocardia and Saccharothrix. 
Keywords : Actinomycetes, Mangrove plant, Siderophore, Phosphate solubilization 
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บทน า 
แอคติโนมยัสีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่ดีเอ็นเอมีปริมาณกวานีนและไซโตซีนสงู (G+C > 50 เปอร์เซ็นต์) 

สว่นใหญ่มีลกัษณะการเจริญเป็นเส้นใยคล้ายรา สามารถพบได้ทัว่ไปทัง้ในดิน น า้ พืชและสตัว์ (Sharma et al., 2014) 
โดยท าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในธรรมชาติ ในดิน 1 กรัม อาจพบแอคติโนมยัสีทได้มากถึง 103-106 เซลล์ 
(Takahashi and Omura, 2003) แอคติโนมยัสีทมีความส าคญัในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางชีวภาพ และการหมนุเวียนสาร รวมถึงเป็นแหลง่ส าคญัในการสร้างสารทตุิยภมูิ  และเอนไซม์ที่ใช้กนั
อยูใ่นปัจจุบันสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่ได้จากแอคติโนมัยสีทส่วนใหญ่มาจากสกุล Streptomyces ซึ่งมีมากถึง 
75 เปอร์เซ็นต์ของแอคติโนมยัสีททัง้หมด (Kieser et al., 2000) จึงถือได้ว่าเป็นกลุม่แบคทีเรียที่ส าคญัที่มีการศึกษา
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน ทัง้ในด้านการแพทย์ เภสชักรรม อตุสาหกรรม และการเกษตร ท าให้มีการ  
คดัแยกแอคติโนมยัสทีจากแหลง่ตา่ง ๆ เพ่ือศึกษาความสามารถการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพกนัอย่างแพร่หลาย 
นอกจากนีแ้อคติโนมยัสีทกลุ่มที่ไม่ใช่ Streptomyces (non-Streptomyces) ก็ได้รับความสนใจเพื่อใช้เป็นแหล่งของ
การค้นพบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม ่ๆ ในด้านการเกษตรได้มีการใช้แอคติโนมยัสทีเป็นเชือ้ปฏิปักษ์ควบคมุการ
เจริญของเชือ้ก่อโรคในพืชเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นให้พืชมีความต้านทานต่อโรค และสร้างสารสง่เสริมการเจริญของพืช 
เช่น ไซเดอโรฟอร์ หรือการละลายฟอสเฟตในดิน (Araújo et al., 2000; Mini, 2012; Nimaichand et al., 2016) หลาย
งานวิจยัได้แยกแอคติโนมยัสทีเอนโดไฟท์จากราก ใบ และล าต้นของพืช และศึกษากิจกรรมการยบัยัง้จุลินทรีย์ก่อโรค
พืชของแอคติโนมยัสทีท่ีสามารถเข้าไปอาศยัในเนือ้เยื่อของพืช เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการเป็นเชือ้ควบคมุทางชีวภาพ
และช่วยสง่เสริมการเจริญของพืชให้ดียิ่งขึน้ (Coombs and Franco, 2003; Gangwar et al., 2011)  

พืชป่าชายเลน เป็นกลุม่พืชที่ขึน้อยูบ่ริเวณฝ่ังทะเลหรือปากแม่น า้ ระหว่างชายฝ่ังทะเลถึงบริเวณที่น า้เค็มขึน้
สงูสดุ ซึง่พบได้ในท่ีน า้ทะเลท่วมถึงของประเทศเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (Kathiresan and Bingham, 2001) ดินในป่า
ชายเลนเกิดจากการทบัถมของตะกอนจากการกัดเซาะชายฝ่ังแม่น า้หรือการพงัทลายของดินบนภูเขาที่ไหลมาตาม
แม่น า้แล้วทบัถมรวมกันในบริเวณชายฝ่ัง ท าให้ป่าชายเลนเป็นแหลง่ส าคญัของธาตอุาหารที่มีบทบาทส าคญัต่อการ
ด ารงชีพของสิง่มีชีวิต ระบบนิเวศป่าชายเลนจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสงู และเป็นอีกแหลง่หนึ่งที่นิยมคดัแยก
จลุนิทรีย์ชนิดตา่ง ๆ รวมทัง้แอคติโนมยัสที ซึง่ปัจจบุนัได้มีการวิจยัแยกแอคติโนมยัสีทจากพืน้ที่ป่าชายเลน และน ามา
ทดสอบความสามารถในการเป็นปฏิปักษ์ต่อรา และแบคทีเรียก่อโรคหรือกิจกรรมในการสร้างสารที่มีประโยชน์ต่าง ๆ  
เช่น เอนไซม์ และสารต้านจุลินทรีย์ (Hunadanamra et al., 2013; Srivibool and Watanadilok, 2015; Suksaard  
et al., 2017) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะค้นพบสารเมแทบอไลต์ชนิดใหม่  ๆ ที่มีความแตกต่างจาก 
แอคติโนมยัสทีท่ีพบบนพืน้ดินทัว่ไป  

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อคดัแยกแอคติโนมยัสีทจากรากและดินรอบรากของพืชป่าชายเลน น ามาศึกษา
กิจกรรมการสร้างไซเดอโรฟอร์ และการละลายฟอสเฟต ซึง่เป็นอีกหนึง่กลไกส าคญัในการสง่เสริมการเจริญของพืชด้วย
การช่วยน าสารอาหารให้แก่พืช เพื่อน าไอโซเลตที่ได้ไปพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมทัง้ศึกษาความหลากหลาย
ของแอคติโนมยัสทีเอนโดไฟท์ในพืชป่าชายเลน  
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วิธีการ 
การเก็บตวัอยา่ง การวดัคา่ pH และคา่ความเคม็ของดิน 

เก็บรากและดินรอบรากพืชป่าชายเลนที่บริเวณโครงการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้  
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบรีุ ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 โดยสุม่เลือกพืช 11 ตวัอย่าง ได้แก่ แสม 4 
ตวัอย่าง ผกัเบีย้ 3 ตวัอย่าง ชะคราม 3 ตวัอย่าง และโพทะเล 1 ตวัอย่าง เลือกพืชที่สภาพสมบรูณ์และไม่เป็นโรค ดึง
รากพืชให้มีดินติดรากขึน้มาใสถ่งุพลาสติก น ากลบัห้องปฏิบตัิการเพื่อท าการคดัแยกแอคติโนมยัสีท สว่นดินรอบราก
น าไปผึง่ให้แห้งที่อณุหภมูิห้องบดร่อนให้ละเอียดก่อนน ามาวดั pH และคา่ความเค็มของดินด้วยเคร่ือง pH meter และ 
salinity refractometer ตามล าดบั 
การแยกแอคติโนมยัสที 

คดัแยกแอคติโนมยัสทีจากดินท่ีติดอยู่รอบรากท าโดยน าตวัอย่างรากประมาณ 1 กรัม ใสล่งในหลอดที่บรรจุ
น า้กลัน่ปราศจากเชือ้ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ป่ันเขย่าให้ทัว่ถึง น าสารแขวนลอยที่ได้มาท าการเจือจางก่อนเกลี่ยลงบน
อาหารคดัเลอืก Starch Casein agar (SC agar) (Küster and Williams, 1964) และ Humic acid vitamin agar (HV 
agar) (Hayakawa and Nonomura, 1987) ที่เติม nystatin ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ nalidixic 
acid ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติร สว่นการแยกแอคติโนมยัสทีกลุม่เอนโดไฟท์ให้น าชิน้ของรากที่ได้ล้างดิน
รอบนอกออกแล้วมาผ่านขัน้ตอนการก าจดัจุลินทรีย์ที่ผิวรากด้วยการแช่ในเอทานอล  75 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที 
ก่อนย้ายรากมาแช่ในโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) 1 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที และย้ายมาแช่ในโซเดียมไทโอซลัเฟต 
(Na2S2O3) 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 นาที จากนัน้ล้างตวัอย่างในน า้กลัน่ปราศจากเชือ้อีก 2 ครัง้ ในการทดสอบว่า
ขัน้ตอนการก าจดัจุลินทรีย์ที่พืน้ผิวรากมีประสิทธิภาพให้น าน า้ล้างรากครัง้สดุท้ายปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร มาเกลี่ยบน
อาหาร SC agar ที่ไมไ่ด้เติมสารยบัยัง้จลุนิทรีย์ จากนัน้น าไปบม่เป็นเวลา 24 ชัว่โมง สว่นชิน้ตวัอยา่งที่ล้างน า้กลัน่แล้ว
ให้น ามาแช่ในโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 นาที จากนัน้บดชิน้ตวัอย่างด้วยแท่งแก้ว 
เติมน า้กลัน่ปราศจากเชือ้ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงไปผสมและน าน า้บดรากที่ได้ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เกลี่ยลงบน
อาหารคดัเลอืก SC agar และ HV agar ที่เติมสารยบัยัง้จลุนิทรีย์ชนิดเดียวกบัท่ีใช้แยกแอคติโนมยัสีทจากดินรอบราก 
น าจานอาหารคดัแยกทัง้หมดบม่ที่ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-21 วนั เมื่อปรากฏโคโลนีของแอคติโนมยัสีทจึงใช้ไม้
จิม้ฟันปลายแหลมที่ผ่านการฆ่าเชือ้ เขี่ยโคโลนีไปท าให้บริสทุธ์ิบนอาหาร glucose yeast extract (GYE) และเก็บ
รักษาไว้ในกลเีซอรอล 20 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอณุหภมูิ -20 องศาเซลเซียส 
การจดักลุม่แอคติโนมยัสที 
 เลีย้งแอคติโนมยัสีทบนจานอาหาร ISP3 (Shirling and Gottlieb, 1966) บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
14 วัน บันทึกสีสปอร์ สีเส้นใย และสีรงควัตถุที่ละลายในอาหาร พร้อมทัง้จัดกลุ่มเชือ้ตามสีที่บันทึกได้ ส่วนการ
วิเคราะห์ไอโซเมอร์ของกรด diaminopimelic (DAP) (Hasegawa et al., 1983) ท าโดยเขี่ยโคโลนีแอคติโนมยัสีท
มาใสห่ลอดไมโครฟิวจ์ เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 นอร์มอล ปริมาตร 50 ไมโครลิตร แล้วน าไปให้ความร้อน
ด้วยหม้อนึ่งความดนัไอ อณุหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที น าสารสว่นใสมาท าโครมาโตกราฟฟีแบบ
กระดาษ โดยใช้ตวัอยา่งปริมาตร 10 ไมโครลติร จดุลงบนกระดาษ Whatman 3MM (ขนาด 10×15 เซนติเมตร) เป่าให้
แห้งและน ากระดาษมาแช่ในตวัท าละลาย เมทานอล : น า้ : ไฮโดรคลอริก 10 N : ไพริดิน อตัราสว่น 80 : 17.5 : 2.5 
: 10 (ปริมาตรต่อปริมาตร) ทิง้ไว้ให้ตวัท าละลายชะสารขึน้สูด้่านบน จากนัน้น ากระดาษมาฉีดพ่นด้วยสารละลาย
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นินไฮดรินในอะซิโตน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ก่อนอบท่ี 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที บนัทึกต าแหน่งของแถบสีเขียว
ท่ีเกิดขึน้เทียบกับ diaminopimelic มาตรฐาน เพ่ือแบ่งไอโซเลตท่ีได้ออกเป็นกลุ่ม Streptomyces และกลุ่ม  
non-Streptomyces ตามชนิดไอโซเมอร์ของ DAP ท่ีพบ 
การศกึษาความสามารถในการสร้างไซเดอโรฟอร์ของแอคติโนมยัสที 
 น าแอคติโนมยัสีทที่แยกได้ทัง้หมดมาเลีย้งบนจานอาหาร ISP2 (Shirling and Gottlieb, 1966) บ่มที่ 28 
องศาเซลเซียส นาน 7 วนั แล้วใช้ cork borer No.2 เจาะชิน้วุ้นที่มีแอคติโนมยัสีทเจริญมาวางบนอาหาร Chrome 
azurol S agar (CAS agar) (Schwyn and Neiland, 1987) โดยวางให้ด้านท่ีมีแอคติโนมยัสทีอยูด้่านบน จากนัน้บม่ที่ 
28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนั แล้วบนัทกึขนาดของโซนสเีหลอืงส้มที่เกิดขึน้รอบโคโลนี  
การศกึษาความสามารถในการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมยัสที 

น าแอคติโนมยัสีทที่แยกได้ทัง้หมดมาเลีย้งบนจานอาหาร ISP2 บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส นาน 7 วนั แล้วใช้ 
cork borer No.2 เจาะชิน้วุ้นท่ีมีแอคติโนมยัสทีเจริญมาวางบนอาหาร Pikovskaya’s agar (PVK agar) (Pikovskaya, 
1948) จากนัน้บม่ที่ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วนั แล้วบนัทกึขนาดของเส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสรอบโคโลนี 
การศกึษาล าดบันิวคลโีอไทด์ของยีน 16S rRNA เพื่อระบสุายพนัธุ์แอคติโนมยัสที 
 ไอโซเลตที่มีกิจกรรมการสร้างไซเดอโรฟอร์หรือละลายฟอสเฟตได้สงู และไอโซเลตที่มี meso-DAP ที่แยกได้
จากราก น ามาศึกษาล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA โดยน ามาสกัด DNA และท า PCR เพื่อเพิ่มชิน้ยีน 
(Poomthongdee et al., 2015) ก่อนสง่ผลติภณัฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์หาล าดบันิวคลีโอไทด์ ที่บริษัท Macrogen ประเทศ
เกาหลี จากนัน้น าข้อมูลล าดับนิวคลิโอไทด์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล EzBioCloud 
(http://www.ezbiocloud.net/) เพื่อระบสุายพนัธุ์แอคติโนมยัสทีและเปอร์เซ็นต์ความเหมือนกบัล าดบันิวคลโีอไทด์ของ
แอคติโนมยัสทีท่ีมีอยูใ่นฐานข้อมลู 
 

ผลและอภปิราย 
ตวัอยา่งรากและดินรอบรากที่น ามาศกึษา 

จากการน าดินบริเวณรอบรากพืชที่ใช้ในงานวิจยัทัง้หมด 11 ตวัอยา่ง มาวดัคา่ pH และความเค็ม พบวา่มีค่า
เป็นกลางจนถึงดา่ง โดยดินตวัอยา่งที่ 6 ซึง่เป็นดินรอบรากผกัเบีย้ มี pH สงูที่สดุเทา่กบั 9.64 ตวัอย่างดินรอบรากแสม
มี pH อยู่ในช่วง 6.51-7.91 และพบความเค็มอยู่ระหว่าง 9-28 ppt ดงัตารางที่ 1 ทัง้นีไ้ม่พบความเค็มในดินรอบราก
ของพืชชนิดอื่นทีศ่กึษา เนื่องจากบริเวณที่เก็บตวัอยา่งแสมอยูใ่กล้กบัชายฝ่ังทะเลมากกวา่พืชชนิดอื่น และมีน า้ท่วมขงั 
ซึง่ท าให้เกิดการสะสมความเค็มของน า้ทะเล  
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ตารางที่ 1 คา่ pH คา่ความเค็มของตวัอยา่งดิน และจ านวนแอคติโนมยัสทีท่ีแยกได้จากรากและดินรอบรากของ 
   พืชป่าชายเลน 

ตัวอย่างที่ ชนิดพืชที่ศึกษา pH 
ค่าความเค็ม 

(ppt) 

จ านวนแอคติโนมัยสีทที่แยกได้  
(ไอโซเลต) 

ดินรอบราก ราก 
1 แสม 7.91 9 8 - 
2 แสม 7.22 28 13 - 
3 แสม 6.89 22 4 3 
4 แสม 6.51 28 5 - 
5 ผกัเบีย้ 8.65 0 15 6 
6 ผกัเบีย้ 9.64 0 22 9 
7 ผกัเบีย้ 8.61 0 10 6 
8 ชะคราม 9.20 0 17 6 
9 ชะคราม 9.61 0 30 9 
10 ชะคราม 8.00 0 19 8 
11 โพทะเล 9.58 0 21 1 

 รวม   164 48 
 

ผลการคดัแยกแอคติโนมยัสที 
จากตวัอย่างรากและดินรอบรากพืชป่าชายเลนทัง้หมดท่ีน ามาศึกษา สามารถคดัแยกแอคติโนมยัสีทได้

ทัง้สิน้ 212 ไอโซเลต (ตารางท่ี 1) แอคติโนมยัสีทท่ีเจริญบนอาหารคดัแยกมีโคโลนีท่ีเป็นลกัษณะแข็ง ผิวด้าน ฝัง
ลงในเนือ้วุ้น บางชนิดคล้ายผงแป้งกระจายรอบโคโลนี สีและลกัษณะการแผ่โคโลนีของแอคติโนมยัสีทแต่ละชนิด
แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มีสีขาวและเทา ทัง้นีบ้นอาหารคัดแยกยังพบแบคทีเรียอ่ืนเจริญขึน้มาปะปนทัง้บน  
SC agar และ HV agar และพบราเจริญเล็กน้อยแต่มีโคโลนีขนาดเล็ก โดยพบแอคติโนมยัสีทจากดินรอบรากพืช
ทกุตวัอย่าง และแยกได้ทัง้หมด 164 ไอโซเลต สว่นการแยกแอคติโนมยัสีทเอนโดไฟท์จากรากพืชแยกได้ทัง้หมด 
48 ไอโซเลต โดยไม่พบแอคติโนมัยสีทในรากตวัอย่างท่ี 1, 2 และ 4 ซึ่งเป็นตวัอย่างรากแสม จากผลการ
ทดลองพบว่าสามารถแยกแอคติโนมัยสีทได้จากดินมากกว่าจากตัวอย่างราก เน่ืองจากในดินเป็นแหล่งท่ีมี
สารอาหารอุดมสมบูรณ์จึงเหมาะกับการเจริญของจุลินทรีย์ โดยปริมาณและชนิดของแอคติโนมัยสีทในดินจะ
ขึน้อยู่กบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ อณุหภูมิ ค่า pH สารอินทรีย์ ความชืน้ การระบายอากาศของดิน (Aislabie and 
Deslippe, 2013) เช่น ดินที่ร่วนละเอียดมีปริมาณจุลินทรีย์มากกว่าในดินท่ีมีอนุภาคหยาบ หรือดินในแหล่งท่ีอยู่
ในสภาวะยิ่งยวดอาจพบปริมาณ และความหลากหลายของจุลินทรีย์น้อยกว่าดินท่ีอยู่ในสภาวะปกติ (Meliani et 
al., 2012; Ghorbani-Nasrabadi et al., 2013) รวมถึงแอคติโนมยัสีทแต่ละชนิดมีสภาวะท่ีเหมาะสมในเจริญ
และความสามารถย่อยสลายสารอาหารในดินแตกต่างกนัจึงมีแหล่งอาศยัท่ีต่างกนัด้วย 
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ผลการจดักลุม่แอคติโนมยัสที 
จากแอคติโนมยัสีทท่ีแยกได้ทัง้หมด 212 ไอโซเลต สามารถจัดกลุ่มตามสีของสปอร์บนอาหาร ISP3 ได้ 

6 กลุ่ม ได้แก่ สีขาว สีเทา สีเขียว สีชมพู สีเหลือง และกลุ่มท่ีไม่สร้างสปอร์ (ตารางท่ี 2) โดยพบว่ากลุ่มท่ีสร้าง
สปอร์สีขาวมีมากท่ีสดุ คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ รองมาคือกลุ่มท่ีไม่สร้างสปอร์ 18.9 เปอร์เซ็นต์ และสร้างสปอร์สี
เทา 18.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มท่ีสร้างสปอร์สีเขียว สีชมพู สีเหลือง คิดเป็น 6.1, 5.2 และ 1.4 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดบั สอดคล้องกบัรายงานของ Priyadharsini และ Dhanasekaran (2015) ท่ีพบว่าแอคติโนมยัสีทที่แยก
จากดินบริเวณเมือง Tiruchirappalli ประเทศอินเดีย สร้างสปอร์สีขาวมากกว่าสีอ่ืน เน่ืองจากแอคติโนมยัสีทท่ี
สร้างสปอร์สีขาวและสีเทาเป็นกลุ่มท่ีพบมากในสิ่งแวดล้อม  
 

ตารางที่ 2 สสีปอร์ สเีส้นใยอาหาร และไอโซเมอร์ DAP (LL-isomer และ meso-isomer) ของแอคติโนมยัสที 

สีสปอร์ สีเส้นใยอาหาร 
จ านวนไอโซเลต 

LL meso รวม (เปอร์เซน็ต์) 
ขาว ขาว เขียว ชมพ ูแดง เทา น า้ตาล มว่ง เหลอืง  68 38 106 (50) 
เทา ขาว เขียว ชมพ ูแดง น า้ตาล มว่ง ส้ม เหลอืง 39 0 39 (18.4) 
เขียว ขาว เขียว แดง เหลอืง  11 2 13 (6.1) 
ชมพ ู ขาว ชมพ ูแดง ส้ม เหลอืง  11 0 11 (5.2) 
เหลอืง ขาว เทา เหลอืง  3 0 3 (1.4) 

ไมส่ร้างสปอร์ ขาว เขียว ชมพ ูเทา น า้ตาล เหลอืง  18 22 40 (18.9) 
  รวม 150 62 212 (100) 

 

เมื่อจดักลุม่แอคติโนมยัสทีโดยวเิคราะห์ไอโซเมอร์ของ DAP พบวา่ 150 ไอโซเลต (70.8 เปอร์เซ็นต์ ) โดยแยก
ได้จากราก 36 ไอโซเลต และแยกได้จากดินรอบราก 114 ไอโซเลต มี DAP ชนิด LL-isomer ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่ม 
Streptomyces สามารถสร้างสปอร์ได้หลากหลาย ทัง้สีขาว สีเทา สีเขียว สีชมพู สีเหลือง รวมถึงไม่สร้างสปอร์ ส่วน
แอคตโินมยัสีท 62 ไอโซเลต (29.2 เปอร์เซ็นต์) โดยแยกได้จากราก 12 ไอโซเลต และจากดินรอบราก 50 ไอโซเลต มี 
DAP ชนิด meso-isomer จัดเป็น non-Streptomyces ซึ่งเป็นแอคติโนมยัสีทหายาก จะพบในจ านวนที่น้อยกว่า 
Streptomyces ในงานวิจัยนีพ้บว่าแอคติโนมัยสีทที่สร้างสปอร์สีขาวและไม่สร้างสปอร์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม 
non-Streptomyces (ตารางที่ 2) 
ผลการศกึษาความสามารถในการสร้างไซเดอโรฟอร์ 

เมื่อน าแอคติโนมยัสีททัง้หมด 212 ไอโซเลตมาทดสอบการสร้างไซเดอโรฟอร์บนอาหารแข็ง CAS หลงัจาก
บม่เป็นเวลา 5 วนั พบว่าเกิดโซนสีส้มรอบโคโลนีทัง้หมด 210 ไอโซเลต คิดเป็น 99.1 เปอร์เซ็นต์ ของไอโซเลตทัง้หมด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Himaman et al. (2016) ท่ีพบว่าแอคติโนมัยสีทท่ีแยกได้จากดินและรากของต้น 
ยูคาลิปตัสส่วนใหญ่สร้างไซ เดอโรฟอร์ไ ด้  ในการศึกษานี พ้บว่า โซนสีส้มของไอโซเลตที่ศึกษามีขนาด  
เส้นผ่านศนูย์กลาง 0.5-4.3 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) ไอโซเลตที่สร้างไซเดอโรฟอร์ได้สงูสดุ คือ 10-20SHSu มีเส้นผ่าน
ศนูย์กลางโซนสส้ีมขนาด 4.3 เซนติเมตร ซึง่แยกได้จากดินรอบรากชะคราม 
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ไซเดอโรฟอร์เป็นสารท่ีมีมวลโมเลกุลต ่า และมีความจ าเพาะในการจับกับไอออนเฟอริก (Fe3+) ซึ่งสร้าง
ได้จากพืชและจุลินทรีย์ท่ีเจริญภายใต้สภาวะท่ีมีปริมาณเหล็กจ ากัด ธาตุเหล็กมีบทบาทในการเป็นตวักลางของ
กระบวนการเมแทบอลิซึม เพื่อขนส่งอิเล็กตรอน ซึ่งตามธรรมชาติเหล็กจะอยู่ในรูปของออกซิไฮดรอกไซด์ซึ่งมี
ความสามารถในการละลายได้ต ่า ท าให้จุลินทรีย์และพืชไม่สามารถน าเหล็กมาใช้ประโยชน์ได้ ดงันัน้จึงมีการสร้าง  
ไซเดอโรฟอร์ เพื่อเป็นกลไกในการน าเหล็กเข้าสูเ่ซลล์และเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไอออนเฟอรัส (Fe2+) (Ahmed and 
Holmström, 2014) ดงันัน้ แหลง่ของดินท่ีมีการขาดแคลนธาตเุหลก็อาจเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้แอคตโินมยัสทีท่ีอาศยั
ในบริเวณนัน้มีความสามารถในการผลิตไซเดอโรฟอร์มากกว่าดินแหล่งอื่น Deborde et al. (2015) รายงานว่า 
ป่าชายเลนบริเวณอา่ว Saint Vincent ประเทศนิวแคลโิดเนียมีปริมาณเหลก็ต ่ามากและสว่นใหญ่อยูใ่นรูปไมล่ะลายน า้ 
(Fe+3) อาจเป็นปัจจัยกระตุ้ นให้แอคติโนมัยสีทที่อาศัยบริเวณป่าชายเลนสร้างไซเดอโรฟอร์ได้มาก  นอกจาก 
ไซเดอโรฟอร์จะช่วยน าธาตเุหล็กจากธรรมชาติให้อยู่ในรูปที่มีประโยชน์ต่อพืชได้โดยทางตรงแล้ว ยงัมีงานวิจยัพบว่า
การสร้างไซเดอโรฟอร์มีผลยบัยัง้ราก่อโรคพืชได้เนื่องจากเกิดการแข่งขนัในการแย่งธาตเุหล็กในดิน ซึ่งไซเดอโรฟอร์ที่
สร้างจากเชือ้ราจะมีความจ าเพาะในการจบัธาตเุหลก็ที่น้อยกวา่แบคทีเรีย (Compant et al., 2005) 

 

 
 

ภาพที่ 1 จ านวนไอโซเลตที่สามารถสร้างไซเดอโรฟอร์แยกตามขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของโซนสส้ีมที่เกิดขึน้ 
 

ผลการศกึษาความสามารถในการละลายฟอสเฟต 
ส าหรับผลการศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟตบนอาหาร PVK เมื่อบ่มจานอาหารทดสอบเป็น

เวลา 14 วนั พบไอโซเลตที่สามารถละลายฟอสเฟต 133 ไอโซเลต (62.7 เปอร์เซ็นต์) และให้ผลการละลายฟอสเฟต
ตัง้แต ่0-0.9 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2) ไอโซเลตที่ละลายฟอสเฟตได้สงูที่สดุคือ 6-9ESSe ซึ่งแยกมาจากรากของผกัเบีย้ มี
ขนาดโซนใส เท่ากบั 0.9 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์พบว่าจ านวนแอคติโนมยัสีทท่ีแยกได้จากดินท่ี
สามารถละลายฟอสเฟตได้มีจ านวนมากกว่าแอคติโนมยัสีทท่ีแยกมาจากราก (64.6 และ 56.3 เปอร์เซ็นต์) และ
สว่นใหญ่ Streptomyces สามารถละลายฟอสเฟตได้ดีกวา่ non-Streptomyces  
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ภาพที่ 2 จ านวนไอโซเลตที่สามารถละลายฟอสเฟตแยกตามขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของโซนใสที่เกิดขึน้ 
 

ฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุส าคญัท่ีท าหน้าท่ีหลกัในกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลล์ (Donahue et al., 
1990) ฟอสฟอรัสท่ีอยู่บนพืน้ดินโดยส่วนมากไม่สามารถละลายน า้  และพืชไม่สามารถดูดซึมธาตุฟอสฟอรัสมา
ใช้ได้ ท าให้พืชขาดฟอสเฟตและมีผลต่อการเจริญ จุลินทรีย์โดยทัว่ไปสามารถเปลี่ยนฟอสฟอรัสท่ีไม่ละลายน า้ให้
อยู่ในรูปท่ีละลายน า้เพ่ือให้พืชน าไปใช้ได้ โดยทัว่ไปแล้วเช่ือว่ากลไกท่ีใช้ในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์คือ
การปลอ่ยสารเมแทบอไลต์ เช่น กรดอินทรีย์ และการปลอ่ยเอนไซม์ phosphatase และ phytase โดยมีรายงาน
ว่าเอนไซม์ phosphatase ท่ีจุลินทรีย์สร้างมีความจ าเพาะกับสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตมากกว่าเอนไซม์จาก
พืช (Tarafdar et al., 2001)  
การศกึษาล าดบันิวคลโีอไทด์ของยีน 16S rRNA เพื่อระบสุายพนัธุ์แอคติโนมยัสที 

จากการศึกษาล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA ของแอคติโนมยัสีท พบว่าไอโซเลต 10-20SHSu 
ซึ่งสร้างไซเดอโรฟอร์ได้สูงสุด มีล าดับนิวคลีโอไทด์ท่ีใกล้เคียงกับ Nonomuraea soli ความเหมือน 98.17 
เปอร์เซ็นต์ ส่วน 6-9ESSe ซึ่งเป็นไอโซเลตท่ีละลายฟอสเฟตได้สงูสดุ มีความใกล้เคียงกับ Streptomyces tuirus 
99.85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีรายงานว่า S. tuirus ท่ีแยกมาจากดินบริเวณแม่น า้ Sankarabarani มีความสามารถต้าน
จุลินทรีย์ก่อโรคในคนได้หลายชนิด (Priya and Anandaraj, 2016) นอกจากนี ้การศึกษาล าดบันิวคลีโอไทด์ของ
ยีน 16S rRNA ของ non-Streptomyces กลุ่มเอนโดไฟท์ท่ีแยกได้จากรากพืชจ านวน 12 ไอโซเลต พบว่า
ประกอบด้วยแอคติโนมยัสีทจ านวน 6 สกุล โดยสกุลท่ีพบมากท่ีสดุคือ Nocardia พบ 5 ไอโซเลต รองลงมาคือ
สกุล Gordonia และ Saccharothrix พบสกุลละ 2 ไอโซเลต ส่วน Amycolatopsis, Glycomyces และ 
Micromonospora พบสกุลละ 1 ไอโซเลต (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์ความเหมอืนของล าดบันิวคลโีอไทด์ของยนี 16S rRNA ของ non-Streptomyces  
 กลุม่เอนโดไฟท์จากรากพชืป่าชายเลนกบัล าดบันิวคลโีอไทด์ของแอคติโนมยัสทีในฐานข้อมลู Ezbiocloud 

ไอโซเลต สายพันธ์ุใกล้เคียง (Accession no.) เบสที่ต่างกนั/
เบสทัง้หมด 

เปอร์เซ็นต์ 
ความเหมือน 

3-3EHAv Glycomyces lechevalierae (AY462041) 14/1424 99.02 
5-2ESSe Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059) 8/1419 99.44 
6-3ESSe Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059) 3/1419 99.79 
6-8ESSe Gordonia bronchialis (CP001802) 22/1342 98.36 
7-1EHSe Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059) 4/1420 99.72 
7-3EHSe Saccharothrix texasensis (AF114815) 6/1421 99.58 
7-7ESSe Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059) 2/1352 99.85 
8-3EHSu Amycolatopsis jiangsuensis (JQ819253) 43/1340 96.79 
9-5EHSu Saccharothrix texasensis (AF114815) 8/1416 99.44 
9-8ESSu Gordonia bronchialis (CP001802) 18/1335 98.65 
10-6ESSu Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059) 3/1418 99.79 
11-2EhTh Micromonospora soli (AB981051) 9/1285 99.30 

 

บทสรุป 
จากการคดัแยกแอคติโนมยัสีทจากรากและดินรอบรากของพืชป่าชายเลน จ านวน 11 ตวัอย่าง ในบริเวณ

โครงการศกึษาและพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบีย้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเพชรบรีุ สามารถคดั
แยกแอคติโนมยัสีทได้ทัง้หมด 212 ไอโซเลต โดยแยกแอคติโนมยัสีทได้จากดินมากกว่าในราก และเป็นกลุ่มของ 
Streptomyces มากกว่า non-Streptomyces เมื่อน ามาจัดกลุม่ตามสีของสปอร์บนอาหาร ISP3 สามารถแบ่งได้ 6 
กลุม่ ซึ่งพบว่ากลุม่ที่สร้างสปอร์สีขาวมีมากที่สดุ สว่นใหญ่แอคติโนมยัสีทที่แยกได้มีความสามารถสร้างไซเดอโรฟอร์ 
คิดเป็น 99.1 เปอร์เซ็นต์ และสามารถละลายฟอสเฟตได้ 62 เปอร์เซ็นต์ของไอโซเลตที่แยกได้ เมื่อน าแอคติโนมยัสี
ทเอนโดไฟท์กลุ่ม non-Streptomyces จ านวน 12 ไอโซเลต มาศึกษาล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่า
ตวัอย่างที่ศึกษามีความหลากหลายของแอคติโนมัยสีท ทัง้นีพ้บว่าประกอบด้วยแอคติโนมยัสีทถึง 6 สกุล ได้แก่ 
Amycolatopsis, Glycomyces, Gordonia, Micromonospora, Nocardia และ Saccharothrix ซึ่งไอโซเลตที่มี
กิจกรรมสร้างไซเดอโรฟอร์ และละลายฟอสเฟตได้ดีสามารถน ามาใช้พฒันาให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรตอ่ไป  
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การศึกษาเบือ้งต้นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น า้เวฬุ จ.จันทบุรี 
Preliminary study of phytoplankton and zooplankton in Welu River in Chantaburi  
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บทคดัย่อ 
 ท าการศกึษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ที่บริเวณประตกูัน้น า้ และปากแม่น า้เวฬ ุอ.ขลงุ จ.จนัทบรีุ 
เก็บตวัอยา่งในเดือนมกราคม 2560 พร้อมทัง้ตรวจวดัคณุภาพน า้ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ การน าไฟฟ้า 
ความเป็นกรด-ด่าง และความเค็ม แพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นบริเวณประตูกัน้น า้คือไดโนแฟลเจลเลต ในสกุล 
Protoperidinium sp. 43.73 % บริเวณปากแม่น า้คือไดอะตอม สกุล Odontella sp. 93.54 % แพลงก์ตอนสตัว์กลุม่
เด่นที่บริเวณประตกูัน้น า้ และปากแม่น า้คือตวัอ่อนโคพีพอด 62.42% และ 65.37% ค่าคุณภาพน า้ที่บริเวณประต ู
กัน้น า้และปากแม่น า้ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้มีค่า 5.78 ± 0.86 และ 6.85 ± 0.40 mg/l ค่าความเป็น 
กรด-ดา่งมีคา่ 7.37 ± 0.11 และ 6.86 ± 0.24 ที่ประตกูัน้น า้คณุภาพน า้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานแหลง่น า้ผิวดินระดบัที่ 2 
สอดคล้องกบัพบเดสมิด ซึ่งเป็นดชันีคณุภาพน า้ค่อนข้างดี สารอาหารน้อย และคณุภาพน า้ที่ปากแม่น า้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล ไมพ่บแพลงก์ตอนที่บง่ชีภ้าวะสารอาหารสงู สว่นค่าการน าไฟฟ้าที่ประตกูัน้น า้มีค่า 708 ± 
137.46 และปากแมน่ า้มีคา่ 47,299.6 ± 301.42 µs.cm-1 ความเค็มบริเวณประตกูัน้น า้ 0.26 ± 0.18 ppt บริเวณปาก
แมน่ า้ 29.56 ±0.004 ppt 
ค าส าคัญ : แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสตัว์, แมน่ า้เวฬ,ุ ปากแมน่ า้, คณุภาพน า้ 

Abstract 
 A study on phytoplankton and zooplankton conducted at the gate and estuary of Welu River in 
Khlung District, Chanthaburi Province in January 2017. Water quality indices (such as D.O., conductivity, 
pH and salinity) were measured. At the gate, the dominant phytoplankton was dinoflagellate 
Protoperidinium sp. (43.73%), whereas the diatom Odontella sp. (93.54%) was dominant at the estuary. 
For zooplankton, the Copepod larvae were dominant in both at the gate (62.42%) and at the estuary 
(65.37%). The water quality parameters of both study sites were as the following for the gate and estuary, 
respectively: D.O. 5.78 ± 0.86 and 6.85 ± 0.40 mg/l; conductivity 708 ± 137.46 and 47,299.6 ± 301.42 
µs.cm-1 ; pH 7.37 ± 0.11 and 6.86 ± 0.24. Water quality at the gate belonged to surface water standard 
type 2 consistent with desmid present and low trophic indices while water quality at the estuary belonged 
to marine water standard without finding high trophic species. Salinity at the gate showed 0.26 ± 0.18 ppt, 
while the estuary reached 29.5 ± 0.004 ppt.  
Keywords : Phytoplankton, Zooplankton, Welu River, Estuary, Water quality 
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บทน า 
แม่น า้ เวฬุ เ ป็นแม่น า้ที่ ไหลผ่านระหว่างจันทบุ รีและตราด จัด เ ป็นแหล่งน า้ ผิวดินประเภทที่  2  

(ราชกิจจานเุบกษา, 2537ก) สามารถใช้ประโยชน์เพื่ออปุโภค บริโภค รับน า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภท การประมง 
และยงัเป็นบริเวณเพื่ออนรัุกษ์สตัว์น า้จึงควรมีคณุภาพน า้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแหลง่น า้ นอกจากนีบ้ริเวณ
ปากแม่น า้เวฬเุป็นพืน้ที่ชุ่มน า้ที่ส าคญัระดบันานาชาติ (ส านกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม , 2542) การศึกษา
แพลงก์ตอนในแมน่ า้เวฬพุบวา่ มีการรายงานคอ่นข้างจ ากดั ข้อมลูความหลากชนิดมีเพียงการศกึษาโดย พิมพ์วลกัษณ์ 
(2546) ศึกษาแพลงก์ตอนพืชที่ปากแม่น า้เวฬุ รายงานการพบทัง้สิน้ 152 ชนิด โดยกลุ่มไดอะตอมคิดเป็นร้อยละสงู
ที่สดุคือ 48.57 ชนิดเด่นได้แก่ Cycotella spp., Navicula spp. และ Nitzschia spp. ไม่พบรายงานการศึกษา 
แพลงก์ตอนสตัว์  

เนื่องจากบริเวณตัง้แต่ปากแม่น า้เวฬมุีการขยายพืน้ที่ของชุมชนซึ่งเป็นการรุกล า้พืน้ที่ชุ่มน า้ มีสิ่ งก่อสร้างที่
ขวางกัน้เส้นทางน า้ จึงเป็นการรบกวนท าลายที่อยู่อาศยัของสิ่งมีชีวิต รวมทัง้ของเสียจากกิจกรรม เช่น น า้ทิง้ ขยะ  
มูลฝอย ตวัอย่างจากการศึกษาของ พวัลย์ (2546) แสดงให้เห็นว่าชุมชนที่อยู่บริเวณแม่น า้เวฬุปล่อยของเสียจาก
กิจกรรมสง่ผลเกิดการเปลี่ยนแปลงคณุภาพน า้ ศึกษาโดยการตรวจวดัคณุภาพน า้ในดินตะกอนในแม่น า้เวฬ ุพบการ
แพร่กระจายของสารอินทรีย์ระดับสูงใกล้แหล่งชุมชน และคลองสาขาอื่นๆ รวมทัง้แอมโมเนีย-ไนโตรเจนพบการ
แพร่กระจายตลอดทัง้ปีอยู่ในช่วง 75.65-1,508.93 µM โดยการแพร่กระจายเร่ิมจากบริเวณใกล้ฝ่ัง และบริเวณปาก
คลองสาขาแล้วแพร่กระจายสูล่ าน า้และเคลือ่นย้ายสูป่ากอา่ว การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์สามารถ
บ่งชีถ้ึงคุณภาพของแหล่งน า้ ความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งน า้ สภาวะของธาตอุาหารในน า้ รวมถึงการเป็นดชันีการ
ปนเปื้อนของสารพิษ เนื่องจากเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในแหล่งน า้ แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์จะ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เช่น บางชนิดสญูหายไป บางชนิดเข้ามาแทนที่ หรือมีปริมาณเพิ่มขึน้ -ลดลง สาเหตุที่การ
ตอบสนองของแพลงก์ตอนเกิดขึน้อย่างรวดเร็วเนื่องจากแพลงก์ตอนมีวงชีวิตสัน้และเพิ่ม จ านวนได้อย่างรวดเร็ว 
(Parmar, Rawtani and Agrawal, 2016)  

ดงันัน้การศกึษาชนิดและสดัสว่นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ที่บริเวณประตกูัน้น า้และปากแมน่ า้ 
ซึ่งได้รับผลจากการขยายตวัของชุมชนแตกต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการเฝ้าระวงั สามารถบ่งชีถ้ึงการ
เปลีย่นแปลงในแหลง่น า้ น าไปสูก่ารจดัการตอ่ไป 

 

วิธีการ 
การศกึษาคณุภาพของแหลง่น า้ 
 ศกึษาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ การน าไฟฟ้า ความเป็นกรด-ดา่ง และความเค็ม ด้วยเคร่ืองมือ WTW 
Multi 340 I ที่บริเวณประตกูัน้น า้ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด และบริเวณปากแม่น า้ซึ่ง
อยู่ในหมู่บ้านท่าสอน อ.ขลงุ จ.จนัทบรีุ โดยวดัแต่ละพารามิเตอร์ที่ประตกูัน้น า้และปากแม่น า้บริเวณละ 3 ซ า้ ได้แก่ 
หน้าประตกูัน้น า้ (1.1) หลงัประตกูัน้น า้ (1.2, 1.3) บริเวณปากแมน่ า้ (2.1, 2.2, 2.3) (ภาพที่ 1) โดยในวนัเก็บตวัอย่าง 
28 มกราคม 2560 มีช่วงเวลาน า้ขึน้สงูสดุที่เวลา 11.50 น. สงู 3.56 เมตร และน า้ลดต ่าสดุที่เวลา 23.23 น. 1.99 เมตร 
(เว็บไซด์กรมเจ้าทา่ เข้าถึงข้อมลูเมื่อ 6 เมษายน 2561)  

mailto:noonrachada@gmail.com
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การศกึษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ 
 เก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนจากบริเวณประตกูัน้น า้และปากแม่น า้บริเวณละ 3 ซ า้ บริเวณประตูกัน้น า้ ได้แก่ 
1.1, 1.2, 1.3 บริเวณปากแมน่ า้ ได้แก่ 2.1, 2.2 และ 2.3 (ภาพท่ี 1) ด้วยถงุเก็บแพลงก์ตอนความถ่ีตาข่าย 20 และ 55 
ไมโครเมตร ส าหรับเก็บแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ตามล าดบั การเก็บตวัอย่างเชิงปริมาณใช้กระบอกเก็บ
ตวัอยา่งน า้ (ruttner sampler) เก็บท่ีระดบัความลกึ 50 เซนติเมตร โดยปริมาตรน า้ที่ผา่นการกรองสูต่าขา่ยคือ 50 ลิตร
ทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รักษาสภาพแพลงก์ตอนด้วยสารละลายฟอร์มลัดีไฮด์ความเข้มข้นสดุท้าย 4% น าไป
จ าแนกชนิด นบัจ านวนเซลล์ ถ่ายรูปด้วยกล้องสเตอรีโอ Olympus รุ่น SZX7 กล้องจุลทรรศน์สองตา Olympus CX1 
จ าแนกแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ตามเอกสารดงันี ้ละออศรี (2545); ลดัดา (2542); ยวุดี (2548); Maiphae 
(2014) 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงต าแหนง่เก็บตวัอยา่ง ที่มา: Google earth 
 A: ประตกูัน้น า้และปากแมน่ า้  B: ต าแหนง่เก็บตวัอยา่งที่ประตกูัน้น า้ 
 C: ต าแหนง่เก็บตวัอยา่งที่บริเวณปากแมน่ า้  

 

ผลและอภปิราย 
คณุภาพของแหลง่น า้ 
 ผลการตรวจวดัคณุภาพน า้เบือ้งต้นบริเวณประตกูัน้น า้และปากแม่น า้ดงัตารางที่ 1 จากการก าหนดประเภท
ของแหล่งน า้ในแม่น า้เวฬุให้เป็นแหล่งน า้ผิวดินประเภทที่ 2 (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , 2537ก) เมื่อ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานคณุภาพน า้ผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่งก าหนดค่าความเป็นกรด-ด่างคือ 5-9 ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน า้ไม่น้อยกว่า 6 mg/L (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2537ข) พบว่าคณุภาพน า้บริเวณประตกูัน้น า้
เป็นน า้จืด มีค่าความเป็นกรด-ด่างตามเกณฑ์ สว่นปริมาณออกซิเจนมีค่าต ่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย ส่วนคุณภาพน า้ที่
บริเวณปากแม่น า้โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของส านกัจดัการคุณภาพน า้ กรมควบคมุมลพิษ. (2560) ซึ่งก าหนดค่า
มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล ได้แก่ คา่ความเป็นกรด-ดา่งอยูใ่นช่วง 7.0-8.5 และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ไมน้่อย
กว่า 4 mg/L พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้และความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าการน าไฟฟ้าที่

A 

B 

C 

ประตูกัน้น า้ 

ปากแม่น า้ 
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บริเวณปากแมน่ า้มีคา่สงูกว่าประตกูัน้น า้ เนื่องจากบริเวณปากแม่น า้มีการสะสมของตะกอน แร่ธาตตุ่าง ๆ ถกูพดัพา
มาสะสม 
ตารางที่ 1 คณุภาพน า้บริเวณประตกูัน้น า้และบริเวณปากแมน่ า้เวฬ ุ

พารามิเตอร์ ประตูกัน้น า้ ปากแม่น า้ 
ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ (mg/L) 5.78 ± 0.86 6.85 ± 0.40 

การน าไฟฟ้า (µs.cm-1) 708 ± 137.46 47,299.6 ± 301.42 
ความเป็นกรด-ดา่ง 7.37 ± 0.11 6.86 ± 0.24 
อณุหภมูิ (๐C) 27.6 ± 0.47 27.16 ± 0.16 
ความเค็ม (ppt) 0.26 ± 0.18 29.5 ± 0.04 

 

แพลงก์ตอนพืช 
พบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 3 ดิวิชัน่ 6 คลาส (ตารางที่ 2) สดัส่วนของแพลงก์ตอนที่พบบริเวณประตูกัน้น า้

และปากแม่น า้ดงัภาพที่ 2 ที่บริเวณประตูกัน้น า้พบไดโนแฟลกเจลเลตสกุล Protoperidinium มีสดัส่วนมากที่สดุ 
(43.73%) ตามด้วยกลุม่เดสมิด (32.59%) ส่วนบริเวณปากแม่น า้พบไดอะตอมสกุล Odontella มีสดัสว่นมากที่สดุ 
(93.54%) 

 
 

ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์ของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์บริเวณประตกูัน้น า้และปากแมน่ า้เวฬุ
 

บริเวณประตูกัน้น า้พบ Protoperidinium มีความหนาแน่นสงูสอดคล้องกับรายงานของ สมภพ (2554) ที่
ศึกษาแพลงก์ตอนรอบเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบ Protoperidinium เป็นสกุลเด่นที่มีความหนาแน่นสงู ในขณะที่ 
วิชญา และคณะ (2557) พบ Protoperidinium จ านวนไม่มาก จากสถานีเก็บตวัอย่างในแม่น า้บางปะกง อ าเภอเมือง 
และอ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีมีค่าความเค็มน า้เพียง 0.1 psu จากข้อมลูท าให้ทราบว่า Protoperidinium 
เจริญได้ทัง้ในน า้ทะเลและน า้จืด แต่พบหนาแน่นในน า้ทะเล นอกจากนี บ้ริเวณประตูกัน้น า้ยงัพบเดสมิดที่มีความ
หนาแน่นรองจาก Protoperidinium ซึ่งเดสมิดสามารถใช้เป็นดัชนีชีว้ ัดคุณภาพน า้ค่อนข้างดี มีสารอาหารน้อย 
(oligotrophic) ตามรายงานของยวุดี (2548) ในขณะทีป่ากแม่น า้เวฬุพบความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชน า้เค็ม
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อย่างชดัเจน ได้แก่ Odontella sp., Coscinodiscus sp. และ Podolampas sp. พบการสะพร่ังของ Odontella sp. 
(93.54%) เมื่อเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ Gomaz and Souissi (2010) รายงานสาเหตกุารสะพร่ังของ Odontella 
เนื่องจากอุณหภูมิน า้ทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ซึ่งแพลงก์ตอนชนิดดงักล่าวเจริญได้ดีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง  
ก่อนเข้าสูฤ่ดหูนาว สอดคล้องกบัระยะเวลาเก็บน า้ตวัอยา่งในพืน้ท่ีวิจยัที่อยูใ่นช่วงฤดหูนาว (อณุหภมูิน า้ทะเล 27.16 ± 

0.16 °C) งานวิจยัของ Senthil et al. (2016) กลา่ววา่ Odontella สะพร่ังได้ด้วยปัจจยัที่เหมาะสม ได้แก่ อณุหภมูิช่วง 
18-25 °C และความเค็ม 27-35 ppt ซึ่งสอดคล้องกบัค่าความเค็มของตวัอย่างน า้ในงานวิจยันี ้(29.5 ppt) อย่างไร 
ก็ตามงานวิจยัของ Senthil et al. (2016) พบวา่การสะพร่ังของ Odontella จะมีผลยบัยัง้การเจริญของแพลงก์ตอนพืช
ชนิดอื่น ดงันัน้ ผลการศกึษานีจ้ึงพบแพลงก์ตอนกลุม่อื่นน้อยมาก ทัง้นี ้Odontella ใช้เป็นอาหารเพาะเลีย้งแพลงก์ตอน
สตัว์ในอตุสาหกรรมเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในอินเดีย 

 
 
 
 

    Protoperidinium sp.      Cosmarium contractum         Desmidium sp.                Odontella sp. 
ภาพที่ 3 ตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชที่พบในแมน่ า้เวฬ ุ
 
แพลงก์ตอนสตัว์ 
 พบแพลงก์ตอน 4 กลุม่ ได้แก่ โรติเฟอร์ คลาโดเซอรา โคพีพอด และตวัอ่อนสตัว์น า้  สดัสว่นของแพลงก์ตอน
ทัง้ 4 กลุม่ ที่พบบริเวณประตกูัน้น า้และปากแม่น า้ดงัภาพที่ 2 โดยที่บริเวณประตกูัน้น า้พบตวัอ่อนโคพีพอดมีสดัสว่น
มากที่สดุ (62.42%) ตามด้วยโรติเฟอร์ (32.97%) สว่นบริเวณปากแน่น า้ พบว่าตวัอ่อนโคพีพอด มีสดัสว่นมากที่สดุ 
(65.37%) ตามด้วยตวัออ่นสตัว์น า้ (27.21%)  

โรติเฟอร์พบ 14 ชนิด 9 สกลุ (ตารางที่ 3) Keratella cochlearis มีสดัสว่นสงูที่สดุในกลุม่โรติเฟอร์ทัง้บริเวณ
ประตูกัน้น า้และปากแม่น า้ โรติเฟอร์ชนิดอาศยัในน า้จืดที่พบบริเวณปากแม่น า้ซึ่งมีค่าความเค็ม 29.5 ppt ได้แก่ 
Keratella cochlearis, K. tropica และ Filinia comasecla สว่น Ascomorpha ecaudis เป็น marine species 
(O'Reilly, 2001) โรติเฟอร์ที่พบบางชนิดเป็นดัชนีบ่งบอกแหล่งน า้ที่มีธาตุอาหารสูง ได้แก่ วงศ์ Brachionidae 
(Sladecek, 1983) Brachionus angularis Keratella cochlearis (ภาพที่ 5) Filinia longiseta (Gutkowska et al, 
2013) แตจ่ านวนที่พบในแตล่ะชนิดอยูใ่นระดบัต ่า  

ตวัออ่นโคพีพอดพบมากที่สดุทัง้บริเวณประตกูัน้น า้และปากแมน่ า้ ตวัเต็มวยัพบเพียงตวัเดียวเป็นคาลานอย์ 
โคพีพอดน า้จืด Neodiaptomus yangseikiangensis ซึ่งพบที่บริเวณประตูกัน้น า้ การพบตวัอ่อนโคพีพอดมากกว่า
แพลงก์ตอนสตัว์ชนิดอื่น ๆ อาจเนื่องจากโคพีพอดกินแพลงก์ตอนพืชได้หลายชนิด รวมทัง้ซากพืชและเศษอินทรีย์ การ
มีจ านวนโคพีพอดมากมกัเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วหลงัจากแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียเพิ่มจ านวนขึน้ (Kobayashi et al., 
2008) 
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ตารางที่ 2 แพลงก์ตอนพชืที่พบบริเวณประตกูัน้น า้และบริเวณปากแมน่ า้เวฬ ุ
Class ประตูกัน้น า้ ปากแม่น า้ 

Cyanophyceae   
Chroococcus limneticus Lemmermann, 1898   
Oscillatoria sp.   
Chlorophyceae   
Cosmarium contractum O. Kirchner, 1878   
Dictyosphaerium pulchellum H.C. Wood, 1873   
Desmidium sp. C. Agardh ex Ralfs, 1848   
Eudorina elegans Ehrenberg, 1832   
Pediastrum duplex  Meyen, 1829   
Staurastrum freemanii West & G.S. West   
Staurastrum longibrachiatum West & G.S. West, 1905   

Euglenophyceae   
Euglena acus (O.F. Müller) Ehrenberg, 1830   
Euglena caudata E.F.W. Hübner,1886   
Phacus ranula Pochmann, 1942   
Chrysophyceae   
Dinobryon sertularia Ehrenberg, 1834   
Bacillariophyceae   
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen, 1979   
Coscinodiscus sp.   

Nitzschia sp.   
Odontella sp.   

Pleurosigma sp   

Surirella sp.   
Dinophyceae   
Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède & Lachmann, 1859   
Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin, 1841   
Podolampas F. Stein, 1883.   

Protoperidinium sp.   
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Keratella cochlearis 

 
Brachionus angularis 

 
Keratella tropica 

ภาพที่ 4 ตวัอยา่งของโรติเฟอร์และคลาโดเซอราที่พบในแมน่ า้เวฬุ 
 
คลาโดเซอราพบ 4 ชนิดบริเวณประตกูัน้น า้และไม่พบที่บริเวณปากแม่น า้ (ตารางที่ 3) โดยทัง้หมดที่พบเป็น

ชนิดที่อาศัยในน า้จืด Bosminopsis deitersi มีสดัส่วนสูงที่สุดในกลุ่มคลาโดเซอรา โดยทั่วไปมักพบพร้อมกับ 
Bosmina meridionalis และมีจ านวนตวัที่มากกว่าอาศยัในน า้ที่มีค่าความเค็มในช่วง 0-1 ppt เช่นเดียวกบั Moina 
micrura ซึ่งสอดคล้องกับการวดัความเค็มของบริเวณประตนู า้ที่มีค่า 0.26 ± 0.18 ppt จีนสัที่อาศยัในน า้กร่อยและ
น า้เค็มซึง่ไมพ่บในการศกึษานี ้เช่น Podon, Evadne, Penilia (Suther et al, 2018) ไมพ่บชนิดที่เป็นดชันีบง่บอกภาวะ
ธาตอุาหารสงู 
บทสรุป 

1. ที่บริเวณประตกูัน้น า้พบเดสมิดซึ่งเป็นดชันีชีว้ดัคณุภาพน า้ค่อนข้างดี มีสารอาหารน้อย (oligotrophic) จึง
สมัพนัธ์กับการวดัคุณภาพน า้ที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน า้ผิวดินประเภท 2 ส่วนปากแม่น า้ถึงแม้ว่าจะพบการ
สะพร่ังของ Odontella sp. คา่คณุภาพน า้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานน า้ทะเล และไม่พบแพลงก์ตอนที่เป็นดชันีสารอาหาร
สงู 

2. ตวัออ่นโคพีพอดเป็นแพลงก์ตอนสตัว์ชนิดเดน่ทัง้บริเวณประตูกัน้น า้และปากแม่น า้ เนื่องจากอาหารที่มีมาก
ในแหล่งน า้ ดังเช่น Odontella sp. ซึ่งสะพร่ังที่ปากแม่น า้ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน า้ ทัง้นีต้ัวอ่อน  
โคพีพอดเป็นองค์ประกอบระดบัต้นในห่วงโซ่อาหารคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืช และเป็นอาหารของสตัว์น า้
ต่างๆ นอกจากนีโ้รติเฟอร์น า้จืด Keratella cochlearis, K. tropica และ Filinia comasecla พบที่ปากแม่น า้สามารถ
ปรับตวัอาศยัในน า้เค็มได้ (29.5 ppt) 

3. ชนิดและจ านวนตวัของแพลงก์ตอนที่พบมีน้อย พบโรติเฟอร์น า้เค็มเพียงชนิดเดียว อาจเนื่องจากเป็นการเก็บ
ตวัอย่างเพียงครัง้เดียว และการเก็บเชิงคุณภาพท าได้ไม่มากเท่าที่ควร ปริมาณน า้ที่ผ่านตาข่ายลากแพลงก์ตอน
โดยทัว่ไปควรมากกวา่ 50 ลติร ดงันัน้ ผลจากการศึกษาครัง้นี ้อาจเป็นตวัแทนได้เพียงบางสว่นของข้อมลูทัง้หมดจาก
แมน่ า้เวฬ ุ
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ตารางที่ 3 แพลงก์ตอนสตัว์ที่พบในบริเวณประตกูัน้น า้และบริเวณปากแมน่ า้ 
Rotifer ประตูกัน้น า้ ปากแม่น า้ 

Ascomorpha ecaudis* Perty, 1850   

Brachionus angularis *  **Gosse, 1851  - 
B. donneri  Brehm, 1951  - 
B. falcatus * Zacharias, 1898  - 
Filinia camasecla  Myers, 1938   

Filinia longiseta *  ** (Ehrenberg, 1834)  - 
Keratella cochlearis *  ** (Gosse, 1851)   

K. tropica (Apstein, 1907)    

Lecane quadridentata  (Ehrenberg, 1830)   - 
Plationus patulus (Müller, 1786)  - 
Polyarthra vulgaris *Carlin, 1943  - 
Trichocerca longiseta Schrank, 1802  - 
Tr. ruttneri * Donner, 1953  - 
Cladoceran   
Bosmina meridionalis Sars, 1904  - 
Bosminopsis deitersi Richard, 1895  - 
Ceriodaphnia cornulata Sars, 1885  - 
Diaphanosoma excicum (Sars)  - 
Moina micrura Kurz, 1874  - 
Copepod   
Copepod larva   

Neodiaptomus yangtsekiangensis Mashiko, 1951  - 
* = brackish rotifer Sarma and Nandin (2000) ** = high trophic level rotifer Gutkowska et al. (2013) 
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ชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส  
Species and distribution of seagrass in Narathiwat Province 

 

สภุาพร องสารา*, สนัติ นิลวตัน์, จตรุงค์ แย้มศิริ, ถนอมพงศ์ บวับรรจง, ณรงค์ สอเหรบ, ชวนนท์ กลัยา  
อรุณ นุ้ยไฉน และ ชาญชยั พลูสวสัดิ ์

Supaphon Aongsara*, Santi Ninwat, Jaturong Yamsiri, Narong Soreb, Chawanon Kalaya,  
Arun Nuichanai and Chanchai Poonsawat 

ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 

บทคดัย่อ 
ส ารวจชนิด การแพร่กระจาย และร้อยละการปกคลมุของหญ้าทะเลบริเวณจังหวดันราธิวาส ด้วยวิธี Line 

Transect-Spot check โดยออกส ารวจ 12 สถานี จ านวน 2 ครัง้ ในเดือนธนัวาคม 2558 (ฤดฝูน) และเดือนพฤษภาคม 
2559 (ฤดูร้อน) พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ Halodule pinifolia และ Halophilla beccarii โดยส ารวจพบหญ้าทะเล
ดงักลา่ว 9 สถานี ได้แก่ บ้านภทัรภกัดี ตลาดเจ๊ะเห เกาะมะปิง บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ คลองตากใบ บ้าน
ศาลาใหม ่บ้านบางมะนาว และบ้านชาวประมงพฒันา หญ้าทะเลท่ีส ารวจพบในจงัหวดันราธิวาสทัง้หมด 9 สถานี โดย
ภาพรวมมีสถานภาพสมบรูณ์ปานกลาง (moderately) โดยมีแหลง่หญ้าทะเลหลกั 2 แหลง่ใหญ่คือ เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ 
และบ้านปลูาเจ๊ะมดูอ ท่ีพบมีพืน้การแพร่กระจายสงูทัง้สองฤด ูและพบวา่ คา่ร้อยละการปกคลมุสว่นใหญ่ในช่วงฤดฝูน 
(เดือนธนัวาคม) มีคา่สงูกวา่ในช่วงฤดรู้อน (เดือนพฤษภาคม) 

 

ค าส าคัญ : การส ารวจ, หญ้าทะเล, จงัหวดันราธิวาส 
 

Abstract 
Species, distribution and coverage of seagrass in Narathiwat Province by Line Transect-Spot 

check were carried out in 12 station 2 times in December 2015 (rainy season) and May 2016 (hot season). 
Only 2 species were found in study site; H. pinifolia and H. beccarii. It was found in 9 stations in 
Narathiwat Province i.e. Phattharapakdee, Talad-Chehe, Koh Maping, Ban Pulachemudor, Koh 
Pulachemudor, Klong Takbai, Salamai, Bang manow, and Chaopramongpatthana. Status of seagrass in 
Narathiwat Province is moderate. There are 2 main by area of seagrass beds i.e. Koh Pulachemudor and 
Ban Pulachemudor. Seagrass in Narathiwat Province has spread and high density in the rainy season than 
the hot season. 

 

Keywords : Survey, Seagrass, Narathiwat 
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บทน า 
 หญ้าทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความส าคญัต่อระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล เป็นทัง้แหลง่อาหาร แหลง่วางไข่ แหล่ง
อนบุาลตวัอ่อน และแหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัว์น า้ ในน่านน า้ไทย พบหญ้าทะเล 13 ชนิดพนัธุ์ ตามแนวชายฝ่ังทะเลใน
พืน้ท่ี 17 จงัหวดั ซึง่สามารถแบง่ตามลกัษณะของใบได้ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ที่มีใบแบนยาว หรือใบกลมยาว ได้แก่ 
หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม (H. pinifolia) หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides)  
หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้าชะเงาใบมน 
(Cymodocea rotundata) หญ้าต้นหอมทะเล (Syringodium isoetifolium) และหญ้าตะกานน า้เค็ม (Ruppia 
maritima) กลุม่ที่มีใบแบนสัน้รูปรี ได้แก่ หญ้าใบมะกรูดหรือหญ้าเงา (Halophila ovalis) หญ้าเงาใส (H. decipiens) 
หญ้าเงาใบเล็ก (H. minor) หญ้าเงาใบใหญ่ (H. major) และหญ้าเงาแคระ (H. beccarii) ส าหรับหญ้าทะเลทางฝ่ัง 
อนัดามนั พบวา่มีอยู ่12 ชนิด ไมพ่บหญ้าตะกานน า้เค็ม (Ruppia maritima) และหญ้าทะเลทางฝ่ังอา่วไทย พบวา่มีอยู ่
12 ชนิด ไมพ่บหญ้าเงาใบใหญ่ (H. major) (คมัภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของไทย, 2556) 
 นพรัตน์ และคณะ (2539) ได้ท าการส ารวจแหลง่หญ้าทะเลบริเวณอา่วมะนาว และคลองตากใบ ซึง่เป็นแหลง่
หญ้าทะเลขนาดเล็ก พบหญ้าทะเลทัง้สิน้  2 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบแคบ (H. uninervis) และหญ้าใบพาย  
(H. beccarii) โดยบริเวณอ่าวมะนาว ต าบลกะรุวอเหนือ พบหญ้าทะเลเพียง 1 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบแคบ  
(H. uninervis) มีค่าร้อยละปกคลมุพืน้ที่ประมาณ 39 สว่นพืน้ที่บริเวณคลองตากใบ ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ 
พบหญ้าทะเลทัง้หมด 2 ชนิด คือ หญ้าชะเงาใบแคบ (H. uninervis) และหญ้าใบพาย (H. beccarii) มีพืน้ที่ปกคลมุ
ของหญ้าทะเลประมาณร้อยละ 39  
 ปัจจุบนัสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมตา่งๆ และการพฒันาชายฝ่ังทะเล เช่นเดียวกบัป่าชายเลนและแนวปะการัง การส ารวจและติดตามสถานภาพ
แหลง่หญ้าทะเลจึงมีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิง่ การส ารวจเพื่อทราบชนิด การแพร่กระจายและสถานภาพของหญ้าทะเล 
รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปกคลมุตามฤดกูาลของหญ้าทะเลในพืน้ที่คลองตากใบและอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส ใน
การนีเ้พื่อน ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน 

 

วิธีการ 
พืน้ท่ีศกึษา 

1. การออกส ารวจก าหนดพืน้ท่ีศกึษาเป็น 12 สถานี ในบริเวณพืน้ท่ีคลองตากใบ 10 สถานี (ภาพท่ี 1) และอา่ว 
มะนาว 2 สถานี (ภาพท่ี 2) ได้แก่  
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ล าดับ สถานี พิกัด ลักษณะพืน้ทะเล 
St.1 บ้านตาบาเล๊ะฮีเล 6°14'47.41" เหนือ 

102°4'58.36" ตะวนัออก 
เป็นทรายละเอียดปนโคลน 
 

St.2 บ้านก าปงเจ๊ะเห 6°14'49.64" เหนือ 
102°4'30.17" ตะวนัออก 

เป็นทรายละเอียดปนโคลน 
 

St.3 บ้านภทัรภกัดี 6°15'22.17" เหนือ 
102°4'.09" ตะวนัออก 

เป็นโคลน 

St.4 ตลาดเจ๊ะเห 6°15'34.70" เหนือ 
102°3'36.09" ตะวนัออก 

เป็นโคลนปนทราย 

St.5 เกาะมะปิง 6°16'16.28" เหนือ 
102°2'48.17" ตะวนัออก 

เป็นทรายปนโคลน 

St.6 บ้านทา่พรุ 6°16'23.99" เหนือ 
102°2'22.76" ตะวนัออก 

เป็นทรายปนโคลน 

St.7 บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ 6°16'41.98" เหนือ 
102°2'7.73" ตะวนัออก 

เป็นทรายปนโคลน 

St.8 เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ 6°17'27.20" เหนือ 
102°0'46.82" ตะวนัออก 

เป็นทรายปนโคลน 

St.9 คลองตากใบ 6°17'37.64" เหนือ 
102°0'25.55" ตะวนัออก 

เป็นทรายปนโคลน 

St.10 บ้านศาลาใหม่ 6°18'1.85" เหนือ 
102°0'6.42" ตะวนัออก 

เป็นโคลนปนทราย 

St.11 บ้านบางมะนาว 6°26'8.10" เหนือ 
101°50'22.19" ตะวนัออก 

เป็นโคลนปนทราย 

St.12 บ้านชาวประมงพฒันา 6°26'22.14" เหนือ 
101°50'3.17" ตะวนัออก 

เป็นทรายปนโคลน 

 

วิธีการเก็บตวัอยา่ง 
1. ออกส ารวจรวบรวมเก็บข้อมูลในคลองตากใบ (ภาพที่ 1) และอ่าวมะนาว (ภาพที่ 2) ทัง้หมด 12 สถานี 

จ านวน 2 ครัง้ คือ เดือน ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นตวัแทนของฤดฝูน และเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นตวัแทนของ 
ฤดรู้อน  

2. การส ารวจจะใช้วธีิการส ารวจแบบ Line transect-Spot check เนื่องจากพืน้ท่ีคลองตากใบและอา่วมะนาว มี
น า้ที่คอ่นข้างขุน่และมีน า้ทว่มแนวหญ้าอยูต่ลอด เมื่อส ารวจพบหญ้าทะเลในแตล่ะสถานี จะท าการส ารวจแนวขอบเขต
ทัง้หมด จึงก าหนดแนววาง line ส ารวจ โดยให้ line ตัง้ฉากกบัแนวฝ่ัง ในแต่ละ line จะห่างกนั 300 เมตร ในการเดิน
ส ารวจ 3 คน (เฉลีย่ 3 ซ า้) คือในแนว line และด้านซ้าย-ขวา ของ line หา่งกนั 50 เมตร ฝ่ังละคน เดินส ารวจโดยใช้มือ
สมัผสั และประเมินคา่ร้อยละการปกคลมุทกุๆ 50 เมตร จนสิน้สดุแนวหญ้าทะเล  
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3. การส ารวจร้อยละการปกคลมุ ใช้ quadrat ซึ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ด าเนินตาม
วิธีการของ English et al., (1997) และตรวจวดัคณุภาพน า้ทัว่ไป ได้แก่ ความเค็ม ความลกึ พีเอช DO ความโปร่งแสง 
ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์คุณภาพน า้ภาคสนาม YSI 556 การตรวจสอบและแยกชนิดตวัอย่างของหญ้าทะเล สมบตัิและ
คณะ (2549) เป็นหลกัในการจ าแนก 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงสถานจีดุเก็บตวัอยา่งในการส ารวจหญ้าทะเลบริเวณคลองตากใบ จ.นราธิวาส 
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ภาพที่ 2 แผนท่ีแสดงสถานจีดุเก็บตวัอยา่งในการส ารวจหญ้าทะเลบริเวณอา่วมะนาว จ.นราธิวาส 
 

การวเิคราะห์ข้อมลู 
การค านวณหาพืน้ท่ีการแพร่กระจายจะค านวณโดยการ digitize พืน้ที่ปิดล้อมจากจุดพิกดัของ line ที่ส ารวจ

พบหญ้าทะเล ใน GPS โดยใช้โปรแกรม Arc GIS ในการสร้างพืน้ท่ีปิดล้อมและค านวณพืน้ท่ี 
การประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จัดแบ่งระดับความสมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดบั โดยใช้เกณฑ์ของ

สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน (2558) ดงันีค้ือ 
- สมบรูณ์ดีมาก (very good)     หมายถึง มีการปกคลมุของหญ้าทะเลมากกวา่ร้อยละ 75    
- สมบรูณ์ดี  (good)                หมายถึง มีการปกคลมุของหญ้าทะเลร้อยละ 51-75    
- สมบรูณ์ปานกลาง (moderately)       หมายถึง มีการปกคลมุของหญ้าทะเลร้อยละ 26-50    
- สมบรูณ์เลก็น้อยตามธรรมชาติ (nature)  หมายถึง มีการปกคลมุของหญ้าทะเลน้อยกวา่ร้อยละ 25 
- เสือ่มโทรมเพราะถกูรบกวน (degraded)  หมายถึง มีการปกคลมุของหญ้าทะเลน้อยกวา่ร้อยละ 25 

เพราะถกูรบกวนจากกิจกรรมของมนษุย์ 
เมื่อด าเนินการส ารวจและประเมินสถานภาพในแต่พืน้ที่แล้ว จึงสรุปข้อมลูเป็นรายสถานี จากนัน้จึงท าการ

เปรียบเทียบข้อมลูสถานภาพระหว่าง 2 ฤดกูาล ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร โดยแยกออกเป็น 3 กรณี คือ 
สมบรูณ์ขึน้ เสือ่มโทรมลง และไมเ่ปลีย่นแปลง 
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ผลการศึกษา 
1. ชนิด การแพร่กระจาย ร้อยละการปกคลมุ 

 จากการส ารวจหญ้าทะเลในพืน้ที่ทะเลสาบสงขลาทัง้หมด 12 สถานี ในบริเวณพืน้ที่คลองตากใบ 10 สถานี 
(ภาพที่ 3) ได้แก่ บ้านตาบาเล๊ะฮีเล บ้านก าปงเจ๊ะเห บ้านภัทรภักดี ตลาดเจ๊ะเห เกาะมะปิง บ้านท่าพรุ บ้าน  
ปลูาเจ๊ะมูดอ เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ คลองตากใบ และบ้านศาลาใหม่ บริเวณพืน้ที่อ่าวมะนาว 2 สถานี (ภาพที่ 4) ได้แก่ 
บ้านบางมะนาว และบ้านชาวประมงพฒันา 
 

 
  
ภาพที่ 3 การแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณคลองตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
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ภาพที่ 4 การแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณคลองตากใบ จงัหวดันราธิวาส 
 

ส ารวจพบหญ้าทะเลเพียง 9 สถานี คือ บ้านภัทรภักดี ตลาดเจ๊ะเห เกาะมะปิง บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ เกาะ  
ปลูาเจ๊ะมดูอ คลองตากใบ บ้านศาลาใหม่ บ้านบางมะนาว และบ้านชาวประมงพฒันา ชนิดหญ้าทะเลที่พบมี 2 ชนิด 
คือ หญ้าใบพายหรือหญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) หญ้ากยุช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) การปกคลมุของหญ้า
ทะเลมีค่าร้อยละ 34 ลกัษณะพืน้ดินที่พบหญ้าทะเลแพร่กระจายเป็นแหล่งใหญ่ เป็นทรายปนโคลน ได้แก่ เกาะ  
ปลูาเจ๊ะมดูอ บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ คลองตากใบ และบ้านภทัรภกัดี จากพืน้ที่ศึกษาทัง้หมดพบหญ้ากุยช่ายเข็มเพียงชนิด
เดียว 5 สถานี และพบหญ้าใบพายเพียงชนิดเดียว 1 สถานี สว่นท่ีอยูร่วมกนั 2 ชนิดมี 3 สถานี โดยในภาพรวมสดัสว่น
ของหญ้ากยุช่ายเข็มมีมากกวา่หญ้าใบพาย 

เมื่อพิจารณาพืน้ที่การแพร่กระจาย และร้อยละการปกคลมุของหญ้าทะเลแต่ละสถานี เปรียบเทียบกัน 2 
ฤดกูาล พบวา่ มีรูปแบบการเปลีย่นแปลง 3 แบบ (ตารางที่ 1) คือ  

1. พืน้ที่และค่าร้อยละการปกคลุม มีความเปลี่ยนแปลงในระหว่าง 2 ฤดูกาล ค่อนข้างน้อย ได้แก่ เกาะ  
ปลูาเจ๊ะมดูอ บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ บ้านภทัรภกัดี บ้านศาลาใหม ่และเกาะมะปิง  

2. พืน้ที่และค่าร้อยละการปกคลมุ เปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงจากฤดูฝนถึงฤดูแล้งประมาณร้อยละ 50 
ได้แก่ ตลาดเจ๊ะเห เนื่องจากสถานีดงักลา่วมีคา่ความลกึต ่ามาก ทัง้สองฤดอูยูใ่นช่วง 0.3-0.6 เมตร 

3. พืน้ที่และค่าร้อยละการปกคลมุ เปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึน้จากฤดูฝนถึงฤดแูล้งประมาณร้อยละ 50 
ได้แก่ คลองตากใบ และบ้านบางมะนาว เนื่องจากคา่ความลกึเปลีย่นแปลงในทางเพิ่มขึน้เช่นกนั 
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ตารางที่ 1 พืน้ท่ีการแพร่กระจาย ร้อยละการปกคลมุ และสถานภาพของแตล่ะสถานีเปรียบเทียบระหวา่ง 2 ฤด ู 
 

สถานี 
 

ชนิด 
พืน้ที่การ

แพร่กระจาย (ไร่) 
ร้อยละ            

การปกคลุม 
สถานภาพ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

1. บ้านภทัรภกัดี H. pinifolia  
H. beccarii 

27.57 11.10 30.4 
26.5 

44.58 
0 

สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

2. ตลาดเจ๊ะเห H. beccarii 3.03 1.25 20 5 สมบรูณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

เสื่อมโทรมเพราะ
ถกูรบกวน   

3. เกาะมะปิง H. pinifolia  
H. beccarii 

0.93 1.75 0 
1.67 

5 
5 

สมบรูณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

สมบรูณ์เล็กน้อย
ตามธรรมชาติ 

4. บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ H. pinifolia  
H. beccarii 

52.46 55.45 58.5 
0 

29.8 
13.3 

สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

5. เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ H. pinifolia 74.02 91.68 40.92 34.33 สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

6. คลองตากใบ H. pinifolia 27.71 42.01 38.16 35 สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

สมบรูณ์        
ปานกลาง 

7. บ้านศาลาใหม ่ H. pinifolia 9.55 10.19 80 70 สมบรูณ์ดีมาก สมบรูณ์ด ี

8. บ้านบางมะนาว H. pinifolia 0.46 8.81 16.67 60 สมบรูณ์ด ี สมบรูณ์ด ี

9. บ้านชาวประมง 
    พฒันา 

H. pinifolia 8.44 23.67 27.13 49.13 สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

สมบรูณ์       ปาน
กลาง 

 

พืน้ที่การแพร่กระจายรวมของฤดูฝนประมาณ 204.17 ไร่ และร้อยละการปกคลมุเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 35.85 
สว่นในฤดูแล้งพืน้ที่การแพร่กระจายรวมประมาณ 245.91 ไร่ และร้อยละการปกคลมุเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 22.91 เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่าเกาะปูลาเจ๊ะมูดอ บ้านปูลาเจ๊ะมดูอ และคลองตากใบ เป็นตวัแทนแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณนีเ้นื่องจากมีบริเวณกว้างที่สดุ  

 

2. สถานภาพ 
สถานภาพหญ้าทะเลในสถานีท่ีส ารวจพบหญ้าทะเลทัง้ 9 สถานี พบวา่ 
ฤดูฝน (Rainy season) แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง (moderately) มี

ทัง้หมด 5 สถานี ได้แก่ เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ บ้านภทัรภกัดี คลองตากใบ และบ้านชาวประมงพฒันา 
สมบรูณ์ดีมาก (very good) มี 1 สถานี สมบรูณ์ดี (good) มี 1 สถานี สมบรูณ์เล็กน้อยตามธรรมชาติ (nature) มี 2 
สถาน ี  
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ฤดแูล้ง (Dry season) แหลง่หญ้าทะเลสว่นใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมบรูณ์ปานกลาง (moderately) มีทัง้หมด 
5 สถานี ได้แก่ เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ บ้านภทัรภกัดี คลองตากใบ และบ้านชาวประมงพฒันา สมบรูณ์ดี 
(good) มี 2 สถานี สมบรูณ์เลก็น้อยตามธรรมชาติ (nature) มี 1 สถานี เสื่อมโทรมเพราะถกูรบกวน (degraded) มี 1 
สถาน ี

 

บทสรุปและอภปิราย 
ชนิดหญ้าทะลที่ส ารวจพบมี 2 ชนิด คือ หญ้าใบพายหรือหญ้าเงาแคระ (H. beccarii) และหญ้ากุยช่ายเข็ม 

(H. pinifilia) สอดคล้องกบันพรัตน์ และคณะ (2539) ซึง่รายงานไว้วา่จากการส ารวจบริเวณอา่วไทยตอนลา่ง พบหญ้า
ทะเลชนิดหญ้าเงาแคระ เป็นหญ้าทะเลชนิดหลกั รองลงมาจากหญ้ากยุช่ายทะเล นอกจากนี ้กาญจนภาชน์ และคณะ 
(2534) กลา่ววา่ หญ้าเงาแคระ มีการแพร่กระจายคอ่นข้างสงู พบมากในจงัหวดัทางใต้ของไทย แต่การส ารวจในครัง้นี ้
ของจงัหวดันราธิวาส หญ้าทะเลชนิดเด่นคือ หญ้ากุยช่ายเข็ม มีสดัส่วนมากกว่าหญ้าเงาแคระ พืน้ที่ส ารวจพบหญ้า
กุยช่ายเข็มมีลกัษณะพืน้ดินเป็นทรายปนโคลน แตกต่างกบั Chansang and Poovachiranon (1994) ซึ่งรายงานว่า 
หญ้ากุยช่ายเข็ม ส่วนใหญ่มกัชอบขึน้ในดินทราย และรายงานว่าพบ H. beccarii เป็นพืน้ที่เล็ก ๆ บริเวณเกาะยาว
ใหญ่ และเกาะพระทอง จ.พงังา และบ้านป่าคลอก จ.ภเูก็ต มกัชอบขึน้ในดินทรายปนโคลน หรือยึดเกาะกบัดินโคลน 
และมีความทนทานตอ่ระดบัน า้ที่ลดลงหรือแห้ง  

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัรายงานของ กาญจนภาชน์ และคณะ (2536) ท่ีพบวา่ หญ้ากยุช่ายเข็ม ในบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง พบที่จังหวดัสงขลา บริเวณพืน้ทรายและโคลนปนทราย แตกต่างกับครัง้นีท้ี่พบในพืน้โคลน ทราย
ละเอียดปนโคลน และทรายปนโคลนด้วย ส่วนหญ้าเงาแคระ พบในจงัหวดัสงขลาและปัตตานี บริเวณพืน้โคลนและ
โคลนปนทราย แตกต่างกับครัง้นีท้ี่พบในพืน้โคลนและทรายปนโคลนด้วย และหญ้ากุยช่ ายทะเล พบที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และปัตตานี อธิพงศ์ และคณะ (2559) รายงานว่า บริเวณหาดร็อคการ์เด้นท์ จงัหวดัระยอง พบหญ้า
ทะเล 2 ชนิด คือ หญ้ากยุช่ายเข็มและกยุช่ายทะเล โดยมีหญ้ากยุช่ายเข็มเป็นชนิดหลกั มีค่าร้อยละการปกคลมุ 33.6-
48.3 ค่าความเค็มในบริเวณที่พบคือ 25-32 psu สว่นการศึกษาในครัง้นี ้พบค่าร้อยละการปกคลมุ 34.33-80 ใน
บริเวณที่มีความเค็มในช่วงที่กว้างกวา่ คือ 13-34 psu 
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ตารางที่ 2 คณุภาพน า้ของแหลง่หญ้าทะเลในจงัหวดันราธิวาส เดอืนธนัวาคม 2558 

สถานี 
ชนิดหญ้า   
ที่พบ 

พืน้ที่ 
(ไร่) 

ร้อยละ   
การปกคลุม 

คุณภาพน า้ 
ความ
เค็ม 
(psu) 

อุณหภูมิ 
(˚C) 

ความ
ลึก (m) 

ความ
ขุ่นใส 
(m) 

DO 
(mg/l) 

pH 

1. บ้านภทัรภกัดี H. beccarii 
H. pinifolia 

27.57 28.2 12 27.31 1.1 0.7 4.83 7.35 

2. ตลาดเจ๊ะเห H. beccarii 3.03 20 10 29 0.6 0.55 3.75 7.59 
3. เกาะมะปิง H. beccarii 

H. pinifolia 
0.93 1.27 13 29.41 0.7 0.6 3.65 7.95 

4. บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ H. beccarii 
H. pinifolia 

52.46 30.79 13 27.28 0.4 0.4 5.27 7.79 

5. เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ H. pinifolia 74.02 40.92 13 27.37 0.4 0.4 7.04 6.5 
6. คลองตากใบ H. pinifolia 27.71 38.16 15 29.08 0.4 0.4 5.82 7.83 
7. บ้านศาลาใหม ่ H. pinifolia 9.55 80 15 29.73 0.8 0.8 4.93 7.81 
8. บ้านบางมะนาว H. pinifolia 0.46 16.67 5 28.44 0.4 0.3 6.63 8.14 
9. บ้านชาวประมง  
    พฒันา 

H. pinifolia 8.44 27.13 3 28.36 0.5 0.5 4.64 7.91 

 

ตารางที่ 3 คณุภาพน า้ของแหลง่หญ้าทะเลในจงัหวดันราธิวาส เดอืนพฤษภาคม 2559 

สถานี 
ชนิดหญ้า 
ที่พบ 

พืน้ที่ 
(ไร่) 

ร้อยละ
การปก
คลุม 

คุณภาพน า้ 
ความ
เค็ม 
(psu) 

อุณหภูมิ 
(˚C) 

ความ
ลึก (m) 

ความ
ขุ่นใส 
(m) 

DO 
(mg/l) 

pH 

1. บ้านภทัรภกัดี H. beccarii 
H. pinifolia 

11.10 44.58 30 31.19 0.3 0.3 4.75 7.94 

2. ตลาดเจ๊ะเห H. beccarii 1.25 5 26 32.24 0.3 0.2 4.51 7.89 
3. เกาะมะปิง H. beccarii 

H. pinifolia 
1.75 10 30 32.31 1.4 0.45 5.07 6 

4. บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ H. beccarii 
H. pinifolia 

55.45 43.15 32 30.91 0.6 0.55 4.9 7.91 

5. เกาะปลูาเจ๊ะมดูอ H. pinifolia 91.68 34.33 33 31.86 0.65 0.55 4.82 8.11 
6. คลองตากใบ H. pinifolia 42.01 35 34 32.13 0.75 0.7 4.63 8.18 
7. บ้านศาลาใหม ่ H. pinifolia 10.19 70 30 32.67 0.65 0.5 6.8 8.22 
8. บ้านบางมะนาว H. pinifolia 8.81 60 30 32.11 0.4 0.4 5.32 7.68 
9. บ้านชาวประมง 
    พฒันา 

H. pinifolia 23.67 49.13 32 31.81 0.6 0.5 5.15 7.6 

 

ผลการส ารวจในครัง้นีจ้ะเห็นวา่หญ้าทะเลในบริเวณคลองตากใบ มีค่าร้อยละการปกคลมุสว่นใหญ่ในช่วง
ฤดูฝน (เดือนธันวาคม) มากกว่าในช่วงฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม) ซึ่งอาจมีผลมาจากอุณหภมูิน า้ที่สงูขึน้ในฤดรู้อน 
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และความลกึของน า้คอ่นข้างลดลงมาก (ตารางที่ 2 และ 3) ได้แก่ บ้านภทัรภกัดี เป็นต้น ในขณะที่บริเวณอ่าวมะนาว
ความลึกค่อนข้างคงที่ ซึ่งอ่าวมะนาวมีพืน้ที่การแพร่กระจายและร้อยละการปกคลมุส่วนใหญ่ในช่วงฤดูร้อน มีค่า
มากกวา่ในช่วงฤดฝูน 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการส ารวจชนิดหญ้าทะเลและคณุภาพน า้ของนพรัตน์ และคณะ (2539) 
 กบัผลการศกึษาในครัง้นี ้ 

การส ารวจ ชนิดหญ้าทะเลที่พบ พืน้ที่แหล่ง  
หญ้าทะเล (ไร่) 

ร้อยละการ
ปกคลุม 

ความเค็มของน า้ 
(psu) 

นพรัตน์ และคณะ (2539) 
 - อา่วมะนาว อ.เมือง 
 - คลองตากใบ อ.ตากใบ 

 
H. uninervis 

H. uninervis, H. beccarii 

 
3.75 
20.62 

 
39 
39 

 
28 
23 

ผลการศกึษาครัง้นี ้(2557) 
  - อา่วมะนาว อ.เมือง 
  - คลองตากใบ อ.ตากใบ 

  
 

H. pinifilia 
H. pinifilia, H. beccarii  

 
 

8.81 
27.57 

 
 

38.34 
42.4, 14.8 

 
 

5, 30 
12, 30 

   

พืน้ท่ีการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในจงัหวดันราธิวาสในการศึกษาครัง้นีเ้ฉลี่ย 245.91 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบ
กบัรายงานของ นพรัตน์ และคณะ (2539) ที่พบหญ้าทะเลรวม 24.37 ไร่ เมื่อพิจารณาเป็นรายสถานี จากการส ารวจใน
ครัง้นี ้ในอ่าวมะนาวพบหญ้ากุยช่ายเข็ม 8.81 ไร่ และคลองตากใบ พบหญ้ากุยช่ายเข็ม และหญ้าเงาแคระ รวมพืน้ที่ 
27.57 ไร่ สว่นรายงานของ นพรัตน์ และคณะ (2539) ในอ่าวมะนาวพบหญ้ากุยช่ายทะเล 3.75 ไร่ และคลองตากใบ 
พบหญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้าเงาแคระ รวมพืน้ที่ 20.62 ไร่ (ตารางที่ 4) จะเห็นได้ว่า การส ารวจในครัง้นีพ้ืน้ที่การ
แพร่กระจายเพิ่มขึน้ประมาณ 5-7 ไร่ และมีหญ้าเงาแคระที่เป็นหญ้าชนิดเดิมที่พบ ซึ่งสอดคล้องกบัสพุจน์ (2556) ที่
รายงานว่า แหล่งหญ้าทะเลจังหวดันราธิวาสเป็นแหลง่หญ้าทะเลขนาดเล็ก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตาม
ธรรมชาติ ไม่จดัว่ามีความส าคญัในเชิงการพิจารณา เพื่อก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ หญ้าทะเลในพืน้ที่บริเวณอ่าว
มะนาวได้รับผลกระทบคอ่นข้างน้อย แต่ในสว่นของคลองตากใบจะมีการขดุลอกร่องน า้ รวมทัง้การระบายน า้ทิง้ และ
การสร้างเขื่อน ซึง่เป็นผลกระทบที่รุนแรงตอ่แหลง่หญ้าทะเลในบริเวณนี ้

พืน้ท่ีแหลง่หญ้าทะเลบริเวณคลองตากใบ มีความผนัแปรตามช่วงเวลา ซึง่ข้อมลูจากการส ารวจหญ้าทะเลใน
จังหวัดนราธิวาส ปี 2552-2554 ของศูนย์วิจัยฯ (ข้อมูลติดต่อส่วนตัว) มีพืน้ที่ 143.7 ไร่ พบหญ้าทะเล 2 ชนิด  
(หญ้าใบพาย และหญ้ากยุช่ายเข็ม) โดยชายฝ่ังทะเลบางแหง่ เช่น บ้านปลูาเจ๊ะมดูอ พบหญ้าทะเลเพียงชนิดเดียว คือ
หญ้าใบพาย ประมาณ 17 ไร่ แต่จากการส ารวจในปี 2559 กลบัพบว่ามีหญ้าทะเล 2 ชนิด คือมีหญ้ากุยช่ายเข็มเพิ่ม
ขึน้มา รวมพืน้ท่ีทัง้ 2 ชนิด เป็น 55.49 ไร่ (สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, อยู่
ระหว่างการตีพิมพ์) และอีกแหล่งคือ บ้านก าปงเจ๊ะเห เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่เคยส ารวจในช่วงปี 2552-2554 ของ
ศนูย์วิจยัฯ พบหญ้าใบพาย 22.48 ไร่ แตก่ารส ารวจในปี 2559 ไมพ่บหญ้าทะเลในบริเวณดงักลา่ว และจากการส ารวจ
และติดตามสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณอา่วมะนาว จงัหวดันราธิวาส พบวา่หญ้ากยุช่ายเข็มเป็นหญ้าทะเลชนิดเดยีวที่
สามารถพบได้ทัว่ไป บ้านชาวประมงพฒันา และบ้านบางมะนาวเป็นแหลง่หญ้าทะเลท่ีเคยส ารวจในช่วงปี 2552-2554 
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ของศนูย์วิจยัฯ พบชนิดหญ้ากุยช่ายเข็มเป็นพืน้ที่ 8.16 ไร่ แต่ในปี 2559 พบหญ้าทะเลในบริเวณดงักลา่วเพิ่มขึน้เป็น 
34.07 ไร่ โดยในพืน้ที่ดงักลา่วก็ยงัคงมีกิจกรรมการขดุลอกร่องน า้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพของน า้ในแหล่งหญ้า
ทะเลที่มีผลกระทบจากชุมชน โดยเฉพาะบริเวณด้านในของอ่าวมะนาว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการติดตามสถานภาพ
อย่างต่อเนื่อง พบว่าพืน้ที่แหล่งหญ้าทะเลเพิ่มขึน้เป็น 25.91 ไร่ ในปี 2559 ซึ่งน่าจะเป็นผลจากการที่หญ้าทะเล
สามารถฟื้นตัวคืนสภาพได้ โดยเฉพาะหญ้ากุยช่ายเข็ม  ซึ่งเป็นหญ้าชนิดเด่นในพืน้ที่ และเป็นหญ้าที่สามารถ
เจริญเติบโตได้เร็วกวา่หญ้าชนิดอื่นๆของจงัหวดันราธิวาส 

 สถานภาพหญ้าทะเลที่ส ารวจพบในจังหวัดนราธิวาสทัง้หมด 9 สถานี มีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง 
(moderately) ซึ่งท าการแบ่งสถานภาพตามเกณฑ์ของสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และ  
ป่าชายเลน (2558) โดยมีแหลง่หญ้าทะเลหลกั แหลง่ใหญ่คือสถานีเกาะปลูาเจ๊ะมดูอ และบ้านปลูาเจ๊ะมดูอ พบว่า ค่า
ร้อยละการปกคลมุสว่นใหญ่ในช่วงฤดฝูน (เดือนธนัวาคม) มีคา่สงูกวา่ในช่วงฤดรู้อน (เดือนพฤษภาคม) 
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บทคดัย่อ 
ศกึษาชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามนั โดยเก็บตวัอย่างน า้ทะเลระหว่างวนัที่ 

16-17 พฤศจิกายน 2555 จ านวน 11 สถานี โดยเก็บจากกระบอกเก็บน า้ที่มีเคร่ืองวดัคณุภาพน า้ CTD (Conductivity-
Temperature-Depth) ในแต่ละสถานีได้ท าการเก็บตัวอย่างน า้ทะเลที่ 2 ระดบัความลึก แต่ในการศึกษาครัง้นีจ้ะ
กลา่วถึงที่ระดบัความลกึที่ผิวน า้ (4 เมตร) และระดบัความลกึที่ thermocline ของแตล่ะสถานีซึง่มีความลกึระหวา่ง 30 
ถึง 75 เมตร ความลกึในแตล่ะสถานีท่ีท าการเก็บตวัอยา่งมีคา่ระหวา่ง 100 ถึง 2,200 เมตร เก็บน า้ทะเลในแต่ละระดบั
ความลกึจ านวน 10 ลิตร แล้วกรองน า้ผ่านถงุกรองแพลงก์ตอนขนาด 20 ไมโครเมตร การศึกษาครัง้นีพ้บแพลงก์ตอน
พืชอย่างน้อย 107 ชนิด จาก 3 ดิวิชั่น คือ Cyanophyta, Chromophyta และ Dinophyta แพลงก์ตอนพืชชนิด 
Trichodesmium erythraeum พบทกุสถานีเก็บตวัอย่างและมีความหนาแน่นสงูสดุ รวมทัง้ไดอะตอม Thalassiosira 
spp. Rhizosolenia spp. ไดโนแฟลกเจลเลต Peridinium spp. ที่พบทุกสถานีและทุกระดบัเก็บ และพบว่าความ
หนาแน่นของไดอะตอมระดบัเก็บที่ thermocline สงูกว่าระดบัผิวน า้ สว่นไดโนแฟลกเจลเลตที่พบมีความหลายมาก
ที่สดุ คือสกุล Ceratium มากถึง 16 ชนิด และพบชนิด Peridinium spp., Scripsiella trochoidea, Blepharocysta 
splendor-maris และ Oxytoxum scolopax มีความหนาแนน่สงูตลอดพืน้ท่ีศกึษา 

 

ค าส าคัญ : แพลงก์ตอนพชื, ความหลากหลาย, ทะเลอนัดามนั 
 

Abstract 
Phytoplankton species and diversity along a transect across the Andaman Sea was conducted 

during 16-17 November 2012. Sea water was collected from 11 stations on the transect using rosette of 
Niskin bottles with a CTD attached. Samples were taken from two depths but in the study only the samples 
from surface (4 metre) and the thermocline depth were encountered. Depths at the visited stations range 
between 100 to 2,200 metres. The thermocline depths varied between 30 to 75 metres. From each sampling 
occasion, a volume of 10 liter of seawater was filtered onto 20-micrometre nylon net. At least 107 species 
from 3 divisions (Cyanophyta, Chromophyta, and Dinophyta) of marine phytoplankton were identified. 
Trichodesmium erythraeum was observed as the most frequency occurrence marine phytoplankton including 
diatom species Thalassiosira spp. Rhizosolenia spp. and dinoflagellate, Peridinium spp. The highest average 
of diatom species density occurred at the thermocline depth. The dominant dinoflagellate species in this 
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study consisted of Ceratium spp. followed by Peridinium spp., Scripsiella trochoidea, Blepharocysta 
splendor-maris and Oxytoxum scolopax throughout the transect. 

 

Keywords : Phytoplankton, Diversity, Andaman Sea. 
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บทน า 
ทะเลอนัดามนัอยูท่ิศตะวนัออกของมหาสมทุรอินเดีย ระหว่างไทย-มาเลย์เพนนิซูลา และหมู่เกาะอนัดามนั- 

นิโคบาร์ ทะเลอนัดามนัมีพืน้ที่ประมาณ 6×105 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 1,100 เมตร และมีความลึกสงูสุด 
4,419 เมตร (Dutta et al., 2007) พืน้ที่นีไ้ด้รับอิทธิพลจากฤดมูรสมุแบบเอเชีย (Wyrtki, 1973) มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ
อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (SW) อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กนัยายน (Tomczak and Godfrey, 2013) การตอบสนองต่อฤดกูาลมรสมุในทะเลอนัดามนันัน้ การไหลเวียนของ
กระแสน า้ของมหาสมทุรจะเปลีย่นทิศทางปีละสองครัง้ โดยมีการไหลของ cyclonic ระหวา่งเดือนมีนาคมและสงิหาคม
และ anticyclonic ส าหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี (Potemra et al., 1991) ในภูมิภาคนีก้ารปล่อยสารอาหารจาก
แม่น า้เบงกอล และปากแม่น า้พม่ามีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งชีวมวลของแพลงก์ตอนพืชสูง  โดยใช้เคร่ือง
ตรวจจบัระยะไกลและแบบจ าลอง (Suwannathatsa et al., 2012) 

การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามันมีหลากหลายรูปแบบซึ่งสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล และการมีสมัพนัธ์ระหว่างสภาวะทางกายภาพและกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึน้ (Sarojini and 
Sarma, 2001; Nielsen et al., 2004; Buranapratheprat et al., 2010; Suwannathatsa et al., 2012) การรวมกนั
ของสภาพทางกายภาพและอณุหภมูิน า้อุ่นในช่วงฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ท าให้ที่หลากหลายในช่วงผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศท าให้เกิดแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามนั (Sarojini and Sarma, 2001) โครงสร้าง
ของแพลงก์ตอนในทะเลอันดามันจึงขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ มีอยู่อย่างมากและไซยาโนแบคทีเรีย (เช่น 
Trichodesmium erythreae) มกัเป็นองค์ประกอบส าคญัของชีวมวล แตอ่ยา่งไรก็ตามแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดอะตอมและ
ไดโนแฟลกเจลเลตมีความหลากหลายของชนิดมากที่สดุ (Sarojini and Sarma, 2001) อย่างไรก็ตามการศึกษาของ 
Nielsen et al. (2004) พบว่าไม่มีความแตกต่างของผลผลิตขัน้ต้น  ขนาด และความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชซึ่ง
เป็นแหลง่ชีวมวลที่ส าคญัในทะเลอนัดามนัทัง้สองฤดมูรสมุ วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อศกึษาความหลากชนิดและ
การแพร่กระจายแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามนั และเพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชใน
ทะเลอนัดามนั 
 

วิธีการ 
พืน้ท่ีศกึษา 

เก็บตัวอย่างน า้ทะเลเพื่อศึกษาแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555 
จ านวน 11 สถานี ระหวา่งละติจดู 9.25 ถึง 9.26 และลองติจดู 95.25 ถึง 97.30 ตามที่แสดงในภาพที่ 1 โดยเรือส ารวจ 
SEAFDEC ของศนูย์พฒันาการประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ความลกึของแตล่ะสถานีเก็บตวัอย่างมีค่าระหว่าง 
100-2,200 เมตร ดงัแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 พิกดัจดุเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามนัระหวา่งสถานีท่ี A1-A11 และความลกึทัง้หมด 
    ในแตล่ะสถานี 
สถานี ลองติจูด (°E)  ละติจูด (°N) ความลกึ (เมตร) ระดับ thermocline 

(เมตร) A1 95.438 9.259 2,200 30 
A2 95.540 9.260 1,650 50 
A3 96.042 9.260 1,100 50 
A4 96.250 9.263 550 50 
A5 96.241 9.260 400 50 
A6 96.335 9.259 380 60 
A7 96.473 9.260 350 60 
A8 97.050 9.259 300 50 
A9 97.120 9.259 250 50 
A10 97.210 9.259 200 75 
A11 97.289 9.259 100 60 

   
 

ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงพิกดัจดุเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพชืในทะเลอนัดามนัสถานีท่ี A1-A11 และภาพเรือ SEAFDEC 
พร้อมกระบอกเก็บตวัอยา่งน า้ทะเลที่ระดบัความลกึตา่ง ๆ

 

วิธีการศกึษา 
ตวัอยา่งน า้ทะเลท่ีน ามาศกึษาแพลงก์ตอนพืชนัน้ได้เก็บตวัอย่างน า้ทะเลจ านวน 2 ระดบัความลกึ คือ ระดบั

ความลกึที่ผิวน า้ (4 เมตร) และระดบัความลกึ thermocline ของแต่ละสถานีซึ่งระดบัความลกึที่ thermocline ของแต่
ละสถานีซึ่งมีความลึกระหว่าง 30 ถึง 75 เมตร ความลึกในแต่ละสถานีที่ท าการเก็บตวัอย่างมีค่าระหว่าง 100 ถึง 
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2,200 เมตร เก็บน า้ทะเลในแต่ละระดบัความลึกจ านวน 10 ลิตร แล้วกรองน า้ผ่านถงุกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 20 
ไมโครเมตร น าน า้ที่กรองใสข่วดสชีา และรักษาสภาพตวัอย่างด้วยสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้น โดยให้มีความเข้มข้น
สดุท้ายเทา่กบัร้อยละ 3-5 (ลดัดา และโสภณา, 2546) เพื่อน ามาจ าแนกชนิดและนบัจ านวนในห้องปฏิบตัิการตอ่ไป ใน
งานวิจัยฉบับนีไ้ด้ค านวณความหนาแน่นของ Trichodesmium erythraeum เป็นหน่วยเส้นสายต่อลิตร ส่วน 
แพลงก์ตอนชนิดอื่น ๆ ในหนว่ยเซลล์ตอ่ลติร 

 

ผลและอภปิราย 
1. ความหนาแนน่และกลุม่เดน่ของแพลงก์ตอนพืช 
การจดัจ าแนกแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามนัจ านวน 11 สถานี (A1-A11) โดยแต่ละสถานีเก็บตวัอย่างที่ 2 

ระดบัความลกึ คือ ที่ระดบัผิวน า้ และที่ระดบั thermocline ซึ่งความลกึของระดบั thermocline แตกต่างกนัในแต่ละ
สถานี พบแพลงก์ตอนพืชทัง้สิน้ 3 ดิวิชั่น ได้แก่ Cyanophyta  Chromophyta และ Dinophyta พบแพลงก์ตอนพืช
ทัง้สิน้ 107 ชนิด ซึง่จดัจ าแนกเป็นจ านวนสกลุแตล่ะสถานีและระดบัเก็บตวัอยา่ง จ าแนกแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 14-
37 สกุล และ 20-40 ชนิดต่อสถานีเก็บตัวอย่าง ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของโสภณา บุญญาภิวัฒน์ (2530) ที่เก็บ
ตวัอย่างตัง้แต่เกาะลงักาวีจนถึงชายฝ่ังจงัหวดัระนองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยพบแพลงก์ตอนพืชมากถึง 
168 ชนิด จาก 52 สกลุ ซึง่อาจจะเกิดจากการศกึษาครัง้ไม่ได้ครอบคลมุพืน้ที่กว้างในทะเลอนัดามนัเหมือนการศึกษา
ก่อนหน้า และพบวา่มีจ านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชน้อยกวา่การศกึษาของ Sarojini and Sarma (2001) เช่นกนัท่ีท า
การเก็บตวัอยา่งบริเวณรอบหมูเ่กาะอนัดามนัและนิโคบาร์ในอา่วเบงกอลในปี พ.ศ. 2539 ซึง่ในการเก็บตวัอยา่งครัง้นัน้
สามารถจ าแนก 143 ชนิด 

ในการศึกษาครัง้นีส้ามารถจดัจ าแนกและพบว่าปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละระดบั
ความลึกพบมีความแตกต่างกัน การศึกษาครัง้นีพ้บว่าที่ระดับผิวน า้พบแพลงก์ตอนพืชชนิด Trichodesmium 
erythraeum มีปริมาณความหนาแน่นสูงกว่าแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มอื่น ส่วนระดับเก็บที่ thermocline ความลึก
มากกว่า 30 เมตร พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมมีปริมาณความหนาแน่นมากกว่าแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มอื่น ๆ 
ตามที่แสดงในภาพที่ 2 เช่นเดียวกบัการศึกษาของโสภณา บญุญาภิวฒัน์ (2530) และ Sarojini and Sarma (2001) 
ความหนาแน่นเฉลี่ยของไซยาโนแบคทีเรีย (Trichodesmium erythraeum) อยู่ระหว่าง 60-8,095 เส้นสายต่อลิตร 
ความหนาแน่นต ่าสดุพบที่สถานี A4 ที่ระดบั 50 เมตร ความหนาแน่นสงูสดุพบที่สถานี A8 ที่ระดบัเก็บผิวน า้ ส่วน 
ไดอะตอมมีความหนาแน่นเฉลี่ย 80-9,540 เซลล์ต่อลิตร ความหนาแน่นต ่าสดุพบที่สถานี A9 ที่ระดบัผิวน า้ ความ
หนาแน่นสงูสุดพบที่สถานี A4 ที่ระดับ 50 เมตร และไดโนแฟลกเจลเลตพบความหนาแน่นเฉลี่ยระหว่าง 150-540 
เซลล์ต่อลิตร ความหนาแน่นต ่าสดุพบที่สถานี A10 ที่ระดบั 75 เมตร ซึ่งเป็นระดบัเก็บที่ลึกที่สดุของการศึกษาครัง้นี ้
ความหนาแนน่สงูสดุพบที่สถานี A9 ที่ระดบั 50 เมตร 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชที่ระดบัเก็บผิวน า้และ thermocline ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
PRIMER-E 7 แกน x แสดงสถานีเก็บตัวอย่างและระดบัเก็บ (S คือ ระดับผิวน า้, FM คือ ระดับ 
thermocline) แกน y แสดงชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบในการศึกษาครัง้นีย้กเว้นชนิด Trichodesmium 
erthraeum หนว่ยเซลล์ตอ่ลติร 

 

ในการศึกษาครัง้นีส้ามารถแบ่งพิกัดจุดเก็บตวัอย่างออกเป็น 3 พืน้ที่ คือ สถานีใกล้ฝ่ัง (A8-A11) สถานี 
ไกลฝ่ัง (A3-A7) และสถานีไกลฝ่ัง (A1-A2) พบวา่ ความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชระดบัผิวน า้ในสถานีใกล้ฝ่ัง (A8-
A11) มีคา่สงูกวา่สถานีไกลฝ่ัง (A3-A7) และสถานีไกลฝ่ัง (A1-A2) เลก็น้อย โดยความหนาแนน่สงูสดุพบที่ระดบัผิวน า้
ของสถานี A8 และ A11 พบ 872 และ 868 เซลล์ต่อลิตร ตามล าดบั สว่นความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชระดบั 

ไดอะตอม 
ไดโนแฟลกเจลเลต 
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thermocline พบวา่ความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชระดบั thermocline ในสถานีไกลฝ่ัง (A3-A7) มีค่าสงูกว่าสถานี
ใกล้ฝ่ัง (A8-A11) และสถานีไกลฝ่ัง (A1-A2) โดยความหนาแน่นสงูสดุพบที่ระดบั thermocline ของสถานี A9 พบสงู
ถึง 994 เซลล์ต่อลิตร และยงัพบว่าไดอะตอมสกุล Chaetoceros เป็นสกุลที่มีความหลากหลายทางชนิด และความ
หนาแน่นสงูที่สดุ ซึ่งอาจจะเกิดจากชัน้ thermocline นีเ้ป็นบริเวณที่อณุหภมูิของน า้ทะเลลดลงตามระดบัความลกึที่
เพิ่มมากขึน้ พร้อมด้วยความเค็มที่เพิ่มขึน้เช่นเดียวกบัการศึกษาทรัพยากรปลาทนู่าในมหาสมทุรอินเดียของอรพินธ์ 
และคณะ (2549) ที่พบว่าจ านวนแพลงก์ตอนพืชและปริมาณคลอรฟิลล์พบค่าสงูสดุอยู่ในชัน้ thermocline ความลกึ
ประมาณ 75 เมตร 

2. ความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจาย 
แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมจ านวน 3 ชนิดที่ตรวจพบเฉพาะบริเวณผิวน า้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ 

Cyclotella stylorum, Triceratium favus, Grammatophora sp., กลุม่ไดโนแฟลกเจลเลตจ านวน 15 ชนิด คือ 
Prorocentrum micans, Prorocentrum sigmoides, Dinophysis schuettii, Ornithocercus magnificus, Histioneis 
spp., Gymnodinium sanguineum, Ceratium biceps, Ceratium dens, Ceratium falcatum, Ceratium vulture, 
Ceratocorys horrida, Podolampus bipes, Podolampus spinifera, Peridinium curtipes, Peridinium elegan 

สว่นไดอะตอมที่พบเฉพาะบริเวณ thermocline พบจ านวน 20 ชนิด คือ Detonula pumila, Lauderia 
annulata, Planktonella sol, Leptocylindrus sp. , Hemidiscus cuneiformis, Pseudo-guinardia sp. , 
Asteromphalus hookerii, Asteromphalus spp., Actinoptychus senarius, Dactyliosolen sp., Guinadia spp., 
Rhizosolenia pungens, Ceratualina pelagica, Eucampia cornuta, Chaetoceros diversus, Ditylum sol, 
Odontella spp. , Thalassionema sp. , Meuniera membranacea, Pseudo-nitzschia spp.  แ ล ะ ก ลุ่ ม 
ไดโนแฟลกเจลเลตพบจ านวน 13 ชนิด คือ Dinophysis cuneus, Dinophysis favus, Dinophysis infundibulus, 
Dinophysis recurva, Dinophysis uracantha, Dinophysis sp., Ceratium azoricum, Ceratium carriense, 
Ceratium extensum, Dissodinium elegans, Dissodinium gerbaultii, Pyrocystis spp., Pyrophacus sp.  
แพลงก์ตอนพืชชนิด Dictyocha fibula และ Octactis octonaria จะพบที่ระดบั thermocline เทา่นัน้ 

จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่าบริเวณ  thermocline พบความหลากหลายทางชนิดทัง้ไดอะตอม และ 
ไดโนแฟลกเจลเลตสงูกว่าบริเวณผิวน า้ รวมทัง้มีแพลงก์ตอนพืชหลายชนิดที่พบเฉพาะระดบัการเก็บตามที่กลา่วไว้
ข้างต้น นอกจากนีพ้บแพลงก์ตอนพืชหลายชนิดที่มีรายงานการเกิดปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลี่ยนส ีและแพลงก์ตอนพืช
ที่มีศกัยภาพในการสร้างสารชีวพิษในประเทศไทย คือ Trichodesmium erythraeum, Dinophysis mitra, Dinophysis 
rotundata ตามรายงานของอจัฉราภรณ์ เป่ียมสมบรูณ์ และคณะ (2546) ในการตรวจเฝ้าระวงัการเกิดปรากฏการณ์
น า้ทะเลเปลีย่นสใีนประเทศไทย 

 

บทสรุป 
การศกึษาชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามนัที่ระดบัผิวน า้ลกึ 4 เมตร และระดบั 

thermocline พบว่า แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียชนิด Trichodesmium erythraeum พบทุกสถานีเก็บ
ตวัอย่าง และมีความหนาแน่นสงูสดุที่ระดบัผิวน า้และลดลงที่ระดบั thermocline นอกจากนีพ้บว่าไดอะตอมชนิด 
Thalassiosira spp. และ Rhizosolenia spp. ไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Peridinium spp. พบทกุสถานีและทกุระดบัเก็บ 
สว่นไดโนแฟลกเจลเลตที่พบมีความหลายมากที่สดุ คือ สกุล Ceratium มากถึง 16 ชนิด และพบ Peridinium spp., 
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Scripsiella trochoidea, Blepharocysta splendor-maris และ Oxytoxum scolopax มีความหนาแนน่สงูตลอดพืน้ท่ี
ศึกษา และพบว่าความหนาแน่นของไดอะตอมระดบัเก็บที่ thermocline จะสงูกว่าระดบัผิวน า้อาจจะเนื่องมาจาก
ปัจจยัทางเคมี กายภาพ และชีวภาพที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งข้อมลูปัจจยัสิ่งแวดล้อมที่
เก็บพร้อมกบัการเก็บตวัอยา่งจะสามารถอธิบายผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้ดียิ่งขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยัภายใต้โครงการ Monsoon Onset Monitoring and its Social and 

Ecosystem Impact (MOMSEI) ของโครงการวิจัยร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม แหง่ราชอาณาจกัรไทย และทบวงกิจการทางมหาสมทุร แหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน วา่ด้วยความร่วมมือ
ทางทะเล (โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ทางทะเล) ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผศ. ดร. วรพร ธรางกุล 
เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั และเจ้าหน้าที่เรือ
ส ารวจ SEAFDEC ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกท่านที่ช่วยในการเก็บตัวอย่าง 
รศ. ดร. พรศิลป์ ผลพนัธิน ที่ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ชนิดแพลงก์ตอนพืช และขอขอบคณุ ดร. อาคีรัต อบัดลุกาเดร์ 
ที่ช่วยออกแบบแผนท่ีเก็บตวัอยา่ง 
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โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต้ ของประเทศไทย 
Population genetic structure of donkey croaker (Pennahia anea) in Southern Thailand 

 

กาญจนา จนัทวงค์1, พชัราภรณ์ รักษาอินทร์1, วีระเกียรติ ทรัพย์มี1 และ จฑุามาศ ศภุพนัธ์2,* 
Kanjana Janthawong1, Phatcharaphorn Ruksain1, Verakiat Supmee1 and Juthamas Suppapan2,* 
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บทคดัย่อ 
โครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต้ของประเทศไทยวิเคราะห์จาก

ล าดบันิวคลีโอไทด์ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบางสว่นของยีน cytochrome c oxidase  subunit I ขนาด 658 คู่เบส 
โดยเก็บตวัอยา่งปลาจวดตวัเต็มวยัจ านวน 49 ตวั จาก 4 จงัหวดั แบ่งเป็นฝ่ังทะเลอนัดามนั 2 จงัหวดั คือ จงัหวดัสตลู 
(14 ตวั) กบัจงัหวดักระบ่ี (12 ตวั) และฝ่ังทะเลอา่วไทย 2 จงัหวดั คือจงัหวดัสงขลา (12 ตวั) กบัจงัหวดันครศรีธรรมราช 
(11 ตวั) ผลการศึกษาพบว่าประชากรปลาจวดในภาคใต้มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสงูโดยมีค่า haplotype 
diversity และ nucleotide diversity เทา่กบั 0.887+0.031 และ 0.010+0.003 ตามล าดบั จากการทดสอบ neutrality 
test พบว่าค่า Tajima’s D และ Fu’ Fs มีค่า -0.893 และ -1.551 และมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งเบี่ยงเบนไปจาก
ประชากรสมดุลตาม neutral evolution ในทิศทางที่แสดงว่าประชากรปลาจวดในภาคใต้เคยมีการขยายขนาด
ประชากรมาก่อน การวิเคราะห์โครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรพบว่ามีความแตกต่างทางพนัธุกรรมระหว่างประชากร
ปลาจวดจากฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังทะเลอา่วไทย แสดงให้เห็นวา่คาบสมทุรมลายเูป็นปัจจยัทางภมูิศาสตร์ที่ขดัขวาง
การผสมพนัธุ์ระหวา่งประชากรปลาจวดที่อาศยัระหวา่ง 2 พืน้ท่ีจนท าให้เกิดความแตกตา่งทางพนัธุกรรม ผลการศกึษา
ครัง้นีส้ามารถน ามาใช้เป็นข้อมลูในการจดัการอนรัุกษ์ปลาจวดในภาคใต้ได้ 

 

ค าส าคัญ : ไมโทคอนเดรียลดเีอน็เอ, ความหลากหลายทางพนัธกุรรม, โครงสร้างทางพนัธุกรรม, ปลาจวด, ภาคใต้ 
 

Abstract 
Population genetic structure of the Donkey croaker (Pennahia anea) were investigated using 

sequence data of the partial sequence of the mitochondrial DNA in cytochrome c oxidase subunit I gene. 
Fragments of 658 bp of the cytochrome c oxidase subunit I gene were sequenced for 49 individuals from 4 
localities over most of the species range in the Andaman sea (Satun (14), Krabi (12)) and the Gulf of 
Thailand (Songkhla (12), Nakhon Si Thammarat (11)). All populations showed high levels of genetic 
diversity. Estimated values of haplotype and nucleotide diversities were 0.887+0.031 and 0.010+0.003, 
respectively. The results of neutrality tests, both Tajima’s D and Fu’s Fs statistics, yielded negative values 
(-0.893 and -1.551, respectively), which were statistically significant deviation from the neutrality, indicating 
that the P. anea in Southern Thailand had experienced population expansion. The AMOVA analysis 
revealed genetic differentiation of P. anea between the Andaman sea and the Gulf of Thailand populations. 
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Genetic separation the result from the gene flow disruption between populations of the Andaman sea and 
the Gulf of Thailand, caused by a geographic barrier like the Malaysian peninsula. This study provided 
basic information that could be used for conserving this species in Southern Thailand. 

 

Keywords : Mitochondrial DNA, Genetic diversity, Population genetic structure, Donkey croaker, Southern 
 

*Corresponding author. E-mail : weedbeauty@yahoo.com 
 

บทน า 
ปลาจวด (Pennahia anea) เป็นปลาหน้าดินที่พบแพร่กระจายทัว่ไปตามชายฝ่ังทะเลในแถบร้อน ตัง้แต่

ประเทศอินเดียจนถึงหมูเ่กาะในฝ่ังตะวนัตกของมหาสมทุรแปซิฟิก ในประเทศไทยพบตามชายฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ัง
ทะเลอา่วไทย (ยนภสั มหาสวสัดิ์, 2553) จดัเป็นปลาเศรษฐกิจที่ส าคญัและมีวางขายในตลาดสดทัว่ไป นิยมน ามาเป็น
วตัถดุิบในการผลติซูริมิ เนื่องจากเนือ้ปลามีสขีาว มีไขมนัต ่าและไมม่ีกลิน่คาว (จกัรี ทองเรือง, 2544) หลายปีที่ผ่านมา
ประชากรปลาจวดถูกคุกคามจากการท าประมงผิดกฎหมาย เช่น เรืออวนลาก เรืออวนรุน จึงท าให้มีปริมาณลดลง 
(กลุม่วิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2555) ดงันัน้จึงควรมีแนวทางในการจดัการ ซึ่งการจดัการทรัพยากรสตัว์น า้
อย่างยัง่ยืนนัน้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลทางพนัธุกรรมเพื่อพิจารณาประกอบ แต่พบว่าข้อมลูทางพนัธุกรรมของประชากร
ปลาจวดยงัไมเ่คยมีมาก่อน  

การศึกษาโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากร เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบว่าประชากรมีการแยกออกเป็น
ประชากรย่อยและมีพนัธุกรรมแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด โดยประชากรย่อยอาจมีการผสมพนัธุ์ข้ามกลุม่  ซึ่งท าให้
เกิดโอกาสในการถ่ายเทยีน (gene flow) ดงันัน้ถ้ามีการถ่ายเทของยีนมากประชากรก็จะแตกตา่งกนัน้อย และถ้ามีการ
ถ่ายเทของยีนน้อยหรือไมม่ีเลยประชากรก็จะแตกตา่งกนัมากขึน้ ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้เกิดเป็นโครงสร้างพนัธุศาสตร์
ประชากร ได้แก่ สิง่กีดขวางทางภมูิศาสตร์ (geographic barrier) ซึง่ท าให้ประชากรยอ่ยไมส่ามารถมาผสมพนัธุ์กนัได้ 
และอีกปัจจยั คือความสามารถในการแพร่กระจายของสมาชิกภายในประชากร (dispersal ability) หากประชากรมี
ความสามารถในการแพร่กระจายได้อย่างจ ากดั โอกาสที่จะมีการผสมพนัธุ์ระหว่างประชากรจึงเกิดขึน้ได้น้อย และมี
โอกาสที่จะเกิดความแตกตา่งทางพนัธุกรรมมากขึน้ (Panithanarak, 2017) 

จากการท่ีประชากรปลาจวดในภาคใต้มีการแพร่กระจายทัง้ฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังทะเลอ่าวไทย ซึ่งทัง้สอง
ฝ่ังทะเลถูกขวางกัน้ด้วยคาบสมุทรมลายู ดังนัน้จึงอาจเป็นปัจจัยขดัขวางการถ่ายเทพันธุกรรมระหว่างประชากร  
ปลาจวดทัง้สองบริเวณ และอาจส่งผลต่อการเกิดโครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรของปลาจวดได้ การศึกษาครัง้นีม้ี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของปลาจวดในภาคใต้ โดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 
cytochrome c oxidase subunits I ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอเป็นเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรม ข้อดีของการใช้
เคร่ืองหมายพันธุกรรมจากล าดับนิวคลีโอไทด์ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ คือมีความหลากหลายทางพันธุกรรม 
เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการกลายพนัธุ์สงู และมีการถ่ายทอดพนัธุกรรมทางแม ่จึงท าให้ไมต้่องใช้ตวัอยา่งในการศึกษา
มาก เมื่อเทียบกับการใช้เคร่ืองหมายพนัธุกรรมชนิดอื่น เช่น เคร่ืองหมายพนัธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ และ RFLP  
เป็นต้น (Boore, 1999) เคร่ืองหมายพนัธุกรรมจากล าดบันิวคลีโอไทด์ในยีน cytochrome c oxidase subunits I 
พบวา่มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมเพียงพอท่ีจะศกึษาความแตกตา่งทางพนัธุกรรมระหวา่งประชากร (Sun et al., 
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2011) และมีการใช้ในการศึกษาโครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรในปลาหลายชนิด เช่น  ปลา Sardinella longiceps 
(Sukumaran et al., 2016), ปลา Larimichhys polyacis (Zhang et al., 2017) และปลา Lateolabrax maculates 
(Wang et al., 2017) ข้อมลูจากการศกึษาครัง้นีส้ามารถน าไปใช้ในการจดัการอนรัุกษ์ประชากรปลาจวดในธรรมชาติ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและยงัคงไว้ซึง่ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

 

วิธีการ 
 1. การเก็บตวัอยา่งและการสกดัดีเอ็นเอ 

 เก็บตวัอย่างปลาจวดตวัเต็มวยัจากจังหวดัสตูล (อ่าวปากบารา) จังหวดักระบี่ (อ่าวท่าเลน) จังหวัด
สงขลา (บ้านปากบาง) และจังหวดันครศรีธรรมราช (อ่าวนคร) จ านวน 49 ตวั (ตารางที่ 1) จากนัน้น าตวัอย่างมา
ตรวจสอบเพื่อยืนยนัชนิดตาม Sasaki (2001) น าชิน้เนือ้ประมาณ 20-30 มิลลิกรัม มาสกดั total genomic DNA ด้วย
ชดุสกดั Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (FAVORGEN, BIOTECH CORP.) 

2. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมาย 
 ออกแบบไพรเมอร์เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายของยีน cytochrome c oxidase subunits I โดยใช้

ล าดบันิวคลีโอไทด์อ้างอิงจากยีน cytochrome c oxidase subunits I ในปลา P. anea จากฐานข้อมูล NCBI 
หมายเลข Accession number  KY371940.1 ซึ่งได้ไพรเมอร์ดงันี ้PA_COI_H1 5’ GGT GCA TGA GCT GGA ATA 
GTA G 3’  และ PA_COI_L1 5’ GAT AAA GAA TAG GGT CCC CTC 3’ จากนัน้เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายโดย
ใช้ปริมาตรรวมในหลอด PCR ขนาด 50 ไมโครลิตร ซึ่งประกอบด้วย 10X Taq buffer 5 ไมโครลิตร, 25 mM MgCl2  
7.5 ไมโครลิตร, 2 mM dNTPs mix 4 ไมโครลิตร, 10 M primer forward 2 ไมโครลิตร, 10 M primer reverse  
2 ไมโครลิตร, Taq DNA polymerase (Thermo SCIENTIFIC, USA) 0.5 ไมโครลิตร (2.5 unit), DNA template  
5 ไมโครลติร (50-100 ng) และ Ultrapure water 24 ไมโครลติร  หลงัจากนัน้เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเคร่ือง 
Major Cycler, CYCLER-25 (TAIWAN) โดยใช้อุณหภมูิดงันี ้ Initial denaturation ที่อุณหภมูิ 94 องศาเซลเซียส  
4 นาที จากนัน้ denaturation ที่อณุหภมูิ 94 องศาเซลเซียส 40 วินาที, annealing ที่อณุหภมูิ 52 องศาเซลเซียส  
1 นาที และ extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 1 นาที รวมเป็นจ านวน 35 รอบ ใช้อณุหภมูิสดุท้ายที่ 72  
องศาเซลเซียส 10 นาที แล้วน าผลการท าปฏิกิริยา PCR ไปตรวจสอบด้วยเทคนิค agarose gel electrophoresis น า
ผลผลิต PCR ท่ีได้ท าให้บริสทุธ์ิด้วย Gel/PCR Purification Mini Kit (FAVORGEN, BIOTECH CORP.) จากนัน้ 
สง่ดีเอ็นเอบริสทุธ์ิท่ีได้ไปหาล าดบันิวคลโีอไทด์ท่ีหนว่ยบริการ (1ST Base Laboratory, Malaysia) 

3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
3.1 ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

 น าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้จากหน่วยบริการมาเทียบด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์อ้างอิงของยีน 
cytochrome c oxidase subunits I ในปลา P. anea จากฐานข้อมูล NCBI หมายเลข Accession number 
KY371940.1 จากนัน้จัดเรียงล าดับนิวคลีโอไทด์เพื่อเปรียบเทียบ multiple alignment ในตวัอย่างปลาระหว่าง
ประชากรด้วยโปรแกรม Clustal W 1.83 (Chenna et al., 2003) ทดสอบ neutrality test โดยใช้วิธี Tajima’s D test 
(Tajima, 1989) และ Fu’s Fs test (Fu, 1997) เพื่อทดสอบการเบี่ยงเบนไปจากประชากรสมดลุตาม neutral evolution 
โดยใช้โปรแกรม ARLEQUIN version 3.5.1.2 (Excoffier and Lischer, 2010) ทกุค่าพารามิเตอร์ทดสอบที่ 10,000 
permutations ค านวณค่า genetic variation ได้แก่ haplotype diversity h (Nei, 1987), nucleotide diversity π 
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(Nei, 1987), ความแตกต่างของแฮโพลไทป์ระหว่างประชากร โดยใช้โปรแกรม ARLEQUIN version 3.5.1.2 
(Excoffier and Lischer, 2010) ทกุคา่พารามิเตอร์ทดสอบท่ี 10,000 permutations 

3.2 โครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากร 
 วิเคราะห์โครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรด้วยวิธี Analysis of Molecular Variance (AMOVA) เพื่อ

เปรียบเทียบระดบัความหลากหลายทางพนัธุกรรมภายในและระหวา่งประชากร โดยใช้โปรแกรม ARLEQUIN version 
3.5.1.2 (Excoffier and Lischer, 2010) โดยวิเคราะห์ค่า F-statistic ได้แก่ ΦCT, ΦSC และ ΦST ใช้การท าซ า้ 10,000 
permutations แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 แบบ โดยการวิเคราะห์แบบแรกแบ่งประชากรเป็น 4 กลุม่ตามจังหวดัที่เก็บ
ตวัอย่าง (single region) ได้แก่ จงัหวดัสตูล จงัหวดักระบี่ จงัหวดัสงขลา และจังหวดันครศรีธรรมราช การวิเคราะห์
แบบที่สองแบง่กลุม่ประชากรตามสภาพภมูิศาสตร์ ได้แก่ กลุม่ประชากรในฝ่ังทะเลอนัดามนัประกอบด้วย จงัหวดัสตลู
และจังหวดักระบี่ และกลุ่มประชากรในฝ่ังทะเลอ่าวไทยประกอบด้วย จังหวดัสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิเคราะห์ความแตกตา่งทางพนัธุกรรมระหวา่งประชากรด้วยวิธี pairwise FST ใช้การท าซ า้ 10,000 permutations โดย
ใช้โปรแกรม ARLEQUIN version 3.5.1.2 (Excoffier and Lischer, 2010) 

 

ผลและอภปิราย 
ผลการศกึษา 

ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 
 ล าดบันิวคลโีอไทด์ของยีน cytochrome oxidase subunits I ที่ท าการวิเคราะห์ขนาด 658 คู่เบสพบว่ามี

ต าแหน่ง align sites จ านวน 595 ต าแหน่ง แบ่งเป็น monomorphic sites 565 ต าแหน่ง polymorphic sites 63 
ต าแหน่ง (singleton variable site 21 ต าแหน่ง และ parsimony variable site 42 ต าแหน่ง) มีจ านวนทัง้หมด 22  
แฮโพลไทป์ ประกอบไปด้วย แฮโพลไทป์ที่เป็น shared haplotype จ านวน 5 แฮโพลไทป์ โดยแบ่งเป็นแฮโพลไทป์ที่มี
การ shared haplotype ระหว่างประชากรจ านวน 3 แฮโพลไทป์ และมีการ shared haplotype ภายในประชากร
จ านวน 2 แฮโพลไทป์ โดยแฮโพลไทป์ H05 มีการ shared haplotype กับทุกกลุ่มประชากร (ตารางที่ 1) พบ rare 
haplotype จ านวน 17 แฮโพลไทป์ โดยทกุกลุม่ประชากรมี rare haplotype พบวา่ จงัหวดัสตลูมี rare haplotype มาก
ที่สดุคือ 6 แฮโพลไทป์ รองลงมาคือ จงัหวดักระบี่ 5 แฮโพลไทป์ และจงัหวดัสงขลากบัจงัหวดันครศรีธรรมราชมี 3 แฮ
โพลไทป์ ค่า haplotype diversity และค่า nucleotide diversity ของประชากรรวม มีค่า 0.877+0.031 และ 
0.010+0.003 ตามล าดับ ส่วนค่า Tajima’s D และ Fu’s Fs ของประชากรรวม มีค่า -0.893 กับ -1.551 และมี
นยัส าคญัทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 การกระจายของรูปแบบไมโทคอนเดรียแฮโพลไทป์ในปลาจวดจากแตล่ะจงัหวดัตามแนวชายฝ่ังในภาคใต้ 
 ของประเทศไทย 

Haplotype Satun Krabi Songkhla Nakhon Si 
Thammarat 

Total 

H01 4    4 
H02 1    1 
H03 1    1 
H04 1   2 3 
H05 3 5 2 3 10 
H06 1    1 
H07 1    1 
H08 1    1 
H09 1    1 
H10  2   2 
H11  1   1 
H12  1   1 
H13  1   1 
H14  1   1 
H15  1   1 
H16   7 3 10 
H17    1 1 
H18    1 1 
H19    1 1 
H20   1  1 
H21   1  1 
H22   1  1 
Total 14 12 12 11 49 
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ตารางที่ 2 คา่ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของล าดบันิวคลโีอไทด์จากยีน cytochrome c oxidase subunit I  
ในไมโทคอนเดรียของปลาจวดที่อาศยัตามตามแนวชายฝ่ังในภาคใต้ของประเทศไทย 

Locality No. No. 
haplotypes 

No. polymorphic 
sites 

Haplotype 
diversity (h) 

Nucleotide 
diversity (π) 

Tajima’s 
D 

Fu’s Fs 

Satun 14 9 14 0.901(0.062) 0.005(0.000) -0.986* -2.754* 

Krabi 12 7 42 0.833(0.100) 0.020(0.007) -0.228* -2.710* 

Songkhla 12 5 41 0.667(0.141) 0.011(0.007) -0.291* -1.288* 
Nakhon Si 
Thammarat 

11 6 7 0.873(0.071) 0.003(0.000) -2.065* -3.536* 

Total 49 22 63 0.887(0.031) 0.010(0.003) -0.893* -1.551* 

(ในวงเลบ็คือคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน), *significant differentiation (p< 0.05) 
 

     โครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากร 
      จากการศกึษาโครงสร้างทางพนัธุกรรมของประชากรพบวา่มีความแตกตา่งของโครงสร้างทางพนัธุกรรมเมื่อวิเคราะห์

จากประชากรรวมทัง้หมด (single region) โดยมีค่า ΦST = 0.076 และมีค่า p = 0.000 โดยประชากรมีความแปรปรวนภายใน 
92.34 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) เมื่อวิเคราะห์โดยแบ่งกลุม่ประชากรเป็นฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังทะเลอ่าวไทย พบว่าทัง้สองกลุม่
ประชากรมีความแตกตา่งกนัโดยมีคา่ ΦCT = 0.041 และมีคา่ p = 0.013 โดยประชากรมีความแปรปรวนภายใน 91.06 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 3) ผลการวิเคราะห์คา่ pairwise FST พบวา่มีความแตกตา่งทางพนัธุกรรมระหวา่งประชากรจงัหวดัสตลูกบัจงัหวดัสงขลา
และจงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดักระบี่กบัจงัหวดัสงขลา และจงัหวดันครศรีธรรมราช และไม่พบความแตกต่างทางพนัธุกรรม
ระหวา่งจงัหวดัสตลูกบัจงัหวดักระบ่ี จงัหวดัสงขลากบัจงัหวดันครศรีธรรมราช (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร และคา่ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของกลุม่ปลาจวด 
ทดสอบด้วยวิธี AMOVA 

Source of variation df Sum of 
squares 

Variance 
components 

Percentage of 
variation 

p-value 

1) Single region 
Among populations 3 19.623 0.269Va 7.66 ΦST = 0.076* 
Within populations 45 146.234 3.249Vb 92.34  
Total 48 165.857 3.519   
2) Andaman sea and Gulf of Thailand  
Among groups 1 8.959 0.148Va 4.15 ΦCT = 0.041* 
Among populations 

within groups 
2 10.664 0.170Vb 4.78 ΦSC = 0.049 

 
Within populations 45 146.234 3.249Vc 91.06 ΦST = 0.089* 
Total 48 165.857 3.268   
*significant differentiation (p<0.05) 
 

ตารางที่ 4 ความแตกตา่งทางพนัธุกรรมระหวา่งกลุม่ของปลาจวด จากข้อมลูล าดบันิวคลโีอไทด์ 658 คูเ่บส  
ของไมโทคอนเดรียจากยีน cytochrome c oxidase subunit I ทดสอบด้วยวิธี pairwise FST 

*significant differentiation (p<0.05) 
 

อภิปราย 
ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

 เคร่ืองหมายพนัธุกรรมจากล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน cytochrome c oxidase subunit I ในปลาจวดที่
ศึกษาครัง้นีม้ีความหลากหลายทางพันธุกรรมสงูเช่นเดียวกับผลการศึกษาในปลาชนิดอื่น เช่น ปลา Sardinella 
longiceps (Sukumaran et al., 2016), ปลา Larimichhys polyacis (Zhang et al., 2017) และปลา Lateolabrax 
maculates (Wang et al., 2017) โดยการศึกษาครัง้นีพ้บแฮโพลไทป์จ านวน 22 แฮโพลไทป์ และมีการ shared 
haplotype จ านวน 5 แฮโพลไทป์ สว่นอีก 17 แฮโพลไทป์เป็น rare haplotype ซึ่งเป็นแฮโพลไทป์เฉพาะของแต่ละ
จงัหวดั จากการท่ีมีจ านวนของ rare haplotype จ านวนมากในประชากรแสดงวา่ ประชากรมีความสามารถในการเพิ่ม
ขนาดประชากร (effective population size) สงู (Lewontin, 1974) สอดคล้องกับงานวิจยัในปลาที่อาศยับริเวณ
ชายฝ่ังหลายชนิดที่พบวา่มีจ านวน rare haplotype เป็นจ านวนมาก เช่น ปลากระบอก (Liza subviridis) บริเวณทะเล

 Satun Krabi Songkhla Nakhon Si Thammarat 

Satun -    

Krabi 0.070    

Songkhla 0.137* 0.049* -  

Nakhon Si Thammarat 0.120* 0.085* 0.013 - 
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อ่าวไทย (จุฑามาศ ศุภพันธ์ , 2558)  และปลาตะกรับ  (Scatophagus argus)  ในภาคใต้ของประเทศไทย  
(วีระเกียรติ ทรัพย์มี, 2558) เป็นต้น จากผลการศึกษาพบว่าทุกกลุ่มประชากรในแต่ละจังหวดัมี rare haplotype 
เฉพาะถ่ิน (private allele) ดงันัน้จึงสามารถใช้ rare haplotype เพื่อระบแุหลง่ที่มาของสายพนัธ์ (genetic stock) ของ
ปลาจวดได้เนื่องจากมีความจ าเพาะกับแหล่งที่อยู่ ผลการศึกษาพบว่า  ค่า haplotype diversity มีค่าสูงกว่าค่า 
nucleotide diversity ในทุกกลุ่มประชากร ซึ่งรูปแบบดงักลา่วพบได้ในประชากรที่มีการขยายขนาด โดยเกิดจาก
ประชากรมีการสะสมการกลายพนัธุ์รูปแบบใหม่ในระหว่างที่มีการขยายขนาดอย่างรวดเร็ว (Watterson, 1984) และ
สามารถพบรูปแบบดงักลา่วได้ในปลาหลายชนิด เช่น ปลา Chinese sea bass (L. maculatus) (Wang et al., 2017), 
ปลา small yellow croaker (L. polyacis) (Zhang et al., 2017), ปลา Indian oil sardine (S. longiceps) 
(Sukumaran et al., 2016) และปลา gray mullet (Mugil cephalus) (Liu et al., 2009) เป็นต้น ส าหรับการทดสอบ 
neutrality test โดยวิธี Tajima’s D test และ Fu ‘s Fs test พบว่า มีค่าติดลบ ซึ่งแสดงว่าประชากรเบี่ยงเบนไปจาก
สมดลุของ neutral population ส าหรับค่า D statistic ที่มีค่าติดลบ บ่งบอกว่าประชากรก าลงัถกูคดัเลือกโดยการคดั
การกลายพนัธุ์ที่ไม่เหมาะสมทิง้ไป (purifying selection) หรืออาจมีการขยายขนาดประชากรเกิดขึน้ (Yang, 2006) 
อีกทัง้ค่า FS statistic ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบการขยายขนาดประชากรส าหรับเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรมที่เป็น  
นอนรีคอมบิเนชนั (Ramirez-Soriano et al., 2008) พบวา่มีคา่ติดลบด้วยเช่นกนั แสดงวา่ประชากรปลาจวดในภาคใต้
นา่จะเคยมีการขยายขนาดประชากร 
โครงสร้างทางพนัธุศาสตร์ประชากร 

 จากการศกึษาโครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรด้วยวิธี AMOVA และ pairwise FST พบว่า ประชากรปลา
จวดในภาคใต้มีความแตกต่างทางพนัธุกรรมระหว่างประชากรฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังทะเลอ่าวไทย แต่ไม่พบความ
แตกตา่งทางพนัธุกรรมระหวา่งประชากรปลาจวดที่อยูใ่นเขตทะเลเดียวกนั แสดงวา่ปัจจยัทางภมูิศาสตร์จากการขวาง
กัน้ของคาบสมทุรมลายนูา่จะขดัขวางการผสมพนัธุ์ระหวา่งประชากรปลาจวดที่อาศยัในฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังทะเล
อา่วไทย จึงท าให้เกิดเป็นโครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากร การศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกบัการเกิดโครงสร้างพนัธุศาสตร์
ประชากรของปลาทะเลที่อาศยัระหว่างฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังทะเลอ่าวไทย เช่น ม้าน า้ (Hippocampus kuda) 
(Panithanarak et al., 2010) เป็นต้น ส าหรับประชากรปลาจวดที่อาศยัในฝ่ังทะเลเดียวกนัไม่พบความแตกต่างทาง
พนัธุกรรมน่าจะเกิดจากประชากรปลาจวดมีความสามารถในการกระจายพันธุ์ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของปลาจวดที่สามารถแพร่กระจายพนัธุ์ของตวัออ่นได้ไกล โดยการอาศยักระแสน า้ และใช้ระยะเวลานานถึง 
4 เดือน (Wang et al., 2013; Tuuli et al., 2011) ท าให้เพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตรวมกบัประชากรอื่นและผสม
พนัธุ์กบัสมาชิกตา่งประชากร ท าให้เกิดการถ่ายเทยีนระหว่างประชากรได้ อีกทัง้ไม่มีปัจจยัทางภมูิศาสตร์มาขวางกัน้  
จึงท าให้ไม่พบความแตกต่างทางพนัธุกรรมของประชากรปลาจวดที่อาศยัในเขตทะเลเดียวกัน ผลการทดลองครัง้นี ้
สอดคล้องกับผลการศึกษาในประชากรปลาชนิดอื่นที่ไม่พบความแตกต่างทางพนัธุกรรมระหว่างปลาที่อาศยัในฝ่ัง
ทะเลเดียวกัน เช่น ฝ่ังทะเลอนัดามนั ได้แก่ ปลาตะกรับ (วีระเกียรติ ทรัพย์มี , 2558) และฝ่ังทะเลอ่าวไทย ได้แก่ 
ปลากระบอก (จุฑามาศ ศภุพนัธ์, 2558) จากการเกิดโครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรของปลาจวดในภาคใต้ระหว่าง 
ฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังทะเลอา่วไทย ท าให้แนวทางในการอนรัุกษ์สามารถท าได้ โดยการใช้แมพ่นัธุ์ของแต่ละฝ่ังทะเล
ปลอ่ยเพื่อขยายพนัธุ์ภายในฝ่ังทะเลเดียวกนั เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพนัธุกรรมและควรท าควบคู่ไปกบัการ
ป้องปรามการท าประมงแบบผิดกฎหมาย  
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บทสรุป 
การศึกษาโครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรของปลาจวดในภาคใต้ของประเทศไทยโดยวิเคราะห์จากล าดบั  

นิวคลีโอไทด์ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบางสว่นของยีน cytochrome c oxidase  subunit I ขนาด 658 คู่เบส ผล
การศึกษาพบว่าประชากรปลาจวดในภาคใต้มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสงูและเกิดเป็นโครงสร้างพนัธุศาสตร์
ประชากร 2 กลุม่ ได้แก่ ประชากรฝ่ังทะเลอนัดามนั และประชากรฝ่ังทะเลอ่าวไทย โดยการเกิดโครงสร้างพนัธุศาสตร์
ประชากรนา่จะเกิดจากคาบสมทุรมลายูซึ่งเป็นปัจจยัทางภมูิศาสตร์ที่การขดัขวางการถ่ายเทยีนระหว่างประชากรจน
ท าให้เกิดความแตกตา่งทางพนัธุกรรม 
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การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้วลากูน จังหวัดสงขลา 
Distribution of phytoplankton at Haad-kaew Lagoon, Songkhla Province  

สธิุนี หีมยิ1,* และ พงศธร จนัทรัตน์2 
Sutinee Himyi1,* and Pongsaton Jantarut2 

1โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2โปรแกรมวิชาเพาะเลีย้งสตัว์น ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

บทคดัย่อ 
การศกึษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและความสมัพนัธ์กบัปัจจยัสิ่งแวดล้อมบริเวณหาดแก้วลากูน 

จงัหวดัสงขลา ได้ด าเนินการเก็บตวัอยา่งทกุ 2 เดือน ตัง้แต่ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 
4 สถานี โดยใช้กระบอกเก็บน า้ 30 ลิตร กรองด้วยถงุกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตา 22 ไมครอน พบแพลงก์ตอนพืช
ทัง้หมด 135 ชนิด มีความหนาแนน่ในแตล่ะสถานีอยูใ่นช่วง 153-8,034 เซลล์/ ลติร ไดอะตอม เป็นแพลงก์ตอนพืชกลุม่เด่น
ที่พบหลากหลายชนิดและหนาแน่นมากโดยเฉพาะในช่วงที่น า้มีความเค็มสูง สถานีที่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้กับปากลากูนพบ 
แพลงก์ตอนพืชมีความหลากหลายและความหนาแน่นมากที่สดุ ในขณะที่สถานีที่ 4 ซึ่งอยู่ด้านในสดุพบน้อยที่สดุ ใน
เชิงเวลา พบวา่เดือนกมุภาพนัธ์พบจ านวนชนิดมากที่สดุ สว่นเดือนสงิหาคมพบแพลงก์ตอนพืชหนาแน่นมากที่สดุ โดย
มีความเค็มน า้ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สดัสว่นของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส และปริมาณ  
ไนเตรท เป็นปัจจยัสิง่แวดล้อมที่มีความสมัพนัธ์กบัการแพร่กระจายแพลงก์ตอนพืช อยา่งไรก็ตามควรมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งอาจสง่ผลต่อระบบ
นิเวศบริเวณหาดแก้วลากนูได้ 
ค าส าคัญ : แพลงก์ตอนพืช, หาดแก้วลากนู, ความหลากหลาย, ความหนาแนน่ 

Abstract 
Studies on the phytoplankton distribution and relationship with environmental factor in Haad-kaew Lagoon, 
Songkhla Province were investigated at two month intervals from October 2015 to August 2016. The 
samples were collected from 4 stations using 22 µm mesh size plankton net. A total of 135 species of 
phytoplankton were showed with a range of average density of 153-8,034 cells/L. Diatoms were the 
dominant species which had the highest diversity and density, particularly during high salinity. The station 
2, where is near the mouth of lagoon, showed the highest number of species and abundance, while the 
station 4, where is the inner part of lagoon, revealed the lowest number of species and abundance. In 
temporal, the highest diversity was found in February and the highest density was found in August. Water 
salinity, total suspended solids, chlorophyll a, nitrogen per phosphorus ratio and nitrate were correlated to 
phytoplankton distribution. However, the environmental changes that effecting to phytoplankton density 
should be mornitored, which may affect to Haad-kaew Lagoon ecology.  
Keywords : Phytoplankton, Haad-kaew Lagoon, Diversity, Density 
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บทน า  
แพลงก์ตอนพืชนบัเป็นสิง่มีชีวิตกลุม่หนึง่ที่มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ระบบนิเวศของแหลง่น า้ เนื่องจากเป็น

ผู้ ผลิตเบือ้งต้น ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสร้างอาหารเก็บสะสมอยู่ภายในเซลล์  เพื่อการ
เจริญเติบโตและถ่ายทอดไปตามสายใยอาหารไปสูส่ตัว์น า้ (ลดัดา วงศ์รัตน์ , 2542) เห็นได้จากการที่ตวัอ่อนของสตัว์
จ าพวกกุ้ง ป ูกัง้ ซึง่จดัเป็นแพลงก์ตอนสตัว์ขนาดเล็กกินแพลงก์ตอนพืชที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารหลกั และตวัอ่อนของ
สตัว์กลุม่นีเ้องก็ถกูกินเป็นทอด ๆ โดยแพลงก์ตอนสตัว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น โคพีพอด ลกูกุ้ ง ลกูปลา หนอนธน ูและ
แมงกะพรุนขนาดเล็ก เป็นต้น (Mackas and Beaugrand, 2010) นอกจากนีแ้พลงก์ตอนพืชยงัช่วยเพิ่มออกซิเจนใน
มวลน า้ที่มีความส าคญัตอ่การหายใจของสตัว์น า้นานาชนิด (ลดัดา วงศ์รัตน์, 2542) ปริมาณและการแพร่กระจายของ
แพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชายฝ่ังและปากแม่น า้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการ
เปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมตลอดเวลา เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน า้ขึน้น า้ลงจากทะเลและน า้จืดจากแผน่ดิน ซึ่งบาง
ช่วงเวลาอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มที่มีผลท าให้  
แพลงก์ตอนพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มจ านวนได้อยา่งรวดเร็ว และอาจสง่ผลต่อระบบนิเวศได้ (อจัฉราภรณ์ 
เป่ียมสมบรูณ์, 2552) 

หาดแก้วลากูน (Haad-kaew Lagoon) ตัง้อยู่ที่ละติจูดที่ 7º14'14.35"N และลองติจูดที่ 100º33'47.04"E มี
ลกัษณะเป็นลากูนชายฝ่ังขนาดเล็กที่มีพืน้ที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
โดยทอดขนานไปตามแนวชายฝ่ัง มีแนวสนัทรายที่กัน้ลากนูนีจ้ากทะเลอา่วไทย ความลกึของน า้บริเวณหาดแก้วลากูน
เฉลี่ยประมาณ 2 เมตร มีทางเปิดออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่เช่ือมติดกับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จึงได้รับอิทธิพลจาก
กระแสน า้ขึน้น า้ลงจากอา่วไทย และยงัได้รับผลกระทบจากน า้จืดจากแผน่ดินใหญ่ สง่ผลให้ความเค็มของน า้บริเวณนีม้ี
การเปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาลและระยะทางที่หา่งจากทางเปิดออกสูท่ะเล บริเวณนีน้อกจากจะมีบ้านเรือนอยู่บริเวณ
ริมชายฝ่ังซึง่มีการปลอ่ยของเสยีตา่ง ๆ ลงสูแ่หลง่น า้ มีทา่เรือ ปตท.สงขลา และท่าเทียบเรือน า้ลกึที่อยู่บริเวณทางเปิด
ออกสูท่ะเลแล้ว ยงัเป็นแหลง่ประมงพืน้บ้านและแหลง่เพาะเลีย้งปลาในกระชงัของชาวบ้านที่อาศยัอยู่บริเวณนี ้ยิ่งไป
กว่านัน้ยงัพบว่าบริเวณนีเ้คยมีรายงานการพบหอยกะพงเทศ (Mytilopsis adamsi Morrison, 1946) ซึ่งเป็นสตัว์น า้
ต่างถ่ินที่รุกราน (invasive alien species) โดยพบมากบริเวณตาข่ายกระชงัเลีย้งปลา ท าให้เกิดปัญหากระแสน า้ไม่
หมนุเวียนมีผลตอ่การอยูอ่าศยัของสตัว์น า้ สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศและสมดลุของสายใยอาหารในบริเวณดงักลา่ว 
(Wangkulangkul and Lheknim, 2008) ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้ึงมุ่งศึกษาชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช
บริเวณหาดแก้วลากนู รวมทัง้การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิง่แวดล้อมกบัการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช
ซึ่งนอกจากจะเป็นข้อมูลทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังเป็นข้อมูลที่ส าคัญเพื่อใช้ในการประเมิน
คณุภาพน า้และการติดตามการเปลีย่นแปลงความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชบางชนิด ที่อาจสง่ผลต่อระบบนิเวศใน
บริเวณนีไ้ด้ตอ่ไป 
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วิธีการ  
1. พืน้ท่ีศกึษา 

ก าหนดพืน้ท่ีเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้วลากนู จงัหวดัสงขลา ทัง้หมด 4 สถานี (ภาพท่ี 1) คือ 
สถานี 1 เป็นบริเวณปากลากนู สถานี 2 อยูร่ะหวา่งท่าเทียบเรือน า้ลกึและท่าเรือ ปตท.สงขลา สว่นสถานี 3 และ 4 อยู่
ถดัเข้าไปด้านในลากูนซึ่งอยู่ใกล้กับเป็นบริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชงั ในการเก็บตวัอย่างใช้เรือยนต์ในการเก็บ
ตวัอยา่งและใช้เคร่ืองมือระบตุ าแหนง่บนพืน้โลก (Global Positioning System; GPS) ในการค้นหาสถานีเก็บตวัอยา่ง 
2. การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์ตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืช 

เก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืช ทกุ 2 เดือน เป็นเวลา 1 ปี ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสงิหาคม พ.ศ. 
2559 รวม 6 ครัง้ โดยใช้กระบอกเก็บน า้ในแนวดิ่งที่ระดบัความลกึ 1 เมตร จากผิวหน้าน า้ จ านวน 30 ลิตร จากนัน้
กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดตา 22 ไมครอน แล้วน าตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชที่กรองได้มารักษาสภาพ
ตัวอย่างด้วยฟอร์มาดีไฮด์ที่เป็นกลาง โดยให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้สุ่มตัวอย่าง 
แพลงก์ตอนพืช 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 มิลลิลิตร เพื่อจ าแนกชนิดในระดบัสกุลหรือชนิดตามวิธีของลดัดา วงรัตน์ (2542) 
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบจอสว่างในห้องปฏิบตัิการ พร้อมทัง้นบัจ านวนโดยใช้สไลด์นบัแพลงก์ตอน (Sedgwick-
Rafter counting Slide) 

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยา่งบริเวณหาดแก้วลากนู จงัหวดัสงขลา  
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3. การเก็บตวัอยา่งน า้เพื่อศกึษาคณุภาพน า้ 
ในขณะท่ีเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืชได้วดัคณุภาพน า้ไปพร้อมกนัด้วย คือ วดัความลกึด้วยลกูดิ่ง วดัความ

โปร่งแสงของน า้ (เซนติเมตร) โดยใช้ secchi disc และใช้กระบอกเก็บน า้ขนาดความจุ 1.5 ลิตร เก็บน า้ที่ระดบัความ
ลกึ 1 เมตร จากผิวหน้าน า้ เพื่อวดัอุณหภมูิน า้ (องศาเซลเซียส) ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ วดัความเค็ม (สว่นในพนั) ด้วย  
รีแฟลกซ์โตมิเตอร์ MASTER-S/Mill M ยี่ห้อ ATAGO วดัค่าความเป็นกรด-ด่างของน า้ด้วยเคร่ืองวดัค่าความเป็นกรด-
ด่าง แบบพกพา รุ่น PH150 ยี่ห้อ Eutech และเก็บตวัอย่างน า้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ (มิลลิกรัม/
ลติร) โดยวิธีการไตเตรท วิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (ไมโครกรัม/ ลิตร) ด้วยวิธี Spectrophotometric วดัปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยทัง้หมดในน า้ (มิลลิกรัม/ ลิตร) ด้วยวิธีอบแห้ง (Eaton et al., 1998) วิเคราะห์ปริมาณไนเตรท 
(มิลลิกรัม/ ลิตร) ด้วยวิธี Cadmium Reduction (Strickland and Parsons, 1972) วิเคราะห์ปริมาณออร์โธฟอสเฟต 
(มิลลกิรัม/ ลติร) ด้วยวิธี Ascobic acid (Strickland and Parsons, 1972)  
4. การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  
 ดดัแปลงข้อมลูความหนาแน่นของแพลงก์ตอนแต่ละชนิดเป็น log (x+1) เพื่อวิเคราะห์ความคล้ายคลงึของ
แพลงก์ตอนพืชระหวา่งสถานีและในแตล่ะเดือนที่เก็บตวัอยา่ง ด้วยการวิเคราะห์ Cluster analysis (CA) โดยใช้วิธีการ
จดักลุม่ UPGMA (Unweight pair group average method) และคดัเลอืกเฉพาะชนิดที่มีความหนาแนน่สมัพทัธ์ตัง้แต ่
0.5 เปอร์เซ็นต์ ขึน้ไปเพื่อวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับแพลงก์ตอนพืช ด้วยการวิเคราะห์ 
Canonical correspondences analysis (CCA) 
 

ผลและอภปิราย 
 1. แพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้วลากนู 

 ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชทัง้หมด 6 ดิวิชั่น 102 สกุล 135 ชนิด มีความหนาแน่นรวมในแต่ละ
สถานีอยู่ในช่วง 153-8,034 เซลล์/ ลิตร โดยพบว่าไดอะตอมเป็นกลุม่ที่มีความหลากหลายมากที่สดุ คือ 51 สกุล 70 
ชนิด รองลงมาคือสาหร่ายสีเขียว 21 สกุล 25 ชนิด ไดโนแฟลกเจลเลต 12 สกุล 22 ชนิด สาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงิน 13 
สกุล 13 ชนิด ยกูลีนอยด์ 3 สกุล 3 ชนิด และสาหร่ายคริซสโซไฟต์ 2 สกุล 2 ชนิด ตามล าดบั ซึ่งพบว่าไดอะตอมและ 
ไดโนแฟลกเจลเลตพบได้ทุกสถานีเก็บตวัอย่างและทุกเดือน โดยเฉพาะไดอะตอมที่พบหลากหลายชนิดและพบใน
ปริมาณมาก  

 แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นท่ีมีความหนาแน่นมากที่สดุ คือ Bacteriastrum sp.3, Chaetoceros sp.1, 
Skeletonema costratum และ Chaetoceros sp.2 ตามล าดบั สว่น Cyclotella sp. แม้มีความหนาแน่นน้อยกว่าแต่
พบแพร่กระจายได้ทกุสถานีและทกุเดือนที่เก็บตวัอยา่ง ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่แพลงก์ตอนพืชชนิดเดน่ในแตล่ะสถานีสว่นใหญ่
เป็นกลุม่ไดอะตอม ซึง่พบหนาแนน่มากในช่วงที่น า้มีความเค็มสงู (ตารางที่ 1) ในขณะที่สาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงินชนิด 
Pseudoanabaena sp. มีความหนาแน่นมากขึน้ในเดือนที่น า้มีความเค็มต ่า สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Angsupanich and Rakkheaw (1997) ที่พบว่า Cyclotella sp. พบได้ทัว่ทกุบริเวณในทะเลสาบสงขลา และสกุล 
Chaetoceros หนาแนน่มากในช่วงที่น า้มีความเค็มมากขึน้ แตก่ลุม่สาหร่ายสเีขียวแกมน า้เงินกลบัลดน้อยลง เนื่องจาก
ไดอะตอมเป็นกลุม่ทีพ่บมากในน า้เค็ม ซึง่มีปริมาณซิลเิกตที่เพียงพอในการน าไปใช้ในการสร้างโครงร่างของเซลล์ (Tomas, 
1997) และจากการที่ไดอะตอมมีผนงัเซลล์ที่เป็นสารประกอบพวกซิลกิา การมีแวคิวโอลที่สามารถเก็บสะสมอาหารได้ดี 
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การมีระยะพกัตวั ท าให้สามารถปรับตวัได้ดีกว่ากลุม่อื่น ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่มีสารอาหารอดุมสมบรูณ์ จึงตอบสนอง
อยา่งรวดเร็วและทนตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมได้ (Malviya et al., 2016) 
ตารางที่ 1 แพลงก์ตอนพืชชนิดเดน่และความหนาแนน่ที่พบในแตล่ะสถานีบริเวณหาดแก้วลากนู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สว่นไดโนแฟลกเจลเลต ชนิด Gonyaulax spinifera และ Protoperidinium sp.2 มีความหนาแน่นมาก
ในเดือนตุลาคมและกุมภาพนัธ์ โดยพบความหนาแน่นสงูสดุในสถานี 4 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเลีย้งปลาในกระชัง 
ในขณะที ่Dinophysis caudata พบมากในเดือนตลุาคมเช่นเดียวกนั แตพ่บมากในสถานีท่ี 1 ซึง่เป็นบริเวณปากลากนู 
อจัฉราภรณ์ เป่ียมสมบรูณ์ (2552) กลา่ววา่ การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝ่ังและปากแม่น า้มีผลท า
ให้แพลงก์ตอนพืชต้องมีการปรับตวัให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และเมื่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้มีความ
เหมาะสมก็จะกระตุ้นให้แพลงก์ตอนพืชชนิดนัน้เจริญเติบโตและเพิ่มจ านวนได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาครัง้นีแ้ม้ว่าพบ
แพลงก์ตอนพืชกลุม่ที่เคยมีรายงานวา่เป็นสาเหตขุองการเกิดปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลีย่นสี มีความหนาแนน่ต ่ากวา่ใน
ทะเลสาบสงขลา (ยงยทุธ ปรีดาลมัพะบตุร และนิคม ละอองศิริวงศ์, 2540) และอา่วไทยตอนบน (รวมทรัพย์ ช านาญธนา, 
2549; วรินธา วศินะเมฆินทร์, 2553) รวมทัง้ไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ที่มีรายงานว่าเป็นสาเหตุ
ของการเกิดปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลี่ยนสี เมื่อวนัที่ 17 เดือนธันวาคม 2558 บริเวณชายหาดสมิหลา จงัหวดัสงขลา 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2558) แต่ในหาดแก้วลากูนกลบัพบไดโนแฟลกเจลตชนิด N. scintillans น้อย
มากในช่วงที่เก็บตวัอยา่ง อยา่งไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวงั ติดตามการเปลีย่นแปลงความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืช
กลุม่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ  

Average amount Maximum density Total amount
(cell/L) (Month, cell/L) (%)

Station 1
Bacteriastrum  sp.3 817.3 ± 1,722.6 Aug, 4,305 27.8
Chaetoceros  (Phaeoceros ) sp. 213.9 ± 522.8 Aug, 1,281 7.3
Cyclotella  sp. 171.1 ± 258.7 Feb, 687 5.8
Dinophysis caudata 119.5 ± 284.0 Oct, 699 4.1

Station 2
Chaetoceros  sp.2 414.8 ± 398.4 Aug, 1,104 14.1
Bacteriastrum  sp.3 243.1 ± 521.6 Aug, 1,305 8.3
Skeletonema costratum 224.1 ± 440.8 Oct, 1,102 7.6
Chaetoceros  sp.1 223.9 ± 412.9 Oct, 1,052 7.6
Cyclotella  sp. 155.9 ± 180.2 Feb, 507 5.3

Station 3
Chaetoceros  sp.1 498.3 ± 1,159.1 Oct, 2,863 17.4
Skeletonema costratum 355.4 ± 826.5 Oct, 2.041 12.4
Chaetoceros  sp.2 307.1 ± 501.8 Oct, 1,199 10.7
Cyclotella  sp. 248.9 ± 485.9 Feb, 1,239 8.7

Station 4
Chaetoceros  sp.2 159.3 ± 174.3 Feb, 394 10.1
Chaetoceros  sp.1 148.1 ± 208.2 Feb, 483 9.4
Protoperidinium sp.2 146.6 ± 139.6 Aug, 338 9.3
Gonyaulax spinifera 137.0 ± 288.1 Oct, 723 8.7

Dominant species
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 การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช พบวา่สว่นใหญ่มีแนวโน้มของจ านวนชนิดลดลงตามระยะทางที่หา่ง
จากปากลากูน ยกเว้นเดือนธันวาคม มิถุนายน และสิงหาคม พบว่าสถานีที่ 2 มีจ านวนชนิดมากกว่าสถานีอื่นๆ ใน
เดือนเดียวกนั (ภาพท่ี 2) อย่างไรก็ตามพบว่าความหลากหลายและความหนาแน่นมีค่าเฉลี่ยสงูในสถานี 2, 3, 1 และ
น้อยที่สดุในสถานี 4 (ตารางที่ 2) อาจเนื่องจากสถานี 1-3 อยูใ่กล้กบับริเวณปากลากนูจึงได้รับอิทธิพลจากน า้ทะเล ท าให้
น า้มีความเค็มเฉลีย่สงูกวา่สถานีอื่นๆ สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์คล้ายคลงึระหวา่งสถานี (ภาพท่ี 3A) ซึง่พบวา่สถานี 
4 คล้ายคลงึกบัสถานีอื่น ๆ น้อยที่สดุ (62%) ดงันัน้ความเค็มของน า้น่าจะเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่เป็นเป็นตวัก าหนดความ
หลากหลายของแพลงก์ตอนพืช เนื่องจากแพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิดสามารถด ารงชีวิตอยู่ในมวลน า้ที่มีความเค็ม
แตกต่างกัน Muylaert et al. (2000) กล่าวว่าแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตพบความ
หลากหลายคอ่นข้างสงูในน า้ทะเล ในขณะท่ีสาหร่ายสเีขียวและสาหร่ายสเีขียวแกมน า้เงินสามารถปรับตวัได้ดีในน า้จืด 

ภาพที่ 2 จ านวนชนิดและความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพชืแตล่ะกลุม่ที่พบบริเวณหาดแก้วลากนู
 

 การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้วลากูนตามฤดูกาล (ตารางที่ 2) พบว่าเดือน
กุมภาพนัธ์มีจ านวนชนิดมากที่สดุ 77 ชนิด รองลงมาเป็นเดือนตลุาคมและธันวาคม ซึ่งพบเท่ากนั คือ 74 ชนิด สว่น
เดือนสิงหาคมแม้พบเพียง 65 ชนิด แต่มีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สดุ (2,928-8,034 เซลล์/ ลิตร) ในขณะที่เดือน
มิถนุายนพบแพลงก์ตอนพืชน้อยที่สดุ (43 ชนิด 467±329 เซลล์/ ลติร) เนื่องจากเดือนกมุภาพนัธ์แม้จะเข้าสูช่่วงฤดรู้อน 
แตย่งัคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือที่ยาวนานและตอ่เนื่องมาตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2558 จนถึงช่วง
ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ท าให้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกโดยเฉพาะจงัหวดัสงขลายงัคงมีฝนตก (ศนูย์ภมูิอากาศ ส านกั
พฒันาอตุนุิยมวิทยา, 2560) ท าให้มีปริมาณน า้ฝน (ภาพที่ 4) สงูกว่าค่าปกติ (ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก, 
2560) และช่วงที่เก็บตวัอยา่งในเดือนกมุภาพนัธ์มีคลืน่ลมแรงเกิดการกดัเซาะชายหาด ท าให้น า้ทะเลซดัเข้ามาในหาด
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แก้วลากูนบริเวณสถานีที่ 3 ท าให้พบแพลงก์ตอนพืชหลากหลายชนิด สว่นเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นฤดูฝนตกน้อย และมีแสงแดดบ้าง จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากร
แพลงก์ตอนพืช ประกอบกบัน า้ฝนท่ีชะล้างตะกอนดินลงสูท่ะเล ท าให้มีปริมาณธาตอุาหารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชจึงพบความหนาแนน่มากขึน้ด้วย (Angsupanich and Rakkheaw, 1997)  

 

ตารางที่ 2 จ านวนชนิดและความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชที่พบในแตล่ะสถานีและแตล่ะเดือน 
 บริเวณหาดแก้วลากนู 

Station Number of species Abundance  Month Number of species Abundance  
1 103 2,937±2,713 Oct-58 74 4,243±2,029 
2 111 2,943±1,799 Dec-58 74 889±311 
3 104 2,872±2,731 Feb-59 77 3,483±712 
4 83 1582±1,351 Apr-59 56 1,299±1,000 

All 135 2,584±668 Jun-59 43 467±329 
      Aug-59 65 5,121±2,154 

 

 เมื่อพิจาณาความคล้ายคลึงของแพลงก์ตอนพืชในเชิงเวลา (ภาพที่ 3B) พบว่าเดือนธันวาคมมีความ
คล้ายคลงึกบัเดือนอ่ืน ๆ น้อยที่สดุ (29%) เนื่องจากเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงฤดฝูนตกหนกั ท าให้มีมวลน า้จืดไหลลง
มาในปริมาณมาก น า้จึงมีความเค็มน า้ต ่าสดุ ส่งผลให้พบแพลงก์ตอนพืชน้อย ซึ่งกลุม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสี
เขียวแกมน า้เงิน (ภาพที่ 2) เช่นเดียวกับทะเลสาบสงขลาที่พบว่าในฤดูฝนตกหนัก โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่ 
ความเค็มของน า้มีคา่ต า่ถึง 1-4 สว่นในพนั พบแพลงก์ตอนพืชกลุม่สาหร่ายสเีขยีวแกมน า้เงินมากที่สดุ (Angsupanich 
and Rakkheaw, 1997) 

   
 

ภาพที่ 3 ความคล้ายคลงึของแพลงก์ตอนพืชระหวา่งสถานี (A) และระหวา่งเดือน (B) ที่เก็บตวัอยา่ง 
 

 2. คณุภาพน า้ 
 คุณภาพน า้ขณะการเก็บตัวอย่างบริเวณหาดแก้วลากูน พบว่า  สถานี 1 ซึ่งเป็นบริเวณปากลากูนมี 

ความลกึเฉลีย่สงูสดุ (9.0±2.2 เมตร) และมีคา่ลดลงตามระยะทางที่ห่างจากปากลากูน สว่นสถานีที่ 3 และ 4 มีความ
ลกึน้อยที่สดุ (1.5 และ 1.9 เมตร) ความเค็มของน า้ (ภาพที่ 5A) พบวา่สว่นใหญ่มีคา่ใกล้เคียงในทกุสถานี ยกเว้นเดือน
ธนัวาคมซึง่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้จงัหวดัสงขลามีฝนตกหนกั จึงสง่ผลต่อค่าความเค็ม
ของน า้ และอณุหภมูิน า้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุในเดือนนีเ้ช่นเดียวกนั และด้วยอิทธิพลจากลมมรสมุที่ยาวนานจนถึงสิน้เดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 (ศนูย์ภมูิอากาศ ส านกัพฒันาอตุนุิยมวิทยา, 2560) ท าให้ช่วงที่เก็บตวัอยา่งในเดือนกมุภาพนัธ์ยงัคงมี

UPGMA 

Percent Similarity 

St.1 
St.2 
St.3 
St.4 

52 60 68 76 84 92 100 

UPGMA 

Percent Similarity 

Oct-2015 
Feb-2016 
Apr-2016 
Aug-2016 
Jun-2016 
Dec-2015 

28 40 52 64 76 88 100 
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คลืน่ลมแรงจนเกิดการกดัเซาะชายหาดท าให้น า้ทะเลซดัเข้ามาในหาดแก้วลากูนบริเวณสถานีที่ 3 จึงท าให้ความเค็ม 
มีค่าสงูทุกสถานี ส่วนค่าความโปร่งแสงพบว่าเดือนกุมภาพนัธ์มีความโปร่งเฉลี่ยน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ สอดคล้องกับ
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (ภาพที่ 5B)  
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ภาพที่ 4 ปริมาณน า้ฝน (มิลลเิมตร) จ.สงขลา (ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก, 2560) 
 พีเอชของน า้มีคา่อยูใ่นช่วง 7.5-8.5 ปริมาณออกซิเจนละลายในน า้มีคา่เฉลีย่ในแตล่ะสถานีอยูใ่นช่วง 5.9-

6.2 มิลลิกรัม/ ลิตร ซึ่งพบว่าสถานีที่ 4 เป็นบริเวณที่มีความแปรผนัของปริมาณออกซิเจนในน า้มากที่สดุ อาจมา
เนื่องมาจากสถานีที่ 4 ซึ่งอยู่ด้านในสุดของลากูนและมีการเลีย้งปลาในกระชัง จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อ
กิจกรรมการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหลง่น า้ (ยงยทุธ ปรีดาลมัพบตุร และนิคม นิคมละอองศิริวงศ์, 2540) ส าหรับ
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (ภาพที่ 5C) พบว่าเดือนตลุาคมมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าเดือนอื่นๆ โดยเฉพาะสถานีที่ 3 และ 4 สว่น
ปริมาณธาตอุาหาร พบวา่ทัง้ปริมาณไนเตรท (ภาพท่ี 5D) และฟอสเฟต (ภาพที่ 5E) มีค่าเฉลี่ยสงูในเดือนเมษายน แต่
เมื่อเปรียบเทียบสดัสว่นของไนโตรเจนตอ่ฟอสฟอรัสพบว่าสดัสว่นมีค่าสงูในเดือนมิถนุายน และมีค่าเฉลี่ยของสดัสว่น
ของไนโตรเจนตอ่ฟอสฟอรัสสงูสดุในสถานีท่ี 1 และต ่าสดุในสถานีที่ 4 อย่างไรก็ตามพบว่าคณุภาพน า้สว่นใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ดีและเหมาะสมตอ่การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ แตค่วรมีการติดตามและเฝ้าระวงัอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากสงขลาลากูน
มีความส าคญักบัวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศยัอยูโ่ดยรอบ ๆ (นรินทร ใหมว่ดั, 2559) 

 
ภาพที่ 5 ความเค็มน า้ (A) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (B) ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (C) ปริมาณไนเตรท (D) ออร์โธ-          

ฟอสเฟต (E) และสดัสว่นของไนโตรเจนตอ่ฟอสฟอรัส (F) ในแตล่ะสถานีและในแตล่ะเดือนบริเวณหาดแก้ว  
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 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพลงก์ตอนพืชกบัปัจจยัสิง่แวดล้อม 
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพลงก์ตอนพืชกบัปัจจยัสิง่แวดล้อมบริเวณหาดแก้วลากนู พบวา่

ความเค็มน า้ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ปริมาณไนเตรท และสดัส่วนของไนโตรเจนต่อ
ฟอสฟอรัส เป็นปัจจยัที่มีผลตอ่การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณนี ้การศกึษาครัง้นีพ้บวา่แพลงก์ตอนพืชชนิด
เด่น เช่น Cyclotella sp. (Cy) และ Chaetoceros sp.2 (Ch.2) เป็นต้น มีความสมัพนัธ์น้อยกบัปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป (ภาพที่ 5) สอดคล้องกบัการศึกษาของรัชนี พุทธปรีชา และคณะ (2551) พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มนี ้
แพร่กระจายได้ดีในทุกจุดเก็บตวัอย่างและทุกเดือนเช่นเดียวกัน อีกทัง้ยงัปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า
แพลงก์ตอนพืชกลุม่อื่น ๆ จึงมกัพบได้ทัง้ในน า้จืด น า้กร่อย น า้เค็ม  

 
Eigenvalues 

    Axis 1 Axis 2 
Eigenvalues 0.2 0.2 
Percentage 37.1 23.5 

Cum. Percentage 37.1 60.6 
Cum.Constr.Percentage 37.1 60.6 
Spec.-env. correlations 1.0 1.0 

   Biplot scores for env. variables 
   Axis 1 Axis 2 

Salinity -0.9840 0.0390 
TSS -0.3440 -0.2050 

Chl-a -0.1850 -0.4320 
NO3

- 0.0790 0.4870 
N:P 0.1300 0.7900 

  
 

ภาพที่ 5 CCA แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิง่แวดล้อมกบัแพลงก์ตอนพืชตลอดการศกึษาบริเวณหาดแก้วลากนู 
 

 นอกจากนีย้งัพบว่าแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดอะตอมอีกหลายชนิด เช่น Chaetoceros sp.1 (Ch.1), Surirella 
sp. (Su), Odontella spp. (Od), Nitzschia sp.1 (Ni.1) มีความหนาแน่นเพิ่มขึน้เมื่อน า้มีความเค็มสงูขึน้ สว่นสาหร่าย 
สีเขียว Coelastrum sp. (Ct), Scenedesmus sp. (Sc) สาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงิน Pseudoanabaena sp. (Pn), 
Cylindrospermopsis sp. (Cd) และไดอะตอม S. costratum (Sk) มีความหนาแน่นมากขึน้เมื่อความเค็มลดลง 
ในขณะที่ G. spinifera (Go), Asterionella sp. (As), Planktoniella sp. (Pk), Fragilaria sp. (Fr), Hyalodiscus sp. 
(Hy) และ Melosira sp. (Ml) พบหนาแน่นมาก เมื่อปริมาณไนเตรทและสดัสว่นของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสมีค่าต ่า 
เป็นต้น (ภาพที่ 5) จากการศึกษาของ Angsupanich and Rakkheaw (1997) พบว่า ความเค็มน า้ สดัสว่นระหว่าง
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีผลตอ่การความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต และสาหร่าย
สเีขียวแกมน า้เงิน เนื่องจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นธาตอุาหารหลกัที่แพลงก์ตอนพืชน าไปใช้ในการเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะออร์โธฟอสเฟสเป็นสารประกอบฟอสฟอรัสอยูใ่นรูปท่ีแพลงก์ตอนพืชกลุม่นีส้ามารถน าไปใช้ได้โดยตรง และ
ยงัเป็นตวัการส าคญัในการกระตุ้นให้เกิดยโูทรฟิเคชนัได้ (นิคม ละอองศิริวงศ์, 2547) ดงันัน้ถ้าแหลง่น า้มีค่าอตัราสว่น
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ระหว่างปริมาณไนโตรเจนรวมต่อปริมาณฟอสฟอรัสรวมมากกว่า  17 แสดงว่า ฟอสฟอรัสเป็นปัจจัยจ ากัดการ
เจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช (พงศ์ศกัดิ์ หนพูนัธ์ และรัฐชา ชยัชนะ, 2557) 

จากการหาสดัสว่นระหว่างปริมาณไนโตรเจนรวมต่อปริมาณออร์โธฟอสเฟสบริเวณหาดแก้วลากูนตาม
ช่วงเวลาพบวา่มีคา่อยู่ในช่วง 18-99 จึงอาจสรุปได้วา่มีแนวโน้มที่ฟอสฟอรัสจะเป็นปัจจยัจ ากดัของแพลงก์ตอนพืชในหาด
แก้วลากูนด้วยเช่นกัน แม้ว่าในบริเวณนีจ้ะพบแพลงก์ตอนพืชมีจ านวนชนิดมาก แต่บางชนิดโดยเฉพาะชนิดเด่น (S. 
costratum, Chaetoceros spp., G. spinifera และ D. caudata) ที่พบว่ามีปริมาณสงูในหาดแก้วลากูน แต่ยงัคงมี
ความหนาแนน่ต ่ากวา่จากที่เคยมีรายงานวา่แพลงก์ตอนพืชเหลา่นีเ้ป็นสาเหตขุองการเกิดปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลีย่น
สีทัง้ในทะเลสาบสงขลา (ยงยุทธ ปรีดาลมัพะบุตร และนิคม ละอองศิริวงศ์, 2540) และอ่าวไทยตอนบน (รวมทรัพย์ 
ช านาญธนา, 2549; วรินธา วศินะเมฆินทร์, 2553) รวมทัง้ N. scintillans ที่แม้ว่าจะพบน้อยก็ตาม แต่ควรมีการเฝ้า
ระวงัและติดตามการเปลีย่นแปลงความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชกลุม่นี ้รวมถึงการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นดชันีบง่ชีถ้ึงการเพิ่มขึน้ของปริมาณสารอาหารในแหลง่น า้บริเวณนีไ้ด้ (อจัฉราภรณ์ เป่ียมสมบรูณ์, 2552) 

 

บทสรุป  
การศกึษาครัง้นีพ้บแพลงก์ตอนพืชมีการแพร่กระจายเปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาลและมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพ

น า้ ได้แก่ ความเค็มน า้ ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สดัส่วนของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส และ
ปริมาณไนเตรท ตามล าดบั จึงเป็นฐานข้อมูลที่ส าคญัทัง้ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและในเชิงนิเวศวิทยา 
เนื่องจากพบแพลงก์ตอนพืชซึง่เป็นผู้ผลติเบือ้งต้นของแหลง่น า้หลากหลายชนิดและบางชนิดพบปริมาณมาก และแม้ว่า
คุณภาพน า้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และเหมาะสมต่อการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ แต่เนื่องจากบริเวณหาดแก้วลากูนเป็น
บริเวณหนึง่ที่มีสภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และพบแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่เคยมีรายงานว่าเป็นสาเหตุ
ของการเกิดปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลีย่นส ีจึงควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่
นี ้รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดการเพิ่มขึน้ของปริมาณสารอาหารในแหลง่น า้ ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศบริเวณ
หาดแก้วลากนูได้ 
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บทคดัย่อ 
 สัตว์หน้าดินขนาดกลางเป็นสัตว์กลุ่มหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง การศึกษาในครัง้นีม้ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ว  
อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา โดยท าการเก็บตวัอยา่ง 4 สถานี ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบ
สตัว์หน้าดินขนาดกลางทัง้หมด 15 กลุม่ ความชกุชมุรวมเฉลีย่ในแตล่ะสถานีตลอดการศึกษาอยู่ในช่วง 283-1,860 ตวั/10 
ตร.ซม. สถานีท่ี 4 มีจ านวนชนิดและความชุกชุมมากที่สดุ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นน้อยที่สดุและพบน้อย
สดุในสถานีที่ 2 ไส้เดือนตวักลมทะเลเป็นกลุม่เด่นซึ่งมีความชุกชุมมากที่สดุ (65 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ โคพีพอด (28 
เปอร์เซ็นต์) โพลีคีต (15 เปอร์เซ็นต์) และหมีน า้ (11 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดบั โดยมีเปอร์เซ็นต์ตะกอนดินทรายหยาบและ
เปอร์เซ็นต์อินทรียวตัถเุป็นปัจจยัสิง่แวดล้อมที่มีความสมัพนัธ์กบัการแพร่กระจายของสตัว์หน้าดินขนาดกลางในบริเวณนี ้
มากที่สดุ 
 

ค าส าคัญ : สตัว์หน้าดินขนาดกลาง, ปัจจยัสิง่แวดล้อม, หาดทรายแก้ว, อา่วไทยตอนลา่ง 
 

Abstract 
 The meiofauna communities play an important role in the coastal ecosystem. The aim of this study 
was to investigate diversity and density of meiofauna communities at Sai Kaew beach, Singhanakhon District, 
Songkhla Province. The samples were collected at the 4 stations during March, May and July 2016. The 
results showed 15 meiofaunal taxa. The average densities in each station ranged from 283-1,860 ind/10 cm2. 
The station 4 showed the highest diversity and density, whereas the lowest diversity and density found in 
station 2. Nematoda was the dominant group showing the most abundant (65%), followed by Copepoda 
(28%), Polychaeta (15%) and Tardigrada (11%) respectively. In addition, the percentages of coarse sand 
of sediment type and organic matter were closely related to the distribution of meiofauna in this area. 

 

Keywords : Meiofauna, Environmental factor, Sai Kaew beach, Lower Gulf of Thailand 
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บทน า  
สตัว์หน้าดินหรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าสตัว์พืน้ใต้น า้ (benthos) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ยึดเกาะวตัถใุต้น า้หรือบริเวณ

ผิวดินด ารงชีวิตด้วยการกินสตัว์ พืช หรือสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ (พงศธร จันทรัตน์, 2558) สตัว์หน้าดินขนาดกลางมี
ขนาดตัง้แต่ 63-1,000 ไมโครเมตร มกัอาศยัอยู่ระหว่างเม็ดดินรวมถึงซากเปลือกหอยและซากปะการังใต้พืน้น า้ สามารถ
พบได้ในทกุแหลง่อาศยัทัง้ในดินโคลนและดินทราย (Giere, 1993) สตัว์หน้าดินขนาดกลางมีความส าคญัในการเป็นอาหาร
ของสตัว์น า้ในบริเวณชายฝ่ังและยงัช่วยให้มีการหมนุเวียนธาตอุาหาร ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงขัน้ต้นในหว่งโซอ่าหาร โดยมี
บทบาทในการเพิ่มแร่ธาตุในตะกอนดินและยงัพบว่าสตัว์หน้าดินขนาดกลางสามารถช่วยเปลี่ยนแร่ธาตุจากการกระตุ้น
กิจกรรมของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารต่าง ๆ ในตะกอนดิน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณสารอินทรีย์ที่มีมากในตะกอนดินลด
น้อยลง ท าให้คณุภาพของตะกอนดินบริเวณชายฝ่ังดีขึน้ (Nascimento et al., 2012) ดงันัน้จึงมีการน าสตัว์หน้าดินขนาด
กลางมาใช้เป็นตวัชีว้ดัคณุภาพของชายฝ่ังได้ (อทุยัวรรณ โกวิทวที และสาธิต โกวิทวที, 2547) 

ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยมีลกัษณะของชายฝ่ังแบบยกตวัท าให้แนวชายฝ่ังค่อนข้างเรียบตรงและมีบริเวณตืน้
กว้าง ปริทัศน์ เจริญสิทธ์ิ (2550) จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนในการใช้ประโยชน์ หาดทรายแก้ว 
จงัหวดัสงขลาเป็นชายหาดหนึง่ท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวและมีการท าประมงพืน้บ้าน จากรายงานของ ปริทศัน์ เจริญสิทธ์ิ 
(2550) พบว่าชายฝ่ังจังหวดัสงขลามีการเปลี่ยนแปลงชายฝ่ังเกิดขึน้ในหลายบริเวณ และบริเวณหาดทรายแก้วเป็น
พืน้ท่ีหนึง่ที่ได้รับผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยเฉพาะในชว่งฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ และสาเหตหุนึง่เป็น
ผลมาจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือน า้ลกึสงขลาและเขื่อนกนัทรายยื่นออกมาในทะเลจึงส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศ
ชายฝ่ังและการสญูเสียพืน้ที่ ซึ่งเป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัของสตัว์หน้าดินขนาดกลาง และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม อีกทัง้อาจสง่ผลตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพของสิง่มีชีวิตบริเวณชายฝ่ังลดลง (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง, 2556) จากการศึกษาประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดกลาง บริเวณหาดสะกอม จงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็น
พืน้ที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบชายฝ่ังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชายฝ่ัง จึงมีผลท าให้ความชุกชุมและความ
หลากหลายของสตัว์หน้าดินขนาดกลางลดลงไปด้วย (วาริก เสน็นาฮ ูและคณะ 2560) 

ดงันัน้การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความหลากหลายของสตัว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทราย
แก้ว อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา รวมทัง้ศึกษาปัจจยัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความหลากหลายของสตัว์หน้า
ดินขนาดกลางเพื่อน าข้อมลูมาใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝ่ังและเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการจดัการ
เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมบริเวณพืน้ที่ศกึษาในอนาคตตอ่ไป 

 

วิธีการ 

1. พืน้ท่ีเก็บตวัอยา่ง 
 เก็บตวัอย่างสตัว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ว อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา (ภาพที่ 1) จ านวน 3 
ครัง้ ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2560 สุ่มเก็บตวัอย่างในเขตน า้ขึน้น า้ลงทัง้หมด 4 สถานี แต่ละ
สถานีห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ และที่ตัง้ของสถานีเก็บตัวอย่างโดยใช้เคร่ืองมือบอก
ต าแหนง่บนผิวโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System; GIS)  
 
2. การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์ตวัอยา่งสตัว์หน้าดินขนาดกลาง 
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 เก็บตวัอยา่งโดยใช้กระบอกพลาสติก (core) ที่มีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 เซนติเมตร กดลกึลงไปในดิน 5 
เซนติเมตร สถานีละ 3 ซ า้ รักษาตวัอย่างด้วยฟอร์มาลีนเป็นกลาง 10 เปอร์เซ็นต์ น าตวัอย่างตะกอนดินที่ได้มากรอง
ด้วยถงุกรองขนาดตา 22 ไมโครเมตร เพื่อแยกสตัว์หน้าดินขนาดกลางออกจากตะกอนดิน จากนัน้น าไปจ าแนกและนบั
จ านวน  
3. การศกึษาปัจจยัสิง่แวดล้อม 
 ตรวจวดัปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความเค็มน า้โดยใช้แฮนด์รีแฟรกโตมิเตอร์ของ ATAGO พีเอชน า้โดยใช้ 
พีเอชมิเตอร์ อณุหภมูิน า้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ สว่นพีเอชและอณุหภมูิของดินโดยใช้เคร่ืองวดัพีเอชและอณุหภมูิดินแบบ
พกพา รวมทัง้เก็บตวัอยา่งตะกอนดินทกุครัง้ที่เก็บตวัอย่างสตัว์หน้าดินขนาดกลาง โดยใช้กระบอกพลาสติกที่มีขนาด
เส้นผา่นศนูย์กลาง 5 เซนติเมตร กดลกึลงไปในดิน 5 เซนติเมตร ใสถ่งุพลาสติกเก็บในที่เย็น เพื่อน าไปวิเคราะห์ปริมาณ
สารอินทรีย์ในตะกอนตามวิธีของ Walkley และ Black ที่ดดัแปลงแล้ว (Nelson and Sommers, 1982) และขนาด
อนภุาคดิน โดยใช้วิธีร่อนดินที่อบแห้งแล้วผ่านตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลิเมตร 0.5 มิลลิเมตร และ 0.063 มิลลิเมตร 
ตามล าดบั แล้วชั่งน า้หนกัของดินที่เหลืออยู่บนตะแกรงร่อนแต่ละขนาด จากนัน้ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน ามา
เปรียบเทียบกบัตารางของ Wentworth (Kenny and Sotheran, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนท่ีเก็บตวัอยา่งในแตล่ะสถานี บริเวณหาดทรายแก้ว อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
  วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิง่แวดล้อมกบัประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดกลางในแตล่ะสถานีด้วยการ
วิเคราะห์ Canonical Correspondence Analysis (CCA) โดยข้อมลูที่น ามาวิเคราะห์ได้คดัเลือกเฉพาะชนิดที่มีความ
ชกุชมุสมัพทัธ์ตัง้แต ่1 เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป และดดัแปลงข้อมลูเป็น log (x+1)  
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ผลและอภปิราย  
1. ประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดกลาง 
 จากการศึกษาสตัว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ว อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา พบทัง้หมด 10 
ไฟลัม โดยแบ่งเ ป็น 15 กลุ่ม  (ตารางที่  1)  ได้แก่  Sarcomastigophora, Gnathostomulida, Platyhelminthes, 
Nematoda, Gastrotricha, Rotifera, Oligochaeta, Polychaeta, Tardigrada, Branchiopoda, Collembola, 
Arachnida, Ostracoda และ Copepoda พบตวัอ่อน 2 กลุม่ คือ ตวัอ่อนของโพลิคีต และตวัอ่อนหอยสองฝา จ านวน
ชนิดในแตล่ะสถานีมีจ านวนใกล้เคียงกนั โดยสถานีท่ี 1 และ 4 พบจ านวนกลุม่มากที่สดุ (15 กลุม่) สว่นสถานี 2 และ 3 
พบเทา่กนัคือ 14 กลุม่ ความชกุชมุรวมเฉลีย่ของสตัว์หน้าดินขนาดกลางที่พบทัง้หมดในแต่ละสถานีตลอดการศึกษาอยู่
ในช่วง 283-1,860 ตัว/ 10 ตร.ซม. ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ วาริก เส็นนาฮู และคณะ (2560) ที่พบ 
สตัว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดสะกอมทัง้หมด 12-14 กลุม่ และมีความชุกชุมอยู่ในช่วง 163-2,995 ตวั/ 10 ตร.ซม. 
การศึกษาครัง้นีพ้บว่า สถานีที่ 4 มีความชุกชุมเฉลี่ยสงูสดุ โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม ซึ่งพบมากถึง 1,860 ตวั/ 10  
ตร.ซม. (ภาพท่ี 2) ในขณะท่ีสถานี 2 พบชุกชุมเฉลี่ยน้อยที่สดุพบ 283 ตวั/ 10 ตร.ซม. (ตารางที่ 1) อาจเนื่องจากช่วงที่
เก็บตวัอยา่งสถานีท่ี 4 มีความรุนแรงของคลืน่น้อยกวา่สถานีอื่น ๆ  จึงพบสตัว์หน้าดินขนาดกลางมีความชกุชมุมากกวา่ 
Sedano et al. (2014) กลา่วว่า บริเวณชายฝ่ังที่ถกูคลื่นซดัจะมีผลท าให้เกิดการกวนตะกอน และส่งผลต่อการรบกวน
สิง่มีชีวิตที่อาศยัอยูใ่นตะกอนดิน สอดคล้องกบั Matins et al. (2015) ท่ีพบวา่บริเวณชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่น
ที่มีความรุนแรงมากระทบชัน้หน้าดิน ท าให้อินทรียวตัถุถกูพดัพาไปกับคลื่นลงสู่ทะเลจึงส่งผลให้บริเวณผิวหน้าดิน
ตัง้แต ่0-10 เซนติเมตร พบสตัว์หน้าดินขนาดกลางมีความชกุชมุน้อย 
ตารางที่ 1 สตัว์หน้าดินขนาดกลางที่พบบริเวณหาดทรายแก้ว จงัหวดัสงขลา  

  
หมายเหต:ุ Ma, เดือนมีนาคม;  My, เดือนพฤษภาคม; และ Ju, เดือนกรกฎาคม;  เดือนที่ขีดเส้นใต้คือเดือนที่พบชกุชมุมากที่สดุ 

และตวัเลขในวงเลบ็คือคา่ความชกุชมุสงูสดุ 

Taxa Station
Abbre 1 2 3 4

Sarcomastigophora Sar Ma,My,Ju (52) Ma,My,Ju (52) Ma,My,Ju (33) Ma,My,Ju (66)
Gnathostomulida Gna Ma,My,Ju (65) Ma,My,Ju (36) Ma,My,Ju (29) Ma,My,Ju (89)
Platyhelminthes Pla Ju (1) Ju (2) Ju (3) Ju (8)
Nematoda Nem Ma,My,Ju (391) Ma,My,Ju (407) Ma,My,Ju (425) Ma,My,Ju (324)
Gastrotricha Gas Ju (1) Ma,My,Ju (1) Ma,My,Ju (14) Ma,My,Ju (6)
Rotifera Rot Ma,My,Ju (7) Ma,My,Ju (5) Ma,My,Ju (13) Ma,My,Ju (4)
Oligochaeta Oli Ma,My,Ju (5) My,Ju (3) Ma,My,Ju (7) Ma,My,Ju (34)
Polychaeta Pol Ma,My,Ju (95) Ma,My,Ju (52) Ma,My,Ju (19) Ma,My,Ju (278)
Polychaeta larvae Poll – My,Ju (2.9) My,Ju (0.3) My (5.9)
Tardigrada Tar Ma,My,Ju (17) Ma,My,Ju (1) Ma,My,Ju (64) Ma,My,Ju (11)
Collembola Col Ju (2) – – Ju (2)
Arachnida Ara Ma,My,Ju (7) Ma,My,Ju (1) Ma,My,Ju (1) Ma,My,Ju (1)
Cladocera Cla Ma,My,Ju (2) Ma,My,Ju (4) Ma,My,Ju (5) Ma,My,Ju (4)
Copepoda Cop Ma,My,Ju (132) Ma,My,Ju (165) Ma,My,Ju (70) Ma,My,Ju (446)
Ostracoda Ost Ma,Ju (3) Ma,My (25) Ju (1) My,Ju (3)
Bivalvia larvae Biv Ma,My,Ju (26) My,Ju (1) Ma,My,Ju (16) Ma,My,Ju (17)
Number of taxa 15 14 14 15
Total Abundance (Mean ± SE) 483 ± 119 419 ± 108 513 ± 58 683 ± 295
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ในเชิงเวลาพบว่า เดือนกรกฎาคมมีจ านวนชนิดและความชุกชุมมากที่สดุ (14 กลุ่ม, 630 ตวั/10 ตร.ซม.) 
รองลงมาคือ เดือนพฤษภาคม (13 กลุม่, 501 ตวั/ 10 ตร.ซม.) และมีนาคม (13 กลุม่, 442 ตวั/ 10 ตร.ซม.) ตามล าดบั 
อาจเนื่องจากเดือนกรกฎาคมอยู่ในช่วงมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ซึ่งมีฝนตกมาบ้าง สง่ผลท าให้อณุหภมูิดินและน า้มีค่า
ลดลงประกอบกับฝนที่ตกลงมาชะล้างธาตุอาหารต่างๆ บริเวณผิวหน้าดิน และเป็นอาหารให้กบัสตัว์หน้าดินขนาด
กลางด้วยเหตผุลนีจ้ึงพบจ านวนชนิดของกลุม่สตัว์เหลา่นีเ้พิ่มขึน้ (วาริก เสน็นาฮ ูและคณะ 2560) 

การศกึษาครัง้นีพ้บ ไส้เดือนตวักลมทะเล (Nematoda) เป็นกลุม่เดน่ท่ีมีความชกุชมุมากที่สดุอยู่ในช่วง 324-
425 ตวั/ 10 ตร.ซม. กลุม่เดน่ท่ีพบรองลงมาคือ โคพีพอด (Copepoda) ซึง่พบเฉพาะโคพีพอดพืน้ทะเล (Harpacticoid 
copepod) โดยมีความชุกชุมอยู่ในช่วง 70-446 ตวั/ 10 ตร.ซม. สอดคล้องกับ Coull et al. (1988) ที่รายงานว่า 
ไส้เดือนตวักลมทะเล และโคพีพอดพืน้ทะเลพบเป็นกลุม่เด่นในบริเวณที่มีตะกอนดินทรายหยาบ ซึ่งบริเวณหาดทราย
แก้วมีลกัษณะตะกอนดินทรายหยาบ 73.67-99.19 เปอร์เซ็นต์ สง่ผลให้มีช่องวา่งระหวา่งเม็ดดินมาก จึงท าให้พบกลุม่
สตัว์เหลา่นีช้กุชมุมาก นอกจากนีย้งัพบวา่ฟอแรมมินิเฟอรา (Sarcomastigophora) แม้มีความชุกชุมค่อนข้างน้อยแต่
พบหลากหลายชนิด สมภพ รุ่งสภุา (2556) รายงานว่า ฟอแรมมินิเฟอราเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายของชนิดและ
จ านวนแตกตา่งกนั เนื่องจากสตัว์กลุม่นีม้ีความต้องการปัจจยัด้านธาตอุาหาร แหลง่ที่อยู่อาศยั และช่วงของความทน
ตอ่สภาพแวดล้อมตา่งกนั  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 ความชกุชมุและจ านวนกลุม่ของสตัว์หน้าดินขนาดกลาง บริเวณหาดทรายแก้ว ในเดือนมีนาคม (Ma) 
พฤษภาคม (My) และกรกฎาคม (Ju) พ.ศ. 2560

 

2. ปัจจยัสิง่แวดล้อม 
การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ อณุหภมูิดิน (ภาพที่ 3A) มีค่าอยู่ในช่วง 31-34 องศาเซลเซียส อณุหภมูิน า้มีค่าอยู่ในช่วง 

(29-32 องศาเซลเซียส) ทัง้นีพ้บว่าอณุหภมูิน า้และดินของเดือนกรกฎาคมมีค่าต ่ากว่าเดือนอื่น ๆ (ภาพที่ 3B) เนื่องจาก
เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงฤดูฝน อาจท าให้เกิดการไหลของน า้จืดและปริมาณน า้ฝนไหลลงสู่ทะเล ส่งผลต่ออุณหภูมิน า้ลด
ต ่าลง (ศูนย์ภูมิอากาศ ส านกัพฒันาอุตุนิยมวิทยา, 2560) พีเอชของดินมีค่าอยู่ในช่วง 6.2-7.0 โดยมีค่าต ่าสดุในเดือน
มีนาคม (ภาพที่ 3C) พีเอชของน า้มีค่าอยู่ในช่วง 7.4-8.2 มีค่าเฉลี่ยสงูสดุในเดือนกรกฎาคม และต ่าสดุในเดือนมีนาคม 
(ภาพที ่3D) ความเค็มของน า้มีคา่อยูใ่นช่วง 28-33 พีพีที โดยสถานีที่ 1 และ 2 ในเดือนพฤษภาคมมีความเค็มเฉลี่ยต ่าสดุ 
(ภาพที่ 3E) จากรายงานของศูนย์ภูมิอากาศ ส านกัพฒันาอุตุนิยมวิทยา (2560) ระบุว่าเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ได้รับ
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อิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ท าให้เกิดฝนตกชกุและคลืน่ลมแรง ซึง่ในขณะเก็บตวัอยา่งในเดือนพฤษภาคมพบว่า 
ชาดหาดที่อยูร่ะหวา่งสถานีท่ี 1 และ 2 ถกูกดัเซาะจนเกิดการขาดท าให้มวลน า้กร่อยในหาดแก้วลากูน สง่ผลให้บริเวณนีม้ี
ความเค็มลดลง 

ปริมาณอินทรียวตัถุตลอดการศึกษา (ภาพท่ี 3F) มีค่าอยู่ในช่วง 0.03-0.07 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าต ่ากว่าบริเวณ
อื่นๆ อาจเป็นผลจากคลื่นลมแรงในระหว่างการเก็บตวัอย่าง จากการศึกษาของ Martins et al. (2015) พบว่า บริเวณ
ชายฝ่ังที่ถูกคลื่นมากระทบรุนแรงมีผลต่อการกวนตะกอนส่งผลต่อปริมาณอินทรียวัตถุ และลกัษณะตะกอนดิน ซึ่งผล
การศกึษาบริเวณหาดทรายแก้วพบว่า ทกุ ๆ สถานีสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นตะกอนดินทรายหยาบ (coarse sand) คิดเป็น 
73.67-99.19 เปอร์เซ็นต์ สว่นตะกอนดินที่เหลือเป็นตะกอนดินทรายละเอียด (fine sand) คิดเป็น 0.67-23.15 เปอร์เซ็นต์ 
ดินเหนียวปนทรายแป้ง (silt-Clay) คิดเป็น 0.11-6.97 เปอร์เซ็นต์ และตะกอนดินทรายหยาบมาก (very coarse sand) คิด
เป็น 0.01-0.03 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3G) แตกต่างกบับริเวณหาดสะกอมที่มีลกัษณะตะกอนดินทรายละเอียดเป็นสว่นใหญ่ 
(วาริก เส็นนาฮู และคณะ, 2560) ซึ่งการศึกษาครัง้นีพ้บปริมาณตะกอนดินทรายหยาบสงูที่สดุในสถานีที่ 3 ของเดือน
มีนาคม สว่นปริมาณตะกอนดินทรายละเอียดพบสงูสดุในสถานีท่ี 3 เดือนพฤษภาคม 

 

ภาพที่ 3 อณุหภมูิดิน (A) อณุหภมูิน า้ (B) พีเอชดิน (C) พีเอชน า้ (D) ความเค็ม (E) อินทรียวตัถ ุ(F) และขนาดตะกอนดิน 
 (G) บริเวณหาดทรายแก้ว อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 

2560
 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิง่แวดล้อมกบัประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดกลาง 
จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสิ่งแวดล้อมและสตัว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ว 

พบวา่ปัจจยัสิง่แวดล้อมที่มคีวามสมัพนัธ์กบัสตัว์หน้าดินขนาดกลาง ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ทรายหยาบ (coarse sand) และ
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เปอร์เซ็นต์อินทรียวตัถ ุ(OM) (ภาพที่ 4) สอดคล้องกบัการศกึษาในหลายพืน้ที่พบว่าปัจจยัสิ่งแวดล้อมทัง้เปอร์เซ็นต์ทราย
หยาบ และเปอร์เซ็นต์อินทรียวตัถเุป็นปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อจ านวนชนิดและความชุกชุมของสตัว์หน้าดินขนาดกลาง 
(Christine et al., 2015; Martins et al., 2015) โดยมีเปอร์เซ็นต์ทรายหยาบเป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัความชุกชุม
ของสตัว์หน้าดินขนาดกลางในบริเวณนีม้ากที่สดุ อาจเนื่องจากบริเวณหาดทรายแก้วได้รับอิทธิพลจากคลื่นที่รุนแรง
ในช่วงเก็บตวัอยา่งจึงท าให้คลืน่พดัพาตะกอนดินทรายละเอียดลงสูท่ะเล สง่ผลให้บริเวณผิวหน้าดินพบตะกอนดินทราย
หยาบเป็นสว่นใหญ่ จากรายงานพบว่าบริเวณหาดทรายแก้ว จงัหวดัสงขลา เกิดการกดัเซาะชายฝ่ังอย่างรุนแรงท าให้
บริเวณชายหาดขาดสมดุลของตะกอนดินทราย โดยคลื่นลมได้พัดพาและเคลื่อนย้ายตะกอนดินทรายให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (พะยอม รัตนมณี, 2548) และอาจส่งผลท าให้สัตว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณนีม้ีการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงของลกัษณะตะกอนดินเพื่อให้สามารถอาศยัในบริเวณนีไ้ด้ สว่นปัจจยัสิ่งแวดล้อมที่มีความสมัพนัธ์รองลงมา
คือ เปอร์เซ็นต์อินทรียวตัถุ เนื่องจากเป็นอาหารให้กับสตัว์เหลา่นีจ้ึงเป็นปัจจยัหลกัในการแพร่กระจายของสตัว์หน้าดิน
ขนาดกลาง จากศกึษาของ El-serehy et al. (2015) พบว่าบริเวณที่มีอินทรียวตัถปุริมาณมากพบสตัว์หน้าดินขนาดกลาง
มีความชุกชุมมาก สง่ผลต่อการแพร่กระจายของสตัว์หน้าดิน สอดคล้องกบัการศึกษาของ Gorska et al. (2014) ที่พบว่า
สตัว์หน้าดินขนาดกลางมีความชกุชมุมากในบริเวณผิวหน้าดิน เนื่องจากบริเวณผิวหน้ามีการทบัถมของอินทรียวตัถุ และมี
ปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามพบว่าสัตว์หน้าดินขนาดกลางแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกนัออกไป เช่น โอลิโกคีต (Oli) พบชุกชุมมากบริเวณที่มีเปอร์เซ็นต์ทรายหยาบค่อนข้างสงู ในขณะที่
คลาโดเซอรา (Cla) และตวัอ่อนหอยสองฝา (Biv) กลบัพบมากในบริเวณที่มีเปอร์เซ็นต์ตะกอนดินทรายหยาบค่อนข้างต ่า 
สว่นโคพีพอด (Cop) พบชกุชมุมากบริเวณที่มีปริมาณอินทรียวตัถคุ่อนข้างสงู ส าหรับไส้เดือนตวักลมทะเล (Nem) ซึ่งเป็น
สตัว์กลุ่มเด่นพบว่ามีความสัมพันธ์น้อยกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงพบชุกชุมมากในตลอดการศึกษา 
เนื่องจากไส้เดือนตวักลมทะเลทนตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีและสามารถปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนได้ โดยเฉพาะบริเวณหาดทรายที่มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะของตะกอนดินจึงพบไส้เดือน 
ตวักลมทะเลมีความชกุชมุมาก (Deudero and Vincx, 2000; Sedano et al., 2014)  

เมื่อพิจารณาสดัสว่นความหนาแนน่ของไส้เดอืนตวักลมทะเลกบัโคพีพอด (N:C) ในการประเมินคณุภาพสิง่แวดล้อม
พบว่าหาดทรายแก้วส่วนใหญ่มีความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรง เนื่องจากสดัส่วนมีค่าสูงอยู่ในช่วง  
18-53 ซึ่ง Warwick (1981 cited in Vincx and Heip, 1991) กลา่วว่า บริเวณที่มีลกัษณะเป็นตะกอนดินทรายควรมี
สดัสว่นน้อยกว่า 10 อย่างไรก็ตามเพื่อให้ข้อมลูมีความสมบรูณ์มากขึน้ควรศึกษาให้ครอบคลมุทกุฤดกูาล เพื่อเป็นข้อมลู
พืน้ฐานประกอบการจดัการสภาพแวดล้อมบริเวณหาดทรายแก้วในอนาคต 
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ภาพที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิง่แวดล้อมกบัประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดกลาง บริเวณหาดทรายแก้ว  
 อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
บทสรุป  

การแพร่กระจายของสตัว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ว จงัหวดัสงขลา พบว่า สถานีที่ 4 เป็นบริเวณ
ที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นน้อยกว่าสถานีอื่น ๆ พบจ านวนชนิดและความชุกชุมเฉลี่ยสงูสดุ และเดือนกรกฎาคมซึ่งอยู่
ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีจ านวนชนิดและความชุกชุมมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
สิง่แวดล้อมกบัประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดกลางพบว่า เปอร์เซ็นต์ตะกอนดินทรายหยาบและเปอร์เซ็นต์อินทรียวตัถยุงั
เป็นปัจจยัสิง่แวดล้อมที่มีความสมัพนัธ์อยา่งมากตอ่การแพร่กระจายของสตัว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณนี ้ 
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Eigenvalues 
    Axis 1 Axis 2 

Eigenvalues 0.052 0.026 
Percentage 66.42 33.58 
Cum. Percentage 66.42 100.00 
Cum.Constr.Percentage 66.42 100.00 
Spec.-env. correlations 1.00 1.00 

 Biplot scores for env. variables 
  Axis 1 Axis 2 
%OM -0.265 -0.964 
%Course sand 0.974 -0.226 
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EF017P 

ความหลากหลายของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
Diversity of acorn barnacle in family Chthamalidae in Eastern Thailand 

 

ชินกฤต คณุานสุรณ์, ณฐักรณ์ สบุรรณ ณ อยธุยา, สาลนีิ ขจรพิสฐิศกัดิ์ และ วรนพ สขุภารังษี* 
Chinnakit Wongkunanusorn, Nattakorn Suban Na Ayutthaya, Salinee Khachonpisitsak and Woranop Sukparangsi* 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

บทคดัย่อ 
 เพรียงหินจดัเป็นสตัว์ในไฟลมัอาร์โทรโพดาที่ระยะตวัเต็มวยัอาศยัเกาะอยู่กบัโขดหินบริเวณน า้ขึน้น า้ลง ใน
การศึกษานีผู้้ วิจัยได้ส ารวจรูปแบบทางสณัฐานวิทยาของเปลือก แผ่นเปลือกย่อย และแผ่นปิดเปลือก รวมถึงการ
กระจายตวัของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ตามแนวชายฝ่ังภาคตะวนัออกของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม 
2560 ถึงธันวาคม 2560 จากการศึกษาพบความหลายหลายของเพรียงหินในวงศ์ Chthamalidae 2 สกุล ได้แก่ สกุล 
Euraphia Conrad, 1837 พบ 1 ชนิด คือ Euraphia depressa (Poli, 1791) ซึ่งสามารถพบได้ทกุสถานีศึกษา และ
สกลุ Chthamalus Ranzani, 1817 มีความหลากหลายของแผ่นเปลือกและแผ่นปิดเปลือกมากอย่างน้อย 7 ชนิด โดย
ความหลากหลายทางสณัฐานของสกลุ Chthamalus มีมากที่สดุในจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัตราด 
 

ค าส าคัญ : เพรียงหิน, วงศ์ Chthmalidae, สกลุ Chthmalus, สกลุ Euraphia, ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 

Abstract 
 Acorn barnacle, Phylum Arthropoda, is a sessile crustacean in its adult stage attaching to a rocky 
shore along the intertidal zone. We aimed to study morphological diversity of shell plate, parietes, and 
operculum as well as distribution of acorn barnacles in the family Chthamalidae along coastline of Eastern 
Thailand. We found that 2 genera of family Chthamalidae occurred including Euraphia Conrad, 1837 (one 
specie in all stations, Euraphia depressa (Poli, 1791)) and Chthamalus Ranzani, 1817 (at least 7 species 
with 7 different patterns of shell plate and operculum). Shell plate and operculum variations of Chthamalus 
are highest in Chon Buri and Trat provinces. 
 

Keywords : Acorn barnacle, Chthamalidae, Chthamalus, Euraphia, Eastern Thailand 
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บทน า 
 เพรียงหินเป็นสตัว์กลุม่ครัสเตเชียน (crustacean) ใน Phylum Arthropoda เช่นเดียวกับกุ้ งและป ูที่มีการ
ปรับตวัเปลี่ยนแปลงไปจากสตัว์ในกลุ่มครัสเตเชียนอื่น ๆ โดยในระยะตวัอ่อน ( larva stage) ที่มีการด ารงชีวิตแบบ
แพลงก์ตอน ได้แก่ ระยะนอเพลียส (nauplius) และระยะไซพริด (cyprid) สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่ในระยะเต็มวัย 
(sessile stage) มีการสร้างเปลอืกหินปนูออกมาหอ่หุ้มร่างกายไว้และยดึตดิอยูก่บัท่ีเป็น sessile animal (Chen et al., 
2011) เพรียงหินอาศยัอยูต่ามโขดหินตามพืน้ท่ีชายฝ่ังหรือบริเวณน า้ขึน้น า้ลง (intertidal zone) ในพืน้ที่เขตอบอุ่นและ
ร้อนชืน้ทัว่โลก จากการศกึษาเพรียงหินในประเทศไทยโดย Pochai et al. (2017) ได้พบวา่ในบริเวณอ่าวไทยและทะเล
อนัดามนัมีเพรียงหินอย่างน้อย 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Balanidae วงศ์ Tetraclitidae และวงศ์ Chthamalidae จ านวน 10 
ชนิด อย่างไรก็ตามการศึกษาโดย Pochai et al. (2017) ได้ครอบคลมุพืน้ที่ศึกษาสว่นน้อยของพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลของ
ประเทศไทย ซึง่การขยายขอบเขตของพืน้ท่ีศกึษาในครัง้นีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นถึงความหลากหลายของเพรียงหินได้อย่างชดัเจน
มากขึน้ 
 นอกจากนัน้ เพรียงหินจดัเป็น biofouling organism ที่สร้างปัญหาให้กบัฟาร์มเลีย้งหอยนางรม โดยการลง
เกาะของเพรียงหินบนเปลือกหอยเป็นการเพิ่มน า้หนกั ท าให้การเปิดปิดฝาเปลือกท าได้ยากขึน้และกระทบต่อการกิน
อาหารของหอยนางรม รวมถึงมีการแก่งแย่งอาหาร (Lodeiros and Himmelman, 1996) และการขนสง่ทางเรือซึ่ง
พบว่าเพรียงหินโดยเฉพาะ Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) มีการลงเกาะตามท้องเรือจ านวนมากท าให้
เกิดแรงต้านทานตอ่การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้าและปัญหาต่อโครงสร้างของเรือ ซึ่งท าให้เกิดการผกุร่อนของโครง
เหล็กหลงัจากน าตัวเพรียงออกไปแล้ว รวมไปถึงแท่นขุดเจาะน า้มันที่การลงเกาะของเพรียงหินเป็นปัญหา ท าให้
โครงสร้างแทน่มีพืน้ที่ได้รับแรงกระท าจากคลื่นน า้มากขึน้ (Santhakumaran and Sawant, 1991; Rawangkul et al., 
1995; Iberahin, 1996; Molnar et al., 2008; Sophia Rani et al., 2010; Holm, 2012) นอกจาก A. amphitrite แล้ว
ยงัมีเพรียงหินในวงศ์ Chthamalidae ที่ลงเกาะอยูบ่นตวัของ A. amphitrite หรือบนผิวท้องเรือด้วย 

ปัจจุบนัการศึกษาเพรียงหินในวงศ์ Chthamalidae มีอยู่น้อยมากในประเทศไทย และจากการรายงานของ 
Pochai et al. (2017) ได้รายงานไว้เพียง 3 ชนิด ได้แก่ Euraphia depressa (Poli, 1791), Euraphia hembeli 
Conrad, 1837 และ Chthamalus malayensis, Pilsbry, 1916 แต่จากการส ารวจเบือ้งต้นนัน้ พบว่าเพรียงหินสกุล 
Chthmalus Ranzani, 1817 และ Euraphia Conrad, 1837 ในพืน้ที่ภาคตะวนัออก มีลกัษณะรูปร่างแตกต่างไปจาก
การศกึษาของ Pochai et al. (2017) ดงันัน้การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความหลากหลายของเพรียงหิน
ในวงศ์ Chthamalidae โดยเบือ้งต้นมุ้งเน้นไปทางด้านการแปรผนัทางสณัฐานวิทยาของเปลอืก (shell morphological 
variation) เพื่อให้สามารถน าข้อมลูนีไ้ปประกอบการวิเคราะห์จ าแนกในระดบัชนิดตอ่ไป 

 

วิธีการ 
 1. ก าหนดพืน้ท่ีการศกึษา 

 ก าหนดพืน้ท่ีส ารวจหาชนิดและการกระจายทางภมูิศาสตร์ และเก็บตวัอย่างเพรียงหินในเขตน า้ขึน้น า้ลง
บริเวณภาคตะวนัออกของชายฝ่ังทะเลอา่วไทย โดยท าการเก็บตวัอยา่งส ารวจในการศกึษาครัง้นีแ้บง่พืน้ที่ศึกษาเป็น 6 
สถานี ในเขตพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัชลบรีุ จนัทบรีุ และตราด (ตารางที่ 1) 
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 2. วิธีการเก็บตวัอยา่งเพรียงหิน 
 เก็บตวัอยา่งเพรียงหินจากจดุที่ก าหนด 6 สถานี โดยเก็บในเดือนมิถนุายน 2560 ถึงมกราคม 2561 โดย

เก็บเพรียงหินด้วยการกะเทาะเพรียงหินบริเวณฐานให้เปลอืกหลดุออกจากหิน และน าเพรียงหินมาเก็บรักษาไว้ใน 95% 
ethanol ก่อนน าไปศกึษาลกัษณะทางสณัฐานอื่น ๆ ตอ่ไป 
 3. การศกึษาสณัฐานวิทยาของเปลอืกและแผน่ปิดเปลอืก 

 ศกึษาลกัษณะสณัฐานวิทยาของแผน่เปลือกและแผ่นปิดเปลือกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดย
เร่ิมจากการดึงเอาตวัเพรียงหินภายในออกมาเก็บไว้ใน 95% ethanol ดึงเอาแผ่นปิดเปลือกออกและแยกแผ่นเปลือก
ยอ่ยออกจากกนั บนัทกึภาพทางสณัฐานวิทยาภายนอกของเปลอืกด้วยกล้องดิจิตอล และวิเคราะห์ลกัษณะของเพรียง
หินตามหลกัการจ าแนกของ Chan et al. (2009) และ Pitombo and Burton (2007) 
 4. การศกึษาความหลากหลายทางสณัฐานของแผน่เปลอืกและแผน่ปิดเปลอืก 

4.1 ลกัษณะขอบฐานของแผน่เปลอืก (shell plate) และแผน่เปลอืกยอ่ย (parietes) 
 (1) ขอบเรียบ (smooth edge) (2) ขอบยน่เข้าแบบไมส่ม ่าเสมอกนั (irregular folded edge) 

(3) ขอบยน่เข้าแบบสม ่าเสมอจ านวน 2 รอยไมล่กึถึงขอบปากเปลอืกและมีสนันนู 3 สนั (4) ขอบย่นเข้าแบบสม ่าเสมอ
จ านวน 2 รอยลกึถึงขอบปากเปลือกและมีสนันนู 3 สนั (5) ขอบย่นเข้าเล็ก ๆ จ านวนมากรูปร่างไม่แน่นอนและขอบมี
ลกัษณะเป็นขัน้บนัไดจ านวน 2-3 ขัน้ (6) ขอบย่นเข้าเล็ก ๆ จ านวนมากรูปร่างไม่แน่นอนและขอบมีลกัษณะเป็น
ขัน้บนัไดมากกวา่ 3 ขัน้ 

4.2 ลกัษณะรอยตอ่ระหวา่งแผน่เปลอืกยอ่ย (suture between parietes) 
 (A) รอยตอ่เรียบ (B) รอยตอ่เป็นซี่ฟันเลก็ ๆ 

4.3 ลกัษณะของแผน่ปิดเปลอืก (opercular plates) 
 (X) รอยต่อระหว่าง tergum และ scutum มีลกัษณะเรียบ (Y) รอยต่อระหว่าง tergum และ 

scutum มีลกัษณะเป็นรอยต่อ โดยสว่นของ tergum นนูยื่นเข้าไปหา scutum และสว่นของ scutum  มีลกัษณะเป็น
ร่องลกึ 
  4.4 ค ายอ่ที่ใช้ในการเรียกลกัษณะของแผน่เปลอืกและแผน่ปิดเปลอืก 

 C, carina; UL, upper lateral-left of carina; LL, lower lateral-left of carina; UR, upper 
lateral-right of carina; LR, lower lateral-right of carina; R, rostrum; Cl, carina interior; OP, opercular plate; T, 
tergum; และ S, scutum 

 
ตารางที่ 1 ลกัษณะของพืน้ท่ีศกึษา 

จังหวัด สถานีศกึษา ลักษณะของพืน้ท่ี 
ชลบรีุ (CB) เขาสามมขุ (SM) 

หาดน า้หนาว (NN) 
หาดทรายและโขดหิน มีคล่ืนแรง 

โขดหนิ มีคล่ืนแรง 
จนัทบรีุ (CH) ลานหินโคร่ง (HK) โขดหนิ มีน า้ทะเลขงัภายในแอ่งโขดหนิ และมีโขดหนิก าบงัคล่ืน 

 หาดเจ้าหลาว (CL) หาดทรายปะปนกบัโขดหนิ บริเวณโขดหนิมีลกัษณะเป็นแนวก าบงั
คล่ืนแรง 

ตราด (TR) หาดลานทราย (LS) 
หาดราชการุณย์ (RK) 

หาดทราย มีคล่ืนแรง 
หาดทรายและโขดหินมีคล่ืนแรง 
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ภาพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษาของจงัหวดัชลบรีุ จนัทบรีุ และตราดในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 

ผลและอภปิราย 
1. อนกุรมวิธานของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae Pilsbry, 1916 
Superorder Thoracica Darwin, 1854 
Order Sessilia Lamarck, 1818 
Suborder Balanomorpha Pilsbry, 1916 
Superfamily Chthamaloidea Darwin, 1854 
Family Chthamalidae Pilsbry, 1916 
ลกัษณะวินจิฉยัส าหรับเพรียงหินในวงศ์ Chthamalidae 
 ลกัษณะภายนอกของเพรียงหินที่ใช้ในการจ าแนกในระดบัวงศ์ ได้แก่ (1) จ านวนชัน้ของ parietal tube ใต้
แผน่เปลอืก และ (2) จ านวนของแผ่นเปลือกย่อย โดยเพรียงหินที่น ามาศึกษาทกุชนิดไม่พบ parietal tube และมีแผ่น
เปลือกย่อยจ านวน 6 ชิน้ ได้แก่ carina จ านวน 1 ชิน้ carina latus (lateral ที่ติดกบั carina) จ านวน 2 ชิน้ lateral 
(lateral ทีต่ิดกบั rostrum) จ านวน 2 ชิน้ และ rostrum จ านวน 1 ชิน้ ลกัษณะดงักลา่วท าให้จดัเพรียงหินที่ศึกษานีอ้ยู่
ในวงศ์ Chthamalidae 
Subfamily Euraphiinae Newman & Ross, 1976 
Genus Euraphia Conrad, 1837 

Type species Euraphia hembeli Conrad, 1837 
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 1 สกลุ พบเพรียงหินสกลุ Euraphia จ านวน 1 ชนิด 
Euraphia depressa (Poli, 1795) 

Chthamalus depressus Poli, 1791. 
Chthamalus stellatus var. depressus: Darwin 1854. 
Euraphia depressa: Utinomi (1959); Southward (1964). 
Non-type material examined 

 10 specimens, Chon Buri province, Mueang Chon Buri district, Khao Sam Muk beach, 21.XI.2017, 
W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED01-10). 10 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao 
beach, 20.XI.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED11-20). 10 specimens, Chanthaburi province, Na Yai 
Am district, Hin Krong, 14.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED21-30). 10 specimens, Chanthaburi 
province, Tha Mai district, Chao Lao beach.14.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED31-40). 5 
specimens, Trat province, Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED41-
45). 10 specimen, Trat province, Khlong Yai district, Ratchakarun beach.15.IX.2017, W. Sukparangsi 
(BUU17.CM.ED46-55). 
 ลกัษณะวินจิฉยั 
 แผ่นเปลือกย่อยภายนอกและภายในมีสีน า้ตาลอ่อนปนขาวและเรียบมนัวาว ขอบฐานเรียบ บางตวัอย่างมี
รอยย่นเข้าไปเล็กน้อยแต่ไม่ลึกเข้าไปยงัส่วนปากของเปลือก (orifice) รอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกย่อยเรียบ แผ่นปิด
เปลือกภายนอกและภายในมีสีน า้ตาลปนขาว ในบางตวัอย่างสว่นภายนอกของแผ่นปิดเปลือกมีลวดลายเป็นแถบสี
ขาวปนเหลืองบริเวณรอยต่อระหว่าง tergum และ scutum ไม่พบร่องลกึในสว่นของ tergal margin ของ scutum ท า
ให้รอยตอ่ระหวา่ง tergum และ scutum มีลกัษณะคล้ายปากนกเป็นจะงอยยื่นไปทาง carina (ภาพท่ี 3A) 
 ถ่ินอาศยัและการกระจายตวั 
 บริเวณหลงัหินที่ไมโ่ดนคลืน่แรงและไมโ่ดนแสงแดดมาก พบได้ทัว่ไปทกุสถานีท่ีศกึษา 
 หมายเหต ุ
 ลกัษณะเดน่ท่ีแยกจากเพรียงหินอื่นชดัเจน ได้แก่ เปลอืกยอ่ยมีลกัษณะบางสีน า้ตาลอ่อนถึงเข้ม ขอบเปลือก
เรียบถึงมีรอยย่นเข้าเล็กน้อย ส่วนของแผ่นปิดเปลือกมองจากภายนอกคล้ายปากนก แผ่นปิดเปลือกมีลวดลายเป็น
แถบสขีาวปนเหลอืง 
Subfamily Chthamalinae Darwin, 1854 
Genus Chthamalus Ranzani, 1817 
 Type species 
 Chthamalus stellatus (Poli, 1791) 
 1 สกลุ พบเพรียงหินสกลุ Chthamalus จ านวน 7 ชนิด 

Chthamalus sp.1 
 Non-type material examined 
 4 specimens, Chon Buri province, Mueang Chon Buri district, Khao Sam Muk beach, 21.XI.2017, 
W. Sukparangsi (BUU17.CM.C101-04). 5 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao 
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beach, 20.XI.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.C105-09). 10 specimens, Chanthaburi province, Na Yai 
Am district, Hin Krong, 14.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C110-19). 4 specimens, Chanthaburi 
province, Tha Mai district, Chao Lao beach.14.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C120-23). 12 
specimens, Trat province, Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C124-35). 
 ลกัษณะวินจิฉยั 
 แผ่นเปลือกย่อยภายนอกขาวเทา เรียบ ภายในแผ่นเปลือกย่อยมีสีน า้ตาลอ่อน ขอบฐานมีรอยย่นไม่
สม ่าเสมอและไม่ลึกมาก แผ่นปิดเปลือกมีสีคล้ายแผ่นเปลือกย่อยและมีลวดลายในส่วนภายนอก รอยต่อระหว่าง 
scutum และ tergum มีลกัษณะเป็นรอยตอ่ โดยสว่นของ tergum (scutal margin) นนูยื่นเข้าไปหา scutum และสว่น
ของ scutum (tergal margin) มีลกัษณะเป็นร่องลกึ (articular furrow) และฟันบริเวณ rostral depressor muscle 
insertion บน tergum มีจ านวน 3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum ลกึ (ภาพท่ี 3B) 
 ถ่ินอาศยัและการกระจายตวั 
 แนวหินท่ีไมโ่ดนคลื่นน า้ทะเลโดยตรง พบเพรียงหินชนิดนีไ้ด้ทกุสถานีศึกษา ยกเว้นหาดราชการุณย์ จงัหวดั
ตราด 
 หมายเหต ุ
 ลกัษณะที่แตกต่างไปจากเพรียงหิน Chthamalus ชนิดอื่น ๆ ในการศึกษานี ้ได้แก่ ลกัษณะเปลือกย่อยที่มี
ขอบเรียบ เปลอืกขาวผิวเรียบ และสว่นของ scutum มีร่องที่ลกึเมื่อเทียบกบั Chthamalus อื่น ๆ 
Chthamalus sp.2 
 Non-type material examined 
 10 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao beach, 20.XI.2017, C. 
Wongkunanusorn (BUU17.CM.C201-10). 5 specimens, Chanthaburi province, Tha Mai district, Chao Lao 
beach.14.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C211-15). 
 ลกัษณะวินจิฉยั 
 แผ่นเปลือกย่อยภายนอกมีสีขาวปนน า้ตาล ผิวภายนอกไม่เรียบ ใกล้ฐานมีสีน า้ตาล ใกล้ orifice มีสีขาว 
ภายในแผ่นเปลือกย่อยเรียบมีสีน า้ตาล แผ่นปิดเปลือกมีสีขาวทัง้ภายในและภายนอก และส่วนของ tergum มีฟัน
จ านวน 3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum ตืน้เห็นไมช่ดัเจน (ภาพที่ 3C) 
 ถ่ินอาศยัและการกระจายตวั 
 พบเกาะอยูบ่นโขดหินบริเวณ upper shore และโดนแสงแดด มีการกระจายตวัใน 2 พืน้ที่ศึกษา ได้แก่ หาด
น า้หนาว จงัหวดชลบรีุ และหาดเจ้าหลาว จงัหวดัจนัทบรีุ 
 หมายเหต ุ
 เพรียงหินชนิดนีม้ีลกัษณะเดน่ ได้แก่ ขอบเปลอืกที่ติดกบัหินไมเ่รียบคล้ายสาหร่าย มีรอยเว้าของขอบเปลือก
ย่อยเข้าออกไม่แน่นอน และรอยต่อระหว่าง tergum กบั scutum มีร่องตืน้ และสว่นของ articular furrow ที่ตืน้กว่า 
Chthamalus อื่น ๆ 
Chthamalus sp.3 
 Non-type material examined 
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 3 specimens, Chanthaburi province, Na Yai Am district, Hin Krong, 5.IV.2017, C.Wongkunanusorn 
(BUU17.CM.C301-03). 
  
ลกัษณะวินจิฉยั 
 แผน่เปลอืกยอ่ยภายนอกมีสขีาวปนน า้ตาล และผิวภายนอกไม่เรียบ โดยสว่นฐานมีแถบบาง ๆ สีน า้ตาล ผิว
ภายในแผน่เปลอืกยอ่ยมีสนี า้ตาลปนมว่ง แผ่นปิดเปลือกมีสีขาวทัง้ภายในและภายนอก มีร่อง articular furrow ลกึ ซี่
ฟันบน tergum เห็นไมช่ดัเจน และ adductor muscle insertion บน scutum ตืน้เห็นไมช่ดัเจน (ภาพที่ 3D) 
 ถ่ินอาศยัและการกระจายตวั 
 เกาะบนหินในแนว upper shore และโดนแสงแดด พบเพรียงหินชนิดนีท้ี่ลานหินโคร่ง จงัหวดัจนัทบรีุ 
 หมายเหต ุ
 ขอบเปลอืกไมเ่รียบคล้ายกบั Chthamalus sp.2 แตม่ี operculum ที่แตกตา่งจาก Chthamalus sp.2 ชดัเจน
โดยมีร่อง articular furrow ที่ลกึท าให้เห็นเป็นรอยตอ่ชดัเจนจากภายนอก 
Chthamalus sp.4 
 Non-type material examined 
 6 specimens, Trat province, Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, C. Wongkunanusorn 
(BUU17.CM.C401-04). 
 ลกัษณะวินจิฉยั 
 แผน่เปลอืกยอ่ยภายนอกมีสนี า้ตาลเข้ม ผิวเรียบ สว่นฐานไมเ่รียบ มีสนันนูเป็นคลื่นตามแนวฐาน จ านวนสนั
นนูไมแ่นน่อน ผิวแผน่เปลอืกใกล้ orifice มีแถบสีขาว ภายในแผ่นเปลือกย่อยมีสีน า้ตาลเข้มใกล้บริเวณ orifice และสี
น า้ตาลอ่อนใกล้ฐาน แผ่นปิดเปลือกภายนอกและภายในมีสีน า้ตาล มีร่อง articular furrow ชัด ซี่ฟันบน tergum 
จ านวน 2-3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum เห็นชดัเจน (ภาพที่ 3E) 
 ถ่ินอาศยัและการกระจายตวั 
 พบเกาะอยูบ่นหินตามแนวหาดทรายบริเวณ upper shore พบเฉพาะหาดลานทราย จงัหวดัตราด 
 หมายเหต ุ
 แผน่เปลอืกยอ่ยทัง้ภายในและภายนอกมีสนี า้ตาลเข้มเป็นลกัษณะเดน่ท่ีแตกตา่งจาก Chthamalus อื่น ๆ 
Chthamalus sp.5 
 Non-type material examined 
 10 specimens, Chon Buri province, Mueang Chon Buri district, Khao Sam Muk beach, 15.I.2017, 
W. Sukparangsi (BUU17.CM.C501-10). 6 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao 
beach, 15.II.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.C511-16). 5 specimens, Chanthaburi province, Na Yai Am 
district, Hin Krong, 14.II.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.C517-21). 10 specimens, Trat province, 
Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.C522-32). 5 specimens, Trat 
province, Khlong Yai district, Ratchakarun beach.15.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C533-37). 
 ลกัษณะวินจิฉยั 
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 แผ่นเปลือกย่อยภายนอกมีสีขาว ผิวเรียบ ส่วนฐานไม่เรียบ มีสนันูนเป็นแนวสม ่าเสมอจ านวน 3 สนัต่อ 1 
แผน่เปลอืกยอ่ย ร่องระหวา่งสนันนูลกึเข้าไปประมาณ 1/3 ของแผน่เปลอืกยอ่ย ใกล้สว่นฐานมีสนี า้ตาลออ่น ผิวภายใน
แผ่นเปลือกย่อยมีสีน า้ตาลอ่อน แผ่นปิดเปลือกภายนอกและภายในมีสีน า้ตาลอ่อน มีร่อง articular furrow ตืน้ ซี่ฟัน
บน tergum จ านวน 3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum เห็นไมช่ดัเจน (ภาพที่ 3F) 
  
ถ่ินอาศยัและการกระจายตวั 
 พบกระจายอยูท่ัว่ไปตามโขดหินในบริเวณที่โดนแสงแดดและไมโ่ดนแสงแดด รวมถึงอยูใ่นบริเวณที่มีคลืน่แรง
และไมแ่รงตามแนว upper shore พบเพรียงหินชนิดนีก้ระจายอยูใ่นทกุสถานี ยกเว้น หาดเจ้าหลาว จงัหวดัจนัทบรีุ 
 หมายเหต ุ
 ลกัษณะเด่นของเพรียงหินชนิดนี ้คือ มีสันนูนของขอบเปลือกย่อยจ านวนสม ่าเสมอที่ 3 สันต่อ 1 แผ่น 
ลกัษณะแผน่เปลอืกคล้ายดาว สว่นของรอยต่อระหว่าง tergum และ scutum มีร่อง articular furrow ที่ตืน้ถึงไม่มี ท า
ให้แผน่ปิดเปลอืกมีลกัษณะคล้ายปากนกเมื่อมองจากภายนอก 
Chthamalus sp.6 
 Non-type material examined 
 5 specimens, Trat province, Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, W. Sukparangsi 
(BUU17.CM.C601-05). 10 specimens, Trat province, Khlong Yai district, Ratchakarun beach.15.IX.2017, C. 
Wongkunanusorn (BUU17.CM.C606-16). 
 ลกัษณะวินจิฉยั 
 แผน่เปลอืกยอ่ยภายนอกและภายในมีสนี า้ตาลอ่อน ผิวเรียบ มีสนันนูจากฐานถึง orifice เป็นแนวสม ่าเสมอ
จ านวน 3 สนัต่อ 1 แผ่นเปลือกย่อย แผ่นปิดเปลือกภายนอกและภายในมีสีน า้ตาลอ่อน มีร่อง articular furrow ตืน้ ซี่
ฟันบน tergum ไมช่ดัเจน และ adductor muscle insertion บน scutum เห็นไมช่ดัเจน (ภาพที่ 3G) 
 ถ่ินอาศยัและการกระจายตวั 
 พบได้ในแนวหิน upper shore โดนแสงแดดบางช่วงของวัน และพบกระจายที่หาดลานทรายและหาด  
ราชการุณย์ จงัหวดัตราด 
 หมายเหต ุ
 มีลกัษณะเป็นดาวคล้าย Chthamalus sp.5 แต่มีสว่นของร่องของแผ่นเปลือกย่อยที่ลกึถึง orifice และมี 
สนันนูของแผน่เปลอืกยอ่ยที่ชดัเจน 
Chthamalus sp.7 
 Non-type material examined 
 22 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao beach, 22.II.2017, W. Sukparangsi 
(BUU17.CM.C701-22). 
 ลกัษณะวินจิฉยั 
 แผน่เปลอืกยอ่ยภายนอกมีสขีาวจาก orifice ลงไปถึงสว่นฐานประมาณ 4/5 และสว่นฐานมีสีน า้ตาลเข้ม ผิว
เรียบ มีสนันนูจากฐานเป็นแนวไมส่ม ่าเสมอ แผน่เปลอืกยอ่ยกลุม่ lateral มีสนันนูจากฐานถึง orifice ลกึประมาณ 2/3 
ภายในแผ่นเปลือกย่อยมีสีน า้ตาลอ่อนอมชมพ ูแผ่นปิดเปลือกภายนอกมีสีขาว และภายในแผ่นปิดเปลือกมีสีน า้ตาล
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ออ่น มีร่อง articular furrow ลกึ 1/2 ของที่พบใน Chthamalus sp.1 และ Chthamalus sp.3 ซี่ฟันบน tergum จ านวน 
3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum เห็นชดัเจน (ภาพที่ 3H) 
 ถ่ินอาศยัและการกระจายตวั 
 บนหินโดนแสงแดดในบางช่วงของวนั และบริเวณ upper shore พบได้เฉพาะที่หาดน า้หนาว จงัหวดัชลบรีุ 

 
 
หมายเหต ุ
ลกัษณะเดน่ของเพรียงหินชนิดนี ้ได้แก่ เปลอืกยอ่ยเรียบ มีสขีาวและขอบสนี า้ตาล สว่นของแผน่ปิดเปลอืก

สว่น scutum มี adductor muscle insertion ชดัเจนกวา่เพรียงหนิ Chthamalus อื่น ๆ 
2. อภิปรายผล 
 จากการศกึษาพบวา่ในทกุสถานีพบเพรียงหินชนิด Euraphia depressa และเมื่อพิจารณาจากลกัษณะของ
แผน่เปลอืกภายนอกท าให้สามารถจ าแนกเพรียงหินสกลุ Chthamalus ได้จ านวน 7 ชนิด โดย Chthamalus sp.1 (C1) 
พบได้ใน 5 สถานีและในทกุจงัหวดัที่ท าการศึกษา Chthamalus sp.5 (C5) พบได้ใน 4 สถานีและในทกุจังหวดัที่
ท าการศึกษา Chthamalus sp.2 (C2) พบได้เพียง 2 สถานี ได้แก่ หาดน า้หนาว สตัหีบ จังหวดัชลบุรี และหาดเจ้า
หลาว จงัหวดัจนัทบรีุ สว่น Chthamalus sp.3 (C3), Chthamalus sp.4 (C4) และ Chthamalus sp.7 (C3) พบได้ใน 1 
สถานีเฉพาะในจังหวดัจันทบุรี ตราด และชลบรีุ ตามล าดบั และสถานีที่มีความหลากหลายทางรูปแบบสณัฐานของ
เพรียงหินสกุล Chthamalus มากที่สุด ได้แก่ หาดน า้หนาว และหาดลานทราย (จ านวน 4 ชนิด) สถานีที่มีความ
หลากหลายน้อยที่สดุ ได้แก่ เขาสามมุข (จ านวน 2 ชนิด) เมื่อพิจารณาจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของพืน้ที่ศึกษา
พบว่าหาดน า้หนาวมีลกัษณะเป็นหาดหินที่กว้างครอบคลมุทัง้ lower shore และ upper shore ท าให้พบความ
หลากหลายของเพรียงหินได้มากกวา่พืน้ท่ีศกึษาอื่น ๆ 
 จากการศึกษาของ Pochai et al. (2017) ที่ท าการส ารวจเพรียงหินในประเทศไทยพบ E. depressa ได้
เฉพาะสถานีเขาสามมุข แต่จากการศึกษานีพ้บว่า E. depressa มีการกระจายตัวที่มากและพบได้ทุกสถานีที่
ท าการศึกษาในภาคตะวันออก เช่นเดียวกับ A. amphitrite และสามารถจัดเป็น cosmopolitan species และใน
การศกึษานีไ้มพ่บ Chthamalus malayensis และ Euraphia hembeli ซึ่งจดัเป็นเพรียงหินในวงศ์ Chthamalidae ที่มี
รายงานการกระจายตวัในอา่วไทยและทะเลอนัดามนั (Pochai et al., 2017) 

 

บทสรุป 
 เพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ที่พบในภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วย 2 สกุล ได้แก่ สกุล 
Euraphia และ Chthamalus โดยในทุกสถานีพบ Euraphia depressa และในแต่ละสถานีศึกษามีสัณฐาน 
Chthamalus spp. ของแผ่นเปลือกและแผ่นปิดเปลือกที่ต่างกัน โดยหาดน า้หนาว จงัหวดัชลบุรี และหาดลานทราย 
จงัหวดัตราดมีความหลากหลายของรูปแบบสณัฐานของเพรียงหินสกลุ Chthamalus มากที่สดุ 
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ภาพที่ 2 ความหลากหลายและการกระจายตวัของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในจงัหวดัชลบรีุ (Chonburi) ได้แก่  
 สถานีศกึษาเขาสามมขุ (Sam Muk) และหาดน า้หนาว (Nam Nao) ในจงัหวดัจนัทบรีุ (Chanthaburi) ได้แก่  
 สถานีศกึษา ลานหินโคร่ง (Hin Krong) และหาดเจ้าหลาว (Chao Lao) ในจงัหวดัตราด (Trat) ได้แก่ สถานี 
 ศกึษาหาดลานทราย (Lan Sai) และหาดราชการุณย์ (Rachakarun) ตวัอกัษรยอ่ E. depressa ระบ ุ 
 Euraphia depressa C1-C7 ระบชุนิดของ Chthamalus spp. 
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ภาพที่ 3 ความหลากหลายทางสณัฐานของแผน่เปลอืกยอ่ยและแผน่ปิดเปลอืกของเพรียงหินชนิด Euraphia 
  depressa และ Chthamalus spp. ตวัอกัษรยอ่ C, carina; UL, upper lateral-left of carina; LL,  
 lower lateral-left of carina; UR, upper lateral-right of carina; LR, lower lateral-right of carina;  
 R, rostrum; Cl, carina interior; OP, opercular plate; T, tergum; S, scutum 
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ผลกระทบจากกิจกรรมบ่อกุ้งต่อครัสเตเซียนบริเวณบริเวณป่าชายเลนคลองโคน 
และแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม 

Effect of shrimp farming on crustaceans in mangrove at Klong Kone  
and Laem Yai, Samut Songkhram Province 
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Soranan Witirawat and Siraprapha Premcharoen* 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

บทคดัย่อ 
 ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมบ่อกุ้ งต่อครัสเตเซียน บริเวณป่าชายเลน ต าบลคลองโคนและแหลมใหญ่ 
จงัหวดัสมทุรสงคราม จากการเก็บตวัอย่าง 4 ครัง้ตามฤดูกาล ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ใน
สถานีเก็บตวัอยา่ง 6 แหง่ พบครัสเตเซียนจ านวน 147 ตวั จ าแนกเป็น 5 อนัดบั 16 ชนิด ครัสเตเซียนกลุม่เด่นคือปแูสม
ชนิด Metaplax elegans โดยพบร้อยละ 43.54% ของครัสเตเซียนทัง้หมดที่รวบรวมได้ ค่าความหลากหลายเท่ากับ 
1.74 ความหนาแน่นรวมเท่ากับ 49.00 ตัว/ ตารางเมตร และมวลชีวภาพรวมเท่ากับ 9.81 กรัม/ ตารางเมตร เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของชนิด ความหนาแน่น และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแต่ละฤดกูาลและสถานีเก็บ
ตวัอย่างพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) การศึกษาครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่ากิจกรรมบ่อกุ้ ง 
บริเวณป่าชายเลนต าบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบนัไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ประชาคมของครัสเตเซียนในพืน้ท่ี 
 

ค าส าคัญ : ครัสเตเซียน, คลองโคน, แหลมใหญ่, ป่าชายเลน, นากุ้ง 
 

Abstract 
 Effect of shrimp farming on crustaceans in mangrove at Klong Kone and Laem Yai Subdistricts, 
Samut Songkhram Province was carried out seasonally during April 2016 and January 2017 within six 
different stations. A total of 147 crustaceans representing 5 orders and 16 species, with Metaplax elegans 
was dominated by species (43.54%). Shannon-Weiner index was 1.74, total density of overall crustaceans 
was 49.00 ind/m2 and total biomass was 9.81 g/m2. There was no significant difference in species 
composition, abundance and biomass of crustaceans at different seasons and stations (p>0.05). The 
findings of this study indicated that shrimp farming activities had not adversely affected the crustacean 
community in mangrove forest at Klong Kone and Laem Yai, Samut Songkhram Province. 
 

Keywords : Crustaceans, Klong Kone and Laem Yai, Mangrove, Shrimp farming 
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บทน า 
ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์นานาชนิด และเป็นเขต

เช่ือมตอ่ของระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศบก ป่าชายเลนมีความส าคญัในการเป็นแหลง่ที่อยูอ่าศยั แหลง่อาหาร 
แหล่งอนุบาลสัตว์น า้ และแหล่งหลบภัยของสัตว์น า้ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2556) สิ่งมีชีวิตที่
ความส าคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลน ได้แก่ สตัว์หน้าดิน เนื่องจากสตัว์หน้าดินเป็นตัวเช่ือมโยงในห่วงโซ่อาหาร
ระหวา่งผู้ผลติและผู้บริโภคในล าดบัถดัไป กลุม่สตัว์หน้าดินที่พบบ่อยในดินป่าชายเลน คือ ครัสเตเซียน ได้แก่ กุ้ ง และ
ป ูมกัขดุรูเพื่อเป็นแหลง่ที่อยูแ่ละหลบภยั จากอดีตถึงปัจจบุนัพบวา่พืน้ท่ีป่าชายเลนมกัถกูน าไปใช้ประโยชน์ในด้านของ
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง เช่น ปลา กุ้ง ป ูและหอย สตัว์น า้ที่นิยมเพาะเลีย้งมากที่สดุคือ กุ้ ง เนื่องจากเป็นผลผลิตที่
มีความต้องการของผู้บริโภคมากที่สดุ (ฐานข้อมลูความรู้ทางทะเล, 2554) กลุม่สารสนเทศประมง (2554) รวบรวม
ข้อมลูในปี พ.ศ. 2554 พบวา่จงัหวดัสมทุรสงครามมีฟาร์มเพาะเลีย้งกุ้งทัง้สิน้ 113 ฟาร์ม และส านกันิเทศและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน (2550) กลา่ววา่ การเพาะเลีย้งกุ้งสง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง
จากการปรับพืน้ท่ีและขดุบอ่เพื่อเลีย้งกุ้ ง โดยการน าหน้าดินที่มีความอดุมสมบรูณ์ไปท าคนับ่อการเพาะเลีย้งกุ้ งและมี
การปลอ่ยของเสยีจากบอ่กุ้ง เช่น ตะกอน ขีกุ้้ ง และสารเคมีบางชนิดซึ่งสง่ผลต่อแหลง่น า้ธรรมชาติและดินตะกอนของ
ป่าชายเลนซึง่เป็นแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์หน้าดิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสตัว์หน้าดินในกลุม่ครัสเตเซียนท่ีมีพฤติกรรมใน
การขดุรูดินเพื่ออยู่อาศยั การศึกษาในครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของกิจกรรมบ่อกุ้ งต่อครัสเตเซียน 
บริเวณต าบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อน าข้อมูลพืน้ฐานที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบ
เพาะเลีย้งกุ้งให้เป็นอตุสาหกรรมเกษตรที่มีความยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เพื่อการอนรัุกษ์และจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ัง โดยเฉพาะทรัพยากรประมงและทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณคลองโคนและแหลมใหญ่ จงัหวดัสมทุรสงครามและ
พืน้ที่ใกล้เคียง 

 

วิธีการ 
พืน้ท่ีท าการศกึษา 

พืน้ท่ีศกึษาอยู่ในต าบลคลองโคนและต าบลแหลมใหญ่ จงัหวดัสมทุรสงคราม ท าการเก็บตวัอย่างช่วงเดือน
เมษายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 เก็บตวัอย่าง 4 ครัง้ตามฤดูกาล ได้แก่ เมษายน 2559 (ฤดูแล้ง) กรกฎาคม 
2559 (ต้นฤดฝูน) ตลุาคม 2559 (ปลายฤดฝูน) และมกราคม 2560 (ฤดหูนาว) 
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ภาพที่ 1 จดุเก็บตวัอยา่ง บริเวณต าบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จงัหวดัสมทุรสงคราม 

เก็บตวัอยา่งทัง้สิน้ 6 สถานี ดงันี ้สถานีเก็บตวัอยา่งต าบลคลองโคน ได้แก่ บริเวณบอ่กุ้ง (KK1)  
บริเวณบอ่กุ้งร้าง (KK2) และป่าชายเลนธรรมชาติ (KK3) ต าบลแหลมใหญ่ ได้แก่ บริเวณบอ่กุ้งติดอา่ว (LY1) 

 บริเวณบอ่กุ้งไมต่ิดอา่ว (LY2) และป่าชายเลนธรรมชาติ (LY3) วดัพิกดัทางภมูิศาสตร์โดย GPS (ภาพท่ี 1)  
 

การเก็บตวัอยา่ง 
 เก็บตวัอย่างครัสเตเซียนโดยใช้ตารางสี่เหลี่ยมนบัสตัว์ (quadrat) ขนาด 50x50 ตารางเซนติเมตร วางแบบ
สุม่ในบริเวณจดุเก็บตวัอยา่ง 3 ซ า้ ท าการเก็บตวัอย่างครัสเตเซียนที่อยู่ในตารางสี่เหลี่ยมนบัสตัว์ใสล่งในกระสอบ ใช้
ทอ่เก็บตวัอยา่ง (core) ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 15 เซนติเมตร กดลงในดินที่ระดบัความลกึ 20 เซนติเมตร และที่ระดบั
ความลกึ 50 เซนติเมตร ความลกึละจ านวน 3 ครัง้ น าตวัอย่างกลบัมาร่อนน า้ผ่านตะแกรง ขนาดช่องตา 0.50 x 0.50 
มิลลเิมตร แล้วใสใ่นขวดเก็บตวัอยา่ง ท าการรักษาตวัอยา่งด้วยฟอร์มาลนิ 5 เปอร์เซ็นต์  
การจ าแนกชนิดของครัสเตเซียนและการวเิคราะห์ข้อมลู 
 จ าแนกชนิดของครัสเตเซียนในห้องปฏิบตัิการ โดยใช้เอกสารของ Gosner (1971) และ Barnard (1981) ท า
การนบัจ านวน และบนัทึกข้อมลูลงในโปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์หาค่าดชันีความหลากหลาย (Shannon 
and Weaver, 1949) เพื่อบง่บอกถึงความหลายหลายทางของครัสเตเซียนที่พบ ค่าความหนาแน่น โดยการน าจ านวน
ตวัของครัสเตเซียนทัง้หมดหารด้วยขนาดพืน้ท่ีที่ท าการศกึษา (วนัวิวาห์, 2544) คา่มวลชีวภาพ โดยการน าน า้หนกัสดที่
ได้ไปคณูด้วย dry weight conversion factor (Tantichodok, 1981) และวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติเพื่อ
เปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมครัสเตเซียนในแต่ละฤดูกาลและสถานีเก็บตวัอย่าง โดย Analysis of Variance 
(ANOVA) 
 

ผลและอภปิราย 
 ผลการศึกษาผลกระทบของกิจกรรมบ่อกุ้ งต่อฃครัสเตเซียน บริเวณต าบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จงัหวดั
สมุทรสงคราม พบครัสเตเซียนทัง้หมด 147 ตัว จ าแนกได้ 5 อันดับ ได้แก่ Amphipoda, Decapoda, Isopoda, 
Sessilia และ Tanaidacea ตลอดการศึกษาพบความหลากหลายเท่ากบั 1.74 ความหนาแน่นรวมเท่ากบั 49.00 ตวั/
ตารางเมตร และมวลชีวภาพรวมเทา่กบั 9.81 กรัม/ ตารางเมตร  
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ชนิดของครัสเตเซียน 
 จากการศึกษาพบครัสเตเซียนทัง้หมด 16 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สดุ ได้แก่ ปชูนิด Metaplax elegans พบ 
ร้อยละ 43.54 รองลงมา ได้แก่ กุ้ งชนิด Alpheus sp. และ Grandidierella sp. พบร้อยละ 27.21 และ 7.48 ตามล าดบั 
(ภาพท่ี 2) 
 

 
 

ภาพที่ 2 ร้อยละจ านวนตวัของครัสเตเซยีนที่พบทัง้หมด 
 

 จากการศกึษาครัง้นีค้รัสเตเซียนที่พบมากที่สดุ ได้แก่ ปชูนิด Metaplax elegans สอดคล้องกบังานวิจยัของ
พนัธุ์ทิพย์ และคณะ (2556) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัสตูล ปชูนิด Metaplax 
elegans สงูในบริเวณป่าชายเลน และจากงานวิจยัของวราริน (2551) ศกึษาสตัว์พืน้ทะเลบริเวณป่าชายเลนอ่าวภเูก็ต 
พบครัสเตเซียนเป็นสตัว์พืน้ท้องทะเลกลุม่หลกั และพบปชูนิด Metaplax elegans สงูสดุในป่าชายเลนปลกูอาย ุ1 ปี 
และป่าชายปลกูอาย ุ8 ปี และพบว่าปชูนิดนีอ้าศยัอยู่รวมกนัเป็นกลุม่และออกหากินซากสิ่งมีชีวิตในช่วงน า้ลง ท าให้
พบปชูนิดนีม้ากที่สดุ 

ดชันีความหลากหลาย ความหนาแนน่และชีวมวลของครัสเตเซยีน 
จากตวัอย่างครัสเตเซียนที่รวบได้ในแต่ละฤดูกาล พบความหลากหลายเฉลี่ย 1.25±0.57 ความหนาแน่น

เฉลี่ย 12.25±5.38 ตัว/ ตารางเมตร และมวลชีวภาพเฉลี่ย 2.45±1.00 กรัม/ ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบความ
หลากหลาย ความหนาแน่น และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแต่ละฤดกูาลพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
95% (p>0.05)  

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบดชันีความหลากหลาย ความหนาแนน่ และชีวมวลของครัสเตเซียนในแตล่ะฤดกูาล 
  April 2016 July 2016 October 2016 January 2017 Average±SD 

Diversity (H) 1.55 2.00 0.50 0.94 1.25±0.57 
Density (ind/m2) 16.33 14.67 15.00 3.00 12.25±5.38 
Biomass (g/m2) 4.30 1.86 2.16 1.44 2.45±1.00 
  

Species 
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จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ในแตล่ะฤดกูาล (ตารางที่ 1) พบความหลากหลายสงูสดุช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 
(ต้นฤดฝูน) และพบความหลากหลายต ่าสดุช่วงเดือนตลุาคม 2559 (ปลายฤดฝูน) พบความหลากหลายเท่ากบั 2.00 
เนื่องจากเมื่อมีฝนตกลงมาท าให้มีปริมาณน า้สงูขึน้จึงสามารถพบครัสเตเซียนที่เคลื่อนที่ได้ดีในน า้เพิ่มขึน้ เช่น กุ้ ง พบ
ความหนาแน่นและมวลชีวภาพสงูสดุช่วงเดือนเมษายน 2559 (ฤดูแล้ง) พบความหนาแน่นและมวลชีวภาพเท่ากับ 
16.33 ตวั/ ตารางเมตร และ 4.34 กรัม/ ตารางเมตร ตามล าดบั เนื่องจากเป็นฤดกูาลที่ง่ายต่อการเก็บตวัอย่าง เพราะ
ระดับน า้ในป่าชายเลนลดต ่าลง ท าให้มีบริเวณที่เป็นดินเลนมากกว่าฤดูอื่น ๆ และครัสเตเซียนส่วนใหญ่ที่พบมี
พฤติกรรมการอยูอ่าศยัโดยการขดุรูอยูใ่นดินเลน 

จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ในแตล่ะสถานีเก็บตวัอยา่ง พบความหลากหลายเฉลีย่ 1.20±0.42 ความหนาแน่น
เฉลี่ย 8.17±3.91ตวั/ ตารางเมตร และมวลชีวภาพเฉลี่ย 1.64±1.22 กรัม/ ตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบชนิด ความ
หนาแนน่ และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแตล่ะสถานีเก็บตวัอยา่งพบวา่ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p>0.05)  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบดชันคีวามหลากหลาย ความหนาแนน่ และชีวมวลของครัสเตเซียนในแตล่ะสถานีเก็บตวัอยา่ง 

 

KK1 KK2 KK3 LY1 LY2 LY3 Average±SD 

Diversity (H) 1.85 1.19 1.61 1.02 0.60 0.90 1.20±0.42 

Density (ind/m2) 13.00 10.33 1.67 9.00 10.67 4.33 8.17±3.91 

Biomass (g/m2) 1.23 1.26 4.31 0.66 1.35 1.00 1.64±1.22 
 

จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ในแตล่ะสถานีเก็บตวัอย่าง (ตารางที่ 2) พบความหลากหลายและความหนาแน่น
สงูสดุบริเวณจดุน า้ทิง้บ่อกุ้ ง ต าบลคลองโคน (KK1) พบค่าความหลากหลายและค่าความหนาแน่นเท่ากบั 1.85 และ 
13.00 ตวั/ ตารางเมตร ตามล าดบั เนื่องจากบริเวณนีม้ีการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเลและมีร่มไม้ของป่าชายเลนอยู่บริเวณ
ด้านข้างของจุดน า้ทิง้บ่อกุ้ งซึ่งอยู่บริเวณดินเลนข้างคนับ่อกุ้ ง ท าให้เหมาะสมต่อการด า รงชีวิตของครัสเตเซียน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ José et al. (2013) ศกึษาลกัษณะของตะกอนดินป่าชายเลนและผลกระทบต่อการกระจาย
ของป ูบริเวณปากแมน่ า้อะเมซอน พบวา่การกระจายของปมูีความสมัพนัธ์กบัปริมาณของต้นไม้ในป่าชายเลน และพบ
มวลชีวภาพสงูสดุบริเวณป่าชายเลนธรรมชาติ ต าบลคลองโคน (KK3) ค่ามวลชีวภาพเท่ากบั 4.31 กรัม/ ตารางเมตร 
เนื่องจากพบปเูสฉวนชนิด Clibanarius infraspinatus ซึง่เป็นปขูนาดใหญ่ท าให้มวลชีวภาพของบริเวณนีส้งูที่สดุ และ
จากการศึกษาพบว่า ความหนาแน่นของครัสเตเซียนในบริเวณป่าธรรมชาติของต าบลคลองโคนและแหลมใหญ่พบ
ความหนาแน่นน้อยกว่าบริเวณบ่อกุ้ ง เนื่องจากบริเวณป่าธรรมชาติพบลิงแสมอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งเป็นผู้ล่า
ของครัสเตเซียน 

 

บทสรุป 
 จากการศึกษาพบครัสเตเซียนจ านวน 147 ตวั 16 ชนิด ครัสเตเซียนที่พบมากที่สดุ ได้แก่ ปชูนิด Metaplax 
elegans รองลงมา ได้แก่ กุ้ งชนิด Alpheus sp. และ Grandidierella sp. ค่าความหลากหลายเท่ากับ 1.74 ความ
หนาแนน่รวมเทา่กบั 49.00 ตวั/ ตารางเมตร และมวลชีวภาพรวมเท่ากบั 9.81 กรัม/ ตารางเมตร และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของชนิด ความหนาแนน่ และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแต่ละฤดกูาลและสถานีเก็บตวัอย่างพบว่า
ไมแ่ตกตา่งกนั จึงพบวา่การกิจกรรมบอ่กุ้ง บริเวณต าบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จงัหวดัสมทุรสงคราม ในปัจจุบนัไม่
สง่ผลกระทบตอ่ชนิด ความหนาแนน่ และมวลชีวภาพของครัสเตเซียน  
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ชนิดการแพร่กระจาย และพฤตกิรรมของปูเสฉวนบกท่ีเกาะก าใหญ่ จังหวัดระนอง 
Species, distribution and behavior of land hermit crab at Koh Kam Yai, Ranong Province 

 

พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์1,*, วชิระ ใจงาม2 และ วิสยั คงแก้ว3 
Puntip Wisespongpand1,*, Wachirah Jaingam2 and Wisai Kongkaew3 

1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ฝ่ายสนบัสนนุวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3สถานีวิจยัเพือ่การพฒันาชายฝ่ังอนัดามนั จ.ระนอง 
บทคดัย่อ 

การส ารวจความหลากชนิดของปูเสฉวนบกบนหาดทรายบนเกาะก าใหญ่ จงัหวดัระนอง พบปเูสฉวนบก 3 
ชนิด ได้แก่ Coenobita rugosus H. Milne Edwards, 1837, C. violascens Heller, 1862 และ C. brevimanus 
Dana, 1852 อาศยัอยู่บนหาดเดียวกนัและภายใต้ขอนไม้ผเุดียวกนั ซึ่งถือว่าเป็นรายงานการศึกษาแรกของประเทศ
ไทย ปเูสฉวนบกชนิด C. rugosus และ C. violascens พบแพร่กระจายตอนบนของหาดเหนือเขตน า้ขึน้สงูสดุ สว่น  
C. brevimanus พบในป่าชายหาด ปเูสฉวนแตล่ะชนิดอาศยัอยูใ่นเปลอืกหอยแตกตา่งกนัและยงัขึน้อยู่กบัขนาดของปู
ด้วย โดยสว่นใหญ่ป ูC. rugosus อยูใ่นเปลอืกหอย Thais bitubercularis สว่นชนิด C. violascens อยูใ่นเปลือกหอย 
Murex sp. และชนิด C. brevimanus อยูใ่นเปลือกหอย Pleurophoca trapezium ในการศึกษานีไ้ด้ศึกษาพฤติกรรม
บางประการ ได้แก่ การเคลื่อนที่ การหลบซ่อนตวั และการกินอาหาร ซึ่งปเูสฉวน C. rugosus และ C. violascens มี
พฤติกรรมที่คล้ายคลงึกนัแตแ่ตกตา่งกบั C. brevimanus และศกึษาการเลอืกชนิดอาหารของปเูสฉวนบก C. rugosus 
พบวา่ปเูสฉวนใช้หนวดทัง้สองคู ่ในการดมกลิน่และบอกต าแหนง่ของอาหาร โดยปเูสฉวนจะเลอืกกินมะมว่งเป็นอาหาร 
83.33%  
ค าส าคัญ : ปเูสฉวนบก, เกาะก าใหญ่, ระนอง 

Abstract 
The species richness of land hermit crab on Koh Kam Yai, Ranong Province was composed of 3 

species, Coenobita rugosus H. Milne Edwards, 1837, C. violascens Heller, 1862 and C. brevimanus Dana, 
1852. This was the first record of Thailand which 3 species of land hermit crab lived on the same beach 
and under the same decay log. C. rugosus and C. violascens distributed on the beach above the 
supralittoral zone whereas C. brevimanus distributed in beach forest. Each species lived in different 
species of shells and also varied on theirs size. Almost of C. rugosus, C. violascens and C. brevimanus 
lived in shells of Thais bitubercularis, Murex sp. and Pleurophoca trapezium, respectively. Some aspects 
of behavior were studied such as locomotion, concealment and feeding. C. rugosus and C. violascens 
had similar behavior but differed from C. brevimanus. The choice of food by C. rugosus was revealed that 
they used antennas for smelling and locating the prefer food. The mangoes were preferred by C. rugosus 
at 83.33%  
Keywords : Land hermit crab, Coenobita rugosus, Coenobita violascens, Coenobita brevimanus, Ranong 
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บทน า  
ปเูสฉวนบกเป็นปไูม่แท้จริง (false crab) ที่อยู่ในกลุม่ Anomura โดยมีสว่นของล าตวัที่ยงัคงยื่นยาวอยู่ มกั

พบแพร่กระจายอยู่บริเวณชายหาดเหนือเขตน า้ขึน้สงูสดุไปจนถึงป่าชายหาดด้านบนสดุของหาดทราย เวลากลางวนั
มกัหลบอยู่ใต้ขอนไม้ผุ ใต้กองใบไม้แห้ง หรือตามรากของพืชที่ขึน้บนหาดทราย โดยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (ธนาคม 
บณัฑิตวงศ์รัตน์, 2544; McLaughlin, 2002) ปเูสฉวนบกเป็นสตัว์ที่กินซากพืชซากสตัว์เป็นอาหาร มีบทบาทที่ส าคญั
ในระบบนิเวศหาดทราย ท าให้เกิดการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนตะกอน ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุ
อาหารและการถ่ายเทพลงังานในระบบนิเวศหาดทราย ช่วยให้เกิดดินตะกอนที่มีอินทรีย์สารส าหรับเป็นอาหารให้กบั
สตัว์หน้าดินขนาดเลก็ (ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ และ พนัธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์, 2550; Warner, 1977) จึงถือวา่เป็นสตัว์
ที่มีบทบาทส าคญัในระบบนิเวศหาดทรายที่เรียกวา่ environment service 

Naiyanetr (2007) ได้รายงานพบปูเสฉวนบกในประเทศไทย 3 ชนิด Coenobita rugosus H. Milne 
Edwards, 1837, C. violascens Heller, 1862 และ C. brevimanus Dana, 1852 แพร่กระจายทัง้ฝ่ังอ่าวไทยและ 
อันดามัน โดย C. rugosus พบบริเวณชลบุรี จันทบุรี อ่าวไทย เกาะสิมิลัน พังงา ภูเก็ต และทะเลอันดามัน  
C. violascens พบเฉพาะฝ่ังอ่าวไทย บริเวณจันทบุรี และอ่าวไทย และ C. brevimanus พบเฉพาะฝ่ังอันดามันที่
บริเวณเกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ พังงา ในขณะที่ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ (2554) รายงานพบปูเสฉวน 3 ชนิดนี ้
ทัง้ฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน และมีรายงานการศึกษาสตัว์น า้ไม่มีกระดูกสันหลงัในระบบนิเวศชายฝ่ัง อ าเภอ  
สขุส าราญ จงัหวดัระนองและบริเวณใกล้เคียงคือ อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา พบปเูสฉวนบก 2 ชนิด ได้แก่ Coenobita 
violascens และ Coenobita sp. (สหสั ราชเมืองขวาง, 2558) 
 เกาะก าใหญ่เป็นเกาะที่อยูใ่นเขตพืน้ท่ีของอทุยานแหง่ชาตแิหลมสน จ.ระนอง  มีชายหาดขนาดใหญ่ที่มีทราย
ละเอียด ตามแนวชายหาดมีต้นหูกวางและต้นจิกทะเล และตอนบนของหาดเป็นป่าที่มีพนัธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งเหมาะ
ส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยัของปเูสฉวน เกาะก าใหญ่อยู่ในเขตอทุยานฯ จึงยงัคงมีนกัท่องเที่ยวไม่มากนกั ท าให้ทรัพยากร
สิง่มีชีวิตยงัคงความหลากหลายและสมบรูณ์ดี (สหสั ราชเมืองขวาง, 2558) 
 การศึกษานีไ้ด้ท าการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูเสฉวนบกบนหาดทรายของ  
เกาะก าใหญ่ จ.ระนอง รวมทัง้เก็บตวัอยา่งปมูาศกึษาพฤติกรรมต่าง ๆ และการเลือกชนิดอาหารในห้องปฏิบตัิการ ซึ่ง
ในปัจจุบนัพบว่ามีการจบัปเูสฉวนบกจากธรรมชาติไปเป็นสตัว์เลีย้งจ านวนมาก มีการจัดท า facebook และ clip ที่
เก่ียวกับการเลีย้งปูเสฉวนบกอย่างแพร่หลาย ดงันัน้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานีจ้ะเป็นองค์ความรู้พืน้ฐานส าหรับ
การศึกษาปูเสฉวนบกในประเทศไทย และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมจะน าไปสูก่ารเลีย้งปูเสฉวนบกในเชิง
ธุรกิจให้มีการเลีย้งอย่างรับผิดชอบและยัง่ยืน รวมทัง้เป็นข้อมูลในการพฒันาไปสู่การเพาะเลีย้งปูเสฉวนบก เพื่อ
ประโยชน์ในการจดัการ และอนรัุกษ์ทรัพยากรปเูสฉวนบกให้ใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่และยัง่ยืนตอ่ไป 
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วิธีการ  
 ท าการส ารวจชนิดและการแพร่กระจายของปเูสฉวนบกบริเวณหาดทรายบนเกาะก าใหญ่ (09o28/44.6//N  
และ 098o21/07.9//E) ทางด้านตะวนัออกและตะวนัตกของเกาะรวม 6 สถานี ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 โดย
สถานีท่ี 1-4 อยูท่างด้านตะวนัออกของเกาะซึง่เป็นอา่วและคลืน่ลมไมรุ่นแรง สถานีท่ี 2 และ 3 ส ารวจในเขตตอนบนสดุ
ของหาดและในป่าชายหาดด้านนอก สว่นสถานีที่ 1 และ 4 ส ารวจบริเวณตอนบนสดุของหาดและถดัลงมาที่แนวหาด
ทรายในเขตน า้ขึน้น า้ลง สว่นสถานีที่ 5-6 อยู่ทางด้านตะวนัตกของหาด ซึ่งมีคลื่นลมที่รุนแรงและหาดมีความลาดชนั
มากกว่า ส ารวจบริเวณตอนบนสดุของหาด ในป่าชายหาดด้านนอก และแนวหาดทรายถัดลงมา (ภาพที่ 1) แต่ละ
สถานีท าการส ารวจในพืน้ที่ประมาณ 3 ตารางเมตร เก็บตวัอย่างปซูึ่งมกัหลบซ่อนอยู่ตามซากขอนไม้ใหญ่ ก่ิงไม้และ
เศษซากใบไม้ ตรวจสอบชนิดจากลกัษณะแผงขนและสนัที่อยู่บริเวณก้ามตามวิธีการจ าแนกชนิดของ McLaughlin 
(2002) นบัจ านวนปเูสฉวนบกแต่ละชนิดที่พบในแต่ละสถานี รวมทัง้ตรวจสอบชนิดของเปลือกหอยที่ปเูสฉวนแต่ละ
ชนิดอาศยัอยู ่และปลอ่ยคืนสูธ่รรมชาติ 
 เก็บตวัอย่างปเูสฉวนที่พบมาอย่างละ 5-10 ตวั มาเลีย้งในตู้ทดลองในห้องปฏิบตัิการภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล เพื่อศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเคลื่อนที่ การกินอาหาร และการหลบซ่อนตวั โดยการบนัทึกภาพ
วิดีทศัน์ทัง้กลางวนัและกลางคืน ส าหรับการกินอาหารจะท าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกชนิดอาหารของปูเสฉวน
ขนาดเล็กชนิด C. rugosus ซึ่งเป็นปเูสฉวนที่พบมากที่สดุและเป็นปชูนิดที่ถูกจบัไปเลีย้งมากที่สดุ โดยเตรียมกระบะ
พลาสติกทรงสีเ่หลีย่มขนาด 60 x 40 x 45 ซม. ปพูืน้ด้วยแผ่นพลาสติดสีด าและรองพืน้ด้วยทราย เพื่อจ าลองลกัษณะ
พืน้ที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติ แล้วแบ่งออกเป็นช่องเท่า ๆ กัน 3 ช่อง เตรียมอาหารทดสอบ 3 ชนิด คือ เนือ้ปลาทูสด 
มะมว่งสกุ และฝร่ัง ชนิดละ 50 กรัม ใสล่งในแต่ละช่องทดสอบที่มีปเูสฉวน 1 ตวั ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร และ
จดบนัทกึจ านวนครัง้และเวลาที่ปเูคลือ่นท่ีเข้าหาอาหารแตล่ะชนิด  

 
ภาพที่ 1 ที่ตัง้ของเกาะก าใหญ่และสถานีส ารวจและเก็บตวัอยา่งปเูสฉวนบก  



637 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ผลและอภปิราย 
1. ชนิดและการแพร่กระจายของปเูสฉวนบกบนเกาะก าใหญ่ 

ลกัษณะส าคญัที่แยกปเูสฉวนบกออกจากปเูสฉวนทะเล คือ ปเูสฉวนบกมีปลายของเส้นหนวดคู่ที่ 1 เป็นรูป
แท่งเหมือนกระบอง ก้านตาแบนข้าง ก้ามซ้ายใหญ่กว่าก้ามขวามาก ส่วนลกัษณะส าคัญที่ใช้ในการจ าแนกชนิด
ปเูสฉวนบก คือ การมีหรือไม่มีแผงขนรูปสามเหลี่ยมท่ีส่วนบนของผิวด้านในของ palm ของก้ามหนีบ และการมีหรือไม่มี
ฟันเรียงเป็นแถวตามแนวเฉียงบริเวณส่วนบนของผิวก้ามซ้ายด้านนอก (ธนาคม บณัฑิตวงศ์รัตน์, 2544; McLaughlin, 
2002) จากการส ารวจชนิดของปเูสฉวนบกบนหาดทรายหมูเ่กาะก าใหญ่ พบปเูสฉวนบกถึง 3 ชนิด คือ C. rugosus, C. 
violascens และ C. brevimanus โดย C. rugosus มีแผงขนสามเหลี่ยมบน palm ของก้ามหนีบทัง้สองข้าง มีฟันเรียง
เป็นแถวบริเวณก้ามด้านซ้าย ในขณะท่ี C. violascens มีแผงขนสามเหลี่ยมบน palm ของก้ามหนีบทัง้สองข้าง แต่ไม่มีฟัน
เรียงเป็นแถวบริเวณก้าม และ C. brevimanus มีแผงขนสามเหลี่ยมบน palm ของก้ามขวาเพียงข้างเดียวเท่านัน้ และไม่มี
ฟั น เ รี ย ง เ ป็ น แ ถ ว บ ริ เ ว ณ ก้ า ม  ( ภ า พ ท่ี  2)  สิ่ ง ที่ น่ า ส น ใ จ  คื อ  ก า ร พ บ ปู เ ส ฉ ว น บ ก ช นิ ด  
C. brevimanus ซึง่เป็นปทูี่มีขนาดใหญ่ พบแพร่กระจายเฉพาะฝ่ังอนัดามนั และมีรายงานการพบน้อยกว่าปเูสฉวนบก
อีก 2 ชนิดมาก (ธนาคม บณัฑิตวงศ์รัตน์, 2544) และที่ส าคญัที่สดุ คือ การศกึษานีน้า่จะเป็นรายงานการศึกษาแรกใน
ประเทศไทยที่พบปูเสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดอยู่ในหาดเดียวกัน โดยพบที่สถานี 2 ที่พบปูเสฉวนทัง้ 3 ชนิดหลบซ่อนอยู่
ภายใต้ขอนไม้ผเุดียวกนั (ภาพท่ี 3)  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ความแตกตา่งของปเูสฉวนแตล่ะชนิดสามารถดจูากแผงขน (ก) และสนัเฉียง (ข)
 

การส ารวจปเูสฉวนบกในการศกึษานีไ้ด้มีการเก็บตวัอย่างปเูสฉวนบกเพิ่มเติมบริเวณหาดประภาสที่อยู่หน้า
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝ่ังอันดามัน และอยู่ตรงข้ามกับเกาะก าใหญ่ที่เป็นพืน้ที่หลักในการศึกษาด้วย พบ
ปเูสฉวนบกเพียง 2 ชนิด คือ C. violascens และ C. rugosus เช่นเดียวกับท่ีพบบนเกาะคอเขา จ.พงังา (พนัธุ์ทิพย์ 
วิเศษพงษ์พนัธ์ และคณะ, 2555) ในขณะที่บริเวณอื่น ๆ ที่พบปเูสฉวนบกชุกชุมมกัพบเฉพาะชนิด C. rugosus เพียง
ชนิดเดียวเทา่นัน้ เช่น อทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสริุนทร์ จ.พงังา (พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์ และ คณะ , 2550) และเกาะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 

 
 

ข 
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ราชาใหญ่ จ.ภเูก็ต (พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์ และคณะ, 2554) และใน checklist ของ Naiyanetr (2007) ได้รายงาน
พบปูเสฉวนบก C. brevimanus เฉพาะฝ่ังอนัดามนั คือ บริเวณเกาะสิมิลนั เกาะสุรินทร์ พังงา และทะเลอนัดามัน 
ในขณะท่ี C. violascens พบเฉพาะฝ่ังอา่วไทยบริเวณ จ.จนัทบรีุ และอา่วไทย สว่น C. rugosus พบทัง้ฝ่ังอา่วไทยและ
อนัดามนั ที่บริเวณชลบรีุ จนัทบรีุ อ่าวไทย เกาะสิมิลนั พงังา ภเูก็ต และทะเลอนัดามนั การพบปเูสฉวนบกทัง้ 3 ชนิด
โดยเฉพาะชนิด C. brevimanus มาอยู่ร่วมกนัเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ เนื่องจากปเูสฉวนบกแต่ละชนิดมีความต้องการใน
เร่ืองที่อยูอ่าศยัและอาหารที่แตกต่างกนั (ธนาคม บณัฑิตวงศ์รัตน์, 2544; McLaughlin, 2002) เกาะก าใหญ่อาจจะมี
แหล่งที่อยู่อาศยัและแหล่งอาหารที่หลากหลายจนอาจท าให้ปูเสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดมาอาศยัอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ 
ดงันัน้จึงควรมีมาตรการในการคุ้มครองให้เกาะก าใหญ่เป็นพืน้ส าหรับการศึกษาและอนรัุกษ์ปเูสฉวนบกของประเทศ
ไทย 
 ปเูสฉวนบกที่พบบนหาดทรายเกาะก าใหญ่มีการแพร่กระจายเป็นแบบกลุ่ม (clumped) โดยที่สถานี 2 พบ
ปเูสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดหลบอยูด้่วยกนัใต้ขอนไม้ผ ุขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ม. โดย
พบ C. brevimanus มากถึง 30 ตวั รองลงมาคือ C. violascens 7 ตวั และ C. rugosus 1 ตวั (ภาพที่ 3) ในขณะที่
บริเวณสถานี 1, 3 และ 4 พบปเูสฉวนบก 2 ชนิด คือ C. rugosus 12-15 ตวั และ C. violascens 4-6 ตวั สว่นสถานีที่ 
5 และ 6 ซึ่งเป็นด้านทะเลเปิดมีคลื่นลมที่รุนแรงกว่า พบปเูสฉวนบกเพียง 2 ชนิดอาศยัอยู่รวมกนัใต้ขอนไม้และใบไม้ 
โดยจุดส ารวจที่ 5 พบปเูสฉวน C. rugosus มากถึง 29 ตวั และ C. violascens อีก 9 ตวั โดยชนิด C. rugosus พบ
แพร่กระจายในบริเวณถดัจากป่าบกลงมา และพบเดินไปมาตอนบนของหาดเหนือเขตน า้ขึน้น า้ลง ซึ่งสอดคล้องกัน
การศกึษาของธนาคม บณัฑิตวงศ์รัตน์ (2544) ที่ท าการศึกษาการแพร่กระจายทางภมูิศาสตร์ของปเูสฉวนในประเทศ
ไทย พบว่า C. rugosus อาศยัอยู่บริเวณหาดทรายที่อยู่บนบก สว่น C. brevimanus พบอาศยัอยู่ในป่าชายหาดเป็น
สว่นใหญ่  
2. เปลอืกหอยที่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของปเูสฉวนบกบนเกาะก าใหญ่ 
 ในธรรมชาติปูเสฉวนบกจ าเป็นต้องอาศยัอยู่ในเปลือกหอยฝาเดียว เพื่อปกป้องสว่นท้องที่อ่อนนุ่มจากผู้ล่า
และอนัตรายอื่น ๆ ขนาดของเปลอืกและสภาพของเปลอืกจึงมีความส าคญัในการด ารงชีวิต ปเูสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดที่พบ
บนเกาะก าใหญ่อาศยัอยูใ่นเปลือกหอยที่แตกต่างกนั (ภาพที่ 3) และปชูนิดเดียวกนัแต่มีขนาดต่างกนัจะเลือกเปลือก
หอยที่ไม่เหมือนกนั เช่น ปเูสฉวน C. brevimanus ที่มีขนาดใหญ่ (ความยาวกระดอง 5-7 ซม.) พบอยู่ในเปลือกหอย
สงัข์ทราปีเซียม (Pleuroploca trapezium) สว่นที่มีขนาดถดัลงมามกัอยู่ในเปลือกหอยสงัข์หนาม (Chicoreus sp.) 
และหอยหนาม (Murex sp.) ในขณะที่ C. violascens (ความยาวกระดอง 3-5 ซม.) มกัพบอยู่ในเปลือกหอยหนาม 
(Murex poppei) หอยสงัข์หนาม (Chicoreus sp.) หอยกระตา่ย (Phalium glaucum) ส าหรับปเูสฉวน C. rugosus ที่
มีขนาดใหญ่ (ความยาวกระดอง 2.5-3.2 ซม.) พบอยูใ่นเปลอืกหอยมะระ (Thais bitubercularis) ถึง 90% และปทูี่ยงั
มีขนาดเล็ก (ความยาวกระดอง 1.5-2 ซม.) พบอยู่ในเปลือกหอยกะทิ (Nerita polita) และ (Nerita sp.) สิ่งที่น่าเป็น
หว่งคือการพบปเูสฉวน C. brevimanus ที่อยูใ่นเปลอืกหอยสงัข์ทราปีเซียมที่มีขนาดคบัตวัมาก บางตวัมีการแตกของ
ขอบเปลือกหอยแล้ว ซึ่งปกติเมื่อปูเสฉวนเจริญเติบโตขึน้จะมีการลอกคราบและเปลี่ยนเปลือกหอยให้เหมาะสมกับ
ขนาดที่เพิ่มขึน้ ซึง่ถ้าไมส่ามารถหาเปลอืกหอยขนาดใหญ่ ปเูสฉวนชนิดนีจ้ะมีความเสี่ยงสงูในการถกูท าร้ายและตาย
ได้ ซึง่ในการศกึษาของธนาคม บณัฑิตวงศ์รัตน์ (2544) และการศกึษาของพนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์ และคณะ (2555) 
มีการพบปูเสฉวนบกชนิด C. rugosus และ C. violascens ขนาดใหญ่ไปอาศยัอยู่ในเปลือกหอยน า้จืด Subclass 
Prosobranchia และหอยทากบก Subclass Pulmonata ซึ่งน่าจะมาจากการที่มนัไม่สามารถหาเปลือกหอยทะเลที่มี



639 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ขนาดใหญ่ได้ ทัง้นีม้ีรายงานว่ามีปัจจยัหลายอย่างที่ปเูสฉวนบกใช้ในการเลือกเปลี่ยนเปลือก เช่น ปูเสฉวนบกชนิด  
C. compressus จะเลอืกเปลอืกที่มีขนาดใหญ่กวา่เปลอืกเดิม 

  
 

หาดทรายบนเกาะก าใหญ่ ปเูสฉวนบกพบแพร่กระจายเป็นกลุม่ 

  

ปเูสฉวนบก 3 ชนิดรวม 38 ตวัอาศยัอยูใ่ต้ขอนไม้
เดียวกนั 

Coenobita brevimanus ในเปลอืกหอย Pleuroploca 
trapezium 

 

 

Coenobita violascens ในเปลอืกหอย Murex poppei Coenobita rugosus ขนาดใหญ่ในเปลอืกหอย Thais 
bitubercularis 

 

 

