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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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ภาคบรรยายพิเศษ
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สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหาร
ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย
เพื่อความมั่นคง มัง่ คัง่ และยั่งยืน

จัดการ

เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์1,4, สุชาย วรชนะนันท์2, นาวาเอกวชิรพร วงศ์นครสว่าง3,
นิติ พงศ์สุขเสถียร1, และวิภาดา ลลิตภัทรกิจ1
1

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

ผลประโยชน์ ท างทะเลของประเทศไทย หรือ ที่ รู้ จั ก กั น ในอี ก ชื่ อ หนึ่ง ว่ า ผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ ท างทะเลของไทย หมายถึ ง
ผลประโยชน์ที่คนไทยทุกคนพึงได้รับจากทะเลหรือเกี่ยวเนื่องกับทะเลทั้งภายในและนอกน่านน้้าไทย ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
เกาะ พื้นดินท้องทะเลใต้พื้นดินท้องทะเล และอากาศเหนือท้องทะเลด้วย ทั้งนี้จะครอบคลุมกิจกรรมทางทะเลทุกด้าน เช่น การประมง การ
พาณิชยนาวี การท่องเที่ยว การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย การส้ารวจและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็ นต้น โดยมูลค่า
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจะหมายถึงคุณค่าของผลประโยชน์จากทะเลทั้งที่สามารถประเมินออกมาทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน จาก
การศึกษาสถานการณ์ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ แรงขับเคลื่อน (driver) แรงกดดัน
(pressure) สถานภาพ (state) ผลกระทบ (impact) และการตอบสนอง (response) หรือ DPSIR โดยข้อมูลส้าหรับการวิเคราะห์ได้มาจากการ
ส้ารวจ เอกสาร บทความ หนังสือ รายงาน ภายในและต่างประเทศ ร่วมกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ส่วนกลางและในพื้นที่ จากนั้นน้า มาสังเคราะห์ สรุปผล แล้วน้าไปสอบทานเพื่อ สรุป โดยการประชุมร่ว มกับภาคส่วนต่างๆ อี กหลายครั้ง
โดยเฉพาะกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยประกอบด้วย รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมการต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทางทะเลทางโดยมี
ต้นทุนหลายๆ อย่างด้วยกัน แต่ที่เน้นในงานนี้ได้แก่ ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งหรือที่เรียกว่าต้นทุนข อง
ระบบนิเวศบริการทางทะเลซึ่งเปรียบเสมือนฐานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
2.การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างสองมหาสมุทรส้าคัญของโลกโดยเชื่อมต่อผ่าน “ระบบนิเวศทางทะเลขนาดใหญ่ ” (Large
Marine Ecosystem; LME) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีและไม่มีชีวิตถึงสามแห่งด้วยกันได้แก่ Bay of Bengal (BoB) ,
Gulf of Thailand (GoT), และ South China Sea (SCS) เสริมด้วยการเป็นประเทศที่ถูกล้อมด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศถึงสองชั้น
และยังมีพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงรอการหาทางออกและข้อสรุปร่วมกัน ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมในมิติที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลที่จะต้องทันและรองรับกับภัยคุกคามต่างๆ ในรูปแบบที่เพิ่มเติมจากเดิมและเพื่อเป็นส่วนสนับสนุน
ส้าคัญที่จะท้าให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน
3.ส้าหรับแรงกดดันที่ส้าคัญของผลประโยชน์ทางทะเลของไทยได้แก่กิจกรรมทางทะเลต่างๆ ที่โดยรวมมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่
ชัดเจนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในรูปปริมาณและมูลค่า และแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นการลดลงในบางกิจกรรม ได้แก่ การประมง การ
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม แต่ก็ยังคงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตกิจกรรมทางทะเลจะมีประเภทและจ้านวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจะขยายตัว
ลงไปในเขตทางทะเลที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นเพราะผลของปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่มาจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ประชากรในระดับโลกและภูมิภาค (ยกเว้นในกรณีของไทย) ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในภาพรวมและข้อจ้ากัดของอุปทานจากกิจกรรม
ทั้งทางบก ผนวกกับปัจจัยขับเคลื่อนในระดับประเทศที่ยังคงเน้นการพัฒนาโดยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวน้ามาตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และในอนาคต โดย
เห็นได้จากความพยายามของภาครัฐทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และแผนที่มุ่งผลักดันให้ประชาชนคนไทย หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งก็
ได้รับการตอบสนองอย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมการทางทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างขาดการควบคุมที่เหมาะสม เป็นเหตุให้
ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล
พะยูน โลมา และวาฬ และระบบนิเวศต่างๆ ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นฐานของกิจกรรมเหล่านั้น เสื่อมโทรมลงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
อย่างต่อเนื่อง กว้างขวาง และรุนแรงจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ อนึ่งจากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ตามจังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งหมด
พบว่า ปัญหามลพิษทางทะเลโดยเฉพาะประเด็นขยะทะเล และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสองปัญหาที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด
4.นอกจากปัญหาการเสื่อมโทรมของต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ส่งผลต่อกิจกรรมทางทะเลท้า
ให้ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยลดลงแล้วยังมีข้อค้นพบอีกว่าจากการบริหารจัดการทางทะเลที่ ขาดการพิจารณาที่รอบด้านและ
ท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบเป็นผลท้าให้ ผลประโยชน์ทางทะเลดังกล่าวไม่ได้ตกอยู่ในมือของคนไทยในสัดส่วนที่ควรจะเป็น ซึ่งมีกรณีตัวอย่ าง
ทั้งที่ได้ เกิดขึ้นแล้ว ก้าลังเกิด และที่จะเกิดขึ้น พอสังเขปดังต่อไปนี้
- การพาณิชยนาวี: ซึ่งประกอบด้วย เรือ ท่าเรือ อู่ต่อและซ่อมเรือ บุคลาการด้านการพาณิชยนาวี และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจ
การประกันภัยทางทะเล เป็นต้น ประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ การขาดแนวทาง การจัดการ สนับสนุน และ
ส่งเสริมที่ ชัดเจน เหมาะสม และจริงจัง โดยเฉพาะจากภาครัฐ
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- การประมง: นอกจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงภายในประเทศที่เป็นปัญหาใหญ่ในส่วนของทรัพยากรประมงเองแล้ว
การเข้ามาลักลอบท้าการประมงในเขตทางทะเลของไทยโดยชาวประมงของประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นต้นเหตุของการสูญเสียผลประโยชน์ทาง
ทะเลของไทยอีกทางหนึ่งซึ่งถึงแม้จะดูไม่มากในรูปของตัวเงินแต่จากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาพบการเปลี่ยนแปลงไปชนิด
ของสัตว์น้าที่เป็นเป้าหมายในการจับจากปลามังกร มาเป็นสัตว์น้าจ้าพวกหมึก และปลิงทะเล สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ว่า อาจเกิดการลด
จ้านวนลงอย่างมาก หรือการสูญพันธุ์ ของปลามังกร นอกจากนี้ในบันทึกการจับกุมหลายครั้งได้พบข้อมูลการหยั่งความลึกของท้องทะเลใน
บริเวณที่ท้าการประมงอีกด้วย เรื่องนี้จึงมีประเด็นความมั่นคงทางทะเลของประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย
- การท่องเที่ยว: ได้แก่กรณีที่นักท่องเที่ยวจากฐานที่พักนอกประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลภายในประเทศได้
โดยตรงอย่างเช่นกรณีของการท่องเที่ยวด้าน้้าดูปะการังที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล อีกกรณีได้แก่ การที่คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวกับการสอนด้าน้้าลึกทั้งสองกรณี ส่งผลให้คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลเท่าที่ควรจะ
เป็น นอกเหนือจากการที่ทรัพยากรเหล่านั้นถูกท้าลาย และการขาดความสามารถในการควบคุมดูแลที่เหมาะสม
- การส้ารวจและผลิตพลังงาน: กรณีนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส้ารวจและผลิตพลังงาน
โดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องกับการที่สิ่งก่อสร้างเพื่อกิจกรรมส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลจะเริ่มทยอยกันหมดอายุสัมปทานลงโดยตามที่ระบุ ไว้
ในสัญญาจะต้องมีการรื้อถอนโดยบริษัทผู้รับสัมปทานตามล้าดับ แต่จาก ประเภท จ้านวน และขนาดของแท่นเหล่านั้น ค้าถามจึงอยู่ที่ว่าอะไร
คือทางออกที่ดีที่สุดส้าหรับเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาทุกมิติอย่างรอบคอบ เปิดเผย และโปร่งใส เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางทะเลกับประเทศ
สูงสุดโดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
จากข้อ มูลข้า งบนจะเห็ นได้ว่า ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยก้าลังประสบกับปั ญหาหลายด้า นด้ว ยกันทั้งในระดับ ของปั จจั ย
ขับเคลื่อนหลักของไทยได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น การมุ่งเน้นให้ประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง
กิจกรรมทางทะเลที่จะเพิ่มมากขึ้นก้าลังเปลี่ยนไป จากเดิม ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมลง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งโดยรวมแล้วจะส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศได้ ในรูปของความมั่นด้านต่างๆ ได้แก่ ความ
มั่นคงทางด้าน อาหาร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ส่วนบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ การที่ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศตกอยู่ใน
สภาพเช่นนี้มาจากหลายสาเหตุด้วยกันซึ่งสามารถมองเริ่มจากความตระหนักของคนในชาติถึงโอกาสที่มีเกี่ยวกับทะเลหากแต่ไม่ได้ใช้โอกาสนั้น
ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม การเติบโตของภาคธุรกิจที่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่มักจะมุ่งผลก้าไรโดยให้ความส้าคัญน้อยในส่วนของต้นทุนทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ท้าให้มีการใช้ประโยชน์ของทั้งสองภาคส่วนอย่างขาดความระมัดระวังและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ส่วนภาครัฐ รูปแบบในการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวก็แยกกันอยู่ภายใต้หน่วยงานจ้านวนมากโดยขาดการท้า งานร่วมกันอย่า ง
เหมาะสม ต่างคนต่างท้าตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและทิศทางของแต่ละส่วนงานแบบแยกส่วนไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของผลประโยชน์
ทางทะเลที่มีลักษณะเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน กล่าวคือการออกแบบการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวขาดการมองแบบ
องค์รวมอย่างเหมาะสม ซึ่งก็หมายรวมถึง กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจ
ทางวิชาการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมกับบริบทของไทยก็ยังขาดอยู่อีกไม่น้อย และเมื่อผนวกกับ
พัฒนาการของโลกในเรื่องของผลประโยชน์ดังกล่าวที่เปลี่ยนไปอย่างมากทั้ง ความรู้ แนวคิด และขีดความสามารถ ในการใช้ศักยภาพจากทะเล
ในภาพรวมท้าให้สถานการณ์การบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลของไทยอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ส้าหรับข้อเสนอแนะเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยที่น้าเสนอไว้ข้างต้นนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
ความพยายามที่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าตัวโดยเฉพาะต้องปรับเปลี่ยนหลักคิดในเรื่องนี้ใหม่ ทั้งนี้เพราะพัฒนาการของโลกในการให้
ความส้าคัญเกี่ยวกับทะเลได้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาระยะหนึ่งแล้วในขณะที่ประเทศไทยมีพัฒนาการในเรื่องนี้ช้ามาก การตอบสนองในเรื่องนี้
เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนของสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน และสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการ ท้า
ความเข้ า ใจ วางแผนในระดับต่า งๆ ติดตามประเมินผลและปรับ ปรุงแผน จากภาควิชาการ มุ่งให้ มีก ารร่ว มมือ กันอย่า งจริงจั ง โดยเอา
ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก การใช้ป ระโยชน์จากทะเลรูปแบบต่างๆ ต้องให้ความส้าคัญกับต้นทุนต่างๆ โดยไม่ด้าเนินกิจกรรมจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับ แก้ไขผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นแล้วรวมทั้งป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร่งปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
ภายในประเทศที่เกี่ยวกับทะเลให้สอดคล้องกับระเบียบโลกเพื่อให้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเกิดกับประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ภายใต้อ้านาจและสิทธิของไทยที่พึงมีพึงได้
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การเพิ่มมูลค่าอัญมณีจากทะเล
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ไข่มุกเปรียบได้กับราชินีอัญมณีแห่งท้องทะเล เพราะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น ยังให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนโยน และสง่างาม
ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม ไข่มุกธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทาง
ชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะท้าการหลั่งสารหรือน้้ามุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคาย
เคือง เนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง ท้าให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการท้าไข่มุกปล อม
เกิดขึ้น และเนื่องจากไข่มุกที่มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติค่อนข้างพบได้ยาก ท้าให้ไข่มุกถูกน้ามาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพ
และเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามความต้องการของตลาด
โดยทั่วไปทั้งไข่มุกเลี้ยงและไข่มุกธรรมชาติ ทั้งมุกน้้าจืดและมุกน้้าเค็ม จะมีสีขาวนวลและมีความวาว ขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน
ไป ไข่มุกน้้าเค็มที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุด คือไข่มุกด้าจากทะเลใต้ ซึ่งพบครั้งแรกที่หมู่เกาะตาฮิติ จึงมีชื่อเฉพาะอย่างเป็นทางการว่า
"แบล็คตาฮิเตียน เพิร์ล (Black Tahitian Pearl)" เนื่องจากพบได้ยากและ มีสีด้ามันวาวโดดเด่น ภายหลังมีไข่มุกสีเทาที่เรียกว่า ไข่มุ กอะโกยา
(akoya) เป็นไข่มุกเลี้ยงน้้าเค็มที่มีการเพาะเลี้ยงครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงทั้งในประเทศญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลี ย
ส้าหรับไข่มุกอะโกยา (akoya) ที่ขายในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะน้าเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่น และเมื่อไม่กี่ปีมานี้สีที่ นิยมได้แก่สีน้าตาล
(Chocolate pearl) และ สีทอง (Golden Pearl) ซึ่งเป็นสีที่หายากและมีราคาสูงมากและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนปัจจุบัน ด้วยความหายาก
ของบางสี ท้าให้มีการย้อมไข่มุกด้วยสีย้อมอินทรีย์ต่างๆ แต่ความคงทนของสีต่้า สามารถหลุดลอกด้วยสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ในครัวเรือน
ระหว่างใช้งานได้ ปัจจุบันมีการหลอกขายไข่มุกสีต่างๆเพิ่มขึ้น และไทยต้องรับไข่มุกทั้งธรรมชาติและย้อมมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น บริ ษัทย้อม
ไข่มุกส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไข่มุกในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการน้าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน โดยกรรมวิ ธีและเทคนิคของ
แต่ละบริษัทในการย้อมไข่มุกให้ได้สีต่าง ๆ ตามที่ตลาดต้องการเป็นเรื่องที่ไม่เปิดเผย
นาโนเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการปรับปรุงคุณภาพวัสดุในต่างสาขา ต่างรูปแบบ แต่ในการน้ามาประยุกต์ในอุตสาหกรรมอัญ
มณียังมีไม่มากนัก ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่จะต่างกัน เมื่อขนาดอนุภาคมีขนาดเล็กลงระดับนาโนเมตร ท้าให้สามารถน้าการปลูกอนุภาค
ระดับนาโนเมตรลงบนผิวไข่มุกนั้นจะท้าให้สีของไข่มุกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวโลหะที่ใช้และขนาดของอนุภาค ดังนั้นการปลูกอนุภ าค
โลหะมีค่าระดับนาโนเมตรลงบนผิวของไข่มุกจะท้าได้ง่ายด้วยอุปกรณ์การย้อมในห้องปฏิบัติการ และชนิดและขนาดของอนุภาคระดับนาโน
โลหะที่ได้ช่วยให้ได้ไข่มุกสีต่างกัน มีความวาว และความคงทนของสีที่ไม่หลุดลอกได้ง่ายเหมือนกับการย้อมด้วยสารอินทรีย์หรือสีย้อม โ ดย
สามารถควบคุมขนาดอนุภาค ความเข้มสี ได้จากความเข้มข้นของสารละลายโลหะตั้งต้น ตัวรีดิวส์ และเวลาในการย้อม โดยอนุภาคระดับนาโน
เมตรของโลหะเงิน สามารถให้สีไข่มุกสีด้า น้้าตาล เหลืองทอง และอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะทอง สามารถให้สีไข่มุกสีชมพู ถึงม่วง และ
ไข่มุกสีอะโกยา สีเทา สามารถได้จากการใช้สารละลายของโลหะทองแดง โดยสามารถท้าได้ทั้งไข่มุกน้้า จืดและน้้าเค็ม โดยสีที่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิว
ของไข่มุกด้วย ผลการวิจัยท้าให้ได้ไข่มุกสีต่างกันได้แก่ เหลือง น้้าตาล เทา เทาอมฟ้า ชมพู ม่วง ด้า โดยผลงานทั้งหมดได้จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา และตีพิมพ์บทความวิจัย ผลงานวิจัยนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้ไข่มุก และลดการน้าเข้าจากต่างประเทศได้
นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับทางทะเลได้แก่การน้าทรายทะเล (SiO2) มาท้าการผลิตเป็นโอปอล ซึ่งเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่
ประกอบด้ว ยอนุภ าคซิลิกาและน้้าเป็ นองค์ประกอบ (SiO2.nH2O) โดยท้าการน้า ทรายมาละลายและสังเคราะห์ทางเคมีขึ้ นใหม่ โดย
ท้าการศึกษาความเข้มข้น 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

ทั่วโลกมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ถึงร้อยละ 10 ภายในปี
พ.ศ. 2563 ขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลประมาณร้อยละ 5.6 จากพื้นที่ในเขตทะเลของประเทศไทย
(National maritime zone 200 ไมล์ทะเล) และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ได้มากขึ้นในระยะเวลาสิบ
ปีจากนี้ การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทยที่ผา่ นมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงไร เป็นประเด็นที่น่า
จับตามอง
ความท้าทายความส้าเร็จในการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทยกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDG 14) มีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลเพื่อให้เห็นภาพ
กว้าง ก้าหนดให้มีการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ควบคู่กัน การผสานกรอบแนวคิดว่าด้วยการบูรณาการและการให้
ความส้าคัญกับระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้ป ระสบความส้าเร็จยังต้องค้านึงถึงความ
เหมาะสมหรือขอบเขตของพื้นที่คุ้มครอง ความต่อเนื่องของกลไกและกระบวนการท้างาน ความมั่นคงและโปร่งใสของระบบ
การเงิน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ความเข้มแข็งของผู้น้าและชุมชน และพันธมิตรร่วมท้างาน นอกจากนี้
แนวทางการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในอนาคตยังต้องค้านึงถึงปัจจัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสร้างศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในเชิง
นิเวศวิทยาและสังคม (social-ecological resilience) เป็นสิ่งจ้าเป็นและต้องท้าควบคู่กันไป
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มุมมองต่อกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ทางทะเล
ในอนาคต
พวงทอง อ่อนอุระ
ที่ปรึกษากฎหมายนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเทศไทยมีแผ่นดินติดกับทะเลสองด้าน คือด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามั นและช่องแคบมะละกา ส่วนด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทย มี
พื้นที่เขตทางทะเลประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝั่งทะเลรวม 3,010 กิโลเมตร (ด้านอ่าวไทย 1,972.5 กิโลเมตร และด้านอันดามัน
1,037.5 กิโลเมตร)1 การแบ่งอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ของไทยประกอบด้วย 1) น่านน้้าภายใน (Internal Water) 2) ทะเลอาณาเขต
(Territorial Sea) 3) เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) 4) เขตไหล่ทวีป (Continental Shelf Zone) และ 5) เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ (Exclusive
Economic Zone หรือ EEZ) และเมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทย จะเห็นได้ชัดว่ าน่านน้้าไทย (Thai Waters) มีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิด
(Semi-enclosed Sea) ที่ถูกล้อมด้วยเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ทะเลไทยหรือน่านน้้าไทยมี
ความส้าคัญต่อประเทศไทยในหลากหลายสาขาของการใช้ประโยชน์จากทะเลไทย ที่ส้าคัญๆ ได้แก่ 1) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิต (Living Resources)
เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญส้าหรับคนไทยและแหล่งท้ามาหากินของพี่น้องคนไทยที่ประกอบธุรกิจประมง ทั้งการจับสัตว์น้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการ
ประมง 2) ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต (Non-Living Resources) ได้แก่ น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆ 3) เส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้า
(Transportation and Carriage of Goods by Sea) เป็นต้น
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ด้าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความมั่นคงของชาติทางทะเล ในห้วงนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2548 – 2552) มาถึงปัจจุบัน (ปี 2557) สรุปเรื่องส้าคัญได้ 6 เรื่อง ดังนี้ 1) การเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนา
ก้าลังทางเรือ 2) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 3) การคมนาคมขนส่งทางทะเลและกิจการพาณิชยนาวี
4) การด้าเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 5) การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ประสานการปฏิบัติใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และ 6) การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลทาง
สมุทรศาสตร์ ธรณีวิทยา นโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ทั้งนี้ในห้วงการด้าเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาการด้าเนินงานที่
ส้าคัญ 2 ประการ
ปัญหาส้าคัญของการด้าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
1. ข้อจ้ากัดในการด้าเนินการตามนโยบาย
1.1 ด้านบุคลากร มีจ้านวนบุคลากรจ้ากัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ขาดการส่งเสริมและพัฒนา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ
1.2) ด้านงบประมาณ มี งบประมาณจ้ากัดไม่เพี ยงพอต่องานที่ได้รั บมอบหมาย อันกระทบต่อประสิทธิภาพในการรั กษา
ผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเลอย่างมาก
2. ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ มีความซ้้าซ้อน และขาดการบูรณาการ ท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รวมไปถึงความไม่ชัดเจนของขอบเขตอ้านาจตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ยังคงเป็นอุปสรรคที่ส้าคัญในการปฏิบัติงานและด้าเนินการตามนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลอีกด้วย
กลุ่มปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการทางทะเลของภาครัฐประกอบกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจากทะเลอย่างขาด
ความรับผิดชอบและการควบคุม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างรวดเร็ว ทะเล
กลายเป็นพื้นที่รับภาระต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างรุนแรง อาทิ การก่อ
มลพิษทางทะเล การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท้าประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ การท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing หรือรู้จักกันในชื่อ “IUU Fishing” การขาดการควบคุม
กิจการของภาคเอกชน ฯลฯ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลดังกล่าว
ข้างต้น ยังส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมด้วย เช่น ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจเอก
ขนาดใหญ่ ธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก และชุมชนท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างผู้ ประกอบการประมง ทั้งยังบีบให้ผู้ประกอบการประมงต้องออกไปแสวงหา
ประโยชน์ในเขตประมงของประเทศอื่น อันน้าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอันเนื่องจากการท้าประมงอีกด้วย เช่น การที่ไทยได้รับใบเหลืองจาก
สหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นประเทศที่น้าเข้าสินค้าสัตว์น้าจากประเทศไทย โดยกล่าวอ้างว่าไทยไม่มีกฎหมายประมงที่ทันสมัยและไม่มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรประมงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเลไว้ โดยมีสาระส้าคัญว่า เพื่อจัดการและควบคุม
การใช้ทะเลให้มีความสงบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการด้าเนินกิจกรรมของทุกฝ่ายร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อปกป้อง รักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญของทะเลและปลูกจิตส้านึกใน
การรักษาทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อจัดท้าและพัฒนากฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการทางทะเลโดยองค์กรของ
รัฐ ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า การพัฒนากฎหมายทะเลของไทยแบบบูรณาการจึงเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่งที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลในภาพรวม
จึงถูกน้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประเด็นความส้าคัญของความมั่นคง
ทะเลของไทยจนมีการจัดท้าแผนฯ และปฏิบัติตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดี การจัดท้าและพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทย
แบบบูรณาการตามที่ก้าหนดรวมไว้เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของชาติทางทะเล มีความส้าคัญมาก ทั้งนี้ เพราะหลังจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ท้าให้ไทยมีความจ้าเป็นต้องพัฒนา
กฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีตาม UNCLOSA 1982 อย่างจริงจังโดยมีกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
สถานการณ์ทางทะเลในอนาคต ซึ่งนอกจากจะต้องสอดคล้องกับแผนความมั่นคงชองชาติทางทะเล พ.ศ. 2558-2564 ฉบับปัจจุบันแล้ว ยังจะต้องหมาย
รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ผู้เขียนจึงขอน้าเสนอมุมมองต่อกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ทางทะเลในอนาคต
โดยวิเคราะห์จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเทียบเคียงกับ 1) หลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทะเลไทย 2) กฎหมายทางทะเลที่ไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แล้วจัดท้าข้อเสนอแนะประเด็นส้าคัญที่จะต้องพิจารณาในขั้นตอนการพัฒนากฎหมาย
ทางทะเลของไทยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ในฐานะภาคีของ UNCLOS 1982 ไทยจะต้องรวบรวมพันธกรณีทั้งหมดที่ไทยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกสาขาของกิจกรรมทาง
ทะเลอย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและใช้อ้างอิง
2) ในแต่ละสาขากิจกรรมทางทะเล ให้ผู้เกี่ยวข้องท้าการส้ารวจ รวบรวม และจัดท้าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สะดวกต่อการสืบค้น เกี่ยวกับ
ตราสารระหว่างประเทศต่างๆ ที่จัดท้าขึ้นในรูปแบบของความตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement) จรรยาบรรณต่างๆ (Code of
Conduct) หรือแผนปฏิบัติการสากล (International Plan of Action) ทั้งที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally-binding Instrument) และไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย (Non Legally-binding Instrument) ที่มีการจัดท้าภายหลังเข้าเป็นภาคี UNCLOS 1982 แล้ว ว่ามีทั้งหมดจ้านวนเท่าใด มีสาระส้าคัญ
อะไรบ้างที่ไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
3) เร่งสืบค้นและรวบรวมงานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิ งวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนากฎหมายทางทะเล เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ไทยจะต้องท้า แล้วน้าสิ่งที่จะต้องท้านั้นมาจัดล้าดับความส้าคัญก่อนหลัง
4) รวบรวมกฎหมายทางทะเลที่ไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันทุกฉบับ ทั้งระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายล้าดับรอง ของทุกสาขาของกิจกรรม
ทางทะเล เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและท้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Review and Update) ของกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5) ผลจากการด้าเนินการตามข้อ 4 เราจะทราบว่ากลุ่มกฎหมาย/กฎข้อบังคับใดบ้างที่จ้าเป็นต้องยกเลิก เพราะมีบทบัญญัติที่ล้าสมัย ไม่
เหมาะสมที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมทางทะเลในสาขานั้นๆ ต่อไป กลุ่มใดบ้างที่จ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย
เหมาะกับสถานการณ์ทางทะเลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
6) ไทยจ้าเป็นต้องเร่ งจัดท้ากฎหมายทางทะเลในภาพรวม และต้ องสอดคล้องกับนโยบายทางทะเลของชาติ (National Marine Policy)
เช่นเดียวกับหลายประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายทางทะเลของไทย มีแต่เพียงแผนความมั่นคงฯ เท่านั้น หากไม่มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
ทะเลไทยให้ชัดเจน ก็ไม่สามารถพัฒนากฎหมายทางทะเลได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
7) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเลในทุกกิจกรรมทางทะเล ควรจะต้องช่วยกันน้าเสนอประเด็นปัญหา/ข้อขัดข้องอันเกิด
จากการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับที่ตนรับผิดชอบอย่างอิสระ โปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
นั้นๆ อย่างแท้จริงและกฎหมายนั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง
มุมมองที่ผู้เขียนขอเน้นคือ 1) การพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทยจ้าเป็นต้องสร้างกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมทางทะเลแบบ
องค์รวม เปิดช่องให้มีการบูรณาการระหว่างบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง มิใช่บูรณาการแต่เพียงค้าพูด แต่ไม่สามารถปฏิบัติจริง โดยการ
ยกเลิกกฎหมายที่มุ่งแต่จะให้อ้านาจหน่วยงานเท่านั้น แต่จ้าเป็นต้องมองในภาพรวมของกิจกรรมทางทะเลในสาขานั้นเป็นหลัก 2) ควรมีหน่วยรับผิดชอบ
หลักในการพัฒนากฎหมายทางทะเลในภาพรวมอย่างจริงจัง เพื่อด้าเนินการตามข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์มาข้างต้น
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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)
7.30-9.00

ลงทะเบียน/ติดโปสเตอร์

ห้องประชุม

แสนสุข 3 (R1)

9.00-10.00

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

10.00-10.30
10.30-12.00

น้าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยา

แสนสุข 5 (R2)
น้าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยา

แสนสาราญ 2-3 (R3)
น้าเสนอผลงานด้าน
ผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล
“ประเด็นเร่งด่วน
ภายใต้ผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล”

การน้าเสนอโปสเตอร์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 11.00
น้าเสนอผลงานด้าน
น้าเสนอผลงานด้านความ
ผลประโยชน์แห่งชาติ
หลากหลายทางชีวภาพและ
ทางทะเล
นิเวศวิทยา
“ประเด็นเร่งด่วน
11.00-12.00
ภายใต้ผลประโยชน์
เสวนา “Marine Taxonomy
แห่งชาติทางทะเล”

แสนสาราญ 1 (R4)
น้าเสนอผลงานด้าน
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

น้าเสนอผลงานด้าน
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

นักอนุกรมวิธานทางทะเลสูญ
พันธุ์จริงหรือ ?” ด้าเนินรายการ
โดย ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

12.00-13.00

อาหารกลางวัน

12.30-13.00

การน้าเสนอโปสเตอร์

13.00-14.15

เสวนา เรื่อง “One World One Ocean” ผลประโยชน์ชาติ เศรษฐกิจโลก
บนทะเลสีคราม (ทิศทางการพัฒนาประเทศ : Blue economy ผลประโยชน์ชาติทางทะเล, One Belt One Road,
EEC) โดย ดร.พิชยั สนแจ้ง, ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ, คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม และ
คุณคณิศ แสงสุพรรณ ตัวแทนจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

14.15-15.15

 กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

15.15-15.35
15.35–15.45
15.45-16.00
16.00-17.45
17.45-18.30
18.30-21.30

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 กล่าวต้อนรับ โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 กล่าวรายงาน โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 กล่าวเปิดงาน และ Keynote Address โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี
ประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน
ประธานในพิธีให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สถาบันการศึกษา
ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ / อาหารว่างและเครื่องดื่ม
น้าเสนอผลงานด้าน
น้าเสนอผลงานด้าน
น้าเสนอผลงานด้านการจัดการ
น้าเสนอผลงานด้าน
ความหลากหลายทาง
ความหลากหลายทาง
ทรัพยากรทางทะเลและพื้นที่คุ้มครอง
สมุทรศาสตร์และ
ชีวภาพและนิเวศวิทยา ชีวภาพและนิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อม
การประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย (ห้องประชุมใหญ่)
งานเลี้ยงรับรอง

ฒ
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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
10.30-10.45
ห้องประชุม
10.45-12.00

การน้าเสนอโปสเตอร์
ห้องประชุมใหญ่
เสวนา เรื่อง “การกัดเซาะชายฝั่ง: สถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาในประเทศไทย” ด้าเนินรายการโดย
อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร์
แสนสุข 3
แสนสุข 5
แสนสาราญ 2-3
แสนสาราญ 1
(R1)
(R2)
(R3)
(R4)
เสวนาเรื่อง
ปรากฏการณ์น้าเปลี่ยน
สี: องค์ความรู้และแนว
ทางการจัดการ
ผู้ด้าเนินการเสวนา:
ผศ.ดร.อนุกูล
บูรณประทีปรัตน์

12.00-13.00
ห้องประชุม
13.00-13.45
13.45-15.00
15.00-15.15
ห้องประชุม
15.15-17.30

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

น้าเสนอผลงานด้านชีววิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

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

อาหารกลางวัน
ห้องประชุมใหญ่
บรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองต่อกรอบการพัฒนากฎหมายทางทะเลของไทย”

โดย อาจารย์พวงทอง อ่อนอุระ
เสวนาเรื่อง บทบาทของชุมชนต่อการวิจัยทะเลไทย
อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร์
แสนสุข 3
แสนสุข 5
แสนสาราญ 2-3
(R1)
(R2)
(R3)
น้าเสนอผลงานด้าน
ความหลากหลายทาง
สมุทรศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม

น้าเสนอผลงานด้าน
ประมงและเพาะเลี้ยง

แสนสาราญ 1
(R4)
การเสวนา “ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อการจัดการ
ผลประโยชน์ชาติทางทะเล
อย่างยั่งยืน (ต่อ)
(อาหารว่างเสิร์ฟในห้อง
ประชุม)

น้าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยา
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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

10.00-10.15
ห้องประชุม
10.15-12.00

12.00-13.00
ห้องประชุม
13.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

การนาเสนอโปสเตอร์
ห้องประชุมใหญ่
เสวนา เรื่อง “New and More Value of the Sea” โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และ
คุณเพราลัย นุชหมอน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล กรมประมง
ด้าเนินการเสวนาโดย ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์
อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร์
แสนสุข 3
แสนสุข 5
แสนสาราญ 2-3
แสนสาราญ 1
(R1)
(R2)
(R3)
(R4)
น้าเสนอผลงาน น้าเสนอผลงาน บรรยายพิเศษ เรื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านความ
ด้านความ
“การเพิ่มมูลค่าอัญมณีจาก หญ้าทะเล
หลากหลายทาง หลากหลายทาง ทะเล” โดย
โดย รศ.ดร.อัญชนา
สมุทรศาสตร์และ สมุทรศาสตร์และ รศ.ดร.พิมพ์ทอง
ประเทพ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ทองนพคุณ
(10.15-10.45)
น้าเสนอผลงานด้าน
เทคโนโลยีทางทะเล
อาหารกลางวัน
ห้องประชุมใหญ่
เสวนา “การจัดการและสถานการณ์ขยะทะเล”
โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การสรุปผลการประชุม (Bangsaen Declaration)
พิธีมอบรางวัล และเสนอเจ้าภาพจัดงานประชุมครั้งที่ 7 และพิธีปิดงานประชุม
โดย อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อาหารว่างและเครื่องดืม่ (ระหว่างพิธีมอบรางวัล)
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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
สาขาชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา
วัน/เวลา
9:00-10:00
10.00-10.30
ประธาน:
รองประธาน:
10:30-10:45

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
อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร์
ดร.นลินี ทองแถม
ผศ.ดร.นรินรัตน์ คงจันทร์ตรี
EA026R อิทธิพลของฤดูกาลต่อการเปลีย่ นแปลงอาการสีชมพูในปะการังโขด
เมธินี อยู่เจริญ, Beatriz Estela Casareto, Toshiyuki Suzuki, Yoshimi Suzuki และ
Aussanee Meekaew

10:45-11:00

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

11:00-11:15

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

11.15-11.30

EA082R การแพร่กระจายและความหนาแน่นของทากเปลือย Jorunna
funebris บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
ชูชัย เรืองจรูญ, บัญชา นิลเกิด และ สราวุธ ศิริวงศ์

11:30-11:45

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

11:45-12:00

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

12.00-13.00

16:00-16:15

อาหารกลางวัน

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
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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
16:30-16:45

รายการ
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
แสนสุข 3 (R1)
และนิเวศวิทยา (ต่อ)
EF001R ผลการอนุบาลชิ้นส่วนปะการังโขดในบ่ออนุบาลบนบกสถานีวิจัย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชัง ชลบุรี
สมภพ รุ่งสุภา

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

17:15-17:30

EF004R การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและ
แนวปะการังธรรมชาติ
รังสิวุฒิ แก้วแสง, ภาสิณี วรชนะนันท์ และ สุชาย วรชนะนันท์
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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
วัน/เวลา
ประธาน:
รองประธาน:
9:00-9.:15

รายการ
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
แสนสุข 5 (R2)
นิเวศวิทยา
ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
ดร.กรอร วงษ์กาแหง
EA036R การรุกรานของกุ้งขาวแวนาไม Penaeus vannamei Boone, 1931 บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของประเทศไทย
สุวรรณา ภาณุตระกูล และ วันศุกร์ เสนานาญ

9:15-9:30

EA034R สถานภาพของม้าน้้าในน่านน้้าไทย
รติมา ครุวรรณเจริญ และ ชนม์ ภู่สุวรรณ

9:30-9:45

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

9:45-10:00

EA007R รายงานการพบปูไก่ชนิด Epigrapsus politus Heller, 1862 (Decapoda:
Gecarcinidae) ครั้งแรกของประเทศไทย และรายงานการแพร่กระจายเพิ่มเติมของปูไก่ก้าม
โต (Discoplax magna Ng & Shih, 2014) บริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
เรืองฤทธิ์ พรหมด้า และ จรัสศรี อ๋างตันญา

10.00-10.30
10:30-10.45

อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร์
EA076R สถานภาพและความหลากหลายของปลาทะเลไทย และข้อสังเกตของการจัดจ้าแนก
ใหม่ของกลุ่ม Percomorphs ใน Nelson (2016)
ชวลิต วิทยานนท์

10.45-11:00

EA012R การพบหอยทะเลที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น Mytella charuana (d’Orbigny, 1842)
(Bivalvia: Mytilidae) ครั้งแรกในประเทศไทย

11:00-12.00

เสวนา “Marine Taxonomy นักอนุกรมวิธานทางทะเลสูญพันธุจ์ ริงหรือ”

กิติธร สรรพานิช, ธีระพงศ์ ด้วงดี และ ธเนศ พุ่มทอง
ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ ดร.จารุวัฒน์ นภีตะภัฎ คุณทัศพล กระจ่างดารา และ คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดา
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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
ประธาน:
รองประธาน:
16:00-16:15

รายการ
สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
แสนสุข
นิเวศวิทยา
ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ
ดร.กรอร วงษ์กาแหง
EF019R การศึกษาเบื้องต้นของการกระจายและความชุกชุมของ
Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

5 (R2)

รัชกร ศิริจารุกุล, กรอร วงษ์กา้ แหง และ พลชาติ โชติการ

16:15-16:30

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

17:30-17:45

EF009R แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017) ที่พบบริเวณ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธันยพร พูลสวัสดิ์, นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ และ ส้าอางค์ ลวนางกูร
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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 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล “ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล”
วัน/เวลา

รายการ
สาขา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
แสนสาราญ 2-3 (R3)
“ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล”
ประธาน:
ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
รองประธาน: รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์
9.00-9.15
BA002R การประยุกต์ใช้กรอบระบบบัญชี SEEA-TSA ส้าหรับการประเมินความยั่งยืนของ
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์, วัชริน มีรอด และ กฤษดา บ้ารุงวงศ์

9.15-9.30

BA003R การพัฒนากรอบการจัดท้าระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้าเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่
เหมาะสมส้าหรับบริบทประเทศไทย

9.30-9.45

BA004R การพัฒนากรอบระบบบัญชี SEEA ส้าหรับสาขาการประมง

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

9.45-10.00

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

10.00-10.30
10:30-10:45

อาหารว่างและเครื่องดืม่ การน้าเสนอโปสเตอร์
BF001R บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่งกรณีศึกษาต้าบลไม้รูด
อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
จริยา ศรเกลี้ยง, รัตนา เตี้ยเย, ธน เย็นเปิง, วรันธรณ์ แก้วทันค้า และ จัสมิน ผลเจริญ

10:45-11:00

BA005R แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, นิติ พงศ์สุขเสถียร และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ

11:00-10:15
11:15-11:30

BA006R การจัดการขยะทะเลที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ,์ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ และ นิติ พงศ์สุขเสถียร
BA008R ทางเลือกในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมในทะเล:
การจัดท้าปะการังเทียมจากขาแท่น
ศุภิชัย ตั้งใจตรง, เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ,์ นิติ พงศ์สุขเสถียร และ วิภาดา ลลิตภัทรกิจ

11:30-11:45

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

11:45-12:00

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

12.00-13.00

อาหารกลางวัน
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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:
16:00-16:15

รายการ
สาขา การจัดการทรัพยากรทางทะเล และพื้นที่คุ้มครอง

แสนสาราญ 2-3
(R3)

รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์
ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์
MF001R การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ศุภพร เปรมปรีดิ์, ทิพย์อุสา แสงสว่าง, สุเทพ ขันชัย และ สุวิทย์ สารสิทธิ์

16:15-16:30

MF003R การจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน: ความ
เป็นมา สถานการณ์ปจั จุบันและความท้าทายในอนาคต

16:30-16:45

MF004R สถานภาพแนวปะการังและการจัดการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

จตุรงค์ คงแก้ว, เยาวนิจ กิตติธรกุล และ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
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

17.15-17.30

MA003R การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PSR ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในประเทศไทย
สุหทัย ไพสานฑ์กุล, ดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร, อมราวดี วิจิตร, ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
และ สุวลักษณ์ สาธุมานัสพันธุ์
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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 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วัน/เวลา

รายการ

สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ประธาน:
รองประธาน:
9.00-9.15

แสนสาราญ 1
(R4)

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

9.15-9.30

OA036R การศึกษาระยะเวลาพ้านักน้้าตามฤดูกาลที่ทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

9.30-9.45

OA016R กระแสน้้าชายฝั่งที่เกิดจากคลื่นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

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

9.45-10.00

OF009R การจ้าลองระดับน้า้ และกระแสน้้าในอ่าวไทยโดยใช้แบบจ้าลองน้้าขึ้นน้้าลงและคลื่น
คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์ และ สุริยัณห์ สาระมูล

10.00-10.30
10.30-10.45

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

10:45-11.00

OF021R การใช้แบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากตะกอนลุม่
น้้าปากบารา จังหวัดสตูล
ณัฐธิดา จันทศิริ, สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์, วรินธา วศินะเมฆินทร์,
คมสัน ทองแถม และ ศิริสุข เพ็ชรช้านาญ

ประธาน:
รองประธาน:
11:00-11:15

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

11:15-11:30

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

11:30-11:45

OF017R บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) ใน
แท่งดินตะกอนจากชายฝั่งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา

11:45-12:00

OA020R การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนบริเวณ ปากแม่น้า
แม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง

พัชรินทร์ ฉิมดิษฐ์, เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และ ดนัย ทิพย์มณี

ทรงเผ่า สมัชชานนท์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

ป
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)
12:00-12:15

OF023R การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนตามห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิเวศทางทะเล อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ธนวันต์ ผาด้า , ถนอมศักดิ์ บุญภักดี , อภิญญา นวคุณ
และ พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา

12.15-13.00

อาหารกลางวัน

สาขา สาขา ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
และนิเวศวิทยา
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 และไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ฉัตรธิดา ชามนตรี, ถนอมศักดิ์ บุญภักดี และ พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา

16:30-16:45

EA072R ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเลแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี
ชลิตา ล่าสมบูรณ์, ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กจิ กุล

16:45-17:00

EA083R การแพร่กระจายของหอยเฉลียบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

17:00-17:15

EF021R การแพร่กระจายของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณพื้นทีป่ กคลุมที่แตกต่างกันของ
หญ้าชะเงาใบมน ณ อ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

นฐชา ช่างเพ็ชรผล, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กจิ กุล

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

17.00-17.30

EF039R อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ต่อการสร้างฮีทช็อค
โปรตีน 70 ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus
สุทธิรัตน์ ปัญจขันธ์, Yun-wei Dong, Gua-dong Han และ มณฑล แก่นมณี

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

สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
10:45-12:00
12.00-13.00

ประธาน:
รองประธาน:
15:15-15:30

แสนสุข 3 (R1)

เสวนาเรื่อง “ปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี: องค์ความรู้และแนวทางการจัดการ”
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ ดร.วิลาวัลย์ ธเนศมณีรัตน์
และ ดร.อุกฤต สตภูมินทร์
อาหารกลางวัน

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 ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้้าและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้า
ประแสร์ 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 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้้าและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางนิเวศ
อุทกวิทยาที่มีบทบาทต่อทรัพยากรประมงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขนิษฐา บัวแก้ว, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ชาคริต เรืองสอน และ จิราภัษ อัจจิมางกูร

17:00-17:15

OF026R การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่มผี ลต่อ
คุณภาพน้้า ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
รุจิรา สุขแสงจันทร์, สุชาย วรชนะนันท์, ภาสิณี วรชนะนันท์ และ จิตราภรณ์ ฟักโสภา

ฝ
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
วัน/เวลา

รายการ

สาขาการจัดการทรัพยากรทางทะเล และพื้นที่คุ้มครอง
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 ศักยภาพการอนุบาลปลาเก๋า
ปะการัง (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 ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ
และแคโรทีนอยด์รวมใน Chlorella sp.
ปราณี นิมิบุตร, อมรรัตน์ กนกรุ่ง และ คันธรส อักษร

16:15-16:30

AF006R ผลของความร้อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการ
ต้านทานโรคตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน
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

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
สาขาประมงและเพาะเลีย้ ง (ต่อ)
วัน/เวลา

รายการ

สาขาประมงและเพาะเลี้ยง
16:45-17:00

แสนสุข 5
(R2)

AF013R ผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงต่อการเติบโตและ
ผลิตฟูโคแซนทินของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer โดยใช้แหล่งซิลิกาทีส่ กัดจากเถ้าลอย
มาฆมาส ธวัชชัย, ปวีณา ตปณียวรวงศ์, สรวิศ เผ่าทองศุข และ กษิดิศ หนูทอง

17:00-17:15

AF014R การส้ารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท้าประมง
อิสระ ชาญราชกิจ, ธนัส ศรีคุ้ม และ ณรงค์ เรืองสิวะกุล

17:15-17:30

AF0017R 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
ชีวภาพและนิเวศวิทยา (สัตว์ทะเลหายาก)

แสนสาราญ 2-3 (R3)

ประธาน:
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
รองประธาน: คุณชลาทิพย์ จันทร์ชมพู
10.45-11.00 EF030R การประเมินสุขภาพวาฬบรูด้าที่สา้ รวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่ายและการสังเกต
ราชาวดี จันทรา, สุรศักดิ์ ทองสุกดี, สุรชัย ภาสดา, ธีรวัตร เปรมปรี และ พัชราภรณ์ เยาวสุต

11.00-11.15 EF032R สถานการณ์การเกยตื้นของโลมาหัวบาตรหลังเรียบทีเ่ กิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่อ่าว
ไทยตอนกลางตั้งแต่มกราคม 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 ในการระบุตัวตนของ
เต่าตนุด้วยภาพถ่าย

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
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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 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 ผลของการบดบังต่อการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมไนโตรเจนในหญ้าทะเลใบมะกรูด
Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker
ธราวิทญ์ วุธิรักษ์, พิมพ์ชนก บัวเพชร, Eunice Kong และ Ow Yan Xiang

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

16:00-16:15 EA031R การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด ช่วงเดือน
กันยายนถึงธันวาคม ปี 2560
วัชราวดี โสอินทร์, วิษณุ กล้ากสิกิจ และ วิชญา กันบัว

16:15-16:30 EA060R การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพคาร์บอนของประชากรแพลงก์ตอนสัตว์ ในบริเวณชายฝั่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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 การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศของหญ้าชะเงา
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 “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการผลประโยชน์ชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน ด้าเนินการโดย
ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ (อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม)
12.00-13.00

อาหารกลางวัน

13.00-17.30 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 โดยใช้เทคนิคการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมจีพเี อสอ
ย่างต่อเนื่องบริเวณเกาะภูเก็ต
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 ที่ผิวทะเลโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
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 สัจจารักษ์,สุภาพร คง
พิทักษ์, 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

ย
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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 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทะเล)
วัน/เวลา

รายการ

เทคโนโลยีทางทะเล
(เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทะเล)

แสนสาราญ 2-3 (R3)

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 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยเซลลูโลสจากดินตะกอนป่าชายเลนภาคตะวันออกของประเทศไทย

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

ร
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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
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สารบัญ
การนาเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation)
การประมงและเพาะเลี้ยง

หน้า

AF002R

ผลของความเค็มน้้าและการเสริมกรดไขมันไม่อมิ่ ตัว n-3 HUFA ในอาร์ทีเมียต่อการ
อนุบาลลูกปลาเสือพ่นน้้าขนาดนิ้ว (Toxotes chatareus Hamilton, 1822)

3

AF005R

ผลของธาตุอาหารไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และแคโรทีนอยด์รวมใน Chlorella sp.

14

ผลของความร้อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคมุ้ กัน

20

AF006R
AF011R

และการต้านทานโรคตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน
ปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

29

ที่เลี้ยงในกระชัง ในพื้นที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

AF013R

ผลของคาร์บอนไดออกไซด์และความเข้มแสงต่อการเติบโตและผลิตฟูโคแซนทินของ
ไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer โดยใช้แหล่งซิลิกาที่สกัดจากเถ้าลอย

40

AF014R

การส้ารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือท้าประมง

49

AF017R

อุณหภูมินา้ เริม่ ต้นที่เหมาะสมในการขนส่งเพรียงทรายแบบมีชีวิต

63

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
BF001R

หน้า

บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่งกรณีศึกษาต้าบลไม้รดู อ้าเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา

72
หน้า

EF001R

ผลการอนุบาลชิ้นส่วนปะการังโขดในบ่ออนุบาลบนบก สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เกาะสีชัง ชลบุรี

81

EF002R

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

92

EF004R

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและแนวปะการัง
ธรรมชาติ

104

EF009R

แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017) ที่พบบริเวณ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

112

c
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ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา (ต่อ)

หน้า

EF010R

ผลผลิตขั้นต้นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

124

EF019R

การศึกษาเบื้องต้นของการกระจายและความชุกชุมของ Holothuria (Halodeima)
atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

131

การแพร่กระจายของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกัน

139

EF021R

ของหญ้าชะเงาใบมน ณ อ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

EF025R

การศึกษาสถานภาพแนวปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

150

EF029R

สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม จ. สงขลา

159

EF030R

การประเมินสุขภาพวาฬบรูด้าที่สา้ รวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่ายและ
การสังเกต

171

สถานการณ์การเกยตื้นของโลมาหัวบาตรหลังเรียบทีเ่ กิดจากกิจกรรมของมนุษย์

183

EF032R

ในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางตั้งแต่มกราคม 2557 - ธันวาคม 2560

EF035R

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างประชาคมปะการัง กับประชาคมปลาแนวปะการัง
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

190

EF038R

องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการัง ในแนว
ปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา

200

อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ต่อการสร้างฮีทช็อค

208

EF039R
EF042R

โปรตีน 70 ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus
ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในป่าชายเลนที่ได้รับน้้าทิ้ง

216

จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า จังหวัดชลบุรี

EF043R

ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณ
ชายฝั่งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

226

EF046R

ประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2555 – 2560

235

EF048R

ผลกระทบจากการปกคลุมด้วยขยะประเภทผ้าและอวนต่อปะการังโขด (Porites)

245

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

หน้า

MF001R

การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

256

MF003R

การจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน:
ความเป็นมาสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต

262

MF004R

สถานภาพแนวปะการังและการจัดการในอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสุรินทร์

273

d
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MF005R

การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งต่อการเปลีย่ นแปลงหลังภัยพิบัตสิ ึนามิ 2004: กรณีศึกษา
ต้าบลเกาะกลาง อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

279

MF006R

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทย

288

สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หน้า

OF001R

การใช้งานระบบพยากรณ์มหาสมุทรส้าหรับประเทศไทย ผลการตรวจวัดและ
ความถูกต้องผลการจ้าลองในทะเลอันดามัน

295

OF003R
OF004R

ประเภทและปริมาณของขยะทะเล บริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและ 305
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
313
การเปลีย่ นแปลงเชิงปริภูมิของเมืองชายฝั่งทะเลอันดามัน

OF009R

การจ้าลองระดับน้้าและกระแสน้้าในอ่าวไทยโดยใช้แบบจ้าลองน้้าขึ้นน้้าลงและคลื่น

325

OF011R

ไมโครพลาสติกบนชายหาด บริเวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติ
เขาล้าปี-หาดท้ายเหมือง

337

OF015R

การจ้าแนกแหล่งก้าเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
ในตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

346

OF017R

บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)
ในแท่งดินตะกอนจากชายฝั่งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา

353

OF019R

การศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้้าบริเวณปากแม่น้าในอ่าวไทยตอนบน

362

OF020R

ขยะที่ตกค้างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง

374

OF021R

การใช้แบบจ้าลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากตะกอน ลุ่มน้้า
ปากบารา จังหวัดสตูล

381

OF023R

การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนตามห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ
ทางทะเล อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

391

OF025R

การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง

401

OF026R

การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ที่มีผลต่อ
คุณภาพน้้า ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

411

เทคโนโลยีทางทะเล

หน้า

TF001R

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์จากเชื้อแอคติโนมัยซีท
BPG2-1 ที่แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนเพื่อใช้ในการบ้าบัดน้า้ เสีย

421

TF005R

การส้ารวจแบคทีเรียที่ย่อยน้้ามันในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

430

TF010R

ผลของเฉดสีของแสงสีขาวต่อการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์ ในจุลสาหร่าย
Chlorococcum humicola

437

e
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

สารบัญ
การนาเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
การประมงและเพาะเลี้ยง

หน้า

AF001P

การท้าประมงบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง

449

AF003P

ผลจับสัตว์น้าจากการท้าประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555

459

AF004P

สถานการณ์การท้าประมงปูม้า ต้าบลหาดเจ้าส้าราญ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

468

AF007P

การส้ารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊วย
(Penaeus merguiensis) จากท่าเรือหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี

472

การเลีย้ งสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica

480

AF008P

AF009P

แบบชนิดเดียวและแบบผสมเพื่อเป็นอาหารโคพีพอด Apocyclops royi (Lindberg,
1940)
ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น้าพลอยจับได้ จากการท้าประมงลอบปูม้า

489

ภายใต้มาตรการปรับปรุงการท้าประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

AF010P

การศึกษาปลา และคุณภาพน้้า บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง

504

AF012P

การส้ารวจซั้งบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออก

513

AF016P

ความหลากหลายและความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อน บริเวณในและนอกพื้นที่ปิดอ่าว 522
ของอ่าวไทยตอนบน

AF018P

ความหลากหลายและการแพร่กระจายของหอยบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนและ
ฝั่งตะวันออก

ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา

531
หน้า

EF006P

การสร้างไซเดอโรฟอร์และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลน
บริเวณแหลมผักเบีย้ จังหวัดเพชรบุรี

541

EF007P

การศึกษาเบื้องต้นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่น้าเวฬุ จ.จันทบุรี

552

EF008P

ชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส

562

EF012P

ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามัน

575

EF013P

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย

583

EF014P

การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้วลากูน จังหวัดสงขลา

594

EF015P

ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ว อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

606

f
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ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา (ต่อ)

หน้า

EF017P

ความหลากหลายของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

616

EF018P

ผลกระทบจากกิจกรรมบ่อกุ้งต่อครัสเตเซียน บริเวณป่าชายเลนคลองโคนและ
แหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

628

EF022P

ชนิดการแพร่กระจาย และพฤติกรรมของปูเสฉวนบกที่เกาะก้าใหญ่ จังหวัดระนอง

634
644

EF023P

รายงานแรกของกุ้งเต้น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015
(Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูลและคีย์จ้าแนกชนิดของ
กุ้งเต้นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 ในประเทศไทย

EF024P

การกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี

653

EF026P

ความหลากหลายของเพรียงหินสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 ในจังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด

668

EF027P

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณแนวหญ้าทะเลเกาะยาว จังหวัดพังงา

676

EF028P

การศึกษาเบื้องต้นการเน่าสลายของซากเต่ากระ ในบริเวณพื้นที่ปากคลองพนังตัก
จังหวัดชุมพร ประเทศไทย

688

EF031P

ประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด

694

EF033P

ภาวะการรบกวนที่พบบนปะการังบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

702

EF034P

องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสั้น Nuchequula gerreoides
712
(Bleeker, 1851) และปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829) ใน
ปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย

EF036P

กายวิภาคและจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขี้จีนครีบด้า Ambassis kopsii
(Bleeker, 1858) ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย

723

EF037P

การติดตามความหลากหลาย และความชุกชุมของประชาคมปลา ในแนวปะการังเทียม
เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่

730

EF041P

ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณชายฝั่ง
จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2560

740

EF044P

การจ้าแนกชนิดแมงกะพรุนกล่องที่พบในน่านน้้าไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

748

EF045P

ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมุทรสงครามและเพชรบุรี

760

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

หน้า

MF002P

775

ลักษณะของกลุม่ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวทางทะเล
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง

g
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สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หน้า

OF002P

ผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้้าบริเวณชายฝั่งทะเลละแม อ้าเภอละแม
จังหวัดชุมพร

785

OF005P

การส้ารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณแหลมสมิหลา
ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

796

OF006P

การส้ารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณแหลมสนอ่อน
ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

803

OF008P

การกระจายตัวและการสะสมตัวของตะกั่ว ในตะกอนดินอ่าวภูเก็ต บริเวณพื้นที่รองรับ
น้้าทิ้งจากคลองบางใหญ่

810

OF010P

กระแสน้้าชายฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะสิมลิ ันตรวจวัดโดยเครื่องวัดกระแสน้้า ADCP
ติดตั้งแบบหงาย

819

OF012P

การปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในอ่าวปัตตานี

826

OF013P

การประมาณการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
Landsat-8 OLI

835

OF014P

การจัดท้าเส้นชายฝั่งด้วยเครื่องระบุพิกัดโดยดาวเทียม GNSS-RTK กรณีศึกษา
หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

843

OF016P

การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้้าทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ปี 2556 - 2560

851

OF018P

ชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2558-2559

863

OF022P

การสะพรั่งของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis และ
ปัจจัยคุณภาพน้้าหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต

871

การศึกษาไมโครพลาสติกในปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)

880

OF024P
OF027P

บริเวณอุทยานหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
การเปลีย่ นแปลงในรอบปีของตัวแปรชี้วัดคุณภาพน้้าทะเลบริเวณหาดท่องเที่ยว
ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต

h
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888

เทคโนโลยีทางทะเล

หน้า

TF002P

ผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ตอ่ คุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ง

902

TF003P

สารสเตียรอยด์จากฟองน้้า Halichondria sp. ในทะเลตรัง

911

TF004P

การศึกษาหน้าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนซิส

921

ในกุ้งขาวแปซิฟิคโดยใช้เทคนิคอาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ์
TF006P

การคัดเลือกเปลือกปูเหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด

931

TF007P

การผลิตน้้าหมึกผงจากหมึกกล้วย (Loligo spp.) และการใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร
เพื่อสุขภาพ

942

TF008P

ผลของอุณหภูมิไอน้้าร้อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของปลากะตักอบแห้ง

951

TF009P

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการย่อยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka) ด้วย
อัลคาเลส

959

i
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การนาเสนอภาคบรรยาย

1
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ประมงและการเพาะเลี้ยง

1
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

2
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AF002R

ผลของความเค็มนา้ และการเสริมกรดไขมันไม่ อ่ มิ ตัว n-3 HUFA ในอาร์ ทีเมียต่ อการอนุบาล
ลูกปลาเสือพ่ นนา้ ขนาดนิว้ (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 คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิ ทยาเขตตรัง อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150

บทคัดย่ อ
ศึกษาผลความเค็มของน ้า 4 ระดับ (0, 5, 10 และ 15 ppt) และการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่
อาร์ ทีเมียแรกฟั ก (เสริ มและไม่เสริ มกรดไขมัน ) ในการอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน ้าขนาดนิ ้ว เป็ นระยะเวลา 45 วัน
อนุบาลลูกปลาด้ วยอาร์ ทีเมียวันละ 4 ครัง้ อัตรา 10, 8 และ 6% ของน ้าหนักตัว สาหรับวันที่ 1-15, 16-30 และ 31-45
ตามลาดับ ผลการทดลองพบว่าไม่มีอิทธิ พลร่ วมของระดับความเค็มและการเสริ มกรดไขมันให้ แก่อาร์ ทีเมีย ต่อการ
เจริ ญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลา (p>0.05) ระดับความเค็มและการเสริ มกรดไขมันให้ แก่อาร์ ทีเมียไม่มีผลต่อ
อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะด้ านน ้าหนักและความยาว (p>0.05) แต่มีผลต่ออัตรารอดตาย โดยลูกปลาที่อนุบาลใน
น ้าความเค็ม 5 ppt มีอตั รารอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็มระดับอื่นๆ (p<0.01) และลูกปลาที่อนุบาล
ด้ วยอาร์ ทีเมียที่เสริ มกรดไขมันมีอตั รารอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียที่ไม่เสริ มกรดไขมัน (p<0.01)
คาสาคัญ : ความเค็ม, การเสริ มกรดไขมันไม่อิ่มตัว, อาร์ ทีเมีย, ปลาเสือพ่นน ้า
Abstract
Effects of 4 water salinity levels (0, 5, 10 and 15 ppt) and enrichment of n-3 HUFA to newly
hatched Artemia (none and enriched) for nursing spotted archer fish fingerling for 45 days were
conducted. Fish fingerlings were nursed with Artemia 4 times a day with feeding assigned by 10, 8 and6%
body weight for day 1-15, 16-30 and 31-45, respectively. The results showed that there were no
interactions of water salinity level and enrichment of n-3 HUFA to Artemia on growth and survival rate
(p>0.05). There were no effects of water salinity level and enrichment of n-3 HUFA to Artemia on specific
growth rates of both weight and length (p>0.05) but affected survival rate. Fish fingerling nursed in water
salinity of 5 ppt showed higher survival rate than that of fish nursed in other water salinity levels (p<0.01).
Also fish fingerling nursed with n-3 HUFA enriched Artemia showed higher survival rate than those of fish
nursed with non-enriched Artemia (p<0.01).
Keywords : Salinity, Unsaturated fatty acid enrichment, Artemia, Archer fish
*Corresponding author. E-mail : suchat_krai@hotmail.com
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บทนา
ปลาเสือพ่นน ้า (Spotted archer fish; Toxotes chatareus Hamilton, 1822) เป็ นปลาสวยงามเศรษฐกิจที่มี
ราคาค่อนข้ างสูงและเป็ นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีลกั ษณะเด่นคือมีจดุ สีดาขวางลาตัวมีสเี หลืองลายดาและหาง
มี สีเ หลือ ง และสามารถพ่น น า้ เพื่ อ ท าให้ แมลงตกลงน า้ และกิ น เป็ นอาหารได้ อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุบัน จ านวน
ปลาเสือพ่นนา้ ในธรรมชาติลดลงเป็ นอย่างมากเนื่องจากการจับเพื่อจาหน่ายเป็ นปลาสวยงาม และปั ญหาความ
เสื่อมโทรมของแหล่งนา้ ที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ ขยายพันธุ์ แม้ ว่าปั จจุบันกรมประมงจะสามารถเพาะพันธุ์และ
อนุบาลปลาเสือพ่นน ้าเพื่อจาหน่ายได้ (กรมประมง, 2548) แต่ยงั คงประสบปั ญหาลูกปลามีอตั รารอดตายต่า ทาให้ ไม่
สามารถผลิตลูกปลาได้ อย่างเพียงพอต่อความต้ องการของตลาด ทังนี
้ ้อัตรารอดตายที่ต่าอาจเกิดจากสภาพแวดล้ อม
ในการอนุบาลที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารและคุณภาพน ้า โดยในส่วนของอาหารนันการขาดแคลนสารอาหารบางชนิ
้
ด
เช่น กรดไขมันโอเมก้ า 3 ชนิดไม่อิ่มตัวสูง (n-3 highly unsaturated fatty acid, n-3HUFA) ส่งผลกระทบเจริ ญเติบโต
และอัตรารอดตายของลูกปลา (Izquierdo, 1996) ซึ่งการอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน ้าในปั จจุบนั นิยมใช้ โรติเฟอร์ ไรแดง
และอาร์ ที เ มี ย แรกฟั ก ซึ่ง อาจมี ก รดไขมัน n-3 HUFA ไม่เ พี ย งพอต่อ ความต้ อ งการ โดยเฉพาะกรดไขมัน ชนิ ด
eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n-3) และ docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3) ซึ่งมีรายงานว่ามี
ความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาหลายชนิด (Watanabe, 1993) ขณะที่คณ
ุ ภาพน ้า เช่น
ความเค็ม อาจมีผลต่ออัตรารอดตายของลูกปลาเสือพ่นน ้าเช่นกัน เนื่องจากมีรายงานว่าลูกปลากดเหลืองที่อนุบาลใน
น ้าที่มีความเค็ม 6 ppt และลูกปลากดคังที่อนุบาลในน ้าที่มีความเค็ม 7 ppt มีอตั รารอดตายดีกว่าการอนุบาลในน ้าจืด
(สราวุธ และคณะ, 2551; นิศารัตน์ และคณะ, 2558) ดังนันการศึ
้
กษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเค็มของ
น ้าและการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั กต่อการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูก
ปลาเสือพ่นน ้าขนาดนิ ้ว เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการอนุบาลลูกปลาชนิดนี ้ให้ มีอตั รารอดตายสูงขึน้
ซึง่ อาจช่วยส่งเสริ มการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี ้ให้ เป็ นอาชีพทางเลือกในอนาคต และมีประโยชน์ทางอ้ อมในการอนุรักษ์
พันธุ์ปลาในธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน ้าต่อไป
วิธีการ
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 2x4 factorial in CRD (Completely Randomized Design) เพื่อศึกษาผลของ
ความเค็มของน ้า 4 ระดับ (0, 5, 10 และ 15 ppt) และการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก (เสริ มและ
ไม่เสริ มกรดไขมัน) ทาการทดลอง 3 ซ ้า
2. การฟั กอาร์ ทีเมียและการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมีย
ฟั กไข่อาร์ ทีเมียในน ้าความเค็ม 28 ppt เป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนันศึ
้ กษาพัฒนาของอาร์ ทีเมียจาก
ระยะ Instar I ไปเป็ นระยะ Instar II ทุกๆ 2 ชัว่ โมง ซึง่ พบว่าอาร์ ทีเมียระยะ Instar I พัฒนาไปเป็ นระยะ Instar II เกือบ
สมบูรณ์ ที่ 12 ชัว่ โมง หลังฟั ก ดังนันจึ
้ งกาหนดเป็ นเวลาเริ่ มต้ นในการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมีย โดย
การเสริ มกรดไขมันให้ แก่อาร์ ทีเมียในการทดลองนี ้ใช้ กรดไขมันในรู ปของเหลว (emulsion) ซึ่งประกอบด้ วยกรดไขมัน
ชนิด arachidonic acid (ARA, 20:4n-6), EPA, DHA, n-3 HUFA และปริ มาณกรดไขมันรวม เท่ากับ 5.16, 0.23,
17.25, 19.75 และ 59.72 ต่อ 100 กรัมน ้าหนักเปี ยก ตามลาดับ (สุพฒ
ั น์ และอดิเทพ, 2555) มีขนตอนการเตรี
ั้
ยม ดังนี ้
ผสมกรดไขมันกับน ้าความเค็ม 28 ppt ให้ มีความเข้ มข้ น 4% จากนันปั
้ ่ นให้ เข้ ากันเป็ นระยะเวลา 5 นาที ก่อนเติม
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อาร์ ทีเมียวัยอ่อนลงในกรดไขมันโดยใช้ ความหนาแน่นของอาร์ ทีเมียเท่ากับ 50 ตัว/มิลลิลติ รของกรดไขมัน ทังนี
้ ้จานวน
ของอาร์ ทีเมียที่ใช้ นนค
ั ้ านวณจากน ้าหนักอาร์ ทีเมียแบบเปี ยก 1 กรัม มีจานวนประมาณ 12,000 ตัว จากนันให้
้ อากาศ
เป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง จากนันกรองอาร์
้
ทีเมียด้ วยสวิงตาถี่และล้ างด้ วยน ้าทะเลหลายๆ ครัง้ เก็บรักษาในตู้เย็นที่ 4 oC
และให้ อากาศเล็กน้ อย อาร์ ทีเมียที่ผ่านการเสริ มกรดไขมันในแต่ละครัง้ ใช้ อนุบาลลูกปลาได้ 2 วัน ซึ่งการเก็บรักษาใน
ตู้เย็นช่วยควบคุมให้ อาร์ ทีเมียมีขนาดและสารอาหารใกล้ เคียงกับอาร์ ทีเมียแรกฟั ก (Bengtson et al., 1990)
3. การเตรี ยมปลาและระบบทดลอง
ปลาที่ใช้ ในการทดลองเป็ นลูกปลาเสือพ่นน ้าที่ได้ จากการเพาะพันธุ์ อายุ 14 วัน จานวน 4,000 ตัว ซึ่งผ่าน
การอนุบาลด้ วยโรติเฟอร์ และอาร์ ทีเมียแรกฟั ก หลังจากลูกปลายอมรับอาร์ ทีเมียได้ ดี ทาการคัดขนาดลูกปลาจานวน
2,400 ตัว และแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ๆ ละ 1,000 ตัว โดนลูกปลากลุ่มแรกอนุบาลในน ้าจืด ขณะที่ลกู ปลากลุม่ ที่ 2, 3
และ 4 อนุบาลในน ้าความเค็ม 5, 10 และ 15 ppt ตามลาดับ โดยการปรับความเค็มน ้าจากน ้าจืดไปเป็ นน ้าความเค็ม
ต่างๆ ใช้ วิธีปรับความเค็มวันละ 5 ppt โดย เติมน ้าเค็ม 28 ppt ลงในถังลูกปลาตามปริ มาตรที่คานวณไว้ โดยแบ่ง
ปริ มาตรน ้าเค็มที่เติมลงในถังลูกปลาออกเป็ น 5 ส่วน การเติมน ้าแต่ละส่วนมีระยะเวลาห่างกัน 1 ชัว่ โมง ส่วนระบบ
ทดลองเป็ นตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จานวน 24 ตู้ที่ผา่ นการล้ าง ผ่านการฆ่าเชื ้อด้ วยคลอรี น ความเข้ มข้ น
10 mg/L และตากแดดนาน 2 วัน ส่วนน ้าแต่ละความเค็มเตรี ยมโดยคานวณใช้ น ้าความเค็ม 28 ppt ที่ผ่านการฆ่าเชื ้อ
ด้ วยคลอรี น ความเข้ มข้ น 10 mg/L ก่อนทดลอง เติมน ้าแต่ละความเค็มลงตู้ทดลอง ความเค็มละ 6 ตู้ โดยเติมน ้าให้
ความสูง 34.5 เซนติเมตร คิดเป็ นปริ มาตรน ้า 140 ลิตร และให้ อากาศโดยใช้ หวั ทรายตู้ละ 1 อัน
4. การทดลอง
ปล่อยลูกปลาเสือพ่นน ้าที่มีน ้าหนักเริ่ มต้ นประมาณ 2.5 มิลลิกรัม และความยาวเริ่มต้ นประมาณ 5 มิลลิเมตร
ตามลาดับ ลงเลี ้ยงในตู้ อัตรา 100 ตัว/ตู้ งดให้ อาหาร 1 วัน ก่อนเริ่มให้ อาร์ ทเี มียแรกฟั กที่เสริ มและไม่เสริ มกรดไขมัน
ในวันถัดไป ให้ อาร์ ทีเมีย อัตรา 10, 8 และ 6% ต่อน ้าหนักตัวต่อวัน สาหรับการอนุบาลในวันที่ 0-15, 16-30 และ 3145 วัน โดยแบ่งวันละ 4 ครัง้ (08.00, 12.00, 16.00, 20.00 น.) ทาการดูดตะกอนและเศษอาร์ ทีเมียที่ตายก่อนและเปลีย่ น
ถ่ายน ้าในแต่ละตู้อตั รา 50 % ต่อวัน ในเวลา 14.30 น. ตรวจสอบคุณภาพน ้าในตู้ทดลองสัปดาห์ละครัง้ โดยค่าที่ตรวจวัด
ได้ แก่ วัด pH โดยใช้ pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น 526 วัดอุณหภูมิปริมาณออกซิเจนที่ละลายน ้าโดยใช้ DO meter ยี่ห้อ
YSI รุ่น Pro30 และวัดความเป็ นด่าง ความกระด้ างและปริ มาณแอมโมเนียรวม ตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528)
ระหว่างการทดลองทาการชัง่ น ้าหนักและวัดความยาวเหยียดทุกๆ 15 วัน โดยสุม่ ลูกปลาตู้ละ 25 ตัว (25%) รวมทังนั
้ บ
จานวนลูกปลาที่เหลือ เมื่อสิ ้นสุดการทดลองระยะเวลา 45 วัน เก็บตัวอย่างปลาทังหมดในแต่
้
ละตู้และรวมทังอาร์
้ ทีเมีย
แรกฟั ก เพื่อวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณกรดไขมันด้ วยเครื่ อง Gas chromatography (GC), Agilent รุ่น 6890N (พิเชต
และคณะ, 2557) โดยชนิดและปริ มาณกรดไขมันของอาร์ ทีเมียและปลาทดลองแสดงใน ตารางที่ 1 และ 3 ตามลาดับ
5. การเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูลแบบสองทาง (Two-way analysis of variance, Two-way Anova) โดยแปลง
ค่าอัตรารอดตายด้ วยวิธี angular transformation (อนันต์ชัย, 2542) ก่อนวิเคราะห์ความแปรปรวน เนื่องจากเป็ นข้ อมูล
แจกแจงแบบไม่ปกติ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้ วยวิธี Duncan’s new multiple
range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็ จรูป
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ผลและอภิปราย
1. ผลการทดลอง
องค์ประกอบกรดไขมันของอาร์ ทีเมียแรกฟั กระยะ Instar I, II ทีเสริ มและไม่เสริ มกรดขมัน n-3 HUFA แสดง
ใน ตารางที่ 1 โดยผลการทดลองพบว่าการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA เป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง ทาให้ อาร์ ทีเมียแรกฟั กมี
ปริ มาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายชนิดเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับการไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA เช่น linoleic acid (LOA,
C18:2n-6c), linolenic acid (LNA, C18:3n-3), ARA และ EPA ขณะที่การเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ทาให้ มีการ
สะสม DHA ในตัวอาร์ ทีเมียแรกฟั กระยะ Instar II
ตารางที่ 1 องค์ประกอบกรดไขมันของอาร์ ทีเมียแรกฟั ก (มิลลิกรัม/100 กรัม น ้าหนักแห้ ง)
กรดไขมัน

อาร์ ทีเมียแรกฟั ก
(Instar I)

อาร์ ทีเมียแรกฟั กอายุ
12 ชม. (Instar II)

อาร์ ทีเมียแรกฟั กอายุ 12 ชม.
ที่เสริมกรดไขมัน n-3 HUFA

C8:0
C12:0
C13:0
C14:0
C15:0
C16:0

21.50±0.50
9.20±0.61
3.61±1.35
120.30±2.17
37.19±0.32
2,575.80±21.65

96.26±0.50
2,066.18±6.67

216.43±3.12
53.11±0.18
2,994.16±26.32

C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1n-9c
C18:2n-6c, LOA1
C18:3n-6
C18:3n-3, LNA2
C20:1n-9

424.53±7.08
126.24±48.09
149.86±12.05
1194.20±9.88
3,852.65±16.34
584.61±10.43
1,452.29±24.91
139.33±4.66

390.34±2.73
113.09±1.64
112.23±26.64
850.37±9.89
3,479.09±9.93
964.33±5.09
44.83±4.08
4073.39±14.04
99.34±11.74

568.92±5.07
152.88±2.62
155.55±18.78
1,113.71±15.97
4,325.87±16.61
1,346.15±7.81
40.29±3.03
3,679.03±31.23
156.36±37.33

C20:2n-6
C20:4n-6, ARA3
C20:3n-3
C20:5n-3, EPA4
C22:2
C22:6n-3, DHA5

45.35±0.60
42.55±3.47
-

34.75±2.16
68.36±0.32
115.39±1.59
179.23±13.36
14.28±2.79
-

75.64±2.32
112.17±3.09
213.24±34.61
134.72±4.08

LOA = Linoleic acid, 2LNA = Linolenic acid, 3 ARA = Arachidonic acid
4
EPA = Eicosapentaenoic acid, 5DHA = Docosahexaenoic acid
1
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ผลของความเค็มของน ้าและการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั กต่อการเจริ ญเติบโตและ
อัตรารอดตายของลูกปลาเสือพ่นน ้าขนาดนิ ้ว แสดงใน ตารางที่ 2 ผลการทดลองพบว่าไม่มีอิทธิพลร่ วมของความเค็ม
ของน ้าและการเสริ มกรดไขมัน n3-HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก ต่อการเจริ ญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลา
(p>0.05) เมื่อพิจารณาผลของความเค็มของน ้าพบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ วยน ้าความเค็มต่างๆ มีความยาวสุดท้ ายเฉลีย่
และอัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะทังด้
้ านน ้าหนักและความยาวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ในส่วนของน ้าหนักสุดท้ าย
เฉลีย่ พบว่าลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็ม 5 ppt มีน ้าหนักสุดท้ ายเฉลีย่ มากกว่าลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็ม 10
และ 15 ppt (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็ม 0 ppt (p>0.05) และลูกปลาที่อนุบาลใน
น ้าความเค็ม 0 ppt มีน ้าหนักสุดท้ ายเฉลีย่ ไม่แตกต่างจากลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็ม 10 และ 15 ppt (p>0.05)
ในส่วนของอัตรารอดตายพบว่าลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็ม 5 ppt มีอตั รารอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลใน
น ้าความเค็มระดับอื่น ๆ (p<0.01) เมื่อพิจารณาผลของการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก พบว่า
ลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียแรกฟั กที่เสริ มและไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA มีน ้าหนักสุดท้ ายเฉลี่ย ความยาว
สุดท้ ายเฉลี่ย อัตราการเจริ ญเติบโตด้ านน ้าหนักและความยาวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่ลูกปลาที่อนุบาลด้ วย
อาร์ ทีเมียแรกฟั กที่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA มีอตั รารอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียแรกฟั กที่ไม่เสริ ม
กรดไขมัน n-3 HUFA (p<0.01)
คุณภาพน ้าระหว่างการทดลองพบว่า น ้าจืด (0 ppt) มีอณ
ุ หภูมิ ออกซิเจนที่ละลายน ้า pH ความเป็ นด่าง
o
ความกระด้ างและแอมโมเนียรวม อยู่ในช่วง 29-31 C, 4.5-6.0 mg/L, 7.0-7.1, 80-100 mg/L, 150-158 mg/L และ
0.185-0.252 mg/L ตามลาดับ น ้าความเค็ม 5 ppt มีค่าอยู่ในช่วง 29-31 OC, 4.5-5.0 mg/L, 7.3-7.5, 90-110 mg/L,
125-150 mg/L และ 0.151-0.370 mg/L ตามลาดับ น ้าความเค็ม 10 ppt มีค่าอยู่ในช่วง 29-32 oC, 5.5-8.0 mg/L,
7.6-7.8, 100-110 mg/L, 120-140 mg/L และ 0.121-0.190 mg/L ตามลาดับ และน ้าความเค็ม 15 ppt มีคา่ อยูใ่ นช่วง
29-31 oC, 4.0-5.5 mg/L, 7.6-7.9, 112-130 mg/L, 155-170 mg/L และ 0.118-0.148 mg/L ตามลาดับ
ผลของความเค็มของน ้าและการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก ต่อปริ มาณกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวพหุพนั ธะ (poly unsaturated fatty acid, PUFA) ในลูกปลาเสือพ่นน ้าขนาดนิ ้ว แสดงใน ตารางที่ 3 ผล
การทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่ วมของระดับความเค็มของน ้าและการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก
ต่อการสะสม LOA, LNA, ARA, EPA และ DHA ในตัวลูกปลา (p<0.01) แต่ไม่มีอิทธิ พลร่ วมต่อการสะสมของ
C18:3n-6 (p>0.05) เมื่อพิจารณาผลของความเค็มของน ้า พบว่าลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็ม 15 ppt มีปริ มาณ
LNA, EPA, และ DHA ในตัวสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็มระดับอื่นๆ (p<0.01) ส่วนลูกปลาที่อนุบาลใน
น ้าความเค็ม 10 ppt มีปริ มาณ ARA ในตัวสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลในน ้าความเค็มระดับอื่นๆ (p<0.01) และลูกปลาที่
อนุบาลในน ้าความเค็ม 0 ppt (น ้าจืด) มีปริ มาณ C18:3n-6 ในตัวสูงกว่าลูกปลาที่เอนุบาลในน ้าความเค็มระดับอื่นๆ
(p<0.01) ขณะที่ลกู ปลาที่อนุบาลในน ้าระดับความเค็มต่างๆ มีปริ มาณ LOA ในตัวไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เมื่อ
พิจารณาผลของการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียที่เสริ ม
กรดไขมัน n-3 HUFA มีปริ มาณ LOA ในตัวสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียที่ไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA
(p<0.01) แต่มีปริ มาณ C18:3n-6 น้ อยกว่า (p<0.05) รวมทัง้ LNA ที่น้อยกว่าเช่นกัน (p<0.01) ขณะที่ลกู ปลาที่
อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียแรกฟั กที่เสริ มและไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA มีปริ มาณ ARA, EPA และ DHA ในตัวไม่
แตกต่างกัน (p>0.05)
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ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโตด้ านน ้าหนักและความยาว และอัตรารอดตายของลูกปลาเสือพ่นน ้าทีอ่ นุบาลด้ วยอาร์ ที
เมียแรกฟั กที่เสริ มด้ วยกรดไขมัน n-3 HUFA ในน ้าระดับความเค็มต่างๆ เป็ นระยะเวลา 45 วัน
ความเค็ม/กรดไขมัน

นา้ หนักสุดท้ าย
(มิลลิกรัม)

ความยาวสุดท้ าย
(มิลลิเมตร)

อัตราการเจริญเติบโต
จาเพาะ
อัตรารอดตาย
(%วัน)
(นา้ หนัก)
(ความยาว)
(%)

0 ppt/ไม่เสริมกรดไขมัน
0 ppt/เสริมกรดไขมัน
5 ppt/ไม่เสริมกรดไขมัน
5 ppt/เสริมกรดไขมัน

76.52±5.71b
89.25±7.54ab
93.13±6.62a
93.02±3.38a

17.96±0.05a
17.38±0.28a
18.15±0.54a
18.46±0.36a

7.41±0.18a
7.85±0.18a
7.87±0.31a
7.81±0.61a

2.85±0.01a
2.79±0.08a
2.87±0.09a
2.92±0.04a

48.50±2.12cd
51.33±3.05bcd
52.00±1.00bc
59.67±2.08a

10 ppt /ไม่เสริมกรดไขมัน
10 ppt/เสริมกรดไขมัน
15 ppt/ไม่เสริมกรดไขมัน
15 ppt/เสริมกรดไขมัน
P-value (ทรีตเม้ นต์)

77.63±10.59b
85.38±7.08ab
81.13±2.53ab
82.22±9.51ab
0.047

18.46±0.91a
17.92±0.28a
17.92±0.80a
17.31±0.24a
0.130

7.43±0.69a
8.17±1.27a
7.93±0.39a
7.74±0.24a
0.849

3.04±0.16a
2.80±0.18a
2.95±0.17a
2.84±0.06a
0.274

48.33±1.53d
54.00±1.00b
44.00±1.73e
50.67±1.15bcd
0.000

ความเค็ม
0 ppt
5 ppt
10 ppt

84.16±9.23ab
93.07±4.70a
81.50±9.10b

17.61±0.37a
18.30±0.44a
18.19±0.67a

7.67±0.28a
7.84±0.43a
7.80±1.00a

2.82±0.06a
2.90±0.07a
2.92±0.20a

50.20±2.86b
55.83±4.44a
51.17±3.31b

15 ppt

81.67±6.26b

17.62±0.62a

7.84±0.31a

2.89±0.13a

47.33±3.88c

ไม่เสริมกรดไขมัน

82.61±9.19a

18.14±0.63a

7.68±0.46a

2.93±0.14a

48.18±3.37b

เสริมกรดไขมัน
P-value Two-way
ANOVA
ความเค็ม
การเสริมกรดไขมัน
อิทธิพลร่วม

87.46±7.48a

17.77±0.54a

7.89±0.64a

2.84±0.10a

53.92±4.08a

0.040
0.097
0.448

0.096
0.134
0.416

0.940
0.386
0.543

0.617
0.096
0.265

0.000
0.000
0.206

การเสริมกรดไขมัน

หมายเหตุ ตัวยกภาษาอังกฤษในแนวตังที
้ ่แตกต่างกันหมายถึงแตกต่างกันทางสถิติ
2. การอภิปรายผล
ผลการทดลองนี ้พบว่าอาร์ ทีเมียแรกฟั กระยะ Instar I พัฒนาเข้ าสูร่ ะยะ Instar II ภายในระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
สอดคล้ องกับรายงานของ Kumar and Babu (2015) แม้ ว่าในการทดลองนี ้ไม่ทราบสายพันธุ์อาร์ ทีเมียที่ใช้ ทดลอง
แต่พบว่าอาร์ ทีเมียแรกฟั กระยะ Instar II มีกรดไขมัน n-3 HUFA หลายชนิด เป็ นองค์ประกอบ เช่น ARA, EPA,
C20:2n-6 และ C20:3n-3 แต่ไม่มี DHA สอดคล้ องกับการศึกษาของ Asadpour-Ousalou and Mirheydari (2014) ที่
รายงานว่าอาร์ ทีเมียแรกฟั กสายพันธุ์ Artemia urmiana ที่รวบรวมจากทะเลสาบอูร์เมีย ประเทศอิหร่ าน ไม่มี DHA
เป็ นองค์ประกอบขณะที Agh and Sorgeloos (2005) รายงานว่าอาร์ ทีเมียแรกฟั กสายพันธุ์ A. franciscana และ
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A. sinica ไม่มี DHA เป็ นองค์ ป ระกอบเช่น กัน ขณะที่สายพันธุ์ A. persimilis และ A. tibetiana มี DHA เป็ น
องค์ประกอบในปริ มาณน้ อย อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าอาร์ ทีเมียสายพันธุ์ A. salina ระยะ Instar II ที่รวบรวมไข่จาก
Sfax solar saltern ประเทศตูนิเซีย มี DHA เป็ นองค์ประกอบในปริ มาณสูง (Guermazi et al., 2008)
การทดลองนี ้พบว่าการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก อัตรา 4% (40,000 mg/L) เป็ น
ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง แบบเสริ มครัง้ เดียว และเลี ้ยงอาร์ ทีเมียแรกฟั กด้ วยความหนาแน่น 200 ตัว/มิลลิลิตร ทาให้ มี DHA
ในตัวอาร์ ทีเมียเท่ากับ 130-138 มิลลิกรัม/น ้าหนัก 100 กรัมแห้ ง ซึ่งมีค่ามากกว่าการทดลองของ Tamaru et al.
(1999) ที่เสริ มด้ วยกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก อัตรา 300 mg/L เป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง แบบเสริ ม
ครัง้ เดียว และเลี ้ยงอาร์ ทีเมียแรกฟั กด้ วยความหนาแน่น 300-400 ตัว/มิลลิลติ ร ซึง่ ทาให้ มี DHA ในตัวอาร์ ทีเมียเท่ากับ
2.33 มิลลิกรัม/น ้าหนัก 100 กรัมแห้ ง โดยความแตกต่างนี ้อาจเกิดจากการทดลองดังกล่าวเป็ นการเสริ มกรดไขมัน
n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั กที่สว่ นใหญ่ยงั อยู่ในระยะ Instar I ซึ่งเป็ นระยะยังไม่เริ่ มกินอาหาร และใช้ ระยะเวลา
การเสริ มเพียง 6 ชัว่ โมง ทาให้ มีการสะสมของ DHA เฉพาะในอาร์ ทีเมียแรกฟั กบางตัวที่เริ่ มเข้ าสูร่ ะยะ Instar II และ
เริ่ มกินอาหาร
ในการทดลองนี ้พบว่าปริ มาณ DHA ในตัวอาร์ ทีเมียวันแรกฟั กมีค่าใกล้ เคียงกับการทดลอง ของ Heydari
and Akbary (2011) ที่เสริ มน ้ามันปลาให้ แก่อาร์ ทีเมี ยแรกฟั ก อัตรา 500 mg/L เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง แบบเสริ ม
กรดไขมัน 2 ครัง้ ที่ชวั่ โมง 0 และชัว่ โมงที่ 12 และเลี ้ยงอาร์ ทีเมียแรกฟั กด้ วยความหนาแน่น 200 ตัว/มิลลิลติ ร ซึง่ ทาให้
อาร์ ทีเมียวัยแรกฟั กมี DHA สะสมในตัวเท่ากับ 127 มิลลิกรัม/น ้าหนัก 100 กรัมแห้ ง ขณะที่การทดลองของ Léger
et al. (1987) พบว่าการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั ก อัตรา 600 mg/L เป็ นระยะเวลา 48 ชัว่ โมง
แบบเสริ มครัง้ เดียว และเลี ้ยงอาร์ ทีเมียแรกฟั กด้ วยความหนาแน่น 300 ตัว/มิลลิลิตร พบว่าที่ 12, 24 และ 48 ชัว่ โมง
หลังการเสริ ม อาร์ ทีเมียมี DHA สะสมในตัวเท่ากับ 440, 1,270 และ 1,810 มิลลิกรัม/น ้าหนัก 100 กรัมแห้ ง ซึ่งมีค่าสูง
กว่าการทดลองนี ้ ทังนี
้ ้อาจเกิดจากระยะเวลาในการเสริ มที่นานกว่าทาให้ อาร์ ทีเมียระยะ Instar II สามารถกรองกินเม็ด
กรดไขมันได้ ในปริ มาณมากกว่า
เมื่อพิจารณาผลของระดับความเค็มของน ้าต่อการเจริ ญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาเสือพ่นน ้าขนาด
นิ ้ว พบว่าน ้าความเค็ม 5 ppt มีผลให้ ลกู ปลาเจริ ญเติบโตดีที่สดุ และมีอตั รารอดตายสูงสุด ซึง่ มีคา่ ใกล้ เคียงกับน ้าความ
เค็ม 6 ppt ที่ทาให้ ลกู ปลากดเหลืองมีอตั รารอดตายสูงสุด (สราวุธ และคณะ, 2551) และน ้าความเค็มประมาณ 7 ppt
ที่ทาให้ ลกู ปลากดคังมีอตั รารอดตายสูงสุด (นิศารัตน์ และคณะ, 2558) ผลการทดลองนี ้พบว่าเมื่อเพิ่มความเค็มของน ้า
ขึ ้นเป็ นจาก 5 เป็ น 10 และ 15 ppt ทาให้ ลกู ปลามีอตั รารอดตายลดลงตามระดับความเค็มที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ความเค็มที่
เพิ่มขึ ้นอาจทาให้ ปลาเครี ยดจากภาวะเสียสมดุลของน ้าและแร่ธาตุ ทาให้ ไม่กินอาหาร อ่อนแอและตาย ดังที่มีรายงาน
ในลูกปลากดเหลืองที่อนุบาลในน ้าความเค็มมากกว่า 7 ppt (วุฒิพร และคณะ, 2541) ทังนี
้ ้ ไมตรี และจารุ วรรณ
(2528) รายงานว่าเลือดของสัตว์น ้าจืดส่วนใหญ่มีความเข้ มข้ นของแร่ ธาตุประมาณ 7 ppt ดังนันสั
้ ตว์น ้าจืดส่วนใหญ่
สามารถอาศัยในน ้าความเค็มได้ ไม่เกินระดับนี ้ ส่วนผลของความเค็มต่อการสะสมกรดไขมันไม่อิ่มตัวพหุพนั ธะ (PUFA)
ในตัวลูกปลา พบว่าปริ มาณ LNA, EPA และ DHA ในตัวลูกปลาเพิ่มขึ ้นตามระดับความเค็มที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้ อง
กับการปรับตัวทางสรี ระวิทยาต่อความเค็มของน ้าที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากกรดไขมันทังสองชนิ
้
ดนี ้มีความสาคัญต่อการ
รักษาสมดุลน ้าและแร่ธาตุของสัตว์น ้า (Lèger and Sorgeloos, 1992)
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ตารางที่ 3 ปริ มาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวพหุพนั ธะ (PUFA) ในลูกปลาเสือพ่นน ้าที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียแรกฟั กทีเ่ สริ ม
กรดไขมัน n-3 HUFA ในน ้าระดับความเค็มต่างๆ เป็ นระยะเวลา 45 วัน
ความเค็ม/กรดไขมัน

C18:2n61

C18:3n6

C18:3n32

C20:4n-63

C20:5n-34

C22:6n-35

0 ppt/ไม่เสริ มกรดไขมัน

18.28±0.12cd

18.05±0.77a

23.48±1.41a

5.97±0.69b

19.02±1.27e

4.75±0.32e

0 ppt/เสริ มกรดไขมัน

23.69±1.01ab

15.66±1.21ab

15.50±1.90bc

3.20±0.53d

13.13±1.53f

3.28±0.38f

5 ppt/ไม่เสริ มกรดไขมัน

12.83±1.37e

7.62±0.87d

15.13±1.25bc

5.45±0.61bc

10.44±0.15f

2.61±0.04f

5 ppt/เสริ มกรดไขมัน

26.73±0.77ab

6.86±0.58d

13.52±1.29c

4.17±0.27cd

24.13±0.29d

6.03±0.07d

10 ppt /ไม่เสริ มกรดไขมัน

20.86±0.85bc

11.86±0.56c

17.82±1.62b

5.15±0.84bc

33.66±1.53c

8.41±0.38c

10 ppt/เสริ มกรดไขมัน

16.46±1.87d

8.46±0.96d

13.46±0.61c

8.38±0.39a

30.64±0.44c

7.66±0.11c

15 ppt/ไม่เสริ มกรดไขมัน

15.15±1.28de

15.15±1.28abc

22.60±1.62a

3.24±0.32d

44.56±0.78a

11.14±0.20a

15 ppt/เสริ มกรดไขมัน

23.65±1.55ab

13.65±1.55bc

24.68±1.62a

5.18±0.57bc

38.03±2.74b

9.51±0.68b

P-value (ทรีตเม้ นต์ )

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0 ppt

20.99±3.33a

16.85±2.31a

19.49±4.80b

4.58±1.67b

16.08±3.58c

4.02±0.89c

5 ppt

19.78±4.08a

7.24±0.75d

14.33±1.39c

4.81±0.83b

17.29±2.58c

4.32±0.97c

10 ppt

18.66±2.80a

10.16±2.06c

15.64±2.71c

6.77±1.24a

32.15±1.97b

8.04±0.49b

15 ppt

19.40±5.04a

14.40±1.45b

23.64±1.84a

4.21±1.18b

41.29±4.11a

10.32±1.03a

ไม่เสริ มกรดไขมัน

16.78±3.35b

13.17±4.20a

19.76±3.84a

4.96±1.20a

26.92±4.07a

6.73±0.37a

เสริ มกรดไขมัน
P-value Two-way
ANOVA
ความเค็ม

22.63±2.22a

11.15±4.10b

16.79±5.06b

5.23±2.11a

26.48±9.84aa

6.62±0.46a

0.187

0.000

0.000

0.001

0.000

0.000

กรดไขมัน n-3HUFA

0.000

0.024

0.004

0.347

0.536

0.512

อิทธิพลร่ วม

0.000

0.620

0.008

0.000

0.000

0.000

ความเค็ม

กรดไขมัน n-3HUFA

หมายเหตุ ตัวยกภาษาอังกฤษทีแ่ ตกต่างกันในแนวตังหมายถึ
้
งแตกต่างกันทางสถิติ
1
C18:2n-6 = LOA, 2C18:3n-3 = LNA, 3C20:4n-6 = ARA, 4C20:5n-3 = EPA, 5C22:6n-3 = DHA
ส่วนพิจารณาผลของการเสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ให้ แก่อาร์ ทีเมียแรกฟั กต่อการเจริ ญเติบโตและอัตรา
รอดตายของลูกปลาเสือพ่นน ้าขนาดนิ ้ว พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียแรกฟั กที่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA มี
อัตรารอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ที เมียแรกฟั กที่ไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงบทบาทของกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่ออัตรารอดตาย โดยเฉพาะ DHA เนื่องจากในการทดลองนี ้อาร์ ทีเมียที่เสริ มและ
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ไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA มี EPA ที่ใกล้ เคียงกัน ทาให้ ผลการทดลองส่วนใหญ่นา่ จะเกิดจากอิทธิ พลของ DHA ทังนี
้ ้
งานวิจยั ในลูกปลาหลายชนิด เช่น red sea bream (Pagrus major), yellow tail (Seriola quinqueradiata), stripped
jack (Caranx vinctus) striped knifejaw (Oplegnathus fasciatus) และ flounder (Paralichthys olivaceus) พบว่า
DHA มีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและอัตรารอดตายมากกว่า EPA (Watanabe, 1993) นอกจากนี ้ ผลการ
ทดลองนี ้สอดคล้ องกับการทดลองในลูกปลาตะกรับ อายุ 16-35 วัน ที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียที่เสริ มด้ วยกรดไขมัน n-3
HUFA ที่มีอตั รารอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียที่ไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA รวมทังการอนุ
้
บาลลูก
ปลาตะกรับ อายุ 1-15 วัน ที่เลี ้ยงด้ วยโรติเฟอร์ ที่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA (จิระยุทธ และคณะ, 2557)
ส่วนการทดลองในลูกปลาสเตอร์ เจียนวัยอ่อนพบว่าการอนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียที่เสริ มด้ วยน ้ามันตับปลาคอด
และน ้ามันจากรังไข่ปลาสเตอร์ เจียน ทาให้ ลกู ปลามีอตั รารอดตายสูงกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้ ว ยอาร์ ทีเมียที่ไม่เสริ มกรด
ไขมัน (Hafezieh et al., 2010) อย่างไรก็ตาม ลูกปลาที่อนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียที่เสริ มและไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA
มี DHA ในตัวไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าลูกปลาเสือพ่นน ้าขนาดนิ ้วสามารถสังเคราะห์ DHA จากกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ ซึ่ง Glencross (2009) รายงานว่าสัตว์นา้ จื ดรวมทัง้ ปลากลุ่มแซลมอน สามารถสังเคราะห์
กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (HUFA)จากกรดไขมันโอเมก้ า 3 เช่น LNA และจากกรดไขมันโอเมก้ า 6 เช่น LOA ได้ ดังนันจาก
้
ผลการทดลองนี ้สรุ ปได้ ว่าการอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน ้าขนาดนิ ้วในน ้าความเค็ม 5 ppt และอนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมีย
แรกฟั กที่เสริ มด้ วยกรดไขมัน n-3 HUFA เป็ นวิธีการที่ทาให้ ลกู ปลามีอตั รารอดตายสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับการอนุบาลใน
น ้าจืด และการอนุบาลด้ วยอาร์ ทีเมียที่ไม่เสริ มกรดไขมัน n-3 HUFA ซึง่ ข้ อมูลจาการทดลองนี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน ้าเชิงพาณิชย์ รวมทังเป็
้ นแนวทางในการศึกษาการเพิ่มอัตรารอดตายในลูกปลาน ้าจืด
เศรษฐกิจหลายชนิดที่ยงั คงประสบปั ญหาอัตรารอดตายต่า
เอกสารอ้ างอิง
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ผลของไนโตรเจนต่ อการเจริญเติบโตของสาหร่ าย
ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ เอและแคโรทีนอยด์ รวมใน 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

สาขาวิ ชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
สถาบันวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิ ทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
ศึกษาการเจริ ญเติบโต ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ และปริ มาณแคโรทีนอยด์รวม ในสาหร่ าย Chlorella sp.
ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลว Guillard “f/2” ซึง่ มีปริ มาณของธาตุอาหารไนโตรเจนแตกต่างกัน (0.44, 0.88, 1.76 และ 2.64
mmol N-L-1) มีการให้ แสงสว่าง 12 ชัว่ โมง ไม่ให้ แสงสว่าง 12 ชัว่ โมง ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เลี ้ยงเป็ นระยะเวลา
15 วัน ที่ระดับความเข้ มแสง 4000 ลักซ์ พบว่าสาหร่ าย Chlorella sp. มีปริ มาณความหนาแน่นเซลล์สงู เมื่อเลี ้ยงด้ วย
อาหารเหลวสูตร 3 (2.64 mmol N-L-1, 11.18 X 106 เซลล์ตอ่ มิลลิลติ ร) พบรองลงมาในอาหารเหลวสูตร 2 (1.76 mmol
N-L-1) และพบต่าสุดเมื่อเลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร 1 (0.44 mmol N-L-1) ในการศึกษาปริ มาณของคลอโรฟิ ลล์ เอ และ
แคโรทีนอยด์รวม พบว่า Chlorella sp. มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ สูงสุดเมื่อเลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร 2 คือ 222.43
มิลลิกรั มต่อตัน พบในปริ มาณต่ าสุดที่เ ลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวชุดควบคุม (85.67 มิ ลลิก รั ม ต่อ ตัน ) ส่วนปริ มาณ
แคโรทีนอยด์รวม พบสูงในสาหร่ ายที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร 2 (2.25 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนักเปี ยก) ต่าสุด
พบใน Chlorella sp. ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร 1 (1.07 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนักเปี ยก)
คาสาคัญ : สาหร่ายขนาดเล็ก, แคโรทีนอยด์รวม, คลอโรฟิ ลล์, 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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บทนา
Chlorella sp. เป็ นสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็ก หรื อแพลงก์ตอนพืช (phytoplankton) ปั จจุบนั เป็ นที่ร้ ู จกั กัน
อย่างแพร่ หลาย และได้ รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากในเซลล์สาหร่ าย Chlorella sp. มีสารที่เป็ นประโยชน์
มากมายเช่น มีปริ มาณโปรตีนสูง มีวิตามินและเกลือแร่ หลายชนิด มีคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็ นสารต้ าน
อนุมูลอิสระ ต้ านการอักเสบ ตลอดจนช่วยส่งเสริ มระบบภูมิค้ ุมกันของร่ างกาย (Rao and Rao, 2007) ดังนัน้
Chlorella sp. จึงมีศกั ยภาพในการนามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม เช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุขภาพของ
มนุษย์ ส่วนผสมของอาหารสัตว์ เพื่ อให้ สตั ว์มี การเจริ ญเติบโตที่ดี ใช้ เป็ นส่วนผสมในเครื่ องสาอางบารุ งผิว เส้ นผม
เป็ นต้ น Chlorella sp. สามารถทาการเพาะเลีย้ งขยายปริ ม าณได้ ง่า ย โดยอาศัย พลังงานจากแสงอาทิ ตย์ และ
ธาตุอาหารในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มีการศึกษาธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการเจริ ญของ Chlorella sp. และ
พัฒนาเป็ นสูตรอาหารที่เหมาะสมทังในด้
้ านการเจริ ญและการสร้ างสารที่ต้องการ ไนโตรเจนจัดเป็ นธาตุอาหารหลักที่มี
ความสาคัญในกระบวนการพัฒนาทางด้ านการเจริ ญเติบโตและการสร้ างสารที่มีคณ
ุ ค่าภายในเซลล์ของสาหร่ายขนาด
เล็ก Valenzuela–Espinoza และคณะ (1999) ศึกษาผลของแหล่งไนโตรเจนที่แตกต่างกันต่อการเจริ ญของสาหร่ าย
ขนาดเล็ก พบว่าสามารถใช้ ป๋ ยทางการเกษตรเป็
ุ
นแหล่งไนโตรเจนที่มีราคาต้ นทุนต่ากว่าการใช้ สารเคมี และจาก
การศึกษาของ Huang และคณะ (2013) พบว่าปริ มาณความเข้ มข้ นของธาตุไนโตรเจนในอาหารมีผลต่อการเจริ ญของ
สาหร่ าย Tetraselmis subcordiformis, Nannochloropsis oculata และ Pavlova viridis ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้
ผู้วิจยั จึงทาการศึกษาปริ มาณความเหมาะสมของธาตุอาหารไนโตรเจนในสูตรอาหารเหลวที่ใช้ เลี ้ยงสาหร่าย Chlorella
sp. ต่อการเจริ ญเติบโต ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ และแคโรทีนอยด์รวม
วิธีการ
1. การศึกษาการเจริ ญเติบโตของสาหร่าย
ทาการเตรี ยมน ้าทะเลที่ระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน หลังจากนันจึ
้ งปรับระดับความเป็ นกรด-เบส
เริ่ มต้ น 7.8 ด้ วย 2 N HCl และ 1 M KOH เมื่อเสร็ จแล้ วจึงใส่ในขวดแก้ วใสที่ใช้ ในการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายขนาดเล็ก
จากนันน
้ าไปนึ่งฆ่าเชื ้อด้ วยหม้ อนึ่งความดันอัตโนมัติ (autoclave) ที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ ้ว หรื อที่อณ
ุ หภูมิ
121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที (ลัดดา วงศ์รัตน์, 2543) ทิ ้งไว้ ให้ เย็นก่อนนามาใช้ ทาการเตรี ยมอาหารเหลวสูตร
Guillard “f/2” (Guillard, 1975) ที่มีปริ มาณของธาตุอาหารไนโตรเจนแตกต่างกัน คือ
ชุดควบคุมการทดลอง
0.88 mmol N-L-1
ชุดอาหารเหลวสูตรที่ 1
0.44 mmol N-L-1
ชุดอาหารเหลวสูตรที่ 2
1.76 mmol N-L-1
ชุดอาหารเหลวสูตรที่ 3
2.64 mmol N-L-1
ในการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายขนาดเล็กเพื่อทาการศึกษาดูการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายที่ทาการเลี ้ยงในอาหาร
เหลวที่มีปริ มาณของไนโตรเจนที่แตกต่างกัน โดยสาหร่ ายขนาดเล็ก Chlorella sp. มีความหนาแน่นเซลล์เริ่ มต้ น
ที่ 50 X 104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เติมอาหารเหลวสูตรอาหารดัดแปลง Guillard “f/2” ที่ทาการเตรี ยมไว้ เลี ้ยงที่อณ
ุ หภูมิ
25 องศาเซลเซียส ความเข้ มแสง 4000 ลักซ์ ทาการให้ แสงสว่าง 12 ชั่วโมง ไม่ให้ แสงสว่าง 12 ชั่วโมง เลี ้ยงเป็ น
ระยะเวลา 15 วัน โดยในการศึกษานี ้มีชุดการทดลอง 4 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดทดลองละ 3 ซ ้า (replicate)
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ทาการนับปริ มาณความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ ายที่ทาการศึกษาทุกวันด้ วยสไลด์นบั เซลล์ชนิด Haemacytometer
จนสิ ้นสุดการทดลอง
2. การศึกษาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ และแคโรทีนอยด์รวมของสาหร่าย
นาตัวอย่างสาหร่ายที่เลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 6 วัน เตรี ยมไว้ มาทาการกรองด้ วยเครื่ อง suction pump โดยผ่าน
กระดาษกรอง GF/C หลังจากนันจึ
้ งนามาสกัดหาปริ มาณของคลอโรฟิ ลล์ เอ ด้ วย 90 acetone ทาให้ เซลล์แตกโดยการ
บดและนาไปเก็บไว้ ในที่เย็นและมืดเป็ นเวลา 15-20 ชัว่ โมง หลังจากนันน
้ าตัวอย่างสาหร่ายที่ทาการสกัดแล้ วไปทาการ
ปั่ นเหวียงด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ด้ วยความเร็ วรอบ 3000-4000 rpm เป็ นเวลา 10 นาที ตรวจวัดหา
ปริ มาณของคลอโรฟิ ลล์ เอ ตามวิ ธีของ Strickland and Parsons (1972) และวิเคราะห์หาปริ มาณแคโรทีนอยด์รวม
โดยชัง่ น ้าหนักของตัวอย่างสาหร่าย Chlorella sp. และเติม acetone เพื่อเป็ นตัวทาละลาย หลังจากนันจึ
้ งนาตัวอย่าง
ไปทาการปั่ นเหวี่ยงด้ วยความเร็ วรอบ 2500 rpm เป็ นเวลา 10 นาที ทาซ ้าจนได้ ตวั อย่างใส จากนันน
้ าไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง UV-visible spectrophotometer ที่ความยาวคลืน่ 450 นาโนเมตร และคานวณหาปริ มาณ
แคโรทีนอยด์รวม (อมรรัตน์ และ รวิวรรณ, 2559)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละชุดการทดลองด้ วย โปรแกรม SPSS ทดสอบความแตกต่างด้ วยวิธี
Ducan’s New Multiple Range test
ผลและอภิปราย
จากการศึกษาพบว่าสาหร่ ายขนาดเล็ก Chlorella sp. มีการเจริ ญเติบโตทางด้ านความหนาแน่นเซลล์สงู สุด
เมื่อเลี ้ยง ด้ วยอาหารเหลวสูตร 3 (17.48 X 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร, ภาพที่ 1) พบความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ าย
รองลงมาเมื่อเลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร 2 ,ชุดควบคุม และอาหารเหลวสูตร 1 ตามลาดับ (16.25 X 106, 10.44 X 106
และ 7.85 X 106 เซลล์ตอ่ มิลลิลติ ร)

ภาพที่ 1 การเจริ ญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน
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แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายชนิดนี ้มีการเจริ ญเติบโตเพิ่มปริ มาณความหนาแน่นเซลล์มากเมื่อเลี ้ยงด้ วย
อาหารสูตร Guillard “f/2” สูตร 3 ซึ่งมีปริ มาณของธาตุอาหารไนโตรเจน 2.64 mmol N-L-1 ในปริ มาณที่สงู กว่า
อาหารเหลวสูตรอื่น ธาตุอาหารไนโตรเจนมีผลต่อ การเจริ ญเติบโตทางด้ านการเพิ่มปริ มาณความหนาแน่นเซลล์
คล้ ายคลึงกับงานวิจยั ของ Nigam และคณะ (2011) ซึ่งศึกษาผลของธาตุอาหารไนโตรเจนต่อการเจริ ญเติบโตของ
สาหร่ าย Chlorella pyrenoidosa โดยใช้ KNO3 เป็ นแหล่งของธาตุอาหารไนโตรเจน สาหร่ าย C. pyrenoidosa
มีการเจริ ญเติบโตเริ่ มคงที่เมื่อปริ มาณความเข้ มข้ นของธาตุอาหารไนโตรเจนที่มีระดับสูงใกล้ เคียงกัน ในการศึกษาครัง้
นีพ้ บว่าสาหร่ ายขนาดเล็กมีการพัฒนาทางด้ านการเจริ ญเติบของความหนาแน่นเซลล์ต่าเมื่อเปรี ยบกับสาหร่ า ย
ขนาดเล็กที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวที่มีปริ มาณของธาตุอาหารไนโตรเจนสู งกว่า คล้ ายคลึงกับการศึกษาของ Huang
และคณะ (2013) ซึ่งศึกษาผลของธาตุอาหารไนโตรเจนในอาหารเหลวสูตร Guillard “f/2” ที่ระดับความเข้ มข้ น 0,
0.22, 0.44 และ 1.76 ต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ าย Tetraselmis subcordiformis, Nannochloropsis oculata
และ Pavlova viridis พบว่าความเข้ มข้ นของธาตุอาหารไนโตรเจนมีผลต่อการเจริ ญเติบโตในการเพิ่มปริ มาณของเซลล์
สาหร่ายทังสามชนิ
้
ด
ในการศึกษาหาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ของสาหร่ าย Chlorella sp. ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวที่มีปริ มาณธาตุ
อาหารไนโตรเจนแตกต่างกัน พบว่าสาหร่ าย Chlorella sp. มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ สูงเมื่อเลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร
2 (222.43 มิลลิกรัมต่อตัน) รองลงมาคือ สาหร่ ายที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร 3, อาหารเหลวสูตร 1 และชุดควบคุม
ตามลาดับ (179.70, 98.80 และ 85.67 มิลลิกรัมต่อตัน ตามลาดับ, ภาพที่ 2) ในการทดลองพบว่าปริ มาณของ
คลอโรฟิ ลล์ เอ มีปริ มาณที่แตกต่างกันทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากปั จจัยทางด้ านธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุอาหารไนโตรเจน
ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญเพื่อใช้ ในกระบวนการพัฒนาทางด้ านการเจริ ญเติบโตและการสร้ างคลอโรฟิ ลล์ เอ จึงส่งผลให้ มี
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ แตกต่างกันตามไปด้ วย ซึ่งคล้ ายคลึงกับการศึก ษาของ Suyono และคณะ (2015) ที่
ทาการศึกษาผลของธาตุอาหารไนโตรเจนที่ระดับความเข้ มข้ น 0.25, 0.5, 1 และ 2 mg L-1 ต่อปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ของ
สาหร่ าย Chlorella zofingiensis ในการศึกษาพบว่าความเข้ มข้ นของธาตุอาหารไนโตรเจนมีผลต่อการเพิ่มปริ มาณ
ของคลอโรฟิ ลล์ เอ ในสาหร่ายขนาดเล็กชนิดนี ้
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ภาพที่ 2 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ของสาหร่าย Chlorella sp. ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวซึง่ มีปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจ
แตกต่างกัน (ค่าเฉลีย่ + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ในการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจนต่อปริ มาณแคโรทีนอยด์รวมของสาหร่ าย Chlorella sp. ที่พบว่ามี
ปริ มาณแคโรทีนอยด์รวมสูงเมื่อทาการเลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร 2 (2.25 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนักเปี ยก) และพบ
ในปริ มาณรองลงมาในสาหร่ายขนาดเล็กที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร 3, ชุดควบคุม และ อาหารเหลวสูตร 1 ในปริ มาณ
1.86, 1.76 และ 1.07 มิลลิกรัมต่อกรัมของน ้าหนักเปี ยก ตามลาดับ (ภาพที่ 3) การใช้ สตู รอาหารที่มีปริ มาณของ
ไนโตรเจนที่แตกต่างกันนันส่
้ งผลถึงปริ มาณของแคโรทีนอยด์รวม ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาของ Samia และ
คณะ (2016) ที่ศึกษาประสิทธิ ภาพของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อผลผลิตของ Chlorella sp. ที่แยกจากชายฝั่ ง
เลบานอน ซึง่ นามาเพาะเลี ้ยงในอาหารเหลวสูตร Guillard “f/2” ที่มีปริ มาณของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน
โดยทาชุดการทดลองแยกระหว่างไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งพบว่าปริ มาณของไนโตรเจนนันไม่
้ ส่งผลต่อปริ มาณ
แคโรทีนอยด์ เนื่องจากแคโรทีนอยด์ไม่มีการเพิ่มขึน้ หรื อลดลงเลยเมื่อทาการเพาะเลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวสูตร Guillard
“f/2” ที่มีปริ มาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ อาหารเหลวสูตร
Guillard “f/2” ที่มีปริ มาณของธาตุอาหารไนโตรเจนแตกต่างกันส่วนธาตุอาหารฟอสฟอรัสไม่ได้ มีการเพิ่ มหรื อลด
ปริ มาณธาตุอาหาร

ภาพที่ 3 ปริ มาณแคโรทีนอยด์รวมในสาหร่าย Chlorella sp. ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเหลวซึง่ มีปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจน
แตกต่างกัน (ค่าเฉลีย่ + ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
บทสรุ ป
อาหารเหลวสูตร Guillard “f/2” ซึง่ เพิม่ ปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจน เลี ้ยงสาหร่าย Chlorella sp. มีผลต่อ
การเพิม่ การเจริ ญเติบโตทางด้ านความหนาแน่นเซลล์ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< 0.05) ใน
ส่วนของปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ นันในการศึ
้
กษามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อย (p> 0.05) และปริ มาณของแคโรที
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นอยด์รวมในสาหร่าย Chlorella sp. พบว่าปริ มาณของธาตุอาหารไนโตรเจนส่งผลต่อปริ มาณของแคโรทีนอยด์รวมที่
แตกต่างกัน (p< 0.05)
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AF006R

ผลของความร้ อนต่ อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ ุมกัน
และการต้ านทานโรคตายด่ วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่ อน
Effect of heat treatment on immune related genes expression
and EMS resistance of Litopenaeus vannamei post larvae
พัชรี โยควิบลู 1,2*, ธนินทร์ ธร รวีรัตนพงศ์3, เสรี ดอนเหนือ1,2 และ ณรงค์ศกั ดิ์ พ่วงลาภ1,2
Patchari Yocawibun1,2*, Thaninthorn Raweeratanapong3, Seri Donnuea1,2 and Narongsak Puanglarp1,2
1

ห้องปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยี ชีวภาพทางทะเล ศูนย์ พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิ ทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
3
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ทางทะเล คณะเทคโนโลยี ชีวภาพทางทะเล มหาวิ ทยาลัยบูรพา วิ ทยาเขตจันทบุรี

2

บทคัดย่ อ
โรคตายด่วนสร้ างความเสียหายให้ กบั อุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้งอย่ างมากและยังไม่มีวิธีการป้องกันรักษาที่ดี
ในการศึกษานี ้ได้ ใช้ ความร้ อนกระตุ้นลูกกุ้งขาวเพื่อเสริ มสร้ างความทนทานต่อเชื อ้ โดยทาการศึกษาความร้ อนที่
เหมาะสมในการกระตุ้นกุ้ง P15 พบว่าที่สภาวะความร้ อน 33 °C, 90 นาที มีอตั รารอดมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับกลุม่
ควบคุม และมีการแสดงออกของยีน LvHSP70 และ LvProPO2 สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) จากนัน้
ทดสอบการเพิ่มความต้ านทานของลูกกุ้งที่ได้ รับการกระกระตุ้นด้ วยความร้ อน แล้ วพักลูกกุ้งในน ้าอุณหภูมิห้อง 1, 5,
10 และ 20 วัน ก่อนทดสอบกับเชื ้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ 5HP-VPAHPND ที่ค่าความเป็ นพิษเฉียบพลัน
ร้ อยละ 50 แต่จากการทดลองครัง้ นี ้ยังไม่สามารถสรุ ปได้ ชัดเจนว่าความร้ อนสามารถเพิ่มความต้ านทานต่อเชื อ้
5HP-VPAHPND ในลูกกุ้งขาวแวนนาไม แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี ้น่าจะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเทคนิคในการกระตุ้น
ภูมิค้ มุ กันและสร้ างความต้ านทานต่อในลูกกุ้งได้
คาสาคัญ : โรคตายด่วน, กุ้งขาวแวนนาไม, กระตุ้นด้ วยความร้ อน, ความเป็ นพิษเฉียบพลัน (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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บทนา
กุ้งขาวแวนนาไม ( Litopenaeus vannamei) นับว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สาคัญที่สร้ างรายได้ ให้ กบั
ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2554 ที่มีรายงานพบการแพร่ ระบาดของโรคตายด่วน (Early mortality
syndrome) ลัก ษณะของโรคคื อ พบอัต ราการตายของลูก กุ้ง ขาว 100% หลัง จากลงเลี ย้ งในบ่อ ดิ น 20-30 วัน
(ชัยวุฒิ สุดทองคง, 2556) โดยจะมีลกั ษณะการตายที่สาคัญคือ การเสื่อมอย่างฉับพลันของตับและตับอ่อน คือ
Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS (Donald V. Lightner, 2012) แนวทางการแก้ ปัญหาของ
โรคจึงมีหลากหลายวิธีไม่วา่ จะเป็ นการใช้ สารเคมี การใช้ ยาปฏิชีวนะ ซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มปริ มาณมากขึ ้น ซึ่งสารเหล่านัน้
อาจตกค้ า งในเนื อ้ กุ้ง ส่ง ผลต่อ ผู้บ ริ โภคได้ และเป็ นปั ญ หาต่อ การส่ง ออกสู่ต ลาดโลก ดัง นัน้ เราจึ ง ศึ ก ษาหาวิ ธี
ทางกายภาพ เช่น ความร้ อนที่ไม่เป็ นอันตรายต่อลูกกุ้งเพื่อกระตุ้นเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันของลูกกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็ น
แบบไม่จาเพาะ (non-specific immune response) และระบบหมุนเวียนเลือดของกุ้งเป็ นแบบระบบเปิ ดมีกลไกในการ
ป้องกันตัวเองทันทีที่มีสงิ่ แปลกปลอมเข้ าสูร่ ่างกายโดยอาศัยการทางานของเซลล์เม็ดเลือด (Soderhall and Cerenius,
1992, Ashida and Soderhall, 1984) เนื่องจากกุ้งเป็ นสัตว์เลือดเย็น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้าจึงส่งผลต่อ
ความเครี ยดของกุ้งซึ่งมีผลต่อปริ มาณเม็ดเลือดและระบบภูมิค้ มุ กัน การกระตุ้นภูมิต้านทานต่อความเครี ยดด้ วย
ความร้ อนนันมี
้ การศึกษาวิจยั และประสบความสาเร็ จในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น เมื่อกระตุ้นด้ วยความร้ อนที่ 35 °C
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง กับกุ้งกุลาดาระยะวัยรุ่ น (15 กรัม) พบการแสดงออกของโปรตีน HSP70 สูงขึนอย่
้ ้ ้ างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) และสามารถลดการเพิ่มจานวนของไวรัสกลุม่ โรคหัวเหลือง (Gill associated virus, GAV) ในเลือด
กุ้งกุลาดานาน 21 วัน เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม (P<0.05) (de la Vega et al., 2006) และที่สภาวะความร้ อนที่ 37 °C
นาน 30 นาที สามารถทาให้ Artemia franciscana ระยะตัวอ่อนระยะฟั กตัวใหม่ (18-24 ชัว่ โมง) มีอตั ราการรอด
100% สามารถต้ านทานต่อเชื ้อ V. campbellii และ V. proteolyticus ได้ 24 ชัว่ โมง เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุม (Sung
et al., 2007) การกระตุ้นให้ ก้ ุงสร้ างภูมิค้ มุ กัน ซึ่งมีระบบภูมิค้ ุมกันแบบไม่จาเพาะเจาะจง (innate immunity)
การตรวจวัดแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ มุ กันของกุ้ง เช่น ยีน prophenoloxidase (proPO) ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบในกระบวนการ prophenoloxidase activating system กระบวนการตอบสนองระบบทางด้ านภูมิค้ มุ กัน
ในน ้าเลือดเมื่อกุ้งได้ รับเชื ้อจุพชีพ (Amparyup et al., 2013) และมีรายงานว่าพบการแสดงออกของยีน ProPO-b
ในเลือดสูงขึ ้นหลังจากกุ้งขาวแวนนาไมได้ รับเชื ้อ WSSV (P < 0.05) (Hua-Shui et al., 2008), ในกุ้งแชบ๊ วย
(F. chinensis) ตรวจพบการแสดงออกของยีน ProPO ในเลือดสูงขึ ้น (P<0.05) ในชัว่ โมงที่ 12–72 หลังจากแช่กบั เชื ้อ
V. anguillarum (Gao et al., 2009), มีระดับการแสดงออกของยีน ProPO1 และ ProPO2 ลดลงในกุ้งขาวแวนนาไม
(L. vannamei) หลังจากได้ รับเชื ้อ WSSV (AI et al., 2008 และ 2009) และจากการศึกษาโดยยับยังการท
้
างานของ
proPO system ด้ ว ย dsRNA พบว่า กุ้ง กุลาด า (P. monodon) มี ค วามต้ า นทานต่อ เชื อ้ V. harveyi ลดลง
(Charoensapsri et al., 2009 และ 2011)
โดยงานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาหาสภาวะความร้ อนที่ไม่ทาอันตรายต่อลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาวา (P15-20)
แต่สามารถกระตุ้นภูมิค้ มุ กันของลูกกุ้งขาว ตรวจสอบการแสดงออกยีน Heat shock protein 70 (LvHSP70)
และยีน prophenoloxidase (LvproPO2) ด้ วยวิธี quantitative real-time PCR และทดสอบความต้ านทานต่อเชือ้
5HP-VPAHPND ในลูกกุ้งขาวที่ได้ รับกระตุ้นด้ วยความร้ อนเทียบกับลูกกุ้งขาวปกติ จากอัตราการรอดของลูกกุ้งขาว
ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
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วิธีการ
1. การเตรี ยมลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาวา P15-20
ลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) วัยอ่อนระยะโพสลาวา P10-12 (ขนาดประมาณ 1 ซม.) ซื ้อจากฟาร์ ม
เอกชนจังหวัดฉะเซิงเทรา มาทาการตรวจหาเชือ้ V. parahemolyticus ที่ก่อโรค EMS จากการสุม่ ตรวจด้ วยเทคนิค
AP4 Nested-PCR จากนันน
้ าลูกกุ้งที่ไม่มีการติดเชื ้อมาปรับสภาพในห้ องปฏิบตั ิการเป็ นเวลาอย่างน้ อย 3 วัน ความ
หนาแน่นลูกกุ้งประมาณ 2,000 ตัวต่อน ้า 1 ลูกบาศก์ เมตร ที่ความเค็ม 15 psu โดยให้ อากาศตลอดการเลี ้ยง
ให้ ไรน ้าเค็ม (Artemia sp.) อายุ 1-3 วันเป็ นอาหารลูกกุ้งวันละ 3 ครัง้
2. การเตรี ยมเชื ้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ 5HP (5HP-VPAHPND)
2.1 เตรี ยมเชื ้อ 5HP-VPAHPND
ทาการเลี ้ยงเชือ้ 5HP-VPAHPND ที่ให้ เกิดโรค EMS ซึ่งได้ จาก Shrimp-virus Interaction Laboratory,
BIOTCE, NSTDA ด้ วย Tryptone Soya Broth (TSB) Agar (HiMedia, India) ที่ผสม NaCl 1.5% ที่อณ
ุ หภูมิ 30 °C
เป็ นเวลา 12-16 ชัว่ โมง จากนันตรวจสอบโคโลนี
้
ด้วยเทคนิค AP4 Nested-PCR เพื่อตรวจสอบยีน AHPND Tox A
and Tox B ซึ่งเป็ นยีนก่อโรค EMS เพิ่มปริ มาณเซลล์ใน TSB ที่ผสม NaCl 1.5% ที่อณ
ุ หภูมิ 30 °C เป็ นเวลา 12-16
ชัว่ โมง จนได้ ค่า optical density เท่ากับ 0.6-0.8 (ประมาณ 12 ชัว่ โมง) ซึ่งเทียบเท่าความหนาแน่นของแบคทีเรี ย
ประมาณ 108 cfu/ml
2.2 การตรวจสอบยีน AHPND Tox A and Tox B ด้ วยเทคนิค AP4 Nested-PCR
ตรวจเชื ้อ 5HP-VPAHPND ด้ วยปฏิกิริยาพีซีอาร์ กบั ไพรเมอร์ AP4-F1 และ AP4-R1 ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ ครั ง้ ที่ 1
และ AP4-F2 และ AP4-R2 ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ ครัง้ ที่ 2 (Dangtip et al., 2015) ซึ่งประกอบด้ วย 25 ng ดีเอ็นเอ
ต้ นแบบ, 0.2 μMไพรเมอร์ , 1x i-TaqTM plus PCR buffer, 3 mM MgCl2, 2 mM dNTPs และ 1.5U i-TaqTM plus
DNA polymerase ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ ครัง้ ที่ 1 และใช้ ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ ครัง้ ที่ 1 เป็ นดีเอ็นเอต้ นแบบในการทาปฏิกริ ยา
ครัง้ ที่ 2 กับ 0.375 μM ไพรเมอร์ และควบคุมสภาวะปฏิกิริยา ดังตารางที่ 1 ตรวจสอบผลเพื่อยืนยันบน 1.5%
agarose gel electrophoresis ย้ อมด้ วย ethidium bromide (EtBr) และตรวจสอบภายใต้ เครื่ อง UV transilluminator
(Gel DocTM XR imaging system)
ตารางที่ 1 แสดงไพรเมอร์ สาหรับการตรวจสอบยีน AHPND Tox A and Tox B ด้ วยเทคนิค AP4 Nested-PCR
ขนาดยีน
ชื่อไพรเมอร์
สภาวะปฏิกิริยาพีซอี าร์
(bp)
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ ครัง้ ที่ 1
1 รอบ : 94 °C, 2 นาที
30 รอบ : 94 °C, 30 วินาที, 55 °C,
AP4-F1 (5-ATGAGTAACAATATAAAACATGAAAC-3)
1,269
30 วินาที และ 72 °C, 90 วินาที
AP4-R1 (5-ACGATTTCGACGTTCCCCAA-3)
1 รอบ : 72 °C, 2 นาที
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ ครัง้ ที่ 2
1 รอบ : 94 °C, 2 นาที
25 รอบ : 94 °C, 20 วินาที, 55 °C,
AP4-F2 (5-TTGAGAATACGGGACGTGGG-3)
230
20 วินาที และ 72 °C, 20 วินาที
AP4-R2 (5-GTTAGTCATGTGAGCACCTTC-3)
1 รอบ : 72 °C, 2 นาที
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3. หาค่าความเข้ มข้ นของเชื ้อ 5HP-VPAHPND ที่ทาให้ ก้ งุ ขาวระยะโพสลาวาตายร้ อยละ 50 (LC50)
ทา Range finding test โดยแช่ลกู กุ้งขาว (N=200/น ้า 20 ลิตร/ถัง, 2 ซ ้า) กับเชื ้อ 5HP-VPAHPND ที่ 104, 105,
106, 107 และ 108 cfu/ml ตามลาดับ เทียบกับกลุ่มกุ้งควบคุม (vehicle control, VC) และกลุ่มกุ้งปกติ (normal
control, NC) (กลุม่ ละ 2 ซ ้า) บันทึกอัตราการตายของแต่ละกลุม่ การทดลองภายใน 96 ชัว่ โมง นาความเข้ มข้ นเชื อ้ ที่มี
อัตราการตายระหว่าง 50% มาทา Definitive test เพื่อหาความเข้ มข้ นของเชื ้อที่ทาให้ ลกู กุ้งตายร้ อยละ 50 อีกครัง้ จาก
ผลความเข้ มข้ นเชื ้อที่ลกู กุ้งมีอตั ราการตายมากกว่าและน้ อยกว่า 50% ของ Range finding test ซึง่ แช่ลกู กุ้งขาวในช่วง
ความเข้ มข้ นเชื ้อที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 x 106 cfu/ml (N=200/น ้า 20 ลิตร/ถัง, 2 ซ ้า) บันทึกอัตราการตายของแต่ละกลุม่
การทดลองภายใน 96 ชัว่ โมง คานวณหาค่า LC50 ของเชื ้อ 5HP-VPAHPND ต่อลูกกุ้งขาวด้ วยโปรแกรม Excel
4. หาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นด้ วยความร้ อนในกุ้งขาวระยะโพสลาวา
นากุ้งที่ได้ รับการปรั บสภาพแล้ ว (N=200) ไปแช่ในน ้าที่อุณหภูมิต่างกันได้ แก่ 33, 35, 40 °C และ
อุณหภูมิห้อง (กลุม่ ควบคุม) เป็ นเวลา 30, 60, 90, และ 120 นาที แล้ วย้ ายลูกกุ้งมาที่น ้าที่อณ
ุ หภูมิห้อง บันทึกอัตรา
การรอดภายใน 96 ชัว่ โมง (2 ซ ้า)
5. การตรวจวัดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับความเครี ยดและระบบภูมิค้ มุ กันในกุ้งขาวหลังจากได้ รับการกระตุ้น
ด้ วยความร้ อนที่สภาวะต่างๆ ด้ วย Quantitative real-time PCR
รวมลูกกุ้งขาว 3-5 ตัวต่อ 1 ตัวอย่าง (N) เก็บตัวอย่างกลุม่ ละ 3 ตัวอย่าง (N=3) สกัด total RNA จากทังตั
้ วกุ้ง
st
ด้ วยวิธี Tri Reagent® (RMC, USA) กาจัดดีเอ็นเอด้ วย RQ1 RNase-free DNase (Promega) และสร้ าง 1 cDNA
ตังต้
้ นด้ วย ImPromIITM Reverse Transcription System Kit (Promega) เพื่อใช้ เป็ น template ในการศึกษาการ
แสดงออกของยี น ด้ วยวิ ธี Quantitative real-time PCR โดยศึ ก ษาการแสดงออกของยี น LvHSP70
(F : 5-CTCCTGCGTGGGT-GTGTT-3และ R : 5-GCGGCGTCACCAATCAGA-3) และยี น LvPPO2
(F : 5-CTCAGCGTGAACTCGCCTTA-3 และ R : 5-CCTGCTCAGTGTACGGTCT-3) มีองค์ประกอบปฏิกิริยา
ดังนี ้ 500 ng ของ cDNA ต้ นแบบ, 1x SensiFASTTM SYBR® No-ROX kit (Bioline, USA) และไพรเมอร์ ที่จาเพาะต่อ
ยีนเป้าหมาย โดยสร้ างกราฟมาตรฐานจาก 103-108 ของ copies number DNA ของยีนเป้าหมาย โดยมียีน EF-1a
เป็ นยีนอ้ างอิง (2 ซ ้า) ด้ วย LightCycler® 480 Instrument II system (Roche)
6. การกระตุ้นด้ วยความร้ อนเพื่อเสริ มการต้ านทานเชื อ้ 5HP-VPAHPND ในกุ้งขาวระยะโพสลาวาและตรวจสอบการ
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับความเครี ยดและระบบภูมิค้ มุ กันของลูกกุ้งขาวที่ผ่านการกระตุ้นด้ วยความร้ อนและรับ
เชื ้อ 5HP-VPAHPND ด้ วย Quantitative real-time PCR
นาลูกกุ้งขาวที่ปรับสภาพแล้ ว มากระตุ้นที่สภาวะความร้ อนที่ 33 C นาน 90 นาที (จากผลข้ อ 2.4) แล้ วย้ าย
ลูกกุ้งพักที่อณ
ุ หภูมิห้อง (29 C) แล้ วทาการเลี ้ยงต่อไปที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 1, 5, 10 และ 20 วัน จึงนามา
เหนี่ยวนาให้ เกิดโรคโดยการแช่กบั เชื ้อ 5HP-VPAHPND ที่ความเข้ มข้ นเชื ้อ 6.62 x 106 cfu/ml (จากผลข้ อ 2.3) บันทึก
อัตราการรอดภายใน 96 ชัว่ โมง (N = 100 , 2 ซ ้า) ร่ วมกับเก็บตัวอย่างลูกกุ้งขาววันที่ 1, 5, 10 และ 20 หลังได้ รับ
กระตุ้นด้ วยความร้ อนเช่นเดียวกับข้ อ 2.5 เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนด้ วยวิธี Quantitative real-time PCR
โดยศึกษาการแสดงออกของยีน LvHSP70 และยีน LvproPO2

23
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

7. วิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ผลความแตกต่างของยีนที่สนใจในกลุม่ การทดลองต่างๆ ทางสถิตดิ ้ วยระดับความเชื่อมัน่ 95% ด้ วย
Analysis of variance (ANOVA) และ Duncan’s new multiple range test (P<0.05)
ผลและอภิปราย
1. ความเข้ มข้ นของเชื ้อ 5HP-VPAHPND ที่ทาให้ ลกู กุ้งขาวระยะโพสลาวาตายร้ อยละ 50
ผลจากการทา Range finding test ของเชื ้อ 5HP-VPAHPND พบว่า ที่ความเข้ มข้ นเชื ้อ 106 ถึง 107 cfu/ml ทา
ให้ ลกู กุ้งขาวมีอตั ราการตายร้ อยละ 42 และ 71 ตามลาดับ และจากการทา Definitive test ผลความเข้ มข้ นเชื ้อที่ทาให้
ลูกกุ้งขาวตายแบบเฉียบพลันร้ อยละ 50 คือ 6.62 x106 cfu/ml ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า LC50 ที่มีรายงานก่อนหน้ านี ้
พบว่า มีความเข้ มข้ นเชื ้อสูงกว่าในกุ้งขาวขนาด 2 – 5 กรัม ซึ่งความเข้ มข้ นเชื ้อที่ทาให้ ก้ งุ ขาวตายแบบเฉียบพลันร้ อย
ละ 50 คือ 105 cfu/ml ภายใน 24 ชัว่ โมง (Joshi et al., 2014)
กลุ่ม NC
ทดลอง
อัตรา
การ
ตาย
(%)

4

ความเข้ มข้ นเชือ้ 5HP-VPAHPND
( x 106cfu /ml)

VC
-

2

4

6

8

10

5
22
41
55
51
77
(0%) (18%) (38%) (53%) (48%) (76%)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 (ก) อัตราการตายของลูกกุ้งขาวแวนนาไมหลังแช่กบั เชื ้อ 5HP-VPAHPND ภายใน 96 ชัว่ โมง (ข) ความเข้ มข้ น
เชื ้อ 5HP-VPAHPND (6.62 x 106 cfu/ml) ที่ทาให้ ลกู กุ้งตายร้ อยละ 50 ภายใน 96 ชัว่ โมง
2. สภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นด้ วยความร้ อนในลูกกุ้งขาวระยะโพสลาวา
สภาวะความร้ อน 33 (HS33) และ 35 C (HS35) ที่เวลา 30, 60, 90 และ 120 นาทีมีอตั ราการรอดของ
ลูก กุ้ง ไม่แ ตกต่า งกัน (P>0.05) เฉลี่ย มากกว่า 80% แสดงว่า สภาวะความร้ อนนี ไ้ ม่เป็ นอัน ตรายต่อ สุข ภาพของ
ลูกกุ้งขาว เหมาะสมต่อการใช้ กระตุ้นภูมิค้ มุ กัน เสริ มสร้ างความต้ านทานในกุ้งขาว แต่ที่สภาวะความร้ อน 40 C
(HS40) ที่เวลาต่างๆ นันสู
้ งเกินไปเป็ นอันตรายต่อการชีวิตลูกกุ้ง พบว่ าลูกกุ้งมีอตั ราการรอดเฉลี่ยน้ อยมากไม่ถึง 50%
โดยเฉพาะเมื่อเวลาเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุมปกติ (Normal contral, NC) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 อัตราการรอดของกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาวาภายใน 96 ชัว่ โมง หลังกระตุ้นด้ วยความร้ อนใน
สภาวะต่าง ๆ
(1) Survival (%)
(2) Survival (%)
Average survival (%)
HS treatment
Time exposure (minutes)
Time exposure (minutes)
Time exposure (minutes)
(C)
30 60
90 120 30 60 90 120 30
60
90 120
NC
100
100 (29 C)
100 (27 C)
HS33
98 76
82 89 89 87 82 91
93
82
82
90
HS35
92 88
97 89 92 100 94 93
92
94
96
91
HS40
75
3
0
1
0
0
0
0
-

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

0.007

*
*
*
30 min
60 min
90 min

120 min
NC

HS33

HS35

Relative LvproPO2 expression level

Relative LvHSP70 expression level

3. ศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับความเครี ยด (LvHSP70) และระบบภูมิค้ มุ กัน (LvproP02) ของลูกกุ้งขาว
หลังจากได้ รับการกระตุ้นด้ วยความร้ อนในสภาวะต่างๆ ด้ วย quantitative real-time PCR
ยีน LvHSP70 (ภาพที่ 2ก) มีการแสดงออกของยีนสูงขึ ้นในลูกกุ้งที่ได้ รับการกระตุ้นด้ วยความร้ อนทุกสภาวะ
เมื่อเทียบกับกลุม่ ลูกกุ้งขาวควบคุมปกติ แต่สภาวะที่มีการแสดงออกของยีนสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
มีเพียง 3 สภาวะความร้ อนคือ HS33/90min, HS33/120min และ HS35/120min ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้เลือกเพียง 1
สภาวะความร้ อนที่ดีที่สดุ เพื่อมาทดลองศึกษาเบื ้องต้ นต่อการใช้ สภาวะความร้ อนกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กันในลูกกุ้งขาว
ระยะโพสลาวาเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทานต่อโรค ซึง่ สภาวะความร้ อนที่ดีที่สดุ ที่ได้ จากงานวิจยั นี ้ที่สภาวะความร้ อน
ที่ HS33/90min ซึ่งเป็ นอุณหภูมิน้อยสุดและระยะเวลาสันสุ
้ ดจาก 3 สภาวะความร้ อน รวมทังมี
้ การแสดงออกของยีน
LvproPO2 (ภาพที่ 2ข) สูงที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุม่ ควบคุมปกติและกลุม่ ความร้ อน
อื่นๆ ซึ่งยีน proPO เป็ นยีนที่เกี่ยวข้ องต่อระบบภูมิค้ มุ กันของกุ้ง โดยยีน proPO1 และ proPO2 มี pathway การ
ตอบสนองต่ อ การท างานของระบบภู มิ ค้ ุ มกั น ที่ ต่ า งกั น ขึ น้ อยู่ กั บ ปั จจั ย หลายอย่ า งเช่ น อายุ ข องกุ้ ง สิ่ ง เร้ า
(Charoensapsri et al., 2011; Amparyup et al., 2013) ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้เบื ้องต้ นได้ ตรวจสอบทัง้ LvproPO1
และ LvproPO2 แต่ตรวจพบเพียงการแสดงออกของยีนยีน LvproPO2 เท่านัน้
0.005
0.004

30 min

0.003

60 min

0.002

90 min

0.001

120 min

0.000

-0.001

Temperature treatment (C)

*

0.006

NC

HS33

HS35

Temperature treatment (C)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 การแสดงออกของยีน LvHSP70 (ก) และ LvproPO2 (ข) ในลูกกุ้งขาวระยะโพสลาวา ที่กระตุ้นด้ วยความ
ร้ อนในสภาวะต่าง ๆ และพักที่น ้าอุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 96 ชัว่ โมง (N = 3, Mean±SD) โดย NC คือ กลุม่ ลูก
กุ้งขาวควบคุมปกติ, HS33 และ HS35 คือ กลุม่ ลูกกุ้งขาวที่ได้ รับความร้ อนที่ 33 และ 35 C ตามลาดับ
4. การกระตุ้นด้ วยความร้ อนเพื่อเสริ มการต้ านทานเชื ้อ 5HP-VPAHPND ในลูกกุ้งขาวระยะโพสลาวา
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4.1 ผลการทนทานต่อเชื ้อ 5HP-VPAHPND ในลูกกุ้งขาวที่ผา่ นการกระตุ้นด้ วยความร้ อน
แช่ลกู กุ้งขาวระยะโพสลาวาที่สภาวะความร้ อนอุณหภูมิ 33 C เป็ นเวลา 90 นาที แล้ วพักลูกกุ้งขาวใน
น ้าเค็มอุณหภูมิห้องเวลาต่างๆ กัน คือ 1, 5, 10 และ 20 วัน แล้ วนาลูกกุ้งขาวมาตรวจสอบความต้ านทานของลูกกุ้ง
ขาวต่อเชื ้อ 5HP-VPAHPND ที่ความเข้ มข้ นเชื ้อ LC50 คือ 6.62 x 106 cfu/ml ภายใน 96 ชัว่ โมง จากผลการทดลองพบว่า
กลุม่ ลูกกุ้งขาวที่ได้ รับความร้ อนและพักที่น ้าอุณหภูมิห้องแล้ วนาน 1, 5 และ 20 วัน ไม่สามารถต้ านทานต่อเชื ้อ 5HPVPAHPND ได้ แต่ก็ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้ แน่ชดั เพราะในกลุม่ ลูกกุ้งที่ 10 วัน พบว่า ลูกกุ้งขาวทนต่อเชือ้ 5HP-VPAHPND
เพิ่มขึ ้น 11% เมื่อเทียบกับกลุ่มลูกกุ้งปกติที่แช่เชื อ้ 5HP-VPAHPND ซึ่งจากผลอัตราการรอดของลูกกุ้งขาวทังในกลุ
้
่ม
ควบคุมและกลุม่ ที่กระตุ้นด้ วยความร้ อนต่างๆ ก็มีอตั ราการรอดมากกว่าร้ อยละ 50 และเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงไม่แน่นอน
ระหว่างกุ้งที่ถกู กระตุ้นและไม่ถกู กระตุ้น (ตารางที่ 3) ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากปริ มาณเชื ้อ 5HP-VPAHPND ที่ใช้ อาจจะไม่
มากพอ จึงส่งผลแค่ทาให้ ลกู กุ้งอ่อนแอลงแต่ไม่รุนแรงถึงขันท
้ าให้ ลกู กุ้งตาย เพราะจากการสังเกตพบลักษณะอาการ
ของโรค EMS (ชัยวุฒิ สุดทองคง. 2556) ของลูกกุ้งที่แช่กบั เชื ้อ 5HP-VPAHPND พบว่า ลูกกุ้งกินอาหารน้ อยลง อาหารไม่
เต็มลาไส้ ขาดเป็ นช่วงๆ ตับและตับอ่อนมีสขี าวซีด เมื่อเทียบกับลูกกุ้งกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับเชื ้อ (ไม่แสดงรู ป) และเมื่อ
ตรวจสอบเชื ้อ 5HP-VPAHPND ในตัวลูกกุ้งกลุม่ ที่แช่เชื ้อ 5HP-VPAHPND เป็ นเวลา 96 ชัว่ โมง ด้ วยวิธี AP4 Nested-PCR ก็
พบ AHPND Tox A and Tox B ซึง่ เป็ นยีนก่อโรค EMS เช่นกัน
ตารางที่ 3 อัตราการรอดของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาวาหลัง 96 ชัว่ โมง ในสภาวะแช่กบั เชื ้อ 5HP-VPAHPND ที่
ความเข้ มข้ นเชื ้อ 6.62 x 106 cfu/ml ของกลุม่ ลูกกุ้งปกติและลูกกุ้งที่ผ่านสภาวะความร้ อนที่ 33 C นาน 90 นาที และ
พักลูกกุ้งในน ้าอุณหภูมิห้องที่ระยะเวลาต่างๆ กัน ก่อนทาการแช่กบั เชื ้อ 5HP-VPAHPND
Survival shrimps (%)
Time post heat
Normal control
Heat treatment
treatment
5HP-VPAHPND
5HP-VPAHPND
Normal Vehicle
Normal Vehicle
6
(N = 100)
(6.62 x 10
(6.62 x 106
control control
control control
cfu/ml)
cfu/ml)
96
83
97
79
1 วัน
96
91
(100%)
(86%)
(100%)
(81%)
88
80
94
77
5 วัน
90
92
(100%)
(91%)
(100%)
(82%)
73
47
77
58
10 วัน
76
81
(100%)
(64%)
(100%)
(75%)
69
69
78
68
20 วัน
67
78
(100%)
(100%)
(100%)
(87%)
4.2 ผลศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับความเครี ยด (LvHSP70) และระบบภูมิค้ มุ กัน (LvproP02) ของลูกกุ้ง
ขาวที่ผา่ นการกระตุ้นด้ วยความร้ อนและรับเชื ้อ 5HP-VPAHPND
การแสดงออกของยีน LvHSP70 ของลูกกุ้งขาวสูงสุด (P>0.05, ภาพที่ 3ก) ในวันที่ 1 หลังจากได้ รับ
ความร้ อน เช่นเดียวกับยีน LvproPO2 (P<0.05, ภาพที่ 3ข) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มกระตุ้นด้ วย
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14

Relative LvproPo2 expression level

Relative Lv HSP70 expression level

ความร้ อนและพักในน ้าเค็มที่อุณหภูมิห้อง 5, 10 และ 20 วัน การแสดงออกของทัง้ 2 ยีนลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่ม
มากขึ น้ หลัง ได้ รั บ การกระตุ้น ด้ ว ยความร้ อน ยี น LvHSP70 ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามระยะเวลาที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ตาม
ความเครี ยดที่เกิดขึ ้นจากความร้ อนที่ใช้ ในการกระตุ้นกับลูกกุ้งขาวในการทดลอง ส่วนยีน LvproPO2 พบว่ามีการ
แสดงออกขึ ้นๆ ลงๆ ในวันที่ 5, 10 และ 20 ไม่เป็ นรูปแบบเดียวกันซึง่ อาจเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าอื่ น เพราะกุ้ง
มีระบบภูมิค้ มุ กันแบบ innate immunity ซึง่ ไม่จาเพาะ แต่อย่างไรการแสดงออกของยีนก็ไม่ได้ สงู ไปกว่ากลุม่ ควบคุม
ปกติ
12
10
8
6

4
2
0

NC

D1
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ภาพที่ 3 การแสดงออกของยีน LvHSP70 (ก) และ LvproPO2 (ข) ในลูกกุ้งขาวระยะโพสลาวา (P<0.05) ที่กระตุ้น
ด้ วยความร้ อนในสภาวะ 33 C นาน 90 นาที และพักในน ้าอุณหภูมิห้องนาน 1, 5, 10 และ 20 วัน (N = 3,
Mean±SD) โดย NC คือ กลุม่ ลูกกุ้งขาวควบคุมปกติ, D1, 5, 10 และ 20 คือ จานวนวันพักลูกกุ้งขาวในน ้า
อุณหภูมิห้องหลังได้ รับความร้ อนที่ 33 และ 35 C ตามลาดับ
บทสรุ ป
จากการศึกษาวิจยั นี ้ได้ ทดสอบสภาวะความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 33 °C ใช้ เวลา 90 นาที ซึ่งสภาวะความร้ อนที่ไม่
ทาอันตรายต่อการมีชีวิตของลูกกุ้งขาวและมีผลต่อความเครี ยดและระบบภูมิค้ มุ กันของลูกกุ้งขาว เนื่องจากตรวจพบ
การแสดงออกของยีน LvHSP70 และ LvproPO2 สูงสุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) และเชื ้อ 5HP-VPAHPND ที่
ความเข้ มข้ น LC50 = 6.62 x 106 cfu/ml ก่อให้ เกิดอาการบ่งชี ้ของโรค EMS แต่ยงั ไม่เป็ นพิษมากพอให้ ลกู กุ้งตาย
ร้ อยละ 50
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ปั จจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่ อปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
ที่เลีย้ งในกระชัง ในพืน้ ที่อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Effect of economic factor on sea bass (Lates calcarifer) cage culture
Production in Bangpakong District, Chachoengsao Province
ศิริพร นามแดง*, จาลอง อรุณเลิศอารี ย์, สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ และ ศรัณยา สุจริ ตกุล
Siriporn Namdang*, Chumlong Arunlertaree, Suvaluck Satumanatpan, and Saranya Sucharitakul
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยเศรษฐกิจ ต้ นทุน และผลตอบแทนของการเลี ้ยงปลากะพงขาวใน
กระชัง ปี พ.ศ.2559 จ านวน 31 ฟาร์ ม ในอ าเภอบางปะกง จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ด้ วยวิ ธีก ารสัมภาษณ์ โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นฟาร์ มขนาดใหญ่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,016 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
ส่วนใหญ่เกิดจากต้ นทุนผันแปร (ร้ อยละ 85) ประกอบด้ วย ค่าอาหาร ค่าลูกพันธุ์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ร้ อยละ 66 14
และ 5 ตามลาดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรด้ วยวิธี Pearson Correlation พบว่า จานวนลูก
พันธุ์ปลา ปริ มาณอาหาร และพืน้ ที่กระชัง มีความสัมพันธ์ กับผลผลิต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่
ระยะเวลาการเลี ้ยงไม่สมั พันธ์ กบั ผลผลิต (p>0.05) ดังนัน้ ต้ นทุนด้ านอาหาร เป็ นปั จจัยเศรษฐกิจที่สง่ ผลต่อจานวน
ผลผลิตและจานวนฟาร์ มที่ลดลงในพื ้นที่ศกึ ษา อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยสาหรับตัวแปรหลายตัว
พบว่าจานวนลูกพันธุ์ปลามีอิทธิพลสูงที่สดุ ต่อการเปลีย่ นแปลงของผลผลิต ร้ อยละ 53.3
คาสาคัญ : ปลากะพงขาว, ปั จจัยเศรษฐกิจ, การเลี ้ยงปลากะพง
Abstract
This study investigated the effect of economic factors and costs on Asian sea bass cage culture
at Bangpakong estuary. Thirty-one fish farmers were interviewed at Bangpakong district, Chachoengsao
province. The results showed that there are mostly large farms in this area. Average production cost was
2,016 baht/m3, mainly from variable cost 85% consisted of feed (66 %), seed (14%) and other expenses
(5%). Pearson correlation analysis showed a statistically significant correlation between productivity and
each of seed quantity (p= .000), feeding quantity (p= .000) and cage density (p= .007), while culture
period not related to productivity (p>0.05). Based on the results, feed cost was a major factor influencing
fish production and reduction of farms in this area. However, seed quantity was identified as a significant
factor predicting seabass production (53.3%) by Multiple Regression Model.
Keywords : Lates calcarifer, Economic factor, Seabass cage culture
*Corresponding author. E-mail : amsiriporn.sti@gmail.com
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บทนา
ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) เป็ นปลาเศรษฐกิจที่นิยมเพาะเลี ้ยงบริ เวณจังหวัดตามแนวชายฝั่ งทะเล
เช่น ฉะเชิงเทรา ปั ตตานี สงขลา และ สตูล เป็ นต้ น โดยมูลค่าผลผลิตปลาน ้ากร่ อยของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจาก
ปลากะพงในกระชัง ในปี พ.ศ.2557 มูลค่าผลผลิตที่ได้ จากการเพาะเลี ย้ งปลากะพงในกระชังคือ 1,437 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 70.79 ของมูลค่าผลผลิตจากฟาร์ มเลี ้ยงปลากะพงทังหมด
้
จังหวัดที่มีปริ มาณผลผลิตปลากะพงขาว
มากที่สดุ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีมลู ค่าผลผลิตปลากระพงกระชังมากที่สดุ ของประเทศไทย คือ
680 ล้ านบาท (กรมประมง, 2557) ทังนี
้ ้ การเพาะเลี ้ยงปลากะพงขาวให้ ได้ ผลผลิตตามเป้าหมายนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัย
ด้ านสิง่ แวดล้ อมโดยเฉพาะคุณภาพน ้า เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าความเค็มของน ้า จะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิค้ มุ กัน
ทาให้ ปลาอ่อนแอและติดเชื ้อได้ ง่ายเมื่อความเค็มต่า (เยาวนิตย์ ดนยดล และคณะ, 2553; จิราภรณ์ จรุ งศรี อภิสิทธิ์
และคณะ, 2559) รวมถึงอุณหภูมิน ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันก็สง่ ผลต่อระบบภูมิค้ มุ กันของปลากะพงขาวด้ วย
เช่นกัน (เยาวนิตย์ ดนยดล และจีรนันท์ อุไรประสิทธิ์, 2544) ซึ่งในปั จจุบนั บริ บทการเลี ้ยงปลามีการเปลี่ยนแปลง เช่น
แหล่งเพาะเลี ้ยงเสื่อมโทรม ราคาอาหารปลาสูง คุณภาพลูกพัน ธุ์ไม่ดีเท่าที่ ควร อีก ทัง้ ราคาผลผลิต ผันผวน และ
แหล่งจาหน่ายผลผลิตมีจานวนน้ อย (มาลินี เรื องหนู, 2548; ฉลอง อักโขมี, 2543; วีระพร สุขสมจิตร และวัชริ นทร์
รัตนชู, 2557) ส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้ ลดลง ขาดทุนและเลิ กประกอบอาชีพนี ้ในพื ้นที่ศึกษา ดังนันจึ
้ งมีการศึกษา
ในครัง้ นี ้เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยเศรษฐกิจที่สง่ ผลต่อปริ มาณผลผลิตของปลากะพงขาวในกระชังในบริ เวณปากแม่น ้า
บางปะกง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องในการแก้ ไขปั ญหา เพื่อให้ อาชีพการเลี ้ยง
ปลากะพงขาวในกระชังมีความยัง่ ยืนต่อไป
วิธีการ
พื ้นที่ศึกษาในครั ง้ นี ้อยู่บริ เวณแม่นา้ บางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิ งเทรา โดยฟาร์ มเลี ้ยงปลา
กะพงขาวแบบกระชังอยูใ่ นพื ้นที่ 3 ตาบล ได้ แก่ ตาบลท่าสะอ้ าน ตาบลท่าข้ าม และตาบลบางปะกง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษา อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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การศึกษาปั จจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อปริ มาณผลผลิตปลากะพงขาวแบบเลี ้ยงในกระชังครัง้ นี ้ ใช้ ข้อมูลขึน้
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลากะพงในกระชัง อาเภอบางปะกง ปี 2559-2562 มีจานวน 103 ฟาร์ ม เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน
ในการเก็บตัวอย่าง โดยผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บข้ อมูลภาคสนามในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 อย่างไร
ก็ตามจากการลงพื ้นที่สารวจร่วมกับผู้นาชุมชนในพื ้นที่ศกึ ษาพบว่าในปี 2559 มีจานวนเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลา 31 ฟาร์ ม
(ร้ อยละ 30 ของจานวนฟาร์ มที่ขึ ้นทะเบียน) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการเก็บข้ อมูลฟาร์ มทังหมด
้
โดยใช้ เครื่ องมือในการวิจยั
คือ แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้ วย ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เลี ้ยง และส่วนที่ 2 เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เลี ้ยงปลากะพงขาวในปี 2559
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา จะใช้ ในการอธิบายลักษณะการเลี ้ยงปลา ปั จจัยการผลิต การลงทุ นและกาไรสุทธิ
ประกอบด้ วย ค่าร้ อยละ และค่าเฉลีย่ ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ ใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยการผลิต
และผลผลิต ด้ วยวิธีการ Pearson Correlation และวิเคราะห์ สมการถดถอยสาหรั บตัวแปรหลายตัว (Multiple
Regression Model) ประกอบด้ วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)
เนื่ อ งจากชุ ด ข้ อมู ล มี ก ารกระจายแบบไม่ ป กติ จึ ง เปลี่ ย นรู ป ข้ อมู ล เพื่ อ เข้ าสู่ก ารกระจายแบบปกติ
ประกอบด้ วย (1) วิธี Negative Reciprocal Root สาหรับ ข้ อมูลจานวนลูกพันธุ์ปลาและเวลาในการเลี ้ยง (2) วิธี Log
สาหรับ ข้ อมูลพื ้นที่กระชัง และ (3) วิธี Loge สาหรับ ข้ อมูลผลผลิตและปริ มาณอาหาร เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณ
ผลและอภิปราย
1. ข้ อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
จากการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้ อยละ 64.52 และเพศหญิงร้ อยละ 35.48 มีอายุ
ตังแต่
้ 24-81 ปี เกษตรกรมีรายได้ จากการเลี ้ยงปลาอย่างเดียว (ร้ อยละ 22.58) และจากการเลี ้ยงปลาและรับจ้ างอื่นๆ
(ร้ อยละ 22.58) รองลงมาได้ แก่ รายได้ จากการเลี ้ยงปลาและค้ าขาย (ร้ อยละ 19.35) รายได้ จากการเลี ้ยงปลา ค้ าขาย
และรับจ้ างอื่นๆ (ร้ อยละ 16.13) รายได้ จากการเลี ้ยงปลาและการทาประมง (ร้ อยละ 12.90) และรายได้ จากการ
เลี ้ยงปลา ค้ าขาย และการทาประมง (ร้ อยละ 6.45) (ตารางที่ 1) จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าเกษตรกร
ผู้เลี ้ยงปลาโดยส่วนใหญ่ ยังคงมีแ หล่งรายได้ มาจากการเลี ้ยงปลาและรั บจ้ างอื่น ๆ เช่น เดียวกับ ปี 2546 (อาพร
เลาวพงษ์ และคมคาย ลาวัณยวุฒิ, 2550)
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
ข้ อมูลทั่วไป
ตาบลบางปะกง
ตาบลท่ าข้ าม
ตาบลท่ าสะอ้ าน
รวมทุกพืน้ ที่
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
เพศ
16
100
14
100
1
31
100
ชาย
12
75
8
57.14
20
64.52
หญิง
4
25
6
42.86
1
11
35.48
อายุ
56.38
56.43
56.06
24-40 ปี
1
6.25
1
7.14
2
6.45
41-60 ปี
9
56.25
10
71.43
1
20
64.52
60-81 ปี
6
37.50
3
21.43
9
29.03
ระดับการศึกษา
9.69
6.79
8.58
ประถมศึกษา
5
31.25
9
64.28
14
45.16
มัธยมศึกษาตอนต้ น/ปวช.
3
18.75
2
14.29
5
16.13
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
4
25
1
7.14
5
16.13
ปริ ญญาตรี
4
25
2
14.29
1
7
22.58
ประสบการเลีย้ งปลา
20.31
19.07
19.68
1-10 ปี
2
12.50
2
14.29
4
12.90
11-20 ปี
9
56.25
8
57.14
1
18
58.06
21-35 ปี
5
31.25
4
28.57
9
29.03
แหล่ งรายได้
เลี ้ยงปลา
7
22.58
เลี ้ยงปลาและค้ าขาย
6
19.36
เลี ้ยงปลาและประมง
4
12.90
เลี ้ยงปลาและรับจ้ าง
7
22.58
เลี ้ยงปลา ค้ าขาย และประมง
2
6.45
เลี ้ยงปลา ค้ าขาย และรับจ้ าง
5
16.13
ที่มา : จากการสารวจ
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2. ข้ อมูลการเลี ้ยงและเศรษฐกิจในการเลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
2.1 ข้ อมูลการเลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงปลากะพงแบบกระชังในแม่น ้าบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทังสิ
้ ้น 31 ฟาร์ ม พบว่าเกษตรกรส่ว นใหญ่เพาะเลี ้ยงปลากะพงในกระชังที่ตาบลบางปะกงร้ อยละ
51.61 ของฟาร์ มตัวอย่าง รองลงมาได้ แก่ ตาบลท่าข้ าม และตาบลท่าสะอ้ าน ร้ อยละ 45.16 และร้ อยละ 3.23
ตามลาดับ โดยมีลกั ษณะกระชังเลี ้ยง 2 แบบ ได้ แก่ กระชังแบบทุ่นลอย และกระชังแบบยึดติด (ภาพที่ 2) เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะเลี ้ยงปลาขนาด 0.6-0.9 กิโลกรัม โดยใช้ เวลาเลี ้ยงประมาณ 8-12 เดือน

(a) แบบยึดติด
(b) แบบทุน่ ลอย
ภาพที่ 2 ลักษณะของกระชังเลี ้ยงปลากะพง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีจานวนกระชังเฉลี่ยเท่ากับ 16 กระชัง/ฟาร์ ม โดยมีจานวนกระชังอยู่ร ะหว่าง
2-50 กระชัง/ฟาร์ ม มีขนาดเฉลี่ย 89.38 ลูกบาศก์เมตร กระชังส่วนใหญ่เป็ นกระชังที่มีขนาด 16-90 ลูกบาศก์เมตร
เท่ากับร้ อยละ 64.52 ส่วนกระชังที่มีขนาด 91-272 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับร้ อยละ 35.48 นอกจากนี ้ยังสามารถจาแนก
ฟาร์ มเป็ น 3 ขนาด ได้ แก่ ขนาดเล็ก (น้ อยกว่า 5 กระชัง) ขนาดกลาง (5-10 กระชัง) และขนาดใหญ่ (มากกว่า 10
กระชัง) โดยฟาร์ มส่วนใหญ่จดั เป็ นฟาร์ มขนาดใหญ่ (ร้ อยละ 61.29) รองลงมาได้ แก่ ฟาร์ มขนาดกลาง (ร้ อยละ 22.58)
และฟาร์ มขนาดเล็ก (ร้ อยละ 16.13) (ตารางที่ 2) ซึ่งจากงานวิจัยของ อาพร เลาวพงษ์ และคณะ (2546) กล่าวว่า
ฟาร์ มขนาดใหญ่ ที่อาเภอเมือง จังหวัดสตูล มีรายได้ จากการขายผลผลิตและกาไรสุทธิ มากกว่าฟาร์ มขนาดเล็กและ
ฟาร์ มขนาดกลาง อีกทัง้ จุฑารัตน์ จุลศิริพงษ์ (2553) กล่าวว่าฟาร์ มที่มีขนาดใหญ่ (480 ตารางเมตรขึ ้นไป) มีกาไรสุทธิ
มากกว่าฟาร์ มขนาดเล็ก เนื่องจากฟาร์ มขนาดใหญ่สามารถผลิตปลาได้ มากกว่า ขายได้ ราคาสูง และมีต้นทุนที่ต่ากว่า
จากผลการศึกษาดังกล่าวอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกษตรกรผู้เลี ้ยงในพื ้นที่ศึกษานิยมทาฟาร์ มขนาดใหญ่มากว่าฟาร์ ม
ขนาดเล็ก

33
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ตารางที่ 2 ข้ อมูลการเลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
รายการ
ตาบลบางปะกง

ตาบลท่ าข้ าม

ตาบลท่ าสะอ้ าน

รวมทุกพืน้ ที่

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวนกระชัง (ฟาร์ ม)
16
< 5 กระชัง
4
5 – 10 กระชัง
3
> 10 กระชัง
9
จานวนกระชังเฉลีย่
12.13
Max
26
Min
2
S.D.
7.74
ขนาดกระชัง (ฟาร์ ม)
16
< 90 ลูกบาศก์เมตร/กระชัง
8
8
≥ 90 ลูกบาศก์เมตร/กระชัง
ขนาดกระชังเฉลีย่
103.19
Max
216
Min
28
S.D.
76.66
ที่มา : การสารวจแลวิเคราะห์ผล

100
25
18.75
56.25
-

14
1
3
10
19.93
50
2
15.01
14
12
2
60.54
216
15
60.32

100
7.14
21.43
71.43
-

1
1
1
-

-

31
5
7
19
15.58
50
2
11.00
31
20
11
89.38
272
15
78.21

100
16.13
22.58
61.29
-

-

-

-

100
64.52
35.48
-

2.2 ต้ นทุนและผลตอบแทนในการเลี ้ยงปลากระชัง
ต้ นทุน ประกอบด้ วยต้ นทุน คงที่ และต้ นทุนผัน แปรเท่ากับร้ อยละ 15 และ 85 ตามลาดับ ต้ นทุนคงที่
ประกอบด้ วย ค่าเสื่อมของกระชัง ค่าเสื่ อมของเรื อ ค่าเสื่อมของอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น เครื่ องบดอาหารปลา เครื่ องทา
ออกซิเจน เป็ นต้ น และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (อัตราร้ อยละ 1.35 ของเงินลงทุน คิดตามอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจา
ในปี 2559) ส่วนต้ นทุน ผันแปร ประกอบด้ วย ค่าอาหาร ค่าลูกพันธุ์ป ลา ค่าจ้ างแรงงาน และค่า ใช้ จ่ายอื่นๆ เช่ น
ค่าน ้ามันสาหรับเครื่ องทาออกซิเจนหรื อเรื อไปกระชัง ค่าไฟฟ้ า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่ายาหรื อวิตามิน เป็ นต้ น
ต้ นทุนรวมเฉลีย่ 2,015.77 บาท/ลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 3) จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ต้ นทุนส่วนใหญ่
เกิดจากต้ นทุนผันแปรโดยเฉพาะต้ นทุนด้ านอาหาร เช่นเดียวกับ จักรกฤษณ์ อาจารมารยาท (2552) ที่ได้ วิเคราะห์
ต้ นทุนการเลี ้ยงปลากะพงขาวในปี 2550 จากการเลี ้ยงแบบทุ่นลอยและแบบยึดติด ซึ่งทังสองรู
้
ปแบบมีต้นทุนด้ าน
อาหารสูงที่สดุ ร้ อยละ 82.25 และ 85.31 ของต้ นทุนทังหมด
้
ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ต้ นทุนและผลตอบแทนของการเลี ้ยงปลากะพงขาว
หน่ วย:บาทต่ อลูกบาศก์ เมตร
ตาบลบางปะกง
ตาบลท่ าข้ าม
ตาบล
ท่ า
รวมทุกพืน้ ที่
สะอ้ าน
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ บาท ร้ อยละ
บาท
335.68 19.10 293.59 12.02
306.45 15.20
268.37 15.27 230.73
9.44
243.31 12.07
32.39
1.84
17.64
0.72
24.68
1.22
30.17
1.71
10.39
0.43
20.28
1.01
0.10
0.01
31.84
1.30
14.43
0.71
0.50
0.03
1.18
0.05
0.79
0.04
4.15
0.24
1.81
0.07
2.96
0.15
1,422.14 80.90 2,149.42 87.98
1,709.32 84.80
239.22 13.61 347.16 14.21
281.20 13.95
1,103.17 62.75 1,690.53 69.20
1,336.40 66.30
6.61
0.37
10.09
0.41
47.08
2.33
55.67
3.17
40.64
1.66
7.97
0.40
14.20
0.81
26.39
1.08
19.29
0.96
3.29
0.19
34.61
1.42
17.37
0.86
1,757.82 100 2,443.01 100
2,015.77 100
1,709.21
2,651.83
2,088.66

รายการ
ต้ นทุนคงที่
ค่าเสือ่ มกระชัง
ค่าเสือ่ มเครื่ องบดอาหาร
ค่าเสือ่ มเครื่ องออกซิเจน
ค่าเสือ่ มเรื อ
ค่าเสือ่ มอุปกรณ์อื่นๆ
ค่าเสียโอกาสของเงินทุน
ต้ นทุนผันแปร
ค่าลูกพันธุ์ปลา
ค่าอาหารปลา
ค่าจ้ างแรงงาน
ค่ายารักษาโรค
ค่าไฟฟ้ า
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมต้ นทุนทัง้ หมด
รายได้ จากการขาย
ผลผลิต
กาไรสุทธิ
-48.63
ผลผลิตเฉลีย่ (กิโลกรัม)
12.18
ราคาที่ขายได้
138.75
ร้ อยละของก าไรสุท ธิ ต่ อ
ต้ นทุนผันแปร
ที่มา : การสารวจและวิเคราะห์ผล

208.82
19.15
138.04
9.72

-

-

72.90
15.00
138.31
4.27

จากผลการศึกษาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึง ต้ นทุนเป็ นปั จจัยสาคัญของการเลี ้ยงปลากะพงขาว โดยส่งผลต่อ
จานวนฟาร์ มเลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชังในปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีจานวนฟาร์ มเลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชังลดลง
อาจเนื่องมาจากต้ นทุนการเลี ้ยงที่สงู ขึ ้น รวมถึงปลามีอตั ราการรอดต่า และใช้ เวลาเลี ้ยงยาวนานขึ ้น จึงส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลี ้ยงของเกษตรกร โดยปี พ.ศ.2559 มีต้นทุนการเลี ้ยงเท่ากับ 2,016 บาท/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าต้ นทุนในปี
พ.ศ.2546-2547 มีค่าเท่ากับ 808.11 บาท/ลูกบาศก์ เมตร (อาพร เลาวพงษ์ และคมคาย ลาวัณยวุฒิ, 2550) จาก
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้ จากการขายผลผลิตปลาในปี พ.ศ.2559 เท่ากับ 2,088.66 บาท/ลูกบาศก์
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เมตร และมีกาไรจากการเลี ้ยงปลาเท่ากับ 72.90 บาท/ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่รายได้ จากการขายผลผลิตในปี พ.ศ.
2546-2547 ได้ เพียง 1,687.33 บาท/ลูกบาศก์เมตร แต่กาไรที่ได้ จากการเลี ้ยง มีคา่ เท่ากับ 878.89 บาท/ลูกบาศก์เมตร
แสดงให้ เห็นถึงการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุน โดยเฉพาะด้ านอาหาร ส่งผลกระทบต่อกาไรในการเลี ้ยงปลาของปี พ.ศ.2559
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเ ลี ้ยงปลากะพงในกระชัง พบว่าผู้เ ลี ้ยงประสบปั ญหาเรื่ องอาหารปลาราคาแพงขึน้
โดยเฉพาะปลาสด (ร้ อยละ 35.48 ของฟาร์ มตัวอย่าง) รองลงมาได้ แก่ ปั ญหาลูกพันธุ์ปลาคุณภาพไม่ดี (ร้ อยละ 12.90)
ปั ญหาพื ้นที่กระชัง จะต้ องมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้ สามารถจัดการการเลี ้ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้ อยละ 6.45)
และปั ญหาระยะเวลาการเลี ้ยงปลานานขึ ้นส่งต่อเงินทุนด้ านต่างๆ (ร้ อยละ 3.23) เนื่องจากขนาดปลาไม่ได้ ตามที่ตลาด
ต้ องการ และหมดเงินไปในการซื ้อยารักษาโรคเป็ นจานวนมาก สอดคล้ องกับ สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร (2557)
พบว่าปั จจัยที่มีผลกระทบด้ านการผลิตของเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลา ได้ แก่ แหล่งเพาะเลี ้ยงเสื่อมโทรม อาหารปลามีต้นทุน
สูง คุณ ภาพลูก พันธ์ ปลาไม่ดีเ ท่า ที่ควร และโรคปลา จากผลการศึก ษาดังกล่า วแสดงให้ เห็น ถึง แหล่ง เพาะเลี ้ยง
ราคาอาหารปลา คุณภาพลูกพันธุ์ และโรคปลา ยังคงเป็ นปั ญหาสาหรับเกษตรกรผู้เลี ้ยงจนถึงปั จจุบนั
3. ความสัมพันธ์ของปั จจัยการผลิตต่อผลผลิตปลากะพงขาว
จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยการผลิตมีความสัมพันธ์ กบั ผลผลิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้ แก่
จานวนลูกพันธุ์ปลา (r=0.731) ปริ มาณอาหาร (r=0.645) และพืน้ ที่กระชัง (r=-0.472) โดยจานวนลูกพันธุ์ปลามี
ความสัมพันธ์กบั ปริ มาณผลผลิตมากที่สดุ (ตารางที่ 4)
จานวนลูกพันธุ์ปลามีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณผลผลิต โดยจานวนลูกพันธุ์ปลาเพิ่ม
จะทาให้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้นด้ วย อย่างไรก็ตามการเพิ่มอัตราการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตควรมีแหล่งเลี ้ยงที่เหมาะสม
โดยการปล่อยปลากะพงขาวขนาด 4-6 นิ ้ว ในกระชังด้ วยอัตราปล่อย 150 200 250 และ 300 ตัว/ตารางเมตร
ให้ ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 83.17 109.50 125.31 และ 148.70 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามลาดับ (วิเชียร สาคเรศ, 2528)
ทังนี
้ ้ การใช้ ความหนาแน่นที่เหมาะสมและลูกพันธุ์ปลาที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการการเจริ ญเติบโตของปลา
(ฉลอง อักโขมี, 2543) ซึง่ เกษตรกรผู้เลี ้ยงในพื ้นที่ศกึ ษาเลือกใช้ ความหนาแน่นต่าเนื่องจาก ปั จจุบนั ปลามีอตั รารอดต่า
จากปั ญหาคุณภาพน ้าเสือ่ มโทรม และการระบายน ้าโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
ปริ มาณอาหาร เป็ นปั จจัยสาคัญในการเลี ้ยงปลา และมีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกันกับผลผลิต โดย
การเพิ่มปริ มาณอาหาร จะทาให้ ปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ ตามชนิดอาหารก็มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิตของปลา โดยปลากะพงขาวที่เลี ้ยงด้ วยอาหารสาเร็ จรู ปชนิดจมน ้า ให้ ผลผลิตปลาสูงกว่าปลากพะงขาวที่เลี ้ยง
ด้ วยปลาสดและอาหารสาเร็ จรู ปชนิดลอย (พิเชต พลายเพชร และคณะ, 2551) นอกจากนี ้ยังพบว่าอาหารเป็ นปั จจัย
การผลิตที่มีต้นทุนสูงที่สดุ ในปี 2559 มีคา่ เท่ากับ 1,336.40 บาท/ลูกบาศก์เมตร และมากกว่าปี 2546 ถึง 2.4 เท่า (อา
พร เลาวพงษ์ และคมคาย ลาวัณยวุฒิ, 2550) ทังนี
้ ้ ต้ นทุนด้ านอาหารเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสินใจจะเลี ้ยงปลา
กะพงขาวในกระชังในรอบถัดไปของเกษตรกรผู้เลี ้ยง (มาลินี เรื องหนู, 2548) และอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ จานวนฟาร์ ม
เลี ้ยงปลาลดลงในปี พ.ศ.2559 สอดคล้ องกับ วัลภา ชีวาภิสณ
ั ห์ (2550) ได้ กล่าวว่าปั ญหาด้ านต้ นทุนที่สาคัญในการ
เลี ้ยงปลากะพงขาวที่ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ แก่ ราคาอาหารสูง ขาดเงิ นทุน และปริ มาณผลผลิต
ต่า ดังนัน้ การจัดการด้ านการเลี ้ยงควรให้ อาหารในปริ มาณที่เหมาะสม
พื ้นที่กระชังมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกับปริ มาณผลผลิต แสดงว่าพื ้นที่กระชังขนาดใหญ่แต่มีจานวน
ผลผลิตน้ อย เนื่องจากการเลี ้ยงปลาของพื ้นที่ศึกษานี ้ ร้ อยละ 55 ปล่อยลูกพันธุ์ปลาที่ความหนาแน่นประมาณ 7–50
ตัว/ลูกบาศก์ เมตร ซึ่ง มีความหนาแน่นค่อนข้ างน้ อยส่งผลให้ มีผลผลิตต่าด้ วยเช่น กัน โดยอัตราความหนาแน่น ที่
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เหมาะสมสาหรับการเลี ้ยงปลากะพงขาวขนาด 100 500 และ 700 กรัม คือ 348 109 และ86 ตัว/ลูกบาศก์เมตร
(พิชิต ศรี มกุ ดา และจารุ วฒ
ั น์ นภีตะภัฏ, 2538) อย่างไรก็ตามการปล่อยลูกพันธุ์ปลาความหนาแน่นต่าของเกษตรกร
ผู้เลี ้ยงในพื ้นที่ศกึ ษานี ้ อาจช่วยลดความเสีย่ งในการขาดทุนจากปั ญหาด้ านคุณภาพน ้า
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของปั จจัยการผลิตต่อผลผลิตปลากะพงขาว
ผลผลิต
ลูกพันธุ์
อาหาร
เวลา
พื ้นที่กระชัง

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

ผลผลิต
1.000
.
.731**
.000
.645**
.000
-.229
.215
-.472**
.007

ลูกพันธุ์
.731**
.000
1.000
.
.668**
.000
-.158
.395
-.604**
.000

อาหาร
.645**
.000
.668**
.000
1.000
.
-.406*
.023
-.278
.130

เวลา
-.229
.215
-.158
.395
-.406*
.023
1.000
.
-.177
.342

พืน้ ที่กระชัง
-.472**
.007
-.604**
.000
-.278
.130
-.177
.342
1.000
.

