คากล่าวต้อนรับ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้ าภาพร่ ว มในการจั ดการประชุมวิช าการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่
18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพามีเจตจานงมุ่งหวังให้การจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งนี้ ได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ซึ่ง
จะเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ตลอดจน
เป็ น โอกาสที่ จ ะน าเสนอความรู้ ต่ า งๆ สู่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ในการสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของทะเลไทย และกระตุ้ นจิตสานึกในการหวงแหนทรัพยากรอันล้าค่าแหล่งนี้
ของประเทศต่อไป
ในฐานะมหาวิทยาลั ยบูร พา มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโ อกาสได้ต้อนรับผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้า
สู่ ก ารประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล ครั้ ง ที่ 6 และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ
ดาเนินงานทุกฝ่าย ผู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันวางแผนและ
ดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จอย่างดียิ่ง
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดงาน
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
โดย ดร. พิชัย สนแจ้ง
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

ปั จ จุ บั น วิ ท ยาการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลได้ มี ก ารพั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว
เช่ น เดีย วกั บ การใช้ ทรั พยากรทางทะเลของไทย ซึ่ ง มี การขยายตั ว ไปอย่า งกว้า งขวาง มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้ง
ที่ 6 ในปี 2561 เป็ น การประชุ ม ที่ จั ด ขึ้ น ทุ ก 2 ปี โดยมุ่ ง เน้ น การรวบรวมข้ อ มู ล และ
ผลการวิจัยสภาพปัจจุบันของทรัพยากรทางทะเลของไทย องค์ความรู้ ใหม่ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและหรือสร้างมูลค่าใหม่ให้กับทรัพยากรทางทะเล ตลอดจน
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 นี้ยังได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
และการพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนั กด้า นวิท ยาศาสตร์ ท างทะเล และเป็นเวทีที่ นาเสนอมุม มองต่อการพั ฒ นา
ประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ อาทิ แนวทางการ
พัฒนาประเทศบนหลักเศรษฐกิจสีน้าเงิน (Blue Economy) และการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือผลกระทบจากนโยบาย
One Belt One Road ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคต จึงเป็นโอกาสอันดีที่
ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลในครั้งนี้ ประเมินสถานการณ์และนาไปสู่การประกาศ “ปฏิญญาบางแสน” (Bangsaen
Declaration) เพื่อที่จะกาหนดทิศทางการวิจัย หรือกรอบการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
หรือศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการตอบโจทย์ต่อการพัฒนาของประเทศอย่าง
ยั่งยืนสืบไป
ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ผู้ ส นั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมจัดงานนี้ให้ประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
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แผนผังการจัดการประชุม
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 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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ภาคบรรยายพิเศษ
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สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย
เพื่อความมั่นคง มัง่ คัง่ และยั่งยืน
1

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

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
4
อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย
หมายถึง ผลประโยชน์ที่คนไทยทุกคนพึงได้รับจากทะเลหรือเกี่ยวเนื่องกับทะเลทั้งภายในและนอกน่านน้้าไทย ซึ่งหมาย
รวมถึงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล เกาะ พื้นดินท้องทะเลใต้พื้นดินท้องทะเล และอากาศเหนือท้องทะเลด้วย ทั้งนี้จะครอบคลุม
กิจกรรมทางทะเลทุกด้าน เช่น การประมง การพาณิชยนาวี การท่องเที่ยว การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
การส้ารวจและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็ นต้น โดยมูลค่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจะหมายถึงคุณค่าของ
ผลประโยชน์จากทะเลทั้งที่สามารถประเมินออกมาทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน จากการศึกษาสถานการณ์ผลประโยชน์
ทางทะเลของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ แรงขับเคลื่อน (driver) แรงกดดัน (pressure)
สถานภาพ (state) ผลกระทบ (impact) และการตอบสนอง (response) หรือ DPSIR โดยข้อมูลส้าหรับการวิเคราะห์ได้มา
จากการส้ารวจ เอกสาร บทความ หนังสือ รายงาน ภายในและต่างประเทศ ร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ จากนั้นน้ามาสังเคราะห์ สรุปผล แล้วน้าไปสอบทานเพื่อสรุปโดยการประชุม
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อีกหลายครั้ง โดยเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้
ดังต่อไปนี้
1.ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยประกอบด้วย รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมการต่ างๆ ในการใช้ประโยชน์
ทางทะเลทางโดยมีต้นทุนหลายๆ อย่างด้วยกัน แต่ที่เน้นในงานนี้ได้แก่ ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่งหรือที่เรียกว่าต้นทุนของระบบนิเวศบริการทางทะเลซึ่งเปรียบเสมือนฐานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม
2.การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างสองมหาสมุทรส้าคัญของโลกโดยเชื่อมต่อผ่าน “ระบบนิเวศทางทะเลขนาด
ใหญ่” (Large Marine Ecosystem; LME) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีและไม่มีชีวิตถึงสามแห่งด้วยกัน
ได้แก่ Bay of Bengal (BoB) , Gulf of Thailand (GoT), และ South China Sea (SCS) เสริมด้วยการเป็นประเทศที่ถูก
ล้อมด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศถึงสองชั้น และยังมีพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงรอการหา
ทางออกและข้อสรุปร่วมกัน ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในมิติที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลที่จะต้ อง
ทันและรองรับกับภัยคุกคามต่างๆ ในรูปแบบที่เพิ่มเติมจากเดิมและเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนส้าคัญที่จะท้าให้ประเทศสามารถ
พัฒนาได้อย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน
3.ส้าหรับแรงกดดันที่ส้าคัญของผลประโยชน์ทางทะเลของไทยได้แก่กิจกรรมทางทะเลต่างๆ ที่โดยรวมมีแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในรูปปริมาณและมูลค่า และแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นการลดลงในบาง
กิจกรรม ได้แ ก่ การประมง การส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม แต่ก็ยังคงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตกิจกรรมทางทะเลจะ มี
ประเภทและจ้านวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจะขยายตัวลงไปในเขตทางทะเลที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เป็นเพราะผลของปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่มาจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรในระดับโลกและภูมิภาค (ยกเว้นใน
กรณีของไทย) ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในภาพรวมและข้อจ้ากัดของอุปทานจากกิจกรรมทั้งทางบก ผนวกกับปัจจั ย
ขับเคลื่อนในระดับประเทศที่ยังคงเน้นการพัฒนาโดยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวน้ามาตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และในอนาคต โดยเห็นได้
จากความพยายามของภาครัฐทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และแผนที่มุ่งผลักดันให้ประชาชนคนไทย หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปาน
กลาง ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองอย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมการทางทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างขาดการ
ควบคุมที่เหมาะสม เป็นเหตุให้ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์
ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา และวาฬ และระบบนิเวศต่างๆ ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นฐาน
ของกิ จ กรรมเหล่ า นั้ น เสื่ อ มโทรมลงทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณอย่ า งต่อ เนื่ อ ง กว้ า งขวาง และรุ นแรงจนเกิ น ขี ด
ความสามารถในการรองรับ อนึ่งจากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ตามจังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งหมดพบว่า ปัญหามลพิษทางทะเล
โดยเฉพาะประเด็นขยะทะเล และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสองปัญหาที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด
4.นอกจากปัญหาการเสื่อมโทรมของต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ส่งผลต่อ
กิจกรรมทางทะเลท้าให้ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยลดลงแล้วยังมีข้อค้นพบอีกว่าจากการบริหารจัดการทางทะเล
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ที่ขาดการพิจารณาที่รอบด้านและท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบเป็นผลท้าให้ ผลประโยชน์ทางทะเลดังกล่าวไม่ได้ตกอยู่ใน
มือของคนไทยในสัดส่วนที่ควรจะเป็น ซึ่งมีกรณีตัวอย่างทั้งที่ได้ เกิดขึ้นแล้ว ก้าลังเกิด และที่จะเกิดขึ้น พอสังเขปดังต่อไปนี้
- การพาณิชยนาวี: ซึ่งประกอบด้ว ย เรือ ท่าเรือ อู่ต่อและซ่อมเรือ บุคลาการด้านการพาณิชยนาวี และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจการประกันภัยทางทะเล เป็นต้น ประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ การขาด
แนวทาง การจัดการ สนับสนุน และส่งเสริมที่ ชัดเจน เหมาะสม และจริงจัง โดยเฉพาะจากภาครัฐ
- การประมง: นอกจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงภายในประเทศที่เป็นปัญหาใหญ่ในส่วนของ
ทรัพยากรประมงเองแล้ว การเข้ามาลักลอบท้าการประมงในเขตทางทะเลของไทยโดยชาวประมงของประเทศเพื่อนบ้านก็
เป็นต้นเหตุของการสูญเสียผลประโยชน์ทางทะเลของไทยอีกทางหนึ่งซึ่งถึงแม้จะดูไม่มากในรูปของตัวเงินแต่จากการติดตาม
สถานการณ์ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาพบการเปลี่ยนแปลงไปชนิดของสัตว์น้าที่เป็นเป้าหมายในการจับจากปลามังกร มาเป็น
สัตว์น้าจ้าพวกหมึก และปลิงทะเล สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ว่า อาจเกิดการลดจ้านวนลงอย่างมาก หรือการสูญพันธุ์
ของปลามังกร นอกจากนี้ในบันทึกการจับกุมหลายครั้งได้พบข้อมูลการหยั่งความลึกของท้องทะเลในบริเวณที่ท้าการประมง
อีกด้วย เรื่องนี้จึงมีประเด็นความมั่นคงทางทะเลของประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย
- การท่องเที่ยว: ได้แก่กรณีที่นักท่องเที่ยวจากฐานที่พักนอกประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
ภายในประเทศได้โดยตรงอย่างเช่นกรณีของการท่องเที่ยวด้าน้้าดูปะการังที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล อีกกรณีได้แก่ การที่คน
ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการสอนด้าน้้าลึกทั้งสองกรณี ส่งผลให้คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลเท่าที่ควรจะเป็น นอกเหนือจากการที่ทรัพยากรเหล่านั้นถูกท้าลาย และการ
ขาดความสามารถในการควบคุมดูแลที่เหมาะสม
- การส้ารวจและผลิตพลังงาน: กรณีนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส้ารวจ
และผลิตพลังงานโดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องกับการที่สิ่งก่อสร้างเพื่อกิจกรรมส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลจะเริ่มทยอยกัน
หมดอายุสัมปทานลงโดยตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะต้องมีการรื้อถอนโดยบริษัทผู้รับสัมปทานตามล้าดับ แต่จาก ประเภท
จ้านวน และขนาดของแท่นเหล่านั้น ค้าถามจึงอยู่ที่ว่าอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดส้าหรับเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาทุกมิติอย่าง
รอบคอบ เปิดเผย และโปร่งใส เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางทะเลกับประเทศสูงสุดโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
จากข้อมูลข้างบนจะเห็นได้ว่า ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยก้าลังประสบกับปัญหาหลายด้านด้วยกันทั้งใน
ระดับของปัจจัยขับเคลื่อนหลักของไทยได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น การมุ่งเน้นให้ประเทศ
หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง กิจกรรมทางทะเลที่จะเพิ่มมากขึ้นก้าลังเปลี่ยนไป จากเดิม ฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่เสื่อมโทรมลง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งโดยรวมแล้วจะส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับ
บุคคลไปจนถึงระดับประเทศได้ ในรูปของความมั่นด้านต่างๆ ได้แก่ ความมั่นคงทางด้าน อาหาร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สุขภาพ ส่วนบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ การที่ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มาจากหลาย
สาเหตุด้วยกันซึ่งสามารถมองเริ่มจากความตระหนักของคนในชาติถึงโอกาสที่มีเกี่ยวกับทะเลหากแต่ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นให้เกิด
ประโยชน์อย่างเหมาะสม การเติบโตของภาคธุรกิจที่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่มักจะมุ่งผลก้าไรโดยให้ความส้าคัญน้อยในส่วน
ของต้นทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ท้าให้มีการใช้ประโยชน์ของทั้งสองภาคส่วนอย่างขาดความระมัดระวัง
และความรับ ผิดชอบต่อ ส่ว นรวม ส่ว นภาครัฐ รูป แบบในการบริห ารจั ดการผลประโยชน์ดังกล่า วก็แ ยกกันอยู่ภ ายใต้
หน่วยงานจ้านวนมากโดยขาดการท้างานร่วมกันอย่างเหมาะสม ต่างคนต่างท้าตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและทิศทาง
ของแต่ละส่วนงานแบบแยกส่วนไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของผลประโยชน์ทางทะเลที่มีลักษณะเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างซับซ้อน กล่าวคือการออกแบบการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวขาดการมองแบบองค์รวมอย่างเหมาะสม ซึ่งก็
หมายรวมถึง กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจทาง
วิชาการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมกับบริบทของไทยก็ยังขาดอยู่อีกไม่น้อย และ
เมื่อ ผนวกกับ พัฒ นาการของโลกในเรื่ อ งของผลประโยชน์ดัง กล่ า วที่เ ปลี่ ย นไปอย่า งมากทั้ง ความรู้ แนวคิ ด และ ขี ด
ความสามารถ ในการใช้ศักยภาพจากทะเลในภาพรวมท้าให้สถานการณ์การบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลของไทยอยู่
ในสถานะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ส้าหรับข้อเสนอแนะเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยที่น้าเสนอไว้ข้างต้นนั้นจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าตัวโดยเฉพาะต้องปรับเปลี่ยนหลักคิดในเรื่องนี้ใหม่ ทั้งนี้
เพราะพัฒนาการของโลกในการให้ความส้าคัญเกี่ยวกับทะเลได้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาระยะหนึ่งแล้วในขณะที่ประเทศ
ไทยมีพัฒนาการในเรื่องนี้ช้ามาก การตอบสนองในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนของสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน และสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการ ท้าความเข้าใจ วางแผนในระดับต่างๆ ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงแผน จากภาควิชาการ มุ่งให้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก การ
ใช้ประโยชน์จากทะเลรูปแบบต่างๆ ต้องให้ความส้าคัญกับต้นทุนต่างๆ โดยไม่ด้าเนินกิจกรรมจนเกินขีดความสามารถในการ
รองรับ แก้ไขผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นแล้วรวมทั้งป้อ งกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร่งปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
ภายในประเทศที่เกี่ยวกับทะเลให้สอดคล้องกับระเบียบโลกเพื่อให้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเกิดกับประเทศอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้อ้านาจและสิทธิของไทยที่พึงมีพึงได้
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การเพิ่มมูลค่าอัญมณีจากทะเล
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ไข่มุกเปรียบได้กับราชินีอัญมณีแห่งท้องทะเล เพราะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น ยังให้ความรู้สึกนุ่มนวล
อ่อนโยน และสง่างามไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม
ไข่มุกธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะท้าการ
หลั่งสารหรือน้้ามุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง เนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุก
ธรรมชาติมีปริมาณลดลง ท้าให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการท้าไข่มุกปลอมเกิดขึ้น และเนื่องจากไข่มุกที่มีสีสันสวยงามตาม
ธรรมชาติค่อนข้างพบได้ยาก ท้าให้ไข่มุกถูกน้ามาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงาม
ตามความต้องการของตลาด
โดยทั่วไปทั้งไข่มุกเลี้ยงและไข่มุกธรรมชาติ ทั้งมุกน้้าจืดและมุกน้้าเค็ม จะมีสีขาวนวลและมีความวาว ขนาดและ
รูปร่างแตกต่างกันไป ไข่มุกน้้าเค็มที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุด คือไข่มุกด้าจากทะเลใต้ ซึ่งพบครั้งแรกที่หมู่เกาะตาฮิติ
จึงมีชื่อเฉพาะอย่างเป็นทางการว่า "แบล็คตาฮิเตียน เพิร์ล (Black Tahitian Pearl)" เนื่องจากพบได้ยากและ มีสีด้ามันวาว
โดดเด่น ภายหลังมีไข่มุกสีเทาที่เรียกว่า ไข่มุก อะโกยา (akoya) เป็นไข่มุกเลี้ยงน้้าเค็มที่มีการเพาะเลี้ยงครั้งแรกที่ประเทศ
ญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงทั้งในประเทศญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย ส้าหรับไข่มุกอะโกยา (akoya) ที่ขายในประเทศไทย
นั้นส่วนใหญ่จะน้าเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่น และเมื่อไม่กี่ปีมานี้สีที่ นิยมได้แก่สีน้าตาล (Chocolate pearl) และ สีทอง
(Golden Pearl) ซึ่งเป็นสีที่หายากและมีราคาสูงมากและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนปัจจุบัน ด้วยความหายากของบางสี ท้า
ให้มีการย้อมไข่มุกด้วยสีย้อมอินทรีย์ต่างๆ แต่ความคงทนของสีต่้า สามารถหลุดลอกด้วยสารเคมีและเคมีภัณฑ์ใ นครัวเรือน
ระหว่ า งใช้ ง านได้ ปั จ จุ บั นมี ก ารหลอกขายไข่ มุก สี ต่ า งๆเพิ่ มขึ้ น และไทยต้อ งรั บ ไข่ มุ ก ทั้ง ธรรมชาติ แ ละย้ อ มมาจาก
ต่างประเทศทั้งสิ้น บริษัทย้อมไข่มุกส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไข่มุกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการน้าเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศจีน โดยกรรมวิธีและเทคนิคของแต่ละบริษัทในการย้อมไข่มุกให้ได้สีต่าง ๆ ตามที่ตลาดต้องการเป็นเรื่องที่
ไม่เปิดเผย
นาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการปรับปรุงคุณภาพวัสดุในต่างสาขา ต่างรูปแบบ แต่ในการน้ามาประยุกต์
ในอุตสาหกรรมอัญมณียังมีไม่มากนัก ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่จะต่างกันเมื่อขนาดอนุภาคมีขนาดเล็กลงระดับนาโน
เมตร ท้าให้สามารถน้าการปลูกอนุภาคระดับนาโนเมตรลงบนผิวไข่มุกนั้นจะท้าให้สีของไข่มุกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของ
ตัวโลหะที่ใช้และขนาดของอนุภาค ดังนั้นการปลูกอนุภาคโลหะมีค่าระดับนาโนเมตรลงบนผิวของไข่มุกจะท้าได้ง่ายด้วย
อุปกรณ์การย้อมในห้องปฏิบัติการ และชนิดและขนาดของอนุภาคระดับนาโนโลหะที่ได้ช่วยให้ได้ไข่มุกสีต่างกัน มีความวาว
และความคงทนของสีที่ไม่หลุดลอกได้ง่ายเหมือนกับการย้อมด้วยสารอินทรีย์หรือสีย้อม โดยสามารถควบคุมขนาดอนุภาค
ความเข้มสี ได้จากความเข้มข้นของสารละลายโลหะตั้งต้น ตัวรีดิวส์ และเวลาในการย้อม โดยอนุภาคระดับนาโนเมตรของ
โลหะเงิน สามารถให้สีไข่มุกสีด้า น้้าตาล เหลืองทอง และอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะทอง สามารถให้สีไข่มุกสีชมพู ถึง
ม่วง และไข่มุกสีอะโกยา สีเทา สามารถได้จากการใช้สารละลายของโลหะทองแดง โดยสามารถท้าได้ทั้งไข่มุกน้้าจื ดและ
น้้าเค็ม โดยสีที่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิวของไข่มุกด้วย ผลการวิจัยท้าให้ได้ไข่มุกสีต่างกันได้แก่ เหลือง น้้าตาล เทา เทาอมฟ้า ชมพู
ม่วง ด้า โดยผลงานทั้งหมดได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และตีพิมพ์บทความวิจัย ผลงานวิจัยนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้ไข่มุก และลดการน้าเข้าจากต่างประเทศได้
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับทางทะเลได้แก่การน้าทรายทะเล (SiO2) มาท้าการผลิตเป็นโอปอล ซึ่ง
เป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยอนุภาคซิลิกาและน้้าเป็นองค์ประกอบ (SiO2.nH2O) โดยท้าการน้าทรายมาละลายและ
สังเคราะห์ทางเคมีขึ้นใหม่ โดยท้าการศึกษาความเข้มข้น ตัวเร่งปฏิกิริยา และเวลาในการสังเคราะห์
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ความท้าทายความสาเร็จการจัดการพื้นที่
คุ้มครองทางทะเล ประเทศไทย ภาคสอง
สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์1* ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง2 ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ3์
ปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี4 สุชาย วรชนะนันท์ 3 สราวุธ ศิริวงศ์5
1

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั่วโลกมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มกี ารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ถึงร้อย
ละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2563 ขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลประมาณร้อยละ 5.6 จากพื้นที่ใน
เขตทะเลของประเทศไทย (National maritime zone 200 ไมล์ทะเล) และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลให้ได้มากขึ้นในระยะเวลาสิบปีจากนี้ การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทยที่
ผ่านมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงไร เป็นประเด็นที่น่าจับตามอง
ความท้าทายความส้าเร็จในการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทยกับเป้าหมายเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG 14) มีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การวางแผน
เชิงพื้นที่ทางทะเลเพื่อให้เห็นภาพกว้าง ก้าหนดให้มีการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ควบคู่กัน การผสาน
กรอบแนวคิดว่าด้วยการบูรณาการและการให้ความส้าคัญกับระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลให้ประสบความส้าเร็จยังต้องค้านึงถึงความเหมาะสมหรือขอบเขตของพื้นที่คุ้มครอง
ความต่อเนื่องของกลไกและกระบวนการท้างาน ความมั่นคงและโปร่งใสของระบบการเงิน ระบบติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ความเข้มแข็งของผู้น้าและชุมชน และพันธมิตรร่วมท้างาน นอกจากนี้ แนวทาง
การจัดการพื้นที่คุ้ มครองทางทะเลในอนาคตยังต้อ งค้านึงถึ งปัจจัย คุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสร้างศักยภาพในการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงนิเวศวิทยาและสังคม (social-ecological resilience) เป็นสิ่งจ้าเป็นและ
ต้องท้าควบคู่กันไป
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มุมมองต่อกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเล
ของไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
สถานการณ์ทางทะเลในอนาคต
พวงทอง อ่อนอุระ
ที่ปรึกษากฎหมายนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเทศไทยมีแผ่นดินติดกับทะเลสองด้าน คื อด้านตะวั นตกติดกับทะเลอันดามัน และช่องแคบมะละกา ส่วนด้าน
ตะวันออกเป็นอ่าวไทย มีพื้นที่เขตทางทะเลประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝั่งทะเลรวม 3,010 กิโลเมตร (ด้าน
อ่าวไทย 1,972.5 กิโลเมตร และด้านอันดามัน 1,037.5 กิโลเมตร) 1 การแบ่งอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ของไทย
ประกอบด้วย 1) น่านน้้าภายใน (Internal Water) 2) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) 3) เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) 4) เขต
ไหล่ทวีป (Continental Shelf Zone) และ 5) เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ (Exclusive Economic Zone หรือ EEZ) และเมื่อพิจารณาถึง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทย จะเห็นได้ชัดว่าน่านน้้าไทย (Thai Waters) มีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิด (Semi-enclosed Sea) ที่ถูกล้อม
ด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ทะเลไทยหรือน่านน้้าไทยมีความส้าคัญ
ต่อประเทศไทยในหลากหลายสาขาของการใช้ประโยชน์จากทะเลไทย ที่ส้าคัญๆ ได้แก่ 1) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิต (Living
Resources) เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญส้าหรับคนไทยและแหล่งท้ามาหากินของพี่น้องคนไทยที่ประกอบธุรกิจประมง ทั้งการจับสัตว์
น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการประมง 2) ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต (Non-Living Resources) ได้แก่ น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ
และแร่ธาตุต่างๆ 3) เส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้า (Transportation and Carriage of Goods by Sea) เป็นต้น
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ด้าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความมั่นคงของชาติทาง
ทะเล ในห้วงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2548 – 2552) มาถึงปัจจุบัน (ปี 2557) สรุปเรื่องส้าคัญได้ 6 เรื่อง ดังนี้ 1)
การเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาก้าลังทางเรือ 2) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมืออันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 3) การคมนาคมขนส่งทางทะเลและกิจการพาณิชยนาวี 4) การด้าเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 5) การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร
ชล.) และ 6) การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ ธรณีวิทยา
นโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ทั้งนี้ในห้วงการด้าเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาการด้าเนินงานที่ส้าคัญ
2 ประการ
ปัญหาส้าคัญของการด้าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
1. ข้อจ้ากัดในการด้าเนินการตามนโยบาย
1.1 ด้านบุคลากร มีจ้านวนบุคลากรจ้ากัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ขาดการส่งเสริมและพัฒนา ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ
1.2) ด้านงบประมาณ มีงบประมาณจ้ากัดไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย อันกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเลอย่างมาก
2. ภารกิ จของหน่วยงานต่ างๆ มีความซ้้ าซ้ อน และขาดการบูรณาการ ท้าให้ ขาดประสิทธิ ภาพในการรั บมือกั บ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงความไม่ชัดเจนของขอบเขตอ้านาจตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ยังคงเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญ
ในการปฏิบัติงานและด้าเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลอีกด้วย
กลุ่มปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการทางทะเลของภาครัฐประกอบกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
จากทะเลอย่างขาดความรับผิดชอบและการควบคุม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพลดลงอย่ า งรวดเร็ ว ทะเลกลายเป็ น พื้ น ที่ รั บ ภาระต้ น ทุ น ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างรุนแรง อาทิ การก่อมลพิษทางทะเล การสร้างสิ่งปลู กสร้างที่ไม่ค้านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การท้าประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ การท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal,
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing หรือรู้จักกันในชื่อ “IUU Fishing” การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชน ฯลฯ
จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลดังกล่าวข้างต้น
ยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมด้วย เช่น ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจเอก
ขนาดใหญ่ ธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก และชุมชนท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างผู้ ประกอบการประมง ทั้งยังบีบให้ผู้ประกอบการประมง
ต้องออกไปแสวงหาประโยชน์ในเขตประมงของประเทศอื่น อันน้าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอันเนื่องจากการท้าประมง
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อีกด้วย เช่น การที่ไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นประเทศที่น้าเข้าสินค้าสัตว์น้าจากประเทศไทย โดยกล่าวอ้างว่า
ไทยไม่มีกฎหมายประมงที่ทันสมัยและไม่มีระบบการจัดการทรัพยากรประมงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเลไว้ โดยมีสาระส้าคัญว่า
เพื่อจัดการและควบคุมการใช้ทะเลให้มีความสงบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการด้าเนินกิจกรรมของทุกฝ่ายร่วมกันอย่างสมดุล
และยั่งยืน เพื่อปกป้อง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างองค์ความรู้
ความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญของทะเลและปลูกจิตส้านึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และเพื่อจัดท้าและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า การพัฒนากฎหมาย
ทะเลของไทยแบบบูรณาการจึงเป็นเรื่องส้าคั ญอย่างยิ่งที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลในภาพรวม จึ งถูกน้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประเด็นความส้าคัญของความ
มั่นคงทะเลของไทยจนมีการจัดท้าแผนฯ และปฏิบัติตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดี การจัดท้าและพัฒนา
กฎหมายทางทะเลของไทยแบบบูรณาการตามที่ก้าหนดรวมไว้เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเล มีความส้าคัญมาก ทั้งนี้
เพราะหลังจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS
1982) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ท้าให้ไทยมีความจ้าเป็นต้องพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีตาม UNCLOSA 1982 อย่าง
จริงจังโดยมีกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ทางทะเลในอนาคต ซึ่ ง
นอกจากจะต้องสอดคล้องกับแผนความมั่นคงชองชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 ฉบับปัจจุบันแล้ว ยังจะต้องหมายรวมถึงแผน
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ผู้เขี ยนจึ งขอน้ าเสนอมุ มมองต่ อกรอบการพั ฒนากฎหมายทางทะเลของไทยที่สอดคล้องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ และ
สถานการณ์ทางทะเลในอนาคต โดยวิเคราะห์จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิ บัติเทียบเคียงกับ 1) หลักการ แนวคิด และ
บทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลไทย 2) กฎหมายทางทะเลที่ไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แล้ว
จัดท้าข้อเสนอแนะประเด็นส้าคัญที่จะต้องพิจารณาในขั้นตอนการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ในฐานะภาคีของ UNCLOS 1982 ไทยจะต้องรวบรวมพันธกรณีทั้งหมดที่ไทยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกสาขา
ของกิจกรรมทางทะเลอย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและใช้อ้างอิง
2) ในแต่ละสาขากิจกรรมทางทะเล ให้ผู้เกี่ยวข้องท้าการส้ารวจ รวบรวม และจัดท้าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สะดวกต่อ
การสืบค้น เกี่ยวกับตราสารระหว่างประเทศต่างๆ ที่จัดท้าขึ้นในรูปแบบของความตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement)
จรรยาบรรณต่างๆ (Code of Conduct) หรือแผนปฏิบัติการสากล (International Plan of Action) ทั้งที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
(Legally-binding Instrument) และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non Legally-binding Instrument) ที่มีการจัดท้าภายหลังเข้าเป็น
ภาคี UNCLOS 1982 แล้ว ว่ามีทั้งหมดจ้านวนเท่าใด มีสาระส้าคัญอะไรบ้างที่ไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
3) เร่งสืบค้นและรวบรวมงานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิ ง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายทางทะเล เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ไทยจะต้องท้า แล้วน้าสิ่งที่จะต้องท้านั้นมาจัดล้าดับความส้าคัญ
ก่อนหลัง
4) รวบรวมกฎหมายทางทะเลที่ไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันทุกฉบับ ทั้งระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายล้าดับรอง ของทุก
สาขาของกิจกรรมทางทะเล เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและท้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Review and Update) ของกฎหมายและกฎ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5) ผลจากการด้าเนินการตามข้อ 4 เราจะทราบว่ากลุ่มกฎหมาย/กฎข้อบังคับใดบ้างที่จ้าเป็นต้องยกเลิก เพราะมีบทบัญญัติ
ที่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมทางทะเลในสาขานั้นๆ ต่อไป กลุ่มใดบ้างที่
จ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ทางทะเลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
6) ไทยจ้าเป็นต้องเร่งจัดท้ากฎหมายทางทะเลในภาพรวม และต้องสอดคล้องกับนโยบายทางทะเลของชาติ (National
Marine Policy) เช่นเดียวกับหลายประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายทางทะเลของไทย มีแต่เพียงแผนความมั่นคงฯ เท่านั้น
หากไม่มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทะเลไทยให้ชัดเจน ก็ไม่สามารถพัฒนากฎหมายทางทะเลได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
7) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลในทุกกิจกรรมทางทะเล ควรจะต้องช่วยกันน้าเสนอประเด็น
ปัญหา/ข้อขัดข้องอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายแต่ ละฉบับที่ตนรั บผิดชอบอย่างอิสระ โปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ เพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนั้นๆ อย่างแท้จริงและกฎหมายนั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง
มุมมองที่ผู้เขียนขอเน้นคือ 1) การพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยจ้าเป็นต้องสร้างกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กิจกรรมทางทะเลแบบองค์รวม เปิดช่องให้มีการบูรณาการระหว่างบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง มิใช่บูรณาการแต่
เพียงค้าพูด แต่ไม่สามารถปฏิบัติจริง โดยการยกเลิกกฎหมายที่มุ่งแต่จะให้อ้านาจหน่วยงานเท่านั้น แต่จ้าเป็นต้องมองในภาพรวมของ
กิจกรรมทางทะเลในสาขานั้นเป็นหลัก 2) ควรมีหน่วยรับผิดชอบหลักในการพัฒนากฎหมายทางทะเลในภาพรวมอย่างจริงจัง เพื่อ
ด้าเนินการตามข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์มาข้างต้น
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
(The 6th Marine Science Conference)
วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
18 มิถุนายน 2561 (Resources and Maritime)
8.00-9.00
ห้องประชุม
9.00-10.00

10.00-10.20
10.20-10.45
10.45-12.00

ลงทะเบียน/ติดโปสเตอร์
ห้องประชุมใหญ่
 กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 กล่าวต้อนรับ โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 กล่าวรายงาน โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
 กล่าวเปิดงาน และ Keynote Address โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี
พิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน
อาหารว่างและเครื่องดืม่ (ท่านประธานเยี่ยมชมงานและนิทรรศการ)
เสวนา เรื่อง “One World One Ocean” ผลประโยชน์ชาติ เศรษฐกิจโลก
บนทะเลสีคราม (ทิศทางการพัฒนาประเทศ : Blue economy ผลประโยชน์ชาติ
ทางทะเล, One Belt One Road, EEC) โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง ศ.ดร.เผดิมศักดิ์
จารยะพันธุ์ รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม และ คุณคณิศ แสงสุพรรณ
ตัวแทนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

12.00-13.00
ห้องประชุม
13.00-14.00

14.00-15.15
15.15-15.30
15.30-17.30

17.30-18.30
18.30-21.30

แสนสุข 3
(R1)
International Year of
the Reef (IYOR 2018)
เสวนาทิศทางการ
บริหารจัดการแนว
ปะการังในประเทศไทย
ด้าเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
และ ดร.นลินี ทองแถม
น้าเสนอผลงานด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา
น้าเสนอผลงานด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา

อาหารกลางวัน
แสนสาราญ 2-3
แสนสุข 5
(R3)
(R2)
เสวนา “Marine
Taxonomy
นักอนุกรมวิธานทาง
ทะเลสูญพันธุ์จริงหรือ ”
ด้าเนินรายการโดย
ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

น้าเสนอผลงาน
ด้านผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล
“ประเด็นเร่งด่วน
ภายใต้
ผลประโยชน์
แห่งชาติทาง
ทะเล”

น้าเสนอผลงานด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
น้าเสนอผลงานด้าน น้าเสนอผลงานด้าน
ความหลากหลายทาง การจัดการทรัพยาทาง
ชีวภาพและ
ทะเลและพื้นที่
นิเวศวิทยา
คุ้มครอง

แสนสาราญ 1
(R4)
น้าเสนอผลงานด้าน
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

น้าเสนอผลงานด้าน
ด้านสมุทรศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยา

การประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย (ห้องประชุมใหญ่)
งานเลี้ยงรับรอง
ฒ

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

กาหนดการ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 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
ห้องประชุม
9.00-10.30

การน้าเสนอโปสเตอร์

ห้องประชุมใหญ่
เสวนา เรื่อง “การกัดเซาะชายฝั่ง: สถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาในประเทศไทย”
ด้าเนินรายการโดย อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
10.30-10.45 อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร์
ห้องประชุม
แสนสุข 3
แสนสุข 5
แสนสาราญ 2-3
แสนสาราญ 1
(R1)
(R2)
(R3)
(R4)
เสวนา “พื้นที่
น้าเสนอผลงานด้าน
การเสวนา “ข้อเสนอแนะ
10.45-12.00 เสวนาเรื่อง
ปรากฏการณ์น้า
เปลี่ยนสี: องค์
ความรู้และแนว
ทางการจัดการ
ผู้ด้าเนินการ
เสวนา:
ผศ.ดร.อนุกูล
บูรณประทีปรัตน์

12.00-13.00
ห้องประชุม
13.00-13.45
13.45-15.00
15.00-15.15
ห้องประชุม

คุ้มครองทางทะเล
กับการเชื่อมโยง
SDG 14”
ผู้ด้าเนินการ
เสวนา:
รศ.ดร.สุวลักษณ์
สาธุมนัสพันธุ์

ชีววิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

อาหารกลางวัน
ห้องประชุมใหญ่
บรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองต่อกรอบการพัฒนากฎหมาย
ทางทะเลของไทย” โดย อาจารย์พวงทอง อ่อนอุระ
เสวนาเรื่อง บทบาทของชุมชนต่อการวิจัยทะเลไทย
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
แสนสุข 3
แสนสุข 5
แสนสาราญ 2-3
(R1)
(R2)
(R3)

15.15-17.30 น้าเสนอผลงาน

ด้านความ
หลากหลายทาง
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

น้าเสนอผลงาน
ด้านประมงและ
เพาะเลี้ยง

เชิงนโยบายเพื่อการจัดการ
ผลประโยชน์ชาติทางทะเล
อย่างยั่งยืน โดย
ศ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
(อาหารว่างเสิร์ฟในห้อง
ประชุม)

แสนสาราญ 1
(R4)
การเสวนา “ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อการจัดการ
ผลประโยชน์ชาติทางทะเล
อย่างยั่งยืน (ต่อ)
(อาหารว่างเสิร์ฟในห้อง
ประชุม)

น้าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และนิเวศวิทยา

ณ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

กาหนดการ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 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
ห้องประชุม
9.00-10.00

การนาเสนอโปสเตอร์
ห้องประชุมใหญ่
เสวนา เรื่อง “New and More Value of the Sea” โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(GISTDA) และ คุณเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล กรมประมง
ด้าเนินการเสวนาโดย ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์
10.00-10.15
อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร์
ห้องประชุม
แสนสุข 3
แสนสุข 5
แสนสาราญ 2-3
แสนสาราญ 1
(R1)
(R2)
(R3)
(R4)
น้าเสนอผลงาน
บรรยายพิเศษ เรื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
10.15-12.00 น้าเสนอผลงาน
ด้านความ
หลากหลายทาง
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

ด้านความ
หลากหลายทาง
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

“การเพิ่มมูลค่าอัญมณีจาก
ทะเล” โดย
รศ.ดร.พิมพ์ทอง
ทองนพคุณ
(10.15-10.45)
น้าเสนอผลงานด้าน
เทคโนโลยีทางทะเล

หญ้าทะเล
โดย รศ.ดร.อัญชนา
ประเทพ

12.00-13.00
อาหารกลางวัน
ห้องประชุม
ห้องประชุมใหญ่
13.00-14.30 เสวนา “การจัดการและสถานการณ์ขยะทะเล”
โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14.30-15.00
การสรุปผลการประชุม (Bangsaen Declaration)
15.00-16.00 พิธีมอบรางวัล และเสนอเจ้าภาพจัดงานประชุมครั้งที่ 7 และพิธีปิดงานประชุม
โดย อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อาหารว่างและเครื่องดืม่ (ระหว่างพิธีมอบรางวัล)

ด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 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
13:00-14:00
ประธาน:
รองประธาน:
14:00-14:15

รายการ
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ แสนสุข 3 (R1)
นิเวศวิทยา
“International Year of the Reef (IYOR 2018)
เสวนาทิศทางการบริหารจัดการแนวปะการังในประเทศไทย”
โดย ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ดร.นลินี ทองแถม และ อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
ดร.นลินี ทองแถม
ผศ.ดร.นรินรัตน์ คงจันทร์ตรี
EA026R อิทธิพลของฤดูกาลต่อการเปลีย่ นแปลงอาการสีชมพูในปะการังโขด
เมธินี อยู่เจริญ, Beatriz Estela Casareto, Toshiyuki Suzuki, Yoshimi Suzuki และ
Aussanee Meekaew

14:15-14:30

EA047R ความหลากหลายทางพันธุกรรมเบื้องต้นของสาหร่าย Symbiodinium
ในปะการัง 2 ชนิดจากอ่าวไทยที่อนุมานจากล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ Internal
Transcribed Spacer–2
อัญชลี จันทร์คง, นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี และ วันศุกร์ เสนานาญ

14:30-14:45

EF001R ผลการอนุบาลชิ้นส่วนปะการังโขดในบ่ออนุบาลบนบก
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง ชลบุรี
สมภพ รุ่งสุภา

14:45-15:00

EF004R การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและ
แนวปะการังธรรมชาติ
รังสิวุฒิ แก้วแสง, ภาสิณี วรชนะนันท์ และ สุชาย วรชนะนันท์

15:00-15:15

EF010R ผลผลิตขั้นต้นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
ปฐมพงศ์ พรามณีโชติ, สุธินี สินธุ ก, กรอร วงษ์กา้ แหง และ พลชาติ โชติการ

15:15-15:30

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

15:30-15:45

EF025R การศึกษาสถานภาพแนวปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
สุธีรชัย สมทา, อศลย์ มีนาภา, สุวรรณ พิทักษ์สินธร, วีระ ขุนไชยรักษ์ และ ประยูร พงศ์พันธ์

15:45-16:00

EF035R ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างประชาคมปะการังกับประชาคมปลา
แนวปะการัง บริเวณหมูเ่ กาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
อศลย์ มีนาภา, นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร, ธิดารัตน์ น้อยรักษา และ วิภูษิต มัณฑะจิตร

16:00-16:15

EF038R องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อน
ปะการังในแนวปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา
ลลิตา ปัจฉิม, สุมาลัย จุลนวล, ชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา, ทิพวิมล รัตนะวงวาล และ นลินี ทองแถม

16:15-16:30

EA015R รูปแบบการอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับฟองน้้าทะเล บริเวณ เกาะโลซิน
จังหวัดปัตตานี
อุดมศักดิ์ ดรุมาศ, สุภาพร ผ้าสมบุญ และ รัชนี พุทธปรีชา

ต
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 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
16:30-16:45

รายการ
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
แสนสุข
และนิเวศวิทยา (ต่อ)
EA082R การแพร่กระจายและความหนาแน่นของทากเปลือย
Jorunna funebris บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี

3 (R1)

ชูชัย เรืองจรูญ, บัญชา นิลเกิด และ สราวุธ ศิริวงศ์

16:45-17:00

EF029R สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม จ. สงขลา
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง, ปิยพรรณ เหมนุกลู , พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร, วินัย ปราณสุข,
สิริลักษณ์ สุทธินันท์, วิจิตรา สังข์แสน, ชิตชนก เสวตร์เวช, อรทัย กาญจนพรหม
และ จินตนา ปลาทอง

17:00-17:15

EA046R ชนิดพันธุ์ปลาหมูสีที่พบบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี, สุชา มั่นคงสมบูรณ์, อุกกฤต สตภูมินทร์,
วรรณฑกา ธิตภิ าธร และ สุวรรณา ภาณุตระกูล

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา (ต่อ)
วัน/เวลา
13:00-14.00

รายการ
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
แสนสุข 5 (R2)
และนิเวศวิทยา
เสวนา “Marine Taxonomy นักอนุกรมวิธานทางทะเลสูญพันธุจ์ ริงหรือ”
ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ ดร.จารุวัฒน์ นภีตะภัฎ คุณทัศพล กระจ่างดารา และ คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดา

ประธาน:
รองประธาน:
14:00-14:15

ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
ดร.กรอร วงษ์กาแหง
EA076R สถานภาพและความหลากหลายของปลาทะเลไทย และข้อสังเกตของ
การจัดจ้าแนกใหม่ของกลุ่ม Percomorphs ใน Nelson (2016)
ชวลิต วิทยานนท์

14:15-14:30

EA012R การพบหอยทะเลที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น Mytella charuana
(d’Orbigny, 1842) (Bivalvia: Mytilidae) ครั้งแรกในประเทศไทย
กิติธร สรรพานิช, ธีระพงศ์ ด้วงดี และ ธเนศ พุ่มทอง

14:30-14:45

EA005R องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งเคย (Acetes spp.)
บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง
อลงกรณ์ พุดหอม, นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร, กฤษนัยน์ เจริญจิตร และ กาญจนา หริ่มเพ็ง

14:45-15:00

EA007R รายงานการพบปูไก่ชนิด Epigrapsus politus Heller, 1862
(Decapoda: Gecarcinidae) ครัง้ แรกของประเทศไทย และรายงานการ
แพร่กระจายเพิ่มเติมของปูไก่ก้ามโต (Discoplax magna Ng & Shih, 2014)
บริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
เรืองฤทธิ์ พรหมด้า และ จรัสศรี อ๋างตันญา
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กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 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
15:00-15:15

รายการ
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ แสนสุข 5 (R2)
นิเวศวิทยา
EF009R แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017)
ที่พบบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธันยพร พูลสวัสดิ์, นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ และ ส้าอางค์ ลวนางกูร

15:15-15:30
ประธาน:
รองประธาน:
15:30-15:45

อาหารว่างและเครื่องดืม่
ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ
ดร.กรอร วงษ์กาแหง
EA034R สถานภาพของม้าน้้าในน่านน้้าไทย
รติมา ครุวรรณเจริญ และ ชนม์ ภู่สุวรรณ

15:45-16:00

EA036R การรุกรานของกุ้งขาวแวนาไม Penaeus vannamei Boone, 1931
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
สุวรรณา ภาณุตระกูล และ วันศุกร์ เสนานาญ

16:00-16:15

EF019R การศึกษาเบื้องต้นของการกระจายและความชุกชุมของ
Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
รัชกร ศิริจารุกุล, กรอร วงษ์กา้ แหง และ พลชาติ โชติการ

16:15-16:30

EF002R ชีววิทยาเบื้องต้นของกุ้งเมดูซ่า Latreutes anoplonyx, Kemp, 1914
ที่อาศัยร่วมกับแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Cnidaria:
Scyphozoa)
ธนกฤต คุ้มเศรณี, ชนะ เทศคง, ดวงทิพย์ อู่เงิน, ปรารถนา ควรดี และ ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง

16:30-16:45

EA066R ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างชนิดปลาหมูสีจากบริเวณแท่น
ผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
วันศุกร์ เสนานาญ, สุชา มั่นคงสมบูรณ์, อุกกฤต สตภูมินทร์, นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
และ สุวรรณา ภาณุตระกูล

16:45-17:00

EA006R สังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บนหาดหิน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย
กริ่งผกา วังกุลางกูร และ เรืองฤทธิ์ พรหมด้า

17:00-17:15

EA048R ความชุกชุมของปลาวัยอ่อนและไข่ปลาบริเวณแท่นประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมในอ่าวไทย
สุชา มั่นคงสมบูรณ์, สุวรรณา ภาณุตระกูล, เผชิญโชต จิตเศรณี, ฮภิชาติ เติมวิชชากร และ
วรรณฑกา ธิตภิ าทร

17:15-17:30

EA052R องค์ประกอบพรรณไม้ปา่ ชายเลนบ้านเกาะลอย ต้าบลพังราด
จังหวัดระยอง
เบญจวรรณ ชิวปรีชา, สมถวิล จริตควร และ วิชญา กันบัว

ท
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

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

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล “ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล”
วัน/เวลา

รายการ
สาขา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
“ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล”

แสนสาราญ 2-3
(R3)

ประธาน:
ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
รองประธาน: รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์
13.00-13.15
BA002R การประยุกต์ใช้กรอบระบบบัญชี SEEA-TSA ส้าหรับการประเมินความ
ยั่งยืนของการท่องเทีย่ วทางทะเลและชายฝั่ง ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์, วัชริน มีรอด และ กฤษดา บ้ารุงวงศ์

13.15-13.30

BA003R การพัฒนากรอบการจัดท้าระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้าเงิน (SEEA-Blue
Economy) ที่เหมาะสมส้าหรับบริบทประเทศไทย

13.30-13.45

BA004R การพัฒนากรอบระบบบัญชี SEEA ส้าหรับสาขาการประมง

วัชริน มีรอด, ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ และ กฤษดา บ้ารุงวงศ์
กฤษดา บ้ารุงวงศ์, ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ และ วัชริน มีรอด

13.45-14.00

BA010R การจัดการประมงทะเลในประเทศไทย: นิยามประมงทะเลและการ
พึ่งพาแรงงาน
สุภางค์ จันทวานิช, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, จาริต ติงศภัทยิ ์
และ นิธิศ ธรรมแสงอดิภา

14:00-14:15

BA005R แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, นิติ พงศ์สุขเสถียร และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ

14:15-14:30

BA006R การจัดการขยะทะเลที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ,์ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ
และ นิติ พงศ์สุขเสถียร

14:30-14:45

BA008R ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมในทะเล:
การจัดท้าปะการังเทียมจากขาแท่น
ศุภิชัย ตั้งใจตรง, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ,์ นิติ พงศ์สุขเสถียร
และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ

14:45-15:00

BA007R แนวทางการป้องกันและแก้ไขปะการังเสื่อมโทรมในประเทศไทย
ธรรมศักดิ์ ยีมิน, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, นิติ พงศ์สุขเสถียร
และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ

15:00-15:15

BA009R แนวทางบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, นิติ พงศ์สุขเสถียร
และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ

15:15-15:30

อาหารว่างและเครื่องดืม่
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กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 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

ประธาน:
รองประธาน:
15:30-15:45

รายการ
สาขา การจัดการทรัพยากรทางทะเล
และพื้นที่คุ้มครอง

แสนสาราญ 2-3
(R3)

รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์
ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์
BF001R บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่งกรณีศึกษาต้าบลไม้รูด
อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
จริยา ศรเกลี้ยง, รัตนา เตี้ยเย, ธน เย็นเปิง, วรันธรณ์ แก้วทันค้า และ จัสมิน ผลเจริญ

15:45-16:00

MA003R การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PSR ในการวิเคราะห์สถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย
สุหทัย ไพสานฑ์กุล, ดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร, อมราวดี วิจิตร, ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
และ สุวลักษณ์ สาธุมานัสพันธุ์

16:00-16:15

MF001R การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อ้าเภอกันตัง
จังหวัดตรัง
ศุภพร เปรมปรีดิ์, ทิพย์อุสา แสงสว่าง, สุเทพ ขันชัย และ สุวิทย์ สารสิทธิ์

16:15-16:30

MF003R การจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชนชายฝั่งทะเลอัน
ดามัน: ความเป็นมา สถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต
จตุรงค์ คงแก้ว, เยาวนิจ กิตติธรกุล และ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

16:30-16:45

MF004R สถานภาพแนวปะการังและการจัดการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
สุรินทร์
ปรารพ แปลงงาน, ทรงธรรม สุขสว่าง, สุรชาญ สารบัญ, นก มาลัยแดง, ศรันยุ สัจจารักษ์
โชคชัย ช่วยระเทพ, สุนทร จันทิปะ และ ประสิทธิ์ มีทรัพย์

16:45-17:00

MF005R การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งต่อการเปลีย่ นแปลงหลังภัยพิบัติสึนามิ
2004: กรณีศึกษา ต้าบลเกาะกลาง อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
อดิเรก มากผล, เยาวนิจ กิตติธรกุล และ พลชาติ โชติการ

17:00-17:15

MF006R การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า
ในประเทศไทย
พัชราภรณ์ เยาวสุต, สุรศักดิ์ ทองสุกดี, อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์,
สุระชัย ภาสดา, ธีรวัตร เปรมปรี, ราชาวดี จันทรา และ สุหทัย ไพสานฑ์กุล
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กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
(The 6th Marine Science Conference)
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วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วัน/เวลา

รายการ

สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ประธาน:
รองประธาน:
13:00-13:15

แสนสาราญ 1
(R4)

รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร
ผศ.ดร.สุริยันณ์ สาระมูล
OA013R ระยะเวลาพ้านักของมวลน้้าในอ่าวไทยตอนใน ในแต่ละฤดูกาล
ดุษฎี หลีนวรัตน์ และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

13:15-13:30

OA036R การศึกษาระยะเวลาพ้านักน้้าตามฤดูกาลที่ทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี

13:30-13:45

OA016R กระแสน้้าชายฝั่งที่เกิดจากคลื่นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ธนัสพงษ์ โภควนิช และอนุกูล บูรณประทีปรัตน์
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์, ปาลิตา สุนทรารชุน,
เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล และ ตะวัน ผลารักษ์

13:45-1400

OF009R การจ้าลองระดับน้า้ และกระแสน้้าในอ่าวไทยโดยใช้แบบจ้าลองน้้าขึ้น
น้้าลงและคลื่น
คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์ และ สุริยัณห์ สาระมูล

14:00-14:15

OF025R การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
จังหวัดระยอง
ชนกพร ค้าพระ, ปกรณ์ หล้าสวัสดิ,์ จิตราภรณ์ ฟักโสภา และ สุชาย วรชนะนันท์

14:15-14:30

OF021R การใช้แบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
ตะกอนลุ่มน้า้ ปากบารา จังหวัดสตูล
ณัฐธิดา จันทศิริ, สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์, วรินธา วศินะเมฆินทร์,
คมสัน ทองแถม และ ศิริสุข เพ็ชรช้านาญ

ประธาน:
รองประธาน:
14:30-14:45

ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
ผศ.ดร.ปัทมา สิงห์รักษ์
OA005R องค์ประกอบทางธรณีเคมีและการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบนิเวศ
ของโลหะบางชนิดในตะกอนดินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
สุจารี บุรีกุล, สุปรานี วัฒนาพงษากุล, และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชยั กุล

14:45-15:00

OF015R การจ้าแนกแหล่งก้าเนิดของสาร Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAHs) ในตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
อนุช เหนือคลอง, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และ ดนัย ทิพย์มณี

15:00-15:15

OF017R บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic
Hydrocarbon (PAHs) ในแท่งดินตะกอนจากชายฝั่งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา
พัชรินทร์ ฉิมดิษฐ์, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และ ดนัย ทิพย์มณี

15:15-15:30

อาหารว่างและเครื่องดืม่
บ

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 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)
วัน/เวลา

รายการ

สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
15:30-15:45

แสนสาราญ 1
(R4)

OA020R การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนบริเวณ
ปากแม่น้าแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง
ทรงเผ่า สมัชชานนท์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

15:45-16:00

OF023R การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนตามห่วงโซ่
อาหารในระบบนิเวศทางทะเล อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ธนวันต์ ผาด้า , ถนอมศักดิ์ บุญภักดี , อภิญญา นวคุณ
และ พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา

สาขา สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา
ประธาน:
รองประธาน:
16:00-16:15

แสนสาราญ 1
(R4)

รศ.ดร.จารุมาศ เฆฆสัมพันธ์
ดร.สุจารี บุรีกุล
EF042R ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน และไนโตรเจนของสารอินทรีย์ใน
ป่าชายเลน ที่ได้รับน้้าทิ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า จังหวัดชลบุรี
วรรธนะภัฎ อยู่ไท ถนอมศักดิ์ บุญภักดี นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา และภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา

16:15-16:30

EF043R ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน และไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในแหล่ง
หญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

16:30-16:45

EA072R ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเลแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

ฉัตรธิดา ชามนตรี, ถนอมศักดิ์ บุญภักดี และ พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา

ชลิตา ล่าสมบูรณ์, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิ กุล

16:45-17:00

EA083R การแพร่กระจายของหอยเฉลียบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
นฐชา ช่างเพ็ชรผล, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กจิ กุล

17:00-17:15

EF021R การแพร่กระจายของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณพื้นทีป่ กคลุมที่
แตกต่างกันของหญ้าชะเงาใบมน ณ อ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
พิมพ์รัก ม่วงแก้ว, นฤภร รังคเสนี, ธนพัทธ เห็มบาสัตย์
ศรุตยา จรูญพงศ์สวัสดิ์ และ ซ้าซียะห์ แวสมาแอ

17.00-17.30

EF039R อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ต่อการ
สร้างฮีทช็อคโปรตีน 70 ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus
สุทธิรัตน์ ปัญจขันธ์, Yun-wei Dong, Gua-dong Han และ มณฑล แก่นมณี
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

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

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
วัน/เวลา

รายการ

สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

แสนสุข 3 (R1)

10:45-12:00

เสวนาเรื่อง “ปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี: องค์ความรู้และแนวทางการจัดการ”

12.00-13.00

ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
ดร.วิลาวัลย์ ธเนศมณีรัตน์ และ ดร.อุกฤต สตภูมินทร์
อาหารกลางวัน

ประธาน:
รองประธาน:
15:15-15:30

ศ.กิตติคุณ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์
ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์
OA006R ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอย
บริเวณปากแม่นา้ สวี จังหวัดชุมพร ในฤดูน้ามากและฤดูแล้ง ในปี พ.ศ. 2557-2558
ประเดิม อุทธยานมณี, ศุภชัย ยืนยง, เบญจวรรณ คชเสนี และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

15:30-15:45

OA017R ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอย
บริเวณปากแม่น้าบางปะกงในแต่ละฤดูกาล
ศุภชัย ยืนยง, อนุกูล บูรณประทีปรัตน์, วิชญา กันบัว, เผชิญโชค จินตเศรณี,
ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา และ จริยาวดี สุริยพันธ์

15:45-16:00

16:00-16:15
ประธาน:
รองประธาน:
16:15-16:30

OA018R ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยที่
บริเวณปากแม่น้าประแสร์ จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2559 – 2560
เบญจมาศ มีทรัพย์, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ
อนุกูล บูรณประทีปรัตน และ ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ
OA015R คุณภาพน้้าของแม่น้าบางปะกงในช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561
นภาพร นิ่มสุวรรณ, ศุภชัย ยืนยง และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
OA031R สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม
ในพื้นที่ปากแม่น้าเขตอ่าวไทยตอนใน
รภัชร์ เม่งช่วย, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ และ ขนิษฐา บัวแก้ว

16:30-16:45

OA034R สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์เอในช่วงต้น
ฤดูน้าหลาก และกลางฤดูน้าหลากในพื้นที่ปากแม่น้าเขตอ่าวไทยตอนใน

16:45-17:00

OA035R สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้้าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ทางนิเวศอุทกวิทยาที่มีบทบาทต่อทรัพยากรประมงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ขนิษฐา บัวแก้ว, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ชาคริต เรืองสอน และ จิราภัษ อัจจิมางกูร

17:00-17:15

OF026R การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์
ที่มีผลต่อคุณภาพน้้า ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
รุจิรา สุขแสงจันทร์, สุชาย วรชนะนันท์, ภาสิณี วรชนะนันท์ และ จิตราภรณ์ ฟักโสภา

ผ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

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

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
วัน/เวลา

รายการ

สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
10:45-12:00
12.00-13.00

เสวนาเรื่อง “พื้นที่คุ้มครองทางทะเลกับการเชื่อมโยง SDG 14”
ด้าเนินการโดย รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
อาหารกลางวัน

สาขาประมงและเพาะเลี้ยง
ประธาน:
รองประธาน:
15:15-15:30

แสนสุข 5
(R2)
แสนสุข 5
(R2)

ดร.วรเทพ มุธุวรรณ
ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง
AA006R เพาะเลี้ยงฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดในระดับมหมวลเพื่อเพิม่ ศักยภาพ
การอนุบาลปลาเก๋าปะการัง (Epinephelus corallicola Valenciennes,
1828) วัยอ่อน
สุภาวดี จุลละศร, เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย, สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์, รัชย์เฉก คลังสิน
ชัชวาลย์ ผดุงผล และ ณรงค์ศักดิ์ ศรีสุขสกุล

15:30-15:45

AA008R ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อ
การเปลีย่ นแปลงสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 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 วรวุฒิ เกิดปราง

16:00-16:15

AF005R ผลของธาตุอาหารไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และแคโรทีนอยด์รวมใน Chlorella sp.
ปราณี นิมิบุตร, อมรรัตน์ กนกรุ่ง และ คันธรส อักษร

16:15-16:30

AF006R ผลของความร้อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
และการต้านทานโรคตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน
พัชรี โยควิบูล, ธนินทร์ธร รวีรัตนพงศ์, เสรี ดอนเหนือ และ ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ

16:30-16:45

AF011R ปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว
(Lates calcarifer) ที่เลี้ยงในกระชัง ในพื้นที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิริพร นามแดง, จ้าลอง อรุณเลิศอารีย์, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ และ ศรัณยา สุจริตกุล
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กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
(The 6th Marine Science Conference)
วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขาประมงและเพาะเลีย้ ง (ต่อ)
วัน/เวลา

รายการ

สาขาประมงและเพาะเลี้ยง

แสนสุข 5
(R2)

16:45-17:00

AF013R ผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงต่อการเติบโตและ
ผลิตฟูโคแซนทินของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer โดยใช้แหล่งซิลิกาที่
สกัดจากเถ้าลอย

17:00-17:15

AF014R การส้ารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท้าประมง

มาฆมาส ธวัชชัย, ปวีณา ตปณียวรวงศ์, สรวิศ เผ่าทองศุข และ กษิดิศ หนูทอง
อิสระ ชาญราชกิจ, ธนัส ศรีคุ้ม และ ณรงค์ เรืองสิวะกุล

17:15-17:30

AF0017R อุณหภูมินา้ เริม่ ต้นที่เหมาะสมในการขนส่งเพรียงทรายแบบมีชีวิต
นภัทร รุ่งเดชวราวิช, สุรพล ชุณหบัณฑิต และ มณฑล แก่นมณี

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา (สัตว์ทะเลหายาก)
วัน/เวลา

รายการ

สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทาง
แสนสาราญ 2-3
ชีวภาพและนิเวศวิทยา (สัตว์ทะเลหายาก)
(R3)
ประธาน:
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
รองประธาน: คุณชลาทิพย์ จันทร์ชมพู
10.45-11.00 EF030R การประเมินสุขภาพวาฬบรูด้าที่สา้ รวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่าย
และการสังเกต
ราชาวดี จันทรา, สุรศักดิ์ ทองสุกดี, สุรชัย ภาสดา, ธีรวัตร เปรมปรี และ พัชราภรณ์ เยาวสุต

11.00-11.15 EF032R สถานการณ์การเกยตื้นของโลมาหัวบาตรหลังเรียบทีเ่ กิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางตัง้ แต่มกราคม 2557 - ธันวาคม 2560
วัชรา ศากรวิมล, อติชาต อินทองค้า และ จักรพงษ์ ฐานสันโดษ

11.15-11.30 EF005R เทคนิคทางโลหิตวิทยาขัน้ สูงในการประเมินสุขภาพเต่าทะเล
วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, ชลาทิพ จันทร์ชมภู, เฉลียว ศาลากิจ และ สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์

11.30-11.45 EA054R การเปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างการใช้สายตาและโปรแกรม I3S ในการ
ระบุตัวตนของเต่าตนุด้วยภาพถ่าย

ชินกร ทองไชย, ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ และ หิรัญ กังแฮ

11.45-12.00 AA001R สีของภาชนะเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการอนุบาลเต่ากระอาน (Batagur baska Gray,
1831)

ยุพรัตน์ ชุติโรจน์, สันติ นิลวัฒน์, ณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์, สุเทพ เจือละออง
สุวรรณดี ขวัญเมือง, หิรัญ กังแฮ และการุณ ทองประจุแก้ว

12.00-13.00

อาหารกลางวัน
พ

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

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

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา (แพลงก์ตอน)
วัน/เวลา

รายการ

สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา (แพลงก์ตอน)

แสนสาราญ 2-3
(R3)

ประธาน:
ผศ.ดร. สมถวิล จริตควร
รองประธาน: ผศ. อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์
15:15-15:30 EA018R การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณแม่น้าบางปะกง
ช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2560
วิชญา กันบัว, วิยะดา หอมเกษร และ นฤมล จันทร์งาม

15:30-15:45 EA022R ผลของการบดบังต่อการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมไนโตรเจนในหญ้าทะเล
ใบมะกรูด Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker
ธราวิทญ์ วุธิรักษ์, พิมพ์ชนก บัวเพชร, Eunice Kong และ Ow Yan Xiang

15:45-16:00 EA051R ความหลากหลายและความหนาแน่นของสกุลไดอะตอมทะเลบริเวณเกาะแตน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
อภิชาญ ทองกระจ่าง และ วิศรุตตา อัตถากร

16:00-16:15 EA031R การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัด
ตราด ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ปี 2560
วัชราวดี โสอินทร์, วิษณุ กล้ากสิกิจ และ วิชญา กันบัว

16:15-16:30 EA060R การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพคาร์บอนของประชากรแพลงก์ตอนสัตว์ ในบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ และ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

16:30-16:45 EF046R ประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2555 –
2560
พรทิวา คงช่วย และ จิรพร เจริญวัฒนาพร

16:45-17:00 EA070R แพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับธาตุอาหารบริเวณจังหวัดจันทบุรี
จิดาภา กล้ากสิกจิ , เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิ กุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล

17:00-17:15 EA011R การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศของ
หญ้าชะเงา
ปัทมา ทองกอก, ชัชรี แก้วสุรลิขิต และ ประศาสตร์ เกื้อมณี

17:15-17:30 EA013R การเจริญเติบโตและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายพวงองุ่น
Caulerpa lentillifera J. Agardh ในบ่อเลี้ยง
ชื่นมณี แสงทอง, อินทิรา ขูดแก้ว, เอกนรินทร์ รอดเจริญ และ บงกช วิชาชูเชิด
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กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
(The 6th Marine Science Conference)
วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
วัน/เวลา

รายการ

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

แสนสาราญ 1
(R4)

10:45-12:00 การเสวนา “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการผลประโยชน์ชาติทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ด้าเนินการโดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม)
12.00-13.00

อาหารกลางวัน

15.15-17.30 การเสวนา “ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการผลประโยชน์ชาติทางทะเลเพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (ต่อ) (อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม)

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วัน/เวลา

รายการ

สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

แสนสุข 3
(R1)

ประธาน:
ดร.ประสาร อินทเจริญ
รองประธาน: ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
10:15-10:30 OA001R การศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน โดยใช้เทคนิคการรังวัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอสอย่างต่อเนื่องบริเวณเกาะภูเก็ต
อัสรูล บิน มุสตาฟา, วิม เจ เอฟ ซิม่อน, สมมาตร์ เนียมนิล และ ศิริพร ประดิษฐ

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

10:45-11:00 OA002R อัลกอริธึมท้องถิ่นเพื่อการวิเคราะห์คลอโรฟิลล์-เอ ที่ผิวทะเลโดยใช้ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม MODIS บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ประสาร อินทเจริญ, อนุกูล บูรณประทีปรัตน์, อากิฮิโกะ โมริโมโตะ, เผชิญโชค จินตเศรณี
และ วิโรจน์ ละอองมณี

11:00-11:15 OF001R การใช้งานระบบพยากรณ์มหาสมุทรส้าหรับประเทศไทยผลการตรวจวัดและ
ความถูกต้องผลการจ้าลองในทะเลอันดามัน
สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์, ณัฐธิดา จันทศิริ, เฉลิมรัฐ แสงมณี, Fangli Qiao, Changsui Xia
และ Wang Guansuo

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

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

11:45-12:00 OA009R มาตรการกฎหมายเพื่อจัดการกับทะเลเป็นกรดมากขึ้น
ประภาพร แสงกาญจนวนิช และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
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กาหนดการนาเสนอภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 1
(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 การศึกษาไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากหาดทรายในประเทศไทย
เผ่าเทพ เชิดสุขใจ, ณัฐพัชร์ รักการ, วราริน วงษ์พานิช, มิถิลา ปรานศิลป์, ฐิติมา นิยมศิลป์ชยั ,
ณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล, ธนัญญา ไทยกลาง และ สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์

10:30-10:45 OA039R ปริมาณไมโครพลาสติกในน้้าบริเวณปากแม่น้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ณิชากร ภู่ขจร, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

10:45-11:00 OF003R ประเภท และปริมาณของขยะทะเลบริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้างและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด
กิตติพศ ฮวบนรินทร์, สุวรรณ พิทักษ์สนิ ธร, วีระ ขุนไชยรักษ์ และ ประยูร พงศ์พันธ์

11:00-11:15 OF011R ไมโครพลาสติกบนชายหาด บริเวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมลิ ัน และ
อุทยานแห่งชาติเขาล้าปี-หาดท้ายเหมือง
ปรารพ แปลงงาน , ทรงธรรม สุขสว่าง, สุรชาญ สารบัญ, นก มาลัยแดง, ประภาศรี วุฒ,ิ ศรัณยุ สัจจา
รักษ์,สุภาพร คงพิทักษ์, จริยา ขาวสม, กรรณิกา สังข์ทอง, วิภาณี โต๊ะด้า และ ธันทิวา ชูแก้ว

11:15-11:30 OF019R การศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้้าบริเวณปากแม่น้าในอ่าวไทยตอนบน
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 ผลกระทบจากการปกคลุมด้วยขยะประเภทผ้าและอวนต่อปะการังโขด
(Porites)
ทิพวิมล รัตนะวงวาล, ลลิตา ปัจฉิม และ นพรัตน์ อินฉ้วน

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

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เทคโนโลยีทางทะเล (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม การเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากทะเล)
วัน/เวลา

รายการ

เทคโนโลยีทางทะเล
แสนสาราญ 2-3
(เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
(R3)
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทะเล)
10.15-10.45

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าอัญมณีจากทะเล”
โดย รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ประธาน:
ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
รองประธาน: ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข
10.45-11.00 TF001R การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์จากเชื้อ
แอคติโนมัยซีท BPG2-1 ที่แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนเพื่อใช้ในการบ้าบัดน้้าเสีย
พัฒน ศิลปชัย, จิรัชญา วิเศษสุทธิ,์ และ จันทร์จรัส วัฒนะโชติ

11.00-11.15 TF005R การส้ารวจแบคทีเรียทีย่ อ่ ยน้้ามันในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

อนันทญา แสนสวัสดิ์ และ นิภาพร ก้านทอง

11.15-11.30 TF010R ผลของเฉดสีของแสงสีขาวต่อการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย
Chlorococcum humicola
ณัฐสิทธิ์ จ้ารัสฉาย, สรวิศ เผ่าทองสุข และ กษิดิศ หนูทอง

11.30-11.45 TA003R กรดไขมันจากยีสต์ป่าชายเลนที่เพาะเลีย้ งด้วยการผ้า (Wolffia sp.)
เพื่อการผลิตไบโอดีเซล
อัจฉราภรณ์ ศุภกาญจนกุล, สุนิสา บุญมา, อนุวัฒน์ สุกใส และ อัยยะ จันทรศิริ

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

12.00-12.15 TA006R การพัฒนาสายพันธุไ์ ซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803
เพื่อเพิ่มการผลิตไฟโคไซยานิน
ปาริชาติ ชุมทอง, พัชรี โยควิบูล และ สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย

ย
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สารบัญ (Content)
คากล่าวต้อนรับ
สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
แผนผังงานประชุม
บรรยายพิเศษ
กาหนดการประชุม
กาหนดการนาเสนอผลงาน
สารบัญบทคัดย่อ (Abstract)
การนาเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation)
การนาเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
รายชื่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6

a
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สารบัญ
บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การนาเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation)
การประมงและเพาะเลี้ยง

หน้า

AF002R

ผลของความเค็มน้้าและการเสริมกรดไขมันไมํอมิ่ ตัว n-3 HUFA ในอาร๑ทีเมียตํอการ
อนุบาลลูกปลาเสือพํนน้้าขนาดนิ้ว (Toxotes chatareus Hamilton, 1822)

5

AF005R

ผลของธาตุอาหารไนโตรเจนตํอการเจริญเติบโตของสาหรํายขนาดเล็ก
ปริมาณคลอโรฟิลล๑ เอ และแคโรทีนอยด๑รวมใน Chlorella sp.

6

ผลของความร๎อนตํอการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข๎องกับระบบภูมิคมุ๎ กัน

7

AF006R
AF011R

และการต๎านทานโรคตายดํวนของกุ๎งขาวแวนนาไมวัยอํอน
ปัจจัยเศรษฐกิจที่สํงผลตํอปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

8

ที่เลี้ยงในกระชัง ในพื้นที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

AF013R

ผลของคาร๑บอนไดออกไซด๑และความเข๎มแสงตํอการเติบโตและผลิตฟูโคแซนทินของ
ไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer โดยใช๎แหลํงซิลิกาที่สกัดจากเถ๎าลอย

9

AF014R

การส้ารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผํนตะเฆํและเรือท้าประมง

10

AF017R

อุณหภูมินา้ เริม่ ต๎นที่เหมาะสมในการขนสํงเพรียงทรายแบบมีชีวิต

11

AA001R

สีของภาชนะเลีย้ งที่เหมาะสมตํอการอนุบาลเตํากระอาน (Batagur baska Gray,
1831)

12

การเพาะเลี้ยงฮาร๑แพคทิคอยโคพีพอดในระดับมหมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุบาล

13

AA006R
AA008R

ปลาเก๐าปะการัง (Epinephelus corallicola Valenciennes, 1828) วัยอํอน
ปัจจัยที่สํงผลตํอการปรับตัวของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว๑นา้ ตํอการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล๎อม กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

14
หน้า

BF001R

บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่งกรณีศึกษาต้าบลไม๎รดู อ้าเภอคลองใหญํ
จังหวัดตราด

17

BA002R

การประยุกต๑ใช๎กรอบระบบบัญชี SEEA-TSA ส้าหรับการประเมินความยั่งยืนของการ
ทํองเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในเขตพัฒนาการทํองเที่ยวอันดามัน

18

การพัฒนากรอบการจัดท้าระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้าเงิน (SEEA-Blue Economy)

19

BA003R

ที่เหมาะสมส้าหรับบริบทประเทศไทย
c
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ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ต่อ)

หน้า

BA004R

การพัฒนากรอบระบบบัญชี SEEA ส้าหรับสาขาการประมง

20

BA005R

แนวทางการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย

21

BA006R

การจัดการขยะทะเลที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย

22

BA007R

แนวทางการป้องกันและแก๎ไขปะการังเสื่อมโทรมในประเทศไทย

23

BA008R

ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งทีใ่ ช๎ในกิจการปิโตรเลียมในทะเล: การจัดท้า
ปะการังเทียมจากขาแทํน

24

BA009R

แนวทางบริหารจัดการพื้นที่คุ๎มครองทางทะเลของประเทศไทย

25

BA010R

การจัดการประมงทะเลในประเทศไทย : นิยามประมงทะเลและการพึ่งพาแรงงาน

26

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา

หน้า

EF001R

ผลการอนุบาลชิ้นสํวนปะการังโขดในบํออนุบาลบนบก สถานีวิจัยวิทยาศาสตร๑ทางทะเล
เกาะสีชัง ชลบุรี

28

EF002R

ชีววิทยาเบื้องต๎นของกุ๎งเมดูซา Latreutes anoplonyx Kemp, 1914 ที่อาศัยรํวมกับ
แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Cnidaria: Scyphozoa)

29

EF004R

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและแนวปะการัง
ธรรมชาติ

30

EF005R

เทคนิคทางโลหิตวิทยาขั้นสูงในการประเมินสุขภาพเตําทะเล

31

EF009R

แมงกะพรุนกลํอง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017) ที่พบบริเวณ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร๑ธานี

32

EF010R

ผลผลิตขั้นต๎นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

33

EF019R

การศึกษาเบื้องต๎นของการกระจายและความชุกชุมของ Holothuria (Halodeima)
atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

34

การแพรํกระจายของสัตว๑พื้นทะเลขนาดใหญํบริเวณพื้นที่ปกคลุมที่แตกตํางกัน

35

EF021R

ของหญ๎าชะเงาใบมน ณ อําวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

EF025R

การศึกษาสถานภาพแนวปะการังในพื้นที่อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎างและอุทยาน
แหํงชาติเขาแหลมหญ๎า-หมูํเกาะเสม็ด

36

EF029R

สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแทํนผลิตปิโตรเลียม จ. สงขลา

37

EF030R

การประเมินสุขภาพวาฬบรูด๎าที่สา้ รวจพบบริเวณอําวไทยตอนบนจากภาพถํายและ
การสังเกต

38

d
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ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา (ต่อ)

หน้า

สถานการณ๑การเกยตื้นของโลมาหัวบาตรหลังเรียบทีเ่ กิดจากกิจกรรมของมนุษย๑

39

EF032R

ในพื้นที่อําวไทยตอนกลางตั้งแตํมกราคม 2557 - ธันวาคม 2560

EF035R

ความสัมพันธ๑ระหวํางโครงสร๎างประชาคมปะการัง กับประชาคมปลาแนวปะการัง
บริเวณหมูํเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

40

EF038R

องค๑ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอํอนปะการัง ในแนว
ปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา

41

อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ตํอการสร๎างฮีทช็อค

42

EF039R
EF042R

โปรตีน 70 ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus
ไอโซโทปเสถียรของคาร๑บอนและไนโตรเจนของสารอินทรีย๑ในป่าชายเลนที่ได๎รับน้้าทิ้ง

43

จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า จังหวัดชลบุรี

EF043R

ไอโซโทปเสถียรของคาร๑บอนและไนโตรเจนของสารอินทรีย๑ในแหลํงหญ๎าทะเลบริเวณ
ชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

44

EF046R

ประชาคมแพลงก๑ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหวํางปี 2555 – 2560

45

EF048R

ผลกระทบจากการปกคลุมด๎วยขยะประเภทผ๎าและอวนตํอปะการังโขด (Porites)

46

EA005R

องค๑ประกอบชนิดและการแพรํกระจายของกุ๎งเคย (Acetes spp.) บริเวณชายฝั่งจังหวัด
ระยอง

47

EA006R

สังคมสัตว๑หน๎าดินขนาดใหญํบนหาดหิน ภาคใต๎ตอนลําง ประเทศไทย

48
49

EA007R

รายงานการพบปูไกํชนิด Epigrapsus politus Heller, 1862 (Decapoda:
Gecarcinidae) ครั้งแรกของประเทศไทย และรายงานการแพรํกระจายเพิ่มเติมของปูไกํ
ก๎ามโต (Discoplax magna Ng & Shih, 2014) บริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

EA011R

การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะที่ไมํเกี่ยวกับเพศของหญ๎าชะเงา

50

EA012R

การพบหอยทะเลที่เป็นชนิดพันธุ๑ตาํ งถิ่น Mytella charruana (d’Orbigny, 1842)

51

(Bivalvia: Mytilidae) ครั้งแรกในประเทศไทย
EA013R

การเจริญเติบโตและปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระของสาหรํายพวงองุํน

52

Caulerpa lentillifera J. Agardh ในบํอเลี้ยง
EA015R

รูปแบบการอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับฟองน้้าทะเล บริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี

53

EA018R

การเปลีย่ นแปลงโครงสร๎างประชาคมแพลงก๑ตอนบริเวณแมํนา้ บางปะกง ชํวงเดือน
เมษายนถึงธันวาคม 2560

54

EA022R

ผลของการบดบังตํอการสังเคราะห๑แสงและการดูดซึมไนโตรเจน

55

ในหญ๎าทะเลใบมะกรูด Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker
EA026R

อิทธิพลของฤดูกาลตํอการเปลี่ยนแปลงอาการสีชมพูในปะการังโขด
e
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

56

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา
EA031R

การเปลีย่ นแปลงโครงสร๎างประชาคมแพลงก๑ตอนบริเวณชํองเกาะช๎าง จังหวัดตราด

หน้า
57

ชํวงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ปี 2560
EA034R

สถานภาพของม๎าน้้าในนํานน้้าไทย

58

EA036R

การรุกรานของกุ๎งขาวแวนนาไม Penaeus vannamei Boone, 1931

59

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
EA046R

ชนิดพันธุ๑ปลาหมูสีที่พบบริเวณแทํนผลิตปิโตรเลียมในอําวไทย

60

EA047R

ความหลากหลายทางพันธุกรรมเบือ้ งต๎นของสาหรําย Symbiodinium

61

ในปะการัง 2 ชนิด จากอําวไทยทีอ่ นุมานจากล้าดับนิวคลีโอไทด๑ของ Internal
Transcribed Spacer - 2
EA048R

ความชุกชุมของปลาวัยอํอนและไขํปลาบริเวณแทํนประกอบกิจการปิโตรเลียมใน
อําวไทย

62

EA051R

ความหลากหลายและความหนาแนํนของสกุลไดอะตอมทะเลบริเวณเกาะแตน
จังหวัดสุราษฏร๑ธานี

63

EA052R

องค๑ประกอบพรรณไม๎ป่าชายเลนบ๎านเกาะลอย ต้าบลพังราด จังหวัดระยอง

64

EA054R

3

65

การเปลีย่ นแปลงมวลชีวภาพคาร๑บอนของประชากรแพลงก๑ตอนสัตว๑

66

การเปรียบเทียบความถูกต๎องระหวํางการใช๎สายตาและโปรแกรม I S
ในการระบุตัวตนของเตําตนุด๎วยภาพถําย

EA060R

ในบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
EA066R

ความสัมพันธ๑ทางพันธุกรรมระหวํางชนิดปลาหมูสีจากบริเวณแทํนผลิตปิโตรเลียมในอําว
ไทย

67

EA070R

แพลงก๑ตอนพืชที่สัมพันธ๑กับธาตุอาหารบริเวณจังหวัดจันทบุรี

68

EA072R

ความหลากหลายของสัตว๑หน๎าดินขนาดใหญํบริเวณชายฝั่งทะเลแหลํงทํองเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี

69

EA076R

สถานภาพและความหลากหลายของปลาทะเลไทยและข๎อสังเกตของการจัดจ้าแนกใหมํ
ของกลุํม Percomorphs ใน Nelson (2016)

70

การแพรํกระจายและความหนาแนํนของทากเปลือย Jorunna funebris

71

EA082R
EA083R

บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
การแพรํกระจายของหอยเฉลียบบริเวณอําวคุ๎งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

f
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

72

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

หน้า

MF001R

การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ๑พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

75

MF003R

การจัดการป่าชายเลนโดยการมีสํวนรํวมของ 4 ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน:
ความเป็นมาสถานการณ๑ปัจจุบันและความท๎าทายในอนาคต

76

MF004R

สถานภาพแนวปะการังและการจัดการในอุทยานแหํงชาติหมูเํ กาะสุรินทร๑

77

MF005R

การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งตํอการเปลีย่ นแปลงหลังภัยพิบัตสิ ึนามิ 2004: กรณีศึกษา
ต้าบลเกาะกลาง อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

78

MF006R

การประเมินมูลคําทางเศรษฐศาสตร๑การทํองเที่ยวชมวาฬบรูด๎าในประเทศไทย

79

MA003R

การประยุกต๑ใช๎กรอบแนวคิด PSR ในการวิเคราะห๑สถานการณ๑ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในประเทศไทย

80

สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

หน้า
83

OF001R

การใช๎งานระบบพยากรณ๑มหาสมุทรส้าหรับประเทศไทย ผลการตรวจวัดและ
ความถูกต๎องผลการจ้าลองในทะเลอันดามัน

OF003R

ประเภทและปริมาณของขยะทะเล บริเวณชายหาดของอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะช๎างและ
อุทยานแหํงชาติเขาแหลมหญ๎า - หมูํเกาะเสม็ด

84

OF004R

การเปลีย่ นแปลงเชิงปริภูมิของเมืองชายฝั่งทะเลอันดามัน

85

OF009R

การจ้าลองระดับน้้าและกระแสน้้าในอําวไทยโดยใช๎แบบจ้าลองน้้าขึ้นน้้าลงและคลื่น

86

OF011R

ไมโครพลาสติกบนชายหาด บริเวณอุทยานแหํงชาติหมูเํ กาะสิมิลันและอุทยานแหํงชาติ
เขาล้าปี-หาดท๎ายเหมือง

87

OF015R

การจ้าแนกแหลํงก้าเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
ในตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งอําวไทยตอนบน

88

OF017R

บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)
ในแทํงดินตะกอนจากชายฝั่งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา

89

OF019R

การศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้้าบริเวณปากแมํน้าในอําวไทยตอนบน

90

OF020R

ขยะที่ตกค๎างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง

91

OF021R

การใช๎แบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมจากตะกอน ลุํมน้้า
ปากบารา จังหวัดสตูล

93

g
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561
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OF023R

การถํายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนตามหํวงโซํอาหารในระบบนิเวศ
ทางทะเล อําวพร๎าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

94

OF025R

การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง

95

OF026R

การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก๑ ที่มีผลตํอ
คุณภาพน้้า ณ เกาะล๎าน จังหวัดชลบุรี

96

OA001R

การศึกษาการเคลื่อนตัวของแผํนดิน โดยใช๎เทคนิคการรังวัดด๎วยสัญญาณดาวเทียม

97

จีพีเอสอยํางตํอเนื่องบริเวณเกาะภูเก็ต
OA002R

อัลกอริทึมท๎องถิ่นเพื่อการวิเคราะห๑คลอโรฟิลล๑-เอ ที่ผิวทะเลโดยใช๎ข๎อมูลภาพถําย
ดาวเทียม MODIS บริเวณอําวไทยตอนบน

98

OA005R

องค๑ประกอบทางธรณีเคมีและการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบนิเวศของโลหะบางชนิด
ในตะกอนดินในบริเวณอําวไทยตอนใน

99

OA006R

ฟลักซ๑ของสารอาหารอนินทรียล๑ ะลายน้้าและของแข็งแขวนลอย บริเวณปากแมํนา้ สวี
จังหวัดชุมพร ในฤดูน้ามากและฤดูแล๎ง ในปี พ.ศ. 2557-2558

100

OA008R

มาตรการกฎหมายไทยเพื่อควบคุมภาวะน้้าทะเลขาดออกซิเจนในอําวไทย

101

OA009R

มาตรการกฎหมายเพื่อจัดการกับทะเลเป็นกรดมากขึ้น

102

OA013R

ระยะเวลาพ้านักของมวลน้า้ ในอําวไทยตอนใน ในแตํละฤดูกาล

103

OA015R

คุณภาพน้้าของแมํน้าบางปะกงในชํวงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

104

OA016R

กระแสน้้าชายฝั่งที่เกิดจากคลื่นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

105

OA017R

ฟลักซ๑ของสารอาหารอนินทรียล๑ ะลายน้้าและของแข็งแขวนลอย บริเวณปากแมํนา้
บางปะกงในแตํละฤดูกาล

106

OA018R

ฟลักซ๑ของสารอาหารอนินทรียล๑ ะลายน้้าและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแมํนา้
ประแสร๑ จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2559 - 2560

107

OA020R

การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวมในดินตะกอน บริเวณปากแมํน้าแมํกลอง
ทําจีน เจ๎าพระยาและบางปะกง

108

OA024R

การศึกษาไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากหาดทรายในประเทศไทย

109

OA031R

สถานการณ๑และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม ในพื้นที่ปากแมํน้า
เขตอําวไทยตอนใน

110

OA034R

สถานการณ๑และการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล๑เอ ในชํวงต๎นฤดูน้าหลากและกลางฤดู
น้้าหลาก ในพื้นที่ปากแมํน้าเขตอําวไทยตอนใน

111

h
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

หน้า

OA035R

สถานการณ๑สิ่งแวดล๎อมทางน้้าและแนวโน๎มการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยทางนิเวศ
อุทกวิทยาที่มีบทบาทตํอทรัพยากรประมงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑

112

OA036R

การศึกษาระยะเวลาพ้านักน้้าตามฤดูกาลที่ทะเลสาบอําวคุ๎งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

113

OA039R

ปริมาณไมโครพลาสติกในน้้าบริเวณปากแมํน้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

114

OA041R

ระบบแจ๎งเตือนอุณหภูมิเซ็นเซอร๑ใต๎ทะเล โดยใช๎อุณหภูมผิ ิวน้้าทะเลที่เกาะราชาใหญํ

115

เทคโนโลยีทางทะเล

หน้า

TF001R

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม๑จากเชื้อแอคติโนมัยซีท
BPG2-1 ที่แยกได๎จากดินตะกอนป่าชายเลนเพื่อใช๎ในการบ้าบัดน้า้ เสีย

119

TF005R

การส้ารวจแบคทีเรียที่ยํอยน้้ามันในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

120

TF010R

ผลของเฉดสีของแสงสีขาวตํอการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด๑ ในจุลสาหรําย
Chlorococcum humicola

121

TA003R

กรดไขมันจากยีสต๑ป่าชายเลนที่เพาะเลีย้ งด๎วยผ้า (Wolffia sp.) เพือ่ การผลิตไบโอดีเซล

122

TA004R

การคัดเลือกแบคทีเรียยํอยเซลลูโลสจากดินตะกอนป่าชายเลนภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย

123

TA006R

การพัฒนาสายพันธุไ๑ ซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 เพื่อเพิ่มการ
ผลิตไฟโคไซยานิน

124

i
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

สารบัญ
บทคัดย่อ (ABSTRACT)
การนาเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
การประมงและเพาะเลี้ยง

หน้า

AF001P

การท้าประมงบริเวณอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง

129

AF003P

ผลจับสัตว๑น้าจากการท้าประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555

130

AF004P

สถานการณ๑การท้าประมงปูม๎า ต้าบลหาดเจ๎าส้าราญ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

131

AF007P

การส้ารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ๎งแชบ๏วย
(Penaeus merguiensis) จากทําเรือหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี

132

การเลีย้ งสาหรําย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica

133

AF008P

AF009P

แบบชนิดเดียวและแบบผสมเพื่อเป็นอาหารโคพีพอด Apocyclops royi (Lindberg,
1940)
ชนิดและองค๑ประกอบของสัตว๑น้าพลอยจับได๎ จากการท้าประมงลอบปูม๎า

134

ภายใต๎มาตรการปรับปรุงการท้าประมงปูม๎า บริเวณอําวคุ๎งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

AF010P

การศึกษาปลา และคุณภาพน้้า บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง

135

AF012P

การส้ารวจซั้งบริเวณชายฝั่งอําวไทยภาคตะวันออก

136

AF016P

ความหลากหลายและความหนาแนํนของลูกปลาวัยอํอน บริเวณในและนอกพื้นที่ปิดอําว 137
ของอําวไทยตอนบน

AF018P

ความหลากหลายและการแพรํกระจายของหอยบริเวณชายฝั่งอําวไทยตอนบนและ
ฝั่งตะวันออก

138

การเพาะเลี้ยงฮาร๑แพคทิคอยโคพีพอด Tigriopus sp. (Copepoda: Harpacticidae)

139

AA002P

ในอุณหภูมิและระดับความเค็มที่ตาํ งกัน

AA003P

สถานภาพและการจัดการทรัพยากรหอยตะเภาบริเวณหาดปากเม็ง จ. ตรัง

140

AA004P

อัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตรวม และคุณภาพเนื้อของกุ๎งก๎ามกราม ที่เลี้ยงด๎วยอาหาร
ส้าเร็จรูปผสมสาหรํายไกสด

141

AA005P

การทดสอบประสิทธิภาพของน้้าเลือดหอยตํอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ
กํอโรค

142

AA007P

รูปแบบเซลล๑เม็ดสีในกุ๎งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ที่ได๎รับอาหารเสริม
สารสี แอนโทไซยานินจากผลมังเครํ (Melastoma malabathricum)

143

j
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

การประมงและเพาะเลี้ยง (ต่อ)
AA009P
AA010P
AA011P
AA012P

หน้า

ผลของสารสีแอนโทไซยานินจากสารสกัดหยาบผลมังเครํ (Melastoma
malabathricum) ตํอระบบภูมคิ มุ๎ กันในกุ๎งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)

144

การเพิ่มผลผลิตสาหรํายทะเลขนาดใหญํด๎วยการใช๎น้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช๎

145

ทางการเกษตรและการประมงส้าหรับทดแทนปุ๋ยเคมี
ผลของการเสริมวิตามินซีลงในแพลงก๑ตอนสัตว๑ตํออัตรารอด การเจริญเติบโต

146

และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus (Herre, 1927)
การศึกษาการผลิตไขํไรน้้านางฟ้าบีเวอร๑เทล (Thamnocephalus platyurus) ภายใต๎
สภาวะห๎องปฏิบัติการโดยใช๎สาหรํายเข๎มข๎นเป็นอาหาร

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา

147
หน้า

EF006P

การสร๎างไซเดอโรฟอร๑และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลน
บริเวณแหลมผักเบีย้ จังหวัดเพชรบุรี

151

EF007P

การศึกษาเบื้องต๎นของแพลงก๑ตอนพืชและแพลงก๑ตอนสัตว๑ในแมํน้าเวฬุ จ.จันทบุรี

152

EF008P

ชนิดและการแพรํกระจายของหญ๎าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส

153

EF012P

ความหลากชนิดและการแพรํกระจายของแพลงก๑ตอนพืชในทะเลอันดามัน

154

EF013P

โครงสร๎างพันธุศาสตร๑ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต๎ของ
ประเทศไทย

155

EF014P

การแพรํกระจายของแพลงก๑ตอนพืชบริเวณหาดแก๎วลากูน จังหวัดสงขลา

156

EF015P

ประชาคมสัตว๑หน๎าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก๎ว อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

157

EF017P

ความหลากหลายของเพรียงหินวงศ๑ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

158

EF018P

ผลกระทบจากกิจกรรมบํอกุ๎งตํอครัสเตเซียน บริเวณป่าชายเลนคลองโคนและ
แหลมใหญํ จังหวัดสมุทรสงคราม

159

EF022P

ชนิดการแพรํกระจาย และพฤติกรรมของปูเสฉวนบกที่เกาะก้าใหญํ จังหวัดระนอง

160
161

EF023P

รายงานแรกของกุ๎งเต๎น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015
(Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูลและคีย๑จ้าแนกชนิดของ
กุ๎งเต๎นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 ในประเทศไทย

EF024P

การกักเก็บคาร๑บอนของหญ๎าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร และสุราษฎร๑ธานี

162

EF026P

ความหลากหลายของเพรียงหินสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 ในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด

163

k
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา (ต่อ)

หน้า

EF027P

ความหลากหลายของแพลงก๑ตอนพืชบริเวณแนวหญ๎าทะเลเกาะยาว จังหวัดพังงา

164

EF028P

การศึกษาเบื้องต๎นการเนําสลายของซากเตํากระ ในบริเวณพื้นที่ปากคลองพนังตัก
จังหวัดชุมพร ประเทศไทย

165

EF031P

ประชาคมแพลงก๑ตอนบริเวณอําวตราด จังหวัดตราด

166

EF033P

ภาวะการรบกวนที่พบบนปะการังบริเวณอําวไทยตอนกลาง

167

EF034P

องค๑ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสั้น Nuchequula gerreoides
168
(Bleeker, 1851) และปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829) ใน
ปากแมํน้าปราณบุรี ประเทศไทย

EF036P

กายวิภาคและจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขี้จีนครีบด้า Ambassis kopsii
(Bleeker, 1858) ระยะวัยรุํน จากบริเวณปากแมํน้าปราณบุรี ประเทศไทย

169

EF037P

การติดตามความหลากหลาย และความชุกชุมของประชาคมปลา ในแนวปะการังเทียม
เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่

170

EF041P

ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดใหญํ บริเวณชายฝั่ง
จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2560

171

EF044P

การจ้าแนกชนิดแมงกะพรุนกลํองที่พบในนํานน้้าไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

172

EF045P

ชนิดและการแพรํกระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมุทรสงครามและเพชรบุรี

173

EA001P

การศึกษาระบบสืบพันธุ๑เพศเมียของงูปากกว๎างน้้าเค็ม Cerberus rynchops จาก
บริเวณปากแมํน้าปราณบุรี ประเทศไทย ด๎วยเทคนิคมิญชวิทยาและมิญชเคมี

174

EA002P

หลักฐานทางด๎านกระบวนการพัฒนาเซลล๑สืบพันธุ๑ขั้นสมบูรณ๑ของจักจั่นทะเล
Emerita taiwanesi Hsueh, 2015: ขั้นแรกส้าหรับการศึกษากลวิธีการสืบพันธุ๑

175

EA003P

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยูํอาศัยโดยสัตว๑กลุํมยึดติดอยูํกับทีต่ ํอความชุกชุมและ
การกระจายของหอยหมวกเจ๏กเทียม (Siphonaria guamensis) ในหาดหิน

176

EA004P

การศึกษาเบื้องต๎น ชนิดกุ๎งเคย (Acetes spp.) ที่พบบริเวณชายหาดวอนนภาถึง
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

177

EA008P

การส้ารวจ ติดตามและประเมินสถานภาพโลมา บริเวณพื้นที่อุทยานแหํงชาติ
หมูํเกาะอํางทอง จังหวัดสุราษฏร๑ธานี และพื้นที่เชื่อมโยง

178

l
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ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา (ต่อ)

หน้า

EA009P

ชนิดและขนาดของกั้งตั๊กแตนจากการท้าประมงอวนจมกุ๎งโดยเรือประมงพื้นบ๎าน อ้าเภอ 179
คลองใหญํ จังหวัดตราด

EA010P

สังคมสัตว๑หน๎าดินขนาดใหญํภายในหลุมของเมํนทะเล

180

EA014P

การเจริญเติบโตและปริมาณการสะสมคลอโรฟิลล๑ในสาหรํายพวงองุํน
(Caulerpa lentillifera J. Agardh) จากบํอดิน

181

EA016P

การส้ารวจความหลากหลายของสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดใหญํ บริเวณชายฝั่งทะเล
อ้าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

182

ความหลากหลายทางพันธุกรรมเเละสัณฐานวิทยาของสาหรําย Caulerpa
(Ulvophyceae) ในประเทศไทย

183

EA019P

ความแตกตํางทางพันธุกรรมของม๎าน้้าแคระ (Hippocampus mohnikei) ที่พบใน
ประเทศไทย จีนและญี่ปุ่น

184

EA020P

ปรากฏการณ๑การชุมนุมของปลิงทะเลสร๎อยไขํมุกสกุล Synaptula บนฟองน้้าทะเล

185

EA021P

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปูกะตอยสองชนิด Charybdis
affinis Dana, 1852 และ C. anisodon De Haan, 1835 ที่ได๎จากเรืออวนลากบริเวณ
สะพานปลาอํางศิลา จังหวัดชลบุรี

186

EA023P

การทดลองเบื้องต๎นในการสํงผํานพิษอัมพาต จาก Alexandrium minutum ไปยัง
หอยแมลงภูํ Perna viridis

187

EA024P

ความหลากหลายของซิลิเอทโปรโตซัวในน้้าทะเลของอ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

188

EA025P

มิญชวิทยาและการพัฒนาของไตแบบโอฟิสโตเนฟรอสในตัวอํอนฉลามกบ

189

EA027P

การเปลีย่ นแปลงโครงสร๎างประชากรของสาหรํายทุํนชนิด Sargassum
plagiophyllum (Fucales, Phaeophyta) บริเวณเกาะลันตา จ. กระบี่

190

EA028P

การแปรผันตามฤดูกาลและการแพรํกระจายตามความลึกของหญ๎าคาทะเล

191

EA017P

(Enhalus acoroides (L.f.) Royle) บริเวณอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง
EA029P

การแปรผันตามฤดูกาลและการแพรํกระจายตามความลึกของประชากร

192

หญ๎าใบมะกรูดยักษ๑ (Halophila major (Zoll.) Miquel) บริเวณอุทยานแหํงชาติ
หาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง
EA032P

เทคนิคการสตัฟฟ์เตํามะเฟืองเพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ๑

193

EA033P

ผลของสัตว๑กินพืชและปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นตํอการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นต๎นของ
สาหรํายในประชาคมเขตน้้าขึ้นน้้าลง จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

194

m
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ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา (ต่อ)

หน้า

EA035P

ชีววิทยาการสืบพันธุ๑ของปลาหมึกสายลายหินอํอน Amphioctopus aegina (Gray,
1849) ในบริเวณคาบสมุทรไทย

195

EA037P

ผลของสัตว๑กินพืชตํอพลวัตของสังคมสาหรํายและปะการัง

196

ความหลากหลายและรูปแบบการแพรํกระจายทางภูมิศาสตร๑

197

EA038P

สาหรํายใบมะกรูดสกุล Halimeda (Chlorophyta) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎

EA039P

การส้ารวจฮาร๑แพคทิคอยด๑โคพีพอดที่อาศัยอยูํกับสาหรํายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Lyngbya
majuscule) บริเวณอําวบ๎านเพ จังหวัดระยอง

198

EA040P

ชนิดและความหนาแนํนของสัตว๑หน๎าดินในบํอเลี้ยงกุ๎งขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei Boone, 1931) บริเวณบ๎านขวาง ต้าบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

199

ชุมชนแพลงก๑ตอนสัตว๑ตลอดแนวสาหรํายสีน้าตาลสกุล Sargassum C. Agardh

200

EA041P

บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

EA042P

แนวโน๎มและแผนการรับมือการเกยตื้นของโลมาและวาฬบริเวณพื้นที่อําวไทย
ฝั่งตะวันออก

201

EA043P

การศึกษาการลงเกาะของเพรียงหินบนวัสดุแบบตํางๆ

202

ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคนบนต๎นโกงกางใบเล็กและต๎นตาตุํมทะเล

203

EA044P
EA045P
EA049P

ในป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
ไส๎เดือนทะเลในสกุล Fimbriosthenelais Pettibone, 1971 จากทะเลอันดามันของ
ไทย

204

ความหลากหลาย สัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลของราทะเล (Aspergillus spp.)