Coenobita rugosus ขนาดเลก็ในเปลอืกหอย  
Nerita polita 

เปลอืกหอยหลากชนิดที่ปเูสฉวนบกอาศยัอยู ่

ภาพที่ 3 เกาะก าใหญ่เป็นที่อยูอ่าศยัของปเูสฉวนบก 3 ชนิด แตล่ะชนดิและแตล่ะขนาดอาศยัอยูใ่นเปลอืกหอยทีแ่ตกตา่งกนั 
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และมกัเลือกเปลือกหอยที่มีน า้หนกัเบาโดยจะมีอตัราสว่นปริมาตรภายในช่องเปลือกต่อน า้หนกัตวัสงู เพื่อที่จะได้ใช้
พลงังานในการเคลื่อนที่น้อย (Osorno et al., 1998) ปเูสฉวนบกจะหาต าแหน่งของเปลือกที่จะเปลี่ยนจากกลิ่นของ
ปเูสฉวนชนิดเดียวกนัท่ีเพิ่งตาย (Small and Thacker, 1994) และยงัมีรายงานวา่ปเูสฉวนบกไมส่ามารถใช้เปลอืกหอย
ที่ยงัมีตวัหอยอยู่ ไม่สามารถเข้าไปในเปลือกเปลา่ที่ฝังอยู่ใต้ทรายเพียงเล็กน้อย ดงันัน้มนัจึงมีเวลาจ ากดัมากในการ
ค้นหาเปลอืกหอย โดยต้องเป็นเปลอืกหอยที่ตวัหอยเพิ่งตายใหม ่ๆ และมีการยอ่ยสลายแล้ว และต้องไมถู่กฝังกลบโดย
น า้ขึน้น า้ลง (Laidre, 2011) จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่การมีเปลอืกหอยเปลา่ตามชายหาดไม่สามารถบ่งบอก
ได้วา่ปเูสฉวนบกจะใช้ได้ทนัที แตย่งัมีปัจจยัอีกหลายอยา่งที่ปเูสฉวนใช้ในการเลอืกเปลอืกหอยเพื่อเป็นที่อยู่อาศยั การ
อาศยัอยูใ่นเปลอืกหอยและการเลอืกเปลอืกหอยที่เหมาะสมนา่เป็นสิง่ส าคญัที่จะท าให้ปเูสฉวนบกอยูร่อดได้ 
3. พฤติกรรมบางประการของปเูสฉวนบก 
 การศกึษาพฤติกรรมของปเูสฉวนบกในห้องปฏิบตัิการพบว่าปเูสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดเคลื่อนที่โดยใช้ขาเดินคู่ที่ 
2 และ 3 เป็นหลกัในการเคลื่อนที่ โดยจะใช้ปลายขาเดินจิกพืน้ทรายเพื่อดึงหรือดันตัวไปข้างหน้า ท าให้เกิดรอย
ทางการเคลือ่นท่ีเป็นแนวยาว ระหวา่งการเคลือ่นท่ีไปข้างหน้า ปจูะใช้หนวดทัง้ 2 คู่ ชีไ้ปข้างหน้าและขยบัขึน้ลงสมัผสั
พืน้ตลอดเวลา สนันิษฐานวา่ปใูช้หนวดคูท่ี่ 2 ในการส ารวจพืน้ผิวที่ปจูะเคลือ่นที่ไป ทัง้นีห้นวดทัง้สองคู่ท าหน้าที่ค้นหา
อาหารและตรวจสอบสภาพแวดล้อม (ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ์ และพนัธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์, 2550) ปูเสฉวนบกยงั
สามารถเคลือ่นท่ีด้วยวิธีการปีนป่ายได้ดี โดยปเูสฉวนบก C. rugosus และ C. violascens ปีนป่ายในแนวดิ่งได้ดีกว่า
กวา่ C. brevimanus ซึง่นา่จะมาจากขนาดและน า้หนกัตวัที่มากกกวา่ของ C. brevimanus ปเูสฉวนบกปีนป่ายโดยใช้
ขาเดินคูท่ี่ 2 และ 3 เป็นหลกั ใช้สว่นปลายของขาเดินที่ค่อนข้างแหลมคมและแข็งแรงจิกไปที่ก่ิงไม้และห้อยตวัลงตาม
แนวดิ่งได้หรือแม้กระทัง่ผนงักระจกของตู้ทดลองเลีย้งก็สามารถปีนหนีได้ 
 พฤติกรรมของปูขณะที่พักผ่อนในช่วงกลางวัน พบว่าปูเสฉวนบกจะหยุดการเคลื่อนที่ โดยปูเสฉวน  
C. rugosus และ C. violascens จะนอนหรือพกัผ่อนเกาะอยู่บนขอนไม้และก่ิงไม้ด้วยขาเดินคู่ที่ 2 และ 3 และโผล่
หนวดทัง้ 2 คู่รวมทัง้ก้านตาออกมานอกกระดอง ซึ่งตาและหนวดเป็นอวยัวะที่ใช้ในการรับความรู้สกึทัง้การมองเห็น
และการดมกลิ่น (Warner, 1977) จึงสนันิษฐานว่าปูเสฉวนบกมีการระวงัภยัจากศัตรูในธรรมชาติแม้กระทัง่ขณะ
พกัผ่อน ส าหรับ C. brevimanus มกันอนพกัผ่อนอยู่บนพืน้ทรายหรือมีการขดุทรายเป็นโพรงต่างจากปูเสฉวนอีก 2 
ชนิด โดยปจูะใช้ขาเดินคูท่ี่ 2 และ 3 ในการเขี่ยและกวาดทรายออกทางด้านข้างตวัเพื่อให้เกิดโพรง ในการเคลือ่นที่และ
ปีนป่ายของปเูสฉวนบกจะใช้สว่นของขาเดินคูท่ี่ 2 และ 3 เป็นหลกั ซึ่งน่าจะเป็นเพราะขนาด และความแข็งแรงของขา
เดินทัง้ 2 คู่นีท้ี่มีมากกว่าขาเดินคู่อื่น ๆ ส าหรับก้ามหนีบซึ่งมีขนาดใหญ่แต่ค่อนข้างสัน้ ปเูสฉวนบกมีไว้เพื่อใช้ในการ
ตอ่สู้ป้องกนัตวั โดยการใช้ก้ามหนีบทัง้ 2 ข้างหนีบหรือดนักบัคูต่อ่สู้  
 ปูเสฉวนบกสามารถขึน้มาใช้ชีวิตอยู่บนบกได้ แต่อย่างไรก็ตามปูยงัคงต้องรักษาความชืน้ในร่างกายและ
เหงือกไว้ตลอดเวลา ในการเลีย้งปเูสฉวนบกจึงต้องมีการให้น า้ ซึ่งเสฉวนบกจะใช้รยางค์ขากรรไกรหลงัคู่ที่ 3 และก้าม
เลก็ในการตกัน า้เข้าสูป่าก และเมื่อปขูาดความชืน้ในร่างกายปจูะใช้วธีิการลงไปแช่ในน า้ เพื่อให้น า้ไหลเข้าไปในเปลอืก
หอย เพื่อเป็นการเก็บรักษาความชืน้ เพื่อให้เหงือกมีความชุ่มชืน้ตลอดเวลา ถ้าเหงือกยังคงชุ่มชืน้ปูเสฉวนบกจะ
สามารถอาศยัอยูใ่นท่ีไมม่ีน า้ได้ แตถ้่าปเูสฉวนจมอยูใ่นน า้ตลอดเวลามนัจะตาย เนื่องจากการพฒันาอวยัวะหายใจที่มี
ประสิทธิภาพในการหายใจเอาออกซิเจนจากในอากาศได้โดยตรง นอกจากนัน้ควรมีการให้น า้ทะเลด้วย เพราะปู
ต้องการสะสมเกลือแร่ต่าง ๆ ที่มีในน า้ทะเลมาใช้ในการสร้างเปลือกใหม่เมื่อมีการลอกคราบ (Kennedy, 2018) 
นอกจากนัน้ยงัพบว่าปเูสฉวนบกชนิด C. brevimanus สามารถสง่เสียงได้ในตอนกลางคืน ซึ่งเสียงดงักลา่วน่าจะมา



641 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

จากลมภายในช่องปาก ปทูี่พฒันาขึน้มาอยูบ่นบกได้ดีมกัพฒันาชอ่งหายใจ เพื่อให้สามารถหายใจเอาออกซิเจนจากใน
อากาศได้ (Warner, 1977) 

ในการทดลองพฤติกรรมการกินอาหารและเลอืกชนิดอาหาร พบว่าปเูสฉวนบก C. rugosus เลือกกินมะม่วง
เป็นอาหารมากที่สดุ คิดเป็น 83.33% ของชนิดอาหารทัง้หมด โดยใช้ระยะเวลาในการหาอาหารชนิดต่าง ๆ อยู่ในช่วง
ระหว่าง 5.40-51.27 นาที เวลาที่ค้นหาอาหารปเูสฉวนบกจะเดินไปรอบ ๆ กล่อง และยื่นหนวดทัง้สองคู่ไปด้านหน้า
และขยบัไปมาตลอดเวลา ซึง่หนวดเป็นอวยัวะที่ใช้ในการดมกลิน่ของปเูสฉวน (Warner, 1977) จากพฤติกรรมดงักลา่ว
สนันิษฐานได้ว่า ปูเสฉวนบก C. rugosus ใช้กลิ่นเป็นตัวน าทางและบอกต าแหน่งของอาหาร ซึ่งผลการทดลองใน
การศกึษานีส้อดคล้องกบัการทดลองของ Thacker (1996, 1998) ซึ่งท าการศึกษาการเลือกกินอาหาร พบว่าปเูสฉวน
บกใช้กลิ่นเป็นตวัชกัน าไปสูต่ าแหน่งของอาหาร ปูมกัเลือกกินอาหารที่ไม่เคยกินในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และยงั
พบว่าปเูสฉวนบกที่ได้รับอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยมาแล้ว 9 ชัว่โมง จะเลือกกินอาหารชนิดอื่นใน 6 ชัว่โมง
ถดัไป พฤติกรรมดงักลา่วท าให้ปเูสฉวนบกมีการกินอาหารหลากหลายชนิด จึงท าให้มีโอกาสได้รับอาหารที่มีคณุคา่ทาง
โภชนาการและหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีพิษเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งได้ และปูที่ได้รับอาหารหลายอย่างมีอตัราการ
เจริญเติบโตที่สงูกวา่ปทูี่ได้รับอาหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งธนาคม บณัฑิตวงศ์รัตน์ (2544) ก็พบว่าปเูสฉวนบกสามารถ
กินอาหารได้หลายอยา่งทัง้ผลไม้สกุ เช่น กล้วย มะละกอ แตงโม เป็นต้น หรือแม้กระทัง่อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับสตัว์
เลีย้ง ในการศกึษาของพิชามญชุ์ คมข า (2557) พบวา่ปเูสฉวนบกที่น ามาเลีย้งมกัมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน
อาหาร โดยพบวา่ปเูสฉวนบกที่มาจากแหลง่ที่อยูอ่าศยัทัง้เขตชมุชนและแหลง่อาศยัตามธรรมชาติจะเลือกกินข้าวสวย
และกล้วยมากที่สดุ แต่เลือกกินอาหารในแหลง่ธรรมชาติคือ เนือ้ปลา และเมล็ดหกูวางน้อยมาก และ Rittschof and  
Sutherland (1985) ท่ีท าการศกึษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อกลิ่นของอาหารและสารเคมีที่ความเข้มข้นต่าง ๆ โดย
ทดลองกบัปเูสฉวนบกชนิด C. rugosus ซึง่อาหารท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ ขีม้้า ผลไม้ น า้ผึง้ หอยฝาเดียว สารละลาย 
tyrosine ที่อิม่ตวั และกรดอะมิโน 20 ชนิด พบวา่ความเข้มข้นของสารเคมีมีผลตอ่การควบคมุการกินอาหาร อีกทัง้ปยูงั
ตอบสนองตอ่กลิน่ของหอยฝาเดียวที่เพิ่งตายใหม ่ๆ ได้น้อยกวา่กลิน่ของหอยฝาเดียวที่ตายนานแล้ว 
   

บทสรุป  
หาดทรายบนเกาะก าใหญ่ จ.ระนอง เป็นพืน้ที่ที่มีความส าคัญในการศึกษาปูเสฉวนบกในประเทศไทย 

เนื่องจากพบปเูสฉวนบกถึง 3 ชนิด คือ C. rugosus, C. violascens และ C. brevimanus อาศยัอยู่ด้วยกนั และชนิด 
C. brevimanus เป็นชนิดที่มีรายงานพบน้อยมากและแพร่กระจายในพืน้ที่จ ากัดเฉพาะฝ่ังอันดามนั ทัง้นีย้งัไม่มี
รายงานที่พบปูเสฉวนบกถึง 3 ชนิดอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกัน รายงานนีจ้ึงน่าจะเป็นรายงานการศึกษาแรกใน
ประเทศไทย ปูเสฉวนบกแต่ละชนิดเมื่อมีอายุแตกต่างกันจะอาศัยอยู่ในเปลือกหอยต่างชนิดกัน ปูเสฉวน  
C. rugosus และ C. violascens มีพฤติกรรมที่คล้ายคลงึกนัแตแ่ตกตา่งกบั C. brevimanus  
 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของโครงการวิจยัเร่ืองความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปบูริเวณสถานีวิจัย

เพื่อการพฒันาชายฝ่ังอนัดามนั จ.ระนอง รหสั ก-ษ(ด) 8.58 ซึ่งได้รับการสนบัสนนุทนุวิจยัจากสถาบนัวิจยัและพฒันา
แหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 
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EF023P 

รายงานแรกของกุ้งเต้น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015  
(Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูลและคีย์จ าแนกชนิดของกุ้งเต้นสกุล 

Floresorchestia Bousfield, 1984 ในประเทศไทย 
First record of amphipod Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015  

(Amphipoda: Talitridae) from Bulon-le Island, Satun Province with identification key of 
Floresorchestia Bousfield, 1984 in Thailand 

 

พงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วฒันา1 และ กรอร วงษ์ก าแหง2,* 
Pongrat Dumrongrojwattana1 and Koraon Wongkamhaeng2,* 

1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน ชลบรีุ 20131 
2ภาควิชาสตัววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 10900 

บทคดัย่อ 
 กุ้ งเต้นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 เป็นกุ้ งเต้นบกที่พบแพร่กระจายทัง้บริเวณริมหาดและพืน้ที่
ชืน้แฉะบนแผน่ดินตัง้แตแ่อฟริกาใต้จนถึงเขตอินโดแปซิฟิคและทะเลแคริเบียน ในประเทศไทยมีรายงานถึงกุ้ งเต้นสกุล
นี ้  3 ช นิ ด คื อ  Floreorchestia samroiyodensis Azman, Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 2014,  
F.  boonyanusithii Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016 แ ล ะ  F.  buraphana 
Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016 การศกึษาครัง้นีพ้บกุ้ งเต้นชนิด Floresorchestia 
seringat Lowry & Springthrope, 2015 ซึง่เคยมีรายงานการพบครัง้แรกที่เกาะ Seringat ประเทศสิงคโปร์ บริเวณริม
ฝ่ังทะเลสาบน า้กร่อยที่ต่อกบัทะเล โดยการศึกษาครัง้นีพ้บกุ้ งเต้นบริเวณธารน า้จืดที่เกาะบโุหลนเล จงัหวดัสตลู เป็น
รายงานครัง้แรกในประเทศไทย และได้น าเสนอลกัษณะทัว่ไปทัง้ตวัผู้และตวัเมีย เปรียบเทียบลกัษณะกุ้ งเต้นชนิดนีท้ี่
เจอในประเทศไทย รวมทัง้คูม่ือในการจ าแนกชนิดของกุ้งเต้นสกลุ Floresorchestia ในประเทศไทย 
ค าส าคัญ : Floresorchestia seringat, เกาะบโุหลนเล, จงัหวดัสตลู, ทะเลอนัดามนั, รายงานแรก, อนกุรมวิธาน 

Abstract 
Amphipod in genus Floresorchestia is widespread in terrestrial and marine littoral habitats and has 

been recorded from the South African coasts through to tropical Indo-Pacific and Caribbean Sea. In 
Thailand, there are three species has been reported namely Floreorchestia samroiyodensis Azman, 
Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 2014, F. boonyanusithii  Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & 
Pattaratumrong, 2016 and F. buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016. This 
study, Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 which was firstly described from lagoon in 
Seringat Island, Singapore was collected from freshwater canal in Bulon-le Island, Satun. This is a record for 
the first time in Thailand. The comparative characters of this species in Thailand are discussed and 
identification key is provided 
Keywords : Floresorchestia seringat, Bulon-le Island, Satun Province  Andaman Sea, New record, Taxonomy 
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บทน า  
 กุ้ งเต้นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 เป็นกลุม่ที่พบแพร่กระจายบริเวณเขตร้อนเป็นสว่นมาก มี
ลกัษณะเด่นคือ บริเวณปล้องท้อง แผ่น epimera จะมีรูเล็ก ๆ แพร่กระจายตามยาว มีรายงานการแพร่กระจายของ
กุ้งเต้นสกลุนีต้ัง้แตบ่ริเวณแอฟริกาใต้ อินโดแปซิฟิค และทะเลแคริเบียน โดยมีรายงานอยู่ในแหลง่อาศยัหลายประเภท
ไมว่า่จะเป็นบริเวณสนัทรายเหนือแนวน า้ขึน้น า้ลง ที่ชืน้แฉะบนบก ไปจนถึงที่ความสงูประมาณ 1,800 เมตร บนเกาะ 
น า้จืด และน า้ทะเล (Lowry & Springthrope, 2015) ทัง้โลกมีรายงานกุ้ งเต้นสกุลนีท้ัง้หมด 30 ชนิด โดยสว่นใหญ่พบ
ในเขตอินโดแปซิฟิค ในประเทศไทยมีรายงานของกุ้ งเต้นสกุลนีท้ัง้หมด 3 ชนิดโดยพบบนบก 2 ชนิด ได้แก่  
F. samroiyodensis (Azman, Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 2014) ที่เขาสามร้อยยอด จังหวัด 
ประจวบคีรีชันธ์ และ F. boonyanusithii ที่อ่างเก็บน า้บึงพุดซา จังหวดันครราชสีมา และริมทะเล 1 ชนิด คือ  
F. buraphana ที่มหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ (Wongkamhaeng et al., 2016) สว่นกุ้งเต้นชนิด Floresorchestia 
seringat มีรายงานครัง้แรกในประเทศสงิคโปร์ โดยพบอาศยัอยูบ่ริเวณเหนือแนวน า้ขึน้น า้ลง ระหว่างก้อนหินและหาด
ทรายซึ่งเป็นทรายหยาบ และไม่เคยมีรายงานของกุ้ งเต้นชนิดนีใ้นบริเวณอื่นในโลก (Lowry & Springthrope, 2015) 
การศกึษาครัง้นีจ้ึงเป็นรายงานแรกของกุ้งเต้นชนิดและสกลุนีใ้นประเทศไทย 
  

วิธีการ 
เก็บตวัอยา่งจากบริเวณริมตลิง่ของธารน า้จืดที่ไหลลงทะเลบริเวณเกาะบโุหลนเล ตัง้อยูใ่นทะเลอนัดามนัทาง

ฝ่ังตะวนัตกหา่งจากจงัหวดัสตลูประมาณ 21 กิโลเมตร (6°49'58.3"N 99°32'31.5"E) (ภาพที่ 1) ในวนัที่ 15 มกราคม 
2560 โดยใช้กบัดกัฝังไว้บริเวณที่พบกุ้งเต้น เป็นเวลาประมาณ 30 นาที (Barnard & Karaman, 1991) เก็บรักษาไว้ใน
แอลกอฮอล์ 70% จ าแนกชนิดกุ้ งเต้นที่รวบรวมได้โดยยึดหลกัในคู่มือ The Family and Genera of Marine 
Gammaridean Amphipoda (Barnard & Karaman, 1991) โดยดลูกัษณะของ antenna, gnathopod 1, gnathopod 
2, uropod 3 และฟันบน lacinia mobilis ที่อยู่บนรยางค์ปาก สว่น mandible (ภาพที่ 3) นบัจ านวนกุ้ งเต้นที่ได้ แล้ว
น ามาท าการผา่ตดัรยางค์อกและรยางค์ปาก ท าสไลด์ถาวร  

 
ภาพที่ 1 แผนท่ีจดุเก็บตวัอยา่งด้านตะวนัตกของเกาะบโุหลนเล จงัหวดัสตลู  
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ภาพที่ 2 แหลง่อาศยัที่พบกุ้งเต้น Floresorchestia seringat บนเกาะบโุหลนเล 

 
ภาพที่ 3 ลกัษณะทีใ่ช้ในการจ าแนกกุ้งเต้น 
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ภาพที่ 4 ลกัษณะทีใ่ช้ในการค านวณสดัสว่นของ gnathopod palm = (a/b) x 100 %  
 (Barnard & Springthrope, 2015) 

 

ผลและอภปิราย  
SYSTEMATICS 

Suborder Senticauda Lowry & Myers, 2013 
Infraorder Talitrida Rafinesque, 1815, Serejo, 2004 

Superfamily Talitroidea Bulycheva, 1957 
Family Talitridae Rafinesque, 1815 
Floresorchestia Bousfield, 1984 

Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 
Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 p.50, fig 30-32 

ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 35 ตวั ขนาดความยาวของล าตวัจาก rostrum ถึง telson อยู่ระหว่าง 8.5-9.0 
เซนติเมตร, พิกดั 6°49'58.3"N 99°32'31.5"E, ผู้ เก็บ พงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วฒันา   
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ลกัษณะเด่น ตามีขนาดใหญ่ หนวดคู่ที่ 1 สัน้ หนวดคู่ 2 mandible ด้านซ้ายสว่น lacinia mobilis มีฟัน 5 ซี่ ก้ามคู่ 1 
และ 2 ของตวัเมียมีลกัษณะแตกต่างกนั โดยก้ามคู่ที่ 1 มีพ ูpalmate lobe ปรากฏอยู่บน carpus, propodus และ 
dactylus ท้องสว่น epimera 2-3 มีช่อง slit 26 และ 16 ช่อง ตามล าดบั และมี robust setae ที่บริเวณ peduncle ของ 
uropod 3 ทัง้หมด 3 setae (ภาพท่ี 5-6) 
การแพร่กระจายในประเทศไทย ธารน า้จืดบริเวณเกาะบโุหลนเล จงัหวดัสตลู 
การแพร่กระจายในโลก มีรายงานเฉพาะที่ type locality ประเทศสงิคโปร์ 
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ภาพที่ 5 Floresorchestia seringat ตวัผู้และตวัเมีย A=antenna, G =gnathopod, PL=pleopod, U=uropod และ  
                T=telson ทกุสเกลมีขนาด 0.2 mm 
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ภาพที่ 6 รยางค์สว่นท้องและหางของ Floresorchestia seringat  A = antenna, G = gnathopod, PL = pleopod,  
 U = uropod และ T = telson ทกุสเกลมีขนาด 0.2 mm  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลกัษณะของกุ้งเต้นสกลุ Floresorchestia ในประเทศไทย 
ชนิด Gnathopod 1 palmate lobe Gnathopod 2 

palm* 
robust setae 
บน uropod 3 

peduncle 

ฟันบน lacinia 
mobilis 
ด้านซ้าย 

F. samroiyodensis 
 

พบบนด้าน posterior  เฉพาะ 
carpus และ propodus 

36-60% 3 4 

F. boonyanusithii พบบนด้าน posterior ของ 
merus, carpus และ 

propodus 

31-35% 4 4 

F. buraphana พบบนด้าน posterior ของ 
merus, carpus และ 

propodus 

36-60% 5 4 

F. seringat พบบนด้าน posterior ของ 
merus, carpus และ 

propodus 

36-60% 3 5 

*ใช้หลกัการค านวณสดัสว่นของ gnathopod 2 palm ตามภาพที่ 5  
 

คีย์จ าแนกชนดิกุ้งเต้นสกลุ Floresorchestia ในประเทศไทย (ดดัแปลงจาก Wongkamhaeng et al., 2016) 
1. Male gnathopod 1: posterior margin of carpus and propodus each with a lobe covered in palmate seta; 
uropod 3 peduncle with three robust setae......................................................................... F. samroiyodensis 
– Male gnathopod 1 posterior margin of merus, carpus and propodus each with a lobe covered in palmate 
seta; uropod 3 peduncle with two robust setae..............................................................................................2 
2. Gnathopod 2 extending between 31-35% along the posterior margin; uropod 1 peduncle with 4-6 robust 
setae; uropod 3 ramus without marginal robust setae; telson apically incised with four robust setae per 
lobe.........................................................................................................................................F. boonyanusithii 
– Gnathopod 2 reaching between 36-40% along posterior margin; uropod 1peduncle with more than six 
robust setae; uropod 3 ramus with a marginal robust seta; telson apically incised with five robust setae per 
lobe.................................................................................................................................................................3 
3. Lacinia mobilis 4-dentate…………..…….………………...…………………………………..……F. buraphana 
– Lacinia mobilis 5-dentate…………….…………..………………………………………………………F. seringat 

 

 Floresorchestia seringat พบรายงานครัง้แรกในประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2557 และหลงัจากนัน้ก็ไม่มี
รายงานในบริเวณอื่นและไม่มีช่ือพ้อง มีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกุ้ งเต้นชนิดอื่น คือ mandible ด้านซ้ายส่วน 
lacinia mobilis มีฟัน 5 ซี่ ก้ามคูท่ี่ 1 และ 2 ของตวัเมียมีลกัษณะตา่งกนั โดยก้ามคูท่ี่ 1 มี palmate lobe ปรากฏอยูบ่น 
carpus, propodus และ dactylus และมี robust setae ที่บริเวณ peduncle ของ uropod 3 ทัง้หมด 3 setae (Lowry 
& Springthrope, 2015) ในบริเวณนีพ้บกุ้ งเต้นชนิดนีเ้พียงชนิดเดียว ไม่พบกุ้ งเต้นชนิดอื่น ซึ่งเป็นลกัษณะปกติของ
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กุ้ งเต้นในวงศ์ Talitridae ที่มักพบเป็นจ านวนมากแต่ไม่พบแพร่กระจายอยู่ร่วมกับกุ้ งเต้นชนิดอื่น (Barnard & 
Karaman, 1991) กุ้ งเต้นในวงศ์นีเ้ป็นกุ้ งเต้นที่วิวฒันาการมาอาศยัอยู่บนบกโดยมีการแพร่กระจายบริเวณที่ชืน้แฉะ
หลงัสนัทรายริมหาด (Bousfield, 1982) โดยกุ้ งเต้นจะขดุดินและอาศยัอยู่ใต้ดินหรือหลบใต้ซากพืชในช่วงกลางวนั 
ออกมาหากินในช่วงกลางคืน บางชนิดพบอาศยัอยู่ในไม้ผุ กุ้ งเต้นกลุ่มนีม้ีการเคลื่อนที่ขึน้ลงตามอิทธิพลของน า้ขึน้  
น า้ลง โดยในช่วงน า้เกิดจะเคลือ่นท่ีขึน้ด้านบนฝ่ังในขณะท่ีในช่วงน า้ลงจะเคลือ่นท่ีลงมาหาน า้ แต่ไมส่ามารถวา่ยน า้ได้
นาน (Wildish, 1988) จึงอาจมีการอพยพระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยโดยเกาะมากบัซากพืช ซึ่งกุ้ งเต้น
ชนิดนีใ้ช้เป็นอาหารและเป็นแหลง่อาศยัด้วย 

 

บทสรุป 
 พบกุ้ งเต้น Floresorchestia saringat ที่เคยมีรายงานที่ประเทศสิงคโปร์ โดยพบบริเวณธารน า้บนเกาะ 
บโุหลนเล ซึง่เป็นรายงานใหมข่องทะเลอนัดามนั กุ้งเต้นชนิดนีม้ีลกัษณะส าคญัที่แตกตา่งจากกุ้งเต้นสกลุเดียวกนัท่ีเคย
มีรายงานในประเทศไทยคือ มีฟันบริเวณ lacinia mobilis 5 ซี่ และมี robust setae ที่บริเวณ peduncle ของ uropod 
3 ทัง้หมด 3 setae ท าให้ในปัจจบุนัในประเทศไทยมีรายงานของกุ้งเต้นในสกลุ Floresorchestia ทัง้หมด 4 ชนิด 
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การกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
Carbon storage of seagrass in Chumphon and Surat-Thani Coast, Thailand 

 

ณฐัวดี บนัตวิิวฒัน์กลุ*, สมพงค์ บนัติวิวฒัน์กลุ และ ทิพามาศ อปุน้อย 
Natthawadee Bantiwiwatkul*, Sompong Bantiwiwatkul and Tipamat Uppanoi 

ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง อ. เมือง จ. ชุมพร 
บทคดัย่อ 

การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังจังหวดัชุมพร และสรุาษฎร์ธานี ด าเนินการใน
บริเวณเกาะเตียบ อา่วทุง่คา-สวี ปากน า้ละแม และคลองทา่ชนะ เพื่อศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเลชนิดเด่น 
3 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) และหญ้าใบพาย (Halophila 
beccarii) พบวา่ มวลชีวภาพรวมของหญ้าใบมะกรูดมีค่าสงูสดุ เท่ากบั 14.58±3.41 ก./ ตร.ม. สว่นหญ้าใบพาย และ
หญ้ากยุช่ายเข็มไมแ่ตกตา่งกนั หญ้าใบมะกรูดและหญ้าใบพายมีสดัสว่นมวลชีวภาพของสว่นเหนือพืน้ดินมากกวา่สว่น
ใต้พืน้ดิน สว่นหญ้ากยุช่ายเข็มสดัสว่นมวลชีวภาพของสว่นใต้พืน้ดินมากกวา่สว่นเหนือพืน้ดิน ปริมาณคาร์บอนในสว่น
ใต้พืน้ดินของหญ้ากุยช่ายเข็มสงูสดุ เท่ากับ 37.75±0.14% รองลงมา คือ หญ้าใบมะกรูด และหญ้าใบพาย เท่ากับ 
32.22±0.35% และ 33.06±0.14% ตามล าดบั ปริมาณคาร์บอนในสว่นเหนือพืน้ดินของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริมาณ
สงูสดุ เท่ากบั 41.42±0.34% รองลงมา คือ หญ้าใบมะกรูด และหญ้าใบพาย เท่ากับ 36.21±0.02% และ 35.49±0.06% 
ตามล าดบั โดยปริมาณคาร์บอนในสว่นเหนือพืน้ดินของหญ้าทะเลทกุชนิดมีมากกว่าสว่นใต้พืน้ดินมีอย่างมีนยัส าคญั 
(p<0.05) 
ค าส าคัญ : การกกัเก็บคาร์บอน, หญ้าทะเล, ชมุพร, สรุาษฎร์ธานี 

Abstract 
The study was conducted to determine biomass and carbon storage of seagrass beds at 

Chumphon and Surat-Thani coastal area. Three areas: Koh Teab, Thungka-Sawi Bay, Lamae estuary and 
Klong Tha-Chana were selected as study sites and three species of seagrasses: Halodule pinifolia, 
Halophila ovalis and Halophila beccarii were investigated. The results showed that H. ovalis contained 
highest total biomass of 14.58±3.41 g/sq.m., while total biomass of H. beccarii and H. pinifolia were not 
significantly different. H. ovalis and H. beccarii contained the aboveground biomass more than 
belowground biomass. The highest belowground carbon content found in H. pinifolia : 37.75±0.14%, then 
H. ovalis and H. beccarii were, 32.22±0.35% and 33.06±0.14%, respectively. The aboveground carbon 
content of H. pinifolia was highest at 41.42±0.34%, then H. ovalis (36.21±0.02%) and H. beccarii 
(35.49±0.06%), respectively. The aboveground carbon content of all study species were higher than the 
belowground carbon content significantly 
 Keyword : Carbon sequestration, Biomass, Seagrass, Chumphon, Surat-Thani 
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บทน า 
หญ้าทะเลเป็นผู้ผลิตขัน้ปฐมภูมิหนึ่งที่ส าคญัในระบบนิเวศชายฝ่ัง แม้พืน้ที่หญ้าทะเลจะมีน้อยกว่า 0.2% 

ของพืน้ที่มหาสมุทรทัง้หมด แต่ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่า 10% ของ
คาร์บอนทัง้หมดในมหาสมทุร (McLeod et al., 2011) ดงัที่ได้กลา่วไปแล้วในข้างต้นว่าหญ้าทะเลสามารถช่วยลด
ความเร็วของกระแสน า้ และช่วยให้เกิดการตกตะกอนที่แขวนลอยในมวลน า้ รวมถึงการลดการฟุ้ งกระจายของตะกอน
จากพืน้กลบัสูม่วลน า้ (Hendriks et al., 2008) ดงันัน้จะเห็นได้วา่หญ้าทะเลมีบทบาทส าคญัทัง้ในแง่การเป็นแหลง่กกั
เก็บคาร์บอนที่เกิดขึน้จากในระบบนิเวศหญ้าทะเลเอง (autochthonous carbon) รวมจนถึงคาร์บอนที่ถกูพดัพามาจาก
ระบบนิเวศอื่น (allochthonous carbon) ซึ่งโดยทัว่ไปพบว่าประมาณ 50% ของคาร์บอนในตะกอนเป็นคาร์บอนที่มา
จากนอกระบบ (Kennedy et al., 2010) ในทางกลบักนัคาร์บอนจากในแหลง่หญ้าทะเลเองก็ถกูสง่ผ่าน และสะสมอยู่
ในระบบนิเวศใกล้เคียงอื่น ๆ ด้วยเช่นกนั (Heck Jr et al., 2008) 
แหลง่คาร์บอนในแนวหญ้าทะเลนัน้ประกอบด้วย 3 แหลง่หลกั คือ 

1. คาร์บอนจากมวลชีวภาพสว่นเหนือพืน้ดิน (aboveground living biomass) เช่น ใบ กาบใบ 
2. คาร์บอนจากมวลชีวภาพสว่นใต้พืน้ดิน (belowground living biomass) เช่น เหง้า ราก 
3. คาร์บอนจากตะกอน (sediment carbon) 
แหลง่หญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัชมุพร และสรุาษฎร์ธานี พบ 4 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้าใบพาย 

หญ้าเงาใส และหญ้าใบมะกรูด พืน้ที่ประมาณ 19,400 ไร่ (สถาบนัวิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล 
และป่าชายเลน, 2558) ดงันัน้การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเลจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ประเมินศกัยภาพของแหลง่หญ้าทะเล เพื่อใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าคญัในการสนบัสนนุการจดัการ ตลอดจนเพื่อใช้ใน
การวางแผนในการอนรัุกษ์แหลง่หญ้าทะเลให้คงอยูต่อ่ไป 

 

วิธีการ 
1. พืน้ท่ีท าการศกึษา ท าการส ารวจและเก็บตวัอยา่งหญ้าทะเล โดยส ารวจพืน้ที่แหลง่หญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังจงัหวดั
ชมุพร และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ทัง้สิน้ 4 จดุส ารวจ (ภาพที่ 1) ดงันี ้ 

 
ภาพที่ 1 แหลง่หญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัชมุพรและสรุาษฎร์ธานีท่ีท าการส ารวจ  
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1.1 หญ้ากยุช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) บริเวณบ้านเกาะเตียบ อ าเภอปะทิว จงัหวดัชมุพร  
1.2 หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) บริเวณอา่วทุง่คา-สวี อ าเภอสวี จงัหวดัชมุพร  
1.3 หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) บริเวณปากน า้ละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  
1.4 หญ้าใบพาย (Halophila beccarii) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) บริเวณคลองท่าชนะ อ าเภอไชยา 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
2. การส ารวจและเก็บตวัอยา่งภาคสนาม 

ประเมินร้อยละการปกคลมุของหญ้าทะเลในแต่ละชนิดที่ส ารวจพบด้วยกรอบประเมิน (quadrat) ขนาด 
50x50 ซม. จ านวน 3 ซ า้ จากนัน้ขดุเก็บตวัอย่างหญ้าทะเลให้ครอบคลมุทกุส่วน ทัง้สว่นใบ ราก และเหง้า ในพืน้ที่
ขนาด 25x25 ซม. จ านวน 3 ซ า้ น าตวัอยา่งใสถ่งุตาข่ายและล้างเศษตะกอนดินออก ในกรณีที่หญ้าทะเลที่ส ารวจเป็น
หญ้าทะเลขนาดเล็ก ท าการเก็บตวัอย่างเพิ่มเติมในพืน้ที่ใกล้เคียงเพื่อให้มีตวัอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์คาร์บอน 
จากนัน้ท าการเก็บรักษาตวัอยา่งหญ้าทะเลในที่มืดและเย็นจนกวา่จะท าการศกึษาในห้องปฏิบตัิการตอ่ไป 
3. การศกึษาในห้องปฏิบตัิการ 

น าตวัอย่างหญ้าทะเลมาล้างท าความสะอาด และก าจดัสิ่งมีชีวิตอื่นที่เกาะติดบนใบหญ้าทะเล (epiphyte) 
ออกให้หมด หากพบสิง่มีชีวิตกลุม่ท่ีมีโครงสร้างเป็นหินปนูเกาะติดแนน่ ให้แช่ตวัอยา่งหญ้าทะเลในสารละลายท่ีมีฤทธ์ิ
เป็นกรด ความเข้มข้นต ่า เช่น น า้ส้มสายชู จนกระทัง่โครงสร้างหินปนูนัน้สลายไป จากนัน้จึงล้างด้วยน า้จืดให้สะอาด
อีกครัง้ 

นบัจ านวนต้นหญ้าทะเลเพื่อค านวณหาความหนาแนน่ต้น (shoot density) รายงานในหนว่ย ต้น/ตารางเมตร 
จากนัน้แยกส่วนต่าง ๆ ของหญ้าทะเล ออกเป็นส่วนเหนือพืน้ดิน (ใบ ก้านใบ และกาบใบ) และสว่นใต้พืน้ดิน (เห ง้า 
และราก) น าตวัอย่างอบที่อณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ตวัอย่างมีน า้หนกัคงที่ และน าตวัอย่างมาชัง่น า้หนกั
แห้ง น าข้อมลูมาค านวณหาคา่มวลชีวภาพ (biomass) สว่นเหนือพืน้ดิน และสว่นใต้พืน้ดิน โดยรายงานในหน่วย กรัม/ 
ตารางเมตร จากนัน้น าตวัอย่างมาบดให้ละเอียด เพื่อน าไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนด้วยเคร่ือง CHN analyzer ที่
หนว่ยเคร่ืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข้อมลูปริมาณคาร์บอนใน
หญ้าทะเลรายงานในหนว่ยเปอร์เซ็นต์คาร์บอนของน า้หนกัแห้ง (%) ของสว่นเหนือพืน้ดิน สว่นใต้พืน้ดิน และปริมาณ
คาร์บอนรวมในหญ้าทะเล ในหนว่ย กรัม/ ตารางเมตร  

การศึกษาครัง้นีย้ังไม่ได้เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คาร์บอนจากตะกอน เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมใน  
หลาย ๆ ด้าน 
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ทดสอบความแตกตา่งกนัทางสถิติของค่าการปกคลมุ ความหนาแน่น มวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนในหญ้า
ทะเลชนิดตา่ง ๆ ในแตล่ะพืน้ท่ี โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% เมื่อพบว่าข้อมลูมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั ท าการทดสอบค่าความแตกต่างกนัระหว่างกลุม่ตวัอย่าง
ด้วยการทดสอบ Tukey’s test นอกจากนีท้ดสอบความแตกต่างทางสถิติของปริมาณเปอร์เซ็นต์คาร์บอนระหว่างสว่น
เหนือพืน้ดิน และส่วนใต้พืน้ดินในหญ้าทะเลชนิดเดียวกันด้วยตวัทดสอบ t-test การวิเคราะห์ทางสถิติใช้โปรแกรม 
SPSS เวอร์ชัน่ 13.0 

 

ผลและอภปิราย  
1. การปกคลมุ 
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จากการส ารวจครัง้นีไ้มพ่บหญ้าทะเล ตามที่เคยมีการรายงานไว้ก่อนหน้านีบ้ริเวณปากน า้ละแม ต้องยกเลิก
การเก็บตวัอย่างไปโดยปริยาย ในขณะที่หญ้าใบมะกรูด ในคลองท่าชนะมีค่าเฉลี่ยการปกคลมุสงูสดุ (63.3±8.8%) 
หญ้ากุยช่ายเข็ม บ้านเกาะเตียบ (18.3±4.4%) หญ้าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี (30.0±0.0%) และหญ้าใบพาย คลอง 
ท่าชนะ (33.3±3.3%) พบว่าค่าเฉลี่ยการปกคลมุของหญ้าทะเลในแต่ละจุดส ารวจแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p<0.05, ภาพท่ี 2) 
2. ความหนาแนน่ 

จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของหญ้าทะเลแต่ละชนิดในทุกจุดส ารวจมีค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p>0.05, ภาพที่ 3) อย่างไรก็ดีหญ้าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี 
มีแนวโน้มวา่มีความหนาแนน่สงู (3,082±1,321 ต้น/ ตร.ม.) ใกล้เคียงกบัการศึกษาของ ณฐัวดี (2551) พบว่า จ านวน
ล าต้นของหญ้าใบพายในอ่าวทุ่งคา-สวี มีค่าระหว่าง 434±40 ถึง 4,413±323 ต้น ในขณะที่หญ้ากุยช่ายเข็ม บ้าน 
เกาะเตียบมีแนวโน้มวา่มีความหนาแนน่ต ่ากวา่จดุส ารวจอื่น (1,584±479 ต้น/ ตร.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 คา่เฉลีย่การปกคลมุของหญ้าทะเลในแตล่ะจดุส ารวจ (Hp = หญ้ากยุช่ายเข็ม, Hb = หญ้าใบพาย,  
 Ho = หญ้าใบมะกรูด; ตวัพิมพ์เลก็ระบคุวามแตกตา่งระหวา่งสว่นเหนือพืน้ดินของหญ้าทะเลแตล่ะชนิด;  
 แถบคา่ความคลาดเคลือ่น (error bar) ระบคุา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (standard error), n = 3) 
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ภาพที่ 3 คา่เฉลีย่ความหนาแนน่ของหญ้าทะเลในแตล่ะจดุส ารวจ (Hp = หญ้ากยุช่ายเข็ม, Hb = หญ้าใบพาย, 
 Ho = หญ้าใบมะกรูด; ตวัพิมพ์เลก็ระบคุวามแตกตา่งระหวา่งสว่นเหนือพืน้ดินของหญ้าทะเลแตล่ะชนิด;  
 แถบคา่ความคลาดเคลือ่น (error bar) ระบคุา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (standard error), n = 3) 

 

3. มวลชีวภาพ 
คา่เฉลี่ยมวลชีวภาพรวมในแต่ละจุดส ารวจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

(p<0.05, ภาพท่ี 4) โดยหญ้าใบมะกรูดในคลองทา่ชนะมีคา่เฉลี่ยมวลชีวภาพรวมสงูสดุ (14.58±3.41 ก./ ตร.ม.) และ
สงูกวา่การศกึษาของณฐัวดี และคณะ (2559) พบวา่มวลชีวภาพของหญ้าใบมะกรูดบริเวณเกาะสมยุ มีเพียง 3.77 ก./ 
ตร.ม.ในขณะที่หญ้ากุยช่ายเข็ม บ้านเกาะเตียบ (3.78±0.88 ก./ ตร.ม.) หญ้าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี (3.19±1.44 ก./  
ตร.ม.) และหญ้าใบพาย คลองทา่ชนะ (2.06±0.24 ก./ ตร.ม.) มีมวลชีวภาพท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  
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ภาพที่ 4 คา่เฉลีย่มวลชีวภาพรวมของหญ้าทะเลในแตล่ะจดุส ารวจ (Hp = หญ้ากยุช่ายเข็ม, Hb = หญ้าใบพาย,  
 Ho = หญ้าใบมะกรูด; ตวัพิมพ์เลก็ระบคุวามแตกตา่งระหวา่งสว่นเหนือพืน้ดินของหญ้าทะเลแตล่ะชนิด;  
 แถบคา่ความคลาดเคลือ่น (error bar) ระบคุา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (standard error), n = 3) 
 

เมื่อพิจารณามวลชีวภาพสว่นใต้พืน้ดินและสว่นเหนือพืน้ดินพบวา่มีคา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับความเช่ือมัน 95% (p<0.05, ภาพที่ 5) โดยหญ้าใบมะกรูด คลองท่าชนะมีค่าเฉลี่ยส่วนใต้พืน้ดินสูงสุด 
(3.50±0.42 ก./ ตร.ม.) และหญ้าใบพาย คลองท่าชนะมีค่าต ่าสดุ (0.63±0.08 ก./ ตร.ม.) เช่นเดียวกบัค่ามวลชีวภาพ
สว่นเหนือพืน้ดิน หญ้าใบมะกรูด คลองทา่ชนะมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ (11.08±3.00 ก./ ตร.ม.) ในขณะที่หญ้าทะเลชนิดอื่นมี
มวลชีวภาพสว่นเหนือพืน้ดินไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) ซึง่อยูใ่นช่วง 1.42-2.06 ก./ ตร.ม. 

สดัสว่นมวลชีวภาพของสว่นใต้พืน้ดิน และสว่นเหนือพืน้ดินของหญ้าทะเลที่ท าการศึกษาในครัง้นีม้ีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามแต่ชนิด โดยหญ้าใบพายมีมวลชีวภาพส่วนเหนือพืน้ดินมากกว่าส่วนใต้พืน้ดินในสัดส่วน 
58.5±6.7% ต่อ 41.5±6.7% (อ่าวทุ่งคา-สวี) และ 69.3±1.3% ต่อ 30.7±1.3% (คลองท่าชนะ) เช่นเดียวกับหญ้าใบ
มะกรูดซึ่งมีสดัสว่น 74.0±4.2% ต่อ 26.0±4.2% และหญ้ากุยช่ายเข็ม บ้านเกาะเตียบ เป็นหญ้าทะเลเพียงชนิดเดียว
จากการศึกษาครัง้นีท้ี่มวลชีวภาพสว่นเหนือพืน้ดินน้อยกว่าสว่นใต้พืน้ดิน โดยมีสดัสว่น 41.1±8.8% ต่อ 58.9±8.8% 
(ภาพท่ี 6) 
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ภาพที่ 5 คา่เฉลีย่มวลชีวภาพของหญ้าทะเลในแตล่ะจดุส ารวจระหวา่งสว่นใต้พืน้ดิน(แทง่สเีทา)และสว่นเหนือพืน้ดิน 
 (แท่งสีขาว) (Hp = หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้าใบพาย, Ho = หญ้าใบมะกรูด; ตวัพิมพ์ใหญ่ระบุความ 
 แตกต่างระหว่างสว่นใต้พืน้ดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพ์เล็กระบคุวามแตกต่างระหว่างสว่นเหนือ 
 พืน้ดินของหญ้าทะเลแตล่ะชนิด; แถบคา่ความคลาดเคลือ่น (error bar) ระบคุา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
 (standard error), n = 3) 

 
 

ภาพที่ 6 สดัสว่นมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในแตล่ะจดุส ารวจระหวา่งสว่นใต้พืน้ดิน (แทง่สเีทา) และสว่นเหนือพืน้ดิน 
 (แทง่สขีาว) (Hp = หญ้ากยุช่ายเข็ม, Hb = หญ้าใบพาย, Ho = หญ้าใบมะกรูด 

 

4. ปริมาณคาร์บอนในหญ้าทะเล 
ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนในสว่นใต้พืน้ดินของหญ้าทะเลมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% (p<0.05, ภาพท่ี 7) โดยหญ้ากยุช่ายเข็ม มีปริมาณคาร์บอนสงูสดุ 36.75±0.14% สว่นหญ้าใบพายที่อ่าว
ทุง่คา-สวี และคลองทา่ชนะ มีปริมาณคาร์บอนต ่าสดุ (32.22±0.35% และ 33.06±0.14% ตามล าดบั) อยา่งไรก็ดีหญ้า
ใบพายจากทัง้สองบริเวณนีม้ีปริมาณคาร์บอนสว่นใต้ดินไมแ่ตกตา่งกนั 
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คา่เฉลีย่ปริมาณคาร์บอนในสว่นเหนือพืน้ดินของหญ้าทะเลมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% (p<0.05) โดยหญ้ากยุช่ายเข็ม มีปริมาณคาร์บอนสงูสดุ 41.42±0.34% รองลงมาคือหญ้าใบพาย คลอง
ท่าชนะ มีปริมาณ 37.06±0.05% และหญ้าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี มีปริมาณคาร์บอนน้อยที่สุด 35.49±0.06% 
นอกจากนีย้งัพบวา่ปริมาณคาร์บอนในสว่นเหนือพืน้ดินของหญ้าทะเลทกุชนิดจากทกุจดุเก็บตวัอยา่งมีมากกวา่สว่นใต้
พืน้ดินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  7 ค่าเฉลี่ยคาร์บอนในหญ้าทะเลในแต่ละจุดส ารวจระหว่างส่วนใต้พืน้ดิน(แท่งสีเทา)และส่วนเหนือพืน้ดิน  
 (แท่งสีขาว) (Hp = หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้าใบพาย, Ho = หญ้าใบมะกรูด; ตวัพิมพ์ใหญ่ระบุความ 
 แตกต่างระหว่างสว่นใต้พืน้ดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพ์เล็กระบคุวามแตกต่างระหว่างสว่นเหนือ
 พืน้ดินของหญ้าทะเลแตล่ะชนิด; ดอกจนัระบคุวามแตกตา่งระหว่างปริมาณคาร์บอนสว่นใต้พืน้ดิน และสว่น 
 เหนือพืน้ดินในหญ้าทะเลชนิดเดียวกัน; แถบค่าความคลาดเคลื่อน (error bar) ระบคุ่าความคลาดเคลื่อน 
 มาตรฐาน (standard error), n = 3) 
 

5. ปริมาณคาร์บอนในแหลง่หญ้าทะเล 
คา่เฉลีย่ปริมาณคาร์บอนสว่นใต้พืน้ดินในแหลง่หญ้าทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p<0.05, ภาพที่ 8) โดยหญ้าใบมะกรูดมีปริมาณคาร์บอนสูงสดุ 1.21±0.14 ก./ ตร.ม. 
รองลงมาคือ หญ้ากุยช่ายเข็ม 0.76±0.10 ก./ ตร.ม. และหญ้าใบพาย คลองท่าชนะ มีปริมาณคาร์บอนต ่าสุด 
0.21±0.03 ก./ ตร.ม.  

คา่เฉลีย่ปริมาณคาร์บอนสว่นเหนือพืน้ดินในแหลง่หญ้าทะเลแตล่ะชนิดมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p<0.05) โดยหญ้าใบมะกรูด มีปริมาณคาร์บอนสงูสดุ (4.01±0.32 ก./ ตร.ม.) ในขณะที่
หญ้ากุยช่ายเข็ม (0.71±0.26 ก./ ตร.ม.) หญ้าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี (0.73±0.36 ก./ตร.ม.) และหญ้าใบพาย 
คลองทา่ชนะ (0.53±0.06 ก./ ตร.ม.) มีคา่เฉลีย่ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ภาพที่  8 ค่าเฉลี่ยคาร์บอนในแหล่งทะเลในแต่ละจุดส ารวจระหว่างสว่นใต้พืน้ดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพืน้ดิน  
 (แท่งสีขาว) (Hp = หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้าใบพาย, Ho = หญ้าใบมะกรูด; ตวัพิมพ์ใหญ่ระบุความ 
 แตกต่างระหว่างสว่นใต้พืน้ดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพ์เล็กระบคุวามแตกต่างระหว่างสว่นเหนือ
 พืน้ดินของหญ้าทะเลแตล่ะชนิด; แถบคา่ความคลาดเคลือ่น (error bar) ระบคุา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
 (standard error), n = 3) 
 

คา่เฉลีย่ปริมาณคาร์บอนรวมในแหลง่หญ้าทะเลมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% (p<0.05, ภาพท่ี 9) โดยหญ้าใบมะกรูด คลองท่าชนะ มีปริมาณคาร์บอนรวมมากที่สดุ (5.22±1.23 ก./
ตร.ม.) ในขณะที่หญ้ากุยช่ายเข็ม บ้านเกาะเตียบ (1.47±0.35 ก./ ตร.ม.) หญ้าใบพายอ่าวทุ่งคา-สวี (1.10±0.50 ก./ 
ตร.ม.) และหญ้าใบพาย คลองทา่ชนะ (0.74±0.08 ก./ ตร.ม.) มีคา่ปริมาณคาร์บอนรวมไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  9 ค่าเฉลี่ยคาร์บอนรวมในแหล่งทะเลในแต่ละจุดส ารวจ (Hp = หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้าใบพาย,  
 Ho = หญ้าใบมะกรูด ; ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างหญ้าทะเลแต่ละชนิด ; แถบค่าความ 
 คลาดเคลือ่น (error bar) ระบคุา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (standard error), n = 3)   
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บทสรุป 
ผลการศึกษาในครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่าหญ้าทะเลแต่ละชนิดนัน้มีความสามารถในการสะสมคาร์บอนในเนือ้เยื่อที่

แตกต่างกัน โดยหญ้ากุยช่ายเข็มมีแนวโน้มในการสะสมคาร์บอนนัน้เนือ้เยื่อมากกว่าหญ้าทะเลชนิดอื่น ๆ ที่
ท าการศกึษาทัง้สว่นเหนือพืน้ดินและสว่นใต้พืน้ดิน ผลการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นท่ีนา่สงัเกตว่าหญ้าใบพายทัง้บริเวณอ่าว
ทุง่คา-สวี และคลองทา่ชนะนัน้มีความหนาแนน่และมวลชีวภาพท่ีไมแ่ตกตา่งกนั แต่กลบัพบว่ามีปริมาณคาร์บอนสว่น
เหนือพืน้ดินแตกต่างกัน โดยหญ้าใบพายที่อ่าวทุ่งคา-สวี มีปริมาณคาร์บอนสงูกว่า อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษาในครัง้นีก้บัการศึกษาก่อนหน้านีพ้บว่าปริมาณคาร์บอนในเนือ้เยื่อหญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ มีค่าใกล้เคียงกัน 
(ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณคาร์บอนในหญ้าทะเลแตล่ะชนิดที่ท าการศกึษาในครัง้นี ้(แถบสเีทา) และการศกึษาก่อนหน้านี  ้

ชนิด พืน้ที่ 

ปริมาณคาร์บอน  
(%น า้หนักแห้ง) 

อ้างอิง 
ส่วนเหนือ
พืน้ดิน 

ส่วนใต้พืน้ดนิ 

Halophila ovalis 
(หญ้าใบมะกรูด) 

หาดเจ้าไหม, ตรัง 32.46±1.26 33.45±8.89 Prathep, 2012 
คลองควนตุ้งก,ู ตรัง 34.9±0.4* Wirachwong and Holmer, 

2010 
แหลมหยงหล า, ตรัง 25.1** 17.7 Yamamuro and Chirapart, 

2005 
Kotania Bay, 
Indonesia 

37.86 38.12 Wawo et al. 2014 a 

คลองทา่ชนะ,  
สรุาษฎร์ธาน ี

36.21±0.02 34.47±0.31 การศกึษาครัง้นี ้

Halodule pinifolia 
(หญ้ากยุชา่ยเข็ม) 

Kotania Bay, 
Indonesia 

38.15 40.60 Wawo et al. 2014 a 

บ้านหน้าทอน, 
เกาะสมยุ 

40.16±0.14 41.63±0.85 ข้อมลูยงัไมต่ีพมิพ์ 

บ้านเกาะเตียบ, ชมุพร 41.42±0.34 36.75±0.14 การศกึษาครัง้นี ้
Halophila beccarii 
(หญ้าใบพาย) 

อา่วทุง่คา-สวี, ชมุพร 35.49±0.06 32.22±0.35 การศกึษาครัง้นี ้
คลองทา่ชนะ, 
สรุาษฎร์ธาน ี

37.06±0.05 33.06±0.14 การศกึษาครัง้นี ้

หมายเหต:ุ  * วิเคราะห์รวมทัง้สว่นเหนือพืน้ดินและใต้พืน้ดิน, ** วิเคราะห์รวมแผน่ใบและก้านใบ, a  วิเคราะห์คาร์บอน 
     ด้วยวิธีของ Walkley and Black, เนื่องจากในปัจจบุนันีย้งัไมม่ีการศกึษาปริมาณคาร์บอนในหญ้าใบพาย  
     จึงไมไ่ด้น าข้อมลูการศกึษาจากงานวิจยัอื่นมาเปรียบเทียบ  
  



663 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

เมื่อน าข้อมลูปริมาณคาร์บอนที่ศกึษาได้มาค านวณหาปริมาณคาร์บอนที่สะสมในพืน้ท่ีหญ้าทะเลในบริเวณที่
ท าการศึกษา (ตารางที่ 2) พบว่าแหล่งหญ้าทะเลอ่าวทุ่งคา-สวี มีปริมาณคาร์บอนสะสมมากที่สดุประมาณ 10.26  
เมกะกรัม ทัง้นีแ้ม้วา่บริเวณดงักลา่วมีหญ้าทะเลเจริญเพียงชนิดเดียวคือ หญ้าใบพาย ซึ่งเป็นหญ้าทะเลที่มีขนาดเล็ก
มาก (ความกว้างใบประมาณ 1-3 มม.) แต่เนื่องจากบริเวณนีม้ีพืน้ที่หญ้าทะเลมากกว่าบริเวณอื่นๆที่ท าการศึกษา 
(ประมาณ 162 เท่า เมื่อเทียบกับแหล่งหญ้าทะเลบ้านเกาะเตียบ และ 385 เท่า เมื่อเทียบกับแหล่งหญ้าทะเล 
คลองท่าชนะ) จึงท าให้ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในเนือ้เยื่อหญ้าทะเลโดยรวมสงูตามไปด้วย ในแหลง่หญ้าทะเลบ้าน
เกาะเตียบนัน้ มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าแหล่งหญ้าทะเลคลองท่าชนะ เนื่องจากมีพืน้ที่แหล่งหญ้าทะเลมากกว่า
ประมาณ 2 เทา่ อีกทัง้หญ้าทะเลท่ีพบเป็นหญ้ากุยช่ายเข็ม ซึ่งมีสดัสว่นของคาร์บอนในเนือ้เยื่อสงูกว่าหญ้าทะเลชนิด
อื่น ๆ นัน่เอง โดยเฉพาะสว่นใต้พืน้ดิน แหลง่หญ้าทะเลคลองท่าชนะนัน้ แม้ว่ามีหญ้าทะเลเจริญอยู่ 2 ชนิด คือ หญ้า 
ใบพาย และหญ้าใบมะกรูด ซึง่จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่าหญ้าใบมะกรูดนัน้มีมวลชีวภาพสงูกว่าหญ้าทะเลชนิดอื่น ๆ 
ที่ท าการศึกษาประมาณ 3 เท่า แต่ทัง้นีเ้นื่องจากแหลง่หญ้าทะเลบริเวณคลองท่าชนะนัน้มีพืน้ที่น้อยที่สดุ จึงท าให้
ปริมาณคาร์บอนในแหลง่หญ้าทะเลน้อยกวา่บริเวณอื่น ๆ ที่ท าการศกึษา 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหลง่หญ้าทะเลจากการประเมินในการศกึษาครัง้นี ้

หมายเหตุ:  * พืน้ที่หญ้าทะเลในที่นีห้มายถึงพืน้ที่ที่มีหญ้าทะเลเจริญปกคลุมโดยที่ไม่คิดส่วนของพืน้ดินที่ไม่มี  
        หญ้าทะเลปกคลมุในแหลง่หญ้าทะเล ประมาณโดยการค านวณจากข้อมลูพืน้ที่ขอบเขตหญ้าทะเลคณู  
        กบัร้อยละการปกคลมุรวมในพืน้ท่ีทัง้หมด ซึง่ได้จากข้อมลูการส ารวจโดยศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากร 
        ทางทะเลและชายฝ่ังอา่วไทยตอนกลาง ซึ่งข้อมลูนีน้ าไปค านวณปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหลง่หญ้า 
        ทะเล (ภาคผนวก 2) 
      ** 1 เมกะกรัม มคีา่เทา่กบั 1,000 กิโลกรัม 
 

การศกึษาในครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่าปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหลง่หญ้าทะเลมีมากหรือน้อยนัน้ขึน้อยู่กบัหลาย
ปัจจยัร่วมกนั เช่น ความสามารถในการน าคาร์บอนมาใช้และสะสมในเนือ้เยื่อซึง่เป็นปัจจยัภายในของหญ้าทะเลแตล่ะ
ชนิด ความหนาแนน่ และมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในพืน้ท่ี ตลอดจนขนาดของพืน้ท่ีหญ้าทะเลทัง้หมด 
  

แหล่งหญ้าทะเล พืน้ที่หญ้า
ทะเล* 
(ไร่) 

คาร์บอนที่สะสมใน
แหล่งหญ้าทะเล 
(เมกะกรัม)** 

หมายเหตุ 

บ้านเกาะเตียบ 36.0 0.08 ปริมาณคาร์บอนประมาณจาก 
หญ้ากยุช่ายเข็ม 

อา่วทุง่คา-สวี 5,849.2 10.26 ปริมาณคาร์บอนประมาณจากหญ้าใบพาย 
คลองทา่ชนะ 15.2 0.07 ปริมาณคาร์บอนประมาณจากคา่เฉลีย่ของ

หญ้าใบพาย และหญ้าใบมะกรูด 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 ตารางคา่เฉลีย่ข้อมลูที่ท าการศกึษา 
หมายเหต:ุ Hp = หญ้ากยุชา่ยเขม็, Hb = หญ้าใบพาย, Ho = หญ้าใบมะกรูด; mean±s.e, n = 3 
 

 
  

ค่าเฉลี่ย 

จังหวดัชุมพร จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
บ้านเกาะเตียบ อ่าวทุ่งคา-สวี คลองท่าชนะ 

Hp Hb Hb Ho 
การปกคลมุ (%) 18.3±4.4 30.0±0.0 33.3±3.3 63.3±8.8 
ความหนาแนน่ (ต้น/ ตร.ม.) 1,584±479 3,083±1,321 2,827±91 2,728±526 
มวลชีวภาพสว่นเหนือพืน้ดิน (ก./ ตร.ม.) 1.71±0.62 2.06±1.02 1.42±0.16 11.08±3.00 
มวลชีวภาพสว่นใต้พืน้ดิน (ก./ ตร.ม.) 2.08±0.26 1.13±0.43 0.63±0.08 3.50±0.42 
มวลชีวภาพรวม (ก./ ตร.ม.) 3.79±0.88 3.19±1.44 2.06±0.24 14.58±3.41 
สดัสว่นมวลชีวภาพสว่นเหนือพืน้ดิน (%) 41.1±8.8 58.5±6.7 69.3±1.3 74.0±4.2 
สดัสว่นมวลชีวภาพสว่นใต้พืน้ดนิ (%) 58.9±8.8 41.5±6.7 30.7±1.3 26.0±4.2 
คาร์บอนสว่นเหนือพืน้ดิน (%) 41.42±0.34 35.49±0.06 37.06±0.05 36.21±0.02 
คาร์บอนสว่นใต้พืน้ดิน (%) 36.75±0.14 32.22±0.35 33.06±0.14 34.47±0.31 
คาร์บอนสว่นเหนือพืน้ดิน (ก./ ตร.ม.) 0.71±0.26 0.73±0.36 0.53±0.06 4.01±1.09 
คาร์บอนสว่นใต้พืน้ดิน (ก./ ตร.ม.) 0.76±0.10 0.36±0.14 0.21±0.03 1.21±0.14 
คาร์บอนรวม (ก./ ตร.ม.) 1.47±0.35 1.10±0.50 0.74±0.08 5.22±1.23 
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ภาคผนวก 2 พืน้ท่ีแหลง่หญ้าทะเล และปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหลง่หญ้าทะเลจากการประเมิน 
        ในการศกึษาครัง้นี ้

หมายเหต:ุ  * ข้อมลูจากการส ารวจโดยศนูย์วจิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอา่วไทยตอนกลาง  
** พืน้ที่หญ้าทะเล ในที่นีห้มายถึงพืน้ที่ที่มีหญ้าทะเลเจริญปกคลมุโดยที่ไม่คิดสว่นของพืน้ดินที่ไม่มีหญ้า  
 ทะเลปกคลุมในแหล่งหญ้าทะเล ประมาณโดยการค านวณจากข้อมูลพืน้ที่ขอบเขตหญ้าทะเลคูณกับ 
 ร้อยละการปกคลมุรวมในพืน้ที่ทัง้หมด ซึ่งได้จากข้อมลูการส ารวจโดยศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทาง  
 ทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร ซึ่งข้อมลูนีน้ าไปค านวณปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่ง  
 หญ้าทะเล 

     *** 1 เมกะกรัม มีคา่เทา่กบั 1,000 กิโลกรัม 
 

ตวัอยา่ง 
 แหลง่หญ้าทะเลบ้านเกาะเตียบ มีพืน้ที่ขอบเขตหญ้าทะเลจากการรายงาน 90 ไร่ โดยมีหญ้าทะเลปกคลมุ
โดยรวมในพืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีทัง้หมด  
ดงันัน้ แหลง่หญ้าทะเลบ้านเกาะเตียบ มีพืน้ท่ีหญ้าทะเล เทา่กบั 90 (ไร่) x (40/ 100) = 36 ไร่ หรือ 57,600 ตารางเมตร 
 จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ในพืน้ที่ดงักลา่วมคีาร์บอนรวม เทา่กบั 1.47 ก./ ตร.ม. (ดภูาคผนวก1) 
ดงันัน้ แหลง่หญ้าทะเลบ้านเกาะเตียบมคีาร์บอนที่สะสมในแหลง่หญ้าทะเล เทา่กบั 1.47 (ก./ ตร.ม.) x 57,600 (ตร.ม.) 
= 84,672 กรัม หรือประมาณ 0.08 เมกะกรัม 
  

แหล่งหญ้า
ทะเล 

พืน้ที่
ขอบเขต
หญ้าทะเล 

(ไร่)* 

ร้อยละ 
การปก
คลุม* 

พืน้ที่หญ้า
ทะเล(ไร่)** 

คาร์บอนที่
สะสมในแหล่ง
หญ้าทะเล 

(เมกะกรัม)*** 

หมายเหตุ 

บ้านเกาะเตียบ 
จ.ชมุพร 

90 40 36.0 0.08 ปริมาณคาร์บอนประมาณ
จากหญ้ากยุช่ายเขม็ 

อา่วทุง่คา-สวี 
จ.ชมุพร 

8,356 70 5,849.2 10.26 ปริมาณคาร์บอนประมาณ
จากหญ้าใบพาย 

คลองทา่ชนะ 
จ.สรุาษฎร์ธาน ี

38 40 15.2 0.07 ปริมาณคาร์บอนประมาณ
จากคา่เฉลีย่ของหญ้าใบ
พาย และหญ้าใบมะกรูด 
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EF026P 
ความหลากหลายของเพรียงหินสกุล Tetraclita Schumacher, 1817  

ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
Diversity of the acorn barnacle genus Tetraclita Schumacher, 1817  

in Chanthaburi and Trat Provinces 
 

จกัรพนัธ์ กลางประพนัธ์, ชินกฤต คณุานสุรณ์, สาลนีิ ขจรพิสฐิศกัดิ์, และ วรนพ สขุภารังษี* 
Jakkaphan Glangprapan, Chinnakit Wongkunanusorn, Salinee Khachonpisitsak and 

 Woranop Sukparangsi* 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 

บทคดัย่อ 
 เพรียงหินจดัเป็นสตัว์ในกลุม่ครัสเตเชียน ซึง่ในระยะตวัเต็มวยัไมส่ามารถเคลื่อนที่ได้และมีการกระจายอยู่
ตามบริเวณน า้ขึน้น า้ลง ในการศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของเพรียงหินในสกุล Tetraclita 
Schumacher, 1817 ในจงัหวดัจนัทบรีุและตราดในช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึงธนัวาคม 2560 โดยใช้สณัฐานมิติของ
แผ่นปิดเปลือกเพื่อการจัดจ าแนก ในการศึกษานีส้ามารถจ าแนก Tetraclita ได้จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ Tetraclita 
kuroshioensis Chan, Tsang & Chu, 2007 พบในจงัหวดัจนัทบรีุ Tetraclita squamosa (Bruguiére, 1789) พบใน
จงัหวดัตราด และ Tetraclita singaporensis (Chan, Tsang & Chu, 2007) พบทัง้ในจงัหวดัจนัทบรีุและจงัหวดัตราด  
 

ค าส าคัญ :  เพรียงหิน, วงศ์ Tetraclitadae, สกลุ Tetraclita, จงัหวดัจนัทบรีุ, จงัหวดัตราด 

 

Abstract 
 Barnacle is a kind of crustaceans, which is sessile during its adult stage and occupy intertidal 
zone. This study was aimed to investigate the diversity of acorn barnacles Tetraclita Schumacher, 1817 in 
Chanthaburi and Trat Provinces. Regarding species identification, morphometry of operculum was 
determined. As a result, three species of Tetraclita were found including Tetraclita kuroshioensis (Chan, 
Tsang & Chu, 2007) in Chanthaburi Province, Tetraclita squamosa (Bruguiére, 1789) in Trat Province and 
Tetraclita singaporensis Chan, Tsang & Chu, 2007 in Chathaburi and Trat Province.  
 

Keywords : Acorn barnacle, Tetraclitidae, Tetraclita, Chanthaburi Province, Trat Province 
 

*Corresponding author. E-mail : woranop@go.buu.ac.th  
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บทน า  
เพรียงหิน (acorn barnacle) เป็นสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัในกลุ่มครัสเตเชียน (crustacean) ซึ่งจัดอยู่ใน 

Phylum Arthropoda เช่นเดียวกบักุ้ง กัง้ ป ูเพรียงหินในระยะตวัเตม็วยัไมส่ามารถเคลือ่นท่ีออกจากบริเวณที่ลงเกาะได้ 
และจดัเป็น sessile animal เพรียงหินมีการกระจายตวัอยู่ในบริเวณชายฝ่ังหรือบริเวณน า้ขึน้น า้ลงในแถบอบอุ่น และ
ร้อนชืน้ทัว่ทัง้โลก ในประเทศไทยนัน้มีการศึกษาเบือ้งต้นของ Pochai et al. (2017) พบว่าบริเวณชายฝ่ังของอ่าวไทย
และทะเลอนัดามนัมีเพรียงหินอยู่ 3 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Balanidae วงศ์ Chthamalidae และวงศ์ Tetraclitadae ใน
การศกึษาของ Pochai et al. (2017) ได้จดัจ าแนกเพรียงหินได้ทัง้หมด 10 ชนิดด้วยกนั ได้แก่ Newmanella spinosus 
Chan & Cheang, 2016; Euraphia hembeli Conrad, 1837; E. depressa (Poli, 1795); Tetraclita kuroshioensis 
Chan, Tsang & Chu, 2007; T. singaporensis Chan, Tsang & Chu, 2007; T. squamosa (Bruguière, 1789); 
Chthamalus malayensis Pilsbry, 1916; Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854); A. reticulatus (Utinomi, 
1967) และ Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758) จากชายฝ่ังทะเลอนัดามนัของจงัหวดัพงังา และภเูก็ต 
และชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยของจงัหวดัชลบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ และนครศรีธรรมราช ครอบคลมุพืน้ที่ศึกษาสว่นน้อยของ
จงัหวดัที่ติดทะเลทัง้หมดของประเทศไทย จากประเด็นนีท้ าให้การเพิ่มจ านวนสถานีศึกษามีความส าคญัอย่างมากต่อ
ความเข้าใจการกระจายของเพรียงหินในประเทศไทย  

นอกจากนัน้ในรายงานของ Pochai et al. (2017) ระบกุารพบเพรียงหินภเูขาไฟชนิด T. squamosa เพียงแค่
บริเวณภาคใต้ที่จงัหวดันครศรีธรรมราช T. kuroshioensis พบได้ทัง้ในหลายพืน้ท่ีของอา่วไทย และทะเลอนัดามนั สว่น 
T. singaporensis พบได้เฉพาะทะเลอนัดามนั แต่เมื่อพิจารณาจากกระแสน า้อุ่นที่มาจากทะเลจีนใต้ (South China 
Sea Warm Current, SCSWC) และประวตัิของการครอบครองพืน้ที่ของเพรียงหิน (barnacle colonization) ในช่วงที่
ระดบัน า้ทะเลเกิดการเปลีย่นแปลงในยคุ Pleistocene ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจาก glaciation (Voris, 2000) เหตใุดถึงพบ 
T. singaporensis ได้เพียงทางชายฝ่ังทะเลอนัดามนั และเหตใุด T. squamosa ถึงพบได้เพียงภาคใต้ ทัง้ที่จงัหวดัทาง
ภาคตะวนัออกนา่จะได้รับอิทธิพลของ SCSWC ได้มากกวา่ และน่าจะมีการปรากฏของเพรียงหิน T. squamosa ด้วย
เช่นกัน ดังนัน้ การศึกษาการกระจายตัวของเพรียงหินในสกุล Tetraclita ในภาคตะวันออกของประเทศไทยให้
ครอบคลมุพืน้ที่ศึกษามากขึน้จึงมีความส าคัญต่อความเข้าใจรูปแบบการกระจายของเพรียงหินภูเขาไฟ และจาก
การศึกษาของ Chan et al. (2007) ได้ใช้สณัฐานมิติของแผ่นปิดเปลือก (operculum) ได้แก่ tergum และ scutum 
ร่วมกบัการวิเคราะห์โครงสร้างของ arthropodal character ในการจดัจ าแนกเพรียงหินภเูขาไฟ ดงันัน้ในการศกึษานีจ้ึง
ได้วิเคราะห์ลกัษณะทางสณัฐานมิติของเพรียงหินภเูขาไฟเพื่อช่วยให้การจดัจ าแนกท าได้ง่ายมากขึน้  
 

วิธีการ  
1. พืน้ท่ีศกึษา 
 การศึกษาครัง้นีแ้บ่งพืน้ที่ศึกษาเป็น 5 สถานี 2 จังหวดั ได้แก่ จงัหวดัจนัทบรีุ และจงัหวดัตราด โดยจงัหวดั
จนัทบรีุ มี 3 สถานี คือ หาดเจ้าหลาว (JL) หาดคุ้ งวิมานบริเวณลานหินโคร่ง (HK) หาดแหลมสิงห์ (LS) และจงัหวดั
ตราด มี 2 สถานี คือ อา่วตาลคู ่(TS) และหาดราชการุณย์ (RK) ดงัตารางที่ 1 ช่วงเวลาในการเก็บตวัอย่างตัง้แต่เดือน
มกราคม 2561 ถึงธนัวาคม 2560 
2. วิธีการเก็บตวัอยา่ง 
 การเก็บตวัอยา่งเพรียงหินภเูขาไฟท าได้โดยการกะเทาะเพรียงหินด้วยมีดให้เปลือกหลดุออกจากหิน และน า
เพรียงหินมาใสใ่น 95% เอทานอล เพื่อรักษาสภาพไว้ส าหรับการศกึษาทางสณัฐานตอ่ไป  
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3. การศกึษาสณัฐานวิทยาของเพรียงหิน 
 การศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาของเปลือก (shell plate) และแผ่นปิดเปลือก (opercular plate หรือ 
operculum) ของเพรียงหินใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องดิจิตอล Canon บนัทึกภาพถ่าย และใช้เปลือกใน
การจ าแนกเพรียงหินในระดบัวงศ์และสกลุตามวิธีการจ าแนกของ Chan et al. (2009) 
4. การจ าแนกเพรียงหินโดยใช้ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของ operculum 
 ในการจ าแนกเพรียงหินในระดบัวงศ์นัน้เบือ้งต้นสามารถจ าแนกโดยใช้ลกัษณะของเปลือก (shell plate) 
parietal tube และจ านวนของแผ่นเปลือกย่อย (parietes) ตามเกณฑ์ของ Chan et al. (2009) และ Pochai et al. 
(2017) การจ าแนกในระดบั species นัน้ มีการวิเคราะห์จากลกัษณะของ operculum และ mouthpart (Chan et al., 
2007) แต่ไม่สามารถพิจารณาจาก shell plate ได้เนื่องจากมีความหลากหลายสูงและเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมด้วย (Chan et al., 2009) ดงันัน้ ในการศึกษานีไ้ด้ใช้เกณฑ์ของ Chan et al. (2007) ในการวิเคราะห์ 
parameter ตา่ง ๆ ของ operculum ทัง้ tergum และ scutum (ภาพท่ี 1)  
 

ตารางที่ 1 ลกัษณะของพืน้ท่ีศกึษา 
จังหวดั สถานีศึกษา พิกัด ลักษณะของพืน้ที่ 

จนัทบรีุ (CH) หาดคุ้งวมิาน บริเวณ
ลานหินโคร่ง (HK) 

12°36'29.2"N 101°52'12.4"E 
 

โขดหิน มีน า้ทะเลขงัภายในแอง่
โขดหิน และมีโขดหินก าบงัคลืน่ 

หาดเจ้าหลาว (CL) 
 
หาดแหลมสงิห์ (LS) 

12.5337° N, 101.9405° E 
 
12°28'46.0"N 102°03'59.3"E 

หาดกว้างที่มีโขดหินหรือก้อนหิน
ปกคลมุโดยรอบ 
ลานกว้างมีโขดหินท่ีคลืน่ไมแ่รง 

ตราด (TR) อา่วตาลคู ่(TS)  
 
หาดราชการุณย์ (RK) 

12°12'12.0"N 102°16'48.2"E 
 
11°58'32.7"N 102°46'11.0"E 

หาดทราย มีโขดหินกระจาย
โดยรอบ มีคลืน่แรง 
หาดทรายและโขดหิน มีคลืน่แรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ลกัษณะของ tergum และ scutum ของเพรียงหินภเูขาไฟและ parameter สณัฐานมิตติาม Chan et al. 
 (2007)  
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ผลและอภปิราย  
1. อนกุรมวิธานของเพรียงหินและตวัอยา่งเพรียงหินที่พบในจงัหวดัจนัทบรีุและตราด 
Subclass Cirripedia 
Superorder Thoracica 
Order Sessilia Lamarck, 1818 
Suborder Balanomorpha Pilsbry, 1916 
Superfamily Tetraclitoidea Gruvel, 1903  
Family Tetraclitidae Gruvel, 1903 
Subfamily Tetraclitinae Newman & Ross, 1976  
Genus Tetraclita Schumacher, 1817  
 Species Tetraclita singaporensis (Chan, Tsang & Chu, 2007) 
 Non-type material examined 
 5 specimens, Chanthaburi province, Tha Mai district, Chao Lao beach.8.IV.2017, W. Sukparangsi 
(BUU17.TD.TS01-05). 10 specimens, Trat province, Mueang Trat district, Ao Tan.8.IV.2017, W. 
Sukparangsi (BUU17.TD.TS06-15). 
 Species Tetraclita kuroshioensis (Chan, Tsang & Chu, 2007) 
 Non-type material examined 
 14 specimens, Chanthaburi province, Na Yai Am district, Hin Krong, 15.IX.2017, W. Sukparangsi 
(BUU17.TD.TK01-14). 10 specimens, Chanthaburi province, Tha Mai district, Chao Lao beach.15.IX.2017, 
W. Sukparangsi (BUU17.TD.TK15-24). 20 specimens, Chanthaburi province, Laem Sing district, Laem 
Sing beach.15.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.TD.TK25-44). 
 Species Tetraclita squamosa (Bruguiére, 1789) 
 Non-type material examined 
 5 specimens, Trat province, Mueang Trat district, Ao Tan.22.X.2017, W. Sukparangsi 
(BUU17.TD.TSU01-05). 22 specimens, Trat province, Khlong Yai district, Ratchakarun beach.22.X.2017, 
W. Sukparangsi (BUU17.TD.TSU06-27). 
Subfamily TETRACLITINEA Newman & Ross, 1976 

ลกัษณะทางอนุกรมวิธาน: มีแผ่นเปลือกย่อย (parietes) 4 แผ่น เปลือกมีท่อหลอดหลายชัน้ หลอดไม่
สมบรูณ์ มีแคลเซียมหรือไคตินค้างอยูข้่างใน ขอบเปลอืกเจริญดี เปลอืกแข็ง ในวงศ์ยอ่ย Tetraclitinae มีเพรียงหินสกลุ 
Tetraclita, Tesseropora และ Astroclita แตพ่บเฉพาะสกลุ Tetraclita Schumacher, 1817 ในพืน้ท่ีส ารวจ 

Genus Tetraclita Schumacher, 1817 
ลกัษณะทางอนุกรมวิธาน: เปลือกทรงกรวย เปลือกมี 4 แผ่น ได้แก่ carina 1 แผ่น lateral 2 แผ่น และ 

rostrum 1 แผน่ ฐานเปลอืกมีทอ่หลอด (parietal tube) หลายชัน้ ขอบเปลอืกแข็ง ภายนอกเปลอืกยอ่ยมีลวดลาย 
 เพรียงในสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 มีรายงาน 20 ชนิด แต่ในพืน้ที่ส ารวจพบเพียง 3 ชนิด คือ  

T.  singaporensis ( Chan, Tsang & Chu, 2007) , T.  kuroshioensis ( Chan, Tsang & Chu, 2007)  แ ล ะ  
T. squamosa (Bruguiére, 1789)  
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2. การจ าแนกเพรียงหินสกลุ Tetraclita ด้วยวิธีการวดัสณัฐานมติขิอง tergum และ scutum  
 การจ าแนกเพรียงหินภเูขาไฟสามารถกระท าได้โดยศกึษาจากคา่ความยาวและความกว้างของสว่นต่าง ๆ ใน 
operculum ตามที่ได้รายงานใน Chan et al. (2007) ซึ่งในการศึกษานีไ้ด้น าค่า parameter ต่าง ๆ ดงัภาพที่ 1 มา
ค านวณเป็น ratio เพื่อง่ายตอ่การเปรียบเทียบ โดยพิจารณาได้ดงันี ้
 2.1 Ratio of Tergal Margin and Occludent Margin (RTO) ใน scutum 

เป็นค่าที่แสดงถึงความสัน้-ยาว ของ tergal margin โดยถ้าเพรียงหินชนิดนัน้มีค่า RTO สงูแสดงว่า 
tergal margin สัน้ ซึง่เป็นลกัษณะที่พบใน T. kuroshioensis และ T. squamosa  
 2.2 Ratio of Apex-articular ridge distance and Articular ridge-basal margin distance (RAA) ใน 
scutum 

เป็นค่าที่แสดงถึงสดัส่วนความยาวของ apex ของ scutum ถึง articular ridge กบัความยาวของ 
articular ridge ถึง basal margin ของ scutum โดยถ้ามีค่า RAA มากกว่า 1 แสดงว่าระยะจากสว่นปลายของ apex 
ถึง articular ridge คอ่นข้างยาว และยาวมากกวา่คร่ึงหนึง่ของ tergal margin ลกัษณะแบบนีพ้บในเพรียงหินภเูขาไฟ
ชนิด T. singaporensis แตถ้่าคา่ RAA น้อยกว่า 1 จะเป็นลกัษณะที่พบในเพรียงหินภเูขาไฟชนิด T. squamosa และ 
T. kuroshioensis 

2.3 Ratio of Tergum Height and Spur Length (RTS) ใน tergum 
เป็นค่าที่แสดงถึงความสัน้-ยาว ของ spur length โดยถ้าค่า RTS สงู แสดงว่า spur length จะยิ่งสัน้ 

โดยลกัษณะของ short spur length เป็นลกัษณะจ าเพาะในเพรียงหินภเูขาไฟชนิด T. kuroshioensis แต่ถ้าเพรียงหิน
ชนิดนัน้มีคา่ RTS ที่ต ่า แสดงว่า spur length ยิ่งมีความยาวมาก โดยลกัษณะของ long spur length พบได้ในเพรียง
หินภเูขาไฟชนิด T. squamosa 

2.4 Basi-Scutal Angle (BSA) ใน tergum 
เป็นคา่แสดงมมุองศาระหวา่ง tergal margin และ basi-scutal length ซึง่ถ้าคา่ BSA น้อย (130-145o) 

จะแสดงถึงลกัษณะของเพรียงหินชนิด T. singaporensis แต่ถ้าค่า BSA มาก (150-165o) จะแสดงถึงลกัษณะของ
เพรียงหินชนิด T. squamosa หรือเพรียงหินชนิด T. kuroshioensis ซึ่งลักษณะ BSA นีถื้อว่าเป็นการแยก  
T. singaporensis ออกจากเพรียงหินภเูขาไฟชนิดอื่นได้เป็นอยา่งดี  

 จากการศกึษาการวดัสณัฐานมิติของ tergum และ scutum และใช้อตัราสว่น RTO และ RAA ส าหรับ 
scutum และ RTS และ BSA ส าหรับ tergum ท าให้สามารถจ าแนกเพรียงหินภเูขาไฟในระดบั species ได้ (ภาพที่ 2) 
และพบว่าในพืน้ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดพบเพรียงหินในสกุล Tetraclita 3 ชนิด คือ T. singaporensis 
Chan, Tsang & Chu, 2007, T. kuroshioensis Chan, Tsang & Chu, 2007 และ T. squamosa (Bruguiére, 1789)  
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ภ า พ ที่  2 

scutum และ tergum ในตวัอยา่งเพรียงหินสกลุ Tetraclita ที่น ามาศกึษาสณัฐานมิติ ค ายอ่ JL, TK, HK,  
 LS, RK ระบเุพรียงหินที่พบได้ในหาดเจ้าหลาว อา่วตาลคู ่ลานหินโคร่งของหาดคุ้งวิมาน หาดแหลมสงิค์ และ 
 หาดราชการุณย์ ตามล าดบั  

 

3. ความหลากหลายและการกระจายตวัของเพรียงหินสกลุ Tetraclita ที่พบในจงัหวดัจนัทบรีุและตราด 
เพรียงหินภูเขาไฟชนิด T. singaporensis มีการกระจายในทัง้จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ได้แก่  

หาดเจ้าหลาว และอ่าวตาลคู่ ส่วนชนิด T. kuroshioensis พบได้ในทุกสถานีศึกษาของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่  
ลานหินโคร่ง หาดเจ้าหลาว และหาดแหลมสิงห์ แต่ไม่พบในจงัหวดัตราด และ T. squamosa พบได้ในทัง้สองสถานี
ศกึษาของจงัหวดัตราด ได้แก่ อา่วตาลคู ่และหาดราชการุณย์  
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จากการศึกษาของ Pochai et al. (2017) พบว่าการปรากฏของ T. kuroshioensis ยงัพบได้ในเกาะขาม 
จงัหวดัชลบรีุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพรียงหินชนิดนีอ้าศยัอยู่พืน้ที่ทางตอนต้นของอ่าวไทย และมีการกระจายในสว่นของ
ทะเลอันดามนัในทุกสถานีศึกษา ท าให้เพรียงหินชนิดนีเ้ป็นเพรียงหินภูเขาไฟที่พบมากที่สุด และการกระจายของ  
T. singaporensis พบมากที่สดุรองลงมาจาก T. kuroshioensis โดยมีการกระจายตวัทัง้ฝ่ังทะเลอนัดามนัและอา่วไทย 
โดยในการศกึษานีเ้ป็นการยืนยนัการมีอยูข่อง T. singaporensis ในฝ่ังอา่วไทยเป็นครัง้แรก สว่น T. squamosa พบได้
เฉพาะบริเวณพืน้ที่เปิดของอ่าวไทยใกล้กับประเทศกัมพูชา และยงัพบเฉพาะทางตอนใต้ของภาคใต้ ได้แก่ จังหวดั
นครศรีธรรมราช แสดงให้เห็นวา่เพรียงหินชนิดนีก้ระจายอยูท่างพืน้ท่ีเปิดของอา่วไทยที่ได้รับอิทธิพลของกระแสน า้จาก
ทะเลจีนใต้ และไมพ่บในฝ่ังทะเลอนัดามนัของประเทศไทย ดงัสรุปในภาพท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การกระจายของเพรียงหินสกลุ Tetraclita ในประเทศไทย ในกรอบแสดงการกระจายของเพรียงหิน 
 Tetraclita ในการศกึษานีค้รอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุและจงัหวดัตราด ข้อมลูการกระจายในพืน้ที่อื่น 
 ของประเทศไทยตามการศกึษาของ Pochai et al. (2017) 
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บทสรุป  
จากการศึกษาความหลากหลายชนิดของเพรียงหินในเขตพืน้ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด พบ  

เพรียงหินสกุล Tetraclita ทัง้หมด 3 ชนิด โดยชนิดของเพรียงหินที่พบการกระจายมากที่สุด คือ Tetraclita 
kuroshioensis และอีก  2 ชนิด  คือ  Tetraclita singaporensis และ Tetraclita squamosa พบอย่างละ 2 จุด 
ตามล าดับ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะลักษณะของสภาพของหาดและคลื่นทะเลที่ต่างกัน ท าให้การอาศัยอยู่ของชนิด  
เพรียงหินมีความเป็นอยูท่ี่ตา่งกนั โดยข้อมลูการกระจายของเพรียงหินภเูขาในงานวิจยันี ้ท าให้เห็นภาพรวมมากขึน้ถึง
ขอบเขตการกระจายของเพรียงหินตามแนวชายฝ่ังของอา่วไทย  
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EF027P 
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณแนวหญ้าทะเลเกาะยาว จังหวัดพังงา 

Phytoplankton diversity in seagrass bed at Ko Yao, Phangnga Province 
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บทคดัย่อ 
ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณแหลมหาดหอย และ

คลองเหีย เกาะยาว จงัหวดัพงังา โดยเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืชจ านวน 2 ครัง้ ในช่วง 2 ฤดมูรสมุ ได้แก่ ฤดมูรสมุ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ธันวาคม 2558) ฤดูมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2559) เก็บตวัอย่างจ านวน 10 สถานี 
ศกึษาการแพร่กระจายในแนวดิ่งโดยใช้กระบอกเก็บน า้เก็บตวัอย่างน า้ที่ 3 ระดบัความลกึ คือ ระดบัต ่ากว่าผิวน า้ 0.5 
เมตร กลางน า้ และเหนือพืน้ท้องน า้ 0.5 เมตร กรองน า้ผ่านถงุแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร พร้อมทัง้วิเคราะห์
ธาตอุาหารในน า้ ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บี  ความเค็ม ออกซิเจนละลายน า้ อณุหภมูิน า้ และความเป็นกรด-ด่าง 
ในทกุระดบัความลกึ ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชรวม 2 ดิวิชั่น 3 คลาส 8 อนัดบั 76 ชนิด และคลองเหียพบ 79 
ชนิด พบไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตเป็นชนิด เด่น โดยพบว่าไดอะตอมสกุล Chaetoceros มีจ านวนชนิด 
มากที ่ส ุดถ ึง  8 ชนิด  ไดอะตอมชนิดเด่นคือ Chaetoceros pseudocurvisetus และ Cylindrotheca closterium  
ไดโนแฟลกเจลเลตชนิดเดน่ คือ Ceratium furca และ Ceratium fusus และพบไดอะตอมเป็นสดัสว่นมากกว่าร้อยละ 
90 ทัง้สองพืน้ที่และช่วงการเก็บตวัอย่าง คณุภาพน า้ในช่วงการเก็บตวัอย่างมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้
ทะเลเพื่อการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคมุมลพิษ 2560 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสิ่งแวดล้อมทางน า้
กับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชพบว่าปริมาณไดอะตอมมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับปริมาณไนเตรทในเดือน
ธนัวาคม 2558 (P = 0.05) สว่นในเดือนมิถนุายน 2559 พบวา่ไดโนแฟลกเจลเลตกบัไซยาโนแบคทีเรียมีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัธาตอุาหารหลายปัจจยั ได้แก่ ไนไตรท์ ไนโตรเจนรวม ฟอสเฟต และซิลิเกต แต่มีความสมัพนัธ์เชิงลบกับ
ฟอสฟอรัสรวม  
 

ค าส าคัญ :  แพลงก์ตอนพืช, หญ้าทะเล, เกาะยาว  
 

Abstract 
Phytoplankton species composition and distribution in seagrass beds at Leam Had Hoi and Klong 

Hear, Phangnga Province (Thailand) was carried out during the Northeast Monsoon Season (December, 
2015) and the Southwest Monsoon Season (June, 2016). Phytoplankton samples were collected at 3 levels 
including surface, middle and bottom from 10 stations using standard water sampling bottle. The samples 
were filtered through a 20 µm mesh size plankton net. In addition, parameters including nutrient, 
chlorophyll a and b, salinity, dissolved oxygen, temperature and pH were analysed from every station. A 
total of 2 division 3 class 8 order 76 species at Leam Had Hoi and 79 species at Klong Hear were 
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identified. The high number of species was diatom, Chaetoceros genus (8 species). The dominant species 
of diatom were Chaetoceros pseudocurvisetus and Cylindrotheca closterium and of dinoflagellate were 
Ceratium furca and Ceratium fusus. Moreover, diatom group was found more 90 % than others through 
sampling sites and periods. Water quality analysis showed that in the study area was in good condition. In 
terms of ecological factors using the multivariate analysis, the density of diatom positively related to nitrate 
concentrations in December 2015 samples (P = 0.05). Dinoflagellate and cyanophyte groups showed 
positively related to nitrite, total dissolved nitrogen, phosphate, and dissolved silicate concentrations and 
negatively related to total dissolved phosphorus concentration in June 2016 samples.  

 

Keywords : Phytoplankton, Seagrass bed, Ko Yao 
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บทน า  
แพลงก์ตอนพืชเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของระบบนิเวศทางทะเล โดยมีบทบาทเป็นผู้ผลิตเบือ้งต้นของห่วง

โซอ่าหาร และถ่ายทอดพลงังานในหว่งโซอ่าหาร ตามล าดบั โดยแพลงก์ตอนพืชอาศยัลอ่งลอยอยู่ในน า้ที่มีแสงสอ่งถึง 
สิ่งมีชีวิตที่ส าคญัในห่วงโซ่อาหารของสตัว์น า้ และเป็นดชันีบ่งบอกถึงความอดุมสมบรูณ์ในระบบนิเวศนัน้ ๆ (มาลินี 
และชิดชยั, 2547) 

พืน้ท่ีเกาะยาวเป็นแหลง่เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหลง่วฒันธรรมที่เก่ียวเนื่องกบัระบบนิเวศอยา่งยัง่ยืน เป็น
แหลง่ที่อยูอ่าคยัของสิง่มีชีวิตนานาชนิด และมีความหลากหลายทางชีวภาพสงู นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่เป็น
ที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย กิจกรรมจากการทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีนี ้อาจส่งผลกระทบตอ่ระบบนิเวศทางทะเล 
และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ (สถาบนัวิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ัง
ทะเล และป่าชายเลน, 2558) นอกจากนีป้ระเทศไทยพบหญ้าทะเลได้ในหลายพืน้ท่ี เช่น แหลง่น า้กร่อย หรือปากแม่น า้
ที่ติดป่าชายเลน ชายฝ่ังน า้ตืน้ที่มีพืน้ทรายหรือทรายปนโคลน และที่ลกึติดกบัแนวปะการัง สภาพแหลง่หญ้าทะเลทาง
ฝ่ังอนัดามนัมีความอดุมสมบรูณ์มากกว่าทางฝ่ังอ่าวไทย ฝ่ังทะเลอนัดามนัพบหญ้าทะเลในพืน้ที่ชายทะเลและเกาะ
ตา่ง ๆ ทกุจงัหวดั ตัง้แตจ่งัหวดัระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง และสตลู จากการส ารวจพืน้ท่ีเกาะยาว จงัหวดัพงังา พบ
หญ้าทะเลจ านวน 8 ชนิด แพร่กระจายบริเวณอ่าวโล๊ะปาไล้ อ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ แหลมหาด บ้านท่ามาเนาะ และแหลม
หาดหอย (สมบตัิ และคณะ, 2549)  

จากการศกึษาที่ผา่นมาพบวา่มีการศกึษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในพืน้ที่เกาะยาวใหญ่บริเวณ
อา่วโล๊ะโป๊ะใหญ่ และโล๊ะป่าไล้เก็บตวัอยา่งในปี 2548 (จิรพร เจริญวฒันาพร, 2555) แตย่งัขาดการศกึษาในพืน้ท่ีเกาะ
ยาว ดงันัน้การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบถึงองค์ประกอบชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชซึง่สามารถน าไปใช้
เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีอื่น ๆ ท่ีมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลเช่นเดียวกนั นอกจากนี ้
ยงัสามารถน าข้อมลูนีไ้ปใช้ เพื่อการติดตามการเปลีย่นแปลงและเป็นแนวทางในการจดัการแหลง่หญ้าทะเลในประเทศ
ไทย รวมทัง้เป็นดชันีบ่งชีท้างนิเวศวิทยาของเกาะยาว ซึ่งเป็นแนวทางน าไปสู่การจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพให้มีประโยชน์สงูสดุตอ่ไป 
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วิธีการ  
1. พืน้ท่ีศกึษา 
 ศกึษาปริมาณและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและปัจจยัคณุภาพน า้ทะเลบริเวณเกาะยาว จงัหวดั
พงังา ในแนวหญ้าทะเลบริเวณแหลมหาดหอย (LHH) จ านวน 5 สถานี และคลองเหีย (KH) จ านวน 5 สถานี ระหว่าง
พิกดั 98°32'0''E ถึง 98°36'0''E และ 8°6'0''N ถึง 8°8'0''N (ภาพที่ 1) โดยเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืช จ านวน 2 ครัง้ 
ในช่วง 2 ฤดมูรสมุ ได้แก่ เก็บตวัอยา่งระหวา่งวนัท่ี 22-25 ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นตวัแทนฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และตวัแทนฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ระหวา่งวนัท่ี 20-23 มิถนุายน 2559 

 
ภาพที่ 1 แผนท่ีจดุเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชบริเวณแหลง่หญ้าทะเลแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH) 
  เกาะยาว จงัหวดัพงังา ในเดือนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 2559 
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2. การเก็บตวัอยา่งและการศกึษาแพลงก์ตอนพืช 
เก็บตวัอยา่งน า้ทะเลในช่วงน า้ขึน้สงูสดุ โดยใช้กระบอกเก็บน า้ขนาด 5 ลิตร เก็บตวัอย่างตามระดบัความลกึ 

3 ระดบั ได้แก่ ระดบัความลกึใต้ผิวน า้ 0.5 เมตร กลางน า้ และเหนือพืน้ท้องน า้ 0.5 เมตร โดยใช้กระบอกเก็บน า้เก็บน า้
ทะเล 20 ลิตร ทกุระดบัความลกึ จากนัน้กรองน า้ทะเลผ่านถงุแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร เก็บตวัอย่างไว้ใน
ขวดสชีา ขนาด 150 มิลลลิติร และรักษาสภาพตวัอยา่งด้วยสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้นโดยให้มีความเข้มข้นสดุท้าย
เทา่กบัร้อยละ 3-5 (ลดัดา และโสภณา, 2546) จ าแนกแพลงก์ตอนพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบยี่ห้อ 
Nikon รุ่น Eclipse E600 ตามคู่มือของลดัดา (2542), Round (1990) และ Tomas (1996) และถ่ายภาพด้วยกล้อง 
Canon รุ่น Eos600 นบัจ านวนแพลงก์ตอนพืชโดยใช้สไลด์นบัแพลงก์ตอน (Sedgewick Rafter Counting Cells) 
ขนาดความจ ุ1 มิลลลิติร และค านวณความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชเป็นเซลล์ตอ่ลติร 
3. การเก็บตวัอยา่งน า้ทะเลและการศกึษาปัจจยัสิง่แวดล้อม 

ตรวจวดัปัจจยัสิง่แวดล้อมทกุสถานีท่ีเก็บตวัอยา่งโดยเก็บข้อมลูความลกึน า้ด้วยเคร่ืองวดัความลกึแบบพกพา 
ความโปร่งแสงด้วยแผ่น secchi disc ความเป็นกรด-ด่าง ด้วยพีเอชมิเตอร์ อณุหภมูิน า้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ความเค็ม
ด้วยรีเฟกโตมิเตอร์ และปริมาณออกซิเจนละลายน า้ด้วย YSI DO meter วิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหารในน า้ทะเล โดย
กรองน า้ทะเลผา่นกระดาษกรอง GF/F เก็บตวัอยา่งน า้ที่ได้ในขวดพลาสติกโพลีเอสเตอรีนขนาด 250 มิลลิลิตร แช่เย็น
ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส น าไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ได้แก่ ซิลิเกต ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย 
ไนโตรเจนรวม ฟอสเฟต และฟอสฟอรัสรวม ตามวิธีของ Strickland and Parson (1972) สว่นกระดาษกรอง GF/F 
น าไปเก็บในที่มืดอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แล้วน าไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บี โดยวิธี 
Spectrophotometric method และวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกบัปัจจัย
สิง่แวดล้อมโดยโปรแกรมส าเร็จรูป CANOCO 

 

ผลและอภปิราย  
1. ชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช  

1.1 แหลมหาดหอย 
จากการเก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืชพืน้ที่แหลมหาดหอยในเดือนธันวาคม 2558 และมิถุนายน 2559 พบ

แพลงก์ตอนพืชรวม 2 ดิวิชัน่ 3 คลาส 8 อนัดบั 76 ชนิด โดยคลาสเด่นที่พบ ได้แก่ Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 
Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) Cyanophyceae (ไซยาโนแบคทีเรีย) ตามล าดับ (ภาพที่ 2) ไดอะตอม 
มีความหนาแน่นสงูสดุถึง 3,440 เซลล์ต่อลิตร สถานีที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2558 และ 8,206 เซลล์ต่อลิตร สถานีที่ 4 
ในเดือน มิถุนายน 2559 รองลงมาคือกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตสงูถึง 227 เซลล์ต่อลิตร สถานีที่ 3 ในเดือนธันวาคม 
2558 และ 457 เซลล์ตอ่ลติร สถานีท่ี 1 ในเดือนมิถนุายน 2559 และไซยาโนแบคทีเรียสงูถึง 57 เซลล์ตอ่ลติร สถานีท่ี 4 
ในเดือนธันวาคม 2558 และสถานีที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2559 ตามล าดับ ซึ่งพบว่าในเดือนมิถุนายน 2559  
มีความหนาแนน่รวมของแพลงก์ตอนพืชสงูกวา่ในเดือนธนัวาคม 2558 (ภาพท่ี 3) 

การแพร่กระจายชนิดของแพลงก์ตอนพืชทัง้ 2 ช่วงของการเก็บตัวอย่าง พบว่ากลุ่มไดอะตอมมีความ
หนาแนน่กว่าแพลงก์ตอนพืชกลุม่อื่น ๆ ในทกุสถานี โดยพบสงูสดุที่ระดบัความลกึใต้ผิวน า้ 0.5 เมตร สถานีที่ 3 (454 
เซลล์ตอ่ลติร) ของเดือนธนัวาคม 2558 และสถานีท่ี 4 (5,433 เซลล์ตอ่ลิตร) ของเดือนมิถนุายน 2559 ตามล าดบั โดย
พบ Cylindrotheca closterium เป็นชนิดเด่น (ภาพที่ 4) เช่นเดียวกบัการศึกษาของจิรพร (2555) ในพืน้ที่หญ้าทะเล
อา่วโล๊ะโป๊ะใหญ่และโล๊ะป่าไล้ เกาะยาวใหญ่ จงัหวดัพงังา นอกจากนีพ้บว่ากลุม่ไซยาโนแบคทีเรีย ในเดือนธันวาคม 
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2558 พบ Trichodesmium sp. ที่ระดบัความลึกใต้ผิวน า้ 0.5 เมตร ของสถานีที่ 1 มากที่สดุ (11 เซลล์ต่อลิตร) ซึ่ง
แตกตา่งจากเดือนมิถนุายน 2559 พบเฉพาะสถานท่ี 1 และ 2 สว่นกลุม่ไดโนแฟลกเจลเลตพบ Peridinium spp. ระดบั
ความลึกใต้ผิวน า้ 0.5 เมตร สถานีที่ 3 มากที่สดุในเดือนธันวาคม 2558 (227 เซลล์ต่อลิตร) แต่เดือนมิถนุายน 2559 
พบชนิด Ceratium furca มากที่สดุ ในระดบัความลกึใต้ผิวน า้ 0.5 เมตร สถานีท่ี 1 (365 เซลล์ตอ่ลติร) ดงัแสดงในภาพ
ที่ 3  

1.2 คลองเหีย 
สว่นความหนาแน่นและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชพืน้ที่คลองเหีย (KH) ในเดือนธันวาคม 2558 

และมิถนุายน 2559 เช่นเดียวกบัพืน้ท่ีแหลมหาดหอย พบแพลงก์ตอนพืชรวม 2 ดิวิชัน่ 4 คลาส 8 อนัดบั 23 ครอบครัว 
79 ชนิด ประกอบด้วยคลาสหลกั ได้แก่ Bacillariophyceae (ไดอะตอม) Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) 
Cyanophyceae (ไซยาโนแบคทีเรีย) และ Dictyochophyceae (ซิลโิคแฟลกเจลเลต) ตามล าดบั (ภาพท่ี 3) โดยพบว่า
ในเดือนธันวาคม 2558 กลุ่มไดอะตอมมีความหนาแน่นสูงที่สุดถึง 3,447 เซลล์ต่อลิตร รองลงมาคือกลุ่ม 
ไซยาโนแบคทีเรียสงูถึง 270 เซลล์ตอ่ลติร กลุม่ไดโนแฟลกเจลเลตสงูถึง 89 เซลล์ต่อลิตร ในสถานีที่ 5 ตามล าดบั และ
กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต พบเพียงสถานีที่ 2 จ านวน 1 เซลล์ต่อลิตร แต่ในเดือนมิถนุายน 2559 พบกลุ่มไดอะตอมมี
ความหนาแนน่สงูที่สดุถึง 4,472 เซลล์ตอ่ลติร ในสถานีที่ 1 รองลงมาคือ กลุม่ไดโนแฟลกเจลเลตความหนาแน่นสงูถึง 
89 เซลล์ต่อลิตร ในสถานีที่ 1 กลุม่ไซยาโนแบคทีเรียสงูถึง 57 เซลล์ต่อลิตร และกลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลตพบเพียง 2 
สถานี คือ สถานีที่ 1 จ านวน 11 เซลล์ต่อลิตร สถานีที่ 5 จ านวน 4 เซลล์ต่อลิตร ตามล าดบั และพบว่าในช่วงเดือน
มิถุนายน 2559 มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต และซิลิโคแฟลกเจลเลต มี
ความหนาแนน่สงูกวา่เดือนธนัวาคม 2558 แตม่ีความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไซยาโนแบคทีเรียน้อยกว่า ดงั
แสดงในภาพท่ี 3  

 
 

ภาพที่ 2 สดัสว่นร้อยละของแพลงก์ตอนพืชที่พบในแตล่ะคลาสในบริเวณแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH)  
เกาะยาว จงัหวดัพงังาในเดือนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 2559  

December 2015 - Leam Had Hoi

Cyanophyte = 2%
Diatom = 91% 
Dinoflagellate = 6% 

December 2015 - Klong Hear

Cyanophyte = 6%
Diatom = 91% 
Dinoflagellate = 3% 

June 2016 - Leam Had Hoi

Cyanophyte = 0%
Diatom = 95% 
Dinoflagellate = 5% 

June 2016 - Klong Hear

Cyanophyte = 1%
Diatom = 97% 
Dinoflagellate = 2% 
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ภาพที่ 3 ความหนาแนน่เฉลีย่ของกลุม่แพลงก์ตอนพืช (เซลล์ตอ่ลติร) ในเดือนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 2559 ที่

พบในแตล่ะสถานีบริเวณแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH) เกาะยาว จงัหวดัพงังา 
 

  
Chaetoceros pseudocurvisetus Cylindrotheca closterium   

ภาพที่ 4 แพลงก์ตอนพชืชนิดเดน่ท่ีพบบริเวณแหลง่หญ้าทะเลเกาะยาว จงัหวดัพงังา  
 (scale bar เทา่กบั 20 ไมโครเมตร)  

Leam Had Hoi-December 2015
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Leam Had Hoi-June 2016
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Klong Hear-December 2015

sampling depth & station
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Klong Hear-June 2016
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 สว่นปริมาณความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ เอ และ บี (ไมโครกรัมตอ่ลติร) ดงัแสดงในภาพท่ี 5 พบวา่ตวัอยา่งนี ้
จากความเข้นข้นของคลอโรฟิลล์ เอ มีค่ามากกว่าคลอโรฟิลล์ บี ทัง้สองช่วงของการเก็บตวัอย่าง โดยพบว่าช่วงเดือน
มิถุนายน 2558 มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ มีปริมาณสูงมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสถานีที่ 2 ของ 
แหลมหาดหอยมีปริมาณสงูที่สดุ ถึง 12.3 มิลลกิรัมตอ่ลติร รองลงมาตวัอยา่งน า้ในสถานี 2 ของคลองเหียมีปริมาณสงู
ถึง 7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนคลอโรฟิลล์ บี ตวัอย่างน า้ของเดือนมิถนุายน 2559 ในสถานี 2 ของแหลมหาดหอยมี
ความเข้มข้นที่สงูที่สุดถึง 17.1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชชนิด Odontella 
sinensis มีเซลล์ขนาดใหญ่และมีคลอโรพลาสต์จ านวนมาก จึงมีผลท าให้ปริมาณคลอโรฟิลล์สงูกวา่สถานีอื่น ๆ 

 
ภาพที่ 5 ความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ เอ และ บี (ไมโครกรัมตอ่ลติร) ในตวัอยา่งน า้เดอืนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 

2559 บริเวณหญ้าทะเลพืน้ท่ีแหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จงัหวดัพงังา 
 

ตารางที่ 1 งานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการศกึษาแพลงก์ตอนพืชในพืน้ท่ีหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

ปีที่ศึกษา พืน้ที่ศึกษา 
แพลงก์ตอนพืชที่พบ 

นักวิจัย 
สกุล ชนิด 

2548 
อา่วโล๊ะโป๊ะใหญ่และโล๊ะป่าไล้ เกาะยาวใหญ่        จงัหวดั
พงังา 

57 - จิรพร (2555) 

2549 - 50 
อีพิไฟติกไดอะตอมใบหญ้าทะเลบริเวณบ้านป่าคลอก 
จงัหวดัภเูก็ต 

32 61 ฐิติมา (2553) 

2549 - 50 แหลมเจ้าขรัวและแหลมสอม อา่วสอม จงัหวดัพงังา 45 - 
จิรพร และเยาวลกัษณ์ 
(2553) 

2551 เกาะศรีบอยา จงัหวดักระบี่ - 77 จิรพร (2560) 

2552 อา่วบางเบน จงัหวดัระนอง 73 141 จิรพร และคณะ (2559) 

2558 - 59 แหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จงัหวดัพงังา - 84 การศกึษาครัง้นี ้

 

การศึกษาครัง้นีพ้บแพลงก์ตอนพืชทัง้สิน้ 84 ชนิด พบว่ามีจ านวนชนิดสงูกว่าแพลงก์ตอนพืชในแหลง่หญ้า
ทะเลอื่น ๆ ที่เคยมีการศกึษาในทะเลอนัดามนั เช่น อา่วโล๊ะโป๊ะใหญ่และโล๊ะป่าไล้ของเกาะยาวใหญ่ แหลมเจ้าขรัวและ
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แหลมสอมในพืน้ที่อ่าวสอม จังหวดัพงังา เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ และบ้านป่าคลอก  จังหวดัภูเก็ต แต่พบว่ามี
จ านวนชนิดน้อยกวา่อา่วบาวเบน จงัหวดัระนอง ดงัแสดงในตารางที่ 1 
2. คณุภาพน า้ 

คณุภาพน า้แหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จงัหวดัพงังา ในเดือนธันวาคม 2558 และเดือนมิถนุายน 
2559 (ตารางที่ 2) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลปี 2560 ประเภทคุณภาพน า้ เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคมุมลพิษ โดยพบว่าความเค็มอยู่ระหว่าง 30-32 พีพีที ออกซิเจนละลายน า้ เท่ากบั 
4.03-5.95 มิลลกิรัมตอ่ลติร อณุหภมูิน า้ เทา่กบั 28-29 องศาเซลเซียส และความเป็นกรด-ดา่ง เทา่กบั 8.06-8.43 

ปริมาณไนโตรเจนรวมของเดือนธันวาคม 2558 มีปริมาณสงูทุกสถานีเก็บตัวอย่าง โดยมีค่ามากกว่า 40  
ไมโครโมลาร์ พบคา่เฉลีย่สงูที่สดุในสถานีที่ 5 ของแหลมหาดหอย และต ่าสดุที่สถานีที่ 1 คลองเหีย แต่เดือนมิถนุายน 
2559 พบว่ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกนัทุกสถานี ปริมาณแอมโมเนียมีค่าเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2558 สงูสดุในสถานีที่ 2 
คลองเหีย และค่าต ่าสุดในสถานีที่ 5 แหลมหาดหอย แต่เดือนมิถุนายน 2559 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในสถานีที่ 2  
แหลมหาดหอย และคา่ต ่าที่สดุในสถานีท่ี 5 คลองเหีย ปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ ช่วงเดือนธันวาคม 2558 พบว่าค่า
ไนเตรทอยู่ระหว่าง 0.05-0.08 ไมโครโมลาร์ ค่าสงูที่สดุในสถานีที่ 2 คลองเหีย และค่าต ่าสดุในสถานีที่ 4 คลองเหีย 
สว่นปริมาณไนไตรท์ของเดือนธันวาคม 2558 อยู่ระหว่าง 0.03-0.70 ไมโครโมลาร์ สถานีที่ 1 คลองเหีย มีปริมาณสงู
ที่สดุ และคา่ต ่าสดุในสถานีท่ี 3 แหลมหาดหอย แตช่่วงเดือนมิถนุายน 2559 พบวา่มีปริมาณสงู อยู่ระหว่าง 3.00-3.20 
ไมโครโมลาร์ (ภาพที่ 6) 

 

ตารางที่ 2 ปัจจยัสิง่แวดล้อมทางน า้ (คา่เฉลีย่ ± คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของตวัอยา่งน า้บริเวณหญ้าทะเล 
  แหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จงัหวดัพงังา ในเดือนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 2559  

เวลา สถานี 
ความลกึ ความเค็ม ออกซเิจนละลายน า้ อุณหภมิูน า้ ความเป็นกรด-ด่าง 

(เมตร) (พีพทีี) (มิลลิกรัมต่อลติร) (องศาเซลเซียส) 

ธนั
วา
คม

 25
58

 

LHH-1 2.5 31 4.90 ± 0.18 29 8.29 ± 0.02 
LHH-2 2.2 31 5.95 ± 0.25 28 8.16 ± 0.03 
LHH-3 2.4 31 5.06 ± 0.11 29 8.30 ± 0.02 
LHH-4 2.2 31 5.15 ± 0.02 28 8.22 ± 0.04 
LHH-5 2.4 31 5.09 ± 0.16 29 8.26 ± 0.01 
KH-1 2.7 32 5.76 ± 0.01 29 8.21 ± 0.01 
KH-2 4.5 32 5.62 ± 0.30 29 8.23 ± 0.09 
KH-3 4.2 32 5.24 ± 0.04 29 8.23 ± 0.05 
KH-4 3.9 32 5.10 ± 1.17 29 8.26 ± 0.03 
KH-5 5.0 32 4.23 ± 0.14 29 8.28 ± 0.02 

มิถ
นุา
ยน

 25
59

 

LHH-1 1.3 30 4.36 ± 0.06 28 8.43 ± 0.13 
LHH-2 1.8 31 4.26 ± 0.15 28 8.17 ± 0.01 
LHH-3 3.1 30 4.15 ± 0.02 28 8.22 ± 0.01 
LHH-4 2.7 30 4.03 ± 0.02 28 8.06 ± 0.11 
LHH-5 1.8 30 4.66 ± 0.01 28 8.07 ± 0.07 
KH-1 3.1 31 5.26 ± 0.12 29 8.34 ± 0.08 
KH-2 3.8 30 5.15 ± 0.48 29 8.18 ± 0.10 
KH-3 8.1 32 4.38 ± 0.49 28 8.39 ± 0.04 
KH-4 1.7 31 4.39 ± 0.19 28 8.39 ± 0.21 
KH-5 3.5 31 4.20 ± 0.30 28 8.19 ± 0.22 
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สว่นปริมาณฟอสเฟต ฟอสฟอรัสรวม และซิลิเกตบริเวณแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH) เกาะ
ยาว จงัหวดัพงังาในเดือนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 2559 (ภาพท่ี 7) พบวา่โดยรวมฟอสเฟตและฟอสฟอรัสรวมใน
ตวัอยา่งน า้เดือนมิถนุายน 2559 มีคา่สงูกวา่ตวัอยา่งเดือนธนัวาคม 2558 สว่นปริมาณซิลิเกตในเดือนมิถนุายน 2559 
มีคา่ใกล้เคียงกนัทกุสถานีเก็บตวัอยา่ง แตพ่บวา่ในเดือนธนัวาคม 2558 ตวัอยา่งน า้ทะเลจากแหลมหาดหอยมีปริมาณ
สงูกวา่คลองเหีย 

 
ภาพที่ 6 คา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณธาตอุาหารในน า้ ประกอบด้วยไนโตรเจนรวม แอมโมเนีย  
 ไนไตรท์ และไนเตรท (ไมโครกรัมอะตอมตอ่ลิตร) ในเดือนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 2559 บริเวณ 
 แหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH) เกาะยาว จงัหวดัพงังา 
 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพลงก์ตอนพืชกบัธาตอุาหารในน า้ 
จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชกบัปัจจยัสิง่แวดล้อมโดยโปรแกรม 

CANOCO พบวา่ตวัอยา่งจากเดือนธันวาคม 2558 ความหนาแน่นของไดโนแฟลกเจลเลตมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ปริมาณซิลิเกตและไนโตรเจนรวม ส่วนปริมาณไนเตรทมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับความหนาแน่นของไดอะตอม 
อย่างมีนยัส าคญัที่ P = 0.05 และพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสรวมมีความสมัพนัธ์ตรงกันข้ามกับความหนาแน่นของ  
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ไดโนแฟลกเจลเลต ส่วนความหนาแน่นของซิลิโคแฟลกเจลเลตมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับปริมาณแอมโมเนีย และ
ฟอสเฟต  

ความสมัพนัธ์ของความหนาแนน่ของกลุม่แพลงก์ตอนพืชกบัธาตอุาหารในน า้ในเดือนมิถนุายน 2559 ไม่พบ
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัใด ๆ แตพ่บวา่ไดโนแฟลกเจลเลตมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัปริมาณไนโตรเจนรวม และ
ซิลิเกต ไดอะตอมมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับธาตุไนเตรท และซิลิโคแฟลกเจลเลตมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับธาตุ
แอมโมเนีย แตก่ลุม่ไซยาโนไฟต์มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัปริมาณแอมโมเนีย (ภาพที่ 8)  

 
ภาพที่ 7 คา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณธาตอุาหารในน า้ประกอบด้วยฟอสเฟต ฟอสฟอรัสรวม  
 และซิลเิกต (ไมโครกรัมอะตอมตอ่ลติร) ในเดือนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 2559 บริเวณแหลมหาดหอย  
 (LHH) และคลองเหีย (KH) เกาะยาว จงัหวดัพงังา 
 

บทสรุป  
 จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช รวมทัง้ปัจจยัสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหลง่หญ้าทะเลแหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จงัหวดัพงังา ปี 2558-2559 พบวา่แพลงก์ตอนพืชกลุม่
ไดอะตอมเป็นแพลงก์ตอนพืชที่มีความหนาแน่นมากที่สดุ รองลงมาคือ ไดโนแฟลกเจลเลต ไซยาโนแบคทีเรีย และ  
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ซิลิโคแฟลกเจลเลต ตามล าดบั และพบว่าไดอะตอมเป็นแพลงก์ตอนพืชที่มีความหลากหลายทางชนิดสงูที่สดุเท่ากับ 
67 ชนิด ในการศึกษาครัง้นีไ้ดอะตอมชนิดเด่น คือ Chaetoceros pseudocurvisetus และ Cylindrotheca closterium 
และไดโนแฟลกเจลเลตชนิดเดน่ คือ Ceratium furca และ C. fusus  

คณุภาพน า้ของพืน้ท่ีหญ้าทะเลบริเวณแหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จงัหวดัพงังา มีคา่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล เพื่อการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคมุมลพิษ 2560 ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่เด่นกบัปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน า้ในพืน้ที่หญ้าทะเลในพืน้ที่ศึกษาแตกต่างกัน
ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีเก็บตวัอยา่งและช่วงเวลาของการเก็บตวัอยา่ง ในการศึกษาครัง้นีส้ามารถบ่งชีถ้ึงความหลากหลายของ
ผู้ผลติขัน้ต้นและสามารถบง่ชีถ้ึงความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศแหง่นีไ้ด้ ซึง่ข้อมลูองค์ประกอบชนิดและปริมาณของ
แพลงก์ตอนพืชสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานเพื่อน าไปเปรียบเทียบกับพืน้ที่อื่น ๆ นอกจากนีข้้อมูลความ
หลากหลายทางชนิดของแพลงก์ตอนพืชยงัเป็นพืน้ฐานที่มีความส าคญัอย่างยิ่งในการน าไปประยุกต์ในการจัดการ
ทรัพยากรอื่น ๆ ในพืน้ท่ีเกาะยาวและพืน้ท่ีใกล้เคียงตอ่ไป  

 

 
 

ภาพที่ 8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่แพลงก์ตอนพืชและธาตอุาหารบริเวณแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH)  
 เกาะยาว จงัหวดัพงังา ในเดือนธนัวาคม 2558 และมิถนุายน 2559 (เส้นสแีดง คือ ธาตอุาหาร, เส้นสนี า้เงิน 
 คือ กลุม่แพลงก์ตอนพืช และ วงกลมสฟ้ีา คือ ตวัอยา่งจากแหลมหาดหอย, วงกลมสเีขียว คือ  
 ตวัอยา่งคลองเหีย) 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 งบประมาณงานวิจัยนีจ้ากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ผู้ วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มประเมิน

ผลผลิตชีวภาพทางทะเลทุกท่านที่ช่วยในการเก็บตวัอย่าง และ ดร. อาคีรัต อบัดุลกาเดร์ ที่ช่วยออกแบบแผนที่เก็บ

ตวัอยา่ง 

  

ธันวาคม 2558 มิถุนายน 2559 
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การศึกษาเบือ้งต้นการเน่าสลายของซากเต่ากระ 
ในบริเวณพืน้ท่ีปากคลองพนังตัก จังหวัดชุมพร ประเทศไทย 

 Initial study of decomposition of hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata)  
carcass in Pak Khlong Phanangtak, Chumphon Thailand 

 

วชัรา ศากรวิมล*, อติชาต อินทองค า, จกัรพงษ์ ฐานสนัโดษ และ ชยัยะ ดาวตุน่ 
Watchara Sakornwimon*, Atichat Inthongcome, Jakkapong Thansandote and Chaiya Daotun 

ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

บทคดัย่อ 
 ระยะเวลาการเสียชีวิตสามารถประมาณได้จากระดบัการเน่าสลายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลงัการตายทัง้
ระดบักายวิภาค และระดบัจุลวิภาค จากการศึกษานีไ้ด้ใช้ซากเต่ากระที่มีอายุ 11 เดือน โดยได้ท าการทิง้ซากไว้ที่
บริเวณปากคลองพนงัตกั จงัหวดัชุมพร ซึ่งจากการตรวจสอบทางกายวิภาคพบว่าในวนัที่ 1-4 เนือ้เยื่อบริเวณขา ตา 
เร่ิมบวม มีการคัง่เลอืดบริเวณเนือ้เยื่อตา่ง ๆ ซึ่งเป็นระดบัซากเร่ิมเน่า ในวนัที่ 5-10 ตาเน่าสลาย กระดกูบางสว่นหลดุ
หาย และกระดองหลดุร่อน ในวนัท่ี 14 อวยัวะภายในเนา่สลายทัง้หมด กระดกูหลดุออกจากกนั โดยอณุหภมูิเฉลี่ยของ
น า้อยูท่ี่ 28.5 องศาเซลเซียส อยา่งไรก็ตามปัจจยัการเนา่สลายนัน้ต้องอาศยัหลายปัจจยั เช่น อณุหภมูิของสิ่งแวดล้อม 
ชนิดของสตัว์ ขนาดของสตัว์ ความเค็มของน า้ หรือสตัว์ที่กินซากในพืน้ที่ ดงันัน้ในอนาคตควรมีการศึกษาปัจจยัการ
เนา่สลายอื่นเพิ่มเติม เพื่อน าข้อมลูไปใช้ในการประเมินระยะเวลาการตายของเตา่ทะเลเกยตืน้ 
 

ค าส าคัญ : เตา่กระ, การเนา่สลาย, การประมาณระยะเวลาการตาย  
 

Abstract 
Decomposition is postmortem changes or degradation processes of carcasses include 

macroscopically and microscopically changes. Post mortem changes are used for estimation of 
postmortem interval. This study used 11 months old Hawksbill turtle that sank at Pak Khlong Phanangtak, 
Chumphon. External changes were observed. Carcass had bloated and eye sunken in day 1-4 then eyes 
were liquefied and loss some scales and bones in day 5-10 then mummified carcass or partial carcass 
was broken with separation of carapace parts and decomposed internal organs in day 14. The average of 
water temperature was 28.5 °C. However there are many decomposition factors such as ambient 
temperature, animal species, size of animal, salinity of water and scavengers in area. In the future other 
factors will be studied for estimation of postmortem interval. 

 

Keywords: Hawksbill turtle, Decomposition, Estimation of postmortem interval 
 

Corresponding authors; e-mail: watchavet70@gmail.com 

  



689 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

บทน า 
 การประมาณระยะเวลาการตายมีความส าคญัในการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเน่าสลาย
เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ตายลงและเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้  
(Brooks, 2016) ในช่วงแรกของการเน่าสลายจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ เนื่องจากในกระบวนการจะเร่ิม
จากการเปลี่ยนแปลงในระดบัเซลล์ ก่อนจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงหลงั
การตายที่เรียกวา่ postmortem changes โดยกระบวนการสดุท้ายจะท าให้เกิดการถ่ายเทพลงังานและสารอาหารกลบั
สู่สิ่งแวดล้อม (Fenoglio et al., 2010) กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลงัการตายในช่วงแรกจะเกิดในระดบัเซลล์
ประกอบด้วย การเย็นตวัลงของซาก (algor mortis) การแข็งเกร็งของกล้ามเนือ้ (rigor mortis) และการตกตะกอนของ
เลอืดหรือการเกิดจ า้เลอืดหลงัการตาย (livor mortis) สว่นกระบวนการเปลีย่นแปลงหลงัการตายระยะหลงัจะเกิดความ
เสยีหายในระดบัเนือ้เยื่อ ท าให้สามารถสงัเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระดบัตาเปลา่ (Hau et al., 2014) ส าหรับใน
การศึกษาในครัง้นีจ้ะเป็นการศึกษาการเน่าสลายของซากเบือ้งต้นโดยใช้เต่า กระในการทดลอง โดยจะศึกษา
เปรียบเทียบการเนา่โดยอาศยัจากลกัษณะภายนอกของซาก 
 

วิธีการ 
สตัว์ทดลองและพืน้ท่ีทดลอง 

สตัว์ที่ใช้ในการทดลองนีเ้ป็นเต่ากระที่ตายจากการอนุบาลที่ศูนย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลางในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 อายุ 11 เดือน กระดองยาว 23.3 เซนติเมตร กว้าง 21.2 
เซนติเมตร หนกั 1.5 กิโลกรัม จ านวน 1 ตวั โดยใช้อวนห่อและน าไปแขวนไว้ที่บริเวณกระโจมไฟที่ปากคลองพนงัตกั 
ต าบลนาทุง่ อ าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร (ภาพท่ี 1) 

 

 
 

ภาพที่ 1 บริเวณพืน้ท่ีปากคลองพนงัตกั 
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การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR) พร้อมเลนส์ก าลงัขยาย 18-55 มิลลเิมตร 
ในการถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงภายนอกของซากเต่า และมีการจ าแนกลกัษณะการเน่าของซากเต่าได้ 4 ลกัษณะ 
ได้แก่ ซากสด (fresh) ซากเร่ิมเนา่ (moderate decomposition) ซากเนา่มาก (advanced decomposition) ซากมมัมี่
หรือซากแห้ง (mummified carcass or dried carcass) ตามตารางที่ 1 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2556; 
Poppi et al., 2013)  
 

ตารางที่ 1 ลกัษณะและระดบัการเนา่ของซากเตา่ทะเล 
ระดับการเน่า สภาพซาก ภาพซาก 
ซากสด (fresh) สภาพภายนอกเหมือนตวัมีชีวิต ไม่

มีกลิน่เนา่เหม็น ตาไมขุ่น่ ซากไม่
บวม 
 
  

ซากเร่ิมเนา่  
(moderate decomposition) 

ซากทีเ่ร่ิมมกีลิน่เนา่เหม็น แตห่นงั
และเกลด็ที่กระดองยงัคงอยู่
เหมือนเดิม หรือเร่ิมหลดุลอก
เลก็น้อย อวยัวะภายในยงัคง
สงัเกตเห็นได้ชดั 
 

 

ซากเนา่มาก 
(advanced decomposition) 

ซากทีม่ีกลิน่เหม็นเนา่รุนแรง เกลด็
เผยอขึน้หรือหลดุลอก ผิวหนงัหลดุ
ลอกหรือเนา่เหลว อวยัวะภายใน
เนา่เหลว ไมส่ามารถบง่บอกความ
แตกตา่งของแตล่ะอวยัวะได้ 
 

 

ซากแห้งหรือโครงกระดกู 
(dried carcass or skeleton) 

ซากที่ผิวหนงัและอวยัวะภายในเนา่
เป่ือยอยา่ง สมบรูณ์ หรือซากที่พบ
เฉพาะกระดอง กระดกู หรือ
กะโหลก 
 

 

 
ผลและอภปิราย 
 จากการน าเอาซากเตา่กระไปแขวนที่บริเวณกระโจมไฟท่ีปากคลองพนงัตกั โดยให้วนัท่ีน าไปแขวนเป็นวนัท่ี 0 
และผลจากการแบง่ลกัษณะและระดบัความเนา่ของซากจากลกัษณะภายนอกมีดงันี ้
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ซากสด (fresh) 
 ในวนัที่ 0 พบว่า ซากมีลกัษณะเหมือนตวัมีชีวิต ไม่พบกลิ่นเน่าเหม็น หรือการบวมและการตกเลือดบริเวณ
สว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย (ภาพท่ี 2) 

  

 
ภาพที่ 2 ลกัษณะภายนอกของซากเตา่
กระในวนัท่ี 0 ซึง่อยูใ่นระดบัซากสด 
ก. ลกัษณะกระดองหลงั 
ข. ลกัษณะกระดองท้อง 

 

ซากเร่ิมเนา่ (moderate decomposition) 
 ในวนัที่ 1 ซากเต่าเร่ิมบวม โดยเฉพาะบริเวณลกูตา พบกระดองท้องเร่ิมเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งเกิดจากการ
ตกตะกอนของเลอืด (livor mortis) แตเ่กลด็กระดองหลงัยงัคงสภาพเดิม (ภาพท่ี 3) 

 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 3 ลกัษณะภายนอกของซากเตา่
กระในวนัท่ี 1 ซึง่อยูใ่นระดบัซากเร่ิมเนา่ 
ก. ลกัษณะกระดองหลงัยงัคงสภาพ
เหมือนตวัมีชีวิต 
ข. พบกระดองท้องมีสแีดง ซึง่เกิดจากการ
ตกตะกอนของเลอืด 
ค. พบวา่มีของเหลวสแีดงบริเวณช่องปาก 
ง. ตาของเตา่บวมขึน้ 

  

 ในวนัที่ 2-4 พบว่าซากบวมมากขึน้ โดยเฉพาะบริเวณขาหน้าและขาหลงั พบการตกตะกอนของเลือดเพิ่ม
มากขึน้ที่บริเวณเนือ้เยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณขาหลัง ( inguinal fossa) พบล าไส้ส่วนท้ายปลิน้ ( rectal 
protrusion) ซากเร่ิมสง่กลิน่เหม็นเนา่ (ภาพที่ 4) 

 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 4 ลกัษณะภายนอกของซาก
เตา่กระในวนัท่ี 2-4 ซึง่อยูใ่นระดบัซาก
เร่ิมเนา่ จนถงึเนา่ 
ก. ลกัษณะกระดองหลงัยงัคงสภาพ
เหมือนตวัมีชีวิตแตพ่บการบวมมากขึน้ 
ข. พบกระดองท้องมีสแีดง-มว่ง  
ค. ตาบวมมากขึน้และมีฟองก๊าซ
เกิดขึน้ 
ง. ทวารร่วมปลิน้ออกมา บริเวณซอก
ขาหลงัสแีดง-มว่ง และบวมมาก 

ก ข 

ก ข 

ค ง 

ก ข 

ค ง 
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ซากเนา่มาก (advanced decomposition) 
 ในวนัที่ 5-10 ซากมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง ลกูตาทัง้สองข้างเน่าสลาย เกล็ดกระดองลอกหลดุออก กะโหลก
บางสว่นหลดุออกจากกนัเนื่องจากการเนา่ เนือ้เยื่อและผิวหนงัด้านนอกหลดุลอกและมีการเน่าสลาย พบสีแดง -ม่วงที่
บริเวณเนือ้เยื่อและกระดองท้องไมช่ดัเจน (ภาพที่ 5) 

 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5 ลกัษณะภายนอกของซาก
เตา่กระในวนัท่ี 5-10 ซึง่อยูใ่นระดบั
ซากเนา่มาก 
ก. เกลด็กระดองหลงัหลดุร่อนออก 
ข. พบกระดองท้องมีสแีดง-มว่งไม่
ชดัเจนเหมือนในระยะเร่ิมเนา่  
ค. ตาเนา่สลาย 
ง. ชิน้สว่นกะโหลกและลกูตาหลดุหาย 

 
ซากแห้งหรือโครงกระดกู (Dried carcass or skeleton) 
 ในวนัที่ 11-14 พบว่าเกล็ดกระดองและกระดูกหลดุออกจากกัน ผิวหนงัและอวยัวะภายในเน่าเป่ือยอย่าง 
สมบรูณ์ (ภาพที่ 6) 

  

ภาพที่ 6 ลกัษณะภายนอกของซากเตา่
กระในวนัท่ี 11-14 ซึง่อยูใ่นระดบัซาก
มมัมี ่
ก. เกลด็กระดองหลงัหลดุร่อน  
ข. กระดกูแยกออกจากกนั อวยัวะภายใน
เนา่สลาย 

 

 จากการทดลองนีพ้บว่าซากจะอยู่ในระดบัซากสดหลงัจากตายไม่เกิน 1 วนั ซากเร่ิมเน่าในช่วง 1-4 วนั  
ซากเนา่มากในช่วง 5-10 วนั และซากที่เป็นมมัมี่ในชว่ง 11-14 วนั ซึง่ระดบัความเนา่ของซากนีม้ีผลตอ่การเก็บตวัอยา่ง
ในการวิเคราะห์หาสาเหตกุารตายและการเก็บเพื่องานวิจยัอื่น ๆ เช่น การศกึษาพนัธุกรรม การศกึษาทางจลุพยาธิ การ
เพาะเชือ้ ตวัอย่างอาหารในทางเดินอาหาร การศึกษาทางด้านสารพิษต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนีร้ะดบัความเน่าของ
ซากยงัสง่ผลตอ่การชนัสตูรเพื่อหาสาเหตกุารตายอีกด้วย  

 

บทสรุป 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะเร่ิมทันทีหลงัจากการตาย โดยจะเร่ิมจากเซลล์ท าการย่อยตัวเองที่เรียกว่า 

autolysis แล้วตามด้วยกระบวนการเปลีย่นแปลงหลงัการตายในชว่งแรก (Lee, 2009; Voss et al., 2008) หลงัจากนัน้
จะเร่ิมมีการบวมซึง่เรียกวา่ bloating ซึง่เกิดจากการสะสมของสารท่ีเกิดจากกระบวนการเน่า สารสว่นมากจะอยู่ในรูป
ก๊าซที่ผลติจากเชือ้จลุนิทรีย์ที่มีการใช้อากาศ (aerobic microorganism) โดยก๊าซนีจ้ะไปสะสมตามช่องว่างของล าตวั 

ก ข 

ค ง 

ก ข 
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เนือ้เยื่อและอวยัวะตา่ง ๆ (Dekeirsschieter et al., 2009) หลงัจากการบวม กระบวนการเนา่จะเข้าสูก่ระบวนการย่อย
สลาย ซึง่ซากจะอยู่ในระดบัเร่ิมเน่าถึงเน่ามาก เมื่อซากเข้าสูร่ะดบัซากแห้งหรือโครงกระดกู กระบวนการเน่าจะช้าลง 
ซึง่กระบวนการยอ่ยกระดกูจะใช้เวลานานมาก 

ปัจจัยที่ผลต่อการเน่าของซากสตัว์นัน้มีหลายปัจจยั เช่น พืน้ที่พบซาก อณุหภูมิ สตัว์ที่กินซากภายในพืน้ที่ 
ความเค็มของน า้ pH ของน า้ ขนาดและชนิดของสตัว์ เป็นต้น (Ayes, 2010) ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
ในปัจจยัด้านอื่น ๆ เพื่อน ามาเป็นข้อมลูในการประมาณเวลาการตาย (Post-mortem interval, PMI) ต่อไป (Cooper, 
2012) และเมื่อน าการประมาณเวลาการตายมาวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูกระแสน า้อาจท าให้สามารถหาบริเวณที่สตัว์
ตายได้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการอนรัุกษ์ตอ่ไป 
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ประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด 
Plankton communities in Trat Bay, Trat 

 

มิถิลา ปรานศิลป์*, อิสรา อาศิรนนัต์ และ สริินาถ ชยัศรี 
Mitila Pransilpa*, Isara Arsiranant and Sirinart Chaisri 

ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

บทคดัย่อ 
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เป็นผู้ ผลิตและผู้ บริโภคอันดับแรกของห่วงโซ่อาหารทางทะเล  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับสิ่งมีชีวิตเหล่านี ้ย่อมส่งผลต่อสตัว์ทะเลรวมถึงระบบนิเวศทางทะเล การส ารวจเก็บ
ตวัอยา่งแพลงก์ตอนบริเวณอา่วตราด จากสถานีท่ีก าหนดไว้ 11 สถานี ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2559 ถึงกนัยายน 2560 
ทัง้สิน้ 4 ครัง้ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ 
รวมถึงความสมัพนัธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม พบว่าแพลงก์ตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดตามฤดูกาล 
โดยเฉพาะดิวิชัน่ Cyanobacteria ซึ่งพบในสดัสว่นที่เพิ่มขึน้ในฤดนู า้หลาก (มิถุนายน 2559) ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณ 
ไนไตรท์และฟอสเฟตสงูขึน้ ส าหรับประชาคมแพลงก์ตอนสตัว์พบว่ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามพิกดัละติจูด ซึ่งอาจ
เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงระดบัความเค็มจากปากแม่น า้สูท่ะเลเปิด อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาครัง้นี ้ไม่พบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหลากชนิดระหวา่งประชาคมแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์  
 

ค าส าคัญ :  อา่วตราด, แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสตัว์, องค์ประกอบชนิด, ความชกุชมุ 
 

Abstract 
 Phyto- and zooplankton are the primary producer and consumer of marine food chains. Changes 
occurred within their communities inevitably affect other marine life as well as marine ecosystem. Four 
sampling surveys were conducted during December 2016 - September 2017 to study variations of marine 
plankton abundance and diversity in Trat Bay along with their possible correlation with environmental 
factors. The phytoplankton samplings from 11 stations indicated seasonal differences within taxonomical 
composition. Remarkably, the higher ratio of cyanobacteria during rainy season (June 2017) showed 
correlation with increasing nitrite and phosphate concentration. On the contrary, zooplankton communities 
seemed to change along the latitudinal gradient, which is possibly influenced by increasing salinity level 
from the northern inner stations to the southern open-sea. Finally, according to our results, no significant 
correlation between phytoplankton diversity and zooplankton diversity were found. 