**

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

*

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยสาหรับตัวแปรหลายตัว (Multiple Regression Model) ของปั จจัยการผลิต
ทัง้ 4 ปั จจัย กับผลผลิต พบว่า จานวนลูกพันธุ์ปลา เป็ นปั จจัยการผลิตที่มีความสัมพันธ์ กบั ผลผลิต และเป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของผลผลิต ร้ อยละ 53.5 โดยมีสมการ ดังนี ้
Y = 4.033 + 10.613X1

(1)

บทสรุ ป
การเลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กระจายอยู่ใน 3 ตาบล ได้ แก่ ตาบล
บางปะกง ตาบลท่าข้ าม และตาบลท่าสะอ้ าน โดยส่วนใหญ่ ประสบปั ญหาด้ านเศรษฐกิ จ เช่น ราคาอาหาร และ
คุณภาพของลูกพันธุ์ปลา ทาให้ ต้นทุนการผลิตในปี พ.ศ.2559 เพิ่มขึ ้น ส่งผลต่อการตัดสินใจเลี ้ยงปลาในรอบถัดไป
และเป็ นปั จ จัย สาคัญ ที่ มีส่วนทาให้ จ านวนฟาร์ มเลี ้ยงปลากะพงขาวแบบกระชัง ของพื น้ ที่นี ล้ ดลงอย่างต่อ เนื่ อ ง
นอกจากปั จจัยด้ านเศรษฐกิจแล้ ว ผู้วิจัยยังพบว่าปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นอุปสรรคต่อการเลี ้ยงปลากระชังของ
เกษตรกร ดัง นัน้ การส่งเสริ ม อาชี พ เลีย้ งปลากะพงขาวแบบกระชัง ของอาเภอบางปะกง ควรศึกษาปั จจัย ด้ า น
สิง่ แวดล้ อมเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี ้สาเร็ จด้ วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุ ณาอย่างสูงจากเกษตรกรผู้เลี ้ยงปลากระชัง และประมง
อาเภอบางปะกง ขอขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านที่ให้ ความกรุ ณาชี แ้ นะแนวทางการทาวิจยั และพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่
คอยช่วยเหลือ ขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็ นกาลังใจตลอดการทาวิจยั ครัง้ นี ้
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ผลของคาร์ บอนไดออกไซด์ และความเข้ มแสงต่ อการเติบโตและผลิตฟูโคแซนทินของ
ไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer โดยใช้ แหล่ งซิลิกาที่สกัดจากเถ้ าลอย
Effects of Carbon Dioxide and Light Intensity on Growth and Fucoxanthin Production of
Diatom Bacillaria cf. paxillifer with Silica Source Extracted from Fly Ash
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาความเป็ นไปได้ ของการเพาะเลี ้ยงไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ด้ วยอาหารสูตร F/2
ที่ใช้ แหล่งซิลกิ าที่สกัดจากเถ้ าลอย รวมถึงผลของคาร์ บอนไดออกไซด์และความเข้ มแสงที่มีต่อการเติบโตและการผลิต
ฟูโคแซนทิน ผลการทดลองพบว่า อาหารที่ ใช้ ซิ ลิกาที่ ได้ จากการสกัดจากเถ้ าลอย มี ประสิทธิ ภาพในการเพาะเลี ้ยง
ไดอะตอมได้ ไม่แตกต่างจากการใช้ ซิลิกาตามที่ระบุในอาหารสูตร F/2 เมื่อใช้ อากาศและความเข้ มแสง 5,000 ลักซ์
มีน ้าหนักเซลล์แห้ ง ความเข้ มข้ นของฟูโคแซนทิน และปริ มาณฟูโคแซนทินต่อน ้าหนักเซลล์แห้ งเท่ากับ 0.330.02 กรัม/
ลิ ต ร 0.430.01 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร และ 1.340.05 มิ ล ลิ ก รั ม /กรั ม ตามล าดั บ และเมื่ อ ท าการเพาะเลี ย้ ง
ไดอะตอมภายใต้ คาร์ บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริ มาตร และเพิ่มความเข้ มแสงจาก 5,000 เป็ น 20,000 ลักซ์ พบว่า
สามารถเพิ่ ม การเติ บ โตของไดอะตอมและการผลิ ต ฟู โ คแซนทิ น ได้ อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ โดยมี น า้ หนัก เซลล์ แ ห้ ง
ความเข้ มข้ นของฟู โ คแซนทิ น และการสะสมฟู โ คแซนทิ น ต่ อ น า้ หนัก เซลล์ แ ห้ งเท่ า กั บ 0.530.02 กรั ม /ลิ ต ร
1.830.02 มิลลิกรัม/ลิตร และ 3.450.08 มิลลิกรัม/กรัม ตามลาดับ
คาสาคัญ : ไดอะตอม, ฟูโคแซนทิน, ซิลกิ า, เถ้ าลอย
Abstract
This research studied the feasibility of diatom Bacillaria cf. paxillifer cultivation with silica source extracted
from fly ash and the effects of concentration and light intensity on growth and fucoxanthin production. The
result indicated that the silica extracted from fly ash yielded similar growth and fucoxanthin production as
compared to the silica source in F/2 medium when supplying air and light intensity of 5,000 lux, with the
resulting dried weight concentration, fucoxanthin concentration and fucoxanthin content measured at
0.330.02 g/L, 0.430.01 mg/L and 1.340.05 mg/g, respectively. Moreover, the cultivation under high
carbon dioxide (2% v/v) and increasing light intensity from 5,000 to 20,000 lux yielded significantly higher
growth and carotenoids production, with dried weight concentration, fucoxanthin concentration and
fucoxanthin content determined at 0.530.02 mg/L, 1.830.02 mg/L and 3.450.08 mg/g, respectively.
Keywords: Diatom, Fucoxanthin, Silica, Fly ash
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บทนา
หนึง่ ในของเสียของกระบวนการผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวลคือเถ้ าลอยซึ่งส่วนใหญ่มีซิลิกาเป็ นองค์ประกอบหลัก
(Pengthamkeerati และคณะ, 2008) จึงทาให้ เกิดแนวคิดในการนาซิลิกาจากเถ้ าลอยมาใช้ ประโยชน์ เช่น การนามา
เป็ นส่วนผสมในคอนกรี ตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เป็ นต้ น (Canpolat และคณะ, 2004) นอกจากนี ้การนาซิลิกาจาก
เถ้ าลอยมาใช้ ในการเพาะเลี ้ยงจุลสาหร่ายกลุม่ ไดอะตอมยังเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากไดอะตอมต้ องการ
ซิลกิ าในระหว่างการเติบโตเพื่อสร้ างผนังเซลล์ (Lee, 1999) ไดอะตอมเป็ นจุลสาหร่ายเซลล์เดียว มีลกั ษณะเป็ นเปลือก
สองฝาที่มีซิลิกาเป็ นองค์ประกอบสาคัญ มีขนาดตังแต่
้ 1-500 ไมครอน รู ปร่ างมีทงแบบเซลล์
ั้
เดี่ยว เซลล์ที่มีลกั ษณะ
ต่อกันเป็ นสายโซ่ หรื อเซลล์ที่จบั กันเป็ นกลุม่ ก้ อน (Van den Hock และคณะ, 1995) นิยมนามาใช้ ประโยชน์ เช่น
การนาชีวมวลมาเป็ นอาหารสัตว์น ้าวัยอ่อน (Tapaneeyaworawong และคณะ, 2016) การนาซิลิกาจากเปลือกของ
ไดอะตอมมาใช้ เป็ นสารเคลือบผิวเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและลดความร้ อนของแบตเตอรี่ รวมทัง้ นาซิลิกามาเป็ น
ส่วนผสมในสารช่วยกรองและวัสดุขนาดนาโน เป็ นต้ น (Ezzati และคณะ, 2011) สาหรับไดอะตอมที่มีความเป็ นไปได้
และมีศกั ยภาพในการนามาใช้ เพาะเลี ้ยงโดยใช้ สารอาหารที่เตรี ยมจากเถ้ าลอยควรมีสมบัติที่สามารถทนต่อค่าพีเอชได้
ในช่วงกว้ าง เติบโตได้ ในสภาวะทังในน
้ ้าจืด น ้ากร่อย หรื อน ้าเค็ม หนึ่ง ในสกุลที่มีความเป็ นไปได้ คือ Bacillaria ซึ่งพบ
ได้ ทวั่ ไปในบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งในประเทศไทย ไดอะตอมสกุลนี ้มีขนาดเซลล์ใหญ่ ทาให้ สามารถตกตะกอนได้ ง่า ย
ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ การแยกชีวมวลออกจากของเหลวชีวมวลของ Bacillaria ยังสามารถนามาใช้ เป็ นอาหารสัตว์น ้าวัยอ่อน
เช่ น ลูก ปลา กุ้ง หอยสองฝา เพราะอุด มไปด้ ว ยโปรตี น คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมันชนิ ด ไม่ อิ่ ม ตัว เช่ น
กรดปาลมิโตเลอิก กรดโอเลอิก เป็ นต้ น (Chen และคณะ, 2007) นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่าไดอะตอมสกุลนี ้สามารถ
ผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์โดยเฉพาะสารสีฟูโคแซนทิน (Fucoxanthin) ซึ่งเป็ นรงควัตถุสีเหลืองน ้าตาลที่มีมูลค่าสูง
สามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างหลากหลาย เช่น เป็ นองค์ประกอบสาคัญของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อการลด
น ้าหนักและสลายไขมัน เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เวชสาอางเพื่อบารุงผิวหน้ าและลดริ ว้ รอย และใช้ เป็ นสารเติมแต่งใน
อาหารสัตว์น ้าและอาหารสัตว์ปีกเพื่อเพิ่มสีสนั ให้ แก่กล้ ามเนื ้อและไข่แดง เป็ นต้ น (Peng และคณะ, 2011 และ Xia
และคณะ, 2013) ด้ วยเหตุนี ้จึงเกิดแนวคิดในการนาเถ้ าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ าที่มีซิลิกาเป็ นส่วนประกอบมา
ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ในการเพาะเลี ้ยงไดอะตอม Bacillaria และศึกษาถึงปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อม เช่น ความเข้ มแสง
และปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่มีผลต่อการเติบโตและกระตุ้นการผลิตฟูโคแซนทิน ซึ่งจากการค้ นคว้ าพบว่ายังมี
ข้ อมูลอยูจ่ ากัด
วิธีการ
1. แหล่งซิลกิ าและอาหารเลี ้ยงไดอะตอม
การเพาะเลี ้ยงไดอะตอมในการทดลองนี ้ใช้ อาหารมาตรฐานสูตร F/2 (Guillard, 1975) โดยใช้ แหล่งซิลิกาใน
อาหารมาตรฐานมาจากสารละลายโซเดียมซิลเิ กตความเข้ มข้ น 120 กรัม/ลิตร ซึง่ ผ่านการเตรี ยมโดยสกัดเถ้ าลอยจาก
โรงไฟฟ้ าด้ วยสารละลายอัลคาไลน์ ทาการปรับความเข้ มข้ นของสารละลายซิลิเกตให้ เทียบเท่ากับปริ มาณซิลิกาใน
อาหารมาตรฐานสูตร F/2 ก่อนทาการใช้ งาน
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2. การเตรี ยมหัวเชื ้อไดอะตอม
การทดลองนี ้ทาการเพาะเลี ้ยงไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ซึง่ ได้ รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เชี่ยวชาญ
ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผา่ นการคัดแยกจากบ่อเลี ้ยงสัตว์น ้า
ชายฝั่ ง จังหวัดจันทบุรี (Tapaneeyaworawong และคณะ, 2016) ทาการเพาะเลี ้ยงด้ วยอาหารมาตรฐานสูตร F/2 ที่
ผ่านการฆ่าเชื ้อด้ วยหม้ อนึง่ ความดันไอน ้า (Autoclave) อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที ทาการผสมหัว
เชื ้อไดอะตอม (5 มิลลิลติ ร) และอาหารมาตรฐานสูตร F/2 (45 มิลลิลติ ร) ในขวดรูปชมพูข่ นาด 250 มิลลิลติ ร ควบคุมการ
เพาะเลี ้ยงที่ความเข้ มแสง 5,000 ลักซ์ อุณหภูมิ 24–28 องศาเซลเซียส
3. ความเป็ นไปได้ ของการใช้ แหล่งซิลกิ าที่ผา่ นการสกัดจากเถ้ าลอย
นาหัวเชื ้อไดอะตอมปริ มาตร 100 มิลลิลติ ร จากหัวข้ อที่ 2.2 มาผสมกับอาหารมาตรฐานสูตร F/2 ที่เตรี ยมจาก
น ้าเค็ม 30 พีเอสยู ปริ มาตร 900 มิลลิลิตร ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวน (ขวดดูแรนขนาด 1 ลิตร) ระหว่าง
การเพาะเลี ้ยงควบคุมอัตราการกวนที่ 300 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 24–28 องศาเซลเซียส และความเข้ มแสง 5,000 ลักซ์
โดยในชุดควบคุมเป็ นแหล่งซิลกิ าตามสูตรอาหารมาตรฐาน F/2 ขณะที่ในชุดทดลองเป็ นสูตรอาหารมาตรฐาน F/2 โดย
แหล่งซิลกิ าที่ได้ จากการสกัดจากเถ้ าลอย ทาการเก็บตัวอย่างน ้า (30 มิลลิลติ ร) จากถังปฏิกรณ์ ชีวภาพเชิงแสงแบบถัง
กวนทุกวัน เพื่อนามาวิเคราะห์ความหนาแน่นเซลล์ น ้าหนักเซลล์แห้ ง และปริ มาณฟูโคแซนทิน
4. ผลของคาร์ บอนไดออกไซด์และความเข้ มแสง
ทาการเตรี ยมหัวเชื ้อไดอะตอมและเพาะเลี ้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวนตามวิธีการในหัวข้ อที่ 2.3
โดยใช้ อาหารมาตรฐานสูตร F/2 ซึง่ ใช้ แหล่งซิลกิ าที่จากเถ้ าลอย ระหว่างการเพาะเลี ้ยงควบคุมอัตราการกวนที่ 300 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิ 24–28 องศาเซลเซียส ในชุดควบคุมทาการเพาะเลี ้ยงโดยใช้ อากาศและความเข้ มแสง 5,000 ลักซ์
ขณะที่ ใ นชุ ด ทดลองท าการเพาะเลี ย้ งโดยใช้ คาร์ บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริ มาตร (ความเข้ มข้ นของ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน ้าเท่ากับ 29.92 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งได้ จากการผสมคาร์ บอนไดออกไซด์บริ สทุ ธิ์ กับ
อากาศด้ วยอัตราการไหลเท่ากับ 1 และ 50 ลิตร/ชัว่ โมง ตามลาดับ เข้ าสู่ระบบการเพาะเลี ้ยงด้ วยอัตราการไหลของ
แก๊ สผสม 45 ลิตร/ชั่วโมง ตลอดเวลาการเพาะเลี ้ยง ภายใต้ ความเข้ มแสง 10,000 และ 20,000 ลักซ์ ทาการเก็ บ
ตัวอย่างน ้า (30 มิลลิลิตร) จากถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวนทุกวัน เพื่อนามาวิเคราะห์ความหนาแน่นเซลล์
น ้าหนักเซลล์แห้ ง และปริ มาณฟูโคแซนทิน
5. การวิเคราะห์ตวั อย่าง
ทาการวัดน ้าหนักเซลล์แห้ งตามวีธีการของ APHA (1992) เริ่ มต้ นจากเก็บตัวอย่างน ้าประมาณ 5 มิลลิลิตร
และกรองผ่านกระดาษกรองวัตแมน GF/C (ขนาด 47 ไมโครเมตร) จากนันน
้ ากระดาษกรองมาอบแห้ งที่อุณหภูมิ
ประมาณ 103–105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง จนน ้าหนักคงที่ โดยน ้าหนักเซลล์แห้ งคือผลต่างของ
น ้าหนักกระดาษกรองที่มีเซลล์กับน ้าหนักกระดาษกรองเริ่ มต้ น ในส่วนของอัตราการเติบโตของไดอะตอมใช้ วิธีการนับ
เซลล์ด้วยสไลด์ นับเม็ดเลือด (Hemocytometer) ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ และน าข้ อมูลมาค านวณอัตราการเติ บโต
จาเพาะสูงสุด (m) จากสมการ m = (lnX2 – lnX1)/(t2 – t1) เมื่อ X1 และ X2 คือจานวนเซลล์ในช่วง Exponential phase
(เซลล์/มิลลิลิตร) ที่เวลา t1 และ t2 ตามลาดับ ในส่วนการวิเคราะห์ฟูโคแซนทินได้ ดาเนินการตามวิธีมาตรฐานของ
Strickland and Parsons (1972) โดยนาตัวอย่างน ้าประมาณ 5 มิลลิลิตร มาปั่ นเหวี่ยงเพื่อแยกเซลล์ จากนันบดเซลล์
้
ให้ แตกด้ วยแท่งแก้ วและเติมสารละลายอะซิโตนความเข้ มข้ น 80% โดยปริ มาตร ในปริ มาณเท่ากับตัวอย่างน ้าเริ่ มต้ น
เก็บตัวอย่างของเหลวชันอะซิ
้ โตนที่สกัดได้ ในตู้เย็น นาเซลล์ที่เหลือจากการสกัดมาสกัดด้ วยอะซิโตนอีก 2 ครัง้ แล้ วเก็บ
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ตัวอย่างของเหลวชันอะซิ
้ โตนที่สกัดได้ ทงหมดรวมกั
ั้
นในที่มืดเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนันท
้ าการปั่ นเหวี่ยงเป็ นเวลา
5 นาที นาตัวอย่างของเหลวที่สกัดได้ มาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้ วย UV–VIS Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง
470 581 631 และ 664 นาโนเมตร เพื่อนามาคานวณความเข้ มข้ นของฟูโคแซนทินดังสมการ F = [E470 – 1.239(E631 + E581
+ 0.3 E664 ) – 0.0275 E664] x (Va Vb-1/141) (Seely และคณะ, 1972) เมื่อ F คือ ความเข้ มข้ นของฟูโคแซนทิน (กรัม/ลิตร)
และ E คื อ ค่า การดูดกลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 470 581 631 และ 664 นาโนเมตร Va = ปริ ม าตรตัว ท าละลาย
(มิลลิลติ ร) และ Vb = ปริ มาตรของเหลวตัวอย่าง (มิลลิลติ ร) ในการทดลองนี ้ได้ ทาการเปรี ยบเทียบผลการทดลองโดยใช้
One-way ANOVA และ Tukey HSD Post Hoc Test (Montgomery and George, 2003)
ผลและอภิปราย
1. ความเป็ นไปได้ ของการใช้ แหล่งซิลกิ าจากการสกัดจากเถ้ าลอย
จากการเพาะเลี ้ยงเซลล์ไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ที่ความเข้ มแสง 5,000 ลักซ์ เป็ นเวลา 8 วัน พบว่า
อาหารที่ใช้ ซิลกิ าที่ได้ จากการสกัดจากเถ้ าลอยในชุดทดลอง มีประสิทธิภาพในการเพาะเลี ้ยงเซลล์ได้ ไม่แตกต่างจากการใช้
แหล่งซิลกิ าตามอาหารมาตรฐานสูตร F/2 ในชุดควบคุม โดยมีความหนาแน่นเซลล์สงู สุดในวันที่ 6 เท่ากับ 23.70 x 104
0.14 และ 23.3 x 1040.44 เซลล์/มิลลิลติ ร ในชุดควบคุมและชุดทดลอง ตามลาดับ และมีอตั ราการเติบโตจาเพาะ
สูงสุดในช่วงวันที่ 2-3เท่ากับ 0.54 วัน-1 ในชุดควบคุม และ 0.53 วัน-1 ในชุดทดลอง (ภาพที่ 1ก) ผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าจานวนเซลล์สงู สุดในชุดควบคุมและชุดทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p> 0.05)
ในส่วนของการผลิตฟูโคแซนทินพบว่าเซลล์ในชุดควบคุมที่ใช้ ซิลกิ าจากอาหารมาตรฐานสูตร F/2 และเซลล์ชุดทดลอง
ที่ใช้ ซิลกิ าจากการสกัดจากเถ้ าลอยสามารถผลิตฟูโคแซนทินได้ ในวันสุดท้ ายของการเพาะเลี ้ยงเท่ากับ 0.440.02 และ
0.430.01 มิลลิกรั ม/ลิตร ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) เช่นกัน โดยคิดเป็ น
ปริ มาณฟูโคแซนทินต่อน ้าหนักเซลล์แห้ งเท่ากับ 1.450.04 มิลลิกรัม/กรัม ในชุดควบคุม และ 1.340.05 มิลลิกรัม/กรัม
ในชุดทดลอง (ภาพที่ 1ข)
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ภาพที่ 1 ความหนาแน่นเซลล์ (ก) และ ความเข้ มข้ นของฟูโคแซนทิน (ข) ของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ที่
เพาะเลี ้ยงด้ วยอาหารที่ ใช้ ซิ ลิกาที่ได้ จากอาหารมาตรฐานสูตร F/2 และซิ ลิกาจากการสกัดจากเถ้ าลอย
(Error bar = standard deviation)
2. ผลของปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์และความเข้ มแสง
จากผลการทดลองในหัวข้ อที่ 3.1 ซึ่งพบว่าแหล่งซิลิกาที่สกัดจากเถ้ าลอยมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการใช้
แหล่งซิลิกาในอาหารมาตรฐานสูตร F/2 ดังนันในการทดลองนี
้
้จึงเลือกใช้ แหล่งซิลิกาที่ได้ จากเถ้ าลอยเพื่อเพาะเลี ้ยง
ไดอะตอม โดยในชุดควบคุมทาการเพาะเลี ้ยงไดอะตอมโดยใช้ อากาศซึ่งมีคาร์ บอนไดออกไซด์ ประมาณ 0.04%
โดยปริ ม าตร ภายใต้ ความเข้ มแสง 5,000 ลัก ซ์ ขณะที่ ใ นชุ ด ทดลองท าการเพาะเลี ย้ งไดอะตอมโดยใช้
คาร์ บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริ มาตร ภายใต้ ความเข้ มแสง 10,000 และ 20,000 ลักซ์ ซึ่งงานวิจัยในอดีตพบว่า
คาร์ บอนไดออกไซด์ในช่วงเดียวกันสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของไดอะตอมได้ และไม่สง่ ผลให้ พีเอชในระบบลดลง
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จนเกิดความไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงไดอะตอม (Riebesell, 2004 และ Sabia และคณะ, 2018) ส่วนการใช้
ความเข้ มแสงที่สงู ขึ ้นในชุดทดลองเป็ นการชดเชยปริ มาณแสงที่ลดลงจากการบดบังแสงกันเองของเซลล์ไดอะตอมเมื่อ
มีปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ สูงขึน้ (Wannachod และคณะ, 2018) ผลการทดลองพบว่าการเพาะเลี ้ยงภายใต้
คาร์ บอนไดออกไซด์ความเข้ มข้ นสูงและความเข้ มแสงมากขึ ้นสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของไดอะตอมได้ โดยมี
ความหนาแน่นเซลล์ในช่วง Stationary phase ในชุดทดลองที่ความเข้ มแสง 10,000 และ 20,000 ลักซ์ มีค่าเท่ากับ
70.00 x 1040.98 และ 100.12 x 1040.27 เซลล์/มิลลิลิตร ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าในชุดควบคุมถึงประมาณ 3–5
เท่า (ภาพที่ 2ก) โดยมีคา่ อัตราการเติบโตจาเพาะสูงสุดเท่ากับ 1.12 วัน-1 ที่ความเข้ มแสง 10,000 ลักซ์ และ 1.23 วัน-1
ที่ความเข้ มแสง 20,000 ลักซ์ ผลการวิเคราะห์ นา้ หนักเซลล์แห้ งพบว่ามีผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกับกับ
ความหนาแน่นของเซลล์และอัตราการเติบโตจาเพาะ (ตารางที่ 1) ในส่วนของการผลิตฟูโคแซนทินในไดอะตอมพบว่า
ในชุดทดลองมีความเข้ มข้ นของฟูโคแซนทินในวันสุดท้ ายของการเพาะเลี ้ยงเท่ากับ 1.600.02 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ความ
เข้ มแสง 10,000 ลักซ์ และเท่ากับ 1.830.02 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ความเข้ มแสง 20,000 ลักซ์ (ภาพที่ 2ข) ซึ่งเทียบเท่ากับ
ปริ มาณฟูโคแซนทินต่อน ้าหนักเซลล์แห้ งเท่ากับ 3.480.12 มิลลิกรัม/กรัม และ 3.450.08 มิลลิกรัม/กรัม ตามลาดับ
จะเห็น ได้ ว่า การผลิต ฟูโคแซนทิน มี ป ระสิทธิ ภาพมากขึน้ ภายใต้ สภาวะคาร์ บ อนไดออกไซด์ ความเข้ มข้ น สูง และ
ความเข้ มแสงที่สงู ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับในชุดทดลองที่เพาะเลี ้ยงโดยใช้ อากาศและความเข้ มแสงน้ อยกว่า และยังมี
ความคล้ ายคลึงกับผลการทดลองจากงานวิจยั ในอดีตที่แสดงถึงผลด้ านบวกของคาร์ บอนไดออกไซด์และความเข้ มแสง
ต่อการเติบโตและผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่ าย (Ritcharoen และคณะ, 2014, Viriyayingsiri และคณะ, 2016 และ
Wannachod และคณะ, 2018) การเพิ่มปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ทาให้ ไดอะตอมเกิดการสังเคราะห์แสงได้ สงู ขึ ้น
ส่งผลให้ เซลล์มีการเติบโตมากขึ ้น ขณะที่การเพิ่มความเข้ มแสงอาจส่งผลให้ เซลล์เกิดความเครี ยด และนาไปสู่การ
สะสมของสารกลุม่ แคโรทีนอยด์ซงึ่ ใช้ ในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงส่วนเกินเพื่อป้องกันเซลล์เสียสภาพ (Apel และ
Hirt, 2004) อย่างไรก็ตามการทดลองนี ้ยังอยูใ่ นขันเริ
้ ่ มต้ น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของความเข้ ม แสงในช่วงที่
กว้ างขึน้ รวมถึง ผลกระทบของการปรั บเปลี่ยนปริ มาณธาตุอ าหารโดยเฉพาะซิลิกาและไนโตรเจน เนื่อ งจากผล
การศึกษาในอดีตได้ แสดงถึงความสาคัญของธาตุอาหารทังสองต่
้
อการเติบโตและการสะสมของสารกลุม่ แคโรทีนอยด์
ในไดอะตอมและจุลสาหร่ าย (Viriyayingsiri และคณะ, 2016 และ Wannachod และคณะ, 2018)
ตารางที่ 1 น ้าหนักเซลล์แห้ งและปริ มาณฟูโคแซนทินในไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ที่เพาะเลี ้ยงด้ วยอาหารที่ใช้
ซิลิกาที่ได้ จากการสกัดจากเถ้ าลอยภายใต้ คาร์ บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริ มาตรในชุดทดลอง และใช้
อากาศในชุดควบคุม
Fucoxanthin
Fucoxanthin content
Light intensity (lux)
Dry weight (g/L)
(mg/L)
(mg/gDW)
5,000 (ชุดควบคุม)
0.33  0.02c
0.43  0.01c
1.34  0.05
10,000 (ชุดทดลอง 1)
0.46  0.01a
1.60  0.02a
3.48  0.12
20,000 (ชุดทดลอง 2)
0.53  0.02b
1.83  0.02b
3.45  0.08
หมายเหตุ: ตัวอักษรต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< 0.05)
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ภาพที่ 2 ความหนาแน่นเซลล์ (ก) และ ความเข้ มข้ นของฟูโคแซนทิน (ข) ของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ที่
เพาะเลี ้ยงด้ วยอาหารที่ใช้ ซิลกิ าที่ได้ จากอาหารมาตรฐานสูตร F/2 และซิลิกาจากการสกัดจากเถ้ าลอย ภายใต้
สภาวะคาร์ บอนไดออกไซด์ความเข้ มข้ น 2% โดยปริ มาตร ในชุดทดลอง และอากาศในชุดควบคุม ที่ระดับความ
เข้ มแสงแตกต่างกัน (Error bar = standard deviation)
บทสรุ ป
การเพาะเลี ้ยงไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer ด้ วยอาหารสูตร F/2 ที่ใช้ แหล่งซิลกิ าที่สกัดจากเถ้ าลอย โดย
ใช้ อากาศและความเข้ มแสง 5,000 ลักซ์ พบว่าอาหารที่ใช้ ซิลิกาที่สกัดจากเถ้ าลอยเพาะเลี ้ยงเซลล์ได้ มีประสิทธิ ภาพ
เช่นเดียวกับอาหารมาตรฐานสูตร F/2 ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p> 0.05) ทังในส่
้ วนของการเติบโต
และการผลิตฟูโคแซนทิน โดยเซลล์มีความหนาแน่นเซลล์สงู สุดเท่ากับ 23.3 x 1040.44 เซลล์/มิลลิลิตร มีอตั ราการ
เติบโตจาเพาะสูงสุดเท่ากับ 0.53 วัน-1 และสามารถผลิตฟูโคแซนทินได้ เท่ากับ 0.430.01 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งคิดเป็ น
ปริ มาณฟูโคแซนทินต่อน ้าหนักเซลล์แห้ งเท่ากับ 1.340.05 มิลลิกรัม/กรัม และเมื่อนาอาหารที่ใช้ ซิลิกาที่สกัดจาก
เถ้ าลอยมาเพาะเลี ้ยงไดอะตอมโดยใช้ คาร์ บอนไดออกไซด์ 2% โดยปริ มาตร ภายใต้ ความเข้ มแสงที่สูงขึน้ พบว่า
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สามารถเพิ่มการเติบโตของไดอะตอมและการผลิตฟูโคแซนทินได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p< 0.05) โดยที่ความเข้ ม
แสง 20,000 ลักซ์ เซลล์มีความหนาแน่นเซลล์สงู สุดเท่ากับ 100.12 x 1040.27 เซลล์/มิลลิลิตร มีอตั ราการเติบโต
จาเพาะสูงสุดเท่ากับ 1.23 วัน-1 และสามารถผลิตฟูโคแซนทิน ได้ เท่ากับ 1.830.02 มิลลิกรั ม/ลิต ร โดยคิดเป็ น
ฟูโคแซนทินต่อน ้าหนักเซลล์แห้ งเท่ากับ 3.450.08 มิลลิกรัม/กรัม
กิตติกรรมประกาศ
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สาหรับหัวเชื ้อไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer
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การสารวจเครื่องมือประมงอวนลากแผ่ นตะเฆ่ และเรือทาประมง
Survey on the otter trawl net and their fishing boats
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บทคัดย่ อ
การสารวจเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมง ดาเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้ อมูล
รู ปแบบอวนลากหน้ าดิน 46 ตัวอย่าง จากเรื อประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ จานวน 37 ลา ในพื ้นที่จงั หวัดตราด ระยอง
จันทบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช สงขลา ตรัง และสตูล และทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีการจาแนกขนาดเรื อทาการประมงตามขนาดตันกรอส การสารวจข้ อมูล
เรื อประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ พบว่าเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่มีขนาดระหว่าง 9-141 ตันกรอส ขนาดเครื่ องจักรใหญ่
47-373 กิ โลวัต ต์ แผ่นตะเฆ่ที่เรื อประมงไทยใช้ เ ป็ นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาดพืน้ ที่ ระหว่าง 1.0-3.6 ตารางเมตร
ความสูงแผ่นตะเฆ่อยูร่ ะหว่าง 0.6-1.2 เมตร อวนลากมีความยาวคร่าวบนระหว่าง 9.0-49.5 เมตร ความยาวคร่ าวล่าง
ระหว่า ง 10.0-54.0 เมตร ตัว อวนลากไม่ร วมก้ น ถุง อวนมี ค วามยาวระหว่า ง 11.5-120.0 เมตร ขนาดตาอวนที่
ปี กอวนลาก ลักษณะของน ้าหนักถ่ วงที่คร่ าวล่าง และช่วงเวลาในการทาการประมงสามารถใช้ จาแนกประเภทของ
อวนลากกุ้ง และอวนลากปลาได้ สาหรั บอวนที่ชาวประมงเรี ยกว่าเป็ นอวนกระเทย เป็ นเพียงการปรับแต่งรู ปแบบ
อวนลากให้ ได้ ตามประสงค์ของชาวประมงที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพการทาประมง
คาสาคัญ: อวนลากแผ่นตะเฆ่, อวนลากกุ้ง, อวนลากปลา
Abstract
Otter board trawl net and trawler had surveyed by information collection on the design and
specification of bottom trawl net and trawlers. Information was collected from forty six (46) trawl nets
installed with thirty seven (37) trawlers in coastal province i.e. Trat, Chanthaburi, Rayong, Chonburi,
Prachuab Khirikarn, Chumporn, Ranong, Suratthani, Nakhon Sri Thammarat, Songkla, Trang and Satun, as
well as reviewed the reference on definition of trawl net. The overall result showed that Thailand classified
trawler by size of gross tonnage. Size of trawler from survey was from 9-141 GT, Main engines was from
47-373 kW, Thai otter trawler use rectangular type otter board, area of otter board was from 1.0-3.6 square
meter, Height of otter board was from 0.6-1.2 meter. Length of head rope is from 9.0-49.5 m. and length of
ground rope is from 10.0-54.0 m. Net length without cod end was from 11.5-120.0 m. Mesh size at wing
part of trawl net, weight at ground rope and period of fishing operation can be used to classify shrimp
trawl, fish trawl. In addition survey result found that the improvement of otter board trawl net for higher
efficiency original design.
Keywords: Otter board trawler, Shrimp trawl, Fish trawl
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บทนา
การสารวจเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมง เป็ นการศึกษาร่ วมกันระหว่างกองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ฝ่ ายฝึ กอบรม ศูนย์พฒ
ั นาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast
Asian Fisheries Development Center, Training Department หรื อ SEAFDEC/TD) และองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization หรื อ FAO) ภายใต้ การดาเนินงานโครงการวิจยั ตามกลยุทธ์
ในการจัดการสัตว์น ้าพลอยจับได้ จากการประมงอวนลาก (Strategies for Trawl Fisheries By-catch Management REBYC-II CTI; GCP/RAS/269/GFF) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทราบรูปแบบอวนลากหน้ าดินที่ใช้ ประกอบเรื อประมง
อวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่มีเป้าหมายใช้ จบั สัตว์น ้าที่แตกต่างกัน ได้ แก่ กุ้งทะเล และปลา รวมทังคุ
้ ณลักษณะของอวนลาก
หน้ าดินแบบที่ชาวประมงนิยามชื่ อขึ ้นเอง ได้ แก่ อวนกะเทย ผลจากการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิง
รูปแบบเครื่ องมือประมงอวนลากของประเทศไทย เพื่อใช้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบอวนลากที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต รวมทังสามารถใช้
้
เป็ นพื ้นฐานในการศึกษา ปรับปรุงเทคโนโลยีเครื่ องมือประมงอวนลากต่อไป
วิธีการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลรู ปแบบเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมง จากชาวประมงอวน
ลาก และโรงตัดอวนลากในพื ้นที่จังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี
นครศรี ธรรมราช สงขลา ตรัง และสตูล การคัดเลือกชาวประมงหรื อช่างตัดอวนลากแผ่นตะเฆ่ ดาเนินการโดยการ
ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ประจาสานักงานประมงประจาจังหวัด และสุม่ เลือกจากชาวประมงอวนลากที่ไม่ได้ ออกทา
การประมงในช่วงเวลาการออกสารวจ และยินดีให้ ความร่ วมมือในการให้ ข้อมูล ทาการสารวจระหว่างวันที่ 10 ถึง 25
สิงหาคม พ.ศ. 2559 การเก็บรวมรวมข้ อมูล มีการดาเนินการ ดังนี ้
1. การศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ทราบคาจากัดความของเครื่ องมือประมงอวนลาก การจาแนก
ประเภทของเครื่ องมือประมงอวนลากที่ใช้ ทาการประมงในประเทศไทย

ภาพที่ 1 จังหวัดที่ทาการสารวจลักษณะเครื่ องมือประมงและวิธีการทาประมงอวนลากของประเทศไทย ( )
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2. การศึกษาข้ อมูลคุณลักษณะบางประการของแบบแปลนเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมง โดย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง และทาการวัดขนาดสัดส่วนของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ รวมทังตรวจสอบ
้
วัสดุประมงที่ใช้ สร้ างเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่จากกลุม่ ชาวประมงอวนลาก โดยเก็บข้ อมูลอวนลากแผ่นตะเฆ่
จานวนทังสิ
้ ้น 46 ตัวอย่าง จากเรื อประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ 37 ลา
3. การนาเสนอรายงานการเป็ นการนาเสนอเชิญพรรณนา ประกอบตารางสรุปผลข้ อมูลเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่น
ตะเฆ่และเรื อทาประมง
ผลและอภิปราย
1. ความหมายของเครื่ องมือประมงอวนลากจากการตรวจสอบเอกสาร
FAO (1980) ให้ คาจากัดความเครื่ องมือประมงอวนลาก เป็ นเครื่ องมือประมงมีลกั ษณะตัวอวนเป็ นรู ป
กรวย ปิ ดส่วนท้ ายด้ วยถุงอวน (เรี ยกว่า bag หรื อ cod end) ปากอวนเปิ ดโดยส่วนของปี กอวน อวนลากสามารถลาก
ด้ วยเรื อ 1 ลา หรื อ 2 ลา แล้ วแต่ประเภทของอวนลากนันๆ
้ และสามารถลากได้ ทงบริ
ั ้ เวณหน้ าดิน และกลางน ้า ในบาง
ลักษณะอวนลากที่มีกลุม่ สัตว์น ้าเป้าหมายเป็ นกุ้งทะเล และปลาซีกเดียว จะใช้ การดัดแปลงโดยการใช้ คานลากอวน
ตังแต่
้ 1-4 ผืน ในเวลาเดียวกัน อวนลากกลางน ้ามีความซับซ้ อนมากกว่าอวนลากหน้ าดินเพราะต้ องการการควบคุม
อวนทังในแนวดิ
้
่งและแนวระดับให้ สามารถจับฝูงปลาที่กาลังว่ายอยู่ระดับกลางนา้ ได้ Bundit C (1985) ให้ คา
จากัด ความเครื่ องมือ ประมงอวนลากว่า อวนลากเป็ นเครื่ อ งมื อประมงที่ ประกอบด้ วยถุง อวนที่ ลากผ่า นมวลน า้
ไปบนพื ้นท้ องน ้า และทาการจับปลาที่อาศัยบนเส้ นทางการลากอวนนัน้ Bundit C (1985) อ้ างตาม Baranov (1977)
ให้ คาจากัดความเครื่ องมือประมงอวนลากแตกต่างจากเครื่ องมือประมงประเภทที่ใช้ การกรองสัตว์น ้าอื่นๆ คือ อวนลาก
เป็ นเครื่ องมือประมงที่เครื่ องมืออวนจะถูกลากไปเป็ นระยะทางไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของความยาวของอวนที่ใช้ หาก
ระยะทางในการลากอวนไม่เกิน 5 เท่า ให้ กาหนดเป็ นกลุม่ เครื่ องมือประมงประเภทอวนกางกันแล้
้ วลาก (Seine net)
ไม่วา่ เครื่ องมือประมงนันจะท
้ าการลากอวนถึงผิวหน้ าน ้าหรื อไม่
กรมประมง (2540) ให้ คาจากัดความอวนลากเป็ นเครื่ องมือประมงที่ใช้ อวนลักษณะคล้ ายถุง วิธีการใช้
เครื่ องมือจับสัตว์ นา้ โดยการใช้ เรื อลากจูงอวนให้ เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าอย่างต่อเนื่อง อวนลากแผ่นตะเฆ่ หมายถึ ง
อวนลากที่ใช้ แผ่นตะเฆ่ช่วยถ่างปากอวน อวนลากแผ่นตะเฆ่ เป็ นอวนลากชนิดที่พบมากที่สดุ ในบรรดาอวนลากทังสาม
้
ชนิด ใช้ เรื อลาเดียวโดยมีอปุ กรณ์ช่วยถ่างปากอวน เรี ยกว่า แผ่นตะเฆ่ (Otter board) จานวน 1 คู่ ติดตังอยู
้ ่หน้ าปี ก
อวน แผ่นตะเฆ่สว่ นใหญ่ทาด้ วยไม้ เนื ้อแข็งเสริ มเหล็ก รูปร่างแบนคล้ ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ด้ านหนึง่ ของแผ่นตะเฆ่มีสายซุง
ทาด้ วยโซ่ หรื อเหล็กเส้ นขนาดใหญ่ สายซุงจะต่อเข้ ากับสายลาก เมื่อทาการลากแผ่นตะเฆ่จะต้ านน ้าและเบนออก ทา
ให้ ปีกและปากอวนถ่างออกตามไปด้ วยเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กนิยมเรี ยกกันว่า อวนลากแคระ หรื ออวนลากกุ้ง
มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์เพิ่มต่างกันเล็กน้ อยตามความนิยมของแต่ละท้ องที่ กล่าวคือ เรื อในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ถึง
จังหวัดตราด และฝั่ งทะเลอันดามัน ส่วนใหญ่มีคนั ถ่าง (Outrigger) ทาด้ วยไม้ หรื อท่อโลหะขนาดเว้ นผ่าศูนย์กลาง 4-5
นิ ้ว ยาว 3-5 เมตร หนึ่งคู่ ติดตังอยู
้ ่หน้ าสะพานเดินเรื อ สามารถหุบเข้ ามาเก็บข้ างเรื อได้ ปลายคันมีห่วงโลหะสาหรับ
ร้ อยสายลาก แต่เรื ออวนลากขนาดเล็กในเขตจังหวัดนครศรี ธรรมราช ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส และเรื อขนาดใหญ่กว่า
18 เมตร ในจังหวัดต่างๆ จะไม่นิยมติดตังคั
้ นถ่างหน้ าสะพานเดินเรื อ กรมประมง (2559) จาแนกขนาดเรื อทาการ
ประมงประเภทต่างๆ ตามขนาดตันกรอสของเรื อ ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จาแนกขนาดเรื อทาการประมงตามขนาดตันกรอสของเรื อ
ประเภท
ขนาดตันกรอสของเรื อ
เรื อประมงพื ้นบ้ าน
น้ อยกว่า 10 ตันกรอส
เรื อประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก
ขนาดตังแต่
้ 10 ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส
เรื อประมงพาณิชย์ขนาดกลาง
ขนาดตังแต่
้ 20 ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
เรื อประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่
ขนาดตังแต่
้ 60 ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส
เรื อประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดตังแต่
้ 150 ตันกรอสขึ ้นไป
การเปรี ยบเทียบการจาแนกประเภทของเครื่ องมือประมงอวนลากตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
เครื่ อ งมือ ประมง ได้ แ ก่ องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ศูน ย์ พัฒ นาการประมงแห่ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และกรมประมงประเทศไทย แสดงตามตารางที่ 2
2. ผลการสารวจเบื ้องต้ น
2.1 จานวนตัวอย่างเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมง
อวนลากหน้ าดินที่สารวจได้ มีจานวนทังสิ
้ ้น 46 ตัวอย่าง เรื อทาการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ 37 ลา โดยสามารถ
จาแนกขนาดเรื อทาการประมงตามขนาดตันกรอสของเรื อ ตามการจาแนกของกรมประมง 2559 ประกอบด้ วย เรื ออวน
ลากแผ่นตะเฆ่กลุม่ เรื อประมงพื ้นบ้ านจานวน 3 ลา อวนลาก 5 แบบ เรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่กลุ่มเรื อประมงพาณิชย์
ขนาดเล็กจานวน 13 ลา อวนลาก 15 แบบ เรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่กลุม่ เรื อประมงพาณิชย์ขนาดกลางจานวน 16 ลา
อวนลาก 19 แบบ เรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่กลุม่ เรื อประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่จานวน 5 ลา แบบอวนลาก 7 แบบ จาก
การสารวจไม่สามารถเก็บข้ อมูลลักษณะอวนลากที่ใช้ ในเรื ออวนลากแผ่นตะเฆ่กลุม่ เรื อประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้
(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการจาแนกประเภทของเครื่ องมือประมงอวนลากตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ FAO
SEAFDEC และกรมประมงประเทศไทย
FAO (ค.ศ.2010)
SEAFDEC (2528)
กรมประมงประเทศไทย (2540)
1) อวนลากคานถ่าง (Beam trawls)
1. อวนลากคานถ่าง (Beam
1. อวนลากคานถ่าง (Beam
2) อวนลากแผ่นตะเฆ่ (Single boat
Trawls)
Trawls)
bottom otter trawls)
2. อวนลากแผ่นตะเฆ่มคี นั กาง
2. อวนลากแผ่นตะเฆ่ (Bottom
3) อวนลากแผ่นตะเฆ่แฝด (Twin bottom
(Bottom Otter Trawls with
Otter Trawls)
otter trawls)
Boom)
3. อวนลากปลา (Otter board
4) อวนลากแผ่นตะเฆ่แฝดหลายลา
3. อวนลากแผ่นตะเฆ่ (Bottom
fish trawl)
(Multiple bottom otter trawls)
Otter Trawls)
4. อวนลากกุ้ง (Otter board
5) อวนลากคูห่ น้ าดิน (Bottom pair
4. อวนลากคู่ (Bottom Pair
shrimp trawl)
trawls)
Trawls)
5. อวนลากเคย (Otter board
6) อวนลากหน้ าดินแบบอื่นๆ Bottom
Acetes trawl)
trawls (nei)
6. อวนลากแมงกระพรุน (Otter
7) อวนลากเดี่ยวกลางน ้า (Single boat
board jelly fish trawl)
midwater otter trawls)
7. อวนลากคู่ (Bottom Pair
8) อวนลากคูก่ ลางน ้า (Midwater pair
Trawls)
trawls)
9) อวนลากกลางน ้าแบบอื่นๆ (Midwater
trawls (nei))
10) อวนลากหน้ ายกสูง อวนช้ าง (Semipelagic trawls)
11) อวนลากแบบอื่นๆ (trawls (nei))
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ตารางที่ 3 จานวนตัวอย่างเครื่ องมือประมงอวนลากหน้ าดินและเรื อประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ทาการสารวจจาแนก
ตามจังหวัดที่ทาการสารวจ และขนาดตันกรอสของเรือทาการประมง
พื ้นที่สารวจ
เรื อประมงพื ้นบ้ าน
เรื อประมงพาณิชย์ (ตันกรอส)
จานวนเรื อ
<10 ตันกรอส
10 > 20
20 > 60 60 > 150
(จานวนรวม)
ประจวบคิรีขนั ธ์
2 (2)
2 (2)
ระนอง
2 (2)
2( 4)
4 (6)
สุราษฎรธานี
1 (1)
1 (1)
นครศรี ธรรมราช
1 (1)
2 (3)
7 (9)
1 (1)
11 (14)
สงขลา
1 (2)
1 (1)
2 (3)
สตูล
5 (5)
5 (5)
ตรัง
1 (1)
1 (1)
ชุมพร
1 (1)
1 (1)
ชลบุรี
4 (5)
4 (5)
ระยอง
1 (1)
2 (2)
3 (3)
จันทบุรี
1 (1)
1 (1)
ตราด
2 (4)
2 (4)
จานวนรวม
3 (5)
13 (15)
16 (19)
6 (8)
37 (46)
2.2 ลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือทาประมง
ภาพรวมผลการสารวจข้ อมูลเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมง พบว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่มี
ความยาวคร่าวบนระหว่าง 9.0-49.5 เมตร ความยาวคร่าวล่างระหว่าง 10.0-54.0 เมตร ตัวอวนลากไม่รวมก้ นถุงอวนมี
ความยาวระหว่าง 11.5-120.0 เมตร เรื อทาประมงอวนลากมีขนาดระหว่าง 9-141 ตันกรอส ขนาดเครื่ องจักรใหญ่
47-373 กิโลวัตต์ (หรื อ 64-500 แรงม้ า) อวนลากประกอบแผ่นตะเฆ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาดพืน้ ที่ระหว่าง 1.0-3.6
ตารางเมตร ความสูงแผ่นตะเฆ่อยูร่ ะหว่าง 0.6-1.2 เมตร (ตารางที่ 4)
2.3 ลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ กบั เรื อทาประมงขนาดต่ากว่า 10 ตันกรอส
การสารวจข้ อมูล เครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ จานวน 5 ตัวอย่าง ประกอบด้ วยอวนลากกุ้งจานวน 3
ตัวอย่าง อวนลากปลาจานวน 2 ตัวอย่าง จากเรื อประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่มีขนาดต่ากว่า 10 ตันกรอส จานวน 3 ลา
พบว่าอวนลากหน้ าดินมีความยาวคร่ าวบนระหว่าง 10.0-37.4 เมตร ความยาวคร่ าวล่างระหว่าง 9.0-31.4 เมตร ตัว
อวนลากไม่รวมก้ นถุงมีความยาวระหว่าง 11.5-41.9 เมตร ปี กอวนมีขนาดตาอวนระหว่าง 25-72 มม. โดยอวนลากกุ้ง
ใช้ ขนาดตาที่ปีกอวน 25–51 มม. อวนลากปลาใช้ ขนาดตาอวน 76 มม. ก้ นถุงอวนมีขนาดตาอวนระหว่าง 38-40 มม.
เรื อทาการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่มีความยาวระหว่าง 9-11 เมตร ติดตังเครื
้ ่ องจักรใหญ่ขนาด 48-114 กิโลวัตต์
(หรื อ 64-150 แรงม้ า) ประกอบแผ่นแผ่นตะเฆ่ขนาดพื ้นที่ระหว่าง 1.0-1.4 ตารางเมตร แผ่นตะเฆ่มีความสูงระหว่าง
0.6-0.7 เมตร (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 4 คุณลักษณะโดยทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมง
คุณลักษณะ
ขนาด (ตันกรอส)
รวมทุกขนาด
<10
10 > 20
20 > 60
จานวนตัวอย่างเรื อ (ตัวอย่าง)
37
3
13
15
จานวนตัวอย่างอวน (ตัวอย่าง)
46
5
15
18
ความยาวตลอดลา (ม.)
9-25
9-11
11-16
14-24
ขนาด (ตันกรอส)
6-141
6-7
10-19
22-50
ขนาดเครื่ องจักรใหญ่ (กิโลวัตต์)
47-373
47-112
67-153
84-317
ความยาวคร่าวบน (ม.)
9.0-49.5
9.0-31.4
17.0-31.0
16.0-49.5
ความยาวคร่าวล่าง (ม.)
10.0-54.0
10.0-37.4
20-38.4
24.0-54.0
ขนาดตาอวนส่วนปี กอวน (มม.)
25-240
25-76
32-240
32-180
ขนาดตาอวนก้ นถุง (มม.)
38-50
25-40
38-40
40-50
ความยาวอวนทังผื
้ น (ม.)
11.5-120.0 11.5-49.5
16.0-48.0
25.6-50.6
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (ม.)
0.6-1.2
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-1.2
ขนาดพื ้นที่แผ่นตะเฆ่ (ตร.ม.)
1.0-3.6
1.0-1.4
1.0-1.7
1.5-3.6

60 > 150
4
8
18-25
60-141
183-373
28.4-40.0
32.4-46.0
64-240
40
35.5-120.0
1.0-1.2
2.3-3.6

ตารางที่ 5 ลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมงขนาดต่ากว่า 10 ตันกรอส
คุณลักษณะ
ขนาด/ความยาว
อวนลากกุ้ง
อวนลากปลา
จานวนตัวอย่างเรื อ
3
ความยาวตลอดลา (ม.)
9-11
ขนาด (ตันกรอส)
6-7
ขนาดเครื่ องจักรใหญ่ (กิโลวัตต์)
47-112
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (ม.)
0.6-0.7
ขนาดพื ้นที่แผ่นตะเฆ่ (ตร.ม.)
1.0-1.4
จานวนตัวอย่างอวน (5 ตัวอย่าง)
3
2
ความยาวคร่าวบน (ม.)
9-31.4
10-20
ความยาวคร่าวล่าง (ม.)
10-37.4
12-22
ขนาดตาอวนส่วนปี กอวน (มม.)
25-51
76
ขนาดตาอวนก้ นถุง (มม.)
38-40
40
ความยาวอวนทังผื
้ น (ม.)
11.5-41.9
16.3-27.3
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2.4

คุณลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ กบั เรื อทาประมงขนาดตังแต่
้ 10 กรอสตัน
แต่ไม่ถึง 20 กรอสตัน
การสารวจข้ อมูลเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่จานวน 15 ตัวอย่าง ประกอบด้ วยอวนลากกุ้ง จานวน 7
ตัวอย่าง อวนลากปลาจานวน 8 ตัวอย่าง จากเรื อประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่มี ขนาดตังแต่
้ 10 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 20
ตันกรอส จานวน 13 ลา พบว่าอวนลากหน้ าดินมีความยาวคร่ าวบนระหว่าง 17.0-31.4 เมตร ความยาวคร่ าวล่าง
ระหว่าง 20.0-38.4 เมตร ตัวอวนลากไม่รวมก้ นถุงมีความยาวระหว่าง 16.0-45.8 เมตร ตาอวนส่วนปี กอวนมีขนาดตา
ระหว่าง 32-240 มม. โดยอวนลากกุ้งใช้ ขนาดตาที่ปีกอวน 32-51 มม. อวนลากปลาใช้ ขนาดตาอวน 45-240 มม.
ก้ นถุงอวนมีขนาดตาระหว่าง 38-40 มม. เรื อทาประมงมีความยาวระหว่าง 11-16 เมตร ติดตังเครื
้ ่ องจักรใหญ่ขนาด
67-153 กิโลวัตต์ (หรื อ 90-205 แรงม้ า) ประกอบแผ่นตะเฆ่ขนาดพื ้นที่ระหว่าง 1.0-1.7 ตารางเมตร แผ่นตะเฆ่มี
ความสูงระหว่าง 0.7-0.8 เมตร (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมงขนาดตังแต่
้ 10 กรอสตัน
แต่ไม่ถึง 20 กรอสตัน
คุณลักษณะ
ขนาด/ความยาว
อวนลากกุ้ง
อวนลากปลา
จานวนตัวอย่างเรื อ
13
ความยาวตลอดลา (ม.)
11–16
ขนาด (ตันกรอส)
10–19
ขนาดเครื่ องจักรใหญ่ (กิโลวัตต์)
67–153
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (ม.)
0.7–0.8
ขนาดพื ้นที่แผ่นตะเฆ่ (ตร.ม.)
1.0-1.7
จานวนตัวอย่างอวน (15 ตัวอย่าง)
7
8
ความยาวคร่าวบน (ม.)
22.0-28.0
17.0-31.0
ความยาวคร่าวล่าง (ม.)
24.0-28.0
20-38.4
ขนาดตาอวนส่วนปี กอวน (มม.)
32-51
45-240
ขนาดตาอวนก้ นถุง (มม.)
38-40
40
ความยาวอวนทังผื
้ น (ม.)
22-48
16.0-39.5
2.5 คุณลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ กบั เรื อทาประมง ขนาดตังแต่
้ 20 ตันกรอส
แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
การสารวจข้ อมูลเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่จานวน 18 ตัวอย่าง ประกอบด้ วยอวนลากกุ้ง จานวน 6
ตัวอย่าง อวนลากปลาจานวน 12 ตัวอย่าง จากเรื อทาประมง ขนาดตังแต่
้ 20 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส จานวน
15 ลา พบว่าอวนลากหน้ าดินมีความยาวคร่ าวบนระหว่าง 16.0-49.5 เมตร ความยาวคร่ าวล่างระหว่าง 24.0-54.0
เมตร ตัวอวนลากไม่รวมก้ นถุงมีความยาวระหว่าง 25.6-50.6 เมตร ตาอวนส่วนปี กอวนมีขนาดตาระหว่าง 32-180
มม. โดยอวนลากกุ้งใช้ ขนาดตาที่ปีกอวน 32-76 มม. อวนลากปลาใช้ ขนาดตาอวน 76-180 มม. ก้ นถุงอวนมีขนาดตา
ระหว่าง 40-50 มม. เรื อทาประมงมีความยาวระหว่าง 14-24 เมตร มีขนาดระวางขับน ้าระหว่าง 22-50 ตันกรอส ติดตัง้
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เครื่ องจักรใหญ่ขนาด 84-317 กิโลวัตต์ (หรื อ 112-425 แรงม้ า) ประกอบแผ่นตะเฆ่ขนาดพื ้นที่ระหว่าง 1.4-3.6 ตาราง
เมตร แผ่นตะเฆ่มีความสูงระหว่าง 0.8-1.2 เมตร (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมงขนาดตังแต่
้ 20 ตันกรอส
แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
คุณลักษณะ
ขนาด/ความยาว
อวนลากกุ้ง
อวนลากปลา
จานวนตัวอย่างเรื อ
15
ความยาวตลอดลา (ม.)
14-22
ขนาด (ตันกรอส)
22–50
ขนาดเครื่ องจักรใหญ่ (กิโลวัตต์)
84–317
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (ม.)
0.8-1.2
ขนาดพื ้นที่แผ่นตะเฆ่ (ตร.ม.)
1.4-3.6
จานวนตัวอย่างอวน (18 ตัวอย่าง)
6
12
ความยาวคร่าวบน (ม.)
21.0-34.0
16.0-49.5
ความยาวคร่าวล่าง (ม.)
27.0-39.0
24.0-54.0
ขนาดตาอวนส่วนปี กอวน (มม.)
32-76
76-180
ขนาดตาอวนก้ นถุง (มม.)
40-50
40-50
ความยาวอวนทังผื
้ น (ม.)
28.8-41.3
25.6–50.6
2.6 คุณลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ กบั เรื อทาประมงขนาดตังแต่
้ 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง
150 ตันกรอส
การสารวจข้ อมูลเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่จานวน 8 ตัวอย่าง เป็ นอวนลากปลาทังหมด
้
จากเรื อประมง
อวนลากแผ่นตะเฆ่ที่มี ขนาด ตังแต่
้ 60ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส จานวน 4 ลา พบว่าอวนลากหน้ าดินมี
ความยาวคร่ าวบนระหว่าง 28.4-40.0 เมตร ความยาวคร่ าวล่างระหว่าง 32.4-46.0 เมตร ตัวอวนลากไม่รวมก้ นถุงมี
ความยาวระหว่าง 35.5-120.0เมตร ตาอวนส่วนปี กอวนมีขนาดตาระหว่าง 64–240 มม. ก้ นถุงอวนมีขนาดตา 40 มม.
เรื อทาประมงมีความยาวระหว่าง 18-25 เมตร ติดตังเครื
้ ่ องจักรใหญ่ขนาด 183–373 กิโลวัตต์ (หรื อ 245-500 แรงม้ า)
ประกอบแผ่นตะเฆ่ขนาดพื ้นที่ระหว่าง 2.3-3.6 ตารางเมตร แผ่นตะเฆ่มีความสูงระหว่าง 1.0-1.2 เมตร (ตารางที่ 8)
2.7 ขนาดตาปี กอวนลากแผ่นตะเฆ่
2.7.1 ขนาดตาปี กอวนของอวนลากกุ้งที่พบทัว่ ไป ได้ แก่ 25 32 38 51 64 และ 76 มม. ขนาดตาส่วนที่เรี ยกว่าชะโงก*
มีขนาดตาอวน 25 32 38 51 และ 64 มม. ขนาดตาอวนส่วนที่เรี ยกว่าคอโอ่ง* หรื อคอฟรี * 25 32 38 และ 51 มม.
2.7.2 ขนาดตาปี กอวนของอวนลากปลาที่พบทัว่ ไป ได้ แก่ 45 51 64 76 80 115 120 160 180 200 และ 240 มม.
ขนาดตาส่วนที่เรี ยกว่าชะโงก*มีขนาดตาอวน 45 51 64 76 89 115 102 160 180 และ 240 มม. ขนาดตาอวนส่วนที่
เรี ยกว่าคอโอ่ง* หรื อคอฟรี * 45 51 60 64 76 102 120 160 180 และ 240 มม. (* โครงสร้ างส่วนที่เรี ยกว่าชะโงก คอ
โอ่งหรื อคอฟรี แสดงในภาพที่ 3 ส่วนประกอบของอวนลากหน้ าดิน และลักษณะของแผ่นตะเฆ่)
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2.8 ขนาดตาอวนก้ นถุงที่พบทัว่ ไปทังอวนลากกุ
้
้ งและอวนลากปลา ได้ แก่ 38 40 และ 50 มม.
ตารางที่ 8 ลักษณะทัว่ ไปของเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทาประมงขนาดตังแต่
้ 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง
150 ตันกรอส
คุณลักษณะ
ขนาด/ความยาว
อวนลากกุ้ง
อวนลากปลา
จานวนตัวอย่างเรื อ
4
ความยาวตลอดลา (ม.)
18-25
ขนาด (ตันกรอส)
60-140
ขนาดเครื่ องจักรใหญ่ (กิโลวัตต์)
183-373
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (ม.)
1.0-1.2
ขนาดพื ้นที่แผ่นตะเฆ่ (ตร.ม.)
2.3-3.6
จานวนตัวอย่างอวน ( 8 ตัวอย่าง)
8
ความยาวคร่าวบน (ม.)
28.4-40.0
ความยาวคร่าวล่าง (ม.)
32.4-46.0
ขนาดตาอวนส่วนปี กอวน (มม.)
64-240
ขนาดตาอวนก้ นถุง (มม.)
40
ความยาวอวนทังผื
้ น (ม.)
35.5-120.0
บทสรุ ป
1. อวนลากแผ่นตะเฆ่เป็ นอวนลากหน้ าดินที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ของประเทศไทย โดยแผ่นตะเฆ่มีหน้ าที่ขยาย
หรื อถ่างปากอวนให้ เปิ ด แผ่นตะเฆ่ที่นิ ยมใช้ ในประเทศไทยเป็ นแผ่นตะเฆ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ทาจากไม้ กรอบแผ่น
ตะเฆ่ทาด้ วยเหล็กแผ่น หนาประมาณ 3 มม. ประกอบสายซุงของแผ่นตะเฆ่ สายเหลือม เชือกฟรี อวนหรื อหูฟรี เมื่อ
ทาการลากอวน แผ่นตะเฆ่จะถูกแรงดันน ้าให้ ถ่างออก ซึ่งจะทาให้ ปีกอวนถ่างออกส่งผลทาให้ ปากอวนกว้ างออก
กวดต้ อนปลาเข้ าไปยังก้ นถุงอวน

แผ่นตะเฆ่
สายลาก

คร่าวล่าง
และโซ่น้าหนัก

คร่าวบน

สายเหลือม
ตัวอวน

เชือกฟรีอวน หรือหูฟรี

ก้นถุงอวน
ภาพที่ 2 ส่วนประกอบอวนลากหน้ าดินประกอบแผ่นตะเฆ่ และเรื ออวนลาก
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2. การเรี ยกส่วนประกอบของอวนลากหน้ าดินจากการสัมภาษณ์ของชาวประมง

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของอวนลากหน้ าดิน และลักษณะของแผ่นตะเฆ่
คุณลักษณะบางประการของเรื อประมงอวนลาก แผ่นตะเฆ่ และความยาวคร่าว ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. เนื่องจากจานวนเรื อประมงอวนลากขนาดต่ากว่า 10 ตันกรอส ที่สามารถเก็บข้ อมูลได้ มีเพียง 3 ตัวอย่าง ซึ่ง
น้ อยเกิ นไป จึงเป็ นการยากที่จะสรุ ปคุณลักษณะบางประการของอวนลากและขนาดแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ กับ
เรื อประมงขนาดต่ากว่า 10 ตันกรอส ได้
2. จากจานวนเรื อประมงอวนลากขนาดตังแต่
้ 10 ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส ที่สารวจได้ 13 ลา
ร้ อยละ 69 ของจานวนเรื อประมงอวนลากที่สามารถเก็บข้ อมูลได้ มีความยาวตลอดลาอยูร่ ะหว่าง 13-14
เมตร ในขณะทีค่ า่ ฐานนิยมของความยาวตลอดลามีมากกว่า 1 ค่า เท่ากับ 13 และ 14 เมตร จานวน 3 ลา
เท่ากัน
3. ร้ อยละ 69 ของจานวนเรื อประมงอวนลากที่มีขนาดตังแต่
้ 10 ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส ที่สามารถ
เก็บข้ อมูลได้ ติดตังเครื
้ ่ องจักรใหญ่ขนาด 112-153 กิโลวัตต์ (150-205 แรงม้ า) ในขณะที่คา่ ฐานนิยมของ
ขนาดเครื่ องจักรใหญ่มีคา่ เท่ากับ 134 กิโลวัตต์ (180 แรงม้ า) จานวน 3 ลา จากจานวนเรื อประมงอวนลากที่
สารวจ 13 ลา
4. แผ่นตะเฆ่ขนาดความสูงระหว่าง 0.7 ถึง 0.8 เมตร เป็ นขนาดที่พบได้ ทวั่ ไปในเรื อประมงอวนลากที่มีขนาด
ตังแต่
้ 10 ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส โดยมีคา่ ฐานนิยมขนาดความสูงของแผ่นตะเฆ่เท่ากับ 0.8
เมตร จานวน 7 ตัวอย่าง จากจานวนแผ่นตะเฆ่ที่สารวจ 13 ตัวอย่าง
5. ร้ อยละ 77 ของแผ่นตะเฆ่ที่สามารถเก็บข้ อมูลได้ มีพื ้นที่แผ่นตะเฆ่ระว่าง 1.2-1.5 ตารางเมตร โดยมีคา่ ฐาน
นิยมขนาดพื ้นที่แผ่นตะเฆ่มากกว่า 1 ค่า ได้ แก่ 1.2 ตารางเมตร 1.5 ตารางเมตร จานวนอย่างละ 4 ตัวอย่าง
จากจานวนแผ่นตะเฆ่ที่สารวจ 13 ตัวอย่าง
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6. ร้ อยละ 47 ของอวนลากหน้ าดินที่ใช้ กบั เรื อประมงอวนลากทีม่ ีขนาดตังแต่
้ 10 ตันกรอสขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ตัน
กรอส มีความยาวคร่าวบนระหว่าง 24-27 เมตร ขณะที่ร้อยละ 73 ของอวนลากหน้ าดิน มีความยาวคร่าว
ล่างระหว่าง 24-28 เมตร
7. ร้ อยละ 60 ของจานวนเรื อประมงอวนลากที่มีขนาดตังแต่
้ 20 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ที่เก็บข้ อมูลมี
ความยาวตลอดลาอยู่ระหว่าง 15-17 เมตร ในขณะที่ค่าฐานนิยมของความยาวตลอดลามีค่าเท่ากับ 15
เมตร จานวน 4 ลา จากจานวนเรื อประมงอวนลากที่สารวจ 16 ลา
8. ร้ อยละ 53 ของจานวนเรื อประมงอวนลากที่มีขนาดตังแต่
้ 20 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ที่เก็บข้ อมูล
ติดตัง้ เครื่ องจักรใหญ่ ขนาด 160-224 กิ โลวัตต์ (215 ถึง 300 แรงม้ า) ในขณะที่ค่าฐานนิยมของขนาด
เครื่ องจักรใหญ่มีค่าเท่ากับ 224 กิโลวัตต์ (300 แรงม้ า) พบจานวน 4 ลา จากจานวนเรื อประมงอวนลากที่
สารวจ 16 ลา
9. แผ่นตะเฆ่ขนาดความสูง 0.8-1.0 เมตร เป็ นขนาดที่พบได้ ทวั่ ไปในเรื อประมงอวนลากที่มีระวางขับน ้าตังแต่
้
20 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ในขณะที่ค่าฐานนิยมของขนาดความสูงแผ่นตะเฆ่เท่ากับ 0.9 เมตร
จานวน 8 ตัวอย่าง จากจานวนแผ่นตะเฆ่ที่สารวจ 16 ตัวอย่าง
10. ร้ อยละ 53.3 ของแผ่นตะเฆ่ที่สามารถเก็บข้ อมูลได้ มีพื ้นที่แผ่นตะเฆ่ระว่าง 1.8 ถึง 2.0 ตารางเมตร โดยมีค่า
ฐานนิยมพื ้นที่แผ่นตะเฆ่มากกว่า 1 ค่า ได้ แก่ 1.9 ตารางเมตร และ 2.0 ตารางเมตร โดยสารวจพบอย่างละ
3 ตัวอย่าง จากจานวนแผ่นตะเฆ่ที่สารวจ 16 ตัวอย่าง
11. ร้ อยละ 53.3 ของอวนลากหน้ าดินที่ใช้ กบั เรื อประมงอวนลากขนาดตังแต่
้ 20 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
มีความยาวคร่ าวบนระหว่าง 31-34 เมตร ขณะที่ร้อยละ 25 ของอวนลากหน้ าดิน มีความยาวคร่ าวล่าง
ระหว่าง 36-37 เมตร
12. ร้ อยละ 67 ของจานวนเรื อประมงอวนลากขนาดขนาดตังแต่
้ 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ที่เก็บข้ อมูล
มีความยาวตลอดลาอยู่ระหว่าง 20-22 เมตร ในขณะที่ค่าฐานนิยมของความยาวตลอดลามีค่าเท่ากับ 22
เมตร จานวน 2 ลา จากจานวนเรื อประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่สารวจ 6 ลา
13. จากข้ อมูลการสารวจ การติดตังเครื
้ ่ องจักรใหญ่ของเรื อประมงอวนลากขนาดตังแต่
้ 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง
150 ตัน สามารถจาแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีขนาด 130-145 ตันกรอส ติดตังเครื
้ ่ องจักรใหญ่ขนาด
373 กิโลวัตต์ (500 แรงม้ า) และกลุม่ ที่มีขนาดต่ากว่า 100 ตันกรอส ติดตังเครื
้ ่ องจักรใหญ่ขนาดต่ากว่า 298
กิโลวัตต์ (400 แรงม้ า)
14. แผ่นตะเฆ่ขนาดความสูง 1.0-1.2 เมตร เป็ นขนาดที่พบได้ ทวั่ ไปในเรื อประมงอวนลากที่มีขนาดตัง้ แต่ 60
ตันกรอส แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส จากข้ อมูลการสารวจการติดตังแผ่
้ นตะเฆ่ของเรื อประมงอวนลากขนาด
ตังแต่
้ 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส สามารถจาแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุ่มที่ขนาดต่ากว่า 100 ตัน
กรอส ติดตังติ
้ ดตังแผ่
้ นตะเฆ่ขนาดความสูง 1.0-1.1 เมตร และกลุม่ ที่มีขนาด 130-145 ตันกรอส ติดตังแผ่
้ น
ตะเฆ่ขนาดความสูง 1.2 เมตร
15. ร้ อยละ 83.3 ของแผ่นตะเฆ่ที่สามารถเก็ บข้ อมูลได้ มีพืน้ ที่แผ่นตะเฆ่ระว่าง 2.3-2.7 ตารางเมตร โดยมี
ค่าฐานนิยมขนาดพื ้นที่แผ่นตะเฆ่มากกว่า 1 ค่า ได้ แก่ 2.3 ตารางเมตร และ 2.7 ตารางเมตร โดยสารวจพบ
อย่างละ 2 ตัวอย่าง จากจานวนแผ่นตะเฆ่ของเรื อประมงอวนลากที่สารวจ 6 ลา
60
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16. ร้ อยละ 50 ของอวนลากหน้ าดินที่ใช้ กบั เรื อประมงอวนลากขนาดตังแต่
้ 60 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส
มีความยาวคร่ าวบนระหว่าง 31-34 เมตร ขณะที่ร้อยละ 62.5 ของอวนลากหน้ าดิน มีความยาวคร่ าวล่าง
ระหว่าง 36-39 เมตร
3. จากการสัมภาษณ์ชาวประมงถึงชนิดของอวนลากหน้ าดินที่ใช้ ในปั จจุบนั พบชื่อของประเภทของอวนลากที่ไม่อยูใ่ น
ระบบการจาแนกอวนลากโดยกรมประมง ได้ แก่ อวนกะเทย
4. จากการสัมภาษณ์ชาวประมงถึงชนิดของอวนลากหน้ าดินที่ใช้ กบั ขนาดตาอวนที่ทาการวัดได้ พบว่าความแตกต่าง
ระหว่างขนาดตาอวนของอวนลากกุ้ง อวนลากปลา และอวนกะเทย สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ขนาดตาปี กอวนลากกุ้งที่พบทัว่ ไป ได้ แก่ 25-76 มม. โดยพบว่าช่วงขนาดตาอวนส่วนใหญ่ที่ใช้ ทาตาปี กอวน
ลากกุ้งมีขนาดตาอวนระหว่าง 32 และ 38 มม. ไม่พบขนาดตาปี กอวนลากกุ้งที่มีขนาดใหญ่กว่า 76 มม.
2. ขนาดตาปี กอวนลากปลาที่พบทัว่ ไปมีขนาดใหญ่กว่าอวนลากกุ้ง โดยมีขนาดตาอวนตังแต่
้ 64-240 มม. โดย
พบว่าช่วงขนาดตาอวนส่วนใหญ่ที่ใช้ ทาตาปี กอวนลากปลามีขนาดตาอวนระหว่าง 115-240 มม.
3. ขนาดตาปี กอวนลากกะเทยที่พบทัว่ ไป ตังแต่
้ 44-240 มม. พบว่าช่วงขนาดตาอวนส่วนใหญ่ที่ใช้ ทาตาปี ก
อวนลากปลามีขนาดตาอวนระหว่าง 51-102 มม. แต่พบว่าอวนลากกะเทยมีการใช้ ขนาดตาอวน 160 180
และ 240 มม. ประกอบส่วนปี กอวนบ้ าง สรุ ปได้ ว่าอวนลากกะเทย เป็ นอวนลากที่ใช้ ตาปี ก ขนาดตังแต่
้ 76120 มม.
4. อวนลากกะเทยในความหมายของชาวประมงหมายถึง อวนลากที่ปีกอวนประกอบด้ วยขนาดตาอวนมากกว่า
1 ขนาด โดยขนาดตาอวนที่ปีกล่างมีขนาดตาอวนเล็กกว่าตาอวนที่ปีกบน
5. อวนลากกะเทยในความหมายของชาวประมงหมายถึง อวนลากที่ปีกอวนประกอบด้ วยขนาดตาอวนมากกว่า
1 ขนาด โดย ตาอวนที่ อ ยู่บ ริ เ วณปลายปี กมี ข นาดตาใหญ่ ก ว่ า ตาอวนไกล้ กับ ส่ว นตัว อวนบริ เ วณ
คอฟรี หรื อคอโอ่ง
6. อวนลากกะเทยความหมายของชาวประมง หมายถึงอวนลากปลาที่เปลีย่ นวัสดุประมงที่ใช้ ถ่วงน ้าหนักที่คร่าว
ล่างจากลูกกลิ ้งเป็ นโซ่
7. อวนลากกะเทยความหมายของชาวประมงหมายถึง อวนลากกุ้งใหญ่ ขนาดตาปี ก 64 มม. ทาการประมงทัง้
ในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน และยังสามารถและยังคงสามารถใช้ ลากปลา และหมึก ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. ก้ นถุงอวนลากที่ใช้ โดยทัว่ ไปมีขนาด 40-50 มม. โดยยังมีการเลือกใช้ ขนาดตา 50 มม. เพราะมีอวนเหลือใช้
จากการประกาศก้ นถุง 50 มม. โดย ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
5. ความแตกต่างระหว่างอวนลากกุ้ง อวนลากปลา และอวนกะเทย โดยการทาการประมง
1. อวนลากที่มีสตั ว์น ้าเป้าหมายกุ้งเล็ก ทาการประมงในเวลากลางคืน
2. อวนลากที่มีสตั ว์น ้าเป้าหมายปลา ทาการประมงในเวลากลางวัน
3. อวนลากปลา และอวนกะเทย ทาการประมงทังในเวลากลางวั
้
นและเวลากลางคืน
4. เป้ าหมายของอวนกะเทยเป็ นสัต ว์ นา้ กลุ่มปลาและหมึก อย่า งไรก็ ต ามอวนกะเทยสามารถใช้ จับกุ้ง ได้
เช่นเดียวกันเมื่อใช้ ทาการประมงในเวลากลางคืน
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6. เมื่ อพิ จ ารณาถึ งลัก ษณะโครงสร้ างของอวนกระเทย สามารถสรุ ป ได้ ว่า อวนกระเทยอยู่ใ นกลุ่ม อวนลากปลา
ที่ชาวประมงปรั บแต่งรู ปแบบอวนลากให้ ได้ ตามประสงค์ ของชาวประมงที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิ ภาพการทา
ประมงให้ สามารถใช้ ฃากสัตว์น ้าเป้าหมายทังกลุ
้ ม่ ปลา กุ้ง และหมึก ได้ ทาการประมงทังในเวลากลางวั
้
นและเวลา
กลางคืนซึง่ ส่งผลต่อปริ มาณการจับของปลาเป็ ด
กิตติกรรมประกาศ
คณะสารวจโครงสร้ างและรู ปแบบอวนลากขอขอบพระคุณมายังชาวประมงอวนลากและช่างตัดอวนลาก
ทุกท่านที่เอื ้อเฟื อ้ ให้ ข้อมูลโครงสร้ างและรู ปแบบอวนลากเป็ นอย่างดี คณะสารวจขอขอบพระคุณกองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล กรมประมง ในการอนุญาตให้ โครงการ REBYC-II CTI ประเทศไทย และศูนย์พฒ
ั นาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันดาเนินการศึกษาโครงสร้ างและรูปแบบอวนลากของประเทศไทย รวมทังช่
้ วยประสานงานกับ
หน่วยงานในพื ้นที่ในการอานวยความสะดวกการสารวจ ขอขอบพระคุณเจ้ าหน้ าที่สานักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงทะเลทังฝั
้ ่ งอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่ได้ ให้ ข้อมูลเบื ้องต้ น รวมทังช่
้ วยประสานงานการนัดหมาย
ชาวประมงอวนลากและช่างตัดอวนลากให้ แก่คณะสารวจ คณะสารวจขอขอบคุณองค์กรสิ่งแวดล้ อมโลก ( Global
Environmental Facility หรื อ GEF) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณสาหรับ
การดาเนินการ รวมทังขอบคุ
้
ณ ดร. คมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการและผู้อานวยการฝ่ ายฝึ กอบรม ศูนย์พฒ
ั นาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ อนุมตั ิการสารวจโครงสร้ างและรูปแบบอวนลากในครัง้ นี ้
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อุณหภูมินา้ เริ่มต้ นที่เหมาะสมในการขนส่ งเพรี ยงทรายแบบมีชีวิต
Optimum initial water temperature for live transportation of sand worm
นภัทร รุ่งเดชวราวิช1,*,สุรพล ชุณหบัณฑิต2 และ มณฑล แก่นมณี1
Napat Rungdejvaravit1,*, Surapol Chunhabundit2 and Monthon Ganmanee1
1

หลักสูตรวิ ทยาศาสตร์ การประมง ภาควิ ชาวิ ชาเทคโนโลยี การผลิ ตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
ภาควิ ชาชีววิ ทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง

บทคัดย่ อ
การทดลองนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของอุ ณ หภูมิ น า้ เริ่ ม ต้ นต่ อ อัต รารอดตายของเพรี ย งทราย
(Perinereis nuntia) สาหรับการขนส่งแบบมีชีวิต การทดลองแบ่งออกเป็ น 2 การทดลองย่อย โดยการทดลองแรก
ทดสอบอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นสาหรับการบรรจุเพรี ยงทราย 4 ระดับ คือ 5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส ใช้ ระยะเวลา
ทดสอบ 24 ชัว่ โมง ส่วนการทดลองที่สอง ทดสอบอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นสาหรับการบรรจุเพรี ยงทราย 3 ระดับ คือ 5, 10
และ 20 องศาเซลเซียส ใช้ ระยะเวลาทดสอบ 48 ชัว่ โมง บรรจุเพรี ยงทราย บรรจุเพรี ยงทรายขนาด 1500 ตัว/กิโลกรัม
น ้าหนัก 500 กรัม ในถุงที่บรรจุน ้าเค็มปริ มาตร 1 ลิตร ที่มีอณ
ุ หภูมิตามที่กาหนดไว้ โดยแต่ละอุณหภูมิทดสอบทา 3 ซ ้า
ก่อนบรรจุถุงในลังโฟมที่ใ ช้ น ้าแข็งในการควบคุมอุณหภูมิ ผลการศึกษาพบว่าภายในระยะเวลาทดสอบ 24 ชัว่ โมง
อัตรารอดตายของเพรี ยงทรายที่บรรจุในถุงที่มีอุณหภูมินา้ เริ่ มต้ น 5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ
90.00±00.00, 90.00±00.00, 80.00±00.00 และ80.00±00.00% ตามลาดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.01)
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าในถุงบรรจุเพรี ยงทรายมีการปริ มาณลดลงตามค่าอุณหภูมิเริ่ มต้ นที่เพิ่มขึ ้นแต่มีค่าไม่ต่า
กว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ปริ มาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีค่าเพิ่มขึ ้นตามค่าอุณหภูมิเริ่ มต้ นที่เพิ่มขึ ้น และมี
ค่าสูงสุดคือ 2.15 และ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ส่วนการใช้ ระยะเวลาทดสอบ 48 ชัว่ โมง พบว่าอัตรารอดตาย
ของเพรี ยงทรายที่บรรจุในถุงที่มีอณ
ุ หภูมิน ้าเริ่ มต้ น 5, 10 และ 20 องศาเซลเซียส มีคา่ เท่ากับ 00.00±00.00, 90.00±00
และ00.00±00.00% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าในถุงบรรจุ
เพรี ยงทรายที่ใช้ อณ
ุ หภูมิเริ่ มต้ น 10 องศาเซลเซียส มีค่ามากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ในถุงบรรจุเพรี ยงทรายที่ใช้
อุณหภูมิเริ่ มต้ น 5 และ 20 องศาเซลเซียส ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ปริ มาณ
แอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีค่าเพิ่มขึ ้นตามค่าอุณหภูมิเริ่ มต้ นที่เพิ่มขึ ้น และมีค่าสูงสุดคือ 2 และ 0.03 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามลาดับ ผลการทดลองนี ้สรุปได้ วา่ อุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นที่เหมาะสมสาหรับการขนส่งเพรี ยงทรายแบบมีชีวิตคือ 10
องศาเซลเซียส เนื่องจากมีผลให้ เพรี ยงทรายมีอตั รารอดตายสูงภายในระยะเวลาขนส่งไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
คาสาคัญ : เพรี ยงทราย, 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.
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First experiment consists of 4 initial water temperature (5, 10, 15 and 20 oC) with testing period of 24 hrs.
The other experiment has 3 initial water temperature (5, 10 and 20 oC) with the testing period of 48 hrs.
Triplicate groups of 500 g sand worm (g each) were packed in plastic bags contained 1L of the
designated temperature water before placing the bag into Styrofoam box contained ice to control inside
temperature. With the testing period of 24 hrs., survival rates of sand worm packed in bag with initial water
temperature of 5, 10, 15 and 20 oC were 90.00±00.00, 90.00±00.00, 80.00±00.00 and 80.00±00.00%,
respectively which showed non-significant differences (p>0.01). Dissolved oxygen concentration in bag
decreased with the increase of designated initial water temperature, but not below 4 mg/L. While total
ammonia nitrogen and nitrite increased with the increase of designated initial water temperature and were
maximum as 2.15 and 0.02 mg/L, respectively. With the testing period of 48 hrs., survival rates of sand
worm packed in bag with initial water temperature of 5, 10 and 20 oC were 00±00, 90±00 and 00.00±00.00
%, respectively which showed highly significant differences (p<0.01). Dissolved oxygen concentration in
bag contained initial water temperatures of 10 ◦C were higher 2 mg/L, but showed 0 mg/L for initial water
temperatures of 5 and 20 ◦C. While total ammonia nitrogen and nitrite increased with the increase of
designated initial water temperature and were maximum as 2 and 0.03 mg/L, respectively. It could be
concluded that the optimum initial water temperature for live sand worm transportation was 10 ◦C because
it made survival rate of sand worm high within transportation time not above 48 hrs.
Keywords: Sand worm, Transportation, Perinereis nuntia
*Corresponding author. E-mail : minimonkeynapat@gmail.com

บทนา
เพรี ยงทราย (Perinereis nuntia) เป็ นอาหารสดที่นิยมใช้ ในการเลี ้ยงพ่อแม่พนั ธุ์สตั ว์ทะเลและปลาสวยงาม
เนื่องจากมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง (Sun et al., 2009) โดยเฉพาะการเลี ้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ ทะเลเนื่องจากพบว่าพ่อแม่
พันธุ์ก้ ุงที่กินเพรี ยงทรายเป็ นอาหารมีการพัฒนาของรังไข่ที่สมบูรณ์ส่งผลให้ ผลิตไข่เป็ นจานวนมากและมีคุณภาพดี
รวมทังมี
้ ลกู กุ้งวัยอ่อนอัตราการรอดตายสูง โดย สุรพล (2544) รายงานว่าเพรี ยงทรายธรรมชาติในสกุล Perinereis
มีโปรตีน 45.23% ของน ้าหนักแห้ ง และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิด polyunsaturated fatty acid (PUFA) โดยเฉพาะ
arachidonic acid (ARA) และ docosahexaenoic acid (DHA) ซึง่ พบมากในรังไข่ของแม่พนั ธุ์ก้ งุ ทะเลที่มีไข่สกุ เต็มที่
นอกจากนี ้เพรี ยงทรายยังประกอบด้ วยวิตามินซี วิตามินดีและวิตามินอี (Techaprempreecha et al., 2011) ในแต่ละ
วันมีความต้ องการเพรี ยงทรายเพื่อเป็ นอาหารของพ่อแม่พนั ธุ์ก้ ุงทะเลประมาณ 300-500 กิ โลกรัมต่อวัน (นันทวัน ,
2007) จึงทาให้ เกิดธุรกิจการเพาะเลี ้ยงเพรี ยงทรายอย่างแพร่ หลาย อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั การขนส่งเพรี ยงทรายแบบ
มีชีวิตจากฟาร์ มเลี ้ยงไปยังลูกค้ ายังประสบปั ญหาอัตราการรอดต่า โดยเพรี ยงทรายมักบาดเจ็บและตายระหว่างการ
ขนส่ง ซึง่ ปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมัน่ ใจของลูกค้ าต่อมาตรฐานของการขนส่ง เพรี ยงทรายแบบมีชีวิตของ
ฟาร์ มเลี ้ยง ในขันตอนการขนส่
้
งเพรี ยงทรายแบบมีชีวิตจากแหล่งผลิตหรื อฟาร์ มเลี ้ยงไปสูผ่ ้ ใู ช้ จาเป็ นต้ องใช้ เวลานาน
ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องทาการศึกษาสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมในการขนส่ง งานวิจยั นี ้ได้ ทาการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
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ได้ แก่ อุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นที่เหมาะสมในการขนส่งเพรี ยงทรายแบบมีชีวิตโดยใช้ เทคนิคการลดอุณหภูมิน ้าอย่างรวดเร็ ว
(Temperature shock) การลดอุณหภูมิ เป็ นวิธี การหนึ่ง ที่ช่ ว ยเพิ่ม อัต รการรอดเพรี ย งทรายเนื่ องจากในสภาวะ
อุณ หภูมิ ต่ า เพรี ย งทรายจะลดอัต ราการเมตาบอลิซึม ลดกิ จ กรรมต่า งๆในการด ารงชี วิ ต ลง โดยมี ก ารศึก ษาใน
เพรี ยงทรายชนิด Nereis virens พบว่าในสภาวะอุณหภูมิต่าเพรี ยงทรายจะลดอัตราการเมตาบอลิซึมเพื่อสงวน
พลังงาน (Energy saving) ในช่วงที่อณ
ุ หภูมิยงั ไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต (Deschenes et al., 2005)
วิธีการ
การศึ ก ษาครั ง้ นี แ้ บ่ ง ออกเป็ น 2 การทดลองย่อ ย เพื่ อ ศึ ก ษาผลของอุณ หภูมิ น า้ ต่อ อัต รารอดตายของ
เพรี ยงทรายที่บรรจุในภาชนะสาหรับการลาเลียง ตามแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized
Design, CRD) ทา 3 ซ ้า โดยการทดลองแรก ทดสอบอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่ากับ 5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาทดสอบเท่ากับ 24 ชั่วโมง และการทดลองย่อยที่ 2 ทดสอบอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่ากับ 5, 10 และ 20
องศาเซลเซียส ระยะเวลาทดสอบเท่า กับ 48 ชั่ว โมง มี ขนั ้ ตอนการเตรี ย มพร้ อมก่อนการทดลองดัง ต่อ ไปนี ้ น า
เพรี ยงทราย (P.nuntia) จากฟาร์ มเพาะเลี ้ยงของเอกชนที่จงั หวัด ชุมพร อายุ 4-5 เดือน ขนาด 1500 ตัว/กิโลกรัม ความ
ยาวเฉลี่ย 23.55±10.72 เซนติเมตร น ้าหนักทังหมด
้
25 กิ โลกรั ม มาพักไว้ ในกระบะพลาสติกเพื่อปรับสภาพก่อน
การทดลอง 1 สัปดาห์ และเตรี ยมน ้าเค็มเพื่อใช้ ในการทดลองปริ มาณ 50 ลิตร โดยเติมอากาศเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าที่ใช้ เริ่ มต้ นในการทดลองประมาณ 7 มิลลิกรัม/ลิตร ความเค็มของน ้าเท่ากับ 30 ppt
หลังจากนันท
้ าการปรับอุณหภูมิของน ้าที่จะใช้ ในการบรรจุด้วยน ้าแข็งให้ ได้ ตามอุณหภูมิที่กาหนดไว้ ข้างต้ น แต่ละชุด
การทดลองจะบรรจุเพรี ยงทรายนา้ หนัก 500 กรั ม ในถุงพลาสติกและเติมนา้ เค็มปริ มาตร 1 ลิตร ที่ผ่านการปรั บ
อุณหภูมิข องนา้ ตามที่ กาหนดไว้ ใ นแต่ละชุดการทดลอง หลังจากนัน้ เติ มอากาศและมัด ปากถุง พลาสติ กให้ แน่น
แล้ วบรรจุถงุ ในในกล่องโฟมขนาด 30×39.4×34.1 เซนติเมตร ใส่น ้าแข็งก้ อนที่มีน ้าหนักประมาณ 3 กิโลกรัมต่อหนึ่ง
กล่อง ใช้ เทปกาวปิ ดรอบฝากล่องให้ สนิท ทาการเก็บข้ อมูลโดยเปิ ดถุงชุดการทดลองหลังจากนันสั
้ งเกตพฤติกรรมและ
ประเมินอัตรการรอดเมื่อครบทุก 6 ชัว่ โมง เก็บตัวอย่างน ้าเพื่อวัดผลคุณภาพน ้าตามพารามิเตอร์ ต่างๆ ประกอบด้ วย
อุณหภูมิ, ความเป็ นกรดด่าง(pH), ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า,ความเป็ นด่าง, ปริ มาณแอมโมเนียรวมและไน
ไตรท์ ทุก 6 ชัว่ โมง
ผลและอภิปราย
1. ผลการศึกษา
การทดลองย่อยที่ 1 การทดสอบอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นต่ออัตรารอดตายของเพรี ยงทราย (P. nuntia) ภายใน
ระยะเวลาทดสอบ 24 ชัว่ โมง พบว่าอัตรารอดตายของเพรี ยงทรายที่บรรจุในถุงโดยอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่ากับ 5 และ10
องศาเซลเซี ย ส มี อัต ราการรอด 90% และเพรี ย งทรายที่ บ รรจุ ถุง โดยอุณ หภูมิ น า้ เริ่ ม ต้ นเท่ า กั บ 15 และ 20
องศาเซลเซี ยส มีอัต ราการรอด 80% เมื่อสังเกตสีข องน า้ จะเห็น ได้ ชัดว่าสีข องน า้ ในชุดการทดลองที่ใ ช้ อุณ หภูมิ
น ้าเริ่ มต้ นที่ 15 และ 20 องศาเซลเซียส มีสสี ้ มอ่อนไปจนถึงสีแดง น ้ามีกลิ่นคาวและมีเมือกเล็ กน้ อย พบว่าเพรี ยงทราย
มีเลือดออกที่ลาตัวและมีแผลบาดเจ็ บเป็ นจานวนมาก ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ส่วนสีข องนา้ ที่ใช้ อุณหภูมินา้ เริ่ มต้ น 5
และ10 องศาเซลเซี ย ส พบว่า สีข องน า้ เป็ นสี เ หลือ งจางๆ ไม่มี ก ลิ่ น คาว เพรี ย งทรายมี บ าดแผลเกิ ด ขึน้ เล็ก น้ อ ย
มีการเคลือ่ นไหวเป็ นปกติ ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าพบว่าในชุดการทดลองที่ใช้ อณ
ุ หภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่ากับ 5 และ 10
องศาเซลเซียส มีปริ มาณการเปลี่ยนแปลงปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (DO) ออกซิเจนที่ละลายในน ้า ปริ มาณ
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แอมโมเนียและปริ มาณไนไตรท์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าชุดการทดลองที่ใช้ อุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่า กับ 15 และ 20 องศา
เซลเซียส (ตามภาพที่ 1) ความเค็มเท่ากับ 30 ppt ไม่มีการเปลีย่ นแปลงตลอดการทดลอง

b. Dissolve Oxygen

a. Temperature

c. pH

d. Ammonia

e. Nitrite

f. Alkalinity

ภาพที่ 1 การเปลีย่ นแปลงคุณภาพน ้าการทดลองย่อยที่ 1
การทดลองย่อยที่ 2 การทดสอบอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นต่ออัตรารอดตายของเพรี ยงทราย (P. nuntia) ภายใน
ระยะเวลาทดสอบ 48 ชัว่ โมง เพรี ยงทรายที่บรรจุในถุงโดยอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่ากับ 10 องศาเซลเซียส พบว่ามีอตั รา
การรอด 90% จากการสังเกตลาตัวไม่มีบาดแผล มีการเคลื่อนไหวปกติ น ้าไม่มีกลิ่นคาว และเพรี ยงทรายที่บรรจุในถุง
โดยใช้ อุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่า 5 และ 20 องศาเซลเซียส พบว่าเพรี ยงทรายตายทังหมดเมื
้
่อครบ 42 ชั่วโมง จากการ
สังเกตการทดลองดังกล่าวพบว่าเพรี ยงทรายที่บรรจุถุงโดยใช้ อณ
ุ หภูมิเริ่ มต้ นเท่ากับ 5 องศาเซลเซียส ลักษณะของ
ลาตัวมีสีขาวซีด ไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากน ้าที่บรรจุมีอณ
ุ หภูมิต่าและเพรี ยงทรายต้ องอยู่ในสภาวะดังกล่าวนาน
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เกินไปทาให้ เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการทางานของเซลล์ และเพรี ยงทรายที่บรรจุถงุ โดยใช้ อณ
ุ หภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่า
20 องศาเซลเซียส ลักษณะลาตัวมีบาดแผลและมีเลือดไหล ไม่มีการเคลือ่ นไหว น ้ามีกลิน่ คาวและมีสแี ดงเข้ มเนื่องจาก
มีเลือดออกจากตัวเพรี ยงทรายจานวนมาก ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าพบว่าเพรี ยงทรายที่บรรจุในถุงโดยอุณหภูมิน ้า
เริ่ มต้ นเท่ากับ 10 องศาเซลเซียส มีปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนา้ ปริ มาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และ ความเป็ น
กรด-ด่าง อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ดี กว่า ชุด การทดลองที่ ใช้ อุณ หภูมิน า้ เริ่ มต้ นที่ 5 และ 20 องศาเซลเซีย ส (ตามภาพที่ 2)
ความเค็มเท่ากับ 30 ppt ไม่มีการเปลีย่ นแปลงตลอดการทดลอง
b. Dissolve Oxygen

a. Temperature

c. pH

d. Ammonia

e. Nitrite

f. Alkalinity

ภาพที่ 2 การเปลีย่ นแปลงคุณภาพน ้าการทดลองย่อยที่ 2
2. อภิปรายผลการทดลอง
ผลการทดลองสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Deschenes et al. (2005) และ Liu et al. (2015) ซึ่งสรุ ปว่า
เพรี ยงทรายชนิดนี ้สามารถอาศัยอยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่าได้ ถึง 5 องศาเซลเซียสและสามารถอาศัยอยู่ทนสภาวะที่
ไม่เหมาะสมโดยมีการปรับตัวและตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมต่อการทางานของเซล์ด้วยกระบวนการที่
เรี ยกว่า Energy Saving โดยจะลดอัตราการเมทาบอลิซึม อัตราการการ Ventilation เพื่อสงวนพลังงานไว้ ใช้ รักษา
สมดุลย์ของเซลล์ สัตว์น ้าเป็ นสัตว์เลือดเย็นจึงไม่สารารถรักษาอุณหภูมิของร่ างกายให้ คงที่ ร่ างกายของสัตว์น ้าจะ
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เปลีย่ นแปลงไปตามอุณหภูมิของน ้าและสภาพแวดล้ อมที่อยูอ่ าศัย สัตว์น ้าจะทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ได้ ในช่วงจากัด เมื่ออุณหภูมิสงู มีกิจกรรมในการดารงชีวิตสูงขึ ้น ทาให้ มี metabolism rate สูงขึ ้น แต่เมื่ออุณหภูมิลดลง
กิจกรรมต่างๆลดลง metabolism rate ก็จะลดตามไปด้ วย เป็ นไปตามกฎของแวนฮอฟฟ์ (Van Hoff’s Law) ซึ่งกล่าว
ว่า อัตราการเมตาบอลิซึม (Metabolism rate) ของสิ่งมีชีวิตจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 2-3 เท่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น 10 องศา
เซลเซียส และลดลงในอัตราที่เท่ากัน ขบวนการเมตาบอลิซึมที่สาคัญได้ แก่ การหายใจ การว่ายน ้า การกิน การย่อย
อ
า
ห
า
ร
การขับถ่าย และการเต้ นของหัวใจ เป็ นต้ น อัตราการเมตาบอลิซึมจะแตกต่างไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งขึ ้นอยู่กับ
ขบวนการทางชีวเคมีภายในร่ างกาย และสภาพแวดล้ อม (Taoka et al., 2006) จะเห็นได้ ชดั จากผลของคุณภาพน ้าที่
แสดงให้ เห็นว่าเมื่อเพรี ยงทรายอาศัยอยู่ในอุณหภูมิต่าจะมีเกิดกระบวนการเมทาบอลิซึมลดลงสอดคล้ องกับปริ มาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน ้าที่มี การลดลงเพียงเล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับเพรี ยงทรายที่อาศัยอยู่ในอุณหภูมิสงู ทาให้ มี
การปล่อยของเสียลดลงตามไปด้ วยซึง่ สอดคล้ องกับผลของปริ มาณแอมโมเนียและไนไตรท์ที่ได้ จากการทดลองทังสอง
้
แต่เมื่อทาการทดลองต่อเนื่องมาถึง 48 ชั่วโมง พบว่าเพรี ยงทรายไม่สามารถอยู่ในน ้าที่มีอณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียส
อาจกล่าวได้ ว่าเพรี ยงทรายสามารถอยู่ในอุณหภูมิต่าประมาณ 5 องศาเซลเซียสได้ เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้
สาคัญได้ แก่ การหายใจ การว่ายน ้า การกิน การย่อยอาหาร การขับถ่าย และการเต้ นของหัวใจ เป็ นต้ น อัตราการ
เมตาบอลิซมึ จะแตกต่างไปตามชนิดของสิง่ มีชีวิต ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ขบวนการทางชีวเคมีภายในร่างกาย และสภาพแวดล้ อม
บทสรุ ป
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นต่ออัตรารอดตายของเพรี ยงทราย (P. nuntia) สาหรับการขนส่งแบบ
มีชีวิต โดยการทดลองแรก ทดสอบอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นสาหรับการบรรจุเพรี ยงทราย 4 ระดับ คือ 5, 10, 15 และ 20
องศาเซลเซียส ใช้ ระยะเวลาทดสอบ 24 ชัว่ โมง พบว่าอัตรารอดตายของเพรี ยงทรายที่บรรจุในถุงที่มีอณ
ุ หภูมิน ้าเริ่ มต้ น
5, 10, 15 และ 20 องศาเซลเซียส มีคา่ เท่ากับ 90.00±0.00, 90.00±0.00 80.00±0.00 และ 80.00±0.00% ตามลาดับ
ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.01) ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้าในถุงบรรจุเพรี ยงทรายมีการปริ มาณลดลงตาม
ค่าอุณหภูมิเริ่ มต้ นที่เพิ่มขึ ้นแต่มีคา่ ไม่ต่ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่ปริ มาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์มีคา่ เพิ่มขึ ้น
ตามค่าอุณหภูมิเริ่ มต้ นที่เพิ่มขึ ้น และมีคา่ สูงสุดคือ 2.15 และ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ส่วนการทดลองที่สอง
ทดสอบอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นสาหรับการบรรจุเพรี ยงทราย 3 ระดับ คือ 5, 10 และ 20 องศาเซลเซียส ใช้ ระยะเวลา
ทดสอบ 48 ชัว่ โมง พบว่าเพรี ยงทรายที่บรรจุถงุ ด้ วยอุณหภูมิน ้าเริ่ มต้ นเท่ากับ 10 องศาเซลเซียส มีอตั ราการรอดดีที่สดุ
โดยยังมีการเคลือ่ นไหว ลาตัวเป็ นสีชมพู ไม่มีมีบาดแผล ดังนันอุ
้ ณหภูมิที่เหมาะสมของน ้าที่ใช้ ในการบรรจุเพรี ยงทราย
เพื่อการขนส่งควรใช้ น ้าเค็มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถทาให้ ขนส่งเพรี ยงทรายได้ นาน 48 ชัว่ โมง
เอกสารอ้ างอิง
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บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่ งกรณีศึกษาตาบลไม้ รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
Gender role in fishing community: Case study at Mairoot Sub-districts,
Klong Yai district, Trat Province, Thailand
จริ ยา ศรเกลี ้ยง1,*, รัตนา เตี ้ยเย1, ธน เย็นเปิ ง2, วรันธรณ์ แก้ วทันคา3, จัสมิน ผลเจริ ญ3
Jariya Sornkliang1,*, Rattana Tiaye1, Thana Yenpoeng2, Varantorn Kaewtankam3 and Jasmine Pholcharoen3
1

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

บทคัดย่ อ
บทบาทหญิงชายมีการนามาพิจารณาเป็ นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริ มการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในภาคการประมง เป็ นที่
ทราบกันดีวา่ ทังหญิ
้ งและชายมีหน้ าที่ในภาคการประมงในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนันการศึ
้
กษาบทบาทหญิงชายใน
ชุมชนประมงจะแสดงให้ เห็ นถึง ความสาคัญ ของหญิ ง ชาย การมี ส่วนร่ ว ม เหตุผลและข้ อจากัดในการมี ส่วนร่ ว ม
ส่วนตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนชายฝั่ ง การศึกษาดาเนินการในพื ้นที่ตาบลไม้ รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ผลจากการศึกษาพบว่าหญิงและชายมีสทิ ธิในการเข้ าถึงทรัพยากรประมงและสิทธิในการทาการประมง อย่างเท่าเทียม
กัน โดยชายทุกคนจะมีบทบาทในภาคการประมงด้ านการจับสัตว์ นา้ ตลอดทังกระบวนการ
้
ส่วนหญิ ง ร้ อยละ 90
มีบทบาทสาคัญด้ านการขายสัตว์น ้า ซึง่ ในกลุม่ นี ้ร้ อยละ 80 มีบทบาทในการแปรรู ปสัตว์น ้าจากการประมง และพบว่า
ทังหญิ
้ งและชายเข้ าใจบทบาทของตัวเองตามบรรทัดฐานสังคมด้ านบทบาทหญิงชาย.
คาสาคัญ: บทบาทหญิงชาย, การประมง, บทบาทของเพศหญิงเพศชาย
Abstract
The Gender role issue has been integrating into fisheries community to promote the sustainable
development in fisheries sector. At present, men and women have been playing an important role in the
fisheries sector, which both of them has the different responsibility depending on the situations or tasks.
Therefore, the gender study in fisheries community would be shown the significant difference of role,
participation, accession, control, and limitation in the decision making to develop the coastal area in their
community. The study site was the coastal fisheries community in Mairoot Sub-district, Klong Yai district,
Trat province. The result of the study found that there was equitability for men and women to access and
control over using of fisheries resources and right to fishing. Especially, men have been playing the role in
the fisheries sector on catching and processing onboard. While 90 % of women have taken a role in fish
selling, and 80% of women also have a role in the post-harvest processing. However, there was no
significant difference between men and women because the responsibilities were identified by themselves
accordingly their gender norms.
Keywords: Gender, Fisheries, Gender roles
*Corresponding author. E-mail: jariya@seafdec.org
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Introduction
Gender is one of social difference (other are class, caste, age, ethnicity, race, etc), it special refer
to society’s perception of appropriate roles, obligations, behavior, activities, and status inconsideration
appropriate for men and women (base on existing morn of femininity and masculinity) (IUCN/SEI/
SEAFDC,2017). The principles of gender equity and equality are upheld as fundamental guiding principle
in the FAO voluntary guidelines for securing sustainable small-Scale fisheries (SSF) together with
recommendation to view the sustainability of small scale fisheries in the perspective of a human rightsbased approach (FAO,2015). Moreover, building upon gender equality also provide an opportunity for
governments to meet important goals related to gender equality, environmental sustainability, and local
food security, including Sustainable Development Goals (SDGs) 14, 5, 10 and others (SEAFDEC,2018).
Therefore, the gender analysis is needed to obtain information on men and women both perform different
roles. This leads to women and men having different experience, knowledge, talents and needs. Gender
analysis explores these differences, so policies, programs and projects can identify and meet the different
needs of men and women. Gender analysis also facilitates the strategic use of distinct knowledge and
skills possessed by women and men (Ofxam, 1999).
The Harvard Analytical Framework is also called the Gender Roles Framework or Gender Analysis
Framework. Developed by the Harvard Institute for International development in collaboration with the WID
office of USAID, and based on the WID efficiency approach, it is one of the earliest gender analysis and
planning frameworks. The framework consists of a matrix for collecting data at the micro level (community
and household). It comprise of four interrelated components on the activity profile, which answers the
question, "who does what?", including gender, age, time spent and location of the activity. And the access
and control profile, which identifies the resources used to carry out the work identified in the activity profile,
and access to and control over their use, by gender (ILO, 1998)
The objective of the study is to explore gender roles in fishing community and to understand their
access and control to fishing resources.
Methodology and study location
Tools like Activity profile and Access and control were used to collect data by questionnaire
survey from fishermen and women (26 person) and migrant labor (14 persons). Focus Group Discussion
were conducted for three groups including fishermen group, Women group and Migrant labor group. After
the collection of data and focus group discussion, we also had data validation workshop. There were by
63 villagers, 4 sub-district administrative officers and one 1 district officer participated in this workshop.
We had a participatory approach throughout the process of undertaking this research.
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The map below shows the study area (six villages) in Mai Root Sub-district which is in Klong Yia
district, Trat province, in eastern part of Thailand. Total population was 4,680 compose of 2,433 male and
2,247 females in 1,193 household. Majority of the population here are Fishermen, coastal Aquaculture,
fruit orchard including Rambutan, durian, and coconut and rice field (Mairood Sub-district Administrative
organization, 2018)

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

Fishers

Migrant Labor

women

men

women

men

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

10%

100%

-

-

100%
Onboard

50%
(sorting inland)

100%
Onboard

80%

20%

- Fish selling
Reproductive roles:
- Food preparation
-Caring children and elders
-House working

90%

10%

100%
Crab meat
processing
-

10%
Prepare raw material
& cleaning
-

95%
90%
95%

5%
10%
10%

100%
100%
80%

20%

Productive roles:

2. Control and Access
Though both men and women have equal access rights to fishing area under Thai fisheries law.
However, our study shows men were more than women to use their access rights because they have been
doing this since centuries and this activity was taken as their main responsibility. The migrant workers, who
are usually from neighboring countries are allowed by Thai law only to work as wager laborers but do not
have access rights for fishing.
Regarding harvesting the mangrove products such as crabs and clams, study shows that majority
of women (80%) have access and control right. Harvesting of mangrove products are mostly done by
women (80%) and do not need any permission from men to sell in local market. This basically indicates
that women exercise their control right over the harvested products. Women have more power in
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household for making decision on financial in village level. However, both women and men are generating
more income from ecotourism in addition to selling mangrove products.
Our study suggests that due to men’s strong presence and participation in fishing activities, they
have greater control over fishing gears and boats. But most of the training related to capacity building is
taken by women because of their time availability. Although men can participate the training like women,
due to their fishing activities they are not available. The education system is not biased regarding gender,
in the study area both men and women have same level of education.
Conclusion
Our study concludes that though men and women have equal access and control rights to fishing
and over the harvested products, they are found more engaged in their own domain of activities like
productive for men and reproduction for women. This is because they have understood and identified
themselves accordingly to their local gender norms.
Men migrant labor do fishing operation and women migrant labor do processing. This
emphasized that men migrant labor participate in fishing process same as roles of Thai people in Mairoot.
However, women migrant labor have less job opportunity because they have no work permit, therefore,
income of men migrant labor is higher than women.
Women in Mairoot and migrant women have opportunity to access and control to participate
training for capacity building more than men because they have more time available. Our study concludes
that due to availability of time and interest, if there were relevant opportunities, women can build their
capacity for better livelihood and income.
Women has less participation in decision making on fishing and property like land owner and boat
because social belief as leader may always be the man and men make better decision, therefore it needs
to make women to have more confidences to involve in decision making in household through emphasize
that their responsibilities are also important in fisheries and it can lead to community’s development on
improve their income through fish processing and marketing.
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Table 2 Access and control over resources of women and men in Mairoot
Access and control
over resources

Fishers

Migrant Labor

Men
Access
Control

Women
Access
Control

Men
Access
Control

Women
Access Control

Small scale fishing

80%

20%

-

-

-

100%

Fisheries
law
family
decision
Fisheries
law

-

Commercial fishing

Fisheries
law
family
decision
Fisheries
law

100%

Fisheries
law

-

-

20%

50%

80%

50%

-

-

-

-

50%

50%

50%

50%

-

-

-

-

50%

70%

50%

30%

Rental
50%

-

Rental
50%

-

50%
50%

50%
50%

50%
50%

50%
50%

50%
80%
(private
loan)

50%
80%

50%
20%
(private
loan)

50%
20%

70%
70%

90%
95%

30%
30%

10%
5%

-

-

-

-

20%
50%

50%
50%

80%
50%

50%
50%

30%
-

50%
-

70%
-

50%
-

Mangrove
-Collecting crab,
shell, herb
-Eco-tourism (boat
driver, tour guide,
cleaning, cooking)
Land’s owner
Financial
-Income
-Loan(private,
community and bank)
Machineries
- Boat
- Fishing gear
Knowledge and skill
- Training
- Education

-
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ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
และนิเวศวิทยา
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ผลการอนุบาลชิน้ ส่ วนปะการังโขดในบ่ ออนุบาลบนบก สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ ทางทะเล เกาะสีชัง
ชลบุรี
Porites lutea fragment growth and survival rate in land base nursery Sichang Marine Science
Research Station, Sichang Island, Chon buri
สมภพ รุ่งสุภา*
Sompop Rungsupa*
สถานีวิจยั วิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล เกาะสีชงั สถาบันวิ จยั ทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย

บทคัดย่ อ
จากแนวทางการฟื น้ ฟูปะการังโขด Porites lutea โดยการย้ ายปลูก จากชิ น้ ส่วนปะการัง ในขันตอนการ
้
อนุบาลให้ ชิน้ ส่วนปะการังมีความแข็งแรงและอัตรารอดเพิ่มขึ ้น สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ ทางทะเล เกาะสีชัง ได้ เพิ่ม
ขันตอนการอนุ
้
บาลชิ ้นปะการัง 3 รูปแบบ ได้ แก่ อนุบาลในท่อพีวีซีวางบนพื ้นทะเล ในกรอบอวนพลาสติกห้ อยแขวนใน
แพระดับผิวน ้า และในบ่อบนบก บทความนี ้จะนาเสนอผลการอนุบาลในบ่อบนบกที่มีการควบคุมคุณภาพน ้าทะเล
และมีการจัดการเช่นการทาความสะอาดชิ ้นปะการัง ที่มีความถี่มากกว่าวิธีอื่นๆ โดยการติดตามอัตรารอดและขนาด
(ความกว้ างและยาว) ของชิ ้นปะการัง โดยทดลองในบ่ออนุบาลบนบกด้ วยระบบน ้าผ่านตลอด ระหว่าง เดือนมกราคม
ถึงธันวาคม 2560 ขนาดเริ่ มต้ นเฉลี่ยด้ านกว้ าง 3.60 เซนติเมตร ด้ านยาว 3.11 เซนติเมตร ขนาดที่เวลา 11.4 เดือน
เท่ากับ 4.38 และ 3.66 เซนติเมตรตามลาดับ อัตราการเจริ ญที่เวลา 2.8 และ 11.4 เดือน ด้ านกว้ าง 0.071 และ 0.069
เซนติเมตร/เดือน ด้ านยาว 0.044 และ 0.049 เซนติเมตร/เดือน ตามลาดับ อัตรารอดที่เวลา 11.4 เดือน 94 เปอร์ เซ็นต์
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการทดลอง 28.8 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ยตลอดการทดลอง 28.2 ส่วนในพันส่วน ระหว่าง
เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ลดลงอยู่ในช่วงเฉลี่ย 21.5-24.4 ส่วนในพันส่วน ความเข้ มแสงใต้ น ้าเฉลี่ยตลอดการทดลอง
312.3 ลักซ์ เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน มีคา่ ลดลงต่าสุด อยูใ่ นช่วง 115.9-128.0 ลักซ์ อัตราการเจริ ญที่ลดลงในช่วง
ปลายการทดลอง เกิดจากการลดลงของความเค็มน ้าทะเล และความเข้ มแสงใต้ น ้า ผลการทดลองมีความเป็ นไปได้ ใน
การเพิ่มอัตรารอดและขนาดของชิ ้นปะการังโขด ที่จะนาอนุบาลในบ่อบนบกโดยมีการจัดการที่เหมาะสม จนไม่พบการ
ตาย มีความแข็งแรง และเจริ ญจนเกาะติดพื ้นวัสดุที่ใช้ อนุบาล ก่อนนาลงฟื น้ ฟูในทะเล โดยระบบอนุบาลปะการังบน
บก ในระยะต่อไปจะมีการปรับปรุ งการรักษาความเค็มให้ คงที่ด้วยระบบปิ ดหรื อกึ่งปิ ด และการเพิ่มแสงสว่างให้ คงที่
ต่อไป
คาสาคัญ : 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
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Marine Science Research Station, Chonburi province from January-December 2017. Initial width and 11.4
months were 3.60 and 4.38 cm. length were 3.11 and 3.66 cm. Growth rate (width) at 2.8 and 11.4 months
as 0.071 and 0.069 cm/month growth rate (length) 0.044 and 0.049 cm/month respectively. Survival rate at
11.4 months was 94 percent. Average seawater temperature was 28.8 oC salinity 28.2 psu which
decreased to 21.5-24.4 psu between Augusts to October. Underwater light intensity was 312.3 lux’s and
decreased to 115.9-128.0 lux’s between Septembers to November. There resulted showed possibility for
massive coral, Porites lutea, fragment nursery in land based pond, which more frequency take care as
cleaning, and growth monitoring than.
Keywords : Land base nursery, Porites lutea
*Corresponding author. E-mail : rsompop@chula.ac.th

บทนา
จาก National Coral Reef Institute (2017) มีการอนุบาลกิ่งพันธุ์ปะการังในบ่ออนุบาลบนบกเนื่องจากมี
ข้ อดีกว่าการนาลงฟื น้ ฟูหรื ออนุบาลในทะเล เช่น ปั ญหาจากพายุ คลืน่ รุ นแรง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเข้ มแสง
ระดับน ้าทะเล การถูกขยะหรื อเรื อลอยมากระแทกเสียหาย เป็ นต้ น โดยข้ อดีของการอนุบาลในบ่อบนบก เช่น สามารถ
เป็ นที่เก็บสายพันธุ์ปะการังที่กาลังเสือ่ มโทรมจากมลภาวะหรื อสภาพทางธรรมชาติ ไม่เป็ นการรบกวนหรื อทาลายแหล่ง
ปะการังในธรรมชาติ สามารถควบคุมแหล่งที่มา ความสมบูรณ์ของปะการัง เพื่อนามาทาการทดลองต่าง ๆ รวมถึงใช้
ทดสอบวิธีการฟื ้นฟูต่าง ๆ อีกด้ วย สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ ทางทะเล เกาะสีชัง , สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนา้ ณ
เกาะสีชงั มีการทดลองอนุบาลในบ่อบนบก ขนาด 7 ตัน จานวน 10 บ่อ ในโรงเรื อนเปิ ดที่สามารถควบคุมคุณภาพน ้า
ทะเล และแสงสว่างได้ ตัวอย่างเช่น กรณีเรื อสินค้ าชนเกาะร้ านดอกไม้ ในเดือนมีนาคม 2560 ทาให้ ปะการังหลายชนิด
เช่น ปะการังจาน ปะการังโขดเสียหายจานวนมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้ ขอใช้ สถานที่และนาชิ ้นส่วน
ปะการังดังกล่าวมาพักฟื น้ และอนุบาลในบ่อบนบกดังกล่าว เป็ นเวลา 2 เดือน จนปะการังแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ าย
นาไปฟื น้ ฟูในทะเลต่อไปได้ ซึง่ เป็ นประโยชน์ที่เห็นได้ ชดั เจน
ในการอนุบาลปะการั งในบ่อ บนบก มี สิ่งที่ต้ องค านึง ถึง ได้ แ ก่ ปริ มาณนา้ ทะเลสดต่อ วัน อัตราการไหล
(flow rate) หรื อความเร็ วน ้าในบ่ออนุบาล (speed) ความเค็มน ้าทะเล อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในรอบปี และรอบวัน
ความเข้ ม แสงในโรงเรื อ นและในบ่อ อนุบ าล คุณ ภาพน า้ ทางด้ า นเคมี เช่ น ปริ ม าณแอมโมเนี ย ปริ ม าณอิ น ทรี ย์
สารละลายน ้า ความเป็ นกรดด่าง (pH) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าแนะนาคุณภาพน ้าในการอนุบาลปะการังในบ่อบนบก
พารามิเตอร์

ค่ าแนะนา

หมายเหตุ

Total Ammonia (NH3)

0-0.1 mg/L

ใช้ ระบบบาบัดน ้าทางชีวภาพ Biological Filtration

Nitrtie (NO2)

0-0.1 mg/L

ใช้ ระบบบาบัดน ้าทางชีวภาพ Biological Filtration

Nitrate (NO3)

0-1.0 mg/L

ให้ น ้าผ่านบ่อสาหร่ายทะเลหรื อนามาเลี ้ยงในบ่ออนุบาล

Phosphate (PO4)

0.00-0.05 mg/L

Total Alkalinity

3.0-4.0 mg/L or
ต้ องมีการปรับสมดุลแคลเซียม และ total alkalinity ด้ วย
150-200 mg/L as CaCO3 อุปกรณ์จ่ายสารละลายแคลเซียม หรื อเติม Calcium
chloride, Sodium bicarbonate

Calcium

350-450 mg/L

อุณหภูมิ

25.0-28.0 องศาเซลเซียส เพิ่มระบบให้ ความร้ อน และหรื อระบบหล่อเย็น ควรปรับ
(ไม่มีข้อมูลค่าแนะนาในไทย) ให้ อณ
ุ หภูมิเปลีย่ นแปลงไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส มีความ
จาเป็ นในการกระตุ้นการออกไข่และน ้าเชื ้อ เพื่อควบคุม
โรค

pH

8.0-8.4 ไม่ควรเกิน 8.4

ตรวจสอบโดยตรง และควบคุมด้ วยค่า total alkalinity ให้
มีการให้ อากาศให้ เพียงพอเพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นก๊ าซ
ต่างๆในน ้ากับอากาศ

ความเค็ม

33-36 ppt

ใช้ น ้าจืดหรื อเกลือแกงปรับความเค็ม

ต้ องมีการปรับสมดุลแคลเซียม และ total alkalinity ด้ วย
อุปกรณ์จ่ายสารละลายแคลเซียม หรื อเติม Calcium
chloride, Sodium bicarbonate

ที่มา: Reefresilience (2017)
ปะการังบริ เวณรอบเกาะสีชงั และเกาะข้ างเคียง จากสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล
และป่ าชายเลน (ไม่ป รากฏปี ที่ตี พิ มพ์ ) ปะการั งเกาะค้ า งคาวทิ ศเหนือ พบกลุ่มปะการั ง บนพืน้ ทรายห่า งจากฝั่ ง
ประมาณ 50 เมตร ยาว 150-200 เมตร มีสดั ส่วนพื ้นที่ปกคลุมของปะการังมีชีวิตกับปะการังตายมีค่ามากที่สดุ เทียบ
กับบริ เวณอื่นๆ คิดเป็ นปะการังมีชีวิตร้ อยละ 73.78 ปะการังตายร้ อยละ 5 ปะการังมีชีวิตพบปะการังโขด (Porites
lutea) ร้ อยละ 59.22 ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ร้ อยละ 12.44 ปะการังเขากวาง (Acropora sp.) ร้ อยละ
1.67 เป็ นองค์ประกอบหลัก และปะการังบริ เวณเกาะขามใหญ่ด้านทิศเหนือ พบสัดส่วนปะการังมีชีวิตกับปะการังตาย
ร้ อยละ 61.46 องค์ประกอบปะการังมีชีวิตหลัก ได้ แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ร้ อยละ 42.75 ปะการังมันสมองร่อง
เล็ก (Platygyra sp.) ร้ อยละ 10.45 ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ร้ อยละ 3.67 และปะการังกาแลกซี่ (Galaxea sp.)
ร้ อยละ 1.65 พ.ศ. 2555 รอบเกาะสีชงั บริ เวณหาดท่าวัง เกาะสีชงั ทิศตะวันออก พบปะการังแบบก้ อน, ปะการังโขด
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(Porites lutea) มีพื ้นที่ครอบคลุมมากที่สดุ ร้ อยละ 31.00 รองลงมาคือแบบกิ่งก้ าน ร้ อยละ 1.22 และแบบแผ่น ร้ อยละ
1.22 ปะการังที่พบบริ เวณหาดท่าวังทิศตะวันออกของเกาะสีชัง มี 12 ชนิด ได้ แก่ ปะการังสมองร่ องเล็ก (Leptoria
phrygia) ปะการั ง สมองร่ อ งใหญ่ (Symphyllia spp.) ปะการั ง วงแหวน (Favia sp.) ปะการั ง ช่ อ งเหลี่ย ม
(Favites spp.) ปะการังรังผึ ้ง (Goniastrea sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea
spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora sp.) ปะการังดอกไม้ ทะเล (Goniopora spp.)
ปะการังช่อผักกาด (Mycedium elephantotus) และปะการังจาน (Turbinaria peltata) (สุภาพร หินน้ อย (2555) และ
จันทนา สุปินะ (2555))
นลินี ทองแถม ไพทูล แพนชัยภูมิ และสมหญิง พ่วงประสาน (2546) รายงานการเจริ ญเติบโต (mean±SE)
ของปะการังก้ อน (Porites lutea) ที่ย้ายไปเกาะไม้ ทอ่ น ระหว่าง พ.ศ. 2542-2545 โดยวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนี
และความสูงของโคโลนี (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโตของปะการังก้ อน (Porites lutea) ที่ย้ายไปเกาะไม้ ทอ่ น ระหว่าง พ.ศ. 2542-2545
พ.ศ.
การเจริญเติบโต
2542
2543
2544
2545
เส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (ซม.)
9.4±0.3
13.5±0.3
17.3±0.4
21.5±0.7
ความสูงของโคโลนี (ซม.)

6.0±0.3

10.8±0.5

12.1±0.3

14.3±0.4

จากกรณีเรื อสินค้ าชนเรื อสินค้ าชื่อ GLODAL STANDARD สัญชาติ PANAMA ได้ เกยตื ้น เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2560 บริ เวณเกาะร้ านดอกไม้ ใกล้ เกาะสีชงั ชลบุรี พบปะการังเสียหายเป็ นพื ้นที่กว้ างขวางจานวนมาก
ประมาณ 84x35.8 ตารางเมตร เท่ากับ 2,857 ตารางเมตร ปะการังที่เสียหายมากที่สดุ ตามลาดับ ได้ แก่ ปะการังจาน
ปะการังโขด ปะการังสมองร่องเล็ก และปะการังช่องเหลีย่ ม โดยชิ ้นส่วนปะการังมีชีวิตที่เสียหายเหล่านี ้ได้ นามาอนุบาล
ในบ่ออนุบาลบนบก ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ ทางทะเล เกาะสีชัง , สถาบันวิจัยทรั พยากรทางนา้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในเดือนมิถนุ ายน 2560 จนมีสภาพแข็งแรงหยุดการฟอกขาวแล้ ว จึงได้ นาออกไปฟื น้ ฟูในทะเลต่อไปใน
เดือนกรกฎาคม 2560 เป็ นกรณีศกึ ษาถึงความจาเป็ นในการมีบอ่ อนุบาลบนบกดังกล่าว ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเจริ ญ และอัตรารอดของชิ ้นส่วนปะการังโขด (Porites lutea) ในบ่ออนุบาลบนบก ณ
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ ทางทะเล เกาะสีชัง ชลบุรี เพื่อเป็ นแนวทางในนาชิ น้ ส่วนปะการั งโขดที่เจริ ญเติบโตช้ ามา
อนุบาลในบ่อบนบกที่สามารถเพิ่มความถี่ในการดูแล เช่น การทาความสะอาดชิน้ ปะการัง และควบคุมคุณภาพน ้า
ทะเลและอื่น ๆ ได้
วิธีการ
ตัดชิ ้นปะการังโขด (Porites lutea) จากเศษที่เก็บจากชายฝั่ งเกาะสีชงั ทิศตะวันออก ในพื ้นที่สาธิตการฟื น้ ฟู
ปะการังที่ได้ มีการนาชิ ้นปะการังโขดลงฟื น้ ฟูไว้ แล้ ว จานวน 34 ชิ ้น ติดบนแผ่นปูนซีเมนต์ขนาด 5x5 เซนติเมตร ด้ วย
สายเคเบิลไทร์ ทาหมายเลข 1-34 ติดที่สายเคเบิลไทร์ ทิศทางปลายของเคเบิลไทร์ กาหนดเป็ นด้ านบน แนวตังฉากกั
้
บ
เคเบิลไทร์ กาหนดเป็ นด้ านกว้ าง แนวขนานกับเคเบิลไทร์ กาหนดเป็ นด้ านยาว วัดด้ านกว้ างและด้ านยาว ระหว่างเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2560 (ภาพที่ 1)
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ระบบการอนุบาลเป็ นแบบน ้าทะเลไหลผ่านตลอดอัตราไหล 3 รอบ/วัน หรื อเท่ากับ 50 ลิตร/ชัว่ โมง ให้ อากาศ
ตลอดเวลา ไม่ควบคุมอุณหภูมิ ความเค็มและความเข้ มแสงใต้ น ้า ทาความสะอาดแผ่นปูนซีเมนต์และชิ ้นปะการังที่ถกู
ปกคลุมด้ วยตะกอน และสาหร่ายเส้ น สัปดาห์ละ 2 วัน (ภาพที่ 1)
การวัดอัตราการเจริ ญใช้ วิธีวดั ความกว้ าง-ความยาว โดยทาเครื่ องหมายตัวเลขและตาแหน่งด้ านบน-ล่าง
(ภาพที่ 2) ใช้ การถ่ายรูปในมุมเดียวกันเทียบกับสเกล ให้ ชิ ้นปะการังอยูพ่ ้ นน ้าเป็ นเวลาน้ อยที่สดุ การวัดอัตราการเจริ ญ
ของปะการั ง ที่มีรูปร่ างเป็ นก้ อน เช่น วัดอัตราการสะสมแคลเซี ยมคาร์ บอเนต (skeleton calcium carbonate
deposition) และวัดอัตราการสะสมด้ วย X-rays (Zamani et al. 2016) การวัดโดยตรงได้ แก่การวัดความกว้ างหรื อ
เส้ นผ่าศูนย์กลางสาหรับปะการังแบบก้ อน การวัดความยาวสาหรับแบบกิ่งก้ าน การวัดพื ้นที่ผิว การชัง่ น ้าหนักในน ้า
(buoyant weight) การชัง่ น ้าหนักในอากาศ (live wet weight) การใช้ สีย้อม Alizarin Red S และการใช้ ค่า Surface
area (Buddemeir (1976), Gertrand et al. (2013), Lamberts (2013), Jokiel (1988) and Guldberg (1988))
เป็ นต้ น
ระบบอนุบาลที่ใช้ ทดลองมีการปรับความเข้ มแสงเพื่อไม่ให้ อณ
ุ หภูมิน ้า สูงเกิน 33.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ น
อุณหภูมิที่มีรายงานว่าพบในช่วงปะการังชายฝั่ งอันดามันฟอกขาว (http://marinegiscenter.dmcr.go.th) น ้าทะเลใช้
การกรองทางกายภาพด้ วยระบบกรองทราย อัตราไหลในบ่ออนุบาล 2 รอบต่อวัน หรื อ 33 ลิตร/ชั่วโมง การบันทึก
อุณหภูมิและความเข้ มแสงใต้ น ้า ใช้ HOBO underwater light-temperature data logger ความเค็มน ้าทะเลวัดด้ วย
เครื่ องวัดแบบหลายหัววัด AZ8603 Legatools

1.ชิ ้นส่วนปะการังโขด

2. บ่อทดลองขนาด 400 ลิตร

ภาพที่ 1 การทดลองอัตราการเจริ ญชิ ้นส่วนปะการังโขด
ผลและอภิปราย
อุณหภูมิน ้าทะเลในระบบอนุบาล ตลอดการทดลองเฉลี่ย 28.8 องศาเซลเซียส อยูใ่ นช่วง 20.0-31.4
องศาเซลเซียส เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมมีคา่ สูงสุด เดือนธันวาคมต่าสุด (ตารางที่ 3 ภาพที่ 3) ความเค็มน ้าทะเลใน
ระบบอนุบาลเฉลีย่ 28.2 ส่วนในพันส่วน อยูใ่ นช่วง 16.0-31.0 ส่วนในพันส่วน (ตารางที่ 3 ภาพที่ 4) เดือนมิถนุ ายนตุลาคม มีคา่ ต่าสุด ความเข้ มแสงใต้ น ้าในระบบอนุบาลเฉลีย่ 312.3 ลักซ์ อยูใ่ นช่วง 20.6-1,990.0 ลักซ์ ความเข้ มแสง
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ชิ ้นที่ 1- 2.8 เดือน
(13 เมษายน2560)

ชิ ้น 1-6.7 เดือน
(8 สิงหาคม 2560)

ชิ ้น 1-11.4 เดือน
(29 ธันวาคม 2560)

ภาพที่ 2 การวัดขนาดชิ ้นส่วนปะการังโขด เริ่ มทดลอง 20 มกราคม 2560
ใต้ น ้าจะนาค่าความเข้ มแสงทังหมดที
้
่บนั ทึกได้ และไม่เป็ น “0” มาคานวณ เดือนเมษายนมีค่าสูงสุด เดือนสิงหาคมถึง
ธันวาคมมีคา่ ต่าสุด (ตารางที่ 3 ภาพที่ 5)
ขนาดชิ ้นปะการังโขด กว้ างเฉลี่ยที่เวลา 0 2.8 6.7 และ 11.4 เดือน เท่ากับ 3.60 3.80 4.11 และ 4.38
เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 3.11 3.23 3.40 และ 3.66 เซนติเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 4 ภาพที่ 6) จานวนชิ ้นปะการัง
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เริ่ มแรก 34 ชิ ้น เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง เหลือ 32 ชิ ้น โดยชิ ้นปะการัง 2 ชิ ้นหลุดจากเคเบิลไทร์ ตกลงที่พื ้นบ่ออนุบาลและ
เกิดการฟอกขาว อัตรารอดชิ ้นปะการังเมื่อสิ ้นสุดการทดลองเท่ากับ 94 เปอร์ เซ็นต์ อัตราการเจริ ญในด้ านกว้ าง ที่เวลา
2.8 6.7 และ 11.4 เดือน เท่ากับ 0.071 0.078 และ 0.069 เซนติเมตร/เดือน ตามลาดับ อัตราการเจริ ญด้ านยาว
เท่ากับ 0.044 0.043 และ 0.049 เซนติเมตร/เดือนตามลาดับ (ตารางที่ 5 ภาพที่ 7)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และค่าตา่ สุด-สูงสุด คุณภาพน ้าที่สาคัญในการทดลอง ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
เฉลีย่ 2560
(ค่าต่าสุด-สูงสุด)

อุณหภูมิ (oC)

ความเค็ม (psu)

ความเข้ มแสง (ลักซ์ )

26.8
(26.1-27.3)
27.9
(27.3-28.1)
28.9
(28.7-29.1)
30.3
(30.2-30.6)
30.4
(29.2-31.3)
30.2
(29.9-31.1)
29.5
(28.8-29.9)
29.1
(29.0-29.7)
28.4
(27.8-29.5)
30.2
(29.5-31.4)
29.2
(29.0-29.5)
24.4
(20.0-28.2)
28.8
(20.0-31.4)

31.0
(31.0)
31.0
(31.0)
31.0
(31.0)
31.0
(31.0)
31.0
(31.0)
24.2
(20.0-31.0)
26.5
(20.0-30.0)
21.5
(16.0-27.0)
24.8
(21.0-28.0)
24.4
(23.0-26.0)
30.8
(30.0-31.0)
30.9
(30.0-31.0)
28.2
(16.0-31.0)

520.0
(40.0-1,287.0)
418.0
(43.1-1,184.0)
490.0
(52.0-1,290.0)
580.0
(30.0-1,990.0)
540.0
(34.0-1,890.0)
288.0
(56.0-380.0)
240.8
(162.4-307.7)
151.5
(67.3-122.2)
115.9
(20.6-425.2)
121.0
(32.0-480.0)
128.0
(30.0-421.0)
154.0
(29.0-486.0)
312.3
(20.6-1,990.0)

87
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 3 อุณหภูมิน ้าทะเลในบ่ออนุบาลปะการัง พ.ศ. 2560

ภาพที่ 4 ความเค็มน ้าทะเลในบ่ออนุบาลปะการัง พ.ศ. 2560

ภาพที่ 5 ความเข้ มแสงใต้ น ้าในบ่ออนุบาลปะการัง พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 4 ขนาดปะการังโขด Porites lutea (เซนติเมตร)

Average width
(min-max)
±SD
Average length
(min-max)
±SD

0_months
3.60
(2.60-4.50)
±0.55
3.11
(1.80-4.50)
±0.67

2.8_months
3.80
(2.60-4.80)
±0.62
3.23
(2.00-4.60)
±0.68

6.7_months
4.11
(2.70-5.30)
±0.68
3.40
(2.10-4.60)
±0.73

11.4_months
4.38
(2.90-5.50)
±0.71
3.66
(2.10-4.80)
±0.73

ภาพที่ 6 เปรี ยบเทียบขนาดกว้ างและยาวของปะการังโขดในช่วงเวลาทีต่ า่ งกัน
ตารางที่ 5 อัตราการเจริ ญปะการังโขด Porites lutea
เวลาในการอนุบาลปะการัง
2.8 เดือน
0.071
ความกว้ างเฉลี่ย (ซม./เดือน)
(0-0.429)
(min-max)
±0.087
±SD
0.044
ความยาวเฉลี่ย (ซม./เดือน)
(0-0.107)
(min-max)
±0.024
±SD

6.7 เดือน
0.076
(0.015-0.179)
±0.054
0.043
(0-0.179)
±0.042

11.4 เดือน
0.069
(0.018-0.132)
±0.036
0.049
(0-0.114)
±0.035
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ภาพที่ 7 เปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญด้ านกว้ างและด้ านยาวของปะการังโขดที่อนุบาลในเวลาทีต่ า่ งกัน
บทสรุ ป
การอนุบาลชิ ้นปะการังโขด Porites lutea ในบ่ออนุบาลบนบก สถานีวิจยั ฯเกาะสีชงั ระหว่างเดือนมกราคมธันวาคม 2560 มีอตั รารอด 94 เปอร์ เซ็นต์ ขนาดเฉลี่ยด้ านกว้ าง ที่เวลา 0 และ 11.4 เดือน เท่ากับ 3.60 และ 4.38
เซนติเมตร ขนาดเฉลีย่ ด้ านยาว 3.11 และ 3.66 เซนติเมตร อัตราการเจริ ญ ที่เวลา 2.8 ถึง 11.4 เดือน ด้ านกว้ างเท่ากับ
0.071-0.069 ด้ านยาวเท่ากับ 0.044-0.049 เซนติเมตร/เดือน อัตราการเจริ ญมีค่าสูงในช่วงเริ่ มการทดลอง และลดลง
ในช่วงปลายการทดลอง พบว่าช่วงปลายการทดลอง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2560 ความเค็มน ้าทะเลในบ่อ
อนุบาลลดลงอย่างมาก จากปกติเฉลี่ย 28.2 ส่วนในพันส่วน เป็ น 21.5-24.4 ส่วนในพันส่วน (ตารางที่ 3) และ
ความเข้ มแสงใต้ น ้าในบ่ออนุบาลลดลงจาก เฉลีย่ 312.3 ลักซ์ เป็ น 115.9-121.0 ลักซ์ (ตารางที่ 3) อัตราการเจริ ญของ
ชิ ้นปะการังโขด Porites lutea ในบ่ออนุบาลมีค่าต่ากว่าที่ปะการังโขดที่จงั หวัดภูเก็ต ใน พ.ศ. 2527-2529 (1.6682.377 เซนติเมตร/ปี ) พ.ศ.2542-2545 (เส้ นผ่าศูนย์กลาง 3.8-4.2 และสูง 1.3-4.8 เซนติเมตร/ปี ) และ พ.ศ.2546-2548
(1.542-2.159 เซนติเมตร/ปี ) แต่ใกล้ เคียงกับในประเทศอินโดนีเซีย ค.ศ. 2004 (0.92-1.05 เซนติเมตร/ปี ) (ตารางที่ 6)
ผลการทดลองแสดงถึงความเป็ นไปได้ ในการนาชิ ้นส่วนปะการังโขดมาอนุบาลในบ่อบนบกที่มีอตั รารอดสูง
แต่อตั ราการเจริ ญอาจไม่สงู มากนัก ทังนี
้ ้การปรับปรุงระบบน ้าในบ่ออนุบาลที่ควรทาต่อไป ได้ แก่
1. ระบบเติมเกลือและทาเป็ นระบบปิ ดหรื อกึ่งปิ ดในช่วงที่น ้าทะเลภายนอกมีความเค็มลดลง
2. การเพิ่มแสงสว่างในบ่ออนุบาล ทัง้ นี ้ในการวัดค่าความเข้ มแสงใต้ น ้าบริ เวณชายฝั่ งที่พบ ปะการั งโขด
ในธรรมชาติ ที่ระดับน ้า 5-6 เมตร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 10,837 ลักซ์ (ฝั่ งตะวันออกเกาะสีชงั เดือนมกราคม 2560)
3. เพิ่มเติมการใช้ คา่ ส่วนสูง การสะสมหินปูนของปะการัง หรื อวิธีการวัดอัตราการเจริ ญอื่นๆ ที่ไม่ทาให้
ปะการังเสียหายหรื อตาย
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบขนาดชิ ้นปะการัง Porites lutea กับการทดลองที่ผา่ นมา
อ้ างอิง
Zamani N.P et al. (2016.
Tanzil et al. (2009).
Tanzil et al. (2009).
นลินี และคณะ (2548)
สมภพ รุ่งสุภา. (2561).

อัตราการเจริญ (ซม./ปี )
0.92-1.05
1.668-2.377
1.542-2.159
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 3.8-4.2
ความสูง 1.3-4.8
กว้ าง 0.0690-0.076 ยาว 0.043-0.049
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เอกสารอ้ างอิง
นลินี ทองแถม ไพทูล แพนชัยภูมิ และ สมหญิง พ่วงประสาน, 2546. การศึกษาแนวทางการฟื น้ ฟูสภาพแนวปะการัง
บริ เวณทะเลอันดามัน สถาบันวิจยั ชีววิทยาและประมงทะเล ภูเก็ต. วารสารการประมง 56 (1). 53-61.
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน (ไม่ปรากฏปี ที่ตีพิมพ์) สถานภาพแนวปะการัง
หลังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ในพืน้ ทีอ่ ่าวไทยฝั่ งตะวันออกและอันดามัน 244 หน้ า.
สุภาพร หินน้ อย. (2555). การศึกษารู ปแบบและพืน้ ทีค่ รอบคลุมของปะการังบริ เวณท่าวัง เกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี
4 หน้ า.
จันทนา สุปินะ. (2555). การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิ เวศแนวปะการัง บริ เวณหาดท่าวัง
อ.เกาะสีชงั จ.ชลบุรี เพือ่ จัดทาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน .5 หน้ า.
Buddemeir R.W. (1976). Coral Growth. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 183-225
Gertrand M. S., Claudio Richter. (2013). Coral Growth and Bioerosion of Porites lutea in Response to large
Amplitude Internal Waves PLOSone, 8(2), e73286;
Guldberg, O.H. (1988). A method for determining the Surface area of Corals: Coral Reef: 7: 113-116.
Jokiel, P.L., J.E. Marages and L. Franzisket Coral. (1988). Growth: buoyant weight Technique. 529-543;
Lamberts A.E, (2013). Coral Reefs: Research methods Cora l Growth: alizarin method 523-528
National Coral Reef Institute. (2017). Establishment and maintenance of a coral Nursery. Retrieve from
http://cnso.nova.edu/ncri/index.html
Reefresilience, (2017). Land-based-nurseries. Retrieve from:http://www.reefresilience.org/restoration/coralpropagation/asexual-propagation/land-based-nurseries/
Tanzil J.T., B.E. Brown, A.W. Tudhope, R.P. Dunne. (2009). Decline in skeleton growth of the coral
Porites lutea from the Andaman Sea, South Thailand between 1984 and 2005. Coral Reefs: DOI
10.1007/S00338-008-0457-5 10 pps.
Zamani N.P., Ali Arman and Lalang. (2016).The growth rate of coral Porites lutea relating to the El Nino
phenomena at Tunda Island, Banten Bay, Indonesia the 2nd International Symposium on LAPANIOB Satellite for Food Security and Environment Monitoring 2015, LISAT-FSEM 2015 Procedia
Environmental Science 33 (2016) 505-511.
91
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

EF002R

ชีววิทยาเบือ้ งต้ นของกุ้งเมดูซา Latreutes anoplonyx Kemp, 1914 ที่อาศัยร่ วมกับ
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 อูเ่ งิน, ปรารถนา ควรดี และ ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง
Thanakit Khumserani*, Chana Taskkong, Doungtip Oungern, Prattna Kuandee and Siraprapa Fakrajang
สถาบันวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิ ทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
ศึกษาชีววิทยาเบื ้องต้ นของกุ้งเมดูซา (Latreutes anoplonyx Kemp, 1914) ที่อาศัยอยู่บริ เวณหนวดรอบ
ปากของแมงกะพรุ นหนัง ที่พบบริ เวณชายฝั่ งทะเลชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งเมดูซาที่อาศัยอยู่กับ
แมงกะพรุนหนัง ใช้ เวลาในการเก็บตัวอย่างทังสิ
้ ้น 4 เดือน คือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เดือนมีนาคม กันยายน และ
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครัง้ นามาศึกษาเรื่ องของความชุกชุมของกุ้งเมดูซาที่พบอยู่อาศัยร่ วมกับ
แมงกะพรุ น ขนาดความยาวลาตัว สีสนั ลวดลายบนเปลือกของกุ้งเมดูซาที่พบในธรรมชาติ และผลของการเลี ้ยง
กุ้งเมดูซาในที่กกั ขังโดยไม่มีแมงกะพรุนเป็ นที่อยูอ่ าศัยระยะเวลา 4 เดือน พบว่า สีและลวดลายที่อยูบ่ นเปลือก เพศผู้ใส
ไม่มีสี เพศเมียมีสพี ื ้นลาตัวอยูด่ ้ วยกัน 5 สี คือ สีส้ม สีแดง สีน ้าตาล สีครี ม และใสไม่มีสี ผลของการเลี ้ยงกุ้งเมดูซาในที่
กักขังโดยไม่มีแมงกะพรุ นเป็ นที่ อยู่อาศัย พบว่ากุ้งเมดูซาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องเลี ้ยงร่ วมกับ
แมงกะพรุน
คาสาคัญ : กุ้งเมดูซา, ชีววิทยาเบื ้องต้ น, 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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บทนา
การเลี ้ยงสัตว์ทะเลสวยงามจัดว่าเป็ นกิจกรรมนันทนาการอีกประเภทหนึ่ง และยังสามารถนามาสร้ างเป็ น
อาชีพให้ กบั เกษตรกรหรื อผู้ที่สนใจได้ โดยการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์ทะเลสวยงามในบางชนิด เช่น ปลาการ์ ตนู กุ้งการ์ ตนู
(สานักงานและพัฒนาประมงชายฝั่ ง, 2557) สัตว์ทะเลสวยงามที่นามาเลี ้ยงเป็ นงานอดิเรกมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดทังที
้ ่
เป็ นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น หอย ปู เห็ด กระดุม กุ้งทะเล โดยหนึ่งในกุ้งทะเลที่มีความ
น่าสนใจอีกชนิดหนึง่ คือ กุ้งเมดูซา (Latreutes anoplonyx) ซึ่งมีทงสี
ั ้ สนั และลวดลายที่สวยงาม แต่ยงั ขาดการศึกษา
เพื่อพัฒนาไปเป็ นสัตว์ทะเลสวยงาม ซึ่งกุ้งชนิดนี ้มีรูปร่ างใกล้ เคียงกับกุ้งเรดบีน ้าจืดที่มีสีสนั ลวดลายที่สวยงามเป็ นที่
นิยมในตลาดต่างประทศ (อรุ ณี รอดลอย, 2555) กุ้งเรดบีไม่สามารถพบในแหล่งน ้าธรรมชาติได้ เนื่องจากถูกพัฒนา
สายพันธุ์โดยมนุษย์จากกุ้งบีในธรรมชาติมาผสมพันธุ์แบบสายเลือดชิ ดจนได้ ก้ ุงชนิดใหม่ที่มีความสวยงามแปลก
แตกต่างจากกุ้งบีในธรรมชาติ จึงมีความเป็ นไปได้ สงู ที่ก้ ุงเมดูซาจะถูกพัฒนาให้ เป็ นสัตว์ทะเลสวยงามที่เพาะเลี ้ยง
ขยายพันธุ์ได้ และมีความนิยมเช่นเดียวกับกุ้งเรดบี
กุ้ง เมดูซ า เป็ นกุ้ง ทะเลขนาดเล็ก อยู่ใ นวงศ์ Hippolytidae เช่ น เดี ย วกับ พวกกุ้ง ท าความสะอาด เช่ น
กุ้งพยาบาล (Lysmata amboinensis de Man, 1888) Broken-back shrimp (Heptacarpus sp.) ตามธรรมชาติ
กุ้งเมดูซาอาศัยอยู่ร่วมกับแมงกะพรุ นบางชนิด เช่น Phyllorhiza punctata และ Versuriga anadynomene (Bruce,
1995) แมงกะพรุ นสกุล Rhizostoma sp. (Tariq, 2015) และจากการศึกษาสัตว์น ้าที่มีความสัมพันธ์ แบบการอยู่
ร่ วมกันกับแมงกะพรุ นในประเทศไทย พบกุ้งเมดูซาสายพันธุ์ Latreutes anoplonyx เพียงหนึ่งสายพันธุ์เท่านันที
้ ่ม า
อาศัยอยูก่ บั แมงกะพรุนหนัง (Rhopilema hispidum) (Ohtsuka et al., 2010) โดยกุ้งเมดูซาจะอาศัยอยูบ่ ริ เวณด้ านใน
ของร่ม (bell) และบริ เวณหนวดรอบปาก (oral arms) ของแมงกะพรุ น จากความสวยงามของสีและลวดลายที่ปรากฏ
บนเปลือกของกุ้งเมดูซา สามารถนามาพัฒนาศักยภาพให้ เป็ นสัตว์ทะเลสวยงามชนิดใหม่ได้ เหมือนกุ้งทะเลที่อยู่ ใน
วงศ์เดียวกัน เช่น กุ้งไฟ (Lysmata debelius Bruce, 1983) (Hettiarachchi & Edirisingh, 2016) หรื อกุ้งเรดบีได้ แต่
การพัฒนากุ้งเมดูซาให้ เป็ นสัตว์ทะเลสวยงามชนิดใหม่ที่เพาะขยายพันธุ์ได้ จาเป็ นต้ องมีข้อมูลขันพื
้ ้นฐานทางด้ าน
ชีววิทยาเบื ้องต้ นของกุ้งเมดูซามาประกอบ เพื่อนามาพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี ้ยงกุ้งเมดูซาต่อไป ซึ่งข้ อมูลที่จาเป็ นที่
ต้ องทาการศึกษา คือ กุ้งชนิดนีส้ ามารถอาศัยอยู่ได้ อย่างอิสระโดยไม่จาเป็ นต้ องอยู่ร่วมกับแมงกะพรุ นได้ หรื อไม่
ลักษณะการแยกเพศภายนอกระหว่างเพศผู้และเพศเมีย ซึง่ ยังไม่พบว่ามีการศึกษาในหัวข้ อดังกล่าว มีเพียงการศึกษา
เกี่ยวกับกุ้งเมดูซาในด้ านชีววิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ แบบการอยู่ร่วมกันกับแมงกะพรุ น (Ohtsuka et al., 2010)
หรื อรายงานการสารวจสายพันธุ์ก้ งุ ในวงศ์ Hippolytidae ที่พบในประเทศจีน (Xu & Li, 2015) เท่านัน้
จึงนามาซึ่งการศึกษาในครัง้ นี ้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชีววิทยาเบื ้องต้ นของกุ้งเมดูซา เช่น ขนาดที่พบ
สีสนั ลวดลายภายนอกที่ปรากฏบนเปลือก ความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก และการเลี ้ยงกุ้งเมดูซาในที่กกั ขังโดยไม่
มีแมงกะพรุ นเป็ นที่อยู่อาศัย เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ในการเพาะเลี ้ยงกุ้งเมดูซ า และพัฒนากุ้งเมดูซาให้ เป็ น
สัตว์ทะเลสวยงามอีกชนิดหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมต่อไปในอนาคต
วิธีการ
เก็ บตัวอย่างกุ้ง เมดูซาที่อาศัย อยู่ร่วมกับแมงกะพรุ น หนังจากบริ เวณชายฝั่ งทะเลชะอา จังหวัด เพชรบุรี
(หมูบ่ ้ านชาวประมงบางเก่า) เมื่อมีการรวมตัวของแมงกะพรุนเกิดขึ ้น โดยสุ่มเก็บแมงกะพรุนหนัง จานวน 10 ตัวต่อครัง้
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รวมสิ ้น 4 ครัง้ คือ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 4 มีนาคม วันที่ 28 กันยายน และวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559
จากนันน
้ าตัวอย่างกุ้งเมดูซาที่พบอาศัยในแมงกะพรุนมาศึกษาตามหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ความชุกชุมของกุ้งเมดูซาที่พบอยูอ่ าศัยร่วมกับแมงกะพรุน
ปล่อยตัวอย่างแมงกะพรุนที่สมุ่ มาลงในถังน ้าโดยปล่อยแมงแมงกะพรุน 1 ตัวต่อ 1 ภาชนะ (กะละมังขนาด
62×28 เซนติเมตร) โดยใช้ ทงั ้ หมด 10 ใบ แล้ วทาการแยกกุ้งเมดูซาออกจากแมงกะพรุ น โดยแยกและนับจานวน
กุ้งเมดูซาที่ พบในแมงกะพรุ น แต่ละตัว ไม่ให้ ตัวอย่า งปะปนกัน บัน ทึกจ านวนกุ้งที่ พบทัง้ หมดในการเก็ บ ตัวอย่า ง
แต่ละครัง้
2. ศึกษาจานวน ขนาดความยาวเหยียด ความยาว carapace และน ้าหนัก
ตัวอย่างกุ้งเมดูซาที่รวบรวมได้ ในแต่ละเดือน จากแมงกะพรุ นทัง้ 10 ตัว จะถูกนามารวมกันแล้ วทาการสุม่
ตัวอย่างกุ้งเมดูซาโดยไม่แยกเพศ และขนาด จานวน 50 ตัว มาชัง่ น ้าหนักด้ วยเครื่ องชัง่ ไฟฟ้ าแบบละเอียดทศนิยม 4
ตาแหน่ง รุ่ น Mettler ae 100 วัดความยาว carapace และความยาวเหยียดของกุ้งด้ วยเวอร์ เนียร์ คาลิปเปอร์
(vernier calipers) การวัดความยาว carapace เริ่ มตังแต่
้ ร่องโคนก้ านตา (post-orbital groove) ไปจนถึงขอบท้ าย
ทางด้ านบนของเปลือกคลุมหัว (cardiac region) โดยวัดจากกุ้งเมดูซาที่มีความยาวเหยียดมากกว่า 10 มิลลิเมตร
เพราะเป็ นขนาดที่เริ่ มมองเห็น carapace ชัดเจน การวัดความยาวเหยียด เริ่ มวัดตังแต่
้ ปลายสุดของกรี ไปจนถึงส่วน
ปลายสุดของหาง (telson)
3. ศึกษาลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก
นาตัวอย่างกุ้งเมดูซาจากการสุม่ ตัวอย่างกุ้งเมดูซาโดยไม่แยกเพศ และขนาด จานวน 50 ตัว จากหัวข้ อที่ 2
มาศึกษาลักษณะภายนอก ที่สามารถใช้ ในการระบุเพศได้ เพื่อให้ ทราบถึงความแตกต่างระหว่างเพศผู้ และเพศเมีย โดย
ใช้ การสังเกตความแตกต่างที่พบบนกุ้งแต่ละตัวได้ แก่ สี ลวดลายบนลาตัว ความกว้ างของลาตัว ลักษณะของกรี
4. ศึกษาสีและลวดลายภายนอกที่พบในขณะสารวจ
นาตัวอย่างกุ้งเมดูซาจากการสุม่ ตัวอย่างกุ้งเมดูซาโดยไม่แยกเพศ และขนาด จานวน 50 ตัว จากหัวข้ อที่ 3
ที่ใช้ ในการศึกษาลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศ มาสังเกตความแตกต่างของสีและลวดลายที่ปรากฏบนกุ้งแต่ละ
ตัว โดยทาการบันทึกสีบนลาตัวที่ปรากฏ และลวดลายที่พบบนกุ้งแต่ละตัวแล้ วจึงทาการจัดแบ่งกุ้งที่มีลกั ษณะของสี
และลวดลายออกเป็ นกลุม่ ๆแยกจากกัน เพื่อศึกษาว่ากุ้งชนิดนี ้มีลกั ษณะของสีสนั และลวดลายที่แตกต่างกันหรื อไม่
5. ศึกษาผลของการเลี ้ยงกุ้งเมดูซาในทีก่ กั ขังโดยไม่มแี มงกะพรุนเป็ นที่อยูอ่ าศัย
ขันตอนต่
้
อไปสุม่ ตัวอย่างกุ้งเมดูซาโดยไม่แยกเพศ และขนาด จานวน 24 ตัว จาก 50 ตัว ที่ได้ ทาการบันทึก
ข้ อมูลของกุ้งเมดูซาในหัวข้ อที่ 2-4 เรี ยบร้ อยแล้ ว นามาเลี ้ยงในตู้เลี ้ยงที่ตดิ ตังระบบกรองไว้
้
เพื่อศึกษาว่ากุ้งเมดูซาที่พบ
อาศัยอยูร่ ่วมกับแมงกะพรุนสามารถอาศัยอยูไ่ ด้ อย่างอิสระโดยไม่จาเป็ นต้ องอยู่ร่วมกับแมงกะพรุ นได้ หรื อไม่โดยเลี ้ยง
กุ้งเมดูซาในตู้กระจกขนาด 36×24×12 นิว้ จานวน 3 ตู้ มีระบบกรองนอกตู้ ใช้ สาหร่ ายเม็ดพริ กไทย (Caulerpa
lentillifera J. Agardh, 1837) เป็ นตัวบาบัดน ้า แต่ละตู้แบ่งออกเป็ น 8 ช่อง ช่องละ 9×12 นิ ้ว ร่วมทังหมดมี
้
ช่องสาหรับ
เลี ้ยงกุ้ง 24 ช่อง แต่ละช่องเลี ้ยงกุ้งเมดูซาจานวน 1 ตัว โดยภายในของทุกตู้มีการจาลองแหล่งหลบซ่อนต่างๆ เช่น
พู่เชือกฟาง ก้ อนหิน ใช้ เนื ้อกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) สับเป็ นอาหาร เปลี่ยนถ่ายน ้า 10-30 เปอร์ เซ็นต์ ทุก
สัปดาห์ ใช้ ระยะเวลาในการเลี ้ยง 4 เดือน (ธันวาคม พ.ศ. 2558 - มีนาคม พ.ศ. 2559) ระหว่างการเลี ้ยงเวลา 9:0094
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10:00 น. และ 15:00-16:00 น. ของทุกวันให้ สงั เกตพฤติกรรมของกุ้งเมดูซา เช่น การกินอาหาร สีและลวดลายที่
เปลีย่ นไป การลอกคราบ จากนันท
้ าการจดบันทึกข้ อมูลที่สงั เกตได้ ในแต่ละวัน
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
น ้าหนัก และความยาวเหยียดของตัวอย่างกุ้ง ที่ชงั่ และวัดในแต่ละครัง้ ที่มีการเก็บตัวอย่าง จะถูกนามาหา
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้ วทาการเปรี ยบเทียบขนาด และน ้าหนักของตัวอย่างที่พบความ
แตกต่างระหว่างเพศที่พบจากการสังเกตลักษณะภายนอก จะถูกนาไปบรรยายถึงความแตกต่างที่สามารถใช้ ในการ
แยกเพศโดยใช้ รูปภาพมาประกอบ สี และลวดลายภายนอกที่พบในขณะสารวจนามาบรรยายลักษณะของสีสนั และ
ลวดลายที่แตกต่างกัน ผลของการเลี ้ยงกุ้งเมดูซาในที่กกั ขังโดยไม่มีแมงกะพรุ นเป็ นที่อยู่อาศัย เช่น การกินอาหาร การ
ลอกคราบ น ้าหนักก่อนและหลังการทดลองเลี ้ยง นามาบรรยายให้ เห็นพฤติกรรมและการเจริ ญเติบโตของกุ้งเมดูซา
ผลและอภิปราย
1. ผลการศึกษา
จากการสุม่ ตัวอย่างแมงกะพรุ นทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ พบจานวนกุ้งเมดูซาที่พบเฉลี่ยในแมงกะพรุ น 1 ตัว ในวันที่ 4
มีนาคม 2559 มากที่สดุ จานวน 197.1 ตัว วันที่ 28 กันยายน มีจานวนกุ้งเมดูซาน้ อยที่สดุ และจานวนกุ้งจะเริ่ มมี
จานวนเพิ่มขึ ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 จานวนกุ้งเมดูซาที่พบเฉลีย่ ในแมงกะพรุน 1 ตัว จากการสุม่ ตัวอย่างแมงกะพรุนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
จานวนและเพศของกุ้งเมดูซาที่พบอาศัยอยู่ร่วมกับแมงกะพรุ นหนัง จานวน 10 ตัว จากการสุ่มตัวอย่าง
แมงกะพรุนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 มากที่สดุ จานวน 1,971 ตัว พบเป็ นลูกกุ้งจานวน 1,325 ตัว วันที่ 28
กันยายน มีจานวนกุ้งเมดูซาน้ อยที่สดุ และจานวนกุ้งจะเริ่ มมีจานวนเพิ่มขึ ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 จานวนและเพศของกุ้งเมดูซาที่พบอาศัยอยูร่ ่วมกับแมงกะพรุนหนัง จานวน 10 ตัว จากการสุม่ ตัวอย่าง
แมงกะพรุนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
ขนาดความยาวเหยียดของกุ้งเมดูซาพบว่ามีตงแต่
ั ้ 7.00 จนถึง 31.63 มิลลิเมตร ในครัง้ ที่ 1 จากการสุ่ม
ตัวอย่างมาจานวน 50 ตัว กุ้งเมดูซามีความยาวเหยียดเฉลี่ย 15.18±3.66 มิลลิเมตร ครัง้ ที่ 2 จากการสุม่ ตัวอย่างมา
จานวน 50 ตัว กุ้งเมดูซามีความยาวเหยียดเฉลีย่ 18.49±5.31 มิลลิเมตร ครัง้ ที่ 3 จากการสุม่ ตัวอย่างมาจานวน 50 ตัว
กุ้งเมดูซามีความยาวเหยียดเฉลี่ย 18.26±3.31 มิลลิเมตร และครัง้ ที่ 4 จากการสุ่มตัวอย่างมาจานวน 50 ตัว
กุ้งเมดูซามีความยาวเหยียดเฉลีย่ 19.24±3.85 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ความยาวเหยียดเฉลีย่ ความยาว carapace เฉลีย่ ของกุ้งเมดูซาที่พบอาศัยอยูร่ ่วมกับแมงกะพรุนหนัง
จานวน 10 ตัว จากการสุม่ ตัวอย่างแมงกะพรุนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
นา้ หนักเฉลี่ยของกุ้งเมดูซาที่พบอาศัย อยู่ร่วมกับแมงกะพรุ นหนัง จานวน 10 ตัว จากการสุ่มตัวอย่า ง
แมงกะพรุ นทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ พบว่าวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มีน ้าหนักมากที่สดุ 0.0795 มิลลิกรัม และวันที่ 16 ธันวาคม
2558 มีน ้าหนักน้ อยที่สดุ 0.0295 มิลลิกรัม ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 น ้าหนักเฉลีย่ ของกุ้งเมดูซาที่พบอาศัยอยูร่ ่วมกับแมงกะพรุนหนัง จานวน 10 ตัว จากการสุม่ ตัวอย่าง
แมงกะพรุนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้
ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก
ผลจากการสังเกตลักษณะของรูปร่างภายนอกของกุ้งเมดูซาด้ วยตาเปล่า พบว่ามีจุดสังเกตที่สามารถใช้ แยก
เพศผู้และเพศเมียออกจากกันได้ โดยง่ายเมื่อกุ้งมีขนาดความยาวเหยียดมากกว่าหรื อเท่ากับ 15 มิลลิเมตร โดยจุด
สังเกตที่ใช้ แยกเพศ คือ
1. ขนาดและรู ปร่ างของกุ้ง เมื่อมองจากด้ านบน พบว่าเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ เพศผู้มีรูปร่ างเล็กเรี ยว
จากส่วนหัวไปยังปลายหาง ความกว้ างของส่วนหัวและช่องท้ องบริ เวณปล้ องที่ 1-3 เมื่อมองจากด้ านบน ความกว้ าง
ของส่วนหัวและช่องท้ องบริ เวณปล้ องที่ 1-3 ของเพศเมียมีขนาดที่กว้ างกว่าเพศผู้ เมื่อนามาวางเทียบกันกับเพศผู้จะ
เห็นว่าเพศเมียมีขนาดของ ความกว้ างของส่วนหัวและความกว้ างของช่องท้ องที่มากกว่าเพศผู้อย่างชัดเจน (ภาพที่ 5)
2. รูปร่างและขนาดของกรี เพศผู้มีกรี เป็ นรูปสามเหลีย่ มขนาดเล็กและเรี ยวยาวกว่าเพศเมีย เพศเมียมีกรี เป็ นรูป
สามเหลีย่ มขนาดใหญ่แต่มีขนาดที่สนกว่
ั ้ าเพศผู้ (ภาพที่ 6 ภาพที่ 7)
3. สีและลวดลายบนเปลือกบริ เวณหัวและลาตัว พบว่าเพศเมียมีสสี นั ที่หลากหลายและลวดลายที่มากกว่าเพศ
ผู้ โดยที่เพศเมียมีแถบเส้ นสีขาวคาดตามส่วนต่าง ๆ เริ่ มจากส่วนหัวบริ เวณใกล้ ดวงตามีลายเป็ นรู ปสามเหลี่ยมสีขาว
บริ เวณ post-rostral carina มีแถบสีขาวพาดตามขวางของ carapace ระหว่างลายสามเหลี่ยมและแถบสีขาวนี ้ จะมี
แถบสีขาวสันๆอยู
้
่ ถัดมามีจุดสีขาว 4-5 จุดอยู่บริ เวณด้ านข้ างของ carapace ระหว่างรอยต่อบริ เวณ gastric region
และ บริ เวณ cardiac region บริ เวณส่วนท้ องเริ่ มจากปล้ องที่ 1 มีลายสีขาวเป็ นรู ปสามเหลี่ยมมีจุดเล็ก ๆ สีเดียวกับ
สีตวั อยูต่ รงกลาง ลักษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยม ปล้ องที่ 2-4 มีแถบเส้ นสีขาวพาดขวางลาตัวอยู่บริ เวณขอบเปลือก ส่วน
ท้ องปล้ องที่ 5-6 ใสไม่มีลวดลาย uropods และ telson ใสไม่มีสี ด้ านข้ างของลาตัวมีแถบเส้ นสีขาว 2-4 แถบ บริ เวณ
รอยต่อของปล้ องตัง้ แต่ปล้ องที่ 1-4 ส่วนสุดท้ ายเป็ นบริ เวณขามีแถบสีขาวสลับสีเดียวกับที่ปรากฏบนตัวกุ้งเพศผู้
พบเฉพาะใสไม่มีสี เมื่อมองจากด้ านบนมีแถบลายสีขาว 1 แถบ ที่ไม่ค่อยชัดเจนพาดตามแนวยาวของลาตัวตังแต่
้
th
post-rostral carina จนถึง 6 abdominal segment
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ภาพที่ 5 เมื่อนาเพศผู้และเพศเมียมาเทียบกัน ด้ านบนเพศเมีย ด้ านล่างเพศผู้

ภาพที่ 6 ลักษณะกรี ของเพศผู้

ภาพที่ 7 ลักษณะกรี ของเพศเมีย

ลวดลายและสีภายนอกที่พบในขณะสารวจ
ผลจากการเปรี ยบเทียบสีพื ้นลาตัวและลวดลายบนลาตัว ระหว่างกุ้งเพศผู้และเพศเมีย แสดงให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า เพศผู้และเพศเมีย มีความแตกต่างของสี และลวดลายแตกต่างกันอย่างชัดเจน และสามารถแบ่งเป็ นกลุม่ ได้
โดยใช้ สพี ื ้นลาตัวและลวดลายบนลาตัว ดังนี ้ คือ
1. เพศผู้จะไม่พบว่ามีความแตกต่างของสีและลวดลาย ทุกตัวมีลาตัวใส และเมื่อมองจากด้ า นบนจะสังเกตพบ
แถบสีขาวหนึ่งแถบ ที่ไม่ค่อยชัดเจนพาดกลางลาตัวตามแนวยาวตังแต่
้ post-rostral carina จนถึง 6th abdominal
segment (ภาพที่ 5)
2. เมื่อพิจารณาสีพื ้นลาตัวของเพศเมีย พบว่าเพศเมียมีสีพื ้นลาตัวที่แตกต่างกันออกไป ดังนี ้คือใส สีครี มออก
เหลืองทอง สีส้มอ่อน สีน ้าอ่อนหรื อน ้าตาลเข้ ม และสีแดง ซึง่ สีแดงเป็ นสีพื ้นลาตัวที่พบมากที่สดุ ในการศึกษาในครัง้ นี ้
3. ลวดลายบนลาตัวของเพศเมีย พบว่าเพศเมียที่มีสลี าตัวสีเดียวกัน จะมีลวดลายบนลาตัวที่เป็ นแถบ จุด และ
ความชัดเจนของลวดลาย และจุดเหล่านี ้คล้ ายคลึงกัน แบ่งได้ ออกเป็ น 5 กลุม่ คือ
3.1 ลวดลายเป็ นแถบและจุดสีขาวอย่างชัดเจน การเรี ยงตัวของลวดลายมีความเป็ นระเบียบ พบว่าลวดลายมี
สีขาวที่คมชัดตัดกับสีลาตัวอย่างชัดเจน ตาแหน่งของแถบและจุดเรี ยงเป็ นระเบียบ แถบสีขาวหนาชัดเจน มีจุดเล็กสี
ขาว กรี ใสไม่มีสี
บริ เวณ gastrofrontal groove มีลวดลายเป็ นรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากสีขาวหนาชัดเจน บริ เวณ postrostral carina มีแถบสีขาวหนาพาดตามขวางของ carapace ระหว่างลายสามเหลี่ยมและแถบสีขาวบริ เวณ postrostral Carina จะมีแถบสีขาวขนาดเล็กบางวางเรี ยงเป็ นแนวอักษรภาษาอังกฤษตัว C ต่อกันจากด้ านซ้ ายไปขวา โดย
ที่แต่ละแถบจะมีระยะห่างเล็กน้ อย
ด้ านข้ างของ carapace ระหว่างรอยต่อบริ เวณ gastric region และ บริ เวณ cardiac region มีจุดสีขาว
ขนาดเล็ก 4-5 จุด กระจายตัวไม่เป็ นระเบียบ ปล้ องที่ 1 ของส่วนท้ อง มีลายสีขาวเป็ นรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากมีจุดเล็กๆ
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สีเดียวกับสีพื ้นลาตัวอยู่ภายในตรงกลางของรู ปสามเหลี่ยมมุมฉาก ปล้ องที่ 2-4 ในแต่ละปล้ องมีแถบสีขาวพาดขวาง
ลาตัวบริ เวณขอบเปลือกด้ านฝั่ งหาง ปล้ องที 5-6 ใสไม่มีลวดลาย
ด้ านข้ างของลาตัวบริ เวณรอยต่อของแต่ละปล้ องตังแต่
้ ปล้ องที่ 1-4 มีแถบเส้ นสีขาว 2-4 แถบ บริ เวณขา
มีแถบสีขาวเรี ยงสีสลับกับใสอย่างเป็ นระเบียบและชัดเจน พบในเพศเมียสีพื ้นลาตัวสีน ้าตาลมากที่สดุ (ภาพที่ 6)
3.2 ลวดลายเป็ นเส้ นสีขาวขนาดสันไม่
้ เข้ ม จุดสีขาวขนาดเล็กมีความชัดเจนเล็กน้ อย การเรี ยงตัวของ
ลวดลายกระจายไม่เป็ นระเบียบ กรี ใสไม่มีสี carapace มีเส้ นสีขาวบางๆขนาดเล็ก สัน้ ปรากฏกระจายไม่เป็ นระเบียบ
ทัว่ บริ เวณ carapace บริ เวณส่วนท้ องปล้ องที่ 1 ไม่มีลวดลายปรากฏ
ปล้ องที่ 2-4 ในแต่ละปล้ องมีแถบเส้ นสีขาวจางๆ และมีขอบเว้ าแหว่งพาดขวางลาตัวบริ เวณขอบเปลือก
ด้ านฝั่ งหาง และมีจดุ เล็กๆ สีขาวกระจายทัว่ บริ เวณปล้ องที่ 2-4 ปล้ องที 5-6 ใสไม่มีลวดลาย uropods และ telson ใส
ไม่มีสี บริ เวณขามีจุดสีขาวจางๆ ขนาดเล็ก เรี ยงสีสลับกับใสอย่างเป็ นระเบียบ พบในเพศเมียสีพื ้นลาตัวสีครี มออก
เหลืองทอง (ภาพที่ 7)
3.3 ลวดลายเป็ นแถบและจุดสีเดียวกับสีลาตัวมีความชัดเจนน้ อย ปลายกรี มีสีพื ้นลาตัวปรากฏอยู่เล็กน้ อย
carapace มีสีพื ้นลาตัวที่จาง ไม่มีลวดลาย บริ เวณส่วนท้ องปล้ องที่ 1-2 แต่ละปล้ องมีแถบสีขาวล้ อมรอบด้ วยขอบสี
พื ้นลาตัว 2 แถบพาดขวางลาตัวบริ เวณขอบเปลือกด้ านฝั่ งหาง
ปล้ องที่ 3 มีจดุ เล็กๆสีขาวกระจายทัว่ บริ เวณของปล้ องที่ 3 และมีแถบสีขาวบางๆ พาดขวางลาตัวบริ เวณ
ขอบเปลือกด้ านฝั่ งหาง ปล้ องที่ 4-5 มีเพียงสีพื ้นลาตัว ไม่มีลวดลาย ปล้ องที่ 6 ใสไม่มีสี uropods และ telson ใสไม่มีสี
บริ เวณขามีแถบสีพื ้นลาตัวจางๆ ขนาดเล็กเรี ยงต่อกันโดยมีการเว้ นระยะระหว่างแถบเล็กน้ อย ตังแต่
้ โคน
ขาจนถึงปลายขา uropods และ telson ใสไม่มีสี พบในเพศเมียสีพื ้นลาตัวสีส้มอ่อน (ภาพที่ 8)
3.4 ลวดลายเป็ นแถบสีขาวบางและสัน้ มีจดุ สีขาวขนาดเล็ก กรี ใสไม่มีสี มีแถบสีขาวหนาพาดตามขวางของ
carapace บริ เวณ post-rostral carina ด้ านข้ างของ carapace ทังด้
้ านซ้ ายและด้ านขวามีเส้ นสีขาวขนาดเล็ก 1-2
เส้ น ระหว่างรอยต่อบริ เวณ gastric region และ บริ เวณ cardiac region มีจุดสีขาวขนาดเล็กกระจายทัว่ บริ เวณ
gastric region
ปล้ องที่ 1-2 ของส่วนท้ อง แต่ละปล้ องมีแถบสีขาวเล็กสัน้ 2 แถบ และปล้ องที่ 3 มีเส้ นสีขาวขนาดเล็กที่
ไม่ชดั เจน พาดขวางลาตัวบริ เวณขอบเปลือกด้ านฝั่ งหาง ปล้ องที่ 4 มีเพียงสีพื ้นลาตัว ไม่มีลวดลาย ปล้ องที่ 5-6 ใสไม่มี
ลวดลาย uropods และ telson ใสไม่มีสี บริ เวณขาใสไม่มีสี พบในเพศเมียสีพื ้นลาตัวสีแดง (ภาพที่ 9)
3.5 ใสไม่มีสี ไม่มีลวดลาย พบในเพศเมียใสไม่มีสี (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 5 เพศผู้ ใส

ภาพที่ 6 เพศเมียสีน ้าตาล
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ภาพที่ 7 เพศเมียสีครี มออกเหลืองทอง

ภาพที่ 8 เพศเมียสีส้มอ่อน

ภาพที่ 9 เพศเมียสีแดง

ภาพที่ 10 เพศเมีย ใส

ผลของการเลี ้ยงกุ้งเมดูซาในทีก่ กั ขังโดยไม่มีแมงกะพรุนเป็ นที่อยูอ่ าศัย
จากการกาหนดระยะเวลาเลี ้ยงไว้ ที่ 4 เดือน นากุ้งเมดูซามาใช้ ในการทดลองจานวน 24 ตัว เมื่อสิ ้นสุดการ
ทดลองพบว่า กุ้งเมดูซามีอตั ราการรอด 41.66 เปอร์ เซ็นต์ อัตราการตายปกติ 20.84 เปอร์ เซ็นต์ อัตราการตายที่
ผิ ด ปกติ (กระโดดออกมาตายนอกตู้ เลี ย้ ง) 37.50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ น า้ หนัก เฉลี่ ย ของกุ้ งเมดู ซ าก่ อ นการทดลอง
0.0510±0.009 กรัม เมื่อสิ ้นสุดการทดลองมีน ้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 0.0520±0.008 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ยก่อนการ
ทดลอง 16.43±1.62 มิลลิเมตร เมื่อสิ ้นสุดการทดลองมีความยาวเหยียดเฉลีย่ 16.47±1.63 มิลลิเมตร ตลอดระยะเวลา
การเลี ้ยงมีการลอกคราบทังหมดจ
้
านวน 15 ตัว ในจานวน 15 ตัว มีการลอกคราบ 1 ครัง้ จานวน 11 ตัว ลอกคราบ 2
ครัง้ จานวน 4 ตัว ระยะการลอกคราบเฉลีย่ ห่างกัน 19 วัน กุ้งเมดูซาที่ไม่มีการลอกคราบทังหมดจ
้
านวน 9 ตัว
พฤติกรรมการปรับตัวของกุ้งเมดูซาใน 7 วันแรก มักหลบและซ่อนตัวโดยเลือกอาศัยตามวัสดุต่างๆ ที่ได้
จัดเตรี ยมไว้ เช่น พูพ่ ลาสติกสีดา ก้ อนหิน เมื่อมีการรบกวนเกิดขึ ้นกุ้งเมดูซายังมีอาการตื่นตระหนกโดยการว่ายน ้าอย่าง
รวดเร็ วไปรอบๆตู้เลี ้ยง เมื่อเข้ าสูว่ นั ที่ 8 กุ้งเมดูซายังมีการหลบซ่อนอยูแ่ ต่อาการตื่นตระหนกเริ่ มลดลง เมื่อมีการรบกวน
เกิ ดขึน้ จะไม่มี การว่ายนา้ อย่างรวดเร็ ว ไปรอบๆ ตู้เลีย้ งเพี ยงแค่ว่ายหลบอย่างช้ าๆ การตอบสนองต่ออาหารที่ได้
จัดเตรี ยมไว้ ของกุ้งเมดูซา วันแรกของการให้ อาหารกุ้งเมดูซามีการกินอาหารแต่ตอบสนองต่ออาหารค่อนข้ างช้ า เมื่อ
เข้ าสูว่ นั ที่ 5 ของการทดลอง กุ้งมีการตอบสนองต่ออาหารที่ดีขึ ้นเพียงนาอาหารที่เตรี ยมไว้ จ่มุ ลงไปในน ้าเพียงไม่เกิน
30 วินาที กุ้งจะเริ่ มว่ายน ้าค้ นหาอาหารและเข้ ามาจับกิน แตกต่างจาก 4 วันแรกที่จะต้ องนาอาหารให้ เข้ าใกล้ ตวั
กุ้งเมดูซาถึงจะจับอาหารกิน
เวลากลางคืนกุ้งเมดูซามีความตื่นตัวมากกว่าตอนกลางวัน สังเกตจากที่ก้ ุงมีการว่ายน ้าไปมาทัว่ ทัง้ ตู้ซึ่ง
แตกต่างจากเวลากลางวันที่ก้ งุ มักจะเลือกเกาะอยูน่ ิ่ง ๆ ตามวัสดุที่อยู่ภายในตู้เลี ้ยง พบเป็ นซากแห้ งตายอยู่ข้างตู้ที่ใช้
เลี ้ยงจานวน 9 ตัวคิดเป็ นร้ อยละ 37.50 เปอร์ เซ็นต์
2. อภิปรายผล
ขนาดความยาวเหยียด ความยาว carapace และน ้าหนัก
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จากผลการวิจยั พบว่ากุ้งเมดูซาเป็ นกุ้งที่มีขนาดตังแต่
้ 7.00 จนถึง 31.63 มิลลิเมตร และข้ อมูลน ้าหนักอยู่ที่
ระหว่าง 0.0195 จนถึง 0.3832 กรัม เมื่อนาข้ อมูลขนาดความยาวลาตัวของกุ้งมาพิจารณากับข้ อมูลน ้าหนั กพบว่ามี
ขนาดใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Tariq (2015) ที่ได้ ทาการศึกษาลักษณะภายนอกของกุ้งเมดูซาในบริ เวณอ่าวอาหรับ
หรื อทะเลแดง พบว่ากุ้งมีขนาดความยาวเหยียดอยู่ระหว่าง 1.2-4.0 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Bruce
(1995) ที่พบว่ากุ้งเมดูซาจากประเทศออสเตรเลียมีขนาดความยาวเหยียดอยูท่ ี่ 47 มิลลิเมตร
ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายนอก
จากผลการศึกษาลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศภายพบว่ากุ้งเมดูซาเพศผู้และเพศเมียมีลกั ษณะความ
แตกต่างระหว่างเพศค่อนข้ างชัดเจน จะสังเกตเห็นได้ ชัดเมื่อกุ้งมีขนาดความยาวเหยียดมากกว่าหรื อเท่ากั บ 15
มิลลิเมตร โดยใช้ การจาแนกจากจุดที่สงั เกตเห็นได้ ง่ายคือ สีและลวดลายของร่างกายภายนอก เพศผู้พบเฉพาะใสไม่มี
สี เมื่อมองจากด้ านบนมีแถบลายสีขาว 1 แถบพาดตามแนวยาวของลาตัวตังแต่
้ post-rostral carina จนถึง 6th
abdominal segment แตกต่างจากเพศเมียที่จะไม่มีแถบเส้ นสีขาวแต่มลี วดลายในส่วนอื่นแทน ความกว้ างของส่วนหัว
และช่องท้ องบริ เวณปล้ องที่ 1-3 ของเพศเมียมีขนาดที่กว้ างกว่าเพศผู้ เพศเมียมีกรี เป็ นรู ปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่แต่มี
ขนาดที่สนกว่
ั ้ าเพศผู้ เพศผู้มีกรี เป็ นรูปสามเหลีย่ มขนาดเล็กแต่เรี ยวยาวกว่าเพศเมียสอดคล้ องกับ Xu & Li (2015) ที่ได้
ศึกษากุ้งในวงศ์ Hippolytidae บริ เวณทะเลของประเทศจีน
สีและลวดลายภายนอกที่พบในขณะสารวจ
ผลจากการสารวจกุ้งเมดูซาพบว่ามีสีอยู่ด้วยกัน 4 สี คือ สีส้ม สีแดง สีน ้าตาล สีครี ม และใสไม่มีสี ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Xu & Li (2015) ที่พบว่ามีสีแดง สีน ้าตาล สีดา และจุดสีขาว โดยมีสีที่ใกล้ เคียงกับ
การศึกษาในครัง้ นี ้คือ สีแดง สีน ้าตาล ซึ่งเป็ นโทนสีที่พบได้ ในสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติที่ก้ งุ ได้ อาศัยอยู่ เช่น สาหร่ าย
กองหินหรื อตามพืน้ ผิ วต่างๆ (Bauer, 1981) ในส่วนของลวดลายภายนอกมีความคล้ ายคลึงกันในบางส่วนกับ
การศึกษาของ Bruce, (1995) ที่ได้ ศึกษาลวดลายของกุ้งเมดูซาในประเทศออสเตรเลีย มีจุดสีขาวและสีดาทัว่ ทัง้
ร่ างกายภายนอกที่เพิ่มเติมขึ ้นมา แต่ลวดลายในส่วนอื่นมีความคล้ ายคลึงกับ Bauer, (1981) ความแตกต่างของ
ลวดลายในบางจุดมีผลมาจากความแตกต่างของแหล่งที่อยูอ่ าศัยของกุ้งในขณะนัน้ (Hacker & Madin, 1991)
ผลของการเลี ้ยงกุ้งเมดูซาในทีก่ กั ขังโดยไม่มีแมงกะพรุนเป็ นที่อยูอ่ าศัย
จากผลการทดลองในระยะเวลา 4 เดือน กุ้งเมดูซาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องอาศัยร่ วมกับ
แมงกะพรุ นแสดงให้ เห็นว่า กุ้งเมดูซาไม่ได้ มีความจาเพาะที่จะต้ องอาศัยอยู่กบั แมงกะพรุ นเสมอไป ซึ่งคล้ ายคลึงกับ
Yang, (2005) ที่ได้ ทาการศึกษาระยะพัฒนาการของตัวอ่อนกุ้งเมดูซา จากวิธีการทดลองที่จะต้ องนากุ้งเมดูซามาเลี ้ยง
เพื่อให้ ได้ ไข่โดยที่ไม่ได้ เลี ้ยงร่ วมกับแมงกะพรุ น ทาให้ สนับสนุนได้ ว่า กุ้งเมดูซาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ อิส ระโดยไม่มี
แมงกะพรุ น ซึ่งการที่พบว่ากุ้งเมดูซาอาศัยร่ วมกับแมงกะพรุ นนัน้ คาดว่ามี จุดประสงค์ ประการหนึ่งเพื่อการจับ คู่
ผสมพันธุ์ (Ohtsuka et al., 2009) โดยอาศัยแมงกะพรุ นที่มีพื ้นที่จากัด ทาให้ เพศผู้และเพศเมียมีโอกาสในการ
จับคูผ่ สมพันธุ์เพิ่มมากขึ ้น
เมื่อระยะเวลาในการทดลองเลี ้ยงผ่านไป 1 สัปดาห์ ระหว่างการทดลองเลี ้ยงกุ้งเมดูซาพบว่า สีของร่ างกาย
ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรับเปลี่ยนสีผิวของร่ างกายภายนอกให้ ใกล้ เคียงกับสภาพแวดล้ อมที่มนั อาศัย
อยู่ ซึ่งผลการทดลองมีความคล้ ายคลึงกับการผลทดลองของ Hacker & Madin (1991) ที่ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับกุ้ง
สกุล Latreutes ซึ่งเป็ นสกุลเดียวกับกุ้งเมดูซา และพบว่ากุ้งนันมี
้ การเปลี่ยนสีให้ มีโทนสีที่ใกล้ เคียงกับสีพื ้นหลัง เพื่อ
หลบอาพรางจากศัตรูผ้ ลู า่
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กุ้งเมดูซามีการตอบสนองต่ออาหารเป็ นอย่างดีสว่ นในธรรมชาตินนยั
ั ้ งไม่มีการศึกษาว่ากุ้งเมดูซาที่มาอาศัย
ร่วมกับแมงกะพรุนกินอะไรเป็ นอาหารแต่ Takao et al. (2014) ได้ ศึกษาว่ามีศตั รู ตามธรรมชาติชนิดใดที่กินโพลิปของ
แมงกะพรุนวงเดือนเป็ นอาหาร พบว่าหนึง่ ในนันมี
้ ก้ งุ เมดูซาที่เลือกกินโพลิปของแมงกะพรุ นวงเดือน จึงแสดงให้ เห็นได้
ว่าโพลิปของแมงกะพรุนเป็ นหนึง่ ในอาหารที่ก้ งุ เมดูซาเลือกกิน
บทสรุ ป
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้พบกุ้งเมดูซาที่เก็บบริ เวณชายฝั่ งทะเลชะอา จังหวัดเพชรบุรี (หมูบ่ ้ านชาวประมงบาง
เก่า) เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 4 มีนาคม วันที่ 28 กันยายน และวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีขนาด
ความยาวเหยียดตังแต่
้ 7.00 มิลลิเมตร จนถึง 31.63 มิลลิเมตร มีลกั ษณะความแตกต่างระหว่างเพศค่อนข้ างชัดเจน
สังเกตเห็นได้ เมื่อกุ้งมีขนาดความยาวเหยียดมากกว่าหรื อเท่ากับ 15 มิลลิเมตร โดยใช้ การจาแนกจากสีและลวดลาย
ของเปลือก เพศผู้พบเฉพาะใสไม่มีสี เมื่อมองจากด้ านบนมีแถบลายสีขาว 1 แถบ พาดตามแนวยาวของลาตัวตังแต่
้
th
post-rostral carina จนถึง 6 abdominal segment แตกต่างจากเพศเมียที่จะไม่มีแถบเส้ นสีขาวแต่มีลวดลายในส่วน
อื่นแทน ความกว้ างของส่วนหัว และช่องท้ องบริ เวณปล้ องที่ 1-3 ของเพศเมียมีขนาดที่กว้ างกว่าเพศผู้ เพศเมียมีกรี เป็ น
รู ปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่แต่มีขนาดที่สนกว่
ั ้ าเพศผู้ เพศผู้มีกรี เป็ นรู ปสามเหลี่ยมขนาดเล็กแต่เรี ยวยาวกว่าเพศเมีย
กุ้งเมดูซาเพศเมียมีสีอยู่ด้วยกัน 4 สี คือ สีส้ม สีแดง สีน ้าตาล สีครี ม และใสไม่มีสี เพศผู้พบใสไม่มีสี ผลของการเลี ้ยง
กุ้งเมดูซาในที่กกั ขังโดยไม่มีแมงกะพรุ นเป็ นที่อยู่อาศัยที่ระยะเวลา 4 เดือน พบว่ากุ้งเมดูซาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้
โดยไม่จาเป็ นต้ องอาศัยร่วมกับแมงกะพรุน
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การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและแนวปะการังธรรมชาติ
Comparison of fish communities on ship wreck and natural reef
รังสิวฒ
ุ ิ แก้ วแสง1,*, ภาสิณี วรชนะนันท์2 และ สุชาย วรชนะนันท์1
Rangsiwut Keawsang1,*, Pasinee Worachananant2 and Suchai Worachananat1
1

ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิ ชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่ งแวดล้อม คณะสิ่ งแวดล้อม มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

บทคัดย่ อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบประชาคมปลาที่อาศัยบริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลือง ภายหลังการจัดวางเรื อ
ตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พบปลาบริ เวณเรื อพระทองทังหมด
้
69 ชนิด จาก 30
ครอบครัว มีความหนาแน่นเท่ากับ 1,083 ตัว/ 200 ตารางเมตร พบกลุ่มปลากิ นปลา (piscivore) กลุ่มปลากิ น
แพลงก์ตอน (planktivore) และกลุม่ ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertivore) เป็ นกลุม่ ที่มีสดั ส่วนมากใกล้ เคียงกัน
ขณะที่ปลาบริ เวณกองปลาเหลืองพบทังหมด
้
93 ชนิด จาก 24 ครอบครัว มีความหนาแน่นเท่ากับ 439 ตัว/ 200
ตารางเมตร และพบกลุม่ ปลากินแพลงก์ตอน (invertivore) เป็ นกลุม่ ที่มีสดั ส่วนมากที่สดุ ผลการวิเคราะห์การจัดกลุม่
ประชาคมปลาด้ วยวิธี Multidimensional Scaling (MDS) แสดงให้ เห็นว่า ประชาคมปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทองและ
บริ เวณกองปลาเหลืองมีความแตกต่างกัน สาหรับความแตกต่างของปลาทังสองบริ
้
เวณ เป็ นผลมาจากความแตกต่าง
ของลักษณะทางชีวภาพและกายภาพระหว่างเรื อพระทอง และกองปลาเหลือง อย่างไรก็ดี หากระยะเวลาการจมตัว
ของเรื อมากพอ ตัวเรื อจะเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพทางด้ านกายภาพและชีวภาพ ทาให้ มีลกั ษณะของพื ้นที่ใกล้ เคียง
กับแนวปะการังธรรมชาติ ส่งผลทาให้ ปลาที่พบมีโอกาสที่จะความคล้ ายกัน
คาสาคัญ : แหล่งที่อยูอ่ าศัย, ปลา, เรื อพระทอง, กองปลาเหลือง
Abstract
A comparison of fish communities in two difference areas was made between ship wreck
(Ex-H.T.M.S Phra Thong) and adjacent natural reef (Pla-Leung pinnacle) from April 2014 to November
2015. The total number of species and density from Phra Thong wreck was 69 species and 1,083
individual/ 200 squaremeters respectively while 93 species and 439 individual/ 200 squaremeters was
found on Pla-Leung pinnacle. Moreover the major group on Phra Thong wreck was piscivore, planktivore
and invertivore while Pla-Leung pinnacle was invertivore. Considering from multidimensional scaling
(MDS), the result figured that fish communities on Phra Thong wreck and Pla-Leung were dissimilar due to
the difference biological and physical characteristic between these two areas. However in the long term,
the wreck was expected to change overtime with physical and biological development that will enhance
the wreck become more characteristically natural, resulting to similar communities of fish at these two
habitats.
Keywords : Habitat, Fish, Phra Thong wreck, Pla-Leung pinnacle
*Corresponding author. E-mail : Rastrellinger.r@gmail.com
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บทนา
ทะเลและมหาสมุทรเป็ นแหล่งของทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก รวมทังมนุ
้ ษย์ เป็ น
ระยะเวลากว่าหลายร้ อยปี ที่มนุษย์เรี ยนรู้การนาทรัพยากรจากทะเลและมหาสมุทรมาใช้ ประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ แต่จาก
ตัวเลขที่เพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรทัว่ โลกในปั จจุบนั กลับกลายเป็ นแรงผลักดันให้ เกิดปริ มาณของความต้ องการใช้
ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขึ ้น ซึง่ สวนทางกับขีดความสามารถในการฟื น้ ตัวโดยธรรมชาติของทรัพยากรทางทะเล ส่งผลให้
เกิดความเสือ่ มโทรมของตัวทรัพยากรทางทะเล รวมถึงสภาพแวดล้ อมในทะเล ดังนัน้ แนวคิดในการแก้ ไขปั ญหา และ
ลดผลกระทบจากปริ มาณการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลหลากหลายวิธีจึงถูกคิดค้ นขึ ้น รวมถึงการสร้ างแหล่งที่อยู่
อาศัยจาลองให้ กบั สัตว์ทะเล โดยใช้ วสั ดุตา่ ง ๆ หรื อที่เรี ยกว่า การจัดสร้ างปะการังเทียม ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
แหล่งที่อยู่อาศัยให้ แก่สตั ว์ทะเล และลดปริ มาณการเข้ าไปใช้ ประโยชน์ บริ เวณแหล่งที่อยู่อาศัย ของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติของสัตว์ทะเล
สาหรับประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการดูแลทรัพยากรทางทะเล รวมทังภาคเอกชนที
้
่มี
ความใส่ใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล ได้ มีการนาเอาแนวคิดของการจัดสร้ างปะการังเทียมมาประยุกต์ใช้ ใน
หลายพื ้นที่ชายฝั่ งของประเทศ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสร้ างที่แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ เช่น เพื่อฟื น้ ฟูแนวปะการัง
ธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวดาน ้า หรื อเพื่อป้องกันการทาลายระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ ง
เป็ นต้ น และได้ มีการออกแบบ และผลิตปะการังเทียมรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น
ปะการังเทียมทรงลูกบาศก์ ปะการังเทียมทรงโดม ซึง่ เป็ นรูปแบบที่มีการใช้ งานอย่างแพร่ หลาย หรื อปะการังเทียมจาก
วัสดุเหลือใช้ ตา่ ง ๆ
เรื อรบที่ปลดระวาง เป็ นปะการังเทียมที่มาจากวัสดุเหลือใช้ รูปแบบหนึ่งที่นิยมนามาจัดวาง เนื่องจากบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้ างปะการังเทียมได้ หลายวัตถุประสงค์ เช่น ด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล โดยการเป็ น
แหล่งที่อาศัยให้ แก่สตั ว์ทะเลหลากหลายชนิด และด้ านการลดผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวดาน ้า โดยการเป็ น
แหล่งดาน ้าแห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยลดปริ มาณนักท่องเที่ยวดาน ้าที่เข้ ามาใช้ ประโยชน์บริ เวณแนวปะการังได้ อย่างไรก็ดี
แม้ ปัจจุบนั จะมีการจัดสร้ างปะการังเทียมจากเรื อรบที่ปลดระวางในหลายพื ้นที่ แต่กลับมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องถึงสิ่งที่
เกิดขึ ้นภายหลังการจัดสร้ างปะการังเทียมอยู่เป็ นจานวนน้ อย นอกจากนี ้ยังคงมีการถกเถียงถึงความสามารถในการ
เป็ นแหล่งที่อยูใ่ ห้ กบั สัตว์ทะเลของปะการังเทียม ดังนัน้ จึงได้ มีการศึกษาเพื่อหาคาตอบในเรื่ องของการเป็ นแหล่งที่อยู่
อาศัยทดแทนแหล่งที่อยู่อาศัยเดิมตามธรรมชาติ ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี ้จะช่วยให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ ้น
ภายหลังการสร้ างปะการังเทียมมากยิ่งขึ ้น และเป็ นองค์ความรู้ เพื่อในการจัดสร้ างปะการังเทียมที่จะเกิดขึ ้นต่อไปใน
อนาคต
วิธีการ
พื ้นที่ทาการศึกษา
เรื อหลวงพระทอง เป็ นเรื อยกพลขนาดใหญ่ (landing ship, tank) ตัวเรื อมีความยาว 98.10 เมตร และความ
กว้ าง 15 เมตร ถูกจัดวางบริ เวณด้ านทิศตะวันตกของเกาะพระทอง (พิกัด ละติจูด 9 องศา 6.988 ลิปดาเหนือ,
ลองจิจูด 98 องศา 10.345 ลิปดา ตะวันออก) ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 (มีอายุการจมตัวใต้ น ้า 1 เดือน ในช่วง
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เริ่ มทาการศึกษา) ที่ระดับความลึก 27 เมตร ตัวเรื อวางตัวใต้ น ้าในลักษณะพลิกควา่ หันส่วนของท้ องเรื อขึ ้นสูด่ ้ านบนซึง่
มีสาเหตุมาจากข้ อผิดพลาดในขันตอนของการจั
้
ดวางเรื อ
กองปลาเหลือง เป็ นกองหินใต้ น ้า วางตัวกระจัดกระจายสลับกับลานทราย มีแนวปะการังที่มีความสมบูรณ์
ปกคลุมกองหิน มีระดับความลึกประมาณ 28-30 เมตร (พิกดั ละติจูด 9 องศา 7.488 ลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 98 องศา
11.363 ลิปดา ตะวันออก)

ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษา
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ดาผิวน ้า ประกอบด้ วย หน้ ากากดาน ้า ท่อหายใจและตีนกบ
2. กระดานจดบันทึกข้ อมูลใต้ น ้า
3. ถังอากาศ และอุปกรณ์ดาน ้าลึก
4. กล้ องวีดีโอใต้ น ้า
5. เส้ นเทปความยาว 100 เมตร
วิธีการ
- การเก็บข้ อมูลปลา
ท าการเก็ บ ข้ อ มูลปลาที่ พ บบริ เ วณเรื อ พระทอง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสารวจสามะโนประชากรปลาด้ ว ยสายตา
(Fish visual census method) ตามความยาวแนวทแยงของตัวเรื อทัง้ 2 ด้ าน ซึ่งมีความยาวประมาณด้ านละ 100
เมตร และกาหนดระยะการมองเห็นด้ านข้ าง 1 เมตร (คิดเป็ นพื ้นที่ 200 ตารางเมตร) โดยดาน ้าแบบ SCUBA สารวจ
ครอบคลุมบริ เวณตัวเรื อทังหมด
้
รวมทังบริ
้ เวณพื ้นทรายด้ านล่างตัวเรื อ สาหรับบริ เวณกองปลาเหลืองใช้ วิธีการวางเส้ น
เทป พร้ อมจดข้ อมูลปลาที่พบบนเส้ นเทป ความยาว 100 เมตร จานวน 2 เส้ น ซึ่งมีความยาวเท่ากับความแนวทแยง
ของตัวเรื อพระทอง ระยะการมองเห็นด้ านข้ าง 1 เมตร จดบันทึกชนิดและจานวนปลาที่พบ พร้ อมกับบันทึกภาพขณะ
ทาการศึกษาด้ วยกล้ องวิดโี อใต้ น ้า เพื่อนามาตรวจสอบความถูกต้ องในการจาแนกชนิด โดยทาการเก็บข้ อมูลทังหมด
้
5
ครัง้ ได้ แก่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 (หลังการจัดวางเรื อ 1 เดือน) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (หลังการจัดวางเรื อ 8
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เดือน) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (หลังการจัดวางเรื อ 11 เดือน) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 (หลังการจัดเรื อ 14
เดือน) และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (หลังการจัดวางเรื อ 20 เดือน)
- การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อมูลปลาที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลบริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลืองจะจาแนกโดยใช้ ค่มู ือจาแนกชนิด
ปลาของ อนุวตั ิ สายแสง (2545), ภาสิณี เรี่ ยวพานิชกุล (2548), ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ และอนุวตั ิ สายแสง (2550)
และอุกกฤต สตภูมินทร์ (2550) นอกจากนี ้ปลาแต่ละชนิดจะถูกจาแนกเป็ นกลุม่ โดยพิจารณาจากลักษณะการหากิน
อาหารของปลาแต่ละชนิด โดยประยุกต์เกณฑ์ในการจัดแบ่งกลุม่ ตามศึกษาของ Halpern and Floeter (2008) ได้
ทังหมด
้
5 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ปลากินพืช (herbivore) เช่น สาหร่าย
2. กลุม่ ปลากินปลา (piscivore)
3. กลุม่ ปลากินแพลงก์ตอน (planktivore) เช่น แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์
4. กลุม่ ปลากินโพลิปปะการัง (corallivore)
5. กลุม่ ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertivore) เช่น หมึก หอย กุ้ง ปู
ข้ อ มูล ทัง้ หมดจะถูก น าไปวิ เคราะห์ ห าค่า สัม ประสิท ธิ์ ค วามคล้ ายคลึง แบบ Bray-Curtis (Bray-Curtis
coefficient) เพื่อการวิเคราะห์การจัดกลุม่ ประชาคมปลาแต่ละบริ เวณด้ วยวิธี Multidimensional Scaling (MDS)
ผลและอภิปราย
ความหลากหลายของชนิดปลา
ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลือง พบปลาทังหมด
้
130 ชนิด จาก 37 ครอบครัว (family) โดยบริ เวณเรื อพระทองพบชนิดปลาทังหมด
้
69 ชนิด 30 ครอบครัว โดย
ครอบครัวปลาที่มีความหลากหลายมากที่สดุ คือ ครอบครัวปลากะพง (Lutjanidae) พบทังหมด
้
7 ชนิด ครอบครัวปลา
ที่มีความหลากหลายรองลงมา ได้ แก่ ครอบครัวปลาสลิดหิน (Pomacentridae) และครอบครัวปลากะรัง (Serranidae)
พบปลาครอบครัวละ 6 ชนิด และครอบครัวปลาหางแข็ง (Carangidae) พบทังหมด
้
5 ชนิด ขณะที่บริ เวณกองปลา
เหลืองพบชนิดปลาทังหมด
้
93 ชนิด 24 ครอบครัว โดยครอบครัวปลาที่มีความหลากหลายมากที่สดุ คือ ครอบครัวปลา
สลิดหิน (Pomacentridae) ซึง่ พบทังหมด
้
15 ชนิด ครอบครัวปลาที่มีความหลากหลายรองลงมา ได้ แก่ ครอบครัวปลา
นกขุนทอง (Labridae) ซึง่ พบทังหมด
้
14 ชนิด และครอบครัวปลากะรัง (Serranidae) 10 ชนิด
ความหนาแน่นของปลา
ผลการศึกษาความหนาแน่นของปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลืองพบว่า บริ เวณเรื อพระทอง
มีความหนาแน่นของปลาที่พบ 1,083 ตัวต่อ 200 ตารางเมตร สาหรับครอบครัวปลาที่มีความหนาแน่นมากที่สดุ บริ เวณ
เรื อพระทอง คือ ครอบครัวปลากะพง (Lutjanidae) ซึง่ มีความหนาแน่นเท่ากับ 386 ตัวต่อ 200 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 35.64 รองลงมา ได้ แก่ ครอบครัวปลากล้ วย (Caesionidae) และครอบครัวปลาหางแข็ง (Carangidae)
ซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 252 และ 237 ตัวต่อ 200 ตารางเมตร ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.27 และ
21.88 ตามลาดับ ขณะที่บริ เวณกองปลาเหลืองมีค วามหนาแน่นของปลาที่พบ 439 ตัวต่อ 200 ตารางเมตร สาหรับ
ครอบครัวปลาที่มีความหนาแน่นมากที่สดุ บริ เวณกองปลาเหลือง คือ ครอบครัวปลากล้ วย (Caesionidae) ซึ่งมีความ
หนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 179 ตัวต่อ 200 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.77 รองลงมาได้ แก่ ครอบครัวปลา
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สลิดหิน (Pomacentridae) และครอบครัวปลากะพง ซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 97 และ 37 ตัว ต่อ 200 ตาราง
เมตร ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22.01 และ 8.43 ตามลาดับ
สัดส่วนของกลุม่ ปลา
ผลการศึกษาสัดส่วนของกลุม่ ปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทองและกองปลาเหลืองพบว่า ปลาบริ เวณเรื อพระทอง
ประกอบด้ ว ยกลุ่ม ปลา 3 กลุ่ม หลัก (ภาพที่ 2) ได้ แก่ กลุ่ม ปลากิ น ปลา (piscivore) กลุ่ม ปลากิ น แพลงก์ ต อน
(planktivore) และกลุม่ ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertivore) โดยมีกลุม่ ปลากินปลา (piscivore) เป็ นกลุม่ ที่มี
สัด ส่ว นมากที่ สุด มี จ านวนตัว เฉลี่ ย 462 ตัว หรื อ คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 42.62 ขณะที่ ก ลุ่ม ปลากิ น แพลงก์ ต อน
(planktivore) และกลุ่มปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertivore) มีสดั ส่วนรองลงมา โดยมีจานวนตัวเฉลี่ย 322
และ 248 ตัว ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 29.70 และ 22.88 ตามลาดับ สาหรับสัดส่วนของกลุม่ ปลาบริ เวณ
กองปลาเหลืองมีความแตกต่างจากสัดส่วนของกลุม่ ปลาบริ เวณเรื อพระทอง โดยพบว่า ปลาบริ เวณกองปลาเหลืองเป็ น
กลุม่ ปลากินแพลงก์ ตอน (planktivore) เป็ นส่วนใหญ่ (ภาพที่ 2) โดยมีจานวนตัวเฉลี่ย 274 ตัว หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 62.41 และมีกลุม่ ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertivore) เป็ นกลุม่ ที่มีความสัดส่วนรองลงมา โดยมีความ
จานวนตัว 98 ตัว/ 200 ตารางเมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22.32

เรื อพระทอง

กองปลาเหลือง

ภาพที่ 2 สัดส่วนของกลุม่ ปลาจาแนกตามพฤติกรรมการกินอาหารบริ เวณเรื อพระทองและกองปลาเหลือง
การวิเคราะห์การจัดกลุม่ ประชาคมปลา
ผลการวิเคราะห์การจัดกลุม่ ประชาคมปลาที่พบในบริ เวณเรื อพระทองและกองปลาเหลือง (ภาพที่ 3) ด้ วยวิธี
Multidimensional Scaling มีค่า stress value เท่ากับ 0.11 และค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ ายคลึงแบบ Bray-Curtis ที่
ระดับความคล้ ายคลึงร้ อยละ 25 พบว่า สามารถจัดกลุม่ ประชาคมปลาได้ เป็ น 3 กลุม่ ประกอบด้ วย กลุม่ ประชาคม
ปลาบริ เวณกองปลาเหลือง กลุม่ ประชาคมปลาบริ เวณเรื อพระทองภายหลังการจัดวางเรื อ 1 เดือน และกลุม่ ประชาคม
ปลาบริ เวณเรื อพระทองหลังการจัดวางเรื อ 8, 11, 14 และ 20 เดือน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ การจัดแสดงให้ เห็นว่า
ลัก ษณะของแหล่ง ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลท าให้ ป ระชาคมปลาในแต่ล ะบริ เ วณมี ค วามแตกต่า งกัน
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สาหรับกลุม่ ประชาคมปลาบริ เวณเรื อพระทองภายหลังการจัดวางเรื อ 1 เดือน ที่ถกู จัดกลุม่ แยกออกจากกลุม่
ประชาคมปลาบริ เวณเรื อพระทองภายหลังการวางเรื อ 8, 11, 14 และ 20 เดือน มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมบริ เวณเรื อพระทองภายหลังการจัดวาง โดยในช่วงแรกของการจัดวางเรื อพระทอง สภาพแวดล้ อม
บริ เวณเรื อยังไม่มีความเหมาะสมต่อการเข้ ามาใช้ ประโยชน์ของปลา เช่น โดยรอบตัวเรื อมีการฟุ้งกระจายของตะกอน
ทาให้ ไม่มีการลงเกาะของสิง่ มีชีวิต ซึง่ เป็ นแหล่งอาหารสาหรับปลา ส่งผลให้ ความหลากหลายของปลาในช่วงแรกหลัง
การจัดวางค่อนข้ างต่า แต่เมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้ อมบริ เวณเรื อมีความเหมาะสมต่อการเข้ ามาใช้ ประโยชน์ของ
ปลามากขึ ้น เช่น มีการลงเกาะของสิง่ มีชีวิตกลุม่ ต่าง ๆ ทาให้ มีแหล่งอาหารสาหรับปลาหลากหลายกลุม่ มากขึ ้น ส่งผล
ให้ ความหลากหลายของปลาเพิ่มขึ ้น ดังนันความหลากหลาย
้
(จานวนชนิด) ของปลาที่พบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้ กลุ่มประชาคมปลาภายหลังการจัดวางเรื อ 1 เดือน และ 8 เดือน เป็ นต้ นไป มีความแตกต่าง แม้ จะเป็ น
ประชาคมปลาที่พบในบริ เวณเดียวกัน

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์การจัดกลุม่ ประชาคมปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทองและกองปลาเหลืองด้ วยวิธี
Multidimensional Scaling (A คือ ประชาคมปลาบริ เวณเรื อพระทอง)
(N คือ ประชาคมปลาบริ เวณกองปลาเหลือง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความหลากหลาย ความหนาแน่น และกลุม่ ปลาที่จาแนกตามพฤติกรรมการหากิน
อาหารผลและผลการวิเคราะห์การจัดกลุม่ ประชาคมปลาพบว่า มีความสอดคล้ องกัน เนื่องจากทังผลการศึ
้
กษาและผล
การวิเคราะห์การจัดกลุม่ ต่างบ่งชี ้ว่า ปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลืองมีความแตกต่างกัน ซึ่งจากการ
พิจารณาสภาพของแหล่งที่อยูอ่ าศัยระหว่างบริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลืองพบว่า ลักษณะของแหล่งที่อาศัยที่
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนันลั
้ กษณะของแหล่งที่อยูอ่ าศัยที่มีความแตกต่างกันจึงอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ปลา
ที่พบมีความแตกต่างกันในแต่ละบริ เวณ
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โดยบริ เวณเรื อพระทองมีลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างขนาดใหญ่ ที่มีความสูงจากพื ้นทะเลค่อนข้ างมาก ทาให้ มีพื ้น
บริ เวณมวลน ้าหลายระดับความลึก และเนื่องจากตัวเรื อวางตัวพลิกคว่า พื ้นที่ผิวของตัวเรื อส่วนใหญ่จึงเป็ นส่วนของ
ท้ องเรื อและกราบเรื อทังสองด้
้
านที่มีความราบเรี ยบ บริ เวณพื ้นผิวถูกปกคลุมด้ วยเพรี ยงหิน และสาหร่ ายเป็ นส่วนใหญ่
ทาให้ ความซับซ้ อนของพื ้นที่น้อยด้ วยลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ เรื อพระทองเหมาะ
สาหรับเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยให้ กับปลาที่หากินบริ เวณกลางมวลนา้ เช่น ปลาในครอบครั วปลากะพง ( Lutjanidae)
ครอบครัวปลาหางแข็ง (Carangidae) และครอบครัวปลากล้ วย (Caesionidae)
ในขณะที่บริ เวณกองปลาเหลืองที่มีลกั ษณะเป็ นกองหินใต้ น ้า พื ้นที่สว่ นใหญ่อยู่ในแนวนอนและอยู่ติดกับพื ้น
ทะเลเป็ นส่วนใหญ่ จึงมี พืน้ ที่บริ เวณมวลนา้ ค่อนข้ างน้ อ ย แต่ด้ วยลักษณะของพื น้ ที่ ที่มี ช่องหรื อ โพงจานวนมาก
ประกอบกับพื ้นที่ผิวส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้ วย ปะการังและฟองน ้า จึงมีความซับซ้ อนของพื ้นที่มาก ด้ วยลักษณะทาง
กายภาพของพื ้นที่ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ บริ เวณกองปลาเหลืองเหมาะสาหรับเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาขนาด
เล็กที่อาศัยช่องหรื อโพงในการหลบปลาผู้ลา่ หรื อปลาที่กินสิง่ มีชีวิตในแนวปะการัง หรื อพืน้ ทราย เช่น ปลาในครอบครัว
ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลาผีเสื ้อ (Chaetodontidae)
ดังนัน้ ความแตกต่างของลักษณะแหล่งที่อยูอ่ าศัยระหว่างบริ เวณเรื อพระทอง (แหล่งที่อยูอ่ าศัยที่มนุษย์สร้ าง
ขึ ้น) กับกองปลาเหลือง (แหล่งที่อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ) จึงอาจเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ ปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทอง
และกองปลาเหลืองมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Arena et al. (2007) ที่รายงานว่า เรื อจมเป็ น
บริ เวณที่เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารที่แตกต่างจากแนวปะการังธรรมชาติ มีผลทาให้ ประชาคมปลาที่พบ
บริ เวณเรื อจมมีความแตกต่างจากประชาคมปลาในแนวปะการังอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Rooker et al.
(1997) ซึ่งรายงานว่า ปลาที่พบในบริ เวณแนวปะการัง และปะการังเทียมมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ปลาบาง
ชนิดที่หาอาหารตามพื ้นที่ทะเล ซึ่งพบได้ ทวั่ ไปในแนวปะการัง กลับพบเจอได้ น้อยบริ เวณปะการังเทียม เนื่องจากไม่มี
พื ้นที่สาหรับหาอาหารของปลากลุม่ ดังกล่าว
แม้ การศึกษาในครัง้ นี ้ได้ จะแสดงให้ เห็นว่า เรื อพระทองไม่สามารถรองรับการเข้ ามาอยูอ่ าศัย หรื อใช้ ประโยชน์
ของปลาได้ ทุก ชนิ ด โดยเฉพาะชนิ ด ที่พ บบริ เ วณแนวปะการั ง ธรรมชาติ เนื่ อ งจากลัก ษณะของแหล่ง ที่ อ ยู่อ าศัย
(เรื อพระทอง) ที่มีความจาเพาะต่อการอยูอ่ าศัย หรื อใช้ ประโยชน์ของปลาบางชนิดเท่านัน้ เช่น ไม่มีแหล่งอาหารสาหรับ
ปลาบางกลุม่ หรื อไม่มีพื ้นที่หลบซ่อนที่มีขนาดเหมาะสมต่อปลาบางชนิด อย่างไรก็ดี หากระยะเวลาการจมตัวใต้ น ้า
ของเรื อพระทองมากพอ เรื อพระทองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื ้นที่ ทังทางด้
้
านกายภาพ เช่น ตัวเรื อเกิดการ
ยุบตัว หรื อพังทลายเกิดช่องและโพรงเพิ่มขึ ้น และทางด้ านชีวภาพ เช่น การพัฒนาของสังคมสัตว์เกาะติดบริ เวณเรื อ
พระทอง ทาให้ เกิดความซับซ้ อนของพื ้นที่มากยิ่งขึ ้น รวมทังเป็
้ นแหล่งอาหารสาหรับกลุม่ ปลาหลากหลายกลุม่ ขึ ้น เช่น
กลุม่ ปลากินปะการัง และฟองน ้า (corallivore) (กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื ้นที่อาจใช้ ระยะเวลาแตกต่างกันใน
แต่ละพื ้นที่ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ) ซึง่ จะทาให้ บริ เวณเรื อพระทองมีลกั ษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยใกล้ เคียงกั บ
แนวปะการังธรรมชาติยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ความจาเพาะต่อการเข้ ามาใช้ ประโยชน์พื ้นที่ของชนิดปลาลดลง ทาให้ ปลาหลาย
ชนิดสามารถเข้ ามาใช้ ประโยชน์เรื อพระทองได้ มากขึ ้น ปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทองจึงมีโอกาสที่จะคล้ ายคลึงกับปลาที่
พบบริ เวณแนวปะการังธรรมชาติในอนาคต
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บทสรุ ป
จากผลการศึกษาปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลืองพบว่า ทังสองบริ
้
เวณมีความหลากหลาย
ของชนิดปลา ความหนาแน่น และสัดส่วนของกลุ่มปลาจาแนกตามพฤติกรรมการหากินอาหารแตกต่างกัน โดยผล
การศึกษาความหลากหลายพบปลาบริ เวณเรื อพระทอง 69 ชนิด 30 ครอบครัว บริ เวณกองปลาเหลือง 93 ชนิด 24
ครอบครัว ผลการศึกษาความหนาแน่นพบปลาบริ เวณเรื อพระทอง 1,083 ตัว/ 200 ตารางเมตร บริ เวณกองปลาเหลือง
439 ตัว/ 200 ตารางเมตร สาหรับผลการศึกษาสัดส่วนกลุม่ ปลาบริ เวณเรื อพระทองพบกลุม่ ปลากินปลา (piscivore)
กลุ่มปลากินแพลงก์ ตอน (planktivore) และกลุม่ ปลากินสัต ว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertivore) เป็ นกลุม่ หลัก ขณะที่
บริ เวณกองปลาเหลืองพบกลุ่มปลากินแพลงก์ตอน (planktivore) เป็ นกลุ่มหลัก ขณะที่ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
แสดงให้ เห็นว่า ประชาคมปลาที่พบบริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลืองมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยที่
ส่งผลให้ ปลาที่พบทังสองบริ
้
เวณมีความแตกต่างกันพบว่า ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างกัน เป็ น
ปั จจัยที่ทาให้ ปลามีความแตกต่าง อย่างไรก็ดี แม้ เรื อพระทองจะเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยที่มีความจาเพาะต่อการอยู่อาศัย
หรื อใช้ ประโยชน์ของปลาบางชนิด แต่เมื่อระยะเวลาการจมตัวของเรื อเพิ่มขึ ้น สภาพของตัวเรื อจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทังทางกายภาพ
้
และชีวภาพ ทาให้ มีลกั ษณะของพื ้นที่ใกล้ เคียงกับแนวปะการังธรรมชาติมากขึ ้น ส่งผลทาให้ ปลาที่พบ
บริ เวณเรื อพระทอง และกองปลาเหลืองมีโอกาสที่จะความคล้ ายคลึงกัน
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บทคัดย่ อ
แมงกะพรุ นกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017) เป็ นแมงกะพรุ นกล่องชนิดใหม่ของโลก
รายงานการพบในอ่าวไทย บริ เวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ ธานี และหาดจ้ าวหลาว จ.จันทบุรี มีพิษร้ ายแรง ทาให้
บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ ในเวลา 5-10 นาที ในปี พ.ศ. 2560 ได้ ทาการเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนโดยใช้ อวนลอยกุ้ง
สามชัน้ ตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงธันวาคม รวม 9 ครัง้ บริ เวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จานวน 5 สถานี ๆ ละ 3
ซ ้า ได้ แก่ หาดริ น้ หาดยวน หาดท้ องนายปาน หาดโฉลกหลา และเกาะแต แต่ละสถานีห่างฝั่ ง 1-2 กิโลเมตร น ้าลึก 810 เมตร พร้ อมทังรั
้ บตัวอย่างจากชาวประมงที่ทาการประมงและจากผู้ประกอบการรี สอร์ ทบริ เวณหาดดังกล่าว
ตัวอย่างที่ได้ นามาวิเคราะห์ ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา พบแมงกะพรุ นกล่อง C. indrasaksajiae ทังหมด
้
55 ตัว มี
ความยาวร่ ม 9.5-14.5 ซม. (เฉลี่ย 12.14±0.85 ซม.) ความกว้ างของร่ ม 7.5-12.0 ซม. (เฉลี่ย 9.43±0.97 ซม.) ได้ ทา
การตัดชิ ้นเนื ้อบริ เวณหนวด 18 ตัวอย่าง นามาศึกษารหัสพันธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ18S ซึ่งยืนยันว่าเป็ นชนิด
นี ้ การสารวจชี ้ให้ เห็นว่า เกาะพะงันเป็ นแหล่งที่พบแมงกะพรุนกล่อง C. indrasaksajiae จานวนมากแห่งหนึง่ ในฝั่ งอ่าว
ไทย โดยแพร่ กระจายมากในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พบมากที่สดุ บริ เวณหาดโฉลกหลา รองลงมาคือ หาดริ น้
และหาดเทียน ควรเพิ่มการให้ ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและมีมาตรการป้องกันโดยการกันตาข่
้ ายในหาดเสีย่ ง
คาสาคัญ : แมงกะพรุนกล่อง, Chironex, ระบบโมเลกุล, เกาะพะงัน, สุราษฎร์ ธานี
Abstract
Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017), a new species of box jellyfish from the Gulf of
Thailand. Its deadly venom can cause severe injuries and can kill an adult within 5-10 minutes. In this study,
we have surveyed and collected the samples 9 times from January to December 2017, at 5 locations in
KohPhaNgan areas; Haad Rin, Haad Yuan, Haad Thong Nai Pan, Haad Chalok Lam, and Koh Tae. The
survey was done by using trammel net and took place at 1 to 2 kilometers from shoreline, at 8 to 10 meters
depth and 3 replications for each location. In addition, the samples were collected by local fishermen and
resort staffs. In summary, 55 box jellyfish samples were collected for morphological study, which found that
all samples were C. indrasaksajiae with bell height of 9.5 to 14.5 cm (average 12.14±0.85 cm), bell width of
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7.5 to 12.0 cm (average 9.43±0.97 cm). Tissue of 18 animals were kept and sent for molecular identification
using 16S and 18S genes, which also confirmed that the box jellyfish found are C. indrasaksajiae. The
findings in this study showed that Koh PhaNgan is one of the C. indrasaksajiae habitats in the Gulf of
Thailand. The season start from July through November. In high-risk areas, first aid and safety education as
well as the stinger net setup are urgently needed.
Keywords : Box jellyfish, Chironex, Molecular systematics, Koh PhaNgan, Surattani
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บทนา
เกาะพะงัน เป็ นเกาะในอ่าวไทย ตังอยู
้ ท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศไทย เป็ นหนึง่ ในจานวน 48 เกาะที่ตงั ้
อยู่ในช่อ งอ่างทอง ใหญ่ เ ป็ นอันดับ สองรองจากเกาะสมุย โดยอยู่ห่า งจากเกาะสมุย ไปทางทิศ เหนือประมาณ 20
กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นภูเขาและชายหาด มีที่ราบเพียง 1 ใน 4 ของพื ้นที่
ทังหมด
้
บนเกาะที่มีผ้ คู นอาศัยอยู่เป็ นเวลานาน มีชื่อเสียงจากงานฟูลมูนปาร์ ตี ้ ที่จัดขึ ้นที่หาดริ น้ และเป็ นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวทังไทย
้ และต่างประเทศจานวนมาก ช่วงตังแต่
้ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม จะมีลมมรสุม
ตะวันออกพัดผ่านซึ่งไม่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะนิยมไปที่เกาะพะงัน ตังแต่
้ เดือนมกราคมถึง
กันยายน ช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา เกาะพะงันประสบปั ญหานักท่องเที่ยวเสียชีวิต และบาดเจ็บจากพิษของแมงกะพรุ นเพิ่ม
มากขึ ้น โดยเฉพาะพิษแมงกะพรุ นกล่อง ซึ่งเป็ นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ ายแรง มีผลต่อระบบประสาทสามารถทาให้ เกิ ด
อันตรายถึงชีวิตได้ เป็ นอันตรายอย่างยิ่งกับประชาชนหรื อนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล การ
เพิ่มขึน้ ของผู้บาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุ นของประเทศไทย สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของแมงกะพรุ นทัว่ โลก ทังใน
้
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย จากสถิติผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนกล่องในประเทศไทย
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2558 พบว่ามีมากที่สดุ คือ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยพบเสียชีวิต 4 ราย ใน
เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน บริ เวณหาดริ น้ 3 ราย หาดขวด 1 ราย บาดเจ็บรุ นแรง จานวน 3 ราย บริ เวณ
หาด ที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้ อยซึง่ ไม่ได้ รายงานจานวนผู้ป่วยและบริ เวณที่เกิดเหตุ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ,
2558)
แมงกะพรุ นกล่อง (box jellyfish) จัดอยู่ในชัน้ Cubozoa เป็ นแมงกะพรุ นพิษที่มีรายงานว่า ทาให้ เกิดการ
เสียชีวิตได้ บ่อยที่สดุ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่มีหนวดหลายเส้ น (multi-tentacle box jellyfish) และกลุม่ ที่มี
หนวดเส้ นเดียว (single-tentacle box jellyfish) Chironex จัดเป็ นแมงกะพรุ นกล่องกลุม่ ที่มีหนวดหลายเส้ น ที่มีพิษ
รุ นแรงทาให้ เสียชีวิตภายในระยะเวลาสัน้ ๆ แค่ 2-10 นาทีเท่านัน้ (ลักขณา ไทยเครื อ และพจมาน ศิริอารยาภรณ์ .
2557) ค้ นพบและตังชื
้ ่อครัง้ แรกจากออสเตรเลียในปี 1956 (Southcott, 1956) ลักษณะเด่นของแมงกะพรุ นกล่องสกุล
นี ้คือ รู ปร่ างของถุงกระเพาะอาหาร (gastric saccule) แตกแขนงลักษณะคล้ ายหงอนไก่หรื อพวงองุ่น (cockscomblike or grape-cluster-like) แต่ละถุงเรี ยงต่อกัน (Gershwin, 2005; Lewis and Bentlage, 2009) ซึง่ ใช้ ในการจาแนก
Chironex จากแมงกะพรุ นกล่องชนิดอื่น (Barnes, 1965; Kinsey, 1986; Gershwin, 2006) บริ เวณร่ ม (exumbrella)
จะไม่มีต่มุ หูดของ nematocyst รู ปกระเพาะอาหารคล้ ายตัว V มีขนบริ เวณกระเพาะอาหารทัง้ 4 (phacellae) และมี
ร่องที่ตา (rhopalial ostia) รู ปร่ างคล้ ายโดม และมีจุดตา (rhopalia) 4 กลุม่ ซึ่งแต่ละกลุม่ มี 6 ตา ส่วนลักษณะรู ปร่ าง
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ของช่องว่างบริ เวณฐานโคนหนวด (pedalia canal) ทัง้ 4 มุม ใช้ จาแนกชนิดของแมงกะพรุ นกลุ่มนีไ้ ด้ เช่นกัน
(Southcott, 1956, Lewis and Bentlage, 2009) เดิมมีการรายงานการพบเพียงสายพันธุ์เดียวคือ Chironex fleckeri
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 Lewis และ Bentlage ได้ ค้นพบชนิดที่สองคือ Chironex yamaguchii พบในประเทศญี่ปนุ่
(Lewis and Bentlage, 2009) จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2017 Sucharitakul et al., (2017) ได้ รายงานการค้ นพบ Chironex
ชนิดใหม่จากอ่าวไทยตังชื
้ ่อว่า Chironex indrasaksajiae และได้ อธิบายการจาแนกชนิด ลักษณะรู ปร่ าง และลักษณะ
ยีน พร้ อมทังจั
้ ดลาดับทางอนุกรมวิธานไว้ ดงั นี ้
Phylum Cnidaria Verrill, 1865
Subphylum Medusozoa Peterson, 1979
Class Cubozoa Werner, 1973
Order Chirodropida Haeckel, 1880
Family Chirodropidae Haeckel, 1880
Genus Chironex Southcott, 1956
Chironex indrasaksajiae Sucharitakul, (2017)
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบลักษณะชนิดของแมงกะพรุนกล่องสกุล Chironex
Pedalial canal
Geographic
Species
Tentacles
bend
location
Chironex fleckeri
12–15
Rose thorn-shaped
Australia
Chironex
5–9
Volcano
Japan and The
yamaguchii
Philippines
Chironex
10–12
Bulbous
Thailand
indrasaksajiae

Reference
Southcott, 1956
Lewis and Bentlage,
2009
Sucharitakul et al. (2017)

ที่มา : Sucharitakul et al. (2017)
การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการสารวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul,
(2017) โดยศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง ร่ วมมือกับโรงพยาบาลเกาะพะงัน
และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกันออกเก็บตัวอย่าง โดยได้ รับความร่ วมมือใน
การเก็บตัวอย่างจากชาวประมงและเครื อข่ายผู้ประกอบการบริ เวณหาดต่าง ๆ ของเกาะพะงัน ตัวอย่างที่ได้ นามา
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา พร้ อมทัง้ นาตัวอย่างชิ น้ เนื อ้ บริ เวณหนวดไปวิเคราะห์ DNA เพื่อยืนยันชนิดของ
แมงกะพรุ นที่พบ รวมทังวิ
้ เคราะห์ฤดูกาล และการแพร่ กระจาย ซึ่งรายละเอียดอยู่ในรายงานฉบับนี ้ ผลที่ได้ ยืนยันถึง
การแพร่กระจายตามฤดูกาลของแมงกะพรุ นกล่อง C. indrasaksajiae บริ เวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที่เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สาคัญของฝั่ งอ่าวไทยซึ่งมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากแมงกะพรุ นชนิดนี ้เป็ นชนิดของ
แมงกะพรุ นกล่องที่มี พิ ษร้ ายแรงมาก ข้ อมูลที่ได้ สามารถน าไปประกอบการกาหนดแนวทางการป้ องกันภัยจาก
แมงกะพรุนกล่องบริ เวณพื ้นที่เกาะพะงันและพื ้นที่ใกล้ เคียง ซึง่ จัดเป็ นพื ้นที่เสีย่ งต่อการได้ รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุน
กล่องและแมงกะพรุนพิษได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมต่อไป
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วิธีการ
-การศึกษาสัณฐานวิทยาและการแพร่ กระจาย ทาการเก็ บตัวอย่างแมงกะพรุ นโดยใช้ อวนลอยกุ้งสามชัน้
ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2560 รวม 9 ครัง้ ได้ แก่ เดือนมกราคม พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม เดือนละ 1 ครัง้ บริ เวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จานวน
5 สถานี ๆ ละ 3 ซ ้า ได้ แก่ หาดริ น้ หาดยวน หาดท้ องนายปาน หาดโฉลกหลา และเกาะแต (ภาพที่ 1) แต่ละสถานีห่าง
ฝั่ งประมาณ 1-2 กิโลเมตร น ้าลึกประมาณ 8-10 เมตร พร้ อมทังรั
้ บตัวอย่างจากชาวประมงที่ทาการประมง และจาก
ผู้ประกอบการรี สอร์ ทบริ เวณหาดดังกล่าว ตัวอย่างที่ได้ นามาวัดขนาดความกว้ าง และความยาวร่ ม และวิเคราะห์
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้ แก่ คือ รู ปร่ างร่ ม ลักษณะการแตกแขนงของหนวด จานวนหนวดที่พบ รู ปร่ างของถุง
กระเพาะอาหาร รูปร่างของช่องว่างบริ เวณฐานโคนหนวด และรู ปร่ างของเข็มพิษ โดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์ สเตอริ โอ เพื่อ
จาแนกชนิด โดยใช้ ค่มู ือของ Gershwin (2005); Sucharitakul et al. (2017); Lewis and Bentlage (2009) และ
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน (2558) ช่วยในการจาแนกชนิด รวมทังศึ
้ กษา
ฤดูกาลและการแพร่ กระจายของแมงกะพรุ นกล่องสกุล Chironex บริ เวณเกาะพะงัน และเก็บรักษาตัวอย่างในน ้ายา
ฟอร์ มาลีน 3% และจัดเก็บที่ศนู ย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องบริ เวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
-การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ตัดชิ ้นเนื ้อบริ เวณหนวดของตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องที่ได้ จากการสารวจและได้ รับจาก
ชาวประมงและผู้ประกอบการรี สอร์ ท โดยคัดเลือกเฉพาะตัวอย่างสด ซึง่ ได้ จากหาดริ น้ 7 ตัวอย่าง และหาดโฉลกหลา 9
ตัวอย่าง หาดยวน 1 ตัวอย่าง และเกาะแต 1 ตัวอย่าง รวมทังสิ
้ ้น จานวน 18 ตัวอย่าง จาก 55 ตัวอย่างที่พบ เก็บรักษา
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ในแอลกอฮอล์ 95-99% ที่อณ
ุ หภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส จากนันตั
้ วอย่างถูกส่งมาที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี เพื่อทาการสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอจากตัวอย่างชิ ้นเนื ้อของแมงกะพรุน โดยใช้ ชุดสกัดสาเร็ จรู ป QIAamp
DNA Mini Kit (Qiagen, Germany) ศึกษารหัสพันธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ 18S โดยเทคนิค PCR และ
Sanger sequencing primers (ตารางที่ 2) ทาการเปรี ยบเทียบกับรหัสพันธุกรรมของตัวอย่างแมงกะพรุนที่ได้ เทียบกับ
ข้ อมูลในฐานข้ อมูลของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) โดยใช้ โปรแกรม Basic Local
Alignment Search Tool (BLAST) และนารหัสพันธุกรรมที่ได้ ไปสร้ างแผนภูมิวิวฒ
ั นาการ (phylogenetic tree) โดยใช้
โปรแกรม SEAVIEW
ตารางที่ 2 รหัสพันธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ 18S โดยเทคนิค PCR และ Sanger sequencing primers ที่ใช้
การศึกษา
Tm*
Ta*
ยีน
เอกสารอ้ างอิง
(°C)
(°C)
16S Forward (P16sf) : 5’AAGGGCCGCGGTAACTCTG 3’
62.31
64
Sucharitakul
et al. (2017)
Reverse (S16sr) : 5’ ACCCTGTTATCCCCGTGGT 3’
60.23
18S Forward (18SAf) :
73.33
64
Gershwin,
5’CCGAATTCGTCGACAACCTGGTTGATCCTGCCAGT 3’
(2005)
Reverse (int6) : 5’ GAATTACCGCGGCTGCTG 3’
59.29
*หมายเหตุ : Tm (melting temperature) คือ ค่าที่ DNA คลายตัวได้ 50%,
Ta (annealing temperature) คือ ค่าที่ primer ที่จบั กับ template
ผลและอภิปราย
จากการรวบรวมตัวอย่างพบแมงกะพรุ นบริ เวณเกาะพะงัน ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 พบ
ตัวอย่างแมงกะพรุ นทัง้ สิ ้น 146 ตัว เมื่อนามาจาแนกชนิดตามลักษณะสัณฐานวิทยา ตามคู่มือการจาแนกของ
Gershwin (2005); Sucharitakul et al. (2017); Lewis and Bentlage (2009) และสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่ งทะเลและป่ าชายเลน (2558) มีรายละเอียดดังนี ้
1. ลักษณะสัณฐานวิทยา
จากการจาแนกชนิดแมงกะพรุ นที่ได้ จากการเก็บตัวอย่างทังหมด
้
พบว่าเป็ นแมงกะพรุ นกล่องกลุม่ ที่มี
หนวดหลายเส้ น ทังหมด
้
55 ตัวอย่าง ซึ่งใช้ ลกั ษณะที่สาคัญในการจาแนกแมงกะพรุ นกล่องในสกุล Chironex คือมี
ลาตัวใส รูปร่างคล้ ายกล่องสี่เหลี่ยม ผิวด้ านนอกลาตัวไม่มีจุดหรื อตุ่มนูน มีหนวด 1 เส้ น ออกมาจากแต่ละโคนหนวด
ในแต่ละมุม หนวดแต่ละเส้ นแตกแขนงทั ง้ 2 ด้ าน คล้ ายก้ างปลา ถุงกระเพาะอาหารแตกแขนงคล้ ายหงอนไก่หรื อ
พวงองุ่น (cockscomb-like or grape-cluster-like saccules) แต่ละถุงเรี ยงต่อกัน สอดคล้ องกับการอธิบายลักษณะ
ของแมงกะพรุ นสกุลนี ้ของ Gershwin (2005) และ Lewis and Bentlage (2009) เมื่อนาตัวอย่างทัง้ 55 ตัวอย่างมา
จาแนกชนิดพบว่าเป็ นแมงกะพรุนกล่องชนิด C. indrasaksajiae โดยมีลกั ษณะสัณฐานวิทยาสอดคล้ องกับการจาแนก
ชนิดแมงกะพรุนกล่องสายพันธุ์นี ้ของ Sucharitakul et al. (2017) นัน่ คือ มีร่องที่ตา (rhopalial ostia) รูปร่างคล้ ายโดม
และรูปร่างของช่องว่างบริ เวณฐานโคนหนวด (pedalia canal) ทัง้ 4 มุม เป็ นรูปโค้ ง (bulbous-shaped) (ภาพที่ 2) แต่
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ละมุมมีหนวด 10-12 เส้ น รวมทังหมด
้
4 มุม 40-48 เส้ น ส่วนลักษณะเข็มพิษบริ เวณหนวดมี 2 แบบ คือ รู ปร่ างเรี ยว
ยาวคล้ ายแตงกวา (cucumber-shaped) ซึง่ มีมากกว่าแบบวงรี รูปไข่ (oval shaped) (ภาพที่ 3)
B

2 cm
2 cm

B

A
A
D
D

C
C
E
E

F

G

F

G

H
H

ภาพที่ 2 ลักษณะต่างๆ ของแมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae ที่พบบริ เวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
A) ปาก (Mouth) B) กระเพาะอาหาร (gastric saccule) C) ร่องที่ตา (rhopalial ostia) D) กระจุกเส้ นขน
ในกระเพาะอาหาร (phacellae) E) การแตกแขนงของหนวด F) หนวด G) ลักษณะช่องว่างฐานโคนหนวด
(pedalia canal) H) เนื ้อเยื่อภายในขอบร่ม (Velarium)
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A

B

ภาพที่ 3 รูปร่างเข็มพิษบริ เวณหนวดของแมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae ที่พบบริ เวณเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี A) รูปร่างเรี ยวยาวคล้ ายกวา (cucumber-shaped) B) วงรี รูปไข่ (oval shaped)
ขนาดของตัวอย่างทังหมดมี
้
ความยาวร่ ม ตังแต่
้ 9.5-14.5 ซม. (เฉลี่ย 12.14±0.85 ซม.) ความกว้ างของ
ร่ ม ตังแต่
้ 7.5-12.0 ซม. (เฉลี่ย 9.43±0.97 ซม.) ซึ่งใกล้ เคียงกับขนาดแมงกะพรุ นกล่อง C. indrasaksajiae ที่พบ
บริ เวณหาดเจ้ าหลาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง Sucharitakul et al. (2017) ได้ รายงานขนาดความยาวร่ มเท่ากับ 12.7 ซม.
ความกว้ างร่ ม 13.6 ซม. และ C. indrasaksajiae ที่พบบริ เวณหาดสวนสน จังหวัดระยอง มีขนาดความยาวร่ ม 12.8
ซม. ความกว้ างร่ม 12.6 ซม. และ C. indrasaksajiae ที่พบบริ เวณเกาะพะงัน จานวน 2 ตัว มีขนาดความยาวร่ ม 17.0
และ 15.0 ซม. ความกว้ างร่ม 13.0 และ 12.0 ซม. ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะ DNA
ผลการสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ และศึกษารหัสพันธุกรรมดีเอ็นเอของยีน 16S และ 18S โดยเทคนิค
PCR และ Sanger sequencing ของตัวอย่างชิ ้นเนื ้อแมงกะพรุ น ทังหมด
้
18 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาลาดับ
รหัสพันธุกรรมของยีน 16S ได้ ทงหมด
ั้
17 ตัวอย่าง และ 18S ทังหมด
้
17 ตัวอย่าง ผลการศึกษารหัสพันธุกรรม
สอดคล้ องกับ Sucharitakul et al. (2017) จากการเปรี ยบเทียบลาดับรหัสพันธุกรรมที่วิเคราะห์ได้ จากตัวอย่างโดย
โปรแกรม BLAST พบว่า รหัสพันธุกรรมของยีน 16S และ 18S ของตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องที่พบที่เกาะพะงันระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีความเหมือนกันที่ 100% มีเพียงแค่ตวั อย่างเดียวที่มีเบสดีเอ็นเอของยีน
16S ต่างกัน 1 เบส จาก 386 เบส (ความเหมือน 99.7%) ซึ่งยืนยันว่าแมงกะพรุ นกล่องที่พบในการศึกษานี ้เป็ นชนิด
เดียวกันทังหมด
้
และจากการวิเคราะห์เทียบกับฐานข้ อมูล NCBI พบว่ารหัสพันธุกรรมของยีน 16S ของตัวอย่างจาก
เกาะพะงันมีความเหมือนที่ 100% กับ C. indrasaksajiae (accession number: KX090147.1), 85% กับ C. fleckeri
(accession number: GQ849103.1) และ 85% กับ C. yamaguchii (Collins) เมื่อนารหัสพันธุกรรมที่ได้ ไปสร้ าง
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แผนภูมิวิวฒ
ั นาการ (phylogenetic tree) โดยใช้ โปรแกรม SEAVIEW สามารถแยกกลุม่ แมงกะพรุ นกล่องได้ ดงั แสดง
ในภาพที่ 4A
จากการวิเคราะห์เทียบกับฐานข้ อมูล NCBI พบว่ารหัสพันธุกรรมของยีน 18S ของตัวอย่างจากเกาะ
พะงันมีความเหมือนที่ 100% กับ C. indrasaksajiae (accession number: KU097000.2), 99% กับ C. fleckeri
(accession number: GQ849074.1) และ 99% กับ C. yamaguchii (accession number: GQ849076.1) เมื่อนา
รหัสพันธุกรรมที่ได้ ไปสร้ างแผนภูมิวิวฒ
ั นาการ (phylogenetic tree) โดยใช้ โปรแกรม SEAVIEW สามารถแยกกลุ่ม
แมงกะพรุนกล่องได้ ดงั แสดงในภาพที่ 4B

A : 16S

B : 18S

ภาพที่ 4 วงศ์วานวิวฒ
ั นาการของแมงกะพรุนสกุล Chironex โดยใช้ รหัสพันธุกรรมของยีน 16s (A) และ 18S (B)
3. ฤดูกาลและการแพร่กระจาย
จากการออกเก็ บตัวอย่างแมงกะพรุ นโดยใช้ อวนลอยกุ้งสามชัน้ รวมทัง้ สิน้ 9 ครั ง้ สามารถรวบรวม
ตัวอย่างได้ เพียง 2 ตัว บริ เวณหาดโฉลกหลา 1 ตัว ในเดือนสิงหาคม และหาดริ น้ 1 ตัว ในเดือนกันยายน (ภาพที่ 5)
ทาให้ ไม่สามารถอธิ บายความหนาแน่นของแมงกะพรุ นชนิดนีไ้ ด้ เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่ องอัตราการลงแรงทาการ
ประมง รวมถึงระยะเวลา และจานวนครัง้ ที่เก็บตัวอย่างน้ อยกว่าชาวประมงมาก ทาให้ ได้ ตวั อย่างน้ อยกว่าที่ชาวประมง
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และผู้ประกอบการหน้ าหาดรวบรวมให้ ซึง่ ได้ ตวั อย่างทังหมด
้
53 ตัว (ภาพที่ 6) เนื่องจากชาวประมงและผู้ประกอบการ
อยูใ่ นพื ้นที่ และออกทาการประมงเกือบทุกวันในแต่ละเดือน ทาให้ สามารถพบตัวอย่างได้ มากขึ ้น

ภาพที่ 5 จานวนแมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae ที่พบบริ เวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จากการออกเก็บตัวอย่างในแต่ละเดือนที่สารวจ ในปี พ.ศ. 2560
การศึกษาแมงกะพรุ นกล่องตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 พบแมงกะพรุ นกล่อง ชนิด C. indrasaksajiae
ครัง้ แรกในเดือนกรกฎาคม โดยพบมากที่สุดในเดือนสิงหาคม จานวน 30 ตัว รองลงมาคือ กันยายนและตุลาคม
จานวน 13 และ 8 ตัว ตามลาดับ พบจานวนน้ อยที่สดุ ในเดือนพฤศจิกายน เหลือเพียง 3 ตัว จานวนแมงกะพรุ นที่พบ
สอดคล้ องกับการเสียชีวิตและบาดเจ็บ และจานวนการได้ รับแจ้ งเหตุผ้ สู มั ผัสพิษจากแมงกะพรุ นบริ เวณเกาะพะงัน
จากการแจ้ งเหตุของโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในปี พ.ศ. 2560 คือเริ่ มมีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บในเดือนกรกฎาคม และเพิ่มมาก
ที่ สุด ในเดื อ นสิ ง หาคมและกัน ยายน จากนัน้ ค่ อ ย ๆ ลดลงในเดื อ นตุล าคมและพฤศจิ ก ายน ซึ่ ง เข้ า สู่ฤ ดูม รสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 จานวนแมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae ที่พบบริ เวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ที่รับจากชาวประมงและผู้ประกอบการ ในแต่ละเดือนที่สารวจ ในปี พ.ศ. 2560
ฤดู ก าลที่ พ บแมงกะพรุ น กล่ อ งของเกาะพะงั น สอดคล้ อ งกั บ ฤดู ก าลที่ พ บแมงกะพรุ น กล่ อ ง ชนิ ด
Chiropsoides buitendijki บริ เวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จากการรายงานของธันยพร อจลวิชกุล และภูพิงค์
สุจริ ตกุล (2560) แพร่กระจายมากในเดือนมิถนุ ายนถึงมกราคม พบหนาแน่นมากที่สดุ ในเดือนกันยายนหรื อช่วงมรสุม
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ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ Fenner and Lippmann (2009) ที่รายงานว่าแมงกะพรุนกล่องกลุม่ ที่
มีหนวดหลายเส้ นสามารถพบได้ ในทะเลเขตร้ อนรวมถึงอ่าวไทยด้ วย และพบได้ บ่อยในช่วงที่มีพายุฝน หรื อช่วงฤดู
ลมมรสุม บริ เวณพื ้นที่ที่เป็ นชายหาดจนถึงป่ าชายเลน อย่างไรก็ตามฤดูกาลที่พบแมงกะพรุ นกล่องของเกาะพะงัน
มีความแตกต่างของช่วงเวลาที่พบเมื่อเปรี ยบเทียบฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนกล่องบริ เวณอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก (จังหวัด
จันทบุรี และระยอง) ซึง่ จะพบแมงกะพรุน สกุล Chironex ช่วงกลางและปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเมษายน (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2558)
สาหรับการแพร่ กระจายของแมงกะพรุ นกล่อง C. indrasaksajiae พบว่าบริ เวณที่พบแมงกะพรุ นกล่องมาก
ที่สดุ คือหาดโฉลกหลา รองลงมาคือ หาดริ น้ และหาดเทียน มีจานวน 26, 14 และ 10 ตัว ตามลาดับ นอกจากนี ้พบ 4
ตัว ที่เกาะแต และ 1 ตัว บริ เวณหาดยวน (ภาพที่ 7) ซึง่ ไม่สอดคล้ องจานวนผู้ป่วยที่สมั ผัสพิษแมงกะพรุ น จากรายงาน
การแจ้ งเหตุโรงพยาบาลเกาะพะงัน ในปี พ.ศ. 2560 (ปรึ กษาส่วนตัว) ทังนี
้ ้บริ เวณหาดริ น้ ไม่พบการบาดเจ็บของ
นักท่องเที่ยว แม้ วา่ จากการรวบรวมตัวอย่าง พบการแพร่กระจายของแมงกะพรุ นกล่องชนิดนี ้จานวนมากเป็ นอันดับ 2
เนื่องจากมีการกันตาข่
้ ายเป็ นแนวเขตเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวจากการสัมผัสพิษแมงกะพรุนกล่อง ซึง่ ทาการกันตาข่
้
าย
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม แสดงให้ เห็นประสิทธิภาพของตาข่ายและการดูแลป้องกันของชุมชนในพื ้นที่ และการ
พบแมงกะพรุ น กล่อ งบริ เ วณชายหาดต่ า ง ๆ ของเกาะพะงัน สอดคล้ อ งกับ รายงานของลัก ขณา ไทยเครื อ และ
พจมาน ศิริอารยาภรณ์ (2557) ที่กล่าวว่ามักพบแมงกะพรุนกล่องบริ เวณชายฝั่ งทะเลน ้าตื ้นระดับเอวหรื อระดับเข่า ใน
บริ เวณที่เป็ นอ่าวและพื ้นทะเลเป็ นพื ้น

ภาพที่ 7 การแพร่กระจายแมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae บริ เวณพื ้นที่สารวจเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ปี พ.ศ. 2560
บทสรุ ป
จากศึกษาสามารถบ่งชี ้ได้ วา่
1. แมงกะพรุ นกล่อง C. indrasaksajiae ที่พบบริ เวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สามารถจาแนกออก
จากแมงกะพรุนกล่องชนิดอื่นในสกุล Chironex จากลักษณะรูปร่างของช่องว่างบริ เวณฐานโคนหนวด (pedalia canal)
ทัง้ 4 มุม เป็ นรูปโค้ ง (bulbous-shaped) และจานวนเส้ นหนวดในแต่ละมุม (10-12 เส้ น)
2. แมงกะพรุ นกล่อง C. indrasaksajiae ที่พบบริ เวณเกาะพะงันมีความยาวร่ ม ตังแต่
้ 9.5-14.5 ซม.(เฉลี่ย
12.14±0.85 ซม.) ความกว้ างของร่ม ตังแต่
้ 7.5-12.0 ซม. (เฉลีย่ 9.43±0.97 ซม.)
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3. รู ปร่ างเข็มพิษบริ เวณหนวดมี 2 แบบ คือ ส่วนใหญ่รูปร่ างเรี ยวยาวคล้ ายแตงกวา (cucumber-shaped)
และวงรี รูปไข่ (oval shaped)
4. ฤดูกาลของแมงกะพรุ นกล่อง บริ เวณเกาะพะงัน คือ เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พบมากที่สดุ บริ เวณ
หาดโฉลกหลา รองลงมาคือ หาดริ น้ และหาดเทียน ควรเพิ่มการให้ ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและมีมาตรการ
ป้องกันโดยการกันตาข่
้ ายในหาดเสีย่ ง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณชาวประมงและเครื อข่ ายผู้ประกอบการ รี สอร์ ทต่าง ๆ รอบเกาะพะงัน ที่ช่วยในการแจ้ ง
เหตุการณ์ พบเห็น และช่วยรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุ น เจ้ าหน้ าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่จากโรงพยาบาลเกาะพะงัน ที่ช่วยปฏิบตั ิงานรวบรวมตัวอย่าง
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Coral reef primary production at Panwa cape, Phuket
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บทคัดย่ อ
การศึกษาผลผลิตขันต้
้ นในแนวปะการังด้ วยวิธี benthic oxygen flux chamber เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง
ปะการังบนเขตแนวลาดชันและเขตแนวราบ บริ เวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าปะการังบนเขตแนว
ลาดชันมีผลผลิตขันต้
้ นรวมในระหว่างเดือน มิถนุ ายน-สิงหาคม 2560 เท่ากับ 18.26 (±3.06), 17.19 (±2.89) และ
21.91 (±3.00) µmolO2/l/h ตามลาดับ และปะการังบนเขตแนวราบเท่ากับ 25.17 (±6.35), 19.39 (±2.24) และ 32.90
(±10.22) µmolO2/l/h ตามลาดับ และจากการศึกษาพื ้นที่ปกคลุมของปะการังในบริ เวณเดียวกันโดยด้ วยวิธี photo
belt transect พบว่า ประชาคมปะการังบนเขตแนวลาดชันมี 12 วงศ์ 25 สกุล บริ เวณเขตแนวราบมี 9 วงศ์ 17 สกุล
และมี ค่า เฉลี่ย พืน้ ที่ป กคลุม ของปะการั งมี ชีวิ ตอยู่ที่ 21.65% และ 43.93% ตามลาดับ สรุ ป ได้ ว่า ปะการั ง บนเขต
แนวราบมีผลผลิตขัน้ ต้ นมากกว่าปะการังเขตแนวลาดชันในทุกเดือน และทัง้ 2 พื ้นที่มีผลผลิตขัน้ ต้ นสูงสุดในเดือน
สิงหาคม ในด้ านพื ้นที่ปกคลุมของปะการัง พบว่าประชาคมปะการังเขตแนวราบมีอตั ราการปกคลุมของปะการังมีชีวิต
สูงกว่า แต่มีความหลากหลายน้ อยกว่าประชาคมปะการังเขตแนวลาดชัน โดยมีปริ มาณแสงและพื ้นที่ปกคลุมของ
สิง่ มีชีวิตเป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อผลผลิตขันต้
้ นในแนวปะการัง โดยผลจากการศึกษาสามารถนาไปใช้ ในการจัดการ
แนวปะการังในจังหวัดภูเก็ตได้ ในอนาคต
คาสาคัญ : ปะการัง, ผลผลิตขันต้
้ น, แนวปะการังบริ เวณที่ลาดชัน, แนวปะการังบริ เวณที่ราบ, 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
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highest primary production was found in August at both sites. Percent live coral cover in reef flat was
higher but the coral diversity was lower than that at reef slope. This study indicated that light intensity and
percent live coral cover is mainly driver for coral reef primary production for this site. The results from this
study can be used for Phuket coral reef conservation management and planning.
Keywords : Coral, Primary production, Reef slope, Reef flat, Phuket
*Corresponding author. E-mail : ponlachart.c@psu.ac.th

บทนา
ปะการังเป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจาพวกหนึ่ง ปะการังแข็ง (stony corals หรื อ hard corals) สามารถ
สะสมหินปูนและสร้ างเป็ นโครงสร้ างภายในได้ และเป็ นสัตว์กลุม่ ที่ไม่เคลื่อนที่ (sessile) จัดอยู่ในไฟลัม Cnidaria ชัน้
Scleractinia มีความสัมพันธ์แบบพึง่ พาอาศัย (symbiosis) กับสาหร่ายเซลล์เดียวชื่อ Zooxanthellae (Symbiodinium
spp.) ในบริ เวณที่มีสภาพแวดล้ อมเหมาะสม ปะการังแข็งและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่สามารถสะสมหินปูนได้ สามารถก่อตัว
เป็ นแนวปะการังได้ ในปั จจุบนั ปะการังทัว่ โลกมีอยู่ประมาณ 400 ชนิด ที่สามารถสร้ างแนวปะการังได้ (Veron, 2000)
โดยแนวปะการังมีความสาคัญต่อระบบนิเวศ เช่น เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า
นานาชนิด (Speers et al., 2016) แหล่งกาเนิดทราย (sediment producer) (Kench and Owen, 2015) แหล่งกักเก็บ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และแหล่งประมง (Birkeland, 1997) เป็ นต้ น นอกจากนี ้แนวปะการังยังสามารถช่วยป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ ง ป้องกันพายุ (Kench and Owen, 2015) และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ซึ่งส่งผลให้ แนวปะการัง
มีมูลค่าของระบบนิเ วศ (ecosystem value) ถึ งประมาณ 352,249 ดอลล่า /เฮกเตอร์ /ปี ถึง 2,129,122 ดอลล่า /
เฮกเตอร์ /ปี (Costanza et al., 2014)
อย่างไรก็ตามแนวปะการังในปั จจุบนั นันมี
้ ความเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ ชัด (กรมทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง, 2558) เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึง่ ทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิน ้า
ทะเล โดยอุณหภูมิและแสงเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดการขยายตัวของแนวปะการัง และมีผลต่อการเจริ ญเติบโต
ของปะการัง เนื่องจากแสงเป็ นปั จจัยสาคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่ าย Zooxanthellae ในเนื ้อเยื่อ
ปะการัง หากปริ มาณแสงไม่เพียงพอ อัตราการสังเคราะห์แสงและการสะสมหินปูนจะลดลง (Adey and Loveland,
2007) นอกจากนัน้ กิ จกรรมของมนุษย์ ก็เ ป็ นอีกสาเหตุที่ทาให้ เกิ ดความเสื่อมโทรมของปะการั งและแนวปะการั ง
เนื่องจากมนุษย์ได้ มีการใช้ ประโยชน์จากแนวปะการังมาเป็ นเวลานาน เช่น การดาน ้าท่องเที่ยว การทิ ้งสมอเรื อ การ
ปล่อยน ้าเสียและตะกอนลงสูท่ ะเล กิจกรรมเหล่านี ้ได้ สง่ ผลต่อแนวปะการังทังทางตรงและทางอ้
้
อม
จากปั ญ หาดังกล่าว นามาสู่ก ารประเมิ น สภาพและสุข ภาพของปะการั ง เพื่อ ทราบถึง สถานการณ์ แ ละ
ผลกระทบจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั เนื่องจากแนวปะการังเป็ นระบบนิเวศทางทะเลที่อดุ มสมบูรณ์ที่สดุ แห่งหนึ่ง
และมีผลผลิตขันต้
้ นที่สงู (Sorokin, 1993) โดยผลผลิตขันต้
้ นนันขึ
้ ้นอยู่กับปั จจัยหลัก ได้ แก่ แสง ธาตุอาหาร มวล
ชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช และอุณหภูมิ (Steele, Thorpe and Turekian, 2008) จากการศึกษาผลผลิตขันต้
้ นในแนว
ปะการังของ Tac-An และคณะ (2013) พบว่า ผลผลิตขันต้
้ นรวมของแนวปะการังนันอยู
้ ่ที่ 0.39 g C /m2/day และ
ปริ มาณผลผลิตขันต้
้ นรวมนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ความหลากหลายของชนิด ปริ มาณธาตุอาหาร และลักษณะของสภาพแวดล้ อม
ของระบบนิเ วศแนวปะการั ง โดยความหลากหลายของชนิ ดปะการั งสามารถประเมินได้ หลายวิธี เช่น Mapping
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quadrats, line point transect, line intercept transect, photo belt transect และ video sampling เป็ นต้ น (Leujak
and Ormond, 2007; Abdo and Australian Institute of Marine Science, 2004)
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ เขต Coral reef triangle มีแหล่งแนวปะการังกระจายอยู่ตาม
ชายฝั่ งของแผ่นดินใหญ่และตามเกาะต่าง ๆ เป็ นพื ้นที่รวมประมาณ 205 ตารางกิโลเมตร สถานภาพของแนวปะการัง
ส่วนใหญ่ในปี ค.ศ. 2015 อยูใ่ นเกณฑ์สมบูรณ์ปานกลาง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2558) ภูเก็ตเป็ นจังหวัด
หนึ่งทางภาคใต้ ของประเทศไทย มีพื ้นที่แนวปะการังประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2553) ภูเก็ตเป็ นหนึ่งในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยว ทาให้ มีการพัฒนาชายฝั่ ง
เกิ ดขึน้ รวมทัง้ มีการปล่อยนา้ เสียและตะกอนลงสู่ทะเลส่งผลให้ เกิ ดความเสื่อมโทรมของแนวปะการั ง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ เกิดขึ ้นในปั จจุ บนั นี ้ อาจทาให้ ปะการังมีสขุ ภาพและความแข็งแรงลดลง และอาจ
ส่งผลให้ เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในบริ เวณจังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม การศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังในประเทศไทยยังมีข้อมูลที่น้อยในการศึกษาด้ านสรี ระวิทยา
(physiology) โดยเฉพาะการประเมินสภาพและสุขภาพของระบบนิเวศแนวปะการัง และความสัมพันธ์ของสุขภาพของ
ปะการั งกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อม การศึกษาในครัง้ นีจ้ ึงได้ นาความรู้ ทางด้ านสรี ระวิทยาและนิเวศวิทยาในการศึกษา
สุขภาพของปะการัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลผลิตขันต้
้ นของปะการังในพื ้นที่ต่างกันเพื่อเปรี ยบเทียบ และเพื่อ
เป็ นข้ อมูลในการจัดการทรัพยากรแนวปะการังในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ การประเมินสุขภาพของปะการังในด้ านพื ้นที่
ปกคลุมของปะการังมีชีวิต (percentage cover of living corals) และผลผลิตขันต้
้ นของแนวปะการัง
วิธีการ

ภาพที่ 1 พื ้นที่ทาการศึกษา ณ แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
ทาการศึกษาในแนวปะการั งที่ จังหวัดภูเ ก็ ต บริ เ วณแหลมพันวา เก็ บ ข้ อ มูลจ านวน 3 ครั ง้ ได้ แ ก่ เดื อ น
มิถนุ ายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2560 โดยศึกษาผลผลิตขันต้
้ นของปะการังในพื ้นที่ที่ตา่ งกัน คือปะการังที่อยู่ในแนว
ปะการั งบริ เวณที่ลาดชัน (reef slope) และแนวปะการั งบริ เวณที่ราบ (reef flat) โดยทาการศึกษาในปะการั ง
ดอกกะหลา่ (Pocillopora sp.) และประเมินพื ้นที่ปกคลุมของปะการังในเดือนมิถนุ ายนในบริ เวณเดียวกันกับการศึกษา
ผลผลิตขันต้
้ นโดยใช้ วิธีการ photo-belt transect
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การศึกษาพื ้นที่ปกคลุมของปะการัง
ทาการศึกษาพื ้นที่ปกคลุมของปะการังโดยวิธีการ Photo belt transect โดยการวางเส้ นเทปบนแนวปะการัง
ในแนวปะการังบริ เวณที่ราบ (Reef flat) และแนวปะการังบริ เวณที่ลาดชัน (Reef slope) ขนานกับชายฝั่ งเป็ นระยะทาง
100 เมตร และใน 100 เมตรนันได้
้ แบ่งเป็ น 3 ช่วง (replicate) ทังสองบริ
้
เวณ ในแต่ละสถานี ทาการเก็บข้ อมูลด้ วย
วิธีการบันทึกภาพนิ่งในแนวดิ่งตังฉากกั
้
บพื ้นผิวให้ มีระยะจากหน้ ากล้ องถึงพื ้นผิวประมาณ 50 เซนติเมตร ทุกระยะ 50
เซนติเมตร ได้ ภาพถ่ายพื ้นที่ปกคลุมแนวปะการัง จานวน 200 ภาพต่อเส้ นแนว สารวจสาหรับการวิเคราะห์หาสัดส่วน
ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในแนวปะการัง (Leujak and Ormond, 2007; Abdo and Australian Institute of
Marine Science, 2004) จากนันน
้ าภาพไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Coral Point Count with Excel extensions
(CPCe) (Kohler and Gill, 2006) โดยวางจุดแบบตารางทังหมด
้
16 จุด และระบุชนิดของสิง่ มีชีวิตและไม่มีชีวิตภายใต้
จุด หากเป็ นปะการังแข็งจะระบุถงึ สกุล จากนันโปรแกรมจะค
้
านวณออกมาเป็ นค่าร้ อยละของพื ้นที่ปกคลุมของปะการัง
และสัดส่วนของปะการังเป็ นและปะการังตาย
การศึกษาผลผลิตขันต้
้ นในแนวปะการัง
(a)

(b)

ภาพที่ 2 dark oxygen flux chamber (a) และ light oxygen flux chamber (b)
เพื่อทาการวัด Gross Primary Production (GPP) และ Respiration (R) ของปะการัง เพื่อหาค่า Net
Primary Production (NPP) โดยการใช้ Benthic oxygen flux chambers ในการวัดการเปลีย่ นแปลงค่าก๊ าซออกซิเจน
ที่ละลายในน ้าในเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งใช้ วิธีที่ดัดแปลงจาก Olivé et al. (2015) โดยตัว chambers ประกอบด้ วยถุง
Polypropylene (PP) ทรงกระบอก (เส้ นผ่านศูนย์กลางขึ ้นอยู่กบั ขนาดโคโลนีปะการัง ความสูง 80 เซนติเมตร) ปลาย
ด้ านหนึ่งปิ ด ด้ านที่เปิ ดนันเพื
้ ่อสามารถฝั งลงไปในดิน (10-15 เซนติเมตร) ได้ และเจาะรู เปิ ดปิ ดไว้ ด้ านข้ างของถุงให้
สามารถดึงน ้าตัวอย่างออกมาได้ โดยแบ่ง chambers ออกเป็ น 2 ชุด คือ light chambers และ dark chambers ซึง่ ชุด
light chambers อุปกรณ์ทงหมดจะมี
ั้
ลกั ษณะโปร่ งใส และชุด dark chambers จะทึบแสงทังหมด
้
light chambers
และ dark chambers ทาชุดละ 3 ซ ้าต่อปะการังบนเขตแนวลาดชันและเขตแนวราบ
นา chambers ไปติดตังโดยการครอบตั
้
วปะการังโดยการสุม่ เมื่อติดตังแล้
้ วจะเริ่ มเก็บน ้าตัวอย่าง (T0, T1, T2
และ Tf) โดยใช้ syringe ดึงน ้าตัวอย่างมาใส่ขวด BOD ขนาด 300 มิลลิลิตร และตรึ งออกซิเจนที่ละลายไว้ ให้ คงที่ด้วย
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การเติมสารละลายแมงกานัสซัลเฟต (manganous sulfate) และน ้ายาอัลคาไลไอโอไดด์อะไซด์ (alkali-iodide-azide
reagent) อย่างละ 1 มิลลิลิตร ตามลาดับ จากนันเก็
้ บขวด BOD ไว้ ในที่เย็นและไม่โดนแสง จากนันน
้ าน ้าตัวอย่างไป
วิเคราะห์ โดยการเติมกรดซัลฟูริกเข้ มข้ นลงไป 1 มิลลิลิตร จากนันไตเตรทสารละลายมาตรฐานโซเดี
้
ยมไธโอซัลเฟต
0.025 นอร์ มอล จนสีสารละลายจางลง หลังจากนันเติ
้ มน ้าแป้ง 2-3 หยด (สีสารละลายจะเปลี่ยนเป็ นสีน ้าเงิน) แล้ ว
ไตเตรทต่อจนสารละลายกลายเป็ นสีขาวใส (Strickland and Parsons, 1972) โดยตัวอย่างน ้านันจะเก็
้
บทุก ๆ ชัว่ โมง
โดยเริ่ มตังแต่
้ เวลา 11.00-14.00 น. เพื่อติดตามการเปลีย่ นแปลงและความต่อเนื่องของข้ อมูล โดยใช้ สตู รคานวณของ
Steele และคณะ (2008) ดังนี ้
NPP = GPP – R
(1)
โดย

NPP คือ จานวนผลผลิตขันต้
้ นสุทธิ
GPP คือ จานวนผลผลิตขันต้
้ นรวม
R คือ การหายใจ

ผลและอภิปราย
(a)

(b)

ภาพที่ 3 ผลผลิตขันต้
้ นรวมของปะการังบริเวณลาดชัน (a) ผลผลิตขันต้
้ นรวมของปะการังบริ เวณที่ราบ (b)
(a)

(b)

ภาพที่ 4 อัตราการปกคลุมประเภทต่างๆของแนวปะการังบริ เวณที่ลาดชัน (a) และที่ราบ (b)
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จากการทดลองในเดือนมิถนุ ายน กรกฎาคม และสิงหาคม ในแนวปะการังบริ เวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต พบว่า
ปะการังบริเวณที่ลาดชันมีผลผลิตขันต้
้ นรวม เท่ากับ 18.26 (±3.06), 17.19 (±2.89) และ 21.91 (±3.00) µmolO2/l/h
ตามลาดับ (ภาพที่ 3(a)) และปะการังบริเวณที่ราบ เท่ากับ 25.17 (±6.35), 19.39 (±2.24) และ 32.90 (±10.22)
µmolO2/l/h ตามลาดับ(ภาพที่ 3(b)) และจากการศึกษาพื ้นที่ปกคลุมของปะการังพบว่า ประชาคมปะการังบนเขตแนว
ลาดชันมี 12 วงศ์ 25 สกุล ประชาคมปะการังบนเขตแนวราบมี 9 วงศ์ 17 สกุล ในแนวปะการังบริ เวณที่ลาดชันมี
ค่าเฉลีย่ พื ้นที่ปกคลุมของปะการังมีชีวิต ปะการังตาย ทราย และฟองน ้าอยูท่ ี่ 21.65%, 62.53%, 15.44% และ
0.38% ตามลาดับ (รูปที่ 4(a)) โดยมีปะการังสกุลเด่นคือ Porites sp. (5.05%), Acropora sp. (2.84%) และ
Goniastrea sp. (2.49%) ตามลาดับ ในแนวปะการังบริ เวณที่ราบ ค่าเฉลีย่ พื ้นที่ปกคลุมของปะการังมีชีวติ ปะการัง
ตาย ทราย และฟองน ้าอยูท่ ี่ 43.93%, 51.64%, 4.36% และ 0.06% ตามลาดับ (รูปที่ 4(b)) โดยมีปะการังสกุลเด่น
คือ Porites sp. (31.38%), Favites sp. (4.80%) และ Goniastrea sp. (3.35%) ตามลาดับ ค่าดัชนีความหลากหลาย
(Shannon’s diversity index) ของประชาคมปะการังบนเขตแนวลาดชันและแนวราบ ได้ แก่ 2.67 และ 1.13 ตามลาดับ
ปะการังบริ เวณที่ราบมีผลผลิตขันต้
้ นที่มากกว่าปะการังบริ เวณที่ลาดชันในทุกเดือน เนื่องจากความลึกที่
ต่างกัน ทาให้ ปะการังบริ เวณที่ราบที่ความลึกน้ อยกว่า ได้ รับแสงที่ในปริ มาณที่มากกว่า ซึ่งแสงเป็ นตัวแปรสาคัญต่อ
ผลผลิตขันต้
้ น (Dudgeon, 2007; Steele, Thorpe & Turekian, 2008) และสอดคล้ องกับการศึกษาพื ้นที่ปกคลุมของ
ปะการัง เนื่องจากในบริ เวณปะการังแนวราบมีอตั ราการปกคลุมของปะการังมีชีวิตที่มากกว่า (2:1) เมื่อพิจารณาจาก
อัตราส่วนของผลผลิตขันต้
้ นรวม (GPP) ต่อการหายใจนันมากกว่
้
า 1 แสดงถึงการเป็ นระบบนิเวศแบบ autotrophic
ของแนวปะการัง (Tac-An et al., 2013)
บทสรุ ป
จากการศึกษาผลผลิตขันต้
้ นในแนวปะการัง และการศึกษาพื ้นที่ปกคลุมของปะการังในแนวปะการังบริ เวณ
ลาดชัน (reef slope) และแนวปะการังบริ เวณที่ราบ (reef flat) ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม พบว่า
ปะการังในแนวปะการังบริ เวณที่ราบมีผลผลิตขันต้
้ นมากกว่าปะการังในแนวปะการังบริ เวณลาดชันในทุกเดือน และทัง้
2 พื ้นที่มีผลผลิตขัน้ ต้ นสูงสุดในเดือนสิงหาคม และจากการศึกษาพืน้ ที่ปกคลุมของปะการัง พบว่าปะการั งในแนว
ปะการังบริ เวณที่ราบมีอตั ราการปกคลุมของปะการั งมีชีวิตสูงกว่า แต่มีความหลากหลายน้ อยกว่าปะการังในแนว
ปะการังบริ เวณที่ลาดชัน
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การศึกษาเบือ้ งต้ นของการกระจายและความชุกชุม
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
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บทคัดย่ อ
การศึกษาเบื ้องต้ นของการกระจายและความชุกชุมของ Holothuria (Halodeima) atra Jaeger,1833 ณ
แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเดือนมิถุนายนถึง ตุลาคม พ.ศ. 2560 พื ้นที่ศึกษาเป็ นหาดทรายและแนวปะการั ง
แนวราบ มีช่ วงความลึกตัง้ แต่ 0.5 ถึง 5 เมตร จากผลการศึกษาพบว่า จากเดือนมิถุนายนถึง ตุลาคม พ.ศ. 2560
H. atra มี ค วามชุก ชุม จากทุก เขตสารวจเฉลี่ย 136.6 ตัว ต่ อ เดื อ น และมี ค่ า ความชุ ก ชุ ม เฉลี่ ย 11.3 ตัว ต่อ 100
ตารางเมตร ต่อเดือน และมีลกั ษณะการกระจายแบบกระจุก โดยพบจานวนตัวมากที่สุดเท่ากับ 195 ตัว ในเดือน
ตุลาคมจากทุกเขตสารวจ จานวนตัวที่พบสูงสุดคือเดือนตุลาคมในเขตสารวจ C มีจานวนสูงสุด 153 ตัว โดยมีลกั ษณะ
พื ้นท้ องน ้าเป็ นปะการังมีชีวติ และทราย จานวนตัวที่น้อยที่สดุ พบในเดือนกรกฎาคม ในเขตสารวจ A และเดือนสิงหาคม
ในเขตสารวจ B โดยมีจานวน 11 ตัว และมีลกั ษณะพื ้นท้ องน ้าเป็ นปะการังตาย จากการศึกษานี ้พบว่า H. atra ที่แหลม
พันวามีลกั ษณะการกระจายตัวสัมพันธ์กบั ลักษณะพื ้นท้ องน ้าที่เป็ นปะการังมีชีวิต
คาสาคัญ : 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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Introduction
Sea cucumbers (Class Holothuroidea, Phylum Echinodermata) are benthic animals living in
variety of habitats including seagrass, coral reef and soft bottom of ocean floor. They are deposit-feeder
(Uthicke, 1999) and play an important role as a calcium carbonate contributor in the coral reef (Schneider
et al., 2011). The increasing in popularity of sea cucumber as traditional Chinese medicine and food in
Asian countries caused the decline of sea cucumber populations worldwide (Uthicke and Conand, 2005).
Since 1980s, sea cucumber fishing activities have increased as overexploitation in the Pacific and Indian
Oceans. It is clear indicator of over-exploitation when the fishermen migrate to new locations or target less
valuable species (Uthicke, 2004). In Thailand, there are 94 species of 8 families of Holothuroidea found in
the Gulf of Thailand and the Andaman Sea and most of them are found mostly in coastal area such as
coral reef and seagrass bed (Putchakarn and Sonchaeng, 2004).
This study focused on Holothuria (Halodeima) atra (Family Holothuriidae, Order Holothuriida).
This species is a deposit-feeder, mainly found on subtidal zone in sandy area and seagrass beds
(Mactavish et al., 2012). H. atra is one of the target species for sea cucumber fishery in at least 20
countries and islands States in the Western Central Pacific Guam, Nauru, Samoa and French Polynesia
(Purcell et al., 2012). According to Choo (2008), H. atra was the most abundant species in the northwest
coast of Peninsular Malaysia. In Thailand this species has been harvested for a long time. However, the
biology and ecology of H. atra in Thailand are largely unknown especially in population and reproductive
biology.
Materials and methods
The study sites
The study site is located at latitude 7◦48’20.61’’-7◦48’1.91’’N longitude 98◦24’12.98’’98◦24’27.05’’E, west of Panwa Cape, Phuket Island, Thailand (Figure 1). Study zone were set along the
beach due to different infrastructure on shore as follows: zone A located at Third Naval Area Command
HQ., zone B located in front of Panwa Bay Hotel and zone C Located at Phuket Aquarium. Zone A’s
substrates were sand dominated by death corals and live corals. Zone B’s substrates were sand
dominated by death corals and live corals. Zone C’s substrates were sand dominated by live corals.
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Figure 1 Satellite images of sampling location.
Observation of distribution and abundance
The observations were conducted monthly from June 2017 to October 2017. Belt-transect of 100 x
4 m each zone was placed perpendicular from the shoreline covering most of the reef flat (Guzman and
Guevara, 2002). Sampling were done during high tide to avoid disturbing the substrate and damaging of
coral by snorkeling (Palomar et al., 2017). Environmental factors in the sampling sites such as pH, salinity,
dissolved oxygen and water temperature were collected.

Figure 2 Holothuria (Halodeima) atra Jaeger,1833
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Data analysis
ANOVA (SPSS) was used to determine the differences in number of total individuals between
each zone and substrate cover in percent zone each month. All data sets were analyzed using nonparametric statistics. The Krukal-Wallis One-way ANOVA on ranks and the posteriori Pairwise Dunn’s
Multiple Comparison procedures were used to assess habitat differences and then bivariate analysis were
used to find possible relation between variables.
Results and discussion
The Distribution of Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833
The H. atra is the only species of sea cucumber found in this area. They can be found in all type
of substrates along Panwa Cape, including live coral, dead coral, sand and rock. Number of individuals
found in zone C were significant higher with when compared to zone A and B (Table 1). The distribution of
H. atra was also related to substrate composition (Table 2). In zone A and C, they are more distributed
between 60 to 80 m of the 100 m transect. The number of individual is different in each zone because of
substrate coverage, while in zone B are more consistent along the observed line. The dominant substrate
coverage of zone A and zone C was dead coral and live coral, respectively.
The Abundance of Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833
The H. atra was found in all study zone (Table 1). The average number of H. atra from June to
October 2017 was 136.6 individuals per month. The abundance of total individual was 11.3 per 100 m2 per
month. The highest number of H. atra was recorded in October with 195 individuals and the lowest
number was recorded in July with 92 individuals. The highest mean number of individual was 65 in
October, while the lowest mean was 30.67 individual in July. The most abundance was recorded at zone C
with 153 individuals in October. The lowest number of individual was found at zone A in July and zone B in
August with total number of 11 individual. The highest number of H. atra were found on live coral with in
sand patch area in zone c with the average of 99 individuals per month follow by zone A with 20.5
individuals per month and the lowest in zone B with the average of 19.2 individuals per month with dead
coral substrate dominated in both zone.
Environmental Factors
There were no significant differences in term of environmental factors between months as shown
in Table 3.
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Table 1 Number of H. atra found in each month.
Month
Number of H. atra at study zone (individuals)
A
B
C
June
26
39
97
July
11
12
69
August
28
11
75
September
n/a*
19
101
October
17
25
153
*n/a = data are not available due to rough weather condition

Total
(individuals)
162
92
114
120
195

Mean
(individuals)
54.00±37.80
30.67±33.20
38.00±33.15
60.00±57.98
65.00±76.31

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

Sand

Dead coral

Live coral

Rock

June

0.47

-0.315

0.47**

-0.91

July

-0.6

-0.271

0.556**

-0.42

August

0.138

-0.373*

0.375*

-0.56

September

-0.173

-0.23

0.716**

-0.104

October

-0.108

-0.203

0.56**

-0.115

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

Figure 3 Number of H. atra found in each zone and each month.
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Table 3 Environmental parameters (salinity, water temperature, pH, dissolved oxygen and dissolved
oxygen saturation) from June to October 2017.
Month
salinity (psu)
Temperature (c°)
pH
DO (mg/l)
DO(%)
June
34.67
28.95
8.09
7.14
93.72
July
34.00
29.33
7.25
6.99
93.08
August
33.02
32.38
8.17
5.75
95.33
September
32.80
31.03
8.29
5.67
92.53
October
32.02
30.65
8.21
6.03
96.38
Discussion
H. atra were found mainly in sandy area and occurred in all types of substrate (Mactavish et al.,
2012). This is consistent with the study in La Reunion Island (Conand and Mangion 2002) and Indo-Pacific
(Conand 1996) where H. atra is the dominant species in term of number individuals per area in that area
because this species is capable for asexual reproduction. Furthermore, the highest number of individuals
found in zone C was due to the difference in substrates in the area which leads to habitat heterogeneity.
Zone A is a head land area and Third Naval Area Command HQ. The dominant substrate of the zone A is
death coral as same as zone B. Zone C is Phuket Aquarium which had the main substrate as live coral.
Although the study site is Marine Protected Area (MPA), the human activities such as walking on the coral
during low tide, hunting for octopus and boating may have an effect on abundance and distribution of sea
cucumbers.
During sampling August 2017, sexual reproduction was occurred (Figure 4). This even is
correlated with moon phase. The moon age was 5.94 days and waxing crescent phase. Then in
September, the individual with relatively short and wide were encounter. They are the results of fissiparity
or asexual reproduction (Purwati. 2004).

Figure 4 H. atra during sexual reproduction

Figure 5 H. atra asexual reproduction
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Conclusion
In summary, the distribution and abundance of H. atra at Panwa Cape Phuket Province has the
total individual 11.3 per 100 m2 and 136.6 individuals per month. The highest number was recorded in
October with 195 individuals, the lowest number was recorded in July with 92 individuals. The Highest
mean number of individuals was 65.00±76.31 individuals and the lowest mean number of individual found
was 30.67±33.20 individual. The most abundance population was recorded at zone C with 153 individuals
in October. The lowest number of individuals was found at zone A in July and zone B in August with total
number of 11 individuals.
Acknowledgements
We would like to thank Phuket Marine biological center, Department of Marine and Coastal
Resources for permission and suggestions, Marine and Coastal Resources Institute, Prince of Songkla
University for valuable support on this study. I would like to thank Pathompong Pramneechote and Pablina
Cadiz for field work assistance and my advisory team, Dr. Koraon Wongkamhaeng and Dr. Ponlachart
Chotikarn for suggestions and comment. In additional, thank you to Dr. Sumatt Putchkarn for knowledge
and many advices. This study was financially supported by Coastal Oceanography and Climate Change
Research Center (COCC), Prince of Songkla University (PSU), Graduate School, PSU, and National
Research Council of Thailand (NRCT).
References
Conand, C. (1996). Asexual reproduction by fission in: variability of some parameters in populations from
the tropical Indo-Pacific. Oceanologica acta. 19, 209-216
Conand, C. Mangion, P. (2002). Sea cucumbers on La Reunion Island fringing reefs: diversity, distribution,
abundance and structure of the populations. SPC Beche-de-Mer Information Bulletin. 17, 27-33
Choo, P. S. (2008). Population status, fisheries and trade of sea cucumbers in Asia. FAO fisheries and
aquaculture technical paper.
Guzman, H. M.and Guevara, C. A. (2002). Population structure, distribution and abundance of three
commercial species of sea cucumber (Echinodermata) in Panama.
MacTavish, T., Stenton-Dozey, J., Vopel, K. and Savage, C. (2012). Deposit-feeding sea cucumbers
enhance mineralization and nutrient cycling in organically-enriched coastal sediments. PLOS
one, 7(11), e50031.
Palomar-Abesamis, N., Abesamis, R. A. and Juinio-Meñez, M. A. (2017). Distribution and microhabitat
associations of the juveniles of a high-value sea cucumber, Stichopus cf. horrens, in northern
Philippines. Aquatic Ecology, 51(1), 17-31.
137
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

Purwati, P. (2004). Fissiparity in Holothuria leucospilota from tropical Darwin waters, northern
Australia. SPC Beche-de-mer Information Bulletin, 20, 26-33.
Purcell, S. W., Samyn, Y. and Conand, C. (2012). Commercially important sea cucumbers of the world.
Putchakarn, S. and Sonchaeng, P. (2004). Echinoderm fauna of Thailand: History and inventory
reviews. Science Asia, 30, 417-428.
Schneider, K., Silverman, J., Woolsey, E., Eriksson, H., Byrne, M. and Caldeira, K. (2011). Potential
influence of sea cucumbers on coral reef CaCO3 budget: A case study at One Tree Reef. Journal
of Geophysical Research: Biogeosciences, 116(G4).
Uthicke, S. (1999). Sediment bioturbation and impact of feeding activity of Holothuria (Halodeima) atra and
Stichopus chloronotus, two sediment feeding holothurians, at Lizard Island, Great Barrier
Reef. Bulletin of Marine Science, 64(1), 129-141.
Uthicke, S., Lovatelli, A., Conand, C., Purcell, S., Hamel, J. F. and Mericer, A. (2004). Overfishing of
holothurians: lessons from the Great Barrier Reef.
Uthicke, S. and Conand, C. (2005). Local examples of beche-de-mer overfishing: An initial summary and
request for information. SPC beche-de-mer Information Bulletin, 21, 9-14

138
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

EF021R

การแพร่ กระจายของสัตว์ พนื ้ ทะเลขนาดใหญ่ บริเวณพืน้ ที่ปกคลุมที่แตกต่ างกัน
ของหญ้ าชะเงาใบมน ณ อ่ าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
Macrobenthos distribution in different seagrass coverage of
Cymococea rotundata at Tang Khen Bay, Phuket Province
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บทคัดย่ อ
อ่าวตังเข็นมีระบบนิเวศหญ้ าทะเลคิดเป็ นพืน้ ที่ 0.19 ตารางกิโลเมตร และมีหญ้ าชะเงาใบมนเป็ นชนิด
พันธุ์เด่น ซึ่งระบบนิเวศหญ้ านี ้มีความสาคัญในด้ านการเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลายชนิด
โดยเฉพาะสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความมากชนิดและความหนาแน่นของสัตว์พื ้น
ทะเลขนาดใหญ่บนพื ้นที่ปกคลุมของหญ้ าชะเงาใบมนที่ 0%, 25%, 50%, 75% และ 100% ผลการศึกษาพบสัตว์พื ้น
ทะเลขนาดใหญ่จานวนวงศ์ 38 วงศ์ กลุม่ สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นคือหอยสองฝาและไส้ เดื อนทะเล โดยความหนาแน่นของ
ไส้ เดือนทะเลมากที่สดุ ในบริ เวณที่ไม่มีหญ้ าทะเลปกคลุมตรงกันข้ ามกับกลุม่ หอยสองฝาที่พบมากที่สดุ บนพื ้นที่ปกคลุม
100% อย่างไรก็ ตามเมื่อเปรี ยบเทียบดัชนีความมากชนิดและดัชนีความหลากหลายของสัตว์ พืน้ ทะเลขนาดใหญ่
ระหว่างแต่ละพื ้นที่ปกคลุมพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่คา่ ความหนาแน่นเฉลีย่
ของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในแต่ละพื ้นที่การปกคลุมพบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.001)
และดัชนีความสม่าเสมอของสัตว์ พืน้ ทะเลขนาดใหญ่ ในแต่ละพืน้ ที่การปกคลุมพบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.004)
คาสาคัญ: สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่, ความมากชนิด, ความหนาแน่น, หญ้ าชะเงาใบมน, ภูเก็ต
Abstract
The area of seagrass bed at Tang Khen Bay is 0.19 km2, which dominates by Cymococea
rotundata. This ecosystem is important for food sources and habitat of many marine benthic species. This
research aims to investigate species richness and abundance of macrobenthos on the coverage of
Cymococea rotundata; 0%, 25%, 50%, 75% and 100%. The 38 families of macrobenthos were found
dominant groups are Bivalves and Polychaetes. The abundance of Polychaetes was highest in area that
was no seagrass coverage. In contrast, the Bivalves showed highest abundance in areas covering by
100% of seagrass. However, there was no significant difference between richness index and diversity
index of macrobenthos among each seagrass coverage (p>0.05) but there was significant difference
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average of density and evenness index of macrobenthos among each seagrass coverage (p>0.001),
(p>0.004).
Keywords : Macrobenthos, Species richness, Density, Cymococea rotundata, Phuket
*Corresponding author. E-mail : dreammoungkeaw@gmail.com

บทนา
ระบบนิเวศหญ้ าทะเลเป็ นระบบนิเวศที่มีผลผลิตรวมสูง (Duffy, 2006) มีบทบาทสาคัญในการรักษาคุณภาพ
ของน ้า (Browder et al., 2013) เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยให้ กบั ปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลากหลายชนิด ได้ แก่
พะยูน เต่าทะเล และสัตว์พื ้นทะเล (Preen, 2004) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ซงึ่ อาศัย และหากินตาม
พื ้นหน้ าดินหรื อดารงชีวิตอยู่บริ เวณท้ องน ้า อีกทังเป็
้ นผู้บริ โภคอันดับแรก ๆ ของห่วงโซ่อาหารและเป็ นแหล่งอาหารที่
สาคัญของสัตว์น ้าขนาดใหญ่ (วิลาส รัตนานุกลู , 2550) สัตว์พื ้นทะเลมีบทบาทที่สาคัญต่อระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์
กับจุลนิ ทรี ย์และสัตว์ขนาดใหญ่ โดยมีความสัมพันธ์ ตามลาดับการกินในห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี ้ยังมีบทบาทสาคัญ
ในการหมุนเวียนสารอาหารในวัฏจักรต่าง ๆ เช่น คาร์ บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เป็ นต้ น สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่
สามารถทาให้ เกิดการหมุนเวียนทางชีวภาพ (bioturbation) ได้ ในระหว่างการเคลือ่ นที่และกิจกรรมการกินอาหาร บาง
ชนิดสามารถสร้ างสิ่งแวดล้ อมใหม่ขึ ้น เพื่อช่วยเพิ่มความซับซ้ อนของแหล่งอาศัย เช่น ไส้ เดือนทะเล (polychaete) มี
การสร้ างรูลงบนหน้ าดิน ช่วยเพิ่มความหนาแน่นให้ แก่หน้ าดินและเพิ่มความหลากหลายของชนิดสัตว์ และบางชนิดมี
การนาแร่ ธ าตุมาหมุนเวียน (bioirrigation) ช่ วยนาสารอิ นทรี ย์ และออกซิเจนขึน้ ไปยังหน้ าผิวตะกอน นอกจากนี ้
ประชาคมสัตว์พื ้นทะเลยังถูกใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ทางชีวภาพเพราะสามารถบอกข้ อมูลสภาพแวดล้ อมได้ เนื่องจากความไว
และความจาเพาะต่อสภาพแวดล้ อมและปั จจัยทางกายภาพในบริ เวณที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี ้อาศัยอยู่ (Tagliapietra and
Sigovini, 2010)
อ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต เป็ นพื ้นที่ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเลอย่างมาก เนื่องจากมีระบบ
นิเวศหลายแบบ ได้ แก่ หาดหิน หาดทราย หญ้ าทะเล และแนวปะการัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศหญ้ าทะเล มี
พื ้นที่หญ้ าทะเลรวม 134 ไร่ (0.19 ตารางกิโลเมตร) ในบริ เวณนี ้พบหญ้ าทะเลทังหมด
้
7 ชนิด ได้ แก่ หญ้ าชะเงาใบมน
(Cymococea rotundata) หญ้ ากุ ย ช่ ายทะเล ( Halodule uninervis) หญ้ ากุ ย ช่ ายเข็ ม ( Halodule pinifolia)
หญ้ าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้ าเงาใบเล็ก (Halophila minor) หญ้ าชะเงาใบฟั นเลือ่ ย (Cymodocea serrulata)
และหญ้ าใบมะกรูด (Halophila ovalis) ซึง่ หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) เป็ นหญ้ าทะเลชนิดพันธุ์เด่นที่มีลกั ษณะ
เป็ นใบยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายใบมน (ภูเบศ และคณะ, 2554; กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง , 2560) ลาต้ น
ตังตรงเรี
้
ยกว่า แง่งหรื อเหง้ า (rhizome) ซึ่งเจริ ญเติบโตอยู่ใต้ ตะกอน ราก และยอดเจริ ญมาจากลาต้ น ส่วนดอกนันมี
้
ขนาดเล็กมากและไม่มีความโดดเด่น เนื่องจากไม่มีความจาเป็ นต้ องล่อแมลงเพื่อมาช่วยผสมเกสรแต่อาศัยเพียง
กระแสน ้าเท่านัน้ (Castro and Huber, 2008) ในงานวิจยั นี ้ได้ สารวจการแพร่ กระจายของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ที่
อาศัยอยูก่ บั แหล่งหญ้ าทะเล บริ เวณอ่าวตังเข็น โดยศึกษาชนิดและความหนาแน่นของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่บริ เวณ
หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) ที่มีพื ้นที่ปกคลุมแตกต่างกัน
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วิธีการ
เก็ บ ตัว อย่างหญ้ าทะเลและดิน ช่ วงเดือ นกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริ เวณอ่าวตัง เข็ น (N 07°48.616'
E 098°24.257') จังหวัดภูเก็ต (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แสดงพื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต
(ที่มา: ดัดแปลงจากสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรชายฝั่ ง, 2560)
การเลือกพื ้นที่หญ้ าทะเลคานึงถึง พื ้นที่ที่เป็ นบริ เวณระหว่างน ้าลงต่าสุดและน ้าขึ ้นสูงสุด และกาหนดสถานี
เก็บตัวอย่างให้ ครอบคลุมพื ้นที่ดงั กล่าว โดยอ้ างอิงจากพื ้นที่ปกคลุมของหญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) ชุดทดลอง
5 ชุดได้ แก่ 0% (ชุดควบคุม), 25%, 50%, 75% และ 100% (กามารู ดิน, 2558) ในพื ้นที่ 25×25 ตารางเซนติเมตรของ
แปลงสารวจ (quadrat) 50×50 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 2) ซึ่งในการสารวจทังหมด
้
20 จุด (ชุดทดลองละ 4 จุด)
ผู้สารวจได้ ทาการเก็บตัวอย่างดินด้ วยพลัว่ โดยขุดลึก 10-15 เซนติเมตร และนาตัวอย่างดินที่ได้ ไปร่ อนผ่านตะแกรง
ขนาดตา 1 และ 2 มิลลิเมตร (Satumanatpan et al., 2011) เพื่อคัดแยกตัวอย่างสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ที่พบ และ
เก็บรักษาในฟอร์ มาลิน 10% จากนันจ
้ าแนกชนิดตัวอย่างในระดับวงศ์ (family) ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ และ
เก็บรักษาตัวอย่างที่จาแนกแล้ วด้ วยเอทานอล 70% นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ความหนาแน่นของสัตว์พื ้นทะเลขนาด
ใหญ่ที่ปรากฏบนพื ้นที่ปกคลุมของหญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) ที่ตา่ งกันดังนี ้
ความหนาแน่น = จานวนตัวที่ปรากฏ/ พื ้นที่
หลัง จากนัน้ น าข้ อ มูลความหนาแน่น มาค านวณดัช นี ค วามมากชนิ ด (species richness) ดัชนี ค วาม
หลากหลาย (diversity index) และดัชนีความสม่าเสมอของชนิด (evenness index) ในระดับวงศ์ ตามสมการดังนี ้
ดัชนีความมากชนิด (species richness) ของ Margalef (Clarke and Warwick, 1944)
R = (S-1) / ln (n)
เมื่อ

R = ดัชนีความมากชนิด
S = จานวนวงศ์ทงหมดที
ั้
่พบ
N = จานวนตัวของสัตว์หน้ าดินทังหมดที
้
่พบ
ln = Natural logarithm
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ดัชนีความหลากหลาย (diversity index) ของ Shannon-Wiener (Shannon, 1948)
S

H’ = -∑ (pi lnpi)
i=1

เมื่อ

H’ = ดัชนีความหลากหลาย
pi = สัดส่วนระหว่างหนาแน่นของวงศ์ที่ i ในสถานีนนั ้ คานวณจาก
สูตร pi = ni / N
N = ผลรวมจานวนตัวทังหมดของทุ
้
กวงศ์ที่พบในสถานีนนั ้
Ni = จานวนตัวของวงศ์ที่ i
ดัชนีความสม่าเสมอของชนิด (evenness index) (Magurran, 2007)
J’ = H’ / ln(S)
เมื่อ
J’ = ดัชนีความสม่าเสมอ
H’ = ค่า Shannon-Weiner index
S = จานวนวงศ์ที่พบในพื ้นที่ศกึ ษา
ข้ อมูลความหนาแน่น และค่าดัชนีต่าง ๆ ถูกนามาทดสอบการแจกแจงแบบปกติด้วยวิธี Shapiro-Wilk แล้ ว
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ One-way ANOVA จากนันใช้
้ การทดสอบของ Tukey’s HSD เมื่อพบว่าข้ อมูลมี
ความแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99% ซึง่ ข้ อมูลทางสถิติทงหมดวิ
ั้
เคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS Versions 19.0

ภาพที่ 2 แสดงพื ้นที่ปกคลุมของหญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบสัตว์ พื ้นทะเลขนาดใหญ่ทงหมด
ั้
38 วงศ์ (ตารางที่ 1) และค่าความหนาแน่นรวมของสัตว์
พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในพื ้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกันของหญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) แสดงในภาพที่ 3 โดยพบว่า
สัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ที่บริ เวณที่มีการปกคลุมพื ้นที่ของหญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) 100% มีความหนาแน่น
มากที่สดุ (1,696±1,471.35 ตัวต่อตารางเมตร) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ชุดการทดลองอื่นๆ (F = 8.39,
p<0.01) ซึง่ สัตว์พื ้นทะเลกลุม่ เด่นที่พบคือ หอยสองฝา (Bivalvia) รองลงมาเป็ นพื ้นที่การปกคลุม 0% มีความหนาแน่น
744±675.13 ตัวต่อตารางเมตร พบสัตว์พื ้นทะเลกลุม่ เด่นคือ กลุม่ ไส้ เดือนทะเล (Polychaeta) และน้ อยที่สดุ พื ้นที่การ
ปกคลุม 50% มี ค วามหนาแน่ น 212±21.65 ตัว ต่ อ ตารางเมตร พบสัต ว์ พื น้ ทะเลกลุ่ม เด่น คื อ กลุ่ม หอยสองฝา
(Bivalvia)
ดัชนีความมากชนิด และดัชนีความหลากหลายของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่มีค่าอยู่ ในช่วง 1.73±0.34 ถึง
2.13±0.22 และ 1.05±0.15 ถึง 1.65±0.24 ตามลาดับ โดยบริ เวณที่ มีการปกคลุมพืน้ ที่ข องหญ้ าชะเงาใบมน
(C. rotundata) 0% แสดงค่าดัชนีความมากชนิดสูงที่สดุ ในขณะที่ดชั นีความหลากหลายพบว่ามีค่าสูงสุดที่มีบริ เวณที่
มี พื น้ ที่ ก ารปกคลุม ของหญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) 25% อย่า งไรก็ ต ามไม่พ บความแตกต่า งกัน ระหว่ า ง
ชุดการทดลองสาหรับดัชนีความมากชนิด และดัชนีความหลากหลาย ตรงกันข้ ามกับดัชนีความสม่าเสมอ ซึ่งแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 6.07, p<0.01) พบว่ามีค่าน้ อยที่สดุ บริ เวณที่มีพื ้นที่การปกคลุม ของ
หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) 100% (ภาพที่ 6)
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นเฉลีย่ ของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในพื ้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกันของ
หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata)
Taxa
0%
Phylum Annelida
Class Polychaeta
Order Amphinomida
F. Amphinomidae
Order Eunicida
F. Dorvuilleidae
F. Eunicidae
F. Lumbrineridae
F. Oenonidae
Order Phyllodocida
F. Glyceridae
F. Goniadudae
F. Nereididae
F. Phyllodocidae
Order Terebellida
F. Capitellidae
F. Cirratulidae
F. Maldanidae
F. Opheliidae
F. Orbiniidae
F. Paraonidae
Phylum Arthropoda
F. Portunidae
Unidentified
Phylum Chordata
Class Acitinopterygii
Order Perciformes
F. Lethrinidae
Phylum Echinodemata
Class Holothuroide
Order Aspidochirotida
F. Holothuriidae
Order Ophiuroida
F. Ophiuroidae
Phylum Mollusca
Class Bivalvia
Order Arcida
F. Arcidae
F. Cardiidae
F. Tellinidae

25%

12 ± 13.27
8±13.86
64
4 ± 6.93
12 ± 13.27

32 ± 19.60

Average density (individual./m2)
50%
75%

20 ± 17.44

12 ± 20.78

4 ± 6.93

12 ± 13.27

12 ± 6.93

12 ± 6.93

8±8

12 ±13.27
4 ± 6.93
264± 139.71
4 ± 6.93

4 ± 6.93
8±8

8±8

24 ± 17.89

104± 180.13
20 ± 26.23
4 ± 6.93
5 ± 6.93
20 ± 13.27

12 ± 20.78

8±8

100%

4 ± 6.93
4 ± 6.93

8 ± 13.86
12 ± 13.27
4 ± 6.93

4 ± 6.93
4 ± 6.93
4 ± 6.93
4 ± 6.93

4 ± 6.93

4 ± 6.93
4 ± 6.93

4 ± 6.93

4 ± 6.93
4 ± 6.93

4 ± 6.93
24 ± 41.57
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8 ± 13.86
4 ± 6.93

ตารางที่ 1 (ต่อ) องค์ประกอบและความหนาแน่นเฉลีย่ ของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ที่จาแนกได้ ในระดับวงศ์ตามพื ้นที่
ปกคลุมที่แตกต่างกันของหญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata)
Average density (individual./m2)
50%
75%

Taxa
Order Lucinida
F. Lucinidae
Order Venerida
F. Veneridae
F. Mactridae
F. Nassariidae
Phylum Sipuncula
Class Sipunculida
Order Golfingiida
F. Golfingiidae
F. Sipunculidae
Total

0%

25%

188 ± 201.55

28 ± 13.27

24 ± 13.86

136± 182.60

376 ± 246.19

48 ± 74.19
4 ± 6.93
12 ± 20.78

28 ± 39.80

8±8

12 ± 6.93

228 ± 349. 51

24 ± 24

40 ± 45.96

20 ± 26.23

72 ± 75.47

212 ± 21.65

32 ± 55.43
140 ± 148.97
524 ± 512.46

4 ± 6.93
744 ± 675.13

324 ± 414.24

100%

252 ± 128.19
1696 ± 471.35

b

a
a
a
a
0%

25%

50%

75%

100%

ภาพที่ 3 ความหนาแน่นเฉลีย่ (mean±SD) ของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในแต่ละพื ้นที่การปกคลุมที่แตกต่างกันของ
หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) ตัวอักษร a และ b แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01)
ที่วิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA และทดสอบ Tukey’s HSD
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ภาพที่ 4 ค่าเฉลีย่ (mean±SD) ดัชนีความมากชนิดของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในพื ้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกันของ
หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata)

0%

25%

50%

75%

100%

ภาพที่ 5 ค่าเฉลีย่ (mean±SD) ดัชนีความหลากหลายของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในพื ้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกันของ
หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata)
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c

bc

abc
ab
a
0%

25%

50%

75%

100%

ภาพที่ 6 ค่าเฉลีย่ (mean±SD) ดัชนีความสม่าเสมอของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่ในพื ้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกันของ
หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) ตัวอักษร a และ b แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.01)
ที่วิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA และทดสอบ Tukey’s HSD
บทสรุ ปและอภิปราย
จากผลการศึ ก ษาบริ เ วณพื น้ ที่ ก ารปกคลุม พื น้ ที่ ข องหญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) 100% มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ของประชากรของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่สงู เช่นเดียวกันกับการศึกษาบริ เวณอ่าวบางพระ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งรายงานว่าพื ้นที่ที่มีหญ้ าใบมะกรู ด (H. ovalis) มีความหนาแน่นของสัตว์พื ้นทะเลมากกว่าพื ้นที่ที่ไม่มีหญ้ าทะเล
(จาลอง, 2545) แต่จากค่าดัชนีความสม่าเสมอแสดงให้ เห็นว่าบริ เวณพื ้นที่การปกคลุม 100% มีการรวมตัวกันเป็ นกลุม่
ของสัตว์บางชนิด เช่น หอยสองฝาเช่นเดียวกันกับชุดการทดลองพื ้นที่การปกคลุม 75% อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการ
กรองกินอาหาร ทาให้ ต้องการอยูอ่ าศัยแบบเกาะตามส่วนต่าง ๆ ของหญ้ าทะเล (สมบัติ, 2549) อย่างไรก็ตามสัตว์กลุม่
เด่นที่พบในการศึกษานี ้สอดคล้ องกับ จริ ยาวดี และ ทศพร (2559) ซึ่งพบหอยทะเลในแนวหญ้ าทะเลปริ มาณมากกว่า
นอกแนวหญ้ าทะเลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
สาหรับชุดการทดลองที่ไม่มีหญ้ าทะเลปกคลุมนันแสดงแนวโน้
้
มการแพร่ กระจายคล้ ายคลึงกันดังที่กล่าวมา
ข้ างต้ น กล่าวคือมีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม แต่แตกต่างที่สตั ว์ที่พบเป็ นไส้ เดือนทะเล เนื่องจากสภาพพืน้ ตะกอนที่มี
อินทรี ยวัตถุ (กฤษณ, 2542) และปราศจากรากหรื อเหง้ าของหญ้ าทะเล เหมาะสมกับพฤติกรรมการกินอินทรี ยวัตถุ
(กฤษณ, 2542) จากข้ อสังเกตในพื ้นที่ทดลองอาจตังสมมติ
้
ฐานได้ ว่าบริ เวณที่ไม่มีหญ้ าทะเลอาจมีการสะสมของ
สารอินทรี ย์ค่อนข้ างสูง จึงทาให้ พบไส้ เดือนทะเลเป็ นกลุม่ เด่น ดังนันจึ
้ งควรมีการตรวจสอบปริ มาณสารอิ นทรี ย์ในดิน
(organic matter) หรื อขนาดของอนุภาคดิน (grain size) เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
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ค่าดัชนีความมากชนิดและดัชนีความหลากหลายในการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณการปกคลุมของ
หญ้ าชะเงาใบมน (C. rotundata) ที่แตกต่างกันไม่มีผลทาให้ ความหลากหลายของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่แตกต่างกัน
คล้ ายคลึงกันกับการศึกษาบริ เวณอ่าวบ้ านดอน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที่พบว่าการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้ าดินไม่
มีความแตกต่างกันระหว่างบริ เวณที่มีหญ้ าทะเลและบริ เวณที่ไม่มีหญ้ าทะเล (ณัฐวดี และคณะ, 2550) อย่างไรก็ตาม
ความซับซ้ อนของระบบนิเวศหญ้ าทะเลอาจเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการแพร่ กระจายของสัตว์ พื ้นทะเลขนาดใหญ่
มากกว่าปั จจัยอื่น กล่าวคือ บริ เวณที่ปกคลุมด้ วยหญ้ าทะเลหลากหลายชนิดนันมี
้ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
มากกว่า ดังการศึกษาของ Satumanatpan et al. (2011) ที่รายงานจานวนชนิดของหอยสองฝาในบริ เวณที่มี
หญ้ ากุยช่ายเข็ม (H. pinifolia) และหญ้ าคาทะเล (E. acoroides)
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี ้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ Marine Ecology Summer Course ครัง้ ที่ 25 ซึ่งได้ รับการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ และบริ ษัทเชฟรอน ประเทศไทย สารวจและผลิต จากั ด รวมถึงการสนับสนุนด้ า น
เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ และสถานที่ จ ากศูน ย์ วิ จั ย และพัฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทะเลอัน ดามัน และ
ขอขอบพระคุณนักวิชาการจากกลุม่ นิเวศทางทะเล และกลุม่ ประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเลของศูนย์วิจยั และพัฒนา
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทะเลอัน ดามัน สาหรั บ การช่ว ยเหลือ งานภาคสนาม ห้ องปฏิ บัติ ก าร และการให้
คาปรึกษา
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การศึกษาสถานภาพแนวปะการั งในพืน้ ที่อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะช้ าง
และอุทยานแห่ งชาติเขาแหลมหญ้ า-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 พิทกั ษ์ สนิ ธร1, วีระ ขุนไชยรักษ์ 2 และ ประยูร พงศ์พนั ธ์3
Suthirachai Somtha1,*, Ason Meenapha1, Suwan Pitaksintorn1, Veera Khunchairak2 and Prayoon
PhongPhan3
1

ศูนย์ ปฏิ บตั ิ การอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที ่ 4 จังหวัดตราด 2 อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง
3
อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 4ภาควิ ชาวาริ ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
สารวจสถานภาพของปะการังในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า หมู่เกาะเสม็ด ด้ วยวิธี Photo Line transect ผลการสารวจพบว่า สถานภาพของแนวปะการั งในอุทยานแห่งชาติ
หมูเ่ กาะช้ างอยูใ่ นระดับสมบูรณ์ปานกลาง พบอัตราการปกคลุมเฉลีย่ ของปะการังที่มีชีวิตเท่ากับ 46.28 ( ± 11.43 SD)
โดยแนวปะการังบริ เวณเกาะทองหลาง มีอตั ราการปกคลุมของปะการังมีชีวิตสูงที่สดุ (73.57 ± 1.16 SD) สาหรับ
สถานภาพของแนวปะการังอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ดอยู่ในระดับเสื่อมโทรม พบอัตราการปกคลุม
เฉลี่ยของปะการั งที่มีชีวิตเท่ากับ 31.27 ( ± 11.67 SD) และพบอัตราการปกคลุมของปะการังมีชีวิตสูงที่สุดบริ เวณแนว
ปะการังของเกาะปลายตีน (52.94 ± 7.10 SD) ทังนี
้ ้สถานภาพของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า หมูเ่ กาะเสม็ดมีความเสือ่ มโทรมมากกว่าอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง เป็ นผลมาจากการใช้ ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
ดาน ้าตื ้น อีกทังทุ
้ น่ สาหรับจอดเรื อไม่เพียงพอต่อการใช้ งานในช่วงที่มีนกั ท่องเที่ยวมาใช้ บริ การเป็ นจานวนมาก
คาสาคัญ : สถานภาพแนวปะการัง, อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง, อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ด
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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บทนา
แนวปะการังเป็ นระบบนิเวศเฉพาะที่มีความอุดมสมบูรณ์สงู สุดบนโลกเนื่องจากจานวนและชนิ ดของสิ่งมีชีวิต
ที่ อ าศัย อยู่ใ นแนวปะการั ง นัน้ มี ม ากมาย พื ช และสัต ว์ ใ นแนวปะการั ง มี ค วามสัม พัน ธ์ ห ลากหลายและซับ ซ้ อ น
ความสัมพันธ์ เหล่านี ้มีความจาเป็ นต่อการมีชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิต แนวปะการังเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ ที่มี
ความสาคัญมากในหลายประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย (สถาบันวิจยั ชีววิทยาและประมงทะเล
ภูเก็ต, 2538) ประชาชนในหลายประเทศเหล่านี ้เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาชายฝั่ งและการทาลายทรัพยากรแนว
ปะการังก็เพิ่มขึ ้นเช่นกัน สิง่ เหล่านี ้เป็ นการเริ่ มต้ นของความเสือ่ มโทรมของแนวปะการังในหลาย ๆ ประเทศ (ศักดิ์อนัน
ปลาทอง และจินตนา ปลาทอง, 2550) ทังนี
้ ้พื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า หมู่เ กาะเสม็ด เป็ นพื น้ ที่ค้ ุมครองทางทะเล ซึ่งมี ความอุดมสมบูรณ์ ของระบบนิเ วศทางทะเลสูง รวมทัง้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศนิยมเข้ ามาใช้ บริ การเป็ นอย่างมาก โดยในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 มี นัก ท่ อ งเที่ ย วทัง้ ชาวไทย และต่ า งประเทศนิ ย มเข้ า มาใช้ บริ ก ารจ านวนมากสร้ างรายได้ จ านวน
151,174,950 บาท (สานักอุทยานแห่งชาติ , 2560) โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง 34,277,050
บาท และรายได้ จากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า -หมู่เกาะเสม็ด 116,897,900 บาท ซึ่งจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สามารถสร้ างรายได้ หลักของจังหวัดในกลุม่ ภาคตะวันออก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการอนุรักษ์ แนวปะการัง เพื่อให้ เกิดมาตรการการใช้ ประโยชน์ที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
และยัง่ ยืน การสารวจสถานภาพของแนวปะการังจะทาให้ มีข้อมูลที่สามารถนาไปเป็ นแนวทางการบริ หารจัดการได้
ต่อไป
วิธีการ
1. สารวจและสถานภาพของแนวปะการัง
การสารวจสถานภาพของแนวปะการังจะใช้ วิธี Photo Line transect ซึ่งดัดแปลงมาจากการสารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้ อนของ English et al. (1997) วางเส้ นสารวจบริ เวณขอบนอกสุด (reef slope) ของแนว
ปะการัง ความยาว 30 เมตร จานวน 3 ซ ้า พร้ อมทังบั
้ นทึกค่าความลึกของแนวปะการังในแต่ละเส้ นสารวจ โดยเก็บ
ข้ อมูลทังหมด
้
รวม 24 สถานี แบ่งเป็ นบริ เวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ างจานวน 13 สถานี (ภาพที่ 1) และในบริ เวณ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า -หมู่เกาะเสม็ด จานวน 11 สถานี (ภาพที่ 2) บันทึกข้ อมูลสถานภาพแนวปะการังด้ วย
กล้ องถ่ายรูปใต้ น ้า บน quadrat ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร ต่อเนื่องไปจนครบระยะเส้ นสารวจ 30 เมตร จะได้ รูปในแต่ละ
เส้ นสารวจ จานวน 60 รูป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม CPCe (Coral Point Count with Excel Extensions) (Kohler and Gill,
2006) โดยกาหนดจุดแบบสุม่ (simple random point) จานวน 30 จุดในแต่ละภาพ (ภาพที่ 4) โดยทาการจาแนกใน
ระดับสกุล (genus) ตามเอกสารของ Veron (2000) พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์อตั ราการปกคลุมพื ้นที่ของปะการังในสกุลต่าง
ๆ และอัตราการปกคลุมของปะการังตาย (dead coral) ทราย (sand) และหิน (rock) เพื่อใช้ ประเมินสถานภาพ
แนวปะการัง ตามวิธีของกรมประมง (2542) (ตารางที1่ )
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St-1 เกาะง่าม ด้ านตะวันออก
St-2 เกาะง่าม ปลายแหลมซีกเหนือ
St-3 เกาะง่าม อ่าวด้ านตะวันตก
St-4 หาดยุทธนาวี
St-5 เกาะใบดัง้
St-6 เกาะหวาย
St-7 เกาะยักษ์ เล็ก
St-8 เกาะยักษ์ ใหญ่
St-9 กองหินเกือกม้ า
St-10 เกาะเทียน
St-11 เกาะทองหลาง
St-12 หาดคลองเทียน
St-13 อ่าวคลองเขาขาด
ภาพที่ 1 สถานีสารวจทังหมดใน
้
พื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง
St-1 เกาะทะลุ
St-2 แหลมเตย
St-3 อ่าวปะการัง
St-4 แหลมเรื อแตก
St-5 อ่าวลุงดา
St-6 แหลมหาดทรายแก้ ว
St-7 แหลมลูกโยน
St-8 เกาะค้ างคาว
St-9 เกาะกุฎี
St-10 เกาะขาม
St-11 เกาะปลายตีน

ภาพที่ 2 สถานีสารวจทังหมดในพื
้
้นที่อทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ด
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การวิเคราะห์ข้อมูล Photo Line Transect ทาโดยการเปิ ดภาพที่บนั ทึกและจัดเรี ยงไว้ (ภาพที่ 3) ด้ วย
โปรแกรมแสดงภาพ (CPCe) แล้ วทาการสุม่ จุดลงไปบนภาพ ทุกครัง้ ที่ทาการหยุดบนหน้ าจอทีละภาพ (ภาพที่ 4) โดย
ใช้ วิธีการกาหนดจุดแบบสุ่ม (random point) จากนันบั
้ นทึกข้ อมูลของสิ่งมีชีวิตภายใต้ จุดที่กาหนด นับจานวนจุด
ทังหมดที
้
่พบในภาพทุกภาพตลอดเส้ นเทป จากนันเที
้ ยบอัตราส่วนการพบปะการังแต่ละรู ปทรงเป็ นร้ อยละการปกคลุม
พื ้นที่ โดยในขันตอนนี
้
้โปรแกรม CPCe จะคานวณให้ โดยอัตโนมัติ ด้ วยการใช้ คาสัง่ วิเคราะห์และบันทึกเป็ นไฟล์สกุล
.xlxs

ภาพที่ 3 การจัดเรี ยงข้ อมูลรูปภาพแยกแฟ้ มในแต่ละสถานี

ภาพที่ 4 การกาหนดจุดแบบสุม่ (simple random point) ด้ วยโปรแกรม CPCe
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จากภาพที่ 4 เมื่อนับจานวนจุดทัง้ 30 จุดจากภาพรวมทังหมด
้
60 ภาพจะได้ จดุ รวมทังหมด
้
1,800 จุด โดยมีลกั ษณะ
ตัวอย่างการคานวณดังนี ้
จานวนจุดบันทึกบนเส้ นเทปทังหมด
้
1,800 จุดประกอบด้ วย
 ปะการังสกุล Porites
540 จุด = 30%
 ปะการังสกุล Acropora
360 จุด = 20%
 ปะการังสกุล Pavona
180 จุด = 10%
 ปะการังสกุล Favia
90 จุด = 5%
 ปะการังสกุล Favites
90 จุด = 5%
 ปะการังตาย
360 จุด = 20%
 ทราย
180 จุด = 10%
เมื่อทาการนับจากตัวอย่างทีศ่ กึ ษาในแต่ละสถานีของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ างทังหมด
้
3 ซ ้า จะได้ ข้อมูลดังตารางที่
3 และตารางที่ 5 ในแต่ละสถานีของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ด
ตารางที่ 1 การประเมินสถานะภาพแนวปะการังตามอัตราส่วนระหว่างปะการังเป็ นและปะการังตาย
(กรมประมง, 2542)
อัตราส่ วนระหว่ างปะการังเป็ น : ปะการังตาย
สถานะภาพแนวปะการัง
3 หรื อมากกว่า : 1
สมบูรณ์ดีมาก
2:1
สมบูรณ์ดี
1:1
สมบูรณ์ปานกลาง
1:2
เสือ่ มโทรม
1 : 3 หรื อมากกว่า
เสือ่ มโทรมมาก
หมายเหตุ: หากมีคา่ ตัวเลขทศนิยมเท่ากับหรื อมากกว่า 0.5 จะปั ดเศษขึ ้นเป็ นจานวนเต็ม
ผลและอภิปราย
1. อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง
ผลจากการสารวจแนวปะการังพบว่า แนวปะการังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ างสามารถพัฒนาได้ ดี
บริ เวณใกล้ ฝั่งด้ านทิศใต้ ของเกาะ ที่ระดับความลึก 3-5 เมตร พบปะการังทังหมด
้
27 สกุล โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราปกคลุม
ของปะการังมีชีวิตรวมทังหมด
้
คือ 46.28 ( ± 11.43 SD) ปะการังที่เป็ นสกุลเด่นที่มีอตั ราการปกคลุมพื ้นที่มากกว่า 1%
คือ ปะการังโขด (Porites) (30.13%) รองลงมาคือ ปะการังลายดอกไม้ (Pavona) (7.45%) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites)
(1.35%) ปะการั ง ดาวใหญ่ (Diploastre) (1.10%) และปะการั งผิ ว เกล็ด นา้ แข็ง (Montipora) (1.05%) ในขณะที่
ปะการังเขากวาง (Acropora) พบเพียงเล็กน้ อย (1.05%) ของปะการังมีชีวิตที่พบทังหมดในอุ
้
ทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ช้ าง (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์สถานภาพปะการังเฉลี่ยทังหมดของอุ
้
ทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ างพบว่า
อยูใ่ นเกณฑ์สมบูรณ์ปานกลาง (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 อัตราการปกคลุมพื ้นที่ของปะการัง ที่พบในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง
ปะการัง
Acropora
Alveopora
Astreopora
Diploastrea
Favia
Favites
Fungia
Galaxea
Goniastrea

อัตราการปกคลุม (%)
0.75
0.10
0.10
1.10
0.79
1.35
0.31
0.12
0.20

ปะการัง
Goniopora
Hydnophora
Leptoria
Leptoseris
Lobophyllia
Merulina
Montipora
Oulastrea
Pachyseris

อัตราการปกคลุม (%)
0.28
0.02
0.18
0.01
0.03
0.02
1.05
0.00
0.16

ปะการัง
Pavona
Pectinia
Physogyra
Platygyra
Pocillopora
Porites
Psamocora
Symphyllia
Turbinaria

อัตราการปกคลุม (%)
7.45
0.08
0.23
0.43
0.05
30.13
0.29
0.45
0.94

เมื่อพิจารณาจากอัตราการปกคลุมของปะการังในสกุลต่างๆของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง (ตารางที่ 2)
พบว่า มีปะการังโขด (Porites) เป็ นปะการังสกุลเด่นในแต่ละสถานี ยกเว้ นสถานีที่ 4 (St-4) ปะการังโขดลดจานวนลง
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากสภาพพื ้นที่ไม่เหมาะสมต่อการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง คือ มีตะกอน และสาหร่ ายปกคลุม
พื น้ ที่ ต ลอดทัง้ แนว รวมทัง้ ไม่มี สิ่ง มี ชี วิ ต กลุ่ม ที่ กิ น สาหร่ า ยเป็ นอาหาร นอกจากนี ใ้ นสถานี ที่ 3 (St-3) เกาะง่ า ม
ด้ านตะวันตกเป็ นพื ้นที่ที่มีกระแสน ้าพัดผ่านตลอดเวลา พบว่ามีการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังจานวนมาก ทาให้
สถานีนี ้มีความหลากหลายมากกว่าสถานีอื่น ๆ สอดคล้ องกับค่าดัชนีความหลากหลายที่มีค่ามากแสดงว่า มีความ
หลากหลายมากกว่า (Krebs, 1999) ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึง่ ค่าของ Simpson Index จะแสดงในรู ปของ 1-Simpson
index.
ตารางที่ 3 สัดส่วนอัตราการปกคลุมของปะการังที่มีชีวิตในแต่ละสถานีของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง
สถานี
St-1
St-2
St-3
St-4
St-5
St-6
St-7
St-8
St-9
St-10
St-11
St-12
St-13

1
63.62
22.90
79.30
12.06
58.27
25.46
42.80
44.80
61.37
38.31
72.57
14.58
70.05

Line
2
53.28
16.67
68.50
9.46
49.50
9.12
66.10
63.46
77.53
48.72
74.89
13.39
68.94

3
40.00
65.93
73.32
3.17
55.68
25.94
23.75
47.94
60.41
54.85
73.69
36.44
74.83

Average

SD

52.30
35.17
73.71
8.23
54.48
20.17
44.22
52.07
66.44
47.26
73.72
21.47
71.27

11.84
26.82
5.41
4.57
4.51
9.58
21.21
9.99
9.62
8.36
1.16
12.98
3.13

Shannon-wiener
index
0.75
1.40
1.54
0.32
0.82
0.93
0.59
0.83
1.18
1.47
1.09
1.51
0.71
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Simpson
index (1-D)
0.44
0.58
0.57
0.18
0.32
0.35
0.28
0.42
0.58
0.60
0.51
0.71
0.28

2. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ด
ผลจากการสารวจแนวปะการังพบว่าแนวปะการั งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า -หมู่เกาะเสม็ด
สามารถพัฒนาได้ ดีบริ เวณแนวปะการังด้ านทิศตะวันตกของเกาะเสม็ด ที่ระดับความลึก 3-5 เมตร แต่ในทิศตะวันออก
ของเกาะเสม็ดจะเสื่อมโทรมมากกว่าเนื่ องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีการใช้ ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแนวปะการังที่ระดับ
ความลึก 1-2 เมตร พบปะการังทังหมด
้
20 สกุล โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราปกคลุมของปะการังมีชีวิตรวมทังหมด
้
คือ 31.27
( ± 11.67 SD) ปะการั งที่เป็ นสกุลเด่นที่มีอัตราการปกคลุมพืน้ ที่มากกว่า 1% คือ ปะการั งโขด (Porites) (21.69%)
รองลงมาคือปะการังช่องเหลีย่ ม (Favites) (3.89%) ปะการังเขากวาง (Acropora) (2.76%) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea)
(2.40%) และปะการังวงแหวน (Favia) (1.49%) ของปะการังมีชีวิตที่พบทังหมดในอุ
้
ทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า หมู่เกาะเสม็ด (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์สถานภาพปะการังเฉลี่ยของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า หมูเ่ กาะเสม็ด พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์เสือ่ มโทรม (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 อัตราการปกคลุมพื ้นที่ของปะการัง ที่พบในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ด
ปะการัง
Acropora
Astreopora
Diploastrea
Favia
Favites
Fungia
Galaxea
Goniastrea
Goniopora

อัตราการปกคลุม (%)
2.76
0.40
0.15
1.49
3.89
0.11
2.40
0.11
0.20

ปะการัง
Hydnophora
Leptoseris
Lobophyllia
Montipora
Pavona
Platygyra
Pocillopora
Porites
Symphyllia

อัตราการปกคลุม (%)
0.39
0.01
0.05
0.26
0.36
0.42
0.16
21.69
2.23

ปะการัง
Turbinaria
Leptoria

อัตราการปกคลุม (%)
0.39
0.004

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนร้ อยละการปกคลุมของปะการังทีม่ ีชีวิตในแต่ละสถานีของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ าหมูเ่ กาะเสม็ด
สถานี
St-1
St-2
St-3
St-4
St-5
St-6
St-7
St-8
St-9
St-10
St-11

1
68.83
49.08
32.99
26.19
21.57
4.64
58.75
29.51
18.82
9.13
56.17

Line
2
34.00
45.63
4.69
19.27
56.98
7.29
37.40
37.92
21.89
13.33
57.91

3
0.83
43.51
4.20
53.07
38.05
9.22
35.00
45.59
30.45
14.89
44.83

Average

SD

34.55
46.07
13.96
32.84
38.87
7.05
43.72
37.67
23.72
12.45
52.97

34.00
2.81
16.48
17.86
17.72
2.30
13.07
8.04
6.03
2.98
7.10

Shannon-wiener
index
0.14
0.64
1.20
1.04
0.43
1.16
0.86
1.09
1.09
1.63
2.07
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Simpson
index (1-D)
0.06
0.29
0.54
0.46
0.15
0.61
0.44
0.55
0.45
0.73
0.81

เมื่อพิจารณาแต่ละสถานีในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า -หมู่เกาะเสม็ด พบว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ ประโยชน์ตลอดปี ได้ แก่ สถานีที่ 1, 3, 5, 7, 8, 9, และสถานีที่ 10 โดยเฉพาะสถานีที่ 1, 8, 9,
และสถานีที่ 10 จะเป็ นสถานีที่ได้ รับความนิยมมาก และมีการจัดแพ็คเกจไว้ ในทัวร์ เดียวกันจึงทาให้ ได้ รับผลกระทบ
ใกล้ เคียงกัน ในขณะที่สถานีที่ 11 (เกาะปลายตีน) เป็ นเกาะที่อยูห่ า่ งไกลและไม่ได้ เป็ นทางผ่านระหว่างเกาะใด ๆ และ
ไม่ได้ รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวในเกาะปลายตีน ซึง่ สอดคล้ องกับร้ อยละการปกคลุมของปะการังที่มีชีวติ และดัชนี
ความหลากหลายที่สูง มากดัง แสดงในตารางที่ 5 นอกจากนีใ้ นทุก สถานี ข องการสารวจบริ เวณอุท ยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้ า-หมู่เกาะเสม็ด พบว่า ทุน จอดเรื อสาหรั บ เรื อท่อ งเที่ ยวที่ เข้ ามาใช้ ป ระโยชน์ ไม่เพีย งพอ ท าให้ เรื อ
ท่องเที่ยวเหล่านันต้
้ องใช้ วิธีทิ ้งสมอเรื อใกล้ กบั แนวปะการัง เป็ นเหตุทาให้ ปะการังได้ รับความเสียหาย จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องออกกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการใช้ ทนุ จอดเรื อ ซึ่งการใช้ ท่นุ จอดเรื อสามารถลดการทิ ้งสมอบนแนว
ปะการังได้ (สุวรรณ พิทกั ษ์ สนิ ธร, 2537)
อย่างไรก็ตามปะการังโขดก็ยงั คงเป็ นชนิดเด่นในเกือบทุก ๆ สถานีในทังสองอุ
้
ทยานฯ อาจเนื่องมาจาก
ปะการังโขดส่วนใหญ่จะมีโคโลนีขนาดใหญ่ อายุมาก และผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติและมีความทนทานต่อปั จจัย
ทางสิ่งแวดล้ อม เมื่อปะการังสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี ้สู่ รุ่นลูก (Potts et al., 1985)
และที่สาคัญที่สดุ คือ ปะการังโขดนันมี
้ กระบวนการกาจัดตะกอนได้ ดี โดยการปล่อยเมือกออกมาปกคลุมโคโลนีของ
ตนเองเพื่อดักตะกอนและลอกตะกอนทิ ้งออกไป (Veron, 2000)
บทสรุ ป
สถานภาพของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ างโดยภาพรวมอยู่ในระดั บสมบูรณ์ปานกลาง พบ
อัตราการปกคลุมเฉลี่ยของปะการั งที่มีชีวิตเท่ากับ 46.28 ( ± 11.43 SD) โดยแนวปะการั งบริ เวณเกาะทองหลาง
มีอตั ราการปกคลุมของปะการังมีชีวิตสูงที่สดุ (73.57 ± 1.16 SD) เนื่องจากแนวปะการังบริ เวณเกาะทองหลางไม่เปิ ด
ให้ ใช้ ประโยชน์จากการท่องเที่ยว อีก ทังยั
้ งเป็ นแนวปะการังที่มีสถานภาพสมบูรณ์ ดีมาก ในขณะที่อุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ด พบสถานภาพของแนวปะการังในภาพรวมอยูใ่ นระดับเสือ่ มโทรม อัตราการปกคลุมเฉลีย่
ของปะการังที่มีชีวิต เท่ากับ 31.27 ( ± 11.67 SD) และอัตราการปกคลุมของปะการังมีชีวิต สูงที่สดุ บริ เวณแนวปะการัง
ของเกาะปลายตีน (52.94 ± 7.10 SD) สาหรับเกาะปลายตีนซึง่ เป็ นเกาะที่ไม่เปิ ดให้ ใช้ ประโยชน์จากการท่องเที่ยว จาก
ผลการเปรี ยบเทียบสถานภาพแนวปะการังของทังสองอุ
้
ทยานแห่งชาติฯ พบว่าสถานภาพของแนวปะการังในอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมู่เกาะเสม็ดมีความเสื่อมโทรมมากกว่า เป็ นผลมาจากการใช้ ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
ดาน ้าตื ้น อีกทังทุ
้ น่ สาหรับจอดเรื อไม่เพียงพอต่อการใช้ งานในช่วงที่มีนกั ท่องเที่ยวมาใช้ บริ การเป็ นจานวนมาก ในขณะ
ที่อทุ ยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ างมีทนุ่ จอดเรื อจานวนมากเพียงพอต่อความต้ องการการใช้ งานผู้ประกอบการ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี ส้ าเร็ จ ลุล่วงตามวัต ถุประสงค์ ของงานวิ จัยได้ ต้ อ งอาศัย ความร่ วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมพร สีอ่อนรอด ครู สอนดานา้ จากเสม็ดรี สอร์ ท ที่สนับสนุนโดยให้ เช่าเรื อ อุปกรณ์ ดานา้
อาหาร และสิง่ อานวยความสะดวกอื่น ๆ ในราคาถูก และคุณสุภทั ร์ แกล้ วกล้ า บริ ษัทโสธร ปริ น้ เซส (Jimmy Tour) ที่
สนับสนุนเรื อการโดยสารเรื อไปยังจุดสารวจต่าง ๆ ตลอดทังปี
้
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สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่ นผลิตปิ โตรเลียม จ. สงขลา
Marine fouling community on petroleum production platform, Songkhla Province
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บทคัดย่ อ
ศึกษาสังคมสิ่งมีชีวิตเกาะติด (Sessile fauna) รวมถึงกลุ่มสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังที่ สามารถเคลื่อนที่ได้
(Mobile epifauna invertebrates) ที่อาศัยอยู่บนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมในจังหวัดสงขลา ตามระดับความลึกที่
แตกต่างกัน ได้ แก่ ระดับความลึกพื ้นท้ องน ้า (Bottom) กลางน ้า (Milddle) และผิวน ้า (Surface) ทาการถ่ายรู ปเพื่อ
วิเคราะห์สดั ส่วนพื ้นที่ปกคลุมของสิง่ มีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม และเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในพืน้ ที่ 16×16 ตร.ซม. จากการวิเคราะห์สดั ส่วนพื ้นที่ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตเกาะติดพบฟองนา้ ที่ปกคลุมมอลลัส
(Mollusca) และครัสตาเซียน (Crustaceans) รวมถึงกลุม่ ฟองน ้า (Sponges) เป็ นสัดส่วนสูงที่สดุ ในทุกระดับความลึก
และกลุม่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เข้ ามาอาศัยเป็ นกลุม่ เด่น ได้ แก่ ไส้ เดือนทะเล (สกุล Haplosyllis sp., Branchiosyllis
sp., Typosyllis sp. Trypanosyllis zebra, Pionosyllis sp. และ Hydroides sp.) แอมฟิ พอด หรื อกุ้งเต้ น (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
เนื่องจากขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมเป็ นโครงสร้ างขนาดใหญ่ มีโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนเหมาะแก่การลงเกาะของสัตว์เกาะติด
กลายเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยย่อย (micro habitat) ที่มีความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต
คาสาคัญ : สิง่ มีชีวิตเกาะติด, สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังที่อาศัยอยูบ่ นขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม, อ่าวไทยตอนล่าง
Abstract
Marine fouling community including sessile fauna and mobile epifauna invertebrates on the
petroleum platform legs in Songkhla provinces were investigated on the different depth (Bottom, Middle
and Surface). The photographic sampling method was used to analyze percentage cover of marine sessile
organisms. In addition, mobile epifauna invertebrates within 16×16 cm3 were collected. The mollusca,
crustaceans and sponges were the highest percent coverage on the platform legs. The dominant mobile
epifauna invertebrates were Polychaetes (Haplosyllis sp., Branchiosyllis sp., Typosyllis sp. Trypanosyllis
zebra, Pionosyllis sp. and Hydroides sp.), amphipods (Stenothoe cf. gallensis, Stenothoe sp.1, Photis cf.
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longicaudata, Podocerus brasiliensis, Podocerus sp., Isaeopsis sp.1, unknown Melitidae and Dulichiella
sp.1) and Tanaidaceans (Leptochelia sp.1). The structure of petroleum platforms provided substrates for
sessile organisms and created microhabitats for mobile epifauna invertebrates.
Keywords : Marine fouling, Mobile epifauna invertebrates on platform leg, Lower gulf of Thailand
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บทนา
พื ้นที่ผลิตปิ โตรเลียมสงขลาถือเป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจบริ เวณชายฝั่ งทะเล เป็ นเขตกิจกรรม
พิเศษที่ได้ รับสัมปทานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม และยังเป็ นบริ เวณที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล โดย
โครงสร้ างของขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมทาหน้ าที่คล้ ายแนวปะการังเทียมในทะเล สิ่งมีชีวิตกลุม่ แรกที่ลงเกาะในบริ เวณนี ้
ได้ แก่ เพรี ยง (barnacles) ไบรโอซัว (bryozoas) ทูนิเคต (tunicates) และสาหร่ายที่เป็ นเส้ นสาย (filamentous algae)
ต่อมาสิง่ มีชีวิตเกาะติดในกลุม่ ที่มีโครงสร้ างเป็ นหินปูน (Calcium carbonate) เช่น หอยสองฝากลุม่ ต่าง ๆ สาหร่ ายสี
แดง (Calcareous red algae) และฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminiferans) ในช่วงนี ้จะเริ่ มมีสตั ว์เกาะติดในกลุม่ ที่เป็ นตัว
อ่อน หรื อวางไข่อยูบ่ นพื ้นผิวของโครงสร้ างสิง่ มีชีวิตที่เป็ นหินปูน โดยหลบซ่อนอยู่ตามซอก โพรงต่าง ๆ ระหว่างเปลือก
และเริ่ มมี ก ารพัฒนาประชาคมสัตว์ เ กาะติด พบตัวอ่อ นของปะการั ง เกาะบริ เ วณเปลือกหอย เช่ น ปะการั งอ่อ น
เกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) ปะการังถ้ วยส้ ม (Tubastraea coccinea) (Bull and Kendall, 1994) กลายเป็ นระบบนิเวศ
ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมไม่ว่าจะเป็ นความลึกของนา้ ปริ มาณตะกอนแขวนลอยหรื อความขุ่น
ของน ้า ปริ มาณแสง และกระแสน ้ามีอิทธิ พลต่อการสร้ างกลุ่มประชากรสัตว์น ้าเกาะติด บริ เวณที่มีปริ มาณตะกอน
แขวนลอยสูง น ้าขุน่ พบอัตราส่วนของฟองน ้าต่อหอยนางรม และเพรี ยงหินสูงกว่าบริ เวณที่มีตะกอนแขวนลอยในน ้าไม่
มากนัก จึงพบอัตราส่วนของหอยนางรมสูงกว่าฟองน ้า (ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง และพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร, 2551)
อย่างไรก็ตามสภาพของสิง่ แวดล้ อมจะเป็ นตัวกาหนดกลุม่ ของสิ่งมีชีวิตที่ลงเกาะ เช่น บริ เวณโครงสร้ างของ
เรื อหลวงสัตกูด มีกระแสน ้าที่พดั มาชนตัวเรื อ ไม่พดั ตะกอนจากด้ านล่างขึ ้นมามากนัก น ้าทะเลจึงค่อนข้ างใส ตะกอน
น้ อย และมีแสงส่องถึง จึงพบสัตว์น ้าเกาะติดในกลุม่ หอยนางรมและฟองน ้าเป็ นชนิดเด่น และเป็ นกลุม่ แรกที่ลงเกาะ มี
ช่วงชีวิตในระยะตัวอ่อนที่สนั ้ สามารถพัฒนาตัวอ่อนเข้ าสูร่ ะยะที่ลงเกาะได้ อย่างรวดเร็ ว จากนันจึ
้ งมีสตั ว์น ้าเกาะติดใน
กลุม่ ปะการังดา (Antipathes sp.) ปะการังดอกเห็ดเล็ก (Cycloseris sp.) แส้ ทะเล (Junceella sp.) กลายเป็ นระบบ
นิเวศใหม่ที่มีความซับซ้ อนของสายใยอาหาร เป็ นการดึงดูดสิง่ มีชีวิตในกลุม่ อื่น ๆ เช่น สัตว์ทะเลหน้ าดิน หรื อกลุม่ ที่กิน
สัตว์ทะเลหน้ าดิน และเศษซากอินทรี ย์ตา่ ง ๆ รวมถึงกลุม่ ปลาให้ เข้ ามาอาศัยในบริ เวณนี ้ (พิสดาร์ รุ่ งเรื องทองทวี และ
คณะ, 2557)
วิธีการ
ท าการส ารวจการลงเกาะของสิ่ง มี ชี วิ ต บริ เ วณขาแท่น ผลิต ปิ โตรเลีย ม โดยการด าน า้ แบบใช้ อุป กรณ์
ช่วยหายใจ (SCUBA) บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมทัง้ 4 แท่น ได้ แก่ บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ, สงขลา
ซี, สงขลา ดี และสงขลาอี ดังภาพที่ 1 ในพื ้นที่ผลิตปิ โตรเลียมสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีระดับความลึกและช่วงเวลา
ที่แตกต่างกันดังตารางที่ 1 จากนันจึ
้ งเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม 3 ซ ้า ในพื ้นที่
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16×16 เซนติเมตร และทาการบันทึกภาพของสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนโครงสร้ างขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม จานวน 30 ภาพ
ในแต่ละระดับความลึก เพื่อใช้ วิเคราะห์สดั ส่วนปกคลุมพื ้นที่ของสิง่ มีชีวิตเกาะติด โดยใช้ โปรแกรม Coral Point Count
with Excel Extensions (CPCe) สาหรับตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เก็บมานัน้ ได้ นามาจัดจาแนกและนับ
จานวนภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ แล้ วนาผลที่ได้ มาหาค่าเป็ นจานวนตัวต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้ โปรแกรม PRIMER V.6.1 ทาการจัดกลุ่มประชาคมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม
(cluster analysis) โดยใช้ ความหนาแน่นในรูปจานวนต่อพื ้นที่ในแต่ละระดับความลึก และแปลงข้ อมูลด้ วยวิธีการราก
ที่สอง เพื่อให้ ข้อมูลมีการกระจายที่เท่าเทียมกัน ผลการวิเคราะห์นาเสนอโดยภาพ dendrogram ที่มีระดับการจัดกลุม่
แบบ hierarchical clustering ด้ วยค่า Bray-Curtis Similarity ที่ระดับต่าง ๆ กัน รวมถึงวิเคราะห์การจัดลาดับความ
แตกต่างของกลุม่ ประชาคมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม (Non multi-dimensional scaling) เพื่อ
แสดงลักษณะการกระจายของข้ อมูลด้ วยภาพ 2 มิติ

สงขลา เอ

สงขลา ซี

สงขลา ดี

สงขลา อี

ภาพที่ 1 โครงสร้ างแท่นผลิตปิ โตรเลียม ในพื ้นที่ผลิตปิ โตรเลียมสงขลา
(ที่มา: บริ ษัท ซี อี ซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย))
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ตารางที่ 1 ระดับความลึก และช่วงเวลาที่ทาการเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม
สงขลา
ขาแท่ นผลิต
สงขลา เอ
สงขลา ซี
สงขลา ดี
สงขลา อี
ปิ โตรเลียม B
M
S
B
M
S
B
M
S
B
M
S
ความลึก (m.) 6
13
21
8
12
18
6
13
19
6
13
18
ช่วงเวลาเก็บ
27 มิถนุ ายน 2555
24 กุมภาพันธ์ 2555
27 มิถนุ ายน 2555
ตัวอย่าง
(B-ระดับความลึกพื ้นท้ องน ้า, M-ระดับความลึกกลางน ้า, S-ระดับความลึกผิวน ้า)
ผลและอภิปราย
จากการเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่สามารถเคลื่อนที่ได้ บนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม ในพื ้นที่ผลิต
ปิ โตรเลียมสงขลา จังหวัดสงขลา พบทังสิ
้ ้น 9 กลุม่ ได้ แก่ ครัสตาเซียน (Arthropoda) ไส้ เดือนทะเล (Annelida) ไนดาเรี ย
(Cnidaria) ไส้ เดือนตัวกลมทะเล (Nematoda) มอลลัส (Mollusca) ดาวเปราะ (Echinodermata) หนอนสายพาน
(Nemertea) หนอนถัว่ (Sipuncula) และหนอนตัวแบน (Platyhelminthes) ผลการศึกษาประชาคมสิ่งมีชีวิตเกาะติด
บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม มีดงั นี ้
ขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ : เริ่ มผลิตปิ โตรเลียมในเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้ ทาการเก็บตัวอย่างสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นฯ ในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2555 ตามระดับความลึกที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ที่บริ เวณพื ้นท้ อง
น ้า พบความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สูงที่สดุ คือ 89,742±39,874 ตัวต่อตารางเมตร ดังภาพที่ 2
ชนิดเด่นที่พบ คือ ไส้ เดือนทะเล สกุล Haplosyllis sp., Branchiosyllis sp. และ Typosyllis sp. ทังหมดจั
้
ดอยู่วงศ์
Syllidae รองลงมาคือ ระดับความลึกผิวน ้า มีความหนาแน่นเฉลีย่ 68,123±12,639 ตัวต่อตารางเมตร และระดับความ
ลึกกลางน ้า พบความหนาแน่นต่าที่สดุ มีค่า 65,244±14,382 ตัวต่อตารางเมตร สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ชนิดเด่น
บริ เวณกลางน ้ามีความแตกต่างจากทังสองระดั
้
บความลึก คือ พบแอมฟิ พอด หรื อกุ้งเต้ น Stenothoe cf. gallensis
และ Photis cf. longicaudata เป็ นชนิดเด่น

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ ในทุกระดับความลึก
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ภาพที่ 3 สัดส่วนปกคลุมของสิง่ มีชีวติ เกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ ที่ระดับความลึก ต่าง ๆ
จากการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ ทังสามระดั
้
บความลึกพบสิ่งมีชีวิต
เกาะติดกลุม่ ฟองน ้าเป็ นกลุ่มเด่น โดยเฉพาะฟองน ้าที่เจริ ญเติบโตปกคลุมสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ เช่น หอยนางรมรังผึ ้ง
(Hyotissa inermis) หอยลิ่ม (Isognomon isognomum) เพรี ยงหิน (Balanus) หอยขาไก่ (Isognomon nucleus)
หอย Dendropoma sp. หรื อ worm shells หอย Plicatula plicata และหอย Planostrea pestigris เป็ นต้ น รวมถึง
สิ่งมีชีวิตเกาะติดอีกกลุ่มที่มีความสาคัญ คือ ปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) ที่สามารถแพร่ กระจายได้ ทุก
ระดับความลึก โดยเฉพาะบริ เวณพื ้นท้ องน ้าพบมีความหนาแน่นสูงที่สดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13 ดังภาพที่ 3
ขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ซี : เริ่ มผลิตปิ โตรเลียมในเดือนกรกฎาคม 2553 ได้ ทาการเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ตามระดับความลึกที่แตกต่างกัน บริ เวณกลางน ้าพบความ
หนาแน่นเฉลีย่ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสูงที่สดุ คือ 275,745±147,202 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ บริ เวณผิวน ้า
มีค่าเฉลี่ย 149,981±73,755 และที่พื ้นท้ องน ้า 105,910±54,593 ตัวต่อตารางเมตร ทังสามระดั
้
บความลึกพบแอมฟิ
พอด หรื อกุ้งเต้ น Photis cf. longicaudata, Podocerus brasiliensis, Podocerus sp., Stenothoe cf. gallensis และ
Stenothoe sp.1 เป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นฯ ชนิดเด่น รองลงมาเป็ นกลุม่ ไส้ เดือนทะเลสกุล Haplosyllis
sp., Trypanosyllis zebra, Typosyllis sp. และ Branchiosyllis sp. ซึง่ จัดอยูว่ งศ์ Syllidae ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 องค์ประกอบของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ซี ในทุกระดับความลึก

ภาพที่ 5 สัดส่วนปกคลุมของสิง่ มีชีวติ เกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ซี ที่ระดับความลึกต่าง ๆ
จากการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ซี ทังสามระดั
้
บความลึกพบสิ่งมีชีวิต
เกาะติดกลุ่มฟองน ้าเป็ นกลุ่มเด่น โดยเจริ ญเติบโตปกคลุมสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ เช่น เพรี ยงหิน (Balanus) หอยขาไก่
(Isognomon nucleus) หอยลิ่ม (Isognomon isognomum) เป็ นต้ น บริ เวณนีพ้ บการกระจายของปะการั งอ่อน
เกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) ที่ระดับความลึกกลางน ้าเท่านัน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4 ดังภาพที่ 5
ขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ดี : เริ่ มผลิตปิ โตรเลียมในเดือนธันวาคม 2554 ได้ ทาการเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มี
กระดูก สัน หลัง บนขาแท่ น ฯ ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุน ายน 2555 ที่ บ ริ เ วณผิ ว น า้ พบความหนาแน่ น เฉลี่ ย ของสัต ว์ ไ ม่ มี
กระดูกสันหลังสูงที่สดุ คือ 11,851±1,899 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ บริ เวณกลางน ้ามีค่าเฉลี่ย 3,300±1,527
และที่พื ้นท้ องน ้า 2,928±1,070 ตัวต่อตารางเมตร ทังสามระดั
้
บความลึกพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเด่นที่แตกต่าง
กัน ที่บริ เวณผิวน ้าพบแอมฟิ พอด หรื อกุ้งเต้ น Isaeopsis sp.1, Dulichiella sp.1, Photis cf. longicaudata และ
Stenothoe cf. gallensis เป็ นชนิดเด่น แตกต่างจากที่บริ เวณกลางน ้าพบดอกไม้ ทะเล (Actiniaria) เป็ นชนิดเด่น และที่
พื ้นท้ องน ้าพบไส้ เดือนทะเลสกุล Typosyllis sp. ในวงศ์ Syllidae และสกุล Hydroides sp. ในวงศ์ Serpulidae เป็ น
ชนิดเด่น ดังภาพที่ 6
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จากการวิเคราะห์สดั ส่วนพื ้นที่ปกคลุมของสิง่ มีชีวิตเกาะติด บนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ดี ทังสามระดั
้
บ
ความลึกพบกลุม่ ฟองน ้าเป็ นกลุม่ เด่น โดยเฉพาะฟองน ้าที่เจริ ญเติบโตปกคลุม หรื อเคลือบบนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ เช่น
ฟองน ้าปกคลุมบนเพรี ยงหิน (Balanus) และไบรโอซัว (Encrusting Bryozoa) โดยพบสัดส่วนของมอลลัสน้ อยมาก
เช่น หอยสองฝา Pteria tortirostris หรื อ winged oysters หอยลิ่ม (Isognomon isognomum) หอยมุก (Pinctada
albina) และหอยขาไก่ (Isognomon nucleus) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังพบซากเพรี ยงหิน และปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ
(Carijoa riisei) ในสัดส่วนที่น้อยมากเช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 องค์ประกอบของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ดี ในทุกระดับความลึก

ภาพที่ 7 สัดส่วนปกคลุมของสิง่ มีชีวติ เกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ดี ที่ระดับความลึกต่าง ๆ
ขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา อี : เริ่ มผลิตปิ โตรเลียมในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้ ทาการเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 ตามระดับความลึกที่แตกต่างกัน ที่บริ เวณกลางน ้าไปจนถึงผิวน ้า พบ
ความหนาแน่นเฉลี่ยของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสูงที่สดุ คือ 26,782±7,011 และ 26,601±12,986 ตัวต่อตารางเมตร
และที่พื ้นท้ องน ้าพบความหนาแน่นเฉลี่ยต่าที่สดุ คือ 14,130±3,033 ตัวต่อตารางเมตร ที่ระดับความลึกกลางน ้าพบ
ไส้ เดือนทะเลสกุล Pionosyllis sp. ในวงศ์ Syllidae และสกุล Dodecaceria sp. ในวงศ์ Cirratulidae เป็ นชนิดเด่น
แตกต่างจากที่ระดับความลึกผิวน ้าที่พบแอมฟิ พอด หรื อกุ้งเต้ นสกุล Isaeopsis sp.1, unknown Melitidae และสกุล
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Dulichiella sp.1 เป็ นชนิดเด่น และที่ระดับความลึกพื ้นท้ องน ้าที่พบทาไนดาเซียนสกุล Leptochelia sp.1 เป็ นชนิดเด่น
ดังภาพที่ 8
จากการวิเคราะห์สงิ่ มีชีวิตเกาะติดพบสัดส่วนพื ้นที่ปกคลุมของสิ่งมีชีวิต บนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา อี
ทังสามระดั
้
บความลึกพบฟองน ้าเป็ นกลุม่ เด่น และฟองน ้าที่เจริ ญเติบโตปกคลุม หรื อเคลือบบนสิง่ มีชีวิตชนิดอื่น ๆ เช่น
ฟองน ้าปกคลุมบนเพรี ยงหิน (Balanus) และไบรโอซัว (Encrusting Bryozoa) หอยสองฝา Planostrea pestigris,
Plicatula plicata หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) กลุม่ หอยนางรมหนาม Spondylus foliaceus และ
กลุม่ หอยตะโกรมยักษ์ Magallana cf. gigas บนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา อี พบปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ
(Carijoa riisei) ที่ระดับความลึกผิวน ้าเท่านัน้ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 8 องค์ประกอบของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา อี ในทุกระดับความลึก

ภาพที่ 9 สัดส่วนปกคลุมของสิง่ มีชีวติ เกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา อี ที่ระดับความลึกต่าง ๆ
จากการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมเปรี ยบได้ กบั แหล่งปะการังเทียมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง
มีโครงสร้ างเป็ นเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อกระแสน ้า มีรูปร่างซับซ้ อน มีซอก โพรง สามารถดึงดูดสัตว์น ้าให้ เข้ า
มาอาศัยหลบภัยจากผู้ลา่ ได้ จากการเปรี ยบเทียบวัสดุของโครงสร้ างแหล่งปะการังเทียมระหว่างแท่งคอนกรี ต และตู้
รถไฟที่เป็ นโลหะ วัสดุที่มีความแข็งแรง เช่น แท่งคอนกรี ตมีความเหมาะสมมากกว่าเหล็กตู้รถไฟ โดยสิ่งมีชีวิตกลุม่ แรก
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ที่ลงเกาะเป็ นหนอนท่อ (Sedentaria Polychaetes) ที่มีการสร้ างท่อเป็ นสารพวกหินปูนบริ เวณผิวตู้ ก่อนที่สิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ จะมาลงเกาะทับบนบริ เวณที่มสี ารหินปูนเช่นเดียวกับหอยนางรม หอยนางรมหนาม หรื อเพรี ยงหิน เมื่อผ่านไปจะ
มีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มายึดเกาะบนเปลือกหอยต่อ เช่น ปะการังอ่ อน เมื่อกลุ่มสิ่งมีชีวิตเกาะติดมีขนาดใหญ่ขึ ้น มีน ้าหนัก
มากขึ ้นจะส่งผลโดยตรงต่อการยึดเกาะ โครงสร้ างผิวของตู้รถไฟเกิดการผุกร่ อนทาให้ สิ่งมีชีวิตเหล่านันร่
้ วงลงจากผิวตู้
รถไฟ ในลักษณะที่ร่อนออกมาเป็ นแผ่น ในขณะที่แท่งคอนกรี ตจะยึดได้ มนั่ คงกว่า (ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง และพงศ์ธีระ
บัวเพ็ชร, 2551) เช่นเดียวกับโครงสร้ างขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมที่ทาจากโครงสร้ างเหล็ก มีความทนทาน ไม่เป็ นสนิม พบ
กลุ่มประชากรสิ่งมีชีวิตเกาะติดเจริ ญเติบโตเป็ นกลุม่ สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ มีการสร้ างประชาคมสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชัน้
ทับถมกัน (multi-layer community) ซึ่งจะประกอบไปด้ วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มไส้ เดือนทะเล
ครั สตาเซี ยน ฟองน า้ ดอกไม้ ท ะเล ที่ อ าศัยปกคลุมรวมถึ ง อาศัย อยู่บ นซากเปลือ กหอย ซากเพรี ย งหิน และกลุ่ม
หอยสองฝากลุม่ ต่าง ๆ เช่น หอยมุก (Pinctada imbrica) หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) หอยนางรม
หนาม Spondylus foliaceus และหอยตะโกรมยักษ์ Magallana cf. gigas และปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ (Carijoa
riisei)
ตารางที่ 2 ปริ มาณมวลชีวภาพ (น ้าหนักเปี ยก) ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม
ที่ระดับความลึกต่าง ๆ (กรัมต่อตารางเมตร)
บริเวณที่ทาการสารวจ ไส้ เดือนทะเล ครัสตาเซียน
มอลลัส
ดาวเปราะ กลุ่มอื่น ๆ
สงขลา ผิวน ้า
9.57
40.29
37.04
46.24
89.02
เอ
กลางน ้า
29.17
158.47
23.59
5.03
38.39
พื ้นท้ องน ้า
31.13
20.41
4,142.75
5.43
5,282.19
สงขลา ผิวน ้า
20.04
138.23
6,111.66
0.05
1,367.44
ซี
กลางน ้า
22.35
107.13
15,542.00
1.96
10,421.07
พื ้นท้ องน ้า
21.69
214.75
14,214.97
1.65
13,570.99
สงขลา ผิวน ้า
0.50
5.09
19.72
0
2.77
ดี
กลางน ้า
1.54
3.92
0.14
0
2.77
พื ้นท้ องน ้า
0.94
17.13
1.36
0
22.76
สงขลา ผิวน ้า
1.05
9.53
42.46
1.22
68.44
อี
กลางน ้า
4.65
3.63
78.86
0.04
13.87
พื ้นท้ องน ้า
6.47
10.46
17.17
1.33
4.13
จากการศึกษาของ Stachowitsch et al. (2002) โครงสร้ างขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมทางตอนใต้ ของอ่าว
อาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่พบว่าบริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมถูกปกคลุมด้ วยสิ่งมีชีวิตเกาะติดกลุม่ ที่มี
การกินอาหารแบบกรองกินอาหารจากมวลน ้าเป็ นกลุม่ เด่น สิ่งมีชีวิตที่พบเป็ นกลุม่ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ อาศัยอยู่ใน
ซอก หรื อซากเปลือกหอย เช่น ไส้ เดือนทะเล, แกมมาริ ดแอมฟิ พอด, ไบรโอซัว, ฟองน ้า, ดาวเปราะ, ดอกไม้ ทะเล และ
เพรี ยงหิน ความหนาแน่นของสิง่ มีชีวิตที่ระดับความลึก 5 และ 10 เมตร จากผิวน ้าเป็ นบริ เวณที่พบความหนาแน่นของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังสูงที่สดุ คือ 11,814 และ 15,702 ตัวต่อ 0.1 ตารางเมตร แตกต่างจากที่ระดับความลึก 15 และ 20
167
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

เมตร ที่พบสัตว์มีกระดูกสันหลังมีความหนาแน่นลดลงมีค่า 432 และ 266 ตัวต่อ 0.1 ตารางเมตร นอกจากระดับ
ความลึกของน ้าจะมีความสัมพันธ์ กบั ความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตแล้ ว ลักษณะโครงสร้ างของขาแท่นผลิตที่มีความ
ซับซ้ อนยังมีผลต่อการสร้ างกลุม่ ประชากรของสัตว์กลุม่ นี ้ โดยรูปแบบโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนเป็ นการเพิ่มพื ้นที่ ทาให้ มีพื ้นที่
ว่างสาหรับลงเกาะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังวัยอ่อน จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่าบริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม
สงขลา ซี มีปริ มาณมวลชีวภาพสูงกว่าในบริ เวณอื่น ๆ เนื่องจากโครงสร้ างบริ เวณขาแท่นผลิตเป็ นเหล็กแบบไขว้ กนั มี
ความซับซ้ อน แตกต่างจากบริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมอื่น ๆ
เมื่อทาการวิเคราะห์ระดับความคล้ ายคลึงกันของสัดส่วนปกคลุมของสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตฯ ตาม
ระดับความลึก ที่ระดับความคล้ ายคลึงกันร้ อยละ 80 แสดงให้ เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเกาะติดบริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม
แต่ละแห่งมีความคล้ ายคลึงกัน โดยพบกลุม่ ฟองน ้าที่ปกคลุมสิ่งมีชีวิตเกาะติดชนิดอื่นเป็ นกลุม่ เด่น แต่ที่ระดับความลึก
พื ้นท้ องน ้า บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ และดี พบสัดส่วนน้ อยกว่าที่ระดับความลึกอื่น ส่วนบริ เวณขาแท่น
ผลิตปิ โตรเลียมสงขลา อี ระดับความลึกทังสามมี
้
ความคล้ ายคลึงกัน โดยแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา อี เป็ นแท่นใหม่ที่
มีอายุน้อยกว่าแท่นผลิตปิ โตรเลียมทังสามแห่
้
ง คือ สงขลา เอ, สงขลา ซี และสงขลา ดี ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การจัดกลุม่ ในรูปของความคล้ ายคลึง (Similarity dendrogram) วิเคราะห์แบบ Bray-Curtis index และ
แผนภาพสองมิติจากการวิเคราะห์ Multidimention Scaling (nMDS) ของสิง่ มีชีวิตเกาะติดตามระดับ
ความลึกที่แตกต่างกัน บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ, สงขลา ซี, สงขลา ดี และสงขลาอี บริ เวณ
ชายฝั่ งทะเลจังหวัดสงขลา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุม่ ที่เคลือ่ นที่ได้ พบเป็ นชนิดเด่นบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา คือ กลุม่ ไส้ เดือน
ทะเลในวงศ์ Syllidae โดยเฉพาะสกุล Haplosyllis sp. จากการศึกษาของ Magnino et al. (2009) ที่พบไส้ เดือนทะเล
Haplosyllis spongicola อาศัยอยูภ่ ายในเนื ้อเยื่อของฟองน ้า Anomoianthella lamella ในภาวะที่เป็ นปรสิต นอกจาก
ยังมีรายงานไส้ เดือนทะเล Haplosyllis spongicola และ Brachiosyllis exilis ทังสองชนิ
้
ดมีความสัมพันธ์ แบบอาศัย
อยู่ร่วมกัน และเป็ นปรสิตกับฟองน ้า โดยพบสปิ คุลของฟองน ้าในทางเดินอาหาร ส่วนสกุล Exogone กินฟองน ้าเป็ น
อาหาร (Jumars et al., 2014; Martin and Britayev, 1998) และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบเป็ นชนิดเด่นอีกกลุม่ คือ
แอมฟิ พอด หรื อกุ้งเต้ น มักจะเลือกพื ้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากผู้ล่า เช่น ปลาชนิดต่าง ๆ จะอาศัยอยู่บริ เวณที่มีสิ่ง
เกาะติดเป็ นพุ่ม ๆ เช่น สาหร่ ายที่มีลกั ษณะเป็ นเส้ นสาย (filamentous algae) หรื อฟองน ้า (sponge) ซึ่งจะเป็ นที่
หลบภัยของแอมฟิ พอดกลุม่ ที่สร้ างท่อ หรื ออาศัยอยู่อย่างอิสระ โดยจะแทรกตัวอยู่ระหว่างเส้ นสายของสาหร่ าย หรื อ
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สร้ างท่ออยูภ่ ายในโครงสร้ างที่เป็ นเส้ นสาย บางกลุม่ จะอาศัยอยูใ่ นรูที่เป็ นโครงสร้ างของฟองน ้า โดยแอมฟิ พอดที่อาศัย
อยู่ร่วมกับสาหร่ าย อาจจะไม่ใช่เป็ นกลุ่มที่กินพืชเป็ นอาหาร แต่เป็ นกลุม่ ที่กินเศษซาก (Detrirtus) จากมวลน ้า หรื อ
สิง่ มีชีวิตที่ติดอยูบ่ นสาหร่ าย (Epiphytic algae) เป็ นอาหาร (Aikins and Kikuchi, 2001) สอดคล้ องกับผลการศึกษา
กลุ่ม สัต ว์ ไม่มี กระดูกสันหลัง บนขาแท่นผลิตปิ โตรเลีย ม ที่พ บแอมฟิ พอดชนิ ดเด่น ในวงศ์ Photidae, Melitidae,
Podoceridae เป็ นกลุม่ ที่กินเศษซากเป็ นอาหาร (Detritus) และวงศ์ Stenothoidae ที่เป็ นทังกลุ
้ ม่ ผู้ลา่ และกินเศษซาก
เป็ นอาหาร (Guerra-García et al., 2013)

ภาพที่ 11 การจัดกลุม่ ในรูปของความคล้ ายคลึง (Similarity dendrogram) วิเคราะห์แบบ Bray-Curtis index และ
แผนภาพสองมิติจากการวิเคราะห์ Multidimention Scaling (nMDS) ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตาม
ระดับความลึกที่แตกต่างกัน บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ. สงขลา ซี, สงขลา ดี และสงขลาอี
บริ เวณชายฝั่ งทะเลจังหวัดสงขลา
จากการวิเคราะห์ระดับความคล้ ายคลึงกัน ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตฯ ตามระดับความลึก
ที่ระดับความคล้ ายคลึงกันร้ อยละ 50 จากภาพที่ 11 แสดงให้ เห็นว่าบริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมแต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกัน บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา เอ ทุกระดับความลึกมีความคล้ ายคลึงกันเช่นเดียวกับขาแท่นผลิต
ปิ โตรเลียมสงขลา ซี ซึ่งทังสองบริ
้
เวณมีความหนาแน่นของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนขาแท่นผลิตฯ สูงกว่าบริ เวณ
ขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ดี และอี โดยระดับความลึกพื ้นท้ องน ้าเป็ นบริ เวณที่พบความหนาแน่นของของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังต่าที่สดุ บริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมสงขลา ดี ที่ระดับความลึกกลางน ้าพบดอกไม้ ทะเลเป็ นชนิดเด่น
แตกต่างจากที่ระดับความลึกผิวน ้าที่พบกลุม่ หอยฝาเดียวสัดส่วนสูงกว่าระดับความลึกอื่น ๆ
บทสรุ ป
จากการวิเคราะห์ ประชาคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมในทุกระดับความลึก พบฟองนา้
(sponge) และกลุม่ ฟองน ้าที่ปกคลุมสิง่ มีชีวิตในกลุม่ มอลลัส และอาร์ โทรพอด เป็ นชนิดเด่น โดยฟองน ้าทาหน้ าที่เป็ น
ถิ่ น อาศัย (habitat) และแหล่ง อาหารให้ กับ สัต ว์ ไ ม่มี ก ระดูก สัน หลัง ที่ สามารถเคลื่อ นที่ ได้ ( Mobile epifauna
Invertebrates) ในกลุ่มไส้ เดือนทะเล และแอมฟิ พอด หรื อกุ้งเต้ น ที่มีทั ง้ กลุ่มที่กินฟองนา้ โดยตรง และกิ นเศษซาก
(Detritus) ที่เกาะติดอยู่บนฟองน ้าเป็ นอาหาร เนื่องจากบริ เวณขาแท่นผลิตปิ โตรเลียมเป็ นโครงสร้ างเหล็กที่มีความ
ทนทาน จึงมีการสร้ างประชาคมสิง่ มีชีวิตเกาะติดหลาย ๆ ชันทั
้ บถมกัน ประกอบไปด้ วยซากเปลือกหอย ซากเพรี ยงหิน
หอยสองฝากลุม่ ต่าง ๆ และมีกลุม่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และสามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ไส้ เดือนทะเล หนอนถัว่
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แอมฟิ พอด ทาไนดาเซียน ไอโซพอด หรื อแมลงสาบทะเล อาศัยอยู่ตามซอก หรื อบนเปลือกหอย รวมถึงสิ่งมีชีวิต
เกาะติดในกลุ่มดอกไม้ ทะเล และปะการังอ่อน กลายเป็ นระบบนิเวศที่ มีความหลากหลายของกลุม่ สิ่งมีชีวิตเกาะติด
ภายในระบบนิเวศย่อย (micro habitat) เป็ นสิง่ ล่อให้ มีกลุม่ ปลาขนาดใหญ่เข้ ามาอาศัยเพื่อหาอาหาร และหลบภัย แต่
เนื่องจากบริ เวณแท่นผลิตปิ โตรเลียมยังคงมีการดาเนินการผลิตปิ โตรเลียมอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ ปี จึงมีการทาความ
สะอาดบริ เวณขาแท่นผลิตเพื่อมิให้ รบกวนกระบวนการผลิตปิ โตรเลียม กลุ่มสิ่งมีชีวิตเกาะติดจึงมีการสร้ างกลุ่ม
ประชากรใหม่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถนาข้ อมูลในเรื่ องผลของระยะเวลาที่มีตอ่ การสร้ างกลุม่ ประชากรสิง่ มีชีวิต
เกาะติดมาวิเคราะห์ได้
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การประเมินสุขภาพวาฬบรู ด้าที่สารวจพบบริเวณอ่ าวไทยตอนบนจากภาพถ่ ายและการสังเกต
Health assessment of Bryde’s Whale (Balaenoptera edeni) in Upper Gulf of Thailand
using photographs and year-round visualization
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บทคัดย่ อ
ในปี 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบนได้ ดาเนินการตรวจสุขภาพ
วาฬบรู ด้า (Balaenoptera edeni) บริ เวณอ่าวไทยตอนบน จานวน 39 ตัว จากที่สารวจพบทังหมด
้
45 ตัว พบตัวที่มี
ลักษณะผิวหนังภายนอกปกติ จานวน 10 ตัว (ร้ อยละ 25.64) และมีลกั ษณะผิวหนังผิดปกติ จานวน 29 ตัว (ร้ อยละ
75.35) โดยแบ่งเป็ นวาฬบรู ด้าที่พบรอยโรคคล้ าย Tattoo skin disease จานวน 20 ตัว (ร้ อยละ 68.96) พบบาดแผล
จานวน 3 ตัว (ร้ อยละ 10.36) และพบทังรอยโรคคล้
้
าย Tattoo skin disease ร่ วมกับการพบความผิดปกติที่ผิวหนัง
อื่นๆ (ตุม่ นูน แผลเป็ น บาดแผล ปรสิต และรอยด่างขาว) จานวน 6 ตัว (ร้ อยละ 20.68) และวาฬบรูด้าที่ได้ รับการตรวจ
สุขภาพมีพฤติกรรม การเคลือ่ นไหวและการทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจที่ปกติ โดยการศึกษานี ้เน้ นถึงการใช้
ภาพถ่ายและการสังเกต ซึง่ เป็ นวิธีการตรวจสุขภาพแบบไม่รบกวนสัตว์ในธรรมชาติ โดยมีการบันทึกข้ อมูลรายตัว เพื่อ
ติดตามการหายของแผล และความเป็ นไปของโรค โดยความถี่ที่ทาการตรวจสุขภาพขึ ้นอยู่กบั การพบวาฬในการออก
สารวจประจาเดือน
คาสาคัญ : 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 photoidentification as an opportunistic as a non-invasive research tool to help monitor the health of free-ranging
whales.
Keywords: Bryde’s whale, Health assessment, Upper Gulf of Thailand
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บทนา
วาฬบรู ด้า (Balaenoptera edeni Anderson, 1879) อยู่ในวงศ์ Balaenopteridae เป็ นวาฬซี่กรองขนาด
กลาง ขนาดโตเต็ ม ที่ มี ค วามยาว 14-15 เมตร ลูก แรกเกิ ด ยาว 4 เมตร กิ น ปลาขนาดเล็ก เป็ นอาหารหลัก การ
แพร่ กระจายอยู่ระหว่างเส้ นรุ้ งที่ 40 N ถึง 40S (Jefferson et al., 1994) ในประเทศไทยสามารถพบได้ ทงฝั
ั ้ ่ งทะเล
อันดามันและอ่าวไทย (กาญจนา และคณะ, 2557) โดยฝั่ งอ่าวไทยพบการแพร่ กระจายของวาฬบรู ด้าในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สุราษฏร์ ธานี ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุ งเทพมหานคร และสมุทรปราการ (สุรศักดิ์
และคณะ, 2555) อ่าวไทยตอนบนเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินที่สาคัญของโลมาและวาฬ ได้ แก่ วาฬบรู ด้ า
โลมาอิร วดี โลมาหัวบาตรหลัง เรี ย บ และโลมาหลัง โหนก (กาญจนา และคณะ, 2556) โดยศูนย์ วิจัยและพัฒ นา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน ได้ ดาเนินการสารวจประเมินประชากรสัตว์ทะเลหายาก และสามารถ
จาแนกประชากรวาฬบรู ด้าโดยใช้ ภาพถ่าย (Photo identification: Photo-ID) ได้ จานวน 63 ตัว (พ.ศ. 2551-2560)
การตรวจสุขภาพวาฬโดยภาพถ่ายเป็ นที่แพร่ หลายในต่างประเทศ และใช้ กับโลมาและวาฬหลายชนิด เช่น Blue
whales (Brownell et al., 2007), North Atlantic right whale (Hamilton et al., 2005), Gray whales (Perryman
et al., 2002), Mink whales, White-beaked dolphins (Bertulli et al., 2012) เป็ นต้ น
วิธีการ
พื น้ ที่ ใ นการศึ ก ษา: บริ เ วณอ่ า วไทยตอนบน ในเขตจั ง หวั ด เพชรบุ รี สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร
กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี (ภาพที่ 1) เป็ นเขตที่มีแม่น ้าสายหลัก 5 สาย (ได้ แก่ แม่นา้
เพชรบุรี แม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าท่าจีน แม่น ้าเจ้ าพระยา และแม่น ้าบางปะกง) ผลักแร่ ธาตุสารอาหารจากฝั่ งลงสู่ทะเล
โดยอ่าวไทยตอนบนมีความลึกสูงสุดประมาณ 40 เมตร และความลึกเฉลีย่ 15 เมตร

ภาพที่ 1 พื ้นที่ในการสารวจสัตว์ทะเลหายากบริ เวณอ่าวไทยตอนบน
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การสารวจและเก็บข้ อมูล: ดาเนินการสารวจและตรวจสุขภาพวาฬบรู ด้า ในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม
2560 โดยใช้ กล้ องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR) พร้ อมเลนส์ กาลังขยาย 80-400
มิลลิเมตร ในการถ่ายภาพวาฬเพื่อระบุอตั ลักษณ์ (Peter Evans, 2012) และถ่ายภาพความผิดปกติภายนอก และใช้
นาฬิกาจับอัตราการหายใจของวาฬใน 5 นาที การตรวจร่ายกายโดยการสังเกต เก็บข้ อมูลดังนี ้
1. พฤติกรรม การเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของการแสดงออกของวาฬเป็ นส่วนสาคัญของการตรวจสุขภาพวาฬ
เนื่องจากพฤติกรรมการแสดงออกของวาฬ มีผลต่อการตรวจสุขภาพด้ านอื่นๆ เช่น อัตราการหายใจ การทรงตัวหรื อการ
เคลื่อนไหว ซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยว่าวาฬมีความผิดปกติหรื อไม่ และเป็ นจุดสังเกตถึงความผิดปกติอื่นๆ เช่น การพบ
พฤติกรรมกระโดดอาจเกิดจากการมีปรสิตภายนอก หรื อโรคผิวหนัง เป็ นต้ น
2. การเคลือ่ นไหวและการทรงตัว โดยปกติการทรงตัวของวาฬจะอยูใ่ นท่าที่รูหายใจโผล่พ้นน ้าได้ สะดวก โดย
สัง เกตจากครี บ หลัง ที่ จ ะตัง้ ขึ น้ ด้ า นบนของล าตัว วาฬสามารถเคลื่ อ นไหวได้ โดยอิ สระ สามารถอยู่ใ นท่า ปกติ
หงายท้ องหรื อตะแคงข้ างได้ การทรงตัวที่ผิดปกติ เช่น การตะแคงข้ างหรื อหงายท้ องเป็ นเวลานาน พลิกตัวอยู่ในท่า
ปกติเพื่อหายใจได้ อย่างยากลาบาก หรื อการว่ายวนเป็ นวงกลมข้ างใดข้ างหนึง่ เป็ นเวลานาน แสดงถึงอาการทางระบบ
ประสาท ซึง่ การเคลือ่ นไหวที่ผิดปกติดงั ที่ยกตัวอย่างมา มีผลทาให้ วาฬสาลักน ้าได้ ง่ายและเป็ นสาเหตุให้ เสียชีวิตได้
3. คุณภาพและอัตราการหายใจ คุณภาพการหายใจที่ปกติจะมีลกั ษณะ เร็ ว แรง เสียงหายใจดังชัดเจน
ความผิดปกติที่อาจพบ ได้ แก่ การพบมูกเขียวปนออกมากับลมหายใจ เสียงลมหายใจเหมือนมีน ้าอยูใ่ นทางเดินหายใจ
หรื อหายใจเสียงเบาและถี่ เป็ นต้ น การพิจารณาอัตราการหายใจ ควรดูประวัติสตั ว์และพฤติกรรมของสัตว์ประกอบ เช่น
วาฬวัยเด็ก จะหายใจถี่มากกว่าวาฬโตเต็มวัย และพฤติกรรมที่พบ หากทากิจกรรมที่ใช้ พลังงานมาก วาฬจะหายใจถี่
มากกว่าเวลาพัก และวาฬที่มีอาการป่ วย โดยเฉพาะความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจ อัตราการหายใจจะเพิ่มขึ ้น
มากกว่าวาฬสุขภาพดี
4. ความผิดปกติภายนอก ความผิดปกติภายนอก สามารถสังเกตได้ ทงผิ
ั ้ ว หนังภายนอกและภายในช่องปาก
สามารถพบได้ หลายรู ปแบบ แบ่งเป็ น ความผิดปกติแต่กาเนิด ตัวอย่างเช่น เจ้ าบางแสน ที่มีสนั หลังคดงอแต่กาเนิด
(ภาพที่ 2) และความผิดปกติภายหลังกาเนิด เช่น การได้ รับบาดเจ็บ อุบตั ิเหตุ หรื อโรคผิวหนัง เป็ นต้ น ควรสังเกตว่า
ความผิดปกติที่เกิดขึ ้นมีผลต่อการดารงชีวิตของวาฬหรื อไม่ หากมีควรบอกระดับมากน้ อยแค่ไหน และคอยติดตาม
สังเกตการณ์ปรับตัวของวาฬกับความผิดปกตินนั ้ หรื อติดตามการลุกลามของโรค การเปลี่ยนแปลง และการหายของ
แผล

ภาพที่ 2 ภาพเจ้ าบางแสนที่มีกระดูกสันหลังคดงอ
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ภาพที่ 3 รอยโรค Tattoo-like skin disease บนผิวหนังเจ้ าพัทธยา
ลักษณะความผิดปกติของผิวหนังที่สามารถพบได้ ในวาฬ ได้ แก่ ความผิดปกติของผิวหนังคล้ ายโรคผิวหนังที่เรี ยกว่า
Tattoo skin disease (TSD) ซึง่ เกิดจากการติดเชื ้อ Pox virus ซึง่ เป็ นเชื ้อไวรัสที่มีขนาดระหว่าง 10 x 7 มม. ถึง 245 x
245 มม. ลักษณะรอยโรคจะเป็ นปื น้ สีเทาเข้ ม สีดาหรื อสีคอ่ นข้ างเหลือง ไม่มีรูปร่างแน่นอน และนูนเล็กน้ อย สามารถ
พบรอย TSD ได้ ทวั่ ลาตัว ทังส่
้ วนหัว ลาตัว ครี บข้ าง ครี บหลัง คาง ท้ อง และคอดหาง ไม่มีรูปแบบการเกิด TSD ว่า
ขึ ้นกับพื ้นที่หรื อชนิดของโลมาและวาฬ ซึง่ การติดเชื ้อ TSD และแสดงรอยโรคอาจเป็ นตัวบ่งชี ้สุขภาพของวาฬได้ และยัง
เป็ นตัวบ่งชี ้การเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้ อมอีกด้ วย (Van Bressem et al., 2003) การยืนยันว่าติดเชื ้อ Pox virus ทาได้
โดยการนาชิ ้นส่วนผิวหนัง ส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ส่องกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron
microscopy: EM) หรื อใช้ เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) (Barnett, 2015) ข้ อจากัดของเทคนิคเหล่านี ้
ในการส่งตรวจคือต้ องใช้ ชิ ้นผิวหนังที่สดเท่านัน้ ที่ผา่ นมายังไม่พบซากวาฬบรูด้าสดที่มีรอยโรคดังกล่าว จึงยังไม่
สามารถยืนยันได้ วา่ รอยโรคที่พบนี ้ เป็ นรอยโรคของ TSD หรื อไม่
บาดแผลภายนอก (wounds) คือ การที่ผิวหนังและเนื ้อเยื่อได้ รับบาดเจ็บ (trauma) ซึ่งการเกิดบาดแผลจะ
ทาให้ เ กิ ด การฉี ก ขาดของผิว หนัง และเนื อ้ เยื่ อ โดยปกติ ร่า งกายจะมีข บวนการหายของแผล (wound healing)
เสริ มสร้ างเนื ้อเยื่อ จนเนื ้อเยื่อประสานกันปกติ โดยการหายของแผลขึ ้นอยู่กบั ขนาด ความลึก และตาแหน่งของแผล
ความรุ นแรงของการได้ รับบาดเจ็ บ การไหลเวียนของเลือด การติดเชือ้ สภาพความสมบูรณ์ ของร่ างกายวาฬ และ
สารอาหารที่วาฬได้ รับ โดยบาดแผลอาจเกิดได้ จากหลายกรณี ทังจากสาเหตุ
้
ทางธรรมชาติ (เช่น ปรสิต และสัตว์ผ้ ลู า่ )
และกิจกรรมของมนุษย์ (ขยะทะเล เครื่ องมือประมง หรื อสิง่ ก่อสร้ างใต้ ทะเล เป็ นต้ น)
ตุม่ นูน (nodules) คือ ลักษณะที่ผิวหนังยกตัวขึ ้น
แผลเป็ นนูน (keloids หรื อ hypertrophic scar) เกิดขึ ้นจากขบวนการหายของแผลที่มีการเจริ ญของเซลล์
มากเกินปกติ ทาให้ เกิดแผลเป็ นนูนขึ ้น
ปรสิตภายนอก (external parasite) เช่น เหาปลาวาฬ (whale lice) หรื อสัตว์เกาะติด (เช่น remora)
รอยด่างขาว (white spot) เป็ นจุดสีขาวบนผิวหนัง ยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด
ซี่กรองหัก ซี่กรอง (baleen) ประกอบด้ วยโปรตีนจาพวกเคอราติน (keratin) เหมือนกับผมและเล็บของมนุษย์
หากมีการแตกหัก เสียหาย ซี่กรองจะสามารถเจริ ญใหม่จากส่วนฐานทดแทนส่วนที่เสียหายได้
5. ความสมบูรณ์ของร่ างกาย มีการให้ คะแนนความสมบูรณ์ของร่ างกาย (Body Condition Score: BCS)
ของวาฬบรู ด้ า รายตัว เพื่ อ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงความสมบูร ณ์ ข องร่ า งกาย สาหรั บ ใช้ ประกอบการวิ นิ จ ฉัย
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อาการป่ วยสาหรับสัตวแพทย์ การให้ คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย 1-3 เรี ยงลาดับจากผอมมากถึงปกติ โดยเกณฑ์
การพิจารณาจากการสะสมไขมันใต้ ผิวหนัง (subcutaneous fat) ของวาฬบรูด้าสังเกตได้ หลายตาแหน่ง ดังนี ้
สันหลัง ในวาฬผอมจะสามารถมองเห็ นสันหลังได้ โดยง่าย เนื่อ งจากกล้ ามเนื อ้ มัดยาวด้ านข้ างกระดูก
สันหลังทังสองข้
้
างฝ่ อลีบจากการขาดสารอาหาร จึงทาให้ สามารถสังเกตส่วนของสันหลังได้ ง่าย โดยตาแหน่งที่สงั เกต
ได้ แก่ สันหลังก่อนถึงครี บหลัง
ซี่โครงหรื อสะบัก ในวาฬที่มีความสมบูรณ์ หากมองด้ านข้ างลาตัว จะไม่สามารถสังเกตเห็นแนวซี่โครง หรื อ
กระดูกสะบักได้ อย่างชัดเจน
คอ ในวาฬผอม หากมองจากภาพมุมสูงจะสามารถแบ่งส่วนหัวกับลาตัว (คอ) ได้ อย่างชัดเจน หากมองจาก
ด้ านข้ างจะเห็นส่วนคอเว้ าลงไป ส่วนในวาฬสมบูรณ์ จะไม่สามารถแบ่งช่วงตัวและลาคอได้ อย่างชัดเจน
ผลและอภิปราย
ผลการศึกษาจากการออกเก็บข้ อมูลสารวจและตรวจสุขภาพวาฬบรู ด้าในระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม
2560 สารวจพบวาฬบรู ด้า จานวน 45 ตัว แต่สามารถตรวจสุขภาพได้ จานวน 39 ตัว (ตัวที่ไม่สามารถติดตามตรวจ
สุขภาพได้ เนื่องจากพฤติกรรมวาฬ เช่น กาลังเดินทาง ว่ายน ้าอย่างรวดเร็ ว ดาน ้านาน หรื อมีสว่ นของลาตัวบนผิวน ้า
น้ อยเกินไป ทาให้ สงั เกตได้ ยาก) พบวาฬบรู ด้าที่มีผิวหนังภายนอกปกติ จานวน 10 ตัว (ร้ อยละ 25.64) และพบความ
ผิดปกติภายนอก จานวน 29 ตัว (ร้ อยละ 74.35) แยกเป็ นกลุ่มที่มีความผิดปกติ 1 ลักษณะ จานวน 23 ตัว (ร้ อยละ
58.98) กลุม่ ที่มีความผิดปกติ 2 ลักษณะ จานวน 3 ตัว (ร้ อยละ 7.69) และกลุม่ ที่มีความผิดปกติพร้ อมกัน 3 ลักษณะ
จานวน 3 ตัว (ร้ อยละ 7.69) ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 4 แผนที่การพบวาฬบรูด้าจากการสารวจในปี 2560
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ภาพที่ 5 อัตราส่วนของผลการตรวจความผิดปกติที่ผวิ หนังในวาฬบรูด้าที่สารวจพบในพื ้นที่อา่ วไทยตอนบน
และจาแนกความผิดปกติพบวาฬบรู ด้าที่มีรอยโรคคล้ าย Tattoo skin disease (ร้ อยละ 68.43) บาดแผล
(ร้ อยละ 15.79) ตุ่มนูน (ร้ อยละ 5.26) แผลเป็ น (ร้ อยละ 5.26) รอยด่างขาว (ร้ อยละ 2.63) และปรสิต (ร้ อยละ 2.63)
ตามภาพที่ 6 และไม่พบวาฬที่มีพฤติกรรม การทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจที่ผิดปกติ ในวาฬบรู ด้าที่ได้ รับการ
ตรวจสุขภาพ

15.79 %
5.26 %
5.26 %
2.63 %

68.43 %

2.63 %

TSD

ภาพที่ 6 อัตราส่วนของลักษณะความผิดปกติที่พบบนผิวหนังวาฬบรูด้าในพื ้นที่อา่ วไทยตอนบน
ลักษณะความผิดปกติของผิวหนังตรวจพบในวาฬบรูด้า ได้ แก่
1. รอยโรค Tattoo-like skin disease (TSD-like) ลักษณะรอยโรคจะเป็ นปื น้ สีเทาเข้ ม สีดา หรื อสีค่อนข้ าง
เหลือง ไม่มีรูปร่างแน่นอน และนูนเล็กน้ อย สามารถพบรอย TSD-like ได้ ทวั่ ลาตัว ซึง่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการติดเชื ้อ
Pox virus โดยการติดเชื ้อ pox virus นันไม่
้ จาเป็ นต้ องเกิดรอยโรคเสมอไป การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของรอยโรค
สัมพันธ์กบั ปั จจัยทางสภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะความแห้ งแล้ งและอุณหภูมิอากาศ (Dierauf et al., 2001) และพบใน
สัตว์ที่มีความเครี ยด ความอ่อนแอ ภาวะภูมิค้ มุ กันตก เช่น การอดอาหาร การติดเชื ้อ และการพบพยาธิ โดยการพบ
ลักษณะ TSD-like ไม่สมั พันธ์ กบั อายุหรื อเพศ ยกเว้ นในเด็กที่ได้ รับภูมิค้ มุ กันจากแม่ไม่เต็มที่ (Van Bressem et al.,
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2009) ผลการตรวจสุขภาพพบวาฬบรู ด้าที่สารวจพบในบริ เวณอ่าวไทยตอนบน มีรอยโรค TSD-like จานวน 26 ตัว
จากการติดตามรอยโรคบนผิวหนังแม่จ๊ะเอ๋ (ภาพที่ 7-8) พบรอยโรคมากขึ ้น อาจเนื่องมาจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ ้น หรื อ
อาจมีความอ่อนแอ เช่น การติดเชื ้อแต่ไม่แสดงอาการ รอยโรคบนผิวหนังเจ้ าส้ มตา (ภาพที่ 9-10) ลดน้ อยลงมาก อาจ
เนื่องมากจากมีภมู ิค้ มุ กันมากขึ ้น มีความแข็งแรงขึ ้นในช่วงเวลาที่สารวจพบ

ภาพที่ 7 และ 8 ความเป็ นไปรอยโรค TSD-like บนผิวหนังแม่จ๊ะเอ๋ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 9 เมษายน
2560 ตามลาดับ

ภาพที่ 9 และ 10 ความเป็ นไปรอยโรค TSD-like บนผิวหนังเจ้ าส้ มตา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และวันที่ 21
มิถนุ ายน 2560 ตามลาดับ

ภาพที่ 11 และ 12 ความเป็ นไปรอยโรค TSD-like บนผิวหนังเจ้ ามีนา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560 ตามลาดับ
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2. บาดแผลภายนอก (wounds) มีการติดตามขบวนการหายของแผล (wound healing) ผลการตรวจสุขภาพ
พบวาฬบรู ด้าที่มีบาดแผลภายนอก จานวน 6 ตัว บาดแผลของเจ้ าอิ่มเอม (ภาพที่ 13-15) เกิดจากของแข็งมีคม เช่น
ปะการังเทียม ขอบโป๊ ะ หรื อขอบทุน่ ขนาดใหญ่ เป็ นต้ น

ภาพที่ 13 ถึง 15 ความเป็ นไปของบาดแผล บนผิวหนังเจ้ าอิ่มเอม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 วันที่ 15 ธันวาคม
2558 และวันที่ 22 มกราคม 2559 ตามลาดับ
3. ตุ่มนูน (nodules) ลักษณะที่ผิวหนังยกตัวขึ ้นผิดปกติ ผลการตรวจสุขภาพพบวาฬบรู ด้าที่มีตุ่มนูนบน
ผิวหนัง จานวน 2 ตัว เกิดได้ จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการหายของแผลที่มีการเจริ ญของเนื ้อเยื่อมากเกิน หรื ออาจ
เกิดจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ยหรื อพยาธิได้ แต่ในกรณีของเจ้ าแตงไทยและเจ้ าบางแสน (ภาพที่ 16 และ 17) มีแนวโน้ ม
ว่าจะเกิดจากการสมานแผลที่มีการเจริ ญของเนื ้อเยื่อมากกว่าปกติ มากกว่าการติดเชื ้อ
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ภาพที่ 16 ตุม่ นูน บริ เวณครี บหลังของเจ้ าแตงไทย ภาพที่ 17 ตุม่ นูน บริ เวณหางของเจ้ าบางแสน
4. แผลเป็ นนูน (keloids หรื อ hypertrophic scar) เกิดขึ ้นจากขบวนการหายของแผลที่มีการเจริ ญของเซลล์
มากเกินปกติ ทาให้ เกิดแผลเป็ นนูนขึ ้น ผลการตรวจสุขภาพพบวาฬบรูด้าที่มีแผลเป็ นนูนบนผิวหนัง จานวน 2 ตัว