205

ที่แยกจากในแนวปะการังบริเวณอําวไทย และฝั่งอันดามัน

EA050P

ความหลากชนิดของไดอะตอมบริเวณอําวไทยตอนใน

206

EA053P

ราทะเลที่แยกจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นโรคในแนวปะการังบริเวณฝั่งอําวไทยและอันดามัน

207

EA055P

การศึกษาลักษณะชีววิทยาของแมงกะพรุนหัวกลับ Cassiopea andromeda
(Forsskal, 1775) ภายใต๎สภาพห๎องปฏิบัติการ

208

EA056P

การแพรํกระจายของปะการังอํอนเกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) บริเวณอําวไทย
ฝั่งตะวันออก

209

EA057P

การประเมินคาร๑บอนสะสมในแหลํงหญ๎าทะเลบริเวณเกาะทําไรํ จ.นครศรีธรรมราช

210

EA059P

ปริมาณคาร๑บอนในหญ๎าทะเลฝั่งอันดามัน

211

n
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา (ต่อ)

หน้า

EA061P

การเปลีย่ นแปลงระยะยาวของประชากรปลากินพืชในแนวปะการัง ภายหลังการเกิด
ปรากฏการณ๑ปะการังฟอกขาว ในปี พ.ศ. 2553 บริเวณอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะชุมพร
จังหวัดชุมพร

212

EA062P

การเปลีย่ นแปลงระยะยาวของประชากรเมํนทะเลหนามด้า (Diadema setosum)

213

และอัตราการกรํอนทางชีวภาพของปะการัง บริเวณเกาะค๎างคาว อําวไทยตอนบน
EA063P

การวิเคราะห๑ฐานข๎อมูลบรรณานุกรมที่เกี่ยวข๎องกับปลาในแนวปะการังในประเทศไทย

214

EA064P

อิทธิพลของกิจกรรมของมนุษย๑ตํอความชุกชุมของโรคปะการังในอําวไทย

215

EA065P

การส้ารวจโลมาในอ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

216

EA067P

การลงเกาะของตัวอํอนปะการังบนชุดทดลองการลงเกาะบริเวณอุทยานแหํงชาติ

217

หมูํเกาะสิมลิ ัน ในชํวงปี พ.ศ. 2556-2559
EA068P

ความหลากหลายและความหนาแนํนของแพลงก๑ตอนสัตว๑ บริเวณจังหวัดตรังและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

218

EA069P

การลงเกาะของตัวอํอนปะการังบนชุดทดลองการลงเกาะบริเวณหมูเํ กาะเสม็ด
จังหวัดระยอง

219

EA071P

ความชุกชุมของสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดเล็ก บริเวณหาดเจ๎าไหม หาดฉางหลาง
หาดส้าราญ และหาดปากเมง จังหวัดตรัง

220

EA073P

ปัจจัยที่มีผลตํอการแพรํกระจายของดอกไม๎ทะเลบริเวณอําวคุ๎งกระเบน หาดเจ๎าหลาว
และแนวปะการังเจ๎าหลาว จังหวัดจันทบุรี

221

EA074P

การศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรํกระจายของกัลปังหา บริเวณแนวปะการัง
เจ๎าหลาว จังหวัดจันทบุรี

222

EA075P

ความชุกชุมของไส๎เดือนทะเลบนชุดทดลองการลงเกาะ บริเวณจังหวัดชลบุรี

223

EA080P

การยืนยันชนิดของสาหรํายวุ๎นสกุล Gracilaria จากบํอเลีย้ งในจังหวัดสงขลา

224

EA081P

ความหลากชนิดของปลาในชํวงเวลาน้้าลง บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดจันทบุรี

225

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

หน้า

MF002P

229

ลักษณะของกลุมํ การใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติด๎านการทํองเที่ยวทางทะเล
กรณีศึกษาอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง

MA001P การประกาศพื้นที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต๎พระราชบัญญัติ
สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
กรณีศึกษา : บริเวณหมูํเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
o
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

230

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (ต่อ)
การก้าหนดมาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต๎พระราชบัญญัติ
MA004P สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 กรณีศึกษา:
หมูํเกาะไขํ จังหวัดพังงา
MA005P

หน้า
231

การประเมินเครือขํายผู๎ประกอบการทํองเที่ยวด้าน้้าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (กรีนฟินส๑) 232
ปี 2560

สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หน้า

OF002P

ผลของฤดูกาลตํอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าบริเวณชายฝั่งทะเลละแม อ้าเภอละแม
จังหวัดชุมพร

235

OF005P

การส้ารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอยํางทรายชายหาด บริเวณแหลมสมิหลา
ต้าบลบํอยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

236

OF006P

การส้ารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอยํางทรายชายหาด บริเวณแหลมสนอํอน
ต้าบลบํอยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

237

OF008P

การกระจายตัวและการสะสมตัวของตะกั่ว ในตะกอนดินอําวภูเก็ต บริเวณพื้นที่รองรับ
น้้าทิ้งจากคลองบางใหญํ

238

OF010P

กระแสน้้าชายฝั่งตะวันตกของหมูํเกาะสิมลิ ันตรวจวัดโดยเครื่องวัดกระแสน้้า ADCP
ติดตั้งแบบหงาย

239

OF012P

การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวมในอําวปัตตานี

240

OF013P

การประมาณการแพรํกระจายตะกอนแขวนลอยด๎วยข๎อมูลภาพถํายดาวเทียม
Landsat-8 OLI

241

OF014P

การจัดท้าเส๎นชายฝั่งด๎วยเครื่องระบุพิกัดโดยดาวเทียม GNSS-RTK กรณีศึกษา
หาดเจ๎าหลาว จันทบุรี

242

OF016P

การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวมในน้้าทะเล บริเวณอําวไทยตอนบน
ปี 2556 - 2560

243

OF018P

ชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2558-2559

244

OF022P

การสะพรั่งของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis และ
ปัจจัยคุณภาพน้้าหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต

245

การศึกษาไมโครพลาสติกในปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)

246

OF024P

บริเวณอุทยานหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง

OF027P

การเปลีย่ นแปลงในรอบปีของตัวแปรชี้วัดคุณภาพน้้าทะเลบริเวณหาดทํองเที่ยว
ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต

247

OA003P

สถานการณ๑คณ
ุ ภาพน้้าทะเลชายฝัง่ จังหวัดชลบุรี ระหวํางปี 2555 – 2560

248

OA004P

คุณภาพน้้าทะเลชายหาดบางแสน กรณีศึกษา: ปรากฏการณ๑น้าทะเลเปลีย่ นเป็นสีชมพู

249

p
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OA007P

ยีนกํอโรค tdh trh และ tlh ในเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัสที่คดั แยกได๎จากอําวไทย
ตอนบน

250

OA010P

การปนเปื้อนของโลหะหนักในดินตะกอนและหอยแมลงภูํ (Perna viridis) บริเวณ
แหลํงเพาะเลี้ยงชายฝั่งจังหวัดชลบุรี

251

OA011P

การปลดปลํอยสารอาหารและความต๎องการออกซิเจนของดินตะกอนบริเวณอําวไทย
ตอนใน

252

OA012P

ปริมาณและองค๑ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชายหาดบริเวณหาดชลาทัศน๑
อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

253

OA014P

การศึกษาเบื้องต๎นของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน บริเวณชายหาดแหลมสนอํอนและ
เกาะขามจังหวัดสงขลา

254

OA019P

การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณออกซิเจนละลายน้้า บริเวณแมํน้า
บางปะกงในรอบปี

255

OA021P

พฤติกรรมของสารอนินทรียไ๑ นโตรเจนและฟอสฟอรัสละลายน้้าในแมํน้าประแสร๑
จังหวัดระยอง

256

OA022P

การระเหยของน้้าเค็มในบํอดิน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ระหวํางเดือนมิถุนายนถึง
สิงหาคม 2560

257

OA023P

การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณและรูปแบบของธาตุอาหารฟอสฟอรัสในตะกอนดิน
บริเวณอําวไทย

258

OA025P

การสะสมของโลหะปริมาณน๎อยในเนื้อเยื่อสัตว๑ทะเลจากอําวไทย

259

OA026P

กระแสน้้าทีผ่ ิวสุทธิในอําวไทยตั้งแตํจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ถึงจันทบุรี

260

OA027P

องค๑ประกอบทางเคมีของละอองลอยบริเวณภาควิชาวิทยาศาสตร๑ทางทะเลและ
ศูนย๑วิจัยสัตว๑ทะเล อํางศิลา จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย

261

OA028P

อินทรีย๑คาร๑บอนละลายน้้าและไนโตรเจนละลายน้้ารวม จากแมํน้าทําจีนและเจ๎าพระยา
ที่ลงสูํอําวไทยตอนใน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎

262

OA029P

การพัฒนาเครื่องไมโครคอนโทรลแอลอีดีโฟโตมิเตอร๑สา้ หรับพีเอชของน้้าทะเล

263

OA030P

ไมโครพลาสติกในตะกอนพื้นทะเลบริเวณแหลํงทํองเที่ยวแนวปะการัง
ในเขตอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมลิ ัน จังหวัดพังงา

264

OA032P

ปริมาณของไมโครพลาสติกที่พบในหอยเจดีย๑ (Turritella terebra) และหอยเสียบ
(Donax incarnatus) บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง

265

OA033P

การแพรํกระจายของไมโครพลาสติกในมวลน้้าบริเวณแนวปะการัง
ในเขตอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมลิ ัน จังหวัดพังงา

266
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OA037P

การศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในหอยตะเภา บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง

267

OA038P

การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยผีเสื้อ (Siliqua radiata) บริเวณชายหาด
แหลมสน จังหวัดสตูล

268

OA040P

ลักษณะการเกิด Imposex ในหอยโมฬี (Pugilina cochlidium) และหอยสังข๑หนาม
(Murex trapa) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช

269

OA042P

ขยะทะเลที่พบในป่าชายเลน และความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะทะเล
และขยะมูลฝอยในชุมชนพื้นที่ชายฝั่งคลองปากนคร อ้าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

270

OA043P

คุณภาพน้้าทะเลและสารมลพิษบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ในปี 2560
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OA044P

การสะสมไมโครพลาสติกในหอยเสียบ (Bivalve: Donax spp.) จากพื้นที่ชายฝั่ง
อําวไทยตอนใน
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เทคโนโลยีทางทะเล

หน้า

TF002P

ผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท๑ตอํ คุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห๎ง
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TF003P

สารสเตียรอยด๑จากฟองน้้า Halichondria sp. ในทะเลตรัง
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TF004P

การศึกษาหน๎าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนซิส
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ในกุ๎งขาวแปซิฟิคโดยใช๎เทคนิคอาร๑เอ็นเออินเตอร๑เฟียเรนซ๑
TF006P

การคัดเลือกเปลือกปูเหลือทิ้งเพื่อใช๎เป็นตัวดูดซับสีย๎อมมาลาไคท๑กรีนและคองโกเรด
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TF007P

การผลิตน้้าหมึกผงจากหมึกกล๎วย (Loligo spp.) และการใช๎เป็นสํวนผสมของอาหาร
เพื่อสุขภาพ
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TF008P

ผลของอุณหภูมิไอน้้าร๎อนยวดยิ่งตํอคุณภาพของปลากะตักอบแห๎ง

280

TF009P

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการยํอยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka) ด๎วย
อัลคาเลส
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TA001P

ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ Streptomyces indiaensis

282

ที่คัดแยกจากดินตะกอนป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช
TA002P

การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมทีจ่ ้าเพาะตํอกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla
raphidea และกั้งตั๊กแตนยักษ๑ Harpiosquilla harpax ด๎วยเทคนิค PCR-RFLP

283

TA005P

การศึกษาหน๎าที่ของอินเตอร๑เฟียรอนเรกูลาทอรีแฟคเตอร๑ (PmIRF) ในระบบภูมคิ ุ๎มกัน

284

ต๎านไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ๎งกุลาด้า Penaeus monodon
r
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เทคโนโลยีทางทะเล (ต่อ)

หน้า

TA007P

การทดสอบการยํอยสลายของฟิล๑มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
ในน้้าทะเล

285

TA008P

การแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม๑อะไมเลสจากดินตะกอนป่าชายเลนจังหวัดระยอง

286

TA009P

การคัดเลือกแบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลสจากระบบนิเวศพื้นที่ชุํมน้า้ ชายฝั่ง
จังหวัดระยอง

287

TA010P

ศักยภาพในการสร๎างไขมันของราทะเลที่คัดแยกจากสิ่งมีชีวิตแนวปะการัง
บริเวณหมูํเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

288

TA011P

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการผลิตแคโรทีนอยด๑จากสาหรํายทะเลดูนาลิเอลลํา 289
ในประเทศไทย

TA012P

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกั้งตั๊กแตนสามแถบ (Miyakella nepa)

290

ในภาคตะวันออกของประเทศไทยด๎วยล้าดับนิวคลีโอไทด๑และเทคนิค PCR-RFLP
TA013P

ผลของความเข๎มข๎นของไนเตรตตํอปริมาณไขมันในสาหรํายทะเลขนาดเล็ก
จากบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี

s
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AF002R

ผลของความเค็มน้้าและการเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว n-3 HUFA ในอาร์ทีเมียต่อการอนุบาล
ลูกปลาเสือพ่นน้้าขนาดนิ้ว (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)
สุชาติ ไกรสุรสีห์* และ วรวุฒิ เกิดปราง
Suchat Kraisurasree* and Worawut Koedprang
สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

บทคัดย่อ
ศึกษาผลความเค็มของน้้า 4 ระดับ (0, 5, 10 และ 15 ppt) และการเสริมกรดไขมัน n-3 HUFA
ให้แก่อาร์ทีเมียแรกฟัก (เสริมและไม่เสริมกรดไขมัน ) ในการอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน้้าขนาดนิ้ว เป็น
ระยะเวลา 45 วัน อนุบาลลูกปลาด้วยอาร์ทีเมียวันละ 4 ครั้ง อัตรา 10, 8 และ 6% ของน้้าหนักตัว
ส้าหรับวันที่ 1-15, 16-30 และ 31-45 ตามล้าดับ ผลการทดลองพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมของระดับความ
เค็มและการเสริมกรดไขมันให้แก่อาร์ทีเมีย ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลา (p>0.05)
ระดับความเค็มและการเสริมกรดไขมันให้แก่อาร์ทีเมียไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะด้านน้้าหนัก
และความยาว (p>0.05) แต่มีผลต่ออัตรารอดตาย โดยลูกปลาที่อนุบาลในน้้าความเค็ม 5 ppt มีอัตรา
รอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลในน้้าความเค็มระดับอื่นๆ (p<0.01) และลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียที่
เสริมกรดไขมันมีอัตรารอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียที่ไม่เสริมกรดไขมัน (p<0.01)
ค้าส้าคัญ : ความเค็ม, การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว, อาร์ทีเมีย, ปลาเสือพ่นน้้า
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 and 6 % 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
*Corresponding author. E-mail : suchat_krai@hotmail.com
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AF005R

ผลของธาตุอาหารไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และแคโรทีนอยด์รวมใน Chlorella sp.
Effect of nitrogen on growth chlorophyll a and total carotenoids of Chlorella sp.
ปราณี นิมิบตุ ร1, อมรรัตน์ กนกรุ่ง2 และ คันธรส อักษร1,*
Pranee Nimibut1, Amonrat Kanokrung2 and Kuntharos Aksorn1,*
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ศึก ษาการเจริ ญ เติ บ โต ปริ ม าณคลอโรฟิ ล ล์ เอ และปริ ม าณแคโรทีน อยด์ ร วม ในสาหร่ า ย
Chlorella sp. ที่เลี้ยงด้วยอาหารเหลว Guillard “f/2” ซึ่งมีปริมาณของธาตุอาหารไนโตรเจนแตกต่างกัน
(0.44, 0.88, 1.76 และ 2.64 mmol N-L-1) มีการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง ไม่ให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เลี้ยงเป็นระยะเวลา 15 วัน ที่ระดับความเข้มแสง 4000 ลักซ์ พบว่าสาหร่าย
Chlorella sp. มีปริมาณความหนาแน่นเซลล์สูงเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตร 3 (2.64 mmol N-L-1,
11.18 X 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) พบรองลงมาในอาหารเหลวสูตร 2 (1.76 mmol N-L-1) และพบต่้าสุด
เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตร 1 (0.44 mmol N-L-1) ในการศึกษาปริมาณของคลอโรฟิลล์ เอ และแคโรที
นอยด์รวม พบว่า Chlorella sp. มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ สูงสุดเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตร 2 คือ
222.43 มิลลิกรัมต่อตัน พบในปริมาณต่้าสุดที่เลี้ยงด้วยอาหารเหลวชุดควบคุ ม (85.67 มิลลิกรัมต่อตัน)
ส่วนปริมาณแคโรทีนอยด์รวม พบสูงในสาหร่ายที่เลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตร 2 (2.25 มิลลิกรัมต่อกรัมของ
น้้าหนักเปียก) ต่้าสุดพบใน Chlorella sp. ที่เลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตร 1 (1.07 มิลลิกรัมต่อกรัมของ
น้้าหนักเปียก)
ค้าส้าคัญ : สาหร่ายขนาดเล็ก, 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
*Corresponding author. E-mail : jdpranee@hotmail.com
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ผลของความร้อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
และการต้านทานโรคตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน
Effect of heat treatment on immune related genes expression
and EMS resistance of Litopenaeus vannamei post larvae
พัชรี โยควิบูล1,2*, ธนินทร์ธร รวีรตั นพงศ์3, เสรี ดอนเหนือ1,2 และ ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ1,2

Patchari Yocawibun1,2*, Thaninthorn Raweeratanapong3, Seri Donnuea1,2 and Narongsak Puanglarp1,2
1

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สวทช.
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2

บทคัดย่อ
โรคตายด่วนสร้างความเสี ยหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งอย่างมากและยังไม่มีวิธีการ
ปูองกันรักษาที่ดี ในการศึกษานี้ได้ใช้ความร้อนกระตุ้นลูกกุ้งขาวเพื่อเสริมสร้างความทนทานต่อเชื้อ โดย
ท้าการศึกษาความร้อนที่เหมาะสมในการกระตุ้นกุ้ง P15 พบว่าที่สภาวะความร้อน 33 °C, 90 นาที มี
อัตรารอดมากกว่า 80 % เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีการแสดงออกของยีน LvHSP70 และ
LvProPO2 สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) จากนั้นทดสอบการเพิ่มความต้านทานของลูกกุ้งที่
ได้รับการกระกระตุ้นด้วยความร้อน แล้วพักลูกกุ้งในน้้าอุณหภูมิห้อง 1, 5, 10 และ 20 วัน ก่อนทดสอบ
กับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ 5HP-VPAHPND ที่ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันร้อยละ 50 แต่
จากการทดลองครั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าความร้อนสามารถเพิ่มความต้านทานต่อเชื้อ 5HPVPAHPND ในลูกกุ้งขาวแวนนาไม แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้น่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคนิคในการ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันและสร้างความต้านทานต่อในลูกกุ้งได้
ค้าส้าคัญ : โรคตายด่วน, กุ้งขาวแวนนาไม, กระตุ้นด้วยความร้อน, ความเป็นพิษเฉียบพลัน (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
*Corresponding author. E-mail : patchari.yoc@biotec.or.th
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ปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
ที่เลี้ยงในกระชัง ในพื้นที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Effect of economic factor on sea bass (Lates calcarifer) cage culture
production in Bangpakong District, Chachoengsao Province.
ศิริพร นามแดง*, จ้าลอง อรุณเลิศอารีย,์ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ และ ศรัณยา สุจริตกุล
Siriporn Namdang*, Chumlong Arunlertaree, Suvaluck Satumanatpan and Saranya
Sucharitakul
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเศรษฐกิจ ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลา
กะพงขาวในกระชังปี พ.ศ.2559 จ้านวน 31 ฟาร์ม ในอ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
2,016 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนผันแปร (ร้อยละ 85) ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าลูก
พันธุ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 66 14 และ 5 ตามล้าดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรด้วยวิธี Pearson Correlation พบว่า จ้านวนลูกพันธุ์ปลา ปริมาณอาหาร และพื้นที่กระชัง มี
ความสัมพันธ์กับผลผลิต อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่ระยะเวลาการเลี้ยงไม่สัมพันธ์กับ
ผลผลิต (p>0.05) ดังนั้น ต้นทุนด้ านอาหาร เป็นปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อจ้านวนผลผลิตและจ้านวน
ฟาร์มที่ลดลงในพื้นที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยส้าหรับตัวแปรหลายตัว พบว่า
จ้านวนลูกพันธุ์ปลามีอิทธิพลสูงที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต ร้อยละ 53.3
ค้าส้าคัญ : ปลากะพงขาว ปัจจัยเศรษฐกิจ และการเลี้ยงปลากะพง
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 and Seabass cage culture
*Corresponding author. E-mail : amsiriporn.sti@gmail.com
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ผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงต่อการเติบโตและผลิต
ฟูโคแซนทินของไดอะตอม 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 ธวัชชัย1,*, ปวีณา ตปณียวรวงศ์2,3, สรวิศ เผ่าทองศุข2,3 และ กษิดิศ หนูทอง1
Makamas Tawtchai1,*, Paveena Tapaneeyaworawong2,3, Sorawit Powtongsook2,3 and Kasidit Nootong1
1

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ด้วยอาหารสูตร F/2
ที่ใช้แหล่งซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอย รวมถึงผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงที่มีต่อการเติบโตและการผลิตฟู
โคแซนทิน ผลการทดลองพบว่าอาหารที่ใช้ซิลิกาที่ได้จากการสกัดจากเถ้าลอย มีประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงไดอะตอม
ได้ไม่แตกต่างจากการใช้ซิลิกาตามที่ระบุในอาหารสูตร F/2 เมื่อใช้อากาศและความเข้มแสง 5,000 ลักซ์ มีน้าหนัก
เซลล์แห้ง ความเข้มข้นของฟู โคแซนทิน และปริมาณฟูโคแซนทินต่อน้้าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 0.33  0.02 กรัม/ลิตร
0.43  0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ 1.34  0.05 มิลลิกรัม/กรัม ตามล้าดับ และเมื่อท้าการเพาะเลี้ยงไดอะตอมภายใต้
คาร์บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริมาตร และเพิ่มความเข้มแสงจาก 5,000 เป็น 20,000 ลักซ์ พบว่าสามารถเพิ่มการ
เติบโตของไดอะตอมและการผลิตฟูโคแซนทินได้อย่างมีนัยส้าคัญ โดยมีน้าหนักเซลล์แห้ง ความเข้มข้นของฟูโคแซนทิน
และการสะสมฟูโคแซนทินต่อน้้าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 0.53  0.02 กรัม/ลิตร 1.83  0.02 มิลลิกรัม/ลิตร และ
3.45  0.08 มิลลิกรัม/กรัม ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ : ไดอะตอม, ฟูโคแซนทิน, ซิลิกา, 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 0.33  0.02 g/L, 0.43  0.01 mg/L
and 1.34  0.05 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 0.53  0.02 mg/L, 1.83  0.02 mg/L and 3.45  0.08 mg/g,
respectively.
Keywords : Diatom, Fucoxanthin, Silica, Fly ash
*Corresponding author. E-mail : meanka_111@hotmail.com
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การส้ารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท้าประมง
Survey on the otter trawl net and their fishing boats
อิสระ ชาญราชกิจ1,*, ธนัส ศรีคุ้ม2 และ ณรงค์ เรืองสิวะกุล1
Isara Chanrachkij1,*, Tanut Srikum2 and Narong Raungsivakul1
1

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มกลุ่มสารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

2

บทคัดย่อ
การส้ารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท้าประมง ด้าเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบอวนลากหน้าดิน 46 ตัวอย่าง จากเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ จ้านวน 37 ล้า ในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง
จันทบุรี ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และสตูล และทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีการจ้าแนกขนาดเรือท้าการประมงตามขนาดตันกรอส การส้ารวจ
ข้อมูลเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ พบว่าเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่มีขนาดระหว่าง 9 - 141 ตันกรอส ขนาดเครื่องจักร
ใหญ่ 47 - 373 กิโลวัตต์ แผ่นตะเฆ่ที่เรือประมงไทยใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพื้นที่ระหว่าง 1.0 - 3.6 ตาราง
เมตร ความสูงแผ่นตะเฆ่อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.2 เมตร อวนลากมีความยาวคร่าวบนระหว่าง 9.0 - 49.5 เมตร ความยาว
คร่าวล่างระหว่าง 10.0 - 54.0 เมตร ตัวอวนลากไม่รวมก้นถุงอวนมีความยาวระหว่าง 11.5 - 120.0 เมตร ขนาดตา
อวนที่ปีกอวนลาก ลักษณะของน้้าหนักถ่วงที่คร่าวล่าง และช่วงเวลาในการท้าการประมงสามารถใช้จ้าแนกประเภท
ของอวนลากกุ้ง และอวนลากปลาได้ ส้าหรับอวนที่ชาวประมงเรียกว่าเป็นอวนกระเทย เป็นเพียงการปรับแต่งรูปแบบ
อวนลากให้ได้ตามประสงค์ของชาวประมงที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพการท้าประมง
ค้าส้าคัญ : อวนลากลากแผ่นตะเฆ่, 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, Chanburi, Rayong, Chonburi,
Prachuab Khirikarn, Chumporn, Ranong, Suratthani, Nakhon Sri Thammarat, Songkla, Traing 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 use 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
*Corresponding author. E-mail : isara@seafdec.org
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อุณหภูมิน้าเริ่มต้นที่เหมาะสมในการขนส่งเพรียงทรายแบบมีชีวิต
Optimum initial water temperature for live transportation of sand worm
1

นภัทร รุ่งเดชวราวิช1,*, สุรพล ชุณหบัณฑิต2 และ มณฑล แก่นมณี1
Napat Rungdejvaravit1,*, Surapol Chunhabundit2 and Monthon Ganmanee1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิน้าเริ่มต้นต่ออัตรารอดตายของเพรียงทราย (Perinereis nuntia) ส้าหรับการ
ขนส่งแบบมีชีวิต การทดลองแบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย โดยการทดลองแรก ทดสอบอุณหภูมิน้าเริ่มต้นส้าหรับการบรรจุเพรียงทราย 4
ระดับ คือ 5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาทดสอบ 24 ชั่วโมง ส่วนการทดลองที่สอง ทดสอบอุณหภูมิน้าเริ่มต้นส้าหรับการ
บรรจุเพรียงทราย 3 ระดับ คือ 5, 10 และ 20 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาทดสอบ 48 ชั่วโมง บรรจุเพรียงทราย บรรจุเพรียงทรายขนาด 1500
ตัว/กิโลกรัม น้้าหนัก 500 กรัม ในถุงที่บรรจุน้าเค็มปริมาตร 1 ลิตร ที่มีอุณหภูมิตามที่ก้าหนดไว้ โดยแต่ละอุณหภูมิทดสอบท้า 3 ซ้้า ก่อนบรรจุ
ถุงในลังโฟมที่ใช้น้าแข็งในการควบคุมอุณหภูมิ ผลการศึกษาพบว่าภายในระยะเวลาทดสอบ 24 ชั่วโมง อัตรารอดตายของเพรียงทรายที่บรรจุใน
ถุงที่มีอุณหภูมิน้าเริ่มต้น 5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ 90.00± 00.00, 90.00± 00.00, 80.00± 00.00และ 80.00± 00.00%
ตามล้าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.01) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าในถุงบรรจุเพรียงทรายมีการปริมาณลดลงตามค่าอุณหภูมิเริ่มต้นที่
เพิ่มขึ้นแต่มีค่าไม่ต่้ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีค่าเพิ่มขึ้ นตามค่าอุณหภูมิเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้น และมี
ค่าสูงสุดคือ 2.15 และ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ส่วนการใช้ระยะเวลาทดสอบ 48 ชั่วโมง พบว่าอัตรารอดตายของเพรียงทรายที่บรรจุ
ในถุงที่มีอุณหภูมิน้าเริ่มต้น 5, 10 และ 20 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 00.00± 00.00, 90.00± 00 และ 00.00± 00.00% ซึ่งแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าในถุงบรรจุเพรียงทรายที่ใช้อุณหภูมิเริ่มต้น 10 องศาเซลเซียส มีค่ามากกว่า 2
มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ในถุงบรรจุเพรียงทรายที่ใช้อุณหภูมิเริ่มต้น 5 และ 20 องศาเซลเซีย ส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ขณะที่ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีค่าเพิ่มขึ้นตามค่าอุณหภูมิเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้น และมีค่าสูงสุดคือ 2 และ 0.03 มิลลิกรั มต่อลิตร
ตามล้าดับ ผลการทดลองนี้สรุปได้ว่าอุณหภูมิน้าเริ่มต้นที่เหมาะสมส้าหรับการขนส่งเพรียงทรายแบบมีชีวิตคือ 10 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีผล
ให้เพรียงทรายมีอัตรารอดตายสูงภายในระยะเวลาขนส่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง
ค้าส้าคัญ : เพรียงทราย, การขนส่ง, 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. 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
*Corresponding author. E-mail : minimonkeynapat@gmail.com
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สีของภาชนะเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการอนุบาลเต่ากระอาน (Batagur baska Gray, 1831)
Optimal tank color for head-starting mangrove terrapin (Batagur baska Gray, 1831)
ยุพรัตน์ ชุติโรจน์1, สันติ นิลวัฒน์2, ณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์3, สุเทพ เจือละออง2, สุวรรณดี ขวัญเมือง3,
หิรัญ กังแฮ4 และ การุณ ทองประจุแก้ว1,*
Yupparat Chutirode1, Santi Ninwat2, Natchapong Petchrit3, Suthep Jualaong2, Suwandee
Khwanmaung3,Hirun Kanghae4 and Karun Thongprajukaew1,*
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสตูล
4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

บทคัดย่อ
สีภาชนะมีผลต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์หลายชนิด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสีของภาชนะเลี้ยงที่
เหมาะสมส้าหรับการอนุบาลเต่ากระอาน (Batagur baska Gray, 1831) โดยน้าเต่า (น้้าหนักเริ่มต้น 70.13 ± 0.04
กรัม) มาเลี้ยงในภาชนะที่สีแตกต่างกัน ได้แก่ สีใส สีด้า สีเขียว สีแดง และสีน้าเงิน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่าสีของภาชนะไม่มีผลต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของเต่า แต่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาหาร (อัตรา
การกิน อัตราการแลกเนื้อ และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน) อย่างมีนัยส้าคัญ (P < 0.05) โดยเต่าที่เลี้ยงในภาชนะสีด้า
สีแดง หรือสีน้าเงิน มีประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่นๆ เมื่อพิจารณาค่าทาง
โลหิตวิทยาพบว่าการเลี้ยงเต่าในภาชนะที่มีสีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อมูลจากการศึกษานี้จึงสามารถน้าไป
ส่งเสริมการอนุบาลเต่ากระอานในบ่อเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ค้าส้าคัญ : เต่ากระอาน, สีภาชนะ, การเจริญเติบโต, การใช้อาหาร, โลหิตวิทยา
Abstract
Background color has significant effects on the lifestyle of various animal species. This
study aimed to investigate the optimal tank color for rearing mangrove terrapin (Batagur baska
Gray, 1831). The terrapins (70.13 ± 0.04 g initial weight) were distributed into five tank colors
(transparent, black, green, red and blue) for twelve weeks. At the end of experiment, tank color
had no effect on survival and growth performance, but had significant effect on feed utilization
efficiency, in terms of feeding rate, feed conversion ratio and protein efficiency ratio (P < 0.05).
Turtles reared with black, red or blue tank provided the highest feed utilization compared to the
other treatments. From hematological assay demonstrated that the turtles reared with different
tank colors had no effect on health status. Findings from the current study support the headstarting program for ex situ conservation and restoration of mangrove terrapin before release to
natural habitat.
Keywords : Mangrove terrapin, Tank color, growth performance, Feed utilization, Hematological parameter
*Corresponding author. E-mail : karun.t@psu.ac.th
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การเพาะเลี้ยงฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดในระดับมหมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุบาล
ปลาเก๋าปะการัง (Epinephelus corallicola Valenciennes, 1828) วัยอ่อน
Mass culture of Harpacticoid copepods for increasing capacity of coral grouper
(Epinephelus corallicola Valenciennes, 1828) larviculture
สุภาวดี จุลละศร1,*, เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย2, สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์2, ปรัชย์เฉก คลังสิน1,
ชัชวาลย์ ผดุงผล2 และ ณรงค์ศักดิ์ ศรีสุขสกุล2
Supawadee Chullasorn1,*, Kriengsak Phadetphai2, Supaporn Tangsitthiwat2, Pradchek Klangsin1,
Chatchawan Phadungphon2 and Narongsak Sesuksakul2
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพฯ 10240
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด ตาบลอ่าวใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ย งฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดในระดับมหมวลเพิ่ม
ศักยภาพการอนุบาลลูกปลาเก๋าปะการังวัยอ่อน โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก Tetraselmis sp. เป็นอาหารเพาะเลี้ยงโคพี
พอดหลายชนิด ผลการศึกษา Tigriopus sirindhornae เป็นโคพีพอดเหมาะสมที่สุด สามารถผลิตนอเพลียสได้ถึง
134 ตัวตลอดอายุขัย และจากการใช้ถังกลมใส่น้าทะเล 50 และ 100 ลิตร ตามล้าดับ เลี้ยงโคพีพอดเป็นเวลา 20 วัน
ได้ผลผลิตโคพีพอดสูงใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ได้เพิ่มยีสต์ลงไปในอาหารเลี้ยงโคพีพอดเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณกรดอะมิโน
ท้าให้ลูกปลาได้รับคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโตให้ลูกปลาอีกด้วย คณะวิจัย
ประสบความส้าเร็จในการใช้บ่อคอนกรีตขนาด 4 ตันใส่ลูกปลาอายุ 3 วัน 4,000 ตัว/บ่อ อนุบาลด้วย Tigriopus
sirindhornae nauplii + Brachionus + Tetraselmis จนอายุครบ 15 วัน ได้อัตรารอดลูกปลาสูงสุดถึง 36.50%
ค้าส้าคัญ : ฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด, สาหร่ายขนาดเล็ก, โรติเฟอร์, ปลาเก๋าปะการังวัยอ่อน
Abstract
This study aimed to develop Harpacticoid copepods culture techniques to increase
production of coral grouper larviculture. A supplement with microalgae Tetraselmis sp. and baker
yeast, which was added as a source of essential amino acids, was fed to many species of
copepods. Tigriopus sirindhornae was selected as live feed for coral grouper larviculture, as one
female copepod could produce the highest number of nauplii, with 135 nauplii during its lifespan.
The copepod was kept in two round tanks with 50 and 100 liters of seawater, and the production
of copepod was highest after 20 days. The supplement with Tigriopus sirindhornae nauplii +
Brachionus + Tetraselmis was fed to 3-day-old fish larvae kept in a 4-ton tank at an initial density
of 4,000 ind./tank. It was concluded that the copepod and amino acids improved survival and
growth rates of larval fish, and the fish larvae had a survival rate of 36.50% after feeding for 15 days.
Keywords : Harpacticoid copepods, Microalgae, Rotifers, Coral Grouper Larvae
*Corresponding author. E-mail : chu_supawadee@ru.ac.th

13
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

AA008R

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก
Factors influencing adaptation of aquaculturist to environmental changes:
Case study of Nakhon Nayok Province
อนวัช ไทรทอง*, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ,์ กมลาภรณ์ คนองเดช และ จ้าลอง อรุณเลิศอารีย์
Anawach Saithong*, Suvaluck Satumanatpan, Kamalaporn Kanongdate and Chumlong Arunlertaree
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อการเปลี่ย นแปลงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 4 อ้าเภอของ
จั ง หวั ด นครนายก ซึ่ งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ทั้ ง สาเหตุ จ ากกิ จ กรรมต่ า งๆของมนุ ษ ย์ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของความเค็ม ภัยแล้ง อุทกภัย และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้า โดยการ
สัมภาษณ์เกษตรกรเพาะเลี้ ยงสัตว์น้าจ้านวน 206 ราย โดยมีเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาชนิดเดียว (ลูกปลาดุก ปลา
ทับทิม) ร้อยละ 20.83 ปลาเบญจพรรณ ร้อยละ 27.67 กุ้งขาวแวนนาไม ร้อยละ 18.45 ปลาเบญจพรรณร่วมกับกุ้ง
ขาวแวนนาไม ร้อยละ 17.48 และกุ้งขาวแวนนาไมรวมกับกุ้งก้ามกราม ร้อยละ 15.53 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปรับตัวของเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้าประกอบด้วยศักยภาพของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ระดับการศึกษา อายุ และระยะเวลาในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรที่
เพาะเลี้ยงปลาทับทิมและลูกปลาดุกมีศักยภาพในการปรับตัวมากกว่าเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลารวมด้วย
ค้าส้าคัญ : การปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม, เกษตรกรเพาะเลี้ยง
Abstract
The aim of this study is to investigate adaptations of aquaculturists to environmental
changes, which tend to be more violent as a consequence of human activities and climate change,
including saltwater intrusion, drought, flooding, and warmer water temperatures. The data were
collected by interviewing 206 aquaculturists in Nakhon Nayok province. Aquaculture types found in
this area comprise of 5 categories; monoculture of catfish fries and monoculture of nile tilapia
(20.87%), polyculture of freshwater fish (27.67%), monoculture of Pacific white shrimp (18.45%),
polyculture of freshwater fish with Pacific white shrimp (17.48%), and polyculture of the Pacific
white shrimp and the Giant freshwater prawn (15.53%). The results indicated that factors
influencing aquaculture adaptation incudes ability to obtain source of extra income, education, age
and years of aquaculture experiences. In addition, the results also showed that the farmers who
produce monoculture (catfish and nile tilapia) have more abilities to adapt to environmental
changes than those farmers.
Keywords : Adaptation, Environmental Change, Aquaculturists
*Corresponding author. E-mail : s.anawach@gmail.com
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บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่งกรณีศึกษาต้าบลไม้รูด อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
Gender role in fishing community: Case study at Mairoot Sub-district,
Klong Yai District, Trat Province, Thailand
จริยา ศรเกลี้ยง1,*, รัตนา เตี้ยเย1, ธน เย็นเปิง2, วรันธรณ์ แก้วทันค้า3 และ จัสมิน ผลเจริญ3
Jariya Sornkliang1,*, Rattana Tiaye1, Thana Yenpoeng2, Varantorn Kaewtankam3 and Jasmine Pholcharoen3
1

Southeast Asian Fisheries Development Center, 2Department of Fisheries, 3Sustainable Development Foundation

บทคัดย่อ
บทบาททางเพศมีการน้ามาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคการประมง เป็นที่
ทราบกันดีว่าทั้งหญิงและชายมีหน้าที่ในภาคการประมงในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาบทบาทหญิงชายใน
ชุมชนประมงจะแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของหญิงชาย การมีส่วนร่วม เหตุผลและข้อจ้ากัดในการมีส่วนร่วมส่วน
ตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนชายฝั่ง การศึกษาด้าเนินการในพื้นที่ต้าบลไม้รูด อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลจาก
การศึกษาพบว่าหญิงและชายมี สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรประมงและสิทธิ ในการท้าการประมง อย่างเท่าเทียมกัน
โดยชายทุกคนจะมีบทบาทในภาคการประมงด้านการจับสัตว์น้าตลอดทั้งกระบวนการ ส่วนหญิง ร้อยละ 90 มี
บทบาทส้าคัญด้านการขายสัตว์น้าและร้อยละ 80 มีบทบาทในการแปรรูปสัตว์น้าจากการประมง ทั้งนี้พบว่าทั้งหญิง
และชายเข้าใจบทบาทของตัวเองตามบรรทัดฐานของสังคมด้านบทบาทหญิงชาย.
ค้าส้าคัญ : บทบาทหญิงชาย, การประมง
Abstract
The Gender role issue has been integrating into fisheries community to promote the
sustainable development in fisheries sector. At the present, man and women have been playing an
important roles 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 Trat province at Mairoot Sub-district, Klong Yai district. The
result of the study found that there was equitability for man and women to access and control on
the using of fisheries resources and right to fishing. Especially, men have been playing the role as
the majority in the fisheries sector on catching and processing onboard. While 90 % of women
have taken a role in fish selling, and 80% of 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 and Gender roles
*Corresponding author. E-mail : jariya@seafdec.org
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การประยุกต์ใช้กรอบระบบบัญชี SEEA-TSA ส้าหรับการประเมินความยั่งยืน
ของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
An application of SEEA-TSA for assessing a sustainability of Blue Tourism
in Andaman Tourism Development Zone
ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์*, วัชริน มีรอด และ กฤษดา บ้ารุงวงศ์
Yuwanan Santitaweeroek*, Watcharin Meerod and Krisada Bamrungwong
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทคัดย่อ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เป็ นเขตท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งที่ส้าคัญที่สุดของประเทศ การ
ขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวท้าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว
จนเสี่ยงต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคท่องเที่ยวนี้ได้ บทความนี้มุ่งเน้นการพัฒนากรอบข้อมู ลทางสถิติที่ผสาน
ระบบบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (The System of EnvironmentalEconomic Accounting; SEEA) กับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Accounts, TSA) เพื่อใช้
ประเมินต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ใช้ในการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งของเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดามัน รวมถึงประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจสุทธิของภาคการท่องเที่ยวหลังหักต้นทุนด้านทรัพยากรที่
เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลสถิติที่มีอยู่สามารถใช้ประเมินหาต้นทุนได้เพียงในประเด็นของศักยภาพในการท้าให้
เกิดภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนน้้าใช้ในฤดูแล้งเท่านั้น ไม่เพียงพอส้าหรับใช้ประเมินมูลค่าการท่องเที่ยวหลังหัก
ต้นทุนด้านทรัพยากรฯ ได้ ส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น ความเสื่อมโทรมของปะการัง ขยะมูลฝอยและน้้าเสียที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ควรมีการพัฒ นาวิ ธีการประเมิ นและแนวทางการเก็บ ข้อมู ลให้ สามารถประเมิน มูลค่ าทาง
เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ค้าส้าคัญ : การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง, ต้นทุนสิ่งแวดล้อม, อันดามัน, SEEA, TSA
Abstract
Andaman Tourism Development Zone (ATDZ) is the most important area for coastal and
maritime tourism, which is so called blue tourism, in Thailand. An expansion of related tourist
industries and activities have consumed large amount of resources and caused a degradation of
natural tourist attractions and local environment rapidly. This study aims to develop statistical
framework by applying The System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) and Tourism
Satellite Accounts (TSA) for assessing environmental costs caused by blue tourism in ATDZ. This
could lead to an estimation of the Green GDP of tourism sector which is calculated by
subtracting environmental costs from the tourism GDP. The result shows that due to the limit of
secondary data, only preliminary costs of greenhouse gases emission effect and water depletion in
dry season from blue tourism can be assessed. Meanwhile several concerned issues in ATDZ, e.g.,
coral reef degradation, overflowing solid waste and wastewater on small tourist islands from interprovince short day trips, should be discussed on a development of data collection and assessment
framework. It could help to evaluate these environmental impacts in monetary terms more
appropriate and accurate.
Keywords : Blue Tourism, Environmental cost, Andaman, SEEA, TSA
*Corresponding author. E-mail : yuwanan.san@biotec.or.th
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การพัฒนากรอบการจัดท้าระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้าเงิน (SEEA-Blue Economy)
ที่เหมาะสมส้าหรับบริบทประเทศไทย
The development of the “System of Environmental Economic Accounting”
(SEEA) for Thailand Blue Economy (SEEA-Blue Economy)
วัชริน มีรอด*, ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ และ กฤษดา บ้ารุงวงศ์
Watcharin Meerod*, Yuwanan Santitaweeroek and Krisada Bamrungwong
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทคัดย่อ
การพัฒนากรอบการจัดท้าระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้าเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมส้าหรับบริบท
ประเทศไทย เป็นการประยุกต์ใช้การจัดท้าบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (System
of Environmental Economic Accounting) หรือ SEEA ซึ่งพัฒนาโดยแผนกสถิติแห่งองค์กรสหประชาชาติ
เบื้องต้น พบว่า ปี 2558 เศรษฐกิจสีน้าเงินของประเทศไทยมีมูลค่า 1,072,029 ล้านบาท มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม
22,862 ล้านบาท ดังนั้น เศรษฐกิจสีน้าเงินที่ยั่งยืนมีมูลค่า 1,049,167 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนสิ่งแวดล้อมในการศึกษานี้ต่้า
กว่ าความเป็ นจริงเนื่ องจากในการศึ ก ษานี้ไ ม่ร วมต้ นทุ นผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ นจากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ อื่น เช่ น
ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบนิเวศและไม่รวมต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ การ
รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพยากรเป็นสิ่งที่จะ
ท้าให้ระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้าเงินมีความครบถ้วนยิ่งขึ้น
ค้าส้าคัญ : เศรษฐกิจสีน้าเงิน, ระบบบัญชี, ต้นทุนสิ่งแวดล้อม
Abstract
The development of Thailand Blue Economy (SEEA-Blue Economy) has been done by
applying the System of Environmental Economic Accounting developed by the United Nations
Statistical Office. From the preliminary study, Thailand Blue Economy in 2015 has worth around
1,072,029 million baht. With the environmental cost of 22,862 million baht, it reduces the value of
the SEEA-Blue Economy into 1,049,167 million baht. The project expected that the environmental
cost in this study is lower than the actual cost because it did not include the external economic
cost such as health impact, ecological impact, and changing cost of the natural resources.
Therefore, the Thailand SEEA-Blue Economy will be more complete if it includes the data related
to the changing cost of the natural resources and also does additional studies to evaluate the
value of the natural resources.
Keywords : Blue economy, Accounting system, Environmental cost
*Corresponding author. E-mail : watcharin@biotec.or.th
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การพัฒนากรอบระบบบัญชี SEEA ส้าหรับสาขาการประมง
An application of SEEA for fishery sector
กฤษดา บ้ารุงวงศ์*, ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ และ วัชริน มีรอด
Krisada Bamrungwong*, Yuwanan Santitaweeroek and Watcharin Meerod
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทคัดย่อ
ภาคประมงเป็นภาคการผลิตสาขาหนึ่งที่มีบทบาทส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศปี 2560 มีมูลค่า 1.1 แสนล้านบาท ทั้งนี้สาขาประมงน้้าเค็มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 75 ของมูลค่าสาขาประมงรวม แต่แนวโน้มการจับสัตว์น้าเค็มที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโต จึงน้ามาสู่การ
จัดท้าบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (System of Environmental - Economic
Accounting ; SEEA) ของสาขาประมงเพื่อส้ารวจสถานการณ์ความยั่งยืนของภาคประมงไทย ผลการศึกษาพบว่า 1)
บัญชีสินทรัพย์ทรัพยากรประมงสามารถน้าสถิติดัชนีการลงแรงประมง (CPUE) ค่าผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) มาใช้
ทดแทนข้อมูลการส้ารวจชีววิทยาการประมงของทรัพยากรประมงบางชนิดได้ 2) บัญชีการไหลเวียนเศรษฐกิจสาขา
ประมงท้าแสดงให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณสัตว์น้าเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปโดยเฉพาะปลา กุ้งและหมึก
เพื่อส่งออก ขณะที่ปูและหอยเป็นสัตว์น้าที่บริโภคในประเทศเป็นหลัก 3) การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาค
ประมงน้้าเค็มหลังหักต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงดีเซลและไฟฟูา และงบประมาณอนุรักษ์
ปูองกัน และฟื้นฟูทรัพยากรประมงคิดเป็นร้อยละ 2.5-2.8 ของมูลค่าเศรษฐกิจ
ค้าส้าคัญ : SEEA, ประมง, บัญชีสินทรัพย์ทรัพยากร, บัญชีการไหลเวียนเศรษฐกิจ
Abstract
Fishery is one of the production sector that have an important role in the national economy
which the value was 1.1 billion baht in 2017. Marine fisheries and coastal aquaculture accounted for
75% of the value of fisheries, but the tendency of caching marine fisheries has decreased that may
affect the growth. In this article, System of Environmental-Economic Accounting; SEEA in the field of
fishery is studied to explore the fishery situation of the country. The results are found as follows: 1)
Fishery Resources Asset Account can use the statistical index of catch per unit effort (CPUE) and the
maximum sustainable yield (MSY) which the Department of Fisheries conducted to substitute the
survey data for fisheries biology of some species. 2) Supply and Use Account of fishery sector
informed the fishery production of marine catch, aquaculture, import and utilization for domestic
consumption in the country, processing industry and export. It was found that more than 60% of the
aquatic species into the processing industry, especially fish, shrimp and squid for export, while crab
and shellfish are the main aquatic species consumed in the country. 3) The economic value of fishery
sector after deducting the cost of resources and environment including budget for conservation,
protection and rehabilitation of fishery resources is 2.5-2.8 percent of the economic value.
Keywords : SEEA, Fishery, Resources Asset Account, Supply and Use Account
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
Preventive and curative measures on coastal erosion issues in Thailand
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ1,2
์ , นิติ พงศ์สุขเสถียร1,*, วิภาดา ลลิตภัทรกิจ1
Padermsak Jarayabhand1,2, Niti Pongsuksatian1,* and Wipada lalitpattarakit1
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

บทคัดย่อ
การกัดเซาะชายฝั่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งอันเป็นผลมาจากการที่ดินตะกอนชายฝั่งที่ถูก
พัดพาเข้ามาสะสมในบริเวณชายฝั่งน้อยกว่าดินตะกอนที่ถูกพัดพาออกไป โดยพบว่าสาเหตุใหญ่ส่วนหนึ่งมาจากความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่มุ่งเน้นเฉพาะการปูองกันแนวชายฝั่งแต่เพียงอย่างเดียว ใน พ.ศ. 2560 จาก
ความยาวชายฝั่งทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 3,151.13 กิโลเมตร (ไม่รวมชายฝั่งบนเกาะ) มีความยาวชายฝั่งที่มีปัญหาการ
กัดเซาะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขประมาณ 145.73 กิโลเมตร และชายฝั่งที่ได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วอีกประมาณ
558.71 กิโลเมตรโดยในกรณีหลังนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาการกัดเซาะได้รบั การแก้ไขโดยสมบูรณ์ โดยอาจสรุปได้ว่า
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เป็นแค่เพียงการชลอปัญหาและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนแบบเร่งด่วนเท่านั้น
ทั้งนี้เนื่องจากการขาดองค์ความรู้ที่ครบถ้วน และการขาดเจ้าภาพที่ ท้าให้เกิดความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังและเหมาะสม การปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การจัดการที่อยู่บนฐานความรู้และความร่วมมือกันอย่างเหมาะสมจากทุกภาคส่วน การแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เพียงการ
รักษาเส้นแนวชายหาดแต่ต้องมองทั้งระบบหาด นอกจากนี้ยังจะต้องมีการแยกส่วนในการท้างานของภาครัฐ ระหว่าง
ผู้ด้าเนินการแก้ไขและวางแผนและตรวจสอบติดตามผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไข รวมถึงการมีตัวชี้วัดความส้าเร็จในเรื่องนี้ที่
เหมาะสมอีกด้วย
ค้าส้าคัญ : กัดเซาะชายฝั่ง, การจัดการ, การปูองกัน, การแก้ไข, การบูรณาการ, ตัวชี้วัด
Abstract
Coastal erosion is a changing process of a coastal system due to a negative net balance of
sediment transportations. This study revealed that main cause of coastal erosion were resulted
from fragmented attempts to solve this problem only at the coast line. It was reported in 2017
that over all coastline of Thailand (exclude islands) is 3,151.13 km. Among these, 145.73 km were
classified as coastline facing erosion which waiting for solutions, and 558.71 km were classified as
coastline with solving activities. This study pointed out that the latter does not mean that those
problems were absolutely solved. Those solutions were only either for slowing down the impact
or as an urgent response to the particular eroded area. This may partly due to lacking of
appropriate knowledge and integrated effort from related organizations, mainly government. It is
suggested that both preventive and curative measures required closed collaboration among all
concerned parties based on right and appropriate knowledge. The solutions should not aimed only
at coastline protection level but should aimed at the coastal system level. In addition, a
separation between concerned government agencies i.e. operator and regulator together with
appropriate key success performance indicators for these attempts are strongly suggested.
Keywords : Coastal erosion, Preventive, Curative, Integrated, Key success performance indicator
*Corresponding author. E-mail : n.wongthepwanit@hotmail.com
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การจัดการขยะทะเลที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย
Appropriate management of marine debris for Thailand
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 1,2, วิภาดา ลลิตภัทรกิจ1,* และ นิติ พงศ์สุขเสถียร1
Padermsak Jarayabhand1,2, Wipada Lalitpattarakit1,* and Niti Pongsuksatian1
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

บทคัดย่อ
รายงานการพบแพขยะทะเลขนาดใหญ่นอกเขตชายฝั่งในพ.ศ. 2560 และผลกระทบจากขยะทะเลต่อความ
มั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาขยะทะเล ในอดีต ปัจจุบันและมี
แนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบพบว่า ขยะทะเลมีที่มา 2 แหล่งใหญ่คือ 1) เกิด
จากกิจกรรมบริเวณ ชายฝั่ง ทะเล และตามเกาะต่างๆ โดยขยะที่พบตามชายหาดส่วนใหญ่มีองค์ประกอบเป็นพลาสติก
เหลือใช้ถึง 49% และ 2) ผลจากความไม่สมบูรณ์ของการจัดการปัญหาขยะบนบก ขยะที่ก้าจัดไม่ถูกต้อง ขยะตกค้างสะสม
และขยะที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการให้บริการก้าจัด โดยบางส่วนมีโอกาสหลุดรอดลงทะเลซึ่งจะต้องใช้ต้นทุนสูงมากในการเก็บ
แนวคิดที่ส้าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเริ่มจากการถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันโดยพร้อม
เพรียง โดยเน้นไปที่การจัดการก่อนเป็นขยะโดยใช้มุมมองความจริงที่ว่า “แท้จริงแล้วขยะเป็นวัตถุดิบ” สิ่งเหลือใช้เหล่านี้
สามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้ แทนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดการที่ไม่เหมาะสมแล้วกลายเป็นขยะ
ประเทศไทยจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลและไม่สิ้นสุดในการตามแก้ปัญหา อนึ่งการแก้ใขปัญหาขยะก็ยังคงเป็นกิจกรรม
ที่ ต้ อ งท้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยทั้ ง สองกรณี แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ สี น้ า เงิ น หรื อ เศรษฐกิ จหมุ น เวี ย นเป็ นแนวทางที่ ส้ า คั ญ
นอกเหนือจากการมีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
ค้าส้าคัญ : ขยะทะเล, ขยะพลาสติก “ขยะแท้จริงเป็นวัตถุดิบ”, เศรษฐกิจสีน้าเงิน, เศรษฐกิจหมุนเวียน
Abstract
A report on finding a large raft of debris off Chumpon coastline in 2016 together with the
impact of marine debris on human security in the past, have drawn both government and public
attentions on this growing threat. According to the study, it was found that marine debris were
originated from 2 main sources; 1) From various marine activities, on coastal areas, islands and right in
the sea. It was also reported that about 49% of debris founded on shore were mainly consisted of the
used plastic. 2) From landed-based activities, which are the major sources of debris. They are resulted
from incomplete waste management i.e. poor managed landfill site, uncollected solid waste and
waste generated in the areas without service provided. Some of these would certainly be turned into
marine debris which demand a very high management cost. Therefore, the important preventive and
curative approaches to this problem are firstly to accepted that these are everyone problems which
require everyone cooperation. It is suggested that emphasis should be on the preventive measure
with a mindset that “debris are in fact raw materials”. Profitable business models on this approach are
possible, instead of the very expensive and never ending common practices being used by
government. It is also recommended on the need to continue on the curative approach. Both
approaches require blue economy or circular economy mind set together with a complete, good, and
up to present data system
Keywords : Marine debris, Blue economy, Circular economy, Plastic
*Corresponding author. E-mail : woffuts@gmail.com
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขปะการังเสื่อมโทรมในประเทศไทย
Guidelines for prevention and mitigation of coral degradation in Thailand
ธรรมศักดิ์ ยีมิน1,2, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ3,4
์ , นิติ พงศ์สุขเสถียร3 และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ3,*
Thamasak Yeemin1,2, Padermsak Jarayabhand3,4, Niti Pongsuksatian3 and Wipada lalitpattarakit3,*
1

สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2

บทคัดย่อ
ปะการังเป็นทรัพยากรทางทะเลที่เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจจากหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สร้างมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลของทรัพยากรประมง
ด้วย การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพปะการัง เช่น การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในแหล่งปะการัง ปะการังฟอกขาวเนื่องจากอุณหภูมิของน้้าทะเลสูงขึ้น เป็นต้น จึงท้าให้ในช่วง พ.ศ. 2554 2558 ปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ดี และสมบูรณ์ดีมากลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ 5.7 ของพื้นที่ปะการังทั้งหมด
ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของปะการัง เช่น การบังคั บใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด การลดแรงกดดันที่ส้าคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมการใช้ประโยชน์บริเวณที่มีปะการังเสื่อมโทรมมากเพื่อให้
ปะการังมีโอกาสฟื้นตัว การสร้างเครือข่ายชุมชนชายฝั่งส้าหรับการเฝูาระวัง ติดตาม และส้ารวจสถานภาพปะการังเพื่อ
สร้างความตระหนักและความร่วมมือให้สามารถบริหารจัดการปะการังให้สามารถฟื้นตัวและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ค้าส้าคัญ : ผลประโยชน์ชาติทางทะเล, ปะการังเสื่อมโทรม, การจัดการ
Abstract
Coral reef is a marine resource that is the base of economic development from a wide
range of activities, especially the economic value of marine tourism of more than 80,000 million
baht a year. It is also a nursery area of fishery resources. Increasing various pressures affected coral
reefs, such as tourism activities increasing in coral reefs, coral bleaching caused by elevated
seawater temperature, etc. These factors led to coral conditions in very good and good categories
were only 5.7% of the total coral reef areas during 2011 – 2015. Therefore, measures for
prevention and solving the coral degradation problems such as strictly law enforcement, reducing
significant pressures, particularly human activities on degraded coral reefs, for enhancing coral
recovery, establishing coastal community networks for surveillance and monitoring coral reefs.
These measures raise awareness and cooperation for coral reef management and resulting in coral
recovery and sustainable uses.
Keywords: Marine national interests, Coral degradation, Management
*Corresponding author. E-mail : woffuts@gmnail.com
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ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมในทะเล: การจัดท้าปะการังเทียมจากขาแท่น
Decommissioning option of offshore oil and gas platforms in Thailand: Rig to Reef
ศุภิชัย ตั้งใจตรง1, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์2,3, นิติ พงศ์สุขเสถียร2,* และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ2
Supichai Tangjaitrong1, Padermsak Jarayabhand2,3, Niti Pongsuksatian2,* and Wipada lalitpattarakit2
1

คณะทางานด้านการจัดทามาตรฐานและแนวทางการจัดทาปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2

บทคัดย่อ
การรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมในทะเลเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่
ระบุใน “กฎกระทรวง ก้าหนดแผนงาน ประมาณค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการกิจการ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2559” แนวทางหนึ่งในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่มีความเป็นไปได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ได้แก่ การจัดท้า
ปะการังเทียมจากขาแท่น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ไม่ขัดกับข้อกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ปุา พ.ศ. 2535 โดยระบุไม่ให้มีการเก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือท้าอันตรายแก่สัตว์คุ้มครอง ซึ่งในกรณีนี้หมายถึง
สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เกาะติดบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม เช่น ปะการัง เป็นต้น ส้าหรับทางเลือกในการจัดท้าปะการัง
เทียมจากขาแท่นสามารถน้าสู่การท้าให้เกิดผลประโยชน์ชาติทางทะเลได้ เช่น เป็นแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
รวมถึงทรัพยากรประมง และเป็นแหล่งด้าน้้าลึก เป็นต้น อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวควรจะต้องผ่านการพิจารณา
ในด้านอื่นๆ ตลอดกระบวนการ ด้วย เช่น พิกัดพื้นที่ที่จะวาง ข้อมูลของสิ่งมีชีวิตเกาะติด การด้าเนินการวาง งบประมาณที่ใช้
การดูและติดตามประเมินผลหลังการจัดท้า และที่ส้าคัญคือกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
ค้าส้าคัญ : การรื้อถอนสิ่งติดตั้ง, การจัดท้าปะการังเทียมจากขาแท่น, ผลประโยชน์ชาติทางทะเล
Abstract
Decommissioning of offshore oil and gas platforms in Thai sea will started in a near future
following “the Ministerial Regulation Prescribing Plan and Estimated Cost and Security for
Decommissioning of Installations Used in the Petroleum Industry of 2016, under the Petroleum Act
of 1971, for decommissioning process". One possible option for this is a “Rig to Reef (RtR)" program
which is not against other relative laws especially, Wild Animal Reservation and Protection Act of
1992. Under this act, any hunting, killing, harming and damaging to protected marine species such
as corals are prohibited. At any rate, the Rig to Reef program was proposed as an option. Many
advantages of RtR are expected such as conserving and increasing of marine productivity including
fisheries productivity, and SCUBA diving spot for tourism etc. This will surely result in an increasing
of Thailand Marine Interest. At any rate, under the RtR program, through considerations of many
related factors, such as necessary information of the reef locations, species list of fouling organisms
and their quantities, decommissioning and reef installation protocols, before and after RtR
monitoring programs, comparative budgeting with other alternatives, and the most important
stakeholder engagement process etc. This is to guarantee on the maximum benefit of the program to all Thais.
Keywords : Decommissioning, Rig to Reef, RtR, Thailand Marine Interest
*Corresponding author. E-mail : n.wongthepwanit@hotmail.com
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แนวทางบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย
Enhancing the effective management of Marine Protected Areas in Thailand
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง1, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์2,3, นิติ พงศ์สุขเสถียร2 และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ2,*
Sakanan Plathong1, Padermsak Jarayabhand2,3, Niti Pongsuksatian2 and Wipada lalitpattarakit2,*
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสหสาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2

บทคัดย่อ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยในการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล โดยเป็นมาตรการที่
รักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์บนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ประเทศไทยด้าเนินการประกาศพื้นที่คุ้มครองผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ(ทางทะเล) เขตห้ามล่าสัตว์
ปุา ปุาสงวนแห่งชาติ (ปุาชายเลน) ที่รักษาพืชพันธุ์ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมคือการประกาศภายใต้อนุสัญญา
และความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น พื้นที่ชุ่มน้้า , เขตสงวนชีวมณฑล เป็นต้น โดยพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแต่ละ
ประเภทมีวัตถุประสงค์ของการประกาศที่แตกต่างกันออกไป และอาจเกิดความทับซ้อนกันของพื้นที่คุ้มครอง และ
น้ามาซึ่งการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมไปถึงการขาดความชัดเจนของวั ตถุประสงค์ของพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเล ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจัด การพื้ น ที่ คุ้ ม ครองทางทะเลของประเทศไทยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง ภาครัฐควรอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในทุกขั้นตอนของการก้าหนด
พื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยค้านึงถึงการคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลของ
คนในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนั้นควรก้าหนดวัตถุประสงค์ในการประกาศพื้นที่คุ้มครองแต่ละประเภทให้ชัดเจนสอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ รวมถึงตัวชี้วัด ในการประเมินผลให้ชัดเจน และมีการบู รณาการของข้อมูล บุคล ากร กฎระเบีย บ
งบประมาณ และเครื่องมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อน้ามาซึ่งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ค้าส้าคัญ : พื้นที่คุ้มครองทางทะเล, ผลประโยชน์ชาติทางทะเล
Abstract
Marine Protected Areas (MPAs) is one of the most effective response for protecting marine
ecosystem and biodiversity through suitable measure and management. MPAs in Thailand were
established by government agencies, including Marine National Park, Non-hunting area, Fish
Sanctuary, Mangrove Reserve, Environment protection Area, Ramsar site and Biosphere Reserve.
Nevertheless, the purposes for establishment of MPAs were different and lacking of data
integration cause of overlapping area and ineffective management. Therefore, all stakeholders from
local communities and government sectors, should work together for designing management area,
based on ecosystem and local activities. On the government sectors, they should have clarity on
MPAs definition, indicators and the objectives of the MPA. Moreover, supporting scientific fact and
building capacity for local management, would enhance the management effectiveness in regional
level. While collaboration and integration of data and facilities, between government agencies, are
necessary for conserving marine resources and protecting national marine interests.
Keywords : Marine Protected areas, National marine interest
*Corresponding author. E-mail : woffuts@gmail.com
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การจัดการประมงทะเลในประเทศไทย : นิยามประมงทะเลและการพึ่งพาแรงงาน
Fisheries management in Thailand: marine fisheries definition and labour dependence
สุภางค์ จันทวานิช1, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ2,3
์ , จาริต ติงศภัทิย1์ และ นิธิศ ธรรมแสงอดิภา1,*
Supang Chantavanich1 Padermsak Jarayabhand2,3,Charit Tingsabadh1 and
Nithis Thammasaengadipha1,*
1

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
หลักสูตรบริหารกิจการทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
อนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดการประมงทะเลในประเทศไทยเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการประชุมระดมสมองร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กรมประมง
กรมเจ้าท่า กระทรวงแรงงาน สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่ง
ประเทศไทย และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางส้าคัญส่วนหนึ่ง
ในการจัดการประมงทะเลในประเทศไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนควรประกอบด้วย (1) การก้าหนดนิยาม
ประมงทะเลเพิ่มจากเดิมที่มีเพียงประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.
2558 มาเป็นประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก และประมงพาณิชย์ และ (2) การลดการพึ่งพา
แรงงาน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการประมงที่เหมาะสม
ค้าส้าคัญ : ประมงทะเล, การจัดการ, นิยาม, แรงงาน, เทคโนโลยีที่เหมาะสม
Abstract
This research aimed to explore fisheries management pathways in Thailand for
sustainability. Research instruments for this report included interviews and brainstormings
with related institutes and organizations i.e. Command Center for Combating Illegal
Fishing (CCCIF), Department of Fisheries, Marine Department, Ministry of Labour, National
Fisheries Association of Thailand, Federation of Thai Fisher Folk Association, and Labour
Rights Promotion Network Foundation. The findings revealed that fisheries management
pathways in Thailand for sustainability should, in addition, take into account, (1) new
definitions for marine fisheries, which formerly consist only of artisanal and commercial
fisheries according to the 2015 Fishery Royal Act, to be composed of artisanal, small
scale commercial, and commercial fisheries, and (2) reducing labour dependence by
developing appropriate fishing technologies.
Keywords : Marine fisheries, Management, Definition, Labour, Appropriate technology
*Corresponding author. E-mail : th_nithis@yahoo.com
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ผลการอนุบาลชิน้ ส่วนปะการังโขดในบ่ออนุบาลบนบก สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง ชลบุรี
Porites lutea fragment growth and survival rate in Land base nursery
Sichang Marine Science Research Station, Sichang Island, Cholburi.
สมภพ รุ่งสุภา*
Sompop Rungsupa*
สถานีวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง, สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
จากแนวทางการฟื้นฟูปะการังโขด, Porites lutea, โดยการย้ายปลูก จากชิ้นส่วนปะการัง ใน
ขั้นตอนการอนุบาลให้ชิ้นส่วนปะการังมีความแข็งแรงและอัตรารอดเพิ่มขึ้น สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เกาะสีชัง ได้เพิ่มขั้นตอนการอนุบาลชิ้นปะการัง 3 รูปแบบ ได้แก่ อนุบาลในท่อพีวีซีวางบนพื้นทะเล ในกรอบ
อวนพลาสติกห้อยแขวนในแพระดับผิวน้้า และในบ่อบนบก บทความนี้จะน้าเสนอผลการอนุบาลในบ่อบนบก
ที่มีการควบคุมคุณภาพน้้าทะเล และมีการจัดการเช่นการท้าความสะอาดชิ้นปะการัง ที่มีความถี่มากกว่าวิธี
อื่นๆ โดยการติดตามอัตรารอดและขนาด (ความกว้างและยาว) ของชิ้นปะการัง โดยทดลองในบ่ออนุบาลบน
บกด้ ว ยระบบน้้ า ผ่ า นตลอด ระหว่ า ง เดื อ นมกราคม-ธั นวาคม 2560 ขนาดเริ่ ม ต้ นเฉลี่ ย ด้ า นกว้ า ง 3.60
เซนติเมตร ด้านยาว 3.11 เซนติเมตร ขนาดที่เวลา 11.4 เดือนเท่ากับ 4.38 และ 3.66 เซนติเมตรตามล้าดับ
อัตราการเจริญที่เวลา 2.8 และ 11.4 เดือน ด้านกว้าง 0.071 และ 0.069 เซนติเมตร/เดือน ด้านยาว 0.044
และ 0.049 เซนติเมตร/เดือนตามล้าดับ อัตรารอด ที่เวลา 11.4 เดือน 94 เปอร์เซนต์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการ
ทดลอง 28.8 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ยตลอดการทดลอง 28.2 ส่วนในพันส่วน ระหว่างเดือนสิงหาคม
ถึงตุลาคม ลดลงอยู่ในช่วง เฉลี่ย 21.5 - 24.4 ส่วนในพันส่วน ความเข้มแสงใต้น้าเฉลี่ยตลอดการทดลอง
312.3 ลักซ์ เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน มีค่าลดลงต่้าสุด อยู่ ในช่วง 115.9-128.0 ลักซ์ อัตราการเจริญที่
ลดลงในช่วงปลายการทดลอง เกิดจากการลดลงของความเค็มน้้าทะเล และ ความเข้มแสงใต้น้า ผลการ
ทดลองมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มอัตรารอดและขนาดของชิ้นปะการังโขด ที่จะน้าอนุบาลในบ่อบนบกโดยมี
การจัดการที่เหมาะสม จนไม่พบการตาย มีความแข็งแรง และเจริญจนเกาะติดพื้นวัสดุที่ใช้อนุบาล ก่อนน้าลง
ฟื้นฟูในทะเล โดยระบบอนุบาลปะการังบนบนในระยะต่อไปจะมีการปรับปรุงการรักษาความเค็มให้คงที่ด้วย
ระบบปิดหรือกึ่งปิดและการเพิ่มแสงสว่างในคงที่ต่อไป
ค้าส้าคัญ : บ่ออนุบาลบนบก, 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 Marine Science Research Station, Cholburi
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 deg Celsius 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
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ชีววิทยาเบื้องต้นของกุ้งเมดูซา 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)
ธนกฤต คุ้มเศรณี*, ชนะ เทศคง, ดวงทิพย์ อู่เงิน, ปรารถนา ควรดี และ ศิรประภา ฟูากระจ่าง
Thanakit Khumserani*, Chana Taskkong, Doungtip Oungern, Prattna Kuandee
and Siraprapa Fakrajang
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ศึกษาชีววิทยาเบื้องต้นของกุ้งเมดูซา (Latreutes anoplonyx Kemp, 1914) ที่อาศัยอยู่
บริเวณหนวดรอบปากของแมงกะพรุนหนัง ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี โดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่างกุ้งเมดูซาที่อาศัยอยู่กับแมงกะพรุนหนัง ใช้เวลาในการเก็ บตัวอย่างทั้งสิ้น 4 เดือน คือ เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2558 เดือนมีนาคม กันยายน และตุลาคม พ.ศ.2559 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง น้ามา
ศึกษาเรื่องของความชุกชุมของกุ้งเมดูซาที่พบอยู่อาศัยร่วมกับแมงกะพรุน ขนาดความยาวล้าตัว สีสัน
ลวดลายบนเปลือ กของกุ้งเมดูซาที่ พบในธรรมชาติ และผลของการเลี้ยงกุ้งเมดูซาในที่กัก ขังโดยไม่ มี
แมงกะพรุนเป็นที่อยู่อาศัยระยะเวลา 4 เดือน พบว่า สีและลวดลายที่อยู่บนเปลือก เพศผู้ใสไม่มีสี เพศเมีย
มีสีพื้นล้าตัวอยู่ด้วยกัน 5 สี คือ สีส้ม สีแดง สีน้าตาล สีครีม และใสไม่มีสี ผลของการเลี้ยงกุ้งเมดูซาในที่
กักขังโดยไม่มีแมงกะพรุนเป็นที่อยู่อาศัย พบว่ากุ้งเมดูซาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่จ้าเป็นต้องเลี้ยง
ร่วมกับแมงกะพรุน
ค้าส้าคัญ : กุ้งเมดูซา, ชีววิทยาเบื้องต้น, 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
*Corresponding author. E-mail : thanakitk@buu.ac.th
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การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและ
แนวปะการังธรรมชาติ
Comparison of fish communities on ship wreck and natural reef
รังสิวุฒิ แก้วแสง1,*, ภาสิณี วรชนะนันท์2 และ สุชาย วรชนะนันท์1
Rangsiwut Keawsang1,*, Pasinee Worachananant2 and Suchai Worachananat1
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบประชาคมปลาที่อาศัยบริเวณเรือพระทอง และกองปลาเหลือง ภายหลัง
การจัดวางเรือตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พบปลาบริเวณเรือพระ
ทองทั้งหมด 69 ชนิด จาก 30 ครอบครัว มีความหนาแน่นเท่ากับ 1,083 ตัว/ 200 ตารางเมตร พบกลุ่ม
ปลากินปลา (Piscivore) กลุ่มปลากินแพลงก์ตอน (Planktivore) และกลุ่มปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
(Invertivore) เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากใกล้เคียงกัน ขณะที่ปลาบริเวณกองปลาเหลืองพบทั้งหมด 93 ชนิด
จาก 24 ครอบครัว มีความหนาแน่นเท่ากับ 439 ตัว/ 200 ตารางเมตร และพบกลุ่มปลากินแพลงก์ตอน
(Invertivore) เป็ น กลุ่ ม ที่ มี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ผลการวิ เ คราะห์ ก ารจั ด กลุ่ ม ประช าคมปลาด้ ว ยวิ ธี
Multidimensional Scaling (MDS) แสดงให้เห็นว่า ประชาคมปลาที่พบบริเวณเรือพระทองและบริเวณ
กองปลาเหลืองมีความแตกต่างกัน ส้าหรับความแตกต่างของปลาทั้งสองบริเวณ เป็นผลมาจากความ
แตกต่างของลักษณะทางชีวภาพและกายภาพระหว่างเรือพระทอง และกองปลาเหลือง อย่างไรก็ดี หาก
ระยะเวลาการจมตัวของเรือมากพอ ตัวเรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางด้านกายภาพและชีวภาพ ท้า
ให้มีลักษณะของพื้นที่ใกล้เคียงกับแนวปะการังธรรมชาติ ส่งผลท้าให้ปลาที่พบมีโอกาสที่จะความคล้ายกัน
ค้าส้าคัญ : แหล่งที่อยู่อาศัย, ปลา, เรือพระทอง, กองปลาเหลือง
Abstract
A comparison of fish communities in two difference areas was made between
ship wreck (Ex-H.T.M.S Phrathong) and adjacent natural reef (Pla-Leung pinnacle) from
April 2014 to November 2015. The total number of species and density from Phrathong
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 Phrathong wreck was Piscivore Planktivore and Invertivore
while Pla-Leung pinnacle was Invertivore. Considering from multidimensional scaling
(MDS), the result figured that fish communities on Phrathong 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, Phrathong’wreck, Pla-Leung pinnacle
*Corresponding author. E-mail : Rastrellinger.r@gmail.com
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เทคนิคทางโลหิตวิทยาขั้นสูงในการประเมินสุขภาพเต่าทะเล
The advanced hematological techniques of health assessment in sea turtle
วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ1,*
์ , ชลาทิพ จันทร์ชมภู1, เฉลียว ศาลากิจ2 และ สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์1
1,*
Weerapong Laovechprasit , chalatip Junchompoo1 Chalaew Salakij2 and Somchai Munanansub1
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาและการประเมินสุขภาพสัตว์ทะเลหายากสามารถท้าได้หลากหลายเทคนิค โดยมีการ
จัดท้าอย่างแพร่หลายทั้งในนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักวิชาการประมง นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และสัตว
แพทย์ โดยนับเป็นวิธี ที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างมากเพื่อบ่งบอกสุขภาพสัตว์ในฝูง การประเมิน
สุขภาพเต่าทะเล มีวิธีที่หลากหลายและให้ผลด้านการเข้าถึงโรคที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีที่นิยมประยุกต์ใช้กัน
อย่างแพร่หลายคือการแปรผลทางโลหิตวิทยา โดยเทคนิคทางโลหิตวิทยาในเต่าทะเลนั้น มีความจ้าเพาะ
และไม่สามารถใช้เครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติในการวิเคราะห์ เนื่องมาจากเม็ดเลือดแดงที่มีนิวเคลียสและ
ขนาดของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่แตกต่างจากสัตว์อื่น ท้าให้เทคนิคทางโลหิตวิทยาพื้นฐานนั้นมีความจ้าเป็น
ส้าหรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินสุขภาพในเต่าทะเล แต่อย่างไรก็ตามโรคบางโรคจ้าเป็นต้องใช้เทคนิค
ขั้นสูงทางโลหิตวิทยาในการร่วมวินิจฉัยเช่นโรคพยาธิเม็ดเลือด หรือมะเร็งเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ โดย
งานวิจัยในครั้งนี้ใช้เทคนิคการตรวจเลือดครบโดยใช้มือ (manual complete blood count) การย้อมสี
ปฏิกิริยาภายเซลล์เม็ดเลือด (Cytochemistry) สัณฐานวิทยาของเซลล์เม็ดเลือด (morphology) เคมี
คลินิก (Blood chemistry) และเทคนิคทางอณูชีววินิจฉัย (molecular biodiagnosis)
ค้าส้าคัญ : โลหิตวิทยา, เต่าทะเล, ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์, เทคนิคทางอณูชีววินิจฉัย, และการประเมิน
สุขภาพ
Abstract
The study of health assessment in marine endangered species can be
performed in several methods. This study has been globally demonstrated by many
professions including marine scientist, fishery scientist, animal breeder and veterinarian.
However, health assessment is strongly important and necessary for understanding the
animal herd health and the most common technique is hematological study.The
hematological technique, particularly in sea turtle, is unique and cannot be performed
under automatic blood analyzer due to erythrocyte containing nuclease as well as
leukocyte morphological variation. Moreover, diseases of hematology are complicated
and require the advanced hematological technique for sea turtle heath assessment
including manual complete blood count, cytochemistry, morphology, blood chemistry
and molecular biodiagnosis. Hence, the advanced techniques of health assessment on
sea turtle in Thailand has been widely done by veterinary team of marine endangered
species unit under department of marine and coastal resources using combining
techniques to access the definitive diagnosis for preventing further consequences under
the one health concept.
Keywords : hematology, sea turtle, cytochemistry, molecular biodiagnosis and health
assessment
*Corresponding author. E-mail : scremerize@hotmail.com
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แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017)
ที่พบบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Occurrence of box jellyfish Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017)
at Koh Phangan, Surattani Province
ธันยพร พูลสวัสดิ์1, นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ2 และ ส้าอางค์ ลวนางกูร3,*
Thunyaporn Poonsawat1, Nuankanya Sathirapongsasuti2 and Sam-ang Lawanangkoon3,*
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2
กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3
โรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ
แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017) เป็นแมงกะพรุนกล่องชนิด
ใหม่ของโลก รายงานการพบในอ่าวไทย บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี และหาดจ้าวหลาว จ.จันทบุรี มีพิษ
ร้ายแรงท้าให้บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ในเวลา 5-10 นาที ในปี พ.ศ. 2560 ได้ท้าการเก็บตัวอย่าง
แมงกะพรุนโดยใช้อวนลอยกุ้งสามชั้น ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม รวม 9 ครั้ง บริเวณเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จ้านวน 5 สถานีๆ ละ 3 ซ้้า ได้แก่ หาดริ้น หาดยวน หาดท้องนายปาน หาดโฉลกหล้า และ
เกาะแต แต่ละสถานีห่างฝั่ง 1-2 กิโลเมตร น้้าลึก 8-10 เมตร พร้อมทั้งรับตัวอย่างจากชาวประมงที่ท้าการ
ประมงและจากผู้ประกอบการรีสอร์ทบริเวณหาดดังกล่าว ตัวอย่างที่ได้น้ามาวิเคราะห์ลักษณะทางสันฐาน
วิทยา พบแมงกะพรุนกล่อง C. indrasaksajiae ทั้งหมด 55 ตัว มีความยาวร่ม 9.5-14.5 ซม. (เฉลี่ย
12.14±0.85 ซ.ม.) ความกว้างของร่ม 7.5-12.0 ซม. (เฉลี่ย 9.43±0.97 ซ.ม.) ได้ท้าการตัดชิ้นเนื้อบริเวณ
หนวด 18 ตัวอย่าง น้ามาศึกษารหัสพันธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ18S ซึ่งยืนยันว่าเป็นชนิดนี้ การ
ส้ารวจชี้ให้เห็นว่า เกาะพะงันเป็นแหล่งที่พบแมงกะพรุนกล่อง C. indrasaksajiae จ้านวนมากแห่งหนึ่ง
ในฝั่งอ่าวไทย โดยแพร่กระจายมากในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พบมากที่สุดบริเวณหาดโฉลกหล้า
รองลงมาคือ หาดริ้น และหาดเทียน ควรเพิ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและมีมาตรการปูองกัน
โดยการกั้นตาข่ายในหาดเสี่ยง
ค้าส้าคัญ : แมงกะพรุนกล่อง, Chironex,ระบบโมเลกุล, เกาะพะงัน, สุราษฎร์ธานี
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 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
*Corresponding author. E-mail : thunya-flower@hotmail.com
32
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

EF010R

ผลผลิตขั้นต้นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
Coral reef primary production at Panwa cape, Phuket
ปฐมพงศ์ พรามณีโชติ1,2, สุธินี สินธุ ก2,3, กรอร วงษ์ก้าแหง4 และ พลชาติ โชติการ1,2*

Pathompong Pramneechote1,2, Sutinee Sinutok2,3, Koraon Wongkamhaeng and Ponlachart Chotikarn1,2*
1
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
สถานวิจยั สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาผลผลิตขั้นต้นในแนวปะการังด้วยวิธี benthic oxygen flux chamber เพื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปะการังบนเขตแนวลาดชันและเขตแนวราบ บริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ผล
การศึกษาพบว่าปะการังบนเขตแนวลาดชันมีผลผลิตขั้นต้นรวมในระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2560
เท่ากับ 18.26 (±3.06), 17.19 (±2.89) และ 21.91 (±3.00) µmolO2/l/h ตามล้าดับ และปะการังบน
เขตแนวราบเท่ากับ 25.17 (±6.35), 19.39 (±2.24) และ 32.90 (±10.22) µmolO2/l/h ตามล้าดับ
และจากการศึกษาพื้นที่ปกคลุมของปะการังในบริเวณเดียวกันโดยด้วยวิธี photo belt transect พบว่า
ประชาคมปะการังบนเขตแนวลาดชันมี 12 วงศ์ 25 สกุล บริเวณเขตแนวราบมี 9 วงศ์ 17 สกุล และมี
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ปกคลุมของปะการังมีชีวิตอยู่ที่ 21.65% และ 43.93% ตามล้าดับ สรุปได้ว่าปะการังบนเขต
แนวราบมีผลผลิตขั้นต้นมากกว่าปะการังเขตแนวลาดชันในทุกเดือน และทั้ง 2 พื้นที่มีผลผลิตขั้นต้นสูงสุด
ในเดือนสิงหาคม ในด้านพื้นที่ปกคลุมของปะการัง พบว่าประชาคมปะการังเขตแนวราบมีอัตราการปก
คลุมของปะการังมีชีวิตสูงกว่า แต่มีความหลากหลายน้อยกว่าประชาคมปะการังเขตแนวลาดชัน โดยมี
ปริมาณแสงและพื้นที่ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลผลิตขั้นต้นในแนวปะการัง โดยผล
จากการศึกษาสามารถน้าไปใช้ในการจัดการแนวปะการังในจังหวัดภูเก็ตได้ในอนาคต
ค้าส้าคัญ : ปะการัง ผลผลิตขั้นต้น แนวปะการังบริเวณที่ลาดชัน แนวปะการังบริเวณที่ราบ ภูเก็ต
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 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
*Corresponding author. E-mail : ponlachart.c@psu.ac.th
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การศึกษาเบื้องต้นของการกระจายและความชุกชุม
ของ Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
Preliminary study of the distribution and abundance
of Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 at Panwa Cape Phuket Province
รัชกร ศิริจารุกุล1,2, กรอร วงษ์ก้าแหง3 และ พลชาติ โชติการ1,2*
Rachakorn Sirijarukul1,2, Koraon Wongkamhaeng3 and Ponlachart Chotikarn1,2*
1

2

Marine and Coastal Resources Institute, Prince of Songkla University. Hatyai. Songkhla 90110
Coastal Oceanography and Climate Change Cluster, Prince of Songkla University, Hatyai Songkhla 90110
3
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ของการกระจายและความชุ ก ชุ ม ของ Holothuria (Halodeima) atra
Jaeger,1833 ณ แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ตในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2560 พื้นที่ศึกษาเป็น
หาดทรายและแนวปะการังแนวราบ มีช่วงความลึกตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 เมตร จากผลการศึกษาพบว่าจาก
เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2560 H. atra มีความชุกชุมจากทุกเขตส้ารวจเฉลี่ย 136.6 ตัวต่อเดือน
และมีค่าความชุกชุมเฉลี่ย 11.3 ตัว ต่อ 100 ตารางเมตร ต่อเดือน และมีลักษณะการกระจายแบบกระจุก
โดยพบจ้านวนตัวมากที่สุดเท่ากับ 195 ตัว ในเดือนตุลาคมจากทุกเขตส้ารวจ จ้านวนตัวที่พบสูงสุดคือ
เดือนตุลาคมในเขตส้ารวจ C มีจ้านวนสูงสุด 153 ตัว โดยมีลักษณะพื้นท้องน้้าเป็นปะการังมีชีวิตและทราย
จ้านวนตัวที่น้อยที่สุดพบในเดือนกรกฎาคม ในเขตส้ารวจ A และเดือนสิงหาคมในเขตส้ารวจ B โดยมี
จ้านวน 11 ตัว และมีลักษณะพื้นท้องน้้าเป็น ปะการังตาย จากการศึกษานี้พบว่า H. atra ที่แหลมพันวามี
ลักษณะการกระจายตัวสัมพันธ์กับลักษณะพื้นท้องน้้าที่เป็นปะการังมีชีวิต
ค้าส้าคัญ : แหลมพันวา, การกระจาย, ความชุกชุม, 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
*Corresponding author. E-mail : ponlachart.c@psu.ac.th
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การแพร่กระจายของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกัน
ของหญ้าชะเงาใบมน ณ อ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
Macrobenthos distribution in different seagrass coverage of
Cymococea rotundata at Tang Khen Bay, Phuket Province
พิมพ์รัก ม่วงแก้ว1,*, นฤภร รังคเสนี2, ธนพัทธ เห็มบาสัตย์3, ศรุตยา จรูญพงศ์สวัสดิ์4 และ ซ้าซียะห์ แวสมาแอ5
Pimrak Moungkeaw1,*, Narueporn Rangkhasenee2, Thanapat Hembasat3,
Saruttaya Jaroonpongsawat4 and Sumseya Wealmaae5
1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2มหาวิทยาลัยมหิดล, 3มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
5
มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทคัดย่อ
อ่าวตังเข็นมีระบบนิเวศหญ้าทะเลคิดเป็นพื้นที่ 0.19 ตารางกิโลเมตร และมีหญ้าชะเงาใบมนเป็น
ชนิดพันธุ์เด่น ซึ่งระบบนิเวศหญ้านี้มีความส้าคัญในด้านการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
ทะเลหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความมากชนิดและ
ความหนาแน่นของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บนพื้นที่ปกคลุมของหญ้าชะเงาใบมนที่ 0%, 25%, 50%, 75%
และ 100% ผลการศึกษาพบสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่จ้านวนวงศ์ 38 วงศ์ กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเด่นคือหอย
สองฝาและไส้เดือนทะเล โดยความหนาแน่นของไส้เดือนทะเลมากที่สุดในบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลปกคลุม
ตรงกันข้ามกับกลุ่มหอยสองฝาที่พบมากที่สุดบนพื้นที่ปกคลุม 100% อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบดัชนี
ความมากชนิดและดัชนีความหลากหลายของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ระหว่างแต่ละพื้นที่ปกคลุมพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์พื้นทะเลขนาด
ใหญ่ในแต่ละพื้นที่การปกคลุมพบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.001) และดัชนี
ความสม่้าเสมอของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่การปกคลุมพบว่ามีความแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.004)
ค้าส้าคัญ: สัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ ความมากชนิด ความหนาแน่น หญ้าชะเงาใบมน ภูเก็ต
Abstract
The area of seagrass bed at Tang Khen Bay is 0.19 km.2, 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 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
*Corresponding author. E-mail : dreammoungkeaw@gmail.com
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การศึกษาสถานภาพแนวปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
The status of coral reefs in Mu Ko Chang National Park and
Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National Park
สุธีรชัย สมทา1,*, อศลย์ มีนาภา4, สุวรรณ พิทักษ์สินธร1, วีระ ขุนไชยรักษ์2 และ ประยูร พงศ์พันธ์3
Suthirachai Somtha1,*, Ason Meenapha1, Suwan Pitaksintorn1, Veera Khunchairak2 and
Prayoon PhongPhan3
1

ศูยน์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 4 จังหวัดตราด, 2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
3
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด, 4ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ส้ารวจสถานภาพของปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่
เกาะเสม็ด ด้วยวิธี Photo Line transect ผลการส้ารวจพบว่า สถานภาพของแนวปะการังในอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้างอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง พบอัตราการปกคลุมเฉลี่ยของปะการังที่มีชีวิตเท่ากับ
46.28 ( ± 11.43 SD) โดยแนวปะการังบริเวณเกาะทองหลาง มีอัตราการปกคลุมของปะการังมีชีวิตสูง
ที่สุด (73.57 ± 1.16 SD) ส้าหรับสถานภาพของแนวปะการังอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะ
เสม็ดอยู่ในระดับเสื่อมโทรม พบอัตราการปกคลุมเฉลี่ยของปะการังที่มีชีวิตเท่ากับ 31.27 ( ± 11.67 SD)
และพบอัตราการปกคลุมของปะการังมีชีวิตสูงที่สุดบริเวณแนวปะการังของเกาะปลายตีน (52.94 ± 7.10 SD)
ทั้งนี้สถานภาพของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดมีความเสื่อมโทรมมากกว่า
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวด้าน้้าตื้น อีกทั้งทุ่นส้าหรับ
จอดเรือไม่เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจ้านวนมาก
ค้าส้าคัญ : สถานภาพแนวปะการัง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง, อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด
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
*Corresponding author. E-mail : s.somtha486@gmail.com
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สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม จ. สงขลา
Marine fouling community on petroleum production platform,
Songkhla Province

ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง1, ปิยพรรณ เหมนุกูล1,*, พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร2, วินัย ปราณสุข1, สิริลักษณ์ สุทธินันท์1, วิจิตรา สังข์
เสน1,ชิตชนก เสวตร์เวช1, อรทัย กาญจนพรหม1 และ จินตนา ปลาทอง3
Sakanan Plathong1, Piyaphan Hemnukul1, Phongthreera Buapet2, Winai Pransuk1, Siriluk
Suttinun1, Vijittra Sangsen1,Chidchanok Sawetwes1, Orrathai Kanjanaprom1 and Jintana Plathong3
1
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บทคัดย่อ
ศึกษาสังคมสิ่งมีชีวิตเกาะติด (Sessile fauna) รวมถึงกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ (Mobile epifauna invertebrates) ที่อาศัยอยู่บนขาแท่นผลิตปิโตรเลียมในจังหวัดสงขลา
ตามระดับความลึกที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับความลึกพื้นท้องน้้า (Bottom) กลางน้้า (Milddle) และผิว
น้้า (Surface) ท้ าการถ่ า ยรู ปเพื่อ วิเ คราะห์สั ดส่ วนพื้น ที่ป กคลุม ของสิ่ งมี ชีวิ ตเกาะติ ดบนขาแท่น ผลิ ต
ปิโตรเลียม และเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในพื้นที่ 16×16 ตร.ซม.จากการวิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่
ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตเกาะติดพบฟองน้้าที่ปกคลุมมอลลัส (Mollusca) และครัสตาเซียน (Crustaceans)
รวมถึงกลุ่มฟองน้้า (Sponges) เป็นสัดส่วนสูงที่สุดในทุกระดับความลึก และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่
เข้ามาอาศัยเป็นกลุ่มเด่น 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 เนื่องจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเหมาะ
แก่การลงเกาะของสัตว์เกาะติด กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยย่อย (micro habitat) ที่มีความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต
ค้าส้าคัญ : สิ่งมีชีวิตเกาะติด, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม, อ่าวไทย
ตอนล่าง
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 molluscs, 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. 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
*Corresponding author. E-mail : Aerial-p.hemnukul@hotmail.com
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การประเมินสุขภาพวาฬบรูด้าที่ส้ารวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่ายและการสังเกต
Health assessment of Bryde’s Whale (Balaenoptera edeni) in Upper Gulf
of Thailand using photographs and year-round visualization
ราชาวดี จันทรา1,*, สุรศักดิ์ ทองสุกดี1, สุรชัย ภาสดา2, ธีรวัตร เปรมปรี1 และพัชราภรณ์ เยาวสุต1
Rachawadee Chantra1,*, Surasak Thongsukdee1, Surachai Passada2,
Theerawat Prempree1 and Patcharaporn Yaowasut1
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 120/1 ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 74000
2
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 24/346 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

บทคัดย่อ
ในปี 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนได้ด้าเนินการ
ตรวจสุขภาพวาฬ บรูด้า (Balaenoptera edeni) บริเวณอ่าวไทยตอนบน จ้านวน 39 ตัว จากที่ส้ารวจ
พบทั้งหมด 45 ตัว พบตัวที่มีลักษณะผิวหนังภายนอกปกติ จ้านวน 10 ตัว (ร้อยละ 25.64) และมีลักษณะ
ผิวหนังผิดปกติ จ้านวน 29 ตัว (ร้อยละ 75.35) โดยแบ่งเป็นวาฬบรูด้าที่พบรอยโรคคล้าย Tattoo skin
disease จ้านวน 20 ตัว (ร้อยละ 68.96) พบบาดแผล จ้านวน 3 ตัว (ร้อยละ 10.36) และพบทั้งรอยโรค
คล้าย Tattoo skin disease ร่วมกับการพบความผิดปกติที่ผิวหนังอื่นๆ (ตุ่มนูน แผลเป็น บาดแผล ปรสิต
และรอยด่างขาว) จ้านวน 6 ตัว (ร้อยละ 20.68) และวาฬบรูด้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพมีพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวและการทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจที่ปกติ โดยการศึกษานี้เน้นถึงการใช้ภาพถ่ายและ
การสังเกต ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสุขภาพแบบไม่รบกวนสัตว์ในธรรมชาติ โดยมีการบันทึกข้อมูลรายตัว เพื่อ
ติดตามการหายของแผล และความเป็นไปของโรค โดยความถี่ที่ท้าการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่ กับการพบวาฬ
ในการออกส้ารวจประจ้าเดือน
ค้าส้าคัญ : วาฬบรูด้า, การตรวจสุขภาพวาฬ, อ่าวไทยตอนบน
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
*Corresponding author. E-mail : beeracha242@gmail.com
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สถานการณ์การเกยตื้นของโลมาหัวบาตรหลังเรียบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางตั้งแต่มกราคม 2557 - ธันวาคม 2560
Mortality and anthropogenic harassment of finless porpoises
(Neophocaena phocaenoides) along the Central Gulf of Thailand Coastal,
January 2014 – December 2017
วัชรา ศากรวิมล* อติชาต อินทองค้า และ จักรพงษ์ ฐานสันโดษ
Watchara Sakornwimon* Atichat Inthongcome and Jakkapong Thansandote
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดย่อ
ในระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 พบโลมาหัวบาตรหลังเรียบเกยตื้น
จ้านวน 142 ตัว ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงอ้าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถจ้าแนกสภาพซากได้เป็น มีชีวิต 3 ตัว (2.1%), ซากสด 15 ตัว
(10.6%), ซากเริ่มเน่า 14 ตัว (9.9%), ซากเน่า 51 ตัว (35.9%), ซากเน่ามาก 54 ตัว (38%) และโครง
กระดูก 5 ตัว (3.5%) สาเหตุการตายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การตายตามธรรมชาติ (22%) ได้แก่
การปุวย, การพลัดหลงจากแม่หรือหลงทาง, และฉลามกัด, สาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ (28%) ได้แก่
การติดเครื่องมือประมงและเรือชน และไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด (50%) การเกยตื้นที่เกิดจากการติด
เครื่องมือเป็นสาเหตุหลัก จากกิจกรรมของมนุษย์ โดยพบว่าอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
บริเวณที่มีการติดเครื่องมือประมงมากที่สุด ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะน้าไปเป็นพื้นฐานในการวางแผนการ
อนุรักษ์ต่อไป
ค้าส้าคัญ : โลมาหัวบาตรหลังเรียบ, การเกยตื้น, อ่าวไทยตอนกลาง
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 stage 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 HauHin
District, Prachuap Kirichan 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
*Corresponding author. E-mail : watchavet70@gmail.com
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างประชาคมปะการังกับประชาคมปลาแนวปะการัง
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
The relationships between coral community and community structure of
coral reef fish at Samaesarn Islands, Chon Buri Province
อศลย์ มีนาภา1,*, นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร1, ธิดารัตน์ น้อยรักษา2 และ วิภูษิต มัณฑะจิตร1
Ason Meenapha1,*, Nongnud Tangkrock-olan1, Thidarat Noiraksar2 and Vipoosit
Manthachitra1
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างประชาคมปะการัง กับประชาคมปลาแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนเมษายาน 2559 เพื่อทราบผล
ของโครงสร้างชุมชนปะการังต่อ ประชาคมปลาแนวปะการัง พบว่าการครอบคลุมพื้นที่ของปะการังตายมี
ความสั มพั นธ์แบบผกผันกั บความชุ กชุ มของปลาแนวปะการั ง ในขณะที่ค วามสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งชนิ ดของ
ปะการังกับชนิดของปลาแนวปะการังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ทั้งนี้อัตราการครอบคลุมของปะการังมี
ชีวิต และปะการังตาย เป็นตัวแปรที่ใช้ท้านายลักษณะของประชาคมปลาแนวปะการังได้ อย่างไรก็ ตาม
โครงสร้า งชุม ชนปะการังเป็นเพียงหนึ่งในหลายตัวแปรที่ส่ งผลต่อลั กษณะของประชาคมปลาในแนว
ปะการัง ปัจจัยด้านอาหาร และการใช้ปะการังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาในแต่ละช่วงอายุของปลาแนว
ปะการัง ยังเป็นปัจจัยที่ควรท้าการศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างชุ มชนปะการัง
กับปลาแนวปะการังได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ค้าส้าคัญ : แนวปะการัง, ปลาแนวปะการัง, ความสัมพันธ์,
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
*Corresponding author. E-mail : ason2526@gmail.com
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องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการัง
ในแนวปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา
Species composition and abundance of adult and juvenile corals
in Krabi, Phangnga, and Ranong reefs
ลลิตา ปัจฉิม*, สุมาลัย จุลนวล, ชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา, ทิพวิมล รัตนะวงวาล และ นลินี ทองแถม
Lalita Putchim*, Sumalai Junnual, Chaimongkol Yaemarunpattana and Nalinee
Thongtham
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

บทคัดย่อ
ศึกษาองค์ประกอบชนิดและปริมาณของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการัง (ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนี ≤ 5 เซนติเมตร) ในแนวปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา ในช่วงระหว่าง พ.ศ.
2560-2561 พบว่าแนวปะการังจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงามีองค์ประกอบชนิดเด่นของปะการังเต็มวัย
และตัวอ่อนปะการังที่แตกต่างกัน ในขณะที่จังหวัดระนองพบปะการัง Favia spp. เป็นชนิดเด่นทั้งตัวเต็ม
วัยและตัวอ่อน (r=0.85, p<0.01) สถานีที่พบปริมาณตัวอ่อนปะการังมากที่สุดคือเกาะพยาม จ.ระนอง มี
ความชุกชุมประมาณ 11 ตัว/ตารางเมตร โดยรวมแล้ว Favia spp. และ Podabacia sp. เป็นสกุลของ
ตัวอ่อนปะการังที่พบมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากจ้านวนโคโลนี อัตราส่วนความชุกชุมของตัวอ่อนปะการัง
ต่อปะการังตัวเต็มวัยของปะการังแต่ละชนิดมีค่า โดยพบตัวอ่อนปะการังเพียงบางชนิดเท่านั้นที่สามารถ
พบได้ในเกือบทุกพื้นที่ ซึ่งอาจหมายถึงความจ้ากัดของประสิทธิภาพการฟื้นตัวหรือเพิ่มจ้านวนประชากรใน
ปะการังบางชนิด
ค้าส้าคัญ : ปะการัง ตัวอ่อนปะการัง ฟื้นตัว อันดามัน
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
*Corresponding author. E-mail : lalitaputchim@gmail.com
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อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ต่อการสร้างฮีทช็อคโปรตีน 70
ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus
Effect of Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) to heat shock protein 70
expression in Isognomon nucleus
สุทธิรัตน์ ปัญจขันธ์1, Yun-wei Dong2, Gua-dong Han2 และ มณฑล แก่นมณี1,*
Sutthirat Panchakhan1, Yun-wei Dong2, Gua-dong Han2 and Monthon Ganmanee1
1

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
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บทคัดย่อ
การศึกษาขีดจ้ากัดการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาวะอุณหภูมิสูง (heat stress) มีความส้าคัญ
ต่อการท้าความเข้าใจการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตภายใต้สภาวะโลกร้อน การศึกษานี้เป็ นการศึกษาอิทธิพล
ของ Arrhenius Breakpoint Temperature ต่อการแสดงออกของฮีทช็อคโปรตีนใน Isognomon
nucleus ภายใต้สภาวะจ้าลองความเครียดจากความร้อนในห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 36 42 47 และ 49
องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่าค่า Arrhenius Breakpoint Temperature (BP) ของหอยสองฝาชนิด
นี้มีทั้งหมด 3 ค่า (BP1=36.75 ± 0.31 ֯C BP2= 41.95 ± 0.22 ֯C และ BP3= 47.45 ± 0.17 ֯C
ตามล้าดับ) และการแสดงออกของฮีทช็อคโปรตีนในเหงือก แมนเทิล และกล้ามเนื้อยืดเปลือกมีรูปแบบ
การแสดงออกคล้ายกัน คือ ระดับฮีทช็อคโปรตีนเพิ่มขึ้นจาก BP1 จนสูงสุดที่ BP2 และลดลงที่ BP3 แสดง
ให้เห็นว่าการสร้างฮีทช็อคโปรตีนของหอยสองฝาชนิดนี้ไม่สามารถปูองกันความเครียดจากความร้อนเมื่อ
อุณหภูมิของผิวหินสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส ดังนั้นในปัจจุบัน I. nucleus ต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เกิน
ขีดจ้ากัดของตัวเองในบางเวลา ซึ่งในอนาคตหากอุ ณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นอาจส่งผลต่อความชุกชุมของ
หอยชนิดนี้
ค้าส้าคัญ : Isognomon nucleus , Heat Shock Protein , Arrhenius Breakpoint Temperature ,
Rocky shore
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 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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ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในป่าชายเลนที่ได้รับน้้าทิ้ง
จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า จังหวัดชลบุรี
Stable of carbon and nitrogen isotope of organic matter in mangrove
receiving effluent from Chonburi wastewater treatment plant
วรรธนะภัฎ อยู่ไทย1, ถนอมศักดิ์ บุญภักดี1,2*, นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร2, พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา3
และภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา2
Wattanapat Youthai1, Thanomsak Boonphakdee1,2*, Nongnud Tangkrock-olan2,
Pongrat Dumrongrodwattana3 and Patrawut Thaipichitburapa2
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2
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในปุาชายเลนเมืองใหม่ ที่รองรับน้้าทิ้งจากโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้้า จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ท้าการ
เก็บตัวอย่างทั้งหมด 24 สถานี แบ่งเป็นพื้นที่ปุาชายเลน 12 สถานี และพื้นที่หาดโคลน 12 สถานี ในช่วงเดือน
มิถุนายน(ฤดูแล้ง) และเดือนพฤศจิกายน(ฤดูฝน) 2557 พบว่า ปริมาณ 13C ในใบแสมขาว, ดินตะกอนปุาชายเลน,
ปูแสมปุาชายเลน (Sesarma haematocheir) และน้้าทิ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า อยู่ที่ -30.60±1.16‰, 24.21±0.79‰,-25.66±2.32‰ และ -27.82‰ ตามล้าดับ และปริมาณ 15N อยู่ที่ 7.20±1.83‰, 4.40±2.24
‰, 8.68±1.34‰ และ15.00‰ ตามล้าดับ โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่ปริมาณ
13C ในน้้าทิ้งแตกต่างกับปริมาณ 13C ในดินตะกอนและหอยทะเลสองฝาในหาดโคลนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p<0.05) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารอินทรีย์จากน้้าทิ้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้้ามีการแพร่กระจายเข้าสู่
พื้นที่ปุาชายเลน แต่ไม่มีการสะสมในพื้นที่หาดโคลน
ค้าส้าคัญ : ปุาชายเลน, น้้าทิ้ง, โรงปรับปรุงคุณภาพน้้า จังหวัดชลบุรี, 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 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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ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Stable carbon and nitrogen isotopes of organic matter in seagrass
in the coast of Sattaship municipality, Chonburi Province
ฉัตรธิดา ชามนตรี1, ถนอมศักดิ์ บุญภักดี1,2* และ พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา3
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาแหล่งที่มาและการกระจายของสารอินทรีย์ในพื้นที่
หญ้าทะเล ที่รองรับน้้าเสียจากชุมชน โดยใช้เทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (13C) และไนโตรเจน
(15N) โดยท้าการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 11 สถานี บริเวณชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.
ชลบุรี ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤษภาคม) และในช่วงฤดูฝน (เดือนกันยายน 2556) โดย พบว่าปริมาณ
δ13C ในหญ้าทะเล (Halodule uninervis) และหอยเจดีย์ (Sermyla riquetii ) อยู่ที่ -13.2 ถึง 10.06‰ และ -13.08 ถึง -10.68‰ ตามล้าดับ สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีแหล่งที่มาของสารอินทรีย์จากน้้า
ทะเล ส่วนปริมาณ δ13C ในดินตะกอนที่ระดับผิวในฤดูแล้ง (-19.90 ถึง -18.08‰) และในฤดูฝน (-19.00
ถึง -18.43‰) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณ δ13C และสัดส่วน
ของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ในดินตะกอนที่ระดับผิวใกล้เคียงกับแพลงก์ตอนพืชในทะเล นอกจากนี้
การกระจายของสารอินทรีย์ในดินตะกอนที่ระดับผิวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะจากบริเวณชายฝั่งไปยัง
ทะเล แสดงให้เห็นว่าดินตะกอนที่ระดับผิว และหญ้าทะเลที่ท้าการศึกษาได้รับสารอินทรีย์มาจากทะเล
ขณะที่หอยเจดียได้รับสารอินทรีย์มาจากหญ้าทะเล ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าแหล่งหญ้าทะเลไม่ได้รับ
สารอินทรีย์มาจากน้้าทิ้งของชุมชน
ค้าส้าคัญ : หญ้าทะเล, ดินตะกอน, สารอินทรีย์, ไอโซโทปเสถียร
Abstarct
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 δ13C 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 δ13C
and C/N ratios in surface sediment were close to 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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ประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2555 – 2560
Phytoplankton community at Patong Beach, Phuket Province during 2012 –2017
พรทิวา คงช่วย* และ จิรพร เจริญวัฒนาพร
Porntiwa Kongchoy* and Jiraporn Charoenvattanaporn
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดย่อ
การส้ารวจประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดปุาตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ติด ตามตรวจสอบสภาวะแวดล้อมชายฝั่ งทะเลอันดามั น ด้าเนิ นการโดยเก็บตัวอย่ างน้้ าทะเลทุก 2 เดื อน
ระหว่ างปี 2555 – 2560 จ้านวน 3 สถานี ผลการส้ารวจพบแพลงก์ตอนพืช ประกอบด้วย 2 ดิวิ ชั่น 4
คลาส อย่างน้อย 74 สกุล แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสกุลเด่น ได้แก่ Chaetoceros, Peridinium, Pseudonitzschia, Trichodesmium และ Thalassiosira พบความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชมีค่าสูงสุด
ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 คือ 2.3 x 106 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งพบการสะพรั่ง
ของไดอะตอมชนิด Chaetoceros cf. socialis และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2560 พบการสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Peridinium quinquecorne อย่างไรก็ตามการ
สะพรั่งของแพลงก์ตอนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้าในพื้นที่ใกล้เคียงและกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
ชัดเจน ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้้ากับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มหลัก
พบว่าช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ปริมาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย ไนโตรเจนรวม ออร์โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัส
รวม แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางสอดคล้องกับปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสฟอรัสรวม และออร์โธ
ฟอสเฟต ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้าส้าคัญ : แพลงก์ตอนพืช, หาดปุาตอง, ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
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 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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ผลกระทบจากการปกคลุมด้วยขยะประเภทผ้าและอวนต่อปะการังโขด (Porites)
The impact of discarded cloth and fishing net covering on hump corals (Porites)
ทิพวิมล รัตนะวงวาล*, ลลิตา ปัจฉิม และ นพรัตน์ อินฉ้วน
Tipwimon Rattanaongwan*, Lalita Putchim and Nopparat Inchuan
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

บทคัดย่อ
ศึกษาผลกระทบของขยะประเภทผ้าและอวนต่ อปะการังโขด Porites บริเวณเกาะไม้ท่อน
จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560 โดยน้าผ้าและอวนมาคลุมปะการังจ้านวนอย่างละ
40 โคโลนี และเปิดออกเมื่อครบ 3 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ ครั้งละ 8 โคโลนี
ในแต่ละประเภท บันทึกลักษณะกายภาพและติดตามการฟื้นตัวของปะการังเป็นระยะเวลา 2 เดือน
หลังจากน้าผ้าและอวนออก ผลการศึกษาพบอาการผิดปกติทั้งหมด 9 แบบ ได้แก่ ฟอกขาว จุดชมพู สีซีด
สีซีดร่วมกับจุดชมพู แผลถลอก แผลถลอกร่วมกับจุดชมพู สีเข้มกว่าส่วนปกติ เนื้อเยื่อหลุด และตาย
โคโลนีที่คลุมด้วยอวน 3 วัน มีค วามเสียหายน้อยที่สุด (อาการผิดปกติ 2 แบบ และจ้านวนแผล 31 จุด)
และฟื้นตัวเร็วที่สุด (ฟื้นตัวได้ 100% ภายใน 1 เดือน) ในขณะที่ผ้าท้าให้เกิดแผลน้อยกว่าอวนแต่มีพื้นที่
เสียหายมากกว่า และความเสี ยหายของปะการังจะเพิ่ม ขึ้นตามระยะเวลาที่ถูกผ้ าปกคลุ ม จากเฉลี่ ย
3.4±2.3% ใน 3 วันแรก เพิ่มขึ้นเป็น 20.0±12.8% ใน 4 สัปดาห์ และหากไม่ตายก็จะใช้เวลาฟื้นตัว
มากกว่า 2 เดือน
ค้าส้าคัญ : ขยะทะเล, ขยะในแนวปะการัง, ปะการังโขด, ฟอกขาว, การฟื้นตัว
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 3day 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
*Corresponding author. E-mail : tipwimon.r@hotmail.com
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องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งเคย (Acetes spp.) บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง
The species composition and distribution of sergestid shrimp (Acetes spp.) in
Rayong Province Coast
อลงกรณ์ พุดหอม1, นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร2,*, กฤษนัยน์ เจริญจิตร3 และ กาญจนา หริ่มเพ็ง4
Alongkorn Phudhom1, Nongnod Tangkrock-olan2,*, Kitsanai Charoenjit3 and Karnjana Hrimpeng4
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
2
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
3
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
4
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

บทคัดย่อ
กุ้งเคย Acetes ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน 5 แห่ง ของจังหวัดระยอง
ได้แก่ ปากแม่น้าพัง-ราด ปากแม่น้าประแสร์ หาดแหลมแม่พิมพ์ หาดสวนสน และ หาดพลา ตัวอย่างกุ้ง
เคยถูกเก็บรวบรวมเดือนละหนึ่งครั้ง ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และระหว่าง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ยอยกกุ้งเคยถูกใช้เป็นอุปกรณ์ส้าหรับรวมรวมตัวอย่างกุ้งเคยใน
บริเวณพื้นที่ปากน้้าพังราดและปากน้้าประแสร์ ในขณะที่อวนรุนเคยแบบใช้ก้าลังคน ถูกใช้เป็นอุปกรณ์
ส้าหรับรวบรวมตัวอย่างกุ้งเคยในบริเวณพื้นที่หาดแหลมแม่พิมพ์ หาดสวนสน และหาดพลา ตัวอย่ างกุ้ง
เคยถูกน้ามาจ้าแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานของ Omori (1975), Chan (1998) และ Vereshchaka
et al. (2015) จากการศึกษาพบกุ้งเคยทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ Acetes vulgaris (Hansen, 1919) A.
japonicus (Kishinouye, 1905) และ A. erythraeus (Nobili, 1905) โดย Acetes vulgaris เป็นชนิด
เด่นในพื้นที่ปากแม่น้าพังราด และ ปากแม่น้าประแสร์ A. japonicus เป็นชนิดเด่นในสถานีหาดแหลม
แม่พิมพ์ ส่วน A. erythraeus เป็นชนิดเด่นในสถานี หาดสวนสน และ หาดพลา
ค้าส้าคัญ : กุ้งเคย, ชนิดพันธุ์, การแพร่กระจาย, จังหวัดระยอง
Abstract
Acetes shrimps were collected from five different habitats in Rayong Province,
i.e., Pang Rad Estuary, Pra Sae Estuary, Laem Mae Pim beach, Suan Son beach and Pla
beach. The specimens of Acetes shrimps were collected once a mount during June 2016
to December 2016 and during June 2017 to October 2017. Dip net shrimp was used for
collecting Acetes shrimps in Pang Rad and Pra Sae Estuary areas whereas the push net
by man power was used for collecting Acetes shrimps along the Laem Mae Pim beach,
Suan Son beach and Pla beach. Specimens of Acetes shrimps were identified following
the taxonomic study of Omori (1975), Chan (1998) and Vereshchaka et al. (2015). Three
species of Acetes shrimps were found, i.e., Acetes vulgaris (Hansen, 1919), A. japonicus
(Kishinouye, 1905) and A. erythraeus (Nobili, 1905). A. vulgaris was found to be a
dominant species at Pang Rad and Pra Sae Estuary. A. japonicus was found to be a
dominant species in Laem Mae Pim and A. erythraeus is a dominant species in Suan Son
and Pla beach.
Keywords : Acetes, Species, Distribution, Rayong Province
*Corresponding author. E-mail : nongnud@buu.ac.th
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สังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บนหาดหิน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย
Rocky intertidal macrofaunal communities from the lower part of southern Thailand
กริ่งผกา วังกุลางกูร1,* และ เรืองฤทธิ์ พรหมด้า2
Kringpaka Wangkulangkul1,* and Rueangrit Promdam2
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

บทคัดย่อ
การศึกษาองค์ประกอบสังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บนหาดหินธรรมชาติในเขตน้้าขึ้นน้้าลง ใน
บริ เ วณชายฝั่ ง อั น ดามั น (จ. ตรั ง และ จ.สตู ล ) รวม 13 แห่ ง และบริ เ วณชายฝั่ ง อ่ า วไทย (จ.
นครศรีธรรมราช และ จ. สงขลา) รวม 9 แห่ง รวมถึงเขื่อนหินกั้นคลื่นบนชายฝั่งด้านอ่าวไทย อีก 8 แห่ง
พบว่ารูปแบบการกระจายแบบแบ่งโซนในแนวดิ่ง (vertical zonation) ของสัตว์บนชายฝั่งทั้งสองมีความ
แตกต่างกัน โดยหาดหินบนฝั่งอันดามันมีการแบ่งโซนที่ชัดเจนกว่าและมีความแปรผันระหว่างพื้นที่น้อย
ส่วนฝั่งอ่าวไทย การแบ่งโซนไม่ชัดเจนและมีความแปรผันระหว่างพื้นที่มาก จากการวิเคราะห์ พหุตัวแปร
พบว่าองค์ประกอบสังคมบนหาดหินธรรมชาติของชายฝั่งทั้งสองมีความต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ และพบ
ความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบสังคมของหาดหินที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ และตอนใต้ ทั้งฝั่งอันดามัน
และอ่าวไทย ซึ่งอาจเป็นผลจากความแปรผันของกระบวนการทางสมุทรศาสตร์ในระดับท้องถิ่น เป็นที่
น่าสนใจว่า บนชายฝั่งอ่าวไทยสังคมสัตว์หน้าดินบนหาดหินธรรมชาติและเขื่อนหินกั้นคลื่นไม่มีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ อิทธิพลของสถานที่ตั้งอาจมีความส้าคัญมากกว่าประเภทของหาด
ค้าส้าคัญ : หาดหิน, เขตน้้าขึ้นน้้าลง, สังคม, สัตว์หน้าดิน, ภาคใต้ตอนล่าง
Abstract
Community composition of macrofauna on natural rocky intertidal of 13 shores
on the Andaman coast (in Trang and Satun) and 9 shores on the Gulf of Thailand coast
(in Nakhon Si Thammarat and Songkhla) were assessed in 2016. Eight shores
characterized by artificial coastal defence structures on the Gulf of Thailand coast were
also visited. Generally, vertical zonation pattern of macrofauna between these two
coasts were different. Pattern of zonation was relatively clearer and consistent across
shores on the Andaman coast. Multivariate analysis suggested a significant difference
between community compositions of two coasts, as well as between communities of
the northern and southern parts on each coastline. Local oceanographic processes could
be responsible for this dissimilarity. Interestingly, on the Gulf of Thailand coast there
was no effect of type of habitat (natural rocky shore vs artificial coastal defence
structures) on community of macrofauna, suggesting that location, not type of habitat, is
likely to be the key determinant of spatial variation in community composition on these
shores.
Keywords : Rocky shore, Intertidal, Community, Macrofauna, Southern Thailand
*Corresponding author. E-mail: kringpaka.w@psu.ac.th
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รายงานการพบปูไก่ชนิด Epigrapsus politus Heller, 1862 (Decapoda: Gecarcinidae)
ครั้งแรกของประเทศไทย และรายงานการแพร่กระจายเพิ่มเติมของปูไก่ก้ามโต
(Discoplax magna Ng & Shih, 2014) บริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
A new record of the land crab, Epigrapsus politus Heller, 1862
(Decapoda: Gecarcinidae) from Thailand, with expanded distribution of
Discoplax magna Ng & Shih, 2014 in Cape Panwa, Phuket, southwestern Thailand
เรืองฤทธิ์ พรหมด้า1,* และ จรัสศรี อ๋างตันญา2
Rueangrit Promdam1,* and Charatsee Aungtonya2
1
2

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 51 หมู่ 8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

บทคัดย่อ
จากการตรวจสอบตัวอย่างปูขนาดเล็กชนิดหนึ่งจ้านวน 1 ตัว ที่พบและเก็บตัวอย่างด้วยมือเปล่า
ได้จากบริเวณเหนือเขตน้้าขึ้นสูงสุดของชายหาดใกล้หน้าผาหิน แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 พบว่าเป็นปูไก่ชนิด Epigrapsus politus Heller, 1862 นับเป็นรายงานการพบ
ครั้งแรกของชนิดและสกุลนี้ในประเทศไทย การรายงานครั้งนี้ได้เพิ่มเติมชนิดของปูไก่ในประเทศไทยรวม
ทั้งสิ้น 6 ชนิด 4 สกุล นอกจากนั้นจากปูไก่ที่รวมพบบนแหลมพันวาทั้งสิ้น 4 ชนิ ด พบว่าปูไก่ก้ามโต
Discoplax magna Ng & Shih, 2014 ที่ถูกเก็บตัวอย่างได้ 1 ตัว มีพื้นที่แพร่กระจายเพิ่มเติมถึงเกาะ
ภูเก็ต จากเดิมซึ่งพบในพื้นทีเ่ กาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา และเกาะหลีเปฺะ
จังหวัดสตูล
ค้าส้าคัญ : ปูไก่, รายงานการพบครั้งแรก, จังหวัดภูเก็ต, อันดามัน, ประเทศไทย
Abstract
A single specimen of the land crab, Epigrapsus politus Heller, 1862, collected by
hand from the supralittoral zones nearing the cliff of Cape Panwa, Phuket in February
2009, is recorded for the first time in Thailand. The present report is also the first record
of the genus in Thailand. Thai Gecarcinidae is now composed of 6 species belonging to
four genera. In addition, one of 3 sympatric taxa of this family from Cape Panwa, a single
specimen of Discoplax magna Ng & Shih, 2014, show expanded distribution from Ko
Tachai, Mu Ko Surin, and Mu Ko Similan, Phang-nga Province and Ko Lee Pae, Satun
Province to Phuket Island.
Keywords : land crab, new record, Phuket, Andaman Sea, Thailand
*Corresponding author. E-mail : rueangrit.p@psu.ac.th
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การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศของหญ้าชะเงา
Morphological and anatomical adaptations of vegetative organs in Enhalus acoroides
ปัทมา ทองกอก1, ชัชรี แก้วสุรลิขติ 1,2 และ ประศาสตร์ เกื้อมณี3,*
Pattama Tongkok1, Chatcharee Kaewsuralikhit 1,2 and Prasart Kermanee3,*
1

ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
หญ้าชะเงาเป็นหญ้าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกระจายพันธุ์อยู่ตามชายฝั่งของไทย มีบทบาท
ส้าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล การศึกษาครั้งนี้ต้องการเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายใน
ของราก ล้าต้น และใบในหญ้าชะเงา ที่อาศัยอยู่เหนือระดับน้้าลงต่้าสุดและใต้ระดับน้้าลงต่้าสุด โดยเก็บ
ตัวอย่างทุกเดือนบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง สุ่ มเก็บตัวอย่างโดยวิธีการส้ารวจแบบ
แนวเส้น จากการศึกษาพบว่ารากที่อยู่ใต้ระดับน้้าลงต่้าสุดมีช่องอากาศขนาดใหญ่แต่ไม่พบในรากที่อยู่
เหนือระดับน้้าลงต่้าสุด รากและล้าต้นทั้งที่อยู่เหนือและใต้ระดับน้้าลงต่้าสุดมีเนื้อเยื่อล้าเลียงน้้าน้อยและ
พบเม็ดแปูงในล้าต้นจ้านวนมาก ส่วนใบทั้งที่อยู่เหนือและใต้ระดับน้้าลงต่้าสุดมีคลอโรพลาสต์ทั้งในชั้นของ
เซลล์ผิวและมีโซฟิลล์ พบกลุ่ม gelatinous fiber ในชั้นมีโซฟิลล์ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าราก ล้า
ต้น และใบของหญ้าชะเงามีการปรับตัวทางสัณฐานและกายวิภาคซึ่งมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างทาง
สภาพแวดล้อม
ค้าส้าคัญ : การปรับตัว กายวิภาค สัณฐานวิทยา หญ้าชะเงา
Abstract
Enhalus acoroides is the biggest seagrass species which distributes in the East
and West coasts of Thailand. It plays important role in the marine ecosystem. This study
aims to compare morphological and anatomical structures of vegetative organs in E.
acoroides. The vegetative organs of seagrass samples at above and below the lowest
low water (LLW) were monthly collected from Hat Chao Mai National Park, Trang
Province. The Line-Transect Method was used. The results showed that the root of plant
grown at below the LLW contains aerenchyma with large air lacunae, but absent in the
root grown at above LLW. The root and stem of E. acoroides at above and below the
LLW had a few xylem tissue. Numerous starch grains were observed in ground tissue of
stem. The leaves of E. acoroides at above and below the LLW had chloroplasts in both
epidermis and mesophyll. Bundle of gelatinous fiber occur in leaf mesophyll. The results
indicate that the vegetative organs of E. acoroides have morphological and anatomical
adaptations that are related to differences in their natural environments.
Keywords : adaptation, anatomy, morphology, Enhalus acoroides
*Corresponding author. E-mail : Pattama.t@ku.th
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การพบหอยทะเลที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น Mytella charruana (d’Orbigny, 1842)
(Bivalvia: Mytilidae) ครั้งแรกในประเทศไทย
The first record of an alien mussel Mytella charruana (d’Orbigny, 1842)
(Bivalvia: Mytilidae) in Thailand
กิติธร สรรพานิช1,*, ธีระพงศ์ ด้วงดี2, และ ธเนศ พุ่มทอง3
Kitithorn Sanpanich1,*, Teerapong Duangdee2 and Tanes Poomtong1
1

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

2

บทคัดย่อ
หอยทะเลฝาคู่ในครอบครัว Mytilidae เป็นหอยที่พบการกระจายในบริเวณอ่าวไทยและทะเล
อันดามันจากการศึกษาครั้งนี้พบหอยทะเลชนิด Mytella charruana (d’Orbigny, 1842) เป็นครั้งแรก
ในอ่าวไทย โดยหอยชนิดนี้มีการด้ารงชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสงคราม อยู่ในบริเวณ
ที่เป็นน้้ากร่อยเหมือนกันแต่มีแหล่งอาศัยต่างกัน ทั้งนี้หอยที่พบที่จังหวัดสมุทรปราการจะพบอาศัยเกาะ
อยู่กับหลักเลี้ยงหอยแมลงภู่ ส่วนหอยที่พบที่สมุทรสงครามจะอาศัยอยู่ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และจากการศึกษา
ทางด้านอนุกรมวิธาน ทั้งลักษณะภายนอก (shell morphology) และลักษณะภายใน (shell anatomy)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หอยชนิ ด นี้ ไ ม่ เ คยมี ร ายงานการพบในประเทศไทยมาก่ อ น และจากการศึ ก ษาจาก
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สรุปได้ว่าหอยชนิดที่พบนี้ เป็นหอยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอ่าวไทย
ค้าส้าคัญ : Mytella charruana, Mytilidae, alien species, Gulf of Thailand
Abstract
Bivalves in family Mytilidae distributed all over the Gulf of Thailand and
Andaman Sea. This is the first report on the occurrences of Mytella charruana
(d’Orbigny, 1842) in the Gulf of Thailand. It classified in the class Bivalvia, family
Mytilidae. They were found living in the brackish water in different areas of Samut Prakan
and Samut Sakhon Provinces. Samut Prakan, they attached with the bamboo wood used
for mussels aquaculture and Samut Sakhon found living in the prawn farm. Both shell
morphology and soft part anatomy of mollusk were studied. As referred to the
literatures showed this mollusk would be an alien species in the Gulf of Thailand.
Keywords : Mytella charruana , Mytilidae, alien species, Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : kitithor@buu.ac.th
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การเจริญเติบโตและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายพวงองุ่น
Caulerpa lentillifera J. Agardh ในบ่อเลี้ยง
The growth and antioxidant of Caulerpa lentillifera J. Agardh in pond culture
ชื่นมณี แสงทอง1, อินทิรา ขูดแก้ว2, เอกนรินทร์ รอดเจริญ3 และ บงกช วิชาชูเชิด1,*

Chuenmanee Saengthong1, Intira Koodkaew2, Eknarin Rodcharoen3 and Bongkot Wichachucherd1,*
1