 

Keywords : Trat Bay, Phytoplankton, Zooplankton, Taxonomical composition, Abundance 
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บทน า 
 อา่วตราด เป็นอา่วกึ่งปิด จดัเป็นแหลง่ประมงพืน้บ้านท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของอา่วไทยฝ่ังตะวนัออกที่ยงัคงความ
อดุมสมบรูณ์อยูม่าก เป็นสว่นหนึง่ระบบนิเวศทางทะเลชายฝ่ังซึง่ประกอบด้วยชนิดพนัธุ์ที่หลากหลาย รวมถึงทรัพยากร
ทางประมงหลากหลายชนิด (Petsut et al., 2012) ทัง้ยงัเป็นแหลง่ที่อยู่อาศยัที่ส าคญัของสตัว์ทะเลใกล้สญูพนัธุ์อย่าง
โลมาอิรวดีอีกด้วย (Junchompoo et al., 2014) แตใ่นปัจจบุนัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้ ท าให้เกิดการขยายตวัทัง้
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งย่อมต้องสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลที่เพิ่มขึน้ และปริมาณสารอาหารที่ไหลลงสูท่ะเลจากแหลง่อตุสาหกรรมและเกษตรกรรม 

แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคอนัดบัแรกของห่วงโซ่อาหารทางทะเล และเป็น
แหลง่อาหารท่ีส าคญัของสตัว์ทะเล รวมถึงสตัว์เศรษฐกิจชนิดตา่ง ๆ (เกศยา, 2542; ประภาพร, 2542 และ Miller and 
Wheeler, 2012) ทัง้ยงัมีบทบาทส าคญัในวฏัจกัรของอินทรียสารต่าง ๆ เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (Corner 
and Davies, 2008) ซึ่งเป็นสารอาหารที่จ าเป็นส าหรับแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศทะเลชายฝ่ัง โดยเฉพาะปริมาณสารอาหารจากแผน่ดินท่ีเปลีย่นแปลงไปทัง้จากกิจกรรม
ของมนษุย์ และจากเปลีย่นแปลงของฤดกูาลทางธรรมชาติ ยอ่มสง่ผลโดยตรงตอ่ประชาคมแพลงก์ตอนทัง้พืชและสตัว์
ในทะเล รวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเล 
 งานวิจัยครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส ารวจประเมินทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพื่อศึกษาติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของประชาคมแพลงก์ตอน ความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านีก้ับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ
สมดลุของระบบนิเวศในพืน้ที่อ่าวตราด เพื่อใช้เป็นข้อมลูส าหรับการวางแผนบริหารจดัการทรัพยากรในพืน้ที่ต่อไปใน
อนาคต 
 

วิธีการ 
 เก็บตวัอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสตัว์ และคุณภาพน า้ทะเล ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - เดือน
กนัยายน 2560 ทกุ 3 เดือน จากสถานีท่ีก าหนดไว้ 11 สถานี ในพืน้ท่ีอา่วตราด จงัหวดัตราด (ภาพที่ 1) อ่าวตราดมีทิศ
เหนือติดตอ่กบัปากแมน่ า้ตราด และทิศใต้ติดตอ่กบัอา่วไทย โดยมีพืน้ท่ีครอบคลมุประมาณ 320 ตารางกิโลเมตร 
 

 
ภาพที่ 1 แผนท่ีและพิกดัสถานีเก็บตวัอยา่งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์บริเวณอา่วตราดตอนใน ระหวา่งเดือน 
 ธนัวาคม 2559 – เดือนกนัยายน 2560   

station

AT 1 12.20000 °N 102.60000 °E

AT 2 12.15000 °N 102.60000 °E

AT 3 12.10000 °N 102.60000 °E

AT 4 12.05000 °N 102.60000 °E

AT 5 12.00000 °N 102.60000 °E

AT 6 12.10000 °N 102.65000 °E

AT 7 12.05000 °N 102.65000 °E

AT 8 12.00000 °N 102.65000 °E

AT 9 12.05000 °N 102.70000 °E

AT 10 12.00000 °N 102.70000 °E

AT 11 12.00000 °N 102.75000 °E

longitudelatitude



696 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 1) แพลงก์ตอนพืช เก็บตัวอย่างสถานีละ 2 ซ า้ ด้วยการกรองน า้ทะเลปริมาตร 25 ลิตร ผ่านถุงกรอง 
ขนาดตา 20 ไมโครเมตร เก็บรักษาตวัอย่างในน า้ยาฟอร์มาลีนที่ปรับสภาพเป็นกลางความเข้มข้นสดุท้ายร้อยละ 2 
และน ามานบัจ านวนและจ าแนกชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์ลงถึงระดบัสกุลหรือต ่ากว่า โดยใช้คู่มือการจ าแนกชนิดของ 
ลดัดา (2544), Cupp (1943) และ Tomas (1997) 
 2) แพลงก์ตอนสตัว์ เก็บตวัอยา่งสถานีละ 2 ซ า้ ด้วยการลากถงุแพลงก์ตอนขนาดตา 330 ไมโครเมตร ที่ติด
มาตรวดัการไหลของน า้ (flowmeter) ในแนวระนาบใต้ผิวน า้ เก็บรักษาตวัอยา่งในน า้ยาฟอร์มาลนีความเข้มข้นสดุท้าย
ร้อยละ 4 และน ามานบัจ านวนและจ าแนกชนิดด้วยกล้องจลุทรรศน์ โดยใช้คูม่ือการจ าแนกชนิดของ ลดัดา (2541) 
 3) คุณภาพน า้ทะเล วัดค่าคุณภาพน า้ทั่วไป ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง อุณหภูมิ ความเค็ม ความลึก  
ความโปร่งแสง ด้วยเคร่ืองมือวดัคณุภาพน า้แบบพกพา (ตารางที่ 1) และเก็บตวัอยา่งน า้ทะเลที่ระดบัความลกึ 1 เมตร 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ตะกอนแขวนลอย และอินทรียสาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซิลิกอน ตาม
วิธีที่ระบใุนตารางที่ 1 
 น าข้อมลูมาวเิคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS, Primer และ Microsoft Excel 

 

ตารางที่ 1 เคร่ืองมือและวิธีการวดัและวเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและเคมี 

ปัจจัย 
เคร่ืองมือ/วธีิ
วิเคราะห์ 

ปัจจัย เคร่ืองมือ/วธีิวิเคราะห์ 

ความเป็นกรด-ดา่ง 
Metter Toledo 
seven2go 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน Phenol-hypochloride 

อณุหภมูิ YSI Model 30 ไนไตรท์-ไนโตรเจน Diazotization 
ความเค็ม YSI Model 30 ไนเตรท-ไนโตรเจน Cadmium reduction + Diazotization 
ความลกึ portable sounder ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส Ascorbic acid 
ความโปร่งแสง secchi disk ซิลเิกต-ซิลกิอน Silicomolypdate 
ตะกอนแขวนลอย GF/C Filter คลอโรฟิลล์ เอ Spectrophotometer method  

 

ผลและอภปิราย 
 ผลการศกึษาประชาคมแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสตัว์ และคณุภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณอ่าวตราด จงัหวดั
ตราด ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560 มีดงันี ้
 1. ประชาคมแพลงก์ตอนพืช 

 พบแพลงก์ตอนพืชทัง้หมด 210 ชนิด 95 สกุล จาก 5 ดิวิชั่น โดยมีดิวิชั่น Bacillariophyta เป็น
องค์ประกอบหลกัร้อยละ 83 (ภาพที่ 2ก) และมีไดอะตอมสกุล Chaetoceros เป็นกลุม่เด่น จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธี hierarchical cluster analysis พบวา่องค์ประกอบทางชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีความแตกตา่งกนัตามฤดกูาล 
ดงัภาพท่ี 4 โดยเฉพาะในเดือนมิถนุายน 2560 พบแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไซยาโนแบคทีเรียปริมาณมากที่สดุ (ภาพที่ 3ก) 
ซึ่งอาจเป็นเพราะปริมาณสารอาหารที่ถูกชะล้างลงมาจากแผ่นดินในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะปริมาณไนไตรท์ และ
ฟอสเฟตที่สงูกวา่ในช่วงเดือนอื่น ๆ อย่างชดัเจน (ภาพที่ 3ข และ ค ตามล าดบั) ซึ่งแพลงก์ตอนพืชในกลุม่นี ้เช่น สกุล 
Oscillatoria เป็นดชันีชีว้ดัคุณภาพน า้ที่มีสารอินทรีย์สงู ทัง้ยงัสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลีย่นแปลงได้ดี (ลดัดา, 2544) 
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 ในเชิงปริมาณพบว่าแพลงก์ตอนพืชมีความชุกชุมอยู่ระหว่าง  370-63,340 เซลล์ต่อลิตร โดยมีความ
หนาแน่นเฉลี่ยสงูสุดในเดือนกันยายน และมีนาคม 2560 ตามล าดบั (ภาพที่ 2ข) ซึ่งทัง้สองเดือนเป็นช่วงเปลี่ยน
ฤดกูาลและมีแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไดอะตอมเป็นกลุม่เด่น ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะไดอะตอมเป็นแพลงก์ตอนพืชที่สามารถ
แพร่กระจายได้กว้าง ทัง้ในน า้จืด น า้กร่อย และน า้ทะเล ทัง้ยงัสามารถเจริญเติบโตในสภาวะที่มีธาตอุาหารเพี ยงพอ 
โดยเฉพาะเมื่อมีซิลิเกตปริมาณมาก เนื่องมาจากอิทธิพลของการชะล้าง พงัทลายของดิน และหินแร่ รวมถึงการไหล
ของแมน่ า้ไหลลงสูท่ะเล (เฉลมิชยั และคณะ, 2547) 

 

ก.   ข.  
 

ภาพที่  2 ก. สดัส่วนเชิงปริมาณของแพลงก์ตอนพืชดิวิชั่นต่างๆ และ ข. ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซลล์ต่อลิตร)  
 รายสถานี ที่พบในแตล่ะเดือนที่ท าการศกึษา 
 

  
   
ก.    

 

ข.  

ค.  
 

ภาพที่ 3 ก. คา่เฉลีย่ความหนาแนน่และสดัสว่นเชิงปริมาณของแพลงก์ตอนพืชดิวิชัน่ตา่ง ๆ ที่พบในแต่ละเดือน (เซลล์ 
 ต่อลิตร) ข. ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน (ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) และ ค. ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  
 (ไมโครกรัมฟอสฟอรัสตอ่ลติร) รายสถานี ที่พบในแตล่ะเดือนที่ท าการศึกษา 
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ภาพที่ 4 Dendrogram ของดชันีความคล้ายคลงึจากข้อมลูความชกุชมุของแพลงก์ตอนพืช แปลงด้วย log (X+1)  
 ( =ธ.ค. 16,  = มี.ค. 17,  = มิ.ย. 17 และ  = ก.ย. 17) 

 

 2. ประชาคมแพลงก์ตอนสตัว์ 
 พบแพลงก์ตอนสตัว์ 32 วงศ์ จาก 11 ไฟลมั โดยมี Phylum Arthropoda เป็นองค์ประกอบหลกัถึงร้อยละ 

79 (ภาพที่ 5ก.) และมีกลุม่โคพีพอดเป็นกลุม่เด่น จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี hierarchical cluster analysis พบว่า
องค์ประกอบชนิดของแพลงก์สตัว์มีแนวโน้มแตกต่างกันตามพิกัดเส้นละติจูดของสถานีส ารวจ (ภาพที่ 7) กล่าวคือ
ตวัอยา่งแพลงก์ตอนสตัว์ซึ่งเก็บจากสถานีท่ีตัง้อยูใ่นแนวเส้นรุ้งเดียวกนั จะมีองค์ประกอบทางชนิดที่คล้ายคลงึกนั เช่น 
สถานีด้านในใกล้ปากแมน่ า้ (สถานีท่ี 1-2) มีสดัสว่นเชิงปริมาณของสตัว์กลุม่โคพีพอดสงูกวา่สถานีท่ีอยูห่า่งออกไป ซึ่ง
ต่างจากหนอนธน ู(ไฟลมั Chaetognatha) ที่พบในสถานีที่ 5, 9-11 ซึ่งอยู่บริเวณนอกชายฝ่ังมีสดัสว่นมากกว่าสถานี
ใกล้ปากแมน่ า้ เป็นต้น (ภาพท่ี 6) ทัง้นีอ้าจเป็นผลจากความเค็มของน า้ทะเลในพืน้ที่อ่าวตราด ซึ่งได้รับอิทธิพลน า้จืด
จากแมน่ า้ตราดทางทิศเหนือ แม้วา่จะไมพ่บความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ความเค็มที่วดัได้ระหวา่งการส ารวจกับพิกดัสถานี
ส ารวจหรือปริมาณแพลงก์ตอนสตัว์ที่ชดัเจน เนื่องจากฝนที่ตกระหว่างการส ารวจในฤดูมรสมุอาจท าให้ค่าที่วดัได้มี
ความคลาดเคลือ่น 

 ในเชิงปริมาณ พบว่าแพลงก์ตอนสตัว์มีความชุกชุมอยู่ระหว่าง  0.044-36.455 ตัวต่อลิตร โดยมี 
ความหนาแน่นเฉลี่ยสงูสดุในเดือนมีนาคม 2560 (ภาพที่ 5ข.) ในภาพรวมพบแพลงก์ตอนสตัว์บริเวณด้านในอ่าว 
(สถานีที่ 1-3) ใกล้ปากแม่น า้มากกว่าสถานีด้านนอก (สถานีที่ 4-11; ภาพที่ 6) ทัง้นีเ้นื่องจากความเค็มและอณุหภมูิ
เป็นปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสตัว์ (Coyle, 2005) นอกจากนัน้การปนเปื้อนของธาตุ
อาหารจากแผ่นดินในระดับปานกลางยังอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ความชุกชุมบริเวณสถานีด้านในเพิ่มขึน้ 
(Moraitou-Apostolopoulou and Igniatades, 1980; Siokou-Frangou and Papathanassiou, 1991 และ Uriarte 
and Villate, 2004) 
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ก.   ข.  
 

ภาพที่ 5 ก. สดัสว่นเชิงปริมาณของแพลงก์ตอนสตัว์ไฟลมัตา่ง ๆ และ ข. ปริมาณแพลงก์ตอนสตัว์ (ตวัตอ่ลติร)  
 รายสถานี ที่พบในแตล่ะเดือนที่ท าการศกึษา 
 

 

 
 

ภาพที่ 6 คา่เฉลีย่ความหนาแนน่และสดัสว่นเชิงปริมาณของแพลงก์ตอนสตัว์ที่พบในแตล่ะสถานี 
 

 
 

ภาพที่ 7 Dendrogram ของดชันีความคล้ายคลงึจากข้อมลูความชุกชุมของแพลงก์ตอนสตัว์ แปลงด้วย  log (X+1)  
(  = 12.20°N,  = 12.15°N,  = 12.10°N,  = 12.05°N และ  = 12.00°N) 
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 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ 
 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์พบวา่ไมป่รากฏความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบชนิด

ของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์อยา่งชดัเจน ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ Irigoien et al. (2004) ท่ีได้รวบรวม
ข้อมูลจากพืน้ที่ต่าง ๆ ทัว่โลก พบว่าไม่ปรากฏความสมัพันธ์ระหว่างความหลากชนิดของแพลงก์ตอนทัง้สองกลุ่ม
เช่นกนั ซึง่อาจเป็นเพราะปัจจยัที่สง่ผลตอ่แพลงก์ตอนทัง้สองประเภทแตกตา่งกนั ประชาคมแพลงก์ตอนพืชถกูควบคมุ
โดยปริมาณสารอาหารที่ได้รับ (bottom-up control) ในขณะที่แพลงก์ตอนสตัว์ได้รับอิทธิพลจากทัง้แพลงก์ตอนพืช 
และสตัว์ผู้ลา่ล าดบัถดัไปในห่วงโซ่อาหาร เช่น ปลากินแพลงก์ตอน ( top-down control) โดยเฉพาะในพืน้ที่เขตร้อน 
(Von Rücken and Giani, 2008; Sinistro, 2009) ดงันัน้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีชดัเจน การทดลองแบบควบคมุปัจจยัอื่น ๆ 
จึงมีความจ าเป็น 

 

บทสรุป 
 จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่องค์ประกอบชนิดเชิงปริมาณของประชาคมแพลงก์ตอนพืชมีความแตกต่างกนัใน
แตล่ะฤดกูาล โดยเฉพาะสดัสว่นของสาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงิน มีเพิ่มขึน้อย่างชดัเจนในเดือนมิถนุายน 2560 ซึ่งอาจ
เป็นเพราะปริมาณฟอสเฟตที่สงูขึน้เมื่อเทียบกับในเดือนอื่น สว่นประชาคมแพลงก์ตอนสตัว์มีแนวโน้มคล้ายคลงึกัน
ระหว่างสถานีที่ตัง้อยู่ในพิกัดละติจูดเดียวกนั ซึ่งอาจเป็นผลทัง้จากความเค็ม อุณหภมูิ หรือระยะห่างจากปากแม่น า้
ตราดที่เป็นแหล่งแพร่กระจายสารอาหารจากแผ่นดิน ทัง้นี  ้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ 
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ที่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ นอกจากที่ได้ท าการศึกษา เช่น ปลากิน  
แพลงก์ตอน ที่สง่ผลต่อความชุกชุมและแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสตัว์ และเป็นเร่ืองที่น่าท าการศึกษาวิจยัเชิงลึก
ตอ่ไป 
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ภาวะการรบกวนที่พบบนปะการังบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
The interference on coral at Central Gulf of Thailand 
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ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง ตู้ ป.ณ. 71 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

 

บทคดัย่อ 
 ศกึษาลกัษณะอาการผิดปกตขิองปะการังบริเวณอา่วไทยตอนกลาง ได้แก่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร และ
สรุาษฏร์ธานี จ านวน 29 สถานี ในระหว่างปี 2558-2560 โดยวิธี Belt-Transect พบลกัษณะอาการผิดปกติของ
ปะการังทัง้หมด 6 ประเภท จากปะการัง 10 สกุล ประกอบด้วย เนือ้เยื่อเปลี่ยนสี (Tissue Discolouration, TD), 
ร่องรอยจากการโดนกดัแทะของสตัว์ที่อาศยัอยู่บริเวณแนวปะการัง (Predation, PRD), อาการฟอกขาวของปะการัง 
คือ วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching, NFB), โรคจุดขาว (Ulcerative White Spot Disease, UWSD), โรคด่างขาว
(White Patch Syndromes, WPS) และโรคสีขาว (White Syndromes, WS) ซึ่งสดัส่วนการพบลกัษณะผิดปกติ
ภายนอกเป็น 46, 27.6, 20.2, 3.1, 2.0 และ 1.1% ตามล าดบั ของปะการังที่พบลกัษณะผิดปกติทัง้หมด โดยอาการที่
พบมากที่สดุและพบได้ในทกุสถานีศกึษา คือ การตอบสนองของปะการังตอ่สิง่เร้าโดยการปรากฏเป็นส ี1.94% และพบ
โรคสขีาวน้อยที่สดุ 0.04% ของปะการังมีชีวิตทัง้หมด ซึง่จากการศกึษาในครัง้นีส้ามารถน าข้อมลูที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจดัการพืน้ที่เพื่อลดผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เหนี่ยวน าก่อให้เกิดลกัษณะอาการผิดปกติในปะการังได้
ตอ่ไป  
 

ค าส าคัญ: ภาวะการรบกวน, แนวปะการัง, อา่วไทยตอนกลาง 
 

Abstract 
  Study of characteristics of abnormal symptoms on coral community in Central Gulf of Thailand 
including Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani, was observed during between 2015-2017.  
The investigations were done on 29 stations by using Belt-transect technique. The results showed that the 
unusual symptoms of coral found all 6 types from 10 genera include Tissue Discolouration (TD), Predation 
(PRD), Non Focal Bleaching (NFB), Ulcerative White Spot Disease (UWSD), White Patch Syndromes (WPS) 
and White Syndromes (WS). The proportion of observed unusual in each station were of 46, 27.6, 20.2, 3.1, 
2.0 and 1.1% respectively of all abnormalities coral. The other infection pigmentation response (PR) which 
show the highest (1.94 %) infection on living coral while the least (0.04%) is White Syndrome. In this study, 
the information could be used to manage the area and reduce the impact of various factors to induction of 
causing symptoms in coral reef. 
 

Keywords: The interference, Coral, Central Gulf of Thailand 
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บทน า 

 จากอดีตจนถึงปัจจบุนัสถานภาพแนวปะการังทัว่โลกมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงทัง้นีข้ึน้อยู่กบัหลายสาเหต ุเช่น 
การเกิดปะการังฟอกขาว (coral bleaching) กิจกรรมจากมนษุย์ (human activity) และการระบาดของโรคปะการัง 
(coral disease outbreak) ซึง่การเกิดโรคปะการังเป็นอีกสาเหตหุนึง่ที่ท าให้แนวปะการังเสือ่มโทรมลง ทัง้นีก้ารเกิดโรค
ปะการังนัน้มาจากหลายสาเหต ุยกตวัอยา่งเช่น ปัจจยัสิง่แวดล้อมด้านกายภาพและชีวภาพ กิจกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์ 
ก่อให้เกิดการพฒันาและการกระจายของโรคในปะการังทัว่โลก รวมทัง้การติดเชือ้โรคต่าง ๆ ได้แก่ พวกจุลินทรีย์ที่ก่อ
โรค โดยอาจถกูกระตุ้นและสง่เสริมโดยปัจจยัต่าง ๆ เช่น คณุภาพน า้ทะเลที่เสื่อมโทรมลง การเพิ่มขึน้ของปริมาณธาตุ
อาหารบริเวณชายฝ่ัง ดินตะกอนจากการพฒันาชายฝ่ัง การท าประมงเกินขนาด และกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจยัต่าง ๆ เหลา่นีส้ง่ผลให้เกิดความรุนแรงและการระบาดของโรคเพิ่มขึน้ (Bruno et al., 2003; Lamp and Willis, 
2010 และ Sheridan et al., 2014) อยา่งไรก็ตามสาเหตขุองการเกิดโรคปะการังยงัไมค่อ่ยชดัเจน เนื่องจากอาการของ
โรคเกิดจากการตอบสนองของปะการังจากหลายปัจจยัรวมกนั ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการแพร่กระจายของโรค
ปะการังในแนวปะการังทัว่โลก (Green and Bruckner, 2000 and Sutherland et al., 2004) และมีรายงานการพบโรค
มากกวา่ 35 ชนิด ซึง่โรคบางชนิดไมส่ามารถระบชุนิดของจุลินทรีย์ก่อโรคได้ (Lesser et al., 2007) ส าหรับในประเทศ
ไทยมีการศึกษาและข้อมลูการเกิดโรคปะการังอยู่ในขอบเขตที่จ ากดั ดงันัน้การศึกษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็น
ข้อมลูพืน้ฐานของอาการผิดปกตทิี่พบบนปะการัง ส าหรับติดตามการแพร่กระจายและแนวโน้มการเปลีย่นแปลง รวมถึง
สาเหตขุองการเกิดโรคแตล่ะชนิด และสามารถน าข้อมลูที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการพืน้ท่ี เพื่อลดผลกระทบ
จากปัจจยัตา่ง ๆ ที่เหนี่ยวน าก่อให้เกิดลกัษณะอาการผิดปกติในปะการังได้ตอ่ไป 
 

วิธีการ 
พืน้ท่ีการศกึษา 

ด าเนินการส ารวจปะการังในพืน้ที่อ่าวไทยตอนกลาง จ านวน 29 สถานี ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร และสรุาษฏร์ธานี ระหวา่งปี 2558-2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถานีศกึษาภาวะการรบกวนบนปะการังในพืน้ท่ีแนวปะการังอา่วไทยตอนกลาง
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วิธีการ 
 ส ารวจภาวะการรบกวนบนปะการังจ านวน 29 สถานี ๆ ละ 1 ครัง้ ระหว่างปี 2558-2560 โดยส ารวจบริเวณ
เขตสนัแนวปะการัง (reef-edge) ด้วยวิธี belt transect จดบนัทึกข้อมลูในขอบเขต 1 เมตร ออกไปจากแต่ละข้างของ
แนวเส้นเทปท่ีความยาวเส้นเทปเป็นระยะทาง 20 เมตร จ านวน 3 ซ า้ บนัทกึจ านวนและสกลุโคโลนีปะการังทัง้หมดและ
ปะการังที่มีอาการผิดปกติ พร้อมบนัทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพใต้น า้ และจ าแนกปะการังที่มีอาการผิดปกติจากคู่มือ 
Underwater Cards for Assessing Coral Health on Indo-Pacific Reefs (Beeden et al., 2008) 
 

ผลและอภปิราย 
จากการส ารวจแนวปะการังในพืน้ที่อ่าวไทยตอนกลาง จ านวน 29 สถานี ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และสรุาษฏร์ธานี พบปะการังทัง้หมด 19 สกุล ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites 
lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona 
decussata) พบปะการังที่มีลกัษณะผิดปกติทัง้หมด 10 สกุล ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกเห็ด 
(Fungia sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังผิวเกลด็น า้แข็ง (Montipora sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea 
heliopora) ปะการังรังผึง้ (Goniastrea sp.) ปะการังสมอง (Symphillia sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการัง
ลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังลายลกูฟูก (Pachyseris sp.) โดยปะการังที่เป็นกลุม่เด่นในทกุสถานี
ส ารวจและพบอาการผิดปกติมากที่สดุ คือ ปะการังโขด (Porites lutea) สอดคล้องกบัรายงานการศึกษาของ ศิรุษา 
(2558) ท่ีรายงานวา่ปะการังโขดเป็นปะการังชนิดเดน่ในทกุพืน้ท่ีการศกึษา และพบโรคในปะการังโขดมากที่สดุในพืน้ท่ี
เกาะสมุย จังหวดัสรุาษฏร์ธานี และเป็นปะการังชนิดเด่นในทุกพืน้ที่การศึกษา ซึ่งพบลกัษณะผิดปกติของปะการัง
จ านวน 450 โคโลนี (4.23%) จากปะการังปกติทัง้หมด 10,630 โคโลนี ลกัษณะอาการท่ีพบมี 6 ประเภท ประกอบด้วย 
เนือ้เยื่อเปลี่ยนสี (Tissue Discolouration, TD), ร่องรอยจากการโดนกดัแทะของสตัว์ที่อาศยัอยู่บริเวณแนวปะการัง 
(Predation, PRD), อาการฟอกขาวของปะการัง คือ วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching, NFB), โรคจุดขาว 
Ulcerative White Spot Disease, UWSD), โรคด่างขาว (White Patch Syndromes, WPS) และโรคสีขาว (White 
Syndromes, WS) ซึ่งร้อยละของการพบลกัษณะผิดปกติภายนอกเป็น 46, 27.6, 20.2, 3.1, 2.0 และ 1.1 ตามล าดบั 
ของปะการังที่พบอาการผิดปกติทัง้หมด (ตารางที่ 1)  

ลกัษณะผิดปกติบนปะการังที่พบมากที่สดุและพบในทกุสถานีส ารวจ คือ เนือ้เยื่อเปลี่ยนสีคิดเป็น  46% ของ
ปะการังที่พบลกัษณะผิดปกติทัง้หมด (ภาพท่ี 2) สถานีท่ีพบมากที่สดุ ได้แก่ เกาะแตน (4.59%) รองลงมา ได้แก่ เกาะ
มาตรา (2.88%) และอ่าวลึก (2.78%) ของปะการังทัง้หมด ส่วนพืน้ที่อื่น ๆ พบลดหลัน่กันไป ลกัษณะการผิดปกติ
ดงักล่าวเป็นลกัษณะความผิดปกติของปะการังที่อ่อนแอ และพบบนปะการังโขดมากที่สุด โดยแผลมีลกัษณะไม่
แน่นอนมีทัง้เป็นแบบจุด แถบ พืดสีชมพ ูสีม่วง หรือสีน า้เงิน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสาเหตุของการเกิดแผลซึ่งสว่นใหญ่จะพบ
บริเวณที่มีการขุดเจาะของหอยสองฝาหรือเพรียง และแผลที่เกิดจากการแตกหกัหรือโดนครูดไถ รวมทัง้สิ่งมีชีวิตที่
แก่งแย่งพืน้ที่ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ลลิตา และกามารูดิน (2559) ที่รายงานการพบปรากฏของสีต่าง ๆ ที่ไม่
ปกติบนโคโลนีปะการัง (discoloration) มากที่สดุบริเวณทะเลอนัดามนั และยงัพบรายงานการเกิดการตอบสนองของ
ปะการังตอ่สิ่งเร้าโดยการปรากฏเป็นสีในหลายพืน้ที่ทัง้ในฝ่ังทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย (Kenkel, 2008; Putchim et 
al., 2010 และ มาฆมาส, 2552)  
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ลกัษณะผิดปกติบนปะการังที่พบรองลงมาคือ ร่องรอยจากการโดนกัดแทะของสตัว์ที่อาศยัอยู่บริเวณแนว
ปะการัง ซึ่งสามารถพบได้ในทุกสถานีส ารวจ คิดเป็น 27.56% ของปะการังที่พบลกัษณะผิดปกติทัง้หมด สถานีที่พบ
ภาวการณ์รบกวนนีม้ากที่สดุ ได้แก่ เกาะแม่เกาะ (1.87%) รองลงมา ได้แก่ อ่าวโตนด (1.75%) และเกาะมาตรา
(1.73%) ซึ่งการโดนกดัแทะของสตัว์ที่อาศยัอยู่บริเวณแนวปะการังจะท าให้เกิดการสญูเสียของเนือ้เยื่อปะการัง และ
เหน่ียวน าให้เกิดอาการผิดปกติอื่น ๆ บนปะการังตามมา 

ล าดบัถดัไปที่พบ ได้แก่ อาการฟอกขาวของปะการัง คือ วงฟอกขาว พบ 20.22% ของปะการังที่พบลกัษณะ
ผิดปกติทัง้หมด และพบได้ในทกุสถานีส ารวจ เกาะไข่เป็นสถานีที่พบอาการวงฟอกขาวมากที่สดุ (1.45%) รองลงมา 
คือ เกาะมาตรา (1.44%) และเกาะววัตาหลบั (1.3%) ตามล าดบั อาการวงฟอกขาวนัน้จะมีลกัษณะเป็นแผลที่ปรากฏ
เป็นหยอ่มสขีาวที่ยงัมีเนือ้เยื่อปะการัง แผลมีรูปร่างไม่แน่นอนแต่มีขอบเขตชดัเจน และมีลกัษณะเป็นแผลสีขาวใหญ่
ผืนเดียวหรือที่เดียวในแต่ละโคโลนี (ลลิตา และกามารูดิน, 2559) ซึ่งลกัษณะอาการของวงฟอกขาวนัน้คล้ายคลงึกบั
โรคด่างขาวที่ Lawrence และคณะ (2015) และลลิตา และกามารูดิน (2559) ได้รายงานไว้ว่าโรคด่างขาวมีลกัษณะ
ของแผลเป็นหยอ่มสขีาวที่ยงัมีเนือ้เยื่ออยู ่มีขอบเขตชดัเจน แตจ่ะแตกตา่งกนัตรงที่อาการโรคด่างขาวนัน้จะมีกระจาย
ตวัอยูท่ัว่ทัง้โคโลนีแตอ่าการวงฟอกขาวมกัจะเกิดเพียงผืนเดียวหรือที่เดียวในแตล่ะโคโลนี ซึง่ในการศกึษาครัง้นีพ้บโรค
ดา่งขาว 2% ของปะการังที่พบลกัษณะผิดปกติทัง้หมด ถดัไปเป็นอาการจุดขาวพบ 3.11% ของปะการังที่พบลกัษณะ
ผิดปกติทัง้หมด ลกัษณะอาการที่ปรากฏจะเป็นแผลจุดสีขาวขนาดเล็ก ๆ (เส้นผ่านศนูย์กลาง<1 ซม.) ที่ไม่มีเนือ้เยื่อ
ปะการังเผยให้เห็นหินปูนสีขาว (ลลิตา และกามารูดิน, 2559) ซึ่งได้มีรายงานถึงสาเหตุของการเกิดโรคจุดขาวบน
ปะการังโขดในพืน้ที่ Indo-Pacific และ Western Atlantic and Caribbean ว่ามีสาเหตมุาจากแบคทีเรียกลุม่ vibrio 
spp. (Sheridan et al., 2013) สว่นอาการผิดปกติที่พบน้อยที่สดุ คือ โรคสขีาวพบเพียง 1% ของปะการังที่พบลกัษณะ
ผิดปกติทัง้หมด และพบในปะการังดาวใหญ่เพียงชนิดเดียว โดยลกัษณะของโรคสขีาวบริเวณแผลจะไมป่รากฏเนือ้เยื่อ 
แผลไม่มีขอบเขตชดัเจนและมีสีซีดจาง (Raymundo et al., 2008a และลลิตา และกามารูดิน, 2559) ซึ่งสาเหตขุอง
การเกิดโรคสขีาวมาจากเชือ้แบคทีเรียกลุม่ vibrio spp. และ Arcobacter  sp. (Luna et al., 2010 และ Sussman et 
al., 2008) รายละเอียดร้อยละของการเกิดลกัษณะความผิดปกติของปะการังประเภทต่าง ๆ ที่พบในแต่ละพืน้ที่
ระหวา่งปี พ.ศ. 2558-2560 แสดงในตารางที่ 1 
 จากการศึกษาในครัง้นีล้ ักษณะอาการที่เปลี่ยนแปลงของปะการังบริเวณอ่าวไทยตอนกลางมีลักษณะ
คล้ายคลงึกบัรายงานการพบในหลายพืน้ท่ีของประเทศไทยทัง้ฝ่ังทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย แต่การแพร่กระจายที่พบ
จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ท่ี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัหลายปัจจยัที่ก่อให้เกิดและการแพร่กระจายของลกัษณะอาการผิดปกติ
ของปะการัง เช่น การเพิ่มขึน้ของปริมาณธาตอุาหารบริเวณแนวชายฝ่ัง การประมงเกินขนาด ดินตะกอนจากการพฒันา
ชายฝ่ัง มลพิษทางน า้ ความลึกของน า้ ความหลากหลายของชนิดปะการัง รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภมูิอากาศโลก ซึ่งปัจจยัเหลา่นีอ้าจเหนี่ยวน าให้เกิดความรุนแรงและการระบาดของโรคเพิ่มมากขึน้ (Jackson et al., 
2001; Bruno et al., 2003; Williams et al., 2010 และ Salerno et al., 2011) ในปัจจุบนัยงัไม่มีรายงานที่ชดัเจน
เก่ียวกบัสาเหตขุองการเกิดโรคปะการังแต่โรคปะการังที่เกิดขึน้ในหลายพืน้ที่มีสาเหตหุลกัมาจากความเครียด ซึ่งใน 
แตล่ะพืน้ท่ีจะมีปริมาณธาตอุาหารท่ีแตกตา่งกนั และปริมาณธาตอุาหารเหลา่นัน้อาจก่อให้เกิดความเครียดตอ่ปะการัง 
(Salerno et al., 2011) นอกจากนีธ้าตอุาหารยงัสง่ผลตอ่การเจริญเติบโตและความแข็งแรงของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค และ
จลุนิทรีย์ที่ก่อโรคนีจ้ะมีความจ าเพาะตอ่ชนิดปะการังที่เป็นโฮสต์แตกตา่งกนั (พงศา, 2554 และ Nugues et al., 2004)  
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ข้อมูลพืน้ฐานเหล่านีเ้ป็นข้อมูลที่มีความส าคัญส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต และควรมีการติดตาม
ตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ซึง่ในสภาวะที่ภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงอาจสง่ผลให้เกิด
ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึน้ และควรมีการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหนี่ยวน าให้เกิดลกัษณะอาการที่เปลี่ยนของ
ปะการังควบคู่ไปด้วย นอกจากนีย้งัสามารถน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพืน้ที่เพื่อลดผลกระทบจาก
ปัจจยัตา่ง ๆ ที่เหนี่ยวน าก่อให้เกิดลกัษณะอาการผิดปกติในปะการังได้ 
 

 
ภาพที่ 2 สดัสว่นของลกัษณะอาการผิดปกติบนปะการังในพืน้ท่ีอา่วไทยตอนกลาง ระหวา่งปี 2015-1017 

 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละของอาการผิดปกติบนปะการังในสถานีตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีอา่วไทยตอนกลาง ระหวา่งปี 2015-2017 

สถานี 
โคโลนีทัง้หมด 

(โคโลนี) 
โคโลนีปกต ิ

(%) 
สัดส่วนอาการผิดปกตขิองปะการัง (%) 

UWSD WPS NFB WS PRD TD 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

  
      เกาะจาน-ท้ายทรีย์ 435 96.09 0.00 0.23 0.69 0.00 1.15 1.84 

เกาะทะล ุ 387 95.87 0.26 0.00 0.52 0.00 0.78 2.58 
เกาะสงิห์ 321 96.57 0.00 0.31 0.62 0.00 0.93 1.56 
เกาะสงัข์ 345 95.36 0.29 0.00 0.87 0.00 1.45 2.03 
เกาะร าร่า 431 96.29 0.23 0.00 0.70 0.00 0.93 1.86 

จังหวดัชุมพร 
        เกาะมาตรา 476 96.01 0.00 0.00 0.84 0.21 1.05 2.88 

เกาะรังกาจิว 327 94.80 0.00 0.31 1.22 0.00 1.22 2.45 
เกาะง่ามใหญ่ 324 95.06 0.00 0.00 0.93 0.00 1.23 2.78 

เกาะไข ่ 345 95.94 0.00 0.00 1.45 0.00 0.87 1.74 
เกาะแรด 387 95.61 0.26 0.26 0.52 0.00 1.29 2.07 
เกาะละวะ 420 97.14 0.00 0.00 0.71 0.00 0.71 1.43 

เกาะทองหลาง 321 96.26 0.00 0.00 0.93 0.00 1.25 1.56 
จังหวดัสุราษฏร์ธานี 

        

TD 
46% 

PRD 
28% 

NFB 
20% 

UWSD 
3% 

WPS 
2% 

WS 
1% 

TD

PRD

NFB

UWSD

WPS

WS

TD = Tissue Discolouration 
PRD = Predation 
NFB = Non Focal Bleaching 
UWSD = Ulcerative White Spot Disease  
WPS = White Patch Syndromes 
WS = White Syndromes 
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สถานี 
โคโลนีทัง้หมด 

(โคโลนี) 
โคโลนีปกต ิ

(%) 
สัดส่วนอาการผิดปกตขิองปะการัง (%) 

UWSD WPS NFB WS PRD TD 

กลุ่มเกาะเต่า         
อา่วมว่ง 321 95.02 0.31 0.00 1.25 0.31 0.93 2.18 

อา่วกล้วยเถ่ือน 319 96.24 0.00 0.00 1.25 0.00 1.25 1.25 
หินวง 413 96.61 0.24 0.24 0.97 0.00 0.73 1.21 
อา่วลกึ 435 97.24 0.00 0.23 0.69 0.00 0.69 1.15 

หาดทรายรี 487 96.92 0.21 0.00 0.62 0.21 0.82 1.23 
อา่วโตนด 342 94.74 0.00 0.29 0.88 0.00 1.75 2.34 

เกาะนางญวน 378 96.83 0.26 0.00 0.53 0.00 0.79 1.59 

กลุ่มเกาะสมุย         
แหลมหินคม 312 94.87 0.32 0.00 0.96 0.00 1.28 2.56 
แหลมใหญ่ 347 93.95 0.00 0.00 1.44 0.00 1.73 1.89 
เกาะแตน 327 92.66 0.31 0.00 0.61 0.31 1.53 4.59 
เกาะราบ 365 96.71 0.27 0.00 0.55 0.00 0.82 1.64 

เกาะมดัหลงั  325 96.31 0.00 0.00 0.92 0.00 1.54 1.23 
เกาะมดัสุม่ 412 95.63 0.24 0.24 0.73 0.00 1.46 1.70 

เกาะพะงนั         
เกาะพะงนั-คอม้า 376 95.74 0.27 0.00 0.53 0.00 1.33 2.13 

หาดขอม  324 95.06 0.00 0.00 1.23 0.31 1.54 1.85 

หมู่เกาะอ่างทอง         
แมเ่กาะ 321 94.70 0.00 0.31 0.93 0.00 1.87 2.18 
ววัตาหลบั 307 94.79 0.33 0.00 1.30 0.00 1.63 1.95 

หมายเหตุ : UWSD = Ulcerative White Spot Disease, WPS = White Patch Syndromes, WS = White  
       Syndromes, NF = Non Focal Bleaching, PRD = Predation และ TD = Tissue Discolouration 
 

 A  B 
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L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ลกัษณะอาการผิดปกตทิี่เกิดในปะการังชนดิตา่ง ๆ Tissue Discolouration, TD (A-D); Non Focal 
 Bleaching, NFB (E-F); Ulcerative White Spot Disease, UWSD (G); White Patch Syndromes,  
 WPS (H); White Syndromes, WS (I); Predation ,PRD (J); Growth Anomalies, GAN (K); Skeletal  
 Eroding Band, (SEB) (L) 

 

บทสรุป 
 การศกึษาอาการผิดปกติบนโคโลนีปะการังบริเวณอา่วไทยตอนกลาง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงันีแ้นว
ปะการังของทะเลอ่าวไทยตอนกลางพบอาการผิดปกติบนโคโลนีปะการังจ านวน 6 ประเภท จากปะการัง 10 สกุล 
ประกอบด้วยเนือ้เยื่อเปลี่ยนสี (Tissue Discolouration, TD), ร่องรอยจากการโดนกดัแทะของสตัว์ที่อาศยัอยู่บริเวณ
แนวปะการัง (Predation, PRD) อาการฟอกขาวของปะการัง คือ วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching, NFB) โรคจุด
ขาว Ulcerative White Spot Disease, UWSD) โรคดา่งขาว (White Patch Syndromes, WPS) และโรคสีขาว (White 
Syndromes, WS) โดยลกัษณะอาการในแตล่ะประเภท มีดงันี ้เนือ้เยื่อเปลี่ยนสี คือ การปรากฏของเนือ้เยื่อสีต่าง ๆ ที่
ไมใ่ช่สปีกติของปะการัง เช่น สีชมพ ูสีม่วง สีน า้เงิน หรือสีเหลือง และมีรูปร่างไม่แน่นอนอาจเป็น เส้น แถบ จุด หย่อม 
(Ravindran and Raghukumar, 2006 อ้างถึงใน ลลติา และกามารูดิน, 2016) ร่องรอยจากการโดนกดัแทะของสตัว์ที่
อาศยัอยูบ่ริเวณแนวปะการัง คือ ปะการังเป็นแผลจากการโดนกดัแทะจากสตัว์ เช่น ปลาและหอย ซึ่งจะไม่พบเนือ้เยื่อ
ปะการัง วงฟอกขาว คือ แผลที่ปรากฏหย่อมสีขาวที่มีเนือ้เยื่อปะการัง แผลมีรูปร่างไม่แน่นอนแต่มีขอบเขตชัดเจน 
(Raymundo et al., 2008b อ้างถึงใน ลลิตา และกามารูดิน, 2016) โรคจุดขาว คือ แผลที่ปรากฏเป็นจุดขาวขนาด
เลก็ๆ (เส้นผา่นศนูย์กลาง<1 ซม.) ที่ไมม่ีเนือ้เยื่อปะการังเผยให้เห็นหินปนูสีขาว (Raymundo et al., 2008b อ้างถึงใน 
ลลิตา และกามารูดิน, 2016) โรคด่างขาว คือ แผลที่ปรากฏเป็นหย่อมสีขาวที่ยงัมีเนือ้เยื่อปะการังอยู่ กระจายทัว่ทัง้
โคโลนีพบได้หลายขนาด และมีรูปร่างของหย่อมไม่แน่นอน อาจพบเพียงต าแหน่งเดียวหรือกระจายอยู่ทัว่ทัง้โคโลนี  
แต่ละหย่อมมีขอบเขตที่ชัดเจน (Lawrence et al., 2015 อ้างถึงใน ลลิตา และกามารูดิน, 2016) และโรคสีขาว คือ 
แผลที่ปรากฏเป็นสขีาวที่ไมม่ีเนือ้เยื่อปะการัง แผลมีขอบที่ไม่ชดัเจนและมีสีซีดจาง (Raymundo et al., 2008a อ้างถึง
ใน ลลติา และกามารูดิน, 2016) 

สดัสว่นของอาการผิดปกติบนโคโลนีปะการังในพืน้ท่ีอา่วไทยตอนกลาง พบวา่อาการเนือ้เยือ่เปลีย่นสพีบมาก
ที่สดุและพบได้ในทกุสถานีส ารวจ และอาการผิดปกติที่พบได้น้อยที่สดุคือ โรคสขีาว  
  

K 
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อาการผิดปกติบนปะการังเกิดขึน้ได้จากหลายสาเหต ุซึ่งปัจจยัทางกายภาพเป็นอีกสาเหตุหลกัที่เหนี่ยวน า
ก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่าง ๆ ได้ ดงันัน้ควรมีการศึกษาปัจจัยคุณภาพน า้ทะเลที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรค เช่น 
อณุหภมูิน า้ทะเล ความเค็ม ปริมาณสารอาหารในน า้ทะเล อตัราการตกตะกอน และความขุน่ใสของน า้ทะเล ควบคู่ไป
กบัการติดตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโรคในแนวปะการังด้วย  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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EF034P 
องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสัน้ Nuchequula gerreoides  
(Bleeker, 1851) และปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829)  

ในปากแม่น า้ปราณบุรี ประเทศไทย 
Stomach content of Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) and  

Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829) in Pranburi River Estuary, Thailand 
 

ทศัพร กาญจนเรขา1, เจษฏ์ เกษตระทตั1,* และ วรรณีย์ จิรองักรูสกลุ2 

Tassaporn Kanjanarekha1, Jes Kettratad1,* and Wannee Jiraungkoorskul2 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

2ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาองค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมกูสัน้ (N=33) และปลาแป้นกระสวย (N=40) จาก
ปากแม่น า้ปราณบุรี 2 สถานี พบว่าปลาแป้นทัง้ 2 ชนิดกินสตัว์ทะเลหน้าดิน และแพลงก์ตอนพืชหน้าดินเป็นอาหาร
หลกั โดยเฉพาะโคพีพอด และสาหร่ายไดอะตอม และยงัพบอาหารกลุม่โรติเฟอร์จากองค์ประกอบในกระเพาะอาหาร
ของปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด เฉพาะสถานีบริเวณหน้าป่าร้อยปีริมฝ่ังแม่น า้ปราณบรีุ (PBST1) ในช่วงเดือนกนัยายนเท่านัน้ 
ทัง้นีก้ารปรากฏของโรติเฟอร์สอดคล้องกับน า้จืดที่ปล่อยจากเขื่อนปราณบุรีเข้าสู่ระบบแม่น า้ปราณบุรี ในส่วนของ
ความหลากชนิดพบความหลากชนิดอาหารในเดือนกมุภาพนัธ์มากกวา่เดือนกนัยายน ซึ่งการที่ปลากินอาหารในเดือน
กนัยายนได้น้อย อาจเนื่องจากอาหารในธรรมชาติมีในปริมาณน้อย หรืออาจเป็นฤดวูางไข่ของปลา นอกจากนี ้ยงัพบ
การทบัซ้อนกันของชนิดอาหารระหว่างปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยมีการทบัซ้อนกันสงู หรือทบัซ้อนที่มี
นยัส าคญัทางชีววิทยา (0.60-1.00) ในเดือนกนัยายน สถานีแหลมใหญ่ (PBST2) เนื่องจากลกัษณะสณัฐานวิทยาของ
ต าแหน่งการยืดหดของปากปลาทัง้ 2 ชนิดเป็นแบบยืดลงเหมือนกัน อย่างไรก็ตามปลาแป้นกระสวยกินอาหารได้
หลากหลายกวา่ปลาแป้นจมกูสัน้ 
 

ค าส าคัญ: การกินอาหาร, การทบัซ้อนของอาหาร, ปลาแป้นจมกูสัน้, ปลาแป้นกระสวย 
 

Abstract 
 Stomach content of N. gerreoides (N=33) and E. splendens (N=40) from Pranburi River Estuary 
(2 stations) was conducted. Both species mainly fed on zoobenthos and phytobenthos especially 
copepods and diatoms. Rotifers were found from the stomach content of both species from in front of 
Mangrove forests 100 years station (PBST1) during September. This coincide with the release of the 
freshwater mass from the Pranburi River dam into the river system which explain the presence of rotifers in 
system. Prey diversity during February was greater than what was found in September. The poor feeding 
in September could be due to less food availability or may be the due to the spawning period of fishes. 
Diet overlap between N. gerreoides and E. splendens demonstrated highly significant overlaps between 
the two species (0.60-1.00) in September from Laem Yai station (PBST2). This could be due to similar 
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feeding morphology (downwardly protractile mouth type). However, E. splendens fed on more diverse 
prey than N. gerreoides. 
 

Keywords : Feeding, Diet overlap, Nuchequula gerreoides, Eubleekeria splendens 
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บทน า  
 ปากน า้ปราณ หรือปากแม่น า้ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในพืน้ที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
เนื่องจากพบวา่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสงู (ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ, 2557) ปากแม่น า้เป็นบริเวณที่
เป็นเขตติดตอ่ระหวา่งทะเลและแมน่ า้ โดยมีประชาคมปลาเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ปากแมน่ า้เป็นแหลง่หาอาหาร อนบุาล
ปลาวยัอ่อน และเป็นเส้นทางการอพยพลงสูท่ะเล (Boehlert and Mundy, 1988 และ Wolanski and Elliott, 2015) 
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสทิธ์ิ และคณะ (2557) ได้รายงานโครงสร้างสายใยอาหารในป่าชายเลนบริเวณปากแม่น า้ปราณบรีุ 
พบวา่เป็นแหลง่อาหารที่อดุมสมบรูณ์ของปลา และปลาเหลา่นีม้ีการแบ่งสรรทรัพยากรเป็นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงการ
แก่งแยง่กนั ซึง่ยิ่งท าให้เกิดความหลากหลายของพนัธุ์ปลา โดยพบว่ากลุม่ปลาที่มีความชุกชุมสงูสดุทัง้ในฤดแูล้ง และ
ฤดฝูน คือ กลุม่ปลาแป้น (Leiognathidae)  
 ปลาแป้นเป็นปลาหน้าดินที่จับได้โดยการใช้อวนลาก ส่วนใหญ่พลอยถกูจบัได้รวมกบัสตัว์น า้เศรษฐกิจ ไม่
คอ่ยมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจหรือน ามาขายในรูปของปลาเป็ด (ประกาศ ชมพู่ทอง และคณะ, 2558) ปลาแป้นมีความชุก
ชุมสงูในบริเวณทะเลทางตะวนัตกของเขตอินโด-แปซิฟิก รวมถึงในอ่าวไทย (ปรีชา สมมณี, 2509; Hajisamae and 
Yeesin, 2010; Sichum and Tantichodok, 2013) การจ าแนกชนิดในกลุม่ปลาแป้นโดยทัว่ไปสามารถพิจารณาจาก
ทิศทางการยืดหดของปาก ได้แก่ ชีข้ึน้บน ชีล้งล่าง หรือชีต้รงออกไป ซึ่งท าให้ปลาแป้นแต่ละชนิดมีการกินอาหารที่
แตกต่างกนัออกไป เพื่อลดการแก่งแย่งอาหารกนัของปลาแป้นแต่ละชนิด (Woodland et al., 2001; Seah et al., 
2009; Seah et al., 2011 และ Acharya and Naik, 2016) ส าหรับการศึกษาของ ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ 
(2557) ได้รายงานชีววิทยาบางประการของปลาแป้นพบวา่ ปลาแป้นมกัอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ปะปนกนัหลายชนิด ซึ่ง
ปลาเหล่านีจ้ะหาอาหารในมวลน า้ และหากินตามพืน้ท้องทะเล ปลาแป้นที่อาศยัในปากแม่น า้ปราณบรีุ ได้แก่ ปลา
แป้นกระสวย Eubleekeria splendens (ช่ือเดิมคือ Leiognathus splendens) กินแพลงก์ตอนพืชเป็นหลกั, ปลาแป้น
จมูกสัน้หรือปลาแป้นเหลืองทอง Nuchequula gerreoides (ช่ือเดิมคือ L. decorus) กินทัง้พืชและสตัว์ตลอดจน
อินทรียสารในดิน, ปลาแป้นใหญ่ Leiognathus equlus กินสตัว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือนทะเล กุ้ งและปขูนาดเล็ก และ
ปลาแป้นเบีย้ Secutor insidiator กินแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสตัว์ที่อาศยัในมวลน า้ ลกูกุ้ ง และลกูปทูี่อยู่บริเวณ
พืน้ดิน 

แม้ปลาแป้นจะเป็นปลาเป็ดที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่จัดว่าเป็นกลุ่มปลาที่มีความส าคัญในเชิง
นิเวศวิทยา และเป็นอาหารของปลาที่เป็นผู้ลา่ในห่วงโซ่อาหาร (ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ, 2557) นอกจากนี ้
ปลาแป้นอาจเป็นวตัถดุิบทางเลอืกชนิดใหมท่ี่จะน ามาใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบส าหรับโรงงานซูริมิ 
หรือผลติภณัฑ์ลกูชิน้ในอนาคต (เปรมวดี เทพวงศ์ และคณะ, 2549 และประกาศ ชมพู่ทอง และคณะ, 2558) หากแต่
ยงัพบการศกึษาเก่ียวกบันิเวศวิทยาการกินอาหาร และการแบง่สรรทรัพยากรของกลุม่ปลาแป้นน้อยมากในบริเวณปาก
แม่น า้ปราณบุรี ดงันัน้การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในปลาธรรมชาติจึงเป็นสิ่งส าคญั เพื่อให้ได้ข้อมูลเบือ้งต้น
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ส าหรับน ามาจดัการด้านการจดัการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมต่อไป 
การศกึษาครัง้นีจ้ึงเลอืกท าการศกึษาในปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยจากธรรมชาติ 
วิธีการ 
 ในการศกึษาครัง้นีท้ าการสุม่เก็บตวัอย่างปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยโดยใช้อวนทบัตลิ่งยาว 30 
เมตร ลกึ 6 เมตร จาก 2 สถานี สถานีที่ 1 สถานีบริเวณหน้าป่าร้อยปีริมฝ่ังแม่น า้ปราณบรีุ (PBST1) มีลกัษณะเป็น
พืน้ดินร่วนปนโคลนเหนียวสนี า้ตาล คอ่นข้างแนน่ ดินชัน้ลา่งเป็นสีด าไม่มีกลิ่น อยู่ติดกบัป่าโกงกางร้อยปี และสถานีที่ 
2 สถานีแหลมใหญ่ (PBST2) มีลกัษณะเป็นพืน้ดินโคลนสนี า้ตาล โคลนโดยรวมมีลกัษณะเหนียวนุ่มกว่าสถานีที่ 1 ดิน
ชัน้ลา่งเป็นสดี ามีกลิน่ ปรากฏเป็นแหลมโคลนขนาดใหญ่ให้เห็นเมื่อน า้ลง อยู่ห่างจากพืน้ที่ป่าโกงกางมากกว่าสถานีที่ 
1 (ภาพที่ 1) โดยท าการสุม่เก็บตวัอย่าง ในปี พ.ศ. 2560 รวม 2 ฤดกูาล คือ เดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนกนัยายน ซึ่ง
เป็นตวัแทนฤดแูล้ง และฤดฝูน ตามล าดบั ปลาที่สุม่เก็บจะท าการการุณยฆาตทนัทีโดยวิธีแช่น า้แข็ง (Rapidly cooling 
shock) ตามวิธีการของ Wilson et al. (2009) จากนัน้น าตวัอยา่งมาเก็บรักษาในน า้ยา Davidson's fixative เป็นเวลา
อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง และย้ายตวัอย่างมาเก็บรักษาสภาพด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพื่อน ามาศึกษาองค์ประกอบ
อาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยในห้องปฏิบตัิการต่อไป วิธีการศึกษาครัง้นีไ้ด้ผ่านการ
อนมุตัิโครงการขอใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-ACUP) (รหสัโครงการ 1723004) 
 

 
ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยา่งปลาแป้นจมกูสัน้ (Nuchequula gerreoides) และปลาแป้นกระสวย (Eubleekeria 
 splendens) บริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ ในชว่งเดือนกมุภาพนัธ์ (ฤดแูล้ง) และเดือนกนัยายน (ฤดฝูน) พ.ศ. 
 2560 สถานีท่ี 1 สถานีบริเวณหน้าป่าร้อยปีริมฝ่ังแมน่ า้ปราณบรีุ (PBST1) และสถานีท่ี 2 สถานีแหลมใหญ่ 
 (PBST2) 
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การศกึษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะใช้ตวัอยา่งปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยชนิดละ 10 
ตวั/เดือน/สถานี โดยตดัเฉพาะกระเพาะอาหารที่มีอาหารเต็ม และสภาพอาหารยงัย่อยไม่หมดมาศึกษา และท าการ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพโดยวินิจฉยัจ าแนกกลุ่มอาหารที่พบในระดบัชัน้ ล าดบั วงศ์ กลุ่ม เท่าที่จ าแนกได้ผ่านกล้อง
จลุทรรศน์ก าลงัขยายสงู ปลาแป้นทัง้สองชนิดอาจมีการแบ่งสรรทรัพยากร การศึกษานีค้ านวณค่าดชันีร้อยละจ านวน
ของชนิดอาหารที่พบ (Percentage numerical composition, %N) และค่าการซ้อนทบัของอาหาร (Niche overlap) 
ในปลาทัง้ 2 ชนิด  
ดชันีร้อยละจ านวนของชนิดอาหารท่ีพบจะค านวณตามการศกึษาของ Borah et al. (2016) โดย  

%N = (ni/Ntot) x 100 
  เมื่อ ni   คือ จ านวนตวัของอาหารชนดิ i 
   Ntot คือ จ านวนตวัของอาหารทกุชนิดรวมกนั 

 

และการค านวณคา่ทบัซ้อนของอาหาร จะค านวณ Morista-Horn index ตาม Hajisamae et al. (2006) ซึง่มีสตูรดงันี ้

  =  ∑       )/ ∑     +∑       
 

  เมื่อ CH = Morista-Horn index 
   Pij = สดัสว่นของเหยื่อชนิด “i” ทัง้หมดที่กินโดยปลาชนนดิ “j” 
  Pik = สดัสว่นของเหยื่อชนดิ “i” ทัง้หมดที่กินโดยปลาชนดิ “k” 

   N = จ านวนเหยื่อทัง้หมด 
   0.00 - 0.29 = ทบัซ้อนกนัต า่ 
   0.30 - 0.59 = ทบัซ้อนกนัปานกลาง 
   0.60 - 1.00 = ทบัซ้อนกนัสงู หรือทบัซ้อนท่ีมีนยัส าคญัทางชีววิทยา (biologically  
           significant overlap) 
 

ผลการศึกษา 
ปริมาณและการกระจายตวัของปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยบริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ 

การศึกษาปริมาณและการกระจายของปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยบริเวณปากแม่น า้ปราณบุรี 
(ตารางที่ 1) พบว่าสามารถพบปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด ได้ทัง้ 2 สถานี ทัง้ 2 เดือน โดยในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ซึ่งเป็น
ตวัแทนฤดแูล้ง สามารถจบัปลาแป้นจมกูสัน้ได้มากกวา่ปลาแป้นกระสวย ในสว่นของเดือนกนัยายน ซึง่เป็นตวัแทนของ
ฤดฝูนสามารถจบัปลาแป้นกระสวยได้มากกวา่ปลาแป้นจมกูสัน้ 
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ตารางที่ 1 ปริมาณ และการกระจายตวัของปลาแป้นจมกูสัน้ (Nuchequula gerreoides) และปลาแป้นกระสวย  
 (Eubleekeria splendens) ในบริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ ทัง้ 2 สถาน ี

ชนิด 

สถานี 
บริเวณหน้าป่าร้อยปีริมฝ่ังแม่น า้

ปราณบุรี 
แหลมใหญ่ 

 (PBST1)  (PBST2) 
กุมภาพันธ์ กันยายน กุมภาพันธ์ กันยายน 

ปลาแป้นจมกูสัน้ 318 3 37 26 
ปลาแป้นกระสวย 102 34 36 375 

 
ชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมกูสัน้บริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ 

อาหารในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมกูสัน้ที่รวบรวมได้ในฤดแูล้ง (N=20) และฤดฝูน (N=13) สามารถ
แยกองค์ประกอบของชนิดอาหารได้ 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มหนอนตัวกลม 2) กลุ่มอาร์โธพอด (Arthropod) ได้แก่  
โคพีพอด กลุม่ฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด, ไซโคลพอยด์โคพีพอด, คาลานอยด์โคพีพอด และโคพีพอดระยะนอเพลียส แต่
สว่นใหญ่มกัพบเป็นสว่นของรยางค์ที่จ าแนกชนิดไม่ได้ 3) กลุม่โรติเฟอร์ 4) กลุม่ยโูรคอร์ดาตา (ลาร์วาเซียน) 5) กลุม่
ปลา (เกล็ดปลาที่จ าแนกชนิดไม่ได้) 6) กลุ่มแพลงก์ตอนพืช ได้แก่ สาหร่ายไดอะตอม และ 7) กลุ่มสาหร่ายสีเขียว 
แกมน า้เงิน  

จากการส ารวจอาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมูกสัน้ที่รวบรวมได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝน พบว่ามี
องค์ประกอบที่แตกต่างกนั โดยในฤดแูล้ง (N=20) บริเวณ PBST1 ปลาแป้นจมูกสัน้กินสาหร่ายไดอะตอมมากที่สดุ 
56.06% รองลงมาเป็นเกลด็ปลา 15.15% และไซโคลพอยด์โคพีพอด 7.58% ตามล าดบั อาหารหลกัของปลาแป้นจมกู
สัน้ในบริเวณ PBST2 คือ สาหร่ายไดอะตอม 69.57% รองลงมาเป็นเกล็ดปลา 17.39% ในฤดูฝน (N=13) บริเวณ 
PBST1 ปลาแป้นจมูกสัน้กินโรติเฟอร์มากที่สดุ 60.71% รองลงมาเป็นรยางค์ของโคพีพอด 21.43% และสาหร่าย 
ไดอะตอม 17.86% ตามล าดบั อาหารหลกัของปลาแป้นจมกูสัน้ในบริเวณ PBST2 คือ สาหร่ายไดอะตอม 40.91% 
รองลงมาเป็นรยางค์ของโคพีพอด 22.73% และเกลด็ปลา 13.64% ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 ร้อยละของชนดิอาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมกูสัน้ (N. gerreoides) บริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ  
 2 สถานี ในเดือนกมุภาพนัธ์ (ฤดแูล้ง, N=20) (ก) และเดือนกนัยายน (ฤดฝูน, N=13) (ข) 
 
ชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะของปลาแป้นกระสวยบริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ 

อาหารในกระเพาะอาหารของปลาแป้นกระสวยที่รวบรวมได้ในฤดแูล้ง (N=20) และฤดฝูน (N=20) สามารถ
แยกองค์ประกอบของชนิดอาหาร ได้ 9 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่โพรโทซวั ได้แก่ ทินทินนิด (Tintinnid) และฟอแรมมินิเฟอรา 
(Foraminifera) 2) กลุม่หนอนตวักลม 3) กลุม่อาร์โธพอด (Arthropod) ได้แก่ โคพีพอดกลุม่ฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด, 
ไซ-โคลพอยด์โคพีพอด, คาลานอยด์โคพีพอด, โคพีพอดระยะนอเพลียส, ตัวอ่อนของเพรียงระยะนอเพลียส ,  
แอมฟิพอด, ออสตราคอด และรยางค์ของโคพีพอด 4) กลุม่โรติเฟอร์ 5) กลุม่ยโูรคอร์ดาตา (ลาร์วาเซียน) 6) กลุม่หอย 
(ตัวอ่อนหอย 2 ฝา) 7) เกล็ดปลา 8) กลุ่มแพลงก์ตอนพืช ได้แก่ สาหร่ายไดอะตอม และ 9) กลุ่มสาหร่ายสีเขียว 
แกมน า้เงิน  
 จากการส ารวจอาหารในกระเพาะของปลาแป้นกระสวยที่รวบรวมได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝน พบว่ามี
องค์ประกอบที่คล้ายคลงึกนั โดยในฤดแูล้ง (N=20) บริเวณ PBST1 ปลาแป้นกระสวยกินไซโคลพอยด์โคพีพอดมาก
ที่สดุ 37.88% รองลงมาเป็นสาหร่ายไดอะตอม 22.94% และฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด 21.08% ตามล าดบั อาหารหลกั
ของปลาแป้นกระสวยในบริเวณ PBST2 คือ ฮาแพคทีคอยด์โคพีพอดมากที่สดุ 31.24% รองลงมาเป็นไซโคลพอยด์ 
โคพีพอด 30.58% และสาหร่ายไดอะตอม 25.36% ตามล าดบั (ภาพที่ 3) ในฤดฝูน (N=20) บริเวณ PBST1 ปลาแป้น
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กระสวยกินรยางค์ของโคพีพอดมากที่สดุ 40.85% รองลงมาเป็นฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด 29.58% และหนอนตวักลม 
10.33% อาหารหลกัของปลาแป้นกระสวยในบริเวณ PBST2 คือ ไซโคลพอยด์โคพีพอด 27.40% รองลงมาเป็นรยางค์
ของโคพีพอด 22.83% และฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด 20.40% ตามล าดบั (ภาพท่ี 3) 

 

 
ภาพที่ 3 ร้อยละของชนดิอาหารในกระเพาะของปลาแป้นกระสวย (E. splendens) บริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ  
 2 สถานี ในเดือนกมุภาพนัธ์ (ฤดแูล้ง, N=20) (ก) และเดือนกนัยายน (ฤดฝูน, N=20) (ข) 
 
การแบง่สรรทรัพยากรอาหารของปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยบริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ  
 ผลการค านวณค่าการทบัซ้อนของอาหารระหว่างปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยในฤดฝูน บริเวณ 
PBST2 มีการทบัซ้อนกนัสงู หรือทบัซ้อนท่ีมีนยัส าคญัทางชีววิทยา โดยมีคา่ดชันีการทบัซ้อนกนัเทา่กบั 0.63 (มีคา่ดชันี
เทา่กบั 0.60 ถึง 1.00) ในขณะที่ดชันีการทบัซ้อนของอาหารส าหรับปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยในฤดแูล้ง
ทัง้ 2 สถานีมีการทบัซ้อนกนัระดบัปานกลาง (มีคา่ดชันีเทา่กบั 0.30 ถึง 0.59) (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 การทบัซ้อนกนัของอาหารระหวา่งปลาแป้นจมกูสัน้ (N. gerreoides) และปลาแป้นกระสวย  
 (E. splendens) บริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ 

  เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูแล้ง N=20 เดือนกันยายน ฤดูฝน N=13 

 ชนิด/สถานี 
ปลาแป้นจมูกสัน้ 

PBST1 
ปลาแป้นจมูกสัน้ 

PBST2 
ปลาแป้นจมูกสัน้ 

PBST1 
ปลาแป้นจมูกสัน้ 

PBST2 

เดือนกุมภาพันธ์  
ฤดูแล้ง 
N=20 

ปลาแป้นกระสวย 
PBST1 

0.58    

ปลาแป้นกระสวย 
PBST2 

 0.49   

เดือนกันยายน  
ฤดูฝน 
N=20 

ปลาแป้นกระสวย 
PBST1 

  0.40  

ปลาแป้นกระสวย 
PBST2 

   0.63* 

* = การทบัซ้อนระดบัสงู หรือทบัซ้อนท่ีมีนยัส าคญัทางชีววิทยา (คา่ดชันีระหวา่ง 0.60-1.00) 
 

บทสรุปและอภปิราย 
ปริมาณและการกระจายตวัของปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวย  

การกระจายตวัของปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวย พบได้ทัง้ในฤดแูล้งและฤดฝูน ซึ่งพบความชุกชุม
สงูสดุในฤดแูล้ง สอดคล้องกบัรายงานของณิฎฐารัตน์ ปภาวสทิธ์ิ และคณะ (2557) ได้รายงานกลุม่ปลาที่มีความชกุชมุ
สูงสุดในฤดูแล้งที่พบบริเวณแม่น า้ปราณบุรี คือ ปลาในกลุ่มที่อพยพมาจากทะเล ได้แก่  ปลาแป้นในวงศ์ 
Leiognathidae ปลากระตกัควาย และปลาหลงัเขียว แต่ปริมาณของปลาแป้นจมกูสัน้ในฤดแูล้งที่พบในอดีต มีความ
ชุกชุมมากกว่าท่ีพบในการศึกษาครัง้นี ้ดังรายงานของ ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษา
ประชาคมปลาในบริเวณป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ าเภอปราณบรีุ ช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 สามารถจบัปลาแป้นจมกูสัน้ในสถานีที่ 1 บริเวณหน้าป่าร้อยปีริมฝ่ังแม่น า้ปราณบรีุ (PBST1) 
ได้ประมาณ 501-1,000 ตวั และสถานีท่ี 2 แหลมใหญ่ (PBST2) จบัได้ประมาณ 1,001-2,500 ตวั อาจเนื่องมาจากเก็บ
สุม่ตวัอยา่งด้วยเคร่ืองมือ จ านวนการตีอวน และช่วงเวลาที่เก็บแตกต่างกนั ท าให้พบปริมาณและการกระจายตวัของ
ปลาในการศกึษาครัง้นีน้้อยกวา่ของ ณิฎฐารัตน์ ปภาวสทิธ์ิ และคณะ (2557) เนื่องจากการแลกเปลีย่นมวลน า้ระหว่าง
แม่น า้ปราณบุรีกบัทะเลที่ปากแม่น า้มีอตัราที่สงู สง่ผลให้มีการเคลื่อนที่ของปลาทะเลที่เข้ามาใช้ทรัพยากรในแม่น า้
ปราณบรีุมากขึน้ และปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด เป็นปลาน า้กร่อยในกลุม่ที่อพยพมาจากทะเล ที่มีความสามารถปรับตวัอยู่
ในน า้ที่มีความเค็มพอเหมาะ จึงพบความหลากหลายที่สงูสดุในฤดูแล้ง (Woodland et al., 2001; ณิฎฐารัตน์  
ปภาวสทิธ์ิ และคณะ, 2557)  
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ชนิดและปริมาณอาหารในกระเพาะ และการแบง่สรรทรัพยากรอาหารระหวา่งปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวย 
อาหารหลกัในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมกูสัน้และปลาแป้นกระสวย ในบริเวณปากแม่น า้ปราณบรีุ คือ 

สตัว์ทะเลหน้าดิน และแพลงก์ตอนพืชหน้าดิน โดยเฉพาะโคพีพอด และไดอะตอม ตามล าดบั สอดคล้องกบัการศึกษา
ของ Wright (1989) ซึ่งรายงานว่าปลาแป้นจมกูสัน้ บริเวณอ่าว Sulaibikhat ประเทศคเูวต กินคาลานอยด์โคพีพอด 
และสตัว์ทะเลหน้าดินเป็นอาหารชนิดเด่น เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของ Hajisamae et al. (2006) ซึ่งพบว่าอาหาร
หลกัของปลาแป้นจมูกสัน้ บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่างของประเทศไทย คือ คาลานอยด์โคพีพอด และลกูปรูะยะ 
zoea และอาหารหลกัของปลาแป้นกระสวย คือ ไส้เดือนทะเล และฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด 

เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาองค์ประกอบอาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวย
บริเวณปากแมน่ า้ปราณบรีุ สามารถสรุปได้วา่ทัง้ 2 ชนิด กินแพลงก์ตอนสตัว์และแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารหลกั สว่น
อาหารชนิดอื่น ๆ จะพบสดัสว่นแตกตา่งกนัสอดคล้องกบัรายงานของ Acharya and Naik (2016) 
 จากผลการศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้นกระสวยที่
รวบรวมได้ทัง้ 2 ฤด ูท าให้เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ในเดือนกุมภาพนัธ์ หรือช่วงฤดแูล้งมีความหลากชนิดของอาหารมากกว่า
ในเดือนกนัยายน หรือในช่วงฤดฝูน อาจเนื่องจากฤดกูาลที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อชนิด และปริมาณของแหลง่อาหารใน
ธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ (food availability) (Prejs and Prejs, 1987) สอดคล้องกบัรายงานการศึกษาของ 
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสทิธ์ิ และคณะ (2557) ที่พบความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชในฤดแูล้งสงูกวา่ในฤดฝูนมาก 
สว่นแพลงก์ตอนสตัว์จะพบหนาแนน่ในแมน่ า้ปราณบรีุ (บริเวณใกล้พืน้ที่ป่าร้อยปี: สถานี PBST1) ในฤดแูล้งมากกว่า
ฤดฝูนเช่นเดียวกนั และการท่ีปลากินชนิดของอาหารได้น้อย อาจเนื่องจากอาหารในธรรมชาติมีปริมาณน้อย หรืออาจ
เนื่องจากเป็นฤดวูางไข่ของปลา (Acharya and Naik, 2016) ลกัษณะพืน้ที่ที่แตกต่างกนัของสถานีอาจมีผลต่อชนิด 
และปริมาณของแหลง่อาหารในธรรมชาติ โดยเฉพาะในบริเวณหน้าป่าร้อยปีริมฝ่ังแม่น า้ปราณบรีุ (PBST1) ซึ่งอยู่ติด
กบัป่าโกงกางร้อยปี ที่มีมวลชีวภาพของพืชมาก รวมทัง้มีระบบรากท าให้มีการสะสมดินตะกอน ส่งผลให้ดินตะกอน
เปลีย่นแปลงจากดินร่วนปนทรายกลายเป็นดินเลนปนโคลน ท าให้เป็นแหลง่ที่อยูอ่าศยั และแหลง่อาหารของสตัว์ทะเล
หน้าดินขนาดเลก็เป็นจ านวนมาก เช่น หนอนตวักลม ฮาแพคติคอยด์โคพีพอด ฟอแรมมินิเฟอรา เป็นต้น (ณิฎฐารัตน์ 
ปภาวสทิธ์ิ และคณะ, 2557) ในขณะที่สถานีแหลมใหญ่ (PBST2) มีลกัษณะเป็นพืน้ดินโคลนสีน า้ตาล ลกัษณะเหนียว
นุ่ม และอยู่ห่างจากพืน้ที่ป่าโกงกางมาก ท าให้อาจพบความหลากหลายของชนิดอาหารได้น้อยกว่าสถานีที่ 1 
นอกจากนีย้งัพบอาหารกลุม่โรติเฟอร์ในบริเวณหน้าป่าร้อยปีริมฝ่ังแม่น า้ปราณบรีุ (PBST1) ในฤดฝูนเท่านัน้ ซึ่งตาม
รายงานของ ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ (2557) ไม่พบโรติเฟอร์ในบริเวณสถานี PBST1 แต่ตามการศึกษาของ 
ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์ (2558) ได้ท าการศึกษาการแพร่กระจายของอาหารธรรมชาติในแหลง่น า้จืด พบโรติเฟอร์ใน
บริเวณอ่างเก็บน า้ปราณบุรี 26 ชนิด ซึ่งการจัดการน า้ของเขื่อนจะปล่อยน า้จืดออกมาเป็นบางช่วง (ณิฎฐารัตน์  
ปภาวสิทธ์ิ และคณะ, 2557) ท าให้พบโรติเฟอร์ในบางช่วงของล าน า้ จึงอาจเป็นสาเหตใุห้พบโรติเฟอร์เฉพาะกลุม่ใน
สถานีบริเวณหน้าป่าร้อยปีริมฝ่ังแมน่ า้ปราณบรีุ (PBST1) 

การทบัซ้อนกันของชนิดอาหารระหว่างปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด บริเวณสถานีแหลมใหญ่ PBST2 ในเดือน
กนัยายนหรือช่วงฤดฝูน มีการทบัซ้อนกนัสงู หรือทบัซ้อนที่มีนยัส าคญัทางชีววิทยา (0.60-1.00) แสดงว่า ปลาแป้น 2 
ชนิด ในบริเวณนัน้มีพฤติกรรมการเลอืกกินอาหารท่ีใกล้เคียงกนัมาก (Hajisamae et al., 2004) อาจเนื่องจากลกัษณะ
สณัฐานวิทยาของต าแหนง่การยืดหดของปากปลาทัง้ 2 ชนิดเป็นแบบยืดลงเหมือนกนั อาหารหลกัในกระเพาะอาหาร
ของปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด จึงเป็นสตัว์ทะเลหน้าดินและแพลงก์ตอนพืชหน้าดินขนาดเล็ก (Seah et al., 2011)  
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อยา่งไรก็ตาม ปลาแป้นกระสวยมีการกินชนิดของอาหารท่ีหลากหลายมากกวา่ปลาแป้นจมกูสัน้ ซึง่ขึน้อยู่กบัระยะทาง
ระหวา่งสถานี หรือพืน้ที่ที่ต่างกนั และฤดกูาล ท าให้การแบ่งทรัพยากรอาหารระหว่างปลาแป้นจมกูสัน้ และปลาแป้น
กระสวยแตกต่างกนัไปในระบบแม่น า้ นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กบัความอดุมสมบรูณ์ของชนิดอาหารในพืน้ที่ต่าง ๆ การที่
พืน้ท่ีนัน้มีความอดุมสมบรูณ์ของอาหารมาก ท าให้มีการแบ่งสรรทรัพยากรระหว่างปลาทัง้ 2 ชนิดมากขึน้ (Sánchez-
Hernández et al., 2017) 

ข้อมลูที่ได้จากการศึกษาครัง้นี ้ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปลาแป้น
จมูกสัน้และปลาแป้นกระสวยในบริเวณปากแม่น า้ปราณบุรี เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานด้านการจัดการประมงอย่างมี
ประสทิธิภาพ และเป็นข้อมลูพืน้ฐานด้านนิเวศวิทยาการกินอาหาร สามารถทราบถึงความเช่ือมโยงระหว่างปลาแป้น
จมกูสัน้และปลาแป้นกระสวยกบัสภาพแวดล้อม ในเร่ืองของการแบง่สรรทรัพยากรอาหารของปลากลุม่นีอ้นัจะเป็นแนว
ความรู้ในการประยกุต์ใช้ข้อมลูเพื่อเป็นแนวทางในการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมตอ่ไป 
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กายวิภาคและจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขีจี้นครีบด า Ambassis kopsii  
(Bleeker, 1858) ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่น า้ปราณบุรี ประเทศไทย 
Stomach morpho-histology of Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) during  

juvenile stage from Estuarine Pranburi River, Thailand 
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บทคดัย่อ 

  โครงสร้างทางเดินอาหารของปลาขีจี้นครีบด า Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) นัน้ยงัไม่เคยมีการศึกษา 
ดงันัน้วัตถุประสงค์ในงานวิจัยครัง้นีเ้พื่อศึกษาจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขีจี้นครีบด า ช่วงระยะวัยรุ่น 
(จ านวน 10 ตวั) ท่ีมีความยาวมาตรฐานเฉลีย่ 5.73±1.13 เซนติเมตร ในบริเวณปากแม่น า้ปราณบรีุ ประเทศไทย จาก
การเตรียมเนือ้เยื่อเพื่อการศึกษาทางมิญชวิทยา พบว่ากระเพาะอาหารของปลาขีจี้นครีบด าแบ่งเป็น  2 ส่วน คือ 
กระเพาะอาหารสว่นต้น และกระเพาะอาหารสว่นท้าย ทัง้สองสว่นประกอบด้วยผนงั 4 ชัน้ คือ mucosa, submucosa, 
muscularis และ serosa โดยที่ชัน้ mucosa มีเยื่อบผิุวเป็นแบบเซลล์ชัน้เดยีวรูปทรงสงู และยงัพบตอ่มแกสทริคเจริญดี 
โดยเฉพาะสว่นของกระเพาะอาหารสว่นต้นที่มีลกัษณะเป็น simple branched tubular gland แทรกอยู่เป็นจ านวน
มากในชัน้ lamina propria ในขณะที่การศึกษาความยาวทางเดินอาหารสมัพทัธ์ [Relative Gut Length (RGL)] ของ
ปลาขีจี้นครีบด า มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 1.060.15 ซึง่ปลาขีจี้นครีบด าถกูจดัอยูใ่นกลุม่ของปลาที่กินเนือ้ (carnivorous) 
 

ค าส าคัญ : มิญชวิทยา, กระเพาะอาหารสว่นต้น, ปลาขีจี้นครีบด า, ประเทศไทย 
 

Abstract 
 The histology of Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) digestive tract has never been studied. 
Therefore, the objective of this research is to investigate the histological study on the stomach of this fish 
during juvenile stage (n=10) with average standard length about 5.73±1.13 cm. According to the 
histological technique, the stomach could be divided into two distinct regions; cardiac and pyloric 
stomachs. Both regions were composed of four distinct layers; mucosa, submucosa, muscularis and 
serosa. The mucosal layer was covered by simple columnar epithelium and a well development of the 
gastric gland, especially the cardiac stomach which was a simple branched tubular gland throughout their 
lamina propria. In addition, relative gut length (RGL) of Ambassis kopsii was 1.060.15. Ambassis kopsii 
was classified as carnivorous. 
 

Keywords : Histology, Cardiac, Stomach, Freckled hawkfish, Thailand 
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บทน า 
ปลาขีจี้นครีบด า Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) พบกระจายตวับริเวณเขตอินโด-แปซิฟิก ประเทศ

อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ เกาะบอร์เนียว และพบได้ในประเทศไทยทัง้ฝ่ังทะเลอ่าวไทยและ  
ฝ่ังทะเลอนัดามนั (Carpenter and Niem, 1999) มีพฤติกรรมที่ตลอดช่วงชีวิตอยู่ในเอสทูรี (estuarine species)  
ปลาขีจี้นครีบด าทกุช่วงชีวิตมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากป่าชายเลน (complete life cycle) ถึงแม้ว่าปลาขีจี้น
ครีบด าจะเป็นปลาที่ไมม่ีความส าคญัทางเศรษฐกิจ และเป็นปลาที่ถกูจดัอยู่ในกลุม่ปลาที่เป็นผลพลอยได้จากการท า
การประมง (by catch) แตอ่ยา่งไรก็ตามปลาขีจี้นครีบด านัน้มีบทบาทส าคญัในระบบนิเวศบริเวณปากแม่น า้ปราณบรีุ 
เนื่องจากปลาขีจี้นครีบด านัน้ท าหน้าที่เป็นผู้บริโภคอนัดบัที่ 2 (secondary consumer) ในสายใยอาหาร (ณิฏฐารัตน์ 
ปภาวสทิธ์ิ และคณะ, 2557) โดยปลาขีจี้นครีบด าจะกินปลาขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร ซึ่งปลาขนาดเล็กเหลา่นัน้อาจมี
โอกาสเป็นปลาที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกนัปลาขีจี้นครีบด าก็อาจเป็นอาหารของปลาที่มีขนาด
ใหญ่กว่า ท าให้เห็นว่าปลาขีจี้นครีบด าเป็นหนึ่งในกลุ่มปลาที่มีบทบาทส าคัญต่อสายใยอาหารบริเวณปากแม่น า้  
ปราณบรีุ ปากแมน่ า้ปราณบรีุนัน้มีความอดุมสมบรูณ์และความหลากหลายของประชาคมปลาสงู ความอดุมสมบรูณ์
และความหลากหลายของประชาคมปลา แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของสายใยอาหาร (food web) ท่ีซบัซ้อน ความ
หลากหลายของชนิดปลาและมีสายใยอาหารที่ซบัซ้อนเป็นผลมาจากความอดุมสมบรูณ์ของอาหารที่ส าคญัของปลา 
ซึง่ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสตัว์ สตัว์ทะเลหน้าดิน และอินทรีย์สาร (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ และคณะ, 2557) 
จากทบทวนเอกสารพบว่ามีการศึกษาทางด้านสณัฐานวิทยา และจุลกายวิภาคของทางเดินอาหารของปลาในวงศ์ 
Ambassidae ได้แก่ Ambassis productus, Ambassis natalensis และ Ambassis gymnocephalus (Martin and 
Blaber, 1984) แตข้่อมลูดงักลา่วยงัไมค่รอบคลมุถึงปลาขีจี้นครีบด า ดงันัน้วตัถปุระสงค์ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงให้ความ
สนใจและตอบค าถามถึงสณัฐานวิทยาและจลุกายวิภาคของกระเพาะอาหารของปลาขีจี้นครีบด า ช่วงระยะวยัรุ่นจาก
บริเวณปากแม่น า้ปราณบรีุ ประเทศไทย ข้อมลูที่ได้จากการศึกษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ
ทางเดินอาหารกับอาหารที่ปลาขีจี้นครีบด ากินเข้าไป และท าให้ข้อมูลชีววิทยาการกินของปลาขีจี้นครีบด ามีความ
สมบรูณ์มากขึน้ อีกทัง้สามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัการทรัพยากรประมงได้อยา่งเหมาะสม 

 

วิธีการ 
สุ่มเก็บตัวอย่างปลาขีจี้นครีบด าระยะวยัรุ่นโดยใช้อวนทบัตลิ่ง ความยาวอวน 30 เมตร ขนาดตาอวน 1 

เซนติเมตร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จ านวน 10 ตวั ท่ีมีความยาว (total length) ระหวา่ง 4-8 เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ย 
5.73±1.13 (SD) เซนติเมตร) จากปากแมน่ า้ปราณบรีุ (N12°24'16.02" E99°58'26.64") จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปลา
ทัง้หมดนีถ้กูการุณยฆาตด้วยวิธีการแช่น า้แข็ง (rapid cooling method) ตามวิธีของ Wilson et al. (2009) และท าการ
รักษาสภาพเนือ้เยื่อในน า้ยาเดวิดสนั (Davidson’s fixative) จากนัน้ท าการผ่าตดัเปิดช่องท้องและศึกษาต าแหน่งของ
กระเพาะอาหารภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบสเตอริโอ ยี่ห้อ Olympus รุ่น sz51 
การศกึษาความยาวทางเดินอาหารสมัพทัธ์ [Relative Gut Length (RGL)] 
 น าตวัอยา่งปลาขีจี้นครีบด า จ านวน 10 ตวั วดัความยาวมาตรฐานและความยาวของทางเดินอาหาร จากนัน้
น าคา่ที่ได้มาค านวณหาคา่ความยาวทางเดินอาหารสมัพทัธ์ (relative gut length) ตามสมการ  

Relative gut length = gut length [cm] / standard body length [cm] (Davis et al., 2013) 
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การศกึษาทางด้านมิญชวิทยา (Histological analysis) 
น าปลาที่ผ่านการรักษาสภาพเนือ้เยื่อในน า้ยาเดวิดสนั (Davidson’s fixative) ผ่านกระบวนการมาตรฐาน

ทางด้านมิญชวิทยา (Presnell et al., 1997; Suvarna et al., 2013) เตรียมตวัอย่างสไลด์ถาวรตามวิธีมาตรฐานของ 
paraffin method ตดัเนือ้เยื่อด้วยความหนา 4 ไมโครเมตร และย้อมสี Harris's hematoxylin และ eosin (H&E) น า
สไลด์เนือ้เยื่อที่ได้มาศกึษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ในกระเพาะอาหาร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
และบนัทกึภาพด้วยกล้องดิจิตอลรุ่น DXM 1200 ผา่นโปรแกรม ACT-1 software package 
  

ผลและอภปิราย 
1. ความยาวทางเดินอาหารสมัพทัธ์ [Relative Gut Length (RGL)] 
 ค่าเฉลี่ยความยาวทางเดินอาหารสมัพทัธ์ของปลาขีจี้นครีบด า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.060.15 (จ านวน 10 

ตวั) German and Horn (2006) กลา่ววา่ คา่ความยาวทางเดินอาหารสมัพทัธ์ (RGL) แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการ
ย่อยตามชนิดอาหารที่กินเข้าไป ตวัอย่างเช่น ปลาที่กินพืชเป็นอาหาร (herbivorous fish) จะมีค่า RGL สูง เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปลาที่กินทัง้พืชและสตัว์ (omnivorous fish) และปลาที่กินเนือ้ (carnivorous fish) เนื่องจากปลาที่กิน
พืชต้องใช้ระยะเวลานานในการยอ่ยเส้นใยของพืช Kapoor และคณะ (1976) ได้ท าการจดักลุม่ปลาตามค่าความยาว
ทางเดินอาหารสมัพทัธ์ (relative gut length) ได้แก่ ปลาที่กินแพลงก์ตอนสตัว์เป็นอาหาร (zooplanktivorous) มีค่า 
RGL อยู่ในช่วง 0.70-0.85 และปลาที่กินเนือ้ (carnivorous) มีค่า RGL อยู่ในช่วง 0.63-1.50 จากการศึกษาในครัง้นี ้
พบว่าปลาขีจี้นครีบด าที่ท าการศึกษาบริเวณปากแม่น า้ปราณบรีุ มีค่า RGL เท่ากบั 1.060.15 ซึ่งจดัอยู่ในกลุม่ของ
ปลาที่กินเนือ้ (carnivorous) จากการศึกษาของ Martin and Blaber (1983) ที่ท าการศึกษาอาหารที่พบในกระเพาะ
อาหารของปลาในวงศ์ Ambassidae พบว่าปลาที่ท าการศึกษากินแพลงก์ตอนสตัว์ กลุ่ม crustaceans เป็นหลกั 
รองลงมาเป็นกลุม่ของแมลงที่อาศยัอยู่ในน า้ ไข่ปลา และปลาวยัอ่อน ตามล าดบั อย่างไรก็ตามอาหารที่ปลาในวงศ์ 
Ambassidae กินเข้าไปนัน้ขึน้อยูก่บัแหลง่อาหารและที่อยูอ่าศยัของปลาด้วย (Martin and Blaber, 1983) 

2. สณัฐานวิทยาและจลุกายวิภาคของกระเพาะอาหาร 
 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของหลอดอาหารและล าไส้ของปลาขีจี้นครีบด ามีลกัษณะแตกต่างกนัอย่างชดัเจน

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (ภาพที่ 1A) ในรายละเอียดพบว่าหลอดอาหารมีลกัษณะเป็นท่อสัน้ ต่อด้วย
กระเพาะอาหารท่ีมีลกัษณะเป็นกระเปาะขยายใหญ่ที่มเีส้นผา่นศนูย์กลางใหญ่กวา่หลอดอาหาร 1 เทา่และมีความยาว
ประมาณ 11% ของความยาวทางเดินอาหารทัง้หมดจากนัน้กระเพาะอาหารมีการลดขนาดเมื่อเข้าสูส่ว่นของล าไส้ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ใน 4 เท่าของกระเพาะอาหาร ส าหรับลกัษณะจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหาร
สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามองค์ประกอบของโครงสร้างและการจัดเรียงของเนือ้เยื่อ คือ กระเพาะอาหารส่วนต้น 
(cardiac stomach) และกระเพาะส่วนท้าย (pyloric stomach) (ภาพที่ 1B) ซึ่งสอดคล้องกับปลาในวงศ์ 
Ambassidae เช่น A. productus, A. natalensis และ A. gymnocephalus (Martin and Blaber, 1984) ในขณะที่
กระเพาะอาหารของ A. kopsii ต่างจากปลาบางกลุม่ อาทิเช่น ปลา Rhamdia quelen (Hernandez et al., 2009) 
และปลา Pelteobagrus fulvidraco (Cao and Wang, 2009) ที่แบ่งกระเพาะอาหารออกเป็น 3 ส่วน คือ  
กระเพาะอาหารสว่นต้น (cardiac stomach) กระเพาะอาหารส่วนกลาง (fundus stomach) และกระเพาะอาหาร
สว่นท้าย (pyloric stomach) Caceci และคณะ (1997) ท าการศึกษาปลาในกลุม่ tilapia ซึ่งมีกระเพาะอาหาร 3 สว่น 
พบวา่ กระเพาะอาหารสว่นกลางมีสว่นช่วยในการสร้างน า้ยอ่ย (gastric fluid)  
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โครงสร้างทางจลุกายวิภาคของกระเพาะอาหารสว่นต้น 
ลกัษณะทางด้านจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหารส่วนต้นของปลาขีจี้นครีบด าประกอบผนัง 4 ชัน้ คือ 

mucosa, submucosa, muscularis และ serosa (ภาพที่ 1C) ซึ่งเป็นลกัษณะคล้ายคลงึกบัปลากระดกูแข็งทัว่ไป 
(Genten et al., 2008; Senarat et al., 2015) 

ชัน้ mucosa มีการยกตวักลายเป็นสนันนู (longitudinal fold) ยน่เข้าไปในลเูมน และยงัสามารถแบง่ออกเป็น  
2 ชัน้ย่อย คือ epithelium และ lamina propria (ภาพที่ 1C-1D) โดยที่ชัน้ epithelium มีเยื่อบผิุวเป็นแบบชัน้เดียว
รูปทรงสงู (simple columnar epithelium) ต าแหนง่ของนิวเคลยีสอยูบ่ริเวณฐานเซลล์และล้อมรอบด้วยไซโตพลาสซึม
ติดสีชมพจูาง ไม่พบเซลล์กอบเบลท (goblet cell) แทรก ชัน้ lamina propria ประกอบด้วยเนือ้เยื่อเก่ียวพนั มีต่อม
แกสทริคเจริญดีจ านวนมาก ต่อมชนิดนีม้ีลกัษณะเป็น simple branched tubular gland แต่ละเซลล์ของต่อม ติดสี
ชมพเูข้ม (ภาพที่ 1D) หน้าที่ของต่อมแกสทริค คือ สร้างเอนไซม์ pepsinogen และกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric 
acid, HCl) (Giraud et al., 1979; Gargiulo et al., 1997; Genten et al., 2008)  
 ชัน้ submucosa เป็นชัน้ท่ีมีเนือ้เยื่อเก่ียวพนัท่ีเรียงตวัอยา่งหลวม ๆ (loose connective tissue) แต่อย่างไรก็
ตามการแยกชัน้ submucosa จากชัน้ lamina propria สงัเกตได้ยากภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง (ภาพที่ 1C)  
 ชัน้ muscularis ประกอบด้วยกล้ามเนือ้เรียบเรียงตวัเป็น 2 ชัน้ ชัน้ในเป็นกล้ามเนือ้ตามแนวขวาง ( inner 
circular muscularis layer) ท่ีบางกวา่กล้ามเนือ้ในแนวตามยาว (outer longitudinal muscularis layer) (ภาพที่ 1C) 
หน้าที่ของชัน้กล้ามเนือ้เรียบอาจเก่ียวข้องกบัการช่วยในการย่อย และเคลื่อนย้ายอาหารที่ถกูย่อยแล้วเข้าไปยงัสว่น
ของล าไส้ (Senarat et al., 2015) 

ชัน้ serosa เป็นชัน้ที่อยู่นอกสดุที่ประกอบด้วยเนือ้เยื่อเก่ียวพนับาง ๆ (ภาพที่ 1C) และอาจพบเส้นเลือดใน
บางบริเวณ  
โครงสร้างจลุกายวิภาคของกระเพาะอาหารสว่นท้าย  

กระเพาะอาหารสว่นท้ายของปลาขีจี้นครีบด าประกอบด้วยผนงั 4 ชัน้ เช่นเดียวกบักระเพาะอาหารสว่นต้น 
แต่อย่างไรก็ตามการยกตัวกลายเป็นสันนูนยื่นเข้าไปในลูเมนน้อยมาก (ภาพที่ 1E) และพบการกระจายของ 
ตอ่มแกสทริคอยูบ้่าง (ภาพที่ 1E) ลกัษณะดงักลา่วตา่งจากการรายงานของศิลปชยั เสนารัตน์ และคณะ (2557) ที่พบ
การกระจายของตอ่มแกสทริคเป็นจ านวนมากกระเพาะอาหารสว่นท้าย ซึง่ลกัษณะที่แตกตา่งกนัยงัคงไมม่ีข้อมลูที่ช่วย
สนบัสนนุ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาในอนาคตตอ่ไป  
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ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างทางด้านกายวิภาค (A) และจุลกายวิภาคของเนือ้เยื่อตดัตามยาว ( longitudinal sections)  
 ของกระเพาะอาหาร (B-E) ปลาขี จี้นครีบด า Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) (Cm = circular  
 muscularis layer, Ep = epithelium, Es = esophagus, Cs = cardiac stomach, Gg = gastric gland, In  
 = intestine, Lf = longitudinal fold, Lm = longitudinal muscularis layer, Lp = larmina propria, Lu =  
 lumen, Mu = mucosa, Ps = pyloric stomach, Sce = simple columnar epithelium, Se = serosa, Sm  
 = submucosa, St = stomach,)  
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บทสรุป 
จากการศึกษาค่าเฉลี่ยความยาวทางเดินอาหารสมัพทัธ์ของปลาขีจี้นครีบด า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.060.15  

ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มของปลาที่กินเนือ้ (carnivorous) จากการทบทวนเอกสารของปลาในวงศ์ Ambassidae สกุลอื่นที่มี
ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับปลาขีจี้นครีบด านัน้ กินแพลงก์ตอนสตัว์ กลุ่ม crustaceans เป็นหลกั ในขณะที่
การศึกษาจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขีจี้นครีบด าในระยะวยัรุ่นมีผนังครบทัง้ 4 ชัน้ คือ mucosa, 
submucosa, muscularis และ serosa โดยที่ชัน้ mucosa มีเยื่อบผิุวเป็นแบบชัน้เดียวรูปทรงสงู และมีต่อมแกสทริค 
ตลอดแนวความยาวของชัน้ lamina propria แต่อย่างไรก็ตามพบการกระจายของต่อมแกสทริคน้อยลงในกระเพาะ
อาหารสว่นท้าย เมื่อเปรียบเทียบกับกระเพาะอาหารส่วนต้น ดงันัน้จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการกินอาหารของ
ปลาขีจี้นครีบด ามีความสมัพนัธ์กับลกัษณะจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหาร อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในครัง้นี ้
ยงัคงต้องท าการศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างละเอียด (ultrastructure) มิญชเคมี (histochemistry) และกิจกรรมของ
เอนไซม์ (enzymatic activity) ของกระเพาะอาหารของปลาขีจี้นครีบด าทัง้ในระยะวยัรุ่นและตวัเต็มวยัตอ่ไปในอนาคต 
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EF037P 

การตดิตามความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา 
ในแนวปะการังเทียมเกาะพีพีเล จังหวัดกระบ่ี 

Species composition and abundance of fish on the artificial reefs and  
natural reefs at Phi-Phi Leh Island, Krabi Province 

 

วีระชาติ เพ็งจ ารัส*, นลนิี ทองแถม และ มงคล คลอ่งสมทุร  
Werachart Pengchumrus*, Nalinee Thongtham and Mongkhon Klongsamut 

ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เลขที ่51 หมู่ 8 ถ.ศกัดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
 

บทคดัย่อ 
ศึกษาชนิดและจ านวนประชากรปลา โดยวิธีการท าส ามะโนประชากรปลาด้วยสายตา บริเวณแนวปะการัง

เทียมเก่า ปะการังเทียมใหม ่(จดัวางใน พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2558 ตามล าดบั) และแนวปะการังธรรมชาติ เกาะพีพีเล 
จงัหวดักระบ่ี เพื่อติดตามการเปลีย่นแปลงของประชากรปลา ในทกุ ๆ 6 เดือน ในปี 2558-2560 พบปลารวมทัง้สิน้ 157 
ชนิด 34 วงศ์ โดยพบปลาบริเวณแนวปะการังเทียมเก่า 103 ชนิด 27 วงศ์ แนวปะการังเทียมใหม ่88 ชนิด 25 วงศ์ และ
แนวปะการังธรรมชาติ 90 ชนิด 23 วงศ์ มีความแตกต่างกนัของความชุกชุมรวมระหว่างสถานีศึกษา ความชุกชุมรวม
สงูสดุบริเวณแนวปะการังเทียมเก่า 2,269.87±313.72 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร ปะการังเทียมใหม่ 305.86±52.69 ตวั/ 
100 ลกูบาศก์เมตร และน้อยสดุบริเวณแนวปะการังธรรมชาติ 54.33±22.78 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร แต่ไม่พบความ
แตกตา่งกนัระหวา่งจ านวนชนิดรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ด้านความชกุชมุมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ตามระยะเวลาการ
ติดตามในกองปะการังเทียมใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มปลาเศรษฐกิจ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของแนวปะการังเทียม
ทางด้านกลไกเพื่อสนบัสนนุการฟืน้ฟ ูและการจดัการ 
ค าส าคัญ :  ปลาแนวปะการัง, ปะการังเทียม, เกาะพีพีเล 

Abstract 
 Standard visual censusing was used to characterize fish assemblages on the old artificial reefs, 
the new artificial reefs (deployed in 2006 and 2015, respectively) and natural reefs located at Phi-Phi Leh 
island, Krabi province. Surveys were carried out every 6 months from 2015 to 2017. A total of 157 species 
representing 34 families of fish were identified throughout the entire study period: 103 species in the old 
artificial reefs, 88 species in the new artificial reefs, and 90 species in natural coral reefs. The greatest 
abundance of fish was found in the old artificial reefs (mean ± SE, 2,269.87±313.72 individual/ 100 m3), 
followed by the new artificial reefs and natural coral reefs (305.86±52.69 individual/ 100 m3 and 
54.33±22.78 individual/ 100 m3, respectively). However, the number of species were not statistically 
different among stations. The temporal study showed that fish abundance, the groups of economic fish 
especially, significantly increased over time in the new artificial reefs. This study indicates the potential of 
artificial reefs as an implement to support fish rehabilitation and management 
Keywords : Coral reef fish, Artificial reef, Phi-Phi Leh 
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บทน า 
 การจดัวางแนวปะการังเทียมในประเทศไทยมีด้วยกนัหลากหลายหนว่ยงาน หลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
วัตถุประสงค์ (ป่ินสักก์, 2551 และส่วนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552) ซึ่งประโยชน์ของ 
ปะการังเทียมมีด้วยกนัหลายด้าน เช่น ประโยชน์ในการท่องเที่ยวเป็นแหลง่ด าน า้ ลดผลกระทบจากการด าน า้ในแนว
ปะการังธรรมชาติ เป็นแหลง่อาศยัแพร่ขยายพนัธุ์ของสตัว์น า้ โดยเฉพาะกลุม่ปลาเศรษฐกิจ สามารถพฒันาเป็นแหลง่
ประมงส าหรับประมงขนาดเลก็ (สมพร, 2527; กนกพรรณ และวิทยา, 2534; ส านกัอนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเล, 2551; 
Burchmore et al., 1985; Carr and Hixon, 1997; Seaman, 2007; Burt et al., 2009) ดงันัน้นอกจากจะเป็นการ
จดัการแหล่งที่อยู่ให้กับสตัว์ทะเล ยงัช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากแนวปะการังด้วย (Sherman et al., 2002; 
Seaman, 2007) ในการนีม้ีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องมีการศกึษาสภาพพืน้ท่ีบริเวณที่จดัวางปะการังเทียม ท า
การติดตามล าดบัขัน้ตอนการพฒันาการของประชาคมสตัว์ รวมทัง้ศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการก่อตวัของ
ประชาคมสตัว์ทะเลบริเวณแหลง่ปะการังเทียม และในสว่นของการศึกษาการเข้าอยู่ หรือใช้ประโยชน์ของสตัว์น า้กลุม่
ปลาซึ่งมักพบเป็นกลุ่มหลักในแนวปะการังเทียม โดยเฉพาะกลุ่มปลาเศรษฐกิจ และกลุ่มปลาที่อาศัยบริเวณ  
แนวปะการังธรรมชาติบริเวณใกล้เคียง การศึกษาครัง้นี จ้ึงเป็นการศึกษาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชนิดและ
ความชกุชมุของกลุม่ปลาบริเวณแนวปะการังเทียม และเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่าง รวมถึงความสมัพนัธ์
กบัปลาในแนวปะการังธรรมชาติ และประโยชน์ด้านอื่น ๆ จากผลการจดัวางปะการังเทียม 
 

วิธีการ  
1. พืน้ท่ีท าการศกึษา 

พืน้ที่ท าการศึกษาบริเวณกองปะการังเทียม จัดวางใน พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2558 ด้านทิศตะวนัออกของ
เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ ที่ระดับความลึกประมาณ 15-18 เมตร ระยะห่างจากแนวปะการังธรรมชาติ 100 เมตร 
(Latitude 5° 31' 3.27'' N, Longitude 98° 15' 42.1884'' E) ดงัภาพท่ี 1  

 

  
ภาพที่ 1 พืน้ท่ีท าการศกึษาบริเวณกองปะการังเทียม ด้านทิศตะวนัออกของเกาะพีพเีล จงัหวดักระบี่  
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2. วิธีการศกึษาชนิดและความชกุชมุปลา 
กองปะการังเทียม: ท าการบนัทกึชนิดและความชกุชมุของปลาด้วยสายตา (fishes visual census) ดดัแปลง

จาก English et al. (1997) บริเวณกองปะการังเทียมแบบแท่งคอนกรีตเรียงต่อกันชัน้ละ 9 ก้อน จ านวน 3 ชัน้ รวม
จ านวน 27 แท่งต่อ 1 ซ า้ คิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 100 ลกูบาศก์เมตร ใช้เวลาซ า้ละประมาณ 10 นาที ทัง้บริเวณแนว
ปะการังเทียมเก่า และปะการังเทียมใหม ่บริเวณละ 3 ซ า้ โดยเร่ิมเก็บข้อมลูหลงัการจดัวางปะการังเทียมใหม่ 6 เดือน 
ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงเดือนมิถนุายน 2560 ในทกุ ๆ 6 เดือน รวมเป็น 4 ครัง้ในเวลา 2 ปี เก็บข้อมลูในช่วง
เดียวกนัทัง้ปะการังเทียมใหมแ่ละปะการังเทียมเก่า รวมถึงแนวปะการังธรรมชาติ จากนัน้น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์หา
ความหลากหลายและความชุกชุมของปลา จดักลุม่ของอาหารที่กิน และประเภทของการใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง
เทียมในแตล่ะสถานี 
 แนวปะการังธรรมชาติ: ท าการบนัทึกชนิดและความชุกชุมของปลาด้วยสายตา ( fishes visual census) 
ระยะทาง 20 เมตร จ านวนสถานีละ 3 แนว โดยใช้เวลาเส้นแนวละประมาณ 10 นาที และท าการส ารวจปลาทัง้ทาง
ด้านขวา ซ้าย และด้านบนของแนวส ารวจด้านละ 5 เมตร รวมพืน้ที่ส ารวจแนวละประมาณ 1,000 ลกูบาศก์เมตร 
หลงัจากนัน้ปรับคา่ข้อมลูให้มีหนว่ยพืน้ท่ีที่เทา่กนัท่ี 100 ลกูบาศก์เมตร 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเพื่อศึกษาความแตกต่างของชนิด และความชุกชุมรวมของปลาระหว่างสถานี และ
ระยะเวลา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองปัจจยั (Two-way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของ
คา่เฉลีย่จ านวนชนิด และค่าเฉลี่ยความชุกชุมของปลาระหว่างสถานี และเวลา โดยผนวกการวิเคราะห์ Levene’ test 
เพื่อทดสอบความเป็นหนึง่เดยีวของความแปรปรวนของชดุข้อมลู ส าหรับในกรณีที่พบวา่มีนยัส าคญัของความแตกตา่ง
จากปัจจัยที่ก าหนดจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน จะใช้ Student-Newman-Keuls (S-N-K) test ในการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนที่ระดบัความเช่ือมัน่ P = 0.05 วิเคราะห์ข้อมลูสมัประสิทธ์ิความเหมือนโดยใช้วิธี Bray-
Curtis similarity จดักลุม่โดย Cluster analysis ตรวจสอบการจดักลุม่จากค่าความชุกชุมของชนิดปลาโดยใช้การ
วิเคราะห์ ANOSIM (Analysis of Similarities) เพื่อทดสอบความแตกตา่งในการจดักลุม่ของชดุข้อมลู จากข้อมลูความ
ชกุชมุรวมของปลา โดยใช้โปรแกรม PRIMER (จิตติมา, 2544; Clarke and Warwick, 2001) 

จ าแนกกลุม่ปลาออกเป็น 4 กลุม่ ตามความเฉพาะเจาะจงของประเภทอาหาร เพื่อเปรียบเทียบความชุกชุม
ของปลากลุม่เดน่ท่ีพบ โดยแบง่กลุม่เป็นกลุม่ปลากินสตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัตามพืน้ (benthic-invertebrate feeders) 
กลุม่ปลากินพืชหรือสาหร่ายทะเล (herbivore) กลุม่ปลากินแพลงก์ตอนสตัว์ (planktivore) และกลุม่ปลากินปลาอื่น
เป็นอาหาร (piscivore) ตามวิธีการของ อุกกฤต. (2550) และ Paddack et al. (2009) และแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ตาม
ลกัษณะพฤติกรรมของการใช้ประโยชน์แหล่งอาศยัในกองปะการังเทียม เช่น การเข้าอยู่อาศยั การหาอาหาร และ  
การหลบภัย ตามวิธีการของ Satapoomin (1993) เพื่อทราบความชุกชุมของปลากลุ่มเด่นที่เข้าใช้ประโยชน์ 
แนวปะการังเทียม โดยแบง่เป็นกลุม่ A ปลาที่ชอบอาศยัอยู่ติดกบัโครงสร้างปะการังเทียม เช่น ตามโพรงหรือรอยแตก 
เช่น กลุม่ปลาเก๋า กลุม่ B ปลาที่ชอบวา่ยน า้ใกล้รอบ ๆ โครงสร้างปะการังเทียม และใช้ปะการังเทียมเป็นท่ีหลบภยั เช่น
กลุม่ปลาสลิดหิน กลุม่ C ปลาที่ชอบว่ายน า้ผ่านโครงสร้างปะการังเทียม หรืออาศยัใกล้กบัปะการังเทียม เช่น กลุ่ม  
ปลากะพง กลุม่ D ปลาที่ชอบอาศยัอยูต่ามพืน้ทะเล บางเวลาเคลือ่นท่ีเข้าใกล้รอบ ๆ ฐานของปะการังเทียม เช่น กลุม่
ปลาแพะ กลุม่ E ปลาที่ชอบอาศยัอยูบ่ริเวณกลางน า้ และผิวน า้มกัอาศยัรวมกนัเป็นฝงู เช่น กลุม่ปลากล้วย 
  



733 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ผลและอภปิราย 
 1. ชนิดและความชกุชมุของปลา 

 จากผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาในแนวปะการังเทียมอายแุตกต่างกนั ในทกุ ๆ 6 
เดือน ตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปี 2560 พบความหลากหลายชนิดของปลารวมทัง้สิน้ 157 ชนิด 34 วงศ์ โดยพบปลาบริเวณ
แนวปะการังเทียมเก่า 103 ชนิด 27 วงศ์ โดยปลากลุ่มหลักที่พบและมีความหลากหลายชนิดสูง ได้แก่ กลุ่ม 
ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) 17 ชนิด กลุม่ปลานกขุนทอง (Labridae) 11 ชนิด กลุ่มปลากะรัง (Serranidae) 10 
ชนิด กลุ่มหลกัที่พบบริเวณแนวปะการังเทียมใหม่ ได้แก่ กลุ่มปลานกขุนทอง (Labridae) 14 ชนิด กลุม่ปลาสลิดหิน 
(Pomacentridae) 11 ชนิด กลุ่มปลากะรัง (Serranidae) 10 ชนิด จากทัง้หมด 88 ชนิด 25 วงศ์ และแนวปะการัง
ธรรมชาติพบ 90 ชนิด 23 วงศ์ ซึง่มีปลากลุม่หลกัคือกลุม่ปลาสลดิหิน (Pomacentridae) 21 ชนิด กลุม่ปลานกขนุทอง 
(Labridae) 19 ชนิด กลุม่ปลาผีเสือ้ (Serranidae) 7 ชนิด ซึง่เมื่อพิจารณาจากข้อมลูที่ได้แสดงให้เห็นว่า ปลากลุม่เด่น
ในกองปะการังเทียมทัง้ 2 สถานี มีความคล้ายคลึงกับแนวปะการังตามธรรมชาติ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ อกุกฤต 
(2545ข) กลุ่มปลาเหลา่นีเ้ป็นรูปแบบที่พบได้ในแนวปะการังโดยทัว่ไป ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของ
ค่าเฉลี่ยจ านวนชนิดปลา เมื่อพิจารณาความผันแปรร่วมระหว่างรูปแบบสถานีกับระยะเวลาการศึกษา (F=1.87, 
P>0.05) 

การศึกษาความชุกชุมของประชาคมปลาในกองปะการังเทียม และแนวปะการังธรรมชาติ ความชุกชุมรวม
สงูสดุของปลาพบบริเวณแนวปะการังเทียมเก่า (ภาพที่ 2A) จ านวน 2,269.87±313.72 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร. 
ปะการังเทียมใหม่ 305.86±52.69 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร และน้อยสดุบริเวณแนวปะการังธรรมชาติ 54.33±22.78 
ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร และยงัพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ของความชุกชุมบริเวณแนวปะการังเทียมใหม่ตามระยะเวลา
การส ารวจ (ภาพที่ 2B) และแนวปะการังธรรมชาติ (ภาพท่ี 2C) และจากข้อมลูคา่เฉลีย่ความชกุชมุของปลาพบมีความ
แตกต่างกันทัง้ 3 สถานี เมื่อพิจารณาความผันแปรร่วมระหว่างรูปแบบสถานีกับระยะเวลาการศึกษา (F=3.84, 
P<0.05) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึง่ผลความแตกตา่งพบวา่บริเวณกองปะการังเทียมที่จดัวางในปี 2549 มีค่าเฉลี่ย
ความชกุชุมของปลามากกว่าบริเวณกองปะการังเทียมที่จดัวางปี 2558 และบริเวณแนวปะการังธรรมชาติ ซึ่งตรงกบั
การศกึษาของ Ambrose et al. (1989), Jame et al. (1994) และ Rilov and Benayahu (2000) แสดงให้เห็นวา่ความ
แตกตา่งที่เกิดขึน้เป็นผลมาจากความแตกต่างของลกัษณะที่อยู่อาศยั อายขุองการจดัวางปะการังเทียมสง่ผลต่อการ
พัฒนาการลงเกาะของสิ่งมี ชีวิตบนพื น้ผิวของปะการังเทียม เช่น เพรียง หอย ชักจูงความสนใจให้กับสัตว์  
ไม่มีกระดกูสนัหลงักลุม่ต่าง ๆ และปลาขนาดเล็กเข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างวฏัจักรของอาหารแหลง่ใหม่ ยิ่งมีการ  
เข้าอยูอ่าศยัก็จะยิ่งเพิ่มความซบัซ้อนของโครงสร้าง สง่ผลให้กลายเป็นแหลง่อาหาร แหลง่ที่อยูท่ี่สมบรูณ์แบบใกล้เคียง
กบัแนวปะการังธรรมชาติ ในสว่นของจ านวนชนิดเมื่อพิจารณาระหวา่งปะการังเทียมใหมแ่ละแนวปะการังธรรมชาติ 
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ภาพที่ 2 (A-C) จ านวนตวัเฉลี่ย. (ค่าเฉลี่ย±SE ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร) ตามระยะเวลาที่ส ารวจ (ARO = ปะการัง
เทียมจดัวางปี 2549, ARN = ปะการังเทียมจดัวางปี 2558 และ NR = แนวปะการังธรรมชาติ) 

 

การพิจารณารูปแบบประชาคมปลาเชิงพืน้ที่ โดยอาศัยหลกัการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงซ้อน ผนวกกับการ
ค านวณคา่ดชันีความเหมือน Bray-Curtis similarity index และแสดงผลการจดักลุม่ของเมตริกค่าดชันีดงักลา่วในรูป
ของแผนภมูิ dendrogram ด้วยการวิเคราะห์การจดักลุม่ (Cluster analysis) (ภาพที่ 3) จากค่าดชันีความเหมือนที่
ค านวณจากข้อมูลความชุกชุมของปลาของ 3 สถานีส ารวจ โดยพิจารณาเฉพาะชนิดที่พบได้บ้างถึงบ่อยมาก 
(occurrence>10%) ผลการพิจารณาพบว่าทัง้ 3 สถานีส ารวจ มีแนวโน้มการแบ่งกลุม่อย่างชดัเจน ซึ่งเมื่อผนวกการ
วิเคราะห์ ANOSIM (Analysis of Similarities) ปรากฏว่า ผลการทดสอบสนบัสนุนการจัดกลุ่มจากอิทธิพลของค่า
ความชกุชมุและชนิดของปลา ซึ่งสง่ผลให้มีค่าความแตกต่างกนัแต่ละสถานีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อยู่ในระดบัสงู 
(Global R statistic = 0.85, P<0.05) ซึง่พบปลากลุม่เดน่ที่สง่ผลต่อการจดักลุม่ในแต่ละสถานี คือ กองปะการังเทียม
เก่า พบปลาสลิดหินเล็กท้ายเหลือง (Neopomacentrus cyanomos, 641.03±165.17 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร) ปลา
กล้วยแถบเหลือง (Pterocaesio chrysozona, 485.35±90.65 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร) และปลาหมู่สีแก้มแดง 
(Lethrinus lentjan, 116.30±47.94 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร) กองปะการังเทียมใหม ่พบปลาหมูส่แีก้มแดง (Lethrinus 
lentjan, 59.25±31.10 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร) ปลากล้วยแถบเหลือง (Pterocaesio chrysozona, 34.80±27.7 ตวั/ 
100 ลกูบาศก์เมตร) และปลาสลดิหินลายนกยงู (Pomacentrus pavo, 32.05±12.70 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร) และใน
ส่วนของแนวปะการังธรรมชาติพบปลาชนิดเด่น คือ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius, 
16.96±4.39 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร) ปลาสลิดหินบัง้เขียวเหลือง (Abudefduf vaigiensis, 2.43±0.33 ตวั/ 100 
ลกูบาศก์เมตร) และปลาสลดิหินลายนกยงู (Pomacentrus pavo, 2.18±0.64 ตวั/ 100 ลกูบาศก์เมตร) แต่ยงัพบว่ามี
ความผนัแปรทัง้ภายในและระหวา่งกลุ่ม แตอ่ยา่งไรก็ตามผลการวิเคราะห์ยงัช่วยบง่ชีว้า่องค์ประกอบชนิดและปริมาณ
ของปลาในพืน้ท่ีศกึษามีนยัของความแตกตา่งตามช่วงเวลาการจดัวางและรูปแบบแหลง่ที่อยูอ่าศยั 
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ภาพที่ 3 แผนภมูิ Dendrogram ของดชันีความคล้ายคลงึ ค านวณจากคา่ความชกุชมุของจ านวนตวั  
 (transform log10  (x+1)) 
 

2. โครงสร้างประชาคมปลาตามความเฉพาะเจาะจงของประเภทอาหาร 
จากผลการศกึษาพบวา่มีความแตกตา่งกนัขององค์ประกอบประชาคมปลาระหว่างพืน้ที่กองปะการังเทียมที่

จดัวางในปี 2549 ปี 2558 กบัแนวปะการังธรรมชาติ (ภาพท่ี 4 A-C) ซึง่จากการแบง่กลุม่ตามความเฉพาะเจาะจงของ
ประเภทอาหาร โดยพบวา่ในกองปะการังเทียมที่จดัวางในปี 2549 (ภาพที่ 4A) พบปลากินพืชเป็นกลุม่เด่นในทกุระยะ
การส ารวจ ซึง่พิจารณาได้จากข้อมลูการส ารวจที่พบวา่กลุม่ปลาที่เข้าอยูอ่าศยัเป็นกลุม่ปลาสลดิหิน (Pomacentridae) 
ถึง 17 ชนิด ซึง่มกัอยูร่วมกนัเป็นฝงูขนาดใหญ่มีคา่ความชุกชุมมากเมื่อเทียบกบักลุม่ปลาอื่น ๆ ในขณะที่กองปะการัง
เทียมที่จัดวางในปี 2558 (ภาพที่ 4B) พบการเข้าอาศัยอยู่แบบไม่สม ่าเสมอของกลุ่มปลากินพืช และกลุ่มปลากิน
แพลงก์ตอน แต่จะเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของความชุกชุมตามระยะเวลาการส ารวจของกลุ่มปลากินสัตว์ 
ไมม่ีกระดกูสนัหลงัตามพืน้ และกลุม่ปลากินปลา ซึ่งสว่นใหญ่ปลากลุม่นีจ้ดัเป็นปลาที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจสงู 
เช่น กลุ่มปลากะพง และกลุ่มปลากะรัง (Serranidae) Burchmore et al. (1985) และพบได้น้อยในแนวปะการัง
ธรรมชาติ (ภาพท่ี 4C) แตก่ลบัพบกลุม่ปลากินพืชหรือสาหร่ายทะเลเป็นกลุม่เดน่ในแนวปะการังธรรมชาติ เนื่องจากจะ
พบปริมาณสาหร่ายทะเลบริเวณแนวปะการังธรรมชาติมากกว่ากองปะการังเทียม ซึ่งเป็นอาหารหลกัของปลากลุม่นี ้
และยงัเป็นรูปแบบแหลง่หลบภยัที่เหมาะสมตอ่การด ารงชีวิตของกลุม่ปลากินพืช (Burt et al., 2009) 
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ภาพที่ 4 (A-C) ประชาคมปลาตามความเฉพาะเจาะจงของประเภทอาหาร 
 

3. โครงสร้างประชาคมปลาตามพฤติกรรมการใช้ประโยชน์แหลง่อาศยัในกองปะการังเทียม 
รูปแบบขององค์ประกอบประชาคมปลากองปะการังเทียมที่จดัวางปี 2549 ในแต่ละระยะเวลา (ภาพที่ 5A) 

พบปลากลุม่เดน่คือ กลุม่ปลาที่ชอบวา่ยน า้ใกล้รอบ ๆ โครงสร้างปะการังเทียม และใช้ปะการังเทียมเป็นที่หลบภยั (B) 
โดยสว่นใหญ่พบเป็นกลุม่ปลาสลดิหิน รองลงมาคือ กลุม่ปลาที่ชอบวา่ยน า้ผา่นโครงสร้างปะการังเทียม หรืออาศยัใกล้
กบัปะการังเทียม (C) กลุม่เดน่คือ กลุม่ปลากะพง (Lutjanidae) กลุม่ปลานกขนุทอง และกลุม่ปลาผีเสือ้ ในขณะที่กอง
ปะการังเทียมที่จัดวางในปี 2558 (ภาพที่ 5B) พบปลากลุ่ม C และ กลุ่ม B เป็นกลุ่มหลกัเช่นกัน เช่นเดียวกันกับ
การศึกษากลุม่ปลาบริเวณแหลง่ปะการังเทียมต าบลบ่อนอก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ของ อกุกฤต (2545ก) และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2557) ซึ่งพบปลากลุ่มที่ชอบว่ายน า้ใกล้รอบ ๆ โครงสร้างปะการังเทียม และใช้
ปะการังเทียมเป็นที่หลบภยั และกลุ่มปลาที่ชอบว่ายน า้ผ่านโครงสร้างปะการังเทียม หรืออาศยัใกล้กบัปะการังเทียม 
เป็นกลุม่หลกัที่พบ โดยเฉพาะการศึกษาครัง้นีพ้บว่ากลุม่ปลากะพง ซึ่งพบได้มากในกองปะการังเทียมที่จดัวางในปี 
2549 และในทกุระยะการส ารวจจะพบวา่เร่ิมเข้าอยูอ่าศยัมากขึน้เร่ือย ๆ ในกองปะการังเทียมที่จดัวางในปี 2558 
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ภาพที่  5 โครงสร้างประชาคมปลาตามพฤติกรรมการใช้ประโยชน์แหล่งอาศยัในกองปะการังเทียม (A=ปลาที่ชอบ
 อาศยัอยู่ติดกับโครงสร้างปะการังเทียม เช่น ตามโพรงหรือรอยแตก กลุ่ม B=ปลาที่ชอบว่ายน า้ใกล้รอบๆ 
 โครงสร้างปะการังเทียม และใช้ปะการังเทียมเป็นที่หลบภัย กลุ่ม C=ปลาที่ชอบว่ายน า้ผ่านโครงสร้าง 
 ปะการังเทียม หรืออาศยัใกล้กบัปะการังเทียม กลุม่ D=ปลาที่ชอบอาศยัอยู่ตามพืน้ทะเล บางเวลาเคลื่อนที่
 เข้าใกล้รอบ ๆ ฐานของปะการังเทียม กลุม่ E=ปลาที่ชอบอาศยัอยูบ่ริเวณกลางน า้ และผิวน า้มกัอาศยัรวมกนั
 เป็นฝงู) 
 

บทสรุป 
 การศกึษาเปรียบเทียบชนิดและความชกุชมุของกลุม่ปลาที่พบอยูอ่าศยัเดิมในแนวปะการังธรรมชาติ และเข้า
อาศยัในกองปะการังเทียม เมื่อพิจารณาในด้านของชนิด และปริมาณความชุกชุมที่พบมากในกองปะการังเทียมที่จดั
วางในปี 2549 มากกวา่กองปะการังเทียมที่จดัวางในปี 2558 และแนวปะการังธรรมชาติ เนื่องจากสภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบตา่ง ๆ เช่น การพฒันาการของปะการังที่ลงเกาะ สภาพพืน้บริเวณฐานกองปะการังเทียมที่มีแหลง่อาหาร 
ที่เกิดจากการตกสะสมขององค์ประกอบตา่ง ๆ แหลง่ที่อยูอ่าศยั แหลง่หลบภยัจากผู้ลา่ ยิ่งเมื่อพิจารณาตามระยะเวลา
หลงัจากการจดัวางปะการังเทียมก็จะเห็นความแตกตา่งที่ชดัเจน ตวัอยา่งเชน่ กลุม่ปลาเศรษฐกิจที่เพิ่มปริมาณมากขึน้ 
และแพร่กระจายเข้าสูแ่หลง่ปะการังเทียมที่จดัวางใหม่ตามระยะเวลาการส ารวจ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็ไม่ได้หมายความว่า
แนวปะการังเทียมจะสามารถทดแทนแนวปะการังตามธรรมชาติได้ทัง้หมด เพราะจากข้อมลูการส ารวจบริเวณแนว
ปะการังธรรมชาติยงัพบกลุม่ปลาหลกัที่ชอบอาศยัอยู่ในแนวปะการัง แต่กลบัเป็นสว่นช่วยในการเพิ่มแหล่งตวัเลือก
ด้านท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์น า้ และประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตอ่มนษุย์ 
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ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดนิขนาดใหญ่ 
บริเวณชายฝ่ัง จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2560 

Diversity and abundance of macrobenthos in coastal areas 
of Chanthaburi Province in the year 2017 

 

ปฐมพงศ์ หวงัสม, วิโรจน์ ละอองมณี, บญัชา นิลเกิด และ เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี* 

Patompong Wangsom, Wirote Laongmanee, Bancha Nilkerd and Penchan Laongmanee* 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบรีุ 

 

บทคดัย่อ 
ศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณชายฝ่ัง ปากแม่น า้พงัราด 

หาดเจ้าหลาว และเกาะเปริด จงัหวดัจนัทบรีุ โดยเก็บตวัอยา่งทกุสองเดือนตลอดปี พ.ศ. 2560 พบมากที่สตัว์หน้าดิน 5 
ไฟลมั ได้แก่ Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda และ Sipuncula โดยคิดเป็นร้อยละ 69, 25, 3, 2 
และ 1 ตามล าดบั ครอบครัวที่พบชกุชมุมากที่สดุคือ Capitellidae (78 ตวั/ ตารางเมตร) ซึ่งอยู่ในไฟลมั Annelida พบ
สตัว์ทะเลหน้าดินชกุชมุในช่วงฤดฝูนมากกว่าฤดแูล้ง ความชุกชุมของสตัว์หน้าดินในบริเวณนอกฝ่ังปากแม่น า้พงัราด 
(432±200 ตวั/ ตารางเมตร) มากกว่าที่หาดเจ้าหลาว (252±131 ตัว/ ตารางเมตร) และเกาะเปริด (293±107 ตัว/ 
ตารางเมตร) อยา่งมีนยัส าคญั (P=0.014) สว่นคา่เฉลีย่ของดชันีความหลากหลาย มีคา่เทา่กบั 1.51±0.17, 1.20±0.26 
และ 1.20±0.40 ตามล าดบั ความชกุชมุของสตัว์ทะเลหน้าดินมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัร้อยละของสารอินทรีย์ในดิน 
(r=0.48) 
 

ค าส าคัญ :  สตัว์ทะเลหน้าดิน, ความชกุชมุ, ความหลากหลาย, ชายฝ่ังจนัทบรีุ 
 

Abstract 
Diversity and abundance of macrobenthos in coastal areas of Phangrad, Chaolao and Ko Proet in 

Chanthaburi province were studied by collecting samples every two months during 2017. There were five 
phylum of macrobenthos: Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda and Sipuncula which the 
percentage were 69, 25, 3, 2 and 1, respectively. Family with highest abundance was Capitellidae of 
phylum Annelida (78 individual/m2). Abundance of macrobenthos in the rainy season was slightly higher 
than the dry season. Abundance of Macrobenthos in coastal areas of Phangrad (432±200 individual/m2) 
was significantly higher (P=0.014) than Chaolao (252±131 individual/m2) and Ko Proet (293±107 
individual/m2). The average diversity index were 1.51±0.17, 1.20±0.26 and 1.20±0.40, respectively. 
Percentage of organic matter had positive relationship with abundance of macrobenthos (r=0.48). 
 

Keywords : Benthos, Abundance, Diversity, Coastal of Chanthaburi 
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บทน า 
 ชายฝ่ังภาคตะวนัออกมีกิจกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ อตุสาหกรรม และเป็นที่ตัง้ของชุมชนชายฝ่ังจ านวน
มาก การปล่อยน า้ที่ถูกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ลงสูท่ะเลอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงสตัว์พืน้ทะเล
ขนาดใหญ่ทัง้โดยตรงและอ้อม อาจท าให้จ านวนของสตัว์พืน้ทะเลลดลงหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดไป (สเุทพ 
เจือละออง และคณะ, 2553) ทัง้นีเ้นื่องจากความหลากหลายและความชกุชมุของสตัว์ทะเลหน้าดินนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยั
สิง่แวดล้อม เช่น ปริมาณสารอินทรีย์ในดิน และขนาดของอนภุาคตะกอนดิน (บลัลงัก์ฉตัร ฤทธาภยั,  2558 และ วศิน 
ยวุนะเตมีย์ และคณะ, 2553) สตัว์ทะเลหน้าดินมีบทบาทส าคญัตอ่ระบบนิเวศทัง้เป็นผู้ลา่ เป็นอาหาร และเป็นผู้ก าจดั
ซากสิ่งมีชีวิต หากมีการเปลี่ยนแปลงของสตัว์หน้าดินย่อมส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่น  ๆ ดงันัน้จึงศึกษาความหลากหลาย 
และความชกุชมุของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ในบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัจนัทบรีุ เพื่อเป็นการติดตามสภาวะแวดล้อม
ของพืน้ท่ี  
 

วิธีการ 
1. สตัว์หน้าดิน 
 เก็บตวัอย่างสตัว์หน้าดินจากบริเวณนอกฝ่ังปากแม่น า้พงัราด หาดเจ้าหลาว และเกาะเปริด จงัหวดัจนัทบรีุ 
ทกุสองเดือนตลอดปี พ.ศ. 2560 เก็บตวัอย่างสถานีละ 3 ซ า้ โดยใช้ Ekman grab ขนาด 6x6 ตารางนิว้ หยดน า้ยา
Bengal rose ลงในตะกอนดินเคล้าให้ทัว่ แยกสตัว์หน้าดินออกจากดินตะกอนโดยล้างดินผา่นตะแกรงที่มีขนาดช่องตา 
1.0 และ 0.5 mm. ตามล าดบั เก็บรักษาตวัอยา่งไว้ในแอลกอฮอล์ 70%  
 จ าแนกชนิดสตัว์หน้าดินลงระดบัครอบครัว ยกเว้นในไฟลมั Arthropoda ที่ลงระดบั class เท่านัน้ ผ่านกล้อง 
Stereo Microscopes จากนัน้จ าแนกชนิดโดยใช้เอกสารของศูนย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
อา่วไทยฝ่ังตะวนัออก (2559), Rouse et al. (2001) และ Swennen et al. (2001) เป็นคูม่ือในการจดัจ าแนกสตัว์ทะเล
หน้าดินในระดบัครอบครัว 
2. สารอินทรีย์ในดิน 

เก็บตวัอยา่งดินโดยแบง่มาจากตะกอนดนิท่ีใช้ศกึษาสตัว์หน้าดนิประมาณ 200 กรัม ใสใ่นถงุซิบพลาสติกเก็บ
รักษาไว้ที่อณุหภมูิ -10 °C เพื่อน าไปวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ในดิน ด้วยวิธี Loss on ignition (Robertson, 2011) 
ที่ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รายงานผลเป็นค่า %LOI  
ซึง่หมายถึง ร้อยละของสารอินทรีย์ในตะกอนดิน 
3. การวเิคราะห์ผล 
 วิเคราะห์ดชันีความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ โดยใช้ Shannon-Wiener diversity index และความชุกชุม
ของสตัว์หน้าดินโดยพิจารณาจากความหนาแน่นเป็นตวัต่อตารางเมตร ทดสอบสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนของผล
การศึกษาระหว่างสถานีโดยวิธี One-way ANOVA และระหว่างฤดกูาลโดยวิธี t-test และวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์
ระหวา่งสตัว์ทะเลหน้าดิน และเปอร์เซ็นต์สารอินทรีย์รวมในดิน โดยวิธี Pearson’s product-moment correlation ด้วย
โปรแกรม R Studio (R Core Team, 2017) 
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ผลและอภปิราย 
1. ความหลากหลายของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัจนัทบรีุ 

ตลอดการศึกษาพบสตัว์ทะเลหน้าดิน 5 ไฟลมั ได้แก่ Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda 
และ Sipuncula (ภาพท่ี 1) สตัว์หน้าดินในไฟลมั Annelida พบมากที่สดุทัง้จ านวน (ร้อยละ 69) และชนิด โดยในClass 
Polychaete พบ 14 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว Amphinomidae, Capitellidae, Cossuridae, Glyceridae, 
Magelonidae, Maldanidae, Nephtyidae, Nereidae, Ophelidae, Orbiniidae, Paraonidae, Pilagidae, 
Sternaspidae และ Terebellidae พบสตัว์หน้าดินไฟลมั Mollusca (ร้อยละ 25) มากเป็นล าดบัสอง โดยพบ Mollusca
ใน Class Gastropoda 6 ชนิด ได้แก่ ครอบครัว Cerithiidae, Columbellidae, Epitonium, Muricidae, Potamididae 
และ Ringiculidae อยู่ใน Class Bivalvia 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว Lucinidae และ Tellinidae สตัว์หน้าดินใน
ไฟลมั Sipuncula พบเพียงครอบครัว Aspidosiphonida สตัว์หน้าดินในไฟลมั Arthropoda ทัง้หมดที่พบอยู่ใน Class 
Crustacean และสตัว์หน้าดินในไฟลมั Echinodermata พบเพียง 1 ครอบครัว คือ Ophiuruoidae  
 

 
 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของสตัว์หน้าดิน 
 

 ดชันีความหลากหลายของสตัว์หน้าดินบริเวณนอกฝ่ังปากแม่น า้พงัราด หาดเจ้าหลาว และเกาะเปริด อยู่
ในช่วง1.29-1.70, 0.86-1.62 และ 0.58-1.65 ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) ดชันีความหลากหลายของทัง้สามพืน้ท่ีไมแ่ตกตา่ง
กนัทางสถิติทัง้ระหวา่งพืน้ท่ี (P=0.0885) และฤดกูาล (P=0.052) เมื่อเทียบค่าดชันีความหลากหลายของสตัว์หน้าดิน
ของการศึกษานีก้ับผลการศึกษาของ Warren, 1971 อ้างถึงใน สุเทพ เจือละออง และคณะ(2553) ซึ่งศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าดชันีความหลากหลายของสตัว์หน้าดิน และคุณภาพน า้โดยให้ข้อสรุปไว้ว่า ค่าดชันีความ
หลากหลายของสตัว์หน้าดินที่มีคา่มากกว่า 2 แสดงถึงคณุภาพน า้ที่ดี เหมาะสมต่อการอยู่อาศยัของสิ่งมีชีวิต และค่า
ดชันีความหลากหลายระหว่าง 1-2 แสดงถึงคณุภาพน า้ที่ยู่ในเกณฑ์พอใช้ และค่าดชันีความหลากหลายที่ต ่ากว่า 1 
แสดงถึงคุณภาพน า้ที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีความ
หลากหลายบริเวณนอกฝ่ัง ต าบลพังราด หาดเจ้าหลาว และเกาะเปริด มีค่าเท่ากับ 1.51±0.17, 1.20±0.26 และ 
1.20±0.40 ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นวา่คณุภาพน า้บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัจนัทบรีุอยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 
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ภาพที่ 2 ดชันีความหลากหลายของสตัว์ทะเลหน้าดินบริเวณนอกฝ่ังปากแมน่ า้พงัราด หาดเจ้าหลาวและ เกาะเปริด 

 จงัหวดัจนัทบรีุ ในระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

2. ความชกุชมุของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่  
 จากการศกึษาความชกุชมุของสตัว์หน้าดินในระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ของชายฝ่ัง
ทะเล จงัหวดัจนัทบรีุ พบความชกุชมุของสตัว์หน้าดินในบริเวณนอกฝ่ังปากแมน่ า้พงัราด หาดเจ้าหลาว และเกาะเปริด 
จ านวน 432±200, 252±131 และ 293±107 ตวั/ ตารางเมตร โดยความชกุชมุของสตัว์ทะเลหน้าดินที่ปากแมน่ า้พงัราด
มากกวา่สถานีส ารวจหาดเจ้าหลาวอยา่งมีนยัส าคญั (P=0.014) (ภาพที่ 3) ความชกุชมุของสตัว์หน้าดินหลงัช่วงฤดฝูน
คือ ตัง้แต่เดือนสิงหาคมสงูกว่าก่อนช่วงฤดฝูน (ภาพที่ 5) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบความชุกชุมของสตัว์หน้าดิน
ระหวา่งฤดแูล้ง และฤดฝูน โดยแบ่งช่วงของข้อมลูตามปริมาณน า้ฝน (กรมอตุนุิยมวิทยา, 2559) จึงแบ่งให้ข้อมลูเดือน
มกราคม มีนาคม และธันวาคมอยู่ในฤดูแล้ง ส่วนในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และตลุาคมอยู่ในฤดูฝน พบว่าไม่มี
ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ(P=0.4708) (ภาพท่ี 4) เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่จาก
ทัง้หมด 3 พืน้ที่ พบว่าสตัว์ทะเลหน้าดินกลุม่เด่นที่พบจะอยู่ในไฟลมั Annelida และ Mollusca ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความชุกชุมของสตัว์หน้าดินในไฟลมั Annelida พบว่าครอบครัวที่มีความชุกชุมมากคือ ครอบครัว Capitellidae, 
Paraonidae และ Nereidae โดยมีความหนาแน่น 78, 41 และ 29 ตวั/ ตารางเมตร ตามล าดบั (ภาพที่ 6) สว่นไฟลมั 
Mollusca พบครอบครัว Lucinidae เป็นครอบครัวเด่นมีความหนาแน่น 27 ตัว/ ตารางเมตร (ภาพที่  
7) ครอบครัว Capitellidae ซึ่งเป็นครอบครัวที่พบหนาแน่นมากสุดในบริเวณที่ท าการศึกษา เป็นครอบครัวสตัว์ 
หน้าดินที่กินสารอินทรีย์เป็นอาหาร มกัพบชกุชมุในบริเวณที่มีสารอินทรีย์สงู มีความทนทานอยูไ่ด้ในบริเวณที่มีปริมาณ
ออกซิเจนต ่า นอกจากนัน้ยงัพบได้ในลกัษณะพืน้ท่ีที่หลากหลาย ทัง้ในตะกอนพืน้ทะเลที่เป็นโคลน หรือโคลนปนทราย 
ที่อยูท่ัง้ในเขตน า้ขึน้น า้ลง แนวหญ้าทะเลหรือพืน้ท้องทะเล พบได้ทัง้ในบริเวณน า้กร่อยและน า้เค็ม (ภมูินทร์ นาคพิรุณ, 
2557 และ Rouse et al., 2001) การศกึษาสตัว์ทะเลหน้าดินในพืน้ท่ีอา่วคุ้งกระเบนซึง่เป็นพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัการศึกษา
นีข้องวศิน ยวุนะเตมีย์ และคณะ (2553) และบลัลงัก์ฉัตร ฤทธาภยั (2558) รายงานการพบครอบครัว Capitellidae 
เป็นครอบครัวเดน่เช่นกนั 
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ภาพที่ 3 แผนภมูิกลอ่ง (Box plot) เปรียบเทียบคา่มธัยฐาน         ภาพที่ 4 แผนภมูิกลอ่ง (Box plot) เปรียบเทียบ 

 และช่วงของความชกุชมุสตัว์ทะเลหน้าดินใน 3 พืน้ท่ี                       คา่มธัยฐานและช่วงของความชกุชมุ 
          ระหวา่งฤดกูาล 

 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความชกุชมุของประชาคมสตัว์ทะเลหน้าดินบริเวณปากแมน่ า้พงัราด หาดเจ้าหลาว และ 

 เกาะเปริด จงัหวดัจนัทบรีุ ในระหวา่งเดือนมกราคมถงึเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

 
ภาพที่ 6 ความชกุชมุของสตัว์หน้าดินไฟลมั Annelida ระหวา่งเดือน มกราคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 7 ความชกุชมุของไฟลมั Mollusca ในระหวา่งเดือนมกราคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

3. ร้อยละของสารอินทรีย์ในดิน 
พบวา่ในแตล่ะเดือนมีคา่ร้อยละของสารอินทรีย์ที่แตกตา่งกนัโดยในพืน้ท่ีบริเวณต าบลพงัราด พบร้อยละของ

สารอินทรีย์มากสดุในช่วงเดือนธนัวาคม คือ 0.41±0.04 และน้อยที่สดุจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม คือ 0.28±0.04 และ
ในพืน้ที่บริเวณหาดเจ้าหลาวพบมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม คือ 0.16±0.09 และน้อยที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือน
มกราคมและเดือนธันวาคมซึ่งมีค่าเท่ากัน คือ 0.11±0.01 ส่วนในพืน้ที่บริเวณเกาะเปริดพบมากสุดในช่วงเดือน
ธนัวาคม คือ 0.28±0.01 และน้อยสดุจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม คือ 0.23±0.05 (ภาพที่ 8) ร้อยละของสารอินทรีย์ใน
แต่ละพืน้ที่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยตะกอนดินที่นอกฝ่ังปากแม่น า้พังราดมีร้อยละของ
สารอินทรีย์มากที่สดุ ตามมาด้วยเกาะเปริด และเจ้าหลาว (ภาพที่ 9) เนื่องจากสถานีนอกฝ่ังปากแม่น า้พงัราดอยู่ใกล้
แหล่งที่มาของสารอินทรีย์คือจากแผ่นดินมากที่สดุ ประกอบกับลกัษณะของดินตะกอนบริเวณปากแม่น า้ซึ่งมักมี
ลกัษณะเป็นทรายละเอียดท าให้มีการสะสมของอนภุาคสารอินทรีย์คอ่นข้างสงู (จารุมาศ เมฆสมัพนัธ์, 2548) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ร้อยละของสารอินทรีย์ในดินบริเวณนอกฝ่ังปากแมน่ า้พงัราด หาดเจ้าหลาว และเกาะเปริด จงัหวดัจนัทบรีุ 
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ภาพที่ 9 แผนภมูิกลอ่ง (Box plot) เปรียบเทียบคา่มธัยฐาน และร้อยละของสารอินทรีย์ในดินตะกอนจากนอกฝ่ัง 
 ปากแมน่ า้พงัราด หาดเจ้าหลาวและเกาะเปริด 

 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสตัว์ทะเลหน้าดินกบัปริมาณสารอินทรีย์ในดิน 
 ปริมาณของสตัว์ทะเลหน้าดิน         และร้อยละของสารอินทรีย์ในตะกอนดินมีความสมัพันธ์กนัในเชิงบวก 
(r=0.48) นัน่คือจะพบสตัว์ทะเลหน้าดินชุกชุมในบริเวณที่มีสารอินทรีย์ในตะกอนดินมาก (ภาพที่ 10) ทัง้นีเ้นื่องจาก
สตัว์หน้าดินหลายชนิดเป็นสตัว์ที่กินซากอินทรียวตัถทุี่ปะปนอยูใ่นตะกอนพืน้ทะเล (จิตติมา อายตุตากะ, 2544) ดงันัน้
การมีสารอินทรีย์มากจึงเหมือนเป็นแหลง่อาหารท่ีสามารถเลีย้งตวัหน้าดินได้จ านวนมากนัน่เอง 
 

 
ภาพที่ 10 กราฟแสดงคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณของสตัว์ทะเลหน้าดินกบัร้อยละสารอินทรีย์ในดิน 

 

บทสรุป 
 จากการศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝ่ังจันทบุรี 
บริเวณนอกฝ่ังปากแมน่ า้พงัราด หาดเจ้าหลาว และบริเวณเกาะเปริด ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2560 พบสตัว์ทะเลหน้าดินทัง้หมด 5 ไฟลมั ได้แก่ Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda และ 
Sipuncula โดยคิดเป็นร้อยละ 69, 25, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั สตัว์หน้าดินในไฟลมั Annelida ที่พบมากที่สดุ คือ 
ครอบครัว Capitellidae (78 ตวั/ ตารางเมตร) สตัว์หน้าดินในไฟลมั Mollusca ที่มากที่สดุ คือ ครอบครัว Lucinidae 
ทัง้สองครอบครัวนีพ้บได้ทั่วไปในบริเวณปากแม่น า้รวมทัง้บริเวณที่เป็นทรายหรือโคลน และบริเวณที่มีสารอาหาร
ค่อนข้างสูง พบสตัว์ทะเลหน้าดินชุกชุมในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง (P=0.4708) ความชุกชุมของสตัว์หน้าดินใน
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บริเวณนอกฝ่ังปากแม่น า้พงัราด หาดเจ้าหลาว และเกาะเปริด มีค่าเท่ากบั 432±200, 252±131 และ 293±107 ตวั/ 
ตารางเมตร ตามล าดบั โดยความชุกชุมของสตัว์ทะเลหน้าดินที่ปากแม่น า้พงัราดมากกว่าสถานีส ารวจหาดเจ้าหลาว
อยา่งมีนยัส าคญั (P=0.014) 

ผลการศกึษาครัง้นีพ้บวา่คา่เฉลีย่ของดชันีความหลากหลายบริเวณนอกฝ่ัง ต าบลพงัราด หาดเจ้าหลาว และ
เกาะเปริด มีค่าเท่ากับ 1.51±0.17, 1.20±0.26 และ 1.20±0.40 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพน า้บริเวณ
ชายฝ่ังจงัหวดัจนัทบรีุอยูใ่นระดบัพอใช้ ความหลากหลายของสตัว์หน้าดินในแตล่ะพืน้ท่ี (P=0.0885) และฤดกูาล (P=
0.052) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนัน้พบว่าร้อยละของสารอินทรีย์ในดินบริเวณปากแม่น า้พังราดมากกว่า
บริเวณหาดเจ้าหลาว และเกาะเปริด (P<0.05) ความชกุชมุของสตัว์ทะเลหน้าดินมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัร้อยละของ
สารอินทรีย์ในดิน (r=0.48) 
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การจ าแนกชนิดแมงกะพรุนกล่องท่ีพบในน่านน า้ไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล 
Molecular identification of box jellyfish in Thai waters 
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บทคดัย่อ 
แมงกะพรุนกลอ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีพิษร้ายแรง โดยพบได้ประมาณ 50 สปีชีส์ทัว่โลก ในประเทศไทย

จากการส ารวจและวิจยัโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังพบจ าแนกชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งจากลกัษณะทาง
สณัฐานวิทยาได้ทัง้หมด 10 ชนิด การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อจ าแนกชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งโดยเทคนิคทาง  
ชีวโมเลกุลและเพื่อสนับสนุนผลที่ได้จาการศึกษาทางสณัฐานวิทยา ในการศึกษานีไ้ด้มีการแสดงวิวฒันาการของ
แมงกะพรุนกลอ่งโดยใช้ยีน 16S และ 18S rRNA และยีน COI โดยท าการศึกษาล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 
18S rRNA และยีน COI ของตวัอย่างแมงกะพรุนกลอ่งที่พบในน่านน า้ไทย 50 ตวัอย่าง ซึ่งจ าแนกเป็น 9 ชนิด จาก 5 
วงศ์ จากผลการศกึษาพบวา่สามารถจ าแนกชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งได้โดยใช้ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA 
ซึง่ได้ผลสอดคล้องกบัการจ าแนกชนิดทางสณัฐานวิทยา การจ าแนกชนิดแมงกะพรุนกลอ่งโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
สามารถท าได้อยา่งรวดเร็วและแม่นย า ท าให้ทราบชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งได้โดยไมต้่องมีตวัอยา่งที่สมบรูณ์ 
 

ค าส าคัญ :  แมงกะพรุนกลอ่ง, การจ าแนกโดยเทคนิคทางชีวโมเลกลุ, แผนภมูิความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรม 
 

Abstract 
Box jellyfish is an extremely potent venom producing marine organism. Approximately 50 species 

have been found worldwide. In Thailand, according to Department of Marine and Coastal Resources study 
and survey, 10 species of box jellyfish are identified based on characteristic morphologies. The study aims 
to differentiate species of box jellyfish using molecular technique and to support the morphological study. 
This study we present a cubozoan phylogeny based on 16S and 18S ribosomal genes and COI gene. The 
16S, 18S and COI gene sequences were analysed from 50 samples of nine species from five families of 
box jellyfish collected from different parts of Thailand. Our results show a success for species identification 
of box jellyfish using 16S rRNA sequence, which revealed congruence between molecular and 
morphological identification. Therefore, it could be concluded that species identification of box jellyfish by 
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the use of molecular techniques is quick and accurate. Moreover, it could be performed without having a 
complete sample. 