ภาพที่ 18 แผลเป็ นนูน บริ เวณครี บหลังของแม่กนั ยา

ภาพที่ 19 ตุม่ นูน บริ เวณด้ านหน้ าครี บหลังด้ านซ้ ายของ
เจ้ าศรี สขุ

5. ปรสิตภายนอก (external parasite) พบสัตว์เกาะติด โดยสัตว์เกาะติดอาจสร้ างความราคาญให้ กบั วาฬ
และวาฬสามารถกาจัดปรสิตภายนอกได้ โดยการกระโดดเหนือน ้าและกระแทกกับผิวน ้า (Perrin et al., 2009) หรื อถูตวั
กับวาฬตัวอื่น ผลการตรวจสุขภาพพบวาฬบรูด้าที่มีสตั ว์เกาะติดบนผิวหนัง จานวน 1 ตัว

ภาพที่ 20 พบสัตว์เกาะติดบริเวณหางของเจ้ าบางแสน ในวันที่ 7 เมษายน 2560
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6. รอยด่างขาว (white spot) เป็ นจุดสีขาวบนผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของการสร้ างเม็ดสี หรื อ
เป็ นการหายของแผลขนาดเล็ก ผลการตรวจสุขภาพพบวาฬบรูด้าที่มีรอยด่างขาวบนผิวหนัง จานวน 1 ตัว

ภาพที่ 21 พบรอยด่างขาวบนผิวหนัง บริ เวณหลังของเจ้ าแตงไทย ในวันที่ 5 กันยายน 2560
ค่าเฉลี่ยความสมบูรณ์ของร่ างกาย (Body Condition Score) ของวาฬบรู ด้าที่สารวจพบในพื ้นที่อ่าวไทย
ตอนบน เท่ากับ 2.80 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38) ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และวาฬบรูด้าที่ได้ รับการตรวจสุขภาพ
ทุกตัว มีพฤติกรรม การเคลือ่ นไหว การทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจที่ปกติ
บทสรุ ป
จากผลการประเมินความผิดปกติภายนอกร่ างกายของวาฬบรู ด้าที่สารวจพบบริ เวณอ่าวไทยตอนบนในช่วง
เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 จานวน 39 ตัว พบวาฬบรู ด้าที่มีลกั ษณะปกติ จานวน 10 ตัว (ร้ อยละ 25.6) และ
วาฬบรูด้าที่มีความผิดปกติภายนอก จานวน 29 ตัว (ร้ อยละ 74.4) จาแนกความผิดปกติพบวาฬบรูด้าที่มีรอยโรคคล้ าย
Tattoo skin disease (ร้ อยละ 69) บาดแผล (ร้ อยละ 16) ตุม่ นูน (ร้ อยละ 5) แผลเป็ น (ร้ อยละ 5) รอยด่างขาว (ร้ อยละ
2.5) และปรสิต (ร้ อยละ 2.5) โดยสาเหตุของความผิดปกติภายนอกที่พบ สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 สาเหตุหลัก ได้ แก่
1. สาเหตุจากธรรมชาติ
ร้ อยละ 76
2. สาเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์
ร้ อยละ 21
3. ไม่สามารถระบุสาเหตุของความผิดปกติได้ ร้ อยละ 3
การศึกษานี ้มีข้อจากัดบางประการ จากพฤติกรรมของวาฬและสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากในบางครัง้ ลาตัวของ
วาฬโผล่พ้นน ้าน้ อย และน ้าค่อนข้ างขุน่ ทาให้ ถกู จากัดพื ้นที่ผิวที่ผ้ ศู ึกษาจะมองเห็นได้ ทาให้ ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อ
ในบางครั ง้ ผู้ศึกษาไม่สามารถติ ดตามตรวจสุข ภาพวาฬได้ เนื่ องจาก ว่า ยน า้ จากไปอย่างรวดเร็ ว หรื อ ดานา้ เป็ น
เวลานาน
การตรวจสุขภาพวาฬจากการถ่ายภาพและสังเกตนัน้ เป็ นเพียงการประเมินสุขภาพวาฬเบื ้องต้ นเท่านัน้ ใน
อนาคตควรมีการประเมินสุขภาพวาฬด้ วยเทคนิคอื่น ๆ เช่น การถ่ายภาพมุมสูงด้ วยอากาศยานไร้ คนขับ เพื่อใช้ ในการ
ประเมินคะแนนความบูรณ์ของร่ายกายได้ อย่างแม่นยามากขึ ้น เพิ่มพื ้นที่การมองเห็นผิวหนังของวาฬบรูด้า เพื่อช่วยใน
การติดตามการเป็ นไปของโรค และสามารถสังเกตพฤติกรรมวาฬใต้ น ้าได้ หากสภาพอากาศแจ่มใสและมีความใสของ
น ้า (Marine Mammal Commission, 2016) นอกจากนี ้ยังสามารถประยุกต์ใช้ อากาศยานไร้ คนขับในการเก็บตัวอย่าง
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ลมหายใจของวาฬ เพื่อนามาตรวจสารพันธุกรรมสเตียรอยด์ฮอร์ โมน (Hogg et al., 2009; Hunt et al., 2014) เฝ้ า
ระวังการติดเชื ้อแบคทีเรี ย (Acevdo-Whitehouse et al., 2010) และพยาธิในระบบทางเดินหายใจส่วนต้ น และการยิง
เก็บตัวอย่างผิวหนังและเนื ้อเยื่ อวาฬ ผิวหนังสามารถใช้ ตรวจสารพันธุกรรม และเก็บรวบรวมเป็ นธนาคารพันธุกรรม
วาฬบรูด้าของอ่าวไทยตอนบน หากยิงเก็บเนื ้อเยื่อถูกบริ เวณที่มีรอยโรค Tattoo-like skin disease ก็สามารถส่งตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ส่องกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscopy: EM) หรื อใช้ เทคนิค
Polymerase Chain Reaction (PCR) (Barnett, 2015) เพื่อยืนยันได้ ว่ารอยโรคที่พบนี ้ เป็ นรอยโรคของ TSD หรื อไม่
และเนื ้อเยื่อไขมันวาฬที่ติดมาพร้ อมกับการเก็ บผิวหนัง ยังสามารถส่วนตรวจฮอร์ โมนเพศ รวมไปถึงการตรวจการ
ตังท้
้ องในวาฬเพศเมียได้ อีกด้ วย (Mansour et al., 2002)
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สถานการณ์ การเกยตืน้ ของโลมาหัวบาตรหลังเรียบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ในพืน้ ที่อ่าวไทยตอนกลางตัง้ แต่ มกราคม 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 อินทองคา และ จักรพงษ์ ฐานสันโดษ
Watchara Sakornwimon*, Atichat Inthongcome and Jakkapong Thansandote
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

บทคัดย่ อ
ในระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 พบโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบเกยตื ้นจานวน 142 ตัว
ในพื ้นที่ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง ตังแต่
้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จนถึงอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
สามารถจาแนกสภาพซากได้ เป็ น มีชีวิต 3 ตัว (2.1%), ซากสด 15 ตัว (10.6%), ซากเริ่ มเน่า 14 ตัว (9.9%), ซากเน่า
51 ตัว (35.9%), ซากเน่ามาก 54 ตัว (38%) และโครงกระดูก 5 ตัว (3.5%) สาเหตุการตายแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ได้ แก่ การตายตามธรรมชาติ (22%) ได้ แก่ การป่ วย, การพลัดหลงจากแม่หรื อหลงทาง และฉลามกัด, สาเหตุที่เกิดจาก
กิจกรรมมนุษย์ (28%) ได้ แก่ การติดเครื่ องมือประมงและเรื อชน และไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั (50%) การเกยตื ้นที่เกิดจาก
การติดเครื่ องมือเป็ นสาเหตุหลัก จากกิจกรรมของมนุษย์ โดยพบว่าอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นบริ เวณที่
มีการติดเครื่ องมือประมงมากที่สดุ ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้จะนาไปเป็ นพื ้นฐานในการวางแผนการอนุรักษ์ ตอ่ ไป
คาสาคัญ : โลมาหัวบาตรหลังเรี ยบ, การเกยตื ้น, 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 stages
included 3 alive porpoises (2.1 %), 15 fresh carcasses (10.6%), 14 mild decomposed carcasses (9.9%),
51 moderated decomposed carcasses (35.9%), 54 advanced decomposed carcasses (38%) and 5
skeletons (3.5%). Cause of death can be defined in 3 groups as natural causes (22%) i.e. sickness, lost,
shark attack, anthropogenic harassment (28%) i.e. entanglement and boat strike) and unknown causes
(50%). The main anthropogenic harassment was entanglement that was high incident in HuaHin District,
Prachuap Kiri Khan province. This study was about human-related stranding caused in finless porpoise
that is data for conservative plan in the future.
Keywords: Finless porpoise, Entanglement, Central Gulf of Thailand
*Corresponding authors; e-mail: watchavet70@gmail.com
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บทนา
ในปั จจุบนั น่านน ้าไทยพบโลมาและวาฬ จานวน 27 ชนิด (กาญจนา และคณะ, 2557) และโลมาที่มีขนาด
เล็กที่สดุ และเป็ นโลมาในกลุ่ม porpoise เพียงชนิดเดียวที่พบในน่านน ้าไทย ได้ แก่ โลมาหัวบาตรหลังเรี ยบ (finless
porpoise) อยูใ่ นวงศ์ Phocoenidae ชื่อวิทยาศาสตร์ Neophocaena phocaenoides (Cuvier, 1829) โลมาหัวบาตร
หลังเรี ยบจะมีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ ายโลมาอิรวดีมาก แต่ขนาดเล็กกว่า ไม่มีจะงอยปาก ครี บข้ างค่อนข้ างใหญ่ ปลาย
แหลม ไม่มีครี บ แต่จะมีต่มุ เป็ นแนวสองแนวบริ เวณตาแหน่งของกลางหลัง บริ เวณหลัง มีสีน ้าเงินเทาและท้ องสีขาว
ครึ่ งหนึ่งของประชากรมีตาสีแดง ลักษณะปลายฟั นแบนคล้ ายใบพาย จานวน 26-44 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง
ขนาดตัวโตเต็มที่ยาว 1.9 เมตร ลูกแรกเกิดยาว 70-80 เซนติเมตร มักอยู่โดดเดี่ยวหรื อฝูงเล็กประมาณ 10 ตัว ใน
บริ เวณที่มีแ หล่งอาหารสมบูรณ์ แหล่ง ที่อยู่จ ะพบบริ เวณชายฝั่ ง หรื อตามแม่น า้ ขนาดใหญ่ ที่มีทางต่อ ลงทะเลใน
เขตอินโดแปซิฟิก อาหารของโลมาชนิดนี ้ ได้ แก่ ปลาขนาดเล็ก กุ้ง และหมึก ในน่านน ้าประเทศไทยพบใกล้ ชายฝั่ งทัง้
สองฝั่ ง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ หรื อช่องหลาด ระหว่างเกาะยาวน้ อยและเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เป็ นต้ น
ภัย คุกคามสาหรั บ โลมาหัว บาตรหลังเรี ยบที่ สาคัญ ได้ แก่ การติด เครื่ อ งมื อ ประมง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
เครื่ องมือประมงประเภทอวน (Jefferson et al., 2002) โดยได้ มีรายงานการติดเครื่ องมือประมงของโลมาหัวบาตร
หลังเรี ยบในหลายประเทศ เช่น อิหร่าน (Braulik et al., 2010), ปากีสถาน (Collins et al., 2005), มาเลเซีย (Jaaman
et al., 2009) นอกจากนี ้ภัยคุกคามอื่นที่มีผลต่อการเกยตื ้นและการตายของโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบ เช่น แหล่งหากิน
เสือ่ มโทรม การสัญจรทางน ้า หรื อมลพิษต่าง ๆ ที่ปนเปื อ้ นลงสูท่ ะเลรวมทังขยะทะเล
้
เป็ นต้ น สาหรับ การศึกษานี ้เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการเกยตื ้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานใน
การวางแผนอนุรักษ์ ตอ่ ไป
วิธีการ
พื ้นที่ศกึ ษา
ดาเนินการเก็บข้ อมูลโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบเกยตื ้นในบริ เวณอ่าวไทยตอนกลาง ซึง่ อยูท่ ี่ระหว่างพิกัด ละติจดู
12 องศา 34.110 ลิปดาเหนือ, ลองติจดู 99 องศา 57.462 ลิปดาตะวันออก กับ ละติจูด 9 องศา 12.828 ลิปดาเหนือ,
ลองติจูด 99 องศา 42.060 ลิปดาตะวันออก อ่าวไทยตอนกลางเป็ นอ่าวที่ตงอยู
ั ้ ่ตอนกลางของอ่าวไทยทังหมด
้
ซึ่ง
ประกอบด้ วยบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ ธานี (ภาพที่ 1) มีความยาวชายฝั่ งทะเลประมาณ
602 กิโลเมตร
การเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมสถิติการเกยตื ้นของโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบที่เกยตื ้นในเขตพื ้นที่อ่าวไทยตอนกลางในช่วงเดือน
มกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ซากทังหมดจะผ่
้
านการตรวจสอบหรื อชันสูตร เพื่อระบุสาเหตุการตาย โดย
เจ้ าหน้ าที่และสัตวแพทย์ประจากลุม่ สัตว์ทะเลหายากของศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทย
ตอนกลาง ข้ อมูลสาเหตุการตายที่ได้ จะถูกนามาจาแนกเป็ นสาเหตุตามธรรมชาติ และสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ โดย
สาเหตุจากมนุษย์จะประกอบด้ วยการติดเครื่ องมือประมง เรื อชน และสาเหตุที่เกิดจากขยะ หลังจากนันจะน
้
าข้ อมูล
การเกยตื ้นที่เกิดจากมนุษย์มาลงพิกดั ในแผนที่โดยใช้ โปรแกรม Arc map 10
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ภาพที่ 1 พื ้นที่อา่ วไทยตอนกลาง
ผลและอภิปราย
ในช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560 พบโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบเกยตื ้นจานวน 142 ตัว ใน
พื ้นที่ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง ตังแต่
้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์จนถึงอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ข้ อมูลการเกยตื ้นเชิงระบาดวิทยา
จากข้ อมูลการเกยตื ้นพบว่า เพศของโลมาไม่มีผลต่อการเกยตื ้นอย่างมีนยั สาคัญ และสัดส่ วนของเพศโลมา
เกยตื ้นตามภาพที่ 2 จานวนโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบเกยตื ้นเฉลี่ยต่อปี ในช่วงเวลาดังกล่าวคือ 47 ตัวต่อปี โดยในเดือน
กุมภาพันธ์ เป็ นช่วงที่มีจานวนเกยตืน้ มากที่สดุ ซึ่งช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นช่วงฤดูมรสุมของทะเล
ฝั่ งอ่าวไทย จากข้ อมูลโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบเกยตื ้น 142 ตัว สามารถจาแนกสภาพซากได้ เป็ น มีชีวิต 3 ตัว (2.1%),
ซากสด 15 ตัว (10.6%), ซากเริ่ มเน่า 14 ตัว (9.9%), ซากเน่า 51 ตัว (35.9%), ซากเน่ามาก 54 ตัว (38%) และ
โครงกระดูก 5 ตัว (3.5%)
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ภาพที่ 2 สัดส่วนเพศของโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบเกยตื ้นระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560
สาเหตุการตายที่พบสามารถจาแนกได้ เป็ นสาเหตุตามธรรมชาติ (ได้ แก่ การป่ วย, การพลัดหลงจากแม่หรื อ
หลงทาง, และฉลามกัด), สาเหตุที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ (ได้ แก่ การติดเครื่ องมือประมงและเรื อชน) และไม่
ทราบสาเหตุ โดยสัดส่วนของแต่ละสาเหตุการเกยตื ้นได้ แสดงไว้ ในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สัดส่วนสาเหตุการเกยตื ้นของโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560
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ภาพที่ 4 พื ้นที่แสดงการเกยตื ้นของโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบที่สาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์
ในระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2560
จากจานวนโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบเกยตื ้น 142 ตัว พบว่ามีสาเหตุการเกยตื ้นที่เกิดจากมนุษย์จานวน 40 ตัว
ซึง่ สาเหตุหลักเกิดจากการติดเครื่ องมือประมง จานวน 39 ตัว และถูกเรื อชนจานวน 1 ตัว เมื่อแยกตามพื ้นที่แล้ วพบว่า
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นบริ เวณที่มีการติดเครื่ องมือประมงมากที่สดุ รองลงมาคืออาเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยข้ อมูลได้ แสดงในภาพที่ 4 และ 5

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบสาเหตุการเกยตื ้นของโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์รายอาเภอ
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จากการชันสูตร ในกรณีการติดเครื่ องมือประมง ความผิดปกติของโลมาที่พบในระดับมหภาคหรื อระดับที่
ตามองเห็น (gross lesion) คือ รอยกากบาทบริ เวณผิวหนังร่วมกับการช ้าที่บริ เวณกล้ ามเนื ้อและการตกเลือดในอวัยวะ
ต่าง ๆ เช่น ปอด ถุงหุ้มหัวใจหรื อช่องท้ อง นอกจากนี ้ยังพบฟองอากาศภายในหลอดลมซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ว่าโลมามีการ
สาลักน ้าก่อนเสียชีวิต (ภาพที่ 6)

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 6 ความผิดปกติของโลมาที่พบในกรณีการติดเครื่ องมือประมง ก. รอยกากบาทที่พบบริ เวณครี บข้ าง ซึง่ คล้ าย
รอยอวนรัด ข. กล้ ามเนื ้อช ้าและตกเลือดเนื่องจากการกระแทกก่อนตาย ค. ฟองอากาศที่พบในหลอดลม
ซึง่ บ่งชี ้การสาลักน ้าก่อนตาย ง. การตกเลือดบริ เวณช่องท้ อง ซึง่ เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือด
ในกรณีของเรื อชน ความผิดปกติที่พบคือการบอบช ้าของกล้ ามเนื ้อซึ่งเกิดจากการกระแทก, กระดูกหัก และ
อาจพบร่องรอยของใบพัดเรื อ (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ลักษณะบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรื อ
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บทสรุ ป
โลมาหัวบาตรหลังเรี ยบเป็ นโลมาขนาดเล็กที่หากิ นอยู่ตามชายฝั่ ง ซึ่งในบางพืน้ ที่เป็ นพืน้ ที่มีการทาการ
ประมง จึงเป็ นสาเหตุให้ การติดเครื่ องมือประมงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ โลมาเกยตืน้ และตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครื่ องมือประมงประเภทอวน โดยจะพบรอยกากบาทของตาอวนตามผิวหนังด้ านนอกของโลมาร่ วมกับกล้ ามเนือ้
บอบชา้ และการสาลักนา้ (Arbelo et al., 2013) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาจุลพยาธิ (histopathology) ก็ยังมี
ความสาคัญในการใช้ เพื่อระบุสาเหตุการตาย เนื่องจากความผิดปกติที่ทาให้ สตั ว์ตายไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตา
เปล่า (Jaber et al., 2004) จึงจาเป็ นต้ องศึกษาในระดับเนื ้อเยื่อ แต่คุณภาพซากเป็ นข้ อจากัดในการเก็บตัวอย่าง
ทางด้ านจุลพยาธิ ทาให้ ในบางกรณีสตั วแพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุการตายที่แท้ จริ งได้ การสืบสวนและการชันสูตร
เพื่อระบุสาเหตุการตายนันมี
้ ความสาคัญในการวางแผนอนุรั กษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่เกิดจากกิ จกรรมของ
มนุษย์ และยังเป็ นตัวบ่งชี ้การเกิดโรคระบาดในฝูงสัตว์ได้ อีกด้ วย
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่ อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างประชาคมปะการัง กับประชาคมปลาแนวปะการัง บริ เวณหมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี เก็บข้ อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนเมษายาน 2559 เพื่อทราบผลของโครงสร้ างชุมชน
ปะการังต่อประชาคมปลาแนวปะการัง พบว่าการครอบคลุมพื ้นที่ของปะการังตายมีความสัมพันธ์ แบบผกผันกับความชุกชุม
ของปลาแนวปะการัง ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของปะการังกับชนิดของปลาแนวปะการังมีความสัมพันธ์ ที่ไม่
ชัดเจน ทังนี
้ ้อัตราการครอบคลุมของปะการังมีชีวิต และปะการังตาย เป็ นตัวแปรที่ใช้ ทานายลักษณะของประชาคม
ปลาแนวปะการั งได้ อย่างไรก็ ตามโครงสร้ างชุ มชนปะการั งเป็ นเพียงหนึ่งในหลายตัวแปรที่ส่งผลต่อลักษณะของ
ประชาคมปลาในแนวปะการัง ปั จจัยด้ านอาหาร และการใช้ ปะการังเป็ นที่อยู่อาศัยของปลาในแต่ละช่วงอายุของปลา
แนวปะการัง ยังเป็ นปั จจัยที่ควรทาการศึกษา เพื่อให้ เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างชุมชนปะการังกับปลา
แนวปะการังได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ : 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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บทนา
แนวปะการังเป็ นระบบนิเ วศชายฝั่ งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง ซึ่งเกิดจากโครงสร้ างหินปูนและ
รู ป ทรงของปะการั ง ที่ แ ตกต่ า งกัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งที่ เ หมาะแก่ ก ารอยู่อ าศัย ของปลาแนวปะการั ง ดัง นัน้ การ
เปลี่ยนแปลงของแนวปะการังจะส่งผลต่อประชาคมปลาแนวปะการัง ทังในด้
้ านการใช้ เป็ นแหล่งที่อ ยู่อาศัยและเป็ น
แหล่งอาหาร (Munday et al., 2008 ; Coker et al., 2014) จากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างชุมชน
ปะการังกับปลาแนวปะการังที่ผ่านมาทังในประเทศและต่
้
างประเทศ พบว่าบริ เวณแนวปะการังที่มี ความซับซ้ อนของ
โครงสร้ างถิ่นที่อยูอ่ าศัยสูง (high complexity) จะพบความหลากหลายของปลาแนวปะการังสูง (เสธ์ ทรงพลอย, สุชนา
ชวนิชย์, วรณพ วิยกาญจน์ และวิมล เหมะจันทร, 2548; รังสิวฒ
ุ ิ แก้ วแสง, ภาสิณี วรชนะนันท์, สุชาย วรชนะนันท์ และ
ไพทูล แพนชัยภูมิ, 2553; อัญชลี จันทร์ คง และวิภูษิต มัณฑะจิตร, 2549; Thongtham & Chansang, 1999; Feary,
McCormick, & Jones, 2009; Coker et al., 2014) และเมื่ออัตราการครอบคลุมพื ้นที่ของปะการังตายเพิ่มขึ ้นส่งผลให้
ปลาแนวปะการังลดลง โดยเฉพาะปลาที่กินปะการังเป็ นอาหาร (corallivores) จะได้ รับผลกระทบมากที่สดุ (Wilson,
Graham, Pratchett, Jones, & Polunin, 2006) เช่นการศึกษาของ Manthachitra (1991) และอศลย์ มีนาภา, นงนุช
ตัง้ เกริ กโอฬาร, ธิ ดารั ตน์ น้ อยรั กษา และวิ ภูษิ ต มัณฑะจิ ตร (2560) ที่ ร ะบุว่าปลาผี เ สือ้ ลายแปดเส้ น (Chaetodon
octofasciatus) สามารถใช้ เป็ นดัชนีบ่งชี ้ความอุดมสมบูรณ์ ของแนวปะการังได้ เนื่องจากเป็ นปลาที่กินปะการังเป็ น
อาการเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้จะสามารถพบปลาผีเสื ้อลายแปดเส้ นมากขึ ้น เมื่อการครอบคลุมพื ้นที่ของปะการังมี
ชีวิตเพิ่มมากขึ ้น
สาหรับโครงสร้ างถิ่นที่อยู่อาศัยยังสามารถเป็ นตัวกาหนดประชาคมปลาแนวปะการัง โดย Feary et al.
(2009) และ Coker et al. (2014) ได้ ให้ ความเห็นว่าน่าจะมีปลาแนวปะการังบางชนิดที่มีความเฉพาะเจาะจงของกับถิ่น
ที่อยู่อ าศัย นอกจากนี จ้ ากการศึก ษาของวิภูษิต มัณฑะจิ ตร (2541) ยังพบว่าปลาในครอบครั ว Labridae และ
Pomacentridae จะมีความสัมพันธ์ กบั โครงสร้ างถิ่นที่อยู่ต่างกัน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ ระหว่างแนวปะการังและ
ปลาแนวปะการังนันไม่
้ สามารถระบุได้ อย่างชัดเจน (วิภษู ิ ต มัณฑะจิตร, 2541) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับ
ปลาที่มีความเฉพาะเจาะจงกับปะการัง
การศึ ก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งโครงสร้ างชุ ม ชนปะการั ง ที่ ส่ง ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงประชาคมปลาแนวปะการัง สาหรับใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างชุมชน
ปะการั ง กับปลาแนวปะการั ง อีกทัง้ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการติดตามการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ และประกอบการ
ตัดสินใจในการบริ หารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่อไป
วิธีการ
1. ความหลากหลายของประชาคมปลาแนวปะการังและประชาคมปะการัง
เก็บข้ อมูลชนิดและความชุกชุมของปลาแนวปะการัง และปะการัง บริ เวณหมู่เกาะแสมสาร จานวน 3
ครัง้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 บริ เวณ 4 สถานี ได้ แก่ เกาะ
ปลาหมึก (M.N.) หาดเตย (S.W.) เกาะจาน (C.N.) และหาดเทียน (S.E.) (ภาพที่ 1) ทาการแบ่งการเก็บข้ อมูลออกเป็ น
2 วิธี คือ
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1.1 ประชาคมปลาแนวปะการัง ใช้ วิธีการบันทึกข้ อมูลปลาด้ วยกล้ องวีดีโอใต้ น ้า (video census) ดัดแปลง
จากวิธีการของ Hill and Wilkinson (2004) ทาการบันทึกภาพวีดีโอแบบต่อเนื่องบนแนวสารวจเป็ นระยะทาง 100
เมตร และด้ านข้ างสายวัดออกไปข้ างละ 2.5 เมตร รวม 5 เมตร ครอบคลุมพื ้นที่ 500 ตารางเมตร จากนันน
้ าภาพวีดีโอ
มาวิเคราะห์ชนิด และความชุกชุมของปลาแต่ละชนิดภายในห้ องปฏิบตั ิการ โดยใช้ การเปรี ยบเทียบรู ปถ่า ยกับเอกสาร
ของ Burgess et al. (1988), Allen (1999) และฐานข้ อมูล Fishbase (Froses and Pauly, 2009)
1.2 ประชาคมปะการัง และการครอบคลุมขององค์ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการัง (Life form) ทาการเก็บ
ข้ อมูลโดยวิธี line intercept transect แบบ permanent line transect ประยุกต์วิธีการจากการสารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเขตร้ อนจาก English et al. (1994) บันทึกปะการังและโครงสร้ างถิ่นที่อยู่อาศัย (life form) ตลอดความยาวที่
สายวัด พาดผ่า น เป็ นระยะทาง 100 เมตร และถ่ า ยภาพนิ่ ง ปะการั ง เพื่ อ ดูลัก ษณะโคโลนี (colonies) พร้ อมทัง้
บันทึกภาพปะการังด้ วยกล้ องวีดีโอความละเอียดสูง (video census) ดัดแปลงจากวิธีการของ Hill and Wilkinson
(2004) จากนันน
้ าข้ อมูลภาพถ่ายและวีดีโอที่ได้ นามาจาแนกชนิด (species) ในห้ องปฏิบตั ิการโดยการเปรี ยบเทียบ
ภาพถ่ายกับเอกสารของ Veron (1986), Veron (2000) และฐานข้ อมูลของ Australian Institute of Marine Science
(2013)

ภาพที่ 1 แผนที่ของสถานีศกึ ษาทัง้ 4 สถานี (ดัดแปลงจาก Google map)
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างประชาคมปลาแนวปะการัง และประชาคมปะการัง
นาข้ อมูลชนิดปลาแนวปะการังและปารัง มาทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างชนิดปลาแนวปะการังกับการครอบคลุมขององค์ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการัง (life form)
และ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดปลาแนวปะการังกับชนิดของปะการัง ทังนี
้ ้องค์ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการัง แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. รูปทรงปะการังที่มีชีวิต ได้ แก่ แบบก้ อน (MC) แบบกึ่งก้ อน (SMC) แบบแผ่นซ้ อน (FC) แบบ
กิ่ งก้ า น (BC) แบบเคลือ บ (EC) แบบอิสระ (SC) และแบบแท่ง (CC) และ 2. องค์ ป ระกอบหลัก ที่ไม่มี ชีวิต ได้ แ ก่
ปะการังตาย (DC) เศษซากปะการัง (CDB) ทราย (S) และหิน (R) ในแต่ละสถานี โดยใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlations analysis) เพื่อดูแนวโน้ มความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้น พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างประชาคมปลา
แนวปะการังกับประชาคมปะการังด้ วยวิธี Canonical Correspondence Analysis (CCA) (McGarigal, Cushman &
Stafford, 2000) ท าการปรั บ ข้ อ มูลองค์ ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการั ง และประชมคมปะการั ง โดยใช้ Power
Transformation ที่ 0.5
ผลและอภิปราย
1. ปลาแนวปะการัง
ผลจากการศึกษา พบปลาแนวปะการังทังสิ
้ ้นจานวน 78 ชนิด จาก 25 ครอบครัว โดยพบว่าครอบครัว
ปลาสลิดหิ น (Pomacentridae) เป็ นครอบครั วเด่น พบจานวน 20 ชนิด รองลงมาคือ ครอบครั วปลานกขุนทอง
(Labridae) พบจานวน 10 ชนิด ครอบครั วปลาบู่ (Gobiidae) พบจานวน 5 ชนิด ปลาในครอบครั วปลากะพง
(Serranidae), ปลาอมไข่ (Apogonidae), ปลาทรายขาว (Nemipteridae) และปลาสลิดทะเล (Siganidae) พบปลา
จานวน 4 ชนิดในแต่ละครอบครัว เมื่อพิจารณาถึงความชุกชุมของปลาแนวปะการังบริ เวณหมูเ่ กาะแสมสาร พบว่าปลา
สลิดหินเทาหางพริ ว้ (Neopomacentrus filamentosus) และปลาบู่ลกู ดอก (Parioglossus formosus) เป็ นปลาที่มี
ความชุกชุมรวมมากที่สดุ จากการศึกษาครัง้ นี ้ คิดเป็ น 31.6% และ 22.7% ตามลาดับ ของจานวนปลาที่พบทังหมด
้
ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ เสธ์ ทรงพลอย และคณะ (2548), วิภษู ิ ต มัณฑะจิตร และคณะ (2554),
วิภูษิต มัณฑะจิตร (2559) และอธิ ป พึ่งสมบุญ และคณะ (2559) ที่ทาการศึกษาปลาแนวปะการังบริ เวณ หมู่เกาะ
แสมสาร พบว่าปลาสลิดหินเทาหางพริ ว้ เป็ นปลาที่มีความชุกชุมมากที่สดุ ของหมูเ่ กาะแสมสารและพื ้นที่ใกล้ เคียง
2. ปะการัง
ผลจากการเก็บข้ อมูล พบปะการังทังสิ
้ ้น 30 ชนิด จาก 10 ครอบครัว โดยพบปะการังแข็งในครอบครัว
Faviidae มีจานวนชนิดมากที่สดุ 12 ชนิด (40.0%) ของปะการังชนิดปะการังที่พบทังหมดในการศึ
้
กษา ปะการังใน
ครอบครัว Acoporidae พบจานวน 5 ชนิด (16.7%) ปะการังในครอบครัว Poritidae พบจานวน 5 ชนิด (16.7%) โดย
ปะการั งที่มีความชุกชุมของชนิดมากกว่า 1% มีจานวน 4 ชนิด ได้ แก่ ปะการั งโขด (Porites lutea) พบ 64.6%
รองลงมาคือ ปะการังโขด (Porites lobata) พบ 20.8% ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora damicornis) พบ 2.9 %
และปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) พบ 1.8% ของปะการังมีชีวิตที่พบทังหมดในหมู
้
่เกาะแสมสาร เมื่อ
พิจารณาความชุกชุมของชนิดปะการังพบว่า ปะการังโขด (Porites lutea) เป็ นปะการังชนิดเด่นในแนวปะการังหมูเ่ กาะ
แสมสาร ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Komyakova et al. (2013) ที่พบว่าปะการัง P. lutea เป็ นปะการังชนิดเด่น
ที่พบแพร่กระจายอยูท่ วั่ ไปในอ่าวไทย อย่างไรก็ตามถึงแม้ วา่ ปะการัง P. lutea จะเป็ นชนิดเด่นที่พบในการศึกษาครัง้ นี ้
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แต่หากพิจารณาจากความหลากหลายของชนิดจะพบว่า ปะการังในครอบครัว Faviidae มีความหลากหลายของชนิด
สูงกว่าปะการังชนิดอื่น ๆ เช่นเดียวกับการศึกษาของทรงวุฒิ จันทะรัง (2545) ที่ระบุว่าปะการังในครอบครัว Faviidae
และจะพบความหลากหลายของชนิดสูงกว่าปะการังในครอบครัว Poritidae อีกทังเป็
้ นปะการังที่มีการครอบคลุมพื ้นที่
มากที่สดุ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปะการังกับปลาแนวปะการัง
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างการครอบคลุมขององค์ประกอบต่าง ๆ บน
แนวปะการังกับปลาแนวปะการัง พบว่าปะการังแบบแผ่นซ้ อน ปะการังแบบอิสระ และปะการังตาย มีความสัมพันธ์ กับ
ชนิดปลาแนวปะการังมากที่สดุ (ตารางที่ 1) แตกต่างจากการศึกษาของ Coker et al. (2014) ที่พบว่าปลาแนวปะการัง
ส่วนใหญ่ จะอยู่ร่วมกับปะการั ง ที่มีรูป ทรงแบบกิ่ ง ก้ านในระยะวัยเด็ ก (juvenile) เท่า นัน้ เมื่อเข้ าสู่ระยะโตเต็มวัย
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นกลับไม่ชดั เจน และการศึกษาของ Pratchett et al. (2012) ที่ศึกษาการใช้ ประโยชน์ในแนว
ปะการังของปลาสลิดหิน (damsel fishes) จานวน 6 ชนิด พบว่าจะอาศัยอยู่กบั ปะการังที่มีรูปทรงแบบกิ่งก้ าน และ
แบบแท่งมากกว่าปะการังที่โขดหรื อปะการังแผ่น ในขณะที่การศึกษาของ Wilson et al. (2008) กลับระบุว่าปลาใน
ระยะโตเต็มวัย (adult) ส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั ปะการังที่มีรูปทรงกิ่งก้ าน ในขณะที่ระยะวัยเด็ก (juvenile) จะอาศัยอยู่กบั
ปะการังที่มีรูปทรงแบบแผ่น รวมทังยั
้ งพบว่า ปลาการ์ ตนู อินเดียแดงชมพู (A. perideraion) และปลาการ์ ตนู อินเดียแดง
(A. akallopisos) มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับอัตราการครอบคลุมพื ้นที่ของปะการังตาย (P<0.05) แต่เนื่องจากปลา
การ์ ตนู จะอาศัยอยู่กบั ดอกไม้ ทะเล (sea anemone) ทังนี
้ ้ลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยของดอกไม้ ทะเลจะพบได้ ในบริ เวณพื ้น
ทะเล หรื อเกาะติดกับหิน (Raghunathan, Raghuraman, Choudhury & Venkataraman, 2014) จึงพบความสัมพันธ์
ระหว่างปลาการ์ ตูนทัง้ สองชนิ ด กับปะการั งตาย เนื่ องจากบริ เ วณปะการั งตายหรื อพื น้ ที่ ที่ เป็ นหิ นจะสามารถพบ
ดอกไม้ ทะเลที่เป็ นที่อยู่อาศัยของปลาการ์ ตูนได้ จากการศึกษาข้ างต้ น จะเห็นว่าผลการศึกษามีความแตกต่างกัน จึงไม่
สามารถระบุความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการครอบคลุมขององค์ ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการั ง กับชนิดของปลาแนว
ปะการังได้ อย่างชัดจน
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ บนแนวปะการังกับชนิดปลาแนวปะการัง
ปลาแนวปะการัง
Lutjanus carponotatus
Pomacentrus chrysurus
Amphiprion akallopisos
Amphiprion perideraion
Sargocentron rubrum
Siganus virgatus
Psammoperca waigiensis
Valenciennea muralis
Neoglyphidodon nigroris

CC
0.01ns
0.22*
0.84*
0.15ns
0.09ns
0.58ns
0.74*
0.08ns
0.06ns

EC
0.20*
0.02ns
0.08ns
0.13ns
0.03ns
0.11ns
0.07
0.63*
0.29*

FC
0.29*
0.54*
.0.89*
0.25ns
0.18ns
0.13ns
0.61*
0.10ns
0.04 ns

SC
0.14ns
0.61*
0.83*
0.20ns
0.25ns
0.08ns
0.55*
0.06ns
0.02 ns

*. r2 significant P<0.05 (2-tailed). ns = Not significant., n = 12
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DC
0.42*
0.32ns
0.67*
0.48*
0.39*
0.34*
0.49*
0.31ns
0.04 ns

จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ โดยใช้ การวิเคราะห์ความสอดคล้ อง (CCA) ระหว่างชนิดของปะการัง
กลุม่ เด่นกับชนิดของปลาแนวปะการัง บริ เวณหมู่เกาะแสมสาร พบปะการังจานวน 3 ชนิด ที่มีความสัมพันธ์ กบั ปลา
ดังนี ้ 1. ปะการังโขด (P. lutea) (กลุม่ ที่ 1) มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับปลากล้ วยหางเหลือง (Caesio cuning)
ปลาสลิดหินเขากวาง (Amblyglyphidodon curacao) ปลาการ์ ตนู มะเขือเทศ (Amphiprion frenatus) ปลาสลิดหินห้ า
แถบ (Abudefduf vaigiensis) และปลาสลิดหินนีออน (Pomacentrus coelestis) 2. ปะการังโขด (P. lobata) (กลุม่ ที่ 2)
พบความสัม พัน ธ์ เชิ งบวก กับปลากะรั งลายแถบ (Cephalopholis boenak) และปลาใบขนุนจุดเหลือง (Siganus
guttatus) แต่พบความสัมพันธ์ เชิงผกผัน กับปลาสลิดหินนีออน (P. coelestis) และ 3. ปะการังลายดอกไม้
(P. decussata) (กลุม่ ที่ 3) พบความสัมพันธ์ เชิงบวก กับปลาอมไข่เหลือง (Ostorhinchus cyanosoma) (ภาพที่ 2)
ถึงแม้ ว่าปะการั งโขด (P. lutea) จะเป็ นปะการั งชนิ ด เด่น บริ เ วณหมู่เกาะแสมสาร อีกทัง้ เป็ นปะการั งที่ มีอัตราการ
ครอบคลุมพื ้นที่มากที่สดุ แต่ด้วยรู ปทรงที่ไม่มีความซับซ้ อนและมีขนาดใหญ่ จึงไม่ใช่แหล่งดึงดูดปลาให้ เข้ ามาอาศัย
อย่างเช่นปะการังชนิดอื่น ๆ เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังก้ อนขนาดเล็ก ปะการังดอกกะหลา่ ปะการังแผ่น หรื อแม้ แต่
ปะการังเคลือบบางชนิด (Palacios & Zapata, 2014)
อย่างไรก็ตามข้ อมูลในการตรวจสอบความสัมพันธ์ จากการศึกษาครัง้ นี ้ มีจานวน 12 ครั ง้ และแนว
ปะการังบริ เวณหมูเ่ กาะแสมสารนันพบปะการั
้
งเขากวางในปริ มาณน้ อย อาจเป็ นผลทาให้ ผลของความสัมพันธ์ ที่ได้ นนั ้
มีความแตกต่างจากการศึกษาที่ผา่ นมาของ Coker et al. (2014) ; Pratchett et al. (2012) และ Wilson et al. (2008)
ดัง นัน้ การศึก ษาความสัม พัน ธ์ ข องปลาในระยะวัย เด็ก (juvenile) ที่ มี ต่อ รู ป ทรงปะการั ง ยัง เป็ นหัว ข้ อ ที่ ค วรจะมี
การศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ของปลาในแต่ละระยะที่มีตอ่ ปะการังให้ ชดั เจนมากขึ ้น

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ความสอดคล้ องการวิเคราะห์ความสอดคล้ อง (CCA) ความสัมพันธ์ ระหว่างปะการังชนิดเด่นกับ
ชนิดของปลาแนวปะการัง
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ทังนี
้ ้ผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ ระหว่างปะการัง 30 กับชนิดปลาแนวปะการัง 78 ชนิด พบปะการัง 24
ชนิด ที่มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญ กับปลาแนวปะการัง 57 ชนิด (P<0.05) สามารถแบ่งได้ 4 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 คือ
ปะการังที่มีความสัมพันธ์ กบั ปลาจานวน 5 ชนิดขึ ้นไป เช่น ปะการังม้ าลาย (Oulastrea crispata) พบความสัมพันธ์ กับ
ปลาจานวน 18 ชนิด ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea fascicularis) พบความสัมพันธ์กบั ปลาจานวน 10 ชนิด เป็ นต้ น กลุม่ ที่ 2
คื อ ปะการั ง ที่ พ บความสัมพันธ์ กับปลาจ านวน 2-4 ชนิ ด ได้ แก่ ปะการั งโขด (P. lobota) และปะการั งหนามขนุ น
(Hydnophora exesa) เป็ นต้ น กลุม่ ที่ 3 คือ ปะการังที่มีความสัมพันธ์ กบั ปลาเพียง 1 ชนิด ได้ แก่ ปะการังลายดอกไม้
(P. decussata) ปะการังวงแหวน (Favia favas) ปะการังช่องหนามแบบแผ่น (Echinopora lamellosa) ปะการัง
เขากวางเกล็ดซ้ อน (Acropora millepora) เป็ นต้ น และกลุม่ ที่ 4 คือ ปะการังที่มีความเฉพาเจาะจงกับปลาเพียงชนิด
เดียว คือ ปะการังดาวเล็ก (Astreopora gracilis) พบความสัมพันธ์เฉพาะกับปลากู่ (Choerodon schoenleinii)
จากความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย จึงเป็ นการยากที่จะระบุถึงความสัมพันธ์ ระหว่างปะการังกับปลา
ได้ อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Ogden and Ebersole (1981) ที่ระบุว่า ประชาคมปลามีการ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ความน่าจะเป็ นของการที่พบปะการัง แล้ วสามารถพบปลาชนิดใดนันเป็
้ นการยากที่จะระบุได้
ดังนันการท
้
านายการเปลี่ยนแปลงของประชาคมปลาแนวปะการังได้ ชัดเจนที่สดุ จึงนิยมใช้ อตั ราการครอบคลุมของ
ปะการังมีชีวิต และปะการังตายเป็ นปั จจัยในการทานาย (Ogden & Ebersole, 1981; Komyakova et al., 2013)
เนื่องจากปะการังมีชีวิตจะมีแนวโน้ มความสัมพันธ์ตอ่ ความหลากชนิดของปลาแนวปะการัง เมื่อปะการังมีชีวิตมีอตั รา
การครอบคลุมพื ้นที่มากขึ ้น ความหลากชนิดของปลาแนวปะการังจะสูงขึ ้น (อศลย์ มีนาภา และคณะ, 2560) รวมทัง้
การศึกษาของ วิภูษิต มัณฑะจิตร (2541) ที่พบว่าเมื่ออัตราการครอบคลุมพื ้นที่ของปะการังตายเพิ่มขึ ้นที่ประมาณ
40% ความหลากชนิดของปลาแนวปะการังลดลง แต่เมื่ออัตราการครอบคลุมของปะการังตายเพิ่มถึง 45% กลับพบว่า
ความหลากชนิดของปลาแนวปะการังเพิ่มมากขึ ้น
บทสรุ ป
จากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างชุมชนปะการังกับปลาแนวปะการัง บริ เวณหมู่เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี พบว่า อัตราการครอบคลุมของปะการังแบบแผ่นซ้ อน ปะการังที่อาศัยแบบอิสระ และปะการังตาย มี
ความสัมพันธ์ เชิง บวกกับชนิดปลาแนวปะการั งมากที่สดุ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดกลับพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้ างชุมชนปะการังกับปลาแนวปะการัง และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของปะการังกับชนิดของปลาแนว
ปะการังนันยั
้ งใช้ ปะการังอธิ บายลักษณะของประชาคมปลาแนวปะการังได้ ไม่ชัดเจน แต่ใช้ อัตราการครอบคลุมของ
ปะการังมีชีวิต และปะการังตายอธิบายได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดาริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หน่วยสงครามพิเศษทางเรื อ และเจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่านที่สนับสนุนงานในภาคสนาม ขอขอบคุ ณคณะ
อาจารย์ภาควิชาวาริ ชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้ าหน้ าที่จากสถาบันวิทยาศาสตร์ ทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
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องค์ ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่ อนปะการั ง
ในแนวปะการั งจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา
Species composition and abundance of adult and juvenile corals
in Krabi, Phangnga, and Ranong reefs
ลลิตา ปั จฉิม*, สุมาลัย จุลนวล, ชัยมงคล แย้ มอรุณพัฒนา, ทิพวิมล รัตนะวงวาล และ นลินี ทองแถม
Lalita Putchim*, Sumalai Junnual, Chaimongkol Yaemarunpattana, Tipwimon Rattanawongwan and
Nalinee Thongtham
ศูนย์ วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน

บทคัดย่ อ
ศึกษาองค์ประกอบชนิดและปริ มาณของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการัง (ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
โคโลนี ≤ 5 เซนติ เมตร) ในแนวปะการั ง จัง หวัด ระนอง ภูเ ก็ ต และพังงา ในช่ วงระหว่าง พ.ศ. 2560-2561 พบว่า
แนวปะการังจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงามีองค์ประกอบชนิดเด่นของปะการังเต็มวัยและตัวอ่อนปะการังที่แตกต่ างกัน
ในขณะที่จงั หวัดระนองพบปะการัง Favia spp. เป็ นชนิดเด่นทังตั
้ วเต็มวัยและตัวอ่อน (r=0.85, p<0.01) สถานีที่พบ
ปริ มาณตัวอ่อนปะการังมากที่สดุ คือ เกาะพยาม จ.ระนอง มีความชุกชุมประมาณ 11 ตัว/ ตารางเมตร โดยรวมแล้ ว
Favia spp. และ Podabacia sp. เป็ นสกุลของตัวอ่อนปะการั งที่พบมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากจานวนโคโลนี
อัตราส่วนความชุกชุมของตัวอ่อนปะการังต่อปะการังตัวเต็มวัยของปะการังแต่ละชนิดมีค่า โดยพบตัวอ่อนปะการัง
เพียงบางชนิดเท่านันที
้ ่สามารถพบได้ ในเกือบทุกพื ้นที่ ซึง่ อาจหมายถึงความจากัดของประสิทธิภาพการฟื น้ ตัวหรื อเพิ่ม
จานวนประชากรในปะการังบางชนิด
คาสาคัญ : ปะการัง, ตัวอ่อนปะการัง, ฟื น้ ตัว, 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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บทนา
แนวปะการังในหลายพื ้นที่รวมถึงในประเทศไทยได้ รับการรบกวนจากหลายปั จจัยทังที
้ ่เกิดจากธรรมชาติและ
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ สถานภาพแนวปะการั ง ของประเทศไทยในปั จ จุ บัน โดยส่ว นมากอยู่ใ นสภาพเสื่ อ มโทรม
(สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะะเเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2558) ซึ่งเป็ นผลมาจากหลายสาเหตุ
ด้ วยกัน อาทิเช่น การระบาดของผู้ล่า การพัดทาลายของพายุ การทับถมของตะกอน แต่ ที่สร้ างความเสียหายอย่าง
กว้ างขวางมากที่สดุ คือจากเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 ที่ทาให้ ปะการังตายไปกว่า 90% ในบางพื ้นที่
(Phongsuwan and Chansang, 2012) อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปแนวปะการังสามารถฟื น้ ตัวได้ เอง ระยะเวลาในการ
ฟื น้ ตัวนันอาจเกิ
้
ดขึ ้นได้ เร็ วภายในไม่กี่ปีหรื อนานหลายสิบปี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น ประเภท ความรุ นแรงและ
ความถี่ของปั จจัยที่รบกวน การเหลือรอดของประชากรปะการังเดิม และการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังใหม่ (Connell
and Slatyer, 1977; Pearson, 1981; Connell et al., 1997) ปริ มาณการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง (ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนี ≤ 5 เซนติเมตร) (Moorsel, 1988; Edmunds, 2000; crabbe, 2012) จึงเป็ นตัวบ่งชี ้หนึ่งในการ
ประเมินการฟื น้ ตัวของแนวปะการัง (Hughes and Tanner, 2000; Coles and Brown, 2007; Golbuu et al., 2012;
Lukoschek et al., 2013a) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปริ มาณตัวอ่อนปะการังลดลงหลังการถูกรบกวนจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภายหลังการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (Yeemin et al., 2012) การถูกพัดทาลายจาก
พายุ (Mumby, 1999; Mallela and Crabbe, 2009) การระเบิดปลา (Nzali et al., 1998) รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของ
ตะกอนที่เป็ นปั จจัยขัดขวางการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง (Salinas-de-Leo´n et al., 2013)
การศึกษาในครัง้ เพื่อทราบถึงความความชุกชุมและองค์ประกอบชนิดของปะการังทังตั
้ วเต็มวัยและตัวอ่อน
ปะการัง ซึง่ สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนการประเมินศักยภาพการฟื น้ ตัวของแนวปะการังต่อไป
วิธีการ
ทาการสารวจแนวปะการังทังหมด
้
20 สถานี แบ่งเป็ นในจังหวัดพังงา 6 สถานี ระนอง 7 สถานี และภูเก็ต 7
สถานี (ภาพที่ 1) ด้ วยวิธีการวางแนวเส้ นสารวจยาว 50 เมตร จานวน 3 แนวต่อสถานี บันทึกจานวนและชนิดของ
ปะการังตัวเต็มวัยที่อยูใ่ นระยะ 1 เมตร จากด้ านซ้ ายและด้ านขวาของเส้ นเทปเป็ นระยะทาง 20 เมตร (คิดเป็ นพื ้นที่ 40
ตารางเมตร) และบันทึกจานวนและชนิดของตัวอ่อนปะการัง ในพื ้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร ทุก ๆ ระยะ 5 เมตร (คิดเป็ น
พื ้นที่ 11 ตารางเมตร) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2559) (ภาพที่ 2)
ทาการเคราะห์ความแตกต่างของปริ มาณชนิดและความชุ กชุมของปะการังระหว่างสถานีโดยใช้ โปรแกรม
Statistics Package for Social Science (SPSS) ด้ วยวิธี non-parametric Kruskal-Wallis และ Least Significant
Difference (LSD) ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการังด้ วย Pearson Test (r)
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงสถานีที่ทาการสารวจปะการัง

ภาพที่ 2 พื ้นที่การสารวจปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการัง
ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบชนิดของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการังมีความแตกต่างกันในแนว
ปะการังแต่ละจังหวัด (ภาพที่ 3) ปะการังตัวเต็มวัยสกุลที่พบมาก ได้ แก่ Porites spp. Cyphastrea spp. Favites
spp. และ Favia spp. ในขณะที่ตวั อ่อนปะการังสกุลที่พบมาก ได้ แก่ Favia spp. Favites spp. และ Podabacia
sp. พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญระหว่างสกุลปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนในจังหวัดระนอง โดยมีปะการัง Favia
spp. เป็ นชนิดเด่นทังตั
้ วเต็มวัยและตัวอ่อน (r=0.85, p<0.01) (ภาพที่ 3) ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชดั เจนระหว่างปะการัง
ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการังทังในแง่
้
ของจานวนสกุลและความชุกชุมของโคโลนี ปะการัง (r=0.416 และ r=0.553
ตามลาดับ) จานวนสกุลปะการังตัวเต็มวัยไม่มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนยั สาคัญ มีจานวนสกุลประมาณ 20 สกุล
ในแต่ละจังหวัด ในขณะที่จานวนสกุลปะการังของตัวอ่อนปะการังที่พบในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติ (Kruskal-Wallis, p<0.01) โดยพบจานวนสกุลสูงสุดที่จงั หวัดภูเก็ต โดยเฉลีย่ 10±4 สกุล และความ
ชุกชุมของปะการังตัวเต็มวัยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างจังหวัด (Kruskal-Wallis, p<0.01) โดยพบชุกชุม
มากที่สดุ ที่จงั หวัดระนอง (14±7 โคโลนี/ ตารางเมตร) รองลงมาที่จงั หวัดพังงา (11±3 โคโลนี/ ตารางเมตร) และต่าสุดที่
จังหวัดภูเก็ต (7±3 โคโลนี/ ตารางเมตร) ในขณะที่ความชุกชุมของตัวอ่อนปะการังระหว่างจังหวัดมีความใกล้ เคียงกัน
โดยประมาณ 4 โคโลนี/ ตารางเมตร พบสูงสุดจานวน 11 ตัว/ ตารางเมตร บริ เวณทางทิศเหนือของเกาะพยาม และ
ความชุกชุมต่าสุดที่เกาะค้ างคาว (< 1 ตัว/ ตารางเมตร) (ภาพที่ 4) ตัวอ่อนปะการังโดยรวมที่ พบมากเมื่อเทียบกับ
ปะการังชนิดอื่น คือ Favia spp. และ Podabacia sp.

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการังในจังหวัดพังงา (A), ระนอง (B) และภูเก็ต (C)
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ภาพที่ 4 จานวนสกุล (A) และความชุกชุม (B) ของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการังในแต่ละสถานี
บทสรุ ปและอภิปราย
ข้ อมูลจากการศึกษาครั ง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า องค์ ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการั งตัวเต็มวัยและ
ตัวอ่อนปะการังมีความแตกต่างกันทังระหว่
้
างแนวปะการังแต่ละสถานีและแต่ละจังหวัดซึ่งไม่พบรู ปแบบที่ชดั เจน นัน้
คืออาจพบองค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการังที่แตกต่างกันหรื อเหมือนกัน
อย่างมีนยั สาคัญระหว่างสถานีใกล้ กนั (พื ้นที่เกาะเดียวกัน) หรื อสถานีต่างพื ้นที่กนั ความผันแปรในความชุกชุมของ
ตัวอ่อนปะการังนันสอดคล้
้
องกับหลายการศึกษาที่ผ่านมา (Harriott and Banks, 1995; ธรรมศักดิ์ ยีมิน, 1998;
Hughes et al., 1999; Moulding, 2005; Penin et al., 2007; Salinas-de-Leo´n et al., 2013; Trapon et al., 2013)
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความแตกต่างต่อความชุกชุมของตัวอ่อนปะการังนันมี
้ ได้ หลากหลายปั จจัย
อาทิเช่น ความลึก (Penin et al., 2007; Irizarry-Soto and Weil, 2009) ฤดูกาล (Harriott and Banks, 1995; Nzali et
al., 1998; ธรรมศักดิ์ ยีมิน, 1998; Glassom and Chadwick, 2006; Sawall et al., 2013) (Sawall et al., 2013)
ปริ มาณผู้ลา่ เช่น ปลานกแก้ ว (Trapon et al., 2013) ปริ มาณตัวอ่อนและทิศทางของกระแสน ้า (Putchim, 2006) หรื อ
ปริ มาณตะกอน และคุณภาพน ้า (ระยะทางจากฝั่ ง) พื ้นที่ในการศึกษาครัง้ นี ้ทังหมดอยู
้
ใ่ นบริ เวณใกล้ ฝั่งและน ้าขุ่น และ
มีปริ มาณตะกอนค่อนข้ างมาก พบปริ มาณความชุกชุมของตัวอ่อนปะการังใกล้ เคียงกับแนวปะการังน ้าขุ่นของบริ เวณ
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อ่าวไทยตอนใน (<1-6 โคโลนี/ ตารางเมตร) (ธรรมศักดิ์ ยีมิน, 1998) แต่มีความชุกชุมน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับแนว
ปะการังที่อยูไ่ กลฝั่ งและน ้าใส เช่น หมูเ่ กาะสุรินทร์ (7-17 โคโลนี/ ตารางเมตร) (Loh et al., 2004)
จากการศึกษาอัตราการฟื น้ ตัวของแนวปะการังที่ผา่ นมาพบว่า แนวปะการังที่พบการเพิ่มพื ้นที่ปกคลุมได้ เร็ ว
หลังจากการรบกวนด้ วยปั จจัยต่าง ๆ เช่น การตายจากเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวและพายุนนั ้ เป็ นแนวประกอบด้ วย
ปะการังที่มีอตั ราการเติบโตได้ เร็ วหรื อมีปริ มาณการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังมาก (Golbuu et al., 2007; Gilmour
et al., 2013; Lukoschek et al., 2013b; Johns et al., 2014) ดังนันแนวปะการั
้
งในจังหวัดพังงาที่ซึ่งประกอบด้ วย
ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ที่มีอตั ราการเติบโตเร็ วเป็ นจานวนมากในทังตั
้ วเต็มวัยและตัวอ่อนปะการัง อาจมี
ศักยภาพการฟื น้ ตัวหรื อเพิ่มพื ้นที่การปกคลุมของปะการังได้ มากกว่าแนวปะการังในจังหวัดระนองและภูเก็ต อย่างไร
ก็ ต ามจากที่ จ านวนสกุลของปะการั ง ตัว เต็ม วัย มีม ากกว่าตัว อ่อ นปะการั ง อยู่ม ากในทุก สถานี แ ละไม่พ บรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ ที่ชดั เจน ชี ้ให้ เห็นว่าการเพิ่มจานวนของปะการังนันอาจจ
้
ากัดอยู่ในปะการังเพียงบางชนิด และมีความ
เป็ นไปได้ วา่ มีการรับตัวอ่อนปะการังจากแนวปะการังในพื ้นที่อื่น ความแตกต่างองค์ประกอบชนิดในปะการังตัวเต็มวัย
และตัวอ่อนปะการังนันพบได้
้
ในหลายพื ้นที่ (Hughes et al., 1999; Edmunds, 2000) ซึ่งอาจเนื่องมากจากหลาย
ปั จจัย เช่น ความความเหมาะสมของพื ้นผิวธรรมชาติ (Adjeroud et al., 2010) หรื อปริ มาณผู้ลา่ ในธรรมชาติ (Trapon
et al., 2013) Favia spp. และ Podabacia sp. เป็ นตัวอ่อนปะการังสกุลที่พบมากที่สดุ ในการศึกษานี ้ ซึ่งแตกต่างกับ
ตั ว อ่ อ นปะการั ง ที่ พ บในหมู่ เ กาะสิ มิ ลั น ที่ มี Pavona spp., Diploastrea heliopora, Leptastrea spp., และ
Cyphastrea spp. เป็ นชนิดเด่น (Yeemin et al., 2012) หรื อในหมู่เกาะสุรินทร์ ที่พบตัวอ่อนปะการัง Fungia spp.
Acropora spp., Coeloseris sp., Porites sp. และ Pavona spp. เป็ นชนิดเด่น (Loh et al., 2004) เป็ นที่นา่ สังเกตว่า
ปะการังตัวเต็มวัยของ Favia spp. นันพบกระจายและเป็
้
นสกุลเด่นในหลายพื ้นที่ ในขณะที่ปะการังตัวเต็มวัยของ
Podabacia sp. นันปรากฏอยู
้
่ค่อนข้ างน้ อย พบกระจายได้ ทัว่ ไปแต่ไม่ได้ เป็ นชนิดที่เด่นในทะเลอันดามัน (นิพนธ์
พงศ์สวุ รรณ, ข้ อมูลไม่ได้ ตีพิมพ์) Podabacia sp. มีรูปร่ างโคโลนีเป็ นเคลือบกึ่งแผ่น และจากการสืบค้ นเอกสารไม่พบ
ข้ อมูลการเจริ ญเติบโตหรื อการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมของปะการัง Podabacia sp. ซึ่งเป็ น
ข้ อมูลที่นา่ ทาการศึกษาต่อไป
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อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ต่ อการสร้ างฮีทช็อคโปรตีน 70
ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus
Effect of Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) to heat shock protein 70
expression in Isognomon nucleus
สุทธิรัตน์ ปั ญจขันธ์ 1, Yun-wei Dong2, Gua-dong Han2 และ มณฑล แก่นมณี1,*
Sutthirat Panchakhan1, Yun-wei Dong2, Gua-dong Han2 and Monthon Ganmanee1,*
1

ภาควิ ชาเทคโนโลยีการผลิ ตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
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State Key Laboratory of Marine Environmental Science, College of Ocean and Earth Sciences,
Xiamen University, Xiamen, PR China

บทคัดย่ อ
การศึกษาขีดจากัดการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสภาวะอุณหภูมิสงู (heat stress) มีความสาคัญต่อการทา
ความเข้ า ใจการปรั บ ตัว ของสิ่ง มี ชี วิ ต ภายใต้ สภาวะโลกร้ อน การศึ ก ษานี เ้ ป็ นการศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของ Arrhenius
Breakpoint Temperature ต่อการแสดงออกของฮี ทช็ อคโปรตีนใน Isognomon nucleus ภายใต้ สภาวะจาลอง
ความเครี ยดจากความร้ อนในห้ องปฏิบตั ิการ ที่อุณหภูมิ 36 42 47 และ 49 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่าค่า
Arrhenius Breakpoint Temperature (BP) ของหอยสองฝาชนิดนี ้มีทงหมด
ั้
3 ค่า (BP1=36.75 ± 0.31 °C BP2=
41.95 ± 0.22 °C และ BP3= 47.45 ± 0.17 °C ตามลาดับ) และการแสดงออกของฮีทช็อคโปรตีนในเหงือก แมนเทิล
และกล้ ามเนื ้อยืดเปลือกมีรูปแบบการแสดงออกคล้ ายกัน คือ ระดับฮีทช็อคโปรตีนเพิ่มขึ ้นจาก BP1 จนสูงสุดที่ BP2
และลดลงที่ BP3 แสดงให้ เห็นว่าการสร้ างฮีทช็อคโปรตีนของหอยสองฝาชนิดนี ้ไม่สามารถป้องกันความเครี ยดจาก
ความร้ อนเมื่ออุณหภูมิของผิวหินสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส ดังนันในปั
้
จจุบนั I. nucleus ต้ องอยู่ภายใต้ อณ
ุ หภูมิที่เกิน
ขีดจากัดของตัวเองในบางเวลา ซึง่ ในอนาคตหากอุณหภูมิสงิ่ แวดล้ อมสูงขึ ้นอาจส่งผลต่ อความชุกชุมของหอยชนิดนี ้
คาสาคัญ : Isognomon nucleus, ฮีทช็อคโปรตีน, Arrhenius Breakpoint Temperature, หาดหิน
Abstract
Understanding the physiological abilities of organisms to heat stress is critical for predictions of
species’ tolerance in response to climate change. In this study, physiological responses (Arrhenius
Breakpoint Temperature or ABT and hsp70 expression) in the tropical oyster (Isognomon nucleus) to heat
stress were determined under laboratory condition at 36, 42, 47 and 49 °C. Individuals oysters (or
shellfish) were collected from intertidal zone of semi-exposed rocky shore in Sichang Island, Thailand. We
found 3 breakpoints temperature (BP) in I. nucleus (BP1=36.75 ± 0.31 °C, BP2= 41.95 ± 0.22 °C and
BP3= 47.45 ± 0.17 °C, respectively). Expression pattern of hsp70 in mantle, gill and adductor muscle of
I nucleus were similar, increasing from BP1 to the highest at BP2 and decreasing at BP3, suggesting that
hsp70 expression in the species may not be an efficient defense against heat stress. As maximum rock
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temperature in summer in Sichang Island sometimes more than 50 °C, performance of the oyster suggests
that it is living over the edge of its thermal limit. The future temperature may have consequence to
abundance of the species
Keywords : Isognomon nucleus, Heat shock protein, Arrhenius Breakpoint Temperature, Rocky shore
*Corresponding author. E-mail : monthon.ga@kmitl.ac.th

บทนา
Isognomon nucleus เป็ นหอยทะเลสองฝา ที่อาศัยอยูใ่ นเขตน ้าขึ ้นน ้าลงของหาดหินเขตร้ อน Samakraman
et al. (2009) รายงานว่า I. nucleus เป็ นสัตว์หน้ าดินชนิดเด่น ที่อาศัยอยู่ระหว่างแนวน ้าลงปานกลางและแนวน ้าขึ ้น
สูงสุดของหาดหิน เกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี โดยมีความหนาแน่นสูงสุดถึง 9,600 ตัวต่อตารางเมตร แสดงให้ เห็นว่า หอย
ชนิดนี ้สามารถปรับตัวเพื่อให้ อาศัยอยูใ่ นเขตน ้าขึ ้นน ้าลงของหาดหินที่มีปัจจัยทางสภาพแวดล้ อมทาให้ เกิดความเครี ยด
(stress) ในการดารงชีวิตโดยเฉพาะอุณหภูมิได้ ดี จึงเหมาะต่อการใช้ เป็ นตัวแทนเพื่อศึกษาการสนองของสิ่งมีชีวิตต่อ
ความเครี ยดที่เกิดขึ ้น
ปั จ จุบันโลกกาลังประสบปั ญ หาภาวะโลกร้ อน ซึ่งท าให้ อุณ หภูมิข องโลกมี แ นวโน้ มเพิ่ม สูง ขึน้ ส่ง ผลให้
สิง่ มีชีวิตจาเป็ นต้ องมีการปรับตัวเพื่อให้ สามารถดารงอยู่รอดได้ ในสภาวะดังกล่าว โดยตัวอย่างของการปรับตัว ได้ แก่
เปลีย่ นพื ้นที่อยูอ่ าศัยไปยังบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิต่ากว่าผ่านกระบวนการทดแทนที่ของกลุม่ ประชากรใหม่ (recruitment)
หรื อการอพยพย้ ายถิ่น (migration) เป็ นต้ น ถ้ าหากสิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวได้ ก็อาจสูญพันธุ์ (Somero, 2009) ซึ่ง
ระบบนิเวศหาดหินถือว่าเป็ นตัวแทนที่ดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการเปลีย่ นแปลงประชากรที่มีผลมา
จากภาวะโลกร้ อนเนื่องจากอุณหภูมิภายในตัวของสิ่งมีชีวิตขึ ้นอยู่กั บอุณหภูมิของสภาพแวดล้ อม (Helmuth et al.,
2002; Tomanek and Helmuth, 2002; Gilman, 2006; Dong and Somero, 2009) ส่งผลให้ ในบางเวลาสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่ในบริ เวณหาดหินต้ องอยู่ภายใต้ อณ
ุ หภูมิเกินกว่าขีดกาจัด (Brach, 1981; Stillman and Tagmount, 2009;
Dong et al., 2015) โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดน ้าลง (Helmuth and Hofmann 2001; Helmuth et al., 2006; Stillman
and Tagmount, 2009) เนื่องจากผิวหินที่สงิ่ มีชีวิตอาศัยอยูต่ ้ องสัมผัสกับความร้ อนจากแสงอาทิตย์เป็ นระยะเวลานาน
ทาให้ สงิ่ มีชีวิตที่อาศัยในบริ เวณนันได้
้ รับความเครี ยดจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น
การศึกษาความสามารถในการปรับตัวของสิง่ มีชีวติ เมื่อสภาพแวดล้ อมมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นนัน้ วัดจากการทางาน
ทางสรี ระในด้ านต่าง ๆ ของสิง่ มีชีวิตรายตัว เช่น วัดอัตราการเต้ นของหัวใจในห้ องปฏิบตั ิการเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น เพื่อ
หาจุดที่หวั ใจทางานล้ มเหลว (Arrhenius breakpoint temperature : ABT) การหาอุณหภูมิวิกฤติที่ทาให้ สิ่งมีชีวิตตาย
(Lethal temperature 50 ; LT50) และการวัดอัตราการเมแทบอลิซมึ (metabolism) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยัง
สามารถศึกษาการตอบสนองระดับเซลล์ภายใต้ สภาวะอุณหภูมิสงู เช่น การแสดงออกของฮีทช็อคโปรตีน ดังนันใน
้
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงการ
แสดงออกของฮีทช็อคโปรตีน
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วิธีการ
1. สถานที่เก็บตัวอย่างและการปรับสภาพสัตว์ทดลอง
เก็ บ ตัว อย่ า ง Isognomon nucleus จากหาดถ า้ พัง อ าเภอเกาะสี ชัง จัง หวัด ชลบุรี (13º08’.52’’N;
100º48’.11’’E) ในช่วงเดือนธันวาคม โดยมีอณ
ุ หภูมิอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส เกาะสีชงั เป็ นเกาะหินปูน โดยพื ้นที่รอบ
เกาะส่วนมากเป็ นหาดหินความลาดชันไม่สม่าเสมอกัน รู ปแบบการขึ ้นลงของน ้าเป็ นแบบน ้าผสม ที่มีพิสยั เท่ากับ 3.6
เมตร ในช่วงน ้าเกิด และมีภมู ิอากาศอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ในฤดูฝน
มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิตามฤดูกาล ดังนี ้ 30.9 องศาเซลเซียส 28.5 องศาเซลเซียส และ 23.0 องศาเซลเซียส ในฤดู
ร้ อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ตามลาดับ (Samakraman et al., 2009)
ทาการเก็บตัวอย่าง I. nucleus ความยาวเปลือก 15-20 มิลลิเมตร จานวน 200 ตัว จากบริ เวณแนวน ้าลง
ปานกลางจนถึงแนวนา้ ขึน้ สูงสุด (2.5 ถึง 3.25 เมตรเหนือระดับน ้าขึ ้นลงเฉลี่ย) โดยใช้ คีม (forceps) คีบห่อด้ วย
กระดาษทิชชูที่พรมด้ วยน ้าทะเลจนชุ่ม แล้ วนาไปทาการปรับสภาพและเริ่ มการทดลองที่ห้องปฏิบตั ิการของ State Key
Laboratory of Marine Environmental Science, College of Ocean and Earth Sciences, Xiamen University,
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใน 24 ชั่วโมง ทาการปรับสภาพที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ
(Acclimator, RXZ-280A) ในถังบรรจุน ้าทะเลความเค็ม 28 ppt และไม่มีการขึ ้นลงน ้า โดยมีการให้ อากาศตลอดเวลา
เป็ นเวลา 7 วัน ให้ สาหร่ายขนาดเล็กชนิด Isochrysis sp. เป็ นอาหารวันเว้ นวัน

ภาพที่ 1 เกาะสีชงั และหาดหินบริ เวณหาดถ ้าพัง จุดสีแดงแสดงถึงบริ เวณที่ทาการเก็บตัว อย่าง
2. Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT)
หลังจากทาการปรับสภาพเป็ นเวลา 7 วันแล้ ว ทาการสุม่ เลือก I. nucleus จานวน 7 ตัว เพื่อวัดอัตราการเต้ น
ของหัวใจ และวัดอุณหภูมิภายในตัว ตามวิธีการที่ดดั แปลงจาก Dong and Williams (2011) ซึ่งอัตราการเต้ นของ
หัวใจจะถูกบันทึกแบบเรี ยลไทม์ (การเต้ นของหัวใจหนึ่งครัง้ ต่อหนึ่งวินาที) ด้ วยโปรแกรม LabChart 7 โดยเตรี ยม
ตัวอย่างหอย 5 ตัว เพื่อวัดอัตราการเต้ นของหัวใจโดยใช้ เซ็นเซอร์ อินฟาเรดติดกับเปลือกด้ วย super glue ทิ ้งไว้ 10-15
วินาที ให้ กาวแห้ งสนิทแล้ วต่อเข้ ากับเครื่ องแปลงสัญญาณ (PicoScope2204 รุ่ น PC Oscilloscope และ Heartbeat
monitor AMP 03) ส่วนหอย 2 ตัวที่เหลือนามาใช้ ในการวัดและบันทึกอุณหภูมิภายในตัวระหว่างเพิ่มอุณหภูมิ ทาการ
เจาะเปลือกโดยใช้ กรรไกรผ่าตัด แล้ วใส่ลวดจากเครื่ องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (FLUKE รุ่ น 54II thermocouple) ทา
การบันทึกอุณหภูมิทกุ ๆ 1 นาที จากนันน
้ าหอยแต่ละตัวใส่ลงในขวดพลาสติกขนาดเล็กที่มีฝาปิ ด แช่ใน water bath
(Grant รุ่น TFX200) เติมน ้า DI แล้ วเริ่ มวัดอัตราการเต้ นของหัวใจที่อณ
ุ หภูมิ 28 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นอุณหภูมิที่ใช้ ใน
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การปรับตัว จากนันท
้ าการเพิ่มอุณหภูมิ 1.1 องศาเซลเซียสทุก ๆ 5 นาที จนกว่าจะไม่มีสญ
ั ญาณของอัตราการเต้ นของ
หัวใจ จากนันท
้ าการหาค่า Arrhenius Breakpoint Temperature 7 (ABT หมายถึง อุณหภูมิที่ทาให้ อตั ราการเต้ นของ
หัวใจลดลงอย่างรวดเร็ ว Stillman and Somero, 1996) โดยใช้ ซอฟแวร์ LabChart
3. heat shock protein expression
สุม่ เลือก I. nucleus 25 ตัว โดยกาหนดระดับอุณหภูมิเพื่อวัดระดับฮีทช็อคโปรตีน 5 ระดับอุณหภูมิ คือ 28
องศาเซลเซียส 36 องศาเซลเซียส 42 องศาเซลเซียส 47 องศาเซลเซียส และ 49 องศาเซลเซียส และสุม่ เลือก
หอยสองฝา จานวน 2 ตัว เพื่อวัดและบันทึกอุณหภูมิภายในตัว เพื่อตรวจสอบระดับอุณหภูมิในระหว่างทาการทดลอง
ทาการเจาะเปลือกโดยใช้ กรรไกรผ่าตัด แล้ วใส่ลวดจากเครื่ องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (FLUKE รุ่ น 54II thermocouple)
ทาการบันทึกอุณหภูมิทกุ ๆ 1 นาที จากนันน
้ าหอยสองฝาใส่ลงในขวดพลาสติกขนาดเล็กที่มีฝาปิ ด ขวดละ 5 ตัว (n=5)
แช่ขวดใน water bath (Grant รุ่ น TFX200) โดยเพิ่มอุณหภูมิในอัตรา 1.1 องศาเซลเซียสทุก ๆ 5 นาที เมื่ออุณหภูมิ
ภายในตัวเพิ่มขึ ้นจนถึงอุณหภูมิที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น นาหอยออกจาก water bath แล้ วทาการตัดแยกเนื ้อเยื่อ (เหงือก
แมนเทิ ล และกล้ า มเนือ้ ยึดเปลือ ก) แช่ ใน RNA later (Qiagen, USA) 1 มิ ลลิลิต ร แล้ ว เก็ บ ไว้ ที่ อุณ หภูมิ 4
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง การหาระดับฮีทช็อคโปรตีนทาโดยดัดแปลงจากวิธีการของ Giomi et al. (2016) ซึ่ง
ใช้ Estep Super RNA Extraction kit Promega (Shanghai, China) เพื่อสกัดอาร์ เอ็นเอ และหาความเข้ มข้ นของ
อาร์ เอ็นเอ โดยใช้ Nanodrop-2000 (Thermo, USA) หลังจากนันน
้ าอาร์ เอ็นเอตัวอย่างที่สกัดได้ 7 ไมโครลิตร
เป็ นเทมเพลทเพื่อสังเคราะห์ cDNA โดยใช้ PrimeScript™ RT reagent kit ร่วมกับ gDNA Eraser (Takara, Japan)
จากนันน
้ าตัวอย่างปริ มาตร 20 ไมโครลิตร วิเคราะห์ปริ มาณของ heat shock protein ด้ วยเครื่ อง BIORAD
CF96 Real-time system (Bio-rad, USA) ที่ประกอบด้ วย master mix 10 ไมโครลิตร (Takara, SYBR® Premix Ex
taqTM II) primer ชนิดละ 0.8 ไมโครลิตร (10 นาโนโมลต่อไมโครลิตร) cDNA 0.5 ไมโครลิตร และ RNase free water
7.9 ไมโครลิตร โดยใช้ PCR condition 95 องศาเซลเซียส 30 วินาที และ 95 องศาเซลเซียส 10 วินาที และ 60
องศาเซลเซียส 1 นาที ทังหมด
้
39 รอบ กาหนดยีนอ้ างอิง (reference gene) คือ β-actin, β-tubulin และ 18s RNA
ส่วนยีนเป้าหมาย (target gene) คือ hsp70
4 วิเคราะห์ข้อมูล
สร้ างกราฟเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) และอุณหภูมิ
ภายในตัว รวมทังหาค่
้ า ABT เฉลี่ย ด้ วยโปรแกรม Microsoft excel 2016 และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของ
ระดับ hsp70 ในเนื ้อเยื่อต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวน (One-way ANOVA) ด้ วยซอฟแวร์ SPSS version
24.0
ผลและอภิปราย
1. Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT)
ค่า Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ของชนิด I. nucleus ที่ได้ จากการวัดอัตราการเต้ นของ
หัวใจ (ภาพที่ 2) แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ในช่วงแรกอัตราการเต้ นของหัวใจเพิ่มตามอุณหภูมิจาก 28 องศาเซลเซียส
จนถึง 36.75 ± 0.31 (Mean ± SE) องศาเซลเซียส ก่อนที่อตั ราการเต้ นของหัวใจจะช้ าลงและเข้ าสู่ช่วงที่สอง โดย
อุณหภูมิที่ทาให้ อตั ราการเต้ นของหัวใจมีความเร็ วลดลงในครัง้ แรก เรี ยกว่า breakpoint temperature 1 (BP1) ในช่วง
ที่ 2 เป็ นช่วงที่ความเร็ วของอัตราการเต้ นของหัวใจลดลงเรื่ อย ๆ จนถึงอุณหภูมิ 41.95 ± 0.22 (Mean ± SE)
(breakpoint temperature 2 (BP2)) และเข้ าสูช่ ่วงที่สาม ในช่วงนี ้ความเร็ วของอัตราการเต้ นของหัวใจจะเพิ่มขึ ้นตาม
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อุณหภูมิอีกครัง้ จนกระทัง่ อุณหภูมิ 47.45 ± 0.17 (Mean ± SE) องศาเซลเซียส (breakpoint temperature 3 (BP3))
และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึน้ ต่อจะเห็นได้ ว่า อัตราการเต้ นของหัวใจจะลดลง ซึ่งหอยจะสามารถรักษาอัตราการเต้ นของ
หัวใจให้ เป็ นปกติจนกระทัง่ อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ ้นไปถึง 49.35 ± 0.21 (Mean ± SE) องศาเซลเซียส โดยที่อณ
ุ หภูมินี ้การ
เต้ นของหัวใจจะลดลงอย่างกะทันหันจนไม่สามารถวัดอัตราการเต้ นของหัวใจได้ ซึ่งอุณหภูมิที่ทาให้ อัตราการเต้ นของ
หัวใจลดลงอย่างกะทันหันจนเข้ าใกล้ 0 นี ้ เรี ยกว่า Flat Line Temperature (FLT)
ค่า ABT แสดงถึงขีดจากัดของอัตราเมแทบอลิซึ มของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์เลือดเย็น (Dong and
Williams, 2011; Stillman and Somero, 1996; Prusina et al., 2014) ผลการศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า อัตราการ
เมแทบอลิซมึ ของ I. nucleus สูงสุดที่ 47 องศาเซลเซียส และถึงขีดจากัดที่อณ
ุ หภูมิ 49 องศาเซลเซียส Marshell et al.
(2011) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับอัตราเมแทบอลิซึมของหอยฝาเดียวชนิด Echinolittorina malaccana ที่อาศัยใกล้ แนว
น ้าขึ ้นสูงสุดของหาดหิน โดยทาการวัดอัตราการเต้ นของหัวใจพบว่ามี breakpoint temperature (BP) ทังหมด
้
3 ค่า
ซึง่ พบว่าอัตราเมแทบอลิซึมของสิง่ มีชีวิตที่อาศัยในหาดหินจะขึ ้นอยู่กบั อุณหภูมิของแหล่งที่อยู่อาศัย และมีการศึกษา
ก่อนหน้ าพบว่า สิ่งมีชีวิตที่มีการแพร่ กระจายอยู่บริ เวณเขตน ้าขึ น้ สูงสุดจะมีอตั ราการเมแทบอลิซึม ต่ากว่าสิ่งมีชีวิตที่
แพร่กระจายในเขตน ้าลงปานกลางและเขตน ้าลงต่าสุด เนื่องจากสิง่ มีชีวิตที่แพร่กระจายในบริ เ วณเขตน ้าขึ ้นสูงสุดต้ อง
รับมือกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงในรอบวัน (Chelazzi et al., 2001; Dong and Williams, 2011; Prusina et
al., 2014) นอกจากนี ้การศึกษาของ ชญานิศ และมณฑล (2559) ได้ รายงานอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในหาดหินเกาะสีชงั
ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมในปี 2556 พบว่าที่ระดับน ้าขึ ้นสูงสุด (3.25 เมตร) ในเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลีย่ อยูท่ ี่ 42.24±2.67 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนสิงหาคมอุณหภูมิสงู สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 38.88±4.67 องศาเซลเซียส
แสดงให้ เห็นว่าในปั จจุบนั อุณหภูมิของสภาพแวดล้ อมยังอยูใ่ นช่วงที่หอยสามารถทนได้ จึงทาให้ หอยสามารถดารงชีวิต
อยูไ่ ด้

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของอัตราการเต้ น (beat.min-1) และอุณหภูมิ และค่า ABT ของ Isognomon nucleus
2. การสร้ างฮีทช็อคโปรตีน
เนื ้อเยื่อเหงือก แมนเทิล และกล้ ามเนื ้อยึดเปลือก เป็ นเนื ้อเยื่อที่มีการสร้ างฮีทช็อคโปรตีน ที่พบในหอย
สองฝา (Fabbri et al., 2008) ภายใต้ อณ
ุ หภูมิที่เป็ นค่า ABT พบว่า เนื ้อเยื่อทุกชนิดมีการสร้ างฮีทช็อคโปรตีนใน
รู ปแบบที่คล้ ายกัน คือ ระดับของ hsp70 จะต่าที่สุดที่ 36 องศาเซลเซียส และสูงที่สุดที่ 47 องศาเซลเซียส แต่ใน
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เนื ้อเยื่อเหงือกและกล้ ามเนื ้อยึดเปลือก การแสดงออกของ hsp70 ที่แต่ละช่วงอุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนการแสดงออกของ hsp70 ในแมนเทิลมีอตั ราการแสดงออกสูงที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่อณ
ุ หภูมิ 47 องศาเซลเซียส
สาเหตุที่ระดับของ hsp70 ในแมนเทิลสูงกว่าเนื ้อเยื่ ออื่น ๆ เนื่องจาก แมนเทิลมีหน้ าที่ในการหลัง่ สาร
สร้ างเปลือกและอยู่ใกล้ กับช่องหายใจ (respiration chamber) ที่ประกอบด้ วยเหงือก และท่อน ้า (siphon) ดังนัน้
แมนเทิลจึงเป็ นส่วนแรกที่สมั ผัสกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ แมนเทิลมีการสร้ างฮีทช็อคโปรตีนออกมากกว่าบริ เวณ
เหงื อก และกล้ ามเนือ้ ยึดเปลือก และในเนื ้อเยื่อเหงื อก มีการแสดงออกของ hsp70 มากกว่ากล้ ามเนือ้ ยึดเปลือก
เนื่องจากว่าเนื ้อเยื่อเหงือกมีความเกี่ยวข้ องกับการหายใจของหอยสองฝา ซึ่งมีพื ้นผิวที่สามารถสัมผัสกับอุณหภูมิ
ภายนอกได้ มาก จึงทาให้ มีการแสดงออกของ hsp70 มาก (Clark et al., 2008)

ภาพที่ 3 ระดับการแสดงออกของ hsp70 ใน I. nucleus เมื่อกระตุ้นด้ วยอุณหภูมิตา่ งกันในเนื ้อเยื่อต่างชนิดกัน
การสร้ าง hsp70 นัน้ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเมแทบอลิซึมเมื่อสิ่งมีชีวิตต้ องประสบกับความเครี ยด
ที่เกิดจากความร้ อน ระดับของฮีทช็อคโปรตีนจะเพิ่มขึ ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้ วยอุณหภูมิที่ใกล้ กบั ค่า ABT ซึง่ มีความสัมพันธ์
กับขีดจากัดการทนความร้ อน ส่งผลให้ การแมแทบอลิซึมเปลีย่ นจากใช้ ออกซิเจน (aerobic) เปลีย่ นเป็ นไม่ใช้ ออกซิเจน
(anaerobic) (Pörtner, 2012)
บทสรุ ป
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า การสร้ าง hsp70 ของ I. nucleus หลังจากกระตุ้นด้ วยอุณหภูมิที่ทาให้ อตั ราการ
เต้ นของหัวใจผิดปกติ (อุณหภูมิตามค่า ABT) ซึง่ การเต้ นของหัวใจนันสามารถใช้
้
อ้างอิงถึงอัตราเมแทบอลิ ซมึ ได้ แสดง
ให้ เห็นว่าหอยชนิดนี ้มีการปรับตัวเพื่อให้ ทนต่อสภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงของแหล่งที่อยูอ่ าศัย โดยการลดอัตราการ
เมแทบอลิซึม และสร้ าง hsp70 มากขึ ้น ซึ่งตอบสนองต่ออุณหภูมิที่ใกล้ กบั ขีดจากัดการทนความร้ อนของตัวเอง แต่
อย่างไรก็ตามการสร้ าง hsp70 ของหอยชนิดนี ้ไม่สามารถป้องกันสิง่ มีชีวิตเมื่ออุณหภูมิสงู เกิน 47 องศาเซลเซียสได้ ซึ่ง
วิเ คราะห์ ได้ จ ากระดับของ hsp70 ในเนื อ้ เยื่อ ต่าง ๆ ที่ลดลง ดังนัน้ หากในอนาคตเมื่ อเกิ ดการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศโลก โดยทาให้ อณ
ุ หภูมิของผิวหินสูงเกิน 47 องศาเซลเซียส จะทาให้ หอยชนิดนี ้ต้ องอยู่ภายใต้ สภาวะเกิน
ขีดจากัดของตัวเอง
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ส่งผลทาให้ ระบบการทางานของร่างกาย และกระบวนการเมแทบอลิซมึ ของสิง่ มีชีวิตล้ มเหลว ทาให้ หอยไม่มี
การแสดงออกของยีนใด ๆ เกิดขึ ้น ซึง่ อาจจะนาไปสูก่ ารแทนที่ของกลุม่ ประชากรใหม่ หรื อการสูญพันธุ์ หากหอยชนิดนี ้
ไม่สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิของโลกได้
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EF042R

ไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนของสารอินทรี ย์ในป่ าชายเลนที่ได้ รับนา้ ทิง้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในป่ าชายเลนเมืองใหม่ ที่รองรับน ้าทิ ้งจากโรง
ปรับปรุ งคุณภาพน ้า จังหวัดชลบุรี โดยใช้ เทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ทาการ
เก็บตัวอย่างทังหมด
้
24 สถานี แบ่งเป็ นพื ้นที่ป่าชายเลน 12 สถานี และพื ้นที่หาดโคลน 12 สถานี ในช่วงเดือนมิถนุ ายน
(ฤดูแล้ ง) และเดือนพฤศจิกายน (ฤดูฝน) 2557 พบว่า ปริ มาณ 13C ในใบแสมขาว, ดินตะกอนป่ าชายเลน, ปูแสม
ป่ าชายเลน (Sesarma haematocheir) และน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้า อยู่ที่ -30.60±1.16‰, -24.21±0.79‰,
-25.66±2.32‰ และ -27.82‰ ตามลาดับ และปริ มาณ 15N อยู่ที่ 7.20±1.83‰, 4.40±2.24 ‰, 8.68±1.34‰ และ
15.00‰ ตามลาดับ โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ขณะที่ปริ มาณ 13C ในน ้าทิ ้งแตกต่างกับ
ปริ มาณ 13C ในดินตะกอนและหอยทะเลสองฝาในหาดโคลนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการศึกษา
แสดงให้ เห็นว่าสารอินทรี ย์จากน ้าทิ ้งของโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้ามีการแพร่ กระจายเข้ าสูพ่ ื ้นที่ป่าชายเลน แต่ไม่มีการ
สะสมในพื ้นที่หาดโคลน
คาสาคัญ : ป่ าชายเลน, น ้าทิ ้ง, โรงปรับปรุงคุณภาพน ้า 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
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mangrove leaves, mangrove sediment, mangrove crabs and treated wastewater were no significantly
different (p>0.05), whereas the isotopic compositions between treated wastewater, mudflat sediment and
bivalves were significantly different (p<0.05). Results from this study indicates that organic matter from
Chonburi central wastewater treatment plant spread to mangrove but did not accumulate in an adjacent
mudflat area.
Keywords : Mangrove, Effluent, Chonburi central wastewater treatment plant, Stable isotope
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บทนา
ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิ เ วศที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสูง ประกอบด้ ว ยพัน ธุ์ พื ช และพัน ธุ์ สัต ว์
หลากหลายชนิด และยังเป็ นแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์และแร่ ธาตุหลายชนิดที่มาจากการร่ วงหล่นและย่อยสลายของ
ซากพืชและซากสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่ าชายเลน (Ping et al., 2012) รากพืชในป่ าชายเลนจะทาหน้ าที่ดกั จับและกรอง
มลสารต่าง ๆ จากบนบกไม่ให้ แพร่ กระจายลงสูท่ ะเล (Aschenbroich et al., 2015) อย่างไรก็ตาม การที่ป่าชายเลน
ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากการขยายเขตเมืองขนาดใหญ่ ทาให้ ป่าชายเลนเป็ นที่รองรับ
ของเสียจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ป่ าชายเลนเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งรองรับน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้า
จังหวัดชลบุรี แม้ ว่าจะเป็ นน ้าที่ผ่านการบาบัดแล้ วแต่ยังมีสารอินทรี ย์หลงเหลืออยู่ อาจจะส่งผลทาให้ ระบบนิเวศ
ป่ าชายเลนเกิดความเสื่อมโทรม และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบทางเคมีกลายเป็ นอนินทรี ย์ไนโตรเจน
ละลายน ้า (Dissolved inorganic nitrogen : DIN) ส่งผลทาให้ เกิดปรากฎการณ์ยโู ทรฟิ เคชันขึ ้นได้ (Heikoop et al.,
2000; Alquezar et al., 2013) นอกจากนี ้สารอินทรี ย์จากน ้าทิ ้งอาจจะสะสมในป่ าชายเลน และในสิ่งมีชีวิตทังในและ
้
นอกระบบนิเวศป่ าชายเลนได้ เช่นกัน
การศึกษาครัง้ นี ้จึงได้ นาเทคนิคไอโซโทปเสถี ยร (stable isotope) ของคาร์ บอน (13C ) และไนโตรเจน
(15N) มาใช้ ในการตรวจสอบแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในระบบนิเวศชายฝั่ งที่อาจจะได้ รับสารอินทรี ย์มาจากกิจกรรม
ของมนุษย์ (Benstead et al., 2006; Kohzu et al., 2008; Ranjan et al., 2011; Bao et al., 2013; Barros et al.,
2010) โดยหากพบว่าปริ มาณไอโซโทปเสถียรในสิง่ มีชีวิตมีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับปริ มาณไอโซโทปเสถียรในน ้าเสีย แสดง
ว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวได้ รับสารอินทรี ย์มาจากน ้าเสีย (Cannicci et al., 2009; Dittmar et al., 2001; Bouillon et al.,
2008; Kristensen et al., 2010; Boonphakdee & Sichan, 2013) ปริ มาณ 13C และปริ มาณ 15N ในบริ เวณที่
ได้ รับผลกระทบของน ้าเสียจากกิจกรรมของมนุษย์จะมีปริ มาณแตกต่างไปจากพื ้นที่อื่น ๆ โดยการอ้ างอิงกับปริ มาณ
13C และปริ มาณ 15N ในพื ้นที่ที่ไม่ได้ รับผลกระทบจากน ้าเสีย (Costanzo et al., 2001; Schlacher et al., 2005;
Pawar, 2013) ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อบ่งชี ้แหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในระบบนิเวศป่ าชายเลนเมืองใหม่
ที่ได้ รับน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้า จังหวัดชลบุรี และสามารถทาให้ เข้ าใจถึงผลกระทบของสารอินทรี ย์ในน ้าทิ ้ง
ที่มาจากโรงบาบัดน ้าเสียที่มีตอ่ ระบบนิเวศทางทะเล ซึง่ จะสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนจัดการกับสารอินทรี ย์
ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศป่ าชายเลนต่อไปในอนาคต
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วิธีการ
1. พื ้นที่ทาการศึกษา
ทาการศึกษาแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในดินตะกอน สารอินทรี ย์แขวนลอย (Particulate organic matter :
POM) สิ่งมีชีวิต และพืชในป่ าชายเลนเมืองใหม่ ตาบลเสม็ด อ.เมือง จังหวัดชลบุรี (13° 21'N,100°56'E) มีเนื ้อที่
ประมาณ 300 ไร่ มีพนั ธุ์ไม้ ชนิดเด่น คือ แสมขาว (Avicennia alba) และโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora apiculata)
(Boonphakdee & Sichan, 2013) ป่ าชายเลนแห่งนี ้รองรับน ้าทิ ้งที่มี BOD loading ประมาณ 402 กิโลกรัมต่อวันจาก
โรงปรับปรุงคุณภาพน ้า จังหวัดชลบุรี ผ่านคลองห้ วยละมุ ซึง่ เป็ นคลองขนาดเล็กมีความกว้ างประมาณ 5 เมตร ลึก 1-2
เมตร ถัดจากพื ้นที่ป่าชายเลนออกไปในทะเลจะเป็ นหาดโคลนซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ใช้ เลี ้ยงหอยแครง และหอยนางรมที่สาคัญ
แห่งหนึง่ ของจังหวัดชลบุรี
ทาการเก็บตัวอย่างทังหมด
้
24 สถานี แบ่งเป็ น พื ้นที่ป่าชายเลน 12 สถานี และหาดโคลน 12 สถานี ใน
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถนุ ายน 2557 และ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่าง ป่ าชายเลน (สถานี A1-A3, B1-B4 และ C1-C5 และ S2 คือ ปากท่อน ้าทิ ้งจากโรง
ปรับปรุ งคุณภาพน ้า จ.ชลบุรี) พื ้นที่หาดโคลน (สถานี D1-D5, E1-E5 และ S1 คือ จุดเก็บตัวอย่าง POM)
และพื ้นที่เลี ้ยงหอยสองฝา (สถานี D1, E1 และ E5)
2. การเก็บและเตรี ยมตัวอย่างดินตะกอน
เก็บตัวอย่างดินตะกอนที่ระดับผิวในพื ้นที่ป่าชายเลน และหาดโคลนเพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณไอโซโทปเสถียร
โดยใช้ grab sampler ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร และเก็บตัวอย่างสัตว์หน้ าดินโดยการวาง quadrat ขนาด 50 x
50 เซนติเมตร จากนันตั
้ กดินใน quadrat ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร และนาตัวอย่างดินตะกอนมาอบให้ แห้ งที่
อุณหภูมิ 60 °C หลังจากนันน
้ าไปกาจัดคาร์ บอเนต ด้ วยกรด HCl ตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan (2013)
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3. การเก็บและเตรี ยมตัวอย่างสิง่ มีชีวติ และพืช
ทาการเก็บตัวอย่างหอยสองฝา ได้ แก่ หอยแครง (Anadara granosa), หอยแมลงภู่ (Perna viridis), หอย
นางรม (Saccostrea commercialis), หอยกะพง (Arcuatula senhousia) และหอยตลับ (Meretrix lousoria) จาก
พื ้นที่เลี ้ยงหอยในสถานี D1, E1 และ E5 (ดังภาพที่ 1) จานวน 10 ตัวต่อชนิด และทาการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้ าดิน
ได้ แก่ ไส้ เดือ นทะเล (polycheate) และปู โดยการนาดิน ตะกอนจากข้ อ 2.2 มาร่ อนน า้ ผ่าน sieves ขนาดตา 0.5
มิลลิเมตร เพื่อแยกสิ่งมีชีวิตออกจากดินตะกอน และเก็บตัวอย่างปลา โดยการวางตาข่ายดักปลาที่มีขนาดตา 1 x 1
เซนติเมตร ความยาว 20 เมตร สูง 50 เซนติเมตร หลังจากนันน
้ าเนื ้อเยื่อของสิง่ มีชีวิตแต่ละชนิดมาทาให้ แห้ งด้ วยเครื่ อง
Freeze dryer และนามาสกัดไขมันด้ วยคลอโรฟอร์ มและเมทานอล (2:1) ตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan
(2013)
ทาการเก็บตัวอย่างใบแสมขาว (Avicennia alba) และโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) และ
สาหร่ายหน้ าดินที่ผิวดินตะกอนในพื ้นที่ป่าชายเลน และบริ เวณปากท่อปล่อยน ้าทิ ้ง นาไปอบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 60 °C
และบดให้ ละเอียดด้ วยโกร่ง ตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan (2013)
4. การเก็บและเตรี ยมตัวอย่างอินทรี ย์แขวนลอย (Particulate organic matter : POM)
เก็บตัวอย่างน ้าทะเลในช่วงน ้าขึ ้น ใช้ วิธีการจ้ วงเก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร นาตัวอย่างน ้ามากรอง
ผ่านกระดาษกรอง GF/F และนาไปอบให้ แห้ งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนันน
้ ากระดาษกรองมากาจัด
คาร์ บอเนต ตามวิธีการของ Boonphakdee & Sichan (2013)
5. การวิเคราะห์ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจน
นาตัวอย่างดินตะกอน สิ่งมีชีวิต พืช และ POM มาบรรจุลงใน tin capsule และส่งตัวอย่างทังหมดไป
้
วิเคราะห์หาปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนด้ วยเครื่ อง Isotope Ratio Mass Spectrometer ที่
มหาวิทยาลัยคอร์ เนล สหรัฐอเมริ กา ซึ่งมีสดั ส่วนของคาร์ บอน คือ 13C/12C และสัดส่วนของไนโตรเจน คือ 15N/14N มี
หน่วยเป็ น permil (‰) โดยนามาคานวณดังสมการ (Franca et al., 2011)
X (‰) = [(Rsample / Rstandard) - 1] x 103
X คือ ไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) หรื อไนโตรเจน (15N)
R คือ ปริ มาณสัดส่วนของไอโซโทปเสถียร (13C/12C หรื อ 15N/14N)
หลังจากนันตั
้ วอย่างทังหมดจะถู
้
กคานวณโดยใช้ simple three sources mixing model (Boonphakdee et
al., 2008)
13Cs = 113C1 + 213C2 + 313C3
15Ns = 115N1 + 215N2 + 315N3
1 + 2 + 3 = 1
โดย

เมื่อ 1 , 2 และ 3 แทน ค่าของคาร์ บอนและไนโตรเจนในตัวอย่างที่มาจาก แหล่งที่มา แหล่งที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
C1, C2 และ C3 แทน ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนของแหล่งที่มาทัง้ 3 แหล่ง ตามลาดับ
N1, N2 และ N3 แทน ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจนของแหล่งที่มาทัง้ 3 แหล่ง ตามลาดับ
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หลังจากวิเคราะห์ปริ มาณไอโซโทปเสถียรเรี ยบร้ อยแล้ ว นาผลที่ได้ ไปสร้ างเป็ นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่าง
ต่าง ๆ และนาสถิติ t-test มาใช้ ในการทดสอบความแตกต่างของปริ มาณไอโซโทปเสถียรในแต่ละพื ้นที่และฤดูกาล
ผลและอภิปราย
1. ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ในป่ าชายเลน
จากการวิเคราะห์ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ในเนื ้อเยื่อสิ่งมีชีวิตใน
พื น้ ที่ ป่ าชายเลนเมื อ งใหม่ บริ เ วณปากคลองห้ ว ยละมุ จัง หวัด ชลบุรี พบว่า ปริ ม าณ 13C ในปูแ สม (Metaplax
dentipes) ที่อยูใ่ นป่ าชายเลน เฉลีย่ อยูท่ ี่ -18.82±0.90‰ ซึง่ สูงกว่าปริ มาณ 13C ในปูแสม (S. haematocheir) เฉลี่ย
อยูท่ ี่ -25.66±2.32‰ และปริ มาณ 15N อยูท่ ี่ 8.68±1.34‰ ดังภาพที่ 2 ซึง่ สามารถบ่งชี ้ได้ วา่ แหล่งที่มาของอาหารใน
ปูแสมทังสองชนิ
้
ดนี ้ไม่ได้ มาจากแหล่งเดียวกัน โดยปริ มาณ 13C ในปูแสม (S. haematocheir) ใกล้ เคียงกับปริ มาณ
13C ในใบไม้ ป่าชายเลน แสดงให้ เห็นว่า ปูแสมได้ รับสารอินทรี ย์บางส่วนมาจากใบไม้ ในป่ าชายเลน เนื่องจากได้ ทา
การประเมินสารอินทรี ย์ที่อยูใ่ นอาหาร (Estimate food sources) ของปูแสม (S. haematocheir) พบว่าปริ มาณ 13C
อยู่ที่ -28‰ และปริ ม าณ 15N อยู่ที่  6.60‰ ซึ่ง ใกล้ เ คี ย งกับ ปริ ม าณ 13C ในใบไม้ ป่ าชายเลน ดิ น ตะกอน
ป่ าชายเลน และน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้า (ดังภาพที่ 3) เมื่อนาปริ มาณสารอินทรี ย์ในอาหารของปูแสมมา
คานวณหาสัดส่วนโดยใช้ simple three sources mixing model พบว่า สารอินทรี ย์ในอาหารของปูแสมได้ รับมาจาก
ใบไม้ ป่าชายเลน 57%, ดินตะกอนป่ าชายเลน 41.2% และน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้า 1.8%
ส่ว นปริ ม าณ 13C ในดิ น ตะกอนจากป่ าชายเลน เฉลี่ ย อยู่ที่ -24.21±0.79‰ และปริ ม าณ 15N อยู่ที่
4.40±2.24‰ และน า้ ทิ ง้ จากโรงปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพน า้ จัง หวัด ชลบุรี -27.82‰ และปริ ม าณ 15N อยู่ที่ 15.00‰
(Gimate et al., 2017) (ดังภาพที่ 3) แสดงให้ เห็นว่าสารอินทรี ย์ในน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้ามีการแพร่ กระจาย
เข้ าสู่ พื น้ ที่ ป่ าชายเลน โดยสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นป่ าชายเลนได้ มี ก ารน า ไปใช้ ประโยชน์ นั่ น คื อ ปู แ สม
(S. haematocheir) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Cannicci et al. (2009) ได้ ทาการศึกษาผลกระทบของน ้าเสีย
ชุมชนที่มีผลต่อกลุม่ ประชากรของหอยและปูที่อาศัยอยูใ่ นป่ าชายเลนทางตะวันออกของแอฟริ กา พบว่าน ้าเสียชุมชนมี
ผลต่อกลุม่ ประชากรของปูที่อยู่ในป่ าชายเลน และจากการศึกษาของ Kruitwagen et al. (2010) พบว่ามีเพียงปูแสม
(Sesarma) ชนิดเดียวที่มีการนาใบไม้ ป่าชายเลนไปใช้ ประโยชน์ได้ โดยตรง นอกจากนันปริ
้ มาณ 13C ของไส้ เดือน
ทะเล FAM. Nereididae ในป่ าชายเลนอยู่ที่ -24.07±0.21‰ ซึ่งใกล้ เคียงกับปริ มาณ 13C ในดินตะกอนป่ าชายเลน
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Tue et al. (2012) เมื่อนาปริ มาณ 13C ในน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้า (-27.82‰)
มาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณ 13C ในไส้ เดือนทะเล FAM. Nereididae พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยสามารถบ่งชี ้ได้ ว่า
ไส้ เดือนทะเลไม่ได้ รับผลกระทบจากน ้าทิ ้ง ซึ่งขัดแย้ งกับการศึกษาของ Sampaio et al. (2010) ที่พบว่าไส้ เดือนทะเล
(Nephtys sp.) และ (Pectinaria koreni) ได้ นาสารอินทรี ย์จากน ้าเสียมาใช้ ประโยชน์
2. ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ในพื ้นที่หาดโคลน
จากการบ่งชีแ้ หล่งที่มาของสิ่งมีชี วิตในพืน้ ที่หาดโคลนพบว่า ปริ มาณ 13C ในหอยทะเลสองฝา ได้ แก่
หอยกะพง (Arcuatula senhousia) (-20.98±1.34‰), หอยนางรม (Saccostrea commercialis) (-19.52±0.09‰),
หอยแครง (Anadara granosa) (-18.50±0.36‰), หอยแมลงภู่ (Perna viridis) (-17.87±0.18‰) และหอยตลับลาย
(Meretrix lousoria) (-20.49±0.19‰) และปริ มาณ 15N เฉลี่ยอยู่ที่ 8.31±1.05‰, 10.01±0.70‰, 11.14±0.62‰,
11.27±0.28‰ และ 10.26±0.28‰ ตามลาดับ ซึ่ง สูง กว่า ปริ ม าณ 13C ในสารอิ น ทรี ย์ ที่ ม าจากป่ าชายเลนและ
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สารอิ น ทรี ย์ ใ นน า้ ทิ ง้ จากโรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน า้ (-27.82‰) แสดงให้ เห็ น ว่ า แหล่ ง ที่ ม าของสารอิ น ทรี ย์ ใ น
หอยทะเลสองฝาที่อยู่ในพื ้นที่หาดโคลนไม่ได้ รับอินทรี ย สารมาจากป่ าชายเลน และน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้า
(ดังภาพที่ 2)
ในทางตรงกันข้ าม ปริ มาณ 13C ในหอยทะเลสองฝาใกล้ เคียงกับปริ มาณ 13C ในดินตะกอนจากพื ้นที่
หาดโคลน (-22.87±0.34‰) (ดังภาพที่ 2) แสดงให้ เห็นว่าสารอินทรี ย์ในดินตะกอนจากพื ้นที่หาดโคลนเป็ นแหล่ง
อาหารของหอยทะเลสองฝา ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Boonphakdee and Sichan (2013) พบว่าแหล่งที่มาของ
อาหารในหอยทะเลสองฝาที่เลี ้ยงใกล้ กบั ป่ าชายเลน ได้ แก่ สาหร่ ายหน้ าดิน, benthic diatom และสารอินทรี ย์ในดิน
ตะกอนจากพืน้ ที่เ ลี ้ยงหอย ในขณะที่ปริ ม าณ 13C ในปลากระบอก (Mugil curema) อยู่ที่ -15.44±1.33‰ และ
ปริ มาณ 15N อยู่ที่ 14.28±1.01‰ ซึ่งมีปริ มาณสูงกว่ากลุม่ หอยทะเลสองฝา และอินทรี ย สารในป่ าชายเลน แสดงให้
เห็นว่าแหล่งที่มาอาหารของปลากระบอกไม่ได้ มาจากป่ าชายเลน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kruitwagen et al.
(2010) พบว่าปลากระบอก (Mugil sp.1) ไม่ได้ มีการใช้ ประโยชน์สารอินทรี ย์จากป่ าชายเลน ในทางตรงกันข้ ามปลาตีน
(Periophthalmus argentilineatus) และปูแสม (Sesarma) ได้ รับสารอินทรี ย์มาจากใบไม้ ในป่ าชายเลน

ภาพที่ 2 ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนในน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้า กลุม่ สิ่งมีชีวิต ใบไม้
ดินตะกอน สารอินทรี ย์แขวนลอย (POM) ในป่ าชายเลน และหาดโคลน
3. แหล่งที่มาของสารอินทรี ย์
ปริ มาณ 13C ในใบแสมขาว (Avicennia alba) อยู่ที่ -30.60±1.16‰ และปริ มาณ 13C เฉลี่ย ในใบ
โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata) อยู่ที่ -30.78±0.89‰ ขณะที่ปริ มาณ 15N เฉลี่ยอยู่ที่ 7.20±1.83‰ และ
7.44±0.45‰ ตามลาดับ และพบว่าปริ มาณไอโซโทปเสถียรในใบไม้ ในทังสองฤดู
้
กาลไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (p>0.05) ส่ว นปริ ม าณ 13C ของสาหร่ า ยหน้ า ดิ น ในป่ าชายเลนอยู่ที่ -21.89‰ เมื่ อ น ามา
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณ 13C ในสาหร่ ายหน้ าดินที่ถูกเก็ บมาจากปากท่อปล่อยน ้าทิ ้งของโรงปรับปรุ งคุณภาพนา้
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พบว่าปริ มาณ 13C ของสาหร่ายในพื ้นที่ป่าชายเลนสูงกว่าปริ มาณ 13C ในสาหร่ ายบริ เวณปากท่อปล่อยน ้าทิ ้งอยู่ที่
-24.53‰ ขณะที่ ปริ มาณ 15N ในสาหร่ ายหน้ าดินบริ เวณป่ าชายเลน และปากท่อปล่อยน ้าทิง้ อยู่ที่ 1.93‰ และ
9.75‰ ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่า ปริ มาณ 13C และ 15N ในสาหร่ายหน้ าดินจากทังสองบริ
้
เวณมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
เนื่องจากสาหร่ ายหน้ าดินของทังสองพื
้
้นที่ได้ รับสารอินทรี ย์ และไนโตรเจนจากน ้าที่มีแหล่งที่มาที่ต่างกัน
(Viana & Bode, 2013) นอกจากนัน้ ปริ มาณไอโซโทปเสถียรในดินตะกอนจากป่ าชายเลน และในพื ้นที่หาดโคลนทัง้
ฤดูฝน และฤดูแ ล้ ง ไม่มี ค วามแตกต่า งกันอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (p>0.05) โดยปริ ม าณ 13C ในดิ น ตะกอน
ป่ าชายเลนใกล้ เคียงกับปริ มาณ 13C ของพืช C3 ในป่ าชายเลน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Ray et al. (2015)
แสดงให้ เ ห็ น ว่า ดิ น ตะกอนในป่ าชายเลนได้ รั บ สารอิ น ทรี ย์ ม าจากพื ช ในป่ าชายเลน เช่ น เดี ย วกับ การศึก ษาของ
Kruitwagen et al. (2010) และปริ มาณ 13C ในดินตะกอนหาดโคลนอยู่ที่ -22.87±0.34‰ ซึ่งสูงกว่าปริ มาณ 13C
ในดินตะกอนป่ าชายเลนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจากดินตะกอนในป่ าชายเลนได้ รับสารอินทรี ย์จาก
เศษใบไม้ ที่ร่วงหล่นทับถมกันอยูบ่ นผิวดินตะกอน ในขณะที่ดิ นตะกอนในพื ้นที่หาดโคลนได้ รับสารอินทรี ย์มาจากหอย
ทะเลสองฝาที่ เ ลี ย้ งอยู่ ใ นพื น้ ที่ ดัง กล่ า วเกิ ด การตายและฝั ง ตั ว อยู่ ใ นหาดโคลน เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ
Boonphakdee and Sichan (2013) ในส่วนของปริ มาณ 13C ใน POM ป่ าชายเลน พบว่าอยู่ที่ -27.05‰ และ
ปริ มาณ 15N อยู่ที่ 4.08‰ ซึ่งปริ มาณ 13C ใน POM ในป่ าชายเลนใกล้ เคียงกับ ปริ มาณ 13C ในน ้าทิ ้งจากโรง
ปรับปรุ งคุณภาพน ้า และสารอินทรี ย์ในใบไม้ ในป่ าชายเลน แสดงให้ เห็นว่าสารอินทรี ย์ของ POM ในป่ าชายเลนได้ รับ
อินทรี ย์สารมาจากป่ าชายเลนผสมรวมกับสารอินทรี ย์ที่มาจากน ้าทิ ้ง โดย Ray & Shahraki (2016) พบว่า POM ใน
ป่ าชายเลนได้ รับสารอินทรี ย์มาจากแพลงก์ตอนพืช สาหร่ายขนาดเล็ก และใบไม้ ในป่ าชายเลน

ภาพที่ 3 สัดส่วนไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนในน ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้า ใบไม้ ดินตะกอน
สาหร่ายหน้ าดิน สารอินทรี ย์แขวนลอย (POM) และสิง่ มีชีวิตที่อยูใ่ นป่ าชายเลน และหาดโคลน
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บทสรุ ป
การนาเทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) มาใช้ ในการบ่งชีแ้ หล่งที่มาของ
สารอินทรี ย์ในพื ้นที่ป่าชายเลนเมืองใหม่ที่ได้ รับอิทธิ พลจากน ้าทิ ้งของโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้า จังหวัดชลบุรี สามารถ
สรุปได้ วา่ สารอินทรี ย์จากน ้าทิ ้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเข้ าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ป่าชายเลน ในทาง
ตรงกันข้ ามกลุ่มหอยทะเลสองฝาที่อยู่ในพื ้นที่หาดโคลนไม่ได้ รับสารอินทรี ย์มาจากน ้าทิ ้งของโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้า
แต่ได้ รับสารอินทรี ย์มาจากพื ้นที่เลี ้ยงหอย จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถแสดงให้ เห็นว่า ป่ าชายเลนเมืองใหม่
จ.ชลบุรี มีบทบาทในการรองรั บ ของเสียที่เกิ ดจากกิ จกรรมของมนุษย์ คือ เป็ นพื น้ ที่รองรั บนา้ ทิง้ จากโรงปรั บปรุ ง
คุณภาพน ้าที่ปล่อยลงสูค่ ลองห้ วยละมุ เข้ าสูป่ ่ าชายเลน โดยป่ าชายเลนเป็ น buffer zone หรื อพื ้นที่กนั ชน ทาหน้ าที่ใน
การดูดซับสารอินทรี ย์ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์นนั่ คือ น ้าทิ ้ง ไม่ให้ เกิดการแพร่ กระจายเข้ าสูพ่ ื ้นที่หาดโคลน ซึ่งเป็ น
พืน้ ที่ ที่ใ ช้ ประโยชน์ ในการเพาะเลี ้ยงสัตว์ น า้ ทางเศรษฐกิ จของชาวประมง หากสารอิน ทรี ย์ จากนา้ ทิง้ เข้ า สู่แ หล่ง
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า อาจจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อสัตว์น ้าและผู้บริ โภค เนื่องจากน ้าทิ ้งที่มาจากโรงปรับปรุ งคุณภาพน ้า
อาจจะมีการปนเปื อ้ นของสารอนินทรี ย์ หรื อโลหะหนักที่มีความเป็ นพิษสูง ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริ โภคสัตว์น ้า
เป็ นอย่างยิ่ง ดังนันพื
้ ้นที่ป่าชายเลนจึงเป็ นพื ้นที่ที่มีบทบาทสาคัญในการกรองสารพิษที่มาจากบนบกไม่ให้ มีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศใกล้ เคียง และความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
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ไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนของสารอินทรี ย์ในแหล่ งหญ้ าทะเล
บริเวณชายฝั่ งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Stable carbon and nitrogen isotopes of organic matter in seagrass
in the coast of Sattaship municipality, Chonburi Province
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้เพื่อศึกษาแหล่งที่มาและการกระจายของสารอินทรี ย์ในพื ้นที่ห ญ้ าทะเล ที่
รองรับนา้ เสียจากชุมชน โดยใช้ เทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) โดยทาการเก็ บ
ตัวอย่างทังหมด
้
11 สถานี บริ เวณชายฝั่ งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในช่วงฤดูแล้ ง (เดือนพฤษภาคม)
และในช่วงฤดูฝน (เดือนกันยายน 2556) โดยพบว่าปริ มาณ 13C ในหญ้ าทะเล (Halodule uninervis) และหอยเจดีย์
(Sermyla riquetii) อยูท่ ี่ -13.2 ถึง -10.06‰ และ -13.08 ถึง -10.68‰ ตามลาดับ สามารถบ่งชี ้ได้ ว่ามีแหล่งที่มาของ
สารอินทรี ย์จากน ้าทะเล ส่วนปริ มาณ 13C ในดินตะกอนที่ระดับผิวในฤดูแล้ ง (-19.90 ถึง -18.08‰) และในฤดูฝน
(-19.00 ถึง -18.43‰) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปริ มาณ 13C และสัดส่วนของ
คาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ในดินตะกอนที่ระดับผิวใกล้ เคียงกับแพลงก์ตอนพืชในทะเล นอกจากนี ้การกระจายของ
สารอินทรี ย์ในดินตะกอนที่ระดับผิวมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามระยะจากบริ เวณชายฝั่ งไปยังทะเล แสดงให้ เห็นว่าดินตะกอน
ที่ระดับผิว และหญ้ าทะเลที่ทาการศึกษาได้ รับสารอินทรี ย์มาจากทะเล ขณะที่หอยเจดีย์ ได้ รับสารอินทรี ย์มาจากหญ้ า
ทะเล ดังนันจึ
้ งสามารถสรุปได้ วา่ แหล่งหญ้ าทะเลไม่ได้ รับสารอินทรี ย์มาจากน ้าทิ ้งของชุมชน
คาสาคัญ : หญ้ าทะเล, ดินตะกอน, สารอินทรี ย์, ไอโซโทปเสถียร
Abstract
The objectives of this study were to investigate sources and distribution of organic matter in
seagrass meadow where receives sewage from community by using stable isotope of carbon (13C) and
nitrogen (15N) techniques. The sampling were collected in 11 stations in coastal sea of Sattaship
municipality, Chonburi Province. Samples were taken in dry (May) and wet seasons (September 2013).
The 13C values of seagrass and gastropod S. riquetii were -13.20 to -10.06‰ and -10.06 to -10.68‰
respectively, source of organic matter were also derived from marine organic matter. The composition of
carbon stable isotope in surface sediment in dry (-19.90 to -18.08‰) and wet seasons (-19.00 to -18.43‰)
were no significantly different (p>0.05). Values of 13C and C/N ratios in surface sediment were close to
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phytoplankton from marine. Other than diffusion of organic matter in surface sediment were increasing
from coastal to marine. The surface sediment and seagrass were obtain to organic matter from marine and
gastropod receiving organic matter from seagrass meadow. This shows no significant impact of organic
matter in wastewater from nearby municipality on the study area.
Keywords : Seagrass, Sediment, Organic matter, Stable isotope
*Corresponding author. E-mail : nuiosk@yahoo.com

บทนา
ประเทศไทยมี แ หล่ ง หญ้ าทะเลทัง้ ในฝั่ ง ทะเลอัน ดามัน และอ่ า วไทย ซึ่ ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และมี
ความสาคัญ ต่อ ระบบนิ เ วศทางทะเล เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็ นแหล่งอาหารที่ของสัตว์ทะเล (Costanza et al.,
1997) แหล่ง หญ้ าทะเลในจั ง หวัด ชลบุรี มี แ นวโน้ ม เสื่อ มโทรมและมี ป ริ ม าณลดลง เนื่ อ งจากถูก คุก คามจาก
จานวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ น้ (สถาบัน วิ จัย และพัฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลชายฝั่ ง ทะเลและป่ าชายเลน, 2558)
แหล่ง หญ้ าทะเลในบริ เ วณเทศบาลเมื อ งสัต หี บ อยู่ใ กล้ กับ แหล่ง ชุม ชนจึ ง ส่ง ผ ลให้ ดิ น ตะกอน และสิ่ง มี ชี วิ ต ใน
แหล่ง หญ้ าทะเลในพื น้ ที่ ด ัง กล่า วได้ รั บ นา้ ทิ ง้ จากกิ จ กรรมต่า ง ๆ ของมนุษ ย์ เมื่อสารอินทรี ย์ลงสู่ทะเล จะมี
บทบาทสาคัญในการหมุนเวียนสารอาหาร เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในมวลน ้า (จารุ มาศ เมฆสัมพันธ์ , 2548)
ดังนันหากแหล่
้
งหญ้ าทะเลได้ รับปริ มาณสารอินทรี ย์เพิ่มขึ ้น และอาจทาให้ เกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสีบริ เวณ
ชายฝั่ ง ส่งผลให้ ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าลดต่าลง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมทางทะเล (Papadimitriou et al.,
2005) ในการติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในระบบนิเวศทางทะเล โดยสามารถใช้ ไอโซโทปเสถียรของ
คาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) ในการตรวจสอบการแพร่กระจายของสารอินทรี ย์ (Anderson & Fourqurean,
2003; Kennedy et al., 2004) โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในแหล่งหญ้ าทะเลบริ เวณชายฝั่ ง
แคริ บเบียนของ Sanchez et al. (2013) พบว่าหญ้ าทะเลได้ รับสารอินทรี ย์มาจากน ้าเสียจากที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ นาเทคนิคไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) มาใช้ ในการบ่งชี ้
แหล่งที่ มาของสารอินทรี ย์ในดิน ตะกอนที่ระดับผิว และสิ่งมีชีวิต ในแหล่งหญ้ าทะเล บริ เ วณชายฝั่ งทะเลเทศบาล
เมืองสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อบ่งชี ้แหล่งที่มาและลักษณะการกระจายของสารอินทรี ย์บริ เวณแหล่งหญ้ า
ทะเลในพื ้นที่การศึกษาได้ นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลตรวจสอบและวางแผนการจัดการกับสารอินทรี ย์จาก
แหล่งต่าง ๆ ที่ไหลลงสูบ่ ริ เวณแหล่งหญ้ าทะเลได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศหญ้ าทะเลต่อไป
ในอนาคต
วิธีการ
1. สถานที่และการเก็บตัวอย่าง
ทาการเก็บตัวอย่างดินตะกอนที่ระดับผิว หญ้ าทะเลและหอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โดยเก็ บตัวอย่างในช่วงฤดูแล้ ง (เดือนพฤษภาคม) และในช่วงฤดูฝน (เดือนกัน ยายน 2556) โดยมีจุดเก็ บ
ตัวอย่างทังหมด
้
11 สถานี (ภาพที่ 1) ทาการเก็บตัวอย่างดินตะกอนที่ระดับผิว (0-2 เซนติเมตร) ในพื ้นที่ที่ไม่มีหญ้ า
ทะเล และพื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเล โดยใช้ Core sampler ปั กลงไปตามแนวดิ่ง ตัดดินที่ระดับผิว (0-2 เซนติเมตร) และเก็บ
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ตัวอย่างหอยฝาเดียว ได้ แก่ หอยเจดีย์ (Sermyla riquetii) ซึ่งเป็ นหอยชนิดเด่นที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้ าทะเล จากนัน้
เก็บตัวอย่างหญ้ ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) ซึง่ หญ้ าทะเลชนิดเด่นที่พบเป็ นส่วนใหญ่ โดยใช้ quadrat ขนาด
25 x 25 เซนติเมตร ในบริ เวณใกล้ กับจุดเก็บตัวอย่างดินตะกอน เลือกเก็ บหญ้ าที่มีขนาดความยาวจากรากถึง
ปลายยอด 10-15 เซนติเมตร นาตัวอย่างทังหมดแช่
้
เย็นก่อนนากลับมาวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ
2. การเตรี ยมตัวอย่าง
การเตรี ยมตัวอย่างดินตะกอนที่ระดับผิว ทาตามวิธีของ Hu et al. (2006) โดยนาตัวอย่างดินไปอบให้ แห้ งที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้ วกาจัดคาร์ บอเนตด้ วยกรด และชัง่ ตัวอย่างอย่างน้ อย 10 มิลลิกรัม บรรจุลงใน Tin
capsules เพื่อนาไปวิเคราะห์ปริ มาณ 13C และ 15N ด้ วย Isotope Ratio Mass Spectrometer
นาตัวอย่างหญ้ าทะเลไปล้ างให้ สะอาดปราศจาก epiphyte แล้ วนาไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส บดให้
ละเอียด จากนันชั
้ ง่ ตัวอย่างอย่างน้ อย 2 มิลลิกรัม บรรจุลงใน Tin capsules เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณ 13C และ 15N
ด้ วย Isotope Ratio Mass Spectrometer (Kuramoto and Minagawa, 2001)
ตัวอย่างหอย ทาตามวิธีของ Loneragen et al. (1997) โดยเอาส่วนที่เป็ นเนื ้อเยื่อไปทาให้ แห้ งด้ วยโดย
Freeze dryer จากนันบดให้
้
ละเอียด นามาสกัดไขมัน โดย Chloroform: Methanol ในสัดส่วน 2:1 จากนันชั
้ ง่ ตัวอย่าง
13
15
อย่างน้ อย 0.5 มิลลิกรัม บรรจุลงใน Tin capsules เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณ  C และ  N ด้ วย Isotope Ratio Mass
Spectrometer

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างแหล่งหญ้ าทะเล ในพื ้นที่ที่ไม่มีหญ้ าทะเล (A1, A2, B1, B2, C1 และ C2) และพื ้นที่ที่มี
หญ้ าทะเล (D1, D2, E1, E2 และ E3)
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3. การวิเคราะห์ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจน และสัดส่วนของคาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N)
ทาการวิเคราะห์ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจน และสัดส่วนของคาร์ บอนต่อไนโตรเจน
(C/N) ด้ วยเครื่ อง Isotope Ratio Mass Spectrometer ที่มหาวิทยาลัยคอร์ เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งข้ อมูลของ
สัดส่วนของคาร์ บอน คือ 13C/12C และสัดส่วนของไนโตรเจน คือ 15N/14N มีหน่วยเป็ น permil (‰) ผลที่รายงานออกมา
นันเป็
้ นความสัมพันธ์ ของความแตกต่างระหว่างปริ มาณไอโซโทปในตัวอย่างและสารมาตรฐาน โดยนามาคานวณดัง
สมการ (Quak et al., 2016)
X (‰) = [(Rsample/Rstandard) - 1] x 103
(1)
เมื่อ

X แทน ไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจน (13C หรื อ15N)
R แทน ค่าของสัดส่วนของไอโซโทป (13C/12C หรื อ 15N/14N)

การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางสถิ ติ จะใช้ สถิติ T-test เป็ นเครื่ องมือในการทดสอบความแตกต่างของปริ มาณ
ไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนในตัวอย่างดินตะกอนที่ระดับผิวหญ้ าทะเล (H. uninervis) และหอยเจดีย์
(S. riquetii) ในทังสองฤดู
้
กาล
ผลและอภิปราย
1. ปริ มาณ 13C ในดินตะกอนทีร่ ะดับผิวพื ้นที่ที่ไม่มีหญ้ าทะเล และพื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเล
จากการวิเคราะห์ปริ มาณ 13C ในดินตะกอนที่ระดับผิวในพื ้นที่ที่ไม่มีหญ้ าทะเล ฤดูแล้ ง (เดือนพฤษภาคม)
อยูใ่ นช่วง -19.9 ถึง -18.08‰ และฤดูฝน (เดือนกันยายน 2556) อยู่ในช่วง -19.0 ถึง -18.43‰ และปริ มาณ 13C ใน
พื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเล ช่วงฤดูแล้ ง พบอยู่ในช่วง -20.74 ถึง -16.81‰ ส่วนฤดูฝน อยู่ในช่วง -18.55 ถึง -17.24‰ จาก
ผลการศึกษาของทังสองพื
้
้นที่และทังสองฤดู
้
กาล พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) จาก
ผลแสดงให้ เห็นว่าปริ มาณ 13C ในดินตะกอนที่ระดับผิวใกล้ เคียงปริ มาณ 13C ในแพลงก์ตอนพืชจากทะเล (-23.0
ถึง -17.0‰) จึงสามารถบ่งชี ้ได้ วา่ สารอินทรี ย์ในดินตะกอนที่ระดับผิวมีแหล่งที่ม าจากแพลงก์ตอนพืชในทะเล และทา
ให้ มีการทับถมและสะสมลงสูด่ ินตะกอน (Kaiser et al., 2014) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Onpankoon et al.
(2013) พบว่าแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในพื ้นที่ชายฝั่ งของอ่าวไทยตอนใน ได้ รับสารอินทรี ย์มาจากแพลงก์ตอนพืชใน
ทะเล นอกจากนันลั
้ กษณะการกระจายของปริ มาณ 13C ในดินตะกอนที่ระดับผิวของทังสองฤดู
้
พบมีการเพิ่มขึ ้นตาม
ระยะทางห่างจากชายฝั่ งไปยังทะเล (ภาพที่ 2ก. และ ข.) เนื่องจากสารอินทรี ย์คาร์ บอนที่มาจากแผ่นดินถูกเจือจางด้ วย
อินทรี ย์คาร์ บอนในทะเล (Gordon and Goni, 2004)
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ภาพที่ 2 การกระจายของปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) ไนโตรเจน (15N) และสัดส่วนของคาร์ บอนต่อ
ไนโตรเจน (C/N) ในดินตะกอนทีร่ ะดับผิวทังฤดู
้ แล้ งและฤดูฝน
2. ปริ มาณ 15N ในดินตะกอนทีร่ ะดับผิวพื ้นที่ที่ไม่มีหญ้ าทะเลและพื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเล
จากการวิเคราะห์ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของ 15N ในดินตะกอนที่ระดับผิวในพื ้นที่ที่ไม่มีหญ้ าทะเล ฤดูแล้ ง
(เดือนพฤษภาคม) อยู่ในช่วง 1.77 ถึง 4.41‰ และฤดูฝน (เดือนกันยายน 2556) อยู่ในช่วง -6.4 ถึง 0.61‰ และ
ปริ มาณ 15N ในพื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเล ช่วงฤดูแล้ ง พบอยู่ในช่วง 1.67 ถึง 1.97‰ ส่วนช่วงฤดูฝน อยู่ในช่วง -3.37 ถึง
3.28‰ จากผลการศึกษาของทังสองพื
้
้นที่และทัง้ สองฤดูกาล พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(p<0.05) จากผลแสดงให้ เห็นว่าปริ มาณไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่อง จากสารประกอบ
ไนโตรเจนที่ถกู สร้ างขึ ้นในแหล่งน ้า และยังมีสารประกอบไนโตรเจนที่มาจากแหล่งอื่น เช่น อาจถูกพาเข้ ามาโดยน ้าล้ น
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ผิวดิน น ้าใต้ ดิน น ้าในดิน ซึ่งอาจมีน ้าทิ ้งหรื อของเสียจากชุมชนปะปนลงมาด้ วย (เกรี ยงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2542)
จึงทาให้ ปริ มาณ 15N มีการเปลี่ยนแปลงไปด้ วยอีก ทัง้ อาจเกิ ดจากกระบวนการดี ไ นตริ ฟิเคชันเกิ ดขึน้ เนื่องจาก
แบคทีเรี ยที่ใช้ ไนโตรเจนจากแอมโมเนียในสภาวะที่ขาดออกซิเจน (Lehmann et al., 2002)
3. สัดส่วนของคาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ในดินตะกอนที่ระดับผิวพื ้นที่ที่ไม่มีหญ้ าทะเล และพื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเล
สัดส่วนของคาร์ บอนต่อไนโตรเจนในดินตะกอนที่ระดับผิวในพื น้ ที่ที่ไม่มีหญ้ าทะเล ช่วงฤดูแล้ ง พบว่าอยู่
ในช่วง -3.43 ถึง 6 ส่วนช่วงฤดูฝน อยูใ่ นช่วง 2.57 ถึง 3.43 และในพื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเล ช่วงฤดูแล้ ง พบอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 6
ส่วนช่วงฤดูฝน อยู่ในช่วง 3.43 ถึง 4.29 (ภาพที่ 2ง. และ จ.) จากผลการศึกษาของทังสองพื
้
้นที่และทัง้ สองฤดูกาล
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้ เห็นว่าสารอินทรี ย์ในดินตะกอนที่ระดับผิว
ได้ รับสารอินทรี ย์จากทะเล ซึง่ สอดคล้ องกับ Burone (2003) รายงานว่าค่าสัดส่วนของคาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ต่า
กว่า 10 มีแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์จากทางทะเลและค่าประมาณ 10 ขึ ้นไปได้ รับสารอินทรี ย์มาจากบนบก
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ภาพที่ 3 ปริ มาณ 13C (ก) และ 15N (ข) ในหญ้ าทะเล (H. uninervis) หอยเจดีย์ (S. riquetii) และในดินตะกอน
พื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเล ในฤดูแล้ ง และฤดูฝน
อักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่ามีคา่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
อักษรภาษาอังกฤษที่ตา่ งกันแสดงว่ามีคา่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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4. ปริ มาณ 13C และ 15N ในหญ้ าทะเล (H. uninervis)
ปริ มาณ 13C ในหญ้ าทะเล (H. uninervis) ฤดูแล้ ง (เดือนพฤษภาคม) อยู่ในช่วง -13.2 ถึง -10.06‰ และ
ฤดูฝน (เดือนกันยายน 2556) อยูใ่ นช่วง -11.89 ถึง -10.49‰ ส่วนปริ มาณไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจน (15N) ในฤดู
แล้ งอยูใ่ นช่วง 5.7 ถึง 7.8‰ ส่วนฤดูฝน พบว่าอยู่ในช่วง 6.09 ถึง 6.99‰ (ภาพที่ 3ก. และ ข.) จากผลการศึกษาของ
ทังสองฤดู
้
กาล พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณ 13C และ
ปริ มาณ 15N ในหญ้ าทะเล (H. uninervis) ของการศึกษาครัง้ นี ้ใกล้ เคียงกับสารอินทรี ย์ในน ้าทะเล ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Quak et al. (2016) ได้ ศึกษาแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในแหล่งหญ้ าทะเลที่เกาะยาวใหญ่ พบว่ามี
แหล่งที่มาของสารอินทรี ย์มาในน ้าทะเล
5. ปริ มาณ 13C และ 15N ในหอยเจดีย์ (S. riquetii)
ปริ มาณ 13C ในหอยเจดีย์ (S. riquetii) ในช่วงฤดูแล้ ง พบอยู่ในช่วง -13.28 ถึง -10.68‰ ส่วนช่วงฤดูฝน
พบว่าอยู่ในช่วง -11 ถึง -11.4‰ และปริ มาณ 15N ในฤดูแล้ งอยู่ในช่วง 8.0 ถึง 8.5‰ และฤดูฝน อยู่ในช่วง 8 ถึง
8.3‰ จากผลการศึกษาของทังสองฤดู
้
กาล พบว่าไม่มีความแตกกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ภาพที่ 3ก.
และ ข.) จากผลแสดงให้ เห็นว่าปริ มาณ 13C และ 15N ในหอยเจดีย์ (S. riquetii) มีค่าใกล้ เคียงกับปริ มาณ 13C
และ 15N ในหญ้ าทะเล (H. uninervis) ซึ่งสามารถบ่งชีไ้ ด้ ว่าแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในหอยเจดีย์ (S. riquetii)
ได้ รับสารอินทรี ย์จากหญ้ าทะเล เนื่องจากหอยฝาเดียวหากินตามพื ้นผิวอาหารส่วนใหญ่จะเป็ นพวกซากพืชและหญ้ า
ทะเล (Pierre et.al., 2000)
บทสรุ ป
การนาเทคนิคปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C) และไนโตรเจน (15N) และสัดส่วนของคาร์ บอน
ต่อไนโตรเจน (C/N) มาใช้ บง่ ชี ้แหล่งที่มาและการกระจายของสารอินทร์ ในดินตะกอนที่ระดับผิว สามารถสรุ ปได้ ว่า ดิน
ตะกอนได้ รับสารอินทรี ย์มาจากทะเล (แพลงก์ตอนพืชในทะเล) และการกระจายของสารอินทรี ย์ในดินตะกอนที่ระดับ
ผิวจากบริ เวณชายฝั่ งไปยังทะเล ปริ มาณ 15N มีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากกระบวนการดีไนตริ ฟิเคชันเกิ ดขึน้
เนื่องจากแบคทีเรี ยที่ใช้ ไนโตรเจนจากแอมโมเนียในสภาวะที่ขาดออกซิเจน ส่วนแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ในหญ้ าทะเล
(H. uninervis) และหอยเจดีย์ (S. riquetii) ที่อาศัยอยู่ในแหล่งหญ้ าทะเล พบว่าหญ้ าทะเลได้ รับสารอินทรี ย์จากทะเล
เช่นเดียวกับดินตะกอนที่ระดับผิว ส่วนหอยเจดีย์ก็ได้ รับสารอินทรี ย์มาจากหญ้ าทะเล ดังนันจึ
้ งสามารถสรุ ปได้ ว่าแหล่ง
หญ้ าทะเลไม่ได้ รับสารอินทรี ย์มาจากน ้าทิ ้งของชุมชน
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ประชาคมแพลงก์ ตอนพืชบริเวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ตระหว่ างปี 2555 - 2560
Phytoplankton community at Patong Beach, Phuket Province during 2012 - 2017
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ศูนย์ วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

บทคัดย่ อ
การสารวจประชาคมแพลงก์ ตอนพืชบริ เวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการติดตาม
ตรวจสอบสภาวะแวดล้ อมชายฝั่ งทะเลอันดามัน ดาเนินการโดยเก็บตัวอย่างน ้าทะเลทุก 2 เดือน ระหว่างปี 2555 2560 จ านวน 3 สถานี ผลการส ารวจพบแพลงก์ ต อนพื ช ประกอบด้ ว ย 2 ดิ วิ ชั่น 4 คลาส อย่ า งน้ อ ย 74 สกุ ล
แพลงก์ ตอนพื ช ที่ เ ป็ นสกุ ล เด่ น ได้ แก่ Chaetoceros, Peridinium, Pseudo-nitzschia, Trichodesmium และ
Thalassiosira พบความหนาแน่นรวมของแพลงก์ ตอนพืชมีค่าสูงสุดช่วงมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2557 คือ 2.3 x 106 เซลล์ตอ่ ลิตร ซึง่ พบการสะพรั่งของไดอะตอมชนิด Chaetoceros cf. socialis และช่วงมรสุม
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ในเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2560 พบการสะพรั่ ง ของไดโนแฟลกเจลเลตชนิ ด Peridinium
quinquecorne อย่างไรก็ ตามการสะพรั่ งของแพลงก์ ตอนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์นา้ ในพื ้นที่ใกล้ เคียงและ
กิ จ กรรมการท่อ งเที่ ย วอย่า งชัด เจน ส่ว นการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ภาพน า้ กับ ความหนาแน่น ของ
แพลงก์ตอนพืชกลุม่ หลัก พบว่าช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตมีความสัมพันธ์ ในทิศทาง
ตรงกันข้ ามกับปริ มาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย ไนโตรเจนรวม ออร์ โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัส
รวม แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางสอดคล้ องกับปริ มาณแอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสฟอรัสรวม และออร์ โธฟอสเฟต ในช่วง
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
คาสาคัญ : แพลงก์ตอนพืช, หาดป่ าตอง, ปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลีย่ นสี
Abstract
Phytoplankton community at Patong Beach, Phuket, was monitored constantly during 2012-2017
by collecting samples bimonthly along the coast. Results show a total of 74 genera from 2 divisions 4
classes identified from the collected samples. The dominant groups of phytoplankton belong to genera of
Chaetoceros, Peridinium, Pseudo-nitzschia, Thalassiosira and Trichodesmium. Seasonal variation in total
phytoplankton abundance is noticed, showing that it is highest during Southwest Monsoon especially in
August 2014 that occurred a bloom of diatom species, Chaetoceros cf. Socialis (2.3 x 106 cells L-1). The
dinoflagellate, Peridinium quinquecorne bloom was recorded in April 2017 which was during Northeast
Monsoon. Neither case caused serious effect to the coastal aquatic resources nor touristic activities in that
area. Statistical analysis shows that there are relationships between aquatic environmental parameters and
phytoplankton abundance. Diatom and dinoflagellate densities had negative relation with all aquatic
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parameters during the Southwest Monsoon. In contrast to the Northeast Monsoon, the diatom and
dinoflagellate densities had positive relation with ammonia, nitrate, orthophosphate and total dissolved
phosphorus concentrations.
Keywords : Phytoplankton, Patong Beach, Red tide phenomena
*Corresponding author. E-mail : porntiwa.kc@gmail.com

บทนา
หาดป่ าตองมีลกั ษณะเป็ นอ่าวโค้ งกว้ าง มีน ้าทะเลใส หาดทรายที่สวยงาม หาดยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
ตังอยู
้ ด่ ้ านตะวันตกของเกาะภูเก็ต อยูใ่ นอาเภอกะทู้ ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร
(http://www.phuketcosmo.com/) เป็ นหนึง่ ในสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของภูเก็ต และเป็ นชายหาดที่มีสงิ่
อานวยความสะดวก เช่น สถานที่พกั โรงแรม ร้ านอาหาร บริ ษัทนาเที่ยว ศูนย์ การค้ า แหล่งบันเทิง และอื่น ๆ อีก
มากมาย ไว้ คอยบริ การแก่นกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ
จากการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวจานวนมากทาให้ หาดป่ าตองประสบปั ญหาการจัดการเรื่ องน ้าเสียจาก
สถานประกอบการและบ้ านเรื อนที่มีจานวนมากจนทาให้ เกิดผลกระทบต่าง ๆ เช่น แพลงก์ตอนพืชเจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็ วจนทาให้ น ้าทะเลเปลีย่ นสีไปตามชนิดเด่น ปั จจุบนั หาดป่ าตองเป็ นหาดอันดับต้ น ๆ ของเกาะภูเก็ต ที่มีการแจ้ ง
การเกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสี โดยแพลงก์ตอนพืชที่เป็ นชนิดเด่น คือ Chaetoceros cf. socialis ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ไดอะตอมขนาดเล็กจะทาให้ น ้าทะเลมีสนี ้าตาลเข้ ม การเกิดปรากฏการณ์น ้าเปลี่ยนสีเกิดจากแพลงก์ ตอนพืชบางชนิด
ได้ รับธาตุอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสภาวะแวดล้ อมที่เหมาะสมจึงเจริ ญเติบโตเพิ่มจานวนขึน้
รวดเร็ ว ทาให้ น ้าทะเลมีสที ี่เปลีย่ นไปตามสีของแพลงก์ตอนที่มีปริ มาณสูง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
โครงการติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้ อมชายฝั่ งทะเล ภายใต้ ศูน ย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เริ่ มดาเนินการเพื่อศึกษาติดตามสภาพแวดล้ อมและ
มลภาวะในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล จะช่วยให้ เข้ าใจสถานภาพสิ่งแวดล้ อมชายฝั่ งในปั จจุบันและปั ญหาที่อาจเกิ ดขึน้ ใน
อนาคต เพื่อประโยชน์ในการหาแนวทางป้องกันหรื อจัดการปั ญหาดังกล่าวได้ ทนั เหตุการณ์ (สถาบันวิจยั และพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2550) วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ เพื่อติดตามตรวจสอบ
แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างประชาคมของแพลงก์ตอนพืชบริ เวณหาดป่ าตอง และติดตามการเกิดปรากฏการณ์
น ้าทะเลเปลีย่ นสี สามารถนาข้ อมูลมาใช้ ในการคาดการณ์เพื่อเฝ้ าระวังการเกิดปรากฏการณ์ดงั กล่าว
วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา
เก็บตัวอย่างน ้าทะเลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริ เวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต
จานวน 3 สถานี ระหว่างละติจดู N 7๐52'0'' ถึง N 7๐54'0'' และลองจิจูด E 98๐16'0'' ถึง E 98๐20'0'' ดังแสดงในภาพ
ที่ 1 โดยสถานี PT-1 คือ บริ เวณคลองปากบางสะพานคอรัลบีช สถานี PT-2 บริ เวณป้อมตารวจซอยบางลา ซึ่งเป็ นจุด
เก็บตัวอย่างที่อยู่บริ เวณกลางอ่าวป่ าตอง มีการใช้ ประโยชน์กิจกรรมทางน ้าอย่างหนาแน่น และสถานี PT-3 บริ เวณ
หน้ าโรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา
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ภาพที่ 1 แผนที่เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน ้าจานวน 3 สถานี บริ เวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต
2. วิธีการศึกษา
เก็บตัวอย่างน ้าทะเลเพื่อศึกษาแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน ้าทุก ๆ สองเดือนในช่วงน ้าทะเลขึ ้นสูงหรื อช่วง
น ้าตาย ตังแต่
้ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 6 ปี การศึกษาแบ่งเป็ น 2 ฤดู
มรสุม ได้ แก่ เดือนธันวาคม กุมภาพันธ์ และเดือนเมษายน เป็ นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูแล้ ง)
เดือนตุลาคม มิถนุ ายน และเดือนสิงหาคม เป็ นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน) เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน
พืชที่ระดับผิวน ้า กรองน ้าทะเลปริ มาตร 20 ลิตร ผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร ใส่ในขวด
สีชาขนาด 150 มิลลิลติ ร เติมสารละลายฟอร์ มาลินให้ ได้ ความเข้ มข้ นสุดท้ ายประมาณร้ อยละ 2-3 นาไปวิเคราะห์ชนิด
และความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืชด้ วยการสุ่มนับจานวนพร้ อมจาแนกชนิดของแพลงก์ ตอนพืชด้ วยสไลด์ นับ
แพลงก์ ตอน (Sedgwick-Rafter counting slide) ความจุ 1 มิลลิลิตร ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ ชนิดเลนส์ประกอบ
(Compound microscope) โดยคูม่ ือหลักที่ใช้ ประกอบการจาแนก ได้ แก่ หนังสือของลัดดา (2542), ลัดดาและโสภณา
(2546), Cupp (1943), Fukuyo et al. (1990), Tomas (1996) และ Yamaji (1984)
ตรวจวัดปั จจัยทางกายภาพและเคมีของสิง่ แวดล้ อมในบริ เวณที่เก็บตัวอย่างบางประการ โดยใช้ กระบอกเก็บ
น ้าชนิด Kemmerer Depth Sampler ขนาด 2 ลิตร ตรวจวัดปั จจัยภาคสนาม ได้ แก่ อุณหภูมิน ้าทะเล ความเป็ นกรดด่าง ความเค็ม ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า และเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึก 0.5-1.0 เมตร ของทุกสถานีมาวิเคราะห์
ในห้ องปฏิบตั ิการตามคู่มือ Strickland and Parson (1972) หาปริ มาณตะกอนแขวนลอยในน ้า แอมโมเนีย ไนไตรท์
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ไนเตรท ไนโตรเจนรวม ออร์ โธฟอสเฟต และฟอสฟอรัสรวม พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของ
แพลงก์ตอนพืชกลุม่ หลักกับปั จจัยสิง่ แวดล้ อมโดยโปรแกรมสาเร็ จรูป CANOCO
ผลและอภิปราย
1. ชนิดและความหนาแน่นแพลงก์ตอนพืช
จากการเก็ บ ตัว อย่า งแพลงก์ ต อนพื ช บริ เ วณหาดป่ าตองระหว่า งปี 2555-2560 พบว่า กลุ่มไดอะตอมมี
ปริ มาณมากที่สดุ ร้ อยละ 88 รองลงมา ได้ แก่ กลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลต ร้ อยละ 8 และกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ย ร้ อยละ 4
ตามลาดับ (ภาพที่ 2) ประชาคมแพลงก์ตอนพืชประกอบด้ วย แพลงก์ตอนพืช 2 ดิวิชนั่ 4 คลาส 74 สกุล โดยแบ่งเป็ น
คลาส Cyanophyceae 2 สกุ ล คลาส Bacillariophyceae 63 สกุ ล คลาส Dinophyceae 8 สกุ ล และคลาส
Dictyochophyceae 1 สกุล แพลงก์ตอนพืชสกุลที่พบได้ ตลอดรอบการเก็บตัวอย่าง ได้ แก่ Amphora, Chaetoceros,
Gyrosigma Pleurosigma, Navicula และ Peridinium โดยสกุล Chaetoceros, Peridinium, Pseudo-nitzschia,
Trichodesmium และ Thalassiosira เป็ นสกุลเด่น มีความหนาแน่นรวมสูงสุดเท่ากับ 3.2 x 106, 3.1 x 105, 2.0 x 105,
1.5 x 105 และ 3.9 x 104 เซลล์ตอ่ ลิตร ตามลาดับ

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของกลุม่ แพลงก์ตอนพืชหลักบริเวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2555-2560
ช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ของปี พ.ศ. 2555-2560 พบแพลงก์ ตอนพืช 2 ดิวิชั่น 4 คลาส 61 สกุล โดย
แบ่งเป็ น คลาส Cyanophyceae 2 สกุล คลาส Bacillariophyceae 53 สกุล คลาส Dinophyceae 7 สกุล และคลาส
Dictyochophyceae 1 สกุล แพลงก์ ต อนพื ช มีค วามหนาแน่นเฉลี่ย 3.0 x 106 เซลล์ต่อลิต ร กลุ่มไดอะตอมสกุล
Chaetoceros เป็ นสกุลเด่น และพบว่าในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 พบความหนาแน่นสูงถึง 2.3 x 106 เซลล์ต่อลิตร
ซึ่ ง เป็ นการสะพรั่ ง ของไดอะตอมชนิ ด Chaetoceros cf. socialis และช่ ว งฤดู ม รสุม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบ
แพลงก์ตอนพืช 2 ดิวิชนั่ 4 คลาส 71 สกุล ซึ่งมากกว่าตัวอย่างที่เก็บในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยแบ่งเป็ น คลาส
Cyanophyceae 2 สกุล คลาส Bacillariophyceae 60 สกุล คลาส Dinophyceae 8 สกุล และคลาส Dictyochophyceae
1 สกุล แพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นเฉลี่ย 1.0 x 106 เซลล์ต่อลิตร กลุม่ ไดอะตอมสกุล Chaetoceros พบเป็ นสกุล
เด่นเช่นเดียวกับในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ยกเว้ นตัวอย่างในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 กลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลต
สกุล Peridinium พบเป็ นสกุลเด่น มีความหนาแน่นรวม คือ 3.0 x 105 เซลล์ตอ่ ลิตร
จากภาพที่ 3 แสดงความหนาแน่นเฉลี่ยของกลุม่ แพลงก์ตอนพืชหลักบริ เวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต ในปี
พ.ศ. 2555-2560 พบว่าแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดอะตอม มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงที่สดุ ตลอดการเก็บตัวอย่างในพื ้นที่นี ้
โดยสูงกว่าแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลต และกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ยทุกสถานีเก็บตัวอย่าง นอกจากนี ้พบว่า
ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ และช่วงมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือในปี พ.ศ. 2560 สถานี PT-2 และสถานี PT-3
แพลงก์ ต อนพื ช กลุ่ม ไดโนแฟลกเจลเลต มี ค วามหนาแน่น เฉลี่ย สูง กว่า แพลงก์ ต อนพื ช กลุ่ม ไดอะตอม และกลุ่ม
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ไซยาโนแบคทีเรี ย เนื่องในปี ดังกล่าวมีการสะพรั่งของไดโนแฟกเจตเลตมีผนังเซลล์ (armored dinoflagellate) ชนิด
Peridinium quinquecorne ตลอดพื ้นที่หาดป่ าตองในช่วงเดือนเมษายน
สถานี PT-1 บริ เ วณคลองปากบางสะพานคอรั ลบี ช ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ แพลงก์ ตอนพื ช
มีความหนาแน่นรวมสูงกว่าช่วงมรุ สมตะวันออกเฉี ยงเหนือมี ค่า 3.3 และ 1.8 x 105 เซลล์ต่อลิตร ตามลาดับ
พบแพลงก์ ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมสกุล Chaetoceros เป็ นกลุ่มเด่นที่พบตลอดของการศึกษา ยกเว้ นปี พ.ศ. 2556
ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ยเป็ นกลุม่ เด่น คือ สกุล Trichodesmium
สถานี PT-2 บริ เ วณป้ อมต ารวจบริ เ วณซอยบางลา ช่ ว งมรสุม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ แพลงก์ ต อนพื ช
มีความหนาแน่นรวมสูงกว่าช่วงมรุ สมตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่า 2.3 x 106 และ 3.5 x 105 เซลล์ต่อลิตร ตามลาดับ
พบกลุ่ม ไดอะตอม สกุล Chaetoceros เป็ นกลุ่ม เด่น ที่ พ บตลอดของการศึก ษา ยกเว้ น ปี พ.ศ. 2560 ช่ ว งมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลตเป็ นกลุม่ เด่น คือ สกุล Peridinium
สถานี PT-3 บริ เวณหน้ าโรงแรมภูเก็ ต เกรซแลนด์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา ช่วงมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ
แพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นรวมสูงกว่าช่วงมรุ สมตะวันตกเฉียงใต้ มีค่า 4.6 x 105 และ 3.9 x 105 เซลล์ต่อลิตร
ตามลาดับ พบแพลงก์ ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมสกุล Chaetoceros เป็ นกลุ่มเด่นที่พบตลอดของการศึกษา ยกเว้ นปี
พ.ศ. 2560 ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบกลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลตเป็ นกลุม่ เด่น คือ สกุล Peridinium เช่นเดียวกับ
สถานี PT-2 ซึง่ เป็ นการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในช่วงเดือนเมษายน 2560
2. คุณภาพน ้า
จากการตรวจวัดปั จจัยสิง่ แวดล้ อมบริ เวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าทะเลปี 2560 ประเภทคุณภาพน ้าเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า อุณหภูมิของน ้า
มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 29.1-32.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 26-32 ส่วนในหนึง่ พันส่วน ปริ มาณออกซิเจนละลายในน ้า 4.297.58 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็ นกรดด่าง 7.93-8.14 ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในน ้า 29.29-61.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
แอมโมเนีย 0.39-124.36 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไนไตรท์ 0.03-1.71 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไนเตรท 0.127.74 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไนโตรเจนรวม 4.38-157.36 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และออร์ โธฟอสเฟต 0.136.05 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
จากภาพที่ 4 แสดงให้ เห็นว่าช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (SW) มีปริ มาณแอมโมเนีย และไนเตรท สูงกว่ าช่วง
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) แต่มีปริ มาณออร์ โธฟอสเฟตต่ากว่า และสถานี PT-1 บริ เวณคลองปากบางสะพาน
คอรัลบีช มีปริ มาณแอมโมเนีย ไนเตรท และออร์ โธฟอสเฟตสูงกว่าอีกทังสองสถานี
้
เนื่องมาจากบริ เวณจุดเก็บตัวอย่าง
ดังกล่าวได้ รับผลกระทบจากน ้าทิ ้งจากบ้ านเรื อน รวมทังสถานประกอบการที
้
่พกั และโรงแรมอาจจะมีการปล่อยน ้าเสีย
ลงสูค่ ลองและไหลลงสูท่ ะเล
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ภาพที่ 3 แสดงความหนาแน่นเฉลีย่ ของกลุม่ แพลงก์ตอนพืชบริ เวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต (เซลล์ตอ่ ลิตร) ระหว่างปี
พ.ศ. 2555-2560 (SW คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ , NE คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)
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station & year

ภาพที่ 4 แสดงปริ มาณเฉลีย่ ธาตุอาหารในน ้าได้ แก่ แอมโมเนีย ไนเตรท และออร์ โธฟอสเฟตบริ เวณหาดป่ าตอง
จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560
(SW คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ , NE คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
จากภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ หลักกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
ทางน ้าด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป CANOCO พบว่า ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ความหนาแน่นของกลุม่ ไดอะตอม และ
ไดโนแฟลกเจลเลตมีความสัมพันธ์ ทิศทางตรงกันข้ ามกับปริ มาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนีย
ฟอสฟอรั สรวม ไนโตรเจนรวม และออร์ โธฟอสเฟต ความหนาแน่น ของกลุ่มไซยาโนแบคที เรี ยปี พ.ศ. 2559 มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางสอดคล้ องกับปริ มาณตะกอนแขวนลอย ไนไตรท์ และไนเตรท
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ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาแน่นของกลุม่ ไดอะตอม ปี พ.ศ. 2556 2558 2559 และ 2560 มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางสอดคล้ องกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมหลายปั จจัย ได้ แก่ แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสฟอรัสรวม และ
ออร์ โธฟอสเฟต แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับความเค็มและความเป็ นกรด-ด่าง ความหนาแน่นเฉลี่ยของ
กลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลต และกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ย ปี พ.ศ. 2556 2558 และปี พ.ศ. 2559 มีความสัมพันธ์ ในทิศทาง
สอดคล้ องกับปริ มาณไนโตรเจนรวมและอุณหภูมิของน ้า

diatom

SW

NE

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ เด่นกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางน ้าโดยโปรแกรม
CANOCO (SW คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ , NE คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ, pH คือ ความเป็ นกรด-ด่าง,
TSS คือ ปริ มาณตะกอนแขวนลอยในน ้า, TDN คือ ไนโตรเจนรวม และ TDP คือ ฟอสฟอรัสรวม)
บทสรุ ป
แพลงก์ ต อนพื ช ที่ เ ป็ นสกุ ลเด่น บริ เ วณชายหาดป่ าตอง จัง หวัด ภูเ ก็ ต ได้ แ ก่ Chaetoceros, Peridinium,
Pseudo-nitzschia, Trichodesmium และ Thalassiosira ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดอะตอม เช่นเดียวกับ
การศึกษาของจิรพร (2552) ที่ทาการศึกษาการติดตามตรวจสอบชนิดและปริ มาณแพลงก์ตอนพื ชบริ เวณชายฝั่ งทะเล
รอบเกาะภูเก็ ต พบว่าแพลงก์ ตอนพื ชที่เ ป็ นสกุลเด่น คื อ Rhizosolenia, Trichodesmium, Chaetoceros และ
Thalassiosira และการศึกษาแพลงก์ตอนพืชบริ เวณรอบเกาะภูเก็ตระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 ของจิรพร (2558) พบ
แพลงก์ ตอนพืชสกุล Chaetoceros, Skeletonema, Nitzschia และ Lithodesmium และกลุ่มไดอะตอมสกุล
Chaetoceros พบเป็ นสกุลเด่นทัง้ สองฤดูก าล และพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืช มีค่าสูง ในช่ วงมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ มากกว่าช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 พบ
การสะพรั่งของไดอะตอมชนิด Chaetoceros cf. socialis และช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2560 พบการสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Peridinium quinquecorne อย่างไรก็ตามการสะพรั่งของแพลงก์ตอน
ดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบที่ชดั เจนต่อสัตว์น ้าในพื ้นที่ใกล้ เคียง
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คุณภาพน ้าทะเลทังสองช่
้
วงมรสุมพบว่า อุณหภูมิของน ้า ความเค็ม ปริ มาณออกซิเจนละลายในน ้า และค่า
ความเป็ นกรด-ด่างมีคา่ ใกล้ เคียงกัน ซึง่ ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า ปริ มาณไนไตรท์ ไนเตรท และแอมโมเนียสูง
กว่าช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเดียวกับการศึกษาของบุสยา (2559) ที่ทาการศึกษาการแพร่ กระจายของ
แพลงก์ ตอนพืช และคุณภาพน ้าในพื ้นที่เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งบริ เวณอ่าวบ้ านดอน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และมีค่า
ปริ มาณตะกอนแขวนลอย ปริ มาณไนโตรเจนรวม และออร์ โธฟอสเฟต ต่ากว่าช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ ว่า
คุณภาพน ้าบริ เวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ก็ควรมีการติดตามและเฝ้ าระวัง
อย่างต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
งบประมาณงานวิจัยนี ้จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่กลุ่มประเมิน
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เก็บตัวอย่าง
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ผลกระทบจากการปกคลุมด้ วยขยะประเภทผ้ าและอวนต่ อปะการังโขด (Porites)
The impact of discarded cloth and fishing net covering on hump corals (Porites)
ทิพวิมล รัตนะวงวาล*, ลลิตา ปั จฉิม และ นพรัตน์ อินฉ้ วน
Tipwimon Rattanaongwan*, Lalita Putchim and Nopparat Inchuan
ศูนย์ วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

บทคัดย่ อ
ศึกษาผลกระทบของขยะประเภทผ้ าและอวนต่อปะการั งโขด Porites บริ เวณเกาะไม้ ท่อน จังหวัดภูเก็ ต
ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 โดยนาผ้ าและอวนมาคลุมปะการังจานวนอย่างละ 40 โคโลนี และเปิ ดออก
เมื่อครบ 3 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ ครั ง้ ละ 8 โคโลนี ในแต่ละประเภท บันทึกลักษณะ
กายภาพและติดตามการฟื น้ ตัวของปะการังเป็ นระยะเวลา 2 เดือนหลังจากนาผ้ าและอวนออก ผลการศึกษาพบอาการ
ผิดปกติทงหมด
ั้
9 แบบ ได้ แก่ ฟอกขาว จุดชมพู สีซีด สีซีดร่ วมกับจุดชมพู แผลถลอก แผลถลอกร่ วมกับจุดชมพู สีเข้ ม
กว่าส่วนปกติ เนื ้อเยื่อหลุด และตาย โคโลนีที่คลุมด้ วยอวน 3 วัน มีความเสียหายน้ อยที่สดุ (อาการผิดปกติ 2 แบบ
และจานวนแผล 31 จุด) และฟื น้ ตัวเร็ วที่สดุ (ฟื น้ ตัวได้ 100% ภายใน 1 เดือน) ในขณะที่ผ้าทาให้ เกิดแผลน้ อยกว่าอวน
แต่มี พื น้ ที่เ สีย หายมากกว่า และความเสีย หายของปะการั ง จะเพิ่ ม ขึน้ ตามระยะเวลาที่ถูก ผ้ า ปกคลุม จากเฉลี่ย
3.4±2.3% ใน 3 วันแรก เพิ่มขึ ้นเป็ น 20.0±12.8% ใน 4 สัปดาห์ และหากไม่ตายก็จะใช้ เวลาฟื น้ ตัวมากกว่า 2 เดือน
คาสาคัญ : ขยะทะเล, ขยะในแนวปะการัง, ปะการังโขด, ฟอกขาว, การฟื น้ ตัว
Abstract
The impact of discarded cloth and nylon nets on hump corals Porites was studied at Maiton
Island, Phuket during April - July, 2017. Cloth and nylon nets were set up on 40 separate coral colonies for
experiment and removed out after 3 days, 1 week, 2 weeks, 3 weeks and 4 weeks (n=8). Physical
characteristics were recorded from visual observations and the recovery rate was monitored for 2 months.
The results showed that there were in total 9 covering-related scars, i.e. bleaching, pink spots, pale, pale
with pink spots, abrasion, abrasion and pink spots, darker color, tissue loss and death. The 3-day net
covering showed the least damage (2 scar types and 31 spots) and the fastest recovery (100% recovering
within a month). Although the number of scars on coral surface caused by cloth covering were less than
those caused by nets, cloths caused more damaged to colony area. The average area of corals damaged
by cloths increased over time, from 3.4±2.3% in the 3-day experiment to 20.0±12.8% in the 4-week
experiment. The impacted corals either died or, otherwise took more than 2 months to recover.
Keywords : Marine debris, Coral, Bleaching, Recover
*Corresponding author. E-mail : tipwimon.r@hotmail.com
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บทนา
ในปั จจุบนั ขยะทะเลเป็ นปั ญหาระดับโลกที่ทุกประเทศให้ ความสาคัญ อย่างไรก็ตามขยะทะเลที่ได้ รับการ
สารวจและศึกษามากเป็ นขยะตกค้ างอยู่บนชายหาดและพื ้นที่ชายฝั่ ง ขยะทะเลที่ตกค้ างในระบบนิเวศชายฝั่ ง เช่น
ในแนวปะการังนันมี
้ อยู่อย่างจากัด จากการศึกษาที่ผ่านมาพบขยะที่ตกค้ างบนพื ้นทะเลในหลายพื ้นที่รวมทังในทะเล
้
อัน ดามัน ประเทศไทย โดยร้ อยละ 60 - 90 เป็ นเครื่ อ งมื อ ประมงหรื อ อุป กรณ์ ต กปลา ได้ แ ก่ เชื อ ก เอ็ น และอวน
รองลงมาเป็ นขยะที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว (ลลิตา ปั จฉิม , ยื่นส่งในการประชุมวิทยาศาสตร์ ทางทะเลครัง้ ที่ 6;
Chiappone et al., 2005; Melli et al., 2017) ขยะประเภทเครื่ อ งมื อ ประมงจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
สัตว์พื ้นทะเลและสร้ างความเสียหายได้ มากกว่าขยะประเภทอื่น (Bilkovic et al., 2014; Chiappone et al., 2005)
โดยขยะเหล่านี ้จะตกค้ างอยูใ่ นทะเลและอาจนานเป็ นทศวรรษ (Macfadyen, 2009) และสามารถถูกพัดพาให้ ไปพันติด
อยู่กับสัตว์พื ้นทะเล เช่น ปะการัง ฟองน ้า และดอกไม้ ทะเล ได้ มากกว่าร้ อยละ 65 ของขยะที่พบ (Bergmann and
Klages, 2012; Melli et al., 2017; Program, 2016) ซึ่งอาจทาให้ ปะการังแตกหักหรื อเกิดการเสียดสีกบั โพลิป ทาให้
ปะการังอ่อนแอและตายได้ ในที่สดุ (Bavestrello et al., 1997; Rizzuto, 1983; Schleyer and Tomalin, 2000) อย่างไร
ก็ตามแผลที่เกิดขึ ้นบนปะการังอาจฟื น้ ตัวได้ ขึ ้นอยู่กับขนาดของแผลที่และความรุ นแรงเกิดขึ ้น (Bak et al., 1977;
Bak, 1980)
การศึกษาครัง้ นี ้เพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปกคลุมของขยะทะเลประเภทอวนและผ้ า ซึ่งเป็ นขยะที่
มักพบเสมอในแนวปะการัง ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยผลจากการศึกษาสามารถเป็ นข้ อมูลสนับสนุนในการวาง
แผนการจัดการลดผลกระทบของขยะทะเลในแนวปะการังต่อไป
วิธีการ
ศึกษาผลกระทบของการปกคลุมด้ วยผ้ าและอวนต่อปะการังโดยการสุ่ม เลือกปะการังโขด Porites จานวน
ทังสิ
้ ้น 80 โคโลนี บริ เวณแนวปะการังฝั่ งตะวันออกของเกาะไม้ ท่อน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม
2560 ทาการคลุมปะการังด้ วยผ้ าขนหนู (n=40) และอวนไนล่อน (n=40) และโคโลนีที่ไม่คลุมเป็ นชุดควบคุม (n=4)
(ภาพที่ 1) จากนันน
้ าผ้ าและอวนออกหลังจากคลุมปะการังไปแล้ วเป็ นระยะเวลา 3 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์
และ 4 สัปดาห์ จานวนครัง้ ละ 8 โคโลนีในทังสองชุ
้
ดการทดลอง ดัง ภาพที่ 1 และทาการบันทึกลักษณะอาการผิดปกติ
ภายนอกที่พบเป็ นกลุม่ (ตารางที่ 1) รวมทังจ
้ านวนและพื ้นที่ของโคโลนีปะการังที่แสดงอาการผิดปกติต่าง ๆ จากนันใช้
้
โปรแกรม Statistics Package for Social Science (SPSS) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพื ้นที่
ผิดปกติ และค่าเฉลี่ยของพื ้นที่ตายระหว่างโคโลนีที่ถูกปกคลุมด้ วยผ้ าและอวนในระยะเวลาที่แตกต่างกัน รวมถึง
อิทธิพลร่วมของประเภทขยะ และระยะเวลาที่ถกู ขยะปกคลุมที่มีต่อค่าเฉลี่ยของพื ้นที่ผิดปกติและที่มีต่อพื ้นที่ตายของ
ปะการัง โดยทดสอบความเป็ นการกระจายแบบปกติ และความเท่ากันของค่าความแปรปรวน ด้ วย Levene's Test
และทาการเปรี ยบเทียบข้ อมูลด้ วยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way analysis of variance,
ANOVA) และ Turkey’s Honestly Significant Different (HSD)

246
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 1 ลักษณะของปะการังทีท่ าการศึกษาผลกระทบจากการปกคลุมของขยะประเภทผ้ า (ก) และอวน (ข)
ผลและอภิปราย
หลังจากนาผ้ าและอวนที่ปกคลุมปะการังออก พบว่าปะการังในส่วนที่ถกู ปกคลุมมีลกั ษณะอาการผิดปกติ
จานวนทังสิ
้ ้น 9 แบบ ได้ แก่ ฟอกขาว สีซีด สีซีดร่วมกับจุดชมพู แผลถลอก แผลถลอกร่วมกับจุดชมพู สีเข้ มบริ เวณส่วน
ที่ปกคลุม จุดชมพู เนื ้อเยื่อหลุด และตาย (ตารางที่ 1) จานวนแผลแต่ละรู ปแบบที่ปรากฏบนปะการังมีความแตกต่าง
กันระหว่างผ้ าและอวน ดังภาพที่ 2 แผลที่เกิดจากอวนส่วนใหญ่เป็ นแผลถลอกและจุดชมพูเนื่องจากการเสียดสีของ
อวนกับก้ อนปะการัง (Bavestrello et al., 1997; Rizzuto, 1983; Schleyer and Tomalin, 2000) ในขณะที่แผลที่เกิด
จากผ้ าส่วนใหญ่ เป็ นแผลซีดและฟอกขาว เนื่องจากผ้ าบดบังแสงและปะการังไม่สามารถสังเคราะห์ แ สงได้ (Bak,
1980) เป็ นที่สงั เกตว่าจานวนแผลเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาที่ขยะปกคลุม (Asoh et al., 2004) ตังแต่
้ 3 วัน จนถึง 3
สัปดาห์ ก่อนที่จะลดลงในสัปดาห์ที่ 4 (ภาพที่ 2) เมื่อพิจารณาพื ้นที่ที่แสดงอาการผิดปกติของปะการังจากการปกคลุม
ด้ วยผ้ าและอวน พบว่าเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาที่ถกู ปกคลุม อาจเนื่องมาจากแผลเล็กในช่วงแรกมีขนาดใหญ่ขึ ้นจนรวม
เป็ นพื ้นที่เดียวกัน (ภาพที่ 3) จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพื ้นที่ผิดปกติ และพื ้นที่ตายระหว่าง
โคโลนีที่ถกู ปกคลุมด้ วยผ้ าและอวนในระยะเวลาที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2) พบว่า ประเภทของขยะและระยะเวลาที่
ขยะปกคลุมมีผลต่อพื ้นที่ที่เกิดความผิดปกติและพื ้นที่ตายของปะการังอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่มี
ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างประเภทของขยะ และระยะเวลาที่ถกู ปกคลุมที่สง่ ผลต่อพื ้นที่ที่เกิดความผิดปกติของปะการัง
(p>0.05) แต่มีปฏิสมั พัน ธ์ ระหว่างประเภทของขยะ และระยะเวลาที่ถูกปกคลุมที่ส่งผลต่อพื ้นที่ตายของปะการังที่
(p<0.01) โดยพื ้นที่ส่วนที่ผิดปกติของปะการังที่ปกคลุมด้ วยผ้ าและอวนเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลา ส่วนพื ้นที่ตายของ
ปะการังที่ปกคลุมด้ วยผ้ าเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาที่ถูกปกคลุม แตกต่างจากพื ้นที่ ตายของปะการังที่ปกคลุมด้ วยอวน
(ภาพที่ 3) ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากอวนมีช่องว่างทาให้ ผิวสัมผัสกับปะการังต่างจากผ้ าที่สมั ผัสแนบไปกับปะการัง ยิ่งไปกว่า
นันพบว่
้
าพื ้นที่การตายของปะการังยังเพิ่มขึ ้นแม้ จะนาผ้ าคลุมออกแล้ ว (ภาพที่ 4) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากเนื ้อเยื่อปะการัง
บริ เวณที่เป็ นแผลนันมี
้ ความอ่อนแออยูแ่ ละอาจตายตามไปบางส่วน พื ้นที่การตายของปะการังมากที่สดุ พบในโคโลนีที่
ปกคลุมด้ วยผ้ าโดยมีพืน้ ที่ที่ตาย 60% ของพืน้ ที่ที่ถูกผ้ าคลุม ผลการศึกษานี ้ชี ใ้ ห้ เห็นว่า แผลขนาดเล็กที่เกิ ดขึน้ ใน
ช่วงแรกอาจขยายพื ้นที่สร้ างความเสียหายให้ ป ะการังมากขึ ้นจนส่งผลให้ ปะการังตายได้ (Bak, 1977; Bak, 1980)
อย่า งไรก็ ต ามอาการที่ เ กิ ด ขึน้ อาจแตกต่า งกัน ไปในแต่ละพื น้ ที่ แ ม้ จ ะถูก ปกคลุม ด้ ว ยขยะประเภทเดี ย วกัน และ
ระยะเวลาการปกคลุมที่เท่ากันเนื่องจากการรั ดตึงของขยะ กระแสนา้ อาจทาให้ การรั ดตึงของขยะในแต่ละกรณี มี
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ลักษณะไม่เหมือนกัน จึงทาให้ เกิดเป็ นแผลที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงความขรุ ขระของปะการัง ปะการังแม้ ถกู คลุม
ด้ วยผ้ าทังโคโลนี
้
แต่อาจมีบางส่วนที่ได้ รับผลกระทบน้ อย คือส่วนที่ไม่ได้ สมั ผัสโดยตรงกับผ้ า
บทสรุ ป
แม้ ว่ า การศึก ษาขยะทะเลจะได้ รั บ ความสนใจมากขึ น้ ในปั จ จุ บัน แต่ยัง ไม่มี ก ารศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบการ
ตอบสนองของปะการังเมื่อได้ รับการรบกวนจากขยะทะเล ครัง้ นี ้เป็ นการรายงานลักษณะและปริ มาณการเกิดความ
เสียหายของปะการังที่เกิดจากการปกคลุมของขยะครัง้ แรกในประเทศไทย ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่าขยะแต่ละประเภท
สร้ างความเสียหายให้ แก่ปะการังได้ มากขึ ้นตามระยะเวลาที่ขยะปกคลุม ดังนันการจ
้
ากัดและกาจัดขยะที่ตกค้ างใน
แนวปะการังจึงมีความสาคัญต่อการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับปะการังได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์ วิจัยและพัฒนาทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน กรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่สนับสนุนงบประมาณการศึกษา และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูร่วมดาเนินงานทุกท่าน รวมถึง
นางสาวอามานี สะเเม และนางสาวนุรไอนี บือราเฮง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ให้ ความช่วยเหลือในการเรี ยบ
เรี ยงข้ อมูล
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ตารางที่ 1 ภาพตัวอย่างลักษณะอาการผิดปกติทงั ้ 9 รูปแบบที่พบบนปะการังหลังจากคลุมด้ วยอวนและผ้ า
อาการ
อาการ
1. ฟอกขาว (Bleaching)
หมายถึง ส่วนที่ซีดขาว หรื อ
ระดับสีลดลงจนถึงระดับ 1
ตามแผ่นเทียบสีปะการัง
(Coral Health Chart)
(Marshall N.J., 2012)
2. ซีด (Pale)
หมายถึง ส่วนที่ระดับสีของ
ลดลง หรื อสีซีดต่ากว่าส่วนที่
สุขภาพดี แต่ไม่ต่ากว่าระดับ 2
ตามแผ่นเทียบสีปะการัง
(Coral Health Chart)
3. ซีดและจุดชมพู (Pale and
pink spots)
หมายถึง ส่วนที่โดนเสียดสีมี
การฟอกขาวร่ วมกับการสร้ างสี
ที่ผิดปกติหรื อจุดชมพูอยู่
บริ เวณขอบหรื อกลางแผล
4. ถลอก (Abrasion)
หมายถึง แผลที่เกิดจากการ
เสียดสีทาให้ โครงสร้ างหินปูน
ถลอก อาจถลอกบริ เวณผิว
เล็กน้ อยหรื อเป็ นรอยแผลบาด
ลึก
5. ถลอกและจุดชมพู
(Abrasion and pink spots)
หมายถึง ส่วนที่โดนเสียดสีเกิด
เป็ นแผลถลอก ซึง่ ทาลาย
โครงสร้ างหินปูนจนเป็ นร่ องลึก
และเกิดจุดชมพู

6. ตาข่ ายเข้ ม (Dark brown)
หมายถึง ส่วนที่โดนปกคลุมมีสี
ที่เข้ มกว่าส่วนที่ได้ รับแสง พบ
เฉพาะชุดการทดลองคลุมด้ วย
ตาข่าย
7. ฟอกขาวและเนือ้ เยื่อ
หลุด (Bleaching and tissue
loss)
หมายถึง ส่วนที่ซีดขาวและ
เนื ้อเยื่อหลุดร่ อน
8. จุดชมพู (Pink spots)
หมายถึง ส่วนที่ปะการัง
เปลี่ยนเป็ นสีชมพู ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ นจุด

9. ตาย (Dead)
หมายถึง ส่วนที่ไม่มีชีวติ อาจ
เห็นเป็ นโครงสร้ างหินปูนสีขาว
หรื อมีสาหร่ ายขึ ้นปกคลุม
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ภาพที่ 2 จานวนรวมของแผลในแต่ละลักษณะทีเ่ กิดบนโคโลนีปะการังหลังจากคลุมด้ วยผ้ าและอวนเป็ นระยะเวลา
ต่างกัน

ภาพที่ 3 พื ้นที่ของโคโลนีปะการังที่ได้ แสดงอาการผิดปกติหลังจากถูกคลุมด้ วยผ้ าและอวนเป็ นระยะเวลาต่างกัน
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ภาพที่ 4 พื ้นที่ของโคโลนีปะการังที่ตายหลังจากปกคลุมด้ วยผ้ าและอวนในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของพื ้นที่ผิดปกติและพื ้นทีต่ ายระหว่างโคโลนีที่ถกู ปกคลุมด้ วยผ้ าและอวน
ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)
แหล่ งความแปรผัน
องศาความ
ค่ าเฉลี่ย
F
p-value
เป็ นอิสระ
กาลังสอง
(df)
พืน้ ทีผ่ ิ ดปกติ

พืน้ ทีต่ าย

ประเภทขยะ

1

1776.613

6.771

0.011

ระยะเวลาปกคลุม

4

7253.781

27.647

<0.000

ประเภทขยะ*ระยะเวลาปกคลุม

4

508.581

1.938

0.114

ประเภทขยะ

1

174.050

5.750

0.019

ระยะเวลาปกคลุม

4

302.206

9.983

<0.000

ประเภทขยะ*ระยะเวลาปกคลุม

4

128.519

4.246

0.004
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The development of dugong conservation by the community of
Libong Island, Kantang District, Trang Province
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ศูนย์ ปฏิ บตั ิ การอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที ่ 3 จ.ตรัง, 2ที มผู้พิทกั ษ์ ดหุ ยงเกาะลิ บง จ.ตรัง

บทคัดย่ อ
จากการศึกษาวิจยั เพื่อค้ นหาแนวทางการอนุรักษ์ พะยูนและหญ้ าทะเลที่เหมาะสม โดยทีมผู้พิทกั ษ์ ดหุ ยงซึ่งเป็ น
ชาวบ้ านและเยาวชนบนเกาะลิบงได้ รวมตัวกันทาการศึกษาหาข้ อมูล และสร้ างการมีสว่ นร่ วมทังระดั
้ บเดียวกันและระดับ
เหนือชุมชน เป็ นการทางานร่ วมกันอย่างจริ งจังระหว่างหน่วยงานราชการกับทีม เสมือนเป็ นมิติใหม่ในการดาเนินงาน
อนุรักษ์ การสร้ างองค์ ความรู้ ให้ แก่คนในชุมชนผ่านการเล่าเรื่ องราวจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน ความรู้ จากหลากหลาย
ประสบการณ์เรี ยนรู้ สัง่ สมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาตังแต่
้ อดีต เพื่อปลูกฝั งความเชื่อเกี่ ยวกับพะยูนให้ ชาวบ้ านได้ เข้ าใจ
สานึกและตระหนักในการรักพะยูน สร้ างการมีส่วนร่ วมของคนในพื ้นที่และเป็ นศูนย์รวมในการจัดการอย่างไรให้ พะยูน
ปลอดภัย ด้ วยการจัดทากฎกติกาชุมชน ปฏิทินชีวิตพะยูนโดยคนในชุมชนเอง รวมถึงสิทธิของคนในชุมชนในการช่วยกัน
ปกป้อง คุ้มครองสัตว์สงวนนี ้ และเห็นความสาคัญเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ เกิดการช่วยเหลือ ชีแ้ จง สื่อสาร ส่งต่อข้ อมูลเป็ น
เบาะแส มีสว่ นร่วมในการดูแล ปกป้องพะยูน หญ้ าทะเลและระบบนิเวศทางทะเลอย่างจริ งจังและเข้ มแข็งต่อไป
คาสาคัญ : พะยูน, แหล่งหญ้ าทะเล, เกาะลิบง, ทีมผู้พิทกั ษ์ ดหุ ยง
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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บทนา
“พะยูนและหญ้ าทะเล” กลายเป็ นวาระแห่งชาติที่กรมอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้ ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2560 เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับพะยูนในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา มีกระแสต่างๆ ออกมามากมายและต่อเนื่อง
ทังเรื
้ ่ องของการอนุรักษ์ การสารวจ จานวนพะยูน การลักลอบตัดเขี ้ยว การทาประมงผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบถึง
ความเป็ นอยู่ของพะยูน รวมถึงการรุ กล ้าพื ้นที่หญ้ าทะเลทังโดยการเก็
้
บเมล็ดพันธุ์ จากการศึกษาวิจยั เพื่อค้ นหาแนว
ทางการอนุรักษ์ พะยูนที่เหมาะสม ตลอดช่ วงเวลาของการดาเนินงานได้ สร้ างการเรี ยนรู้ ร่ วมกันทังคนบนเกาะลิ
้
บง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และสังคมวงกว้ าง
เกาะลิบงมีพะยูนมากที่สดุ ในประเทศไทย เพราะเป็ นพื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเลอุดมสมบูรณ์หลายชนิด หญ้ าทะเล
ในประเทศไทยมีทงหมด
ั้
13 ชนิด สารวจบริ เวณเกาะลิบง พบ 12 ชนิด อีกทังยั
้ งพบร่ องรอยการกินหญ้ าทะเลของ
พะยูนจานวนมาก บริ เวณอ่าวดุหยง และหน้ าเขาบาตูปเู ต๊ ะ พะยูนเป็ นสัตว์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีอนั ตรายสาหรับ
สิง่ มีชีวิตอื่น หลายครัง้ ที่ชาวบ้ านพบว่าพะยูนมัวแต่กินหญ้ าเพลินจนกลับลงน ้าไม่ทนั เกยตื ้น จนชาวบ้ านต้ องช่วยกัน
พาลงนา้ แต่ส่วนใหญ่ พะยูนเสียชีวิตเพราะติดเครื่ องมือประมง เช่น อวนปลาหมึก ไม้ กระทุ้งน ้า อวนปลากระเบน
เบ็ ด ราไว สถานการณ์ พ ะยูน และหญ้ าทะเลในบริ เ วณดัง กล่า วจึ ง น่ า เป็ นห่ ว ง หลายปี ที่ ผ่ า นมามี นัก วิ จัย จาก
ประเทศญี่ ปนุ่ และของไทยให้ ความสนใจ ต่างมีความพยายามหาคาตอบเกี่ย วกับวงจรชีวิตของพะยูน เพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ พยายามติดสัญญาณติดตามหรื ออุปกรณ์ติดตามตัวพะยูนเพื่อหาที่อยูอ่ าศัย พฤติกรรม เส้ นทางการหากิน
การผสมพันธุ์ การออกลูก แต่การกระทาต่างๆ อาจทาให้ พะยูนบาดเจ็บ หรื อรบกวนการดารงชีวิตจากการติดสัญญาณ
ติดตาม อีกทังผลการวิ
้
จยั แต่ละครัง้ ชุมชนไม่มีสว่ นรับรู้ บางสถานการณ์เกิดเหตุการณ์พะยูนตาย ข้ อมูลที่ออกมาทาง
สือ่ ทาให้ ชาวบ้ านตกเป็ นจาเลยว่าเป็ นคนทาพะยูนตาย ซึง่ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวชาวบ้ านในพื ้นที่ควรที่จะได้ รับรู้ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกิ ดขึ ้นอย่างมีส่วนร่ วมโดยการศึกษาครัง้ นีม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบภูมิปัญญา และความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับพะยูน และแนวทางการอนุรักษ์ พะยูน โดยชุมชนเกาะลิบง อีกทัง้ เพื่อสร้ างจิตสานึกการอนุรักษ์ ของ
สมาชิกในชุมชนเกาะลิบงในการอนุรักษ์ พะยูน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งต่อไป
วิธีการ
ใช้ วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทัง้ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการสารวจ เพื่อค้ นหาคาตอบในการดารงไว้ ซึ่ง
หญ้ าทะเล ความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารพะยูนและสัตว์ทะเลอื่นๆ จึงต้ องใช้ รูปแบบการวิจยั ที่ผสมผสาน รวมทังการ
้
นางานวิจยั ของหน่วยงานอื่นมาอ้ างอิงเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานของทีมวิจยั เช่น ร่องรอยเส้ นทางการหากินของ
พะยูน แหล่งหญ้ าทะเล จานวนพะยูนที่ได้ จากการสารวจ หรื อการบินสารวจ โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ จะเป็ น
แกนนาของชาวบ้ านบนเกาะลิบงซึ่งจะมีส่วนร่ วมในทุกขัน้ ตอนในการดาเนินงานของงานวิจัยในครั ง้ นี ้ นอกจากนี ้
ยังมีกลุม่ เยาวชนที่มีใจอาสารักบ้ านเกิดรักพะยูนเข้ ามาเป็ นทีมเรี ยนรู้
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งานวิจยั ในครัง้ นี ้ทาการศึกษาในพื ้นที่เกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง จานวน 4 หมู่บ้าน มีกลุม่ เป้าหมาย
คือ คนบนเกาะ ผู้นา ผู้ประกอบอาชีพประมง ผู้ที่เคยได้ สมั ผัสหรื อมีประสบการณ์เกี่ยวกับพะยูน
โดยการใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลหลากหลายวิธี เช่น การทาแบบสอบถาม สัมภาษณ์รายบุคคล รายกลุม่
บันทึกรายละเอียด ข้ อมูล คาพูด ภาพถ่าย การสังเกตเชิงวิเคราะห์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งข้ อมูลที่สรุ ป และ
วิเคราะห์นนได้
ั ้ ต้องผ่านการประชุมร่วมกันอยูห่ ลายครัง้ เป็ นขันตอนการศึ
้
กษาตามลาดับ ดังนี ้
 การศึกษาดูงาน ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
 การศึกษา ภูมิปัญญา ความรู้ เรื่ องเล่าเกี่ยวกับพะยูนจากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน และจานวนการตาย สาเหตุ
การตายของพะยูนในอดีตจนถึงปั จจุบนั
 จัดตังเวที
้ เพื่อเก็บข้ อมูล ผู้ทาประมง วิธีการ เครื่ องมือ แหล่งที่ทาประมง ของคนบนเกาะ
 การสารวจและสังเกตจุดที่เคยพบพะยูน และที่ยังคงพบพะยูน แหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร เส้ นทางการกิ น
ระดับนา้ พฤติกรรมพะยูน (การหากิน การนอน การผสมพันธุ์ การเลี ้ยงลูก การอยู่ร่วมฝูง พฤติกรรมต่อ
มนุษย์)
 การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
 การศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง
 อบรมเสริ มศักยภาพทางน ้าให้ กบั ผู้พิทกั ษ์ ทางทะเล
 จัดตังเวที
้ เพื่อชี ้แจงและนาเสนอข้ อมูลต่อชุมชน ทัง้ 4 หมูบ่ ้ าน
 จัดตังเวที
้ ประชาคมกลุม่ เล็ก
 ตรวจสอบข้ อมูล
 จัดตังเวที
้ เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้ อมูลชุมชนและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบตั ิการอนุรักษ์
ในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ กระบวนการทางานแบบมีสว่ นร่วมเป็ นหลักคือ วางแผนร่วม ปฏิบตั ิการร่วม สรุ ปผลร่ วม
ถอดบทเรี ยนร่ วม การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการจดบันทึก นามาเรี ยบเรี ยง กลัน่ กรองอีกครัง้ และให้ ที่ปรึ กษาหรื อให้
เจ้ าหน้ าที่ช่วยกลัน่ กรองเป็ นลาดับสุดท้ าย วิธีการเก็บข้ อมูล เช่น ลงพื ้นที่ ทาแบบสอบถาม สัมภาษณ์ เวที ประชุมกลุม่
ย่อย สารวจ สังเกต เมื่อได้ ข้อมูลนามาสรุ ปประมวลให้ เห็นภาพโดยใช้ แผนที่ อาทิ แผนที่วิถีชีวิตชุมชน แผนที่การพบ
เห็นพะยูนตามฤดูกาลต่างๆ และแผนที่ทิศทางลมของชาวประมงเกาะลิบง ซึ่งทาให้ เ ห็นภาพได้ ชดั เจนขึ ้น ซึ่งมีการนา
แผนที่ดงั กล่าวไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดประชุมเพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ กับคนในชุมชนได้ ง่าย การทาประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อนามาใช้ ประกอบการวิเคราะห์การจัดทาโซนนิ่งแนวอนุรักษ์ ตอ่ ไป
ผลและอภิปราย
จากการสัมภาษณ์และเก็บข้ อมูลผู้ใช้ ประโยชน์ท างทะเลในพื ้นที่เป้าหมาย (รอบอ่าวดุหยง) กลุ่มตัวอย่าง
100 ตัวอย่าง พบว่า ชาวบ้ านมีการใช้ ประโยชน์ในการประกอบอาชีพบริ เวณอ่าวดุหยงมากที่สดุ (ภาพที่ 1) บริ เวณที่
ชาวบ้ านประกอบอาชีพ คือ โซน 4 (บริ เวณโซนที่ไม่ได้ อยู่ในแนวเขตอนุรักษ์ ) จานวน 70 คน รองลงมา คือ โซน 1
(แหลมจูโหย-อ่าวทุง่ จีน) มี จานวน 21 คน และ โซน 3 (สะพานหลีกภัย-หัวแหลม) มีจานวน 12 คน โซน 2 (อ่าวทุ่งจีนสะพานหลีกภัย) จานวน 11 คน และจากการสอบถามข้ อมูลที่ได้ สว่ นใหญ่ชาวบ้ านในพื ้นที่ไม่ได้ ประกอบอาชีพใน
บริ เวณโซนที่มีพะยูน (อ่าวดุหยง) ส่วนใหญ่จะเป็ นคนจากนอกพื น้ ที่เข้ ามาหากิน ชาวบ้ านบนเกาะที่ประกอบอาชีพใน
บริ เวณดังกล่าวจะหาหอยชักตีน หาปลิงเป็ นส่วนใหญ่เท่านัน้ จากข้ อมูลเห็นได้ ว่าเราสามารถกันแนวเขตอนุรักษ์
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บริ เวณอ่าวดุหยงได้ โดยไม่สง่ ผลกระทบกับการประกอบอาชีพของคนบนเกาะ และส่วนใหญ่ชาวบ้ านมีความคิดเห็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อ เห็ น ด้ ว ยกับ การกัน โซนบริ เ วณอ่ า วดุห ยง อี ก ทัง้ จากการปรึ ก ษานัก วิ ช าการ การอบรม
และการลงสารวจพื ้นที่จริ ง ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ก่อให้ เกิดข้ อมูลสาหรับนาไปใช้ ในการเปิ ดเวทีย่อย เวทีประชาคม
หมูบ่ ้ าน และเวทีสญ
ั จรหัวหน้ าส่วนราชการที่จดั ขึ ้นบนเกาะ ทาให้ ชาวบ้ านตระหนักถึงความสาคัญของการช่วยกันดูแล
ทรัพยากรบนเกาะ ซึ่งนาไปสู่การกาหนด กฎ กติกาของชุมชนและบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการในการอนุรักษ์
พะยูน (ผ่านกระบวนการทบทวนกฎกติกาหลายรอบ) กาหนดโซนพิเศษ เพื่อการป้องกันการรุ กล ้า ซึ่งอาจทาอันตราย
ต่อพะยูน ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง นาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลและนาไปทาแผนที่และ
ปฏิทินชุมชน สร้ างการเรี ยนรู้แก่เยาวชน รวมไปถึงชาวบ้ านและผู้ที่สนใจ ทังในและนอกพื
้
้นที่เกาะลิบง

ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งโซนนิง่ การวางทุน่ และแผนภูมิจานวนการใช้ ประโยชน์ของชาวบ้ านบริ เวณอ่าวดุหยง
เกาะลิบง
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ภาพที่ 2 แผนที่การพบเห็นพะยูนตามฤดูกาลต่าง ๆ บริ เวณเกาะลิบง (โดยภูมิปัญญาชาวบ้ าน)
จากข้ อมูลดังกล่าวทาให้ ได้ ร้ ูถึงระบบภูมิปัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างคนและพะยูนอย่างเห็นได้ ชดั ไม่วา่
การบอกเรื่ องราวเกี่ยวกับกระแสทิศทางลมที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของคนในชุมชน การนาความรู้ ที่ได้ จากการ
ประสบพบเจอในชีวิตประจาวันในการประกอบอาชีพได้ นามาสูก่ ารรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีของแต่ละคนมาถ่ายทอด
เรื่ องราว รวมเป็ นเรื่ องเดียวกัน เช่น การทาปฏิทินพะยูน (ภาพที่ 2) การทาปฏิทินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนบนเกาะ
ให้ ได้ ร้ ู ถึงที่มาที่ไป กิจกรรมที่ทาร่ วมกันเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างคนบนเกาะด้ วยกันเอง และคนกับพะยูนที่เป็ น
เรื่ องเล่าจากภูมิปัญญาที่ได้ จากการสัมภาษณ์หลายต่อหลายครัง้ จนเป็ นเรื่ องราวที่เคยได้ ยินและเรื่ องราวที่ไม่เคยทราบ
มาก่อนเกี่ยวกับพะยูน ข้ อมูลเหล่านี ้ได้ ถูกนามาจัดระบบให้ อยู่เป็ นเรื่ องราวที่สามารถจับต้ องได้ สิ่งเหล่านี ้จึงเป็ นสิ่งที่
ตอบโจทย์ได้ อย่างไม่กงั ขาเลยว่าคนเกาะลิบงมีความสัมพันธ์ กบั พะยูนและทรัพยากรบนเกาะลิบงมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ
โดยมิอาจแยกจากกันได้
บทสรุ ป
นับตังแต่
้ ทีมพิทกั ษ์ ดุหยงซึ่งเป็ นชาวบ้ านและเยาวชนบนเกาะลิบงได้ รวมตัวกันและทาการศึกษาหาข้ อมูล
พร้ อมๆ กับการสร้ างการมีส่วนร่ วมทังระดั
้ บเดียวกันและระดับเหนือชุมชน เปิ ดการทางานอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะ
หน่วยงานราชการ ทีมได้ รับความร่วมมืออย่างดี ถือได้ วา่ เป็ นมิติใหม่ในการสร้ างการร่วมมือ ร่วมกันดาเนินงานอนุรักษ์
อย่างจริ งจัง การสร้ างองค์ความรู้ ให้ แก่คนในชุมชน สร้ างการเรี ยนรู้ ผ่านการเล่าเรื่ องราวจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ความรู้จากหลากหลายประสบการณ์เรี ยนรู้ สัง่ สมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาตังแต่
้ อดีต เพื่อปลูกฝั งความเชื่อเกี่ยวกับ
พะยูนให้ ชาวบ้ านได้ เข้ าใจ สานึกและตระหนักในการรั กษ์ พะยูน สร้ างการมีสว่ นร่ วมของคนในพื ้นที่และเป็ นศูนย์รวม
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ในการจัดการอย่างไรให้ พะยูนปลอดภัย โดยการจัดทากฎกติกาชุมชนและปฏิทินชีวิตพะยูนโดยคนในชุมชนเอง และ
สิทธิของคนในชุมชนในการช่วยกันปกป้อง คุ้มครองสัตว์สงวนชนิดนี ้ และเห็นความสาคัญเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ เกิดการ
ช่วยเหลือ ชี ้แจง สือ่ สาร ส่งต่อข้ อมูล เป็ นเบาะแส มีสว่ นร่วมในการดูแล ปกป้องพะยูน
ชาวบ้ านจึงเริ่ มตระหนักและอาสาเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการเรี ยนรู้ เพื่อปกปั กษ์ พิทกั ษ์ สิทธิของตัวเองในฐานะ
คนเกาะลิบงที่จะต้ องสืบทอดภูมิปัญญา ความรู้ การประกอบอาชีพ รวมถึงการดูแลทรัพยากร พะยูนและสัตว์ทะเล
หายากอื่นๆ ในอนาคตของเกาะลิ บงอาจจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เกี ่ยวกับพะยูนและระบบนิ เวศหญ้าทะเล ที ่จดั การโดยคน
ในชุมชน สามารถเปิ ดให้นกั เรี ยน นักศึกษา ผูท้ ี ่สนใจ เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี ่ยวกับพะยูน นาไปสูค่ วามยัง่ ยืน
มากกว่าการให้ นกั วิชาการ หรื อนักวิจัยจากที่อื่นมาศึกษา เหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทาให้ คนบนเกาะลิบงได้ เรี ยนรู้
ร่วมกันเป็ นอย่างมาก บทเรี ยนสาคัญทาให้ ต้องลุกขึ ้นมาปกป้องร่วมกัน ในอนาคตคาดหวังว่าคนเกาะลิบงจะสามารถ
เร่งรัดให้ เกิดความคุ้มครองเชิงพื ้นที่ สร้ างเครื อข่ายการอนุรักษ์ พะยูนบนเกาะลิบงอย่างเป็ นธรรมชาติ และมีสว่ นร่วมให้
มี ค วามเข็ ม แข็ ง มากยิ่ ง ขึน้ รวมถึ ง พื น้ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางทะเลที่ ใ กล้ เ คี ย งหรื อ อื่ น ๆ จะได้ ร่ ว มกัน เป็ นผู้ดูแ ลพะยูน
หญ้ าทะเล และระบบนิเวศทางทะเลอย่างจริ งจัง เข้ มแข็งต่อไป
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การจัดการป่ าชายเลนโดยการมีส่วนร่ วมของ 4 ชุมชนชายฝั่ งทะเลอันดามัน:
ความเป็ นมาสถานการณ์ ปัจจุบันและความท้ าทายในอนาคต
Community based mangrove forest management by 4 Andaman coastal
communities participation: Background, current situation and
challenges in the future.
จตุรงค์ คงแก้ ว1,*, เยาวนิจ กิตติธรกุล1 และ ก้ องเกียรติ กิตติวฒ
ั นาวงศ์2
Chaturong Kongkeaw1,*, Jawanit Kittitornkool1 and Kongkiat Kittiwatanawong2
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บทคัดย่ อ
การวิจัยเชิ งคุณภาพนีม้ ุ่งศึกษาความเป็ นมา สถานการณ์ ปัจจุบันและประเด็นความท้ าทายอนาคตของ
จัดการป่ าชายเลนโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในพื ้นที่ชุมชนชายฝั่ ง 4 แห่งในจังหวัดภูเก็ ต พังงาและตรัง ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2560 โดยวิธีการสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ องจานวน 94 คน พบว่าแรงกดดันที่ทาให้ ชุมชนเข้ ามาร่ วม
จัดการป่ าชายเลนเกิดจากการที่รัฐให้ สมั ปทานเผาถ่าน สัมปทานทาเหมืองแร่ และการบุกรุ กเพื่อครอบครองทานากุ้ง
การจัดการป่ าชายเลนโดย 4 ชุมชนประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างสูง สามารถทวงคืน ป้องกัน ฟื น้ ฟูและบริ หารจัดการ
ป่ าชายเลนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ รับการยอมรับทังในระดั
้
บชุมชนด้ วยกันเอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
อย่า งไรก็ ต ามก็ ยังมี ค วามเสี่ยงหรื อภัย คุกคามต่อ ป่ าชายเลนซึ่ง ประกอบด้ ว ย นโยบายการใช้ ป ระโยชน์ ในพื น้ ที่
ป่ าชายเลนของหน่วยงานรัฐการบุกรุ กและการครอบครองป่ าชายเลนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน ้าและดิน และการขาดการควบคุมการใช้ ประโยชน์ด้านการประมงในป่ าชายเลน
คาสาคัญ : การจัดการป่ าชายเลนโดยชุมชน, การจัดการป่ าชายเลน, ชุมชนชายฝั่ งทะเลอันดามัน
Abstract
This qualitative research aims to study background, current situation and challenges in the future
of community based mangrove forest management in four Andaman coastal communities at Phuket,
PhangNga and Trang provinces during 1980 to 2017. Research methodology includes interviews of
ninety-four concerned people. The pressures on the communities to participate in the mangrove forest
management are due to charcoal concession, mining concession and invasion for shrimp farm. Four
communities are highly successful in mangrove forest management. They could retrieve, protect, restore
and mangrove forest management effectively. They were recognized by both the community level and
government agencies level. However, there are also risks or threats to the mangrove forest which are
utilization policy in mangrove areas by government agencies, invasion and possession of mangrove forest
by large business groups, degradation of water and soil quality and lack of controlling over fisheries
utilization in mangrove forests.
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บทนา
ป่ าชายเลนเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญ เป็ นระบบนิเวศชายฝั่ งที่ทาหน้ าที่เชื่อมโยงนิเวศทางทะเล
และระบบนิเวศบนบก (Lacambra, et al., 2013; Saenger, 2002) ช่วยกรองตะกอนและมลพิษที่ลงสูแ่ นวปะการัง
และหญ้ าทะเล ช่วยลดความรุ นแรงจากคลื่นและพายุต่อชายฝั่ ง (Wolanski, 2007), ช่วยในการกักเก็ บคาร์ บอน
(Hutchinson, et al., 2014: Dung, et al., 2016) เป็ นแหล่งประมงของชุมชนชายฝั่ ง (Manson, et al., 2005)
เป็ นแหล่งใช้ ประโยชน์ของมนุษย์หลายอย่าง เช่น การใช้ ประโยชน์จากไม้ เชื ้อเพลิงจากถ่านไม้ น ้าผึ ้งและยา ( Islam
and Wahab, 2005; Sathirathai and Barbier, 2001; Shervette, et al., 2007) นอกจากนี ้พืชป่ าชายเลนยังสามารถ
นามาประกอบอาหารได้ อีก ทังอาหารคาวและอาหารหวาน
้
(ประนอม ชุมเรี ยง และคณะ, 2554) ตลอดจนเป็ นแหล่ง
วัตถุดิบในการทาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การทาผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสาน (วี ณา หนูยิม้ , 2554) ในอดีต (พ.ศ. 2504)
ประเทศไทยเคยมีป่าชายเลนที่อดุ มสมบูรณ์และมีพื ้นที่ป่าชายเลนมากถึง 2,299,375 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง, 2552) แต่พอถึงปี พ.ศ. 2539 ป่ าชายเลนเหลืออยูเ่ พียง 1,047,390 ไร่ เท่านัน้ (ธงชัย จารุพพัฒน์ และจิรวรรณ
จารุ พ พัฒ น์ , 2540) ซึ่งสาเหตุการท าลายป่ าชายเลนในอดี ตมี ด้ว ยกันหลายประการ อาทิ การสัมปทานเผาถ่า น
การสร้ างที่อยูอ่ าศัย การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งหรื อการทานากุ้ง การทานาเกลือ การทาเหมืองแร่ การสร้ างโครงสร้ าง
พื ้นฐาน การเกษตร รวมทังการขยายตั
้
วของชุมชนเมืองบุกรุ กเข้ าไปในพื ้นที่ป่าชายเลน (ระวี ถาวร และคณะ, 2554;
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2552; ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง และจินตนา ปลาทอง, 2550) ตลอดจนการตัดไม้ เกิน
กาลังการผลิตของป่ า ซึง่ พบมากในเกือบทุกจังหวัดที่มีป่าชายเลน (สมใจ หะวานนท์ , 2540) เป็ นต้ น ส่งผลกระทบต่อ
ทังระบบนิ
้
เวศและวิถีชีวิตของผู้คนจานวนมาก (บุศริ นทร์ บางแก้ ว และคณะ, 2543) ทาให้ หลายชุมชนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่
บริ เวณป่ าชายเลนต้ องรวมกลุม่ กันเพื่อเข้ ามาจัดการป่ าชายเลนของตนเอง (โชติ ถาวร และคณะ 2554; ระวี ถาวรและ
คณะ 2554) และจากการที่ชุมชนได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการป่ าชายเลนดังกล่าวนัน้ มีหลายชุมชนที่ประสบ
ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการป่ าชายเลน งานวิจยั นี ้มุง่ ศึกษาความเป็ นมา สถานการณ์ปัจจุบนั และความท้ าทายใน
อนาคตของการจัดการป่ าชายเลนโดย 4 ชุมชนชายฝั่ งบริ เวณทะเลอันดามัน
วิธีการ
1. พื ้นที่วิจยั ประกอบด้ วย ป่ าชายเลนชุมชน 4 แห่ง ได้ แก่ 1) บ้ านป่ าคลอก ม. 2 ต.ป่ าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
2) บ้ านกลาง ม. 6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา 3) บ้ านท่าสนุก ม. 3 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา และ 4) บ้ านทุง่ ตะเซะ
ม. 9 ต.คอกกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured interview) กับผู้เกี่ยวข้ อง
ซึง่ ประกอบด้ วย แกนนากลุม่ การจัดการป่ าชายเลน สมาชิกกลุม่ การจัดการป่ าชายเลน สมาชิกอื่นๆ ในชุมชน ตัวแทน
องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานรัฐ จานวนทังสิ
้ ้น 94 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557–มกราคม 2560
3. การวิเ คราะห์ ข้ อมูล ใช้ การวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิ งคุณภาพ ซึ่งประกอบด้ ว ย 1) การวิเ คราะห์ แ บบอุปนัย
(Analytic induction) 2) วิเคราะห์ โดยการจาแนกข้ อมูล (Typological analysis) และ 3) การวิเคราะห์โดยการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูล (Content comparison)
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ผลการศึกษา
1. ปั ญหาและที่มาของชุมชนในการเข้ ามาจัดการป่ าชายเลน
1) ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านป่ าคลอก
ก่อนปี พ.ศ. 2513 ป่ าชายเลนบ้ านป่ าคลอกมีความอุดมสมบูรณ์ มาก แต่หลังการให้
สัมปทานเผาถ่านในปี พ.ศ. 2513 และการขยายตัวของการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเลในช่วงปี พ.ศ. 2523 ทาให้ เกิดการ
ทาลายป่ าชายเลนขนานใหญ่ ในพื ้นที่สง่ ผลให้ ความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าชายเลนลดลง ประกอบกับสถานการณ์ การ
ส่งเสริ มการทาประมงสมัยใหม่ทาให้ เรื ออวนลาก อวนรุน เพิ่มจานวนขึ ้นจนไม่สามารถทาการประมงได้ ปริ มาณเท่าเดิม
ส่วนหนึ่งจึงลักลอบทาการประมงใกล้ ฝั่ง ส่งผลให้ ในช่วงตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2527-2535 เป็ นช่วงวิกฤติของชุมชนชายฝั่ ง
บ้ านป่ าคลอกเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งลดลง จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนที่สว่ นใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ านซึง่ ทาประมงบริ เวณป่ าชายเลนและใกล้ ชายฝั่ ง ในช่วง พ.ศ. 2536
จึงได้ รวมตัวกันกดดันนายทุนเพื่อทวงคื นป่ าชายเลนที่ถกู บุกรุ กจนประสบความสาเร็ จ และในปี เดียวกันได้ จดั ตังกลุ
้ ม่
อนุรักษ์ ป่าชายเลนบ้ านป่ าคลอกขึ ้น
2) ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านกลาง
ในปี พ.ศ. 2501 มีการให้ สมั ปทานเผาถ่าน ส่งผลให้ ป่าชายเลนถูกทาลายเป็ นจานวนมาก
แต่ผลกระทบต่อชุมชนยังไม่มากนัก เนื่องจากชาวบ้ านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้ างตัดไม้ สง่ เตาเผา และสัตว์น ้ายังมีความ
อุดมสมบูรณ์อยู่ เหตุการณ์สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อชุมชนเกิดขึ ้นในช่วงหลังปี พ.ศ. 2523 ซึ่งมีการทาสัมปทานการขุด
แร่ดีบกุ ในป่ าชายเลน ส่งผลให้ ป่าชายเลนกว่า 1,000 ไร่ ถูกทาลายหนักจากการตัดไม้ ออกจนหมด เพื่อขุดลอกหน้ าดิน
ทาเหมืองแร่ นอกจากนี ้การขุดหน้ าดินยังทาให้ เกิ ดการชะล้ างตะกอนดินลงไปในคลองและทะเล ส่งผลกระทบต่อ
ชาวบ้ านส่วนใหญ่ซงึ่ ประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ านเป็ นอย่างยิ่ง ทังผลกระทบจากจ
้
านวนสัตว์น ้าที่ลดลงและสภาพน ้า
ขุน่ จนไม่สามารถทาประมงได้ เมื่อเหมืองแร่หมดสัมปทานลงและบริ ษัทไม่ประสงค์ตอ่ อายุประทานบัตร เนื่องจากราคา
ดีบุก ในตลาดโลกลดลง ในปี พ.ศ. 2533 ชุม ชนจึง รวมกลุ่ม กัน เข้ ามาฟื ้น ฟูป่าชายเลนจนประสบความสาเร็ จ
โดยสามารถปลูกและดูแลป่ าจนกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ ทงหมดกว่
ั้
า 1,000 ไร่
3) ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านท่าสนุก
ป่ าชายเลนบ้ านท่าสนุกได้ รับอนุญาตสัมปทานเผาถ่าน ตังแต่
้ ก่อน พ.ศ. 2517 จนสิ ้นสุด
ลงในปี พ.ศ. 2535 (เป็ นผลโดยตรงจากนโยบายปิ ดป่ าของประเทศในช่วง พ.ศ. 2532) ผลจากการให้ สมั ปทานดังกล่าว
นอกจากทาให้ ป่าชายเลนเสื่อมโทรมแล้ ว ยังส่งผลต่อปริ มาณสัตว์น ้าและการใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลนของชุมชน
ด้ วย ปั ญหาดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ ้นในปี พ.ศ. 2535-2537 ซึง่ เริ่ มมีการบุกรุกป่ าชายเลนเพื่อทานากุ้ง ส่งผลให้ ป่าชายเลน
ที่เสือ่ มโทรมอยูแ่ ล้ วยิ่งเสือ่ มโทรมมากยิ่งขึ ้น ชุมชนจึงรวมตัวกันเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิของชุมชนในการใช้ ประโยชน์ป่าชาย
เลนและเพื่อแก้ ไขปั ญหาทรั พยากรสัตว์ นา้ เสื่อมโทรม จนประสบความสาเร็ จ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถยึดคื น
ป่ าชายเลนที่ถกู บุกรุ กได้ 3 แปลง เนื ้อที่รวมกว่า 800 ไร่ หลังจากนันจึ
้ งมีการรณรงค์ปลูกป่ าเพื่อฟื น้ ฟูป่าที่เสื่อมโทรม
และจัดตังป่
้ าชายเลนชุมชนขึ ้น ในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2554 ได้ รับการอนุมตั ิจากกรมป่ าไม้ ให้ เป็ นป่ าชุมชน
จานวน 4 แปลง พื ้นที่รวม 1,694 ไร่
4) ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านทุง่ ตะเซะ
ในปี พ.ศ. 2484 รัฐได้ อนุญาตให้ เอกชนรับสัมปทานป่ าชายเลนเพื่อตัดไม้ เผาถ่าน ตังแต่
้
นันมาชุ
้ มชนประสบปั ญหาจากการลักลอบตัดไม้ นอกพื ้นที่สมั ปทาน และผลกระทบต่อวิถีชีวิต เนื่องจากไม่สามารถเข้ า
ใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลนในพื ้นที่ได้ ประมาณปี พ.ศ. 2529 ปั ญหายิ่งรุ นแรงขึ ้น ดังนันในปี
้
พ.ศ. 2534 กลุม่ แกนนา
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ในหมูบ่ ้ านและชาวบ้ าน มีการปรึกษาหารื อกันและเห็นร่วมกันถึงความจาเป็ นในการกาหนดแนวเขตที่ชดั เจน ระหว่าง
พื ้นที่ป่าสัมปทานกับพื ้นที่ป่าใช้ สอยของชุมชน จึงได้ ร่วมกับสมาคมหยาดฝน ซึ่งเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนในพื ้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทาการสารวจพืน้ ที่เพื่อกันพื ้นที่ป่าชายเลนออกจากป่ าสัมปทานจนประสบความสาเร็ จในปี นี ้
ประกอบกับในปี พ.ศ. 2540 สัมปทานดังกล่าวหมดอายุลง ชุมชนจึง ได้ ผนวกพื ้นที่ทงหมดจั
ั้
ดตังเป็
้ นชายเลนชุมชน
จานวนกว่า 2,800 ไร่ หลังจากนันจึ
้ งได้ จดั กิจกรรมฟื น้ ฟูและป้องกันการบุกรุ กป่ าชายเลน จนได้ รับได้ รับรางวัลลูกโลก
สีเขียว ในปี พ.ศ. 2543 และได้ รับพระราชทานธง “พิทกั ษ์ ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ระดับช้ าง 1 เชือก จากสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิต์พิ ระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2555
2. แนวคิดและรูปแบบในการจัดการป่ าชายเลน
แนวคิด เรื่ องการจัดตัง้ ป่ าชายเลนชุม ชน เป็ นผลมาจากการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ของชุมชน จาก
ประสบการณ์ การไปศึกษาดูงานป่ าชุมชนในภาคเหนือและภาคอีสาน และเห็นว่าป่ าชุมชนเป็ นแนวคิดสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตนเอง เป็ นแนวคิดที่ยอมรับสิทธิ ของชุมชนในการใช้ ประโยชน์และการจัดการป่ าชายเลน ส่วน
รู ปแบบการจัดการป่ าชายเลนแบ่งได้ เป็ น 2 รู ปแบบ ได้ แก่ รู ปแบบที่ 1 ซึ่งการห้ ามหรื ออนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์ไม่ได้
จากัดว่าเป็ นพื ้นที่ตรงไหนหรื อแปลงใด มีเพียงกติกากากับว่าจะใช้ ประโยชน์อะไร ได้ อย่างไร ทังนี
้ ้ป่ าชายเลนกลุ่มนี ้
ได้ แก่ บ้ านป่ าคลอกและบ้ านกลาง ส่วนรู ปแบบที่ 2 เป็ นรู ปแบบการจัดการป่ าชายเลนของบ้ านท่าสนุกและบ้ านทุ่ง
ตะเซะ ซึ่งกาหนดพื ้นที่การใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ออกจากกันอย่างชัดเจน ส่วนวัตถุประสงค์ได้ แก่ การปกป้อง
พื ้นที่ธรรมชาติ เป็ นแหล่งอาศัยสัตว์นา้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และใช้ ประโยชน์ ของชุมชน ในขณะที่เป้าหมายสาคัญใน
อนาคตของทุกพื ้นที่มงุ่ ไปที่การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งอาหารของชุมชน
3. กฎและกติกาการบริ หารจัดการ
การบริ หารจัดการป่ าชายเลนของทัง้ 4 ชุมชน มีการออกแบบกฎ กติกาและระเบียบการบริ หาร
จัดการหรื อใช้ ประโยชน์ ที่ยึดหลักกติกา 2 ระดับ คือ ระดับที่อาศัยอานาจตามกฎหมายและระดับกติกาข้ อตกลงใน
ชุมชน ระดับข้ อกฎหมาย เช่น ห้ ามไม่ให้ มีการบุกรุ กป่ าชายเลน ห้ ามไม่ให้ ผ้ ใู ดทาการปลูกสร้ างในป่ าชายเลน เป็ นต้ น
ส่วนระดับข้ อ ตกลงชุมชน เช่น คนในชุมชนมีสิทธิ ขอตัดไม้ ม าใช้ ป ระโยชน์ ได้ แต่ต้องอนุญาตจากคณะกรรมการ
ป่ าชายเลนก่อน และต้ องมีการปลูกทดแทน และห้ ามตัดไม้ เพื่อการค้ า เป็ นต้ น
การที่ ชุ ม ชนออกแบบกฎ กติ ก าให้ มี 2 ระดับ นัน้ สะท้ อนว่ า ชุ ม ชนมี ค วามเข้ า ใจปั ญ หาและ
ความซับซ้ อนของปั ญหาเกี่ยวกับป่ าชายเลนในพื ้นที่ของตนเป็ นอย่างดี เนื่องจากว่าแม้ ชุมชนจะต้ องการใช้ ประโยชน์
จากป่ าชายเลน แต่ก็ยังตระหนัก ถึงผลกระทบจากความหย่อนยานของการบังคับใช้ กฎหมายจากอดีตที่ ผ่านมา
และเพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลนอย่างไร้ ขอบเขต จึงออกแบบกฎ กติ กาขึ ้น โดยใช้ กลไกการ
ควบคุมหรื อลงโทษทางสังคมในการจัดการกับคนที่ทาผิดกฎนัน้ แต่ขณะเดียวกันกฎหมายข้ อใดที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อจัดการป่ าชายเลนก็นามาบังคับใช้ ซ ้าไปด้ วย นอกจากนี ้ถ้ ามองจากประเด็นด้ านสิทธิชุมชน การออกแบบกฎ กติกา
แบบนี ้ ยังเป็ นการประนีประนอมระหว่างสิทธิและขอบเขตอานาจของรัฐกับสิทธิและอานาจของชุมชนเหนือพื ้นที่และ
ทรัพยากรในป่ าชายเลน
ส่วนการคงไว้ หรื อการบังคับใช้ ซ ้าในข้ อกฎหมายนัน้ เป็ นการตระหนักว่าชุมชนยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับ
การบังคับใช้ กฎ กติกา บางประเด็นด้ วยตัวเอง ส่วนในมุมมองของเจ้ าหน้ าที่รัฐนัน้ ก็ยอมรับข้ อจากัดของฝ่ ายตน ว่ายัง
มีข้อจากัดหลายอย่างในการที่จะจัดการป่ าชายเลนให้ มีประสิทธิภาพ ทังด้
้ านการตรวจตรา และการบังคับใช้ กฎหมาย
ซึ่งเกิ ดจากปั ญหาจานวนเจ้ าหน้ าที่ไม่เพียงพอและความซับซ้ อนของพืน้ ที่และปั ญหา ดังนัน้ การยอมรั บให้ ชุมชน
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ออกแบบและบังคับใช้ กฎ กติกากันเอง โดยมีหน่วยงานราชการรับรอง จะเป็ นผลดีในการปกป้อง ดูแลและจัดการป่ า
ชายเลนมากกว่าการจัดการเพียงลาพังโดยรัฐ
4. การจัดการความขัดแย้ ง
แม้ ในแต่ละพื ้นที่มีลกั ษณะความขัดแย้ งที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้ วแต่เป็ นความขัดแย้ งกับหน่วยงาน
องค์ ก รหรื อ นโยบายจากภายนอกทัง้ สิ น้ ส่ว นใหญ่ เ กิ ด ขึน้ เนื่ องจากนโยบายระดับประเทศ เช่ น การให้ สมั ปทาน
ป่ าชายเลนเพื่อการทาเหมืองแร่และเผาถ่าน รวมไปถึงการส่งเสริ มการเพาะกุ้งทะเล ซึง่ ทาให้ เกิดการทาลายป่ าชายเลน
จานวนมาก ทาให้ เกิ ดความขัดแย้ งกับชุมชนที่ต้องการปกป้องพืน้ ที่ป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ ทางด้ านการประมง
และ/หรื อการยังชีพในระยะยาว การจัดการความขัดแย้ งของชุมชนเริ่ มต้ นด้ วยการใช้ พลังมวลชนในการขัดขวางการ
บุกรุ กพืน้ ที่ป่าชายเลน ในช่ว งนีเ้ ป็ นการต่อสู้เพียงลาพัง และอย่างขาดทิศทาง ต่อมาเมื่อได้ รับการหนุนเสริ มจาก
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) จึงเปลี่ยนมาใช้ ก ลไกของระบบราชการและกฎหมายในการพยายามให้ เจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ ยวข้ อ งเข้ ามาตรวจสอบขอบเขตพื น้ ที่ ป่าชายเลนและจับกุมนายทุนที่ บุก รุ ก แต่เ มื่อ ไม่ได้ รั บความร่ ว มมื อจาก
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องจึงค่อยๆ ยกระดับไปสูก่ ารร้ องเรี ยนหน่วยงานราชการในระดับที่สงู ขึ ้นไป ตลอดจนการร้ องเรี ยนต่อ
สือ่ มวลชนเพื่อกดดันให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีความเข้ มงวดในการทาหน้ าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ก่อนขยาย
ความร่วมมือเป็ นเครื อข่ายป่ าชุมชนระดับต่างๆ เพื่อผลักดันประเด็นของตนเองไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาในระดับนโยบายใน
ที่สดุ
5. สถานการณ์ป่าชายเลนชุมชนในปั จจุบนั
1) ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านป่ าคลอก
ชุม ชนบ้ า นป่ าคลอกนับ ว่า ประสบความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจัด การป่ าชายเลนเป็ น
อย่างยิ่ง กิจกรรมหลักที่ดาเนินงานมาตังแต่
้ ก่อนพ.ศ. 2536 จนถึงปั จจุบนั ได้ แก่ การป้องกันการบุกรุ กป่ าชายเลน
การทวงคืนป่ าชายเลนจากการครอบครองของนายทุน การปลูกป่ าชายเลน การจัดตังกฎ/กติ
้
กาชุมชนในการบริ หาร
จัดการและใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลน ในปี พ.ศ. 2542 และ 2547 ได้ รับธงพระราชทาน “ธงราษฎรอาสาพิทกั ษ์ ป่า”
และรางวัลพระราชทาน "ธงพิทกั ษ์ ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ระดับช้ าง 1 เชือกจากสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. 2548 และ 2554 ได้ ขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชนกับกรมป่ าไม้ จานวน 400 ไร่ และ 374 ไร่ ตามลาดับ ปั จจุบนั (พ.ศ.
2560) ได้ รับการต่ออายุป่าชุมชนจากกรมป่ าไม้ ทงสองแปลง
ั้
และชุมชนยังดาเนินกิจกรรมทางด้ านการอนุรักษ์ ป่าชาย
เลนอย่างสม่าเสมอ
2) ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านกลาง
ชุมชนบ้ านกลางประสบความสาเร็ จในการจัดตังและบริ
้
หารจัดการป่ าชายเลนชุมชนเช่นเดียวกับ
บ้ านป่ าคลอก โดยในปี พ.ศ. 2541 ได้ รับพระราชทานธง “พิ ทักษ์ ป่า เพื่อรั ก ษาชี วิต ” ระดับ ช้ าง 1 เชื อก จาก
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และในปี พ.ศ. 2545 ได้ รับรางวัลดังกล่าวอีกครัง้ ในระดับช้ าง 2 เชือก
ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2554 ได้ รับการขึ ้นทะเบียนป่ าชุมชนกับกรมป่ าไม้ จานวน จานวน 3,156 ไร่ ทังยั
้ งได้ รับรางวัลป่ า
ชุมชนดีเ ด่นระดับประเทศของกรมป่ าไม้ ในปี เดียวกัน ปั จจุบัน (พ.ศ. 2560) ชุม ชนบ้ านกลางยัง มีกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การป้องกั นการบุกรุ กป่ าชายเลน การปลูกป่ าชายเลน การจัดตัง้ กฎ/กติกาชุมชนในการบริ หาร
จัดการและใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลน เป็ นต้ น
3) ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านท่าสนุก
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ประสบความสาเร็ จ ในการยุติ ก ารบุก รุ ก ป่ า มี ก ารปลูก ป่ าและบัง คับ ใช้ ก ติ ก าชุม ชนในการใช้
ประโยชน์จากป่ าชายเลน ในพ.ศ. 2560 มีความพยายามในการปรั บปรุ งกฎและกติกาเกี่ ยวกับการทาประมงใน
ป่ าชายเลน และพยายามยกระดับการใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลนในรู ปแบบการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวในอ่าวพังงา
4) ป่ าชายเลนชุมชนบ้ านทุง่ ตะเซะ
บ้ านทุ่งตะเซะยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มี ทงกิ
ั ้ จกรรมการปลูกป่ า การสางและการปลูกเสริ ม
ในพื ้นที่ป่าเสื่อมโทรม ตลอดจนมีการจัดตังเขตอนุ
้
รักษ์ หอยตลับ (หอยปะ) ในบริ เวณใกล้ เคียงกับพืน้ ที่ป่าชายเลน
ชุมชน การจัดการป่ าชายเลนของบ้ านทุ่งตะเซะ นับว่าประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างสูง มีชุมชนอื่นๆ จานวนมาก
มาเรี ยนรู้การบริ หารจัดการป่ าชายเลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หารจัดการโดยใช้ กฎ/กติกาชุมชน
กล่าวโดยสรุป การจัดการป่ าชายเลนโดยการมีสว่ นร่วมของทังสี
้ ช่ มุ ชนประสบความสาเร็ จเป็ นอย่าง
สูง สามารถหยุดและป้องกันการบุกรุกป่ าชายเลนได้ รวมทังฟื
้ น้ ฟูป่าชายเลน จัดทาและบังคับใช้ กติกาชุ มชนในการใช้
ประโยชน์จากป่ าชายเลนได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ ป่าชายเลนชุมชนมีแนวโน้ มที่จะยัง่ ยืน มัน่ คงและมีเสถียรภาพใน
ระดับสูง
6. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการป่ าชายเลน
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของชุมชนในการจัดการป่ าชายเลนอาจแบ่งได้ เป็ น 2 ระยะ
ได้ แก่
1) ช่วงเริ่ มต้ น (พ.ศ. 2533–พ.ศ. 2543) ในช่วงระยะเริ่ มต้ นของแต่ละพืน้ ที่นับเป็ นการ
ต่อสู้ที่หนักหน่วง แต่ลกั ษณะปั ญหาที่สาคัญๆ ของทุกพื ้นที่แทบไม่แตกต่างกันมากนัก ปั ญหาดังกล่าวประกอบด้ วย
การมีอานาจเหนือพื ้นที่ของหน่วยงานราชการหรื อนายทุนที่ได้ รับสัมปทาน การขาดความรู้ ด้า นข้ อกฎหมายของชุมชน
การคุก คามจากนัก ธุ ร กิ จ ความหย่ อ นยานในการบัง คับ ใช้ กฎหมายของเจ้ าหน้ า ที่ รั ฐ ปั ญ หาข้ า ราชการไม่ ใ ห้
ความสาคัญกับปั ญหาของชุมชน ตลอดจนปั ญหาระดับนโยบายที่ยงั ไม่ให้ ความสาคัญต่อสิทธิชมุ ชน
2) ช่วงปั จจุบนั (พ.ศ. 2544–พ.ศ. 2560) ปั ญหาและอุปสรรคในช่วงปั จจุบนั เปลี่ยนแปลง
ไปจากระยะแรกเริ่ มเป็ นอย่างมาก เนื่องจากระยะนี ้การจัดการป่ าชายเลนโดยชุมชนได้ รับการยอมรับมากขึ ้นทังจาก
้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องและสาธารณชน ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานปั จจุบนั มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ปั ญหา
ด้ านความรู้ ของแกนนาและผู้เกี่ยวข้ องในการยกระดับการบริ หารจัดการหรื อใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อชุมชนทุกพื ้นที่ต้องการใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยว แต่ทงชุ
ั ้ มชนและองค์กรพี่เลี ้ยงยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว จึงไม่สามารถยกระดับให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ด้านนี ไ้ ด้ มากนัก หรื อแม้ แต่ปัญหา
ด้ านการจัดการประมงในป่ าชายเลนที่ชุมชนแต่ละแห่งยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ รวมไปถึงปั ญหาที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของชุมชน เช่น น ้าเสียจากโรงงาน น ้าเสียและตะกอนดินจากต้ นน ้า เป็ นต้ น ปั ญหาเหล่านี ้จาเป็ นต้ องอาศัย
ความร่วมมือจากทังเครื
้ อข่ายชุมชนในแต่ละพื ้นที่ และหน่วยงานราชการในการบังคับใช้ กฎหมาย หรื อการแก้ ปัญหา
เชิงบูรณาการเชิงพื ้นที่เท่านัน้ จึงจะแก้ ไขปั ญหาได้
7. ความท้ าทายในอนาคต
การบริ ห ารจัด การป่ าชายเลนโดยการมี ส่ว นร่ ว มของชุม ชนในอนาคต ซึ่ง ส่ว นใหญ่ มุ่ง หวัง ให้
ป่ าชายเลนชุมชนเป็ นแหล่ง อาหารเพื่อ ความมั่นคงทางอาหารของชุม ชน และเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ ให้ แก่ชุมชน
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โดยใช้ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นต่างๆ ที่ท้าทายศักยภาพของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องในการจัดการป่ าชายเลน ดังนี ้
1) นโยบายการพัฒนาของรัฐ เมื่อพิจารณาด้ านข้ อ กฎหมายของประเทศไทย ซึ่งถือว่าทรัพยากร
ป่ าชายเลนยังเป็ นของรัฐ รัฐยังมีสทิ ธิในการบริ หารจัดการอยู่นนั ้ จะพบว่าปั จจัยนี ้นับเป็ นภัยคุกคามที่มีต่อการบริ หาร
จัดการป่ าชายเลนของชุมชนเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตามที่รัฐมีนโยบายการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ป่าชายเลนเพื่อดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ นโยบายนันๆ
้ จะเป็ นภัยคุกคามและสร้ างความขัดแย้ งภายในชุมชน หรื อสร้ างความขัดแย้ งกับชุมชนได้
ทันที กิจกรรมต่างๆที่รัฐดาเนินการแล้ วอาจเป็ นภัยคุกคามต่อป่ าชายเลน มีตงแต่
ั ้ การใช้ พื ้นที่เพื่อพัฒนาโครงสร้ าง
ขันพื
้ ้นฐาน เช่น ถนน ท่าเทียบเรื อ เป็ นต้ น หรื อกิ จกรรมที่เป็ นการพัฒนาโครงสร้ างขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้ า หรื อนิคม
อุตสาหกรรม เป็ นต้ น ซึ่งหากรัฐต้ องการใช้ พื ้นที่เพื่อการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว ก็เป็ นเรื่ องท้ าทายว่าชุมชนจะ
สามารถต่อสู้หรื อสร้ างอานาจต่อรองได้ มากน้ อยเพียงใด อนึง่ ปั จจุบนั บางพื ้นที่ได้ รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา
ของรัฐในระดับพื ้นที่บ้างแล้ ว เช่น การขุดลอกร่ องน ้าปากคลองพังงา บริ เวณบ้ านกลาง แล้ วนาตะกอนดินจากการ
ขุดลอกไปทิ ง้ ในป่ าชายเลน ทาให้ ป่ าชายเลนชุมชนยื นต้ น ตายหลายไร่ ซึ่งปั จจุบันยังเป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้
2) การบุกรุ กและการครอบครองป่ าชายเลนของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ แม้ ปัจจุบนั จะไม่ปรากฏว่ามี
ความพยายามของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในทุกพื ้นที่วิจัยในการบุกรุ กหรื อครอบครองพื ้นที่ป่าชายเลน เพื่อใช้ ประโยชน์
ด้ านต่างๆ แต่จากปรากฏการณ์ การออกเอกสารสิทธิทบั ป่ าชายเลนเพื่อทาโครงการของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในหลาย
พื ้นที่ข้างเคียง ทาให้ ชุมชนกังวลว่าอาจเป็ นไปได้ ที่จะเกิดกรณีแบบเดียวกันขึ ้นในพื ้นที่ของตนเอง ทังนี
้ ้การบุกรุ กและ
ครอบครองป่ าชายเลนของกลุม่ ทุนขนาดใหญ่สว่ นใหญ่เป็ นไปเพื่อการจัดทาโครงการในหลายลักษณะ เช่น ท่าเทียบ
เรื อสาราญ (เรื อยอร์ ช) ในจังหวัดภูเก็ต การเพาะเลี ้ยงสัตว์ น ้าในจังหวัดพังงาและตรัง เป็ นต้ น กรณีของการพัฒนาท่า
เทียบเรื อสาราญ ซึ่งเป็ นการรุ กรานของกลุ่มทุนขนาดใหญ่นนั ้ ปรากฏให้ เห็นในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงบ้ านป่ าคลอก
ซึง่ ทาให้ เกิดการแย่งชิงพื ้นที่กนั ระหว่างชาวประมงพื ้นบ้ านกับกลุม่ ทุนที่ต้องการใช้ พื ้นที่เพื่อการลงทุน
3) การเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าและดิน หลายพื ้นที่เริ่ มประสบปั ญหาเกี่ยวกับความเสื่อมโทรม
ของคุณภาพน ้าและดิน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อป่ าชายเลน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินจากพื ้นที่
ข้ างเคียง เช่น น ้าเสียจากชุมชนพังงาที่ไหลลงคลองพังงาแล้ วส่งผลกระทบต่อสัตว์น ้าในป่ าชุมชนบ้ านกลาง หรื อน ้าเสีย
จากโรงงานแปรรูปยางพาราที่ไหลลงคลอง ปะเหลียน แล้ วส่งผลกระทบต่อสัตว์น ้าทาให้ ปลาตายจานวนมาก รวมไปถึง
ต้ นไม้ ในพื ้นที่ป่าชายเลนบ้ านทุง่ ตะเซะจานวนหนึง่ ตายไป กรณีสดุ ท้ ายที่เป็ นผลกระทบจากประเด็นนี ้ คือ กรณีของการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริ เวณต้ นน ้าและกลางน ้าของคลองมะรุ่ย ในจังหวัดพังงา ซึ่งเมื่อเกิดน ้าท่วมบริ เวณ
ต้ นน ้าและกลางน ้าทาให้ เกิดการพังทลายและชะล้ างตะกอนดินลงมาทับถมบริ เวณป่ าชายเลนบ้ านท่าสนุก ทาให้ ป่า
ชายเลนบางส่วนตายไป
นอกจากนี ้ ผลจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทาให้ บางปี มีฝนตกหนักและยาวนานทา
ให้ เกิดน ้าท่วมพื ้นที่ต้นหรื อกลางน ้า ทาให้ ปริ มาณน ้าจืดไหลลงสู่ป่าชายเลนจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมงในป่ าชายเลน รวมไปการเกิดการกัดเซาะป่ าชายเลนในบางพื ้นที่
4) การขาดการควบคุมการใช้ ประโยชน์ด้านการประมงในป่ าชายเลน ประเด็นนี ้อาจจะไม่ส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพของป่ าชายเลนโดยตรง แต่การที่หลายๆ ชุมชนไม่ได้ ดาเนินการอย่างเข้ มงวดหรื อยกระดับการ
จัดการการทาประมงในป่ าชายเลน เช่น การควบคุมเครื่ องมือบางชนิด การห้ ามทาประมงบางฤดูกาล หรื อการห้ ามจับ
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สัตว์น ้าขนาดเล็ก สุดท้ ายจะส่งผลให้ ป่าชายเลนที่มีอยู่กลายเป็ นป่ าชายเลนด้ อยคุณภาพในแง่ของความหลากหลาย
และความชุกชุมของสัตว์ น ้าในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ได้ ทังนี
้ ก้ ารที่ทุกชุมชนยังไม่สามารถควบคุมการใช้ ประโยชน์ดงั กล่าวได้
เนื่องจากเป็ นประเด็นที่กระทบกับวิถีชีวิตของจานวนมาก แต่หลายพื ้นที่กาลังอยู่ในช่วงดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว
5) การเปลีย่ นแปลงทางสังคมที่บางพื ้นที่เริ่ มเป็ นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท และพบว่าทุกพื ้นที่ไม่มีคน
รุ่ นใหม่เข้ ามาทางานด้ านนี ้ เนื่องจากคนรุ่ นใหม่มีการศึกษามากขึน้ ประกอบกับความจาเป็ นทางด้ านเศรษฐกิ จ
ทาให้ คนหนุม่ สาวออกไปทางานนอกชุมชนมากขึ ้น ทาให้ การรวมกลุม่ กันหรื อการสร้ างความร่วมมือเพื่อทางานด้ านนี ้มี
ความยากมากขึน้ ในขณะที่องค์ กรพัฒนาเอกชน ที่ทางานกับชุมชนเองก็ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน
ดังนันจึ
้ งเป็ นความท้ าทายของแต่ละชุมชนว่าจะปรับตัวในการขับเคลือ่ นงานในรูปแบบใดและอย่างไร
บทสรุ ปและอภิปราย
การเข้ ามาจัดการป่ าชายเลนของชุมชนเกิดขึ ้น เนื่องจากการดาเนินนโยบายของรัฐที่อนุญาตให้ เอกชน เข้ ามา
ใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนในรูปแบบต่างๆ เช่น สัมปทานเผาถ่าน สัมปทานเหมืองแร่ เป็ นต้ น รวมไปถึงการขยายตัวของ
เมือง การบุกเบิกพื ้นที่เพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการส่งเสริ มการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเล จึงทาให้ เกิดการบุกรุ ก
ทาลายป่ าชายเลนจานวนมากในช่วงเวลาสามทศวรรษที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ปั ญหาดังกล่าวถือว่าเป็ นปั ญหาร่ วมของประเทศ
กาลังพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกัน (Ferreira and Lacerda, 2016; Giri, et al., 2015; López-Angarita, et al., 2016)
ส่งผลให้ ชุมชนชายฝั่ งซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าชายเลน ได้ รับผลกระทบอย่างรุ นแรง จึงได้
รวมกลุม่ กันเข้ ามาปกป้อง ทวงคืน และฟื น้ ฟูป่าชายเลน จนประสบความสาเร็ จในระยะเวลาและลักษณะที่ใกล้ เคียงกัน
รวมทังยั
้ งสามารถสร้ างเครื อข่ายการจัดการป่ าชายเลนได้ ทงในระดั
ั้
บพื ้นที่ และระดับประเทศ
อย่า งไรก็ ต าม แต่ละชุม ชนยัง มี ป ระเด็ น ที่ ท้ า ทายความสามารถในการรั บ มื อ กับ การเปลี่ย นแปลงและ
ภัย คุก คามในอนาคตอี ก หลายอย่ า ง ได้ แ ก่ การบุก รุ ก และการครอบครองป่ าชายเลนของกลุ่ม ทุน ขนาดใหญ่
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนา้ และดิน ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทาให้
ระดับน ้าทะเลเพิ่มสูงขึ ้นและความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ ทังนี
้ ้ปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาร่ วมสมัยของป่ าชายเลน
ทัว่ โลกในปั จจุบนั (Datta, et al., 2012; Munji, et al., 2013; Gupta and Shaw, 2013) การขาดการควบคุมการใช้
ประโยชน์ ด้ า นการประมงในป่ าชายเลน ซึ่ง เป็ นปั ญ หาที่พ บในการจัด การป่ าชายเลนที่ Sundarbans ประเทศ
บังคลาเทศ (Hoq, 2007) และประเทศมาดากัสการ์ (Longa, et al., 2017) ด้ วยเช่นกัน และนโยบายการใช้ ประโยชน์
ในพื ้นที่ป่าชายเลนของหน่วยงานรัฐ ซึง่ ภัยคุกคามนี ้อาจจะกลับมาเป็ นปั ญหาได้ อีกในอนาคต ดังนันรั
้ ฐต้ องมีนโยบายที่
ชัดเจนว่าถ้ าต้ องการเพิ่มพื ้นที่ป่าชายเลน ควรยกเลิกนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พื ้นที่ป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ด้าน
อื่น และควรยกเลิกกฎหมายที่อาจเป็ นภัยคุกคามต่อป่ าชายเลนบางประเด็น เช่น กฎหมายว่าด้ วยการเหมืองแร่ เป็ นต้ น
แม้ ข้อค้ นพบในงานวิจัยที่พบว่าในปั จจุบนั ป่ าชายเลนชุมชนในแต่ละพื ้นที่มีแนวโน้ มที่จะมีความยัง่ ยืน มี
ความมัน่ คงและมีเสถียรภาพในระดับสูง อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ ที่ชุมชนกาลังเผชิญปั ญหาใหม่ ๆ เช่น ความ
แปรปรวนของสภาวะอากาศ ไปจนถึงการเปลี่ย นแปลงทางสัง คมที่เ ริ่ ม เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็ นเมื องมากขึน้
คนรุ่ นใหม่สว่ นใหญ่ออกไปทางานนอกชุมชน และการพึ่งพาฐานทรัพยากรป่ าชายเลนในการดาเนินชีวิตลดน้ อยลง
ทาให้ แทบไม่มีคนรุ่ นใหม่เข้ ามาทางานด้ านการมีสว่ นร่ วมในการบริ หารจัดการป่ าชายเลน ประกอบกับความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนที่ไม่ได้ ยึดโยงเป็ นกลุ่มก้ อนเช่นในอดีต ในขณะที่บทบาทของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องที่ยงั คง
มีข้อจากัดในการทางานอีกหลายประการ และเนื่องจากในปั จจุบนั แต่ละพื ้นที่มีศกั ยภาพของพื ้นที่ไม่เท่ากัน ดังนันการ
้
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บริ หารจัดการป่ าชายเลนในอนาคต จึงควรเป็ นรู ปแบบการจัดการร่ วมที่ปรับ เปลี่ยนได้ (Adaptive C0-Management)
ตามแนวทางของ Berkest (2009) และข้ อเสนอของ Abdullah, et al. (2014) ที่ว่าแนวทางใหม่ในการจัดการ
ป่ าชายเลนในประเทศมาเลเซียควรเป็ นการจัดการอนุรักษ์ ที่มีชุมชนเป็ นฐาน (Community-Based Conservation:
CBC) ซึง่ เป็ นการทางานร่วมกับระหว่างชุมชน รัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ในฐานะหุ้นส่วน ที่แบ่งและปรับเปลี่ยนบทบาท
การท างานตามศักยภาพของแต่ละฝ่ าย แต่เ ป็ นประเด็ นนี ย้ ัง เป็ นประเด็ นที่ ท้ า ทายทัง้ ชุม ชน องค์ ก รพี่ เ ลีย้ งและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องว่าจะปรับเปลีย่ นรูปแบบและบทบาทการทางานร่วมกันอย่างไร เพื่ อให้ ป่าชายเลนยังคงมี
สถานภาพและการใช้ ประโยชน์ที่ยงั่ ยืนตลอดไป
ข้ อเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประเด็ น สาคัญ ที่ ยัง เป็ นปั ญ หาในทุก พื น้ ที่ คื อ การใช้ ป ระโยชน์ เ กี่ ย วกับ ทรั พ ยากรประมงใน
ป่ าชายเลน ที่ยงั ขาดมาตรการการจัดการและการบังคับใช้ ที่เข้ มข้ น เช่น การกาหนดวิธีการทาประมง เครื่ องมือประมง
ที่ห้ามหรื ออนุญาตให้ ทาประมง ตลอดไปจนถึงขนาดของสัตว์น ้าที่อนุญาตให้ ทาการประมง เป็ นต้ น ซึ่งหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้ องหรื อองค์กรพี่เลี ้ยงจาเป็ นต้ องกระตุ้นให้ ชุมชนเห็นความสาคัญของประเด็นดังกล่าว และยกระดับการบริ หาร
จัดการให้ ได้ ด้ วยการออกแบบกติกาชุมชนให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ ้น หรื อหน่วยงานรัฐอาจจะต้ องยกระดับให้
เป็ นระเบียบหรื อข้ อกฎหมายว่าด้ วยการทาประมงในป่ าชายเลน เพื่อให้ เกิดการเสริ มแรงการทางานให้ แก่ชุมชนที่
สามารถบริ หารจัดการได้ มีเครื่ องมือในการทางานที่เข้ มข้ นหรื อมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2) ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจยั ในอนาคต
แม้ จะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรื อความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบทางลบต่อป่ าชายเลนโดยตรง แต่จากการสังเกตของแต่ละชุมชน พบว่าปั จจุบนั มี
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเป็ นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อป่ าชายเลนในหลายรู ปแบบ เช่น การกัดเซาะ
พื ้นที่ชายฝั่ ง หรื อปรากฏการณ์น ้าจืดหลากในบางพื ้นที่และบางปี ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศกับการเปลีย่ นแปลงของป่ าชายเลนในด้ านต่างๆ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (ว.ช.)
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สถานภาพแนวปะการั งและการจัดการในอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
Coral reef and management in Mu Ko Surin National Park, Phungnga Province
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บทคัดย่ อ
ศึกษาสถานภาพแนวปะการังบริ เวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ กาหนดสถานีศึกษาจานวน 10 สถานี
ศึกษาโดยใช้ วิธี Photo Belt Transect ผลการศึกษาพบว่าแนวปะการังมีการฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีเปอร์ เซ็นต์ปกคลุมพื ้นที่ปะการังมีชีวิตเฉลี่ยร้ อยละ 26.49 สถานีที่มีการฟื น้ ตัวของ
ปะการังดีที่สดุ คือ อ่าวสุเทพ รองลงมาได้ แก่ สถานีอา่ วแม่ยาย สถานีอา่ วเต่า มีคา่ เท่ากับ 42.19±20.40, 38.19±11.13
และ37.95±19.28 ตามลาดับ แม้ ปัจจัยที่ส่งผลให้ ปะการังฟื น้ ตัวจะมีหลายปั จจัย ภายหลังการเกิ ดปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาวได้ มีการกาหนดมาตรการและแนวทางการจัดการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับแนวปะการังจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เป็ นการช่วยส่ง เสริ มให้ แนวปะการังเกิดการฟื น้ ตัว และช่วยเปิ ดพื ้นที่ให้ ตวั อ่อนปะการังมีพื ้นที่
ลงเกาะมากยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ : แนวปะการัง, การจัดการ, อุทยานแห่งชาติ, หมูเ่ กาะสุรินทร์
Abstract
Study on coral reef status at Mu Ko Surin National Park. Areas were divided into 10 stations. Photo
belt transect method. The results show that coral reefs are continually recovering. In the year 2017 Surin
Islands percent live coral cover area of 26.49 percent. The Highest recovery was at Ao Suthep, followed
by Ao Mae-Yai and Ao Tao, the percentage of covered area is 42.19±20.40, 38.19±11.13 and 37.95±19.28
respectively. Despite the factors that contribute to coral recovery, there are many factors. But after coral
bleaching has a set of measures and management practices to reduce the impact on coral reefs from
human activities. The further promote the regeneration of coral reefs and the coral larvae have more areas
to the island.
Keywords : Coral Reef, Management, National Park, Mu Ko Surin
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บทนา
แนวปะการังเป็ นระบบนิเวศวิทยาชายฝั่ งที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของ
สิ่งมีชีวิตนานาชนิด และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์ ความสาคัญอีกประการหนึ่งคือ แนวปะการังยังสามารถ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งได้ เนื่องจากแนวปะการั งสามารถรองรั บแรงปะทะของคลื่น ท าให้ ชายฝั่ งไม่พังทลาย
จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปี 2553 ที่เกิดจากอุณหภูมิน ้าทะเลสูงผิดปกติ โดยอุณหภูมิน ้าทะเลตังแต่
้ ปลาย
เดือนมีนาคม-มิถนุ ายน 2553 สูงขึ ้นจากปกติคือ 29 องศาเซลเซียส เป็ น 30-34 องศาเซลเซียส ทาให้ แนวปะการังใน
น่านน ้าไทย โดยเฉพาะฝั่ งทะเลอันดามันเริ่ มเกิดการฟอกขาวตังแต่
้ เดือนเมษายน 2553
จากการรวบรวมข้ อมูลการฟอกขาวที่เกิดขึ ้นในบริ เวณต่างๆ พบว่าแนวปะการังในทุกจังหวัดทางฝั่ งทะเล
อันดามัน เกิดการฟอกขาวมากกว่า 70% ของปะการังมีชีวิตที่มีอยู่ ผลจากการสารวจหลังการฟอกขาวในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2553 ซึ่งเป็ นช่วงที่อณ
ุ หภูมิน ้าทะเลในฝั่ งทะเลอันดามันเริ่ มกลับสู่สภาพปกติ พบว่าแนวปะการังที่ได้ รับ
ความเสียหายจากการฟอกขาวอยูใ่ นระดับที่แตกต่างกันไป ขึ ้นกับสถานที่ สภาพแวดล้ อม และการรบกวนของกิจกรรม
ของมนุษย์ ในแนวปะการังที่มีปะการังเขากวาง หรื อปะการังประเภทกิ่งก้ าน และปะการังแผ่น เป็ นชนิดเด่นมีการตาย
ของปะการั งเป็ นจานวนมาก (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรั พยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน , 2554)
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อแนวปะการังในบริ เวณหมู่เกาะสุรินทร์ มาจากหลายสาเหตุ โดยพบว่าปั จจัยหลักที่สง่ ผลกระทบ
ต่อแนวปะการังบริ เวณหมู่เกาะสุรินทร์ สว่ นใหญ่เกิดจากการฟอกขาวของปะการัง โดยมีรายงานการฟอกขาวในพื ้นที่
ในปี 2534 2538 2541 2546 และปี 2553 (Phongsuwan and Chansange, 2012) ผลกระทบจาก สึนามิในปี 2547
ทาให้ แนวปะการังเสียหายในระดับปานกลางไปจนถึงระดับรุ นแรง (Phongsuwan and Brown, 2007; Satapoomin
et al. 2006)
นอกจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติแล้ วยังมีผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม จากกิจกรรมการท่องเที่ยว
(Worachananant, 2007) ผลกระทบจากปั จจัยต่าง ๆ ส่งผลในด้ านลบต่อแนวปะการังบริ เวณหมูเ่ กาะสุรินทร์ ก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ างทางสังคมแนวปะการังตลอดช่วงเวลาที่มีการรบกวน การวางแผนการจัดการในพื ้นที่ที่
ได้ รั บ ผลกระทบจากการฟอกขาวก็ เ ป็ นปั จ จัย เกื อ้ หนุน การฟื ้น ตัว ของแนวปะการั ง เช่ น เดี ย วกัน (นิ พ นธ์ , 2554)
การประเมินสภาพแนวปะการัง เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่จะสามารถช่วยลดปั ญหาการเสื่อมโทรมของแนวปะการั งได้ เนื่องจาก
การประเมินสภาพแนวปะการังจะทาให้ สามารถทราบสถานภาพของแนวปะการัง ว่าอยู่ในสถานภาพใด ซึ่งเป็ นข้ อมูล
พืน้ ฐานสาหรั บการก าหนดมาตรการจัด การแนวปะการั ง อย่า งเหมาะสมต่อไป งานวิ จัยนี จ้ ัดท าขึน้ เพื่อ ประเมิ น
สถานภาพปะการัง เพื่อกาหนดมาตรการในการจัดการ การท่องเที่ยวให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับสถานภาพของแนว
ปะการังในปั จจุบนั เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับแนวปะการังให้ น้อยที่สดุ
วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา
สารวจปะการังบริ เวณที่ลกึ หรื อบริ เวณไหล่แนวปะการัง (reef edge) ต่อเนื่องลงไปถึงส่วนลาดชัน
แนวปะการัง (reef slope) โดยสถานีศึกษาจานวน 10 สถานี ได้ แก่ แนวปะการังบริ เวณ หินแพ/หินกอง เกาะสตอร์ ค
อ่าวจาก อ่าวแม่ยาย อ่าวเต่า อ่าวผักกาด เกาะตอริ นลา อ่าวสุเทพ ปาชุมบา/เกาะมังกร และอ่าวไม้ งาม (ภาพที่ 1)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
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ภาพที่ 1 ตาแหน่งสถานีศกึ ษาบริ เวณที่ลกึ จานวน 10 สถานี อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสุรินทร์
2. การประเมินสถานภาพแนวปะการังโดยวิธี Photo Belt Transect
2.1 วางเส้ นเทป ความยาว 30 เมตร จานวน 3 เส้ น (3 ซ ้า) รวมระยะทาง 90 เมตร ขนานกับชายฝั่ ง
และขอบแนวปะการัง
2.2 บันทึกภาพด้ านขวาของเส้ นเทป โดยตังกล้
้ องในแนวระนาบที่ความสูงจากแนวปะการัง 50-75
เซนติเมตร และถ่ายภาพต่อเนื่องกัน จานวน 60 ภาพต่อ 1เส้ นเทป
2.3 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Coral Point Count with Excel extensions (CPCe) (Kevin E.
Kohler, Shaun M. Gill. 2006) เป็ นโปรแกรมสาหรั บการวิเคราะห์ สดั ส่วนเปอร์ เซ็นต์ การปกคลุม พืน้ ที่ของพื ช
การประมาณค่าประชากรสัตว์ หรื อการคานวณเปอร์ เซ็นต์ปกคลุมของสิ่งมีชีวิตบนพื ้นทะเล ทาการกาหนดจุดแน่นอน
(fix point) ลงไปบนภาพ จานวน 16 จุด ทาการบันทึกข้ อมูลระดับสกุล (Genus) และวิเคราะห์ข้อมูลของสิ่งมีชีวิต
ภายใต้ จุดที่กาหนด นับจานวนจุดทัง้ หมดที่พ บในภาพทุกแนวสารวจ จากนันเที
้ ยบอัตราส่วนการพบปะการั งเป็ น
ร้ อยละการปกคลุมพื ้นที่
สาหรับการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการสารวจ จะใช้ อตั ราส่วนระหว่างเปอร์ เซ็นต์การปกคลุม
พื ้นที่ของปะการังมีชีวิต (Live coral : LC) และปะการังตาย (Dead : DC) ดังตารางที่ 1 (สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2558)
ตารางที่ 1 อัตราส่วนระหว่างเปอร์ เซ็นต์การปกคลุมพื ้นที่ของปะการังมีชีวิต และปะการังตาย
อัตราส่ วนการปกคลุมพืน้ ที่
LC : DC 2.5 > : 1
LC : DC 1.50 - 2.49 : 1
LC : DC 1 : 1
LC : DC 1 : 1.50 – 2.49
LC : DC 1 : < 2.50

สถานภาพแนวปะการัง
ดีมาก
สมบูรณ์
ดีปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก
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ผลและอภิปราย
การประเมินสภาพแนวปะการั งบริ เวณหมู่เกาะสุรินทร์ พบว่า พื ้นที่ปกคลุมของปะการั งมีชีวิตมีแนวโน้ ม
เพิ่ มมากขึน้ สภาพแนวปะการั งมี การฟื ้น ตัว (ภาพที่ 2) แต่บ างสถานี ยังคงเสีย หาย โดยบริ เ วณสถานีอ่าวสุเ ทพ
เป็ นสถานีที่มีปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื ้นที่มากที่สดุ โดยมีร้อยละการครอบคลุมพื ้นที่เฉลี่ย 42.19±20.40 สาหรับ
สถานีที่มีปะการั งมีชีวิตครอบคลุมพืน้ ที่น้อยที่สุด คือ สถานีหินแพ มีร้อยละการครอบคลุมพืน้ ที่เฉลี่ย 1.25±1.01
สถานีที่มีปะการังตายครอบคลุมพื ้นที่มากที่สดุ คือสถานีเกาะตอริ นลา และสถานีหินแพ มีค่า 95.07±95.07 และ
84.20±11.85 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) โดยปะการั งตายบริ เวณสถานีหิ นแพมีดอกไม้ ทะเลเล็ก (Corallimorph)
ขึ ้นปกคลุมพื ้นที่มากถึงร้ อยละ 66.94±11.85 ส่งผลให้ พื ้นที่ว่างสาหรับตัวอ่อนลดลง แนวปะการังมีการฟื น้ ตัวน้ อย
(ทนงศักดิ์ และปรารพ, 2559) จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงภายหลังปรากฏการณ์ ปะการังฟอกขาว พบการ
ปกคลุมพื ้นที่ของปะการังมีชีวิตมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น ปะการังตายมีสาหร่ าย พรมทะเล ดอกไม้ ทะเลเล็ก
และฟองน ้าขึ ้นปกคลุม บางส่วนแตกหักกระจายบนพื ้นทราย สถานีที่มีการฟื น้ ตัวอย่างเห็นได้ ชดั และต่ อเนื่อง ได้ แก่
สถานีอา่ วสุเทพ อ่าวเต่า อ่าวแม่ยาย และสถานีอา่ วจาก โดยพบโคโลนีของปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ที่กาลัง
เจริ ญเติบโต กระจายตัวอยู่เต็มพื ้นที่ โดยสอดคล้ องกับการศึกษาของ ทะนงศักดิ์ และปรารพ (2559) แนวปะการั ง
สถานีอ่าวสุเทพ อ่าวเต่า และอ่าวแม่ยาย มีการฟื น้ ตัวที่ดี หลังฟอกขาวประมาณ 6 ปี มีปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ ้นในช่วง
ร้ อยละ 30.95-37.93
จากข้ อ มูลการติ ด ตามสถานภาพปะการั ง จากสถานี ทัง้ 10 สถานี ตัง้ แต่ปี 2553-2560 ค่า ร้ อยละการ
ครอบคลุมพื ้นที่ปะการังมีชีวิตทุกสถานีมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปะการังมีชีวิตในพื ้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตังแต่
้ ปี 2552 ซึ่งเป็ นช่วงก่อนเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพบว่าทุกสถานีมีค่าเฉลี่ย
ปะการังมีชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 50.20 ปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ ในปี 2553 เป็ นปี ที่เกิดการฟอกขาว ปะการังใน
พื ้นที่ศกึ ษาได้ รับผลกระทบนี ้ทุกสถานี มีปะการังที่ตายจากการฟอกขาวเป็ นจานวนมาก ค่าเฉลี่ยปะการังมีชีวิตลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 6.46 ปะการังมีสถานภาพเสื่อมโทรมทุกสถานี ปี 2554 หลังฟอกขาว 1 ปี ปะการั งที่ตายมีสาหร่ ายขึน้
ปกคลุมเป็ นจานวนมาก ส่งผลกระทบให้ ตวั อ่อนปะการังไม่มีพื ้นที่วา่ งในการลงเกาะ ค่าเฉลี่ยปะการังมีชีวิตลดลงอยู่ที่
ร้ อยละ 6.03 และ ปั จจุบนั (2560) ค่าเฉลีย่ ปะการังมีชีวิตอยูท่ ี่ร้อยละ 26.49 (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 สรุปสถานภาพแนวปะการังที่ลกึ บริ เวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสุรินทร์ ปี 2560
สถานี
อ่าวสุเทพ
อ่าวแม่ยาย
อ่าวเต่า
อ่าวจาก
อ่าวผักกาด
อ่าวไม้ งาม
เกาะสตอร์ ค
ปาชุมบา/เกาะมังกร
เกาะตอรินลา
หินแพ/หินกอง

ปริมาณครอบคลุมพืน้ ที่เฉลี่ยร้ อยละ
(percentage cover)
ปะการังมีชีวิต
ปะการังตาย
42.19
40.73
38.19
43.85
37.95
35.31
36.88
60.14
35.66
47.50
32.95
57.85
14.93
55.76
9.69
77.05
3.61
95.07
1.25
84.20

อัตราส่ วน
ปะการังมีชีวิต : ปะการัง
ตาย
1.04 : 1
1 : 1.15
1.08 : 1
1 : 1.63
1 : 1.33
1 : 1.76
1 : 3.73
1 : 7.95
1 : 26.34
1 : 67.36
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สถานภาพ
แนวปะการัง
ดีปานกลาง
ดีปานกลาง
ดีปานกลาง
เสียหาย
ดีปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก
เสียหายมาก

ภาพที่ 2 ค่าเฉลีย่ ปะการังมีชีวิตอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสุรินทร์ ปี 2552-2560
จากภาพที่ 2 ปะการังมีแนวโน้ มการฟื ้นตัวอย่างต่อเนื่อ ง แต่อาจเนื่องมาจากหลายปั จจัย โดยมีปัจจัยที่
สาคัญคือ ปริ มาณตัวอ่อนปะการัง (Harrison and Wallace, 1990) แหล่งพ่อแม่พนั ธุ์ และกระแสน ้าที่ช่วยในการ
แพร่ กระจายตัวอ่อนปะการั ง นอกจากปั จจัยเหล่านี ้ ในปี 2553 ที่เกิดปรากฏการณ์ ปะการั งฟอกขาว กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้ กาหนดใช้ มาตรการต่างๆ ในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ เริ่ มเกิดการฟอกขาวของปะการัง เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับแนวปะการังจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึง่ ประกอบด้ วยมาตรการดังนี ้
1. พักการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ โดยไม่ให้ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหรื อกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ ได้ แก่ อ่าวเต่า
เกาะตอริ นลา อ่าวสุเทพ และอ่าวแม่ยาย ทังนี
้ ้เนื่องจากพื ้นที่เหล่านี ้เป็ นแนวปะการังที่ค่อนข้ างตื ้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเหยียบย่าของนักท่องเที่ยวมากขึ ้น ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ ปะการังในพื ้นที่เหล่านี ้สามารถผลิตตัวอ่อนเพื่อทดแทน
ปะการังตายที่เกิดจากการฟอกขาว และเมื่อเปรี ยบเทียบสถานีที่พกั การใช้ ประโยชน์อย่างสถานีอ่าวสุเทพ และสถานีที่
เปิ ดให้ เข้ าใช้ ประโยชน์อย่างสถานีเกาะปาชุมบา ซึง่ เป็ นสถานีที่อยูใ่ กล้ เคียงกัน พบว่าสถานีอ่าวสุเทพมีการฟื น้ ตัวของ
ปะการังมากกว่าเกาะปาชุมบา โดยในปี 2560 พบเปอร์ เซ็นต์ปกคลุมพื ้นอ่าวสุเทพที่ร้อยละ 42.19 และเกาะปาชุมบา
ร้ อยละ 9.69 แสดงให้ เห็นว่านอกจากการฟื น้ ตัวตามธรรมชาติแล้ ว มาตรการการปิ ดพื ้นที่ยงั มีสว่ นช่วยส่งเสริ มการฟื น้
ตัวของปะการังได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
2. มีการเพิ่มจานวน และซ่อมบารุ งทุ่นจอดเรื อ เพื่อลดการทิ ้งสมอเรื อในแนวปะการัง รวมทังแนะน
้
าให้ เรื อ
ติดตังถั
้ งเก็บของเสีย และห้ ามมิให้ มีการทิ ้งของเสียลงในแนวปะการัง
3. ตัดตังเครื
้ ่ องหมักปุ๋ยและก๊ าซชีวภาพจากขยะอินทรี ย์ (COW TECH) เพื่อลดปริ มาณขยะอินทรี ย์บนเกาะ
ที่เกิดขึ ้นจากการท่องเที่ยว
แม้ การฟื น้ ตัวของปะการังจะมีหลายปั จจัยเข้ ามาเกี่ยวข้ อง แต่มาตรการ และการจัดการพื ้นที่ก็เป็ นอีกปั จจัย
หนึง่ ที่ช่วยส่งเสริ มให้ แนวปะการังมีการฟื น้ ตัวตามธรรมชาติได้ ดีขึ ้น โดยตัดปั จจัยรบกวนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
บทสรุ ป
แนวปะการังบริ เวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีการฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยผลการศึกษาพบว่าสถานี
อ่าวสุเทพ เป็ นสถานีที่มีการฟื ้นตัวดีที่สดุ รองลงมาได้ แก่ สถานีอ่าวแม่ยาย สถานีอ่าวเต่า สถานีอ่าวจาก สถานี
อ่าวผักกาด สถานีอา่ วไม้ งาม สถานีเกาะสตอร์ ค สถานีเกาะปาชุมบา สถานีเกาะตอริ นลา และสถานีหินแพ ตามลาดับ
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แม้ บางบริ เวณจะมีการฟื น้ ตัวต่า เช่น สถานีเกาะตอริ นลา และสถานีหินแพ ทังนี
้ ้อาจมีการกาหนดวิธีการศึกษาเฉพาะ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสถานีเหล่านี ้ เพื่อหาแนวทางการจัดการ และเพื่อช่วยหรื อส่งเสริ มให้ แนวปะการังเกิดการฟื น้ ตัว และ
ช่วยเปิ ดพื ้นที่ให้ ตวั อ่อนปะการังมีพื ้นที่ลงเกาะมากยิ่งขึ ้น
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Adaptation of coastal community to changes after tsunami disaster 2004:
Case study of Kohkhlang Subdistrict, Koh Lanta District, Krabi Province
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สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์

บทคัดย่ อ
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี ้มุ่งศึกษาการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ งตาบลเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ หลังสึนามิใน
พ.ศ. 2547 ใช้ วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างและการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมกับผู้ให้ ข้อมูลรวม15 คน ได้ แก่ แกนนาชุมชน
5 คน และชาวบ้ า นจานวน 10 คน จากการวิ เคราะห์ การขับเคลื่อ นชุมชนด้ ว ยแนวคิ ดทุน 5 ด้ าน (ทุน เงิ น ตรา
ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติ) ภายใต้ แนวคิดการดารงชีพอย่างยัง่ ยืน พบว่า สืบเนืองจาก
ปั ญหาที่ชมุ ชนแห่งนี ้แทบไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐ จึงมีการรวมตัวกันและมอบหมายให้ แกน
นาไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน นาทุนเงินตราหรื อเงินที่ได้ รับการสนับสนุนมาจัดตังกองทุ
้
นฟื น้ ฟู
อาชี พ หลัง สึน ามิ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากสึน ามิ และฟื ้น ฟูทุน ทางกายภาพที่ ได้ รั บ ความเสี ย หาย
การพัฒนาทุนมนุษย์ที่สาคัญคือการสร้ างเสริ มความรู้ ของแกนนาชุมชน การขับเคลื่อนงานร่ วมกับสมาชิกในชุมชน
และเครื อข่ายความร่ วมมือจากภายนอกชุมชนส่งผลให้ ชุมชนมีทุนทางสังคมที่เข้ มแข็งยิ่งขึน้ และนาไปสู่การฟื น้ ฟู
ทุนธรรมชาติคือทรัพยากรชายฝั่ งและประมงเพื่อการประกอบอาชีพที่ยงั่ ยืนของชุมชนในอนาคต
คาสาคัญ : สึนามิ, ชุมชนชายฝั่ ง, การปรับตัว, การลดผลกระทบจากอันตราย, การดารงชีพอย่างยัง่ ยืน
Abstract
This qualitative research aims to study the adaptation to changes of coastal communities at
Kohkhlang Subdistrict, Krabi Province after being affected by tsunami in 2004. The research methodology
includes participant observation and semi-structured interviews with fifteen informants, including five
core-team members and ten villagers. With reference to an analytical concept of five assets (financial,
physical, human, social and natural capital) under the concept of Sustainable Livelihoods Approach, it is
found that as this community hardly gained support from government offices, village representatives were
assigned to ask for support from three non-governmental organizations (NGOs). Thereafter, a village fund
group was established with financial capital or seed money funded by the NGOs for emergency support of
the disaster victims and reconstruction of damaged physical capitals. Training programs for the core-team
members were significant in developing human capital Participation mobilization of community members
and outside networks resulted in strengthening the community social capital. These led to rehabilitation of
natural capital for the long-term community sustainable occupations.
Keywords : Tsunami, Coastal community, Adaptation, Hazard mitigation, Sustainable Livelihoods
Approach (SLA)
*Corresponding author. E-mail : adirakemarkphol@gmail.com
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บทนา
ภัยพิบตั ิสึนามิเกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวด้ วยความรุ นแรงระดับ 9.3
แมกนิจูด ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่เมืองบันดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเชีย (Fehr, et al., 2006) ส่งผลกระทบต่อ 11
ประเทศในทวีปเอเชี ยและแอฟริ กา (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: สคช. , 2554)
มีผ้ เู สียชีวิต 174,500 คน สูญหาย 51,500 คน และ 1,500,000 คนต้ องอพยพย้ ายถิ่น (Fehr, et al., 2006) ระบบไฟฟ้ า
น ้าประปาถูกทาลายและน ้าเค็มปนเปื อ้ น (Kuwata, 2011) ก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวม 10,000 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ (Fehr, et al., 2006) จากเหตุการณ์ในครัง้ นันประเทศไทยมี
้
ผ้ เู สียชีวิตและผู้สญ
ู หายรวม 8,221 คน
ผู้บาดเจ็บ 8,457 คน มีผ้ ไู ด้ รับผลกระทบ 58,550 คน (Asian Disaster Preparedness Centre: ADPC, 2006) สร้ าง
ความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้ าง และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนีย้ งั สร้ างความเสียหายแก่ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้ อมรอบบริ เวณชายหาด (สคช., 2554) คิดเป็ นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิ จประมาณ 85,747 ล้ านบาท
สาหรับจังหวัดกระบี่ มีผ้ ไู ด้ รับผลกระทบ 15,812 คน หรื อ 2,759 ครัวเรื อน คิดเป็ นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ
19,652 ล้ านบาท (ADPC, 2006)
ภายหลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าว รัฐบาลได้ มีการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือในกรณีเร่ งด่วน (สคช.,
2554) มีการบริ จาคอาหาร ยา เสื ้อผ้ า และการสร้ างที่พกั ชัว่ คราว (Monkonkorn, 2007) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
ที่ได้ รับความเสียหาย (Murao and Nakazato, 2010) ส่วนการฟื น้ ฟูและปรับตัวในระยะยาว ขึ ้นอยู่กบั ศักยภาพของ
ชุมชนแต่ละพืน้ ที่ที่ได้ รับผลกระทบ ปรากฎว่าหลายพืน้ ที่ไม่ประสบผลสาเร็ จ ในขณะที่บางพื ้นที่ประสบผลสาเร็ จ
เนื่องจากมีการขับเคลือ่ นการพัฒนาทุนที่ใช้ ในการดาเนินชีวิตไปพร้ อมกันในหลายๆ ด้ าน มีเครื อข่ายภายในชุมชนและ
การขยายความร่วมมือในระดับที่ใหญ่ขึ ้น (ปกรณ์ ดิษฐกิจ และวิทยา อาวุธเพชร, 2555) ซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จะต้ องประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในระดับที่ใหญ่ขึ ้น (ทวิดา กมลเวช, 2554) และทางานร่วมกับเขต
พื ้นที่การปกครองอื่นๆ (เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และอารี ยา มนัสบุญเพิ่มพูล, 2552)
ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็ นพื ้นที่ที่มีน ้าทะเลล้ อมรอบทัง้ 10 หมูบ่ ้ าน ประชากรส่วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมง สวนยางพาราและปาล์มน ้ามันเป็ นหลัก มีจานวนประชากรทังสิ
้ ้น
7,585 คน เป็ นหนึง่ ในพื ้นที่ที่ได้ รับความเสียหายอย่างมาก และเนื่องจากไม่เป็ นพื ้นที่ที่มีชื่อเสียงทางด้ านการท่องเที่ยว
จึงแทบจะไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประชาชนตาบลเกาะกลางที่ได้ รับผลกระทบจึงรวมตัวกัน
และส่งตัวแทนเพื่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนกระทัง่ ได้ รับเงินทุน และมีการบริ หารจัดการเงินทุน
ที่ได้ รับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสมาชิก ในพื ้นที่ จนกลายมาเป็ นแบบแผนในการตัง้
รับปรับตัวต่อภัยพิบตั ิและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ กลุม่ “ชุมชนคนรักษ์ บ้าน ป่ า เล” จากปี พ.ศ. 2547
จนกระทัง่ ปั จจุบนั สามารถขยายความร่วมมือในการทางานไปยังทัง้ 10 หมูบ่ ้ านและตาบลข้ างเคียง (ปั ญญา หวามาก
,2560; เรื องเดช คล่องดี, 2560) จนชุมชนมีชื่อเสียงโดดเด่นในการปรับตัวจากการใช้ พลังของชุมชนในการทากิจกรรม
ต่างๆ โดยการประสานความร่วมมือจากเครื อข่ายภายนอก และการพัฒนาการเรี ยนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน จนมี
การจัดทาแผนงานเข้ าสูอ่ งค์การบริ หารส่วนตาบล รวมทังขยายเครื
้
อข่ายความร่ วมมือจากภายนอกเพื่อยกระดับการ
บริ หารจัดการทรัพยากรและการปรับตัวของชุมชน
บทความนี ้เป็ นผลศึกษาว่า ชุมชนตาบลเกาะกลางมีวิธีการอย่างไรในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จนสามารถ
ปรับตัวต่อภัยพิบตั ิและการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงพ.ศ. 2548-2561 โดยใช้ กรอบการวิเคราะห์ จากแนวคิด
ทุน 5 ด้ าน ซึ่งได้ แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางธรรมชาติ และทุนเงินตรา ซึ่งอยู่ภายใต้ แนวคิด
Sustainable Livelihoods Approach (Department of International Development [DFID],1999) โดยการศึกษา
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ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชายฝั่ ง ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ หลังเหตุการณ์สนึ ามิ
วิธีการ
ใช้ วิ ธี ก ารสัง เกตแบบมี ส่ว นร่ ว ม (Participant observation) และการสัม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ าง (Semistructured interview) กับสมาชิกชุมชนในพื ้นที่หมูท่ ี่ 9 ตาบลเกาะกลาง รวม 15 คนได้ แก่ แกนนาชุมชน จานวน 5 คน
และชาวบ้ านในพื ้นที่จานวน 10 คน ใช้ การวิเคราะห์ผลโดยวิธี Content analysis และ Analytical induction
ผลและอภิปราย
ผลการศึกษา
ก่อนปลายปี 2547 ประชาชนในหมูท่ ี่ 9 บ้ านท่าคลองดาเนินชีวิตอย่างปกติแบบต่างคนต่างอยู่ มีการทาสวน
ยางพารา สวนปาล์มน ้ามันและการประมงเป็ นอาชีพหลัก เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ
กับประชากรในพื ้นที่ จึงไม่มีการจัดทากิจกรรมการพัฒนาในระดับชุมชน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สนึ ามิ ทาให้ มีผ้ เู สียชีวิต
2 ราย บาดเจ็บ 20 ราย บ้ านเรื อนพังเสียหายทัง้ หลัง 3 หลัง เสียหายบางส่วน 14 หลัง โรงพยาบาลคลองท่อมเป็ น
หน่วยงานแห่งแรกที่มีการนาข้ าวสาร อาหารแห้ ง เข้ าไปช่วยเหลือเบือ้ งต้ น แต่ชุมชนไม่ได้ รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นๆ จากภาครัฐ แนวทางเดียวที่สามารถทาได้ คือ ชุมชนต้ องพยายามติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
คาดว่าจะสามารถให้ ความช่วยเหลือได้
1. การรับมือหลังเกิดภัยพิบตั ิ
เมื่อไม่ได้ รับความช่วยเหลือ ในต้ นปี 2548 ชาวบ้ านในพื ้นที่หมู่ที่ 9 จึงรวมตัวเพื่อพยายามติดต่อขอรั บ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ นาโดยแกนนาในหมู่บ้าน ซึ่งทาหน้ าที่เก็บรวบรวมข้ อมูลผู้ที่ได้ รับผลกระทบ เพื่อ
ขอความช่วยเหลือจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 200,000 บาท มูลนิธิอนั ดามัน 170,000 บาท และ
มูลนิธิรักษ์ ไทย 723,000 บาท ซึ่งหน่วยงานทัง้ 3 ได้ เข้ ามาประชุมร่ วมกับประชาชนในพื ้นที่ เพื่อสารวจข้ อมูลความ
เสียหาย มีการส่งมอบเงินช่วยเหลือให้ แก่ชุมชนหมู่ที่ 9 จากนันชุ
้ มชนจึงนาเงินดังกล่าวมาจัดตังเป็
้ นกองทุนหมู่บ้าน
ภายใต้ ชื่อ “กองทุนฟื น้ ฟูอาชีพหลังสึนามิ” นอกจากนี ้มูลนิธิรักษ์ ไทยยังให้ เงินแบบให้ เปล่าแก่ครัวเรื อนที่บ้านเสียหาย
ทังหลั
้ ง 5,000 บาท และ 3,000 บาทสาหรับบ้ านเรื อนที่เสียหายบางส่วน ถือว่าเป็ นการช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบใน
เบื ้องต้ น
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2. การปรับตัวในการประกอบอาชีพ
เพื่อเป็ นการฟื น้ ฟูและส่งเสริ มให้ ประชาชนในพื ้นที่ได้ มีการประกอบอาชีพที่ยงั่ ยืนในระยะยาว มูลนิธิรักษ์ ไทย
ร่วมกับชาวบ้ านในพื ้นที่หมูท่ ี่ 9 จัดทาแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมชุมชน และอนุมตั ิงบประมาณ
อีกจานวน 400,000 บาท เพื่อฟื น้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และระบบนิเวศป่ าชายเลน ที่เสื่อมโทรมลงจากการ
ใช้ ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อยในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์สนึ ามิ จากการที่มีการให้ สมั ปทานป่ าไม้ แก่นายทุน และการเพิ่ม
จานวนขึ ้นเป็ นของชาวประมงจากนอกพื ้นที่เป็ นอย่างมาก โดยใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวางแผนและ
ดาเนินงาน ภายใต้ กลุม่ “ชมรมคนรักษ์ บ้าน ป่ า เล” ซึ่งเป็ นการวางรากฐานในการจัดการภัยพิบตั ิและการรองรับการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต
3. การจัดการภัยพิบตั ิและการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
หลังจากที่มีการวางแผนเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนในพื ้นที่ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ในปี พ.ศ. 2551
ชาวบ้ านหมู่ที่ 3 บ้ านปากคลองได้ ร่วมกันวางแผนในการจัดการภัยพิบตั ิและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทังทาง
้
เศรษฐกิจ สังคมจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่ มตกต่าและสภาพสังคมที่เปลีย่ นไป รวมถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ขยายความร่ วมมือไปยังทัง้ 10 หมู่บ้านและชุมชนตาบลข้ างเคียงในเวลาต่อมา โดยมูลนิธิรักษ์ ไทยเป็ น
องค์กรหลักในการร่วมกันวางแผน ซึง่ แผนงานมีขนตอนประกอบไปด้
ั้
วย การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานและข้ อมูลย้ อนหลัง
เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ การจัดทาปฏิทินฤดูกาล ผลกระทบจากภัยพิบตั ิต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล และการ
วิเคราะห์ความเปราะบางและความเสี่ยงของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนจากเวทีการประชุมร่ วมกับชาวบ้ านในพื ้นที่ตาบล
เกาะกลาง จากนันจึ
้ งจัดลาดับความรุนแรงและความเร่ งด่วนของปั ญหาจากมากไปหาน้ อย สรุ ป ได้ ว่าอันดับที่หนึ่งคือ
ภัยจากการเดินเรื อออกไปทาประมง ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของลมมรสุม รวมทังการตื
้
้นเขินของสันทรายตาม
ร่ องน ้า ทาให้ ชาวประมงเดินเรื อด้ วยความยากลาบาก อันดับที่สองคือภัยจากความมัน่ คงทางอาหารและรายได้ จาก
การลดลงของจานวนประชากรสัตว์น ้าจากการทาประมงที่ใช้ เครื่ องมือแบบทาลายล้ าง และลาดับสุดท้ ายคือภัยจาก
คลืน่ ยักษ์ สนึ ามิ
4. การวางแผนและแก้ ไขปั ญหา
จากการวางแผนในการจัดการภัยพิบตั ิและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตร่ วมกันของประชาชนในพื ้นที่และ
มูลนิธิรักษ์ ไทย นามาซึง่ ปั ญหาที่จาเป็ นจะต้ องแก้ ไขตามลาดับความสาคัญ และแนวทางการแก้ ไขดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แนวทางการแก้ ไขปั ญหาภัยพิบตั ิ
ประเด็น
รายละเอียด
1. ภัยจากการเดินเรื อออกไปทาประมง ที่ต้องเผชิญกับลมมรสุม การตื ้นเขินและเปลี่ยนแปลงของสัน
ภัยพิบัติ ทรายตามร่องน ้า ทาให้ เดินเรื อด้ วยความยากลาบาก
1. การสร้ างประภาคารกลางทะเลในบริ เวณร่ องน ้า โดยใช้ แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงาน เพื่อเป็ นจุด
สังเกตเส้ นทางการเดินเรื อ ทาให้ การเดินเรื อสะดวกขึน้ โดยเฉพาะเวลากลางคื น และยังไม่ปรากฏ
การรับมือ
ผู้เสียชีวิตนับจากวันที่มีการสร้ างประภาคารจนกระทัง่ ปั จจุบนั
ภัยพิบัติ 2. ภัยจากความมัน่ คงทางอาหารและรายได้ จากการลดลงของจานวนประชากรสัตว์น ้า
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2. ดาเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมชุมชน ภายใต้ กลุม่ “ชมรมคนรักษ์
บ้ าน ป่ า เล” ดังนี ้
2.1) การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยการสร้ างแหล่งอนุบาล วางไข่ อาศัยหลบ
ภัยจากศัตรู ของสัตว์น ้า ได้ แก่ การวางปะการังเทียม การจัดทาแนวเขตอนุรักษ์ สตั ว์น ้าตามแหล่งหญ้ า
ทะเล และการทาซังปลาในบริ
้
เวณลาคลอง เพื่อเป็ นทางเลือกในการประกอบอาชีพในยามที่มีคลื่นลม
รุนแรง ชาวประมงไม่สามารถออกทะเลไปทาการประมงได้
2.2) การอนุรักษ์ และเพาะพันธุ์ปมู ้ าไข่นอกกระดอง จากการที่ชาวประมงในพื ้นที่ประชุมร่ วมกับมูลนิธิ
รักษ์ ไทยและศูนย์เพาะพันธุ์ปใู นพื ้นที่ตาบลเกาะกลาง มีการปล่อยลูกพันธุ์ปมู ้ า หลังจากดาเนินงานผ่าน
ไปเป็ นเวลา 1 ปี ผลปรากฏว่าปูม้าเพิ่มจานวนขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั หลังจากนัน้ จึงทาโครงการธนาคารปู
ม้ าไข่นอกกระดอง โดยการขอรับบริ จาคปูไข่นอกกระดองจากชาวประมง 1 ตัว/ลา/วัน ปล่อยในกระชัง
บริ เวณปากคลองใกล้ กบั ทะเลเปิ ด ในระยะหลังมีการเปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ นกระบะปูนซีเมนต์และถังไฟ
เบอร์ บริ เวณบ้ านเนื่องจากประสบปั ญหาปูไม่ลอกคราบและไม่เจริ ญเติบโตเนื่องจากน ้าทะเลมีความเค็ม
สูงเกินไป โดยได้ รับเงินสนับสนุนการดาเนินงานจากประมงอาเภอเกาะลันตาในการจัดซื ้ออุปกรณ์
2.3) การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าชายเลน จากความตระหนักถึงคุณค่าของป่ าชายเลนที่เป็ นทังแหล่
้ งทามา
หากิน และพื ้นที่ที่สามารถลดผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สึนามิ ชุมชนจึงมีการดาเนินงานตามแผนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมชุมชนในปี พ.ศ. 2548 โดยมีการสารวจและปลูกป่ าทดแทน
มีการจ้ างงานให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่ไปพร้ อมๆ กันจากการสร้ างโรงเรื อนและการเพาะชากล้ าไม้ ป่าชาย
การรับมือ
เลน การสร้ างสะพานไม้ เป็ นเส้ นทางศึกษาธรรมชาติ เป็ นต้ น ปั จจุบนั ป่ าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์จน
แทบไม่มีที่เหลือให้ ปลูกป่ าได้ อีก และในปี เดียวกัน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัด
กระบี่ได้ จัดสรรงบประมาณจานวน 80,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการหมู่บ้านป่ าไม้ แผนใหม่ ในการ
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าชายเลนที่ได้ รับความเสียหายจากคลืน่ ยักษ์ สนึ ามิ นอกจากนี ้สานักงานป่ าชายเลนที่
29 อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็ นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาท โดยได้ มีการจัดอบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทกั ษ์ ทะเลและชายฝั่ ง (รสทช.) ดูแลป่ าชายเลน ลงโทษผู้กระทาผิดที่ตดั ไม้ ป่าชายเลนโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต นอกจากนี ้ พื ้นที่ตาบลเกาะกลางเคยได้ รั บรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวด
ป่ าชุมชน
2.4) การเงินและแหล่งเงินทุนในชุมชน จากการจัดตังกองทุ
้
นฟื น้ ฟูอาชีพหลังสึนามิ ซึ่งถือว่าเป็ นเงินทุน
สารองใช้ ในกรณีฉุกเฉิน ช่วงแรกเปิ ดให้ สมาชิกที่ได้ รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สินามิเท่านัน้ หลังจาก
เดือนที่ 5 จึงเปิ ดให้ สมาชิกอื่นได้ ก้ ยู ืม เนื่องจากระบบเศรษฐกิจได้ รับผลกระทบเป็ นลูกโซ่ นอกจากนี ้เงิน
ในกองทุนสามารถนาไปซื ้อเครื่ องใช้ ที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันของสมาชิกในราคาถูก เนื่องจากเป็ นการ
ซื ้อเงินสดแบบไม่ผอ่ นจ่ายรายเดือน นามาขายต่อให้ กบั สมาชิกผ่อนจ่ายรายเดือนในราคาที่ถกู กว่าราคา
ท้ องตลาด แต่แพงกว่าราคาซื ้อแบบเงินสด ทาให้ เกิดกาไรที่นามาปั นผลและเป็ นสวัสดิการในด้ านต่างๆ
ให้ แก่สมาชิก และยังมีการจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิกที่มีมีความประพฤติดี เช่น อุบัติเหตุที่ต้องนอน
โรงพยาบาล แม่คลอดบุตร จะได้ รับเงิน 700 บาท เด็กทารกแรกเกิดจะได้ รับการเปิ ดบัญชีใหม่100 บาท
หากมีผ้ เู สียชีวิตจะได้ รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท
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ภัยพิบัติ

3. ภัยพิบตั ิสนึ ามิ
3. มีการเตือนภัย เฝ้ าระวังหากเกิดแผ่นดินไหวขึ ้น สามารถโทรไปเช็คสถานการณ์ที่ศนู ย์เตือนภัยพิบตั ิ
แห่งชาติ กรมอุตนุ ิยมวิทยา หรื อสถานีวิทยุการบิน และหากมีโอกาสเกิดคลืน่ ยักษ์ สนิ ามิ มีการโทรติดต่อ
การรับมือ
กับผู้นาในแต่ละหมูบ่ ้ าน ให้ มีการประกาศเสียงตามสายหรื อใช้ การติดต่อสื่อสารผ่านเฟสบุ๊คหรื อไลน์ใน
การอพยพขึ ้นไปอยูท่ ี่สงู ตามที่มีการจัดไว้ ตงแต่
ั ้ ครัง้ เมื่อเกิดคลืน่ ยักษ์ สนึ ามิในปี พ.ศ. 2547
โดยสรุ ปคือ ชุมชนได้ จัดสร้ างประภาคารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรื อออกไปทาการประมง เนื่องจาก
สันทรายตามร่ องน ้ามีการเปลี่ยนแปลง รวมทังมุ
้ ่งเน้ นกิจกรรมการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็ นแหล่ง
อาหารและรายได้ ที่ยงั่ ยืนจากการอนุรักษ์ และฟื ้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง การอนุรั กษ์ และเพาะพันธุ์ปูม้า
ไข่นอกกระดอง การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าชายเลน และการจัดการแหล่งเงินทุนในชุมชน ตลอดจนมีแนวทางในการเฝ้ า
ระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์ภยั พิบตั ิสนึ ามิ
การอภิปรายผล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ มีการใช้ แนวคิดการดารงชีวิตอย่างยัง่ ยืนของ DFID, (1999) ซึ่งเป็ นแนวคิดในการนาทุน
5 ด้ าน ซึ่งได้ แก่ ทุนเงินตรา ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและทุนธรรมชาติ โดยเน้ นคนเป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนาเพื่อความเข้ มแข็งของชุมชนมากกว่าความต้ องการ เตรี ยมการรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นและ
ส่งผลกระทบ ทาให้ ชุมชนเกิดความเปราะบางได้ โดยจะต้ องพิจารณาในลักษณะองค์รวมของสิ่งที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
อันได้ แก่โครงสร้ างการบริ หารงานทัง้ ภาครั ฐและเอกชน จากระดับจุลภาคไปสู่ระดับมหภาค ดาเนินงานผ่านทาง
นโยบาย กฎหมาย วัฒนธรรม และสถาบันต่างๆ ในสังคม ที่มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และเวลา
เพื่ อ ลดความยากจน เพิ่ ม ความเป็ นอยู่ที่ ดี ขึน้ ของคนในชุม ชน และสามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่า งยั่ง ยื น ในมิ ติ ข อง
สภาพแวดล้ อม เศรษฐกิ จ สังคม และสถาบันต่างๆ ซึ่ง แบ่งการวิ เคราะห์ ผลการศึก ษาที่ เกิ ด ขึน้ ในครั ง้ นีอ้ อกเป็ น
2 ช่วงเวลาคือ
ช่วงที่ 1 สืบเนื่องจากการที่ชุมชนบ้ านท่าคลองได้ รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สนึ ามิ และการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการเป็ นไปอย่างล่าช้ า จึงทาให้ แกนนาชุมชนรวมตัวกับชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบ พยายามขอความ
ช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ 3 องค์กร จึงเกิดการขับเคลือ่ นทุนทัง้ 5 ด้ านที่มีปฏิสมั พันธ์และส่งผลต่อเนื่องกัน
ในการพัฒนาชุมชนดังนี ้
 ทุนเงิ นตรา การนาเงินช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ 3 หน่วยงาน มาตัง้ เป็ น
กองทุนฟื น้ ฟูอาชีพหลังสึนามิ เป็ นการช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบและบุคคลทัว่ ไปให้ สามารถกู้ยืมเพื่อนาไปบรรเทา
ความเดือดร้ อนในเบื ้องต้ น
 ทุน กายภาพ เริ่ ม จากการน าทุ น เงิ น ตราที่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ดัง กล่า วข้ า งต้ น มา
ซ่อมแซมบ้ านเรื อนและระบบสาธารณูปโภคที่ได้ รับความเสียหาย เพื่อให้ ชุมชนสามารถดาเนินชีวิตได้ ตามวิถีปกติ ซึ่ง
ต้ องใช้ แรงงานผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้ าง ซึ่งถือว่าเป็ นทุนมนุษย์ในชุมชน และความร่ วมมือของ
ชุมชนในการฟื น้ ฟูและสร้ างประภาคารที่ใช้ ในการเดินเรื อ ซึง่ ถือเป็ นทุนทางสังคมของชุมชน
 ทุนมนุษย์ ซึ่งหมายถึงสมาชิกในชุมชนผู้มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในการพัฒนา
งานด้ านต่างๆ ในชุมชน ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ จากการฝึ กอบรมของมูลนิธิรักษ์ ไทยซึ่งเริ่ มต้ นจากการพัฒนาแกนนาชุม ชน
ในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ น ามาใช้ ในการขับ เคลื่ อ นงานหลายๆ ด้ า น เช่ น กองทุ น หมู่บ้ าน การท าบัญ ชี การจั ด การ
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ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจและจิ ตสานึก
ในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกอีกด้ วย
 ทุนทางสังคม เป็ นผลสืบเนื่องมาจากจุดเริ่ มต้ นเมือ่ ชุมชนประสบปั ญหาจากความเสียหาย
ของชีวิตและทรัพย์สนิ จึงต้ องร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา เรี ยนรู้ และทางานร่ วมกัน จนเกิดเป็ นพลังในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็ นชุมชนที่มีความเข้ มแข็ง ซึ่งงานวิจยั ของ Asia Development Bank (2008) ก็ระบุ
ไว้ ว่า ทุน ทางสัง คมเกิ ด จากการรวมกลุ่มกันและการมี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการตัดสิน ใจของชุม ชน แนวทางการ
ดาเนินงานของชุมชนซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กีรติพร จูตะวิริยะ (2557) ที่ศึกษาเรื่ องเกษตรผสมผสาน: วิถีการ
ดารงชีพของเกษตรกรเครื อข่ายอุบลรัตน์ในบริ บทโลกาภิวฒ
ั น์ ที่มีการนาทุนทัง้ 5 ด้ าน โดยเฉพาะทุนทางสังคมจากการ
รวมกลุ่ม กัน ของเครื อ ข่า ยเกษตรกรผสมผสานรายย่อ ย เพื่ อสร้ างอ านาจต่อ รองทางการตลาดต่อ ระบบทุน นิ ย ม
ที่เ กษตรกรถูก บี บบัง คับให้ ย อมจ านนกับ เงื่ อ นไขทางการตลาดในการซื อ้ ปั จจัย ในการผลิต และการขายผลผลิต
ทางการเกษตร และสอดคล้ อ งกับ ข้ อ ค้ น พบจากงานวิ จัย ของ เบญจมาศ โชติ ท อง (2553) ซึ่ง สรุ ป บทเรี ย นและ
ความสาเร็ จในการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ งหลังจากประสบภัยสึนามิว่า จะต้ องมีการประสานงานกับชุมชนข้ างเคียง
และเครื อข่ายภายนอกชุมชน เพื่อแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนัน้ การขับเคลื่อน
งานของชุมชนมีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับงานวิจัยของจตุรงค์ คงแก้ ว (2559) ที่ศึกษากระบวนการพัฒนาพื ้นที่การ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยการมีสว่ นร่วมของเครื อข่ายชุมชนชายฝั่ งอ่าวพังงา ซึง่ พบว่าทุนทางสังคมทา
ให้ เกิดการรวมกลุม่ ยกระดับเป็ นเครื อข่าย สร้ างอานาจต่อรองกับหน่วยงานราชการ และเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งโดยชุมชนประสบความสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ กระบวนการดาเนินการตามแผนงานต่างๆ ส่งผลให้ เครื อข่ายความร่ วมมือหรื อทุนทางสังคมของชุมชน
ขยายวงออกไปกว้ างขวางมากขึ ้น จากเครื อข่ายความร่วมมือจากประชาชนในพื ้นที่ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกัน
ในฐานะเครื อญาติ ยกระดับสู่การทางานร่ วมกับองค์การบริ หารส่วนตาบลจากการบรรจุแผนการดาเนินงานไว้ ใน
แผนพัฒนาของต าบล ซึ่งเป็ นแนวทางการด าเนิ นงานตามข้ อเสนอจากงานวิจัย ของ Kansuntisukmongkol, et
al.(2012) ที่ศึกษากลไกขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปรี ยบเทียบใน 2 พื ้นที่
จังหวัดตรังและจังหวัดระยอง ที่ระบุวา่ ในการสร้ างขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะต้ อ งผนวกแผนงานที่ มีอ ยู่ไว้ กับ แผนงานขององค์ ก รชุม ชน และเป็ นการบูร ณาการการทางานกับ ทุกภาคส่ว น
นอกจากนี ้ชุมชนตาบลเกาะกลางได้ พฒ
ั นาเครื อข่ายความร่วมมือภายนอกชุมชนมากขึ ้น ได้ แก่ องค์กรพัฒนาเอกชนที่
ให้ การสนับสนุนมาตังแต่
้ เริ่ มต้ น ชุมชนใกล้ เคียง หน่วยงานรัฐบาล และบริ ษัทเอกชนต่างๆ ที่ร้ ู จกั ชุมชนแห่งนี ้มากขึ ้น
หลังจากมีการดาเนินงานมาระยะหนึ่ง ส่งผลให้ ชุมชนได้ รับการสนับสนุนทังเงิ
้ นทุนและปั จจัยในการดาเนินงานของ
กลุม่ อย่างต่อเนื่อง
ช่วงที่ 2 หลังจากการฟื น้ ฟูความเสียหายทางกายภาพแล้ ว ชุมชนได้ วางแผนระยะยาวเพื่อความยัง่ ยืนของ
อาชีพและการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง โดยการบูรณาการทุนด้ านต่างๆ เริ่ มต้ นจากการพัฒนาแกนนาชุมชนซึ่งก็คือ
ทุนมนุษย์และการขับเคลื่อนทุนทางสังคมที่เพิ่มขึ ้นจากการขับเคลื่อนความร่ วมมือของสมาชิกในชุมชนและเครื อข่าย
ภายนอกชุมชนในการปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคซึ่งเป็ นทุนทางกายภาพ โดยใช้ ทุนเงินตราเป็ นทรัพยากรในการ
ดาเนินงานตามแผนงาน นาไปสูก่ ารฟื น้ ฟูทนุ ธรรมชาติตา่ งๆ ในพื ้นที่ชายฝั่ งซึง่ เป็ นแหล่งอนุบาล วางไข่ และที่อยู่อาศัย
ที่สาคัญของสัตว์น ้า รวมทังเป็
้ นแหล่งรายได้ ของชุมชน ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของ Yao, et al. (2013) ซึ่งสรุ ป
จากการศึกษาผลงานวิจยั เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม
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และระบบนิเวศชายฝั่ งบริ เวณทะเลจีนใต้ ในประเทศจีน กล่าวคือ การจัดทาและดาเนินงานตามแผนในการจัดการ
ระบบนิ เวศน์ ทางทะเล เช่น การสร้ างปะการั งเทีย ม การปลูก ป่ าชายเลน เป็ นแนวทางสาคัญ ในการรั กษาความ
หลากหลายทางชี ว ภาพและเพิ่ มขี ด ความสามารถในการั บมื อ กับภัย พิ บัติ ท างทะเล และการปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
บทสรุ ป
ชุม ชนสามารถรั บมื อ และขับ เคลื่อ นการด าเนิน งานการปรั บ ตัวจากการเปลี่ย นหลัง เหตุก ารณ์ สึนามิ ได้
เนื่องจากมีการบูรณาการขับเคลื่อนทุน 5 ด้ าน เริ่ มจากการใช้ ทนุ เงินตราที่ได้ รับความช่วยเหลื อมาจัดตังเป็
้ นกองทุน
หมูบ่ ้ าน เพื่อฟื น้ ฟูทนุ ทางกายภาพ จากนันจึ
้ งมีการพัฒนาทุนมนุษย์โดยการยกระดับความรู้ ด้านต่างๆ ในการปรับตัว
ของชุมชนให้ แก่แกนนาชุมชน เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ส่งผลให้ เกิ ดการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิกในชุมชนและเครื อข่ายความร่ วมมือจากภายนอกชุมชน จนทุนทางสังคมมีความเข้ มแข็งมากขึ ้น จากนันจึ
้ ง
ระดมทุนด้ านต่างๆ ดังกล่าวเพื่อการฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเป็ นทุนธรรมชาติที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับการประกอบอาชีพที่ยงั่ ยืนของชุมชน ความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตาบลเกาะกลางโดยการ
บูรณาการทุนด้ านต่างๆ ของชุมชนดังกล่าวนี ้น่าจะเป็ นแนวนโยบายที่สามารถนาไปใช้ ในการส่งเสริ มขีดความสามารถ
ของชุมชนในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในอนาคต
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การประเมินมูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ การท่ องเที่ยวชมวาฬบรู ด้าในประเทศไทย
Valuation of economic value of Bryde’s whale watching in Thailand
พัชราภรณ์ เยาวสุต1,*, สุรศักดิ์ ทองสุกดี1, อรพรรณ ศรี เสาวลักษณ์2, สุระชัย ภาสดา3, ธีรวัตร เปรมปรี 1,
ราชาวดี จันทรา1 และ สุหทัย ไพสานฑ์กลุ 4
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บทคัดย่ อ
ในประเทศไทยกิจกรรมการท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้า เริ่ มเป็ นที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ ้น จึงเป็ นที่มาของการศึกษานี ้
เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากการท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้า โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนของการเดินทาง
(Travel Cost Method: TCM) ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ จากทาการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรู ด้าจานวน
472 ราย ระหว่า งเดื อนตุลาคม 2559 - ธั นวาคม 2560 โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ สถิ ติ ด้ วยแบบจ าลองการถดถอย
Poisson regression for count model ตัวแปรที่ความสัมพันธ์ กบั การท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
p≤0.01 คือ ต้ นทุนของการเดินทาง อายุ การศึกษา และรายได้ ผลที่ได้ เป็ นไปตามสมมติฐาน ผลจากการการวิเคราะห์
สถิติ ได้ มลู ค่าส่วนเกินของผู้บริ โภคในการท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้า เท่ากับ 9.26 ล้ านบาท/ปี ซึ่งมูลค่าที่ประเมินได้ นี ้เป็ น
มูลค่าที่เกิดจากการใช้ (Use Value) ทางด้ านการท่องเที่ยว และเป็ นเพียงมูลค่าส่วนหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจรวมของ
วาฬบรูด้า (Total Economic Value) ซึง่ ประกอบด้ วยมูลค่าที่เกิดจากการใช้ (Use Value) และมูลค่าที่ไม่ได้ เกิดจากการ
ใช้ (Non-Use Value) ซึง่ จะนาไปสูก่ ารวางแผน และการบริ หารจัดการในการอนุรักษ์ วาฬบรูด้าต่อไป
คาสาคัญ : มูลค่าจากการใช้ ทางตรง, 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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บทนา
วาฬบรู ด้า (Bryde 's whale; Balaenoptera brydei) เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมขนาดใหญ่ เป็ นวาฬไม่มีฟัน
มีสนั บนหัว 3 สัน ลาตัวเรี ยว ผิวหนังเรี ยบสีเทาดา ท้ องสีออ่ น หรื อสีชมพู ขนาดโตเต็มวัยมีความยาว 15-16 เมตร หนัก
12-20 ตัน วาฬบรูด้าเป็ นสัตว์ค้ มุ ครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535) (กาญจนาและคณะ,
2554) ในปี พ.ศ. 2558 วาฬบรูด้าได้ ถกู เสนอให้ เป็ นสัตว์สงวน เนื่องจากยังคงมีภยั คุกคามอยู่อย่างต่อเนื่อง ทังภั
้ ยจาก
ธรรมชาติ และจากมนุษย์ จากการศึกษาติดตามสถาณภาพวาฬบรูด้าของศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งอ่าวไทย (ศวทบ.) มีวาฬบรูด้าประมาณ 50 ตัว อาศัยอยู่บริ เวณอ่าวไทยตอน การพบเห็นวาฬบรู ด้า พฤติกรรม
การกินเหยื่อ การกระโดด และการพ่นอากาศ ได้ เผยแพร่ โดยชาวประมง นักท่องเที่ยวอนุรักษ์ และนักวิจยั ทางสื่อ
ออนไลน์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติมาชมวาฬบรู ด้าในประเทศไทย ก่อให้ เกิดรายได้ สชู่ ุมชน และ
สังคม จากการท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้า เช่น ธุรกิจเรื อท่องเที่ยว ห้ องพัก การขายของทะเล ของที่ระลึก เป็ นต้ น ที่มีการ
ทาให้ เห็นได้ ว่า วาฬบูรด้ ามีเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความสาคัญทางด้ านเศรษฐกิจ มีความสาคัญทางระบบนิเวศ
ทางทะเล เป็ นตัวชีว้ ดั ความสมบรู ณ์ของทรัพยากรทางทะเล เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางด้ านวัฒนธรรม การศึกษา การวิจัย
เกี่ ยวกับวาฬบรู ด้า ซึ่งในประเทศไทยได้ มีก ารสารวจ ศึกษาการแพร่ กระจาย การติดตามพฤติกรรม การจาแนก
อัตลักษณ์ การตรวจสุขภาพของวาฬบรูด้า แต่ยงั ไม่มีการศึกษาทางด้ านการประเมิ นมูลค่าเศรษฐศาสตร์ ของวาฬบรูด้า
ทังนี
้ ้เพราะมูลค่าของบริ การจากทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทราคาตลาดไม่ได้ สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของทรัพยากร
เหล่านันได้
้ และในหลายกรณีตลาดไม่ทางานจนทาให้ ทรัพยากรเหล่านี ้ไม่มีมูลค่าในตลาด เช่น กรณีเหตุน ้ามันดิบ
รั่วไหลจากเรื อบรรทุกที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2556 ผลกระทบต่อทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งของ
เกาะเสม็ด และพื ้นที่ใกล้ เคียงจังหวัดระยอง ส่งผลให้ ทรัพยากรสัตว์น ้าลดลง ชาวประมงต้ องเปลี่ยนอาชีพ เกิดสารพิษ
ตกค้ าง นักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดลดลง แต่มูลค่าความเสียหายที่เกิ ดขึน้ นัน้ คิด เป็ นมูลค่าเท่าใด และถ้ าผู้ได้ รั บ
ผลกระทบจะฟ้ องร้ องต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น จะมีการประเมินมูลค่าความเสียหายนี ้อย่างไร ตัวอย่างนี ้แสดงให้ เห็น
ถึงความจาเป็ นในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของวาฬบรู ด้า ที่ยงั ไม่มีมลู ค่าในตลาด และการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ใช้ ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบถึงผลกระทบทังทางบวกและทางลบที
้
่จะเกิด
ขึ น้ กั บ วาฬบรู ด้ า และสามารถวิ เ คราะห์ ป ระโยชน์ หรื อ ต้ นทุ น ในการออกมาตรการหรื อ กฎระเบี ย บต่ า งๆ
(www. stou.ac.th, 2016) เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการพิจารณาอนุญาตกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลทางด้ านลบ หรื อเป็ น
ภัยคุกคามต่อวาฬบรู ด้า รวมถึงการออกแนวทางการจัดการและมาตรการในกิจกรรมที่ใช้ ประโยชน์หรื อเกี่ยวข้ องกับ
วาฬบรูด้า เพื่ออนุรักษ์ วาฬบรูด้าในประเทศไทยให้ เป็ นทรัพย์สินที่มีค่า ให้ คงอยู่ทาหน้ าที่ในระบบนิเวศทางทะเลต่อไป
อย่างยัง่ ยืน
วิธีการ
การเก็บข้ อมูลแบบสอบถาม กลุม่ เป้าหมายทีทาการสัมภาษณ์ แบบสอบถามสาหรับการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ การท่องชมวาฬบรู ด้าในประเทศไทย โดยสัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรู ด้า บริ เวณอ่าวไทย
ตอนบน จานวน 500 รายระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2560 โดยสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานส่วนบุคคล
เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็ นต้ น และข้ อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของวาฬบรู ด้าจาก
การท่องเที่ยว เช่น รายได้ รายจ่ายในการเดินทาง จานวนครัง้ ที่ทอ่ งเที่ยวชมวาฬบรูด้า เป็ นต้ น
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ประชากรและการเก็ บ ตัว อย่ า ง เพื่ อ ประเมิ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วชมวาฬบรู ด้ า ใน
ประเทศไทย ประชากรคือ ประชาชนที่มาเที่ยวชมวาฬบรู ด้าบริ เวณอ่าวไทยตอนบน ผู้วิจยั ได้ ทดสอบแบบสัมภาษณ์
กับนักท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรู ด้า 50 ราย เพื่อนาเอาผลมาใช้ ในการปรับปรุ งแบบสอบถาม หลังจากการปรับปรุ ง
แบบสอบถามแล้ ว เสร็ จ ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ กับ นัก ท่อ งเที่ ย วที่ ม าชมวาฬบรู ด้ า 500 ราย โดยการสัม ภาษณ์
นักท่องเที่ยวแบบรายบุคคล (Interview questionnaire)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การท่องชมวาฬบรู ด้าในประเทศไทย โดยใช้ วิธีการ
วิ เ คราะห์ ต้ น ทุน ของการเดิ น ทาง Travel Cost Method (TCM) เป็ นวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มูลค่า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และเป็ นวิธีการที่ใช้ ในการประเมินมูลค่า
ความเสียหายที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวหรื อ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เช่น อุบตั ิเหตุเรื อบรรทุกน ้ามันรั่วไหล
เป็ นเหตุให้ สญ
ู เสียทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง นักท่องเที่ยวลดลง ชุมชนสูญเสียรายได้ จากการท่องเที่ยว และ
ในอีกทางการฟื น้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งให้ ฟืน้ คืน สามารถใช้ TCM ประเมินมูลค่าได้ เช่นกัน มูลค่าที่กล่าวนี ้
คือ มูลค่าที่เกิดจากประโยชน์ที่ได้ จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (อรพรรณ และคณะ, 2554) ซึง่ การประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้า ภายใต้ การศึกษานี ้ คือการประเมินมูลค่าที่เกิดจากการใช้ (Use Value)
ที่เกิดจากประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยใช้ วิธีการประเมินความพึงพอใจแบบแอบแผง (Revealed Preference)
(อรพรรณ, 2553)
ผลและอภิปราย
ข้ อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวที่สมั ภาษณ์ จากการใช้ แบบสอบถามจานวน 500 ราย พบว่านักท่องเที่ยวมาชม
วาฬบรูด้าเฉลีย่ 2 ครัง้ /ปี จากผู้ที่ให้ สมั ภาษณ์ 500 ตัวอย่างมี 28 ราย ที่มาท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้ามากกว่า 10 ครัง้ /ปี
เนื่องจากมาทางานเก็บข้ อมูล ภาพ พฤติกรรม แหล่งที่อยูอ่ าศัย ฯลฯ เกี่ยวกับวาฬบรู ด้า ทาให้ ต้องตัดข้ อมูลส่วนนี ้ออก
เพื่อลดความแปรปรวนของข้ อมูล เนื่องจาก 28 รายนี ้ ไม่ได้ เป็ นนักท่องเที่ยวปกติ ดังนันตั
้ วอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์
เหลือเพียง 472 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาชมวาฬบรู ด้า ร้ อยละ 84 เจอวาฬบรู ด้า ร้ อยละ 16 ไม่
เจอวาฬบรู ด้า นักท่องเที่ยวอายุเฉลี่ย 36 ปี และร้ อยละ 66 เป็ นเพศหญิ ง การศึกษาของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า รายได้ เฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 52,500 บาท/เดือน อาชีพของนักท่องเที่ยวร้ อย
ละ 42 เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน รองลงมาเป็ นนักศึกษาร้ อยละ 22 และธุรกิจส่วนตัวร้ อยละ 18 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ที่มาชมวาฬบรูด้าทราบข้ อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อน และสือ่ อินเตอร์ เน็ตเฟสบุ๊ค (Facebook) ร้ อยละ 61
สาหรั บลัก ษณะการเดินทางมาชมวาฬบรู ด้าของนักท่องเที่ย วที่ให้ สมั ภาษณ์ ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 66) ขับ
รถยนต์สว่ นตัวมากันเอง และนักท่องเที่ยวที่มาโดยรถบริ การรับส่งของบริ ษัททัวร์ รถตู้สาธารณะ รถเช่า คิดเป็ นร้ อยละ
34
ในการนัง่ เรื อชมวาฬบรู ด้าส่วนใหญ่ร้อยละ 84 ซื ้อแพคเก็จทัวร์ และร้ อยละ 16 จ้ างเหมาเรื อเอง สาหรับการวิเคราะห์
ต้ นทุนในการเดินทางได้ มกี ารสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางมาเที่ยวชมวาฬบรูด้า ซึง่ ค่าใช้ จ่ายแบ่งออกเป็ น
ค่าเดินทาง ค่าเรื อชมวาฬ ค่าอาหาร ค่าที่พกั และค่าของฝากของที่ระลึก
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครัง้ ที่มาเที่ยวกับตัวแปรที่อาจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมา ผู้วิจยั ได้ ใช้
Poisson regression และผลได้ นาเสนอในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ กับจานวนครัง้ ที่มาชมวาฬบรู ด้าของนักท่องเที่ยว (ค่าเดินทาง
ทังหมด+ค่
้
าใช้ จ่าย)
Poisson regression

Log likelihood = -430.5863
Parameter
Coef.
Total TC
Age
gender
Educations
income
_cons

-.000278
.0116294
.443411
.0418929
-6.50e-06
-.5641326

Std. Error

Z

P>lZl

.000808
.0067521
.1373868
.096829
2.51e-06
.4856798

-3.44
1.72
3.23
0.43
-2.60
-1.16

0.001
0.085
0.001
0.665
0.009
0.245

Number of obs = 472
LR chi2 (5)
= 32.24
Prob > Chi2 = 0.0000
Psuedo R2
= 0.0382
[95% Conf.
Interval]
Lower
Upper
-.0004364
-.0001196
-.0016045
.0248634
.1741377
.7126843
-.148012
.2317978
-.0000114
-1.59e-06
-1.516047
.3877822

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรที่มีความสัมพันธ์ กบั จานวนครัง้ ที่มาชมวาฬบรู ด้าของนักท่องเที่ยว
พบว่า ตัวแปรที่ ความสัมพันธ์ กับการท่อ งเที่ ยวชมวาฬบรู ด้ าอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ p≤0.01 คือ ต้ นทุนของ
การเดิ น ทาง อายุ การศึก ษา และรายได้ ถ้ า ต้ น ทุน ในการเดิ น ทางสูง จ านวนครั ง้ ในการมาท่อ งเที่ ย วจะน้ อ ยลง
ค่าสัมประสิทธิ์ ของอายุและการศึกษาเป็ นเชิ งบวก แสดงว่าผู้ที่มีอายุและการศึกษามากขึน้ จานวนครั ง้ ในการมา
ท่องเที่ยวจะมากขึ ้น แต่เมื่อมาดูค่าสัมประสิทธิ์ ของรายได้ เป็ นเชิงลบ ซึ่งสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งผู้ที่มีรายได้ มาก
มีทางเลือกที่จะไปเที่ยวในที่นา่ สนใจมากกว่า หรื อการไปชมวาฬในต่างประเทศ เพื่อนามาคานวณมูลค่าส่วนเกินของ
ผู้บริ โภค โดยมูลค่าส่วนเกินของผู้บริ โภคใช้ สมการ (อรพรรณ, 2556)

คือ 1 หารด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ ของ TC หรื อต้ นทุนของการเดินทาง ซึ่งมูลค่าส่วนเกินของผู้บริ โภคจากการ
คานวณ มีมูลค่าเท่ากับ 1,199 บาท/ครัง้ /คน และถ้ านามูลค่าที่เกิดจากการใช้ คณ
ู ด้ วยจานวนนักท่องเที่ยวที่มาชม
วาฬบรู ด้าในประเทศไทย ปี 2560 จานวน 7,724 ราย5 จะได้ มลู ค่าเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้า เท่ากับ
9.26 ล้ านบาท และจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี TCM พบว่าต้ นทุนของการเดินทางชมวาฬบรูด้า
บทสรุ ป
จากการวิเ คราะห์ ด้ว ยวิ ธี TCM พบว่า ค่า ใช้ จ่ ายของการมาชมวาฬบรู ด้า กับ รายได้ ข องนักท่องเที่ ย ว
มีความสัมพันธ์ ต่ออัตราการท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.01) และจากสถิตินกั ท่องเที่ยว
เทศบาลแหลมผักเบี ้ย จังหวัดเพชรบุรี ใน พ.ศ. 2560 โดย Wild Encounter Thailand พบว่ามีจานวนนักท่องเที่ยว
7,724 ราย มูลค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวชมวาฬบรู ด้าเท่ากับ 9.26 ล้ านบาท ซึ่งหากเปรี ยบเทียบกับประเทศ
นอร์ เ วย์ ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วชมวาฬสร้ างรายได้ ถึ ง 10 ล้ า นดอลลาร์ ในปี 2552 จากในปี พ.ศ. 2534 ที่ มี จ านวน
นักท่องเที่ยวชมวาฬเพียง 5,000 ราย และเพิ่มขึ ้นถึง 35,000 รายใน พ.ศ. 2551 (www. brage.bibsys.no, 2557)
แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของทรัพยากรทางทะเล เช่น วาฬบรู ด้า ที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั สังคม ประเทศชาติ
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และมีความสาคัญในระบบนิเวศทางทะเลที่ควรอนุรักษ์ ไว้ อย่างไรก็ตามมูลค่าจากการใช้ ประโยชน์จะเกิดได้ ต้องอาศัย
การส่งเสริ ม และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องให้ ประชาชนทราบว่า
มีการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า รวมถึงข้ อควรปฏิบตั ิในการชมวาฬบรู ด้าอย่างถูกต้ อง ไม่เป็ นการคุกคาม เพื่อให้ เกิดการ
ท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน
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ผลการตรวจวัดและความถูกต้ องผลการจาลองในทะเลอันดามัน
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บทคัดย่ อ
ระบบพยากรณ์ มหาสมุทรสาหรับประเทศไทยเริ่ มทางานตัง้ แต่ปี 2558 โดยมีแบบจาลอง MASNUM ทา
หน้ าที่ เป็ นแบบจาลองหลักในการประมวลผลและให้ คา่ คาดการณ์สภาวะทางสมทุรศาสตร์ ลว่ งหน้ า นอกจากนี ้ผลการ
คานวณถูก รวบรวมและเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลทุกวัน ในรายงานฉบับนี ้ ผู้ศึกษานาเสนอการประเมินศักยภาพระบบผ่าน
การเปรี ยบเทียบ ผลการคานวณจากแบบจาลองกับข้ อมูลตรวจวัดภาคสนามในทะเลอันดามัน ผลการประเมินแสดงว่า
แบบจ าลองสามารถจาลองสภาพทางสมุทรศาสตร์ ได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระดับน า้ และอุณหภูมิน า้ ตาม
ความลึก อย่ า งไรก็ ต ามการพัฒ นาแบบจ าลองเพื่ อ ความถู ก ต้ องในการค านวณกระแสน า้ ในทะเลอัน ดามั น
ความแตกต่างกระแสน ้าเปรี ยบเทียบระหว่างแบบจาลองและข้ อมูลตรวจวัดอาจเป็ นผลมาจากกระแสน ้าขึ ้นน ้าลงและ
ความซับซ้ อนเชิงพลวัตของพื ้นที่ ผลจากแบบจาลองได้ รับการรวบรวมและเผยแพร่ ผ่านเว็ ปไซต์ของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งที่ http://www.dmcr.go.th/pmbc/.
คาสาคัญ : ระบบพยากรณ์สมุทรศาสตร์ , MASNUM, แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ , 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
295
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

Introduction
Ocean Forecasting System (OFS), under Thailand-China collaboration on marine research led by
Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) and the First Institute of Oceanography (FIO), has
been operated since 2015. The system uses Marine Sciences and Numerical Modeling (MASNUM), a
couple model of wind-wave model (MASNUM-WAM) and circulation model (Princeton Ocean Model:
POM), to forecast ocean state for 3-day in advance. An advantage of MASNUM is inclusion of wave
influence on eddy viscosity and diffusivity which are related to momentum and heat transfers into the
circulation model so that the simulation becomes more realistic (Qiao et al., 2008; Qiao et al., 2010). As a
result, too shallow mixed layer depth, which are a common problem in the turbulent closure scheme (e.g.,
Ezer, 2000; Mellor, 2000), is corrected (e.g., Qiao et al., 2010; Huang et al., 2011). MASNUM model was
used in many studies especially in East and Southeast Asia Seas (e.g., Qiao et al., 2006; Xia et al., 2006;
Qiao et al., 2010; Tangang et al., 2010; Kuswardani and Qiao, 2016)
The model is configured to cover the domain of 20oS-25oN and 80oE-150oE with horizontal
resolution 1/6o (~20km) and 51 sigma level. It is forced by wind components, shortwave radiation, air
temperature, and humidity from NCEP (National Center for Environmental Prediction). Initial and boundary
conditions (sea surface height, temperature, and velocity) from global model are also included. Simulated
variables are sea level, significant wave height, wind components, profiling water temperature, and
profiling velocity components. However, only the forecasting results on the first day are stored in archive
as error grows with time.
During 2016-2017, DMCR and the FIO arranged a cruise to Andaman Sea to deploy subsurface
buoy equipped with upward-looking Acoustic Doppler Current Profilers (ADCP), high accuracy
temperature recorder (SBE 56 and SBE 39) and CTD (SBE 37) at station M1 in the Andaman Sea (Fig.1) in
order to measure temperature and salinity at various depths. The observations last for half a year for
temperature and salinity and an annual cycle for current. In addition to the buoy, freely drifting float in Argo
International Program1 was fortunately found drifting in Andaman Sea during our observation period, so
hydrographic profiles within a given domain (Fig. 1) were also collected from
https://www.nodc.noaa.gov/argo/. These observations enable us to evaluate performance of the system by
comparing simulation with observation especially in the Andaman Sea that is quite dynamically
complicated.
In this paper, we aim to do comparisons between simulation and observation collected in
Andaman Sea, focusing on sea level, water temperature, and current. Provided in Sect. 1 brief introduction
about the project, the rest of the paper is organized as follows. In situ observations collected in our project
These data were collected and made freely available by the International Argo Program and the national programs that
contribute to it. (http://www.argo.ucsd.edu, http://argo.jcommops.org). The Argo Program is part of the Global Ocean
Observing System.
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as well as data from other sources are presented and briefly discussed in Sect. 2. In Sect. 3 velocity, sea
level, and temperature, are compared with observations. Some dynamical points of view in Andaman Sea
are also provided and discussed here. We then draw conclusion in Sect. 4.
Observations and data collection
1. Sea level records
Hourly sea level record from tide gauge at Koh Taphao Noi (Fig. 1) was downloaded from Sea
Level Center, University of Hawaii, at https://uhslc.soest.hawaii.edu/data/ (Cadwell et al., 2015). Since sea
level is hourly but tide is not an input to the model, comparison with simulation can be spoiled by tidal
interference, so low-pass filter must be applied to the sea level time series. We choose Godin-type filter
(Godin 1972; Emery and Thomson 1998) to filter out this interference. This filter basically applies 24-hour
running average twice and 25-hour running average one time to hourly sea level data (Emery and
Thomson 1998).
2. Hydrographic profiling and velocity observations
Subsurface buoy employs high accuracy temperature recorder (SBE 56 and SBE 39) and CTD
(SBE 37) to measure temperature and salinity at various depths, and current was measured by upwardlooking Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). In addition, freely drifting float in Argo International
Program was found drifting in Andaman Sea during our observation period, so hydrographic profiles within
a given domain (Fig. 1) were collected and compared with our observation. Note that we made an
assumption that temperature varies negligibly in the shaded area in Fig. 1 so that temperature profiles at
standard depth can be averaged from different locations. Validity of this assumption is proven by
comparison between Argo data and our observation (Fig. 2). We then convert in situ temperature into
potential temperature following McDougall and Barger (2011) for later comparison. Similar to Sect. 2.1,
low-pass filter is applied to subsurface buoy observation to remove tidal influence.

Figure 1 Map illustrating observation station M1 in the Andaman Sea (yellow solid circle), domain used for
Argo profile collection (dark blue area), tide gauge location (red solid dots). Blue dash lines
denote 1000m and 2000m isobaths.
297
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

Observation and validation in Andaman Sea
1. Sea level
Past study (e.g., Clarke and Liu 1993; Saramul and Ezer 2014) suggests that sea level variability
in Andaman Sea is dominantly annual and semiannual. A calculation in Saramul and Ezer (2014) implies
significance of semiannual variability by the ratio between amplitudes of semiannual to annual sea level
variability (Table 1) in Andaman Sea relative to that in the Gulf of Thailand (see Table 2 in their study).
Associated with annual variability is monsoon locally inducing elevated (lower) sea level along eastern
boundary of East Indian Ocean during Southwest (Northeast) monsoon. Semiannual variability is related to
eastward-propagating equatorial Kelvin wave generated in Indian Ocean.
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Figure 2 Temperature profiles from subsurface buoy observed on December 26, 2016 (red solid line),
Argo buoy averaged during December 2016 (red dash line), and model averaged (black dash
line) on the same date as subsurface buoy.
3-hour interval simulated sea level at grid nearest to the tide gauge (~8km) is linearly interpolated
to 1-hour temporal resolution, so Godin-type filter can also be applied to the model result. We check
whether we can still extract similar information as in Saramul and Ezer (2014) from 1-year sea level record
by applying harmonic analysis to the record in 2016. The result confirms that it is adequate (Table 1), so
we test with simulated sea level during the same period. The result suggests that both signals can properly
be captured but semiannual variability is likely exaggerated in the model.
In addition to harmonic analysis, simple comparison between observation and simulation is tested
using correlation test (Fig. 3). Significant correlations at 0.86 is reported but regression coefficient
suggests that the model underestimates observed sea level in the Andaman Sea by factor of ~0.4.
Possible explanation for this underestimation might be that sea level record was incompletely resolved for
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low-frequency variability and whether-band frequency partly remains in the filtered observed sea level
(Walter and Heston 1982, Thompson 1983.)
Table 1 Ratio between Aannual (amplitude of annual sea level variation) and Asemiannual (amplitude of
semiannual sea level variation) analyzed at Koh Taphao Noi station.
Reviews
Saramul and Ezer (2014)
Calculated in this study
Observation
Simulation

Period

Asemiannual/Aannual

1940-2013

0.66

2016
2016

0.68
1.30

Aannual and Asemiannual are derived using Harmonic analysis in Saramul and Ezer (2014) and in this paper (see
Chapter 9 in Wilks 2011)

Figure 3 low-pass filtered sea level deviated from average in 2016 at Koh Taphao Noi (black line) and lowpass filtered simulated sea level (red line).
2. Temperature profiles
Fig. 2 shows comparison between Argo data, buoy observation, and simulation during buoy
recovery on December 26, 2016 implying that the lack in information of temperature in the upper 200m in
our observation might be filled with Argo observation. It suggests that water column is quite uniform in
upper 50m before sharp decline in temperature below this depth. Qualitatively, the model is likely able to
simulate upper layer thickness quite accurately, but temperature decline more gently from 200m to 400m
and results in overestimation in deep region. Moreover,
In Fig. 4, temperature profiles from two observations and simulation are illustrated. Wavy pattern
in temperature seen in Fig. 4(top) might be related to forcing whose frequency is higher than semiannual
variability. This might be caused by neglecting tidal forcing in the model though we tried to remove tidal
influence initially. Such bias in deep water temperature and pattern will need more attention in the future.
3. Upper layer current
In situ observation in Andaman Sea is gravely limited, so past study mainly bases their studies on
remote observations and numerical experiments (e.g., Chatterjee et al., 2017; Cheng et al., 2017;
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Kiran 2017). For the first time, observation was conducted through an annual cycle. Here we analyze
velocity profiles at M1 (Fig. 1) and compares with our simulation and a past study. Difficulty is that
comparison can be spoiled by tidal influence in observed data since the model does not include tide. A
way to tackle this difficulty is to apply low-pass filter as done with sea level record. We employ principal
component analysis (Emery and Thomson 1997) to find principle axes of the current at this location (Fig.
5). Though there is no clear major axis in flow direction, black lines in Fig. 6 visually implies that relatively
low-frequency flow may be oriented toward 313o, and the higher one is associated with the flow in the
direction of 33o.

Figure 4 Potential temperature profiles calculated from in situ temperature at M1 (top), from Argo
observations (middle), and from simulation in second half of 2016 (bottom).
In addition to observation, an insightful study of circulation pattern in Andaman Sea especially
during strong IO signal from numerical experiments was recently reported in Chatterjee et al. (2017).
Semiannual variability is dominant with northward flow along eastern boundary during monsoon transition
and southward flow during summer and winter (see Fig. 11 in Chatterjee et al. 2017). Our observation
suggests similarly though it is shifted in time and smaller variation (see dash boxes in Fig. 6). This might
result from the fact that Chatterjee et al. (2017) intentionally select time when remote ,signal was quite
strong relative to local forcing, but our result is subject to zonal wind strength in 2016.
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Velocity components in the upper 150m was monitored at M1 which is located near one of main
entrances for water mass exchange between Indian Ocean and Andaman Sea. This could shed some light
to the circulation in Andaman Sea. Quantitatively, root-mean-square 313o oriented velocity is 16.1 cm/s
about twice larger than the model result (7.9 cm/s). Corresponding correlation coefficient and Mean
Absolute Error (MAE) are 0.44 and 12 cm/s respectively. For more detail, the model can simulate flow
pattern acceptably during November 2016-May 2017 especially in the direction of 313o, but mistaken the
flow when it became greatly fluctuated during September-November 2016 and during May-July 2017.
Meanwhile, correlation coefficient for 33o oriented velocity is nearly zero. This implies that the model
cannot simulate flow in that direction effectively. An interesting result in Fig. 6 is that intraseasonal
variability seems to play significant role in the circulation in especially in 33o direction. Such a variability
might be related to oscillation in the Indian Ocean. Cheng et al. (2017) pointed out significant role of
intraseasonal sea level variability along Sumatra west coast. Does it also influence Andaman Sea
dynamics through Sumatra-Nicobar channel? We will leave this question for future study.

Figure 5 Principal current axes of depth-averaged (20-50m) is shown by black thick lines, dash lines are
contours of constant depth, and lengths denote variances of velocity in each axis.
Concluding remarks
Ocean Forecasting System (OFS) has operated and constantly provided ocean forecast for 3-day
ahead since 2015. Since then simulated variables (velocity profiles, temperature profile, 10m wind
components, sea level, and significant wave height) have constantly been stored, building an archive for
future uses of dynamical study in regional sea. Here we present that (1) 3-day ahead ocean forecast is
now publicly accessible at http://www.dmcr.go.th/pmbc/, (2) in situ observation through an annual cycle in
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Andaman Sea was successfully conducted and is revealed, and (3) model performance is evaluated
through validation.
Sea level comparison shows consistency between simulation and observation. Harmonic analysis
suggest that the model can simulate sea level dominant by annual and semiannual variability. Significant
correlation with coastal sea level is also reported. An accuracy in simulated sea level variability at
semiannual time scale caused by remote influence might inherit from input boundary condition from global
model, which needs more investigation.
Temperature profiles revealed by observations suggest upper layer water shallower than ~50m.
Comparison suggests that model is capable of representing this layer quite accurately, but too warm water
in the deep water. Velocity is, however, the lowest accuracy among variables. This might be due to
combined influences between local wind, eastward propagating Kelvin wave, and intraseasonal variability
affecting Andaman Sea circulation. While sea level and temperature comparison are satisfactory, we
recommend careful interpretation of velocity result. To improve the system, DMCR and FIO have currently
worked on increasing resolution in the model configuration so that smaller scale oceanic phenomena can
be presented properly as they play role in energy transfer in the ocean also.

Figure 6 Comparisons between simulation (red lines) and observation (black line) of the depth-averaged
velocities (20-50m) at station M1 in the direction of 33o (top) and of 313o (top) (see Fig. 5).
Acknowledgement
302
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

This paper is contributed under Thailand-China collaboration led by MNRE (Thailand) and SOA
(China). Data and observations presented in this paper were collected from sources as follows: field
observation carried out in Andaman Sea by First Institute of Oceanography (FIO) and Department of
Marine and Coastal Resources (DMCR), hydrographic profiling observations in Argo International Program
(http://www.argo.ucsd.edu), and hourly sea level records collected and distributed by Sea Level Center,
University of Hawaii, (https://uhslc.soest.hawaii.edu).
References
Argo (2000). Argo float data and metadata from Global Data Assembly Centre (Argo GDAC). SEANOE,
http://doi.org/10.17882/42182.
Caldwell, P. C., M. A. Merrifield, P. R. Thompson (2015). Sea level measured by tide gauges from global
oceans - the Joint Archive for Sea Level holdings (NCEI Accession 0019568), Version 5.5, NOAA
National Centers for Environmental Information, Dataset, doi:10.7289/V5V40S7W.
Chatterjee, A., D. Shankar, J. P. McCreary, P. N. Vinayachandran, and A. Mukherjee (2017). Dynamics of
Andaman Sea circulation and its role in connecting the equatorial Indian Ocean to the Bay of
Bengal. J. Geophys. Res., 122, 3200-3218, doi:10.1002/2016jC012300.
Cheng, X., J. P. McCreary, B. Qiu, Y. Qi, and Y. Du (2017). Intraseasonal-semiannual variability of seasurface height in the eastern, equatorial Indian Ocean and southern Bay of Bengal. J. Geophys.
Res. Oceans, 122, doi:10:1002/2016JC012662.
Clarke, A. J., and X. Liu (1992). Observations and dynamics of semiannual and annual sea levels near the
eastern equatorial Indian Ocean boundary. J. Phys. Oceanogr., 23, p386-399.
Ezer, T. (2000). On the seasonal mixed layer simulated by a basin-scale ocean model and the MellorYamada turbulence scheme. J. Geophys. Res., 105, p16,843-16,855.
Emery, W. J., and R. E. Thomson (1997). Time series analysis methods: Godin-type filter. Data analysis
methods in physical oceanography 1st edition. Elsevier, p532.
Godin, G. (1972). The Analysis of Tides. University of Toronto Press, 64pp.
Huang, C. J., F. Qiao, Z. Song, and T. Ezer (2011). Improving simulations of the upper ocean by inclusion
of surface waves in the Mellor-Yamada turbulence scheme. J. Geophys. Res., 116, doi:
10.1029/2010JC006320.
Kiran, S. R. (2017). General circulation and principal wave models in Andaman Sea from observations.
Indian Journal of Science and Technology, 10(24), doi:10.17485/ijst/2017/v10i24/115764.
Kuswardani, R. T. D., and F. Qiao (2016). Application of MASNUM wave model in Indo Pacific Ocean and
its verification using altimeter data. IJRS, 5(3).
McDougall, T.J., and P.M. Barker (2011). Getting started with TEOS-10 and the Gibbs Seawater (GSW)
Oceanographic Toolbox. 28pp., SCOR/IAPSO WG127. ISBN 978-0-646-55621-5.
303
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

Mellor, G. (2000). One-dimensional, ocean surface layer modelling: A problem and solution. J. Phys.
Oceanogr. 31, p790-809.
Qiao, F., Y. Yuan, Q. Zheng, C. Xia., and J. Ma (2004). Wave-induced mixing in the upper ocean:
distribution and application to a global ocean circulation. Geophys. Res. Lett., 31, L11303, doi:
10.1029/2004GL019824.
Qiao, F., Y. Yuan, T. Ezer, C. Xia, Y. Yang, X. Lu, and Z. Song (2006). A three-dimensional surface waveocean circulation coupled model and its initial testing. Ocean Dyn., doi: 10.1007/s10236-6100326-y.
Qiao, F., Y. Yang, X. Lu, C. Xia, X. Chen, B. Wang, and Y. Yuan (2006). Coastal upwelling in the East China
Sea in winter. J. Geophys Res., 111, C11S06, doi: 10.1029/2005JC003264.
Qiao, F., Y. Yang, C. Xia, and Y. Yuan (2008). The role of surface waves in the ocean mixed layer. Acta
Oceanlogica Sinica, 27(3), p30-37.
Saramul, S., and T. Ezer (2014). Spatial variations of sea level along the coast of Thailand: impacts of
extreme land subsidence, earthquakes, and the seasonal monsoon. Global and Planetary
Change, 122, p70-81.
Tangang, F. T., C. Xia, F. Qiao, L. Juang, F. Shan (2011). Seasonal circulation in Malay Peninsula Eastern
continental shelf from a wave-tide-circulation coupled model. Ocean Dyn., doi: 10.1007/s10236011-0432-5.
Thompson, R. O. R. Y. (1983). Low-pass filters to suppress inertial and tidal frequencies. J. Phys.
Oceanogr., 13, p1077-1083.
Walters R. A., C. Heston (1982). Removing tidal-period variations from time-series data using low-pass
digital filters. J. Phys. Oceanogr., 12, p112-115.
Wilks, D. S. (2011). Time series: Frequency Domain-I Harmonic analysis. Statistical methods in the
atmospheric sciences 3rd edition. Elsevier, p438.
Xia, C., F. Qiao, Y. Yang, J. Ma, and Y. Yuan (2006). Three-dimensional structure of the summertime
circulation in the Yellow Sea from a wave-tide-circulation couple model. J. Geophys Res., 111,
C11S03, doi: 10.1029/2005JC003218.

304
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

OF003R

ประเภทและปริมาณของขยะทะเล บริเวณชายหาดของอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะช้ าง
และอุทยานแห่ งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมู่เกาะเสม็ด
Type and amount of marine debris at Mu Ko Chang National Park
and Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National Park
กิตติพศ ฮวบนริ นทร์ , สุวรรณ พิทกั ษ์ สนิ ธร*, วีระ ขุนไชยรักษ์ และ ประยูร พงศ์พนั ธ์
Kidtipod Houbnarin, Suwan Pitaksintorn*, Veera Khunchairak and Prayoon PhongPhan
ศูนย์ ปฏิ บตั ิ การอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที ่ 4 จังหวัดตราด

บทคัดย่ อ
ศึกษาประเภท และปริ มาณของขยะทะเลบริ เวณชายหาดในเขตพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง และเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมู่เกาะเสม็ด ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560 พบขยะในจุด
สารวจในเขตอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง เฉลีย่ 317.36±189.51 ชิ ้น/1000 ตารางเมตร ซึง่ มากกว่าที่พบในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมู่เกาะเสม็ด ซึ่งมีจานวน 282.89±413.03 ชิ ้น/1000 ตารางเมตร ปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณ
ขยะบนชายหาด คือ กิ จกรรมมนุษย์ ผู้ประกอบการที่ตงั ้ อยู่ใกล้ ชายหาดเกื อบทุกแห่งบริ เวณอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้ า – หมูเ่ กาะเสม็ด ได้ เก็บขยะและรักษาทาความสะอาดชายหาดบริ เวณหน้ าสถานที่ประกอบการทุกวัน อีก
ทังมี
้ การรวมตัวของประชาชนในท้ องถิ่นและผู้ประกอบการทาการเก็บขยะบริ เวณชายหาดทุกวันพุธ ในขณะที่ชายหาด
บริ เวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ างมักไม่มีผ้ ปู ระกอบการอยู่บริ เวณใกล้ พื ้นที่หาด ทาให้ มีขยะตกค้ างสะสม ขยะที่พบ
มากที่สดุ ของทังสองอุ
้
ทยานแห่งชาติคื อ ขยะทัว่ ไป พบจานวนทังสิ
้ ้น 3,937 ชิ ้น รองลงมาคือขยะรี ไซเคิล พบจานวน
ทังหมด
้
2,020 ชิ ้น
คาสาคัญ : ขยะทะเล, อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง, อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ด
Abstract
The study on type and quantity of marine debris on the beach of Mu Koh Chang National Park and
Khao Laem ya – Mu Ko Samet National Park were conducted during October 2016-September 2017.
Average density of debris in Mu Ko Chang NP was (317.36±189.51 pieces/1000m2) more than in Khao Laem
ya –
Mu Ko Samet NP (282.89±413.03 pieces/1000m2). The factor that have impact on this amount of
the debris on the beaches was human activities. In Khao Leam Ya - Mu Ko Samet NP, there are tourist
related operators on nearly every beaches and they clean the beach in front of their shop every day.
Moreover, there are beach clean-up activity run by tourist operators and volunteer every Wednesday. In the
other hands, only a few beaches in Mu Ko Chang NP has tourist operators nearby to clean the beach so the
debris were accumulated on the beach day by day. Dominant types of the debris were general debris (3,937
pieces) and recycle debris (2,020 pieces).
Keywords : Marine debris, Mu Ko Chang National Park, Khao Leam Ya - Mu Ko Samet National Park
*Corresponding author. E-mail : suwanpita@hotmail.com
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บทนา
ขยะในทะเล (marine debris) เป็ นวัสดุที่ถกู ทิ ้งจากอุตสาหกรรม หรื อกระบวนการผลิต ที่ปล่อยทิ ้งลงทะเล
และชายฝั่ ง และสิ่งปฏิกูลที่ถูกใช้ โดยมนุษย์ และเจตนาทิ ้งลงสู่ แม่น ้า ชายหาด และลงในทะเลโดยตรง รวมไปถึ ง
เครื่ องมือประมง สินค้ าในเรื อขนส่งด้ วยเช่นเดียวกัน ขยะในทะเลอาจจะพบใกล้ แห่งที่เกิดแต่เกือบทังหมดสามารถถู
้
ก
พัดพาไปได้ ในระยะทางไกลๆ ด้ วยกระแสน ้าในมหาสมุทรและกระแสลม ดังนันขยะในทะเลจึ
้
งถูกพบในพื ้นที่ทกุ ทะเล
ทัว่ โลก ไม่เพียงแต่บริ เวณชายฝั่ งแต่ยงั สามารถพบได้ ในสถานที่ห่างไกลจากแหล่งกาเนิดอย่างชัดเจน (เช่น บนเกาะ
กลางมหาสมุทรและบริ เวณขัวโลก
้
สามารถพบขยะในทะเล ลอยอยู่บริ เวณผิวน ้า กลางมวลน ้า และจมลงสูพ่ ื ้นท้ อง
ทะเลที่ระดับความลึกแตกต่างกัน (กรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ ง, 2556)
ทังนี
้ ้พื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า - หมูเ่ กาะเสม็ด เป็ นพื ้นที่ค้ มุ ครอง
ทางทะเล ซึง่ มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสูง รวมทังเป็
้ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีนกั ท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและต่างประเทศนิยมเข้ ามาใช้ บริ การเป็ นอย่างมาก โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และต่างประเทศนิยมเข้ ามาใช้ บริ การจานวนทังสิ
้ ้น 575,219 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 26.43 ของนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาใช้
บริ การอุทยานแห่งชาติทางทะเลทังประเทศ
้
(สานักอุทยานแห่งชาติ , 2560) สร้ างรายได้ จานวน 47,922,180 บาท ซึ่ง
จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้ างรายได้ หลักของจังหวัดในกลุม่ ภาคตะวันออก
ด้ ว ยปั ญ หาและความสาคัญ ดังกล่า วขัน้ ต้ น ศูน ย์ ปฏิ บัติก ารอุทยานแห่งชาติ ท างทะเลที่ 4 ตราด จึง ได้
ทาการศึกษาปริ มาณและประเภทของขยะ บริ เวณชายหาดในเขตพื ้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง และอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมูเ่ กาะเสม็ด เพื่อนาไปสูแ่ ผนการบริ หารจัดการขยะในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติตอ่ ไป
วิธีการ
สารวจปริ มาณขยะบริ เวณชายหาดที่กาหนดในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง และอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้ า – หมูเ่ กาะเสม็ดระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2560 โดย
1. กาหนดจุดพื ้นที่ในการสารวจปริ มาณขยะบริ เวณชายหาดในเขตพื ้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง จานวน 14
สถานี (ภาพที่ 2) และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมู่เกาะเสม็ด จานวน 11 สถานี (ภาพที่ 3) โดยเลือกพื ้นที่ชายหาดที่มี
การใช้ ประโยชน์และอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติทงั ้ 2 แห่ง
2. วางเส้ นสารวจจานวน 1 เส้ น ความยาว 50 เมตร ขนานไปตามความยาวของชายหาด โดยให้ แนวสายวัดระยะ
อยู่ ในแนวระดับน ้าขึ ้นสูงสุด เนื่องจากพบการสะสมตัวของขยะในบริ เวณดังกล่าวเป็ นจานวนมาก
3. ทาการวางเส้ นสารวจ โดยครอบคลุมพื ้นที่ออกจากสายวัดระยะไปด้ านบนและด้ านล่างของเส้ นด้ านละ 10
เมตร ต่อเนื่องตลอดแนวชายหาดทังหมด
้
พร้ อมทังนั
้ บจานวนชิ ้นของปริ มาณขยะที่พบ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงแนวเส้ นการสารวจ
การจาแนกประเภทขยะ
จาแนกประเภทตามกรมควบคุมมลพิษ, 2551 ได้ แก่
1. ขยะย่อยสลาย คือ ย่อยสลายได้ รวดเร็ ว เช่น ไม้ ที่ทาเป็ นเครื่ องใช้
2. ขยะรี ไซเคิล คือ สามารถนากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ ว กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ
3. ขยะอันตราย คือ เคมีภัณฑ์ หรื อสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้ เกิ ดอันตราย เช่น ทาร์ บอล ขวดนา้ ยาล้ างจาน ขวดนา้ ยา
ล้ างห้ องน ้า ขวดยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ขวดครี มอาบน ้า ถังน ้ามัน เป็ นต้ น
4. ขยะทั่วไป คือ ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่ค้ ุมค่า สาหรั บการนากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่นถุงพลาสติก เศษ
พลาสติก เชือก โฟม หลอดใส เป็ นต้ น
จาแนกขยะโดยประเมินแหล่งที่มาของขยะ ได้ แก่
1. แหล่ง ที่ ม าจากบนบก คื อ ขยะที่ เ กิ ด จากการใช้ ง านตามบ้ า นเรื อ น หรื อ ประชาชนทั่ว ไป ได้ แ ก่ ข ยะ ประเภท
เศษอาหาร ขวดพลาสติก ขวดแก้ ว ถุงพลาสติก รองเท้ า เศษพลาสติก และวัสดุอื่นๆที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น
2. แหล่งที่มาจากทะเล คือ ขยะที่เกิดจากการใช้ งานของชาวประมง หรื อชาวเรื อ ได้ แก่ขยะประเภท โฟม เชือก ไม้ ที่ทา
เป็ นเครื่ องใช้ อุปกรณ์ในการประมง หลอดไฟฟ้ าใช้ ในเรื อ เป็ นต้ น
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ภาพที่ 2 แสดงสถานีสารวจ ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง
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ภาพที่ 3 แสดงสถานีสารวจทังหมดในพื
้
้นที่อทุ ยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า - หมูเ่ กาะเสม็ด
ผลการศึกษา
ปริ มาณ และประเภทของขยะ บริ เวณชายหาดอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง
จากผลการศึกษาข้ อมูลปริ ม าณขยะบนชายหาดในเขตอุท ยานแห่ง ชาติห มู่เ กาะช้ างทั ้งหมด 14 สถานี
ได้ แ ก่ 1. หาดศาลเจ้ า 2. หาดไนท์บีช 3. อ่าวน ้าแข็ง 4. อ่า วปอ 5. อ่าวระกา 6. หาดทรายขาว 7. หาดไก่แ บ้ 8.
หาดคลองพร้ าว 9. หาดยุทธนาวี 10. หาด Long Beach 11. หาดเกาะง่ามตะวันออกเฉียงใต้ 12. หาดเกาะง่าม
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ตะวันตกเฉียงเหนือ 13. หาดเกาะทองหลาง 14. หาดเกาะช้ างน้ อย โดยแบ่งแยกกลุ่มของขยะดังนี ้ 1. ขยะกลุ่ม
ย่อยสลาย 2. ขยะกลุ่มรี ไซเคิล 3. ขยะกลุ่มอัน ตราย 4. ขยะกลุ่ม ทัว่ ไป และมีก ารแบ่งแหล่ง ที่ม าของขยะเป็ น 2
แบบ คือ 1. ขยะแหล่งที่มาจากบนบก 2. ขยะแหล่งที่มาจากทะเล พบว่า ตัวอย่างขยะทังหมดที
้
่ได้ จากเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้ าง มีจานวนเฉลี่ย 317.36±189.51 ชิ ้น/1000 ตารางเมตร โดยสถานีที่มีปริ มาณขยะมากที่สดุ 3
อันดับแรก คือ สถานีอ่าวระกา (730 ชิ น้ /1000 ตารางเมตร) สถานีเกาะทองหลาง ( 545 ชิ น้ /1000 ตารางเมตร)
สถานีเกาะช้ างน้ อย ( 538 ชิ น้ /1000 ตารางเมตร ) โดยปริ มาณขยะที่พบมากที่สดุ เป็ นขยะกลุ่มทัว่ ไป ได้ แก่ โฟม
เชือก ถุงพลาสติก ชิน้ พลาสติก เศษรองเท้ า เป็ นต้ น
ตารางที่ 1 ปริ มาณขยะรวมประเภท (ชิ ้น/1000 ตารางเมตร) ในแต่ละสถานีในเขตอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง
สถานที่สารวจ
จานวนขยะ (ชิน้ /1000 ตารางเมตร)
หาดทรายขาว
102
หาดเกาะง่ามตะวันออกเฉียงใต้
109
หาดไก่เบ้
139
หาด Long Beach
143
หาดเกาะง่ามตะวันตกเฉียงเหนือ
194
หาดยุทธนาวี
202
หาดศาลเจ้ า
286
หาดคลองพร้ าว
311
อ่าวปอ
358
อ่าวน ้าแข็ง
366
หาดไนท์บีช
420
เกาะช้ างน้ อย
538
เกาะทองหลาง
545
อ่าวระกา
730
ปริ มาณ และประเภทของขยะ บริ เวณชายหาดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมูเ่ กาะเสม็ด
จากผลการศึกษาข้ อมูลปริ มาณขยะ เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมูเ่ กาะเสม็ด ในบริ เวณพื ้นที่ทงหมด
ั้
11
สถานี ได้ แก่ 1. อ่าวลูกโยน 2. หาดปารดี รี สอร์ ท 3. หาดทรายแก้ ว 4. อ่าวปะการัง 5. อ่าวหวาย 6. อ่าวพร้ าว 7. เกาะขาม
8. เกาะกุฎี 9. หาดแหลมหญ้ า 10. หาดแม่ราพึง 11. เกาะทะลุ โดยมีวิธีการแบ่งแยกการเก็บข้ อมูลขยะดังนี ้ 1. ขยะกลุม่ ย่อย
สลาย 2. ขยะกลุ่มรี ไซเคิ ล 3. ขยะกลุ่มอันตราย 4. ขยะกลุ่มทั่วไป และมี การแบ่ งแหล่งที่ มาของขยะเป็ น 2 แบบ คื อ
1. ขยะแหล่งที่มาจากบนบก 2. ขยะแหล่งที่มาจากทะเล ผลการศึกษาการสารวจปริ มาณขยะในครัง้ นี ้พบว่า ปริ มาณขยะในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมูเ่ กาะเสม็ด ที่ทาการสารวจ มีจานวนเฉลีย่ 282.89±413.03 ชิ ้น/1000 ตารางเมตร โดย
สถานีที่มีปริ มาณขยะมากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ สถานีหาดเกาะกุฎี (1,327 ชิ ้น/1000 ตารางเมตร) สถานีหาดแม่ราพึง (545
ชิ ้น/1000 ตารางเมตร) สถานีหาดทรายแก้ ว (538 ชิ ้น/1000 ตารางเมตร) ปริ มาณขยะที่พบมากที่สดุ เป็ นขยะกลุม่ ทัว่ ไป
ได้ แก่ โฟม เชือก เศษพลาสติก ถุงพลาสติก แก้ วพลาสติก เป็ นต้ น
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ตารางที่ 2 ปริ มาณขยะรวมประเภท (ชิ ้น/1000 ตารางเมตร) ในแต่ละสถานีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า –
หมูเ่ กาะเสม็ด
สถานที่สารวจ
หาดปารดี รี สอร์ ท
หาดเกาะทะลุ
อ่าวปะการัง
อ่าวลูกโยน
หาดเกาะขาม
อ่าวหวาย
หาดทรายแก้ ว
หาดแม่ราพึง
หาดเกาะกุฎี

จานวนขยะ (ชิน้ /1000 ตารางเมตร)
14
57
60
126
126
132
252
452
1327

บทสรุ ปและอภิปราย
ผลการศึกษาปริ มาณขยะในเขตพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง และเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า –
หมูเ่ กาะเสม็ด การศึกษา พบตัวอย่างขยะบนชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้ าง จานวนเฉลี่ย 317.36±189.51 ชิ ้น/
1000 ตารางเมตร และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมู่เกาะเสม็ด 282.89±413.03 ชิ ้น/1000 ตารางเมตร จากตัว
เลขที่ได้ จากการศึกษาปริ มาณขยะในครัง้ นี ้จะเห็นว่าปริ มาณขยะในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง ที่มีปริ มาณมากกว่า
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมูเ่ กาะเสม็ด
ในส่วนของปริ มาณขยะในแต่ละชายหาด จะเห็นว่าจานวนขยะบนหาดที่มีการท่องเที่ยวน้ อย กลับมีจ านวน
ตัวอย่างชิน้ ของขยะมากกว่าบริ เวณที่มีการท่องเที่ยวหนาแน่น อย่างไรก็ดี ตัวเลขนี ้อาจแสดงให้ เห็นปริ มาณขยะเพียงส่วน
หนึง่ ของช่วงเวลา และไม่สะท้ อนภาพรวมของปริ มาณขยะที่ขึ ้นมาอยูบ่ นชายหาดของพื ้นที่ตา่ งๆ เนื่องจาก
1. ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมู่เกาะเสม็ด มีผ้ ปู ระกอบการอยู่หนาแน่นและมีที่ตงใกล้
ั ้ บนหาดใน
เกือบทุกชายหาด ผู้ประกอบการเหล่านี ้ มักมีการเก็บขยะและรักษาทาความสะอาดชายหาดบริ เวณด้ านหน้ าสถานที่ที่ใช้
ประกอบการทุกวัน ในบางหาด เช่น หาดแม่ราพึง จะมีการรวมตัวของชาวบ้ านและผู้ประกอบการเพื่อเก็ บขยะบริ เวณ
ชายหาดทุกวันพุธ ในขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณหาดที่เกาะช้ าง ไม่มี
ผู้ประกอบการตังอยู
้ ่ในชายหาดบริ เวณเกาะอื่นๆ ที่ทาการสารวจ ทาให้ ไม่มีคนที่จะเก็บขยะเหล่านี ้ออกไป ขยะจึงคงตกค้ าง
อยู่บนชายหาดจานวนมาก ยกเว้ น ในส่วนของชายหาดที่มี หน่วยงานของอุทยานแห่งชาติตงั ้ อยู่ เช่ น หมู่เกาะรั ง และ
เกาะง่าม เป็ นต้ น จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยเก็บขยะบนชายหาด จึงพบปริ มาณตัวอย่างขยะจานวนไม่มาก
2. ขยะที่พบมากที่สดุ ของทังสองอุ
้
ทยานแห่งชาติคือ ขยะกลุม่ ทัว่ ไป พบจานวนทังสิ
้ ้น 3,937 ชิ ้น รองลงมาคือขยะ
กลุม่ รี ไซเคิล พบจานวนทังหมด
้
2,020 ชิ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากขยะรี ไซเคิลสามารถเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ บางครัง้ จึงมีการ
เก็บขยะประเภทรี ไซเคิลออกจากชายหาดโดยผู้ประกอบการ ชาวประมง เพื่อนาไปจาหน่าย หรื อนากลับมาใช้ ใหม่ โดย
ปริ มาณขยะกลุม่ รี ไซเคิลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมู่เกาะเสม็ด มีปริ มาณ
อันดับ ๒ รองจากขยะกลุม่ ทัว่ ไป ขยะกลุม่ รี ไซเคิลที่พบ ได้ แก่ ขวดน ้าพลาสติก ขวดแก้ ว กระป๋ อง
จากการศึกษาในครั ง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเบือ้ งต้ นถึงชนิด ปริ มาณ และแหล่งที่มาของขยะในแต่ละพื ้นที่ของทัง้ 2
อุทยานแห่งชาติ ในการศึกษาต่อไป เห็นควรมีการติดตามถึงแหล่งที่มาของขยะเหล่านี ้ให้ ละเอียดยิ่งขึ ้น โดยการเก็บแบบ
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แบ่งเป็ นฤดูกาล และเนื่องจากการเก็บขยะโดยผู้ประกบการ ตัวเลขจานวนขยะที่แท้ จริ งจึงไม่ มีการแปรผันตรงกับปริ มาณ
นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาให้ บริ การในอุทยานแห่งชาติทงั ้ 2 แห่ง ทังนี
้ ้จากการสอบถามข้ อมูลจากชุมชน พบว่าในช่วงฤดูฝน จะมี
ปริ มาณขยะเข้ ามาสะสมบริ เวณชายหาดมากขึ ้น โดยผู้ประกอบการ และชาวบ้ านได้ ให้ ความเห็นว่า ขยะที่เข้ ามาส่วนใหญ่จะ
มาจากแม่น ้า ดังนันการศึ
้
กษาชนิด และปริ มาณขยะในพื ้นที่อุทยานแห่งชาติ ควรเก็บข้ อมูลให้ ครอบคลุมถึงแหล่งที่มาใน
ภาพรวม และปริ มาณแท้ จริ งของขยะที่เข้ ามาในพื ้นที่ดงั กล่าว เพื่อนาไปสูก่ ารบริ หารจัดการข้ อมูลจัดการขยะมูลฝอยทังใน
้
พื ้นที่ของอุทยานแห่งชาติและบริ เวณใกล้ เคียงต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย ฉบับ นีส้ าเร็ จ ลุล่ว งตามวัตถุป ระสงค์ ข องงานวิจัย ได้ ต้ องอาศัยความร่ วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 4 จังหวัดตราด ที่คอยให้
คาปรึ กษา แก้ ปั ญหา และความร่ วมมือในการทางานร่ วมกัน นอกจากนี ้ยังมีบุคลากรภายนอกหน่วยงานที่ถือว่ามี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่องานวิจยั ในครัง้ นี ้ซึง่ ได้ แก่
คุณสุภทั ร์ แกล้ วกล้ า จากบริ ษัท โสธร ปริ น้ เซส (Jimmy Tour) ที่สนับสนุนเรื อการโดยสารเรื อไปยังจุดสารวจ
ต่าง ๆ ตลอดทังปี
้
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การเปลี่ยนแปลงเชิงปริภูมิของเมืองชายฝั่ งทะเลอันดามัน
Spatial change of Andaman Coastal Cities
อลิษา สหวัชริ นทร์ 1, และ เพ็ญใจ สมพงษ์ ชยั กุล2,*
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บทคัดย่ อ
เมืองชายฝั่ งเป็ นระบบนิเวศที่ถูกสร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ใกล้ ทะเลเพื่อตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานและสร้ าง
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของมนุษย์ แต่ความเป็ นเมืองมีผลทาให้ คณ
ุ ภาพของสิง่ แวดล้ อมและการบริ การของระบบนิเวศชายฝั่ ง
ลดลง งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้ างทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลอันดามัน
ทาความเข้ า ใจและอธิ บ ายปรากฏการณ์ การขยายตัวของเมือ งชายฝั่ ง จากการศึกษารู ป แบบกายภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของความเป็ นเมือง โดยการแปลความภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 3, 5 และ 7 ปี ค.ศ. 1980, 1990,
2000, 2010 และ 2017 นามาเปรี ยบเทียบ โดยวิเคราะห์ด้วยดัชนีชี ้วัดภูมิทศั น์ (landscape metrics) พื ้นที่ปกคลุม
ด้ วยสิ่งก่อสร้ างหรื อผืนเมือง (urban patch) ด้ วยโปรแกรม ArcGIS ผลการศึกษาพบช่วงปี 1980-1990 และ 19902000 พื ้นที่เมืองชายฝั่ งอันดามัน มีอตั ราการขยายตัวของเมืองสูงขึ ้นในอัตรา 36.4%, 34.6% รูปแบบเมืองแบบกระจุก
ตัวเป็ นกลุ่มและเติบโตออกชานเมือง (edge-expansion) จากเขตศูนย์ กลางเมือ งเดิม แต่หลังปี 2000 อัตราการ
ขยายตัวของเมืองช่วงปี 2000-2010 และ 2010-2017 สูงขึ ้นในอัตรา 53.7% และ 125.0% ตามลาดับ และเริ่ มมีการ
พัฒนาขึ ้นใหม่นอกเขตเมืองเดิม (outlying) โดยเฉพาะช่วงปี 2010-2017 ที่จานวนของผืนเมืองเพิ่มขึ ้นมากกว่า 15
เท่าตัว สัมพันธ์กบั ขนาดเฉลีย่ ของผืนเมืองที่เล็กลงและกระจายตัว โดยการขยายตัวต่อเนื่องในพื ้นที่ เมืองท่องเที่ยวใกล้
ชายฝั่ ง การแตกกระจายของผืนเมือง และการขยายตัวแบบไม่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อการแตกกระจายของผืนระบบ
นิเวศชายฝั่ งซึง่ เป็ นการลดคุณภาพของทังเมื
้ องและการบริ การของระบบนิเวศชายฝั่ ง
คาสาคัญ : เมืองชายฝั่ ง, โครงสร้ างภูมิทศั น์, ความเป็ นเมือง, การเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน,
การวิเคราะห์เชิงปริ ภมู ิ-กาล
Abstract
Coastal cities are modified landscape to serve human need and human well-being. One of the
major pressures in the coastal ecosystem results from increasing urbanization. Andaman coast currently
face a rapid growth of built-up area. The methods engaged in this study include interpretation and analysis
of satellite images, and geographic information system (GIS) data. Imageries remote sensing has been
used to extract the information related to urban growth, built up area and its spatial and temporal variation.
Build up area is interpreted to find out the spatial changes between 1980, 1990, 2000, 2010 and 2017. The
study of landscape pattern is used as a tool to investigate structure and dynamic of the coastal ecosystem
by using landscape metrics. The results indicated that there has been an urban expansion from 1980 to
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2017. Although cities tend to grow over time, they do not grow uniformly at the same rate. From 1980-1990
and 1990-2000, the cities are perceived as built-up cluster and growing rate accounted for 36.4%, 34.6%.
Edge-expansion was the dominant growth form for most cities. However after 2000 (2000-2010 and 20102017) 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
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บทนา
ชายฝั่ งเป็ นระบบนิเวศที่ซบั ซ้ อนและมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตจากกระบวนการต่างๆ แต่สาเหตุของการ
เปลีย่ นแปลงสาคัญของพื ้นที่ชายฝั่ งในศตวรรษที่ผา่ นมาเป็ นไปด้ วยผลจากกิจกรรมมนุษย์ พื ้นที่ราบใกล้ ทะเลเป็ นพื ้นที่
ที่มนุษย์ เลือกในการตัง้ ถิ่ นฐานและพัฒนาเป็ นเมือง เนื่องจากปั จจัยที่สาคัญคือแหล่งนา้ ความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากร ในการดารงเลี ้ยงชีพ และเพื่อตอบสนองความต้ องการที่เพิ่มมากขึ ้น จึงเกิดเป็ นเมืองชายฝั่ งขนาดใหญ่
ทั่ว โลก และมี ผ ลท าให้ เ กิ ด ปั ญ หามลพิ ษ ความเสื่อ มโทรมของทรั พ ยากรและระบบนิ เ วศชายฝั่ ง แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่ งสู่ความเป็ นเมืองนี ส้ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการพัฒนาชายฝั่ งสู่ความเป็ นเมือง ได้ แก่ การ
ก่อสร้ างท่าเรื อขนาดใหญ่และนิคมอุตสาหกรรม สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โครงสร้ างพื ้นฐาน
โครงสร้ างป้องกันชายฝั่ ง อาคารสิง่ ก่อสร้ างต่างๆ และที่อยูอ่ าศัย
1. พลวัตชายฝั่ งทะเลอันดามัน
ชายฝั่ ง ทะเลอัน ดามัน ตัง้ อยู่ใ นแนวเหนื อ ใต้ ท างภาคใต้ ฝั่ง ตะวัน ตกของประเทศไทย ความยาว 1093
กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2554) ครอบคลุมพื ้นที่ 6 จังหวัด ได้ แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และสตูล พื ้นที่ชายฝั่ งอันดามันมีภูมิสณ
ั ฐานเป็ นทิวเขาสูงติดชายฝั่ งทะเล ลักษณะชายฝั่ งแบบยุบตัว (submerged
shoreline) เกิ ด เป็ นแนวชายฝั่ ง ใหม่ที่ ถ อยร่ น จากแนวชายฝั่ ง เดิ ม เข้ า มาในแผ่น ดิ น ฝั่ ง ทะเลมี ลัก ษณะเว้ า แหว่ ง
ประกอบด้ วยเกาะริ มทวีป (continental island) และเกาะขวางกัน้ (barrier island) กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่ ง มี
แม่น ้าสายสันๆ
้ ไหลจากแนวเขาตอนกลางของแผ่นดินลงทะเลอันดามัน แนวชายฝั่ งยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทังในรู
้ ปแบบของการกัดเซาะและการทับถม โดยมีตวั การที่สาคัญคือ คลื่น ลม และน ้า เกิดเป็ นลักษณะภูมิประเทศ
และระบบนิเวศชายฝั่ งที่มีความหลากหลาย ทาให้ ชายฝั่ งอันดามันมีความสาคัญทังทางด้
้
านสิ่งแวดล้ อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เป็ นพื ้นที่ที่มีทรัพยากรสาคัญทังระดั
้ บท้ องถิ่นและระดับภูมิภาค
การเปลีย่ นแปลงชายฝั่ งอันดามันโดยกิจกรรมของมนุษย์เริ่ มชัดเจนเมื่อกลางสมัยรัตนโกสินทร์ จากในอดีตมี
เพียงชุมชนขนาดเล็ก เจริ ญเติบโตเป็ นชุมชนบ้ านเมืองขนาดใหญ่ เริ่ มขึน้ จากความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรแร่
ชาวจีนและชาวตะวันตกเริ่ มอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานเป็ นหลักแหล่งเพื่อทาเหมืองแร่ เกิดเมืองท่าและหัวเมืองชายทะเลที่
สาคัญได้ แก่ เมืองระนอง ตะกัว่ ป่ า ตะกัว่ ทุ่ง ท้ ายเหมือง กระบี่ และภูเก็ต ปั จจุบนั ยังปรากฏอาคารสิ่งก่อสร้ างรู ปแบบ
อิทธิพลชิโนโปรตุกีสแสดงความเจริ ญของเมืองในยุคนัน้ นอกจากเหมืองแร่แล้ ว ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่เริ่ มเข้ ามา
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มีบทบาทสาคัญและเป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมือง จากที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่บริ เวณที่ราบลุ่ม
ริ มชายฝั่ งทะเล ได้ มีการขยายการครอบครองที่ดินขึ ้นไปในแผ่นดินที่ราบเชิงเขา พืน้ ที่ที่เคยเป็ นปกคลุมด้ วยป่ าไม้
ถูกเปลีย่ นเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมสวนยางพารา
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาให้ เกิดโครงข่ายเส้ นทางคมนาคมระดับภูมิภาค ถนน
ท่าเรื อ สนามบิน โครงสร้ างพื ้นฐาน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว รัฐบาลได้ บรรจุแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ าไว้ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ปี (พ.ศ.2520-2524) ค.ศ.1977-1981 โดยเฉพาะช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ค.ศ.1987-1991 ที่อตุ สาหกรรมท่องเที่ยวไทยขยายตัวอย่างมาก และ
การประกาศปี การส่งเสริ มการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2541-2542 หรื อ Amazing Thailand 1998-1999 เพื่อแก้ ไขและ
ฟื น้ ฟูปัญหาเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่งผลจากการดาเนินงานได้ รับความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก ก่อให้ เกิดการขยายตัว
ทางด้ านธุรกิจการบริ การ (Hospitality Business) และสิง่ อานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ ว ตังแต่
้ ปี 2006
รายได้ มากกว่าร้ อยละ 20 ของการท่องเที่ยวรวมทัง้ ประเทศมาจากแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งทะเล
อันดามันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
2. ความเป็ นเมือง
เมื อ งมี ห ลากหลายทางความหมายและประเภท อาจนิ ย ามจากขอบเขตการปกครอง (administrative
boundaries) (Hartshorne, 1933; Aguilar and Ward, 2003) จากความเชื่อมโยงทางสังคมและเศรษฐกิ จ
(Functional boundaries) หรื อ metropolitan areas (Douglass, 2000; Hidle et al., 2009) และจาก ลักษณะ
ขอบเขตทางกายภาพ (morphological boundaries) (Benediktsson et al., 2003; Rashed et al., 2003)
นิยามความเป็ นเมืองในงานวิจัยนี ้ จาแนกเฉพาะจากลักษณะทางกายภาพ (urban agglomeration) ของ
พื ้นที่ที่ถกู ปกคลุมด้ วยสิง่ ก่อสร้ าง (built-up area, BUA) หมายรวมถึง ที่อยูอ่ าศัย พาณิชยกรม อุตสาหกรรม โครงสร้ าง
อาคาร และพื น้ ที่ ด าดแข็ ง ที่ ป รากฏในภาพถ่ า ยทางอากาศหรื อภาพถ่ า ยดาวเที ย ม ที่ ไ ม่ เ ป็ นเนื อ้ เดี ย วกั น
(heterogeneous) กับภูมิทัศน์ โดยรอบ ปรากฏเป็ นความแตกต่างของรู ปร่ าง (form) รู ปแบบ (pattern) ทาเลที่ตงั ้
(location) ขนาด (size) และการกระจายตัว (distribution)
รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานหรื อกลุม่ เมือง (city cluster) มีหลากหลายรู ปแบบโดยในประเทศไทยสามารถแยกได้
เป็ น 4 รูปแบบ ได้ แก่ แบบรวมศูนย์กลางเดียว (Star-shape) แบบเส้ น (linear) แบบหลายศูนย์กลาง (polygonal) และ
แบบกระจาย (scattered) ซึง่ เมืองมีการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพโดยมีรูปแบบการพัฒนาเมืองมี 3 ลักษณะ
ได้ แก่ การพัฒนาช่องว่างในเมือง (infilling) การพัฒนาออกชานเมือง (edge-expansion) การพัฒนาขึ ้นใหม่นอกเขต
เมืองเดิม (outlying)
3. หลักนิเวศวิทยาภูมิทศั น์ (landscape ecology)
คือการศึกษาภูมิทศั น์หรื อระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในระบบ ทังในเชิ
้ งพื ้นที่และเชิงเวลา
(Spatial and Temporal) โดยคานึงถึงโครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ ้นทังจาก
้
อิทธิ พลของธรรมชาติ และการกระทาของมนุษย์ (Forman and Gordon, 1986) เครื่ องมือสาคัญในการศึกษา
นิเวศวิทยาภูมิทศั น์คือระบบการสารวจระยะไกล (remote sensing) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographical
information systems, GIS)
การวิเคราะห์เชิงปริ ภมู ิหรื อการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ (spatial analysis) คือการจาแนก (recognizing) การแสดง
ลักษณะเฉพาะ (characterizing) และแสดงรู ปแบบ (pattern) ของโครงสร้ างภูมิทศั น์ (landscape structure) หรื อ
315
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบของระบบนิเวศ โดยแบบแผนทางกายภาพที่ปรากฎในภูมิทศั น์เป็ นผลมาจาก
ปฏิสมั พันธ์ของการทางานในระบบ (ดนัย ทายตะคุ, 2548) เช่น ธรณีสณ
ั ฐาน ลักษณะของลาน ้า ชายฝั่ งทะเล ลักษณะ
สัณฐานเมือง เป็ นต้ น
การวิเคราะห์เชิงกาล (temporal analysis) คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะห์อตั รา (rate) และ
รูปแบบ(pattern) การขยายตัวของเมือง ของการเปลีย่ นแปลงหรื อพลวัตของระบบนิเวศ ซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฎให้
เห็นเป็ นแบบแผนของการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ ของระบบ หรื อปฏิสมั พันธ์และกระบวนการต่างๆ ที่
เกิดขึ ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของเมือง แบบแผนการกระจายตัว ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบเมือง
เป็ นต้ น
การเชื่อมโยงข้ อมูลโครงสร้ างภูมิทศั น์กบั บทบาทหน้ าที่ของภูมิทศั น์ ทังในเชิ
้
งพื ้นที่และเชิงเวลานี ้ ทาให้ เกิด
ความเข้ าใจและนาไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม (Turner et al., 2001) แนวทางของนิเวศวิทยาภูมิทศั น์
จึงมีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Leitao and Ahern, 2002).
4. ดัชนีชี ้วัดภูมิทศั น์ (landscape metrics)
ดัชนีชีว้ ดั ภูมิทัศน์ (landscape metrics) เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการทาความเข้ าใจโครงสร้ างและการ
เปลีย่ นแปลงภูมิทศั น์ (Haines-Young and Potschin, 2010) ตามหลักนิเวศวิทยาภูมิทศั น์ ดัชนีชี ้วัดภูมิทศั น์เป็ นดัชนีที่
พัฒนาเฉพาะสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แผนที่ เป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณหรื อข้ อมูลเชิงเลข จากการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศหรื อภาพถ่ายดาวเทียม ด้ วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ แยกแยะคุณลักษณะทางกายภาพของ
ผืนพื ้นที่ (patches) โดยแบ่งออกเป็ น 2 หมวดหมู่ ได้ แก่ ลักษณะองค์ประกอบ (composition) ของระบบนิเวศ และ
คุณลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบ (configuration) เช่น จานวน ขนาด และ รูปร่างของผืนระบบนิเวศ เป็ นต้ น
ซึง่ ต้ องใช้ ข้อมูลเชิงพื ้นที่ในการคานวน
วิธีการ
การวิ จัยนี เ้ ป็ นการวิ เคราะห์ ก ารเปลี่ยนแปลงเชิ งพืน้ ที่ ของพืน้ ที่ ชายฝั่ ง ทะเลอัน ดามัน โดยมุ่ง เน้ น ศึกษา
โครงสร้ างภูมิทศั น์และการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่เมืองชายฝั่ ง โดยใช้ เทคนิคการสารวจระยะไกลการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียม ในช่วงเวลา ค.ศ.1980, 1990, 2000, 2010, และ 2017
โดยวิธีการดาเนินงานแบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ คือ 1) การจาแนกการใช้ ที่ดินและการปกคลุมดินโดยภาพถ่าย
ดาวเทียม 2) วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่เมืองชายฝั่ ง 3) วิเคราะห์โครงสร้ างของพื ้นที่เมืองชายฝั่ ง และ 4)
อภิปรายผล
ขันที
้ ่ 1 การจาแนกการใช้ ที่ดินและการปกคลุมดินโดยภาพถ่ายดาวเทียม
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วย ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในช่วงเวลา ค.ศ.1980 (Landsat 3-MSS),
1990 (Landsat 5-TM), 2000 (Landsat 5-TM), 2010 (Landsat 7-ETM+), และ 2017 (Landsat 7-ETM+)
รายละเอียดจุดภาพขนาด 30-80 เมตร นาเข้ าข้ อมูลจาก USGS web-portals (https://glovis.usgs.gov/) เลือกชุด
ภาพ (scenes) ที่ระวาง path/row WRS 129/54, 129/55, 130/52, 130/53, และ130/54 ซึ่งมีเมฆปกคลุมไม่เกินร้ อย
ละ 10 ครอบคลุมทังพื
้ ้นที่ศกึ ษา นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ArcGIS โดยมีชุดข้ อมูลชันแผนที
้
่ฐาน ข้ อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) นามาจาแนกการใช้ ประโยชน์
ที่ดิ นและสิ่งปกคลุม ดิ น โดยการตี ความภาพถ่ ายดาวเที ยมแบบวิธี ผสม ระหว่า งการแปลภาพด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
(computer assisted interpretation) และการแปลภาพด้ วยสายตา (visual interpretation) การแปลภาพด้ วย
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คอมพิวเตอร์ ใช้ การจาแนกประเภทข้ อมูลภาพด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทข้ อมูลภาพแบบควบคุม (Supervised
classification) โดยกาหนดเลือกพื ้นที่ตวั อย่าง อย่างน้ อยประเภทการใช้ ที่ดินละ 10 พื ้นที่ตวั อย่าง แล้ วใช้ กฎการ
ตัดสินใจเพื่อการจาแนกข้ อมูลภาพแบบความน่าจะเป็ นไปได้ สงู สุด (Maximum likelihood classifier) แสดงผลการ
กาหนดรู ปแบบการใช้ ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ พื ้นที่ปกคลุมด้ วยสิ่งก่อสร้ าง(built-up area) และ
พื ้นที่ไม่ถกู ปกคลุมด้ วยสิง่ ก่อสร้ าง (non built-up area) นามาปรับเทียบความถูกต้ องกับการแปลภาพด้ วยสายตา แล้ ว
แปลงข้ อมูล (digitize) จากข้ อมูลเชิงจุดภาพ (raster) ให้ เปลีย่ นเป็ นข้ อมูลเชิงเส้ น (vector) เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริ มาณ
ขันที
้ ่ 2 วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง (temporal analysis) ของพื ้นที่เมืองชายฝั่ งโดยใช้ ดชั นีชี ้วัดภูมิทศั น์
จากข้ อมูล attribute ใน software ArcGIS และเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินและการปกคลุมดิน
จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้ อมูลแผนที่เชิงเส้ นแต่ละช่วงเวลา ค.ศ.1980, 1990, 2000, 2010, และ 2017 นามา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบใน 2 ระดับ ได้ แก่ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด วิเคราะห์โครงสร้ าง คุณลักษณะทางกายภาพ
ของผืนเมือง (urban patch) และการเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่เมือง ด้ วยดัชนีชี ว้ ัดภูมิทัศน์ (landscape metrics)
(McGarigal, 2002) ประกอบด้ วย 1) built-up area (BUA) ขนาดพื ้นที่ที่ถกู ปกคลุมด้ วยสิ่งก่อสร้ าง 2) no. of patch
(NP) จานวนผืนเมือง และ 3) mean patch size (MPS) ค่าเฉลีย่ ขนาดของผืนเมือง
ขันที
้ ่ 3 วิเคราะห์โครงสร้ างปริ ภมู ิ (spatial analysis) ของพื ้นที่เมืองชายฝั่ ง
ศึก ษาโครงสร้ างหรื อ ลัก ษณะทางกายภาพของผื น เมื อ ง รวมทัง้ องค์ ป ระกอบทางกายภาพอื่ น ๆ ได้ แ ก่
ธรณีสณ
ั ฐาน ลักษณะของลาน ้า ชายฝั่ งทะเล โดยนาข้ อมูลแผนที่เชิงเส้ นปี ค.ศ.2017 มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ
รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน (settlement pattern) หรื อ รูปแบบกลุม่ เมือง (city cluster) ศึกษาลักษณะสัณฐานเมือง นามา
จาแนก แสดงลักษณะเฉพาะ และแสดงรูปแบบของผืนเมือง
ขันที
้ ่ 4 อภิปรายผล สังเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลชุดแผนทีฐ่ านและการทบทวนวรรณกรรม เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์เมืองชายฝั่ ง และเสนอแนะเกณฑ์ในการวางแผนพัฒนาพื ้นที่ (spatial planning) เมืองชายฝั่ งที่เหมาะสม
ผลและอภิปราย
1. การเปลีย่ นแปลงระดับภูมิภาค
ขนาดพื ้นที่ที่ถกู ปกคลุมด้ วยสิ่งก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นจาก 125.31 ตารางกิโลเมตร ในปี 1980 เป็ น 795.87 ตาราง
กิโลเมตรในปี 2017 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตของเมือง 36.4%, 34.6%, 53.7% และ 125.0% ตามลาดับ โดยอัตรา
การเพิ่มขึ ้นของพื ้นที่เมืองในช่วงปี 2010-2017 สูงขึ ้นถึง 125% อาจสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
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ตารางที่ 1 ดัชนีชี ้วัดภูมิทศั น์ของพื ้นที่เมืองชายฝั่ งอันดามันทัง้ 6 จังหวัด ระหว่างช่วงปี 1980-2017
landscape metrics /
description
BUA (km2) = Built-up
or urban area
NP = No. of urban
patches: total
number of urban
patches in the
landscape
MPS (km2) = Mean
patch size: average
size of all urban
patch