2

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
โครงการจัดตัง้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
3
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีการสนับสนุนการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agard) เป็นอาชีพ
ทางเลือกแก่ประชาชน และเกษตรกรทั่วไปอย่างแพร่หลาย โดยการกระจายพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง เนื่องจากสาหร่ายชนิดนี้มีการเจริญเติบโตเร็ว มีปริมาณสารอาหาร ตลอดจนสารต้านอนุมูล
อิสระมาก จึงเป็นที่มาของค้าถามวิจัยถึงความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตกับการปริมาณอนุมูลอิสระและ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่สร้างขึ้นจาก
บ่อเลี้ยงดิน โดยท้าการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มจากบ่อเลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 เดือน บันทึก
ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา และศึกษาปริมาณสารสกัด ด้วยวิธีการสกัดแบบซอกห์เลต วัดปริมาณสารประกอบฟี
นอลทั้งหมดและทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ผล
การศึก ษาที่ไ ด้ แ สดงให้เ ห็ น ว่า การเจริ ญเติ บ โต ไมได้ สั มพั นธ์ กับ ปริ มาณสารสกั ดที่ ไ ด้ และฤทธิ์ ข องการ
แสดงออกของการต้านอนุมูลอิสระที่ทดสอบด้วย DPPH การเจริญเติบโตโดยพิจารณาจากสัณฐานวิทยาจ้านวนฟรอนด์ การแตกแขนงย่อย และน้้าหนักแห้ง มีจ้านวนมากที่สุดในเดือนเมษายน และเริ่มลดการ
เจริญเติบโตลงในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ตามล้าดับ ในขณะที่ปริมาณสารสกัดของ C. lentillifera มี
ปริมาณไม่แตกต่างกันในละเดือน (16-17%) แต่ผลการต้านอนุมูลอิสระมีมากในเดื อนพฤษภาคม (29.51
มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมน้้าหนักแห้ง) ทั้งนี้คาดว่าปริมาณสารสกัดและผลการทดสอบฤทธิ์จากสาหร่ายจะ
แปรปรวนตามปัจจัยทางกายภาพที่เพาะเลี้ยงมากกว่า
ค้าส้าคัญ : สารต้านอนุมูลอิสระ, Caulerpa lentillifera, การเจริญเติบโต, ปริมาณฟีนอลิก
Abstract
Seaweed culture is an alternative career for general people and farmer in Thailand
which supports by Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center based
on the government. In addition to high of growth, nutrient and antioxidant content,
Caulerpa lentillifera is promoted to be one of economic seaweeds. The question is whether
the correlation of the growth and the qualitative total phenolic contents and antioxidant
activity in pond culture. Samples were randomly collected once a month for three months.
The samples were examined on the morphology before went through the ethanolic
extraction using a soxhlet method and measured the total phenolic content and antioxidant
activities by DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) method. The result of growth does not
correlated to the extraction yield and antioxidant activity. In addition, there was the highest
growth, which determined on number of frond, branches and dry weight in April and decline
after in May and June. While, the extraction yield was significantly not differences among
months (16-17%), the highest of antioxidant activities found in May (29.51 milligram gallic
acid/g DW). This result could be indicated that the yield and antioxidant activities are rather
varied correlated to their physical environment culture.
Keywords : Antioxidant, Caulerpa lentillifera, Growth, Phenolic content
*Corresponding author. E-mail : bongkot.w@ku.th
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รูปแบบการอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับฟองน้้าทะเล บริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี
Patterns of association between marine sponges and
the associated organisms: Case study, Losin Island, Pattani Thailand
อุดมศักดิ์ ดรุมาศ1,*, สุภาพร ผ้าสมบุญ1 และ รัชนี พุทธปรีชา2
Udomsak Darumas1,*, Supaporn Phasombun1 and Ratchanee Puttapreecha2
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

2

บทคัดย่อ
การศึกษา รูปแบบการอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับฟองน้้าทะเล บริเวณ เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี มี
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ทราบรู ป แบบการอาศั ย ของฟองน้้ า ทะเลกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด อื่ น ที่ มี รู ป แบบการอาศั ย
เหมือนกับฟองน้้า โดยศึกษาในฟองน้้าที่มีความชุกชุมในบริเวณเกาะโลซิน 4 สกุล คือ Chondrilla,
Hyrtios, Tethya, และ Xestospongia การศึกษาครั้งนี้แบ่งรูปแบบการอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับฟองน้้า
ทะเลออกเป็น 4 ประเภท (ดัดแปลงวิธีการจาก Aerts and Soest 1997) คือ แบบช่องว่าง (Gap), แบบ
ฟองน้้าถูกสิ่งมีชีวิตเจริญข้างบน (Overgrown), แบบเนื้อเยื่อสัมผัส(Tissue contact) และ แบบฟองน้้า
เจริญข้างบนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น (Overgrow) ผลการศึกษาพบว่า ฟองน้้าสกุล Chondrilla มีความถี่ของการ
อาศัยกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมากที่สุด และสิ่งมีชีวิตที่พบอาศัยอยู่กับฟองน้้ามากที่สุดคือปะการังแข็งสกุล
Montipora และสกุล Porites ตามล้าดับ รูปแบบการอาศัยที่พบมากที่สุดคือแบบช่องว่าง (Gap) และ
แบบฟองน้้าถูกสิ่งมีชีวิตเจริญข้างบน (Overgrown) ตามล้าดับ ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน้าไปหา
วิธีการจัดการแนวปะการังและการฟื้นฟูแนวปะการังที่มีฟองน้้าเป็นกลุ่มเด่นล้าดับรอง
ค้าส้าคัญ : ฟองน้้าทะเล, รูปแบบการอาศัย, เกาะโลซิน
Abstract
This study was aimed to figure out the patterns of interaction between marine
sponges and other sessile organisms at Ko Losin. Four common sponge genera as
Chondrilla, Hyrtios, Tethya, and Xestospongia were surveyed. Types of interaction were
classified into 4 categories: Gap, Overgrown, Tissue contact, and Overgrow (modified from
Aerts and Soest 1997). The results found that Chondrillid sponge was the highest
frequency inhabiting with associated organisms. Hermatypic corals as Montiporian corals,
and Porites corals were highly proportioned sessile organisms interacted with sponges.
The Gap interaction and overgrown interaction were the most interactions recorded. The
result of this study can be applied to coral reef management and coral reef restoration
in the area, where sponges are the second dominant group.
Keywords : marine sponges, Losin, association pattern
*Corresponding author. E-mail : dudomsak@mail.wu.ac.th
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณแม่น้าบางปะกง
ช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2560
Changes in plankton community structure in Bankpakong river
from April to December 2017
วิชญา กันบัว*, วิยะดา หอมเกษร และ นฤมล จันทร์งาม
Vichaya Ganbua*, Wiyada Homkasorn and Naruemon Channgarm
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแม่น้าบางปะกงจ้านวน 6 สถานี โดยเก็บตัวอย่างทุก
เดือนในช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ด้วยถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 20 และ 200 ไมโครเมตร ตามล้าดับ ผลการศึกษา
พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 3 ดิวิชั่น 6 คลาส 56 สกุล โดยพบดิวิชั่น Cyanophyta (Cyanobacteria)
คลาส cyanophyceae จ้านวน 4 สกุล ดิวิชั่น Chlorophyta (Green algae) คลาส Chlorophyceae
จ้านวน 10 สกุล คลาส Euglenophyceae จ้านวน 3 สกุล และดิวิชั่น Chromophyta (Golden
brown algae) คลาส Bacillariophyceae (Diatom) จ้านวน 22 สกุล คลาส Crysophyceae จ้านวน 4
สกุล และ Dinophyceae (Dinoflagellate) จ้านวน 3 สกุล และพบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 5 ไฟลัม
ได้แก่ ไฟลัม Cnidaria, Rotifera, ,Arthropoda, Mollusca, และ Chordata โดยไดอะตอม copepod,
water fleas เป็นแพลงก์ตอนกลุ่มเด่นและพบสม่้าเสมอตลอดช่วงที่ท้าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน คือ ความเค็ม
ค้าส้าคัญ : แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์, แม่น้าบางปะกง
Abstract
The study of plankton community structure in Bangpakong River was performed in
a monthly 8 times from April to December 2017 by using plankton net of 20 and 200
micrometer mesh sizes for phytoplankton and zooplankton respectively. The results of
phytoplankton showed 3 Divisions 6 Classes 56 genera; Division Cyanophyta Class
Cyanophyceae 4 genus, Division Chlorophyta (Green algae) Class (Cyanobacteria)
Chlorophyceae 10 genus and Class Euglenophyceae 3 genus, Division Chromophyta
(Golden brown algae) Class Bacillariophyceae 22 genus, Class Crysophyceae 4 genus and
Class Dinophyceae 3 genus. Zooplankton showed phylum Cnidaria, Rotifera, Arthropoda,
Mollusca and Chordata. Dominant plankton include Diatom Copepod and Water fleas.
Change of plankton community structure is factor affected by salinity.
Keywords : Phytoplankton, Zooplankton, Bangpakong River
*Corresponding author. E-mail : vichaya@buu.ac.th
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ผลของการบดบังต่อการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมไนโตรเจน
ในหญ้าทะเลใบมะกรูด Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker
Effects of shading on photosynthesis and nitrogen assimilation
in the seagrass Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker
ธราวิทญ์ วุธิรักษ์1,2*, พิมพ์ชนก บัวเพชร1,2, Eunice Kong3 และ Ow Yan Xiang3
Tarawit Wutiruk1,2*, Pimchanok Buapet1,2, Eunice Kong3 and Ow Yan Xiang3
1

Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand
Coastal Oceanography and Climate Change Research Center, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand
3
Experimental Marine Ecology Laboratory, Department of Biological Sciences, National University of Singapore, Singapore
2

บทคัดย่อ
หญ้าทะเลต้องการแสงที่เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลคาร์บอนและไนโตรเจน จึงน้ามาสู่การศึกษาการ
ตอบสนองทางสรี รวิ ทยาเน้ นที่ การสั งเคราะห์ แสงและการดู ดซึ มไนโตรเจนของหญ้ าทะเลใบมะกรู ด
Halophila ovalis ที่มีการบังแสง 3 ระดับ (ชุดควบคุม, 50% และ 65%) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ บริเวณ Chek
Jawa ประเทศสิงคโปร์ โดยวัด Rapid light curves ด้วย PAM fluorometry และการดูดซึมไนเตรทและ
แอมโมเนียมทางใบและรากร่วมกับไรโซมทุกสองสัปดาห์และในสัปดาห์ที่ 4 วัดปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจน
ในเนื้อเยื่อ ผลการศึกษาพบว่าการบดบังแสงท้าให้อัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดลดลงขณะที่ชุดที่มีการบังแสง
65% มีความเข้มแสงอิ่มตัวต่้าสุดลดลง การบดบังแสงยังท้าให้การดูดซึมแอมโมเนียมทางใบเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส้าคัญ ส่วนการดูดซึมไนเตรทลดลงทั้งในใบและรากร่วมกับไรโซมเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ 0 ไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนในเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการเปลี่ยนแหล่ง
ไนโตรเจน สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาวะแสงที่ไม่เพียงพอในหญ้าทะเล H. ovalis
ค้าส้าคัญ : Rapid light curves (RLCs), หญ้าทะเลใบมะกรูด , การสะสมคาร์บอนและไนโตรเจน,
Biomarkers
Abstract
Seagrasses have high light requirement to maintain carbon and nitrogen balance.This
study investigated the physiological responses with focus on photosynthesis and nitrogen
assimilation of the seagrass, Halophila ovalis in response to 4 weeks of experimental shading.
Three levels of shading (control, 50% and 65%) were established in the meadow of H. ovalis at
Chek Jawa, Singapore. Every two weeks, rapid light curves (RLCs) were constructed using PAM
fluorometry, nitrate and ammonium uptake rates were assessed in leaves and root-rhizome
complex, tissue C and N were analyzed at the end of the experiment. The results
demonstrated shading decreased maximum photosynthetic rate (ETRmax) after 4 weeks while
the 65% shading also decreased minimum saturating irradiance. An increase in ammonium
uptake rates relative to week 0 was observed in the leaves while a reduction in nitrate uptake
rates was observed in the leaves and root-rhizome complex. C and N content in plant tissue
did not exhibit significant change. Our investigation show that shading can be affected both
photosynthesis and nitrogen assimilation of H. ovalis. RLCs and a shift of nitrogen source might
be used as biomarkers for monitoring of light-limitation in this seagrass.
Keywords : Rapid light curves (RLCs) , Halophila ovalis , carbon and nitrogen accumulation ,
biomarkers
*Corresponding author. E-mail : 5710210179@psu.ac.th
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อิทธิพลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงอาการสีชมพูในปะการังโขด
The influence of season on dynamic of pink pigmentation response on Porites corals
เมธิณี อยู่เจริญ1,2*, Beatriz Estela Casareto3,4, Toshiyuki Suzuki4, Yoshimi Suzuki4 และ Aussanee Meekaew4
metinee yucharern1,2*, Beatriz Estela Casareto3,4, Toshiyuki Suzuki4, Yoshimi Suzuki4 and Aussanee Meekaew4
1

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สถานวิจยั สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2

3

4

Green Biology Research Division, Research Institute of Green Science and Technology, Shizuoka University, Japan

Environment and Energy Systems, Graduate School of Science and Technology, Shizuoka University, Japan

บทคัดย่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอาการสีชมพู หรือ PPR ที่เกิดกับปะการังโขดบริเวณโอกินาวา ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด PPR และปัจจัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงสาเหตุการแสดงอาการที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพ ในการทดลองใช้วิธีการติดตามแปลงถาวรในระยะยาวจากเดือน
พฤษภาคม 2557 ถึง 2558 ที่วางบนโคโลนีปะการังโขด ซึ่งแสดงและไม่แสดงอาการดังกล่าว จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเพร่กระจายของอาการ พบว่าการเกิดอาการสีชมพูบนปะการังโขดมีความแตกต่างกัน
ระหว่างฤดูกาล และสัมพันธ์กับค่าความเค็มต่้า ระดับน้้าลง และช่วงเวลาที่ปะการังโผล่พ้นน้้า โดยแสดงให้
เห็นวงจรของการเกิด PPR ในรอบปีที่ปะการังฟื้นคืนและกลับไปแสดงอาการอีกครั้งได้ นอกจากนี้ยังสุ่ม
เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อปะการังโขดตามต้าแหน่งต่าง ๆ ของโคโลนีที่แสดงอาการ เปรียบเทียบกับโคโลนีที่ไม่
แสดงอาการ และโคโลนีที่ฟื้นคืนจากอาการดังกล่าวเพื่อวัดปริมาณโปรตีน และปฏิกิริยาขจัด hydrogen
peroxide (H2O2) พบว่าเนื้อเยื่อปะการังที่เกิด PPR แสดงค่าดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นของ
chromoproteins (CPs) ซึ่งบริเวณด้านบนของโคโลนีปะการังพบปริมาณ CPs และ H2O2 มากกว่า
ต้าแหน่งอื่น แสดงให้เห็นการตอบสนองในทางภูมิคุ้มกันของปะการังเจ้าบ้านต่อความเครียด
ค้าส้าคัญ : อาการสีชมพู, โรคปะการัง, สุขภาพปะการัง, ปะการังโขด, สิ่งแวดล้อม
Abstract
The study of “pink pigmentation response” or PPR on Porites corals was
surveyed at Okinawa, Japan, to understand its dynamics in relation to environmental
parameters and biological causation. Diagnosis was done by long-term observations
(1year) from May 2014 to 2015 using permanent quadrats on Porites colonies showing
PPR and healthy colonies. The results of sign distribution revealed that high abundance
of PPR followed seasonal variation. We found significant correlation between the PPRaffected coral area and low salinity, low tidal level, and long exposure time. Porites
colonies suffering PPR continuously alternated between PPR and healthy conditions in a
chronic way. In addition, Porites tissues were sampled along different positions (vertical
profile) on colonies affected by PPR comparing with healthy and recovered colonies. The
measurement of proteins and hydrogen peroxide (H2O2) scavenging activity were
performed. The results showed that absorption of chromoproteins (CPs) appeared in
tissues affected by PPR and concentration of CPs and H2O2 scavenging rate in PPR tissues
on apical area was higher than other positions of coral colonies. Those suggest a role of
initiate immune of coral host when coral exposed to environmental stressors.
Keywords : pink pigmentation response, coral disease, coral health, Porites, environment
*Corresponding author. E-mail : mathinee_yucharoen@hotmail.com
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด
ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ปี 2560
Plankton community structure in the Koh Chang channel, Trat Province
from September to December 2017
วัชราวดี โสอินทร์, วิษณุ กล้ากสิกจิ และ วิชญา กันบัว*
Watcharawadee So-in, Wisanu Klakasikit and Vichaya Gunbua*
ภาควิชาวาริชศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์
ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ทุกเดือนในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยถุงกรองแพลงก์
ตอนขนาดช่องตา 20 และ 200 ไมโครเมตร ตามล้าดับ ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 2 ดิวิชั่น 3
คลาส 25 สกุล โดยพบดิวิชั่น Cyanophyta (Cyanobacteria) คลาส cyanophyceae จ้านวน 2 สกุล
และดิวิชั่น Chromophyta (Golden brown algae) ทั้งหมด 23 สกุล โดยแบ่งเป็นคลาส
Bacillariophyceae (Diatom) จ้านวน 20 สกุล และ Dinophyceae (Dinoflagellate) จ้านวน 3 สกุล
และพบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 8 ไฟลัม ได้แก่ ไฟลัม Cnidaria, Ctenophora, Annelida, Arthropoda,
Mollusca, Echinodermata, Chaetognatha และ Chordata โดยพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Diatom และ
แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น Copepod และ Arrow worm เป็นแพลงก์ตอนกลุ่มเด่นและพบสม่้าเสมอตลอด
ช่วงที่ท้าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน คือ ความเค็ม
ค้าส้าคัญ : แพลงก์ตอน, ช่องเกาะช้าง, จังหวัดตราด
Abstract
The study of phytoplankton and zooplankton community structure in the Koh
Chang channel, Trat province was conducted in a monthly 4 times from September to
December 2017 by using plankton net mesh size 20 and 200 micrometers, respectively.
The results showed that there are 2 division of phytoplankton. They consist of 3 class 25
genus; division Cyanophyta class Cyanophyceae 2 genus, division Chromophyta 23 genus;
class Bacillariophyceae 20 genus and class Dinophyceae 3 genus. Meanwhile there were
8 phylum of zooplankton; phylum Cnidaria, Ctenophora, Annelida, Arthropoda, Mollusca,
Echinodermata, Chaetognatha and Chordata. Diatom, Copepod, and Water fleas were
dominant group and met regularly throughout the year. Influencing factors for changed
plankton community structure was salinity.
Keywords : Plankton, Koh Chang channel, Trat province
*Corresponding author. E-mail :vichaya@buu.ac.th
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สถานภาพของม้าน้้าในน่านน้้าไทย
A status of seahorses in Thai waters
รติมา ครุวรรณเจริญ1,* และ ชนม์ ภู่สุวรรณ2
Ratima Karuwancharoen1,* and Chon Poosuwan2
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Bangsaen Institute of Marine Science, Burapha University, Chon Buri
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2

บทคัดย่อ
ม้าน้้าเป็นปลากระดูกแข็งในสกุล Hippocampus ครอบครัว Syngnathidae ม้าน้้าเป็นหนึ่งใน
ปลาที่มีมูลค่าที่สุดในหลายชนิดถูกระบุโดย International Union for Conservation of Nature
(IUCN) ว่าอยู่ในสภานภาพถูกคุกคาม รายงานจากอนุสัญญาสัตว์ปุาและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ระบุว่า
ม้าน้้าหลายชนิดมีการซื้อขายทั่วโลกเป็นส่วนผสมส้าคัญในการแพทย์แผนจีน เครื่องประดับและสัตว์น้า
สวยงาม ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ สัมภาษณ์และส้ารวจ 18 จังหวัดใน
ประเทศไทยพบม้าน้้าทั้งหมด 7 ชนิดในช่วงปีพ.ศ. 2546, 2548 และ 2561 ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้
ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ระงับการส่งออกปลาชนิดนี้ชั่วคราวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 การส้ารวจ
ภาคสนามพบว่าม้าน้้ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการการติดเครื่องมือประมง ประวัติชีวิตของม้าน้้า (การ
เคลื่อนที่ช้า, ไม่มีการอพยพ และมีอายุขัยยาวนาน) และแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของม้าน้้าถูกท้าลาย
อย่างไรก็ตามการก้าหนดสถานภาพให้ม้าน้้าเป็นสัตว์ที่ควรได้รับการอนุรักษ์หรือไม่นั้นควรด้าเนินการโดย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ค้าส้าคัญ : ม้าน้้า, ชนิด, สถานภาพ, การค้า, ประเทศไทย
Abstract
Seahorses are bony fish and belong to the genus Hippocampus, the family
Syngnathidae. Seahorses are considered ones of the most valuable fish species in the
world. The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN) categorized that seahorses are threaten species. A report by the Convention on
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) stated that several species of
seahorses are globally traded as key ingredient in traditional Chinese medicine,
ornamental fish and curiosity. The researchers has been studying specimens deposited in
museum collections throughout the country, interviewing and surveying at least 18
provinces in Thailand. Seven species of seahorses were recorded between 2003, 2005
and 2018.
Thailand, among the largest exporter of dried seahorses has now
temporarily suspends exports of the species since 2016. Field survey also showed the
number seahorses in Thailand are declining mainly due to fishing by catch, habitat
degradation as well as their life histories (i.e. slow moving, no evacuation/migration, and
long life spans). In assessing status by various stakeholders are required to define
whether seahorses should be considered as protected species.
Keywords : seahorse, Hippocampus, status, trade, Thailand
*Corresponding author. E-mail : ratima@buu.ac.th
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การรุกรานของกุ้งขาวแวนนาไม Penaeus vannamei Boone, 1931
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
Invasion of pacific white leg shrimp Penaeus vannamei Boone, 1931
along the eastern coast of Thailand
สุวรรณา ภาณุตระกูล และ วันศุกร์ เสนานาญ*
Suwanna Panutrakul and Wansuk Senanan*
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ซึ่งเป็นกุ้ง
ต่างถิ่น ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เอื้อให้กุ้งขาวจ้านวนมากหลุดลอดลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ซึ่ง
อาจส่งผลเสียต่อกุ้งพื้นเมืองได้ การศึกษานี้ประเมินความเป็นไปได้ที่กุ้งขาวที่หลุดลอดจะสามารถตั้ง
ประชากรบริเวณชายฝั่ง โดยได้ส้ารวจปริมาณกุ้งขาวที่ถูกจับด้วยเครื่องมือประมง บริเวณชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก ระหว่างสิงหาคม 2552 ถึง ตุลาคม 2553 สถานีที่พบกุ้งขาวบ่อยที่สุดได้แก่ต้าบลแหลม
หิน จ. ตราด ส่วนสถานีที่พบร้อยละโดยน้้าหนักของกุ้งขาวต่อน้้าหนักรวมของกุ้งทั้งหมด สูงที่สุดได้แก่
ต้าบลแหลมสิงห์ และ บ้านเกาะเปริด จ. จันทบุรี (0.42 ± 1.11 และ 0.41 ± 0.43 ตามล้าดับ) โดยกุ้ง
ขาวที่พบเป็นระยะวัยรุ่นถึงตัวเต็มวัย มีความยาวล้าตัว 8.2 ถึง 21.2 เซนติเมตร และน้้าหนัก 3.2 ถึง
71.6 กรัม (รวม 4,041 ตัว) และพบได้ทั้งบริเวณใกล้ชายฝั่งไปจนถึงบริเวณที่ห่างจากฝั่ง ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการตั้งประชากรของกุ้งขาวแวนนาไมในธรรมชาติ มีความเป็นไปได้สูง
ค้าส้าคัญ : กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งต่างถิ่น การตั้งประชากร
Abstract
Since 1998, the rapid expansion of the aquaculture of an alien species, Pacific
whiteleg shrimp (Penaeus vannamei), may have facilitated large number of P. vannamei
releases from shrimp farms into natural waters. Its invasion may negatively affect local
shrimp species. Our study aims to assess the possibility that released P. vannamei may
establish a population in coastal areas in Thailand based on the presence of this species in
the commercial shrimp landings. From August 2009 to October 2010, we recorded the
weight of P. vannamei caught by commercial fishing gears along the eastern coast of
Thailand. We observed highest frequency of occurrence of wild-caught P vannamei in
Laem Hin sub-district, Trat Province and the highest percentages by weight of P. vannamei
to total shrimp harvest in Laem Sing and Ban Ko Poret sub-districts, Chanthaburi Province
(0.42 ± 1.11 and 0.41 ± 0.43, respectively). The specimens were sub-adult and adult stages
with the body length ranging from 8.2 to 21.2 cm and weight ranging from 3.2 to 71.6 g
(total of 4,041 individuals). We found these individuals in both coastal and off-shore areas,
suggesting that population establishment of escaped P. vannamei in Thai coastal areas is
very plausible.
Keywords : Pacific whiteleg shrimp, alien shrimp species, population establishment
*Corresponding author. E-mail : wansuk@buu.ac.th
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ชนิดพันธุ์ปลาหมูสีที่พบบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
Species of emperor fish (Perciformes: Lethrinidae) found around
petroleum production facilities in the Gulf of Thailand
นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี1,*, สุชา มั่นคงสมบูรณ์2, อุกกฤต สตภูมินทร์3, วรรณฑกา ธิติภาทร4 และ
สุวรรณา ภาณุตระกูล1
Narinratana Kongjandtre1,*, Sucha Munkongsomboon2, Ukkrit Satapoomin3,
Wantaka Thitiphatorn4 and Suwanna Panutrakul1
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
3
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

บทคัดย่อ
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ท้าการเก็บตัวอย่างปลาทะเลจากบริเวณแท่นประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
ถึง 2560 รวมทั้งสิ้น 15 แหล่งโดยวิธีตกเบ็ด พบปลาหมูสีในสกุล Lethrinidae ทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่
Lethrinus lentjan , L. olivaceus, L. ornatus, L. erythropterus, L. atkinsoni, Lethrinus sp.1
และ Lethrinus sp.2 ชนิดปลาหมูสีที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ L. lentjan โดยพบในทุกแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่
มีการศึกษา ยกเว้นแหล่งอาทิตย์ ส่วน Lethrinus sp.2 พบเพียง 1 ตัวอย่าง ทั้งนี้แหล่งเอราวัณ ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตปิโตรเลียมที่เก่าที่สุดในอ่าวไทย เป็นแหล่งที่พบชนิดปลาหมูสีสูงที่สุด โดยพบทั้ง 7 ชนิด
Lethrinus sp.1 และ Lethrinus sp.2 เป็นปลาหมูสีที่ยังไม่สามารถแยกชนิดได้ Lethrinus sp.1 มี
ลักษณะก้้ากึ่งระหว่าง L. lentjan and L. ornatus ส่วน Lethrinus sp. 2 มีลักษณะของโหนกบริเวณ
ส่วนหัวอย่างชัดเจน และมีแถบสีแดงบริเวณส่วนต้นของแผ่นปิดเหงือก ปลายด้านบนของแผ่นปิดเหงือก
และที่บริเวณส่วนฐานของครีบอก
ค้าส้าคัญ : ปลาหมูสี, Lethrinidae, อ่าวไทย, แท่นประกอบกิจการปิโตรเลียม
Abstract
Since 2011 until present, faculty of Sciences together with Bangsaen Institute of
Marine Science, Burapha University have conducted environmental monitoring program
on 15 petroleum production facilities in the Gulf of Thailand for Department of Mineral
Fuels. Marine fishes were sampling using fishing rods. Seven species of Emperor
belonging to Lethrinidae has been recorded including Lethrinus lentjan, L. olivaceus, L.
ornatus, L. erythropterus, L. atkinsoni, Lethrinus sp.1 and Lethrinus sp.2. Lethrinus
lentjan is the most frequently collected and distributed emperor fish. It was found at all
petroleum facilities except Arthit, whereas only 1 specimen of Lethrinus sp. 2 was found.
The highest number of species (7 species) was found at Erawan which is the oldest
facility. Identification of Lethrinus sp. 1 and Lethrinus sp. 2 remain uncertain. Lethrinus
sp. 1 shares common characters between L. lentjan and L. ornatus while Lethrinus sp. 2
has a prominent hump between snout and in front of eye, the posterior edge of
preopercle, upper posterior edge of opercle, and base of pectoral fin are red.
Keywords : Emperor fish, Lethrinidae, Gulf of Thailand, Petroleum production facilities
*Corresponding author. E-mail : narinratana@buu.ac.th
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมเบือ้ งต้นของสาหร่าย Symbiodinium ในปะการัง 2 ชนิด
จากอ่าวไทยที่อนุมานจากล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ Internal Transcribed Spacer - 2
Preliminary genetic diversity of Symbiodinium in 2 common corals in the Gulf of
Thailand inferred from Internal Transcribed Spacer - 2 nucleotide sequences
อัญชลี จันทร์คง1,2*, นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี1 และ วันศุกร์ เสนานาญ1
Anchalee Chankong1,2*, Narinratana Kongjandtre1 and Wansuk Senanan1
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2

บทคัดย่อ
สาหร่าย Symbiodinium มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของปะการังแข็ง ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบชุมชนของสาหร่าย จะท้าให้เข้าใจกลไกการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของปะการัง ผู้วิจัยจึง
ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมเบื้องต้นของสาหร่าย Symbiodinium ชนิดเด่นในปะการังเจ้าบ้าน 2
ชนิด คือ ปะการังโขด (Porites lutea) และปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) ใน บริเวณอ่าวไทย
จาก 4 สถานี คือ เกาะสีชัง เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เกาะเสม็ด และเกาะกุฎี จังหวัดระยอง ด้วยเทคนิค
Denaturing Gradient Gel Electrophoresis เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของดีเอ็นเอ Internal
Transcribed Spacer-2 และการวิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ ผลการศึกษาพบว่าปะการังแข็งทั้งสองชนิดมี
Symbiodinium clade C เป็นองค์ประกอบหลัก โดยมี subclade C15 เป็นสายพันธุ์เด่น ในทุก ๆ พื้นที่
นอกจากนี้ยังพบ subclades C1 และ C3 และ clade D ซึ่งพบ subclade D1a ที่มีความจ้าเพาะต่อชนิด
ปะการังเจ้าบ้าน โดยในปะการังโขดพบ subclade C1 ส่วนปะการังสมองร่องยาวพบ C3 และ D1a ข้อมูล
ดังกล่าวสะท้อนถึงความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง subclades ของ Symbiodinium ชนิดปะการังเจ้า
บ้านและสภาพแวดล้อม
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลายทางพันธุกรรม, สาหร่ายซูแซนเทลลี่, ปะการัง
Abstract
Symbiotic algae in the genus Symbiodinium in scleractinian corals is important for coral
survival and adaptation. Understanding the community compositions of Symbiodinium in coral
colonies can provide insights on how corals respond to environmental changes. We preliminarily
examined genetic diversity of Symbiodinium in two host scleractinian coral species i. e., Porites lutea
and Platygyra daedalea at four locations in the Gulf of Thailand, i.e., Sichang Is., Samaesan Is. in
Chonburi Province and Samet Is., Kudee Is. in Rayong Province, using Denaturing Gradient Gel
Electrophoresis to resolve polymorphisms of an Internal Transcribed Spacer-2 DNA region as well as
nucleotide sequence analysis. The results showed that Symbiodinium clade C was dominant in
both coral species in all areas, with subclade C15 being very common. We also detected subclades
C1 and C3 as well as clade D (subclade D1a), which are specific to coral species. Subclade C1 was
specific to Porites lutea while C3 and D1a were specific to Platygyra daedalea. Our results suggested
complex interactions among Symbiodinium compositions, coral species and environmental
conditions.
Keywords : Genetic diversity, zooxanthellae, Symbiodinium, coral
*Corresponding author. E-mail : anchankong@yahoo.com
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ความชุกชุมของปลาวัยอ่อนและไข่ปลาบริเวณแท่นประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย
Abundance of fish larvae and fish eggs at petroleum platforms
in the Gulf of Thailand
สุชา มั่นคงสมบูรณ์1,*, สุวรรณา ภาณุตระกูล2, เผชิญโชต จิตเศรณี2, อภิชาติ เติมวิชชากร3
และ วรรณฑกา ธิติภาทร4
Sucha Mankongsomboon1,*, Suwanna Panutrakul2, Pachoenchoke Jintasaeranee2,
Apichart Termvidchakorn3 and Wantaka Thitiphatorn4
1

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
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บทคัดย่อ
ท้าการเก็บตัวอย่างปลาวัยอ่อนและไข่ปลาด้วยถุงลากปลาวัยอ่อน ในเดือนกุมภาพันธ์ และ
กันยายน 2556 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความชุกชุมของปลาวัยอ่อนและไข่ปลาบริเวณแท่นประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมได้แก่แท่นเบญจมาศ ปลาทอง และเอราวัญ และแหล่งอ้างอิงในอ่าวไทย พบปลาวัยอ่อ น
ทั้งหมด 54 ครอบครัว ในเดือนกุมภาพันธุ์พบความชุกชุมของปลาวัยอ่อนและไข่ปลาเฉลี่ยบริเวณแท่น
ประกอบกิจการปิโตรเลียม (1,174 ตัว/1000 ลบ.ม) มีค่าสูงกว่าสถานีอ้างอิง (456 ตัว/1000 ลบ.ม.)
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.05) ส่วนในเดือนกันยายน ความชุกชุมของปลาวัยอ่อนเฉลี่ยบริเวณแท่น
ประกอบกิ จการปิโ ตรเลี ย ม (990 ตัว / 1000 ลบ.ม.) และสถานี อ้า งอิ ง (1,256 ตัว /1000 ลบ.ม.) ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ปลากระตัก (Engraulidae) เป็นสกุลปลาวัยอ่อนที่มีความชุกชุมสูงสุดบริเวณแท่น
ประกอบกิจการปิโตรเลียมในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน สกุลปลาวัยอ่อนที่มีความชุกชุมสูงสุดบริเวณ
สถานีอ้างอิงในเดือนกุมภาพันธ์ได้แก่ ปลากระตัก (Engraulidae) ส่วนเดือนกันยายน เป็นปลากุเราแคะ
(Bregmacerotidae)
ค้าส้าคัญ : Abundance, Fish larvae, Petroleum platforms, Gulf of Thailand
Abstract
Fish larvae and fish eggs were collected from petroleum platforms and
reference sites in the Gulf of Thailand by Bongo net in February and September 2013.
Fifty four families of fish larvae were identified. In February, mean abundance of fish
larvae fish eggs at petroleum platforms (1,174 individual/1,000 m3) was significantly
higher than reference sites (456 individual/1000 m3). In September, mean abundance of
fish larvae fish eggs at petroleum platforms (990 individual/1,000 m3) was not
significantly different from reference sites (456 individual/1000 m3) (p<.05). Engraulidae
was the dominance fish larvae at petroleum platforms in both periods. At reference
sites, Engraulidae was the dominance fish larvae in February whereas Bregmacerotidae
was the dominance in September.
Keywords : Abundance, Fish larvae, Petroleum platforms, Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : sucha@buu.ac.th
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ความหลากหลายและความหนาแน่นของสกุลไดอะตอมทะเลบริเวณเกาะแตน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
The diversity and density of marine diatom genera around Tan Island,
Surat Thani Province
อภิชาญ ทองกระจ่าง1,* และ วิศรุตตา อัตถากร
Apichan Thongkrajang1,* and Wisrutta Atthakor1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลายระดับสกุลและความหนาแน่นของ
ไดอะตอมทะเล โดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
2561 บริเวณรอบเกาะแตน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เก็บตัวอย่างทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะ ผลจากการศึ กษาพบไดอะตอมทะเลทั้งหมด 48 สกุล โดยสกุ ล
Chaetoceros เป็นสกุลที่พบมากที่สุดในเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2560และมกราคม 2561 มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 165.83 เซลล์/ลิตร, 7,773.33 เซลล์/ลิตร และ 3,058.33 เซลล์/ลิตร ตามล้าดับ ส่วน
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2561 พบว่ า สกุ ล Pleurosigma เป็ น สกุ ล ที่ พ บมากที่ สุ ด มี ค วามหนาแน่ น เฉลี่ ย
1,814.17 เซลล์/ลิตร ดัชนีความหลากหลายระดับสกุลของไดอะตอมทะเลในเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีค่าเป็น 2.57, 1.18, 2.44 และ 2.49 ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ : ไดอะตอมทะเล, ความหลากหลาย, ความหนาแน่น, เกาะแตน
Abstract
The objective of this study was to study the genus diversity and density of
marine diatom. The study was carried out by collecting samples once per month from
November 2017 to February 2018 around Tan Island, Surat Thani province. The study site
was divided to 4 stations including north, south, east and west of the island. The results
of this study show that marine diatom consisted of 48 genera. - Chaetoceros had the
highest average density in November, December 2017 and January 2018 at 165.83 cells/l,
7,773.33 cells/l and 3,058.33 cells/l, respectively. However, in February 2018,
Pleurosigma had the highest average density of 1,814.17 cells/l. Diversity index of marine
diatom genera from November 2017 to February 2018 had values of 2.57, 1.18, 2.44 and
2.49, respectively.
Keyword : Marine diatom, Diversity, Density, Tan Island
*Corresponding author. E-mail : apichan.ks@gmail.com
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องค์ประกอบพรรณไม้ป่าชายเลนบ้านเกาะลอย ต้าบลพังราด จังหวัดระยอง
Species composition of mangrove forest at Bankohloy,
Phangrad Subdistrict, Rayong Province
เบญจวรรณ ชิวปรีชา1,*, สมถวิล จริตควร2 และ วิชญา กันบัว2
Benchawon Chiwapreecha1,*, Somtawin Jaritkhuan2 and Vichaya Kunbua2
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2

บทคัดย่อ
การศึกษาองค์ประกอบพรรณไม้ปุาชายเลนในพื้นที่บ้านเกาะลอย ต้าบลพังราด อ้าเภอแกลง
จังหวัดระยอง ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2557 – พฤศจิกายน 2559 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและการ
แพร่กระจายของพรรณไม้ในพื้นที่ปุาฟื้นฟูริมทะเลและพื้นที่ขอบนากุ้งที่เลิกใช้งาน โดยวิธีวางแปลงเป็น
แนวยาวรูปแถบ (belt transect sampling) ขนาด 20 X 2 เมตร พื้นที่ละ 3 แปลง แบ่งเป็นแปลงย่อย
ขนาด 2 X 2 เมตร (30 แปลงย่อย) บันทึกชนิด วัดขนาดเส้นรอบวงระดับสูงเพียงอก และนับจ้านวนต้น
ผลการวิจัยพบชนิดพรรณไม้ปุาชายเลน 8 วงศ์ 10 สกุล 12 ชนิด มีความหนาแน่น 213 ต้น/ไร่ และ 306
ต้น/ไร่ ตามล้าดับพืชที่มีค่าดัชนีความส้าคัญ (Importance Value Index, IVI) สูงสุด ในแปลงปุาฟื้นฟู คือ
โกงกางใบใหญ่ มีค่าเท่ากับ 217.77 แสมขาว มีค่าเท่ากับ 81.85 และแปลงขอบนากุ้ง คือ โกงกางใบใหญ่
มีค่าเท่ากับ 77.15 โกงกางใบเล็ก มีค่าเท่ากับ 48.9 ตามล้าดับ แปลงขอบนากุ้งร้างพบความหลากหลาย
และความหนาแน่นของพรรณไม้สูงกว่าแปลงปุาฟื้นฟู
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลาย, โกงกางใบใหญ่, ปุาชายเลน, นากุ้ง
Abstract
Study on mangrove composition at Bankohloy, Phangrad Subdistrict, Rayong
Province was carried on during February 2014to November 2016. The objectives aimed
to clarify; species diversity and distribution of mangrove in restoration area and along the
edges of abandoned shrimp farms. Three belt transect plots, 20 X 2 m were established
and sub-quadrats of 2 X 2 m were divided (total 30 sub-quadrats) in each of different
area. All trees were identified, measured diameter at breast height larger and counted.
The results were found, 8 families 10 genera 12 species and tree density were 213
plants/Rai and 306 plants/Rai respectively. The highest importance value index in
restoration area were Rhizophora mucronata Poir were 217.77 and Avicennia alba Bl.
were 81.85 respectively. On the other, along the edges of abandoned shrimp farms were
Rhizophora mucronata Poir were 77.15 and Rhizophora apiculata Bl. were 48.9
respectively. However, the highest species diversity and tree density were found along
the edges of abandoned shrimp farms.
Keywords : Diversity, Rhizophora mucronata, Mangrove, Shrimp farm
*Corresponding author. E-mail : benchawon@buu.ac.th
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การเปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างการใช้สายตาและโปรแกรม I3S
ในการระบุตัวตนของเต่าตนุด้วยภาพถ่าย
Green turtle’s photo-identification accuracy comparison between manual
identification and I3s methods
ชินกร ทองไชย*, ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ และ หิรัญ กังแฮ
Chinnakorn thongchai*, Kongkiat Kittiwattanawong and Hirun Kanghae
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

บทคัดย่อ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีภาพถ่ายดิจิตอลในปัจจุบันช่วยอ้านวยความสะดวกในการใช้
ติดตามสัตว์และยังสามารถศึกษาชีววิทยาและการอนุ รักษ์สัตว์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้
ภาพถ่ายดิจิตอลในการตรวจสอบความถูกต้องเกล็ดบริเวณใบหน้าในการระบุตัวตนของลูกเต่าตนุที่ได้รับ
การอนุบาลอายุประมาณ 1 ปี จ้านวน 20 ตัว ถ่ายภาพใบหน้าด้านซ้ายและขวาอย่างละ 5 ภาพ โดย
เลือกใช้ 2 วิธีในการศึกษาคือ วิธีที่ 1 การประเมินด้วยสายตาโดยยึดหลักการบนพื้นฐานของโครงสร้าง
เกล็ดที่มีรูปแบบการจัดเรียงของเกล็ดไม่เหมือนกัน ใส่รหัสตัวเลขให้เกล็ดทุกเกล็ดจากการประเมินด้วย
สายตาของผู้วิจัย และ วิธีที่ 2 การใช้โปรแกรม I3S โดยใช้หลักการจับคู่ภาพที่เหมือนกัน ผลการศึกษา
พบว่าวิธีการประเมินด้วยสายตา ถูกต้อง 75.50% และการใช้โปรแกรม I3S ถูกต้อง 82.34% นอกจากการ
ใช้โปรแกรม I3S จะมีความถูกต้องมากกว่าแล้วยังสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าวิธีการประเมินด้วยสายตา
แต่ถึงอย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการศึกษาทั้ง 2 วิธีการนี้จะถูกต้องได้ 100% ต้องใช้ดุลยพินิจของนักวิจัย
ร่วมในการวิเคราะห์ความถูกต้องอีกครั้ง
ค้าส้าคัญ : เต่าตนุ, การระบุตัวตน I3S
Abstract
Advancements in digital photography have facilitated the use of photo-ID to
track individual animals, making this technique of great value for conservation biology.
This study seeks to validate the potential of using photo-identification (photo-ID) in
juvenile green turtles. Twenty individual green turtles each approximately 1-year old,
were photographed at both left and right facial areas. We used two methods for
comparison to analyze photo-ID of green turtles. The first method we used compared
the characteristic and arrangement pattern of the sea turtle’s facial scales manually. The
second method used I3S for matching the photographs. The results revealed that the
first method - manual matching of the 20 turtles encountered, had a 75.50% success
rate, and the second method was successful for 82.34% of tested photographs. The I3S is
more accurate and can be processed faster than manual visual identification. However,
in order for the final results from either method to be 100% accurate, will ultimately rely
on the discretion of an experienced researcher to analyze the accuracy again manually.
Keywords : Green turtle Photo-Identification I3S
*Corresponding author. E-mail : thongchaix@hotmail.com
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การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพคาร์บอนของประชากรแพลงก์ตอนสัตว์
ในบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Changes in carbon biomass of zooplankton population in the
coastal zones of Prachuab Khiri Khan Province
วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ1 และ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2,*
Warin Nimsantijaroen1 and Charumas Meksumpun2,*

1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การส้ารวจการกระจายและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของมวลชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์ใน
รูปของคาร์บอนในบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตพื้นที่ต้าบลเขาแดง กุยเหนือ ทับสะแก และ
บางสะพาน ในช่วงก่อนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) และหลังฤดูมรสุม (เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) ด้าเนินการโดยลากแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยถุงลากขนาดตา 150 m น้ามาจ้าแนก
ชนิด หาความหนาแน่น และคัดแยกตัวอย่างแต่ละกลุ่มไปท้าแห้งและวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน โดยใช้
เครื่อง CHN Corder ผลการศึกษาพบปริมาณคาร์บอนของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุดที่ 73 µg C/L โดยพบ
ในช่วง 18-21 % ของน้้าหนักแห้งรวม ส้าหรับกลุ่มเคยและระยะซูเอียของปู พบมวลชีวภาพคาร์บอนในช่วง
6-9 % และ 6-19% ของน้้าหนักแห้งรวม ตามล้าดับ ผลการศึกษายังพบว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของแพลงก์
ตอนสัตว์เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าในช่วงหลังฤดูมรสุม โดยในทุกพื้นที่กลุ่มคาลานอยด์โคพีพอดมีความ
หนาแน่นสูงสุด และพืน้ ที่ทับสะแกมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุด ผลการศึกษาในภาพรวม
พบว่าพื้นที่นี้มีมวลชีวภาพคาร์บอนของแพลงก์ตอนสัตว์ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่
ในเขตทะเลในอ่าวไทย นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารของทรัพยากรสัตว์น้าในระบบนิเวศ
ได้เป็นอย่างดี
ค้าส้าคัญ : แพลงก์ตอนสัตว์, มวลชีวภาพคาร์บอน, การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล, อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
Abstract
This study investigated distribution and temporal changes of carbon biomass of
zooplankton in Khao Daeng, Kui Nuea, Thap Sakae, and Bang Saphan, in the Western Gulf
of Thailand. The samplings were conducted during pre-monsoon (September-2016) and
post-monsoon (February-2017) periods by oblique hauling with 150 m mesh size
zooplankton net. The samples were then sorting, counting for density determination, and
freeze drying for further carbon content analysis by using CHN Corder. The results indicated
the highest zooplankton carbon content of 73 µg C/L. Carbon biomass ranges in 8-21 % of
total zooplankton dry weight. The groups of Mysis and crab zoea had carbon biomass of 69 % and 6-19 % of total zooplankton dry weight, respectively. The results also showed
that average zooplankton densities had increased ca 3 times during post-monsoon periods.
Calanoid copepods were the most dominant group in all sampling periods and the Thap
Sakae area had the highest zooplankton density. The overall results have revealed
comparatively moderate to high abundance when compared to other areas in the Gulf of
Thailand. These areas were, thus, implied potentials as suitable food for fishery resources
in the coastal ecosystem.
Keywords : Zooplankton, Carbon Biomass, Temporal Changes, the Western Gulf of
Thailand
*Corresponding author. E-mail : ffiscmc@ku.ac.th
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ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างชนิดปลาหมูสีจากบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
Genetic relationships among emperor fish species (Perciformes: Lethrinidae)
from the petroleum facilities in the Gulf of Thailand
วันศุกร์ เสนานาญ1,*, สุชา มั่นคงสมบูรณ์2, อุกกฤต สตภูมินทร์3, นรินทรรัตน์ คงจันทรตรี1
และ สุวรรณา ภาณุตระกูล1
Wansuk Senanan1,*, Sucha Munkongsomboon2, Ukkrit Satapoomin3,
Narinratana Kongjandtre1 and Suwanna Panutrakul1
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
3
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดย่อ
โครงการตรวจเฝูาระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2560 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้พบชนิดพัน ธุ์ปลาหมูสีในสกุล Lethrinus
(Family Lethrinidae) ทั้งสิ้น 7 ชนิด รวมถึง Lethrinus sp.1 และ Lethrinus sp.2 จากบริเวณแท่น
ประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย 15 แห่ง ดังนั้นเพื่อตรวจความแตกต่างระหว่างชนิดพันธุ์ปลาหมูสีที่
พบ การศึ ก ษานี้ จึ ง วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของล้ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ บ างส่ ว นของยี น mitochondrial
cytochrome oxidase subunit I (COI) และ cytochrome b ข้อมูลจากทั้งสองยีนบ่งชี้ว่า Lethrinus
sp.1 และ Lethrinus sp.2 แตกต่างจากปลาหมูสีอีก 5 ชนิด (ระยะห่างทางพันธุกรรม = 0.6-8.1 %) โดย
Lethrinus sp.1 จะคล้ายกับ L. lentjan และ L. ornatus มากกว่าชนิดพันธุ์อื่นๆ นอกจากนี้ ผลการ
สืบค้นฐานข้อมูล GenBbank พบว่าล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ของ Lethrinus sp.1 มีระดับความ
คล้ายกับสายนิวคลีโอไทด์ของ L. crocineus ที่ 99% แต่ข้อมูลยีน cytochrome b กลับไม่ได้สนับสนุนผล
ดังกล่าว ในขณะที่ ยีน cytochrome b ของ Lethrinus sp.2 บ่งชี้ระดับความคล้ายกับ L. reticulatus
(99%) ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการยืนยันรูปร่างสัณฐานโดยละเอียดต่อไป
ค้าส้าคัญ : ปลาหมูสี, Lethrinidae, ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ, การจ้าแนกชนิด, แท่นประกอบกิจการปิโตรเลียม
ในทะเล
Abstract
The 2011-2017 environmental monitoring program for the petroleum facilities in
the Gulf of Thailand, commissioned by the Department of Mineral Fuels reported a total
number of seven species of emperor fish in the genus Lethrinus (Family Lethrinidae) from 15
petroleum production facilities in the Gulf of Thailand. These species included two
unidentified species, Lethrinus sp.1 and Lethrinus sp.2. To detect species differentiation, this
study analyzed variation of partial sequences of mitochondrial Cytochrome oxidase subunit
I (COI) and cytochrome b among Lethrinus spp. found in the petroleum facilities. Genetic
data indicated genetic differences between Lethrinus sp. 1 and Lethrinus sp. 2 and the
remaining five species (genetic distance = 0.6-8.1%). Lethrinus sp. 1 is closely related to L.
lenjan and L. ornatus compared to the remaining species. The GenBank blast results
suggested inconsistent outcomes of the two genes. The COI nucleotide sequences
suggested Lethrinus sp. 1 being almost identical to that of L. crocineus (99% identity), but
the sequence of Cytochrome b did not support this match. Based on COI similarity,
Lethrinus sp. 2 is highly similar to L. reticulatus (99% identity). The results called for a
comprehensive investigation of morphological characteristics.
Keywords : Emperor fish, Lethrinidae, Mitochondrial DNA, Species identification, Offshore
petroleum production facilities
*Corresponding author. E-mail : wansuk@buu.ac.th
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แพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับธาตุอาหารบริเวณจังหวัดจันทบุรี
Phytoplankton related with nutrient at Chanthaburi
จิดาภา กล้ากสิกิจ, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล*
Jidapa Klakasikit, Benjamas Paibulkichakul and Chalee Paibulkichakul*
หน่วยวิจยั ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดย่อ
ศึกษาแพลงก์ตอนพืชที่บ่งชี้คุณภาพน้้าที่มีธาตุอาหารสูง โดยการเก็บตัวอย่างทั้งน้้าจืดและน้้าทะเล
จ้านวน 16 สถานี ด้วยถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 21 ไมครอน บริเวณอ้าเภอนายายอาม ท่าใหม่ เมือง
แหลมสิงห์ และขลุง จังหวัดจั นทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบ
แพลงก์ตอนพืช 98 สกุล มาจาก 3 ดิวิชั่น ได้แก่ Cyanophyta, Chlorophyta และ Chromophyta
เท่ากับ 15, 34 และ 49 สกุล ตามล้าดับ ความหนาแน่น ของแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น Phormidium
ambiguum, Phormidium mucicola และ Chaetoceros compressus เท่ากับ 359, 337 และ 183 ยู
นิตต่อลิตร P. mucicola, Micractinium pusillum และ Pyrocystis elegans มีค่าสหสัมพันธ์กับ
ammonia, orthophosphate และ BOD อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ P. mucicola
และ Microcystis sp. มีค่าสหสัมพันธ์กับ orthophosphate อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ค้าส้าคัญ : แพลงก์ตอนพืช, ตัวชี้วัดคุณภาพน้้า, ธาตุอาหารสูง
Abstract
This study was conducted of phytoplankton that correlated with high nutrient
water quality. Sixteen freshwater and saline water samples were collected with 21micron phytoplankton net at Na Yai Am, Thamai, Meuang, Laem Sing, and Khlung in
Chanthaburi Province during January to December 2018. The results found that 98
species from 3 division of phytoplankton were found including 15 species of Cyanophyta,
34 species of Chlorophyta, and 49 species of Chromophyta. The densities of the
dominant species including Phormidium ambiguum, Phormidium mucicola and
Chaetoceros compressus were 359, 337 and 183 unit/l. Ammonia, orthophosphate, and
BOD had significantly correlated with amount of P. mucicola, Micractinium pusillum, and
Pyrocystis elegans at 99% confidence level. P. mucicola and Microcystis sp. had
correlated with orthophosphate at 95% confidence level.
Keywords : Phytoplankton, Water quality indicator, High nutrient water
*Corresponding author. E-mail : pchalee@buu.ac.th
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ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเลแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี
Diversity of macrofauna on coastal tourist area at Chanthaburi Province
ชลิตา ล่าสมบูรณ์, ชลี ไพบูลย์กจิ กุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล1,*
Chalita Lasomboon, Chalee Paibulkichakul and Benjamas Paibulkichakul1,*
หน่วยวิจยั ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดย่อ
สั ต ว์ ห น้ า ดิ น เป็ น ตั ว บ่ งชี้ ถึ งสภาพสิ่ งแวดล้ อ มบริ เ วณพื้ น ท้ อ งทะเล ดั งนั้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายหาดท่องเที่ยว ตั้งแต่คุ้งวิมาน
ถึงปากน้้ าแขมหนู จังหวัดจันทบุรี ซึ่งท้าการศึกษาทั้ งหมด 6 สถานี ในฤดูห นาว ร้ อน และฝน ผล
การศึกษาพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 6 ไฟลัม 48 วงศ์ ได้แก่ Phylum Annelida (50.77 %) Phylum
Mollusca (35.26 %) Phylum Arthropoda (9.77 %) Phylum Echinodermata (2.70 %) Phylum
Chordata (0.80 %) และ Phylum Sipuncula (0.70 %) ความหนาแน่นเฉลี่ย ของสัตว์หน้าดินขนาด
ใหญ่ทั้งหมด (mean±SD) เท่ากับ 241±11.91 ตัว/ตารางเมตร วงศ์ที่พบได้มากได้แก่ ไส้เดือนทะเลวงศ์
Paraonidae (21.31±6.82 ตัว/ตารางเมตร) รองลงมาคือ Capitellidae (19.77±4.01 ตัว/ตารางเมตร)
และ Nereidae (19.32±1.40 ตัว/ตารางเมตร) ตามล้าดับ โดยพบว่ามีความหนาแน่นสูงสุดในช่วงฤดูฝน
ฤดูหนาว และฤดูร้อน ตามล้าดับ ส่วนวงศ์ที่พบได้เกือบทุกครั้งของการส้ารวจ ได้แก่ หอยฝาเดียว วงศ์
Turritellidae วงศ์ของ สัตว์หน้าดินในสถานีที่ 2 แตกต่างจากสถานีที่ 6 ในขณะที่ในสถานีที่ 1 3 4 และ
5มีความคล้ายคลึงกัน
ค้าส้าคัญ : สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่, ความหนาแน่น, แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล, หาดคุ้งวิมาน, ปากน้้าแขมหนู,
จังหวัดจันทบุรี
Abstract
The marine benthos is an indicator of the bottom marine environment. The
purpose of this study was to examine the diversity of macrofauna from Khung Wiman
coastal zone to Kham Hnu Estuary, Chanthaburi Province. The samples were collected
from six stations in winter, summer and rainy season. The result indicated that
macrofauna were found on six phyla, 48 Family including Phylum Annelida (50.77 %)
Phylum Mollusca (35.26 %), Phylum Arthropoda (9.77 %) Phylum Echinodermata (2.70 %)
Phylum Chordata (0.80 %) and Phylum Sipuncula (0.70 %). The average density of
macrofauna (mean ± SD) was 241±11.91 ind./m2. The high density of macrofauna was
found in Family Paraonidae (21.31±6.82 ind./m2) followed by Capitellidae (19.77±4.01
ind./m2) and Nereidae (19.32±1.40 ind./m2), respectively. The highest density of
macrofauna occurred in the rainy season followed by winter and summer, respectively.
The family almost occurred in this study was Family Turritellidae in gastropod. Station 2
had a different family of benthos from station 6 while station 1, 3, 4 and 5 had
resembled family.
Keywords : Macrofauna, Density, Coastal Tourist area, Khung Wiman coastal area, Kham
Hnu River Mouth, Chanthaburi Province
*Corresponding author. E-mail : benjamas@buu.ac.th
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สถานภาพและความหลากหลายของปลาทะเลไทย
และข้อสังเกตของการจัดจ้าแนกใหม่ของกลุ่ม Percomorphs ใน Nelson (2016)
Status and diversity of Thai marine fishes, with notes on
new classification on percomorphs by nelson (2016)
ชวลิต วิทยานนท์*
Chavalit Vidthayanon*
นักวิชาการอิสระ กรรมการวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

บทคัดย่อ
น่านน้้าไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิค ประกอบด้วย 3 ภูมินิเวศ คือ อ่าวไทย ชายฝั่งอันดา
มันและ ช่องแคบมะละกา มีระบบนิเวศตั้งแต่เอสทูรี่ หาดทราย แนวหินและปะการัง หิ้งไหล่ทวีป ทะเล
เปิด และทะเลลึก ปัจจุบันพบปลาทะเลอย่างน้อย 2128 ชนิดจาก 216 วงศ์ เป็นปลาปากกลม 1 ชนิด
ปลากระดูกอ่อน 163 ชนิด และปลากระดูกแข็ง 1964 ชนิด ในทั้งหมดนี้ มีชนิดที่ถูกคุกคามตาม
สถานะภาพของ IUCN Red List 62 ชนิด (ส่วนมากเป็นปลากระดูกอ่อน) ใกล้ถูกคุกคาม 45 ชนิดและ
ข้อมูลไม่เพียงพอ 50 ชนิด ส่วนมากของปลาทะเลไทยประกอบด้วยกลุ่ม Percomorpha พบมากกว่า
1500 ชนิด และเป็นอันดับ Perciformes แต่จากการทบทวนแก้ไขโดย Nelson (2016) ใน Fishes of
the world ล่าสุดได้มีการจัดอันดับนี้ใหม่ โดยแยกเป็นหลายอันดับจากกลุ่มวงศ์ที่มีลักษณะร่วมกัน และ
ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลมาช่วยในการจัดจ้าแนก ที่น่าสนใจเช่น วงศ์ปลาจวดถูกไปรวมกับอันดับปลาขี้ตัง
เป็ด order Acanthuriformes ปลาอมไข่ วงศ์ Apogonidae ถูกรวมใน อันดับ Kurtiformes เดียวกับ
วงศ์ Kurtidae, นอกจากนี้ วงศ์ปลาทู ปลาอินทรี และวงศ์ใกล้เคียง ถูกจัดเป็นอันดับ Scombriformes,
วงศ์ปลาบู่และวงศ์ใกล้เคียง ถูกจัดเป็นอันดับ Gobiiformes, วงศ์ปลากระโทงแทงและวงศ์ใกล้เคียง ถูก
จัดเป็น Istiophoriformes, วงศ์ปลาสีกุนและวงศ์ใกล้เคียง ถูกจัดเป็นอันดับ Carangiformes เป็นต้น
ค้าส้าคัญ : ความหลากชนิด, ปลาทะเล, น่านน้้าไทย, การจัดจ้าแนก
Abstract
Thai Waters are in Indo-Pacific Realm, comprises with 3 Marine Ecoregions; Gulf
of Thailand, Andaman Coast and Malaccan Straight. These consist of several ecosystems
including estuaries, sandy shore, rocky and coral reefs, continental shelf, open sea and
deep sea. Recently, marine fish record in Thai waters at least 2128 species from 216
families, consist of 1 Agnatha, 163 Elasmobranches and 1964 bony fishes. Their
conservation status based on IUCN Red List assessment including 62 Threatened species
(mainly Elasmobranches), 45 Near Threatened (NT) and 50 Data Deficient (DD). Majority of
Thai marine fishes are in Percomorpha group, which was mainly in Order Perciformes, but
in recent revision by Nelson’s “Fishes of the World” (2016), this order was reclassified
and regrouped into many orders base on morphological and molecular methods, some
surprisingly i.e family Sciaenidae: croakers was included in order Acanthuriformes (family
Acanthuridae: Surgeonfishes) and cardinalfishes: Apogonidae in Kurtiformes with
nurseryfishes: Kurtidae, furthermore; Mackerel group was erected into order
Scombriformes, gobies into Gobiiformes, billfishes into Istiophoriformes, jacks and scads
into Carangiformes, etc.
Keywords : Species diversity, Marine fishes, Thai waters, Classification
*Corresponding author. E-mail : chavaliv@hotmail.com
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การแพร่กระจายและความหนาแน่นของทากเปลือย Jorunna funebris
บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
Distribution and density of nudibranch Jorunna funebris
at Nomsao Island, Chanthaburi Province
ชูชัย เรืองจรูญ*, บัญชา นิลเกิด และ สราวุธ ศิริวงศ์
Choochai Ruangjaroon*, Bancha Nilkerd and Sarawut Siriwong
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดย่อ
ศึกษาการแพร่กระจาย ขนาดและความหนาแน่นของทากเปลือย Jorunna funebris บริเวณ
แนวปะการังด้านทิศตะวันออกของเกาะนมสาว จ.จันทบุรี โดยท้าการส้ารวจรวม 4 ครั้ง ในเดือนกันยายน
และพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เดือนมกราคมและมีนาคม พ.ศ. 2561 ก้าหนดพื้นที่ศึกษาจ้านวน 6 สถานี
โดยวิธีการ Belt Transect ขนาด 10 x 5 เมตร พบความหนาแน่นเฉลี่ย ของทากเปลือยสูงสุดในเดือน
พฤศจิกายน จ้านวน 8±2.4 ตัว/100 ตารางเมตร และต่้าสุดในเดือนมีนาคม จ้านวน 2.4±0.7 ตัว/100
ตารางเมตร พบทากเปลือยในระยะวัยอ่อนที่มีขนาดต่้ากว่า 2 เซนติเมตร สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน (ร้อย
ละ 74) และพบทากเปลือยในระยะเจริญพันธุ์ที่มีขนาดตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ขึ้นไป สูงสุดในเดือนมกราคม
(ร้อยละ 72) ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมอาจจะเป็ นช่วงเวลาสืบพันธุ์และวางไข่ของทาก
เปลื อ ยส่ ว นใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ความหนาแน่ น ของทากเปลื อ ยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณฟองน้้ า สี น้ า เงิ น
Neopetrosia sp. “blue” (r = 0.40) ดังนั้นความหนาแน่นของฟองน้้าสีน้าเงินอาจจะเป็นปัจจัยส้าคัญ
ต่อการแพร่กระจายของทากเปลือย J. funebris ในพืน้ ที่ศึกษา
ค้าส้าคัญ : ทากเปลือย, Jorunna funebris, ความหนาแน่น, เกาะนมสาว
Abstract
Study on distribution, size and density of Jorunna funebris in coral reef at
Nomsao Island, Chanthaburi Province. The surveys were conducted 4 times in
September and November 2017, January and March 2018 using 5 of 10 x 5 m. Belt
Transect method in 6 stations. The highest average density of J. funebris was 8 ± 2.4
ind./100 m² (Mean ± SE) in November and the lowest was 2.4 ± 0.7 ind./100 m² in
March. The highest density of juvenile (<2 cm.) was found in November (74%) and the
highest density of adult (>2 cm.) was found in January (72%). Therefore, November to
March was the reproduction period of J. funebris in Nomsao Island. Density of J. funebris
was correlated with density of blue spong (Neopetrosia sp. “blue”) (r = 0.40). The factors
possibly affected to the distribution of J. funebris was availability of blue sponge.
Keywords : Nudibranch, Jorunna funebris, Density, Nomsao Island
*Corresponding author. E-mail : choochai_rr@hotmail.com
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การแพร่กระจายของหอยเฉลียบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Distribution of Saddle tree oyster, Isognomon ephippium
at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province
นฐชา ช่างเพ็ชรผล, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล*
Nathacha Changphetphol, Benjamas Paibulkichakul and Chalee Paibulkichakul*
หน่วยวิจยั ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดย่อ
หอยเฉลียบ Isognomon ephippium เป็นหอยสองฝาประเภทกรองกินโดยจะกรองกิน
อินทรีย์วัตถุในมวลน้้า เป็นอาหาร หอยเฉลี ยบจะพบรวมตัวกันหนาแน่นในบริเวณร่องน้้า ในขณะที่บาง
ร่องน้้าไม่พบหอยชนิดนี้อาศัยอยู่ การศึกษานี้ จึงมุ่งเน้นไปที่ การแพร่กระจายของหอยเฉลียบ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ต่อการแพร่กระจาย ของหอยเฉลียบ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี ท้าการส้ารวจในช่วงเดือน เมษายน – ธันวาคม 2560 ผลการศึกษาพบว่าหอยเฉลียบมีการ
แพร่กระจายตามแนวร่องน้้า โดยมีความหนาแน่นสูงบริเวณร่องน้้าทาง ทิศตะวันออกของ อ่าวคุ้งกระเบน
ปริมาณอินทรีย์ค าร์บอนบริ เวณพื้ นที่ที่ พบหอยเฉลียบมาก ปานกลาง และไม่พ บเท่า กับ 0.59±0.02,
0.40±0.04 และ 0.07±0.02% ตามล้าดับปริมาณหอยเฉลียบมีความสัมพันธ์ใน ทิศทางบวกกับปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอน อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)
ค้าส้าคัญ : หอยเฉลียบ, อินทรีย์คาร์บอน, อ่าวคุ้งกระเบน
Abstract
Saddle tree oyster, Isognomon ephippium is the filters feeder bivalves that filter
organic matter in the water for food. The oyster had been highly settlement in the water
channel. However, some water channel was not found the oyster. This study focused on
the distribution of Isognomon ephippium and relationship between organic carbon and
distribution of the saddle tree oyster at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province during
April - December 2018. The result demonstrated that the saddle tree oyster had found
at the water channel and the high-density of the oyster settlement area located at the
eastern water channel of Kung Krabaen Bay. Organic carbon contents at the area of the
high, medium-density and not found the saddle tree oyster settlement were 0.59±0.02,
0.40±0.04 and 0.07±0.02%, respectively. Amount of the saddle tree oyster had the
significant positive correlation with organic carbon contents (p<0.05).
Keywords : Saddle tree oyster, Organic carbon, Kung Krabaen Bay
*Corresponding author. E-mail : pchalee@buu.ac.th

72
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

73
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

74
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

MF001R

การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
The development of dugong conservation by the community of
Libong Island, Kantang District, Trang Province
ศุภพร เปรมปรีด1ิ์ , ทิพย์อุสา แสงสว่าง2,*, สุเทพ ขันชัย2 และ สุวิทย์ สารสิทธิ2์
Supaporn Prempree1, Tipusa Sangsawang2,*, Suthep Kanchai2 and Suwit Sarasit2
1

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง, 2ทีมผู้พิทักษ์ดุหยงเกาะลิบง จ.ตรัง

บทคัดย่อ
จากการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลที่เหมาะสม โดยทีมผู้พิทักษ์
ดุหยงซึ่งเป็นชาวบ้านและเยาวชนบนเกาะลิบงได้รวมตัวกันท้าการศึกษาหาข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมทั้ง
ระดับเดียวกันและระดับเหนือชุมชน เป็นการท้างานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานราชการกับทีม
เสมือนเป็นมิติใหม่ในการด้าเนินงานอนุรักษ์ การสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนผ่านการเล่าเรื่องราวจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู้จากหลากหลายประสบการณ์เรียนรู้ สั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต
เพื่อปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับพะยูนให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ส้านึกและตระหนักในการรักพะยูน สร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในพื้นที่และเป็นศูนย์รวมในการจัดการอย่างไรให้พะยูนปลอดภัย ด้วยการจัดท้ากฎกติกาชุมชน
ปฏิทินชีวิตพะยูนโดยคนในชุมชนเอง รวมถึงสิทธิของคนในชุมชนในการช่วยกันปกปูอง คุ้มครองสัตว์สงวนนี้
และเห็นความส้าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดการช่วยเหลือ ชี้แจง สื่อสาร ส่งต่อข้อมูลเป็นเบาะแส มีส่วนร่วม
ในการดูแล ปกปูองพะยูน หญ้าทะเลและระบบนิเวศทางทะเลอย่างจริงจังและเข้มแข็งต่อไป
ค้าส้าคัญ : พะยูน, แหล่งหญ้าทะเล, เกาะลิบง, ทีมผู้พิทักษ์ดุหยง
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
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การจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน :
ความเป็นมาสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต
Community based mangrove forest management by 4 Andaman coastal
communities participation: Background, current situation and
challenges in the future
จตุรงค์ คงแก้ว1,*, เยาวนิจ กิตติธรกุล1 และ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์2
Chaturong Kongkeaw1,*, Jawanit Kittitornkool1 and Kongkiat Kittiwatanawong2
1

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

2

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มุ่งศึก ษาความเป็นมา สถานการณ์ปัจจุบั นและประเด็นความท้าทาย
อนาคตของจัดการปุาชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง 4 แห่งในจังหวัดภูเก็ต
พังงาและตรัง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2523 -2560 โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจ้านวน 94 คน พบว่า
แรงกดดันที่ท้าให้ชุมชนเข้ามาร่วมจัดการปุาชายเลนเกิดจากการที่รัฐให้สัมปทานเผาถ่าน สัมปทานท้า
เหมืองแร่ และการบุกรุกเพื่อครอบครองท้านากุ้ง การจัดการปุาชายเลนโดย 4 ชุมชนประสบความส้าเร็จ
เป็นอย่างสูง สามารถทวงคืน ปูองกัน ฟื้นฟูและบริหารจัดการปุาชายเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการ
ยอมรับทั้งในระดับชุมชนด้วยกันเอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงหรือ
ภัยคุกคามต่อปุาชายเลนซึ่งประกอบด้วย นโยบายการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุาชายเลนของหน่วยงานรัฐการ
บุกรุกและการครอบครองปุาชายเลนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าและดิน และ
การขาดการควบคุมการใช้ประโยชน์ด้านการประมงในปุาชายเลน
ค้าส้าคัญ : การจัดการปุาชายเลนโดยชุมชน, การจัดการปุาชายเลน, ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน
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.
Keywords : Community based mangrove forest management, Mangrove forest
management, Andaman coastal community
*Corresponding author. E-mail : chaturong.kk@gmail.com
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สถานภาพแนวปะการังและการจัดการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
Coral reef and management in Mu Ko Surin National Park, Phungnga Province
ปรารพ แปลงงาน1,*, ทรงธรรม สุขสว่าง2, สุรชาญ สารบัญ1, นก มาลัยแดง1, ศรัณยุ สัจจารักษ์1, โชคชัย ช่วยระเทพ3,
สุนทร จันทิปะ1 และ ประสิทธิ์ มีทรัพย์1
1,*
Prarop Plangngan , Songtam Suksawang2, Surachan Saraban1, Nok Malaidang1, Saranyu Satjarak1,
Chokchai Chouyrathap3, Suntorn Junthipa1 and Prasit Meesup1
1

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2
สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช
3
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บทคัดย่อ
ศึกษาสถานภาพแนวปะการังบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ก้าหนดสถานีศึกษาจ้านวน 10 สถานี
ศึกษาโดยใช้วิธี Photo Belt Transect ผลการศึกษาพบว่าแนวปะการังมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีเปอร์เซ็นต์ปกคลุมพื้นที่ปะการังมีชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 26.49 สถานีที่มีการฟื้นตัวของ
ปะการั ง ดี ที่ สุ ด คื อ อ่ า วสุ เ ทพ รองลงมาได้ แ ก่ สถานี อ่ า วแม่ ย าย ส ถานี อ่ า วเต่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 42.19±20.40,
38.19±11.13 และ37.95±19.28 ตามล้าดับ แม้ปัจจัยที่ส่งผลให้ปะการังฟื้นตัวจะมีหลายปัจจัย ภายหลังการเกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวได้มีการก้าหนดมาตรการและแนวทางการจัดการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแนว
ปะการังจากกิจกรรมของมนุษย์ เป็นการช่วยส่งเสริมให้แนวปะการังเกิดการฟื้นตัว และช่วยเปิดพื้นที่ให้ตัวอ่อนปะการัง
มีพื้นที่ลงเกาะมากยิ่งขึ้น
ค้าส้าคัญ : แนวปะการัง, การจัดการ, อุทยานแห่งชาติ, หมู่เกาะสุรนิ ทร์
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
*Corresponding author. E-mail : praropforestry@gmail.com
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การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งต่อการเปลี่ยนแปลงหลังภัยพิบัติสึนามิ 2004 :
กรณีศึกษา ต้าบลเกาะกลาง อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
Adaptation of coastal community to changes after tsunami disaster 2004:
Case study of Kohkhlang Subdistrict, Koh Lanta District, Krabi Province
อดิเรก มากผล*, เยาวนิจ กิตติธรกุล และ พลชาติ โชติการ
Adirake Markphol*, Jawanit Kittitornkool and Ponlachart Chotikarn
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มุ่งศึกษาการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งต้าบลเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ หลังสึนามิในพ.ศ.
2547 ใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูลรวม15 คน ได้แก่ แกนน้าชุมชน 5
คน และชาวบ้านจ้านวน 10 คน จากการวิเคราะห์การขับเคลือ่ นชุมชนด้วยแนวคิดทุน 5 ด้าน (ทุนเงินตรา ทุนกายภาพ
ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติ) ภายใต้แนวคิดการด้ารงชีพอย่างยั่งยืน พบว่า สืบเนืองจากปัญหาที่ชุมชน
แห่งนี้แทบไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐ จึงมีการรวมตัวกันและมอบหมายให้แกนน้าไปขอความ
ช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน น้าทุ นเงินตราหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนมาจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอาชีพหลังสึนามิ
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ และฟื้นฟูทุนทางกายภาพที่ได้รับความเสียหาย การพัฒนาทุนมนุษย์ที่
ส้าคัญคือการสร้างเสริมความรู้ของแกนน้าชุมชน การขับเคลื่อนงานร่วมกับสมาชิกในชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือ
จากภายนอกชุมชนส่งผลให้ชุมชนมีทุนทางสังคมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น และน้าไปสู่การฟื้นฟูทุนธรรมชาติคือทรัพยากรชายฝั่ง
และประมงเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนในอนาคต
ค้าส้าคัญ : สึนามิ, ชุมชนชายฝั่ง, การปรับตัว, การลดผลกระทบจากอันตราย, การด้ารงชีพอย่างยั่งยืน
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 nongovernmental 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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การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทย
Valuation of economic value of Bryde’s whale watching in Thailand
พัชราภรณ์ เยาวสุต1,*, สุรศักดิ์ ทองสุกดี1, อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์2, สุระชัย ภาสดา3, ธีรวัตร เปรมปรี1,
ราชาวดี จันทรา1 และ สุหทัย ไพสานฑ์กุล4
Patcharaporn Yaowasooth1,*, Surasak Thongsukdee1, Orapan Srisawalak2, Surachai Passada3,
Theerawat Prempree1, Rachawadee Chantra1 and Suhatai Praisanku4
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 120/1 หมู่ 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
3
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 24/346 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
4
สานักเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บทคัดย่อ
ในประเทศไทยกิจกรรมการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า เริ่มเป็นที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้
เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนของการเดินทาง
(Travel Cost Method: TCM) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้จากท้าการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรูด้าจ้านวน
472 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2559- ธันวาคม 2560 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติด้วยแบบจ้าลองการถดถอย Poisson
regression for count model ตัวแปรที่ความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ p≤0.01
คือ ต้นทุนของการเดินทาง อายุ การศึกษา และรายได้ ผลที่ได้เป็นไปตามสมมติฐาน ผลจากการการวิเคราะห์สถิติ ได้
มูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภคในการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า เท่ากับ 9.26 ล้านบาท/ปี ซึ่งมูลค่าที่ประเมินได้นี้เป็นมูลค่าที่
เกิดจากการใช้ (Use Value) ทางด้านการท่องเที่ยว และเป็นเพียงมูลค่าส่วนหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจรวมของวาฬบรูด้า
(Total Economic Value) ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าที่เกิดจากการใช้ (Use Value) และมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (NonUse Value) ซึ่งจะน้าไปสู่การวางแผน และการบริหารจัดการในการอนุรักษ์วาฬบรูด้าต่อไป
ค้าส้าคัญ : มูลค่าจากการใช้ทางตรง, การวิเคราะห์ต้นทุนของการเดินทาง, การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า
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
*Corresponding author. E-mail : yaovasuta.dmcr@gmail.com
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การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PSR
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย
Application of PSR framework in analyzing marine and coastal resources situation in Thailand
สุหทัย ไพรสานฑ์กุล1,*, ดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร1, อมราวดี วิจิตร1, ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง2 และสุวลักษณ์ สาธุมานัสพันธุ์3
Suhatai Praisankul1,*, Disaorn Aitthiariyasunthon1, Ummarawadee wijit1,
Sakanan Plathong2 and Suvaluck satumanatpan3
1

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.10120
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บทคัดย่อ
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพ.ศ. 2558 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดท้ารายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ภายใต้กรอบแนวคิด
ภาวะกดดัน- สถานการณ์-การตอบสนอง (Pressure-State- Response-Framework : PSR –Framework) ซึ่ง
กรอบแนวคิด PSR เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมองความเชื่อมโยงของภาวะคุกคาม สาเหตุของ
ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็น
รูปธรรมที่จะช่วยให้มีการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดย
กระบวนการได้มาของข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์ ได้แก่ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร บทความหนังสือ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดที่มีอ ยู่มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการรายงานแบบเดิมของที่ผ่านมาของกรมทช. พบว่า
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับภาวะกดดัน (Pressures) และสามารถน้าไปจัดท้าแนวทาง มาตราการ ตลอดจนกลไก
อื่นๆที่จ้าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งน้าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการบริหารจัดการที่ผ่านมา
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ค้าส้าคัญ : กรอบแนวคิด PSR, รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
Abstract
Since the Promotion of Marine and Coastal Resources Management Act has been in effect
in 2015, DMCR has prepared the the provincial state of marine and coastal resources under the
PSR–Framework (Pressure-State-Response-Framework). The PSR is a conceptual framework that can
serve as the basis for coastal practitioners to identify cause and effect relationships between
human activities and coastal resources degradation which will ultimately lead to concrete solutions
and practices to ensure the sustainability of marine and coastal resources. The secondary data is
collected from the marine and coastal resources related articles and journals. It is then triangulated
with information obtained from meetings in relevant sectors. Based on the comparison with existing
reports from DMCR, the results show that the PSR framework can address the problems that directly
aligned with pressures. The framework can also be used as guiding measurements, including
appropriate mechanism that leads concrete practices. This aims to resolve the weakness of previous
management framework and also to increase the performance of the management.
Keywords : PSR framework, Provincial state of marine and coastal resources
*Corresponding author. E-mail : zuchan2@gmail.com
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การใช้งานระบบพยากรณ์มหาสมุทรส้าหรับประเทศไทย
ผลการตรวจวัดและความถูกต้องผลการจ้าลองในทะเลอันดามัน
Implementation of ocean forecasting system for Thailand: Observation and validation
in Andaman Sea
สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์1, ณัฐธิดา จันทศิริ2, เฉลิมรัฐ แสงมณี1,*, Fangli Qiao3, Changsui Xia3 and Wang Guansuo3
Somkiat Khokiattiwong1, Nuttida Chanthasiri2, Chalermrat Sangmanee1,*, Fangli Qiao3,
Changsui Xia3 and Wang Guansuo3
1

Phuket Marine Biological Center, Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
2
Thailand-China Joint Laboratory for Climate and Marine Ecosystem, Phuket, Thailand
3
First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, China

บทคัดย่อ
ระบบพยากรณ์มหาสมุทรส้าหรับประเทศไทยเริ่มท้างานตั้งแต่ปี 2558 โดยมีแบบจ้าลอง MASNUM ท้า
หน้าที่ เป็นแบบจ้าลองหลักในการประมวลผลและให้ค่าคาดการณ์สภาวะทางสมทุรศาสตร์ล่วงหน้า นอกจากนี้ผลการ
ค้านวณถูก รวบรวมและเก็บไว้ในฐานข้อมูลทุกวัน ในรายงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาน้าเสนอการประเมินศักยภาพระบบผ่าน
การเปรียบเทียบ ผลการค้านวณจากแบบจ้าลองกับข้อมูลตรวจวัดภาคสนามในทะเลอันดามัน ผลการประเมินแสดงว่า
แบบจ้าลองสามารถจ้าลองสภาพทางสมุทรศาสตร์ได้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าและอุณหภูมิน้าตามความลึก
อย่ า งไรก็ต ามการพั ฒ นาแบบจ้ า ลองเพื่ อ ความถู ก ต้อ งในการค้ า นวณกระแสน้้ าในทะเลอัน ดามั น ความแตกต่ า ง
กระแสน้้าเปรียบเทียบระหว่างแบบจ้าลองและข้อมูลตรวจวัดอาจเป็นผลมาจากกระแสน้้าขึ้นน้้าลงและความซับซ้อน
เชิงพลวัตของพื้นที่ ผลจากแบบจ้าลองได้รับการรวบรวมและเผยแพร่ผ่านเว็ บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ http://www.dmcr.go.th/pmbc/.
ค้าส้าคัญ : ระบบพยากรณ์สมุทรศาสตร์, MASNUM, แบบจ้าลองเชิงคณิตศาสตร์, ทะเลอันดามัน
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
*Corresponding author. E-mail : plernida@gmail.com
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ประเภทและปริมาณของขยะทะเล
บริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
Type and amount of marine debris at Mu Ko Chang National Park
and Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National Park
กิตติพศ ฮวบนรินทร์, สุวรรณ พิทักษ์สินธร*, วีระ ขุนไชยรักษ์ และ ประยูร พงศ์พันธ์
Kidtipod Houbnarin, Suwan Pitaksintorn*, Veera Khunchairak and Prayoon PhongPhan
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 4 จังหวัดตราด

บทคัดย่อ
ศึกษาประเภท และปริมาณของขยะทะเลบริเวณชายหาดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560 พบขยะในจุด
ส้ารวจในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เฉลี่ย 317.36±189.51 ชิ้น/1000 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าที่พบในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งมีจ้านวน 282.89±413.03 ชิ้น/1000 ตารางเมตร ปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณขยะบนชายหาด คือกิจกรรมมนุษย์ ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดเกือบทุกแห่งบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ได้เก็บขยะและรักษาท้าความสะอาดชายหาดบริเวณหน้าสถานที่ประกอบการทุกวัน อีกทั้ง
มีการรวมตัวของประชาชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการท้าการเก็บขยะบริเวณชายหาดทุกวันพุธ ในขณะที่ชายหาด
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมักไม่มีผู้ประกอบการอยู่บริเวณใกล้พื้นที่หาด ท้าให้มีขยะตกค้างสะสม ขยะที่พบ
มากที่สุดของทั้งสองอุทยานแห่งชาติคือ ขยะทั่วไป พบจ้านวนทั้งสิ้น 3,937 ชิ้น รองลงมาคือ ขยะรีไซเคิล พบจ้านวน
ทั้งหมด 2,020 ชิ้น
ค้าส้าคัญ : ขยะทะเล, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง, อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
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 2016September 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/1000 m2). 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
*Corresponding author. E-mail : suwanpita@hotmail.com
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การเปลี่ยนแปลงเชิงปริภูมิของเมืองชายฝั่งทะเลอันดามัน
Spatial change of Andaman Coastal Cities
อลิษา สหวัชรินทร์1 และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล2,*
Alisa Sahavacharin1 and Penjai Sompongchaiyakul2,*
1

นักศึกษาปริญญาเอก สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
อาจารย์ประจา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
เมืองชายฝั่งเป็นระบบนิเวศที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ใกล้ทะเลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานและสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ แต่ความเป็นเมืองมีผลท้าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการบริการของระบบนิเวศชายฝั่งลดลง
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ท้า ความ
เข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์การขยายตัวของเมืองชายฝั่ง จากการศึกษารูปแบบกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของความ
เป็นเมือง โดยการแปลความภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 3, 5 และ 7 ปี ค.ศ. 1980, 1990, 2000, 2010 และ 2017 น้ามา
เปรียบเทียบ โดยวิเคราะห์ด้วยดัชนีชี้วัดภูมิทัศน์ (landscape metrics) พื้นที่ปกคลุมด้วยสิ่งก่อสร้างหรือผืนเมือง (urban patch)
ด้วยโปรแกรม ArcGIS ผลการศึกษาพบช่วงปี 1980-1990 และ 1990-2000 พื้นที่เมืองชายฝั่งอันดามัน มีอัตราการขยายตัว
ของเมืองสูงขึ้นในอัตรา 36.4%, 34.6% รูปแบบเมืองแบบกระจุกตัวเป็นกลุ่มและเติบโตออกชานเมือง (edge-expansion) จาก
เขตศูนย์กลางเมืองเดิม แต่หลังปี 2000 อัตราการขยายตัวของเมืองช่วงปี 2000-2010 และ 2010-2017 สูงขึ้นในอัตรา
53.7% และ 125.0% ตามล้าดับ และเริ่มมีการพัฒนาขึ้นใหม่นอกเขตเมืองเดิม (outlying) โดยเฉพาะช่วงปี 2010-2017 ที่
จ้านวนของผืนเมืองเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 เท่าตัว สัมพันธ์กับขนาดเฉลี่ยของผืนเมืองที่เล็กลงและกระจายตัว โดยการขยายตัว
ต่อเนื่องในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวใกล้ชายฝั่ง การแตกกระจายของผืนเมือง และการขยายตัวแบบไม่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อ
การแตกกระจายของผืนระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นการลดคุณภาพของทั้งเมืองและการบริการของระบบนิเวศชายฝั่ง
ค้าส้าคัญ : เมืองชายฝั่ง, โครงสร้างภูมิทัศน์, ความเป็นเมือง, การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การวิเคราะห์เชิงปริภูมิ-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 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
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การจ้าลองระดับน้้าและกระแสน้้าในอ่าวไทยโดยใช้แบบจ้าลองน้้าขึ้นน้้าลงและคลื่น
Water level and current simulation in the Gulf of Thailand using
tide – wave coupled model
คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์* และ สุริยณ
ั ห์ สาระมูล
*
Kachapond Chettanawanit and Suriyan Saramul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
ศึกษาการขึ้นลงของระดับน้้าและกระแสน้้าในอ่าวไทย ด้วยแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ Delft3D-FLOW
ร่วมกับแบบจ้าลองคลื่น Delft3D-WAVE แบบจ้าลองทั้งสองใช้กริดขนาดเท่ากันคือ 3.61 กิโลเมตร องค์ประกอบน้้าขึ้น
น้้าลง 13 องค์ประกอบ ได้แก่ M2 S2 N2 K2 K1 O1 P1 Q1 MF MM M4 และ MS4 ถูกน้ามาใช้เป็นแรงขับที่
ขอบเขตเปิดของแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ ส่วนแบบจ้าลองคลื่นมีลมและความกดอากาศจากแบบจ้าลอง CFSR เป็น
แรงขับที่ผิว และใช้ความสูงคลื่น คาบคลื่น และทิศทางคลื่นจากแบบจ้าลอง Wave Watch III เป็นแรงขับที่ขอบเขต
เปิด Root Mean Square Error (RMSE) และ Vectorial Difference (d) ถูกน้ามาใช้ประเมินความสามารถของ
แบบจ้าลองในการจ้าลองระดับน้้าในพื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่าระดับน้้าที่ได้จากแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์และ
จากการตรวจวัดให้ค่า RMSE และ d ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อรวมแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์เข้ากับแบบจ้าลอง
คลื่นท้าให้ทราบว่าอิทธิพลของคลื่นและลมมีผลต่อระดับน้้าและกระแสน้้าสุทธิมากกว่าอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลงประมาณ
ร้อยละ 60 ในขณะที่อิทธิพลของคลื่นมีมากกว่าลมประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้ยังพบว่าคลื่นและลมมีผลต่อรูปแบบ
การไหลเวียนสุทธิของกระแสน้้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับขนาดของน้้าขึ้นน้้าลงและกระแสน้้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
หากน้าไปศึกษาต่อในเรื่องการหนุนของระดับในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ค้าส้าคัญ : 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 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
*Corresponding author. E-mail : Kachapond.Ch@chula.student.ac.th
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ไมโครพลาสติกบนชายหาด บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
และอุทยานแห่งชาติเขาล้าปี-หาดท้ายเหมือง
Microplastics debri on the beach of Mu Koh Similan National Park and
Khao Lampi-Had Thai Mueang National Park, Phung Nga Province
ปรารพ แปลงงาน1, ทรงธรรม สุขสว่าง2, สุรชาญ สารบัญ1, นก มาลัยแดง1,*, ประภาศรี วุฒิ1, ศรัณยุ สัจจารักษ์1,
สุภาพร คงพิทักษ์1, จริยา ขาวสม1, กรรณิกา สังข์ทอง1, วิภาณี โต๊ะด้า1 และ ธันทิวา ชูแก้ว3
Prarop Plangngan 1, Songtam Suksawang2, Surachan Saraban1, Nok Malaidang1,*, Prapasri Wutti1,
Saranyu Satjarak1, Supaphorn Kongpetak1, Jariya Khawsom1, Kunnika Sungtong1,
Vipanee Todam1 and Thanthiwa Chookaeo3
1

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2
สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช
3
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
ส้ารวจขยะประเภทไมโครพลาสติกบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติเขาล้าปี -หาด
ท้ายเหมือง ในเดือนธันวาคม 2560 สุ่มส้ารวจบนชายหาดโดยใช้กรอบตัวอย่างขนาด 50x50 เซนติเมตร และเก็บ
ตะกอนตามระดับความลึกด้วย corer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จ้านวนแห่งละ 12 สถานี ที่อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิ มิ ลั น เฉลี่ ย 1,405±906.50 ชิ้ น /ตร.ม. ตะกอนที่ ชั้ น ความลึ ก ช่ ว ง 5-10 เซนติ เ มตร พบการสะสมของ
ไมโครพลาสติก มากที่ สุด (74 ชิ้น ) ส่ ว นอุ ท ยานแห่ งชาติ เขาล้า ปี -หาดท้า ยเหมื อง พบไมโครพลาสติ กเฉลี่ ย
90.33±54.84 ชิ้น/ตร.ม. ตะกอนที่ชั้นความลึกช่วง 15-20 เซนติเมตร พบการสะสมของไมโครพลาสติกมากที่สุด (26
ชิ้น) ไมโครพลาสติกประเภทโฟมเป็นชนิดเด่นในทั้งสองพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 95.21 และ 65.21 ของไมโครพลาสติกที่
พบตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ : ไมโครพลาสติก, ขยะทะเล, อุทยานแห่งชาติ, 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
*Corresponding author. E-mail : praropforestry@gmail.com
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การจ้าแนกแหล่งก้าเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ในตะกอนดิน
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
Source apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in sediment of
the coastal area of the Upper Gulf of Thailand
อนุช เหนือคลอง1, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล2,3 และ ดนัย ทิพย์มณี1,*
Anuch nuaklong1, Penjai Somgpongchaiyakul2 and Danai Tipmanee1,*
1

สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
ท้าการตรวจสอบสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในตะกอนดิน จากบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนฝั่งตะวั นออกครอบคลุ มจั งหวั ดชลบุรี ฉะเชิ งเทรา และสมุท รปราการ โดยเรือ เกษตรศาสตร์ -1 ในเดือ น
กรกฎาคม 2559 จ้านวน 39 สถานี เพื่อหาแหล่งก้าเนิดหลักและการกระจายตัวเชิงพื้นทีของสาร PAHs ในดินตะกอน
ท้าการสกัดตะกอนดินด้วยวิธี soxhlet และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร PAHs ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS) พบว่าค่าความเข้มข้นรวมของสาร PAHs (15PAHs) อยู่ในช่วง 29.2 ถึง 961
นาโนกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 99.8±157 นาโนกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง ความเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่สถานี
34 (อยู่ระหว่างชายฝั่งศรีราชากับเกาะสีชัง) และค่าความเข้มข้นต่้าสุดอยู่ที่สถานี 16 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วน
An/An+Phe, Fluo/(Fluo+Pry), B[a]A/(B[a]A+Chry), Ind/(Ind+B[g,h,i] ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าตัวอย่างตะกอนดินใน
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่มีแหล่งก้าเนิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (pyrogenic sources)
ค้าส้าคัญ : โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, ตะกอนดิน, แหล่งก้าเนิด, อ่าวไทยตอนบน
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
*Corresponding author. E-mail : anuch.nuaklong@gmail.com
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บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ในแท่งดินตะกอน
จากชายฝั่งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา
Sedimentary records of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) in sediment core
from Khaolak coastal area Phang Nga province
พัชรินทร์ ฉิมดิษฐ์1,*, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล2,3 และ ดนัย ทิพย์มณี1
Patcharin Chimdit1,*, Penjai Sompongchaiyakul2,3 and Danai Tipmanee1
1

สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
ศึ ก ษาการกระจายตั ว เชิ ง เวลา ระดั บ การสะสม และแหล่ ง ก้ า เนิ ด ของสารโพลี ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในแท่งดินตะกอน บริเวณชายฝั่งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา โดยใช้ Gravity Corer เก็บ
ตัวอย่างแท่งดินตะกอน ยาว 44 เซนติเมตร ในเดือนมีนาคม 2553 ตัดแยกชั้นดินตะกอนความหนา 2 เซนติเมตร
ตลอดทั้งแท่งดินตะกอน ได้เป็น 22 ตัวอย่าง วิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร PAHs โดยการสกัดตะกอนดินด้วยวิธีซอก
เลต (soxhlet) และวัดความเข้มข้นของสาร PAHs 15 ชนิด ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์
(GC-MS) พบว่าความเข้มข้นรวมของสาร PAHs 15 ชนิด (PAHs15) อยู่ในช่วง 17.4 - 48.4 นาโนกรัมต่อกรัมน้้าหนัก
แห้ง ความเข้มข้นเฉลี่ยเท่ากับ 29.5±7.21 นาโนกรัมต่อกรัมน้้าหนักแห้ง ความเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่ชั้นความลึก 4-6
เซนติเมตร จากการวิเคราะห์อัตราส่วนองค์ประกอบระหว่างชนิดของ PAHs พบว่า PAHs ที่สะสมตลอดแท่งดินตะกอน
ส่วนใหญ่มีแหล่งก้าเนิดมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ค้าส้าคัญ : โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, แท่งดินตะกอน, อัตราส่วนวิเคราะห์ระบุแหล่งก้าเนิด
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
*Corresponding author. E-mail : mookchimdit@gmail.com
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การศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้้าบริเวณปากแม่น้าในอ่าวไทยตอนบน
Type and quantity of floating marine debris from river mouths in
the Upper Gulf of Thailand
ธีรวัตร เปรมปรี1,*, ธเนตร วรรณรังษี1, นฤมล กรคณิตนันท์1 และ เผ่าเทพ เชิดสุขใจ2
Theerawat Prempree1, Thanet Wannarungsri1, Narumol Kornkanitnan1 and Phaithep Cherdsukjai2
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 120/1 หมู่ 6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 51 หมู่ 8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

บทคัดย่อ
ศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้้าบริเวณปากแม่น้า 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน เก็บตัวอย่างรวม 4 ครั้ง ใน
เดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2560 พบปริมาณขยะที่ไหลออกสู่ทะเล รวมทั้งสิ้น 173,246,050
ชิ้น (2,172 ตัน/ปี) และมีปริมาณขยะไหลเข้าสู่แม่น้ารวม 45,811,729 ชิ้น (407 ตัน/ปี) โดยปากแม่น้าเจ้าพระยา มี
ปริมาณขยะลอยน้้า ไหลออกสู่ ทะเลต่อ ปีสูงที่สุด 137,452,011 ชิ้น (1,425 ตัน/ปี) รองลงมาคือ ปากแม่น้าท่าจี น
13,504,287 ชิ้น (361 ตัน/ปี) ปากแม่น้าแม่กลอง 12,603,264 ชิ้น (173 ตัน/ปี) ปากแม่น้าบางปะกง 6,630,835 ชิ้น
(166 ตัน/ปี) และปากแม่น้าบางตะบูน 3,055,653 ชิ้น (48 ตัน/ปี) เมื่อจ้าแนกขยะตามชนิดวัสดุตามวิธีของ APEC
Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC) พบว่า ปริมาณขยะจากวัสดุพลาสติกบาง
ไหลลงทะเลสูงที่สุด ร้อยละ 57.04 รองลงมาคือ วัสดุพลาสติกแข็ง วัสดุพอลิเมอร์ วัสดุผ้าและเส้นใย และวัสดุโฟม
จากการจ้าแนกขยะตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะตามวิธีของ International Coastal Cleanup (ICC) พบปริมาณขยะ
จากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อนสูงที่สุด (ร้อยละ 90) รองลงมาคือ กิจกรรมการประมงและเดินเรือ และขยะจาก
กิจกรรมการแพทย์และอนามัย
ค้าส้าคัญ : ขยะลอยน้้า, ปากแม่น้า, อ่าวไทยตอนบน, 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 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
*Corresponding author. E-mail : b4602056@hotmail.com
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ขยะที่ตกค้างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง
Marine litter found in coral reefs in Krabi, Phangnga, and Ranong
ลลิตา ปัจฉิม1,* ศวิตา สุนทร2 นพรัตน์ อินฉ้วน1 และ นลินี ทองแถม1
Lalita Putchim1,*, Sawita Sunthorn2 Nopparut Inchuan1 and Nalinee Thongthaem1
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตู้ปณ. 51 ม.8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
2
นักวิจยั อิสระ

บทคัดย่อ
ส้ารวจขยะที่ตกค้างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือน
มกราคม 2561 โดยวิธี belt transect จ้านวน 24 สถานีๆ ละ 1,500 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่ส้ารวจทั้งสิ้น
36,000 ตารางเมตร ท้าการบันทึกชนิดและขนาดของขยะ รวมถึงขนาดพื้นที่และรูปทรงของปะการังที่ได้รับความ
เสียหายจากขยะแต่ละชิ้น จากการส้ารวจพบขยะทั้งสิ้น 342 ชิ้น คิดเป็นพื้นที่ 1,878.6 ตารางเมตร โดยจังหวัดที่พบ
ขยะในแนวปะการั งมากที่ สุ ด ในแง่ ข องจ้ า นวนชิ้ น ได้ แ ก่ พั งงา กระบี่ และระนอง ตามล้ า ดั บ เมื่ อ แบ่ งตามคู่ มื อ
International Coastal Cleanup (ICC) แล้วสามารถแยกขยะที่พบได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะที่พบจากกิจกรรม
การประมงและการเดินเรือ กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมเกี่ยวกับการทิ้งขยะ ขยะส่วนใหญ่ที่
พบในจังหวัดพังงาและระนองเป็นขยะจากกิจกรรมทางการประมง (82% และ 78% ตามล้าดับ) ในขณะที่แนวปะการัง
จังหวัดกระบี่พบขยะประเภทกิจกรรมชายฝัง่ และการพักผ่อนมากที่สุด (46%) โดยรวมแล้วขยะที่ตกค้างและสร้างความ
เสียหายให้กับปะการังคิดเป็น 9% ของความถี่ที่พบขยะทั้งหมด ส่วนขยะที่สร้างความเสียหายให้แก่ปะการังมากที่สุด
คือขยะประเภทอวน ปะการังที่ได้รับความเสียหายจากขยะมากที่สุดคือปะการังที่มีลักษณะเป็นก้อน ในขณะที่ปะการัง
แผ่นได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
ค้าส้าคัญ : 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
*Corresponding author. E-mail : lalitaputchim@gmail.com
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การใช้แบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
ตะกอนลุ่มน้้าปากบารา จังหวัดสตูล
Application of ocean numerical model for environmental impact assessment by
suspended sediment of Pakbara River Mouth, Satun Province
ณัฐธิดา จันทศิร1,*
ิ , สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์2, วรินธา วศินะเมฆินทร์3, คมสัน ทองแถม3 และ ศิรสิ ุข เพ็ชรช้านาญ3
Nutthida Juntasiri1,*, Somkiat KhoKairtiwong2, Warintha Wasinamekin3,
Komsun Thongthaem3 and Sirisung Pedchamnay3
1

ศูนย์ปฏิบัติการวิจยั ร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

2

บทคัดย่อ
ลุ่มน้้าปากบาราอยู่ชายฝั่งตอนใต้ของทะเลอันดามันลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด มีทรั พยากรทางทะเลค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ จากความต้องการที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือน้้าลึกท้าให้เกิดวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อต้องการ
ใช้แบบจ้าลองเชิงตัวเลขประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบผลการจ้าลองร่วมกับการตรวจวัดกระแสน้้า
พบว่าสอดคล้องกับผลการตรวจวัดที่ แสดงถึงอิทธิพลของน้้าขึ้น -น้้าลง ลักษณะความลึกท้องน้้า และค่าสัมประสิทธิ์
ความหยาบของพื้นท้องทะเล หลังจากนั้นจึงจ้าลองทิศทางการพัดพาตะกอนทั้งจากแหล่งก่อสร้าง และแหล่งทิ้งตะกอน
ผลการศึกษาพบว่า ตะกอนจากแหล่งก่อสร้างส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลต่างกันตามทิศทางลมมรสุม กล่าวคือช่วง
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตะกอนส่วนใหญ่กระจายไปยังชายฝั่งทางทิศเหนือแหล่งก่อสร้าง ส่วนช่วงลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ตะกอนจะถูกพัดพาไปทางทิศใต้ผ่านทิศตะวันออกของเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ส่วนตะกอนจาก
แหล่งทิ้งตะกอนซึ่งอยู่ห่างจากกองหินขาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีโอกาสที่จะกระจายไปยังชายฝั่งได้โดยใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือน
ค้าส้าคัญ : กระแสน้้า, การพัดพาตะกอน, แบบจ้าลองเชิงตัวเลข, ลุ่มน้้าปากบารา
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 insitu 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 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
*Corresponding author. E-mail : plern_tye@hotmail.com, varinthavasi@gmail.com
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การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนตามห่วงโซ่อาหาร
ในระบบนิเวศทางทะเลอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
Biomagnification of petroleum hydrocarbon in the food web of marine ecosystems
at Ao Prao, Koh Samet, Rayong Province
ธนวันต์ ผาด้า1, ถนอมศักดิ์ บุญภักดี1,2*, อภิญญา นวคุณ3 และ พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา4
Thanawan Phadam1, Thanomsak Boonphakdee1,2*, Apinya Navakhun4 and Pongrat Dumrongrojwattana3
1

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ท้าการบ่งชี้และการถ่ายทอดของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศทางทะเลบริเวณ
อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ามันดิบรั่วไหลเมื่อปีพ.ศ.2556 ผลการศึกษา
พบว่าปริมาณไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน (δ13C) และไนโตรเจน (δ15N) ในสิ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง -26.6 ถึง
-10.24‰ และ 1.93 ถึง 9.22‰ ตามล้าดับ ซึ่งสามารถแบ่งล้าดับการกินในห่วงโซ่อาหารได้เป็นผู้ผลิต (แพลงก์ตอน
พืช) ผู้บริโภคล้าดับที่1 คือ หอยครก (Chama sp.) และผู้ล่า คือ หอยสังข์หนาม (Chicoreus brunneus) นอกจากนี้
พบว่ารูปแบบของโครมาโตแกรมของทาร์บอล หอยครก และหอยสังข์หนามมีความคล้ายคลึงกับน้้ามันดิบที่รั่วไหลใน
บริเวณอ่าวพร้าว แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดสารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศทะเลของอ่าวพร้าวและเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ท้าการศึกษาเรื่องนี้
ค้าส้าคัญ : เหตุการณ์น้ามันดิบรั่วไหล, ทาร์บอล, ไอโซโทปเสถียร, ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน, ห่วงโซ่อาหาร, อ่าวพร้าว
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
*Corresponding author. E-mail : nuiosk@yahoo.com
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การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง
The study of sediment and current of the coastal area of Rayong Province
ชนกพร ค้าพระ, ปกรณ์ หล้าสวัสดิ์, จิตราภรณ์ ฟักโสภา* และ สุชาย วรชนะนันท์
Chanokporn Khamphra, Pakorn Lamsawat, Jitraporn Phaksopa* and Suchai Worachananant
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึก ษานี้ มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อติ ดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบทางกายภาพในบริ เวณพื้ นที่ใ กล้ นิค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยส้ารวจข้อมูลดินตะกอน (ขนาดอนุภาคดินตะกอน และปริมาณน้้าในดินตะกอน) ใน 3 พื้นที่
ได้แก่ พลา หนองแฟบ เก้ายอด และกระแสน้้า (ทิศทางและความเร็วของกระแสน้้าที่ความลึก 2 และ 10 เมตร จากผิวน้้า)
ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ หาดพลา หาดแม่ร้าพึง จ้านวน 3 ครั้ง ได้แก่เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 (ฤดูหนาว) เมษายน พ.ศ.2560
(กลางฤดูร้อน) และกรกฎาคม พ.ศ.2560 (ฤดูฝน) พบว่าองค์ประกอบของชนิดตะกอนใกล้เคียงกันแต่สัดส่วนแตกต่างกันไป
ตามฤดูกาลระหว่างพื้นที่พลาและหนองแฟบ (ฝั่งตะวันตก) และพื้นที่เก้ายอด (ฝั่งตะวันออก) โดยองค์ประกอบหลักของดิน
ตะกอนบริเวณนี้ ได้แก่ ทรายหยาบมาก (>1000 µm) และทรายขนาดปานกลาง (250-500 µm) ส่วนปริมาณน้้าใน
ตะกอนดินนั้นมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันในทุกช่วงที่ท้าการส้ารวจ (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 15-25) ส้าหรับความเร็วกระแสน้้าพบว่า
ความเร็วและทิศทางของกระแสน้้าในบริเวณนี้ขึ้นอยู่กับน้้าขึ้นน้้าลงและลมเป็นหลัก มีลักษณะน้้าขึ้นน้้าลงแบบน้้าผสม
กระแสน้้าสุทธิที่ระดับความลึก 2 เมตรจากผิวน้้าส่วนใหญ่จะไหลไปในทิศทางค่อนไปทางทิศใต้ ด้วยความเร็วมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.18-0.32 (หาดพลา) และ 0.25-0.69 (หาดแม่ร้าพึง ) เมตรต่อวินาที โดยบริเวณหาดพลาความเร็วกระแสน้้าน้อย
กว่าเพราะเกาะแสมสาร (ทิศตะวันตก) เป็นตัวช่วยก้าบังลมในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ด้วยต้าแหน่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดที่มีการถมทะเลยื่นออกมาในทะเลและแนวกันคลื่นตลอดชายฝั่งทั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของ
กระแสน้้า การพัดพาตะกอน และอัตราการตกตะกอนอีกด้วย จึงท้าให้ความสัมพันธ์ของดินตะกอนและกระแสน้้าขึ้นอยู่กับ
ฤดูมรสุม และลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ศึกษาเป็นหลัก
ค้าส้าคัญ : ดินตะกอน, กระแสน้้า, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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 July2017). 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 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
*Corresponding author. E-mail : jitraporn.p@ku.th
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การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่มีผลต่อคุณภาพน้้า
ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
A study of impacts of cubic concrete module artificial reefs
deployment on water qualities at Koh Lan, Chonburi Province
รุจิรา สุขแสงจันทร์1,*, สุชาย วรชนะนันท์1, ภาสิณี วรชนะนันท์2 และ จิตราภรณ์ ฟักโสภา1
Roochira Sukhsangchan1,*, Suchai Worachananant1, Pasinee Worachananant2 and Jitraporn Phaksopa1
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

บทคัดย่อ
การศึกษาคุณภาพน้้าในช่วงก่อน และหลังวางปะการังเทียม ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เก็บตัวอย่ างในช่วง
ก่อนการจัดวางปะการังเทียม (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558) และหลังการจัดวางปะการังเทียม (เดือนกันยายน พ.ศ.2559
และเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560) จ้านวน 7 สถานี พบว่า คุณภาพน้้าทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าความเป็น
กรด-ด่างในการศึกษา 2 ปีหลังการวางปะการังเทียม มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ จากการศึกษา
ปริมาณธาตุอาหาร (แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และฟอสเฟต) และความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนัก (เหล็ก
ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส) พบว่า ปริมาณธาตุอาหาร และความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนัก ไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างสถานีศึกษาที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่พบความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาการจัดวางปะการัง
เทียมที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งจากการศึกษาท้าให้คาดการณ์ได้ว่าปะการังเทียมไม่ได้เป็นตัวการที่ท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหาร และความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนัก
ค้าส้าคัญ : คุณภาพน้้า, ธาตุอาหาร, โลหะหนัก, 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
*Corresponding author. E-mail : roochira682@gmail.com
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การศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน โดยใช้เทคนิคการรังวัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสอย่างต่อเนื่องบริเวณเกาะภูเก็ต
Land motion studies using continuous GPS technique at Phuket Island
อัสรูล บิน มุสตาฟา1, วิม เจ เอฟ ซิม่อน2, สมมาตร์ เนียมนิล2 และ ศิริพร ประดิษฐ3,*
Asrul bin Mustafar1, Wim J.F. Simons2, Sommart Niemnil2 and Siriporn Pradit3,*
1

คณะวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดลฟ์ เดลฟ์ เนเธอร์แลนด์
2
กองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ
3
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสในลักษณะต่อเนื่อง สถานีภูเก็ต (PMBC GNSS station) ได้ถูกติดตั้งในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม GIPSY เพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดินทางราบและ
ทางดิ่ง ผลการวิเคราะห์เบื้องต้ นแสดงว่า ความถูกต้องสัมบูรณ์ของค่าต้าแหน่งทางราบ อยู่ที่ 1-2 มิลลิเมตร และค่า
ต้าแหน่งทางดิ่ง อยู่ที่ 5-8 มิลิลเมตร ตามระบบอ้างอิงโลก IGb08 (ITFR2008) และ IGS14 (ITRF2014)
ค้าส้าคัญ : การเคลื่อนตัวของแผ่นดิน, Continuous GPS
Abstract
Continuous GPS data record of the new PMBC GNSS station was installed during July 2017
in Phuket, Thailand. The data has been successfully analyzed using the scientific high-precision
GIPSY GPS software package to study motion of land in horizontal and vertical. The results show
that the absolute accuracies are in the order of 1-2 mm for the horizontal and 5-8 mm for the
vertical position in the global reference frames IGb08 (ITRF2008) and IGS14 (ITRF2014).
Keywords : Land Motion, Continuous GPS
*Corresponding author. E-mail : sniemnil@gmail.com
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อัลกอริทึมท้องถิ่นเพื่อการวิเคราะห์คลอโรฟิลล์-เอ ที่ผิวทะเลโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม MODIS
บริเวณอ่าวไทยตอนบน
Local algorithm for the estimation of sea surface chlorophyll-a based on
MODIS imageries in the upper Gulf of Thailand
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บทคัดย่อ
เนื่องจากการประมาณค่าคลอโรฟิลล์ -เอ ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Aua/Terra-MODIS Level 2 ใน
บริเวณอ่าวไทยตอนบนที่ได้จากอัลกอริทึมสากลมีค่าที่สูงกว่าค่าที่เป็นจริง การศึกษานี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์
และปรับปรุงอัลกอริทึมสากลให้สามารถน้าไปใช้กับพื้นที่นี้ได้ ประสิทธิภาพในการประมาณค่าคลอโรฟิลล์ -เอ ด้วย
อัลกอริทึมที่ดัดแปลงมาจากสากล ได้แก่ OC3M, Aiken-C, rGBr และ Chula กับข้อมูลดาวเทียม MODIS ได้ถูก
ทดสอบกับข้อมูลคลอโรฟิลล์ -เอ ที่ได้จากการตรวจวัด พบว่าอัลกอริทึม OC3M ให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ
(R2) ดีที่สุด (0.41) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนก้าลังสอง (RMSE) น้อยที่สุด (4.12) เมื่อน้าผล
การประมาณค่าคลอโรฟิลล์-เอ จากอัลกอริทึมท้องถิ่นนี้ไปเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมสากลและอัลกอริทึมอื่น พบว่า
อัลกอริทึมสากลให้ผลลัพท์ที่มีค่าสูงกว่าค่าที่วัดจริงในเกือบทุกสถานีโดยเฉพาะสถานีใกล้ปากแม่น้าสายหลัก ขณะที่
อัลกอริทึมจากการศึกษานี้ให้ผลการค้านวณที่ใ กล้เคียงกับค่าจากการตรวจวัดมากกว่าอัลกอริทึมอื่น จึงสามารถ
น้าไปใช้เพื่อการประมาณค่าคลอโรฟิลล์-เอ ที่ผิวทะเลในอ่าวไทยให้มีความถูกต้องมากขึ้นได้
ค้าส้าคัญ : อัลกอริทึมคลอโรฟิลด์-เอ, MODIS, อ่าวไทยตอนบน
Abstract
Because chlorophyll-a data calculated by using the universal algorithm applied on
Aua/Terra-MODIS Level 2 imageries are overestimated, this study aims to analyze and develop a
local algorithm, from the universal algorithms, specific for chlorophyll-a estimation in the upper
Gulf of Thailand. Chlorophyll-a estimated by using algorithms modified from the universal
algorithms namely OC3M, Aiken-C, rGBr and Chula with the MODIS satellite data were examined by
comparing with measured chlorophyll-a. The results showed that modified OC3M algorithm gave
the highest value of the coefficient of determination (R2) (0.41) and the lowest value of root mean
square error (RMSE) (4.12). When the performance of the local algorithm was compared with those
of the universal and another algorithm, it was found that all algorithms provided estimated
chlorophyll-a results in the same trend. However, the results of the universal algorithms were
overestimated for nearly all stations, especially the stations near the main river mouths, while
those of the local algorithm developed from this study provided the best performance for
chlorophyll-a prediction. The developed algorithm can be applied for the better estimation of sea
surface chlorophyll-a for the upper Gulf of Thailand.
Keywords : Chlorophyll-a algorithm, Aua/Terra-MODIS level 2, Upper Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : prasarni@buu.ac.th
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องค์ประกอบทางธรณีเคมีและการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบนิเวศของโลหะบางชนิดในตะกอนดิน
ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
Sediment geochemical speciation and ecological risk assessment of some metals
in the inner Gulf of Thailand
สุจารี บุรีกุล*, สุปรานี วัฒนาพงษากุล และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
Sujaree Bureekul*, Supranee Wattanapongsakul and Penjai Sompongchaiyakul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงระบบนิเวศของโลหะบางชนิดและปรอทในตะกอน
ดินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ที่เก็บตัวอย่างในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2559 และ 16-19 ตุลาคม 2560
ตัวอย่างตะกอนดินที่ท้าให้แห้งแบบแช่แข็ง (lyophilization) มาบด และย่อยสกั ด เพื่อหาความเข้มข้นของปรอท
ทั้งหมด และปรอทในรูปที่สิ่งมีชีวิตน้าไปใช้ได้ (bioavailable) และสกัดย่อยด้วยวิธี AVS/SEM (Acid volatile
sulfide/ simultaneously extracted metals) เพื่อหาค่าโลหะบางชนิดได้แก่ Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, และ Zn และ
หาองค์ประกอบทางธรณีเคมีของตะกอนดิน (ขนาดอนุภาคตะกอน ปริมาณสารอินทรีย์ และเปอร์เซ็นต์คาร์บอเนต)
ค่าที่ได้น้าไปหาการกระจายตัวของระดับปรอทและโลหะบางชนิดในตะกอนดินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน และใช้
ประเมินความเสี่ยงเชิงระบบนิเวศ โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และประเมินความเสี่ยงด้วยค่า Geo-accumulation
Index พบว่าระดับการปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ค้าส้าคัญ : ปรอท, AVS/SEM, คุณภาพตะกอน
Abstract
This study aimed to assess ecological risk in the sediment of the inner Gulf of Thailand.
Sediment samples collected during July 5-8, 2016 and Oct 16-19 2017 were freeze dry, grinded
with agate mortar and analyzed for total mercury and bioavailable mercury. Metals; Cd, Cr, Cu, Pb,
Ni, and Zn were extracted with AVS/SEM (Acid volatile sulfide/ simultaneously extracted metals)
methods. Geochemical propertied of sediment i.e.grain size and per Cent of organic and carbonate
contents were measured. Results were compiled and analyzed for the distribution of mercury and
some metals levels in the sediment and characterized and assessed ecological risk associated with
standard values and Geo-accumulation Index. Results were in the acceptance level.
Keywords : Mercury, AVS/SEM, Sediment Quality
*Corresponding author. E-mail : bsujaree@gmail.com and sujaree.b@chula.ac.th