 

Keywords : box jellyfish, molecular identification, phylogenetic tree  
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บทน า 
 แมงกะพรุนกล่อง (box jellyfish) เป็นแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายแรง จัดอยู่ในชัน้คูโบซัว (Cubozoa) มี
ลกัษณะเฉพาะคือ รูปร่างเป็นกลอ่งสีเ่หลีย่ม มีหนวดยื่นออกจากมมุทัง้ 4 ด้าน มีกลุม่ของตา (rhopalia) อยู่แต่ละด้าน
ของร่ม มีฐานหนวด (pedalia) และบางชนิดอาจมีหรือไม่มีถงุกระเพาะอาหาร (gastric saccule) (Gershwin, 2005) 
จากการศึกษาทางสณัฐานวิทยาสามารถแบ่งแมงกะพรุนกล่องได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ที่มีหนวดหลายเส้น (multi-
tentacle box jellyfish) ซึ่งแมงกะพรุนกลอ่งกลุ่มนีจ้ะมีหนวดหลายเส้นในแต่ละมมุ ส่วนใหญ่มีถงุกระเพาะอาหาร 
(gastric saccule) และกลุม่ที่มีหนวดเส้นเดียว (single-tentacle box jellyfish) ลกัษณะเด่นของแมงกะพรุนกลอ่งใน
กลุ่มนีค้ือ หนวดแต่ละเส้นไม่มีการแตกแขนง ส่วนใหญ่ไม่มีถุงกระเพราะอาหาร (gastric saccule) (พจมาน  
ศิริอาริยาภรณ์, 2553) จากการส ารวจและรวบรวมตวัอย่างแมงกะพรุนพิษโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2559 ครอบคลมุพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลใน 21 จงัหวดัของประเทศไทย พบแมงกะพรุนกลอ่งทัง้หมด 
10 ชนิด โดยจ าแนกชนิดเบือ้งต้นจากลกัษณะทางสณัฐานวิทยา (ดงัภาพที่ 1) การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อจ าแนก
ชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกลุ โดยการศึกษาล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 18S rRNA 
ซึ่งเป็นยีนอนรัุกษ์สงู (conserved gene) เพื่อแยกความแตกต่างในการจดัหมวดหมู่ระดบัสงู เช่น วงศ์ และสกุล และ
ยีน COI ที่มีความแตกต่างระหว่างสปีชีส์สงู สามารถใช้ในการจ าแนกสปีชีส์ของสตัว์ได้ ซึ่งในงานวิจยัก่อนหน้านีโ้ดย 
Sucharitakul et al. (2017) ได้ใช้ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA 18S rRNA และ COI ในการจ าแนก
แมงกะพรุนกล่องชนิดใหม่ Chironex indrasaksajiae การจ าแนกชนิดโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลจะช่วยสนบัสนุน
ข้อมลูการจ าแนกชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งจากการศกึษาทางสณัฐานวิทยารวมถึงข้อมลูที่ได้สามารถน ามาวิเคราะห์
ถึงสายสมัพนัธ์ทางวิวฒันาการ และรูปแบบการแพร่กระจายของแมงกะพรุนกลอ่งในนา่นน า้ประเทศไทย 
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ภาพที่ 1 ตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งที่พบในประเทศไทยระหวา่งปี 2552-2559 (1) Morbakka sp.A  
 (2) Morbakka sp.B (3) Morbakka sp.C (4) Chironex sp.A (5) Chironex indrasaksajiae  
 (6) Chironex sp.C (7) Meterona sp. (8) Chiropsoides buitendijki (9) Copula cf. sivickisi  
 และ (10) Tripedalia cystophora (สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 
 2558) 
 

วิธีการ 
1. การเก็บตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่ง 

การศกึษานีใ้ช้ตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งที่ได้จากการส ารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตวัอย่าง
ที่ได้รับจากชาวประมงและผู้ประกอบการรีสอร์ท จ านวน 50 ตวัอย่าง ดงัแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งตวัอย่างมาจากพืน้ที่
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยตัวอย่างที่จับได้จะถูกตดัชิน้เนือ้บริเวณหนวด และเก็บรักษาใน
แอลกอฮอล์ 95-99% ที่อณุหภมูิ 4-8 องศาเซลเซียส 
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ตารางที่ 1 รายละเอยีดตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งที่ใช้ในการศกึษานี ้
วงศ์ ชนิดของแมงกะพรุนกล่อง จ านวน (n) 

แมงกะพรุนกล่องกลุ่มที่มหีนวดหลายเส้น (Multi-tentacle box jellyfish) 
Chirodropidae Chironex indrasaksajiae 22 

 Chironex sp.A (อนัดามนั) 2 
 Chironex sp.C 7 

Chiropsellidae Meterona sp. 6 
Chiropsalmidae Chiropsoides buitendijki 2 

แมงกะพรุนกล่องกลุ่มที่มหีนวดเส้นเดียว (Single-tentacle box jellyfish) 
Carukiidae Morbakka sp.A 3 

 Morbakka sp.B 4 
 Morbakka sp.C 2 

Tripedaliidae Copula cf. sivickisi 2 
  50 

 
ภาพที่ 2 แหลง่ที่มาของตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งที่ใช้ในการศกึษานี ้
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2. การสกดัดเีอ็นเอ 
ดีเอ็นเอถกูสกดัจากตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งโดยใช้ชดุสกดัดีเอ็นเอจากเนือ้เยื่อสตัว์ QIAamp DNA Mini Kit 

(Qiagen, Germany) โดยเร่ิมจากการแบง่ชิน้เนือ้ประมาณ 25 ไมโครกรัม ซึง่ก่อนที่จะเร่ิมสกดัท าการก าจดัแอลกอฮอล์
ในตวัอย่างออกไปก่อนโดยน าตวัอย่างที่ถูกแบ่งมาใส่หลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ขนาด 1.5 มิลลิลิตร จากนัน้เติมน า้ 
(molecular biology grade water) ปริมาณ 1,000 ไมโครลิตร พลิกหลอดไปมาจนกระทัง่ชิน้สว่นตวัอย่างตกลงมา
บริเวณก้นหลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ ป่ันเหวี่ยง 8,000 รอบ/ นาที 1 นาที ดูดสารละลายทิง้ และบดให้ละเอียดด้วย 
plastic pestle พร้อมกบั lysis buffer จากชุดสกดัส าเร็จรูป QIAamp DNA Mini Kit ภายใต้ความเย็น และเข้าสู่
ขัน้ตอนตามชดุสกดัตอ่ไป 
 

3. การเพิม่ปริมาณดีเอ็นเอด้วยวธีิปฏิกิริยาลกูโซพ่อลเิมอร์เรส (Polymerase chain reaction; PCR) 
ท าการเพิ่มปริมาณชิน้ส่วนดีเอ็นเอของยีน 16S rRNA ด้วยไพรเมอร์ P16sf (5’ AAGGGCCGCGGTAA- 

CTCTG 3’) และ S16sr (5’ ACCCTGTTATCCCCGTGGT 3’) (Sucharitakul et al., 2017) ยีน 18S rRNA ด้วย 
ไพรเมอร์ 18SAf (5’ CCGAATTCGTCGACAACCTGGTTGATCCTGCCAGT 3’) และ int6 (5’  GAATTACCGCG-
GCTGCTG 3’) (Medlin et al., 1988) และยีน COI ด้วยไพรเมอร์ jgHCO2198 (5’ TANACYTCNGGRTGNCCRAA-
RAAYCA 3’) และ jgLCO1490 (5’ TNTCNACNAAYCAYAARGAYATTGG 3’) (Geller et al., 2013) โดยปฏิกิริยา
ลกูโซ่พอลิเมอร์เรสซึ่งประกอบด้วยดีเอ็นเอต้นแบบ 1 ไมโครลิตร (25 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร) 10X reaction buffer 
ปริมาตร 5 ไมโครลติร 10 pmol ไพร์เมอร์ ปริมาตร 1 ไมโครลิตร 2.5mM dNTP ปริมาตร 4 ไมโครลิตร 25 mM MgCl2 
ปริมาตร 4 ไมโครลิตร Taq DNA polymerase (5 ยนูิตต่อไมโครลิตร) ปริมาตร 0.2 ไมโครลิตร ปริมาตรสดุท้าย 50 
ไมโครลติร โดยยีน 16S และ 18S rRNA ขัน้ตอนประกอบด้วย pre-denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส 5 นาที จ านวน 
1 รอบ denaturation 95 องศาเซลเซียส 30 วินาที annealing ที่ 64 องศาเซลเซียส 30 วินาที extension ที่ 72  
องศาเซลเซียส 1 นาที เป็นจ านวน 35 รอบ final extension 72 องศาเซลเซียส 5 นาที สว่นในยีน COI ขัน้ตอน
ประกอบด้วย pre-denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส 5 นาที จ านวน 1 รอบ denaturation 95 องศาเซลเซียส 30 
วินาที annealing ที่ 50 องศาเซลเซียส 30 วินาที extension ที่ 72 องศาเซลเซียส 1 นาที เป็นจ านวน 35 รอบ  
final extension 72 องศาเซลเซียส 5 นาที หลงัจากนัน้น าผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ไปตรวจสอบด้วยวิธี agarose gel 
electrophoresis และบนัทกึภาพด้วยเคร่ือง gel documentation  
 

4. วิเคราะห์ล าดบันิวคลโีอไทด์ 
 น าผลิตภณัฑ์พีซีอาร์มาท าให้บริสทุธ์ิโดยใช้ชุดท าความสะอาดผลผลิตพีซีอาร์ QIAquick PCR Purification 
Kit (Qiagen, Germany) และส่งวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ที่บริษัท Macrogen (Korea) และบริษัท ยูทู ไบโอ 
(ประเทศไทย) จากนัน้น าข้อมลูล าดบันิวคลีโอไทด์ของตวัอย่างแมงกะพรุนกลอ่งที่ได้เทียบกบัข้อมลูในฐานข้อมลูของ 
National Center for Biotechnology Information (NCBI) โดยใช้โปรแกรม Basic Local Alignment Search Tool 
(BLAST) และน าข้อมูลพันธุกรรมที่ได้ไปสร้างแผนภูมิวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) ด้วยโปรแกรม MEGA7 
(Kumar et al., 2016) โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี maximum likelihood และใช้แบบจ าลองวิวฒันาการของ 
Tamura 3-parameter ซึง่ประเมินความเช่ือมัน่ของการจดักลุม่ด้วยคา่ bootstrap จ านวน 1,000 ครัง้ 
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ผลและอภปิราย 
1. การวเิคราะห์ล าดบันิวคลโีอไทด์ 

Sucharitakul et al.  (2017)  ค้นพบแมงกะพรุนกล่องสปี ชี ส์ใหม่ในน่านน า้ประเทศไทย Chironex 
indrasaksajiae โดยการศึกษาสณัฐานวิทยา และจ าแนกชนิดโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 18S rRNA และยีน COI ในการศึกษานีจ้ึงเลือกใช้ยีน 3 ตวันีม้าใช้วิเคราะห์
เปรียบเทียบความเหมือนตา่งของล าดบันิวคลโีอไทด์ เพื่อจ าแนกชนิด ศึกษาสายสมัพนัธ์ทางวิวฒันาการ และรูปแบบ
การแพร่กระจายของแมงกะพรุนกลอ่งที่พบในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 18S 
rRNA และยีน COI ของตวัอย่างแมงกะพรุนกลอ่งทัง้ 9 ชนิด จาก 5 วงศ์ สามารถวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 
16S และ 18S rRNA ได้ในทกุตวัอย่าง หากแต่ว่ายีน COI สามารถวิเคราะห์หาล าดบันิวคลีโอไทด์ได้เฉพาะบาง
ตวัอย่าง คือ Chironex indrasaksajiae, Chironex sp.A, Chironex sp.C, Morbakka sp.A, Morbakka sp.B, 
Morbakka sp.C และ Meterona sp.ซึ่งตวัอย่างที่ไม่สามารถวิเคราะห์หาล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน COI ได้ อาจจะ
เนื่องมาจากล าดบันิวคลโีอไทด์ที่เปลีย่นแปลงไป ท าให้ไมส่ามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ที่ใช้ได้ หรืออาจจะ
เกิดจากคณุภาพของตวัอยา่งที่แตกตา่งกนั 
2. การวเิคราะห์ความเหมือนของล าดบันิวคลโีอไทด์กบัฐานข้อมลู ระหวา่งตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งชนิดเดียวกนัและ
ระหวา่งตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งแตล่ะชนดิ 
 ผลการวิเคราะห์ความเหมือนของล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 18S rRNA ของตวัอย่างแมงกะพรุน
กลอ่งทัง้ 9 ชนิด จาก 5 วงศ์ และยีน COI ของตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่ง 7 ชนิด จาก 3 วงศ์กบัฐานข้อมลูใน NCBI โดย
ใช้โปรแกรม BLAST เพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ความเหมือน (% similarity) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าล าดับ 
นิวคลโีอไทด์ของแมงกะพรุนชนิดเดียวกนัโดยการจ าแนกทางสณัฐานวิทยามีความต่างกนัไม่มากคือ แตกต่างไม่เกิน  
0.30% เมื่อเปรียบเทียบข้อมลูความเหมือนของล าดบันิวคลโีอไทด์ของ 3 ยีน พบว่าล าดบันิวคลีโอไทด์ในยีน COI และ 
16S rRNA ของแมงกะพรุนกลอ่งที่พบในประเทศไทยมีความแตกตา่งจากแมงกะพรุนกลอ่งที่อยู่ในฐานข้อมลูมากกว่า
ล าดบันิวคลโีอไทด์ในยีน 18S rRNA เนื่องจากแตล่ะยีนมีอตัราวิวฒันาการ (evolution rate) ที่แตกตา่งกนั 
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ความเหมือนของล าดบันิวคลโีอไทด์ของยีน 16S rRNA 18S rRNA และ COI ของตวัอยา่งแมงกะพรุนกลอ่งทัง้ 9 ชนิด จาก 5 วงศ์ที่พบในประเทศไทยกบั 
    แมงกะพรุนกลอ่งที่มใีนฐานข้อมลู (*แมงกะพรุนกลอ่งชนิด Morbakka sp.จากฐานข้อมลู NCBI)

วงศ์ ชนิดแมงกะพรุนกล่อง 

ชนิด 

16S 18S COI 

Accession number 
% 

identity 
Accession 
number 

% 
identity 

Accession 
number 

% 
identity 

Chirodropidae 

Chironex sp.A                                                               
(intra-group similarity 100%) 

Chironex fleckeri GQ849103 87 GQ849075 99 FJ665181 83 

Chironex yamaguchii AGCO592(private) 85 GQ849076 99 FJ665182 84 

Chironex indrasaksajiae KX090147 92 KU097000 100 KT223648 86 

Chironex indrasaksajiae                                         
(intra-group similarity 99.75 - 100%) 

Chironex fleckeri GQ849103 86 GQ849075 99 FJ665181 83 

Chironex yamaguchii AGCO592(private) 86 GQ849076 99 FJ665182 85 

Chironex indrasaksajiae KX090147 100 KU097000 100 KT223648 99 

Chironex sp.C                                                               
(intra-group similarity 100%) 

 

Chironex fleckeri GQ849103 84 GQ849075 100 FJ665181 83 

Chironex yamaguchii AGCO592(private) 88 GQ849076 99 FJ665182 85 

Chironex indrasaksajiae KX090147 84 KU097000 99 KT223648 85 

Chiropsellidae Meterona sp. (intra-group similarity 99.70 - 100%) Chirodropida sp. - - LC033480 100 - - 

Chiropsalmidae Chiropsoides buitendijki (intra-group similarity 100%) Chiropsoides buitendijki KY980652 99 KJ135023 99 - - 

Carukiidae 

Morbakka sp.A (intra-group similarity 100%) Morbakka virulenta GQ849121 96 GQ849083 100 JN202983* 84 

Morbakka sp.B (intra-group similarity 100%) Morbakka virulenta GQ849121 81 GQ849083 99 
JN202983* 

 94 

Morbakka sp.C (intra-group similarity 100%) Morbakka virulenta GQ849121 80 GQ849083 99 JN202983* 94 

Tripedaliidae Copula cf. sivickisi (intra-group similarity 100%) Copula sivickisi GQ849113 78 GQ849087 99 - - 
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3. การวเิคราะห์หาสายสมัพนัธ์ทางวิวฒันาการ 
  การวิเคราะห์แผนภมูิทางวิวฒันาการจากล าดบันิวคลีโอไทด์ยีน 16S rRNA จากตวัอย่างแมงกะพรุนกลอ่ง
ทัง้หมดที่ท าการศกึษา โดยเพิ่มข้อมลูแมงกะพรุนกลอ่งจากฐานข้อมลูใน NCBI คือ Morbakka virulenta (accession 
number: GQ849121)  Copula sivickisi (accession number: GQ849113)  Chironex fleckeri (accession 
number: GQ849103) และ Chironex indrasaksajii (accession number: KX090147) และแมงกะพรุนกลอ่งชนิด 
Chironex yamaguchii (AGC0592) ซึ่งได้ข้อมลูสะสมสว่นบคุคล โดยใช้เรือรบโปรตเุกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด 
Physalia utriculus (accession number: AY512511) เป็น outgroup พบว่าตวัอย่างแมงกะพรุนกล่องที่ศึกษา
สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่ม Chirodropidae, Chiropsellidae, Chiropsalmidae, Carukiidae และ 
Tripedaliidae (ภาพที่ 3) ซึ่งภายในกลุม่สามารถแยกชนิดของแมงกะพรุนกล่องได้และมีค่า bootstrap ที่สงูในการ
สนบัสนนุการแบง่กลุม่ทัง้ 5 กลุม่ คือ 97, 99, 99, 98 และ 94 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์แผนภมูิทางวิวฒันาการของยีน 18S rRNA จากการสร้าง phylogenetic tree จากตวัอย่าง
แมงกะพรุนกลอ่งทัง้หมดที่ท าการศกึษา โดยเพิ่มข้อมลูแมงกะพรุนกลอ่งจากฐานข้อมลูใน NCBI คือแมงกะพรุนกลอ่ง
ชนิด Morbakka virulenta (accession number: GQ849083) Copula sivickisi (accession number: GQ849087) 
Chironex fleckeri (accession number: GQ849075) Chironex yamaguchii (accession number: GQ849076 ) 
และ Chironex indrasaksajii (accession number: KU097000) โดยใช้เรือรบโปรตเุกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด 
Physalia utriculus (accession number: AF358066) เป็น outgroup พบว่าตวัอย่างแมงกะพรุนกล่องที่ศึกษา
สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม Carukiidae, Chirodropidae, Chiropsalmidae, Chiropsellidae และ 
Tripedaliidae (ภาพที่ 4) แต่พบว่าภายในบางกลุ่มยังไม่สามารถแยกชนิดของแมงกะพรุนกล่องได้ คือในกลุ่ม 
Carukiidae ที่พบวา่ไมส่ามารถแยกชนิด Morbakka sp.B และ Morbakka sp.C ออกจากกนัได้ สบืเนื่องมาจากล าดบั
นิวคลโีอไทด์ที่คล้ายคลงึกนั เช่นเดียวกบัในกลุม่ของ Chirodropidae ที่ไม่สามารถแยกชนิด Chironex indrasaksajii 
และ Chironex sp. A (อนัดามนั) ออกจากกนัได้ อีกทัง้ยงัพบว่าแมงกะพรุนกลอ่งชนิด Chironex sp.C ยงัมีสาย
สมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัแมงกะพรุนกลอ่งชนิด Chironex fleckeri (accession number: GQ849075) 
 การวิเคราะห์แผนภูมิทางวิวัฒนาการจากล าดับนิวคลีโอไทด์ยีน COI จากตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องที่
ท าการศึกษาจ านวน 7 ชนิด จาก 3 วงศ์ โดยเพิ่มข้อมลูแมงกะพรุนกลอ่งจากฐานข้อมลูใน NCBI คือ Morbakka sp. 
(accession number: JN202983) Chironex fleckeri (accession number: FJ665181) Chironex indrasaksajiae 
(accession number: KT223648) และ Chironex yamaguchii (FJ665182) โดยใช้เรือรบโปรตุเกส ในวงศ์ 
Physaliidae ชนิด Physalia sp. (accession number: FJ916988) เป็น outgroup พบวา่ตวัอย่างแมงกะพรุนกลอ่งที่
ศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุม่คือ กลุม่ Chirodropidae, Chiropsellidae และ Carukiidae (ภาพที่ 5) ซึ่งภายใน
กลุม่สามารถแยกชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งได้ และมีค่า bootstrap ที่สงูในการสนบัสนุนการแบ่งกลุ่มทัง้ 3 กลุม่คือ 
97, 100 และ 100 ตามล าดบั 
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ภาพที่ 3 แผนภูมิความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของแมงกะพรุนกลอ่งที่ศึกษาโดยสร้างจากล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 
 16S rRNA ซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธี maximum likelihood และใช้แบบจ าลองวิวฒันาการของ Tamura 3-
 parameterโดยใช้เรือรบโปรตเุกส ในวงศ์ Physaliidae  ชนิด Physalia utriculus (accession number:   
              AY512511) เป็น outgroup  
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ภาพที่ 4 แผนภูมิความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของแมงกะพรุนกลอ่งที่ศึกษาโดยสร้างจากล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 
 18s rRNA ซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธี maximum likelihood และใช้แบบจ าลองวิวฒันาการของTamura 3-
 parameter โดยใช้เรือรบโปรตเุกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด Physalia utriculus (accession number:  
              AF358066) เป็น outgroup  
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ภาพที่ 5 แผนภูมิความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของแมงกะพรุนกลอ่งที่ศึกษาโดยสร้างจากล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 

COI ซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธี maximum likelihood และใช้แบบจ าลองวิวฒันาการของTamura 3-parameter 
โดยใช้เรือรบโปรตุเกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด Physalia sp. (accession number:FJ916988) เป็น 
outgroup 

บทสรุป 
 ผลการศึกษาพบว่าการใช้ข้อมูลทางพนัธุกรรมของยีน COI และ 16S rRNA สามารถจ าแนกชนิดของ
แมงกะพรุนกลอ่งได้ แตเ่นื่องจากมีข้อจ ากดัในการเพิ่มจ านวนนิวคลโีอไทด์โดยปฏิกิริยาลกูโซพ่อลเิมอร์เรสของยีน COI 
ในหลายตวัอย่าง ซึ่งจากการเปรียบเทียบข้อมูลการวิเคราะห์หาสายสมัพนัธ์ทางวิวฒันาการพบว่ายีน 16S rRNA 
สามารถจ าแนกชนิดของแมงกะพรุนกลอ่งได้ใกล้เคียงกบัยีน COI โดยสามารถจ าแนกชนิดของแมงกะพรุนได้เป็น 9 
ชนิด จาก 5 วงศ์ซึ่งสอดคล้องกบัการจ าแนกชนิดของแมงกะพรุนกล่องทางสณัฐานวิทยา สว่นยีน 18S rRNA นัน้
สามารถการจ าแนกแมงกะพรุนกลอ่งระดบัวงศ์ได้ แต่ไม่สามารถจ าแนกในระดบัสปีชีส์ได้ เพราะยีน 18S rRNA มี
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมไมม่ากพอ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผลงานวิจยันีไ้ด้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากส านกังานประสานงานโครงการวิจยัการพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยโครงการวิจยันีส้ าเร็จลลุว่งเป็นอยา่งดี ผู้วิจยัขอขอบคณุ 
กลุ่มชาวประมง ผู้ประกอบการรีสอร์ท รวมทัง้ศูนย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากร  
ทางทะเลและชายฝ่ังทัง้ 5 ศนูย์วิจยั ในการสนบัสนนุตวัอย่างแมงกะพรุนกลอ่ง และข้อมลูที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย ส านกังานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม 
โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทัง้เพื่อน ๆ พี ่ๆ ภาควิชาพนัธุศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ให้ค าปรึกษาใน
การศกึษาทดลอง รวมทัง้เอือ้เฟือ้สถานท่ีในการศกึษาครัง้นี ้
เอกสารอ้างอิง 
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ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม 
และเพชรบุรี 

Diversity and distribution of jellyfish along the coast of Chachoengsao, Samut Songkhram  
and Phetchaburi Province 

 

ลลติา กลัน่พิมาย1,*, ณรงค์ฤทธ์ิ เลศิเกษตรวิทยา1, ณปภชั เหลอืงขมิน้1 และ ไพรินทร์ เพ็ญประไพ2 
Lalita Klanphimai1,*, Narongrit Lertkasetvittaya1, Napaphach Luangkhamin1 and Phairin Phenpraphai2 

1ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน สถาบนัวิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน 
2ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ) กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล  

 

บทคดัย่อ 
ส ารวจชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และเพชรบรีุ 

โดยเก็บตวัอย่างจ านวน 5 สถานี เป็นประจ าทุกเดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ด้วย
เคร่ืองมืออวนลอยกุ้งสามชัน้ และสวิงตกัแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนทัง้หมด 3 ชัน้ 7 วงศ์ 9 ชนิด โดยเป็นแมงกะพรุน
ชัน้ Hydrozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด คือ Zygocanna sp. แมงกะพรุนชัน้ Scyphozoa 5 วงศ์ 7 ชนิด ได้แก่ Acromitus 
flagellatus, Catostylus townsendi, Chrysaora sp., Lobonemoides robustus, Phyllorhiza punctata, Rhopilema 
hispidum และ Versuriga anadyomene และแมงกะพรุนชัน้ Cubozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด คือ Morbakka sp. 
แมงกะพรุนที่พบได้ทกุสถานี ได้แก่ Phyllorhiza punctata พบแมงกะพรุนที่มีพิษและอาจก่อให้เกิดอนัตราย จ านวน  
2 ชนิด คือ Morbakka sp. และ Chrysaora sp. ส ารวจพบที่สถานีหาดชะอ า และหาดหน้าคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดแนวชายฝ่ัง และเคยมีรายงานผู้ ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนทัง้หมด 
101 ราย ในปี 2559  
 

ค าส าคัญ :  แมงกะพรุน, ชนิดและการแพร่กระจาย, จงัหวดัฉะเชิงเทรา, จงัหวดัสมทุรสงคราม, จงัหวดัเพชรบรีุ 
 

Abstract 
 Diversity and distribution of Jellyfish along the coast of Chachoengsao, Samut Songkhram and 
Phetchaburi Provinces were monthly studied at 5 stations during April 2016 to August 2017 by trammel 
and dip nets. The results showed 9 species belong to 7 families from 3 classes, consist of 1 species from 
1 family in Class Hydrozoa (Zygocanna sp.), 7 species from 5 families in Class Scyphozoa (Acromitus 
flagellatus, Catostylus townsendi, Chrysaora sp., Lobonemoides robustus, Phyllorhiza punctata, 
Rhopilema hispidum and Versuriga anadyomene) and 1 species from 1 family in Class Cubozoa 
(Morbakka sp.). The results reveal that Phyllorhiza punctata was commonly found from all stations. 
Meanwhile, Morbakka sp. and Chrysaora sp. were found as the venomous jellyfish from Cha Am beach 
and Naresuan Police Academy Camp stations, Phetchaburi Province, where the recreational and tourism 
activities occur almost along the coast. Moreover, 101 mild injury cases from jellyfish were reported from 
this area in 2016. 
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บทน า 
แมงกะพรุนเป็นสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงั อยู่ในไฟลมัไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) เป็นแพลงก์ตอนสตัว์ 

ขนาดใหญ่ มีรูปร่างเหมือนระฆงั ร่ม กระบอก หรือจาน ฯลฯ ในวงชีวิตแบง่ออกได้ 2 ช่วง คือ ช่วงที่มีรูปร่างแบบ polyp 
form และช่วงที่มีรูปร่างแบบ medusa form ลกัษณะเป็นวุ้นใส ประกอบด้วย อวยัวะรับความรู้สึก ระบบทางเดิน
อาหาร และระบบสืบพนัธุ์  แมงกะพรุนทุกชนิดมีเข็มพิษ (nematocyst) อยู่ที่หนวดหรือผิวนอกของร่ม (exumbrella) 
เข็มพิษอาจมีพิษรุนแรงท าให้เหยื่อชาหรือตาย แมงกะพรุนใช้หนวดจับอาหารเข้าปาก บางชนิดรอบปากอาจมีหนวด 
(oral arms) ช่วยในการกินอาหารด้วย แมงกะพรุนสว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นทะเล ที่พบในน า้จืดมีน้อยมาก (ลดัดา, 2543) 
และปัจจบุนัแมงกะพรุนท่ีมีพิษถกูพบโดยบงัเอิญมากขึน้ในบริเวณพืน้ท่ีปากแมน่ า้และชายฝ่ังทะเล ซึง่อาจเป็นอนัตราย
ตอ่ความปลอดภยัและชีวิต ถึงแม้วา่จะไมเ่คยพบรายงานการเสยีชีวิตจากแมงกะพรุนท่ีมีพิษบริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังจงัหวดั
ฉะเชิงเทราถึงจังหวดัเพชรบุรี แต่เนื่องจากองค์ความรู้เก่ียวกับชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนยงัมีน้อย 
การศึกษาในครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึงชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สมทุรสงคราม และเพชรบรีุ อนัจะน าไปสูแ่นวทางการศกึษาวิจยัเพิ่มเติมหรือการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังและการทอ่งเที่ยวตอ่ไป 
 

วิธีการ  
 1. พืน้ที่ศึกษาและระยะเวลาที่ท าการศึกษา ส ารวจและรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุนบริเวณพืน้ที่ชายฝ่ัง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถึงจงัหวดัเพชรบรีุ เป็นประจ าทกุเดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 เป็น
ระยะเวลา 17 เดือน จ านวนทัง้สิน้ 5 สถานี ได้แก่ สถานีปากแม่น า้บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา, สถานีชายฝ่ังทะเล
คลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม, สถานีหาดชะอ า, สถานีหาดเจ้าส าราญ และสถานีหาดหน้าค่ายนเรศวร จังหวดั
เพชรบรีุ (ภาพที่ 1 และตารางที่ 1)  

2. การเก็บรวบรวมตวัอยา่งแมงกะพรุน รวบรวมตวัอยา่ง 2 วิธี คือ 1) การวางอวนลอยกุ้ งสามชัน้ ใช้อวนที่มี
ขนาดตาอวนชัน้นอก 14 เซนติเมตร ตาอวนชัน้ใน 4.2 เซนติเมตร ความยาว 400 เมตร โดยวางอวนห่างจากชายฝ่ัง
ประมาณ 1-1.5 กิโลเมตร ท าแนวเฉียงกบักระแสน า้ขณะน า้ขึน้ ให้ขอบลา่งของอวนอยู่ระดบัพืน้ ระยะเวลา 30 นาที 
จ านวน 2 ซ า้ 2) ใช้สวิงตักแมงกะพรุนที่มองเห็นขณะที่วิ่งเรือส ารวจ พร้อมทัง้ตรวจวดัปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่างของน า้ ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ และอุณหภูมิน า้  น าตัวอย่าง
แมงกะพรุนท่ีได้จากการเก็บรวบรวมตวัอยา่งทัง้สองวิธีมาถ่ายรูปในสภาพธรรมชาติ จดบนัทึกลกัษณะสณัฐาน และสี
ตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบในการจ าแนกชนิดทางอนกุรมวิธาน คงสภาพตวัอย่างโดยใช้ฟอร์มาลิน 10% 
ประมาณ 7-10 วนั จากนัน้น าตวัอยา่งเก็บรักษาในฟอร์มาลนิ 5% และน ามาจ าแนกชนิดในห้องปฏิบตัิการ โดยใช้คู่มือ
จ าแนกชนิดตวัอยา่งแมงกะพรุนของลดัดา (2543), Garon 1999, Gershwin (2005) และ Gershwin (2010) 
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ตารางที่ 1 สถานีส ารวจชนดิและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และ
เพชรบรีุ ระหวา่งเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสงิหาคม 2560 

รหัสสถานี ชื่อสถานี ที่ตัง้ของสถานี 
พิกัดทางภมิูศาสตร์ 

ละติจูด ลองจิจูด 
JF1 ปากแมน่ า้บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 13.435384 100.922904 
JF2 ชายฝ่ังทะเลคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม 13.297491 99.988657 
JF3 หาดเจ้าส าราญ จงัหวดัเพชรบรีุ 13.001022 100.075450 
JF4 หาดชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 12.809220 99.999442 
JF5 หาดหน้าคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 12.675772 99.960943 

 

 
 

ภาพที่ 1 สถานีส ารวจชนดิและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และ 
 เพชรบรีุ ระหวา่งเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสงิหาคม 2560 
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ผลและอภปิราย 
 จากการส ารวจและเก็บรวบรวมตวัอย่างแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจังหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และ
เพชรบุรี เป็นประจ าทกุเดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 17 เดือน พบ
แมงกะพรุนทัง้สิน้ 3 ชัน้ 7 วงศ์ 9 ชนิด ประกอบด้วย (ตารางที่ 2) 
1. แมงกะพรุนชัน้ Hydrozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด ได้แก่ วงศ์ Aequoreidae คือ Zygocanna sp. ส ารวจพบ 3 สถาน ีได้แก่ 

- สถานีหาดเจ้าส าราญ จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดหน้าคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 

2. แมงกะพรุนชัน้ Scyphozoa 5 วงศ์ 7 ชนิด ได้แก่  
2.1 วงศ์ Catostylidae พบ 2 ชนิด คือ  

2.1.1 Acromitus flagellatus (แมงกะพรุนหางขน) ส ารวจพบ 2 สถานี ได้แก่ 
- สถานีปากแมน่ า้บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
- สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม 

2.1.2 Catostylus townsendi (แมงกะพรุนถ้วย) ส ารวจพบ 4 สถานี ได้แก่ 
- สถานีปากแมน่ า้บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
- สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม 
- สถานีหาดเจ้าส าราญ จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 

2.2 วงศ์ Lobonematidae พบ 1 ชนิด คือ Lobonemoides robustus (แมงกะพรุนลอดช่อง) ส ารวจพบ 4 สถานี 
ได้แก่ 

- สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม 
- สถานีหาดเจ้าส าราญ จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดหน้าคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 

2.3 วงศ์ Mastigiidae พบ 2 ชนิด คือ  
2.3.1 Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจดุ) ส ารวจพบ 5 สถานี ได้แก่ 

- สถานีปากแมน่ า้บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
- สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม 
- สถานีหาดเจ้าส าราญ จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดหน้าคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 

2.3.2 Versuriga anadyomene ส ารวจพบ 2 สถานี ได้แก่ 
- สถานีหาดเจ้าส าราญ จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 
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2.4 วงศ์ Pelagiidae พบ 1 ชนิด คือ Chrysaora sp. (แมงกะพรุนไฟ) ส ารวจพบ 4 สถานี ได้แก่ 
- สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม 
- สถานีหาดเจ้าส าราญ จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดหน้าคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 

2.5 วงศ์ Rhizostomatidae พบ 1 ชนิด คือ Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนงั) ส ารวจพบ 4 สถานี ได้แก่ 
- สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม 
- สถานีหาดเจ้าส าราญ จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดหน้าคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 

3. แมงกะพรุนชัน้ Cubozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด ได้แก่ วงศ์ Carukiidae คือ Morbakka sp. ส ารวจพบ 2 สถานี ได้แก่ 
- สถานีหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 
- สถานีหาดหน้าคา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรีุ 
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ตารางที่ 2 ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และเพชรบรีุ  
 ที่ส ารวจพบเฉลีย่รายเดือน และรายสถานี ระหวา่งเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสงิหาคม 2560 

วงศ์ ชนิด 
จ านวนเฉล่ีย (ตัว) 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค พ.ย ธ.ค 
สถานีปากแม่น า้บางปะกง 

          Class Scyphozoa 
          Catostylidae Acromitus flagellatus 
   

29 
  

34 
    (แมงกะพรุนหางขน)           

 
Catostylus townsendi 

   
18 

       (แมงกะพรุนถ้วย)           
Mastigiidae Phyllorhiza punctata     6 1 1       2 3 

 (แมงกะพรุนลายจดุ)           
สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน 

          Class Scyphozoa 
          Catostylidae Acromitus flagellatus 
 

1 
 

3 1 
 

2 
    (แมงกะพรุนหางขน)           

 
Catostylus townsendi 

   
62 1 27 3 2 

   (แมงกะพรุนถ้วย)           
Lobonematidae Lobonemoides robustus 1 

          (แมงกะพรุนลอดชอ่ง)           
Mastigiidae Phyllorhiza punctata 1 1 

     
2 

 
4 

 (แมงกะพรุนลายจดุ)           
Pelagiidae Chrysaora sp. 

    
1 

      (แมงกะพรุนไฟ)           
Rhizostomatidae  Rhopilema hispidum 1               1   

 (แมงกะพรุนหนงั)           
สถานีหาดเจ้าส าราญ 

          Class Hydrozoa 
          Aequoreidae Zygocanna sp. 
     

1 2 
  

17 
Class Scyphozoa 

          Catostylidae Catostylus townsendi 
   

3 
 

1 
  

5 
  (แมงกะพรุนถ้วย)           

Lobonematidae Lobonemoides robustus 
      

3 3 
 

1 
 (แมงกะพรุนลอดชอ่ง)           

Mastigiidae Phyllorhiza punctata 1 4 2 
    

1 7 4 
 (แมงกะพรุนลายจดุ)           

 
Versuriga anadyomene 

   
1 

  
1 

   Pelagiidae Chrysaora sp. 3 
 

1 3 1 9 13 20 
 

1 
 (แมงกะพรุนไฟ)           

Rhizostomatidae  Rhopilema hispidum   2       1 1     1 
 (แมงกะพรุนหนงั)           

ตารางที่ 2 ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และเพชรบรีุ  
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 ที่ส ารวจพบเฉลีย่รายเดือน และรายสถานี ระหวา่งเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสงิหาคม 2560 (ตอ่) 

วงศ์ ชนิด 
จ านวนเฉล่ีย (ตัว) 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค พ.ย ธ.ค 
สถานีหาดชะอ า 

          Class Hydrozoa 
          Aequoreidae Zygocanna sp. 
    

4 4 2 
   Class Scyphozoa 

          Catostylidae Catostylus townsendi 
 

2 
     

1 
   (แมงกะพรุนถ้วย)           

Lobonematidae Lobonemoides robustus 
 

2 
     

6 1 
  (แมงกะพรุนลอดชอ่ง)           

Mastigiidae Phyllorhiza punctata 
 

2 1 
     

3 4 
 (แมงกะพรุนลายจดุ)           

Pelagiidae Chrysaora sp. 
 

1 7 1 
  

13 19 143 
  (แมงกะพรุนไฟ)           

Rhizostomatidae  Rhopilema hispidum 
 

1 
    

1 
    (แมงกะพรุนหนงั)           

Class Cubozoa 
          Carukiidae Morbakka sp.   1                 

 (แมงกะพรุนกลอ่ง)           
สถานีหาดหน้าค่ายนเรศวร 

          Class Hydrozoa 
          Aequoreidae Zygocanna sp. 
      

1 
   Class Scyphozoa 

          Lobonematidae Lobonemoides robustus 
 

8 1 
    

16 
   (แมงกะพรุนลอดชอ่ง)           

Mastigiidae Phyllorhiza punctata 2 1 
    

1 
  

5 
 (แมงกะพรุนลายจดุ)           

 
Versuriga anadyomene 

  
2 1 

  
1 

   Pelagiidae Chrysaora sp. 
 

28 34 
  

2 9 18 
 

2 
 (แมงกะพรุนไฟ)           

Rhizostomatidae  Rhopilema hispidum 
 

2 
 

1 
  

2 1 
   (แมงกะพรุนหนงั)           

Class Cubozoa 
          Carukiidae Morbakka sp.             1 1     

 (แมงกะพรุนกลอ่ง)           

หมายเหต ุเดือนกนัยายนและเดอืนตลุาคมไมไ่ด้ท าการส ารวจ 
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แมงกะพรุนชัน้ Scyphozoa เป็นชัน้ที่มีความหลากหลายทางชนิดมากที่สดุ และแพร่กระจายอยู่ทุกสถานี 
บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และเพชรบรีุ สอดคล้องกบั ไพรินทร์ (2556) ที่ท าการศึกษาชนิดและ
การแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังทะเลอา่วไทยตอนบน พบแมงกะพรุนทัง้หมด 1 ชัน้ คือ ชัน้ Scyphozoa 
ได้แก่ R. hispidum, P. punctata, A. flagellatus, A. hardenbergi, C. townsendi, Chrysaora sp. และ Mastigias 
sp. แต่การศึกษาในครัง้นีไ้ม่พบ A. hardenbergi และ Mastigias sp. พบแมงกะพรุนลายจุด P. punctata 
แพร่กระจายอยูท่กุสถานี ระหว่างฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน) ซึ่งมีน า้จากทะเล
จีนใต้พดัเข้าสูอ่า่วไทย ระดบัน า้ในอา่วเพิ่มสงูขึน้ เกิดน า้ทะเลหนนุบ่อยครัง้จนถึงช่วงเปลี่ยนฤดมูรสมุในเดือนมีนาคม - 
เมษายน น า้ทะเลจึงคอ่ย ๆ ลดลง และฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตลุาคม) โดยเกิด Upwelling 
ของน า้ชัน้ลา่งขึน้บางบริเวณของชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา ถึงจงัหวดัเพชรบรีุ โดยการแพร่กระจายของแมงกะพรุนใน
ชัน้ Scyphozoa จะขึน้อยูก่บัชนิด วงจรชีวิตของแมงกะพรุน และปริมาณอาหารในบริเวณนัน้ ๆ (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนแตล่ะฤด ูบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และ 
 เพชรบรีุ ท่ีส ารวจพบระหวา่งเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสงิหาคม 2560 

วงศ์ ชนิด 
สถานี 

JF1 JF2 JF3 JF4 JF5 
NE SW NE SW NE SW NE SW NE SW 

Class Hydrozoa           
Aequoreidae Zygocanna sp.      √ √ √  √ 

Class Scyphozoa           
Catostylidae  Acromitus flagellates 

(แมงกะพรุนหางขน) 
√ √ √ √       

 Catostylus townsendi 
(แมงกะพรุนถ้วย) 

√ √ √ √ √ √ √ √   

Mastigiidae  Versuriga anadyomene     √ √   √ √ 
 Phyllorhiza punctata √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 (แมงกะพรุนลายจดุ)           

Rhizostomatidae  Rhopilema hispidum   √ √ √  √ √ √ √ 
 (แมงกะพรุนหนงั)           

Lobonematidae Lobonemoides robustus 
(แมงกะพรุนลอดช่อง) 

  √   √ √ √ √ √ 

Pelagiidae Chrysaora sp.    √ √ √ √ √ √ √ 
 (แมงกะพรุนไฟ)           

Class Cubozoa           
Carukiidae Morbakka sp.       √   √ 

 (แมงกะพรุนกล่อง)           

หมายเหต ุ (NE) ฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นชว่งเดือนพฤศจิกายน - เมษายน, (SW) ฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้
อยูใ่นชว่งเดือนพฤษภาคม - ตลุาคม  
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แมงกะพรุนที่ส ารวจพบน้อย ได้แก่ แมงกะพรุน V. anadyomene ส ารวจพบเพียง 2 สถานี ได้แก่ สถานี 
หาดเจ้าส าราญ และสถานีหาดค่ายนเรศวร และแมงกะพรุนหางขน A. flagellatus ส ารวจพบเพียง 2 สถานีเช่นกัน 
ได้แก่ สถานีปากแม่น า้บางปะกง และสถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน สถานีที่พบแมงกะพรุนหางขนนี ้น า้ทะเลมีสภาพ
เป็นน า้กร่อย มีค่าความเค็มเฉลี่ย ณ เวลาที่ท าการเก็บรวบรวมตัวอย่าง อยู่ในช่วง 15.7-28.9 ส่วนในพันส่วน 
สอดคล้องกบั สภุาพร (2555) ท่ีรายงานวา่จดุที่พบแมงกะพรุนหางขน A. flagellatus มีความเค็มเพียง 19-20 สว่นใน
พนัสว่น และ Jones (1960) ที่รายงานว่าแมงกะพรุนหางขน A. flagellatus นัน้เป็นแมงกะพรุนที่สามารถพบได้ทัง้ใน
เขตน า้กร่อยและทะเล สถานีที่พบจ านวนชนิดมากที่สุด ได้แก่ สถานีหาดชะอ า สถานีหาดเจ้าส าราญ และสถานี 
หาดหน้าค่ายนเรศวร พบ 7 ชนิดเท่ากนั รองลงมาคือ สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน พบ 6 ชนิด และสถานีปากแม่น า้
บางปะกง พบ 3 ชนิด ตามล าดบั และจากการทดสอบทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p>0.05) สรุปได้ว่า 
การแพร่กระจายของแมงกะพรุนระหวา่งฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือไมแ่ตกตา่งจากฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ 

แมงกะพรุนที่มีพิษและอาจก่อให้เกิดอนัตราย จ านวนทัง้หมด 2 ชนิด ได้แก่ แมงกะพรุนกลอ่ง (Morbakka 
sp.) และ แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.) 

1) แมงกะพรุนกล่อง (Morbakka sp.) ส ารวจพบที่สถานีหาดชะอ า ในเดือนกุมภาพันธ์ และสถานี 
หาดหน้าค่ายนเรศวร ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม โดยน า้มีค่าความเค็มเฉลี่ย 30.65±0.71 สว่นในพนัสว่น ค่า
ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 8.07±0.04 ปริมาณออกซิเจนละลายน า้เฉลี่ย 6.65±0.26 มิลลิกรัม/ ลิตร อณุหภมูิน า้เฉลี่ย 
26.5±0.14 องศาเซลเซียส 

2) แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.) ส ารวจพบบ่อยที่สถานีหาดชะอ า สถานีหาดหน้าค่ายนเรศวร สถานี 
หาดเจ้าส าราญ และสถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน และพบมากที่สดุที่สถานีหาดชะอ าในเดือนพฤศจิกายน มีจ านวน
เฉลีย่ 143 ตวั โดยน า้มีคา่ความเค็มเฉลีย่ 25.50±0.10 สว่นในพนัสว่น คา่ความเป็นกรด-ดา่งเฉลีย่ 7.63±0.25 ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน า้เฉลี่ย 5.05±0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร อณุหภมูิน า้เฉลี่ย 26.73±0.21 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 2) สถานี
หาดชะอ า และสถานีหาดหน้าค่ายนเรศวร จังหวดัเพชรบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประมง
ตลอดแนวชายฝ่ัง และเป็นบริเวณที่เคยมีรายงานจากการสอบสวนเวชระเบียนของส านักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสขุ ปี 2559 พบผู้ ได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งในพืน้ที่ รวมทัง้หมด
จ านวน 101 ราย ในเดือนมีนาคม ปี 2559 ซึ่งผู้ ได้รับบาดเจ็บทกุรายรู้สกึตวัดี มีอาการแน่นหน้าอก พบผ่ืนแดง ปวด
แสบร้อนบริเวณผิวหนงั มีรอยไหม้และแดงเป็นปืน้ ๆ (ลกัขณา, 2559) 
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ภาพที่ 2 คา่เฉลีย่ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการส ารวจชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจงัหวดั 
 ฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และเพชรบรีุ ระหวา่งเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสงิหาคม 2560 
 หมายเหต ุเดือนกนัยายน และเดอืนตลุาคมไมไ่ด้ท าการส ารวจ 
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บทสรุป 
 การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจังหวดัฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรีในครัง้นี ้พบแมงกะพรุนทัง้หมด 3 ชัน้ 7 วงศ์ 9 ชนิด โดยเป็นแมงกะพรุนชัน้ Hydrozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด คือ 
Zygocanna sp. แมงกะพรุนชัน้ Scyphozoa 5 วงศ์ 7 ชนิด ได้แก่ Acromitus flagellatus, Catostylus townsendi, 
Chrysaora sp., Lobonemoides robustus, Phyllorhiza punctata, Rhopilema hispidum และ Versuriga 
anadyomene และแมงกะพรุนชัน้ Cubozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด คือ Morbakka sp. แมงกะพรุนที่พบได้ทกุสถานี ได้แก่ 
Phyllorhiza punctata สถานีที่พบจ านวนชนิดมากที่สดุ ได้แก่ สถานีหาดชะอ า สถานีหาดเจ้าส าราญ และสถานี  
หาดหน้าค่ายนเรศวร พบ 7 ชนิดเท่ากนั รองลงมาคือ สถานีชายฝ่ังทะเลคลองโคน พบ 6 ชนิด และสถานีปากแม่น า้
บางปะกง พบ 3 ชนิด ตามล าดบั พบแมงกะพรุนท่ีมีพิษและอาจก่อให้เกิดอนัตราย จ านวน 2 ชนิด คือ Morbakka sp. 
และ Chrysaora sp. โดยส ารวจพบที่สถานีหาดชะอ า และหาดหน้าค่ายนเรศวร จงัหวดัเพชรบุรี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของจงัหวดัเพชรบรีุ แตเ่นื่องจากการศกึษาการแพร่กระจายของแมงกะพรุนในครัง้นีพ้บวา่ระหวา่งฤดู
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือและฤดูมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทัง้นีก้ารแพร่กระจายของ
แมงกะพรุนแตล่ะชนิดยงัขึน้อยูก่บัอีกหลายปัจจยั ทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ เช่น กระแสน า้ ปริมาณอาหาร การเพิ่ม
หรือลดจ านวนลงของแมงกะพรุนเอง หรือแม้กระทัง่วงจรชีวิตของแมงกะพรุนแตล่ะชนิด จึงควรมีการศกึษาปัจจยัตา่งๆ 
เพิ่มเติมทัง้ทางกายภาพและทางชีวภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาวิจยั หรือการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และการทอ่งเที่ยวตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณผู้ อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) 
สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ที่ให้การ
สนบัสนุน แนะน า และให้ค าปรึกษา โครงการส ารวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่และอดีตเจ้าหน้าที่ ศวทบ. ทกุทา่น ที่ให้การช่วยเหลอืด้านข้อมลูและร่วมเก็บรวบรวมตวัอย่างแมงกะพรุนใน
การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และเพชรบรีุ ใน
ครัง้นี ้ 
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MF002P 

ลักษณะของกลุ่มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตด้ิานการท่องเที่ยวทางทะเล  
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาตหิาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 

Marine tourism array: a case of haad Chao Mai National Park, Trang Province 
 

สชุาย วรชนะนนัท์1,*, จิตราภรณ์ ฟักโสภา1, ภาสณีิ วรชนะนนัท์2, เชษฐพงษ์ เมฆสมัพนัธ์1, จรวย สขุแสงจนัทร์1, 
เยาวลกัษณ์ มัน่ธรรม1, นภาขวญั แหวนเพชร1, สนธยา ผยุน้อย1, นิภา กลุานจุารี3 และ มาโนช วงษ์สรีุย์รัตน์4 

Suchai Worachananant1,*, Jitraporn Phaksopa1, Pasinee Worachananant2, Shettapong Meksumpun1, 
Charuay Sukhsangchan1, Yaowaluk Monthum1, Napakhwan Whanpecth1, Sonthaya Phuynoi1,  

Nipa Kulanujaree3 and Manoch Wongsuryrat4 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2ภาควิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจดัการ คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน กรมประมง 

4กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 
 

บทคดัย่อ 
 การพฒันาศกัยภาพการใช้ประโยชน์พืน้ที่ จ าเป็นต้องทราบถึงการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ รวมถึงระดบัความ 
พงึพอใจ โดยเลอืกอทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรังเป็นกรณีศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์สงูในทกุปัจจยั แต่ค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจมีระดบัต ่ากว่าความคาดหวงัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งอาจ
สง่ผลตอ่ความต้องการกลบัมาใช้ประโยชน์พืน้ท่ี โดยกลุม่ตวัอยา่งที่มีภมูิล าเนาในจงัหวดัตรังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในระดบัท่ีต ่ากวา่กลุม่ตวัอยา่งจากพืน้ท่ีอื่น นอกจากนีย้งัพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีการหาข้อมลูก่อนเดินทาง จากเว็บไซต์/
สื่ออินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 55.2) และค าบอกเล่า (ร้อยละ 40.2) ดงันัน้หากนกัท่องเที่ยวคาดหวงัไว้สงู แต่เมื่อเดินทาง
มายงัพืน้ท่ีกลบัมีระดบัความพงึพอใจที่ไมส่งูยอ่มสง่ผลตอ่การบอกเลา่และการน าเสนอในสือ่ตา่งๆ ดงันัน้ หากต้องการ
พฒันาศกัยภาพการทอ่งเที่ยวของพืน้ท่ีจ าเป็นต้องให้ข้อมลูนกัทอ่งเที่ยวรวมถึงประชาชนในพืน้ท่ีเพื่อลดความแตกต่าง
ระหวา่งความคาดหวงัและความพงึพอใจ และยงัสามารถบอกเลา่ถึงประสบการณ์เพื่อให้นกัท่องเที่ยวกลุม่อื่นเดินทาง
มาทอ่งเที่ยวยงัพืน้ท่ีได้ 
 

ค าส าคัญ : การทอ่งเที่ยวทางทะเล, ศกัยภาพพืน้ท่ี, อทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม 
 

Abstract 
Marine tourism pattern and usage pressure are needed in order to enhance the potential of the 

area for suitable management. In this study, a case of Haad Chao Mai National Park, Trang Province had 
been selected. Results revealed that means of satisfaction scores were high in all parameters, while 
means of expectation scores were statistically lower than expectation scores in each parameters. These 
findings might affected the rate of return visitation. Moreover, Trang-resided visitors had even lower 
satisfaction scores than residents from other provinces. Results also shown that tourism information were 
obtained by websites/internet searching (55.2%) following by word-of-mouth (40.2%). These types of 
communication,  
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if mislead, might seriously mislead the expectation of tourist and, consequently, affected the satisfaction. 
To enhance the tourism potential in the areas, carefully provide the accurate information to tourists, is 
needed in order to balance the difference between expectation and satisfaction. 

 

Keywords : Marine tourism, Potential of area, Haad Chao Mai National Park 
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บทน า  
 การท่องเที่ยวทางทะเลมักจะถูกจัดจ าแนกอยู่ในกลุ่มของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Nature-based 
tourism) หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ซึ่งประเด็นการจดัจ าแนกนัน้ยงัเป็นข้อถกเถียงกนัอยู่ในปัจจุบนั 
เนื่องจากการท่องเที่ยวทางทะเลบางประเภทสามารถจัดอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น การด าน า้  
การท่องเที่ยวเพื่อดวูาฬพะยูน หรือโลมา หรือกีฬาตกปลา ขณะที่นกัท่องเที่ยวบางสว่นไปทะเลเพื่อการพักผ่อน เช่น 
พบปะพูดคุยกับครอบครัว เพื่อนฝูง นัง่อยู่ริมชายหาด หรือพกัผ่อนตามโรงแรม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ต้องอิงกับ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตวัอย่างที่เห็นได้อย่างชดัเจนคือ การท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน หมู่เกาะสมุย 
หรือทะเลหวัหิน นกัท่องเที่ยวต้องการไปนัง่บริเวณชายหาด หรือเดินเลน่พกัผ่อนโดยไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของ
ระบบนิเวศใต้ทะเล   
 ปัจจบุนัรูปแบบของกิจกรรมทางทะเลมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป การจะสร้างมาตรการการลดหรือควบคมุ
ผลกระทบที่เกิดจากการทอ่งเที่ยว จ าเป็นต้องพิจารณาลงไปถึงปัญหาหลกัที่จะเกิดขึน้จากกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ทัง้นี ้
รูปแบบของการท่องเที่ยวทางทะเลสามารถจ าแนกออกตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ 4 แบบ คือ  
1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 2) การท่องเที่ยวแบบเน้นกิจกรรม 3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสงัคม และ  
4) การท่องเที่ยวในช่วงพิเศษ (Murphy, 1997; Orams, 1999, Sitar, et al., 2017, Wong, 1998; Worachananant  
et al., 2008) 

การทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Nature-based tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่อาศยัความสมบรูณ์ของธรรมชาติ
เป็นจดุขาย ตวัอยา่งของการท่องเที่ยวลกัษณะนีท้ี่เห็นได้ชดั คือ การด าน า้ดปูะการัง และการนัง่เรือชมวาฬหรือโลมา 
เมื่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบนี ้ลกัษณะ  
การท่องเที่ยวรูปแบบนีม้ีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการแตะ เหยียบยืน หรือสมัผสั  
แนวปะการัง หรือการที่วาฬหรือโลมาถกูเรือน าเที่ยวชน ในทางตรงกันข้ามการท่องเที่ยวรูปแบบนี ้สิ่งอ านวยความ
สะดวกไมม่ีความส าคญัมากนกั เนื่องจากนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่มคีวามต้องการชมความงามตามธรรมชาตทิี่ปราศจาก
การปรุงแต่ง ในสว่นของการท่องเที่ยวแบบเน้นกิจกรรม (Activity-based tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่อาศยักิจกรรม
เป็นจุดขาย บริเวณจุดท่องเที่ยวเหล่านีไ้ม่จ าเป็นต้องมีธรรมชาติที่สวยงามหรือระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ขณะที่การ
ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมและสงัคม (Social or cultural attraction) เป็นลกัษณะการท่องเที่ยวแบบพิเศษเฉพาะบริเวณ 
และการท่องเที่ยวในช่วงพิเศษ (Special events) เป็นลกัษณะของกการท่องเที่ยวที่ขึน้อยู่กับกิจกรรม ที่จัดขึน้เป็น
พิเศษในแตล่ะช่วงเวลา  
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จากรูปแบบการทอ่งเที่ยวทัง้ 4 รูปแบบ กิจกรรมการทอ่งเที่ยวในทะเลในพืน้ที่ต่างๆ มีความต้องการลกัษณะ
ของทรัพยากรธรรมชาติและลกัษณะการใช้ประโยชน์ที่ต่างกนัออกไป จากสถิติการใช้ประโยชน์พืน้ที่อทุยานแห่งชาติ 
ในอดีต พบวา่ จ านวนนกัทอ่งเที่ยวมีปริมาณเพิ่มขึน้จาก 12 ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 เป็น 14 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ประมาณ ร้อยละ 5-10 ต่อปี (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช, 2559) จ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ย่อมส่งผลต่อลักษณะการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป  
จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาแผนการจัดการพืน้ที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตวัของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม  
การจัดการการใช้ประโยชน์พืน้ที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังไม่มีการน ารูปแบบของลกัษณะความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์ของนกัทอ่งเที่ยวเข้ามาใช้ในกระบวนการก าหนดเขตและรูปแบบการใช้ประโยชน์ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้ึง
ใช้กรณีของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวดัตรัง เป็นพืน้ที่ศึกษาเพื่อน าเสนอแนวทางการเพิ่มศกัยภาพกา รใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของพืน้ท่ีและเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจดัการพืน้ท่ีตอ่ไปในอนาคต  
 

วิธีการ 
1. สถานท่ีศกึษา 
อทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม ตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง ครอบคลมุพืน้ที่ประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร เป็นพืน้ดิน

ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตรและพืน้น า้ประมาณ 137 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยชายฝ่ังทะเล และเกาะซึง่มีทัง้แนว
ปะการังและป่าชายเลน เช่น เกาะมกุต์ เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะเมง เป็นต้น อุทยานแห่งชาติหาด  
เจ้าไหมมีแหลง่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ ระหว่างแหลมหยงหลิงและเกาะมกุต์ ซึ่งส ารวจพบหญ้าทะเลอย่างน้อย 8 ชนิด 
ท าให้ชายฝ่ังของจงัหวดัตรังเป็นแหลง่ที่อยูห่ากินของพะยนูกลุม่ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย นอกจากนัน้แนวหญ้าทะเล
ยงัเป็นแหลง่อนบุาลสตัว์น า้และปลาหลายชนิด 

2. วิธีการศกึษา 
การรวบรวมข้อมลู 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการ
สงัเกตการณ์โดยตรง โดยสุม่ส ารวจจากกลุม่ประชากรนกัท่องเที่ยว โดยสอบถามถึงความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ 
และปัจจยัที่มีผลในการตดัสนิใจทอ่งเที่ยวในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมลูระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

การสุ่มตัวอย่างใช้ 2 วิธีได้แก่ 1) การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เก็บตัวอย่างเฉพาะ
นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพืน้ที่ศึกษาและ 2) การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ใช้เก็บ
ตวัอยา่งนกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปบริเวณทา่เรือโดยสาร โดยมีประชากรกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 582 คน 

การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู 
1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ โดยท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Average) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของกลุม่ตวัอยา่ง 
2. วิเคราะห์ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติใน

บริเวณพืน้ที่ศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั (Spearman rank-
order Correlation) ระหว่างกลุ่มตวัอย่างต่างเชือ้ชาติ ต่างเพศ ต่างช่วงอาย ุและมีประสบการณ์การท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่ต่างกนั โดยใช้สมมุติฐานว่าปัจจยัต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะสง่ผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันและ
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พิจารณาความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA และ t-test) ด้วย Levene's test of homogeneity of variance และ
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคูต่ามวิธี LSD และ Tamhane's T2 

3. น าข้อมลูที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาใช้เป็นข้อมลูในการประชาสมัพนัธ์พืน้ท่ี และสร้างข้อก าหนดนโยบายที่มี
ความเหมาะสมตอ่พืน้ท่ี เพื่อการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีและทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน 
 
ผลและอภปิราย  

จากข้อมลูการศกึษากลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว ณ อทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง  
จ านวน 582 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็นคนไทย เพศหญิง (ร้อยละ 64) อายุระหว่าง 25-44 ปี (ร้อยละ 50) 
และมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 58) กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวทะเล
อยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 ครัง้ (ร้อยละ 60) ส่วนมากเดินทางมายงัพืน้ที่ศึกษาเป็นครัง้แรก (ร้อยละ 54) และ เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีภมูิล าเนาในจงัหวดัตรัง 114 คน (ร้อยละ 21.0) (ตารางที่ 1) 

 เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกพืน้ที่ทางทะเลโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยถ่วงน า้หนกั
โดยก าหนดให้ระดบัความส าคญัทัง้สี่ระดบัมีค่าถ่วงน า้หนกัที่แตกต่างกันออกไป โดยระดบัความส าคญั "ไม่ส าคญั
อย่างยิ่ง" มีค่าเท่ากบั 1 และไล่ไปตามล าดบัจนถึง ระดบัความส าคญั "ส าคญัอย่างยิ่ง" มีค่า เท่ากับ 4 พบว่า ปัจจัย
ส าคญัสามอนัดบัแรกที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางมาเที่ยวทะเล ได้แก่ ทศันียภาพที่สวยงาม (ค่าคะแนนถ่วงน า้หนกั 
3.66) น า้ใส (คา่คะแนนถ่วงน า้หนกั 3.55) และ สภาพทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์ (คา่คะแนนถ่วงน า้หนกั 3.52) 
 เมื่อทดสอบระดบัความพึงพอใจหลงัจากการเดินทางมายงัพืน้ที่เทียบกับระดบัความคาดหมายของกลุ่ม
ตวัอยา่งพบวา่ คา่เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์สงู (มีคา่มากกวา่ 3) ในทกุปัจจยั  อยา่งไรก็ตามคา่เฉลีย่ระดบั
ความพึงพอใจมีระดบัที่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยความคาดหมายของกลุม่ประชากรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในหลายปัจจัย
ยกเว้นความสงบของคลืน่ลมในพืน้ท่ีที่มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจสงูกวา่คา่เฉลี่ยของความคาดหวงั ขณะที่กลุม่ตวัอย่าง
ไมไ่ด้คาดหวงัเก่ียวกบัการพบเห็นสิง่มีชีวิตหายากเช่น พะยนู หรือโลมาในการวางแผนมาทอ่งเที่ยวยงัพืน้ท่ีนี ้ดงัจะเห็น
ได้จากค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  
(ตารางที่ 2) 

  



779 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ตารางที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเที่ยว 

ปัจจัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 200 35.9 

หญิง 357 64.1 
รวม 557 100.0 

อายุ 

น้อยกว่า 15 ปี 33 5.9 
ระหวา่ง 15-24 ปี 100 18.0 
ระหวา่ง 25-44 ปี 280 50.3 

ระหวา่ง 45-64 ปี 140 25.1 
มากกวา่ 64 ปี 4 0.7 
รวม 557 100.0 

การศกึษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 140 25.7 
ปริญญาตรี 317 58.3 

สงูกวา่ปริญญาตรี 79 14.5 
อ่ืนๆ 8 1.5 
รวม 544 100.0 

จ านวนครัง้การเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเล 

5-10 ครัง้ 312 60.3 
11–25 ครัง้ 128 24.8 

26–50 ครัง้ 36 7.0 
51–75 ครัง้ 18 3.5 
มากกวา่ 75 ครัง้ 23 4.4 
รวม 517 100.0 

จ านวนครัง้ในการเดนิทางมาท่องเที่ยวยังมาบริเวณนี ้

ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก 308 53.8 

2–4 ครัง้ 204 35.7 
5–10 ครัง้ 43 7.5 
10–20 ครัง้ 10 1.7 

มากกวา่ 20 ครัง้ 7 1.2 
รวม 572 100.0 
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ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่ความคาดหวงัและความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเที่ยว 
ปัจจัย ค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)  

ความคาดหวัง ความพงึพอใจ t df p 
ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ี และทศันียภาพของ
พืน้ท่ี 

3.66±0.56 3.19±0.65 16.09 563 <0.01 

ความขุ่นใสของน า้ (น า้ใส) 3.55±0.64 3.28±0.72 8.90 565 <0.01 

ความหลากชนิดของปลา 3.29±0.77 3.10±0.75 5.23 562 <0.01 

สิ่งมีชีวติหายากท่ีเป็นสิ่งดงึดดู (เช่นพะยนู 
โลมา วาฬ) 

3.21±0.84 3.12±0.72 1.89 451 >0.05 

ความสงบของคล่ืนลมในพืน้ท่ี  
(คล่ืนไม่แรง) 

3.15±0.84 3.23±0.71 -2.31 565 <0.05 

สภาพทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์ 3.52±0.64 3.04±0.77 13.30 561 <0.01 
 

เมื่อท าการพิจารณาความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวที่มีภมูิล าเนาอยู่ในจงัหวดัตรังเปรียบเทียบกบัพืน้ที่อื่นๆ 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งที่มีภมูิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัตรังมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัที่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพืน้ที่อื่น โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมของ 
การเดินทางมาทอ่งเที่ยวครัง้นีท้ี่ต ่ากวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t=-2.64, df=164, p<0.01) (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งทีม่ีภมูิล าเนาในจงัหวดัตรังและพืน้ท่ีอื่น 
ปัจจัย ค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)  

กลุ่มตัวอย่างจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างพืน้ที่ อ่ืน t df p 
ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ี  3.11±0.70 3.21±0.63 -1.51 533 >0.05 
ความขุ่นใสของน า้ (น า้ใส) 3.25±0.73 3.27±0.69 -0.42 533 >0.05 
ความหลากชนิดของปลา 3.09±0.70 3.12±0.75 -0.38 534 >0.05 
สิ่งมีชีวติหายากท่ีเป็นสิ่งดงึดดู 3.09±0.75 3.13±0.77 -0.54 534 >0.05 
ความสงบของคล่ืนลมในพืน้ท่ี  3.19±0.73 3.27±0.69 -1.00 535 >0.05 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติต่าง ๆ 3.03±0.76 3.04±0.78 -0.14 533 >0.05 
ความพงึพอใจโดยรวม 2.52±1.08 2.82±1.02 -2.64 164 <0.01 

 
กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที่ยวใช้เว็บอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลหลกัในการหาข้อมูลส าหรับการ

เดินทางทอ่งเที่ยวครัง้นี ้(ร้อยละ 55.2) (ตารางที่ 4) โดยใช้ท่าเรือปากเมงเป็นท่าเรือที่นกัท่องเที่ยวนิยมใช้มากที่สดุใน
การเดินทาง (ร้อยละ 96.7) รองลงมาเป็นทา่เรือควนตุ้งก ู(ร้อยละ 2.7)  
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ตารางที่ 4 แหลง่ข้อมลูส าหรับการเดินทาง และรายละเอียดการเดินทาง 

แหล่งข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว 

จ านวน ร้อยละ 
เวบ็ไซด์/ส่ืออินเตอร์เน็ต 321 55.2 
จากการบอกเล่า 234 40.2 
การมาเที่ยวครัง้ที่แล้ว/ความรู้ส่วนตวั 181 31.0 
ผู้ประกอบการการทอ่งเท่ียว 91 15.6 
หนงัสือ/วารสารการทอ่งเท่ียว 75 12.9 
หนงัสือพิมพ์/โทรทศัน์/วิทยุ 56 9.7 
ไม่ทราบมาก่อน 38 6.5 
แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน 27 4.7 
อ่ืน ๆ 6 1.0 
 

เมื่อพิจารณาจากข้อมลูที่ได้จะพบวา่กลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเที่ยวมีคา่เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจจากการใช้พืน้ท่ี
เพื่อการท่องเที่ยวต ่ากว่าค่าเฉลี่ยความคาดหมายในการเลือกมาใช้ประโยชน์ยงัพืน้ที่ศึกษา ทัง้นีห้ากค่าเฉลี่ยความ 
พงึพอใจในการใช้พืน้ท่ีต ่ากวา่ความคาดหมายอาจสง่ผลโดยตรงตอ่ความต้องการกลบัมาใช้ประโยชน์พืน้ท่ี (revisited) 
โดยนกัทอ่งเที่ยวอาจจะไมต้่องการกลบัมาใช้ประโยชน์พืน้ท่ีแหง่นีซ้ า้และสง่ผลให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามายงัพืน้ท่ีมี
ปริมาณน้อยลง การสือ่สารท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสถานภาพของพืน้ที่ และสภาพของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
ไมใ่ห้นกัทอ่งเที่ยวเกิดความคาดหวงัที่สงูเกินกวา่สถานภาพท่ีแท้จริงของพืน้ท่ี ความคาดหวงัที่สงูเกินจริงสง่ผลโดยตรง
ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนยงัสถานที่  (Aksu, et al., 2010, Hall, C.M.1996, Sitar, et al, 2017, 
Worachananant, et al, 2008) เมื่อเปรียบเทียบแยกกรณีเฉพาะกลุม่ตวัอย่างที่มีภมูิล าเนาอยู่ในจงัหวดัตรังพบว่า
คา่เฉลีย่ความพงึพอใจจากการใช้ประโยชน์มีคา่ต ่ากวา่กลุม่ตวัอยา่งที่มีภมูิล าเนาอยูใ่นสถานท่ีอื่นในทกุปัจจยั  

ข้อมูลการศึกษายังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลก่อนเดินทางมายังพื น้ที่ และได้ข้อมูลจาก
เว็บไซต์/สื่ออินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 55.2) และค าบอกเลา่ (ร้อยละ 40.2) ดงันัน้หากนกัท่องเที่ยวคาดหวงัไว้สงู แต่เมื่อ
เดินทางมายงัพืน้ท่ีกลบัมีระดบัความพงึพอใจที่ไมส่งูเทา่กบัความคาดหวงัย่อมสง่ผลต่อการบอกเลา่ และการน าเสนอ
ในสือ่ที่สามารถชกัจงูให้นกัทอ่งเที่ยวอื่นๆ เดินทางมายงัพืน้ท่ีเพิ่มมากขึน้ 

ถ้าต้องการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวของพืน้ที่ จ าเป็นต้องให้ข้อมูลนกัท่องเที่ยวเพื่อลดความแตกต่าง
ระหวา่งความคาดหวงัและความพงึพอใจ เพื่อให้ผู้มาเยือนมีความพอใจในสถานที่ และต้องการกลบัมายงัพืน้ที่ซ า้อีก 
และยงัสามารถบอกเลา่ถึงประสบการณ์เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวกลุม่อื่นๆ เดินทางมาทอ่งเที่ยวยงัพืน้ท่ีได้ 
 

บทสรุป  
 การทอ่งเที่ยวบริเวณอทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง พบวา่ นกัทอ่งเที่ยวทัง้หมดเป็นคนไทย สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64) อายรุะหวา่ง 25-44 ปี (ร้อยละ 50) และมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 58) 
กลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่มีประสบการณ์การทอ่งเที่ยวทะเลอยูร่ะหวา่ง 5 ถึง 10 ครัง้ (ร้อยละ 60) และ
สว่นมากเดินทางมายงัพืน้ท่ีศกึษาเป็นครัง้แรก (ร้อยละ 54) โดยนกัทอ่งเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์สงูในทกุ
ปัจจยั เมื่อทดสอบระดบัความพงึพอใจหลงัจากการเดินทางมายงัพืน้ท่ีเทียบกบัระดบัความคาดหมายของกลุม่ตวัอยา่ง
พบวา่ คา่เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจมีระดบัต า่กวา่ความคาดหวงัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึง่อาจสง่ผลตอ่ความ
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ต้องการกลบัมาใช้ประโยชน์พืน้ท่ี โดยกลุม่ตวัอยา่งที่มีภมูิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัตรังมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัท่ี
ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ความพงึพอใจในด้าน ตา่งๆ ของกลุม่ตวัอยา่งที่มภีมูิล าเนาอยูใ่นพืน้ท่ีอื่น โดยเฉพาะคา่เฉลีย่ของความ 
พงึพอใจโดยรวมของการเดินทางมาทอ่งเที่ยวครัง้นีท้ีต่ ่ากวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนี ้พบวา่ นกัทอ่งเที่ยว
ใช้สือ่อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นแหลง่ข้อมลูหลกัในการหาข้อมลูส าหรับการเดินทางทอ่งเที่ยวครัง้นี ้(ร้อยละ 55.2) 
โดยทา่เรือปากเมงเป็นทา่เรือที่นกัทอ่งเทีย่วนิยมใช้มากที่สดุในการเดินทาง (ร้อยละ 96.7) รองลงมาเป็นทา่เรือ 
ควนตุ้งก ู(ร้อยละ 2.7) ดงันัน้ หากต้องการพฒันาศกัยภาพการทอ่งเที่ยวของพืน้ท่ี จ าเป็นต้องให้ข้อมลูนกัทอ่งเทีย่ว
รวมถงึประชาชนในพืน้ท่ีเพื่อลดความแตกตา่งระหวา่งความคาดหวงัและความพงึพอใจ เพื่อให้ผู้มาเยือนมีความพอใจ
ในสถานท่ี และต้องการกลบัมายงัพืน้ท่ีซ า้อกี และยงัสามารถบอกเลา่ถงึประสบการณ์เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวกลุม่อื่นๆ 
เดินทางมาทอ่งเทีย่วยงัพืน้ท่ีได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
ผู้วิจยัขอขอบคณุส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้การสนบัสนนุทนุวิจัย 
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Effects of season on water qualities at Lamae coast,  
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สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชมุพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 86170 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน า้บริเวณชายฝ่ังทะเล
ละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชุมพร จ านวน 3 จุดส ารวจ ได้แก่ ชายฝ่ังหน้าฟาร์ม CPF (ละแม) ฟาร์มเพรียงทราย และ
สะพานปลาหนองบัว เก็บตัวอย่างคุณภาพน า้ ได้แก่ อุณหภูมิน า้ อุณหภูมิอากาศ ออกซิเจนที่ละลายในน า้(DO) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความโปร่งใส และความเค็ม เดือนละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน 2558 -
พฤศจิกายน 2559) ผลการศกึษาพบวา่ อณุหภมูิน า้และอณุหภมูิอากาศในฤดรู้อนมีค่าสงูกว่าฤดฝูนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05) ขณะที่ DO ในฤดูฝนมีค่าสูงกว่าฤดูร้อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ค่า  pH  
ความโปร่งใส และความเค็มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ในแต่ละฤดูกาล ข้อมูลที่ได้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อเฝ้าระวงัการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน า้ในรอบปี การวางแผนสร้าง
ฟาร์มบริเวณชายฝ่ังละแม ตลอดจนการบริหารจัดการน า้ส าหรับใช้ในการเพาะเลีย้งและการอนุบาลกุ้ ง เพรียงทราย 
และปมู้าตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ : ฤดกูาล, คณุภาพน า้, ชายฝ่ังทะเล 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the effects of season on water qualities at Lamae 

coast, Lamae district, Chumphon Province. Water qualities such as water temperature, air temperature, 
dissolve oxygen (DO), pH, transparency and salinity were investigated monthly from November 2015- 
November 2016 from three collection points of Lamae coast (CPF farm, polychaete farm and Nong-bua 
jetty). The results showed that both water and air temperature were significantly higher (P<0.05) recorded 
in the summer season than in the rainy season. While, DO in the rainy season was significantly higher 
(P<0.05) than in the summer season. In this study, the amounts of pH, transparency and salinity were no 
significant (P>0.05) difference with the season. These results will benefit for the aquaculture farm building 
and can be applied for water quality management for shrimp, polychaete and blue swimming crab 
cultures. 
Keywords: Season, Water quality, coast 
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บทน า 
 ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นแหลง่ท าการ
ประมงที่ส าคญัแล้ว ยงัเป็นแหล่งเพาะเลีย้งสตัว์น า้ แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ัง
อย่างต่อเนื่อง โดยขาดการควบคุมและการจัดการที่ดีย่อมจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝ่ัง โดยเฉพาะการ
เปลีย่นแปลงคณุภาพของน า้ทะเลท่ีจดัวา่เป็นปัจจยัที่ส าคญัตอ่การท าการประมง การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง รวมทัง้
การทอ่งเที่ยว และการนนัทนาการตา่งๆ 

อ าเภอละแมตัง้อยู่ทางทิศใต้สดุของจังหวดัชุมพร อยู่ในบริเวณที่ราบ พืน้ที่ทางตะวันตกเป็นภเูขาและที่สงู 
ทางด้านตะวนัออกเป็นชายฝ่ังทะเลอา่วไทย มีหาดทรายกว้างและยาว โดยมีแมน่ า้ที่ส าคญั คือ คลองละแม และคลอง
บ้านดวด ปัจจบุนัได้มีการพฒันาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลบริเวณอ าเภอละแม เพื่อท าให้เป็นแหลง่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ที่ส าคญั 
เช่น กุ้ ง เพรียงทราย และเป็นแหลง่การท าประมงชายฝ่ังที่ส าคญัท าให้เกิดการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจและชุมชน  
(วิกิพีเดีย:อ าเภอละแม, 2558) แต่ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพน า้และการเปลี่ยนแปลงในรอบปีและในแต่ละฤดูกาลของ
ชายฝ่ังทะเลละแมยงัมีรายงานอยา่งจ ากดั ทัง้ที่การติดตามตรวจสอบคณุภาพน า้บริเวณหน้าชายฝ่ังนบัเป็นเร่ืองส าคญั
ตอ่การเฝ้าระวงัคณุภาพน า้ ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของฤดกูาลตอ่การเปลี่ยนแปลงคณุภาพน า้
บริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร เพื่อทราบถึงสถานภาพคณุภาพของแหลง่น า้ในปัจจุบนั และทราบถึง
การเปลีย่นแปลงของคณุภาพน า้ในรอบปี ปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เพื่อที่จะสามารถ
น าไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบัติ การวางแผนจัดการคุณภาพน า้ การแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของคณุภาพในแหลง่น า้นัน้ได้อย่างทนัท่วงที ก่อนจะน าน า้จากแหลง่น า้นัน้ๆ มาใช้ประโยชน์ เพื่อไม่ให้
เกิดอนัตรายตอ่สตัว์น า้ที่เพาะเลีย้งตอ่ไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
พืน้ท่ีศกึษาและชว่งเวลาการสุม่เก็บตวัอยา่ง 

 ส ารวจพืน้ท่ีและก าหนดจดุเก็บตวัอยา่งที่มีที่ตัง้ใกล้ปากแมน่ า้และแตล่ะจดุมีการใช้น า้ทะเลในการเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้ อาทิ กุ้ งขาวแวนนาไม เพรียงทราย หอยแมลงภู ่และธนาคารปมู้า จ านวน 3 จดุส ารวจ ได้แก่ ชายฝ่ังหน้าฟาร์ม 
CPF ละแม (CP) ชายฝ่ังฟาร์มเพรียงทราย (PC) และบริเวณสะพานปลาหนองบวั (NB) (ตารางที่ 1 และ ภาพท่ี 1)  

วดัค่าคุณภาพน า้ที่ความลึกจากผิวน า้ 30 เซนติเมตร (จุดตรวจสอบมีความลึกของน า้อยู่ที่ 1-1.5 เมตร)  
เดือนละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559) โดยวดัค่าน า้เวลา 
10.00-12.00 น. ดงันี ้ความเค็มด้วยเคร่ืองวดัความเค็มแบบสอ่ง (refracto salinometer) ออกซิเจนที่ละลายในน า้ด้วย 
เคร่ืองวดัออกซิเจนในน า้ (DO Meter) อณุหภมูิในน า้ด้วย DO Meter อณุหภมูิอากาศด้วย Thermometer ความเป็น
กรด-ดา่งด้วย pH meter และความโปร่งใสโดยใช้ Secchi disc  
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ตารางที่ 1 จดุส ารวจและพิกดัทางภมูิศาสตร์ 
 

จุดส ารวจ 
 

พืน้ที่เก็บตัวอย่าง 
พิกัดตามระบบ UTM 

องศาเหนือ องศาตะวันออก 

1 
ซีพีเอฟ ประเทศไทย จ. ชมุพร   เลขที่ 99 หมู ่5 ต าบลละแม อ าเภอละแม 
(CP)  

9°46’48.5”N 99°08’32.9”E 

2 ฟาร์มเพรียงทราย  หมู ่5 บ้านแหลมสนัติ ต าบลละแม อ าเภอละแม (PC) 9°45’29.2”N 99°08’42.9”E 
3 สะพานปลาหนองบวั หมู ่6 ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม (NB) 9°44’38.3”N 99°08’50.1”E 
    

 
 

ภาพที่ 1 จดุส ารวจและเก็บตวัอยา่งน า้ทัง้ 3 จดุ บริเวณชายฝ่ังทะเลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
              (ดดัแปลงจาก Google maps, 2559: www.google.co.th/maps/place/อ าเภอ+ละแม+ชมุพร/) 

 
การวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 ค่าของคุณภาพน า้ทัง้ ความเค็ม ออกซิเจนที่ละลายในน า้ ความเป็นกรด-ด่าง อณุหภมูิน า้ อณุหภมูิอากาศ 
และความโปร่งใสที่วดัได้ น ามาวิเคราะห์ความแตกตา่งด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว (One-
Way Analysis of Variance: ANOVA) ทดสอบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยของตวัแปร โดยวิธี Duncan’s Multiple Range 
test โดยการวิเคราะห์ทางสถิติทัง้หมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส าหรับการ
วิเคราะห์ผลของฤดกูาลต่อการเปลี่ยนแปลงคณุภาพน า้นัน้จะอ้างอิงฤดกูาลในภาคใต้ของประเทศไทยที่รายงานโดย
กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) นั่นคือ อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตัง้แต่เดือน
กมุภาพนัธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม และฤดฝูน เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนกมุภาพนัธ์  
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ผลและอภปิราย  
ภาพรวมคณุภาพน า้บริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพรในรอบปี (ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2559) 

จากการศกึษาคณุภาพน า้ในรอบปีบริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร พบวา่อณุหภมูิน า้มีค่าอยู่
ในช่วง 28-33 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดพบในเดือนกุมภาพันธ์ (33.1±0.4) ขณะที่ในเดือนตุลาคมทัง้ 
อณุหภมูิน า้และอณุหภมูิอากาศมีคา่ต ่าที่สดุแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัเดือนอ่ืนๆ ปริมาณ DO มี
คา่อยูใ่นช่วง  5.9-7.4 mgL-1 คา่สงูสดุแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติพบในเดือนมิถนุายน (7.5±0.6) และคา่ต ่าสดุ
เดือนเมษายน (5.9±0.1) (ตารางที่ 2, ภาพท่ี 2) ซึง่คา่ DO ที่ได้จากการศกึษาในครัง้นีม้ีคา่สงูกวา่คา่มาตรฐานคณุภาพ
น า้ทะเลเพื่อการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิ(2550) ท่ีมีการก าหนดคา่มาตรฐาน
ไว้ คือ ออกซิเจนละลายน า้ควรมีค่าไม่ต ่ากว่า 4 mgL-1 ความเป็นกรดเป็นด่างของน า้ (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 5.9-8.7 
คา่สงูสดุแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติพบในเดือนกรกฎาคม (9.2±0.1) และคา่ต ่าสดุในเดือนธันวาคม (5.9±0.1) 
ทัง้นีส้าเหตทุี่คา่ pH ของน า้ทะเลตามธรรมชาติมีค่าสงูเกินกว่า 9 อาจเป็นเพราะช่วงที่ท าการส ารวจตรวจพบสาหร่าย
ทะเลจ านวนมากลอยขึน้มาติดตามชายหาด จึงอาจเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าให้ค่า pH ในน า้ทะเลตามธรรมชาติบางช่วง
สงูขึน้ผิดปกติ ความโปร่งใสมีค่าอยู่ในช่วง 25-52 เซนติเมตร ค่าสงูสดุแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติพบในเดือน
กุมภาพนัธ์ (51.7±7.6) และค่าต ่าสดุในเดือนมีนาคม มิถนุายน และสิงหาคม (25.0±5.0) จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า 
ความเค็มของน า้ในรอบปีบริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จังหวดัชุมพร มีค่าอยู่ในช่วง 18.7-30.7 ppt ค่าสงูสดุ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติพบในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม (30.7±1.2) และค่าต ่าสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ (18.7±0.6) ซึ่งความเค็มของน า้จะมีโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของสตัว์น า้โดยเฉพาะระบบการควบคุม
ปริมาณน า้ในร่างกาย (water regulatory system) โดยทัว่ไปสตัว์ทะเลจะสามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นของน า้ทะเลได้ในช่วงแคบๆ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของน า้ภายนอกมากไปสตัว์ก็อาจตาย
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความสามารถของระบบควบคุมสมดุลของน า้ในร่างกายของสตัว์แต่ละชนิด (Gardiner, 1972; 
Leelapiyanart,1996)  
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ตารางที่ 2 คณุภาพน า้ (คา่เฉลีย่±สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน,N=6) บริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  
ระยะเวลา 1 ปี (ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559)  

เดือน 
อุณหภูมิน า้ 

(˚C) 
อุณหภูมิอากาศ 

(˚C) 
DO 

(mgL-1) 
pH 

ความโปร่งใส 
(cm.) 

ความเค็ม 
(ppt) 

 

พฤศจิกายน 58 29.5±0.2b 28.1±0.5a 6.3±0.1ab 6.2±0.1ab 36.7±10.4ab 25.3±0.6b 

ธันวาคม 58 28.1±0.4a 28.5±0.5ab 7.4±0.1cd 5.9±0.1a 30.0±0.0a 20.0±0.0a 

มกราคม 59 29.5±0.6bc 28.9±0.8abc 7.4±0.6bcd 8.6±0.1cd 35.0±5.0ab 25.7±0.6b 

กมุภาพนัธ์ 59 33.1±0.4f 30.3±0.6bcd 6.9±0.8abcd 6.3±0.4b 51.7±7.6b 18.7±0.6a 

มีนาคม 59 29.5±0.4b 30.0±0.0abcd 6.2±0.1abc 6.5±0.1b 25.0±5.0a 29.0±0.0de 

เมษายน 59 32.2±0.5ef 32.0±0.0de 5.9±0.1a 8.2±0.1c 33.3±7.6a 30.7±1.2e 

พฤษภาคม 59 32.7±0.4f 32.7±0.6e 6.6±0.2abcd 8.3±0.1cd 28.3±2.8a 30.7±1.2de 

มิถนุายน 59 31.2±0.2de 33.0±2.0e 7.5±0.6d 8.7±0.1d 25.0±5.0a 28.0±1.0cd 

กรกฎาคม 59 30.7±0.5c 31.0±0.0cde 7.2±0.5bcd 9.2±0.1d 26.7±7.6a 26.0±0.0bc 

สิงหาคม 59 29.7±0.2bc 29.7±0.6abc 6.3±0.6abcd 8.3±0.1cd 25.0±5.0a 25.0±0.0b 

กนัยายน 59 28.00±0.5a 28.3±0.6ab 7.4±0.2d 8.2±0.1c 26.7±2.9a 28.67±1.15de 

ตลุาคม 59 28.0±0.0a 28.0±0.0a 6.5±0.1abcd 8.2±0.3c 33.3±2.9a 29.3±0.6de 

พฤศจิกายน 59 30.0±0.5bc 29.8±0.3abc 6.15±0.28abcd 8.4±0.1cd 33.3±5.7a 25.3±1.2b 

หมายเหต ุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษที่ตา่งกนัในแถวเดยีวกนั แสดงความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
ทดสอบโดยวิธี Duncan’s multiple range test 
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ภาพที่ 2 อณุหภมูิน า้และอณุหภมูิอากาศ (a) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้ (b) บริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม  
จงัหวดัชมุพร ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 
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ผลของฤดกูาลตอ่คณุภาพน า้ในรอบปีบริเวณชายฝ่ังทะเลละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
การศึกษาผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน า้บริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จังหวดัชุมพร 

พบว่าอ าเภอละแม จงัหวดัชุมพรมีฤดกูาลเพียง 2 ฤด ูคือ ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 
เป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลงัมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลงัลง และฤดูฝน เร่ิมตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคม – 
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จากทะเลอนัดามนัเป็นมวลอากาศที่มีความชืน้สงู และ
เปลี่ยนเป็นลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงท าให้เกิดฝนตกชุก (กรมอตุนุิยมวิทยา , 2557) ทัง้นีฤ้ดกูาลมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของคณุภาพน า้ทะเลบริเวณชายฝ่ังละแม โดยคุณภาพน า้ในแต่ละฤดูกาลบริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอ
ละแม จงัหวดัชมุพรแสดงในตารางที่ 3 และภาพท่ี 3 อณุหภมูิน า้และอณุหภมูิอากาศในฤดรู้อนมีคา่สงูกว่าฤดฝูนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ถึงแม้ว่าฤดูฝนจะมีอุณหภูมิต ่ากว่าฤดูร้อนแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้คือ อณุหภมูิควรอยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียส (โชคชยั, 2548; Pandit & Nakamura, 2010;  
นวลมณี, 2553) นอกจากนีฤ้ดกูาลที่แตกต่างกนัยงัสง่ผลต่อค่า DO โดยพบว่า DO ในฤดฝูนมีค่าสงูกว่าฤดรู้อนอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ทัง้นีเ้นื่องจากอณุหภมูิน า้และอณุหภมูิอากาศเก่ียวข้องกบัปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
น า้คือ เมื่ออณุหภมูิสงูขึน้ออกซิเจนจะละลายในน า้ได้ลดลง ในขณะท่ีสตัว์น า้และจลุนิทรีย์จะมีความต้องการออกซิเจน
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในแหล่งน า้ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุมากอุณหภูมิที่สูงขึน้จะช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลาย
อินทรียวัตถุท าให้ในวันที่มีอากาศร้อนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนในแหล่งน า้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ปริมาณ DO ในทัง้ 2 ฤดกูาลยงัมีคา่ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ โดยมาตรฐานของ
น า้ที่มีคณุภาพดีโดยทัว่ไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 mgL-1 หรือปริมาณ O2 ละลายอยู่ปริมาณ 5-8 mgL-1 หรือ 5-8 
mgL-1 น า้เสยีจะมีคา่ DO ต ่ากวา่ 3 mgL-1 (โชคชยั, 2548) 

 

ตารางที่ 3 ผลของฤดกูาลตอ่คณุภาพน า้ในรอบปีบริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  

คุณภาพน า้ ฤดูร้อน ฤดูฝน 
ค่าที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลีย้ง     สัตว์

น า้* 
อณุหภมูิน า้ (องศาเซลเซียส) 31.9±1.5b 29.4±1.2a 25-32 
อณุหภมูิอากาศ (องศาเซลเซียส) 31.3±1.2b 29.5±1.7a 25-32 
DO (mgL-1) 6.4±0.6a 6.9±0.7b ไมน้่อยกวา่ 4** 
pH 7.3±1.0a 8.0±1.1a 7-8.5** 
ความโปร่งใส (เซนตเิมตร) 34.6±12.0a 30.2±6.4a 30-60 
ความเค็ม (ppt) 27.3±5.3a 25.9±2.7a 25-30 
หมายเหต:ุ ตวัอกัษรภาษาองักฤษที่ตา่งกนัในแถวเดยีวกนั แสดงความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  

 ทดสอบโดยวิธี Duncan’s multiple range test 
 *อ้างองิ: คา่ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (โชคชยั, 2548; Pandit &Nakamura, 2010;  
              นวลมณี, 2553) 
 **อ้างองิ: คา่มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเลประเภทที่ 3 (คณุภาพน า้ทะเลเพื่อการเพาะเลีย้งสตัว์น า้)  
             (กรมควบคมุมลพิษ, 2561) 
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คา่ pH เป็นตวัชีว้ดัของการเป็นกรด/ดา่งของน า้พืน้ฐาน คือ อยู่ในช่วง 0-14 pH ของน า้ที่สงูหรือต ่าเกินไปจะ
สง่ผลตอ่สิง่มีชีวิตที่อาศยัอยูใ่นน า้ นอกจากนีค้า่ pH ยงัสง่ผลกระทบต่อการละลายและความเป็นพิษของสารเคมีและ
โลหะหนกัในน า้ สว่นใหญ่ช่วง pH 7-8.5 จะเหมาะสมตอ่การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ แม้บางชนิดจะสามารถมีชีวิตอยูใ่นน า้ที่
มีระดบัค่า pH อยู่นอกช่วงนี ้ในกรณีที่ pH เปลี่ยนแปลงออกไปจากช่วงนีส้ามารถท าให้เกิดความเครียดในสตัว์น า้  
ลดการฟักไข่และอตัราการรอดตาย การศึกษาครัง้นีพ้บว่า ฤดูกาลไม่มีผลต่อค่า  pH บริเวณบริเวณชายฝ่ังละแม 
อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร นัน่คือคา่ pH ในฤดรู้อน (7.3±1.0) ไมม่ีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
กั บ 
ฤดฝูน (7.9±1.1) และคา่ pH ทัง้ 2 ฤดกูาล ก็ยงัอยูใ่นช่วงที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ นัน้คือไม่ควรให้ pH 
อยูน่อกช่วง 6.5-9.0 เพราะถึงแม้จะมีสตัว์น า้หลายชนิดสามารถทนอยู่ได้นอกช่วงนีแ้ต่อตัราการเจริญเติบโตและการ
สบืพนัธุ์อาจจะหยดุชะงกัลงและจะยิ่งทนไมไ่ด้เมือ่มีปัจจยัอื่นร่วมด้วย เช่น เมื่อ pH และอณุหภมูิสงูขึน้ แอมโมเนียจะมี
พิษเพิ่มขึน้ 

 

 
ภาพที่ 3 ผลของฤดกูาลตอ่คณุภาพน า้ (อณุหภมูิอากาศ อณุหภมูิน า้ ความโปร่งใส ความเค็ม ออกซิเจนที่ละลายใน

น า้ และความเป็นกรด-ดา่ง) บริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 
 

แม้ในฤดรู้อนความโปร่งใสของน า้บริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จงัหวดัชุมพร มีค่าสงูกว่าฤดฝูนแต่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) และความโปร่งใสทัง้ 2 ฤดูกาล ก็ยังมีความเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของสตัว์น า้ คือ อยู่ระหว่าง 30-60 ซม. หากมีค่าต ่ากว่า 30 ซม. แสดงว่าน า้มีความขุ่นมากเกินไปหรือมี
ปริมาณแพลงก์ตอนมากเกินไป ซึ่งอาจท าให้เกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจนขึน้ได้ แต่ถ้าค่ามีความโปร่งใสสงูกว่า 60 
ซม.ขึน้ไป แสดงวา่แหลง่น า้นัน้ไม่ค่อยสมบรูณ์ ความโปร่งใสของน า้มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณตะกอนแขวนลอยและ
แพลงก์ตอนซึง่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน า้ น า้ที่มีความโปร่งแสงน้อย หรือมีความขุ่นมาก แสงสว่างจะสอ่งลงไปใน
น า้ได้น้อย ห่วงโซ่อาหารและอาหารธรรมชาติในแหล่งน า้จะลดลงตามไปด้วย ความขุ่นที่เกิดจากตะกอนดินใน
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ธรรมชาติแม้จะมีปริมาณไม่สงูมากเพียงพอที่จะท าอนัตรายโดยตรงต่อปลา แต่อาจเป็นอนัตรายต่อไข่ปลาที่ก าลงัจะ
ฟักออกเป็นตวัได้ (โชคชยั, 2548) 

ความเค็มในฤดรู้อนมีคา่สงูกวา่ความเค็มในฤดฝูนแตไ่มม่ีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ(P>0.05) 
ความเค็มของน า้ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อระบบควบคุมน า้ในร่างกาย ซึ่งจะหมายถึงการรักษาสมดุลของแร่ธาตุใน
ร่างกายด้วย สตัว์น า้แตล่ะชนิดจะมีความทนทานตอ่ความเค็มของน า้แตกตา่งกนัโดยเฉพาะสตัว์น า้เค็มและสตัว์น า้จืด
ที่อาศัยอยู่ในน า้ที่มีระดับความเค็มแตกต่างกัน ส่วนสัตว์น า้กร่อยนัน้จัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มได้มาก แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างกะทันหนัไม่ว่าจะเป็นสตัว์ชนิดใด
ความเค็มของน า้ย่อมมีผลต่อสตัว์น า้เช่นเดียวกับอณุหภมูิ (โชคชยั, 2548) โดยปกติน า้ทะเลจะมีความเค็มประมาณ 
35 ppt น า้กร่อยมีความเค็มประมาณ 10-15 ppt และน า้ที่มีความเค็มมากกวา่ 45 ppt ขึน้ไปจะพบในนาเกลือ อาจไม่
เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตของสตัว์น า้บางชนิด สตัว์น า้กร่อยที่อาศยัอยูบ่ริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มมากจะมี
ความสามารถปรับตวัและทนทานต่อแรงดนั osmotic ได้ดี แต่ส าหรับสตัว์น า้ทัว่ๆไปสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพ
ความเค็มของน า้ที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ทัง้นีต้้องเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งจากรายงานของนงนุช และจิราย ุ(2556) ที่ศึกษา
ผลของความเค็มต่ออตัราการรอดตายและการควบคุมปริมาตร (volume regulation) ของเพรียงทราย (Perinereis 
nuntia) พบวา่ความเค็มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเพรียงทราย ทัง้นีส้ามารถศึกษาจากอตัราการรอดตาย
และการเปลี่ยนแปลงปริมาตร โดยพบว่าในช่วงความเค็ม 10-35 ppt นัน้ เพรียงทรายมีอตัราการรอดตาย 85-100 
เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลา 96 ชัว่โมง สว่นที่ความเค็ม 0 และ 40 นัน้ เพรียงทรายไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า เพรียงทรายเป็นสตัว์ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในบริเวณที่มีความเค็มของน า้เปลี่ยนแปลงในรอบวันได้ การ
เปลีย่นแปลงความเค็มยงัมผีลตอ่การเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเลเช่น สาหร่ายขนนก โดยจากรายงานของระพีพรรณ 
และจันทนา (ม.ป.ป.) ศึกษาปัจจัยในการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนนก (Caulerpa racemosa (Forsskal)  
J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse) ที่เพาะเลีย้งร่วมกับชุมชน จังหวดักระบี่ พบว่า 
ความเค็มของน า้ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 31 ppt ขึน้ไป ซึ่งจะสอดคล้องกับในธรรมชาติที่พบว่าในฤดูฝนซึ่งน า้ทะเลมี
ความเค็มต ่า (ประมาณ 10-20 ppt) จะมีสาหร่ายน้อยมาก นอกจากนีพ้บว่าสาหร่ายชนิด Caulerpa racemosa จะมี
อตัราการสงัเคราะห์แสงลดลงหากเลีย้งในน า้ที่มีความเค็มต ่ากว่า 10 ppt โดยจะมีอตัราการสงัเคราะห์แสงที่ดีในช่วง
ความเค็ม 30-40 ppt และพบว่าการเติบโตของสาหร่ายสกุล Caulerpa จะเติบโตดีในน า้ที่ความเค็มมากกว่า 20 ppt 
และสาหร่ายสกลุนีจ้ะตายหากน า้มีความเค็มต ่ากว่า 20 ppt (West & West, 2007)ในการท าฟาร์มเลีย้งสาหร่ายสกุล 
Caulerpa น า้ที่ใช้เลีย้งควรมีความเค็มไม่ต ่ากว่า 30 ppt และพบว่าสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera ที่เลีย้งใน
น า้ทะเลความเค็ม 25-30 ppt สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สดุ นอกจากนีค้วามเค็มที่เปลีย่นแปลงไปยงัสง่ผลต่อการเกิด
การฟอกขาวของปะการังได้ ทัง้นีใ้นพืน้ที่อ่าวไทยตอนบนซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ได้รับผลจากมวลน า้จืดปริมาณมากที่ไหลลงสู่
ทะเล สง่ผลให้พืน้ท่ีดงักลา่วได้รับอิทธิพลของความเค็มที่ต ่าอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตหุนึ่งของการฟอกขาวของ
ปะการังในพืน้ท่ีนัน้ ดงัรายงานของ ศภุกาญจน์ และคณะ (2558) ศึกษาผลจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มแบบเรือ้รัง
ต่อการฟอกขาวของปะการังเขากวาง Acropora millepora โดยการเพิ่มและลดระดบัความเค็มทีละน้อย (2 ppt ต่อ
วนั) ซึง่พบวา่ ปะการังเขากวาง A. millepora มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มแบบเรือ้รังในช่วงแคบเมื่อ
ความเค็มลดลงถึง 26 ppt หรือเพิ่มขึน้ถึง 34 ppt ปะการังแสดงลกัษณะของการหลดุล่อนของเนือ้เยื่อ ( tissue 
sloughed-off) และเมื่อน าปะการังที่แสดงลกัษณะดงักล่าวไปฟืน้ตวัในทะเล พบว่าปะการังไม่สามารถฟืน้ตวัได้ซึ่ง
แตกตา่งกบัปะการังที่แสดงลกัษณะของสทีี่ซีดเมื่อการลดหรือเพิ่มความเค็มในระดบัท่ีต ่ากวา่ ซึง่เมื่อน าปะการังเหลา่นี ้
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ไปฟืน้ตวัในทะเลพบวา่ปะการังทัง้หมดที่มีสซีีดนัน้สามารถฟืน้ตวัได้ 100% ขณะที่ปะการังที่มีเนือ้เยื่อที่หลดุลอ่นขณะ
ทดลองไมส่ามารถฟืน้ตวัได้  
 
บทสรุป  

การศึกษาผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน า้บริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม จังหวดัชุมพร 
พบว่าอ าเภอละแม จงัหวดัชุมพรมีฤดกูาลเพียง 2 ฤด ูคือ ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 
เป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลงัมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลงัลง และฤดูฝน เร่ิมตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคม – 
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จากทะเลอนัดามนัเป็นมวลอากาศที่มีความชืน้สงู และ
เปลีย่นเป็นลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงท าให้เกิดฝนตกชุก โดยฤดกูาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคณุภาพน า้
ทะเลบริเวณชายฝ่ังละแม โดยเฉพาะอณุหภมูิน า้ อุณหภมูิอากาศและออกซิเจนที่ละลายน า้มากที่สดุ แต่ฤดกูาลไม่มี
ผลต่อค่า pH ความโปร่งแสง และความเค็ม ผลจากการศึกษานีจ้ะเป็นข้อมูลพืน้ฐานให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากน า้ทะเลบริเวณชายฝ่ังละแม อ าเภอละแม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจดึงน า้ทะเลมาพักหรือมาใช้
ประโยชน์ในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ แก้ไขปัญหาน า้ไม่พอ คุณภาพน า้ไม่เหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้อยา่งยงัยืนตอ่เกษตรกรและผู้สนใจตอ่ไป 
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โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   
 

บทคดัย่อ 
 การติดตามตรวจสอบไมโครพลาสติกในประเทศไทยยงัมีน้อยในปัจจุบนั การศึกษานีร้ายงานการพบ  
ไมโครพลาสติกเป็นครัง้แรกในแหลมสมิหลาซึ่งเป็นชายหาดท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา โดยมีการเก็บตัวอย่าง  
ทรายหาดจากสามพืน้ท่ีของแหลมสมิหลาในเดือนตลุาคม 2560 ตวัอย่างได้ถกูแยกไมโครพลาสติกโดยใช้สารละลาย
โซเดียมคลอไรด์และตรวจวดัปริมาณ รูปร่าง ขนาด และสขีองไมโครพลาสติกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอและ
แบบไบร์ทฟิลด์ ผลการศึกษาพบการสะสมของไมโครพลาสติกเฉลี่ย 233.3±46.7 ชิน้ต่อกิโลกรัมน า้หนักทรายแห้ง 
รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ เส้นใย (64.3%) และสีที่พบมากที่สดุ คือ สีขาว (42.9%) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การปล่อยน า้ทิง้จากร้านอาหารและขยะพลาสติกที่พบในพืน้ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งก าเนิด  
ไมโครพลาสติก จึงควรมีการเฝ้าระวงัอยา่งใกล้ชิด   
 

ค าส าคัญ : ไมโครพลาสติก, ทรายชายหาด, แหลมสมิหลา, สงขลา  
 

Abstract 
To date, there have been few investigations of microplastics in Thailand. This study is the first to 

report the presence of microplastics in Laem Samila, a tourist beach located in Songkhla province. Beach 
sands were collected from three sampling sites along Laem Samila in October 2017. The samples were 
separated microplastics using saturated NaCl solution and subsequently investigated by stereo and bright 
field microscopes to identify the quantity, shape, size, and colors of microplastics. The results show that 
average accumulation of microplastic was 233.3±46.7 items/kg sand dry weight on average. Fibrous 
shapes (64.3%) and white color (42.9%) microplastics were dominant in all sampling sites. Tourism-based 
activities, discharge water from restaurants located along the beach, and plastic debris presented on the 
beach are the potential source of microplastics in the study area. These activities should be closely 
monitored. 

 

Keywords : Microplastic, Beach sand, Laem Samila, Songkhla  
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บทน า  
การปรากฎของไมโครพลาสติก (microplastic) ในสิง่แวดล้อมได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในทศวรรษที่

ผา่นมา ภายหลงัการศกึษาของ Thompson et al. (2004) ซึ่งกลา่วถึงการปนเปือ้นไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แม้ว่าในปัจจุบันยังคงไม่มีมาตรฐานในการให้นิยาม “ไมโครพลาสติก” แต่ชิน้ส่วนของ
พลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร นัน้เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไปส าหรับการแยกไมโครพลาสติกออกจาก
พลาสติกขนาดใหญ่ (Browne et al., 2010; Cole et al., 2011; GESAMP, 2016) ไมโครพลาสติกเกิดจาก
แหลง่ก าเนิดปฐมภมูิ (primary sources) ที่มีการผลิตขึน้เพื่อใช้เป็นสว่นผสมในผลิตภณัฑ์ และแหลง่ก าเนิดทตุิยภูมิ 
(secondary sources) ซึ่งเกิดจากการแตกตวั (disintegration) การสกึกร่อน การย่อยสลายโดยแสง รวมถึงการเกิด
ออกซิเดชัน่ของพลาสติกขนาดใหญ่ให้มีขนาดเลก็ลง (GESAMP, 2016) ไมโครพลาสติกสามารถเข้าสูป่ลา (Halstead 
et al., 2018) หอย (Van Cauwenberghe and Janssen, 2014) และมีศกัยภาพในการดดูซบั การปลดปลอ่ย และการ
เคลื่อนย้ายมลสาร (Thompson et al., 2004; Teuten et al., 2007) ดงันัน้เมื่อไมโครพลาสติกปนเปือ้นลงสู่แหลง่น า้ 
จึงสามารถเข้าสูร่ะบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตในน า้ ซึ่งสามารถสง่ผลกระทบต่อมนษุย์ที่
บริโภคสตัว์น า้เหลา่นัน้ ตลอดจนมีศกัยภาพในการสง่ผลกระทบด้านเศรษฐสงัคมในพืน้ที่ (Van der Meulen et al., 
2014) 

ปัจจบุนัมีการตรวจพบไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทัง้ในตะกอนทะเลลกึ (Van Cauwenberghe 
et al., 2013) มหาสมทุร (Halle et al., 2017) ทะเลชายฝ่ัง (Syakti et al., 2017) และเอสทรีู (Fok and Cheung, 
2015; Jiang et al., 2018) ชายหาดเป็นอีกพืน้ที่หนึ่งที่มีรายงานการตรวจพบไมโครพลาสติก (Retama et al., 2016; 
Young and Elliott, 2016; Esiukova, 2017) โดยพบการสะสมในทรายผิวหน้ามากกว่าในส่วนที่ลึกลงไปจาก 
ผิวชายหาด (สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยั
บรูพา, 2557) การเก็บตวัอยา่งในพืน้ท่ีชายหาดเป็นแนวทางหนึง่ที่มีประสทิธิภาพและเป็นตวัแทนที่แสดงให้เห็นถึงการ
สะสมของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระท าร่วมกันของน า้ชายฝ่ังและภาคพืน้ดิน (Hidalgo-Ruz  
et al., 2012; Dekiff et al., 2014) ไมโครพลาสติกที่สะสมในชายหาดสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแหลง่ที่อยู่
อาศยัของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาด (Carson et al., 2011) ทัง้นีใ้นพืน้ที่อตุสาหกรรมและเขตเมืองนัน้ มลสารต่าง ๆ 
รวมถึงไมโครพลาสติกมีโอกาสเกิดการเคลื่อนย้ายผ่านแหลง่น า้และเกิดการสะสมในพืน้ที่ได้สงู (Nel et al., 2018) 
รายงานท่ีผา่นมาพบไมโครพลาสติกแพร่กระจายในพืน้ท่ีชายหาดอ่าวไทยตอนบนทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
บริเวณชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้ งวิมาน จังหวดัจันทบุรี ทัง้ในตะกอนดินและหอยสองฝา (สถาบนัวิจัยและ
พฒันาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา , 2557; ปิติพงษ์  
ธาระมนต์ และคณะ, 2559) นอกจากนีย้งัพบรายงานการปนเปือ้นของไมโครพลาสติกในสตัว์ที่ใช้ชีวิตตามพืน้ทะเล
บริเวณอา่วไทยตอนบนทางชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศไทย ในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุ (Thushari et al., 2017)  

ชายหาดแหลมสมิหลาตัง้อยู่ในต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในพืน้ที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมี
ชายหาดติดกบัอา่วไทย จงัหวดัสงขลามีการพฒันาด้านอตุสาหกรรมและประชาชนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในเขตเมืองอย่าง
หนาแน่น จึงมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกได้ในพืน้ที่ ชายหาดแหลมสมิหลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคญัของจงัหวดัสงขลา มีพืน้ท่ีติดกบัแหลง่ชมุชน สถานบริการส าหรับนกัท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม และมีท่าเรือ
น า้ลกึขนสง่สินค้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทิศเหนือของแหลมสมิหลาติดกับแหลมสนอ่อนที่เช่ือมต่อกบัทางเปิดออกสู่
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ทะเลอ่าวไทยตอนล่างของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในพืน้ที่ส าคญัในการรองรับการระบายน า้ทิง้ชุมชนทัง้จาก
จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ดังนัน้การส ารวจเบือ้งต้นเพื่อวิเคราะห์ปริมาณ ขนาด รูปร่าง และสีของ 
ไมโครพลาสติกในชายหาดแหลมสมิหลา จะช่วยให้ทราบสถานการณ์การปนเปือ้นและเป็นข้อมลูการแพร่กระจายของ
ไมโครพลาสติกในพืน้ท่ีชายหาดตอ่ไป 

 

วิธีการ  
1. การเก็บตวัอยา่งทรายชายหาด 
 การศกึษาครัง้นีท้ าการเก็บตวัอยา่งในเดือนตลุาคม 2560 เพื่อส ารวจไมโครพลาสติกที่ชายหาดแหลมสมิหลา 
ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยเก็บตวัอย่างทรายชายหาด 3 จุด แต่ละจุดห่างกนั 300 เมตร (ตามพิกดั
คือ จดุที่ 1 N 7°21’53.65” E 100°59’03.58” จดุที่ 2 N 7°22’92.17” E 100°58’28.28” และจุดที่ 3 N 7°23’11.75” E 
100°58’14.22”) โดยแต่ละจุดจะเก็บตัวอย่างที่จุดกึ่งกลางระหว่างแนวน า้ขึน้สงูสุดและน า้ลงต ่าสุด โดยใช้กรอบ
ตวัอยา่ง ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เก็บตวัอยา่งทรายลกึ 2 เซนติเมตร จากนัน้น าตวัอยา่งทรายชายหาดไปอบให้แห้งที่
อณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส แล้วร่อนด้วยตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร (ดดัแปลงจาก สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากร
ทางทะเลและป่าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับรูพา, 2557) 
2. การวเิคราะห์ตวัอยา่งไมโครพลาสติก 
 น าตวัอย่างทรายชายหาดมาแยกไมโครพลาสติกตามวิธีการที่ดัดแปลงมาจาก National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) (Masura et al., 2015) และสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและ
ป่าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับรูพา (2557) โดยชัง่ตวัอยา่งทรายแห้งที่ร่อนแล้ว 300 กรัม ลง
ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เข้มข้น 5 M 300 มิลลลิติร ร่อนผา่นตะแกรงร่อนขนาด 63 ไมโครเมตร อบสว่นที่
อยูบ่นตะแกรงร่อนให้แห้ง เติมสารละลายเฟอร์รัสซลัเฟต (FeSO4) เข้มข้น 0.05 M 20 มิลลิลิตร จากนัน้เติมไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (H2O2) เข้มข้น 30% 20 มิลลลิติร จนกวา่จะก าจดัสารอินทรีย์หมด เติมโซเดียมคลอไรด์ 6 กรัม/ตวัอย่าง 
20 มิลลลิติร (5 M NaCl) กวนให้เข้ากนั แล้วตัง้ทิง้ไว้ให้ตกตะกอน กรองสว่นใสด้านบนด้วยกระดาษกรองเซลลโูลสไน
เตรท (cellulose nitrate filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตร อบกระดาษกรองที่อณุหภมูิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 
ชัว่โมง จากนัน้น าแผ่นกระดาษกรองมาวิเคราะห์เพื่อจ าแนกไมโครพลาสติกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอและ
แบบไบร์ทฟิลด์  โดยนบัจ านวน จ าแนกรูปร่าง ส ีและถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมลูและวดัขนาดของไมโครพลาสติก 
 

ผลและอภปิราย  
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการส ารวจปริมาณไมโครพลาสตกิในตวัอยา่งทรายชายหาดบริเวณแหลมสมิหลา จงัหวดั
สงขลา ซึ่งเป็นชายหาดท่องเที่ยวที่ส าคญัของจังหวดัสงขลา เนื่องจากเป็นที่ตัง้ของปฏิมากรรมรูปนางเงือกซึ่งเป็น
เอกลกัษณ์ที่ส าคญัของจงัหวดั โดยได้ท าการเก็บตวัอยา่งทรายชายหาด 3 พืน้ที่ ในเดือนตลุาคม 2560 จากการศึกษา
พบการปนเปือ้นของไมโครพลาสติกในทกุพืน้ท่ีที่ท าการส ารวจ โดยพบไมโครพลาสติกเฉลี่ย 233.3±46.7 ชิน้/กิโลกรัม
น า้หนักทรายแห้ง ซึ่งอาจเนื่องมาจากบริเวณแหลมสมิหลาเป็นพืน้ที่ที่ ติดกับแหล่งชุมชน มีสถานบริการส าหรับ
นกัท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม ตัง้กระจายอยู่ตามแนวชายหาด และมีท่าเรือน า้ ลึกขนส่งสินค้าอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึง่งานวิจยันีส้อดคล้องกบัการศกึษาของ Retama et al. (2016) ที่พบว่าปริมาณไมโครพลาสติกในชายหาด
ทอ่งเที่ยวของอา่ว Huatulco ประเทศเม็กซิโก เป็นผลมาจากกิจกรรมที่เก่ียวกบัการทอ่งเที่ยว 
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 จากการศกึษาพบไมโครพลาสติกทัง้หมด 4 รูปร่าง คือ เส้นใย ชิน้สว่นไร้รูปแบบ ทรงกลม และแทง่ (ภาพที่ 1) 
ซึง่รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุคือ รูปร่างแบบเส้นใย 64.3% (มีขนาด 0.10–8.04 มิลลิเมตร) รองลงมาคือ 
ชิน้ส่วนไร้รูปแบบ 24.8% (มีขนาด 0.01–0.64 มิลลิเมตร) ทรงกลม 9.5% (มีขนาด 0.04–0.11 มิลลิเมตร) และ 
แท่ง 1.4% (มีขนาด 0.88–0.29 มิลลิเมตร) ตามล าดบั (ภาพที่ 2ก) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Retama et al. 
(2016) ท่ีพบไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยมากที่สดุที่ชายหาดทอ่งเที่ยวในประเทศเม็กซิโก นอกจากนีไ้มโครพลาสติก
ประเภทเส้นใยอาจหลดุมาจากเสือ้ผ้าได้ (Browne et al., 2011) ไมโครพลาสติกที่พบในการศึกษานีม้ีขนาดระหว่าง 
0.01–8.04 มิลลิเมตร ซึ่งขนาด 8.04 มิลลิเมตรนัน้มีขนาดใหญ่กว่าตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลิเมตร ในขณะที่ 
ไมโครพลาสติกบางส่วนมีขนาดเล็กกว่า 0.063 มิลลิเมตร เนื่องจากไมโครพลาสติกที่มีลกัษณะเป็นเส้นใยมีโอกาส
ตกค้างหรือหลดุรอดจากตะแกรงร่อนที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ตะแกรงร่อน ขนาด 0.063 มิลลิมตร และ 1 มิลลิเมตร) ซึ่ง
อาจเกิดจากทิศทางการจดัเรียงตวัของเส้นใยในระหวา่งการร่อน 
  

                         (ก)                                    (ข)                                       (ค)                                  (ง) 
ภาพที่ 1  รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบในทรายชายหาดบริเวณแหลมสมิหลา;                                                          
  (ก) เส้นใย (ข) ไร้รูปแบบ (ค) ทรงกลม (ง) แทง่ 
 

(ก)                                                                                     (ข)   
 

ภาพที่ 2 ไมโครพลาสติกที่พบในทรายชายหาดบริเวณแหลมสมิหลา;  
 (ก) เปอร์เซ็นต์ของไมโครพลาสตกิแตล่ะรูปร่าง (ข) เปอร์เซ็นต์ของไมโครพลาสติกแตล่ะสี 
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 ในงานวิจยันีส้ามารถจ าแนกสขีองไมโครพลาสติกที่พบได้เป็น 10 ส ีได้แก่ สขีาว สดี า สนี า้ตาล สฟ้ีา สนี า้เงิน 
สเีทา สแีดง สเีขียว สมีว่ง และสเีหลอืง (ภาพท่ี 2ข) โดยไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ สขีาว (42.9%) รองลงมาคือ 
สนี า้ตาล (17.1%) สดี า (14.3%) สนี า้เงิน (8.1%) สฟ้ีา (6.7%) สเีทา (4.3%) สแีดง (3.3%) สเีขียว (1.4%) ตามล าดบั 
สว่นไมโครพลาสติกที่พบน้อยที่สดุมีสมีว่ง (1%) และสเีหลอืง (1%) ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาส ารวจไมโครพลาสติก
ในทรายชายหาดบริเวณชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน จงัหวดัจนัทบรีุ ที่พบไมโครพลาสติกที่มีสขีาว (สขีาว
ใสและสขีาวขุน่) มากที่สดุในทัง้ 2 ชายหาด ทัง้ในฤดแูล้งและฤดฝูน (สถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและ 
ป่าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับรูพา, 2557) 
 

บทสรุป  
 ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการส ารวจการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในทรายชายหาดบริเวณแหลมสมิหลา 
จังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่างทรายชายหาดจาก 3 พืน้ที่ เพื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณ รูปร่าง สี และขนาดของ 
ไมโครพลาสติกที่พบในตวัอย่างจากการศึกษาพบว่าการปนเปือ้นของไมโครพลาสติกในทกุพืน้ที่เก็บตวัอย่างมีขนาด
ตัง้แต่ระดบัไมโครเมตรจนถึงมิลลิเมตร และจากการจ าแนกรูปร่างและสีของไมโครพลาสติกที่พบบ่งชีว้่าไมโค รพลา
สติกที่พบมากที่สดุมีลกัษณะเป็นเส้นใยและมีสขีาว การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นข้อมลูเบือ้งต้นของสถานการณ์การปนเปือ้น 
ไมโครพลาสติกในพืน้ท่ีแหลมสมิหลา อยา่งไรก็ตามการศกึษาในครัง้นีใ้ช้กล้องจลุทรรศน์ในการจ าแนกเพียงเท่านัน้ จึง
ควรมีการวิเคราะห์ทางเคมีร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความแมน่ย าในการวิเคราะห์ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
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บริเวณแหลมสนอ่อน ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

Quantification survey of microplastics in the sand of Laem Son on Beach 
at Bo Yang Subdistirict, Mueang District, Songkhla Province 
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Kanokporn Buajan, Benjaporn Maneechot, Siriporn Borrirukwisitsak* and Saisiri Chaichana 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา   
 

บทคดัย่อ 
 การตรวจพบไมโครพลาสติกและผลกระทบที่เกิดขึน้ในสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความกังวลมากว่าทศวรรษ 
อย่างไรก็ตามไมโครพลาสติกยังมีการศึกษาน้อยในประเทศไทย การศึกษาครัง้นี ไ้ ด้ส ารวจการสะสมของ  
ไมโครพลาสติกจากสามพืน้ที่ชายหาดแหลมสนอ่อน จงัหวดัสงขลา ในเดือนตลุาคม 2560 ตวัอย่างที่เก็บจากแต่ละ
พืน้ที่ได้น ามาแยกไมโครพลาสติกโดยใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์และตรวจวดัปริมาณ รูปร่าง ขนาด และสีของ  
ไมโครพลาสติกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบไมโครพลาสติกปนเปือ้นเฉลี่ย  414.4±161.4 ชิน้ต่อกิโลกรัม
น า้หนกัทรายแห้ง รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ เส้นใยและชิน้สว่นไร้รูปแบบ สขีองไมโครพลาสติกที่พบ
มากที่สุด คือ สีด า (32%) และสีขาว (31%) กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมประมง และการปล่อยน า้ทิง้จาก
ร้านอาหารในพืน้ท่ีมีศกัยภาพในการเป็นแหลง่ก าเนิดไมโครพลาสติก จึงควรมีการตรวจสอบอยา่งใกล้ชิด  
 

ค าส าคัญ : ไมโครพลาสติก, ทรายชายหาด, แหลมสนออ่น, สงขลา 

 

Abstract 
The presence and impacts of microplastics have been documented in the environment and 

concerned worldwide for decades. However, there have been few investigations of microplastic in 
Thailand. In this study, microplastic accumulation was surveyed from three exposed areas of the Laem 
Son On beach (Songkhla province) in October 2017. Beach sand was collected from each site along the 
beach and separated microplastics using saturated NaCl solution and subsequently investigated by 
microscopes to identify the quantity, shapes, sizes and colours of microplastics. The results showed that 
the average of microplastic contamination was 414.4±161.4 pieces/kg sand dry weight. The majority 
shapes of microplastics were found in fiber and irregular shapes. The dominant microplastic colours in 
three study sites were black (32%) and white (31%). Recreation-based activities together with the effluents 
discharged from nearby restaurants and plastic debris presented on the beach are the potential source of 
microplastic in the study area and future research should be more comprehensively investigated. 