1980

1990

2000

2010

2017

125.31

170.92

230.09

353.67

795.87

71

152

254

406

5,961

1.76

1.12

0.90

0.87

0.13

ปรากฏการณ์การขยายตัวของเมืองเกิดขึ ้นทัว่ โลก และเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศ
ของโลก เนื่องจากการเติบโตของเมืองแบบกระจายไปตัดขาดผืนระบบนิเวศออกเป็ นชิ ้น (Gonzalez-Abraham et al.,
2007) รู ปแบบภูมิทัศน์ บริ เวณโดยรอบเมื องและบริ เวณชายฝั่ งจะมีความแตกกระจายสูง จากการกระจุกตัวของ
กิจกรรมมนุษย์ (Yang and Liu, 2005) ในพื ้นที่ศกึ ษานอกจากขนาดพื ้นที่เมืองที่เพิ่มขึ ้นแล้ วการกระจายตัวของเมืองก็
เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ช่วงเวลาทุกๆ 10 ปี จานวนของผืนเมืองเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปี 2010-2017 ที่เพิ่มขึ ้น
จาก 406 เป็ น 5,961 คิดเป็ นจานวนมากกว่า 15 เท่าตัว สัมพันธ์ กับขนาดเฉลี่ยของผืนเมืองที่เล็กลง จาก 1.76
ตารางกิโลเมตร ในปี 1980 เป็ น 0.46 ตารางกิโลเมตรในปี 2017 แสดงการแตกกระจายของผืนเมือง และการขยายตัว
แบบไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุการกระจายตัวของผืนเมืองสูง มาจากการพัฒ นาระบบถนน และการแบ่งแปลงที่ดิน
ซึง่ มีผลทาให้ เกิดการแตกกระจายของผืนป่ าและพื ้นที่เกษตรมากขึ ้น โดยเฉพาะพื ้นที่ชานเมืองและใกล้ ถนนสายหลัก
2. การเปลีย่ นแปลงระดับจังหวัด
การพัฒนาและขยายตัวของเมืองชายฝั่ งอันดามันมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบตามช่วงเวลาก่อนและหลัง
ปี 2000 โดยช่วงปี 1980-2000 ทุกเมืองมีการกระจุกตัวเป็ นกลุม่ เมืองและเติบโตแบบพัฒนาออกชานเมือง (edgeexpansion) โดยพัฒนาจากเขตศูนย์กลางเมืองเดิม แต่หลังปี 2000 คือช่วงปี 2000-2010 (สีส้มแสดงในภาพที่ 1) และ
คือช่วงปี 2010-2017 (สีแดงแสดงในภาพที่ 1) เมืองมีการเปลีย่ นแปลงลักษณะการเติบโต โดยรูปแบบการพัฒนาเมือง
เป็ นการพัฒนาออกชานเมือง และมีการพัฒนาขึน้ ใหม่ นอกเขตเมืองเดิม (outlying) เช่นการเติบโตของธุรกิ จการ
ท่องเที่ยวทางทะเลและการเปิ ดบริ การสนามบินนานาชาติกระบี่ในปี 1999 ทาให้ พื ้นที่ชายฝั่ ง จังหวัดกระบี่ มีการ
พัฒนาพื ้นที่เมืองใหม่บริ เวณชายฝั่ งตาบลอ่าวนาง ซึง่ อยูห่ า่ งจากเขตเมืองกระบี่เดิม
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ภาพที่ 1 รูปแบบการเปลีย่ นแปลงเชิงกาลของเมืองชายฝั่ งอันดามัน 6 จังหวัด ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1980-2017
ทิศทางการขยายตัวของเมืองหลังปี 2000 มี 2 ลักษณะคือ การแตกกระจายตัวออกจากผืนเมืองเดิม และการ
กระจุกตัวบริ เวณชายฝั่ งทะเล ซึง่ การกระจายตัวเข้ าไปในพื ้นที่เกษตรกรรมและพื ้นที่ธรรมชาติรอบเมือง ทาให้ คณ
ุ ภาพ
และการบริ การของระบบนิเวศลดลง การพัฒนาพื ้นที่ชายทะเลเป็ นเมืองมีทิศทางการเติบโตของเมืองใกล้ ทะเลมากขึ ้น
ทาให้ เมืองตัดขาดระบบนิเวศชายฝั่ งโดยเฉพาะระบบนิเวศพื ้นที่ช่มุ น ้าที่มีความสาคัญ นอกจากนันเมื
้ องริ มชายฝั่ งทะเล
ยัง มีค วามเสี่ย งมากขึน้ ด้ วยจากเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ จากการเพิ่ มสูงขึน้ ของระดับน า้ ทะเล คลื่น ซัด ฝั่ ง
และน ้าท่วม
ตารางที่ 2 ขนาดและสัดส่วนพื ้นที่ที่ปกคลุมด้ วยเมือง ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1980-2017
Area
Ranong
Phang Nga
Phuket
Krabi
Trang
Satun

Total
area
(km2)
3,298
4,171
543
4,709
4,918
2,479

1980
Urban
(km2)
26.35
42.63
49.02
4.45
2.47
0.40

%
0.80
1.02
9.03
0.09
0.05
0.02

1990
Urban
%
2
(km )
44.23
1.34
47.56
1.14
62.79 11.56
6.32
0.13
7.34
0.15
2.68
0.11

2000
Urban
%
2
(km )
47.19
1.43
51.48
1.23
97.27
17.91
12.46
0.26
13.56
0.28
8.14
0.33

2010
Urban
%
2
(km )
54.03
1.64
78.42
1.88
150.44 27.71
36.46
0.77
23.44
0.48
10.89
0.44

2017
Urban
%
2
(km )
93.97
2.85
158.89
3.81
297.49 54.79
85.52
1.82
96.05
1.95
47.69
1.92

อัตราการเพิ่มขึ ้นของพื ้นที่เมืองชายฝั่ งอันดามัน 5 จังหวัด ได้ แก่ ระนอง พังงา กระบี่ ตรังและสตูล เป็ นไปใน
แนวเดียวกันคือเพิ่มขึ ้นจากปี 1980-1990 เท่ากับ 0.09-0.54% เพิ่มขึ ้นจากปี 1990-2000 เท่ากับ 0.09-0.13% เพิ่มขึ ้น
จากปี 2000-2010 เท่ากับ 0.11-0.65% และ เพิ่มขึ ้นจากปี 2010-2017 เท่ากับ 1.05-1.93% ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้ ม
การเติบโตของพื ้นที่เมืองภูเก็ตอย่างสิ ้นเชิง
จังหวัดภูเก็ตมีสดั ส่วนพืน้ ที่เมืองหรื อพืน้ ที่ถูกปกคลุมด้ วยสิ่งก่อสร้ างสูงสุด และมีอัตราการเพิ่มขึน้ อย่าง
รวดเร็ วจากปี 1980 มีสดั ส่วน 9.03% เพิ่มขึ ้นเป็ น 11.56% (+2.53%), 17.91% (+6.35%), 27.71 (+9.80%) และ
54.79% (+27.08%) ในปี 2017 ตามลาดับ พื ้นที่เมือง 297.49 ตารางกิโลเมตรของจังหวัดภูเก็ตรองรับประชากร
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394,169 คน แรงงานต่างชาติ 93,116 คน (สานักงานสถิติจงั หวัดภูเก็ต , 2017) หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนประชากรอยู่
อาศัย 1,324 คนต่อตารางกิโลเมตรพื ้นที่เมือง และรองรับนักท่องเที่ยว 13,369,634 คนต่อปี (สานักงานสถิติจงั หวัด
ภูเก็ต, 2017)
จากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ ้น การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกิดการขยายตัวของ
พื ้นที่เมืองชายฝั่ งอันดามัน 125.32 ตร.กม. ในปี 1980 เป็ น 779.61 ตร.กม. ในปี 2017 ซึงมีผลให้ พื ้นที่ซึมน ้าลดลง
654.29 ตร.กม. หรื อคิดเป็ น 3.25% ของพื ้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นที่ราบริ มชายฝั่ งตอนปลายของลุม่ น ้า ความสามารถใน
การรั บนา้ ของพื น้ ที่ลดลง แหล่ง อาหารและที่อยู่อาศัย ของสิ่งมีชี วิตลดลง ปริ มาณมลพิษเพิ่ มมากขึน้ ซึ่งเป็ นการ
เพิ่มภาระของระบบนิเวศ ความสวยงามของทรัพยากรชายฝั่ งลดลง จะเห็นได้ วา่ ปรากฏการณ์การขยายตัวของเมืองทา
ให้ การบริ การระบบนิเวศชายฝั่ งทัง้ 4 ด้ านเสื่อมลง ทังด้
้ านการเป็ นแหล่งผลิต (Provisioning) การบริ การด้ านการ
ควบคุม กลไกของระบบ (Regulating) การบริ ก ารด้ า นการสนับ สนุน (Supporting) และการบริ ก ารด้ า นสัง คม
วัฒนธรรม (Cultural) มีผลโดยตรงต่อชุมชนพื ้นบ้ านที่พึ่งพิงทรัพยากรชายฝั่ ง และเป็ นผลกระทบทังทางตรงทางอ้
้
อม
ต่อชุมชนเมือง
3. โครงสร้ างนิเวศภูมิทศั น์เมือง
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และลักษณะทางธรรมชาติ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการตัง้ ถิ่ นฐานและการ
ขยายตัวของเมือง (Ballabh et al., 2014) โครงสร้ างสัณฐานชายฝั่ งทะเลอันดามันทังแนวเทื
้
อกเขาและชายฝั่ งทะเล
เรี ยงตัวในแนวเหนือใต้ และมีแม่น ้าสายสันๆ
้ ไหลจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกไหลลงปากแม่น ้าทางทิศตะวันตก เกิด
เป็ นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การคมนาคมทางเรื อ เกิดเป็ นชุมชนเมืองท่าสาคัญ เช่น เมืองระนอง
ตะกัว่ ป่ า ตะกัว่ ทุง่ ท้ ายเหมือง กระบี่ กันตัง สตูล และละงู เมืองเหล่านี ้ตังอยู
้ ่บริ เวณที่ราบใกล้ ปากแม่น ้าหรื อชวากทะเล
(estuary) ที่เชื่อมต่อสูท่ ะเล ซึง่ เป็ นบริ เวณที่มีความอุดมสมบูรณ์และป่ าชายเลนผืนใหญ่ การขยายตัวของเมืองชายฝั่ ง
จึงไปซ้ อนทับกับผืนป่ าชายเลน และมีผืนเมืองกระจายเข้ าไปในพื ้นที่ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่ ง ซึ่งการบุกรุ ก
ทาลายจะเกิดมากบริ เวณขอบป่ าที่ติดกับเมืองซึง่ เป็ นพื ้นที่เสีย่ งต่อการบุกรุกทาลาย
การมีชายฝั่ งแนวเหนือใต้ และถนนเชื่อมระหว่างภูมิภาค ทาให้ เกิดการพัฒนาขยายตัวเมืองในทิศทางตาม
แนวเหนือใต้ ทาให้ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน (settlement pattern) หรื อ รู ปแบบกลุม่ เมือง (city cluster) แบบตามแนว
เส้ น ยกเว้ นจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างเพราะเป็ นเกาะ มีชายฝั่ งทะเลล้ อมรอบ มีทรัพยากร
ชายฝั่ งที่สวยงาม อีกทังยั
้ งมีความเจริ ญ การค้ าขาย เหมืองแร่ จากอดีต ทาให้ เกิดท่าเรื อ และชุมชนริ มฝั่ งทะเลหลาย
แห่งพัฒนาเกิดเป็ นเมืองแบบหลายศูนย์กลางในปั จจุบนั ในขณะที่ตรังเป็ นเมืองแบบศูนย์กลางเดียว มีศนู ย์กลางอยู่ที่
ควนคีรีหา่ งจากทะเล 2.5 กิโลเมตร ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ราบระหว่างภูเขา และล้ อมรอบด้ วยสวนยางพารา เนื่องจากด้ วยการ
วางผังเมืองและระบบถนน และการไม่มีข้อจากัดด้ านธรณีสณ
ั ฐานทาให้ เกิดการพัฒนาเมืองแบบกระจายออกจาก
ศูนย์กลาง
นอกจากกลุ่มเมืองยังพบพื ้นที่เมืองแบบกระจายเข้ าไปในพื ้นที่เกษตรกรรมและพื ้นที่ธรรมชาติ การพัฒนา
ระบบเครื อข่ายเส้ นทางคมนาคม เร่งให้ เกิดการพัฒนาเมืองแบบกระจาย
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ภาพที่ 2 รูปแบบกลุม่ เมือง (Cities cluster pattern)
ภูเก็ต กระบี่ และระนองเป็ นเมืองที่ขยายตัวจนมีขอบเขตเมืองอยู่ติดชายฝั่ งทะเล เป็ นเมืองที่การท่องเที่ยว
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเมือง จังหวัดพังงาความเป็ นศูนย์กลางเมืองไม่ชดั เจน ส่วนจังหวัดตรัง และสตูล มีศนู ย์กลางเมือง
ที่ชดั เจนและมีการพัฒนากระจายตัวออกจากศูนย์กลาง ที่ตงเมื
ั ้ องอยู่ลกึ เข้ ามาจากชายฝั่ ง เป็ นเมืองที่การเกษตรเป็ น
ตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ มียางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ขนาดของผืนเมืองที่ใหญ่ที่สดุ สัมพันธ์กบั ตาแหน่งศูนย์กลางการบริ หารเมือง เขตเทศบาลเมือง จังหวัด ภูเก็ต
มีเมืองศูนย์กลางจังหวัดขนาดใหญ่ที่สดุ รองลงมาคือจังหวัดตรัง ระนอง กระบี่ สตูล และพังงา ตามลาดับ
บทสรุ ป
จากการวิ เคราะห์ โครงสร้ างทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงพื น้ ที่ ชายฝั่ งทะเลอัน ดามัน เพื่อ อธิ บาย
ปรากฏการณ์การขยายตัวของเมืองชายฝั่ ง และเสนอแนะเกณฑ์ในการวางแผนพัฒนาพื ้นที่ (spatial planning) เมือง
ชายฝั่ งที่เหมาะสม ได้ ดงั นี ้
1. การพัฒนาเป็ นเมืองชายฝั่ ง ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน (land cover) และการใช้ ประโยชน์
ที่ดิน (land use) แผ้ วถางเพื่อทาการเกษตร เพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยและการก่อสร้ างโครงสร้ างขนาดใหญ่ในพื ้นที่ชายฝั่ ง
จากการถางทาลายป่ า ใช้ ประโยชน์จากชายฝั่ งที่มากเกินไป มลพิษจากเมืองสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ และการขาดการ
บริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ เหตุปัจจัยเหล่านี ้ ทาให้ เกิ ดผลกระทบต่อพื ้นที่ชายฝั่ งมากมายจากต้ นนา้ ถึงทะเล
ทังก่
้ อให้ เกิดความเสือ่ มโทรมของป่ าชายเลน แนวปะการัง และแหล่งหญ้ าทะเล เกิดปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง ที่ทาให้
เกิดผลกระทบและเป็ นสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ ง แต่อย่างไรก็ตามหากระบบนิเวศถูกทาลาย
เป็ นบางส่วน เช่น การถาง หรื อการปรับระดับดิน ระบบนิเวศทางธรรมชาติก็สามารถที่จะฟื น้ ฟูตวั เองด้ วยกลไกการ
ทดแทน (succession) แต่หากระบบนิเวศถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ ้นเชิง เช่นการพัฒนาเป็ นเมืองและอุตสาหกรรม
การสร้ างอาคาร โครงสร้ างขนาดใหญ่ และพื ้นที่ดาดแข็ง ทาให้ น ้าและอากาศซึมผ่านลงสู่ดินไม่ได้ ระบบนิเวศและ
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พืชพันธุ์ถกู ตัดขาดความสัมพันธ์ กบั พื ้นดินอย่างสิ ้นเชิง จนสูญเสียความมัน่ คงทางระบบนิเวศ (ecological integrity)
ไปอย่างไม่มีวนั กลับคืน ทาให้ การบริ การทางระบบนิเวศ (ecosystem service) ของพื ้นที่ที่พฒ
ั นาไปเป็ นเมืองนันลดลง
้
ดังนันระบบนิ
้
เวศเสือ่ มโทรมลง สาเหตุไม่ใช่เกิดจาก “ผังเมือง” แต่เกิดจาก “การสร้ างเมือง”
2. การท่ อ งเที่ ย ว เป็ นตัว เร่ ง อัต ราการขยายเมื อ งที่ ส าคัญ ที่ สุด ด้ วยความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ เกิดการตังถิ
้ ่นฐานตังแต่
้ อดีต เกิดเป็ นแหล่งวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื ้นบ้ าน การทาเหมืองแร่
ดีบุก การค้ าขายแลกเปลี่ยน การปลูกยางพารา การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ ง แต่ปัจจัยสาคัญคืออุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวทางทะเล ทาให้ เกิดการพัฒนาเป็ นเมืองชายฝั่ งอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการเกิดเมืองในพื ้นที่ใกล้ ชายฝั่ ง
ในช่วงปี 2000 ที่มีการส่งเสริ มนโยบายการท่องเที่ยวทังจากภาครั
้
ฐ การก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อรองรับการ
บริ การการท่องเที่ยว และปั จจัยอุปสงค์ ทาให้ อตั ราการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวอันดามัน โดยเฉพาะภูเก็ตสูงขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว
3. ดัชนีชีว้ ดั ภูมิทศั น์ (Landscape metric) เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ธรรมชาติ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์กายภาพของเมืองร่ วมกับกา ร
วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเมือง
4. พื ้นที่ระบบนิเวศ ที่เสี่ยงต่อการถูกรุ กรานจากความเป็ นเมืองและกิจกรรมของมนุษย์มากที่สดุ คือบริ เวณ
ชายฝั่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่ าชายเลน ป่ าชายฝั่ งหรื อผืนระบบนิเวศที่อยู่ติดกับผืนเมือง เนื่องจากเมืองมีทิศทางการ
ขยายตัวเติบโตออกชานเมือง (edge-expansion) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่เช่น โครงข่ายถนน ท่าเรื อ
สนามบิน เป็ นตัวเร่งการเกิดเมืองที่สาคัญ และจะมีผลต่อเนื่องถึงการขยายพื ้นที่เมืองในระยะยาว
5. แนวทางการสร้ างเมืองอย่างยัง่ ยืนต้ องคานึง 1) หลีกเลี่ยงการขยายเมืองแบบแตกกระจาย เพื่อรักษาผืน
ระบบนิเวศเกษตรและพื ้นที่ที่ธรรมชาติขนาดใหญ่รอบๆ ผืนเมืองไว้ สร้ างและรักษาความเชื่อมต่อของผืนระบบนิเวศ
เพื่อคุณภาพของการบริ การระบบนิเวศ 2) ส่งเสริ มการพัฒนาเมืองแบบเติมเต็มช่องว่างในเมือง (infilling) สร้ างเมืองที่
กระชับ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและพลังงานในการเดินทางของคนในเมือง 3) ลดพื ้นที่
ปกคลุมด้ วยสิ่งก่อสร้ าง พัฒนาพื ้นที่แนวสูง เพิ่มคุณภาพพื ้นที่สีเขียว หลีกเลี่ยงเมืองที่ขวางทางไหลของน ้า ทังน
้ ้าฝน
น ้าหลาก และนา้ ในลาน ้า 4) กาหนดระยะถอยร่ นของสิ่งก่อสร้ างจากชายฝั่ งทะเล เพื่อเว้ นพื ้นที่ให้ เกิดระบบนิเวศ
ชายฝั่ ง และลดความเสีย่ งของเมืองจากผลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การจาลองระดับนา้ และกระแสนา้ ในอ่ าวไทยโดยใช้ แบบจาลองนา้ ขึน้ นา้ ลงและคลื่น
Water level and current simulation in the Gulf of Thailand using tide–wave coupled model
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ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิ ทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่ อ
ศึกษาการขึ ้นลงของระดับน ้าและกระแสน ้าในอ่าวไทย ด้ วยแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ Delft3D-FLOW
ร่วมกับแบบจาลองคลืน่ Delft3D-WAVE แบบจาลองทังสองใช้
้
กริ ดขนาดเท่ากันคือ 3.61 กิโลเมตร องค์ประกอบน ้าขึ ้น
น ้าลง 13 องค์ประกอบ ได้ แก่ M2 S2 N2 K2 K1 O1 P1 Q1 MF MM M4 และ MS4 ถูกนามาใช้ เป็ นแรงขับที่ขอบเขต
เปิ ดของแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ส่วนแบบจาลองคลื่นมีลมและความกดอากาศจากแบบจาลอง CFSR เป็ นแรงขับ
ที่ผิว และใช้ ความสูงคลืน่ คาบคลืน่ และทิศทางคลืน่ จากแบบจาลอง Wave Watch III เป็ นแรงขับที่ขอบเขตเปิ ด Root
Mean Square Error (RMSE) และ Vectorial Difference (d) ถูกนามาใช้ ประเมินความสามารถของแบบจาลองใน
การจาลองระดับน ้าในพื ้นที่ศกึ ษา ผลการศึกษาพบว่าระดับน ้าที่ได้ จากแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ และจากการตรวจวัด
ให้ คา่ RMSE และ d ในระดับที่เป็ นที่นา่ พอใจ เมื่อรวมแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ เข้ ากับแบบจาลองคลืน่ ทาให้ ทราบว่า
อิทธิ พลของคลื่นและลมมีผลต่อระดับนา้ และกระแสนา้ สุทธิ มากกว่าอิทธิ พลของนา้ ขึน้ นา้ ลงประมาณร้ อยละ 60
ในขณะที่ อิ ท ธิ พ ลของคลื่ น มี ม ากกว่ า ลมประมาณร้ อยละ 40 นอกจากนี ย้ ัง พบว่ า คลื่ น และลมมี ผ ลต่ อ รู ป แบบ
การไหลเวียนสุทธิของกระแสน ้าน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับขนาดของน ้าขึ ้นน ้าลงและกระแสน ้า ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ
หากนาไปศึกษาต่อในเรื่ องการหนุนของระดับในบริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ ง
คาสาคัญ : Delft3D-FLOW, Delft3D-WAVE, CFSR, Wave Watch III
Abstract
A Tide-Wave coupled model, Delft3D-FLOW and Delft3D-WAVE, is used to simulate water level
and current in the Gulf of Thailand. Both tide and wave models have the same 3.61 km grid resolution. For
tidal model, 13 tidal constituents; M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, Q1, MF, MM, M4 and MS4, are applied at
the open boundary. For wave model, wind field and surface pressure from CFSR model are forced at the
surface, while significant wave height, wave period and wave direction obtained from Wave Watch III are
applied at the open boundary. The performance of model is evaluated in terms of Root Mean Square Error
(RMSE) and Vectorial Difference (d). Results from tidal model simulation shown that the modeled water
levels at 11 stations are satisfactory agreement with observations considering the values of RMSE and d.
The results from Tide - Wave coupled model also shown that wave and wind have an influence on residual
water level and residual current velocity more than tides approximately 60 percent. While the influence of
wave on residual water level and residual current velocity is more than wind approximately 40 percent. In
addition, wave and wind have less influence on circulation pattern but more influence on magnitude of tide
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and current velocity. Therefore, the inundation model should be investigated further in the future using this
model setup.
Keywords : Delft3D-FLOW, Delft3D-WAVE, CFSR, Wave Watch III
*Corresponding author. E-mail : Kachapond.Ch@chula.student.ac.th

บทนา
อ่าวไทยเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ ตังอยู
้ ่ทางด้ านตะวันตกเฉี ยงเหนือ เป็ นอ่าวแบบกึ่งปิ ด โดยมีพืน้ ที่
ชายฝั่ งของประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนามล้ อมรอบ อีกทังยั
้ งมีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่หลากหลาย มี
ประชากรตังถิ
้ ่นฐานและประกอบอาชีพ อยู่บริ เวณชายฝั่ งเป็ นจานวนมาก จากที่กล่าวไว้ ข้างต้ นเป็ นผลทาให้ บริ เวณ
อ่าวไทยมีกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์คอ่ นข้ างมาก เช่น การทาการประมง การท่องเที่ยว การเดินเรื อสินค้ า การเพาะเลี ้ยง
ชายฝั่ ง โรงงานอุตสหกรรม เป็ นต้ น กิจกรรมเหล่านี ้มีสว่ นทาให้ เกิดปั ญหามลพิษในทะเลได้ เช่น คราบน ้ามันจากการ
เดินเรื อ ของเสียจากชุมชน น ้าทิ ้งจากการเพาะเลี ้ยงและโรงงานอุตสหกรรม ซึ่ง กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้ มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลที่อยู่ในอ่าวไทย อีกทังประชาชนที
้
่อาศัยอยู่บริ เวณชายฝั่ งมักจะได้ รับ
ผลกระทบจากปรากฎการณ์ธรรมชาติเช่น น ้าท่วมจากการเกิดคลื่นซัดฝั่ ง การเกิดน ้าหนุน การกัดเซาะชายฝั่ ง ทาให้
ต้ องเสียพื ้นที่ทากินและที่อยู่อาศัย พื ้นฐานความรู้ เกี่ยวกับน ้าขึ ้นน ้าลง คลื่น การไหลเวียนของกระแสน ้า และการที่มี
ระบบการท านายที่ ดีจ ะเป็ นเครื่ องมื อที่ สาคัญอย่ างหนึ่ง ที่จ ะใช้ ใ นการจัด การปั ญหาเหล่า นีไ้ ด้ ที่ ผ่า นมามี หลาย
การศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับน ้ากระแสน ้า และคลื่นในอ่าวไทย เช่นการใช้ แบบจาลอง POM ทานายระดับน ้าและ
กระแสน ้า (ปั ทมา สิงหรักษ์ , 2545: จิตราภรณ์ ฟั กโสภา, 2546; นริ สรา นุธรรมโชติ, 2546) และอีกการศึกษาหนึ่งที่ใช้
แบบจาลอง Delft3D ในการศึกษาระดับน ้าและกระแสน ้าในอ่าวไทย (Thanathanphon et al., 2016) จากการศึกษา
ทังหมด
้
ยังไม่มีการศึกษาใดในพื ้นที่อ่าวไทยที่มีการจาลองแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ร่วมกับแบบจาลองคลื่น จาก
การศึกษาของ Zhang et al. (2012) พบว่าการใช้ แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ร่วมกับแบบจาลองคลื่น ทาให้ ให้ ได้ ระดับ
น ้าและกระแสน ้ามีผลใกล้ เคียงกับลักษณะในธรรมชาติมากขึ ้น และผลการศึกษาเกี่ยวกับกระแสน ้าในบริ เวณชายฝั่ ง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง่ เป็ นบริ เวณที่ได้ รับอิทธิพลจากคลื่นและลมโดยตรง ด้ วยแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ แบบ 3 มิติ
เปรี ยบเทียบกับกระแสน ้าที่ผิวที่ได้ จากการตรวจวัดด้ วยเรดาร์ ชายฝั่ ง (HF Radar) ของ GISTDA พบว่ากระแสน ้าเฉลี่ย
รายเดือนจากแบบจาลองในทังสองช่
้
วงลมมรสุม มีขนาดความเร็ วน้ อยกว่าความเร็ วที่ได้ จากการตรวจวัด (คชาภรณ์
เจตนาวณิ ชย์ และสุริยณ
ั ห์ สาระมูล , 2559) จึงเป็ นที่มาของสมติฐานที่ว่าหากรวมผลของคลื่นเข้ ากับแบบจาลอง
อุทกพลศาสตร์ จะส่งผลให้ กระแสน ้ามีความเร็ วมากขึ ้น ในการการศึกษาในครัง้ นี ้จะใช้ แบบจาลองอุทกพลศาสตร์
ร่วมกับแบบจาลองคลืน่ เพื่อศึกษาอิทธิพลของน ้าขึ ้นน ้าลง ลมและคลืน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงของระดับน ้าและกระแสน ้า
ในพื ้นที่อา่ วไทย
วิธีการ
การศึกษานี ้เป็ นการจาลองระดับน ้าและกระแสนา้ ในอ่าวไทยโดยใช้ แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ Delft3DFLOW ร่ วมกับแบบจาลองคลื่น Delft3D-WAVE (Tide-Wave coupled model) ข้ อมูลความลึก พืน้ ท้ องน า้
(Bathymetry) สาหรั บ แบบจ าลองบริ เวณชายฝั่ ง เตรี ย มมาจากการ digitize แผนที่เ ดิน เรื อ จากรมอุท กศาสตร์
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กองทัพเรื อ ส่วนบริ เวณกลางอ่าวไทย ใช้ ข้อมูล GEBCO 30 ทาการปรับเทียบแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ด้วยข้ อมูล
ระดับน ้าจากสถานีวดั ระดับน ้าทัง้ 11 สถานี (วงกลมสีน ้าเงิน ในภาพที่ 1)
แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ครอบคลุมพื ้นที่ ตงแต่
ั ้ ละติจูดที่ 5 ถึง 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 99 ถึง 107
องศาตะวันออก โดยกริ ดมีความละเอียด 3.61 กิโลเมตร และมีค่า Time step เท่ากับ 6 นาที ทาการปรับเทียบ
แบบจาลองในช่วงตังแต่
้ วนั ที่ 29 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็ นตัวแทนของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
โดย 3 วันแรกของแบบจาลองจะไม่นามาใช้ ในการเปรี ยบเทียบ เนื่องจากเป็ นระยะเวลาที่แบบจาลองใช้ ในการเข้ าสู่
สภาวะเสถียร ที่ขอบเขตเปิ ดใช้ องค์ประกอบน ้าขึ ้นน ้าลงจานวน 13 องค์ประกอบ ที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
T_Tide (Pawlowicz et.al, 2002) ที่สถานี Cendering ประเทศมาเลเซีย ใช้ เป็ นขอบเขตเปิ ดด้ านใต้ สถานี Vungtau
ประเทศเวียดนามใช้ เป็ นขอบเขตเปิ ดด้ านตะวันออก ส่วนการตังค่
้ าขอบเขตเปิ ดในบริ เวณจุดเชื่อมต่อระหว่างขอบเขต
เปิ ดด้ านตะวันออกและขอบเขตเปิ ดด้ านใต้ ใช้ ค่าแอมพลิจูดจากสถานี Cendering แต่ค่าเฟสใช้ จากสถานี Vungtua
โดยค่าแอมพลิจดู และเฟสที่ใช้ มีคา่ ดังแสดงในตารางที่ 1 เนื่องจากข้ อมูลตรวจวัดเป็ นข้ อมูลในเวลาอ้ างอิงท้ องถิ่น จึง
ตังค่
้ าแบบจาลองให้ อ้างอิงเวลาตามเวลาท้ องถิ่นเช่นกัน และปรับเฟสในแบบจาลองให้ เป็ นเวลาของประเทศไทยโดยใช้
สมการที่ (1) (Fang et al., 1999) เมื่อ คือเฟสที่เวลาอ้ างอิง Greenwich คือ ค่าเฟสที่เวลาท้ องถิ่น ส่วน
คือ ค่าความถี่ของแต่ละองค์ประกอบน ้าขึ ้นน ้าลง ค่าทางสถิติที่ใช้ คานวณเพื่อดูความสามารถของแบบจาลองในการ
จาลอง ได้ แก่คา่ Root Mean Square Error (RMSE) ดังสมการที่ (2) เมื่อ 𝑖 คือค่าข้ อมูลตรวจวัด 𝑖 คือค่าข้ อมูลที่
ได้ จากการคานวณจากแบบจาลอง และค่า Vectorial Difference (d) (Foreman et al., 1993; Tsimplis et al.,
1995) เมื่อ คือค่าแอมพลิจูดขององค์ประกอบน ้าขึ ้นน ้าลงจากข้ อมูลระดับน ้าตรวจวัด
คือค่าแอมพลิจูดของ
องค์ ประกอบน ้าขึน้ นา้ ลงที่แบบจาลองคานวณได้ คือค่าเฟสขององค์ ประกอบนา้ ขึน้ น ้าลงจากข้ อมูลระดับนา้
ตรวจวัดและ คือค่าเฟสขององค์ประกอบน ้าขึ ้นน ้าลงที่แบบจาลองคานวณได้ ตามสมการที่ (3)
สาหรับแบบจาลองคลื่นถูกสร้ างขึ ้นด้ วยกริ ดขนาด 3.61 กิโลเมตร เท่ากับแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ แต่มี
พื น้ ที่ บ ริ เ วณขอบเขตเปิ ดด้ า นใต้ แ ละด้ า นตะวัน ออกขยายออกไปด้ า นละ 1 องศาท าให้ แ บบจ าลองคลื่น มี พื น้ ที่
ครอบคลุมตังแต่
้ ละติจูดที่ 4–14 องศาเหนือ และ ลองจิจูดที่ 99-108 องศาตะวันออก ในการจาลองใช้ ข้อมูลลม
ความกดอากาศจากแบบจาลอง Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) ซึ่งพัฒนาโดย Saha et al. (2010)
เป็ นแรงขับที่ผิว และใช้ ข้อมูลคลื่น (ความสูงคลื่น คาบคลื่น และทิศทางคลื่น) จากแบบจาลอง Wave Watch III เป็ น
แรงขับที่ขอบเขตเปิ ด คานวณด้ วย Time step 30 นาที
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(
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หลังจากปรับเทียบแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ และสร้ างแบบจาลองคลืน่ แล้ ว นาแบบจาลองทังสองมาจ
้
าลอง
กระแสน ้าและระดับน ้าในอ่าวไทยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็ นตัวแทนช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 กรณีคือ กรณีที่ 1 แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ที่มีแรงขับจากนา้ ขึน้ นา้ ลงอย่างเดียว
(baseline) กรณีที่ 2 แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ที่มีแรงขับจากน ้าขึ ้นน ้าลง และลม กรณีที่ 3 คือ แบบจาลองร่ วมกัน
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ระหว่างแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ และแบบจาลองคลื่น (Tide-Wave Coupled model) เพื่อพิจารณาความแตกต่าง
ของแบบจาลองที่ได้ รับอิทธิ พลจากลม (กรณี ที่ 2) และแบบที่ได้ รับอิทธิ พลจากลมและคลื่น (กรณีที่ 3) การสร้ าง
แบบจาลองกรณีที่ 2 และ กรณีที่ 3 ทาการตังค่
้ าแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ให้ มีน ้าขึ ้นน ้าลงเป็ นแรงขับที่ขอบเขตเปิ ด
และมีลม และความกดอากาศเป็ นแรงขับที่ผิวน ้า ในกรณีที่ 3 แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ และแบบจาลองคลื่น (Tide Wave Coupled model) แบบจาลองอุกพลศาสตร์ และแบบจาลองคลื่นถูกตังค่
้ าให้ แ ลกเปลี่ยนข้ อมูล ระดับนา้
กระแสน ้า และคลื่น ทุกๆ 1 ชัว่ โมง จากนันจะท
้
าการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับน ้าและกระแสน ้าของทัง3
้
กรณี โดยใช้ ค่า Percent difference (สมการที่ 4) คือค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ระดับน ้าหรื ออัตราเร็ วของกระแสน ้า
ของแต่ละกรณีที่ที่ต้องการจะเปรี ยบเทียบ
%

|𝑖

𝑖 |
𝑖

(4)

ภาพที่ 1 รูปร่างกริดและความลึกของพื ้นที่ศกึ ษา วงกลมสีน ้าเงิน คือ สถานีวดั ระดับน ้า วงกลมสีแดง คือ ตาแหน่งของ
สถานีวดั ระดับน ้าที่นามาใช้ เป็ นแรงขับที่ขอบเขตเปิ ดของแบบจาลอง เส้ นสีแดง คือ ขอบเขตเปิ ดของ
แบบจาลอง
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ตารางที่ 1 ค่าองค์ประกอบน ้าขึ ้นน ้าลงที่ใช้ เป็ นแรงขับที่ขอบเขตเปิ ดของแบบจาลองอุทกพลศาสตร์
หลังการปรับเทียบ
Cendering
VungTua
Amp.
Phase
Amp.
O
(cm)
()
(cm)
M2
29.49
193.35
75.69
S2
11.86
228.54
29.6
N2
6.31
175.45
15.85
K2
3.28
242.06
9.80
K1
48.92
207.64
59.41
O1
30.52
166.66
45.9
P1
14.85
204.66
18.91
Q1
5.44
148.27
7.87
MF
1.38
269.17
7.92
MM
2.16
137.04
6.60
M4
0.92
204.68
0.97
MS4
0.79
257.86
0.82
MN4
0.18
209.40
0.50

Phase
(O)
8.30
42.88
350.75
49.36
242.68
205.99
242.50
196.46
251.69
54.08
9.58
74.76
326.52

ผลและอภิปราย
ผลจากการปรับเทียบแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ (กรณีที่ 1) ซึ่งเป็ นการจาลองในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
พบว่าระดับน ้าที่ได้ จากแบบจาลองมีรูปแบบที่คล้ ายคลึงกับระดับน ้าที่ได้ จากการตรวจวัดของทุกสถานี (รู ปไม่ได้ แสดง
ไว้ ) เมื่อนาผลต่างของระดับน ้ารายชัว่ โมงจากแบบจาลองและจากการตรวจวัด มาคานวณหาค่า RMSE ซึ่งเป็ นค่า
รากที่สองของผลต่างเฉลีย่ พบว่าค่าที่คานวณได้ ของทัง้ 11 สถานี คือ บางประกง แม่กลอง ท่าจีน ระยอง หัวหิน แหลม
งอบ เกาะหลัก หลังสวน เกาะสมุย สิชล และบางนรา มีค่า 15.80 14.79 21.93 15.24 13.34 16.01 13.31 13.69
12.91 15.14 และ 13.54 เซนติเมตรตามลาดับ ซึง่ มีคา่ ต่ากว่า 20 เซนติเมตร เกือบทังหมด
้
ยกเว้ นที่สถานีแม่กลอง ที่มี
ค่าความแตกต่างประมาณ 22 เซนติเมเตร แต่หากคิดค่าเป็ นเปอร์ เซ็นต์ (ค่า RMSE คูณด้ วยหนึง่ ร้ อยหารด้ วยพิสยั น ้า)
พบว่าเปอร์ เซ็นต์ของผลต่างดังกล่าวของทัง้ 11 สถานี มี ค่า 5.37 5.00 7.01 8.61 5.72 9.76 7.61 8.01 9.03 13.06
และ 13.15 ตามลาดับ ซึง่ เกือบทังหมดมี
้
คา่ ไม่เกิน 10 เปอร์ เซ็นต์ ยกเว้ น สถานีสิชล และบางนรา จากตารางที่ 2 และ
3 เป็ นการเปรี ยบเที ยบเป็ นค่าแอมพลิจูด เฟส และค่า d ระหว่างค่าจากการตรวจวัดและจากแบบจาลองหลัง
การปรับเทียบขององค์ประกอบน ้าคู่ M2 S2 N2 และ K2 และ องค์ประกอบน ้าเดี่ยว K1 O1 P1 และ Q1 ตามลาดับ ซึ่ง
เมื่อนามาคานวณหาค่า d ซึ่งแสดงไว้ ในตารางที่ 2 และ 3 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่พบของทุกองค์ประกอบและ
ทุกสถานีมีความคลาดเคลือ่ นไม่เกิน 10 เซนติเมตร และความคลาดเคลื่อนที่มีค่ามาก จะพบเฉพาะองค์ประกอบน ้าคู่
เป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะองค์ประกอบ M2 ซึ่งพบที่สถานี แม่กลอง ระยอง สิชล บางนรา และ องค์ประกอบ S2 และ
K1 ที่สถานีแม่กลอง หากพิจารณาค่า %RMSE ร่วมกับค่า d พบว่าค่าความคลาดเคลือ่ นของแบบจาลองมีคา่ น้ อยกว่า
15 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งทาให้ เห็นว่าแบบจาลองที่พฒ
ั นาขึ ้นมาสาหรับอ่าวไทยมีศกั ยภาพพอที่จะนาไปใช้ ในการศึกษา ใน
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ลาดับถัดไป ซึง่ จะเป็ นการพิจารณาอิทธิพลของน ้าขึ ้นน ้าลง ลม และคลื่นที่มีต่อรู ปแบบของระดับน ้าและการไหลเวียน
ของกระแสน ้าในอ่าวไทย
แบบจาลองที่ได้ รับการปรับเทียบแล้ ว จะถูกนามาใช้ จาลองระดับน ้าและกระแสน ้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2553 โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็ น 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 มีแรงขับเฉพาะที่ขอบเปิ ดเป็ นจากองค์ประกอบน ้าขึ ้น
น ้าลง กรณีที่ 2 มีแรงขับจากขอบเขตเปิ ดและมีแรงขับที่ผิวเป็ นความเร็ วลม และความกดอากาศ กรณีที่ 3 มีแรงขับที่
ขอบเขตเปิ ด ลม ความกดอากาศ และรวมผลของคลื่นเข้ าไป (Tide - Wave coupled model) รู ปแบบของระดับน ้า
และกระแสน ้าเฉลีย่ ของกรณีที่ 1 2 และ 3 แสดงในภาพที่ 2ก 2ข และ 2ค ตามลาดับ จากภาพที่ 2 พบว่าค่ากระแสน ้า
เฉลีย่ มีค่าสูงสุดในกรณีที่มีการรวมกันของแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ และแบบจาลองคลื่น (ภาพที่ 2ค) ส่วนกรณีที่ 1
ให้ คา่ กระแสน ้าเฉลีย่ ที่มีคา่ ต่าสุด รูปแบบของกระแสน ้าเฉลีย่ ในกรณีที่ 1 พบว่าเกือบทังพื
้ ้นที่ค่ากระแสน ้ามีค่าเข้ าใกล้
ศูนย์ยกเว้ นบริ เวณขอบเขตเปิ ดด้ านใต้ และบริ เวณแหลมญวณ บริ เวณขอบเขตเปิ ดด้ า นใต้ พบกระแสน ้าสุทธิ ขนาด
ประมาณ 10 เซนติเมตรต่อวินาที มีทิศไหลทวนเข็มจากบริ เวณกึ่งกลางของขอบเขตเปิ ดมายังชายฝั่ งของประเทศ
มาเลเชีย ไปรวมกับกระแสน ้าสุทธิที่เคลื่อนที่มาจากทางทิศเหนือ จากนันเคลื
้ ่อนที่ขนานกับชายฝั่ งประเทศมาเลเชีย
ออกจากอ่าวไทย ส่วนบริ เวณแหลมญวณพบกระแสน ้าสุทธิ ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตรต่อวินาที มีทิศไหลเข้ าสู่
อ่าวไทย (รู ป 2ก) ในกรณีที่ 2 อิทธิ พลของลมตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้ รูปแบบการไหลเวียนมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น
โดยเฉพาะบริ เวณอ่าวไทยตอนกลางและบริ เวณปากอ่าวไทย (ภาพที่ 2ข) บริ เวณอ่าวไทยตอนกลางพบการไหลแบบ
เป็ นวงทวนเข็มนาฬิกา ในขณะที่บริ เวณใกล้ ชายฝั่ งชุมพร-สุราษฎร์ ธานีพบการไหลแบบเป็ นวงตามเข็มนาฬิกาแต่มี
ขนาดเล็กกว่า ส่วนบริ เวณปากอ่าวไทยพบการเคลื่อนตัวของกระแสน ้าผ่านแหลมญวณเข้ าสูบ่ ริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง
จนถึงบริ เวณแนวจังหวัดนครศรี ธรรมราช แล้ วไหลวกกลับออกจากอ่าวไทยขนานกับชายฝั่ งของอ่ าวไทยฝั่ งตะวันตก
ลักษณะดังกล่าวจะพบได้ เช่นเดียวกับกรณีที่ 3 (ภาพที่ 2ค) แต่ขนาดของกระแสน ้าจะมีความแรงมากกว่า รู ปแบบของ
กระแสน ้าที่พบบริ เวณปากอ่าวไทยทังในกรณี
้
ที่ 2 และ 3 พบว่ามีความคล้ ายคลึงกับการศึกษาก่อนหน้ าทังจากการ
้
ตรวจวัด (Wyrtki, 1961) และจากแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ (ปั ทมา สิงหรักษ์ , 2545; สามารถ อ่อนแป้น, 2546)
แต่หากพิจารณาเปรี ยบเทียบรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน ้าที่ผิวในอ่าวไทยด้ วยวิธีการคานวณแบบ geostrophic
balance (เกี่ยวกับความชันของผิวหน้ าน ้าทะเล) ซึ่งนาข้ อมูลความสูงของผิวหน้ าน ้าทะเลมาจากข้ อมูลดาวเทียม
altimeter เป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี มาใช้ ในการคานวณ (Sojisuporn et al., 2010; Pa’suya et al., 2015) พบว่า
ทิศทางการไหลเวียนของกระแสน ้าบริ เวณกลางอ่าวไทยในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากการศึกษาทังสอง
้
ไม่สอดคล้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้ ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากความคลาดเคลือ่ นที่เกิดขึ ้นเนื่องจากพื ้นที่อ่าวไทยมีความลึก
ไม่มาก จึงเกิดการรบกวนของสัญญาณสะท้ อนกลับ ผลการคานวณความสูงของผิวหน้ าน ้าทะเลที่ได้ จากดาวเทียมจึง
เกิดความผิดพลาด (Zhou et al., 2011) แต่เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายปี ที่ได้ จากการคานวณความสูงของ
ผิวหน้ าน ้าทะเลจากข้ อมูลอุณหภูมิ ความเค็ม และความลึก ของ World Ocean Data (Sojisuporn et al., 2010)
พบว่ามีความสอดคล้ องทังบริ
้ เวณกลางอ่าวไทยและปากอ่าวไทย
ภาพที่ 2ง 2จ และ 2ช แสดงผลต่างของระดับน ้าและกระแสน ้าระหว่างกรณีที่ 2 และ 1 กรณีที่ 3 และ 1 และ
กรณีที่ 3 และ 2 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลที่ได้ จากแบบจาลองในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากรูปทังสามระดั
้
บน ้า
ของกรณีที่ 3 และ 2 มีความแตกต่างสูงกว่ากรณีที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 87.14 และ 77.24 ตามลาดับ และกรณีที่ 3 สูงกว่า
กรณีที่ 2 ร้ อยละ 43.52 เมื่อพิจารณาความแตกต่างของกระแสน ้าพบว่ากรณีที่ 3 และ 2 มีค่าสูงกว่ากรณีที่ 1 คิดเป็ น
ร้ อยละ 79.70 และ 65.77 ตามลาดับ และกรณีที่ 3 สูงกว่ากรณีที่ 2 คิดเป็ นร้ อยละ 40.71 จากข้ อมูลดังกล่าวทาให้
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ทราบว่ารูปแบบการไหลเวียนของกระแสน ้าในอ่าวไทยโดยส่วนมากมีผลมาจากอิทธิพลของลมและคลื่น ผลการศึกษา
มีความสอดคล้ องกับสมติ ฐานที่ตงั ้ ไว้ ข้างต้ นว่าคลื่นมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ย นแปลงของระดับนา้ และกระแสนา้ ใน
แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ เมื่อพิจารณาทิศทางของกระแสน ้าของกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 พบว่ารู ปแบบการไหลเวียน
ไม่มีความแตกต่างกัน ดังอธิบายไว้ ข้างต้ น นัน่ หมายความว่าการเพิ่มแรงจากคลื่นเข้ าไปมีอิทธิพลน้ อยต่อรู ปแบบการ
ไหลของกระแสน ้าจากแบบจาลอง แต่มีผลอิทธิพลมากต่อขนาดของกระแสน ้า
บทสรุ ป
พัฒนาแบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ของอ่าวไทยโดยใช้ ระดับน ้าที่สถานี Cendering ประเทศมาเลเชีย และ
สถานี Vungtua ประเทศเวียดนาม เป็ นแรงที่ขอบเขตเปิ ด การปรับเทียบแบบจาลองโดยใช้ ระดับน ้าตรวจวัดในอ่าวไทย
จานวน 11 สถานี ให้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ จึงนามาใช้ จาลองร่ วมกับแบบจาลองคลื่น เพื่อทดสอบหาอิทธิพลของคลื่นที่มี
ผลต่อระดับน ้าและกระแสนา้ ที่เกิดขึน้ ในอ่าวไทย โดยกาหนดให้ ขนาดของกริ ดในแบบจาลองคลื่นมีขน าดเท่ากับ
แบบจาลองอุทกพลศาสตร์ ผลการจาลองร่ วมกันของทังสองแบบจ
้
าลองในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้
ทราบว่าอิทธิพลของลมและคลื่นมีอิทธิพลต่อระดับน ้าและกระแสน ้าสุทธิในอ่าวไทยมากกว่ าอิทธิพลของน ้าขึ ้นน ้าลง
ประมาณ 60 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนคลืน่ มีอิทธิพลต่อระดับน ้าและกระแสน ้าสุทธิในอ่าวไทยมากกว่าอิทธิพลของลมประมาณ
40 เปอร์ เซ็นต์ และอิทธิพลของคลืน่ ไม่ได้ สง่ ผลมากนักต่อรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน ้าในอ่าวไทย แต่จะส่งผลต่อ
ขนาดของกระแสน ้ามากกว่า ดังนันในการศึ
้
กษาเกี่ยวกับพายุซดั ฝั่ งหรื อปรากฏการณ์น ้าหนุน (inundation) ในอ่าวไทย
จึงควรมีการจาลองร่วมกับแบบจาลองคลืน่ เพื่อเพิ่มความถูกต้ องของการศึกษา โดยแบบจาลองที่ถกู พัฒนาขึ ้นทังสอง
้
นี ้จะถูกนาไปใช้ ในการศึกษาพายุซดั ฝั่ งและปรากฏการณ์น ้าหนุนในอ่าวไทยเป็ นลาดับต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ รั บ ทุน สนับ สนุน การวิ จัย จากทุน อุด หนุน การศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ข้ อมูลระดับ
น ้าและข้ อมูลคลืน่ ไดรับการสนับสนุนจาก กรมอุทกศาสตร์ กรมเจ้ าท่า University of Hawaii Sea Level Center และ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบแอมพลิจดู (Amp.) เฟส (Phase) และ Vectorial Difference (d) ขององค์ประกอบ M2 S2 N2 และ K2 จากการตรวจวัด (Obs) และจากแบบจาลอง (Mod) ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
สถานี

Amp.
Obs mod

M2
Phase
Obs
mod

บางประกง

57.83 56.57

154.62 150.48

4.32

33.15 31.55

226.82 230.55

2.64

9.39

9.82

127.84 104.71 3.87 9.02

8.59

249.22

252.95 0.72

ท่าจีน

57.72 54.71

150.54 146.85

4.71

33.52 30.14

223.39 229.49

4.78

9.73

9.82

124.21 101.34 3.88 9.12

8.2

245.79

251.89 1.30

แม่กลอง
ระยอง
หัวหิน
แหลมงอบ
เกาะหลัก
หลังสวน
เกาะสมุย

58.71
15.20
34.25
11.02
6.35
15.83
16.75

150.80 163.64 14.04 32.94 30.64
100.41 51.37 12.62 7.44 8.55
142.68 137.56 8.77 18.27 13.48
33.92
7.59 12.38 6.80 13.94
138.71 46.46 8.64 1.64 3.59
327.48 342.8 4.32 11.36 10.89
314.62 328.91 5.27 10.05 7.25

221.97
166.7
217.05
90.04
195.57
47.98
36.55

124.87
74.13
115.55
17.28
103.26
290.49
283.68

8.97
2.02
4.97
1.85
0.45
3.09
2.73

8.34
2.33
3.67
3.79
0.98
2.96
1.97

244.37
189.10
239.45
112.44
217.97
70.38
58.95

262.64
144.74
242.13
104.89
128.04
88.38
75.58

สิชล
บางนรา

17.01 10.42
14.84 20.56

306.53 272.63 10.18
228.03 197.77 10.76

22.52 328.71
261.53 265.93

273.04 232.90 1.93 2.23
203.39 160.90 2.59 2.04

1.53
3.43

44.92
283.93

351.11 1.81
288.33 1.40

52.05
15.20
25.89
21.25
5.62
16.33
12.96

d
(cm)

Amp.
Obs mod

S2
Phase
Obs
Mod

d
(cm)

Amp.
Obs mod

8.18
7.48

5.61
12.59

240.24 10.35 10.00 8.97
122.34 6.12 2.92 2.91
219.73 4.85 6.25 4.85
82.49 7.25 2.25 3.79
105.64 3.95 1.36 1.20
65.98 3.51 2.28 2.67
53.18 3.73 2.99 2.19
6.65
5.16

2.91
3.76

1.77
3.30

N2
Phase
Obs
mod

114.79
10.02
90.11
324.95
13.15
300.77
286.17
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d
(cm)

1.96
3.09
2.80
3.00
1.82
0.59
0.81

Amp.
Obs mod

K2
Phase
Obs
mod

d
(cm)

2.82
1.67
1.32
1.97
1.08
0.96
1.01

ตารางที่ 3 เหมือนตารางที่ 2 แต่เป็ นขององค์ประกอบน ้าขึ ้นน ้าลง K1 O1 P1 และ Q1

บางประกง
ท่าจีน

Amp.
Obs mod
73.47 76.58
74.06 76.26

K1
Phase
Obs
mod
167.68 168.24
164.69 166.58

แม่กลอง
ระยอง
หัวหิน
แหลมงอบ
เกาะหลัก
หลังสวน
เกาะสมุย
สิชล

73.49
56.99
68.12
49.55
55.62
48.98
42.52
30.05

73.34
54.61
65.16
46.81
52.12
46.02
37.26
23.03

165.20
154.95
162.84
148.59
163.45
174.34
171.77
177.63

บางนรา

22.34

27.89

328.01

สถานี

O1

P1

Phase
Obs
mod
120.88 116.37
119.03 113.93

d
(cm)

3.20
3.31

Amp.
Obs mod
41.08 44.48
41.57 43.62

173.69
148.24
163.36
143.32
159.67
165.91
168.76
172.24

10.87
6.95
3.02
5.21
4.99
7.58
5.66
7.44

43.06
34.73
41.02
30.95
34.02
31.55
26.77
20.51

41.75
31.82
37.46
28.19
30.63
27.66
23.31
15.56

118.96
107.84
115.86
102.30
116.39
125.90
125.12
129.66

334.97

6.32

10.54

12.46

278.28

d
(cm)

1.06
1.10

Amp.
Obs mod
5.96 7.16
6.94 7.16

Q1
Phase
Obs
mod
85.07 90.3
79.45 86.71

180.76
155.31
170.43
150.39
166.74
172.98
175.83
179.31

3.60
2.30
1.00
1.73
1.65
2.51
1.87
2.46

6.89
5.78
6.81
4.81
6.43
5.36
4.40
3.31

6.50
5.51
6.31
4.94
5.32
4.82
4.11
2.91

81.03
70.52
79.38
64.44
83.31
87.5
81.51
88.32

95.47
69.40
82.88
65.79
78.98
83.53
85.77
86.89

1.73
0.29
0.64
0.17
1.19
0.64
0.43
0.41

342.04

2.10

1.59 1.74

237.4

258.99

0.64

Phase
Obs
mod
174.75 175.31
171.76 173.65

d
(cm)

4.78
4.31

Amp.
Obs mod
24.31 25.34
24.51 25.24

123.06
97.91
111.43
93.54
108.35
113.31
115.59
117.21

3.30
6.45
4.67
5.29
5.65
7.56
5.40
6.29

24.32
18.86
22.54
16.40
18.41
16.21
14.07
9.94

24.27
18.07
21.56
15.49
17.25
15.23
12.33
7.62

172.27
162.02
169.91
155.66
170.52
181.41
178.84
184.70

287.94

2.72

7.39

9.23

335.08
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d
(cm)
1.34
0.92

ภาพที่ 2 ระดับน ้า (คอนทัวร์ ) และกระแสน ้า (เวกเตอร์ ) เฉลีย่ รายเดือนที่ได้ จากแบบจาลอง ก) กรณีที่ 1 ข) กรณีที่ 2 ค) กรณีที่ 3 ง) ความแตกต่างระหว่าง กรณีที 2 และ 1 จ) ความ
แตกต่างระหว่าง กรณีที 3 และ 1 ช) ความแตกต่างระหว่าง กรณีที่ 3 และ 2 (ดูความแตกต่างของแบบจาลองในแต่ละกรณีได้ จากเนื ้อความข้ างต้ น)
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เอกสารอ้ างอิง
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ไมโครพลาสติกบนชายหาด บริเวณอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
และอุทยานแห่ งชาติเขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง
Microplastics debris on the beach of Mu Koh Similan National Park
and Khao Lampi-Had Thai Mueang National Park, Phung Nga Province
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บทคัดย่ อ
สารวจขยะประเภทไมโครพลาสติกบริ เวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั และอุทยานแห่งชาติเขาลาปี -หาด
ท้ ายเหมือง ในเดือนธันวาคม 2560 สุ่มสารวจบนชายหาดโดยใช้ กรอบตัวอย่างขนาด 50x50 เซนติเมตร และเก็บ
ตะกอนตามระดับความลึกด้ วย corer ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ ้ว จานวนแห่งละ 12 สถานี ที่อทุ ยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิ มิ ลัน เฉลี่ ย 1,405±906.50 ชิ น้ /ตร.ม. ตะกอนที่ ชั น้ ความลึ ก ช่ ว ง 5-10 เซนติ เ มตร พบการสะสมของ
ไมโครพลาสติ ก มากที่ สุด (74 ชิ น้ ) ส่ว นอุท ยานแห่ง ชาติ เ ขาล าปี -หาดท้ า ยเหมื อ ง พบไมโครพลาสติ ก เฉลี่ ย
90.33±54.84 ชิ ้น/ตร.ม. ตะกอนที่ชนความลึ
ั้
กช่วง 15-20 เซนติเมตร พบการสะสมของไมโครพลาสติกมากที่สดุ (26
ชิ ้น) ไมโครพลาสติกประเภทโฟมเป็ นชนิดเด่นในทังสองพื
้
้นที่คดิ เป็ นร้ อยละ 95.21 และ 65.21 ของไมโครพลาสติกที่พบ
ตามลาดับ
คาสาคัญ : 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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บทนา
ไมโครพลาสติก (Microplastic) คือ พลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ไมโครพลาสติกถูกจัดว่าเป็ นขยะ
ชนิดหนึ่งโดยพบการแพร่ กระจายของพลาสติกในสิ่งแวดล้ อมทางทะเลหลายบริ เวณ ไมโครพลาสติกสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ Primary microplastic ไมโครพลาสติกที่มีการผลิตเป็ นพลาสติกขนาดเล็กมาตังแต่
้ ต้น เช่น
เม็ดพลาสติกที่อยูใ่ นโฟมทาความสะอาดผิวหน้ า ยาสีฟัน เครื่ องสาอาง และ Secondary microplastic เป็ นพลาสติกที่
มีขนาดใหญ่ เมื่อได้ รับแสงอุลตร้ าไวโอเลตจะมีผลทาให้ เกิดการแตกหักของพลาสติก รายงานการสารวจและจาแนก
ตัวอย่างขยะทะเล ประเภทไมโครพลาสติก โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และป่ าชาย กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง ระบุผลกระทบจากไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล ซึ่งไม่ใช่เรื่ องที่ไกลตัวเราอีกต่อไป
รายงานระบุวา่ ไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กและพบการแพร่กระจายอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อมทางทะเลทังในน
้ ้าและตะกอนดิน
จึงทาให้ สงิ่ มีชีวิตในทะเลกินไมโครพลาสติกเข้ าไป ทาให้ เกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหาร
รายงานฉบับเดียวกันนี ้ ยังกล่าวถึงข้ อมูลในการศึกษาพบว่าแพลงก์ ตอนพืช ปลิงทะเล หอยสองฝาและ
ไส้ เดือนทะเลว่า มีการกิ นไมโครพลาสติกทาให้ มีการสะสมไมโครพลาสติกสู่ห่วงโซ่อาหารระดับต้ น ก่อให้ เกิดการ
บริ โภคต่อไปเรื่ อยๆ การสะสมของไมโครพลาสติกในสัตว์สง่ ผลให้ การเจริ ญเติบโตไม่เต็มประสิทธิภาพ ระบบภูมิค้ มุ กัน
ต่า ทังยั
้ งอาจส่งผลกระทบไปยังสุขภาพของมนุษย์
ในการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งประเภทไมโครพลาสติกออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ เม็ดพลาสติก เม็ดบีท เส้ นใย โฟม
และเศษพลาสติก ข้ อมูลที่ได้ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการแก้ ไขปั ญหาขยะทะเลที่ยงั่ ยืน
วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา
ทาการสุ่มเก็ บตัวอย่างทรายเพื่อวิเคราะห์ หาขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติก บริ เวณหมู่เกาะ
สิมิลนั จานวน 12 สถานี ในเดือนธันวาคม 2560 อุทยานแห่งชาติเขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง จานวน 12 สถานี ในเดือน
มกราคม 2561 จังหวัดพังงา เพื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกที่พบในพื ้นที่เกาะไกลฝั่ ง และ
พื ้นที่ชายหาดริ มฝั่ งที่ยงั คงสภาพตามธรรมชาติ
2. การวางแนวสารวจและเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างทรายชายหาดด้ วยตาราง Quadrat ขนาด 50X50 เซนติเมตร เก็บที่สว่ นบนสุดของหาด
ที่มีรอยน ้าทะเลขึ ้นสูงสุด ทาการเก็บตะกอนทรายที่ผิวหน้ า ลึก 2 เซนติเมตร และเก็บตัวอย่างทรายชายหาดด้ วยเครื่ อง
เก็บตัวอย่างดินตะกอนขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ ้ว (Core) โดยการวางจุดเก็บตัวอย่างสถานีละ 4 จุด แต่ละจุดห่าง
กัน 10 เมตร ยกเว้ นจุดข้ าง Quadrat ให้ เก็บห่างจากขอบตารางประมาณ 10 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างทรายลึก 30
เซนติเมตร ที่จดุ ห่างจากชายน ้า 10 เมตร ตัวอย่างที่ได้ ให้ แยกเก็บใส่ถงุ ตามชันความลึ
้
ก 6 ระดับ คือ 1-5, 5-1, 10-15,
15-20, 20-25, และ 25-30 เซนติเมตร (ภาพที่ 1)
3. การวิเคราะห์ตวั อย่างไมโครพลาสติก
น าตัว อย่ า งมาร่ อ นบนตระแกรงเพื่ อ น าเศษใบไม้ และขยะชิ น้ ใหญ่ อ อก จากนัน้ น ามาแยก
ไมโครพลาสติกตามวิธีที่ดดั แปลงมาจาก DMCR, มหาวิทยาลัยบูรพา (2557) โดยนาตัวอย่างทรายใส่ในสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์เข้ มข้ น (NaCl) 250 กรัม/ลิตร ทิ ้งให้ ทรายตกตะกอนไม่ต่ากว่า 6 ชัว่ โมง นาน ้าตัวอย่างที่ผ่านการ
ตกตะกอน มาทาการกรองผ่านกระดาษกรองขนาด 1.2 ไมโครเมตร (GF/C) โดยใช้ เครื่ องปั๊ มสุญญากาศ นากระดาษ
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กรองที่ได้ ไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง จากนันน
้ าแผ่นกระดาษกรองที่ได้ มาส่องภายใต้ กล้ อง
Compound Microscope และ Stereo Microscope เพื่อจาแนกไมโครพลาสติก ถ่ายรูปและวัดขนาดเพื่อเก็บข้ อมูล

ภาพที่ 1 การเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกบนชายหาดและในตะกอนทราย
ผลและอภิปราย
ในการสารวจขยะประเภทไมโครพลาสติก บริ เวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิ ลนั และอุท ยานแห่ง ชาติ
เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง โดยเก็บตัวอย่างในเดือนธันวาคม 2560
1. ไมโครพลาสติกบนชายหาด
ผลการสุ่มสารวจในกรอบตัวอย่าง (Quadrat) ขนาด 50x50 เซนติเมตร จานวน 12 สถานี คิดเป็ นพื ้นที่ 3
ตารางเมตร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั พบขยะประเภทไมโครพลาสติกทังหมด
้
4,216 ชิน้ ประเภทโฟมพบมาก
ที่สดุ 4,030 ชิ ้น รองลงมาคือ เศษพลาสติก 124 ชิ ้น คิดเป็ นปริ มาณไมโครพลาสติกต่อน ้าหนักเฉลีย่ 50.82±27.15 ชิ ้น/
กก. หรื อคิ ดเป็ นปริ มาณไมโครพลาสติกต่อพืน้ ที่เฉลี่ย 1,405±906.50 ชิ น้ /ตร.ม. อุทยานแห่งชาติ เขาลาปี -หาด
ท้ า ยเหมื อ ง พบขยะประเภทไมโครพลาสติ ก ทัง้ หมด 271 ชิ น้ ประเภทโฟมพบมากที่ สุด 170 ชิ น้ รองลงมาคื อ
เศษพลาสติ ก 96 ชิ น้ คิด เป็ นปริ มาณไมโครพลาสติก ต่อ นา้ หนัก เฉลี่ย 4.21±1.88 ชิ น้ /กก. หรื อคิด เป็ นปริ มาณ
ไมโครพลาสติกต่อพื ้นที่เฉลีย่ 90.33±54.84 ชิ ้น/ตร.ม. อช.หมูเ่ กาะสิมิลนั สถานียอ่ ย SM08 คือบริ เวณท้ ายหาดทางทิศ
ตะวันตกของเกาะเมียง (เกาะสี)่ หาดหน้ า พบไมโครพลาสติกมากที่สดุ 2,783 ชิ ้น เป็ นประเภทโฟมมากถึง 2,747 ชิ ้น
มีการจาแนกไมโครพลาสติกออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ โฟม เม็ดพลาสติก เม็ดบีท เส้ นใย และเศษพลาสติก เมื่อ
จาแนกพบว่าทัง้ อช.หมู่เกาะสิมิลนั และอช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง มีประเภทโฟมมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 95.21
และ 62.73 ของจานวนที่พบทังหมด
้
รองลงมาคือเศษพลาสติกคิดเป็ น 2.94% และ 35.42% ตามลาดับ รู ปทรงของไม
โครพลาสติกแบ่งออกเป็ น 4 รูปทรง ได้ แก่ เหลีย่ ม ทรงกลม เส้ นใย และไม่มีรูบแบบ พบว่า อช.หมูเ่ กาะสิมิลนั ส่วนใหญ่
ไม่มีรูปแบบ คิดเป็ นร้ อยละ 69.30 อช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง ส่วนใหญ่มีรูปทรงเหลี่ยม คิดเป็ นร้ อยละ 56.09 เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์พบว่า โฟมเป็ นขยะไมโครพลาสติกประเภทที่พบมากที่สดุ จึงจาแนกโฟมออกเป็ น 4 ประเภท
ตามแหล่งที่มา ได้ แก่ เศษโฟม โฟมฟองน ้า (โฟมที่มีรูพรุ นจาพวกเฟอร์ นิเจอร์ ) โฟมบรรจุภณ
ั ฑ์ (กล่องข้ าว) และโฟ
มเม็ดกลม (คาดว่ามาจากเครื่ องมือประมง) พบว่า อช.หมู่เกาะสิมิลนั มีเศษโฟมมากทีสดุ จานวน 2,902 ชิ ้น คิดเป็ น
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72.01% รองลงมาคือ โฟมเม็ดกลม 924 ชิ ้น คิดเป็ น 22.93% ซึง่ อาจเป็ นเพราะเศษโฟมมีชิ ้นส่วนเล็กน ้าหนักเบาจึงถูก
กระแสน ้าและลมพัดพามาได้ ในระยะทางที่ไกลกว่าโฟมประเภทอื่นๆ ในส่วนของ อช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง พบโฟม
บ
ร
ร
จุ
ภั
ณ
ฑ์
มากที่สดุ จานวน 61 ชิ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 36.09 รองลงมาคือ โฟมเม็ดกลม 55 ชิ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 32.54 ตามลาดับ
แสดงถึงความสัมพันธ์ของขยะทะเลในด้ านวิถีประมงในพื ้นที่ (ตารางที่ 1; ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 ปริ มาณขยะประเภทไมโครพลาสติกบนชายหาด ในอุทยานแห่งชาติหมเกาะสิมิลนั และ
อุทยานแห่งชาติเขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง
สถานี

อช. สิมิลนั

อช. ท้ ายเหมือง

สถานีย่อย

ปริมาณขยะที่พบ
(ชิน้ )

SM01
SM02
SM03
SM04
SM05
SM06
SM07
SM08
SM09
SM10
SM11
SM12
TM01
TM02
TM03
TM04
TM05
TM06
TM07
TM08
TM09
TM10
TM11
TM12

270
16
4
2
0
489
219
2,783
393
18
0
22
15
12
3
46
168
1
3
4
0
4
13
2

ปริมาณขยะ /
นา้ หนัก
(ชิน้ / กก.)
77.14
2.39
1.6
0.53
0
87.32
46.60
331.31
52.4
3.27
0
7.33
3.75
2.67
1.67
11.5
22.4
1.22
0.81
0.98
0
1.25
3.82
0.5

ปริมาณขยะ /
นา้ หนักเฉลี่ย
(ชิน้ / กก.)

50.82±27.15

4.21±1.88

ปริมาณขยะ /
พืน้ ที่
(ชิน้ / ตร.ม.)
1,080
64
16
8
0
1,956
876
11,132
1,572
72
0
88
60
48
12
184
672
4
12
16
0
16
52
8
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ปริมาณขยะ / พืน้ ที่
เฉลี่ย (ชิน้ / ตร.ม.)

1,405.33±906.50

90.33±54.84

5

ภาพที่ 2 การจาแนกไมโครพลาสติกประเภทโฟมออกเป็ น 4 ประเภท ตามแหล่งที่มา ได้ แก่ เศษโฟม โฟมฟองน ้า (โฟม
ที่มีรูพรุนจาพวกเฟอร์ นิเจอร์ ) โฟมบรรจุภณ
ั ฑ์ (กล่องข้ าว) และโฟมเม็ดกลม (คาดว่ามาจากเครื่ องมือประมง)
1

2

3

4

500 µm

500 µm

500 µm

500 µm

500 µm

ภาพที่ 3 การจาแนกไมโครพลาสติกออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ (1) เม็ดพลาสติก (2)โฟม (3)เศษพลาสติก (4)เม็ดบีท
และ(5) เส้ นใย
2. ไมโครพลาสติกในตะกอนทราย
จากการศึกษาไมโครพลาสติกในตะกอนทรายที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ตะกอนทรายขอบน ้าขึ ้นสูงสุด
และตะกอนทรายชายน า้ อช.หมู่เ กาะสิ มิ ลัน พบไมโครพลาสติ ก 9.42±5.69 และ 8.58±3.70 ชิ น้ รู ป ทรงของ
ไมโครพลาสติกส่วนใหญ่ เป็ นแบบเหลี่ยม และทรงกลม คิดเป็ นร้ อยละ 39.82 และ 34.95 อช.เขาลาปี -ท้ ายเหมือง
ตะกอนทรายขอบน ้าขึ ้นสูงสุด และตะกอนทรายชายน ้า พบไมโครพลาสติก 3.92±5.69 และ 6.67±3.69 ชิ ้น รูปทรงของ
ไมโครพลาสติกส่วนใหญ่เป็ นเส้ นใย คิดเป็ นร้ อยละ 46.81 และ 55.00 ระดับความลึกที่มีการสะสมของไมโครพลาสติก
พบว่า อช.หมูเ่ กาะสิมิลนั ตะกอนทรายขอบน ้าขึ ้นสูงสุด และตะกอนทรายชายน ้า ช่วงที่มีการสะสมมากที่สดุ คือ ช่วง 510 และ 0-5 เชนติเมตร พบจานวน 74 และ 55 ชิ ้น ตามลาดับ อช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง ตะกอนทรายขอบน ้าขึ ้น
สูงสุด และตะกอนทรายชายน ้า ช่วงที่มีการสะสมมากที่สดุ คือ ช่วง 0-5 และ 15-20 เชนติเมตร พบจานวน 22 และ 26
ชิน้ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาปริ มาณไมโครพลาสติกพบว่า อช.หมู่เกาะสิมิลนั จะมีการสะสมของไมโครพลาสติก
มากกว่าหาดท้ ายเหมือง แม้ ลกั ษณะที่ตงจะเป็
ั้
นเกาะห่างฝั่ งแต่กลับมีปริ มาณสะสมของไมโครพลาสติกมากกว่า อช.
เขาลาปี -หาดท้ ายเหมืองที่อยู่บนแผ่นดิน แต่ อช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมืองไมโครพลาสติกจะมีการสะสมในตะกอน
ทรายชายน ้าในระดับที่ลกึ กว่า ซึง่ อาจทาให้ มีโอกาสที่จะปนเปื อ้ นเข้ าไปสูส่ ิ่งมีชีวิตที่มี พฤติกรรมขุดทราย หรื อกรองกิน
เช่น หอยสองฝา เป็ นต้ น ใหญ่

341
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

3. สีของขยะประเภทไมโครพลาสติก
สีของไมโครพลาสติกจาแนกได้ 12 สี ได้ แก่ ขาวขุ่น ขาวใส ส้ ม เขียว ฟ้ า ดา น ้าตาล เหลือง แดง ม่วง ชมพู
และเทา จากการจาแนกพบไมโครพลาสติกสีขาวขุ่นมากที่สดุ ทังอช.หมู
้
่เกาะสิ มิลนั และอช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง
คิดเป็ นร้ อยละ 95.60 และ 61.06 รองลงมาคื อสีฟ้าร้ อยละ 0.95 และ 14.32 ตามลาดับ พบเม็ด พลาสติก ที่ เป็ น
Primary microplastic (ไมโครพลาสติกที่มีการผลิตเป็ นพลาสติกขนาดเล็กมาตังแต่
้ ต้น) ทังอช.หมู
้
เ่ กาะสิมิลนั และอช.
เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง จานวน 46 ชิ ้น และ 4 ชิ ้น ตามลาดับ โดย อช.หมูเ่ กาะสิมิลนั พบมากที่สดุ บริ เวณหัวหาดเกาะ
แปด (เกาะสิมิลนั ) จานวน 35 ชิ ้น อช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง พบมากที่สดุ บริ เวณหน่วย ลป. 3 (ปาง) จานวน 3 ชิ ้น
4. ขนาดของขยะประเภทไมโครพลาสติก
การวัดขนาดขยะไมโครพลาสติก พบว่าโฟมเป็ นขยะที่มีมากที่สดุ ในทังสองอุ
้
ทยานฯ โดย อช.หมู่เกาะสิมิลนั
ช่วงของขนาดที่พบมีค่าอยู่ระหว่าง 2,001-3,000 ไมโครเมตร รองลงมาคือช่วง 1,001-2,000 ไมโครเมตร จานวน
1,548 ชิ ้น และ 1,089 ชิ ้น อช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง ช่วงของขนาดที่พบมีค่าอยู่ระหว่าง 1,001-2,000 ไมโครเมตร
รองลงมาคือช่วง 2,001-3,000 ไมโครเมตร จานวน 58 ชิ ้น และ 49 ชิ ้น (ภาพที่ 6)
ขนาดของโฟม
2000
1548
1500
1089

948

1000
500
163

265
14

58

49

32

17

0
1-1000 µm

1001-2000 µm 2001-3000 µm 3001-4000 µm 4001-5000 µm

อช.สิมิลนั

อช.ท้ ายเหมือง

ภาพที่ 4 ขนาดของขยะไมโครพลาสติกประเภทโฟม
5. สีและรูปทรงไมโครพลาสติกบนชายหาด
การศึกษาสีและรู ปทรงของไมโครพลาสติ กบนชายหาดพบว่า ทังอช.หมู
้
่เกาะสิมิลนั และอช.เขาลาปี -หาด
ท้ ายเหมือง รู ปทรงส่วนใหญ่จะมีสีขาวขุ่น ยกเว้ นเส้ นใยจะมีสีดา และรู ปทรงเหลี่ยมจะมีความหลากหลายด้ านสีมาก
ที่สดุ (ภาพที่ 5-6)
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ขาวขุน่

ไม่มีรูปแบบ

ส้ ม
เขียว
ดา

เส้ นใย

น ้าเงิน
น ้าตาล
เหลือง

กลม

แดง
ม่วง
ชมพู

เหลีย่ ม

ขาวใส

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

เทา

ภาพที่ 5 สีของไมโครพลาสติกทีพ่ บในแต่ละรูปทรง บริ เวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมิลนั

ขาวขุ่น

ไม่มีรูปแบบ

ส้ ม
เขียว
ดา

เส้ นใย

น ้าเงิน
น ้าตาล
เหลือง

กลม

แดง
ม่วง
ชมพู

เหลีย่ ม

ขาวใส
เทา
0%

10%
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100%

ภาพที่ 6 สีของไมโครพลาสติกทีพ่ บในแต่ละรูปทรง บริ เวณอุทยานแห่งชาติเขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง
บทสรุ ปและอภิปราย
1. ปริ มาณขยะทะเลประเภทไมโครพลาสติกบนชายหาดและตะกอนทราย บริ เวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิ
มิลนั และอุทยานแห่งชาติเขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง
เมื่อพิจารณาลัก ษณะทางภูมิศาสตร์ พบว่า อช.หมู่เกาะสิมิลันเป็ นเกาะไกลฝั่ ง อยู่ห่างจากท่าเทียบเรื อ
ทับละมุ อาเภอท้ ายเหมือง จังหวัดพังงา ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจากท่าเทียบเรื อหาดป่ าตอง อาเภอกะทู้
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จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 90 กิโลเมตร โดยมีเกาะเมียงหรื อเกาะสีเ่ ป็ นที่ตงั ้ ประกอบด้ วยเกาะต่างๆ มีลกั ษณะเว้ าแหว่งไม่
เป็ นระเบียบ เนื่องจากตังอยู
้ ใ่ นส่วนทะเลนอก ได้ รับอิทธิพลจากการกัดเซาะของคลืน่ ทะเลโดยตรง เรี ยงตัวตามแนวทิศ
เหนือใต้ บริ เวณไหล่ทวีปติดชายฝั่ งตะวันตกของจังหวัดพังงา และประเทศพม่า คูข่ นานกับแนวเกาะนิโคบาร์ ที่เป็ นไหล่
ทวีปของประเทศอินเดีย (กรมอุทยานแห่งชาติ, 2554) จึงอาจทาให้ บริ เวณเกาะเป็ นแหล่งรองรับและเป็ นแหล่งสะสมตัว
ของขยะทะเล โดยเฉพาะไมโครพลาสติก พบทังหมด
้
4,216 ชิ ้น คิดเป็ นปริ มาณไมโครพลาสติกต่อพื ้นที่ศึกษาเฉลี่ย
1,405±906.50 ชิ ้น/ตร.ม. โดยพบไมโครพลาสติกประเภทโฟมมากที่สดุ 4,030 ชิ ้น ชายหาดหน้ าเกาะเมียง (เกาะสี่)
เป็ นพื ้นที่ที่พบไมโครพลาสติกมากที่สดุ อาจเนื่องมาจากช่วงฤดูมรสุมได้ รับอิทธิพลจากลมเหนือ ทาให้ มีขยะเข้ ามา
สะสมที่หน้ าหาดเป็ นจานวนมาก และเศษโฟมมีชิ ้นส่วนเล็กน ้าหนักเบาจึงถูกกระแสน ้าและลมพัดพามาได้ ในระยะทาง
ที่ไกลกว่าโฟมประเภทอื่นๆ ประกอบกับลักษณะที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ จึงทาให้ พบไมโครพลาสติกมากกว่า อช.เขาลาปี หาดท้ ายเหมือง การสะสมของไมโครพลาสติกในตะกอนทราย อช.หมู่เกาะสิมิลนั จะมีการสะสมของไมโครพลาสติก
มากกว่า อช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง และการสะสมนันส่
้ วนใหญ่อยู่ในช่วง 0-10 เซนติเมตร ในขณะที่ อช.เขาลาปี หาดท้ ายเหมือง อยู่ในช่วง 0-20 เซนติเมตร ทาให้ โอกาสที่ไมโครพลาสติกจะกลับล่องลอยออกสูน่ ้าทะเลมีมากกว่า
และโอกาสที่จะเข้ าไปสะสมอยูใ่ นสิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยูต่ ามหาดทรายมีแนวโน้ มมากขึ ้นด้ วย
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณไมโครพลาสติกที่พบบนชายหาดในการศึกษาของพืน้ ที่ที่แตกต่างกัน แต่วิธีการ
ใกล้ เคียงกัน ของบริ เวณชายหาดเจ้ าหลาว และชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี (สถาบันวิจยั และพัฒนาฯ, 2557)
พบว่าการศึกษาครัง้ นี ้ในพื ้นที่ อช.หมู่เกาะสิมิลนั มีปริ มาณไมโครพลาสติกมากกว่า ในด้ านของจานวนชิน้ ที่พบ แต่
ปริ มาณขยะ/น ้าหนักเฉลีย่ (ชิ ้น/กก.) และปริ มาณขยะ/พื ้นที่เฉลีย่ (ชิ ้น/ตร.ม.) มีค่าน้ อยกว่า อาจเนื่องมาจากส่วนใหญ่
เป็ นประเภทโฟมส่วน อช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง มีปริ มาณไมโครพลาสติกน้ อยกว่า (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบปริ มาณขยะประเภทไมโครพลาสติกบนชายหาดที่พบในการศึกษาที่แตกต่างกันของพื ้นที่
สถานี

ปริมาณขยะที่พบ (ชิน้ )

ปริมาณขยะ/นา้ หนักเฉลี่ย
(ชิน้ /กก.)

ปริมาณขยะ/พืน้ ที่เฉลี่ย
(ชิน้ /ตร.ม.)

อช.หมูเ่ กาะสิมิลนั

4,216

50.82±27.15

1,405.33±906.50

อช. เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง

271

4.21±1.88

90.33±54.84

หาดเจ้ าหลาว

1,956

153.50±46.80

2,608.00±895.50

หาดคุ้งวิมาน

3,259

272.90±235.30

4,345.30±3,550.10

2. การจัดการขยะประเภทไมโครพลาสติกในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ
จากการศึกษาไมโครพลาสติกที่พบทัง้ บริ เวณ อช.หมู่เกาะสิมิลนั และอช.เขาลาปี -หาดท้ ายเหมือง อาจ
เนื่ อ งมาจากอิ ท ธิ พ ลของกระแสน า้ และคลื่ น ลมที่ พัด พาขยะทะเลเข้ า มาสะสมบริ เ วณชายหาด ขยะประเภท
ไมโครพลาสติกเป็ นขยะที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร เจ้ าหน้ าที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ ด้วยวิธีทาความสะอาดชายหาด
แบบปกติ การแก้ ปัญหาจึงทาได้ ยากยิ่ง อีกทังขยะเหล่
้
านี ้ยังมีโอกาสที่จะสะสมและเข้ าสูร่ ะบบสายใยอาหาร และเป็ น
ภัยคุกคามใกล้ ตวั มนุษย์อย่างยิ่ง แม้ ปัจจุบนั ยังไม่สามารถระบุโรคที่เกิดจากขยะประเภทไมโครพลาสติกได้ โดยตรง
การกลืนกินเม็ดพลาสติกและเศษชิ ้นส่วนที่ยอ่ ยสลายทาให้ เกิดความกังวลเรื่ องความเป็ นพิษเนื่องจากพลาสติกส่งผล
ต่อการดูดซับสารปนเปื อ้ นที่เป็ นไฮโดรโฟบิก การดูดซึมทางชีวภาพที่เป็ นไปได้ ของสารประกอบที่เพิ่มลงไปในการผลิต
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พลาสติก รวมถึงสารที่ถกู ดูดซับจากสิง่ แวดล้ อม เป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้ อนที่ต้องได้ รับการตรวจสอบอย่างกว้ างขวางมากขึ ้น
(Moore, 2008) วิธีการที่จะช่วยแก้ ไขปั ญหาต้ องมาจากนโยบาย การรณรงค์ ลดใช้ ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมอย่างจริ งจัง
จากแหล่งกาเนิดต่างๆ ในปั จจุบนั ตลอดจนต้ องสร้ างความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพราะปั ญหาขยะทะเลเป็ นปั ญหา
เกี่ ยวเนื่อ งกับ หลายฝ่ าย หลายประเทศ นอกจากนีง้ านวิ จัยของ Moore รวบรวมวิ ธีการแก้ ปัญหาโดยจัด การที่
แหล่งกาเนิด ลดแหล่งที่มาของขยะพลาสติก การนากลับมาใช้ ใหม่ เพื่อลดการผลิตเพิ่ม ใช้ อปุ กรณ์ดกั จับเศษขยะก่อน
จะมีการระบายลงสูแ่ หล่งน ้า ติดตังบริ
้ เวณเครื่ องสูบน ้าในทางระบายน ้า และบริ เวณปากแม่น ้า รวมถึงมาตรการทา
ความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกเป็ นประจา เพื่อลดไมโครพลาสติกบางชนิด เช่น เม็ดพลาสติก นอกจากนี ้
การรณรงค์เลิกใช้ น ้าเข้ า ผลิตภัณฑ์ที่มีไมโครพลาสติกเป็ นส่วนประกอบ เช่น เม็ดบีทในยาสีฟัน สบู่ ผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดผิวแบบสครับ และเครื่ องสาอางที่ผสมไมโครพลาสติก ก็เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่จะสามารถช่วยลดปริ มาณ
ขยะประเภทไมโครพลาสติกลงได้
เอกสารอ้ างอิง
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การจาแนกแหล่ งกาเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
ในตะกอนดิน บริเวณชายฝั่ งอ่ าวไทยตอนบน
Source apportionment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
in sediment of the coastal area of the Upper Gulf of Thailand
อนุช เหนือคลอง1, เพ็ญใจ สมพงษ์ ชยั กุล2,3 และ ดนัย ทิพย์มณี1,*
Anuch nuaklong1, Penjai Somgpongchaiyakul2 and Danai Tipmanee1,*
1
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ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิ ทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่ อ
ทาการตรวจสอบสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน (PAHs) ในตะกอนดิน จากบริ เวณอ่าวไทย
ตอนบนฝั่ ง ตะวัน ออกครอบคลุม จัง หวัด ชลบุรี ฉะเชิ ง เทรา และสมุท รปราการ โดยเรื อ เกษตรศาสตร์ -1 ในเดื อ น
กรกฎาคม 2559 จานวน 39 สถานี เพื่อหาแหล่งกาเนิดหลักและการกระจายตัวเชิงพื ้นทีของสาร PAHs ในดินตะกอน
ทาการสกัดตะกอนดินด้ วยวิธี soxhlet และตรวจวิเคราะห์ปริ มาณสาร PAHs ด้ วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทรกราฟี แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS) พบว่าค่าความเข้ มข้ นรวมของสาร PAHs (15PAHs) อยู่ในช่วง 29.2 ถึง 961
นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 99.8±157 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง ความเข้ มข้ นสูงสุดอยูท่ ี่สถานี
34 (อยู่ระหว่างชายฝั่ งศรี ราชากับเกาะสีชัง ) และค่าความเข้ มข้ นต่าสุดอยู่ที่สถานี 16 ความสัมพันธ์ ระหว่างสัดส่วน
An/An+Phe, Fluo/(Fluo+Pry), B[a]A/(B[a]A+Chry), Ind/(Ind+B[g,h,i] ผลการศึกษาบ่งชี ้ว่าตัวอย่างตะกอนดินใน
บริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออกส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดจากการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์ (pyrogenic sources)
คาสาคัญ : โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน, ตะกอนดิน, แหล่งกาเนิด, 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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บทนา
สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons หรื อ PAHs) เป็ น
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่ประกอบด้ วยวงเบนซีนตังแต่
้ 2 วงขึ ้นไป ส่วนใหญ่ไม่ละลายน ้า (Bouloubassi et al.,
2012) เป็ นกลุม่ สารมลพิษที่มีความคงตัวในสิ่งแวดล้ อมสูง และย่อยสลายได้ ยาก (Qin et al., 2014) สาร PAHs มี
แหล่งกาเนิดทังที
้ ่มาจากธรรมชาติ ได้ แก่ ไฟป่ า การระเบิดของภูเขาไฟ และมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้ แก่ น ้าเสียที่
เกิ ดมาจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ควันเสียจากยานพาหนะ การปนเปื ้อนจากนา้ มัน การเผาไหม้ ชีวมวล
(Page, et al., 1999; Yunker, et al., 2002) เนื่องจาก PAHs เป็ นสารที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ชอบน ้า ดังนัน้ อนุภาคของ
PAHs จะอยูในน ้าได้ ไม่นาน และตกตะกอนลงไปสะสมอยู่ในดินตะกอน (Luo et al., 2008) ดังนันจึ
้ งพบ PAHs
ปนเปื อ้ นอยูใ่ นดินตะกอนมากกว่าในน ้า (Zong et al., 2014)
จากนโยบายในการพัฒนาประเทศของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2524-2529) มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) โดยกาหนดพื ้นที่ 3 จังหวัดชายฝั่ งทะเลภาค
ตะวันออก ได้ แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้ เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญและแหล่งที่ตงของอุ
ั้
ตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และมี
การก่อสร้ างท่าเรื อน ้าลึก ซึง่ มีกิจกรรมการขนส่งน ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี พื ้นที่ชายฝั่ งในแถบ
นี ้จึงปนเปื อ้ นด้ วย PAHs ในปริ มาณสูง (Boonyatumanond et al., 2006) และในปั จจุบนั เพื่อต่อยอดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึง่ ดาเนินมากว่า 30 ปี รัฐได้ ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแผนงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรื อ EEC) ซึง่ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0
ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ, 2559) ทาให้ ชายฝั่ งทะเลในพื ้นที่ดงั กล่าวหลีกเลีย่ งปั ญหาการปนเปื อ้ น PAHs ได้ ยาก อีกทังอ่
้ าวไทยตอนบน
ยังเป็ นบริ เวณที่แม่น ้าสี่สายหลักของไทยไหลลงทะเล จึงรองรับ PAHs ที่ปนเปื อ้ นมาจากกิจกรรมบนแผ่นดิน สาหรับ
งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เ พื่อศึกษาการสะสมตัวและการกระจายตัว เชิงพื ้นที่ของ PAHs ในดินตะกอน และจาแนก
แหล่งกาเนิดของสาร PAHs ในพื ้นที่ศึกษา เพื่อประเมินผลจากกิจกรรมของมนุษย์ในพื ้นที่ ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบนฝั่ ง
ตะวันออก
วิธีการ
เก็บตัวอย่างดินตะกอน 39 สถานี ในพื ้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออก (ภาพที่ 1) โดยเรื อเกษตรศาสตร์ -1
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 กาหนดสถานีด้วยกริ ดขนาด 8 x 8 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 2,000
ตารางกิโลเมตร สุม่ ตัวอย่างดินตะกอนผิวหน้ าในแต่ละสถานี โดยใช้ Smith McIntyre grab sampler นาตัวอย่างดิน
ตะกอนมาทาให้ แห้ งโดยวิธี freeze dry เลือกเศษขยะ เศษเปลือกหอยที่ไม่ต้องการออกจากตัวอย่างแห้ ง จากนันบด
้
ตัวอย่างดินตะกอนจนละเอียด และนาไปร่ อนผ่านตะแกรงร่ อนขนาดรู เปิ ด 250 ไมครอน เพื่อให้ ตะกอนร่ วนและเป็ น
เนื ้อเดียวกัน ห่อเก็บตัวอย่างดินตะกอนด้ วยอะลูมินมั ฟอยล์ ก่อนบรรจุในถุงพลาสติก รอการวิเคราะห์ตอ่ ไป
ชัง่ ตัวอย่างดินตะกอนแห้ งมาประมาณ 5 กรัม ลงใน Cellulose thimble บันทึกน ้าหนัก นาไปสกัดด้ วยวิธี
ซอกเลต (soxhlet extraction) โดยใช้ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane; DMC) เป็ นตัวทาละลาย เติม Internal
Standard PAHs 15 ชนิด (ประกอบด้ วย Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, 11H-Benzo[a]fluorine,
11H-Benzo[b]fluorine, Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[e]pyrene,
Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Dibenz[a,h]anthracene, Benzo[ghi]perylene) ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร
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สกัดดินตะกอนต่อเนื่องเป็ นเวลา 6 ชั่วโมง นาสารละลายที่สกัดได้ ไปลดปริ มาตรด้ วยเครื่ องลดปริ มาตรสุญญากาศ
(rotary evaporator) ถ่ายใส่ขวดสีชา ระเหยตัวทาละลายให้ เหลือประมาณ 100-200 ไมโครลิตร ด้ วยแก๊ สไนโตรเจน
เปลีย่ นตัวทาละลายเป็ นเฮกเซน (hexane)
นาสารละลาย hexane ที่ได้ ไปสกัดแยกส่วนไฮโดรคาร์ บอนและกาจัดสิ่งรบกวน (clean-up) ด้ วยคอลัมน์
โครมาโทรกราฟี (column chromatography) ที่ภายในบรรจุซิลิกาเจล (silica gel) ชะด้ วยสารละลายผสม เฮกเซน :
โทลูอีน (hexane:toluene) สัดส่วน 6:4 เพื่อแยกอะลิฟาติกไฮโดรคาร์ บอน (aliphatic hydrocarbon) และ PAHs ออก
จากกัน น าสารละลายที่ ผ่ า นคอลัม น์ ไ ปลดปริ ม าตรด้ ว ยเครื่ อ ง rotary-evaporator ระเหยตัว ท าละลายด้ ว ย
แก๊ สไนโตรเจนจนเกือบแห้ ง เปลีย่ นตัวทาละลายเป็ นไซโคลเฮกเซน (cyclohexane) และถ่ายใส่หลอดขนาดเล็ก ปิ ดฝา
หลอดด้ วยซิลิโคนเซบตา (silicone septa) ปริ มาตรสุดท้ ายจะเหลือประมาณ 100-200 ไมโครลิตร (Gogou et al.,
1997) วิเคราะห์หาชนิดและความเข้ มข้ นของสาร PAHs ด้ วยเครื่ องแก็สโครมาโทรกราฟี -แมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas
Chromatography–Mass Spectrophotometer; GC-MS)

ภาพที่ 1 ตาแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดินตะกอนในอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออก
ผลและอภิปราย
ผลการวิเคราะห์ดินตะกอนพื ้นผิวอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออก จานวน 39 สถานี พบการปนเปื อ้ นของสาร
PAHs ทัง้ 15 ชนิด ในทุกตัวอย่าง โดยค่าความเข้ มข้ นรวมของสาร PAHs 15 ชนิด (PAHs15) สูงสุดที่สถานี 34 (961
นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง) และรองลงมา คือ สถานี 7 (405 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง) ค่าต่าสุดพบที่สถานี 16
(29.2 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง และมีค่า PAHs15 เฉลี่ย เท่ากับ 99.8±157 (n = 39) นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนัก
แห้ ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ Boonyatumanond et al. (2006) พบว่าค่าเฉลี่ยของดินตะกอนในการศึกษา
ครัง้ นี ้สูงกว่าที่พบในดินตะกอนชายฝั่ งทะเลทัว่ ไป แต่มีค่าต่ากว่าในดินตะกอนจากแม่น ้า (ซึ่งรองรับสารมลพิษจาก
แผ่นดิน) โดย Boonyatumanond et al. (2006) รายงานค่า PAHs เฉลี่ยในดินตะกอนจากคลอง แม่น ้า ปากแม่น ้า
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และชายฝั่ งทะเลของประเทศไทย อยู่ที่ 2,290±2,556 (n = 8), 263±174 (n = 11), 179±222 (n = 9) และ 50±56 (n
= 14) นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง ตามลาดับ นอกจากนี ้ค่า PAHs15 เฉลีย่ ในการศึกษานี ้ยังมีค่าต่ากว่าที่ตรวจพบ
ในพื ้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีค่า PAHs เฉลี่ยอยู่ที่ 1,527±100 นาโนกรัม
ต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง (Chunharat et al., 2015) อย่างไรก็ดี ดินตะกอนในการศึกษาครัง้ นี ้ เก็บตัวอย่างจากนอกชายฝั่ ง
และสาร PAHs ส่วนใหญ่จะถูกกักเก็บในดินตะกอนใกล้ แหล่งกาเนิด ซึ่งก็คือแผ่นดิน ดังนันหากพบความเข้
้
มข้ นของ
PAHs สูงในดินตะกอนนอกชายฝั่ ง แสดงว่าพื ้นที่บริ เวณนันมี
้ แหล่งกาเนิดของสาร PAHs
เมื่อนาค่าความเข้ มข้ นของ PAHs ในแต่ละสถานีมาสร้ างแผนที่การกระจายตัวเชิงพื ้นที่โดยใช้ วิธี Inverse
Distance Weighted ในโปรแกรม ArcGIS® (Environmental Systems Research Institute (ESRI), Redlands, CA)
พบลักษณะการกระจายตัวเชิงพื ้นที่ของสาร PAHs ดังภาพที่ 2 สถานี 34 ซึ่งมีค่า PAHs15 ในดินตะกอนสูงที่สดุ
อยู่ระหว่างชายฝั่ งศรี ราชากับเกาะสีชัง ซึ่งเป็ นที่ขนถ่ายสินค้ า และมีท่าเรื อขนส่งสินค้ า ท่าเรื อข้ ามฟาก ท่อส่งน ้ามัน
คลังน ้ามัน และโรงกลัน่ น ้ามัน

ภาพที่ 2 รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื ้นที่ของ 15PAHs ในตะกอนดินบริ เวณอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออก
สาร PAHs ที่มาจากธรรมชาติและที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ จะแตกต่างกัน สาร PAHs ที่มีแหล่งกาเนิด
จากกิจกรรมของมนุษย์นนั ้ แบ่งตามกระบวนการการเกิดได้ 2 ประเภท คือ มาจากปิ โตรเลียม (petrogenic source)
และมาจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ (pyrogenic source) โดย PAHs ที่มาจากปิ โตรเลียมจะมีโมเลกุลที่มีจานวน
วงแหวนเบนซีน 2-4 วง (Hong et al., 2016) ส่วนใหญ่มาจากการคมนาคมขนส่งทางเรื อ ขณะที่ PAHs ที่มาจากการ
เผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ จะมีจานวนวงแหวนเบนซีน (benzene ring) 3-5 วง และมีน ้าหนักโมเลกุลสูง ซึง่ ส่วนใหญ่มาจาก
การเผาไหม้ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ (incomplete combustion process)
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Diagnostic Ratio หาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของ PAHs แต่ละชนิด เพื่อบ่งชี ้
แหล่งกาเนิดของ PAHs ในดินตะกอน โดยหาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนระหว่าง (An/(An+Phe) กับ Fluo/(Fluo+Pry)
และ B[a]A/(B[a]A+Chry) กับ Ind/Ind+B[g,h,i]P พบว่าดินตะกอนในอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออกมีแหล่งกาเนิด
จากทัง้ 2 แหล่ง คือ petrogenic source และ pyrogenic source (ภาพที่ 3) โดยแหล่งกาเนิดของ PAHs ในดิน
ตะกอนอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออก ส่วนใหญ่มากจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ มีเพียงบางสถานีที่มีแหล่งกาเนิดมา
จากปิ โตรเลียมโดยตรง คือ สถานี 12, 13, 14 และ 15 เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นเส้ นทางเดินเรื อ จึงอาจเกิดการ
รั่วไหลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เกิดจากกิจกรรมการเดินเรื อ

ภาพที่ 3 สัดส่วนของ diagnostic ratio ระหว่าง An/(An+Phe) กับ Fluo / (Fluo+Pry) ในตะกอนดินอ่าวไทยตอนบน
ฝั่ งตะวันออก
บทสรุ ป
ระดับความเข้ มข้ นของ PAHs 15 ชนิด จากการศึกษาดินตะกอนจากอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออก 39 สถานี
พบระดับความเข้ มข้ นของสาร 15PAHs อยูใ่ นช่วง 29.2 – 961 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99.9
± 157 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง โดยการปนเปื อ้ นของสาร PAHs สูงสุดในสถานี 34 ซึ่งอยู่ระหว่างเกาะสีชงั และ
ศรี ร าชา จั ง หวัด ชลบุ รี จากการวิ เ คราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสัด ส่ ว น An/An+Phe, Fluo/(Fluo+Pry),
B[a]A/(B[a]A+Chry), Ind/(Ind+B[g,h,i] พบว่าตัวอย่างตะกอนดินบริ เวณอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันออกส่วนใหญ่มี
แหล่งกาเนิดจากการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์
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ภาพที่ 4 สัดส่วนของ diagnostic ratio ระหว่าง B[a]A/(B[a]A+Chry) กับ Ind/Ind+B[g,h,i]P ในตะกอนดินอ่าวไทย
ตอนบนฝั่ งตะวันออก
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บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)
ในแท่ งดินตะกอนจากชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา
Sedimentary records of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)
in sediment core from Khaolak coastal area Phang Nga province
พัชริ นทร์ ฉิมดิษฐ์ 1,*, เพ็ญใจ สมพงษ์ ชยั กุล2,3 และ ดนัย ทิพย์มณี1
Patcharin Chimdit1,*, Penjai Sompongchaiyakul2,3 and Danai Tipmanee1
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ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิ ทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ศูนย์ ความเป็ นเลิ ศด้านการจัดการสารและของเสี ยอันตราย จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย

บทคัดย่ อ
ศึ ก ษาการกระจายตัว เชิ ง เวลา ระดับ การสะสม และแหล่ง ก าเนิ ด ของสารโพลี ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์ บอน (PAHs) ในแท่งดินตะกอน บริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา โดยใช้ Gravity Corer เก็ บ
ตัวอย่างแท่งดินตะกอน ยาว 44 เซนติเมตร ในเดือนมีนาคม 2553 ตัดแยกชันดิ
้ นตะกอนความหนา 2 เซนติเมตร ตลอด
ทังแท่
้ งดินตะกอน ได้ เป็ น 22 ตัวอย่าง วิเคราะห์ความเข้ มข้ นของสาร PAHs โดยการสกัดตะกอนดินด้ วยวิธีซอกเลต
(soxhlet) และวัดความเข้ มข้ นของสาร PAHs 15 ชนิด ด้ วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทรกราฟี -แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์
(GC-MS) พบว่าความเข้ มข้ นรวมของสาร PAHs 15 ชนิด (PAHs15) อยู่ในช่วง 17.4-48.4 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนัก
แห้ ง ความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 29.5±7.21 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง ความเข้ มข้ นสูงสุดอยู่ที่ชนั ้ ความลึก 4-6
เซนติเมตร จากการวิเคราะห์อตั ราส่วนองค์ประกอบระหว่างชนิดของ PAHs พบว่า PAHs ที่สะสมตลอดแท่งดินตะกอน
ส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดมาจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์
คาสาคัญ : โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน, แท่งดินตะกอน, อัตราส่วนวิเคราะห์ระบุแหล่งกาเนิด
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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บทนา
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน (polycyclic aromatic hydrocarbons หรื อ PAHs) เป็ นสารพิษที่มี
ความสาคัญ เนื่องจาก PAHs เป็ นพิษต่อสัตว์น ้า สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม และมีความเสี่ยงสาหรับสุขภาพมนุษย์เพราะ
เป็ นสารก่อมะเร็ งและสารก่อการกลายพันธุ์ เป็ นสารอันตรายที่ควรได้ รับความสาคัญในการศึกษาอันดับต้ น สาร PAHs
เป็ นไฮโดรคาร์ บอนที่มีโครงสร้ างเป็ นวงแหวนมากกว่า 2 วงขึ ้นไป และมีวงแหวนเบนซีนอย่างน้ อย 1 วง สารกลุม่ นี ้บาง
ชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ ง เช่น Benzo(a)pyrene สาร PAHs แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ ใหญ่ตามจานวนวงเบนซิน คือ PAHs
น ้าหนักโมเลกุลต่า มีวงเบนซิน 2-3 วง และPAHs น ้าหนักโมเลกุลสูง มีวงเบนซินมากกว่า 3 วงขึ ้นไป โดย PAHs ที่
น ้าหนักโมเลกุลต่า ละลายน ้าได้ มากกว่า PAHs ที่น ้าหนักโมเลกุลสูง (Shahbazi et al., 2010) ในทางตรงข้ าม PAHs
น ้าหนักโมเลกุลสูงจะมีความคงตัวสูงต่อการระเหยและย่อยสลายทางชีวภาพ (Xu et al., 2012) และดูดซับอยู่กับ
อนุภาคอินทรี ย์ในดินตะกอนได้ ง่าย (Yender et al., 2002) ดังนัน้ จึงสามารถใช้ ดินตะกอนและแท่งดินตะกอนเป็ น
เครื่ องมือในการประเมินการปนเปื อ้ นมลสาร PAHs ได้ (ศิริพร สิงห์ทอง, 2547; Benninger and Krishnaswami,
1981)
เนื่องจาก PAHs มีแหล่งกาเนิดทังจากธรรมชาติ
้
และจากกิจกรรมมนุษย์ ดังนัน้ จึงพบกระจายอยูท่ วั่ ไป ในน ้า
ดิน ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิต รวมทังในอากาศ
้
สาร PAHs ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ แหล่งที่มาส่วน
ใหญ่ของ PAHs จึงเป็ นผลพลอยได้ จากการปล่อยของเสียจากท่อไอเสียเครื่ องยนต์ การเผาไหม้ ในครัวเรื อน และกาก
ของเสียอุตสาหกรรม PAHs เป็ นสารพิษหลักที่สง่ ผละกระทบต่อการเกิดโรคมะเร็ ง โรคเกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ
และยังมีผลต่อการยับยังภู
้ มิค้ มุ กันโรค (Toyooka and Ibuki, 2007)
แหล่งกาเนิดของ PAHs ที่เข้ าสูส่ งิ่ แวดล้ อม แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ “pyrogenic source” และ “petrogenic
source” โดย pyrogenic source มาจาการเผาไหม้ สารอินทรี ย์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การเผาไหม้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล การเผา
ไหม้ ของขยะในเตาเผาขยะ การเผาไหม้ ถ่านหิน และการเผาไหม้ เครื่ องยนต์ (Ergut et al., 2006) รวมไปถึงไฟป่ า
ขณะที่ petrogenic source มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ยงั ไม่ได้ ผา่ นการเผาไหม้ ส่วนใหญ่จะออกสูส่ งิ่ แวดล้ อม โดย
การกระทาของมนุษย์ เช่น การรั่วไหลของน ้ามัน (Ravindra et al., 2008)
ในดินตะกอนมักพบ PAHs ปนเปื อ้ นอยูท่ วั่ ไป บริ เวณที่มีปริ มาณสูงมักมีสาเหตุปนเปื อ้ นมาจากกิจกรรมของ
มนุษย์ PAHs เป็ นสารประกอบที่ไม่ชอบน ้า จึงมีแนวโน้ มเกาะติดอยู่กบั อนุภาคของสารแขวนลอยที่มีการเคลื่อนที่และ
สะสมอยูใ่ นดินตะกอนในที่สดุ (Nikolaou et al., 2009)
พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา มีท่าเทียบเรื อหลักที่ห่างออกไปจากชายฝั่ งประมาณ 5.4 กิโลเมตร
ที่รับส่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั และเกาะตาชัย เนื่องด้ วยที่ตงของ
ั้
ท่าเรื ออยู่ใกล้ กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สาคัญและสวยงาม ในแต่ละปี จึงมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวมาใช้ บริ การท่าเทียบเรื อเพื่อลงเรื อโดยสารเป็ นจานวนมาก (สานักอุทยานแห่งชาติ , 2559) ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมทางทะเล
วิธีการ
การเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างแท่งดินตะกอน บริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา โดยใช้ gravity corer ที่พิกดั ละติจูด
º
8 39.998 เหนือ ลองจิจดู 98º 13.427 ตะวันออก จานวน 1 แท่ง (ภาพที่ 1) จากนันตั
้ ดดินตะกอนทุก 2 เซนติเมตร เก็บ
354
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ตัวอย่างดินตะกอนในซองอลูมิเนียม แล้ วบรรจุในถุงซิปก่อนนาไปเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาตัวอย่าง
มาทาให้ แห้ งโดยวิธี freeze dry เลือกเศษขยะ เศษเปลือกหอยทิ ้ง บดตัวอย่างจนละเอียด และร่ อนผ่านตะแกรงร่ อน
ขนาดรูเปิ ด 250 ไมครอน เพื่อให้ ตะกอนร่วนและเป็ นเนื ้อเดียวกัน ห่อเก็บตัวอย่างดินตะกอนด้ วยอะลูมินมั ฟอยด์ ก่อน
บรรจุในถุงพลาสติก รอการวิเคราะห์ตอ่ ไป

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างแท่งดินตะกอน บริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา
การสกัดและวิเคราะห์ตวั อย่าง
ชั่งดินตะกอนแห้ งที่ร่อนแล้ วประมาณ 5 กรั ม ลงใน Cellulose thimble สกัดตัวอย่างด้ วยวิธี soxhlet
extraction (Gogou et al., 1997) โดยใช้ dichloromethane 150 มิลลิลติ ร เป็ นตัวทาละลาย และเติมสารละลายผสม
ของสารมาตรฐาน deuterated-PAHs (ประกอบด้ วย Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, 11HBenzo[a]fluorine, 11H-Benzo[b]fluorine, Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene,
Benzo[k]fluoranthene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Dibenz[a,h]anthracene,
Benzo[ghi]perylene) ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร เพื่อเป็ น internal standards สกัดตะกอนดินต่อเนื่องเป็ นเวลา 6
ชัว่ โมง
นาสารละลายที่สกัดได้ ไปลดปริ มาตรภายใต้ สญ
ุ ญากาศด้ วยเครื่ อง rotary evaporator ระเหยตัวทาละลาย
ให้ เหลือประมาณ 100-200 ไมโครลิตร ด้ วยแก๊ สไนโตรเจน เปลี่ยนตัวทาละลายเป็ น hexane นาสารละลาย hexane
ที่ได้ ไปสกัดแยกส่วนไฮโดรคาร์ บอนและ clean-up ด้ วยวิธี column chromatography โดยใช้ silica gel column ชะ
ด้ วยสารละลายผสมระหว่าง hexane:toluene สัดส่วน 6:4 เพื่อแยก aliphatic hydrocarbon และ PAHs ออกจากกัน
นาสารละลายที่ผา่ น column ไปลดปริ มาตรภายใต้ สญ
ุ ญากาศด้ วยเครื่ อง rotary evaporator ถ่ายใส่หลอด
ขนาดเล็ก และเป่ าด้ วยแก๊ สไนโตรเจน จนตัวทาละลายจนเกือบแห้ ง เปลี่ยนตัวทาละลายเป็ น cyclo-hexane และปรับ
ปริ มาตรให้ เป็ นประมาณ 100-200 ไมโครลิตร ถ่ายใส่ขวด screw vial เพื่อนาไปตรวจวัดความเข้ มข้ นของ PAHs ด้ วย
เครื่ อง Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
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ผลและอภิปราย
ผลการศึกษา PAHs ในแท่งดินตะกอน 1 แท่ง ยาว 44 เซนติเมตร และตัดดินตะกอนออกได้ จานวน 22
ตัวอย่าง จากชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา พบว่ามีความเข้ มข้ นรวมของ PAHs 15 ชนิด (PAHs15) อยู่ในช่วง
17.4–48.4 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง มีคา่ ความเข้ มข้ นของ PAHs สูงสุดในชันตะกอนลึ
้
ก 4-6 เซนติเมตร และมีค่า
ต่าสุดในชันตะกอนลึ
้
ก 38-40 เซนติเมตร โดยค่าความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 29.5±7.21 นาโนกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ ง
(ภาพที่ 2) ความเข้ มข้ น PAHs ในแท่งดินตะกอนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากอดีต เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกิจกรรมมนุษย์ที่
เกิดจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นจากอดีตจนถึงปี 2010 ที่ทาการเก็บตัวอย่างแท่งดินตะกอน ความเข้ มข้ นของสาร PAHs
ที่พบในชันตะกอนมี
้
ค่าสูงสุดในชันตะกอนลึ
้
ก 4-6 เซนติเมตร คาดว่าเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวบริ เวณเขาหลักที่
เพิ่มมากขึ ้นจากอดีต ส่งผลให้ เกิดการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ของสาร PAHs จากรถโดยสารและเรื อท่องเที่ย วที่มีจานวน
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ

ภาพที่ 2 ความเข้ มข้ นรวมของ PAHs 15 ชนิด (PAHs15) ในแต่ละชันของแท่
้
งดินตะกอน จากชายฝั่ งเขาหลัก
เมื่อเปรี ยบเทียบค่า PAHs15 จากการศึกษาครั ง้ นีก้ ับผลการศึกษาในพืน้ ที่อื่น (ตารางที่ 1) พบว่าความ
เข้ มข้ นของ PAHs ในแท่งดินตะกอนบริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา มีคา่ ต่ากว่าที่มีการรายงานไว้ ในประเทศ
โมร็ อคโคและจีน
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าความเข้ มข้ นต่าสุด - สูงสุด ของ PAHs15 ในแท่งดินตะกอนกับการศึกษาในพื ้นที่อื่น ๆ
ค่ าความเข้ มข้ นรวมของ PAHs
พืน้ ที่ศึกษา
เอกสารอ้ างอิง
(ng/g dry wt.)
Khaolak area, Phang Nga
17.4 - 48.4
การศึกษาครัง้ นี ้
Nador Lagoon, Morocco
21.6 - 108
Giuliani et al., 2015
Bohai Sea, China
34.2 - 202
Hu et al., 2011
Haizhou Bay, China
72.5 - 805
Zhang et al., 2013
Deep Bay, South China
98.0 - 674
Qiu et al., 2009
จากงานวิจยั ของ Sakuna et al., (2012) ซึ่งได้ ทาการเก็บแท่งดินตะกอนในพื ้นที่และช่วงเวลาเดียวกันกับ
การศึกษาครัง้ นี ้ บริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา โดยเทคนิคการวัดกัมมันตภาพรังสี ตะกัว่ -210 (210Pb) เพื่อ
การวิเคราะห์อตั ราตกทับถมของตะกอน (sediment accumulation rates) พบว่าอัตราตกทับถมของตะกอนในแท่งดิน
ตะกอน ระหว่างชันตะกอน
้
0-40 เซนติเมตร อยู่ในช่วง 1.3-5.7 cm y-1 ค่าเฉลี่ย 2.2 cm y-1 ดังนันจากตั
้
วอย่างในแท่ง
ดินตะกอนบริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา ความยาว 44 เซนติเมตร ที่นามาศึกษาครัง้ นี ้ สามารถเทียบ
ช่วงเวลาย้ อนกลับไปได้ ถึงปี ค.ศ. 1989 (ภาพที่ 3)
นอกจากนี ้ บริ เวณพื ้นที่เขาหลักได้ รับความเสียหายจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิในปี 2004 บริ เวณมหาสมุทร
อินเดีย เหตุการณ์เหล่านี ้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อชายฝั่ งทะเล (Bell et al., 2005; Giczucinski et al., 2006;
Tipmanee et al., 2012) โดยแสดงให้ เห็นสัญญาณบางอย่างจากความเข้ มข้ นของสาร PAHs ที่เพิ่มขึ ้นอย่างผิดปกติ
ในชันตะกอน
้
16-18 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ความเข้ มข้ นรวมของ PAHs 15 ชนิด แต่ละช่วงเวลาในแท่งดินตะกอน บริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก
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จังหวัดพังงา
การระบุแหล่งกาเนิดของ PAHs สามารถจาแนกได้ ตามอัตราส่วนความสัมพันธ์ ระหว่าง PAHs แต่ละชนิด
(source diagnostic ratios) ในแท่งดินตะกอน เพื่อระบุแหล่งกาเนิดที่มาจาก 2 แหล่ง คือจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์
(Pyrogenic source ) และจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petrogenic source) การวิเคราะห์หาแหล่งกาเนิดสามารถ
คานวณได้ จาก (Yunker et al., 2002; Mai et al., 2003; Guo et al., 2006) คือFluoranthrene/(Fluoranthrene+Pyrene) :
Fluo/(Fluo+Pyr) มีคา่ <0.4 มีแหล่งกาเนิดมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 0.4-0.5 มาจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงฟอสซิส
(liquid fossil fuel combustion) และ >0.5 มาจากการเผาไหม้ ของถ่านหินหรื อชีวมวล (coal/biomass combustion)
และ Anthracene/( Anthracene+Phenanthrene) : Ant/(Ant+Phe) มีค่า <0.1 มีแหล่งกาเนิดมาจากผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม และ >0.1 มาจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ (Yunker et al., 2002; He et al., 2014) จากการวิเคราะห์
อัตราส่วนความสัมพันธ์ ของ Fluo/(Fluo+Pyr) ในแท่งดินตะกอนตามคาบเวลาบริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัด
พังงา มีอตั ราส่วน 0.47-0.52 (ภาพที่ 4) พบว่าแหล่งกาเนิดของ PAHs ส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดมาจากการเผาไหม้ ที่
ไม่สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2007-2010 สาร PAHs มีแหล่งกาเนิดมาจากการเผาไหม้ ปิโตรเลียม ในขณะที่
ช่วงเวลาก่อนหน้ านี ้ ส่วนมากมีแหล่งกาเนิดมาจากการเผาไหม้ ชีวมวลหรื อถ่านหิน ยกเว้ นในช่วงประมาณปี 20022004 (ชันตะกอน
้
16-18 cm) มีแหล่งกาเนิดมาจากการเผาไหม้ จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึง่ ตะกอนในชันนี
้ ้ อาจได้ รับ
ผลกระทบมาจากคลื่นสึนามิที่เกิ ดขึ ้นในปี 2004 ซึ่งมีการกวาดเอา PAHs ที่เกาะอยู่กับอนุภาคของฝุ่ น (PAHs
bounded particles) ลงสูท่ ะเลมากผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

ภาพที่ 4 อัตราส่วนความสัมพันธ์ของ Fluo/(Fluo+Pyr) ในแท่งดินตะกอนและช่วงเวลา
จากการวิเคราะห์อตั ราส่วนความสัมพันธ์ ระหว่าง Ant/(Ant+Phe) กับ Fluo/(Fluo+Pyr) มีอตั ราส่วน 0.460.56 และ 0.47-0.52 ตามลาดับ (ภาพที่ 5) แสดงให้ เห็นว่าแหล่งกาเนิดของ PAHs บริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก ส่วน
ใหญ่มาจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีความสอดคล้ องกันกับภาพที่ 4 เนื่องด้ วยกิจกรรมส่วนใหญ่ มาจากการ
คมนาคมทางบกและทางน ้า น ้าทิ ้งจากสิ่งปฎิกูลในชุมชนและโรงแรม รวมทังน
้ ้าชะพื ้นถนนซึ่งไหลลงสูช่ ายฝั่ ง (street
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runoff) ซึง่ เป็ นเส้ นทางในการชะเอามลสาร PAHs ลงสูส่ ิ่งแวดล้ อมทางทะเล (Wania et al., 1998; Tipmanee et al.,
2012) และเนื่องจากพื ้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ไม่ได้ เป็ นพื ้นที่ในเชิงอุตสาหกรรม จึงไม่ค่อยพบแหล่งกาเนิดที่มาจาก
พวกปิ โตรเลียม

ภาพที่ 5 อัตราส่วนความสัมพันธ์ของ PAHs ระหว่าง Ant/(Ant+Phe) กับ Fluo/(Fluo+Pyr)
บทสรุ ป
การศึกษาการสะสมตัวและแหล่งกาเนิดของ PAHs ในแท่งดินตะกอน บริ เวณชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัด
พังงา พบมีการปนเปื ้อนของสาร PAHs ในปริ มาณต่า และส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์ ของ
เชื ้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี ้ยังพบว่าตะกอนในชันที
้ ่ 16-18 เซนติเมตร อาจได้ รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิที่เกิดขึ ้นใน
ปี 2004 กวาดเอา PAHs ที่เกาะอยู่กบั อนุภาคของฝุ่ น ลงสูท่ ะเลมากผิดปกติในช่วงเวลาดังกล่าวและมีแหล่งกาเนิดที่
แตกต่างจากช่วงเวลาอื่น ๆ
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การศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยนา้ บริเวณปากแม่ นา้ ในอ่ าวไทยตอนบน
Type and quantity of floating marine debris from river mouths in the Upper Gulf of Thailand
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บทคัดย่ อ
ศึกษาชนิดและปริ มาณขยะลอยน ้าบริ เวณปากแม่น ้า 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน เก็บตัวอย่างรวม 4 ครัง้ ใน
เดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2560 พบปริ มาณขยะที่ไหลออกสูท่ ะเล รวมทังสิ
้ ้น 173,246,050
ชิ ้น (2,172 ตัน/ปี ) และมีปริ มาณขยะไหลเข้ าสูแ่ ม่น ้ารวม 45,811,729 ชิ ้น (407 ตัน/ปี ) โดยปากแม่น ้าเจ้ าพระยา มี
ปริ ม าณขยะลอยน า้ ไหลออกสู่ท ะเลต่อปี สูงที่ สุด 137,452,011 ชิ น้ (1,425 ตัน/ปี ) รองลงมาคือ ปากแม่นา้ ท่าจี น
13,504,287 ชิ ้น (361 ตัน/ปี ) ปากแม่น ้าแม่กลอง 12,603,264 ชิ ้น (173 ตัน/ปี ) ปากแม่น ้าบางปะกง 6,630,835 ชิน้
(166 ตัน/ปี ) และปากแม่น ้าบางตะบูน 3,055,653 ชิน้ (48 ตัน/ปี ) เมื่อจาแนกขยะตามชนิดวัสดุตามวิธีของ APEC
Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC) พบว่า ปริ มาณขยะจากวัสดุพลาสติกบาง
ไหลลงทะเลสูงที่สดุ ร้ อยละ 57.04 รองลงมาคือ วัสดุพลาสติกแข็ง วัสดุพอลิเมอร์ วัสดุผ้าและเส้ นใย และวัสดุโฟม จาก
การจาแนกขยะตามกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดขยะตามวิธีของ International Coastal Cleanup (ICC) พบปริ มาณขยะจาก
กิจกรรมชายฝั่ งและการพักผ่อนสูงที่สุด (ร้ อยละ 90) รองลงมาคือ กิ จกรรมการประมงและเดินเรื อ และขยะจาก
กิจกรรมการแพทย์และอนามัย
คาสาคัญ : ขยะลอยน ้า, ปากแม่น ้า, 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
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from recreational and coastal activities, followed by fishery and waterway activities, and medical and
hygiene activities, respectively.
Keywords : Floating debris, River mouth, The Upper Gulf of Thailand, AMETEC PROTOCOL, ICC
*Corresponding author. E-mail : b4602056@hotmail.com

บทนา
ปั ญหาขยะทะเลเป็ นประเด็นสาคัญที่ทวั่ โลกให้ ความสนใจ เพราะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ ของ
ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลเลี ้ยงลูกด้ วยนม และเต่าทะเล อาจกลืนกินหรื อเข้ าไปติดพันขยะทะเลจน
ทาให้ เกิดการเจ็บป่ วย และเสียชีวิต ขยะจาพวกพลาสติกสามารถแตกตัวเป็ นไมโครพลาสติก และถูกถ่ายทอดไปใน
ห่วงโซ่อาหาร ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ผ้ บู ริ โภคได้ (Jing Yi and Kannan, 2016) การประเมินใน
ระดับโลกพบว่าขยะในทะเลร้ อยละ 80 มีแหล่งที่มาจากกิจกรรมบนบก โดยเฉพาะขยะที่มีการจัดการไม่ถกู ต้ อง และ
ขยะตกค้ างอีกร้ อยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล (Ocean Conservancy, 2015)
ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็ นประเทศที่มีปริ มาณขยะพลาสติกลงสูท่ ะเลสูงเป็ นอันดับ 6 (ปี ละ 0.15-0.41
ล้ านตันต่อปี ) จากการศึกษาปริ มาณขยะพลาสติกที่ลงสูท่ ะเลในปี พ.ศ. 2553 จากประเทศชายฝั่ งทะเล 192 ประเทศ
ทัว่ โลก ซึง่ พบมีปริ มาณรวมมากถึง 275 ล้ านตัน (Jambeck et al., 2015) กรมควบคุมมลพิษ ได้ รายงานปริ มาณขยะ
มูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ ้นทัว่ ประเทศในปี 2559 ประมาณ 27.06 ล้ านตัน (อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.14 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน) โดยมีสดั ส่วนของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้นในกรุ งเทพมหานคร มากถึง 4.21 ล้ านตัน (ร้ อยละ 16) ซึ่งปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อการเกิดขยะ ได้ แก่ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การขยายตัวของเขตเมือง จานวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ ้น การหลัง่ ไหลเข้ ามาของแรงงานข้ ามชาติ และการบริ โภคที่ใช้ ทรัพยากรเกินความพอดี (กรมควบคุมมลพิษ,
2560) โดยในพื ้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่ งทะเล พบมีขยะเกิดขึ ้น 10.78 ล้ านตัน ร้ อยละ 26 หรื อ 2.75 ล้ านตัน ถูกนาไป
กาจัดอย่างไม่ถูกวิธี ซึ่งในจานวนนี ้เป็ นขยะพลาสติกร้ อยละ 12 หรื อ 330,000 ตัน และสามารถรั่วไหลลงสู่ทะเลได้
ร้ อยละ 10-15 หรื อ 33,000-49,500 ตัน/ปี ในจานวนนี ้เกือบครึ่ ง หรื อ 13,400-20,100 ตัน เป็ นขยะพลาสติกจากพื ้นที่
7 จังหวัดในอ่าวไทยตอนบน (ส่วนขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู , 2560; กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2561)
สาหรับอ่าวไทยตอนบน เป็ นแหล่งทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเลที่สาคัญของประเทศ มีความ
อ่อนไหวเปราะบางต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพสิง่ แวดล้ อมและความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้ วยพื ้นที่ลมุ่ แม่น ้า 5 สาย
สาคัญ ได้ แก่ แม่นา้ บางปะกง เจ้ าพระยา ท่าจี น แม่กลอง และแม่น ้าบางตะบูน ซึ่งไหลผ่านพืน้ ที่ล่มุ นา้ ภาคกลาง
ตลอดจนชุมชนเมืองที่มีบ้านเรื อนตังอยู
้ ่หนาแน่น เป็ นไปได้ ว่าขยะทะเลในอ่าวไทยตอนบนส่วนหนึ่งถูกพัดพามากับ
แม่น ้าไหลลงสูอ่ ่าว ไม่จาเพาะที่มาจากพื ้นที่จงั หวัดชายฝั่ งทะเลเท่านัน้ เผ่าเทพ เชิดสุขใจและคณะ (2559) ได้ ศึกษา
ชนิด ปริ มาณ และแหล่งที่มาของขยะลอยน ้าบริ เวณปากแม่น ้าทัง้ 5 สายที่ไหลลงสู่ของอ่าวไทยตอนบน ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ เรื ออวนรุนที่กางคันรุนอยูก่ บั ที่ พบปริ มาณขยะในช่วงน ้าลง 30,930 ชิ ้น/ชัว่ โมง (599 กิโลกรัม/
ชัว่ โมง) และในช่วงน ้าขึ ้น 25,176 ชิ ้น/ชัว่ โมง (216 กิโลกรัม/ชัว่ โมง) พบขยะประเภทพลาสติกแผ่นบางมากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 66 ซึ่งขยะทังหมดมาจากกิ
้
จกรรมชายฝั่ งและการท่องเที่ยวถึงร้ อยละ 87 อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ประเทศ
ไทยมีข้อมูลการศึกษาเรื่ องขยะทะเลที่ถกู พัดพามาจากแม่น ้าน้ อยมากและยังไม่มีวิธีการมาตรฐานที่แน่นอน การศึกษา
เพิ่มเติมเรื่ องขยะทะเลในบริ เวณปากแม่น ้าทัง้ 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการทราบชนิด
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ปริ มาณ และแหล่งที่มาของขยะที่ชัดเจนขึน้ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจัดการปั ญหาขยะทะเลในพืน้ ที่
อ่าวไทยตอนบนต่อไป
วิธีการ
พื ้นที่ศกึ ษา
ศึกษาชนิดและปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าและออกจากปากแม่นา้ 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน ได้ แก่
ปากแม่น า้ บางปะกง จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ปากแม่นา้ เจ้ า พระยา จัง หวัด สมุท รปราการ ปากแม่น า้ ท่าจี น จัง หวัด
สมุทรสาคร ปากแม่น ้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ปากแม่น ้าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษาและเก็บตัวอย่างขยะลอยน ้าบริ เวณปากแม่น ้า 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน
การเก็บข้ อมูล
เก็บตัวอย่างขยะลอยน ้าในปากแม่น ้า 5 แห่ง แห่งละ 1 จุด รวม 4 ครั ง้ /ปี ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม
สิงหาคม และพฤศจิกายน 2560 โดยเก็บรวบรวมขยะลอยน ้าที่มกี ารแพร่กระจายในแนวดิ่งลึกจากผิวน ้าไม่เกิน 2 เมตร
โดยใช้ หลักไม้ ไผ่ปักกางถุงอวนเพื่อดักขยะลอยน ้า ความกว้ างปากถุง 5 เมตร ลึก 2 เมตร ขนาดตาอวนที่ก้นถุง 2
เซนติเมตร กางดักขยะลอยน ้าเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แยกเก็บกู้ขยะในแต่ละคาบที่น ้าไหลขึ ้นและไหลลง รวมทังใช้
้ flow
meter วัดระยะทางการไหลของน ้าผิวหน้ าที่ความลึก 1 เมตร และบันทึกข้ อมูลต่างๆ ดังนี ้
- จานวนรอบของ flow meter: สาหรับคานวณระยะทางที่น ้าไหลผ่านอวนในแต่ละคาบ และหาปริ มาตรน ้าไหล
ผ่านด้ วยการคูณพื ้นที่หน้ าตัดของปากแม่น ้า
- ระยะเวลาที่ใช้ กางอวนดักขยะ: ในแต่ละคาบที่น ้าไหลขึ ้นหรื อลง มีหน่วยเป็ นชัว่ โมง
- ความลึกน ้าที่เปลี่ยนไป: วัดความลึกน ้าเมื่อเริ่ มและสิ ้นสุดแต่ละคาบที่น ้าขึ ้นหรื อลง ที่หลักกางอวนข้ างใด
ข้ างหนึง่ ในจุดเดิมเสมอ เพื่อนามาคานวณค่าเฉลีย่ ของระดับน ้าในคาบนันๆ
้
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ความลึกขวางลาน ้า: วัดความลึกผ่านจุดกางอวน พร้ อมบันทึกพิกดั ด้ วย GPS ทุกๆ ระยะ 10-20 เมตร ขวาง
ลาน ้าขณะน ้าขึ ้นสูงสุดในรอบวัน นาไปคานวณด้ วยโปรแกรม surfer เพื่อหาความกว้ างเฉลี่ยของหน้ าตัด
แม่น ้าในคาบหนึง่ ๆ ซึง่ เปลีย่ นไปตามค่าเฉลีย่ ของระดับน ้าในแต่ละคาบน ้าขึ ้นหรื อลง
- คัดแยก นับจานวน และชั่งนา้ หนักขยะที่เก็บได้ แต่ละคาบ: โดยวิธีของ APEC Marine Environmental
Training and Education Center (AMETEC) ซึง่ จาแนกขยะทะเลตามชนิดของวัสดุ และบันทึกข้ อมูลลงใน
แบบบันทึกที่ดดั แปลงจาก ICC Data Card ซึง่ จาแนกขยะตามกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดขยะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
คานวณหาปริ มาณ (จานวนชิ ้นและน ้าหนัก) ของขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าและออกผ่านปากแม่น ้า ใน 1 วัน โดย
กาหนดให้
Rt = อัตราการพัดพาขยะลอยน ้าในแต่ละคาบน ้าขึ ้นหรื อลง (ชิ ้นหรื อกิโลกรัม/1,000 ลบ.ม./ชม.)
Nt = จานวนหรื อน ้าหนักขยะที่ไหลผ่านอวนในแต่ละคาบ (ชิ ้นหรื อกิโลกรัม)
Vt = ปริ มาตรน ้าไหลผ่านอวนแต่ละคาบซึง่ มีหน้ าตัด 10 ตร.ม. (หน่วยเป็ น 1,000 ลบ.ม.)
Ht = ระยะเวลาดักขยะในแต่ละคาบ (ชม.)
ดังนัน้ Rt = Nt / Vt / Ht
และกาหนดให้
NRt = ปริ มาณของขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าหรื อออกผ่านปากแม่น ้า ในแต่ละคาบ (ชิ ้นหรื อกิโลกรัม)
VRt = ปริ มาตรน ้าไหลผ่านหน้ าตัดแม่น ้าในแต่ละคาบที่ความลึก 2 เมตรจากผิวน ้า (1,000 ลบ.ม.)
โดยความกว้ างเฉลีย่ ของหน้ าตัดแม่น ้าเปลีย่ นไปในแต่ละคาบ (คานวณด้ วยโปรแกรม surfer)
จะได้ NRt = Rt VRt Ht
ดังนัน้ ปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าปากแม่น ้า ใน 1 วัน จึงได้ จากผลรวมของ NRt ในแต่ละคาบน ้าขึ ้น และ
ปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลออกผ่านปากแม่น ้า ใน 1 วัน ได้ จากผลรวมของ NRt ในแต่ละคาบน ้าลงของวันที่เก็บตัวอย่าง
คานวณหาปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าและออกผ่านปากแม่น ้าแต่ละแห่ง ใน 1 ปี โดยกาหนดให้
NHY = ปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าปากแม่น ้า ใน 1 ปี
NLY = ปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลออกปากแม่น ้า ใน 1 ปี
NH1, NH2 , NH3, NH4 = ปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าปากแม่น ้า ใน 1 วัน จากการเก็บตัวอย่าง 4
ครัง้
NL1, NL2 , NL3, NL4 = ปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลออกปากแม่น ้า ใน 1 วัน จากการเก็บตัวอย่าง 4
ครัง้
-

ดังนัน้ NHY = (

+

+

+

+

+

+

)

และ NLY = (
)
จากนันน
้ าข้ อมูลชนิดของขยะ ซึง่ จาแนกตามประเภทกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดขยะ (ICC) มาคานวณหาชนิดและ
ปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลลงสูอ่ า่ วไทยตอนบน หรื อไหลเข้ าสูป่ ากแม่น ้า ใน 1 ปี
และนาข้ อมูลชนิดของขยะ ซึ่งจาแนกตามประเภทวัสดุ (AMETEC PROTOCOL) มาคานวณหาชนิดและ
ปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลลงสูอ่ า่ วไทยตอนบน หรื อไหลเข้ าสูป่ ากแม่น ้า ใน 1 ปี
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ผลและอภิปราย
ปริ มาณขยะลอยน ้าบริ เวณปากแม่น ้า
จากการค านวณหาปริ ม าณ (จ านวนและน า้ หนัก ) ของขยะลอยน า้ ที่ ไหลเข้ า และออก ผ่า นปากแม่น า้
แต่ละแห่งในอ่าวไทยตอนบน ใน 1 วัน พบว่า ปากแม่น ้าเจ้ าพระยา มีปริ มาณขยะไหลเข้ าและออกต่อวัน สูงกว่า
ปากแม่น ้าอื่นๆ มาก ส่งผลต่อปริ มาณรวมของขยะที่ไหลเข้ าและออกจากปากแม่น ้าทัง้ 5 แห่ง อย่างชัดเจน ปากแม่น ้า
ที่มีปริ มาณขยะรองลงมาคือ ปากแม่น ้าท่าจีน แม่กลอง บางปะกง และบางตะบูน ตามลาดับ ขณะที่ปริ มาณขยะไหล
จากทะเลกลับสู่ปากแม่น ้าต่อวัน พบว่า ปากแม่นา้ บางตะบูน มีปริ มาณขยะไหลเข้ ามากกว่าปากแม่น ้าบางปะกง
(ภาพที่ 2-5) ในเดือนมีนาคม ปากแม่นา้ บางปะกงมีปริ มาณขยะน้ อยมากเนื่องจากขยะไหลผ่านไม่ทั่วถึงบริ เวณ
จุดกางอวน จึงย้ ายจุดกางอวนในครัง้ ถัดมา

ภาพที่ 2 จานวนขยะลอยน ้า (ชิ ้น) ที่ไหลเข้ าสูป่ ากแม่น ้า 5 แห่ง ใน 1 วัน

ภาพที่ 3 จานวนขยะลอยน ้า (ชิ ้น) ที่ไหลออกจากปากแม่น ้า 5 แห่ง ใน 1 วัน
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ภาพที่ 4 น ้าหนักขยะลอยน ้า (กิโลกรัม) ที่ไหลเข้ าสูจ่ ากปากแม่น ้า 5 แห่ง ใน 1 วัน

ภาพที่ 5 น ้าหนักขยะลอยน ้า (กิโลกรัม) ที่ไหลออกจากปากแม่น ้า 5 แห่ง ใน 1 วัน

ภาพที่ 6 ปริ มาณรวมของขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าและออกจากปากแม่น ้าทัง้ 5 แห่ง ใน 1 วัน
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ปริ มาณรวมของขยะลอยน ้าที่ไหลออกจากปากแม่น ้าทัง้ 5 แห่งต่อวันในรอบปี (รูปที่ 6) พบปริ มาณสูงสุดช่วง
ฤดูฝนและลดลงในช่วงปลายปี ได้ แก่ เดือนพฤษภาคม 591,325 ชิ ้น (5,659 กก.) ต่อวัน รองลงมาคือ เดือนสิงหาคม
565,750 ชิ ้น (6,065 กก.) ต่อวัน เดือนพฤศจิกายน 499,299 ชิ ้น (7,578 กก.) ต่อวัน และน้ อยที่สดุ ในช่วงฤดูแล้ งเดือน
มีนาคม 242,212 ชิ ้น (4,504 กก.) ต่อวัน ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องจากอิทธิพลของปริ มาณน ้าท่าที่เพิ่มสูงในช่วงฤดูฝน เมื่อ
สังเกตน ้าหนักของขยะที่ไหลออก พบสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน เนื่องจากพบขยะที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้น
ขณะทีป่ ริ มาณรวมของขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าสูป่ ากแม่น ้าทัง้ 5 แห่ง มีลกั ษณะตรงข้ ามโดยพบมีปริ มาณต่าสุดในเดือน
พฤษภาคม 65,495 ชิ ้น (817 กก.) ต่อวัน ลดลงจากในเดือนมีนาคม 82,822 ชิ ้น (960 กก.) ต่อวัน และเพิ่มขึ ้นในเดือน
สิงหาคม 117,153 ชิ ้น (1,244 กก.) ต่อวัน และเดือนพฤศจิกายน 236,577 ชิ ้น (1,440 กก.) ต่อวัน ตามลาดับ ปริ มาณ
ขยะไหลเข้ าปากแม่น ้าเจ้ าพระยาในเดือนพฤศจิกายน ซึง่ มีปริ มาณสูงกว่าปากแม่น ้าอื่นมาก ย่อมส่งผลให้ ปริ มาณรวม
ของขยะที่ไหลเข้ าสูล่ าน ้าสูงขึ ้นในช่วงดังกล่าว ทังนี
้ ้เนื่องจากอัตราการพัดพาขยะลอยน ้าในคาบน ้าขึ ้นของปากแม่น ้า
เจ้ าพระยาในเดือนพฤศจิกายน มีค่าสูงสุดในรอบปี เมื่อเทียบกับอัตราการพัดพาขยะลอยน ้าในคาบน ้าขึ ้นหรื อลงครัง้
อื่นๆ (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 อัตราพัดพาขยะลอยน ้า (ชิ ้น/1000 ลบ.ม.) ที่ไหลเข้ าและออก จากปากแม่น ้า 5 แห่ง ใน 1 วัน
ผลการศึกษาปริ มาณขยะลอยน ้าของ เผ่าเทพ เชิดสุขใจและคณะ (2559) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พบ
จานวนขยะต่อปริ มาตรน ้า 1,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง 5 ปากแม่น ้าพบว่า ขณะน ้าลงแม่น ้าท่าจีนมี
จานวนขยะไหลออกมากที่สดุ คิดเป็ น 22 ชิ ้น ตามด้ วยแม่น ้าเจ้ าพระยา 13.2 ชิ ้น และแม่น ้าแม่กลอง 1.0 ชิ ้น แม่น ้า
บางตะบูน 0.5 ชิ ้น และแม่น ้าปะกง 0.3 ชิ ้น ซึ่งพบว่าแม่น ้าท่าจีนเป็ นแม่น ้าที่มีปริ มาณขยะหนาแน่นที่สดุ แต่จาก
การศึกษาในครัง้ นี ้กลับพบว่า แม่น ้าเจ้ าพระยามีความหนาแน่นของขยะในช่วงน ้าลงมากที่สดุ โดยมีอตั ราการพัดพา
ขยะลอยน ้าในคาบน ้าลงโดยเฉลีย่ ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 12.49 ชิ ้น รองลงมาคือแม่น ้าท่าจีน 5.96 ชิ ้น แม่น ้า
แม่กลอง 1.93 ชิ ้น แม่น ้าบางตะบูน 1.61 ชิ ้น และแม่น ้าบางปะกง 0.69 ชิ ้น (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 8 ปริ มาณของขยะลอยน ้า ที่ไหลเข้ าและออกจากปากแม่น ้าแต่ละแห่ง ใน 1 ปี
จากการคานวณหาปริ มาณของขยะลอยน ้าที่ไหลออกจากปากแม่น ้าแต่ละแห่งในอ่าวไทยตอนบน ใน 1 ปี
(ภาพที่ 8) พบว่าปากแม่น ้าเจ้ าพระยา มีปริ มาณขยะไหลออกสูงที่สดุ 137,452,011 ชิ ้น (1,425 ตัน/ปี ) รองลงมาคือ
ปากแม่น ้าท่าจีน 13,504,287 ชิ ้น (361 ตัน/ปี ) ปากแม่น ้าแม่กลอง 12,603,264 ชิ ้น (173 ตัน/ปี ) ปากแม่น ้าบางปะกง
6,630,835 ชิน้ (166 ตัน/ปี ) และปากแม่น ้าบางตะบูน 3,055,653 ชิน้ (48 ตัน/ปี ) รวมปริ มาณขยะที่ไหลออกสู่ทะเล
อ่าวไทยตอนบนทังสิ
้ ้น 173,246,050 ชิ ้น (2,172 ตัน/ปี )
การคานวณปริ มาณของขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าสูป่ ากแม่น ้าแต่ล ะแห่งในอ่าวไทยตอนบน ใน 1 ปี (ภาพที่ 8)
พบว่า ปากแม่น ้าเจ้ าพระยามีปริ มาณขยะไหลเข้ าสูงที่สดุ 32,503,867 ชิ ้น (198 ตัน/ปี ) รองลงมาคือ ปากแม่น ้าท่าจีน
8,862,160 ชิ ้น (141 ตัน/ปี ) ปากแม่น ้าแม่กลอง 2,230,177 ชิ ้น (40 ตัน/ปี ) ปากแม่น ้าบางตะบูน 1,445,229 ชิ ้น (19
ตัน/ปี ) และปากแม่น ้าบางปะกง 770,296 ชิ ้น (9 ตัน/ปี ) รวมปริ มาณขยะที่ไหลเข้ าสูป่ ากแม่น ้าทังสิ
้ ้น 45,811,729 ชิ ้น
(407 ตัน/ปี )
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลส่วนนี ้แสดงถึงปริ มาณขยะที่ไหลเข้ าและออกต่อปี ในภาพรวมเท่านัน้ ซึ่งความเป็ นจริ ง
ปริ มาณขยะที่ไหลเข้ าและออกปากแม่น ้าสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ในแต่ละปี ตามปริ มาณน ้าท่าและปั จจัยแวดล้ อมอื่น
เช่น อัตราการเกิดขยะในพื ้นที่ ปริ มาณขยะที่ไม่ได้ รับการกาจัดอย่างถูกวิธีซงึ่ สามารถรั่วไหลลงสูแ่ หล่งน ้า และปริ มาณ
น ้าฝนที่ตกชะล้ างขยะดังกล่าวลงสูแ่ หล่งน ้า เป็ นต้ น
ชนิดของขยะลอยน ้าบริ เวณปากแม่น ้า
จากการคานวณปริ มาณของขยะลอยน ้าที่ไหลลงสูอ่ า่ วไทยตอนบนและที่ไหลเข้ าสูล่ าน ้า ใน 1 ปี จาแนกตาม
ประเภทกิจกรรม 6 ประเภท (ICC) พบว่า สัดส่วนชนิดของขยะที่ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน และที่ไหลเข้ าสูล่ าน ้านัน้
เป็ นไปทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ พบปริ ม าณขยะจากกิ จ กรรมชายฝั่ ง และการพัก ผ่ อ นสูง ที่ สุด มี ข ยะไหลลงทะเล
162,259,071 ชิน้ /ปี (ร้ อยละ 93.66) หรื อ 1,427 ตัน/ปี และไหลเข้ าสูล่ าน ้า 43,701,444 ชิน้ /ปี (ร้ อยละ 95.39) หรื อ
372 ตัน/ปี อันดับที่สองคือ กิจกรรมการประมงและเดินเรื อ มีขยะลงทะเล 6,776,998 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 3.91) หรื อ 432
ตัน/ปี และไหลเข้ าสูล่ าน ้า 1,339,126 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 2.92) หรื อ 26 ตัน/ปี รองลงมาคือ กิจกรรมการแพทย์และอนามัย
มีขยะลงทะเล 2,522,904 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 1.46) หรื อ 87 ตัน/ปี และไหลเข้ าสูล่ าน ้า 604,299 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 1.32) หรื อ
8 ตัน/ปี กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ มีขยะไหลลงทะเล 1,268,075 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.73) หรื อ 12 ตัน/ปี และไหลเข้ าสู่
ลาน ้า 156,750 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.34) หรื อ 1.1 ตัน/ปี ขยะขนาดใหญ่ ซึง่ ได้ แก่ วัสดุจาพวกไม้ แปรรู ป มีขยะไหลลงทะเล
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402,485 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.23) หรื อ 215 ตัน/ปี และไหลเข้ าสูล่ าน ้า 10,110 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.02) หรื อ 0.1 ตัน/ปี และ
ขยะอื่นๆ ไม่สามารถระบุที่มา ไหลลงทะเล 16,517 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.01) หรื อ 0.2 ตัน/ปี ไม่พบปริ มาณขยะไหลเข้ าสู่
ลาน ้า (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ มาณรวมขยะลอยน ้าจากทัง้ 5 ปากแม่น ้า ใน 1 ปี จาแนกชนิดตามประเภทกิจกรรม
ICC Data Dard
จาแนกตามประเภทกิจกรรม
ชายฝั่ งและการพักผ่อน
การประมงและเดินเรือ
การสูบ
การแพทย์และอนามัย
ขยะขนาดใหญ่
ขยะอืน
่ ๆ
รวม

้ /ปี
ชิน
ไหลออก
162,259,071
6,776,998
1,268,075
2,522,904
402,485
16,517
173,246,050

ไหลเข้า
43,701,444
1,339,126
156,750
604,299
10,110
0
45,811,729

ต ัน/ปี
ไหลออก
1,427
432
12
87
215
0.2
2,172

ไหลเข้า
372
26
1.1
8
0.1
0
407

สอดคล้ องกับผลการศึกษาขยะแม่น ้าในอ่าวไทยตอนบน เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของ เผ่าเทพ เชิดสุขใจ และ
คณะ (2559) ซึง่ พบปริ มาณขยะจากกิจกรรมชายฝั่ งและการพักผ่อนสูงที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 87 รองลงมาคือขยะจาก
กิจกรรมการประมงและเดินเรื อ ร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับข้ อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ สารวจโดย
การเก็ บและจาแนกขยะชายหาดโดยวิธีเดียวกัน ระหว่าง ปี 2552-2558 พบขยะที่เกิ ดจากกิ จกรรมชายฝั่ งและ
การพักผ่อน มีปริ มาณมากเป็ นอันดับหนึ่งเช่นกัน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66 ของปริ มาณขยะที่เก็บได้ รองลงมาคือขยะที่เกิด
จากกิจกรรมการประมงและเดินเรื อ (เช่น เชือก เศษอวน) เป็ นอันดับสอง คิดเป็ นร้ อยละ 16 (กรมควบคุมมลพิษ ,
2560) แต่การจาแนกขยะโดยวิธีของ ICC ให้ การแพร่ กระจายของข้ อมูลกับสัดส่วนชนิดขยะในการเก็บขยะจาก
ชายหาดมากกว่าการเก็บขยะลอยน ้าจากปากแม่น ้า โดยมีสดั ส่วนของขยะที่เกิดจากกิจกรรมการประมงและเดินเรื อ
เพิ่มขึ ้น

ภาพที่ 9 สัดส่วนปริ มาณของขยะลอยน ้าที่ไหลลงสูอ่ า่ วไทยตอนบน ใน 1 ปี จาแนกตามประเภทวัสดุ
หาปริ มาณของขยะลอยนา้ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน ใน 1 ปี จาแนกตามประเภทวัสดุ 10 ประเภท
(AMETEC PROTOCOL) พบปริ มาณขยะจากวัสดุพลาสติกบาง ได้ แก่ขยะจาพวกถุงพลาสติก มีปริ มาณขยะไหลลง
ทะเลสูงที่สดุ 98,822,270 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 57.04) หรื อ 901 ตัน/ปี อันดับที่สองคือ วัสดุพลาสติกแข็ง 35,938,638 ชิ ้น/ปี
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(ร้ อยละ 20.74) หรื อ 332 ตัน/ปี รองลงมาคือ วัสดุพอลิเมอร์ อื่นๆ ซึ่งได้ แก่ขยะจากวัสดุยางต่างๆ 23,651,141 ชิ ้น/ปี
(ร้ อยละ 13.65) หรื อ 183 ตัน /ปี วัส ดุผ้า และเส้ น ใย 6,966,020 ชิ น้ /ปี (ร้ อยละ 4.02) หรื อ 151 ตัน /ปี วัส ดุโ ฟม
4,561,875 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 2.63) หรื อ 35 ตัน/ปี วัสดุจากแก้ วและเซรามิค 1,113,291 ชิน้ /ปี (ร้ อยละ 0.64) หรื อ 124
ตัน/ปี วัสดุกระดาษ 1,004,971 ชิน้ /ปี (ร้ อยละ 0.58) หรื อ 23 ตัน/ปี วัสดุไม้ 746,998 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.43) หรื อ 407
ตัน/ปี วัสดุจากโลหะ เช่นฝาขวด 235,960 ชิน้ /ปี (ร้ อยละ 0.14) หรื อ 6 ตัน/ปี และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจาแนกได้
204,884 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.12) หรื อ 9 ตัน/ปี ตามลาดับ (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 10 สัดส่วนปริ มาณของขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าสูล่ าน ้า ใน 1 ปี จาแนกตามประเภทวัสดุ
ปริ มาณของขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าสูป่ ากแม่น ้า ใน 1 ปี จาแนกตามประเภทวัสดุ พบปริ มาณขยะจากวัสดุ
พลาสติกบาง มีจานวนขยะไหลเข้ าสูล่ าน ้าสูงที่สดุ 32,459,398 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 70.85) หรื อ 310 ตัน/ปี อันดับที่สองคือ
วัสดุพลาสติกแข็ง 6,536,486 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 14.27) หรื อ 36 ตัน/ปี รองลงมาคือ วัสดุพอลิเมอร์ อื่นๆ ซึ่งได้ แก่ ขยะจาก
วัสดุยางต่างๆ 4,803,464 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 10.49) หรื อ 8 ตัน/ปี วัสดุผ้าและเส้ นใย 1,670,439 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 3.65) หรื อ
39 ตัน/ปี วัสดุกระดาษ 157,254 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.34) หรื อ 5 ตัน/ปี วัสดุโฟม 56,180 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.12) หรื อ 0.3
ตัน/ปี วัสดุไม้ 44,441 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.10) หรื อ 4 ตัน/ปี วัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจาแนกได้ 36,886 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.08)
หรื อ 0.1 ตัน/ปี วัสดุจากแก้ วและเซรามิค 25,904 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.06) หรื อ 4 ตัน/ปี และวัสดุจากโลหะ เช่น ฝาขวด
21,277 ชิ ้น/ปี (ร้ อยละ 0.05) หรื อ 1 ตัน/ปี ตามลาดับ (ภาพที่ 10)
บทสรุ ป
การศึกษาปริ มาณขยะลอยน ้าที่ไหลเข้ าและออกปากแม่น ้าทัง้ 5 แห่ง ในอ่าวไทยตอนบน พบปริ มาณขยะที่
ไหลออกสูท่ ะเลอ่าวไทยตอนบน รวมทังสิ
้ ้น 173,246,050 ชิ ้น หรื อ 2,172 ตันต่อปี เป็ นน ้าหนักของขยะพลาสติก 1,234
ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 56.8 ของน ้าหนักขยะทังหมด
้
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 9.2 ของน ้าหนักขยะพลาสติกที่ลงสูท่ ะเลจาก
พื ้นที่ 7 จังหวัดในอ่าวไทยตอนบน 13,400-20,100 ตัน อย่างไรก็ตาม การพบขยะพลาสติกถูกพัดพามาตามลาน ้าใน
สัดส่วนที่สงู นัน้ บ่งชี ้ถึงพฤติกรรมการบริ โภคของคนไทยที่สร้ างขยะได้ ง่ายในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะพื ้นที่ชุมชนเมือง
ที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งมีปริ มาณการเกิดขยะสูง หากไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกต้ องเหมาะสม ขยะเหล่านี ้อาจถูก
พัดพาและรั่วไหลลงสูแ่ หล่งน ้าและก่อให้ เกิดขยะทะเลในที่สดุ ขณะเดียวกัน ปริ มาณขยะที่ไหลกลับเข้ าสู่ปากแม่น ้า
45,811,729 ชิ ้น (407 ตัน/ปี ) ชี ้ให้ เห็นถึงการตกค้ างของขยะที่ไหลลงสูท่ ะเลในสิ่งแวดล้ อม ทาให้ เกิดมลพิษต่อระบบ
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เป็ นขยะในการทาผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคลดการสร้ างขยะเพิ่ม โดยรัฐให้ การสนับสนุนต่อเนื่องและมีการจัดการขยะที่
เกิดขึ ้นอย่างถูกต้ องเหมาะสม
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ขยะที่ตกค้ างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง
Marine litter found in coral reefs in Krabi, Phangnga, and Ranong
ลลิตา ปั จฉิม1,* ศวิตา สุนทร2 นพรัตน์ อินฉ้ วน1 และ นลินี ทองแถม1
Lalita Putchim1,*, Sawita Sunthorn2 Nopparut Inchuan1 and Nalinee Thongthaem1
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บทคัดย่ อ
สารวจขยะที่ตกค้ างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือน
มกราคม 2561 โดยวิธี belt transect จานวน 24 สถานีๆ ละ 1,500 ตารางเมตร ครอบคลุมพื ้นที่สารวจทังสิ
้ ้น 36,000
ตารางเมตร ทาการบันทึกชนิดและขนาดของขยะ รวมถึงขนาดพื ้นที่และรู ปทรงของปะการังที่ได้ รับความเสียหายจาก
ขยะแต่ละชิ น้ จากการสารวจพบขยะทัง้ สิ ้น 342 ชิน้ คิดเป็ นพืน้ ที่ 1,878.6 ตารางเมตร โดยจังหวัดที่พบขยะใน
แนวปะการังมากที่สดุ ในแง่ของจานวนชิ ้น ได้ แก่ พังงา กระบี่ และระนอง ตามลาดับเมื่อแบ่งตามคู่มือ International
Coastal Cleanup (ICC) แล้ วสามารถแยกขยะที่พบได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ขยะที่พบจากกิจกรรมการประมงและการ
เดินเรื อ กิจกรรมชายฝั่ งและการพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมเกี่ยวกับการทิ ้งขยะ ขยะส่วนใหญ่ที่พบในจังหวัดพังงา
และระนองเป็ นขยะจากกิจกรรมทางการประมง (82% และ 78% ตามลาดับ) ในขณะที่แนวปะการังจังหวัดกระบี่พบ
ขยะประเภทกิจกรรมชายฝั่ งและการพักผ่อนมากที่สดุ (46%) โดยรวมแล้ วขยะที่ตกค้ างและสร้ างความเสียหายให้ กบั
ปะการังคิดเป็ น 9% ของความถี่ที่พบขยะทังหมด
้
ส่วนขยะที่สร้ างความเสียหายให้ แก่ปะการังมากที่สดุ คือขยะประเภท
อวน ปะการังที่ได้ รับความเสียหายจากขยะมากที่สดุ คือปะการังที่มีลกั ษณะเป็ นก้ อน ในขณะที่ปะการังแผ่นได้ รับความ
เสียหายน้ อยที่สดุ
คาสาคัญ : ขยะทะเล, แนวปะการัง, ปะการัง
Abstract
Surveys of marine litter in coral reefs were taken at 24 reefs in Krabi, Phangnga, and Ranong
province during September 2017 to January 2018. Types and sizes of litter including lifeform and area of
corals damaged by the litter were recorded along 3 belt transects of 10X150m on each site (36,000 m2
total surveyed area). A total of 342 pieces of litter was found within a 1,878.6 m2. Most of the litter in term of
number was found at Phangnga, Krabi and Ranong, respectively. Litter types were classified into 3
categories, according to the International Coastal Cleanup manual, ICC, i.e., fisheries activities, coastal
and recreational activities, and dumping activities. Most of litter found in Phangga and Ranong reefs were
from fishery activities (82% and 78%, respectively), while litter found in Krabi reefs was from coastal and
recreational activity (46%). In total, the quantity of litter that caused coral damage accounted for 9%. The
impact of litter mostly found on massive coral, while plating corals showed the least impact. The greatest
littering-related damages to corals were caused by fishing nets.
Keywords : Marine litter, Coral reefs, Corals
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บทนา
ขยะทะเลเป็ นปั ญหาสาคัญที่ทวั่ โลกให้ ความสนใจและเป็ นภัยคุกคามที่สาคัญต่อความความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่ งทะเล ขยะทะเลส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยเฉพาะต่อแนวปะการัง
ขยะที่เกิ ดจากกิ จกรรมประมงเป็ นอีกปั ญหาที่สาคัญ จากการสารวจแนวปะการั งกว่ า 63 แนว ที่ Florida พบว่า
เบ็ดตกปลา พบมากที่สดุ ร้ อยละ 87 ของขยะทังหมด
้
รวมถึงแหจับปลาขนาดใหญ่ที่อาจรวมกันเป็ นก้ อน และพันกับ
ปะการังสามารถสร้ างความเสียหายเป็ นบริ เวณกว้ างได้ (Mark et.al., 2005) จากการศึกษาของ Joleah Lamb et al.
(2018) พบว่าปะการังที่สมั ผัส กับพลาสติกจะอ่อนแอและมีโอกาสเป็ นโรคในปะการังสูงถึง 89% และโรคในปะการัง
เช่น White Syndrome Black band Syndrome ที่อาจทาให้ ปะการังตายได้ ในระยะเวลาอันสัน้ อย่างไรก็ตาม
การศึกษาที่ผา่ นมาส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาปริ มาณขยะที่พบบริ เวณชายหาดและผิวน ้า ส่วนการศึกษาปริ มาณขยะใน
แนวปะการังนันยั
้ งมีอยู่อย่างจากัด ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษา ปริ มาณ ชนิดขยะทะเลประเภทเครื่ องมือ
ประมงที่ตกค้ างในแนวปะการัง ข้ อมูลจากการสารวจนี ้สามารถนาไปใช้ ในการจัดการแหล่งกาเนิดขยะทะเลต่อไป เพื่อ
เป็ นแนวทางในการลดปริ มาณขยะทะเลที่จะลงสูแ่ นวปะการังต่อไปได้
วิธีการ
ทาการสารวจขยะที่ตกค้ างในแนวปะการังจานวน 24 สถานี แบ่งเป็ นจังหวัดพังงา 11 สถานี ได้ แก่ เกาะไข่ใน
เกาะไข่นอก เกาะลิปี เขาหน้ ายักษ์ (ท่าเทียบเรื อทับละมุ) อ่าวบ่อน้ อย เกาะยาวน้ อยทิศเหนือ เกาะโรย เกาะยาวน้ อย
ตะวันออกเฉียงใต้ แหลมล้ าน และแหลมสน จังหวัดกระบี่ 6 สถานี ได้ แก่ อ่าวต้ นไทร แหลมตรง อ่าวต้ นไทรตะวันออก
อ่าวโล๊ ะดาลัม อ่าวไผ่ และเกาะยูง และระนอง 7 สถานี ได้ แก่ เกาะพะยามทิศใต้ เกาะพยาม เกาะช้ าง อ่าวหัวควาย
เกาะกานุ้ย เกาะค้ างคาว และเกาะกาใหญ่ (ภาพที่ 1) สารวจข้ อมูลตามแนวเส้ นเทปยาว 150 เมตร ทังทางด้
้
านขวา
และซ้ ายของเส้ นเทปด้ านละ 5 เมตร รวมพื ้นที่สารวจในแต่ละสถานีคือ 1,500 ตารางเมตร (นลินี ทองแถม และคณะ,
2560) บันทึกข้ อมูล ปริ มาณ ขนาด และความเสียหายจากขยะที่พบในแนวปะการัง วัดขนาดของปะการังที่ได้ รับความ
เสียหายจากขยะทะเล ความเสียหายของปะการังจากขยะทะเลในการศึกษาครัง้ นี ้หมายถึง ปะการังมีสซี ีดหรื อฟอกขาว
แผลถลอก การแตกหัก เนื ้อเยื่อหลุด และตาย เป็ นต้ น (ภาพที่ 2) และทาการแบ่งประเภทขยะตาม International
Coastal Cleanup Data Card (EPA, 1993) ตามประเภทกิจกรรมที่เป็ นที่มาของขยะ ดังตารางที่ 1

375
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 1 แผนที่สถานีสารวจขยะตกค้ างในแนวปะการัง
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ภาพที่ 2 ความเสียหายของปะการังที่เกิดจากขยะทะเล (ซ้ าย) ฟอกขาว (ขวา) ตายและมีสาหร่ายปกคลุม
ตารางที่ 1 ประเภทกิจกรรมและตัวอย่างขยะตามมาตรฐานของ International Coastal Cleanup Data Card
(EPA, 1993)
ประเภทกิจกรรม
ตัวอย่ างขยะทะเล
กิจกรรมชายฝั่ งและการพักผ่อน หย่อน ถุง กระป๋ องเครื่ องดื่ม ขวด เศษพลาสติก ฝาขวดน ้า
ใจ
กิจกรรมการประมงและการเดินเรื อ
ทุน่ ลอย ลอบ/กุ้ง/ปลา ลังไม้ เอ็นตกปลา แหอวน เชือก สมอเรื อ เบ็ด ตก
ปลา
กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ และก้ นกรองบุหรี่ ไฟแช็ก ก้ นซิการ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ยาสูบ
กิจกรรมการทิ ้งขยะ
วัสดุก่อสร้ าง(แท่งเหล็ก) เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า รถ/ชิ ้นส่วนของรถ ยางรถยนต์
อุปกรณ์การแพทย์และอนามัย
ถุงยางอนามัย ผ้ าอ้ อม เอ็น/กระบอกฉีดยา และผ้ าอนามัย
ผลและอภิปราย
ขยะที่พบในแนวปะการังนันอาจพบได้
้
บนลักษณะพื ้นที่หลากหลาย เช่น บนปะการัง ซากปะการัง พื ้นทราย
พื ้นโคลนหรื อโขดหิน และบางครัง้ อาจพบว่าปะการังขึ ้นเคลือบอยู่บนขยะ จากการสารวจพบว่าประเภทของขยะและ
ลักษณะของพืน้ ที่ ที่พบขยะนัน้ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ ที่สารวจ ขยะที่พบในแนวปะการั งจังหวัดกระบี่
พบกระจายอยู่ทงั ้ บนพืน้ ทราย ปะการั ง และซากปะการังตาย ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นขยะที่มาจากกิ จกรรมการพักผ่อน
เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลมาก ในขณะที่แนวปะการังในจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองที่
ซึ่งพบขยะที่มาจากกิจกรรมประมงเป็ นส่วนใหญ่ และเกือบทังหมดปกคลุ
้
มอยู่บนปะการัง (ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4)
ดังนันความแตกต่
้
างของขยะที่พบในแนวปะการังจึงเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ เมื่อพิจารณาด้ าน
ความเสียหายของปะการังที่เกิดจากขยะในจังหวัดกระบี่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดพังงาและระนอง (ภาพที่ 4)
ความแตกต่างของความเสียหายนันขึ
้ ้นอยู่กบั ประเภทของขยะที่พบ อย่างไรก็ตามขยะบางชิน้ ที่พบไม่ได้ สร้ างความ
เสียหายโดยตรงต่อปะการังเนื่องจากไม่ได้ ตกอยู่บนปะการังที่มีชีวิต หรื อเป็ นขยะใหม่ที่พึ่งตกค้ างอยู่ ขยะที่พบใน
แนวปะการังแต่ไม่พบความเสียหายต่อปะการังได้ แก่ ขวดแก้ ว กระป๋ อง ขวดพลาสติก เศษแก้ ว และเศษพลาสติก
ซึ่งมักพบตกอยู่บนพื ้นระหว่างโคโลนีปะการัง อาจด้ วยรู ปทรงของขยะดังกล่าวไม่เกี่ยวหรื อพันติดอยู่กบั ก้ อนปะการัง
แม้ ว่ า ขยะบางชิ น้ จะไม่พ บส่ง ผลโดยตรงต่ อ ปะการั ง แต่ ก็ อ าจส่ง ทางลบต่ อ ระบบนิ เ วศและต่อ ทัศ นี ย ภาพของ
แนวปะการัง
ในการศึกษาครัง้ นี ้อวนเป็ นขยะที่สร้ างพื น้ ที่ความเสียหายของปะการังมากที่สดุ (99%) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ขยะชนิดอื่น เช่น เชือกถุงปุ๋ย ผ้ า เอ็น พลาสติก ซึง่ สร้ างความเสียหายต่อปะการังน้ อยมากเมื่อเทียบกับอวน เนื่องจาก
ในการสารวจครัง้ นี ้พบอวนผืนใหญ่หลายครัง้ ทาให้ เมื่อเปรี ยบเทียบความเสียหายในแง่ของพื ้นที่ แล้ วจึงมากกว่าขยะ
ชนิดอื่นมาก อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณขยะกับความเสียหายของปะการังที่เกิดขึ ้นในขยะทุก
ประเภท (เอ็น เชือก อวน) นันหมายถึ
้
งขยะที่ตกค้ างในแนวปะการังบางครัง้ อาจไม่ได้ สร้ างความเสียหายให้ แก่ปะการัง
หรื อการพบอวนผืนใหญ่แค่หนึ่งครัง้ อาจสร้ างความเสียหายต่อปะการั งได้ มากว่าเอ็นหลายครัง้ นอกจากนันความ
้
เสียหายของปะการังยังอาจขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาที่ขยะตกค้ างบนปะการัง (ทิพวิมล รัตนะวงวาล และคณะ, 2561)
ตัวอย่างเช่น อวนที่พนั กับปะการังในระยะเวลาสัน้ อาจไม่สร้ างความเสียหายให้ กบั ปะการัง ในขณะที่อ วนที่พนั อยู่กบั
ปะการังเป็ นเวลานานอาจทาให้ ปะการังตายได้ นอกจากนันความเสี
้
ยหายของปะการังยังขึ ้นกับรู ปทรงของปะการัง
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ร้ อยละของปริ มาณขยะ

จากข้ อมูลการศึกษายังพบว่าปะการังที่ได้ รับความเสียหายมากที่สดุ จากขยะคือปะการังก้ อน รองลงมาคือปะการังกิ่ง
และปะการังแผ่นได้ รับความเสียหายน้ อยที่สดุ (ภาพที่ 5) ปะการังกิ่งหรื อแผ่นในหลายครัง้ ที่ถกู อวนคลุมจะมีสว่ นที่โผล่
ออกมาและมีชีวิตรอดได้ ในขณะที่ปะการังก้ อนจะถูกอวนคลุมแนบไปกับก้ อนปะการังได้ รับการเสียดสี มีตะกอนมา
คลุมทับและมีโอกาสตายได้ มากว่า อย่างไรก็ตามปริ มาณขยะที่พบในการสารวจอาจน้ อยกว่าปริ มาณขยะทังหมดที
้
่เข้ า
มาในแนวปะการัง เนื่องจากกิจกรรมเก็บขยะที่เกิดขึ ้นจากทังเจ้
้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง ชาวบ้ าน และอาสาสมัคร
ประเภทขยะที่พบในแนวปะการังจากการศึกษาครัง้ นี ้แตกต่างจากการศึกษาขยะทะเลที่ผ่านมา ขยะที่ พบ
ตกค้ างในแนวปะการั งส่วนใหญ่ เป็ นอวน ในขณะที่ขยะทะเลที่พบตามแนวชายหาดจากการสารวจที่ผ่านมาเป็ น
ขยะพลาสติก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2558; ศรุ ต ข้ ายแก้ ว และคณะ, 2560) ซึ่งมีสภาพลอย ปริ่ มน ้า
หรื อกึ่งจม ทาให้ การกระจายตัวของขยะพลาสติกในทะเลได้ รับอิทธิพลจากทิศทางและความเร็ วของกระแสลมเป็ นหลัก
และมักลอยไปติดชายฝั่ งมากกว่าจมลงสูแ่ นวปะการัง
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ภาพที่ 3 ลักษณะของพื ้นที่ที่พบขยะในแนวปะการัง
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ภาพที่ 4 ประเภทของขยะที่พบในแต่ละพื ้นที่สารวจ และความเสียหายของปะการังที่เกิดจากขยะ
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ขนาดและพื ้นที่ปะการังที่เสียหาย (ตรม.)
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การใช้ แบบจาลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมจากตะกอน
ลุ่มนา้ ปากบารา จังหวัดสตูล
Application of ocean numerical model for environmental impact assessment by suspended
sediment of Pakbara River Mouth, Satun Province
ณัฐธิดา จันทศิริ1,*, สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์2, วริ นธา วศินะเมฆินทร์ 3, คมสัน ทองแถม3 และ ศิริสขุ เพ็ชรชานาญ3
Nutthida Juntasiri1,*, Somkiat KhoKairtiwong2, Warintha Wasinamekin3,
Komsun Thongthaem3 and Sirisung Pedchamnay3
1

ศูนย์ ปฏิ บตั ิ การวิ จยั ร่ วมไทย-จี น ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิ เวศทางทะเล
สถาบันวิ จยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
3
ศูนย์ วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน

2

บทคัดย่ อ
ลุม่ น ้าปากบาราอยู่ชายฝั่ งตอนใต้ ของทะเลอันดามันลักษณะเป็ นอ่าวกึ่งปิ ด มีทรัพยากรทางทะเลค่อนข้ าง
อุดมสมบูรณ์ จากความต้ องการที่จะก่อสร้ างท่าเทียบเรื อน ้าลึกทาให้ เกิดวัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้เพื่อต้ องการ
ใช้ แบบจาลองเชิงตัวเลขประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โดยเปรี ยบเทียบผลการจาลองร่ วมกับการตรวจวัดกระแสน ้า
พบว่าสอดคล้ องกับผลการตรวจวัดที่แสดงถึงอิทธิพลของน ้าขึ ้น-น ้าลง ลักษณะความลึกท้ องน ้า และค่าสัมประสิทธิ์
ความหยาบของพืน้ ท้ องทะเล หลังจากนัน้ จึงจาลองทิศทางการพัดพาตะกอนทัง้ จากแหล่งก่อสร้ าง และแหล่งทิง้
ตะกอน ผลการศึกษาพบว่า ตะกอนจากแหล่งก่อสร้ างส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลต่างกันตามทิศทางลมมรสุม
กล่าวคือช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตะกอนส่วนใหญ่กระจายไปยังชายฝั่ งทางทิศเหนือแหล่งก่อสร้ าง ส่วนช่วง
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตะกอนจะถูกพัดพาไปทางทิศใต้ ผ่านทิศตะวันออกของเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ส่วน
ตะกอนจากแหล่งทิ ้งตะกอนซึง่ อยูห่ า่ งจากกองหินขาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีโอกาสที่จะกระจายไปยังชายฝั่ งได้ โดย
ใช้ เวลาประมาณ 1 เดือน
คาสาคัญ : กระแสน ้า, การพัดพาตะกอน, แบบจาลองเชิงตัวเลข, ลุม่ น ้าปากบารา
Abstract
Pakbara River Mouth located on the southern part of the Andaman Sea coast, Thailand. Driven by
Thai government plan to develop a deep sea port, this study aims to apply ocean numerical model to
assess environmental impact of the project. Validation of the model used in-situ measurement of current
velocity. Model results correlated with the in-situ data showing the current velocity was influenced by tide,
topography, and bottom roughness. Next step is to study on sediment transport from the construction site
and dumping site. Extension of the affected areas from the sediment were found to be impacted by
monsoon winds. North-east monsoon forced sediment dispersed along the coastline around construction
site. In contrast with south-west monsoon, sediment disperse along southern coastline to western part of
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Malacca Island (Malaysia). In case of the deposition of sediment site which located western site of Hin
Khao reach to 10 km, the sediment could be dispersed and transported to coastal zone in 1 month.
Keywords : Current, Sediment transport, Ocean Numerical Model, Pakbara River Mouth
*Corresponding author. E-mail : plern_tye@hotmail.com, varinthavasi@gmail.com

บทนา
ปากบาราเป็ นหนึง่ ในปากแม่น ้าสาคัญของจังหวัดสตูลที่ไหลลงสูท่ ะเลอันดามัน และมีทา่ เทียบเรื อท่องเที่ยวที่
สามารถต่อเรื อไปยังเกาะต่างๆ ของจังหวัดสตูล เช่น เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ ะ หรื อกองหินขาวที่เป็ นแหล่งปะการัง
อ่อนที่สวยงามและถือเป็ นแหล่งทาประมงที่สาคัญของทะเลไทยอีกแห่ง แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการ
ก่อสร้ างท่าเทียบเรื อน ้าลึกสาหรับการขนส่งสินค้ า จึงมีแผนการขุดลอกพื ้นท้ องน ้าให้ มีความลึกเกิน 14 เมตร เป็ นพื ้นที่
ขนาด 7.5 ตารางกิโลเมตร และนาดินตะกอนไปถมทิ ้งนอกชายฝั่ งห่างจากกองหินขาว 10 กิโลเมตร จึงเป็ นที่มาของ
การศึกษาในครัง้ นี ้เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจกระบวนการทางกายภาพเบื ้องต้ นบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดสตูล โดยเฉพาะด้ าน
กระแสน ้าที่สง่ ผลต่อการพัดพาตะกอนบริ เวณดังกล่าว และแนวโน้ มของผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อไป
วิธีการ
พิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างลมมรสุมและกระบวนการชายฝั่ ง โดยตรวจวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน ้าทะเล
เบื ้องต้ น และเก็บข้ อมูลปั จจัยสมุทรศาสตร์ โดยใช้ เครื่ องมือตรวจวัดหลายตัวแปร (Alec Electronics Compact-CTD)
จานวน 76 สถานี ตรวจวัดกระแสน ้าด้ วยเครื่ องวัดกระแสน ้า Acoustic Doppler Current Profiler (Workhorse
Sentinel ADCP) และเก็บข้ อมูลปั จจัยสมุทรศาสตร์ จานวน 6 สถานี สถานีละ 13 ชั่วโมง ในเดือนธันวาคม 2558
(ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) และเดือนกรกฎาคม 2559 (ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ) (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 สถานีเก็บข้ อมูลปั จจัยสมุทรศาสตร์ (Alec Electronics Compact-CTD) และปั จจัยคุณภาพน ้าทะเล (ซ้ าย)
สถานีตรวจวัดกระแสน ้า (ADCP) และเก็บข้ อมูลปั จจัยสมุทรศาสตร์ (ขวา)

382
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ใช้ การจาลองเชิงตัวเลขโดย Delft 3D ของ Deltares ประเทศ Netherlands สาหรับคานวณกระแสน ้า
Delf3D-FLOWและจาลองการกระจายของตะกอนแขวนลอย Delft3D-PART ให้ กริ ดการคานวณกว้ างยาวด้ านละ 100
เมตร และแบ่งการคานวณกระแสน ้าตามความลึกด้ วยรู ปแบบ Sigma coordinate ส่วนความลึกน ้าได้ ข้อมูลมาจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ลมอ้ างอิงจากข้ อมูลของ Global Forecasting System (GFS-NOAA) โดยคานวณ
กระแสน ้าจากการเปลี่ยนแปลงน ้าขึ ้น-น ้าลง นาข้ อมูลผลการจาลองมาเทียบเคียงกับตารางน ้าและกระแสน ้าที่วดั ได้
จากเครื่ อง ADCP และทา sensitivity analysis เพื่อปรับค่า parameter ต่างๆ ของแบบจาลอง ให้ ได้ ค่าที่มีความ
ใกล้ เคียงกับการสารวจมากที่สดุ จากนันจึ
้ งใช้ แบบจาลองกระแสน ้าที่ได้ รับการปรับเทียบแล้ วมาทาการจาลองการ
พัดพาตะกอนแขวนลอยที่ฟ้ ุงออกจากบริ เวณที่จะก่อสร้ างท่าเทียบเรื อนา้ ลึก และบริ เวณที่จะนาตะกอนไปทิ ้งใกล้
แนวกองหินขาวทังสองช่
้
วงลมมรสุม โดยอ้ างอิงอัตราการตกตะกอนจาก Sutherland, Barrett, and Gingras (2015)
โดยอนุมานว่าขนาดตะกอนเฉลีย่ (D50) อยูท่ ี่ 2-45 ไมโครเมตร
ผลและอภิปราย
คุณภาพน ้าทะเลชายฝั่ งช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ค่าความขุ่นของน ้าทะเล (turbidity) ที่ได้
จากเครื่ องวัดปั จจัยสมุทรศาสตร์ โดยใช้ เครื่ องมือตรวจวัดหลายตัวแปร (Alec Electronics Compact-CTD) มีค่าสูง
บริ เวณนอกชายฝั่ ง สอดคล้ องกับปริ มาณตะกอนแขวนลอย (TSS) ที่ได้ จากการวิเคราะห์ตวั อย่างน ้าในห้ องปฏิบตั ิการ
แต่ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ค่าความขุ่นและปริ มาณตะกอนแขวนลอยมีความเข้ มข้ นสูงบริ เวณปากแม่น ้า ส่วน
ลักษณะตะกอนพื ้นท้ องน ้าในทังสองช่
้
วงลมมรสุมไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสดั ส่วนโดยรวมเป็ นประเภททรายแป้ง
หยาบและทรายแป้งหยาบมาก (coarse silt to very course silt) (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ค่าความขุน่ ของน ้าทะเล (turbidity) ปริ มาณตะกอนแขวนลอยทังหมด
้
(total suspended sediment) และ
ขนาดตะกอนดินท้ องน ้า (grain size) ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ซ้ าย) และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ (ขวา)
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เมื่อพิจารณาคุณภาพน ้าทะเลเบื ้องต้ นควบคูก่ บั ข้ อมูลกระแสน ้า พบว่า ค่าความขุน่ มีคา่ สูงบริ เวณพื ้นท้ องน ้า
โดยมีคา่ เพิ่มขึ ้น (ฟุ้ง) และลดลงตามลักษณะน ้าขึ ้นและน ้าลงที่มีอตั ราเร็ วกระแสน ้าแนวระนาบ (ลูกศร) และแนวดิ่ง (สี
น ้าตาล-เขียว) ค่อนข้ างสูง (รูปที่ 3) อย่างไรก็ตาม ลักษณะการฟุ้งของตะกอนท้ องน ้าขึ ้นอยู่กบั ลักษณะตะกอนดินท้ อง
น ้า เช่น สถานี ADCP02 มีอตั ราเร็ วกระแสนา้ ค่อนข้ างแรงกว่าสถานี ADCP05 แต่สถานี ADCP05 มีการฟุ้งของ
ตะกอนท้ องน ้ามากกว่าเนื่องจากตะกอนมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Yang et al. (2016) ที่พบว่า
การฟุ้งของตะกอนมีความสัมพันธ์กบั ค่าการเสียดทานท้ องน ้าที่ขึ ้นกับขนาดตะกอนเป็ นสาคัญ
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ภาพที่ 3 อัตราเร็วและทิศทางกระแสน ้าแนวระนาบและแนวดิง่ (ซ้ าย) และค่าความขุน่ จาก COMPACT-CTD (ขวา)
สีน ้าตาลถึงสีเขียวระบุอตั ราเร็ วและทิศทางกระแสน ้าแนวดิ่ง ลูกศรแสดงทิศทางและอัตราเร็ วกระแสน ้าแนว
ระนาบที่ระดับความลึกผิวน ้า (น ้าเงิน) ถึงผิวดิน (ดา) เส้ นทึบดาแสดงระดับน ้าตามช่วงเวลา และรูปสีเทาถึงสี
เหลืองคือระดับความขุน่
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ผลการจาลองทังในช่
้ วงเดือนมกราคม 2559 ที่ได้ รับอิทธิพลจากน ้าขึ ้นน ้าลงและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ที่ได้ รับอิทธิพลจากน ้าขึ ้นน ้าลง ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
น ้าท่า มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลระดับน ้าจากตารางน ้า (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบข้ อมูลระดับน ้าที่ได้ จากแบบจาลอง (สีน ้าเงิน) ช่วงเดือนมกราคม 2559 (ซ้ าย)
และเดือนสิงหาคม 2559 (ขวา) กับข้ อมูลระดับน ้าจากตารางน ้า (สีแดง)
เมื่อเปรี ยบเทียบผลของแบบจาลองกับกระแสน ้าที่ได้ จากการตรวจวัดด้ วยเครื่ องวัดกระแสน ้า (ADCP) ใน
เดือนมกราคม 2559 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างกระแสน ้าตามทิศตะวันออก-ตะวันตก และกระแสน ้าตามทิศ
เหนือ-ใต้ มากกว่า 0.8 ยกเว้ นสถานี ADCP02 ที่กระแสน ้าแนวตะวันออก-ตะวันตกค่อนข้ างชัดเจน มีค่า R2 มากกว่า
0.8 ส่วนกระแสน ้าเหนือ-ใต้ มีอตั ราเร็ วค่อนข้ างต่า ทาให้ ค่าความสัมพันธ์ ระหว่ างการจาลองและการตรวจวัดมีค่าต่า
กว่าสถานีอื่น (ภาพที่ 5)
AC1

AC4

AC2

AC5
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AC6

AC3

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบค่ากระแสน ้าที่ได้ จากแบบจาลอง (สีส้ม) และจากการตรวจวัดด้ วยเครื่ อง ADCP (สีดา)
สถานีละ 13 ชัว่ โมง ในเดือนมกราคม 2559 ที่ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่ว งเดื อ นสิง หาคม 2559 พบว่า ค่า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งกระแสน า้ ตามทิ ศ ตะวัน ออก -ตะวัน ตก และ
กระแสน ้าตามทิศเหนือ-ใต้ โดยรวมมีค่าสูงกว่าช่วงเดือนมกราคม 2559 โดยที่สถานีที่ 2 ยังคงมีค่าความสัมพันธ์ ของ
กระแสน ้าเหนือ-ใต้ คอ่ นข้ างต่า เช่นเดียวกับช่วงเดือนมกราคม (ภาพที่ 6)
AC1

AC4

AC2

AC3

AC5

AC6

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบค่ากระแสน ้าที่ได้ จากแบบจาลอง (สีฟ้า) และจากการตรวจวัดด้ วยเครื่ อง ADCP (สีดา)
สถานีละ 13 ชัว่ โมง ช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ที่ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
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ผลการจาลองในช่ วงเดื อนมกราคม 2559 ซึ่งได้ รับอิ ทธิ พลจากลมมรสุม ตะวัน ออกเฉี ยงเหนือมี ทิศทาง
กระแสน ้านอกอ่าวไหลขึ ้นไปทางทิศเหนือ ส่วนกระแสน ้าชายฝั่ งบางแห่งไหลออกจากฝั่ ง ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของ Khokiattiwong (1991) ที่พบว่ากระแสนา้ สุทธิ (คานวณจากการแยกเวกเตอร์ กระแสนา้ และหาค่าเฉลี่ยใน
ระยะเวลา 13 ชัว่ โมง หรื อ 1 รอบน ้าขึ ้นน ้าลง) มีทิศทางไหลขึ ้นทิศเหนือในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 7)
ก)

ค)

ข)

จ)

ง)

ฉ)

ภาพที่ 7 ทิศทางกระแสน ้าที่ได้ จากการจาลองช่วงเดือนมกราคม 2559 ก) ข) ค) และทิศทางกระแสน ้า
ที่ได้ จากผลการศึกษาของ Khokiattiwong (1991) ง) จ) ฉ)
ส่วนการจาลองกระแสน ้าในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ซึง่ อยูใ่ นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบว่ากระแสน ้า
นอกอ่าวมีแนวโน้ มไหลออกจากชายฝั่ ง ส่วนกระแสน ้าชายฝั่ งไหลลงทางทิศใต้ (ภาพที่ 8)
ก)

ข)

ค)

ภาพที่ 8 ทิศทางกระแสน ้าที่ได้ จากการจาลองช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ก) ข) ค)
ในส่วนของการจาลองการพัดพาของตะกอนจากบริ เวณก่อสร้ าง ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตะกอน
ส่วนใหญ่คอ่ นข้ างกระจายไปชายฝั่ งด้ านเหนือของแนวก่อสร้ าง ต่างจากช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ตะกอนจะถูก
พัดพาไปยังทิศใต้ ผา่ นไปยังทิศตะวันออกของเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ส่วนในกรณีของจุดทิ ้งตะกอนดินที่หา่ งจาก
กองหินขาวประมาณ 10 กิโลเมตร พบว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ ตะกอนมีแนวโน้ มกระจายไปยังชายฝั่ ง
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ตอนเหนือได้ ในช่วงเวลา 1 เดือน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ ตะกอนมีแนวโน้ มคงอยู่บริ เวณจุดทิ ้งตะกอนหรื อ
เคลือ่ นที่เข้ าสูช่ ายฝั่ งจังหวัดสตูลมากกว่ากระจายไปทางชายฝั่ งด้ านเหนือ (ภาพที่ 9)
ก)

ข)

ง)

ค)

ภาพที่ 9 การกระจายของตะกอนแขวนลอยในระยะเวลา 1 เดือน ที่ออกจากแหล่งก่อสร้ างท่าเทียบเรื อ (สัญลักษณ์
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส) ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ก) ช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ข) และตะกอน
แขวนลอยที่ออกจากจุดทิ ้งตะกอน (สัญลักษณ์ดาว) ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ค) และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ง)
บทสรุ ป
การขุดลอกตะกอนท้ องน ้า และตะกอนแขวนลอยอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ งที่อยู่ใกล้ เคียงลุม่ น ้า
ปากบาราในทังสองช่
้
วงลมมรสุม โดยตะกอนจากจุดที่ทิ ้งตะกอนอาจส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่ งทางทิศเหนือจังหวัด
สตูลขึ ้นไปได้ ในระยะเวลา 1 เดือน (นับตังแต่
้ วนั ที่มีการเริ่ มโครงการก่อสร้ าง) จึงควรนาไปเป็ นข้ อมูลประกอบให้ เข้ าใจ
ทิศทางกระแสน ้าที่สง่ ผลต่อการพัดพาตะกอนบริ เวณดังกล่าว เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการพื ้นที่และป้องกันผลกระทบที่
จะเกิดต่อทรัพยากร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่กลุม่ สมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน
และคุณเอกวิทย์ มีชนะ และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง สาหรั บการร่ วมเก็ บตัวอย่างและตรวจวัดกระแสนา้ ในพืน้ ที่ศึกษา และ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการจัดทางานวิจยั

389
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

เอกสารอ้ างอิง
Khokiattiwong, S. (1991). Coastal hydrography of the southern Andaman Sea of Thailand, Trang to Satun
Province. Paper presented at the The First Workshop of The Tropical Marine Mollusc Programme
(TMMP), Phuket Marine Biological Center, Thailand.
Sutherland, B. R., Barrett, K. J., & Gingras, M. K. (2015). Clay settling in fresh and salt water.
Environmental Fluid Mechanics, 15(1), 147-160. doi: 10.1007/s10652-014-9365-0
Yang, Y., Wang, Y. P., Gao, S., Wang, X. H., Shi, B. W., Zhou, L.,Li, G. C. (2016). Sediment resuspension in
tidally dominated coastal environments: new insights into the threshold for initial movement.
Ocean Dynamics, 66(3), 401-417. doi: 10.1007/s10236-016-0930-6