99
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

OA006R

ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอย
บริเวณปากแม่น้าสวี จังหวัดชุมพร ในฤดูน้ามากและฤดูแล้ง ในปี พ.ศ. 2557-2558
Fluxes of dissolved inorganic nutrients and total suspended solid
at the Sawee River Mouth, Chumphon Province during wet and dry Seasons in 2014-2015
ประเดิม อุทธยานมณี1, ศุภชัย ยืนยง2, เบญจวรรณ คชเสนี2 และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์2,*
Praderm Uttayarnmanee 1, Supachai Yuenyong2, Benjawan Khotchasanee2 and Anukul Buranapratheprat2,*
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บทคัดย่อ
คณะผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอยที่บริเวณปาก
แม่น้าสวี จังหวัดหวัดชุมพร ในช่วงฤดูน้ามาก (9-10 กันยายน 2557) และช่วงฤดูแล้ง (28-29 เมษายน 2558) โดยใช้
เครื่องมือ Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) ในการวัดฟลักซ์ของน้้า ผลการศึกษาพบว่าในช่วงฤดูน้ามาก
ฟลักซ์สุทธิทุกชนิด ได้แก่ ฟลักซ์สุทธิของน้้า, แอมโมเนีย, ไนไตรท์, ไนเตรท, ฟอสเฟต และตะกอนแขวนลอย มีทิศทาง
ไหลจากแม่น้าออกสู่ทะเลทั้งหมดในปริมาณเท่ากับ 1.53 x 106 m3/day, 296.66 kg N/day, 19.61 kg N/day,
659.26 kg N/day, 40.56 kg P/day และ 153.93 ton/day ตามล้าดับ โดยในช่วงฤดูแล้ง พบว่าฟลักซ์สุทธิของน้้า ,
แอมโมเนีย, ฟอสเฟต และตะกอนแขวนลอย มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสู่แม่น้าในปริมาณ 0.286 x 106 m3/day,
258.13 kg N/day, 4.44 kg P/day และ 21.78 ton/day ตามล้าดับ ส่วนฟลักซ์สุทธิของไนไตรท์และไนเตรทมี
ทิศทางไหลจากแม่น้าออกสู่ทะเล ในปริมาณ 1.55 kg N/day และ 31.48 kg N/day ตามล้าดับ ส้าหรับการ
เปรียบเทียบปริมาณฟลักซ์สุทธิกับแม่น้าอื่นๆ ในภาคใต้ เช่น แม่น้าตาปี พบว่าฟลักซ์สุทธิของแอมโมเนีย ไนไตรท์ และ
ไนเตรท ของแม่น้าสวีมีค่ามากกว่าแม่น้าตาปี ในช่วงฤดูน้ามาก แต่มีค่าน้อยกว่าในช่วงฤดูแล้ง
ค้าส้าคัญ : แม่น้าสวี, ฟลักซ์ของสารอนินทรีย์ละลายน้้า, ฟลักซ์ของแข็งแขวนลอย
Abstract
A study on fluxes of dissolved inorganic nutrients and total suspended solid at the Sawee
River Mouth, Chumphon Province during wet (9-10 September 2014) and dry seasons (28-29 April
2015) was conducted. The Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) was used to measure water
flux. The results showed that the net fluxes of water, dissolved inorganic ammonia, nitrite, nitrate,
phosphate and total suspended solid were directed seaward in wet seasons (1.53 x 106 m3/day,
296.66 kg N/day, 19.61 kg N/day, 659.26 kg N/day, 40.56 kg P/day and 153.93 ton/day, respectively).
In dry season, the net fluxes of water, dissolved inorganic ammonia, phosphate and total
suspended solid were directed riverward (0.286 x 106 m3/day, 258.13 kg N/day, 4.44 kg P/day and
21.78 ton/day, respectively), and the net fluxes of dissolved inorganic nitrite and nitrate were
directed seaward (1.55 kg N/day and 31.48 kg N/day, respectively). Comparing with other rivers in
the southern region of Thailand such as the Tapee River, the net fluxes of ammonia, nitrite and
nitrate at the Sawee River were higher and lower than those of the Tapee River in wet and dry
seasons, respectively.
Keywords : Sawee River, Fluxes of dissolved inorganic nutrients, Fluxes of total suspended solid
*Corresponding author. E-mail : anukul@buu.ac.th
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มาตรการกฎหมายไทยเพื่อควบคุมภาวะน้้าทะเลขาดออกซิเจนในอ่าวไทย
Thai legal measures to control hypoxia in Gulf of Thailand
ประภาพร แสงกาญจนวนิช1,* และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล2
Prapaporn Sangganjanavanich1,* and Penjai Sompongchaiyakul2
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บทคัดย่อ
ในเดือนกันยายน ค.ศ.2013 World Resources Institute พบว่า พื้นที่ 479 แห่งมีภาวะน้้าทะเลขาด
ออกซิเจน และ 228 แห่งเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชั่น จากพื้นที่ชายฝั่ง 762 แห่งทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยมีปรากฏการณ์
น้้าทะเลเปลี่ยนสีเป็นระยะทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ส่งผลต่อการท่องเที่ยว การประมง และสุขภาพ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็อาจท้าให้เกิดภาวะน้้าทะเลขาดออกซิเจนมากขึ้น จึงมีความจ้าเป็นต้องลดสารอาหารที่
ไหลลงสู่ทะเล จากการวิจัยเอกสารพบว่า ปัจจุบันกฎหมายไทยก้าหนดค่ามาตรฐานไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสเฟตฟอสฟอรัสในมาตรฐานคุณภาพน้้าทะเล และก้าหนดค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัสรวมใน
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง แต่สารอาหารส่วนใหญ่มาจากการภาคเกษตรกรรมซึ่งยังไม่ใช่แหล่งก้าเนิดมลพิษ
ตามกฎหมาย จึงควรต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เช่น การตั้งคณะท้างานหรือ
ออกกฎ ระเบียบควบคุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และมีการวิจัย ติดตามตรวจสอบภาวะน้้าทะเลขาดออกซิเจนที่เป็นหน้าที่
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ค้าส้าคัญ : ภาวะน้้าทะเลขาดออกซิเจน, อ่าวไทย, สารอาหาร, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, คุณภาพน้้าทะเล
Abstract
In September 2013, World Resources Institute identified 479 coastal areas from 762 as
impacted by hypoxia and 228 sites experience eutrophication. Currently, there are increasing algal
bloom both in the Gulf of Thailand and Andaman Sea which impact tourism, fisheries and public
health. Moreover, climate change may increase hypoxia in the near future. Therefore, it is
necessary to reduce nutrient loading entering marine environment. Presently, nitrate-nitrogen and
phosphate-phosphorus are parameters in Thai marine water quality standard, as well as TKN, total
nitrogen and total phosphorus in wastewater effluent standards. However, most nutrient loading
originated from agriculture which is nonpoint source. Thus, the integration between agricultural and
environmental government agencies is essential, including research and monitoring by Department
of Marine and Coastal Resources.
Keywords : Hypoxia, Gulf of Thailand, Nutrient, Environmental Law, Marine Water Quality
*Corresponding author. E-mail : prapaporn.sa@psu.ac.th
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มาตรการกฎหมายเพื่อจัดการกับทะเลเป็นกรดมากขึ้น
Legal measures to address ocean acidification
ประภาพร แสงกาญจนวนิช1,* และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล2
Prapaporn Sangganjanavanich1,* and Penjai Sompongchaiyakul2
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บทคัดย่อ
ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ค.ศ.1850 ค่าเฉลี่ยของ pH น้้าทะเลทั่วโลกลดลงไป 0.1 ท้าให้มีค่าเท่ากับ 8.1
ในปัจจุบัน หรือมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น 25% สาเหตุหลักมาจากน้้าทะเลดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร และการท่องเที่ยว กฎหมายระหว่างประเทศได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก้าหนดให้ลดการปล่อ ยก๊าซเรือนกระจก และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเลก้าหนดให้ก๊าซเรือนกระจกเป็นมลพิษ ซึ่งรัฐต้องบัญญัติกฎหมาย ระเบียบเพื่อปูองกัน ลดและควบคุม
แต่ไม่ได้กล่าวถึงภาวะทะเลเป็นกรดเป็นการเฉพาะ ในต่างประเทศได้เริ่มมีการวิจัยเพื่อจัดท้านโยบายเกี่ยวกับปัจจัย
ภายในประเทศที่ส่งผลต่อทะเลเป็นกรด คือ ปริมาณน้้าจืด มลพิษและการชะล้างพังทลายของดิน ขณะที่ประเทศไทย
ยังไม่มีการกล่าวถึงภาวะทะเลเป็นกรด ทั้งในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593
และกฎหมาย แต่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีหน้าที่วิจัยและติดตามตรวจสอบสภาพสมุทรศาสตร์ ได้มีการ
ติดตามภาวะทะเลเป็นกรดบ้างแล้ว ไทยจึงควรมีมาตรการในการควบคุมปัจจัยภายในประเทศ เพื่อลดภาวะทะเลเป็น
กรดในน่านน้้าไทย
ค้าส้าคัญ : ทะเลเป็นกรด, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, คุณภาพน้้าทะเล, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Abstract
Since 1850 (the Industrial Revolution) ocean pH has decreased 0.1 to 8.1, or 25% increase
in acidity because of carbon dioxide absorption. Ocean acidification affects marine organisms, food
webs and tourism. The issue has not been included explicitly in international treaty, as UNFCCC
address global carbon emissions. While under UNCLOS, States have duty to adopt laws and
regulations to prevent, reduce and control pollution-CO2 of the marine environment. Some coastal
countries have researched other factors that could reduce acidification such as freshwater inputs,
pollutants and soil erosion. Whereas, Thai Master Plan on Climate Change and laws do not
mention ocean acidification. However, Department of Marine and Coastal Resources which
responses for research and monitoring of oceanography, has done some monitoring and research.
Thus, Thailand should have measures controlling local pollution contributing ocean acidification.
Keywords : Ocean Acidification, Environmental Law, Marine Water Quality, Climate Change
*Corresponding author. E-mail : prapaporn.sa@psu.ac.th
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ระยะเวลาพ้านักของมวลน้้าในอ่าวไทยตอนใน ในแต่ละฤดูกาล
Residence time of water mass in the Inner Gulf of Thailand in each season
ดุษฎี หลีนวรัตน์ และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์*
Dudsadee Leenawarat and Anukul Buranapratheprat*
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ได้ท้าการศึกษาระยะเวลาพ้านักของมวลน้้าในอ่าวไทยตอนในโดยใช้แบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ 3 มิติ Princeton
Ocean Model (POM) ร่วมกับแบบจ้าลองการแพร่กระจายของสารอนุรักษ์ในทะเลโดยใช้ฟังก์ชั่น Remnant เพื่อค้านวณ
ระยะเวลาพ้านัก พื้นที่ศึกษาของแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยขอบเขตลองจิจูด 99.00ºE - 106.00ºE และ
ละติจูด 5.00ºN -13.59ºN ขนาดกริดของการค้านวณในแนวราบเท่ากับ 5 x 5 ลิปดา และแบ่งกริดการค้านวณในแนวดิ่งเท่ากับ
10 ชั้น ใช้ข้อมูลน้้าขึ้นน้้าลง ลม อุณหภูมิ ความเค็มและน้้าท่าเป็นข้อมูลน้าเข้าส้าหรับการค้านวณค่ากระแสน้้า ท้าการศึกษา
ระยะเวลาพ้านักของมวลน้้าจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารอนุรักษ์ที่ถูกปล่อยทั่วพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนในในช่วงเปลี่ยน
ฤดูครั้งที่ 1 (มีนาคม), ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กรกฎาคม), เปลี่ยนฤดูครั้งที่ 2 (ตุลาคม) และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(ธันวาคม) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงกลไกการแลกเปลี่ยนของมวลน้้าของอ่าวไทยตอนในกับอ่าวไทยตอนกลาง ระยะเวลา
พ้านักของมวลน้้าในอ่าวไทยในแต่ละฤดูกาลมีค่าเท่ากับ 177, 120, 134 และ 138 วัน ในเดือนมีนาคม, กรกฎาคม, ตุลาคม และ
ธันวาคม ตามล้าดับ จากการทดสอบปัจจัยน้าเข้าพบว่ากระแสน้้าขึ้นน้้าลงส่งผลท้าให้มวลน้้ามีระยะเวลาพ้านักที่ยาวนานขึ้นโดยมี
ลมเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพ้านักของมวลน้้าตามฤดูกาล ลมที่พัดขึ้นมาจากทิศใต้เข้าสู่บริเวณก้น
อ่าวในช่วงเปลี่ยนฤดูครั้งที่ 1 ท้าให้ฤดูดังกล่าวมีระยะเวลาพ้านักนานที่สุด น้้าท่าที่มากในเดือนตุลาคมส่งผลท้าให้เกิดกระแสน้้าที่
ขับเคลื่อนโดยความหนาแน่น (density driven current) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วของกระแสน้้าที่ผิวทะเลในทิศทางการ
ไหลออกจากปากแม่น้าท้าให้มีระยะเวลาพ้านักสัน้ ลง
ค้าส้าคัญ : ระยะเวลาพ้านัก, อ่าวไทยตอนใน, แบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์
Abstract
The residence time of water mass in the Inner Gulf of Thailand (IGoT) was studied using a 3dimensional hydrodynamic model named Princeton Ocean Model (POM) which was coupled with a
conservative dissolve material model. The Remnant function was used to estimate the residence time of the
water mass within IGoT area. The computational domain of the hydrodynamic model covers the whole Gulf
of Thailand between longitude 99.00ºE – 106.00ºE and latitude 5.00ºN -13.59ºN. Horizontal grid size was set
to be 5 x 5 minutes and the vertical domain was divided to 10 layers. Tide, wind, temperature, salinity and
discharge data were used as computational inputs in the hydrodynamic model. The passive tracer
experiments were conducted to track the dynamics of the dissolved material after releasing in the
computational domain in four seasons including the first inter-monsoon (March), the southwest monsoon
(July), the second inter-monsoon (October) and the northeast monsoon (December). The results revealed the
mechanisms of water exchanges between IGoT and the central Gulf of Thailand. The residence times of
water mass in IGoT were 177 days, 120 days, 134 days, 138 days in March, July, September and December,
respectively. The results from sensitivity analysis indicated that tidal current can extend the residence time to
be longer. Wind was the most significant factor to control the seasonal variations of the residence time. Wind
directed from the south to the head of the gulf made the residence time to be longest during the first intermonsoon. Large river discharge in October generated density-driven current, enhancing current speed from
the river mouth to the sea and decreasing the residence time of the water mass.
Keywords : Residence time, Inner Gulf of Thailand, Hydrodynamic model
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คุณภาพน้้าของแม่น้าบางปะกงในช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561
Water qualities of the Bangpakong River from April 2017 to March 2018
นภาพร นิ่มสุวรรณ, ศุภชัย ยืนยง และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์*
Napaporn Nimsuwan, Supachai Yuenyong and Anukul Buranapratheprat*
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ได้ท้าการศึกษาคุณภาพน้้าของแม่น้าบางปะกงแต่ละเดื อนในรอบปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2561 โดยก้าหนดจุดเก็บทั้งสิ้น 6 สถานี ได้แก่ สะพานเทพหัสดิน เทศบาลบางปะกง วัดสนามจันทร์ อ้าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา วัดปากน้้าโจ้โล้ และวัดบางกระเจ็ด คลอบคลุมตั้งแต่ปากแม่น้าจนถึงต้นแม่น้าบางปะกง พบว่า
คุณ ภาพน้้ าทุ ก พารามิ เ ตอร์ ที่ ศึก ษา ได้แ ก่ ความเค็ม อุ ณหภู มิ ออกซิ เจนละลายน้้ า ความเป็น กรดเบส ตะกอน
แขวนลอย และสารอาหาร อนินทรีย์ละลายน้้า ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต มีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล น้้าทะเลรุกเข้าไปจนถึงต้นแม่น้าในช่วงฤดูแล้งและกลายเป็นน้้าจืดตลอดล้าน้้าจากอิทธิพล
ของน้้าท่าในฤดูน้ามาก ตะกอนแขวนลอยมีอิทธิพลมาจากน้้าท่าและจากการฟุูงกระจายของตะกอนที่พื้นทะเลที่
บริเวณปากแม่น้า ไนไตรท์มีค่าสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคมบริเวณสะพานเทพหัสดิน ไนเตรทมีค่าสูงที่สุดในเดือน
เมษายนบริเวณอ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฟอสเฟตมีค่าสูงที่สุดในเดือนกรกฏาคมบริเวณวัดบางกระเจ็ด โดยพบค่าบีโอดี
มีค่าเกินมาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 (>2 mg/L) บริเวณสะพานเทพหัสดิน แอมโมเนียมีค่าสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน
บริเวณสะพานเทพหัสดิน และซิลิเกตมีค่าสูงที่สุดในเดือนมกราคมบริเวณวัดปากน้้าโจ้โล้
ค้าส้าคัญ : คุณภาพน้้า, ธาตุอาหาร, แม่น้าบางปะกง
Abstract
Water qualities in the Bangpakong River in each month for a year from April 2017 to March
2018 were investigated. Six sampling points, including Thephassadin Bridge, Bangpakong
Municipality, Sanamchan Temple, Muang Chachoengsao Municipality, Paknam Jolo Temple and
Bang Krajet Temple were assigned from the river mouth to the headwater. The results show
seasonal variations of all water parameters namely salinity, temperature, dissolved oxygen, pH,
suspended sediment, and dissolved inorganic nutrients including ammonia, nitrite, nitrate,
phosphate and silicate. Seawater intruded into the headwater during dry season, and water
throughout the river became fresh during wet season. The variations of suspended sediment were
influenced by sources from the river water and the resuspension of bottom sediment at the river
mouth. Highest nitrite concentration was found at the Thephassadin Bridge point in May. Highest
nitrate concentration was found at the Muang Chachoengsao Municipality point in April. Highest
phosphate concentration was found at the Bang Krajet Temple point in July. It was also found that
BOD concentration was higher than Thai water quality standard in category 3 (>2 mg/L) at the
Thephassadin Bridge point. Highest ammonia concentration was found at the Thephassadin Bridge
point in June, and that of silicate was found at the Paknam Jolo Temple point in January.
Keywords : Water quality, Nutrients, Bangpakong River
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กระแสน้้าชายฝั่งที่เกิดจากคลื่นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
Wave-induced coastal currents at Bangsaen Beach, Chonburi Province
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์1,*, ปาลิตา สุนทรารชุน1, เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล2 และ ตะวัน ผลารักษ์3
Anukul Buranapratheprat1,*, Palita Soonthara-rachoon1, Benjamas Chantapa Paibulkichakul2
and Tawan Palarak3
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2

บทคัดย่อ
คณะผู้วิจั ยได้ ท้าการศึกษากระแสน้้าชายฝั่งที่ เกิด จากคลื่ น ได้แก่ กระแสน้้า เลีย บชายฝั่ง ( Longshore
Current) และกระแสน้้าย้อนกลับ (Rip Current) บริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557
ถึงเดือนมีนาคม 2558 ผลการศึกษาพบว่า กระแสน้้าเลี ยบชายฝั่งบริเวณชายหาดบางแสนไหลไปทางทิศเหนือในช่วง
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไหลไปทางทิศใต้ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้้าเลียบชายฝั่งมีทิศไม่
แน่นอนในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมซึ่งเป็นช่วงที่กระแสน้้าย้อนกลับที่มีขนาดไม่แรงมากนักเกิดขึ้นได้ดี ผลที่ได้สามาร ถ
น้ามาใช้อธิบายเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายหาดบางแสนซึ่งพบว่ามีสาเหตุหลักมาจากการสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ตามแนวชายหาด ท้าให้การขนส่งมวลทรายตามชายหาดเสียสมดุล สัมพันธ์กับลักษณะกระแสน้้าเลียบชายฝั่งที่เกิด
จากคลื่นในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
ค้าส้าคัญ : กระแสน้้าเลียบชายฝั่ง, กระแสน้้าย้อนกลับ, การกัดเซาะชายฝั่ง, ชายหาดบางแสน
Abstract
Wave-induced coastal currents comprising longshore current and rip current at Bangsaen
Beach, Chonburi Province were investigated from April 2014 to March 2015. Results showed that
longshore current directed northward during the southwest monsoon and southward during the
northeast monsoon. Uncertain direction of longshore current was found during the inter-monsoon
period when weak rip current was well developed. This finding can be used to explain the cause of
coastal erosion at Bangsaen Beach which was related to manmade constructions along the beach. The
imbalance of longshore sand transport was related to longshore current development in each season.
Keywords : Longshore current, Rip current, Coastal erosion, Bangsaen Beach
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ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอย
บริเวณปากแม่น้าบางปะกงในแต่ละฤดูกาล
Fluxes of dissolved inorganic nutrients and total suspended solid
at the Bangpakong River mouth in each season
ศุภชัย ยืนยง1, อนุกูล บูรณประทีปรัตน์1,*, วิชญา กันบัว1, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา1, เผชิญโชค จินตเศรณี1,
จริยาวดี สุริยพันธุ1์ และ สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ2
Suphachai Yuenyong1, Anukul Buranapratheprat1,*, Vichaya Gunboa1, Patrawut Thaipichitburapa1
Pachoenchoke Jintasaeranee1, Jariyavadee Suriyaphan1 and Suthida Kan-atireklarp2
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2

บทคัดย่อ
คณะผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่น้าบางปะกงจ้านวน
6 ครั้ง ได้แก่ ปี พ.ศ. 2559 ในเดือนเมษายน กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน และ ปี พ.ศ. 2560 ในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน
โดยใช้เครื่องวัดกระแสน้้า ADCP ในการวัดฟลักซ์ของน้้าที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดบริเวณปากแม่น้า พบว่าฟลักซ์สุทธิของสารทุกชนิดถูก
ควบคุมโดยฟลักซ์สุทธิของน้้า โดยในเดือนเมษายน กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559 และเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560
ฟลักซ์ของน้้ามีทิศไหลออกสู่ทะเลในปริมาณ 7.45×106, 43.40×106, 71.19×106, 14.34×106, 15.63×106 m3/day ตามล้าดับ มีเพียง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เท่านั้นที่พบว่าฟลักซ์มีทิศไหลเข้าสู่ปากแม่น้าในปริมาณ 11.57×106 m3/day ส้าหรับฟลักซ์สุทธิของ
สารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและของแข็งแขวนลอยพบว่าในเดือนกรกฎาคมมีค่าฟลักซ์สุ ทธิของไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต ออกสู่
ทะเลสูงที่สุด (45.05 ton N/day, 16.49 ton P/day และ 93.10 ton Si/day ตามล้าดับ) ส่วนฟลักซ์สุทธิของแอมโมเนีย ไนไตรท์ และ
ของแข็งแขวนลอยมีค่าสูงที่สุดในเดือนกันยายน (22.38 ton N/day, 7.79 ton N/day และ 13,058.55 ton/day ตามล้าดับ) ในทิศออก
สู่ทะเลเช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับแม่น้าอื่นๆ ในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ประแสร์ พังราด จันทบุรี และตราด พบว่าในฤดูแล้ง
แม่น้าบางปะกงมีค่าฟลักซ์สุทธิของน้้า ของแข็งแขวนลอย และสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าสูงที่สุด ยกเว้น ฟลักซ์ของน้้าในแม่น้า
จันทบุรีที่มีค่ามากกว่าแม่น้าบางปะกง ส่วนในฤดูน้ามากพบว่าฟลักซ์สุทธิทุกชนิดมีค่าสูงกว่าแม่น้าอื่นๆ ยกเว้นฟลักซ์ของซิลิเกตในแม่น้า
จันทบุรีและตราดที่มีปริมาณมากกว่าแม่น้าบางปะกงในช่วงเวลานี้
ค้าส้าคัญ : ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้า, ฟลักซ์ของแข็งแขวนลอย, ปากแม่น้าบางปะกง
Abstract
A study on fluxes of dissolved inorganic nutrients and total suspended solid at the Bangpakong River
mouth was conducted for 6 times in April, July, September and November 2016 and in February and April 2017,
respectively. Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) was used to measure water fluxes across sectional area at the
river mouth. The results showed that the net fluxes of all materials were controlled by water fluxes. In April, July,
September and November 2016 and April 2017, water fluxes were directed seaward for 7.45×106, 43.40×106,
71.19×106, 14.34×106, 15.63×106 m3/day, respectively, except in February 2017 that water flux was directed
riverward at the rate of 11.57×106 m3/day. The net seaward fluxes of nitrate, phosphate and silicate were largest in
July for 45.05 ton N/day, 16.49 ton P/day and 93.10 ton Si/day, respectively. The net seaward fluxes of ammonia,
nitrite and total suspended solid were largest in September for 22.38 ton N/day, 7.79 ton N/day and 13,058.55
ton/day, respectively. The net fluxes of water and all materials of the Bangpakong River were the largest when
compared with those of other rivers in the eastern region of Thailand including the Rayong River, the Prasae River,
the Phangrad River, the Chanthaburi River and the Trat River in dry season. Just the water flux of the Bangpakong
River was smaller than those of the Chanthaburi River during this time. Most net fluxes of the Bangpakong River
were also larger than those of other rivers in wet season, except at the Chanthaburi River and the Trat River that
the net fluxes of silicate were larger than those of the Bangpakong River.
Keywords : Fluxes of dissolved inorganic nutrients, Flux of total suspended solid, Bangpakong River mouth
*Corresponding author. E-mail : anukul@buu.ac.th
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ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้าประแสร์
จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2559 - 2560
Fluxes of dissolved inorganic nutrients and suspended sediment at
the Prasae River mouth, Rayong province in 2016 – 2017
เบญจมาศ มีทรัพย์1, ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา1,*, สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ2,
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์1 และ ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ2
Benjamas Meesub1, Patrawut Thaipichitburapa1,*, Suthida Kan-atireklap2,
Anukul Buranapratheprat1 and Supawat Kan-atireklap2
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์วิจัยและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวนัออก กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2

บทคัดย่อ
ได้ท้าการศึกษาฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้าประแสร์ จังหวัดระย อง ในช่วงปี
พ.ศ. 2559 - 2560 จ้านวน 9 ครั้ง ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในรอบปี ได้แก่ มกราคม เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ เมษายน มิถุนายน และกันยายน พ.ศ. 2560 โดยใช้เครื่อง Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) เพื่อ
ตรวจวัดปริมาณน้้าท่าร่วมกับการวิเคราะห์สารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยในรอบวัน การศึกษาในปี พ .ศ. 2559 พบว่า
ปริมาณน้้าท่ามีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายน และต่้าสุดในเดือนเมษายน โดยมีค่าเท่ากับ 4.42 x 106 และ 1.14 x 106 ลบ.ม./วัน ตามล้าดับ ในทิศ
ทางการไหลออกสู่ทะเล ส้าหรับฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับปริมาณ
น้้าท่า ยกเว้นเดือนมกราคมที่มีทิศทางตรงข้ามกัน ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ไนโตรเจนละลายน้้า (ไนเตรท ไนไตรท์ และแอมโมเนีย) และ
ตะกอนแขวนลอย พบว่ามีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายน ส่วนฟลักซ์ของฟอสเฟตและซิลิเกตมีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคม ส้าหรับในปี พ.ศ. 2560 นั้น
ปริมาณน้้าท่ามีค่าสูงสุดในเดือนกันยายนและต่้าสุดในเดือนเมษายน ในปริมาณ 5.22 x 106 และ 1.56 x 106 ลบ.ม./วัน ตามล้าดับ ในทิศทาง
ไหลออกสู่ทะเลทั้งหมด ฟลักซ์ของสารอาหาร อนินทรี ย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยมีค่าสูงสุดในเดือนกันยายนในทิศทางเดียวกับปริมาณ
น้้าท่า เมื่อพิจารณาผลระหว่างปี 2559 และ 2560 พบว่าปริมาณฟลักซ์ของน้้ามีค่าใกล้เคียงกันและมีความสอดคล้องกับปริมาณน้้าฝนตาม
ฤดูกาล รวมถึงฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยมี การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาไปในลักษณะเดียวกับปริมาณน้้าท่า
โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน้าไปใช้ในการประเมินสภาวะความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้าในบริเวณนี้
ค้าส้าคัญ : ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้า, ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอย, แม่น้าประแสร์
Abstract
A study on fluxes of dissolved inorganic nutrients and suspended sediment at the Prasae River mouth was
conducted. Field observations were assigned for 9 periods including January, April, June, August, October and December
in 2016 and April, June and September in 2017. Water flux was measured by using Acoustic Doppler Current Profiler
(ADCP), and water samples were collected at the midpoint of the river month for water quality analysis at the same time
of the measurement that covered a tidal cycle period. In 2016, water flux was highest in June and lowest in April for
4.42 x 106and 1.14 x 106 m3/day, respectively. Water flux directed seaward in most months, except in January and August
that water flux direction became riverward. All nutrient fluxes followed directions of river fluxes in almost every month,
except in January that fluxes of nutrients had opposite direction to the flux of water. Fluxes of dissolved inorganic
nitrogen and suspended sediment were highest in June while those of phosphate and silicate were highest in October. In
2017, water flux was highest in September and lowest in April for 5.22 x 106 and 1.56 x 106 m3/day, respectively, and all
of them directed seaward. Fluxes of dissolved inorganic nutrients and suspended sediment were consistent with the
temporal variation of river fluxes from highest in September and lowest in April. All fluxes were transported seaward in
most months. When considered the results in 2016 and 2017, water flux in both years were consistent and related to
seasonal rainfall. Fluxes of dissolved inorganic nutrients and suspended sediment had the same temporal variation as
the river runoff or the flux of water. These data can be assessed the trophic status in this area.
Keywords : Fluxes of dissolved inorganic nutrients, Fluxes of suspended sediment, The Prasae River
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การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอน
บริเวณปากแม่น้าแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง
Total petroleum hydrocarbon contamination in sediment
of Mae Klong, Tha Chin, Chao Phraya and Bang Pakong Estuaries
ทรงเผ่า สมัชชานนท์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์*
Songpao Samuchchanon and Shettapong Meksumpun*
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนชั้นผิวหน้า บริเวณพื้นที่ปากแม่น้า
แม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง จากการเก็บตัวอย่างในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยการสกัดด้วยตัวท้า
ละลายและวิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรสโคปี พบว่า บริเวณปากแม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้าน้้าท่าจีน
ปากแม่น้าเจ้าพระยา และปากแม่น้าบางปะกง มีการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมอยู่ในช่วง 0.15-3.88,
0.65-5.85, 1.11-6.55, 0.27-2.07 ไมโครกรัมต่อกรัม น้้าหนักแห้ง เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติโดยการจับคู่แต่ละ
ปากแม่น้า พบว่า พื้นที่ที่ปริมาณสารประกอบปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ ปากแม่น้าแม่กลองกับปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่น้าแม่กลองกับปากแม่น้าเจ้าพระยา
ปากแม่น้าท่าจีนกับปากแม่น้าบางปะกง และปากแม่น้าเจ้าพระยากับปากแม่น้าบางปะกง โดยพบค่าเฉลี่ยสูงสุดบริเวณ
พื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา รองลงมาได้แก่ปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่น้าแม่กลอง และปากแม่น้าบางปะกง ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ : ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม, ดินตะกอน, ปากแม่น้า
Abstract
The study on contamination of total petroleum hydrocarbon (TPH) in surface sediment of
Mae Klong, Tha Chin, Chao Phraya and Bang Pakong estuaries was carried out in April 2017. The
sediment samples were performed by solvent extraction and determined by fluorescent
spectroscopy technique. The result indicated that TPH in the sediment of Mae Klong, Tha Chin,
Chao Phraya and Bang Pakong estuaries ranged between 0.15-3.88, 0.65-5.85, 1.11-6.55, 0.27-2.07
µg/g dry weight, respectively. The statistical analysis indicated significant differences in TPH in the
sediment (p<0.05) between Mae Klong and Tha Chin estuaries, Mae Klong and Chao Phraya
estuaries, Tha Chin and Bang Pakong estuaries. The highest average value of TPH in the sediment
was observed at the Chao Phraya estuary, followed by the Tha Chin, Mae Klong and Bang Pakong
estuaries, respectively.
Keywords : Total petroleum hydrocarbon, Sediment, Estuary
*Corresponding author. E-mail : ffisspm@ku.ac.th
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การศึกษาไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากหาดทรายในประเทศไทย
Microplastics study in sediment from sandy beaches inThailand
เผ่าเทพ เชิดสุขใจ1,*, ณัฐพัชร์ รักการ1, วราริน วงษ์พานิช1, มิถิลา ปรานศิลป์2, ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย3, ณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล4,
ธนัญญา ไทยกลาง5 และ สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์6
Phaohep Cherdsukjai1*, Nattapat Rakkarn1, Vararin Vongpanich1, Mitila Pransilpa2, Thitima
Niyomsilpchai3, Natthawadee Bantiwiwatkul4,Tanunya Thaiklang5 and Somkiat Khokiattiwong6
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 51 ม.8 ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 309 ม.1 ต.ปากน้าประแส อ.แกลง จ.ระยอง
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน 120/1 ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง 9 ม.7 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร
5
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 158 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
6
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2

บทคัดย่อ
การศึกษาไมโครพลาสติกในตะกอนจากหาดทราย 10 สถานีได้แก่ เกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี หาด
ปึกเตียนและหาดค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี หาดพนังตักและหาดทรายรี จังหวัดชุมพร แหลมสนอ่อนและเกาะขาม จังหวัดสงขลา
แหลมพันวาและเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ตด้าเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนสถานีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2560จากสอง
แนวคือแนวน้้าขึ้นสูงสุด (ตัวแทน ตะกอนชายหาด) และแนวถัดจากน้้าลงต่้าสุด 10 เมตร (ตัวแทน ตะกอนพื้นทะเล) และคัดแยกไมโครพ
ลาสติกในห้องปฏิบัติการจากโดยดัดแปลงวิธีการ NOAA (2015) โดยบันทึกจ้านวนชิ้นของไมโครพลาสติกรูปร่าง สี และขนาด ผล
การศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกจากตะกอนชายหาดเท่ากับ 3,093 ± 1,341 ชิ้น/ม2. โดยพบมากที่สุดบริเวณ
แหลมพันวาจ้านวน 6,822 ± 4,801 ชิ้น/ม2. และน้อยที่สุดที่เกาะมันในจ้านวน 2,274 ± 677 ชิ้น/ม2. ขณะที่บริเวณตะกอนพื้นทะเลพบ
เฉลี่ย 2,451 ± 689 ชิ้น/ม2. โดยพบมากที่สุดและน้อยที่สุดตามล้าดับดังนี้ แหลมพันวาและหาดทรายรีจ้านวน 3,669 ± 1202 และ
1,647 ± 237 ชิ้น/ม2. ทั้งนี้พบว่าค่าเฉลี่ยของ ไมโครพลาติกจากทั้งสองแนวในแต่ละสถานีไม่มีความแตกต่างกัน (P≥0.05) ส้าหรับรูปร่าง
ของไมโครพลาสติกที่พบอยู่ในรูปเส้นใยร้อยละ 87 แบบไม่มีรูปร่างร้อยละ 8 และแบบแผ่นร้อยละ 5 การศึกษาในล้า ดับต่อไปการ
วิเคราะห์วัสดุที่เป็นต้นก้าเนิด และไมโครพลาสติกในระบบนิเวศอื่นๆ
ค้าส้าคัญ : ไมโครพลาสติก, ตะกอนชายหาด, ตะกอนพื้นทะเล
Abstract
The study on microplastics in sediment from 10sandy beaches along Thai coast including Man Nai Island;
Rayong Province, Kam Yai Island; Chonburi Province, Puktain and Rama VI militarybaseBeach; Phetchaburi Province, Sairee and Pha-nang-tak Beach; Chumphon Province, Son On Cape beach and Kam Island; Songkhla Province, Panwa
Cape Beach and Lon Island; Phuket Province. Sample has been collected once per study site during January to March
2017. At each study site sediment were sampling from upper zone (beach sediment) and lower zone (bed sediment).
In this study, microplastic analysis methods was modified from NOAA (2015) A number of piece, shape, colour and size
of microplastics were recorded. The average of microplastics abundance from beach sediment was 3,093 ± 1,341
pieces/m2.The maximum abundance had found at Panwa Cape Beach was 6,822 ± 4,801.82 pieces/m2 and the
minimum abundance had found at Man Nai Island was 2,274 ± 677pieces/m2. The average from bed sediment was
2,451± 688 pieces/m2, whilst the maximum and the minimum of microplastics had found at Panwa Cape Beach and
Sairee Beach were 3,669 ± 1,201and 1,647 ± 237 pieces/m2,respectively. Howeverthe average of microplastic
abundance between beach and bed sediment showed no different at P≥0.05.In addition, microplastics in filament
form were dominate with 88% followed by 8% of fragment form and 5% of film form. Further study the microplastic
material should be examine together with microplastic within other ecosystems.
Keywords: Microplastics, Beach sediment, Bed sediment
*Corresponding author. E-mail : phaothep1313@hotmail.com
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สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม
ในพื้นที่ปากแม่น้าเขตอ่าวไทยตอนใน
Situations and changes of total suspended solids
in estuaries of the Inner Gulf of Thailand
รภัชร์ เม่งช่วย1, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2,*, วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ3 และ ขนิษฐา บัวแก้ว3
Rapach Mengchouy1, Charumas Meksumpun2,*, Warin Nimsanticharuen3 and Khanitta Buakaew3
1

ศูนย์วิจัยเพือ่ พัฒนาชายฝั่ง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาสถานการณ์ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม ในพื้นที่ปากแม่น้าเจ้าพระยา ปากแม่น้าบางปะกง
ปากแม่น้าท่าจีน และปากแม่น้าแม่กลอง ในเขตอ่าวไทยตอนใน ด้าเนินการในเดือนเมษายน (ต้นฤดูน้าหลาก) และ
เดือนกรกฎาคม (กลางฤดูน้าหลาก) พ.ศ. 2560 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งแขวนลอยตามฤดูกาล
รวมถึงแหล่งที่มาและผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้าในพื้นที่ปากแม่น้า ผลการศึกษาพบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูง
มากในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน และต่้าสุดในพื้นที่ปากแม่น้าบางปะกง ทั้งนี้ พบว่ามวลน้้าจืดที่ไหลลงมาในช่วงน้้าหลาก
ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่น้าตอนใน ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เห็น
ว่ากระบวนการฟุูงกระจายของดินตะกอนจากพื้นท้องน้้าในพื้นที่ดอนเขตตื้น เป็นสาเหตุส้าคัญของการเพิ่มปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยในพื้นที่ปากแม่น้าทุกแห่ง ซึ่งนับเป็นอิทธิพลร่วมจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและรูปแบบการขึ้น
ลงของน้้าในบริเวณจ้าเพาะต่าง ๆ ของแต่ละเขตปากแม่น้านั้น
ค้าส้าคัญ : ของแข็งแขวนลอยรวม สถานการณ์ กระบวนการฟุูงกระจายของพื้นท้องน้้า ปากแม่น้า อ่าวไทยตอนใน
Abstract
The research on total suspended solids (TSS) was carried out in the Chao Phraya, Bang
Pakong, Tha Chin, and Mae Klong estuaries in the Inner Gulf of Thailand during April (early loading
season) and July (mid loading season) 2017 to monitor their seasonal changes, analyze the sources,
and assess their impacts on aquatic animals. The results indicated very high levels of TSS in the
Tha Chin Estuary, while comparatively low levels were found in the Bang Pakong Estuary. Analysis
of the data implied that the mass of freshwater inflows during loading season had no significant
impact on the increase in the levels of TSS of the inner Estuary. The resuspension of bottom
sediment in shallow tidal flat, nevertheless, should be the major source of TSS in each estuarine
area. Such processes were the integrated influences from topographical characters and tidal regime
in particular zone of each estuary.
Keywords : Total suspended solids, Situation, Benthic resuspension, Estuaries, the Inner Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : ffiscmc@ku.ac.th

110
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

OA034R

สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์เอ
ในช่วงต้นฤดูน้าหลากและกลางฤดูน้าหลาก ในพื้นที่ปากแม่น้าเขตอ่าวไทยตอนใน
Status and temporal changes of chlorophyll a in early-loading and mid-loading
seasons in estuarine areas of the Inner Gulf of Thailand
ขนิษฐา บัวแก้ว1, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2,* และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์3
Khanitta Buakaew1, Charumas Meksumpun2,* and Shettapong Meksumpun3
1

สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาติดตามสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้าจากการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์เอในพื้นที่
ปากแม่น้าเขตอ่าวไทยตอนใน ในช่วงต้นฤดูน้าหลากและกลางฤดูน้าหลาก (เดือนเมษายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2560) พบว่า
สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ปากแม่ น้าแม่กลอง อยู่ในระดับต่้าถึงปานกลาง (2.0-14.4 µg/L) ขณะที่ความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีน และปากแม่น้าบางปะกง อยู่ในระดับต่้าถึงสูง (1.7-23.4 µg/L และ 2.7-31.4
µg/L ตามล้าดับ) ส่วนปากแม่น้าเจ้าพระยา อยู่ในระดับต่้าถึงสูงมาก (1.9-52.5 µg/L) เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางฤดูน้าหลาก
ในพื้นที่ปากแม่น้าท่าจีนพบการเพิ่มขึ้นของระดับคลอโรฟิลล์เออย่างชัดเจน (85.4 µg/L) ส่วนในพื้นที่ปากแม่น้า
เจ้าพระยาคลอโรฟิลล์เอได้รับอิทธิพลจากการไหลลงมาของมวลน้้าจืดในปริมาณมากส่งผลต่อการเจือจาง (38.4 µg/L)
ผลการศึกษาในภาพรวมท้าให้เข้าใจถึงรูปแบบการแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์เอที่มีความจ้าเพาะในแต่ละพื้นที่ปาก
แม่น้าและมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งนับเป็นลักษณะส้าคัญที่ควรค้านึงถึงเพื่อการก้าหนดแผนการติดตามได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
ค้าส้าคัญ : คลอโรฟิลล์เอ, สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลา, ฤดูน้าหลาก, ปากแม่น้า, อ่าวไทยตอนใน
Abstract
Research study on status and temporal changes of chlorophyll a in estuaries in the Inner
Gulf of Thailand was carried out by field surveys during early- and mid-loading seasons (in February
and July 2017). The results indicated oligotrophic to mesotrophic conditions of chlorophyll a in
Mae Klong estuary (2.0-14.4 µg/L), while Tha Chin, Chao Phraya, and Bang Pakong estuaries
indicated oligotrophic to eutrophic conditions (1.7-85.4 µg/L, 1.9-52.5 µg/L และ 2.2-31.4 µg/L,
respectively). During the mid-loading season, the levels in Tha Chin estuary had remarkable
increased (85.4 µg/L). The levels in Chao Phraya (38.4 µg/L) had received impacts from freshwater
inflows and decreased in the area. The overall results implied typical distribution pattern of
chlorophyll a with specificity in each estuary areas in specific areas and seasons. Such knowhow
could be considered to assess suitable sites and times for monitoring further.
Keywords : Chlorophyll a, Status and temporal changes, Loading season, Estuaries, the Inner Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : ffiscmc@ku.ac.th
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สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้้าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาที่มี
บทบาทต่อทรัพยากรประมงในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Aquatic environment status and changing trend on hydro-ecological factors
affecting fishery resources along Prachuap Khiri Khan Coastal Waters
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์1,*, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์2, ชาคริต เรืองสอน2, จิราภัษ อัจจิมางกูร3,
ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์3, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ3 และ มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์3
Charumas Meksumpun1,*, Shettapong Meksumpun2, Chakhrit Ruengsorn2, Jirapast Adjimangkunl3,
Sansanee Wangworalak3, Urairathr Nedtharnn3 and Monissa Srisomwong3
1

ภาควิชาชีววิทยาประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
3
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีเปูาหมายเพื่อการวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาของเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ในเขตอ้าเภอทับสะแกและอ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 4 บริเวณ โดยมีระยะห่างฝั่งไม่เกิน 10 กิโลเมตร
และมีระดับน้้าลึกเฉลี่ยไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งจะน้าไปสู่การตอบโจทย์ด้านบทบาทของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทรัพยากรสัตว์น้าและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามเวลา ผลการศึกษาในช่วงเดือนกันยายนและพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ช่วงต้นฤดูมรสุม
และกลางมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) และในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน พ.ศ. 2560 (หลังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและต้น
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) สะท้อนให้เห็นว่าความเร็วน้้าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศตามเวลา
และส่งผลต่อลักษณะในองค์ประกอบทางชนิดและปริมาณของทรัพยากรประมง ในพื้นที่ศึกษาพบว่าคุณภาพน้้าทั่วไปอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยความเข้มข้นของไนเตรทและซิลิเกตเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (มีค่าสูงสุด 0.69 µM และ 53
µM ตามล้าดับ) อย่างไรก็ตามพบปัจจัยจ้ากัดด้านฟอสเฟทและแอมโมเนียม (<0.3 µM) นอกจากนี้ อุณหภูมิของน้้ามีค่า
ค่อนข้างสูง (29-31 °C) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (>1 °C) เมื่อเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งอาจท้าให้เกิดผลกระทบในทางลบ
ต่อการเคลื่อนตัวเข้ามาของทรัพยากรสัตว์น้าหลายชนิดและมีบทบาทต่อการท้าประมงในภาพรวมต่อไปได้
ค้าส้าคัญ : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้้า , แนวโน้มการเปลี่ย นแปลง, นิเวศอุทกวิทยา, ทรัพยากรสัตว์น้า

Abstract
This project was aimed to analyze status of aquatic environment and hydro-ecological factors of
the coastal waters along Thap Sakae and Bang Saphan towns in Prachuap Khiri Khan Province. There were
4 areas within 10 km distance from shoreline, with the depths <20 m. The study provided valuable
information on the roles of environments on aquatic resources and their trend of seasonal changes. The
results from surveys during September and November 2016 (early- and mid- northeast monsoon) and
February and June 2017 (late- northeast monsoon and early-southwest monsoon) implied the functions of
water velocity that can apparently cause both changes along areas and times. Accordingly, the ecosystem
and composition of aquatic fishes in the areas should be affected. The overall results generally indicated
good water quality. The concentrations of silicates and nitrates were increased during the northeast
monsoon (the maximum of 0.69 and 53 µM, respectively). Nevertheless, phosphates and ammonium
limitations were noticed (<0.3 µM). The results had also revealed phenomena of high water temperatures
(29-31°C) with increasing trend (>1°C) during early-southwest monsoon. Such phenomena could cause
further negative influence on aquatic resource migrations and related fishing activity.
Keywords : Aquatic Environment Status, Changing Trend, Hydro-ecological Factors, Fishery Resources
*Corresponding author. E-mail : ffiscmc@ku.ac.th
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การศึกษาระยะเวลาพ้านักน้้าตามฤดูกาลที่ทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Seasonal water residence time investigation at Ao Kung Krabaen Lagoon, Chantaburi
ธนัสพงษ์ โภควนิช1,* และอนุกูล บูรณประทีปรัตน์2
Tanuspong Pokavanich1,* and Anukul Buranapratheprat2
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
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บทคัดย่อ
ค่าระยะเวลาพ้านักน้้าของแหล่งน้้าริมชายฝั่งทะเลเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะตัวของแหล่งน้้าแต่ละพื้นที่และเวลา
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค่าดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้้าได้อย่างมาก การศึกษานี้ประมาณ
ค่าระยะเวลาพ้านักน้้า ที่ทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบน โดยใช้แบบจ้าลองตัวติดตามแบบอนุรักษ์ (conservative tracer) และ
แบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์แบบสามมิติ จากชุดโปรแกรม Delft3D ซึ่งใช้กริดแบบ Curvilinear สองชั้นคือ กริดหยาบแบบสอง
มิติครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยทั้งหมด และกริดละเอียดแบบสามมิติครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบและทะเลบริเวณจังหวัดจันทบุรี
เงื่อนไขขอบเขตประกอบด้วยระดับน้้าขึ้น -น้้าลงนอกชายฝั่ง ลม ความกดอากาศ อุณหภูมิอากาศความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณ
เมฆ ผลค้านวณแสดงว่าแบบจ้าลองสามารถสังเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าตรวจวัดในอ่าวคุ้งกระเบนได้ถูกต้อง
วิเคราะห์ผลค้านวณสามารถบ่งชี้ได้ว่า กระแสน้้า การไหลเวียนและระยะเวลาพ้านักน้้ามีความความสัมพันธ์และได้รับอิทธิพล
เป็นอย่างมากกับหลายปัจจัยรวมกัน คือ ปรากฏการณ์น้าขึ้น-น้้าลง ลมมรสุม ทิศทางของกระแสน้้านอกชายฝั่งทะเล และความ
แตกต่างของความเค็มซึ่งควบคุมค่าความหนาแน่นของน้้าทะเลในบริเวณดังกล่าว ผลเบื้องต้นยังชี้ให้เห็นว่าค่าระยะเวลาพ้านัก
น้้าของทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบนสั้นมากคือประมาณ 3-5 วันและมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จากการวิเคราะห์ความไว
(sensitivity analysis) ของแบบจ้าลองบ่งชี้ว่าค่าระยะเวลาพ้านักน้้าที่สั้นเกิดจากกระแสน้้าแรงจากน้้าขึ้น -น้้าลงและความ
แตกต่างกันของความเค็มระหว่างภายในและภายนอกทะเลสาบ (ซึ่งเกิดขึ้นในชะวากทะเลที่มีน้าจืดไหลเข้าน้อย) ปัจจัยลมและ
กระแสน้้านอกชายฝั่งเป็นปัจจัยหลักที่ท้าให้ค่าดังกล่าวเปลี่ยนตามฤดูกาล
ค้าส้าคัญ : ระยะเวลาพ้านักน้้า, แบบจ้าลอง, อุทกพลศาสตร์, ตัวติดตาม, ชะวากทะเลที่มีน้าจืดไหลเข้าน้อย

Abstract
Water residence time is a unique feature of each water body and may vary in time. Correct
understanding of the water residence time is important and can promote effective water management. In
this study, the water residence time of Ao Kung Krabaen Lagoon– Chanthaburi Provinces was investigated
using numerical modeling technique. A three-dimensional hydrodynamic model and a conservative tracer
model were setup based on Delft3D Modeling Suite software. The modeling grid is divided to coarse grid
and fine resolution grid. The former one is two-dimensional model that covers the entire Gulf of Thailand
and the later one covers the lagoon and its outersea. Boundary conditions applied to the model includes
offshore tide, wind, atmospheric pressure, air temperature, relative humidity and cloud covers. The model
was able to reproduce water levels measured inside the lagoon well. Results analysis suggested that
currents, water circulation as well as the water residence time have strong relationships with combined
effects of tide, monsoonal wind, offshore predominant current direction and salinity gradient (governed
water density gradient) between inside and outside the lagoon. Preliminary results suggested that the
water residence time of the lagoon is short and ranges between 3-5 days. Sensitivity analysis pointed out
that the short residence time is a result of strong tidal current and the density-driven flows controlled by
the salinity gradient. The feature can be frequently observed in the low-inflow estuary. The residence time
also varies seasonally and affected by the seasonal wind and the offshore current patterns.
Keywords : Water residence time, Numerical model, Hydrodynamics, Tracer, Low-inflow estuary
*Corresponding author. E-mail : ffistop@ku.ac.th
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ปริมาณไมโครพลาสติกในน้้าบริเวณปากแม่น้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
Quantification of microplastic in Chanthaburi estuarine water,
Chanthaburi Province
ณิชากร ภู่ขจร, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิ กุล*
Nichakorn Phukajorn, Chalee Paibulkichakul and Benjamas Paibulkichakul*
หน่วยวิจยั ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดย่อ
ศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในเอสทูรีแม่น้าจันทบุรี ใน 5 สถานี ได้แก่ ปากแม่น้าจันทบุรี สะพานบางสระ
เก้า หมู่บ้านบางสระเก้า อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี เก็บตัวอย่าง 3
ฤดูกาล ในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยเก็บตัวอย่างน้้าในช่วงเวลาน้้าขึ้นสถานีละ 2 ซ้้า ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร
น้ามากรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 100 ไมครอน ท้าการนับจ้านวนไมโครพลาสติก จัดจ้าแนกสี รูปร่าง และ
ความยาวของไมโครพลาสติกที่แยกได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ผลการศึกษาพบจ้านวนชิ้นของไมโครพลา
สติกเฉลี่ยในฤดูร้อนมากที่สุดเท่ากับ 133.25 ± 54.59 ชิ้นต่อลิตร และแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
กับฤดูหนาวและฤดูฝนซึ่งพบไมโครพลาสติกเท่ากับ 101.75 ± 41.13 ชิ้นต่อลิตร และ 88.50 ± 33.51 ชิ้นต่อลิตร
ตามล้าดับ โดยสถานีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี และสะพานบางสระเก้า พบปริมาณไมโครพลาสติก
มากและน้อยที่สุดคือ 84.50 ± 4.90 และ 44.75 ± 2.79 ชิ้นต่อลิตร ตามล้าดับ อีกทั้งพบว่า ไมโครพลาสติกสีแดง
และไมโครพลาสติกรูปร่างเส้นใยมากที่สุดเท่ากับ 51.4 และ 91.9 เปอร์เซนต์ ไมโครพลาสติกที่พบมีความยาวเฉลี่ย
0.80 ± 0.26 มิลลิเมตร
ค้าส้าคัญ : ไมโครพลาสติก, ปากแม่น้าจันทบุร,ี การปนเปื้อน
Abstract
This study was conducted to examine microplastic in Chanthaburi estuarine water at
Chanthaburi Province. There are five sampling stations: Chanthaburi Estuary, Bang Sakao Bridge,
Bang Sakao Community, Tak Sin Shipyard and The Chanthaburi Coastal Fisheries Research and
Development Center. Water samples were sampled in 3 seasons including summer, rainy and
winter season. Two replication of 1000 milliliters of water were collected from each station during
the high tide and was filtered through 100 µm of plankton net. The separated microplastics were
investigated to identify quantity, shapes, sizes, and colors by stereo microscope. The results
showed that the highest of the average quantity of microplastic occurred in summer as 133.25 ±
54.59 items/L and were significantly higher than the average quantity of microplastic (p<0.05) in
winter and rainy season as 101.75 ± 41.13 and 88.50 ± 33.51 items/L, respectively. The Chanthaburi
Coastal Fisheries Research and Development Center and Bang Sakao bridge found the highest and
lowest quantity of microplastic as 84.50 ± 4.90 and 44.75 ± 2.79 items/L, respectively. The most
prevalence color and shape of microplastic were red and fiber as 51.4 and 91.9 %, respectively.
The average size of microplastics was 0.80 ± 0.26 mm.
Keywords : Microplastic, Chanthaburi estuary, Contamination
*Corresponding author. E-mail : benjamas@buu.ac.th
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ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิเซ็นเซอร์ใต้ทะเล โดยใช้อุณหภูมิผิวน้้าทะเลที่เกาะราชาใหญ่
Alerting system on sea surface temperature at Racha Yai Island
from remote sensing data and coral sensor network
เปรมฤดี นุ่นสังข์1,*, มัลลิกา เจริญสุธาสินี2, และ กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี2
Premrudee Noonsang1*, Mullica Jaroensutasinee2 and Krisanadej Jaroensutasinee2
1

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2

บทคัดย่อ
การเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ใต้ทะเลระยะยาว มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) พิจารณาความผิดปกติของอุณหภูมิพื้นผิวทะเล (SST) โดยอาศัยข้อมูลจาก NOAA มากกว่า
28 ปี และ (2) พั ฒนาระบบแจ้ งเตือนอัต โนมัติ มีก ารติด ตั้งเซ็น เซอร์ ใต้ ทะเลที่ เกาะราชาใหญ่ ที่อ่ าวปะตก และ
อ่าวขอนแค ใช้วัดค่าการน้าไฟฟูา อุณหภูมิและความลึกที่ระดับความลึกต่างๆ (4 ม. 8 ม. 12 ม. และ 16 ม.) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2556 โดยเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาทีและอัปโหลดไปยัง NECTEC cloud ทุกๆ 1 ชั่วโมง ข้อมูลอุณหภูมิผิวน้้าทะเล
จาก NOAA รายวันถูกใช้ส้าหรับการอ้างอิง ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเซ็นเซอร์ ที่
ระดับน้้าตื้น (4 ม. และ 8 ม.) มากกว่าในน้้าลึก (12 ม. และ 16 ม.) อาจเป็นเพราะการวัดข้อมูลดาวเทียมที่ผิวน้้าทะเล
เท่านั้น ส่วน SST จากเซ็นเซอร์ CTD และ TD มีความสัมพันธ์กับ SST จากข้อมูล NOAA ทั้งในอ่าวขอนแคและ
อ่าวปะตก แสดงให้เห็นว่าข้อมูลอุณหภูมิของ NOAA สามารถใช้ในการเทียบค่าความผิดปกติของอุณหภูมิใต้ทะเลได้ที่
ระดับความลึก (4 ม. และ 8 ม.)
ค้าส้าคัญ : ระบบแจ้งเตือน, เครือข่ายเซ็นเซอร์ปะการัง, อุณหภูมิผิวน้้าทะเล, ข้อมูลการส้ารวจระยะไกล
Abstract
During long term monitoring, it is important to get proper information. This study aims to
(1) determine sea surface temperature (SST) anomaly based on remote sensing data over 28 years
period and (2) develop a near real-time automatic alert system from coral sensor network data.
Coral sensor network were deployed at Racha Yai Island with multiple conductivity, temperature
and depth sensors at various depths (4 m 8 m 12 m and 16 m) since 2013. These sensors collected
data every 5 min intervals and uploaded to the NECTEC cloud service in every 1 h. Data from
NOAA daily SST was used for benchmarking with data from in situ. Our result showed that, data
collecting from the satellite was more related with in situ data in shallow water (4 m and 8 m)
than in deeper water (12 m and 16 m). These would probably due to the measurements of
satellite data at the sea surface only, not at the deeper water. SST from CTD and TD sensors were
highly correlated with SST from NOAA data at both Khonkae and Patok Bays at Racha Island. This
suggests that satellite derived SST can be used for determining SST anomaly based on remote
sensing data at 4 m and 8 m depth.
Keywords : Coral alerting system, Coral sensor network, Sea surface temperature, Remote sensing data
*Corresponding author. E-mail : npremrudee@gmail.com
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์จากเชื้อแอคติโนมัยซีท
BPG2-1 ที่แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนเพื่อใช้ในการบ้าบัดน้้าเสีย
Optimization of culture conditions for hydrolytic enzymes from Actinomycete
BPG2-1 isolated from mangrove sediment for wastewater treatment
พัฒน ศิลปชัย1, จิรัชญา วิเศษสุทธิ2์ , และ จันทร์จรัส วัฒนะโชติ1,*
Pattana Sillapachai1, Jiratchaya Wisetsut2 and Janjarus Watanachote1,*
1

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมส้าหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์จาก
เชื้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 ส้าหรับน้าไปประยุกต์ใช้ด้านการบ้าบัดน้้าเสีย โดยเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว 5
สูตร ได้แก่ ISP2, ISP3, CMC, SS และ OYC ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.2 ความเค็ม 17 พีพีที บ่มอุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน น้าส่วนน้้าเลี้ยงวัดกิจกรรมของเอนไซม์ พบว่าเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารสูตร
ISP2 ให้กิจกรรมของอะไมเลส และเซลลูเลส (3.04±0.18)x10-2 และ (2.14±0.18)x10-2 ยูนิตต่อมิลลิลิตร
นอกจากนี้พบว่าเชื้อยังให้กิจกรรมของโปรติเอสและไลโซไซม์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับผลิต
ไฮโดรไลติกเอนไซม์ ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 3 ระดับ ได้แก่ 4.0±0.5, 6.2±0.5 และ 10.0±0.5 และความ
เค็ม 3 ระดับ ได้แก่ 0, 17 และ 35 พีพีที ให้กิจกรรมของอะไมเลสและเซลลูเลสได้ดีทสี่ ุดที่ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 10.0±0.5 ความเค็ม 35 พีพีที และให้กิจกรรมของโปรติเอสและไลโซไซม์ดีที่สดุ ที่ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 10.0±0.5 ความเค็ม 17 พีพีที ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
ค้าส้าคัญ : แอคติโนมัยซีท, ไฮโดรไลติกเอนไซม์, ดินตะกอนปุาชายเลน
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
*Corresponding author. E-mail : janjarus@buu.ac.th

119
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

TF005R

การส้ารวจแบคทีเรียที่ย่อยน้้ามันในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
Survey of oil-degrading marine bacteria in east coast of Thailand
อนันทญา แสนสวัสดิ1์ และ นิภาพร ก้านทอง2,*
Ananthaya Sansawat1 and Nipaporn Kanthong2,*
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บทคัดย่อ
การส้ารวจหาแบคทีเรียที่สามารถใช้น้ามันที่ปะปนตามแนวชายฝั่งทะเลเขตภาคตะวันออก เพื่อ
ประเมินการปะปนของแบคทีเรียและสภาวะการปนเปื้อนน้้ามัน โดยเก็บตัวอย่างตามแนวชายฝั่งตั้งแต่
จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงตราดจ้านวน 62 ตัวอย่างมาเพาะเลี้ยงในอาหารคัดเลือกที่มีน้ามัน พบว่าทุก
ตัวอย่างสามารถพบแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการใช้น้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วได้ สามารถแยก
ให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ได้จ้านวน 315 ไอโซเลต โดยสายพันธุ์ Pseudomonas spp. เป็นสายพันธุที่พบในทุก
ตัวอย่างและมี 18 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพดีในการย่อยสลายน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ใช้แล้วได้ระหว่าง
81.77– 90.47 % การปะปนของแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยน้้ามันในทะเลเขตภาคตะวันออก
แสดงให้เห็นว่าในสภาวะแวดล้อมยังมีน้ามันปนเปื้อนจนเป็นแหล่งอาหารให้แบคทีเรียกลุ่มนี้เจริญและ
แพร่กระจายได้และสายพันธุ์แบคทีเรียที่พบในการทดลองนี้ยังมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในการบ้าบัด
คราบน้้ามันต่อไป
ค้าส้าคัญ : แบคทีเรียย่อยน้้ามัน, น้้ามันเครื่อง, การบ้าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
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 oildegrading 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 :O il-degrading bacteria, Engine oil, Bioremediation
*Corresponding author. E-mail : nipaporn.kanthong@gmail.com
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ผลของเฉดสีของแสงสีขาวต่อการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์
ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola
Effects of color shade of white light on growth and
carotenoids production in Chlorococcum humicola
ณัฐสิทธิ์ จ้ารัสฉาย1,*, สรวิศ เผ่าทองสุข2,3 และ กษิดิศ หนูทอง1
Nuttasit Jumruschai1, Sorawit Powtongsook2,3 and Kasidit Nootong1
1

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเฉดสีของแสงขาว ที่มีต่อการเติบโตและการ
ผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตอาหาร
แก่สัตว์น้า ผลการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายแบบแบทช์เป็นเวลา 15 วัน ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถัง
กวนขนาด 1 ลิตร พบว่าแสงเฉดสีขาวอมฟูาที่ความเข้มแสง 5,000 ลักซ์ ส่งผลต่อการเติบโตและผลผลิต
แคโรทีนอยด์ได้ดีกว่าการใช้แสงเฉดขาวเย็นตาและเฉดขาวอมเหลืองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยให้อัตรา
การเติบโตจ้าเพาะสูงสุดเท่ากับ 0.40 ± 0.05 วัน-1 และน้้าหนักเซลล์แห้งในช่วงการเติบโตคงที่เท่ากับ
1,340 ± 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร และความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์เมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 3.55 ±
0.063 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณแคโรทีนอยด์ต่อน้้าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 2.65 ± 0.040 มิลลิกรัม/กรัม
น้้าหนักเซลล์แห้ง
ค้าส้าคัญ : เฉดสีของแสง, จุลสาหร่าย, คลอโรคอคคัม, 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
*Corresponding author. E-mail : Nuttasit_jum@hotmail.com
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กรดไขมันจากยีสต์ป่าชายเลนที่เพาะเลี้ยงด้วยผ้า (Wolffia sp.) เพื่อการผลิตไบโอดีเซล
Fatty acids from mangrove yeast cultured by Wolffia sp. for biodiesel production
อัจฉราภรณ์ ศุภกาญจนกุล, สุนิสา บุญมา, อนุวัฒน์ สุกใส และ อัยยะ จันทรศิริ*
Atcharaporn Suphakanchanakul, Sunisa Boonma, Anuwat Suksai and Aiya Chantarasiri*
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกรดไขมันจากยีสต์ Candida
tropicalis RY21703 ซึ่งคัดแยกได้จากดินปุาชายเลนปากแม่น้าระยอง จังหวัดระยอง ด้วยการเพาะเลี้ยง
ยีสต์ในอาหารเลี้ยงที่เตรียมจากผ้า (Wolffia sp.) หรือไข่น้า การวิเคราะห์ทางโภชนาการของผ้าด้วยวิธี
AOAC พบว่ามีปริมาณน้้าตาลทั้งหมดเป็น 0.92 กรัมต่อ 100 กรัมแห้ง ปริมาณโปรตีนทั้งหมดในรูปของ
ไนโตรเจนเป็น 39.65 กรัมต่อ 100 กรัมแห้ง และปริมาณไขมันทั้งหมดเป็น 3.93 กรัมต่อ 100 กรัมแห้ง
การเพาะเลี้ยงยีสต์ในอาหารเลี้ยงที่เตรียมจากผ้า (ผ้าแห้ง 30 กรัมในน้้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร) ที่อุณหภูมิ
30 C เขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบว่ายีสต์สามารถเติบโตและสามารถผลิตกรดไขมัน
ได้หลายชนิดจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) โดยกรดปาล์มมิติก (C16:0) เป็นกรด
ไขมันที่ผลิตได้ปริมาณสูงสุดที่ 1.07 x 10-1 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร คิดเป็นร้อยละ 51.31 ของกรดไขมัน
ทั้งหมด ซึ่งกรดปาล์มมิติกจัดเป็นกรดไขมันที่สามารถน้าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้
ค้าส้าคัญ : ผ้า, ยีสต์ปุาชายเลน, กรดไขมัน, ไบโอดีเซล, ปุาชายเลน
Abstract
This study aimed to conduct the possible production of fatty acids from
mangrove yeasts, Candida tropicalis RY21703, which isolated from mangrove sediments
in the Rayong Estuary, Rayong province, using Wolffia sp. or duckweed as the culture
medium. The nutrition compositions of the Wolffia sp. analyzed by AOAC methods
exhibited the total sugar by 0.92 g/100 g dry weight, total protein (nitrogen) by 39.65
g/100 g dry weight and total lipid by 3.93 g/100 g dry weight. The culture of mangrove
yeast using Wolffia sp. as culture medium (30 g of dry Wolffia sp. in 1,000 mL of distilled
water) at 30 C with an agitation rate of 150 rpm for 72 h showed that the mangrove
yeast could be grown and produced various fatty acids. GC analysis demonstrated the
production of its fatty acids and Palmitic acid (C16:0) was maximum production by 1.07 x
10-1 g/L or 51.31% of total fatty acid. This Palmitic acid could be promising feedstock
for biodiesel production.
Keywords : Wolffia sp., Mangrove yeasts, Fatty acid, Biodiesel, Mangrove
*Corresponding author. E-mail : aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
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การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสจากดินตะกอนป่าชายเลนภาคตะวันออกของประเทศไทย
Screening of cellulolytic bacteria isolated from mangrove sediments
from Eastern Thailand
ธนะภัทร์ บ้ารุงพนิชถาวร, สุนิสา บุญมา และ อัยยะ จันทรศิริ*
Tanapat Bamrungpanichtavorn, Sunisa Boonma and Aiya Chantarasiri*
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่มีประสิทธิภาพ
ส้าหรับประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเก็บตัวอย่างดิน
ตะกอนจากปุาชายเลนในภาคตะวันออกของประเทศไทย จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ ปุาชายเลนปากแม่น้า
ระยอง จังหวัดระยอง และปุาชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี จ้านวน 20 ตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่าสามารถแยกแบคทีเรียจากดินปุาชายเลนได้ จ้านวน 128 ไอโซเลท และจัดเป็นแบคทีเรียย่อย
เซลลูโลส (ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส) จากการคัดเลือกด้วยจานอาหารแข็ง Carboxymethyl-cellulose
(CMC) จ้านวน 32 ไอโซเลท แบคทีเรียที่มีค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสสูงสุดโดยวิเคราะห์ CMCase ที่ค่า
pH 7.0 ได้แก่ ไอโซเลท RY05A โดยมีค่ากิจกรรมเอนไซม์เป็น 2.641  0.170 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีน
ทั้งนี้การระบุสายพันธุ์ของแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสที่คัดแยกได้ด้วยการวิเคราะห์ยีน 16S rRNA อยู่ระหว่าง
การศึกษาวิจัย
ค้าส้าคัญ : แบคทีเรียย่อยเซลลูโลส, ดินปุาชายเลน, เซลลูเลส
Abstract
This study aimed to conduct the isolation and the screening of efficient
cellulolytic bacteria for potential use in bioethanol production by biotechnological
processes. Twenty sediment samples were collected from two mangrove forests in
Rayong and Chantaburi provinces in Eastern Thailand. One hundred and twenty-eight
bacterial isolates were isolated, and thirty-two isolates were determined to be
cellulolytic or cellulase-producing bacteria by Carboxymethyl-cellulose (CMC) agar-based
method. The isolate RY05A showed the highest cellulolytic activity of 2.641  0.170
U/mg for CMCase at pH 7.0. However, the identification of all isolated cellulolytic
bacteria using 16S rRNA gene sequence analysis requires further study.
Keywords : Cellulolytic bacteria, Mangrove sediment, Cellulase
*Corresponding author. E-mail : aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
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การพัฒนาสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803
เพื่อเพิ่มการผลิตไฟโคไซยานิน
Developing of a cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803
for increasing phycocyanin production
ปาริชาติ ชุมทอง*, พัชรี โยควิบูล และ สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย
Parichat Chumtong* Patchari Yocawibun and Surachet Burut-Archanai
1

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สวทช.
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2

บทคัดย่อ
ซี-ไฟโคไซยานินเป็นสารสีน้าเงินที่ผลิตขึ้นจากไซยาโนแบคทีเรีย การศึกษานี้ปรับปรุงสายพันธุ์ไซ
ยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC6803 (Synechocystis) ให้ผลิตไฟโคไซยานินได้มากขึ้นใน
ระดับห้องปฏิบัติการด้วยการเพิ่มจ้านวนชุดยีนการสร้างไฟโคไซยานิน โดยท้าการโคลนชุดยีนอัลฟุาไฟโค
ไซยานิน (cpcA) และ เบต้าไฟโคไซยานิน (cpcB) ของตัวมันเองด้วยเทคนิคพีซีอาร์ได้ชิ้น cpcBA ขนาด
1,198 คู่เบส ซึ่งครอบคลุมล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนทั้งหมด ฝากใส่เซลล์แบคทีเรียเจ้าบ้าน E.coli สาย
พันธุ์ JM109 และสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ ได้พลาสมิดลูกผสม pCpcBA และจากนั้นโอนกลับเข้าสู่
Synechocystis ด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยมีเปูาหมายแทรกเข้าจีโนมิกดีเอ็นเอ ที่บริเวณหลังจากจุดสิ้นสุด
การสังเคราะห์โปรตีนไป 177 คู่เบสของยีน cpcA เดิม ตรวจสอบล้าดับนิวคลีโอไทด์ที่ถูกต้องของ
Synechocystis สายพันธุ์กลายโดยการส่งตรวจวิเคราะห์ หาล้าดับเบส ส่วนการศึกษาปริมาณของ
Phycocyanin ที่ได้จาก Synechocystis สายพันธุ์กลายจะท้าการเลี้ยงและทดสอบต่อไป
ค้าส้าคัญ : ไซยาโนแบคทีเรีย, อัลฟุาไฟโคไซยานิน, เบต้าไฟโคไซยานิน
Abstract
C-phycocyanin (C-PC) is a blue pigment, produced by cyanobacteria. In this
study, a cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 (Synechocystis) was genetically
developed for phycocyanin production at laboratory scale. The genes producing
phycocyanin subunits, phycocyanin alpha (cpcA) and phycocyanin beta (cpcB), were
increased in the gene copy number. The PCR product of 1,198 bp of cpcBA containing
full length of cpcA and cpcB was ligated into plasmid. The recombinant plasmid pCpcBA
was then naturally transformed back into Synechocystis. The target for cpcBA integration
was genomic DNA of Synechocystis at 177 bp downstream from stop codon of cpcA.
The correction of nucleotide sequence was confirmed by DNA sequencing. The
Synechocystis mutant will be further characterized.
Keywords : Cyanobacteria, Phycocyanin alpha, Phycocyanin beta
*Corresponding author. E-mail : parichat.chu@biotec.or.th
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การทาประมงบริเวณอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง
Status of fisheries in Haad Chao Mai National Park, Trang Province
จรวย สุขแสงจันทร๑1,*, นิภา กุลานุจารี2, เยาวลักษณ๑ มัน่ ธรรม1, สนธยา ผุยน๎อย1, เชษฐพงษ๑ เมฆสัมพันธ๑1,
สุชาย วรชนะนันท๑1, จิตราภรณ๑ ฟักโสภา1, นภาขวัญ แหวนเพชร1 และ มาโนช วงษ๑สุรียร๑ ัตน๑3
Charuay Sukhsangchan1,*, Nipa Kulanujaree2, Yaowaluk Monthum1, Sonthaya Phuynoi1,
Shettapong Meksumpun1, Suchai Worachananant1, Jitraporn Phaksopa1,
Napakhwan Whanpecth1 and Manoch Wongsuryrat3
1

ภาควิชาวิทยาศาตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), 3อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง

2

บทคัดยํอ
ศึกษาการทาประมงบริเวณอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง ครอบคลุม 6 พื้นที่ ได๎แกํ หมูํที่ 2 บ๎าน
เกาะมุก หมูํที่ 3 บ๎านควนตุ๎งกู หมูํที่ 4 บ๎านน้าราบ หมูํที่ 4 บ๎านหาดปากเมง หมูํที่ 5 บ๎านฉางหลาง และหมูํที่ 6
หาดยาว โดยการสัมภาษณ๑ชาวประมง จานวน 217 คน แบํงเป็นเพศชาย 180 คน (ร๎อยละ 82.95) และเพศหญิง 37
คน (ร๎อยละ 17.05) อายุตั้งแตํ 21-74 ปี พบวําชาวประมงมีประสบการณ๑ในการทาประมงตั้งแตํ 2-54 ปี และพบวํา
ประสบการณ๑ในการทาประมงมากที่สุดในชํวง 26-30 ปี หรือคิดเป็นร๎อยละ 23.36 รองลงมาคือ 16-20 ปี คิดเป็น
ร๎อยละ 18.22 ชาวประมงมีการประกอบอาชีพประมงเพียงอยํางเดียว ร๎อยละ 38.25 ประกอบอาชีพประมงเป็น
อาชีพหลักและมีอาชีพอื่นเสริม ร๎อยละ 50.23 และประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลักทาการประมงเป็นอาชีพเสริม
ร๎อยละ 11.52 มีเครื่องมือที่ใช๎ในการทาประมงทั้งหมด 7 ประเภท ได๎แกํ อวนกางกั้นแล๎วลาก อวนติดตา อวนล๎อม
ติด อวนรุนเคย ลอบ เบ็ดและเบ็ดเตล็ด การเลือกใช๎เครื่องมือแตํละชนิดขึ้นอยูํกั บชนิดของสัตว๑น้าและฤดูกาล
เครื่ องมื อประมงประเภท อวนติ ดตา อวนจมปู ลอบปู และลอบหมึ ก เป็นเครื่ องมื อประมงที่ มี การท าประมง
ครอบคลุมพื้นที่กว๎างที่สุด ตั้งแตํชายฝั่ง ไปจนถึงเกาะมุก เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะม๎า และเกาะไหง ขณะที่
เครื่องมือประมือประเภทอวนรุนเคย และอวนทับตลิ่งพบทาประมงบริเวณชายฝั่งเทํานั้น.
คาสาคัญ : อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม, การทาการประมง
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 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 acetespushnet 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
*Corresponding author. E-mail : Charuay44@hotmail.com
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ผลจับสัตว์น้าจากการทาประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555
Catch of set bag net fishery in the outer part of Songkhla lake in 2012
ธเนศ ศรีถกล1,*, เพิ่มศักดิ์ เพิงมาก2 และ สมใจ เวชประสิทธิ์1
Thanate Sritakon1,*, Permsak Pernmark2 and Somjai Vechprasit1
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กรมประมง: 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส กรมประมง: ถนนศูนย์ราชการ ตาบลโคกเคียน อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

2

บทคัดยํอ
ผลจับสัตว๑น้าจากการทาประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก เก็บข๎อมูลระหวําง
เดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อศึกษาองค๑ประกอบ อัตราการจับสัตว๑น้า และขนาดความยาว
ของกุ๎งชนิดเดํนหรือสาคัญทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบสัตว๑น้าทั้งหมด 117 ชนิด แยกเป็นกลุํมปลา กุ๎ง
ปู และกลุํมสัตว๑น้าอื่นๆ จานวน 82, 17, 7 และ 11 ชนิด ตามลาดับ องค๑ประกอบสัตว๑น้าร๎อยละ 61.77
31.07 5.21 และ 1.95 ของน้าหนัก ตามลาดับ อัตราการจับสัตว๑น้ามีคําเฉลี่ย 46.67 กิโลกรัม/ปาก เป็น
กลุํมปลา กุ๎ง ปู และสัตว๑น้าอื่นๆ 28.83 14.50 2.43 และ 0.91 กิโลกรัม/ปาก ตามลาดับ สาหรับความยาว
ตลอดตัวเฉลี่ยของกุ๎งหัวมันหลังไขํ Metapenaeus bervicornis, กุ๎งตะกาดขาว Metapenaeus moyebi,
กุ๎ งหั วแข็ ง Metapenaeus ensis และ กุ๎ ง แชบ๏ ว ย Feneropenaeus merguiensis** เทํ ากั บ
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
ตามลาดับ
คาสาคัญ : โพงพาง, อัตราการจับ, 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 และ 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 (5.011.0) 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
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สถานการณ์การทาประมงปูม๎า ตาบลหาดเจ๎าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
Situation of blue swimming crab (Portunus pelagicus)
harvest on Hat Chao Samran Sub-district, Muang district, Phetchaburi
ฐานิต ต๎นสาลี, พรนิภา ล๎อมน๎อย และ ทิพย๑สดุ า ชงัดเวช*
Thanit Tansalee, Pornnipa Lomnoi and Thipsuda Changadvach*
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทคัดยํอ
การศึกษาสถานการณ๑การทาประมงปูม๎า ตาบลหาดเจ๎าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิธีการทาประมงปูม๎า ปริมาณปูม๎าที่จับได๎ และสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทา
ประมงปูม๎า บริเวณคลองบางกุฬา ตาบลหาดเจ๎าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยการเก็บข๎อมูล
ปริมาณการจับปูม๎า (30,953 กิโลกรัม) ได๎ในแตํละวันตั้งแตํเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560
จากการศึกษาพบวํา การทาประมงปูม๎าบริเวณคลองบางกุฬา มีจานวนเรือที่ทาการประมงปูม๎า มีทั้ งหมด
30 ลา โดยใช๎อวนจมปูม๎า สํวนปริมาณการจับพบวํา มีการจับปูม๎าได๎ทั้งหมด 30,953 กิโลกรัม (เฉลี่ย
ประมาณ 154,765 ตัว) โดยปริมาณการจับพบมากในชํวงเดือนตุลาคม ประมาณ 6,525 กิโลกรัม
(32,625 ตัว) สํวนปัญหาและอุปสรรคในการทาประมง คือ ราคาเชื้อเพลิงมีราคาสูง อุปกรณ๑ประมงเกิด
ความเสียหาย คลื่นลมแรง และน้าเนําเสีย
คาสาคัญ : ปูม๎า, เพชรบุรี
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
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การสารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ๎งแชบ๏วย
(Penaeus merguiensis) จากทําเรือหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี
Survey of parasitic protozoan genus Nematopsis in the intestine of banana prawn
(Penaeus merguiensis) from Wonnapa Beach Pier, Bangsaen,
Chonburi Province, Thailand
ธิดารัตน๑ แก๎วสายตา, สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และ ชนวัฒน๑ ตันติวรานุรักษ๑*
Thidarat Kaewsayt, Salinee Khachonpisitsak and Chanawat Tuntiwaranuruk*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
การสารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ๎งแชบ๏วย จากทําเรือหาด
วอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี ในชํวงเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือน มกราคม 2561 จานวน 96 ตัว
พบวํามีการระบาดของ Nematopsis คิดเป็นร๎อยละ 77.1 โดยพบวํากุ๎งแชบ๏วยเพศผู๎มีการระบาดของ
Nematopsis ร๎อยละ 80.4 ใกล๎เคียงกับเพศเมียที่มีการระบาดร๎อยละ 74.0 ซึ่งไมํมีความแตกตํางกันที่
ระดับนัยยะสาคัญ 0.05 และจากการศึกษาชํวงระยะการเจริญของ Nematopsis ที่ระบาดในกุ๎ง พบวํามี
3 ระยะ คือ gamont, syzygy และ gametocyst โดยพบวํามีการระบาดมากที่สุดในระยะ gametocyst
โดยมีคําการระบาดร๎อยละ 66.7 รองลงมาได๎แกํ ระยะ syzygy ร๎อยละ 57.3 และ ระยะ gamont ร๎อยละ
39.6
คาสาคัญ : โพรโทซัว, ปรสิต, Nematopsis, กุ๎งแชบ๏วย, 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
*Corresponding author. E-mail : chanawat@buu.ac.th

132
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

AF008P

การเลี้ยงสาหรําย 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
ปวีณา ตปนียวรวงศ๑1,2, สุรีพร เฉลยสุข3, มะลิวัลย๑ คุตะโค3 และ สรวิศ เผําทองศุข1,2*
Paveena Tapneeyaworawong1,2, Sureeporn Chalersuk3, Maliwan Kutako3 and
Sorawit Powtongsook1,2*
1

2

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดยํอ
โคพีพอดเป็นแพลงก๑ตอนสัตว๑ที่มีความสาคัญ เพราะสามารถใช๎เป็นอาหารสัตว๑น้าวัยอํอน เชํน กุ๎งและ
ปลาได๎ งานวิจัยนี้ได๎เพาะเลี้ยงโคพีพอดน้าเค็ม Apocyclops royi โดยให๎อาหารเป็นไดอะตอม Amphora sp.
AM9901 และสาหรําย Tetraselmis suecica ที่เลี้ยงเพียงชนิดเดียวและที่เลี้ยงรํวมกัน โดยเพาะเลี้ยงแบบ Fedbatch ในขวดแก๎วปริมาตร 1 ลิตร พบวําโคพีพอดที่เลี้ยงด๎วย Amphora sp. AM9901 รํวมกับ T. suecica มี
ผลผลิ ต ของโคพี พ อดระยะนอเพลี ย ส และตั ว เต็ ม วั ย เทํ า กั บ 610±134 และ 1,141±488 ตั ว ตํ อ ลิ ต รตํ อ วั น
ตามลาดับ แสดงให๎เห็นถึงความเป็นไปได๎ในการเลี้ยงโคพีพอดด๎วยสาหรํายทั้งสองชนิด และเมื่อทาการเพาะเลี้ยง
โคพีพอดแบบตํอเนื่องในขวดแก๎วปริมาตร 1 ลิตร ด๎วย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ที่เลี้ยงรํวมกัน
ที่อัตราการเจือจางเฉลี่ย 0.10 ตํอวัน เป็นเวลา 27 วัน สามารถให๎ความหนาแนํนของนอเพลียสและตัวเต็มวัย
สูงสุดเทํากับ 14,667±1,414 และ 20,667±942 ตัวตํอลิตร ตามลาดับ และให๎ปริมาณผลผลิตของนอเพลียสและ
ตัวเต็มวัยเทํากับ 546±79 และ 1,110±55 ตัวตํอลิตรตํอวัน ตามลาดับ ซึ่งผลจากการทดลองแสดงให๎เห็นวําการ
ใช๎อาหารในรูปของสาหรําย Amphora sp. AM9901 ผสมกับ T. suecica สามารถสํงเสริมการเติบโตของโคพีพอด A.
royi ความหนาแนํนสูงได๎เป็นอยํางดี

คาสาคัญ : Amphora sp. AM9901, Tetraselmis suecica, โคพีพอด, การเพาะเลี้ยงแบบ Fedbatch, การเพาะเลี้ยงแบบตํอเนื่อง
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 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
*Corresponding author. E-mail : paveena.tap@biotec.or.th
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ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น้าพลอยจับได๎ จากการทาประมงลอบปูม๎า
ภายใต๎มาตรการปรับปรุงการทาประมงปูม๎า บริเวณอําวคุ๎งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Species composition of bycatch from blue swimming crab trap fishing
under the improved fishing measure in Kung Krabaen Bay,
Chanthaburi Province

ชุตาภา คุณสุข1,*, ประสาน แสงไพบูลย๑1, วิรังรอง กรินท๑ธัญญกิจ1 และ พงษ๑ชัย ดารงโรจน๑วัฒนา2
Chutapa Kunsook1,*, Prasarn Sangpaiboon1, Wirangrong Karinthanyakit2 and
Pongchai Dumrongrojwatthana2
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
การศึกษาชนิด และองค๑ป ระกอบของสัต ว๑น้าพลอยจับ ได๎จากการท าประมงลอบปูม๎า ภายใต๎ม าตรการ
ปรับปรุงการทาประมงปูม๎า บริเวณอําวคุ๎งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในชํวงเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2558 ผล
การศึกษาพบสัตว๑น้าพลอยได๎ทั้งสิ้น 39 สกุล 46 ชนิด การศึกษาคําดัชนีการปรากฏพบสัตว๑น้าพลอยจับได๎สปีชีส๑ที่หา
ยากมาก (R) 37 สกุล 44 ชนิด สปีชีส๑ที่พบน๎อย (U) 1 สกุล 1 ชนิด สปีชีส๑ที่พบทั่วไป (C) 1 สกุล 1 ชนิด สาหรับ
การศึกษาจานวนชนิดของสัตว๑น้าพลอยจับได๎ในแตํละสถานี ผลการศึกษาพบวําในบริเวณปากอําว (สถานี 10) มี
องค๑ประกอบชนิดของสัตว๑น้าพลอยจับได๎มากที่สุด คือ 22 ชนิด โดยพบปูดาวสามจุด (Portunus sanguinolentus)
เป็นสัตว๑น้าพลอยจับได๎ชนิดเดํน สํวนในบริเวณป่าชายเลนปลูก และหญ๎าทะเลชะเงาใบยาว (สถานีที่ 2 และ 4) พบ
องค๑ประกอบชนิดของสัตว๑น้าพลอยจับได๎น๎อยที่สุด คือ 13 ชนิด โดยพบปูเสฉวนขาฟ้า (Clibanarius longitarsus)
เป็นสัตว๑น้าพลอยจับได๎ชนิดเดํน การศึกษาความชุกชุมของสัตว๑น้าพลอยจับได๎จากการทาประมงลอบปูม๎า พบวําสถานี
หญ๎าทะเลชะเงาใบยาว (สถานี 5) มีความชุกชุมของสัตว๑น้าพลอยจับได๎มากที่สุด สํวนสถานีป่าชายเลนปลูก (สถานีที่ 2)
พบความชุกชุมน๎อยที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับการทดสอบทางสถิติที่พบวําความชุกชุมของสัตว๑น้าพลอยจับได๎แตํละสถานีมี
ความแตกตํางกัน (P<0.05) และการศึกษาความชุกชุมของสัตว๑น้าพลอยจับได๎ในแตํละฤดูกาล พบความชุกชุมของสัตว๑
น้าพลอยจับได๎มากที่สุดในฤดูฝน (83%) สํวนในฤดูแล๎งพบความชุกชุมน๎อยที่สุด (17%) ซึ่งสอดคล๎องกับการทดสอบ
ทางสถิติที่พบวําความชุกชุมของสัตว๑น้าพลอยจับได๎แตํละฤดูกาลมีความแตกตํางกัน (P<0.05)
คาสาคัญ : ชนิดและองค๑ประกอบ, สัตว๑น้าพลอยจับได๎, ลอบปู, มาตรการปรับปรุงการทาประมง, อําวคุ๎งกระเบน
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 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
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การศึกษาปลา และคุณภาพน้า บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง
Fish and water quality around coastal area of Rayong Province
รุจิรา สุขแสงจันทร๑*, รังสิวุฒิ แก๎วแสง, จิตราภรณ๑ ฟักโสภา และ สุชาย วรชนะนันท๑
Roochira Sukhsangchan*, Rangsiwut Keawsang, Jitraporn Phaksopa and Suchai Worachananant
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดยํอ
คณะผู๎ วิ จั ย ท าการศึ ก ษาความหลากหลายและความหนาแนํ น ของปลา รวมทั้ งคุ ณ ภาพน้ า
บริเวณพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดระยอง ใน 5 สถานี ประกอบด๎วย หนองแฟบ เก๎ายอด สวนสน ปากคลอง
แกลง และเนินฆ๎อ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบปลาทั้งหมด 28 ชนิด มีความหนาแนํน
รวมเฉลี่ย 72±30.52 ตัวตํอตารางเมตร ปลาที่พบสํวนใหญํ เชํน ปลากะพงข๎างปาน (Lutjanus russellii)
ปลาสลิดหินหางพลิ้ว (Neopomacentrus cyanomos) และปลาสลิดทะเลลายแถบ (Siganus javus)
โดยสถานีที่ 3 (สวนสน) เป็นสถานีที่มีทั้งความหลากหลายและความหนาแนํนของปลาที่พบมากที่สุด ใน
สํวนของผลการศึกษาคุณภาพน้าพบวํา แตํละสถานีมีคําที่ใกล๎เคียงกัน ยกเว๎นคําความโปรํงแสง และความ
เค็ม เมื่อทาการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธี Cluster analysis พบวํา ปลาที่พบในแตํละสถานีมีความแตกตําง
กัน โดยเฉพาะสถานีที่ 3 (สวนสน) ที่มีสภาพแวดล๎อมตํางจากสถานีอื่นๆ เนื่องจากเป็นสถานีที่อยูํใกล๎กับ
แนวปะการังธรรมชาติ จึงแสดงให๎เห็นวํา ความแตกตํางของความหลากหลายและความหนาแนํนของปลา
แตํละสถานี อาจจะเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกันของแตํละสถานี
คาสาคัญ : ปลา, คุณภาพน้า, จังหวัดระยอง
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
*Corresponding author. E-mail : roochira682@gmail.com

135
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

AF012P

การสารวจซั้งบริเวณชายฝั่งอําวไทยภาคตะวันออก
Fish aggregating devices survey along the east coast of the Gulf of Thailand
ณัฐพล พืชพันธุ๑1, นพพร มานะจิตต๑2, นคเรศ ยะสุข2 และ เพ็ญจันทร๑ ละอองมณี1,*
Nattapon Phuetphan1, Nopporn Manajit2, Nakaret Yasook2 and Penchan Laongmanee1,*
1

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สานักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

2

บทคัดยํอ
ศึกษารูปแบบของซั้งในภาคตะวันออกที่ถูกนามาใช๎เป็นเครื่องมือทาให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ๑ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว๑น้าให๎ดีขึ้นในพื้นทีข่ องชุมชนประมงในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี จังหวัดละ 3
กลุํ ม และในตราด จานวน 4 กลุํ ม โดยเป็ นการสอบถามจากผู๎น ากลุํ ม ในระหวํ างเดื อนตุ ลาคม ถึ ง
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบวํามีการจัดสร๎างซั้งอยูํสามรูปแบบ ได๎แกํ แบบซั้งเชือกประกอบวัสดุดึงดูดสัตว๑
น้าแบบตํางๆ พบได๎ทั้งสี่จังหวัด แบบซั้งเชือกผูกติดปะการังเทียม พบในจังหวัดจันทบุรี และ แบบซั้งแทํง
ซึ่งพบในจังหวัดตราด ลักษณะของซั้งแตกตํางกันไปตามภูมิปัญหาท๎องถิ่น ความลึกของน้า วัตถุประสงค๑ใน
การใช๎งาน และหนํวยงานสนับสนุน นอกจากนั้นยังได๎ศึกษาทัศนคติของชาวประมงตํอการวางซั้ง สมาชิก
กลุํ มผู๎ ประกอบอาชีพประมงในพื้ นที่ ตาบลคลองขุด อ าเภอทําใหมํ จั งหวั ดจั นทบุ รี จ านวน 36 คน
ชาวประมงมีความเห็นวําซั้งมีประโยชน๑ตํอการทาประมงพื้นบ๎าน เชํน เป็นแหลํงอนุรักษ๑สัตว๑น้า อนุบาลสัตว๑
น้าวัยอํอน ทาให๎ชาวประมงจับสัตว๑น้าได๎มากขึ้น มีรายได๎เพิ่มขึ้น และเกิดความรํวมมือในชุมชน แตํอยํางไร
ก็ตาม หากไมํมีการจัดการที่ดีอาจกีดขวางการเดินเรือ กลายเป็นขยะทะเล หรือเกิดการแยํงกันพื้นที่ทา
ประมงบริเวณซั้งได๎
คาสาคัญ : ซัง้ , ภูมิปัญญาประมงพื้นบ๎าน, ทัศนคติ
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.
Keywords : Fish Aggregating Devices (FADs), Artisanal Fishermen’s Wisdom, Attitude
*Corresponding author. E-mail : penchanla@buu.ac.th
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ความหลากหลายและความหนาแนํนของลูกปลาวัยอํอน
บริเวณในและนอกพื้นที่ปิดอําวของอําวไทยตอนบน
Diversity and density of fish larvae inside and outside of closed areas
of the Upper Gulf of Thailand
ณัฐกิตติ์ ศิริเลิศ1, ปิยวรรณ หัสดี2 และ เพ็ญจันทร๑ ละอองมณี1,*
Natthakit Sirilert1, Piyawan Hansadee2 and Penchan Laongmanee1,*
1

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน (สมุทรปราการ)

2

บทคัดยํอ
ศึกษาลูกปลาวัยอํอนบริเวณอําวไทยตอนบนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บตัวอยํางทั้ง
ใน และนอกเขตพื้นที่ปิดอําว พื้นที่ละสามสถานีบนเรือสารวจประมง 2 โดยใช๎ ring net ขนาดตา 330
m ลากในแนวเฉียงตลอดความลึกน้าเป็นเวลา 10 นาที พบลูกปลาวัยอํอน 12 ครอบครัว ความ
หนาแนํนของไขํปลาในเขตพื้นที่ปิดอําวและนอกเขตพื้นที่ปิดอําวอยูํในชํวง 2,172-47,183 และ 5,8886,912 ฟอง/1000ลูกบาศก๑เมตร ตามลาดับ ความหนาแนํนของลูกปลาวัยอํอนในเขตปิดอําว (1523±502
ตัว/1000 ลูกบาศก๑เมตร ) มากกวํานอกเขตพื้นที่ปิดอําว (466±353 ตัว/1000 ลูกบาศก๑เมตร ) อยํางมี
นัยสาคัญ (p=0.046) ข๎อมูลความยาว และลักษณะของลูกปลาวัยอํอนแสดงให๎เห็นวําสํวนใหญํอยูํใน
ระยะแรกฟัก ความหนาแนํนของลูกปลาวัยอํอนในการศึกษานี้แปรผกผันกับความเข๎มข๎นของแอมโมเนีย
รวม (r=-0.77) และแปรผันตรงกับความเข๎มข๎นของออโธฟอสเฟตในน้าหน๎าดิน (r=0.84) ผลการศึกษา
แสดงให๎เห็นวําบริเวณพื้นที่ปิดอําวเป็นแหลํงวางไขํ แหลํงอนุบาลลูกปลาวัยอํอน และเป็นบริเวณที่มีความ
อุดมสมบูรณ๑ของธาตุอาหารมากกวํานอกเขตปิดอําว
คาสาคัญ : ลูกปลาวัยอํอน, อําวไทยตอนบน, พื้นที่ปิดอําว
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
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ความหลากหลายและการแพรํกระจายของหอยบริเวณชายฝั่งอําวไทยตอนบนและฝั่งตะวันออก

Diversity and distribution of mollusks in coastal areas of upper
and eastern Gulf of Thailand
ณรงค๑ วงษ๑พานิช1, วิชา นรังศรี2,*, กัญจนพร วุฒิวรวงศ๑3, รณวัน บุญประกอบ3 และ
เจนวิทย๑ ธรรมวิจารณ๑3
Narong Vongpanech1, Wicha Narungsri2,*, Khunchanaporn Wuddhivorawong3,
Ronawan Boonprakob3 and Jenwit Thammavichan3
1

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
2
มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้าไทย 79/233 หมู่ 3 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
3
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บทคัดยํอ
ศึกษาความหลากหลายและการแพรํกระจายของหอยทะเลบริเวณชายฝั่งอําวไทยตอนบนและฝั่งตะวันออก ระหวํางเดือน
กันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยการเก็บตัวอยํางหอยโดยใช๎ quadrate ขนาด1x1 เมตร จาก 5 สถานีสารวจ ได๎แกํ บ๎านบางแก๎ว
จังหวัดเพชรบุรี และบ๎านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร (อําวไทยตอนบน)บ๎านสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา บ๎านกระทิงลาย จังหวัดชลบุรี
และบ๎านปากน้าประแสร๑ จังหวัดระยอง (อําวไทยฝั่งตะวันออก) ในแตํละสถานี มี 3 แนวสารวจๆ ละ 5 จุด คือ 0, 250, 500, 750 ม.
และ1,000 ม. จากแนวชายฝั่ง รวมทั้งสารวจสภาวะการประมงหอยในแตํละพื้นที่โดยการสัมภาษณ๑ชาวประมง ผลการศึกษาพบวํามี
หอยทั้งหมด 32 ชนิด แบํงเป็นหอยกาบเดี่ยว 14 ชนิด จาก 8 วงศ๑ และหอยกาบคูํ 18 ชนิด จาก 4 วงศ๑ โดยที่บ๎านบางแก๎ว บ๎าน
กาหลง บ๎านสองคลอง บ๎านกระทิงลายและบ๎านปากน้าประแสร๑ พบหอยกาบเดี่ยวและหอยกาบคูํ จานวน 4/2, 3/3, 3/3, 4/3 และ
5/3 วงศ๑คําดัชนีความหลากหลายของวงศ๑หอยเทํากับ 1.16195, 1.34276, 2.01821, 1.64203 และ 1.54891 และความหนาแนํน
เทํากับ 64.93, 335.40, 196.73, 49.87 และ 307.60 ตัว/ ตารางเมตร) ตามลาดับ โดยวงศ๑หอยขี้นกพบเป็นชนิดเดํนที่บ๎านบางแก๎ว
(47.07 ตัว/ตารางเมตร) และบ๎านสองคลอง (74.47 ตัว/ ตารางเมตร) ขณะที่วงศ๑หอยเสียบ วงศ๑หอยแมลงภูํและหอยกะพง และวงศ๑
หอยนมสาวและหอยทับทิม พบเป็นชนิดเดํนที่บ๎านกาหลง (242.33 ตัว/ ตารางเมตร) บ๎านกระทิงลาย(16.00 ตัว/ ตารางเมตร) และ
บ๎านปากน้าประแสร๑ (157.40 ตัว/ ตารางเมตร) ตามลาดับการสารวจสภาวะการประมงหอยพบวําชาวประมงที่บ๎านบางแก๎ว บ๎าน
กาหลง บ๎านสองคลอง บ๎านกระทิงลายและบ๎านปากน้าประแสร๑ จับหอยได๎วันละ > 20, 5-10, 5-10, 8-20 และ 5-8 กิโลกรัม และมี
รายได๎วันละ 300-500, 300-500, 300-500, 300-500 และ 200-400 บาท ตามลาดับ โดยปัญหาหลักของชาวประมงในทุกพื้นที่
สารวจคือปริมาณหอยที่จับได๎ในแตํละวันลดลงและหอยมีขนาดเล็ก
คาสาคัญ : ความหลากหลาย, การแพรํกระจาย, หอย, ชายฝั่ง, อําวไทย
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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การเพาะเลี้ยงฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด Tigriopus sp. (Copepoda: Harpacticidae)
ในอุณหภูมิและระดับความเค็มที่ตํางกัน
Culture of harpacticoid copepod Tigriopus sp. (Copepoda: Harpacticidae)
at different temperatures and salinity levels
ควรศิริ ศีลภิญโญ* และ สุภาวดี จุลละศร
Kuansiri Seelpinyo* and Supawadee Chullasorn
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพ

บทคัดยํอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิและระดับความเค็มที่แตกตํางกันตํอ
การพัฒนาการเจริญเติบโตและผลผลิตของฮาร๑แพคทิคอยโคพีพอด Tigriopus sp. โดยเก็บฮาร๑แพคทิคอย
โคพีพอด Tigriopus sp. เพศเมียมีถุงไขํ 1 ตัวจากสาหรํายสีน้าตาล Padina sp. ณ หาดน้าใส จังหวัด
ชลบุรี นามาเลี้ยงในห๎องปฏิบัติการเป็น เวลา 30 วัน ตํอจากนั้น คัดเลือกเฉพาะโคพีพอดเพศเมียมีถุงไขํ
มาทาการทดลองโดยแยกเป็น 2 กลุํมดังนี้: กลุํมที่ 1 เลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และกลุํมที่ 2 เลี้ยง
ที่ 30 องศาเซลเซียส ในระดับความเค็ม 5, 10, 20, 30, 40 และ 45 ppt ตามลาดับ ทั้ง 2 กลุํม เป็นเวลา
15 วัน ผลการ ศึกษาพบวําอุณหภูมิและระดับความเค็มที่แตกตํางกันให๎ผลผลิตจานวนโคพีพอดแตก
ตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (P <0.05) โดยอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียสในระดับความเค็ม 30 ppt
เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการเพาะเลี้ยงฮาร๑แพคทิคอยโคพีพอด นอกจากนี้ ได๎พบวงจรชีวิตของ
Tigriopus sp. ใช๎เวลา 12 วัน
คาสาคัญ : ฮาร๑แพคทิคอยโคพีพอด, Tigriopus sp., อุณหภูม,ิ ระดับความเค็ม
Abstract
This study was conducted to compare the impact of different temperatures and
salinity levels on the development and production of harpacticoid copepod Tigriopus sp.
An ovigerous female copepod was collected from a brown alga, Padina sp. on Namsai
sandy Beach in Chon Buri Province and has been kept for culture during a 30-day period,
and produced several offspring. Then gravid females were selected and divided into two
groups. In Group 1, each copepod was kept at a temperature of 25 degrees celsius.
Meanwhile, each copepod in Group 2 was kept at 30 degrees celsius at salinity levels of
5, 10, 20, 30, 40 and 45 ppt., respectively, for 15 days. The results showed that the
temperatures and salinity levels significantly affected the development and production
of harpacticoid copepods (P<0.05). Those kept at a cultivation temperature of 25
degrees Celsius and salinity level of 30 ppt. produced the highest number of offspring. In
addition, the results showed that the life-cycle of Tigriopus sp. took 12 days.
Keywords : Harpacticoid copepod, Tigriopus sp., Temperatures, Salinity levels
*Corresponding author. E-mail : skuansiri@hotmail.com
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สถานภาพและการจัดการทรัพยากรหอยตะเภาบริเวณหาดปากเม็ง จ. ตรัง
Status and management of wedge clam resource at Pakmeng Beach,
Trang Province
วิชิน สืบปาละ1,*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน1, มาฆมาส สุทธาชีพ1, ธีระพงษ๑ พริกชูผล1, วิภาวรรณ อุํนคงทอง1,
ปาริชาติ นิยมไทย1 และ มาโนช วงศ๑สุรียร๑ ัตน๑2
Wichin Suebpala1,*, Thamasak Yeemin1, Makamas Sutthacheep1, Teerapong Prickchoopon1,
Wiphawan Aunkhongthong1, Parichat Niyomthai1 and Manoch Wongsuryrat2
1

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บทคัดยํอ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อแสดงให๎เห็นถึงความสาคัญของการประมงหอยตะเภาและ
สถานภาพของทรัพยากรหอยตะเภาจากการสัมภาษณ๑เชิงลึกกับชาวประมงที่ทาประมงหอยตะเภาบริเวณ
หาดปากเมง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในปี พ.ศ. 2560 จากการสัมภาษณ๑พบวํา ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ทั้งหมดเห็น
ด๎วยวําการประมงหอยตะเภามีความสาคัญตํอวิถีชีวิตของพวกเขาในแงํของการเป็นแหลํงอาหารและแหลํง
รายได๎เสริมของครัวเรือน และยังพบสัดสํวนชาวประมงที่เป็นเพศหญิงคํอนข๎างสูง (>80%) และยังพบวํา
ในปัจจุบันหอยตะเภามีความชุกชุมและขนาดของตัวหอยลดลง อาจเป็นผลเนื่องจากมีจานวนชาวประมง
หอยตะเภาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นวําความชุกชุมของหอยตะเภาอาจเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยอื่น ๆ เชํน
คุณภาพน้าทะเล โดยเฉพาะอยํางยิ่งความเค็มของน้าทะเล ลักษณะตะกอนดิน เป็นต๎น ผู๎ให๎สัมภาษณ๑ได๎
แนะนาวําควรกันพื้นที่บางสํวนเพื่อการอนุรักษ๑ทรัพยากรหอยตะเภา พร๎อมกับการสร๎างจิตสานึกด๎านการ
อนุรักษ๑แกํชาวประมง ข๎อมูลนี้จะเป็นข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจเพื่ออนุรักษ๑
ทรัพยากรหอยตะเภาตํอไป
คาสาคัญ : การประมงขนาดเล็ก, หอยตะเภา, ทะเลอันดามัน, การจัดการ
Abstract
This study aims to illustrate the importance of wedge clam fishery and to
analyze the current state of wedge clam resource through in-depth interviews
conducted in 2016 with fishers who involved in the wedge clam fisheries in Pakmeng
Beach, Sikao District, Trang Province. Based on the interviews, all fishers agreed that the
wedge clam fishery is important for their livelihoods in terms of food source and
household additional income. High proportion of female fishers (>80%) involved in the
fishery was found. Besides, the declines in abundance and individual size of clam are
currently observed. These could be mainly resulted from the growing number of fishers
collecting the clam. Its abundance could possibly relate to other factors such as changes
in water quality especially salinity, sediment characteristics etc. The respondents
recommended to establishing some no-take areas to increase the clam abundance along
with enhancing the fishers’ awareness. This information serves as a basis for further
policy formulation and decision-making on the conservation of wedge clam.
Keywords : Small-scale fisheries, Donax scortum, Andaman Sea, Management
*Corresponding author. E-mail : wichin.s@gmail.com
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อัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตรวม และคุณภาพเนื้อของกุ๎งก๎ามกราม
ที่เลี้ยงด๎วยอาหารสาเร็จรูปผสมสาหรํายไกสด
Growth rate, biomass and edible qualities of giant freshwater prawn
(Macrobrachium rosenbergii) fed feed mixed with raw Cladophora sp.
ชาตรี วิระสิทธิ์1,*, ฉัตรพงษ๑ สุขเกื้อ2 และ ธวัฒน๑ชัย งามศิร2ิ
Chatree Wirasith1,*, Chatpong Sookkua2 and Thawatchai Ngamsiri2
1

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2

บทคัดยํอ
การเลี้ ย งกุ๎ ง ก๎ า มกรามด๎ ว ยอาหารผสมสาหรํ า ยไกสด วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาอั ต ราการ
เจริญ เติบโต การรอดตาย การเปลี่ยนอาหารเป็น เนื้อ ผลผลิตรวม คุ ณคําทางโภชนาการของเนื้อกุ๎ ง
ก๎ามกราม และต๎นทุนคําอาหารผลิตกุ๎งก๎ามกรามตํอกิโลกรัมการทดลองแบํงออกเป็น 5 กลุํมการทดลอง
ได๎แกํ อาหารสาเร็จรูปผสมสาหรํายไกสด0, 10,20, 30 และ 40เปอร๑เซ็นต๑เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวํา กุ๎ง
ก๎ามกรามที่เลี้ยงด๎วยอาหารสาเร็จรูปผสมสาหรํายไกสด 10 เปอร๑เซ็นต๑มีผลการเจริญเติบโตดีที่สุด อัตรา
การเจริญเติบโตจาเพาะมีคําเทํากับ 17.29±10.76 เปอร๑เซ็นต๑ตํอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
2.03±0.16 อัตราการรอดตาย 96.33±1.00 % ผลผลิต 766.03±03 กรัมตํอ 4 ตารางเมตร ต๎นทุน
คําอาหาร 47.14 บาทตํอกิโลกรัม แตํคุณคําทางโภชนาการของเนื้อกุ๎งก๎ามกราม พบวํากลุํมการทดลองที่
เลี้ยงด๎วยอาหารสาเร็จรูปผสมสาหรํายไกสด 0 เปอร๑เซ็นต๑มีคํามากกวํากลุํมการทดลองอื่น จากผลการ
วิเคราะห๑คุณคําทางโภชนาการของ เนื้อกุ๎งก๎ามกรามพบวําปริมาณโปรตีน ไขมัน และ เถ๎า เทํากับ 21.67±
0.26, 1.19 0.02, 1.44 0.01 เปอร๑เซ็นต๑ตามลาดับ
คาสาคัญ : กุ๎งก๎ามกราม, สาหรํายไก, ผลผลิตรวม, คุณคําทางโภชนาการ
Abstract
The experimental was studied utilize Cladophora sp. to mixed in the feed for
giant freshwater prawn culture that we purposeful growth rate, survival rate, feed
conversion ratio (FCR), biomass, proximate composition and feed cost of prawn product
per kilogram. We were used difference percent of Cladophora sp. (0, 10, 20, 30 and 40
%). The results 10 % of Cladophora sp. were showed highest of growth rest that data
were showed including specific growth rest (SGR) 17.29±10.76 %/day, food conversion
ratio (FCR) 2.03±0.16, survival rest 96.33±1.00 %, biomass 766.03±03 g/ 4 m2 and food
cost 47.14 baht/kg. The nutrition compositionedible of giant freshwater prawn of 0 % of
Cladophora sp. were showed highest protein, lipid, and ash (21.67± 0.26, 1.19 0.02, 1.44
0.01 %, respective).
Keywords : Giant freshwater prawn, Cladophora, Biomass, Proximate
*Corresponding author. E-mail : chatree-wi@hotmail.co.th