 

Keywords : Microplastic, Beach sand, Laem Son On, Songkhla 
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บทน า  
กิจกรรมบริเวณพืน้ที่ชายฝ่ังเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยประเภทพลาสติกที่ส าคัญระดับโลก การส ารวจในปี  

2553 พบว่า 192 ประเทศในแนวชายฝ่ัง ก่อให้เกิดมลูฝอยพลาสติกประมาณ 275 ล้านตนั โดยในจ านวนนีไ้ด้ออกสู่
ทะเลประมาณ 12.7 ล้านตนั เนื่องจากการก าจดัมลูฝอยที่ไม่เหมาะสม (Jambeck et al., 2015) พลาสติกสามารถคง
อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้เป็นระยะเวลานานเนื่องจากย่อยสลายทางชีวภาพได้ยากในสภาพแวดล้อมทางทะเล 
(GESAMP, 2015) และอาจเกิดการแตกหกัจนมีขนาดเลก็ลง จากการกระท าของคลืน่ การยอ่ยสลายโดยแสง และการ
ย่อยสลายโดยสิ่งมีชีวิต เป็นต้น (Andrady, 2011) พลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเล็กกว่า 5 
มิลลิเมตร โดยทั่วไปเรียกว่า ไมโครพลาสติก (microplastic) (GESAMP, 2016) ไมโครพลาสติกอาจมาจาก
แหลง่ก าเนิดทตุิยภมูิ (secondary sources) ที่เกิดจากการแตกตวั หรือกระบวนการยอ่ยสลายของพลาสติกขนาดใหญ่ 
(Cole et al., 2011) ดงัที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งจัดเป็นแหลง่ก าเนิดที่ส าคญัของไมโครพลาสติกที่พบในสิ่งแวดล้อม 
(Eriksen et al., 2014) หรือมาจากแหลง่ก าเนิดปฐมภมูิ (primary sources) ท่ีเกิดจากการผลิตไมโครพลาสติกเพื่อใช้
ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด เคร่ืองส าอาง และใช้ในทางการแพทย์ (Cole et al., 
2011)  

ไมโครพลาสติกบางส่วนมีขนาดใกล้เคียงกับแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในน า้ ท าให้ไมโครพลาสติกเข้าสู่
สิง่มีชีวิต เช่น หอย ปลา และปลงิทะเล ผา่นทางการกินได้โดยง่าย (Graham and Thompson, 2009; Thushari et al., 
2017; Halstead et al., 2018; Lei et al., 2018) และมีศกัยภาพในการปลดปลอ่ยและเป็นแหลง่สะสมของมลสาร 
(Teuten et al., 2007; Teuten et al., 2009; GESAMP, 2015) ไมโครพลาสติกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
กายภาพของตะกอนชายหาดในเขตน า้ขึน้น า้ลง ซึ่งมีศกัยภาพในการส่งผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาด (Carson et al., 2011) และท าให้เกิดความเสี่ยงด้านพิษวิทยาต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งท้ายที่สดุจะ
สง่ผลกระทบต่อมนษุย์ได้ (National Oceanic and Atmospheric Administration Marine Debris Program, 2016) 
ปัจจบุนัมีรายงานการสะสมไมโครพลาสติกบริเวณชายหาดในหลายพืน้ที่ทัว่โลก (Retama et al., 2016; Young and 
Elliott, 2016; Esiukova, 2017) แต่ข้อมลูการศึกษาไมโครพลาสติกในประเทศไทยยงัมีค่อนข้างจ ากดั มีรายงานพบ
การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสตัว์ที่ใช้ชีวิตตามพืน้ทะเลในจังหวดัชลบุรี (Thushari et al., 2017) และพบ 
ไมโครพลาสติกในตะกอนชายหาดและหอยสองฝา ท่ีชายหาดเจ้าหลาวและคุ้งวิมาน จงัหวดัจนัทบรีุ (สถาบนัวิจยัและ
พฒันาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา , 2557; ปิติพงษ์  
ธาระมนต์ และคณะ, 2559) ทัง้นีก้ารเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกที่ในพืน้ที่ชายหาดจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่มี
ประสทิธิภาพและเป็นตวัแทนที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงการสะสมของไมโครพลาสติกในสิง่แวดล้อมที่เกิดจากการกระท า
ร่วมกนัของน า้ชายฝ่ังและภาคพืน้ดิน (Hidalgo-Ruz et al., 2012; Dekiff et al., 2014) 

จงัหวดัสงขลามีพืน้ท่ีชายหาดทางฝ่ังตะวนัออกติดกบัทะเลอา่วไทย มีประชาชนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในเขตเมือง
อย่างหนาแน่นและมีการพฒันาสงูด้านอตุสาหกรรม ชายหาดแหลมสนอ่อนเป็นชายหาดท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหนึ่ง
ของจงัหวดัสงขลา มีพืน้ที่ติดกบัแหลง่ชุมชนและท่าเรือน า้ลกึขนสง่สินค้า บริเวณทิศเหนือของแหลมสนอ่อนเช่ือมต่อ
กบัทางเปิดออกสูท่ะเลอา่วไทยตอนลา่งของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในพืน้ที่ส าคญัในการรองรับการระบายน า้ทิง้
ชมุชนทัง้จากจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกล้เคียง จึงเป็นพืน้ที่ที่สามารถเกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกได้ ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงเก็บตวัอยา่งทรายชายหาดจากชายหาดแหลมสนออ่น ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เพื่อวิเคราะห์
ปริมาณ ขนาด รูปร่าง และสีของไมโครพลาสติก โดยมีวตัถุประสงค์หลกั คือ ส ารวจปริมาณไมโครพลาสติกบริเวณ
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ชายหาดแหลมสนออ่น เพื่อทราบสถานการณ์การปนเปือ้นและเป็นข้อมลูการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในพืน้ที่
ชายหาดตอ่ไป 
วิธีการ  
1. การเก็บตวัอยา่งทรายชายหาด 
 การศกึษาครัง้นีท้ าการส ารวจไมโครพลาสติกโดยเก็บตวัอยา่งทรายชายหาดที่บริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน 
ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 ครัง้ ในเดือนตลุาคม 2560 โดยท าการเก็บตวัอยา่งทรายชายหาด 3 
จดุ แตล่ะจดุหา่งกนั 300 เมตร (ตามพิกดัดงันี ้จดุที่ 1 N 7°21’55.83” E 100°58’99.52” และจดุที่ 2 N 7°21’72.71” E 
100°58’82.92” และจดุที่ 3 N 7°22’66.64” E 100°58’37.79”) โดยแตล่ะจดุจะเก็บตวัอย่างที่จุดกึ่งกลางระหว่างแนว
น า้ขึน้สงูสดุและน า้ลงต ่าสดุ โดยใช้กรอบตวัอยา่งขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เก็บตวัอยา่งทรายลกึ 2 เซนติเมตร จากนัน้
น าตวัอย่างทรายชายหาดมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้วร่อนด้วยตะแกรงร่อนสแตนเลสขนาด 1 
มิลลิเมตร (ดดัแปลงจาก สถาบนัวิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
มหาวิทยาลยับรูพา, 2557)  
2. การวเิคราะห์ตวัอยา่งไมโครพลาสติก 
 น าตวัอย่างทรายชายหาดมาแยกไมโครพลาสติกตามวิธีการที่ดดัแปลงมาจาก  National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) (Masura et al., 2015) และสถาบนัวิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและ
ป่าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับรูพา (2557) โดยชัง่ตวัอย่างทรายแห้งที่ร่อนแล้ว 300 กรัม  
คนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เข้มข้น 5 M 300 มิลลลิติร กรองสว่นใสด้วยตะแกรงร่อนสแตนเลสขนาด 63 
ไมโครเมตร น าสว่นที่อยู่บนตะแกรงร่อนไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เติมสารละลายเฟอร์รัสซลัเฟต 
(FeSO4) เข้มข้น 0.05 M 20 มิลลลิติร เพื่อเร่งปฏิกิริยาการยอ่ยสารอินทรีย์ จากนัน้เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 
เข้มข้น 30% ครัง้ละ 20 มิลลิลิตร จนกว่าจะก าจดัสารอินทรีย์ออกจากตวัอย่างได้หมด เติม NaCl 6 กรัม/ตวัอย่าง 20 
มิลลิลิตร (5 M NaCl) กวนตวัอย่างให้เข้ากนั จากนัน้ทิง้ให้ตวัอย่างตกตะกอน กรองน า้สว่นใสด้านบนด้วยกระดาษ
กรองเซลลโูลสไนเตรท (cellulose nitrate filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตร น าแผ่นกระดาษกรองไปอบที่อณุหภมูิ 60 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนัน้น าแผ่นกระดาษกรองมาวิเคราะห์เพื่อจ าแนกไมโครพลาสติกโดยใช้  
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอและแบบไบร์ทฟิลด์ โดยนบัจ านวน จ าแนกรูปร่าง สี และถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมลูและวดั
ขนาดของไมโครพลาสติก 
 

ผลและอภปิราย  
 จากการศกึษาปริมาณไมโครพลาสติกในบริเวณชายหาดแหลมสนออ่น จงัหวดัสงขลา ในเดือนตลุาคม 2560 
พบว่าตวัอย่างทรายชายหาดทัง้ 3 จุดเก็บตวัอย่างมีการปนเปือ้นของไมโครพลาสติก โดยพบไมโครพลาสติกเฉลี่ย 
414.4±161.4 ชิน้/กิโลกรัมน า้หนกัทรายแห้ง ซึง่บริเวณชายหาดแหลมสนอ่อนเป็นพืน้ที่ที่มีการท่องเที่ยว มีร้านค้าขาย
อาหาร ติดกับแหล่งชุมชนและท่าเรือน า้ลึกขนส่งสินค้า รวมทัง้มีกิจกรรมประมง จึงอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของ  
ไมโครพลาสติกในพืน้ที่ที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Retama et al. (2016) ที่พบว่ากิจกรรมจากการ
ทอ่งเที่ยวสง่ผลตอ่ปริมาณไมโครพลาสติกในชายหาดทอ่งเที่ยวของอา่ว Huatulco ประเทศเม็กซิโก 
  ในการศกึษาครัง้นีพ้บไมโครพลาสติกทัง้หมด 3 รูปร่าง คือ เส้นใย ชิน้สว่นไร้รูปแบบ และทรงกลม (ภาพที่ 1) 
ซึง่รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ รูปร่างแบบเส้นใย 47.2% (มีขนาด 0.01–8.04 มิลลิเมตร) และชิน้สว่น
ไร้รูปแบบ 47.7% (มีขนาด 0.01–0.96 มิลลเิมตร) ในขณะท่ีพบไมโครพลาสติกที่มีรูปร่างทรงกลมเพียง 5.1%  



806 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

47.18 47.72 

5.09 

0

20

40

60

เส้นใย ไร้รูปแบบ ทรงกลม 

ปริ
มา

ณ
ไม

โค
รพ

ลา
สต

กิแ
ต่

ละ
รู ป

ร่า
ง 
(%

) ขาว 
31.1% 

น า้เงิน 
3.2% 

ด า 
31.9% 

แดง 
2.4% 

มว่ง 
0.5% 

ฟ้า 
8.3% 

น า้ตาล 
18.0% 

เทา 
3.2% 

เขียว 
1.1% 

เหลือง 
0.3% 

(มีขนาด 0.01–0.68 มิลลเิมตร) (ภาพท่ี 2ก) อาจเนื่องจากพืน้ที่ที่ท าการศึกษามีกิจกรรมเก่ียวกบัการพกัผ่อนหย่อนใจ
และการประมง ท่ีอาจเป็นแหลง่ก าเนิดทตุิยภมูิท าให้เกิดไมโครพลาสติกชนิดเส้นใยจากอปุกรณ์จ าพวก เอ็น เชือก อวน 
ตาขา่ย และไมโครพลาสติกประเภทชิน้สว่นไร้รูปแบบท่ีอาจเกิดจากการแตกหกัของขยะพลาสติก (ปิติพงษ์ ธาระมนต์ 
และคณะ, 2559; Cole et al., 2011)  
 

 
 
 
 
 
 

                     (ก)                                                      (ข)                                                     (ค) 
ภาพที่ 1 รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบในทรายชายหาด บริเวณแหลมสนออ่น; (ก) เส้นใย (ข) ไร้รูปแบบ (ค) ทรง
กลม 
 

   (ก)                                                                                (ข) 
ภาพที่ 2 ไมโครพลาสติกที่พบในทรายชายหาดบริเวณแหลมสนออ่น; (ก) เปอร์เซ็นต์ของไมโครพลาสติกแตล่ะรูปร่าง  
 (ข) เปอร์เซ็นต์ของไมโครพลาสตกิแตล่ะสี 
 

 จากการศกึษาพบวา่ ไมโครพลาสติกที่พบมีขนาดระหวา่ง 0.01–8.04 มิลลเิมตร ซึง่ขนาด 0.01 มิลลเิมตร 
(10 ไมโครเมตร) นัน้มีขนาดเลก็กวา่ตะแกรงร่อนขนาด 63 ไมโครเมตร ในขณะท่ีไมโครพลาสติกมีรูปร่างเส้นใย
บางสว่นมีขนาดมากกวา่ตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลเิมตร และมีขนาดยาวถึง 8 มิลลเิมตร เนื่องจากไมโครพลาสติกทีม่ี
ลกัษณะเป็นเส้นใยมีโอกาสหลดุรอดหรือตกค้างบนตะแกรงร่อนท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (63 ไมโครเมตร และ 1 มิลลเิมตร) 
ซึง่อาจเกิดจากทศิทางการจดัเรียงตวัของเส้นใยในระหวา่งการร่อน นอกจากนีส้ามารถจ าแนกสขีองไมโครพลาสติกที่
พบได้เป็น 10 ส ีได้แก่ สขีาว สดี า สนี า้ตาล สฟ้ีา สนี า้เงิน สเีทา สแีดง สเีขยีว สมีว่ง และสเีหลอืง (ภาพท่ี 2ข) โดยสี
ของ 
ไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุคือ สดี า (31.9%) และสขีาว (31.1%) รองลงมาคือ สนี า้ตาล (18.0%) สฟ้ีา (8.3%) สนี า้
เงิน (3.2%) สเีทา (3.2%) สแีดง (2.4%) สเีขียว (1.1%) สมีว่ง (0.5%)  และสทีี่พบน้อยที่สดุคือ สเีหลอืง (0.3%) 
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บทสรุป  
 ในการศึกษาครัง้นีพ้บการปนเปือ้นของไมโครพลาสติกทัง้ 3 พืน้ที่ในบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน จงัหวดั
สงขลา ผลการวิเคราะห์ปริมาณ รูปร่าง ส ีและขนาดของไมโครพลาสติกในตวัอยา่งทรายชายหาด พบการปนเปือ้นของ
ไมโคร-พลาสติกในทกุพืน้ท่ีเก็บตวัอยา่งโดยมีขนาดตัง้แตร่ะดบัไมโครเมตรจนถึงมิลลิเมตร และจากการจ าแนกรูปร่าง
และสขีองไมโครพลาสติกที่พบ บง่ชีว้า่ไมโครพลาสติกสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นเส้นใยและชิน้สว่นไร้รูปแบบ และมีสีด า
และสขีาว อยา่งไรก็ตามการศกึษาในครัง้นีใ้ช้กล้องจลุทรรศน์ในการจ าแนกเพียงเทา่นัน้ จึงควรมีการวิเคราะห์ทางเคมี
ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความแม่นย าในการวิเคราะห์ในการศึกษาครัง้ต่อไป การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นข้อมูลเบือ้งต้นของ
สถานการณ์การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในพืน้ที่แหลมสนอ่อน ซึ่งเท่าที่คณะผู้วิจัยทราบในปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานท่ีใช้ประเมินพืน้ท่ีที่เสีย่งตอ่การได้รับผลกระทบจากไมโครพลาสติก  
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การกระจายตัวและการสะสมตัวของตะก่ัว 
ในตะกอนดนิอ่าวภูเก็ต บริเวณพืน้ท่ีรองรับน า้ทิง้จากคลองบางใหญ่ 

Distribution and accumulation of lead in sediment 
 of Ao-Phuket at Klong Bang Yai catchment area 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการกระจายและการสะสมของโลหะหนกัตะกัว่ในตะกอนดินขนาดอนภุาค
เล็กกว่า 150 ไมครอน ในอ่าวภูเก็ต บริเวณพืน้ที่รองรับน า้ทิง้คลองบางใหญ่ โดยเก็บตวัอย่างด้วยเคร่ืองเก็บตะกอน
พืน้ผิว 12 สถานี และด้วยเคร่ืองเก็บแท่งตะกอนแบบรัสเซี่ยน 3 สถานี วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักตะกั่วด้วย 
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) ผลที่ได้พบวา่ความเข้มข้นของตะกัว่ใน
ตะกอนดินขนาดเลก็กวา่ 65 ไมครอนและขนาด 65-150 ไมครอน มีความเข้มข้นในระดบัต ่าพบความเข้มข้นตะกัว่มาก
ที่สดุบริเวณปากคลองบางใหญ่และลดลงตามระยะทางที่หา่งออกมา การสะสมของตะกัว่จากแท่งตะกอนทัง้สามแท่ง
พบแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามความลกึจากด้านบนจนถึงความลกึ 30 เซนติเมตร จากนัน้ลดลงจนถึงจุดสิน้สดุความลกึของ
แท่งตะกอน อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของตะกั่วที่พบในดินตะกอนนัน้อยู่ในระดับที่ไม่ได้รับอิทธิพลจนถึงได้รับ
อิทธิพลน้อยจากกิจกรรมของมนษุย์ 
ค าส าคัญ : การสะสมตวั, การกระจายตวั, โลหะตะกัว่, อา่วภเูก็ต 
 

Abstract 
This research aimed to study distribution and accumulation of lead metal in sediment that smaller 

than 150 micron in Ao Phuket at Klong Bang Yai catchment area. Surface sediment samples were 
collected from 12 stations by using the grab sampler. While cores sediment samples were collected from 
3 stations using the Russian corer. Lead in the sediment were measure using inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry (ICP-OES). Low concentration of lead metal content were found in both 
sediment grain < 63 micron and 63-150 micron. The highest concentration was found at Klong Bang Yai 
estuary and decrease with increasing of distance to Phuket bay. Concentration of lead accumulated in 
three sediment cores were increase with increasing of depth to 30 cm then decreased to the end of a core 
sediment. However, lead content in the sediment samples of the study site were low to no influence from 
anthropogenic source.  
Keywords : Accumulation, Distribution, Lead metal, Ao Phuket  
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บทน า 
 การศึกษาการปนเปือ้นโลหะหนกัต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมบริเวณพืน้ที่ชายฝ่ังได้มีการศึกษาอย่างจริงจงัและ
ตอ่เนื่องตัง้แตอ่ดีตจวบจนถึงปัจจบุนั เนื่องจากโลหะหนกัมีแนวโน้มที่จะสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย โดยเฉพาะ
พืน้ท่ีซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงงานอตุสาหกรรมและแหลง่ที่พกัอาศยัของมนษุย์ รวมถึงพืน้ที่ซึ่งเป็นแหลง่รองรับของเสียต่างๆ
จากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งโลหะหนักบางชนิดเป็นพิษและมีความเสถียร ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ และการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทัง้นีส้าเหตุหลักของโลหะหนักที่ปล่อยสู่ชายฝ่ังทะเลโดยม ากมาจาก
แหลง่ก าเนิดที่ไมส่ามารถระบไุด้ชดัเจนแตล้่วนแล้วแตม่าจากกิจกรรมตา่งๆของมนษุย์แทบทัง้สิน้ ทัง้นีก้ารติดตามหรือ
ตรวจสอบการปนเปือ้นโลหะหนกัในบริเวณชายฝ่ังที่พบสว่นมากตรวจวดัจากปริมาณโลหะหนกัที่แขวนลอยในน า้และ
ที่สะสมตวัในดินตะกอนท้องน า้ ดงัที่สามารถพบได้ในงานวิจัยหลายที่ที่เก่ียวข้องกบัการติดตามและตรวจสอบการ
ปนเปือ้นของโลหะหนกั (ธงชยั สธีุรศกัดิ์ และไตรภพ ผ่องสวุรรณ. 2551; Ghrefat and Yusuf, 2006; Lu et.al., 2017; 
Bhuyan et al., 2017; Xu et al., 2018) โดยผลที่ตามมาจากการปนเปือ้นดงักลา่วอาจท าให้มีสิ่งมีชีวิตจ านวนมากใน
พืน้ที่ชายฝ่ังมีโอกาสที่จะได้รับโลหะหนกัเข้าไปและหากสิ่งมีชีวิตที่รับเอาโลหะหนกัเข้าไปเป็นสตัว์น า้ที่มนุษย์น าไป
บริโภคได้จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่มนุษย์จะได้รับเอาโลหะหนกัเข้าไปด้วยเช่นกัน (Abarshi et al., 2017; Rajeshkumar  
et al., 2018) ดังนัน้การศึกษาการคงอยู่และเคลื่อนที่ของโลหะหนักจึงมีความส าคัญในการคาดการณ์ผลกระทบ
ทางด้านสิง่แวดล้อมและทางด้านนิเวศพิษวิทยา 

คลองบางใหญ่ จงัหวดัภเูก็ต มีต้นก าเนิดจากล าคลองขนาดเล็กในพืน้ที่อ าเภอกะทู้และไหลผ่านอ าเภอเมืองซึ่ง
เป็นท่ีตัง้ของชมุชนขนาดใหญ่ โดยท้ายสดุ น า้จากคลองดงักลา่วจะไหลลงสูอ่่าวภเูก็ต จากงานวิจยัก่อนหน้านี ้(ธงชยั  
สธีุรศักดิ์ และไตรภพ ผ่องสุวรรณ, 2551) พบว่ามีโลหะหนักบางชนิดที่ตรวจพบในคลองบางใหญ่มาจากแหล่ง
ธรรมชาติและบางสว่นปะปนมากบัน า้เสียจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ สง่ผลให้พบการปนเปื้อนของโลหะหนกับาง
ชนิดในดินตะกอนท้องน า้ในคลองบางใหญ่ แต่มีการปนเปือ้นที่ไม่รุนแรง มีเพียงโลหะหนกัตะกัว่และสงักะสีที่พบการ
การปนเปือ้นในระดบัปานกลาง ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงได้ท าการตรวจหาปริมาณโลหะหนกัตะกัว่ที่สะสมอยู่ในตะกอน
ดินขนาดเลก็กวา่ 150 ไมครอน โดยศกึษาการกระจายตวัและการสะสมตวัของโลหะหนกัดงักลา่วในพืน้ที่โดยรอบปาก
แม่น า้ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของการจับสัตว์น า้ของชาวบ้านในพืน้ที่  ทัง้นีผ้ลที่ได้จากการศึกษานีจ้ะน าไปศึกษา
ความสมัพนัธ์กบัโอกาสที่สตัว์น า้ในพืน้ท่ีดงักลา่วจะได้รับเอาโลหะหนกัตะกัว่เข้าไปในงานวิจยัถดัไป 

 

วิธีการ 
  1.การเก็บตะกอนดิน 2 ลกัษณะคือ ตะกอนดินท้องน า้และแท่งตะกอนดิน ในพืน้ที่รองรับน า้ทิง้จากคลอง  
บางใหญ่ที่ตัง้อยูภ่ายในอา่วภเูก็ต จ านวนรวมทัง้สิน้ 15 สถานี (ภาพที่ 1) ทัง้นีใ้นแต่ละสถานีเก็บตวัอย่างตะกอนดินมี
การบนัทกึพิกดัต าแหนง่ที่เก็บตวัอยา่งตะกอนดินทัง้สองประเภทด้วยเคร่ืองวดัพิกดัดาวเทียม GPS (Garmin รุ่น etrex) 
โดยเก็บตวัอยา่งตะกอนดินในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมในปี พ.ศ.2560 โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภทดงันี ้
 1.1 เก็บตะกอนดินในระดบัผิวดนิด้วยเคร่ืองเก็บตะกอนดินโดยเก็บทัง้สิน้ 12 ตวัอยา่ง เพื่อศกึษาการกระจาย
ตวัของตะกัว่ในตะกอนดินผิวดิน หลงัจากการเก็บตวัอย่างน าตะกอนดินดงักลา่วมาอบด้วยความร้อนและไลค่วามชืน้
ด้วยอณุหภมูิประมาณ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนัน้น าตวัอย่างตะกอนดินดงักล่าวมาคดัแยก
ขนาดด้วยตระแกรงร่อนแยกขนาดที่ท าด้วยเหล็กไร้สนิมที่มีขนาดช่อง 150 ไมครอน และ 63 ไมครอน และน าตะกอน
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ดินดงักล่าวที่มีขนาดอนภุาคเล็กกว่า 63 ไมครอน และขนาด 63-150 ไมครอน ไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนกัซึ่ง
ตวัอยา่งจากแทง่ตะกอนดินคดัเลอืกมาจ านวน 12-13 ตวัอยา่ง  

  1.2 เก็บแท่งตะกอนดิน เก็บทัง้สิน้ 3 แท่งตะกอนดิน เก็บด้วยด้วยเคร่ืองเก็บแท่งตะกอนดิน Russian corer 
ในสว่นของแทง่ตะกอนดินแต่ละแท่งได้มีการเก็บตวัอย่างแบบแยกย่อยเป็นล าดบัชัน้โดยก าหนดความหนาของแต่ละ
ชัน้ตะกอนตวัอยา่งที่แยกเก็บประมาณ 2.5 เซนติเมตร รวมทัง้สิน้ 20 ตวัอย่าง และบนัทึกความลกึของแต่ละล าดบัชัน้
ตะกอนก่อนเก็บตวัอย่างแบบแยกเป็นล าดบัชัน้ จากนัน้น าตะกอนดินดงักลา่วไปอบแห้งและคดัขนาดเช่นเดียวกบัที่
กลา่วไว้ในข้อ 1.1 

  2. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนกัเร่ิมจากการน าตะกอนดินจากข้อ 1.1 และ 1.2 ตวัอย่างละ 300 มิลลิกรัม
มาย่อยเป็นสารละลายด้วยกรดจากการเติมสาร aqua regia (Potts, 1992) และเติมกรด HF 40% 5 มิลลิลิตร  
(ธงชัย สุธีรศักดิ์  และไตรภพ ผ่องสุวรรณ. 2551) ซึ่งการย่อยตะกอนเป็นสารละลายอาศัยเคร่ืองไมโครเวฟ 
(microwave) จากนัน้น าตวัอย่างตะกอนดินในรูปของสารละลายไปวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนกัด้วยเคร่ือง ICP-OES 
(Perkin Elmer Optima, 4300 DV/Perkin Elmer Optima 800) และพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการย่อย
ตะกอน ด้วยตวัอย่างมาตรฐาน MESS - 4 (Marine Sediment Reference Material for Trace Metals and other 
Constituents) ที่เป็นตะกอนดินทะเลสาบจากประเทศแคนาดา (National Research Council Canada, 2014) โดย
ผลที่ได้ให้คา่เปอร์เซ็นต์การแยกรวม (%recovery) เทา่กบั 90.4 เปอร์เซ็นต์  
 

 
 

ภาพที่ 1 พืน้ที่ศกึษาพืน้ทีร่องรับน า้ทิง้คลองบางใหญ่ จงัหวดัภเูก็ตและจดุเก็บตวัอยา่งตะกอนดินท้องน า้  
 12 ตวัอยา่งและแทง่ตะกอนดิน 3 แทง่ 
 

ผลและอภปิรายผล 
กระจายตวัของตะกัว่ในตะกอนดนิ 
 จากการวิเคราะห์ตะกัว่ในตะกอนดินท้องน า้ในพืน้ท่ีศกึษาพบวา่ ปริมาณตะกัว่ในตะกอนดินอนภุาคเล็กกว่า 
63 ไมครอนมีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 16.82-39.37 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (จากตะกอนดินแห้ง 0.3 กรัม) และมี 
ความเข้มข้นเฉลี่ยเท่ากบั 20.63±0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในสว่นของตะกอนดินขนาดอนุภาค 63-150 ไมครอนมี
ความเข้มข้นอยูใ่นช่วง 11.59 ถึง 37.95 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม และมีความเข้มข้นเฉลีย่เทา่กบั 18.54±0.20 มิลลกิรัมตอ่
กิโลกรัม ซึ่งความเข้มข้นโลหะหนักตะกั่วในตะกอนดินทัง้สองขนาดอนุภาคดังกล่าว พบว่าแตกต่างกันไม่มาก  
หากพิจารณาลกัษณะการกระจายตวัของโลหะหนกัตะกัว่ในพืน้ท่ีศกึษาจากภาพที่ 2 พบวา่ผลจากการกระจายตวัของ
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ความเข้มข้นตะกั่วในตะกอนดินทัง้สองขนาดอนภุาคให้ลกัษณะการกระจายตวัเชิงพืน้ที่ที่ค่อนข้างเหมือนกนัคือ พบ
ความเข้มข้นตะกั่วเป็นจ านวนมากในต าแหน่งที่อยู่ใกล้กับปากคลองบางใหญ่และเกิดการลดลงของความเข้มข้น 
โลหะหนกัตะกัว่ในตะกอนดินทัง้สองขนาดอนภุาคในต าแหน่งที่อยู่ห่างจากพืน้ที่ปากคลองบางใหญ่ อย่างไรก็ตามใน
ต าแหน่งที่อยู่ห่างจากฝ่ังไปประมาณ 200 เมตร ปริมาณตะกัว่ในตะกอนดินขนาดอนภุาค 63-150 ไมครอนมีรูปแบบ
การลดลงอย่างสม ่าเสมอแบบมีนยัมากกว่ารูปแบบการลดลงที่พบในตะกอนดินขนาดอนภุาคเล็กกว่า 63 ไมครอน 
สนันิษฐานวา่ปัจจยัที่เป็นตวัควบคมุการพดัพาดงักลา่วมาจากอิทธิพลของกระแสน า้ที่ไหลคูข่นานกบัพืน้ท่ีชายฝ่ัง 

(ก)   

(ข)  
ภาพที่ 2 การกระจายตวัของโลหะหนกัตะกัว่ที่อยูใ่นตะกอนดินขนาดอนภุาคเลก็กวา่ 63 ไมครอน  

(ก) และขนาดอนภุาค 63-150 ไมครอน (ข) ภายในพืน้ท่ีศกึษา 
 

การประเมินระดบัความรุนแรงของการปนเปือ้นตะกัว่ในตะกอนดนิ 
 โลหะหนักในตะกอนดินมีแหล่งก าเนิดจากธรรมชาติ (natural sources) และจากกิจกรรมของมนุษย์ 
(anthropogenic sources) การที่จะทราบว่าปริมาณโลหะหนกัสะสมอยู่ในตะกอนดินที่มาจากแหลง่ใดมากกว่ากัน  
วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการค านวนหาค่าดชันีการสะสมเชิงธรณี (Geo-accumulation index, Igeo) และการ
สะสมของโลหะหนกัในตะกอนดิน (Enrichment Factor, EF) โดยคา่ดชันีการสะสมเชิงธรณี หรือคา่ Igeo เป็นตวัแปรที่
ใช้วิเคราะห์การปนเปื้อนของโลหะหนกัในตะกอนดิน (Herr and Gray,1997; Ghrefat and Yusuf, 2006; ธงชัย  
สธีุรศกัดิ์ และไตรภพ ผ่องสวุรรณ, 2551) โดยอาศยัการเปรียบเทียบความเข้มข้นของโลหะหนกัที่ได้จากการตรวจ
วิเคราะห์กับปริมาณโลหะหนักนัน้ๆในวัสดุธรรมชาติของพืน้ที่นัน้ ๆ สามารถค านวณได้จากสมการ (Herr and 
Gray,1997) 
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เมื่อ  Cn คือ ความเข้มข้นโลหะหนกั (n) ในตวัอยา่งตะกอนดิน  
        Bn คือ ความเข้มข้นโลหะหนกั (n) ในวสัดธุรรมชาติซึง่ในท่ีนี ้ใช้คา่ที่ได้จากหินตะกอนในพืน้ท่ี  
     (Garson et al., 1976) 
การแบง่ระดบัความรุนแรงของการปนเปือ้นโลหะหนกัจากคา่ Igeo ใช้ตามวิธีที่ Herr and Gray (1997) ได้ใช้ใน
งานวจิยัของพวกเขา ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

< 0  หมายถึง ระดบัท่ีไมม่กีารปนเปือ้น  
> 0-1  หมายถึง ระดบัท่ีไมม่กีารปนเปือ้นไปจนถึงการปนเปือ้นปานกลาง 
>1-2  หมายถึง ระดบัท่ีมกีารปนเปือ้นปานกลาง  
>2- 3  หมายถึง ระดบัท่ีมกีารปนเปือ้นปานกลางไปจนถึงการปนเปือ้นรุนแรง  
>3-4  หมายถึง ระดบัท่ีมกีารปนเปือ้นรุนแรง  
> 5  หมายถึง ระดบัท่ีมกีารปนเปือ้นรุนแรงมาก  

ผลการประเมินด้วยคา่ Igeo ดงัแสดงในภาพท่ี 3 พบวา่คา่ Igeo ของตะกอนดินทัง้สองขนาดอนภุาคเกือบทกุตวัอยา่ง
มีคา่น้อยกวา่ศนูย์ ซึง่ผลดงักลา่วสะท้อนให้เห็นถงึโลหะหนกัตะกัว่ไมป่นเปือ้นในตะกอนดินพืน้ท่ีดงักลา่ว อยา่งไรก็
ตามมีเพียงตวัอยา่งเดียวที่เก็บจากพืน้ท่ีใกล้กบัปากคลองบางใหญ่ที่มีความเข้มข้นของตะกัว่สงูในตะกอนดินทัง้สอง
ขนาดอนภุาคและคา่ Igeo มีคา่มากกวา่ศนูย์ แตไ่มเ่กิน 1 ซึง่แสดงวา่มกีารปนเปือ้นโลหะหนกัตะกัว่ในระดบัปานกลาง 
ดงันัน้จงึสามารถกลา่วได้วา่ปริมาณโลหะหนกัที่พบในพืน้ท่ีศกึษานีย้งัไมป่นเปือ้นในระดบัท่ีควรกงัวล  

ในส่วนของการประเมินการสะสมตวัของโลหะหนกัในตะกอนดินที่สะท้อนถึงระดบัอิทธิพลของการสะสม
โลหะหนกัในตะกอนดินที่เกิดจากการกระท าของมนษุย์ ที่ค านวณจากอตัราสว่นระหว่างปริมาณโลหะหนกัในตะกอน
ดินหลงัจากปรับฐานทางธรณีเคมีกับปริมาณโลหะหนกัในวสัดุธรรมชาติในพืน้ที่หลงัจากปรับฐานทางธรณีเคมีตาม
สมการ (Klos et al, 2011) 

  =

(
           
⁄ )

      

(
           
⁄ )

          

 

 

เมื่อ  Cn         หมายถึง ความเข้มข้นโลหะหนกัที่ได้จากการวิเคราะห์ 
        Cnormalizหมายถึง ความเข้มข้นโลหะอ้างอิงในการปรับฐานทางธรณีเคมีซึ่งในที่นีใ้ช้โลหะหนักอะลูมิเนี ยม 
เนื่องจากเป็นธาตโุลหะที่พบมากในธรรมชาติ การจ าแนกระดบัอิทธิพลของการสะสมตวัตามที่ระบไุว้ในงานวิจยัของ 
Klos et al. (2011) เป็นดงันี ้

< 2.00   หมายถึง ระดบัท่ีไมไ่ด้รับอิทธิพลจนถึงได้รับอิทธิพลน้อยจากกิจกรรมของมนษุย์  
2.01 – 5.00  หมายถึง ระดบัท่ีได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนษุย์ ปานกลาง  
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5.01 – 20.00  หมายถึง ระดบัท่ีได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนษุย์สงู  
20.01 – 40.00  หมายถึง ระดบัท่ีได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนษุย์สงูมาก  
>40.00   หมายถึง ระดบัท่ีได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนษุย์อยา่งรุนแรง 

ผลการประเมินด้วยคา่ EF ดงัแสดงในภาพท่ี 3 พบวา่คา่ EF มีคา่น้อยกวา่ 2 ที่เป็นระดบัต า่สดุที่แสดงถึงการปนเปือ้น
อยูค่อ่นข้างมาก ซึง่ผลดงักลา่วให้ผลไปในทิศทางเดยีวกนักบัคา่ Igeo คืออยูใ่นระดบัท่ีไมไ่ด้รับอิทธิพลจนถึงได้รับ
อิทธิพลน้อยจากกิจกรรมของมนษุย์  
 

 
 

ภาพที่ 3 การประเมินการปนเปือ้นของโลหะหนกัตะกัว่ในตะกอนดินโดยอาศยัดชันีการสะสมเชิงธรณี  
 (Igeo) และการสะสมตวัของโลหะหนกัในตะกอนดิน (EF) 
 

การสะสมของตะกัว่ในชัน้ตะกอนดิน 
ผลของตะกัว่ในแทง่ตะกอนดินทีท่บัถมกนัในพืน้ท่ีซึง่อยูห่า่งจากจดุที่ศกึษาพบวา่มกีารกะจายตวัของโลหะ

ตะกัว่ในตะกอนดินขนาดอนภุาคตา่งๆดงัแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณโลหะหนกัตะกัว่ในแทง่ตะกอนดิน 

Sample 
Pb content (mg/kg dry wt) 

Grain size <63 micron Grain size 63-150 micron 
Core I 18.20-67.44 8.89-71.17 
Core II 12.91-66.89 6.01-48.77 
Core III 18.83-62.66 9.17-63.54 
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ภาพที่ 4 แนวโน้มการสะสมตวัของโลหะหนกัตะกัว่ในตะกอนดินสองขนาดอนภุาคตะกอนดินจากการ 
ตรวจวดัในแทง่ตะกอนดินแทง่ที่ 1 (core I) แทง่ตะกอนดินแทง่ที ่ 2 (core II) และ แทง่ตะกอนดนิแทง่ที่ 3 
(core III) 

 

 จากปริมาณความเข้มข้นตะกัว่ในแทง่ตะกอนดินทัง้สองขนาดอนภุาคที่น าเสนอตามล าดบัชัน้ของการสะสม
ตวัดงัแสดงในภาพท่ี 4 พบวา่รูปแบบการสะสมตวัของตะกัว่ในแทง่ตะกอนดินทัง้สองขนาดอนภุาคมีแนวโน้มการสะสม
ตวัที่เหมือนกนั คือในอดีตมีการสะสมตวัของโลหะหนกัตะกัว่เพิ่มขึน้และลดลงจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตามต าแหน่ง
ความลกึที่พบปริมาณตะกั่วสะสมตวัอยู่มากในแต่ละแท่งตะกอนนัน้มีความแตกต่างกนั กล่าวคือในแท่งตะกอนที่ 1 
พบการสะสมตวัของตะกัว่เป็นจ านวนมากที่ความลึกตะกอนประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนแท่งตะกอนที่ 2 พบการ
สะสมตวัของตะกั่วเกือบคงที่ที่ความลึกตะกอนประมาณ 30-40 เซนติเมตร และสดุท้ายในแท่งตะกอนที่ 3 พบการ
สะสมตวัของตะกัว่ที่คอ่ยๆเพิ่มขึน้จนถึงต าแหนง่ที่มีปริมาณตะกัว่มากสดุที่ความลกึประมาณ 30 เซนติเมตรและคอ่ยๆ
ลดลงในลกัษณะที่คล้ายกบัที่เกิดในตะกอนดินแท่งที่ 2 ทัง้นีผ้ลที่เกิดขึน้ดงักล่าวอาจเกิดจากปัจจยัในเร่ืองของการ 
พดัพาของกระแสน า้ที่มาจากคลองบางใหญ่จึงสง่ผลให้เกิดการตกตะกอนที่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบัในงานวิจยัของ 
ธงชยั สธีุรศกัดิ ์และเพ็ญศิริ เอกจิตต์ (2561) ท่ีประมาณอตัราการตกตะกอนจากการใช้ขนาดเม็ดตะกอนและปริมาณ
ตะกัว่และสงักะสทีี่มาจากแทง่ตะกอนดินเก็บในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัแทง่ตะกอนดินท่ีน าเสนอในงานวิจยันี  ้
 

บทสรุป 
  (1) ปริมาณโลหะหนกัตะกัว่ที่พบในตะกอนดินขนาดอนภุาคเลก็กวา่ 63 ไมครอนและ 63-150 ไมครอนอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกันโดยมีค่าความเข้มข้นโลหะหนักสูงสุดเท่ากับ 39.37 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
20.63±0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และ 37.95 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.54±0.20 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) ตามล าดบั ในสว่นของการพดัพาพบความเข้มข้นของตะกัว่ลดลงที่ระยะหา่งจากปากคลองบางใหญ่ โดยพบ
ความเข้มข้นของตะกัว่มากในพืน้ท่ีใกล้ปากคลองบางใหญ่ 

  (2) การประเมินผลการปนเปือ้นของโลหะหนกัตะกัว่ด้วยคา่ Igeo ตะกอนดินเกือบทัง้หมดไมพ่บการปนเปือ้น
ของโลหะหนกัดงักลา่ว มีเพียงตวัอย่างตะกอนดินบริเวณปากคลองบางใหญ่ที่พบการปนเปือ้นเพียงเล็กน้อย และค่า 
EF ของทกุตวัอยา่งอยูใ่นระดบัท่ีไมไ่ด้รับอิทธิพลจนถึงได้รับอิทธิพลน้อยจากกิจกรรมของมนษุย์ 

  (3) การสะสมตวัของตะกั่วในตะกอนดินทัง้สองขนาดอนภุาคมีแนวโน้มการสะสมตวัที่เหมือนกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบแนวโน้มการสะสมตวัของตะกอนดินจากแทง่ตะกอนทัง้สามแท่งให้ภาพรวมของการสะสมตวัที่เหมือนกนั
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คือพบการเพิ่มขึน้ของการสะสมตวัของตะกัว่จนกระทัง่ที่ระดบัความลกึ 30 เซนติเมตร จากนัน้ความเข้มข้นโลหะหนกั
ในทกุแทง่ตะกอนดินตา่งก็ลดลงจนมีคา่ต ่าสดุ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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รองรับน า้ทิง้คลองบางใหญ่ จงัหวดัภเูก็ต ขอบคณุศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ที่ได้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนในด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัในครัง้นี ้และขอบคณุนางสาวสิริมา ยวนเกิด นางสาวดาราวรรณ ถึงเสียบญวน 
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กระแสน า้ชายฝ่ังตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลันตรวจวัดโดยเคร่ืองวัดกระแสน า้ ADCP  
ตดิตัง้แบบหงาย  

Current observations using upward-looking Acoustic Doppler Current Profiler  
on the west of Similan Islands 

 

เฉลมิรัฐ แสงมณี1,*, ณฐัธิดา จนัทศิริ2, สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์1, Guo Jingsong3, Yuhuan Xue3 and Zhang Chao3 
Chalermrat Sangmanee1,*, Nuttida Chanthasiri2, Somkiat Khokiattiwong1, Guo Jingsong3, 

Yuhuan Xue3 and Zhang Chao3 
1Phuket Marine Biological Center, Phuket, Thailand 

2Thailand-China Joint Laboratory for Climate and Marine Ecosystem, Phuket, Thailand  
3First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, China 

 

บทคดัย่อ 
 กระแสน า้ฝ่ังตะวนัตกของหมู่เกาะสิมิลนัได้รับการตรวจวดัโดยเคร่ืองวดักระแสน า้ Teledyne RDI 300-kHz 
Acoustic Doppler Current Profiler ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 โดยติดตัง้ที่พืน้ท้องน า้ 
ความลกึ ประมาณ 73 เมตร และบนัทึกข้อมลูความเร็วน า้ทิศทางเหนือ-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นรายชั่วโมง
ต่อเนื่อง ความเร็วน า้ถกูน ามาจ าแนกเป็นความเร็วน า้ที่เปลี่ยนแปลงที่คาบเวลานาน และที่เปลี่ยนแปลที่คาบเวลา
สอดคล้องกบักระแสน า้ขึน้น า้ลง ผลการศกึษาบง่ชีว้า่ กระแสน า้ที่เปลี่ยนแปลงที่คาบเวลานานมีลกัษณะการไหลแบบ
เป็นเนือ้เดียวกนัตลอดทัง้มวลน า้และมีทิศทางการไหลขนานเส้นชัน้ความลกึ (ทิศทาง 353 องศา) เป็นทิศทางหลกั 
ความเร็วน า้มีค่าประมาณ 21 เซนติเมตรต่อวินาที ระหว่างช่วงเวลาที่ตรวจวัด ส าหรับกระแสน า้ขึน้น า้ลงมี  
ทิศทางเข้าออกฝ่ัง (ทิศทาง 62 องศา) โดยมีความเร็วประมาณ 13 เซนติเมตรตอ่วินาที นอกจากนีท้ิศทางกระแสน า้ขึน้
น า้ลงมีเฟสน าระดบัน า้ 90 องศา 
 

ค าส าคัญ : ADCP, เกาะสมิิลนั, กระแสน า้ชายฝ่ัง, กระแสน า้ขนานเส้นชัน้ความลกึ 
 

Abstract 
 Teledyne RDI 300-kHz Acoustic Doppler Current Profiler was deployed on the west of Similan 
Islands to monitor current from mid-October to Early-January. North-south and east-west velocity profiles 
were recorded every hour. For each direction, Velocity is decomposed into two components associated 
with low-frequency flow and tidal frequency. Results suggest that at frequency longer than tidal frequency, 
the flow is barotropic and is along-isobaths orientation (353o). Root-mean-square along-isobath velocity is 
about 21 cm/s during observation period. At high frequency, major tidal current axis is onshore (62o) and 
root-mean-square velocity is about 13 cm/s. Moreover, tidal current leads sea level by 90 degree. 
 

Keywords: ADCP, Similan Islands, Coastal current, Along-isobath flow 
 
*Corresponding author. E-mail : csangmanee@gmail.com 
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Introduction 
Andaman Sea is tropical sea consisting of wide shelf and deep region. Past study suggests that 

circulation in this sea is influenced by local forcing like monsoon and remote forcing originated in the 
Indian Ocean (e.g., Clarke and Liu 1992; Chatterjee et al. 2017; Kiran 2017). Despite being dynamically 
complicated region, in situ observations is limited and remote observations such as altimeter data are 
often used for studies. Although there were few observations carried out in the past, those measurements 
were mostly conducted in coastal region close to the shore or in estuary and only on tidal time scale. Too 
short observation might result in misinterpretation when considering flow at much longer time scale 
especially in location far away from the coast. Though circulation on sloping bottom is presumably along-
isobath (e.g., Shearman and Lentz 2003; Weisberg et al., 2009; Dubranna et al., 2011; Maksimova and 
Clarke 2013), is this the same on Andaman shelf sea? 

In October 2017, Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) and the First Institute of 
Oceanography (FIO) jointly arranged a cruise to Andaman Sea to deploy Acoustic Doppler Current 
Profilers (ADCP). One of them was installed west of Similan Islands (8o 35.066’N, 97o 40.417’E) at fixed 
depth (73m) and operated from October 18, 2017 to January 8, 2018. It recorded velocity for 20 vertical 
levels (4-meter bin size) every hour giving 1935 values per each bin and each direction. To understand 
characteristic of the shelf flow and answer the aforementioned question, we analyze data retrieved from 
the ADCP using technique described in Section 2 and report results in Section 3.We then conclude our 
finding in Section 4. 

 

 
 

Figure 1 (Left) Map illustrating station A5m (red dot) on the west of Similan islands. Dash lines denote 
contours of constant depths 50m, 100m, 200m, 300m, and 400m. (Right) Picture displaying 
deployment of upward-looking ADCP on October 18, 2017.  

 

Data analysis  
Velocity profiles were first linearly interpolated into standard depths of 4m vertical resolution 

consistent with ADCP bin size. Since the measurement is hourly, tide can influentially induce velocity at 
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sub-daily time scale, resulting in tidal current in onshore-offshore direction. Longer, the flow is associated 
with large-scale low-frequency forcing such as wind. Thus, we separate velocity into �̅� and 𝒖′ where �̅�  
(�̅� �̅�) associated with low-frequency flow and 𝒖′  (𝑢′ 𝑣 ′) associated with tidal current. We write 

 

𝒖  �̅�  𝒖′.      (1) 
For each depth and each velocity component, we applied Godin-type filter, which applied twice 24-hour 
running average and once 25-hour running average (Emery and Thomson 1997), in order to find �̅� first. 
Then, 𝒖′ can be estimated from Eq. (1).  
 Eigenvalue problem can be used to find principal axes of a single vector time series (Emery and 
Thomson 1997). We averaged velocity profiles in meridional and zonal directions to obtain depth-average 
velocities. Note that near-surface and near-bottom velocities (10m) are omitted in our analysis as they are 
highly influenced by friction. In each direction, covariance matrix M is formed, then eigenvalue 𝜆 and 
corresponding eigenvector 𝒙 can be derived from 
 

𝑴𝒙  𝜆𝑰𝒙      (2) 
where 𝐼 is identity matrix. Physically,   explains variance of the velocity in each principal axis 
corresponding to vector 𝒙. Hence, rotated depth-averaged velocity can be calculated from 
 

𝒖𝒓𝒐𝒕  𝒖  𝒙      (3) 
In addition to the current, sea level was indirectly measured by ADCP through the measurement 

of instrument depth relative to sea level as the device is set stably on the bottom. We subtract hourly depth 
record with average value for the whole observation period, then used Godin-type filter to separate tide 
from low-frequency sea level. In the next section, we show that Godin-type filter is efficient in separating 
two signals by using harmonic analysis and correlation test. Principal axes for both terms in (1) will be 
derived and shown. 

 

Results 
1. Principal tidal constituents and tidal current  
 We test efficiency of Godin-type filter by using harmonic analysis (see Chap. 9 in Wilks 2011), 
spectrum clearly shows that principal tidal constituents of sea level at A5m are M2 and S2 whose periods 
are 12.42 and 12 hours respectively (Fig. 2), consistent with Angsakul et al. (2007). Using (1) - (3), we find 
principal axes of high-frequency velocity and depth-averaged 𝒖𝒓𝒐𝒕′  subsequently. If this velocity is 
associated with tidal current, there should be high correlation between 𝑢𝑟𝑜𝑡′  (onshore velocity) and sea 
level.  
 Fig. 3 (red thick lines) shows that the principal axis of this high-frequency flow is oriented toward 
62o consistent with M2 current ellipse in Rizal et al. (2012). Correlation between 𝑢𝑟𝑜𝑡′  and sea level is 0.73 
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significant at 95% confident level, and the current leads sea level by 3 hours (𝜋  ⁄ ). We find regression 
coefficient        cm/s/m. With such a correlation, it should be adequate for a crude estimation of the 
tidal current using relationship in Fig. 4. Lead and lag correlations could relate to ebb and flood currents.  
Root-mean-square velocity in major axis is 12.5 cm/s. Therefore, the filter is efficient and suitable for our 
work. In the next section, principal current axes of the low-frequency flow are derived and shown. 

 
 

Figure 2 Hourly sea level anomaly at A5m (left) and corresponding spectrum (right) using harmonic 
analysis. The first and second peaks in the spectrum corresponds to S2 and M2 tidal constituents 
respectively.    

 

 
 

Figure 3 Principal current axes of low-frequency flow (black thick lines) and tidal current (red thick lines) 
and dash lines are contours of constant depth. Lengths denote variances of velocity in each axis. 

 

2. Low-frequency along-isobath flow 
 At sufficiently low frequency, past study suggest that circulation on sloping bottom is presumably 
along-isobath (e.g., Shearman and Lentz 2003; Weisberg et al. 2009; Dubranna et al. 2011; Maksimova 
and Clarke 2013). Is this true for Andaman Sea? Fig. 5 shows that the flow is nearly independent of depth 
or  

M2 

S2 
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Figure 4 Plots between sea level anomaly and rotated velocity lead by 3 hours (left) and lagged by 3 hours 

(right). 
 

Barotropic, and is mainly northward. Thus, we averaged velocity vertically and used (3) to find principal 
current axes. The result shows that major current axis is in 353o (black thick line in Fig. 3). Root-mean-
square velocity �̅�𝑟𝑜𝑡  is about 21 cm/s. Fig. 6 shows northward velocity along principal axis (black line in 
Fig. 3) during observation period. From the figure, the flow tends to be southward when coming to 
northeast monsoon. Annually, if the flow were induced locally by monsoon wind, the current could be even 
stronger during strong northeast monsoon. Longer observation would be needed to investigate seasonal 
pattern of the flow in this location. 
 

 

 

  
Figure 5 Low-frequency velocity in north-south (upper left) and east-west (lower left)  directions, and root-

mean-square velocities �̅� (blue line) and �̅� (red line) with respect to depth (right) in cm/s. 
Deviation near the surface and the bottom could be caused by friction. 

 
 
 

cm
/s 

cm
/s 
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Concluding remarks 
Velocity profiles were measured using upward-looking ADCP on the west of Similan Islands for 

almost 3 months. Harmonic analysis with sea level anomaly implies efficiency of Godin-type filter in 
separating tidal current from the flow fluctuating at low frequency. Analysis shows that major tidal current 
axis is in the direction of 62o, i.e., onshore-offshore direction, in agreement with Rizal et al. (2012). Result 
also shows that the current leads sea level by 3 hours. Using relationship in Fig. 4, tidal current may be 
estimated using simple regression model.  
 

 
 

Figure 6 Depth-averaged low-frequency along-isobath velocity (353o) from October 18,  
   2017 to January 8, 2018 
 

At sufficiently low frequency, the flow is presumably along isobaths (e.g., Shearman and Lentz 
2003; Weisberg et al., 2009; Dubranna et al., 2011; Maksimova and Clarke 2013). Our results agree with 
this presumption giving major current axis oriented toward 353o, i.e., along-isobath direction. Moreover, the 
flow is barotropic, i.e., depth-independent velocity. Root-mean-square velocity in major axis direction 
indicates that the flow is about 20.9 cm/s during observation period.  
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การปนเป้ือนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในอ่าวปัตตานี 
Contamination of total petroleum hydrocarbon in Pattani Bay 

 

จิรารัตน์ เร่ียมเจริญ*, วิชาญ ชสูวุรรณ์ และ โสพิศ แก้วนพรัตน์ 
ChiraratRiamcharoen, WichanChusuwan and SopitKaewnopparat 

ศูนย์วิจยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง 158 หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐ 
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาการปนเปือ้นและการแพร่กระจายของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้จากอ่าวปัตตานี ใน

ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2560 พบความเข้มข้นของสารปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในฤดฝูนอยู่ในช่วง 0.10-3.32 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย 0.61±0.9 ไมโครกรัมต่อลิตร ขณะที่ใน 
ฤดแูล้ง อยู่ในช่วง 0.16-6.86 ไมโครกรัมต่อลิตร  ค่าเฉลี่ย 1.81±2.2 ไมโครกรัมต่อลิตร  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ระหวา่งฤด ู จากสถานีท่ีตรวจวดัร้อยละ 30 ของข้อมลูมีคา่สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล ผลจากการศึกษา
พบมีการปนเปือ้นในระดบัใกล้เคียงกบัอา่วอื่นๆ โดยเฉพาะปริมาณสงูพบในบริเวณแหลง่ชมุชน และบริเวณปากแมน่ า้ 
 

ค าส าคัญ : ปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวม, น า้ทะเล, อา่วปัตตานี 
 

Abstract 
 The Contamination of total petroleum hydrocarbon in seawater collected from Pattani Bay 

during in December 2016 to August 2017 was investigated. Two samples were taken at each station, in 
December 2016, March, May and August 2017. The Concentration levels of petroleum hydrocarbons in 
water samples in the rainy season were ranged 0.10-3.32 µg/l and the average 0.61±0.9 µg/l. The samples 
collected in dry season showed that the range levels of 0.16-6.86 µg/l and the average 1.81±2.2 µg/l. The 
result suggested that the contamination of total petroleum hydrocarbons were not significantly differences 
between seasons.  However, data around 30 percent of samples were high concentrated more than the 
Marine Water Quality standard.The high concentration was found from urban and estuary area. 
 

Keywords : Total petroleum hydrocarbon, Seawater, Pattani Bay 
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บทน า 

  อา่วปัตตานี (Pattani bay) เป็นลกัษณะอ่าวกึ่งปิด (Semi-enclosed) เป็นท่าเทียบเรือที่ส าคญัแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยูท่างภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ทางด้านทิศเหนือของอา่วมีสว่น
ท่ีเป็นแหลม เรียกวา่ แหลมโพธ์ิ หรือแหลมตาชี ยื่นออกไปขนานกบัแนวชายฝ่ังของแผ่นดินใหญ่ในแนวทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก โดยมีปากอา่วเปิดออก สูอ่า่วไทย และบริเวณก้นอ่าวเป็นสว่นของปากแม่น า้ยะหร่ิง ได้รับอิทธิพลจากแม่น า้
ส าคญั 2 สายคือ แมน่ า้ยะหร่ิงและแมน่ า้ปัตตานี นอกจากนัน้ยงัได้รับน า้จืดจากคลองเล็กๆ อีกหลายสายได้แก่ คลอง
บ้านดี คลองโต๊ะโสม คลองสไุหงปาแน และคลองปาปิรี เกิดตะกอนดินที่มีลกัษณะเป็นหาดโคลนกว้างใหญ่พฒันาการ
มาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ความเค็มของน า้ในอ่าวปัตตานีผนัแปรตามฤดูกาล พืน้ที่รอบอ่าวปัตตานีมีความอุดม
สมบรูณ์ สภาพทางภมูิประเทศเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์น า้ที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้ ง หอย ป ู
ปลา และสาหร่ายทะเลชนิดต่างๆ ดังนัน้ ภายในอ่าวจึงเป็นแหล่งประมงที่ส าคัญส าหรับชาวประมงขนาดเล็กที่มี  
ถ่ินฐานอยู่รอบๆอ่าวและบริเวณใกล้เคียงชุมชนรอบอ่าว มีประชากรทัง้สิน้ประมาณ 50,000 คน อาศยัอยู่ใน 30 
หมูบ้่านรอบอา่ว สว่นใหญ่ประกอบอาชีพท าการประมง มีเรือประมงขนาดเล็กที่ใช้พืน้ที่อ่าวปัตตานีโดยตรงในการท า
ประมงประมาณ 3,000 ล า  ซึ่งนับว่าเป็นพืน้ที่ที่มีการประมงต่อหน่วยพืน้ที่ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  
(รักเกียรติ, 2554) การขยายตวัของชุมชนเมืองปัตตานี การจดัตัง้เขตอตุสาหกรรมขึน้ในบริเวณชายฝ่ังอ่าวปัตตานี 
รวมทัง้การที่ภาครัฐได้พยายามจัดตัง้ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ขึน้ในบริเวณปากแม่น า้ปัตตานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ  
อ่าวปัตตานี ปัจจยัเหลา่นีล้้วนเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของอ่าว โดยในส่วนของกิจกรรมท่าเทียบเรือประมง มี
กิจกรรมซึ่งอาจสง่ผลให้เกิดปัญหาการปนเปือ้นของน า้มนัลงทะเลบริเวณดงักลา่วได้ เช่น น า้มนัที่เกิดจากเรือประมง
ขณะที่ท าการขนถ่ายสตัว์น า้ขึน้ทา่ กิจกรรมการสบูถ่ายน า้มนั การเททิง้น า้มนัเคร่ืองที่ไมใ่ช้แล้วของเรือประมงลงสูท่ะเล
โดยตรง เป็นต้น การปนเปื้อนของน า้มนัในแหล่งน า้ไม่ว่ามาจากสาเหตุใดก็ตามย่อมจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คณุภาพของแหลง่น า้ทัง้ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การเพาะเลีย้งสตัว์น า้และสิ่งมีชีวิตใน
บริเวณนัน้ ทัง้ในรูปแบบของพิษเฉียบพลนัและพิษเรือ้รัง หากไม่ได้รับการจัดการป้องกนัและแก้ไขที่เหมาะสม จาก
การศึกษาของคนึงนิจ จรูญศกัดิ์ (2540) พบว่าท่าเรือที่มีการปนเปื้อนของคราบน า้มนัสงูสดุ คือท่าเทียบเรือประมง
สอดคล้องกับการศึกษาของศรัณย์ เพ็ชรพิรุณ (2531) พบว่าน า้ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือประมงมีการปนเปื้อนของ 
สารปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนคอ่นข้างสงู 

การร่ัวไหลของน า้มันลงสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล 
สารประกอบน า้มนัหลายชนิดยงัเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสตัว์น า้วยัอ่อน คราบน า้มนัที่อยู่บนผิวน า้จะไปปิดกัน้
การส่องผ่านของแสงในน า้ มีผลต่อกระบวนการสงัเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน และขาดออกซิเจนที่ใช้หายใจของ
สิ่งมีชีวิตในน า้ นอกจากนีส้ารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนยังสามารถสะสมในดินตะกอน เนือ้เยื่อสตัว์น า้ 
เนื่องจากไม่สญูสลายง่ายแต่จะสามารถถ่ายทอดความเป็นพิษไปตามห่วงโซ่อาหารได้ (Connell, 1988 อ้างตาม  
สทุธิดา และคณะ, 2548) 
 การศึกษาด้านการปนเปือ้นของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในประเทศไทยยงัมีค่อนข้างจ ากัดในขณะที่การ
ร่ัวไหลของน า้มนัในทะเลเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องการประเมินผลกระทบของการร่ัวไหลของน า้มนัต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
จึงด าเนินการได้ยาก เนื่องจากไม่มีข้อมลูพืน้ฐานที่จะน าไปใช้ในการพิจารณา การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ศึกษาการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน า้บริเวณอ่าปัตตานี ท าให้ทราบถึงการ
แพร่กระจายและสถานการณ์ปนเปื้อนในเบือ้งต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อ



828 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

น าไปใช้ในการประเมินผลกระทบของการร่ัวไหลของน า้มนั หรือปัญหาการปนเปือ้นน า้มนัของเรือประมงเพื่อเป็นข้อมลู
ในการเสนอแนะแนวทาง และมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการน า้มนัท่ีไมใ่ช้แล้วของเรือตอ่ไป 
 

วิธีการ 

  ก าหนดสถานีเก็บตวัอย่างน า้ทะเลบริเวณในอ่าวปัตตานี  จ านวน 11 สถานี (ภาพที่ 1) เก็บตวัอย่างน า้ทะเล
จ านวน 4 ครัง้ ในเดือนธันวาคม 2559 เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม  2560 โดยใช้อุปกรณ์ Drop-bottle 
system เก็บตวัอย่างน า้ทะเลที่ระดบัความลกึ 1 เมตรจากผิวน า้ เติมนอร์มลัเฮกเซน (n-hexane) 50 มิลลิลิตร ปิดฝา
และเขย่าทนัทีเป็นเวลาประมาณ 5 นาที  เก็บน า้ตวัอย่างให้พ้นแสงและความร้อน น าตวัอย่างน า้ทะเลที่ได้มาสกัด
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม ตามวิธีการของ IOC/UNESCO (1984) ด าเนินการตามขัน้ตอน โดยน าน า้ตวัอย่าง
ปริมาตร 1 ลติร ใสใ่นกรวยแยก (separatory funnel) เติมนอร์มลัเฮกเซน 50 มิลลลิติร เขยา่เป็นเวลา 5 นาที และตัง้ทิง้
ไว้ประมาณ 5 นาที ให้เกิดการแยกชัน้ ไขชัน้น า้ด้านล่างออกมาแล้วท าการสกัดซ า้อีก 2 ครัง้ เก็บส่วนที่เป็น 
นอร์มลัเอกเซนในแต่ละ่ครัง้ไว้เพื่อน ามารวมกนัทัง้ 3 ครัง้ จากนัน้น าไปผ่านสารโซเดียมซลัเฟตบนกระดาษกรองเพื่อ
ก าจัดน า้ที่ปนเปื้อนอยู่ในตวัอย่างออก น าตวัอย่างที่ได้ไปปรับลดปริมาตรโดยใช้เคร่ืองระเหยสารแบบสญุญากาศ 
(vacuum rotary evaporator) ให้เหลือปริมาตร 5 มิลลิลิตร สารละลายที่ได้จากการสกดัน าไปวิเคราะห์หาค่าความ
เข้มข้นด้วยเทคนิค Fluorescence Spectroscopy โดยใช้เคร่ือง Spectrofluorometer เปรียบเทียบกบัสารมาตรฐาน 
ไครซีน (standard chrysene) และน าค่าที่ได้มาค านวณหาปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน า้ตวัอย่างโดยมี
หนว่ยเป็นไมโครกรัมตอ่ลติร  
  ข้อมูลปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล น ามาหาช่วงค่า และค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนที่ศึกษา 
และตามฤดกูาล และน ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพน า้ทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) การวิเคราะห์
ข้อมูล ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของปริมาณการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลบริเวณ  
อา่วปัตตานีตามฤดกูาล โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจยัเดี่ยว (analysis of variance ; single factor) และน า
ข้อมูลทัง้หมดมาประมวลผล และแสดงการแพร่กระจายของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณอ่าวปัตตานีในแต่  
ละเดือน โดยใช้แผนท่ีแสดงระดบั (contour map)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยา่งศกึษาการปนเปือ้นของปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล 
 อา่วปัตตานี จ านวน 11 สถาน ี
 

ท่ีมา: https://sites.google.com/site/itinformetiontechnology/khxmul-  canghwad-pattani 
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ผลและอภปิราย  
1. ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในอา่วปัตตานีและการแปรผนัในรอบปี 
 ผลการศึกษาปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในอ่าวปัตตานี  ในช่วงเดือน ธันวาคม 2559 
เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2560 (ตารางที่ 1) มีค่าทัง้หมดอยู่ในช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ย 1.21±1.30 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยในเดือนธันวาคม 2559 มีค่าปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมอยู่
ในช่วง 0.10-2.69 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.44±0.75 ไมโครกรัมต่อลิตร เดือนมีนาคม 2560 มีค่าอยู่ในช่วง 
0.17-4.83 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.53±1.61 ไมโครกรัมต่อลิตร เดือนพฤษภาคม 2560 มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-
8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.08±3.35 ไมโครกรัมต่อลิตร และเดือนสิงหาคม 2560 มีค่าอยู่ในช่วง 010-6.50 
ไมโครกรัมตอ่ลติร มีคา่เฉลีย่ 0.78±1.91 ไมโครกรัมตอ่ลติร เมื่อพิจารณาข้อมลูรายเดือนพบวา่เดือนที่ตรวจวดัคา่เฉลี่ย
ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลสงูสดุ คือเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีค่าการผนัแปรของปริมาณ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในช่วงกว้าง คือมีค่าพิสยัอยู่ในช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.08±3.3 
ไมโครกรัมตอ่ลติร มีคา่สงูสดุที่สถานีท่ี 44 (แหลมโพธ์ิ) รองลงมาคือเดือนมีนาคม 2560 มีคา่พิสยัอยูใ่นช่วง 0.17-4.83 
ไมโครกรัมตอ่ลติร มีคา่เฉลีย่ 1.53±1.6 ไมโครกรัมตอ่ลติร มีคา่สงูสดุที่สถานีท่ี 44 (แหลมโพธ์ิ) เช่นกนั พบว่าสถานีที่มี
ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลสงูเป็นสถานีที่เป็นชุมชนประมง เนื่องจากบริเวณที่เป็นชุมชนประมง
จะมีกิจกรรมตา่งๆที่ต้องใช้เรือ เพื่อท าการประมงรวมทัง้มีท่าเทียบเรือที่ท าการประมงขนาดเล็กจ านวนมาก ประกอบ
กบัในเดือนมีนาคม และพฤษภาคม 2560 เป็นช่วงฤดนู า้น้อยท าให้เกิดการสะสมของไฮโดรคาร์บอนสงูได้ 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในอา่วปัตตานี 

 

 การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลตลอดทัง้ปี พบว่าในช่วงฤดูฝน (ธันวาคม 2559 และ
สิงหาคม 2560)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 036±0.9 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-3.32 ไมโครกรัมต่อลิตร และใน 
ฤดูแล้ง (มีนาคม และพฤษภาคม 2560) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81±2.2 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าอยู่ในช่วง 0.16-6.86 

สถานี ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล (มลิลิกรัม/ลิตร) ส่วนเบ่ียง 
ธันวาคม 59 มีนาคม 60 พฤษภาคม 60 สิงหาคม 60 ค่าเฉล่ีย เบนมาตรฐาน 

PTG_ST38 0.16 0.30 2.18 0.64 0.82 0.93 

PTG_ST39 0.14 0.17 0.22 0.10 0.16 0.05 

PTG_ST40 0.11 1.50 0.11 0.10 0.46 0.70 

PTG_ST41 2.69 2.18 8.30 0.39 3.39 3.42 

PTG_ST42 0.13 0.36 2.67 6.50 2.42 2.96 

PTG_ST43 0.10 0.22 0.10 0.10 0.13 0.06 

PTG_ST44 0.34 4.83 8.88 0.29 3.59 4.12 

PTG_ST45 0.18 0.76 0.10 0.10 0.29 0.32 

PTG_ST46 0.29 1.97 0.10 0.10 0.62 0.91 

PTG_ST47 0.35 4.07 0.16 0.12 1.18 1.93 

PTG_ST48 0.31 0.51 0.10 0.10 0.26 0.20 

ค่าเฉลี่ย 0.44 1.53 2.08 0.78 1.21  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 1.61 3.35 1.91 1.30  
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ไมโครกรัมตอ่ลติร ซึง่ในฤดแูล้งมีคา่เฉลีย่สงูกวา่ ที่ตรวจวดัได้ในฤดฝูนเลก็น้อย ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งทางสถิติ 
ไมม่ีความแตกตา่งกนัระหวา่งฤดอูยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  
 

2. การแพร่กระจายของปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในอา่วปัตตานี 
 พบการแพร่กระจายในปริมาณใกล้เคียงกันทั่วทัง้อ่าวปัตตานี โดยในจุดเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนมรสุม 
(ธนัวาคม 2559 และสงิหาคม 2560) พบการแพร่กระจายของปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลช่วงฤดู
ฝน จากกระแสน า้และคลืน่ลมอาจท าให้เกิดการกระจายของปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนในล าน า้ตลอดระดบัน า้ ท าให้มี
ค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนต ่า และช่วงฤดูฝนมีการด าเนินกิจกรรมทางเรือน้อย อ่าวปัตตานีมีสภาพคลื่นลมแรง
รูปแบบการแพร่กระจายจะมีคา่สงูเฉพาะจุด โดยในเดือนธันวาคม 2559 พบมีค่าสงูสดุที่สถานี 41 บริเวณบ้านแหลม
นก มีค่าเท่ากบั 2.69 ไมโครกรัมต่อลิตร และในเดือนสิงหาคม 2560 พบมีค่าสงูสดุที่สถานี 42 บริเวณร่องน า้เดินเรือ
กลางอา่ว มีคา่เทา่กบั 6.50 ไมโครกรัมตอ่ลติร แตใ่นสถานีอื่นๆจะมีคา่ใกล้เคียงกนัตลอดทัง้อา่ว (ภาพที่ 2) 
 ส าหรับในช่วงฤดแูล้ง (มีนาคม และพฤษภาคม 2560) ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนในอา่วมกีารแปรผนัใน
ช่วงกว้าง มีคา่มากน้อยแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบริเวณ โดยรูปแบบการแพร่กระจายพบปริมาณสงูบริเวณพืน้ท่ีปากอ่าว
ปัตตานี ปากแมน่ า้ปัตตานี และแหลง่ที่เป็นชมุชนประมง ซึง่พบคา่น้อยลงในพืน้ท่ีด้านในของอ่าว โดยในเดือนมีนาคม 
2560 พบมีค่าเฉลี่ยสงูที่สถานี 47 บริเวณปากแม่น า้ปัตตานี มีค่า 4.07 ไมโครกรัมต่อลิตร และสถานที่ 44 บ้าน 
แหลมโพธ์ิ มีค่า 4.83 ไมโครกรัมต่อลิตร และในเดือนพฤษภาคม พบค่าสงูสดุสถานีที่ 44 แหลมโพธ์ิ มีค่าสงูถึง 8.88 
ไมโครกรัมต่อลิตร และสถานีที่ 41 บ้านแหลมนก 8.30 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งสถานีตรงบริเวณปากแม่น า้ปัตตานีใกล้
กับปากอ่าวปัตตานี เป็นพืน้ที่ๆเช่ือมต่อระหว่างทะเลและแผ่นดิน บริเวณนีจ้ึงเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือของ
ผู้ประกอบการที่เก่ียวกบัเรือ โดยเฉพาะการเดินเรือประมง การสญัจรทางเรือที่หนาแน่นบริเวณปากแม่น า้เป็นเหตใุห้
ปากแม่น า้เป็นบริเวณที่มีการปนเปือ้นจากคราบน า้มนั รวมถึงสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของน า้มนัท่ีอาจมีการปนเปือ้นจากการร่ัวไหลของคราบน า้มนัจากการสญัจรทางเรือ ส าหรับบริเวณพืน้ที่ที่เป็นชุมชน
ประมงจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้เรือเพื่อท าการประมง รวมทัง้มีท่าเทียบเรือที่เป็นจุดจอดเรือประมง ชาวบ้านใช้  
การคมนาคมทางเรือกนัมาก ซึง่อาจเกิดปัญหามลภาวะจากน า้มนัในแมน่ า้ไหลลงสูอ่า่วบริเวณนีไ้ด้ (ภาพที่  2) 
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ภาพที่ 2 การแพร่กระจายของปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลอา่วปัตตานี ในเดอืน ธนัวาคม 2559 
 เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสงิหาคม 2560 
 

3. ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลเมื่อเปรียบเทยีบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล 
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในบริเวณที่ศกึษากบัคา่มาตรฐานคณุภาพน า้
ทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน า้ตามประเภทการใช้ประโยชน์ พบว่าใน 
อ่าวปัตตานีมีค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลประเภทที่ 1-3 คือ ประเภทที่ 1 เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
(ก าหนดค่ามาตรฐานปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร) จากผลการศึกษาพบร้อยละ 30 ของ 
ค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนทัง้หมด มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) และ 
ร้อยละ 25 ของคา่ข้อมลูทัง้หมด มีคา่เกินมาตรฐานประเภทที่ 4 เพื่อการนนัทนาการ (ก าหนดค่ามาตรฐานปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนไมเ่กิน 1 ไมโครกรัมตอ่ลติร) และมีร้อยละ 7 ของข้อมลูทัง้หมด มีค่าเกินมาตรฐานประเภทที่ 5 เพื่อการ
อตุสาหกรรมและท่าเรือ และประเภทที่ 6 ส าหรับเขตชุมชน (ก าหนดค่ามาตรฐานปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนไม่เกิน 5 
ไมโครกรัมตอ่ลติร) ซึง่ในเดือนท่ีพบปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนเกินค่ามาตรฐานมากที่สุด คือเดือนมีนาคม และ
พฤษภาคม 2560 (ฤดแูล้ง) มีคา่อยูใ่นช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยจะพบสงูในบริเวณที่เป็นปากแม่น า้ และ
แหลง่ชมุชนซึง่เป็นเส้นทางสญัจรทางเรือ โดยเฉพาะการเดินเรือประมง การสญัจรทางเรือที่หนาแน่นบริเวณปากแม่น า้
เป็นเหตใุห้ปากแมน่ า้เป็นบริเวณที่มีการปนเปือ้นจากคราบน า้มนัสงู 
4. เปรียบเทียบคา่ที่ได้จากการศกึษาครัง้นีก้บัผลการศกึษาที่ผา่นมาในสถานท่ีอื่นๆในประเทศไทย 
 จากการศึกษาปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน า้ทะเลในประเทศไทย ผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาฝ่ังทะเล 
อา่วไทยบริเวณอา่วไทยตอนลา่ง มีคา่อยูใ่นช่วง 0.07-6.50 ไมโครกรัมต่อลิตร (Wattayakorn, 1987) อ่าวไทยตอนบน 
มีคา่อยูใ่นช่วง nd-7.25 ไมโครกรัมตอ่ลิตร เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลที่ได้จาก
การศกึษาในครัง้นี ้พบมีค่า 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าใกล้เคียงกบัการศึกษาในบริเวณอ่าวอื่นๆ (ตารางที่ 2) 

สงิหาคม 60 

มีนาคม 60 

พฤษภาคม 

ธนัวาคม 59 
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โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลที่ได้จากการศึกษาในครัง้นีก้บัการศึกษาในอดีต
ในพืน้ที่ลกัษณะที่เป็นอ่าวเช่นกัน พบรายงานการประเมินค่าการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนของบริเวณ  
อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2550 มีค่าอยู่ในช่วง 0.02-7.84 ไมโครกรัมต่อลิตร และอ่าวปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 มีคา่อยูใ่นช่วง 0.31-8.56 ไมโครกรัมตอ่ลติร 
 

ตารางที่ 2 การศกึษาการปนเปือ้นของปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลท่ีพบในบริเวณตา่ง ๆ ของประเทศไทย 
 

พืน้ที่ศึกษา ช่วงเวลาที่ศึกษา 
ปริมาณการปนเป้ือน 
(ไมโครกรัมต่อลิตร) 

เอกสารอ้างอิง 

อา่วไทยตอนลา่ง 2529 0.07-6.50 Wattayakorn (1987) 
แมน่ า้ทา่จีนตอนลา่ง 2532 0.93-4.25 เกศินีและกลัยา (2533) 

ปากแมน่ า้ของอา่วไทย ฝ่ัง
ตะวนัออก 

2546-2547 0.14-6.72 สทุธิดา และคณะ (2548) 

อา่วไทยตอนบน 2549-2550 Nd-7.25 นฤมล (2551) 
อา่วฉลอง จงัหวดัภเูก็ต 2550 0.02-7.84 พิมพ์วลญัช์ และคณะ (2551) 

อา่วปากพนงั 2556 0.31-8.56 จิรารัตน์ และคณะ (2559) 
อา่วปัตตานี 2560 0.10-8.88 การศกึษาครัง้นี ้

 

บทสรุป 
 การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในพืน้อ่าวปัตตานี มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-8.88 
ไมโครกรัมตอ่ลติร มีคา่เฉลีย่ 1.21±1.30 ไมโครกรัมต่อลิตร พบการปนเปือ้นมากที่สดุคือในเดือนพฤษภาคม มีค่าการ
ผนัแปรของปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนในช่วงกว้าง คือมีค่าต ่าสดุสงูสดุอยู่ในช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร 
มีคา่เฉลีย่ 2.08±3.3 ไมโครกรัมตอ่ลติร คา่สงูสดุพบในสถานีท่ี 44 (ชมุชนบ้านแหลมโพธ์ิ) 

การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลตลอดทัง้ปี พบว่าในช่วงฤดแูล้ง มีค่าเฉลี่ยสงูกว่ าที่
ตรวจวดัได้ในฤดูฝนเล็กน้อย ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ไม่มีมีความแตกต่างกันระหว่างฤดูกาลอย่าง  
มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จากสถานีท่ีตรวจวดั 30 เปอร์เซ็นต์ของคา่ทัง้หมด มีคา่สงูกว่า
เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม
ในน า้ทะเลท่ีได้จากการศกึษาในครัง้นี ้มีคา่ใกล้เคียงกบัการศกึษาในบริเวณอา่วอื่นๆ 

การแพร่กระจายของปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในอ่าวปัตตานี มีปริมาณใกล้เคียงกันทั่วทัง้อ่าว  
รูปแบบการแพร่กระจายพบปริมาณสงูบริเวณพืน้ที่ปากอ่าวปัตตานี ปากแม่น า้ปัตตานี และแหลง่ที่เป็นชุมชนประมง 
ซึ่งพบค่าน้อยลงในพืน้ที่ด้านภายในของอ่าว ลกัษณะทางสมุทรศาสตร์ของอ่าวปัตตานีมีผลต่อการแพร่กระจายของ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน จึงควรมีการศึกษาการสะสมตวัของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในตะกอนดิน และลกัษณะ
ทางสมุทรศาสตร์ของอ่าวปัตตานีเพิ่มเติม เพื่อสามารถอธิบายความสัมพันธ์ สถานการณ์ และแนวโน้มของ 
การปนเปือ้นของปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนในอ่าวปัตตานีได้ชดัเจนขึน้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคมุมลพษิ. (2560). ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ เร่ืองก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล.  

กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม : 10 หน้า 
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การประมาณการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI 
Estimation of solid suspended distribution with Landsat-8 OLI satellite imagery  

 

กิตติพล มงคลงาม1,* และ จตพุร สขุหนา2 
Kittipol Mongkolngam1,* and Jatuporn Sukna2 

1ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  

 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาปริมาณตะกอนแขวนลอยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อม การวดัปริมาณตะกอน  
ยงัมีข้อจ ากัดในด้านเวลาและแรงงานค่อนข้างสูง งานวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายถึงการใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกลใน 
การประมาณการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอย โดยอาศัยความสมัพันธ์ระหว่างค่าอัตราการสะท้อนเหนือ
บรรยากาศของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI และข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการส ารวจของ
ส านกังานสิง่แวดล้อมภาพที่ 15 จงัหวดัภเูก็ต จากศึกษาพบว่า ช่วงคลื่นสีแดง (แบนด์ 4) ให้ค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
ค่าอตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศกบัข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยสงูที่สุด เมื่อเทียบกบัช่วงคลื่นอื่น ๆ ในสว่น
ของความคลาดเคลือ่นเฉลีย่ก าลงัสองมากสดุและน้อยสดุอยูท่ี่ 6.99 และ 3.42 ตามล าดบั  
 

ค าส าคัญ : การถดถอยเชิงเส้น, การประมาณคา่, การแพร่กระจายตะกอนแขวนลอย 
 

Abstract 
The study of Solid suspended distribution is part of environmental assessment. Quantitative solid 

suspended measurements have limited on temporal and high survey resource. The objective of this study 
was to estimate of Solid suspended distribution with satellite imagery base on relation between the TOA 
Reflectance from landsat-8 OLI satellite image and Quantitative solid suspended data from ground survey 
of 15th Regional Envuronment Office, Phuket province. The results showed that Red color spectrum  
(Band 4) is provide the best relation value of TOA Reflectance and Quantitative solid suspended when 
compare with other band. In the part of maximum and minimum root mean square error were 6.99 and 
3.42, respectively. 

 

Keywords : Linear Regression, Estimation, Solid suspended distribution 
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บทน า 

 พืน้ที่ชายฝ่ังนับว่ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และการท่อง เที่ยวนับได้ว่าเป็น 
แหลง่รายได้หลกัของประเทศ จากสถิติพบวา่อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวได้เพิ่มผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้ถึง
ร้อยละ 6.5 (การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2557) และในปี 2556 มีนกัท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากกวา่ 26 ล้านคน (กรมการท่องที่ยว, 2557) จากจ านวนนกัท่องเที่ยวดงักลา่ว สง่ผลต่อความต้องการ 
ที่ให้คนในพืน้ที่เปลี่ยนแปลงพืน้ที่จากเดิมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศยั มุ่งพฒันาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสนองความต้องการตอ่นกัทอ่งเที่ยว แตใ่นขณะเดียวกนัการให้ความส าคญัในการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรยังน้อยและไม่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านลบต่อพืน้ที่ชายฝ่ังอย่างต่อเนื่อง (อรอนงค์  
เฉียบแหลม, 2558) โดยเฉพาะตะกอนแขวนลอยขนาดที่ได้มกีารสะสมสารพิษตา่งๆ และอินทรีย์สาร ซึง่เป็นสาเหตขุอง
การเกิดปรากฏการณ์ขีป้ลาวาฬ สง่ผลให้ขาดออกซิเจนในน า้เป็นเหตใุห้สิ่งมีชีวิตในน า้ตายได้ นอกจากนีส้ง่ผลกระทบ
ต่อการส่งผ่านของแสง ท าให้ไปจ ากัดการเจริญเติบโตของพืชใต้น า้ ดงันัน้การศึกษาการแพร่กระจายของตะกอน
แขวนลอยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะแก้ปัญหา อยา่งไรก็ตามการศกึษาประเภทนีก็้มีข้อจ ากัดเนื่องจากเป็นงานใช้เวลาและ
แรงงานคอ่นข้างสงู ส ารวจโดยผู้ส ารวจน าเคร่ืองมือวดัเข้าไปในพืน้ท่ีที่ต้องการส ารวจ (Eaton et al.,2005) หรือการติด
เคร่ืองมือวดัไว้กบัทุ่นลอย จากนัน้น าผลที่ได้ข้าสู้การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเพื่อประเมินคณุภาพน า้ การส ารวจ
ระยะไกลจึงเป็นอีกเคร่ืองมือหนึง่ที่สามารถสนบัสนนุการศกึษาคณุภาพน า้ในเชิงพืน้ท่ี โดยอาศยัการวดัค่าสะท้อนของ
วตัถุบนพืน้ผิวที่ขึน้อยู่กับความสามารถในการวดัการเปลี่ยนแปลงเหล่านีใ้นลายเซ็นสเปกตรัมที่ฝังอยู่ในน า้และวดั
ความเปลี่ยนแปลงที่วัดได้โดยใช้แบบจ าลองหรือเชิงวิเคราะห์กับพารามิเตอร์คุณภาพน า้ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลใน 
เชิงพืน้ท่ีและเวลา (Chang et al.,2015) การพฒันาวิธีการการส ารวจระยะไกลส าหรับการตรวจสอบคณุภาพน า้เร่ิมขึน้
ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 เทคนิคเบือ้งต้นเหล่านีว้ดัความแตกต่างของสเปกตรัมและความร้อนใน พลงังานที่ปล่อย
ออกมาจากผิวน า้ โดยทัว่ไปมีการสร้างความสมัพนัธ์เชิงสถิติระหว่างสมบตัิของสเปกตรัมและพารามิเตอร์คณุภาพน า้ 
(Ritchie et al., 2003) การศกึษาครัง้นีจ้ึงมุ่งประมาณการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอย จากภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat-8 OLI ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย และมีช่วงคลืน่ท่ีเหมาะสมตอ่การศกึษา 
 

วิธีการ 
1. พืน้ท่ีศกึษา 

ต าบลคกึคกัและต าบลบางมว่งตัง้อยูเ่ขตปกครองอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา มีพืน้ที่ทัง้หมด 186.33 
ตารางกิโลเมตร ชายหาดในพืน้ที่ต าบลคึกคกัและต าบลบางม่วงมีความยาวรวมกนัประมาณ 33.8 กิโลเมตร ชายฝ่ัง
เป็นแนวในทิศเหนือใต้ โดยลกัษณะชายฝ่ังสว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นหาดทรายและมีบางสว่นเป็นหาดหิน ด้วยชายฝ่ังที่มี
แนวจรดกับทะเลอันดามัน ท าให้ชายฝ่ังในพืน้ที่ต าบลคึกคักและต าบลบางม่วง เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในระดบันานาชาติ ท าให้การวดัคุณภาพน า้ในพืน้ที่ เป็นการวดัคุณภาพน า้ประเภทเพื่อการ
ทอ่งเที่ยวและพืน้ท่ีชมุชน 
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ภาพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษา 
 

2. ข้อมลูที่ใช้ในการศกึษา 
2.1 ข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 8-OLI วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 Path 130 Row 54 

รายละเอียดจดุภาพ 30 เมตร ครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต พงังา กระบี่ และสรุาษฎร์ธานี ซึง่ท าการดาวน์โหลดจากเว็บ
ไซด์ของ USGS   

2.2 ข้อมลูปริมาณตะกอนแขวนลอย จากส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวดัภูเก็ต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ส ารวจวนัท่ี 5-8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ครอบคลมุสถานีตรวจวดัทัง้หมด 5 สถานี ดงั
ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ข้อมลูสถานีตรวจวดัและปริมาณตะกอนแขวนลอย 
รหัสสถานี ชื่อสถานี X Y ปริมาณสานแขวนลอย(มิลลกิรัม/ลิตร) 

Pgbs0 หาดบางสกั 418789 971111 21.40 
Pgbk0 หาดเขาหลกั 4162211 952316 3.10 
Pgbn0 หาดบางเนยีง 416959 957619 5.60 
Pgnk1 บ้านน า้เค็ม 419962 980158 17.00 
Pgbkk0 บ้านคกึคกั 416959 957619 62.00 

 

3. วิธีการศกึษา 
1. การเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในส่วนนีเ้ป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาท าการ

เตรียมก่อนการประมวลผล โดยมีการเตรียมข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมดงันี ้
1) ก าหนดพืน้ที่ศึกษาโดยการท า Masking เพื่อกนัพืน้ที่ที่ไม่ต้องการวิเคราะห์ข้อมลูออกไป 

ในการศกึษานีจ้ะกนัพืน้ท่ีที่เป็นแผน่ดินออกไปและเลอืกวิเคราะห์ในพืน้ท่ีที่เป็นทะเล 
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2) การก าหนดช่วงคลื่นที่ใช้ในการศึกษา จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการใช้ท าให้
ผู้วิจยัสามารถก าหนดช่วงคลืน่ท่ีใช้ในการศกึษาดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ช่วงคลืน่ท่ีใช้ในการศกึษา 

แบนด์ ความยาวคลื่น (nm) 
รายละเอียดภาพ Resolution 

(เมตร) 

1 430 - 450 (Coastal Aerosol) 30 

2 450 - 510 (Blue) 30 

3 530 - 590 (Green) 30 

4 640 - 670 (Red) 30 

5 850 - 880 (Near Intreared NIR) 30 

 
3) การปรับแก้เชิงคลื่น ภาพถ่ายดาวเทียมในขัน้แรกจะมีความผิดพลาดเชิงคลื่นจาก

กระบวนการบนัทกึข้อมลูของที่มีการสะท้อนของพลงังานแมเ่หลก็ไฟฟ้าผา่นบรรยากาศที่ปกคลมุด้วยเมฆ หมอก ควนั 
และจากมมุที่แสงอาทิตย์ตกกระทบ เพื่อให้ได้คา่เชิงเลขที่แท้จริง จึงจ าเป็นต้อง ค านวณการเปลี่ยนค่าความสว่างเป็น
ค่าอตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศ (Conversion of Digital Number to TOA Reflectance) โดยปรับแก้ค่า band-
specific ของแตล่ะแบนด์จากข้อมลู Metadata ดงัสมการท่ี 1 (USGS, 2016) 

Ref = MpQcal+Ap                                                                            (1) 
เมื่อ Ref  คือ คา่ TOA planetary reflectance ที่ยงั ไมม่ีการปรับแก้มมุดวงอาทิตย์   

      Mp    คือ คา่ bandspecific multiplicative rescaling factor 
      Qcal   คือ quantized and calibrated standard product pixel values (DN)   
      Ap       คือ คา่ band-specific additive rescaling factor 

 

2. การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าอตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศกบัข้อมูล
ปริมาณตะกอนแขวนลอยเพื่อสร้างแบบจ าลองความสมัพนัธ์เชิงเส้น 

วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองตวั คือ ปริมาณตะกอนแขวนลอยกบัค่าอตัราการการ
สะท้อนเหนือบรรยากาศโดยใช้วธีิการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Analysis) โดยวิธีวิเคราะห์
เสนอโดย Ritchie et al. (2003) ดงัสมการท่ี 2 

Y = a + bx                                                                         (2) 
โดยก าหนดให้  y คือ ปริมาณตะกอนแขวนลอย                                                                       

X คือ คา่อตัราการการสะท้อนเหนือบรรยากาศ 
ในท่ีนีส้ามารถค านวณคา่ a และ b ได้ดงันี ้

   ∑     (∑  ∑    )

∑  
  ((∑  )

   )
                                      (3) 

                          และ             a = y – bx                                                                                    (4) 
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คา่ a และ b ที่ได้จะมีประโยชน์ในการเก็บข้อมลูครัง้ตอ่ไป กลา่วคือเมื่อทราบค่าอตัรา
การการสะท้อนเหนือบรรยากาศ (x) แล้ว สามารถน าค่า a และ b ไปแทนในสมการที่ 1 จะสามารถค านวณหาค่า
ปริมาณตะกอนแขวนลอย (y) ได้ โดยไมต้่องท าการเก็บข้อมลูในภาคนาม 

3.3 วิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการสร้างสมการกบัข้อมูล
ปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการส ารวจในพืน้ท่ีจริง โดยใช้วิธีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลงัสอง (Root Mean 
Square Error ) ดงัสมการท่ี 5 

      √
∑ (     )

  
   

 
                                                                                  (5) 

เมื่อ n คือ จ านวนข้อมลู 
     Pi คือ ปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

      Oi คือ ปริมาณตะกอนที่ได้จากการส ารวจในพืน้ท่ีจริง 
 

ผลการศึกษา 
1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่อตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศกบัข้อมลูปริมาณตะกอนแขวนลอย 

จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่อตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศกบัข้อมลูปริมาณตะกอน
แขวนลอยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น พบวา่มีความสมัพนัธ์ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่อตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศและปริมาณตะกอนแขวนลอย 

ช่วงคลืน่ แบนด์ 1  แบนด์ 2 แบนด์ 3 แบนด์ 4 แบนด์ 5 
ความสมัพนัธ์เชิงเส้น (r2) 0.361 0.265 0.427 0.485 0.175 

 

จากตารางที่ 3 พบวา่ แบนด์ 4 (640-670 nm) หรือช่วงคลืน่สแีดง ได้ค่าความสมัพนัธ์เชิงเส้นสงูที่สดุ
เมื่อเทียบกบัช่วงคลืน่อื่นๆ อยูท่ี่ 0.458 หมายความวา่ คา่อตัราการสะท้อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 4 สามารถ
ท านายคา่ปริมาณตะกอนแขวนลอยได้ร้อยละ 48.5 รองลงมาเป็นแบนด์ที่ 3 (530-590 nm) หรือช่วงคลื่นสีเขียวได้ค่า
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นอยู่ที่ 0.427 หมายความว่า ค่าอตัราการสะท้อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 3 สามารถ
ท านายคา่ปริมาณตะกอนแขวนลอยได้ร้อยละ 42.7 แบนด์ที่ 1 (430-450 nm) หรือช่วงคลืน่ชายฝ่ังได้ค่าความสมัพนัธ์
เชิงเส้นอยูท่ี่ 0.361 หมายความวา่ คา่อตัราการสะท้อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 1 สามารถท านายค่าปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยได้ร้อยละ 36.1 แบนด์ที่ 2 (450-510 nm) หรือช่วงคลื่นสีน า้เงินได้ค่าความสมัพันธ์เชิงเส้นอยู่ที่ 
0.265 หมายความว่า ค่าอตัราการสะท้อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 2 สามารถท านายค่าปริมาณตะกอน
แขวนลอยได้ร้อยละ 26.5 แบนด์ที่ 5 (850-880 nm) หรือช่วงคลืน่อินฟาเรดใกล้ได้ค่าความสมัพนัธ์เชิงเส้นอยู่ที่ 0.175 
หมายความวา่ คา่อตัราการสะท้อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 5 สามารถท านายคา่ปริมาณตะกอนแขวนลอยได้
ร้อยละ 17.5 

2. แบบจ าลองความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่อตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศกบัข้อมลูปริมาณตะกอนแขวนลอย 
จากผลการศึกษา (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างค่าอัตราการ

สะท้อนเหนือบรรยากาศกบัข้อมลูปริมาณตะกอนแขวนลอย พบว่า ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 4 (640-670 nm) 
ให้คา่อตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศที่มีความสมัพนัธ์สงูที่สดุ โดยได้คา่ความสมัพนัธ์เชิงเส้นท่ี 0.485 รองลงมาเป็น
ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 3 (530-590) โดยได้คา่ความสมัพนัธ์เชิงเส้นท่ี 0.427 ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้ะใช้คา่
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อตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศในแบนด์ที่ 1 และแบนด์ที่ 4 มาสร้างเป็นแบบจ าลองความสมัพนัธ์ตามแบบจ าลอง
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงที่เสนอโดย Ritchie et al. (2003) โดยสร้างแบบจ าลองในรูปแบบทัง้ 1 ตวัแปร 
และ 2 ตวัแปร ได้แบบจ าลองที่ใช้ในการจ าลองการแพร่กระจายของตะกอนดงันี ้

เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 3 พบว่า  a = 20.943 และ  
b = 7.937ดงันัน้แบบจ าลองที่ได้คือ 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย = 20.943 + 7.937(คา่อตัราการสะท้อนแบนด์ 3)                   (6) 
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 4 พบว่า  a = 55.836 และ  

b = -462.591 ดงันัน้แบบจ าลองที่ได้คือ 
ปริมาณตะกอนแขวนลอย = 55.836 – 462.591(คา่อตัราการสะท้อนแบนด์ 4)                (7) 

เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 3 และ 4 พบว่า a = 
11.173  b1 = 1293.512 และ b2 = -1797.846 ดงันัน้แบบจ าลองที่ได้คือ 

  ปริมาณตะกอนแขวนลอย = 11.173 + 1293.512(คา่อตัราการสะท้อนแบนด์ 3)  
                                             – 1797.896(คา่อตัราการสะท้อนแบนด์ 4)                                               (8) 
3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจ าลอง 

จากกการสร้างแบบจ าลองในการประมาณการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอย ในส่วนนีจ้ะเป็น
วิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ได้จากการสร้างสมการกับข้อมูลปริมาณตะกอน
แขวนลอยที่ได้จากการส ารวจในพืน้ท่ีจริง โดยใช้วิธีคา่ความคลาดเคลือ่นเฉลี่ยก าลงัสอง (Root Mean Square Error ) 
ได้ผลดงัตารางที่ 4 

 

 ตารางที่ 4 คา่ความคลาดเคลือ่นเฉลีย่ก าลงัสองของสมการท่ีได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

รหสัสถานี 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยจากพืน้ท่ีจริง 

(มิลลกิรัม/ลติร) 

ตะกอน
แขวนลอยจาก
สมการท่ี 6 

ตะกอนแขวนลอย
จากสมการท่ี 7 

ตะกอนแขวนลอย
จากสมการท่ี 8 

Pgbs0 21.4 21.971484 13.570703 14.52008 
Pgbk0 3.1 11.845469 8.869763 4.578366 
Pgbn0 5.6 1.813101 5.122653 3.605715 

 
ตารางที่ 4 (ต่อ) 

รหสัสถานี 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยจากพืน้ท่ีจริง 

(มิลลกิรัม/ลติร) 

ตะกอน
แขวนลอยจาก
สมการท่ี 6 

ตะกอนแขวนลอย
จากสมการท่ี 7 

ตะกอนแขวนลอย
จากสมการท่ี 8 

Pgnk1 17 21.655447 26.330838 15.60805 
Pgbkk0 62 51.812192 58.207438 63.78707 

RMSE 6.993742226 6.265205201 3.424243 
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4. การแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอย 
การแสดงแผนท่ีการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอยในพืน้ที่ศึกษา จากสมการการถดถอยเชิงเส้น

ทัง้ 3 สมการ สามารถแสดงการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอยดงัรูปภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนท่ีการกระจายตะกอนแขวนลอย (a) สมการท่ี 6 (b) สมการท่ี 7 (c) สมการท่ี 8 
 

บทสรุปและอภปิรายผล 
จากการประมาณการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยด้วยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI จ านวน 5 

ช่วงคลื่น โดยอาศัยความสมัพนัธ์ระหว่างค่าอตัราการสะท้อนเหนือบรรยากาศและปริมาณตะกอนแขวนลอยจาก
ตารางที่ 3 พบว่าค่าอัตราการสะท้อนเหนือบรรยากาศแบนด์ 4 เป็นช่วงคลื่นที่มีความสมัพันธ์กับปริมาณตะกอน
แขวนลอยมากที่สดุเมื่อเทียบกับช่วงคลื่นอื่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ritchie et al. (1976), Yanti et al. 
(2016) และ Richard and Brent (2004) ในขณะที่ช่วงคลืน่อินฟาเรดใกล้ (แบนด์ 5) เป็นช่วงคลืน่ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ปริมาณตะกอนน้อยที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของศิริลกัษณ์ พฤกษ์ปิติกลุ และคณะ (2553) ท่ีได้กลา่ววา่ช่วงคลื่น 
อินฟาเรดนัน้ไม่สามารถสะท้อนปริมาณตะกอนที่น้อยกว่า 90 มิลลิกรัม/ลิตร เนื่องจากช่วงให้ค่าการสะท้อนต ่า
เนื่องจากถกูดดูกลนืด้วยน า้ (Lillesand et al., 2014) การใช้ช่วงคลืน่นีจ้ึงเหมาะสมแก่การจ าแนกพืน้ดินและพืน้น า้ ใน
สว่นของคามคลาดเคลื่อนจากการศึกษานี ้พบว่าทัง้ 3 สมการยงัมีความคลาดเคลื่อนสงู เนื่องจากจ านวนสถานีใน
พืน้ท่ีศกึษาที่น้อย อีกทัง้การเหลือ่มเวลาระหวา่งสถานีตรวจวดัและภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีระยะเวลาในการถ่ายภาพไม่
ตรงกบัการเก็บข้อมลูในภาคสนาม อาจท าให้เป็นข้อจ ากดัในการศกึษา 
 
 



842 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

เอกสารอ้างอิง 
กรมการทอ่งเทีย่ว. (2557). สถิตินกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ. สบืค้นวนัที่ 18 ธนัวาคม 2560, จาก

http://tourism.go.th/index.php?mod=WebTourism&file=c ontent&cID=276 
การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย. (2557). เศรษฐกิจ. สบืค้นวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560, จาก

http://www.tourismthailand.org/about-thailand/economy/ 
ศิริลกัษณ์ พฤกษ์ปิตกิลุ, วราทิพย์ บวัแก้ว, วชัระ เกษเดช และอภิสทิธ์ิ กองพรหม. (2553). การศกึษาการแพร่กระจาย

ของตะกอนแขวนลอย   บริเวณปากแมน่ า้เจ้าพระยาด้วยข้อมลูดาวเทียม THEOS. วารสารวิจยัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั,  2(1), 17-27. 

อรอนงค์ เฉียบแหลม, (2558) การเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีแนวชายฝ่ังกบัทรัพยากรการท่องเที่ยว: ปัญหา และผลที่ตามมา. 
วารสารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม,11,134-145. 

Chang, N. B., Imen, S., & Vannah, B. (2015). Remote sensing for monitoring surface water quality status 
and ecosystem state in relation to the nutrient cycle: A 40-year perspective. Critical Reviews in 
Environmental Science and Technology, 45(2), 101-166. 

Department of the Interior U.S. Geological Survey. (2016). LANDSAT 8 (L8) Data Users Handbook. South 
Dakota: USGS EROS Center. 

Eaton, A.D., L.S. Clesceri, E.W. Rice, A.E. Greenberg & M.A.H. Franson. (2005). Standard methods for the 
examination of water and wastewater : centennial edition. (21 st ed.) American Public Health 
Association, Washington D.C. 

Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2014). Remote sensing and image interpretation. John Wiley & 
Sons. 

Miller, R. L., & McKee, B. A. (2004). Using MODIS Terra 250 m imagery to map concentrations of total 
suspended matter in coastal waters. Remote sensing of Environment, 93(1-2), 259-266. 

Ritchie, J. C., Zimba, P. V., & Everitt, J. H. (2003). Remote sensing techniques to assess water quality. 
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 69(6), 695-704. 

Ritchie, J.C., F.R. Schiebe, and J.R. McHenry. (1976). Remote sensing of suspended sediment in surface 
water, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 42, 1539–1545. 

Yanti, A., Susilo, B., & Wicaksono, P. (2016). The Aplication of Landsat 8 OLI for Total Suspended Solid 
(TSS) Mapping in Gajahmungkur Reservoir Wonogiri Regency 2016. In IOP Conference Series: 
Earth and Environmental Science (Vol. 47, No. 1, p. 012028). IOP Publishing. 

  



843 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

OF014P 
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case study: Chaolao Beach, Chanthaburi Province  

 

วิโรจน์ ละอองมณี*, กมลภพ ไผ่แสวง, และ เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี 

Wirote Laongmanee*,Kamonphop Paisawaeng, and Penchan Laongmanee 
 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบรีุ  

 

บทคดัย่อ 

 การจดัท าเส้นชายฝ่ังหาดเจ้าหลาว จงัหวดัจนัทบรีุ ด้วยเคร่ืองระบพุิกดัโดยดาวเทียม สองความถ่ี (Global 
Navigation Satellite System: GNSS) ด้วยวิธีรังวดัแบบเคลื่อนที่ (Real time kinematic: RTK) ในช่วงเวลาน า้ขึน้
สงูสดุ ได้ระยะทาง 8.083 กิโลเมตร เปรียบเทียบกบัลากเส้นชายฝ่ังโดยใช้ข้อมลูในช่วงคลื่น 842 นาโนเมตร จากภาพ
ดาวเทียม Sentinel-2 MSI ที่มีรายละเอียดจุดภาพที่ 10 เมตร ได้ระยะทางชายฝ่ังยาว 8.190 กิโลเมตร แตกต่างกนัที่ 
107 เมตร โดยสถานีที่มีความแตกต่างกนัน้อยที่สดุที่ 2.973 เมตรและสถานีที่มีความแตกต่างกนัมากที่สดุที่ 38.155 
เมตร เมื่อตรวจสอบความคลาดเคลือ่นของวิธีรังวดั แบบ RTK กบัหมดุอ้างอิงที่ทราบคา่ซึง่ถ่ายพิกดัมาจากหมดุอ้างอิง 
A102201 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณโรงเรียนบ้านคลองขดุ พบว่ามีความคลาดเคลื่อน (Root Mean 
Square Error: RMSE) เท่ากบั 0.00763 เมตร ซึ่งนบัว่าวิธีรังวดัแบบ RTK ให้ความถกูต้องทางต าแหน่งที่แม่นย าที่
ยอมรับได้ การวิจยันีแ้สดงให้เห็นวา่วธีิการลากเส้นชายฝ่ังที่นิยมใช้ข้อมลูภาพจากดาวเทียม ยงัมีความคลาดเคลือ่นอยู่
พอสมควร หากแตว่ิธีการลากเส้นชายฝ่ังทะเลโดยการใช้ข้อมลูภาพจากดาวเทียมยงัเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สดุ 
แตจ่ าเป็นต้องมีการเลอืกใช้ข้อมลูที่มีรายละเอียดจดุภาพที่เหมาะสม และหากจ าเป็นต้องตดัสินใจด าเนินการใดๆ กบั
ชายฝ่ังทะเล จะต้องมีการตรวจสอบข้อมลูภาคสนามให้รอบครอบและถ่ีถ้วนเสียก่อน ซึ่งวิธีรังวดั GNSS-RTK เป็นวิธี
หนึง่ที่ได้มาซึง่ข้อมลูที่ถกูต้องและแมน่ย า 

 

ค าส าคัญ : เส้นชายฝ่ัง, รังวดัแบบเคลือ่นท่ี, ระบบระบพุิกดัโดยดาวเทยีม 
 

Abstract 
Chao Lao coastal line extraction were using two frequencies Global Navigation Satellite (GNSS) 

by real time kinematic methods, during high tide. The distance of coastline were 8.083 kilometre, 
comparing with methods that using 842 nanometre wavelength channel of Sentinel-2 MSI imagery that 
showed at 8.190 kilometre. There was 107 meter distance different between two methods. The least 
different distance was 2.973 metre and the highest different was 38.155 metre. The accuracy assessment 
with A102201 benchmark of Ministry of Agriculture and Cooperative at Ban Klong Kud school, the RMSE 
was 0.0763 metre. Therefore, RTK method can accept that it give good quality of position. This research 
shown the method that extract coast line by using satellite imagery still not good enough. However the 
convenient and fast way to do the coastal line still were extraction from satellite imagery, but we need to 
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carefully choose the suitable the set of satellite imagery. And if need to do something at coastal line, need 
to carefully consider in the field, the GNSS-RTK method is the one that give accuracy and acceptation. 

 

Keywords : Coast line, RTK, GNSS Satellite Positioning System 
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บทน า 

 การลากเส้นชายฝ่ังทะเลเพื่อศึกษาการกัดเซาะชายฝ่ังที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม  
ทัง้ข้อมลูภาพดาวเทียมรายละเอียดสงูเช่นดาวเทียม IKONOS ซึ่งมีรายละเอียดจุดภาพ 1-เมตร (Di et al., 2003; 
Li et al., 2003) และดาวเทียมรายละเอียดจุดภาพปานกลาง เช่น Landsat TM และ ETM+ โดยข้อมูลภาพจาก 
Landsat TM และ ETM+ มีรายละเอียดจุดภาพที่ 30 เมตร (Ryu et al., 2002; Pardo-Pascual et al., 2012) นัน้
หมายถึงในพืน้ที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเกินคร่ึงจุดภาพ จึงจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีของการใช้
ข้อมลูภาพจากดาวเทียม Landsat TM และ ETM+ คร่ึงจุดภาพคือ 15 เมตร ในขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังก าหนดอตัราการกดัเซาะอยา่งรุนแรงไว้ที่ 5 เมตรตอ่ปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง,2551) พืน้ที่ชายฝ่ัง
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในรูปแบบของการกัดเซาะและการทับถมของตะกอน อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
กระบวนการของชายฝ่ัง (Coastal Process) ที่ประกอบด้วย ลม คลื่น น า้ขึน้-น า้ลง กระแสน า้ การเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝ่ังจะค่อยๆเกิดอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ปรับตวัเข้าสู่สมดลุใหม่ตามธรรมชาติ (สวุลกัษณ์ สาธุมนสัพนัธุ์ , 2554) 
 การใช้ระบบระบพุิกดัโดยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) โดยวิธีการรังวดัแบบ
เคลื่อนที่ (Real Time Kematic: RTK) เป็นวิธีที่ให้ความถูกต้องสูง และได้ค่าพิกัดในเวลาที่รวดเร็ว (ธีทัต  
เจริญกาลญัญตูา, 2555; ธนชั สขุวิมลเสรี และ ปรียาพร โกษา, 2557) วฒุิพงษ์ แสงมณี และชาญชยั ธนาวฒุิ (2560) 
ใช้ข้อมลูภาพจากดาวเทียม Landsat Theos และ Geoeye ร่วมกบัข้อมลูภาพจากการบินถ่ายทางอากาศ เพื่อศึกษา
การเปลีย่นแปลงชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัปัตตานี ในช่วง 37 ปี เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ัง โดย
ชดุโปรแกรม DSAS ซึง่สรุปได้ว่าบริเวณปากร่องน า้ (Jetty) มีการกดัเซาะที่ผ่านมาในระดบัรุนแรงคือ 8.37 เมตรต่อปี 
โดยผลจากการวิเคราะห์คาดวา่ ปี 2570 บริเวณหมูบ้่านตนัหยงเปาว์และบ้านบะอิง เป็นพืน้ที่มีความเปราะบางและมี
การเปลีย่นแปลงแนวชายฝ่ังมากที่สดุ 

 เนื่องจากยงัไมม่ีรายงานการเปลีย่นแปลงชายฝ่ังด้วยวิธีการตรวจวดัด้วยวิธี GNSS-RTK ซึ่งมีผู้ รายงานไว้ว่า
มีความถกูต้องสงูในเวลาที่รวดเร็ว ผู้วิจยัจึงเห็นวา่ควรน าเอาวิธีมาประยกุต์ใช้เพื่อประเมินเส้นชายฝ่ังโดยได้จดัท าการ
ตรวจวดัในพืน้ท่ีหาดเจ้าหลาว จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเปรียบเทียบเส้นชายฝ่ังที่ได้กบั
การใช้วิธีลากเส้นชายฝ่ังโดยข้อมลูภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 MSI 
 

วิธีการ 

1. พืน้ท่ีศกึษา (Study area) 
 การศกึษานีจ้ดัท าขึน้บริเวณชายฝ่ังเจ้าหลาว ต าบลคลองขดุ อ าเภอทา่ใหม ่ จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่หาดเจ้าหลาว
จะมีบริเวณตอ่เนื่องกบัแหลมเสดจ็ มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นลกัษณะหาดทรายทอดยาว ไปตามทิศ 
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ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงชายฝ่ังหาดเจ้าหลาว 
  

2. วิธีการวิจยั 

 ขัน้ตอนการท าวิจัย จะใช้วิธีเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการรังวดั วนัที่ น า้ขึน้สงูสดุ ตามตารางในมาตราน า้ 
2559 (กรมอทุกศาสตร์, 2559 ) อ้างอิงสถานีปากน า้แหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรีุ และน าพิกดัที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกบัเส้น
ชายฝ่ังที่ได้จากข้อมลูภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 MSIในชุดโปรแกรม QGIS ดงักรอบแนวคิดที่แสดงไว้ในภาพที่ 2 
การข้อมลูภาคสนามจะเคร่ืองรับสญัญาณ  
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GNSS 2 ความถ่ี GNSS TOPCON รุ่น HiPER SR 2 ชดุ ถ่ายต าแหนง่จากหมดุอ้างอิง A102201 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์บริเวณโรงเรียนคลองขดุ มายงัจุดอ้างอิง Base 100YBUU และ GYM เพื่อเป็นจุดอ้างอิงของโครงการ ใช้
โหมดการรับสญัญาณ แบบสถิต (Static Survey) โดยรับสญัญาณ คูล่ะ 45 นาทีขึน้ไป และถ่ายต าแหนง่จากจดุอ้างอิง 
Base 100YBUU ไปยงัจดุอ้างอิงบริเวณชายหาดจ านวน 15 จดุอ้างอิง เพื่อเป็นสถานีอ้างอิงให้กบัการรังวดัแบบ RTK 
บริเวณชายหาดเจ้าหลาว ดงัแสดงไว้ในภาพที่ 3 โดยค านวนหาความคลาดเคลื่อนระหว่างการรังวดั (Root Mean 
Square Error: RMSE) ด้วยสมการ ที่ 1 (วรางคณา กีรติวิบลูย์, 2558) 
 จากเส้นชายฝ่ังที่ได้ ทัง้ 2 วิธี คือ ภาคสนามรังวดัด้วยวิธี GNSS-RTK และลากเส้นชายฝ่ังจากข้อมลูภาพจาก
ดาวเทียม Sentinel-2 MSI น ามาค านวนหาความแตกต่างในแต่ละช่วง 10 เมตร สรุปเป็นตามแตกต่างที่ได้จาก 2 วิธี
โดยใช้วิธีหาระยะหา่งจากจดุกึ่งเส้นของแตล่ะช่วงด้วยสมการท่ี 2 (ธีรวฒัน์ นาคะบตุร, 2549) 
 

  (1)   

 
โดย  RMSEx ความคลาดเคลือ่นในพิกดัแนวตะวนัออก – ตะวนัตก 

  Xdatai = คา่พิกดัแนวตะวนัออก ของพิกดัที่รังวดัได้ ณ จดุ i 
  Xchecki = คา่พิกดัแนวตะวนัออก ของพิกดัอ้างองิ ของจดุ i 
  n = จ านวนชดุคูพ่ิกดัที่รังวดั 

 
ภาพที่ 2 แสดงขัน้ตอนและวิธีด าเนินการวิจยั 
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ภาพที่ 3 แผนท่ีแสดงการถ่ายหมดุอ้างองิสูพ่ืน้ท่ีชายหาด 
 

  
   
 โดยที ่D = ระยะหา่งระหวา่งจดุกึง่กลางเส้นแตล่ะชว่ง (เมตร) 
          N1 และ N2 = พิกดัแนวเหนือใต้ ของเส้นท่ี 1 และ เส้นท่ี 2 ในระบบ WGS84 UTM Zone 47 

          E1 และ E2 = พิกดัแนวตะวนัออก ตะวนัตก ของเส้นท่ี 1 และเส้นท่ี 2 ในระบบ WGS84 UTM Zone 47 
 

 ข้อมลูจากภาพดาวเทียม ESA Sentinel-2 MSI ช่วงคลื่น 842 นาโนเมตร (Band 8) ขององค์การอวกาศ
แห่งชาติยโุรป (European Space Agency: ESA) สืบค้นได้จาก ระบบบริการข้อมลูภาพจากดาวเทียม USGS Earth 
Explorer  ถ่ายเมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2559 เวลา 10:42 น.ตามเวลาประเทศไทย (ในช่วงเดือนตลุาคม 2559 ไม่มี
ภาพถ่ายจาก Sentinel-2 ที่ชัดเจนเนื่องจาก มีเมฆปกคลมุพืน้ที่ศึกษา ในช่วงที่ดาวเทียมบินผ่านตลอดทัง้เดือน)  
ใช้ข้อมลูภาพในช่วงคลืน่ Infrared ซึง่สามารถแยกน า้และฝ่ังได้อยา่งชดัเจน ดงัภาพท่ี 4 ลากเส้นชายฝ่ังในชดุโปรแกรม 
QGIS 2.12 
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ภาพที่ 4 แสดงข้อมลูภาพจากดาวเทยีม Sentinel-2 MSI ช่วงคลืน่ Infrared 842 นาโนเมตร (Band 8) 
 

ผลและอภปิรา 
 ผลจากการรังวดัเส้นชายฝ่ังด้วยวธีิ GNSS-RTK เปรียบเทยีบการลากเส้นชายฝ่ังด้วยข้อมลูภาพถา่ยจากภาพ
ดาวเทียม Sentinel-2 MSI ด้วยช่วงคลืน่ Infrared (B8) ตลอดแนวชายฝ่ังเจ้าหลาว ผลดงัภาพท่ี 5ซึง่ได้ความยาว
ชายฝ่ัง GNSS-RTK 8.083 กิโลเมตร ขณะที่ความยาวของเส้นชายฝ่ังจากการลากด้วยข้อมลูจากภาพดาวเทียมได้ 

ภาพที่ 5 แผนท่ีแสดงเส้นชายฝ่ังเปรียบเทียบระหวา่งวิธี GNSS-RTK กบัจากภาพดาวเทียม Sentinel-2 MSI Band 8 
 

 ระยะทาง 8.190 กิโลเมตร ซึง่มคีวามแตกตา่งกนั 107 เมตร และผลจากการเปรียบเทยีบเส้นชายฝ่ังทัง้สอง
เส้น โดยแล้วเป็นช่วงละ 1 กิโลเมตร ซึง่นบัจากด้านเขตห้ามลา่คุ้งกระเบน ไปด้านแหลมเสด็จ ได้ความแตกตา่งน้อย
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ที่สดุที่ 2.973 เมตรในกิโลเมตรที่ 2 และมีคา่ความแตกตา่งมากที่สดุที่ 38.155 เมตรท่ีชว่งกิโลเมตรที่ 3 ผลแตล่ะช่วง
กิโลเมตรดงัแสดงไว้ในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คา่ความแตกตา่งระหวา่งเส้นชายฝ่ัง GNSS-RTK กบั Sentinel-2 MSI Band 8 

ช่วงกิโลเมตร ค่าความแตกต่างน้อยที่สุด (เมตร) ค่าความแตกต่างมากที่สุด (เมตร) 

1 3.934 22.434 

2 2.973 7.854 

3 12.359 38.155 

4 5.141 8.626 

5 4.034 8.053 

6 1.970 5.160 

7 4.495 8.473 

8 9.727 14.838 

 

 และเมื่อตรวจสอบความเคลือ่นของการรังวดัด้วยวิธี GNSS-RTK เปรียบเทียบกบั หมดุอ้างอิงที่ทราบคา่พกิดั 
ได้คา่ RMSE  ได้ 0.00763 เมตร หรือมีความคลาดเคลือ่นประมาณ 8 เซนตเิมตร 

 จากผลของความแตกต่างระหว่างเส้นชายฝ่ังทัง้สองเส้นจะเห็นว่ามีความแตกต่างน้อยที่สดุอยู่ประมาณ 3 
เมตร และมีความแตกตา่งมากที่สดุของการศึกษานีอ้ยู่ประมาณ 38 เมตร ซึ่งเส้นชายฝ่ังทัง้สองมีความแตกต่างไปทัง้
สองด้านคือทัง้ด้านบวกและด้านลบ ท าให้เห็นว่าการเลือกวิธีการลากเส้นชายฝ่ังสง่ผลต่อการประเมินสถานภาพของ
ชายฝ่ังโดยรวมของประเทศ ซึ่งวิธีที่นิยมใช้ประเมินสถานภาพชายฝ่ังทะเลปัจจุบันยังอาศยัการใช้ข้อมูลภาพจาก
ดาวเทียมมาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานภาพ การศกึษานีแ้สดงให้เห็นผลที่ได้แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน ซึง่น าไปสู่
แนวทางการแก้ปัญหาที่ไมอ่ยูบ่นข้อมลูที่ถกูต้องแม่นย า หากพิจารณาถึงพืน้ที่ที่สญูหายหรือเพิ่มขึน้ของชายฝ่ัง ซึ่งอยู่
นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ของงานวิจยัครัง้นีพ้บว่าหากใช้วิธีการลากเส้นชายฝ่ังโดยข้อมูลภาพจากดาวเทียมที่ไม่
เหมาะสม จะได้พืน้ท่ีที่แตกตา่งไปจากความเป็นจริงเป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ดีการใช้ข้อมลูภาพจากดาวเทียมยงัเป็น
วิธีการที่ประเมินสถานภาพชายฝ่ังได้อย่างรวดเร็ว เพียงแต่ต้องใช้ชุดข้อมูลภาพที่มีความเหมาะสม และควรต้องลง
ตรวจสอบภาคสนามอยา่งจริงจงั ก่อนตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ 
 

บทสรุป 

 เส้นชายฝ่ังที่ลากโดยวิธีรังวดัด้วยเคร่ืองระบพุิกดัด้วยดาวเทียม GNSS-RTK ให้เส้นชายฝ่ังทีม่ีความถกูต้อง
แมน่ย าและมีความแตกตา่งจากเส้นชายฝ่ังที่ลากโดยใช้ข้อมลูภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 MSI ช่วงคลืน่ท่ี 842 นา
โนเมตร ซึง่ความแตกตา่งที่ได้จากการวิจยัครัง้นี ้อยูท่ี่ 3–38 เมตร ในระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมคีวามคาดเคลือ่นของ
การรังวดัพิกดัด้วยวธีิ GNSS-RTK ที่ประมาณ 8 เซนตเิมตร ซึง่ผู้วจิยัคาดหวงัวา่จะเป็นวธีิการลากเส้นชายฝ่ังทีเ่สริมเข้า
มาเพื่อยืนยนัการเปลีย่นแปลงสภาพชายฝ่ังที่ได้จากวธีิที่ปฏิบตัิอยูเ่ดิม 
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ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน 
 

บทคดัย่อ 
 ศึกษาการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล บริเวณปากแม่น า้และชายฝ่ังอ่าวไทย
ตอนบน ได้แก่ ชายฝ่ังทะเลชะอ า ปากแม่น า้เพชรบุรี (บ้านแหลม) ปากคลองบางตะบูน  ปากแม่น า้แม่กลอง  
ปากแมน่ า้ทา่จีน ชายฝ่ังทะเลบางขนุเทียน ปากแมน่ า้เจ้าพระยา และปากแมน่ า้บางปะกง รวม 16 สถานี เก็บตวัอย่าง
ปีละ 2 ครัง้ ช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2560 ปริมาณปิโตรเลียม 
โฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลตลอดระยะเวลาศกึษามีคา่อยูใ่นช่วง nd - 1.75 µg/L (เฉลีย่ 0.20 ± 0.19 µg/L) พบการ
ปนเปื้อนสงูสดุที่บริเวณปากแม่น า้เจ้าพระยา (เฉลี่ย  0.36±0.22 µg/L) และต ่าสดุที่ปากแม่น า้เพชรบุรี (บ้านแหลม) 
(เฉลีย่ 0.10±0.14 µg/L) โดยในฤดแูล้งมีคา่เฉลีย่การปนเปือ้นของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลสงูกว่าฤดู
ฝนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  
 

ค าส าคัญ : ปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวม, น า้ทะเล, อา่วไทยตอนบน 
 

Abstract 
The contamination of total petroleum hydrocarbon in seawater from 16 stations along the 

coastline and river mouths of the Upper Gulf of Thailand, Cha Am, Ban Laem, Bang Ta Boon, Mae Klong, 
Tha Jeen, Bang Khun Tein, Chao Pra Ya and Bang Pa Kong were determined during the wet and dry 
season (September 2013 to May 2017). The average concentration of total petroleum hydrocarbon in 
seawater was 0.20±0.19 µg/L and ranged from nd - 1.75 µg/L. The highest average concentration was 
detected at  
Chao Pra Ya (0.36±0.22 µg/L). Meanwhile, the lowest concentration was detected at BanLaem (0.10±0.14 
µg/L). The concentration of total petroleum hydrocarbon in dry season was higher than rainy season 
showed statistically significant difference (p<0.05). 

 

Keywords : Total petroleum hydrocarbon, Seawater, Upper Gulf of Thailand 
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บทน า 
 ปัจจุบันปัญหามลพิษทางทะเลอันเนื่องมาจากน า้มันนับ เป็นปัญหาที่ส าคัญ และมีการปนเปื้อนลงสู่
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากน า้มนัเป็นแหล่งพลงังานที่จ าเป็นต่อการพฒันาและการขยายตวัทาง
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ แหล่งก าเนิดของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
แบ่งออกเป็น 2 แหล่งหลัก คือจากธรรมชาติ (natural source) และจากกิจกรรมหรือการกระท าของมนุษย์ 
(anthropogenic source) โดยกิจกรรมของมนษุย์ที่ก่อให้เกิดการร่ัวไหลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนลงสูท่ะเลมาก
ที่สดุ คือการทิง้ของเสยีจากอาคารบ้านเรือน ชมุชน และอตุสาหกรรม และไหลลงสูท่ะเล รวมทัง้การเททิง้ของเสียลงใน
มหาสมทุรและจากชัน้บรรยากาศ คิดเป็นร้อยละ 62 จากกิจกรรมเก่ียวกบัการขนสง่ทางเรือ เช่น การลกัลอบปลอ่ยน า้
ล้างถงัน า้มนั น า้ล้างเคร่ืองยนต์ น า้อบัเฉาเรือ และน า้ถ่วงท้องเรือ ร้อยละ 26.6 และอีกร้อยละ 8.5 เกิดจากกิจกรรมที่
ตัง้อยูก่บัท่ี เช่น โรงงานน า้มนั คลงัน า้มนั อตุสาหกรรมชายฝ่ัง ทา่เทียบเรือ และแทน่ขดุเจาะน า้มนันอกชายฝ่ัง (สวุจัน์, 
2558; Kennish, 1997)  

อา่วไทยตอนบน เป็นแหลง่รองรับน า้จากแมน่ า้สายหลกั 5 สาย ได้แก่ บางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง 
และเพชรบรีุ โดยแม่น า้เหล่านีจ้ะพดัพาสารอาหารลงสู่อ่าวไทย (กรมควบคมุมลพิษ, 2555) ผลจากการขยายตวัทาง
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ท าให้พืน้ที่บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนแปรสภาพเปลี่ยนเป็นที่ตัง้ของโรงงาน
อตุสาหกรรม ท่าเทียบเรือประมงชายฝ่ัง และท่าเทียบเรือพาณิชย์มากขึน้ ท าให้อ่าวไทยตอนบนได้รับผลกระทบจาก
การปนเปือ้นของน า้มนัเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นสาเหตหุนึ่งที่บัน่ทอนความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากร นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ที่
นา่นน า้ไทยที่มีความเสีย่งสงู ถึงสงูมากตอ่น า้มนัร่ัวไหล (กรมควบคมุมลพิษ, 2553)  

ดงันัน้การศกึษานี ้จึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อทราบถึงสถานการณ์การปนเปือ้นปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้
ทะเล บริเวณชายฝ่ังอา่วไทยตอนบน ตลอดจนการผนัแปรของปริมาณความเข้มข้นของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม
ในน า้ทะเลตามฤดกูาล เพื่อใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการเฝ้าระวงั และการจดัการปัญหามลพิษอนัเนื่องจากการร่ัวไหล
ของน า้มนัตอ่ไป 
 

วิธีการ 
        1. พืน้ที่ศึกษา บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน 8 บริเวณ ได้แก่ ชายฝ่ังทะเลชะอ า ปากแม่น า้เพชรบุรี 

(บ้านแหลม) ปากคลองบางตะบูน ปากแม่น า้แม่กลอง ปากแม่น า้ท่าจีน ชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน ปากแม่น า้
เจ้าพระยา และปากแม่น า้บางปะกง โดยแต่ละบริเวณเก็บตวัอย่าง 2 ระยะ คือ ที่บริเวณปากแม่น า้หรือชายฝ่ัง และ
บริเวณที่หา่งจากปากแมน่ า้หรือชายฝ่ังไปในทะเลประมาณ 3 กิโลเมตร รวมทัง้สิน้ 16 สถานี ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
            2. ระยะเวลาที่ศกึษา ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
                      3. การเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่ง ใช้อปุกรณ์ drop-bottle system ความจุ 4 ลิตร เก็บตวัอย่างน า้ทะเล
ที่ระดับความลึก 1 เมตร จากผิวน า้ รักษาสภาพตัวอย่างโดยเทน า้ตัวอย่าง 75 มิลลิลิตรทิง้ เติมนอร์มอลเฮกเซน  
(n-Hexane) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรงเป็นเวลา 5 นาที เก็บตวัอย่างไว้ในที่มืดและเย็นจนกว่าจะน าไป
วิเคราะห์ในขัน้ตอนต่อไปในห้องปฏิบัติการ โดยการสกัดด้วยนอร์มอลเฮกเซน (n-Hexane) และขจัดน า้ออกจาก
ตวัอย่างด้วย Sodium sulphate anhydrous จากนัน้น าไปผ่านกระบวนการ Pre-concentration และวดัด้วย 
Fluorescence spectrophotometry โดยเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐาน Chrysene ตามวิธีของ IOC/UNESCO (1984) 
เก็บตวัอยา่งสถานีละ 1 ซ า้ ปีละ 2 ครัง้ คือ ในช่วงฤดฝูนและฤดแูล้ง 
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                     4. การวิเคราะห์ข้อมลู วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้
ทะเล 8 บริเวณ โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95 และวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในช่วงฤดฝูน และ
ฤดูแล้ง โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุม่ที่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent-Samples T-
Test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยา่งน า้ทะเล บริเวณชายฝ่ังอา่วไทยตอนบน จ านวน 16 สถาน ี
 

ผลและอภปิราย 
1. การปนเปือ้นปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล บริเวณอา่วไทยตอนบน 

มีค่าอยู่ในช่วง nd - 1.75 µg/L (เฉลี่ย 0.20±0.19 µg/L) โดยบริเวณปากแม่น า้เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยการ
ปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลสูงสุด (0.36±0.22 µg/L) รองลงมาคือ ปากแม่น า้บางปะกง 
(0.26±0.43 µg/ L) ชายฝ่ังทะเลบางขนุเทียน (0.25±0.20 µg/L) ชายฝ่ังทะเลชะอ า (0.22±0.12 µg/L) ปากแม่น า้ 
ท่าจีน (0.18±0.13 µg/L) ปากแม่น า้แม่กลอง (0.13±0.13 µg/L) ปากคลองบางตะบูน (0.11±0.12 µg/L) และปาก
แมน่ า้เพชรบรีุ (บ้านแหลม) (0.10±0.14 µg/L) ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 2 และตารางที่ 1  

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณการปนเปือ้นปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล
ระหว่าง 8 บริเวณ โดยวิธีวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) โดยบริเวณปากแม่น า้เจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล
แตกต่างจากปากแม่น า้เพชรบรีุ (บ้านแหลม) ปากคลองบางตะบนู ปากแม่น า้แม่กลอง และปากแม่น า้ท่าจีน ส่วนที่
บริเวณปากแม่น า้บางปะกง มีค่าเฉลี่ยการปนเปือ้นปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลแตกต่างจากปากแม่น า้
เพชรบุรี (บ้านแหลม) และปากคลองบางตะบนู และที่บริเวณปากคลองบางตะบนูมีค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลแตกตา่งจากชายฝ่ังทะเลบางขนุเทียน  
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ผลการศกึษาครัง้นี ้สอดคล้องกบัการศกึษาของ นฤมล กรคณิตนนัท์ (2551) ที่ได้รายงานไว้ว่าทะเลอ่าวไทย
ตอนบนบริเวณปากแมน่ า้เจ้าพระยามกีารปนเปือ้นปิโตรเลยีมโฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลสงูที่สดุ คือ อยูใ่นช่วง 0.10 
- 7.25 µg/L (เฉลี่ย 1.12 ± 1.93 µg/L) เนื่องจากพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นแหลง่ชุมชน บางสว่นเป็นพืน้ที่อตุสาหกรรมมี
กิจกรรมหลายอยา่งที่ก่อให้เกิดการปนเปือ้นของน า้มนัได้ง่าย เช่น เรือบรรทกุน า้มนั เรือสินค้า และเรือโดยสาร อีกทัง้ 
ยงัมีคลงัน า้มนัตัง้อยูช่ายฝ่ังหลายแหง่ และกรมควบคมุมลพิษ (2553, 2555) ได้จดัให้บริเวณปากแมน่ า้เจ้าพระยาเป็น
เขตที่มีความเสีย่งสงูตอ่น า้มนัร่ัวไหลในนา่นน า้ทะเลไทย ตามระดบัความเสีย่งและความรุนแรงต่อการได้รับผลกระทบ
จากน า้มนัร่ัวในนา่นน า้ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            (a)                                                                                   (b)                                       
ภาพที่ 2  (a) Box and Whisker Plot แสดงการปนเปือ้นปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล ในแตล่ะบริเวณ 
              (b) ระดบัความเข้มข้นของการปนเปือ้น ในแตล่ะบริเวณ 
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ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่การปนเปือ้นปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล บริเวณอา่วไทยตอนบน 
 

   Area  Mean SD Max Min Median n 
       ประเภทการใช้    
          ประโยชน์ 

*ค่ามาตรฐาน      
      (µg/L) 

           Cha  Am 0.22 0.12 0.40 Nd 0.19 16         ประเภทท่ี 4 และ 5   ไมเ่กิน 1 / 5 
           Ban Laem  0.10  0.14 0.39 Nd 0.08 16         ประเภทท่ี 3 และ 5   ไมเ่กิน  0.5 / 5 
           Bang Ta Boon 0.11  0.12 0.50 Nd 0.51 16         ประเภทท่ี 3 และ 5   ไมเ่กิน  0.5 / 5 
           Mae Klong 0.13  0.13 0.42 Nd 0.12 16         ประเภทท่ี 3 และ 5   ไมเ่กิน  0.5 / 5 
           Tha Jeen 0.18  0.13 0.42 Nd 0.18 16         ประเภทท่ี 3, 5 และ 6   ไมเ่กิน  0.5 / 5 
           Bang Khun Tein 0.25  0.20 0.62 0.03 0.15 16         ประเภทท่ี 5 และ 6   ไมเ่กิน  5 
           Chao Pra Ya 0.36 0.22 0.74 Nd 0.36 16         ประเภทท่ี 3, 5 และ 6   ไมเ่กิน  0.5 / 5 

           Bang Pa Kong 0.26  0.43 1.75 Nd 0.13 16         ประเภทท่ี 3, 5 และ 6 
 

  ไมเ่กิน  0.5 / 5 

Upper Gulf of Thailand 0.20 0.19 0.66 0.03 0.22 128   

 หมายเหต ุ: (nd) หมายถงึ คา่ที่ไมส่ามารถตรวจวดัได้ 
* ประเภทและมาตรฐานคณุภาพน า้ทะเลในนา่นน า้ไทย แบง่ตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ของแตล่ะพืน้ท่ี  
  (ราชกิจจานเุบกษา, 2560) 
   ประเภทท่ี 1 เพื่อการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทท่ี 2 เพือ่การอนรัุกษ์แหลง่ปะการัง  ประเภทท่ี 3 เพื่อการ   
                     เพาะเลีย้งสตัว์น า้  
   ประเภทท่ี 4 เพื่อการนนัทนาการ   ประเภทท่ี 5 เพื่อการอตุสาหกรรม และทา่เรือ  ประเภทที่ 6 ส าหรับเขตชมุชน 

ปากแมน่ า้บางปะกง และชายฝ่ังทะเลบางขนุเทียน เป็นบริเวณที่มีการปนเปือ้นปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมใน
น า้ทะเลสงูรองจากบริเวณปากแมน่ า้เจ้าพระยา เนื่องด้วยทัง้สองบริเวณเป็นท่ีตัง้ของโรงงานอตุสาหกรรม ทา่เทียบเรือ และ
มีปริมาณการสญัจรทางน า้โดยเฉพาะเรือบรรทกุน า้มนัจ านวนมาก ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดน า้มนัร่ัวไหลลงสูท่ะเลสงู
กวา่บริเวณชายฝ่ังทะเลอื่น (กรมควบคมุมลพิษ, 2555) จากการรายงานสถิติน า้มนัร่ัวไหลของกรมเจ้าทา่ ระหวา่งปี 2556 – 
2560 พบมีเหตกุารณ์ร่ัวไหลของน า้มนัท่ีบริเวณแม่น า้เจ้าพระยาและริมชายฝ่ังทะเล จ.สมทุรปราการ จ านวนทัง้สิน้ 3 ครัง้ 
และที่บริเวณชายฝ่ังแมน่ า้และชายฝ่ังทะเลกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ (กรมเจ้าทา่, 2561)   

ปากแมน่ า้เพชรบรีุ (บ้านแหลม) เป็นบริเวณที่มีการปนเปือ้นปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลต ่าสดุ เมื่อ
เทียบกบับริเวณอื่น เนื่องจากบริเวณดงักลา่วมีปัจจยัในเร่ืองของความเสีย่งตอ่การได้รับผลกระทบจากการร่ัวไหลของน า้มนั
น้อยกว่าบริเวณอื่น เพราะกิจกรรมชายฝ่ังเป็นการเพาะเลีย้งชายฝ่ังและนนัทนาการเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับการ
จดัแบ่งเขตความเสี่ยงต่อน า้มนัร่ัวไหลในน่านน า้ทะเลไทย ที่จัดให้ชายฝ่ังทะเล จ.เพชรบุรี เป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต ่า 
(กรมควบคมุมลพิษ, 2555) 

2. การผนัแปรตามฤดกูาลของการปนเปือ้นปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล บริเวณอา่วไทยตอนบน 
พบว่า ช่วงฤดแูล้งปริมาณการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลมีค่าอยู่ในช่วง  0.18-0.31 

µg/  ค่าเฉลี่ย 0.24±0.27 µg/L สงูกว่าในช่วงฤดฝูนซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.09-0.26 µg/L ค่าเฉลี่ย 0.16±0.14 µg/L แสดงดงั 
ภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 เปรียบเทยีบปริมาณการปนเปือ้นของปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล บริเวณชายฝ่ังอา่วไทยตอนบน  
  ในพืน้ท่ีและช่วงเวลาที่ตา่งกนั 

 

จากการวิเคราะห์ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลระหว่างช่วงฤดฝูน
และฤดแูล้ง พบวา่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยช่วงฤดแูล้งมีค่าสงูกว่าที่ตรวจวดัได้ในช่วง
ฤดฝูน ทัง้นี ้อาจเนื่องด้วยในช่วงฤดฝูน (ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้) ฝนท่ีตกลงมาเจือจางปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอน
รวมในน า้ทะเลให้ลดต ่าลง ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาที่ผ่านมาของ พิมพ์วลญัช์ เชือ้ผู้ดี และคณะ (2551) ซึ่งรายงานการ
ปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ไว้ว่าในช่วงฤดูแล้ง (0.02-7.84 
µg/L) สงูกว่าฤดูฝน (0.02-2.80 µg/L) การศึกษาของ ศศิวิมล ไชยณรงค์ (2551) เก่ียวกับอิทธิพลของปัจจัยฤดูกาลต่อ
ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล บริเวณชายฝ่ังอ่างศิลา จ.ชลบุรี ก็พบว่า ช่วงฤดูน า้น้อยปริมาณ
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงกว่าช่วงฤดูน า้มาก กนกวรรณ ขาวด่อน และคณะ (2552) พบการปนเปื้อนปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนในน า้ทะเลบริเวณอา่วไทยตอนบนในช่วงฤดแูล้งสงูกวา่ช่วงฤดอูื่นของปีและสวุจัน์ ชณุหรัตน์ (2558) พบการ
ปนเปือ้นของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล บริเวณนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ในช่วงฤดแูล้ง (0.97-
12. 07 µg/ L)  
มีคา่การปนเปือ้นสงูกวา่ในช่วงฤดฝูน (0.21-7.35 µg/L)  

3. การผันแปรของ ปิ โตร เลียม ไฮ โดรคา ร์บอนรวมในน า้ ทะ เล  ต ามระยะห่ า งจากปากแม่น า้ ห รื อ  
ชายฝ่ังไปในทะเล       

               ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล ที่ระยะใกล้ฝ่ัง 0 กิโลเมตร มีค่าอยู่ในช่วง nd - 0.66 µg/L 
(เฉลีย่ 0.19±0.11 µg/L) ต ่ากวา่ที่ระยะหา่งจากปากแมน่ า้หรือชายฝ่ังที่ระยะ 3 กิโลเมตร ซึง่มีคา่อยูใ่นช่วง nd - 0.74 µg/L 
(เฉลี่ย 0.21±0.17 µg/L) จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล ตาม
ระยะหา่งจากปากแม่น า้หรือชายฝ่ังไปในทะเลที่ 0 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) แสดงดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 เปรียบเทยีบปริมาณการปนเปือ้นปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล บริเวณอา่วไทยตอนบนตามระยะหา่ง
 จากปากแมน่ า้หรือชายฝ่ังไปในทะเล ท่ีระยะ 0 และ 3 กิโลเมตร  
 

4. ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลเปรียบเทียบกบัประเภทและคา่มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเลในเขต
นา่นน า้ไทย 

จากการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล กบัประเภทและมาตรฐานคณุภาพ
น า้ทะเลในเขตน่านน า้ไทย (ราชกิจจานุเบกษา , 2560) ตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษาพบว่าทัง้ 8 บริเวณ มีค่าเฉลี่ย
ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐานการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ี  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามรายสถานีย่อยในแต่ละช่วงเวลา ก็พบว่ามีบางสถานีที่มีค่าสงูเกินค่ามาตรฐาน
การใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ (ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ก าหนดไม่เกิน 0.5 µg/L) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี
ปากแม่น า้บางปะกง ที่ระยะ 0 และ 3 กิโลเมตร ในช่วงฤดแูล้ง ปี 2557 มีค่า 1.75 µg/L และ 0.59 µg/L ตามล าดบั และ
สถานีปากแม่น า้เจ้าพระยา ที่ระยะ 0 กิโลเมตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558 และ 2559 มีค่า 0.66 µg/L และ 0.51 µg/L 
ตามล าดบั และที่ระยะ 3 กิโลเมตร ในช่วงฤดแูล้ง ปี 2558 2559 และ 2560 มีค่า 0.74 µg/L 0.55 µg/L และ 0.70 µg/L 
ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 5  
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หมายเหต ุ  ---- คือ เกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล ประเภทท่ี 3 เพื่อการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ก าหนดไมเ่กิน 0.5 µg/L) 

ภาพที่ 5 ปริมาณปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลรายสถานีในแตล่ะชว่งเวลา เทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ
 น า้ทะเลในเขตนา่นน า้ไทย (ราชกิจจานเุบกษา, 2560) 

          
  



859 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

5.  เปรียบเทียบคา่การปนเปือ้นปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล ที่ได้จากการศกึษาครัง้นีก้บัการศกึษาในอดีต 
         จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยของประเทศไทย มีการผนัแปรค่าการปนเปือ้นปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในช่วงกว้าง อยู่ระหว่าง 0.01-188.50 µg/L ในขณะที่การศึกษาครัง้นีม้ีค่าอยู่ระหว่าง nd - 
1.75 µg/L ซึง่เมื่อเปรียบแล้วถือได้วา่มีการผนัแปรอยูใ่นช่วงแคบ อีกทัง้ คา่เฉลีย่การปนเปือ้นปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนรวม
ในน า้ทะเล ที่ได้จากการศกึษาครัง้นี ้มีคา่ 0.20±0.19 µg/L ซึง่ถือวา่คอ่นข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัการศกึษาในอดีตที่ผ่าน
มา ท่ีพบวา่มีคา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 0.49±1.03 ถึง 5.79±7.80 µg/L 
 
บทสรุป 
 1. การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลสูงสุดบริเวณปากแม่น า้เจ้าพระยา รองลงมา  
คือ ปากแม่น า้บางปะกง ชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน ชายฝ่ังทะเลชะอ า ปากแม่น า้ท่าจีน ปากแม่น า้แม่กลอง ปากคลอง 
บางตะบนู และปากแมน่ า้เพชรบรีุ (บ้านแหลม) ตามล าดบั 
 2. การปนเปือ้นปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเลในช่วงฤดูแล้งสงูกว่าฤดูฝนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) 
 3. ที่ระยะห่างจากปากแม่น า้หรือชายฝ่ังไปในทะเล 0 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร การปนเปื้อนปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 4. สถานการณ์การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล ทัง้ 8 บริเวณ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คณุภาพน า้ทะเลในเขตนา่นน า้ไทย  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
อา่วไทยตอนบน ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ช่วยเหลอืงานในภาคสนาม และห้องปฏิบตัิการอยา่งดียิ่ง  
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ตารางที่  2 ค่าการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน า้ทะเล ที่ได้จากการศึกษาครัง้นีเ้ปรียบเทียบกบัการศึกษา 

ในอดีต 

พืน้ที่ศึกษา ช่วงเวลาที่ศึกษา ปริมาณการปนเป้ือน (µg/L) เอกสารอ้างอิง 

แมน่ า้เจ้าพระยา แมน่ า้         
บางปะกง แมน่ า้ทา่จีน                   
และอา่วไทยตอนบน 

ก.ย.26 - เม.ย.27 0.06 - 0.83 Chartkittikunwong, 1986 

อา่วไทยตอนบน                  
และชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 

ปี 2526 1.31 - 1.73 นฤมล, 2551                                         
อ้างถึง เพ็ญใจ และศภุวตัร (2526) 

อา่วไทยตอนบน เม.ย.- พ.ค. 26 
ก.ย. - พ.ย.26 

0.38 - 5.65 (1.31 ± 1.72) 
0.06 - 6.10 (0.78 ± 1.15) 

Cheevaporn and Piamsak, 2003         
อ้างถึง Sompongchaiyakul et al., 

1986  
อา่วไทย ปี 2529 0.65 - 8.3 นฤมล, 2551 อ้างถึง Wattayakorn, 

1987 
ชายฝ่ัง ตัง้แต ่                        
จ.ชลบรีุ - ตราด 

ปี 2531 0.02 - 5.29 นฤมล, 2551                                         
อ้างถึง ศรันย์, 2531 

แมน่ า้ทา่จีนตอนลา่ง มี.ค. - ส.ค. 32 3.53 ± 0.95 (มี.ค.32) 
1.61 ± 0.40  (ส.ค.32) 

Sunwanich & Wattayakorn, 1991  

ปากแมน่ า้เจ้าพระยา พ.ค. -  ก.ย. 36 2.87- 43.8 (12.1 ± 10.6) Wattayakorn, 2012  อ้างถึง Nokyoo, 1995 
ชายฝ่ังและนอกฝ่ัง ตัง้แต ่                             
จ.นราธิวาส - ตราด  

ปี 2536 - 2537 0.01 - 76.2  
(2.07 ± 7.09) 

Wattayakorn et al, 1998 

ชายฝ่ังอา่วไทยตอนบน ปี 2537 - 2539 3.40 ± 3.26 สวุจัน์, 2558 อ้างถึง สมภพ, 2542 
ปากแมน่ า้อา่วไทย                 
ฝ่ังตะวนัออก 

 ปี 2547 0.14 - 6.72 สธิุดา และคณะ, 2557  
อ้างถึง สธิุดา และคณะ, 2548 

ชายฝ่ัง ตัง้แต ่                        
จ.เพชรบรีุ - ชลบรีุ 

ธ.ค.49 - พ.ย.50 nd - 7.25  
(0.49 ± 1.03) 

นฤมล, 2551 

ชายฝ่ัง ตัง้แต ่                          
จ.เพชรบรีุ - ระยอง 

เม.ย. - ธ.ค.50 0.02 - 27.68    
(5.79 ± 7.80) 

กนกวรรณ และคณะ, 2552 

ชายฝ่ัง ตัง้แต ่                       จ.
ประจวบคีรีขนัธ์ - ระยอง 

มี.ค. - ต.ค.52 0.05 - 188.50  
 

สมภพ, 2555 

ชายฝ่ัง ตัง้แต ่                        
จ.สงขลา – ตราด 

มิ.ย. - ก.ย.53 0.28 - 0.26    
 

ศภุวตัร และคณะ, 2554 

ชายฝ่ัง ตัง้แต ่                         
จ.ชลบรีุ – ตราด 

ม.ค. - ต.ค. 56 0.05 - 51.17    
(1.49 ± 6.91) 

สธิุดา และคณะ, 2557 

ชายฝ่ัง ตัง้แต่                   
จ.เพชรบุรี – ฉะเชิงเทรา 

พ.ย.56 - พ.ค.60 nd - 1.75  
(0.20 ± 0.19) 

การศึกษาครัง้นี ้
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาชนิดและปริมาณขยะทะเล บริเวณหาดทรายรีสว ีจงัหวดัชมุพร ตามวิธี UNEP/IOC (2009) ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เดือนละ 1 ครัง้ โดยก าหนดพืน้ที่ส ารวจ 3 สถานี คือ บริเวณต้นหาด กลางหาด และ 
ท้ายหาด ซึง่แตล่ะพืน้ที่มีความยาวขนานชายหาด 100 เมตร และมีความกว้างนบัจากแนวน า้ขึน้สงูสดุถึงแนวน า้ลงต ่าสดุ จากการ
ตรวจสอบปริมาณขยะในแตล่ะเดือน พบว่ามีปริมาณขยะทัง้หมด 24,587 ชิน้ น า้หนกั 510 กิโลกรัม เฉลี่ยต่อพืน้ที่ 10.53 ±18.34 
ชิน้ตอ่ตารางเมตร ขยะทะเลสว่นใหญ่มีแหลง่ที่มาจากกิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผอ่นมากที่สดุ (ร้อยละ 74.59) จ านวน 18,339 ชิน้ 
น า้หนกั 416 กิโลกรัม รองลงมาเป็นขยะจากกิจกรรมทางการประมงและเดินเรือจ านวน 5,664 ชิน้ น า้หนกั 85 กิโลกรัม และประเภท
ของขยะ พบโฟมมีปริมาณมากที่สดุถึงร้อยละ 36.43 รองลงมาเป็นประเภทพลาสตกิแข็งร้อยละ 31.37 โดยขยะในเดือนพฤศจิกายน
มีปริมาณ น า้หนกั และความหนาแนน่สงูกว่าเดือนอื่นๆ อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) ซึง่มีความสมัพนัธ์ในทางตรงกบัสภาพอากาศ 
ความเร็ว และทิศทางลมในช่วงวนัที่เก็บตวัอยา่ง 
ค าส าคัญ : ขยะทะเล, หาดทรายรีสว,ี จงัหวดัชมุพร 

 

Abstract 
 Classification and quantification of marine debris on Sairee-Sawi beach, Chumphon province, were investigated 
monthly during October 2015 to September 2016 in three sections of each 100 meters of the  beach; one at the most 
northern, one at the most southern and one in the middle part, following UNEP/IOC (2009) method. The results showed 
totally 24,587 pieces of 510 kilograms debris, which was the density of 10.53±18.34 pieces/m2 The most common source 
of the debris were coastal activities and recreation (74.59%, 18,339 pieces, 416 kilograms), then follow by the fisheries 
activities and marine transportation (5,664 pieces, 85 kilograms). Styrofoam debris was the largest part of the samples of 
36.43%, follow by hard plastics 31.37% which were found highest amount in November. The abundance of marine debris 
was highest in November and significantly different from other month; this was related to weather conditions, wind speed 
and direction during the sampling days. 
Keywords : Marine debris, Sairee-Sawi Beach, Chumphon Province 
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บทน า 

ปัจจบุนัปัญหาสิง่แวดล้อมที่ส าคญัประการหนึง่ของโลก คือ ปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่สง่ผลกระทบต่อคณุภาพ
ชีวิตของผู้คน ทัง้ในชมุชนขนาดใหญ่ เขตเทศบาล เมืองธุรกิจการค้า เมืองอตุสาหกรรม เมืองหลวงของประเทศ โดยเฉพาะ
เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และมีนกัท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จึงเป็นสาเหตทุี่ท าให้
ธุรกิจต่างๆ เกิดการขยายตวัอย่างรวดเร็วตลอดจนความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม มีการอุปโภค บริโภคเพิ่ม  
มากขึน้ ซึง่สง่ผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มสงูขึน้ 

ขยะทะเลเป็นวสัดแุข็งที่ถกูทิง้จากอตุสาหกรรมหรือกระบวนการผลติโดยการจงใจทิง้หรือการปลอ่ยปละทิง้ขว้างสู่
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง ขยะทะเลประกอบด้วยสิง่ของที่ถกูท าขึน้หรือถกูใช้โดยมนษุย์ และถกูทิง้ลงสูท่ะเลจาก
การไหลของแมน่ า้ลงสูท่ะเล การพดัพาของคลื่นและกระแสลม ขยะทะเลมาจากแหลง่ส าคญั 2 แหลง่ ได้แก่ (1) จากทะเล 
เช่น การขนสง่ทางเรือ เรือส าราญและเรือท่องเที่ยว ประมงชายฝ่ัง แท่นขดุเจาะน า้มนัและก๊าซ (2) จากชายฝ่ัง เช่น จาก
แหล่งอุตสาหกรรม การขนส่งทางน า้ ของเสียที่ปล่อยจากบ้านเรือน และการท่องเที่ยวบริเวณชายฝ่ัง (UNEP,2005)  
ขยะทะเลท าให้เกิดปัญหาตอ่เนื่องตามมาหลายด้าน ได้แก่ (1) ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ ชายหาดมีความเสือ่มโทรม และยงั
ท าให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพนัธุ์ต่างถ่ิน (2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสร้างความเสียหายให้กับเรือและเคร่ืองมือ
ประมง อีกทัง้สง่ผลต่อจ านวนสตัว์น า้และการท าการประมง (3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ท าลายทัศนียภาพที่สวยงาม 
ท าให้คณุค่าของแหล่งท่องเที่ยวลดลง และ (4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ทัง้สตัว์ทะเลและมนุษย์ อาจได้รับ
บาดเจ็บหรือได้รับสารพิษจากขยะทะเลและอันตรายที่เกิดจากการกินขยะของสตัว์ทะเล เป็นต้น (Fanhawae and 
Everard, 2002; UNEP, 2005) 

หาดทรายนบัว่าเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่ส าคัญ ปัญหาขยะบนชายหาดจึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ทศันียภาพในการทอ่งเที่ยว สขุภาพของมนษุย์และสตัว์ทะเล (Jones,1995) จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าปัญหาขยะ
จดัเป็นปัญหาเร่งดว่นท่ีต้องให้ความส าคญัในการแก้ไขและจดัการปริมาณขยะให้ถกูต้อง การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้ทราบชนิดและปริมาณของขยะทะเลที่พบบริเวณหาดทรายรีสวี จงัหวดัชุมพร เพื่อน าข้อมลูที่ได้ใช้ในการวางแผน 
และจดัการขยะทะเลตอ่ไป 

 

วิธีการ 
พืน้ที่ท าการศึกษาท าการส ารวจและเก็บขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความยาว

ประมาณ 2 กิโลเมตร ตัง้อยู่ที่ ต าบลท่าหิน อ าเภอสวี จงัหวดัชุมพร เป็นชายหาดที่ทอดตวัโค้งตามแนวหาดทิศตะวนัออก 
ติดตอ่กบัอา่วไทย 

การส ารวจและเก็บตวัอยา่งภาคสนาม 
วางแผนการส ารวจและประเมินขยะทะเลบริเวณชายหาดด้วยวธีิการส ารวจและจ าแนกชนิดและปริมาณขยะทะเล 

ตามวิธี UNEP/IOC Guideline on Survey and Monitoring of Marine Litter (Cheshire and Adler, 2009) ซึง่เป็นวิธีการ
ที่ได้รับการพฒันามาจากวิธีการส ารวจขยะทะเลของหลายองค์กรซึ่งมีการน าไปปฏิบตัิในหลายพืน้ที่ทัว่โลก ครอบคลมุ
หลกัเกณฑ์เบือ้งต้น มีรูปแบบท่ีชดัเจน และสามารถปรับเปลีย่นให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษาได้  
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การศกึษาปริมาณและประเภทขยะในแต่ละเดือน ด าเนินการโดยเก็บตวัอย่าง ตัง้แต่เดือนตลุาคม พ.ศ.2558 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.2559  เดือนละ 1 ครัง้ เร่ิมจากการวดัความลาดชันของชายหาด บริเวณต้นหาด (พิกัด ละติจูด 
10.191920°N, ลองจิจูด 99.185959°E) กลางหาด (พิกดั ละติจูด 10.188984°N, ลองจิจูด 99.184917°E) และท้ายหาด
(พิกดั ละติจูด 10.186521°N, ลองจิจูด 99.184153°E) (ภาพที่ 1) แต่ละพืน้ที่มีความยาวขนานชายหาด 100 เมตร ซึ่งมี
ระยะหา่งของแตล่ะสถานี 200 เมตร และมีความกว้างอยูใ่นเขตแนวน า้ลงต ่าสดุถึงแนวน า้ขึน้สงูสดุ โดยจะเก็บขยะทกุชิน้ที่
สามารถมองเห็นได้ สว่นขยะที่ไมส่ามารถเคลือ่นย้ายได้ท าการบนัทกึไว้ น าขยะที่เก็บได้ไปจ าแนกประเภท ชัง่น า้หนกั และ
นบัจ านวนพร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวดัชุมพร ได้แก่  ทิศทางลม ความ 
เร็วลม และลกัษณะคลืน่ทะเล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยา่งขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี อ าเภอสวี จงัหวดัชมุพร 
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การวิเคราะห์ทางสถิติ 
ทดสอบความแตกต่างกันทางสถิติของค่าเฉลี่ยร้อยละของประเภท ปริมาณน า้หนัก และความหนาแน่นของ 

ขยะทะเลในแตล่ะเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
วิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัสภาพอากาศจากสถานีอตุนุิยมวิทยา จงัหวดัชมุพร ได้แก่ ทิศทางลม ความเร็วลม และลกัษณะคลื่น
ทะเล 

 

ผลและอภปิราย 
ปริมาณและประเภทของขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี จงัหวดัชมุพร 

จากการเก็บตวัอย่างขยะทะเลตัง้แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบว่ามีชนิดและ
ปริมาณขยะทะเลทัง้หมด 24,587 ชิน้ น า้หนกั 510 กิโลกรัม พบเฉลี่ยต่อพืน้ที่ 10.53±18.34 ชิน้ต่อตารางเมตร สามารถ
แบง่ขยะออกได้เป็น 10 ประเภท ได้แก่ โฟม พลาสติกแข็ง ผ้าและไฟเบอร์ พลาสติกบาง สารประกอบโพลิเมอร์ เหล็กและ
โลหะ แก้วและเซรามิค ไม้ กระดาษ และอื่นๆ มีขยะประเภทโฟมมากที่สดุ จ านวน 8,956 ชิน้ คิดเป็นร้อยละ 36.43 ทัง้นี ้
เนื่องจากขยะประเภทโฟมแตกหกัได้ง่ายสามารถแตกออกเป็นชิน้ย่อยได้จ านวนมาก ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับขยะประเภท
พลาสติกแข็งพบ 7,714 ชิน้ คิดเป็นร้อยละ 31.37 โดยมีค่าสอดคล้องกับการศึกษาของ มิถิลา และคณะ (2559) ที่พบ 
ขยะทะเลประเภทพลาสติกแข็งมากที่สุดบริเวณหาดแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ร้อยละ 34.49 ส่วนที่พบน้อยที่สุดคือขยะ
จ าพวกไม้พบเพียง 125 ชิน้ คิดเป็นร้อยละ 0.51 (ภาพท่ี 2)  

 

 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณขยะทะเลแยกตามตามประเภทวสัด ุบริเวณหาดทรายรีสวี จงัหวดัชมุพร 
 

  

พลาสตกิแข็ง, 31.37% 

พลาสตกิบาง, 
9.38% 

ผ้า และ ไฟเบอร์, 10.09% 

โฟม, 36.43% 

สารประกอบโพลเิมอร์, 
1.68% 

แก้ว และ เซรามิค, 5.87% 

เหลก็ และ 
โลหะ, 4.35% 

กระดาษ, 0.32% ไม้, 0.51% ขยะอ่ืนๆ, 0 
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แหลง่ที่มาของขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี จงัหวดัชมุพร 
แหลง่ที่มาของขยะทะเลสว่นใหญ่มาจากกิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผ่อนมากที่สดุ จ านวน 18,339 ชิน้ น า้หนกั 

416 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 74.59 รองลงมาคือกิจกรรมทางการประมงและเดินเรือ จ านวน 5,664 ชิน้ น า้หนกั 85 กิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 23.04 กิจกรรมเก่ียวกับการสบู(เช่น บุหร่ี ก้นกรองบุหร่ี ไฟเช็ค ก้นซิการ์และซองบุหร่ี เป็นต้น)  อุปกรณ์
การแพทย์และอนามยั ตามล าดบั สว่นขยะขนาดใหญ่และขยะอื่นๆ พบปริมาณน้อย (ภาพที่ 3) ตวัอย่างขยะจากกิจกรรม
ชายฝ่ังและการพกัผ่อน (ภาพที่ 4) กิจกรรมทางการประมงและเดินเรือ (ภาพที่ 5) กิจกรรมเก่ียวกบัการสบู(ภาพที่ 6)และ
อปุกรณ์การแพทย์และอนามยั (ภาพท่ี 7) 

ปริมาณและน า้หนกัของขยะทะเลในแตล่ะเดือน 
การศกึษาปริมาณขยะในแตล่ะเดือน พบวา่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะทะเลมากที่สดุจ านวน 

10,485 ชิน้ เนื่องจากเป็นช่วงมรสมุที่คลื่นลมก าลงัแรงท าให้พัดพาขยะไปติดบนบริเวณชายหาด รองลงมาคือ เดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  มกราคม พ.ศ. 2559  และธันวาคม พ.ศ. 2558  ตามล าดบั ซึ่งทัง้ปริมาณ น า้หนกั และความ
หนาแนน่ของขยะในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สงูกว่าเดือนอื่นๆ อย่างมีนยัส าคญั (P<0.05)  สว่นเดือนกนัยายน พ.ศ.
2559 มีปริมาณขยะทะเลน้อยที่สดุจ านวน 103 ชิน้ (ภาพท่ี 8) น า้หนกัของขยะทะเล พบวา่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
มีน า้หนกัขยะทะเลมากที่สดุ 173 กิโลกรัม รองลงมาคือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มกราคม พ.ศ. 2559 มีน า้หนกั 84 และ 
77 กิโลกรัม ตามล าดบั เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 มีน า้หนกัขยะทะเลน้อยที่สดุ 2 กิโลกรัม (ภาพท่ี 9) 

เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศ พบว่าจังหวดัชุมพรเป็นจังหวดัที่มีฝนตกชุกตลอดปี ปริมาณฝนที่ตก
สว่นมากจะขึน้อยูก่บัร่องมรสมุที่พาดผา่น ในช่วงต้นฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน) จึงมีฝนชุกมากกว่า 
ช่วงอื่นๆ เนื่องจากพืน้ท่ีของจงัหวดัอยูต่ิดกบัอา่วไทยและไมม่ีภเูขาสงูปิดกัน้จึงได้รับมรสมุเต็มที่ (กรมอตุนุิยมวิทยา, 2560) 
หาดทรายรีสวี เป็นชายหาดที่ทอดตวัโค้งตามแนวหาดทิศตะวนัออกติดตอ่กบัอา่วไทย เป็นพืน้ท่ีที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก
ลมมรสมุ สอดคล้องกบัการศึกษาของนวลพรรณ และปัทมา (2555) ที่พบขยะทะเลจ านวนมากบริเวณชายหาดบางแสน 
จงัหวดัชลบรีุ ในช่วงลมมรสมุเนื่องจากคลืน่ลมมีก าลงัแรงท าให้พดัพาขยะไปติดบนบริเวณชายหาด 
 

 
ภาพที่ 3 สดัสว่นของขยะทะเลแยกตามแหลง่ที่มาบริเวณหาดทรายรีสวี จงัหวดัชมุพร 
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ภาพที่ 4 ขยะจากกิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผอ่น ภาพที่ 5 กิจกรรมทางการประมงและเดินเรือ 
 

      
 

ภาพที่ 6 กิจกรรมเก่ียวกบัการสบู   ภาพที่ 7 อปุกรณ์การแพทย์และอนามยั 
 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณขยะทะเลแยกตามแหลง่ที่มาบริเวณหาดทรายรีสวี จงัหวดัชมุพร 
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ภาพที่ 9 น า้หนกัขยะทะเลแยกตามแหลง่ที่มาบริเวณหาดทรายรีสวี จงัหวดัชมุพร 
 

บทสรุป 

จากการศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี จังหวดัชุมพร พบขยะทะเลมากที่สุดในเดือน
พฤศจิกายน เป็นขยะที่มาจากกิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผอ่นมากที่สดุ รองลงมาเป็นขยะจากกิจกรรมทางการประมงและ
เดินเรือ ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทโฟม รองลงมาเป็นประเภทพลาสติกแข็ง  ทัง้นีย้งัพบขยะบางประเภท เช่น ก้นบุหร่ี  
จ านวนมาก แสดงให้เห็นวา่ นกัทอ่งเที่ยวยงัขาดวินยัและความรับผิดชอบตอ่การทิง้ขยะให้ถกูต้อง และประเทศไทยยงัไม่มี
การจดัการขยะที่มีประสทิธิภาพ ซึง่ปัญหานีอ้าจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงการทอ่งเที่ยว
อย่างรุนแรง จึงควรมีมาตรการการจดัการขยะ โดยเน้นการบรูณาการของภาคีต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ประมวลเป็น
ข้อเสนอเชิงมาตรการ ประกอบด้วยมาตรการแก้ปัญหาขยะในทะเล มาตรการแก้ปัญหาขยะบนบก และมาตรการลด  
ขยะพลาสติกที่ต้นทาง การจดัภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม การคดัแยกขยะ การใช้ประโยชน์ขยะ การใช้ซ า้ การแปรรูปใช้ใหม ่
ทัง้นีต้้องสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้ประกอบการต่างๆ ให้ตระหนกัถึงผลกระทบที่ตามมา ในส่วนของ
ภาครัฐควรมีการก าหนดนโยบาย กฎหมาย ตลอดถึงการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจดัการขยะอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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การสะพร่ังของเบนทกิไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis  
และปัจจัยคุณภาพน า้หาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต 

Blooms of the benthic dinoflagellate, Coolia cf. malayensis  
and environmental factors in Tritrang beach, Phuket Province 

 

วรินธา วศินะเมฆินทร์*, จิรพร เจริญวฒันาพร, สนทยา โสสนยุ และ กชรัตน์ หมื่นภกัด ี
Varintha Vasinamekhin*, Jiraporn Charoenvattanaporn, Sontaya Sosanui and Kotcharat Muenpakdee  

ศูนย์วิจยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
 

บทคดัย่อ 
 ติดตามตรวจสอบปัญหาคณุภาพน า้ตามที่ได้รับแจ้งเหตบุริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต ระหว่างวนัท่ี 9–10 
กุมภาพนัธ์ 2561 จ านวน 5 สถานี จากการส ารวจพบสภาพน า้ทะเลมีสีน า้ตาลคล า้สง่กลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริเวณหวัมุม
หาดด้านฝ่ังตะวนัตกที่พบคราบตะกอนด าสะสมตามบริเวณชายหาดและพบตะกอนลอย (scum) ที่ผิวน า้ ตรวจพบการ
สะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชกลุม่เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis ซึ่งไม่ปรากฎเป็นรายงานมาก่อนใน

ประเทศไทย มีความหนาแนน่เฉลีย่ระหวา่ง 2–11  105 เซลล์ตอ่ลติร ตรวจวดัปัจจยัคณุภาพน า้ในช่วงเวลาดงักลา่ว พบว่า
ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ และความเป็นกรด-ดา่งมีคา่สงูผิดปกติโดยเฉพาะในวนัแรก ประกอบกบัปริมาณสารอาหารชนิด
แอมโมเนียมีค่าสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนนัทนาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 ในทกุสถานีทัง้ 2 วนั แม้วา่ยงัไมพ่บการตายของสตัว์น า้แตค่วรมีการติดตามเฝ้าระวงัอย่าง
ตอ่เนื่อง รวมทัง้ดแูลและควบคมุแหลง่ก าเนิดมลพิษอยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัปัญหาสิง่แวดล้อมที่อาจจะสง่ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรในอนาคต 
 

ค าส าคัญ :  เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต, Coolia cf. malayensis, การสะพร่ัง, ปัจจยัคณุภาพน า้  
 

Abstract 
Coastal water quality problem was monitored daily at 5 stations in Tritrang Beach, Phuket Province, 

during 9 – 10 February 2018. It was observed that the sea water was dark brown and smelly, especially in the 
west corner of the beach where the black sludge accumulated along the beach and also found scum at the 

surface. That was result of bloom with Coolia cf. malayensis, its abundance was 2–11  105 cells per litre. The 
bloom of this species has never been reported in Thailand. Dissolved oxygen and pH of the sea water were 
higher than normal especially on the first sampling day. Ammonia concentration was higher than the standard 
quality of coastal water for recreation base on National Environment Agency (2017) category 4 for recreation in 
all stations during the study. Even through, the mass deaths of marine animal were not observed. However, the 
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monitoring program should be continued with emphasis on the watching of pollution point source in order to 
protect environment problem that might affected marine resources in the future. 