390
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

OF023R

การถ่ ายทอดทางชีวภาพของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนตามห่ วงโซ่ อาหาร
ในระบบนิเวศทางทะเล อ่ าวพร้ าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
Biomagnification of petroleum hydrocarbon in the food web of marine ecosystems
at Ao Prao, Koh Samet Rayong Province
ธนวันต์ ผาดา1, ถนอมศักดิ์ บุญภักดี1,2*, อภิญญา นวคุณ3 และ พงษ์ รัตน์ ดารงโรจน์วฒ
ั นา4
Thanawan Phadam1, Thanomsak Boonphakdee1,2*, Apinya Navakhun4 and Pongrat Dumrongrojwattana3
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บทคัดย่ อ
ทาการบ่งชี ้และการถ่ายทอดของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศทางทะเลบริ เวณ
อ่าวพร้ าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ามันดิบรั่วไหลเมื่อปี พ.ศ.2556 ผลการศึกษา
พบว่าปริ มาณไอโซโทปเสถี ยรของคาร์ บอน ( δ13C) และไนโตรเจน ( δ15N) ในสิ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง -26.6 ถึง
-10.24‰ และ 1.93 ถึง 9.22‰ ตามลาดับ ซึ่งสามารถแบ่งลาดับการกินในห่วงโซ่อาหารได้ เป็ นผู้ผลิต (แพลงก์
ตอนพืช) ผู้บริ โภคลาดับที่ 1 คือ หอยครก (Chama sp.) และผู้ล่า คือ หอยสังข์หนาม (Chicoreus brunneus)
นอกจากนี ้พบว่ารูปแบบของโครมาโตแกรมของทาร์ บอล หอยครก และหอยสังข์หนามมีความคล้ ายคลึงกับน ้ามันดิบที่
รั่วไหลในบริ เวณอ่าวพร้ าว แสดงให้ เห็นถึงการถ่ายทอดสารประกอบปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนเข้ าสูห่ ่วงโซ่อาหารของ
สิง่ มีชีวิตในระบบนิเวศทะเลของอ่าวพร้ าวและเป็ นงานวิจยั ชิ ้นแรกที่ทาการศึกษาเรื่ องนี ้
คาสาคัญ : เหตุการณ์น ้ามันดิบรั่วไหล, ทาร์ บอล, ไอโซโทปเสถียร, ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอน, ห่วงโซ่อาหาร, อ่าวพร้ าว
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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บทนา
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เกิดเหตุการณ์ทอ่ น ้ามันดิบของบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
แตกในขณะที่ขนถ่ายน ้ามันดิบนอกฝั่ ง จังหวัดระยอง ทาให้ มีน ้ามันดิบประมาณ 70,000 ลิตร ไหลลงสูท่ ะเลบริ เวณ
ชายฝั่ ง ระยอง น า้ มัน ดิ บ กระจายบนผิ ว น า้ เป็ นบริ เ วณกว้ า ง คลื่ น และลมได้ พัด คราบน า้ มัน ดิ บ เข้ า ถึ ง อ่า วพร้ าว
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ส่งผลให้ หาดทรายและโขดหินในบริ เวณอ่าวพร้ าว ปกคลุมด้ วย
คราบน ้ามันดิบ (พิสทุ ธิ์ เพียรมนกุล, 2556) การที่อา่ วพร้ าว เกาะเสม็ด ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์น ้ามันดิบรั่วไหล
ซึ่ง อาจท าให้ ปิ โตรเลีย มไฮโดรคาร์ บ อนเคลื่อ นย้ า ยเข้ า สู่สิ่ง มีชี วิ ต ในระบบนิ เ วศทางทะเลได้ หากสิ่งมี ชี วิ ต ได้ รั บ
ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในปริ มาณที่มากพอจะส่งผลให้ เกิดการสะสมในเนื ้อเยื่อ (จุมพล สงวนสิน และคณะ, 2548)
เมื่อผู้ลา่ กินสิง่ มีชีวิตเหล่านี ้ จะได้ รับการถ่ายทอดปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนที่เพิ่มขึ ้นตามลาดับการกินในห่วงโซ่อาหาร
(Biomagnifications) (Takeuchi et al., 2009) การตรวจสอบเส้ นทางของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนที่เข้ าห่วงโซ่อาหาร
นันสามารถตรวจสอบได้
้
โดยใช้ เทคนิคไอโซโทปเสถียร (Stable Isotope) โดยทัว่ ไปไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (13C)
เพิ่มขึ ้นประมาณ 1 ‰ ต่อระดับชัน้ อาหาร ใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ในการระบุแหล่งที่มาของคาร์ บอนอินทรี ย์ในห่วงโซ่อาหาร
(Peterson, 1985) และไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจน (15N) ในผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ย 3.4 ‰ ใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ลาดับ
การกินในห่วงโซ่อาหาร (Minagawa & Wada, 1984) ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จะสามารถอธิบายได้ ถึงการกลไกการ
ถ่ายทอดปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนเข้ าสูห่ ่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบริ เวณอ่าวพร้ าว เกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง
วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา
อ่าวพร้ าวตังอยู
้ ท่ างด้ านตะวันตกของเกาะเสม็ด มีระบบนิเวศหาดทราย รวมถึงแนวปะการังซึง่ เป็ นแห่ง
เดียวของเกาะเสม็ด ส่วนของเกาะกุฎีเป็ นเกาะขนาดเล็กไม่มีสงิ่ ปลูกสร้ าง ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด
บริ เวณโดยรอบของเกาะมีแนวปะการังน ้าตื ้นที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี ้เกาะกุฎีเป็ นพื ้นที่ที่ไม่ได้ รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์น ้ามันดิบรั่วไหล การศึกษาครัง้ นี ้จึงใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่อ้างอิง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างบริเวณอ่าวพร้ าว เกาะเสม็ด และเกาะกุฎี (พื ้นที่อ้างอิง) จังหวัดระยอง
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2. การเก็บตัวอย่าง
1. น ้ามันดิบ (Crude oil) และทาร์ บอล (Tar balls) ตัวอย่างน ้ามันดิบได้ เก็บมาจากเหตุการณ์น ้ามันดิบ
รั่วไหลในวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 โดยทาการเก็บใส่ขวดแก้ วดูแรน (Duran) และในเดือนมกราคม 2559 ได้ ทาการเก็บ
ตัวอย่างทาร์ บอลที่พบในบริ เวณอ่าวพร้ าว หลังจากนันน
้ าตัวอย่างทั ง้ หมดไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
จนกว่าจะทาการวิเคราะห์
2. ตัวอย่างสิง่ มีชีวิต
ทาการเก็บตัวอย่างสิง่ มีชีวิตในเดือนมกราคม 2559 ตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan (2008) ซึง่ เป็ น
กลุม่ สิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณอ่าวพร้ าว และแนวปะการังในเขตน ้าตื ้น จากนันน
้ าตัวอย่างทังหมดไปแช่
้
แข็ง จนกว่า
จะทาการวิเคราะห์ แต่ในส่วนของเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนได้ ใช้ ถงุ ลากแพลงก์ตอน (plankton net) โดยลากเก็บแบบ
แนวราบให้ ถงุ ลากแพลงก์ตอนขนานกับน ้า จากนันเก็
้ บแพลงก์ตอนใส่ขวด polythelene และนาไปแช่แข็ง จนกว่าจะทา
การวิเคราะห์
3. การเตรี ยมตัวอย่าง
1. ตัวอย่างน ้ามันดิบ (Crude oil) และทาร์ บอล (Tar balls) ตามวิธีของ Wang (2015)
นาตัวอย่างทาร์ บอลแช่แข็ง 5 กรัม บดให้ ละเอียด ส่วนตัวอย่างน ้ามันดิบ 5 ml ตังไว้
้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ทาการสกัดด้ วย hexane เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง จากนันเติ
้ ม Magnesium Sulphate Anhydrous ประมาณ 2-5 กรัม
และใช้ column chromatography ในการแยกสารประกอบของตัวอย่างทีต่ ้ องการ หลังจากนันท
้ าตัวอย่างให้ แห้ งด้ วย
แก๊ สไนโตรเจน เพื่อส่งวิเคราะห์ด้วย GC-MS และ GC-IRMS
2. ตัวอย่างสิง่ มีชีวิตสาหรับการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรตามวิธีของ Boonphakdee & Sichan (2008)
ตัวอย่างเนื ้อเยื่อสิง่ มีชีวิตทาให้ แห้ งด้ วย freezed dryer และบดละเอียด จากนันตั
้ วอย่างถูกสกัดไขมันด้ วย
ตัวทาละลาย Chloroform: Methanol แต่ในกรณีตวั อย่างแพลงก์ตอนนามากรองผ่านกระดาษกรอง Whatman GF/F
หลังจากนันน
้ าไปกาจัดคาร์ บอเนต และอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนันบรรจุ
้
ลงใน Tin capsule เพื่อนาไป
วิเคราะห์ด้วย IRMS
3. สิง่ มีชีวติ สาหรับวิเคราะห์ด้วย Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC-MS) ตามวิธีของ
Yang et al. (2018)
นาตัวอย่างเนื ้อเยื่อสิง่ มีชีวติ ที่ทาให้ แห้ งด้ วย freezed dryer มาเติมน ้าทะเลสังเคราะห์ลงไป 20 ml และ
นาไป Centrifuge 45 นาที หลังจากนันดู
้ ดสารละลายที่เป็ นส่วนใส 10 ml เติมเกลือ 1 กรัม และเติมสารสกัด
methanol: dichloromethane (3:7) จากนันดู
้ ดก้ อนไขมันใส่ลงในขวด เพื่อนาไปวิเคราะห์ด้วย GC-MS
4. การวิเคราะห์ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน และไนโตรเจน
การศึกษาครัง้ นี ้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัย Cornell ซึง่ ผลถูกคานวณให้ อยูใ่ นค่าเดลต้ า () มี
หน่วยส่วนในพันส่วน (Per mil, ‰) เป็ นความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างปริ มาณไอโซโทปเสถียรของตัวอย่าง
กับสารมาตรฐาน Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB) ตามสูตรดังต่อไปนี ้ (Quak et al., 2016)
δX (‰) = [(Rsample/Rstandard)] x 103
(1)
13
15
เมื่อ
X
=
ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน ( C) และไนโตรเจน ( N)
R
=
ปริ มาณสัดส่วนของไอโซโทปเสถียร (13C/12C หรื อ 15N/14N)
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2.5 การวิเคราะห์ลาดับชันของการกิ
้
น (Trophic level)
ในการประมาณระดับชันอาหาร
้
(TL) ใช้ สมการต่อไปนี ้ในการคานวณ (Rumolo et al., 2016)
TP = TLbase+ (δ15NCONSUMER - δ15Nprey)/ δ15N
เมื่อ TLCONSUMER
δ15NCONSUMER และ δ15Nprey
 δ15N

TLbase

(2)

= ค่าเฉลีย่ ของผู้บริ โภค
= ค่าไอโซโทป
= เป็ นค่า Trophic Enrichment Factor (TEF) ซึง่ สาหรับ
ไนโตรเจน: 2-3‰ เป็ นค่าที่นามาใช้ (Ridzuan et al.,
2017)
= basic trophic level

ผลและอภิปราย
1. ปริ มาณ (δ13C) และ (δ15N) ในสิง่ มีชีวติ
จากการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนใน crustaceans 2 ชนิด gastropods 6 ชนิด
bivalves 9 ชนิด echinoderm 1 ชนิด และกลุม่ ผู้ผลิต พบว่าปริ มาณ δ13C และ δ15N อยูใ่ นช่วง -26.6‰ ถึง 10.24‰ และ 1.93‰ ถึง 9.22‰ ตามลาดับ โดยปริมาณของ δ13C ต่าสุดคือเศษซากอินทรี ย์อยูท่ ี่ -26.6‰ และสูงสุด
คือปลิงทะเลอยูท่ ี่ -10.24 ±0.56‰ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Satoshi et al. (2013) ที่พบปริ มาณ δ13C ในปลิงทะเล
อยูท่ ี่ -13.4±0.5 และ -15.3 ±0.6‰ เนื่องจากผนังลาตัวของปลิงทะเลมีสารประกอบทีเ่ ป็ นหินปูน (CaCO3) ส่วน
ปริ มาณ δ15N ของสาหร่ายหน้ าดินต่าสุดอยูท่ ี่ 1.93‰ และสูงสุดอยูท่ ี่หอยสังข์หนาม 9.22±0.25‰
2.ลาดับการกิน (Trophic level) ในห่วงโซ่อาหาร
ปริ มาณไอโซโทปเสถียรของคาร์ บอน (δ13C) ถูกนามาใช้ เพื่อติดตามแหล่งที่มาของสารอินทรี ย์ (Layman
et al., 2012; Boonphakdee et al., 2013) แต่ในทางตรงกันข้ ามปริ มาณไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจนถูกใช้ เพื่อ
กาหนด trophic level ของสิง่ มีชีวิต (Quintana-Rizzo et al., 2015; Arribas, 2015) ในการศึกษาครัง้ นี ้สามารถแบ่ง
ลาดับการกินอาหารได้ 3 ระดับชัน้ (ภาพที่ 2) ดังนี ้ ระดับที่ 1 คือ กลุม่ ผู้ผลิต ได้ แก่ แพลงก์ตอนพืช เศษซากอินทรี ย์
และสาหร่ายหน้ าดิน ซึง่ มีปริ มาณ δ13C อยูใ่ นช่วง -21 ถึง -26‰, δ15N อยูใ่ นช่วง 0 ถึง 4‰ ระดับที่ 2 คือ ผู้บริ โภค
ลาดับที่หนึง่ ได้ แก่ หอยแครงลาย (Arca ventricosa) หอยครก (Chama sp.) หอยนางรมหนาม (Spondylus sp.)
เป็ นต้ น ซึง่ มีปริ มาณ δ13C อยูใ่ นช่วง -16 ถึง -18‰, δ15N อยูใ่ นช่วง 5 ถึง 7‰ การที่กลุม่ หอยสองฝาในบริ เวณอ่าว
พร้ าว และเกาะกุฎีมีปริ มาณ δ13C และ δ15N ใกล้ เคียงกัน (ภาพที่ 2) เนื่องจากสิง่ มีชีวิตกลุม่ หอยสองฝา มีลกั ษณะ
การกินอาหารแบบกรองกินในน ้า (Filter feeding) อาหารส่วนใหญ่คืออนุภาคแขวนลอยในน ้า หรื อกรองกินตะกอน
ตามผิวทราย (Deposit feeding) โดยใช้ เท้ าเคลือ่ นที่เพื่อหาอาหาร (Piola et al., 2006) เช่นเดียวกับการศึกษาของ
อภิรดี
เมืองเดช
(2544)
ที่ศกึ ษาองค์ประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของหอยสองฝา ซึง่ พบแพลงก์ตอนพืช และเศษซากอินทรี ย์ใน
กระเพาะอาหารของหอยสองฝา ระดับที่ 3 คือ ผู้บริ โภคลาดับที่สองหรื อผู้ลา่ ได้ แก่ หอยสังข์หนาม (Chicoreus
brunneus) ซึง่ มีปริ มาณ δ15N มากกว่า 8‰ และ δ13C อยูท่ ี่ 14.08‰ จะเห็นได้ วา่ หอยสังข์หนามเป็ นผู้ลา่ สูงสุดใน
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δ15N (‰)

ห่วงโซ่อาหาร (ภาพที่ 2) และกินหอยสองฝาเป็ นอาหารของ โดยจะใช้ แรดูลา (radula) เจาะเปลือกหอยและหลัง่ กรด
เพื่อทาให้ เปลือกเป็ นรอยไหม้ เกิดเป็ นรูเล็กๆ (Ponder & Vokes, 1988) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Sun & Shin
(2002) ที่พบว่าหอยสังข์หนามกินหอยสองฝาเป็ นอาหาร เนื่องจากพบหอยสองฝาส่วนใหญ่ถกู เจาะ
ปริ ม าณ δ15N ของปลิง ทะเลบริ เ วณอ่า วพร้ าวมี ค่าเท่า กับ 4.38‰ และเกาะกุฎีมี ค่า เท่า กับ 6.95‰
(ภาพที่ 3) ซึ่งบ่งชีถ้ ึงการกินอาหารที่ต่างกันได้ โดยทัว่ ไปปลิงทะเลจะฝั งตัวขุดรู อยู่ในโคลน ทราย หรื ออาศัยอยู่ตาม
แนวปะการัง มีลกั ษณะการกินแบบใช้ ปากดักจับอาหารตามพื ้นท้ องน ้า และใช้ เท้ าท่อ (tube feet) สาหรับเคลื่อนที่เพื่อ
กินซากตะกอนอินทรี ย์ตามพื ้นทะเล (Satoshi et al., 2013) จากเหตุการณ์น ้ามันดิบรั่วไหลในบริ เวณอ่าวพร้ าว จึงทา
ให้ มีการใช้ สาร dispersant ในการขจัดคราบน ้ามันดิบในระยะแรก เพื่อทาให้ โมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนมี
ขนาดเล็กลง และจมลงสู่พืน้ ท้ องนา้ จึงสันนิษฐานว่าจากเหตุการณ์ ดงั กล่าวส่งผลให้ แหล่งอาหารของปลิงทะเลที่
อ่าวพร้ าวเปลีย่ นไปจากเดิม จากศึกษาของ Hazen et al. (2011) ได้ รายงานว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์น ้ามันดิบรั่วไหลทา
ให้ แบคทีเรี ยบางชนิด (ที่สามารถย่อยสลายน ้ามันดิบได้ ) เพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็ ว จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ ปลิง
บริ เวณอ่าวพร้ าวกินแบคทีเรี ยเหล่านี ้
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ คานวณตาแหน่งการกิน (Trophic position) ในผู้บริ โภค (ตารางที่ 2) ซึง่ เป็ นการประมาณ
ตาแหน่งการกินของกลุม่ ของผู้บริโภค พบว่า อยูร่ ะหว่าง 1.4 ถึง 2.8 โดยตาแหน่งการกินของหอยสังข์หนามแสดงให้
เห็นว่าเป็ นผู้ลา่ สูงสุดในห่วงโซ่อาหารของการศึกษาครัง้ นี ้

δ13C (‰)
ภาพที่ 2 ปริ มาณของไอโทปเสถียรของคาร์ บอน (δ13C) และไนโตรเจน (δ15N) ในสิง่ มีชีวิตบริ เวณอ่าวพร้ าว
และเกาะกุฏี ()
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ตารางที่ 2 ค่าแสดงตาแหน่งการกิน (Trophic position) ของผู้บริโภคในบริ เวณอ่าวพร้ าว และเกาะกุฏี
ผู้บริโภค
เหยื่อ (prey)
(consumer)
phytoplankton
อ่าวพร้ าว
หอยแครงลาย
2.4
Arca ventricosa
หอยครก
2.2
Chama sp.
หอยนางรมหนาม
2.0
Spondylus sp.
หอยมือเสือ
1.4
Tridacna croea
หอยสังข์หนาม
Chicoreus brunneus
ปลิงทะเล
Holothuria pardalis
เกาะกุฏี
หอยแครงลาย
2.0
Arca ventricosa
หอยครก
2.2
Chama sp.
หอยตาวัว
1.7
monodonta labio
ปลิงทะเล
Holothuria pardalis

detritus

หอยแครงลาย หอยครก หอยนางรมหนาม หอยมือเสือ

2.1

2.4

2.2

2.8

1.8

2.8

หมายเหตุ * ตัวเลขเป็ นค่าแสดงตาแหน่งการกินของสิง่ มีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร ตัวอย่างเช่น หอยมือเสือกินแพลงก์ตอน
พืช มีตาแหน่งการกินในห่วงโซ่อาหารที่ตา่ ที่สดุ คือ 1.4
2. Alkanes fingerprints ในน ้ามันดิบและทาร์ บอล
จากการวิเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนด้ วย GC-MS ในตัวอย่างน ้ามันดิบที่เก็บได้ จากอ่าวพร้ าว เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2559 พบว่ามีจานวนอะตอมตังแต่
้ C12 ถึง C34 โดยที่ปริ มาณสูงสุดอยูท่ ี่ C14 และ C15 (รู ปที่ 3a) และ
ได้ เก็ บตัว อย่างทาร์ บอลที่ พบอยู่ตามชายหาดและโขดหิน ในอ่าวพร้ าว มาทาการวิเคราะห์ พบว่ามีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนที่มีจานวนอะตอม C12, C20 , C21, C22, C25, C27 และจานวนอะตอมมากกว่า C28 หายไป (รู ปที่ 3b) ซึ่ง
การศึกษาของ Suneel et al. (2013) ได้ อธิ บายว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปการย่อยสลายทางชีวภาพ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บ อนที่ มี จ านวนอะตอม C17 ถึ ง C23 จะหมดไป และเมื่ อระยะเวลาผ่า นไปมากขึน้ สามารถย่อ ยสลาย
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่มีจานวนอะตอมมากกว่า C31 ถึง C36 ได้ แต่อย่างไรก็ตามการย่อยสลายทางชีวภาพนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของน ้ามันดิบในแต่ละแหล่งกาเนิด (Wang et al., 2015; Zakaria, 2001)
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นอกจากนีย้ ังพบว่าตัว อย่างทาร์ บอลมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับโครมาโตแกรม (Chromatograms) ของ
ตัวอย่างน ้ามันดิบที่รั่วไหล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 และยังมีสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนที่จานวนอะตอมเท่ากัน
อีกด้ วย (ภาพที่ 3) ซึง่ ในการศึกษาของ Preethy & Nilanjana, (2010) พบว่าน ้ามันดีเซล (Diesel fuel) มีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนที่มีจานวนอะตอมตังแต่
้ C9 ถึง C26 และเมื่อระยะเวลาไปผ่านไปกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพจะ
สามารถย่อยสลายน ้ามันดีเซลได้ ถึง 95% ในระยะเวลา 10 วัน จึงสามารถสรุปได้ วา่ ทาร์ บอลที่พบในการศึกษาครัง้ นี ้มี
แหล่งที่มาจากเหตุการณ์น ้ามันดิบรั่วไหล

ภาพที่ 3 Chromatograms ของสารประกอบ alkane ในน ้ามันดิบ (a) และทาร์ บอล (b) จากบริเวณอ่าวพร้ าว
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
3. การสะสมทางชีวภาพ (Biomagnification) ของสารประกอบ alkane ในห่วงโซ่อาหาร
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ตรวจสอบการสะสมของสารประกอบ alkane ในห่วงโซ่อาหาร ในหอยครก (Chama
sp.) เนื่องจากเป็ นผู้บริ โภคลาดับที่หนึ่ง และหอยสังข์หนาม (C. brunneus) ที่เป็ นผู้บริ โภคลาดับที่ 2 ซึ่งอยู่สงู สุดใน
ห่วงโซ่อาหารของพื ้นที่ศึกษา จากผลการวิเคราะห์ด้วย GC-MS พบว่ามีสารประกอบ alkanes ในหอยครก (รู ปที่ 4a)
และหอยสังข์หนาม (รู ปที่ 4b) นอกจากนี ้ยังชีใ้ ห้ เห็นว่าในหอยสังข์หนามมีสารประกอบ alkanes ที่เหมือนกับใน
หอยครก กลไกที่ เ ป็ นไปได้ ในการถ่ า ยทอดสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนจากน า้ มัน ดิ บ เข้ าสู่ห่ ว งโซ่ อ าหารคื อ
หอยสังข์หนามกินหอยครก ซึ่งสอดคล้ องการศึกษาของ Riera & Richard (1996) ที่พบว่าหอยสังข์หนามกินหอยครก
เป็ นอาหาร เนื่องจากหอยครกเป็ นกลุม่ หอยสองฝาที่อาศัยในเขตน ้าตื ้นบริ เวณแนวปะการังหรื อโขดหิน และเกาะติดอยู่
กับก้ อนปะการัง ไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้ และคัดเลือกอนุภาคอาหารที่เหมาะสมเป็ นอาหาร ( selective
feeder) จึงเป็ นอาหารของหอยสังข์หนามได้ ง่ายกว่ากลุม่ หอยสองฝาที่ฝังตัวอยู่ในพื ้นดินหรื อทราย ที่สามารถใช้ เท้ า
(mantle) เคลือ่ นที่เพื่อหลบภัยได้
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Relative abundance

(a) หอยครก

C18
C16
(b) หอยสังข์หนาม

C16

C30
Retention time

C18

C30

Retention time

ภาพที่ 4 Chromatograms ของของสารประกอบ alkane ในตัวอย่างสิง่ มีชีวิตหอยครก (a) หอยสังข์หนาม (b)
จากบริเวณอ่าวพร้ าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
บทสรุ ป
การศึกษาครัง้ นี ้สรุ ปได้ ว่าสารประกอบปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในน ้ามันดิบยังคงอยู่ในระบบนิเวศทาง
ทะเลบริ เวณอ่าวพร้ าว ซึ่งมีแหล่งที่มาจากเหตุการณ์ นา้ มันดิบที่รั่วไหล และยังพบว่ามีการถ่ายทอดสารประกอบ
ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนเข้ าสู่ห่วงโซ่อาหารซึ่งพบในผู้บริ โภคลาดับที่หนึ่ง และผู้ลา่ ลาดับสูงสุด จึงบ่งชี ้ให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป 2 ปี บริ เวณอ่าวพร้ าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ยังมีการสะสมของนา้ มันดิบอยู่
ผลการศึก ษาครั ง้ นีย้ ื นยันได้ ว่าหอยสังข์ หนาม (C. brunneus) สามารถใช้ ต รวจสอบการสะสมของสารประกอบ
ปิ โตรเลีย มไฮโดรคาร์ บอนที่ ตกค้ างยาวนานในระบบนิเ วศทางทะเลได้ นอกจากนี ้ หากใช้ GC-IRMS จะยืนยัน
แหล่งที่มาของทาร์ บอลได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ติดตามการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยสารวจข้ อมูลดินตะกอน (ขนาดอนุภาคดินตะกอน และปริ มาณน ้าในดินตะกอน) ใน 3
พื ้นที่ ได้ แก่ พลา หนองแฟบ เก้ ายอด และกระแสน ้า (ทิศทางและความเร็ วของกระแสน ้าที่ ความลึก 2 และ 10 เมตร
จากผิวน ้า) ใน 2 พืน้ ที่ ได้ แก่ หาดพลา หาดแม่ราพึง จานวน 3 ครัง้ ได้ แก่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 (ฤดูหนาว)
เมษายน พ.ศ.2560 (กลางฤดูร้อน) และกรกฎาคม พ.ศ.2560 (ฤดูฝน) พบว่าองค์ประกอบของชนิดตะกอนใกล้ เคียงกัน
แต่สดั ส่วนแตกต่างกันไปตามฤดูกาลระหว่างพื ้นที่พลาและหนองแฟบ (ฝั่ งตะวันตก) และพื ้นที่เก้ ายอด (ฝั่ งตะวันออก)
โดยองค์ประกอบหลักของดินตะกอนบริ เวณนี ้ ได้ แก่ ทรายหยาบมาก (>1000 µm) และทรายขนาดปานกลาง (250500 µm) ส่วนปริ มาณน ้าในตะกอนดินนันมี
้ คา่ ค่อนข้ างใกล้ เคียงกันในทุกช่วงที่ทาการสารวจ (ค่าเฉลี่ยร้ อยละ 15-25)
สาหรับความเร็ วกระแสน ้าพบว่าความเร็ วและทิศทางของกระแสน ้าในบริ เวณนี ้ขึ ้นอยูก่ บั น ้าขึ ้นน ้าลงและลมเป็ นหลัก มี
ลักษณะน ้าขึ ้นน ้าลงแบบน ้าผสม กระแสน ้าสุทธิ ที่ระดับความลึก 2 เมตรจากผิวน ้าส่วนใหญ่จะไหลไปในทิศทางค่อนไป
ทางทิศใต้ ด้ วยความเร็ วมีค่าอยู่ระหว่าง 0.18-0.32 (หาดพลา) และ 0.25-0.69 (หาดแม่ราพึง ) เมตรต่อวินาที โดย
บริ เวณหาดพลา ความเร็ วกระแสน ้าน้ อยกว่า เพราะเกาะแสมสาร (ทิศตะวันตก) เป็ นตัวช่วยกาบังลมในช่วงฤดูฝน
นอกจากนี ้ด้ วยตาแหน่งที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่มีการถมทะเลยื่นออกมาในทะเลและแนวกันคลื่นตลอด
ชายฝั่ งทังนี
้ ้อาจจะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของกระแสน ้า การพัดพาตะกอน และอัตราการตกตะกอนอีกด้ วย จึง
ทาให้ ความสัมพันธ์ของดินตะกอนและกระแสน ้าขึ ้นอยูก่ บั ฤดูมรสุม และลักษณะที่ตงของพื
ั้
้นที่ศกึ ษาเป็ นหลัก
คาสาคัญ : ดินตะกอน, กระแสน ้า, 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 July 2017). The results showed that the grain
size distribution were distinctive during seasonal variation between Phla-Nong Fab (east side) and Koa Yod
(east side). The main components were the mixture of very coarse sand (>1000 µm) and medium sand (250500 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
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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

บทนา
จังหวัดระยอง ประกอบด้ วย ที่ราบชายฝั่ งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริ เวณแอ่ง ลุม่ น ้าระยอง และที่ราบ
สลับเนินเขาและภูเขา มีลกั ษณะเป็ นลอนลูกคลืน่ สูงต่าสลับกันไปรวมกับพื ้นที่ทิวเขา 2 แนว มีทงหมด
ั้
8 อาเภอ มีพื ้นที่
ติดชายฝั่ ง 3 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้ านฉาง และอาเภอแกลง ในเขตอาเภอเมืองระยอง มีแม่นา้
สาคัญ 2 สาย คือ แม่น ้าระยอง และแม่น ้าประแสร์ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด , 2554) ซึ่งพื ้นที่ทะเลร่ วมถึงชายฝั่ ง
จังหวัดระยองมีการใช้ ประโยชน์อย่างมาก เช่น การประมง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอาเภอเมืองจังหวัดระยอง ภายในมีการทาอุตสาหกรรมหลากหลายรู ปแบบ ทาให้ มี
การขนส่งทางน ้าโดยสร้ างท่าเรื อเพื่อรับส่งสินค้ า รวมถึงมีการเพิ่มขึ ้นของโรงงานอุตสาหกรรม การจัดตังโรงกลั
้
น่ น ้ามัน
ปิ โตรเลียม ทาให้ มีความต้ องการใช้ ทา่ เรื อหรื อพื ้นที่ทา่ เรื อเพิ่มมากขึ ้น
เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 มีการให้ บริ การและศักยภาพของท่าเทียบเรื อสินค้ าสาธารณะแห่งที่ 2 อยู่ในพื ้นที่
ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยสามารถให้ บริ การรองรับเรื อบรรทุกสินค้ าได้ สงู สุดถึง 60,000 DWT
(Deadweight Tonnage) รองรับการขนถ่ายสินค้ าประเภทเทกอง เช่น เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้ (woodchips) สินค้ า
ประเภท Oversized Cargos (สินค้ าที่มีขนาดใหญ่) คาดว่าจะรองรับการขนถ่ายสินค้ าในพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกเพิ่มขึ ้นได้ ถึง 7 ล้ านตันต่อปี (MGR Online, 2560) จากกิ จกรรมที่เกิ ดขึ ้นในบริ เวณนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ย่อมส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ งรวมไปถึงสิง่ มีชีวิต ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงและเกิ ด
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร หลายหน่วยงานจึงเริ่ มพิจารณาหาแนวทางการจัดการและแก้ ไขปั ญหา โดยการฟื น้ ฟู
และอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่ งทะเล เช่น การทาแนวกันคลื่น การวางปะการังเทียม การจัดตังกลุ
้ ่มประมงพื ้นบ้ านใน
การร่ วมมือดูแล เป็ นต้ น ทัง้ นีก้ ารฟื ้น ฟูและอนุรักษ์ สตั ว์ นา้ และสิ่งแวดล้ อมทางทะเล จาเป็ นต้ องอาศัยปั จจัยทาง
กายภาพ ปั จจัยทางเคมี และปั จจัยทางชีวภาพ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการวางแผนการจัดการพื ้นที่อย่าง
ยัง่ ยืน
ในการศึกษาครัง้ นี ้มุ่งเน้ นปั จจัยด้ านกายภาพ ได้ แก่ ลักษณะดินตะกอน และกระแสน ้า ซึ่งปั จจัยดังกล่าว
ส าคัญ ในการเลื อ กพื น้ ที่ เ พื่ อ พัฒ นาและฟื ้น ฟู ท างทะเลและชายฝั่ ง โดยลัก ษณะดิ น ตะกอนมี ค วามส าคัญ กั บ
ห่วงโซ่อาหารโดยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์หน้ าดิน (วัลภา และคณะ, 2551) รวมถึงเป็ นแหล่งสะสมของอินทรี ย์สารซึ่งมี
ความสาคัญต่อผู้ผลิตเบือ้ งต้ น อีกทังยั
้ งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการสะสมของสารพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (จารุมาศ, 2548)ซึง่ การสะสมของตะกอนเกิดจากการพัดพาของกระแสน ้าในความเร็ วและทิศทางที่
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แตกต่างกัน สามารถส่งผลให้ แต่ละพื ้นที่มีการสะสมของดินตะกอนแตกต่างกันด้ วย ข้ อมูลเบื ้องต้ น เพื่อเป็ น
ตัวชี ว้ ัดความอุดมสมบูรณ์ ในบริ เวณพืน้ ที่ศึกษาตามช่วงเวลาร่ วมกับลักษณะของกระแสนา้ และลักษณะของดิน
ตะกอนบริ เวณแนวชายฝั่ งที่ใกล้ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการประเมิน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และประกอบการพิจารณาจัดวางปะการังเทียมและการพัฒนาพื ้นที่ตอ่ ไปในอนาคต และ
ยังสามารถใช้ เป็ นองค์ความรู้พื ้นฐานในการบริ หารจัดการเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษาและระยะเวลา
พื ้นที่ศึกษามีทงหมด
ั้
5 พื ้นที่ ครอบคลุมพื ้นที่ชายฝั่ งจังหวัดระยอง โดยเป็ นจุดเก็บข้ อมูลตะกอนดิน 3 พื ้นที่
(พลา หนองแฟบ และเก้ ายอด) และจุดเก็บข้ อมูลกระแสน ้า 2 พื ้นที่ (พลา และหาดแม่ราพึง) และทาการเก็บข้ อมูล 3
ครัง้ พิกดั ของจุดเก็บตัวอย่างและช่วงเวลาในการเก็บข้ อมูล ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1
ตารางที่ 1 พิกดั ของจุดเก็บตัวอย่างทังหมดและช่
้
วงเวลาในการเก็บข้ อมูล
จุดเก็บตัวอย่ าง

พิกัด
Easting

พลา

722484

Northing
ตะกอนดิน
1400839

ครัง้ ที่ 1

หนองแฟบ

729529

1401716

เก้ ายอด

744121

พลา
หาดแม่ราพึง

718189
757950.

1400231
กระแสนา้
1396567
19-20 ธ.ค.59
1392826
20-21 ธ.ค.59

19 ธ.ค.59
(ฤดูหนาว)

วันเก็บข้ อมูล
ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

8 เม.ย.60
(ฤดูร้อน)

25 ก.ค.60
(ฤดูฝน)

7-8 เม.ย.60
8-9 เม.ย.60

22-23 ก.ค.60
5 ส.ค.60

2. การศึกษาลักษณะของตะกอน
ในการศึกษาครั ง้ นี ้ทาการวิเคราะห์ชนิดและขนาดของตะกอน (Grain Size) และปริ มาณนา้ ในตะกอน
(Water Content: WC) โดยใช้ อปุ กรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนดินแบบท่อด้ วยมือ (Hand core sampler) เป็ นท่ออะครี ลิค
ใส ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 15 ซม. ดัดแปลงจาก Mudroch and MacKnight (1994) โดยในแต่ละจุดเก็บ
ตัวอย่างดินตะกอนโดยวิธี SCUBA diving ลงไปกดท่อในลงไปในแนวดิ่งและตังฉากกั
้
บพื ้นท้ องน ้า
จากตัวอย่างตะกอนที่เก็ บ มาได้ ท าการตัด แบ่งชัน้ ดินหนาชัน้ ละ 2 เซนติเมตร จนถึง ระดับความลึก 10
เซนติเมตร จากนันท
้ าการวิเคราะห์ตามวิธีการของ Sompongchaiyakul (1989) โดยการนาดินมาร่อนผ่านตะแกรงที่มี
ช่องตาขนาด 63, 125, 250, 500 และ 1000 µm สาหรับการวิเคราะห์ปริ มาณน ้าในดินนัน้ จะทาการวิเคราะห์ตามวิธี
ของ Chuan and Sugahara (1984)
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างตะกอนดิน (สีแดง) และจุดเก็บตัวอย่างกระแสน ้า (สีเหลือง) บริ เวณพื ้นที่จงั หวัดระยอง
3. การตรวจวัดกระแสน ้า
ทาการศึกษาขนาดและทิศทางของกระแสน ้าบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา โดยสันฐานวิทยาของพื ้นที่ศกึ ษานี ้มีลกั ษณะ
เป็ นเหมือนอ่าวเพราะมีเกาะยื่นออกมาทัง้ 2 ทิศทาง ดังนันจึ
้ งพิจารณาเลือกจุดเก็บข้ อมูลกระแสน ้า 2 จุดที่เป็ นตัวแทน
ของฝั่ งตะวันตกและฝั่ งตะวันออก คือ พลา และหาดแม่ราพึง โดยตรวจวัดข้ อมูลความเร็ วและทิศทางกระแสน ้าเป็ น
รายชัว่ โมงต่อเนื่องกัน 25 ชัว่ โมง ที่ 2 ระดับน ้าความลึก (2 เมตร และ 10 เมตร จากผิวน ้า) ด้ วยเครื่ องวัดกระแสน ้า (2D electro-magnetic current meter) (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1)
ผลและอภิปราย
จากการเก็บตัวอย่างดินตะกอน 3 พื ้นที่ ทังสามครั
้
ง้ ในเดือนธันวาคม 2559 เดือนเมษายน 2560 และเดือน
กรกฎาคม 2560 พบว่า
1. ขนาดอนุภาคของดินตะกอน
จากการศึกษาขนาดอนุภาคดินตะกอนบริ เวณพื ้นที่ศึกษา (พลา หนองแฟบและเก้ ายอด) ทังสามครั
้
ง้ พบว่า
ในการสารวจครัง้ ที่ 1 อนุภาคดินตะกอนส่วนใหญ่มีขนาด 250-500 µm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) และ
ขนาด ใหญ่กว่า 1000 µm (ทรายหยาบมาก: very coarse sand) และ ส่วนในการสารวจครัง้ ที่ 2 พบว่า อนุภาคดิน
ตะกอนส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่กว่า 1000 µm (ทรายหยาบมาก: very coarse sand) และขนาด 250-500 µm (ทราย
ขนาดปานกลาง: medium sand) และส่วนในการสารวจครัง้ ที่ 3 พบว่า อนุภาคดินตะกอนส่วนใหญ่มีขนาดระหว่าง
250-500 µm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) รายละเอียดดังนี ้ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ร้ อยละขนาดตะกอนแต่ละชนิดที่ชนความลึ
ั้
ก 0-2 เซนติเมตร
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ในการสารวจครัง้ ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 พบว่า ขนาดอนุภาคดินตะกอนบริ เวณพื ้นที่พลาส่วนใหญ่
เป็ นดินทรายขนาดปานกลาง (medium sand: มีขนาด 250-500 µm) รองลงมาเป็ นทรายหยาบมาก (very coarse
sand: มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า1000 µm) คิดเป็ นร้ อยละ 42 และ 27 ตามลาดับ ในขณะที่พื ้นที่หนองแฟบอนุภาคดิน
ตะกอนส่วนใหญ่เป็ นทรายขนาดปานกลาง (ขนาดอนุภาค 250-500 µm) และทรายหยาบ (coarse sand: ขนาด 5001000 µm) คิดเป็ น ร้ อยละ 44 และ 34 ตามลาดับ ส่วนพื ้นที่เก้ ายอดสัดส่วนหลักของอนุภาคดินตะกอนมี 3 ขนาดคือ
ทรายหยาบมาก (ขนาด ใหญ่กว่า 1000 µm) และทรายปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) และทรายหยาบ (ขนาด 5001000 µm) คิดเป็ นร้ อยละ 29 และ 26 ตามลาดับ
ในการสารวจครัง้ ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถือเป็ นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม พบว่าพื ้นที่พลาสัดส่วนหลักของ
อนุภาคดินตะกอนมี 2 ขนาด คือ ทรายหยาบมาก (ขนาดใหญ่กว่า 1000 µm) และทรายขนาดปานกลาง(ขนาด 250500 µm) ที่ร้อยละ 45 และ 29 ตามลาดับ ในขณะเดียวกันพื ้นที่หนองแฟบประกอบด้ วย ทรายหยาบมาก (มีขนาด
ใหญ่กว่า1000 µm) รองลงมาคือ ทรายขนาดปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) และทรายหยาบ (ขนาด 500-1000 µm)
คิดเป็ นร้ อยละ 28, 27 และ 20 ตามลาดับ ซึ่งร้ อยละดังกล่าวแตกต่างกันไม่มากนัก ส่วนพื ้นที่เก้ ายอด ทรายหยาบ
(ขนาดใหญ่กว่า 1000 µm) มากถึงร้ อยละ 54 ส่วนองค์ประกอบอื่นที่มีสดั ส่วนรองลงมาและมีสดั ส่วนค่อนข้ างใกล้
เคียงกัน คือ ทรายขนาดปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) และทรายหยาบ (ขนาด 500-1000 µm) คิดเป็ นร้ อยละ 19
และ 18 ตามลาดับ
ในการสารวจครัง้ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ช่วงฤดูฝนเป็ นตัวแทนของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า
พื ้นที่พลาอนุภาคคินตะกอนหลักเป็ นทรายขนาดปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) มากถึงร้ อยละ 59 สาหรับพื ้นที่
หนองแฟบไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้ เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุม ทาให้ คลืน่ ลมและรวมถึงทัศนียภาพใต้ น ้าบริ เวณนี ้ไม่
อานวยต่อการเก็บข้ อมูล ส่วนพื ้นที่เก้ ายอดสัดส่วนหลักของอนุภาคดินตะกอนมี 2 ขนาดคือ ทรายขนาดปานกลาง
(ขนาด 250-500 µm) และ ทรายหยาบ (ขนาด 500-1000 µm) ที่ร้อยละ 34 และ 27 ตามลาดับ
หากพิจารณาเชิงพื ้นที่จะเห็นได้ ว่า องค์ประกอบของชนิดตะกอนแตกต่างกันค่อนข้ างชัดเจน ระหว่างพื ้นที่
พลาและหนองแฟบ (ฝั่ ง ตะวัน ตกของนิ ค มอุต สาหกรรมมาบตาพุด ) และพื น้ ที่ เ ก้ า ยอด (ฝั่ ง ตะวัน ออกของนิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะตาแหน่งที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ดที่ยื่นออกมาขวางการ
ไหลเวียนของกระแสน ้าและการเคลือ่ นที่ของตะกอน
2. ปริ มาณน ้าในดินตะกอน
จากการศึกษาปริ มาณน ้าในดินตะกอนบริ เวณบริ เวณพื ้นที่ศึกษา (พลาอู่ หนองแฟบ และเก้ ายอด) ทังสาม
้
ครัง้ พบว่าปริ มาณน ้าในดินตะกอนที่ระดับความลึก 0-2 เซนติเมตร ในเดือนธันวาคมและเดือนกรกฎาคมใกล้ เคียงกัน
ในแต่ละพื ้นที่ โดยร้ อยละของปริ มาณน ้าในดินอยู่ที่ 15-20 สาหรับในเดือนเมษายนปริ มาณน ้าในดินตะกอนแตกต่าง
จาก 2 เดือนข้ างต้ นเล็กน้ อย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบในการสารวจทังสามครั
้
ง้ ยังพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
มากนัก หากพิจารณาแยกตามพื ้นที่พบว่าร้ อยละปริ มาณของน ้าในดินตะกอนต่าที่สดุ บริ เวณพลามีค่าเฉลี่ยในทุก
ชันดิ
้ นที่ร้อยละ 15 รองลงมาคือหนองแฟบร้ อยละ 22 และเก้ ายอดร้ อยละ 25 ตามลาดับ (ภาพที่ 3)
ซึง่ ขนาดอนุภาคดินตะกอนและปริ มาณน ้าในดินตะกอนนันมี
้ ความสาคัญต่อระบบนิเวศเพราะปริ มาณน ้าใน
ดินตะกอนมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอน และขนาดอนุภาคดินตะกอนมีอิทธิพลต่อกัน พบว่า
หากพบปริ ม าณน า้ ในดิ นสูง มักพบปริ ม าณสารอิ นทรี ย์ร วมในดิ นสูง เช่ น เดี ย วกัน และความสัม พัน ธ์ ของปริ ม าณ
โลหะหนักที่มีต่อปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอน พบว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน หมายถึง หากพบ
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สารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนสูง โอกาสที่สามารถพบความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักในปริ มาณมากย่อมมีแนวโน้ ม
สูงเช่นเดียวกัน (พฤหัส, 2550)

ภาพที่ 3 ร้ อยละของปริ มาณน ้าในดินที่แต่ละชันความลึ
้
กจากพื ้นที่ศกึ ษาทัง้ 3 พื ้นที่
(*หมายเหตุ: คลืน่ ลมรุนแรงทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้)
3. กระแสน ้า
ทาการตรวจวัดความเร็ วและทิศทางของกระแสน ้าบริ เวณพื ้นที่ศึกษา ใน 2 พื ้นที่หาดพลาและหาดแม่ราพึง
จานวน 3 ครัง้ ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยตรวจวัดข้ อมูล
ความเร็ วและทิศทางกระแสน ้าเป็ นรายชัว่ โมงต่อเนื่องกัน 25 ชัว่ โมง ที่ 2 ระดับความลึก (2 เมตร และ 10 เมตร จากผิว
น ้า) พบว่าในพื ้นที่ศึกษากระแสน ้าบริ เวณนี ้ได้ รับอิทธิพลจากน ้าขึ ้นน ้าลงและลมมรสุมเป็ นหลัก โดยทั ง้ สองพื ้นที่นนมี
ั้
ลักษณะนา้ ขึน้ นา้ ลงแบบนา้ ผสม เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกระแสน ้าทังสองพื
้
น้ ที่ในแต่ละครัง้ ของการสารวจพบว่า
ความเร็ วและทิศทางของกระแสน ้านันแตกต่
้
างกันไปกันตามแต่ละช่วงฤดูมรสุม รายละเอียดเป็ นดังนี ้
ผลการศึกษาครัง้ ที่ 1 (ธันวาคม พ.ศ. 2559)
จุดที่ 1 หาดพลา จัง หวัดระยอง ทาการวัดกระแสนา้ เป็ นเวลา 25 ชั่วโมง ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. วันที่ 19
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง เวลา 12.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ ช่วงที่ทาการตรวจวัดตรงกับช่วงน ้าตาย (แรม
4 ค่า) และจุดที่ 2 หาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ทาการวัดกระแสน ้าเป็ นเวลา 25 ชัว่ โมง ตังแต่
้ เวลา 21.00 น. วันที่ 20
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง เวลา 21.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ ช่วงที่ทาการตรวจวัดตรงกับช่วงน ้าตาย (แรม
5 ค่า) ข้ อมูลตรวจวัดลมโดยสถานีตรวจวัดลมอัตโนมัติ จ.ระยอง กรมอุตนุ ิยมวิทยา ได้ รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่
19-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลมที่พดั ผ่านบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นลมที่พดั มาจากทุกทิศทางแต่ลมส่วนใหญ่มา
จากทางทิศเหนือ โดยมีความเร็ วลมส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 5.40-8.86 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง สาหรับกระแสน ้าพบว่าบริ เวณ
หาดพลา กระแสน ้าสุทธิ จะไหลด้ วยความเร็ ว 0.32 เมตรต่อวินาที ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ (164.83°) ที่ความลึก 2
เมตร และที่ความลึก 10 เมตร กระแสน ้าสุทธิไหลด้ วยความเร็ ว 0.53 เมตรต่อวินาที ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ (174.27°)
บริ เวณหาดแม่ราพึงกระแสน ้าสุทธิ จะไหลด้ วยความเร็ วความเร็ ว 0.69 เมตรต่อวินาที ในทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
(159.68°) ที่ความลึก 2 เมตร และที่ความลึก 10 เมตร กระแสน ้าสุทธิ ไหลด้ วยความเร็ ว 0.64 เมตรต่อวินาที ในทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ (170.98°) (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 wind rose แสดงขนาดและทิศทางลม และทิศทางและความเร็ วของกระแสน ้า บริ เวณหาดพลาและหาดแม่
ราพึง จังหวัดระยอง ในการตรวจวัดครัง้ ที่ 1
ผลการศึกษาครัง้ ที่ 2 (เมษายน พ.ศ. 2560)
จุด ที่ 1 หาดพลา จัง หวัด ระยอง ท าการวัด กระแสน า้ เป็ นเวลา 25 ชั่ว โมง ตัง้ แต่เ วลา 10.00 น. วัน ที่ 7
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง เวลา 10.00 น. วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 (วันขึ ้น 12 ค่า) ซึง่ ช่วงที่ทาการตรวจวัดตรงกับช่วง
น ้าเกิด และจุดที่ 2 หาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ทาการวัดกระแสน ้าเป็ นเวลา 25 ชัว่ โมง ตังแต่
้ เวลา 18.00 น. วันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง เวลา 18.00 น. วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึง่ ช่วงที่ทาการตรวจวัดตรงกับช่วงน ้าเกิด (ขึ ้น 13
ค่า) ในช่วงระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2560 ลมที่พดั ผ่านพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นลมที่พดั มาจากทางทิศใต้ โดยมี
ความเร็ วลมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8.86–16.09 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่าบริ เวณหาดพลากระแสน ้าสุทธิ จะไหลด้ วย
ความเร็ ว 0.18 เมตรต่อวินาทีในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ (164.85°) ที่ความลึก 2 และ10 เมตร กระแสน ้าสุทธิไหล
ด้ วยความเร็ ว 0.14 เมตรต่อวินาที ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ (246°) บริ เวณหาดแม่ราพึงกระแสน ้าสุทธิที่ความลึก 2 เมตร
จะไหลด้ วยความเร็ ว 0.25 เมตรต่อวินาที (241.43°) และที่ความลึก 10 เมตร กระแสน ้าสุทธิ 0.12 เมตรต่อวินาที ในทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ (244.74°) (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 wind rose แสดงขนาดและทิศทางลม และทิศทางและความเร็ วของกระแสน ้า บริ เวณหาดพลา
และหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ในการตรวจวัดครัง้ ที่ 2
ผลการศึกษาครัง้ ที่ 3 (กรกฏาคม พ.ศ. 2560)
จุดที่ 1 หาดพลา จังหวัด ระยอง ทาการวัดกระแสนา้ เป็ นเวลา 25 ชั่วโมง ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. วันที่ 22
กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึง เวลา 12.00 น. วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 (วันแรม 14-15 ค่า) ซึ่งช่วงที่ทาการตรวจวัด
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ตรงกับ ช่ว งนา้ เกิ ด และจุด ที่ 2 หาดแม่ร าพึง จัง หวัด ระยอง ทาการวัดกระแสนา้ ได้ เ พี ยง 8 ชั่ว โมงเท่า นัน้ ตัง้ แต่
เวลา 12.00-19.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 (ขึน้ 13 ค่า) ซึ่งช่วงที่ทาการตรวจวัดตรงกับช่วงนา้ เกิ ด ในช่วง
ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ลมที่พดั ผ่านพื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นลมที่พดั มาจากทางทิศตะวันตก โดยมี
ความเร็ วลมส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 8.86–16.09 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ขณะที่ในช่วงระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม พ.ศ.2560
ลมที่พดั ผ่านบริ เวณดังกล่าวได้ เปลีย่ นทิศเป็ นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ พัดด้ วยความเร็ วที่สงู ขึ ้นถึงระดับ 24.95 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง แต่ความเร็ วลมส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ระหว่าง 8.86–16.09 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง กระแสนา้ บริ เวณหาดพลา
กระแสน ้าสุทธิจะไหลด้ วยความเร็ ว 0.21 เมตรต่อวินาที ในตะวันออกเฉียงใต้ (162°) ที่ความลึก 10 เมตร กระแสน ้า
สุทธิ 0.26 เมตรต่อวินาทีในทิศทางเดียวกับที่ความลึก 2 เมตร และบริ เวณหาดแม่ราพึงกระแสน ้าสุทธิที่ความลึก 2
เมตร จะไหลด้ วยความเร็ ว 0.26 เมตรต่อวินาทีในทิศใต้ (180.29°) ที่ความลึก 10 เมตร กระแสน ้าสุทธิ 0.19 เมตรต่อ
วินาที ในทิศใต้ คอ่ นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (212°) (ภาพที่ 6) แต่อย่างไรก็ตามช่วงที่ทาการตรวจวัดกระแสน ้าบริ เวณ
หาดแม่ราพึงสามารถตรวจวัดได้ เพียง 12 ชัว่ โมงเท่านันเพราะคลื
้
น่ ลมแรงจัดจนไม่สามารถตรวจวัดข้ อมูลได้

ภาพที่ 6 wind rose แสดงขนาดและทิศทางลม และทิศทางและความเร็ วของกระแสน ้าบริ เวณหาดพลา
และหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ในการตรวจวัดครัง้ ที่ 3
จากผลการศึกษาทาให้ ทราบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสน ้าและดินตะกอน โดยองค์ประกอบของอนุภาคดิน
ตะกอนในเดือนธันวาคมและกรกฎาคมแตกต่างจากช่วงเดือนเมษายนอย่างชัดเจน ซึ่งสัดส่วนหลักจะเป็ นทรายขนาด
ปานกลาง (ขนาด 250-500 µm) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะในช่วงนี ้ความเร็ วกระแสน ้าค่อนข้ างสูงจึงทาให้ สามารถพัดพา
อนุภาคดินตะกอนขนาดเล็กและใหญ่จากปากแม่น ้าไปยังบริ เวณอื่นๆ ได้ มากขึ ้น และในเดือนกรกฎาคมเป็ นช่วงฤดูฝน
ทาให้ เกิ ด การชะล้ า งของตะกอนจากแผ่นดิน และแม่นา้ ไหลลงสู่ท ะเลได้ ม ากขึน้ ส่ ว นในเดือนเมษายน (ฤดูร้อน)
ความเร็ วและทิศทางของกระแสน ้าค่อนข้ างต่าและทิศทางทางกระแสน ้าค่อนข้ างแปรปรวน อาจจะทาให้ ไม่สามารถ
พัดพาอนุภาคตะกอนขนาดใหญ่ (ทรายหยาบมาก: ขนาด >1000 µm) ไปยังบริ เวณอื่นได้ จึงเกิดการตกตะกอนและ
ทับถมบริ เวณพื ้นท้ องน ้า
หากพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพื ้นที่ระหว่างกระแสน ้าและดินตะกอน พบว่าองค์ประกอบของชนิดตะกอนใน
พื ้นที่พลาและหนองแฟบมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน ซึง่ อาจเป็ นเพราะกระแสน ้าสุทธิจากการตรวจวัดบริ เวณพื ้นที่พลานัน้
สามารถพัดพาดินตะกอนที่มขี นาดเล็กไปยังพื ้นที่ใกล้ เคียงได้ ในขณะที่ตะกอนขนาดใหญ่ไม่สามารถถูกพัดพาไปได้ โดย
กระแสนา้ ก็ จะตกตะกอนทับถมลงไปยังบริ เวณพืน้ ทะเล แต่ด้วยตาแหน่งที่ตงั ้ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่
ยื่นออกมาขวางการไหลเวียนของกระแสน ้าและการเคลื่อนที่ของตะกอนดังนันจึ
้ งทาให้ ลกั ษณะของดินตะกอนพื ้นที่
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เก้ ายอดค่อนข้ างแตกต่างไปจากอีกสองพื ้นที่ และบริ เวณเก้ ายอดเองนันมี
้ การก่อสร้ างแนวกันคลื่น (offshore break
water) ซึง่ แนวโครงสร้ างแข็งนี ้ก็จะส่งผลต่อการเคลือ่ นที่ของตะกอนและลักษณะดินตะกอนอีกด้ วย
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบร่ ว มของกระแสน า้ ในบริ เ วณนี ้ (น า้ ขึ น้ น า้ ลงและลมมรสุม )
ต่ออิทธิพลของการเคลื่อนตะกอน อาจสรุ ปได้ ว่ากระแสน ้าที่เปลี่ยนแปลงตามรอบน ้าขึ ้นน ้าลงในรอบวันส่งผลให้ เกิด
การฟุ้ง (suspend) ของดินตะกอนขนาดเล็กได้ ตลอดเวลาแต่ทิศทางการเคลือ่ นที่ของตะกอนนันจะขึ
้
้นอยู่กบั กระแสน ้า
สุทธิ (residual flow) (Leonardi and Plater, 2017) แต่หากพิจารณาจากร้ อยละของขนาดตะกอน (ภาพที่ 3) จะเห็น
ได้ ชัดเจนว่าลมมรสุมเป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ ลกั ษณะของดินตะกอนมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าอิทธิ พลจากน ้าขึ ้น
น ้าลง
บทสรุ ป
จากการศึกษาลักษณะของอนุภาคตะกอนดินและกระแสน ้าบริ เวณใกล้ เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ใน 3 พืน้ ที่ ได้ แก่ พลา หนองแฟบ และเก้ ายอด โดยทาการสารวจทังสิ
้ ้น 3 ครัง้ ในรอบ 1 ปี เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ฤดูหนาว) เมษายน พ.ศ.2560 (กลางฤดูร้อน) และกรกฎาคม พ.ศ.2560 (ฤดูฝน) พบว่า
องค์ ประกอบของชนิดตะกอนแตกต่างกันค่อนข้ างชัดเจน ระหว่างพืน้ ที่พลาและหนองแฟบ (ฝั่ งตะวันตกของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) และพื ้นที่เก้ ายอด (ฝั่ งตะวันออกของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะ
ตาแหน่งที่ตงั ้ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ยื่นออกมาขวางการไหลเวียนของกระแสนา้ และการเคลื่อนที่ของ
ตะกอน และหากพิจาณาตามช่วงเวลา พบว่าในการสารวจครัง้ ที่ 1 อนุภาคดินตะกอนส่วนใหญ่มีขนาด 250-500 µm
(ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) และขนาดใหญ่กว่า 1000 µm (ทรายหยาบมาก: very coarse sand) และ
ส่วนในการสารวจครัง้ ที่ 2 พบว่า อนุภาคดินตะกอนส่วนใหญ่มีขนาด ขนาดใหญ่กว่า 1000 µm (ทรายหยาบมาก: very
coarse sand) และขนาด 250-500 µm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) และส่วนในการสารวจครัง้ ที่ 3 พบว่า
อนุภาคดินตะกอนส่วนใหญ่มีขนาด 250-500 µm (ทรายขนาดปานกลาง: medium sand) ส่วนปริ มาณน ้าในตะกอน
ดินนันมี
้ คา่ ค่อนข้ างใกล้ เคียงกันในทุกช่วงที่ทาการสารวจ ซึง่ ขนาดอนุภาคดินตะกอนและปริ มาณน ้าในดินตะกอนนันมี
้
ความสาคัญต่อระบบนิเวศเพราะปริ มาณน ้าในดินตะกอนมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณสารอินทรี ย์รวมในดินตะกอนและ
การสะสมของปริ ม าณโลหะหนัก ซึ่งดิ นตะกอนที่พ บปริ ม าณในนา้ ดิน สูง มักพบปริ ม าณสารอิ นทรี ย์ รวมในดิ นสูง
เช่นเดียวกัน โอกาสที่สามารถพบความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก ในปริ มาณมากย่อมมีแนวโน้ มสูงเช่นเดียวกัน
(พฤหัส, 2550) สาหรับการตรวจวัดกระแสน ้าที่บริ เวณหาดพลาและหาดแม่ราพึงทังสามครั
้
ง้ พบว่า ความเร็ วและ
ทิศทางของกระแสน ้าในบริ เวณนี ้ขึ ้นกับน ้าขึ ้นน ้าลงและลมเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากระแสน ้าสุทธิสว่ นใหญ่จะ
ไหลไปในทิศทางค่อยไปทางทิศใต้ ส่วนความเร็ วสุทธินนค่
ั ้ าอยู่ระหว่าง 0.18-0.32 และ0.25-0.69 เมตรต่อวินาที ที่
ระดับความลึก 2 เมตรจากผิวนา้ ในบริ เวณหาดพลาและหาดแม่ราพึง ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าบริ เวณหาดพลา
ความเร็ วกระแสน ้าจะค่อนข้ างต่ากว่า เป็ นเพราะมีเกาะแสมสาร (ทิศตะวันตก) เป็ นตัวช่วยกาบังลม
นอกจากนี ้ด้ วยตาแหน่งที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่มีการถมทะเลยื่นออกมาขวางทิศทางการไหล
ของกระแสน ้าทังนี
้ ้อาจจะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของกระแสน ้า การพัดพาตะกอน และอัตราการตกตะกอน โดย
ความสัมพันธ์ของดินตะกอนและกระแสน ้าขึ ้นอยูก่ บั ความเร็ ว และลักษณะที่ตงของพื
ั้
้นที่ศกึ ษาเป็ นหลัก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุม่ ชาวประมงพื ้นบ้ านจังหวัดระยอง และผู้ร่วมวิจยั ทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนงานวิจยั นี ้
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การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการั งเทียมคอนกรี ตทรงลูกบาศก์
ที่มีผลต่ อคุณภาพนา้ ณ เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี
A study of impacts of cubic concrete module artificial reefs
deployment on water qualities at Koh Lan, Chonburi Province
รุจิรา สุขแสงจันทร์ 1,*, สุชาย วรชนะนันท์1, ภาสิณี วรชนะนันท์2 และ จิตราภรณ์ ฟั กโสภา1
Roochira Sukhsangchan1,*, Suchai Worachananant1, Pasinee Worachananant2 and Jitraporn Phaksopa1
1

ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิ ชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่ งแวดล้อม คณะสิ่ งแวดล้อม มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

บทคัดย่ อ
การศึกษาคุณภาพน ้าในช่วงก่อน และหลังวางปะการังเทียม ณ เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี เก็บตัวอย่างในช่วง
ก่อนการจัดวางปะการังเทียม (เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2558) และหลังการจัดวางปะการังเทียม (เดือนกันยายน พ.ศ.2559
และเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560) จานวน 7 สถานี พบว่า คุณภาพน ้าทัว่ ไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้ น ค่าความเป็ น
กรด-ด่างในการศึกษา 2 ปี หลังการวางปะการั งเทีย ม มี ค่า สูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานของกรมควบคุม มลพิษ จาก
การศึกษาปริ มาณธาตุอาหาร (แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และฟอสเฟต) และความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก
(เหล็ก ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส) พบว่า ปริ มาณธาตุอาหาร และความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก ไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างสถานีศกึ ษาที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่พบความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาการจัดวาง
ปะการังเทียมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งจากการศึกษาทาให้ คาดการณ์ ได้ ว่าปะการังเทียมไม่ได้ เป็ น
ตัวการที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของปริ มาณธาตุอาหาร และความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก
คาสาคัญ : คุณภาพน ้า, 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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บทนา
ทะเลเป็ นแหล่งผลิตอาหารจาพวกโปรตีนที่ใหญ่ที่สดุ จากอดีตที่มนุษย์เรานามาใช้ บริ โภคน้ อยกว่าสัตว์บก
แต่เ มื่อ ประชากรของโลกเพิ่ มมากขึน้ อาหารที่ ได้ รั บจากสัต ว์ บ กย่อ มไม่เ พีย งพอ ท าให้ มี การจับสัต ว์ น า้ ขึน้ มาใช้
ประโยชน์มากขึ ้นจนเกิดศักยภาพการผลิต (สันติ สังข์ทอง, 2535) ทาให้ ในปั จจุบนั เกิดปั ญหาทรัพยากรสัตว์น ้าถูก
ทาลายเป็ นจานวนมาก ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาหน่วยงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้ องได้ พยายามหาทางแก้ ไขและหาแนวทาง
ในการฟื ้นฟูทรั พยากรสัตว์ น ้าและความสมบูรณ์ ของระบบนิเวศในทะเลหลายแนวทาง หนึ่งในวิธีการดังกล่าวคือ
การจัด วางปะการั ง เที ย มเพื่ อ การฟื ้น ฟู ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ โดยจัด สร้ างขึ น้ เป็ นครั ง้ แรกในปี 2521 ซึ่ง เป็ น
การทดลองสร้ างที่จงั หวัดระยอง เรี ยกว่า “มีนนิเวศน์” โดยเลือกใช้ วสั ดุเหลือใช้ ที่หาได้ ง่ายในบริ เวณนัน้ และมีราคาถูก
เช่น ยางรถยนต์ หิน ไม้ และแท่งคอนกรี ตรู ปทรงกลม นามาประกอบรวมกัน และวิธีการที่ได้ ศึกษาจากรายงานทาง
วิชาการของต่างประเทศ โดยวัต ถุประสงค์ ข องการจัดสร้ างปะการั งเทียม เพื่ อเป็ นแหล่ง ที่อยู่อาศัยของปลาและ
สิง่ มีชีวิตวัยอ่อนต่างชนิด เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสิง่ มีชีวิตจาพวกสัตว์เกาะติด
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการฟื น้ ฟูทรัพยากรแล้ ว ปะการังเทียมยังมีวตั ถุประสงค์ในการจัดวางเพื่อเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวดานา้ และป้องกันระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่ ง โดยในปี 2558 มีการจัดสร้ างด้ วยวัสดุขนาด
1.5x1.5x1.5 เมตร (กว้ าง x ยาว x สูง) จานวน 8 กอง ล้ อมรอบตัวเรื อมัตโพน บริ เวณหน้ าหาดนวล เกาะล้ าน
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2551) ซึ่งจากการศึกษาของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (2558; 2559)
พบว่านักท่องเที่ยวดาน ้ามีความพึงพอใจในการมาดาน ้าบริ เวณปะการังเทียม และเรื อมัตโพน ซึ่งนักท่องเที่ยวดาน ้า
ส่วนใหญ่ยงั เห็นด้ วยกับการมีจดุ ดาน ้าที่สร้ างจากมนุษย์เช่นเดีย วกับปะการังเทียม และเรื อมัตโพน อย่างไรก็ตามข้ อมูล
การศึกษาด้ านคุณภาพน ้าที่อาจเกิดการเปลีย่ นแปลงจากการจัดวางปะการังเทียมยังมีอยูอ่ ย่างจากัด ดังนันการศึ
้
กษา
นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้าในช่วงก่อน และหลังการจัดวางปะการังเทียม บริ เวณ
เรื อมัตโพน เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี
วิธีการ
พื ้นที่ทาการศึกษา
เรื อมัตโพน และปะการังเทียมคอนกรี ตทรงลูกบาศก์ขนาด 1.5x1.5x1.5 ลูกบาศก์เมตร จานวนทังหมด
้
8 กอง
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริ เวณหน้ าหาดนวล เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี ที่พิกดั ละติจูด 12 องศา 53.813 ลิปดาเหนื อ
และ ลองจิจดู 100 องศา 47.018 ลิปดาตะวันออก ที่ระดับความลึก 23 เมตร (ภาพที่ 1)
อุปกรณ์
1. ขวดเก็บตัวอย่างน ้า (ปริ มาตร 2 ลิตร)
2. อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน ้าเบื ้องต้ น
3. ถังอากาศ และอุปกรณ์ดาน ้าลึก
4. เครื่ องมือวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ ได้ แก่ Atomic Absorption Spectroscopy และ UV-VIS
Spectrometer
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ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษาเรื อมัตโพน เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี (ที่มา: googleearth)
(1: กราบซ้ ายเรื อ 2: กราบขวาเรื อ 3: ภายในตัว เรื อ 4: นอกตัว เรื อ 5: ท้ ายเรื อ 6: หน้ าเรื อ และ
7: ผิวน ้าเหนือเรื อ)
วิธีการ และระยะเวลา
ทาการศึก ษา 3 ครั ง้ ได้ แก่ ก่ อ นการจัด วางปะการั ง เที ย ม (เดื อ นมิ ถุน ายน พ.ศ.2558) 1 ปี หลัง การจัด
วางปะการังเทียม (เดือนกันยายน พ.ศ.2559) และ 2 ปี หลังการจัดวางปะการั งเทียม (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560)
เก็บตัวอย่างน ้าใช้ วิธีการดาน ้าลึก (SCUBA diving) โดยเก็บบริ เวณเหนือพื ้นท้ องทะเลบริ เวณเรื อ 4 จุด (1, 2, 5, 6)
กลางน ้าสถานีภายในตัวเรื อ (3) นอกตัวเรื อ (4) จานวน 2 จุด และผิวน ้าเหนือเรื อ (7) 1 จุด ทาการตรวจวัดพารามิเตอร์
ดังใน ตารางที่ 1

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอย่าง และการตรวจวัดในพื ้นที่
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ เครื่ องมือ และวิธีการตรวจวัด
พารามิเตอร์
เครื่องมือ
อุณหภูมิ
ความเค็ม
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า (DO)
การนาไฟฟ้า
ปริ มาณของแข็งละลายน ้า (TDS)
ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (TSS)
ปริ มาณแอมโมเนีย
ปริ มาณไนไตรท
ปริ มาณไนเตรท
ปริ มาณฟอสเฟต
ปริ มาณโลหะหนัก
(Fe Cu Zn และ Mn)

Thermometer
Refractometer
Multimeter
Multimeter
Multimeter
Multimeter
ขวดเก็บตัวอย่างน ้า
ขวดเก็บตัวอย่างน ้า
ขวดเก็บตัวอย่างน ้า
ขวดเก็บตัวอย่างน ้า
ขวดเก็บตัวอย่างน ้า
ขวดเก็บตัวอย่างน ้า

วิธีการตรวจวัด
ตรวจวัดในพื ้นที่
ตรวจวัดในพื ้นที่
ตรวจวัดในพื ้นที่
ตรวจวัดในพื ้นที่
ตรวจวัดในพื ้นที่
ตรวจวัดในพื ้นที่
กรองผ่านกระดาษกรอง
ห้ องปฏิบตั ิการ
ห้ องปฏิบตั ิการ
ห้ องปฏิบตั ิการ
ห้ องปฏิบตั ิการ
ห้ องปฏิบตั ิการ

การวิเคราะห์ทางสถิติ
การศึกษานีใ้ ช้ สถิ ติในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างสถานี และรวมถึงความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาของการศึกษา
ผลและอภิปราย
ผลการศึกษาคุณภาพน ้าทัว่ ไป
จากผลการศึกษาคุณภาพน ้าในช่วงก่อน และหลังวางปะการังเทียมคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ 1 และ 2 ปี พบว่า
คุณภาพน ้าทัว่ ไปมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทังนี
้ ้ในช่วง 2 ปี หลังการวางปะการังเทียม พบค่าความเป็ นกรด-ด่างสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และช่วงหลังการจัดวางปะการังเทียมมีปริ มาณของแข็งแขวนลอยสูงขึ ้น ทังนี
้ ้การจัดวางปะการังเทียม
อาจส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสน ้า ทาให้ มีการฟุ้งกระจายของตะกอนบริ เวณเหนือพื ้นท้ องทะเล สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ จิตราภรณ์ ฟั กโสภา และคณะ (2560) พบว่า อนุภาคดินตะกอนบริ เวณแหล่งดาน ้าปะการังเทียมและ
เรื อ จมมัต โพน ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ.2559 ขนาดอนุภาคของดิ น ตะกอนส่ว นใหญ่ มี ข นาด 125-250 µm
(ทรายละเอียด: Fine sand) ทาให้ เกิดการฟุ้งกระจายในมวลน ้าได้ ง่าย (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน และค่าเฉลีย่ ±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ าเฉลี่ย±ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ ามาตรฐาน*
(กรมควบคุม ก่ อนวางปะการัง หลังวางปะการัง หลังวางปะการัง
พารามิเตอร์
มลพิษ)
เทียม
เทียม 1 ปี
เทียม 2 ปี
อุณหภูมิ (ºC)
30.00
29.50
30.40
ความเค็ม (ppt)
32.00
31.00
28.50
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
7.0-8.5
8.13±0.02
7.99±0.42
8.56**±0.01
ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า
5.21±0.53
6.55±0.27
6.47±0.44
≥4
(mg/L)
การนาไฟฟ้า (mS/cm)
13.21±0.11
10.32±0.21
14.33±0.13
ปริ มาณของแข็งแขวนลอย
6.98±0.07
5.76±0.15
8.05±0.02
(TDS) (mg/L)
ปริ มาณของแข็งละลายน ้า
18.45±4.53
21.27±2.84
28.88±7.49
(TSS) (mg/L)
*ค่ามาตรฐาน : ค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2560
**ค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
ผลการศึกษาปริ มาณธาตุอาหาร
จากผลการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารในช่วงก่อน และหลังวางปะการังเทียมคอนกรี ตรู ปลูกบาศก์ พบว่า
ปริ มาณแอมโมเนีย และปริ มาณไนไตรทถูกพบมากในช่วงก่อนการวางปะการังเทียม ในขณะที่ปริ มาณไนเตรทพบมาก
ในช่วง 1 ปี หลังการวางปะการังเทียม และปริ มาณฟอสเฟตพบมากในช่วง 2 ปี หลังการวางปะการังเทียม เมื่อทาการ
เปรี ยบเทียบปริ มาณธาตุอาหารในช่วงก่อน และหลัง วางปะการัง ที่ตรวจพบบริ เวณจุดเรื อกับจุดผิวน ้าเหนือเรื อ พบว่า
ปริ มาณธาตุอาหาร มีคา่ ใกล้ เคียงกัน ทาให้ คาดการณ์ได้ วา่ ความเข้ มข้ นที่ตรวจพบเป็ นค่าจากพื ้นที่ศึกษาไม่ได้ มีผลจากการ
จัดวางปะการังเทียม
จากการศึกษาในอดีตพบว่าปริ มาณธาตุอาหารมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดย Walker et.al. (2007)
กล่าวว่าบริ เวณปะการั งเทียมเป็ นแหล่งอาหารของผู้บริ โภคขันสู
้ งในห่วงโซ่อาหาร และเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยให้ กับ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทังเป็
้ นแหล่งที่อยู่ที่มีลกั ษณะซับซ้ อนเพื่อหลบภัยของปลา สอดคล้ องกับการศึกษาของ
รังสิวฒ
ุ ิ แก้ วแสง และคณะ (2560) ซึง่ พบปลาบริ เวณปะการังเทียม และเรื อมัตโพน ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ทังหมด
้
8 วงศ์ 13 ชนิด ดังนันปะการั
้
งเทียมจึงเป็ นตัวเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา เมื่อมีปลาเข้ ามาใช้ ประโยชน์ใน
พื ้นที่มากย่อมอาจทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของปริ มาณธาตุอาหาร ทังนี
้ ้สัตว์น ้ามีการหายใจโดยการใช้ ออกซิเจน แล้ ว
ปล่อยของเสียออกมาในรู ปของสารประกอบไนโตรเจน โดยแบคทีเรี ยจะใช้ ออกซิเจนในการเปลี่ยนรู ปสารประกอบ
(ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ความเข้ มข้ นของปริ มาณธาตุอาหารในช่วงก่อน-หลังจัดวางปะการังเทียม บริ เวณจุดเรื อ และผิวน ้าเหนือเรื อ
การทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบ One way ANOVA
จากการทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของปริ มาณธาตุอาหาร (แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท
และฟอสเฟต) พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างสถานีสารวจในส่วนของปริ มาณธาตุอาหาร
ประเภทแอมโมเนี ย (F=0.438; df=6,14; p>0.05) ไนไตรท (F=0.791;df=6,14; p>0.05) ไนเตรท (F=1.112;
df=6,14; p>0.05) และฟอสเฟต (F=0.440; df=6,14; p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่าง
ช่วงเวลาในส่วนของปริ มาณแอมโมเนีย (F=8.039; df=2,18; p<0.05) ไนไตรท (F=6.06; df=2,18; p<0.05) ไนเตรท
(F=6.594; df=2,18; p<0.05) และฟอสเฟต (F=13.573; df=2,18; p<0.05)
ผลการศึกษาปริ มาณโลหะหนัก
จากผลการศึกษาความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก ระหว่างช่วงเวลาก่อน และหลังวางปะการั งเทีย ม
คอนกรี ตรูปลูกบาศก์ พบว่า ความเข้ มข้ นของปริ มาณเหล็กมีคา่ สูงในช่วงก่อนการวางปะการังเทียม ส่วนความเข้ มข้ น
ของสังกะสี และทองแดงถูกพบค่าสูงในช่วง 1 ปี หลังวางปะการังเทียม ในขณะที่ความเข้ มของแมงกานีส มีคา่ สูงในช่วง
2 ปี หลังการวางปะการังเทียม ทังนี
้ ้เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความเข้ มข้ นของเหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีส ที่
ตรวจพบในช่วงก่อน และหลังวางปะการังเทียมบริ เวณจุดเรื อกับจุดผิวน ้าเหนือเรื อ พบว่า ความเข้ มข้ นของปริ มาณ
เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีสมีคา่ ใกล้ เคียงกัน ทาให้ คาดการณ์ได้ ว่าความเข้ มข้ นที่ตรวจพบเป็ นค่าจากพื ้นที่
ศึกษาไม่ได้ มีผลจากการจัดวางปะการังเทียม ในขณะที่ความเข้ มข้ นของทองแดงพบค่าสูงสุดบริ เวณภายในพื ้นที่รอบ
เรื อมัตโพนซึง่ อยูใ่ กล้ เคียงกับกองปะการังเทียม ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ รุจิรา สุขแสงจันทร์ และคณะ (2561) ที่
ระบุว่าความเข้ มข้ นของปริ มาณทองแดงที่ตรวจพบอาจมีสาเหตุมาจากการผุกร่ อนของสายไฟ แผงวงจรไฟฟ้ า และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเรื อ (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 ความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักในน ้าช่วงก่อน-หลังจัดวางปะการังเทียม บริ เวณจุดเรื อ
และผิวน ้าเหนือเรื อ
การทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบ One way ANOVA
จากการทดสอบค่าทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก (เหล็ก สังกะสี
ทองแดง และแมงกานีส) ระหว่างสถานีสารวจ พบว่า ความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักไม่ มีค่าแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระหว่างสถานี ในส่วนของความเข้ มข้ นของปริ มาณเหล็ก (F=0.388; df=6,14; p>0.05) ทองแดง
(F=0.452; df=6,14; p>0.05) สังกะสี (F=0.596; df=6,14; p>0.05) และแมงกานีส (F=0.037; df=6,14; p>0.05)
แต่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างช่วงเวลา ในส่วนของความเข้ มข้ นของปริ มาณเหล็ก (F=14.755;
df=2,18; p<0.05) ทองแดง (F=9.271; df=2,18; p<0.05) สังกะสี (F=3.708; df=2,18; p<0.05) และแมงกานีส
(F=346.19; df=2,18; p<0.05)
บทสรุ ปและอภิปราย
จากการศึกษาคุณภาพน ้าในช่วงก่อน และหลังวางปะการังเทียม (เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2558 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2559 และเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560) พบว่า คุณภาพน ้าทัว่ ไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้ นค่าความเป็ นกรดด่างในในช่วง 2 ปี หลังการจัดวางปะการังเทียม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2560) ในส่วนของ
ปริ มาณธาตุอาหาร (แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และฟอสเฟต) และความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนัก (เหล็ก
ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส) ในช่วงก่อน และหลังวางปะการังเทียม พบว่า ปริ มาณธาตุอาหาร และความเข้ มข้ น
ของปริ มาณโลหะหนัก ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสถานี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันระหว่างช่วงเวลาของการ
จัดวางปะการัง (p<0.05)
จากการศึกษาทาให้ คาดการณ์ว่า การจัดวางปะการังเทียมอาจส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสน ้า ทาให้ มี
การฟุ้งกระจายของตะกอนบริ เวณเหนือพืน้ ท้ องทะเล ส่งผลให้ พบปริ มาณของแข็งแขวนลอยเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งการจัด
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วางปะการังเทียมไม่ได้ เป็ นตัวที่ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของปริ มาณธาตุอาหาร และปริ มาณโลหะหนัก ทังนี
้ ้รู ปแบบ
ของปะการังเทียมทรงลูกบาศก์มีลกั ษณะโปร่ง ความซับซ้ อนของโครงสร้ างน้ อย กระแสน ้าไหลผ่านได้ ดี จึงทาให้ ไม่เกิด
การสะสมของปริ มาณธาตุอาหาร และความเข้ มข้ นของปริ มาณโลหะหนักในบริ เวณที่ทาการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์ จากเชือ้ แอคติโนมัยซีท
BPG2-1 ที่แยกได้ จากดินตะกอนป่ าชายเลนเพื่อใช้ ในการบาบัดนา้ เสีย
Optimization of culture conditions for hydrolytic enzymes from Actinomycete
BPG2-1 isolated from mangrove sediment for wastewater treatment
พัฒน ศิลปชัย1, จิรัชญา วิเศษสุทธิ์2, และ จันทร์ จรัส วัฒนะโชติ1,*
Pattana Sillapachai1, Jiratchaya Wisetsut2 and Janjarus Watanachote1,*
1

สถาบันวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิ ทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิ ทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

2

บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมส าหรั บ การผลิ ต ไฮโดรไลติ ก เอนไซม์ จ าก
เชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 สาหรับนาไปประยุกต์ใช้ ด้านการบาบัดน ้าเสีย โดยเลี ้ยงเชื ้อในอาหารเหลว 5 สูตร ได้ แก่
ISP2, ISP3, CMC, SS และ OYC ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.2 ความเค็ม 17 พีพีที บ่มอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 7 วัน นาส่วนน ้าเลี ้ยงวัดกิจกรรมของเอนไซม์ พบว่าเมื่อเลี ้ยงด้ วยอาหารสูตร ISP2 ให้ กิจกรรมของอะไมเลส และ
เซลลูเลส (3.04±0.18)x10-2 และ (2.14±0.18)x10-2 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร นอกจากนี ้พบว่าเชื ้อยังให้ กิจกรรมของโปรติเอส
และไลโซไซม์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์ ที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 3 ระดับ ได้ แก่
4.0±0.5, 6.2±0.5 และ 10.0±0.5 และความเค็ม 3 ระดับ ได้ แก่ 0, 17 และ 35 พีพีที ให้ กิจกรรมของอะไมเลสและ
เซลลูเลสได้ ดีที่สดุ ที่ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 10.0±0.5 ความเค็ม 35 พีพีที และให้ กิจกรรมของโปรติเอสและไลโซไซม์
ดีที่สดุ ที่คา่ ความเป็ นกรด-ด่าง 10.0±0.5 ความเค็ม 17 พีพีที ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาสาคัญ : แอคติโนมัยซีท, ไฮโดรไลติกเอนไซม์, ดินตะกอนป่ าชายเลน
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
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บทนา
แอคติ โนมัย ซี ทเป็ นแบคที เ รี ยแกรมบวก มี ลักษณะสัณ ฐานวิ ทยาคล้ ายเชื อ้ ราพบได้ มากในสิ่งแวดล้ อ ม
แพร่ กระจายในพืช ดิน มูลสัตว์ รวมทังในทะเล
้
บริ เวณชายฝั่ งน ้าตื ้น ในตะกอนดินชายฝั่ ง หรื อในฟองน ้าทะเล เป็ นต้ น
(รัตนาภรณ์ ศรี วิบลู ย์ และจันทร์ จรัส วัฒนะโชติ, 2558) สามารถเจริ ญได้ ในสิง่ แวดล้ อมที่มีสภาวะรุ นแรง เช่น สภาวะที่มี
ความเค็มสูง ความเป็ นกรด-ด่างสูง การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ และเจริ ญได้ ในสภาวะแห้ งแล้ ง (Mohammadipanah
and Wink, 2016) ระบบบาบัดน ้าเสียทางชีวภาพเป็ นระบบที่ได้ รับความนิยมกันอย่างแพร่ หลาย โดยมีปัจจัยสาคัญคือ
จุลนิ ทรี ย์ ซึง่ ทาหน้ าที่ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ และสารอนินทรี ย์ในน ้าเสีย โดยจุลินทรี ย์ที่มีอยู่ในระบบบาบัดน ้าเสีย
มักมี ประสิทธิ ภาพไม่สูงพอที่ จะบ าบัดน า้ เสี ยได้ อย่า งมี ประสิทธิ ภาพ หรื อบางกรณี อ าจจะมี ป ริ มาณจุลิ นทรี ย์ ไม่
เพียงพอที่จะบาบัดน ้าเสียเหล่านัน้ จึงต้ องเติมจุลนิ ทรี ย์ให้ กบั ระบบ (พรชนก วงศ์ผดุงเกียรติ, 2553) ซึ่งแอคติโนมัยซีทก็
เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่สามารถบาบัดน ้าเสียได้ เพราะเอนไซม์ชนิดต่างๆ ที่แอคติโนมัยซีทผลิตขึ ้นนันมี
้ ความหลากหลาย
สูง เนื่องจากแอคติโนมัยซีทเป็ นผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เกี่ยวข้ องกับการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ หรื อย่อยสลาย
วัสดุทางการเกษตร (จามจุรี เกตุบวั ขาว และคณะ, 2555) ได้ แก่ ไซลาเนส, เซลลูเลส, อะไมเลส และไคติเนส เป็ นต้ น
(กิ่งจันทร์ มะลิซ้อน, 2555)
งานวิจยั นี ้จึงสนใจศึกษาประสิทธิ ภาพในการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์จากเชือ้ แอคติโนมัยซีทที่แยกได้ จาก
ตะกอนดินป่ าชายเลน ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ ทราบถึงกิจกรรมของเอนไซม์ และข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั นี ้จะเป็ นแนวทางในการ
นาเชื ้อแอคติโนมัยซีทไปประยุกต์ใช้ กบั การบาบัดน ้าเสียได้ ตอ่ ไป
วิธีการ
1. การเลี ้ยงเชื ้อแอคติโนมัยซีท
1.1 เชื ้อแอคติโนมัยซีท
เชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 ที่นามาศึกษาได้ จากการเก็บตัวอย่างดินตะกอนป่ าชายเลนจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยเก็บเฉพาะส่วนผิวหน้ าดินใส่ในถุงพลาสติกที่ปลอดเชือ้ จากนันแช่
้ เย็นและนากลับมาที่ห้องปฏิบตั ิการสถาบัน
วิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา การคัดแยกเชื ้อแอคติโนมัยซีททาได้ โดยอบตัวอย่างดินที่ 55 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 30 นาที จากนันน
้ าตัวอย่างดินละลายในสารละลาย NaCl ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.85 ด้ วยวิธี Ten-fold serial
dilutions และเกลีย่ กระจายบ่นอาหารเลี ้ยงเชื ้อ ISP2 บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน เมื่อครบกาหนด
เลือกโคโลนีเดี่ยวเก็บในอาหารเลี ้ยงเชือ้ ที่ผสมกลีเซอรอลความเข้ มข้ นร้ อยละ 20 ที่อุณหภูมิ –40 องศาเซลเซียส
(จันทร์ จรัส วัฒนะโชติ และคณะ, 2559)
1.2 การศึกษาอาหารที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญและการผลิตเอนไซม์
นาเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 จานวน 1 ลูป เลี ้ยงในอาหารเหลว 5 ชนิด ได้ แก่ ISP2 (Yeast extract 4
กรัม/ลิตร, Malt extract 10 กรัม/ลิตร และ Dextrose 4 กรัม/ลิตร), ISP3 (Oatmeal 10 กรัม/ลิตร), CMC
(Carboxymethyl cellulose 1 กรัม/ลิตร), SS (Soluble starch 10 กรัม/ลิตร) และ OYC (Oat meal 10 กรัม/ลิตร,
Yeast extract 4 กรัม/ลิตร และ Carboxymethyl cellulose 2 กรัม/ลิตร) ปริ มาตร 20 มิลลิลิตร ความเค็ม 17 พีพีที
ค่าความเป็ นกรด–ด่าง 6.2±0.5 บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในตู้บ่มเชื ้อที่มีอตั ราการเขย่า 110 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 7 วัน (จันทร์ จรัส วัฒนะโชติ และคณะ, 2560) เมื่อครบกาหนดกรองน ้าเลี ้ยงเชื ้อด้ วยกระดาษกรองเบอร์ 1 และ
วิเคราะห์กิจกรรมของ ไฮโดรไลติกเอนไซม์ทนั ที เพื่อคัดเลือกเชื ้อและอาหารที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญและการผลิต
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เอนไซม์ เพื่ อ ใช้ เป็ นอาหารส าหรั บ การทดลองขัน้ ต่ อ ไป โดยใช้ แผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ ( Completely
Randomized Design: CRD)
1. 3 ก า รศึ ก ษ า ผลข อ ง ค่ า ค ว า ม เ ป็ นก รด –ด่ า ง แ ละ ค ว า ม เ ค็ ม ต่ อ กิ จ ก รรม ข อ ง เ อ นไซ ม์ ข อ ง
เชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1
นาเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 จานวน 1 ลูป เลี ้ยงในอาหาร ISP2 ที่มีคา่ ความเป็ นกรด–ด่าง 3 ระดับ คือ
4.0±0.5, 6.2±0.5 และ 10.0±0.5 ค่าความเค็มทีแ่ ตกต่างกัน 3 ระดับ 0, 17 และ 35 พีพีที โดยใช้ แผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรี ยล (Factorial design) บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในตู้บม่ เชื ้อที่มีอตั ราการเขย่า 110 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 7 วัน เมื่อครบกาหนดกรองน ้าเลี ้ยงเชื ้อที่ได้ ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 วัดค่าความเป็ นกรด-ด่างในน ้าเลี ้ยงเชื ้อหลัง
ผ่านการกรอง และวิเคราะห์กิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ทนั ที
2. การศึกษากิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์
2.1 กิจกรรมของอะไมเลสและเซลลูเลส (Amylase and Cellulase activity)
สารสับสเตรทสาหรับทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสใช้ Soluble starch (Carlo Erba, Italy) เข้ มข้ น
ร้ อยละ 1 และกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสใช้ Carboxymethyl cellulose (CMC, Sigma-Aldrich: USA) เข้ มข้ น
ร้ อยละ 0.1 การตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์ทาได้ โดยปิ เปตสารละลายสับสเตรท 800 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดก้ น
แหลมขนาด 1.5 มิลลิลิตร จากนันปิ
้ เปตสารละลายตัวอย่าง 200 ไมโครลิตร ผสมให้ เข้ ากัน บ่มที่อุณหภูมิ 25±0.5
องศาเซลเซียส 30 นาทีหยุดปฏิกิริยาด้ วยการต้ มในน ้าเดือดเป็ นเวลา 5 นาที จากนัน้ นาสารตัวอย่างดังกล่าววัด
ปริ มาณน ้าตาลรี ดิวซ์ที่เกิดขึ ้นด้ วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) โดยปิ เปตสารที่หยุดกิจกรรมของเอนไซม์ปริ มาตร
60 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย DNS ปริ มาตร 60 ไมโครลิตร บ่มที่ 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที วัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร (Wood and Bhat, 1988) ทันที และนาค่าที่ได้ คานวณเป็ นการผลิต
เอนไซม์ในหน่วยยูนิต (Unit/ml)
กิ จ กรรมของเอนไซม์ อ ะไมเลสและเซลลูเ ลส 1 ยูนิ ต หมายถึ ง ปริ ม าณของเอนไซม์ ที่ ท าให้ เ กิ ด 1
ไมโครโมลของ reducing sugar จากการย่อยสับเสตรท ในเวลา 1 นาที ภายใต้ สภาวะที่กาหนด
2.2 กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส (Protease activity)
สารสับสเตรทสาหรับทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีนเอสใช้ นมขาดมันเนย (Skim milk, Difco: USA)
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 วิเคราะห์ กิจกรรมของเอนไซม์โดยปิ เปตสารตัวอย่าง 50 ไมโครลิตร ผสมกับสับสเตรท 150
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 30 นาที เมื่อครบกาหนดวัดค่าความขุ่นที่ 600 นาโนเมตร และบันทึก
ลักษณะการตกตะกอนของสับสเตรท โดยที่ค่าการดูดกลืนแสงของนมขาดมันเนยเริ่ มต้ นเป็ น 1.9546 คิดเป็ นร้ อยละ
100 การลดลงของค่าการดูดกลืนแสงแสดงถึงกิจกรรมของเอนไซม์ดดั แปลงจากวีธีของ Anson (Anson, 1938) และ
นาค่าที่ได้ คานวณเป็ นการผลิตเอนไซม์ในหน่วยยูนิต (Unit/ml)
กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส 1 ยูนิต หมายถึง ความสามารถของเอนไซม์ในการเร่ งปฏิกิริยาการย่อยสลาย
สับสเตรต 1 ไมโครโมล ในเวลา 1 นาทีภายใต้ สภาวะที่กาหนด
2.3 กิจกรรมของไลโซไซม์ (Lysozyme activity)
2.3.1 การเตรี ย มสารละลายเชื อ้ สาหรั บทดสอบกิ จ กรรมของไลโซไซม์ ท าได้ โดยนาเชื อ้ Micrococcus
lysodeilticus ละลายใน Phosphate Buffer Saline (PBS) ความเข้ มข้ น 0.1 โมลาร์ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.24 นาไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 450 นาโนเมตร ให้ อยูใ่ นช่วง 0.6-0.7
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2.3.2 การทดสอบกิ จ กรรมของไลโซไซม์ ท าได้ โ ดยปิ เปตสารละลายตัว อย่า ง 10 ไมโครลิ ต ร ผสมกับ
สารละลายเชือ้ M. lysodeilticus 150 ไมโครลิตร ในไมโครเวลเพลท บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 30 นาที
เมื่อครบกาหนดวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 450 นาโนเมตร โดยที่ค่าการลดลงของค่าการดูดกลืนแสงแสดงถึงกิจกรรม
ของไลโซไซม์ดดั แปลงจากวีธีของ Shugar (Shugar, 1952) และนาค่าที่ได้ คานวณเป็ นการผลิตเอนไซม์ในหน่วยยูนิต
(Unit/ml)
กิจกรรมของไลโซไซม์ 1 ยูนิต หมายถึง ความสามารถของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายสับสเตรต
1 ไมโครโมล ในเวลา 1 นาทีภายใต้ สภาวะที่กาหนด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาผลการศึกษากิ จกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ วิ เคราะห์ ข้อมูลทางสถิ ติโดยวิเคราะห์ ความแปรปรวน
(ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s multiple rang test ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้ อยละ 95 โดยใช้ โปรแกรม R version 3.4.2 (Ihaka and Gentleman, 1996)
ผลและอภิปราย
1. ผลการศึกษาอาหารที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญและการผลิตเอนไซม์
1.1 ผลของกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสและเซลลูเลสในอาหาร 5 สูตร
จากการเลี ้ยงเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 พบว่ามีความสามารถในการผลิตเอนไซม์อะไมเลส (ภาพที่ 1-1)
และเซลลูเลส (ภาพที่ 1-2) โดยที่เชือ้ BPG2-1 ที่เลี ้ยงในอาหารสูตร ISP2 แสดงค่าการทางานของเอนไซม์อะไมเลส
และเซลลูเลสได้ ดีที่สุด โดยมีกิจกรรมของเอนไซม์ คือ (3.04±0.18)x10-2 และ (2.14±0.18)x10-2 ยูนิตต่อมิลลิลิตร
ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับอาหารสูตรต่างๆ (p<0.05)
1.2 ผลของกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในอาหาร 5 สูตร
จากการเลี ้ยงเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 พบว่ามีความสามารถในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส (ภาพที่ 2-1)
โดยที่แอคติโนมัยซีท BPG2-1 ที่เลี ้ยงในอาหารสูตร ISP2 แสดงค่าการทางานของเอนไซม์โปรติเอสที่สดุ โดยมีกิจกรรม
ของเอนไซม์คือ (8.28±3.75)x10-2 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เชื ้อแอคติโนมัยซีทในอาหารสูตรต่างๆ ที่นามาศึกษา (p<0.05)
1.3 ผลของกิจกรรมของไลโซไซม์ในอาหาร 5 สูตร
จากการเลี ้ยงเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 พบว่ามีความสามารถในการผลิตไลโซไซม์ในอาหารสูตร CMC,
ISP2 และ ISP3 แต่ไม่สามารถผลิตไลโซไซม์เมื่อเลี ้ยงในอาหารสูตร OYC และ SS (ภาพที่ 2-2) โดยอาหารที่ใช้ เลี ้ยง
สูตร CMC, ISP2 และ ISP3 แสดงค่าการทางานของไลโซไซม์โดยมีกิจกรรมของเอนไซม์คือ (68.31±20.49)x10-2,
(65.60±3.64)x10-2 และ (68.69±14.32)x10-2 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับอาหารสูตร OYC และ SS ที่นามาศึกษา (p<0.05)
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1-

1-

ภาพที่1 กิจกรรมของอะไมเลส(1-1) เซลลูเลส (1-2) ในอาหารแตกต่างกัน 5 สูตร ได้ แก่ CMC, ISP2,
ISP3, OYC และ SS
2-

2-

ภาพที่ 2 กิจกรรมของโปรติเอส(2-1) ไลโซไซม์(1-2) ในอาหารแตกต่างกัน 5 สูตร ได้ แก่ CMC, ISP2,
ISP3, OYC และ SS
2.
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด –ด่ า ง แ ล ะ ค ว า ม เ ค็ ม ต่ อ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์ ข อ ง เ ชื ้อ
แอคติโนมัยซีท BPG2-1
2.1 ผลของกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสและเซลลูเลสในค่าความเป็ นกรด–ด่างและความเค็ม
จากการเลี ้ยงเชื อ้ แอคติโนมัยซีท BPG2-1 ในอาหารสูตร ISP2 พบว่าเชื อ้ มีความสามารถในการผลิต
เอนไซม์อะไมเลส (ตารางที่ 1) ในอาหารที่มีความเค็ม 35 พีพีที ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 10±0.5 ดีที่สดุ โดยมีกิจกรรม
ของเอนไซม์คือ (3.64±0.24)x10-2 ยูนิต/มิลลิลติ ร และพบว่าเชื ้อสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส (ตารางที่ 2) ในอาหารที่
มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 10.0±0.5 ดีที่สดุ แต่ความเค็มของอาหารไม่ส่งผลต่อการผลิตเอนไซม์ โดยมีกิจกรรมของ
เอนไซม์คือ (2.29±0.39)x10-2 ยูนิต/มิลลิลติ ร ซึง่ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ มื่อเปรี ยบเทียบกับการเลี ้ยง
เชื ้อในความเค็มและค่าความเป็ นกรด-ด่างอื่นๆที่นามาศึกษา (p<0.05)
2.2 ผลของกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสในค่าความเป็ นกรด–ด่างและความเค็ม
จากการเลี ้ยงเชือ้ แอคติโนมัยซีท BPG2-1 ในอาหารสูตร ISP2 พบว่าเชือ้ สามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอส
(ตารางที่ 3) ในอาหารที่มีความเค็ม 17 พีพีที ดีที่สดุ แต่ความค่าความเป็ นกรด-ด่างของอาหารไม่สง่ ผลต่อการผลิต
เอนไซม์ โดยมีกิจกรรมของเอนไซม์คือ (4.10±1.76)x10-2 ยูนิต/มิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเลี ้ยงเชื ้อในความเค็มและค่าความเป็ นกรด-ด่างอื่นๆที่นามาศึกษา (p<0.05)
2.3 ผลของกิจกรรมของไลโซไซม์ในค่าความเป็ นกรด–ด่างและความเค็ม
จากการเลี ้ยงเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 ในอาหารสูตร ISP2 พบว่าเชื ้อมีความสามารถในการผลิตไลโซไซม์
(ตารางที่ 4) ในอาหารที่ มีค วามเค็ ม 17 พี พีที ค่าความเป็ นกรด-ด่า ง 10±0.5 ดี โดยมีกิ จกรรมของเอนไซม์ คื อ
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(128.30±11.67)x10-2 ยูนิต/มิลลิลติ ร ซึง่ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเลี ้ยงเชื ้อใน
ความเค็มและค่าความเป็ นกรด-ด่างอื่นๆที่นามาศึกษา (p<0.05)
2.4 ผลของค่าความเป็ นกรด-ด่าง หลังการเลี ้ยงเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1
จากการเลี ้ยงเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 ในอาหารสูตร ISP2 ที่มีค่าความเป็ นกรด-ด่างแตกต่างกัน พบว่า
เชื ้อแอคติโนมัยซีทสามารถปรับค่าความเป็ นกรด-ด่างสูง ให้ อยูใ่ นสภาวะที่เป็ นกลางได้ โดยปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง
จาก 4.0±0.5 เป็ น 6.0 และ 10.0±0.5 เป็ น 6.33±0.6
ตารางที่ 1 ผลของค่าความเป็ นกรด-ด่าง และความเค็ม ต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส
กิจกรรมของเอนไซม์ ยูนิต/มิลลิลิตร ( x10-2)
ความเค็ม (พีพที )ี
ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
ค่ าเฉลี่ยแยกตาม
ความเค็ม
4.0±0.5
6.2±0.5
10.0±0.5
0
2.68±0.05
2.77±0.06
3.15±0.21
2.87±0.24 b
17
2.76±0.03
2.78±0.09
3.00±0.21
2.85±0.16 b
35
2.82±0.06
2.92±0.09
3.64±0.24
3.13±0.41 a
ค่าเฉลีย่ แยกตามค่า
2.75±0.07 b
2.82±0.10 b
3.26±0.35 a
ความเป็ นกรด-ด่าง
ตารางที่ 2 ผลของค่าความเป็ นกรด-ด่าง และความเค็ม ต่อกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส
กิจกรรมของเอนไซม์ ยูนิต/มิลลิลิตร ( x10-2)
ความเค็ม (พีพที )ี
ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
4.0±0.5
6.2±0.5
10.0±0.5
0
2.24±0.11
2.17±0.18
2.99±0.37
17
2.20±0.06
2.25±0.15
2.80±0.28
35
2.02±0.10
2.10±0.12
2.75±0.32
ค่าเฉลีย่ แยกตามค่า
2.46±0.45 b
2.42±0.33 b
2.29±0.39 a
ความเป็ นกรด-ด่าง
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ค่ าเฉลี่ยแยกตาม
ความเค็ม
2.15±0.13 a
2.17±0.15 a
2.85±0.30 a

ตารางที่ 3 ผลของค่าความเป็ นกรด-ด่าง และความเค็ม ต่อกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส
กิจกรรมของเอนไซม์ ยูนิต/มิลลิลิตร ( x10-2)
ความเค็ม (พีพที )ี
ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
4.0±0.5
6.2±0.5
10.0±0.5
0
1.09±1.50
-0.27±1.86
2.08±1.47
17
5.26±1.62
4.06±1.63
2.97±1.78
35
1.31±1.51
-0.91±2.64
1.86±2.34
ค่าเฉลีย่ แยกตามค่า
2.55±2.44 a
0.96±2.96 a
2.39±1.72 a
ความเป็ นกรด-ด่าง
ตารางที่ 4 ผลของค่าความเป็ นกรด-ด่าง และความเค็ม ต่อกิจกรรมของไลโซไซม์
ยูกิจกรรมของเอนไซม์ ยูนิต/มิลลิลิตร ( x10-2)
ความเค็ม (พีพที )ี
ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
4.0±0.5
6.2±0.5
10.0±0.5
0
19.93±2.41
24.54±4.54
24.51±5.80
17
23.42±5.76
22.70±3.49
128.30±11.67
35
31.76±6.47
18.94±6.17
28.49±5.52
b
b
ค่าเฉลีย่ แยกตามค่า
25.04±6.93
22.06±4.88
60.43±51.42 a
ความเป็ นกรด-ด่าง

ค่ าเฉลี่ยแยกตาม
ความเค็ม
0.96±1.74 b
4.10±1.76a
0.75±2.30b

ค่ าเฉลี่ยแยกตาม
ความเค็ม
22.99±4.51 b
58.14±53.05 a
26.40±51.42b

จากการเลี ้ยงเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 พบว่าสามารถผลิตอะไมเลส, เซลลูเลส, โปรติเอส และไลโซไซม์ได้
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Shah and Soni (2016) ที่พบว่าเชื ้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้ จากดินตะกอนป่ าชายเลนมี
ศักยภาพในการผลิตอะไมเลส, เซลลูเลส, โปรติเอส และสารปฏิชีวนะได้ อีกทังจากความสามารถของแอคติ
้
โนมัยซีท
BPG2-1 ในการผลิตอะไมเลส และเซลลูเลส จึงมีโอกาสที่จะนาไปประยุกต์ใช้ ในการบาบัดน ้าเสียจากโรงงานแป้งมัน
หรื อโรงงานที่มีวสั ดุเหลือทิ ้งเป็ นแป้งหรื อเซลลูโลสได้ ดังเช่นงานวิจยั ของ พัฒน ศิลปชัย และคณะ (2560) ที่ได้ ศึกษาการ
บาบัดนา้ เสียจากโรงงานแป้งมันด้ วยเชื อ้ แอคติโนมัยซีท พบว่าแอคติโนมัยซีทสามารถลดค่ า Chemical Oxygen
Demand (COD) และปรับค่าความเป็ นกรดที่สงู ในน ้าเสียให้ เป็ นกลางได้ ทังนี
้ เ้ นื่องจากแอคติโนมัยซีทสามารถนา
กรดแลคติกที่ละลายอยู่ในน ้าเสียไปใช้ เป็ นแหล่งพลังงานเพื่อการเจริ ญเติบโต (Apinya และคณะ, 2015) และจาก
งานวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า แอคติโนมัยซีท BPG2-1 ทาให้ โปรตีนในนมตกตะกอนหากนาไปใช้ ในการบาบัดน ้าเสียจากโรงนม
จึงมีความเป็ นไปได้ ที่กากตะกอนที่เกิดขึ ้นสามารถนามาเป็ นส่วนผสมในอาหารสัตว์ได้ และจากการผลิตไลโซไซม์ของเชื ้อ
แอคติโนมัยซีท BPG2-1 นันสามารถน
้
าไปพัฒนาเพื่อการรักษาโรคที่เกิดในคน สัตว์ และพื ชได้ อีกทังความสามารถใน
้
การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม์ในสภาวะความเค็มและค่าความเป็ นกรด-ด่างสูง จึงอาจนาไปบาบัดน ้าเสียที่มีความเค็ม
หรื อค่าความเป็ นกรด-ด่างสูง เช่น น ้าเสียจากโรงงานน ้าปลาหรื อซีอิ ้ว เป็ นต้ น นอกจากนี ้มีรายงานการวิจัยของการนา
แอคติโนมัยซีทไปใช้ ในการบาบัดน ้าเสียที่มีโลหะได้ (El Sayed et al., 2015) ซึ่งก่อนนาเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1
ไปประยุกต์ในด้ านต่างๆ ควรทดลองเลี ้ยงเชื ้อในสภาวะที่ใกล้ เคียงกับสภาวะที่จะไปใช้ งานจริ ง และตรวจสอบกิจกรรม
ของเอนไซม์ ซึง่ จะได้ มีการศึกษาและวิจยั ต่อไป
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บทสรุ ป
จากการศึกษากิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ของเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1 ที่เลี ้ยงในอาหารสูตร ISP2
ให้ กิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ ได้ แก่ อะไมเลส, เซลลูเลส, โปรติเอส และไลโซไซม์ และจากการศึกษาพบว่า
ความเค็ม และค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีผลต่อกิจกรรมของไฮโดรไลติกเอนไซม์ โดยพบว่าเชื ้อแอคติโนมัยซีท BPG2-1
ให้ กิจกรรมของอะไมเลสและเซลลูเลสได้ ดี เมื่อเลี ้ยงเชื ้อในอาหารที่มีคา่ ความเค็ม 35 พีพีที และค่าความเป็ นกรด-ด่าง
10.0±0.5
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี ้ได้ รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยผ่านสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณเงิ น
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การสารวจแบคทีเรี ยที่ย่อยนา้ มันในเขตชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก
Survey of oil-degrading marine bacteria in east coast of Thailand
อนันทญา แสนสวัสดิ์1 และ นิภาพร ก้ านทอง2,*
Ananthaya Sansawat1 and Nipaporn Kanthong2,*
1
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บทคัดย่ อ
การสารวจหาแบคทีเรี ยที่สามารถใช้ น ้ามันที่ปะปนตามแนวชายฝั่ งทะเลเขตภาคตะวันออก เพื่อประเมินการ
ปะปนของแบคทีเรี ยและสภาวะการปนเปื ้อนน ้ามัน โดยเก็บตัวอย่างตามแนวชายฝั่ งตังแต่
้ จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึง
ตราดจานวน 62 ตัวอย่างมาเพาะเลี ้ยงในอาหารคัดเลือกที่มีนา้ มัน พบว่าทุ กตัวอย่างสามารถพบแบคทีเรี ยที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้ น ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่ใช้ แล้ วได้ สามารถแยกให้ เป็ นเชื ้อบริ สทุ ธิ์ ได้ จานวน 315 ไอโซเลต
โดยสายพันธุ์ Pseudomonas spp. เป็ นสายพันธุ์ที่พบในทุกตัวอย่างและมี 18 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิ ภาพดีในการ
ย่อยสลายน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ใช้ แล้ วได้ ระหว่าง 81.77– 90.47% การปะปนของแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการ
ย่อยน ้ามันในทะเลเขตภาคตะวันออก แสดงให้ เห็นว่าในสภาวะแวดล้ อมยังมีน ้ามันปนเปื ้อนจนเป็ นแหล่งอาหารให้
แบคทีเรี ยกลุม่ นี ้เจริ ญและแพร่กระจายได้ และสายพันธุ์แบคทีเรี ยที่พบในการทดลองนี ้ยังมีศกั ยภาพในการใช้ ประโยชน์
ในการบาบัดคราบน ้ามันต่อไป
คาสาคัญ : แบคทีเรี ยย่อยน ้ามัน, น ้ามันเครื่ อง, การบาบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
Abstract
Oil-degrading marine bacterial stain was isolated from 62 samples that corrected in east coast of
Thailand, by oil selected medium cultivation. All sample present oil-degrading bacterial stain, 315 isolated
and the dominant stain is Pseudomonas spp. We tested all isolated for their ability to degrade engine oil,
over 7 days, and found 18 isolated exhibited the best performance for oil-degrading from 81.77 – 90.47 %
degradation of engine oil. These results show relation between oil-degrading bacteria and oil
contaminated in marine ecosystem. We were demonstrating the potential of isolated strain to benefit
biological remediation in the further study.
Keywords : Oil-degrading bacteria, Engine oil, Bioremediation
*Corresponding author. E-mail : nipaporn.kanthong@gmail.com
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บทนา
การปนเปื ้อ นนา้ มัน ในสิ่งแวดล้ อ ม ก่ อให้ เ กิ ด มลภาวะและความเป็ นพิ ษต่อระบบนิเ วศ จึ ง มีก ฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อมเข้ ามาควบคุมหลายฉบับรวมทังพิ
้ ธีสารที่เป็ นข้ อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ แต่รายงานสถิติ
น ้ามันรั่วไหลของกรมเจ้ าท่า ในช่วงปี 2556 - 2559 พบการรั่วไหลของน ้ามันลงสูอ่ า่ วไทย 33 ครัง้ และเป็ นน ้ามันรั่วไหล
ในเขตภาคตะวันออกถึง 9 ครัง้ ซึ่งสาเหตุการรั่วไหลมาจากอุบตั ิเหตุ การขนส่งสินค้ า การรั่วของท่อส่งน ้ามันและการ
ลักลอบทิ ้ง (กรมเจ้ าท่า, 2559) ซึง่ การลักลอบทิ ้งนี ้ก่อให้ เกิดคราบน ้ามันที่ปริ มาณไม่มากแต่มกั พบได้ ประจาตามท่าเรื อ
สินค้ าและท่าเรื อประมง ซึง่ คราบน ้ามันประเภทนี ้มักจะไม่ถกู รายงานจากหน่วยงานใด ๆ
คราบน ้ามันที่พบตามแนวชายฝั่ งและทะเลในภาคตะวันออก ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศทางทะเล ความเป็ นพิษของน ้ามันอาจทาให้ สตั ว์น ้าหลายชนิดลดจานวนลง ส่วนแบคทีเรี ยโดยเฉพาะแบคทีเรี ยที่
สามารถใช้ น ้ามันเป็ นแหล่งอาหารได้ จึงเป็ นสิง่ มีชีวิตที่สามารถเพิ่มปริ มาณและคงอยู่ได้ ในสภาวะที่มีการปนเปื อ้ น แต่
จานวนและชนิดของแบคทีเรี ยจะมากหรื อน้ อยยังต้ องขึ ้นอยูก่ บั แหล่งที่อยู่ ชนิดของน ้ามันและปริ มาณน ้ามันที่ปนเปื อ้ น
ทาให้ แบคทีเรี ยจาพวกนี ้สามารถใช้ เป็ นดัชนีหนึ่งที่จะตรวจสอบและติดตามการปนเปื อ้ นน ้ามันในสภาวะแวดล้ อมได้
ดังนันในรายงานนี
้
้จึงเป็ นการสารวจหาแบคทีเรี ยที่สามารถย่อยน ้ามันตามแนวชายฝั่ งทะเลเขตภาคตะวันออก เพื่อ
ประเมินการปนเปื ้อนน ้ามันและเป็ นแนวทางในการใช้ ประโยชน์ของกลุม่ แบคทีเรี ยเหล่านี ้ในการบาบัดคราบน ้ามัน
ต่อไป
วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างน ้าทะเล ทราย และโคลน
เก็ บ ตัว อย่างเป็ นน า้ ทะเล ทราย และโคลนที่ มีก ารปนเปื ้อ นคราบน า้ มันแถบชายฝั่ ง ท่าเทีย บเรื อ แหล่ง
อุตสาหกรรม เขตชุมชนและป่ าชายเลน บริ เวณชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก จาก 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา 7 ตัวอย่าง
ชลบุรี 26 ตัวอย่าง ระยอง 7 ตัวอย่าง จันทบุรี 9 ตัวอย่าง และตราด 13 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างในช่วงเดือนมิถนุ ายน
– กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวมทังสิ
้ ้น 62 ตัวอย่าง ตัวอย่างจะถูกเก็บใส่ในหลอดที่มีฝาปิ ดและแช่ในน ้าแข็ง ก่อนนา
กลับมาห้ องปฏิบตั ิการเพื่อทดสอบต่อไป
2. การคัดเลือกแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการใช้ น ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์
เพิ่มปริ มาณแบคทีเรียในตัวอย่างก่อนการคัดเลือกโดยดัดแปลงวิธีจาก Basuki et al. (2011) ใช้ อาหาร
Marine Broth เติมตัวอย่าง 1% โดยปริ มาตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35 °C ในสภาวะที่มีออกซิเจน เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงแล้ วจึง
คัดเลือกแบคทีเรี ยทีม่ ีประสิทธิภาพในการใช้ น ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ที่ใช้ แล้ ว โดยนาอาหารที่มีเชื ้อจุลนิ ทรี ย์เจริ ญมา
1% โดยปริ มาตรใส่ในอาหาร Bushnell Haas Broth ที่เติมน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ใช้ แล้ ว 1% โดยปริ มาตร บ่มที่ 35
°C ในสภาวะทีม่ ีออกซิเจน เป็ นเวลา 7 วัน แล้ วจึงนาตัวอย่างขึ ้นมาเกลีย่ บนอาหาร Marine agar บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35 °C
ในสภาวะที่มีออกซิเจน เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง คัดเลือกโคโลนีที่แตกต่างกันนามาทาให้ บริ สทุ ธิ์โดยการขีดบนอาหาร
Marine Agar จนได้ โคโลนีเดี่ยวที่บริ สทุ ธิ์และเก็บแบคทีเรี ยบริ สทุ ธิ์ในกลีเซอรอลความเข้ มข้ น 20 % ที่อณ
ุ หภูมิ -20 °C
จนกว่าจะนาไปทดสอบในขันตอนถั
้
ดไป
3. ทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ใช้ แล้ ว
นาแบคทีเรียที่คดั เลือกจากข้ อ 2.2 มาทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ใช้ แล้ ว
โดยดัดแปลงวิธีจาก Rahman et al. (2004) เลี ้ยงแบคทีเรี ยในอาหาร Marine Broth บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35 °C จนกว่าวัด
การเจริ ญของเซลล์ได้ คา่ การดูดกลืนแสง 600 nm เท่ากับ 1 แล้ วเติมอาหารที่มีเซลล์เจริ ญนี ้ 1 % โดยปริ มาตรลงใน
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อาหาร Bushnell Haas Broth ที่เติมน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ทใี่ ช้ แล้ ว 1 เปอร์ เซ็นต์ บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35 °C เขย่าด้ วย
ความเร็ว 200 rpm. เป็ นเวลา 7 วัน หาปริ มาณน ้ามันทีเ่ หลือโดยการละลายตัวอย่างด้ วย hexane 100 เท่า วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ 420 nm เปรี ยบเทียบชุดควบคุมที่เป็ นอาหารที่ไม่มีการเติมแบคทีเรี ย ติดตามการเจริ ญของเซลล์โดยวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 nm
4. การจาแนกสายพันธุ์แบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพการย่อยน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์
ศึกษาลักษณะพื ้นฐานของโคโลนี รูปร่าง การเรี ยงตัวและการติดสีแกรม เลือกไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพดีที่สดุ
5 ไอโซเลตมาเพาะเลี ้ยงโคโลนีเดียวเพื่อสกัด DNA สาหรับนาไปเพิ่มปริ มาณยีนบริเวณ 16S rRNA โดยใช้ primer 27F
และ 1492R จากนันท
้ าการหาลาดับเบสของยีนช่วงนี ้ โดยใช้ primer 785F และ 907R ตามวิธีการของบริษัท
(Macrogen, Korea) นาลาดับเบสที่ได้ ไปเปรี ยบเทียบกับฐานข้ อมูลพันธุกรรม เพื่อหาชนิดของแบคทีเรี ยต่อไป
ผลและอภิปราย
1. การคัดแยกแบคทีเรี ยทีม่ ีประสิทธิภาพในการใช้ น ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์
การคัดแยกแบคทีเรี ยจากแถบชายฝั่ งในเขตภาคตะวันออก โดยเก็บตัวอย่างที่มีลกั ษณะหลากหลายรู ปแบบ
และสถานที่ จานวน 62 ตัวอย่าง พบว่าทุกตัวอย่างสามารถคัดเลือกแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการใช้ น ้ามันหล่อลื่น
เครื่ องยนต์ที่ใช้ แล้ วได้ สามารถแยกให้ เป็ นเชื ้อบริ สทุ ธิ์ได้ จานวน 315 ไอโซเลต เมื่อศึกษาลักษณะพื ้นฐานจากรู ปร่ าง
และการติดสีแกรม พบว่าแบคทีเรี ยที่แยกได้ เป็ นแกรมบวก จานวน 168 ไอโซเลต และชนิดแกรมลบ จานวน 147
ไอโซเลต มีรูปร่างท่อนและรูปร่างกลมจานวน 253 และ 62 ไอโซเลต ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 รูปร่างลักษณะพื ้นฐานและจานวนของแบคทีเรี ยที่แยกได้ จากบริ เวณชายฝั่ งทะเลใน
ภาคตะวันออก
จานวนไอโซเลตที่แยกได้
แหล่ งตัวอย่ าง

จานวนตัวอย่ าง

แกรมบวก
รูปร่ าง
รูปร่ างกลม
ท่ อน
3
19

แกรมลบ
รูปร่ าง
รูปร่ าง
กลม
ท่ อน
7
12

รวม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7

41

จังหวัดชลบุรี

26

8

45

12

36

101

จังหวัดระยอง

7

4

22

6

13

45

จันทบุรี

9

5

20

5

19

49

จังหวัดตราด

13

2

40

10

27

79

รวม

62

22

146

40

107

315

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างบริ เวณที่เก็บตัวอย่างกับจานวนแบคทีเรี ยที่คดั เลือกได้ พบว่า ตัวอย่าง
ได้ มาจากโคลนแถบชายฝั่ ง ท่าเทียบเรื อประมงในอาเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทราที่พบการปนเปื ้อนของคราบ
น ้ามัน สามารถแยกแบคทีเรี ยในจานวนและปริ มาณที่ไม่แตกต่างกับตัวอย่างที่ได้ จากน ้าทะเล ทราย และโคลนแถบ
ชายฝั่ ง ท่าเทียบเรื อ แหล่งอุตสาหกรรม ชุมชนที่อยู่ใกล้ ทะเลในอาเภอบางละมุงและอาเภอศรี ราชาที่พบคราบน ้ามัน
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เพียงเล็กน้ อย ส่วนตัวอย่างที่มาจากแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อาเภอเมือง จังหวัดระยอง อาเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึง่ น ้าทะเลใสและไม่พบคราบน ้ามันเลยนันสามารถแยกแบคที
้
เรี ยที่มีประสิทธิภาพในการใช้
น ้ามันได้ และมีจานวนที่ไม่แตกต่างกับตัวอย่างที่ได้ จากบริ เวณป่ าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
การพบแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการใช้ น ้ามันเครื่ องใช้ แล้ วจากทุกแหล่งเก็บตัวอย่างจากบริ เวณชายฝั่ ง
ทะเลในเขตภาคตะวันออกนี ้ แสดงให้ เห็นว่าในสภาวะแวดล้ อมยังมีน ้ามันที่เป็ นแหล่งอาหารให้ แบคทีเรี ยกลุม่ นี ้เจริ ญ
และแพร่กระจายได้ นอกจากนี ้สภาพภูมิประเทศของชายฝั่ งทะเลเขตภาคตะวันออกที่เชื่อมต่อกันและเป็ นส่วนหนึง่ ของ
อ่าวไทยยังเอื ้อให้ การแพร่กระจายได้ ทงคราบน
ั้
้ามันและแบคทีเรี ย
2. ทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ใช้ แล้ ว
ในสภาวะแวดล้ อมที่มีการปนเปื อ้ นน ้ามันนันเป็
้ นสภาวะที่ทาให้ แบคทีเรี ยมีการคัดเลือกในธรรมชาติ ชนิดที่คง
อยูไ่ ด้ เป็ นชนิดที่สามารถใช้ น ้ามันในการเจริ ญและเพิ่มปริ มาณ ดังรายงานที่ผ่านมาพบว่าบริ เวณที่เคยมีการปนเปื อ้ น
นา้ มันมาก่อ นมัก พบแบคทีเ รี ยที่ ป ระสิท ธิ ภาพในการย่อยสลายน า้ มัน ได้ เช่ น Obayori et al. (2014) พบว่า
Pseudomonas aeruginosa strain LP5 ที่แยกได้ จากดินที่มีการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมมีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย
น ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ใช้ แล้ วได้ มากกว่าร้ อยละ 90 ภายใน 21 วัน ซึ่งสอดคล้ องกับ Thenmozhi et al. (2011)
พบว่า Pseudomonas aeruginosa ที่ แยกได้ จากบริ เวณที่มีการปนเปื ้อนไฮโดรคาร์ บ อนมีป ระสิท ธิ ภาพในการ
ย่อยสลายน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ใช้ แล้ วได้ ร้อยละ 81 ภายใน 4 สัปดาห์ ในการศึกษานี ้จึงนาแบคทีเรี ยที่คดั เลือกได้
จานวน 315 ไอโซเลตมาทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ใช้ แล้ ว พบว่ามีแบคทีเรี ย 18
ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ใช้ แล้ วได้ ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม โดยมี
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามัน หล่อลืน่ เครื่ องยนต์ใช้ แล้ วอยูร่ ะหว่าง 81.77– 90.47% (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแบคทีเรี ยในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ใช้ แล้ ว
ประสิทธิภาพในการย่ อยสลาย
สถานที่
ไอโซเลต
นา้ มันหล่ อลื่นเครื่องยนต์ ใช้ แล้ ว(%)
84.00
สะพานปลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี
UE-7.1
UE-16.2
85.48
ชายหาดข้ างวิทยาลัยพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
UE-16.4

82.70

ชายหาดข้ างวิทยาลัยพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

UE-18.3

88.45

บึงน ้ากร่อย คลองบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

UE-25.1

86.99

ชายหาดบริ เวณชุมชนประมงบางพระ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี

UE-28.6

84.20

ท่าเทียบเรื อเทศบาลท่าข้ าม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

UE-33.1

85.94

เทศบาลท่าข้ าม 2 อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

UE-33.4

85.04

เทศบาลท่าข้ าม 2 อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

UE-43.4

84.92

ป่ าชายเลนบ้ านด่านเก่า อ.เมือง จ.ตราด

UE-44.3

85.44

เขื่อนท่าเรื อจ้ าง อ.เมือง จ.ตราด

UE-46.5

87.05

ป่ าชายเลน บ้ านแหลมกัด อ.เมือง จ.ตราด

UE-46.6

86.92

ป่ าชายเลน บ้ านแหลมกัด อ.เมือง จ.ตราด

UE-47.5

90.47

ป่ าชายเลน บ้ านแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

UE-48.3

87.89

ป่ าชายเลน บ้ านแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

UE-49.5

86.42

ชายหาด บ้ านแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

UE-50.2

83.95

ชายหาด บ้ านแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

UE-50.5

81.77

ชายหาด บ้ านแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

UE-51.3

83.26

ป่ าชายเลน บ้ านท่าเรื อจ้ าง อ.เมือง จ.ตราด

แบคทีเรี ยกลุม่ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ได้ ดี ส่วนใหญ่ที่พบบริ เวณที่เป็ น
ท่าเรื อประมง ใกล้ เคียงกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นแหล่งที่คาดว่ามีการปนเปื ้อนของน ้ามันเกิดขึ ้นได้ ง่าย อาจเป็ น
น ้ามันที่รั่วจากเรื อประมงหรื อเป็ นน ้าทิ ้งจากการล้ างเครื่ องยนต์ การที่มีการปนเปื อ้ นในปริ มาณต่าแต่มีอย่างสม่าเสมอ
ทาให้ แบคทีเรี ยกลุม่ นี ้จึงสามารถดารงชีวิตและมีการพัฒนาสายพันธุ์จนเหมาะสมกับสภาวะแวดล้ อมได้ ดี ส่วนบริ เวณ
ป่ าชายเลนที่ พ บตัว อย่ า งแบคที เ รี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการย่ อ ยสลายน า้ มั น หล่อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ ได้ ดี ที่ สุด อาจ
เนื่องมาจากสภาพแวดล้ อมในบริ เวณป่ าชายเลนที่สงบ ไม่มีคลืน่ และลม สามารถสะสมคราบน ้ามันและเป็ นแหล่งที่ทา
ให้ เกิดการเจริ ญและการคัดเลือกของกลุม่ แบคทีเรี ยเหล่านี ้ได้
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อย่างไรก็ตามบริ เวณที่พบแบคทีเรี ยกลุม่ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันได้ มักพบแบคทีเรี ยมากกว่า
1 ชนิดเสมอ เช่น บริ เวณป่ าชายเลน จ.ตราด ที่พบสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในการย่อยสลายนา้ มัน ยังพบสายพันธุ์อื่นที่
สามารถย่อยสลายน ้ามันเจริ ญร่วมด้ วยอีก 5 สายพันธุ์ การเจริ ญร่วมกันของกลุม่ แบคทีเรี ยที่ต่างสายพันธุ์แต่ใช้ อาหาร
ชนิดเดียวกันได้ อาจเกิดการพึง่ พาที่ต่างฝ่ ายต่างได้ ประโยชน์ เนื่องจากในน ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ใช้ แล้ วมีโครงสร้ าง
ทางเคมีทงหมด
ั้
13 ส่วนประกอบ การย่อยสลายองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี ้เพื่อให้ ได้ เป็ นสารอาหารจาเป็ นต้ องใช้
เอนไซม์หลายชนิด การที่มีแบคทีเรี ยหลายสายพันธุ์ทาให้ ช่วยกันสร้ างเอนไซม์สาหรับการย่อยสลายองค์ประกอบใน
น ้ามันเครื่ องได้ ดังรายงานของ Bagherzadeh-Namazi et al. (2008) พบว่าการใช้ แบคทีเรี ยผสม 3 สายพันธุ์ทาให้
ความสามารถในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ได้ ถึงร้ อยละ 70 ในระยะเวลา 60 วัน และรายงานของ Mandri
และ Lin (2007) พบว่า Acinetobacterium calcoaceticum มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันเครื่ องยนต์ร้อยละ
84 ขณะที่ Flavonactrium spp. และ Pseudomonas aeruginosa มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันเครื่ องยนต์
ได้ ร้อยละ 60 และ 71 ตามลาดับ แต่เมื่อมีการใช้ แบคทีเรี ยสามชนิดนี ้ร่ วมกันทาให้ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายได้
ดีกว่าการใช้ แบคทีเรี ยสายพันธุ์เดียว โดยมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน ้ามันเครื่ องร้ อยละ 90 ในเวลา 4 สัปดาห์
3. การจาแนกสายพันธุ์แบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพการย่อยน ้ามันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์
การจาแนกลักษณะพื ้นฐานของโคโลนี รูปร่าง การเรี ยงตัวและการติดสีแกรม เมื่อเทียบกับรายงานวิจยั ที่ผ่าน
มาพบว่ า แบคที เ รี ย แกรมบวกรู ป ร่ า งกลมที่ แ ยกได้ เป็ นแบคที เ รี ย อาจจั ด อยู่ ใ นกลุ่ม Rhodococcus
sp.,
Staphylococcus sp., Marinococcus sp. ส่วนแบคทีเรี ยแกรมบวกรู ปร่ างท่อนอาจเป็ นแบคทีเรี ยในกลุม่ Bacillus,
Arthrobacter แบคทีเรี ยแกรมลบรู ปร่ างกลมอาจเป็ นแบคทีเรี ยในกลุม่ Methanococcus และแบคทีเรี ยแกรมลบรู ป
ท่อนอาจจัดอยูใ่ นกลุม่ Pseudomonas, Acinetobacter, Alcanivorax, Alcaligenes, Azotobacter (Hassanshahian
et al., 2012, Basuki et al., 2011, Lazaroaie, 2010, Trupti and Dave, 2007, Kendall et al., 2006) เมื่อนา
ไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพการย่อยน ้ามันดีที่สดุ และเป็ นตัวแทนกลุม่ ที่แกรมลบและบวกไปจาแนกโดยการหาลาดับเบส
ของ DNA ในส่วนของยีน 16S rRNA พบว่าเป็ นไอโซเลต UE-18.3, UE-25.1, UE-47.5 ที่เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบรู ป
ท่อนมีลาดับเบสที่คล้ ายกับ Pseudomonas mendocina subsp. ที่มีความเหมือนถึง 99%, 98% และ 98%
ตามลาดับ ส่วน UE-48.8 ที่เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบรูปท่อนเช่นเดียวกันมีลาดับเบสที่มีความเหมือนกับ Pseudomonas
pseudoalcaligenes subsp. (98% identity) ส่วน UE-47.5 เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวกรู ปกลมมีลาดับเบสที่คล้ ายกับ
Staphylococcus hominis subsp. (98% identity) โดย Pseudomonas spp. เป็ นกลุม่ หลักที่พบและทางานในการ
ย่อยสลายน ้ามันได้ ดี แต่ความหลากหลายของแบคทีเรี ยที่พบมีน้อยกว่าในรายงานวิจยั อื่นๆ เนื่องจากวิธีการศึกษานี ้
จาแนกหาแบคทีเรี ยที่สามารถเพาะเลี ้ยงได้ ในสภาวะที่มีออกซิเจน จึงได้ ผลต่างจากการจาแนกโดยใช้ การสกัดดีเอ็นเอ
ทังหมดของตั
้
วอย่างแล้ วจาแนกลาดับเบส
การปะปนของสายพันธุ์ Pseudomonas spp. ที่เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ รู ปท่อนนันพบในทุ
้
กตัวอย่างที่เก็บ
จากเขตชายฝั่ งภาคตะวันออก ซึ่งเป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่านอกจากมีคราบน ้ามันปะปนอยู่ในทะเลยังมีระบบการย่อย
สลายน ้ามันด้ วยแบคทีเรี ยที่เกิดขึ ้นควบคู่ จึงเป็ นแบคทีเรี ยที่ช่วยกาจัดสารพิษและมลภาวะทางทะเล ซึ่งแบคทีเรี ยที่
คัดเลือกในการทดลองนี ้มีการเจริ ญและแบ่งตัวได้ ดี จึงเป็ นสายพันธุ์ที่มีศกั ยภาพในการใช้ กาจัดคราบน ้ามันทางชีววิถี
ต่อไป
บทสรุ ป

435
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

การคัดแยกแบคทีเรี ยจากแถบชายฝั่ งในเขตภาคตะวันออก โดยเก็บตัวอย่างที่มีลกั ษณะหลากหลายรู ปแบบ
และสถานที่จานวน 62 ตัวอย่าง พบว่าทุกตัวอย่างสามารถคัดเลือกแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการใช้ น ้ามันหล่อลื่น
เครื่ องยนต์ที่ใช้ แล้ วได้ สามารถแยกให้ เป็ นเชื ้อบริ สทุ ธิ์ได้ จานวน 315 ไอโซเลต โดยสายพันธุ์ Pseudomonas spp. เป็ น
สายพันธุ์ที่พบในทุกตัวอย่างและมี 18 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพดีในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ใช้ แล้ วได้
ระหว่าง 81.77–90.47 % การปะปนของแบคทีเรี ยที่มีประสิทธิภาพในการย่อยน ้ามันในทะเลเขตภาคตะวันออก แสดง
ให้ เห็นว่าในสภาวะแวดล้ อมยังมีน ้ามันปนเปื อ้ นจนเป็ นแหล่งอาหารให้ แบคทีเรี ยกลุม่ นี ้เจริ ญและแพร่กระจายได้
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ผลของเฉดสีของแสงสีขาวต่ อการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์
ในจุลสาหร่ าย Chlorococcum humicola
Effects of color shade of white light on growth and
carotenoids production in Chlorococcum humicola
ณัฐสิทธิ์ จารัสฉาย1,*, สรวิศ เผ่าทองสุข2,3 และ กษิ ดิศ หนูทอง1
Nuttasit Jumruschai1, Sorawit Powtongsook2,3 and Kasidit Nootong1
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของเฉดสี ข องแสงขาว ที่ มี ต่ อ การเติ บ โตและการผลิ ต
แคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตอาหารแก่สตั ว์น ้า ผลการ
เพาะเลี ้ยงจุลสาหร่ายแบบแบทช์เป็ นเวลา 15 วัน ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวนขนาด 1 ลิตร พบว่าแสงเฉด
สีขาวอมฟ้ าที่ความเข้ มแสง 5,000 ลักซ์ ส่งผลต่อการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์ได้ ดีกว่าการใช้ แสงเฉดขาวเย็นตา
และเฉดขาวอมเหลืองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยให้ อตั ราการเติบโตจาเพาะสูงสุดเท่ากับ 0.40±0.05 วัน-1 และ
น ้าหนักเซลล์แห้ งในช่วงการเติบโตคงที่เท่ากับ 1,340±0.02 มิลลิกรัม/ลิตร และความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์เมื่อสิ ้นสุด
การทดลองเท่ากับ 3.55±0.063 มิลลิกรัม/ลิตร และปริ มาณแคโรทีนอยด์ต่อน ้าหนักเซลล์แห้ งเท่ากับ 2.65±0.040
มิลลิกรัม/กรัมน ้าหนักเซลล์แห้ ง
คาสาคัญ : 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
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บทนา
แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) เป็ นรงควัตถุสีเหลือง ส้ ม หรื อแดง มีหน้ าที่ช่วยรับพลังงานแสงเพื่อใช้ ในการ
สังเคราะห์แสงและป้องกันอันตรายจากความเข้ มแสงที่มากเกินไปตามรายงานของ Cogdell (1978) แคโรทีนอยด์
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ตามรายงานของ Westphal and Böhm (2015) คือ (1) กลุม่ แคโรทีน (เช่น อัลฟาแคโรทีน
เบต้ าแคโรทีน และแกมมาแคโรทีน เป็ นต้ น) ซึ่งประกอบด้ วยเส้ นสายคาร์ บอนไม่อิ่มตัวจานวน 40 อะตอม และ (2)
กลุ่ม แซนโทรฟิ ลล์ ซึ่ง เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนที่ มี อ อกซิ น เจนเพิ่ ม เข้ า มาในรู ป ของหมู่ไ ฮดรอกซิ ล (เช่ น
แอสต้ าแซนทีน ลูทีน และฟูโคแซนทิน เป็ นต้ น) สารกลุม่ แคโรทีนอยด์ถกู นามาใช้ งานในอุตสาหกรรมการประมงอย่าง
แพร่หลาย โดยเป็ นส่วนผสมในอาหารเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าหลายชนิด เช่น Garcia-Chavarria and Lara-Flores (2003)
กล่าวถึงการเพาะเลี ้ยงปลาแซลมอนและปลาจานแดงซึง่ ทาให้ เนื ้อปลามีสสี นั น่ารับประทาน และยังกล่าวถึงการใช้ งาน
ในกลุม่ ผู้เพาะเลี ้ยงปลาสวยงาม โดยจะผสมสารกลุม่ แคโรทีนเพื่อให้ ปลามีสีอมส้ ม ลูทีนเพื่อให้ ปลามีสีเหลืองอมเขียว
และแอสต้ าแซนทีนเพื่อให้ ปลามีสีแดง เป็ นต้ น สารกลุม่ แคโรทีนอยด์มีรายงานจาก Amar et al. (2003) ว่าสามารถ
เพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบภูมิค้ มุ กันของปลา รายงานจาก Katsuyama and Matsuno (1988) ว่าเป็ นสารตังต้
้ น
สาหรับการสร้ างวิตามินเอ รายงานจาก Torrissen and Christiansen (1995) ว่าช่วยให้ ระบบการสืบพันธุ์ของปลามี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้น และรายงานจาก Torrissen (1984) และ Christiansen et al. (1994) ว่าสามารถส่งผลที่ดีต่อการ
เติบโตและช่วยในการอยูร่ อดของสัตว์น ้า แคโรทีนอยด์ยงั เป็ นส่วนผสมในอาหารของกุ้ง กังและปู
้
ซึ่งถูกนามาสร้ างเป็ น
โปรตีนโครงสร้ างซับซ้ อนที่มีสอี มน ้าเงินตามรายงานของ Wijk et al. (2005) เมื่อผ่านการปรุงอาหารหรื อสัมผัสกับความ
ร้ อนโปรตีนในส่วนนี ้จะสลายตัวและกลายเป็ นสีส้มแดงของแคโรทีนอยด์ นอกจากนี ้แคโรทีนอยด์ยงั สามารถนามาใช้
เป็ นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุขภาพของมนุษย์เนื่องจากมีสมบัติเป็ นสารต้ านอนุมลู อิส ระดังรายงาน
ของ Johnson (2002) และยังเป็ นส่วนผสมในอาหารสัตว์ปีกเพื่อกระตุ้นไข่แดงให้ มีสีสวยดังรายงานของ Karadas
(2006) ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ สารกลุม่ แคโรทีนอยด์มีมลู ค่าทางการตลาดสูงและอุปสงค์เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตสาร
กลุม่ แคโรทีนอยด์นิยมใช้ กระบวนการทางชีวภาพจากรายงานของ Garcia-Chavarria and Lara-Flores (2003) กล่าว
ว่าการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมีอาจเกิดการตกค้ างของสารอันตราย จึงมักผลิตจากแบคทีเรี ย ยีสต์ รา และ
จุลสาหร่าย
คลอโรคอคคัม (Chlorococcum) เป็ นจุลสาหร่ า ยนา้ สีเ ขีย วที่พ บได้ ทงั ้ ในนา้ จื ด นา้ กร่ อ ย และนา้ เค็ ม มี
ลักษณะเซลล์เดียวหรื อสามารถรวมกันเป็ นกลุ่มโคโลนีประมาณ 2–4 เซลล์ มีความสามารถสูงในการผลิตสารกลุ่ม
แคโรทีนอยด์ เนื่องจากสามารถเติบโตได้ เร็ ว จุลสาหร่ ายสกุลนีส้ ามารถทนต่อสภาวะแวดล้ อมที่เป็ นกรดด่างและ
อุณหภูมิได้ ในช่วงกว้ างเมื่อเปรี ยบเทียบกับจุลสาหร่ าย Haematococcus pluvialis ซึ่งในปั จจุบนั ถูกใช้ เพาะเลี ้ยงเพื่ อ
ผลิตแอสต้ าแซนทีนในเชิงการค้ า นอกจากนี ้จุลสาหร่ายคลอโรคอคคัมสามารถเพาะเลี ้ยงได้ ง่ายและเติบโตได้ ดีภายใต้
สภาวะกลางแจ้ งดังรายงานของ Zhang and Lee (1999) จุดเด่นอีกประการหนึ่งของจุลสาหร่ ายสกุลนี ้คือมี น ้าหนัก
เซลล์ ม ากและมี ข นาดใหญ่ ท าให้ สามารถเก็ บ เกี่ ย วเซลล์ ไ ด้ ง่ า ยโดยวิ ธี ก รองหรื อ ตกตะกอนดั ง รายงานของ
Wannasutthiwat (2014) จากการค้ น คว้ า พบว่า ความเข้ ม แสงและคุณ ภาพแสงมี ผลต่อ การเติ บ โตและการผลิ ต
แคโรทีนอยด์ ของจุลสาหร่ ายคลอโรคอคคัม โดยผลการศึกษาของ Wannasutthiwat (2014) พบว่าการเพิ่มความ
เข้ มแสงจาก 3,500–100,000 ลักซ์ ในระหว่างการเพาะเลี ้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวนซึ่งเรี ยงต่อกัน 5
ถัง สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตจาเพาะสูงสุดจาก 0.36–1.04 วัน-1 และผลผลิตของแคโรทีนอยด์จาก 150–290
มิลลิกรัม/ลิตร/วัน ขณะที่ผลการศึกษาของ Phuphaibul (2016) พบว่าจุลสาหร่ ายคลอโรคอคคัมสามารถเติบโตได้ ดี
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ภายใต้ แสงสีแดง (639 นาโนเมตร) และแสงสีขาว (442–655 นาโนเมตร) ที่ความเข้ มแสง 5,000 ลักซ์ ได้ ดีกว่าการใช้
แสงสีน ้าเงิ น (460 นาโนเมตร) อย่างมีนยั สาคัญ ขณะที่การผลิตแคโรทีนอยด์เกิ ดขึ ้นได้ ดีที่สุดเมื่อใช้ แสงสีนา้ เงิ น
อย่างไรก็ตามพบว่าการเพาะเลี ้ยงด้ วยแสงสีน ้าเงินมีปัญหาด้ านการระบายความร้ อนและควบคุมอุณหภูมิภายในถัง
ปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงมากกว่าแสงสีขาว รวมถึงประสบปั ญหาด้ านการจัดเตรี ยมหลอดไฟสีน ้าเงินให้ ได้ ความเข้ มแสง
ในระดับสูง ซึ่งคาดว่าอาจเป็ นอุปสรรคสาคัญในการขยายขนาดระบบเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตในอนาคต ในปั จจุบนั
หลอดไฟแสงสีขาวที่จาหน่ายในท้ องตลาดมี 3 แบบ (เฉดสี) ตามอุณหภูมิสีของแสง ได้ แก่ เฉดขาวอมเหลือง (Warm
white) เฉดขาวเย็นตา (Cool white) และเฉดขาวอมฟ้ า (Daylight) โดยแต่ละอุณหภูมิสขี องแสงจะให้ ปล่อยความยาว
คลืน่ แสงที่เด่นออกมาแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตและการผลิตสารกลุม่ แคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่ ายคลอโร
คอคคัมได้ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเบื ้องต้ นถึงผลกระทบของการใช้ งานแสงขาวทังสามเฉดสี
้
(ขาวอมเหลือง ขาวเย็นตา และขาวอมฟ้ า) ต่อการเติบโตและผลิตสารกลุม่ แคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่ ายคลอโรคอคคัม
ซึ่งเพาะเลี ้ยงในถั งปฏิกรณ์ ชีวภาพเชิ งแสงแบบถัง กวน ผลการทดลองที่ได้ รับจะเป็ นประโยชน์ ต่อการศึก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์ ทางทะเลและการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น ้า เนื่องจากจุลสาหร่ ายสกุลนี ้สามารถพบได้ ทวั่ ไปตามแหล่งน ้า
จืดและน ้ากร่ อยบริ เวณชายฝั่ งของประเทศไทย และสามารถใช้ เป็ นอาหารเพื่อเพาะเลี ้ยงไรน ้าและลูกสัตว์น ้าได้ ดีดงั
รายงานของ Dararat et al. (2012) ซึ่งหากสามารถทาการเพาะเลี ้ยงจุลสาหร่ ายคลอโรคอคคัมให้ ได้ ชีวมวลที่มี
แคโรทีนอยด์สะสมอยูใ่ นระดับสูงได้ สาเร็ จ ก็จะเป็ นการช่วยอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น ้าชายฝั่ งให้ เกิดความยัง่ ยืน และ
ลดการใช้ ทรัพยากรทางทะเลเพื่อนามาผลิตอาหารสัตว์น ้า
วิธีการ
การเตรี ยมหัวเชื ้อจุลสาหร่าย
การทดลองนี ้ใช้ หวั เชื ้อจุลสาหร่ าย Chlorococcum humicola ซึ่งได้ รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เชี่ย วชาญ
ทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาการเพาะเลี ้ยงหัวเชื ้อด้ วยอาหาร
เลี ้ยงเชื ้อสูตร BG-11 ดังวิธีของ Rippka et al. (1979) ซึ่งผ่านการฆ่าเชื ้อด้ วยหม้ อนึ่งความดันไอน ้าที่อณ
ุ หภูมิ 120
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที ทาการผสมหัวเชื ้อ (5 มิลลิลิตร) และอาหารเลี ้ยงเชื ้อ BG-11 (45 มิลลิลิตร) ในขวด
รูปชมพูข่ นาด 250 มิลลิลติ ร ควบคุมความเข้ มแสงที่ 5,000 ลักซ์ โดยใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์สีขาว และอุณหภูมิ 24–
25 องศาเซลเซียส
ผลของอุณหภูมิสขี องแสงต่อการเติบโตและการผลิตสารกลุม่ แคโรทีนอยด์
ดาเนินการเพาะเลี ้ยงจุลสาหร่ าย C. humicola แบบกะในขวดแก้ วดูแรนขนาด 1 ลิตร เป็ นเวลา 15 วัน
(ภาพที่ 1) ด้ วยอาหารสูตรมาตรฐาน BG-11 ในน ้าจืด ที่ผา่ นการฆ่าเชื ้อด้ วยหม้ อนึง่ ความดันไอน ้า เติมหัวเชื ้ออายุหนึ่ง
สัปดาห์ (100 มิลลิลติ ร) และอาหารเลี ้ยงเชื ้อ (900 มิลลิลติ ร) ลงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวน (ขวดดูแรน 1
ลิตร) ที่มีการให้ อากาศผ่านตัวกรองด้ วยอัตรา 45 ลิตร/ชัว่ โมง สภาวะการเพาะเลี ้ยงที่อณ
ุ หภูมิ 24–25 องศาเซลเซียส
การปั่ นกวน 300 รอบ/นาที และให้ แสงตลอดระยะเวลาการเพาะเลี ้ยงที่ความเข้ มแสงคงที่ 5,000 ลักซ์ โดยใช้ หลอดไฟ
LED ที่มีอุณหภูมิสีของแสงต่างกัน 3 เฉดสี (n = 3 ในแต่ละเฉดสี) คือ เฉดสีขาวอมเหลือง เฉดสีขาวเย็นตา และ
เฉดสีขาวอมฟ้ า ระหว่างการทดลองได้ เก็บตัวอย่างน ้า (15 มิลลิลิตร) จากทุกชุดการทดลองทุกวันเพื่อนามาวิเคราะห์
น ้าหนักแห้ งเซลล์และปริ มาณแคโรทีนอยด์
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ภาพที่ 1 การเพาะเลี ้ยงจุลสาหร่าย C. humicola ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวนขนาด
1 ลิตร (A: เฉดสีขาวอมฟ้ า B: เฉดสีขาวเย็นตา C: เฉดสีขาวอมเหลือง)
การวิเคราะห์ตวั อย่าง
ทาการเก็บตัวอย่างน ้าและกรองผ่านกระดาษกรองวัตแมน GF/C จากนัน้ ทาการวัดน ้าหนักเซลล์แห้ งตาม
วิธีการของ APHA (1998) โดยนากระดาษกรองมาอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง
จนกระดาษกรองมีน ้าหนักคงที่ น ้าหนักเซลล์แห้ งคือผลต่างระหว่างน ้าหนักของกระดาษกรองที่มีเซลล์ติดอยูแ่ ละน ้าหนัก
กระดาษกรองทีไ่ ม่มีเซลล์ ข้ อมูลน ้าหนักเซลล์แห้ งของจุลสาหร่ายที่ได้ รับจะนามาคานวณอัตราการเติบโตจาเพาะสูงสุด
(µm) ตามสมการ µm = (lnX2 – lnX1)/(t2 – t1) เมื่อ X1 และ X2 คือ น ้าหนักเซลล์แห้ งในระยะเอกซ์โพเนนเชียลที่ระยะเวลา
t1 และ t2 ตามลาดับ ในส่วนการวิเคราะห์ความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ได้ ดาเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Strickland
and Parsons (1972) โดยนาน ้าเลี ้ยงสาหร่าย (1.5 มิลลิลติ ร) มาปั่ นเหวี่ยงเพื่อแยกเอาเซลล์สาหร่ าย จากนันบดเซลล์
้
ให้
แตกแล้ วเติ มอะซิโตนความเข้ มข้ น 99% โดยปริ มาตร ในปริ มาณเดียวกับ น า้ ใสที่ดูดออก จากนัน้ ปั่ นเหวี่ ยงและ
เก็ บ ตัว อย่ า งชั น้ อะซิ โ ตนที่ ส กั ด ได้ ในที่ มื ด เป็ นเวลา 24 ชั่ ว โมง แล้ วน าไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ วย UV-VIS
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร ปริ มาณแคโรทีนอยด์ (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) สามารถคานวณได้
จากสมการ แคโรทีนอยด์รวม = (4*E480)*Va/Vb เมื่อ E480 คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ 480 นาโนเมตร และ Va คือ ปริ มาตร
สารละลาย (มิลลิลิตร) และ Vb คือ ปริ มาตรตัวอย่าง (มิลลิลิตร) ในส่วนการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติในแต่ละ
เฉดสี ได้ ใช้ เทคนิค One-way ANOVA with Tukey HSD Post Hoc Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
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ผลและอภิปราย
1. การเติบโตของจุลสาหร่าย C. humicola

ภาพที่ 2 น ้าหนักเซลล์แห้ งของจุลสาหร่าย C. humicola ที่ทาการเพาะเลี ้ยงแบบแบทช์ภายใต้ เฉดแสงสีขาวที่แตกต่าง
กัน (Error Bar = Standard Deviation)
ภาพที่ 2 แสดงน ้าหนักเซลล์แห้ งของจุลสาหร่ าย C. humicola ที่ทาการเพาะเลี ้ยงภายใต้ แสงสีขาวแต่ละ
เฉดสี จะเห็นว่าแต่ละชุดการทดลองมีแนวโน้ มการเติบโตในทิศทางเดียวกัน โดยในช่วงสามวันแรก น ้าหนักเซลล์แห้ ง
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากประมาณ 400–500 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนจะเพิ่มสูงขึ ้นอย่างชัดเจนในช่วงวันที่ 3–5 หลังจากนัน้
อัตราการเพิ่มขึ ้นของน ้าหนักเซลล์แห้ งเริ่ มลดลงจนค่อนข้ างคงที่หลังจากวันที่ 13 โดยมีค่าเฉลี่ยในช่วงการเติบโตคงที่
เท่ากับ 1,340±0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สาหรับเฉดสีขาวอมฟ้ า ซึ่งมีค่ามากกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกับ การใช้ เฉดสี ข าวเย็ น ตาและเฉดสีข าวอมเหลื อ งที่ มี น า้ หนัก เซลล์ แ ห้ ง เท่า กับ 1,260±0.03 และ
1,240±0.04 มิลลิกรั ม/ลิตร ตามลาดับ ในส่วนของอัตราการเติบโตจาเพาะสูงสุดซึ่งคานวณจากข้ อมูลการเติบโต
ระหว่างวันที่ 3–5 พบว่าเมื่อเพาะเลี ้ยงด้ วยแสงสีขาวอมฟ้ าจะให้ อตั ราการเติบโตจาเพาะสูงสุดเท่ากับ 0.40±0.05 วัน-1
ซึง่ มากกว่าการใช้ แสงสีขาวเย็นตา (0.36±0.06 วัน-1) และแสงสีขาวอมเหลือง (0.29±0.04 วัน-1) ข้ อมูลอัตราการเติบโต
จาเพาะสูงสุดของจุลสาหร่าย C. humicola ที่เพาะเลี ้ยงภายใต้ แสงสีขาวอมฟ้ า พบว่ามีค่ามากกว่าการเพาะเลี ้ยงโดย
ใช้ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ระดับความเข้ มแสงใกล้ เคียงกัน ดังรายงานของ Wannasutthiwat (2014) มี
อัตราการเติบโตจาเพาะสูงสุดที่ 0.35 วัน-1 การเติบโตที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในชุดทดลองที่ใช้ เฉดสีขาวอมฟ้ าคาดว่า
เป็ นผลจากหลอด LED แบบสีข าวอมฟ้ านัน้ มี ช่ ว งความยาวคลื่น ที่ห ลากหลายกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ แ ละ
หลอด LED สีขาวเฉดสีอื่น ดังแสดงในภาพที่ 3 ทาให้ จลุ สาหร่ายซึง่ มีรงควัตถุที่หลากหลายได้ รับแสงในช่วงที่เหมาะสม
กับการดูดกลืนแสงของรงควัตถุแต่ละชนิดมากขึ ้นส่งผลให้ มีการสังเคราะห์แสงได้ มากขึ ้น และผลให้ มีการเติบโตที่สงู
กว่า
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ภาพที่ 3 ความยาวคลืน่ ที่อณ
ุ หภูมิสขี องแสงแตกต่างกัน (Priest, J., 2015)

ภาพที่ 4 ความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่าย C. humicola ที่ทาการเพาะเลี ้ยงแบบแบทช
ภายใต้ เฉดแสงสีขาวที่แตกต่างกัน (Error Bar = Standard Deviation)
ภาพที่ 4 แสดงความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่าย C. humicola ที่เพาะเลี ้ยงภายใต้ เฉดแสงสีขาว
ที่แตกต่างกัน จะเห็นว่าแต่ละชุดการทดลองความเข้ มข้ นของแคโรทีนอยด์มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอัตราที่แตกต่างกัน และ
มีอตั ราการผลิตที่ช้าลงหลังวันที่ 9 โดยที่การเพาะเลี ้ยงด้ วยแสงเฉดสีขาวอมฟ้ าสามารถผลิตแคโรทีนอยด์เมื่อสิ ้นสุด
การทดลองเท่ากับ 3.55±0.063 มิลลิกรั ม/ลิตร ซึ่งมากกว่าความเข้ ม ข้ นเมื่อ สิ ้นสุด การทดลองที่เ พาะเลีย้ งด้ ว ย
เฉดสีขาวเย็นตา (2.93 ± 0.050 มิลลิกรัม/ลิตร) และเฉดสีขาวอมเหลือง (1.79±0.023 มิลลิกรัม/ลิตร) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อพิจารณาปริ มาณแคโรทีนอยด์ตอ่ หน่วยน ้าหนักแห้ ง (ตารางที่ 1) พบว่าการเพาะเลี ้ยงด้ วย
แสงสีขาวอมฟ้ าให้ ปริ มาณแคโรทีนอยด์ต่อหน่วยน ้าหนักแห้ งสูงสุด และมากกว่าการเพาะเลี ้ยงด้ วยเฉดสีขาวเย็นตา
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และเฉดแสงสีข าวอมเหลื อ งอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) เช่ น กัน ซึ่ง เป็ นการยื น ยัน ว่า ความเข้ ม ข้ น ของ
แคโรทีนอยด์สงู สุดที่ได้ รับจากการเพาะเลี ้ยงด้ วยเฉดสีขาวอมฟ้ า เกิดจากการกระตุ้นโดยใช้ แสงและไม่เป็ นผลจากการ
เพิ่มขึ ้นของน ้าหนักเซลล์แห้ ง การสะสมของแคโรทีนอยที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่ อใช้ แสงเฉดสีขาวอมฟ้ าคาดว่าเป็ น
ผลจากแสงสีขาวอมฟ้ านันมี
้ ความยาวคลื่นช่วงสีน ้าเงิน (400-500 นาโนเมตร) เด่นกว่าความยาวคลื่นช่วงอื่น ขณะที่
แสงสีขาวอมเหลืองมีความยาวคลื่นช่วงสีน ้าเงินต่าและเด่นในช่วงสีเขียวเหลือง (550-600 นาโนเมตร) ดังภาพที่ 3
ซึง่ ช่วงการดูดกลืนแสงของแคโรทีนอยด์นนอยู
ั ้ ่ในช่วงสีน ้าเงิน (400-550 นาโนเมตร) เมื่อจุลสาหร่ ายได้ รับการกระตุ้น
จากแสงในช่วงที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสงของแคโรทีนอยด์สง่ ผลให้ มีการผลิตแคโรทีนอยด์มากขึ ้น

ภาพที่ 5 ปริ มาณแคโรทีนอยด์ตอ่ น ้าหลักเซลล์แห้ งของจุลสาหร่าย C. humicola ที่ทาการเพาะเลี ้ยง
แบบแบทช์ภายใต้ เฉดแสงสีขาวที่แตกต่างกัน (Error Bar = Standard Deviation)
จากภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตและการสะสมแคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่ าย C. humicola
จะเห็นว่าในช่วงหลังจากวันที่ 5 ชุดการทดลองที่ใช้ แสงสีขาวอมฟ้ ามีปริ มาณแคโรทีนอยด์ต่อน ้าหลักเซลล์แห้ งสูงสุด
และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเช่นเดียวกับชุดการทดลองที่ใช้ แสงสีขาวเย็นตา ขณะที่ในชุดการทดลองที่ใช้ แสงสีขาว
อมเหลืองมีแนวโน้ มลดลงเล็กน้ อย และยังแสดงให้ เห็นว่าสาเหตุที่ทาให้ ชุดการทดลองที่ใช้ แสงสีขาวอมฟ้ าและแสง
สีขาวเย็นตามีปริ มาณแคโรทีนอยด์เพิ่มขึ ้นตามระยะเวลา (ภาพที่ 4) นันเกิ
้ ดขึ ้นจากปริ มาณเซลล์ของจุลสาหร่ ายที่
เพิ่มขึ ้นรวมถึงจุลสาหร่ ายสามารถผลิตแคโรทีนอยด์ ได้ เพิ่มขึน้ เช่นกัน ส่วนชุดการทดลองที่ใช้ แสงสีขาวอมเหลือง
ปริ มาณแคโรทีนอยด์ที่เพิ่มขึ ้นตามระยะเวลานันเกิ
้ ดขึ ้นจากปริ มาณเซลล์ของจุลสาหร่ายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นหลัก
ตารางที่ 1 ผลของเฉดสีของแสงที่มีตอ่ การผลิตแคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่าย C. humicola
แคโรทีนอยด์
แคโรทีนอยด์
เฉดสีแสงขาว
(มิลลิกรัมต่ อลิตร)
(มิลลิกรัมต่ อกรัมนา้ หนักเซลล์ แห้ ง)
a
ขาวอมเหลือง
1.79 ± 0.023
1.46 ± 0.016a
ขาวเย็นตา
2.93 ± 0.050b
2.35 ± 0.011b
ขาวอมฟ้ า
3.55 ± 0.063c
2.65 ± 0.040c
ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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บทสรุ ป
จากการเพาะเลี ้ยงจุลสาหร่ าย Chlorococcum humicola ด้ วยการใช้ แสงสีขาวที่มีเฉดสีของแสง ที่แตกต่าง
กัน 3 เฉดสี ที่ความเข้ มแสงคงที่ 5,000 ลักซ์ ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบถังกวนขนาด 1 ลิตร ได้ ผลสรุปว่าเฉดแสง
สีขาวอมฟ้ าสามารถกระตุ้นการเติบโตและการสะสมของแคโรทีนอยด์ของจุลสาหร่ ายได้ มากกว่าการใช้ เฉดแสงสีขาวเย็น
ตาและเฉดแสงสีขาวอมเหลือง
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การทาประมงบริเวณอุทยานแห่ งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง
Status of fisheries in Haad Chao Mai National Park, Trang Province
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ภาควิ ชาวิ ทยาศาตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), 3อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
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บทคัดย่ อ
ศึกษาการท าประมงบริ เวณอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้ าไหม จังหวัดตรั ง ครอบคลุม 6 พื น้ ที่ ได้ แก่ หมู่ที่ 2
บ้ านเกาะมุก หมู่ที่ 3 บ้ านควนตุ้งกู หมู่ที่ 4 บ้ านน ้าราบ หมู่ที่ 4 บ้ านหาดปากเมง หมู่ที่ 5 บ้ านฉางหลาง และหมู่ที่ 6
หาดยาว โดยการสัมภาษณ์ชาวประมง จานวน 217 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 180 คน (ร้ อยละ 82.95) และเพศหญิง 37 คน
(ร้ อยละ 17.05) อายุตัง้ แต่ 21-74 ปี พบว่าชาวประมงมี ประสบการณ์ ในการทาประมงตัง้ แต่ 2-54 ปี และพบว่า
ประสบการณ์ในการทาประมงมากที่สดุ ในช่วง 26-30 ปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.36 รองลงมาคือ 16-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
18.22 ชาวประมงมีการประกอบอาชีพประมงเพียงอย่างเดียว ร้ อยละ 38.25 ประกอบอาชีพประมงเป็ นอาชีพหลักและมี
อาชี พอื่นเสริ ม ร้ อยละ 50.23 และประกอบอาชี พอื่นเป็ นอาชี พหลักทาการประมงเป็ นอาชี พเสริ ม ร้ อยละ 11.52 มี
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทาประมงทังหมด
้
7 ประเภท ได้ แก่ อวนกางกัน้ แล้ วลาก อวนติดตา อวนล้ อมติด อวนรุ นเคย ลอบ
เบ็ดและเบ็ดเตล็ด การเลือกใช้ เครื่ องมือแต่ละชนิดขึน้ อยู่กับชนิดของสัตว์ นา้ และฤดูกาล เครื่ องมือประมงประเภท
อวนติดตา อวนจมปู ลอบปู และลอบหมึก เป็ นเครื่ องมือประมงที่มีการทาประมงครอบคลุมพื ้นที่กว้ างที่สดุ ตังแต่
้ ชายฝั่ ง
ไปจนถึ งเกาะมุก เกาะแหวน เกาะเชื อก เกาะม้ า และเกาะไหง ขณะที่ เครื่ องมื อประมื อประเภทอวนรุ นเคย และ
อวนทับตลิง่ พบทาประมงบริ เวณชายฝั่ งเท่านัน้
คาสาคัญ : อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม, 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
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fishing is their minor occupation. The most common fishing gears used were of seven types, namely:
breach seine, gill net, entangling gill net, acetes-pushnet, trap, hooks and lines, and miscellaneous gears,
where gill net, crab gill net, crab trap and squid trap are used in several fishing grounds in the coastal
areas, such as in Koh Muk, Koh Wan, Koh Cheuk, Koh Ma and Koh Ngai while acetes-pushnet and beach
seine are used only in coastal areas. The type of fishing gear used depends on the species of aquatic
animals, and the season.
Keywords : Haad Chao Mai National Park, Fisheries
*Corresponding author. E-mail : Charuay44@hotmail.com

บทนา
พื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง เป็ นพื ้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ทังระบบนิ
้
เวศทางบกและระบบนิเวศทางทะเล เช่น ระบบนิเวศป่ าดิบชืน้ ระบบนิเวศป่ าชายหาด ระบบ
นิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศหญ้ าทะเล ระบบนิเวศปะการัง และระบบนิเวศหาดหิน จึงเป็ นพื ้นที่ที่
มีสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายสูง อีกทัง้ เป็ นแหล่งอาศัยที่สาคัญของพะยูน ซึ่งเป็ นสัตว์ ทะเลที่ใกล้ สูญพันธุ์ โดย
ชาวบ้ านในจังหวัดตรังและสตูลเรี ยกพะยูนว่า “ดูหยง หรื อตูหยง” (กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ ง, 2551) พื ้นที่
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม เป็ นพื ้นที่ที่พบพะยูนมากที่สดุ ในประเทศไทย จึงเป็ นพื ้นที่ที่ต้องอนุรักษ์ ในบริ เวณเขต
ชายฝั่ งทะเล แต่เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลัก มีข้อจากัดด้ านบุคลากรและ
เจ้ า หน้ าที่ ที่ไม่เ พียงพอต่อ การปฏิบัติ งาน มีค วามยากลาบากในด้ านการบูรณาการวิ ชาการ จึง จาเป็ นต้ อ งสร้ าง
เครื อข่ายและความร่ วมมือจากหลายภาคส่วน ทังสถาบั
้
นการศึกษาและหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย โดยให้ เข้ า
มาร่ วมงานทางด้ านวิชาการ เพราะการศึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อมทางทะเล จาเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือและความ
ชานาญในแต่ละสาขา เพื่อกาหนดเป้าหมายและรูปแบบการบริ หารจัดการทรัพยากรชายฝั่ งทะเลของอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้ าไหมในลักษณะองค์รวมและจาเป็ นต้ องมีข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อวางแผนการจัดการอย่างเป็ นระบบ
การทาประมงในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากพื ้นที่อทุ ยานจัดเป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ และ
คุ้มครองสัตว์น ้าการทาการประมงหรื อจับสัตว์น ้าจึงเป็ นสิง่ ที่ผิดกฎหมายดังได้ กล่าวแล้ ว อย่างไรก็ตามการอนุญาตหรื อ
อนุโลมการทาประมงในพื ้นที่อทุ ยานสามารถกระทาได้ ทังนี
้ ้จากสาเหตุและปั จจัยต่าง ๆ เช่น ชาวบ้ านหรื อชาวประมง
ในพื ้นที่มีการอยูอ่ าศัยหรื อทามาหากินหรื อใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ก่อนจะมีการประกาศเป็ นเขตอุทยานแห่งชาติ เป็ นต้ น
การศึกษาการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ด้านการประมง จาเป็ นจะต้ องทราบข้ อมูลที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น จานวน
ชนิดของทรัพยากร ข้ อมูลของชาวประมงในพื ้นที่ รวมถึงช่วงฤดูในการทาประมงหรื อการจับสัตว์น ้า เพื่อนาข้ อมูลต่าง ๆ
ดังกล่าวมาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างถูกต้ องและเป็ นระบบ เพื่อใช้ ในการวางแผนการบริ หารจัดการพื ้นที่
และทรัพยากรต่อไป
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วิธีการ
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ชาวประมงพื ้นบ้ าน ทาการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้ อมูลทางด้ าน
การประมง จากชาวประมงพื ้นบ้ าน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนครัวเรื อนที่ทาประมงในพื ้นที่รอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง (ภาพที่ 1) ได้ แก่ ที่หมู่ 2 บ้ านเกาะมุก ที่หมู่ 3 บ้ านควนตุ้งกู ที่หมู่ 4 บ้ านน ้าราบ
ที่หมู่ 4 บ้ านหาดปากเมง ที่หมู่ 5 บ้ านฉางหลาง และหมู่ที่ 6 หาดยาว ตังแต่
้ เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ.2560
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ชาวประมงที่ทาประมงในพื ้นที่รอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
จังหวัดตรัง โดยการสัมภาษณ์และจัดทาสมุดบันทึกการทาประมง ได้ แก่
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไป เช่น อายุ เพศ ประสบการณ์ในการทาประมง จานวนเรื อประมง เป็ นต้ น
2.2 ลักษณะการประกอบอาชีพ ได้ แก่ ชนิดเครื่ องมือประมง จานวนเครื่ องมือประมง แหล่งทาประมง
ของเครื่ องมือแต่ละชนิด ช่วงเวลาทาการประมงในรอบปี
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ โดยการแปลงคาถามให้ อยูใ่ นรูปของตัวเลขและนาไป
วิเคราะห์โดยใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ และค่าเฉลีย่ คณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายข้ อมูล เป็ นต้ น

ภาพที่ 1 พื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
ที่มา : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1036
ผลการศึกษา
ข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ด้านการประมงรอบพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง ดังนี ้
1. ดาเนินการเก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ านการประมงในพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้ าไหม จังหวัดตรั ง โดยการ
สอบถามชาวประมงพื ้นบ้ านที่ทาประมงในพื ้นที่รอบอุทยานฯ จานวน 217 ครัวเรื อน ดังนี ้
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- พื ้นที่หมู่ 2 บ้ านเกาะมุก ต.เกาะมุก อ.กันตัง จ.ตรัง จานวน 126 ครัวเรื อน
- พื ้นที่หมู่ 3 บ้ านควนตุ้งกู ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง จานวน 27 ครัวเรื อน
- พื ้นที่หมู่ 4 บ้ านน ้าราบ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง จานวน 23 ครัวเรื อน
- พื ้นที่หมู่ 4 บ้ านหาดปากเมง ต.ไม้ ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง จานวน 17 ครัวเรื อน
- พื ้นที่หมู่ 5 บ้ านฉางหลาง ต.ไม้ ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง จานวน 17 ครัวเรื อน
- พื ้นที่หมู่ 6 หาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จานวน 7 ครัวเรื อน
ชาวประมงที่สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่เป็ นเพศชาย จาวน 180 คน (ร้ อยละ 82.95) รองลงมาเป็ นเพศหญิง 37 คน
(ร้ อยละ 17.05) มีอายุระหว่าง 21-74 ปี ระดับการศึกษาของชาวประมงส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาร้ อยละ
74.19 และพบว่ามีเพียงร้ อยละ 0.46 จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า (ตารางที่ 1)
ประสบการณ์ ในการทาประมง พบว่าประสบการณ์ ในการทาประมง 26-30 ปี มีมากที่สดุ ที่ร้อยละ 23.36
รองลงมาคือ 16-20 ปี และ 31-35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.22 และ10.75 ตามลาดับ ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงเพียงอย่าง
เดียว ร้ อยละ 38.25 ทาประมงเป็ นอาชีพหลักและมีอาชีพเสริ ม ร้ อยละ 50.23 และมีอาชีพประมงเป็ นอาชีพเสริ ม
ร้ อยละ 11.52 โดยพบว่าอาชีพหลักอื่น ๆ ได้ แก่ ทาเกษตร รับจ้ าง ค้ าขาย และท่องเที่ยว เป็ นต้ น ส่วนผู้ที่ทาประมงเป็ น
อาชีพหลักและมีอาชีพอื่นเป็ นอาชีพเสริ ม ได้ แก่ รับจ้ าง ทาเกษตร ท่องเที่ยว ค้ าขาย และอื่นๆ ชาวประมงส่วนใหญ่มี
เรื อหางยาวเป็ นของตัวเอง รายละ 1 ลา ขนาดความยาวเรื อตังแต่
้ 6-15 เมตร
ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของชาวประมง
ชาวประมง
1. เพศ
ชาย
หญิง

จานวนคน

ร้ อยละ

รวม

180
37
217

82.95
17.05
100.00

รวม

22
45
83
49
18
217

10.14
20.74
38.25
22.58
8.29
100.00

2. อายุ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
ไม่จบชันประถมศึ
้
กษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า

12
161
43
1
217

รวม

5.53
74.19
19.82
0.46
100.00
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จานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวประมงที่ทาประมงรอบพื ้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหมจังหวัดตรั ง
พบว่ามีจานวนสมาชิกในครอบครัวตังแต่
้ 1-13 โดยครอบครัวขนาดกลางคือ มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 4 หรื อ 5 คน
มีจานวนสมาชิกรวมกันมากที่สดุ หรื อมากกว่าร้ อยละ 50 จานวนแรงงานประมงที่พบทาประมงในพื ้นที่รอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรังพบว่ามีจานวน 1-4 คนต่อครอบครัว โดยจานวนแรงงานประมง 1 คนต่อครอบครัว
พบมากที่สดุ ร้ อยละ 56.40 รองลงมาคือแรงงานประมง 2, 3 และ 4 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.12, 5.69 และ3.79
ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนแรงงานในครัวเรื อนในการทาประมงบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง
จานวนแรงงานประมง (คน)
จานวนสมาชิก
รวม
ร้ อยละ
ในครอบครัว
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
1 คน
7
1
8
3.79
2 คน
7
4
11
5.21
3 คน
28
7
3
38
18.01
4 คน
38
23
2
5
68
32.23
5 คน
20
19
5
44
20.85
6 คน
11
11
1
23
10.90
7 คน
5
4
2
1
12
5.69
8 คน
1
4
5
2.37
9 คน
1
1
0.47
13 คน
1
1
0.47
รวม
119
72
12
8
211
100.00
ร้ อยละ
56.40
34.12
5.69
3.79
100.00
2. ประเภทของเครื่ องมือทาการประมง
เครื่ องมือประมงทีใ่ ช้ ทาประมงบริ เวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง สามารถแยกออกเป็ น 7
ประเภท ดังนี ้
2.1 ประเภทอวนกางกันแล้
้ วลาก ได้ แก่ อวนทับตลิง่
2.2 ประเภทอวนติด ได้ แก่ อวนปลาทราย อวนลอยกุ้ง อวนปลาเห็ดโคน อวนปลาทู
2.3 อวนล้ อมติดตา ได้ แก่ อวนล้ อมปลากระบอก อวนล้ อมติดปลาหลังเขียว อวนล้ อมติดปลามง
2.4 ประเภทอวนรุน ได้ แก่ อวนรุนเคย
2.5 ประเภทลอบ ได้ แก่ ลอบปู (ไซปู) ลอบปลา ลอบปู ลอบปูดา ลอบหมึก ลอบหมึกสาย
2.6 ประเภทเบ็ด ได้ แก่ เบ็ดตกหมึกหอม เบ็ดลาก เบ็ดตกปลา เบ็ดตกปลาทราย เบ็ดตกปลาอินทรี
2.7 ประเภทเบ็ดเตล็ด ได้ แก่ การเก็บปลิงทะเล แทงหมึก
เครื่ องมือประมงที่ชาวประมงนิยมนามาใช้ ทาประมงและสามารถทาประมงได้ ตลอดทังปี
้ ได้ แก่ เบ็ดตกปลา
อินทรี เบ็ดตกหมึก ไซปู ลอบปู ลอบหมึก อวนติด (ปลา) อวนจมปู และอวนล้ อมติดปลาหลังเขียว จานวนครัวเรื อนที่ทา
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ประมงด้ วยเครื่ องมือประเภทต่าง ๆ แยกตามเดือน พบว่า อวนปูได้ รับความนิยมสูงสุด รองลงมาเป็ นอวนติด (ปลา)
และลอบหมึก ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนครัวเรื อนที่ทาประมงด้ วยเครื่ องมือประมงประเภทต่าง ๆ แยกตามเดือน
เก็บปลิงขาว
เบ็ดเรือลาก(ปลา)
เบ็ดตกปลา
เบ็ดตกปลาทราย
เบ็ดตกปลาอินทรี
เบ็ดตกหมึก
เบ็ดราว
แทงหมึก
แห
ไซปู
ลอบปลา
ลอบปู
ลอบปูดา
ลอบหมึก
ลอบหมึกสาย
อวนกุ้ง
อวนติด (ปลา)
อวนปลาหมึก
อวนจมปู
อวนรุนเคย
อวนล้ อมติดปลา
หลังเขียว

ม.ค.
3
3
23
27
2
1
1
1
2
25
1
17
2
6
-

ก.พ.
3
3
23
27
2
1
1
2
23
1
17
2
5
-

8

7

มี.ค.
2
3
19
23
2
1
1
2
21
1
14
4
-

เม.ย.
1
3
19
19
2
1
1
3
17
1
12
4
-

5

5

พ.ค.
3
1
12
13
2
4
5
1
17
1
2
23
2
32
-

มิ.ย.
5
1
7
11
1
14
13
1
19
4
38
4
91
-

ก.ค.
4
1
3
10
1
17
14
1
20
6
45
4
104
-

ส.ค.
4
1
4
9
1
17
16
1
21
6
49
4
117
-

ก.ย.
5
10
1
18
13
1
26
4
44
7
104
-

ต.ค.
1
1
13
11
1
1
13
11
1
25
5
43
8
78
1

4

3

3

3

4

7

พ.ย.
1
3
1
25
18
1
1
7
1
4
27
1
1
30
6
26
-

ธ.ค.
1
1
2
1
26
22
2
1
3
1
3
27
1
1
25
4
12
-

7

8

แหล่งการทาประมงของชาวประมงบริ เวณอุทยานแห่งชาติจงั หวัดตรัง พบว่ามีการทาประมงตังแต่
้ ชายฝั่ งไป
จนถึงเกาะไหง โดยเครื่ องมือที่พบว่ามีการทาประมงครอบคลุมพื ้นที่ในบริ เวณกว้ างได้ แก่ อวนติดตา อวนจมปู ลอบปู
และลอบหมึก โดยพบเพียงบางเครื่ องมือที่มีการทาประมงเฉพาะพืน้ ที่ชายฝั่ ง ได้ แก่ อวนรุ นเคย และอวนทับตลิ่ง
(ภาพที่ 2)
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

ภาพที่ 1 พื ้นที่การทาประมงจากเครื่ องมือประมงประเภทต่าง ๆ : A = Gill net, B = Push net, C = Squid jig,
D = Long line, E = Hook and line, and F = Squid trap G = Shrimp trammel nets, H = Beach
seines, I = Squid nets, J = Crab gill net, K = Crab trap and L = Miscellaneous gear
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L

1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเครื่ องมือประมงที่ทาประมงบริ เวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง: 1 ลอบปู 2 ลอบหมึก
สาย 3 เบ็ด 4 อวนล้ อมติดตา 5 ลอบหมึกกระดอง และ 6 ลอบปลา
บทสรุ ปและอภิปราย
รวบรวมข้ อ มูล ด้ า นการท าประมงและการท่อ งเที่ ย วบริ เ วณอุท ยานแห่ง ชาติ ห าดเจ้ าไหม จัง หวัด ตรั ง
ครอบคลุม 6 พื ้นที่ ได้ แก่ หมูท่ ี่ 2 บ้ านเกาะมุก หมูท่ ี่ 3 บ้ านควนตุ้งกู หมู่ที่ 4 บ้ านน ้าราบ หมู่ที่ 4 บ้ านหาดปากเมง หมู่
ที่ 5 บ้ านฉางหลาง และหมูท่ ี่ 6 หาดยาว สามารถรวบรวมข้ อมูลด้ านการทาประมง โดยการสัมภาษณ์ และสมุดบันทึก
การทาประมงของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่จานวน 217 ครัวเรื อน ผู้ให้ ข้อมูลมีอายุระหว่าง 21-74 ปี ชาวประมง
ส่วนใหญ่มีเรื อหางยาวเป็ นของตนเอง ทังนี
้ ้ชาวประมงบางคนอาจไม่มีเรื อประมงเป็ นของตนเอง จึงต้ องอาศัยไปกับ
เพื่อนบ้ านในการทาประมง จากการศึกษามีความสอดคล้ องกับอรสาและคณะ (2556) ที่ศึกษาการประมงพื ้นบ้ านใน
เขตมาตรการอนุรักษ์ สตั ว์น ้าในฤดูปลามีไข่และวางไข่ เลี ้ยงลูกทางฝั่ งทะเลอันดามัน ซึ่งครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต
พังงา กระบี่ และตรัง โดยเก็ บข้ อมู ลจากเครื่ องมืออวนจมกุ้งสามชัน้ อวนลอยปลาทู อวนล้ อมติดปลาทู อวนจมปู
อวนปลาเห็ดโคน ลอบปูแบบพับได้ ลอบหมึก แร้ วปูม้า และโป๊ ะน ้าตื ้น ตังแต่
้ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 พบว่า
ชาวประมงส่วนใหญ่ใช้ เวลาทาประมง 1-2 วันต่อเที่ยว ใช้ แรงงานประมง 1-3 คน ออกทาการประมงด้ วยเรื อเครื่ อง
หางยาว สัตว์น ้าที่สาคัญทางเศรษฐกิจที่จาได้ เช่น ปลาทู ปลาเห็ดโคน กุ้งแชบ๊ วย ปูม้า และหมึกหอม
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สานักงานสถิ ติแห่งชาติ (2559) ได้ สารวจรายได้ ของครั วเรื อนประมงทะเลขนาดเล็กในพืน้ ที่ 24 จังหวัด
ชายทะเล ส่วนใหญ่เป็ นการทาการประมงโดยใช้ เรื อมีเครื่ องยนต์นอกเรื อ ประเภทของเครื่ องมือทาการประมงหลัก
ได้ แก่ อวนลอยกุ้ง อวนจมปู อวนปลากระบอก และอวนรุนใช้ เรื อ รายได้ สว่ นใหญ่มาจากการทาการประมง ที่เหลือเป็ น
รายจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการทาประมง
จานวนชนิดของเครื่ องมือในการทาประมงบริ เวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง สามารถแบ่งออก
ได้ เป็ น 6 ประเภท โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับการแบ่งประเภทของเครื่ องมือประมงตาม FAO ที่มีการจัดแบ่งไว้ ทงหมด
ั้
13
ประเภท (กรมประมง. 2540) พบว่าชาวประมงที่ทาประมงบริ เวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม มีความหลากหลายใน
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประมงที่ สูง มาก ซึ่ง เป็ นผลมาจากความหลากหลายของสิ่ง มี ชี วิ ต ที่ มี ก ารแพร่ ก ระจายในพื น้ ที่
(Nakaoka and Supanwanid, 2000; Adulyanukosol et.al., 2007; Nitiratsuwan et.al., 2010)
จัดทาแผนที่พื ้นที่การทาประมงจากเครื่ องมือต่าง ๆ จานวน 12 ชนิดเครื่ องมือ ได้ แก่ อวนติดตา อวนรุ นเคย
เบ็ด เบ็ดตกหมึก เบ็ดราว ลอบหมึก อวนจมกุ้ง อวนทับตลิง่ อวนปลาหมึก อวนจมปู ลอบปู และเครื่ องมือประมงอื่น ๆ
พบว่า พื ้นที่การทาประมงของเครื่ องมือประมงแต่ละประเภทมีพื ้นที่ที่ทาประมงทับซ้ อนกันเป็ นส่วนใหญ่ คือพืน้ ที่
รอบเกาะ ของเกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้ า และเกาะไหง เป็ นต้ น และมีเพียงบางเครื่ องมือที่มีการทา
ประมงเฉพาะบริ เวณชายฝั่ งได้ แก่ อวนรุนเคย และอวนทับตลิง่
กิตติกรรมประกาศ
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Catch of set bag net fishery in the outer part of Songkhla lake in 2012
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บทคัดย่ อ
ผลจับสัตว์น ้าจากการทาประมงโพงพางบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก เก็บข้ อมูลระหว่างเดือนมกราคม
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อศึกษาองค์ประกอบ อัตราการจับสัตว์น ้า และขนาดความยาวของกุ้งชนิดเด่นหรื อสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบสัตว์น ้าทังหมด
้
117 ชนิด แยกเป็ นกลุม่ ปลา กุ้ง ปู และกลุม่ สัตว์น ้าอื่นๆ จานวน 82, 17,
7 และ 11 ชนิด ตามลาดับ องค์ประกอบสัตว์น ้าร้ อยละ 61.77 31.07 5.21 และ 1.95 ของน ้าหนัก ตามลาดับ อัตราการ
จับสัตว์น ้ามีคา่ เฉลีย่ 46.67 กิโลกรัม/ปาก เป็ นกลุม่ ปลา กุ้ง ปู และสัตว์น ้าอื่นๆ 28.83 14.50 2.43 และ 0.91 กิโลกรัม/ปาก
ตามลาดับ สาหรั บความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของกุ้ง หัว มัน หลัง ไข่ Metapenaeus bervicornis, กุ้งตะกาดขาว
Metapenaeus moyebi, กุ้งหัวแข็ง Metapenaeus ensis และ กุ้งแชบ๊ วย Feneropenaeus merguiensis เท่ากับ
8.43+0.38 (5.1-11.0), 5.64+0.44 (4.0-9.0), 8.83+1.39 (5.0-11.0), 11.24+1.34 (8.0-14.0) เซนติเมตร 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 and 1.95% (by weight), respectively. The average
catch per unit of effort was 46.667 kg/set. The average CPUE of fishes, shrimps, crabs and other aquatic
species were 28.826, 14.500, 2.431 and 0.910 kg/set, respectively. The average total length of
Metapenaeus bervicornis, Metapenaeus moyebi, Metapenaeus ensis, Fenneropenaeus merguiensis were
8.43+0.38 (5.1-11.0), 5.64+0.44 (4.0-9.0), 8.83+1.39 (5.0-11.0) and 11.24+1.34 (8.0-14.0) centimeters,
respectively.
Keywords : Set bag net, Catch Per Unit of Effort (CPUE), Songkhla Lake, Songkhla
*Corresponding author. E-mail : sthanate@gmail.com

459
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

บทนา
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็ นส่ ว นตอนล่ า งสุ ด ของทะเลสาบสงขลา มี ส่ ว นติ ด ต่ อ กั บอ่ าวไทย บริ เ วณ
ปากทะเลสาบ ได้ รับอิทธิพลความเค็มของน ้าทะเลจากการขึ ้น-ลงของน ้า และอิทธิพลของน ้าจืดในช่วงน ้าหลาก ทาให้
มีความหลากหลายของสัตว์น ้าสูง พบปลาประมาณ 450 ชนิด กุ้งทะเล และกุ้งน ้าจืดรวมกัน 30 ชนิด และสัตว์น ้าอื่น ๆ
เช่น ปู หอย และกัง้ (ไพโรจน์ และคณะ, 2542) มีการใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ในกิจกรรมด้ านเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า และการจับ
สัตว์น ้า เช่น เลี ้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เลี ้ยงกุ้งทะเล (นากุ้ง) ประมงไซนัง่ บาม อวนลอย ฯลฯ จึงเป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับ
ผลกระทบทางด้ านประมงมาก โดยเฉพาะประมงอวนรุ น และเครื่ องมือประจาที่ที่มีมากจนเกินไป ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้
แหล่งน ้าตื ้นเขินและทรัพยากรสัตว์น ้าลดลง
โพงพาง (ภาพที่ 1) และไซนัง่ เป็ นเครื่ องมือประจาที่ที่พบมาก จากการสารวจข้ อมูลของสานักงานประมง
จังหวัดสงขลา (สมพงศ์, 2560) เมื่อ พ.ศ. 2558 พบว่าเขตจังหวัดสงขลามีไซนัง่ จานวน 27,000ลูก และโพงพางจานวน
1,700 ช่อง (ภาพที่ 2) โดยตัง้ แต่ปากทะเลสาบสงขลาถึงบริ เวณสะพานติณสูลานนท์ มีประมาณ 1,572 ช่อง ซึ่ง
โพงพางเป็ นเครื่ องมือที่มีประกาศห้ ามทาประมงตังแต่
้ พ.ศ. 2521 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2521) ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2521 (กรมประมง, 2546) และปั จจุบนั ผู้ทาประมงโพงพางจะมีความผิด
ตามมาตรา 67 (1) แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ 2560 ซึ่งมีโทษปรับตังแต่
้ หนึ่งแสนบาทถึงห้ าแสน
บาท หรื อปรับจานวนห้ าเท่าของมูลค่าสัตว์น ้าที่ได้ จากการทาการประมง แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า (กรมประมง,
2560)
รัตนาวลี และคณะ (2552) ศึกษาต้ นทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางการเงิ นจากการทาประมง
โพงพางบริ เวณคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง พ.ศ. 2549-2551 รายงานว่าโพงพางเป็ นเครื่ องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการจับสัตว์น ้าได้ ทกุ ประเภทและทุกขนาดเนื่องจากมีตาอวนขนาดเล็กเพื่อมุ่งจับกุ้งเป็ นหลัก ส่งผลให้
สัตว์น ้าที่จับได้ จากโพงพางส่วนใหญ่เป็ นสัตว์น ้าเศรษฐกิ จที่ไม่ได้ ขนาดตลาด รวมถึงสัตว์น ้าอื่นๆ ที่ไม่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จ โดยส่ว นใหญ่ เมื่ อจับขึน้ มาได้ ก็ จะคัดทิ ง้ หรื ออาจน าไปใช้ ประโยชน์ เ พียงบางส่ว น ซึ่งถื อว่า เป็ นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างขาดประสิทธิภาพ และผลจากการจับสัตว์น ้ามาใช้ ประโยชน์ก่อนที่จะเริ่ มสืบพันธุ์ได้ จะ
ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการประมงทังระบบ
้
การศึกษาผลจับสัตว์ น ้าจากโพงพางบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกในครัง้ นี ้ มุ่งเน้ นด้ านองค์ ประกอบ
อัตราการจับสัตว์น ้า ขนาดความยาวของกุ้งชนิดเด่นหรื อสาคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น ้าบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกให้ มีความยัง่ ยืน
วิธีการ
1. สถานที่ และระยะเวลา รวบรวมข้ อมูลสัตว์น ้าจากเครื่ องมือโพงพางจากชาวประมง ณ ท่าขึ ้นสัตว์น ้า บริเวณตาบลหัวเขา
และตาบลสทิงหม้ อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 2) ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 เดือนละ 1
ครัง้ รวม 12 ครัง้
2. วิธีรวบรวมข้ อมูล สุม่ ตัวอย่างสัตว์น ้า 2 กิโลกรัมต่อชาวประมง 1 ราย จานวน 3-4 ราย/เดือน สอบถามข้ อมูล
ผลจับสัตว์น ้า วิธีการทาประมง หลังจากนันจ
้ าแนกชนิดสัตว์น ้า นับจานวนตัวของแต่ละชนิด วัดความยาวตลอดตัวของ
สัตว์น ้า ด้ วยวิธีแจกแจงความถี่ หน่วยเป็ น เซนติเมตร (ซม.) และชัง่ น ้าหนักรวมของสัตว์น ้าแต่ละชนิด หน่วยเป็ น
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กิโลกรัม (กก.) จาแนกชนิดสัตว์น ้า โดยใช้ คมู่ ือจาแนกชนิดสัตว์น ้าของ ไพโรจน์ และคณะ (2542), Fishcher and
Bianchi (1984), Carpenter and Niem (1988) และ Chaitiamvong and Supongpan (1992)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 องค์ประกอบของสัตว์น ้า แสดงในรู ปของร้ อยละของน ้าหนักสัตว์น ้าแต่ละชนิดต่อน ้าหนักสัตว์น ้าทังหมดที
้
่จบั
ได้
3.2 อัตราการจับสัตว์น ้า (Catch Per Unit of Effort, CPUE) หาน ้าหนักของสัตว์น ้าที่จบั ได้ ต่อโพงพางหนึ่งปาก
ต่อ 6 ชัว่ โมงของการทาประมง ให้ หน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อปาก (กก./ปาก)
3.3 นาข้ อมูลความยาวตลอดตัวของกุ้งชนิดเด่น หรื อมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ มาหาช่วงความยาว
ตลอดตัวที่จบั ได้ และความยาวตลอดตัวเฉลีย่ เปรี ยบเทียบกับความยาวแรกเริ่ มสืบพันธุ์