141
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

AA005P

การทดสอบประสิทธิภาพของน้าเลือดหอยตํอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพกํอโรค
The effective of mollusk hemolymph on inhibition of pathogenic microorganism
จันทร๑จรัส วัฒนะโชติ1,*, มลฤดี สนธิ2, ทิพวรรณ ชํอทองหลาง2 และ พัฒน ศิลปชัย1
Janjarus Watanachote1,*, Molruedee Sonthi2, Thipphawan Chothonglang2 and
Pattana Sillapachai1
1

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
2
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
น้าเลือดของหอยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกํอโรคได๎ ใน
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค๑ เพื่อทดสอบความสามารถของเลือดหอยทะเล 3 ชนิด ได๎แกํ หอยแครง
(Tegillarca granosa) หอยนางรม (Saccostrea commercialis) และหอยหวาน (Babylonia
areolata) ในการยั บ ยั้ งการเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ แบคที เ รี ย 5 ชนิ ด คื อ Pseudomonas sp.,
Enterococcus faecalis, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus epidermidis และ
Escherichia coli น้าเลือดหอยที่นามาใช๎ทดสอบเจือจาง 10 เทํา ด๎วย Phosphate Buffer Saline
(PBS) ความเข๎มข๎น 0.01 โมลาร๑ จากนั้น นาไปทดสอบการยับยั้งเชื้อด๎วยเทคนิค agar well diffusion
จากผลการศึ ก ษาพบวํ า เลื อ ดหอยที่ น ามาศึ ก ษาทั้ ง 3 ชนิ ด มี ประสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ งเชื้ อ Vibrio
parahaemolyticus ได๎ดีที่สุด โดยเลือดหอยหวานสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อนี้ได๎ดีที่สุด รองลงมา
คือ หอยแครง และหอยนางรม ซึ่งมีพื้นที่การยับยั้ง เทํากับ 26.32±0.94, 24.62±1.46 และ 22.68±1.60
ตารางมิลลิเมตร ตามลาดับ และมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาสาคัญ : หอยแครง, หอยนางรม, หอยหวาน, การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, น้าเลือดหอย
Abstract
The haemolymph of mollusk can inhibit the growth of pathogenic
microorganisms. The objective of this study was to determine the effective of three
mollusks (Tegillarca granosa, Saccostrea commercialis and Babylonia areolata)
hemolymph on inhibition of pathogenic microorganism. Five bacterial, Pseudomonas sp.,
Enterococcus faecalis, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus epidermidis and
Escherichia coli were used in this experiment. The 10-fold hemolymph diluted in 0.01 M
Phosphate Buffer Saline (PBS) were tested inhibition of bacterial growth by agar well
diffusion technique. The result showed that the haemolymph of all three mollusks had
effective for V. parahaemolyticus inhibition. Hemolymph from Babylonia areolata
significant strongly inhibited the growth of V. parahaemolyticus followed by Tegillarca
granosa and Saccostrea commercialis. The average area of inhibition are 26.32±0.94,
24.62±1.46 and 22.68±1.60 mm2, respectively.
Keywords : Tegillarca granosa, Saccostrea commercialis, Babylonia areolata, Bacterial
inhibition, Mollusk hemolymph
*Corresponding author. E-mail : janjarus@buu.ac.th
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รูปแบบเซลล์เม็ดสีในกุ๎งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ที่ได๎รับอาหารเสริมสารสี
แอนโทไซยานินจากผลมังเครํ (Melastoma malabathricum)
Chromatosome patterns in white leg shrimp (Penaeus vannamei) fed with
anthocyanins rich diet from malabar fruits (Melastoma malabathricum)
ชัยณรงค๑ สืบสังข๑1, อุดม ทิมทอง1, บรรณวิชญ๑ จุลพล1 , สุรพล ฐิติธนากุล1 และ สรายุทธ อํอนสนิท2,3*
Chainarong Suebsang1*, Audom Thimthong1, Bannavit Junphon1, Suraphon Thititanakul1
and Sarayut Onsanit2 3*
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
สาขาวิชาทรัพยาการประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

บทคัดยํอ
การศึกษารูปแบบและการกระจายตัวของเม็ดสี ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของเซลล๑โครมาโทโซม
และการวัดสีภายนอกในกุ๎งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด๎วยอาหารเสริมสารสีแอนโทไซยานินสกัดหยาบจาก
ผลมังเครํ 5% ผสมในอาหารสาเร็จรูป นากุ๎งขาวจากฟาร๑มบํอดินขนาด 20 กรัม ปลํอยเลี้ยงที่ความ
หนาแนํน 45 ตัว/ลบ.ม.3 ให๎อาหารทดลอง 4 มื้อตํอวันที่ 5% ของน้าหนักตัวตํอวัน ทดลองเลี้ยงเป็นเวลา
30 วัน พบวําการกระจายของเม็ดสีในชั้นผิวหนังกุ๎งชุดควบคุมมีการกระจุกตัว และชุดทดลองมีการ
กระจายตัวออก โดยมีคําเทํากับ 17.36±8.13 และ 56.64±7.28% ตามลาดับ และมีความแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) การวัดสี (L*,a*,b*) ภายนอกบํงชี้ถึงความเข๎มของลาตัว ซึ่ งใช๎เป็น
ดัชนีชี้วัดการสะสมสารสีแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นในกุ๎งขาวได๎ จากการทดลองพบวํากุ๎งชุดทดลองมีความคล้า
เข๎มของสีลาตัวภายนอกอยํางชัดเจนเมื่อเทียบกับชุดควบคุม และเมื่อนาตัวอยํางกุ๎งทดลองผํานความร๎อน
พบวํา พื้นที่การกระจายตัวของเม็ดสีทั้งสองชุดทดลอง และขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของโครมาโทโซมในกุ๎งชุด
ทดลองมีขนาดลดลงอยํางชัดเจน (p<0.01) แสดงวําความร๎อนมีผลทาให๎สารสีแอนโทไซยานินสลายตัวได๎
คาสาคัญ : สารสี, แอนโทไซยานิน, กุ๎งขาวแวนาไม, เซลล๑โครมาโทโซม, ผํานความร๎อน
Abstract
The study of pigment patterns and distribution including chromatosome diameter
and external color were examined. White leg shrimps (Penaeus vannamei) fed with
anthocyanins rich crude extracted of 5% Malabar fruit (Melastoma malabathricum)
powder in pellet diet. Farmed shrimps approximately 20 g weight were reared in 2 groups
at 45 shrimps/m3 density and fed 5% of body weight, 4 times/day and reared for 30 days.
The results shown that significantly difference (p<0.01) in percentages of pigment
distribution were 17.36±8.13 as aggregated chromatosome in control and 56.64±7.28%,
respectively, as dispersed chromatosome in treatment group. External color was measured by
colorimeter (L*, a*, b*) shown that significantly darker body in treatment group. It could be
indicated that anthocyanins accumulation in shrimps were increased. Then shrimps were heat
treated, the result found that pigment distribution in both groups were significantly decreased
(p<0.01) when compared with un-treated shrimp. Accordingly, chromatosomes diameter in
treatment group was significantly decreased (p<0.01). It is indicated that heat-treatment
result the anthocyanins to decay.
Keywords : Pigment, Anthocyanins, Penaeus vannamei, Chromatosome cells, Heat
treatment
*Corresponding author. E-mail : sarayut.o@psu.ac.th
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ผลของสารสีแอนโทไซยานินจากสารสกัดหยาบผลมังเครํ
(Melastoma malabathricum) ตํอระบบภูมิคุ๎มกันในกุ๎งขาวแวนนาไม
(Penaeus vannamei)
Effects of anthocyanins from crude extracted of malabar Fruit (Melastoma
malabathricum) to immune system in white leg shrimp (Penaeus vannamei)
บรรณวิทย๑ จุลพล1, อุดม ทิมทอง1, ชัยณรงค๑ สืบสังข๑1, ธีร ศรีสวัสดิ1์ และ สรายุทธ อํอนสนิท2,3*
Bannavit Junphon1, Audom Thimthong1, Chainarong Seubsang1, Theera Srisawat1 and
Sarayut Onsanit2,3*
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

บทคัดยํอ
การทดลองเสริมสารสีแอนโทไซยานินในอาหารกุ๎งขาวแวนนาไม มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลการ
กระตุ๎นระบบภูมิคุ๎มกันกุ๎ง ได๎แกํ ปริมาณเซลล๑เม็ดเลือดรวม การแยกกลุํมเซลล๑เม็ดเลือด กิจกรรมของเอนไซม๑ฟี
นอลออกซิเดส โดยเสริมผงสกัดหยาบผลมังเครํสุกที่ระดับ 5 เปอร๑เซ็นต๑โดยน้าหนักอาหาร เลี้ยงกุ๎งขาวขนาด
น้าหนักประมาณ 20 กรัม โดยแบํงการทดลองเป็น 2 ชุดทดลอง เลี้ยงที่ความหนาแนํน 45 ตัวตํอลูกบาศก๑เมตร
ให๎อาหารทดลอง 4 มื้อตํอวัน เป็นเวลา 30 วัน พบวํา กุ๎งในกลุํมทดลองมีปริมาณเซลล๑เม็ดเลือดรวม และ
กิจกรรมของเอนไซม๑ฟีนอลออกซิเดส สูงกวําในกุ๎งกลุํมควบคุมอยํางมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ถึง 1.8
เทําและ 2.5 เทํา ตามลาดับ นอกจากนี้การแยกกลุํมเซลล๑เม็ดเลือดด๎วยเทคนิคโฟลว๑ไซโตเมทรี พบวําเม็ดเลือด
กุ๎งแตํละชนิดทั้งสองกลุํมทดลองมีสัดสํวนไมํแตกตํางกันทางสถิติ โดยเม็ดเลือดกุ๎งในกลุํมทดลองพบเม็ดเลือด
ชนิด granular cell (GC) มีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย ดังนั้นจากการทดลองนี้ สารสีแอนโทไซยานินในผลมังเครํ
สุกมีฤทธิ์ในการกระตุ๎นระบบภูมิคุ๎มกันของกุ๎งขาวแวนนาไม
สาคัญ : แอนโทไซยานิน, กุ๎งขาวแวนาไม, มังเครํ, ระบบภูมิคมุ๎ กัน, ฟีนอลออกซิเดส
Abstract
Anthocyanins supplement in white leg shrimp (Penaeus vannamei) diet that was
subjected to the immune systems stimulants including total haemocyte counts,
percentages of haemocyte cell, and phenoloxidase activity. The anthocyanin crude
extracted from Malabar fruits (Melastoma malabathricum) was mixed at 5% by weight in
experimental diet. Farmed shrimp, 20 g approximately was reared in 2 ponds at 45
shrimp/m3 density and fed 4 times/day for 30 days. The result shown that, both of
parameters, total haemocyte counts and phenoloxidase activity were significantly higher
(p<0.01) to 1.8 times and 2.4 times, respectively, than control group of both parameters.
Further the types of haemocytes were separated with flow cytometry technique shown
that percentages of haemocyte species were not significant difference. Noted that granular
cell (GC) in treatment group shown a little higher than control group. Finally, it could be
concluded that anthocyanin pigment from Malabar fruits can be induce immune system
and shrimp health.
Keywords : Anthocyanins, Penaeus vannamei, Melastoma malabathricum, Immune system,
Phenoloxidase
*Corresponding author. E-mail : sarayut.o@psu.ac.th
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การเพิ่มผลผลิตสาหรํายทะเลขนาดใหญํด๎วยการใช๎น้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช๎
ทางการเกษตรและการประมงสาหรับทดแทนปุ๋ยเคมี
Increasing seaweed productivity through the use of bioextract from
agricultural and fisheries raw material to replace chemical fertilizer
เอนก โสภณ*
Anek Sopon*
สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
การเพิ่มผลผลิตสาหรํายทะเลขนาดใหญํจานวน 3 ชนิดได๎แกํ สาหรํายผักกาดทะเล สาหรํายพวง
องุํน และสาหรํ ายผมนาง ด๎ว ยน้ าหมั กชี วภาพจากวั ตถุ ดิบ เหลือ ใช๎ ทางการเกษตรและการประมงใน
อัตราสํวน 1:10 1:100 และ 1:1000 เปรียบเทียบกับการเลี้ยงด๎วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในระยะเวลา 5
สัปดาห๑ พบวําสาหรํายผักกาดทะเลที่เลี้ยงด๎วยน้าหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช๎ทางการประมงที่อัตราสํวน
1:10 ให๎ผลผลิตรวมสูงสุดเทํากับ 223.0+4.6 กรัม ในขณะที่สาหรํายผักกาดทะเลที่เลี้ยงด๎วยปุ๋ยเคมีให๎
ผลผลิตเทํากับ 174.3+6.7 กรัม สํวนการเลี้ยงสาหรํายพวงองุํนด๎วยน้าหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช๎
ทางการประมงที่อัตราสํวน 1:1000 ให๎ผลผลิตรวมสูงสุดเทํากับ 395.9+7.1 กรัม ในขณะที่สาหรํายพวง
องุํนที่เลี้ยงด๎วยปุ๋ยเคมีให๎ผลผลิตเทํากับ 197.6+3.1 กรัม และการเลี้ยงสาหรํายผมนางด๎วยน้าหมักชีวภาพ
จากวัสดุเหลือใช๎ทางการประมงที่อัตราสํวน 1:1000 ให๎ผลผลิตรวมสูงสุดเทํากับ 133.9+4.6 กรัม ในขณะ
ที่สาหรํายผมนางที่เลี้ยงด๎วยปุ๋ยเคมีให๎ผลผลิตเทํากับ 87.3+6.8 กรัม โดยจากการทดลองในสาหรํายทั้ง 3
ชนิดที่เลี้ยงด๎วยน้าหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช๎ทางการประมงและการเกษตรเทียบกับปุ๋ยเคมีให๎ผลผลิต
รวมที่ความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังนั้น ในการเลี้ยงสาหรํายทะเลขนาดใหญํจึง
สามารถใช๎น้าหมักชีวภาพเป็นแหลํงของธาตุอาหารทดแทนปุ๋ยเคมีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : น้าหมักชีวภาพ, สาหรํายทะเลขนาดใหญํ , วัสดุเหลือใช๎ทางการประมง, วัสดุเหลือใช๎ทาง
การเกษตร
Abstract
This research used three kinds of seaweed namely, sea lettuce seaweed (Ulva
rigida), sea grape seaweed (Caulerpa lentillifera) and Gracilaria (Gracilaria fisheri) for
increasing productivity study with bioextract from agricultural and fisheries raw material
compared with chemical fertilizer formula 15-15-15 in 5 weeks. The results showed sea
lettuce seaweed which added with bioextract from fishery raw material, the ratio of 1:10
to increase highest productivity at 174.3+6.7 g, sea grape seaweed and Gracillaria which
added with bioextract from fishery raw material, the ratio of 1:1000 to increase highest
productivity at 395.9+7.1 g and 133.9+4.6 g, respectively and were significantly higher
productivity than the other ratio at the 0.05 level of significant. The results of this
experiment showed that the bioextract from fishery and agriculture raw material can
replace the chemical fertilizer and to make the most value of waste from fishery and
agriculture.
Keywords : Bioextract, Seaweed, Fisheries raw material, Agricultural raw material
*Corresponding author. E-mail : anek.s@chula.ac.th
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ผลของการเสริมวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ตํออัตรารอด การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน Synchiropus splendidus (Herre, 1927)
Effects of vitamin C enrichment in zooplankton on survival rate,
growth and development of the mandarinfish larvae
Synchiropus splendidus (Herre,1927)
ศิริวรรณ ชูศรี* และ วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
Siriwan Choosri* and Wilaiwan Phuangsanthia
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
อนุบาลลูกปลาแมนดารินด๎วยโรติเฟอร๑และอาร๑ทีเมียที่เสริมด๎วยวิตามินซีความเข๎มข๎นแตกตํางกัน 0,
100, 200 และ 300 มก./ล. ตํออัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลา
ตั้งแตํแรกฟักถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปรําง ใช๎ลูกปลา 20 ตัวตํอลิตร ปริมาตรน้า 5 ลิตร แตํละชุดการทดลอง
ทา 3 ซ้า ลูกปลาอายุ 1-20 วัน ให๎โรติเฟอร๑ 20 ตัวตํอมล. อายุ 21 – 45 วัน ให๎อาร๑ทีเมีย 3 ตัวตํอมล. จากผล
การทดลอง พบวําความเข๎มข๎นของวิตามินซีไมํมีผลตํออัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการ
พัฒนาการ (p>0.05) อัตรารอดดีที่สุด 0 มก./ล. (8.00±3.60%) การเจริญเติบโตด๎านความยาวมาตรฐาน และ
ความยาวทั้งหมดดีที่สุด 200 มก./ล. (1.00±1.00, 1.16±3.09 ซม.) น้าหนักดีที่สุด 300 มก./ล. (0.053±0.02
กรัม) ลูกปลาลงพื้นครบทุกการทดลองอายุ 20 วัน และเริ่มลงพื้นอายุ 11 วัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต
ด๎านความยาวและน้าหนักของปลาให๎สูงขึ้นควรเสริมวิตามินซีที่ความเข๎มข๎น 200 และ 300 มก.ตํอลิตร
คาสาคัญ : ปลาแมนดาริน, กรดไขมัน, แพลงก๑ตอนสัตว๑
Abstract
The objective study was to examine levels vitamin C enrichment in rotifers (Brachionus
plicatilis) and Artemia (0, 100, 200 and 300 mg/l.) and their effect on survival, growth, and larval
development of mandarinfish (Synchiropus splendidus). The 100 larvae (20 larvae/l) were reared
in 5 l. The treatment had 3 replications. All treatments, the fish aged between 1-20 days old were
fed with rotifers at a ratio of 20 individuals/ml and then they were switched to Artemia at a ratio
of 3 individuals/ml from day 21 onwards. There were no significant differences (p>0.05) between
the treatments in their survival, growth and larval development. The larvae that were fed the
enriched-live feeds at a ratio of 0 mg/l showed the highest survival rate (8.00±3.60%). The highest
standard and total lengths of the larvae were found in those fed the 200 mg/l (1.00±1.00 cm,
1.16±3.09 cm). The larvae fed at 300 mg/l also had the highest average weight (0.053±0.002 g) All
the larvae completed their metamorphosis within 20 days, with the first larvae recorded as
completing their metamorphosis on day 11. The conclusion indicate that to increase the length
and weight of larvae were fed the enriched-live feeds with vitamin C at a ratio of 200 and 300
mg/l
Keyword : Mandarinfish, Fatty acid, Zooplankton
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การศึกษาการผลิตไขํไรน้านางฟ้าบีเวอร์เทล (Thamnocephalus platyurus)
ภายใต๎สภาวะห๎องปฏิบตั ิการโดยใช๎สาหรํายเข๎มข๎นเป็นอาหาร
Reproductive cycle of beavertail fairy shrimps (Thamnocephalus platyurus)
under laboratory conditions using concentrated microalgae feeding
เจษนุวัฒน๑ ดํานลาพล1,*, กันย๑ กังวานสายชล1 และ สรวิศ เผําทองศุข2,3
Chetnuwat Danlaphon1,*, Kunn Kungvansaichol1 and Sorawit Powtongsook2,3

1

3

บริษัท อัลจีบา จากัด, 2ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาจ านวนไขํ แ ละระยะเวลาในการผลิ ต ไขํ ชุ ด ใหมํ ของไรน้ านางฟ้ า บี เ วอร๑ เ ทล
Beavertail (Thamnocephalus platyurus) ซึ่งเป็นเเพลงก๑ตอนสัตว๑ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตด๎านขนาดของ
ลาตัวคล๎ายกับไรน้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) เเละยังไมํมีการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย๑ในประเทศไทย
แตํมีปริมาณโปรตีนและสารสีเป็นองค๑ประกอบอยูํในปริมาณมาก จึงมีศักยภาพเป็นอาหารเสริมสาหรับสัตว๑น้าเค็มทาง
เศรษฐกิจ ได๎แกํ พํอ-เเมํพันธุ๑กุ๎งขาว และกุ๎งกุลาดา เป็นต๎น การศึกษานี้ใช๎ไรน้านางฟ้าบีเวอร๑เทลอายุ 15 วันที่มีอัตรา
สํวนตัวผู๎ตํอตัวเมียเทํากับ 1:1 ทาการทดลองในภาชนะที่บรรจุน้าปริมาตร 2.4 ลิตร ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียส
ในสภาวะห๎องปฏิบัติการ มีการถํายน้าออก 50-70 % พร๎อมกับการเก็บไขํออกมานับจานวนทุก 2 วัน และใช๎สาหรําย
ผสม Chlorella sp. และ Scenedesmus dimorphus เป็นอาหาร โดยทาการเติมสาหรํายผสมความเข๎มข๎ นสูง 10
กรัมตํอลิตร ลงในภาชนะเพาะเลี้ยงไรน้านางฟ้าวันละ 1 ครั้ง (1.5 มิลลิลิตร) เพื่อให๎มีความหนาแนํนเซลล๑สาหรํายใน
น้าประมาณ 5.06 x105 เซลล๑/มิลลิลิตร ทาการทดลองเป็นเวลา 8 วัน (3 ซ้า) เพื่อสังเกตระยะเวลาการผลิตไขํชุดใหมํ
ของไรน้านางฟ้า ผลการศึกษาพบวําไรน้านางฟ้าบีเวอร๑เทลมีจานวนไขํเฉลี่ย 937±335 ฟองตํอตัว เเละจากการสังเกต
ระยะเวลาที่ใช๎ในการผลิตไขํชุดใหมํ ใช๎เวลาประมาณ 26.6 ชั่วโมง ซึ่งโดยทั่วไประยะเวลาที่ผลิตไขํชุดใหมํ เเละจานวน
ไขํจะขึ้นอยูํกับปริมาณ เเละชนิดของอาหารที่ใช๎ในการเพาะเลี้ยง จากการทดลองครั้งนี้ ยังพบวําการใช๎สาหรํายเข๎มข๎น
เป็นอาหารของไรน้านางฟ้าชํวยให๎การเลี้ยงทาได๎สะดวกและสามารถควบคุมปริมาณอาหารได๎เป็นอยํางดี
คาสาคัญ : ไรน้านางฟ้าบีเวอร๑เทล Thamnocephalus platyurus, ไรน้านางฟ้าไทย Branchinella thailandensis,
สาหรําย Chlorella sp., สาหรําย Scenedesmus dimorphus, กุ๎งขาว, กุ๎งกุลาดา
Abstract
In this research, we studied the reproductive cycle and reproductive stage oocyte/cyst
storage of Beavertail fairy shrimp (T. platyurus), a zooplankton with body size and growth rate similar
to Thai fairy shrimp (ฺB. thailandensis), and that has never beenbcommercialized in Thailand before
but, with its high protein and carotenoid content, it has potential as a dietary supplement for marine
broodstock, including white shrimp and black tiger shrimp. Fifteen-day old Beavertail fairy shrimps with
1:1 male to female ratio are cultured in a container with 2.4 L clean water, controlled temperature at
25-26 oC under laboratory conditions. We discharge 50-70% of the water every 2 days. During the
discharge, we harvest the cysts and count the number of cyst collected. In the culture, we use mixed
algal concentrate, comprising Chlorella sp. and Scenedesmus dimorphus, with cell concentration of
10 g/L, to feed the Beaverytail fairy shrimps at 1.5 mL every day. With this feeding scheme, the
culture medium will have approximately 5.06x105 cells/ml. During the 8-day trial (3 repeats), the
Beavertail fairy shrimp produces 937±335 cysts/individual female. In addition, from our observation,
the Beavertail fairy shrimp reproduce its cysts every 26.6 h. It is also found that we can control the
amount of mixed algal concentrate easily to design feeding scheme, and this mixed algal concentrate
can be used to culture the Beavertail fairy shrimp well.
Keywords : Beavertail fairy shrimp, Thamnocephalus platyurus, Thai fairy shrimp, Branchinella
thailandensis, Fairy shrimps, Chlorella sp., Scenedesmus dimorphus, White shrimp, Black tiger
shrimp
*Corresponding author. e-mail : danlaphon.chet@gmail.com
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การสร๎างไซเดอโรฟอร์และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีท
จากพืชป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
Siderophore production and phosphate solubilization by Actinomycetes
from mangrove plant in Leam Phak Bia, Phetchaburi Province
จุฑาภรณ๑ ทองปั้น และ กรรณิการ๑ ดวงมาลย๑*
Juthaporn Tongpan and Kannika Duangmal*
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บทคัดยํอ
คัดแยกแอคติโนมัยสีทได๎ทั้งหมด 212 ไอโซเลต จากตัวอยํางพืชป่าชายเลน โดยแยกได๎จากราก
และดินรอบรากจานวน 48 และ 164 ไอโซเลต ตามลาดับ ไอโซเลตทั้งหมดสามารถจัดกลุํมตามสีของ
สปอร๑ ได๎ 6 กลุํม เมื่อศึกษาไอโซเมอร๑ของกรด diaminopimelic ในเซลล๑ที่ถูกยํอย พบวํามี 150 ไอโซ
เลตจัดเป็น Streptomyces และ 62 ไอโซเลต จัดเป็น non-Streptomyces ไอโซเลตที่แยกได๎นามา
ทดสอบกิจกรรมการสร๎างไซเดอโรฟอร๑และการละลายฟอสเฟต พบวําสร๎างไซเดอโรฟอร๑ได๎ 210 ไอโซ
เลต และสามารถละลายฟอสเฟตได๎ 133 ไอโซเลต เมื่อศึกษายีน 16S rRNA ของไอโซเลต 10-20SHSu
ซึ่งสร๎างไซเดอโรฟอร๑ได๎สูงสุด พบวํามีความเหมือนกับ Nonomuraea soli 98.17 % และไอโซเลต 69ESSe ซึ่งละลายฟอสเฟตสูงสุด มีความเหมือนกับ Streptomyces tuirus 99.85 % สํวนการระบุชนิด
ของเอนโดไฟท๑ non-Streptomyces พบวําจัดอยูํในสกุล Amycolatopsis, Glycomyces, Gordonia,
Micromonospora, Nocardia และ Saccharothrix
คาสาคัญ : แอคติโนมัยสีท, พืชป่าชายเลน, ไซเดอโรฟอร๑, การละลายฟอสเฟต

Abstract
A total of 212 actinomycetes were isolated from mangrove plant samples. Fortyeight 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 69ESSe, 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
*Corresponding author. E-mail : fscikkd@ku.ac.th
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การศึกษาเบื้องต๎นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแมํน้าเวฬุ จ.จันทบุรี
Preliminary study of phytoplankton and zooplankton in Welu River in Chantaburi
รัชดา ไชยเจริญ1,* เบญจวรรณ ชิวปรีชา2 และ จันทิมา ปิยะพงษ๑2
Rachada Chaicharoen1,* Benchawon Chiwapreecha2 and Chantima Piyapong2
1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
ทาการศึกษาแพลงก๑ตอนพืชและแพลงก๑ตอนสัตว๑ที่บริเวณประตูกั้นน้าและปากแมํน้าเวฬุ อ.ขลุง
จ.จันทบุรี เก็บตัวอยํางในเดือนมกราคม 2560 พร๎อมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้า ได๎แกํ ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้า การนาไฟฟ้า ความเป็นกรด-ดํางและความเค็ม แพลงก๑ตอนพืชกลุํมเดํนบริเวณประตูกั้นน้า
คือไดโนแฟลเจลเลต ในสกุล Protoperidinium sp. 43.73 % บริเวณปากแมํน้าคือไดอะตอม สกุล
Odontella sp. 93.54 % แพลงก๑ตอนสัตว๑กลุํมเดํนที่บริเวณประตูกั้นน้าและปากแมํน้าคือตัวอํอนโคพี
พอด 62.42% และ 65.37% คําคุณภาพน้าที่บริเวณประตูกั้นน้าและปากแมํน้า ได๎แกํ ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ามีคํา 5.78 ± 0.86 และ 6.85 ± 0.40 mg/l คําความเป็นกรด-ดํางมีคํา 7.37 ± 0.11 และ
6.86 ± 0.24 ที่ประตูกั้นน้าคุณภาพน้าอยูํในเกณฑ๑มาตรฐานแหลํงน้าผิวดินระดับที่ 2 สอดคล๎องกับพบ
เดสมิ ด ซึ่ งเป็ น ดั ช นี คุ ณ ภาพน้ าคํ อ นข๎ า งดี สารอาหารน๎ อ ย และคุ ณ ภาพน้ าที่ ป ากแมํ น้ าอยูํ ใ นเกณฑ๑
มาตรฐานคุณภาพน้าทะเล ไมํพบแพลงก๑ตอนที่บํงชี้ภาวะสารอาหารสูง สํวนคําการนาไฟฟ้าที่ประตูกั้นน้า
มีคํา 708 ± 137.46 และปากแมํน้ามีคํา 47,299.6 ± 301.42 µs.cm-1 ความเค็มบริเวณประตูกั้นน้า
0.26 ± 0.18 ppt บริเวณปากแมํน้า 29.56 ±0.004 ppt
คาสาคัญ : แพลงก๑ตอนพืช, แพลงก๑ตอนสัตว๑, แมํน้าเวฬุ, ปากแมํน้า, คุณภาพน้า
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
*Corresponding author. E-mail : noonrachada@gmail.com
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ชนิดและการแพรํกระจายของหญ๎าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส
Species and distribution of seagrass in Narathiwat Province
สุภาพร องสารา*, สันติ นิลวัตน๑, จตุรงค๑ แย๎มศิร,ิ ถนอมพงศ๑ บัวบรรจง, ณรงค๑ สอเหรบ, ชวนนท๑ กัลยา
อรุณ นุ๎ยไฉน และ ชาญชัย พูลสวัสดิ์
*
Supaphon Aongsara , Santi Ninwat, Jaturong Yamsiri, Narong Soreb, Chawanon Kalaya,
Arun Nuichanai and Chanchai Poonsawat
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดยํอ
สารวจชนิด การแพรํกระจาย และร๎อยละการปกคลุมของหญ๎าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส
ด๎วยวิธี Line Transect-Spot check โดยออกสารวจ 12 สถานี จานวน 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558
(ฤดูฝน) และเดือนพฤษภาคม 2559 (ฤดูร๎อน) พบหญ๎าทะเล 2 ชนิด คือ Halodule pinifolia และ
Halophilla beccarii โดยสารวจพบหญ๎าทะเลดังกลําว 9 สถานี ได๎แกํ บ๎านภัทรภักดี ตลาดเจ๏ะเห เกาะ
มะปิง บ๎านปูลาเจ๏ะมูดอ เกาะปูลาเจ๏ะมูดอ คลองตากใบ บ๎านศาลาใหมํ บ๎านบางมะนาว และบ๎าน
ชาวประมงพัฒนา หญ๎าทะเลทีส่ ารวจพบในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมด 9 สถานี โดยภาพรวมมีสถานภาพ
สมบูรณ๑ปานกลาง (moderately) โดยมีแหลํงหญ๎าทะเลหลัก 2 แหลํงใหญํคือ เกาะปูลาเจ๏ะมูดอ และบ๎าน
ปูลาเจ๏ะมูดอ ที่พบมีพื้นการแพรํกระจายสูงทั้งสองฤดู และพบวํา คําร๎อยละการปกคลุมสํวนใหญํในชํวงฤดู
ฝน (เดือนธันวาคม) มีคําสูงกวําในชํวงฤดูร๎อน (เดือนพฤษภาคม)
คาสาคัญ : การสารวจ, หญ๎าทะเล, จังหวัดนราธิวาส
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
*Corresponding author. E-mail : cin_dmcr@hotmail.com
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ความหลากชนิดและการแพรํกระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามัน
Species diversity and distribution of phytoplankton in the Andaman Sea
จิรพร เจริญวัฒนาพร1,* และ สุรีย๑ สตภูมินทร๑2
Jiraporn Charoenvattanaporn1,* and Suree Satapoomin2
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2

บทคัดยํอ
ศึกษาชนิดและการแพรํกระจายของแพลงก๑ตอนพืชในทะเลอันดามัน โดยเก็บตัวอยํางน้าทะเล
ระหวํางวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2555 จานวน 11 สถานี โดยเก็บจากกระบอกเก็บน้าที่มีเครื่องวัด
คุณภาพน้า CTD (Conductivity-Temperature-Depth) ในแตํละสถานีได๎ทาการเก็บตัวอยํางน้าทะเลที่
2 ระดับความลึก แตํในการศึกษาครั้งนี้จะกลําวถึงที่ระดับความลึกที่ผิวน้า (4 เมตร) และระดับความลึกที่
thermocline ของแตํละสถานีซึ่งมีความลึกระหวําง 30 ถึง 75 เมตร ความลึกในแตํละสถานีที่ทาการเก็บ
ตัวอยํางมีคําระหวําง 100 ถึง 2,200 เมตร เก็บน้าทะเลในแตํละระดับความลึกจานวน 10 ลิตร แล๎วกรอง
น้าผํานถุงกรองแพลงก๑ตอนขนาด 20 ไมโครเมตร การศึกษาครั้งนี้พบแพลงก๑ตอนพืชอยํางน๎อย 107 ชนิด
จาก 3 ดิ วิชั่น คื อ Cyanophyta, Chromophyta และ Dinophyta แพลงก๑ ตอนพืชชนิ ด
Trichodesmium erythraeum พบทุกสถานีเก็บตัวอยํางและมีความหนาแนํนสูงสุด รวมทั้งไดอะตอม
Thalassiosira spp. Rhizosolenia spp. ไดโนแฟลกเจลเลต Peridinium spp. ที่พบทุกสถานีและทุก
ระดับเก็บ และพบวําความหนาแนํนของไดอะตอมระดับเก็บที่ thermocline สูงกวําระดับผิวน้า สํวนได
โนแฟลกเจลเลตที่ พ บมี ค วามหลายมากที่ สุ ด คื อ สกุ ล Ceratium มากถึ ง 16 ชนิ ด และพบชนิ ด
Peridinium spp., Scripsiella trochoidea, Blepharocysta splendor-maris และ Oxytoxum
scolopax มีความหนาแนํนสูงตลอดพื้นที่ศึกษา
คาสาคัญ : แพลงก๑ตอนพืช, ความหลากหลาย, ทะเลอันดามัน
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 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.
*Corresponding author. E-mail : beau_fishbio@yahoo.com
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โครงสร๎างพันธุศาสตร์ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต๎ของประเทศไทย
Population genetic structure of donkey croaker (Pennahia anea) in Southern Thailand
กาญจนา จันทวงค๑1, พัชราภรณ๑ รักษาอินทร๑1, วีระเกียรติ ทรัพย๑มี1 และ จุฑามาศ ศุภพันธ๑2,*
Kanjana Janthawong1, Phatcharaphorn Ruksain1, Verakiat Supmee1 and
Juthamas Suppapan2,*
1

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
2
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

บทคัดยํอ
โครงสร๎างพันธุศาสตร๑ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต๎ของประเทศไทย
วิเคราะห๑จากลาดับนิวคลีโอไทด๑ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอบางสํวนของยีน cytochrome c oxidase
subunit I ขนาด 658 คูํเบส โดยเก็บตัวอยํางปลาจวดตัวเต็มวัยจานวน 49 ตัว จาก 4 จังหวัด แบํงเป็นฝั่ง
ทะเลอันดามัน 2 จังหวัด คือจังหวัดสตูล (14 ตัว) กับจังหวัดกระบี่ (12 ตัว) และฝั่งทะเลอําวไทย 2
จังหวัด คือจังหวัดสงขลา (12 ตัว) กับจังหวัดนครศรีธรรมราช (11 ตัว) ผลการศึกษาพบวําประชากรปลา
จวดในภาคใต๎มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงโดยมีคํา haplotype diversity และ nucleotide
diversity เทํากับ 0.887+ 0.031และ 0.010+0.003 ตามลาดับ จากการทดสอบ neutrality test พบวํา
คํา Tajima’s D และ Fu’ Fs มีคํา -0.893 และ -1.551 และมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเบี่ยงเบนไปจาก
ประชากรสมดุลตาม neutral evolution ในทิศทางที่แสดงวําประชากรปลาจวดในภาคใต๎เคยมีการขยาย
ขนาดประชากรมากํอน การวิเคราะห๑โครงสร๎างพันธุศาสตร๑ประชากรพบวํามีความแตกตํางทางพันธุกรรม
ระหวํางประชากรปลาจวดจากฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอําวไทย แสดงให๎เห็นวําคาบสมุทรมลายูเป็น
ปัจจัยทางภูมิศาสตร๑ที่ขัดขวางการผสมพันธุ๑ระหวํางประชากรปลาจวดที่อาศัยระหวําง 2 พื้นที่จนทาให๎
เกิดความแตกตํางทางพันธุกรรม ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนามาใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดการอนุรักษ๑ปลา
จวดในภาคใต๎ได๎
คาสาคัญ : ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, โครงสร๎างทางพันธุกรรม, ปลาจวด,
ภาคใต๎
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. 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.co
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การแพรํกระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก๎วลากูน จังหวัดสงขลา
Distribution of phytoplankton at Haad-kaew Lagoon, Songkhla Province
สุธินี หีมยิ1,* และ พงศธร จันทรัตน๑2
Sutinee Himyi1,* and Pongsaton Jantarut2
1

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
โปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดยํอ
การศึกษาการแพรํกระจายของแพลงก๑ตอนพืชและความสัมพันธ๑กับปัจจัยสิ่งแวดล๎อมบริเวณ
หาดแก๎วลากูน จังหวัดสงขลา ได๎ดาเนินการเก็บตัวอยํางทุก 2 เดือน ตั้งแตํ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 จานวน 4 สถานี โดยใช๎กระบอกเก็บน้า 30 ลิตร กรองด๎วยถุงกรองแพลงก๑ตอนที่มีขนาด
ชํองตา 22 ไมครอน พบแพลงก๑ตอนพืชทั้งหมด 135 ชนิด มีความหนาแนํนในแตํละสถานีอยูํในชํวง 1538,034 เซลล๑/ลิตร ไดอะตอม เป็นแพลงก๑ตอนพืชกลุํมเดํนที่พบหลากหลายชนิดและหนาแนํนมากโดยเฉพาะ
ในชํวงที่น้ามีความเค็มสูง สถานีที่ 2 ซึ่งอยูํใกล๎กับปากลากูนพบแพลงก๑ตอนพืชมีความหลากหลายและความ
หนาแนํนมากที่สุด ในขณะที่สถานีที่ 4 ซึ่งอยูํด๎านในสุดพบน๎อยที่สุด ในเชิงเวลาพบวําเดือนกุม ภาพันธ๑พบ
จานวนชนิดมากที่สุด สํวนเดือนสิงหาคมพบแพลงก๑ตอนพืชหนาแนํนมากที่สุด โดยมีความเค็มน้า ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย ปริมาณคลอโรฟิลล๑ เอ สัดสํวนของไนโตรเจนตํอฟอสฟอรัส และปริมาณไนเตรท เป็น
ปัจจัยสิ่งแวดล๎อมที่มีความสัมพันธ๑กับการแพรํกระจายแพลงก๑ตอนพืช อยํางไรก็ตามควรมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการเปลีย่ นแปลงความหนาแนํนของแพลงก๑ตอนพืช ซึ่งอาจสํงผล
ตํอระบบนิเวศบริเวณหาดแก๎วลากูนได๎
คาสาคัญ : แพลงก๑ตอนพืช, หาดแก๎วลากูน, ความหลากหลาย, ความหนาแนํน
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
*Corresponding author. E-mail : sutineeh@gmail.com
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ประชาคมสัตว์หน๎าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก๎ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
Meiofauna community at Sai Kaew beach, Singhanakhon District,
Songkhla Province
กัสมา เจ๏ะมะ*, ชุติพร สุวรรณะ และ สุธินี หีมยิ
Kasma Jehma*, Chutiphon Suwanna and Sutinee Himyi
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดยํอ
สัตว๑หน๎าดินขนาดกลางเป็นสัตว๑กลุํมหนึ่งที่มีความสาคัญตํอระบบนิเวศชายฝั่ง การศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความหลากหลายและความหนาแนํนของสัตว๑หน๎าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก๎ว
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทาการเก็บตัวอยําง 4 สถานี ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 พบสัตว๑หน๎าดินขนาดกลางทั้งหมด 15 กลุํม ความชุกชุมรวมเฉลี่ยในแตํละสถานีตลอดการศึกษา
อยูํในชํวง 283–1,860 ตัว/10 ตร.ซม. สถานีที่ 4 มีจานวนชนิดและความชุกชุมมากที่สุด ซึ่งเป็นบริเวณที่
ได๎รับผลกระทบจากคลื่นน๎อยที่สุดและพบน๎อยสุดในสถานีที่ 2 ไส๎เดือนตัวกลมทะเลเป็นกลุํมเดํนซึ่งมีความชุก
ชุมมากที่สุด (65 เปอร๑เซ็นต๑) รองลงมาคือ โคพีพอด (28 เปอร๑เซ็นต๑) โพลีคีต (15 เปอร๑เซ็นต๑) และหมีน้า (11
เปอร๑ เซ็ นต๑ ) ตามล าดั บ โดยมี เปอร๑ เซ็ นต๑ ตะกอนดิ นทรายหยาบและเปอร๑ เซ็ นต๑ อิ นทรี ยวั ตถุ เป็ นปั จจั ย
สิ่งแวดล๎อมทีม่ ีความสัมพันธ๑กับการแพรํกระจายของสัตว๑หน๎าดินขนาดกลางในบริเวณนี้มากที่สุด
คาสาคัญ : สัตว๑หน๎าดินขนาดกลาง, ปัจจัยสิ่งแวดล๎อม, หาดทรายแก๎ว, อําวไทยตอนลําง
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
*Corresponding author. E-mail : kasma130238@gmail.com
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ความหลากหลายของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
Diversity of acorn barnacle in family Chthamalidae in Eastern Thailand
ชินกฤต คุณานุสรณ๑, ณัฐกรณ๑ สุบรรณ ณ อยุธยา, สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และ วรนพ สุขภารังษี*
Chinnakit Wongkunanusorn, Nattakorn Suban Na Ayutthaya, Salinee Khachonpisitsak and Woranop
Sukparangsi*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
เพรียงหินจัดเป็นสัตว๑ในไฟลัมอาร๑โทรโพดาที่ระยะตัวเต็มวัยอาศัยเกาะอยูํกับโขดหินบริเวณน้า
ขึ้นน้าลง ในการศึกษานี้ผู๎วิจัยได๎สารวจรูปแบบทางสัณฐานวิทยาของเปลือก แผํนเปลือกยํอย และแผํนปิด
เปลือก รวมถึงการกระจายตัวของเพรียงหินวงศ๑ Chthamalidae ตามแนวชายฝั่งภาคตะวั นออกของ
ประเทศไทยในชํวงเดือนมกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2560 จากการศึกษาพบความหลายหลายของเพรียง
หินในวงศ๑ Chthamalidae 2 สกุล ได๎แกํ สกุล Euraphia Conrad, 1837 พบ 1 ชนิด คือ Euraphia
depressa (Poli, 1791) ซึ่งสามารถพบได๎ทุกสถานีศึกษา และสกุล Chthamalus Ranzani, 1817 มี
ความหลากหลายของแผํนเปลือกและแผํนปิดเปลือกมากอยํางน๎อย 7 ชนิด โดยความหลากหลายทาง
สัณฐานของสกุล Chthamalus มีมากที่สุดในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราด
คาสาคัญ : เพรียงหิน, วงศ๑ Chthmalidae, สกุล Chthmalus, สกุล Euraphia, ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
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 species
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
*Corresponding author. E-mail : woranop@go.buu.ac.th
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ผลกระทบจากกิจกรรมบํอกุ๎งตํอครัสเตเซียน
บริเวณป่าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญํ จังหวัดสมุทรสงคราม
Effect of shrimp farming on crustaceans in mangrove at Klong Kone and
Laem Yai, Samut Songkhram Province
สรนันท๑ วิธิรวาท และ ศิรประภา เปรมเจริญ*
Soranan Witirawat and Siraprapha Premcharoen*
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

บทคัดยํอ
ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมบํอกุ๎งตํอครัสเตเซียน บริเวณป่าชายเลน ตาบลคลองโคนและ
แหลมใหญํ จังหวัดสมุทรสงคราม จากการเก็บตัวอยําง 4 ครั้งตามฤดูกาล ระหวํางเดือนเมษายน 2559 ถึง
เดือนมกราคม 2560 ในสถานีเก็บตัวอยําง 6 แหํง พบครัสเตเซียนจานวน 147 ตัว จาแนกเป็น 5 อันดับ 16
ชนิด ครัสเตเซียนกลุํมเดํนคือปูแสมชนิด Metaplax elegans โดยพบร๎อยละ 43.54% ของครัสเตเซียน
ทั้งหมดที่รวบรวมได๎ คําความหลากหลายเทํากับ 1.74 ความหนาแนํนรวมเทํากับ 49.00 ตัว/ตารางเมตร
และมวลชี วภาพรวมเทํา กั บ 9.81 กรั ม/ตารางเมตร เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกตํ างของชนิ ด ความ
หนาแนํน และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแตํละฤดูกาลและสถานีเก็บตัวอยํางพบวําไมํมีความแตกตําง
กันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) การศึกษาครั้งนี้ชี้ให๎เห็นวํากิจกรรมบํอกุ๎ง บริเวณป่าชายเลนตาบล
คลองโคนและแหลมใหญํ จังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันไมํสํงผลกระทบตํอโครงสร๎างประชาคมของครัส
เตเซียนในพื้นที่
คาสาคัญ : ครัสเตเซียน, คลองโคน, แหลมใหญํ, ป่าชายเลน, นากุ๎ง
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
*Corresponding author. E-mail : faassrp@ku.ac.th
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ชนิดการแพรํกระจาย และพฤติกรรมของปูเสฉวนบกที่เกาะกาใหญํ จังหวัดระนอง
Species, distribution and behavior of land hermit crab
at Koh Kam Yai, Ranong Province
พันธุ๑ทิพย๑ วิเศษพงษ๑พันธ๑1,*, วชิระ ใจงาม2 และ วิสัย คงแก๎ว3
Puntip Wisespongpand1,*, Wachirah Jaingam2 and Wisai Kongkaew3
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สถานีวิจยั เพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง

2

บทคัดยํอ
การสารวจความหลากชนิดของปูเสฉวนบกบนหาดทรายบนเกาะกาใหญํ จังหวัดระนอง พบ
ปูเสฉวนบก 3 ชนิด ได๎แกํ Coenobita rugosus H. Milne Edwards, 1837, C. violascens Heller,
1862 และ C. brevimanus Dana, 1852 อาศัยอยูํบนหาดเดียวกันและภายใต๎ขอนไม๎ผุเดียวกัน ซึ่งถือวํา
เป็นรายงานการศึกษาแรกของประเทศไทย ปูเสฉวนบกชนิด C. rugosus และ C. violascens พบ
แพรํกระจายตอนบนของหาดเหนือเขตน้าขึ้นสูงสุด สํวน C. brevimanus พบในป่าชายหาด ปูเสฉวนแตํ
ละชนิดอาศัยอยูํในเปลือกหอยแตกตํางกันและยังขึ้นอยูํกับขนาดของปูด๎วย โดยสํวนใหญํปู C. rugosus
อยูํในเปลือกหอย Thais bitubercularis สํวนชนิด C. violascens อยูํในเปลือกหอย Murex sp. และ
ชนิด C. brevimanus อยูํในเปลือกหอย Pleurophoca trapezium ในการศึกษานี้ได๎ศึกษาพฤติกรรม
บางประการ ได๎แกํ การเคลื่อนที่ การหลบซํอนตัว และการกินอาหาร ซึ่งปูเสฉวน C. rugosus และ C.
violascens มีพฤติกรรมที่คล๎ายคลึงกันแตํแตกตํางกับ C. brevimanus และศึกษาการเลือกชนิดอาหาร
ของปูเสฉวนบก C. rugosus พบวําปูเสฉวนใช๎หนวดทั้งสองคูํ ในการดมกลิ่นและบอกตาแหนํงของอาหาร
โดยปูเสฉวนจะเลือกกินมะมํวงเป็นอาหาร 83.33%
คาสาคัญ : ปูเสฉวนบก, เกาะกาใหญํ, 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
*Corresponding author. E-mail : ffisptp@ku.ac.th
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รายงานแรกของกุ๎งเต๎น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015
(Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูลและคีย์จาแนกชนิดของ
กุ๎งเต๎นสกุล 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
พงษ๑รัตน๑ ดารงโรจน๑วัฒนา1 และ กรอร วงษ๑กาแหง2,*
Pongrat Dumrongrojwattana1 and Koraon Wongkamhaeng2,*
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 20131
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 10900

2

บทคัดยํอ
กุ๎งเต๎นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 เป็นกุ๎งเต๎นบกที่พบแพรํกระจายทั้งบริเวณริม
หาดและพื้นที่ชื้นแฉะบนแผํนดินตั้งแตํแอฟริกาใต๎จนถึงเขตอินโดแปซิฟิคและทะเลแคริเบียน ในประเทศ
ไทยมีรายงานถึงกุ๎งเต๎นสกุลนี้ 3 ชนิดคือ Floreorchestia samroiyodensis Azman, Wongkamhaeng
& Dumrongrojwattana, 2014, F. boonyanusithii Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana &
Pattaratumrong, 2016 และ F. buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana &
Pattaratumrong, 2016 การศึกษาครั้งนี้พบกุ๎งเต๎นชนิด Floresorchestia seringat Lowry &
Springthrope, 2015 ซึ่งเคยมีรายงานการพบครั้งแรกที่เกาะ Seringat ประเทศสิงคโปร๑ บริเวณริมฝั่ง
ทะเลสาบน้ากรํอยที่ตํอกับทะเล โดยการศึกษาครั้งนี้พบกุ๎งเต๎นบริเวณธารน้าจืดที่เกาะบุโหลนเล จังหวัด
สตูล เป็นรายงานครั้งแรกในประเทศไทยและได๎นาเสนอลักษณะทั่วไปทั้งตัวผู๎และตัวเมีย เปรียบเทียบ
ลั ก ษณะกุ๎ ง เต๎ น ชนิ ด นี้ ที่ เ จอในประเทศไทย รวมทั้ ง คูํ มื อ ในการจ าแนกชนิ ด ของกุ๎ ง เต๎ น สกุ ล
Floresorchestia ในประเทศไทย
คาสาคัญ : Floresorchestia seringat, เกาะบุโหลนเล, จังหวัดสตูล, ทะเลอันดามัน, รายงานแรก,
อนุกรมวิธาน
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 IndoPacific 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
*Corresponding author. E-mail : koraon@gmail.com, fscikaw@ku.ac.th
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การกักเก็บคาร์บอนของหญ๎าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี
Carbon storage of seagrass in Chumphon and Surat-Thani Coast, Thailand
ณัฐวดี บันติวิวัฒน๑กุล*, สมพงค๑ บันติวิวัฒน๑กุล และ ทิพามาศ อุปน๎อย
Natthawadee Bantiwiwatkul*, Sompong Bantiwiwatkul and Tipamat Uppanoi
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง อ. เมือง จ. ชุมพร

บทคัดยํอ
การศึกษาการกักเก็บคาร๑บอนของหญ๎าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร และสุราษฎร๑ธานี
ดาเนินการในบริเวณเกาะเตียบ อําวทุํงคา-สวี ปากน้าละแม และคลองทําชนะ เพื่อศึกษาการกักเก็บ
คาร๑บอนในหญ๎าทะเลชนิดเดํน 3 ชนิด คือ หญ๎ากุยชํายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ๎าใบมะกรูด
(Halophila ovalis) และหญ๎าใบพาย (Halophila beccarii) พบวํา มวลชีวภาพรวมของหญ๎าใบมะกรูด
มีคําสูงสุด เทํากับ 14.58±3.41 ก./ตร.ม. สํวนหญ๎าใบพาย และหญ๎ากุยชํายเข็ม ไมํแตกตํางกัน หญ๎าใบ
มะกรูดและหญ๎าใบพายมีสัดสํวนมวลชีวภาพของสํวนเหนือพื้นดินมากกวําสํวนใต๎พื้นดิน สํวนหญ๎ากุยชําย
เข็ม สัดสํวนมวลชีวภาพของสํวนใต๎พื้นดินมากกวําสํวนเหนือพื้นดิน ปริมาณคาร๑บอนในสํวนใต๎พื้นดิน
ของหญ๎ากุยชํายเข็มสูงสุด เทํากับ 37.75±0.14% รองลงมา คือ หญ๎าใบมะกรูด และหญ๎าใบพาย เทํากับ
32.22±0.35% และ 33.06±0.14% ตามลาดับ ปริมาณคาร๑บอนในสํวนเหนือพื้นดินของหญ๎ากุยชํายเข็มมี
ปริมาณสูงสุดเทํากับ 41.42±0.34% รองลงมาคือหญ๎าใบมะกรูด และหญ๎าใบพาย เทํากับ 36.21±0.02%
และ 35.49±0.06% ตามลาดับ โดยปริมาณคาร๑บอนในสํวนเหนือพื้นดินของหญ๎าทะเลทุกชนิดมีมากกวํา
สํวนใต๎พื้นดินมีอยํางมีนัยสาคัญ (P<0.05)
คาสาคัญ : การกักเก็บคาร๑บอน, หญ๎าทะเล, ชุมพร, สุราษฎร๑ธานี
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%, hen 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
*Corresponding author. E-mail : kunnudee@hotmail.com
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ความหลากหลายของเพรียงหินสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 ในจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราด
Diversity of the acorn barnacle genus Tetraclita Schumacher, 1817 in
Chanthaburi and Trat Provinces
จักรพันธ๑ กลางประพันธ๑, ชินกฤต คุณานุสรณ๑, สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และ วรนพ สุขภารังษี*
Jakkaphan Glangprapan, Chinnakit Wongkunanusorn, Salinee Khachonpisitsak and
Woranop Sukparangsi*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
เพรียงหินจัดเป็นสัตว๑ในกลุํมครัสเตเซีย ซึ่งในระยะตัวเต็มวัยไมํสามารถเคลื่อนที่ได๎และมีการ
กระจายอยูํตามบริเวณน้าขึ้นน้าลง ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความหลากหลายของเพรียงหิน
ในสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 ในจังหวัดจันทบุรีและตราดในชํวงเดือนมกราคม 2560 ถึง
ธันวาคม 2560 โดยใช๎สัณฐานมิติของแผํนปิดเปลือกเพื่อการจัดจาแนก ในการศึกษานี้สามารถจาแนก
Tetraclita ได๎จานวน 3 ชนิด ได๎แกํ Tetraclita kuroshioensis Chan, Tsang & Chu, 2007 พบใน
จังหวัดจันทบุรี Tetraclita squamosa (Bruguiére, 1789) พบในจังหวัดตราด และ Tetraclita
singaporensis (Chan, Tsang & Chu, 2007) พบทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
คาสาคัญ : เพรียงหิน, วงศ๑ Tetraclitadae, สกุล Tetraclita, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด
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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ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณแนวหญ๎าทะเลเกาะยาว จังหวัดพังงา
Phytoplankton diversity in seagrass bed at Ko Yao, Phangnga Province
จิรพร เจริญวัฒนาพร* และ กชรัตน๑ หมืน่ ภักดี

Jiraporn Charoenvattanaporn and Kotcharat Muenpakdee
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดยํอ
ความหลากชนิดและการแพรํกระจายของแพลงก๑ตอนพืชในแหลํงหญ๎าทะเลบริเวณแหลมหาดหอย
และคลองเหีย เกาะยาว จังหวัดพังงา โดยเก็บตัวอยํางแพลงก๑ตอนพืชจานวน 2 ครั้ง ในชํวง 2 ฤดูมรสุม ได๎แกํ ฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ธันวาคม 2558) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ (มิถุนายน 2559) เก็บตัวอยํางจานวน 10
สถานี ศึกษาการแพรํกระจายในแนวดิ่งโดยใช๎กระบอกเก็บน้าเก็บตัวอยํางน้าที่ 3 ระดับความลึก คือ ระดับต่ากวํา
ผิวน้า 0.5 เมตร กลางน้า และเหนือพื้นท๎องน้า 0.5 เมตร กรองน้าผํานถุงแพลงก๑ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร
พร๎อมทั้งวิเคราะห๑ธาตุอาหารในน้า ปริมาณคลอโรฟิลล๑ เอ และ บี ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้า อุณหภูมิน้า
และความเป็นกรด-ดําง ในทุกระดับความลึก ผลการศึกษาพบแพลงก๑ตอนพืชรวม 2 ดิวิชั่น 3 คลาส 8 อันดับ 76
ชนิด และคลองเหียพบ 79 ชนิด พบไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตเป็นชนิดเดํน โดยพบวําไดอะตอมสกุ ล
Chaetoceros มีจานวนชนิดมากที่สุดถึง 8 ชนิด ไดอะตอมชนิดเดํนคือ Chaetoceros pseudocurvisetus และ
Cylindrotheca closterium ไดโนแฟลกเจลเลตชนิดเดํน คือ Ceratium furca และ Ceratium fusus และพบ
ไดอะตอมเป็นสัดสํวนมากกวําร๎อยละ 90 ทั้งสองพื้นที่และชํวงการเก็บตัวอยําง คุณภาพน้าในชํวงการเก็บตัวอยําง
มีคําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐานคุณ ภาพน้าทะเลเพื่อการอนุรัก ษ๑ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคุมมลพิษ 2560
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจ จัยสิ่งแวดล๎อมทางน้ากับความหนาแนํนของแพลงก๑ตอนพืชพบวําปริมาณไดอะตอมมี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับปริมาณไนเตรทในเดือนธันวาคม 2558 (P = 0.05) สํวนในเดือนมิถุนายน 2559 พบวําได
โนแฟลกเจลเลตกับไซยาโนแบคทีเรียมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับธาตุอาหารหลายปัจจัย ได๎แกํ ไนไตรท๑ ไนโตรเจน
รวม ฟอสเฟต และซิลิเกต แตํมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับฟอสฟอรัสรวม
คาสาคัญ : แพลงก๑ตอนพืช, หญ๎าทะเล, 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 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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การศึกษาเบื้องต๎นการเนําสลายของซากเตํากระ
ในบริเวณพื้นที่ปากคลองพนังตัก จังหวัดชุมพร ประเทศไทย
Initial study of decomposition of hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata)
carcass in Pak Khlong Phanangtak, Chumphon Thailand
วัชรา ศากรวิมล*, อติชาต อินทองคา, จักรพงษ๑ ฐานสันโดษ และ ชัยยะ ดาวตุํน

Watchara Sakornwimon*, Atichat Inthongcome1, Jakkapong Thansandote and Chaiya Daotun
ศูนย๑วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดยํอ
ระยะเวลาการเสียชีวิตสามารถประมาณได๎จากระดับการเนําสลายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลัง
การตายทั้งระดับกายวิภาคและระดับจุลวิภาค จากการศึกษานี้ได๎ใช๎ซากเตํากระที่มีอายุ 11 เดือน โดยได๎
ทาการทิ้งซากไว๎ที่บริเวณปากคลองพนังตัก จังหวัดชุมพร ซึ่งจากการตรวจสอบทางกายวิภาคพบวําในวันที่
1- 4 เนื้อเยื่อบริเวณขา ตาเริ่มบวม มีการคั่งเลือดบริเวณเนื้อเยื่อตําง ๆ ซึ่งเป็นระดับซากเริ่มเนํา ในวันที่
5-10 ตาเนําสลาย กระดูกบางสํวนหลุดหาย และกระดองหลุดรํอน ในวันที่ 14 อวัยวะภายในเนําสลาย
ทั้งหมด กระดูกหลุดออกจากกัน โดยอุณหภู มิเฉลี่ยของน้าอยูํที่ 28.5 องศาเซลเซียส อยํางไรก็ตามปัจจัย
การเนําสลายนั้นต๎องอาศัยหลายปัจจัยเชํน อุณหภูมิของสิ่งแวดล๎อม ชนิดของสัตว๑ ขนาดของสัตว๑ ความ
เค็มของน้า หรือสัตว๑ที่กินซากในพื้นที่ ดังนั้นในอนาคตควรมีการศึกษาปัจจัยการเนําสลายอื่นเพิ่มเติมเพื่อ
นาข๎อมูลไปใช๎ในการประเมินระยะเวลาการตายของเตําทะเลเกยตื้น
คาสาคัญ : เตํากระ, การเนําสลาย, 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 OC.
However there are many decomposition factors such as ambient temperature, animal spices,
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
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ประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณอําวตราด จังหวัดตราด
Plankton communities in Trat Bay, Trat
มิถิลา ปรานศิลป์*, อิสรา อาศิรนันต๑ และ สิรินาถ ชัยศรี
Mitila Pransilpa*, Isara Arsiranant and Sirinart Chaisri
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดยํอ
แพลงก๑ตอนพืชและแพลงก๑ตอนสัตว๑ เป็นผู๎ผลิตและผู๎บริโภคอันดับแรกของหํวงโซํอาหารทาง
ทะเล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตเหลํานี้ ยํอมสํงผลตํอสัตว๑ทะเลรวมถึงระบบนิเวศทางทะเล
การสารวจเก็บตัวอยํางแพลงก๑ตอนบริเวณอําวตราด จากสถานีที่กาหนดไว๎ 11 สถานี ระหวํางเดือน
ธันวาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค๑ประกอบชนิดและความ
ชุกชุมของแพลงก๑ตอนพืชและแพลงก๑ตอนสัตว๑ รวมถึงความสัมพันธ๑กับปัจจัยสิ่งแวดล๎อม พบวําแพลงก๑
ตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงองค๑ประกอบชนิดตามฤดูกาล โดยเฉพาะดิวิชั่น Cyanobacteria ซึ่งพบใน
สัดสํวนที่เพิ่มขึ้นในฤดูน้าหลาก (มิถุนายน 2559) ซึ่งเป็นชํวงที่ปริมาณไนไตรท๑และฟอสเฟตสูงขึ้น สาหรับ
ประชาคมแพลงก๑ ต อนสั ต ว๑ พ บวํ า มี แ นวโน๎ ม เปลี่ ย นแปลงตามพิ กั ด ละติ จู ด ซึ่ ง อาจเกี่ ย วข๎ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงระดับความเค็มจากปากแมํน้าสูํทะเลเปิด อยํางไรก็ตาม จากผลการศึกษาครั้งนี้ ไมํพ บ
ความสัมพันธ๑ระหวํางความหลากชนิดระหวํางประชาคมแพลงก๑ตอนพืชและแพลงก๑ตอนสัตว๑
คาสาคัญ : อําวตราด แพลงก๑ตอนพืช แพลงก๑ตอนสัตว๑ องค๑ประกอบชนิด ความชุกชุม
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
*Corresponding author. E-mail : mindna@hotmail.com
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ภาวะการรบกวนที่พบบนปะการังบริเวณอําวไทยตอนกลาง
The interference on coral at Central Gulf of Thailand
อรอนงค๑ เพ็งจารัส*, อุทัย แก๎วเนิน และ ภาดร เพชรกาเนิด
Ornanong Pengchumrus*, Utai Kaewnern and Padorn Petchkamnerd
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตู้ ป.ณ. 71 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

บทคัดยํอ
ศึ ก ษาลั ก ษณะอาการผิ ด ปกติ ข องปะการั ง บริ เ วณอํ า วไทยตอนกลาง ได๎ แ กํ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ๑ ชุมพร และสุราษฏร๑ธานี จานวน 29 สถานี ในระหวํางปี 2558-2560 โดยวิธี BeltTransect พบลักษณะอาการผิดปกติของปะการังทั้งหมด 6 ประเภท จากปะการัง 10 สกุล ประกอบด๎วย
เนื้อเยื่อเปลี่ยนสี (Tissue Discolouration, TD), รํองรอยจากการโดนกัดแทะของสัตว๑ที่อาศัยอยูํบริเวณ
แนวปะการัง (Predation, PRD), อาการฟอกขาวของปะการัง คือ วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching,
NFB), โรคจุดขาว Ulcerative White Spot Disease, UWSD), โรคดํางขาว(White Patch Syndromes,
WPS) และโรคสีขาว (White Syndromes, WS) ซึ่งสัดสํวนการพบลักษณะผิดปกติภายนอกตามลาดับ
เป็น 46, 27.6, 20.2, 3.1, 2.0 และ 1.1% ตามลาดับ ของปะการังที่พบลักษณะผิดปกติทั้งหมด โดย
อาการที่พบมากที่สุดและพบได๎ในทุกสถานีศึกษา คือ การตอบสนองของปะการังตํอสิ่งเร๎าโดยการปรากฏ
เป็นสี 1.94% และพบโรคสีขาวน๎อยที่สุด 0.04% ของปะการังมีชีวิตทั้งหมด ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้
สามารถน าข๎อ มูล ที่ไ ด๎ไ ปใช๎ ประโยชน๑ในการบริห ารจั ดการพื้น ที่ เพื่ อลดผลกระทบจากปัจจั ยตํ างๆ ที่
เหนี่ยวนากํอให๎เกิดลักษณะอาการผิดปกติในปะการังได๎ตํอไป
คาสาคัญ : ภาวะการรบกวน, แนวปะการัง, อําวไทยตอนกลาง
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 genus 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
*Corresponding author. E-mail : obundit8@gmail.com
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องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสั้น Nuchequula gerreoides
(Bleeker, 1851) และปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829) ใน
ปากแมํน้าปราณบุรี ประเทศไทย
Stomach content of Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) and
Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829) in Pranburi River Estuary, Thailand
ทัศพร กาญจนเรขา1, เจษฏ๑ เกษตระทัต1,*, และ วรรณีย๑ จิรอังกูรสกุล2
Tassaporn Kanjanarekha1, Jes Kettratad1,* and Wannee Jiraungkoorskul2
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
2
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

บทคัดยํอ
การศึกษาองค๑ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสั้น (N=33) และปลาแป้นกระสวย
(N=40) จากปากแมํน้าปราณบุรี 2 สถานี พบวําปลาแป้นทั้ง 2 ชนิดกินสัตว๑ทะเลหน๎าดิน และแพลงก๑ตอน
พืชหน๎าดินเป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะ โคพีพอด และสาหรํายไดอะตอม และยังพบอาหารกลุํมโรติเฟอร๑
จากองค๑ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นทั้ง 2 ชนิด เฉพาะสถานีบริเวณหน๎าป่าร๎อยปีริมฝั่งแมํน้า
ปราณบุรี (PBST1) ในชํวงเดือนกันยายนเทํานั้น ทั้งนี้ การปรากฏของโรติเฟอร๑สอดคล๎องกับน้าจืดที่ปลํอย
จากเขื่อนปราณบุรีเข๎าสูํระบบแมํน้าปราณบุรี ในสํวนของความหลากชนิดพบความหลากชนิดอาหารใน
เดือนกุมภาพันธ๑มากกวําเดือนกันยายน ซึ่งการที่ปลากินอาหารในเดือนกันยายนได๎น๎อย อาจเนื่องจาก
อาหารในธรรมชาติมีในปริมาณน๎อย หรืออาจเป็นฤดูวางไขํของปลา นอกจากนี้ ยังพบการทับซ๎อนกันของ
ชนิดอาหารระหวํางปลาแป้นจมูกสั้น และปลาแป้นกระสวยมีการทับซ๎อนกันสู ง หรือทับซ๎อนที่มีนัยสาคัญ
ทางชีววิทยา (0.60-1.00) ในเดือนกันยายน สถานีแหลมใหญํ (PBST2) เนื่องจากลักษณะสัณฐานวิทยา
ของตาแหนํงการยืดหดของปากปลาทั้ง 2 ชนิดเป็นแบบยืดลงเหมือนกัน อยํางไรก็ตามปลาแป้นกระสวย
กินอาหารได๎หลากหลายกวําปลาแป้นจมูกสั้น
คาสาคัญ : การกินอาหาร, การทับซ๎อนของอาหาร, ปลาแป้นจมูกสั้น, 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 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
*Corresponding author. E-mail : Kettratadjes@gmail.com
168
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

EF036P

กายวิภาคและจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขี้จีนครีบดา Ambassis kopsii
(Bleeker, 1858) ระยะวัยรุํน จากบริเวณปากแมํน้าปราณบุรี ประเทศไทย
Stomach morpho-histology of Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) during
juvenile stage from Estuarine Pranburi River, Thailand
นัชชา สุขขี1, เจษฏ๑ เกษตระทัต1,* และ วรรณีย๑ จิรอังกูรสกุล2
Nutchar Sukkhee1, Jes Kettratad1,* and Wannee Jiraungkoorskul2
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
2
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

บทคัดยํอ
โครงสร๎างทางเดินอาหารของของปลาขี้จีนครีบดา Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) นั้นยัง
ไมํเคยมีการศึกษา ดังนั้นวัตถุประสงค๑ในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขี้
จีนครีบดา ชํวงระยะวัยรุํน (จานวน 10 ตัว) ที่มีความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 5.73±1.13 เซนติเมตร ใน
บริเวณปากแมํน้าปราณบุรี ประเทศไทย จากการเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อการศึกษาทางมิญชวิทยา พบวํา
กระเพาะอาหารของปลาขี้จีนครีบดาแบํงเป็น 2 สํวน คือ กระเพาะอาหารสํวนต๎น และกระเพาะอาหาร
สํวนท๎าย ทั้งสองสํวนประกอบด๎วยผนัง 4 ชั้น คือ mucosa, submucosa, muscularis และ serosa
โดยที่ชั้น mucosa มีเยื่อบุผิวเป็นแบบเซลล๑ชั้นเดียวรูปทรงสูง และยังพบตํอมแกสทริคเจริญดี โดยเฉพาะ
สํวนของกระเพาะอาหารสํวนต๎น ที่มีลักษณะเป็น simple branched tubular gland แทรกอยูํเป็น
จานวนมากในชั้น lamina propria ในขณะที่การศึกษาความยาวทางเดินอาหารสัมพัทธ๑ [Relative Gut
Length (RGL)] ของปลาขี้จีนครีบดา มีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.06  0.15 ซึ่งปลาขี้จีนครีบดาถูกจัดอยูํในกลุํม
ของปลาที่กินเนื้อ (carnivorous)
คาสาคัญ : มิญชวิทยา, กระเพาะอาหารสํวนต๎น, ปลาขี้จีนครีบดา, 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 1.06  0.15. Ambassis kopsii was classified as carnivorous.
Keywords : Histology, Cardiac, Stomach, Freckled hawkfish, Thailand
*Corresponding author. E-mail : Kettatadjes@gmail.com
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การติดตามความหลากหลาย และความชุกชุมของประชาคมปลา
ในแนวปะการังเทียมเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่
Species composition and abundance of fish on the artificial reefs and
natural reefs at Phi-Phi Lae island, Krabi province
วีระชาติ เพ็งจารัส*, นลินี ทองแถม และ มงคล คลํองสมุทร
Werachart Pengchumrus*, Nalinee Thongtham and Mongkhon Klongsamut
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เลขที่ 51 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

บทคัดยํอ
ศึกษาชนิดและจานวนประชากรปลา โดยวิธีการทาสามะโนประชากรปลาด๎วยสายตา บริเวณแนว
ปะการังเทียมเกํา ปะการังเทียมใหมํ (จัดวางใน พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2558 ตามลาดับ) และแนวปะการัง
ธรรมชาติ เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลา ในทุกๆ 6 เดือน ในปี
2558 - 2560 พบปลารวมทั้งสิ้น 157 ชนิด 34 วงศ๑ โดยพบปลาบริเวณแนวปะการังเทียมเกํา 103 ชนิด 27
วงศ๑ แนวปะการังเทียมใหมํ 88 ชนิด 25 วงศ๑ และแนวปะการังธรรมชาติ 90 ชนิด 23 วงศ๑ มีความแตกตํางกัน
ของความชุกชุมรวมระหวํางสถานีศึกษา ความชุกชุมรวมสูงสุดบริเวณแนวปะการังเทียมเกํา 2,269.87 ±
313.72 ตัว/100 ลูกบาศก๑เมตร. ปะการังเทียมใหมํ 305.86 ± 52.69 ตัว/100 ลูกบาศก๑เมตร และน๎อยสุด
บริเวณแนวปะการังธรรมชาติ 54.33 ± 22.78 ตัว/100 ลูกบาศก๑เมตร แตํไมํพบความแตกตํางกันระหวําง
จานวนชนิดรวมอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ ด๎านความชุกชุมมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาการติดตามใน
กองปะการังเทียมใหมํ โดยเฉพาะกลุํมปลาเศรษฐกิจ แสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของแนวปะการังเทียมทางด๎าน
กลไกเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟู และการจัดการ
คาสาคัญ : 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 Lae 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
*Corresponding author. E-mail : ohm_2102@hotmail.com
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ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน๎าดินขนาดใหญํ
บริเวณชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2560
Diversity and abundance of macrobenthos in coastal areas of
Chanthaburi Province in the year 2017
ปฐมพงศ๑ หวังสม, วิโรจน๑ ละอองมณี, บัญชา นิลเกิด และ เพ็ญจันทร๑ ละอองมณี*
Patompong Wangsom, Wirote Laongmanee, Bancha Nilkerd and Penchan Laongmanee*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดยํอ
ศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดใหญํ บริเวณชายฝั่ง ปากแมํน้าพัง
ราด หาดเจ๎าหลาว และเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอยํางทุกสองเดือนตลอดปี พ.ศ. 2560 พบ
มากที่สัตว๑หน๎าดิน 5 ไฟลัม ได๎แกํ Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda และ
Sipuncula โดยคิดเป็นร๎อยละ 69, 25, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ ครอบครัวที่พบชุกชุมมากที่สุดคือ
Capitellidae (78 ตัว/ตารางเมตร) ซึ่งอยูํในไฟลัม Annelida พบสัตว๑ทะเลหน๎าดินชุกชุมในชํวงฤดูฝน
มากกวําฤดูแล๎ง ความชุกชุมของสัตว๑หน๎าดินในบริเวณนอกฝั่งปากแมํน้าพังราด (432±200 ตัว/ตาราง
เมตร) มากกวําที่ หาดเจ๎าหลาว (252±131 ตัว/ตารางเมตร) และเกาะเปริด (293±107 ตัว/ตารางเมตร)
อยํางมีนัยสาคัญ(P=0.014) สํวนคําเฉลี่ยของดัชนีความหลากหลาย มีคําเทํากับ 1.51±0.17, 1.20±0.26
และ 1.20±0.40 ตามลาดับ ความชุกชุมของสัตว๑ทะเลหน๎าดินมีความสัมพัน ธ๑เชิงบวกกับร๎อยละของ
สารอินทรีย๑ในดิน (r=0.48)
คาสาคัญ : สัตว๑ทะเลหน๎าดิน, ความชุกชุม, ความหลากหลาย, ชายฝั่งจันทบุรี
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
*Corresponding author. E-mail : penchanla@buu.ac.th
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การจาแนกชนิดแมงกะพรุนกลํองที่พบในนํานน้าไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
Molecular identification of box jellyfish in Thai waters
เกษตรศิลป์ คนชม1, ธันยพร พูลสวัสดิ2์ , สุภาพร องสารา3, มิถิลา ปรานศิลป์4, อุษาวดี เดชศรี5 และ
นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ1,*
Kasetsin Khonchom1, Thunyaporn Poonsawat2, Supaporn Ongsara3,Mitila Pransilpa4,
Usawadee Detsri5 and Nuankanya Sathirapongsasuti1,*
1

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2

บทคัดยํอ
แมงกะพรุนกลํองเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีพิษร๎า ยแรง โดยพบได๎ประมาณ 50 สปีชีส๑ทั่วโลก ใน
ประเทศไทยจากการส ารวจและวิ จั ย โดยกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พบจ าแนกชนิ ด ของ
แมงกะพรุนกลํองจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาได๎ทั้งหมด 10 ชนิด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อจาแนก
ชนิดของแมงกะพรุนกลํองโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลและเพื่อสนับสนุนผลที่ได๎จาการศึกษาทางสัณฐาน
วิทยา ในการศึกษานี้ได๎มีการแสดงวิวัฒนาการของแมงกะพรุนกลํองโดยใช๎ยีน 16S และ 18S rRNA และ
ยีน COI โดยทาการศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด๑ของยีน 16S และ 18S rRNA และยีน COI ของตัวอยําง
แมงกะพรุนกลํองที่พบในนํานน้าไทย 50 ตัวอยําง ซึ่งจาแนกเป็น 9 ชนิด จาก 5 วงศ๑ จากผลการศึกษา
พบวําสามารถจาแนกชนิดของแมงกะพรุนกลํองได๎โดยใช๎ลาดับนิวคลีโอไทด๑ของยีน 16S rRNA ซึ่งได๎ผล
สอดคล๎องกับการจาแนกชนิดทางสัณฐานวิ ทยา การจาแนกชนิดแมงกะพรุนกลํองโดยเทคนิคทางชีว
โมเลกุลสามารถทาได๎อยํางรวดเร็วและแมํนยา ทาให๎ทราบชนิดของแมงกะพรุนกลํองได๎โดยไมํต๎องมี
ตัวอยํางที่สมบูรณ๑
คาสาคัญ : แมงกะพรุนกลํอง, การจาแนกโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล, แผนภูมิความสัมพันธ๑ทางพันธุกรรม
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 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
*Corresponding author. E-mail : nuankanya@gmail.com
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ชนิดและการแพรํกระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม
และเพชรบุรี
Diversity and distribution of jellyfish along the coast of Chachoegsao,
Samut Songkhram and Phetchaburi Province
ลลิตา กลั่นพิมาย1,*, ณรงค๑ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา1, ณปภัช เหลืองขมิ้น1 และ ไพรินทร๑ เพ็ญประไพ2
Lalita Klanphimai1,*, Narongrit Lertkasetvittaya1, Napaphach Luangkhamin1 and
Phairin Phenpraphai2
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

บทคัดยํอ
สารวจชนิดและการแพรํกระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม
และเพชรบุรี โดยเก็บตัวอยํางจานวน 5 สถานี เป็นประจาทุกเดือน ระหวํางเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน
สิงหาคม 2560 ด๎วยเครื่องมืออวนลอยกุ๎งสามชั้น และสวิงตักแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนทั้งหมด 3 ชั้น 7
วงศ๑ 9 ชนิด โดยเป็นแมงกะพรุนชั้น Hydrozoa 1 วงศ๑ 1 ชนิด คือ Zygocanna sp. แมงกะพรุนชั้น
Scyphozoa 5 วงศ๑ 7 ชนิด ได๎แกํ Acromitus flagellatus, Catostylus townsendi, Chrysaora sp.,
Lobonemoides robustus, Phyllorhiza punctata, Rhopilema hispidum และ Versuriga
anadyomene และแมงกะพรุนชั้น Cubozoa 1 วงศ๑ 1 ชนิด คือ Morbakka sp. แมงกะพรุนที่พบได๎ทุก
สถานี ได๎แกํ Phyllorhiza punctata พบแมงกะพรุนที่มีพิษและอาจกํอให๎เกิดอันตราย จานวน 2 ชนิด
คือ Morbakka sp. และ Chrysaora sp. สารวจพบที่สถานีหาดชะอา และหาดหน๎าคํายนเรศวร จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมการทํองเที่ยวตลอดแนวชายฝั่ง และเคยมีรายงานผู๎ได๎รับบาดเจ็บจาก
แมงกะพรุนทั้งหมด 101 ราย ในปี 2559
คาสาคัญ : แมงกะพรุน, ชนิดและการแพรํกระจาย, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัด
เพชรบุรี
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.
Keywords : Jellyfish, Diversity and Distribution, Chachoengsao Province, Samut Songkhram Province,
Phetchaburi Province
*Corresponding author. E-mail : lalita.mnk62@gmail.com
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การศึกษาระบบสืบพันธุ์เพศเมียของงูปากกว๎างน้าเค็ม Cerberus rynchops
จากบริเวณปากแมํน้าปราณบุรี ประเทศไทย ด๎วยเทคนิคมิญชวิทยาและมิญชเคมี
Study on female reproductive system of dog-faced water snake
Cerberus rynchops (Schneider, 1799) from Paknam Pranburi Estuary,
Thailand using histology and histochemical technique
ศิลปชัย เสนารัตน๑1,*, ละม๎าย ทองบุญ2, เจษฏ๑ เกษตระทัต1, วรรณีย๑ จิรอังกูรสกุล3, ศันสรียา วังกุลางกูร2, พิสิษฐ๑
พูลประเสริฐ4,วรนพ สุขภารังษี5 และ Mari Carmen Uribe6
Sinlapachai Senarat1,*, Lamai Thongboon2, Jes Kettratad1, Wannee Jiraungkoorskul2, Sansareeya
Wangkulangkul2, Pisit Poolprasert4, Woranop Sukparangsi5 and Mari Carmen Uribe6
1
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2
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
4
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินราชูทิศ กรุงเทพ 10330
5
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90110
4
โปรแกรมชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
5
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
6
Laboratorio de Biologıa de la Reproduccion Animal, Departamento de Biologıa Comparada, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 04510 Mexico D.F., Mexico

บทคัดยํอ
งูป ากกว๎า งน้าเค็ มจั ดเป็ นสิ่ งมี ชีวิต ที่รู๎ จั ก กันดี แ ละชุ ก ชมในบริ เวณชะวากทะเลของประเทศไทยซึ่ง ยัง ไมํ มี
การศึกษาทางด๎านสัณฐานวิทยาและมิญชวิทยาของระบบสืบพันธุ๑ พวกเราทาการศึกษาระบบสืบพันธุเ๑ พศเมียของงูปากกว๎าง
น้าเค็มตัวเต็มวัย (จานวน 5 ตัว) ด๎วยเทคนิคทางมิญชวิทยา ผลการศึกษาพบวําระบบสืบพันธุ๑ของงูเพศเมียประกอบด๎วย
โครงสร๎าง 3 สํวนหลัก คือ รังไขํ ทํอของระบบสืบพันธุ๑เพศเมีย และทวารรวม ลักษณะทางด๎านสัณฐานวิทยาแสดงให๎เห็นวํา
รังไขํมี 2 พู ขนานกับทางเดินอาหารและไต ภายในรังไขํพบจานวนฟอลลิเคิล 8 ถึง 9 ฟองที่สามารถแบํงได๎เป็นพรีไวเทลโล
เจนิก ฟอลลิเคิล, ไวเทลโลเจนิก ฟอลลิเคิล และเซลล๑ไขํฝ่อ โดยที่พรีไวเทลโลเจนิก ฟอลลิเคิล เป็นระยะเริ่มต๎นของการสร๎าง
ฟอลลิคูลาเซลล๑แ บบหลายชั้นซึ่งประกอบด๎ว ยเซลล๑ 3 ชนิด คือ เซลล๑ข นาดเล็ก เซลล๑ขนาดกลาง และเซลล๑ไพริฟอร๑ม
ลักษณะเดํนของไวเทลโลเจนิก ฟอลลิเคิลคือมีการสะสมของไขํแดง สํวนเซลล๑ไขํฝ่อพบการเสื่อมของไขํแดงและชั้นฟอลลิ
เคิล นอกจากนี้ทํอของระบบสืบพันธุ๑เพศเมียแบํงออกเป็น 4 สํวน คือ อินฟันดิบูลัม ปีกมดลูก มดลูก และชํองคลอด ทุกๆ
สํวนของทํอนี้ถูกบุด๎วยเซลล๑บุผิวแบบมีซิเลียและไมํมีซิเลีย และยังถูกหํอหุ๎มด๎วยชั้นกล๎ามเนื้อที่หนา
คาสาคัญ : งูปากกว๎างน้าเค็ม, มิญชวิทยา, พัฒนาการของเซลล๑ไขํ, อําวไทย
Abstract
The dog-faced water snakes, Cerberus rynchops, is one of the most well-known and abundant
reptiles in estuarine areas of Thailand, which the detailed morphology and histology of reproductive
system in the dog-faced water snakes is still unexplored. In this study, we investigated the adult female
reproductive system of Cerberus rynchops (n = 5) using morphology and histological techniques. The
results revealed that there were three main parts of the female reproductive system: ovary, female
reproductive duct, and cloaca. In addition, a pair of their ovary located parallel to the gut and kidney.
Within each ovary, eight to nine ovarian follicles were seen and could be histologically classified as
follows: previtellogenic follicle, vitellogenic follicle, and atretic follicle. Previtellogenic follicle initially
formed multilayered follicular cells, consisting three morphologically distinguishable cell types: small,
medium, and pyriform cells. Vitellogenic follicle had a distinct feature showing the accumulation of the
spherical yolk granules. Atretic follicle exhibited the degeneration of the yolk granules and follicular layers.
Furthermore, the female reproductive duct in snake can be divided into five subdivisions: infundibulum,
uterine tube, uterus, and vagina. All ductal regions were lined with ciliated and non-ciliated epithelial cells
and enclosed within a thick muscular layers.
Keywords : Dog-faced water snakes, Histology, Oogenesis, the Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : Senarat.S@hotmail.com
174
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

EA002P

หลักฐานทางด๎านกระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ขั้นสมบูรณ์ของจักจั่นทะเล
Emerita taiwanesi Hsueh, 2015: ขั้นแรกสาหรับการศึกษากลวิธีการสืบพันธุ์
Evidence of the gametogenic maturation of the sand crab
Emerita taiwanesis Hsueh, 2015: First step to study the reproductive strategies
ศิลปชัย เสนารัตน๑1,*, สุชานาถ เบีย้ ไคล1, เจษฏ๑ เกษตระทัต1, ศุภลักษณ๑ รอดเรืองศรี1,สมฤดี จิตประไพ1, วรรณีย๑ จิรอังกูรสกุล2,กรอร
วงษ๑กาแหง3,เอสรา มงคลชัยชนะ4, ปิยากร บุญยัง5 และ พิสิษฐ๑ พูลประเสริฐ6
Sinlapachai Senarat1,*, Suchanaat Biaklai1, Jes Kettratad1, Suppaluk Rodruengsri1
Somruedee M. Jitpraphai1, Wannee Jiraungkoorskul2, Koraon Wongkamhaeng3, Ezra Mongkolchaichana4,
Piyakorn Boonyoung5 and Pisit Poolprasert6
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2
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บทคัดยํอ
การศึกษากระบวนการพัฒนาเซลล๑สืบพันธุ๑ขั้นสมบูรณ๑ของจักจั่นทะเล Emerita taiwanesis ที่มีขนาดกระดอง 4-5
เซนติเมตร (จานวน 20 ตัว ในแตํละเพศ) จากบริเวณหาดแสงจันทร๑ ประเทศไทย เพื่อความเข๎าใจเชิงลึกสาหรับการศึกษาวงจรสืบพันธุ๑
สรีรวิทยาการสืบพันธุ๑ และกลวิธีการสืบพันธุ๑ของจักจั่นทะเลชนิดนี้ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในอําวไทยของประเทศไทย จาก
การศึกษาพบวําโครงสร๎างอวัยวะสร๎างเซลล๑สืบพันธุ๑อยูํใต๎กระดองบริเวณสํวนบนของลาตัว จากการศึกษาทางด๎านมิญชวิทยา รังไขํขั้น
สมบูรณ๑ถูกล๎อมรอบด๎วยชั้นบางของเยื่อหุ๎มรังไขํ ขั้นตอนการพัฒนาของเซลล๑ไขํสามารถแบํงออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะการพัฒนาของ
โอโอโกเนียม ระยะปฐมภูมิ และระยะทุติยภูมิ โดยระยะโอโอโกเนียมมีรูปรํางกลมรี ขนาดเล็กที่สุด พบน๎อย และถูกบรรจุภายในถุงไขํ
ระยะนี้ยังพบชั้นพรีฟอลลิเคิลล๎อมรอบเซลล๑โอโอโกเนียมอีกด๎วย ระยะการพัฒนาเซลล๑ไขํขั้นปฐมภูมิมีรูปรํางกลมรี และถูกบรรจุด๎วย
เม็ดไขมันและคอร๑ตคิ ัล แอลวิโอไล เซลล๑ในระยะนี้พบไซโตพลาสซึมติดสีมํวงจาง และยังถูกล๎อมรอบด๎วยฟอลลิเคิลคูลาร๑ชั้นเดียว ระยะ
การพัฒนาเซลล๑ไขํขั้นทุติยภูมิมีขนาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสะสมไขํแดง ชั้นฟอลลิเคิลคูลาร๑เจริญดี ชํวงท๎ายของระยะนี้ภายในไซโตพลา
สซึมมีการสะสมไขํแดงอยํางสมบูรณ๑ สํวนการพัฒนาเซลล๑สืบพันธุ๑ขั้นสมบูรณ๑ในเพศผู๎เกิดขึ้นในชํวงเวลาเดียวกับการพัฒนาของเซลล๑ไขํ
ในเพศเมีย ซึ่งสามารถแบํงออกเป็น สเปอร๑มาโทโกเนียม ไพรมารีสเปอร๑มาโทไซต๑ (8 ระยะยํอย คือ เลปโททีน ไซโกทีน ดิโพลทีน ไดอะ
ไคนีซีส เมทาเฟส แอนาเฟส เทโลเฟส) เซคันดารี สปอร๑มาโทไซต๑ สเปอร๑มาทิด และสเปอร๑มาโทซูน
คาสาคัญ : มิญชวิทยา, จักจั่นทะเล, การพัฒนาของเซลล๑สืบพันธุ๑, ประเทศไทย
Abstract
In this study, the gametogenic maturation of Emerita taiwanesis with the carapace widths of 4-5 cm (n =
20 for each sex) was examined from the Sangchan Beach, Thailand. Regarding its finding, they were believed to
solidify and lead to deeper understanding of reproductive cycle, physiology and strategies of this economically
important sand crabs in the Gulf of Thailand. According to the study, the gonadal structure was situated underneath
the carapace dorsal area in the body. Under histological techniques, the ovarian maturation was enclosed with a
thin layer of the ovarian wall. Different phases of developing oocytes could be classified into three phases, which
included 1) oogonium, 2) primary growth stage and 3) secondary growth stage. An oval shape of oogonium was the
smallest, rarely seen and located in the ovarian cyst; moreover, it was also surrounded by a layer of pre-follicular
cells. During the primary growth stage, it was an oval-shaped cell with the accumulation of the oil droplets and
cortical alveoli. The primary growth stage was surrounded by a faint blue-stained cytoplasm. A single layer of
follicular cells was also observed surrounding the primary growth stage. The secondary growth stage was increased in
size as a result of the accumulation in the spherical yolk granules. In this stage, a well-development of the follicular
cell was detected. Lastly, the secondary growth stage was fully accumulated in the yolk granule as well as a mass of
homogeneous fluid yolk in the cytoplasm. The developing spermatogenetic maturation occurred at the same time
as female ovarian maturation. The spermatogenic stage was clearly divided into spermatogonia, primary
spermatocytes (8 sub-steps; leptotene, zygote, pachytene, diplotene, diakinesis, metaphase, anaphase, and
telophase), secondary spermatocyte, spermatids, and spermatozooa.
Keywords : Histology, Sand crab, Gametogenesis, Thailand
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ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยูํอาศัยโดยสัตว์กลุํมยึดติดอยูํกับที่ตํอความชุกชุมและ
การกระจายของหอยหมวกเจ๏กเทียม (Siphonaria guamensis) ในหาดหิน
Influence of habitat modification by sessile fauna on distribution of
a false limpet (Siphonaria guamensis) in the rocky intertidal
ปิยภรณ๑ อานวยผล และ กริ่งผกา วังกุลางกูร*
Piyabhorn Amnuaypon and Kringpaka Wangkulangkul*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดยํอ
การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงที่อยูํอาศัยโดยสัตว๑ที่ดารงชีวิตแบบยึดติดอยูํกับที่ ได๎แกํ หอย
นางรม Saccostrea cucullata (Born, 1778) และ เพรียงหิน Chthamalus spp. ตํอความชุกชุมและ
การกระจายของหอยหมวกเจ๏กเทียม Siphonaria guamensis Quoy & Gaimard, 1833 ในเขตน้าขึ้น
น้าลงของหาดหินบนชายฝั่งอันดามัน 4 หาด ได๎แกํ หาดราชมงคล และ หาดหัวหิน จังหวัดตรัง หาดเขา
โต๏ะหงาย และ หาดตันหยงโป จังหวัดสตูล สุํมตัวอยํางในเดือน พ.ค. - ก.ย. 2559 โดยใช๎กรอบสุํมขนาด
100 ตารางเซนติเมตร นับจานวนและวัดขนาดความยาวเปลือกหอยหมวกเจ๏ก และบันทึกชนิดของพื้นผิว
ที่พบหอยหมวกเจ๏กปรากฏอยูํ พบความชุกชุมของหอยหมวกเจ๏กในบริเวณที่พบหอยนางรมมากกวํา
บริเวณที่พบเพรียงหิน นอกจากนี้บนพื้นผิวหินหอยหมวกเจ๏กมีความชุกชุมมากกวําและความยาวเปลือก
มากกวําบนพื้นผิวของเปลือกหอยและเพรียง นอกจากนี้พบความสัมพันธ๑เชิงลบระหวํางเปอร๑เซ็นต๑ปกคลุม
ของหอยนางรมและเพรียงหินกับความชุกชุมของหอยหมวกเจ๏ก ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงการแกํงแยํงพื้นที่
ระหวํางสัตว๑ทั้งสองกลุํม
คาสาคัญ : หาดหิน, เขตน้าขึ้นน้าลง, หอยหมวกเจ๏กเทียม, หอยนางรม, เพรียงหิน
Abstract
Influence of the habitat modification by sessile fauna: Rock oysters Saccostrea
cucullata (Born, 1778) and Acorn barnacles Chthamalus spp. on distribution of a false
limpet (Siphonaria guamensis Quoy & Gaimard, 1833) was investigated on 4 intertidal
rocky shores: Rajamangala and Huahin in Trang Province; Kao Toh Ngai and Tanyong Po
in Satun Province in May-September 2016. Quadrats (100 cm2) were placed in a random
fashion. The limpets found inside quadrats were measured for their shell lengths and
counted. Types of substrates where limpets attached to were noted. Limpets had higher
abundance in oyster zone compared to barnacle zone. Abundance of limpets found on
rock surface was higher and shell length was longer than those found on shells or tests
of sessile fauna. Moreover a negative relationship between space occupied by sessile
fauna and abundance of limpets was found on some shores, suggesting a competition
for space between these two groups.
Keywords : Rocky shore, Intertidal, False limpets, Rock oysters, Acorn barnacles
*Corresponding author. E-mail : kringpaka.w@psu.ac.th
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การศึกษาเบื้องต๎น ชนิดกุ๎งเคย (Acetes spp.)
ที่พบบริเวณชายหาดวอนนภาถึงชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
Preliminary study on the species of Acetes shrimps
found along Wonnapa Beach to Bang Saen Beach, Chonburi Province
สุรัญชนา ไชยประทุม1, อลงกรณ๑ พุดหอม2, พงษ๑เทพ นิ่มนวล1 และ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร1,*
Suranchana Chaiprathum1, Alongkorn Phudhom2, Pongthep Nimnual1 and
Nongnod Tangkrock-olan1,*
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

2

บทคัดยํอ
ทาการเก็บตัวอยํางกุ๎งเคย Acetes บริเวณชายหาดวอนนภาถึงชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ในชํวงฤดูที่มีการทาประมงกุ๎งเคยระหวํางเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยเก็บตัวอยําง
เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง ด๎ ว ยเครื่ อ งมื อ ไสเคยแบบใช๎ ก าลั ง คน ตั ว อยํ า งกุ๎ ง เคยที่ ไ ด๎ ถู ก เก็ บ รั ก ษาไว๎ ใ น
เอทิลแอลกอฮอล๑ 95 เปอร๑เซ็นต๑ และถูกจาแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานของ Vereshchaka et al.
(2015) และ Chan (1998) ลักษณะทางอนุกรมวิธานที่ใช๎ในการจาแนกได๎แกํ ลักษณะของปลายหางในกุ๎ง
เพศเมีย ลักษณะของ genital coxae ซึ่งยื่นออกมาระหวํางขาเดินคูํที่ 3 กับรยางค๑วํายน้าคูํที่ 1 ของกุ๎ง
เพศเมีย จานวนของ clasping spines ซึ่งอยูํบริเวณแส๎หนวดอันลํางของเส๎นหนวดคูํที่ 1 ของกุ๎งเพศผู๎
ลักษณะของ petasma ซึ่งอยูํระหวํางรยางค๑วํายน้าคูํที่ 1 ของกุ๎งเพศผู๎ และ procurved tooth ซึ่งอยูํ
ระหวํางฐานของรยางค๑วํายน้าคูํที่ 1 ของกุ๎งทั้งสองเพศ จากการศึกษา พบกุ๎งเคย3 ชนิด ได๎แกํ Acetes
japonicus (Kishinouye, 1905), A. vulgaris (Hansen, 1919) และ A. sibogae (Hansen, 1919)
โดยพบ A. japonicus เป็นชนิดพันธุ๑เดํน รองลงมาคือ A. sibogae และ A. vulgaris ตามลาดับ
คาสาคัญ : กุ๎งเคย, ชนิดพันธุ๑, หาดบางแสน, หาดวอนนภา
Abstract
Acetes shrimps were collected along Wonnapa Beach to Bang Saen Beach,
Chonburi Province during the fishing season of Acetes shrimp from April to June, 2017
using the push net by man power. Specimens were preserved in 95 percent ethyl
alcohol and were identified following the taxonomic study of Vereshchaka et al. (2015)
and Chan (1998). Taxonomic characteristics used for identification were a character of an
apex of telson in female; a pair of protuberances (genital coxae) between third legs and
first pleopods in female; a number of clasping spines on lower antennular flagellum of
male; petasma on the first pleopod; and procurved tooth between bases of the first
pleopod in both male and female. From the study, 3 species of Acetes were found, i.e.,
Acetes japonicus (Kishinouye, 1905), A. vulgaris (Hansen, 1919) and A. sibogae (Hansen,
1919). A. japonicus was found to be a dominant species followed by A. sibogae and A.
vulgaris, respectively.
Keywords : Acetes, Species, Bang Saen Beach, Wonnapa Beach
*Corresponding author. E-mail : nongnud@buu.ac.th
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การสารวจ ติดตามและประเมินสถานภาพโลมา บริเวณพื้นที่อุทยานแหํงชาติ
หมูํเกาะอํางทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และพื้นที่เชื่อมโยง
Survey, tracking and status assessment of dolphins in Mu Ko Ang Thong
National Park, Surat Thani, and its vicinity
ชัยณรงค๑ เรืองทอง1,*, ภาณุวัฒน๑ ดาภูผา1, สิทธิพร เพ็งสกุล2 และ วัชระ สามสุวรรณ2

Chainarong Ruangthong1,*, Panuwat Dumpoopha1, Sittiporn Pengsakun2 and Watchara samsuvan2
1

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 1 จังหวัดชุมพร
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2

บทคัดยํอ
การสารวจสถานภาพของโลมาบริเวณอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะอํางทองและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ในชํวงเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีที่ใช๎ในการ
เก็บข๎อมูลสารวจการแพรํกระจายของโลมาทางเรือ ด๎วยวิธี line transect คลอบคลุมพื้นที่อุทยานแหํงชาติ หมูํ
เกาะอํางทอง และพื้นที่เชื่อมโยงบริเวณอําวดอนสักและอําวขนอม จานวน 9 เส๎น ระยะทางของ line transect
แตํละเส๎นยาวประมาณ 6 - 9 กิโลเมตร เรือวิ่งด๎วยความเร็วประมาณ 9 - 12 กิโลเมตรตํอชั่วโมง สารวจหาโลมา
ด๎วยกล๎องสํองทางไกล และทาการถํายภาพลักษณะของโลมาบริเวณครีบหลังและแพนหาง เพื่อใช๎ในการพิสูจน๑อัต
ลักษณ๑ของโลมาแตํละตัว โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ DAWIN (Digital Analysis and Recognition of
Whale Images on a Network) โดยบันทึกตาแหนํงบริเวณที่พบโลมา และข๎อมูลสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
ทั่วไป โดยผลการสารวจพบโลมา จานวน 22 ครั้ง รวมทั้งหมด 67 ตัว สามารถจาแนกได๎ จานวน 2 ชนิด คือ
โลมาหลังโหนก (Humpbacked dolphin) จานวน 59 ตัว และโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin) จานวน 8 ตัว
สํวนใหญํพบมากที่สุดบริเวณปากรํองน้ารูเลต (9 ตัว) เป็นโลมาหลังโหนก (Humpbacked dolphin) พบน๎อย
สุดบริเวณเกาะเข๎ (1 ตัว) บริเวณที่สารวจพบโลมาบํอยครั้งมีระดับความลึกเฉลี่ย 4.56 เมตร ความโปรํงแสง
1.18 เมตร และอุ ณ หภู มิ น้ าทะเลเฉลี่ ย 30.23 องศาเซลเซี ย ส ผลการศึ ก ษาเป็น ข๎ อมู ล บํง ชี้ พื้น ที่ อาศั ย การ
แพรํกระจายของประชากรโลมา บริเวณพื้นที่อุทยานแหํงชาติหมูํเกาะอํางทอง จังหวัดสุราษฏร๑ธานี และพื้นที่
เชื่อมโยง เพื่อนาไปสูํการจัดการอนุรักษ๑โลมาในพื้นที่
คาสาคัญ : อัตลักษณ๑โลมา, การแพรํกระจาย, DAWIN

Abstract
The surveys of dolphins were conducted in Mu Ko Ang Thong Marine National Park,
Surat Thani Province, and its vicinity in Nakhon Si Thammarat Province during May 2017 to
December 2017. The method used to collect data for the survey of the distribution of Lohamas
by the diagonal method and the connecting areas of Donsak Bay and Khanom Bay are 9 routes
on the diagonal of the network about 6 - 9 km. The speed is about 9 - 12 km / h. Explore
cameras with binoculars and the photographs of dorsal and pelvic fins of each dolphin were
used for species identification through the Digital Analysis and Recognition of Whale Images on
a Network (DAWIN). We also recorded the GPS location and general environmental data of the
area where the dolphins were observed. The results revealed that a total of 67 individuals were
observed in 22 sightings consisting of 59 humpbacked dolphins and 8 Irrawaddy dolphins. Most
of the dolphins (nine humpbacked dolphins) were found at the mouth of Chong Roo Led while
only one dolphin was found at Ko Khe. The dolphins were often found at the depth of 4.56
meters with transparency of 1.18 meters and the average seawater temperature of 30.23
degrees Celsius. The results of this study provide a baseline data on their distribution and
habitat in Mu Ko Ang Thong National Park and vicinity for the future dolphin conservation in this
area.
Keywords : Dolphin Identity, Distribution, DAWIN
*Corresponding author. E-mail : mnpoc_cp@hotmail.com
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ชนิดและขนาดของกั้งตั๊กแตนจากการทาประมงอวนจมกุ๎งโดยเรือประมงพื้นบ๎าน
อาเภอคลองใหญํ จังหวัดตราด
Species and sizes of mantis shrimp caught by coastal shrimp trammel
nets in Klong Yai District, Trat Province
พัณณิตา สุขสอาด, เพ็ญจันทร๑ ละอองมณี, และ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ*
Phannita Sooksa-Ad, Penchan Laongmanee and Rachanimuk Hiransuchalert*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดยํอ
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาชนิดและขนาดของกั้งตั๊กแตนที่ทาการเก็บตัวอยํางจากเรือประมง
พื้นบ๎านด๎วยเครื่องมือประมงอวนจมกุ๎ง บริเวณนํานน้าตาบลคลองใหญํ อาเภอคลองใหญํ จังหวัดตราด
โดยสุํมตัวอยํางจากเรือประมง 4 ลา การเก็บตัวอยํางแบํงออกเป็น 2 ชํวง คือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
และ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบกั้งตั๊กแตนเพียงสองชนิด ได๎แกํ กั้งตั๊กแตนสามแถบ Miyakella
nepa (665 ตัว) และกั้งตั๊กแตนยักษ๑ Harpiosquilla harpax (11 ตัว) โดยขนาดตัวและน้าหนักตัวเฉลี่ย
ของกั้งตั๊กแตนทั้งสองชนิดเพศเมียมีมากกวํากั้งตั๊กแตนเพศผู๎จากเรื อทั้ง 4 ลาและทั้งสองชํวงเวลา เมื่อ
พิจารณาที่กั้งตั๊กแตนสามแถบ พบวํากั้งตั๊กแตนสามแถบที่มีน้าหนักเฉลี่ยมากที่สุดและน๎อยที่สุด คือเพศ
เมีย (25.00±9.19 กรัม) และเพศผู๎ในเดือนกันยายน (14.34±4.75 กรัม) ตามลาดับ นอกจากนี้กั้งตั๊กแตน
สามแถบในเดือนกันยายนมีคําเปอร๑เ ซ็นต๑ดัชนีรังไขํเฉลี่ยสูงกวําชํวงเวลาอื่น (8.22±1.47%) การศึกษา
ความสัมพันธ๑ระหวํางน้าหนักตัวตํอความยาวทั้งหมดจากเรือประมงทั้ง 4 ลา และทั้งสองฤดู ทั้งเพศผู๎ (y =
0.1682x + 8.499; R2 = 0.6072 และ y = 0.2179x + 7.3419; R2 = 0.7873) และเพศเมีย (y =
0.1652x + 8.5472; R2 = 0.7542 และ y = 0.1808x + 7.9511; R2 = 0.9454) พบวํามีความสัมพันธ๑
กันในระดับสูง
คาสาคัญ : กั้งตั๊กแตน, สัณฐานวิทยา, อวนจมกุ๎ง, จังหวัดตราด
Abstract
This research studied on species and sizes of mantis shrimp. The samples were
collected by using the coastal shrimp trammel nets from 4 small scaled fishing boats in
Klong yai district, Trat province. The samples were collected in two months (i.e., May and
September 2016). Two species of mantis shrimp, three-banded mantis shrimp (Miyakella
nepa, 665 samples) and giant mantis shrimp (Harpiosquilla harpax, 11 samples) were
found. In both species, the average size and body weight from all boats within both
periods of time of female mantis shrimp were higher than male mantis shrimp. The
largest average sizes of M. nepa were female M. nepa in September (25.00±9.19 g.),
while the smallest average size were male M. nepa in September (14.34±4.75 g.). In
terms of ovarian gonadosomatic index, female M. nepa in September showed higher
value than others (8.22±1.47%). The relationship between body weight and total length
of male (y = 0.1682x + 8.499; R2 = 0.6072 and y = 0.2179x + 7.3419; R2 = 0.7873) and
female (y = 0.1652x + 8.5472; R2 = 0.7542 and y = 0.1808x + 7.9511; R2 = 0.9454) of
mantis shrimp from all boats in both time periods were high.
Keywords : Mantis shrimp, Morphology, Coastal shrimp trammel nets, Trat province
*Corresponding author. E-mail : rachanimuk@buu.ac.th
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สังคมสัตว์หน๎าดินขนาดใหญํภายในหลุมของเมํนทะเล
The macrobenthic faunal community in the sea urchin pits
วรรณรัตน๑ จันทร๑เกตุ* และ กริ่งผกา วังกุลางกูร
Wannarat Chanket* and Kringpaka Wangkulangkul
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดยํอ
การศึกษาบทบาทของหลุมเมํนดาหนามสั้น Stomopneustes variolaris (Lamarck, 1816)
ในการเป็นที่อยูํอาศัยแกํสัตว๑หน๎าดินขนาดใหญํในระบบนิเวศหาดหินในเขตน้าขึ้นน้าลง โดยเปรียบเทียบ
องค๑ประกอบสังคม และความหลากหลายระหวําง 3 ถิ่นอาศัยยํอย คือ หลุมที่มีเมํนทะเลอาศัยอยูํ หลุมที่
ไมํมีเมํนทะเลอาศัยอยูํ และโขดหินโลํง ณ หาดบากันเตียง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบวําดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพของหลุมที่ไมํมีเมํนทะเลอาศัยอยูํมีคําสูงที่สุด รองลงมาเป็นโขดหินโลํง และความ
มากชนิ ด ของหลุ ม ที่ ไ มํ มี เ มํ น ทะเลอาศั ย อยูํ มี คํ า สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ หลุ ม ที่ มี เ มํ น ทะเลอาศั ย อยูํ
องค๑ประกอบสังคมมีความแตกตํางกันระหวําง 3 ถิ่นอาศัยยํอย สัตว๑บางชนิดพบได๎ในทุกถิ่นอาศัยยํอย
และบางชนิดจาเพาะกับถิ่นอาศัยแตํละประเภท การศึกษานี้ชี้ให๎เห็นวํานอกจากเมํนทะเลมีบทบาทเป็น
วิศวกรระบบนิเวศที่สาคัญซึ่งสร๎างที่อยูํอาศัยแกํสัตว๑ชนิดอื่นแล๎ว โครงสร๎างตัวเมํนทะเลเองยังมีบทบาทใน
การเป็นที่อยูํอาศัยและหลบภัยแกํสัตว๑หน๎าดินขนาดเล็กบางชนิดอีกด๎วย
คาสาคัญ : สังคมสัตว๑หน๎าดินขนาดใหญํ, เมํนทะเล, วิศวกรระบบนิเวศ, หาดหิน, เกาะลันตา
Abstract
Role of a sea urchin Stomopneustes variolaris (Lamarck, 1816) pits as a habitat
for macrobenthos in a rocky intertidal ecosystem was investigated by comparing
community composition and biological diversity of macrobenthos between three
different microhabitats: pits without sea urchins, pits occupied by sea urchins and open
rock at Bakantiang beach, Lanta island, Krabi province. The highest diversity index was
found in pits without sea urchin, followed by open rock. The highest species richness
was in pits without sea urchin, followed by pits occupied by sea urchins. There was a
significant difference between community compositions of three microhabitats. Some
microbenthic species were found in all microhabitats and some species were particularly
found in some microhabitats. This study suggested that the sea urchins play an
important role as an ecosystem engineer, by which their pits provide habitat for other
macrobenthos. The presence of some potential associated macrobenthos in pits
occupied by sea urchins also suggested that sea urchins may create a biogenic structure
providing habitat and refuge for some small-sized macrobenthos.
Keywords : Macrobenthic faunal community, Sea urchin, Ecosystem engineer, Rocky shore,
Lanta island
*Corresponding author. E-mail: 5710210380@email.psu.ac.th
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การเจริญเติบโตและปริมาณการสะสมคลอโรฟิลล์ในสาหรํายพวงองุํน
(Caulerpa lentillifera J. Agardh) จากบํอดิน
Growth and chlorophyll storage of Caulerpa lentillifera J. Agardh
in earthern pond culture
สุชาดา ปั้นนาค1, เอกนรินทร๑ รอดเจริญ2 และ บงกช วิชาชูเชิด1,*
Suchada Pannak1, Eknarin Rodcharoen2 and Bongkot Wichachuhcerd1,*
1

สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ ภาควิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
2
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บทคัดยํอ
สาหรํายพวงองุํน (caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็นสาหรํายเศรษฐกิจ มีการเพาะเลี้ยง
จานวนมากในประเทศไทย การเจริญเติบ โตของสาหรํ ายภายในบํอ เลี้ ยงดินจะเก็บ เกี่ ยวผลผลิต โดย
พิจารณาจากขนาดของสาหรํายเป็นสาคัญ วัตถุประสงค๑ในการศึกษานี้จึงต๎องการอธิบายความสั มพันธ๑ใน
การเจริญเติบโต (น้าหนักแห๎ง และลักษณะทางสัณฐานวิทยา) กับการสะสมปริมาณสารคลอโรฟิลด๑ และ
การอุ๎มน้า ของสาหรํายในบํอดิน ตัวอยํางจะถูกสุํมเก็บจากบํอเลี้ยงดิน ในระยะเวลา 3 เดือนอยํางตํอเนื่อง
โดยเริ่มทาการทดลองในชํวงฤดูการเพาะเลี้ยง ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ๎ านแหลม จ.เพชรบุรี ตั้งแตํเดือน
เมษายน 2560 ถึง มิถุนายน 2560 ผลการทดลองพบวําลักษณะทางสัณฐานวิทยามีความสอดคล๎องกับ
ปริมาณน้าหนักแห๎ง โดยเจริญเติบโตดีที่สุดในเดือนเมษายน เน๎นการเจริญเติบโตในแบบการแตกกิ่งจากฟ
รอนด๑ (R2= 0.448, p<0.01) มากกวําการแตกจากสโตลอน และปริมาณความอุ๎มน้าพบวํามีคํามากเกือบ
100% ในทั้งสามเดือน จากการเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล๑รวมและปริมาณคลอโรฟิลล๑เปรียบเทียบ
สองเดื อ น-เดื อ นพฤษภาคมและเดื อ นมิ ถุ น ายน พบวํ า เดื อ นมิ ถุ น ายนมี คํ า มากกวํ า (0.39±0.11 และ
0.21±0.05 มิลลิกรัมตํอกรัม, 0.68±0.11 และ 0.32±0.04 มิลลิกรัมตํอกรัม ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาการ
ลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล๑ในชํวงระยะเวลา 5 วันตํอเนื่อง พบวํามีความแปรปรวนมากและมีความแตกตําง
อยํางมีนัยสาคัญในวันแรกของการทาการทดลอง
คาสาคัญ : สาหรํายพวงองุํน, คลอโรฟิลล๑, น้าหนักแห๎ง, การเจริญเติบโต
Abstract
Caulerpa lentillifera J. Agardh is an economic seaweed and has high cultivation
in Thailand. Timing of harvest is usually based on its size. This study would try to explain
the relationship on growth (based on dry weight and morphology) chlorophyll storage
and moisture content of C. lentillifera in pond culture. Sampling was carried on three
months continuous during the culture season at Tombon Laem Phak Bia, Ban Laem,
Phetchaburi province from April 2017 to June 2017. The result indicated that the
morphology characters related to dry weight. The highest growth was showed in April
with high number of branches. The growth pattern is on branching at the frond (R 2=
0.448, p<0.01) more than at the stolon. Moisture content was high almost 100% in all
months. Two months chlorophyll comparing, June had higher total chlorophyll and
chlorophyll A than in May (0.39±0.11 and 0.21±0.05 mg/g, 0.68±0.11 and 0.32±0.04 mg/g,
respectively). The declination of chlorophyll contents within 5 days showed high
variation and significant highest found on the first day of test.
Keywords : Caulerpa lentillifera J. Agardh, Chlorophyll, Dry weight, Growth
*Corresponding author. E-mail : bongkot.w@ku.th
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การสารวจความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน๎าดินขนาดใหญํ
บริเวณชายฝั่งทะเลอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
The suvey of macrofauna diversity along Sathing Phra Coast, Songkhla Province
ศิวนาถ เรืองสุวรรณ๑1 และ เมธิณี อยูํเจริญ1,2*
Siwanart Ruangsuwan1 and Mathinee Yucharoen1,2*
1