 

Keywords : benthic dinoflagellate, bloom, Coolia cf. malayensis, environmental factors 
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บทน า  
เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ศนูย์วิจยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง ได้รับแจ้งเหตปัุญหาคณุภาพน า้บริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต จึงได้ด าเนินการส ารวจพืน้ท่ีดงักลา่ว
พบสภาพน า้ทะเลมีสีน า้ตาลคล า้สง่กลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริเวณหวัมุมหาดด้านฝ่ังตะวนัตกที่พบคราบตะกอนด าสะสม
ตามบริเวณชายหาดและพบตะกอนลอย (scum) ที่ผิวน า้ ด าเนินการเฝ้าระวงัพืน้ที่หาดไตรตรังอย่างต่อเนื่อง โดยในวนัที่ 
10 กุมภาพนัธ์ 2561 พบน า้ยงัมีสีน า้ตาลคล า้ และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนีย้งัพบพืน้ที่ปัญหาขยายไปทางตะวันออกของ
หาด (ภาพที่ 1) ตรวจวิเคราะห์น า้ทะเลบริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ตพบแพลงก์ตอนพืชกลุม่เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต
สกลุ Coolia เป็นสกลุที่มีรายงานครัง้แรกจากการเก็บตวัอยา่งเมือง Nieuport ประเทศเบลเยี่ยม โดยนกัวิจยัช่ือ Meunier ปี 
ค.ศ. 1919 ปัจจุบนัมีรายงานการพบแพลงก์ตอนพืชสกุล Coolia จ านวน 5 ชนิดจากทัว่โลก ได้แก่ C. monotis Meunier,  
C. tropicalis Faust, C. areolata Ten-Hage, Turquet, Quod et Couté, C. canariensis S. Fraga และ C. malayensis 
Leaw, Lim & Usup (Mohammad-Noor et al., 2013) โดยชนิด C. malayensis สามารถพบได้ทัว่ไปในทะเลเขตร้อนและ
กึ่งเขตร้อน และมีรายงานการพบครัง้แรกในทะเลจีนใต้เมืองโคตาคิตาบาล ูรัฐซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย (Leaw et al., 
2010) และเมืองโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งสามารถสร้างสารชีวพิษ cooliatoxin และ yessotoxin (Wakeman et al., 
2015) นอกจากนีเ้บนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิดนีไ้ม่เคยมีรายงานการสะพร่ังในน่านน า้ประเทศไทยมาก่อน ดงันัน้การ
ตรวจพบในครัง้นีถื้อเป็นรายงานครัง้แรกในทะเลอันดามันและอ่าวไทยของประเทศไทย การเพิ่มจ านวนของเซลล์  
แพลงก์ตอนพืชที่มีความสามารถในการสร้างสารชีวพิษเป็นผลมาจากแพลงก์ตอนพืชชนิดนัน้เติบโตได้อย่างรวดเร็วใน
สภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงได้ดีกวา่แพลงก์ตอนพืชชนิดอื่น ๆ (อจัฉราภรณ์ เป่ียมสมบรูณ์, 2546) ซึ่งการเพิ่มจ านวนของ
แพลงก์ตอนพืชอย่างรวดเร็วท าให้น า้ทะเลในบริเวณนัน้ ๆ เปลี่ยนสีไปตามรงควัตถุภายในเซลล์และอาจจะส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตในน า้ได้ ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ อันดามนั พบการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชในพืน้ที่ใกล้เคียง ได้แก่  
หาดป่าตอง ในเดือนสงิหาคม 2556 สิงหาคม 2557 มีนาคม เมษายน 2559 และกุมภาพนัธ์ 2560 มาจากแพลงตอนก์พืช
ชนิด Chaetoceros spp. และพืน้ที่หาดกะตะน้อย ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 กุมภาพนัธ์ 2560 มาจากแพลงตอนก์
พืชชนิด Alexandrium sp. และ Peridinium sp.  

ดงันัน้ การรายงานครัง้นีเ้พื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมลูการเกิดปรากฏการณ์น า้ทะเลเปลี่ยนสีหรือขีป้ลาวาฬจากการ
สะพร่ังของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis และการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมลู
ประกอบการจัดการปัญหาในพืน้ที่อันอาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร รวมทัง้เพิ่มความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมชายฝ่ังทะเลเพื่อความยงัยืนของทรัพยากรตอ่ไป 
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ภาพที่ 1 พืน้ท่ีเกิดปัญหาคณุภาพน า้บริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต ตามที่ได้รับแจ้งเหตเุมื่อวนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

วิธีการ  
1. พืน้ท่ีเกิดปัญหาคณุภาพน า้ 
 หาดไตรตรัง อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหาดป่าตองและทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต  
เป็นหาดทอ่งเที่ยวเช่นเดียวกบัหาดป่าตอง พืน้ที่เกิดปัญหาน า้ทะเลเปลี่ยนเป็นสีน า้ตาลคล า้และมีกลิ่นเหม็น ตัง้แต่หวัมมุ
หาดด้านฝ่ังตะวนัตก-ตะวนัออก จ านวน 5 สถานี (ภาพท่ี 2)  
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 พืน้ท่ีเก็บตวัอยา่งน า้ทะเลบริเวณหาดไตรตรัง  จงัหวดัภเูก็ต จ านวน 5 สถานี (สญัลกัษณ์ตวัอกัษร A ถึง E) 
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2. การเก็บตวัอยา่งและการศกึษาแพลงก์ตอนพืช 

เก็บตวัอยา่งน า้ทะเลครอบคลมุพืน้ท่ีน า้ทะเลปลี่ยนสีและพืน้ที่น า้ทะเลสีปกติบริเวณใกล้เคียง จ านวน 5 สถานี 3 
ครัง้ ระหวา่งวนัท่ี 9–10 กมุภาพนัธ์ 2561 และวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยเก็บน า้ทะเลไม่กรองผ่านถงุกรองแพลงก์ตอน
พืชขนาดช่องตา 20 ไมครอน เนื่องจากเป็นการเก็บตวัอย่างขณะที่แพลงก์ตอนพืชสะพร่ัง และถ่ายวิดิโอเพื่อศึกษาการ
เคลื่อนไหวของเซลล์ขณะมีชีวิต และทิง้ตวัอย่างไว้ 1–2 วนั เพื่อศึกษาและดกูารสร้างเส้นสาย (chain) หลงัจากนัน้น ามา
แยกองค์ประกอบแผ่นเปลือกพร้อมย้อมสีด้วยไอโอดีนเพื่อจ าแนกชนิดของไดโนแฟลกเจลเลต (พรศิลป์ ผลพนัธิน, 2536) 
ด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบเลนส์ประกอบยี่ห้อ Nikon รุ่น Eclipse 600 ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ Nikon รุ่น D40 
3. การศกึษาปัจจยัคณุภาพน า้ 

 ตรวจวดัและเก็บตวัอยา่งน า้ทะเล ครอบคลมุพืน้ที่บริเวณหวัมมุหาดไตรตรังฝ่ังตะวนัตกจากสถานี A ถึงสถานี E 
จ านวน 5 สถานี (ภาพท่ี 2) ระหวา่งวนัท่ี 9–10 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลาประมาณ 13:00 น. – 14:00 น. (ช่วงน า้ขึน้) ตรวจวดั
ปัจจัยพืน้ฐาน ได้แก่ อุณหภูมิน า้ ความเป็นกรด -ด่าง (โดยเคร่ืองมือ pH meter) และความเค็ม (โดยเคร่ืองมือ 
Refractometer) เก็บตวัอย่างน า้ทะเลโดยใช้กระบอกเก็บน า้ชนิด Kemmerer Depth Sampler ที่ระดบักลางความลกึน า้ 
(เนื่องจากอยูใ่นเขตน า้ตืน้) เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายน า้ ปริมาณสารอาหารในน า้ ได้แก่ แอมโมเนีย (NH3) 
ไนเตรท (NO3

-) ไนไตรท์ (NO2
-) และฟอสเฟต (PO4

-) ในห้องปฏิบตัิการวิธีการตาม Strickland and Parson (1972)  
 

ผลและอภปิราย 
 1. ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช 

ตรวจวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต จ านวน 5 สถานี ระหว่างวนัที่ 9–10 กุมภาพนัธ์ 
2561 เป็นแพลงก์ตอนพืชกลุม่เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis รายละเอียดการจ าแนกชนิดตาม

ภาพที่ 4 มีความหนาแน่นสงูสดุเฉลี่ยระหว่าง 2–11  105 เซลล์ต่อลิตร (ภาพที่ 3) โดยเซลล์มีขนาดประมาณ 20–35 
ไมโครเมตร พบเป็นเซลล์เดี่ยว ๆ ไมพ่บการตอ่กนัเป็นเส้นสาย (ภาพท่ี 4) รองลงมาเป็นกลุม่ไดอะตอมชนิด Cylindrotheca 
closterium และ Navicula sp. (ภาพท่ี 5) โดยความหนาแนน่ดงักลา่วเป็นความหนาแนน่ท่ีสงูกวา่ระดบัปกติ ซึง่การสะพร่ัง
ของแพลงก์ตอนพืชเกิดจากปริมาณธาตอุาหารในน า้ที่มีอยูส่งูประกอบกบัสภาพแสงแดดจดั นอกจากนีว้นัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 
2561 ได้ส ารวจและเก็บตวัอย่างน า้ทะเลมาวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชเพิ่มเติมโดยจากการตรวจสอบ  
ชัน้ผิวดินบริเวณแนวปะการังใกล้จุดที่ได้รับผลกระทบจากน า้เสี ย พบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเบนทิกไดอะตอมชนิด 
Cylindrotheca closterium ปะปนอยูก่บัแพลงก์ตอนพืชกลุม่ไซยาโนแบคทีเรียสกลุ Trichodesmium 
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ภาพที่ 3 ความหนาแนน่ของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชิด Coolia cf. malayensis ขณะสะพร่ังบริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดั

ภเูก็ต ระหวา่งวนัท่ี 9 – 10 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4 แพลงก์ตอนพชืกลุม่เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis บริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต 

วิเคราะห์โดยกล้องจลุทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (ก) กบั (ข) ด้าน antapical โดย (ข) แสดง (ค) กบั (ง) ด้าน 
apical (จ) แผน่เปลอืก epitheca (ฉ) ด้าน dorsal  

Coolia cf. malayensis 
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ภาพที่ 5 แพลงก์ตอนพชืกลุม่เบนทิกไดอะตอมชนิด Cylindrotheca closterium และกลุม่ไซยาโนแบคทีเรียสกลุ 
Trichodesmium ที่พบบริเวณแนวปะการังใกล้จดุเกิดปัญหาคณุภาพน า้ของหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต 

 

2. ปัจจยัคณุภาพน า้ 
ปัจจยัคณุภาพน า้บริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต ระหว่างวนัที่ 9–10 กุมภาพนัธ์ 2561 ตรวจวดัช่วงบ่ายขณะน า้

ก าลงัขึน้ พบคา่อณุหภมูิน า้ทะเลมีคา่อยูใ่นช่วง 30.1–35.6 องศาเซลเซียส ความเค็มอยูใ่นช่วง 30–31 พีพีที ความเป็นกรด-
ด่างอยู่ในช่วง 7.96 – 8.37 และปริมาณออกซิเจนละลายน า้มีค่าสูงผิดปกติอยู่ในช่วง 8.5– 13.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยเฉพาะสถานี B และ C ที่พบการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชและมีค่าลดลงตามล าดบัในวนัถดัมา (ภาพที่ 6) ค่าความ
เค็มบง่ชีถ้ึงมวลน า้ทะเลโดยไมพ่บอิทธิพลของมวลน า้จืดในช่วงเวลาที่ท าการตรวจวดั สว่นปริมาณออกซิเจนละลายน า้ที่สงู
อาจเป็นผลจากการสงัเคราะห์แสงของแพลงค์ตอนพืชระหว่างการสะพร่ังตลอดช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย ประกอบกับสภาพ
อากาศที่เหมาะสม ปริมาณสารอาหารชนิดไนเตรทมีคา่อยูใ่นช่วง 0.19–3.23 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ปริมาณไนไตรท์
อยูใ่นช่วง 1.60–2.30 ไมโครกรัมไนโตรเจนตอ่ลติร ปริมาณแอมโมเนียอยูใ่นช่วง 281.7–475.6 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 
ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนนัทนาการ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) ในทุกสถานีทัง้สองวนัซึ่งบ่งชีถ้ึงปัญหาคุณภาพน า้อย่าง
ชดัเจนโดยแอมโมเนียที่พบบริเวณที่เกิดการสะพร่ังอาจเกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต สว่นปริมาณฟอสเฟตมีค่าอยู่
ในช่วง 5.06–28.25 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ซึ่งมีค่าสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ (ไม่เกิน 15 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อ
ลิตร) บางสถานีในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยเฉพาะสถานี C ที่พบการสะพร่ังสงูสดุ จากข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา
บริเวณอา่วป่าตองในช่วงปี 2549–2560 พบวา่ปริมาณแอมโมเนียและฟอสเฟตมีคา่สงูสดุไมเ่กิน 279 ไมโครกรัมไนโตรเจน
ต่อลิตร และ 12 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ตามล าดบั ซึ่งปริมาณสารอาหารในน า้ทื่ตรวจวดัได้ปริมาณสงูประกอบกับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปริมาณแสงจดัในช่วงกลางวนั จึงสง่ผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายน า้และความเป็นกรด-ดา่งใน
น า้มีคา่สงู โดยการเกิดสภาวะปัญหาคณุภาพน า้ครัง้นีอ้าจมาจากหลายปัจจยัประกอบกนักลา่วคือ ลกัษณะภมูิศาสตร์ของ
หาดที่รองรับการสะสมได้ดีมีการไหลเวียนถ่ายเทของน า้ทะเลค่อนข้างน้อยรวมทัง้อยู่ใกล้แหล่งที่มีการใช้ประโยชน์เชิง
ท่องเที่ยวสงูในฤดูกาลท่องเที่ยว ดงัข้อสงัเกตจากปริมาณสารอาหารชนิดฟอสเฟตมีค่าสงูในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2561 
โดยเฉพาะสถานี C ซึง่พบการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชสงูสดุ 
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ภาพที่ 6 ปัจจยัสิง่แวดล้อมบางประการบริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต จ านวน 5 สถานเีมื่อวนัที่ 9–10 กมุภาพนัธ์ 2561 
  



878 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

บทสรุป  
การสะพร่ังของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis บริเวณหาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต ในครัง้นี ้

เป็นการตรวจพบและรายงานเป็นครัง้แรกของประเทศไทยโดยมีปริมาณสงูกว่าที่มีอยู่ตามปกติในธรรมชาติ อาจเนื่องจาก
ปริมาณสารอาหารในน า้ที่สงูประกอบกบัปริมาณแสงจดัในช่วงกลางวนัที่เหมาะสม สง่ผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ 
และความเป็นกรด-ดา่งในน า้มีคา่สงู ซึง่ปัจจยัคณุภาพน า้ที่ตรวจวดัพบการเปลี่ยนแปลงโดยความเค็มบ่งชีถ้ึงมวลน า้ทะเล
โดยไม่พบอิทธิพลของมวลน า้จืด ค่าความเป็นกรด -ด่าง และออกซิเจนละลายน า้มีค่าสูงผิดปกติโดยเฉพาะในวันแรก 
ประกอบกับปริมาณสารอาหารชนิดแอมโมเนียมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการ
นนัทนาการ ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 ในทกุสถานี โดยการเกิดสภาวะปัญหาคณุภาพน า้
ครัง้นีอ้าจมาจากหลายปัจจยัประกอบกนักลา่วคือ ลกัษณะภมูิศาสตร์ของหาดที่รองรับการสะสมได้ดีมีการไหลเวียนถ่ายเท
ของน า้ทะเลคอ่นข้างน้อยรวมทัง้อยูใ่กล้แหลง่ที่มีการใช้ประโยชน์เชิงทอ่งเที่ยวสงูในบริเวณใกล้เคียง และอาจเป็นสญัญาณ
เตือนให้มีการจัดการปัญหาคุณภาพน า้ในพืน้ที่อย่างเร่งด่วน จึงควรควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างจริงจังเพื่อป้องกัน
ปัญหาสิง่แวดล้อมที่จะเกิดตามมาตอ่ไป 
 ควรปรับปรุงและขยายศกัยภาพของโรงบ าบดัน า้เสยีเทศบาลป่าตองให้สามารถรองรับน า้เสียจากการขยายตวั
ของชมุชน และควรมีมาตรการควบคมุเร่ืองการปลอ่ยน า้เสยีให้เข้าสูร่ะบบบ าบดั รวมทัง้ให้สถานประกอบการขนาดใหญ่มี
ระบบบ าบดัน า้เสยีที่มีประสทิธิภาพและมีการใช้งานอยา่งสม ่าเสมอ  
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การศึกษาไมโครพลาสตกิในปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)  
บริเวณอุทยานหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 

A study of microplastics in Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)  
in Had Chao Mai National Park 

 

ศภุพร เปรมปรีดิ์*, เสาวลกัษณ์ ขาวแสง และ ณฐัธิดา ธรรมกิรติ 

Supaporn Prempree*, Saowaluk Kawsang and Natthida Thammakirati 

ศูนย์ปฏิบติัการอทุยานแห่งชาติทางทะเลที ่3 จงัหวดัตรงั 
 

บทคดัย่อ 
 ในการศึกษาไมโครพลาสติกในปลาทู ในบริเวณเขตพืน้ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยเก็บ
ตวัอย่างจากท่าเรือบริเวณหาดเจ้าไหม เพื่อวิเคราะห์การปนเปือ้นของขยะประเภทไมโครพลาสติกจากการกินอาหารของ
ปลาท ูRastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) พบว่าปลาทขูนาดน า้หนกัเฉลี่ย 66.53±1.136 กรัม (ค่าเฉลี่ย ± SE) 
ความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 17.46±0.087 (ค่าเฉลี่ย ± SE) เซนติเมตร มีไมโครพลาสติกในกระเพาะของปลาทูเฉลี่ย 
78.04±6.503 ชิน้ตอ่ตวั ประกอบไปด้วยไมโครพลาสติกที่มีลกัษณะเป็นเส้น (สดี าน า้เงิน แดง และเขียว) ชิน้ (สดี า ขาว แดง 
น า้ตาล-ส้ม ฟ้า-น า้เงิน และเหลือง) แท่งสีด า และคริสตัล ซึ่งลักษณะของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดคือชิน้สีด า  
(ร้อยละ 43.52) 
 

ค าส าคัญ : ไมโครพลาสติก, ปลาท,ู การกินอาหาร 
 

Abstract 
 This study is about microplastics in indo-Pacific Mackerel, Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) 
around Had Chao Mai National Park, Trang province. Samples were collected from ports around Chao Mai 
National Park area to analyze microplastics contamination in stomach of Rastrelliger brachysoma. The results 
showed that average piece of microplastics was 78.04±6.503 (mean ± SE) pieces/fish in the fish at 66.53± 
1.136 g average weight and 17.46±0.087 cm average standard length. Microplastics that were found in the 
stomach consisted of black stripes, blue stripes, red stripes, green stripes, black pieces, white pieces, red 
pieces, brown-orange pieces, blue pieces, yellow pieces, black tube and crystal. Major characteristic of 
microplastics was black piece with 43.52 percent of the total. 
 

Keywords : Microplastics, Rastrelliger brachysoma, Stomach contents 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัประสบปัญหาขยะทะเล ซึ่งเร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคญัต่อสิ่งมีชีวิตและชุมชนบริเวณ
ชายฝ่ังมากขึน้ ทัง้ยงับดบงัทศันียภาพที่สวยงามของชายหาด ประเทศไทยเป็นอีกหนึง่ประเทศที่มีปัญหา และติดอนัดบั 
6 จากทัว่โลก (PPTVHD36, 2017) ทางภาครัฐจึงควรมีบทบาทส าคัญในการจดัการและร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ความส าคญัและเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ 

ปัญหาขยะทะเลมีผลท าให้เกิดมลพิษตอ่สภาพชายฝ่ังและสิง่มีชีวิตในทะเลอยา่งมาก แหลง่ที่มาหลกัๆ ได้แก่ 
ของเสยีจากชมุชนบริเวณต้นน า้ ชายฝ่ัง และนกัท่องเที่ยว ปัจจุบนัมีการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของไมโครพลาสติก
กนัอยา่งแพร่หลาย ทัง้ในน า้จืดและทะเล โดยเฉพาะในทะเลที่สามารถสงัเกตเห็นได้ชดัเจนคือกระแสคลื่นมีการพดัพา
เอาขยะกลบัขึน้มาเกยชายฝ่ังเป็นจ านวนมาก ซึ่งแหล่งที่มาหลกัๆ คือ บนบก สง่ต่อลงมายงัแม่น า้ ล าคลอง ท าให้มี
การศกึษาความหนาแนน่ของปริมาณไมโครพลาสติกในแหลง่น า้จืด (Andrady, 2011; Walter et al., 2016) 

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือ ชิน้สว่นพลาสติกขนาดเลก็ ทัง้ที่เป็นเส้นใย และเม็ดเลก็ ๆ มีขนาดตัง้แต่
เล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ถึง 5 มิลลิเมตร ทัง้ที่ยงัสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และจ าเป็นต้องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ 
(Arthur et al., 2009; Cole et al., 2011) แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ไมโครพลาสติกปฐมภมูิ (Primary 
microplastics) คือ ไมโครพลาสติกท่ีเป็นชิน้เล็กตัง้แต่กระบวนการผลิตครัง้แรก (ได้แก่ เม็ดโฟมบริสทุธ์ิ ไมโครบีท) 
และไมโครพลาสติกทตุิยภมูิ (Secondary microplastics) คือ ไมโครพลาสติกที่ถกูท าให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมจนถึง
ขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งทัง้สองประเภทนีม้ักลอยปะปนอยู่ในมวลน า้ทะเลที่มาจากชายฝ่ัง 
เนื่องจากคณุสมบตัิของพลาสติกเป็นพอลเิมอร์สงัเคราะห์โดยปฏิกิริยาทางเคมี ท าให้มีลกัษณะเบา สามารถลอยตวัใน
น า้ทะเลที่มีความหนาแน่นมากกว่าน า้จืดได้นานเป็นปีๆ และค่อยๆ จมลงไปสะสมอยู่กบัตะกอนดิน (Arthur et al., 
2009; Andrady, 2011; Masura et al., 2015; Ogunola and Palanisami, 2016)  

ในการศกึษาครัง้นีท้างศนูย์ปฏิบตัิการอทุยานแหง่ชาติทางทะเลที่ 3 จงัหวดัตรัง ใช้ปลาทเูป็นสตัว์น า้ทดลอง 
สบืเนื่องจากเป็นปลาทะเลเศรษฐกิจที่เป็นที่นิยมของประชาชน เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อย สามารถน ามาท าอาหารได้
หลากหลายชนิด เป็นปลาที่มีคณุคา่ทางโภชนาการสงู มีกรดไขมนัชนิดไมอ่ิ่มตวัและมีสารโอเมก้า 3 เป็นสารอาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่ร่างกาย (Oknation, 2010) ซึง่ปลาทอูยูใ่นครอบครัว Scombridae สกลุ Rastrelliger มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ 
Rastrelliger barchysoma เป็นปลาประเภทผิวน า้ สามารถพบการแพร่กระจายอยูบ่ริเวณเขตฝ่ังอินโดแปซิฟิก ที่มี
อณุหภมูิน า้ 20-30 องศาเซลเซยีส จากทะเลอนัดามนัไปยงัชายฝ่ังของอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลปิปินส์ หมูเ่กาะ
โซโลมอน และฟิจิ (รัตนา มัน่ประสทิธ์ิ, 2544) ซึง่สามารถพบปลาชนิดนีไ้ด้ในเขตพืน้ที่อทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม 
จงัหวดัตรัง จึงใช้เป็นตวัอยา่งในการศกึษา และจากการทดลองศกึษาไมโครพลาสติกเบือ้งต้นของเผา่เทพ และคณะในปี 
2560 ในบริเวณแหลมพนัวา และเกาะโหลน จงัหวดัภเูก็ต พบไมโครพลาสติกในน า้มีความหนาแนน่เทา่กบั 109±84.63 
และ 143±105.7 ชิน้/ น า้ 1,000 ลกูบาศก์เมตร ตามล าดบั และพบไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยมากกวา่ร้อยละ 50 
และนอกจากนี ้Collard et al. (2015) ได้ท าการศกึษาการตรวจหาวตัถสุงัเคราะห์จากฝีมือมนษุย์ในกระเพาะปลา อนัดบั
ปลาหลงัเขียว (Clupeiformes; Clupea harengus, Sardina pilchardus และ Engraulis encrasicolus) ด้วยวธีิการ
ยอ่ยและจ าแนกโดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์สเปกตรัม พบวา่มีไมโครพลาสติกมากถึง 35 ชนิด จากการวิเคราะห์โดย
เทคนิคราเมนสเปกโทรสโคปีสามารถยืนยนัได้วา่ไมโครพลาสติก 11 ชนิด มีลกัษณะเป็นชิน้ และ 13 ชนิด มีลกัษณะเป็น
เส้นใย สว่นใหญ่ท ามาจากเซลลโูลส หรือลกินิน สว่นที่เหลอืยงัไมส่ามารถจ าแนกได้ ผู้วิจยัจงึท าการศกึษาไมโครพลา
สติกในเขตพืน้อทุยานแหง่ชาติหาดเจ้าไหม เพื่อศกึษาปริมาณและลกัษณะไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาท ู
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วิธีการ 
1. การเก็บตวัอยา่งปลาท ู

 การศกึษาครัง้นีท้ าการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในเขตพืน้ที่อทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง โดยท า
การเก็บตวัอยา่งปลาทจูากเรือประมงขนาดเล็กในเดือนธันวาคม 2560 จ านวน 47 ตวั ท าการวดัขนาดและชัง่น า้หนกั
ตวัอยา่งปลาที่ได้ และน าปลาทไูปแยกไมโครพลาสติก 

2. การแยกไมโครพลาสติกจากปลาท ู
 การเตรียมตวัอย่างเพื่อหาไมโครพลาสติกโดยดดัแปลงวิธีการจาก Mathalon และ Hill (2014) ท าโดยน า
ตัวอย่างปลาทูมาท าการผ่าเอาส่วนกระเพาะแช่ในฟอร์มาลีนร้อยละ 3 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้น า
กระเพาะปลามาแยกสว่นตา่ง ๆ ออกจากกนั ได้แก่ กระเพาะ ล าไส้ แล้วท าการวดัขนาด หลงัจากนัน้น ากระเพาะมาผ่า
เพื่อเอาอาหารที่อยู่ในกระเพาะปลาไปใส่ในไฮโรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 30 (H2O2) และให้ความร้อน 55-65  
องศาเซลเซียส อุ่นตัวอย่างจนกระทั่งสารละลายย่อยตัวอย่างหมด จากนัน้น าตัวอย่างเติมโซเดียมคลอไรด์ที่  
ละลายอิ่มตวั (250 กรัมต่อลิตร) และคนตวัอย่างให้เข้ากนั ทิง้ตวัอย่างให้ตกตะกอน น าสว่นใสไปกรองผ่านกระดาษ
กรองขนาด 1.2 ไมโครเมตร จากนัน้น ากระดาษไปอบที่อณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง น าตวัอย่างที่ได้
ไปวิเคราะห์หาไมโครพลาสติกต่อไป โดยน ากระดาษกรองที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจ าแนกไมโครพลาสติกโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ก าลงัขยาย 100 เท่า และถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมลูและวดัขนาดของไมโครพลาสติกแต่ละชิน้ที่พบ และท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูการปนเปือ้นของไมโครพลาสติกในปลาทโูดยการจ าแนกลกัษณะ รูปร่าง และสีของไมโครพลาสติกใน
กระเพาะปลาท ู

3. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ
 วิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาท ูโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณ
ไมโครพลาสติกโดยใช้ One-way ANOVA และ Duncan’s multiple range test ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 และวิเคราะห์
ความสมัพันธ์ระหว่างน า้หนัก ความยาวล าตัว และความยาวกระเพาะของปลาทู โดยใช้ Kendall's tau-b ด้วย
โปรแกรม SPSS for window version 22 
 

ผลและอภปิราย 
ผลการทดลองวิเคราะห์หาไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทูที่มีตัวอย่างปลาทูขนาดน า้หนักเฉลี่ย 

66.53±1.136 กรัม ความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 17.46±0.087 เซนติเมตร แสดงดงัตารางที่ 1 มีไมโครพลาสติกใน
กระเพาะปลาทเูฉลี่ย 78.04±6.503 ชิน้/ตวั ไมโครพลาสติกที่พบมีทัง้หมด 4 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะเป็นชิน้ เส้นใย 
แทง่ และกลติเตอร์ แสดงดงัภาพท่ี 1 มีคา่ร้อยละ 81.41, 11.66, 6.80 และ 0.13 ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 2 
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ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ยน า้หนกั ความยาวล าตวั และความยาวกระเพาะของปลาทู ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  
     จงัหวดัตรัง 

 Variables Mean ± SE 
Body weight (g) 66.00 ± 1.14 
Length (cm) 17.46 ± 0.09 
Stomach length (cm) 3.12 ± 0.07 

 
 

ภาพที่ 1 ไมโครพลาสติกลกัษณะตา่ง ๆ  
 

 
 

ภาพที่ 2 ร้อยละของลกัษณะไมโครพลาสติก 
 

ผลการศกึษาลกัษณะของไมโครพลาสติกนัน้สามารถแยกได้ตามสทีี่พบในแตล่ะลกัษณะ ได้แก่  
ลกัษณะเป็นเส้นใย ได้แก่ สนี า้เงิน 1.57±0.28 ชิน้/ตวั สดี า 4.48±0.71 ชิน้/ตวั สแีดง 1.88±0.54 ชิน้/ตวั และ

สเีขียว 0.81±0.26 ชิน้/ตวั แสดงดงัภาพท่ี 3 
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ลักษณะเป็นชิน้ ได้แก่ สีด า 33.96±4.35 ชิน้/ตัว สีขาว 21.04±5.68 ชิน้/ตัว สีแดง 4.59±0.57 ชิน้/ตัว  
สนี า้ตาล-ส้ม 3.55±0.90 ชิน้/ตวั สฟ้ีา-น า้เงิน 0.18±0.16 ชิน้/ ตวั และสเีหลอืง 0.20±0.10 ชิน้/ตวั แสดงดงัภาพท่ี 3  

ลกัษณะเป็นแทง่ ได้แก่ สดี า 5.31±1.25 ชิน้/ตวั และลกัษณะเป็นกลติเตอร์ 0.1±0.10 ชิน้/ตวั  
 

 
  

ภาพที่ 3 คา่เฉลีย่ไมโครพลาสตกิลกัษณะทีเ่ป็นเส้นใย และแบบชิน้ 
 

ผลการทดลองเมื่อพิจารณาไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทตูามลกัษณะสทีี่พบทัง้หมดมี 8 ส ีได้แก่ สดี า, สี
น า้เงิน, สีแดง, สีเขียว, สีขาว สีน า้ตาล-ส้ม, สีเหลือง และสีฟ้า-น า้เงิน และจากการทดลองนีพ้บว่าไมโครพลาติกที่มี
ลกัษณะเป็นชิน้สดี ามีจ านวนมากที่สดุ มีคา่ 33.96±4.35 ชิน้/ตวั รองลงมาคือ ลกัษณะแท่งสีด า และลกัษณะเส้นใยสี
ด า มีคา่ 5.31±1.25, 4.84±0.71 ชิน้/ตวั ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 4 คา่เฉลีย่ไมโครพลาสติกแตล่ะชนิดในหนว่ยชิน้ตอ่ตวั 
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จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติลกัษณะไมโครพลาสติก พบว่า ลกัษณะแบบชิน้เป็นลกัษณะที่
พบมากที่สดุอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) แสดงดงัตารางที่ 2 และเมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของ Kendall's tau-b 
ระหว่างปริมาณไมโครพลาสติกที่พบในกระเพาะปลาทู กับน า้หนกัล าตวั ความยาวล าตวั และความยาวกระเพาะ 
พบวา่ ไมม่ีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั (p>0.05) แสดงดงัตารางที่ 3  

 

ตารางที่  2 ค่าการวิเคราะห์สถิต One-way ANOVA และ Duncan’s multiple range test ของปริมาณไมโครพลาสติกแต่ละ 
    ลกัษณะ 

Variable 
เส้นใย ชิน้ แท่ง กลิตเตอร์ 

 
F-values 

Min-
Max 

Mean ± 
SE 

Min-
Max Mean ± SE Min-Max 

Mean ± 
SE Min-Max 

Mean ± 
SE 

ปริมาณ 0-45 
9.08 ± 
1.31a 6-137 

63.53 ± 
5.99b 0-34 

5.31 ± 
1.25a 0-5 

0.10 ± 
0.10a 89.42* 

*p<0.01, คา่เฉลีย่ของปริมาณไมโครพลาสติกที่มตีวัอกัษรภาษาองักฤษที่ตา่งกนัในบรรทดัเดียวกนั แสดงวา่มีความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) 
 

ตารางที่  3 ความสมัพนัธ์ระหว่างน า้หนกัล าตวั ความยาวล าตวั ความยาวกระเพาะ และปริมาณไมโครพลาสติกที่พบใน 
    กระเพาะปลาท ู(BW = Body Weight (g), TL = Total Length (cm), SL = Stomach Length (cm), MQ =  
    Microplastic Quantity) 

Kendall's tau-b BW TL SL MQ 
BW Correlation Coefficient 1.000 .567** .099 -.039 

Sig. (2-tailed)   .000 .345 .692 
TL Correlation Coefficient .567** 1.000 -.114 .003 

Sig. (2-tailed) .000   .336 .977 
SL Correlation Coefficient .099 -.114 1.000 .049 

Sig. (2-tailed) .345 .336   .643 
MQ Correlation Coefficient -.039 .003 .049 1.000 

Sig. (2-tailed) .692 .977 .643   
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

บทสรุป 
การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาททูี่มีตวัอย่างปลาทขูนาดน า้หนกัเฉลี่ย 66.53±1.136 

กรัม ความยาวมาตรฐานเฉลีย่ 17.46±0.087 เซนติเมตร มีไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทเูฉลี่ย 78.04±6.503 ชิน้/
ตวั ไมโครพลาสติกที่พบมีทัง้หมด 4 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะเป็นชิน้ เส้นใย แท่ง และกลิตเตอร์ มีค่าร้อยละ 81.41, 
11.66, 6.80 และ 0.13 ตามล าดบั และไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทมูีลกัษณะที่พบทัง้หมดมี 8 สี ได้แก่ สีด า, สี
น า้เงิน, สแีดง, สเีขียว, สขีาว สนี า้ตาล-ส้ม, สเีหลอืง และสฟ้ีา-น า้เงิน และพบวา่ไมโครพลาสติกที่มีลกัษณะเป็นชิน้สดี า
มีจ านวนมากที่สดุอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) มีค่า 33.96±4.35 ชิน้/ตวั รองลงมาคือ ลกัษณะแท่งสีด า และลกัษณะ
เส้นใยสดี า มีคา่ 5.31±1.25, 4.84±0.71 ชิน้/ตวั ตามล าดบั  
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การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ Kendall's tau-b เพื่อดูความสมัพันธ์ของปริมาณไมโครพลาสติกที่พบใน
กระเพาะปลาท ูกบัน า้หนกัล าตวั ความยาวล าตวั และความยาวกระเพาะพบว่า ไม่มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญั 
(p>0.05) และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของลกัษณะไมโครพลาสติกที่พบในกระเพาะปลาทูพบว่า  
ไมโครพลาสติกลกัษณะแบบชิน้เป็นลกัษณะที่พบมากที่สดุอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) 

จากการศึกษาในครัง้นีท้ าให้เห็นว่าในน า้ทะเลเขตพืน้ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง  
มีการปนเปือ้นของ ไมโครพลาสติก ดงังานวิจยัของเผา่เทพ เชิดสขุใจ และคณะ (2560) ท่ีพบไมโครพลาสติกในบริเวณ
แหลมพนัวา และเกาะโหลน จงัหวดัภูเก็ต ซึ่งเป็นไมโครพลาสติกประเภทเส้นใย แต่ในการศึกษาครัง้นีพ้บว่ามีความ
แตกต่างกันของลกัษณะไมโครพลาสติก จึงยงัไม่สามารถระบุประเภทและแหล่งที่มาของไมโครพลาสติกได้ ต้องมี
การศกึษาตอ่ไป  

ในการศึกษาครัง้นีพ้บว่า ลกัษณะไมโครพลาสติกที่พบนัน้ยังไม่สามารถระบุประเภทและแหล่งที่มาของ  
ไมโครพลาสติกได้ จึงต้องมีการศึกษาต่อไป เพื่อจะสามารถระบุแหล่งที่มาของไมโครพลาสติก และการใช้วิธีการ 
เคร่ืองมือที่เหมาะสม ทนัสมยัตอ่การตรวจสอบวา่ไมโครพลาสติกนีม้ีแหลง่ที่มาจากแหลง่ใดในอนาคต 
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การเปล่ียนแปลงในรอบปีของตัวแปรชีวั้ดคุณภาพน า้ทะเลบริเวณหาดท่องเที่ยว  
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Annual pattern of parameters indicating water quality in touristic beaches  
on western Phuket Island  
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บทคดัย่อ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเลง็เห็นถงึความส าคญัของการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเล
และชายฝ่ังซึง่เช่ือมโยงคณุภาพชีวิตของสิง่มีชีวิตในท้องทะเลตามภารกิจ จึงมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการ
ตรวจวดัปัจจยัคุณภาพน า้ทะเลบริเวณหาดท่องเที่ยวฝ่ังตะวนัตกของเกาะภูเก็ต จ านวน 6 หาด ได้แก่ หาดในหาน  
หาดกะตะ หาดกะรน หาดบางเทา หาดกมลา และหาดไนยาง เป็นประจ าทกุ 2 เดือน ระหว่างปี 2550-2560 เพื่อให้
เกิดความเข้าใจภาพแบบการเปลีย่นแปลงในรอบปีของตวัแปรชีว้ดัคณุภาพน า้ทะเลพืน้ท่ีดงักลา่ว ได้แก่ คา่อณุหภมูิน า้ 
ความเค็ม ความเป็นกรด-ดา่ง ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ ปริมาณสารอาหาร (ชนิดแอมโมเนียไนเตรท ไนไตรท์ และ
ฟอสเฟต) พบว่า ปัจจยัอุณหภูมิน า้ ความเค็ม และความเป็นกรด-ด่างของ 6 หาดท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงเป็น
ทิศทางเดียวกนั ตามฤดูกาล ส่วนปริมาณสารอาหารมีความผนัแปรสงูโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม -ธันวาคม ตาม
ลกัษณะและการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ โดยรวมบ่งชีว้่าพืน้ที่หาดกมลาและบางเทาจากปริมาณสารอาหารค่อนข้างสงู
ควรติดตามเฝ้าระวงัอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมลูประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางทะเลอนัจะสง่ผลตอ่ทรัพยากรทางทะเลในพืน้ท่ี 

 

ค าส าคัญ : ปัจจยัคณุภาพน า้ทะเล, หาดทอ่งเที่ยว, เกาะภเูก็ต 
 

Abstract 
 Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) has recognized the important of 
monitoring program the marine and coastal environment to link the quality of marine organism. The 
program has been continued bimonthly with water quality analysis at 6 stations along the west coast of 
Phuket Island including (Nai Harn Beach, Kata Beach, Karon Beach, Bang Tao Beach, Kamala Beach and 
Naiyang Beach) during 2007 – 2017. The major aim of this study is to understand the variation in the 
annual change of sea water quality parameters that indicate water quality:, water temperature, salinity, pH, 
dissolved oxygen, and nutrients (ammonia, nitrate, nitrite, and phosphate). The result showed that water 
temperature, salinity and pH as same as displayed a distinctive of seasonal pattern. The nutrient was 
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detected high variable especially between August and December that depend on land utilization. This 
study was emphasized that Bang Tao and Kamala Beach present a high nutrient concentration through 
the study period. After this study, the monitoring program has been continued with special emphasis on 
the watching of nutrient concentration change for assessment and the changes in marine environment. It is 
probably affected on marine resources in that area. 
 

Keywords : Parameters, Touristic beaches, Phuket Island 
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บทน า  
ภเูก็ตเป็นจังหวดัหนึ่งทางภาคใต้ ด้านตะวนัตกติดชายฝ่ังทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวนัออก

ประกอบด้วยเกาะภเูก็ตซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย และเกาะบริวารอีก 12 เกาะ รวมเนือ้ที่ประมาณ 570 
ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภมูิประเทศของจงัหวดัภเูก็ตเป็นภเูขาสลบัซบัซ้อน ทอดตวัในแนวเหนือใต้ ภเูขาสว่นใหญ่อยู่
ทางทิศตะวนัตก คิดเป็นพืน้ที่ประมาณร้อยละ 70 ของเกาะ เป็นที่ราบประมาณ ร้อยละ 30 ของเกาะ ที่ราบสว่นใหญ่
อยูบ่ริเวณตอนกลางฝ่ังตะวนัออก และ บริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะ ชายฝ่ังด้านตะวนัออกมีสภาพเป็นหาดโคลน
และป่าชายเลน เช่น หาดสะป า หาดป่าคลอก หาดอ่าวปอ เป็นต้น ส่วนทางตะวันตกชายหาดมีลกัษณะเป็นหาด
ทรายขาวสวยงาม เช่น หาดในยาง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว หาดในทอน  
หาดเลพงั หาดบางเทา หาดสริุนทร์ หาดกมลา หาดในหาน เป็นต้น การวางตวัของภเูขาทางทิศตะวนัตกของเกาะเป็น
เกราะก าบงัลมและฝน ท าให้ภเูก็ตปลอดภยัจากลมพายทุี่รุนแรง ภเูขาที่สงูที่สดุในจงัหวดัภเูก็ต คือภเูขาไม้เท้าสิบสอง 
มีความสงู 529 เมตร อยู่ในเขตต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้  สว่นใหญ่ทางตะวนัตกของเกาะภเูก็ต เกิดจากการกดัเซาะ
และการทบัถมของตะกอน โดยการกระท าของคลื่นลม ทัง้นีเ้พราะลมประจ าถ่ินทางทิศตะวนัตก มีอิทธิพลในการช่วย
กดัเซาะ ท าให้ชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะเป็นหาดทรายสขีาวสะอาด เพราะเกิดจากการทบัถมของทรายที่เป็นแร่ควอทซ์ 
(quartz) บางแห่งมีซากแตกหักของเปลือกหอยและปะการัง เช่น บริเวณป่าตอง กะรน กะตะ เป็นต้น  ลักษณะ
ภมูิอากาศแบบเขตศนูย์สตูร อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสมุ อากาศจึงอบอุ่น และชุ่มชืน้ตลอดปีมีเพียง 2 ฤด ูคือ ฤดฝูน 
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน และ ฤดรู้อนได้รับอิทธิพลจากลม
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิมตัง้แตเ่ดือนธนัวาคมถึงเมษายน เดือนมีนาคมเป็นเดือนท่ีมีอณุหภมูิเฉลีย่สงูสดุคือ 33.4 
องศาเซลเซียล และเดือนมกราคม เป็นเดือนท่ีมีอณุหภมูิเฉลี่ยต ่าสดุคือ 22 องศาเซลเซียล ภเูก็ตมีพืน้ที่แหลง่น า้ทัง้สิน้ 
24 แหลง่คลองบางใหญ่เป็นสายน า้แหง่เดียวในภเูก็ตที่มนี า้ไหลตลอดทัง้ปีและยงัมีล าธาร ตา่งๆ ที่ไมไ่หลตลอดทัง้ปีอีก 
118 สาย อา่งเก็บน า้บางวาดเป็นอา่งเก็บน า้ที่ส าคญัเพียงแหง่เดียวของภเูก็ต จึงสง่ผลให้ภเูก็ตขาดแคลนแหลง่น าจืดที่
มีคณุภาพสงูที่น ามาใช้บริโภครวมทัง้ เพื่อการพฒันาจงัหวดัภเูก็ต นอกจากนีจ้งัหวดัภเูก็ตมีความส าคญัในฐานะที่เป็น
จงัหวดัท่องเที่ยวซึ่งน ารายได้อย่างมหาศาล และมีภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหลกั โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังเล็งเห็นถึงความส าคญัของคณุภาพน า้ทะเลตามแนวชายฝ่ัง เช่ือมโยงถึงการวางแผนบริหารจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ังทะเลผา่นความสามารถในการด ารงชีวิตของสิง่มีชีวิตในท้องทะเลภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่กบั
การท่องเที่ยวที่ดี วัตถุประสงค์ครัง้นีเ้พื่อน าเสนอข้อมูลภาพแบบการเปลี่ยนแปลงในรอบปีของตวัแปรชีว้ัดปัจจัย
คุณภาพน า้พืน้ที่ท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยคุณภาพน า้ และสถานภาพ
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สิง่แวดล้อมของพืน้ท่ี เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ในการป้องกนัและจดัการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึน้ใน
พืน้ท่ี รวมทัง้อ้างอิงประกอบการศกึษาตอ่ไป 
 

วิธีการ 
พืน้ท่ีศกึษาบริเวณหาดทอ่งเที่ยวฝ่ังตะวนัตกของเกาะภเูก็ต ได้แก่ หาดในหาน หาดกะตะ หาดกะรน หาดบาง

เทา หาดกมลา และหาดไนยาง (ภาพที่ 1) ทุกๆ 2 เดือน ระหว่างปี 2550-2560 เก็บตวัอย่างน า้ทะเลชายฝ่ังที่ระดบั
ความลกึกึ่งกลางความลกึน า้ในช่วงน า้ตาย โดยใช้กระบอกเก็บน า้ชนิด  Kemmerer Depth Sampler ขนาดความจุ 2 
ลติร ตรวจวดัปัจจยัภาคสนาม ได้แก่ อณุหภมูิน า้ด้วยเคร่ืองมือเทอร์โมมิเตอร์ ความเค็มด้วยเคร่ืองมือ Refractometer 
ความเป็นกรด-ด่างด้วยเคร่ืองมือ pH meter และวิเคราะห์ปัจจัยคณุภาพน า้อื่นๆ ในห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน า้ ด้วยการไตเตรทปริมาณสารอาหารชนิดแอมโมเนีย (NH3) ไนเตรท (NO3

-) ไนไตร์ท (NO2
-) และ

ฟอสเฟต (PO4
-) ตามคู่มือ Strickland and Parson (1972) น าข้อมลูค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดย

ค านวณหาค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 11 ปี (พ.ศ. 2550 - 2560) จากค่าในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20 และ 80% ที่ 
ความเช่ือมัน่ 95% และคา่สงูสดุ-คา่ต ่าสดุทัง้หมดในแตล่ะพืน้ท่ี 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พืน้ท่ีศกึษาหาดทอ่งเที่ยวเกาะภเูก็ต จ านวน 6 หาด ระหวา่งปี 2550-2560 
 

ผลและอภปิราย 
1. อณุหภมูิน า้ (ºC) 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน า้ทะเลของหาดท่องเที่ยวทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม
ฤดกูาล โดยคา่อณุหภมูิน า้สงูสดุในเดือนเมษายน และต ่าสดุในเดือนธันวาคม – กุมภาพนัธ์  พืน้ที่หาดบางเทามีความ
กว้างของช่วงคา่อณุหภมูิน า้ (ภาพที่ 2) 
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หาดไนหาน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 26.5 / 31.7ºC) 

 
 
 
 
 
 
 

 
หาดกะตะ (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 27.0 / 32.4 ºC) 

 
หาดกะรน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 27.8 / 32.4 ºC) 

 
หาดบางเทา(คา่ต า่สดุ / คา่สงูสดุ: 27.9 / 34.0ºC) 

 
หาดกมลา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 27.5 / 33.4 ºC) 

 
หาดไนยาง (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 27.0 / 33 ºC) 

ภาพที่ 2 คา่เฉลีย่อณุหภมูิน า้ (ºC) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดทอ่งเทีย่ว จงัหวดัภเูก็ต 
 

2. ความเค็ม (ppt) 
 การเปลีย่นแปลงความเค็มของหาดทอ่งเที่ยวทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามฤดกูาล โดย
คา่ความเค็มสงูสดุในเดือนเมษายน-มิถนุายน และต ่าสดุในเดือนตลุาคม โดยพืน้ท่ีหาดกมลา และหาดบางเทามีความ
ผนัแปรสงูอาจมาจากอิทธิพลของน า้จืดเนื่องจากใกล้บริเวณคลอง (ภาพที่ 3) 
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           หาดไนหาน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 30 / 33 ppt) 

 
หาดกะตะ (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 30 / 33 ppt) 

 
          หาดกะรน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 30 / 33 ppt) 

 
หาดบางเทา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 27 / 33 ppt) 

 
           หาดกมลา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 26 / 33 ppt)              หาดไนยาง (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 29 / 33 ppt) 

ภาพที่ 3 คา่เฉลีย่ความเค็ม (ppt) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดทอ่งเทีย่ว จงัหวดัภเูก็ต 
 

3. ความเป็นกรด-ดา่งในน า้ 
การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างในน า้ทะเลของหาดท่องเที่ยวทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ตามฤดูกาล โดยค่าความเป็นกรด-ด่างสูงสดุในเดือนสิงหาคม- ตุลาคม และต ่าสดุในเดือนเมษายน ซึ่ง
สมัพนัธ์กบัค่าความเค็ม พืน้ที่หาดไนหานและหาดกะตะมีความกว้างของความเป็นกรด -ด่าง อาจมาจากสภาพพืน้ที่
และกระแสน า้ที่คอ่นข้างแรงในพืน้ท่ีดงักลา่ว (ภาพที่ 4) 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

หาดไนหาน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 6.88 / 8.30) 

หาด
กะตะ 
(คา่
ต ่าสดุ 
/ 

คา่สงู
สดุ: 

6.45 / 8.30) 

 
หาดกะรน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 7.14 / 8.34) 

 
หาดบางเทา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 7.15 / 8.33) 

 
หาดกมลา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 7.24 / 8.33) 

 
หาดไนยาง (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 7.07 / 8.28) 

ภาพที่ 4 คา่เฉลีย่ความเป็นกรด-ดา่ง รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดทอ่งเทีย่ว จงัหวดัภเูก็ต 
 

4. ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ (mg/L) 
 การเปลีย่นแปลงปริมาณออกซิเจนละลายน า้ทัง้ 6 หาดทอ่งเที่ยว โดยรวมมีคา่เฉลีย่อยูใ่นช่วงใกล้เคียงกนัอยู่
ในช่วง 6.5-7.3 พืน้ที่หาดกมลาและหาดบางเทาพบปริมาณออกซิเจนละลายน า้บางช่วงเวลามีค่าต ่า อาจเนื่องจาก
สภาพพืน้ที่อยู่ใกล้แนวคลองได้รับอิทธิพลจากน า้จืด (ภาพที่ 5) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลฯ พ.ศ. 2560 
ประเภทที่ 4 เพื่อการนนัทนาการ ก าหนดคา่ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ ไมต่ ่ากวา่ 4 mg/L  
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

หาดไนหาน(คา่ต า่สดุ / คา่สงูสดุ: 6.2 / 8.3mg/L) หาดกะตะ(คา่ต า่สดุ / คา่สงูสดุ: 5.54 /8.21mg/L) 

 
หาดกะรน(คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 5.80 /9.65mg/L) 

 
หาดบางเทา(คา่ต า่สดุ / คา่สงูสดุ1.06/9.57mg/L) 

 
หาดกมลา(คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 1.86 / 9.60 g/L) 

 
หาดไนยาง คา่ต า่สดุ / คา่สงูสดุ: 5.7 / 9.3 mg/L) 

ภาพที่ 5 คา่เฉลีย่ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ (mg/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาด
ทอ่งเที่ยว จงัหวดัภเูก็ต 

 

5. ปริมาณสารอาหารในน า้ทะเล 
5.1 แอมโมเนยี (Ammonia) 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารชนิดแอมโมเนียทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว โดยรวมมีความผันแปรสูง พบ
ปริมาณแอมโมเนียสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุม โดยหาดไนหาน กะรน และกมลาพบค่า
ปริมาณแอมโมเนียอยู่ในช่วงกว้าง สว่นหาดบางเทา และกมลา มีความผนัแปรสงูในรอบปีสงูกว่าหาดอื่น เนื่องจาก
อิทธิพลจากการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ และอิทธิพลของมวลน า้จืดบริเวณใกล้เคียง (ภาพที่ 6) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน
คณุภาพน า้ทะเลฯ พ.ศ. 2560 ประเภทที่ 4 เพื่อการนนัทนาการ ก าหนดค่าปริมาณสารอาหารชนิดแอมโมเนีย ไม่เกิน 
200 µg N/L 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

หาดไนหาน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.05 / 176.31 µg N/L) 

หาด
กะตะ 
(คา่
ต ่าสุ
ด / 
คา่สงู
สดุ: 

0.01 / 19.94  µg N/L) 

 
หาดกะรน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 161.57 µg N/L) 

 
หาดบางเทา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 37.81 µg N/L) 

 
หาดกมลา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.04 / 123.68 µg N/L) 

 
หาดไนยาง (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 16.41 µg N/L) 

ภาพที่ 6 คา่เฉลีย่ปริมาณแอมโมเนีย (µg N/L) รายเดือนในชว่ง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดทอ่งเที่ยว จงัหวดั
ภเูก็ต 

 

5.2 ไนเตรท (Nitrate) 
การเปลีย่นแปลงปริมาณสารอาหารชนิดไนเตรททัง้ 6 หาดทอ่งเที่ยว มีการแปรผนัตามฤดกูาล โดยหาดกมลา 

และบางเทามีความผนัแปรสงูในรอบปีสงูกวา่หาดอื่น เนื่องจากอิทธิพลจากการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ และอิทธิพลของ
มวลน า้จืดบริเวณใกล้เคียง (ภาพที่ 7) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลฯ พ.ศ. 2560 ประเภทที่ 4 เพื่อการ
นนัทนาการ ก าหนดคา่ปริมาณสารอาหารชนิดไนเตรท ไมเ่กิน 60 µg N/L 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 
หาดไนหาน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.08 / 7.81 µg N/L) 

 
หาดกะตะ (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 6.29 µg N/L) 

 
หาดกะรน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01/ 7.45 µg N/L) 

 
หาดบางเทา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01 / 11.90 µgN/L) 

 

 
หาดกมลา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 16.19 µg N/L) 

 
หาดไนยาง (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01 / 6.41 µg N/L) 

ภาพที่ 7 คา่เฉลีย่ปริมาณไนเตรท (µg N/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดทอ่งเที่ยว จงัหวดั
ภเูก็ต 

 

5.3 ไนไตร์ท (Nitrite) 
 การเปลีย่นแปลงปริมาณสารอาหารชนิดไนไตร์ททัง้ 6 หาดทอ่งเที่ยว การแปรผนัตามฤดกูาล โดยหาดกมลา 
และบางเทามคีวามผนัแปรสงูในรอบปีสงูกวา่หาดอื่น เนื่องจากอทิธิพลจากการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ี และอิทธิพลของ
มวลน า้จืดบริเวณใกล้เคยีง (ภาพที่ 8) 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 

 
หาดไนหาน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 0.52 µg N/L) 

 
หาดกะตะ (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01 / 0.38 µg N/L) 

 
หาดกะรน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01 / 0.23 µg N/L) 

 
หาดบางเทา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01 / 0.64 µg N/L) 

 
หาดกมลา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01 / 8.03 µg N/L) 

 
หาดไนยาง (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01 / 6.81 µg N/L) 

ภาพที่ 8 คา่เฉลีย่ปริมาณไนไตร์ท (µg N/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดทอ่งเที่ยว จงัหวดั
ภเูก็ต 

 

5.4 ฟอสเฟต (Phosphate) 
การเปลีย่นแปลงปริมาณสารอาหารชนิดฟอสเฟตทัง้ 6 หาดทอ่งเที่ยว การแปรผนัตามฤดกูาล โดยหาดกมลา 

และบางเทามีความผนัแปรสงูในรอบปีสงูกวา่หาดอื่น เนื่องจากอิทธิพลจากการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ และอิทธิพลของ
มวลน า้จืดบริเวณใกล้เคียง (ภาพที่ 9) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน า้ทะเลฯ พ.ศ. 2560 ประเภทที่ 4 เพื่อการ
นนัทนาการ ก าหนดคา่ปริมาณสารอาหารชนิดฟอสเฟต ไมเ่กิน 15 µg P/L 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

 
หาดไนหาน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.02 / 1.72 µg P/L) 

 
หาดกะตะ (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 4.26 µg P/L) 

 
หาดกะรน (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: <0.01 / 1.92 µg P/L) 

 
หาดบางเทา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.00 / 9.56 µg P/L) 

 
หาดกมลา (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 9.28 µg P/L) 

 
หาดไนยาง (คา่ต ่าสดุ / คา่สงูสดุ: 0.01 / 1.26 µg P/L) 

ภาพที่ 9 คา่เฉลีย่ปริมาณฟอสเฟต (µg P/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดทอ่งเทีย่ว จงัหวดั
ภเูก็ต 

 

บทสรุป 
การเปลี่ยนแปลงในรอบปีของตวัแปรชีว้ดัคณุภาพน า้ทะเลบริเวณหาดท่องเที่ยวฝ่ังตะวนัตกของเกาะภเูก็ต 

พบว่าปัจจัยคุณภาพน า้พืน้ฐานมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ส่วนปัจจัยปริมาณสารอาหารมีความผันแปรสงูใน 
รอบปีโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ตามลกัษณะและการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
คณุภาพน า้ในช่วง 10 ปี บง่ชีว้า่ควรติดตามเฝ้าระวงัพืน้ท่ีหาดกมลาและบางเทาอยา่งตอ่เนื่องจากปริมาณสารอาหารที่
พบค่อนข้างสงูอาจประกอบกบัเป็นพืน้ที่ชุมชน การประมง และได้รับอิทธิพลของน า้จืดมากจากค่าความเค็มต ่ากว่า
พืน้ที่หาดอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารพืน้ที่ชายฝ่ังอาจมีแหลง่ที่มาส าคญัโดยเฉพาะแหล่งก าเนิดจาก
แผ่นดินผ่านการชะล้างหน้าดินในช่วงฝนชุก หรือจากน า้บ าบดัที่ระบายจากครัวเรือน ล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณสารอาหารร่วมกบักระบวนการในธรรมชาติที่สง่เสริมให้เกิดการสะสมหรือการแลกเปลี่ยนกบัมวลน า้ภายนอก
อยา่งรวดเร็ว โดยรวมปริมาณสารอาหารบริเวณหาดพืน้ที่ท่องเที่ยว จ.ภเูก็ต อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเลฯ 
และแม้ว่าจะยงัไม่ได้รับการแจ้งเหตุหรือรายงานมลพิษในพืน้ที่ ประกอบกับมีการศึกษาถึงปัจจัยคุณภาพน า้พืน้ที่
ดงักลา่วค่อนข้างน้อย แต่ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะคณุภาพน า้พืน้ที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อเป็น
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งท่ี 6  มหาวิทยาลยับูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ข้อมลูประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางทะเลอนัจะสง่ผลต่อทรัพยากรทางทะเล
ในพืน้ท่ี 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคณุเจ้าหน้าที่กลุม่สมทุรศาสตร์ ศนูย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
คณุเอกวิทย์ มีชนะ และผู้ที่เก่ียวข้องส าหรับความทุม่เทในการด าเนินงานจนส าเร็จลลุว่งเสมอมา 
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ผลของการเตมิสารฮวิเมกเตนท์ต่อคุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ง 
Effect of humectant agent addition on the quality of intermediate-moisture razor clam    

 

วิชมณี ยืนยงพทุธกาล* และ นิสานารถ กระแสร์ชล 

Wichamanee Yuenyongputtakal* and Nisanarth Krasaechol 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ตอ่คณุภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ง โดยการ
เติมสารฮิวเมกเตนท์ในสารละลายที่ใช้แช่หอยหลอดก่อนการท าแห้ง ได้แก่ กลีเซอรอลและซอร์บิทอลความเข้มข้น 
10% 20% และ 30% พบว่า การใช้สารฮิวเมกเตนท์มีผลต่อค่า aw ค่าสี ความแข็ง และความชอบทางประสาทสมัผสั
ของหอยหลอดกึ่งแห้งเมื่อเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (p<0.05) โดยการใช้สารฮิวเมกเตนท์มีผลให้หอยหลอดกึ่งแห้ง 
มีค่า aw และความแข็งน้อยกว่าการไม่เติมสารฮิวเมกเตนท์ (p<0.05) การใช้กลีเซอรอลท าให้หอยหลอดกึ่งแห้งมี 
ความสว่าง (ค่าสี L*) มากขึน้ และมีสีแดง (ค่าสี a*) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ความเข้มข้นของสาร 
ฮิวเมกเตนท์ที่เหมาะสมที่สดุ คือ การใช้กลีเซอรอล 20% ได้ผลิตภณัฑ์หอยหลอดกึ่งแห้งที่ได้รับคะแนนความชอบ
โดยรวมมากที่สดุ เทา่กบั 7.21 ซึง่อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 
 

ค าส าคัญ : สารฮิวเมกเตนท์, อาหารกึ่งแห้ง, หอยหลอด 
 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the effect of humectant agent addition on the 

quality of intermediate-moisture razor clam. The humectant agents adding into the solution used to soak 
the razor clam prior to drying were carried out using glycerol and sorbitol at 10% 20% and 30%. It was 
found that humectant agent addition influenced aw, color value, hardness and sensory preference of 
intermediate-moisture razor clam, compared with the control (p<0.05). Intermediate-moisture razor clam 
with humectant had lower aw and hardness than without humectant addition (p <0.05). The results shown 
that Intermediate-moisture razor clam with glycerol showed a lighter (L * value) and lower red color  
(a * value) than control. The most suitable treatment was the addition of 20% glycerol. The intermediate-
moisture razor clam received the most favorable score was 7.21, which was moderate liking. 
 

Keywords : Humectant agent, Intermediate-moisture food, Razor clam 
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บทน า  
 หอยหลอด (razor clam) จดัเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่ง มีเปลือกที่ห่อหุ้มล าตวัเป็นรูปทรงกระบอก ลกัษณะ
เหมือนหลอดกาแฟ สว่นปลายของเปลอืกทัง้สองด้านมีชอ่งเปิด ด้านหนึง่เป็นเท้าและอีกด้านหนึง่เป็นทอ่น า้ หอยหลอด
เป็นท่ีนิยมบริโภคเนื่องจากมีรสชาติ รูปร่างและเนือ้สมัผสัที่เป็นเอกลกัษณ์ (สนุนัท์ ทวยเจริญ และอ านวย คงระเบียบ , 
2548) หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องได้ส่งเสริมการเพาะเลีย้งและให้ความรู้การเก็บเก่ียวหอยหลอดให้ถู กวิธีและ 
มีประสิทธิภาพ จึงมีแนวโน้มให้มีหอยหลอดส าหรับการจ าหน่ายในตลาดเพิ่มขึน้ (กรมประมง , 2557) อย่างไรก็ตาม
หอยหลอดมีอายุการเก็บสัน้ ส่วนใหญ่นิยมน ามาท าอาหารเพื่อบริโภคทันที การน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คณุภาพ มีอายกุารเก็บนานและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค จึงเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างมลูค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ประมงได้ 
มีรายงานวา่การน าเนือ้ปลาและเนือ้หมกึ มาแช่ในสารละลายเข้มข้นท่ีมีสว่นผสมของเกลอืโซเดียมคลอไรด์หรือน า้ตาล 
สามารถช่วยลดปริมาณน า้ในวัตถุดิบได้ และจัดเป็นการเตรียมขัน้ต้นก่อนการน าวัตถุดิบไปอบแห้งซึ่งท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์กึ่งแห้งที่มีคุณภาพดีมีลกัษณะคล้ายของสดและใช้เวลาการอบแห้งน้อยกว่าการไม่ผ่านกระบวนการ  
(Vega-Gálvez et al, 2011; Kehinde, Eshtiaghi, Ade-Omowaye, & Knorr, 2003) ซึ่งจากการท าการทดลอง
เบือ้งต้น พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์หอยหลอดกึ่งแห้งที่ ผ่านการเตรียมขัน้ต้นโดยแช่หอยหลอด 
ในสารละลายผสมระหวา่งน า้ตาลซูโครสและเกลือโซเดียมคลอไรด์ และน ามาท าแห้งโดยอบในตู้อบลมร้อน อย่างไรก็
ตามพบวา่ผลติภณัฑ์หอยหลอดกึ่งแห้งที่ได้มีลกัษณะคอ่นข้างแห้ง เนือ้สมัผสัแข็งกระด้างซึง่มีแนวโน้มไม่เป็นที่ยอมรับ
จากผู้บริโภค 

อาหารกึ่งแห้ง (Intermediate moisture food) ซึ่งเป็นอาหารที่แห้งเพียงบางส่วนและมีความเข้มข้นของ
ของแข็งที่ละลายได้ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอที่จะยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรีย รา และยีสต์ อาหารกึ่งแห้งมี
ลกัษณะคล้ายของสดมากกวา่อาหารแห้ง และสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่จ าเป็นต้องเก็บไว้ในตู้ เย็น ซึ่งวิธีการถนอม
อาหารกึ่งแห้งนัน้จะอาศยัหลกัการลดปริมาณน า้ที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารหรือค่าวอเตอร์แอคติวิตี ้
(aw) ให้อยู่ในช่วง 0.6-0.9 และมีความชืน้อยู่ในช่วง 15%-40% (ปรียา วิบลูย์เศรษฐ์, 2528; Smith & Norvell, 1975) 
Muguruma et al. (1987) รายงานวา่ การใช้สารฮิวเมกเตนท์ (Humectant) ซึง่หมายถึงสารท่ีสามารถดดูความชืน้ได้ดี 
เช่น สารประเภทโพลีออล (polyol) ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์กึ่งแห้งร่วมกบัการอบแห้ง สามารถช่วยลดค่า aw 
ของอาหารให้ต ่าลงได้ รวมทัง้ช่วยป้องกนัการเปลีย่นแปลงส ีกลิ่นรส และรสชาติระหว่างการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ และ
ช่วยท าให้ผลติภณัฑ์มีเนือ้สมัผสัที่ออ่นนุม่ไมแ่ข็งกระด้าง สารฮิวเมกเตนท์ ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ น า้ตาลซูโครส เกลือโซเดียม
คลอไรด์ และสารประเภทโพลีออลจ าพวกกลีเซอรอล (glycerol) และซอร์บิทอล (sorbitol) อย่างไรก็ตามชนิดและ
ปริมาณการใช้มีผลตอ่คณุภาพของผลติภณัฑ์ จึงต้องให้ความส าคญักบัการเลอืกใช้สารฮิวเมกเตนท์ให้เหมาะสม จาก
การตรวจเอกสารยงัไม่พบว่ามีการศึกษาผลของการใช้สารฮิวเมกเตนท์ในการปรับปรุงคุณภาพหอยหลอดกึ่งแห้ง 
งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ในสารละลายที่ใช้แช่หอยหลอดต่อคณุภาพของ
หอยหลอดกึ่งแห้ง ได้แก่ คา่a w คา่ส ี(L* a* และ b*) ความแข็ง และความชอบทางประสาทสมัผสั 
 

วิธีการ  
การศกึษาการถ่ายเทมวลสารของหอยหลอดระหวา่งการแช่ในสารละลายผสมโซเดียมคลอไรด์และน า้ตาลซูโครส 
 รับหอยหลอดสดที่แกะเปลือกแล้วจากฟาร์มในจังหวดัสมุทรสงคราม คดัเลือกที่มีความยาวประมาณ 7-9 
เซนติเมตร และมีน า้หนกัประมาณ 5 กรัม มาแช่ในสารละลายคลอรีนความเข้มข้น 0.005% เป็นเวลา 2 นาที และ 
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วางบนตะแกรงให้สะเด็ดน า้ เตรียมสารละลายผสมของเกลอืโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 5% (w/w) กบัน า้ตาลซูโครส
ความเข้มข้น 30% (w/w) โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80-85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ปล่อยให้เย็นก่อน
น ามาใช้งาน น าหอยหลอดที่เตรียมไว้มาแช่ในสารละลายเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ก าหนดอตัราส่วนระหว่างน า้หนกัหอย
หลอดต่อสารละลายที่ใช้แช่เท่ากบั 1:5 (w/w) และแช่ในตู้ เย็นอณุหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส โดยสภาวะการแช่ได้จาก
การทดลองท าปฏิบตัิการเบือ้งต้น สุม่ตวัอยา่งหอยหลอดทกุ 2 ชัว่โมง วางบนกระดาษเพื่อซบัสารละลายสว่นเกินออก 
น าไปวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ (AOAC, 1990) แล้วค านวณคา่การถ่ายเทมวลสาร ได้แก่  

(1) ปริมาณน า้ที่สญูเสยี (Water Loss; WL) ค านวณตามสมการท่ี 1 

   [ ] 100×
W

MW  -MW
=(%)WL

0

tt00                                       (1) 

             
(2) ปริมาณของแข็งทีเ่พิ่มขึน้ (Solid Gain; SG) ค านวณตามสมการท่ี 2 
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(3) ปริมาณน า้หนกัที่ลดลง (Weight Reducing; WR) ค านวณตามสมการท่ี 3 

 [ ] 100×
W

W  -W
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0

t0                                     (3) 

เมื่อ W0 และ Wt คือ น า้หนกัตวัอยา่งทีเ่วลาเร่ิมต้นและหลงัการแช ่(กรัม) ตามล าดบั 
M0 และ Mt คือ ปริมาณความชืน้เฉลีย่ของตวัอยา่งที่เวลาเร่ิมต้นและหลงัการแช่ (กรัมน า้ตอ่กรัมตวัอยา่ง) ตามล าดบั 
 
การศกึษาผลของการใช้สารกลเีซอรอลหรือซอร์บิทอลตอ่คณุภาพของหอยหลอดกึง่แห้ง 
 ในการทดลองนีต้้องการใช้สารฮิวเมกเตนท์ ได้แก่ กลเีซอรอล และซอร์บิทอล เพื่อปรับปรุงลกัษณะเนือ้สมัผสั
และช่วยลดค่า aw ของผลิตภณัฑ์ลง ด าเนินการเติมกลีเซอรอลหรือซอร์บิทอลลงในสารละลายผสมของเกลือโซเดียม
คลอไรด์ความเข้มข้น 5% (w/w) กบัน า้ตาลซูโครสความเข้มข้น 30% (w/w) โดยแปรปริมาณการเติมเท่ากบั 0 10 20 
และ 30% (w/w)  เตรียมตวัอย่างหอยหลอดและแล้วแช่หอยหลอดในสารละลายที่เตรียมไว้เป็นเวลา 8 ชัว่โมง ตาม
รายละเอียดในข้อ 2.1 เมื่อครบก าหนดเวลาน าชิน้หอยออกมาจากสารละลาย ปลอ่ยให้สะเด็ดน า้บนตะแกรง 5 นาที 
เกลี่ยลงบนถาดแล้วน าไปอบในตู้อบลมร้อนแบบถาด (E.K. Food Tech, ประเทศไทย) ที่อณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส 
จนมีความชืน้ 252% ซึ่งอยู่ในช่วงปริมาณความชืน้ของผลิตภณัฑ์อาหารกึ่งแห้ง (15%-40%) (ปรียา วิบลูย์เศรษฐ์, 
2528; Smith&Norvell, 1975) จากนัน้สุม่ตวัอยา่งหอยหลอดกึ่งแห้งจ านวน 30 ตวั มาวิเคราะห์คณุภาพทางกายภาพ 
ได้แก่ คา่ a w โดยใช้เคร่ืองวดัคา่ aw (Novasina ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) คา่สี โดยใช้เคร่ืองวดัสี (HunterLab ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) รายงานเป็นค่า L* a* และ b* และค่าความแข็ง โดยใช้เคร่ือง Texture analyzer (Stable Micro 
Systems ประเทศสหราชอณาจกัร) ใช้หวัวดั warner bratzler blade (HDP/BSW) blade ก าหนดความเร็วหวัวดั 2 
มิลลเิมตร/วินาที รวมทัง้สุม่ตวัอยา่งหอยหลอดกึ่งแห้งมาทอดด้วยน า้มนัปาล์ม อณุหภมูิ 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
45 วินาที แล้วน ามาประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั ด้านความชอบลกัษณะปรากฏ สี เนือ้สมัผสั รสชาติ และ
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ความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-point hedonic scale ก าหนดระดับความชอบดงันี ้1 = ไม่ชอบมากที่สดุ 5 = เฉยๆ  
9 = ชอบมากที่สดุ โดยใช้ผู้บริโภค 30 คน 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การศกึษาผลของการใช้สารกลเีซอรอลหรือซอร์บิทอลตอ่คณุภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ง วางแผนการทดลอง
แบบ CRD ส าหรับการประเมินด้านประสาทสมัผสั วางแผนการทดลองแบบ RCBD และวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดย
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แล้วเปรียบเทียบคา่ความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 

ผลและอภปิราย  
1. ผลการศกึษาการถา่ยเทมวลสารของหอยหลอดระหวา่งการแชใ่นสารละลายผสมระหวา่งเกลอืโซเดยีมคลอไรด์และ
น า้ตาลซูโครส 
 จากการแช่หอยหลอดในสารละลายผสมโซเดียมคลอไรด์และน า้ตาลซูโครส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง และติดตาม
ผลของการถ่ายเทมวลสาร ได้แก่ ค่า WL SG และ WR แสดงดงัภาพที่ 1 พบว่า ค่าการถ่ายเทมวลสารของหอยหลอด
ระหว่างการแช่ในสารละลายผสมระหว่างเกลือโซเดียมคลอไรด์และน า้ตาลซูโครสในช่วงแรก (0-2 ชัว่โมง) มีค่า WL 
WR และ SG มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แสดงให้เห็นว่าในการแช่หอยหลอดในสารละลายผสมโซเดียมคลอไรด์และน า้ตาล
ซูโครสเกิดการถ่ายเทมวลสารขึน้ระหว่างการแช่ ทัง้นีเ้นื่องมาจากสารละลายที่ใช้แช่มีความเข้มข้นของตวัถกูละลายสงู
กวา่ความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์เนือ้หอยหลอด จึงเกิดเป็นแรงดนัออสโมติกที่กระตุ้นให้เกิดการแพร่หรือ
เกิดการเคลือ่นย้ายโมเลกลุของน า้ภายในเซลล์เนือ้หอยหลอดไปยงัสารละลายที่ใช้แช่ ในขณะเดียวกนัตวัถกูละลายใน
สารละลาย ได้แก่ เกลือ และน า้ตาลซูโครส สามารถแพร่เข้าไปในชิน้เนือ้หอยหลอดได้ (Schmidt et.al., 2008) 
นอกจากนีใ้นระหว่างการแช่ชิน้เนือ้หอยหลอดในสารละลายที่มีเกลือเป็นส่วนผสม สามารถเกิดปรากฎการณ์  
ดีพอลเิมอร์ไรเซชนั (depolymerization) ของไมโอซินเส้นใยหนา (thick myosin filaments) สง่ผลให้เกิดการหดตวัของ
กล้ามเนือ้ซึ่งจะลดความสามารถในการอุ้มน า้ลง เป็นผลให้เกิดการสูญเสียน า้ออกจากกล้ามเนือ้ได้ (Otoniel & 
Nelson, 2006)  

 
ภาพที่ 1 คา่การถา่ยเทมวลสารของหอยหลอดระหวา่งการแช่ในสารละลายผสมของเกลอืโซเดียมคลอไรด์และน า้ตาล 

ซูโครส (WL หมายถงึ ปริมาณน า้ที่สญูเสยี SG หมายถงึ ปริมาณของแข็งทีเ่พิ่มขึน้ และ WR หมายถึง ปริมาณ
น า้หนกัที่ลดลง) 
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2. ผลของการใช้สารกลเีซอรอลหรือซอร์บิทอลตอ่คณุภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ง 
 จากการใช้สารกลีเซอรอลหรือซอร์บิทอลในการปรับปรุงคณุภาพของเนือ้หอยหลอด พบว่า ค่า aw ของหอย
หลอดกึ่งแห้งอยา่งแตกตา่งจากชดุควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แสดงดงัตารางที่ โดยพบว่า การใช้กลี
เซอรอลและซอร์บิทอลร่วมด้วย มีผลให้ค่า aw ของหอยหลอดกึ่งแห้ง (0.687-0.806) ลดลงมากกว่าการไม่ใช้ (0.815) 
สอดคล้องกับที่ ธีศิษฎ์ อภยันิพฒัน์ (2548) รายงานว่าในการผลิตหอยแมลงภู่ปรุงรสกึ่งแห้งที่มีการเติมสารฮิวเมก
เตนท์ การใช้กลเีซอรอลและซอร์บิทอลร่วมดด้วยมีผลให้คา่ aw ลดลงและท าให้ใช้เวลาในการอบแห้งลงด้วย (p<0.05) 
เนื่องจากกลีเซอรอลและซอร์บิทอลเป็นสารฮิวเมกเตนท์ชนิดโพลีออล ซึ่งมีสมบัติจับกับน า้ในอาหารได้ดีเพราะมี  
หมู่ไฮดรอกซิลจ านวนมากในโมเลกุลจึงสามารถสร้างพนัธะกับน า้ไว้ได้มาก ท าให้น า้ในอาหารอยู่ในรูปน า้เกาะติด 
(bound water) สง่ผลให้มีปริมาณน า้อิสระลดลง จากผลการทดลองหอยหลอดกึ่งแห้งจงึมคีา่ awลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กบัชดุควบคมุ 
 

ตารางที่ 1 คา่ aw ของหอยหลอดกึ่งแห้งเมื่อใช้กลเีซอรอลหรือซอร์บิทอลความเข้มข้นระดบัตา่งๆ 
ชนิดของสารฮิวเมกเตนท์ ความเข้มข้น (%) ค่า aw เฉลี่ย±SD 

กลเีซอรอล 10 0.768 ± 0.001c 
 20 0.723 ± 0.001d 
 30 0.687 ± 0.001e 

ซอร์บิทอล 10 0.806 ± 0.001b 
 20 0.768 ± 0.002c 
 30 0.701 ± 0.001d 

ชดุควบคมุ 0 0.815 ± 0.001a 
a,b,c,d ตวัอกัษรในแนวตัง้ตา่งกนัแสดงวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 
 จากการวิเคราะห์ค่าสีของตวัอย่างหอยหลอดกึ่งแห้ง พบว่า การแช่หอยหลอดในสารละลายที่มีการใช้สาร  
กลเีซอรอลหรือซอร์บิทอลมีผลให้ค่าสี L* a* และ b* แตกต่างจากชุดควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงั
แสดงในตารางที่ 2 ส าหรับคา่ส ีL* พบวา่ การใช้กลเีซอรอลมีผลให้หอยหลอดกึ่งแห้งมีคา่ส ีL* มากขึน้ แสดงวา่มีความ
สวา่งเพิ่มมากขึน้ตามปริมาณความเข้มข้นที่ใช้ และมีค่าสี L* มากกว่าสิ่งทดลองอื่น (p<0.05) ส าหรับค่าสี a* การใช้
กลเีซอรอลมีผลให้หอยหลอดกึ่งแห้งมีค่าสี a* ต ่ากว่า (2.12-3.09) สิ่งทดลองอื่น (p<0.05) แสดงว่ามีความเป็นสีแดง
ต ่ากว่า โดยการใช้กลีเซอรอลเพิ่มมากขึน้ท าให้พบแนวโน้มว่าค่าสี a* ยิ่งลดลง การใช้ซอร์บิทอลความเข้มข้น 10% 
และ 20% มีผลให้หอยหลอดกึ่งแห้งมีแนวโน้มคา่ส ีa* ใกล้เคียงกบัชดุควบคมุ แตเ่มื่อใช้ความเข้มข้นสงูถึง 30% พบวา่
หอยหลอดกึ่งแห้งมีคา่ส ีa*สงูที่สดุ (p<0.05) แสดงถึงความเป็นสีแดงสงูที่สดุ ส าหรับค่าสี b* พบว่า การใช้ซอร์บิทอล
ความเข้มข้น 10% 20% และ 30% รวมทัง้การใช้กลเีซอรอบความเข้มข้น 10% มีผลให้หอยหลอดกึ่งแห้งมีค่าสี b* สงู
ที่สดุ (18.19-18.95) (p<0.05) แสดงถึงมีความเป็นสีเหลืองมากที่สดุ จากภาพรวมของผลการทดลองแสดงให้เห็น
แนวโน้มว่าการใช้กลีเซอรอลมีแนวโน้มท าให้หอยหลอดกึ่งแห้งมีความสว่างมากขึน้และมีสีออกแดงลดลง เนื่องจาก  
กลเีซอรอลมีสมบตัิท าให้ผลติภณัฑ์มีลกัษณะมนัวาว จึงสง่ผลให้เกิดการกระเจิงแสงได้ดี ผลิตภณัฑ์มีความสว่างมาก
ขึน้และมีลกัษณะออกแดงคล า้ลดลงนัน่เอง 
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ตารางที่ 2 คา่ส ีL* a* และ b* ของหอยหลอดกึง่แห้งเมื่อใช้กลเีซอรอลหรือซอร์บิทอลความเข้มข้นระดบัตา่งๆ 
ชนิดของสารฮิวเมกเตนท์ ความเข้มข้น (%) ค่าสีเฉลี่ย±SD 

L* a* b* 
กลเีซอรอล 10 44.33 ± 0.42c 3.09 ± 0.15c 18.95 ± 0.64a 

 20 47.01 ±  0.26b 2.12 ± 0.17d 17.19 ± 0.49b 
 30 49.01 ± 0.14a 2.17 ± 0.25d 17.21± 0.25b 

ซอร์บิทอล 10 42.41 ± 0.43c 3.63 ± 0.04b 18.63 ± 0.56a 
 20 43.11 ± 0.06c 3.78 ± 0.27b 18.19 ± 0.72a 
 30 43.09 ± 0.12c 4.63 ± 0.24a 18.30± 0.24a 

ชดุควบคมุ 0 42.53 ± 0.50c 3.65 ± 0.12b 17.28 ± 0.30b 
a,b,c,d  ตวัอกัษรในแนวตัง้ตา่งกนัแสดงวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

 จากการวิเคราะห์คา่ความแข็งของตวัอย่างหอยหลอดกึ่งแห้ง พบว่า การแช่หอยหลอดในสารละลายที่มีการ
ใช้สารกลีเซอรอลหรือซอร์บิทอลมีผลให้ค่าความแข็งแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  
ดงัแสดงในตารางที่ 3 โดยพบว่าเมื่อเติมกลีเซอรอลและซอร์บิทอลมากขึน้ท าให้ค่าความแข็งของหอยหลอดกึ่งแห้ง
ลดลงหรือมีความอ่อนนุ่มมากขึน้ตามล าดบั เนื่องจากทัง้กลีเซอรอลและซอร์บิทอลเป็นสารฮิวเมกเตนท์ชนิดโพลีออล 
ซึ่งมีสมบตัิเพิ่มความคงตวัต่อการเสียสภาพของโปรตีนเนื่องจากความร้อนได้ มีผลให้เพิ่มความแข็งแรงของพนัธะ
ไฮโดรโฟบิก (hydrophobic bound) และเพิ่มพนัธะไอโดรฟิลกิ (hydrophilic bound) ซึง่เพิ่มความคงตวัของโครงสร้าง
โปรตีนท าให้ป้องกนัการเสยีสภาพของโปรตีนได้ และเพิ่มความสามารถในการกกัเก็บน า้ของผลิตภณัฑ์ จึงมีผลช่วยให้
ผลติภณัฑ์มีเนือ้สมัผสันุ่มขึน้ (Yoo and Lee, 1993; Iseya et al, 2000) จากผลการทดลองพบว่าที่ระดบัการใช้ความ
เข้มข้นของกลีเซอรอลและซอร์บิทอลเท่ากัน ค่าความแข็งของหอยหลอดกึ่งแห้งไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p0.05) จากภาพรวมของผลการทดลองแสดงให้เห็นแนวโน้มว่าการใช้สารฮิวเมกเตนท์ทัง้กลีเซอรอลและ 
ซอร์บิทอลมีแนวโน้มท าให้หอยหลอดกึ่งแห้งมีความแข็งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัสิง่ทดลองควบคมุ 
 
ตารางที่ 3 คา่ความแขง็ (Hardness) ของหอยหลอดกึ่งแห้งเมื่อใช้กลเีซอรอลหรือซอร์บิทอลความเข้มข้นระดบัตา่งๆ 

ชนิดของสารฮิวเมกเตนท์ ความเข้มข้น (%) ค่า Hardness เฉลี่ย±SD (นิวตนั) 
กลเีซอรอล 10 21.39  2.35b 

 20 9.91  3.34c 
 30 5.69  1.77d 

ซอร์บิทอล 10 22.86  2.06b 
 20 11.77  1.08c 
 30 7.06  0.98d 

ชดุควบคมุ 0 38.16  3.14a 
a,b,c,d  ตวัอกัษรในแนวตัง้ตา่งกนัแสดงวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส พบว่า การแช่หอยหลอดในสารละลายที่มีการใช้สาร 
กลีเซอรอลหรือซอร์บิทอลมีผลให้ได้รับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสทุกด้าน ได้แก่ ลักษณะปรากฏ ส ี  
เนือ้สมัผสั รสชาติ และความชอบโดยรวมแตกตา่งจากชดุควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ส าหรับการเติม
กลีเซอรอล พบว่า เมื่อเติมกลีเซอรอลเพิ่มขึน้จาก 10% เป็น 20% มีผลท าให้ได้รับคะแนนความชอบทกุด้านมากขึน้ 
(p<0.05) แต่เมื่อเติมกลีเซอรอลถึง 30% มีผลท าให้ได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติและความชอบโดยรวมลดลง 
(p<0.05) ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการเพิ่มกลีเซอรอลขึน้ในปริมาณมาก ท าให้ผลิตภณัฑ์มีรสชาติจางลง ผู้ทดสอบจึงให้
คะแนนความชอบด้านรสชาติลดลง และส่งผลต่อความชอบโดยรวม ส าหรับการเติมซอร์บิทอล พบว่า เมื่อเติม  
ซอร์บิทอลเพิ่มมากขึน้มีแนวโน้มท าให้ได้รับคะแนนความชอบทกุด้านมากขึน้ (p<0.05) ยกเว้นคะแนนความชอบด้านส ี
แสดงให้เห็นว่าการเติมซอร์บิทอลมีสว่นช่วยในการปรับปรุงคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัด้านต่างๆ ได้แก่ ลกัษณะ
ปรากฏ เนือ้สมัผสั และรสชาติ ให้ดีขึน้ได้ จากผลการทดลองโดยภาพรวมแสดงให้เห็นวา่การใช้กลเีซอรอลความเข้มข้น 
20% ท าให้ได้ผลิตภณัฑ์หอยหลอดกึ่งแห้งที่ได้รับการยอมรับทางประสาทสมัผสัด้านต่างๆ สงูที่สดุ โดยได้รับคะแนน
ความชอบโดยรวมสงูที่สดุ เทา่กบั 7.21 ซึง่หมายถึง ระดบัชอบปานกลาง 
 
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัของหอยหลอดกึง่แห้งเมื่อใช้กลเีซอรอลหรือซอร์บทิอลความเข้มข้น  
                 ระดบัตา่ง ๆ 

ชนิดของสาร
ฮิวเมกเตนท์ 

ความ
เข้มข้น 
(%) 

คะแนนความชอบเฉลี่ย±SD 
ลักษณะ
ปรากฏ 

สี เนือ้สัมผัส รสชาต ิ ความชอบ
โดยรวม 

กลเีซอรอล 10 6.75 ± 0.12b 6.55 ± 0.91b 6.72 ± 0.89b 5.89 ± 0.57c 6.22 ± 0.90b 
 20 7.21 ± 0.11a 7.08 ± 0.26a 7.45 ± 0.58a 7.20 ±.01a 7.21 ± 0.87a 

 30 7.23 ± 0.15a 7.15 ± 0.98a 7.36 ± 0.22a 5.85 ± 0.14c 6.35 ± 0.91b 

ซอร์บิทอล 10 6.54 ± 0.58b 6.47 ± 0.91b 6.87 ± 1.10b 5.87 ± 1.07c 6.22 ± 0.86b 

 20 6.45 ± 0.90b 6.50 ± 0.54b 6.79 ± 0.98b 5.83 ± 0.89c 6.23 ± 0.82b 

 30 7.15 ± 0.97a 6.55 ± 0.89b 7.33 ± 0.55a 6.87 ± 1.01b 7.14 ± 0.95a 

ชดุควบคมุ 0 6.71 ±. 0.25b 6.59 ± 1.17b 6.85 ± 1.01b 6.89 ± 0.98b 6.22 ± 0.78b 

a,b,c,d  ตวัอกัษรในแนวตัง้ตา่งกนัแสดงวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

บทสรุป  
 การแช่หอยหลอดในสารละลายผสมโซเดียมคลอไรด์และน า้ตาลซูโครสเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ท าให้เกิดการ
ถ่ายเทมวลสารขึน้ระหวา่งการแช่ เมื่อมีการเติมสารฮิวเมกเตนท์ ได้แก่ กลีเซอรอล และซอร์บิทอล ร่วมกบัสารละลาย
ผสมโซเดียมคลอไรด์และน า้ตาลซูโครส มีผลให้ผลิตภณัฑ์หอยลอดกึ่งแห้งมีค่า aw ลดลงโดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.687-
0.768 และหอยหลอดกึ่งแห้งที่ได้มีค่าความแข็งลดลง โดยมีค่าอยู่ในช่วง 5.69 – 22.86 นิวตนั และสรุปได้ว่าการเติม
กลีเซอรอล 20% มีความเหมาะสมที่สดุ ได้ผลิตภณัฑ์หอยหลอดกึ่งแห้งที่ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สดุ 
เทา่กบั 7.21 ซึง่อยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 
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สารสเตียรอยด์จากฟองน า้ Halichondria sp. ในทะเลตรัง 
Steroid compounds from a Trang Sea sponge, Halichondria sp. 

 

เกียรตศิกัดิ์ ยกเส้ง1 และ พชร เพช็รประดบั2,* 
Kieatisak Yokseng1 and Patchara Pedpradab2,* 

1ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 
2สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  

วิทยาเขตตรงั อ. สิเกา จ.ตรงั 92150 
 

บทคดัย่อ 
 

สิ่งสกัดหยาบจากฟองน า้ทะเล (Halichondria sp.) ถูกเตรียมโดยการแช่ในเมทานอล (72 ชม.) จากนัน้
ระเหยแห้งด้วยเคร่ืองระเหยแบบลดความดนั น าสิ่งสกัดหยาบมาตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธ์ิยับยัง้เชือ้
แบคทีเรีย Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และฤทธ์ิความเป็นพิษต่อ KB เซลล์  
ผลปรากฏว่าสิ่งสกัดหยาบมีฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ทดสอบทุกเชือ้ และเป็นพิษต่อ KB เซลล์ สารสกัดหยาบถูก
วิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ TLC, HPLC, GCMS และ NMR การแยกสารให้บริสทุธ์ิโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและ
ตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพทกุขัน้ตอน สารบริสทุธ์ิท่ีแยกได้ถกูวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีโดยใช้ข้อมลูสเปกตรัมจาก
เคร่ือง NMR  และ MS ผลการวิจยัพบสารจ านวน 11 ชนิด (1-11) แตส่ามารถแยกให้บริสทุธ์ิได้ 2 ชนิด (1 และ 2) สาร
ที่เหลอืรวมกนัในของผสมที่มีความซบัซ้อนสงู จึงวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง GCMS ข้อมลูมวลโมเลกุลและแมสสเปกตรัมจะ
ถกูเปรียบเทียบความเหมือนกบัสารที่ทราบชนิดแล้วในฐานข้อมลู Marinlit ในกรณีนีไ้ม่มีการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ

ของสเตียรอยด์บริสทุธ์ิ 5α,8α-epidioxysterol (2) ซึ่งอาจมีฤทธ์ิยบัยัง้เซลล์มะเร็งรังไข่หลายชนิด ดงัรายงานของ 
Saikia และคณะ (2015)   
ค าส าคัญ : ฟองน า้ทะเลอนัดามนั, ฟองน า้ทะเล Halichondria sp., การออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

 

Abstract 

The methanolic crude extract of a marine sponge, Halichondria sp. was prepared and screened for 
medical biological activities including antimicrobial against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus 
subtilis and cytotoxic against KB cells. The extract gave positive results to those of biological activities 
screening. Chemical investigation of the extract performed by TLC, HPLC, GCMS and NMR analysis following 
by isolation the biological active constituents by chromatographic methods. Eleven steroid compounds (1-11) 
were found but only two compounds can be purified (1, 2). Investigation of a very complex mixture by GCMS 
and the comparison the spectroscopic data with Marinelit database, we found steroidal compounds 3-11 in the 
mixture. Two novel steroids (1, 2) were purified and determined for their molecular structures by NMR spectral 

data. In this case, we do not further biological activity examination of two known steroids. A steroid 5α, 8α-
epidioxysterol (2) might inhibited many types of ovarian cancer cell lines as report by Saikia et al. (2015). 
Keywords : Andaman sea sponge, Halichondria sp., Biological activity 
*Corresponding author. E-mail : ppedpradab@gmail.com 
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INTRODUCTION 
Marine sponges are rich source of bioactive secondary metabolites. Many lead molecules for new 

drug development are derived from sponges as shown in many review articles (Blunt et al., 2016; Gordon 
and Newman, 2013; Simmons et al., 2005; Haefner, 2003). By comparison to the reports of secondary 
metabolite discovered in the world oceans, the Indian Ocean is still less found. This encounters for 326 
new compounds of 155 reports (Blunt et al., 2016). Base on the previous data, the new biologically active 
lead molecules discovery in the Indian Ocean need to be continued. The Andaman sea is part of Indian 
Ocean cover the southeast of the Bay of Bengal, south of Myanmar (Burma), west of Thailand, north-west 
of Malay Peninsula, north of Sumatra and east of the Andaman Islands, India. This area is divers of 
sponges. In our ongoing research on bioactive secondary metabolites discovery in the Andaman sea, 
here, we report the secondary metabolites from a marine sponge, Halichondria sp. The sponge, 
Halichondria sp., contain many classes of metabolites particularly fatty acids, steroids, nitrogenous 
sesquiterpenes, alkaloids and macrolides. Those of isolated compounds exhibited various biological 
activities including anti fugal, cytotoxic and inhibit some enzymes activity (Prawat et al., 2016; Radjasa et 
al., 2011; Imb and Rodkina, 2004). In this paper, we report the chemical analysis and biological 
examination of the methanolic extract from this kind of sponge. Several steroidal compounds were found 
and characterized the chemical structure by using spectroscopic methods.  
 
MATERRAIL AND METHODS 

 A. General experimental procedures 
         1H and 13C NMR spectra were obtained on a 500 MHz FT NMR spectrometer, Varian 
Unity Inova 500 (California, USA) and TMS was used as an internal standard.  The HRESIMS spectral data 
were obtained on a MAT 95 XL Mass Spectrometer, Thermofinigan (Egelsbach, Germany) with methane as 
a reagent gas. HPLC experiment was done on Dionex 2000 (Munich, Germany). C-18 reverse phase was 
used for stationary phase, while mobile phase was the mixture of water and methanol with the gradient 
program elution (start at 100% water increase to 100% methanol within 30 minutes). Diode array detector, 

flow rate 1 ml/min, oven column 25 C were used as general condition. GCMS spectra obtained by Trace 
GC Uitra/ISQMS, Thermo Scientific Inc, New York, USA using TR-WaxMS column, length 30 m, film 
thickness 0.25 µm and ID 0.25 mm.  GC conditions were set up as following; Oven temperature: initial 

temperature 45 C hold for 1 minute and ramp to 250 C at 3C/minute hold for 34 minutes. Flow rate was 
1.0 ml/minute. Mass spectrometer was set up for electron ionization mode. The acquisition mode was be 

scanning for 35-500 mau, ion source temperature 250 C, transfer ion temperature 250 C and solvent 
delay time was 4 minutes. Analytical and preparative TLC were performed on precoated aluminum sheets 
(DC Kieselgel F254, No. 1.05554.0001) and on Merck precoated glass plates (DC Kieselgel 60 F254, No. 
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1.13895.0001, Darmstadt, Germany).    
B. Animal Materials   

 The specimens (200 g) were collected at Makham bay, Trang Province by scuba divers 

and were kept at temperature of -20C until extraction process. The sample was identified for their 
taxonomy hierarchy by morphological analysis. Sponge was identified by using a sponge guide 
“systema porifera”. The voucher specimen was preserved in 75% MeOH and deposited at Department 
of Marine Sciences, RMUTSV, Trang campus, Thailand. 

C. Extraction and Isolation  
 Extraction and isolation were done by various chromatographic methods. The organic 

solvents were distilled prior to use. Sponge specimen was blended and fresh extract by maceration in 
methanol for 72 hrs at ambient temperature before filtration. Then, the solution were concentrated under 
reduce pressure to give crude extracts, which were subjected to HPLC and thin layer chromatography to 
analyze the constituents before large scale isolation by column chromatography. Fractionation and 
isolation were done by bioactivity and HPLC guidance. The mobile phase used for chromatographic 
separation including hexane, dichloromethane, ethyl acetate and methanol with gradient elution method.  
 D. Biological activities determination 
  Antimicrobial and cytotoxicity assay were done by following the method describe by 
Patchara et al. (2010).  
 

RESULTS AND DISSCUSSION 
The fresh sponge (3 kg) was macerated in MeOH for 72 hrs followed by concentration in vacuum 

to yield 120 g. The extract was examined for biological activities. It exhibited antimicrobial against E. coli 
and S. aureus at exhibition zone of 6.30 and 7.22 mm with the concentration of 20µm/disc. Furthermore, it 
also showed cytotoxicity to human oral cavity carcinoma cell (KB cells) at LC50 10 µg/ml. The extract was 
analyzed for the constituents by TLC spraying with chemical reagents. TLC profile of the extract revealed 
the containing steroid compound due to positive to anisaldehyde reagent as shown in figure 1. 
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Figure 1 HPLC chromatogram and TLC profile of the metanolic crude extract from a  
sponge, Halichondria sp.   

Remark : The purple and dark-pink on TLC plate which was sprayed with anisaldehyde reagent  indicating   
 the steroid compounds.   
                     

HPLC chromatogram (Figure 1) showed typical steroid peaks between retention times between 
27-34 minutes. The crude extract was further isolated for pure compounds by fractionation with VLC 
method following to repeated column chromatography. The final purification of compounds were done by 
preparative TLC using pre-coated silica gel F254 as separated material eluted with the mixture of hexane 
and dichloromethane (4:6, v/v) gave compounds 1 and 2 respectively.  

 

 
 

 Figure 2 The comparison of TLC profile of steroid compounds 1 and 2 
Remark :  A= spraying with anisaldehyde reagent.  B and C= Detecting under uv light at wave  
 length 254 and 366 nm, respectively. 
 
  
  

Steroid compounds 
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Both of compounds were examined for their primary chemistry on TLC sprayed with chemical reagents 
and observed under uv light (Figure 2). Compound 1 reacted with anisadehyde gave dark pink and 
absorb the uv light at wave length 254 nm, while 2 showed dark gray and did not absorb uv light at the 
same wave length. Both of 1 and 2 nonresponse to uv light at the wave length of 366 nm. Molecular 
structures of both compounds were established by HRESIMS and NMR data. HRESIMS of 1 showed 
molecular ion peak at m/z ratio 417.3136 [M++Na]. 1H-NMR chemical shift revealed the typical steroid 

character in 3 regions. First aliphatic protons at  H 0.90-3.00, methylene protons at H 4.50-5.50 and four 

methyl protons at H 0.68, 0.87, 1.05, 1.56 and at  H 1.68. 13C-NMR data (Table 1) showed 28 carbon 

atoms which were classified for 6 types by DEPT 135 data as following, 4(=CH), 6(-CH), 7(-CH2), 

1(=CH2), 5(-CH3), and 5 quaternary carbon atoms. Combination 1H, 13C-NMR and DEPT 135 data, the 
tentative molecular formula can be established as C28H42O, according to ESIHRMS data at m/z 394.3314 
compatible with C28H42O. Complete molecular structure performed by H-1H COSY and HMBC data. 1H-1H 
COSY correlation data (Figure 3) was used to construct the main nucleus and side chain in the molecule. 
 

 
 

Figure 3 COSY spectral data of 1 
 

            Key HMBC correlation connected main nucleus to the side chain was H 1.80 (H-16) to C 40.19 

(C-20) and H 5.25 (H-22) to C 55.68 (C-17) as well as the position of quaternary carbons also assigned 
by HMBC correlation as shown in figure 4. Together with comparison the chemical shift with the previously 
report (Iwashima et al., 2002; Saikia et al., 2015). Compound 1 was identified as (E)-17-(5,6-dimethylhepta-
3,6-diene-diene-2yl) -10,13-dimethyl-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodacahydro-1H-cyclopenta  
[a] phenantren-3-ol.  
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Figure 4 Chemical structures of steroid compounds isolated from a sponge 
 

ESIHRMS of 2 showed molecular ion peak at m/z 426.3202 calculated for C28H42O3. By the 
comparison with 1, 2 contain two more oxygen atoms than 1, which accordance to typical oxygenated 

carbon atoms resonated at C 79.42 and C 8218. Position of oxygen atoms were confirmed by HMBC 
correlations between H-1 to C-5, H-3 to C-5, 19-CH3 to C-5; H-11 to C-6, H-15 to C-8.  This information 

concluded that 2 was 5α,8α-epidioxyergosta-6Z,22Z,25-trien-3β-ol. Compound 2 exhibited anti several 
experimental cancer cell lines (Saikia et al., 2015). 
  

1H-1H cosy correlation 
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Table 1 NMR data of the isolated compounds (DMSO-d6) 

Position 
1H-NMR 13C-NMR 

1 2 1 2 
1 1.85, m 

1.10, m 
1.91, m 
2.13, m 

38.35 
37.02 

2 1.75, m 
1.50, m 

1.73, m 
1.95, m 

28.22 
34.77 

3 3.67, m 3.90, p, J=5, 10 Hz 70.40 66.50 
4 1.90, m 2.97, t, J=6.5 Hz 54.52  
5 -  139.79 82.18 
6 5.39, m 6.35, d, J=8.5 Hz 119.55 135.36 
7 5.39, m 6.50, d, J=8.5 Hz 116.30 130.75 
8 -  141.23 79.42 
9 1.98, m 1.49, m 46.2 51.21 

10 -  37.10 30.20 
11 1.30, m 1.55, m 

1.85, m 
-  

 
12 1.85, m 1.24, br s, J=10 Hz 39.07 39.42 

  1.95, m   
13 -  43.67 44.64 

     
14  1.57, m 40.78 51.74 
15 1.50, m 1.38, m 

1.75, m 
22.97 

28.63 
16 1.80, m 1.22, br d, J=10 Hz 

1.51, m 
31.98 

23.45 
17 1.06, m 1.26, m 55.68 56.25 

18-CH3 0.68, s 0.82, br s 12.01 12.90 
19-CH3 0.87, s 0.89, br s 16.25 18.20 

20 2.30, br t, J=5,10 Hz 2.04, m 40.19 39.54 
21-CH3 1.05, s 0.99, d, J=7 Hz 20.55 20.60 

22 5.67, br s 5.25, p, J=6, 6.5, 7.5, 10.5 Hz 135.67 135.48 
23 5.27, br d, J=5 Hz 5.30, br d, J=5 Hz 131.56 131.98 
24 2.72, t, J=5, 10 Hz 2.72, t, J=6,5 Hz 42.80 43.65 

25-CH3 1.56, d, J=8 Hz 1.57, d, J=8 Hz 149.09 149.72 
26-CH3 1.08, s 1.08, s 18.86 18.88 

27 1.68, s 1.67, s 20.82 20.68 
28 4.70, br d, J=5 Hz 4.70, br d, J=5 Hz 108.74 108.89 
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After vlc (vacuum liquid chromatography) separation, we found a very complex mixture (Figure 5), 
which was further analyzed by GCMS. GC chromatogram showed 7 main peaks of compounds contain in 
the mixture. Mass measurement of each GC peaks revealed 9 steroidal (including 2 sprinting peak at 
retention time 15.66-15.97 and 16-80-1.04 minutes) compounds contain in the mixture (Figure 6). By 
similarity analysis and matching with the library, all of those steroids were identified as illustrate in table 2 
and figure 6. Steroid molecules occurring in marine sponges are novel structures and high potent 
biological activities. Typical marine steroid structures are the substitution of halogen elements and/or 
sulfate function as well as the variation of the molecular structures is the side chain connecting to C-17 
position. Many biological activities of marine steroids have been examined including anticancer, 

antimicrobial and cytotoxic activity (Saikia et al., 2015). In case of 5, 8-epidioxysterol backbone (2), it 
showed strong inhibited several ovarian cancer cells such as OVICAR-3, OVICAR-8 and also 21 human 
cancer cell lines inhibition at less than 0.60 µg/ml (Iwashima et al., 2002). 

 

 
 

Figure 5 GC chromatogram and TLC profile of the complex mixture  
Remark : The purple colors on TLC plate are mixed steroids 
 
 

 
 
Table 2 List of steroids found in a complex mixture 
 

Rt Compound name 
12.81 
(3) 

( Z) -8,9,13,14-tetramethyl-17-( 5-methylhex-3-en-2-yl) -2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-
tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol 

13.88 
(4) 

( E) -10,13-dimethyl-17-( 6-methylhept-3-en-2-yl) -2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-
tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol 
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14.47 
(5) 

10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-
1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol  

14.91 
(6) 

17-(5,6-dimethylheptan-2-yl)-10-methyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-
1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol 

15.66 
(7) 

7-(3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-
cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-3-methyloctan-4-one 

15.97 
(8) 

E-17-(5-isopropylhept-5-en-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-
tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol 

16.80 
(9) 

2-methyl-7-(2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-
cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)octan-4-one 

17.04 
(10) 

(E)-17-(5-isopropylhept-5-en-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-
tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol 

17.46 
(11) 

4,4,10,13-tetramethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,16,17-dodecahydro-
1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol 

  

 

 
Figure 6 Steroid compounds in complex mixture identified by GCMS method 
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การศึกษาหน้าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว 
แปซิฟิคโดยใช้เทคนิคอาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ์ 

A functional study of LvproPO1 and LvproPO2 genes in melanosis of Pacific white shrimp 
using RNA interference 

สดุารัตน์ ชมวงค์1, กญัญ์วรา ผาตินาวิน2, สริินาถ เหลอืงชเูกียรติ2, ภคกลุ สงัข์สริุยะ1,  
วลยัพร เจริญทรัพย์ศรี1,3, จนัทร์ประภา อ่ิมจงใจรัก2, และ ปิติ อ ่าพายพั1,* 

Sudarat Chomwong1, Kanwara Phatinawin2, Sirinaj Luangchookiat2, Pakkakul Sangsuriya1,  
Walaiporn Charoensapsri1,3, Chanprapa Imjongjirak2, and Piti Amparyup1,* 

1ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3หน่วยวิจยัเพือ่ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
บทคดัย่อ 

กุ้ งมีอายุการเก็บรักษาที่จ ากัดเนื่องจากการเกิดเมลาโนซิสซึ่ง เป็นกระบวนการเกิดสีน า้ตาลที่มี 
ฟีนอลออกซิ เดส เป็นเอนไซม์ที่ท าหน้าที่หลักในการเ ร่งปฏิกิ ริยา งานวิจัยนี  ้มุ่ง เ น้นศึกษาหน้าที่ของยีน  
โพรฟีนอลออกซิเดสตอ่การเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวแปซิฟิค ด้วยเทคนิคอาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ์ จากการยบัยัง้การ
แสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 พบว่าสามารถลดระดบัการแสดงออกของยีนและลดกิจกรรมของ
เอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสได้ 64.2% และ 67.2% ตามล าดบั เมื่อตรวจวดัการเกิดเมลาโนซิสในกุ้ งที่ถกูยบัยัง้ยีน proPO 
และผา่นการแช่เย็นนาน 10 วนัด้วยเคร่ืองวดัส ีพบวา่มีเพียงกุ้ งที่ถกูยบัยัง้ยีน LvproPO2 ที่มีเมลาโนซิสเกิดขึน้ต ่ากว่า
กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า LvproPO2 เป็นยีนที่เก่ียวข้องกบัการเกิด 
เมลาโนซิสในกุ้งขาว และการยบัยัง้ยีน LvproPO2 สามารถใช้เป็นทางเลอืกเพื่อยืดอายกุารเก็บรักษากุ้งโดยการแช่เย็น
ได้ 
ค าส าคัญ: เมลาโนซิส, กุ้งขาวแปซิฟิค, อาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ์, ฟีนอลออกซิเดส 

Abstract 
Shrimp generally have the limited shelf life due to melanosis, an enzymatic browning process 

catalyzed by phenoloxidase. In this study, the function of prophenoloxidase genes involved in melanosis of 
the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) was investigated using RNA interference technique. 
Suppression of LvproPO1 and LvproPO2 resulted in a significant decrease in the respective proPO mRNA 
levels in shrimp hemocytes and a reduction of PO activity by 64.2% and 67.2%, respectively. Melanosis of 
the proPO knockdown shrimp during refrigerated storage of 10 days was further evaluated using Minolta 
colorimeter and the results demonstrated that only LvproPO2-silenced shrimp had a significantly lowered 
melanosis formation as compared with control shrimp. This finding suggests the function of LvproPO2 in 
melanosis of the Pacific white shrimp and silencing of LvproPO2 could be used as an effective alternative 
method to extend the shelf life of shrimp during refrigerated storage. 
Keywords : Melanosis, Pacific white shrimp, RNA interference, Phenoloxidase 
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บทน า 

กุ้ งทะเล จัดเป็นสตัว์น า้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การเลีย้งกุ้ งของไทยในช่วงเร่ิมต้นนิยม
เพาะเลีย้งกุ้งกลุาด า แตต่อ่มาประสบปัญหาเก่ียวกบัสายพนัธุ์และโรคติดเชือ้ ท าให้เกษตรกรสว่นใหญ่หนัมาให้ความ
สนใจเพาะเลีย้งกุ้ งขาวแปซิฟิคทดแทน (ส านกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร , 2560) สง่ผลท าให้กุ้ งขาวแปซิฟิคมี
ความส าคญัตอ่เศรษฐกิจด้านการประมงของไทยมากขึน้ โดยมีปริมาณการสง่ออกประมาณ 3-4 แสนตนัต่อปี คิดเป็น
มลูคา่ 80,000-100,000 ล้านบาท (กรมประมง, 2556) อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากผลผลติกุ้งเกิดการเนา่เสียได้ง่าย จึงท า
ให้การเก็บรักษากุ้ งมีช่วงเวลาที่จ ากัด (Martínez-Alvarez et al., 2005) การค้นหาวิธีการที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถเก็บรักษากุ้ งได้นานมากขึน้และยังคงมีคุณภาพที่ดีจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
โดยทัว่ไปพบวา่กุ้งที่ซือ้มาเพื่อบริโภคจะสามารถเก็บไว้ในอณุหภมูิแช่เย็น 4°C ได้ไม่เกิน 1-2วนั หรือหากเก็บแช่แข็งที่
อณุหภมูิ -18°C จะเก็บได้นาน 3-6 เดือน (FDA, 2016) สาเหตุที่ท าให้การเก็บรักษากุ้ งสดมีระยะเวลาที่จ ากดัพบว่า
เป็นผลมาจากเชือ้จุลินทรีย์ และการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ภายในตวักุ้ ง เช่น การเกิดเมลาโนซิส (melanosis) ปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมัน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของกุ้ ง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีหรือกลิ่นรส และส่งผลต่อ
ความรู้สกึทางประสาทสมัผสัของผู้บริโภค โดยเมลาโนซิสจะท าให้เกิดสีที่ไม่พึงประสงค์ในกุ้ ง คือสีด าหรือน า้ตาลคล า้ 
ซึง่ไมเ่ป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค สง่ผลให้คณุคา่ของกุ้ งในด้านการตลาดลดลง และท าให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
(Benjakul et al., 2005; Nirmal and Benjakul, 2011) 

การเกิดเมลาโนซิส หรือการเกิดจุดด าของกุ้ ง เกิดจากเอนไซม์ในกลุ่มไทโรซิเนส ( tyrosinase) โดยในกุ้ ง
เอนไซม์ที่ส าคญัในกลุม่นีค้ือ เอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (Phenoloxidase; PO) ท าหน้าที่เร่งปฏิกิริยาที่ท าให้เกิดสนี า้ตาล
หรือเม็ดสเีมลานิน (melanin) และมีหน้าที่ส าคญัตอ่ระบบโพรฟีนอลออกซิเดส (prophenoloxidase (proPO) system) 
ซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะที่มีความส าคญัต่อการต้านทานการรุกรานจากเชือ้ก่อโรคในสิ่งมีชีวิตที่ไม่มี
กระดกูสนัหลงั (Amparyup et al., 2013; Cerenius and Söderhäll, 2004; Cerenius et al., 2008) โดยที่ 
ฟีนอลออกซิเดส (PO) ซึ่งเป็นเอนไซม์หลกัของระบบจะท าหน้าที่เปลี่ยนสารประกอบฟีนอลให้เป็นควิโนนซึ่งจะถูก
น าไปใช้เป็นสารตัง้ต้นในการสงัเคราะห์เม็ดสหีรือเมลานินเพื่อล้อมจับและท าลายเชือ้โรค ในขณะที่สารพิษที่เกิดขึน้ใน
ระหว่างปฏิกิริยาการสร้างเม็ดสีโดยระบบโพรฟีนอลออกซิเดส ได้แก่ ควิโนนและอนุมูลอิสระ  reactive oxygen 
species จะมีฤทธ์ิในการท าลายเชือ้ก่อโรคได้โดยตรง (Cerenius and Söderhäll, 2004; Cerenius et al., 2008; 
Kanost and Gorman, 2008) 

ยีน proPO มีการค้นพบเป็นครัง้แรกใน crayfish Pacifastacus leniusculus (Aspán et al., 1995) และ
ตอ่มาได้มีรายงานการค้นพบยีนในกลุม่ของสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัหลายชนิด ส าหรับในอาร์โทรพอดสามารถจ าแนก
ยีนโพรฟีนอลออกซิ เดสตามล าดับของกรดอะมิ โนได้ เป็น 2 กลุ่ม  คือ proPO จากแมลงและครัสเตเ ชียน 
(Sritunyalucksana and Söderhäll, 2000) ในสว่นของ proPO จากครัสเตเชียน มีรายงานการพบยีน 2 ชนิด คือ 
proPO1 และ proPO2 ซึ่งพบว่ามีบทบาทส าคญัในระบบโพรฟีนอลออกซิเดสต่อการต้านเชือ้ก่อโรค (Amparyup et 
al., 2009, 2013) อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัยงัไมม่ีรายงานการศกึษาความเก่ียวข้องของยีน proPO ต่อการเกิดเมลาโนซิส
ในกุ้ง ในงานวิจยันีจ้ึงสนใจศึกษาหน้าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ต่อความเก่ียวข้องกบัการเกิดเมลาโนซิส
ในกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopenaeus vannamei) โดยใช้เทคนิค RNA interference (RNAi) 
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วิธีการ 
1. การเตรียมตวัอยา่ง 

คดัเลือกกุ้ งขาวแปซิฟิคซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 40 ตวั ที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกนั น า้หนกัประมาณ 8-10 กรัม เลีย้งกุ้ งที่ความเค็ม 20 ppt ในบ่อพกักุ้ ง

ขนาด 0.5  1.0  0.5 เมตร ที่มีเคร่ืองให้อากาศและมีระบบกรองน า้ เป็นเวลา 7 วนั ก่อนน าไปศึกษาการยบัยัง้การ
แสดงออกของยีนตอ่การเกิดเมลาโนซิส 
2. การเตรียมอาร์เอ็นเอสายคู ่(dsRNA) และการยบัยัง้การแสดงออกของยีน 

ออกแบบไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ของกุ้ งขาวแปซิฟิค และยีนควบคมุ green 
fluorescent protein (GFP) เพื่อน ามาใช้เตรียมดีเอ็นเอแม่แบบส าหรับสร้างอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว (ssRNA) ด้วย
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยให้ไพรเมอร์เส้นหนึง่มีสว่นของ T7 promoter อยูท่ี่ปลาย 5´ และอีกเส้นไมม่ีสว่นของ T7 promoter 
(ตารางที่ 1) สงัเคราะห์ ssRNA ด้วยวิธี in vitro transcription โดยใช้ T7 RiboMAX™ Express Large Scale RNA 
Production Systems Kit (Promega)  จากนัน้น า ssRNA สาย sense และ anti-sense ที่ปริมาณเท่ากนัมาท าให้เกิด
การเกาะแบบเข้าคู่กันของเบสคู่สม (Annealing) เพื่อให้ได้เป็นอาร์เอ็นเอสายคู่ (dsRNA) วิเคราะห์คุณภาพและ
ปริมาณของ dsRNA ที่สร้างได้ด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรีและอะกาโรสเจลอิเลคโตร-โฟรีซิสก่อนน าไปฉีดเข้าสูต่วั
กุ้ งเพื่อยบัยัง้การแสดงออกของยีน  โดยแบง่กุ้งเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 12 ตวั กลุม่ที่ 1 และ 2 เป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ที่ 
3 เป็นกลุม่ควบคมุ ฉีด dsRNA ของยีน LvproPO1 ให้กุ้ งกลุม่ที่ 1 และฉีด dsRNA ของยีน LvproPO2 ให้กุ้ งกลุม่ที่ 2 
โดยฉีดเข้ากล้ามเนือ้ปล้องที่ 3 ในอตัราสว่น dsRNA 2 ไมโครกรัม ต่อกุ้ งน า้หนกั 1 กรัม กลุ่มควบคมุฉีดด้วย GFP 
dsRNA จากนัน้เลีย้งกุ้งตอ่เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แล้วฉีด dsRNA ซ า้อีกครัง้ เลีย้งกุ้งตอ่ไปอีกเป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
3. การตรวจสอบประสทิธิภาพการยบัยัง้การแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค semi-quantitative RT-PCR 

เก็บน า้เลือดจากกุ้ งที่ฉีดด้วย dsRNA ของ LvproPO1 และ LvproPO2 และกุ้ งในกลุ่มควบคุมที่ฉีดด้วย 
dsRNA ของ GFP ที่เวลา 48 ชัว่โมง ภายหลงัจากการฉีด dsRNA ครัง้ที่ 2 กลุม่ละ 3 ตวั มาสกดั total RNA ด้วย 
NucleoSpin® RNA II Kit (MACHEREY-NAGEL) สร้าง first-strand cDNA โดยใช้ ImProm-II™ Reverse 
Transcriptase System Kit (Promega) ตรวจสอบการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค semi-quantitative RT-PCR โดย
ใช้ไพรเมอร์ที่จ าเพาะตอ่ยีน LvproPO1 และยีน LvproPO2 ตามล าดบั (ตารางที่ 1) และใช้ยีน Elongation factor 1 
(EF-1) เป็นยีนควบคมุ จากนัน้วิเคราะห์ผลติภณัฑ์พีซีอาร์ ด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิส 
4. การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (PO activity) ในกุ้งที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน 

เก็บน า้เลอืดจากกุ้งกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ ที่เวลา 48 ชัว่โมงหลงัจากการฉีด dsRNA ครัง้ที่ 2 จากนัน้
วดัปริมาณโปรตีนโดยใช้ Bradford Assay Kit (Bio-Rad) และตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส  
(PO activity) โดยบ่มโปรตีนในน า้เลือดของกุ้ งกับสบัสเตรท L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-dopa) (Fluka) ที่
อณุหภมูิห้อง เป็นเวลา 30 นาที วดัค่าการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร และรายงานผลเป็นค่า PO 
activity (A490/mg total protein/min) 
5. การตรวจสอบผลจากการยบัยัง้เมลาโนซิสโดยการวดัคา่สี 

น าตวัอย่างกุ้ งในข้อ 2.4 ที่ได้รับการฉีด dsRNA ครัง้ที่ 2 ที่เวลา 48 ชัว่โมง มาเก็บรักษาโดยการแช่เย็นที่
อณุหภมูิ 4 ºC เป็นเวลา 10 วนั  จากนัน้น ามาวดัคา่สเีปรียบเทียบกบักุ้งในวนัท่ี 0 โดยใช้เคร่ืองวดัสี (Minolta Chroma 
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meter) วดัสจีากกุ้งแตล่ะกลุม่ กลุม่ละ 3 ตวั ตวัละ 2 สว่น ได้แก่ สว่นหวั และตวักุ้ ง โดยวดัสว่นละ 3 ซ า้  จดบนัทึกข้อ
มลูคา่ส ี(L*, a* และ b*) ท่ีได้ และค านวณคา่ความตา่งของสรีวม (E*) จากสมการ 

 

    = √        
        

  
        

  
  

 

เมื่อ L* 0 และ L*  คือ  ค่าความสว่างของเปลือกกุ้ ง ในวันที่  0 และวันที่  10 หลังการเ ก็บ 
แช่เย็น ตามล าดบั 
a*0 และ a*คือ คา่ความเป็นสแีดงของเปลอืกกุ้งในวนัท่ี 0 และวนัท่ี 10 หลงัการเก็บแช่เย็น ตามล าดบั 
b*0 และ b* คือ ค่าความเป็นสีเหลืองของเปลือกกุ้ งในวันที่ 0 และวันที่ 10 หลังการเก็บแช่เย็น 
ตามล าดบั 

 

นอกจากนี ้น าตัวอย่างกุ้ งมาแช่ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ความเข้มข้น 2% เพื่อใช้เป็นกลุ่ม
ควบคมุผลบวก ส าหรับการวดัสขีองกุ้ง ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ระหวา่งกลุม่โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดบัความเช่ือมัน่ p < 0.05 ด้วย
โปรแกรม SPSS 16.0 (SPSS Inc.) 