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สถานวิจยั สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2

บทคัดยํอ
สัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดใหญํมีความสาคัญตํอระบบนิเวศ โดยมีบทบาททาให๎เกิดการหมุนเวียน
ของธาตุ และสารอาหารในบริเวณที่อาศัยอยูํ ซึ่งบางชนิดอาจสร๎างแหลํงที่อยูํอาศัยให๎สัตว๑ทะเลหน๎าดิน
ชนิดอื่นด๎วย ในการศึกษานี้ได๎ทาการสารวจความหลากหลายของสัตว๑หน๎าดินขนาดใหญํบริเวณแนวชายฝัง่
ทะเลของอาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยสุํมเก็บตัวอยําง 8 สถานี สถานีละ 3 ซ้า ในเดือนกันยายน
2560 ด๎วยเครื่องมือ Ekman grab ผลการสารวจพบสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดใหญํรวม 9 ไฟลัม ได๎แกํ
Nematoda, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Nemertea,
Sipuncula และ Chordata จาแนกได๎ทั้งหมด 44 วงศ๑ ซึ่งกลุํมที่พบมากที่สุด คือ Mollusca (50.18%)
ชนิดเดํน ได๎แกํ วงศ๑ Turritellidae (หอยมวนพลู Turritella), วงศ๑ Veneridae (หอยลาย Paphia),
Dentaliidae (หอยงาช๎าง Dentalium) รองลงมาคือ Annelida (22.12%) ชนิดเดํน ได๎แกํ ไส๎เดือนทะเล
วงศ๑ Dentaliidae และวงศ๑ Nephtyidae นอกจากนี้ยังพบ Arthopoda (18.02%) ชนิดเดํน ได๎แกํ วงศ๑
Amphipoda, วงศ๑ Isopoda,วงศ๑ Luciferidae (Lucifer) จากการวิเคราะห๑ดัชนีความหลากหลายพบวํามี
คําสูงสุดในสถานีที่ 6 (2.62±0.24) อยํางไรก็ตามจากการทดสอบทางสถิติพบวําคําดัชนีความหลากหลาย
ของ 8 สถานีศึกษาไมํมีความแตกตํางกัน
คาสาคัญ : สัตว๑หน๎าดินขนาดใหญํ, ความหลากหลาย, สงขลา
Abstract
Marine macrofauna is important to the ecosystem because its plays important
role on nutrient cycles. Some spices of microfauna involve with habitat structure of
other benthic species. This study was conducted for survey macrofauna diversity at the
coastal area of Sathing Phra, Songkhla Province. Samples were randomly taken using
Ekman grab from 8 stations,3 replicates during September 2017. The result showed 9
phyla of macrofauna, i.e., Nematoda, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda,
Echinodermata, Nemertea, Sipuncula and Chordata, which were identified as 44 families.
High abundant group was Mollusca (50.18%), dominated by Turritellidae (tower shell,
Turritella), Veneridae (surf clam, Paphia), Dentaliidae (tusk shell, Dentalium). Next group
was Annelida (22.12%), which abundantly presented Family Dentaliidae and Nephtyidae.
Moreover, Arthopoda (18.02%), Amphipoda, Isopoda, Luciferidae (Lucifer). The Shannon Wieners Diversity Index revealed that station 6 was the highest value (2.62±0.24),
however, there was no significant difference of diversity index among 8 stations.
Keywords : Macrofauna, Diversity, Songkhla
*Corresponding author. E-mail : mathinee_yucharoen@hotmail.com
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมเเละสัณฐานวิทยาของสาหรําย Caulerpa
(Ulvophyceae) ในประเทศไทย
Genetic and morphological diversities of Caulerpa (Ulvophyceae) in Thailand
กัตติกา พัฒราช1,* จารุวรรณ มะยะกูล1 และ สเต็ฟฟาโนํ ไดร๑สมา2
Kattika Pattarach1,*, Jaruwan Mayakun1 and Stefano G.A. Draisma2
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานวิจยั ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

บทคัดยํอ
สาหรํายสีเขียวสกุล Caulerpa มีการแพรํกระจายทั้งทะเลเขตร๎อนและกึ่งเขตร๎อน โดยสาหรํายใน
สกุลนี้มี ความแปรผันของลั กษณะทางสัณฐานวิทยาสูง การศึ กษาครั้งนี้เพื่อศึ กษาความหลากหลายของ
สาหรํายสกุล Caulerpa ในประเทศไทย โดยใช๎ข๎อมูลทางด๎านชีวโมเลกุล (ยีน tufA และ ITS rDNA
sequences) เป็นครั้งแรก จาก 22 ตัวอยํางสดและ 230 ตัวอยํางจากพิพิธภัณฑ๑ รวมทั้งข๎อมูลทางสัณฐาน
วิทยา ผลการศึกษาพบสาหรําย Caulerpa 8 ชนิด ในนํานน้าไทย คือ C. chemnitzia, C. lentillifera, C.
macrodisca, C. racemosa, C. serrulata, C. sertularioides, C. taxifolia และ C. verticillata และใน
การศึกษาครั้งนี้พบวํา สาหรํายชนิด C. corynephora ที่เคยรายงานนั้น เป็นเพียงความแปรผันทางลักษณะ
สัณฐานวิทยาของสาหรํายชนิด C. macrodisca สํวนสาหรํายชนิด C. racemosa จะมีสองลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา คือ แบบ C. racemosa และแบบ C. chemnitzia ดังนั้นไมํสามารถใช๎ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาเพียงอยํางเดียวในการจัดจาแนกชนิดของสาหรํายสกุล Caulerpa ได๎ และในการสารวจเก็บตัวอยํางใน
ครั้งนี้ ไมํพบสาหรํายสกุล Caulerpa บางชนิดที่เคยรายงานไว๎ รวมถึงไมํสามารถสกัดสารพันธุกรรมจาก
ตัวอยํางแห๎งได๎
คาสาคัญ : Caulerpa, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ยีน tufA และ ITS rDNA sequence
Abstract
The coenocytic green algal genus Caulerpa is widely distributed in tropical and
subtropical seas. Some species show extensive phenotypic plasticity. The present study
explores the Caulerpa diversity in Thailand for the first time using DNA sequence data (tufA
gene and ITS rDNA sequences) in combination with morphological data. Comparison of DNA
sequences from 230 herbarium specimens and from 22 newly collected specimens with
proposed DNA barcodes confirmed the occurrence of eight Caulerpa species in Thai waters
i.e. C. chemnitzia, C. lentillifera, C. macrodisca, C. racemosa, C. serrulata, C. sertularioides, C.
taxifolia and C. verticillata. Specimens previously identified as C. corynephora in Thailand
actually are a morphological variety of C. macrodisca. Caulerpa racemosa is represented by
two distinct morphologies; a typical C. racemosa morphology and a C. chemnitzia
morphology. It is concluded that Caulerpa species identification cannot rely on morphology
alone. Several Caulerpa species previously recorded for Thailand were not found during our
field survey and their identity could not be confirmed with DNA sequence data obtained
from herbarium specimens.
Keywords : Caulerpa, Genetic diversity, tufA gene and ITS rDNA sequence
*Corresponding author. E-mail : k.pattarach@gmail.com
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ความแตกตํางทางพันธุกรรมของม๎าน้าแคระ (Hippocampus mohnikei)
ที่พบในประเทศไทย จีนและญี่ปุ่น
Genetic differentiations among the Japanese seahorses
(Hippocampus mohnikei) in Thailand, China and Japan
ทรรศิน ปณิธานะรักษ๑* และ รติมา ครุวรรณเจริญ
Thadsin Panithanarak* and Ratima Karuwanjaroen
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

บทคัดยํอ
ม๎าน้าแคระ (Hippocampus mohnikei) เคยถูกรายงานวําพบเฉพาะในญี่ปุ่น แตํปัจจุบันพบ
แพรํกระจายในหลายประเทศ เชํน ไทย กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งอาจทาให๎การแลกเปลี่ยนยีน
ระหวํางประชากรที่อยูํหํางกันลดน๎อยลงไป จนเกิดความแตกตํางระหวํางประชากรได๎ การศึกษานี้จึง มี
วัตถุประสงค๑เพื่อตรวจสอบความแตกตํางและระยะหํางทางพันธุกรรมของประชากรที่พบในไทย จีนและ
ญี่ปุ่น โดยการวิเคราะห๑ลาดับทางพันธุกรรมบริเวณ cytochrome b ขนาด 702 คูํเบส การศึกษาลาดับ
ทางพันธุกรรมของประชากรในไทย (2 haplotypes, 6 ตัวอยํางจากหาดบางแสน จ. ชลบุรี) เปรี ยบเทียบ
กับจีน (29 haplotypes) และญี่ปุ่น (2 haplotypes) ซึ่งได๎จากฐานข๎อมูล GenBank พบวําประชากรใน
ไทยมีพันธุกรรมที่แตกตํางจากจีนและญี่ปุ่น ระยะหํางทางพันธุกรรม (Kimura 2-parameter) ระหวําง
ไทยกับจีนและไทยกับญี่ปุ่นมีคําสูง (13.54-14.46 % และ 14.42-14.79 % ตามลาดับ) ในขณะที่
ระยะหํางระหวํางจีนและญี่ปุ่นมีคําต่า (4.42-5.19 %) แสดงถึงความเป็นไปได๎ของชนิดพันธุ๑ซํอนเร๎น
(cryptic species) ในประชากรที่ถูกจาแนกวําเป็นม๎าน้าแคระ การศึกษาเพิ่มเติมทางอณูพันธุศาสตร๑
รํวมกับสัณฐานวิทยาจึงมีความสาคัญในการจาแนกชนิดม๎าน้าแคระในประเทศไทย
คาสาคัญ : ม๎าน้าแคระ, Hippocampus mohnikei, ระยะหํางทางพันธุกรรม, ประเทศไทย
Abstract
The Japanese seahorse (Hippocampus mohnikei) had been confirmed to present
only in Japan, although recently its range has greatly expanded too many countries such
as Thailand, Cambodia, Malaysia, and Vietnam. This could possibly reduce gene flow
between distant populations, allowing differentiation to occur. Therefore, this study
aimed to investigate genetic differentiations and genetic distances among the
populations found in Thailand, China and Japan based on cytochrome b sequence
analyses (702 bp). The analyses of Thai sequences (2 haplotypes, 6 specimens from
Bangsaen Beach, Chonburi Province) compared with China (29 haplotypes) and Japan (2
haplotypes) sequences (from GenBank database) suggested that the population in
Thailand was genetically different from those in China and Japan. Genetic distances
(Kimura 2-parameter) between the populations from Thailand and China, and those from
Thailand and Japan were high (13.54-14.46 % and 14.42-14.79 %, respectively), in
contrast to low genetic distances observed between China and Japan populations (4.425.19 %). This suggests the possibility of cryptic species within H. mohnikei population
ranges. More studies based on both genetic and morphological data are important to
correctly identify the Japanese seahorse found in Thai waters.
Keywords : Japanese seahorse, Hippocampus mohnikei, Genetic distance, Thailand
*Corresponding author. E-mail : thadsin@buu.ac.th
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ปรากฏการณ์การชุมนุมของปลิงทะเลสร๎อยไขํมุกสกุล Synaptula บนฟองน้าทะเล
Mass occurrence of Synaptula spp. (Holothuroidea: Apodida) on sponges
อารมณ๑ มุจรินทร๑1,3*, สุเมตต๑ ปุจฉาการ2 และ Tomas Cedhagen3
Arom Mucharin1,3*, Sumaitt Putchakarn2 and Tomas Cedhagen3
1

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
3
Department of Bioscience, Aarhus University, Denmark

บทคัดยํอ
ปรากฏการณ๑ ก ารชุ ม นุ ม ของปลิ ง ทะเลสร๎ อ ยไขํ มุ ก สกุ ล Synaptula จ านวน 6 ชนิ ด
(S. lamperti, S. madreporica, S. media, S. psara, S. violacea, S. virgata) ที่อาศัยอยูํบนตัว
ฟองน้าทะเลขนาดใหญํในทะเลอันดามันและอําวไทย ซึ่งสามารถพบได๎ตั้งแตํ 1 ตัว ไปจนถึงมากกวํา
1,000 ตัว บนฟองน้าทะเลหนึ่งโคโลนี โดยปลิงทะเลสร๎อยไขํมุกทุกตัวที่พบจะอาศัยอยูํบริเวณผิวด๎านนอก
ของตัวฟองน้า (pinakoderm) เทํานั้น แตํไมํพบอาศัยอยูํด๎านในทํอน้าออกของตัวฟองน้า (spongocoel)
เลย ถึงแม๎วําจะเป็นชํองเปิดที่มีขนาดใหญํมากก็ตาม นอกจากนี้ปลิงทะเลสร๎อยไขํมุกมักจะเกาะนิ่งอยูํกับที่
เดิมบนตัวของฟองน้าทะเล แม๎บางครั้งก็อาจจะมีการขยับหนวดเพื่อจับอาหารบ๎างก็ตาม จากการเฝ้า
สังเกตพฤติกรรมของปลิงทะเลสร๎อยไขํมุก สามารถสรุปได๎วํา ปลิงทะเลสร๎อยไขํมุกได๎รับสารอาหารจาก
ฟองน้า ซึ่งสอดคล๎องกับผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร๑ในประเทศออสเตรเลียที่ได๎ทาการทดลองกับ
ปลิงทะเลสร๎อยไขํมุกชนิดอื่นๆ
คาสาคัญ : ปลิงทะเล, Synaptula, Apodida, Holothuroidea, Sponges
Abstract
Mass occurrence of six species of Synaptula (S. lamperti, S. madreporica, S.
media, S. psara, S. violacea, S. virgata) was found on large sponges in the Andaman Sea
and Gulf of Thailand. From 1 up to at least 1,000 holothurians could be found on the
pinakoderm of a single sponge, but never in the spongocoel even if it was very large and
open. The holothurians remained sitting on the same spot all the time. Sometimes they
fed on detritus on the sponge surface. We also interpret them to take up nutrients leaked
from the sponge in the same way as was experimentally demonstrated in another species
of Synaptula studied by other scientists in Australia.
Keywords : Sea cucumber, Synaptula, Apodida, Holothuroidea, Sponges
*Corresponding author. E-mail : arom@nsm.or.th
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การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปูกะตอยสองชนิด
Charybdis affinis Dana, 1852 และ C. anisodon De Haan, 1835
ที่ได๎จากเรืออวนลากบริเวณสะพานปลาอํางศิลา จังหวัดชลบุรี
Comparative study on morphology of two small portunid crabs,
Charybdis affinis Dana, 1852 and C. anisodon De Haan, 1835 collected
from trawling boat at Ang Sila fishing port, Chonburi Province
ชาลิสา ปิยะบรรหาร1, อลงกรณ๑ พุดหอม2 และ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร1,*
Chalisa Piyabanharn1, Alongkorn Phudhom2 and Nongnud Tangkrock-olan1,*
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

2

บทคัดยํอ
ปูกะตอย จัดเป็นปูขนาดเล็กสกุ ลหนึ่งของปูในวงศ๑ปอร๑ทูนิดีย๑ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จในจังหวัด
ชลบุรี การศึกษาในครั้งนี้ จึงต๎องการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปูกะตอยสองชนิดที่เก็บรวบรวมได๎
จากเรืออวนลากบริเวณสะพานปลาอํางศิลา จังหวัดชลบุรี ในระหวํางเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จาก
การศึกษาพบวําปู Charybdis affinis มีอัตราสํวนปูเพศผู๎ตํอปูเพศเมีย 3.58:1.00 ปูเพศผู๎มีความกว๎างและความยาว
ของกระดองเฉลี่ย 42.97 ± 5.83 และ 28.06 ± 4.00 มิลลิเมตร (n = 86) ตามลาดับ ปูเพศเมีย มีความกว๎างและ
ความยาวของกระดองเฉลี่ย 39.23 ± 4.49 และ 24.70 ± 3.08 มิลลิเมตร (n = 24) ตามลาดับ สาหรับปู C.
anisodon มีอัตราสํวนปูเพศผู๎ตํอปูเพศเมีย 1.07:1.00 ปูเพศผู๎มีความกว๎างและความยาวของกระดองเฉลี่ย 41.34 ±
6.15 และ 24.39 ± 3.70 มิลลิเมตร (n = 33) ตามลาดับ ปูเพศเมีย มีความกว๎างและความยาวของกระดองเฉลี่ย
36.53 ± 3.75 และ 21.47 ± 2.10 มิลลิเมตร (n = 31) ตามลาดับ จากการศึกษาอัตราสํวนความกว๎างกระดองตํอ
ความยาวกระดองของปูกะตอยทั้งสองชนิด พบวํามีความแตกตํางกั น โดยปู C.affinis มีอัตราสํวนความกว๎าง
กระดองตํอความยาวกระดอง 1.53:100 และ 1.58:1.00 ในปูเพศผู๎และปูเพศเมียตามลาดับ สํวนปู C.anisodon มี
อัตราสํวนความกว๎างกระดองตํอความยาวกระดอง 1.70:100 และ 1.70:1.00 ในปูเพศผู๎และปูเพศเมีย ตามลาดับ
คาสาคัญ : ปูกะตอย Charybdis affinis , ปูกะตอย Charybdis anisodon, สัณฐานวิทยา, อํางศิลา, ชลบุรี
Abstract
Charybdis crabs are small crabs belong to one genus of family Portunidae. This small
crabs are important economic crabs in Chonburi province. This study aimed to compare
morphology of two portunid crabs collected from trawling boat at Ang Sila fishing port, Chonburi
province during August to November 2017. From the study, the sex ratio between male and
female Charybdis affinis was 3.58:1.00. The average carapace width and carapace length of male
C.affinis were42.97 ± 5.83and28.06 ± 4.00 mm. respectively (n = 86). The average carapace width
and carapace length of female crabs were39.23 ± 4.49 and24.70 ± 3.08 mm. respectively (n = 24).
For C. anisodon, the sex ratio between male and female crabs was 1.07:100. The average
carapace width and carapace length of male C.anisodon were 41.34 ± 6.15 and 24.39 ± 3.70 mm.
respectively (n = 33). The average carapace width and carapace length of female C. anisodon
were 36.53 ± 3.75 and 21.47 ± 2.10 mm. respectively (n = 31). There was a difference in the ratio
of carapace width and carapace length between the two portunid crabs. The ratio of carapace
width and carapace length were 1.53:100 and1.58:1.00in male and female crabs of C.affinis,
respectively. Whereas the ratio of carapace width and carapace length were 1.70:1.00 and
1.70:1.00 in male and female crabs of C. anisodon, respectively.
Keywords: Morphology, Charybdis affinis, Charybdis anisodon, Ang Sila, Chonburi
*Corresponding author. E-mail : nongnud@buu.ac.th
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การทดลองเบื้องต๎นในการสํงผํานพิษอัมพาต
จาก Alexandrium minutum ไปยังหอยแมลงภูํ Perna viridis
The preliminary study on transmission of paralytic shellfish poisoning
toxins from Alexandrium minutum to green mussel, Perna viridis
ปฏิภาณ พุํมพวง1, ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ1,*, เสฐียรพงษ๑ เกียงสุภา1, อิงอร ทองคาดี1 และ Mitsunori Iwataki2

Patiphan Phumphoung1, Thaithaworn Lirdwitayaprasit1,*, Ing-on Tongcamdee1,
Satianpong Keangsuphar1 and Mitsunori Iwataki2
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Asian Natural Environmental Science Center, The University of Tokyo, Japan

2

บทคัดยํอ
ประเทศไทยมีรายงานการเกิดพิษอัมพาตในหอย PSP (paralytic shellfish poisoning) ครั้งเดียวในปี
พ.ศ. 2526 บริเวณปากแมํน้าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ทาให๎มีผู๎ป่วย 63 รายและเสียชีวิต 1 ราย การศึกษา
ที่ผํานมาพบไดโนแฟลกเจลเลตความหนาแนํนต่าได๎เป็นบางครั้งบริเวณทะเลชายฝั่งของอําวไทย แสดงให๎เห็นวํามี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนของพิษในหอย อยํางไรก็ตามการศึกษาการปนเปื้อนพิษอัมพาตในหอยในอําวไทยมี
จากัด เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับการสํงผํานพิษอัมพาตในหอยสองฝา การศึกษาครั้งนี้จึงได๎ทาการศึกษาการ
สํงผํานพิษอัมพาตในหอย จาก A. minutum สูํหอยแมลงภูํ โดยใช๎เซลล๑ A. minutum ที่แยกมาจากบริเวณปาก
แมํน้าเจ๎าพระยา เลี้ยงด๎วยอาหารสูตร T1 ความเค็ม 28 psu อุณหภูมิ 27 ๐C และ ชํวงมืด:สวําง 12:12 ชั่วโมง การ
วิเคราะห๑พิษอัมพาตใน A. minutum ด๎วย HPLC-FLD พบองค๑ประกอบหลักของพิษ คือ GTX1,4 (99.0%)
นอกจากนี้ยังพบ neoSTX, dcGTX2,3, C1,2, dcSTX, GTX2,3 และ STX ในระดับเล็กน๎อย เมื่อนามาทดลองให๎
หอยแมลงภูํกรองกิน A. minutum ทุก 12 ชั่วโมง ตลอดเวลา 36 ชั่วโมง ทาการสุํมเก็บตัวอยํางหอยแมลงภูํและ
วิเคราะห๑พิษด๎วย HPLC-FLD พบวําองค๑ประกอบหลักของพิษที่พบในหอยแมลงภูํ คือ GTX1,4 (87.7%) และ
GTX2,3 (21.8%) ซึ่งแสดงให๎เห็นวําอนุพันธ๑ของพิษอัมพาตสามารถเกิดการเปลี่ยนสภาพไปได๎ โดยอาจจะเกิดจาก
กระบวนการเคมีหรือจากปฏิกิริยาจากเอนไซม๑ภายในตัวหอย
คาสาคัญ : การสํงผําน, พิษอัมพาต, Alexandrium minutum, หอยแมลงภูํ
Abstract
PSP (paralytic shellfish poisoning) incident in Thailand was occurred once in May 1983 at
Pranburi River Mouth, Prachuap Khirikan Province, caused 63 patients and one fatal. Recently, the small
cell number of toxic dinoflagellates was sometimes found in the coastal area of the Gulf of Thailand
suggesting that shellfish may have a risk to be contaminated. However, the study on PSP toxins
contamination in shellfish in the gulf is quite limit. To get more understanding, this study PSP toxins
transmission from toxic dinoflagellate to shellfish has been conducted in toxic dinoflagellate and green
mussel. Toxic dinoflagellate, A. minutum, was isolated from Chao Phraya river mouth and maintained in
T1 medium at salinity of 28 psu, 25๐C on a 12:12 hours L:D cycle. Toxin composition in A. minutum was
analyzed by HPLC-FLD were found that mainly composed of GTX1,4 (99.0%). The other toxins such as
neoSTX, dcGTX2,3, C1,2, dcSTX, GTX2,3 and STX were also found in very low concentration. Cells were
provided for the green mussel in the feeding experiment every 12 hours for 36 hours. Mussels fed on
toxic dinoflagellate were sampled and analyzed by HPLC-FLD. GTX1,4 (87.7%) and GTX2,3 (21.8%) were
found as the main toxin component in the mussel, these results suggested that the PSP toxin
derivatives could be transformed which might be due to enzymes and other chemical compounds in
digestive system of the green mussel.
Keywords : Transmission, Paralytic shellfish poisoning, Alexandrium minutum, Perna viridis
*Corresponding author. E-mail : thaithaworn.l@chula.ac.th
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ความหลากหลายของซิลิเอทโปรโตซัวในน้าทะเลของอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Diversity of marine ciliate protozoa from Mueang Chonburi District,
Chonburi Province, Thailand
วงเดือน จันทร๑พงษ๑, สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และ ชนวัฒน๑ ตันติวรานุรกั ษ๑*
Wongduean Junpong, Salinee Khachonpisitsak and Chanawat Tuntiwaranuruk*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
การสารวจความหลากหลายของซิลิเอทโปรโตซัวในน้าทะเลของอาเภอเมือง จังหวัดชลบุ รี
ทาการศึกษาด๎านอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และปัจจัยสิ่งแวดล๎อมบางประการ โดยทาการสารวจเดือน
ละ 1 ครั้ง ตั้งแตํเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 ในพื้นที่สารวจ 6 จุด ได๎แกํ หาดวอนนภา หาด
บางแสน หาดแหลมแทํน ชายทะเลบ๎านปากคลอง สะพานปลาอํางศิลา และศูนย๑ศึ กษาธรรมชาติและ
อนุรักษ๑ป่าชายเลน ผลการสารวจพบความหลากหลายของซิลิเอทโปรโตซัวจานวนทั้งสิ้น 27 สกุล 34 ชนิด
โดยพบความหลากหลายของซิลเิ อทโปรโตซัวมากที่สุดจานวน 25 ชนิดบริเวณจุดสารวจชายทะเลบ๎านปาก
คลอง สํวนความหลากหลายของซิลิเอทโปรโตซัวน๎อยที่สุด ได๎แกํ จุดสารวจบริเวณหาดวอนนภาและหาด
บางแสนซึ่งพบจุดละ 15 ชนิด นอกจากนี้ยังพบวํามีซิลิเอทโปรโตซัวจานวน 6 ชนิดที่พบทั้ง 6 จุดสารวจ
ได๎แกํ Aspidisca sp., Condylostoma sp., Cyclidium sp., Frontonia sp. Loxophyllum sp. และ
Trachelostyla sp. และจากการสารวจสภาพนิเวศวิทยาบางประการบริเวณจุดเก็บตัวอยํางพบวํา
อุณหภูมิของน้าเฉลี่ย 30.79 องศาเซลเซียส คําความเป็นกรด-ดํางเฉลี่ย 7.76 และมีคําความเค็มเฉลี่ย
20.43 ppt
คาสาคัญ : ซิลิเอทโปรโตซัว, ทะเล, ความหลากหลาย, จังหวัดชลบุรี
Abstract
Species diversity, morphology and some environmental factors of marine ciliate
protozoa from the coastal areas of Mueang Chonburi District, Chonburi Province were
monthly conducted from July-December 2017 in six stations including Wonnapa beach,
Bang Saen beach, Laem Thaen beach, Ban Pak Khlong, Ang Sila pier and Mangrove Forest
Conserve and Natural Study Center. Thirty four species and 27 genera were identified. In
details, Ban Pak Khlong has the highest number of species (25) whereas Wonnapha and
Bang Saen beaches have the lowest number of species (15 and 15). Additionally, six
species including Aspidisca sp., Condylostoma sp., Cyclidium sp., Frontonia sp.,
Loxophyllum sp. and Trachelostyla sp. were recorded from all stations. For
environmental factors of the sampling sites, the average sea temperature is 30.7๐C. The
pH value is 7.76 and the average salinity is 20.43 ppt.
Keywords : Ciliate protozoa, Marine, diversity, Chonburi Province
*Corresponding author. E-mail : Chanawat@buu.ac.th
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มิญชวิทยาและการพัฒนาของไตแบบโอฟิสโตเนฟรอสในตัวอํอนฉลามกบ
Histology and ontogeny of ophistonephros kidney in bamboo shark embryo
ธันยาพร บุญเขียว, ศลิษา นิธิกุลธนานันท๑, สุทิน กิ่งทอง, สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และ วรนพ สุขภารังษี*
Thanyaporn Boonkhiaw, Salisa Nithikulthananan, Sutin Kingtong,
Salinee Khachonpisitsak and Woranop Sukparangsi*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
ฉลามกบเป็นสัตว๑มีกระดูกสันหลังที่มีขากรรไกรในกลุํมปลากระดูกอํอนซึ่งมีการพัฒนาของระบบ
ควบคุมสมดุลเกลือแรํที่พิเศษ และเป็นที่ทราบกันวําไตของฉลามตัวเต็มวัยจัดเป็นแบบ opisthonephros
แตํปัจจุบันการศึกษาการเจริญของไตฉลามตั้งแตํชํวงที่มีการปลํอยน้าทะเลเข๎ามาในไขํฉลามถึงฟักตัวนั้นยัง
ไมํมีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อของการสร๎างไตจาก intermediate mesoderm ดังนั้นใน
การศึกษานี้ผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาลักษณะทางมิญชวิทยาและการพัฒนาของไตฉลามกบชนิด Chiloscyllium
hasselti ตั้งแตํระยะที่ 5 -10 (15-60 วันหลังการปฏิสนธิ) จากการศึกษาพบวําระยะที่ 5 (15 วัน) มีการ
พัฒนาของ intermediate mesoderm เป็น pronephros ระยะที่ 7 (25 วัน) มีการพัฒนาของ
pronephros มากขึ้นในระยะปลาย มีการสร๎างแอํงเลือด glomus ชัดเจน และระยะที่ 10 (60 วัน) กํอน
ฟักออกจากไขํมีการพัฒนาเป็น opisthonephros ที่มีการพัฒนาของทํอไตสามสํวน ได๎แกํ proximal
segment, distal segment และ collecting duct และมี renal corpuscle ที่มี glomerulus ชัดเจน
คาสาคัญ : ปลากระดูกอํอน, ฉลามกบ, โอฟิสโตเนฟรอส, ตัวอํอน
Abstract
Bamboo shark, a gnathostome belonging to Class Chondrichthyes, has unique
osmoregulatory and excretory system. It is well shown that adult sharks carry kidney called
opisthonephros. Ontogeny of shark kidney, in particular histological changes from intermediate
mesoderm to functional kidney, during the uptake of seawater into the mermaid’s purse until
hatching is still unknown. Here we aimed to investigate histology of developing kidney in the
bamboo shark (Chiloscyllium hasselti) from stage 5 - 10 (15-60 days post fertilization, dpf). We
found that intermediate mesoderm has already developed into pronephros during stage 5 (15
dpf). During stage 7 (25 dpf), pronephros exhibited more differentiation into late stage and
carried a clear glomus. During stage 10 (60 dpf) just before hatching, opisthonephros developed
into functional kidney containing renal tubule showing three distinct parts: proximal segment,
distal segment and collecting duct and renal corpuscle with clear glomerulus.
Keywords : Cartilaginous fish, Bamboo shark, Opisthonephros, Embryo
*Corresponding author. E-mail : woranop@go.buu.ac.th
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรของสาหรํายทุํนชนิด Sargassum plagiophyllum
(Fucales, Phaeophyta) บริเวณเกาะลันตา จ. กระบี่
Sargassum plagiophyllum (Fucales, Phaeophyta) population structure
dynamic in Ko Lanta, Krabi Province
สุภัทรา พงศ๑ภราดร1,*, วัชรพงศ๑ ทองวงศ๑2 และ อัญชนา ประเทพ1
Supattra Pongparadon1,*, Watcharapong Tongwong2 and Anchana Prathep1

1

สถานวิจยั ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดยํอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร๎างประชากร การเจริญเติบโต
การสร๎างเซลล๑สืบพันธุ๑และมวลชีวภาพของประชากร สาหรํายทุํน Sargassum plagiophylum รวมถึงปัจจัย
สภาพแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยการติดตามประชากรทุกเดือนเป็นระยะเวลา
1.4 ปี (มกราคม 2560 ถึง เมษายน 2561) บริเวณคลองหินและบากันเตียง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมี
สาหรํายชนิดดังกลําวเป็นประชากรเดํนทั้งสองพื้นที่ ผลการศึกษาพบวํา ประชากรสาหรํายมีความแตกตํางอยําง
มีนัยสาคัญระหวํางเดือน และฤดูกาล (P<0.05) ในด๎านเปอร๑เซ็นต๑การปกคลุม ความหนาแนํน ความยาวทัลลัส
อัตราการเจริญเติบโต อัตราการตาย มวลชีวภาพ และจานวนเซลล๑สืบพันธุ๑ ในชํวงฤดูร๎อน (พ.ย.-เม.ย.) พบ
เปอร๑เซ็นต๑การปกคลุม ความหนาแนํนสูงที่สุด (83.67+3.43 % และ353.3+94.4 ต๎นตํอตารางเมตร ตามลาดับ)
เนื่องจากปัจจัยรํวมทั้งด๎านทางชีวภาพ เชํน อัตราการเจริญเติบโตสูง อัตราการตายต่า และปัจจัยทางกายภาพ
เชํน ความเข๎มเเสงสูงและความแรงคลื่นลมน๎อย แตํในทางกลับกัน เปอร๑เซ็นต๑การปกคลุม ความหนาแนํน จะ
ลดลงอยํางมากในชํวงมรสุม (พ.ค.–ต.ค.; 40.53+2.78 % และ 59+44.6 ต๎นตํอตารางเมตร ตามลาดับ) ซึ่งเป็น
ผลมาจาก คลื่นลมที่แรงขึ้น ตะกอนในมวลน้าและตะกอนทรายสะสมชายฝั่งมากขึ้น
คาสาคัญ : สาหรํายทุํน, โครงสร๎างของประชากร, พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของประชากร, มวลชีวภาพ,
การสืบพันธุ๑
Abstract
This study is to examine population structure, growth, reproduction, biomass and
percent cover of Sargassum plagiophyllum, and how environments influence the population.
Populations are monitored monthly at two locations of Ko Lanta, Krabi provinces: Klong Hin
and Ba Kan Tiang, where the populations are common and dominant. The result showed that
there were significant variations among months and seasons (P<0.05) in canopy coverage,
density, mean frond length, growth rate, mortality rate, biomass and number of receptacles. In
summer (Nov-Apr), canopy coverage and density were highest (83.67+3.43 % and 353.3+94.4
thallus/m2, respectively), which might be a result from the combinations: biological factors (high
growth rate, low mortality rate, age structure) and physical factors (high light intensity and low
wave exposure). On the other hand, the canopy coverage and density were dramatically
decreased in monsoon (May-Oct; 40.53+2.78 % and 59+44.6 thallus/m2, respectively), which
resulted from the combinations of high wave exposure, high sedimentation rate and high
sedimentation coverage.
Keywords : Sargassum plagiophylum, Population dynamic, Population structure, Biomass,
Reproduction
*Corresponding author. E-mail : supattra.po@psu.ac.th
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การแปรผันตามฤดูกาลและการแพรํกระจายตามความลึก
ของหญ๎าคาทะเล (Enhalus acoroides (L.f.) Royle)
บริเวณอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง
Seasonal variation and depth distribution of Enhalus acoroides (L.f.)
Royle in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand
เอกลักษณ๑ รัตนโชติ1,*, จันทร๑มณี ปัญญาไว2, ปิยะลาภ ตันติประภาส1, ตระการตา ไชยอิน2, และ อัญชนา ประเทพ1
Ekkalak Rattanachot1,*, Janmanee Panyawai2, Piyalap Tuntiprapas1, Trakanta Chaiin2 and Anchana Prathep1
1

สถานวิจยั ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดยํอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการแปรผันตามฤดูกาลและการแพรํกระจายตามความ
ลึกของประชากรหญ๎าคาทะเล (Enhalus acoroides (L.f.) Royle) บริเวณอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม
จังหวัดตรัง โดยการกาหนดจุดสารวจถาวรจานวน 27 สถานี ซึ่งแบํงตามระดับความลึกและระยะหํางจาก
ปากคลองได๎ 5 บริเวณ จากนั้นทาการประเมินเปอร๑เซ็นต๑การปกคลุม (จานวน 3 ซ้า) ตลอดจนเก็บข๎อมูล
ปัจจัยสิ่งแวดล๎อม (ความเข๎มแสงใต๎น้า, อุณหภูมิ, ความเค็ม, อัตราการตกตะกอน) โดยสุํมเก็บจานวน 12
สถานี ทั้งนี้ทาการเก็บข๎อมูลทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560) ผล
การศึกษาพบวําประชากรหญ๎าคาทะเลแพรํกระจายได๎ตั้งแตํเขตน้าขึ้นน้าลงจนถึงเขตที่จมใต๎น้าที่ระดับ
ความลึกต่ากวําระดับน้าทะเลปานกลาง 3-4 เมตร โดยเปอร๑เซ็นต๑การปกคลุมลดลงตามระดับความลึกที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับความเข๎มแสงใต๎น้าที่ลดลง ทั้งนี้ไมํพบการแพรํกระจายบริเวณใกล๎ปากคลอง และ
บริเวณที่ลึกมากกวําระดับน้าทะเลปานกลาง 4-5 เมตร นอกจากนี้พบวําเปอร๑เซ็นต๑การปกคลุมของหญ๎า
คาทะเลคงที่ตลอดทั้งปี (9.8-12.6%)
คาสาคัญ : หญ๎าคาทะเล, การแพรํกระจาย, ความลึก, ฤดูกาล, อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม
Abstract
The aim of this study was to determine the seasonal variation and depth
distribution of E. acoroides in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand.
Twenty-seven of permanent stations were set up and categorized according to the
depths and distance from canal to 5 areas. Percentage covers of E. acoroides were
monitored (3 replicates) and environment factors were collected (underwater light
intensity, temperature, salinity, sedimentation rate) within 12 randomly stations. The data
were collected trimonthly for a year (November 2016-September 2017). The results
showed that E. acoroides distributed from the intertidal zone to the 3-4 m below mean
sea level zone. The percentage cover was decreased as depth increased which was
related to the decreasing of underwater light intensity. E. acoroides was not found in the
river mouth zone and the zone lower than 4-5 m of mean sea level. In addition the
percent coverage was stable throughout the year (9.8-12.6%).
Keywords : Enhalus acoroides, Distribution, Depth, Season, Haad Chao Mai National Park
*Corresponding author. E-mail : ekkalak.r@psu.ac.th
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การแปรผันตามฤดูกาลและการแพรํกระจายตามความลึกของประชากร
หญ๎าใบมะกรูดยักษ์ (Halophila major (Zoll.) Miquel)
บริเวณอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง
Seasonal variation and depth distribution of Halophila major (Zoll.) Miquel
in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand
เอกลักษณ๑ รัตนโชติ1,*, จันทร๑มณี ปัญญาไว2, ปิยะลาภ ตันติประภาส1, ศศิประภา เพ็งหนู2, และ อัญชนา ประเทพ1
Ekkalak Rattanachot1,*, Janmanee Panyawai2, Piyalap Tuntiprapas1,
Sasiprapa Pengnoo2 and Anchana Prathep1
1

สถานวิจยั ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดยํอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการแปรผันตามฤดูกาลและการแพรํกระจายตามความ
ลึกของประชากรหญ๎าใบมะกรูดยักษ๑ (Halophila major ) บริเวณอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัด
ตรัง โดยการกาหนดจุดสารวจถาวรจานวน 27 สถานี ซึ่งแบํงตามระดับความลึกและระยะหํางจากปาก
คลองได๎ 5 บริเวณ จากนั้นทาการประเมินเปอร๑เซ็นต๑การปกคลุม (จานวน 3 ซ้า) ตลอดจนเก็บข๎อมูลปัจจัย
สิ่งแวดล๎อมได๎แกํ ความเข๎มแสงใต๎น้า, อุณหภูมิ, ความเค็ม และอัตราการตกตะกอน โดยสุํมเก็บจานวน 12
สถานี ทั้งนี้ทาการเก็บข๎อมูลทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560
ผลการศึกษาพบวําประชากรหญ๎าใบมะกรูดยักษ๑พบแพรํกระจายได๎ตั้งแตํเขตน้าขึ้นน้าลงจนถึงบริเวณที่จม
ใต๎น้าที่ระดับความลึกต่ากวําระดับน้าทะเลปลานกลาง 4-5 เมตร ยกเว๎นบริเวณใกล๎ปากคลองที่ไมํพบการ
แพรํกระจาย และมีแนวโน๎มการปกคลุมลดลงตามระดับความลึก ซึ่งสอดคล๎องกับความเข๎มแสงใต๎น้าที่
ลดลง อีกทั้งมีการแปรผันตามฤดูกาลโดยมีแนวโน๎มพบเปอร๑เซ็นต๑การปกคลุมสูงในฤดูร๎อน (2.1±0.5%)
และต่าในชํวงปลายฤดูมรสุม (0.2±0.1%)
คาสาคัญ : หญ๎าใบมะกรูดยักษ๑, การแพรํกระจาย, ความลึก, ฤดูกาล, อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม
Abstract
The aim of this study was to determine the seasonal variation and depth
distribution of Halophila major in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand.
Twenty-seven of permanent stations were set up and categorized according to the
depths and distance from canal to 5 areas. Percentage covers were monitored (3
replicates) and environment factors were collected (underwater light intensity,
temperature, salinity and sedimentation rate) within 12 randomly stations. The data were
collected trimonthly for a year from November 2016 to September 2017. The results
showed that H. major distributed from the intertidal zone to the 4-5 meter below mean
sea level zone and did not found in the river mouth zone. The percentage cover was
decreased as depth increased which was related to the decreasing of underwater light
intensity. In addition, high coverage was in summer season (2.1±0.5%) and low coverage
was in late monsoon (0.2±0.1%).
Keywords : Halophila major, Distribution, Depth, Season, Haad Chao Mai National Park
*Corresponding author. E-mail : ekkalak.r@psu.ac.th
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เทคนิคการสตัฟฟ์เตํามะเฟืองเพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
Modern taxidermy of leatherback turtle for museum display
ภัทรียา สร๎อยอินทร๑1,* และ วันชัย สุขเกษม1
Phattareeya Soiin1,* and Wanchai Sukkasem
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บทคัดยํอ
การสตัฟฟ์สัตว๑เป็นวิธีการรักษาสภาพตัวอยํางสัตว๑โดยใช๎เทคนิคและวิธีการตํางๆ ให๎ซากสัตว๑มี
ลักษณะเหมือนมีชีวิต เพื่อนาไปจัดแสดงในนิทรรศการและใช๎เป็นตัวอยํางอ๎างอิงทางวิชาการ งานวิจัยนี้มี
วัตถุ ประสงค๑เ พื่อ ศึกษาเทคนิ คการสตัฟ ฟ์เ ตํา มะเฟือ ง โดยการขึ้น รูป ด๎ว ยวัส ดุ 2 ชนิด ทาหุํน คือ ปู น
ปลาสเตอร๑ และ โฟมโพลียูริเทน จากการศึกษาพบวํา หุํนที่ทาจากโฟมโพลียูริเทนจะให๎รูปทรงที่สมบูรณ๑
สามารถเหลา ปรับทรงให๎ได๎ตามขนาดที่ใกล๎เคียงกับเตํามะเฟืองในธรรมชาติงํายกวําปูนพลาสเตอร๑ และมี
น้าหนักเบา ทาให๎สะดวกในการเคลื่อนย๎ายไปจัดแสดงในสถานที่ตํางๆ ได๎งําย
คาสาคัญ : การสตัฟฟ์สัตว๑สมัยใหมํ, เตํามะเฟือง, สัตว๑ทะเลหายาก, ตัวอยํางอ๎างอิง
Abstract
The work of art in modern taxidermy of leatherback turtle involves creating a
replication of lifelike three-dimensional animal, either for the purpose of display or
scientific research. This can be achieved by applying several techniques and methods.
This study aims to prepare the leatherback turtle to be mounted by adopting the
traditional Plaster of Paris and Polyurethane foam for the mannequin frame. Results
suggest that Polyurethane foam is perfect for building and modifying the mannequin frame
in comparison with the traditional Plaster of Paris. Moreover, it gave a light weight to
taxidermy leatherback turtle and thus easy and ideal for traveling exhibition display.
Keywords : Taxidermy, Leatherback turtle, Marine endangered species, Reference
specimen
*Corresponding author. E-mail : phatareeya.beau@gmail.com
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ผลของสัตว์กินพืชและปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นตํอการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นต๎นของ
สาหรํายในประชาคมเขตน้าขึ้นน้าลง จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
Effects of herbivory and nutrient enrichment on early algal succession
pattern in a tropical intertidal community, Phuket Island, Thailand
จารวุรรณ มะยะกูล1,*, Jeong Ha Kim2 และ อัญชนา ประเทพ1
Jaruwan Mayakun1,*, Jeong Ha Kim2 and Anchana Prathep1
1

Seaweed and Seagrass Research Unit, Excellence Centre for Biodiversity of Peninsular Thailand, Department of
Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90112, Thailand.
2

Department of Biological Science, Sungkyunkwan University, Suwon, 440-746, South Korea.

บทคัดยํอ
โครงสร๎างประชาคมสาหรํายในเขตน้าขึ้นน้าลงจะถูกรบกวนด๎วยปัจจัยตํางๆ เชํน แรงกระทาของคลื่น
ปลากินพืช และสารอาหาร ซึ่งปริมาณสารอาหารและการจับปลาที่เพิ่มขึ้น สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
ประชาคม ดังนั้นจึงศึกษาผลของสัตว๑กินพืชและปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นตํอการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
สาหรํายบริเวณเขตน้าขึ้นน้าลง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตํเดือนมกราคม 2559-มีนาคม 2560 จากการทดลองพบ
สาหรําย 8 ชนิดลงเกาะพื้นที่วําง ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรําย พบวํา สาหรํายชนิด Ulva
paradoxa ลงเกาะเป็นชนิดแรกและมี การปกคลุ มพื้นที่สูงที่สุดเทํากั บ 83.33±1.67% ในชํวง 7 เดือนแรก
เนื่องจากสาหรํายสกุล Ulva เป็นสกุลที่มีสร๎างเซลล๑สืบพันธุ๑ได๎ตลอดทั้งปีและสร๎างแกมีทได๎จานวนมาก และจะ
ถูกแทนที่ด๎วยสาหรํายสกุล Padina ในระยะ Vaughaniella และสาหรํายชนิด Polysiphonia sphaerocarpa
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ครั้งนี้อยูํในขั้นต๎นซึ่งใช๎เวลาประมาณ 1 ปี สัตว๑กินพืชและปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้น
สํงผลตํอปริมาณการปกคลุมพื้นที่ของสาหรําย โดยเฉพาะสาหรํายสกุล Ulva ซึ่งมีปริมาณการปกคลุมพื้นที่
สูงสุดในแปลงทดลองที่ใสํกรงและเพิ่มปริมาณสารอาหาร
คาสาคัญ : การลงเกาะของสาหรําย, ปริมาณสารอาหารมาก, สัตว๑กินพืช
Abstract
Algal community structures in intertidal zones are influenced by disturbances such as
wave action, herbivorous fishes, and nutrients. Recently, eutrophication and overfishing are
major threats affecting algal community structures. The aim of this study was to demonstrate
the effects of herbivory and nutrient enrichment on early algal succession pattern in an
intertidal zone, Phuket Island, Thailand from January 2016-March 2017. Cages (uncaged and
fully caged treatments) and two nutrient levels (ambient and enriched concentrations) were
used to test the effects of herbivory and nutrient enrichment, respectively. The result showed
that there were eight algal species that settled in the cleared plots. In this succession process,
Ulva paradoxa was the earliest colonizer with a highest percentage of 83.33±1.67% within the
first seven months after clearing. This might be because Ulva is an opportunist pioneer species
that reproduces all the year round with a large numbers of motile gametes. Then, it was
replaced by the late successional algae, Padina in Vaughaniella stage, and Polysiphonia
sphaerocarpa Børgesen. Algal succession showed a simple pattern and took around one year
from early to late species. The cover of algae had affected by herbivory and nutrient
enrichment showing that Ulva had the highest percentage cover in the caged plots and in the
enriched nutrient plots.
Keywords : Algal recruitment, Eutrophication, Herbivore
*Corresponding author. E-mail : jaruwan.may@psu.ac.th
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ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมึกสายลายหินอํอน Amphioctopus aegina (Gray, 1849)
ในบริเวณคาบสมุทรไทย
Reproductive biology of marbled octopus, Amphioctopus aegina (Gray, 1849),
in Peninsular Thailand
สุรางคนา ทัวะนาพญา1, จิราภรณ๑ รัตนคามิน2ี , กิตติชัย ทองเติม3 และ จารุวัฒน๑ นภีตะภัฏ4,*
Surangkana Tuanapaya1, Jiraporn Rattanakaminee2, Kittichai Tongtherm3 and
Jaruwat Nabhitabhata4,*
1

กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต 83000
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กทม. 10400
4
สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 90112

บทคัดยํอ
ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ๑ของปลาหมึกสายลายหินอํอน Amphioctopus aegina (Gray, 1849)
ในบริเวณคาบสมุทรไทย โดยเก็ บตัวอยํ างจากเรือประมงอวนลาก ระหวํ างเดื อนธันวาคม 2555 ถึ งเดือน
ธันวาคม 2556 ประกอบด๎วยฝั่งทะเลอันดามันจากจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล จานวน 496 ตัวอยําง และ
ชายฝั่งอําวไทยจากจังหวัดนครศรี ธรรมราชและจังหวัดสงขลาจานวน 488 ตัวอยําง ผลการศึ กษาแสดงวํ า
ปลาหมึกสายลายหินอํอนมีการสืบพันธุ๑ตลอดทั้งปี โดยมีความดกไขํสูงสุดในชํวงเดือนมีนาคมทั้งทางฝั่งทะเลอัน
ดามัน (5,581 ฟอง) และอําวไทย (4,662 ฟอง) สํวนความดกของถุงอสุจิในเพศผู๎สูงสุดอยูํในชํวงเดือนมิถุนายน
ทั้งสองฝั่ง (18 ถุง และ 21 ถุง ตามลาดับ) ในขณะที่ดัชนีความสมบูรณ๑เพศสูงสุดของเพศเมียจากทะเลอันดามัน
อยูํในชํวงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม (2.34 – 2.91) และจากอําวไทยอยูํในชํวงเดียวกันระหวํางเดือน
มกราคมถึงเดือนกรกฎาคม (3.85 – 4.25) คาบเกี่ยวกับดัชนีความสมบูรณ๑เพศสูงสุดของเพศผู๎จากทะเลอันดา
มันที่พบวําอยูํในชํวงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม (1.32 – 3.29) และจากอําวไทยในชํวง เดือนกุมภาพันธ๑ถึง
เดือนธันวาคม (1.53 – 3.22) ทั้งนี้อัตราสํวนเพศของปลาหมึกสายลายหินอํอนเพศผู๎ตํอเพศเมียทั้งสองฝั่งเทํากับ
1 : 0.7
คาสาคัญ : ชีววิทยาการสืบพันธุ,๑ ปลาหมึกสายลายหินอํอน Amphioctopus aegina, คาบสมุทรไทย
Abstract
Reproductive biology of the marbled octopus Amphioctopus aegina (Gray,
1849) was studied from specimens collected from trawler landings from December
2012 to December 2013. Localities were Changwat Trang and Satun on the
Andaman Sea coast and Changwat Nakhon Si Thammarat and Songkhla on the Gulf
of Thailand where 496 and 488 specimens were collected, respectively. The results
revealed that the marbled octopus reproduced all the year round. However,
fecundity peaks in females were in March either in the Andaman Sea (5,581 eggs)
or the Gulf of Thailand (4,662 eggs). Spermatophore-richness peaks in males were
in June in the two waters, 18 and 21 sacs, respectively. The peak of gonado somatic index of female were from January to August in the Andaman Sea (2.34–
2.91), which was similar to January to July (3.85–4.25) in the Gulf of Thailand. On
the other hand, peaks of gonado-somatic index of male, overlapped to female
peaks, were from March to December in the Andaman Sea (1.32–3.29) and February
to December in the Gulf of Thailand (1.53–3.22). Male to female sex ratio of the
marbled octopus was 1: 0.7 in both waters of Peninsular Thailand.
Keywords : Reproductive Biology, Amphioctopus aegina, Peninsular Thailand
*Corresponding author. E-mail : jaruwat.n5@gmail.com
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ผลของสัตว์กินพืชตํอพลวัตของสังคมสาหรํายและปะการัง
Effect of herbivore exclusion on coral-algal community dynamics
เจตดิลก ฐิติอัชฌาสัย*, จารุวรรณ มะยะกูล และ อัญชนา ประเทพ
Jatdilok Titiaotchasai*, Jaruwan Mayakun and Anchana Prathep
หน่วยวิจยั สาหร่ายและหญ้าทะเล, ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดยํอ
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมปะการังไปเป็นสาหรํายนั้นมีการรายงานทั่วโลก ซึ่งสัตว๑กินพืช
เป็นปัจจัยหลักในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง จุดประสงค๑ของการศึกษาเพื่อศึกษาผลของสัตว๑กินพืชตํอ
การเปลี่ยนแปลงประชาคมของปะการังและสาหรําย ทาการศึกษาที่เกาะแตน จังหวัดสุราษฎร๑ธานี เป็น
เวลา 1 ปี โดยใช๎พื้นที่ศึกษาสองแบบคือ พื้นที่วํางและพื้นที่ธรรมชาติ และ ใช๎กรงปิด กรงเปิดข๎าง และ ไมํ
ใสํกรง โดยกรงเปิดข๎างและพื้นที่เปิดมีการเข๎ามาของปลากินพืช ผลการศึกษาครั้งนี้พบสาหรําย 22 ชนิด
โดยมีสาหรํายสีแดงกลุํม turf และ Padina เป็นกลุํมเดํน และเป็นกลุํมแรกที่เข๎ามาครอบครองพื้นที่ได๎
ประมาณเจ็ดเดือนหลังจากมีการเปิดพื้นที่วําง และพบการลงเกาะของปะการังวัยอํอนภายในหนึ่งเดือน
ของการเปิดพื้นที่วําง ในสํวนพื้นที่ธรรมชาติพบสาหรํายสีแดงกลุํม turf เป็นกลุํมเดํน ภายในพื้นที่ใสํกรง
ปิดพบการปกคลุมพื้นที่ของสาหรํายสกุล Padina มากกวําในพื้นที่เปิดโดยมีการปกคลุม 40.08±7.75
และ3.25±1.18 เปอร๑เซ็นต๑ตามลาดับ และพบการปกคลุมของปะการังลดลงในพื้นที่ธรรมชาติที่มีกรง จาก
การศึกษาครั้งนี้คาดวําสัตว๑กินพืชมีผลตํอการปกคลุมและรูปแบบการลงเกาะของปะการังและสาหรําย
คาสาคัญ : สัตว๑กินพืช, ปะการัง, สาหรําย, การลงเกาะ, ปะการังเสื่อมโทรม
Abstract
Recently, coral-algal phase shifts have often been documented on coral reefs
worldwide. Herbivore is known as an important factor driving coral-algal phase shifts. The
objective of this study was to investigate the effect of herbivore on coral-algal species
diversity, coral-algal percentage cover, and coral-algal recruitment. The experiment was
conducted on reef of Koh taen, Surat Thani Province for 1 year. To investigate the coralalgal recruitment, patches were divided into two treatments; natural and cleared dead
coral patches. To test the effect of herbivore, cages were used to exclude herbivore. There
were three categories; fully cage, partial cage, and no-cage. In this study, 22 algal species
were found with two dominant groups: red turf and Padina. After patches were cleared,
red turf and Padina quickly occupied patches with high percentage cover and still
occupied patches after 7 months of clearing. There was coral juvenile settlement after one
month of clearing. While, natural patches were dominated by red turf. For the effect of
herbivore, the caged patches were dominated by Padina with 40.08±7.75% higher than
uncaged (3.25±1.18%). Coral cover in natural patches slightly decreased in all caged
treatments. The result showed that herbivore could affect coral-algal percentage cover
and recruitment patterns in this community.
Keywords : Herbivore, Coral, Macroalgae, Recruitment, Reef degradation
*Corresponding author. E-mail : jatdilok.titioatchasai@gmaill.com
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ความหลากหลายและรูปแบบการแพรํกระจายทางภูมิศาสตร์
สาหรํายใบมะกรูดสกุล Halimeda (Chlorophyta) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
Biodiversity and phylogeography of genus Halimeda (Chlorophyta)
in Southeast Asia
สุภัทรา พงศ๑ภราดร1,*, สนธยา หนูเอก2, และ อัญชนา ประเทพ1
Supattra Pongparadon1,*, Sontaya Nooek2 and Anchana Prathep1
1

สถานวิจยั ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดยํอ
สิ่งกีดขวางเชิงภูมิศาสตร๑เป็นปัจจัยที่สํงผลตํอรูปแบบการแพรํกระจายและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเลสาหรํายใบมะกรูดสกุล Halimeda เป็นสาหรํายสีเขียวที่มีการสะสมหินปูน ซึ่งพบได๎ทั่วไป
และมีความหลากหลายสูงให๎เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จึงถูกนามาใช๎เป็นโมเดลอธิบายการกระจายตัวทาง
ภูมิศาสตร๑บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ วัตถุประสงค๑ครั้งนี้ 1)เพื่อศึกษาความหลากหลายและทบทวนสถานะ
ของสาหรํายใบมะกรูดสกุล Halimeda ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 2)เพื่ออธิบายรูปแบบการแพรํกระจาย
ทางภูมิศาสตร๑ และ 3) เพื่อทดสอบสมมติฐาน Wallace’s Line โดยใช๎ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและยีน tufA
เพื่อใช๎ในการระบุชนิดพันธุ๑ และแบํงขอบเขตการแพรํกระจายตามการแบํงขอบเขตตามระบบนิเวศน๑ทางทะเล
ของโลก (Marine Ecoregions of the World: MEOW) ผลการศึกษาเบื้องต๎นพบสาหรํายใบมะกรูด 28 ชนิด
และ 1 ชนิดรอระบุชื่อ มีการแพรํกระจายของชนิดพันธุ๑บริเวณ Ecoregion Eastern Philippine มากกวํา
บริเวณอื่น นอกจากนี้ รูปแบบการแพรํกระจายทางภูมิศาสตร๑ของสาหรํายใบมะกรูด ยังได๎รับอิทธิพลจากการ
ไหลกระแสน้าที่แตกตํางกัน สิ่งกีดขวางเชิงภูมิศาสตร๑เชํน the Sunda Shelf barrier (SSB) และเส๎นกีด
ขวางทางทะเล Wallace’s and Huxley’s Line
คาสาคัญ : สาหรํายใบมะกรูด, เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎, ความหลากหลาย, องค๑ประกอบของชนิดพันธุ๑, เขตภูมิ
นิเวศทางทะเล
Abstract
Biogeography barrier is known to affect species distribution and genetic diversity of
marine organisms. Genus Halimeda (Chlorophyta) are the green calcified seaweed that are
common and high diverse in this region. Here we use Halimeda as model organisms to explain
the effect of biogeography in Southeast Asia Region. The aims of this research are 1) to update
status of Genus Halimeda (Chlorophyta) in South East Asia, 2) to explain the geographic
distribution in Southeast Asia regions and 3) to test the hypothesis of Wallace’s Line. Morphoanatomical variability and tufA sequences were used to identification in species level and
geographic distribution was defined by the Marine Ecoregions of the World (MEOW) system. The
Preliminary results showed that there were 28 species and 1 unknown. Species diversity was
much greater in the Eastern Philippine ecoregion than another ecoregion. Moreover, the
geographic distribution pattern also showed effect of difference oceanographic surface currents
as well the Sunda Shelf barrier (SSB) and biogeography break line; Wallace’s and Huxley’s Line.
Keywords: Genus Halimeda, Southeast Asia, Biodiversity, Species composition, Marine
ecoregion
*Corresponding author. E-mail : supattra.po@psu.ac.th
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การสารวจฮาร์แพคทิคอยด์โคพีพอดที่อาศัยอยูํกับสาหรํายสีเขียวแกมน้าเงิน
(Lyngbya majuscule) บริเวณอําวบ๎านเพ จังหวัดระยอง
Survey of harpacticoid copepods associated with blue-green algae
(Lyngbya majuscule) at Ao Banphe, Rayong Province
นทีพัฒน๑ พึ่งพรหม1, รัชฎาภรณ๑ ศรีนวล1, วรัญญา มูลหลวง1, วิลาวัลย๑ กุลเกษ2 และ ภาวนา กังเตีย1*
Nathiphat Phungphrom1, Ratchadaporn srinuan1, Waranya Moonluang1, Wilawan kulked2
and Pawana Kangtia1*
สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดยํอ
ฮาร๑แพคทิคอยด๑โคพีพอด จัดเป็นครัสตาเซียนที่มีขนาดเล็กกวํา 1 มิลลิเมตร ซึ่งอยูํในซับคลาส
โคพีพอดา อันดับ ฮาร๑แพคทิคอยดา สํวนใหญํอาศัยอยูํพื้นทะเลมีเพียงสํวนน๎อยที่เป็นแพลงก๑ตอน แตํก็มี
หลายชนิดที่ดารงชีวิตแบบกึ่งแพลงก๑ตอน โดยอาศัยชุกชุมอยูํในตะกอนดินและเกาะบนสาหรําย ฮาร๑
แพคทิคอยด๑โคพีพอดเป็นแหลํงอาหารที่สาคัญสาหรับลูกกุ๎ง ลูกปลา และสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง และยังมี
บทบาทส าคั ญ ในระบบนิ เ วศทางทะเล การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ กษาชนิ ด และการ
แพรํก ระจายของฮาร๑แ พคทิ คอยด๑ โคพี พอดที่อาศัยอยูํกับ สาหรํายทะเลสีเขี ยวแกมน้ าเงิ น (Lyngbya
majuscula) โดยทาการเก็บตัวอยํางในชํวงน้าลง ที่อําวบ๎านเพ จังหวัดระยอง ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2560 (ฤดูแล๎ง) และเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (ฤดูฝน). และ ผลการศึกษาพบฮาร๑แพคทิคอยด๑โคพีพอด
ทั้งหมด 13 สกุล 10 วงศ๑ โดยสกุล Metis เป็นชนิดเดํนที่พบวําอาศัยอยูํกับสาหรํายชนิดนี้เป็นจานวนมาก
ที่สุด
คาสาคัญ : ฮาร๑แพคทิคอยด๑โคพีพอด, สาหรํายสีเขียวแกมน้าเงิน, สกุล Metis
Abstract
Harpacticoid copepods are small aquatic crustaceans of a size below one
millimeter of the Subclass Copepoda Order Harpacticoida. They are primary bottomliving, although a few are exclusively planktonic, however many species are semi
planktonic. They are most abundant in soft sediments and dwell on macroalgae.
Harpacticoids copepods as important food sources for juveniles shrimps, fishes and
invertebrates and they are play a major role in marine ecosystems. The aim of this study
is to examine species diversity and distribution of harpacticoid copepods associated with
blue-green algae (Lyngbya majuscula). Samples were collected during low-tide at Ao
Banphe, Rayong province in April, 2560 (dry season) and September, 2016 (rainy season).
The result showed that Thirteen genus and ten families. The genus Metis was the most
abundant which co-occurred with blue-green algae (Lyngbya majuscula).
Keywords : Harpacticoid copepods, Blue-green algae, Genus Metis
*Corresponding author. E-mail : kangtia@hotmail.com
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ชนิดและความหนาแนํนของสัตว์หน๎าดินในบํอเลี้ยงกุ๎งขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) บริเวณบ๎านขวาง ตาบลโคกขาม
จังหวัดสมุทรสาคร
Species and density of bethos from shrimp pond
at Ban-Kwang Khok Kham Subdistrict Samut Sakorn Province
สุทธิดา ปราบทอง1, พรพรรณ นนทะศรี1, ปิยะดา วงศ๑ภักดี1 และ ภาวนา กังเตีย2,*
Sutthida Prabthong1, Pornpan Nontasri1, Piyada womgpakdee1 and Pawana Kangtia2,*
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2

บทคัดยํอ
จากการศึ ก ษาชนิ ด และความหนาแนํ น ของสั ต ว๑ ห น๎ า ดิ น ในบํ อ เลี้ ย งกุ๎ ง ขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) บริเวณบ๎านขวาง ตาบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ในชํวง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 และทาการวัดปัจจัยสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ อุณหภูมิ (28 ºc), ความเค็ม (27 %º ),
กรด-ดําง (6.8), และออกซิเจนที่ละลายน้า (7.2 มิลลิกรัม/ลิตร) โดยเก็บตัวอยํางดินในบริเวณบํอกุ๎ง
จานวน 5 สถานี นามาย๎อมด๎วยสีย๎อมโรสเบนกอล (Rosebengal) ที่ผสมในน้าทะเลและฟอร๑มาลิน 10%
ทิ้งไว๎ 24 ชั่วโมง จากนั้นทาการสกัดดินเพื่อศึกษาจาแนกสัตว๑หน๎าดิน ผลการศึกษาพบสัตว๑หน๎าดินจานวน
7 Phylum ได๎แกํ Phylum Annelida พบทั้งหมด 21 ตัว/10 ซม.2 (6.3%), Phylum Arthropoda
พบทั้งหมด 87 ตัว/10 ซม.2 (26.2%), Phylum Mollusca พบทั้งหมด 18 ตัว / 10 ซม.2 (5.42%),
Phylum Gastrotricha พบทั้งหมด 17 ตัว/10 ซม.2 (5.1%), Phylum Nematoda พบทั้งหมด 167 ตัว/
10 ซม. 2 (50.3%), Phylum Nemertea พบทั้ งหมด 11 ตัว/10 ซม. 2 (3.33%), Phylum
Platyhelminthes พบทั้งหมด 11 ตัว/10 ซม.2 (3.33%)
คาสาคัญ : สัตว๑หน๎าดิน, กุ๎งขาวแวนนาไม, บํอเลี้ยงกุ๎ง
Abstract
A study on species and Densityof benthos from Shrimp pond at Ban-Kwang,Khok
Kham Subdistrict, SamutSakorn Province was conducted in October 2017. Environmental
parameters, such as temperature (28 ºc), salinity (27%º), potential of hydrogen ion (pH
6.8), dissolved oxygen (7.2 mg/l) from 5 stations were measured. Sediment samples were
dyed with a mixture of rose bengal, sea water, and 10% formalin. After 24 hours, the
samples were washed and the specimens were sorted out and identified. The result was
found 7 Phylum benthos, i.e. Phylum Annelida are found 21 ind/10 cm.2 (6.3%), Phylum
Arthropoda are found 87 ind/10 cm.2 (26.2%), Phylum Mollusca are found 18 ind/10 cm.2
(5.42%), Phylum Gastrotricha are found 17 ind/10 cm.2 (5.1%), Phylum Nematoda are
found 167 ind/10 cm.2 (50.3%), Phylum Nemertea are found 11 ind/10 cm.2 (3.33%),
Phylum Platyhelminthes are found 11 ind/10 cm.2 (3.33%)
Keywords : Benthos, Litopenaeus vannamei, Shrimp pond
*Corresponding author. E-mail : kangtia@hotmail.com
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ชุมชนแพลงก์ตอนสัตว์ตลอดแนวสาหรํายสีน้าตาลสกุล Sargassum C. Agardh
บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
Zooplankton community along the brown algae beds
genus Sargassum C. Agardh at Samaesarn Island, Chonburi Province
จิตรา ตีระเมธี1,*, วิภูษิต มัณฑะจิตร2 และ ศิราพร ทองอุดม2
Jittra Teeramaethee1,*, Vipoosit Manthachitra2 and Siraporn Tong-u-dom2
1

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2

บทคัดยํอ
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี มีแนวหาดทรายสวยงาม และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
กิจกรรมอันเกิดจากการกระทาของมนุษย๑รวมถึงการทํองเที่ยวอาจสํงผลกระทบตํอชุมชนแพลงก๑ตอนสัตว๑
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาความหลากชนิดและความชุกชุมของแพลงก๑ตอนสัตว๑ที่พบตลอดแนว
สาหรํายสีน้าตาลสกุล Sargassum C. Agardh บริเวณเกาะแสมสาร ซึ่งเป็นพื้นที่วางไขํ และเป็นแหลํงหา
อาหารของสัตว๑น้า โดยเก็บตัวอยํางเดือนละครั้ง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.
2559 จานวน 3 สถานี ใช๎ถุงแพลงก๑ตอนขนาดชํองตา 70 และ 330 ไมโครเมตร ลากในแนวราบผํา นแนว
สาหรําย ลาก 5 นาที เมื่อจาแนกชนิด พบแพลงก๑ตอนสัตว๑ไมํน๎อยกวํา 51 ชนิด จาก 37 สกุล 12 ไฟลัม
กลุํมที่พบได๎ทั่วไป ได๎แกํ ophiopluteus larvae และ Oikopleura ความชุกชุมรวมของแพลงก๑ตอนสัตว๑
อยูํในชํวง 6-3,084 ตัวตํอลูกบาศก๑เมตร พบความชุกชุมรวมสูงสุดบริเวณสถานีหาดหน๎าบ๎านในเดือน
กรกฎาคม 2558 และต่าสุดบริเวณสถานีหาดกรวดในเดือนสิงหาคม 2558 โดยภาพรวมพบวํา ความชุก
ชุมรวมของแพลงก๑ตอนสัตว๑ในแตํละสถานีมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ตํางกัน ดัชนีความหลากหลาย
และดัชนีความสม่าเสมอมีคําระหวําง 0.444-1.763 และ 0.216-0.907 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ชุมชนแพลงก๑ตอนสัตว๑, ดัชนีความหลากหลาย, ดัชนีความสม่าเสมอ, เกาะแสมสาร
Abstract
Samaesarn Island located in Chonburi Province, which is surrounded by beautiful
beaches and high biodiversity. The marine zooplankton community was affected by human
activities, including tourisms. The objective of this project was to study species diversity and
abundance of marine zooplankton along brown algae beds genus Sargassum C. Agardh at
Samaesarn Island during May 2015 to April 2016. These study areas are the spawning ground
and food sources. Marine zooplankton samples were collected once a month from 3 stations
and horizontal towed through the algae beds for 5 minutes by using 70 and 330 micrometer
mesh size nets. There were at least 51 species from 37 genera, 12 families, reported.
Ophiopluteus larvae and Oikopleura were common in this study. Total zooplankton
abundance ranged between 6-3,084 individuals/m3, with the maximum and minimum
densities recorded at Haad Na Baan station in July 2015 and Haad Gruad station in August
2016, respectively. Overall, this analysis suggests that the abundance varies by time and no
clear pattern was observed. The diversity and evenness indices were in the ranges of 0.444-1.763
and 0.216-0.907, respectively.
Keywords : Zooplankton community, Diversity index, Evenness index, Ko Samaesarn
*Corresponding author. E-mail : t_jittra@hotmail.com
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แนวโน๎มและแผนการรับมือการเกยตื้นของโลมาและวาฬบริเวณพื้นที่อําวไทยฝั่งตะวันออก
Trends and countermeasures: a decade of cetacean strandings along the Eastern
Gulf of Thailand
วีรพงษ๑ เหลําเวชประสิทธิ*์ , ชลาทิพ จันทร๑ชมภูม, ชาติชาย เพ็ญเพียร, ศักดา อิงเอนุ,
ชลิดา ทรัพย๑แก๎ว และ สมชาย มัน่ อนันต๑ทรัพย๑
Weerapong Laovechprasit*, Chalatip Junchompoo, Chatchai Penpian, Sakda Ing-Anu,
Chalida Sapkaew and Somchai Mun-Anansub
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง

บทคัดยํอ
การเกยตื้นของโลมาและวาฬในประเทศไทยมีการจดบันทึกและหาสาเหตุตั้งแตํปี พ.ศ. 2537 โดย
สาเหตุของการเกยตื้นมีได๎หลากหลายได๎แกํ โรค สาเหตุจากมนุษย๑ และสิ่งแวดล๎อม ในทศวรรษที่ผํานมาพบวํา
มีโลมาและวาฬเกยตื้นมากถึง 319 ตัว จากพื้นที่อําวไทยฝั่งตะวันออกซึ่งประกอบด๎วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด โลมาและวาฬที่เกยตื้นสํวนใหญํเป็นชนิดที่อาศัยอยูํใกล๎ฝั่ง การชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการ
เสียชีวิตทาโดยใช๎หลายวิธีรํวมกันได๎แกํ การซักประวัติ อาการทางคลินิก การผําชันสูตร การตรวจชิ้ นเนื้อทาง
จุลพยาธิวิทยา และเชื้อกํอโรค ซึ่งสภาพซากโลมาและวาฬที่เกยตื้นสํวนใหญํเป็นซากเนํามากจึงเป็นข๎อจากัด
ในการหาสาเหตุการเสียชีวิต แตํอยํางไรก็ตามในชํวงทศวรรษที่ผํานมา ข๎อมูลบํงชี้ให๎เห็นถึงแนวโน๎มเชิงฤดูกาล
และภู มิศาสตร๑ที่ เกี่ยวข๎องกับการเกยตื้นของสั ตว๑เ หลํานี้ไ ด๎ โดยจัง หวัด ที่พบการเกยตื้นมากที่สุดในภาค
ตะวันออกคือจังหวัดตราด พบวําโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) เป็นชนิดที่มีการเกยตื้นมากที่สุด เมื่อ
หาความสัมพันธ๑กับข๎อมูลด๎านฤดูกาลแสดงให๎เห็นวําโลมาและวาฬจะเกยตื้นในชํวงหนาว (พฤศจิกายน มกราคม) น๎อยลงอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.01) สาเหตุอาจเนื่องมาจากกระแสน้าและลมที่เบาลงและ
เปลี่ยนทิศทาง ดังนั้นข๎อมูลที่ได๎ผํานมาสามารถใช๎บอกแนวโน๎มและพื้นที่เสี่ยงในการเกยตื้นของโลมาและวาฬ
ทาให๎สามารถวางแผนและใช๎เป็นแนวทางในการรับมือและอนุรักษ๑ทรัพยากรสัตว๑ทะเลหายากได๎
คาสาคัญ : การเกยตื้น, โลมา, วาฬ
Abstract
Cetacean strandings in Thailand have been officially recorded and investigated since
1994. Cetacean strandings are caused by various factors, such as diseases, anthropogenic activities
and environmental changes. In the past ten years, 319 cetacean carcasses were reported from 4
coastal provinces along the eastern Gulf of Thailand including Trat, Chonburi, Rayong and
Chantaburi. Most of the strandings were nearshore species. Causes of death were determined
using combinations of clinical examination, gross necropsy and histopathology. Most carcasses
were in a state of advanced decomposition, which limited veterinary investigation. Ten years of
data revealed various possible reasons for the cetacean strandings. Seasonal data revealed that
stranding reports were significantly decreased in the winter season (November to January) (P<0.01)
due to the lighter monsoonal storms and ocean current changes. Trat Province received the
highest number of cetacean stranding reports (P<0.01) and the greatest number of Irrawaddy
dolphin strandings (P<0.01). Understanding stranding trends over time encourages further risk
analysis and can improve conservation management actions. As a result from this decade of data,
it is clear that management especially is needed to protect Irrawaddy dolphins in Trat Province.
Based on the results of this research, one of the major management goals is to protect the
Irrawaddy dolphin along the Trat coast.
Keywords : Stranding, Dolphin, Whale, Cetacean
*Corresponding author. E-mail : scremerize@hotmail.com
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การศึกษาการลงเกาะของเพรียงหินบนวัสดุแบบตํางๆ
Study on settlement of acorn barnacle on different materials
พรเทพ พรรณรักษ๑1,* และ อัจฉราภรณ๑ เปี่ยมสมบูรณ๑1,2
Porntep Punnarak1,* and Ajcharaporn Piumsombon1,2
1

สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

บทคัดยํอ
การศึกษาการลงเกาะของเพรียงหินบนวัสดุชนิดตํางๆ เพื่อให๎ทราบลักษณะของพื้นผิวที่เพรียง
หินเลือกลงเกาะจะใช๎เป็นข๎อมูลสาหรับการพัฒนาวัสดุหรือสิ่งกํอสร๎างในทะเลเพื่อป้องกันเพรียงหินได๎ โดย
นาแผํนไม๎ เหล็ก และอะคริลิก ขนาด 5 x 10 เซนติเมตร (ชนิดละ 4 แผํน) ติดกับกรอบพีวีซีแล๎วนาไป
แขวนบริเวณสะพานดํานศุลกากร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ซึ่งมีความลึกเฉลี่ยของน้า 4-6 เมตร โดยให๎แผํน
ทดสอบอยูํที่ระดับความลึก 1, 2 และ 3 เมตร จากพื้นทะเล เมื่อครบ 4 สัปดาห๑ ทาการนับจานวนเพรียง
หินพบวํา เพรียงหินเกาะบนแผํนไม๎มากที่สุดเฉลี่ย 127±106 ถึง 708±42 ตัว/100 ตารางเซนติเมตร
รองลงมาคือ แผํนเหล็ก (61±37 ถึง 436±46 ตัว/100 ตารางเซนติเมตร) สํวนแผํนอะคลิลิกมีเพรียงหิน
เกาะน๎อยที่สุด (1 ถึง 3±2 ตัว/100 ตารางเซนติเมตร) เพรียงหินจะเกาะมากสุดที่ระดับความลึก 3 เมตร
จากพื้นทะเล (382±335 ตัว/100 ตารางเซนติเมตร) และจะลงเกาะน๎อยลงเมื่อความลึกเพิ่มขึ้ น
(154±134 และ 64±62 ตัว/100 ตารางเซนติเมตร ที่ระดับ 2 และ 1 เมตร จากพื้นทะเล ตามลาดับ)
นอกจากนี้พบวํา เพรียงหินที่ลงเกาะบนแผํนเหล็กจะมีสัดสํวนเพรียงหินที่ตายสูงกวําเพรียงหินที่มีชีวิต
สํวนแผํนไม๎และอะคริลิคจะมีสัดสํวนเพรียงหินที่ชีวิตสูงกวําเพรียงหินที่ตายแล๎ว
คาสาคัญ : การลงเกาะ, เพรียงหิน, พื้นผิว, วัสดุ
Abstract
Understanding of surface selection of barnacle settlement can be used for
material development for coastal structures. Study on settlement of acorn barnacle on
different materials was conducted at Sichang customhouse pier, Sichang Island, Chonburi
Province. Four replicates of three type materials including wood, steel plate and acrylic
plate, which size of 5 cm width and 10 cm long, were set on 3 PVC frames and deployed
at 1 m., 2 m. and 3 m. above the sea floor where an average depth is 4-6 m. After 4week deployment, the highest density of acorn barnacle of 127±106 to 708±42 ind./100
cm2 was recorded from wooden plates followed by those settled on steel plates (61±37
to 436±46 ind./100 cm2). The lowest density of attached barnacle was showed on acrylic
plates with the density varied from 1 to 3±2 ind./100 cm2. Barnacle settlement was
maximized with density of 382±335 ind./100 cm2 at 3 m above the sea floor in
comparison to the deeper levels, with density of 154±134 and 64±62 ind./100cm2 at 2 m
and 1 m above the sea floor, respectively. In addition, higher proportion of death
barnacle appeared on steel plates, while life barnacle was showed higher proportion on
wooden plates and acrylics.
Keywords : Settlement, Acorn barnacle, Surface, Materials
*Corresponding author. E-mail : porntep.pu@chula.ac.th
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ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคนบนต๎นโกงกางใบเล็กและต๎นตาตุํมทะเล
ในป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
Biodiversity of pyrenolichen on Rhizophora apiculata Blume and
Excoecaria agallocha L. in mangrove forest, Chanthaburi and Trat Province
ขจรศักดิ์ วงศ๑ชีวรัตน๑*,กมลรัตน๑ กุลด๎วง และ สุภัทรา โพธิ์แก๎ว
Kajonsak Vongshewarat*, Kamonrat Kuldaong and Supattara Phokaeo
หน่วยวิจยั ไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บทคัดยํอ
พื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย มากกวําร๎อยละ 80 พบในจังหวัดจันทบุรี
และตราด ซึ่งมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งไลเคน โดยต๎นโกงกางและตาตุํมทะเลเป็นพืชเดํน
และเป็ น ที่ เ กาะอาศั ย ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ไพรี โ นไลเคน ซึ่ ง เป็ น กลุํ ม ครั ส โตส (crustose) ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าเขตร๎อน วัตถุประสงค๑ของการศึกษาเพื่อสารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพองไพรีโนไลเคนในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทรบุรีและตราด จากจานวนทั้งหมด 88 ตัวอยําง ที่
เก็บจากต๎นโกงกางใบเล็กและตาตุํมทะเล นามาศึกษาภายใต๎กล๎องจุลทรรศน๑และตรวจหาสารทุตยภูมิด๎วย
วิ ธี ห ยดสี แ ละรงคเลขผิ ว บาง สามารถระบุ ไ ด๎ 18 ชนิ ด จาก 8 สกุ ล ได๎ แ กํ Anisomeridium,
Arthopyrenia, Lithothelium, Polymeridium, Porina, Pseudopyrenula, Pyrenula และ
Trypethelium โดยพบวํา Pyrenula leucostoma มีการแพรํกระจายมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา สาหรับ
การศึกษาครั้งนี้แสดงให๎เห็นวําต๎นโกงกางใบเล็กและตาตุํมทะเลเป็นพืชที่เหมาะสมตํอการเกาะอาศัยของ
ไพรีโนไลเคนในป่าชายเลน
คาสาคัญ : ไพรีโนไลเคน, ป่าชายเลน, ประเทศไทย
Abstract
More than 80% of the mangrove area in Eastern Thailand found in Chanthaburi
and Trat Province. There are a variety of several organisms including lichens. Rhizophora
apiculata Blume and Excoecaria agallocha L. are a dominate species in mangrove
forest and also one of the important substrate for epiphytic lichens. Pyrenolichen is high
diversity of crustose lichen in tropical zone. Our objective was to explore the diversity of
pyrenolichen on R. apiculata and E. agallocha in Chanthaburi and Trat Province. All 88
specimens were collected and examined with dissecting microscopes and light
microspore. Secondary metabolites were characterized by spot tests and thin layer
chromatography. The result showed 18 species within 8 genera were found namely
Anisomeridium, Arthopyrenia, Lithothelium, Polymeridium, Porina, Pseudopyrenula,
Pyrenula, และ Trypethelium. Pyrenula leucostoma is the most widely spread species in
this region. Our results indicated that R. apiculata and E. agallocha were a favorable
substrate for epiphytic pyrenolichen in mangrove forest.
Keywords : Pyrenolichen, Mangrove forest, Thailand
*Corresponding author. E-mail : kvongshewarat@hotmail.com
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ไส๎เดือนทะเลในสกุล Fimbriosthenelais Pettibone, 1971 จากทะเลอันดามันของไทย
The genus Fimbriosthenelais Pettibone, 1971
(SIGALIONIDAE: POLYCHAETA) from the Andaman Sea
จรัสศรี อ๐างตันญา1,* และ Danny Eibye-Jacobsen2
Charatsee Aungtonya1,* and Danny Eibye-Jacobsen2
1
2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Zoological Museum, Natural History Museum of Denmark, Universitetsparken 15, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

บทคัดยํอ
ไส๎เดือนทะเลสกุล Fimbriosthenelais Pettibone, 1971ที่เก็บรวบรวมจากโครงการ Thai–
Danish BIOSHELF ในปี พ.ศ. 2539-2543 จากทะเลอันดามันของประเทศไทย จาแนกได๎สองชนิด ได๎แกํ
F. longipinnis (Grube, 1870) และ Fimbriosthenelais ที่ไมํสามารถระบุชนิดได๎ โดยไส๎เดือนทะเล
ชนิด F. longipinnis (Grube, 1870) มีลักษณะเดํนชัด คือ มี microtubercles บนพื้นผิวของเกล็ด
เฉพาะบริเวณสํวนหน๎าตอนกลาง ในขณะที่ Fimbriosthenelais ที่ไมํสามารถระบุชนิดได๎ ผิวของเกล็ดถูก
ปกคลุมด๎วย globular microbulercles
คาสาคัญ : ไส๎เดือนทะเล, สกุล Fimbriosthenelais, ทะเลอันดามัน, ชนิดใหมํของโลก
Abstract
Two species of Fimbriosthenelais Pettibone, 1971, F. longipinnis (Grube, 1870)
and undescribed Fimbriosthenelais are described from the Andaman Sea, southwestern
Thailand. The samples were collected during the Thai–Danish BIOSHELF Project in 1996–
2000. F. longipinnis (Grube, 1870) differs from undescribed Fimbriosthenelais by having
the microtubercles on the elytral surface confined chiefly to anterior and medial areas,
whereas in the latter species the entire elytral surface is covered with globular
microtubercles. A table of characters for species of the genus is given.
Keywords : Sigalionidae, Fimbriosthenelais, Andaman Sea, New species.
*Corresponding author. E-mail : charatsee@gmail.com
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ความหลากหลาย สัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลของราทะเล (Aspergillus spp.)
ที่แยกจากในแนวปะการังบริเวณอําวไทย และฝั่งอันดามัน
Diversity, morphology and molecular identification of marine fungi (Aspergillus spp.)
isolated from the coral reefs in the Gulf of Thailand and Andaman Sea
จาเริญ บัวเรือง1,* กลิ่นผกา ภูถาวร1, กิตติวรา อยูํเย็น1, อรอุมา เพียซ๎าย2 และ สิทธิพร ปานเมํน3
Jamrearn Buaruang1,*, Klinphaka Phuthaworn1, Kittiwara Yooyen1, Onuma Piasai2 and Sittiporn Parnmen3
1

หน่วยวิจัยจุลชีพในสิ่งแวดล้อมทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดยํอ
เก็บตัวอยํางสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังอําวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี ตราด และ สุราษฎร๑ธานี ฝั่ง
ทะเลอันดามัน บริเวณจังหวัดกระบี่ และพังงา ในชํวงระหวํางเดือนเมษายน 2553 ถึง เดือนพฤษภาคม
2560 นามาแยกราทะเลโดยใช๎วิธี tissue transplanting method และนามาศึกษาสันฐานวิทยา
วิเคราะห๑ชีวะโมเลกุลของ Aspergillus spp. โดยการเพิ่มปริมาณ ITS ของยีนไรโบโซมมอล แล๎วนาข๎อมูล
ลาดับนิวคลีโอไทด๑ที่ได๎จากบริเวณ ITS ของยีนนามาเปรียบเทียบเปอร๑เซ็นต๑ความเหมือนกับลาดับนิวคลีโอ
ไทด๑มาตรฐานในฐานข๎อมูล NCBI GenBank โดยใช๎ BLAST search จากการวิเคราะห๑ชีวะโมเลกุลของรา
ทะเล Aspergillus spp. สามารถจาแนกได๎ 10 ชนิด โดยพบฝั่งอําวไทย 6 ชนิด ได๎แกํ A. chevalieri
strain KAS 7571 (98%), A. itaconicus NRRL 161 (99%), A. stellatus strain DTO 325-A9
(99%), A. sydowii (99%), A. udagawae strain CBS DTO (99%) และ Aspergillus sp. 085241B
(99%) และฝั่งอันดามันพบ 4 ชนิด ได๎แกํ A. chevalieri strain KAS 7571 (97%), A. pseudofelis
strain CBS DTO_327-G4 (99%), A. tamarii strain 122 (99%) และ A. unguis strain IIF6SW-F2
(99%)
คาสาคัญ : ราทะเล, Aspergillus, ชีวโมเลกุล, แนวปะการัง
Abstract
The marine organisms were collected in coral reefs from the Gulf of Thailand
(Chonburi, Trat and Suratthani Province) and Andaman Sea (Krabi, and Phang-nga
Province), between April 2010 and May 2017. The tissue transplanting method were used
for isolation. The fungi were identified based on morphological characteristics. Molecular
analysis of Aspergillus spp. were confirmed by using nuclear ribosomal internal
transcribed spacer (ITS) region. Nuclear ITS sequence data was identified using NCBI’s
nucleotide BLAST server against NCBI GenBank. Molecular Identification of Aspergillus
spp. were found 10 species, from the Gulf of Thailand 6 species: (A. chevalieri strain KAS
7571 (98%); A. itaconicus NRRL 161 (99%); A. stellatus strain DTO 325-A9 (99%), A.
sydowii (99%); A. udagawae strain CBS DTO (99%); and Aspergillus sp. 085241B (99%))
and Andaman Sea 4 species: (A. chevalieri strain KAS 7571 (97%); A. pseudofelis strain
CBS DTO_327-G4 (99%); A. tamarii strain 122 (99%) and A. unguis strain IIF6SW-F2 (99%)).
Keywords : Marine fungi, Aspergillus, Molecular, Coral reefs
*Corresponding author. E-mail : jbuaruang@ru.ac.th
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ความหลากชนิดของไดอะตอมบริเวณอําวไทยตอนใน
Species diversity of diatoms in the Inner Gulf of Thailand
ปฐมาภรณ๑ กระจํางโพธิ์1,* และ อัจฉราภรณ๑ เปีย่ มสมบูรณ๑1,2
Patamaporn Krajangpo1,* and Ajcharaporn Piumsomboon1,2
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
ศึกษาความหลากชนิดของไดอะตอมในชํวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ (มิถุนายน 2560) และหลัง
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ (ตุลาคม 2560) รวม 9 สถานี บริเวณตอนบนและตอนลํางของอําวไทยตอนใน
เก็บตัวอยํางแพลงก๑ตอนพืชโดยการกรองน้า 20 ลิตร ผํานถุงกรองแพลงก๑ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร
จาแนกชนิดภายใต๎กล๎องจุลทรรศน๑แบบเลนส๑ประกอบและกล๎องจุลทรรศน๑อิเล็กตรอนแบบสํองกราด พบได
อะตอมไมํน๎อยกวํา 40 สกุล 94 ชนิด เป็นไดอะตอมกลุํม centric diatoms ไมํน๎อยกวํา 27 สกุล 64 ชนิด
สกุลที่พบความหลากหลายสูง ได๎แกํ Chaetoceros 18 ชนิด Coscinodiscus 14 ชนิด และ
Thalassiosira 7 ชนิด และพบ pennate diatoms ไมํน๎อยกวํา 13 สกุล 20 ชนิด สกุลที่มีความ
หลากหลายสูง ได๎แกํ Nitzschia 3 ชนิด Thalassionema, Amphora, Diploneis และ Entomoneis
สกุลละ 2 ชนิด ความหลากชนิดของไดอะตอมในชํวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎สูงกวําหลังฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต๎และบริเวณตอนลํางของอําวไทยตอนในมีความหลากชนิดของไดอะตอมสูงกวําบริเวณ
ตอนบนของอําวไทยตอนใน
คาสาคัญ : ไดอะตอม, แพลงก๑ตอนพืช, ความหลากชนิด, อําวไทยตอนใน
Abstract
Diversity of diatoms in south-west monsoon (June 2017) and post south-west
monsoon (October 2017) were investigated from 9 stations in upper and lower part of
the Inner Gulf of Thailand. Phytoplankton were collected by filtering 20 liters of seawater
through a 20 µm-mesh net. Diatoms were identified under a compound microscope and
a scanning electron microscope. The result showed at least 94 species from 40 genera
were recorded in the Inner Gulf of Thailand. At least 64 species from 27 genera of centric
diatoms were identified and Chaetoceros was the most diverse genus with 18 species
presented followed by Coscinodiscus (14 species) and Thalassiosira (7 species). At least
20 species from 13 genera of pennate diatoms were recorded with Nitzschia (3 species)
as the most diverse genus followed by Thalassionema, Amphora and Entomoneis (2
species each). High diversity of diatoms was recorded in south-west monsoon from the
lower part of the Inner Gulf of Thailand than the upper ones.
Keywords : Diatoms, Phytoplankton, Diversity, Inner Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : patamapornkrajangpo@gmail.com
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ราทะเลที่แยกจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นโรคในแนวปะการังบริเวณฝั่งอําวไทยและอันดามัน
Marine fungi isolated from diseased organisms in coral reefs in the Gulf
of Thailand and Andaman Sea
กลิ่นผกา ภูถาวร1, กิตติวรา อยูํเย็น1, อุกกฤษณ๑ ปานนพภา1, อรอุมา เพียซ๎าย2, ธรรมศักดิ์ ยีมิน3 และ
จาเริญ บัวเรือง1,*
Klinphaka Phuthaworn1, Kittiwara Yooyen1, Ukrit Pannoppha1 Onuma Piasai2,
Thamasak Yeemin3 and Jamrearn Buaruang1,*
1

หน่วยวิจัยจุลชีพในสิ่งแวดล้อมทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
เก็บตัวอยํางชิ้นสํวนเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นโรคในแนวปะการังจากบริเวณอําวไทย จังหวัดชลบุรี
และ ตราด จากฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ในชํวงระหวํางเดือนพฤษภาคม 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม
2560 เก็บจานวนตัวอยํางมาทั้งหมด 20 ตัวอยําง ได๎แกํ ปะการัง Acropora formosa, Acropora sp.,
Pavona decussate และ Porites lutes ฟองน้า Xestospongia sp. เแยกโดยใช๎วิธี tissue
transplanting method วางบนอาหารวุ๎น malt extract agar (MEA) ผสม 70 เปอร๑เซ็นต๑ของน้าทะเล
ที่อุณหภูมิ 28˚C เป็นเวลา 5-7 วัน แล๎วจาแนกชนิดโดยใช๎ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบราทะเลจานวน
51 สายพันธุ๑ สามารถจาแนกได๎ 8 ชนิด ได๎แกํ Acremonium spp., Aspergillus spp., Cladosporium
spp., Curvularia spp., Nectria sp., Nigrospora sp., Penicillium spp., Zygosporium sp. และ
กลุํม sterile mycelium.
คาสาคัญ : ราทะเล, โรค, สิ่งมีชีวิตในทะเล, แนวปะการัง
Abstract
Tissue samples of diseased marine organisms in coral reefs from the Gulf of
Thailand at Chonburi and Trat provinces and Andaman Sea at Krabi province, between
May 2013 and May 2017. All 20 samples, Including corals (Acropora formosa, Acropora
sp., Pavona decussate and Porites lutes) sponge (Xestospongia sp.). Were isolated using
tissue transplanting method on malt extract agar (MEA) with 70% sea water and
incubated at 28˚C for 5-7 days. Marine fungi were identified based on morphological
characteristics, There are 51 isolated of marine fungi that can be classified into 8 species
including Acremonium spp., Aspergillus spp., Cladosporium spp., Curvularia spp., Nectria
sp., Nigrospora sp., Penicillium spp., Zygosporium sp. and sterile mycelium.
Keywords : Marine fungi, Disease, Marine organisms, Coral reefs
*

Corresponding author. E-mail : jbuaruang@ru.ac.th
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การศึกษาลักษณะชีววิทยาของแมงกะพรุนหัวกลับ
Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775) ภายใต๎สภาพห๎องปฏิบัติการ
Study of biology of upside-down jellyfish, Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775)
under the laboratory conditions
วิไลวรรณ พวงสันเทียะ1,*, ศิริวรรณ ชูศรี1,จารุนันท๑ ประทุมยศ1, วรัญญา ชูนาม2 และ จักรพงษ๑ ศรีพนมยม2
Wilaiwan Phuangsanthia1,*, Siriwan Choosri1, Jarunan Pratoomyot1,
Warunya Chunam2 and Jakkrapong Sripanomyom2
1
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
2
สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

บทคัดยํอ
การวิจัยศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวงจรชีวิต รูปรําง ขนาด และระยะเวลาพัฒนาการของ
แมงกะพรุนหัวกลับ Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775) ตั้งแตํระยะไซพิสโตมํา (Scyphistoma) จนถึง
ระยะเมดู ซํ า (Medusa) ภายใต๎ สภาพแวดล๎ อ มในห๎ องปฏิ บั ติ ก าร พบวํ าวงจรชี วิ ตของแมงกะพรุ นหั วกลั บ
ประกอบด๎วยระยะไซพิสโตมํา (Scyphistoma) มีรูปรํางเป็นทรงกระบอก มีจานวนหนวด (Tentacle) ทั้งหมด 32
เส๎น มีขนาดความยาวทั้งหมด (Total body length ;TBL) (คําเฉลี่ย±SD) 3.1±1.3 มิลลิเมตร (n=10) ระยะไซพิส
โตมํามีการสืบพันธุ๑แบบไมํอาศัยเพศ (Asexual reproduction) แบบการแตกหนํอ (budding) พบจานวน 16-17
หนํอตํอ 1 ไซพิสโตมํา หลังจากนั้น 5 วัน ไซพิสโตมํามีการแบํงชั้นบริเวณแผํนปาก เรียกวํา ระยะสตอบิลํา มีการแบํง
ชั้นเป็นแบบ 1 เอฟิราตํอสตอบิลํา เรียกวํา Monodisc strobilation สตรอบิลํามีขนาดความยาวทั้งหมดเฉลี่ย
6.5±3.3 มิลลิเมตร (n=10) และเมื่ออายุ 8 วัน ชั้นที่แบํงบริเวณแผํนปากหลุดลํองลอยอยูํในมวลน้าเรียกวํา ระยะ
เอฟิรา มีจานวนแฉก (Lappet) ทั้งหมด 32 แฉก ลักษณะปลายแฉกสั้นกลมมน มีเส๎นผําศูนย๑กลางลาตัวทั้งหมด
(Total body diameter ;TBD) เฉลี่ย 5.1±1.0 มิลลิเมตร (n=10) เอฟิรําใช๎เวลา 4 วัน (อายุ 12 วัน) เจริญเติบโต
เข๎าสูํระยะเมดูซํา มีรํม (Umbrellar) คว่าลงกับพื้นท๎องน้า และสํวนรยางค๑ (Oral arm) หงายขึ้นชี้ไปในมวลน้า มี
เส๎นผํานศูนย๑กลางลาตัว (TBD) เฉลี่ย 6.1±0.3 มิลลิเมตร (n=10) และระยะเวลาในการพัฒนาการตั้งแตํระยะไซพิส
โตมํา จนถึงระยะเมดูซํา นาน 12 วัน
คาสาคัญ : แมงกะพรุนหัวกลับ Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775), วงจรชีวิต, รูปรําง, ขนาด,
พัฒนาการ

Abstract
The experiments were conducted to study the life cycle morphology, size and
development of the upside-down jellyfish, Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775) from
scyphistoma to medusa stages. These studies were done under the laboratory conditions. The life
cycle of the C. andromeda (Forsskal, 1775) revealed is scyphistoma, cylindrical in shape, and then
has 32 tentacles with an average total body length (TBL) (mean±SD) of 3.1±1.3 mm (n=10),
Scyphistoma reproduced asexual reproduction via the formation of budding has number of bud
16-17 per 1 scyphistoma. After being a scyphistoma for 5 days, a layer of tissues at the top of
mouth was seen developing with the scyphistoma subsequently developing into a strobila stage
via Monodisk strobilation. The average size of the strobila was 6.5±3.3 mm TBL (n=10). 8-day-old
scyphistoma, the single layer was released from the strobila into the water; this is referred to as
ephyra stage has 32 lappet, short and dome lappets with a mean TBD of 5.1±1.0 mm (n=10)
Ephyra was released after 4 days (12-day-old scyphistoma) developed to the first medusa stage.
The medusa faces downwards towards the substrate while the oral arms projected upwards into
the water column has an average TBD of 6.1±0.3 mm. The complete life cycle from a
scyphistoma to a medusa measuring in diameter was about 12 days.
Keywords : Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775), Life cycle, Morphology, Size, Development
*Corresponding author. E-mail : wilaiwanp@buu.ac.th
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การแพรํกระจายของปะการังอํอนเกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) บริเวณอําวไทยฝั่งตะวันออก
Distribution of the snowflake coral (Carijoa riisei) in the Eastern Gulf of Thailand
จุฑามาศ พุทธยากูล*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, สิทธิพร เพ็งสกุล และ วัชระ สามสุวรรณ๑
Juthamart Putthayakool*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Sittiporn Pengsakun and Watchara Samsuvan
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
ปะการังอํอนเกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) เคยถูกเชื่อวําเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นแถบตะวันตกของ
มหาสมุทรแอตแลนติ ก แตํข๎ อมู ลเชิงโมเลกุ ลในปั จจุ บันชี้ให๎เห็ นวํ าเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นบริ เวณแถบ
ตะวันตกของภูมิภาคอินโดแปซิฟิคเชํนกัน การวิจัยนี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาการแพรํกระจายของปะการัง
อํอนเกล็ดหิมะ (C. riisei) ในบริเวณอําวไทยที่มีทําเรือหรือแทํนขุดเจาะน้ามันตั้งอยูํ โดยสารวจบริเวณแนว
ปะการัง กองหินใต๎น้า และซากเรือจม บริเวณหมูํเกาะสีชัง เกาะล๎าน และกลุํมเกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
หมูํเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และหมูํเกาะช๎าง จังหวัดตราด โดยวิธี Belt transects และ Spot check
โดยพบปะการังอํอนเกล็ดหิมะ (C. riisei) เฉพาะที่กองหินใต๎น้าในกลุํมเกาะสัตหีบ และเรือจมในกลุํมเกาะ
ล๎าน จังหวัดชลบุรี มีชํวงการปกคลุมพื้นที่ร๎อยละ 10-60 ถึงแม๎วําแนวปะการังในอําวไทยบางสํวนจะตาย
จากปรากฏการณ๑ปะการังฟอกขาวในปี 2553 แตํปะการังอํอนชนิดนี้ไมํสามารถเข๎ายึดพื้นที่แนวปะการัง
ในธรรมชาติได๎ ดังนั้นการระบาดของปะการังดังกลําวบนแนวปะการังในธรรมชาติยังเกิดขึ้นน๎อยมาก
อยํางไรก็ตามการติดตามตรวจสอบในระยะยาวยังมีความจาเป็นเพื่อสารวจการระบาดของปะการังอํอนเกล็ด
หิมะในอนาคต
คาสาคัญ : ปะการังอํอน, ชนิดพันธุ๑รุกราน, การติดตาม, แนวปะการัง, อําวไทย

Abstract
The snowflake coral, Carijoa riisei, was recognized as a native to the western
Atlantic but the recent molecular evidences prove that it is also a native species in the
Indo-West Pacific. This study aimed to examine distribution of C. riisei in the Gulf of
Thailand in where major marine ports and oil rigs are located. The surveys were conducted
by using the belt transect and additional random spot checks on coral reefs, pinnacles,
sunken ships and artificial reefs in Mu Ko Sichang, Mu Ko Lan and island groups in Sattahip,
Chonburi Province, Mu Ko Samet, Rayong Province, Mu Ko Chang, Trat Province. The results
showed that C. riisei colonies were only recorded at some study sites especially the
pinnacles in Sattahip area and on sunken ships in Mu Ko Lan, Chonburi Province, having
the percent cover of 10 – 60%. Although some stony coral colonies died following the
severe coral bleaching event in 2010, C. riisei failed to occupy the dead corals. Hence the
spread of this invasive species on natural coral reefs was rarely occurred. However, longterm monitoring programs to investigate the spread of this invasive species are highly
required.
Keywords : Soft coral, Invasive species, Monitoring, Coral reef, Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : j.putthayakool@gmail.com
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การประเมินคาร์บอนสะสมในแหลํงหญ๎าทะเลบริเวณเกาะทําไรํ จ.นครศรีธรรมราช
Carbon stock assessment in seagrass bed at Tharai Island,
Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
สุภาพร องสารา1, เอกลักษณ๑ รัตนโชติ2,* และ อัญชนา ประเทพ2
Supaphon Aongsara1, Ekkalak Rattanachot2,* and Anchana Prathep2
1

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

2

บทคัดยํอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินปริมาณคาร๑บอนสะสมในแหลํงหญ๎าทะเลบริเวณเกาะ
ทําไรํ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพื้นที่ศึกษา 2 บริเวณคืออําวด๎านทิศตะวันออก และอําวด๎านทิศใต๎ ใน
เดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ทาการประเมินเปอร๑เซ็นต๑การปกคลุมตามวิธีการ SeagrassNet รวมถึงเก็บ
ตัวอยํางหญ๎าทะเลและตะกอนดินเพื่อวิเคราะห๑คาร๑บอนด๎วยเครื่อง CHNS/O Analyzer ผลการศึกษา
พบวําอําวด๎านทิศตะวันออกมีหญ๎าทะเล 4 ชนิดคือ Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii,
Halodule uninervis และ Halophila ovalis โดยมีการปกคลุมรวม 50.1±10.4%สํวนอําวด๎านทิศใต๎
พบหญ๎าทะเล 3 ชนิดคือ E. acoroides, T. hemprichii และ H. uninervis โดยมีการปกคลุมรวม
58.9±13.6% เมื่อวิเคราะห๑ปริมาณคาร๑บอนในหญ๎าทะเลพบวํามีปริมาณ 1.46 MgC (อําวด๎านทิศ
ตะวันออก 0.26 MgCและอําวด๎านทิศใต๎ 1.20 MgC) สํวนคาร๑บอนในตะกอนดินมีป ริมาณ 235.46 MgC
(อําวด๎านทิศตะวันออก 162.01±15.22 MgC และอําวด๎านทิศใต๎ 73.45±30.79 MgC) ดังนั้นปริมาณ
คาร๑บอนสะสมในแหลํงหญ๎าทะเลเกาะทําไรํเทํากับ 236.92 MgC
คาสาคัญ : คาร๑บอน, หญ๎าทะเล, ตะกอนดิน, เกาะทําไรํ,นครศรีธรรมราช

Abstract
The aim of this study is to estimate carbon stock in seagrass bed at Tharai
Island, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Carbon stock was assessed in July 2017
in two areas, the eastern bay and the southern bay. Seagrass coverage was estimated
following SeagrassNet protocols, seagrass and sediment samples were also collected for
carbon analysis by using CHNS/O Analyzer. The results showed that four species of
seagrasses, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Halodule uninervis and Halophila
ovalis were found in the eastern bay with the total coverage 50.1±10.4% and three
species, E. acoroides, T. hemprichii and H. uninervis were found in the southern bay with
the total coverage 58.9±13.6%. In addition, carbon in seagrass was 1.46 MgC (eastern bay
0.26 MgC and southern bay 1.20 MgC) and carbon in sediment was 235.46 MgC (eastern
bay 162.01±15.22 MgC and southern bay73.45±30.79 MgC). Therefore, carbon stock in
seagrass bed at Tharai Island was estimated to 236.92 MgC.
Keywords : Carbon, Seagrass, Sediment, Tharai island, Nakhon Si Thammarat
*Corresponding author. E-mail : ekkalak.r@psu.ac.th
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ปริมาณคาร์บอนในหญ๎าทะเลฝั่งอันดามัน
Carbon content of seagrasses in the Andaman Sea
สาธิกา เผํากันทะ*, อนุพงศ๑ เจริญผล และ สุวิทย๑ แหลมกา1
Sathika Phaokanta*, Anuphong Jaroenpon and Suwit Laemka
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดยํอ
ศึกษาปริมาณคาร๑บอนของหญ๎าทะเลรวมจานวน 8 ชนิด ในฝั่งทะเลอันดามัน ได๎แกํ จังหวัด
ภูเก็ตและกระบี่ดาเนินการในชํวง พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยเลือกเก็บหญ๎าทะเลแตํละชนิดที่มี
การปกคลุมพื้นที่หนาแนํนที่สุดในแตํละพื้นที่ ในพื้นที่ขนาด 25x25 ตารางเซนติเมตร แยกสํวนตํางๆของ
หญ๎าทะเลเป็นสํวนที่อยูํเหนือดินและสํวนที่อยูํใต๎ดิน นาไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3
วัน กํอนวิเคราะห๑ด๎วยเครื่อง C-N-Corder NT-700 พบวํา หญ๎าคาทะเล (Enhalus acoroides) มี
ปริมาณคาร๑บอนในสํวนที่อยูํใต๎ดินและปริมาณคาร๑บอนรวมทั้งสองสํวนมากที่สุด คือ เทํากับ 2.66 และ
7.98 มิลลิกรัมคาร๑บอนตํอตารางเมตร ตามลาดับ หญ๎าชะเงาใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata) มี
ปริมาณคาร๑บอนสํวนเหนือดินมากที่สุด เทํากับ 5.64 มิลลิกรัมคาร๑บอนตํอตารางเมตร และพบปริมาณ
คาร๑บอนรวมมากรองลงมาจากหญ๎าคาทะเล มีคําเทํากับ 7.53 มิลลิกรัมคาร๑บอนตํอตารางเมตร สํวนหญ๎า
เงาแคระ (Halophila beccarii) มีปริมาณคาร๑บอนน๎อยที่สุดทั้งสํวนเหนือดินและปริมาณคาร๑บอนรวม
เทํากับ 1.40 และ 3.71 มิลลิกรัมคาร๑บอนตํอตารางเมตร ตามลาดับ ข๎อมูลบํงชี้วํา ปริมาณคาร๑บอนมี
ความสัมพันธ๑กับมวลชีวภาพตามสํวนตํางๆของหญ๎าทะเล
คาสาคัญ : ปริมาณคาร๑บอน, หญ๎าทะเล, ฝั่งอันดามัน
Abstract
Study on carbon content of 8 species of seagrass in the Andaman Sea was
conducted between May and June 2011. Each seagrass species were sampling from high
density of monospecific area using 25x25 cm2 quadrat. The seagrass samples were
separated into above ground; AG (leave) and below ground; BG (rhizome and root) parts,
dried in 80 degree Celsius for three days before analyzed their carbon content using C-NCorder NT-700. The study reveals that Enhalus acoroides showed the highest carbon
content in below ground part and total part (mixed of above and below ground), 2.66 and
7.98 Mg C m-2 respectively. Cymodocea serrulata showed highest carbon value in above
ground (5.64 Mg C m-2 ) and highly carbon value in total part (7.53 Mg C m-2) while
Halophila beccarii showed lowest carbon value in both of above ground and total part
(1.40 and 3.71 Mg C m-2 respectively). The result indicate that carbon content was related
to biomass of seagrasses.
Keywords : Carbon storage, Seagrasses, Andaman sea
*Corresponding author. E-mail : sathika400@gmail.com
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การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของประชากรปลากินพืชในแนวปะการัง ภายหลังการเกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ในปี พ.ศ. 2553 บริเวณอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะชุมพร
จังหวัดชุมพร
Long-term change of herbivorous fish population after the 2010 coral
bleaching event at Mu Ko Chumphon National Park, Chumphon Province
สิทธิพร เพ็งสกุล1,*, ธรรมศักดิ์ ยีมนิ 1, มาฆมาส สุทธาชีพ1 และ ชัยณรงค๑ เรืองทอง2

Sittiporn Pengsakun1,*, Thamasak Yeemin1, Makamas Sutthacheep1, Chainarong Ruangthong2
1

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 1 จังหวัดชุมพร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช

บทคัดยํอ
แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในทะเล ปรากฏการณ๑
ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให๎มีปะการังตายและถูกสาหรํายปกคลุมเป็น
จานวนมาก ปลากินพืชในแนวปะการังมีบทบาทสาคัญในการควบคุมประชากรสาหรํายในแนวปะการัง
ไมํให๎มีมากเกินไป การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของประชากรปลา
กินพืชในแนวปะการัง ระหวํ างปี พ.ศ. 2557 - 2560 บริเวณสถานีศึกษา 7 แหํง ในอุทยานแหํงชาติหมูํ
เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบปลากินพืชในแนวปะการังทั้งหมด 10 ชนิด ประกอบด๎วยกลุํม
ปลานกแก๎ว (Parrotfish) และปลาสลิดหิน (Damselfish) โดยปลากินพืชในแนวปะการังมีความหนาแนํน
มากที่สุดในปี 2557 (143 ตัวตํอ 250 ตารางเมตร) และมีความหนาแนํนน๎อยที่สุดในปี 2559 (55 ตัวตํอ
250 ตารางเมตร) ซึ่งอาจสํงผลให๎ปริมาณสาหรํายเพิ่มมากขึ้น ปลากินพืชในแนวปะการังทาให๎ตัวอํอน
ปะการังมีพื้นที่ยึดเกาะเพิ่มขึ้น มีอิทธิพลอยํางยิ่งตํอการฟื้นตัวของแนวปะการัง การกาหนดมาตรการ
คุ๎มครองกลุํมปลากินพืชในแนวปะการังจึงมีความสาคัญ เพื่อสํงเสริมให๎เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศแนว
ปะการัง
คาสาคัญ : แนวปะการัง ปะการังฟอกขาว ปลาในแนวปะการัง การทดแทนประชากร อุทยานแหํงชาติหมูํ
เกาะชุมพร
Abstract
Coral reefs are the highest biodiversity ecosystem in the sea. The coral
bleaching event in 2010 was a major cause of coral mortality and consequently covered
by macroalgae. Herbivorous reef fish play an important role in controlling abundance of
macroalgae on coral reefs. This study aimed to monitor the long-term change of
herbivorous reef fish population during 2014 – 2016 at seven study stations in
Chumphon National Park, Chumphon Province. The results showed that there were 10
species of coral reef fish, Including parrotfish and damselfish. The highest density of
herbivorous reef fish was found in the year 2014 (143 individuals per 250 square meters).
The lowest one was in the year 2016 (55 individuals per 250 square meters). This may
cause an increased growth of algae. Herbivorous reef fish made available substrates for
coral recruitment which is very important for coral reef recovery. Measures for
conservation of herbivorous reef fish are very importance to promote the sustainability
of coral reef ecosystems. The conservation of coral reef fish is important.
Keywords : Coral reef, Coral bleaching, Reef fish, Recruitment, Chumphon National Park
*Corresponding author. E-mail : marine_ru@hotmail.com
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การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของประชากรเมํนทะเลหนามดา (Diadema setosum)
และอัตราการกรํอนทางชีวภาพของปะการัง บริเวณเกาะค๎างคาว อําวไทยตอนบน
The long term chang of sea urchin Diadema setosum and bioerosion
of coral communities at Ko Khang Khao, the Upper Gulf of Thailand
เจริญมี แชํมช๎อย*, ธรรมศักดิ์ ยีมนิ , มาฆมาส สุทธาชีพ, วัชระ สามสุวรรณ๑ และ วัลยา กลิ่นทอง
Charernmee Chamchoy*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Watchara Samsuvan and Wanlaya Klinthong
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศสาตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความชุกชุมของเมํนทะเลหนามดา (Diadema setosum)
บนกลุํมสิ่งมีชิวิตปะการังในระยาว และวิเคราะห๑แนวโน๎มอัตราการกรํอนทางชีวภาพบริเวณเกาะค๎างคาว
จังหวัดชลบุรี อําวไทยตอนบน ดาเนินการสารวจในภาคสนามในปี พ.ศ.2541-2560 โดยใช๎วิธีการวางเส๎น
เทป (50 เมตร x 1 เมตร) พบความหนาแนํนของเมํนทะเลหนามดามากที่สุดในปี 2552 คือ 11.34 ตัวตํอ
ตารางเมตร และน๎อยสุดในปี 2554 คือ 8.77 ตัวตํอตารางเมตร ความหนาแนํนของเมํนทะเลมีความ
แตกตํางกันตามเวลาอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตราการกรํอนของหินปูนที่เกิดจากการครูดของ
เมํนทะเล เฉลี่ยในปี 2541 มีคําน๎อยกวําปี 2559 อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ.มีคําประมาณ 1.03 และ 2.64
กิโลกรัม CaCO3/ตารางเมตร/ปี (p<0.01) ตามลาดับ การศึกษานี้แสดงให๎เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร
เมํนทะเลที่สํงผลตํอการเพิ่มขึ้นของปริมาณการกรํอนทางชีวภาพจากการครูดของเมํนทะเล และเป็นข๎อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรเมํนทะเลในระยะยาวเพื่อนาไปสูํการจัดการระบบนิเวศแนว
ปะการังอยํางยั่งยืนตํอไป
คาสาคัญ : การเปลี่ยนแปลงระยะยาว, ความหนาแนํนประชากร, เมํนทะเลหนามดา, เกาะค๎างคาว,
การกรํอนทางชีวภาพ
ABSTRACT
This research aims to study the long-term change of the sea urchin (D. setosum)
density on coral communities and to analyse bioerosion rates at Ko Khang Khao,
Chonburi Province, the Upper Gulf of Thailand. Field surveys were conducted during 1998 2016 using belt transect method (50m x 1m). We found that the highest density was found
in 2009 (11.34 ind.m-2) while the lowest one was detected in 2011 (4.02 ind.m-2). The
population densities of D. setosum varied significantly among years (p<0.05). The average
bioerosion rate from the grazing by D. setosum observed in 1998 was significantly lower
than that observed in 2016 accounting for 1.03 and 2.64 kg CaCO3 /m2/year, respectively
(p<0.01). This study demonstrates that the increased number of sea urchins population is
associated with the higher bioerosion rate and that provides a baseline data on long
term change of the sea urchin population for supporting sustainable management of
coral reef ecosystems.
KeyWords : Long-term change, Population density, Diadema setosum, Khang Khao Island,
Bioerosion
*Corresponding author. E-mail : charernmee14@hotmail.com
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การวิเคราะห์ฐานข๎อมูลบรรณานุกรมที่เกี่ยวข๎องกับปลาในแนวปะการังในประเทศไทย
Analysis of reef fish bibliography in Thailand: a compiled species list
เฟลิปเป เมททอส* และ ธรรมศักดิ์ ยีมิน
Felipe Mattos* and Thamasak Yeemin
1