 

ตารางที่ 1 แสดงล าดบันิวคลโีอไทด์ของไพรเมอร์ทีใ่ช้สร้าง dsRNA และวิเคราะห์การแสดงออก 
    ของยีน 

Primer Sequence (5’-3’) 
LvPO1i-F CGCCGCGGGCGCTCCTCTTT 
LvPO1i-R CAGATCCTGCAGCGCCACGT 
LvPO1T7-F GGATCCTAATACGACTCACTATAGGCGCCGCGGGCGCTCCTCTTT 
LvPO1T7-R GGATCCTAATACGACTCACTATAGGCAGATCCTGCAGCGCCACGT 
LvPO2i-F CGTCCTCCGTGGCCGCTCCT 
LvPO2i-R CCACGGGGACGCCGCCACCA 
LvPO2T7-F GGATCCTAATACGACTCACTATAGGCGTCCTCCGTGGCCGCTCCT 
LvPO2T7-R GGATCCTAATACGACTCACTATAGGCCACGGGGACGCCGCCACCA 
GFP-F ATGGTGAGCAAGGGCGAGGA 
GFP-R TTACTTGTACAGCTCGTCCA 
GFPT7-F TAATACGACTCACTATAGGATGGTGAGCAAGGGCGAGGA 
GFPT7-R TAATACGACTCACTATAGGTTACTTGTACAGCTCGTCCA 

EF1-F GGTGCTGGACAAGCTGAAGGC 

EF1-R CGTTCCGGTGATCATGTTCTTGATG 
 

ผลและอภปิราย 
1. การตรวจสอบประสทิธิภาพการยบัยัง้การแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค RT-PCR 

จากการใช้เทคนิค RNAi ศึกษาหน้าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนซิส  
ผลการทดลองพบว่า กุ้ งที่ให้ RNAi มีระดบัการแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ลดลงอย่างชดัเจนเมื่อ
เปรียบเทียบผลกบักลุม่ควบคมุที่ฉีดด้วย GFP dsRNA (ภาพท่ี 1) แสดงให้เห็นวา่ LvproPO1 dsRNA และ LvproPO2 
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dsRNA ที่สงัเคราะห์ขึน้มีประสิทธิภาพในการลดการแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ตามล าดบั และ
สามารถน าไปใช้ในการยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 เพื่อศึกษาหน้าที่ของยีนด้วยเทคนิค 
RNAi ตอ่ไปได้ 

 

 
ภาพที่ 1 Semi-quantitative RT-PCR ตรวจสอบผลของการยบัยัง้การแสดงออกของยีน (A) LvproPO1 และ (B) 

LvproPO2 ด้วยเทคนิค RNA interference เปรียบเทียบผลกบักุ้ งควบคมุที่ฉีดด้วย GFP dsRNA โดยใช้ยีน 

EF1 เป็นยีนควบคมุ 
 

2. การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (PO activity) ในกุ้งที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPOs 
เมื่อศกึษาผลของการยบัยัง้การแสดงออกของยีน proPO ทัง้ 2 ชนิด ตอ่กิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส

ในน า้เลือดกุ้ ง ผลจากการทดลองพบว่ากุ้ งที่ถูกยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 มีค่า PO 
activity ในน า้เลอืดที่ไมแ่ตกตา่งกนั แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบักลุม่ควบคมุพบวา่คา่ PO activity ในกุ้งทัง้ 2 กลุม่ลดต ่าลง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกุ้ งที่ถูกยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 มีค่า PO activity ในน า้เลือดลดลง 
64.2%  ขณะที่กุ้ งที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO2 มีค่า PO activity ลดต ่าลง 67.2% (ภาพที่ 2) ผลจาก
การทดลองแสดงให้เห็นวา่ LvproPO1 และ LvproPO2 เป็นโปรตีนที่ท าหน้าที่ในระบบโพรฟีนอลออกซิเดสของกุ้ งขาว 
LvproPO1 และ LvproPO2 จึงอาจมีบทบาทเก่ียวข้องกบัการควบคมุกระบวนการเมลาโนซิสในกุ้งขาว  

 

 

 
 
ภาพที่ 2 การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (PO activity) ในน า้เลอืดกุ้งที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของ

ยีน LvproPO1 และ LvproPO2 เปรียบเทียบผลกบักุ้งควบคมุที่ฉีดด้วย GFP dsRNA 
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3. การตรวจสอบความเก่ียวข้องของ LvproPOs ตอ่การเกิดเมลาโนซิสในกุ้ง 
จากการศกึษาผลของการยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ต่อการเกิดเมลาโนซิสบน

ตวักุ้ ง พบว่าภายหลงัจากการเก็บกุ้ งแช่เย็นที่อณุหภมูิ 4 ºC เป็นเวลา 10 วนั กุ้ งกลุม่ที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน 
LvproPO2 มีจุดสีด าเกิดขึน้น้อยกว่ากุ้ งกลุ่มที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 และกลุ่มควบคมุที่ฉีดด้วย 
GFP dsRNA อยา่งชดัเจน (ภาพที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 3  การเกิดเมลาโนซิสในกุ้งที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 และเก็บแช่เย็นที่

อณุหภมูิ 4 ºC เป็นเวลา 0 และ 10 วนั เปรียบเทยีบผลกบักุ้งควบคมุที่ฉีดด้วย GFP dsRNA 
 

เมื่อเปรียบเทียบการเกิดเมลาโนซิสของกุ้งแตล่ะกลุม่โดยการวดัคา่สบีริเวณสว่นหวัและล าตวักุ้งด้วยเคร่ืองวดั
ส ีผลจากการทดลองพบวา่กุ้งที่ฉีดด้วย LvproPO2 dsRNA มีคา่ความตา่งของสีรวม (E*) เท่ากบั 7.1938 (หวั) และ 
4.5253 (ล าตวั) กุ้งที่ฉีดด้วย LvproPO1 dsRNA มีคา่ E* เทา่กบั 18.0377 (หวั) และ 5.6427 (ล าตวั) ในขณะท่ีกุ้งใน
กลุม่ควบคมุที่ฉีดด้วย GFP dsRNA มีค่า E* เท่ากบั 22.1346 (หวั) และ 7.9036 (ล าตวั) (ตารางที่ 2) จากผลที่ได้
พบว่า กุ้ งที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 มีค่า E* ทัง้ในสว่นหวัและล าตวัไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบักุ้ งในกลุม่ควบคมุที่ฉีดด้วย GFP dsRNA (p>0.05) ขณะที่กุ้ งที่ถกูยบัยัง้การแสดงออก
ของยีน LvproPO2 มีคา่ E* ในสว่นหวัต ่ากวา่กุ้งในกลุม่ที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 (2.85 เท่า) และ
กลุม่ควบคมุที่ฉีดด้วย GFP dsRNA (3.87 เท่า) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่าการยบัยัง้การ
แสดงออกของยีน LvproPO2 สามารถยบัยัง้การเกิดเมลาโนซิสที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีที่บริเวณเปลือกกุ้ งได้ 
นอกจากนี ้เมื่อเปรียบเทียบค่าสีระหว่างกุ้ งในกลุม่ทดลองที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO2 กบักุ้ งในกลุม่
ควบคมุผลบวกที่ถกูยบัยัง้การเกิดเมลาโนซิสด้วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซลัไฟต์ซึง่เป็นสารในกลุม่ซลัไฟต์ที่นิยมใช้
เพื่อรักษาคณุภาพและยบัยัง้การเกิดเมลาโนซิสในกุ้ง ซึง่มีคา่ E* เทา่กบั 3.1263 (หวั) และ 3.0781 (ล าตวั) พบว่ากุ้ ง
ที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO2 มีค่า E* ใกล้เคียงกบักุ้ งในกลุม่ควบคมุผลบวก (p>0.05) ผลจากการ
ทดลองชีใ้ห้เห็นวา่ยีน LvproPO2 เป็นยีนท่ีท าหน้าที่เก่ียวข้องกบักระบวนการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว 

เมลาโนซิส เป็นกระบวนการสร้างเม็ดสทีี่เกิดจากการท างานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส ถึงแม้เม็ดสทีี่เกิดขึน้
จะไม่เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค แต่สีที่ไม่พึงประสงค์กลบัก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคณุภาพและลดมลูค่าทางการตลาด
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ของผลติภณัฑ์ในกลุม่สตัว์น า้ (Montero et al., 2001) ในกุ้งทะเลได้มีรายงานการค้นพบยีน proPO จ านวน 1 ชนิด ใน
กุ้ง Penaeus californiensis และ P. semisulcatus (Gollas-Galván et a., 1999) และพบยีน proPO จ านวน 2 ชนิด 
ในกุ้ ง P. monodon, Masupenaeus japonicus และ Fenneropenaeus chinensis (Adachi et al., 2004; 
Amparyup et al., 2009; Masuda et al., 2012; Sritunyalucksana et al., 1999) โดยยีน proPO สว่นใหญ่มีการ
แสดงออกที่เซลล์เม็ดเลือดและมีหน้าที่ส าคญัในระบบภมูิคุ้มกันเพื่อการต้านทานเชือ้ก่อโรคทัง้เชือ้แบคทีเรีย เชือ้รา 
และเชือ้ไวรัส (Amparyup et a., 2009; Charoensapsri et al., 2014; Fagutao et al., 2009; Sutthangkul et al., 
2015)  ส าหรับในกุ้ งขาวแปซิฟิค มีรายงานการพบยีน proPO จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ LvproPO1 และ LvproPO2  
(Ai et al., 2008, 2009; Amparyup et al., 2013; Lai et al., 2005; Wang et al., 2007) อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการ
รายงานถึงความเก่ียวข้องของยีน proPO ทัง้ 2 ชนิดต่อการควบคุมการเกิดเมลาโนซิสในกุ้ ง ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงใช้
เทคนิคRNAi ซึง่เป็นเทคนิคที่มีประสทิธิภาพสงูในการศึกษาหน้าที่ของยีนในครัสเตเชียน เพื่อยบัยัง้การแสดงออกของ
ยีน proPO ทัง้สองชนิดในกุ้ งขาว ซึ่งผลจากการศึกษาวิจยัท าให้ทราบว่ามียีน LvproPO2 ท าหน้าที่เก่ียวข้องกบัการ
เกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว 

ในปัจจุบนัได้มีการน าสารในกลุม่ซลัไฟต์มาใช้เพื่อยบัยัง้การเกิดเมลาโนซิสในสตัว์น า้อย่างแพร่หลาย โดย
สารเคมีกลุม่นีจ้ะเข้าไปแทรกแซงการเกิดโพลเีมอไรเซชนัของควิโนน เกิดเป็นผลติภณัฑ์ที่ไมม่ีส ี(Embs and Markakis, 
1965) อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีถ้าใช้เกินปริมาณที่ก าหนดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสขุภาพของผู้บริโภคได้ 
งานวิจยันีพ้บวา่การยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO2 ด้วยเทคนิค RNAi ให้ผลในการยบัยัง้การเกิดเมลาโนซิสที่
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมผลบวกที่ยบัยัง้ด้วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซลัไฟต์ ดงันัน้ การใช้เทคนิคอาร์เอ็นเอ
อินเตอร์เฟียเรนซ์ยบัยัง้การท างานของเอนไซม์โพรฟีนอลออกซิเดสโดยตรงยงัอาจเป็นทางเลอืกใหมท่ี่มีประสทิธิภาพสงู
ในการยบัยัง้กระบวนการเกิดเมลาโนซิสเพื่อยืดอายกุารเก็บรักษาผลผลติกุ้งตอ่ไปได้ 

ตารางที่ 2 แสดงคา่ความตา่งของสีรวม (E*) ของเปลอืกกุ้งหลงัการเก็บแช่เย็นที่อณุหภมูิ 4 ºC เป็น 
    เวลา 10 วนั 

 
E* 

Head Body 
GFP dsRNA 22.3146  1.5219 7.0936  1.5137 
LvproPO1 dsRNA 18.0377  1.9156 5.6427  2.8564 
LvproPO2 dsRNA   7.1938  3.7383 * 4.5253  1.0940 
Sodium metabisulfite   3.1263  0.9768 * 3.0781  1.1530 * 

Note: Statistical significance between means is indicated with an asterisk (* P < 0.05). 
 

บทสรุป 
งานวิจยันีมุ้ง่เน้นศกึษาหน้าที่ของยีนโพรฟีนอลออกซิเดสตอ่การเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวแปซิฟิค ด้วยเทคนิค 

RNAi โดยได้ยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 และตรวจสอบความเก่ียวข้องของยีนต่อระบบ
โพรฟีนอลออกซิเดสโดยติดตามผลจากระดับกิจกรรมของเอนไซม์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลงัจากการยับยัง้การ
แสดงออกของยีน ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าทัง้ยีน LvproPO1 และ LvproPO2 เป็นยีนที่ท าหน้าที่ในระบบ 
โพรฟีนอลออกซิเดสของกุ้งขาวแปซิฟิค และเมื่อทดสอบความเก่ียวข้องของยีนต่อการเกิดเมลาโนซิสในกุ้ งโดยน ากุ้ งที่
ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยีน proPO ไปเก็บแช่เย็นนาน 10 วนัแล้วติดตามผลด้วยเคร่ืองวดัส ีผลการทดลองพบวา่กุ้ ง
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ที่ถกูยบัยัง้การแสดงออกของยนี LvproPO2 มีการเกิดเมลาโนซิสต ่ากวา่กุ้งในกลุม่ควบคมุที่ฉีดด้วย GFP dsRNA 3.87 
เท่า และไม่แตกต่างจากควบคุมผลบวกที่ถูกยบัยัง้เมลาโนซิสด้วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ผลจากการ
ศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า LvproPO2 เป็นยีนที่ท าหน้านีใ้นกระบวนการเกิดเมลาโนซิสในกุ้ งขาวแปซิฟิค อีกทัง้การ
ยบัยัง้การแสดงออกของยีน LvproPO2 ยงัสามารถใช้เป็นทางเลอืกเพื่อยืดอายกุารเก็บรักษากุ้งโดยการแช่เย็นตอ่ไปได้ 
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การคัดเลือกเปลือกปูเหลือทิง้เพ่ือใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด 
Screening of crab shells wasted for using as biosorbents 

of malachite green and congo red  
 

พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์*, อมัไพวรรณ รวมก่ิงแก้ว, ชลประพฒัน์ ผลมะขาม และ จินตนา สและน้อย 
Puntip Wisespongpand*, Amphaiwan Ruamkingkaew, Chonpraphat Phonmakham and Jintana Salaenoi 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บทคดัย่อ 
 การท าประมงอวนจมปจูะมีปทูี่เหลือทิง้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ จ านวนมาก รวมทัง้เปลือกปมู้าที่เหลือทิง้
จากอตุสาหกรรม การศึกษานีจ้ึงได้น าสว่นกระดองของปทูี่เหลือทิง้มาพฒันาเป็นตวัดดูซบัสีย้อม โดยน าปเูหลือทิง้ 5 
ชนิด ได้แก่ ปูเป้เล็ก (Dorippoides facchino) ปูหนุมานลาย (Matuta planipes) ปกู้านตายาว (Podophthalmus 
vigil) ปูดาว (Portunus saguinolentus) และปูม้า (Portunus pelagicus) มาเตรียมเป็นตวัดูดซบัทางชีวภาพ 3 
รูปแบบ คือ เปลือกป ูเปลือกปูแช่กรดด่างและถ่านกัมมนัต์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซบัสีย้อม 2 ชนิด คือ 
มาลาไคท์กรีน และคองโกเรด พบว่าตวัดูดซบัรูปแบบเปลือกปจูากปกู้านตายาวดูดซบัสีย้อมมาลาไคท์กรีนได้ดีที่สดุ 
โดยมีปริมาณการดูดซบัสีย้อม 8.273±0.002 mg/g และร้อยละการก าจัดสีย้อม 99.28±0.02 ในขณะที่ตวัดูดซบั
รูปแบบถ่านกัมมันต์จากปูก้านตายาวดูดซับสีย้อมคองโกเรดได้ดีที่สุด โดยมีปริมาณการดูดซับสีย้อมเท่ากับ 
16.549±0.018 mg/g และร้อยละการก าจดัสย้ีอม 99.30±0.11 และยงัพบวา่ชนิดปแูละรูปแบบตวัดดูซบัที่แตกต่างกนั
มีผลตอ่การดดูซบัสย้ีอมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) และเปลอืกจากปมูีประสทิธิภาพในการดดูซบั
สย้ีอมคองโกเรดมากกวา่มาลาไคท์กรีน การศึกษานีเ้ป็นการเพิ่มมลูค่าให้กบัเปลือกปทูี่เป็นวสัดเุหลือทิง้ และชีใ้ห้เห็น
วา่เปลอืกปมูีศกัยภาพในการเป็นตวัดดูซบัทางชีวภาพท่ีมีประสทิธิภาพ ราคาถกู และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
 

ค าส าคัญ : อวนจมป,ู ตวัดดูซบัทางชีวภาพ, สย้ีอม 
 

Abstract 
 The large amounts of crabs wasted were derived by bottom gill net fisheries and from Portunus pelagicus 
used for industrial purposes. This study was aimed to use the carapace of crabs shell wasted as biosorbents of 
dye. The crabs shell wasted from 5 crab species including Dorippoides facchino, Matuta planipes, 
Podophthalmus vigil, Portunus saguinolentus and Portunus pelagicus were prepared in three forms of biosorbents; 
crab-shell, crab-shell treated with acid-base and activated carbon. Then these biosorbents were used to adsorb 
malachitegreenan congo red dyes. The results revealed that crab-shell form from P.vigil showed the highest 
amount of adsorbed malachite green dye at 8.273±0.002 mg/g and percentage of removal efficiency a 
99.28±0.02. The activated carbon form from P. vigil showed the highest amount of adsorbed congo red at 
16.549±0.018mg/g and percentage of removal efficiency at 99.30±0.11. The species of crabs and biosorbents 
forms showed significantly difference amount of adsorbed dyes. (p<0.05). The shell from waste crabs were 
adsorbed congo red better than malachite green. This study were applied the wasted crabs as value-added 
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products and indicated that crab shell from wasted crabs had a potential as high-efficiency, low-cost and friendly-
environment biosorbents. 
 

Keywords : Crab shell, Bottom gill net, Biosorbent, Dye 
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บทน า 

 อวนจมปูเป็นเคร่ืองมือประมงที่วางอวนไว้ที่ผิวหน้าท้องทะเลแล้วปล่อยทิง้ไว้ให้สัตว์น า้มาติด โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อจบัปมู้า (สมพร บญุเกิด, 2532) แตพ่บวา่มีปจู านวนมากที่ติดมากบัอวนจมป ูสว่นใหญ่จะเป็นปู
ที่ไมเ่ป็นท่ีนิยมน าไปบริโภค เป็นปทูี่ถกูทิง้โดยไมใ่ช้ประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งปริมาณปกูลุม่ที่เหลือทิง้อาจมีความหลาก
ชนิดถึงร้อยละ 81.93 ของจ านวนชนิดปทูัง้หมดที่ได้จากอวนจมป ู(พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์ และคณะ, 2556) และยงั
มีปริมาณสูงถึง 35 % ของปริมาณสตัว์น า้ที่จับได้ทัง้หมด (วุฒิชัย วังคะฮาต และคณะ,  2550) นอกจากนัน้ใน
อุตสาหกรรมปูม้ากระป๋องรวมทัง้การแกะเนือ้ปูม้าส่งขายจะมีเปลือกปูม้าเหลือทิง้เป็นจ านวนมาก  ดงันัน้จึงควรมี
การศกึษาเพื่อพฒันาน าปเูหลอืทิง้เหลา่นีม้าเพิ่มมลูคา่โดยการพฒันาไปใช้ประโยชน์ให้มากขึน้ 
 ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่มีการใช้สีย้อม (dyes) เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง  
ผลติกระดาษ เคร่ืองส าอาง อาหาร เป็นต้น ซึง่ปัญหาที่ส าคญัที่มาจากโรงงานอตุสาหกรรมที่ใช้สีย้อม คือ สีที่ถกูปลอ่ย
ออกมาในน า้ทิง้ที่ไปขดัขวางการส่งผ่านของแสง ท าให้กระบวนการสงัเคราะห์แสงลดลง ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศโดยตรง และท าลายทศันียภาพด้วย สีย้อมที่เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ก็ส่งผลต่อการลดลงของออกซิเจน 
และที่ส าคัญสารประกอบที่อยู่ในสีย้อมส่วนใหญ่เป็นสารที่เป็นพิษ มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน า้ ท าให้เกิดการ  
ระคายเคือง และเป็นสารก่อมะเร็ง (กณัฑรีย์ ศรีพงศ์พนัธุ์, 2547; รวินิภา ศรีมลู, 2559) สย้ีอมชนิดหนึง่ที่นิยมใช้ในการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ คือ มาลาไคท์กรีน (malachite green) เป็นสีย้อมที่มีความเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อสาหร่าย พืชน า้ 
และสตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงัในน า้จืดและทะเล ท าให้การพฒันาของตวัอ่อนผิดปกติ เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม 
และท าให้เกิดเนือ้งอกในสตัว์น า้ทดลอง นอกจากนัน้หากมนุษย์บริโภคสตัว์น า้ที่มีสารตกค้างของมาลาไคท์กรีนก็มี
ความเสีย่งที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง (ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน, 2561) และสีย้อมอีกชนิดหนึ่ง คือ คองโกเรด 
(congo red) เป็นสีย้อมชนิดแรกที่ถกูสงัเคราะห์ขึน้มา มีการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท จึงพบได้
ทั่วไปในน า้ทิง้ คองโกเรดมีความทนทานต่อการย่อยสลายทางชีวภาพรวมถึงเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วย  
(Purkait et al., 2007) 
 สย้ีอมสว่นใหญ่ละลายน า้ได้ดีแต่ย่อยสลายยาก เนื่องจากทนทานต่อแสงและความเป็นกรดด่าง ท าให้ยาก
ต่อการบ าบดั มีการใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบในการบ าบดัน า้ทิง้จากสีย้อม ซึ่งวิธีการใช้ตวัดดูซบัทางชีวภาพ 
(biosorbent) เป็นหนึง่ในเทคโนโลยีทางชีวภาพท่ีได้รับการยอมรับวา่ดีที่สดุเนื่องจากเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ไมเ่ป็นพิษ
ต่อสิ่งมีชีวิต และยังเป็นเทคนิคที่มีราคาถูก หาได้ง่าย และหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ได้ (เดชา ฉัตรศิริเวช, 2552; 
พรสวรรค์ อศัวแสงรัตน์ และ วีระวฒัน์ คลอวฒุิมนัตร์, 2553 ; รวินิภา ศรีมลู, 2559; Srinivasan and Viraraghavan, 
2010) มีรายงานการศกึษาการใช้วสัดทุางธรรมชาติมาเป็นตวัดดูซบัทางชีวภาพหลากหลายชนิด ซึ่งเปลือกปเูป็นวสัดุ
ทางธรรมชาติที่มีผิวที่หยาบ มีรูพรุนขนาดใหญ่ และจ านวนรูพรุนตอ่หนึง่หนว่ย พืน้ท่ีน้อยเมื่อเทียบกบัตวัดดูซบัที่มีขาย
ทัว่ไป จึงเหมาะที่จะพฒันาไปเป็นตวัดูดซบัทางชีวภาพ (Sye et al., 2008) ทัง้นีม้ีรายงานการศึกษาที่ชีใ้ห้เห็นว่า 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710001209#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710001209#!
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เปลือกปสูามารถน าไปใช้เป็นตวัดดูซบัทางชีวภาพ เช่น ดูดซบัโลหะหนกั (สิริช่ืน ตะนุสะ, 2543 ; Pradhan et al., 
2005; Vijayaraghavan et al., 2011) และที่น่าสนใจ คือ การใช้เปลือกปดููดซบัสีย้อม เช่น ดูดซบัสีย้อมจากน า้ทิง้
โรงงานอุตสาหกรรม (Sye et al., 2008; Gao et al., 2016) ดูดซบัสีย้อมเมทธิลีนบลู (อรดี ฤทธิชัย และ 
ศศิธร มัน่เจริญ, 2557) และดดูซบัสย้ีอมคองโกเรด (Rao and Rao, 2016; Dai et al., 2017)  
 การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาศกัยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปทูี่ได้จากอวนจมปู
บริเวณ จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปูที่เหลือทิง้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในรูปของตวัดูดซบัทาง
ชีวภาพ โดยท าการคดัเลือกเปลือกปชูนิดต่าง ๆ ที่เหลือทิง้มาเตรียมเป็นตวัดูดซบัในรูปแบบที่แตกต่างกัน จากนัน้ท าการ
ทดสอบการดดูซบัสย้ีอมที่เป็นพิษสงู 2 ชนิด คือ มาลาไคท์กรีนและคองโกเรด ซึง่จะเป็นการพฒันาการใช้ประโยชน์จากเศษปทูี่
เหลือทิง้มาพฒันาเป็นตวัดูดซบัทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพฒันาการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของป ู
 

วิธีการ 

 1. การเก็บตวัอยา่งป ู
 ปูที่ใ ช้ในการศึกษานีแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปูที่ถูกทิง้ที่มีปริมาณมากจากอวนจมปู จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งมี 4 ชนิด คือ ปเูป้เล็ก (Dorippoides facchino) ปหูนมุานลาย (Matuta planipes)) ปกู้านตายาว 
(Podophthalmus vigil) และปดูาว (Portunus saguinolentus) และเปลือกปูที่เหลือทิง้จากอุตสาหกรรมและการ 
แกะเนือ้ขายก็คือ ปมู้า (Portunus pelagicus) เก็บมาตวัอยา่งละ 3-5 กก. 

2. การเตรียมเปลอืกปทูี่ใช้ในการทดสอบในรูปแบบตา่ง ๆ   
2.1 เปลอืกป ู

  น าตวัอยา่งปแูตล่ะชนดิมาแกะเอาเฉพาะสว่นกระดอง โดยล้างและน าเนือ้ที่ตดิอยูอ่อกมาให้หมด 
จากนัน้น าเข้าเตาอบท่ี 100˚C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จนเปลอืกปแูห้งสนิท แล้วน ามาบดด้วยเคร่ืองบดที่มีความเร็วรอบสงู 
จากนัน้น ามาคดัแยกขนาดด้วยตะแกรงให้ได้ขนาด 63 ไมครอน น าไปอบที่อณุหภมูิ 105°C เป็นเวลาอีก 1 ชัว่โมง เพื่อ
ไลค่วามชืน้ให้ออกไปให้หมด เก็บตวัอยา่งที่อบแล้วไว้ใน desiccator (ภาพท่ี 1) 

2.2 เปลอืกปแูชก่รด-ดา่ง (Rao and Rao, 2016) 
  ชัง่เปลอืกปทูี่ได้จากข้อ 2.1 มา 10 กรัม น าไปแชใ่นกรดไฮโดรคลอริค 1 N เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จนฟองหมด 
แล้วน าไปล้างด้วยน า้จนกระทัง่ pH เป็นกลาง จากนัน้น าไปแช่ตอ่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 N อีก 1 ชัว่โมง 
แล้วล้างด้วยน า้จน pH เป็นกลาง แล้วจึงน าไปอบให้แห้งที่อณุหภมูิ 100°C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เก็บตวัอยา่งที่อบแล้วไว้
ใน desiccator 

       2.3 ถ่ามกมัมนัต์ (Activated carbon) (อรดี ฤทธิชยั และ ศศิธร มัน่เจริญ, 2557) 
  ชัง่เปลอืกปบูดละเอียดที่ได้จากข้อ 2.1 มา 5 กรัมใสใ่น crucible แล้วน าไปเผาที่ 400oC เป็นเวลา 
90 นาที จะได้ถ่านคาร์บอน แล้วน าไปผสมกบัซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) ในอตัราสว่น 1:2 (w/w) อบให้แห้งที่ 60 

oC จากนัน้
น าไปเข้าเตาเผาที่ 650 oC เป็นเวลา 120 นาที จะได้ถ่านกมัมนัต์จากเปลอืกป ู 

3. การเตรียมกราฟมาตรฐานมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานของมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด ให้ได้ความเข้มข้น 1, 2, 4, 8 และ 16 
มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตรส าหรับมาลาไคท์กรีน และ 490  
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นาโนเมตรส าหรับคองโกเรด ส ร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตร ฐาน 
มาลาไคท์กรีนหรือคองโกเรดกบัคา่การดดูกลนืแสง 

4. วิธีการทดสอบการดดูซบัมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด 
 เตรียมสารละลายมาลาไคท์กรีนความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารละลายคองโกเรด  
ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ได้มาจากการทดสอบเบือ้งต้นว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ตวง
ใสฟ่ลาสก์ ๆ ละ 25 มิลลลิติร จากนัน้ชัง่ตวัอยา่งเปลอืกปทูัง้ 3 รูปแบบท่ีเตรียมไว้ในข้อ 2 มาตวัอยา่งละ 0.3 กรัม ใสล่ง
ในแตล่ะฟลาสก์ และฟลาสก์ที่ใสเ่ฉพาะสย้ีอมเป็นตวัควบคมุการทดสอบ ท าการทดสอบ 3 ซ า้ น าฟลาสก์ที่เตรียมไว้ไป
วางบนเคร่ืองเขย่าที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 150 นาที จากนัน้ดูดส่วนที่เป็นสารละลายใส่หลอด 
centrifuge น าไปเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที แล้วดูดส่วนที่ใสไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 
ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตรส าหรับการทดสอบมาลาไคท์กรีน และ 490 นาโนเมตรส าหรับคองโกเรด และหาค่า
ความเข้มข้นโดยการเปรียบเทียบจากกราฟมาตรฐานในข้อ 3 
 5. การวเิคราะห์คา่การดดูซบั 
  5.1 ปริมาณการดดูซบั (qe: mg/g)  ค านวณจากสตูร (1) 
  (1) qe = (C0 - Ce) V 
           W 
  โดย C0 และ Ce คือ ความเข้มข้นของสย้ีอม (mg/L) ท่ีจดุเร่ิมต้นและที่จดุสมดลุ 
        V คือ ปริมาตรของสย้ีอม (L), W คือ น า้หนกัของตวัดดูซบั (g) 
  5.2 ร้อยละของการก าจดัสย้ีอม (%R) ค านวณจากสตูร (2) 
   (2) %R = C0 – Ct x 100               
             Ct 
  โดย C0 และ Ct คือ ความเข้มข้นของสย้ีอม (mg/L)ที่จดุเร่ิมต้นและที่เวลาหนึง่ๆ 

6. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ทดสอบคา่ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยของปริมาณการดดูซบัและร้อยละการก าจดัสีของเปลือกป ู5 ชนิด

และรูปแบบตา่ง ๆ 3 รูปแบบ โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วยวิธี ANOVA ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากนัน้
เปรียบเทียบหาคา่ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ระหวา่งคูโ่ดยการเปรียบเทียบพหคุณูด้วยวิธี Tukey Post-Hoc test  
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น ากระดองของปมูาอบแห้ง บดให้ละเอียด 

 

 
ร่อนผา่นตะแกรงให้ได้ขนาด 63 ไมครอน ตวัดดูซบัจากปชูนิดตา่ง ๆ 

  การทดสอบการดดูซบัมาลาไคท์กรีน การทดสอบการดดูซบัคองโกเรด 
      

สย้ีอมมาลาไคท์กรีนก่อนและหลงัเหวีย่ง สย้ีอมคองโกเรดก่อนและหลงัเหวี่ยง 
    

สย้ีอมมาลาไคท์กรีนท่ีจดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุการ
ทดลอง 

สย้ีอมคองโกเรดที่จดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุการทดลอง 
 
ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการทดสอบการใช้เปลอืกปเูป็นตวัดดูซบัสย้ีอมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด 
 

ผลและอภปิราย  
 จากการทดสอบการดดูซบัสีย้อมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด โดยใช้เปลือกจากปแูตกต่างกนั 5 ชนิด และ
รูปแบบของตวัดดูซบั 3 รูปแบบ พบว่าทัง้ชนิดปูและรูปแบบตวัดดูซบัมีผลท าให้ค่าปริมาณการดูดซบัและร้อยละการ
ก าจัดสีย้อมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยชนิดปทูี่มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นตวัดดูซบัทาง
ชีวภาพมากที่สุด คือ ปูก้านตายาว และรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมที่ดีคือ รูปแบบเปลือกปูและ 
ถ่านกมัมนัต์ และยงัพบวา่สย้ีอมคองโกเรดถกูดดูซบัด้วยเปลอืกปชูนิดและรูปแบบตา่ง ๆ ได้ดีกวา่สย้ีอมมาลาไคท์กรีน 

ในการทดสอบการดดูซบัสย้ีอมมาลาไคท์กรีน พบวา่รูปแบบเปลอืกปจูากปกู้านตายาวมีประสิทธิภาพในการ
ดดูซบัสงูสดุ โดยมีปริมาณการดดูซบัสย้ีอมมาลาไคท์กรีน 8.273±0.002 mg/g (ภาพท่ี 2)  และยงัพบวา่รูปแบบของตวั
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ดูดซับทัง้ 3 รูปแบบมีค่าปริมาณการดูดซับสีย้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยรูปแบบเปลือกปูมี
ประสทิธิภาพในการดดูซบัดีที่สดุ และรูปแบบถ่านกมัมนัต์มีประสทิธิภาพต ่าสดุ 
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการดดูซบัสย้ีอมจากคา่ร้อยละของการก าจดัสใีนเวลา 150 นาที พบว่าเปลือก
ปกู้านตายาวมีร้อยละการก าจดัสย้ีอมมาลาไคท์กรีนสงูสดุคือ 99.28±0.02 และรูปแบบตวัดดูซบัที่แตกต่างกนัมีผลท า
ให้ร้อยละการก าจัดสีย้อมมาลาไคท์กรีนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยรูปแบบเปลือกปูเป็น
รูปแบบท่ีก าจดัสย้ีอมมาลาไคท์กรีนได้ดี รองลงมาคือรูปแบบเปลือกปแูช่กรด-ด่าง ซึ่งเปลือกปแูช่กรด-ด่างจากเปลือก 
ปเูป้เลก็ มีร้อยละการก าจดัสย้ีอมสงูเทา่กบั 98.63±0.09 (ตารางที่ 1) 

เปลอืกของปสูามารถดดูซบัสย้ีอมคองโกเรดได้ดีกวา่สย้ีอมมาลาไคท์กรีน โดยผลการทดสอบพบว่าตวัดดูซบั
รูปแบบถ่านกัมมันต์จากปูก้านตายาวมีประสิทธิภาพในการดูดซบัสีย้อมคองโกเรดสงูสดุ โดยมีปริมาณการดูดซับ
เทา่กบั 16.549±0.018 mg/g และอีกสองรูปแบบคือเปลือกปแูละเปลือกปแูช่กรดด่างของปกู้านตายาวก็ดดูซบัสีย้อม
ได้สงู โดยมีปริมาณการดดูซบัสย้ีอมคองโกเรดเทา่กบั 16.488±0.016 และ 16.447±0.012 mg/g ตามล าดบั แสดงให้
เห็นวา่ปกู้านตายาวเป็นชนิดของปทูี่ควรได้รับการคดัเลอืกไปพฒันาไปใช้ประโยชน์มากที่สดุ โดยเฉพาะรูปแบบเปลือก
ปูที่สามารถเตรียมได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีใดๆ นอกจากนัน้ยังพบว่ารูปแบบเปลือกปูและเปลือกปูแช่  
กรด-ด่างของปูชนิดต่างๆ มีความสามารถในการดูดซบัสีย้อมคองโกเรดไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่
แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัรูปแบบถ่านกมัมนัต์ (ภาพที่ 3) ซึ่งรูปแบบนีม้ีเพียงจากปกู้านตายาวเท่านัน้ที่มี
คา่สงูสดุ สว่นถ่านกมัมนัต์ที่มาจากปชูนิดอื่น ๆ มีคา่ปริมาณการดดูซบัต ่า 

เมื่อพิจารณาจากร้อยละการก าจัดสีคองโกเรด พบว่ารูปแบบตวัดูดซบัที่แตกต่างกันมีผลท าให้การดูดซับ
คองโกเรดแตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถิติ โดยถ่านกมัมนัต์จากเปลอืกปกู้านตายาวมีร้อยละการก าจดัสสีงูสดุคือ 
99.30 ±0.11 (ตารางที่ 1) ทัง้นีก้ารดดูซบัสีย้อมคองโกเรดด้วยเปลือกปูมีในรายงานการศึกษาของ Rao and Rao 
(2016) ซึ่งมีการน าเปลือกปูที่แช่กรด-ด่างมาใช้ในการดูดซบัสีคองโกเรดเช่นเดียวกบัการศึกษานี ้ก็พบว่าเปลือกปูมี
ประสิทธิภาพในการดูดซบัสีย้อมได้สงูถึง 90-100% คล้ายคลึงกับการศึกษานี ้แต่อย่างไรก็ตามในรายงานดงักล่าว
ไมไ่ด้ระบชุนิดของปทูี่น ามาใช้ในการศึกษาแต่อย่างใด และมีรายงานการศึกษาที่มีการใช้ถ่านกมัมนัต์จากเปลือกปทูี่
กระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์เหมือนกับการศึกษานี ้และพบว่าสามารถดดูซบัสีย้อมเมทธิลีนบลไูด้มีประสิทธิภาพ โดยมี  
ร้อยละของการดดูซบั 92.68 เมื่อใช้ปริมาณเปลือกป ู32 g/L ที่ pH 5.0 เป็นเวลา 150 นาที คล้ายคลงึกบัการศึกษานี ้
(อรดี ฤทธิชยั และ ศศิธร มัน่เจริญ, 2557) แสดงว่าเปลือกปมูีประสิทธิภาพในการดดูซบัสีย้อมแต่ละชนิดได้แตกต่าง
กนัไป 

ในการศกึษานีจ้ะพบวา่เปลอืกปแูตล่ะชนิดสามารถดดูซบัสย้ีอมแตล่ะชนิดได้แตกตา่งกนัไป ซึง่ปัจจยัพืน้ฐาน
น่าจะมาจากความแตกต่างกันขององค์ประกอบทางเคมีของเปลือกป ูเปลือกปปูระกอบด้วยสารประกอบหลกั ๆ คือ 
แคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียมคาร์บอเนต โปรตีน และไคติน (Gao et al., 2016) ซึ่งมีรายงานว่าปแูต่ละชนิดและ 
แตล่ะสว่นของตวัปจูะมีปริมาณแร่ธาตหุลกัที่แตกต่างกนั โดยสว่นของกระดองเป็นสว่นที่มีแร่ธาตหุลกัน้อยสดุเพื่อท า
ให้มนัมีน า้หนกัเบา แต่จะมีสารประกอบอื่น ๆ ที่ท าให้เกิดความยืดหยุ่นหลายชนิดเพื่อท าให้กระดองมีความแข็งแรง 
(Chen et al., 2008) ดงันัน้องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกนัในเปลือกปแูต่ละชนิดน่าจะท าให้เปลือกปแูต่ละชนิดมี
ผลตอ่การดดูซบัท่ีแตกตา่งกนั และในการศกึษาของ Rahman et al. (2005) ก็รายงานวา่องค์ประกอบของตวัดดูซบัมี
ผลตอ่การดดูซบั โดยการดดูซบัสย้ีอมมาลาไคท์กรีนเกิดขึน้ได้ดีบนตวัดดูซบัที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบมากกว่าตวั
ดดูซบัท่ีมีซิลาเป็นองค์ประกอบ 
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ในการศกึษานีพ้บว่าถ่านกมัมนัต์จากปกู้านตายาวสามารถดดูซบัสีย้อมคองโกเรดได้ดีที่สดุ ซึ่งมีรายงานว่า
การน าเปลือกปูไปพัฒนาเป็นรูปแบบถ่านกัมมันต์จะท าให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสูง (อรดี ฤทธิชัย และ  
ศศิธร มั่นเจริญ, 2557; Gao et al., 2016) ซึ่งมีรายงานว่าการเตรียมถ่านกัมมนัต์จากเปลือกปูที่กระตุ้นด้วย  
ซิงค์คลอไรด์เหมือนในการศึกษานีจ้ะท าให้ได้ตัวดูดซับที่ขนาดของรูพรุนกว้างขึน้และมีจ านวนรูพรุนมากขึน้ด้วย  
(อรดี ฤทธิชยั และ ศศิธร มัน่เจริญ, 2557) แต่ในการศึกษานีพ้บว่าถ่านกมัมนัต์ที่มีประสิทธิภาพสงูมีเฉพาะที่มาจาก 
ปกู้านตายาวที่ใช้ดดูซบัคองโกเรดเท่านัน้ ในขณะที่ถ่านกมักนัต์ที่ใช้ในการดดูซบัสีย้อมมาลาไคท์กรีนมีประสิทธิภาพ
ต ่ากว่ามาก แสดงว่าประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์น่าจะขึน้อยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น องค์ประกอบของเปลื อกป ู
แตล่ะชนิด ชนิดของสย้ีอมที่ใช้ในการดดูซบั และรูปแบบของวสัดดุดูซบัแตล่ะชนิดที่อาจมีความเฉพาะเจาะจงกบัสย้ีอม
เฉพาะชนิด และในการเตรียมถ่านกมัมนัต์จะต้องเผาภายใต้ความดนัและอณุหภมูิสงู มีการควบคมุปริมาณออกซิเจน
และคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้ได้ถ่านท่ีมรูีพรุนมาก (รวินิภา ศรีมลู, 2559) ซึง่ในการศกึษานีอ้าจจะเตรียมถ่านกมัมนัต์
ที่ยงัมีคุณภาพดีไม่เพียงพอเนื่องจากยังไม่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ทัง้นีจ้ะต้องน า
ตวัอย่างเปลือกปูที่ใช้ในการศึกษานีไ้ปศึกษาลกัษณะรูพรุนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดสอ่งกราด (SEM) ที่
ก าลงัขยาย 5000 เทา่ วา่มีความแตกตา่งกนัหรือไมต่อ่ไป 

จากผลการศึกษายังพบว่าสีย้อมคองโกเรดถูดดูดซับด้วยเปลือกปูได้ดีกว่าสีย้อมมาลาไคท์กรีน ซึ่ง
ความสามารถในการดูดซบัสีย้อมบนตวัดดูซบัขึน้อยู่กบัประจุบนผิวของตวัดูดซบัและประจุของสีย้อมเมื่อละลายน า้ 
(รวินิภา ศรีมูล, 2559) สีย้อมมาลาไคท์กรีนเป็นสีย้อมเบส (basic dye) คือละลายน า้แล้วเป็นประจุบวก ในขณะที่
คองโกเรดเป็นสีย้อมกรด (acid dye) คือ ละลายน า้แล้วเป็นประจุลบ ส่วนเปลือกปูมีหมู่ของสารที่บริเวณผิวหน้า
เปลือกที่ท าหน้าที่ในกระบวนการดดูซบัคือ หมู่ amine, hydroxyl, acyl, sulfate และ carbonate และปฏิกิริยาใน
กระบวนการดูดซบัของคองโกเรดกับหมู่ของสารที่บริเวณผิวหน้าเปลือกเป็นปฏิกิริยาในเฟสที่เป็นน า้ด้วยแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุล จึงอาจท าให้คองโกเรดถูกดูดซบัด้วยเปลือกปูได้ดีกว่า (Rao and Rao, 2016) นอกจากนัน้ใน
การศกึษาของ Santhy and Selvapathy (2006) รายงานว่าขนาดของโมเลกุลสีย้อมมีผลต่อการดดูซบั โดยสีย้อมที่มี
ขนาดใหญ่จ าเป็นต้องใช้พืน้ที่ต่อการดูดซบัต่อโมเลกุลมาก เนื่องจากจ านวนโมเลกุลต่อหน่วยพืน้ที่ตวัดูดซบัจึงมีค่า
ลดลง ซึ่งในการทดสอบนีส้ีย้อมมาลาไคท์กรีนมีน า้หนกัโมเลกุล 364.97 g/mol น้อยกว่าสีย้อมคองโกเรดที่มีน า้หนกั
โมเลกลุ 696.655 g/mol แสดงวา่ปัจจยัที่มีผลตอ่กระบวนการดดูซบันา่จะมีหลากหลายปัจจยัที่มีผลร่วมกนั 

ในกระบวนการดูดซบัจะพบว่าปัจจัยและตวัแปรที่มีผลกระทบต่อการดูดซบัมีมากมาย ได้แก่ ความเข้มข้น
ของสารละลาย ระยะเวลาในการดดูซบั อตัราสว่นของตวัดดูซบัต่อปริมาตรของสารละลายสีย้อม ความเป็นกรดด่าง
ของสารละลาย อณุหภมูิของการดดูซบั ความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย ขนาดของตวัดดูซบั ความเร็วรอบในการ
ป่ันกวน องค์ประกอบของตวัดดูซบั โครงสร้างและขนาดโมเลกลุของสย้ีอม เป็นต้น (เดชา ฉตัรศิริเวช, 2552; พรสวรรค์ 
อศัวแสงรัตน์ และ วีระวฒัน์ คลอวฒุิมนัตร์, 2553; รวินิภา ศรีมลู, 25; Srinivasan and Viraraghavan, 2010) ดงันัน้
ในการศกึษาตอ่ยอดจากการศกึษานี ้จะต้องน าเอาตวัดดูซบัท่ีคดัเลอืกได้มาท าการทดสอบเพื่อหาปัจจยัและตวัแปรที่มี
ผลตอ่การดดูซบั รวมทัง้การศกึษาจลนพลศาสตร์ของการดดูซบั การเลอืกใช้วสัดดุดูซบัควบคูไ่ปกับการศกึษาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการดูดซับ จะช่วยให้การดูดซับเกิดขึน้ได้ดีและช่วยลดปริมาณสีย้อมที่ปล่อยลงสู่แหล่งน า้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการสรุปแนวโน้มในการน าไปประยุกต์กับอุตสาหกรรมว่า
เหมาะสมหรือไม ่
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710001209#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710001209#!
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               ภาพที่ 2 ปริมาณดดูซบัสย้ีอมมาลาไคท์กรีนด้วยตวัดดูซบัท่ีเตรียมจากเปลอืกป ู5 ชนิดและ 3 รูปแบบ 

 

 
              ภาพที่ 3 ปริมาณดดูซบัสย้ีอมคองโกเรดด้วยตวัดดูซบัท่ีเตรียมจากเปลอืกป ู 5 ชนิดและ 3 รูปแบบ
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ตารางที่ 1 ร้อยละการก าจดัสย้ีอม 2 ชนิดเมื่อใช้ตวัดดูซบัท่ีเตรียมจากเปลอืกป ู5 ชนิด 3 รูปแบบ 

ชนิดป ู รูปแบบตัวดูดซับ ร้อยละการก าจัดสีมาลาไคท์กรีน ร้อยละการก าจัดสคีองโกเรด 

ปเูป้เลก็ 
เปลอืกป ู 99.24±0.04a 98.88±0.05 a 

เปลอืกแช่กรด-ดา่ง 98.63±0.09 b 98.92±0.04 a 
ถ่านกมัมนัต์ 94.41±0.24e  77.73±1.71d 

ปหูนมุานลาย 
เปลอืกป ู 99.21±0.04 a 98.10±0.07 a 

เปลอืกแช่กรด-ดา่ง 98.62±0.15 b 98.71±0.11 a 
ถ่านกมัมนัต์ 94.71±0.31 e 80.84±1.67 c 

ปกู้านตายาว 
เปลอืกป ู 99.28±0.02 a 98.93±0.10 a 

เปลอืกแช่กรด-ดา่ง 98.15±0.13c  98.68±0.07 a 
ถ่านกมัมนัต์ 95.89±0.22d 99.30±0.11 a 

ปดูาว  
เปลอืกป ู 99.20±0.05 a 98.72±0.16 a 

เปลอืกแช่กรด-ดา่ง 98.26±0.06 c 98.75±0.07 a 
ถ่านกมัมนัต์ 94.79±0.16 e 73.28±0.10 e 

       ปมู้า 
เปลอืกป ู 99.21±0.05 a 98.78±0.12 a 

เปลอืกแช่กรด-ดา่ง 98.17±0.14 c 98.64±0.09 a 
ถ่านกมัมนัต์ 94.68±0.06 e 93.22±0.81b 

* a, b, c…แสดงความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยเปรียบเทียบภายในแต่ละคอลมัน์ 
 

บทสรุป 
 การคดัเลอืกตวัดดูซบัทางชีวภาพท่ีเตรียมจากเปลอืกปทูี่เหลอืทิง้ที่มีศกัยภาพในการน าไปใช้ดดูซบัสีย้อมที่มี
ประสทิธิภาพท่ีสดุ คือ เปลอืกปกู้านตายาวที่ดดูซบัสีย้อมมาลาไคท์กรีนได้ดีที่สดุ และถ่านกมัมนัต์จากปกู้านตายาวที่
ดดูซบัสย้ีอมคองโกเรดได้ดีที่สดุ โดยพบว่าทัง้ชนิดของปแูละรูปแบบของตวัดดูซบัท าให้ปริมาณการดดูซบัและร้อยละ
การก าจัดสีย้อมแตกต่างกัน และเปลือกปูมีประสิทธิภาพในการดูดซบัสีย้อมคองโกเรดได้ดีกว่ามาลาไคท์กรีน ผล
การศกึษานีแ้สดงให้เห็นศกัยภาพของเปลือกปทูี่เหลือทิง้ในการน ามาใช้ประโยชน์เป็นตวัดดูซบัทางชีวภาพที่เป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อม และเป็นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปใูห้ได้ประโยชน์อยา่งสงูสดุและยัง่ยืน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวจิยันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการวจิยัเร่ืองศกัยภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปู
ที่ได้จากอวนจมป ูจ.ประจวบคีรีขนัธ์  รหสั ป-ย(ด) 184.60  ซึง่ได้รับการสนบัสนนุทนุวิจยัจากสถาบนัวิจยัและพฒันา
แหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 
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TF007P 

การผลิตน า้หมึกผงจากหมึกกล้วย (Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสม 
ของอาหารเพื่อสุขภาพ 

Production of ink powder from squid (Loligo spp.) and  
Its application as ingredient for functional foods 

 

อโนชา สขุสมบรูณ์1,*, กลุยา ลิม้รุ่งเรืองรัตน์1, วิชมณี ยืนยงพทุธกาล1, 
อาภสัรา แสงนาค2, และ ชญานศิ คลอ่งแคลว่1 

Anocha Suksomboon1,*, Kullaya Limroongreungrat1, Wichamanee Yuenyongputtakal1, 
Arpathsra Sangnark2 and Chayanid Klongklaew1 

1ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของวิธีการท าแห้งเพื่อเตรียมน า้หมึกผงจากหมึกกล้วย (Loligo spp.) 
และการประยกุต์ใช้เป็นสว่นผสมของอาหารเพื่อสขุภาพ จากการศกึษาผลของวิธีท าแห้ง ได้แก่ การท าแห้งแบบลมร้อน
แบบถาด การท าแห้งในสภาวะสญุญากาศ และการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พบว่า น า้หมึกผงจากหมึกกล้วยที่ผ่าน
การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง มีความชืน้ต ่าที่สุด (7.17%) และมีปริมาณโปรตีน (64.09 %) สมบัติในการต้าน 
อนมุลูอิสระ (การยบัยัง้อนมุลูอิสระ DPPH 98.89 %) และความสามารถในการละลาย (15.12 กรัม/100 กรัม) สงูที่สดุ 
(p<0.05) โดยมีปริมาณจุลินทรีย์ทัง้หมด น้อยกว่า 1x101 cfu/g และมีปริมาณโคลิฟอร์มทัง้หมด น้อยกว่า 3 MPN/g 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และเมื่อน าน า้หมึกผงจากหมึกกล้วยท าแห้งโดยการแช่เยือกแข็งมาเติม
ลงในผลติภณัฑ์พาสต้าและขนมขบเคีย้วแบบกรอบพองจากข้าวเจ้า พบวา่ ได้ผลติภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพท่ีมีปริมาณ
โปรตีนที่สงู และมีสมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระสงู  
 

ค าส าคัญ : น า้หมกึผง, สารต้านอนมุลูอิสระ, พาสต้า, ขนมขบเคีย้วแบบกรอบพอง, อาหารเพื่อสขุภาพ 
Abstract 

 This research aims were to investigate the optimal drying method for preparing ink powder from 
squid (Loligo spp.) and to utilized squid ink powder as an ingredient in functional foods. Squid ink was 
dried by three different methods including tray drying, vacuum drying and freeze drying. Moisture content 
(7.17%) of freeze dried squid ink was the lowest while protein content (64.09%), antioxidant activity 
(98.89% DPPH inhibition) and water solubility index (15.12 g/100 g) were highest (p<0.05). Total plate 
counts (<1x101cfu/g) and coliform bacteria (< 3 MPN/g) of squid ink powder met Thai community product 
standard requirement. Then, rice pasta and expanded snack products were fortified with the freeze dried 
squid ink powder. It was found that those products contained the highest protein content and antioxidant 
activity. 
Keywords : Squid ink powder, Antioxidant, Pasta, Expanded snack, Functional food  
 
*Corresponding author. E-mail : anocha@go.buu.ac.th 
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บทน า 

 หมึกกล้วย (squid / splendid squid) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Loligo spp. เป็นหมึกที่นิยมน าเนือ้มาบริโภค
มากที่สดุชนิดหนึ่ง โดยการบริโภคเนือ้นัน้จะมีการท าความสะอาดโดยแยกไส้ แกนหมึก ตา ซึ่งรวมถึงถุงน า้หมึกซึ่ง
ภายในบรรจนุ า้หมกึ (squid ink) รวมอยูด้่วยออกไป ในประเทศแถบตะวนัตกมีการน าน า้หมึกมาท าพาสต้าหมึกด าซึ่ง
เป็นผลติภณัฑ์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยเติมน า้หมึกในสว่นผสมแป้งข้าวสาลีเพื่อเป็นสารให้สีและเพิ่มกลิ่นรส
ให้แก่ผลิตภณัฑ์ Choi et al. (2014) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของน า้หมึกซึ่งผ่านการท าให้เข้มข้นจนมีความชืน้
เหลอื 23% พบวา่ประกอบไปด้วย โปรตีน 55.2 % และรงควตัถสุดี า ซึง่ก็คือเมลานิน 30.8 % นอกจากนัน้ยงัมีรายงาน
ว่ า 
น า้หมึกยงัมีสมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านเนือ้งอก สารต้านมะเร็ง และสารต้านแบคทีเรียอีกด้วย 
(Nair et al., 2011; Vate and Benjakul, 2013) แม้ว่าน า้หมึกประกอบด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพ แต่การใช้
ประโยชน์จากน า้หมกึในผลติภณัฑ์อาหารยงัมีน้อย ทัง้นีเ้พื่อให้การน าน า้หมึกมาใช้ประโยชน์ในอาหารมีความสะดวก
ขึน้ ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาการแปรรูปน า้หมกึเป็นน า้หมกึผง โดยใช้กระบวนการท าแห้ง 3 วิธี ได้แก่ การท าแห้งแบบลมร้อน
แบบถาด (tray drying) เนื่องจากเป็นวิธีการท าแห้งที่ง่ายและสะดวก ไม่ซบัซ้อน การท าแห้งในสภาวะสญุญากาศ 
(vacuum drying) ซึง่เป็นวิธีที่ตวัอยา่งสมัผสัอากาศน้อย จึงอาจท าให้สารบางชนิดที่มีคณุค่าทางโภชนาการที่สญูเสีย
ได้ง่ายเมื่อสมัผสักบัอากาศยงัคงอยู ่และการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) ซึง่เป็นการท าแห้งที่อณุหภมูิต ่า
ภายใต้สภาวะสญุญากาศที่สามารถรักษาคุณคา่ทางโภชนาการของอาหารได้ดี 

ปัจจุบันผู้ บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ โดยตลาดอาหาร  
เพื่อสขุภาพได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคทัว่โลกทัง้ในเอเชีย อเมริกาเหนือ ยโุรป ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ (Kaur and Das, 2011) ทัง้นีผ้ลติภณัฑ์ปราศจากกลเูตน (gluten free) ซึ่งเหมาะส าหรับคนที่มีอาการ
ของโรค celiac disease ซึ่งมีอาการแพ้กลเูตนจากข้าวสาลี เป็นผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึน้ โดยแป้งข้าวเจ้าจะถกูน ามาใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภณัฑ์ปราศจากกลเูตนหลายชนิด และจาก
รายงานถึงประโยชน์ของน า้หมึกจึงมีความเป็นไปได้ที่จะน าน า้หมึกมาเป็นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพจาก  
แป้งข้าวเจ้า ซึ่งในงานวิจยันีส้นใจน าน า้หมึกผงไปเติมลงในผลิตภณัฑ์พาสต้า และขนมขบเคีย้วซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่
บริโภคทัว่ไป  

ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีความสนใจในการศกึษาผลของวิธีการท าแห้งน า้หมกึผงจากหมกึกล้วยตอ่สมบตัิทางเคมี
และทางกายภาพของน า้หมึกผงที่เตรียมได้ รวมทัง้ศึกษาผลของการเติมน า้หมึกผงต่อคณุภาพของผลิตภณัฑ์อาหา ร
เพื่อสขุภาพจากแป้งข้าวเจ้า ได้แก่ พาสต้า และขนมขบเคีย้วแบบกรอบพอง 

 

วิธีการ 
การเตรียมน า้หมึกผง น าของเหลือทิง้จากการน าตวัหมึกกล้วยมาบริโภค อนัประกอบด้วยไส้ ถุงน า้หมึก 

เปลอืกแข็ง และสว่นท่ีบริโภคไมไ่ด้ ท่ีได้จากตลาดสดหนองมน จงัหวดัชลบรีุ มาแยกเอาถงุน า้หมึกออกแล้วรีดน า้หมึก
จากถงุน า้หมกึ โดยของเหลือทิง้ประมาณ 5 kg จะได้น า้หมึกสดประมาณ 100 g น าน า้หมึกสดมาท าแห้ง 3 วิธี ได้แก่ 
ได้แก่ การท าแห้งแบบลมร้อนแบบถาด (อุณหภูมิ 70 oC เป็นเวลา 6 ชั่วโมง) การท าแห้งในสภาวะสุญญากาศ 
(อุณหภูมิ 70oC ความดนั 26 cmHg เป็นเวลา 6 ชั่วโมง) และการแบบแช่เยือกแข็ง (อณุหภมูิ -50 oC เป็นเวลา 6 



944 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6  มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

ชัว่โมง) จากนัน้น ามาบดด้วยเคร่ืองบดของแห้ง แล้วร่อนผา่นตะแกรงขนาด 80 เมช และเก็บในถงุอลมูิเนียมฟอยด์ที่ปิด
สนิทที่อณุหภมูิ 10 oC ก่อนน าไปวิเคราะห์ในขัน้ตอ่ไป 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สมบตัิในต้านอนมุลูอิสระ และสมบตัิเชิงหน้าที่ของน า้หมึกผง น าน า้หมึก
ผงที่ได้จากการท าแห้งทัง้ 3 วิธี มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้า 
คาร์โบไฮเดรต (AOAC, 2000) และสมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระ DPPH radical scavenging activity และ Ferric 
reducing antioxidant power (FRAP) ตามวิธีของ Vate and Benjakul (2013) วิเคราะห์ค่าสี (L*, a*, b*) โดยใช้
เคร่ืองวดัค่าสี Hunter LAB รุ่น Miniscan XP plus  ค่าความสามารถในการละลายน า้และความหนาแน่น ปริมาณ
จลุนิทรีย์ทัง้หมดและปริมาณโคลฟิอร์ม (อโนชา สขุสมบรูณ์ และคณะ, 2560)  

พิจารณาเลือกน า้หมึกผงจากวิธีการท าแห้งที่มีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สดุ ร่วมกับมีสมบตัิทาง
กายภาพและสมบตัิเชิงหน้าที่เหมาะสม เพื่อน ามาเติมเป็นสว่นผสมของผลติภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพ ในขัน้ตอ่ไป  

การใช้น า้หมกึผงเป็นสว่นผสมของอาหารเพื่อสขุภาพ  
ผลติพาสต้าจากข้าวเจ้าเสริมน า้หมกึผงจากหมกึกล้วยตามวิธีของ อโนชา สขุสมบรูณ์ และคณะ (2560) ซึง่มี

สว่นผสมได้แก่ แป้งข้าวเจ้า 100 %  น า้หมึกผง 3 % โดยปรับให้สว่นผสมมีความชืน้ 30 % ผลิตพาสต้าโดยใช้เคร่ือง
เอกซ์ทรูเดอร์สกรูเดี่ยวระดบัห้องปฏิบตัิการ น าเส้นพาสต้าที่ได้มาท าให้แห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนท่ีอณุหภมูิ 50 oC  

ผลติขนมขบเคีย้วแบบกรอบพองจากข้าวเจ้าเสริมน า้หมกึผงจากหมกึกล้วยตามวิธีของ ชญานิศ คลอ่งแคลว่ 
และคณะ (2559) ซึง่มีสว่นผสมได้แก่ แป้งข้าวเจ้า 100 % น า้หมกึผง 5 % แล้วปรับให้สว่นผสมมีความชืน้  20 % ผลิต
ขนมขบเคีย้วแบบกรอบพองโดยใช้เคร่ืองเอกซ์ทรูเดอร์สกรูเดี่ยวระดบัห้องปฏิบตัิการ  

น าผลิตภณัฑ์พาสต้าและขนมขบเคีย้วที่ได้ ไปวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมนั เถ้า คาร์โบไฮเดรต 
(AOAC, 2000) และสมบตัิในการต้านอนุมลูอิสระ DPPH radical scavenging activity ตามวิธีของ Vate and 
Benjakul (2013)  

การวางแผนและวิเคราะห์ทางสถิติ ท าการทดลอง 3 ซ า้ การวิเคราะห์คณุภาพต่าง ๆ วางแผนการทดลอง
แบบสุม่อย่างสมบรูณ์ (Completely Randomized Design, CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมลู (Analysis of 
Variance, ANOVA) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test 
 

ผลและอภปิราย  
จากการเตรียมน า้หมึกจากหมึกกล้วยในรูปผง โดยใช้วิธีการท าแห้ง 3 วิธี คือ การท าแห้งแบบลมร้อนแบบ

ถาด ที่อณุหภมูิ 70 oC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง การท าแห้งในสภาวะสญุญากาศ ที่อณุหภมูิ 70 oC ความดนั 26 เซนติเมตร
ปรอท เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ -50 oC เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และน าไปบดให้
ละเอียด ได้น า้หมึกผงที่มีลกัษณะ เป็นผงละเอียดสีด า (ภาพที่ 1) จากการสงัเกตพบว่าน า้หมึกผงที่ผ่านการท าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็งมีลกัษณะเป็นผงที่ฟูและเบากว่าน า้หมึกผงที่ได้จากการท าแห้งอีก 2 วิธี ซึ่งอาจเห็นได้ไม่ชัดเจน 
จากภาพ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวมีความสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นที่ต ่า (ตาราง  3) ฤทธิไกร งามชม (2547) ได้
รายงานวา่การท าแห้งแบบแช่เยือกแขง็ เป็นวิธีท าแห้งในสภาวะสญุญากาศ ท าให้มีการเดือดอยา่งรุนแรงของน า้ในเนือ้
วตัถดุิบ จึงท าให้ผิวสมัผสัด้านนอกของวตัถดุิบมีความเป็นรูพรุนสงู  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน า้หมกึผงจากหมกึกล้วยที่ผา่นท าแห้งทัง้ 3 วิธี (ตารางที่ 1) พบว่า 
น า้หมกึผงที่ผา่นการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีความชืน้ต ่าที่สดุ เนื่องจาก การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นการท าแห้ง
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ภายใต้อณุหภมูิและความดนัต ่า โดยการท าแห้งจะเกิดขึน้ด้วยกนัสองขัน้ตอน ในขัน้แรกจะเปลี่ยนน า้อิสระเป็นผลึก
น า้แข็ง แล้วจึงลดความดนัเพื่อให้ผลกึน า้แข็งระเหิดเป็นไอ จากนัน้จะก าจดัน า้ที่เหลอือยูใ่นโครงสร้างที่จบักนัสารอื่น ๆ 

อยู่ออกไปด้วย จึงสามารถดึงน า้ออกจากตวัอย่างได้มากกว่าการท าแห้งวิธีอื่น (ปัณณธร ภทัรสถาพรกุล , 
2547) แตอ่ยา่งไรก็ตามความชืน้ของน า้หมกึหลงัการท าแห้งทัง้ 3 วิธีมีความชืน้สดุท้ายต ่ากวา่ 9±2% ซึง่มีค่าใกล้เคียง
กบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่มีลกัษณะและองค์ประกอบคล้ายคลึงกบัน า้หมึกผง 
ตวัอย่างเช่น ผงปรุงรสอาหาร ให้มีความชืน้ไม่เกิน 13%โดยน า้หนกั (ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม , 
2547) เป็นต้น 

 

   
 

ภาพที่ 1 น า้หมกึผงจากหมกึกล้วยที่ผา่นการท าแห้งแบบลมร้อน (ก) ท าแห้งในสภาวะสญุญากาศ (ข)  
 และ ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ค) 
 

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน า้หมึกผง พบว่า น า้หมึกผงจากการท าแห้งด้วยวิธีการใช้
เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีปริมาณโปรตีนสงูที่สดุ (p<0.05) ทัง้นีเ้นื่องจากการท าแห้งด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งท า
ให้ได้น า้หมึกผงที่มีปริมาณความชืน้ต ่าที่สดุจึงท าให้สดัส่วนของปริมาณโปรตีนมีมากกว่าน า้หมึกผงที่ได้จากการท า
แห้งด้วยวิธีอื่น (มีความเข้มข้นขึน้) จากผลการวิเคราะห์ปริมาณไขมนัของน า้หมึกผง พบว่าปริมาณไขมนัของน า้หมึก
ผงที่ได้จากการท าแห้งทัง้ 3 วิธีมีคา่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) จากผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้า
จะพบว่าน า้หมึกผงที่ผ่านการท าแห้งด้วยวิธีแช่เยือกแข็งมีปริมาณเถ้าสงูที่สดุ แต่ไม่แตกต่างกับน า้หมึกผงที่ท าแห้ง
แบบสญุญากาศ (p≥0.05) ในขณะที่ปริมาณเถ้าของน า้หมกึที่ท าแห้งแบบสญุญากาศ กบัน า้หมกึที่ท าแห้งด้วยลมร้อน
มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั (p≥0.05) ซึง่น า้หมกึผงที่ผา่นการท าแห้งทัง้ 3 วิธีมีปริมาณเถ้าระหวา่ง 0.04-10.79 % จากงานวิจยั
ของ Smith (2015) ที่ได้รายงานวา่ปริมาณเถ้าในน า้หมกึผง คือสว่นของสารอนินทรีย์หรือแร่ธาตทุี่มีอยู่ในน า้หมึก โดย
มีปริมาณ 10% ของ น า้หนกัฐานแห้ง และในสว่นของปริมาณคาร์โบไฮเดรตของน า้หมึกผงจากการท าแห้งทัง้ 3 วิธี 
พบวา่ น า้หมกึที่ท าแห้งด้วยการท าแห้งแบบลมร้อนมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสงูที่สดุ เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนต ่าที่สดุ 
(คาร์โบไฮเดรต% = 100 – โปรตีน% –ไขมนั%-เถ้า%) รองลงมาเป็นน า้หมกึที่ท าแห้งด้วยสญุญากาศ และท าแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 

(ก) ลมร้อน (ข) สญุญากาศ (ค) แช่เยือกแขง็ 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของน า้หมกึผงจากหมกึกล้วยที่ผา่นการท าแห้ง 3 วิธี 

วิธีท าแห้ง  
ความชืน้ 

(%) 
โปรตีน 
(%)* 

ไขมัน 
(%)* ns 

เถ้า 
(%)*ns 

คาร์โบไฮเดรต 
 (%)* 

ลมร้อน 9.49±0.36b 62.38±0.05c 0.09±0.00 10.04±0.02 26.22±0.47b 

สญุญากาศ 10.82±0.21a 63.24±0.03b 0.09±0.00 10.45±0.46 27.48±0.07a 

แช่เยือกแข็ง 7.17±0.10c 64.09±0.10a 0.09±0.00 10.79±0.21 25.03±0.30c 
* รายงานโดยเทยีบกบัน า้หนกัฐานแห้ง (dry basis) 
a,b,c ตวัเลขที่มีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัของข้อมลูในแนวตัง้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05)  
ns ตวัเลขที่มีอกัษรก ากบัไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) 
 

จากผลการวิเคราะห์สมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระของน า้หมกึผงที่เตรียมได้ (ตารางที่ 2)  พบว่า น า้หมึกผงที่
เตรียมได้นัน้มีค่าการยบัยัง้อนมุูลอิสระ DPPH เท่ากับ 87.23-98.89 % จากการรายงานของ Vate and Benjakul 
(2013) กลา่วว่าในน า้หมึกมีกรดอะมิโน L-dopa และ dopamine ที่ความเข้มข้น 1.15 และ 0.19 mM ตามล าดบั ซึ่ง
หมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ของกรดอะมิโนสองชนิดนีส้ามารถให้อะตอมของไฮโดรเจนให้แก่อนมุลูอิสระได้ และ จากการ
วิเคราะห์ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านอนมุลูอิสระของน า้หมกึผงที่ท าแห้งทัง้ 3 วิธี พบวา่น า้หมกึผงที่
เตรียมได้นัน้มีคา่ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกเทา่กบั 3081.81-3621.21 µMTE/g sample จากการรายงานของ 
Vate and Benjakul (2013) กลา่วว่าน า้หมึกผงมีความสามารถเป็นตวัรีดิวซ์ โดยให้อิเล็กตรอนให้แก่สารประกอบให้
เกิดความเสถียร และพบว่าน า้หมึกผงที่ผ่านการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งนัน้ มีค่าการยับยัง้อนุมูลอิสระ DPPH 
ความสามารถการท าลายอนมุลูอิสระ DPPH และวิเคราะห์ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านอนมุลูอิสระ
สงูกว่าน า้หมึกผงที่ผ่านการท าแห้งด้วยวิธีอื่นอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) Demarchi et al. (2012) กลา่วว่า
การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งนัน้เป็นการท าแห้งในสภาวะสญุญากาศ และไม่มีการใช้ความร้อน ซึ่งเ ป็นการลดการเกิด
ออกซิเดชนั ดงันัน้จึงเห็นวา่น า้หมกึผงที่ผา่นการท าแห้งโดยวิธีแช่เยือกแข็งจึงยงัสามารถรักษาสมบตัิการเป็นสารต้าน
อนมุลูอิสระได้มากกวา่น า้หมกึผงที่ผา่นการท าแห้งด้วยวิธีอื่น 

 

ตารางที่ 2 สมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระของน า้หมกึผงที่ผา่นท าแห้งทัง้ 3 วิธี 

วิธีท าแห้ง  
Antioxidant activity*  

(%) 
DPPH* 

(µMTE/g sample) 
FRAP* 

(µMTE/g sample) 
ลมร้อน 87.23±1.54b 911.44±40.66c 3081.81±22.88c 

สญุญากาศ 88.49±0.84b 1010.73±22.32b 3357.58±27.27b 
แช่เยือกแข็ง 98.89±0.19a 1323.45±4.98a 3621.21±31.93a 

* DPPH radical scavenging activity (DPPH) และ Ferric reducing antioxidant power (FRAP) รายงานโดยเทียบ
กบัน า้หนกัฐานแห้ง (dry basis) 
a,b,c  ตวัเลขที่มีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัของข้อมลูในแนวตัง้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  
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จากผลการวิเคราะห์ค่าสีของน า้หมึกผง (ตารางที่ 3) พบว่าน า้หมึกผงที่ผ่านการท าแห้งทัง้ 3 วิธี มีค่าความ
สว่าง (L*) แตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีค่า L* ที่ต ่า กล่าวคือตัวอย่างมีความเป็นสีด ามาก  
ความเป็นสีด าของตวัอย่างน า้หมึกผงเกิดมาจากรงควตัถเุมลานิน ซึ่งมีสีด าซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของน า้หมึก (Vate and 
Benjakul, 2013) ในสว่นของคา่ความเป็นสแีดง (a*) มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) ในขณะที่
คา่ความเป็นสเีหลอืง (b*) มีคา่แตกตา่งกนั (p<0.05) และจากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการละลายน า้ พบว่า
น า้หมึกผงที่ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีค่าความสามารถในการละลายสูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับการท าแห้งแบบ
สุญญากาศ โดยน า้หมึกผงที่ผ่านการท าแห้งแบบลมร้อนมีค่าการละลายต ่าที่สุด และจากผลการวิเคราะห์ค่า  
ความหนาแน่นพบว่าน า้หมึกผงที่ผ่านการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งนัน้มีความหนาแน่นต ่าที่สดุ รองลงมาเป็นการท า
แห้งแบบสญุญากาศ และการท าแห้งแบบลมร้อน ตามล าดบั ฤทธิไกร งามชม (2547) ได้รายงานว่าการท าแห้งแบบ 
แช่เยือกแข็ง เป็นกระบวนการท่ีวสัดทุี่ท าแห้งอยูใ่นสภาวะสญุญากาศ มีการเดือดอย่างรุนแรงในเนือ้วสัด ุจึงอาจท าให้
ผิวสมัผสัด้านนอกของวสัดมุีความเป็นรูพรุนสงู จึงอาจสง่ผลให้น า้หมกึผงที่ผา่นกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมี
ความสามารถในการละลายสงูและความหนาแน่นต ่า จากผลการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ พบว่า น า้หมึกผงจาก  
หมึกกล้วยที่ผ่านการท าแห้งทัง้ 3 วิธี นัน้มีปริมาณจุลินทรีย์ทัง้หมด น้อยกว่า 1x101 cfu/g และมีปริมาณโคลิฟอร์ม
ทัง้หมด น้อยกว่า 3 MPN/g ซึ่งปริมาณจุลินทรีย์ทัง้หมดมีค่าไม่เกินมาตรฐานผลิตภณัฑ์เทียบเคียงคือ ผลิตภณัฑ์
อาหารจากสตัว์ที่มีโปรตีนสงูและแปรรูปเป็นผง เช่น ผงปรุงรสอาหาร ที่ก าหนดจ านวนจุลินทรีย์ทัง้หมด ต้องไม่เกิน 
1×104 cfu/g และจ านวนโคลิฟอร์ม ต้องน้อยกว่า 3 MPN/g (มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน, 2547) แสดงให้เห็นถึงน า้
หมกึผงจากหมกึกล้วยมีความปลอดภยัส าหรับการบริโภค  

 

ตารางที่ 3 สมบตัิทางกายภาพของน า้หมกึผงจากหมกึกล้วยที่ผา่นท าแห้งทัง้ 3 วิธี 

วิธีท าแห้ง  L* a* ns b* 
ความสามารถใน
การละลายน า้ 
(g/100g.) 

ความหนาแน่น  
(g/cm3) 

ลมร้อน 15.84±0.06a 0.99±0.03 -1.02±0.09b 11.61±0.24b 0.64±0.02a 
สญุญากาศ 15.48±0.17b 1.06±0.04 -1.14±0.09ab 14.83±0.06a 0.45±0.01b 
แช่เยือกแข็ง 14.80±0.08c 1.05±0.08 -1.21±0.08a 15.12±0.10a 0.43±0.00c 

a,b,c ตวัเลขที่มีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัของข้อมลูในแนวตัง้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05)  
ns ตวัเลขที่มีอกัษรก ากบัไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≥0.05) 
 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ และสมบตัิทางกายภาพ พบว่า  
น า้หมึกผงจากหมึกกล้วยที่ผ่านการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ที่อณุหภูมิ -50 oC เป็นเวลา 6 ชั่วโมง มีสมบตัิทางเคมี 
ได้แก่ ปริมาณโปรตีน สมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระสงูที่สดุ อีกทัง้ยงัมีสมบตัิทางกายภาพที่เหมาะสม เช่น มีสีด า และ
มีค่าการละลายสงูสดุ ดงันัน้จึงเลือกน า้หมึกผงจากการท าแห้งด้วยวิธีการใช้เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งไปใช้เป็น
สว่นผสมในอาหารเพื่อสขุภาพ ซึง่ได้แก่ พาสต้า และขนมขบเคีย้ว ท่ีท าจากแป้งข้าวเจ้าในการทดลองขัน้ตอ่ไป 

จากผลการทดลองจากงานวิจยัก่อนหน้านีข้องคณะผู้วิจยัได้ทดลองผลิตพาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าโดยผสมน า้
หมกึผง 0,1, 3, 5 และ 7% (อโนชา สขุสมบรูณ์ และคณะ, 2560) และขนมขบเคีย้วแบบกรอบพองจากแป้งข้าวเจ้าโดย
ผสมน า้หมกึผง 0, 2.5, 5, 7.5 และ 10% (ชญานิศ คลอ่งแคลว่ และคณะ, 2559) พบว่า พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าผสม
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น า้หมึกผง 3% มีคณุภาพด้านการหงุต้ม (cooking properties) มีความเหนียวและยืดหยุ่นที่วดัจากเคร่ืองวิเคราะห์ 
เนือ้สมัผสัอยู่ในเกณฑ์ดี และได้รับคะแนนการยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัสูงที่สดุ โดยผลิตภณัฑ์มี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 3(ก) จะเห็นได้วา่พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมน า้หมกึ 3 % อบแห้ง มีสีด า เป็นมนัวาวเล็กน้อย โดย
หลงัจากการการน าพาสต้าไปต้มให้สกุ ได้เส้นพาสต้ามีสีด าเป็นมนัวาว ผิวมีความขรุขระเล็กน้อย ดงัภาพที่ 3(ข) จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองผลติภณัฑ์พาสต้าจากข้าวเจ้าเสริมน า้หมกึผง 3 % (ตารางที่ 4) พบวา่ มีปริมาณ
ความชืน้ โปรตีน ไขมนั เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากบั 9.64, 8.35, 0.04, 0.57 และ 91.04% ตามล าดบั และมีค่า
เปอร์เซ็นต์การยับยัง้อนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 35.0 % และผลจากการน าน า้หมึกผงมาเติมลงในส่วนผสมของ
ผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วแบบกรอบพองจากข้าวเจ้าพบวา่ ผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วแบบพองกรอบจากแป้งข้าวเจ้าที่มีน า้
หมกึผงในปริมาณ 5 % มีลกัษณะที่พองตวัดี มีความกรอบมาก (วิเคราะห์ได้จากเคร่ืองวิเคราะห์เนือ้สมัผสั) และได้รับ
คะแนนการยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัสงูที่สดุ โดยผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้วที่เติมน า้หมึกผง 5 % มี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 3(ค) คือผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วมีลกัษณะพองตวั สีด า และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
(ตารางที่ 4) พบว่า มีปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมนั เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 4.44, 8.54, 0.60, 0.06 และ 
90.85 % ตามล าดบั และมีคา่เปอร์เซ็นต์การยบัยัง้อนมุลูอิสระ DPPH เทา่กบั 26.43 %  

จากผลการน าน า้หมกึผงที่ผา่นการท าแห้งด้วยการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งไปใช้เป็นสว่นผสมของผลิตภณัฑ์
พาสต้าและขนมขบเคีย้วแบบกรอบพองจากแป้งข้าว จะท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีรูปลกัษณ์และสีสนัที่แตกต่างจากเดิม 
โดยเฉพาะการมีสดี าซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของน า้หมกึ นอกจากนัน้ผลติภณัฑ์ที่ได้ยงัมีโปรตีน และสมบตัิในการต้านอนมุลู
อิสระท่ีสงู ซึง่แสดงให้เห็นวา่น า้หมึกผง สามารถใช้เป็นสว่นผสมของผลติภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพได้ 

 

(ก) พาสต้าอบแห้ง 

 

(ข) พาสต้าต้มสกุ

 

(ค) ขนมขบเคีย้วแบบกรอบพอง

 

 

ภาพที่ 2 ผลติภณัฑ์อาหารท่ีเติมน า้หมกึผงจากหมกึกล้วย ; พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมน า้หมกึผง 
 จากหมกึกล้วย 3 % อบแห้ง (ก), พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมน า้หมกึผงจากหมกึกล้วย 3%  

ต้มสกุ (ข) และ ขนมขบเคีย้วชนดิ กรอบพองจากข้าวเจ้าเสริมน า้หมกึผงจากหมกึกล้วย5% (ค) 
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีและสมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระของพาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริม 
    น า้หมกึผงจากหมกึกล้วย 3 % และ ขนมขบเคีย้วแบบกรอบพองจากข้าวเจ้าเสริมน า้หมกึ 
    ผงจากหมกึกล้วย 5% 

ผลิตภณัฑ์ 
ความชืน้ 

(%) 
โปรตีน 
(%)* 

ไขมัน 
(%)*  

เถ้า 
(%)* 

คาร์โบไฮเดรต 
 (%)* 

Antioxidant 
activity*  
(%)* 

พาสต้า 9.64±0.15 8.35±0.08 0.04±0.01 0.57±0.00 91.04±0.08 35.0±0.13 

ขนมขบเคีย้ว 4.44±0.32 8.54±0.07 0.06±0.02 0.60±0.09 90.85±0.01 26.43±0.26 
* รายงานโดยเทยีบกบัน า้หนกัฐานแห้ง (dry basis) 
 
บทสรุป  
 การผลติน า้หมกึผงจากหมกึกล้วยที่เหมาะสมคือการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่อณุหภมูิ -50 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เนื่องจากมีปริมาณความชืน้ต ่า และมีปริมาณโปรตีน สมบตัิในการต้านอนุมูลอิสระ และค่าการ
ละลายที่สงูกว่าวิธีอื่น  และเมื่อน าน า้หมึกผงที่ท าแห้งด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง ไปเติมลงในส่วนผสมเพื่อผลิตอาหารเพื่อ
สขุภาพได้แก่ พาสต้าและขนมขบเคีย้วแบบกรอบพองจากแป้งข้าวเจ้า ในปริมาณ 3% และ 5% พบว่า ผลิตภณัฑ์ที่ได้
มีปริมาณโปรตีนและสมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระท่ีสงูขึน้ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงแนวทางการน าน า้หมกึที่เป็น
ของเหลอืทิง้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการน าไปเป็นสว่นผสมของอาหารเพื่อสขุภาพได้ 
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ผลของอุณหภูมิไอน า้ร้อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของปลากะตักอบแห้ง 
Effect of superheated steam temperature on quality of dried anchovy 

 

สริิมา ชินสาร1,*, วิชมณี ยืนยงพทุธกาล1 และ พนารัตน์ สงัข์อินทร์2 
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1ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา   
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 

 

บทคดัย่อ 
 ไอน า้ร้อนยวดยิ่งมีค่าเอนทาลปีสงูจึงถ่ายโอนความร้อนไปยงัวสัดไุด้อย่างรวดเร็ว การอบแห้งด้วยไอน า้ร้อน
ยวดยิ่งจึงสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ภายหลงัการอบแห้งได้ งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
อณุหภมูิไอน า้ร้อนยวดยิ่งตอ่คณุภาพปลากะตกัอบแห้ง โดยอบแห้งปลากะตกัที่อณุหภมูิ 120 130 และ 140oC ความเร็ว
ของไอน า้ร้อนยวดยิ่ง 1.46 m/s คณุภาพทางกายภาพของผลติภณัฑ์ พบว่า อณุหภมูิที่ใช้ในการอบแห้งมีผลต่อค่าความ
เป็นสีเหลือง (13.12-14.63) การหดตวั (71.59-76.10%) และการคืนตวั (76.22-82.48 %) (p≤0.05) แต่ไม่มีผลต่อค่า
ความเป็นสีแดง (1.78-1.81) และค่าความแข็ง (34.58-36.67 นิวตนั) (p>0.05) คณุภาพทางเคมี พบว่า ปริมาณเกลือ 
(1.79-1.80 %) และเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (0.91-1.03 %) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ผลทางจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณ
จุลินทรีย์ทัง้หมด ((5.0– 6.3) x102 cfu/g) เชือ้ราและยีสต์ และ Staphylococcus aureus (<10 cfu/g) แสดงให้เห็นว่า
ผลติภณัฑ์มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการสง่ออกปลากะตกัตากแห้ง 
 

ค าส าคัญ : การอบแห้ง, ไอน า้ร้อนยวดยิ่ง, ผลติภณัฑ์ปลา 
 

Abstract 
Superheated steam has high enthalpy. Thus, it can quickly transfer heat to the material. 

Superheated steam drying is expected to improve the quality of product. This research focused on the 
effect of superheated steam temperature on the quality of dried anchovy. The drying experiment was 
carried out at 120, 130 and 140oC with steam velocity of 1.46 m/s. Physical properties of final products 
showed the effect of superheated steam temperature on yellowness (b*) (13.12-14.63) shrinkage value 
(71.59-76.10 %) and rehydrated value (76.22-82.48 %) (p≤0.05); however, redness (a*) (1.78-1.81) and 
hardness value (34.58-36.67 newton) were not significant difference (p>0.05). Chemical properties, which 
were salt content (1.79-1.80 %) and acid insoluble ash (0.91-1.03 %), were not significant difference 
(p>0.05). Microbiological properties result including total plate count ((5.0– 6.3) x102 cfu/g), yeast and 
molds and S. aureus count (<10 cfu/g) indicated that the quality of dried product was on the standard of 
export dried anchovy.  

 

Keywords : Drying, Superheated steam, Fish product 
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บทน า 
 ปลากะตกัหรือปลาไส้ตนัเป็นปลาที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ การผลิตปลากะตกัตากแห้งในประเทศไทย
พบได้ทัว่ไปตามจงัหวดัชายทะเลทัง้ฝ่ังอา่วไทยและฝ่ังอนัดามนั ซึง่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศ 
จากการส ารวจของบริษัท ทีทีไอเอส จ ากัด (2540) ได้ศึกษาการผลิตปลากะตกัตากแห้งในประเทศไทย โดยท าการ
ส ารวจอตุสาหกรรมการผลติปลากะตกัตากแห้งในจงัหวดัต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า การผลิตปลากะตกัตากแห้งขาด
หลกัเกณฑ์ในการควบคมุการผลติ ท าให้มีปัญหาในเร่ืองความสม ่าเสมอของคณุภาพ จากปัญหาดงักลา่วงานวิจยันีจ้ึง
สนใจศกึษาวิธีการอบแห้งปลากะตกัให้ได้คณุภาพตามที่ตลาดต้องการ โดยการพฒันากระบวนการผลิตให้ได้คณุภาพ
ด้วยการใช้เคร่ืองอบแห้งที่มีประสทิธิภาพ สามารถอบปลากะตกัสดโดยไม่ต้องตากแดดก่อน จะท าให้สามารถลดการ
ใช้แรงงานคนและลดโอกาสการปนเปือ้นจากฝุ่ นละอองได้  
 การอบแห้ง เป็นวิธีการลดปริมาณความชืน้ในอาหารลงจนถึงระดบัที่สามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ได้ (วิไล รังสาดทอง, 2543). การอบแห้งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การอบแห้งโดยวิธีธรรมชาติ (sun 
drying) แบบระเหิด (freeze drying) การใช้ลมร้อน (hot air drying) การใช้ป๊ัมความร้อน (heat pump drying) และ
อีกวิธีการหนึง่คือ การอบแห้งโดยใช้ไอน า้ร้อนยวดยิ่ง (superheated steam drying)  

ไอน า้ร้อนยวดยิ่ง คือไอน า้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดันที่ก าหนด ฉัตรชัย นิมมล (2548)  
กล่าวว่า ส าหรับการอบแห้งโดยไอน า้ร้อนยวดยิ่ง ซึ่งมีไอน า้เป็นส่วนประกอบอย่างเดียว สามารถแบ่งช่วงเวลาการ
อบแห้งได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเพิ่มอณุหภมูิวสัด ุ(heat up period) เกิดขึน้ในช่วงแรกของการอบแห้ง อณุหภมูิของวสัดุ
จะสงูขึน้จนถึงจุดเดือดของน า้ในวสัด ุซึ่งจะเป็นช่วงการใช้ปริมาณความร้อนสงู จากนัน้จะเข้าสูช่่วงอตัราการอบแห้ง
คงที่ (constant rate drying period) ซึ่งความร้อนจะถ่ายเทไปยงัผิวของวสัดโุดยการน าความร้อนจากชัน้ฟิล์มของ  
ไอน า้ไปยงัวสัด ุโดยมีผลตา่งของอณุหภมูิระหวา่งไอน า้ร้อนยวดยิ่งและผิววสัดเุป็นแรงขบัเคลือ่น และเนื่องจากโดยรอบ
วสัดปุระกอบไปด้วยไอน า้ ดงันัน้การถ่ายเทความชืน้จึงไม่ได้เกิดจากกลไกการแพร่ (diffusional mass transfer) แต่
เกิดจากกลไกการพามวลของไอน า้ ซึง่เกิดจากความแตกตา่งระหวา่งความดนัไอของไอน า้ร้อนยวดยิ่งกบัความดนัไอที่
ผิวของวสัด ุเป็นแรงขบัเคลือ่น อณุหภมูิของวสัดจุะคงที่ท่ีจดุเดือดของน า้ที่ความดนัในระบบ ตลอดจนกระทัง่ความชืน้
ลดลงจนถึงความชืน้วิกฤต ในช่วงสดุท้ายเป็นช่วงอตัราการอบแห้งลดลง ( falling rate drying period) ความชืน้ของ
วสัดมุีคา่ต ่ากวา่ความชืน้วกิฤต การถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลไมไ่ด้เกิดขึน้เฉพาะที่ผิวของวสัดเุทา่นัน้ แตเ่กิด
การถ่ายเทในเนือ้วสัดดุ้วย การเคลือ่นท่ีของน า้จากภายในวสัดมุายงัผิวช้ากวา่การพาความชืน้จากผิววสัดไุปยงัอากาศ 
ท าให้อตัราการอบแห้งลดลง อตัราการระเหยของน า้จะถกูควบคมุโดยความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของ
น า้ในวสัด ุสง่ผลให้อตัราการระเหยของน า้ลดลงในขณะที่อตัราการถ่ายเทความร้อนจากของไหลมายงัวสัดยุงัคงเท่า
เดิม ดงันัน้จึงท าให้อณุหภมูิของวสัดมุีคา่สงู อตัราการระเหยในช่วงนีจ้ะขึน้อยูก่บัธรรมชาติของวสัดมุากกว่าคณุสมบัติ
ของตวักลาง  

ซึง่ลกัษณะเดน่ของการอบแห้งโดยใช้ไอน า้ร้อนยวดยิ่งที่มีการใช้ไอน า้เป็นตวักลางในการอบแห้ง สามารถช่วย
ให้สมบตัิบางอยา่งของอาหารเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีกวา่การอบแห้งวิธีอื่น เช่น มีการหดตวัน้อยกว่า มีความสามารถ
ในการดดูน า้กลบัคืน หรือมีการคืนตวัสงูกวา่ หรือมีความพรุนมากกวา่การอบแห้งด้วยวิธีอื่นๆ (ส าราญ ธิช่างทอง, 2544) 
นอกจากนัน้ Sehrawat, Nema and Kaur (2016) ยงัมีรายงานว่าการอบแห้งโดยใช้ไอน า้ร้อนยวดยิ่งสามารถช่วย
ประหยดัพลงังานในการอบแห้งเมื่อเทียบกบัการอบแห้งแบบลมร้อน อีกทัง้ยงัช่วยรักษาคณุคา่ทางโภชนาการของอาหาร
ได้ดีกวา่อีกด้วย 
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จากกลไกการอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวดยิ่งดงักลา่ว พบว่า อณุหภมูิของไอน า้ร้อนยวดยิ่งมีความส าคญัต่อ
การอบแห้งทัง้ในช่วงเพิ่มอณุหภมูิวสัด ุและช่วงอตัราการอบแห้งคงที่ ซึง่จะสง่ผลตอ่ทัง้เวลาในการอบแห้งและคณุภาพ
ของผลิตภัณฑ์ภายหลังการอบแห้ง โดยเยาวภา ไหวพริบ และคณะ (2552) พบว่า อุณหภูมิในการอบแห้งด้วย 
ไอน า้ร้อนยวดยิ่งที่แตกตา่งกนั มีผลตอ่คา่สขีองกุ้งแห้งโดยคา่สแีดงของกุ้งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เมื่ออณุหภมูิในการอบแห้ง
สงูขึน้ เช่นเดียวกบั ภมูิใจ สอาดโฉม และคณะ (2556) พบว่า การเพิ่มอณุหภมูิไอน า้ร้อนยวดยิ่งท าให้ความชืน้ในเนือ้
ปลาบดลดลงได้เร็วขึน้ คา่สแีดง การหดตวั ความแข็งและความเหนียวมีคา่เพ่ิมขึน้ และสมัประสทิธ์ิการแพร่ความชืน้มี
คา่มากขึน้ งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของอณุหภมูิไอน า้ร้อนยวดยิ่งต่อคณุภาพทางกายภาพ เคมี และ
จลุนิทรีย์ของผลติภณัฑ์ปลากะตกัอบแห้ง 
 

วิธีการ  
 ปลากะตกัสด (Stolephorus indicus) รับจากบริษัททีพเีอส มารีน โปรดกัส์ จงัหวดัชลบรีุ มีขนาดความยาว 
4.5-5 เซนตเิมตร เก็บรักษาในถงัที่มีฉนวน โดยการใสน่ า้แขง็ผสมน า้ทะเล (อณุหภมูิ 0oC) หลงัจากนัน้น าปลากะตกัสด 
ล้างท าความสะอาด แล้วอบแห้งโดยใช้เคร่ืองอบแห้งแบบไอน า้ร้อนยวดยิ่ง ก าหนดอตัราเร็วลม 1.46 m/s อณุหภมูิการ
อบแห้ง 120 oC เป็นเวลา 80 นาที 130 oC เป็นเวลา 45 นาที และ 140 oC เป็นเวลา 35 นาที โดยภายหลงัการอบแห้ง
ปลากะตกัมีความชืน้สดุท้ายเทา่กบั 27% (dry basis) 
 จากนัน้น าปลากะตกัที่ผา่นการอบแห้งทัง้ 3 อณุหภมูิมาท าการตรวจสอบคณุภาพทางกายภาพ เคมี และ
จลุนิทรีย์ ดงันี ้

1) คา่ส ีวดัคา่สโีดยใช้เคร่ืองวดัส ี(Colorflex; Hunterlab, Taiwan) ใช้ระบบ CIE LAB เพื่อวดัคา่ L*, a*, b* 
โดยที่ L* หมายถึงคา่ความสวา่ง (lightness) มีคา่ตัง้แต ่0 (ด า) จนถึง 100 (ขาว) a* หมายถงึคา่ความเป็นสแีดงและสี
เขียว โดยคา่ a เป็นบวกแสดงถึงคา่เป็นสแีดง a เป็นลบแสดงคา่เป็นสเีขียว และ b* หมายถงึคา่ความเป็นสเีหลอืงและ
สนี า้เงินโดยคา่ b เป็นบวกแสดงถึงคา่สเีหลอืงและ b เป็นลบแสดงคา่สนี า้เงิน 
 2) การหดตวั (Shrinkage) น า n-heptane 99% มาใช้ทดสอบหาปริมาตร โดยเท n-heptane ลงในกระบอก
ตวงทีม่ีขีดบอกปริมาตร ท าการบนัทกึคา่ปริมาตรเร่ิมต้นไว้ ทดสอบหาปริมาตรของปลากะตกัสดโดยน าปลากะตกัสด
ประมาณ 50 กรัม ใสล่งในหลอดทดลอง ดงักลา่ว ท าการบนัทึกคา่ปริมาตรสดุท้ายไว้ หาปริมาตรที่เพิ่มขึน้ในหลอด
ทดลอง (ผลตา่งระหวา่งคา่ปริมาตรสดุท้ายกบัคา่ปริมาตรเร่ิมต้น) จะได้เป็นคา่ปริมาตรของปลากะตกัที่อยูใ่นหลอด
ทดลอง (ศิริวฒั สนิประเสริฐ, 2548) และน าตวัอยา่งปลากะตกัที่ผา่นการอบแห้งในสภาวะตา่งๆ มาหาปริมาตรหลงั
การอบแห้งด้วยวิธีการเดียวกนั ค านวณหาคา่การหดตวัจากปริมาตรก่อนและหลงัการอบแห้ง โดยค านวณหาคา่จาก
สมการ 

  การหดตวั (เปอร์เซ็นต์)  =    
V

VVo   x 100     (1) 

  โดย  Vo   คือ  ปริมาตรของปลากะตกัก่อนการอบแห้ง (ลกูบาศก์เมตร) 
          V    คือ  ปริมาตรของปลากะตกัหลงัจากการอบแห้ง (ลกูบาศก์เมตร) 
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3) การคืนตวั (Rehydration) น าปลากะตกัที่ผา่นการอบแห้งในสภาวะตา่งๆ จ านวนตวัอยา่งละ 5 กรัม ต้มใน
น า้ร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 90oC บนัทึกค่าน า้หนักทุก 1 นาที โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบทัง้หมด 15 นาที 
(Namsanguan et al., 2004) ค านวณหาอตัราสว่นการคืนตวั ดงัสมการ 
   

การคืนตวั (เปอร์เซ็นต์)  =    
Wd

WdWt   x 100    (2) 

  โดย    Wt  คือ  มวลของปลากะตกัที่คืนตวั ณ เวลาใด ๆ (กรัม) 
           Wd  คือ  มวลของปลากะตกัแห้งก่อนคืนตวั (กรัม) 
 4) ลกัษณะเนือ้สมัผสั วดัลกัษณะเนือ้สมัผสัของปลากะตกั โดยสุม่ตวัอย่างปลากะตกัที่ผ่านการเตรียมและ
อบแห้งในสภาวะต่าง ๆ มาวัดลกัษณะเนือ้สมัผสั ด้วยเคร่ืองวดัลกัษณะเนือ้สมัผัส (TA-XT2, England) ใช้หวัวัด
ทรงกระบอก (Puncture probes) ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2 มิลลเิมตร และความเร็วในการกด 1 m/s กดลงตรงกลาง
ปลากะตกัอบแห้ง รายงานเป็นคา่ความแข็ง (Hardness) ซึง่อา่นคา่จากคา่แรงสงูสดุ (Max force) ท่ีท าให้ตวัอยา่งแตก
ออกจากกนั หนว่ยเป็นนิวตนั  
 5) ปริมาณเกลือ ตามวิธี AOAC (1990) ชั่งตวัอย่างที่บดแล้ว 0.1-2 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 
มิลลลิติร เติมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต 5 มิลลลิติร เติมสารละลายกรดไนตริก 20 มิลลลิติร เขยา่ให้เกลือละลายหมด 
ต้มเดือด 15 นาที จากนัน้ตัง้ไว้ให้เย็น เติมน า้กลัน่ 50 มิลลิลิตร เติมอินดิเคเตอร์ 2 มิลลิลิตร ไตเตรทกับสารละลาย
แอมโมเนียมไธโอไซยาเนต ค านวณปริมาณเกลอื ดงัสมการ 

  เกลอื (%)  =     
W

SCNNHDxCAgNOBxAX 43844.5     (3) 

  โดย  W คือ  น า้หนกั ตวัอยา่ง (กรัม) 
                A คือ  ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ไนเตรตที่ใช้ในการไตเตรต 
          ตวัอยา่ง (มิลลลิติร) 
                B คือ  ความเข้มข้นของของสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ไนเตรต (มิลลลิติร) 
                C คือ  ปริมาตรของสารละลายแอมโมเนยีมไธโอไซยาเนตที่ใช้ในการไตเตรต 
          ตวัอยา่ง (มิลลลิติร) 
           D คือ  ความเข้มข้นของของสารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนต  

    (มิลลลิติร) 
 6) ปริมาณเถ้าที่ไมล่ะลายในกรด ตามวิธี AOAC (1990) น าเถ้าทัง้หมดละลายด้วยกรดเกลอืเจือจาง จากนัน้
กรอง แล้วเผาสว่นท่ีไมล่ะลาย และชัง่น า้หนกั 
 7) ปริมาณจลุนิทรีย์ทัง้หมด ยีสต์และรา และ S. aureus (AOAC, 1995) 
 

ผลและอภปิราย  
 ภายหลงัการอบแห้งปลากะตกัด้วยไอน า้ร้อนยวดยิง่จนกระทัง่ปลากะตกัมีคา่ความชืน้สดุท้ายประมาณ 27% 
(dry basis) เมื่อท าการตรวจสอบคณุภาพทางกายภาพให้ผลดงัตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลของอณุหภมูกิารอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวดยิง่ตอ่คณุภาพทางกายภาพของปลากะตกั 
อุณหภมิู 
(°C) 

ค่าส ี การหดตัว 
(%) 

การคืนตัว 
(%) 

ความแข็ง 
(นิวตนั)  L* a*  b* 

120 47.76±0.59c 1.81±0.10ns 13.12±0.91b 71.59±0.77b 82.48±1.05a 34.58±1.23ns 

130 51.10±0.17a 1.81±0.36ns 14.63±0.29a 73.73±1.00b 82.38±2.32a 36.57±1.28ns 

140 50.35±0.93b 1.78±0.31ns 14.16±0.02ab 76.10±2.27a 76.22±0.67b 36.67±1.34ns 

a,b,c,…หมายถงึ ตวัอกัษรตา่งกนัในแนวตัง้แสดงวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
ns…     หมายถึง คา่ในคอลมัน์เดยีวกนัในแนวตัง้ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
  

จากตารางที่ 1 พบวา่ อณุหภมูิในการอบแห้งที่ 120 130 และ 140 °C มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงค่าสีของปลา
กะตกั ปลากะตกัอบแห้งมีคา่ความสวา่งและคา่ความเป็นสเีหลอืงแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) ที่
อณุหภมูิ 120 °C ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งนาน ท าให้ปลากะตกัมีค่าความสว่างและค่าความเป็นสีเหลืองต ่าสดุ ที่
อณุหภูมิ 130 °C ผลิตภณัฑ์ที่ได้มีค่าความสว่างและค่าความเป็นสีเหลืองสงูสดุ สว่นค่าความเป็นสีแดงไม่มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) การเปลีย่นแปลงคา่สขีองปลากะตกัภายหลงัการอบแห้ง เนื่องมาจาก
ความร้อนที่ใช้ในการอบแห้งท าให้น า้ระเหยออกจากตวัปลาและโปรตีนในปลาเสียสภาพ รวมทัง้เซลล์กล้ามเนือ้ของ
ปลามีขนาดสัน้กว่าเนือ้สตัว์ชนิดอื่น รอบ ๆ มัดกล้ามเนือ้มีเนือ้เยื่อเก่ียวพนัหุ้มอยู่ ดงันัน้เมื่อมีการใช้ความร้อนสูง
เกินไปหรือการใช้ระยะเวลาในการอบแห้งนานเกินไป ท าให้ปลาหดตวัมากจึงสง่ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสีของ
ปลากะตกัด้วย (Goulas and Kontominas, 2005; วรรณวิภา สวุรรณรักษ์, 2546) 
 เมื่อพิจารณาคณุภาพด้านการหดตวัและการคืนตวัของปลากะตกัหลงัการอบแห้ง พบว่า ค่าการหดตวัของ
ปลากะตกัอบแห้งที่อณุหภมูิ 120 และ 130°C มีคา่การหดตวัน้อยที่สดุและคา่การหดตวัจะเพิ่มมากขึน้เมื่ออณุหภมูิใน
การอบแห้งสงูขึน้ ซึง่ผลที่ได้สอดคล้องกบังานวิจยัของวรวิทย์ กรัยวณิชย์กลุ และคณะ (2548) ที่ศึกษาการอบแห้งเนือ้
ไก่ด้วยไอน า้ร้อนยวดยิ่งแบบขัน้ตอนเดียวและการอบแห้งแบบสองขัน้ตอน โดยแบง่เป็น การอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวด
ยิ่งที่อณุหภมูิ 120 140 และ 160 °C แล้วตามด้วยป๊ัมความร้อนท่ีอณุหภมูิ 55 °C และการอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวดยิ่ง
ที่อณุหภมูิ 120 140 และ 160 °C แล้วตามด้วยอากาศร้อนท่ีอณุหภมูิ 55 °C พบวา่ ท่ีอณุหภมูิสงูเนือ้ไก่จะมีการหดตวั
มากกวา่ที่อณุหภมูิต ่า ซึง่ผลของการหดตวัดงักลา่วสง่ผลให้คา่การคืนตวัของปลากะตกัหลงัการอบแห้งที่อณุหภมูิ 120 
และ 130 °C ให้ค่าการคืนตวัสงูกว่าที่ 140°C อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) การอบแห้งที่อุณหภมูิต ่าปลา
กะตกัสามารถคืนตวัได้มากกวา่การอบแห้งที่อณุหภมูิสงู เนื่องจากความร้อนท่ีสงูเกินไปสง่ผลให้เส้นใยกล้ามเนือ้หดสัน้
ลงและเกิดการจบัตวักนัแน่น (Goulas and Kontominas, 2005)  ท าให้มีช่องว่างระหว่างเส้นใยกล้ามเนือ้น้อย จึงท า
ให้น า้แทรกซึมเข้าไปในตวัปลากะตกัได้ยาก จึงเป็นเหตใุห้ค่าการคืนตวัของการอบแห้งปลากะตกัที่อุณหภมูิสงูมีค่า
น้อยกวา่ที่อณุหภมูิต ่า แตอ่ยา่งไรก็ตาม พบวา่ ถึงแม้ภายหลงัการอบแห้งที่อณุหภมูิต่างๆ จะท าให้ปลากะตกัมีค่าการ
หดตวัและคืนตวัแตกตา่งกนั แตไ่มส่ง่ผลตอ่คา่ความแข็ง โดยพบวา่ คา่ความแข็งของปลากะตกัอบแห้งมีค่าไมแ่ตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลกัษณะเนือ้สมัผสัของปลากะตกัสดอบแห้งนัน้เกิดจาก
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของโปรตีนไมโอซินท่ีเกิดการจบักนัเมื่อได้รับความร้อนจากการอบแห้ง (ปัทมกร พรหมจรรย์
, 2546) แตส่ าหรับงานวิจยันีถ้ึงแม้ปลากะตกัจะได้รับความร้อนในการอบแห้งที่อณุหภมูิแตกตา่งกนัแต่กลบัมีค่าความ
แข็งใกล้เคียงกนั ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงสร้างของโปรตีนนอกเหนือจากอุณหภมูิแล้วปัจจยัด้าน
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เวลาในการอบแห้งยงัสง่ผลร่วมตอ่การเปลีย่นแปลงโครงสร้างดงักลา่ว (ปัทมกร พรหมจรรย์, 2546) ซึง่จากการทดลอง
การอบแห้งเพื่อให้ปลากะตกัมีความชืน้สดุท้ายเป็น 27% เมื่ออบแห้งที่อณุหภมูิ 120 130 และ 140oC ต้องใช้เวลาใน
การอบแห้ง 80 45 และ 35 นาที ตามล าดับ ซึ่งเป็นเวลาการอบแห้งที่แตกต่างกันมาก ดังนัน้ การอบแห้งโดยใช้
อุณหภูมิต ่าเวลานาน กับการอบแห้งโดยใช้อุณหภูมิสงูเวลาสัน้ จึงให้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีน
ใกล้เคียงกนัจากอิทธิพลของทัง้อณุหภมูิและเวลาดงัที่กลา่วมาสง่ผลให้ความแข็งของปลากะตกัมีคา่ใกล้เคียงกนัด้วย 
 เมื่อท าการตรวจสอบคณุภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ของปลากะตักอบแห้ง ให้ผลการตรวจสอบดงัตารางที่ 2 
ซึง่พบวา่ ปลากะตกัหลงัอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวดยิ่งที่อณุหภมูิ 120 130 และ 140 °C มีปริมาณเกลอืและปริมาณเถ้า
ที่ไมล่ะลายในกรดไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยมีปริมาณเกลืออยู่ในช่วง 1.79-1.80% และ
ปริมาณเถ้าที่ไมล่ะลายในกรดอยูใ่นช่วง 0.91-1.03% ซึง่ตามร่างมาตรฐานปลากะตกัต้มตากแห้งก าหนดปริมาณเกลอื
ไม่เกิน 15 % และก าหนดปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกิน 1.5 % (วรรณวิภา สวุรรณรักษ์, 2546) จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าปลากะตกัสดหลงัอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวดยิ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดของการสง่ออก
ปลากะตกัต้มตากแห้ง 
 

ตารางที่ 2 ผลของอณุหภมูกิารอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวดยิง่ตอ่คณุภาพทางเคมีและจลุนิทรีย์ของ 
 ปลากะตกั 

ns…   หมายถงึ คา่ในคอลมัน์เดียวกนัในแนวตัง้ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 

 เมื่อพิจารณาคณุภาพทางจุลินทรีย์ พบว่า ปลากะตกัหลงัอบแห้งด้วยไอน า้ร้อนยวดยิ่ง ที่อณุหภมูิ 120 130 
และ 140 °C มีปริมาณจุลินทรีย์ทัง้หมด เท่ากับ 6.30x102 cfu/g, 5.20x102 cfu/g และ 5.0x102 cfu/g ตามล าดบั  
เชือ้ราและยีสต์ และเชือ้ S. aureus น้อยกว่า 10 cfu/g ซึ่งผลิตภัณฑ์ปลากะตกัสดอบแห้งมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของการสง่ออกปลากะตกัต้มตากแห้ง (บริษัท ทีทีไอเอส จ ากดั , 2540) ที่ก าหนดปริมาณจุลินทรีย์ทัง้หมด 
ไมเ่กิน 1 x 105 cfu/g เชือ้ราและยีสต์ไมเ่กิน 100 cfu/g และเชือ้ S. aureus ไมเ่กิน 100 cfu/g 
 

บทสรุป  
 อณุหภมูิในการอบแห้งโดยใช้ไอน า้ร้อนยวดยิ่งมีผลต่อคุณภาพทางกายภาพของปลากะตกัสดทัง้ด้านค่าส ี
การหดตวั และการคืนตวั โดยการใช้อณุหภมูิต ่าในการอบแห้งท าให้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพทางกายภาพที่ดีกว่าการใช้
อุณหภูมิสงู ส าหรับคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งทัง้ 3 อุณหภูมิ มีปริมาณเกลือ และ
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด และมีปริมาณจุลินทรีย์ทัง้หมด เชือ้ราและยีสต์ และเชือ้ S. aureus อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานปลากะตกัต้มตากแห้ง 

อุณหภมิู 
(°C) 

คุณภาพทางเคม ี คุณภาพทางจุลนิทรีย์ 

ปริมาณเกลือ 
(%)  

ปริมาณเถ้าที่ไม่
ละลายในกรด 

(%)  

ปริมาณจุลินทรีย์
ทัง้หมด 
(cfu/g) 

ราและยสีต์ 
(cfu/g) 

 S. aureus 
(cfu/g) 

120 1.79±0.26ns 0.91±0.13ns 6.3x102 <10 <10 
130 1.80±0.25ns 1.03±1.22ns 5.2x102 <10 <10 
140 1.80±0.26ns 1.03±1.83ns 5.0x102 <10 <10 
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การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการย่อยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka) ด้วยอัลคาเลส 
Production of beka squid (Nipponololigo beka) protein hydrolysate by alcalase  
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้วยเอนไซม์อลัคาเลส ใช้
อตัราสว่นหมกึตอ่น า้โดยแปรเป็น 1:1 และ 1:2 ร่วมกบัระยะเวลาในการย่อยสลายที่ 1 3 และ 5 ชัว่โมง โดยใช้ปริมาณ
เอนไซม์อลัคาเลสร้อยละ 1.0 ของน า้หนกัเนือ้หมึก ที่อณุหภูมิ 60oC เขย่าด้วยความเร็วรอบ 40 รอบต่อนาที  กรอง
สารละลายผ่านผ้าไนลอน 3 ชัน้ จะได้โปรตีนไฮโดรไลเสทน าไปวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดด้วยวิธี Kjeldahl  
พบวา่โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึมีปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดสงูสดุเมื่อใช้อตัราสว่นหมึกต่อน า้ 1:2 และระยะเวลาใน
การยอ่ยสลาย 3 ชัว่โมง และจากการศกึษาผลของปริมาณเอนไซม์ต่อการย่อยสลายโปรตีนของหมึกกะตอยในสภาวะ
ดงักลา่วโดยมีการแปรปริมาณเอนไซม์เป็นร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 ของน า้หนกัเนือ้หมึก  พบว่าเมื่อปริมาณเอนไซม์
เพิ่มขึน้ท าให้ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกเพิ่มขึ น้  ดงันัน้สภาวะที่เหมาะสมคือการใช้
อตัราส่วนหมึกต่อน า้ 1:2 และระยะเวลาในการย่อยสลาย 3 ชั่วโมง และปริมาณปริมาณเอนไซม์ร้อยละ 1.0 ของ
น า้หนกัเนือ้หมึก โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์อลัคาเลสมีปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดสงูสุด 
(19.82 ± 0.15 g/Kg) 
 

ค าส าคัญ : หมกึกะตอย, โปรตีนไฮโดรไลเสท, อลัคาเลส 
 

Abstract 
 The objective of this study was production of protein hydrolysate from Beka squid by enzyme 
alcalase. The ratio of squid to water 1:1 and 1:2 and time of hydrolyze was varied from 1, 3 and 5 hours 
were experimented using alcalase 1.0% v/w of squid at 60oC, and shaking at 40 rpm. Squid protein 
hydrolysate was filtered through 3 nylons and analyzed total nitrogen. It was found that, highest total 
nitrogen was obtained from the condition with the ratio of squid to water at 1:2 and time of hydrolyze for 3 
hours. Then, the optimized condition obtained earlier was use for study with various amounts of enzymes 
at 0.5 1.0 and 1.5% v/w of squid. It was found that the amount of enzyme increased, total nitrogen of squid 
protein hydrolysate were increased. Therefore, the production of squid protein hydrolysate with the ratio of 
squid to water at 1:2 and time of hydrolyze for 3 hours, and alcalase at 1.0% v/w of squid is the best 
condition for Beka squid hydrolysis that produces the highest total nitrogen (19.82 ± 0.15 g/Kg) 
 

Keywords : Beka squid, Protein hydrolysate, Alcalase 
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บทน า 
 ปัจจุบนัซอสหอยนางรม (Oyster sauce) หรือน า้มนัหอยเป็นเคร่ืองปรุงรสที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
อย่างแพร่หลาย การผลิตซอสหอยในประเทศไทยจะผลิตโดยการสัง่ซือ้หวัเชือ้น า้มนัหอยจากต่างประเทศเข้ามาและ
น ามาเจือจาง หรือผลติโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหอยโดยการใช้กรดหรือเอนไซม์ยอ่ยโปรตีนหอยให้อยูใ่นรูปของโปรตีนท่ี
ละลายได้แล้วน ามาปรุงแตง่ ส ีกลิน่ รสชาติ ก่อนบรรจขุวดออกจ าหน่าย (ปราณิศา เชือ้โพธ์ิหกั, 2533) ซึ่งโปรตีนที่ถกู
ย่อยด้วยกรดหรือเอนไซม์แล้วจะเรียกว่า “โปรตีนไฮโดรไลเสท” เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาการย่อยสลายของ
โปรตีน โดยการตดัสายเปปไทด์ที่มีสายโซ่ยาวให้เป็นกรดอะมิโนหรือเปปไทด์สายสัน้ๆ ท าได้โดยการใช้กรด -ด่าง หรือ
เอนไซม์ (Adler-Nessen, 1986) เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายพันธะเปปไทด์ของสารประกอบโปรตีน เรียกว่า  
โปรติโอไลติกเอนไซม์ หรือโปรติเอสท าให้ได้เปปไทด์สายสัน้ๆ เอนไซม์ที่นิยมใช้ในอตุสาหกรรมอาหารสว่นใหญ่ ได้แก่ 
เปปซิน ทริปซิน โบรมิเลน นิวเทรส ปาเปน และอลัคาเลส เป็นต้น ซึ่งปัจจยัที่มีบทบาทต่อการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสท 
คือ ชนิด ความเข้มข้น และระยะเวลาในการย่อยของเอนไซม์โปรติเอสที่น ามาใช้ในการย่อยสลายโปรตีน เนื่องจาก
สง่ผลให้ได้ปริมาณและคณุสมบตัิของโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีแตกตา่งกนั ทัง้นีป้ริมาณหรือความเข้มข้นของเอนไซม์เป็น
ปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อการย่อยสลายโปรตีน ซึ่งในสภาวะที่มีความเข้มข้นของสบัสเตรท ความเป็นกรด -ด่าง อณุหภมูิ
และบัฟเฟอร์ที่ใช้คงที่ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอนไซม์ให้มากขึน้จะท าให้อัตราเร็วของปฏิกิริยาเพิ่มขึน้ (นิธิยา  
รัตนาปนนท์, 2545) นอกจากนีร้ะยะเวลาในการย่อยสลายมีความส าคญัเช่นเดียวกัน โดย Adler-Nissen (1986) 
อธิบายว่าในช่วงต้นของการย่อยเอนไซม์จะเข้าจับกบัโปรตีนอย่างรวดเร็วเกิดการย่อยสลายจนท าให้เกิดเปปไทด์ขึน้ 
จากนัน้เมื่อเวลาการย่อยสลายมากขึน้จะเกิดการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์แบบแข่งขนั โดยที่เปปไทด์ที่เกิดขึน้จะ
แขง่ขนักบัโปรตีนในการจบักบัเอนไซม์จึงมีผลต่อความเร็วในการเกิดปฏิกิริยา มีงานวิจยัที่ใช้เอนไซม์อลัคาเลสในการ
สกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทซึ่งเป็นเอนไซม์ในกลุ่ม Hydrolase ซึ่งจะย่อยสลายพนัธะเปปไทด์เป็นหลกั งานวิจัยที่ใช้
เอนไซม์อลัคาเลส เช่น การย่อยเนือ้ปลา Orechromis mossambicus ด้วยเอนไซม์อลัคาเลส (Yu & Tan, 1992) การ
ยอ่ยน า้นึง่ปลาทนูา่ด้วยเอนไซม์อลัคาเลสเพื่อผลติซอส (อญัชลี สาระโบก และอรัญ หนัพงศ์กิตติกูล,  2542) การผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากน า้นึ่งปลาเพื่อใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (Sanguandeekul, Jantawat & 
Sukcharoensakkul, 1993) เป็นต้น วตัถดุิบที่นิยมน ามาสกดัเป็นโปรตีนไฮโดรไลเสทนอกจากปลาและหอยแล้ว หมึก
เป็นวตัถุดิบที่มีคณุสมบตัิดีในหลายๆ ด้าน ได้แก่ เป็นแหล่งของโปรตีน มีกลิ่นเฉพาะตวั และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 
โดยกลิน่ของหมกึอาจเป็นสิง่ที่ท าให้ได้ซอสท่ีมีคณุสมบตัิเฉพาะตวัและลกัษณะเนือ้สมัผสัของโปรตีนไฮโดรไลเสทจาก
หมึกอาจช่วยเพิ่มความหนืดให้กบัซอสชนิดข้นได้ การใช้หมึกยงัเป็นการสร้างผลิตภณัฑ์ทางเลือกใหม่ให้กบัผู้บริโภค 
อีกทัง้สถานที่ท าการวิจัยอยู่ใกล้กับทะเลจึงมีหมึกให้เลือกหลายชนิด ได้แก่ หมึกกระดอง หมึกกล้วย หมึกสาย  
หมึกกะตอย เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ด้เลือกใช้หมึกกะตอย (Nipponololigo beka) เนื่องจากหาได้ง่ายจากการท า
ประมงพืน้บ้านโดยเฉพาะบริเวณหาดบางแสนและอา่งศิลา จงัหวดัชลบรีุ เป็นหมกึที่มีขนาดเลก็และมีราคาถกูกวา่หมกึ
ชนิดอื่น เมื่อน ามาผลติเป็นผลติภณัฑ์ใหมจ่ะเป็นการเพิ่มมลูคา่ให้กบัสตัว์ทะเลชนิดนีเ้ป็นอยา่งมาก 
 ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้วย
เอนไซม์อลัคาเลสเพื่อใช้ต่อยอดทางการค้าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบัท้องถ่ินได้ โดยน าสภาวะที่ได้ไปใช้
ผลติโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึกะตอยเพื่อใช้เป็นสารตัง้ต้นในการผลิตซอสชนิดข้น ซึ่งคาดว่าจะได้ผลิตภณัฑ์ซอสที่
มีคณุสมบตัิที่ดีใกล้เคียงกบัซอสหอยนางรมที่ขายตามท้องตลาดทัว่ไปได้ในอนาคต  
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วิธีการ  
1. การตรียมหมกึกะตอย  
 น าหมึกกะตอยสดจากสะพานปลาอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหมึกที่จับได้จากบริเวณ
ชายฝ่ังจังหวัดชลบุรี เก็บที่อุณหภูมิ -18°C ก่อนน ามาใช้ทดลองน าหมึกแช่แข็งมาละลายโดยเก็บที่อุณหภูมิตู้ เย็น  
(4°C ) นาน 12 ชัว่โมง แล้วน าหมกึมาผา่นการเตรียมขัน้ต้นด้วยการล้างท าความสะอาดโดยล้างด้วยน า้เย็นที่อณุหภมูิ 
4°C ดงึหวั ควกัไส้ เอาถงุน า้หมกึออกและน าเนือ้หมกึบรรจใุสถ่งุโพลเีอทิลนีเก็บในน า้แข็งตลอดเวลาก่อนน าไปใช้ 
 

2. การศึกษาผลของอตัราส่วนหมึกต่อน า้ร่วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายของเอนไซม์อลัคาเลสต่อคุณภาพของ
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึกะตอย 
 ศกึษาผลของอตัราสว่นหมึกต่อน า้ร่วมกบัระยะเวลาในการย่อยสลายของเอนไซม์อลัคาเลสต่อคณุภาพของ
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึกะตอย โดยน าเนือ้หมกึที่ผา่นขัน้ตอนการเตรียมหมกึ 50 กรัม มาบดผสมกบัน า้เย็น (4°C)  
50 มล. และ 100 มล. ในอตัราสว่น 1:1 และ 1:2 ตามล าดบั ด้วยเคร่ืองบดละเอียดโดยใช้ความเร็วรอบ 15000 รอบตอ่
นาที เป็นเวลา 10 วินาที แล้วเติมเอนไซม์อลัคาเลส (บริษัท สยามวิคตอร่ีเคมิคอล จ ากัด) ปริมาณร้อยละ 1.0 (v/w) 
น า้หนกัเนือ้หมึกและน าไปย่อยสลายที่อณุหภมูิ 60°C โดยใช้อ่างน า้ควบคมุอณุหภมูิแบบเขย่าด้วยความเร็วรอบ 40 
รอบต่อนาที ที่เวลาแตกต่างกัน 1 3 และ 5 ชั่วโมง จากนัน้หยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์โดยใช้อุณหภูมิ 85°C เป็น
ระยะเวลา 15 นาที (ศิริพร ไชยสงคราม, 2557) น าตวัอย่างมากรองด้วยผ้าไนลอน 3 ชัน้ เก็บสารละลายที่ได้ น าไป
วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด ทดลอง 2 ซ า้ 
 คดัเลือกอตัราสว่นหมึกต่อน า้ร่วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกของเอนไซม์    
อลัคาเลส โดยพิจารณาจากโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีมีปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดสงูสดุ เพื่อน าไปทดลองในขัน้ตอนตอ่ไป  
3. การศกึษาผลของปริมาณเอนไซม์อลัคาเลสตอ่คณุภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึกะตอย 
 การศกึษาผลของปริมาณเอนไซม์อลัคาเลสต่อคณุภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอย ใช้ปริมาณ
เอนไซม์อลัคาเลสร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 (v/w) ของน า้หนกัเนือ้หมึก โดยใช้น าหนกัเนือ้หมึก 50 กรัม และเอนไซม์    
อลัคาเลส 0.25 0.5 และ 0.75 มล. ตามล าดับ โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยหมึกกะตอยจากข้อ 2.2 น า
สารละลายที่เตรียมไดไัปวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด 
4. การวเิคราะห์ทางเคม ี
 วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึกะตอยด้วยวธีิ Kjeldahl ( AOAC, 2000) โดยน า
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึ 10 กรัม ไปวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด ซึง่หนว่ยของปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด คือ 
g Nitrogen/kg Sample โดยวิธีค านวณจาก Benjakul and Morrissey (1997) ดงัสมการ 
 ไนโตรเจนทัง้หมด (g Nitrogen / kg sample)  =         (a-b)×N×14×W3 
               W1×W2 
 โดยที ่  a  = ปริมาณของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไทเทรตตวัอยา่ง (มิลลลิติร) 
         b  = ปริมาณของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไทเทรต blank (มิลลลิติร) 
         N  = ความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง (N ทราบความเข้มข้นท่ีแนน่อน) 
         W1 = น า้หนกัของเนือ้หมกึทีใ่ช้ (g) 
         W2 = น า้หนกัของตวัอยา่งโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีน าไปวิเคราะห์ 
         W3 = น า้หนกัของโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ียอ่ยสลายได้ 



962 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6  มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561 

5. การวเิคราะห์ผลทางสถิต ิ
 ส าหรับศึกษาผลของอัตราส่วนหมึกต่อน า้ร่วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายของเอนไซม์อัลคาเลสต่อ
คุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผน CRD (Factorial 
experiment in CRD) โดยมี 2 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัที่ 1 คือ อตัราสว่นหมึกต่อน า้มี 2 ระดบั คือ 1:1 และ 1:2 ปัจจยัที่ 2 
คือ ระยะเวลาในการย่อยสลายมี 3 ระดบั คือ 1 3 และ 5 ชัว่โมง ทดลอง 2 ซ า้ สว่นการศึกษาผลของปริมาณเอนไซม์  
อัลคาเลสต่อคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete 
Randomized Design : CRD) ทดลอง 2 ซ า้ น าผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Two Way ANOVA 
ส าหรับการศึกษาในข้อ 2.2 และ One Way ANOVA ส าหรับการศึกษาในข้อ 2.3) ด้วยโปรแกรม SPSS 23.0 (SPSS 
Inc., Illinois, USA) และเปรียบเทียบคา่เฉลีย่โดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 (p<0.05) 
 

ผลและอภปิราย  
1. ผลของอตัราสว่นหมกึตอ่น า้ร่วมกบัระยะเวลาในการยอ่ยสลายของเอนไซม์อลัคาเลสตอ่คณุภาพโปรตีนไฮโดรไลเสท
จากหมกึกะตอย 
 จากการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางสถิติ พบวา่อตัราสว่นหมกึตอ่น า้และระยะเวลาในการยอ่ยสลายของ
เอนไซม์อลัคาเลสไม่มีอิทธิพลร่วมกนัต่อปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด (p>0.05) จึงแยกวิเคราะห์ตามปัจจัยที่ศึกษาคือ
อตัราสว่นหมกึตอ่น า้และระยะเวลาในการยอ่ยสลายดงัแสดงตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดในโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึที่ยอ่ยโดยใช้เอนไซม์อลัคาเลสใน 
    อตัราสว่นหมกึตอ่น า้ 1:1 และ 1:2 และระยะเวลาในการยอ่ยสลายที่ระดบั 1 3 และ 5  
    ชัว่โมง 

คา่เฉลีย่ ± คา่เบีย่งเบนมาตรฐานได้จากการทดลอง 2 ซ า้ 
* แยกวเิคราะห์เฉพาะปัจจยัอตัราสว่นหมกึตอ่น า้ 
** แยกวิเคราะห์เฉพาะปัจจยัระยะเวลาในการยอ่ย 
a, b หมายถึง ตวัอกัษรก ากบัท่ีแตกตา่งกนัในแนวตัง้แสดงวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
A, B หมายถึง ตวัอกัษรก ากบัท่ีแตกตา่งกนัในแนวนอนแสดงวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
(p≤0.05) 
 

 ผลการศึกษาปริมาณโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ได้จากการย่อยหมึกกะตอยด้วยเอนไซม์อัลคาเลสเมื่อใช้
อตัราสว่นหมึกต่อน า้ 1:1 และ 1:2 พบว่าให้ปริมาณไนโตรเจนเป็น 18.46±1.33 และ 19.33±0.95 g/Kg ตามล าดบั 

อัตราส่วนหมึกต่อน า้ 
ระยะเวลาในการย่อย (ชั่วโมง) ปริมาณไนโตรเจน

ทัง้หมด* (g/kg) 1 3 5 
1:1 16.85 ± 0.22 18.75 ± 0.14 19.77 ± 0.06            18.46 ± 1.33b 
1:2 18.22 ± 0.08 19.72 ± 0.30 20.04 ± 0.79            19.33 ± 0.95a 

ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด** 
(g/kg) 

17.54 ± 0.80B 19.24 ± 0.59A 19.90 ± 0.48A  
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(p≤0.05) ดงัแสดงในตารางที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Benjakul and Morrissey (1997) ที่ได้มีการศึกษา
อตัราสว่นของตวัอยา่งหวักุ้งบดตอ่น า้ที่เหมาะสมในการยอ่ยสลายโปรตีนจากหวักุ้ ง โดยแปรอตัราสว่นหวักุ้ งบดต่อน า้
เป็น 5:2 5:3 และ 5:4 พบว่าที่อตัราสว่นหวักุ้ งบดต่อน า้ที่เพิ่มขึน้จะท าให้ปริมาณโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ได้เพิ่มขึน้คือ  
ร้อยละ 35.90 39.72 และ 44.95 ตามล าดบั ซึ่งอตัราสว่นตวัอย่างต่อน า้ที่มากขึน้จะท าให้ได้โปรตีนไฮโดรไลเสทที่
เพิ่มขึน้ โดยน า้จะช่วยให้เอนไซม์เกิดการกระจายตวัเข้าจบักบัสบัสเตรทได้ง่ายขึน้ 
 ส าหรับการศึกษาผลของระยะเวลาในการย่อยสลายหมึกกะตอย 1 3 และ 5 ชัว่โมง พบว่าค่าปริมาณ
ไนโตรเจนทัง้หมดของโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีระยะเวลาในการย่อยสลาย  3 และ 5 ชั่วโมงแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยที่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 3 ชัว่โมง ให้ปริมาณไนโตรเจน 19.24 ± 0.59 g/Kg 
มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากเมื่อเวลาที่ใช้ย่อยนานขึน้ เอนไซม์ท างานได้นานขึน้จึงท าให้ปริมาณโปรตีน  
ไฮโดรไลเสทที่ผลิตได้มีปริมาณไนโตรเจนเพิ่มขึน้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งปริมาณไนโตรเจนจะเร่ิมคงที่ เพราะการใช้
เอนไซม์ในการย่อยสลายในช่วงต้นของการย่อยเอนไซม์จะเข้าจบักับโปรตีนอย่างรวดเร็วเกิดการย่อยสลายจนท าให้
เกิดเปปไทด์ขึน้ จากนัน้เมื่อใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเพิ่มมากขึน้จะเกิดการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์แบบ
แข่งขัน (competition inhibition) โดยเปปไทด์ที่เกิดสามารถจับกับบริเวณเร่ง (catalytic site) ของเอนไซม์ได้
เช่นเดียวกบัโปรตีนซึง่เป็นซบัเสรท ท าให้เกิดการแข่งขนัระหว่างตวัยบัยัง้กบัซบัสเตรทในการที่จะจบัเอนไซม์ที่บริเวณ
เร่งเดียวกันท าให้ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเร่ิมคงที่ (จรินทร์ สว่างแจ้ง, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Shahidi, Han, and Synowiecki (1995) ท่ีมีการศกึษาโปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลา Capelin โดยใช้เอนไซม์อลัคาเลส
และนิวเทรส พบวา่ปฏิกิริยาการยอ่ยสลายโปรตีนจะถกูยบัยัง้โดยผลติภณัฑ์ที่เกิดขึน้  นอกจากนี ้วรรณบดี เอกปิยะกุล 
(2549) ท่ีได้ศกึษาเวลาในการยอ่ยหอยแครงในระดบัตา่งๆ พบว่าเมื่อเวลาในการย่อยสลายมากขึน้จะท าให้ได้อะมิโน
ไนโตรเจนมากขึน้ เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งปริมาณอะมิโนไนโตรเจนจะลดลงเนื่องจากอะมิโนไนโตรเจนจะถกูเปลี่ยนไป
เ ป็ น 
สารฟอร์มลัดีไฮด์หรือแอมโมเนียคลัไนโตรเจน ซึง่มีจดุเดือดต ่าและสามารถระเหยได้ จึงท าให้สญูเสียสารดงักล่าวเมื่อ
ใช้เวลาในการยอ่ยที่นานขึน้  
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การตดัสินที่ก าหนดไว้ คือ คดัเลือกอตัราสว่นหมึกต่อน า้ร่วมกบัระยะเวลาในการ
ย่อยสลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกของเอนไซม์อัลคาเลส โดยพิจารณาจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีปริมาณ
ไนโตรเจนทัง้หมดสงูสดุ จึงคดัเลอืกอตัราสว่นหมกึตอ่น า้ 1:2 และระยะเวลาการย่อยสลาย 3 ชัว่โมง เพื่อน าไปทดลอง
ในขัน้ตอนถดัไป 
2. ผลของปริมาณเอนไซม์อลัคาเลสตอ่คณุภาพโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึกะตอย 
 จากการย่อยหมึกกะตอยโดยอตัราสว่นหมึกต่อน า้ 1:2 ใช้ปริมาณเอนไซม์อลัคาเลสร้อยละ 0.5 1.0 และ 
1.5 ของน า้หนกัเนือ้หมึก และระยะเวลาในการย่อย 3 ชัว่โมง วิเคราะหืปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดของโปรตีนไฮโดรไล
เสท พบว่าเอนไซม์ปริมาณร้อยละ 1.0 และ 1.5 ของน า้หนกัเนือ้หมึกมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p>0.05)  และสงูกวา่โปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีใช้เอนไซม์ปริมาณร้อยละ 0.5 ของน า้หนกัเนือ้หมกึ ดงัแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดในโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมกึที่ยอ่ยสลายโดยใช้เอนไซม์ 

   อลัคาเลสที่ปริมาณร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 ของน า้หนกัเนือ้หมกึ 
ปริมาณของเอนไซม์ (ร้อยละ) ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด (g/kg) 

0.5 18.83 ± 0.37b 

1.0 19.82 ± 0.15a 

1.5 20.53 ± 0.12a 
คา่เฉลีย่ ± คา่เบีย่งเบนมาตรฐานได้จากการทดลอง 2 ซ า้ 
a, b หมายถึง ตวัอกัษรก ากบัท่ีแตกตา่งกนัในแนวตัง้แสดงวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 

 การใช้เอนไซม์ในการยอ่ยโปรตีนพบว่าปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามปริมาณเอนไซม์ที่
มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yu and Tan (1992) ที่มีการศึกษาการย่อยสลายเนือ้ปลา Orechromis 
mossambicus ด้วยเอนไซม์อลัคาเลส พบวา่เมื่อปริมาณเอนไซม์ที่ใช้เพิ่มขึน้ท าให้ระดบัการย่อยสลายมีค่าสงูขึน้และ
การใช้เอนไซม์ร้อยละ 2.0 ของปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ในเนือ้ปลาจะท าให้ได้โปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีปริมาณไนโตรเจนที่
ผลติได้สงูสดุ และสอดคล้องกบังานวิจยัของศิริพร ไชยสงคราม (2557) ได้ศึกษาความเข้นข้นของเอนไซม์ที่เหมาะสม
ในการย่อยสลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้ ง พบว่าระดับความเข้นข้นของเอนไซม์มีแนวโน้มท าให้ค่าระดับการ  
ยอ่ยสลายเพิ่มขึน้ตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึน้ เนื่องจากระดบัความเข้มข้นที่เพิ่มสงูขึน้ท าให้มีโอกาสที่เอนไซม์จะจบักับ
โมเลกุลของโปรตีนมากขึน้เป็นผลให้ค่าระดับการย่อยสลายเพิ่มขึน้ แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเอนไซม์จนกระทัง่ปริมาณ
เอนไซม์ที่ใช้เพียงพอกบัปริมาณโปรตีนที่มีอยูค่า่ระดบัการยอ่ยสลายจะคงที่แม้เพิ่มปริมาณเอนไซม์ขึน้อีกก็ไม่ท าให้ค่า
ระดบัการยอ่ยสลายเพิ่มขึน้  
 

บทสรุป  
 การผลติโปรตีนไฮโครไลเสทจากหมกึกะตอยด้วยเอนไซม์อลัคาเลสมีสภาวะที่เหมาะสมคือ การใช้อตัราสว่น
น า้ต่อหมึกเป็น 1:2 ใช้ระยะเวลาในการย่อย 3 ชัว่โมง และปริมาณของเอนไซม์ร้อยละ 1.0 ของน า้หนกัเนือ้หมึก มี
ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดสงูสดุ (19.82±0.15 g/Kg) นอกจากนีโ้ครงงานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการ
น าหมึกมาผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไลเสท และน าไปใช้เป็นสารตัง้ตันในการผลิตซอสชนิดข้นที่มีลกัษณะเดียวกับ  
ซอสหอยนางรมได้  
 

กิตติกรรมประกาศ  
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คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 

  ที่ปรึกษา 
1. ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร. กาญจนภาชน์  ลิ่วมโนมนต ์
2. ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร. มนุวดี หังสพฤกษ์ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต  
4. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแกว้ 
5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล   
   และป่าชายเลน 
6. รองศาสตราจารย์สุรินทร์  มัจฉาชีพ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาญ สว่างวงศ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สทิธิพันธ์ ศิริรัตนชัย 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์  ภัทรจินดา  
10. ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  
 
คณะอนุกรรมการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร เลียดประถม   ประธานอนุกรรมการ 
2. ดร. สุรีย์ สตภูมินทร์                              รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี                  เลขานุการ 
 
อนุกรรมการสาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ โศจิศุภร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สิงห์รักษ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญโชค จินตเศรณี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพงค์ เกิดสิน  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริิพร ประดิษฐ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุิยัณห์ สาระมูล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ 
10. ดร. จิตราภรณ์ ฟักโสภา  
11. นางสาวฉลวย  มุสิกะ  
12. ดร. ธนัสพงษ ์ โภควนิช 
13. ดร. ประสาร อินทเจริญ 
14. ดร. ถนอมศักดิ์ บุญภักดี  
15. นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ 
16. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี 
17. ดร. ไพฑูรย์ มกกงไผ่ 
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18. ดร. ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา 
19. ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย  
20. ดร. วัฒนา กันบัว 
21. นาวาโทวิริยะ เหลืองอร่าม 
22. ดร. วิโรจน ์ละอองมณี 
23. ดร. แววตา ทองระอา  
24. ดร. ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ  
25. ดร. สมเกียรติ ขอเกียรติวงค์ 
26. นาวาเอกสมมาตร์ เนียมนิล  
27. อาจารย์ภูษิต ห่อเพชร 
28. อาจารย์สุธีระ ทองขาว 
29. นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ 

        

  อนุกรรมการสาขาเทคโนโลยีทางทะเล 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา เจริญพานิช 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะลิวัลย์ คุตะโค  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วทิวัส แจ้งเอี่ยม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระเดช มีอินเกิด  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิมนัส อุณจักร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวามินี ธีระวุฒิ 
9. ดร. จันทร์จรัส วัฒนะโชต ิ
10. ดร. ชุติวรรณ เดชสกุลวฒันา  
11. ดร. ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ  
12. นางณิษา สิรนนท์ธนา 
13. ดร. นิตยา ไชยเนตร 
14. ดร. ปิติ อ่ าพายัพ  
15. ดร. ภควรรณ เศรษฐมงคล 
16. ดร. ภัทรียา พลซา  
17. ดร. รวิวรรณ วัฒนดิลก 
18. ดร. วันศุกร์ เสนานาญ  
19. ดร. วิรักษ์ วิสุทธิผล  
20. ดร. สุพรรณี ลีโทชวลิต 
21. ดร. สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย  
22. ดร. เสจ ไชยเพ็ชร  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล บางรักษ์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ ดรุมาศ  
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อนุกรรมการสาขาชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
นิเวศวิทยา 
1. ศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา อังศุภานิช 
2. ศาสตราจารย์สุภาวดี  จุลละศร 
3. รองศาสตราจารย์ชัชรี  แก้วสุรลิขิต  
4. รองศาสตราจารย์ณิฏฐารัตน์  ปภาวสิทธิ์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. วิภษูิต มัณฑะจิตร 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิตย ์
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์  
10. รองศาสตราจารย์ ดร. อัจราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ  
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุขแสงจันทร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลี ไพบูลย์กิจกุล 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญยุทธ สุดทองคง 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงศ์ ด้วงดี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร เลียดประถม 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์  ด ารงโรจน์วัฒนา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล แก่นมณี 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริประภา เปรมเจริญ  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย  เมฆานวกุล  
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ ดรุมาศ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยนิตย์  ไม้แพ  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเปญญา จิตตพันธ์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อิชฌิกา ศิวายพรามณ์ 
32. ดร. กรอร วงษ์ก าแหง   
33. ดร. กิติธร สรรพานิช  
34. ดร. ขวัญเรือน ศรีนุ้ย  
35. ดร. จรัสศรี อ๋างตันญา 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยาวดี สุริยพันธุ์ 
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37. ดร. จันทนา ไพรบูรณ์ 
38. ดร. จารุวัฒน์  นภีตะภัฏ 
39. อาจารย์จ าเริญ บัวเรือง  
40. ดร. จิตรา ตีระเมธี 
41. ดร. ณฐินี ศุกระมงคล 
42. ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล 
43. ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ ์ 
44. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ด า   
45. ดร. ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์ 
46. ดร. ธิดารัตน์  น้อยรักษา 
47. ดร. นภาขวัญ  แหวนเพชร  
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี  
49. ดร. นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ 
50. ดร. บัญชา นิลเกิด  
51. ดร. เบญจวรรณ  ชิวปรชีา  
52. ดร. พรเทพ  พรรณรักษ์  
53. ดร. ไพลิน  จิตรชุ่ม  
54. ดร. เยาวลักษณ์  มั่นธรรม  
55. นางสาวรติมา  ครุวรรณเจริญ  
56. นางสาววราริน  วงษ์พานิช 
57. ดร. วันววิาห์  ตุ้มน้อย 
58. ดร. วิชญา กันบัว 
59. ดร. ศันสรียา วังกุลางกูร 
60. ดร. สรวิศ  เผ่าทองสุข 
61. นายสหรัฐ  ธีระคัมพร  
62. ดร. สุเมตต์  ปุจฉาการ 
64. ดร. อดิสรณ ์ มนต์วิเศษ  
65. ดร. อรรชนีย์  บุญประกอบ  
66. ดร. อุกกฤต สตภูมินทร์  
67. นางศรีสกุล  ภิรมย์วรากร 
 

  อนุกรรมการสาขาประมงและการเพาะเลี้ยง 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. จารุมาศ  เมฆสัมพันธ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ นิติธรรมยง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ ชูเชิด 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 
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7. รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ปิยะธีระธิติวรกุล 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พุ่มพวง  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรัตน์ ประทุมชาติ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทิน กิ่งทอง 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพร หมื่นพล 
17. ดร. จารุนันท์  ประทุมยศ 
18. ดร. ธิดาพร ฉวีภักดิ ์
19. ดร. นุกูล แสงพันธุ์ 
20. ดร. บัลลังก์ เนื่องแสง 
21. ดร. พิเชต  พลายเพชร  
22. นายไพโรจน์  ซ้ายเกลี้ยง  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี สนธิ 
24. ดร. ยุทธนา เทพอรุณรัตน์  
25. ดร. วรเทพ มุธุวรรณ  
26. ดร. วรรณภา กสิฤกษ์   
27. ดร. วรวิทย์ วัญชนา 
28. ดร. อมรรัตน์ กนกรุ่ง 
29. นายอัศนีย์ มั่นประสิทธิ์  
30. นายอิสระ ชาญราชกิจ 

 
  อนุกรรมการสาขาการจัดการทรัพยากร และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล  

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภาศิริ บาร์เนท  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิจ กิตติธรกุล  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี จิตประไพ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สชุาย วรชนะนันท์ 
8. ดร. นลินี ทองแถม 
9. นายพงษ์ธีระ บัวเพชร  
10. อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 
11. นายสราวุธ ศิริวงศ์ 
12. นายสุวรรณ พิทักษ์สินทร 
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13. ดร. มาฆมาส  สุทธาชีพ 
อนุกรรมการสาขาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ในมิติ               
ด้านวิทยาศาสตร์ โลจิสติกส์ พาณิชยนาวี 
1. ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ  
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน 
5. อาจารย์ธัชนันท์ สังวาล 
6. ดร. บัณฑูร เศรษฐศโิรฒม์ 
7. อาจารย์ปิยาภรณ์  มาลี  
8. นางพวงทอง อ่อนอุระ 
9. ดร. พัขรภา ตันตราจิน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์  ลีกิจวัฒนะ 
11. ดร. วศิน ยุวนะเตมีย์ 
12. อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง  
13. นางเพราลัย นุชหมอน 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