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
ในชํวงสองทศวรรษที่ผํานมาการศึกษาปลาบริเวณแนวปะการังในประเทศไทยมีแนวโน๎มลดลง
ตั้งแตํปี ค.ศ. 1998 มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับปลาในแนวปะการังเผยแพรํในวารสารวิชาการนานาชาติ
เพี ย ง 20 บทความ และการศึ ก ษาวิ จั ย ในบริ เ วณชายฝั่ งอํ า วไทยยั ง มี อ ยูํ น๎ อ ย การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค๑เพื่อรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับองค๑ประกอบและความมากชนิดของปลาในแนวปะการัง
ในประเทศไทย พบวํางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมีมากกวํา 10 บทความแตํสามารถนามาใช๎ในกระบวนการ
วิเคราะห๑ได๎เพียง 6 บทความ จากการวิเคราะห๑พบวํามีการรายงานจานวนปลาในแนวปะการังมากถึง 554
ชนิด ซึ่งประกอบด๎วยปลาในครอบครัว Gobiidae (47 ชนิด) Pomacentridae (47ชนิด) Labridae
(47ชนิด) Carangidae (44 ชนิด) Apogonidae (28 ชนิด) Epinephelidae (28 ชนิด) Lutjanidae (23
ชนิด) และ Scorpaenidae (15 ชนิด ) ซึ่งปลาในครอบครัวเหลํานี้มีมากกวําร๎อยละ 50 ของจานวนชนิด
ปลาในแนวปะการังทั้งหมด ในการศึกษาครั้งนี้ยังได๎ดาเนินการปรับปรุงรายชื่อชนิดปลา ชื่อสกุล ชนิด และ
หมวดหมูํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา โดยอาศัยข๎อมูลการจัด
หมวดหมูํสิ่งมีชีวิต (Phylogeny) ซึ่งจะทาให๎องค๑ความรู๎ด๎านอนุกรมวิธานของปลาในแนวปะการังได๎รบั การ
ปรับปรุง
คาสาคัญ : Actinopterygii, อนุกรมวิธาน, ปะการัง, องค๑ประกอบ
Abstract
In the past two decades the number of studies on coral reef fishes in Thailand
has lowered gradually. Since 1998 less than 20 papers were published on international
journals. Furthermore, less attention have been given to the Gulf of Thailand. This
bibliographic survey aimed to gather information on recent publications regarding
composition and richness of reef fishes in this area. More than 10 studies were found but
only 6 fitted our criteria, since some surveys were not published while others were a
simple update of a previous paper. The common species list resulted in 554
Actinopterygii species, a bigger number than previously predicted. Of these, Gobiidae
(47), Pomacentridae (47), Labridae (47), Carangidae (44), Apogonidae (28), Epinephelidae
(28), Lutjanidae (23) and Scorpaenidae (15) accounted for more than 50% of total.
Considering that most publications are old, we updated species, genus and even family
status. Thus here Epinephelidae is elavated to family, while Scarinae was placed inside
Labridae and Microdesminae and Ptereleotrinae inside Gobiidae. These are widely
accepted phylogenies that change the taxonomic position of economically and
ecologically important taxa. And for this reason, our understanding of these communities
also change.
Keywords : Actinopterygii, Taxonomy, Coral reefs, Composition
*Corresponding author. E-mail : felipemattos@hotmail.com
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อิทธิพลของกิจกรรมของมนุษย์ตํอความชุกชุมของโรคปะการังในอําวไทย
Influence of human activities on coral diseases in the Gulf of Thailand
วัชระ สามสุวรรณ๑*, ธรรมศักดิ์ ยีมนิ และ มาฆมาส สุทธาชีพ
Watchara Samsuvan*, Thamasak Yeemin and Makamas Sutthacheep
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อวิ เ คราะห๑ อิ ทธิ พ ลของกิ จ กรรมมนุษ ย๑ ที่ มีตํ อ สุ ข ภาพของ
ปะการังโดยดาเนินการสารวจแนวปะการังในอําวไทยจานวน 14 สถานีศึกษาในชํวงปี 2559 พบรูปแบบ
โรคและความผิดปกติที่เกิดกับปะการัง ได๎แกํ การตอบสนองโดยการเปลี่ยนแปลงของรงควัตถุ อาการสี
ขาว การเจริญเติบโตผิดปกติ และการฟอกขาวบางสํวนของปะการัง โดยพบระบาดในปะการัง 12 ชนิด
ได๎แกํ Acropora muricata, Astreopora mileopora, Plerogyra sinuosa, Pavona decussata,
Fungia fungites, Platygyra sinensis, Favia speciosa, Favites halicora, Goniastrea aspera,
Porites lutea และ Goniopora lobata ความชุกชุมของโรคพบมากที่สุดในปะการังโขด P. lutea
(83% ) โดยพบวําโคลีนีปะการังโขดกวําร๎อยละ 50 แสดงอาการการตอบสนองโดยการเปลี่ยนแปลงของ
รงควัตถุ รองลงมาคือ อาการสีขาว ร๎อยละ 23 และยังพบวําความชุกชุมของโรคปะการังมีคํามากที่สุดใน
บริเวณสถานีศึกษาใกล๎เมืองใหญํ คือ เกาะท๎ายตาหมื่น เกาะค๎างคาว จังหวัดชลบุรี และบริเวณสถานี
ศึกษาที่มีกิจกรรมการทํองเที่ยว ได๎แกํ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ความชุกชุมดังกลําวอาจเชื่อมโยงกับ
คุณภาพน้าที่เสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมของมนุษย๑บริเวณชายฝั่ง การศึกษานี้แสดงให๎เห็นถึงความจาเป็น
ของการลดผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย๑ตํอแนวปะการังบริเวณอําวไทย
คาสาคัญ : กิจกรรมมนุษย๑, โรคปะการัง, การฟอกขาว, คุณภาพน้า, อําวไทย
Abstract
This study aims to analyze the influence of human activities on coral health by
conducting the field surveys at fourteen study sites in the Gulf of Thailand in during
2016. The main patterns of coral diseases at the study sites consisted of pigmentation
responses, white syndromes, growth anomalies, and unusual bleaching patterns. Twelve
species of corals with the diseases and signs of compromised health included Acropora
muricata, Astreopora mileopora, Plerogyra sinuosa, Pavona decussata, Fungia fungites,
Platygyra sinensis, Favia speciosa, Favites halicora, Goniastrea aspera, Porites lutea and
Goniopora lobata. The highest prevalence of the diseases and signs of compromised
health was found with P. lutea (83%). Of which, more than 50% was pigmentation
response, followed by white syndromes accounting for 23%. The results showed that the
highest prevalence was found at the study sites located close to big cities (Ko Thai Ta
Mun and Ko Khang Khao, Chonburi Province) and the study site influenced by the
tourism activities (Ko Samet, Rayong Province). The prevalence of coral diseases may
associate with poor water quality. This study emphasizes the need of impact mitigation
of human activities on coral communities in the Gulf of Thailand.
Keywords : Human activity, Coral disease, Bleaching, Water quality, Gulf of Thailand
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การสารวจโลมาในอาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Dolphin survey in Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province
ละอองดาว จงรักษ๑*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน และ มาฆมาส สุทธาชีพ
Laongdow Jungrak*, Thamasak Yeemin and Makamas Sutthacheep
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
การปรากฏตัวของโลมาสามารถบํงชี้ถึงความอุดมสมบูรณ๑ของทะเลและชายฝั่ง แมํน้าสาย
ตํางๆ ที่ไหลลงสูํอําวไทยสํงผลให๎ หลายพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และยังเป็นแหลํงอนุบาล
รวมถึงแหลํงเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าชายฝั่งที่สาคัญของประเทศไทย การวิจัยนี้ได๎ดาเนินการสารวจโลมาโดยการ
สอบถามข๎อมูลจากชาวประมงพื้นบ๎าน และชาวประมงที่ทาธุรกิจลํองเรือชมโลมาทุกเดือน บริเวณอาเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวํางเดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2560 ผลการสารวจพบโลมาจานวน 4
ชนิด ได๎แกํ โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) โลมาสีชมพู (Sousa chinensis) โลมาปากขวด
(Tursiops aduncus) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) โดยพบเห็น
โลมาอิรวดีบํอยครั้งมากที่สุดโดยเฉพาะอยํางยิ่งเดือนมีนาคม รองลงมาเป็นโลมาสีชมพู โลมาปากขวด และ
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ ตามลาดับ พื้นที่ที่สามารถพบโลมาได๎บํอยที่สุดคือ บริเวณทําเรืออําวท๎องโหนด
ซึ่งพบโลมามากถึง 98.3 % รองลงมาคือทําเรือแหลมประทับ 97.3 % ผลการศึกษานี้เป็นข๎อมูลบํงชี้พื้นที่
อาศัย การแพรํกระจาย และประชากรโลมา เพื่อนาไปสูํการอนุรักษ๑โลมาและการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
คาสาคัญ : โลมา, ชาวประมง, การทํองเที่ยว, การอนุรักษ๑, อําวไทย
Abstract
The presence of dolphins can indicate fertility of marine and coastal waters.
Several rivers flowing into the Gulf of Thailand contribute to high biodiversity in many
areas. Besides, the Gulf of Thailand also serves as important nursery grounds and areas
for coastal aquaculture in Thailand. This research was done by gathering information
from local fishersmen and the ones who run dolphin watching business in Khanom
District, Nakhon Si Thammarat Province during January to December 2017. According to
the survey, four species of dolphins were recorded including Irrawaddy dolphin (Orcaella
brevirostris), Pacific humpbacked dolphin (Sousa chinensis), Bottlenose dolphin (Tursiops
aduncus) and Finless porpoise dolphin (Neophocaena phocaenoides). Irrawaddy dolphin
was found with the most occurrence, especially in March. The highest occurrence was
found at the vicinity of Ao Thong Node pier, followed by Laem Pra Thab with the
occurrence of 98.3% and 97.3 %, respectively. This research provides valuable baseline
information regarding their habitats, distribution, and population to achieve dolphin
conservation and sustainable tourism.
Keywords : Dolphin, Fisherman, Tourism, Conservation, Gulf of Thailand
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การลงเกาะของตัวอํอนปะการังบนชุดทดลองการลงเกาะ
บริเวณอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมิลัน ในชํวงปี พ.ศ. 2556-2559
Coral recruitment on settlement panel experiments
at Mu Ko Similan during 2013 – 2016
วัลยา กลิ่นทอง*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, สิทธิพร เพ็งสกุล และ รัตนาวดี เนียมศิริ
Wanlaya Klinthong*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Sittiporn Pengsakun and Rattanawadee Niamsiri
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
การฟื้นตัวของแนวปะการัง นับเป็นกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่สาคัญ ทาให๎แนวปะการัง
สามารถดารงความสมดุลอยูํได๎ วัตถุประสงค๑ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาอัตราการลงเกาะของตัวอํอน
ปะการังตามเวลาและสถานที่ โดยการวางชุดทดลองในภาคสนามสาหรับการลงเกาะของตัวอํอนปะการัง
ในเขตอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ในชํวงปี พ.ศ. 2556 – 2559 โดยวางแผํนกระเบื้อง
ทดลองขนาด 15 x15 เซนติ เมตร ให๎ตั วอํอ นปะการั งลงเกาะในแนวดิ่ ง แนวราบ และแนวเฉี ยง ผล
การศึกษาพบวําอัตราการลงเกาะของตัวอํอนปะการังบนแผํนกระเบื้องทดลองมากที่สุดในแนวดิ่ง (26.75
ตัวตํอตารางเมตร) สํวนบริเวณที่พบการลงเกาะของตัวอํอนปะการังมากที่สุดบริเวณอําวนาชัยในปี พ.ศ.
2559 (59.26 ตัวตํอตารางเมตร) ปะการังชนิดเดํนที่พบ ได๎แกํ Pocillopora sp., Acropora sp. และ
Lithophylon sp. ข๎อมูลการลงเกาะของตัวอํอนปะการังนี้เป็นข๎อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร๑ที่สาคัญมาก
ซึ่งแสดงให๎เห็นวําที่อําวนาชัยมีศักยภาพในการคงอยูํและสามารถฟื้นตัวได๎เองตามธรรมชาติ หากมีการ
ควบคุมปัจจัยคุกคามตํางๆ ไมํให๎เกิดขึ้นในพื้นที่
คาสาคัญ : ชุดทดลองการลงเกาะ, การทดแทนปะการัง, การฟื้นตัว, ภาวะคุกคาม, หมูํเกาะสิมลิ ัน
Abstract
Coral reef recovery is an important ecological process that sustains coral reefs.
The purpose of this study was to investigate spatial and temporal variation of coral
recruitment on the settlement panel experiments in Mu Ko Similan National Park, Phang
Nga Province, during 2013 – 2016. The settlement panels, 15 x 15 cm for each, were
submerged in horizontal, vertical and oblique positions. The results revealed that the
highest coral recruitment rate was found at the vertical position (26.75 recruits/m2). In
2016, Ao Numchai showed the highest coral recruitment rate (59.26 recruits/m2). The
dominant coral recruits were Pocillopora sp., Acropora sp. and Lithophylon sp. These
data on coral recruitment are important scientific baseline and imply the potential
maintenance and natural recovery of coral reefs at Ao Numchai if various threats are
prevented.
Keywords : Settlement panel experiment, Coral recruitment, Recovery, Threat, Mu Ko
Similan
*Corresponding author E-mail : klinthong_fai@hotmail.com
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ความหลากหลายและความหนาแนํนของแพลงก์ตอนสัตว์
บริเวณจังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
Diversity and abundance of zooplankton at Trang and
Nakhon Si Thammarat Province
อรเทพ มือเสือ*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, เจริญมี แชํมช๎อย และ วัชระ สามสุวรรณ๑
Orathep Muresare*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Charernmee Chamchoy and Watchara Samsuvan
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศสาตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
แพลงก๑ตอนสัตว๑มีความสาคัญตํอการเชื่อมโยงระหวํางผู๎ผลิตและผู๎บริโภคในหํวงโซํอาหารของ
สิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่ งความรู๎เกี่ยวกับโครงสร๎างของกลุํมแพลงก๑ตอนสัตว๑มีความจาเป็นตํอการอธิบาย
กระบวนการของระบบนิเวศทางทะเล และยั งมีสํวนชํวยในการทานายการทดแทนประชากรของตัวอํอน
สิ่งมีชีวิตในทะเล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความหลากหลาย และความหนาแนํนของแพลงก๑ตอน
สัตว๑บริเวณหาดปากเมงและหาดเจ๎าไหมทะเลอันดามันจังหวัดตรัง และบริเวณหาดนกเภา(ทิศใต๎) หาดนาง
กา และแหลมประทับ ทะเลฝั่งอําวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชพบความหนาแนํนเฉลี่ยแพลงก๑ตอนสัตว๑
มากสุดบริเวณหาดปากเมง คือ 19,089 ตัว/ลูกบาศก๑เมตร และน๎อยสุดบริเวณหาดนางกา คือ 1,364ตัว/
ลูกบาศก๑เมตร ซึ่งหาดปากเมงมีความหนาแนํนเฉลี่ยมากกวําสถานีศึกษาอื่น อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
(F=153.376, p<0.05) โดยภาพรวมของแพลงก๑ตอนสัตว๑กลุํมเดํนที่พบในสถานีศึกษาจังหวัดตรัง คือ
Nauplius larva, Cyclopoid copepod และ Calanoid copepodในขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบ
Cyclopoid copepod,Calanoid copepod และ Gastropod ความแตกตํางของแพลงก๑ตอนสัตว๑
ระหวํางสถานีศึกษาอาจสะท๎อนถึงอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนมวลน้า
คาสาคัญ : ความหลากหลาย, ความชุกชุม, แพลงก๑ตอนสัตว๑, อําวไทย, ทะเลอันดามัน
ABSTRACT
Zooplankton plays significant roles as a link between primary producers and
consumers marine food web. Understanding on the structure of zooplankton community
is needed for explaining marine ecosystem processes. It also helps forecast recruitment
ofmarine juvenile organisms. This research examines the diversity and abundance of
zooplankton at Hat Pak Meng and Hat Chao Mai, the Andaman Sea, Trang Province; Hat
NokPhao (South), Hat Nang Kam, and LaemPrathab, in Nakhon Si Thammarat, the Gulf of
Thailand. The highest total density was found at Hat Pak Meng while the lowest one was
found at Hat Nang Kam with its densities of 19,089ind./m3 and 1,364ind./m3, respectively.
The mean total density recorded at Hat Pak Meng was significantly higher than other
study sites (F=153.376, p<0.05). Overall, the dominant species found in the study sites in
Trang Province included Nauplius larva, Cyclopoid copepods and Calanoid copepods
while Cyclopoid copepods, Calanoid copepods and Gastropods represented the
dominant taxa in Nakhon Si Thammarat. Difference of zooplankton densities between
study sites may be influenced by currents
Keywords : Diverrsity, Abundance, Zooplankton, Gulf of Thailand, Andaman Sea
*Corresponding author. e-mail : sfxlr@hotmail.com
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การลงเกาะของตัวอํอนปะการังบนชุดทดลองการลงเกาะบริเวณหมูํเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
Coral recruitment on settlement panel experiments at Mu Ko Samed,
Rayong Province
อัครัช แสงอรุณ*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ และ รัตนาวดี เนียศิริ
Akkharat Sangaroon*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep and Rattanawadee Niamsiri
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บทคัดยํอ
การฟื้นตัวของแนวปะการังขึ้นอยูํกับปัจจัยที่สาคัญ ได๎แกํ อัตราการลงเกาะของตัวอํอนปะการัง
และอัตราการเจริญเติบโตของตัวอํอนปะการัง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาอัตราการลงเกาะของตัว
อํอนปะการัง โดยการวางชุดทดลองการลงเกาะในภาคสนาม ในปี พ.ศ. 2558 – 2559 วางแผํนกระเบื้อง
มีขนาด 15x15 เซนติเมตร สาหรับให๎ตัวอํอนปะการังลงเกาะในแนวดิ่ง แนวราบ และแนวเฉียง ทั้งหมด 6
สถานีศึกษา บริเวณหมูํเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวําอัตราการลงเกาะของตัวอํอนปะการัง
พบมากที่สุดบริเวณอําวพร๎าวใต๎ (370.79 ตัว/ตรม.) รองลงมาคือ อําวปลาต๎ม (161.11 ตัว/ตรม.) อําววง
เดือน (151.75 ตัว/ตรม.) อําวปะการัง (72.84 ตัว/ตรม.) อําวพร๎าวเหนือ (62.63 ตัว/ตรม.) และเกาะ
จันทร๑ (44.44 ตัว/ตรม.) ตามลาดับ โดยตัวอํอนปะการังชนิดเดํน คือ Porites sp. ข๎อมูลเกี่ยวกับการลง
เกาะของตัวอํอนปะการังเป็นข๎อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร๑ที่สาคัญมากสาหรับการวางแผนการจัดการ
แนวปะการังอยํางมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ชุดทดลองการลงเกาะ, การทดแทนปะการัง, การฟื้นตัว, การจัดการ, หมูํเกาะเสม็ด
Abstract
Coral recovery depends on several important factors, such as coral recruitment
and juvenile coral growth. This study aimed to examine coral recruitment by deploying
settlement panel experiments during 2015 – 2016. The panel sizes, 15 X 15 cm for
each, were submerged in vertical, horizontal and oblique positions at six study sites at
Mu Ko Samed, Rayong Province. The results showed that the highest coral recruitment
rate was observed at Ao Prao Tai, 370.79 individuals /m2, followed by Ao Platom (161.11
individuals/m2), Ao Wongduan (151.75 individuals /m2 ), Ao Prakarang (72.84 individuals
/m2), Ao Prao Nua (62.63 individuals/m2) and Ko Chan (44.44 individuals /m2),
respectively. The dominant coral recruit was Porites sp. These coral recruitment data
area very important scientific baselines for planning of effective coral reef management.
Keywords : Settlement panel experiment, Coral recruitment, Recovery, Management, Mu
Ko Samed
*Corresponding author. E-mail : phunnguz@hotmail.com
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ความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน๎าดินขนาดเล็ก บริเวณหาดเจ๎าไหม หาดฉางหลาง
หาดสาราญ และหาดปากเมง จังหวัดตรัง
Abundance of benthic meiofauna at Hat Chao Mai, Hat Chang Lang,
Hat Samran, and Hat Pakmeng, Trang Province
อิสรีย๑ รัตนศรี*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน และ มาฆมาส สุทธาชีพ
Itzaree Rattanasri*, Thamasak Yeemin and Makamas Sutthacheep
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บทคัดยํอ
สัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดเล็กมีบทบาทที่สาคัญในระบบนิเวศทางทะเล และเป็นดัชนีชีวภาพที่สาคัญ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินความชุกชุมของสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดเล็กบริเวณหาดทราย ใน
จังหวัดตรัง ได๎แกํ หาดเจ๎าไหม หาดฉางหลาง หาดสาราญ และหาดปากเมง ในชํวงเดือนมกราคม ปีพ.ศ.
2561 โดยเปรียบเทียบองค๑ประกอบ และความหนาแนํนของสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบ
จานวนกลุํมสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดเล็ก 13 กลุํม ความหนาแนํนรวมของสัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดเล็กมาก
สุดบริเวณหาดปากเมง (574 ตัว/ 10 ตร.ซม.) และน๎อยสุดบริเวณหาดเจ๎าไหม (318 ตัว/ 10 ตร.ซม.) สัตว๑
ทะเลหน๎าดินขนาดเล็กกลุํมเดํนที่พบในทุกสถานี ได๎แกํ Foraminifera, Nemertea, Nematoda,
Gastropoda และ Bivalvia ผลการศึกษานี้เป็นฐานข๎อมูลที่สาคัญการเพื่อการอนุรักษ๑ระบบนิเวศทาง
ทะเล และชายฝั่งของทะเลอันดามัน
คาสาคัญ : สัตว๑ทะเลหน๎าดินขนาดเล็ก, ความชุกชุม, หาดทราย
Abstract
Benthic meiofauna play important roles in marine ecosystems and serve as an
important bioindicator. This study aims to evaluate the abundance of benthic meiofauna
at four sandy beaches including Hat Chao Mai, Hat Chang Lang, Hat Samran, and Hat
Pakmeng in January 2018 by comparing the composition and abundance of benthic
meiofauna among study sites. Thirteen taxa of benthic meiofauna were recorded. The
dominant taxa included Foraminifera, Nemotoda and Ostracoda. Hat Pakmeng exhibited
the highest density (574 ind./ 10 cm2 ) whereas the lowest was found at Hat Chao Mai
(318 ind./ 10 cm2). Major taxa of benthic meiofauna found at all study sites included
Foraminifera, Nemertea, Nematoda, Gastropoda and Bivalvia. This study contributes the
baseline data for conserving the marine ecosystems and the Andaman Coasts.
Keywords : Benthic meiofauna, Abundance, Sandy beaches
*Corresponding author E-mail : bazaa_69@hotmail.com
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ปัจจัยที่มีผลตํอการแพรํกระจายของดอกไม๎ทะเลบริเวณอําวคุ๎งกระเบน
หาดเจ๎าหลาว และแนวปะการังเจ๎าหลาว จังหวัดจันทบุรี
The factors affecting distribution of sea anemone in Kung Krabaen Bay,
Chao Lao Beach and Chao Lao coral reef in Chanthaburi Province
นัฐพล เกตุสมบัติ และ บัลลังก๑ เนือ่ งแสง*
Nattapon Kedsombat and Bunlung Nuangsaeng*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการแพรํกระจายของดอกไม๎ทะเลบริเวณอําวคุ๎งกระเบน หาดเจ๎าหลาว
และแนวปะการังเจ๎าหลาว จังหวัดจันทบุรี ระหวํางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2555 และเดือน
มกราคม พ.ศ.2556 เดือนละครั้ง ทาการแบํงพื้นที่ตามแนวสารวจพาดผํานโดยใช๎ภาพถํายจากดาวเทียม
และการลงพื้นที่ บริเวณอําวคุ๎งกระเบน 6 แนว หาดเจ๎าหลาว 34 แนว และแนวปะการังเจ๎าหลาว 6 แนว
พบวํา ขนาดของอนุภาคดินและความลาดชันเป็นปัจจัยหลักตํอการแพรํกระจายของดอกไม๎ทะเล อําวคุ๎ง
กระเบน ซึ่งเป็นหาดทรายปนโคลนพบการแพรํกระจายของดอกไม๎ทะเลตั้งแตํระยะ 300-500 เมตร จาก
แนวชายฝั่งบริเวณที่มีอนุภาคดินเป็นทรายร๎อยละ 70 ทรายแป้งร๎อยละ 25 และโคลนร๎อยละ 5 หาดเจ๎า
หลาวซึ่งเป็นหาดทรายพบดอกไม๎ทะเลมากบริเวณที่มีความลาดชัน 0-20 เมตร จากแนวชายหาด และไมํ
พบดอกไม๎ทะเลในแนวปะการังเจ๎าหลาว จากการศึกษาพบวํา บริเวณอําวคุ๎งกระเบนและหาดเจ๎าหลาว
พบดอกไม๎ทะเล 1 ครอบครัว คือ Actiniidae 2 สกุล ได๎แกํ Paracondylactis และ Anthopleura โดย
ดอกไม๎ทะเลสกุล Paracondylactis พบปริมาณมากบริเวณอําวคุ๎งกระเบน และสกุล Anthopleura พบ
ปริมาณมากบริเวณหาดเจ๎าหลาว
คาสาคัญ : ดอกไม๎ทะเล, การแพรํกระจาย, อําวคุ๎งกระเบน, เจ๎าหลาว, จันทบุรี
Abstract
A study on factors affecting distribution of the sea anemone in Kung Krabaen
bay, Chao Lao beach, and Chao Lao coral reef in Chanthaburi province was conducted
monthly during November-December 2012 and January 2013. The study areas were
performed using satellite images and field survey to determine the transect lines and
study stations (Kung Krabaen bay = 6 lines, Chao Lao beach = 34 lines, and Chao Lao
coral reef = 6 lines). The classification and distribution of sea anemone were studied
using line transect method. The results showed that soil particle and beach slope were
main factors affecting distribution of sea anemone. There was abundance of sea
anemone found in Kung Krabaen bay between 300-500 m. from the coastal line where
the soil particle composed of 70% sand, 25% silt and 5% clay. In Chao Lao beach, there
was found a distribution of sea anemone on the sandy beach where a slope of the
beach was 0-20 m. However, there was no sea anemone found in Chao Lao coral reef.
From this study, there was only one family of sea anemone, Actiniidae, two genera;
Paracondylactis and Anthopleura found in Kung Krabaen bay and Chao Lao beach.
There was abundance of Paracondylactis in Kung Krabaen bay and Anthopleura in Chao
Lao beach.
Keywords : Sea anemone, Distribution, Kung Krabaen bay, Chao Lao, Chanthaburi
*Corresponding author. E-mail : bunlung@buu.ac.th
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การศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรํกระจายของกัลปังหา
บริเวณแนวปะการังเจ๎าหลาว จังหวัดจันทบุรี
A study on abundance and dkstribution on gorgonians
in Chao Lao coral reef, Chanthaburi Province
ศิริชัย ประทีปทอง และ บัลลังก๑ เนื่องแสง*
Sirichai Pratheepthong and Bunlung Nuangsaeng*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
ทาการศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพรํกระจายของกัลปังหาบริเวณแนวปะการังเจ๎าหลาว
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแนวปะการังน้าตื้น ความลึกประมาณ 3-8 เมตร ในชํวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
พ.ศ. 2555 เดือนละ 1 ครั้ง แบํงพื้นที่ทาการศึกษาโดยการใช๎ภาพถํายจากดาวเทียมและการลงพื้นที่
สาหรับกาหนดแนวและสถานีที่ทาการศึกษา ด๎วยวิธีการวางแนวสารวจพาดผํานพื้นที่ (transect line)
บริเวณแนวปะการังเจ๎าหลาว ออกเป็น 6 แนวสารวจ ผลการศึกษาพบวํา บริเวณแนวปะการังเจ๎าหลาว
พบกัลปังหาจานวน 3 วงศ๑ คือ Plexauridae, Gorgoniidae และ Ellisellidae จานวนรวม 7 สกุล ได๎แกํ
Menella, Guaiagorgia, Rumphella, Dichotella, Junceella, Ctenocella และ Verrucella โดย
กัลปังหาสกุล Junceella เป็นสกุลที่พบทั่วไปมากที่สุด (0.19 โคโลนี/ตารางเมตร และเป็นสัดสํวนที่พบ
ร๎อยละ 55 ของกัลปังหาทั้งหมด) รองลงมา คือ Dichotella (0.10 โคโลนี/ตารางเมตร และเป็นสัดสํวนที่
พบร๎อยละ 29 ของกัลปังหาทั้งหมด) สกุล Ctenocella, Verrucella และ Menella มีปริมาณปานกลาง
(0.015-0.017 โคโลนี/ตารางเมตร) สกุล Rumphella และ Guaiagorgia มีปริมาณน๎อยใกล๎เคียงกัน
(0.004-0.006 โคโลนี/ตารางเมตร) จากการศึกษาพบกัล ปังหาแพรํกระจายปริมาณมากบริเวณรอบแนว
ปะการังเจ๎าหลาวตั้งแตํระดับความลึก 5-7 เมตร
คาสาคัญ : กัลปังหา, การแพรํกระจาย, แนวปะการัง, เจ๎าหลาว, จันทบุรี
Abstract
The study on species, abundance and distribution of the sea fans in Chao Lao
coral reef, Chanthaburi province which is a shallow coral reef (3-8 m depth) was
conducted during November-December, 2012. The study areas were performed using
satellite images and field survey to determine the transect lines and study stations (6
lines). The results of this study showed that there were three families; Plexauridae,
Gorgoniidae, and Ellisellidae, seven genera; Menella, Guaiagorgia, Rumphella, Dichotella,
Junceella, Ctenocella, and Verrucella found in the Chao Lao coral reef. The dominant
gorgonian species were Junceella (0.19 colonies/m2; 55% of total sea fans), Dichotella
(0.10 colonies/m2; 29% of total sea fans). The three genera; Ctenocella, Verrucella, and
Menella were moderate gorgonian species (0.015-0.017 colonies/m2) found in the coral
reef areas. There were rare species of gorgonian; Rumphella and Guaiagorgia found in
the study areas (0.004-0.006 colonies/m2). From this study, the was abundance of sea
fans found in the Chao Lao coral reef from 5-7 m of the seawater depth.
Keywords : Gorgonians, Distribution, Coral reef, Chao Lao, Chanthaburi
*Corresponding author. E-mail : bunlung@buu.ac.th
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ความชุกชุมของไส๎เดือนทะเลบนชุดทดลองการลงเกาะ บริเวณจังหวัดชลบุรี
Abundance of Serpulid polychaetes on settlement panel experiments in
Chonburi Province
รัตนาวดี เนียมศิร*ิ , ธรรมศักดิ์ ยีมนิ , มาฆมาส สุทธาชีพ, สิทธิพร เพ็งสกุล และ วัชระ สามสุวรรณ๑
Rattanawadee Niamsiri*, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep,
Sittiporn Pengsakun and Wachara Samsuvan
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
การทดแทนประชากร หรื อ การลงเกาะของสิ่ ง มี ชี วิ ต เป็ น ข๎ อ มู ล ส าคั ญ ส าหรั บ การอธิ บ าย
โครงสร๎างและพลวัตของกลุํมสิ่งมีชีวิตสัตว๑ทะเลหน๎าดิน การศึกษานิเวศวิทยาของไส๎เดือนทะเลครอบครัว
Serpulidae ในทะเลไทยมีน๎อยมาก การวิจัยนี้ใช๎ชุดทดลองในภาคสนามเพื่อศึกษาความชุกชุมของ
ไส๎เดือนทะเลครอบครัว Serpulidae บริเวณแนวปะการังจังหวัดชลบุรี คือ เกาะค๎างคาว อําวนวล เกาะ
ครกและเกาะสาก ในชํวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศ. 2554 โดยวางแผํนกระเบื้องทดลอง
(แผํนยิปซัม ขนาด 15x15 เซนติเมตร) สาหรับการลงเกาะของไส๎เดือนทะเลในครอบครัว Serpulidae ใน
แนวดิ่ง แนวราบ และแนวเฉียง ผลการศึกษาพบทํอไส๎เดือนทะเล (polychaete tube) ในครอบครัว
Serpulidae เป็นองค๑ประกอบหลักกลุํมหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ลงเกาะบนแผํนกระเบื้อง โดยพบพื้นที่การปก
คลุมของทํอไส๎เดือนทะเลมากที่สดุ บริเวณอําวนวล เฉลี่ยร๎อยละ 3.15 ของพื้นที่บนแผํนชุดทดลอง และพบ
น๎อยที่สุดบริเวณ เกาะค๎างคาวด๎านทิศตะวันตก เฉลี่ยร๎อยละ 1.46 ของพื้นที่ปกคลุมบนแผํนชุดทดลอง
การศึกษานี้แสดงให๎เห็นถึงความสาคัญของการศึกษาไส๎เดือนทะเลในอําวไทยตอนบน เพื่อใช๎สาหรับการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คาสาคัญ : ความชุกชุม ไส๎เดือนทะเล แผํนกระเบื้องทดลอง การทดแทนประชาการ แนวปะการัง
Abstract
Knowledge on recruitment of marine benthic organisms is important to explain the
structure and dynamics of marine benthos. Ecological studies on serpulid polychaetes in Thai
waters are limited. This study used settlement panel experiments to examine abundance of
serpulid polychaetes on coral communities at Ko Khangkhaw, Ao Nuan, Ko Krok, and Ko Sak,
Chonburi Province during January 2010-January 2011. The panels (Gypsum plate with the size
of 15x15 cm) were submerged for settlement of the serpulid polychaetes in vertical,
horizontal and oblique positions. The results showed that the serpulid polychaetes were one
of the main components of benthic organisms on the settlement panels. The highest density
of serpulid tubes was found at the Ao Nuan representing for 3.15% of the total settlement
plate area and the lowest one was observed at the West of Ko Khangkaw accounting for
1.46% of the total settlement plate area. This study demonstrates the importance of
studying polychaetes in the Upper Gulf of Thailsnd for coastal and marine resoures
management.
Keywords : Abundance, Polychaete, Panel experiments, Recruitment, Coral reef
*Corresponding author. E-mail : r_niamsiri@yahoo.com, roseja18@live.com
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การยืนยันชนิดของสาหรํายวุ๎นสกุล Gracilaria จากบํอเลี้ยงในจังหวัดสงขลา
Species declaration of agarophytic seaweed, Gracilaria from
cultivation ponds in Songkhla Province
ปาริฉัตร สังข๑ทอง, ระพีพร เรืองชํวย* และ โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
Parichat Sangthong, Rapeeporn Ruangchuay* and Chokchai Lueangthuwapranit
1

ภาคเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดยํอ
การศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานของสาหรํายวุ๎นหรือสาหรํายผมนาง สกุล Gracilaria ที่เลี้ยง
ในบํอดิน จาก อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อตรวจสอบชนิดสายพันธุ๑ที่ใช๎ในการจาหนําย เนื่องจากเกษตรผู๎เลี้ยง
สาหรํายได๎เก็บรวบรวมต๎นกล๎าพันธุ๑ชนิดที่ตํางกันมาหวํานเลี้ยงผสมปะปนกัน ในบํอขนาด 4-10 ไรํ หรือ
0.64-1.60 เฮกแตร๑ จากการสุํมเก็บสาหรํายจากบํอเลีย้ งจานวน 10 บํอๆ ละ 30 ต๎น นาสาหรํายมาทาการ
ตรวจสอบลักษณะภายนอก และ อัดแห๎งบนกระดาษ เพื่อตัดขวางสาหรับตรวจสอบ ชั้นคอร๑เท็กซ๑ และ
เซลล๑สืบพันธุ๑ พบวํา เป็นสาหรําย 2 ชนิด คือ Gracilaria fisheri มีแทลลัสสูงขนาด 28.6±3.3 ซม. โดย
พบการสร๎างซิสโทคาร๑ป และ เซลล๑สืบพันธุ๑เพศผู๎แบบ verrucosa บ๎าง สํวนอีกชนิดมีลักษณะคล๎าย
Gracilaria tenuistipitata มีแทลลัสสูงขนาด 18.9±2.3 ซม. แตํไมํพบการสร๎างเซลล๑สืบพันธุ๑ โดย
สาหรํายทั้งสองชนิดเจริญในบํอที่ตํางกัน ซึ่งมี แสง อุณหภูมิ ความเค็ม ที่แตกตําง
คาสาคัญ : สาหรํายวุ๎น, สาหรํายผมนาง, Gracilaria fisheri, Gracilaria tenuistipitata
Abstract
A study of the taxonomic characteristics of agarophytic seaweed, Gracilaria in
cultured from Ranod district, Songkhla province was examined to evaluate the species
for selling due to the farmer collected the seedlings from various species and mixed to
scattering culture in the ponds with the size of 4-10 Rai or 0.64-1.60 ha. The seaweed
samples were collected randomly from 10 ponds and 30 thalli of each pond were taken
to check the external appearance. The thalli were taken as herbariums for cross section
to examine the reproductive cells. Two species of the seaweed were identified Gracilaria
fisheri and Gracilaria tenuistipitata alike. The average height thallus of G. fisheri was
28.6±3.3 cm with the cystocarpic structure and verrucosa type of male reproductive cells
appeared some. Meanwhile, the average height thallus G. tenuistipitata alike with was
18.9±2.3 cm high and there were, not any reproductive cells found. Both species of
seaweed grew in separated ponds and flourished in different environments.
Keywords : Agarophytic seaweed, Phom Nang seaweed, Gracilaria fisheri,
Gracilaria tenuistipitata
*Corresponding author. E-mail : rapeeporn.r@psu.ac.th
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ความหลากชนิดของปลาในชํวงเวลาน้าลง บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
Fish species diversity at the low tide period in the mangrove forest
nature trail of Kung Krabaen Bay royal development study center in
Chanthaburi Province
คารณ ใสกระจําง, เพ็ญจันทร๑ ละอองมณี และ นภาพร เลียดประถม*
Khamron Saikachang, Penchan Laongmanee and Napaporn Leadprathom*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
ป่าชายเลนเป็ นแหลํ งที่ อยูํ อาศั ยที่ ส าคั ญของปลาหลายชนิ ดที่ พบบริ เวณชายฝั่ ง ดังนั้ นจึ งได๎
ทาการศึกษาชนิดของปลาในชํวงน้าลง บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ศูนย๑ศึกษาการพัฒนาอําว
คุ๎งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตํเดือน มกราคม 2560-ธันวาคม 2560 จาก
การศึกษาพบปลาทั้งสิ้น 562 ตัวอยําง จาแนกได๎ 4 อันดับ 10 วงศ๑ 12 ชนิด โดยมีชนิดที่พบมีมากที่สุด
ได๎แกํ ปลาซิวข๎าวสารชายครุย (Oryzias dancena) (200 ตัวอยําง) ปลาสอด (Poecilia sp.) (117
ตัวอยําง) และปลาบูํชวา (Psedogobius javanicus) (100 ตัวอยําง) ตามลาดับ โดยปลาซิวข๎าวสารชาย
ครุยสามารถพบได๎ทุกสถานี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าเฉลี่ยในพื้นที่อยูํที่ระหวําง 0.99–2.66 มก./ล.
โดยปลาบางชนิดสามารถอาศัยอยูํในบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้าต่าได๎ เชํน ปลาสอด และ
พบวําปลาบางชนิดเป็นอาหารของงูปากกว๎างน้าเค็ม (Cerberus schneiderii) ที่อาศัยในบริเวณเดียวกัน
เชํน ปลาบูํเกล็ดแข็ง (Butis butis) และปลาสลิดหินแขก (Siganus javus) โดยพบการลําเพื่อกินปลา
ดังกลําวในขณะสารวจ ผลการศึกษานี้สามารถบํงบอกถึงความสัมพันธ๑ในลาดับหํวงโซํอาหารของปลาในป่า
ชายเลนในเวลาน้าลงกับสัตว๑ผู๎ลําในพื้นที่ที่ทาการศึกษาได๎
คาสาคัญ : ป่าชายเลน, อําวคุ๎งกระเบน, ปลา, น้าลง
Abstract
Mangrove forest is an important habitat for several fish living in in coastal
ecosystem. Therefore this study was conducted to investigate the diversity of fish species
during low tide in the area of the mangrove forest nature trail of Kung Krabaen Bay Royal
Development Study Center since January–December 2017. The results showed that
there are 562 fish samples collected in this study. The fish specimens were classified into
4 orders 10 families 12 species. The dominant specie was rice fish (Oryzias dancena) (200
samples), molly (Poecilia sp.) (117 samples) and Javanese fat-nose goby (Psedogobius
javanicus) (100 samples), respectively. The dissolve oxygen at low tide ranged between
0.99-2.66 mg/L. Some types fish species tolerated to low dissolve oxygen condition
particularly molly fish. Duckbill sleeper (Butis butis) and Streaked spinefoot (Siganus
javus) in the study were a prey of dog-face water snake (Cerberus schneiderii) in
mangrove area which those fish were eaten by snake during this survey. The results can
indicate the relationship in food chain between fish at low tide and predator in the study
area.
Keywords : Mangrove forest, Kung Krabaen Bay, Fish, Low tide
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ลักษณะของกลุํมการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด๎านการทํองเที่ยวทางทะเล
กรณีศึกษาอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง
Marine tourism array: A case of Haad Chao Mai National Park, Trang Province
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บทคัดยํอ
การพัฒนาศักยภาพการใช๎ประโยชน๑พื้นที่ จาเป็นต๎องทราบถึงการใช๎ประโยชน๑ในพื้นที่ รวมถึง
ระดับความพึงพอใจ โดยเลือกอุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรังเป็นกรณี ศึกษา พบวํา คําเฉลี่ย
ระดั บความพึ งพอใจอยูํใ นเกณฑ๑สู งในทุกปั จจัย แตํคํา เฉลี่ ยระดับความพึงพอใจมีร ะดับ ต่ากวําความ
คาดหวังอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งอาจสํงผลตํอความต๎องการกลับมาใช๎ประโยชน๑พื้นที่ โดยกลุํมตัวอยําง
ที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดตรังมีคําเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับที่ต่ากวํากลุํมตัวอยํางจากพื้นที่อื่น นอกจากนี้
ยังพบวํากลุํมตัวอยํางมีการหาข๎อมูลกํอนเดินทาง จากเว็บไซต๑/สื่ออินเตอร๑เน็ต (ร๎อยละ 55.2) และคาบอก
เลํา (ร๎อยละ 40.2) ดังนั้นหากนักทํองเที่ยวคาดหวังไว๎สูง แตํเมื่อเดินทางมายังพื้นที่กลับมีระดับความพึง
พอใจที่ไมํสูงยํอมสํงผลตํอการบอกเลําและการนาเสนอในสื่อตํางๆ ดังนั้น หากต๎องการพัฒนาศักยภาพการ
ทํองเที่ยวของพื้นที่จาเป็นต๎องให๎ข๎อมูลนักทํองเที่ยวรวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความแตกตํางระหวําง
ความคาดหวังและความพึงพอใจ และยังสามารถบอกเลําถึงประสบการณ๑เพื่อให๎นัก ทํองเที่ยวกลุํมอื่น
เดินทางมาทํองเที่ยวยังพื้นที่ได๎
คาสาคัญ : การทํองเที่ยวทางทะเล, ศักยภาพพื้นที่, อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม
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-ofmouth (40.2%). These types of communication, 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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การประกาศพื้นที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต๎พระราชบัญญัติ
สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
กรณีศึกษา: บริเวณหมูํเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Establishment of marine and coastal resources protected area under the
Act on the Promotion of Marine and Coastal Resources Management,
B.E. 2015 case study: Ko Kra Archipelago, Nakhon Si Thammarat Province
ชนกพร จันทรขันตี* และ ไพรัตน๑ สุทธิพล
Chanokphon Jantharakhantee* and Phairath Sudthiphon

ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดยํอ
หมูํเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎รับการประกาศให๎เป็นพื้นที่ ชุํมน้าที่มีความสาคัญระหวําง
ประเทศ (Ramsar site) ลาดับที่ 2152 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เป็ นเกาะที่มีสภาพธรรมชาติสมบูรณ๑
เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พื้นที่ดังกลําวจึงควรสงวนไว๎เพื่อเป็นแหลํงอนุรักษ๑คุ๎มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยการประกาศพื้นที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต๎พระราชบัญญัติสํงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ขั้นตอนการเตรียมประกาศพื้นที่คุ๎มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด๎วย การคัดเลือกพื้นที่ การรวบรวมข๎อมูลสถานภาพทรัพยากร สิ่งแวดล๎อ ม
เศรษฐกิจและสังคม จัดทากระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียในพื้นที่เพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่ และ
จัดทามาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบัน ได๎รํางกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดให๎บริเวณหมูํ
เกาะกระ อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขตพื้นที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย
ก าหนดขอบเขตพื้นที่คุ๎มครองหมูํเกาะกระอยูํภายในรัศ มี 6 กิ โ ลเมตรหํางจากเกาะเนื่องจากเป็นพื้นที่หากิ น
ระหวํางการขึ้นวางไขํของเตําทะเล และในขอบเขตดังกลําวได๎แบํงพื้นที่ในการกาหนดมาตรการตํางๆออกเป็น 3
บริเวณ ซึ่งมีมาตรการที่เข๎มงวดแตกตํางกันไป ปัจจุบันรํางฉบับนี้อยูํระหวํางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
คาสาคัญ : หมูํเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช, พื้นที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พระราชบัญญัติ
สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

Abstract
Ko Kra Archipelago, Nakhon Si Thammarat Province, has been designated as a Wetland of
International Importance No.2152. Date of designation on 12 August 2013. This island is a prosperous
high biodiversity area and is an important area for sea turtles nesting. Therefore, Ko Kra Archipelago
should be conserved as the marine and coastal resources protected area in the Gulf of Thailand
under the Marine and Coastal Resources Promotion Management Act, B.E. 2558. The process of
preparing marine protected area is consisted of both site selection and data collection (academic,
environment and economic and social information). These data were collected based on the
principle of ecosystem-based management and stakeholder participation. This process aimed to
define area boundary and to establish a regulation for marine and coastal protected area. The
results of this participation created a draft ministerial regulations for defining marine and coastal
protected area. The results shown that the boundary of marine protected area is in 6 km from island
due to the turtles nesting distributed within 6 km from the island. Moreover, the boundary of marine
protected area is consisted of 3 sub-areas of with different intensive regulations. Recently, the draft
ministerial regulations for defining marine and coastal protected area is still in a process of
consideration of Council of State.
Keywords: Ko Kra Archipelago, Nakhon Si Thammarat Province, Marine and Coastal Protected
Area, Marine and Coastal Resources Promotion Management Act, B.E. 2015
*Corresponding author. E-mail : chanokphon_017@windowslive.com
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การกาหนดมาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต๎พระราชบัญญัติสํงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 กรณีศึกษา: หมูํเกาะไขํ จังหวัดพังงา
Formulation of marine and coastal resources protected measures under
the Promotion of Marine and Coastal Resources Management Act, B.E. 2015
case study: KoKhai Archipelago, Phangnga Province
อรภา สุวัฒโน, ไพทูล แพนชัยภูมิ และ ไพรัตน๑ สุทธิพล*
Orapa Suwattano, Pitul Panchaiyaphum and Phairath Sudthiphon*
ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดยํอ
หมูํเกาะไขํ จังหวัดพังงา เป็นเกาะที่มีแนวปะการังสวยงาม เป็นสถานที่ที่ได๎รับความนิยมจาก
นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและตํางชาติจานวนมากสํงผลให๎สถานภาพแนวปะการังหมูํเกาะไขํเสื่อมโทรมลง
อยํางตํอเนื่อง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจัดกระบวนการมีสํวนรํวมเพื่อจัดทารํางมาตรการ
คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่หมูํเกาะไขํ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 และ
มาตรา 23 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อ
เป็นการป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อาจถูกทาลายหรือได๎รับความเสียหายร๎ายแรงเข๎าขั้น
วิกฤติ ผลจากกระบวนการมีสํวนรํวมทาให๎ได๎รํางข๎อกาหนดการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่หมูํเกาะไขํและ
มาตรการป้องกันพฤติกรรมที่อาจสํงผลกระทบตํอปะการังกํอนเกิดความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวในหมูํเกาะไขํ อยํางไรก็ตามผู๎ประกอบการภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการใน
กระบวนการจัดทารํางฉบับนี้ น๎อยกวําร๎อยละ 70 ซึ่งอาจสํงผลตํอการบังคับใช๎กฎหมายภายหลังจาก
ประกาศใช๎ ปัจจุบันรํางมาตรการฉบับนี้ได๎ผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดพังงาแล๎ว
คาสาคัญ : หมูํเกาะไขํ จังหวัดพังงา, มาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พระราชบัญญัติ
สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
Abstract
Ko Khai Archipelago, Phangnga Province, harbors beautiful and abundance coral
reef which is the famous place for Thai and foreigner tourists. Increasing of tourism has
continuously deteriorated coral reefs in this area. Therefore, the department of Marine
and Coastal Resource carried out the participatory processes in Ko Khai Archipelago
regarding to article 22 and article 23 of The Promotion of Marine and Coastal Resources
Management Act, B.E. 2558 (2015).The result from stakeholders participation process
provided preventive measures for Ko Khai Archipelago which aim to control and prevent
unsuitable activities of tourism that damage coral reefs. The participation process was
very well supported by local government agencies. However, less than 70% of private
sectors and business groups involved the meeting. This may be the factor undermined
law enforcement. This prevention measure is one of the most effective tool to protect
marine resources. Currently, this drafted measure had been considered by the Provincial
Marine and Coastal Resources Committee (Phangnga Province).
Keywords : Ko Khai Archipelago, Phangnga Province, Marine and Coastal Resources
Protected Measures, Marine and Coastal Resources, Act on the Promotion of Marine and
Coastal Resources Management, B.E. 2015
*Corresponding author. E-mail : ning_puri@hotmail.com
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การประเมินเครือขํายผู๎ประกอบการทํองเที่ยวดาน้าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (กรีนฟินส์) ปี 2560
Assessment of environmentally-friendly dive operators (Green Fins) in 2017
เพชรรุํง สุขพงษ๑1, นิพนธ๑ พงศ๑สุวรรณ2,*, รณวัน บุญประกอบ2, นรารัตน๑ จันทรวาสน๑2 และ เจนวิทย๑ ธรรมวิจารณ๑2

Petchrung Sukpong1, Niphon Phongsuwan2,*, Ronawon Boonprakob2,
Nararat Chantarawat2 and Jenwit Thammawicharn2

1

มูลนิธิเครือข่ายอันดามันเหนือ เลขที่ 120/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 3 ตาบลคุระ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา82150
2
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

บทคัดยํอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนดาเนินกิจกรรมโครงการ
กรีนฟินส๑ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ในแตํละปีจะมีการประเมินคุณภาพการประกอบธุรกิจดาน้าที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร๎างมาตรฐานการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ในปี พ.ศ. 2560 ได๎สุํมประเมินสมาชิกกรีนฟินส๑แบบเจาะจงจานวน 30 ราย ใน
จังหวัด ภูเก็ต สุราษฎร๑ธานี และชลบุรี ใช๎วิธีก ารสัม ภาษณ๑แ ละสังเกตการณ๑ในภาคสนามโดยใช๎แบบ
ประเมินกรีนฟินส๑ 15 ข๎อ ผลการศึกษาพบวํา บริษัทดาน้าร๎อยละ 93 มีการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตํอระบบนิเวศทางทะเล แตํมีประเด็นที่สาคัญที่ต๎องปรับปรุงคือ 1) การลดการปลํอยของเสียลงสูํ
ทะเล 2) การมีสํวนรํวมในการผูกทุํนและใช๎ทุํนจอดเรือ 3) นโยบายไมํสัมผัสสิ่งมีชีวิตใต๎ทะเลขณะดาน้า
โครงการกรีนฟินส๑ควรดาเนินการประสานความรํวมมือกับภาครัฐและองค๑กรเอกชนที่เกี่ยวข๎องเพื่อผลักดัน
ให๎ข๎อปฏิบัติของกรีนฟินส๑เป็นมาตรฐานระดับประเทศที่ผู๎ประกอบการธุรกิจดาน้าต๎องยึดปฏิบัติ
คาสาคัญ : กรีนฟินส๑, ข๎อควรปฏิบัติกรีนฟินส๑, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม, ดาน้า, การทํองเที่ยว
Abstract
The Marine and Coastal Resources Research and Development Institute
implemented the Green Fins Program in 2005. Annual assessments of dive operators to
monitor compliance with environmental standards have been conducted. The program
aims to standardize practices for environmentally sustainable dive tourism using the
Green Fins Code of Conduct (CoC). In 2017, 30 dive operators in Phuket, Suratthani and
Chonburi provinces were interviewed and observed in the field to assess their
compliance to the fifteen items of the Green Fins CoC. The assessment showed that
93% of the dive companies were practicing environmental standards to reduce impacts
of diving on marine ecosystems, but should improve their compliance by 1) operating a
minimum discharge policy; 2) participating in a mooring buoy program and actively using
mooring buoys; 3) promoting a strict no touch policy for all reef diving. It was
recommended that Green Fins should collaborate with related government agencies and
non-government organizations to standardize Green Fins CoC as a national standard of
compliance.
Keywords : Green Fins, Code of Conduct, Environmentally-friendly diving, Tourism
*Corresponding author. E-mail : petchrung.sukpong@gmail.com, nph1959@gmail.com,
m_Ameow00@hotmail.com
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ผลของฤดูกาลตํอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าบริเวณชายฝั่งทะเลละแม
อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
Effects of season on water qualities at Lamae coast, Lamae district,
Chumphon Province
พรพิมล พิมลรัตน๑*, อัมรินทร๑ มํวงหีต, วีรชัย เพชรสุทธิ์ และ นาตาลี อาร๑ ใจเย็น
Pornpimol Pimolrat*, Amarin Monghit, Weerachai Phetsut and Natalee R Jaiyen
สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

บทคัดยํอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของฤดูกาลตํอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าบริเวณชายฝั่ง
ทะเลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร จานวน 3 จุดสารวจ ได๎แกํ ชายฝั่งหน๎าฟาร๑ม CPF (ละแม) ฟาร๑ม
เพรี ยงทราย และสะพานปลาหนองบั ว เก็ บ ตัว อยํ างคุ ณภาพน้า ได๎ แ กํ อุ ณ หภู มิ น้ า อุ ณหภู มิ อากาศ
ออกซิเจนที่ละลายในน้า (DO) ความเป็นกรด-ดําง (pH) ความโปรํงใส และความเค็ม เดือนละ 1 ครั้ง เป็น
ระยะเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน 2558-พฤศจิกายน 2559) ผลการศึกษาพบวํา อุณหภูมิน้าและอุณหภูมิ
อากาศในฤดูร๎อนมีคําสูงกวําฤดูฝนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ขณะที่ DO ในฤดูฝนมีคําสูงกวําฤดู
ร๎อนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) แตํคํา pH ความโปรํงใส และความเค็มไมํมีความแตกตํางอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ในแตํละฤดูกาล ข๎อมูลที่ได๎สามารถนาไปใช๎ประโยชน๑ตํอการวางแผนเพื่อเฝ้า
ระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าในรอบปี การวางแผนสร๎างฟาร๑มบริเวณชายฝั่งละแม ตลอดจนการ
บริหารจัดการน้าสาหรับใช๎ในการเพาะเลี้ยงและการอนุบาลกุ๎ง เพรียงทราย และปูม๎าตํอไป
คาสาคัญ : ฤดูกาล, คุณภาพน้า, ชายฝั่งทะเล
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 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
*Corresponding author. E-mail : paqua50@gmail.com
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การสารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอยํางทรายชายหาด
บริเวณแหลมสมิหลา ตาบลบํอยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Quantification survey of microplastics in beach sand of Laem Samila,
Bo Yang Subdistirict, Mueang District, Songkhla Province
เบญจภรณ๑ มณีโชติ, กนกพร บัวจันทร๑, สายสิริ ไชยชนะ* และ สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์
Benjaporn Maneechot, Kanokporn Buajan, Saisiri Chaichana* and Siriporn Borrirukwisitsak
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดยํอ
การติดตามตรวจสอบไมโครพลาสติกในประเทศไทยยังมีน๎อยในปัจจุบัน การศึกษานี้รายงานการ
พบไมโคร-พลาสติกเป็นครั้งแรกในแหลมสมิหลาซึ่งเป็นชายหาดทํองเที่ยวในจังหวัดสงขลา โดยมีการเก็บ
ตัวอยํางทรายหาดจากสามพื้นที่ของแหลมสมิหลาในเดือนตุลาคม 2560 ตัวอยํางได๎ถูกแยกไมโครพลาสติก
โดยใช๎สารละลายโซเดียมคลอไรด๑และตรวจวัดปริมาณ รูปรําง ขนาด และสีของไมโครพลาสติกโดยใช๎
กล๎องจุลทรรศน๑แบบสเตอริโอและแบบไบร๑ทฟิลด๑ ผลการศึกษาพบการสะสมของไมโครพลาสติกเฉลี่ย
233.3 ± 46.7 ชิ้นตํอกิโลกรัมน้าหนักทรายแห๎ง รูปรํางของไมโคร-พลาสติกที่พบมากที่สุด คือ เส๎นใย
(64.3%) และสีที่พบมากที่สุด คือ สีขาว (42.9%) กิจกรรมการทํองเที่ยว การปลํอยน้าทิ้งจากร๎านอาหาร
และขยะพลาสติกที่พบในพื้นที่มีศักยภาพในการเป็นแหลํงกาเนิดไมโครพลาสติก จึงควรมีการเฝ้าระวัง
อยํางใกล๎ชิด
คาสาคัญ : 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
*Corresponding author. E-mail : saisiri.ch@skru.ac.th
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การสารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอยํางทรายชายหาด
บริเวณแหลมสนอํอน ตาบลบํอยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Quantification survey of microplastics in the sand of Laem Son On Beach
at Bo Yang Subdistirict, Mueang District, Songkhla Province
กนกพร บัวจันทร๑, เบญจภรณ๑ มณีโชติ, สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์*, และ สายสิริ ไชยชนะ
Kanokporn Buajan, Benjaporn Maneechot, Siriporn Borrirukwisitsak* and Saisiri Chaichana
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดยํอ
การตรวจพบไมโครพลาสติกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล๎อมทาให๎เกิดความกังวลมากวํา
ทศวรรษ อยํางไรก็ตามไมโครพลาสติกยังมีการศึกษาน๎อยในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได๎สารวจการ
สะสมของไมโครพลาสติกจากสามพื้นที่ชายหาดแหลมสนอํอน จังหวัดสงขลา ในเดือนตุลาคม 2560
ตัวอยํางทีเ่ ก็บจากแตํละพื้นที่ได๎นามาแยกไมโครพลาสติกโดยใช๎สารละลายโซเดียมคลอไรด๑และตรวจวัด
ปริมาณ รูปรําง ขนาด และสีของไมโครพลาสติกโดยใช๎กล๎องจุลทรรศน๑ ผลการศึกษาพบไมโครพลาสติก
ปนเปื้อนเฉลี่ย 414.4 ± 161.4 ชิ้นตํอกิโลกรัมน้าหนักทรายแห๎ง รูปรํางของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุด
คือ เส๎นใยและชิ้นสํวนไร๎รูปแบบ สีของไมโครพลาสติกที่พบมากทีส่ ดุ คือ สีดา (32%) และสีขาว (31%)
กิจกรรมพักผํอนหยํอนใจ กิจกรรมประมง และการปลํอยน้าทิ้งจากร๎านอาหารในพื้นที่มีศักยภาพในการ
เป็นแหลํงกาเนิดไมโครพลาสติก จึงควรมีการตรวจสอบอยํางใกล๎ชิด
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, ทรายชายหาด, แหลมสนอํอน 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
*Corresponding author. E-mail : siriporn.bo@skru.ac.th
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การกระจายตัวและการสะสมตัวของตะกั่ว
ในตะกอนดินอําวภูเก็ต บริเวณพื้นที่รองรับน้าทิ้งจากคลองบางใหญํ
Distribution and accumulation of lead in sediment
of Ao-Phuket at Klong Bang Yai catchment area
เวียงชัย จงศรีรัตนกุล1, อุดมลักษณ๑ คงสังข๑2 และ ธงชัย สุธีรศักดิ์2,*
Wiangchai Chongsrirattanakun1, Audomlak Khongsang2 and Thongchai Suteerasak2,*
1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

บทคัดยํอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการกระจายและการสะสมของโลหะหนักตะกั่วในตะกอนดิน
ขนาดอนุภาคเล็กกวํา 150 ไมครอน ในอําวภูเก็ต บริเวณพื้นที่รองรับน้าทิ้งคลองบางใหญํ โดยเก็บตัวอยําง
ด๎วยเครื่องเก็บตะกอนพื้นผิว 12 สถานี และด๎วยเครื่องเก็บแทํงตะกอนแบบรัสเซี่ยน 3 สถานี วิเคราะห๑
ปริมาณโลหะหนักตะกั่วด๎วย Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICPOES) ผลที่ได๎พบวําความเข๎มข๎นของตะกั่วในตะกอนดินขนาดเล็กกวํา 65 ไมครอนและขนาด 65-150
ไมครอน มีความเข๎มข๎นในระดับต่าพบความเข๎มข๎นตะกั่วมากที่สุดบริเวณปากคลองบางใหญํและลดลงตาม
ระยะทางที่หํางออกมา การสะสมของตะกั่วจากแทํงตะกอนทั้งสามแทํงพบแนวโน๎มเพิ่มขึ้นตามความลึก
จากด๎านบนจนถึงความลึก 30 เซนติเมตร จากนั้นลดลงจนถึงจุดสิ้นสุดความลึกของแทํงตะกอน อยํางไรก็
ตามความเข๎มข๎นของตะกั่วที่พบในดินตะกอนนั้นอยูํในระดับที่ไมํได๎รับอิทธิพลจนถึงได๎รับอิทธิพลน๎อยจาก
กิจกรรมของมนุษย๑
คาสาคัญ : การสะสมตัว, การกระจายตัว, โลหะตะกั่ว, อําวภูเก็ต
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
*

Corresponding author. E-mail : thongchai.s@phuket.psu.ac.th
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กระแสน้าชายฝั่งตะวันตกของหมูํเกาะสิมิลันตรวจวัดโดยเครื่องวัดกระแสน้า ADCP
ติดตั้งแบบหงาย
Current observations using upward-looking Acoustic Doppler Current Profiler
on the west of Similan Islands
เฉลิมรัฐ แสงมณี1,*, ณัฐธิดา จันทศิริ2, สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ๑1, Guo Jingsong3, Yuhuan Xue3 and
Zhang Chao3
Chalermrat Sangmanee1,*, Nuttida Chanthasiri2, Somkiat Khokiattiwong1, Guo Jingsong3,
Yuhuan Xue3 and Zhang Chao3
1

Phuket Marine Biological Center, Phuket, Thailand
Thailand-China Joint Laboratory for Climate and Marine Ecosystem, Phuket, Thailand
3
First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, China

2

บทคัดยํอ
กระแสน้าฝั่งตะวันตกของหมูํเกาะสิมิลันได๎รับการตรวจวัดโดยเครื่องวัดกระแสน้า Teledyne
RDI 300-kHz Acoustic Doppler Current Profiler ระหวํางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม
2561 โดยติดตั้งที่พื้นท๎องน้าความลึก ประมาณ 73 เมตร และบันทึกข๎อมูลความเร็วน้าทิศทางเหนือ -ใต๎
และตะวั น ออก-ตะวั น ตกเป็ น รายชั่ ว โมงตํ อ เนื่ อ ง ความเร็ ว น้ าถู ก น ามาจ าแนกเป็ น ความเร็ ว น้ าที่
เปลี่ยนแปลงที่คาบเวลานาน และที่เปลี่ยนแปลงที่คาบเวลาสอดคล๎องกับกระแสน้าขึ้นน้าลง ผลการศึกษา
บํงชี้วํา กระแสน้าที่เปลี่ยนแปลงที่คาบเวลานานมีลักษณะการไหลแบบเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งมวลน้า
และมีทิศทางการไหลขนานเส๎นชั้นความลึก (ทิศทาง 353 องศา) เป็นทิศทางหลัก ความเร็วน้ามี
คําประมาณ 21 เซนติเ มตรตํอ วินาที ระหวํา งชํ วงเวลาที่ต รวจวัด ส าหรับกระแสน้ าขึ้ นน้าลงมีทิ ศ
ทางเข๎าออกฝั่ง (ทิศทาง 62 องศา) โดยมีความเร็วประมาณ 13 เซนติเมตรตํอวินาที นอกจากนื้ทิศทาง
กระแสน้าขึ้นน้าลงมีเฟสนาระดับน้า 90 องศา
คาสาคัญ : ADCP, เกาะสิมิลัน, กระแสน้าชายฝั่ง, กระแสน้าขนานเส๎นชั้นความลึก
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. Northsouth 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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การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในอําวปัตตานี
Contamination of total petroleum hydrocarbon in Pattani Bay
จิรารัตน๑ เรี่ยมเจริญ*, วิชาญ ชูสุวรรณ๑ และ โสพิศ แก๎วนพรัตน๑
Chirarat Riamcharoen*, Wichan Chusuwan and Sopit Kaewnopparat
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 158 หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐

บทคัดยํอ
การศึกษาการปนเปื้อนและการแพรํกระจายของปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวมในน้าจากอําว
ปัตตานี ในระหวํางเดือนธันวาคม 2559 เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2560 พบความเข๎มข๎น
ของสารปิ โ ตรเลี ย มไฮโดรคาร๑ บ อนรวม ในฤดู ฝ นอยูํ ใ นชํ ว ง 0.10-3.32 ไมโครกรั ม ตํ อ ลิ ต ร คํ า เฉลี่ ย
0.61±0.9 ไมโครกรั ม ตํ อ ลิ ต ร ขณะที่ ใ นฤดู แ ล๎ ง อยูํ ใ นชํ ว ง 0.16-6.86 ไมโครกรั ม ตํ อ ลิ ต ร คํ า เฉลี่ ย
1.81±2.2 ไมโครกรัมตํอลิตร ไมํมีความแตกตํางทางสถิติระหวํางฤดู จากสถานีที่ตรวจวัดร๎อยละ 30 ของ
ข๎อมูลมีคําสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพน้าทะเล ผลจากการศึกษาพบมีการปนเปื้อนในระดับใกล๎เคียง
กับอําวอื่นๆ โดยเฉพาะปริมาณสูงพบในบริเวณแหลํงชุมชน และบริเวณปากแมํน้า
คาสาคัญ : ปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวม, น้าทะเล, อําวปัตตานี
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
*Corresponding Author. E-mail : r_chiraratn@hotmail.com
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การประมาณการแพรํกระจายตะกอนแขวนลอยด๎วยข๎อมูลภาพถํายดาวเทียม
Landsat-8 OLI
Estimation of solid suspended distribution with Landsat-8 OLI satellite imagery
กิตติพล มงคลงาม1,* และ จตุพร สุขหนา2
Kittipol Mongkolngam1,* and Jatuporn Sukna2
1

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
การศึกษาปริมาณตะกอนแขวนลอยเป็นสํวนหนึ่งในการประเมินสภาพแวดล๎อม การวัดปริมาณ
ตะกอนยังมีข๎อจากัดในด๎านเวลาและแรงงานคํอนข๎างสูง งานวิจัยนี้มีจุดมุํงหมายถึงการใช๎ข๎อมูลการสารวจ
ระยะไกลในการประมาณการแพรํกระจายของตะกอนแขวนลอย โดยอาศัยความสัมพันธ๑ระหวํางคําอัตรา
การสะท๎อนเหนือบรรยากาศของภาพถํายดาวเทียม Landsat-8 OLI และข๎อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอย
ที่ได๎จากการสารวจของสานักงานสิ่งแวดล๎อมภาพที่ 15 จังหวัดภูเก็ต จากศึกษาพบวํา ชํวงคลื่นสีแดง
(แบนด๑ 4) ให๎คําความสัมพันธ๑ระหวํางคําอัตราการสะท๎อนเหนือบรรยากาศกับข๎อมูลปริมาณตะกอน
แขวนลอยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับชํวงคลื่นอื่น ๆ ในสํวนของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกาลังสองมากสุดและ
น๎อยสุดอยูํที่ 6.99 และ 3.42 ตามลาดับ
คาสาคัญ : การถดถอยเชิงเส๎น, การประมาณคํา, การแพรํกระจายตะกอนแขวนลอย
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
*Corresponding author. E-mail : jakarinbuu@gmail.com
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การจัดทาเส๎นชายฝั่งด๎วยเครื่องระบุพิกัดโดยดาวเทียม GNSS-RTK กรณีศึกษาหาดเจ๎าหลาว
จันทบุรี
Coastline extraction by GNSS- RTK case study: Chaolao Beach,
Chanthaburi Province
วิโรจน๑ ละอองมณี*, กมลภพ ไผํแสวง และ เพ็ญจันทร๑ ละอองมณี
Wirote Laongmanee*, Kamonphop Paisawaeng and Penchan Laongmanee
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดยํอ
การจัดทาเส๎นชายฝั่งหาดเจ๎าหลาว จังหวัดจั นทบุรี ด๎วยเครื่องระบุ พิกัดโดยดาวเทียม สอง
ความถี่ (Global Navigation Satellite System:GNSS) ด๎วยวิธีรังวัดแบบเคลื่อนที่ (Real time
kinematic: RTK) ในชํวงเวลาน้าขึ้นสูงสุด ได๎ระยะทาง 8.083 กิโลเมตร เปรียบเทียบกับลากเส๎นชายฝั่ง
โดยใช๎ข๎อมูลในชํวงคลื่น 842 นาโนเมตร จากภาพดาวเทียม Sentinel-2 MSI ที่มีรายละเอียดจุดภาพที่
10 เมตร ได๎ระยะทางชายฝั่งยาว 8.190 กิโลเมตร แตกตํางกันที่ 107 เมตร โดยสถานีที่มีความแตกตํางกัน
น๎อยที่สุดที่ 2.973 เมตรและสถานีที่มีความแตกตํางกันมากที่สุดที่ 38.155 เมตร เมื่อตรวจสอบความ
คลาดเคลื่อนของวิธีรังวัด แบบ RTK กับหมุดอ๎างอิงที่ทราบคําซึ่งถํายพิกัดมาจากหมุดอ๎างอิง A102201
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ บริเวณโรงเรียนบ๎านคลองขุด พบวํามีความคลาดเคลื่อน (Root Mean
Square Error: RMSE) เทํากับ 0.00763 เมตร ซึ่งนับวําวิธีรังวัดแบบ RTK ให๎ความถูกต๎องทางตาแหนํงที่
แมํนยาที่ยอมรับได๎ การวิจัยนี้แสดงให๎เห็นวําวิธีการลากเส๎นชายฝั่งที่นิยมใช๎ข๎อมูลภาพจากดาวเทียม ยังมี
ความคลาดเคลื่อนอยูํพอสมควร หากแตํวิธีการลากเส๎นชายฝั่งทะเลโดยการใช๎ข๎อมูลภาพจากดาวเทียมยัง
เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด แตํจาเป็นต๎องมีการเลือกใช๎ข๎อมูลที่มีรายละเอียดจุดภาพที่เหมาะสม และ
หากจาเป็นต๎องตัดสินใจดาเนินการใดๆ กับชายฝั่งทะเล จะต๎องมีการตรวจสอบข๎อมูลภาคสนามให๎รอบ
ครอบและถี่ถ๎วนเสียกํอน ซึ่งวิธีรังวัด GNSS-RTK เป็นวิธีหนึ่งที่ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่ถูกต๎องและแมํนยา
คาสาคัญ : เส๎นชายฝั่ง, รังวัดแบบเคลื่อนที,่ ระบบระบุพิกดั โดยดาวเทียม
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 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
*Corresponding author. E-mail : wirote_lao@go.buu.ac.th
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การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้าทะเล บริเวณอําวไทยตอนบน
ปี 2556 - 2560
Contamination of total petroleum hydrocarbon in seawater of
The Upper Gulf of Thailand during 2013 - 2017
ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย*, นฤมล กรคณิตนันท๑, ธเนตร วรรณรังษี, จิระเดช เฉลิมวุฒิ และ โสภา สมบูรณ๑
Thitima Niyomsilpchai*, Narumol Kornkanitnan, Tanet Wannarangsri, Jiradetch Chalermwut and
Sopa somboon
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

บทคัดยํอ
ศึกษาการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวมในน้าทะเลบริเวณปากแมํน้าและชายฝั่ง
อําวไทยตอนบน ได๎แกํ ชายฝั่งทะเลชะอา ปากแมํน้าเพชรบุรี (บ๎านแหลม) ปากคลองบางตะบูน ปาก
แมํน้าแมํกลองปาก แมํน้าทําจีน ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ปากแมํน้าเจ๎าพระยาและปากแมํน้าบางปะกง
รวม 16 สถานี เก็บตัวอยํางปีละ 2 ครั้งชํวงฤดูฝน และฤดูแล๎ง ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง
พฤษภาคม 2560 ปริมาณปิโตรเลียมโฮโดรคาร๑บอนรวมในน้าทะเลตลอดระยะเวลาศึกษามีคําอยูํในชํวง
nd - 1.75 µg/L (เฉลี่ย 0.20 ± 0.19 µg/L) พบการปนเปื้อนสูงสุดที่บริเวณปากแมํน้าเจ๎าพระยา (เฉลี่ย
0.36 ± 0.22 µg/L) และต่าสุดที่ปากแมํน้าเพชรบุรี (บ๎านแหลม) (เฉลี่ย 0.10 ± 0.14 µg/L) โดยในฤดู
แล๎งมีคําเฉลี่ยการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวมในน้าทะเลสูงกวําฤดูฝนอยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
คาสาคัญ : ปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวม, น้าทะเล, อําวไทยตอนบน
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
Ban Laem (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
*Corresponding author. E-mail : titima_022@yahoo.com
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ชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2558-2559
Classification and quantification of marine debris on Sairee-Sawi Beach,
Chumphon Province during 2015-2016
ณัฐวดี บันติวิวฒ
ั น๑กุล*, พรพนา เพชรศรี, สมัย พลพยุห,๑ ชลอ ราชเดิม และ ปิ่นฤทัย ฤคดี
Natthawadee Bantiwiwatkul*, Pornpana Pechsri, Samai Polpayu, Chalor Rachaderm and
Pinruetai Ruekadee
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตู้ ป.ณ. ๗๙ อ. เมือง จ. ชุมพร ๘๖๐๐๐

บทคัดยํอ
การศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเล บริเวณหาดทรายรีสวี จังหวัดชุมพร ตามวิธี UNEP/IOC (2009)
ตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เดือนละ 1 ครั้ง โดยกาหนดพื้นที่สารวจ 3 สถานี คือ
บริเวณต๎นหาด กลางหาด และท๎ายหาด ซึ่งแตํละพื้นที่มีความยาวขนานชายหาด 100 เมตร และมีความกว๎างนับ
จากแนวน้าขึ้นสูงสุดถึงแนวน้าลงต่าสุด จากการตรวจสอบปริมาณขยะในแตํละเดือน พบวํามีปริมาณขยะทั้งหมด
24,587 ชิ้น น้าหนัก 510 กิโลกรัม เฉลี่ยตํอพื้นที่ 10.53 ±18.34 ชิ้ นตํอตารางเมตร ขยะทะเลสํวนใหญํ มี
แหลํงที่มาจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผํอนมากที่สุด (ร๎อยละ 74.59) จานวน 18,339 ชิ้น น้าหนัก 416
กิโลกรัม รองลงมาเป็นขยะจากกิจกรรมทางการประมงและเดินเรือจานวน 5,664 ชิ้น น้าหนัก 85 กิโลกรัม และ
ประเภทของขยะพบโฟมมีปริมาณมากที่สุดถึงร๎อยละ 36.43 รองลงมาเป็นประเภทพลาสติกแข็งร๎อยละ 31.37
โดยขยะในเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณ น้าหนัก และความหนาแนํนสูงกวําเดือนอื่นๆ อยํางมีนัยสาคัญ (P<0.05)
ซึ่งมีความสัมพันธ๑ในทางตรงกับสภาพอากาศ ความเร็ว และทิศทางลมในชํวงวันที่เก็บตัวอยําง
คาสาคัญ : ขยะทะเล, หาดทรายรีสวี, จังหวัดชุมพร
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
*Corresponding author. E-mail : kunnudee@hotmail.com
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การสะพรั่งของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis
และปัจจัยคุณภาพน้าหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต
Blooms of the benthic dinoflagellate, Coolia cf. malayensis and
environmental factors in Tritrang beach, Phuket Province
วรินธา วศินะเมฆินทร๑*, จิรพร เจริญวัฒนาพร, สนทยา โสสนุย และ กชรัตน๑ หมื่นภักดี
Varintha Vasinamekhin*, Jiraporn Charoenvattanaporn, Sontaya Sosanui
and Kotcharat Muenpakdee
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

บทคัดยํอ
ติ ด ตามตรวจสอบปั ญหาคุ ณภาพน้ าตามที่ ไ ด๎ รั บ แจ๎ งเหตุ บ ริ เ วณหาดไตรตรั ง จั งหวั ด ภู เ ก็ ต
ระหวํางวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ๑ 2561 จานวน 5 สถานี จากการสารวจพบสภาพน้าทะเลมีสีน้าตาลคล้าสํง
กลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริเวณหัวมุมหาดด๎านฝั่งตะวันตกที่พบคราบตะกอนดาสะสมตามบริเวณชายหาด
และพบตะกอนลอย (scum) ที่ผิวน้า ตรวจพบการสะพรั่งของแพลงก๑ตอนพืชกลุํมเบนทิกไดโนแฟลกเจล
เลตชนิด Coolia cf. malayensis ซึ่งไมํปรากฎเป็นรายงานมากํอนในประเทศไทย มีความหนาแนํนเฉลี่ย
ระหวําง 2 – 11105 เซลล๑ตํอลิตร ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้าในชํวงเวลาดังกลําว พบวําปริมาณออกซิเจน
ละลายน้า และความเป็นกรด-ดํางมีคําสูงผิดปกติโดยเฉพาะในวันแรก ประกอบกับปริมาณสารอาหารชนิด
แอมโมเนียมีคําสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2560 ในทุกสถานีทั้ง 2 วัน แม๎วํายังไมํพบการตายของสัตว๑น้าแตํ
ควรมีการติดตามเฝ้าระวังอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งดูแลและควบคุมแหลํงกาเนิดมลพิษอยํางเครํงครัด เพื่ อ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่อาจจะสํงผลกระทบตํอทรัพยากรในอนาคต
คาสาคัญ : เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต, Coolia cf. malayensis, การสะพรั่ง, ปัจจัยคุณภาพน้า
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 – 11105 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 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
*Corresponding author. E-mail : beau_fishbio@yahoo.com, varinthavasi@gmail.com
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การศึกษาไมโครพลาสติกในปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
บริเวณอุทยานหาดเจ๎าไหม จังหวัดตรัง
A study of microplastics in Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
in Had Chao Mai National Park
ศุภพร เปรมปรีดิ์*, เสาวลักษณ๑ ขาวแสง และ ณัฐธิดา ธรรมกิรติ
Supaporn Prempree*, Saowaluk Kawsang and Natthida Thammakirati
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง

บทคัดยํอ
ในการศึกษาไมโครพลาสติกในปลาทู ในบริเวณเขตพื้นที่อุทยานแหํงชาติหาดเจ๎าไหม จังหวัด
ตรัง โดยเก็บตัวอยํางจากทําเรือบริเวณหาดเจ๎าไหม เพื่อวิเคราะห๑การปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลา
สติกจากการกินอาหารของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) พบวําปลาทูขนาด
น้าหนักเฉลี่ย 66.53 ± 1.136 กรัม (คําเฉลี่ย ± SE) ความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 17.46 ± 0.087 (คําเฉลี่ย ±
SE) เซนติเมตร มีไมโครพลาสติกในกระเพาะของปลาทูเฉลี่ย 78.04 ± 6.503 ชิ้นตํอตัว ประกอบไปด๎วยไม
โครพลาสติกที่มีลักษณะเป็นเส๎น (สีดาน้าเงิน แดง และเขียว) ชิ้น (สีดา ขาว แดง น้าตาล-ส๎ม ฟ้า-น้าเงิน
และเหลือง) แทํงสีดา และคริสตัล ซึ่งลักษณะของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดคือชิ้นสีดา (ร๎อยละ 43.52)
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, ปลาทู, 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
*Corresponding author. E-mail : mnpic-trang@hotmail.com
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การเปลี่ยนแปลงในรอบปีของตัวแปรชี้วัดคุณภาพน้าทะเลบริเวณหาดทํองเที่ยว ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต

Annual pattern of parameters indicating water quality in touristic beaches on
Western Phuket Island
วรินธา วศินะเมฆินทร๑1,*,เฉลิมรัฐ แสงมณี1, สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ๑2, พีระดลย๑ เกิดผล1และพีรพัฒน๑ วํองพัฒนากุล1

Varintha Vasinamekhin1,*, Chalermrat Sangmanee1, Somkiat Khokiattiwong2,
Peeradon Kardpol1and Peerapat Wongpattanakul1
1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2

บทคัดยํอ
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการติ ด ตามตรวจสอบ
สภาพแวดล๎อมทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเชื่อมโยงคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในท๎องทะเลตามภารกิจ จึงมี การ
ดาเนินการมาอยํางตํอเนื่องโดยการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้าทะเลบริเวณหาดทํองเที่ยวฝั่งตะวันตกของ
เกาะภูเก็ต จานวน 6 หาด ได๎แกํ หาดในหาน หาดกะตะ หาดกะรน หาดบางเทา หาดกมลา และหาดไน
ยาง เป็นประจาทุก 2 เดือน ระหวํางปี 2550-2560 เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจภาพแบบการเปลี่ ยนแปลงใน
รอบปีของตัวแปรชี้วัดคุณภาพน้าทะเลพื้นที่ดังกลําว ได๎แกํ คําอุณหภูมิน้า ความเค็ม ความเป็นกรด-ดําง
ปริมาณออกซิเจนละลายน้า ปริมาณสารอาหาร (ชนิดแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท๑ และฟอสเฟต) พบวํา
ปัจจัยอุณหภูมิน้า ความเค็ม และความเป็นกรด-ดํางของ 6 หาดทํองเที่ยวมี การเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทาง
เดียวกัน ตามฤดูกาล สํวนปริมาณสารอาหารมีความผันแปรสูงโดยเฉพาะชํวงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ตาม
ลักษณะและการใช๎ประโยชน๑ของพื้นที่ โดยรวมบํงชี้วําพื้นที่หาดกมลาและบางเทาจากปริมาณสารอาหาร
คํอนข๎ างสูงควรติ ดตามเฝ้า ระวังอยํา งตํอเนื่อง เพื่อ เป็นข๎ อมูลประเมินสถานการณ๑ และแนวโน๎ มการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมทางทะเลอันจะสํงผลตํอทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่
คาสาคัญ : ปัจจัยคุณภาพน้าทะเล, หาดทํองเที่ยว, เกาะภูเก็ต
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 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
*Corresponding author. E-mail : varinthavasi@gmail.com
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สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี ระหวํางปี 2555 – 2560
Coastal water quality situation in Chonburi province in 2555 - 2560
วันชัย วงสุดาวรรณ, ฉลวย มุสิกะ*, อาวุธ หมั่นหาผล, ทิฆัมพร กรรเจียก และ พัฒนา ภูลเปี่ยม
Wanchai Wongsudawan, Chaluay Musika*, Arvut Munhapon, Tikumporn Kunjiek and
Pattana Poopium
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง บริเวณอําวชลบุรีถึงศรี
ราชา จั งหวั ดชลบุรี โดยเก็บ ตั วอยํ างน้ าทะเล 10 สถานี ในระยะหํ า งฝั่ งไมํ เ กิ น 100 เมตร ทุ กเดื อ น
ระหวํางเดือนมกราคม 2555 – ธันวาคม 2560 พารามิเตอร๑ที่วิเคราะห๑ ได๎แกํ อุณหภูมิ ความเค็ม ความ
เป็นกรดเป็นดําง ออกซิเจนละลาย ตะกอนแขวนลอย แอมโมเนีย ไนไตร๑ท ไนเตรท ฟอสเฟต ซิลิเกต
แบคทีเรียกลุํมโคลิฟอร๑มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุํมฟีคอลโคลิฟอร๑ม ผลการศึกษา พบแอมโมเนีย ไนเตรท
ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุํมโคลิฟอร๑มทั้งหมด มีคําสูงกวําคํามาตรฐาน คุณภาพน้าทะเลของไทยบํอยครั้ง
คําดัชนีคุณภาพน้าทะเล (MWQI) บํงชี้วําคุณภาพน้าทะเลแตํละปีมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญ
(p<0.05) โดยคุณภาพน้าทะเลสํวนใหญํ คือ ร๎อยละ 57 ของตัวอยํางทั้งหมด (683 ตัวอยําง) อยูํในเกณฑ๑
พอใช๎ ร๎อยละ 16, 15, และ 12 อยูํในเกณฑ๑ดี เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก ตามลาดับ โดยน้าทะเลใน
พื้นที่อําวชลบุรีถึงอํางศิลาเสื่อมโทรมมากกวําบริเวณอื่น
คาสาคัญ : คุณภาพน้าทะเล, สารอาหาร, แบคทีเรีย, ชลบุรี
Abstract
This study aimed to monitor the coastal water quality from Aow Chonburi to Si
Racha of Chonburi Province. Water sampling from 10 stations, within 100 meters from
the shore, were collected every month from January 2012 to December 2017. The
parameters investigated were temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, suspended
solid, ammonia, nitrite, nitrate, phosphate, total coliform bacteria and fecal coliform
bacteria. The results showed that ammonia, nitrate, phosphate and total coliform
bacteria were usually exceed the marine water quality standard of Thailand. The marine
water quality index (MWQI) indicates that the seawater quality each year was significantly
different (p<0.05). The quality of 57% of water samples was considered fair, with the rest
16%, 15% and 12% were considered good, deteriorated and highly deteriorated,
respectively. In addition, the most deteriorated area was from Aow Chonburi to Ang Sila.
Keywords : Sea water quality, Nutrients, Bacteria, Chonburi
*Corresponding author. E-mail : musika@buu.ac.th
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คุณภาพน้าทะเลชายหาดบางแสน กรณีศึกษา : ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนเป็นสีชมพู
Water quality of Bangsaen Beach, case study: Pink red tide phenomenon
ทิฆัมพร กรรเจียก*, สุพัตรา ตะเหลบ และ วันชัย วงสุดาวรรณ
Tikumporn Kunjiek*, Supattra Taleb and Wanchai Wongsudawan
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
การเกิ ด ปรากฏการณ๑ น้าทะเลเปลี่ ยนสี บริ เ วณชายหาดบางแสน โดยทั่ วไปจะเกิด น้ าทะเล
เปลี่ยนเป็นสีเขียว แตํในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เกิดปรากฏการณ๑น้าทะเลเปลี่ยนเป็นสีชมพู จึง
นามาซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเล และปัจจัยสิ่งแวดล๎อมทางชีวภาพที่เกิดขึ้น
โดยเก็บตัวอยํางทั้งสิ้น 4 สถานีพารามิเตอร๑ที่วิเคราะห๑ ได๎แกํ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ดําง
ออกซิเจนละลายน้า แอมโมเนีย ไนไตรท๑ ฟอสเฟต ซิลิเกต และความหนาแนํนของแพลงก๑ตอน พบวํา
วันที่เกิดปรากฏการณ๑ คุณภาพน้าทะเล ได๎แกํ แอมโมเนียรวม ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสเฟตฟอสฟอรั ส มีคํ าเกิ นเกณฑ๑ม าตรฐานคุ ณภาพน้าทะเลเพื่อ การนั นทนาการ คิ ดเป็น 711±1.34 µg/L,
82±0.97 µg/L และ 529±3.66 µg/L ตามลาดับ โดยแพลงก๑ตอนพืชที่พบมีความหนาแนํนสูง คือ
Noctiluca scintillans ชนิดเดียวกับที่ทาให๎เกิดน้าทะเลสีเขียว แตํภายในเซลล๑ไมํพบ Pedinomonas
noctilucae และจากการติดตามคุณภาพน้า พบวําหลังเกิดปรากฏการณ๑ 1 วัน คุณภาพน้าเข๎าสูํสภาวะ
ปกติ ตามเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพน้าทะเล เนื่องจากไมํพบการแพรํกระจายของแพลงก๑ตอนจนทาให๎เกิด
น้าทะเลเปลี่ยนสีได๎
คาสาคัญ : คุณภาพน้าทะเล, แพลงก๑ตอนพืช, น้าทะเลเปลี่ยนเป็นสีชมพู, ชายหาดบางแสน
Abstract
In general, Red tide phenomenon at Bangsaen Beach usually caused seawater
color turns to green. However, the phenomenon on November 11, 2017, changed the
color seawater to pink. This study, therefore, aimed to monitor water quality and
biological factor during the time of the phenomenon. Water samplings were taken from
4 stations. The parameters investigated were salinity, temperature, pH, dissolved oxygen,
ammonia, nitrite, nitrate, phosphate and Red tide plankton density. The results showed
that ammonia, nitrate-nitrogen, and Phosphate - Phosphorus were 711±1.34 µg/L,
82±0.97 µg/L และ 529±3.66 µg/L, respectively, which were exceed standard of marine
water quality for recreation. The highest density of phytoplankton found was noctiluca
scintillans, Although it was the same species causing seawater to turn green there was
lacking of Pedinomonas noctilucae in its cell wall. Water quality monitoring one day
after the phenomenon showed that the water quality returned to normal and not
exceed the standard of marine water. The phytoplankton was also not as dense enough
to cause pink red tide.
Keywords : Water quality, Phytoplankton, Pink red tide, Bangsaen Beach
*Corresponding author. E-mail : tikumporn.ku@buu.ac.th
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ยีนกํอโรค tdh trh และ tlh ในเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัสที่คัดแยกได๎จากอําวไทยตอนบน
Virulence-related genes tdh, trh, and tlh in Vibrio parahaemolyticus strains
isolated from the Upper Gulf of Thailand
มนต๑ณัฐ ธีระชาติ1, จันทรัสม๑ โคมเวียน2 กัลยา วัฒยากร3 และ วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกลู 1,4*
Monnat Theerachat1, Jantarush Comwien2, Gullaya Wattayakorn3 and
Warawut Chulaluksananukul1,4*
1
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หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2

บทคัดยํอ
เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส เป็นแบคทีเรียทางทะเลที่เป็นสาเหตุสาคัญของโรคอาหารเป็นพิษ
จากการเก็บตัวอยํางน้าทะเลจานวน 14 จุดรอบอําวไทยมาทาการคัดแยกเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัสบน
จานอาหารเลี้ยงเชื้อที่จาเพาะตํอเชื้อวิบริโอ (HiCromeTM Vibrio Agar) ปรากฏวําสามารถพบเชื้อได๎ในทุก
ตัวอยําง โดยพบสูงสุด 1,113 ซีเอฟยูตํอมิลลิลิตรจากตัวอยํางน้าทะเลจากบ๎านเพ จังหวัดระยอง เมื่อนา
เชื้อ 125 ไอโซเลตที่ให๎ผลบวกจากการทดสอบบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อมาการทดสอบการปรากฏของยีน
thermolabile hemolysin (tlh) ด๎วยเทคนิคพีซีอาร๑สามารถยืนยันสายพันธุ๑เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส
ถึง 118 ไอโซเลต คิดเป็นความถี่ร๎อยละ 94.4 และเมื่อนาเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัสทุกไอโซเลตมา
ทดสอบการปรากฎของยีนกํอโรคสองยีนคือ thermostable direct hemolysin (tdh) และ
thermostable direct hemolysin-related hemolysin (trh) สามารถพบในสัดสํวนสูงถึงร๎อยละ 100
และร๎ อ ยละ 63.6 ตามล าดั บ การศึ ก ษานี้ แ สดงให๎ เ ห็ น ความถี่ สู ง ของการปรากฏของเชื้ อ วิ บ ริ โ อ
พาราฮีโมไลติคัสสายพันธุ๑กํอโรคในอําวไทย
คาสาคัญ : วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส, อําวไทย, ยีนกํอโรค
Abstract
Vibrio parahaemolyticus is marine bacterium that contribute to food-borne
gastroenteritis. Water samples from 14 sites around the Gulf of Thailand were collected
and subjected for investigation. V. parahaemolyticus was detected in all samples based
on plate screening method on HiCromeTM Vibrio Agar. The highest level of contamination
was found at Ban Phe, Rayong Province, about 1,113 CFU ml-1 of V. parahaemolyticus
was found in this study. PCR analysis for the presence of the gene encoding the
thermolabile hemolysin (TLH) confirmed 118 of the 125 isolates (94.4%) as positive
V. parahaemolyticus strains. Two virulence genes, thermostable direct hemolysin (tdh)
and the thermostable direct hemolysin-related hemolysin (trh) were found at very high
frequency. Up to 100% and 63.6% of V. parahaemolyticus positive strains contained tdh
and trh genes, respectively. The results suggest the existence of high number of
virulence V. parahaemolyticus strains in the Gulf of Thailand.
Keywords : Vibrio parahaemolyticus, Gulf of Thailand, Virulence gene
*Corresponding author. E-mail : warawut.c@chula.ac.th
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การปนเปื้อนของโลหะหนักในดินตะกอนและหอยแมลงภูํ (Perna viridis)
บริเวณแหลํงเพาะเลี้ยงชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
Heavy metals contamination in sediment and green mussel (Perna viridis)
at coastal aquaculture, Chonburi province
สุปรานี วัฒนาพงษากุล*, สุนิสา มาสุด, สุจารี บุรีกุล, เจษฏ๑ เกษตระทัต และ เพ็ญใจ สมพงษ๑ชัยกุล
Supranee Wattanapongsakul*, Sunisa Masud, Sujaree Bureekul, Jes Kettratad and
Penjai Sompongchaiyakul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาปริมาณแคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) และ
สังกะสี (Zn) ในดินตะกอนและหอยแมลงภูํ (Perna viridis) และประเมินความเสี่ยงในการบริโภค
หอยแมลงภูํ ที่เก็บตัวอยํางจากบริเวณแหลํงเพาะเลี้ยงชายฝั่งอํางศิลา และอําวอุดม จังหวัดชลบุรี ในเดือน
ธันวาคม 2558 ระดับความเข๎มข๎นสูงสุดที่ตรวจวัดได๎ในตัวอยํางดินตะกอนจากทั้ง สองสถานี มีปริมาณ
ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี เทํากับ 16.7±9.3, 53.2±12.1 และ 84.3 ± 29.6 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม
น้าหนักแห๎ง ตามลาดับ สาหรับแคดเมียมมีคําน๎อยกวําปริมาณต่าสุดที่ตรวจวัดได๎ (<15.5 มก./กก.) โดย
คําความเข๎มข๎นของโลหะหนัก ยกเว๎นตะกั่ว มีความสัมพันธ๑แบบผกผันกับสัดสํวนของขนาดอนุภาคดิน
ตะกอน และมีระดับการปนเปื้อนของดินตะกอนอยูํในเกณฑ๑ที่ยอมรับได๎ตามคํา Geo-accumulation
Index สํวนตัวอยํางหอยแมลงภูํพบความเข๎มข๎นสูงสุดของแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ที่สะสม
ในเนื้อเยื่อหอยแมลงภูํโดยเฉลี่ย 0.480±0.307, 0.563±0.130, 10.39±2.00 และ 64.2±9.7 ไมโครกรัม
ตํอกรัม น้าหนักแห๎ง ตามลาดับ การศึกษาครั้งนี้แสดงให๎เห็นวํา ระดับของโลหะหนักในหอยแมลงภูํทุก
ตัวอยํางมีคําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน ปริมาณแนะนาสาหรับการบริโภคเนื้อหอยแมลงภูํในบริเวณอํางศิลา
และอําวอุดมอยํางปลอดภัยไมํควรเกิน 5 และ 4 กิโลกรัมน้าหนักเปียกตํอสัปดาห๑ ตามลาดับ
คาสาคัญ : แคดเมียม, ทองแดง, ตะกั่ว, สังกะสี
Abstract
Concentrations of cadmium (Cd), copper (Cu), lead (Pb), and zinc (Zn) in
sediment and green mussel (Perna viridis) were analyzed and assessed for the health risk
of heavy metals in associated with mussel’s consumption. Samples were collected from
Ang-Sila and Ao-Udom, Chonburi province near coastal aquaculture area on December
2015. The highest levels of Cu, Pb, and Zn in sediment from both stations were at 16.7 ±
9.3, 53.2 ± 12.1, and 84.3 ± 29.6 mg/g dry weight, respectively. For cadmium (Cd),
concentration was lower than the detection limit (<15.5 mg/kg). Concentrations of heavy
metals showed the inverse correlation with the ratio of the sediment’s particle size;
except lead, and were in the acceptable range of Geo-accumulation Index. For green
mussel’s tissue, the highest average concentrations of Cd, Pb, Cu and Zn were 0.480 ±
0.307, 0.563 ± 0.130, 10.39 ± 2.00 and 64.2 ± 9.7, µg/g wet weight, respectively. These
results indicated that the levels of heavy metals in all mussel samples were within the
standards and guidelines. It is safe to consume green mussels from Ang-Sila and AoUdom not more than 5 and 4 kg (wet weight) per week, respectively.
Keywords : Cadmium, Copper, Lead, Zinc
*Corresponding author. E-mail : Supranee_Wattanapongsakul@hotmail.com
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การปลดปลํอยสารอาหารและความต๎องการออกซิเจนของดินตะกอน
บริเวณอําวไทยตอนใน
Nutrient release and sediment oxygen demand in the Inner Gulf of Thailand
สุปรานี วัฒนาพงษากุล*, สุจารี บุรีกุล และ เพ็ญใจ สมพงษ๑ชัยกุล
Supranee Wattanapongsakul*, Sujaree Bureekul and Penjai Sompongchaiyakul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาปริมาณการปลดปลํอยสารอาหาร ในภาวะที่มีออกซิเจนและ
ขาดออกซิเจนของดินตะกอน และความต๎องการออกซิเจนของดินตะกอนบริเวณอําวไทยตอนใน ทาการ
เก็บตัวอยํางน้าทะเลและดินตะกอนบริเวณอําวไทยตอนใน ในเดือนตุลาคม 2560 และเดือนเมษายน
2561 ซึ่งเป็นชํวงเปลี่ยนฤดูมรสุม เพื่อนามาวิเคราะห๑หาปริมาณสารอาหาร ออกซิเจนละลายน้า คําความ
ต๎องการออกซิเจนของดินตะกอน (sediment oxygen demand; SOD) ปริมาณซัลไฟด๑ทั้งหมดในดิน
ตะกอน (acid volatile sulfide; AVS) องค๑ประกอบทางชีวธรณีเคมีของดินตะกอน ได๎แกํ ปริมาณ
สารอินทรีย๑ และขนาดอนุภาคดินตะกอน และหาอัตราการแลกเปลี่ยนของสารอาหารระหวํางดินตะกอน
กับน้าเหนือดินตะกอนตํอหนํวยพื้นที่ผิว (flux) โดยทาการทดลองใน benthic chamber เพื่อจาลอง
ธรรมชาติ ซึ่งผลที่ได๎จะนาไปวิเคราะห๑รํวมกับข๎อมูลทางเคมีกายภาพของอําวไทยตอนใน สาหรับผล
การศึกษาจะทาให๎ทราบถึงคุณภาพของดินตะกอนและน้าเหนือดินตะกอน ในรูปของปริมาณออกซิเจน
ละลายที่ถูกใช๎ไปในการยํอยสลายสารอินทรีย๑ และใช๎ประกอบการวางแผนเพื่อลดปริมาณการปลดปลํอย
ของน้าเสียที่ไหลลงสูํแมํน้าในปัจจุบัน
คาสาคัญ : การปลดปลํอยธาตุอาหาร, ความต๎องการออกซิเจนของตะกอน, ปริมาณซัลไฟด๑ทั้งหมด, อําว
ไทยตอนใน
Abstract
This study aims to estimate the level of nutrient release across sediment-water
interface under aerobic and anaerobic conditions and the sediment oxygen demand in
the Inner Gulf of Thailand. Water and sediment samples were collected from the Inner
Gulf of Thailand in October 2017 and April 2018 which in inter-monsoonal periods. To
analyze for nutrient contents, dissolved oxygen in seawater, sediment oxygen demand
(SOD), acid volatile sulfide (AVS) and the geochemical composition of sediment i.e.
readily organic matter and grain size. The experiment for nutrient release to determine
fluxes at the sediment-water interface was set in benthic chamber to simulate natural
condition. Obtained results were analyzed with the physical data of the Inner Gulf of
Thailand to verify the sediment and overlying-water quality in term of dissolved oxygen
required for organic matter degradation and used to design a measure to reduce current
BOD loading from watersheds.
Keywords : Nutrient release, Sediment oxygen demand, Acid volatile sulfide, The Inner Gulf
of Thailand
*Corresponding author. E-mail : Supranee_Wattanapongsakul@hotmail.com
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ปริมาณและองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชายหาด
บริเวณหาดชลาทัศน์ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
The study on the amount and physical composition of garbage
at Chalatat Beach, Muang District Songkhla Province
ณัฐวุฒิ บุญณะ, นพดล เล็งเจริญ และ ขวัญกมล ขุนพิทักษ๑*
Nattawut Boonna, Noppadon Lengchalearn and Khwankamon Khoonpitak*
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดยํอ
การวิจัยนี้ศึกษาปริมาณและองค๑ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชายหาดบริเวณหาดชลาทัศน๑
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา พื้นที่ศึกษา10 จุด ตั้งอยูํบริเวณสถานีสูบน้าเสียบ๎านเก๎าเส๎งถึงแทํงหมุดเขต
ศุลกากร ระยะทาง 5 กิโลเมตร เก็บตัวอยํางจานวน 14 ครั้ง ตั้งแตํเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2560
ระยะหํางระหวํางจุดเก็บตัวอยําง 500 เมตร ผลการศึกษาปริมาณมูลฝอยเฉลี่ยในแตํละครั้งที่เก็บตัวอยําง
เทํากับ 304.3 กิโลกรัม ความหนาแนํนมูลฝอยเฉลี่ยทั้งหมดเทํากับ 0.07 กิโลกรัม/ลูกบาศก๑เมตร
องค๑ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชายหาด พบพลาสติกมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 5.34 กิโลกรัม
หรือร๎อยละ 37 ของมูลฝอยที่เก็บได๎ทั้งหมด และอลูมิเนียม พบน๎อยที่สุด เทํากับ 0.61 กิโลกรัม หรือร๎อย
ละ 4 ของมูลฝอยที่เก็บได๎ทั้งหมด ประเภทของพลาสติก สํวนใหญํเป็นประเภท พีอีที มีคําเฉลี่ย 3.58
กิโลกรัม หรือร๎อยละ 67 ของมูลฝอยประเภทพลาสติก และพบน๎อยที่สุดเป็นพลาสติกประเภทพีเอส มี
คําเฉลี่ยน๎อยสุด 0.03 กิโลกรัม หรือร๎อยละ 1 ของประเภทพลาสติกที่พบทั้งหมด
คาสาคัญ : มูลฝอยชายหาด, องค๑ประกอบมูลฝอยทางกายภาพ, หาดชลาทัศน๑
Abstract
This research aims to study the quantity and physical characteristics of solid
wastes on Chalatat beach, Songkhla province. Ten study sites are located between
wastewater pumping station of Ban Kaosang to the customs mark. The 14 sampling were
performed from June to September 2017. The length between site was 500 meters. The
average weight of solid wastes was 305.3 kilogram per sampling. Average bulk density
was 0.07 kilogram/cubic meter. The largest proportion of solid waste was plastic waste
(5.34 kilogram, 37%), whereas the lowest was proportion was aluminum (5.34 kilogram,
4%). Polyethylene (PET) was the highest percentage (3.58 kilogram, 67%) of plastic type
and polystyrene (PS) was the lowest (0.03 kilogram, 1%).
Keywords : Beach litter, Physical composition of solid wastes, Chalatat beach
*Corresponding author. E-mail : khwankamon.kh@skru.ac.th
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การศึกษาเบื้องต๎นของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
บริเวณชายหาดแหลมสนอํอน และเกาะขาม จังหวัดสงขลา
Preliminary of microplastics in sediments at Laem Son On and
Koh Kham beach, Songkhla Province
สุเทพ เจือละออง*, ธนัญญา ไทยกลาง, อุมาเกื้อกูล, วิชาญ ชูสุวรรณ๑, รัชนี พุทธปรีชา และ คนึงนิจ แก๎วทอง
Suthep Jualaong*, Tanunya Thaiklang, Uma Kuakul, Wichan Choosuwan,
Ratchanee Puttapreecha and Kanungnid Kaewtong
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

บทคัดยํอ
การศึกษาเบื้องต๎นของไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณชายหาดแหลมสนอํอน และเกาะขาม
จังหวัดสงขลา ได๎ดาเนินการเก็บตัวอยําง 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใช๎กระบอกเก็บตะกอน
ดิน (core) ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 3 นิ้ว เก็บตะกอนดินลึก 10 ซม. ในเขตบริเวณน้าขึ้นสูงสุดและน้า
ลงต่าสุด จานวน 2 สถานี นาตะกอนดินมาผํานการอบแห๎งที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 24
ชั่วโมง กํอนจาแนกรูปแบบและนับจานวน พบวํา บริเวณชายหาดเกาะขามมีปริมาณไมโครพลาสติกใน
น้าหนักดินแห๎งเฉลีย่ 27.84 ± 10.54 ชิ้น/กก. ในขณะที่บริเวณชายหาดแหลมสนอํอนพบปริมาณไมโครพ
ลาสติกในน้าหนักดินแห๎งเฉลี่ย 15.45 ± 1.54 ชิ้น/กก. ปริมาณไมโครพลาสติกที่พบบริเวณชายหาดเกาะ
ขาม และแหลมสนอํอน มีคําสูงในเขตบริเวณน้าขึ้นสูงสุดสูงกวําแนวน้าลงต่าสุด โดยมีคําเฉลี่ย 28.72 ±
16.49 ชิ้น/กก. และ 17.49 ± 2.70 ชิ้น/กก. ตามลาดับ ขนาดของไมโครพลาสติกที่พบมากอยูํในชํวง
600 ไมครอน – 5 มม. รูปรํางสํวนใหญํเป็นแบบเส๎นใย ผิวเรียบ สีขาวใส
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, ตะกอนดิน, แหลมสนอํอน, เกาะขาม
Abstract
Preliminary study of Microplastics in sediments at Laem Son On and Koh Kham
beach, Songkhla Province were investigated in March 2017. The sediments were collected
from 2 stations by 3 inches diameter corer for 10 cm. depth at high and low tide line.
Sediment were dry at 90°C for 24 hrs. then classified by their shape and counted. Average
density of microplastics at Koh Kham and Laem Son On beach were at 27.84 ± 10.54
pcs/kg and 15.45 ± 1.54 pcs/kg, respectively. Density of micriplastic at Koh Kham and Laem
Son at high tide line higher than low tide line with the average at 28.72 ± 16.49 pcs/kg
and 17.49 ± 2.70 pcs/kg respectively. Most commonly microplastics, defined as fiber
shape, smooth skin and white transparent with a size range from 600 µm to 5 mm.
Keywords : Microplastics, Sediments, Laem Son On, Koh Kham
*Corresponding author. E-mail : Sutep.emcor@hotmail.com
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การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณออกซิเจนละลายน้าบริเวณแมํน้าบางปะกงในรอบปี

Annual variation of temperature, salinity and dissolved oxygen
in the Bangpakong River
อนุกูล บูรณประทีปรัตน๑, นภาพร นิ่มสุวรรณ, ศุภชัย ยืนยง และ ศิราพร ทองอุดม*
Anukul Buranapratheprat, Napaporn Nimsuwan, Supachai Yuenyong and Siraporn Tong-u-dom*
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
ได๎ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณออกซิเจนละลายน้าในแมํน้า
บางปะกงตั้งแตํบริเวณปากแมํน้าไปจนถึงชํวงต๎นของแมํน้าทั้งหมด 6 สถานี ได๎แกํ สะพานเทพหัสดิน
เทศบาลบางปะกง วัดสนามจันทร๑ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา วัดปากน้าโจ๎โล๎ และวัดบางกระเจ็ด ด๎วยเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน้าแบบหลายพารามิเตอร๑ตามความลึก (Conductivity Temperature Depth; CTD)
ตั้งแตํเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 พบวําอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแตํไมํมี
ความแตกตํางระหวํางสถานี โดยพบวําอุณหภูมิในรอบปีมีคําอยูํในชํวง 25–33◦C สูงสุดในชํวงฤดูร๎อน
(เมษายน – พฤษภาคม) และต่าสุดในชํวงฤดูหนาว (มกราคม – กุมภาพันธ๑) ความเค็มมีความแตกตํางตาม
ฤดูก าลและแตกตํางระหวํางสถานี พบวํ าความเค็ม ในรอบปี มีคํ าอยูํ ในชํ วง 0 – 28 psu โดยพบวํา มี
คําสูงสุดในชํวงฤดูแล๎ง (ธันวาคม – พฤษภาคม) ซึ่งเป็นชํวงที่น้าทะเลรุกเข๎าไปในแมํน้าจนถึงสถานีวัด
ปากน้าโจ๎โล๎ (6 psu) และมีคําต่าในชํวงฤดูฝน (มิถุนายน – ตุลาคม) ที่ความเค็มตลอดทั้งลาน้ามีคําต่ากวํา
1 psu สาหรับคําปริมาณออกซิเจนละลายน้าในรอบปีพบวํามีคําอยูํในชํวง 2 – 8 mg/L และพบวํา
คําเฉลี่ยตามความลึกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงพื้นที่และเชิงเวลาซึ่งสอดคล๎องกับการเปลีย่ นแปลงความเค็ม
สํวนการแพรํกระจายตามความลึกพบวําความเค็มเปลี่ยนแปลงตามความลึกอยํางชัดเจนบริเวณใกล๎กับ
ปากแมํน้าในเดือนกุมภาพันธ๑ และปริมาณออกซิเจนละลายน้าเปลี่ยนแปลงตามความลึกในชํวงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนในบางสถานี
คาสาคัญ : แมํน้าบางปะกง, การเปลี่ยนแปลงในรอบปี, ความเค็ม, อุณหภูม,ิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้า
Abstract
The variations of temperature, salinity and dissolved oxygen (DO) in the
Bangpakong River were investigated at six stations including Thephassadin Bridge,
Bangpakong Municipality, Sanamchan Temple, Muang Chachoengsao Municipality,
Paknam Jolo Temple and Bang Krajet Temple from the river month to headwater of the
river, respectively. Those parameters were measured by using a ConductivityTemperature-Depth sensor (CTD) each month from April 2017 to March 2018. The results
revealed that temperature clearly changes seasonally but indifferent between stations.
Annual temperature ranged between 25 - 33◦C, high in summer (April - May) and low in
winter (January - February). Salinity was different in both times and stations, which its
annual range was between 0 – 28 psu. Salinity was high in dry season (December - May)
when seawater intruded to the upper river (6 psu), while in wet season (June - October),
salinity was below 1 psu in the entire river. DO, varying between 2 – 8 mg/l, and the
vertically-averaged DO showed both spatial and temporal variations related to salinity
variations. Significant changes in salinity between depths were observed at the river
mouths in February, and changes in DO between depths were found from June to
November at some stations.
Keywords : Bangpakong River, Annual variation, Salinity, Temperature, Dissolved Oxygen
*Corresponding author. E-mail : aommy_se7en@hotmail.com
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พฤติกรรมของสารอนินทรีย์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสละลายน้าในแมํน้าประแสร์ จังหวัดระยอง
Behavior of dissolved inorganic nitrogen and phosphorus
in the Prasae River, Rayong Province
นันทิมา เดชวิชิต และ ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา*
Nantima Dejvichit and Patrawut Thaipichitburapa*
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
การศึกษาพฤติกรรมของสารอนินทรีย๑ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสละลายน้าในแมํน้าประแสร๑
ในชํวงเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 ทุกๆ 2 เดือน เพื่อประเมินพฤติกรรรมและรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงแรํธาตุอาหารในแมํน้าเมื่อไหลผํานพื้นที่การใช๎ประโยชน๑ตําง ๆ กัน โดยมีการเก็บตัวอยําง
ทั้งหมด 13 สถานี ตั้งแตํต๎นน้าจนถึงบริเวณปากแมํน้าประแสร๑ รวมระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร จาก
การศึกษาปริมาณสารอนินทรียไ๑ นโตรเจน ซึ่งประกอบด๎วย ไนไตรท๑ ไนเตรท และแอมโมเนีย พบวํามีคําอยูํ
ในชํวง 0.10-16.30, 0.00-39.60, 0.98-26.30 µM ตามลาดับและปริมาณอนินทรีย๑ฟอสฟอรัสมีคํา 0.7934.74 µM โดยสารอนินทรีย๑ไนโตรเจนและสารอนินทรีย๑ฟอสฟอรั สมีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงตาม
ชํวงเวลา ซึ่งได๎รับอิทธิพลมาจากปริมาณน้าฝนและปริมาณน้าทํา รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการ
ใช๎ประโยชน๑โดยรอบบริเวณแมํน้าประแสร๑
คาสาคัญ : สารอนินทรียล๑ ะลายน้า แมํน้าประแสร๑
Abstract
This study presents the behavior of dissolved inorganic nitrogen and phosphorus
in the Prasae River during March 2017 to January 2018 (2 month-interval). The present
study aims to assess the behavior patterns of nutrient concentrations through different
utilization areas. Samples were collected from thirteen stations located along upstream
and downstream of the Prasae estuary, with the total distance of 35 kilometers. The
concentrations of inorganic nitrogen including nitrite, nitrate, and ammonia were in
ranged 0.10-16.30, 0.00-39.60 and 0.98-26.30 µM, respectively, and inorganic phosphorus
was in ranged 0.79-34.74 µM. Results show that the concentrations of inorganic nitrogen
and phosphorus changed over time associated with rainfall, runoff and urban activities
around the Prasae River.
Keywords : Dissolved Inorganic, Prasae River
*Corresponding author. E-mail : patrawut@buu.ac.th
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การระเหยของน้าเค็มในบํอดิน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2560
Evaporation of salt water in the earthen pond at Prachuap Khirikhan Province
during June - August 2017
มณฑล อนงค๑พรยศกุล1,*, ปณิธาน แก๎วจันทวี1 และ Akinori Ozaki2
Monton Anongponyoskun1,*, Panitan Kaewjantawee1 and Akinori Ozaki2
1

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Agriculture, Kyushu University

2

บทคัดยํอ
การระเหยคือการที่ของเหลวบริเวณผิวสัมผัสอากาศเกิดการเปลี่ยนสถานะเป็นแก๏ส การระเหย
เกิดจากปัจจัยทางกายภาพได๎แกํ พื้นที่ ฤดูกาล สภาพอากาศ ความเร็วลม ความดันไอน้า และความดัน
บรรยากาศ การศึกษานี้พิจารณาการระเหยของน้าในบํอดินจากองค๑ประกอบ : ปริมาตรน้าที่มีอยูํในบํอดิน
, ปริมาณน้าที่ไหลเข๎าบํอ, บริมาณน้าที่ไหลออกจากบํอ, การรั่วซึมลงไปในดินชั้นลํางและปริมาณน้าฝน
การทดลองดาเนินการตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยติดตั้งชุดวัดระดับน้า HOBO
(Water level logger) บริเวณพื้นบํอดินทั้ง 3 บํอ ขนาดบํอ 23x23x1.5 m3 ที่เตรียมน้าความเค็มน้า 0,
15 และ 30 psu ระดับน้าสูง 1.4 m ตามลาดับ บริเวณขอบบํอที่ระดับความสูง 1.5 m จากพื้นดิน
ตรวจวัดปริมาณน้าฝน ความเร็วลม ความเข๎มแสง อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพันธ๑ด๎วย HOBO
station logger และเปรียบเทียบการระเหยของน้าเค็มในบํอดินโดยใช๎เทคนิค Water budget พบวํา
ในชํวงเวลาทดลองมีปริมาณฝนน๎อย อัตราเร็วลมสูงสุดประมาณ 10 Knot ความเข๎มแสงสูงสุดในเวลา
กลางวันประมาณ 1,200 W.m-2 อุณหภูมิอากาศอยูํในชํวง 24-37 °C และความชื้นสัมพันธ๑อยูํในชํวง 5085% การระเหยของน้าความเค็ม 0, 15 และ 30 psu ในบํอดินมีคําเป็น 2.6, 1.2 และ 1.1 mm/d
ตามลาดับ
คาสาคัญ : การระเหย, น้าเค็ม, บํอดิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑, งบน้า
Abstract
Evaporation is the vaporization occurs on the surface of a liquid as it changes
into the gaseous phase. It depends on location, season, weather, wind speed, vapor
pressure and air pressure. The volume of water in the pond, inflow, outflow, subsurface
seepage and precipitation were considered as the importance factors of evaporation in
the earthen pond. The investigation was performed during 1st June to 31st August 2016.
Three earthen ponds of the size 23x23x1.5 m3 were filled water salinity 0, 15 and 30 psu,
respectively, to the level of 1.4 m. The HOBO (Water level logger) was installed at the
bed of the every earthen pond. At the top of the earthen dyke, 1.5 m above land, the
rain fall, light intensity, air temperature and humidity were measured by HOBO station
logger. The evaporation of water in each pond was estimated by using Water Budget
technic. The results reveal that there was a little rainfall during investigation period, the
maximum wind speed approximately 10 Knot, the maximum light intensity at noon time
approximately 1,200 W.m-2, air temperature 24-37 °C and humidity 50-85%. The
evaporation of salt water 0, 15 and 30 psu in the earthen ponds were 2.6, 1.2 and 1.1
mm/d, respectively.
Keywords : Evaporation, Salt water, Earthen pond, Prachuap Khirikhan Province,
Water Budget
*Corresponding author. E-mail : ffismta@ku.ac.th
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การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณและรูปแบบของธาตุอาหารฟอสฟอรัสในตะกอนดิน บริเวณอําวไทย
Studies on the quantity and form of phosphorus in sediment of the Gulf of Thailand
วรณัน สายบุตร*, เพ็ญใจ สมพงษ๑ชัยกุล และ สุจารี บุรีกุล
Woranan Saiyboot*, Penjai Sompongchaiyakul and Sujaree Bureekul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณและรูปแบบของธาตุอาหารฟอสฟอรัสในตะกอนดินในบริเวณอําวไทย
2 บริเวณ คือ อําวไทยตอนบน และอําวไทยตอนลําง มีทั้งหมด 79 ตัวอยําง จาก 79 สถานีทั่วบริเวณอําว
ไทย โดยนาตัวอยํางตะกอนดินที่ผํานการทาให๎แห๎งแบบแชํแข็งมาบด และสกัด เพื่อหาความเข๎มข๎นของ
ฟอสฟอรัสที่มีในตะกอนดิน ในรูปของฟอสฟอรัสทั้งหมด และฟอสฟอรัสในรูปของอนินทรีย๑ฟอสฟอรัส
เพื่อดูแนวโน๎มของความเข๎มข๎นและรูปแบบของธาตุอาหารฟอสฟอรัสในบริเวณอําวไทย จากการตรวจวัด
นั้น ความเข๎มข๎นของฟอสฟอรัสในรูปของฟอสฟอรัสทั้งหมดอยูํในชํวง 100 - 1200 mg/g น้าหนักแห๎ง
และฟอสฟอรัสในรูปของอนินทรีย๑ฟอสฟอรัส อยูในชํวง 60 – 1000 mg/g น้าหนักแห๎ง
คาสาคัญ : ฟอสฟอรัส, ตะกอนดิน, อําวไทย
Abstract
The quantity and form of phosphorus in sediment of the Gulf of Thailand were
carried out in the inner and lower Gulf of Thailand. There were 79 samples from 79
stations. The samples were freeze dried, ground and extracted to determine the
concentration of phosphorus contained in the sediment. Phosphorus was measured in
the forms of total phosphorus and inorganic phosphorus in order to see trends in
concentration and patterns of phosphorus in the Gulf of Thailand. Results showed that
the concentration of total phosphorus ranged from 100 to 1200 mg/g dry weight and
inorganic phosphorus ranged from 60 to 1000 mg/g dry weight.
Keywords : Phosphorus, Sediment, Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : ws.sb.park@gmail.com
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การสะสมของโลหะปริมาณน๎อยในเนื้อเยื่อสัตว์ทะเลจากอําวไทย
Accumulation of trace metal levels in marine tissues from the Gulf of Thailand
ธัญญาภรณ๑ บารุงศรี*, สุจารี บุรีกลุ และ เพ็ญใจ สมพงษ๑ชัยกุล
Thanyaphon Bumrungsri*, Sujaree Bureekul and Penjai Sompongchaiyakul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค๑เ พื่อ ตรวจวัด ความเข๎มข๎ น ของโลหะปริ มาณน๎อย 7 ชนิด คื อ
แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก และแมงกานีส ในเนื้อเยื่อสัตว๑ทะเลที่จับจากอําวไทย
ตอนกลาง โดยวิธีเบ็ดราว และการวางลอบ ระหวํางวันที่ 14 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556
ด๎วยเรือสารวจทะเล (M.V. SEAFDEC) สุํมเก็บตัวอยําง ปลา 19 ชนิด ปู 2 ชนิด และกั้ง 1 ชนิด จานวน
ทั้งหมด 176 ตัวอยําง โดยตัวอยํางทั้งหมดนามาเผาในเตาเผาอุณหภูมิ 550oC จากนั้นยํอยด๎วยกรดไนตริก
ดัดแปลงมาจากวิธีมาตรฐานของ AOAC international (2012) และวัดความเข๎มข๎นด๎วย Inductively
Couple Plasma-Optical Emission Spectrometry ผลการศึกษา พบวํา การสะสมโลหะปริมาณน๎อย
ในสัตว๑ทะเลมีความแตํงตํางกัน ขึ้นอยูํกับชนิดของสัตว๑ทะเล โดยแคดเมียม ทองแดง และสังกะสี พบสูงใน
ปู (0.271-0.540, 1.076-2.00 และ 3.055-3.535 mg/kg wet wt.ตามลาดับ) นิกเกิล ตะกั่ว เหล็ก และ
แมงกานีส ในเนื้อเยื่อปู และปลาไมํตํางกัน คือ อยูํระหวําง 0.002-0.015, 0.001-0.016, 0.210-1.248
และ 0.021-0.075 mg/kg wet wt. ตามลาดับ
คาสาคัญ : โลหะหนัก, เนื้อเยื่อสัตว๑ทะเล, อําวไทย
Abstract
This study aimed to measure the selected trace metals level which are
cadmium, copper, nickel, lead, zinc, iron and manganese in tissue of marine organisms
caught by long line and traps in the Gulf of Thailand by research vessel M.V. SEAFDEC
during March 14th to April 12th, 2013. The total of, 176 samples in total consist of 19
species of fish (130 samples), 2 species of crab (45 samples) and 1 species of mantis
shrimp (1 sample), were digested using the modified standard method of AOAC
international (2012) and analyzed by the Inductively Couple Plasma-Optical Emission
Spectrometry. Crab tissues showed the highest concentration of cadmium, copper and
zinc between 0.271-0.540, 1.076-2.00 and 3.055-3.535 mg/kg wet weight, respectively.
However, concentrations of nickel, lead, iron and manganese in fish and crab tissues are
not much different and varied in the range of 0.002-0.015, 0.001-0.016, 0.210-1.248 and
0.021-0.075 mg/kg wet weight, respectively.
Keywords : Heavy metal, Marine organism, The Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : sudoremon@outlook.co.th
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กระแสน้าที่ผิวสุทธิในอําวไทยตั้งแตํจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถงึ จันทบุรี
Surface residual flow in the Gulf of Thailand from Prajuabkirikhan
to Chantaburi
พชรมน ศรีพูนพันธ๑*, และ สุรยิ ัณห๑ สาระมูล
Pacharamon Sripoonpan* and Suriyan Saramul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
ศึกษากระแสน้าที่ผิวสุทธิบริเวณอําวไทยตั้งแตํจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ถึงจังหวัดจันทบุรีด๎วย
แบบจาลองอุทกพลศาสตร๑แบบ 3 มิติ Delft3D-FLOW ใช๎กริดแบบ Curvilinear กาหนดคําองค๑ประกอบ
น้าขึ้นน้าลงโดยใช๎ M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1 และ Q1 ที่สถานีเกาะหลักและแหลมสิงห๑เป็นแรงขับที่
ขอบเขตเปิดและมีลมเป็นแรงขับที่ผิว ผลจากการปรับเทียบแบบจาลอง โดยใช๎ระดับน้าที่สถานีวัดระดับ
น้าจานวน 9 สถานี ให๎คําพิสัย (เฉลี่ย) ของร๎อยละของรากที่สองความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (RMSE)
อยูํในชํวง 10.25-29.74 (19.49) เซนติเมตร และมีคํา R2 เฉลี่ยเทํากับ 0.94 กระแสน้าหลักในอําวไทย
ตอนบนมีทิศไหลเข๎าออกในแนวเหนือ-ใต๎ โดยมีพิสัย (เฉลี่ย) ของร๎อยละ RMSE ของความเร็ว v อยูํในชํวง
3.72-9.71 (5.03) เซนติเมตรตํอวินาที สํวนพื้นอําวไทยฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองมีพิสัย (เฉลี่ย)
ของร๎อยละ RMSE ของความเร็ว u และ v อยูํในชํวง 6.53-13.26 (9.81) และ 1.52–9.14 (2.90)
เซนติ เ มตรตํ อ วิ น าที เมื่ อ พิ จ ารณากระแสน้ าที่ ผิ ว สุ ท ธิ ใ นสองชํ ว งลมมรสุ ม พบวํ า ในชํ ว งมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือกระแสน้ามีทิศไหลทวนเข็มในบริเวณอําวไทยตอนใน สํวนตอนลํางของแบบจาลอง
พบการไหลแบบทวนเข็มบริเวณตั้งแตํสัตหีบจนถึงจันทบุรี และการไหลแบบตามเข็มบริเวณชายฝั่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ สํวนในชํวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ พบการไหลแบบตามเข็มนาฬิกาทั้งบริเวณตอนลํางและ
ตอนในของอําวไทย
คาสาคัญ : แบบจาลองทางอุทกพลศาสตร๑ 3 มิติ
Abstract
Surface residual flow in the Gulf of Thailand from Prajuabkirikhan to Chantaburi
were investigated using hydrodynamic model, Delft3D-FLOW, on a curvilinear grid
system. At open boundary, 8 tidal constituents (M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1 and Q1)
derived from observed water level at Ko Lak and Laem Singh stations were defined.
Comparisons between computed and observed water levels at 9 stations showed that
the percent range of RMSE (mean) and averaged R2 were from 10.25 to 29.74 (19.49) cm
and 0.94, respectively. Surface residual current in inner gulf showed strong north-south
flow. Hence, the percent range of RMSE (mean) of v velocity were from 3.72-9.71 (5.03)
cm/s. In addition, in the east gulf, the percent range of RMSE (mean) of u and v
velocities were from 6.53 to 13.26 (9.81) and 1.52 to 9.14 (2.90) cm/s, respectively. Two
seasonal surface current patterns were determined. The results showed that during
northeast monsoon, counter-clockwise circulations were found in the inner Gulf and
eastern Gulf (from Sattahip to Chantaburi), while the clockwise circulation was presented
in the lower part of the model domain. During southwest monsoon, only clockwise
circulations were found in both inner Gulf and lower part of the model domain.
Keywords : 3D hydrodynamics model
*Corresponding author. E-mail : pacharamon_sri@outlook.co.th
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องค์ประกอบทางเคมีของละอองลอยบริเวณภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และศูนย์วิจัยสัตว์ทะเล อํางศิลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chemical composition of aerosols at the Department of Marine Science
and Ang Sila Marine Research Center, Chulalongkorn University
ชยาภรณ๑ ปิยะวัฒนกุล*, เพ็ญใจ สมพงษ๑ชัยกุล และ สุจารี บุรีกลุ
Chayaporn Piyawattanakun*, Penjai Sompongchaiyakul and Sujaree Bureekul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
องค๑ประกอบทางเคมีในละอองลอย (Aerosol) มีความแตกตํางกันตามแหลํงที่มา (Source)
และพื้นที่ที่เก็บตัวอยําง (Site) การศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บตัวอยํางละอองลอยในอากาศด๎วยเครื่อง High
Volume Sampler - Gilian Aircon-2 (คาบเวลา 12 ชั่วโมงตํอเนื่อง จานวน 1 สัปดาห๑) ที่บริเวณ
ภาควิชาวิทยาศาสตร๑ทางทะเล จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย (วันที่ 11-17 ธันวาคม 2560) และศูนย๑วิจัยสัตว๑
ทะเล อํางศิลา (วันที่ 20-26 ธันวาคม 2560) ตัวอยํางละลองลอยบนกระดาษกรองเทฟลอนนามายํอย
สกัดด๎วยน้าปราศจากไอออนด๎วยเครื่องอัลตร๎าโซนิกเป็นเวลา 30 นาที กรอง สารละลายที่ได๎นาตรวจวัด
ความเข๎มข๎นของไนโตรเจนในรูปไนไตรท๑ และไนเตรต ด๎วยวิธีทาง Ion chromatography (DIONEX ICS-2500) สาหรับโลหะบางชนิด ตัวอยํางจะยํอยสกัดด๎วยกรดไนตริกและตรวจวัดด๎วยเทคนิคทาง ICPOES ด๎วยเครื่อง Perkin Elmer (OPTIMA 7300 DV) ผลที่ได๎นามาตรวจวัดหาความเข๎มข๎นและ
เปรียบเทียบองค๑ประกอบทางเคมีของละอองลอยจากสองพื้นที่ คําอนินทรีย๑ไนโตรเจนในละอองลอยมีคํา
อยูํในชํวง 0.02 - 0.25 µmole/m3 และความเข๎มข๎นสูงสุดของโลหะแคดเมียม โครเมียม ทองแดง เหล็ก
ตะกั่ว แมงกานีส นิกเกิล และสังกะสี ที่ตรวจวัดได๎ คือ 1.0, 310.7, 93.3, 1.3, 103.7, 15.6, 254.8 และ
8.7 ng/m3 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ละอองลอย, ไนเตรต, โลหะ
Abstract
Chemical composition of collected aerosol are different among origin source
and sampling sites. In this study aerosols were sampling with high volume sampler- Gilian
Aircon-2 (for 12 hour, 7 consecutive day) at Department of Marine Science,
Chulalongkorn University (during 11 - 17 December 2017) and Ang-Sila Marine Research
Center (during 20 - 26 December 2017). Samples were sonication assisted extraction with
deionized water and analyzed for concentration of inorganic nitrogen as nitrate with Ion
chromatography (DIONEX - ICS-2500). For some metals, samples were digested with nitric
acid and analyzed by Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer - ICPOES – Perkin Elmer OPTIMA 7300 DV. Results were discussed and compared for chemical
composition and potential sources. Value of inorganic nitrogen in aerosol ranged from
0.02 - 0.25 µmole/m3 and the highest concentration of trace metals; Cadmium,
Chromium, Copper, Iron, Lead Manganese, Nickel and Zinc were 1.0, 310.7, 93.3, 1.3,
103.7, 15.6, 254.8 and 8.7 ng/m3 respectively
Keywords : Aerosols, Nitrate, Metals
*Corresponding author. E-mail : chayaporn.piy@gmail.com
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อินทรีย์คาร์บอนละลายน้าและไนโตรเจนละลายน้ารวม
จากแมํน้าทําจีนและเจ๎าพระยาที่ลงสูํอําวไทยตอนใน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎
Dissolved organic carbon and dissolved nitrogen input
from Chaophraya and Thachin River to the Inner Gulf of Thailand
in southwest monsoon season
ศุภรัตน๑ ศรีสอาด1,*, เพ็ญใจ สมพงษ๑ชัยกุล1,2, และ สุจารี บุรีกลุ 1,2
Suparat Srisaard1,*, Penjai Sompongchaiyakul1 and Sujaree Bureekul1
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

บทคัดยํอ
การศึกษานี้มีจุดประสงค๑ เพื่อประเมินปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนละลายน้า (DOC) และไนโตรเจน
ละลายน้ารวม (DN) จากแมํน้าทําจีนและเจ๎าพระยาสํงออกสูํทะเลในชํวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ โดยเก็บ
ตัวอยํางน้าจากปากแมํน้าทําจีน 4 สถานี และเจ๎าพระยา 5 สถานี รวม 62 ตัวอยําง ในเดือนสิงหาคม
2557 วัดคํา DOC และ DN ด๎วยเครื่อง TOC/TN analyzer พบวํา DOC จากแมํน้าทําจีนและเจ๎าพระยา
อยูํในชํวง 3.06 – 5.94 mg/L (เฉลี่ย 4.88 ± 0.88 mg/L) และ 1.97 – 6.91 mg/L (เฉลี่ย 4.44 ± 1.34
mg/L) ตามลาดับ สํวนคํา DN จากแมํน้าทําจีนและเจ๎าพระยาอยูํในชํวง 1.26 – 2.25 mg/L (เฉลี่ย 1.62
± 0.32 mg/L) และ 1.46 – 2.25 mg/L (เฉลี่ย 1.85 ± 0.21 mg/L) ตามลาดับ คํา DOC และ DN จาก
แมํน้าทําจีนและเจ๎าพระยามีคําใกล๎เคียงกัน โดยคํา DOC จากแมํน้าทําจีนมีคําสูงกวําเจ๎าพระยาเล็กน๎อย
ขณะที่คํา DN จากแมํน้าเจ๎าพระยามีคําสูงกวําทําจีนเล็กน๎อย
คาสาคัญ : อินทรีย๑คาร๑บอนละลาย, ไนโตรเจนละลาย, เอสทูรี
Abstract
This study aimed to assess dissolved organic carbon (DOC) and dissolved
nitrogen (DN) imported from Thachin and Chaophraya Rivers to the sea during southwest
monsoon was performed by sampling river water samples from 4 stations of Thachin and
and 5 stations of Chaophraya estuaries, total 62 samples, in August 2014. The DOC and
DN in water samples were determined using TOC/TN analyzer. The DOC in Thachin and
Chaophraya estuaries ranged from 3.06 – 5.94 mg/L (average 4.88 ± 0.88 mg/L) and 1.97
– 6.91 mg/L (average 4.44 ± 1.34 mg/L), respectively, while the DN were 1.26 – 2.25 mg/L
(average 1.62 ± 0.32 mg/L) and 1.46 – 2.25 mg/L (average 1.85 ± 0.21 mg/L),
respectively. Although the levels DOC and DN were similar, slightly higher DOC was
found in Thachin estuary and slightly higher DN was found in Chaophraya estuary.
Keywords : Dissolved organic carbon, Dissolved nitrogen, Estuary
*Corresponding author. E-mail : bfg_gotsomefriend@hotmail.com
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การพัฒนาเครื่องไมโครคอนโทรลแอลอีดีโฟโตมิเตอร์สาหรับพีเอชของน้าทะเล
Development of micro-controlled-LED photometer for seawater pH measurement
พุฒิพรรณ ภัทรสุปรีดิ์*, สุจารี บุรกี ุล และ เพ็ญใจ สมพงษ๑ชัยกุล
Putthipan Phattharasupree*, Sujaree Bureekul and Penjai Sompongchaiyakul
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
เครื่องไมโครคอนโทรลแอลอีดีโฟโตมิเตอร๑พัฒนาขึ้นเพื่อใช๎วัดคํา pH ของน้าทะเลด๎วยหลักการ
spectrophotometry ให๎ มี ข นาดเล็ ก และน้ าหนั ก เบาเพื่ อ ความสะดวกในภาคสนาม เนื่ อ งจากคํ า
spectrophotometric-pH ในน้าทะเลสามารถวัดคําได๎ถึงระดับ + 0.0004 pH Scale (Clayton and
Byrne, 1993; Liu et al., 2011) ทาให๎สามารถนามาใช๎ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ pH ในน้า
ทะเลได๎ ในการพัฒนาเครื่อง micro-controlled - LED photometer ประกอบด๎วย การคัดเลือกวัสดุ
อุ ป กรณ๑ การออกแบบแผงและระบบวงจรภายใน การเขี ย นค าสั่ ง ส าหรั บ ควบคุ ม การท างานของ
microcontroller (Arduino-UNO) ให๎เชื่อมตํอกับหลอด LED (แหลํงกาเนิดแสง) และ photodiode
(เซนเซอร๑รับสั ญ ญาณ) และการแปลงคํ าสัญญาณจาก photodiode เป็นคํา การดูดกลืนแสง คําการ
ดูดกลืนแสงที่วัดผํานฟิวเตอร๑สีเหลืองและ สีน้าเงินมํวง(สาหรับความยาวคลื่น 578 และ 438 nm) กํอน
และหลังการเติม m-cresol purple (pH-indicator) นามาใช๎รํวมกับคําสัมประสิทธิ์การแตกตัวของกรด
อํอน เพือ่ ใช๎ในการคานวณหาคํา pH น้าทะเลตามวิธีมาตราฐาน (Dickson, et al., 2007)
คาสาคัญ : Spectrophotometric-pH, Micro controlled photometer
Abstract
This study aims to make a micro-controlled LED photometer to measure
seawater pH with spectrophotometry that is light in weight and is convenient for field
work. The spectrophotometric-pH can measure pH at level of + 0.0004 pH Scale (Clayton
and Byrne, 1993; Liu et al., 2011) allowing to monitor changes of pH in seawater. This
development consisted of the sketch design of materials and electronics parts for the
internal circuit, micro-controller coding (for Arduino-UNO board) to operate the LED (light
source) and receive intensity signal from photodiodes (sensor) and the digital signal
tuning to absorbance value. Yellow and purplish-blue filter were used to adjust the
absorbance signal as for wavelength 578 and 438 nm. Values of absorbance before and
after the addition of m-cresol purple (pH indicator) were calculated, together with the
acid dissociation constant to obtain pH value according to standard measurement
(Dickson, et al., 2007)
Keywords : Spectrophotometric-pH, Micro controlled photometer
*Corresponding author. E-mail : putthipanpp@gmail.com
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ไมโครพลาสติกในตะกอนพื้นทะเลบริเวณแหลํงทํองเที่ยวแนวปะการัง
ในเขตอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
Microplastics in marine sediment at the coral reef hotspots of
Mu Ko Similan National Park, Phang Nga Province
วิภาวรรณ อุํนคงทอง*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน และ มาฆมาส สุทธาชีพ
Wiphawan Aunkhongthong*, Thamasak Yeemin and Makamas Sutthacheep
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
ไมโครพลาสติ ก นั บ วํ า เป็ น ภั ย ตํ อ ระบบนิ เ วศทางทะเล โดยสามารถแพรํ ก ระจายอยูํ ใ น
สภาพแวดล๎อมตํางๆ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อตรวจสอบการสะสมของไมโครพลาสติกในตะกอน
พื้นทะเลบริเวณแหลํงทํองเที่ยวแนวปะการังในเขตอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา โดยเก็บ
ตัวอยําง 7 สถานีศึกษา ได๎แกํ หาดเล็ก (เกาะสี่) อําวคนแกํ อําวไฟแว๏ป อีสต๑ออฟอีเดน หินม๎วนเดียว อําว
นาชัย และเวสต๑ออฟอีเดน โดยยํอยสลายสารอินทรีย๑ในตัวอยํางตะกอนด๎วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร๑
ออกไซด๑ (H2O2 30%) หลังจากนั้นเติมน้าเกลือเพื่อแยกไมโครพลาสติกออก แล๎วนามากรองด๎วยกระดาษ
กรอง พบการสะสมขอไมโครพลาสติกมากที่สุดบริเวณหาดเล็ก (เกาะสี่) คือ 238,000 ชิ้น/ตร.ม. ซึ่งหาด
ทรายบริเวณนี้มีการใช๎ประโยชน๑มากด๎านทํองเที่ยวอยํางหนาแนํน และพบปริมาณไมโครพลาสติก น๎อยสุด
ที่บริเวณอีสต๑ออฟอีเดน คือ 87,668 ชิ้น/ตร.ม. ขนาดของไมโครพลาสติกพบมากที่สุดอยูํในชํวง 500-1,000
ไมโครเมตร ควรมีแนวทางการลดปริมาณไมโครพลาสติกในทะเลให๎น๎อยลงเพื่อสํงเสริมความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศทางทะเล
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, ตะกอนพื้นทะเล, หมูํเกาะสิมิลัน, จังหวัดพังงา, การทํองเที่ยว
Abstract
Microplastics have been recognized as a major threat to marine ecosystems,
which can be distributed to environment. This study aims to investigate the
accumulation of microplastics in marine sediment collected from seven tourism hotspots
at Mu Koh Similan National Park, Phang Nga Province, i.e. Hat Lek (Koh Si), Ao Khon Kae,
Ao Fai Waeb, East of Eden, Hin Muan Diao, Ao Nam Chai, and West of Eden. The samples
were digested with hydrogen peroxide (30% H2O2). Microplastics were separated by
floating in sodium chloride solution and filtered with filter papers. We found that the
highest accumulation of microplastics was found at Hat Lek (Ko Si) with the density of
238,000 pieces/m2, where tourism utilization in this area is relatively high. Conversely,
the lowest density of the microplastics was found at East of Eden (87,668 pieces/m2).
The size of microplastics were mostly found in a range of 500-1,000 µm. This study
suggests having guidelines to reduce the microplastics for supporting the sustainability of
marine ecosystems.
Keyword : Microplastics, Marine sediment, Mu Ko Similan, Phang Nga Province, Tourism
*Corresponding author. E-mail : toeytoeywiphawan@gmail.com
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ปริมาณของไมโครพลาสติกที่พบในหอยเจดีย์ (Turritella terebra)
และหอยเสียบ (Donax incarnatus) บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง
Abundance of microplastics in turret shell, Turritella terebra
and wedge shell, Donax incarnatus at Pak Meng Beach,
Trang Province, Thailand
ธีระพงษ๑ พริกชูผล*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, และ มาฆมาส สุทธาชีพ
Teerapong Prickchoopon*, Thamasak Yeemin and Makamas Sutthacheep
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
ขยะทะเลในแหลํงทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นพลาสติก เมื่อเกิดการแตกหักหรือการยํอยสลาย ขยะ
พลาสติกขนาดใหญํจะกลายเป็นขยะพลาสติ กขนาดเล็กและสะสมในสิ่งมีชีวิต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของไมโครพลาสติกที่พบในเนื้อเยื่อของหอยสองชนิดที่มีรูปแบบการกินอาหารที่
แตกตํางกัน คือ หอยเจดีย๑ (Turritella terebra) และหอยเสียบ (Donax incarnatus) โดยเก็บตัวอยําง
หอยชนิดละ 40 ตัวอยําง จากหาดปากเมง จังหวัดตรัง ในเดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2560 วิเคราะห๑ปริมาณ
ไมโครพลาสติกโดยการยํอยสลายตัวอยํางด๎วยไฮโดรเจนเปอร๑ออกไซด๑ (H2O2) 30% แล๎วแยกด๎วยโซเดียม
คลอไรด๑ (NaCl) และกรองด๎วยกระดาษกรอง จากการศึกษาพบวําปริมาณไมโครพลาสติกในหอยเสียบมี
คําเฉลี่ย 24.2 ชิ้น/ตัว ปริมาณไมโครพลาสติกในหอยเจดีย๑มีคําเฉลี่ย 12.9 ชิ้น/ตัว ขนาดของไมโครพลา
สติกที่พบมากที่สุดอยูํในชํวง 1,001-2,000 ไมโครเมตร รองลงมาพบอยูํในชํวง 500-1,000 ไมโครเมตร
ผลการศึกษาพบชนิดของไมโครพลาสติกสํวนใหญํเป็นแบบเส๎น ใย ข๎อมูลจากการศึกษานี้เป็นพื้นฐาน
สาหรับการศึกษาผลกระทบของไมโครพลาสติกตํอสิ่งมีชีวิตในทะเล
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, หอยเจดีย๑, หอยเสียบ, ขยะทะเล, จังหวัดตรัง
Abstract
Plastics are a major component of the marine debris found along tourism
beaches, which becomes microplastics after decomposition or fragmentation. The
microplastics are also accumulated in marine organisms. This study aims to compare the
abundance of microplastics in two species of mollusk that have different feeding habits:
the turret shell (Turritella terebra) and the wedge shell (Donax incarnartus). Forty
samples of each species were collected from Hat Pakmeng, Trang Province in February
2017. To quantify microplastics, the samples were digested with 30% hydrogen peroxide
(H2O2), separated with sodium chloride, and then filtered with filter paper. The average
density of microplastics in D. incanartus (24.2 items/ind.) was higher than that observed
in T. terebra (12.9 items/ind.). The sizes of microplastics observed were mostly found in
a range of 1,001-2,000, followed by 501-1,000 µm. In this study, fibrous microplastics
were mostly found in both species. This study provides a baseline information for future
research in regard to the impacts of microplastics on marine organisms.
Keywords : Microplastics, Turritella terebra, Donax incanartus, Marine debris, Trang
Province
*Corresponding author. E-mail : teerapong_zoology@hotmail.com
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การแพรํกระจายของไมโครพลาสติกในมวลน้าบริเวณแนวปะการัง
ในเขตอุทยานแหํงชาติหมูํเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
Distribution of microplastics in seawater collected from coral reefs
at Mu Ko Similan National Park, Phangnga Province
ศิริลักษณ๑ รองประโคน*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน และ มาฆมาส สุทธาชีพ
Siriluck Rongprakhon*, Thamasak Yeemin and Makamas Sutthacheep
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
ไมโครพลาสติก เป็น ขยะชนิด หนึ่งที่พ บการแพรํก ระจายในสิ่งแวดล๎อ มเพิ่ม มากขึ้น และถูก
ปลํอยออกสูํระบบนิเวศชายฝั่งทะเล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อสารวจการแพรํกระจายของไมโครพ
ลาสติกในมวลน้าบริเวณแนวปะการังหมูํเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ปีพ.ศ. 2560 จานวน 3 สถานี คือ หิน
ม๎วนเดียว อําวไฟแว๏ป และอําวนาชัย เก็บตัวอยํางโดยใช๎ถุงลากแพลงก๑ตอนขนาด 120 ไมโครเมตร ความ
หนาแนํนของไมโครพลาสติกอยูํในชํวง 0.63 – 3.41ชิ้น/ลูกบาศก๑เมตรโดยพบปริมาณไมโครพลาสติกมาก
ที่สุดที่อําวนาชัย (3.41ชิ้น/ลูกบาศก๑เมตร) น๎อยสุดที่หินม๎วนเดียว (0.63ชิ้น/ลูกบาศก๑เมตร) ขนาดของไม
โครพลาสติกอยูํในชํวง 500 – 1,000 ไมโครเมตร จากการสารวจพบวําบริเวณอําวนาชัยมีการใช๎ประโยชน๑
จากการทํองเที่ยว แตํบริเวณหินม๎วนเดียว และอําวไฟแว๏ปไมํมีการใช๎ประโยชน๑ด๎านการทํองเที่ยว ปริมาณ
ไมโครพลาสติกที่พบมากในบริเวณอําวนาชัยอาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทํองเที่ยวการศึกษานี้แสดงให๎
เห็นถึงความจาเป็นในการจัดการขยะที่เกิดจากการการทํองเที่ยวเพื่อลดผลกระทบจากไมโครพลาสติก
ตํอไป
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, การแพรํกระจาย, อันดามัน, แนวปะการัง, ขยะทะเล

Abstract
Microplastics are a kind of wastes which are increasingly distributed in
environment, then discharged to marine and coastal ecosystems. The present study aims
to investigating the distribution of microplastics in seawater collected from coral reefs at
Mu KoSimilan, Phangnga Province. Samplings were conducted at three study sites, i.e.
HinMuandiaw, AoFaiwab and AoNumchai, using a plankton net with its mesh size of
120µm. The densities of microplastics were in a rage of 0.63 - 3.41items/m3. The highest
density was found at AoNumchai (3.41 items/m3) while the lowest one was found at
HinMuandiaw (0.63 items/m3). Most of the microplastics had a size range of 500 –
1,000µm. Tourism utilization is found at AoNumchai whereas the tourism is prohibited at
HinMuandiaw and AoFaiwab. The higher density of microplastics found at AoNumchai
may link to the tourism. This study highlights the needs for waste management from
tourism to further mitigate impacts from microplastics pollution.
Keywords : Microplastics, Distribution, Andaman Sea, Coral reef, Marine debris
*Corresponding author. E-mail : Sirilux_joy128@hotmail.com
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การศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในหอยตะเภา บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง
Quantitative study on microplastics in Donax scrotum at Hat Pakmeng,
Trang Province
ปาริชาติ นิยมไทย*, ธรรมศักดิ์ ยีมนิ และ มาฆมาส สุทธาชีพ
Parichat Niyomthai*, Thamasak Yeemin and Makamas Sutthacheep
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
ไมโครพลาสติกเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่สาคัญของทั่วโลกและสํงผลกระทบในระบบนิเวศ
ทาง ทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการปนเปื้อนในหํวงโซํอาหาร และอาจสํงผลกระทบตํอผู๎บริโภค หอย
ตะเภา (Donax scrotum) เป็นหอยสองฝาที่มีการกินอาหารแบบกรอง และเป็นสัตว๑ทะเลที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจในชายฝั่งทะเลอันดามัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อวิเคราะห๑การสะสมของไมโครพลา
สติกในหอยตะเภา (D. scrotum) บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง โดยเก็บตัวอยําง 3 สถานีๆ ละ จานวน
10 ตัวอยําง พบความหนาแนํนของไมโครพลาสติกในหอยตะเภาเฉลี่ย 4.7 ± 1.20 ชิ้น/ตัว และขนาดของ
ไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดอยูํในชํวง 1,000-2,000 ไมโครเมตร ผลการศึกษานี้แสดงให๎เห็นความสาคัญของ
ปั ญหามลพิ ษที่ เกิ ดจากไมโครพลาสติ ก
และควรมี ม าตรการในการลดปริ ม าณการสะสมของ
ไมโครพลาสติก ในระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลตํอไป
คาสาคัญ : มลพิษ, ขยะทะเล, ไมโครพลาสติก, หอยตะเภา, จังหวัดตรัง
Abstract
Microplastics are an important marine pollution causing considerable impacts on
marine and coastal ecosystems as well as contamination in marine food web. The
contaminated marine organisms may pose threats to human. Wedge clam (Donax
scrotum) is a filter-feeder and also an importantly economic bivalves along the coasts of
the Andaman Sea. The purpose of this study is to analyze the accumulation of
microplastics in D. scrotum collected from three sites along Hat Pakmeng, Trang
Province. At each study site, a total 10 samples were collected. The results showed that
the average abundance of microplastics in D. scrotum was 4.7± 1.20 pieces/individual.
Most observed microplastics were 1000 – 2000 µm in size. The accumulation of
microplastics from this study suggested that we should consider having preventive
measures to reduce microplastics in coastal and marine ecosystem.
Keyword : Pollution, Marine debris, Microplastics, Donax scrotum, Trang Province
*Corresponding author. E-mail : parichad_2537@hotmail.com
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การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยผีเสื้อ (Siliqua radiata)
บริเวณชายหาดแหลมสน จังหวัดสตูล
Contamination of microplastics in sunset shell (Siliqua radiata)
at Hat Laem Son, Satun Province
ศุภกานต๑ เผําด๎วง*, ธรรมศักดิ์ ยีมนิ และ มาฆมาส สุทธาชีพ
Suphakarn Phoaduang*, Thamasak Yeemin and Makamas Sutthacheep
กลุ่มวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บทคัดยํอ
ปัจจุบันขยะทะเลเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่สาคัญ เมื่อเกิดการสลายตัวจะกลายเป็นเศษ
พลาสติกที่มีขนาดเล็กกวํา 5 มิลลิเมตร ที่เรียกวํา ไมโครพลาสติก การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกมีทั้งใน
น้า ดินตะกอน และเนื้อเยื่อของสัตว๑ทะเล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพ
ลาสติกที่พบในหอยผีเสื้อ (Siliqua radiata) บริเวณหาดทรายแหลมสน จังหวัดสตูล โดยเก็บตัวอยําง
จานวน 40 ตัวอยําง ศึกษาในชํวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ไมโครพลาสติกที่พบในหอยผีเสื้อ (S.
radiata) มีลักษณะเป็นแบบเส๎นใย เฉลี่ย 6.8±4.5 ชิ้น/ตัว โดยขนาดของหอยผีเสื้อ (S. radiata) กับ
จานวนไมโครพลาสติกที่พบมีความสัมพันธ๑กันในเชิงบวก และขนาดไมโครพลาสติกที่พบมากอยูํในชํวง
1,001 – 2,000 ไมโครเมตร ผลการศึกษานี้แสดงให๎เห็นวํามีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในหอยผีเสื้อซึ่ง
อาจจะถูกสํงผํานในหํวงโซํอาหารของสัตว๑ทะเลจึงจาเป็นที่จะต๎องกาหนดแนวทางแก๎ไขปัญหาไมโครพลา
สติกในทะเล
คาสาคัญ : ขยะทะเล, ไมโครพลาสติก, หอยผีเสื้อ, มลพิษ, หาดทราย
Abstract
Nowadays, marine debris is an important problem of marine pollution.
Decomposition of marine debris produces small size of plastics which is generally less
than 5 millimeters in size, called microplastics. Contamination can be found in sea water,
sediment and marine organisms. This study aims to quantify microplastics in the Sunset
Siliqua (Siliqua radiata) collected from Hat Laem Son sandy beach, Satun Province. A
total of forty samples were collected during January 2018. The average density of
microplastics found in S. radiata was 6.8±4.5 particles/individual. The size of S. radiata
was positively correlated with number of microplastics. The size of microplastics were
mostly found in a range of 1,001 – 2,000 µm. This study illustrates the S. radiata is
contaminated with microplastics that are potentially transported through marine food
web. Hence, mitigation measures should be established to address marine microplastics
pollution.
Keywords: Marine debris, Microplastics, Siliqua radiata, Pollution, Sandy beach
*Corresponding author. E-mail : filmsupphakarn@hotmail.com
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ลักษณะการเกิด Imposex ในหอยโมฬี (Pugilina cochlidium) และหอยสังข์หนาม
(Murex trapa) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช
Imposex phenomenon in Pugilina cochlidium and Murex trapa in
coastal areas of Nakhon Si Thammarat
กานต๑ชนิต พันเจริญ*, อารีรัตน๑ สุขเงิน, ดารงค๑ศักดิ์ น๎อยเจริญ และ ภูสิต หํอเพชร
Kanchanid Panjaroen*, Areerat Sukngoen, Damrongsak Noicharoen and Phusit Horpet
สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สานักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทคัดยํอ
การศึกษาลักษณะ Imposex ในหอยทะเลฝาเดียวกลุํมที่มีการแยกเพศชัดเจนที่พบได๎ทั่วไป
2 ชนิด คือ หอยโมฬี (Pugilina cochlidium) และหอยสังข๑หนาม (Murex trapa) จากเครื่องมือประมง
ประเภทอวน บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อาเภอทําศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวําง ชํวงปี พ.ศ.
2559-2560 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ๑ในหอยปกติและการเกิด Imposex ที่พบลักษณะ
คล๎ายอวัยวะเพศผู๎เทียม (penis-like structure) และทํอนาน้าเชื้อเทียม (vas deferens-like structure)
ในหอยเพศเมีย ซึ่งมีความสัมพันธ๑กับปริมาณ TBT ภายในเซลล๑ โดยเก็บรวบรวมตัวอยํางทั้งหมด 1,219
ตัวคิดเป็นหอยโมฬี (Pugilina cochlidium) จานวน 116 ตัว เป็นหอยเพศเมีย 49.14 % ไมํพบลักษณะ
Imposex (คิดเป็น 0 %) สํวนในหอยสังข๑หนาม (Murex trapa) จานวน 1,103 ตัว เป็นหอยเพศเมีย
60.38 % พบลักษณะ Imposex บางสํวน (คิดเป็น 0.9 %) ในหอยทั้งสองชนิด ตามลาดับ ข๎อมูลนี้อาจ
สะท๎อนถึงการลดลงของปริมาณสารมลพิษ TBT ในธรรมชาติ ซึ่งยังต๎องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
ข๎อมูลตํอไป
คาสาคัญ : อิมโพเซกส๑, Pugilina cochlidium, Murex trapa, นครศรีธรรมราช
Abstract
Incidence of imposex was examined in two common neogastropods, Pugilina
cochlidium and Murex trapa, which collected as by-catch from local fishermen’s gill nets
at Tha sala Bay during 2016-2017. Imposex or Imposex-affected female, which showed
the appearance of penis-like and vas deferens-like structures, has been accepted for a
bio-indicator of TBT pollution in marine environment. A total of 1,219 samples, 116
specimens of Pugilina cochlidium with 57 females (0% imposex) and 1,103 specimens of
Murex trapa, with 666 females (0.9 % imposex) were studied. This preliminary data may
reflect an evidence of reduction of TBT pollution in marine environment. However,
further collections to confirm TBT contamination should be re-examined.
Keyword : Imposex, Pugilina cochlidium, Murex trapa, Nakhon Sri Thammarat
*Corresponding author. E-mail : popcon4rosehall@gmail.com
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ขยะทะเลที่พบในป่าชายเลน และความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะทะเลและขยะมูล
ฝอยในชุมชนพื้นที่ชายฝั่งคลองปากนคร อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Marine debris in mangrove area and public awareness of local community in
coastal marine debris and solid waste management at Paknakhon Canal,
Muang District, Nakhon Si Thammarat
กนกวรรณ รัตนมณี1,*, ระบิล ทองนาค2 และ ภูสิต หํอเพชร1
Kanokwan Rattanamanee1,*, Rabin Thongnak2 and Phusit Horpet1
1

2

สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บทคัดยํอ
การสารวจขยะทะเลในพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งคลองปากนคร อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือน
กันยายน และพฤศจิกายน 2560 โดยการวางแปลงสารวจขนาด 2 x 40 เมตร จานวน 4 แนว ครอบคลุมเขตน้าขึ้นสูงสุดน้าลงต่าสุด ทาการเก็บขยะออกจากพืน้ ที่กํอนเริ่มการศึกษา และบันทึกข๎อมูลตามคูํมือของ International Coastal
Cleanup (ICC) เพื่อจาแนกขยะทะเลตามประเภทกิจกรรม นอกจากนี้ยังศึกษาข๎อมูลการรับรู๎ของประชาชนในการจัดการ
ปัญหาขยะในพื้นที่ริมฝั่งคลองจานวน 65 หลังคาเรือน พบวําขยะทะเลในพืน้ ที่ป่าชายเลนสํวนใหญํมาจากกิจกรรมชายฝั่ง
และการพักผํอน (ร๎อยละ 86) โดยเดือนกันยายนพบรวม 76 ชิ้น น้าหนักรวม 2,223 กรัม เป็นขยะที่มีน้าหนักมากทีส่ ุดคือ
พลาสติกบางบรรจุหบี หํอ กระสอบปุ๋ย และผ๎าเส๎นใยไฟเบอร๑ (ร๎อยละ 43.33, 20.69 และ 20.37 ตามลาดับ) ในเดือน
พฤศจิกายนพบรวม 161 ชิ้น น้าหนักรวม 18,712 กรัม เป็นขยะที่มีนาหนั
้ กมาที่สุดคือ เครื่องใช๎ไฟฟ้า ขวดแก๎ว และผ๎าเส๎น
ใยไฟเบอร๑ (ร๎อยละ 42.75, 33.13 และ 7.16) ตามลาดับ ซึ่งปริมาณขยะที่พบเพิ่มขึ้นนําจะมีผลจากอิทธิพลชํวงฤดูมรสุม
นอกจากนี้พบวําชาวชุมชนมีความรู๎ทั่วไปในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับดีมาก และเห็นด๎วยอยํางมากวําการทิ้งและการ
คัดแยกขยะอยํางถูกวิธีเป็นหน๎าที่ที่ทุกคนพึงปฏิบัติ รวมถึงตระหนักวําขยะทะเลที่พบในป่าชายเลนมีที่มาจากภาคครัวเรือน
ชายฝั่ง ซึ่งต๎องหาแนวทางจัดการรํวมกัน ข๎อมูลเหลํานี้จะได๎ถูกนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ
ปัญหาขยะทะเลตกค๎างในพื้นที่ปา่ ชายเลนอยํางมีสํวนรํวมโดยชาวชุมชนตํอไป
คาสาคัญ : ขยะทะเล, ป่าชายเลน, คลองปากนคร, นครศรีธรรมราช
Abstract
Marine debris in mangroves forest along the coastal area of Paknakhon Canal, Muang District,
Nakhon Si Thammarat province was studied in September and November 2017. Four replicate transects
of 2 x 40 m were established covering from lowest to highest tides. Observed marine debris was
classified according to the International Coastal Cleanup (ICC) manual. To be noted that the studied
area was cleared earlier by researchers and local volunteers. In addition, questionnaire was used to
survey levels of understanding and awareness on marine debris and solid waste management from 65
households who live on coastal edge of the study area. Most of this marine debris came from landbased origin of coastal and recreational activities (86%). In September, a total of 76 pieces with 2,223
grams was examined. In terms of weight, plastic packaging, fertilizer bag and cloth fiber (43.33, 20.69
and 20.37 %) were found respectively. Meanwhile, in November, a total of 161 pieces with 18,712
grams was examined. In terms of weight, broken electric appliances, glass bottles and cloth fiber (42.75,
33.13 and 7.16%) were found respectively. The larger amount of marine debris found in November
could be influenced by monsoon season. In addition, local communities have somewhat very good
knowledge on solid waste management. They strongly agreed that no littering and waste separation are
important duties for everyone to do on a daily basis. People start to aware that marine debris found in
coastal mangrove areas, in fact, came from their household activities and it is needed for solution.
These preliminary data could be used to raise community awareness on marine debris issues with local
participation in particular to the accumulated marine debris in mangrove areas.
Keywords: Marine debris, Mangroves, Pak Nakhon Canal, Nakhon Si Thammarat.
*Corresponding author. E-mail : conan.every@gmail.com
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คุณภาพน้าทะเลและสารมลพิษบริเวณชายฝัง่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ในปี 2560
Seawater qualities and pollutants along the coast of Chonburi,
Rayong, Chantaburi and Trat province in 2017
สุธิดา กาญจน๑อติเรกลาภ*, อดิเรก มีทรัพย๑ และ สดายุ รุประมาณ
Suthida Kan-atireklap*, Adirek Meesup and Sadayu Rupraman
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 309 ม.1 ต.ปากน้าประแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170

บทคัดยํอ
ศึกษาคุณภาพน้าทะเลและสารมลพิษบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด (อุณหภูมิ
ความเค็ม ความเป็นกรด-ดําง ออกซิเจนละลายน้า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท๑-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ซิลิเกต-ซิลิกอน สารแขวนลอยรวม คลอโรฟิลล๑เอ แบคทีเรียโคลิฟอร๑มรวมทั้งหมด และสาร
มลพิษประเภทปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวมในน้าทะเล) ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงกันยายน 2560
ในชํวงฤดูแล๎งและฝน รวม 53 สถานี คุณภาพน้าสํวนใหญํจัดอยูํในสถานะดี (ร๎อยละ 58) รองลงมาอยูํในสถานะดี
มาก (ร๎อยละ21) และสถานะพอใช๎ (ร๎อยละ 21) ปริมาณแบคทีเรียรวมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) เป็น
ปัจจัยคุณภาพน้าที่สงํ ผลตํอสถานภาพคุณภาพน้าบางสถานีที่สารวจ เนื่องจากพบวํามีคําสูงในบริเวณที่ใกล๎แหลํง
ชุมชน ปากแมํน้า รวมทั้งแหลํงทํองเที่ยว คําเฉลี่ยของปริมาณสารมลพิษประเภทปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวมใน
น้าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
อยูํในชํวงระหวําง 0.14-2.39, 0.10-0.54, 0.09-0.32 และ 0.09-0.30 ไมโครกรัมตํอลิตร ตามลาดับ บริเวณที่
พบวํามีคําเกินมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล ได๎แกํ ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี(เกาะขามใหญํ จังหวัดชลบุรี ในชํวงฤดูแล๎ง),
ระยอง (ปากแมํน้าระยอง จังหวัดระยอง ในชํวงฤดูฝน) และจันทบุรี (หน๎าบางกระไชย จังหวัดจันทบุรี ในชํวงฤดู
แล๎ง) ผลการศึกษาชี้ให๎เห็นวําคุณภาพน้าทะเลบริเวณอําวไทยฝั่งตะวันออกได๎รับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรม
ตํางๆ ของมนุษย๑
คาสาคัญ : คุณภาพน้าทะเล, สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร๑บอนรวม, จังหวัดชลบุร,ี ระยอง, จันทบุร,ี ตราด
Abstract
Study on seawater qualities and pollutants along the coast of Chonburi, Rayong,
Chantaburi and Trat province in 2017 (temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, ammonianitrogen, nitrite-nitrogen, nitrate-nitrogen, phosphate-phosphorus, silicate-silicon, total suspended
solid, chlorophyll a, total coliform bacteria, transparency and total petroleum hydrocarbons)
during November 2016 to September 2017. In 2017 water qualities of 53 stations in dry and wet
season were calculated for Marine Water Quality Index (MWQI). The results were categorized to 58
% at good level, 21 % at excellent level and 21 % at moderate level, respectively. Total coliform
bacteria were found with high concentration impact to status of seawater qualities in some
stations of communities, river mouth and recreational areas. Average concentration of total
petroleum hydrocarbons in seawater of the coast of Chonburi, Rayong, Chantaburi and Trat during
the study were ranged of 0.14-2.39, 0.10-0.54, 0.09-0.32 and 0.09-0.30 mg/l, respectively. The high
concentration of total petroleum hydrocarbons with the over value of Marine Water Quality
Standard of Thailand were detected at the coast of Chonburi (Ko Kam Yai in dry season), Rayong
(Rayong river mouth) and Chantaburi (Bangkrachai in dry season). The results indicated that
seawater qualities along the coastal area of Eastern Gulf of Thailand were affected by human
activities directly.
Keywords : Seawater Qualities, Total petroleum hydrocarbons, Chonburi, Rayong, Chantaburi, Trat
*Corresponding author. E-mail : cartoonjumping@gmail.com
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การสะสมไมโครพลาสติกในหอยเสียบ (Bivalve: Donax spp.) จากพื้นที่ชายฝั่งอําวไทยตอนใน
Microplastic accumulation in wedge clams (Bivalve: Donax spp.)
from the coasts of the inner Gulf of Thailand.
จารวี สายบัว*, นริศรา จันทปฐมอรุณ, ชนม๑ ภูํสุวรรณ และ สรณฐ โชตินิพัทธ๑
Jarawee Saibua*, Narisara Jantapathomarun, Chon Poosuwan and Soranot Chotnipat
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

บทคัดยํอ
ศึกษาการสะสมไมโครพลาสติกในหอยเสียบ (Donax spp.) บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอําว
ไทยตอนในได๎แกํ หาดบางแสน หาดวอนนภา หาดบางพระ จังหวัดชลบุรี และชายฝั่งตะวันตก ได๎แกํ
แหลมผักเบี้ย หาดเจ๎าสาราญ และหาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี ในชํวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช๎
กรอบตัวอยํางขนาด 50x50 เซนติเมตร สุํมเก็บตัวอยําง และยํอยเนื้อหอย เพื่อวิเคราะห๑ความหนาแนํน สี
รูปทรง ลักษณะพื้นผิว และขนาดของไมโครพลาสติก ความหนาแนํนของไมโครพลาสติกที่สะสมในหอย
เสียบระหวํางอําวไทยตอนในฝั่งตะวันตก (1.5±1.8 ชิ้น/ตัว) กับฝั่งตะวันออก (1.2±1.2 ชิ้น/ตัว) แตกตําง
กันอยํา งมีนัยส าคัญ ไมโครพลาสติ กที่ จานวนมากที่สุดในแตํละหาดมีลั กษณะทางกายภาพเป็ น สีด า
รูปทรงเส๎นใย และพื้นผิวเรียบ สัดสํวนของไมโครพลาสติกที่จาแนกโดยลักษณะทางกายภาพแสดงถึงการ
สะสมของไมโครพลาสติกแบบจาเพาะบริเวณ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบขนาดไมโครพลาสติกกับน้าหนัก
แห๎งของหอยเสียบพบวําจะแปรผกผันกันอยํางมีนัยสาคัญ (p=0.015) ขนาดไมโครพลาสติกโดยเฉลีย่ ในแตํ
ละหาดมี ค วามแตกตํ า งกั น อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ แตํ ใ นภาพรวมระหวํ า งฝั่ ง ตะวั น ออก ( 855.9±1163.8
ไมโครเมตร) กับตะวันตก (1007±1173.0 ไมโครเมตร) ของอําวไทยตอนในไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, หอยเสียบ, อําวไทยตอนใน
Abstract
The accumulations of microplastics in wedge clams (Donax spp.) were
investigated around the inner gulf of Thailand: the east coast, including Bang Saen beach,
Wonnapa beach, and Bang Pra beach in Chonburi province, and the west coast, including
Laem Phak Bia, Chao Samran beach, and Cha-am beach in Phetchaburi province. The
study was conducted during the North-Eastern monsoon season. The clams were
randomly collected using 50x50cm quadrat, digested, and examined obtained
microplastics for abundance, color, shape texture characteristics, and size. The average
abundances of microplastics differ significantly between the west coast (1.5±1.8
particles/individual) and the east coast (1.2±1.2 particles/individual). The physical
characteristics of most microplastics are black, fibrous, and smooth-surfaced. Proportion
of microplastics of each characteristic demonstrates localized accumulation. Additionally,
size of microplastics and dry weight of Donax spp. shows inverse correlation (p=0.015).
Average size of microplastics differs significantly between sampling locations, but do not
shows statistical differences between east (855.9±1163.8 µm) and west coast
(1007±1173.0 µm) of the inner gulf of Thailand.
Keywords : Microplastic, Donax spp., Inner gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : Saibua_j@silpakorn.edu
272
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

เทคโนโลยีทางทะเล

273
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

274
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

TF002P

ผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ตํอคุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห๎ง
Effect of humectant agent addition on the quality of intermediate-moisture razor clam
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล* และ นิสานารถ กระแสร๑ชล
Wichamanee Yuenyongputtakal* and Nisanarth Krasaechol
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท๑ตํอคุณภาพของหอยหลอดกึ่ง
แห๎ง โดยการเติมสารฮิวเมกเตนท๑ในสารละลายที่ใช๎แชํหอยหลอดกํอนการทาแห๎ง ได๎แกํ กลีเซอรอลและ
ซอร๑บิทอลความเข๎มข๎น 10% 20% และ 30% พบวํา การใช๎สารฮิวเมกเตนท๑มีผลตํอคํา aw คําสี ความ
แข็ง และความชอบทางประสาทสัมผัสของหอยหลอดกึ่งแห๎งเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p<0.05) โดย
การใช๎สารฮิวเมกเตนท๑มีผลให๎หอยหลอดกึ่งแห๎งมีคํา aw และความแข็งน๎อยกวําการไมํเติมสารฮิวเมกเตนท๑
(p<0.05) การใช๎กลีเซอรอลทาให๎หอยหลอดกึ่งแห๎งมีความสวําง (คําสี L*) มากขึ้น และมีสีแดง (คําสี a*)
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ความเข๎มข๎นของสารฮิวเมกเตนท๑ ที่เหมาะสมที่สุด คือ การใช๎กลีเซ
อรอล 20% ได๎ผลิตภัณฑ๑หอยหลอดกึ่งแห๎งที่ได๎รับคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด เทํากับ 7.21 ซึ่งอยูํ
ในระดับชอบปานกลาง
คาสาคัญ : สารฮิวเมกเตนท๑, อาหารกึ่งแห๎ง, 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 intermediatemoisture 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
*Corresponding author. E-mail : wich@buu.ac.th
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สารสเตียรอยด์จากฟองน้า Halichondria sp. ในทะเลตรัง
Steroid compounds from a Trang Sea sponge, Halichondria sp.
เกียรติศักดิ์ ยกเส๎ง1 และ พชร เพ็ชรประดับ2,*
Kieatisak Yokseng1 and Patchara Pedpradab2,*
1

สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง
อ. สิเกา จ.ตรัง 92150

2

บทคัดยํอ
สิ่งสกัดหยาบจากฟองน้าทะเล (Halichondria sp.) ถูกเตรียมโดยการแชํในเมทานอล (72 ชม.)
จากนั้นระเหยแห๎งด๎วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน นาสิ่งสกัดหยาบมาตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ได๎แกํ
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และฤทธิ์
ความเป็นพิษตํอ KB เซลล๑ ผลปรากฏวําสิ่งสกัดหยาบมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย๑ทดสอบทุกเชื้อ และเป็นพิษ
ตํอ KB เซลล๑ สารสกัดหยาบถูกวิเคราะห๑ทางเคมีโดยใช๎ TLC, HPLC, GCMS และ NMR การแยกสารให๎
บริสุทธิ์โดยใช๎เทคนิคโครมาโทกราฟีและตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพทุกขั้นตอน สารบริสุทธิ์ที่แยกได๎ ถูก
วิเคราะห๑โครงสร๎างทางเคมีโดยใช๎ข๎อมูลสเปกตรัมจากเครื่อง NMR และ MS ผลการวิจัยพบสารจานวน
11 ชนิด (1-11) แตํสามารถแยกให๎บริสุทธิ์ได๎ 2 ชนิด (1 และ 2) สารที่เหลือรวมกันในของผสมที่มีความ
ซับซ๎อนสูง จึงวิเคราะห๑ด๎วยเครื่อง GCMS ข๎อมูลมวลโมเลกุลและแมสสเปกตรั มจะถูกเปรียบเทียบความ
เหมือนกับสารที่ทราบชนิดแล๎วในฐานข๎อมูล Marinlit ในกรณีนี้ไมํมีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของส
เตียรอยด๑บริสุทธิ์ 5α,8α-epidioxysterol (2) ซึ่งอาจมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล๑มะเร็งรังไขํหลายชนิด ดังรายงาน
ของ Saikia และคณะ (2015)
คาสาคัญ : ฟองน้าทะเลอันดามัน, ฟองน้าทะเล Halichondria sp., การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
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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การศึกษาหน๎าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนซิส
ในกุ๎งขาวแปซิฟิคโดยใช๎เทคนิคอาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ์
A functional study of LvproPO1 and LvproPO2 genes in melanosis of
Pacific white shrimp using RNA interference
สุดารัตน๑ ชมวงค๑1, กัญญ๑วรา ผาตินาวิน2, สิรินาถ เหลืองชูเกียรติ2, ภคกุล สังข๑สุริยะ1,
วลัยพร เจริญทรัพย๑ศรี1,3, จันทร๑ประภา อิ่มจงใจรัก2 และ ปิติ อ่าพายัพ1,*
Sudarat Chomwong1, Kanwara Phatinawin2, Sirinaj Luangchookiat2, Pakkakul Sangsuriya1,
Walaiporn Charoensapsri1,3, Chanprapa Imjongjirak2 and Piti Amparyup1,*
1

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
หน่วยวิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยํอ
กุ๎งมีอายุการเก็บรักษาที่จากัดเนื่องจากการเกิดเมลาโนซิสซึ่งเป็นกระบวนการเกิดสีน้าตาลที่มี
ฟีนอลออกซิเดส เป็นเอนไซม๑ที่ทาหน๎าที่หลักในการเรํงปฏิกิริยา งานวิจัยนี้ มุํงเน๎นศึกษาหน๎าที่ของยีนโพร
ฟีนอลออกซิเดสตํอการเกิดเมลาโนซิสในกุ๎งขาวแปซิฟิค ด๎วยเทคนิคอาร๑เอ็ นเออินเตอร๑เฟียเรนซ๑ จากการ
ยับยั้งการแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 พบวําสามารถลดระดับการแสดงออกของยีน
และลดกิจกรรมของเอนไซม๑ฟีนอลออกซิเดสได๎ 64.2% และ 67.2% ตามลาดับ เมื่อตรวจวัดการเกิดเมลา
โนซิสในกุ๎งที่ถูกยับยั้งยีน proPO และผํานการแชํเย็นนาน 10 วันด๎วยเครื่องวัดสี พบวํามีเพียงกุ๎งที่ถูก
ยับยั้งยีน LvproPO2 ที่มีเมลาโนซิสเกิดขึ้นต่ากวํากลุํมควบคุมอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลจากการ
ทดลองแสดงให๎เห็นวํา LvproPO2 เป็นยีนที่เกี่ยวข๎องกับการเกิดเมลาโนซิสในกุ๎งขาว และการยับยั้งยีน
LvproPO2 สามารถใช๎เป็นทางเลือกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากุ๎งโดยการแชํเย็นได๎
คาสาคัญ : เมลาโนซิส, กุ๎งขาวแปซิฟิค, อาร๑เอ็นเออินเตอร๑เฟียเรนซ๑, 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
*Corresponding author. E-mail : piti.amp@biotec.or.th
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การคัดเลือกเปลือกปูเหลือทิ้งเพื่อใช๎เป็นตัวดูดซับสีย๎อมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด
Screening of crab shells wasted for using as biosorbents of malachite green
and congo red
พันธุ๑ทิพย๑ วิเศษพงษ๑พันธ๑*, อัมไพวรรณ รวมกิ่งแก๎ว, ชลประพัฒน๑ ผลมะขาม และ จินตนา สและน๎อย

Puntip Wisespongpand*, Amphaiwan Ruamkingkaew, Chonpraphat Phonmakham and
Jintana Salaenoi
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดยํอ
การทาประมงอวนจมปูจะมีปูที่เหลือทิ้งโดยไมํได๎ใช๎ประโยชน๑ใด ๆ จานวนมาก รวมทั้งเปลือกปู
ม๎าที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม การศึกษานี้จึงได๎นาสํวนกระดองของปูที่เหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นตัวดูดซับสี
ย๎อม โดยนาปูเหลือทิ้ง 5 ชนิด ได๎แกํ ปูเป้เล็ก (Dorippoides facchino) ปูหนุม านลาย (Matuta
planipes) ปูก๎านตายาว (Podophthalmus vigil) ปูดาว (Portunus saguinolentus) และปูม๎า
(Portunus pelagicus) มาเตรียมเป็นตัวดูดซับทางชีวภาพ 3 รูปแบบ คือ เปลือกปู เปลือกปูแชํกรดดําง
และถํานกัมมันต๑ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย๎อม 2 ชนิด คื อ มาลาไคท๑กรีนและคองโกเรด
พบวําตัวดูดซับรูปแบบเปลือกปูจากปูก๎านตายาวดูดซับสีย๎อมมาลาไคท๑กรีนได๎ดีที่สุด โดยมีปริมาณการดูด
ซับสีย๎อม 8.273±0.002 mg/g และร๎อยละการกาจัดสีย๎อม 99.28±0.02 ในขณะที่ตัวดูดซับรูปแบบ
ถํานกัม มัน ต๑จ ากปูก๎ านตายาวดูด ซับ สีย๎ อมคองโกเรดได๎ ดี ที่สุด โดยมีป ริม าณการดูด ซับ สีย๎ อมเทํ ากั บ
16.549±0.018 mg/g และร๎อยละการกาจัดสีย๎อม 99.30±0.11 และยังพบวําชนิดปูและรูปแบบตัวดูดซับ
ที่แตกตํางกันมีผลตํอการดูดซับสีย๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และเปลือกจากปูมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสีย๎อมคองโกเรดมากกวํามาลาไคท๑กรีน การศึกษานี้เป็นการเพิ่มมูลคําให๎กับ
เปลื อ กปู ที่ เ ป็ น วั สดุ เ หลื อ ทิ้ ง และชี้ ใ ห๎ เ ห็ น วํ า เปลือ กปู มี ศั ก ยภาพในการเป็ น ตั ว ดู ดซั บ ทางชี ว ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพ ราคาถูก และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
คาสาคัญ : อวนจมปู, ตัวดูดซับทางชีวภาพ, สีย๎อม
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 malachite green and 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 at
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 valueadded products and indicated that crab shell from wasted crabs had a potential as highefficiency, low-cost and friendly-environment biosorbents.
Keywords : Crab shell, Bottom gill net, Biosorbent, Dye
*Corresponding author. E-mail : ffisptp@ku.ac.th
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การผลิตน้าหมึกผงจากหมึกกล๎วย (Loligo spp.) และการใช๎เป็นสํวนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ
Production of ink powder from squid (Loligo spp.) and
its application as ingredient for functional foods
อโนชา สุขสมบูรณ๑1,*, กุลยา ลิ้มรุํงเรืองรัตน๑1, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล1, อาภัสรา แสงนาค2 และ
ชญานิศ คลํองแคลํว1
Anocha Suksomboon1,*, Kullaya Limroongreungrat1, Wichamanee Yuenyongputtakal1,
Arpathsra Sangnark2 and Chayanid Klongklaew1
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2

บทคัดยํอ
งานวิจัยนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาผลของวิธีการทาแห๎งเพื่อเตรียมน้าหมึกผงจากหมึกกล๎วย
(Loligo spp.) และการประยุกต๑ใช๎เป็นสํวนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ จากการศึกษาผลของวิธีทาแห๎ง
ได๎แกํ การทาแห๎งแบบลมร๎อนแบบถาด การทาแห๎งในสภาวะสุญญากาศ และการทาแห๎งแบบแชํเยือกแข็ง
พบวํา น้าหมึกผงจากหมึกกล๎วยที่ผํานการทาแห๎งแบบแชํเยือกแข็ง มีความชื้นต่าที่สุด (7.17%) และมี
ปริมาณโปรตีน (64.09 %) สมบัติในการต๎านอนุมูลอิสระ (การยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH 98.89 %) และ
ความสามารถในการละลาย (15.12 กรัม/100 กรัม) สูงที่สุด (p<0.05) โดยมีปริมาณจุลินทรีย๑ทั้งหมด
น๎อยกวํา 1x101 cfu/g และมีปริมาณโคลิฟอร๑มทั้งหมด น๎อยกวํา 3 MPN/g เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และเมื่อนาน้าหมึกผงจากหมึกกล๎วยทาแห๎งโดยการแชํเยือกแข็งมาเติมลงในผลิตภัณฑ๑
พาสต๎าและขนมขบเคี้ยวแบบกรอบพองจากข๎าวเจ๎า พบวํา ได๎ผลิตภัณฑ๑อาหารเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณ
โปรตีนที่สูง และมีสมบัติในการต๎านอนุมูลอิสระสูง
คาสาคัญ : น้าหมึกผง, สารต๎านอนุมูลอิสระ, พาสต๎า, ขนมขบเคี้ยวแบบกรอบพอง, อาหารเพื่อสุขภาพ
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

279
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

TF008P

ผลของอุณหภูมิไอน้าร๎อนยวดยิ่งตํอคุณภาพของปลากะตักอบแห๎ง
Effect of superheated steam temperature on quality of dried anchovy
สิริมา ชินสาร1,*, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล1 และ พนารัตน๑ สังข๑อินทร๑2
Sirima Chinnasarn1,*, Wichamanee Yeunyongputtakal1 and Panarat Sungin2
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

2

บทคัดยํอ
ไอน้าร๎อนยวดยิ่งมีคําเอนทาลปีสูงจึงถํายโอนความร๎อนไปยังวัสดุได๎อยํางรวดเร็ว การอบแห๎ง
ด๎วยไอน้ าร๎ อนยวดยิ่งจึ งสามารถปรับ ปรุงคุณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ๑ภ ายหลังการอบแห๎งได๎ งานวิจั ยนี้ มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิไอน้าร๎อนยวดยิ่งตํอคุณภาพปลากะตักอบแห๎ง โดยอบแห๎ งปลา
กะตักที่อุณหภูมิ 120 130 และ 140oC ความเร็วของไอน้าร๎อนยวดยิ่ง 1.46 m/s คุณภาพทางกายภาพ
ของผลิตภัณฑ๑ พบวํา อุณหภูมิที่ใช๎ในการอบแห๎งมีผลตํอคําความเป็นสีเหลือง (13.12-14.63) การหดตัว
(71.59-76.10%) และการคืนตัว (76.22-82.48 %) (p≤0.05) แตํไมํมีผลตํอคําความเป็นสีแดง (1.781.81) และคําความแข็ง (34.58-36.67 นิวตัน) (p>0.05) คุณภาพทางเคมี พบวํา ปริมาณเกลือ (1.791.80 %) และเถ๎าที่ไมํละลายในกรด (0.91-1.03 %) ไมํแตกตํางกัน (p>0.05) ผลทางจุลินทรีย๑ ได๎แกํ
ปริมาณจุลินทรีย๑ทั้งหมด ((5.0– 6.3) x102 cfu/g) เชื้อราและยีสต๑ และ Staphylococcus aureus (<10
cfu/g) แสดงให๎เห็นวําผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการสํงออกปลากะตักตากแห๎ง
คาสาคัญ : การอบแห๎ง, ไอน้าร๎อนยวดยิ่ง, ผลิตภัณฑ๑ปลา
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 (71.5976.10 %) and rehydrated value (76.22-82.48 %) (p ≤ 0.05); however, redness (a*) (1.781.81) 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 (0.911.03 %), 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
*Corresponding author. E-mail : sirima@buu.ac.th
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การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการยํอยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka)
ด๎วยอัลคาเลส
Production of beka squid (Nipponololigo beka) protein hydrolysate by alcalase
นิสานารถ กระแสร๑ชล*, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และ สิริมา ชินสาร
Nisanarth Krasaechol*, Wichamanee Yuenyongputtakal1 and Sirima Chinnasarn
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด๎วยเอนไซม๑อัล
คาเลส ใช๎อัตราสํวนหมึกตํอน้าโดยแปรเป็น 1:1 และ 1:2 รํวมกับระยะเวลาในการยํอยสลายที่ 1 3 และ 5
ชั่วโมง โดยใช๎ปริมาณเอนไซม๑อัลคาเลสร๎อยละ 1.0 ของน้าหนักเนื้อหมึก ที่อุณหภูมิ 60oC เขยําด๎วย
ความเร็วรอบ 40 รอบตํอนาที กรองสารละลายผํานผ๎าไนลอน 3 ชั้น จะได๎โปรตีนไฮโดรไลเสทนาไป
วิเคราะห๑ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดด๎วยวิธี Kjeldahl พบวําโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกมีปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุดเมื่อใช๎อัตราสํวนหมึกตํอน้า 1:2 และระยะเวลาในการยํอยสลาย 3 ชั่วโมง และจาก
การศึกษาผลของปริมาณเอนไซม๑ตํอการยํอยสลายโปรตีนของหมึกกะตอยในสภาวะดังกลําวโดยมีการแปร
ปริมาณเอนไซม๑เป็นร๎อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 ของน้าหนักเนื้อหมึก พบวําเมื่อปริมาณเอนไซม๑เพิ่มขึ้นทา
ให๎ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกเพิ่มขึ้ น ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมคือการใช๎
อัตราสํวนหมึกตํอน้า 1:2 และระยะเวลาในการยํอยสลาย 3 ชั่วโมง และปริมาณปริมาณเอนไซม๑ร๎อยละ
1.0 ของน้าหนั กเนื้ อหมึก โปรตี นไฮโดรไลเสทจากหมึก ที่ยํ อยสลายด๎ วยเอนไซม๑ อัล คาเลสมีป ริม าณ
ไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุด (19.82 ± 0.15 g/Kg)
คาสาคัญ : หมึกกะตอย, โปรตีนไฮโดรไลเสท, อัลคาเลส
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
*Corresponding author. E-mail : nisanart@buu.ac.th
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ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ Streptomyces indiaensis
ที่คัดแยกจากดินตะกอนป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช
Antioxidant activities of Streptomyces indiaensis crude extracts isolated
from mangrove sediment in Nakhon Si Thammarat
ณิษา สิรนนท๑ธนา*, จันทร๑จรัส วัฒนะโชติ และ พัฒน ศิลปชัย
Nisa Siranonthana*, Janjarus Watanachote and Pattana Sillapachai
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดยํอ
แอคติโ นมัย ซี ทเป็ นแบคที เ รีย ที่ มี คุณ คํ าและมี คุ ณประโยชน๑ ตํ องานด๎ า นเทคโนโลยี ชีว ภาพ
เนื่องจากเป็นแหลํงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจานวนมาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาฤทธิ์ต๎าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ Streptomyces indiaensis ทีค่ ัดแยกจากดินตะกอนป่าชายเลน จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวสูตร International Streptomyces Project medium 2
(ISP2) ความเค็ม 17 ppt เป็นเวลา 7 วัน แยกสํวนของเซลล๑แบคทีเรียและน้าเลี้ยงเซลล๑โดยการกรอง
นาเซลล๑ของแบคทีเรียมาทาการสกัดด๎วยเมทานอล และสกัดแยกสํวน ด๎วยเอธิลอะซิเตท สํวนของน้าเลี้ยง
สกัดด๎วยเอธิลอะซิเตท ผลการศึกษาพบวําสารสกัดหยาบจากน้าเลีย้ งแสดงฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระสูงกวําสาร
สกัดจากเซลล๑ โดยผลการทดสอบด๎วยวิธี DPPH และ ABTS ของสารสกัดหยาบจากน้าเลี้ยง แสดงคํา IC50
เทํากับ 259.53±3.21และ 68.00±1.13 ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร สํวนสารสกัดหยาบจากเซลล๑แสดงคํา
IC50 มากกวํา 400 ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร โดยสารมาตรฐาน ascorbic acid แสดงคํา IC50 3.21±0.16
และ 3.62±0.41 ไมโครกรัมตํอมิลลิลิตร ตามลาดับ จากผลการทดลองแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของสาร
สกัดหยาบจากน้าเลี้ยง S. indiaensis ในการพัฒนาตํอไปเพื่อใช๎ประโยชน๑ในด๎านอุตสาหกรรมเวชสาอาง
และเภสัชกรรม
คาสาคัญ : แอคติโนมัยซีท, ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ, สารสกัดหยาบ
Abstract
Actinomycete are a group of valuable and useful microorganisms in
biotechnology as they are a source of many bioactive compounds. This research aims to
study antioxidant activity of Streptomyces indiaensis crude extracts from mangrove
sediment in Nakhon Sri Thammarat. The bacteria was cultured in ISP2 medium and
salinity 17 ppt. for 7 days and harvested for extraction. The bacteria cell was first
extracted by methanol and partition by ethyl acetate while the supernatant was
extracted by ethyl acetate. The antioxidant activity of the crude extract from
supernatant was higher than the crude extract from bacteria cell and the results from
DPPH and ABTS assays of the supernatant crude extract showed antioxidant activity with
IC50 259.53 ± 3.21. 68.0 ± 1.13 ug/ml respectively, whereas activity in cell crude extract
showed IC50 more than 400 ug/ml and standard ascorbic acid showed IC 50 3.21±0.16,
3.62±0.41 ug/ml. Therefore, the crude extract from the supernatant of S. indiaensis is
interesting to develop as a natural antioxidant for cosmetics and pharmaceutical
industries.
Keywords : Actinomycete, Antioxidant activity, Crude extract
*Corresponding author. E-mail : nisas@buu.ac.th
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การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่จาเพาะตํอกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea
และกั้งตั๊กแตนยักษ์ Harpiosquilla harpax ด๎วยเทคนิค PCR-RFLP
Identification of species-specific DNA markers of the Silver mantis shrimp
Harpiosquilla raphidea and the giant mantis shrimp Harpiosquilla harpax
using PCR-RFLP technique
ณัฐธิพาพร บุญฤาชา และ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ*
Nattipaporn Boonrucha and Rachanimuk Hiransuchalert*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดยํอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกตํางระหวําง
กั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea) (N=6) และกั้งตั๊กแตนยักษ๑ (Harpiosquilla harpax)
(N=10) ด๎วยเทคนิค PCR-RFLP โดยปฏิกิริยาลูกโซํโพลีเมอร๑เรสใช๎ไพรเมอร๑ SCAR-OO405F/R, SCAROO286F/R, SCAR-ON421F/R, SCAR-ON323F/R, SCAR-EW554F/R, SCAR-HR304F/R และ SCARHR483F/R ที่พัฒนาจากเทคนิค PCR-RAPD พบวําไพรเมอร๑ SCAR-ON323F/R (323 คูํเบส) พบขนาดที่
คาดหวังเฉพาะในกั้งตั๊กแตนหางจุด สํวนไพรเมอร๑ SCAR-HR304F/R (304 คูํเบส) และไพรเมอร๑ SCARHR483F/R (483 คูํเบส) พบขนาดที่คาดหวังในกั้งตั๊กแตนทั้งสองชนิด จึงนาไปทาการศึกษาตํอด๎วยเทคนิค
PCR-RFLP โดยใช๎เอนไซม๑ตัดจาเพาะ 12 ชนิดคือ AluI, RsaI, TagI, MboI, DdeI, MseI, HaeIII, EcoRI,
HindIII, BamHI, VspI, และ DraI ซึ่งในไพรเมอร๑ SCAR-HR304F/R พบวําเอนไซม๑ DdeI สามารถแยก
ความแตกตํางระหวํางกั้งตั๊กแตน 2 ชนิดได๎ สํวนในไพรเมอร๑ SCAR-HR483F/R พบวําเอนไซม๑ HindIII
สามารถแยกความแตกตํางระหวํางกั้งตั๊กแตน 2 ชนิดได๎ อยํางไรก็ตาม ผลการทดลองที่ได๎ยังไมํสามารถ
แยกความแตกตํางระหวํางกั้งตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดได๎ทุกตัวอยําง ซึ่งจะดาเนินการโคลนและหาลาดับนิวคลี
โอไทด๑เพื่อศึกษาการกลายพันธุ๑บนสายดีเอ็นเอเพียง 1 ตาแหนํงตํอไป
คาสาคัญ : กั้งตั๊กแตนหางจุด, กั้งตั๊กแตนยักษ๑, PCR-RFLP, เครื่องหมายพันธุกรรม
Abstract
The objective of this study is to identify the DNA markers for distinguish the
silver mantis shrimp (Harpiosquilla raphidea) (N=6) and the giant mantis shrimp
(Harpiosquilla harpax) (N=10) by using PCR-RFLP technique. Firstly, Polymerase chain
reaction (PCR) technique was performed by using the primers SCAR-OO405F/R, SCAROO286F/R, SCAR-ON421F/R, SCARON323F/R, SCAR-EW554F/R, SCAR-HR304F/R and SCARHR483F/R developed by PCR-RAPD technique. The PCR result from the primer SCARON323F/R (323 bp) was specifically found only in H. raphidea, whereas, the PCR result
from the primers SCAR-HR304F/R (304 bp) and SCAR-HR483F/R (483 bp) were found in
both H. raphidea and H. harpax. PCR-RFLP technique was further utilized with 12
restriction enzymes (i.e., AluI, RsaI, TagI, MboI, DdeI, MseI, HaeIII, EcoRI, HindIII, BamHI,
VspI and DraI). For SCAR-HR304F/R, DdeI could distinguish H. raphidea from H. harpax. In
addition, for SCAR-HR483F/R, HindIII could distinguish H. raphidea from H. harpax.
However, the PCR-RFLP results could not completely distinguished H. raphidea from H.
harpax. The nucleotide cloning and sequencing of this marker from both species will
further identify to study the point mutation on those DNA sequences.
Keywords : Harpiosquilla raphidea, Harpiosquilla harpax, PCR-RFLP, DNA markers
*Corresponding author. E-mail : rachanimuk@buu.ac.th
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การศึกษาหน๎าที่ของอินเตอร์เฟียรอนเรกูลาทอรีแฟคเตอร์ (PmIRF) ในระบบภูมิคุ๎มกัน
ต๎านไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ๎งกุลาดา Penaeus monodon
Function of interferon regulatory factor (PmIRF) in antiviral immunity against
white spot syndrome virus in black tiger shrimp Penaeus monodon
วลัยพร เจริญทรัพย๑ศรี1,2, สุดารัตน๑ ชมวงค๑1, อัญชลี ทัศนาขจร3, และ ปิติ อ่าพายัพ1,*
Walaiporn Charoensapsri1,2, Sudarat Chomwong1, Anchalee Tassanakajon3, and
Piti Amparyup1,*
1

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2
หน่วยวิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดยํอ
Interferon regulatory factors (IRFs) เป็นทรานสคริปชันแฟคเตอร๑ที่มีบทบาทสาคัญในระบบ
ภูมิคุ๎มกันเพื่อต๎านไวรัส งานวิจัยนี้ได๎ค๎นหาและศึกษาหน๎าที่ของยีน PmIRF ในกุ๎งกุลาดา จากการค๎นหา
ยีนพบวํา PmIRF ประกอบด๎วยลาดับนิวคลีโอไทด๑ในสํวนที่มีการแสดงออกของยีนขนาด 1083 คูํเบส แปล
รหัสเป็นโปรตีนขนาด 360 กรดอะมิโน มีความคล๎ายกับ IRF ในกุ๎งขาว 85% เมื่อศึกษาการแสดงออกของ
ยีนด๎วยเทคนิค RT-PCR พบวํา PmIRF มีการแสดงออกในลาไส๎สํวนปลาย ตับ และลาไส๎สํวนต๎น แตํไมํพบ
การแสดงออกในเม็ดเลือด เหงือก อวัยวะน้าเหลือง ลาไส๎สํวนกลาง และกล๎ามเนื้อ ขณะที่ยีน PmIRF ใน
ลาไส๎สํวนต๎นมีการแสดงออกที่ตอบสนองตํอการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) เมื่อศึกษาหน๎าที่ของ
ยีนด๎วยเทคนิค RNAi พบวํากุ๎งที่ถูกยับยั้งการแสดงออกของยีน PmIRF และฉีดด๎วยไวรัส WSSV มีอัตรา
การตาย 100% ภายใน 4 วัน ซึ่งสูงกวํากุ๎งในกลุํมควบคุมอยํางมีนัยสาคัญ ผลจากการทดลองแสดงให๎เห็น
วํา PmIRF เป็นยีนในระบบภูมิคุ๎มกันที่มีบทบาทสาคัญในการต๎านไวรัส WSSV ในกุ๎ง
คาสาคัญ : กุ๎ง, Interferon regulatory factors, ระบบภูมิคุ๎มกันต๎านไวรัส, ไวรัสตัวแดงดวงขาว
Abstract
Interferon regulatory factors (IRFs) are a family of transcription factor that
mediated the regulation of antiviral immune responses. In the present study, an IRF
homolog, PmIRF, from the black tiger shrimp Penaeus monodon was identified and
functionally characterized. PmIRF contained a 1083 bp open reading frame encoding for
a predicted protein of 360 amino acids. PmIRF exhibited 85% amino acid sequence
similarity to the IRF of the Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei. Gene expression
analysis using RT-PCR techniques revealed that PmIRF was expressed in hindgut,
hepatopancreas and foregut but did not detected in hemocytes, gills, lymphoid organ,
midgut and muscle. The mRNA expression in foregut was regulated after the
experimental white spot syndrome virus (WSSV) infection. RNAi-mediated silencing of the
PmIRF gene significantly increased the mortality of WSSV infected shrimp (100% at 4 days
post WSSV infection) as compared with the control groups. This finding suggests that
PmIRF is an immune responsive gene that plays significant role in the antiviral innate
immune response against WSSV infection in shrimp.
Keywords : Shrimp, Interferon regulatory factor, Antiviral immunity, White spot syndrome
virus
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การทดสอบการยํอยสลายของฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
ในน้าทะเล
Biodegradable test of Polyhydroxyalkanoate (PHA) bioplastic films in Thailand Marine
ดนัย ภูํเกษมสมบัติ1, อนุชาญ พนักศรี1, พศิณ กุญชรินทร๑1, ดารณี มํวงมณี1, วิมล ชอบชื่นชม2,
ศนิ บุญญกุล1 และ ณัฐพล ถนัดชํางแสง1,*
Danai Pukasamsombut1, Anuchan Panaksri1, Pasin Kuncharin1, Daranee Muangmanee1,
Wimol Chobchuenchom2, Sani Boonyagul1 and Nuttapol Tanadchangsaeng1,*
1

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดยํอ
ปัจจุบันมนุษย๑มีความต๎องการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ทาให๎มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นซึ่งสํงผล
โดยตรงตํอระบบนิเวศทางทะเลอยํางมาก จุดประสงค๑ของงานวิจัยนี้ได๎จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยการยํอย
สลายของพลาสติกชีวภาพในน้าทะเลของประเทศไทย โดยใช๎ชิ้นงานตัวอยําง 4 กลุํม ที่เตรียมขึ้นจากพอ
ลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) 2 ชนิด ที่อยูํในรูปแบบของฟิล๑มแข็งและฟิล๑มอํอน ในการวิจัยนี้ได๎นา
ชิ้นงานตัวอยํางแชํในน้าทะเลที่มาจากสองแหลํงคือบางปูและบางขุนเทียน โดยวัดน้าหนักของชิ้นงานที่
หายไปในชํวงเวลา 70 วันโดยควบคุมการเก็บด๎วยอุณหภูมิ37องศา จากนั้นนาข๎อมูลที่ได๎มาคานวณหา
อัตราการยํอยสลาย จากข๎อมูลการทดลองพบวํา ชนิดของ PHA ลักษณะการขึ้นรูป และที่มาของตัวอยําง
น้ามีผลตํออัตราการยํอยสลาย ตัวอยํางที่ยํอยสลายดีที่สุดคือ PHA ชนิด 2 ที่ขึ้นรูปแบบฟิล๑มอํอน โดยมี
อัตราการยํอยสลายในน้าจากบางขุนเทียนและบางปู เทํากับ 65.11% และ 100% ตามลาดับ จากผลการ
ทดลองที่ได๎จึงนาPHA ชนิดที่ 2 มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่สามารถยํอยสลายได๎ดีโดยเฉพาะในน้าทะเล
คาสาคัญ : พลาสติกชีวภาพ, พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต, น้าทะเลของประเทศไทย, ผลิตบรรจุภัณฑ๑
Abstract
Current human consumption, increasing the amount of plastic waste has increased,
which directly affect marine ecosystems dramatically. This research aims to study the
parameters in biodegradation of bioplastic in sea water of Thailand. 4 groups of samples,
which are 2 types of polyhydroxyalkanoate (PHA), fabricated in soft and hard films,
respectively. In this study, all samples were immersed in sea water that received from
Bang pu and Bangkhunthian. Weight loss of samples was measured and then the
degradation rates were calculated by Controlled storage temperature of 37 degrees. We
found that the type of PHA, fabrication forms and sea water sources affected the
degradation rare. Soft film of PHA no.2 shows the best degradation rates which are
65.11% and 100% in sea water from Bangkhunthian and Bang pu, respectively. The
revealed result demonstrates that the PHA no.2 has the potential for biodegradable
package processing, especially in sea water environment.
Keywords : Biodegradation, Sea water of Thailand, Polyhydroxyalkanoate, Package
*Corresponding author. E-mail : nuttapol.t@rsu.ac.th
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การแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์อะไมเลสจากดินตะกอนป่าชายเลนจังหวัดระยอง
Isolation of amylase-producing bacteria from mangrove sediments in
Rayong province
รติมา กลิ่นฟุ้ง, ชนัญลญา ธรรมเกษร, ธนะภัทร๑ บารุงพนิชถาวร, สุนิสา บุญมา และ อัยยะ จันทรศิริ*
Ratima Klinfoong, Chanunlaya Thummakasorn, Tanapat Bamrungpanichtavorn,
Sunisa Boonma1 and Aiya Chantarasiri*
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

บทคัดยํอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ คัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม๑อะไมเล
สจากดินตะกอนของป่าชายเลนจังหวัดระยอง แยกแบคทีเรียจากดินตะกอนจานวน 30 ตัวอยํางด๎วย
อาหารแข็ง TSA บํมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถแยกแบคทีเรียได๎ทั้งหมด
จานวน 123 ไอโซเลท และมีแบคทีเรียจานวน 25 ไอโซเลทที่แสดงความสามารถในการผลิตเอนไซม๑อะ
ไมเลสจากการยํอยสลายแป้งบนจานอาหารแข็ง Starch Agar ซึ่งแบคทีเรียไอโซเลท DNP2804 เป็นไอโซ
เลทที่มีคําการยํอยสลาย (Hydrolysis capacity) สูงสุดที่ 3.79  0.05 ทั้งนี้การระบุสายพันธุ๑ของ
แบคทีเรียด๎วยการวิเคราะห๑ยีน 16S rRNA และการศึกษาสมบัติของเอนไซม๑อะไมเลสอยูํในระหวํางการ
ศึกษาวิจัย
คาสาคัญ : แบคทีเรียป่าชายเลน, อะไมเลส, ดินตะกอนป่าชายเลน, คําการยํอยสลายแป้ง
Abstract
This study aimed to conduct the isolation of amylase-producing bacteria from
mangrove sediments in Rayong province. Thirty sediment samples were bacterial
isolated by TSA medium and incubated at 30 C for 24 h. One hundred and twentythree bacterial isolates were isolated, and 25 isolates were defined as amylase-producing
bacteria based on hydrolysis capacity in Starch Agar medium. The amylase-producing
bacterium DNP2804 showed the maximum hydrolysis capacity of 3.79  0.05. However,
the identification of all active isolates using 16S rRNA analysis and the characterization of
their amylases require further study.
Keywords : Mangrove bacteria, Amylase, Mangrove sediment, Hydrolysis capacity
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การคัดเลือกแบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลสจากระบบนิเวศพื้นที่ชุํมน้าชายฝั่ง จังหวัดระยอง
Screening of cellulolytic bacteria isolated from the coastal wetland
ecosystem in Rayong province
ปรียาภรณ๑ สมศรีแสง, ศุภลักษณ๑ พิชิตชัยพันธ๑, ธนะภัทร๑ บารุงพนิชถาวร และ อัยยะ จันทรศิริ*
Preeyaporn Somsreesang, Suphalak Pichitchaipan, Tanapat Bamrungpanichtavorn and
Aiya Chantarasiri*
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

บทคัดยํอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลสจากระบบนิเวศ
พื้นที่ชุํมน้าชายฝั่งในอาเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยแยกแบคทีเรียจากดินตะกอนจานวน 30 ตัวอยํางและ
น้าจานวน 20 ตัวอยําง ด๎วยจานอาหารแข็ง Tryptic Soy Agar (TSA) สามารถแยกแบคทีเรียจากดิน
ตะกอนและน้าได๎จานวน 119 ไอโซเลท และ 87 ไอโซเลท ตามลาดับ จากนั้นคัดเลือกแบคทีเรียที่มี
ความสามารถยํอยสลายเซลลูโลสด๎วยจานอาหารแข็ง Carboxymethyl-cellulose (CMC) พบแบคทีเรีย
ที่มีความสามารถในการยํอยสลายเซลลูโลสจากดินตะกอนจานวน 54 ไอโซเลท และจากน้าจานวน 22 ไอ
โซเลท แบคทีเรียที่มีความสามารถในการยํอยสลายเซลลูโลสสูงสุดจากการวิเคราะห๑คําความสามารถใน
การยํอยสลาย (Hydrolysis capacity; HC) ได๎แกํ ไอโซเลท SBJR1103 ซึ่งแยกจากดินตะกอน มีคํา HC
ที่ 4.59±1.03 และไอโซเลท WBJR0105 ซึ่งแยกจากน้า มีคํา HC ที่ 3.54±0.13 การจาแนกชนิดของ
แบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลสที่คัดเลือกได๎ใช๎วิธี Restriction Fragment Length Polymorphism
(RFLP) ของยีน 16S rRNA ซึ่งอยูํระหวํางการศึกษาวิจัย
คาสาคัญ : แบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลส, พื้นที่ชุํมน้าชายฝั่ง, คําความสามารถในการยํอยสลาย,
วิธี Restriction Fragment Length Polymorphism
Abstract
This study aimed to conduct the isolation and the screening of cellulolytic
bacteria from coastal wetland ecosystem in Klaeng district, Rayong province. Thirty
sediment and twenty water samples were bacterial isolated by Tryptic Soy Agar. One
hundred and nineteen bacterial isolates and eighty-seven bacterial isolates were isolated
from sediment and water samples, respectively. All isolates were screened for
cellulolytic bacteria by Carboxymethyl-cellulose agar-based method. The results showed
that fifty-four isolates from sediments and twenty-two isolates from water samples were
determined to be cellulolytic bacteria. The highest hydrolysis capacity for cellulose was
found in the isolate SBJB1103 isolated from sediment at HC value of 4.59±1.03 and the
isolate WBJB0105 isolated from water at HC value of 3.54±0.13. However, the
identification of all isolated cellulolytic bacteria using RFLP of 16S rRNA requires further
study.
Keywords : Cellulolytic bacteria, Coastal wetland, Hydrolysis capacity,
Restriction Fragment Length Polymorphism
*Corresponding author. E-mail : aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th
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ศักยภาพในการสร๎างไขมันของราทะเลที่คัดแยกจากสิ่งมีชีวิตแนวปะการัง
บริเวณหมูํเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
Potential of oleaginous marine fungi isolated from marine organisms
in coral reefs at Mu Koh Samaesan, Chonburi
กิตติวรา อยูํเย็น1, กลิ่นผกา ภูถาวร1, อุกกฤษณ๑ ปานนพภา1, อรอุมา เพียซ๎าย2 และ จาเริญ บัวเรือง1,*
Kittiwara Yooyen1, Klinphak a Phuthaworn1, Ukrit Pannoppha1, Onuma Piasai2 and
Jamrearn Buaruang1,*
1

หน่วยวิจัยจุลชีพในสิ่งแวดล้อมทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดยํอ
แยกราทะเลจากสิ่งมีชีวตในแนวปะการัง ได๎แกํ กัลปังหา Axinella sp., Gorgonian sp.,
ฟองน้า Callyspongia sp., Clathria sp., สาหรําย Gelidiopsis sp., Padina sp. และ Bryozoan
โดยใช๎วิธี tissue transplanting method วางบนอาหารวุ๎น malt extract agar (MEA) ผสม 70
เปอร๑เซ็นต๑ของน้าทะเล ที่อุณหภูมิ 28˚C เป็นเวลา 5-7 วัน แล๎วจาแนกชนิดโดยใช๎ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา สามารถจาแนกชนิดเป็นราในกลุํม Aspergillus pseudofelis, A. stellatus. 2 สายพันธุ๑ และเป็น
รากลุํม sterile mycelium 14 สายพันธุ๑ ทาการวัดขนาดและนับจานวนเม็ดไขมันในเส๎นใยราที่ความยาว
5 ไมโครเมตร พบราที่สร๎างเม็ดไขมันได๎ดีที่สุด 1 สายพันธุ๑ ในกลุํม sterile mycelium โดยมีขนาดเม็ด
ไขมันเฉลี่ยที่ 0.91±0.8 ไมโครเมตร และจานวนเม็ดไขมันในเส๎นใยราที่ความยาวเฉลี่ย 2±0 ไมโครเมตร
คาสาคัญ : ราทะเล, สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง, ราที่สร๎างไขมัน
Abstract
Marine fungi were isolated from marine organisms in coral reefs, including sea
fans (Axinella sp., Gorgonian sp.) sponges (Callyspongia sp., Clathria sp.) algae
(Gelidiopsis sp., Padina sp.) and bryozoan. The tissue transplanting method were used
for isolation on malt extract agar (MEA) with 70% sea water and incubated at 28˚C for 57 days. Marine fungi were identified based on morphological characteristics, namely malt
extract agar (MEA). They were classified into Aspergillus pseudofelis, A. stellatus 2
isolated and 14 isolated of sterile mycelium. Calibrate size and amount oleaginous fungi
in filamentous length 5 µm. Were found to produce the best oleaginous fungi in the
sterile mycelium group, with an average size of oil globules 0.91±0.8 µm and an average
number of oil globules in filamentous 2±0 µm.
Keywords : Marine fungi, Marine organisms, Oleaginous fungi
*
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการผลิตแคโรทีนอยด์จากสาหรํายทะเลดูนาลิเอลลํา
ในประเทศไทย
Genetic diversity and carotenoid production from marine algal
Dunaliella spp. in Thailand
ปิยวัฒน๑ ปองผดุง*, สุพัฒน๑ พลซา, สโรชา แก๎วมณี, ปฏิพัทธ๑ สันป่าเป้า และ วิทยา ทาวงศ๑
Piyawat Pongpadung*, Supat Ponsa, Sarocha Kaewmanee, Patipat Sanpapao and
Wittaya Tawong
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดยํอ
สาหรํายทะเลดูนาลิเอลลํา (Dunaliella) สามารถผลิตเบต๎าแคโรทีนได๎ปริมาณสูงเมื่อเลี้ยง
ภายใต๎สภาวะความเครียด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อคัดเลือกสายพันธุ๑สาหรํายดูนาลิเอลลําที่มี
ศักยภาพในการผลิตแคโรทีนอยด๑สูงจากตัวอยํางน้าทะเลและดินเค็มที่ได๎จากนาเกลือบริเวณอําวไทยและ
จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันสามารถคัดแยกสาหรํายดูนาลิเอลลําได๎จานวน
มากกวํา 35 ไอโซเลต ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและข๎อมูลลาดับเบสของ 18s rDNA และ
ITS สามารถจาแนกสาหรํายดูนาลิเอลลําสายพันธุ๑พื้นเมืองได๎ 2 ชนิด คือ D. viridis และ D. salina จาก
การคัดเลือกสาหรํายดูนาลิเอลลําที่มีความสามารถในการผลิตแคโรทีนอยด๑สูงในอาหารสูตร Johnson ที่
ความเค็ม 1.5 โมลาร๑ ภายใต๎ความเข๎มแสง 200 μmol/m2/s พบวําสาหรําย D. salina NUAC13 ซึ่งคัด
แยกจากนาเกลือ อาเภอบ๎านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สามารถผลิตแคโรทีนอยด๑ได๎ปริมาณสูงที่สุดเทํ ากับ
73.0±5.4 μg/ml เมื่อนาสาหรําย D. salina NUAC13 มาเลี้ยงภายใต๎สภาวะอาหารที่ถูกจากัดไนโตรเจน
(50% KNO3) พบวําสาหรํายมีการสะสมแคโรทีนอยด๑เพิ่มขึ้นถึง 52.6% (111.4±11.3 μg/ml)
คาสาคัญ : ดูนาลิเอลลํา, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, 18S rDNA, ITS, ปริมาณแคโรทีนอยด๑
Abstract
Marine algal Dunaliella can produce high β-carotene content when cultured
under stressed conditions. The aim of this research was to isolate high carotenoid
producing strains of Dunaliella spp. from sea water and salt soil samples collected from
salt fields around the Gulf of Thailand and salt soil resources from the north eastern part
of Thailand. To date, our laboratory isolated over 35 single-cell clones of unicellular
microalgal Dunaliella spp. Based on morphology and 18S rDNA and ITS sequences,
these native Dunaliella strains were identified to two species, D. viridis and D. salina. The
highest carotenoid content (73.0±5.4 μg/ml) in modified Johnson’s medium containing
1.5 M NaCl concentration under continuous illumination at 200 μmol/m2/s was obtained
in D. salina NUAC13 isolated from salt field, Ban Laem, Phetchaburi province.
Interestingly, an increase of 52.6% (111.4±11.3 μg/ml) in carotenoid content was found
from nitrogen-limited medium (50% KNO3).
Keywords : Dunaliella, Genetic diversity, 18S rDNA, ITS, Carotenoid content
*Corresponding author. E-mail : piyawatp@nu.ac.th
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การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกั้งตั๊กแตนสามแถบ (Miyakella nepa)
ในภาคตะวันออกของประเทศไทยด๎วยลาดับนิวคลีโอไทด์และเทคนิค PCR-RFLP
Study of genetic diversity of three-banded mantis shrimp (Miyakella Nepa) in
Eastern Thailand using nucleotide sequences and PCR-RFLP technique
นพกฤตภณ ภูํพงษ๑พันธ๑, ศรีภาพรรณ ธาระนารถ, บัญชา นิลเกิด และ รชนิมุข หิรญ
ั สัจจาเลิศ*
Noppakritpon Phupongpun, Sripapan Tharanart, Bancha Nilkerd and
Rachanimuk Hiransuchalert*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดยํอ
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกั้งตั๊กแตนสามแถบ ที่ทาการเก็บตัวอยํางบริเวณสี่
จังหวัดของภาคตะวันออกของประเทศไทย คือ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี (N=20) โดยการ
หาลาดับนิวคลีโอไทด๑และใช๎เทคนิค PCR-RFLP เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณยีน COI ซึ่งให๎ผลผลิตพีซีอาร๑
ในกั้งตั๊กแตนจากทั้ง 4 จังหวัดที่ 440 คูํเบส จากนั้นทาการโคลนและหาลาดับนิวคลีโอไทด๑ เมื่อนาลาดับนิ
วคลีโอไทด๑มาวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑เชิงวิวัฒนาการด๎วยโปรแกรม Molecular Evolutionary Genetics
Analysis (Version 6.0) พบวําประชากรกั้งตั๊กแตนในจังหวัดระยองและจันทบุรีมีความใกล๎ชิดทาง
พันธุกรรมมากกวําจังหวัดตราด อยํางไรก็ตามใน การศึกษาครั้งนี้ไมํวิเคราะห๑ลาดับนิวคลีโอไทด๑ของ
ตัวอยํางจากจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังพบจุดตัดจาเพาะของเอนไซม๑ TaqI และ NlaIII บนลาดับนิวคลี
โอไทด๑ของยีน COI จึงนาผลผลิตพีซีอาร๑ไปตัดด๎วยเอนไซม๑ตัดจาเพาะ TaqI และ NlaIII ซึ่งผลจากการยํอย
แถบดีเอ็นเอด๎วยเอนไซม๑ตัดจาเพาะทั้งสองชนิด ยังไมํสามารถแยกความแตกตํางระหวํางประชากรกั้ง
ตั๊กแตนสามแถบในภาคตะวันออกทั้งสี่จังหวัดได๎อยํางสมบูรณ๑ เนื่องจากจุดตัดจาเพาะของเอนไซม๑ให๎ผลไมํ
ตรงกันทั้งหมดในตัวอยํางประชากรเดียวกัน
คาสาคัญ : กั้งตั๊กแตนสามแถบ Miyakella nepa, ภาคตะวันออก, ความหลากหลายทางพันธุกรรม
Abstract
Genetic diversity of the three-banded mantis shrimp (Miyakea nepa) in the
eastern provinces of Thailand, including, Trat, Chantaburi, Rayong and Chonburi
provinces (N = 20) were identified by nucleotide sequencing and using PCR-RFLP. DNA
was specifically amplified at COI transcription region. The expected size at 440 bp were
observed and further cloned and sequenced. The nucleotide sequences of COI of M.
nepa from the different provinces were analyzed by Molecular Evolutionary Genetics
Analysis program (Version 6.0). It was found that the nucleotide sequences of COI of M.
nepa from Trat revealed a genetically distinguish from Rayong and Chanthaburi (the
nucleotide sequence of COI of M. nepa from Chonburi was not successfully identified).
In addition, the specific recognition site of TaqI and NlaIII enzymes were used to
distinguish the three-banded mantis shrimp populations. The PCR products of COI were
digested by TaqI and NlaIII and electrophoretically identified. However, the results of
PCR-RFLP in both enzymes were not completely distinguishable of the three-banded
mantis shrimp in four provinces from the eastern Thailand
Keywords : Three-banded mantis shrimp, Miyakea nepa, Eastern Thailand, Genetic
diversity
*Corresponding author. E-mail : rachanimuk@buu.ac.th
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ผลของความเข๎มข๎นของไนเตรตตํอปริมาณไขมันในสาหรํายทะเลขนาดเล็ก
จากบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
Effect of nitrate concentration on lipid content of marine microalgal strains
from the Coast of Chonburi Province
นารินทร๑ จันทร๑สวําง*, อรอนงค๑ พันธ๑งาม และ บัณฑิต ฝั่งสินธุ๑
Narin Chansawang*, On-Anong Panngam and Bundit Fungsin
1

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

บทคัดยํอ
เนื่องจากมนุษย๑ ไมํสามารถสังเคราะห๑กรดไขมันจาเป็นชนิดไมํอิ่มตัวได๎ จึงต๎องได๎รับจากการ
บริโภค ปัจจุบันการบริโภคกรดไขมันจาเป็นมีความต๎องการมากขึ้น ซึ่งสาหรํายทะเลขนาดเล็กสามารถ
ผลิตกรดไขมันจาเป็นชนิดไมํอิ่มตัวได๎โดยเฉพาะอยํางยิ่งกรดไขมันในกลุํมโอเมกา 3 สาหรํายที่สามารถผลิต
กรดไขมันไมํอิ่มตัวได๎จะมีปริมาณที่แตกตํางกันขึ้นอยูํกับสายพันธุ๑และสภาวะการเพาะเลี้ยง ด๎วยเหตุนี้
คณะวิจัยมีความประสงค๑ที่จะคัดเลือกสายพันธุ๑สาหรํายจากแหลํงธรรมชาติและคัดเลือกสายพันธุ๑ที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการผลิตไขมันด๎วยเทคนิคการย๎อมด๎วย
สีไนล๑เรด จากการศึกษาพบวําสาหรําย
น้าเค็มขนาดเล็ก 5 สายพันธุ๑ ได๎แกํ Acaryochloris sp. Chaetoceros sp. Chlorella sp.
Cylindrotheca sp. และ Navicula sp. มีการผลิตน้ามันดีที่สุดในอาหารสูตร F/2 ที่ความเข๎มข๎นของ
ไนโตรเจน 200 ไมโครโมล เมื่อเทียบกับความเข๎มข๎น 882 (ให๎เป็นชุดควบคุม) 400 และ 100 ไมโครโมล
ขณะที่ Acaryochloris sp. และ Chlorella sp. เริ่มผลิตน้ามันในวันที่ 4 ของการเพาะเลี้ยง ดังนั้น
สาหรํายทั้งสองสายพันธุ๑จะนาไปศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดไขมันจาเป็นชนิดไมํอิ่มตัวตํอไป
คาสาคัญ : สาหรํายน้าเค็มขนาดเล็ก, กรดไขมันไมํอิ่มตัว , กรดไขมันในกลุํมโอเมกา 3, เทคนิคการย๎อม
ด๎วยสีไนล๑เรด
Abstract
Since human is unable to synthesize essential polyunsaturated fatty acids
(PUFA), thus PUFA needs to be taken through diet. Currently, the demand for obtaining
essential PUFA has increasing significantly. Marine microalgae is one of the key PUFA
producer especially omega-3 fatty acid group. However, the concentration of PUFA is
depending on the strain and environmental conditions. Therefore, this research is aiming
to investigate the suitability of using microalgae as novel dietary sources of PUFA.
Moreover, this research will focus to select the high lipid production from the natural
marine microalgae using Nile red technique. Five marine microalgae (Acaryochloris sp.,
Chaetoceros sp., Chlorella sp., Cylindrotheca sp. and Navicula sp.) grown under 200 µM
NO3 in F/2 medium gave the best accumulation of lipid production when compared with
882 (control) 400 and 100 µM NO3. Moreover, Acaryochloris sp. and Chlorella sp. started
to increase the storage lipid content after day 4. Therefore, two marine microalgae will
be investigated the optimal PUFA production in the future.
Keywords : Marine microalgae, Polyunsaturated fatty acids, Omega-3 fatty acid group,
Nile red technique
*Corresponding author. E-mail : narin_c@tistr.or.
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3. ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
4. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
5. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน
6. รองศาสตราจารย์สุรินทร์ มัจฉาชีพ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาญ สว่างวงศ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพันธ์ 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. ศิริพร ประดิษฐ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยัณห์ สาระมูล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
10. ดร. จิตราภรณ์ ฟักโสภา
11. นางสาวฉลวย มุสิกะ
12. ดร. ธนัสพงษ์ 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. วิโรจน์ 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. วิทวัส แจ้งเอี่ยม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระเดช มีอินเกิด
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิมนัส อุณจักร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวามินี ธีระวุฒิ
9. ดร. จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
10. ดร. ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
11. ดร. ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ
12. นางณิษา สิรนนท์ธนา
13. ดร. นิตยา ไชยเนตร
14. ดร. ปิติ อ่าพายัพ
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. วิภษู ิต มัณฑะจิตร
8. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิตย์
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 ดารงโรจน์วัฒนา
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 วงษ์กาแหง
33. ดร. กิติธร สรรพานิช
34. ดร. ขวัญเรือน ศรีนุ้ย
35. ดร. จรัสศรี อ๋างตันญา
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยาวดี สุริยพันธุ์
297
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถนุ ายน 2561

37. ดร. จันทนา ไพรบูรณ์
38. ดร. จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ
39. อาจารย์จาเริญ บัวเรือง
40. ดร. จิตรา ตีระเมธี
41. ดร. ณฐินี ศุกระมงคล
42. ดร. ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
43. ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
44. ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา
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 ชิวปรีชา
52. ดร. พรเทพ พรรณรักษ์
53. ดร. ไพลิน จิตรชุ่ม
54. ดร. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม
55. นางสาวรติมา ครุวรรณเจริญ
56. นางสาววราริน วงษ์พานิช
57. ดร. วันวิวาห์ ตุ้มน้อย
58. ดร. วิชญา กันบัว
59. ดร. ศันสรียา วังกุลางกูร
60. ดร. สรวิศ เผ่าทองสุข
61. นายสหรัฐ ธีระคัมพร
62. ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ
64. ดร. อดิสรณ์ 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 ฉวีภักดิ์
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 ธารงนาวาสวัสดิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภาศิริ บาร์เนท
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิจ กิตติธรกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี จิตประไพ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาย 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 เศรษฐศิโรฒม์
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
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