ก

ข
ก

ข
ภาพที่ 1 เครื่ องมือประมงโพงพาง
ที่มา ก: sklonline.com (2561)
ข: SEAFDEC (1986)

ภาพที่ 2 แหล่งทาประมงโพงพางบริ เวณ
ทะเลสาบสงขลา (-), สถานีเก็บตัวอย่าง (ก)
ต.หัวเขา และ (ข) ต.สทิงหม้ อ อ.สิงหนคร
จ.สงขลา (ดัดแปลงจาก : sklonline.com)

ผลและอภิปราย
1. องค์ประกอบสัตว์น ้า สัตว์น ้าที่จบั ได้ 117 ชนิด แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่มปลา 82 ชนิด กลุม่ กุ้ง 17 ชนิด กลุ่มปู 7
ชนิด และสัตว์ นา้ อื่น ๆ 11 ชนิด เป็ นองค์ ประกอบร้ อยละ 61.77 31.07 5.21 และ 1.95 ของนา้ หนักสัตว์ น ้าทัง้ หมด
ตามลาดับ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุม่ พบว่า
กลุ่ม ปลา พบมากในเดือ นมกราคมถึง มีน าคม และธัน วาคม 2555 ซึ่งเป็ นช่วงฝนตกชุกเนื่องจากได้ รับ
อิทธิ พลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะภาคใต้ ฝั่งตะวันออก กลุม่ ปลามีองค์ประกอบสัตว์น ้าสูงสุดใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีค่าร้ อยละ 93.72 และต่าสุดในเดือนเมษายน 2555 มีค่าร้ อยละ 36.83 ปลาที่จับได้ มากสุด
ได้ แก่ ปลาแป้นเล็ก (Leiognathus brevirotris) คิดเป็ นร้ อยละ 11.30 รองลงมาได้ แก่ ปลากะตัก (Stolephorus spp.)
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คิดเป็ นร้ อยละ 6.51 ปลาขี ้จีนยาว (Ambassis gymnocephalus) ร้ อยละ 5.87 ปลาสลิดหินลายขาว (Siganus javus)
ร้ อยละ 3.48 และปลาจวด (Sciaenidae) ร้ อยละ 3.19
กลุ่มกุ้ง พบมากในเดือนเมษายน ตุลาคม และพฤศจิ กายน 2555 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน 2555
ร้ อยละ 56.56 และต่ า สุด ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2555 ร้ อยละ 0.99 กุ้ งที่ จั บ ได้ มากสุด ได้ แ ก่ กุ้ งหัว มัน หลัง ไข่
(M. brevicornis) คิดเป็ นร้ อยละ 9.69 รองลงมาได้ แก่ กุ้งขาว (M. lysianassa) คิดเป็ นร้ อยละ 9.39 กุ้งตะกาดขาว
(Metapenaeus moyebi) ร้ อยละ 5.61 กุ้งแชบ๊ วย (Fenneropenaeus merguiensis) ร้ อยละ 1.90 และกุ้งเคย
(Acetes spp.) ร้ อยละ 1.33
กลุม่ ปู มีคา่ สูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2555 ร้ อยละ 22.51 ต่าสุดในเดือนมิถนุ ายน 2555 ร้ อยละ 0.88 และใน
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 มีคา่ ร้ อยละ 0.00 ปูที่จบั ได้ มากสุด ได้ แก่ ปูม้า (Portunus pelagicus) คิดเป็ นร้ อยละ
2.67 รองลงมา คือ ปูหิน (Chyrybdis natator) ร้ อยละ 1.74 ปูแสม (Sesarma spp.) ร้ อยละ 0.46 ปูลาย (Charybdis
feriatus) ร้ อยละ 0.21 และปูแมงมุม (Paramithrax) ร้ อยละ 0.1
กลุม่ สัตว์น ้าอื่น ๆ ประกอบด้ วย หอยแมลงภู่ แมงกะพรุ น กังกระดาน
้
และกัง้ ตัก๊ แตน อย่างละ 1 ชนิด และ
หมึก 7 ชนิด โดยมีค่าองค์ ประกอบสูงสุดในเดือนกันยายน 2555 ร้ อยละ 9.21 มีค่าต่าสุดในเดือนมิถุนายน 2555
ร้ อยละ 0.06 สาหรับเดือนมกราคมและพฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีคา่ ร้ อยละ 0.00
ตารางที่ 1 องค์ประกอบสัตว์น ้า (% น ้าหนัก) จากประมงโพงพางบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555

องค์ประกอบสัตว์น ้าของโพงพางส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ปลา และรองลงมาเป็ นกลุม่ กุ้ง เช่นเดียวกับการศึกษาของ
สุชาติ และสวัสดิ์ (2509) ไพโรจน์ และคณะ (2522) และ อังสุนีย์ (2539) ซึง่ ศึกษาในทะเลสาบสงขลา พบว่ากลุม่ ปลา
เป็ นองค์ประกอบร้ อยละ 60.22 58.03 และ 61.04 ตามลาดับ และรองลงมาเป็ นกลุม่ กุ้งร้ อยละ 36.95 34.72 และ
15.00 ตามลาดับ และเช่นเดียวกับ รักเกียรติ และคณะ (2554) ซึ่งศึกษาโพงพางในอ่าวปั ตตานี พ.ศ. 2551-2552 มี
ผลจับสัตว์น ้าเฉลีย่ 18.40 กก./ปาก/ชัว่ โมง เป็ นกลุม่ ปลา 10.6 กก./ปาก/ชัว่ โมง กุ้ง 5.1 กก./ปาก/ชัว่ โมง หมึก 1.5 กก./
462
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ปาก/ชัว่ โมง และปู 1.2 กก./ปาก/ชัว่ โมง คิดเป็ นองค์ประกอบสัตว์น ้าร้ อยละ 57.61, 27.72, 8.15 และ 6.52 ตามลาดับ
แสดงให้ เห็นว่าสัตว์น ้าส่วนใหญ่ที่จับได้ เป็ นกลุ่มปลา และองค์ประกอบสัตว์น ้าที่แตกต่างกันในแต่ละผลการศึกษา
อาจจะเกิดจากฤดูกาลหรื อสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละปี
2. อัตราการจับสัตว์น ้า ตลอดการศึกษามีอตั ราการจับเฉลีย่ 46.67 กก./ปาก โดยมีอตั ราการจับเฉลีย่ รายเดือนสูงสุดใน
เดือนเมษายน 2555 เท่ากับ 152.50 กก./ปาก และต่าสุดในเดือนมกราคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2555 เท่ากับ
20.00 กก./ปาก (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุม่ สัตว์น ้าพบว่ากลุม่ ปลา กลุม่ กุ้ง กลุม่ ปู และสัตว์น ้าอื่นๆ มีอตั รา
การจับเฉลีย่ 28.83 14.50 2.43 และ 0.91 กก./ปาก ตามลาดับ
กลุ่มปลามีอตั ราการจับเฉลี่ย 28.83 กก./ปาก โดยมีค่าสูงสุดในกุมภาพันธ์ 2555 เท่ากับ 56.60 กก./ปาก
และมีคา่ ต่าสุดในเดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 16.83 กก./ปาก ปลาที่จบั ได้ มากสุด ได้ แก่ ปลาแป้นเล็กมีอตั ราการจับ
5.27 กก./ปาก รองลงมาได้ แก่ ปลากะตัก ปลาขี ้จีนยาว ปลาสลิดหินลายขาว และปลาจวด มีอตั ราการจับเท่ากับ 3.04
2.74 1.62 และ 1.49 กก./ปาก ตามลาดับ
ตารางที่ 2 อัตราการจับสัตว์น ้า (CPUE, กก./ปาก) จากประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555

กลุม่ กุ้งมีอตั ราการจับเฉลี่ย 14.50 กก./ปาก โดยมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน 2555 เท่ากับ 86.25 กก./ปาก
และมีค่าต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เท่ากับ 0.69 กก./ปาก กุ้งที่มีอตั ราการจับมากสุด ได้ แก่ กุ้งหัวมันหลังไข่มี
อัตราการจับเฉลีย่ 4.52 กก./ปาก รองลงมาได้ แก่ กุ้งขาว, กุ้งตะกาดขาว, กุ้งแชบ๊ วย กุ้งเคย และกุ้งหัวแข็ง เท่ากับ 4.38
2.62 0.89 0.62 และ 0.46 กก./ปาก ตามลาดับ
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กลุม่ ปู มีอตั ราการจับเฉลีย่ 2.43 กก./ปาก โดยมีคา่ สูงสุดในเดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 5.34 กก./ปาก และ
ต่าสุดในเดือนมิถนุ ายน 2555 เท่ากับ 0.18 กก./ปาก ไม่พบสัตว์น ้ากลุม่ นี ้ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2555 โดยปู
ม้ าและปูหินมีอตั ราการจับเฉลี่ย 1.25 และ 0.81 กก./ปาก ตามลาดับ
กลุม่ สัตว์น ้าอื่น ๆ มีอตั ราการจับเฉลี่ย 0.91 กก./ปาก โดยมีค่าสูงสุดในเดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 5.986
กก./ปาก และต่ า สุด ในเดื อนมิ ถุน ายน 2555 เท่า กับ 0.01 กก./ปาก ไม่พ บสัต ว์ นา้ กลุ่ม นี ใ้ นเดื อ นมกราคมและ
พฤษภาคม 2555
การศึกษาครัง้ นี ้มีอตั ราการจับเฉลีย่ 46.67 กก./ปาก มีชวั่ โมงทาการประมง 6 ชัว่ โมง จึงมีอตั ราการจับเท่ากับ
7.78 กก./ปาก/ชัว่ โมง มีค่ามากกว่า รัตนาวลี และคณะ (2554) ซึ่งมีอตั ราการจับ 27.42 กก./ปาก และมากกว่าผล
การศึกษาของ ไพโรจน์ และทรงชัย (2510) และ ไพโรจน์ และคณะ (2522) ซึง่ ศึกษาในทะเลสาบสงขลา มีอตั ราการจับ
เท่ากับ 4.77 และ 3.15 กก./ปาก/ชัว่ โมง ตามลาดับ แต่ผลการศึกษาครัง้ นี ้น้ อยกว่า รักเกียรติ และคณะ (2554) ซึ่งมี
อัตราการจับ 18.40 กก./ปาก/ชัว่ โมง
ความยาวตลอดตัวของกุ้งทะเล 4 ชนิด
นากุ้งทะเล 4 ชนิด ได้ แก่ กุ้งหัวมันหลังไข่ กุ้งตะกาดขาว กุ้งหัวแข็ง (Metapenaeus ensis) และกุ้งแชบ๊ วย ซึง่
เป็ นชนิดที่เด่นหรื อมีความสาคัญทางเศรษฐกิจมาศึกษาขนาดความยาว และมีผลการศึกษาดังนี ้ (ตารางที่ 3)
กุ้งหัวมันหลังไข่ ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 8.43+0.38 (5.0-11.0) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
มกราคม 2555 เท่ากับ 10.17+0.45 (9.0-11.0) ซม. และต่าสุดในเดือนมีนาคม 2555 เท่ากับ 7.64+0.25 (6.5-8.0)
ซม. ความยาวเฉลีย่ ครัง้ นี ้มีคา่ น้ อยกว่ารายงานการศึกษา พ.ศ. 2509 ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ 8.86 ซม. (สุชาติ และสวัสดิ์, 2509)
และมากกว่ารายงานการศึกษา พ.ศ. 2522 ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ 6.72 ซม. (ไพโรจน์ และคณะ, 2522) และผลการศึกษาครัง้ นี ้
ความยาวเฉลีย่ มีคา่ มากกว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ซงึ่ อังสุนีย์ และคณะ (2539) รายงานว่ามีขนาดเท่ากับ 7.0-8.0 ซม.
กุ้งตะกาดขาว ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 5.64+0.44 (4.0-9.0) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
มิถนุ ายน 2555 เท่ากับ 6.59+1.35 (4.0-9.0) ซม. และต่าสุดในเดือนสิงหาคม 2555 เท่ากับ 5.32+0.32 (4.5-6.5) ซม.
โดยความยาวเฉลี่ยครัง้ นี ้มีค่าน้ อยกว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 6.94 ซม. (Mane and Deshmukh,
2007)
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ตารางที่ 3 ค่าความยาวตลอดตัวเฉลีย่ ต่าสุด-สูงสุด (เซนติเมตร) ของกุ้งหัวมันหลังไข่ (M. brevicornis) กุ้งตะกาดขาว
(M. moyebi) กุ้งหัวแข็ง (M. ensis) และกุ้งแชบ๊ วย (F. merguiensis) จากประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาฃ
ตอนนอก พ.ศ. 2555

กุ้ง หัว แข็ ง ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 8.83+1.39 (6.5-11.5) ซม. มี ความยาวเฉลี่ยสูงสุด ในเดื อ น
พฤษภาคม 2555 เท่ากับ 9.25+0.30 (8.5-10.0) ซม. และต่าสุดในเดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 7.42+0.11 (6.5-7.5)
ซม. โดยขนาดความยาวครัง้ นี ้มีค่าน้ อยกว่าขนาดขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ ที่ อัจฉรา (2536) รายงานว่ามีความยาว
9.80 ซม.
กุ้งแชบ๊ วย ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย 11.24+1.34 (8.0-14.0) ซม. มีความยาวเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
กันยายน 2555 เท่ากับ 12.64+0.21 (11.0-14.0) ซม. และต่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2555 เท่ากับ 10.49+0.65 (8.011.5) ซม. ความยาวเฉลีย่ ครัง้ นี ้มีค่ามากกว่าผลการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2509 และ 2522 ซึ่งรายงานว่ามีค่าเฉลี่ย 10.36
(5.1-17.3) และ 9.73 เซนติเมตร ตามลาดับ (สุชาติ และสวัสดิ์, 2509; ไพโรจน์ และคณะ, 2522) และผลการศึกษาครัง้
นี ้มีคา่ น้ อยกว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ ที่ อัจฉรา (2536) รายงานว่ามีความยาว 13.0 เซนติเมตร
กุ้งหัวมันหลังไข่ซงึ่ มีความยาวตลอดตัวเฉลีย่ มากกว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ สาหรับกุ้งตะกาดขาว กุ้งหัวแข็ง
และกุ้งแชบ๊ วยมีขนาดต่ากว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ จึงอนุมานได้ ว่าความยาวของกุ้งจากเครื่ องมือโพงพางบริ เวณ
ทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่มีขนาดต่ากว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ เช่นเดียวกับ รัตนาวลี และคณะ (2552) รายงานว่ากุ้ง
ส่วนใหญ่ที่จบั ได้ มีขนาดต่ากว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์ทงเพศผู
ั้
้ และเพศเมีย
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ยังพบว่าความยาวของสัตว์น ้าชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็มีขนาดต่ากว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพั นธุ์
เช่น ปูม้ามีความกว้ างกระดองเฉลี่ย 1.5-13.5 (4.81+5.66) เซนติเมตร ซึ่งปูม้ามีขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์เท่ากับ 8.73
เซนติเมตร (จินตนา, 2544) ปลาแข้ งไก่มีความยาว 7.5-14.0 (10.52+3.92) เซนติเมตร ซึ่งปลาแข้ งไก่มีขนาดแรกเริ่ ม
สืบพันธุ์เพศเมียเท่ากับ 21.55 เซนติเมตร (นิรชา และคณะ, 2522)
บทสรุ ป
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าสัตว์ น ้าที่จับได้ จากโพงพางส่วนมากมีขนาดน้ อยกว่าขนาดแรกเริ่ มสืบพันธุ์
เช่ น เดี ย วกับ การศึกษาในอดี ตและพื น้ ที่ อื่น ๆ จึ ง ควรรื อ้ ถอนโพงพางออกจากทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพื่ อ ให้
ทรัพยากรสัตว์น ้ามีความยัง่ ยืน ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้สามารถนาไปหาความสูญเสียทางการเงินจากการทา
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ประมงโพงพาง เช่นเดียวกับที่ รัตนาวลี และคณะ (2554) ศึกษาไว้ ซึ่งจะทาให้ ทราบถึงรายได้ และโอกาสที่สญ
ู เสียไป
สาหรับการบริ หารจัดการโพงพางเพื่อให้ ทรัพยากรมีการใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนนัน้ ควรจะผ่านประชามติจากผู้มีสว่ น
ได้ และผู้สญ
ู เสียประโยชน์ รวมถึงผู้ได้ รับผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องเป็ นพี่
เลี ้ยง
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สถานการณ์ การทาประมงปูม้า ตาบลหาดเจ้ าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
Situation of blue swimming crab (Portunus pelagicus)
harvest on Hat Chao Samran Sub-district, Muang district, Phetchaburi
ฐานิต ต้ นสาลี, พรนิภา ล้ อมน้ อย และ ทิพย์สดุ า ชงัดเวช*
Thanit Tansalee, Pornnipa Lomnoi and Thipsuda Changadvach*
สาขาวิ ชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทคัดย่ อ
การศึกษาสถานการณ์การทาประมงปูม้า ตาบลหาดเจ้ าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการทาประมงปูม้า ปริ มาณปูม้าที่จบั ได้ และสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการทาประมงปูม้า บริ เวณคลอง
บางกุฬา ตาบลหาดเจ้ าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยการเก็บข้ อมูลปริ มาณการจับปูม้า (30,953 กิโลกรัม)
ได้ ในแต่ละวันตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 จากการศึกษาพบว่า การทาประมงปูม้าบริ เวณ
คลองบางกุฬา มีจานวนเรื อที่ทาการประมงปูม้า มีทงหมด
ั้
30 ลา โดยใช้ อวนจมปูม้า ส่วนปริ มาณการจับพบว่า มีการ
จับปูม้าได้ ทงหมด
ั้
30,953 กิโลกรัม (เฉลี่ยประมาณ 154,765 ตัว) โดยปริ มาณการจับพบมากในช่วงเดือนตุลาคม
ประมาณ 6,525 กิโลกรัม (32,625 ตัว) ส่วนปั ญหาและอุปสรรคในการทาประมง คือ ราคาเชื ้อเพลิงมีราคาสูง อุปกรณ์
ประมงเกิดความเสียหาย คลืน่ ลมแรง และน ้าเน่าเสีย
คาสาคัญ : ปูม้า, 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 ClongBang- 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
*
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บทนา
ปูม้า (Portunus pelagicus) เป็ นสัตว์น ้าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เป็ นที่นิยมบริ โภคทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้ าและผลิตภัณฑ์ จากปูม้า (วาริ นทร์ และคณะ, 2547)
นอกจากการบริ โภคเนือ้ ปูม้าแล้ ว ส่วนของเปลือกหรื อกระดอง ยังมีสารไคโตซานซึ่งนามาใช้ เป็ นองค์ ประกอบของ
อุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย จากประโยชน์นานัปการ ทาให้ ราคาของปูม้าเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 เพิ่มขึ ้น จากกิโลกรัมละ
30 - 40 บาท (บรรจง, 2550) เป็ นกิโลกรัมละ 300-400 บาท (ตามขนาด) ส่งผลให้ มีการทาประมงปูม้าเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว เพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริ โภค
การทาประมงปูม้าในประเทศไทย พบได้ ทวั่ ไปบริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามันในระดับน ้าที่มีความลึก
ไม่เกิน 30 เมตร ในอดีตใช้ เครื่ องมือประมงพื ้นบ้ าน เช่น แร้ วปู ไซปู อวนจมปู เป็ นต้ น แต่เนื่องจากปูม้ามีศกั ยภาพ
เชิงพาณิชย์และมีความต้ องการของตลาดสูงทาให้ เกิดการแข่งขันด้ านการทาประมง ดังนันเครื
้ ่ องมือในการทาประมง
จึงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เพื่อให้ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ มากขึ ้นนอกจากการใช้ เครื่ องมือทาประมงที่มี
ประสิทธิภาพสูงแล้ ว การทาประมงที่มากเกินกว่ากาลังการผลิตของธรรมชาติ (over fishing) การใช้ ประโยชน์จากปูม้า
ขนาดเล็ก (ยังไม่ถึงวัยเจริ ญพันธุ์) ตลอดจนการจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสาเหตุที่ทาให้ ปริ มาณปูม้า
ในธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพชรบุรี เป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการทาประมงและจาหน่ายปูม้าตลอดแนวชายฝั่ ง แต่ในปั จจุบัน จากการ
สอบถามชาวประมงในท้ องถิ่น พบว่า ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติมีจานวนลดน้ อยลง แต่ตรงกันข้ ามกับความต้ องการ
ของผู้บริ โภคที่มีปริ มาณเพิ่มมากขึน้ จึงทาให้ เวลาทาการประมงถึงแม้ ว่าจะได้ ปูม้าขนาดเล็ก หรื อปูม้าที่มีไข่นอก
กระดอง ก็ต้องเก็บเกี่ยวขึ ้นมาเพื่อจาหน่าย นอกจากนี ้ในจังหวัดเพชรบุรียงั ขาดการรวบรวมข้ อมูลทางสถิติเกี่ ยวกับ
ปริ มาณของปูม้าที่ได้ จากการประมง ดังนันการศึ
้
กษาสถานการณ์ ปูม้า ตาบลหาดเจ้ าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี เป็ นการวิจัยที่เข้ าถึงวิธีการทาประมง ตลอดจนปริ มาณปูม้าที่จับได้ เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการกาหนดแนว
ทางการเพิ่ม ผลผลิต ปูม้า ทดแทนปริ ม าณปูม้ า ที่ ลดลงอย่า งต่อ เนื่ องให้ เป็ นรู ปธรรมยิ่ ง ขึน้ โดยการศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ การทาประมงปูม้า ในตาบลหาดเจ้ าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
พื ้นที่การวิจยั บริ เวณคลองบางกุฬา ตาบลหาดเจ้ าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และ ขอบเขตประชากร ได้ แก่
กลุม่ ชาวประมงที่ทาการประมงปูม้า และศึกษา วิธีการทาประมงปูม้า ปริ มาณปูที่จบั ได้ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรค
ในการทาประมงปูม้า ระหว่าง เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 8 เดือนเพื่อทราบถึง
วิธีการทาประมงและปริ มาณปูม้าที่ได้ จากการทาประมง บริ เวณคลองบางกุฬา อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
วิธีการ
1. เลือกพื ้นที่ที่ใช้ ในการสารวจเก็บข้ อมูล ได้ แก่ พื ้นที่บริ เวณท่าเทียบเรื อคลองบ้ านบางกุฬา ตาบลหาดเจ้ าสาราญ
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. สารวจ วิธีการทาประมงโดยการสัมภาษณ์จากชาวประมงถึงชนิดและจานวนของเครื่ องมือทาการประมงปูม้า
วิธีการทาประมงปูม้าตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการทาประมง
3. รวบรวมข้ อมูลปริ มาณปูม้าที่จบั ได้ จากการทาประมงปูม้าตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560
และทาการวัดขนาดความกว้ าง (เซนติเมตร) ความยาว (เซนติเมตร) และน ้าหนัก (กรัม) ของปูม้า
4. วิเคราะห์และประมวลผล
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ผลและอภิปราย
1. วิธีการทาประมงปูม้า
การทาประมงปูม้า บริ เวณคลองบางกุฬา ตาบลหาดเจ้ าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีจานวน
เรื อที่ทาการประมง 30 ลาใช้ อวนจมปู ในการทาประมงปูม้า
โดยอวนจมปูม้า 1 ห่อ จะมีความยาวประมาณ 300 ถึง 500 เมตร อวนที่นิยมใช้ มากที่สดุ คือ อวนเอ็น ขนาด
เบอร์ 0.20 0.25 หรื อ 0.30 ขนาดตาอวนที่นิยมใช้ ได้ แก่ ขนาดตา 75 80 85 90 100 115 120 มิลลิเมตร ความลึกอวน
9-30 ตา (นิ ย มใช้ 14-25 ตา) ทุ่นพยุง เป็ นทุ่น พลาสติ ก ขนาดเส้ น ผ่า นศูน ย์ ก ลาง 3.80 เซนติเ มตร หนา 2.20
เซนติเมตร ผูกกับเชือกคร่าวบนมีระยะห่างกัน 1.45-11.00 เมตร (นิยมใช้ 2.50-3.00 เมตร) ทุน่ อีกชนิดหนึง่ เป็ นทุน่ โฟม
นิ่ม ตัดเป็ นแท่งสีเ่ หลีย่ มขนาด 6.00 x 1.50 x 1.00 เซนติเมตร ผูกห่างกัน 1.70-3.00 เมตร น ้าหนักถ่วงคร่ าวล่าง เป็ น
ตะกัว่ ขนาด 10 กรัม/ลูก ผูกห่างกัน 36-80 เซนติเมตร น ้าหนักถ่วง ปลายสุดผืนอวนข้ าง ละ 1-7 กิโลกรัม
วิธีการปล่อยอวน โดยเรื อประมงขนาดเครื่ องยนต์ 150 แรงม้ า ทาประมงปูม้าที่ระดับความลึกของน ้าตังแต่
้
40 เมตร เมื่อไปถึงจุดที่ได้ ทาพิกดั ไว้ โดยใช้ ดาวหรื อ GPS เป็ นตัวระบุตาแหน่ง หลังจากนันท
้ าการปล่อยอวนในขณะที่
แล่นเรื อด้ วยความเร็ วปกติ การวางอวนจะปล่อยอวนเป็ นแนวตรงตามแนวชายฝั่ งจานวน 1-3 แถว มีทนุ่ บอกแนวอวนที่
ปลายสุดผืนอวนทังสองข้
้
าง ถ้ าใช้ อวนยาวมากส่วนใหญ่จะเสริ มทุน่ ธงบริ เวณช่วงกลางด้ วย 1-2 ทุ่นและปล่อยอวนทิ ้ง
ไว้ นานประมาณ 2-3 วัน หรื อ 48-72 ชัว่ โมง
วิธีการเก็บกู้อวน เรื อประมงปูม้าจะมีการติดตังเครื
้ ่ องทุ่นแรงหรื อเครื่ องกว้ านเพื่อใช้ ในการกู้อวนโดยการนา
เนื ้ออวนข้ างหนึง่ มาผ่านเครื่ องกว้ าน โดยที่เครื่ องกว้ านจะทางานอัตโนมัติแต่มีคนงานประมงคุมอยูท่ ี่เครื่ องกว้ าน 1 คน
และมีคนทาหน้ าที่ปลดปูม้า 2คน ในขณะที่ได้ ปมู ้ าคนงานประมงจะทาการปลดปูม้าออกและนาไปใส่ในถังพักปู โดยมี
เครื่ องให้ ออกซิเจนด้ วย ทาแบบนีจ้ นเก็ บกู้อวนหมด และแล่นเข้ าท่าเทียบเรื อ นาปูม้าไปคัดแยกขนาดที่ท่าเทียบ
เรื อบางกุฬา
ปริ มาณ ปูม้าที่จบั ได้ บริ เวณคลองบางกุฬาจากการเก็บข้ อมูลการทาประมงปูม้าบริ เวณคลองบางกุฬา พบว่า
ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มีการทาประมงปูม้าได้ ทงหมด
ั้
30,953 กิโลกรัม (ประมาณ
154,765 ตัว) (ตารางที่ 1) โดยปริ มาณการจับในช่วงเดือนตุลาคม มีปริ มาณการจับทังหมด
้
6,525 กิโลกรัม (ประมาณ
32,625 ตัว) ซึง่ เป็ นช่วงที่ทาประมงปูม้าได้ มากที่สดุ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีลมตะเภา ซึ่งเป็ นลมประจาถิ่นและ
เป็ นกระแสลมเย็ นที่พัด จากทะเลเข้ าสู่ชายฝั่ งจังหวัดเพชรบุรี การที่กระแสลมดังกล่าวพัดเข้ า หาฝั่ ง ในลัก ษณะนี ้
ก่อให้ เกิดกระแสคลืน่ พัดพาเข้ าชายฝั่ งด้ วยในเวลาเดียวกัน เป็ นเหตุให้ สตั ว์น ้าบางชนิดล่องลอยมากับคลื่น อย่างเช่นปู
ม้ า จึงทาให้ ในช่วงนี ้มีการจับปูม้าได้ ปริ มาณมากแต่หลังช่วงเดือนพฤศจิกายนผ่านไปแล้ ว จากการสอบถามชาวประมง
พบว่าจะมีน ้าจืดลงมาสูช่ ายฝั่ งปริ มาณมาก เนื่องจากฝนตกปริ มาณมาก ทาให้ น ้าเกิดการเน่าเสีย จึงทาให้ หลังเดือน
พฤศจิกายน มีปริ มาณปูม้าลดลง
2. ขนาดปูม้าที่จบั ได้
ปูม้าที่ชาวประมงจับได้ มีทงหมด
ั้
2 ขนาด คือ ขนาดกลางและใหญ่ ปูม้าขนาดกลางมีน ้าหนักเฉลี่ย 200 กรัม
ต่อตัว (1 กิโลกรัม มีจานวนปูม้า 5-6 ตัว) ขนาดความกว้ างของกระดองเฉลี่ย 6.45 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 13.86
เซนติเมตร ปูม้าขนาดใหญ่มีน ้าหนักเฉลี่ย 250 กรัมต่อตัว (1 กิโลกรัมมีจานวนปูม้า 4 ตัว) และมีความกว้ างของ
กระดองเฉลีย่ 7.48 เซนติเมตร ความยาวเฉลีย่ 14.54 เซนติเมตร
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3. ปั ญหา และอุปสรรค
การทาประมงปูม้าในบางครัง้ จะพบกับปั ญหาราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงซึ่งมีราคาสูงและอุปกรณ์ประมงยังเกิด
ความเสียหายหลังจากที่ใช้ งานแล้ ว ทาให้ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายมากขึ ้นประกอบกับคลื่นลมแรง และการเกิดน ้าเน่าเสีย
ทาให้ รายได้ ซงึ่ มาจากผลผลิตปูม้ามีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เสียไปทาให้ เกิดการขาดทุนในการทาประมงแต่ละครัง้
ตารางที่ 1 ข้ อมูลปริ มาณปูม้าที่จบั ได้ ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2559 ถึงพฤษภาคม 2560
เดือน (2559 - 2560)
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
รวม

ปูม้า
6,525 กิโลกรัม (32,625 ตัว)
3,098 กิโลกรัม (15,490 ตัว)
2,487 กิโลกรัม (12,435 ตัว)
4,732 กิโลกรัม (23,660 ตัว)
3,850 กิโลกรัม (19,250 ตัว)
3,157 กิโลกรัม (15,785 ตัว)
3,825 กิโลกรัม (19,125 ตัว)
3,279 กิโลกรัม (16,395 ตัว)
30,953 กิโลกรัม (154,765 ตัว)

บทสรุ ป
เครื่ องมือประมง ชาวประมงปูม้าบริ เวณคลองบางกุฬา ตาบลหาดจ้ าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใช้
เครื่ องมืออวนจมปู ทาการประมงปูม้าจานวน 30 ลา
การทาประมงปูม้า ชาวประมงกลุม่ นี ้ทาประมงปูม้าทังกลางวั
้
นและกลางคืน โดยทาการประมงห่างจากฝั่ งที่มี
ระดับความลึกน ้า ตังแต่
้ 10 จนถึง 40 เมตร และปล่อยอวนทิ ้งไว้ นาน 48-72 ชัว่ โมง จึงทาการกู้อวน
ปริ มาณการจับปูม้า จากการรวบรวมข้ อมูลการประมงปูม้าบริ เวณคลองกุฬา จานวน 8 เดือน พบว่า จับปูม้า
ได้ ทงหมด
ั้
30,953 กิโลกรัม (ประมาณ 154,765 ตัว) โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2559 พบว่าจับปูม้าได้ มากที่สดุ 6525
กิโลกรัม (ประมาณ 32,625 ตัว) ปูม้าที่จบั ได้ มี 2 ขนาด คือ ขนาดกลาง และใหญ่ โดยปูม้าขนาดใหญ่มีน ้าหนักเฉลี่ย
250 กรัมต่อตัว ส่วนปูม้าขนาดกลางมีน ้าหนักเฉลีย่ 200 กรัมต่อตัว
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การสารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊ วย
(Penaeus merguiensis) จากท่ าเรือหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี
Survey of parasitic protozoan genus Nematopsis in the intestine of banana prawn
(Penaeus merguiensis) from Wonnapa Beach Pier, Bangsaen,
Chonburi Province, Thailand
ธิดารัตน์ แก้ วสายตา, สาลินี ขจรพิสฐิ ศักดิ์ และ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ *
Thidarat Kaewsayt, Salinee Khachonpisitsak and Chanawat Tuntiwaranuruk*
ภาควิ ชาชีววิทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
การสารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊ วย จากท่าเรื อหาดวอนนภา
บางแสน จังหวัดชลบุรี ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือน มกราคม 2561 จานวน 96 ตัว พบว่ามีการระบาดของ
Nematopsis คิดเป็ นร้ อยละ 77.1 โดยพบว่ากุ้งแชบ๊ วยเพศผู้มีการระบาดของ Nematopsis ร้ อยละ 80.4 ใกล้ เคียงกับ
เพศเมียที่มีการระบาดร้ อยละ 74.0 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยยะสาคัญ 0.05 และจากการศึกษาช่วงระยะ
การเจริ ญของ Nematopsis ที่ระบาดในกุ้ง พบว่ามี 3 ระยะ คือ gamont, syzygy และ gametocyst โดยพบว่ามีการ
ระบาดมากที่สดุ ในระยะ gametocyst โดยมีค่าการระบาดร้ อยละ 66.7 รองลงมาได้ แก่ ระยะ syzygy ร้ อยละ 57.3
และ ระยะ gamont ร้ อยละ 39.6
คาสาคัญ : โพรโทซัว, ปรสิต, Nematopsis, กุ้งแชบ๊ 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
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บทนา
กุ้งแชบ๊ วย (Penaeus merguiensis de Man, 1883) เป็ นกุ้งประจาถิ่นของประเทศไทย มีแหล่งอาศัยอยู่
บริ เวณชายฝั่ งจนถึงทะเลลึกในพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นโคลนปนทราย มีรายงานการกระจายอยู่ในเขตเวสต์อินโดแปซิฟิค
ตังแต่
้ อา่ วเปอร์ เซีย ปากีสถาน อินเดีย มาเลเซีย และไทย อยูไ่ ด้ ในความเค็มระหว่าง 10-35 พีพีที (Hall, 1962) แหล่งที่
จับกุ้งแชบ๊ วยมากที่สดุ ในประเทศไทยได้ แก่บริ เวณชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกบริ เวณ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด
กุ้งแชบ๊ วยในประเทศไทยมีการศึกษาด้ าน ชีววิทยา และด้ านการเพาะเลี ้ยงกันมากพอสมควร แต่การศึกษา
ด้ านโรคปรสิตมีการศึกษากันน้ อย ทังที
้ ่ปรสิตบางชนิดเช่น โพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ซึ่งเป็ นปรสิตที่มีการ
ระบาดในทางเดิ น อาหารของกุ้ง ท าให้ ก้ ุง โตช้ า ส่ง ผลให้ ก้ ุง มี ข นาดเล็ ก อ่อ นแอ ท าให้ เ กิ ด มี โรคอื่ น แทรกได้ ง่ า ย
(Miller et al., 1994)
จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า ในต่า งประเทศมี ก ารศึก ษาปรสิตชนิ ด นี ก้ ัน บ้ า งแล้ ว แต่ยั ง ไม่ม ากนัก
ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการสารวจและรายงานเกี่ยวกับการพบชนิดใหม่ เท่าที่สารวจเอกสารมีเพียงรายงาน
เดียวที่รายงานเกี่ยวกับวงชีวิต โดย Lee et. al. (2000) รายงานการศึกษาวัฏจักรชีวิตของ Nematopsis ostrearum ที่
ระบาดบริ เวณชายฝั่ ง Atlantic พบว่า โพรโทซัวปรสิตชนิดนี ้มีหอยนางรม Crassostrea virginica เป็ น intermediate
host โดยมีปู Panopeus herbsti, Eurypanopeus depressus, Eurytium limosum และ Neopanope texana เป็ น
definitive host นอกจากนี ้ยังมีรายงานการศึกษาของ Jimenez et al. (2002) สารวจพบโพรโทซัวปรสิต (Nematopsis
marinus) ซึ่งเป็ น Nematopsis ชนิดใหม่ที่เพิ่งค้ นพบในฟาร์ มเลี ้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในประเทศ
Ecuador โดยมีคา่ การระบาด ตังแต่
้ 50-80% และมีค่าความรุ นแรงของการติดเชื ้อ (intensity of infection) ตังแต่
้ 10
ตัวจนถึงมากกว่า 5,000 ตัว ซึง่ คาดว่าโพรโทซัวปรสิตสกุลนี ้สามารถทาความเสียหายให้ กบั อุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้งใน
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้
ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้จึงมีความสาคัญมากโดยเป็ นการศึกษาค่าการระบาดและการจัดจาแนกชนิดโดย
ศึกษาสัณฐานวิทยาของโพรโทซัวปรสิต Nematopsis ที่ระบาดในกุ้งแชบ๊ วยจากท่าเทียบเรื อหาดวอนนภา ชายฝั่ งทะเล
บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเรายังมีการศึกษากันน้ อยมาก ทังนี
้ ้ประเทศไทยก็เป็ นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกสัตว์น ้าราย
ใหญ่ของโลก จึงควรที่จะต้ องเน้ นศึกษาปรสิตในสัตว์น ้าเศรษฐกิจให้ มากขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและกาจัด
ต่อไป โดยการศึกษาจะเป็ นการสารวจการระบาดของโพรโทซัวปรสิต Nematopsis ในกุ้งแชบ๊ วย ซึ่งเป็ นกุ้งที่เราจับ
ได้ มากและยังมีการเพาะเลี ้ยงกุ้งเหล่านี ้เป็ นสัตว์น ้าส่งออก ทารายได้ ให้ ประเทศไทยเป็ นจานวนมาก โดยจะทาการเก็บ
ตัวอย่างกุ้งแชบ๊ วยที่ถูกระบาดโดยปรสิต ศึกษาค่าการระบาดของโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ที่ระบาดใน
กุ้งแชบ๊ วยที่รวบรวมจากท่าเรื อหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อการบ่งชี ้และจาแนกชนิดได้ อย่างถูกต้ องและ
เป็ นฐานข้ อมูลสากลของสัตว์น ้าและปรสิตของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
วิธีการ
ทาการเก็บตัวอย่างกุ้งแชบ๊ วยจากบริ เวณท่าเรื อหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยทาการเก็บตัวอย่าง
กุ้งเดือนละ 1 ครัง้ ๆ ละ 20 ตัว ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 เป็ นเวลา 7 เดือน วัดขนาดพร้ อม
บันทึกเพศของกุ้ง ทาการผ่าตัดโดยการใช้ กรรไกรตัดที่บริ เวณส่วนหางของกุ้งทิ ้งไป หลังจากนันใช้
้ กรรไกรตัดเปลือกกุ้ง
บริ เวณกลางหลัง ซึง่ จะเริ่ มตังแต่
้ ปลายด้ านหางไปจนถึงปลายสุดของหัวกุ้ง แล้ วจึงใช้ คีมคีบดึงเอาส่วนลาไส้ ออกมา
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(ระวังอย่าให้ ขาด) เมื่อได้ สว่ นลาไส้ ที่ต้องการแล้ ว นามาวางบนแผ่นสไลด์และใช้ หลอดหยด หยดน ้ากลัน่ ประมาณ 1-2
หยด ใช้ เข็มเขี่ยขยี ้เนื ้อเยื่อให้ ละเอียดแล้ วแยกเอาเศษเนื ้อเยื่อชิน้ ใหญ่ออก ปิ ดด้ วยกระจกปิ ดสไลด์ นามาส่องด้ วย
กล้ องจุลทรรศน์ที่กาลังขยายต่าก่อน เพื่อตรวจหาตาแหน่งของปรสิต หากพบแล้ วให้ ใช้ กาลังขยายที่สงู ขึน้ เพื่อดู
ลักษณะสัณฐานของปรสิตพร้ อมกับถ่ายภาพไว้ เพื่อใช้ ในการศึกษาต่อไป
ผลและอภิปราย
ผลการสารวจโพรโทซัว ปรสิต สกุล Nematopsis ในทางเดิ น อาหารของกุ้ง แชบ๊ ว ยที่ ได้ จ ากท่า เที ย บเรื อ
หาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี จานวน 96 ตัว ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 โดยแบ่ง
กุ้งแชบ๊ วยออกเป็ นเพศผู้จานวน 46 ตัว เพศเมียจานวน 50 ตัว พบว่ามีการระบาดของ Nematopsis ทังหมด
้
74 ตัว
คิดเป็ น 77.1% โดยพบในกุ้งเพศผู้ 37 ตัว คิดเป็ น 80.4% และกุ้งเพศเมีย 37 ตัว คิดเป็ น 74.0% (ตารางที่ 1) จากการ
ตรวจสอบค่าทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยยะสาคัญ 0.05 โดยปรสิตที่พบมี 3 ระยะการเจริ ญ คือ
ระยะ gamont, syzygy และ gametocysts โดยพบระยะ gametocysts จานวน 66.7% ระยะ syzygy จานวน 57.3%
และ ระยะ gamont จานวน 39.6% ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง และเปอร์ เซ็นต์ การระบาดของ Nematopsis ในกุ้งเพศเมียและเพศผู้
เดือน/ปี

กรกฎาคม/2560
สิงหาคม/2560
พฤศจิกายน/2560
ธันวาคม/2560
มกราคม/2561
รวม

ค่ าการระบาดในกุ้งแชบ๊ วย การระบาดในกุ้งเพศเมีย
การระบาดในกุ้งเพศผู้
จานวน พบ ค่ าการ จานวน พบ ค่ าการ จานวน พบ ค่ าการ
กุ้งที่ ปรสิต ระบาด กุ้งที่ ปรสิต ระบาด กุ้งที่ ปรสิต ระบาด
ตรวจ
(%)
ตรวจ
(%)
ตรวจ
(%)
20
20
100.0
10
10
100.0
10
10
100.0
20
20
100.0
10
10
100.0
10
10
100.0
20
11
55.0
7
3
42.9
13
8
61.5
20
17
85.0
10
9
90.0
10
8
80.0
16
6
37.5
13
5
38.4
3
1
33.3
96
74
77.1
50
37
74.0
46
37
80.4

ตารางที่ 2 ค่าการระบาดของ Nematopsis ในกุ้งแชบ๊ วยแยกตามระยะของปรสิต
ค่ าการระบาดในกุ้ง
ค่ าการระบาดในกุ้งเพศเมีย
ระยะที่ทาศึกษา
แชบ๊ วย
ของ Nematopsis จานวน พบ ค่ าการ จานวน พบ ค่ าการ
กุ้งที่ ปรสิต ระบาด
กุ้งที่
ปรสิต ระบาด
ตรวจ
(%)
ตรวจ
(%)
Gamont
96
38
39.6
50
19
38.0
Syzygy
96
55
57.3
50
25
50.0
Gametocyst
96
64
66.7
50
32
64.0

ค่ าการระบาดในกุ้งเพศผู้
จานวน
กุ้งที่
ตรวจ
46
46
46
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พบ ค่ าการ
ปรสิต ระบาด
(%)
19
41.3
30
65.2
32
69.6

จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาของ Nematopsis ที่พบในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊ วย พบว่ามีลกั ษณะ
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
Nematopsis ระยะ trophozoites หรื อ gamont (ภาพที่ 1) ลาตัวมีรูปทรงกระบอก มีขนาดความยาว
110-160 ไมครอน ขนาดความกว้ าง 33-70 ไมครอน (n=10) ผนังด้ านนอกบาง ส่วนหัว (protomerite: PRO) เป็ น
รูปทรงกลม โปร่งใส มีขนาดความยาว 30-40 ไมครอน ขนาดความกว้ าง 18-30 ไมครอนส่วนของลาตัว (deutomerite:
D) เป็ นรู ปทรงกระบอกมีขนาดความยาว 70-140 ไมครอน ขนาดความกว้ าง 50-59 ไมครอน มีนิวเคลียส (N) 1 อัน
เป็ นลักษณะทรงกลม มีเส้ นผ่านศูนย์ 18-20 ไมครอน อยูค่ อ่ นไปทางด้ านท้ ายของตัว

ข

ก

ภาพที่ 1 Nematopsis ในระยะ gamont ก. ภาพถ่ายภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง และ ข. ภาพวาด
Nematopsis ระยะ Syzygy (ภาพที่ 2) ซึ่งระยะนี ้เป็ นระยะที่มีการมาเชื่อมต่อกันระหว่าง gamont ตังแต่
้ 2
ตัวขึ ้นไป ลาตัวเป็ นรู ปทรงกระบอกมีขนาดความยาว 350-850 ไมครอน ผนังด้ านนอกบาง ลาตัวแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนบนเรี ยกว่า Primite (PRI) ประกอบไปด้ วยส่วนหัว (protomerite: PRO) เป็ นรู ปทรงกลมหรื อรี เล็กน้ อย มีสีน ้าตาล
เข้ มใส มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 17-30 ไมครอน ส่วนของลาตัว (deutomerite: D) เป็ นรู ปทรงกระบอกยาวและป่ อง
ออกทางด้ านท้ ายตรงรอยต่อกับ satellite มีขนาดความยาว 120-130 ไมครอน ขนาดความกว้ าง 40-50 ไมครอน มี
นิวเคลียส 1 อัน ลักษณะทรงกลม มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง16-20 ไมครอน อยู่ค่อนไปทางด้ านท้ ายของลาตัว Satellite (S)
เป็ นส่วนของ trophozoites ตัวอื่นที่มาต่อเชื่อมกันซึง่ อาจจะต่อกันมากกว่า 2 ตัวก็ได้ โดยส่วนหัว (protomerite: PRO)
จะหลอมหายไป satellite มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกและเรี ยวเล็กลงไปในตอนท้ าย มีขนาดความยาว 210-710
ไมครอน ขนาดความกว้ าง 30-60 ไมครอน มีนิวเคลียส 1 อันขนาด 15-20 ไมครอน อยูค่ อ่ นไปทางด้ านท้ ายของลาตัว
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ข

ก

ภาพที่ 2 Nematopsis ในระยะ syzygy ก. ภาพถ่ายภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง และ ข. ภาพวาด
Nematopsis ระยะเข้ าสู่ gametocyst (ภาพที่ 3) เป็ นระยะที่มีการหลอมรวมกันของ syzygy เป็ นทรงกลม
แล้ วมีการสร้ างผนังหุ้มล้ อมรอบ gametocyst จะมีสดี าหรื อสีน ้าตาล ภายในมี gymnospores บรรจุอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
โดย gametocyst จะมี ขนาดเส้ น ผ่า นศูนย์ กลาง 180-220 ไมครอน เมื่ อ gametocyst แตกออก ก็ จ ะปล่อ ย
gymnospores ออกสูภ่ ายนอก

ข

ก

ภาพที่ 3 Nematopsis ในระยะเข้ าสู่ gametocysts ก. ภาพถ่ายภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง และ ข. ภาพวาด
วัฏจักรชีวิตของ Nematopsis (Apicomplexa: porosporidae) จะมีการสืบพันธุ์ 2 แบบ คือการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สลับกันไป Lee et. al. (2000) รายงานการศึกษาวัฏจักรชีวิตของ
Nematopsis ostrearum ที่ระบาดบริ เวณชายฝั่ ง Atlantic พบว่า โพรโทซัวปรสิตชนิดนี ้มีหอยนางรม Crassostrea
virginica เป็ น intermediate host โดยมีปู Panopeus herbsti, Eurypanopeus depressus, Eurytium limosum
และ Neopanope texana เป็ น definitive host
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ภาพที่ 4 วัฏจักรชีวิต Nematopsis, 1: Sporocyst ที่มีตวั อ่อนอยู่ภายใน, 2: Sporozoite เริ่ มออกจาก Sporocyst, 37:
ตัวอ่อนระยะ gamont, 8-9: ระยะที่มีการสืบพันธุ์แบบ syzygy, 10: ระยะ gametocyst, 11: ระยะที่มีการ
ปล่อย gymnospore, 12: ระยะ gymnospore เดี่ยว,13-17: ระยะที่ gymnospore เจริ ญเป็ น sporozoites
(ที่มา: Lee et. al. 2000)
จากการศึ ก ษาในครั ง้ นี พ้ บการระบาดของ Nematopsis ใน 3 ระยะ คื อ ระยะ gamont ลาตัว มี รู ป
ทรงกระบอก มีขนาดความยาว 110-160 ไมครอน ขนาดความกว้ าง 33-70 ไมครอน ผนังด้ านนอกบาง ส่วนหัว
(protomerite : PRO) เป็ นรูปทรงกลม โปร่งใส ส่วนของลาตัว (deutomerite :D) เป็ นรูปทรงกระบอกมีขนาดความยาว
70-140 ไมครอน ขนาดความกว้ าง 50-59 ไมครอน มีนิวเคลียส (N) 1 อัน เป็ นลักษณะทรงกลม มีเส้ นผ่านศูนย์ 18-20
ไมครอน อยูค่ อ่ นไปทางด้ านท้ ายของตัว
ระยะ syzygy เป็ นระยะที่พบมากมีขนาดค่อนข้ างใหญ่ มองใต้ กล้ องจุลทรรศน์เห็นได้ ชัดเจนเป็ นระยะที่
trophozoites หรื อ gamont ตังแต่
้ 2 ตัวมาต่อเชื่อมกัน ซึง่ คล้ ายกับเป็ นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยตัวต่อท้ ายจะมี
การหลอมส่วนหัวหายไปเหลือแต่ส่วนของลาตัว ซึ่งระยะนี ้เมื่อมองดูแล้ วจะพบว่ามีลาตัวค่อนข้ างยาวและมีหลาย
ปล้ อง แต่ละปล้ องก็จะมีนิวเคลียส 1 อัน และ ระยะ gametocysts ระยะนี ้เป็ นระยะต่อจาก syzygy โดยจะมีการ
คอดหดตัวของ syzygy เป็ นก้ อนกลม ๆ และมีการหลอมตัวของโปรโตพลาสซึม ของ syzygy ทังหมด
้
และมีการสร้ าง
ผนังหุ้ม (gametocysts wall) ขึ ้นมาหุ้มใหม่ และเมื่อเจริ ญเต็มที่แล้ ว gametocysts ก็จะแตกออก จิมโนสปอร์ ก็จะ
หลุดออกมาปนกับอุจจาระพร้ อมกับการขับถ่ายของเสียของกุ้งต่อไป ซึ่งจากการศึกษาครัง้ นี ้พบระยะ gametocysts
ส่วนใหญ่อยู่ในลาไส้ สว่ นท้ ายกุ้งซึ่งก็คล้ ายกับที่ Lee et. al. (2000) ที่ได้ เคยรายงานไว้ จากการศึกษาครัง้ นี ้เราพบ
ปรสิตในระยะ gametocysts มากที่สดุ รองลงมาระยะ syzygy ส่วนระยะ gamont พบน้ อยที่สดุ อาจเนื่องมาจากระยะ
gamont เป็ นระยะแรกที่เริ่ มออกจาก oocyst ซึง่ เป็ นระยะที่เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วใช้ เวลาในการพัฒนาน้ อยและเริ่ ม
เข้ าสู่ระยะ syzygy อย่างรวดเร็ ว จึงทาให้ พบระยะนี ้น้ อยที่สดุ ส่วนระยะ gametocysts เป็ นระยะที่พบมากที่สดุ ซึ่ง
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ระยะนี ้น่าจะเป็ นระยะที่ใช้ เวลาในการพัฒนานานกว่าระยะอื่น จึงทาให้ พบมากที่สดุ และโดยมากก็จะพบบริ เวณลาไส้
ส่วนท้ ายของกุ้ง
จากการสารวจพบว่ามีการระบาดของ Nematopsis ในช่วงของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ซึ่งมีค่า
การระบาดร้ อยละ 100.0 เนือ่ งจากเป็ นช่วงฤดูฝนกุ้งมีการเจริ ญเติบโตเต็มที่ช่วงนี ้มีการจับกุ้งในปริ มาณมากดังนันช่
้ วง
นี ้ปรสิตก็จะมีการเจริ ญเติบโตมาก อาจบ่งบอกได้ วา่ มีความชุกสูงของโพรโทซัวปรสิต Nematopsis มากเช่นกัน และพอ
เข้ าช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม มีค่าการระบาดร้ อยละ 55.0, 85.0 และ 37.5 ตามลาดับเนื่องจาก
เป็ นช่วงฤดูหนาวความชุกของโพรโทซัวปรสิต Nematopsis ค่อนข้ างต่าอาจเนื่องมาจากอุณหภูมิของน ้าที่ต่าลงไม่
เหมาะกับการเจริ ญเติบโตของปรสิต เมื่อเทียบกับการศึกษาของ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ และ ศรัญญา ศุภพรโกมล
(2545) พบว่ามีคา่ การระบาดที่ใกล้ เคียงกัน โดยมีการระบาดของโพรโทซัวปรสิต Nematopsis คิดเป็ นร้ อยละ 92.7 ใน
กุ้งแชบ๊ วยที่ได้ จากท่าเทียบเรื ออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
จากการสารวจโพรโทซัวปรสิตในครัง้ นี ้ ทางผู้สารวจไม่สามารถบันทึกข้ อมูลของเดือนกันยายน และเดือน
ตุลาคม 2560 ได้ เนื่องจากช่วงสองเดือนนี ้ ชาวประมงไม่สามารถจับกุ้งแชบ๊ วยได้ ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าช่วงนี ้เป็ นช่วงที่
กุ้งแชบ๊ วยมีจานวนน้ อยเป็ นวัฏจักรชีวิตของกุ้งแชบ๊ วยในอ่าวไทย แต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตของ
Nematopsis หรื อไม่ เนื่องจากกุ้งแชบ๊ วยไม่ได้ เป็ น host ชนิดเดียวของ Nematopsis ยังมีปู และกุ้งชนิดอื่นที่เป็ น host
ได้ ด้วยเช่นกุ้งกุลาดา และกุ้งทราย (ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ และชนัญญา เสมศรี , 2548) และจากการศึกษาในครัง้ นี ้
ทางผู้สารวจไม่สามารถจัดจาแนกชนิดของ Nematopsis ที่พบในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊ วยได้ จึงไม่สามารบ่งบอก
ได้ วา่ เป็ นโพรโทซัวปรสิต Nematopsis ชนิดเดียวกันกับที่เคยมีรายงานมาก่อนหรื อไม่ เนื่องจากการจัดจาแนกชนิดของ
Nematopsis ต้ องใช้ ความรู้ และความชานาญในการจาแนก เช่นดูลกั ษณะสัณฐานวิทยา ขนาดลาตัว ตาแหน่งของ
นิวเคลียสภายในเซลล์ เทียบอัตราส่วนต่าง ๆ ตลอดจนความจาเพาะของ host แต่ละชนิด อย่างไรก็ตามทางผู้ทา
การศึกษาจะพยายามศึกษาและสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ ความชานาญกับผู้เชี่ยวชาญทางด้ านโพรโทซัวปรสิตที่
อาศัยอยู่ในสัตว์น ้า และหวังว่าคงจะจัดจาแนกชนิดของโพรโทซัวปรสิ ตที่พบในสัตว์น ้าของไทยได้ ภายในระยะเวลา
อันใกล้ นี ้
บทสรุ ป
ผลจากการสารวจโพรโทซัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊ วยที่ทาการศึกษาใน
3 ระยะ คือ ระยะ gamont, syzygy และ gametocysts จากท่าเรื อหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรีในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 จานวน 96 ตัว พบว่ามีการระบาดของ Nematopsis คิดเป็ นร้ อยละ 77.1
กุ้งแชบ๊ วยเพศเมียมีการมีการระบาดของ Nematopsis คิดเป็ นร้ อยละ 74.0 ส่วนในกุ้งแชบ๊ วยเพศผู้พบว่ามีการระบาด
ร้ อยละ 80.4 และมีการระบาดของปรสิตใน 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะ gamont, syzygy และ gametocysts ซึ่งระยะ
gametocysts มีการระบาดมากที่สดุ โดยมีค่าการระบาด 66.7% ระยะ syzygy (57.3 %) และ น้ อยที่สดุ ในระยะ
gamont มีคา่ การระบาด 39.6%
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การเลีย้ งสาหร่ าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica
แบบชนิดเดียวและแบบผสมเพื่อเป็ นอาหารโคพีพอด Apocyclops royi (Lindberg, 1940)
Single and mixed culture of Amphora sp. AM9901 and Tetraselmis suecica
for copepod Apocyclops royi (Lindberg, 1940) feeding
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บทคัดย่ อ
โคพีพอดเป็ นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความสาคัญ เพราะสามารถใช้ เป็ นอาหารสัตว์น ้าวัยอ่อน เช่น กุ้งและปลาได้
งานวิจยั นี ้ได้ เพาะเลี ้ยงโคพีพอดน ้าเค็ม Apocyclops royi โดยให้ อาหารเป็ นไดอะตอม Amphora sp. AM9901 และ
สาหร่ าย Tetraselmis suecica ที่เลี ้ยงเพียงชนิดเดียวและที่เลี ้ยงร่ วมกัน โดยเพาะเลี ้ยงแบบ Fed-batch ในขวดแก้ ว
ปริ มาตร 1 ลิตร พบว่าโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วย Amphora sp. AM9901 ร่ วมกับ T. suecica มีผลผลิตของโคพีพอดระยะ
นอเพลียส และตัวเต็มวัยเท่ากับ 610±134 และ 1,141±488 ตัวต่อลิตรต่อวัน ตามลาดับ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นไป
ได้ ในการเลี ้ยงโคพีพอดด้ วยสาหร่ายทังสองชนิ
้
ด และเมื่อทาการเพาะเลี ้ยงโคพีพอดแบบต่อเนื่องในขวดแก้ ว ปริ มาตร 1
ลิตร ด้ วย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ที่เลี ้ยงร่ วมกัน ที่อตั ราการเจือจางเฉลี่ย 0.10 ต่อวัน เป็ นเวลา 27
วัน สามารถให้ ความหนาแน่นของนอเพลียสและตัวเต็มวัยสูงสุดเท่ากับ 14,667±1,414 และ 20,667±942 ตัวต่อลิตร
ตามลาดับ และให้ ปริ มาณผลผลิตของนอเพลียสและตัวเต็มวัยเท่ากับ 546±79 และ 1,110±55 ตัวต่อลิตรต่อวัน
ตามลาดับ ซึ่งผลจากการทดลองแสดงให้ เห็นว่าการใช้ อาหารในรู ปของสาหร่ าย Amphora sp. AM9901 ผสมกับ T.
suecica สามารถส่งเสริ มการเติบโตของโคพีพอด A. royi ความหนาแน่นสูงได้ เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ : Amphora sp. AM9901, Tetraselmis suecica, โคพีพอด, การเพาะเลี ้ยงแบบ Fed-batch,
การเพาะเลี ้ยงแบบต่อเนื่อง
Abstract
Copepod is one of the important zooplankton which practically used as live feed for shrimp and fish
larvae. In this research, marine copepod Apocyclops royi, was cultured using single and mixed species of
microalgae (Amphora sp. AM9901 and Tetraselmis suecica). Fed-batch culture of copepod was also
performed in 1L Duran bottle. The results revealed that productivity of copepod fed with mixed species of
Amphora sp. AM9901 and T. suecica were 610±134 and 1,141±488 no./L/day for nauplius and adult
copepod, respectively. With 1L continuous culture, copepod fed with mixed Amphora sp. AM9901 and T.
suecica was successfully maintained with 0.10 day-1 dilution rate for 27 days. Of these, the maximum
concentration of 14,667±1,414 nauplius/L and 20,667±942 copepodid/L were obtained. The productivities of
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nauplius and copepodid were 546±79 and 1,110±55 no/L/day, respectively. The results suggested that
mixed microalgae Amphora sp. AM9901 and T. suecica could be an alternative feed for high density culture
of copepod A. royi.
Keywords : Amphora sp. AM9901, Tetraselmis suecica, Copepod, Fed-batch culture, Continuous culture
*Corresponding author. E-mail : paveena.tap@biotec.or.th

บทนา
ปั จจุบันในอุตสาหกรรมการเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ นิยมใช้ อาร์ ทีเมีย และโรติเฟอร์ ในการอนุบาลลูกปลาหรื อ
ลูกสัตว์ นา้ ในกลุ่มครั สเตเชียน แต่ด้วยขนาดของโรติเฟอร์ และอาร์ ทีเมียไม่เหมาะสมกับขนาดปากของลูกสัตว์ นา้
บางชนิด และพฤติ กรรมการว่ายนา้ ของแพลงก์ ตอนสัต ว์ ยังมีผลต่อการจับกิ นของลูกสัตว์ นา้ อีกด้ วย จากปั ญหา
ดังกล่าวจึงได้ มีการพยายามศึกษาหาอาหารมีชีวิตที่ที่มีขนาดเล็กซึง่ จะช่วยเพิ่มอัตรารอดให้ กบั ลูกสัตว์น ้า ซึ่งโคพีพอด
เป็ นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความน่าสนใจเนื่องจากมีขนาดที่หลากหลายและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง
โคพีพอดเป็ นอาหารมีชีวิตที่สามารถเพาะเลี ้ยงได้ ง่าย มีราคาถูก อีกทังยั
้ งมีขนาดที่เล็กจึงสามารถนาไปเป็ น
อาหารให้ กบั สัตว์น ้าวัยอ่อนได้ หลายชนิด โดยในการเพาะเลี ้ยงโคพีพอดจะมีการใช้ จุลสาหร่ ายหรื อจุลินทรี ย์ชนิดอื่น
เช่น ยีสต์ เป็ นแหล่งอาหาร ทังนี
้ ้การเพาะเลี ้ยงโคพีพอดด้ วยสาหร่ายนันมี
้ ความน่าสนใจเพราะภายในเซลล์ของสาหร่าย
มีองค์ประกอบชีวเคมีที่สาคัญหลายชนิดที่จาเป็ นต่อการเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของสัตว์น ้า เช่น โปรตีน ไขมัน
กรดอะมิโนจาเป็ น และกรดไขมันจาเป็ นกลุม่ Polyunsaturated fatty acids (PUFA) และ Highly unsaturated fatty
acids (HUFA) เป็ นต้ น สารประกอบชีวเคมีเหล่านี ้จะมีการถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร (Kumlu, 1998) ซึ่งการ
เพาะเลี ้ยงสาหร่ายเพื่อเป็ นอาหารโคพีพอดเกือบทังหมดเป็
้
นการเลี ้ยงสาหร่ายเพียงชนิดเดียว (Monoculture) สามารถ
ทาได้ ง่ายและระบบเพาะเลี ้ยงไม่ซบั ซ้ อน แต่ในธรรมชาติพบว่าโคพีพอดจะกินสาหร่ ายหลายชนิดจึงส่งผลให้ ได้ รับ
คุณค่าทางอาหารที่หลากหลาย ทาให้ โคพีพอดเติบโตได้ ดีและมีคณ
ุ ภาพ ดังนันจึ
้ งได้ มีการเลี ้ยงโคพีพอดด้ วยสาหร่ าย
หลายชนิดด้ วยเทคนิคการเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายแบบผสม (Mixed culture) (Vidhya et al., 2014) ทังนี
้ ้การเพาะเลี ้ยง
โคพีพอดสามารถทาได้ ด้วยแบบ Fed-batch ที่มีการเติมสาหร่ายเข้ าสูข่ วดเลี ้ยงโคพีพอดในระหว่างการเลี ้ยง และเมื่อ
ปริ มาณของสาหร่ ายลดลงจะนาน ้าเลี ้ยงโคพี พอดออก โดยกรองผ่านผ้ ากรองเพื่อป้องกันไม่ให้ โคพีพอดหลุดออกจาก
ขวดเลี ้ยง จากนันจึ
้ งเติมสาหร่ายเพิ่มลงในขวดเลี ้ยงโคพีพอดอีกครัง้ ซึง่ การเพาะเลี ้ยงโคพีพอดแบบดังกล่าวจาเป็ นต้ อง
ทาการใช้ แรงงานในการเปลี่ยนถ่ายน ้าเลี ้ยงโคพีพอดและเติมสาหร่ ายค่อนข้ างบ่อย ส่งผลให้ สิ ้นเปลืองเวลา แรงงาน
และค่าใช้ จ่าย (Matias-Peralta et al., 2011) ซึ่งแนวทางในการลดต้ นทุนในการผลิตและยังผลิตโคพีพอดได้
ตลอดเวลา จึงมีการเพาะเลี ้ยงโคพีพอดแบบต่อเนื่อง (Continuous culture) โดยมีการเติมอาหารเข้ าสู่ขวดเลี ้ยง
สาหร่าย และสาหร่ายจากขวดเลี ้ยงจะไหลเข้ าสู่ระบบการเพาะเลี ้ยงโคพีพอดตลอดเวลา ส่งผลให้ มีสาหร่ายเพียงพอต่อ
ความต้ องการของโคพีพอดตลอดเวลา (Zillioux and Lackie, 1970)
งานวิจยั นี ้จึงได้ ทาการศึกษาการเพาะเลี ้ยงโคพีพอด Apocyclops royi ซึ่งแยกได้ จากแหล่งน ้าธรรมชาติใน
จังหวัดจันทบุรี ในระบบการเลี ้ยงแบบ Fed-batch และแบบต่อเนื่องโดยใช้ ไดอะตอม Amphora sp. AM9901 และ
สาหร่ายสีเขียว Tetraselmis suecica ทังในรู
้ ปแบบชนิดเดียวและแบบผสม โดยในช่วงเต็มวัยโคพีพอดมักจะอาศัยอยู่
บริ เวณพื ้นท้ องน ้า ทาให้ ไดอะตอม Amphora sp. AM9901 ซึง่ มักเติบโตโดยยึดเกาะติดอยูบ่ ริ เวณพื ้นท้ องน ้า
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(Benthic diatom) เป็ นอาหารที่เหมาะสมและมีขนาดเล็ก อีกทังยั
้ งมีการสะสมกรดไขมันและสารสีพวกแคโรทีนอยด์สงู
(มะลิวลั ย์ และคณะ, 2547) ส่วนสาหร่ าย T. suecica มีการสะสมกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเลอิค (Oleic acid,
C18:1) ในปริ มาณสูงกว่ากรดไขมันชนิดอื่นๆ ทาให้ การใช้ สาหร่ายผสม Amphora sp. AM9901 และ T. suecica อาจ
เป็ นทางเลือกใหม่ในการเพาะเลี ้ยงสาหร่ายสาหรับเป็ นอาหารโคพีพอดต่อไป
วิธีการทดลอง
1. การเลี ้ยงโคพีพอดแบบ Fed-batch ด้ วยสาหร่ าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica
เพียงชนิดเดียวและสาหร่ายผสม Amphora sp. AM9901 ร่วมกับ T. suecica
ทาการเลี ้ยงโคพีพอด Apocyclops royi แบบ Fed-batch โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชุดการทดลอง คือ (1) ใช้
สาหร่ าย Amphora sp. AM9901 (2) ใช้ สาหร่ าย T. suecica และ (3) ใช้ สาหร่ าย Amphora sp. AM9901 ผสมกับ
T. suecica เป็ นอาหารสาหรั บ เลีย้ งโคพี พ อด A. royi โดยความหน่ แ น่น ของเริ่ ม ต้ น ของระยะนอเพลีย สเท่ า กับ
444±192, 889±693 และ 444±509 ตัวต่อลิตร ตามลาดับและตัวเต็มวัยเท่ากับ 222±385, 333±333 และ 667±333
ตัวต่อลิตร ตามลาดับ การศึกษาเริ่ มจากเพาะเลี ้ยงสาหร่ายด้ วยอาหารสูตรกิลลาร์ ด F/2 (Guillard, 1973) ที่เตรี ยมจาก
น ้าทะเลความเค็ม 30 พีเอสยู บรรจุในขวดแก้ วปริ มาตร 1 ลิตร และเติมหัวเชื ้อสาหร่ าย 100 มิลลิลิตร วางขวดเลี ้ยง
สาหร่ายในห้ องปฏิบตั ิการที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ให้ อากาศที่ผ่านการกรองด้ วยไส้ กรองรู พรุ นขนาด 0.3
ไมครอนและแสงความเข้ ม 5,500 ลักซ์ ตลอดเวลา
เมื่อเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายนาน 3-4 วัน สาหร่ ายจะมีการเติบโตเพิ่มขึ ้น จึงทาการเติมหัวเชือ้ โคพีพอด A. royi
ลงไปขวดละ 100 มิลลิลิตร ทาการเลี ้ยงแบบแบทช์ จนโคพีพอดมีความหนาแน่นเพิ่มขึ ้นและกินสาหร่ ายหมด โดย
สังเกตุจากสีที่จางลง จึงทาการดูดน ้าปริ มาตร 300 มิลลิลติ ร ออกจากขวดเลี ้ยงโคพีพอด โดยผ่านผ้ ากรองขนาดช่องตา
33 ไมโครเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้ โคพีพอดหลุดออกจากขวดเลี ้ยง จากนันเติ
้ มสาหร่ ายกลับเข้ าขวดเลี ้ยง ปริ มาตร 300
มิลลิลิตร ซึ่งได้ ดาเนินการดังกล่าวในวันที่ 8, 11 และ 14 ของการทดลอง ทังนี
้ ้ระหว่าง 16 วันที่ทาการทดลอง ได้ เก็บ
ตัวอย่างเพื่อติดตามการเติบโตของสาหร่ายด้ วยวิธีการนับเซลล์โดยใช้ สไลด์นบั เม็ดเลือด และนับจานวนโคพีพอดทุกวัน
ด้ วย Sedgwick Rafter ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
2. การเลี ้ยงโคพีพอดแบบต่อเนื่องด้ วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 ผสมกับสาหร่าย T. suecica
ทาการเลี ้ยงสาหร่ าย T. suecica ผสมกับ Amphora sp. AM9901 ในขวดเดียวกันปริ มาตร 1 ลิตร และวาง
ขวดเลี ้ยงภายใต้ สภาวะเช่นเดียวกับการทดลองข้ างต้ น เริ่ มจากเพาะเลี ้ยงสาหร่ ายแบบแบทช์เป็ นเวลา 3 วัน ซึ่งพบว่า
สาหร่ ายเติบโตขึน้ ดังนัน้ จึงเริ่ มดาเนินการเพาะเลี ้ยงแบบต่อเนื่ อง โดยใช้ เครื่ องสูบนา้ แบบรี ดสายนาอาหารสูตร
กิลลาร์ ด F/2 เข้ าสูร่ ะบบเลี ้ยงสาหร่ าย เมื่ออาหารเข้ าสูร่ ะบบเลี ้ยงจะผสมเข้ ากับสาหร่ ายเพราะมีการให้ อากาศอย่าง
ทัว่ ถึง และเมื่ออาหารเลี ้ยงสาหร่ ายถูกเติมเข้ าสูร่ ะบบเลี ้ยงจะทาให้ ปริ มาตรในขวดเลี ้ยงสาหร่ ายเพิ่มขึ ้น และปริ มาตร
น ้าเลี ้ยงสาหร่ายส่วนที่เกินจะไหลออกทางท่อด้ านบนเข้ าสู่ขวดเลี ้ยงโคพีพอดที่มีปริ มาตร 2 ลิตร ที่ทาการเลี ้ยงโคพีพอด
แบบแบทช์จนโคพีพอดมีการเติบโตเพิ่มจานวนมากขึ ้น โดยมีความหนาแน่นเริ่ มต้ นของตัวอ่อนระยะนอเพลียสและตัว
เต็มวัยก่อนเริ่ มต้ นการเลี ้ยงแบบต่อเนื่องเท่ากับ 5,000±2,828 และ 833±707ตัวต่อลิตร ตามลาดับ เมื่อสาหร่ ายทัง้
สองชนิดจากขวดเลี ้ยงสาหร่ ายแบบต่อเนื่องไหลเข้ าสู่ขวดเลี ้ยงโคพีพอด ทาให้ ปริ มาตรน ้าในขวดเลี ้ยงโคพีพอดเพิ่ม
มากขึ ้น และปริ มาตรของนา้ เลี ้ยงโคพีพอดส่วนเกินที่มีสาหร่ ายและโคพีพอดจะถูกดันออกที่ปลายท่อด้ านบนด้ วย
แรงดันอากาศเข้ าสูข่ วดเก็บผลผลิต
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ทาการติดตามการเติบโตของสาหร่ ายและโคพีพอดด้ วยการนับจานวนภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ทุกวัน วัด
ปริ มาตรผลผลิตที่เก็บได้ ทกุ วันเพื่อคานวณอัตราการเจือจางของทังขวดเลี
้
้ยงสาหร่ายและขวดเลี ้ยงโคพีพอด
ผลและอภิปราย
1. การเลี ้ยงโคพีพอดแบบ Fed-batch ด้ วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica เพียงชนิด
เดียวและสาหร่ายผสม Amphora sp. AM9901 ร่วมกับ T. suecica
จากการเพาะเลี ้ยงโคพีพอด A. royi แบบ Fed-batch พบว่าโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วยสาหร่ าย Amphora sp.
AM9901 เพียงชนิดเดียว ให้ ความหนาแน่นของนอเพลียสและตัวเต็มวัยสูงสุด 2,444±384 และ 1,778±192 ตัวต่อ
ลิตร ในวันที่ 11 ของการเพาะเลี ้ยง ตามลาดับ ดังภาพที่ 1 และเมื่อทาการเติมสาหร่ ายเข้ าสูข่ วดเลี ้ยงพบว่าความ
หนาแน่นของนอเพลียสและตัวเต็มวัย ส่วนโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วยสาหร่าย T. suecica เพียงชนิดเดียว ให้ ความหนาแน่น
ข
อ
ง
นอเพลียสและตัวเต็มวัยสูงสุด 13,778±1,895 และ 16,000±6,557 ตัวต่อลิตร ในวันที่ 16 ของการเพาะเลี ้ยง
ตามลาดับ ดังภาพที่ 2 และเมื่อทาการเติมสาหร่ ายเข้ าสู่ขวดเลี ้ยงพบว่าความหนาแน่นของนอเพลียสและตัวเต็มวัย
ลดลง และเมื่อเลี ้ยงโคพีพอดด้ วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ให้ ความหนาแน่นของนอเพลียส
สูง สุด 9,778±1,667 ตัว ต่อ ลิต ร ในวัน ที่ 13 ของการเพาะเลีย้ ง และให้ ค วามหนาแน่น ของตัว เต็ ม วัย สูง สุด
21,111±3,595 ตัวต่อลิตร ในวันที่ 16 ของการเพาะเลี ้ยง ดังภาพที่ 3 และเมื่อทาการเติมสาหร่ ายเข้ าสูข่ วดเลี ้ยงทาให้
ความหนาแน่นของนอเพลียสและตัวเต็มวัยลดลง
จากภาพที่ 3 และตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ที่
เลี ้ยงร่ วมกัน ให้ ผลผลิตของตัวอ่อนระยะนอเพลียสและตัวเต็มวัยเท่ากับ 610±134 และ1,141±488 ตัวต่อลิตรต่อวัน
ซึ่งสูงกว่าโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วย Amphora sp. AM9901 เพียงชนิดเดียว (P0.05) ทังนี
้ ้ Hernandez และ AlvarezLajonchere (2003) พบว่าการเพาะเลี ้ยงโคพีพอดโดยเลี ้ยงด้ วยสาหร่ าย 5 ชนิดผสมกัน พบว่าโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วย
สาหร่ ายผสม 5 ชนิด มีความหนาแน่นของโคพีพอดมากที่สดุ เท่ากับ 13,000 ตัวต่อลิตร เพราะการให้ สาหร่ ายเพียง
ชนิดเดียวส่งผลให้ สารอาหารที่โคพีพอดได้ รับไม่เพียงพอต่อความต้ องการตามธรรมชาติ (Cruz et al., 2009) ดังนัน้
การให้ สาหร่ายมากกว่า 1 ชนิด จึงช่วยลดการขาดสารอาหารบางชนิดและยังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของโคพีพอด
ให้ สงู ขึ ้น และเมื่อนาโคพีพอดไปใช้ ในการอนุบาลลูกสัตว์น ้าจะส่งผลให้ อตั ราการรอดของสัตว์น ้าเพิ่มขึ ้นได้ เช่นกัน โดย
ในสาหร่าย Amphora sp. AM9901 มีการสะสมกรดไขมันและสารสีพวกแคโรทีนอยด์สงู (มะลิวลั ย์ และคณะ, 2547)
ส่วนสาหร่าย T. suecica มีการสะสมกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเลอิค (Oleic acid, C18:1) ในปริ มาณสูงกว่ากรดไขมัน
ชนิดอื่นๆ (Fabregas et al., 2001)
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ภาพที่ 1 การเติบโตของโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 เพียงชนิดเดียวในระบบการเลี ้ยงแบบ
Fed-batch โดยลูกศรแสดงช่วงที่มีการดูดน ้าเลี ้ยงโคพีพอดออกจากขวดเลี ้ยงปริ มาตร 300 มิลลิลิตร แล้ วจึง
เติมสาหร่ายเข้ าสูข่ วดเลี ้ยงโคพีพอดด้ วยปริ มาตร 300 มิลลิลติ ร

ภาพที่ 2 การเติบโตของโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วยสาหร่ าย Tetraselmis suecica เพียงชนิดเดียวในระบบการเลี ้ยงแบบ
Fed-batch โดยลูกศรแสดงช่วงที่มีการดูดน ้าเลี ้ยงโคพีพอดออกจากขวดเลี ้ยง
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ภาพที่ 3 การเติบโตของโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วยสาหร่ าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica ที่เลี ้ยง
ร่วมกันในระบบการเลี ้ยงแบบ Fed-batch โดยลูกศรแสดงช่วงที่มีการดูดน ้าเลี ้ยงโคพีพอดออกจากขวดเลี ้ยง
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นของโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica
เพียงชนิดเดียวและแบบผสมในระบบการเลี ้ยงแบบ Fed-batch ในวันสุดท้ ายของการเพาะเลี ้ยง
รูปแบบการ
เพาะเลีย้ งโคพีพอด

ชนิดสาหร่ าย

ความหนาแน่ นของโคพีพอด (ตัวต่ อลิตร)
นอเพลียส
ตัวเต็มวัย
โคพีพอดทุกระยะ

การเลี ้ยงด้ วยสาหร่าย
เพียงชนิดเดียว

Amphora sp. AM9901 และ
T. suecica

889±192a
13,778±1,895b

444±192a
16,000±6,557b

1,333±333a
29,777.78±8,342b

การเลี ้ยงด้ วยสาหร่าย
แบบผสม

Amphora sp. AM9901 และ
T. suecica

8,333±1,667ab

21,111±3,595b

29,444.44±8,261 b

หมายเหตุ ข้ อมูลในแนวตังที
้ ่กากับด้ วยตัวอักษรที่ตา่ งกัน แสดงถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P < 0.05)
2. การศึกษาการเลี ้ยงโคพีพอดแบบต่อเนื่องด้ วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ที่เลี ้ยงร่วมกัน
การเติบโตของโคพีพอดด้ วยระบบการเลี ้ยงแบบต่อเนื่องในขวดเลี ้ยงขนาด 2 ลิตร พบว่าในช่วงแรกได้ ทาการ
เพาะเลี ้ยงโคพีพอดแบบแบทช์ (วันที่ 0-3 ของการเพาะเลี ้ยง) โคพีพอดมีความหนาแน่นของนอเพลียสและตัวเต็มวัยใน
วันที่ 3 ของการเลี ้ยง (ก่อนเริ่ มการทดลองเลี ้ยงแบบต่อเนื่อง) เฉลี่ยเท่ากับ 5,000±2,828 และ 833±707 ตัวต่อลิตร
ตามลาดับ ทาการเพาะเลี ้ยงโคพีพอดแบบต่อเนื่องที่อตั ราการเจือจางเฉลี่ย 0.10 ลิตรต่อวัน ตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง (วันที่ 4-30 ของการเพาะเลี ้ยง) พบว่าโคพีพอดมีความหนาแน่นเฉลี่ยของนอเพลียสและตัวเต็มวัยเท่ากับ
5,462±3,747 และ 11,098±6,146 ตัวต่อลิตร ตามลาดับ (ดังภาพที่ 4) และมีปริ มาณผลผลิตของนอเพลียสและ
ตัว เต็ ม วัย เท่ า กับ 546±79 และ 1,109±55 ตัว ต่อ ลิ ต รต่อ วัน ตามล าดับ ซึ่ง มี ค่า ใกล้ เ คี ย งกับ การเลีย้ งด้ ว ย
Amphora sp. AM9901 และ T. suecica ในระบบการเลี ้ยงแบบ Fed-batch ซึ่งมีผลผลิตของของนอเพลียสและ
ตัวเต็มวัยเท่ากับ 610±134 และ1,141±488 ตัวต่อลิตรต่อวัน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของประภัสสร
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(2558) ทาการเลี ้ยงโคพีพอดแบบต่อเนื่องที่อตั ราการเจื อจาง 0.17 ต่อวัน ด้ วยสาหร่ าย Chaetoceros sp. และ
T. suecica ที่ เ ลีย้ งร่ ว มกัน แบบต่อ เนื่ อ งพบว่า ผลผลิต ของนอเพลีย สและตัว เต็ ม วัย เท่า กับ 3,407±1,337 และ
2,417±1,195 ตัวต่อลิตรต่อวัน ตามลาดับ ซึง่ มีผลผลิตของนอเพลียสและตัวเต็มวัยใกล้ เคียงกับการเลี ้ยงด้ วยสาหร่ าย
Chaetoceros sp. และ T. Suecica ในระบบการเลี ้ยงแบบกึ่งต่อเนื่องซึ่งมีผลผลิตนอเพลียสและตัวเต็มวัยเท่ากับ
1,172±1,113 และ 4,012±363 ตัวต่อลิตรต่อวันตามลาดับ แต่ทงนี
ั ้ ้พบว่าการเลี ้ยงแบบต่อเนื่ องเป็ นระบบการเลี ้ยง
แบบอัตโนมัติทาให้ เกิดความสะดวกและทาให้ โคพีพอดมีอาหารเพียงพอตลอดเวลา เนื่องจากมีการเติมสาหร่ ายให้ แก่
โคพีพอดตลอดเวลา และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเลี ้ยงโคพีพอดด้ วยสาหร่ าย Chaetoceros sp. และ T. Suecica
แสดงให้ เห็นว่าการเลี ้ยงโคพีพอดด้ วย Amphora sp. AM9901 และ T. suecica โคพีพอดมีความหนาแน่นที่ต่ากว่า
เล็กน้ อย เนื่องจากเซลล์ของ Amphora sp. AM9901 บางส่วนมีลกั ษณะเกาะกันเป็ นกลุม่ และยึดเกาะกับผิวขวดเลี ้ยง
ซึง่ จากรายงานของ Frost (1972) พบว่าโคพีพอด Calanus pacificus กินไดอะตอมที่เลี ้ยงแบบชนิดเดียว โดยสามารถ
กินไดอะตอมที่มีขนาด 11-87 ไมโครเมตร แต่จากการศึกษาครั ง้ นี ้โคพีพอดเลือกกิ น T. suecica ก่อน เนื่องจาก
โคพีพอดที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นีเ้ ป็ นโคพีพอดที่อาศัยในมวลนา้ จึงเลือ กกิ น T. suecica ซึ่งอยู่ในมวลนา้ มากกว่า
Amphora sp. AM9901 ที่เกาะอยู่ตามขวดเลี ้ยง ซึ่งจากการศึกษาของ Buffan-Dubau et al. (1996) ทาการติดตาม
การกินอาหารของ Canuella perplexa ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ ฮาแพคทิคอยด์โคพีพอดที่อาศัยอยู่หน้ าดิน (benthic copepod)
ด้ วยเทคนิค HPLC (High Performance Liquid Chromatography) พบรงควัตถุชนิด Fucoxanthin เด่นที่สดุ ซึง่ แสดง
ให้ เห็นว่า C. perplexa เลือกกินไดอะตอมที่ยึดเกาะอยู่พื ้นผิว (benthic diatom) ได้ แต่การเลี ้ยงโคพีพอดด้ วย
Amphora sp. AM9901 เพียงชนิดเดียวมีผลทาให้ นอเพลียสไม่สามารถพัฒนาการไปยังตัวเต็มวัยได้ ดีเท่าที่ควรซึ่งจะ
เห็นได้ จากภายในขวดเลี ้ยงโคพีพอดมีปริ มาณ Amphora sp. AM9901 เหลือในระบบปริ มาณมาก ซึง่ การที่มีสาหร่ าย
คงเหลื อ มากเกิ น ไปก็ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การเติ บ โตของแพลงก์ ต อนสัต ว์ ไ ด้ ด้ วยเช่ น กั น ( James and
Abu-Rezq,1988)
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ภาพที่ 4 การเติบโตของโคพีพอดที่เลี ้ยงด้ วยสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica
ที่เลี ้ยงร่วมกัน โดยในช่วงวันที่ 0-3 ได้ เพาะเลี ้ยงโคพีพอดแบบแบทช์ จากนันวั
้ นที่ 4-30 ของการเพาะเลี ้ยง จึง
ได้ เพาะเลี ้ยงแบบต่อเนื่อง โดยมีการเติมสาหร่ายเข้ าสูข่ วดเลี ้ยงโคพีพอดตลอดเวลา
บทสรุ ป
การเพาะเลี ้ยงโคพีพอดแบบ Fed-batch ด้ วยสาหร่ าย Amphora sp. AM9901 ผสมกับ T. suecica
ให้ ปริ มาณผลผลิตและความหนาแน่นสูงสุดของโคพีพอดในระยะตัวเต็มวัยสูงที่สดุ และเมื่อทาการเลี ้ยงโคพีพอด
แบบต่อเนื่องด้ วยสาหร่ ายผสม 2 ชนิด จากระบบการเลี ้ยงแบบต่อเนื่องพบว่าโคพีพอดมีความหนาแน่นเฉลี่ยของ
นอเพลียสและตัวเต็มวัยเท่ากับ 5,462±3,747 และ 11,098±6,146 ตัวต่อลิตร ตามลาดับ ที่อตั ราการเจือจาง 0.1 ต่อ
วัน ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ นว่า การเลีย้ งโคพี พ อด A. royi ใช้ อาหารในรู ปของสาหร่ าย Amphora sp. AM990 ผสมกับ
T. suecica สามารถพัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มผลผลิตโคพีพอดได้
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ปรั บปรุ งการทาประมงปูม้า บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2558
ผลการศึกษาพบสัตว์น ้าพลอยได้ ทงสิ
ั ้ ้น 39 สกุล 46 ชนิด การศึกษาค่าดัชนีการปรากฏพบสัตว์น ้าพลอยจับได้ สปี ชีส์ที่
หายากมาก (R) 37 สกุล 44 ชนิด สปี ชีส์ที่พบน้ อย (U) 1 สกุล 1 ชนิด สปี ชีส์ที่พบทัว่ ไป (C) 1 สกุล 1 ชนิด สาหรับ
การศึกษาจานวนชนิดของสัตว์ น า้ พลอยจับได้ ในแต่ละสถานี ผลการศึกษาพบว่าในบริ เวณปากอ่าว (สถานี 10)
มีองค์ประกอบชนิดของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มากที่สดุ คือ 22 ชนิด โดยพบปูดาวสามจุด (Portunus sanguinolentus)
เป็ นสัตว์น ้าพลอยจับได้ ชนิดเด่น ส่วนในบริ เวณป่ าชายเลนปลูก และหญ้ าทะเลชะเงาใบยาว (สถานีที่ 2 และ 4) พบ
องค์ประกอบชนิดของสัตว์น ้าพลอยจับได้ น้อยที่สดุ คือ 13 ชนิด โดยพบปูเสฉวนขาฟ้ า (Clibanarius longitarsus) เป็ น
สัตว์น ้าพลอยจับได้ ชนิดเด่น การศึกษาความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้า พบว่าสถานี
หญ้ าทะเลชะเงาใบยาว (สถานี 5) มี ค วามชุก ชุม ของสัต ว์ น า้ พลอยจับ ได้ ม ากที่ สุด ส่ว นสถานี ป่ าชายเลนปลูก
(สถานีที่ 2) พบความชุกชุมน้ อยที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับการทดสอบทางสถิติที่พบว่าความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้
แต่ละสถานีมีความแตกต่างกัน (P<0.05) และการศึกษาความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ ในแต่ละฤดูกาล พบความ
ชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มากที่สดุ ในฤดูฝน (83%) ส่วนในฤดูแล้ งพบความชุกชุมน้ อยที่สดุ (17%) ซึ่งสอดคล้ อง
กับการทดสอบทางสถิติที่พบว่าความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ แต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกัน (P<0.05)
คาสาคัญ : ชนิดและองค์ประกอบ, สัตว์น ้าพลอยจับได้ , ลอบปู, มาตรการปรับปรุงการทาประมง, อ่าวคุ้งกระเบน
Abstract
Species composition of bycatch from blue swimming crab trap fishery under the Improved
Fishing Measure was carried out at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province from January to December
2016. The result found 39 genera and 46 species of bycatch. Species occurrence was found 37 genera
and 44 species of very rare species (R), 1 genera and 1 species of rare species (U) and 1 genera and 1
species of common species (C). For the number of species of bycatch in each station was found highest
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in mouth of bay (22 species). The three spot swimming crab (Portunus sanguinolentus) is the most
dominant. In contrast the reforested mangrove and seagrass bed Enhalus acoroides was found number
species of bycatch in lowest (13 species). The blue striped hermit crab Clibanarius longitarsus is the most
dominant. Abundance of bycatch from blue swimming crab trap fishing was found highest in seagrass
bed Enhalus acoroides (station 5) and lowest in reforested mangrove (station 2). This result was correlated
with the statistical analysis that abundance of bycatch was significantly difference in each station (P<0.05).
Moreover, the result also showed that abundance of by catch was found wet season (83%) higher than dry
season (17%).This result was correlated with the statistical analysis that abundance of bycatch was
significantly difference in each season (P<0.05)
Keywords: Species composition, Bycatch, Collapsible crab trap, Improved Fishing Measure, Kung Krabaen Bay
*Corresponding author. E-mail : chutapa.k@rbru.ac.th

บทนา
สัตว์น ้าพลอยจับได้ (Bycatch) หมายถึง สัตว์น ้าที่ไม่พึงประสงค์หรื อสัตว์น ้าที่ไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายในการทา
ประมง แบ่งเป็ นสัตว์น ้าที่จับได้ และนาไปขาย สัตว์น ้าที่คดั แยกทิ ้ง และสัตว์น ้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย (อนัญญา, 2553)
สัตว์ที่ติดมากับการทาประมงจัดเป็ นสัตว์ที่มีความเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์โดยถูกจับได้ แบบไม่ได้ ตงใจเป็
ั้
นผลทาให้ อตั รา
การตายเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาความหลากหลายของสัตว์น ้าพลอยจับได้ บริ เวณชายฝั่ งที่ได้ จากการ
ทาประมงนันมี
้ จานวนมากและหลากหลายชนิด อาทิเช่น กุ้ง หอย ปูและปลา แต่ในปั จจุบนั มีการใช้ เครื่ องมือประมง
และเทคนิคการทาประมงที่มีประสิทธิภาพสูง ทาให้ เกิดผลกระทบต่อประชากรสัตว์น ้าพลอยจับได้ เป็ นอันมาก ทังชนิ
้ ด
และองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ ที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในเครื่ องมือประมงนัน้ ได้ แก่ ลอบปูแบบ
พับได้ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่ได้ รับความนิยมในการทาประมงปูม้าเป็ นอย่า งมาก เนื่องจากตัวลอบสามารถพับได้ ทาให้ ใช้
พื ้นที่ของเรื อประมงในการบรรทุกน้ อย จึงสามารถบรรทุกลอบไปทาการประมงได้ เป็ นจานวนมาก ด้ วยเหตุนี ้เองจึงทา
ให้ มีความพยายามจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในการหาวิธีในการปรับปรุ งขนาดตาลอบ เพื่อลดการจับสัตว์น ้า
พลอยจับได้ เหล่านี ้ขึ ้นมา เช่น การกาหนดขนาดตาลอบที่บริ เวณท้ องลอบ 2.5 นิ ้ว (ขวัญไชย, 2545) จากรายงานวิจยั ที่
ผ่านมา พบว่าการทาประมงลอบปูนนั ้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ หลายชนิด
(นพรัตน์ และวราภรณ์, 2551) อีกทังยั
้ งส่งผลต่อสายใยอาหารที่เปลีย่ นแปลงไป คือ สัตว์น ้าที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ โภคจะ
หันมากิ นกันเอง ทาให้ ประชากรสัตว์ นา้ ลดลง ส่งผลทาให้ ความอุดมสมบูรณ์ ของทรั พยากรในระบบนิเวศชายฝั่ ง
เสื่อมโทรมลง นอกจากนีย้ งั ส่งผลต่อความเป็ นอยู่และรายได้ ของชุมชน รวมทังเศรษฐกิ
้
จของประเทศชาติอีกด้ วย
(ไพลิน และลิษา, 2556) โดยในบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบนก็ประสบกับปั ญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังนันส
้ านักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จึงได้ มีการกาหนดมาตรการปรับปรุงการทาประมงปูม้าใน
บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน โดยหนึ่งในมาตรการนันก็
้ คือ การห้ ามใช้ ลอบปูม้าที่มีขนาดของท้ องลอบน้ อยกว่า 2.5 นิ ้ว โดย
จากการศึกษาของ ขวัญไชย (2545) และชุตาภา และคณะ (2560) พบว่าถ้ าหากมีการเพิ่มขนาดของตาลอบให้ มีขนาด
ใหญ่ขึ ้น จะทาให้ สตั ว์น ้าพลอยจับได้ ที่ติดลอบมามีโอกาสรอดชีวิตและคงความอุดมสมบูรณ์ใ ห้ กบั ระบบนิเวศชายฝั่ ง
ต่อไป โดยภายหลังจากการประกาศมาตรการปรับปรุงการทาประมงยังไม่มีรายงานการวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพ
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ของชนิ ด และองค์ ป ระกอบของสัต ว์ น า้ พลอยจับ ได้ ในบริ เ วณอ่า วคุ้ง กระเบนแต่ อ ย่ า งใด ดัง นัน้ งานวิ จัย นี จ้ ึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด และองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้า เพื่อนาผลการศึกษา
ที่ได้ ไปใช้ ในการปรับปรุงมาตรการการทาประมงในบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วิธีการ
1. ศึก ษารายงานวิจัย ก่อ นที่จ ะมีม าตรการการปรั บ ปรุ ง การทาประมงปูม้ า ในบริ เ วณอ่า วคุ้ง กระเบน
เพื่อ เปรี ย บเที ย บสถานภาพของสัต ว์ น ้าพลอยได้ ใ นปั จ จุบ ัน (ชุต าภา, 2549; กุศ ล, 2552, ชุต าภา, 2557;
Bhatrasatapornkul et al., 2007; Kunsook, 2011)
2. ออกเก็ บตัวอย่างประชากรปูม้า บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน เป็ นเวลาทัง้ สิ ้น 1 ปี โดยใช้ เ ครื่ อ งมือ ประมง
ลอบแบบพับได้ ขนาด 28x46x18 ลูกบาศก์ เซนติเมตร ด้ านข้ างและด้ านบนหุ้ม ด้ วยอวนขนาดตา 1.5 นิ ้ว ส่วนท้ อง
หุ้มด้ วยอวนขนาดตา 2.5 นิ ้ว จานวน 100 ลูก
3. กาหนดจุดเก็ บตัวอย่างทัง้ หมด 10 สถานี (ภาพที่ 1) อ้ างอิงตามรายงานวิจัยก่อนหน้ านีข้ องชุตาภา,
2549; กุศ ล, 2552, ชุต าภา, 2557; Bhatrasatapornkul et al. 2007; และ Kunsook, 2011 ดัง มีร ายละเอีย ด
ดังนี ้
ตารางที่ 1 รายละเอียดของสถานีเก็ บตัวอย่าง บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สถานี
รายละเอียด
1,2,3
ป่ าชายเลนปลูก (Reforested mangrove)
4,5
หญ้ าทะเลชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides)
6,7
หญ้ าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia)
8
หญ้ าทะเลชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides)
9,10

มวลน ้าบริ เวณปากอ่าว (Mouth of bay)

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างจานวน 10 สถานี บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

491
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

4. การศึกษาภาคสนาม เก็ บตัวอย่างประชากรสัตว์ น ้าพลอยจับได้ ตังแต่
้ เดือน มกราคม ถึงเดือนธันวาคม
2558 เป็ นจ านวนทัง้ สิ น้ 24 ครั ง้ โดยใช้ ลอบปูม้ า แบบพับ ได้ (Collapsible. crab. trap) ลอบแบบพับ ได้ ข นาด
28x46x18 ลูก บาศก์ เ ซนติเ มตร ด้ า นข้ า งและด้ า นบนหุ้ม ด้ วยอวนขนาดตา 1.5 นิ ้ว ส่วนท้ องหุ้มด้ วยอวนขนาดตา
2.5 นิ ้ว จานวน 100 ลูก โดยใช้ ปลาทะเลสดเป็ นเหยื่อ ปูม้าและสัตว์น ้าพลอยจับได้ จะถูกขังอยูใ่ นลอบ โดยส่วนใหญ่จะ
มีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก้ ูลอบ โดยในแต่ละสถานีทาการวัดปั จจัยทางกายภาพ ได้ แก่ ค่าความลึก วัดโดยใช้ ลกู ตุ้มวัด
ความลึก มี ห น่ว ยเป็ นเซนติ เ มตร (cm) ค่า ความขุ่น วัด โดยใช้ Secchi disc มี ห น่ ว ยเป็ นเซนติ เ มตร (cm)
ค่าความเค็ม วัดโดยใช้ เครื่ องวัดความเค็ม Refractometer (ppt) ค่าความเป็ นกรด–ด่าง ค่าปริ มาณออกซิเจนละลาย
ในน ้า มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L) และอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) วัดโดยใช้ เครื่ องวัดปั จจัยหลายตัวแปร (Multimeter) ยี่ห้ อ
Lutron รุ่ น WA-2017SD ในการวางลอบปูม้าแต่ละครัง้ ใช้ ระยะเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง หลังจากนันท
้ าการกู้ลอบ รักษา
สภาพตัวอย่างด้ วยน ้าแข็ง เพื่อนาไปศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณีตอ่ ไป
5. การศึกษาในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร สัต ว์ น า้ พลอยจับ ได้ ที่ จับ มา จะน ามาถ่า ยรู ป ทัง้ ด้ า นหน้ า และด้ า นหลัง
(ภาพที่ 2) แล้ วนาไปจัดจาแนกอย่างน้ อยในระดับสกุล โดยใช้ เอกสารอ้ างอิง เช่น หนังสือคู่มืออันดามัน: ปูทะเลไทย
ของธรณ์ และพันธุ์ทิพย์ (2550) หนังสือหอยในเมืองไทย (Shells of Thailand) ของพงษ์ รัตน์ (2554) หนังสือสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 2 แอนเนลิดาถึงโพรโทคอร์ ดาตา ของบพิธ และนันทพร (2546) และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
ก

ข

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างสัตว์น ้าพลอยจับได้ กลุม่ ปู ก) ด้ านหน้ า ข) ด้ านหลัง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 วิเ คราะห์ ช นิด และองค์ ป ระกอบของสัต ว์ น ้าพลอยจับ ได้ จากการทาประมงลอบปูม้ า รวมทัง้
วิเคราะห์ อัตราส่วนระหว่างสัตว์ น ้าเป้าหมาย (ปูม้า) และสัตว์ น ้าพลอยจับได้
6.2 วิเคราะห์ การปรากฏของสัต ว์ น ้าพลอยจับ ได้ โดยคานวณจากค่า การปรากฏของสัต ว์ น ้าพลอย
จับได้ (Socc.)
Socc = (จานวนของสัตว์ น ้าพลอยจับได้ ชนิดนัน้ /จานวนของสัตว์ น ้าพลอยจับได้ ทงั ้ หมด) * 100
เมื่อ

Socc =
ni =
N =

ดัชนีการปรากฏของชนิดของสัตว์น ้าพลอยจับได้
(Species occurrence index)
จานวนของสัตว์น ้าพลอยจับได้ ในแต่ละชนิด
จานวนของสัตว์น ้าพลอยจับได้ ทงหมด
ั้
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โดย
R (Rare species)
สปี ชีส์ที่หายากมาก โดยพบน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10%
U (Uncommon species) สปี ชีส์ที่พบน้ อย โดยพบได้ ระหว่าง 10 ถึง 25%
C (Common species) สปี ชีส์ที่พบทัว่ ไป โดยพบได้ ระหว่าง 25 ถึง 50%
(Very common species) สปี ชีส์ที่พบได้ ง่าย โดยพบได้ มากกว่าหรื อเท่ากับ 50% (Kunsook, 2011)
6.3 วิเคราะห์ สถานภาพการใช้ ประโยชน์ สตั ว์ น ้าพลอยจับได้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
การบริ โภค การขาย และการโยนทิง้
6.4 วิเคราะห์ ความชุกชุมของสัตว์ นา้ พลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้า ในแต่ล ะสถานีเ ก็ บ
ตัว อย่า ง และในแต่ล ะฤดูก าล โดยการเปรี ย บเทีย บความแตกต่า งโดยใช้ ส ถิ ติท ดสอบ One-Way ANOVA
(Kunsook et al., 2017)
6.5 เปรี ย บเทีย บกับ ข้ อ มูล ชนิด และองค์ ป ระกอบของสัต ว์ น ้าพลอยจับ ได้ จากข้ อ มูล ก่อ นการตัง้
มาตรการปรั บ ปรุ ง การท าประมงปูม้ า ของ ไพลิน และลิษ า (2556) และ ชุติ ม ากรณ์ แ ละคณะ (2557) นั ่น คือ
การเปลี่ยนแปลงขนาดตาลอบที่ท้องลอบจาก 1.5 นิว้ -2 นิว้ ไปเป็ น 2.5 นิว้
ผลการศึกษา
1. ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบสัตว์น ้าพลอยจับได้ ทงหมด
ั้
39 สกุล 46 ชนิด ดังตารางที่ 2 โดยพบสัตว์
น ้าพลอยจับได้ ในไฟลัมอาร์ โทรโพดาทังหมด
้
23 ชนิด ไฟลัมคอร์ ด าตา 17 ชนิด ไฟลัมมอลลัสกา 5 ชนิด และไฟลัม
ไนดาเรี ย 1 ชนิด และพบว่าเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มีความหลากชนิดของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มากที่สดุ ถึง 23 ชนิด
ส่วนเดือนที่พบสัตว์น ้าพลอยจับได้ น้อยที่สดุ คือ เดือนเมษายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2558 และพบว่าในเกือบทุกเดือน
จะพบปูเสฉวนขาฟ้ า (Clibanarius longitarsus) เป็ นสัตว์น ้าพลอยจับได้ ชนิดเด่น และจากการศึกษาค่าดัชนีการ
ปรากฏของสัตว์น ้าพลอยจับได้ พบสัตว์น ้าพลอยจับได้ มีดชั นีการปรากฏดังนี ้ สปี ชีส์หายากมาก (R) พบ 37 สกุล
44 ชนิด สปี ชีส์ที่พบน้ อย (U) 1 สกุล 1 ชนิด สปี ชีส์ที่พบทัว่ ไป (C) 1 สกุล 1 ชนิด ดังตารางที่ 3 และเมื่อพิจารณา
อัต ราส่ว นระหว่า งสัต ว์ น า้ เป้ าหมาย (ปูม้ า ) และสัต ว์ น า้ พลอยจับ ได้ คิด เป็ นร้ อยละ 15 และร้ อยละ 85
ตามลาดับ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ ว่าอัตราการทิ ้งสัตว์น ้าพลอยจับได้ ที่ติดมากับลอบปูม้ามีปริ มาณที่สงู มากกว่า
สัตว์น ้าเป้าหมายถึง 4 เท่า
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ตารางที่ 2 ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้า บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ไฟลัม
ชนิดที่ ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ร้ อยละ สถานภาพ
Arthropoda
1
ปูเสฉวนขาส้ ม
Clibanarius infraspinatus
14.64
U
2
ปูเสฉวนขาฟ้ า
43.44
C
C. longitarsus
3
ปูกะตอยแดง
7.66
R
Charybdis affinis
4
ปูกะตอยขาว
4.83
R
C. anisodon
5
ปูม้าลาย
0.59
R
C. feriatus
6
ปูหินอินโดแปซิฟิก
0.88
R
C. hellerii
7
ปูหินก้ ามสัน
0.44
R
C. natator
8
ปูทะเล
0.49
R
Scylla serrata
9
ปูทะเล
4.29
R
S. transquebarica
10 ปูหนุมาน
0.68
R
Matuta victor
11 ปูหินก้ ามฟ้ า
8.25
R
Thalamita crenata
12 กังตั
้ ก๊ แตน
0.29
R
Oratosquilla nepa
13 ปูดาวสามจุด
4.49
R
Portunus sanguinolentus
14 กุ้งกุลาดา
4.44
R
Penaeus monodon
15 กุ้งขาว
P. merguiensis
1.02
R
16 ปูแมงมุม
0.24
R
Hyastenus diacanthus
17 แมงดาหางเหลีย่ ม
0.15
R
Tachypleus gigas
18 แมงดาหางกลม
Carcinoscorpius rotundicauda
0.15
R
19 ปูก้ามหัก
Macrophthalmus vietnamensis
0.49
R
20 ปูแป้น
Varuna litterata
0.2
R
21 ปูใบ้ ก้ามโต
Myomenippe hardwickii
0.2
R
22 ปูบึ ้ง
Docalea armata
0.68
R
23 ปูแสม
Sesarma mederi
0.15
R
Molluska
24 หอยขอบกระดงดา
Nassarius dosatus
1.17
R
25 หอยสังข์โมฬีเล็ก
Puqilina cochlidium
0.2
R
26 หอยแครงเบี ้ยว
Anadara antiquata
0.05
R
27 หมึกสาย
Octopus dolifusi
0.05
R
28 หมึกกระดอง
Sepia pharaonis
0.15
R
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ไฟลัม
ชนิดที่ ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cnidaria
29 แมงกระพรุน
Chiropsalmus quadrumanus
Chordata
30 ปลาแป้นแก้ ว
Parambassis siamensis
31 ปลาดอกหมาก
Pentaprion longimanus
32 ปลาวัว
Abalistes stellaris
Chordata
33 ปลาใบขนุน
Lactarius lactarius
34 ปลากระบอก
Mugil dussumieri
35 ปลากระพงปานข้ างลาย Latjanus russelli
Chordata
36 ปลาลิ ้นหมา
Cynoglossus macrolepidotus
37 ปลาสลิดหินแขก
Siganus jarus
38 ปลาเห็ดโคน
Sillago sihama
39 ปลาหมู
Lethrinus lentjan
40 ปลาเก๋า
Epinephelus coiodes
41 ปลาจวด
Nibea soldado
42 ปลากระทุงเหว
Strongylurus strongylura
43 ปลาดุกทะเล
Plotosus canius
44 ปลาหางกิ่ว
Caranx sexfasciatus
45 ปลาข้ างตะเภาลายโค้ ง Terapon jarbua
46 ปลาเขือ
Taenioides cirratus
หมายเหตุ R คือ สปี ชส์หายากมาก จับได้ น้อยกว่า 10%
U คือ สปี ชีส์ที่พบน้ อย จับได้ ในระหว่างช่วง 10-15%
C คือ สปี ชีส์ทวั่ ไป จับได้ ในระหว่างช่วง 25-50%
V คือ สปี ชีส์ที่พบง่าย จับได้ มากกว่า 50%

ร้ อยละ สถานภาพ
0.05
R
0.98
R
0.2
R
0.15
R
0.39
R
0.05
R
0.15
R
0.98
R
0.05
R
0.05
R
0.34
R
0.15
R
0.05
R
0.05
R
0.98
R
0.05
R
0.05
R
0.1
R

สาหรั บ จานวนชนิด ของสัต ว์ น ้าพลอยจับ ได้ ใ นแต่ล ะสถานี ผลการศึก ษาพบว่า ในบริ เ วณปากอ่า ว
(สถานีที่ 10) มีช นิด และองค์ ป ระกอบของสัต ว์ น ้าพลอยจับ ได้ ม ากที่สุด คือ 22 ชนิด ดัง ภาพที่ 3 โดยพบปูด าว
สามจุด (P.sanguinolentus) เป็ นสัต ว์ นา้ พลอยได้ ช นิด เด่น ส่ว นในบริ เ วณป่ าชายเลนปลูก และหญ้ า ทะเล
ชะเงาใบยาว (สถานีที่ 2 และ 4) พบชนิด ของสัต ว์ น ้าพลอยจับ ได้ น้ อ ยที่สุด คือ 13 ชนิด โดยพบปูเ สฉวนขาฟ้ า
(C. longitarsus) เป็ นสัตว์ น ้าพลอยจับได้ ชนิดเด่น
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จานวนชนิดของสัตว์ นา้ พลอยได้
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สถานี
ภาพที่ 3 จานวนชนิดของสัตว์น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้าในแต่ละสถานี บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
2. สถานภาพการใช้ ป ระโยชน์ ส ตั ว์ น ้าพลอยจับ ได้ จากการทาประมงลอบปูม้า บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาสถานภาพการใช้ ประโยชน์ สตั ว์น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้า พบว่ามีสตั ว์น ้า
พลอยจับได้ ที่นามาบริ โภคและขายทังหมด
้
จานวน 13 ชนิด เช่น ปูทะเล (S. transquebarica) กุ้งกุลาดา (Penaeus
monodon) และหมึกสาย (Octopus dolifusi) เป็ นต้ น มีสตั ว์น ้าพลอยจับได้ ที่นามาขายเพียงอย่างเดียว จานวน 8
ชนิด เช่น ปูกะตอยแดง (Charybdis affinis) ปูม้าลาย (C. feriatus) และ กังตั
้ ก๊ แตน (Oratosquilla nepa) เป็ นต้ น
มีสตั ว์น ้าพลอยจับได้ ที่ถกู โยนทิ ้ง จานวน 23 ชนิด เช่น ปูเสฉวนขาส้ ม (Clibanarius infraspinatus) ปูเสฉวนขาฟ้ า (C.
longitarsus) และ หอยขอบกระดงดา (Nassarius dosatus) เป็ นต้ น ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สถานภาพการใช้ ประโยชน์ สตั ว์ น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้า บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
ไฟลัม
ชนิดที่
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
สถานภาพ
Arthropoda
1
ปูเสฉวนขาส้ ม
Clibanarius infraspinatus
โยนทิ ้ง
2
ปูเสฉวนขาฟ้ า
โยนทิ ้ง
C. longitarsus
3
ปูกะตอยแดง
ขาย
Charybdis affinis
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ไฟลัม
ชนิดที่
Arthropoda
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
Molluska
24
25
26
27
Chordata
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อสามัญ
ปูกะตอยขาว
ปูม้าลาย
ปูหินอินโดแปซิฟิก
ปูหินก้ ามสัน
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูหนุมาน
ปูหินก้ ามฟ้ า
กังตั
้ ก๊ แตน
ปูดาวสามจุด
กุ้งกุลาดา
กุ้งขาว
ปูแมงมุม
แมงดาหางเหลีย่ ม
แมงดาหางกลม
ปูก้ามหัก
ปูแป้น
ปูใบ้ ก้ามโต
ปูแสม
หอยขอบกระดงดา
หอยสังข์โมฬีเล็ก
หอยแครงเบี ้ยว
หมึกสาย
ปลาใบขนุน
ปลากระบอก
ปลากะพงปานข้ างลาย
ปลาลิ ้นหมา
ปลาสลิดหินแขก
ปลาเห็ดโคน
ปลาหมู

ชื่อวิทยาศาสตร์
C. anisodon
C. feriatus
C. hellerii
C. natator
Scylla serrata
S. transquebarica
Matuta victor
Thalamita crenata
Oratosquilla nepa
Portunus sanguinolentus
Penaeus monodon
P. merguiensis
Hyastenus diacanthus
Tachypleus gigas
Carcinoscorpius rotundicauda
Macrophthalmus vietnamensis
Varuna litterata
Myomenippe hardwickii
Sesarma mederi
Nassarius dosatus
Puqilina cochlidium
Anadara antiquata
Octopus dolifusi
Lactarius lactarius
Mugil dussumieri
Latjanus russelli
Cynoglossus macrolepidotus
Siganus jarus
Sillago sihama
Lethrinus lentjan
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สถานภาพ
ขาย
ขาย
โยนทิ ้ง
ขาย
บริ โภค/ขาย
บริ โภค/ขาย
โยนทิ ้ง
ขาย
ขาย
ขาย
บริ โภค/ขาย
บริ โภค/ขาย
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
ขาย
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
บริ โภค/ขาย
โยนทิ ้ง
บริ โภค/ขาย
บริ โภค/ขาย
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
บริ โภค/ขาย
โยนทิ ้ง

ตารางที่ 3 (ต่อ)
ไฟลัม
ชนิดที่
Chordata
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อสามัญ
ปลาเก๋า
ปลาจวด
ปลากระทุงเหว
ปลาดุกทะเล
ปลาหางกิ่ว
ปลาข้ างตะเภาลายโค้ ง
ปลาเขือ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Epinephelus coiodes
Nibea soldado
Strongylurus strongylura
Plotosus canius
Caranx sexfasciatus
Terapon jarbua
Taenioides cirratus

สถานภาพ
บริ โภค/ขาย
บริ โภค/ขาย
โยนทิ ้ง
บริ โภค/ขาย
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง
โยนทิ ้ง

3. ความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้า บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
3.1 ความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ ในแต่ละสถานี
ผลการศึกษาความชุก ชุม ของสัต ว์ น า้ พลอยจับ ได้ แ ต่ละสถานี บริ เ วณอ่า วคุ้ง กระเบน จัง หวัดจันทบุรี
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่าสัตว์น ้าพลอยได้ มีความชุกชุมในสถานีหญ้ าชะเงาใบยาว
(สถานีที่ 5) มากที่สดุ ดังภาพที่ 4 ส่วนสถานีที่พบความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ น้อยที่สดุ คือสถานีป่าชายเลน
ปลูก (สถานีที่ 2) ซึง่ สอดคล้ องกับการทดสอบทางสถิติด้วย One-way ANOVA ที่พบว่าความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอย
จับได้ ในแต่ละสถานีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05)

จานวนสัตว์ นา้ พลอยจับได้ (ตัว)
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สถานี
ภาพที่ 4 ความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้าในแต่ละสถานี บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
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จานวนสัตว์ นา้ พลอยจับได้ (ตัว)

3.2 ความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยได้ ในแต่ละฤดูกาล
ผลการศึกษาความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ แต่ละฤดูกาลในบริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มากที่สดุ ในฤดูฝน คือเดือน
กันยายน ดังภาพที่ 5 พบมากที่สดุ ถึง 432 ตัว และพบความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ น้อยที่สดุ ในฤดูแล้ ง คือเดือน
ธันวาคม ที่พบสัตว์น ้าพลอยได้ เพียง 29 ตัว ความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ ในฤดูแล้ ง และฤดูฝนคิดเปอร์ เซ็นต์
เท่ากับ 17% และ 83% ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับการทดสอบทางสถิติด้วย One-way ANOVA พบว่าความชุกชุม
ของสัตว์น ้าพลอยได้ ในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
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เดือน
ภาพที่ 5 ความชุกชุมของสัตว์ น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้าในแต่ละฤดูกาล บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
บทสรุ ปและอภิปราย
จากการศึกษาชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบสัตว์น ้าพลอยได้ ทงหมด
ั้
38 สกุล 46 ชนิด โดยพบสัตว์น ้าพลอยจับได้
ในไฟลัมอาร์ โทรโพดาทังหมด
้
24 ชนิด ไฟลัมคอร์ ดาตา 17 ชนิด ไฟลัมมอลลัสกา 5 ชนิด และไฟลัมไนดาเรี ย 1 ชนิด
สถานีที่พบชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มากที่สดุ คือ บริ เวณมวลน ้าปากอ่าว (สถานีที่ 10) โดยพบ
จ านวน 22 ชนิ ด มี ปูด าวสามจุ ด (Portunus.sanguinolentus) เป็ นสัต ว์ น า้ พลอยจับ ได้ ช นิ ด เด่น ส่ว นในบริ เ วณ
ป่ าชายเลนปลูก และหญ้ าทะเลชะเงาใบยาว (สถานีที่ 2 และ 4) พบองค์ประกอบชนิดของสัตว์น ้าพลอยจับได้ น้อยที่สดุ
คือ 13 ชนิด โดยพบปูเสฉวนขาฟ้ า (Clibanarius..longitarsus) เป็ นสัตว์ นา้ พลอยจับได้ ชนิดเด่น ซึ่งสอดคล้ องกับ
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การศึกษาของไพลิน และลิษา (2556) ที่ได้ ศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์นา้ พลอยจับได้ จากการทาประมง
ลอบปูแบบพับได้ บริ เวณอ่าวคุ้งกระ เบน จังหวัดจันทบุรี โดยพบสัตว์น ้าพลอยจับได้ สว่ นใหญ่อยูใ่ นไฟลัมอาร์ โทรโพดา
เช่นเดียวกัน แต่มีความหลากชนิดน้ อยกว่า คือ 19 ชนิด สถานีที่พบชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มาก
ที่สุด คือ บริ เวณมวลน ้าปากอ่าว แต่พบสัตว์ น ้าพลอยจับได้ ชนิดเด่นแตกต่างกัน โดยการศึกษานี ้พบ ปูหินก้ ามฟ้ า
(Thalamita crenata) เป็ นสัตว์น ้าพลอยจับได้ ชนิดเด่น และคล้ ายคลึงกับการศึกษาของชุติมากรณ์ และคณะ (2557) ที่พบ
ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มากที่สดุ ในบริ เวณมวลน ้าปากอ่าวเช่นเดียวกัน แต่พบสัตว์น ้าพลอยจับ
ได้ ชนิดเด่นแตกต่างกัน โดยพบปูเสฉวนขาส้ ม (C. infraspinatus) เป็ นสัตว์น ้าพลอยจับได้ ชนิดเด่น ดังตารางที่ 4 จาก
รายงานการศึกษาจะเห็น ได้ ว่าชนิ ดของสัต ว์ น า้ พลอยจับได้ ชนิ ดเด่นที่ พ บนัน้ มีค วามแตกต่า ง กัน แต่สถานีที่ พ บ
ความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยได้ มากที่สดุ นัน้ คือ บริ เวณมวลน ้าปากอ่าวเช่นเดียวกัน อาจเนื่องมาจากการไหลเวียน
ของน ้าภายในและภายนอกอ่าว และบริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่ ที่มีการอพยพของสัตว์น ้าไปมาระหว่างภายในและภายนอก
อ่าว จึงทาให้ พบชนิดและองค์ประกอบของสัต ว์ น ้าพลอยจับ ได้ ค่อนข้ างที่จะหลากหลาย แต่แตกต่างจากการศึกษาของ
Kunsook (2011) ที่ทาการศึกษาสัตว์น ้าพลอยจับได้ จากการทาประมงลอบปูม้า บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน ผลการศึกษาพบชนิดและ
องค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยได้ 41 ชนิด โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นไฟลัมมอลลัสกามากถึง 56% ที่เป็ นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ปริ มาณของอาหารที่เหมาะสมกับสัตว์น ้าชนิดนัน้ ๆ ในแต่ละฤดูกาล และแตกต่างจากการศึกษาของ
นพรัตน์ เรื องปฏิกรณ์ และวราภรณ์ (2551) ที่ทาการศึกษาความชุกชุมของสัตว์น ้าในบริ เวณอ่าวนครศรี ธรรมราช โดย
รวบรวมตัวอย่างสัตว์น ้าจากเครื่ องมืออวนรุน พบสัตว์น ้าทังหมด
้ 150 ชนิด โดยพบไฟลัมคอร์ ดาตาเป็ นสัตว์น ้ากลุม่ เด่นทังหมด
้
116 ชนิด ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการใช้ เครื่ องมือที่แตกต่างกัน คือ ใช้ อวนในการเก็บตัวอย่าง และจากการศึกษาในครัง้ นี ้ยังชี ้ให้ เห็น
ถึงผลกระทบต่อสัตว์น ้าในอ่าวคุ้งกระเบนในระยะยาว กล่าวคือในการทาประมงแต่ละครัง้ ชาวประมงต้ องการสัตว์น ้าเป้าหมาย
เพียงชนิดเดียว คือปูม้า แต่พบว่ามีการจับสัตว์น ้าพลอยจับได้ ขึ ้นมามากถึง 46 ชนิด ซึ่งอาจส่งผลต่อการลดลงของสัตว์น ้า และ
อาจมีความเสีย่ งที่สตั ว์น ้าจะสูญพันธุ์ อันเนื่องมาจากมีอตั ราการจับที่สงู กว่าอัตราการเข้ าทดแทนที่ตามธรรมชาติ
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
บริเวณที่พบชนิดและ
ความหลากชนิดของ
สัตว์ นา้ พลอยจับได้
นักวิจัย/ปี (พ.ศ.)
องค์ ประกอบของ
สัตว์ นา้ พลอยได้
ชนิดเด่ น
สัตว์ นา้ พลอยจับได้
ไพลิน และลิษา (2556)
29 สกุล 36 ชนิด
บริ เวณมวลน ้าปากอ่าว
ปูหินก้ ามฟ้ า
ชุติมากรณ์ และคณะ (2557)
36 สกุล 42 ชนิด
บริ เวณมวลน ้าปากอ่าว
ปูเสฉวนขาส้ ม
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ (2559)
37 สกุล 44 ชนิด
บริ เวณมวลน ้าปากอ่าว
ปูดาวสามจุด
สาหรั บการศึกษาความชุกชุมของสัตว์ นา้ พลอยจับได้ ในแต่ละสถานี พบว่ามีความชุกชุมในแต่ละสถานี
แตกต่างกัน โดยพบความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มากที่สดุ ในบริ เวณหญ้ าทะเลชะเงาใบยาว (สถานีที่ 5) ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของกุศล (2552) ที่พบว่าสัตว์น ้าวัยอ่อนมีความชุกชุมบริ เวณแหล่งหญ้ าทะเลชะเงาใบยาว อัน
เนื่องมาจากว่าบริ เวณแหล่งหญ้ าทะเลเป็ นแหล่งอาศัยหาอาหาร และแหล่งหลบภัยของสัตว์น ้าวัยอ่อน แต่แตกต่างจาก
การศึกษาของไพลิน และลิษา (2556) ที่พบความชุกชุมและการกระจายของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มากที่สดุ ในสถานีมวล
น ้าปากอ่าวอันเนื่องมาจากสัตว์น ้ามีการอพยพออกนอกชายฝั่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูวางไข่ (Kangas, 2000)
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และการศึกษาความชุกชุมของสัตว์น ้าพลอยจับได้ ในแต่ละฤดูกาล พบว่าความชุกชุมแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกัน
(P<0.05) โดยพบความชุกชุมในฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ ง คือ ฤดูฝนพบสัตว์น ้าพลอยได้ 1,731 ตัว ในฤดูแล้ งพบสัตว์น ้า
พลอยจับได้ 357 ตัว โดยทังสองฤดู
้
กาลพบปูเสฉวนขาฟ้ า (C. longitarsus) เป็ นสัตว์น ้าพลอยจับได้ ชนิดเด่น คิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง คือ 96.31% และ 3.69% ตามลาดับ ซึ่งให้ ผลที่คล้ ายคลึงกับการศึกษาของนพรัตน์
และวราภรณ์ (2551) ที่ทาการศึกษาความชุกชุมของสัตว์น ้าในบริ เวณอ่าวนครศรี ธรรมราช แต่มีการเก็บตัวอย่างสัตว์น ้า
โดยใช้ เครื่ องมืออวนรุ น ผลการศึกษาพบว่าสัตว์นา้ พลอยจับได้ มีความชุกชุมในฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ งเช่นเดียวกัน
อาจเนื่องมาจากในฤดูฝนมีปริ มาณน ้าไหลผ่านมาจากแผ่นดินผ่านป่ าชายเลนออกสูท่ ะเล ซึ่งขณะเดียวกันก็จะพัดพา
สารอาหาร และแร่ ธาตุต่าง ๆ ตลอดจนแพลงก์ ตอน ที่เป็ นอาหารของสัตว์น ้าลงมาด้ วย ทาให้ มีปริ มาณอาหารที่เพิ่ม
มากขึ ้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับสัตว์น ้าชนิดต่าง ๆ จึงส่งผลให้ มีความชุกชุมสัตว์น ้าเพิ่มมากขึ ้นด้ วย (จริ ญญา และ
คณะ, 2556)
จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่าควรมีการดาเนินมาตรการปรับปรุงการทาประมงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
จากการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาเรื่ องชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น ้าพลอยจับได้ ในครัง้ นี ้กับงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าจานวนชนิดของสัตว์น ้าพลอยจับได้ มจี านวนมากขึ ้น โดยหนึง่ ในมาตรการที่ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป
คือ การกาหนดขนาดตาลอบให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น เพื่อให้ สตั ว์น ้าที่มีขนาดเล็กได้ มีโอกาสรอดชีวิต เพื่อวางไข่ และเข้ าสู่
ข่ายการประมง เพื่อทดแทนสัตว์น ้าที่ถกู จับขึ ้นมาใช้ ประโยชน์ต่อไป ตลอดจนผลการวิจยั เรื่ องความชุกชุมของสัตว์น ้า
พลอยจับได้ ที่พบความชุกชุมมากในบริ เวณแหล่งหญ้ าทะเลชะเงาใบยาว (E. acoroides) นัน้ ควรมีการอนุรักษ์ แหล่ง
หญ้ าทะเล ได้ แก่ การเพิ่มพื ้นที่ปลูกแหล่งหญ้ าทะเลให้ มากขึ ้น ตลอดจนการฟื น้ ฟู พื ้นที่แหล่งหญ้ าทะเลที่ได้ รับการ
รบกวนจากการทาประมง และการท่องเที่ยวด้ วย และควรเพิ่มมาตรการในการลดการใช้ ประโยชน์สตั ว์น ้าพลอยจับได้
ลง เนื่ องจากสัตว์ นา้ พลอยจับได้ ส่ว นใหญ่ ที่ มีการน าขึน้ มาใช้ ป ระโยชน์ นัน้ ส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นสถานภาพการโยนทิ ง้
ไม่ได้ ถกู นามาใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จากทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
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การศึกษาปลา และคุณภาพนา้ บริเวณชายฝั่ ง จังหวัดระยอง
Fish and water quality around coastal area of Rayong Province
รุจิรา สุขแสงจันทร์ * รังสิวฒ
ุ ิ แก้ วแสง จิตราภรณ์ ฟั กโสภา และ สุชาย วรชนะนันท์
Roochira Sukhsangchan*, Rangsiwut Keawsang, Jitraporn Phaksopa and Suchai Worachananant
ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่ อ
คณะผู้วิจัยทาการศึกษาความหลากหลายและความหนาแน่นของปลา รวมทัง้ คุณภาพนา้ บริ เวณพืน้ ที่
ชายฝั่ งของจังหวัดระยอง ใน 5 สถานี ประกอบด้ วย หนองแฟบ เก้ ายอด สวนสน ปากคลองแกลง และเนินฆ้ อ ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบปลาทังหมด
้
28 ชนิด มีความหนาแน่นรวมเฉลี่ย 72±30.52 ตัวต่อตารางเมตร
ปลาที่ พ บส่ว นใหญ่ เช่ น ปลากะพงข้ า งปาน (Lutjanus russellii) ปลาสลิ ด หิ น หางพลิ ว้ (Neopomacentrus
cyanomos) และปลาสลิดทะเลลายแถบ (Siganus javus) โดยสถานีที่ 3 (สวนสน) เป็ นสถานีที่มีทงความหลากหลาย
ั้
และความหนาแน่นของปลาที่พบมากที่สดุ ในส่วนของผลการศึกษาคุณภาพน ้าพบว่า แต่ละสถานีมีค่าที่ใกล้ เคียงกัน
ยกเว้ นค่าความโปร่งแสง และความเค็ม เมื่อทาการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธี Cluster analysis พบว่า ปลาที่พบในแต่ละ
สถานีมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะสถานีที่ 3 (สวนสน) ที่มีสภาพแวดล้ อมต่างจากสถานีอื่นๆ เนื่องจากเป็ นสถานีที่
อยูใ่ กล้ กบั แนวปะการังธรรมชาติ จึงแสดงให้ เห็นว่า ความแตกต่างของความหลากหลายและความหนาแน่นของปลา
แต่ละสถานี อาจจะเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันของแต่ละสถานี
คาสาคัญ : ปลา, คุณภาพน ้า, 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
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บทนา
จังหวัดระยองเป็ นหนึ่งในจังหวัดชายฝั่ งทะเลที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ทังในแง่
้
ของการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งสร้ างรายได้ เป็ นจานวน
เงินมหาศาลให้ กบั ประเทศ รวมทังในแง่
้
ของการมีแหล่งทรัพยากรที่มี ความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้ เกิดการประกอบอาชีพ
ประมงอย่างกว้ างขวาง ทังในรู
้ ปแบบของประมงพื ้นบ้ าน และประมงพาณิชย์ และในแง่ของการเป็ นนิคมอุตสาหกรรมที่
ขับเคลือ่ นประเทศไปสูค่ วามก้ าวหน้ า ปั จจุบนั พื ้นที่ชายฝั่ งของจังหวัดระยองหลายบริ เวณถูกพัฒนาเพื่อรองรับการใช้
ประโยชน์จากกิจกรรมของมนุษย์ในด้ านต่างๆ เช่น การสร้ างโรงแรมและสิง่ อานวยความสะดวกให้ แก่นกั ท่องเที่ยว การ
สร้ างท่าเรื อเพื่อรองรับเรื อประมงที่เพิ่มจานวนขึ ้น หรื อการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการพัฒนาพื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลอย่างไร้ การควบคุมและการจัดการที่เหมาะสม นาไปสู่ค วามเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อม และทรัพยากร
ชายฝั่ งทะเลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้าทะเล ที่ส่งผลกระทบทังต่
้ อทรัพยากร
สิ่ง มี ชี วิ ต บริ เ วณชายฝั่ ง ทะเล และการประกอบกิ จ กรรมทางทะเลด้ า นต่า งๆของมนุษ ย์ เช่ น การท าประมง การ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ ง รวมทังการท่
้
องเที่ยวทางทะเล (วาสนา อากรรัตน์ และคณะ, 2555) การศึกษาในครัง้ นี ้จึง
ต้ องการศึกษาความหลากหลาย และความหนาแน่นของปลา ซึง่ เป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญ รวมทังคุ
้ ณภาพน ้าทาง
กายภาพ และทางเคมี บริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งของจังหวัดระยอง เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับการศึกษาที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตต่อไป
วิธีการ
พื ้นที่ทาการศึกษา
ดาเนินการศึกษาปลา และคุณภาพน ้าบริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งของจังหวัดระยอง ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
โดยทาการคัดเลือกพื ้นที่ที่กลุม่ ประมงพื ้นบ้ านจังหวัดระยองมีสว่ นในการรับผิดชอบดูแลพื ้นที่ และเพื่อให้ ครอบคลุม
พื ้นที่ชายฝั่ งจังหวัดระยอง ได้ ทงหมด
ั้
5 สถานี (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1) แต่ละสถานีอยู่ห่างจากชายฝั่ งประมาณ 1
กิโลเมตร ประกอบด้ วยสถานีที่ 1 (หนองแฟบ) ตังอยู
้ ่บริ เวณทิศตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สถานีที่ 2
(เก้ ายอด) ตังอยู
้ ่บริ เวณทิศตะวันออกของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ใกล้ กบั ปากแม่น ้าระยอง สถานีที่ 3 (สวนสน)
ตัง้ อยู่บ ริ เ วณทิ ศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของเกาะเสม็ ด สถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) ตัง้ อยู่บริ เวณทิศ เหนื อของ
เกาะปลาตีน ทางด้ านทิศตะวันออกของปากคลองแกลง สถานีที่ 5 (เนินฆ้ อ) ตังอยู
้ ่บริ เวณทิศตะวันตกของปากแม่น ้า
ประแสร์
ตารางที่ 1 ตาแหน่งพื ้นทีศ่ กึ ษา
สถานี
พื ้นที่
1
หนองแฟบ
2
เก้ ายอด
3
สวนสน
4
ปากคลองแกลง
5
เนินฆ้ อ

ละติจดู
12°39.833” N
12°39.407” N
12°37.322” N
12°36.600” N
12° 40.275” N

ลองจิจดู
101°02.912” E
101°14.857” E
101°28.542” E
101°31.372” E
101°40.751” E
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St.1 (หนองแฟบ)

St.5 (เนินฆ้ อ)
St.3 (สวนสน)
St.2 (เก้ ายอด)
St.4 (ปากคลองแกลง)

ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษาจังหวัดระยอง (ที่มา: Google Earth)
วิธีการ
- ปลา
ทาการศึกษาปลาที่พบในแต่ละสถานีด้วยวิธีการหยุดอยู่กบั ที่ (Stationary Point Count) โดยผู้ศึกษาดาน ้า
แบบ SCUBA ลงไปคุกเข่าบนพื ้นทรายและจดบันทึกข้ อมูลชนิด นับจานวนปลาที่พบภายในรัศมีวงกลมรอบตัวผู้ศึกษา
ซึ่งมีรัศมีประมาณ 1 เมตร ตามระยะการมองเห็นใต้ น ้าที่ชัดเจนที่สดุ พร้ อมบันทึกภาพของปลาด้ วยกล้ องวิดีโอใต้ น ้า
เพื่อนามาตรวจสอบความถูกต้ องในการจาแนกชนิดภายหลัง โดยใช้ ระยะเวลาในการบันทึกข้ อมูลประมาณ 10 นาที
แต่ละสถานีทาการศึกษาทังหมด
้
3 ซ ้า ในการจาแนกชนิดปลาอ้ างอิงจากการศึกษาของอุกกฤต สตภูมินทร์ (2545)
อนุวตั ิ สายแสง (2545) ดุสติ ตันวิไล และคณะ (2550) ภาสิณี วรชนะนันท์ และสุชาย วรชนะนันท์ (2557) ข้ อมูลปลา
แต่ละสถานีจ ะถูก น ามาวิ เ คราะห์ ก ารจัด กลุ่ม (Cluster analysis) และน าเสนอผลการวิเ คราะห์ ด้ว ยแผนภาพ
dendrogram เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลปลาทัง้ 5 สถานี
- คุณภาพน ้า
ตรวจวัดคุณภาพนา้ 3 ระดับ (ผิวนา้ กลางนา้ และเหนือพืน้ ท้ องทะเล) ในแต่ละสถานี ทาการตรวจวัด
คุณภาพน ้าทางกายภาพ ได้ แก่ ความโปร่ งแสง (ตรวจวัดโดย Secchi disc) อุณหภูมิ ความเค็ม และปริ มาณของแข็ง
แขวนลอย ในส่วนคุณภาพน ้าทางเคมี ได้ แก่ ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้า และความเป็ นกรดด่าง ตรวจวัดโดยใช้
เครื่ องตรวจวัดคุณภาพน ้าแบบหลายพารามิเตอร์ (Multiparameter Water Quality Sondes ยี่ห้อ YSI รุ่น series 650)
แสดงเป็ นค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลและอภิปราย
1. ความหลากหลาย และความหนาแน่นของปลา
ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาที่พบบริ เวณชายฝั่ ง จังหวัดระยอง พื ้นที่ศึกษาพบปลาทังหมด
้
28 ชนิด โดยชนิดที่พ บแพร่ กระจายทั่วไป ได้ แก่ ปลากะพงข้ างปาน (Lutjanus russelli) ปลาสลิดหินหางพลิว้
(Neopomacentrus cyanomos) และปลาสลิดทะเลลายแถบ (Siganus javus) เมื่อพิจารณาความหลากหลายของ
ชนิดปลาในแต่ละสถานีพบว่า สถานีที่มีความหลากหลายของชนิดปลามากที่สุดคือ สถานีที่ 3 (สวนสน) พบปลา
ทังหมด
้
15 ชนิด รองลงมาคือ สถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และ สถานีที่ 5 (เนินฆ้ อ) พบปลาทังหมด
้
11 ชนิด ขณะที่
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สถานี ที่มีค วามหลากหลายของชนิด ปลาน้ อยที่ สุดคื อ สถานีที่ 2 (เก้ า ยอด) พบปลาทัง้ หมด 7 ชนิด (ตารางที่ 1,
ภาพที่ 3)
ตารางที่ 1 ชนิดปลาที่พบบริ เวณชายฝั่ ง จังหวัดระยอง
วงศ์
Apogonidae

ชื่อวิทยาศาสตร์
Archamia bleekeri
Cheilodipterus quinquelineatus
Ostorhinchus cyanosoma
Caesionidae
Caesio cuning
Chaetodontidae Chelmon rostratus
Diodontidae
Diodon liturosus
Gerreidae
Gerres filamentosus
Holocentridae
Sargocentron rubrum
Monacanthidae Monacanthus chinensis
Mullidae
Upeneus tragula
Nemipteridae
Scolopsis monogramma
Scolopsis vosmeri
Labridae
Halichoeres nigrescene
Lutjanidae
Lutjanus carponotatus
Lutjanus russelli
Lutjanus vitta
Lutjanus lutjanus
Pempheridae
Pempheris vanicolensis
Pomacentridae Abudefduf vaigiensis
Neopomacentrus cyanomus
Neopomacentrus bankieri
Pomacentrus cuneatus
Serranidae
Cephalopholis boenak
Cephalopholis formosa
Epinephelus coioides
Siganidae
Siganus javus
Siganus guttatus
Sphyraenidae
Sphyraena jello

1
*
*

2

สถานี
3

4
*

5

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
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*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

สาหรับความหนาแน่นของปลาที่พบทัง้ 5 สถานีมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 72±30.52 ตัวต่อตารางเมตร เมื่อพิจารณา
ความหนาแน่นของปลาที่พบในแต่ละสถานี พบว่า สถานีที่ 3 (สวนสน) มีค่าความหนาแน่นของปลามากที่สดุ โดยมี
ความหนาแน่นเฉลีย่ 110±10.07 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ สถานีที่ 5 (เนินฆ้ อ) และสถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง)
โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย 74±30.81 และ 72±35.80 ตัวต่อตารางเมตร ตามลาดับ ขณะที่สถานีที่ 1 (หนองแฟบ) มี
ความหนาแน่นของปลาน้ อยที่สดุ โดยมีความหนาแน่นเฉลีย่ 38±13.75 ตัวต่อตารางเมตร (ภาพที่ 3)
150
ความหนาแน่น (ตัว/ตร.ม.)

จานวนชนิด (ชนิด)

20
15
10
5
0
St.1

St.2

St.3

St.4

St.5

100
50

0
St.1

St.2

St.3

St.4

St.5

ภาพที่ 3 จานวนชนิด และความหนาแน่นของปลาที่พบบริ เวณชายฝั่ ง จังหวัดระยอง
2. การวิเคราะห์การจัดกลุม่ ของปลา
ผลการวิเคราะห์การจัดกลุม่ ปลาที่พบในแต่ละสถานีสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ปลาที่พบ
ในสถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และสถานีที่ 5 (เนินฆ้ อ) กลุม่ ปลาที่พบในสถานีที่ 2 (เก้ ายอด) กลุม่ ปลาที่พบในสถานีที่
1 (หนองแฟบ) และกลุม่ ปลาที่พบในสถานีที่ 3 (สวนสน) (ภาพที่ 4) ซึง่ จากผลการวิเคราะห์การจัดกลุม่ แสดงให้ เห็นว่า
ปลาที่พบในแต่ละสถานีมีความแตกต่างกัน
St.4

St.5

St.2

St.1

St.3

ภาพที่ 4 เดนโดรแกรมแสดงการจัดกลุม่ ของประชาคมปลาที่พบบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดระยอง
3. คุณภาพน ้าทางกายภาพ
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ผลการศึกษาคุณภาพนา้ ทางกายภาพบริ เวณชายฝั่ ง จังหวัดระยอง ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 พบว่า
ค่าคุณภาพน ้าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยค่าร้ อยละความโปร่ งแสงเฉลี่ย อยู่ที่ 52.50±33.95 (ค่าร้ อยละความ
โปร่ ง แสงสูง สุด บริ เ วณสถานี ที่ 5 (เนิ น ฆ้ อ ) และต่ า สุด บริ เ วณสถานี ที่ 4 (ปากคลองแกลง)) ค่ า อุณ หภูมิ เ ฉลี่ ย
28.94±0.44 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิสงู สุดบริ เวณสถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และต่าสุดบริ เวณสถานีที่ 2 (เก้ ายอด))
ปริ มาณของแข็งแขวนลอยเฉลี่ย 32.06±0.68 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริ มาณของแข็งแขวนลอยสูง สุดบริ เวณสถานีที่ 4
(ปากคลองแกลง) และต่าสุดบริ เวณสถานีที่ 5 (เนินฆ้ อ)) ความเค็มเฉลี่ย 32.13±0.76 psu (ความเค็มสูงสุดบริ เวณ
สถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และต่าสุดบริ เวณสถานีที่ 5 (เนินฆ้ อ)) ออกซิเจนที่ละลายในน ้าเฉลีย่ 5.88±0.41 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (ออกซิเจนละลายน ้าสูงสุดบริ เวณสถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และต่าสุดบริ เวณสถานีที่ 1 (หนองแฟบ)) ความ
เป็ นกรดเฉลีย่ 7.99±0.28 (ความเป็ นกรดด่างสูงสุดบริ เวณสถานีที่ 2 (เก้ ายอด) และต่าสุดบริ เวณสถานีที่ 3 (สวนสน))
โดยอ้ างอิงจากค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) (ภาพที่ 5)
St.1

St.2

St.3

St.4

St.5

30
28

20

อุณหภูมิ (°C)

ร้ อยละความโปร่ งแสง

0
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ปริ มาณของแข็งแขวนลอยในน ้า (mg/l)

ความเป็ นกรดด่าง

6
4
2
0
St.3

St.4

St.4

St.5

St.1

St.2

St.3

St.4

St.5

5

4

0
ค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ (2560)

8

St.2

St.3

St.5

10

St.1

St.2

10

ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า (mg/l)

ความเค็ม (psu)

35

St.1

St.5

35
30
25
20
St.1
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ภาพที่ 5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 บริ เวณชายฝั่ ง จังหวัดระยอง
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St.4

St.5

ผลการศึกษาคุณภาพน ้าทางกายภาพในทัง้ 5 สถานี เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลของ
ไทย ประเภท 4 คือ คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) โดยพารามิเตอร์ ที่สาคัญ และมี
การกาหนดค่ามาตรฐานไว้ ชดั เจน คือ ความเป็ นกรดด่าง และปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าพบว่า คุณภาพน ้ามีคา่ อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลคุณภาพน ้าในปี พ.ศ.2559 ของกรมควบคุมมลพิษ (2559) ในช่วงฤดู
เดียวกัน พบว่า ความเค็ม ปริ มาณออกซิเจนละลายนา้ และความเป็ นกรดด่างมีค่าใกล้ เคียงกับการตรวจวัดของ
กรมควบคุมมลพิษ ในบริ เวณหนองแฟบ และปากคลองแกลง จังหวัดระยอง และมีความเค็มใกล้ เคียงกับการศึกษา
ของพรพรรณ ศิลารัตน์ (2558) ในพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
อย่างไรก็ดี แม้ คณ
ุ ภาพน ้าจะเป็ นปั จจัยแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อการดารงชีวิตของปลา รวมถึงสิ่งมีชีวิตกลุม่ อื่นๆ
แต่จากผลการศึกษาคุณภาพน ้ากลับไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาปลา โดยผลการศึกษาคุณภาพน ้าในแต่
ละสถานีมีคา่ ที่ใกล้ เคียงกัน (ยกเว้ นความโปร่งแสง และความเค็ม) ขณะที่ผลการศึกษาจานวนชนิดและความหนาแน่น
ของปลาในแต่ละสถานีมีความแตกต่างกัน สาหรับกรณีของความโปร่ งแสง และความเค็ม แม้ จะมีค่าที่แตกต่างกันใน
แต่ละสถานี แต่กลับไม่มีผลทาให้ จานวนชนิดหรื อความหนาแน่น ของปลาที่พบแตกต่างกัน ดังจะเห็น ได้ จ ากค่า
ความโปร่ งแสง และความเค็มของสถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และสถานีที่ 5 (เนินฆ้ อ) ซึ่งแม้ จะมีค่าแตกต่างกัน
แต่จานวนชนิดและความหนาแน่นของปลาทัง้ 2 สถานีกลับมีคา่ ที่ใกล้ เคียงกัน
ในส่วนของผลการศึกษาความหลากหลายของปลาบริ เวณพืน้ ที่ชายฝั่ งจังหวัดระยองใน 5 สถานีที่พบ
ทังหมด
้
28 ชนิด เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า มีความหลากหลายต่ากว่า เช่น การศึกษาของดุสิต ตัน
วิไล และคณะ (2550) พบว่าที่ทาการศึกษาชนิดปลาที่จับจากเครื่ องมือประมงบริ เวณแหล่งปะการังเทียม ด้ านทิศ
ตะวัน ออกของเกาะเสม็ด ซึ่งพบชนิด ปลาทัง้ หมด 30 ชนิด หรื อการศึก ษาปลาในแนวปะการั งบริ เวณเกาะเสม็ ด
ภายหลังเหตุการณ์น ้ามันรั่วของภาสิณี วรชนะนันท์ และสุชาย วรชนะนันท์ (2557) ซึ่งพบปลาทังหมด
้
65 ชนิด ทังนี
้ ้
สาเหตุที่ทงสองการศึ
ั้
กษามีความหลากหลายของปลาค่อนข้ างสูงเนื่องจากทังสองการศึ
้
กษาทาการศึกษาปลาบริ เวณ
ปะการังเทียมและแนวปะการังธรรมชาติ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีความซับซ้ อนของแหล่งที่อยูอ่ าศัย จึงพบปลาหลากหลายชนิด
สาหรับผลการวิเคราะห์การจัดกลุม่ หากพิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ในเรื่ องของสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันมาจัด
แบ่งกลุม่ จะพบว่า มีความสอดคล้ องกัน โดยกลุม่ สถานีที่ 4 (ปากคลองแกลง) และสถานีที่ 5 (เนินฆ้ อ) ตังอยู
้ ่บริ เวณ
ใกล้ ทางออกของแม่น ้าหรื อคลอง จึงมีสภาพแวดล้ อมคล้ ายคลึงกัน ทาให้ มีโอกาสที่จะพบชนิดปลา รวมถึงความ
หนาแน่นใกล้ เคียงกัน ขณะที่กลุม่ สถานีที่ 2 (เก้ ายอด) แม้ จะมีสภาพแวดล้ อมที่คล้ ายกับกลุม่ สถานี ที่ 4 และ 5 คือ
ตังอยู
้ บ่ ริ เวณใกล้ กบั ทางออกของแม่น ้าหรื อคลอง แต่ด้วยตาแหน่งที่ตงอยู
ั ้ ห่ า่ งไกลออกไป และมีเกาะเสม็ดขวางกัน้ จึง
มีสภาพแวดล้ อมที่คอ่ นข้ างแตกต่างจากกลุม่ สถานีที่ 4 และ 5 ชนิด ทาให้ ปลาที่พบมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับ
กลุ่มสถานีที่ 1 (หนองแฟบ) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มสถานีที่ 2 แต่เนื่องจากถูกคัน่ ด้ วยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกอบกับสถานีที่ 1 ตังอยู
้ ่ห่างจากทางออกของแม่น ้าหรื อคลอง ทาให้ สภาพแวดล้ อมมีความแตกต่างกัน แต่กลุ่ม
สถานีที่ 3 (สวนสน) แม้ จะอยู่ทางด้ านทิศตะวันออกของเกาะเสม็ดเช่นเดียวกับกลุ่มสถานีที่ 4 และสถานีที่ 5 แต่
เนื่องจากตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั แนวปะการังธรรมชาติ ทาให้ สภาพแวดล้ อม แตกต่างจากสถานีอื่นๆอย่างชัดเจน ซึ่งการตังอยู
้ ่
ใกล้ กบั แนวปะการังทาให้ มีโอกาสพบเจอได้ ทงปลาที
ั้
่อาศัยอยูท่ วั่ ไป และปลาที่อาศัยอยู่เฉพาะบริ เวณแนวปะการัง ซึ่ง
ต่างจากสถานีอื่นๆ ที่พบเพียงชนิดปลาที่อาศัยอยูท่ วั่ ไป
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อย่างไรก็ดี แม้ สภาพแวดล้ อมอาจเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการพบเจอปลาแต่ละบริ เวณแตกต่างกัน (Fabricius,
et al., 2005) แต่เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการเก็บข้ อมูลระยะสัน้ จึงไม่สามารถระบุได้ อย่างแน่ชดั ว่าความแตกต่าง
ของปลาที่พบในแต่ละบริ เวณเป็ นผลมาจากสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างหรื อไม่ นอกจากนี ้ยังอาจมีปัจจัยอื่นๆ เข้ ามา
เกี่ยวข้ อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาในรอบปี อิทธิพลจากฤดูกาลและลมมรสุม ผลกระทบจากกิจกรรม
การใช้ ประโยชน์ในแต่ละบริ เวณ เป็ นต้ น จึงควรมีการดาเนินการศึกษาต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยให้ ผลการศึกษามีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
คุณภาพน ้าทางกายภาพ และทางเคมีในทุกสถานี มีค่าใกล้ เคียงกัน (ยกเว้ น ความโปร่ งแสง และความเค็ม)
และมีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ตามมาตรฐานน ้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษ
บทสรุ ป
จากการศึกษาความหลากหลาย ความหนาแน่นปลา และคุณภาพน ้าบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดระยอง ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2560 พบความหลากหลายของปลาบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดระยอง ทังหมด
้
28 ชนิด และมีความหนาแน่น
เฉลี่ย รวม 72±30.52 ตัว ต่อ ตารางเมตร โดยปลาที่ พ บได้ ทั่ว ไป เช่ น ปลากะพงข้ า งปาน (Lutjanus russelli)
ปลาสลิดหินหางพลิ ้ว (Neopomacentrus cyanomos) และปลาสลิดทะเลลายแถบ (Siganus javus) เมื่อพิจารณา
ความหลากหลายของชนิดและความหนาแน่นของปลาในแต่ละสถานี พบว่า ในแต่ละสถานีมีความหลากหลายและ
ความหนาแน่นแตกต่างกัน โดยสถานีที่ 3 (สวนสน) มีทงความหลากหลายของชนิ
ั้
ดและความหนาแน่นมากที่สุด
ขณะที่สถานีที่ 2 (เก้ ายอด) มีจานวนชนิดน้ อยที่สดุ และสถานีที่ 1 (หนองแฟบ) มีความหนาแน่นน้ อยที่สดุ ขณะที่ค่า
คุณภาพน ้าทางกายภาพ และทางเคมีในทุกสถานี มีค่าใกล้ เคียงกัน (ยกเว้ น ความโปร่ งแสง และความเค็ม) และมีค่า
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ตามมาตรฐานน ้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การจัดกลุม่ พบว่า ความ
หลากหลายของชนิ ด และความหนาแน่ น ของปลาในแต่ ล ะสถานี มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยอาจเป็ นผลมาจาก
สภาพแวดล้ อ มที่ มีค วามแตกต่ า งกันในแต่ละสถานี อย่า งไรก็ ดี เพื่อ ให้ ผลการศึก ษามี ความชัดเจนยิ่ง ขึน้ ควรมี
การศึกษาถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายของชนิดและความหนาแน่นปลาเพิ่มเติม
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การสารวจซัง้ บริเวณชายฝั่ งอ่ าวไทยภาคตะวันออก
Fish aggregating devices survey along the east coast ofthe gulf of thailand
ณัฐพล พืชพันธุ์1, นพพร มานะจิตต์2, นคเรศ ยะสุข2 และ เพ็ญจันทร์ ละอองมณี1 *
Nattapon Phuetphan1, Nopporn Manajit2, Nakaret Yasook2 and Penchan Laongmanee1*
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คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิ ทยาลัยบูรพา วิ ทยาเขตจันทบุรี
สานักงานฝ่ ายฝึ กอบรม ศูนย์พฒ
ั นาการประมงแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่ อ
ศึกษารู ปแบบของซังในภาคตะวั
้
นออกที่ถกู นามาใช้ เป็ นเครื่ องมือทาให้ ชุมชนมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรสัตว์น ้าให้ ดีขึ ้นในพื ้นที่ของชุมชนประมงในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี จังหวัดละ 3 กลุม่ และในตราด
จานวน 4 กลุม่ โดยเป็ นการสอบถามจากผู้นากลุม่ ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่ามีการ
จัดสร้ างซังอยู
้ ่สามรู ปแบบ ได้ แก่ แบบซังเชื
้ อกประกอบวัสดุดึงดูดสัตว์น ้าแบบต่างๆ พบได้ ทงสี
ั ้ ่จังหวัด แบบซังเชื
้ อก
ผูกติดปะการังเทียม พบในจังหวัดจันทบุรี และ แบบซังแท่
้ ง ซึ่งพบในจังหวัดตราด ลักษณะของซังแตกต่
้
างกันไปตาม
ภูมิปัญหาท้ องถิ่น ความลึกของน ้า วัตถุประสงค์ในการใช้ งาน และหน่วยงานสนับสนุน นอกจากนันยั
้ งได้ ศกึ ษาทัศนคติ
ของชาวประมงต่อการวางซัง้ สมาชิกกลุม่ ผู้ประกอบอาชีพประมงในพื ้นที่ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จานวน 36 คน ชาวประมงมีความเห็นว่าซังมี
้ ประโยชน์ตอ่ การทาประมงพื ้นบ้ าน เช่น เป็ นแหล่งอนุรักษ์ สตั ว์น ้า อนุบาล
สัตว์น ้าวัยอ่อน ทาให้ ชาวประมงจับสัตว์น ้าได้ มากขึ ้น มีรายได้ เพิ่มขึ ้น และเกิดความร่ วมมือในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม
หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจกีดขวางการเดินเรื อ กลายเป็ นขยะทะเล หรื อเกิดการแย่งกันพื ้นที่ทาประมงบริ เวณซังได้
้
คาสาคัญ : ซัง,้ ภูมิปัญญาประมงพื ้นบ้ าน, 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.
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บทนา
ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีพื ้นที่ติดต่อกับชายฝั่ งทะเลของอ่าวไทย ประชากรที่อาศัยอยู่บริ เวณชายฝั่ ง
มัก ประกอบอาชี พ การท าประมงพื น้ บ้ า นเช่น การวางลอบหมึก ลอบปู และตกปลาในเขตทะเลชายฝั่ ง ปั จ จุบัน
ชาวประมงพื ้นบ้ านในภาคตะวันออกหลายกลุม่ มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรชายฝั่ ง ทังนี
้ ้เพื่อความ
มัน่ คงในอาชีพของตนเองด้ วย จึงมีการเรี ยนรู้ การใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านเรื่ องการทาซังมาเป็
้
นเครื่ องมือในการฟื น้ ฟู
ทรัพยากรสัตว์น ้า โดยได้ รับการสนับสนุนเรื่ ององค์ความรู้ และวัสดุอปุ กรณ์ทงจากภาครั
ั้
ฐและเอกชน
ซัง้ (Fish Aggregating Devices ;FADs) เป็ นเครื่ องมือดึงดูดฝูงปลาผิวน ้า โดยทาโครงสร้ างเป็ นวัตถุลอยน ้า
อาจจะทาจากแพไม้ ไผ่ลอยผิวน ้า ด้ านล่างมีเชือกต่อเป็ นสายยาวลงไป และใช้ วสั ดุที่หาได้ จากธรรมชาติ กิ่งไม้ ใบไม้ ที่
ให้ ร่มเงาในน ้าได้ ดี เช่น ทางมะพร้ าว ใบปาล์ม และใบจากผูกให้ ยื่นแผ่ออกเป็ นกิ่งก้ าน ด้ านล่างของเชือกจะถ่วงและยึด
อยูก่ บั ที่ด้วยหิน หรื อวัสดุมีน ้าหนักอื่นๆ เช่น ปูน หรื อถุงทราย ซังที
้ ่ใช้ วสั ดุจากธรรมชาติเหล่านี ้ จะถูกย่อยสลายไปเมื่อ
ทิ ้งซังไว้
้ ในน ้าเป็ นระยะเวลาหนึง่ สารอินทรี ย์ และธาตุอาหารที่ถกู จุลชีพย่อยออกมาจะเป็ นแหล่งอาหารให้ กั บสิ่งมีชีวิต
เล็กๆ จาพวก “แพลงก์ตอน”ซึง่ มีทงแพลงก์
ั้
ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ จากนันจะเริ
้
่ มมีสตั ว์น ้าขนาดเล็ก เช่น ปลา ปู
กุ้ง หอย เพรี ยง เข้ ามาอาศัย หาอาหารหรื อเกาะติดถาวรและสืบพันธุ์ ซึ่งก็จะเป็ นแหล่งอาหารให้ กบั สัตว์น ้าที่มีขนาด
ใหญ่กว่า กลายเป็ นระบบนิเวศใต้ น ้าที่สมบูรณ์ได้ อีกแห่งหนึง่ เมื่อสัตว์น ้าเข้ ามาอยูร่ วมกันเป็ นจานวนมาก ชาวประมงก็
จะทาการประมงโดยอาจใช้ เครื่ องมือประเภทอวน หรื อใช้ เบ็ด (สายัณห์ พรหมจิ นดา,2553) อย่างไรก็ ตามตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2552 หน่วยงานภาครัฐเริ่ มให้ การสนับสนุนกลุม่ ประมงและกลุม่ อนุรักษ์ ทรั พยากรชายฝั่ ง ในการจัดทาซังเชื
้ อก
เพื่อเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากร โดยมักเป็ นการวางซังมั
้ กทาร่ วมกับการตังกติ
้ กาในการใช้
งานเพื่อ ไม่ให้ สตั ว์น ้าที่รวมกันอยู่ที่ซงถู
ั ้ กจับออกไปมากเกินไป (ฐกร ค้ าขายกิจธวัช (2559), มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (2559) และเชาว์ ศรี วิชยั และคณะ (2557)) การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบ โครงสร้ าง ทัศนคติ
ของชาวประมงพื ้นบ้ านในพื ้นที่อ่าวไทยภาคตะวันออกต่อซัง้ โดยใช้ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง ผลการศึกษาอาจ
นาไปใช้ ประโยชน์ในการพิจารณา และสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรประมงที่เหมาะสมต่อไป
วิธีการ
ดาเนินการสัมภาษณ์กลุม่ ประมงในพื ้นที่ชายฝั่ งของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดในระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
-กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษารูปแบบและโครงสร้ างของซังในพื
้ ้นที่อา่ วไทยภาคตะวันออกเป็ นแกนนาของ
กลุม่ ผู้ประกอบอาชีพประมงทีม่ ีสว่ นร่วมในการวางซัง้ ซึง่ เป็ นสมาชิกกลุม่ ประมงในพื ้นที่จงั หวัดชลบุรี 3 กลุม่ จังหวัด
ระยอง 3 กลุม่ จังหวัดจันทบุรี 3 กลุม่ และจังหวัดตราด 4 กลุม่ (ภาพที่ 1)
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-กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาประโยชน์และผลกระทบของซัง้ เป็ นกลุ่มผู้ประกอบอาชี พประมงในพืน้ ที่
ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จานวน 36 คน จากจานวนสมาชิ กทัง้ หมดของกลุ่มประมงพืน้ บ้ าน
เจ้ าหลาวจานวน 40 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ทาการวิจยั ประกอบด้ วย แบบสัมภาษณ์ ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบและโครงสร้ างของซังในพื
้ ้นที่อา่ วไทยภาคตะวันออก แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
คือส่วนแรกเป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไป ส่วนที่สองเกี่ยวกับรู ปแบบและโครงสร้ างของซังในพื
้
้นที่อ่าว
ไทยภาคตะวันออก และส่วนที่สามเป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่ องการบริ หารจัดการซังในพื
้
้นที่อ่าวไทย
ภาคตะวันออก
ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับการศึกษาประโยชน์และผลกระทบของซัง้ ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบของซัง้ ทังทางด้
้
านสิ่งแวดล้ อม ด้ านการทาประมง และด้ านสังคม โดยให้ ประเมิน
ความรุ นแรงของผลกระทบออกเป็ น 4 ระดับคือ มาก ปานกลาง พอใช้ และไม่สง่ ผล ข้ อมูลที่ได้ ถูกนาไปรายงาน และ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา

ภาพที่ 1 พื ้นที่สารวจภาคตะวันออกของประเทศไทยจานวน 13 จุด
ผลและอภิปราย
1. การศึกษารูปแบบและโครงสร้ างของซังในพื
้ ้นพี่อา่ วไทยภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี
ได้ ดาเนินการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุม่ ประมงจานวนสามกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ประมงหาดวอนนภา กลุม่ ประมง
บางละมุงและกลุ่มประมงบางเสร่ ทัง้ สามพื น้ ที่ ใช้ ซงั ้ รู ป แบบเดี ยวคือ ซัง้ เชื อ ก โดยจะวางซัง้ ให้ ทุ่นลอยอยู่ใต้ น า้
(ภาพที่ 2) โครงสร้ างของซังประกอบด้
้
วย ทุ่นพลาสติกเส้ นผ่านศู นย์กลางขนาด 8 นิ ้ว จานวน 1 ลูก สายหลักใช้ เชือก
PP เส้ นผ่า นศูนย์ ก ลางขนาด 18 มิ ลิเมตร ยาว 4.3 เมตร สายกิ่ งใช้ เ ชื อก PE เส้ นผ่า นศูนย์ ก ลาง 18 มิลิเมตร
ยาว 2 เมตร และถ่วงด้ วยก้ อนซีเมนต์ขนาด 40x40 เซนติเมตร ค่าใช้ จ่ายวัสดุทาซังต่
้ อชุดประมาณ 393 บาท ความยาว
ของเชือกสายหลักจะแตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่เพื่อให้ เหมาะสมกับความลึกของน ้าที่ไม่เท่ากัน ทังสามกลุ
้
่มยังไม่ได้
มีการทาข้ อตกลงท้ องถิ่นในการใช้ งาน และดูแลซัง้
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ภาพที่ 2 ซังที
้ ่พบในพื ้นทีจจั งั หวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
ได้ สมั ภาษณ์ สมาชิกของกลุม่ ชาวประมงพื ้นบ้ านจานวน สามกลุม่ ได้ แก่ กลุ่มประมงพื ้นบ้ านเก้ ายอด กลุ่ม
ประมงพื ้นบ้ านหนองแฟ่ บและกลุ่มประมงพื ้นบ้ านอ่าวมะขามป้อม พบว่าชาวประมงในจังหวัดระยองมีการใช้ ซงที
ั ้ ่มี
รู ปแบบมาจากภูมิปัญญาพืน้ บ้ าน ซัง้ ที่ใช้ ในกลุ่มชาวประมงพืน้ บ้ า นเก้ ายอดและกลุ่มประมงพืน้ บ้ า นหนองแฟ่ บ
ดัดแปลงรูปแบบมาจากซังที
้ ่เรื อประมงพาณิชย์ใช้ เพื่อรวบรวมสัตว์น ้าก่อนวางอวนล้ อม โดยจะวางซังในลั
้ กษณะให้ เห็น
ทุ่นโผล่พ้น นา้ ขึน้ มา (ภาพที่ 3 ) ทัง้ สองกลุ่มมีก ารตัง้ ข้ อ ตกลงกันในกลุ่มว่า ห้ ามทาการประมงบริ เวณซัง้ ยกเว้ น
เบ็ดตกปลา สมาชิกในกลุ่มจะคอยดูแล ตรวจตราการใช้ ประโยชน์จากซังทั
้ งจากในขณะที
้
่ออกทาการประมงบริ เวณ
ใกล้ เคียง และจากบนฝั่ ง โดยจะตักเตือนหากทาผิดครัง้ แรก และยึดเครื่ องมือประมงหากพบทาผิดซ ้า โครงสร้ างของซัง้
ประกอบด้ วย ไม้ ไผ่ความยาว 6-8 เมตร จานวน 3-4 ลา สายหลักเป็ นเชือก PP เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 20 มิลิเมตร
ยาว 4 เมตร ใช้ ทางมะพร้ าวผูกติดกับสายหลัก 5 ทาง ใช้ หินถ่วงขนาด 40x40 เซนติเมตร ค่าใช้ จ่ายวัสดุทาซังต่
้ อชุด
ประมาณ 579 บาท โดยจะวางซังอยู
้ ใ่ นบริ เวณที่น ้าลึกประมาณ 6-7 เมตร
ซังที
้ ่ใช้ โดยกลุ่มชาวประมงอ่าวมะขามป้อม มีโครงสร้ างแตกต่างจากของกลุ่มประมงพื ้นบ้ านเก้ ายอดและ
กลุม่ ประมงพื ้นบ้ านหนองแฟ่ บเล็กน้ อย (ภาพที่ 4 ) โครงสร้ างของซังประกอบด้
้
วย ไม้ ไผ่ยาว 5 เมตร จานวน 5-6 ลา
สายหลักเป็ นเชือก PP เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 22 มิลเิ มตร ทางมะพร้ าว 6 ทาง ถังขนาด 20 ลิตรใช้ หล่อปูนเป็ นฐาน
ค่าวัสดุทาซังต่
้ อชุดประมาณ 504 บาท พื ้นที่วางซัง้ อยูท่ ี่ความลึกของน ้าอยู่ที่ประมาณ 6 เมตร วางซังห่
้ างจากชายฝั่ ง
ประมาณ 200 เมตร กลุม่ ยังไม่มีข้อตกลงในการใช้ ประโยชน์จากซัง้
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ภาพที่ 3 ซังที
้ ่พบในพื ้นที่กลุม่ ประมงพื ้นบ้ านเก้ ายอด
กลุม่ ประมงพื ้นบ้ านหนองแฟ่ บ

ภาพที่ 4 ซังที
้ ่พบในพื ้นที่กลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน

จังหวัดจันทบุรี
สัมภาษณ์ กลุ่มชาวประมงในสามพื ้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ได้ แก่ กลุ่มประมงพื ้นบ้ านปูม้าสนามไชย กลุ่ม
ประมงพื น้ บ้ า นช้ างข้ า มและกลุ่ม ประมงพื น้ บ้ า นเจ้ าหลาวพบว่ า มี ก ารใช้ ซัง้ 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ ซัง้ เชื อ กผูก กับ แนว
ปะการังเทียมในระดับความลึกของน ้าประมาณ 15-17 เมตร และใช้ ทุ่นใต้ น ้าขึงให้ ซงมี
ั ้ ลกั ษณะตังตรง
้ (ภาพที่ 5 )
ซังรู
้ ปแบบนี ้ ชาวประมงพืน้ บ้ านปูม้าสนามไชย และช้ างข้ ามได้ รับการถ่ายทอดความรู้ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงสร้ างของซังประกอบด้
้
วย ทุน่ พลาสติก เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ ้ว
สายหลักเป็ นเชือก PP เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 10 มิลลิเมตร ยาว 8 เมตร สายกิ่งใช้ เชือก PP เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด
4 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร ใช้ ผูกก้ อนปะการังเทียมทรงลูกเต๋าขนาด 1.5 X1.5 เมตร รวมค่าใช้ จ่ายวัสดุทาซังต่
้ อชุด
ประมาณ 951 บาท โดยให้ เหตุผลของการผูกซังกั
้ บก้ อนปะการังเทียมว่า ซังเชื
้ อกจะช่วยขยายพื ้นที่ของระบบนิเวศ
บริ เวณปะการังเทียมจากเดิมที่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น ้าหน้ าดิน มาเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น ้าผิวน ้าด้ วย
กลุ่มประมงพื น้ บ้ า นเจ้ าหลาว ได้ ว างซัง้ เชื อกในลักษณะทุ่นโผล่พ้ นน า้ ไว้ น อกฝั่ งหาดเจ้ า หลาวที่ ระดับ
ความลึกประมาณ 14 เมตร (ภาพที่ 6 ) โครงสร้ างของซังประกอบด้
้
วย ถังน ้ามันขนาด 20 ลิตร 2 ใบ สายหลักใช้
เชือก PE เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 22 มิลลิเมตร ยาว 17 เมตร สายกิ่งใช้ เชือก PE เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 18
มิลลิเมตร ยาว 2 เมตร .ใช้ ลกู หมุนสแตนเลสเชื่อมระหว่างซังเชื
้ อก และก้ อนซีเมต์ที่เทในกระสอบอาหารกุ้ง เพื่อลดการ
หมุนเป็ นเกลียวของเชือกค่าใช้ จ่ายต่อชุดประมาณ 838 บาท สมาชิกของกลุม่ ประมงจะช่วยกันดูแลรักษาซังด้
้ วยการ
เสริ มทุน่ ทุกปี
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ภาพที่ 6 ซังที
้ ่พบในพื ้นที่กลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน
เจ้ าหลาว

ภาพที่ 5 ซังที
้ ่พบในพื ้นที่กลุม่ ปูม้าสนามไชย
และกลุม่ ประมงพื ้นบ้ านช้ างข้ าม

จังหวัดตราด
สัมภาษณ์ กลุ่มประมงจานวนสามกลุ่มได้ แก่ กลุ่มประมงบ้ านน ้าเชี่ยว กลุม่ ประมงหมู่ 10 และหมู่ 2 ของ
ตาบลแหลมกลัด และกลุม่ ประมงคลองมะขาม พบว่าในมีการใช้ ซงทั
ั ้ งแบบที
้
่เป็ นซังเชื
้ อก และซังแท่
้ ง กลุม่ ประมงบ้ าน
น ้าเชี่ยว ใช้ ซงแท่
ั ้ งวางใต้ น ้า(ภาพที่ 7 ) โครงสร้ างของซังประกอบด้
้
วย ท่อ PVC หล่อซีเมนต์ เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 5
นิ ว้ ยาว 2 เมตร ฝาถัง เส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลางขนาด 65 เซนติ เ มตร เชื อ ก PP เส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลาง 20 มิ ล ลิเ มตร
ยาว 35 เซนติเมตร ทาสายกิ่ง และยางรถยนต์หล่อซีเมต์เป็ นฐาน ค่าใช้ จ่ายวัสดุสร้ างซังต่
้ อชุดประมาณ 238 บาท วาง
ซังในบริ
้
เวณความลึกของน ้าประมาณ 4-6 เมตร
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ภาพที่ 7 ซังที
้ ่พบในพื ้นที่ชมุ ชนบ้ านน ้าเชี่ยว

ภาพที่ 8 ซังที
้ ่พบในพื ้นที่ชมุ ชนบ้ านแหลมกลัด

กลุม่ ประมงหมู่ 10และหมู่ 2 ของตาบลแหลมกลัด ใช้ ซงแท่
ั ้ ง วางซังให้
้ อยู่ใต้ น ้า(ภาพที่ 8) โครงสร้ างของซัง้
ประกอบด้ วย ท่อ PVC หล่อซีเมนต์ เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 3.5 นิ ้ว ยาว 1.2 เมตร เชือก PP เส้ นผ่านศูนย์กลาง 20
มิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตรทาสายกิ่ง และยางรถยนต์หล่อซีเมนต์เป็ นฐาน ค่าใช้ จ่ายวัสดุ ราคาซังต่
้ อชุดประมาณ
152 บาท
กลุม่ ประมงคลองมะขาม (หาดเล็ก) ใช้ ซงเชื
ั ้ อก วางซังในลั
้ กษณะทุ่นอยู่ใต้ น ้า (ภาพที่ 9) โครงสร้ างของซัง้
ประกอบด้ วย ทุน่ พลาสติก เส้ นผ่านศูนย์กลางขนาด 6 นิ ้ว สายหลักใช้ เชือก PP เส้ นผ่านศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร ยาว
8 เมตร สายกิ่งใช้ เชือกสามสี สายกิ่งสีแดง และสีเหลือง ใช้ เชือก PP เส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร ส่วน
สายกิ่งสีเขียวใช้ เชือก PE เส้ นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร ผูกใบปาล์ม 3 ใบไว้ กบั สายหลัก ใช้ กระสอบ
อาหารกุ้งสีขาว 2 ใบต่อติดกัน ท่อ PVC เส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ ้ว ยาว 45 เซนติเมตร และหินถ่วงขนาด 40x40
เซนติเมตร ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาซังต่
้ อชุดประมาณ 586 บาท วางซังที
้ ่ระดับความลึกของน ้าประมาณ 12 เมตร โดย
การติดวัสดุที่หลากหลายเข้ ากับสายหลักของซังเพื
้ ่อดึงดูดให้ สตั ว์น ้าหลากหลายชนิดเข้ ามาอาศัยอยูร่ อบซัง้

ภาพที่ 9 ซังที
้ ่พบในพื ้นที่ชมุ ชนคลองมะขาม
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การวางซัง้ ในจังหวัดตราดกลุ่มชาวประมงจะวางในพืน้ ที่ที่มีการประชาคมกันในชุมชนแล้ วว่าให้ เป็ นเขต
อนุรักษ์ โดยส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ จับสัตว์น ้าได้ โดยใช้ เพียงเบ็ดมือเท่านัน้ สมาชิกในกลุม่ มีการเฝ้ าระวังการทาการ
ประมง บางกลุม่ มีการตกลงบทลงโทษเช่น ยึดอุปกรณ์ประมงที่ทาบริ เวณซัง้ กลุม่ ประมงที่ทาซังแท่
้ งมักจะทาโครงการ
ธนาคารปูควบคูก่ นั ไปด้ วย โดยเขาต้ องการให้ ซงเป็
ั ้ นแหล่งหลบซ่อนตัวของลูกปูที่ปล่อยลงทะเลไป
3.2 ความคิดเห็นของชาวประมงในเรื่ องประโยชน์ และผลกระทบของซัง้
ผู้ให้ ข้อมูลซึง่ เป็ นชาวประมงตาบลคลองขุด จานวน 36 คน โดยร้ อยละ 77.8 เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 22.2 เป็ น
เพศหญิง ผู้ให้ ข้อมูลร้ อยละ 50 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้ อยละ 33.3 มีอายุ 50 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 11.1 มีอายุระหว่าง
31-40 ปี และมีอายุระหว่าง 21-30 และต่ากว่า ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้ อยละ 2.8 ผู้ให้ ข้อมูลทังหมดศึ
้
กษาในระบบ
จนถึงระดับประถมศึกษา
ประโยชน์ของซังต่
้ อชาวประมงพื ้นบ้ านตาบลคลองขุด
ชาวประมงคิดว่าซังให้
้ ประโยชน์กบั เขาในสามลักษณะคือการปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อม การเพิ่มโอกาสในการทา
การประมง และการสร้ างสังคมที่ดีให้ กบั พวกเขา ในส่วนของบทบาทของซังในการปรั
้
บปรุ งสิ่งแวดล้ อม นันร้
้ อยละ 50
ของผู้ให้ ข้อมูลมัน่ ใจว่าซังเป็
้ นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้า ร้ อยละ 55.5 เห็นว่าสัตว์น ้าเข้ ามาอาศัยในบริ เวณซังเพิ
้ ่มขึ ้น ร้ อยละ
27.8 มีความเห็นว่า มีชนิดสัตว์น ้าอื่นๆเกิดในบริ เวณซังมากขึ
้
้น ร้ อยละ 2.8 บอกว่าซังช่
้ วยลดแรงปะทะจากคลื่นเข้ าสู่
ชายฝั่ ง และร้ อยละ 8.3 คิดว่าซังช่
้ วยป้องกันไม่ให้ เรื อประมงพาณิชย์เข้ ามาทาประมงใกล้ ฝั่ง
ผู้ให้ ข้อมูลเชื่อมโยงสิง่ แวดล้ อมดีขึ ้นต่อการทาประมงของพวกเขาโดย ผู้ให้ ข้อมูลร้ อยละ 44.4 ใช้ ซงเป็
ั ้ นแหล่ง
ทาการประมง ร้ อยละ 36.1 คิดว่าเขาสามารถจับสัตว์น ้าได้ ม ากขึ ้น ร้ อยละ 19.5 คิดว่าซังช่
้ วยลดระยะทางในการ
เดินทางออกไปทาการประมง และร้ อยละ 16.7 คิดว่าซังช่
้ วยลดการใช้ จ่ายในการทาประมง
ในด้ านเศรษฐกิจและสังคม ผู้ให้ ข้อมูลร้ อยละ 27.8 คิดว่าซังช่
้ วยให้ ชาวประมงมีรายได้ เพิ่มขึ ้น และร้ อยละ
28.8 คิดว่า การช่วยกันลงมือสร้ างซัง้ ก่อให้ เกิดความสามัคคีในชุมชน
ผลกระทบของซังต่
้ อชาวประมงพื ้นบ้ านตาบลคลองขุด
ผู้ให้ ข้อมูลจานวนน้ อยที่กล่าวถึงผลกระทบของซังต่
้ อพวกเขา โดยร้ อยละ 16.7 คิดว่าซังอาจกี
้
ดขวางเส้ นทาง
เดินเรื อ ร้ อยละ 8.3 คิดว่าซังจะ
้ ดึงดูดเรื อประมงพาณิชย์ให้ เข้ ามาทาประมงใกล้ ฝั่งมากขึ ้นเนื่องจาก ต้ องการจับ
สัตว์น ้าบริ เวณซัง้ ร้ อยละ 2.8ของผู้ให้ ข้อมูล มีความเห็นว่าซังที
้ ่หมดอายุการใช้ งานอาจกลายเป็ นขยะในทะเล ซังท
้ าให้
สัตว์น ้าในบริ เวณพื ้นที่การทาประมงของเขาลดน้ อยลง มีรายได้ ลดลง และก่อให้ เกิดการแย่งกันจับสัตว์น ้า
บทสรุ ป
ซังถื
้ อเป็ นการนาเอาภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึง่ เดิมเป็ นอุปกรณ์ช่วยจับสัตว์น ้ามาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
พันธุ์สตั ว์น ้าในบริ เวณการทาประมงเพื่อการทาประมงอย่างยัง่ ยืน กระตุ้นให้ ชมุ ชนมีความร่ วมมือและความสามัคคีใน
ขณะที่ร่วมกันสร้ างซังขึ
้ ้นมา ซังพื
้ ้นบ้ านบริ เวณอ่าวไทยภาคตะวันออก มีทงหมด
ั้
3 รูปแบบ ได้ แก่แบบซังเชื
้ อกประกอบ
วัสดุลอ่ แบบต่างๆ พบในบริ เวณแถบจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด แบบซังเชื
้ อกผูกติด
ปะการั งเทียม พบในจังหวัดจันทบุรี และ แบบซัง้ แท่ง ซึ่ง พบในจังหวัดตราด ลักษณะของซังในพื
้
้นที่อ่าวไทยภาค
ตะวันออกมีความแตกต่างกันไปตามภูมิปัญหาท้ องถิ่น ความลึกของน ้า วัตถุประสงค์ในการใช้ งานและจากลักษณะ
การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ
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การวางซังมี
้ ประโยชน์ตอ่ ชาวประมงพื ้นบ้ านคลองขุดทังในด้
้ านการปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมในทะเล ด้ านการทา
ประมง และด้ านสังคม โดยชาวประมงมีความเห็นว่าซัง้ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นา้ เป็ นอนุบาลสัตว์นา้ และ
ป้องกันคลืน่ ซัดฝั่ ง รวมทังป
้ ้ องกันการเข้ ามาทาประมงชายฝั่ งของเรื อพาณิชย์ ชาวประมงมีสตั ว์น ้าให้ จบั มากขึ ้น และใช้
เวลาในการเดินทางไปทาการประมงลดลง มีรายได้ มากขึ ้น และก่อให้ เกิดความสามัคคีในชุมชน อย่างไรก็ตามการวาง
ซังใช้
้ เกิดประโยชน์สงู สุดต้ องมีการจัดการควบคู่ไปด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นข้ อตกลงในการเข้ าใช้ ประโยชน์หรื อการช่วยกัน
บารุงรักษามิเช่นนันอาจก่
้
อให้ เกิดผลกระทบต่อชาวประมงตามความคิดเห็นของชาวประมงพื ้นบ้ า นคลองขุด ที่เห็นว่า
ซังอาจกี
้
ดขวางเส้ นทางเดินเรื อ ซังที
้ ่หมดอายุจะกลายเป็ นขยะทะเล และเกิดความขัดแย้ งแย่งกันทาการประมงบริ เวณ
ซัง้
กิตติกรรมประกาศ
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ความหลากหลาย และความหนาแน่ นของลูกปลาวัยอ่ อน
บริเวณใน และนอกพืน้ ที่ ปิ ดอ่ าวของอ่ าวไทยตอนบน
Diversity and density of fish larvae inside and outside closed areas
Of the Upper Gulf of Thailand
ณัฐกิตติ์ ศิริเลิศ1, ปิ ยวรรณ หัสดี2 และ เพ็ญจันทร์ ละอองมณี1*
Natthakit Sirilert1, Piyawan Hansadee2 and Penchan Laongmanee1*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิ ทยาลัยบูรพา วิ ทยาเขตจันทบุรี
ศูนย์ วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน (สมุทรปราการ)

1

2

บทคัดย่ อ
ศึกษาลูกปลาวัยอ่อนบริ เวณอ่าวไทยตอนบนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บตัวอย่างทังใน
้ และนอก
เขตพื ้นที่ปิดอ่าว พื ้นที่ละสามสถานีบนเรื อสารวจประมง 2 โดยใช้ ring net ขนาดตา 330 m ลากในแนวเฉียงตลอด
ความลึกน ้าเป็ นเวลา 10 นาที พบลูกปลาวัยอ่อน 12 ครอบครัว ความหนาแน่นของไข่ปลาในเขตพื ้นที่ปิดอ่าวและ
นอกเขตพื ้นที่ปิดอ่าวอยูใ่ นช่วง 2,172-47,183 และ 5,888-6,912 ฟอง/1000ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ความหนาแน่น
ของลูก ปลาวัย อ่ อ นในเขตปิ ดอ่ า ว (1523±502 ตัว /1000 ลูก บาศก์ เ มตร ) มากกว่ า นอกเขตพื น้ ที่ ปิ ดอ่ า ว
(466±353 ตัว/1000 ลูกบาศก์เมตร ) อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.046) ข้ อมูลความยาว และลักษณะของลูกปลาวัยอ่อน
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระยะแรกฟั ก ความหนาแน่ น ของลูก ปลาวัย อ่ อ นในการศึ ก ษานี แ้ ปรผกผัน กั บ
ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียรวม (r=-0.77) และแปรผันตรงกับความเข้ มข้ นของออโธฟอสเฟตในน ้าหน้ าดิน (r=0.84)
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าบริ เวณพื ้นที่ปิดอ่ าวเป็ นแหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน และเป็ นบริ เวณที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมากกว่านอกเขตปิ ดอ่าว
คาสาคัญ : ลูกปลาวัยอ่อน, อ่าวไทยตอนบน, พื ้นที่ปิดอ่าว
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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บทนา
จากสภาพภูมิประเทศของอ่าวไทยตอนในหรื ออ่าวไทยรู ปตัว ก ที่มีแม่น ้าสาคัญหลายสายนาธาตุอาหารเข้ า
มาในอ่าวอย่างต่อเนื่อง ทาให้ อา่ วไทยตอนในเป็ นบริ เวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสตั ว์น ้าขนาดก่อนเริ่ มสืบพันธุ์อพยพ
เข้ ามาอยูอ่ าศัยเป็ นจานวนมาก รวมถึงเป็ นแหล่งเลี ้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น ้าหลายชนิด เห็นได้ จากการศึกษาลูกปลา
วัย อ่ อ นที่ ร วบรวมได้ จ ากบริ เ วณปากแม่น า้ แม่ก ลองจัง หวัด สมุท รสงครามตัง้ แต่เ ดื อ นมิ ถุน ายน 2547 ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม 2548 ของประมุข ฤาแก้ วมา (2550) ซึ่งพบลูกปลาวัยอ่อนจานวน 19 ครอบครัว เดือนมกราคม 2548
พบความหนาแน่ น ของลู ก ปลาวัย อ่ อ นเฉลี่ ย สูง สุด 9,049 ตั ว /1,000 ลูก บาศก์ เ มตร และการศึ ก ษาของ
ธั น ยพร ทรั พย์ สมบู ร ณ์ ( 2546) บริ เวณแหลมผั ก เบี ย้ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ตั ง้ แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2543 ถึ ง
เดือนพฤษภาคม 2544 พบปลาวัยอ่อน 32 ครอบครั ว ความหนาแน่นรวมสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2,764 ตัวต่อ
ปริ มาตรน ้าทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร
ปั จจุบนั ทรัพยากรประมงบริ เวณอ่าวไทยตอนในอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดยมีสาเหตุมาจากการทาประมงที่
มากเกินกาลังการผลิต สมาคมประมงจังหวัดสมุทรสงครามจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในพื ้นที่อ่าวไทย
ตอนในโดยเสนอให้ ก รมประมงจัด ท ามาตรการและก าหนดพื น้ ที่ บ างส่ว นของจัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุ งเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และห้ ามเครื่ องมือการทาประมง
บางประเภทในช่วงเวลาที่กาหนดโดยเริ่ มจากอ่าวไทยตอนในฝั่ งตะวันตกบริ เวณอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จนถึง ฝั่ งตะวันออกบริ เวณอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ ทรั พยากรได้ มีการฟื ้นฟูโดยมีระยะเวลาปิ ดอ่า ว
เริ่ มตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม รวม 2 เดือน ของทุกปี ซึ่งทดลองใช้ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559
(กรมประมง, 2556) ในช่วงอาทิตย์แรกหลังจบช่วงปิ ดอ่าว ผลการสารวจของกรมประมงแสดงให้ เห็นว่าผลจับปลาทู มี
มากกว่าก่อนมีมาตรการปิ ดอ่าว แต่หลังจากนันพบว่
้
าปลาทูที่จบั ได้ มีปริ มาณลดลงและมีปลาทูขนาดเล็กกว่าระยะเริ่ ม
สืบพันธุ์ถกู จับมาขายในตลาด (กรมประมง, 2558) ดังนันจึ
้ งมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการปิ ดอ่าวเพื่อเป็ นการคุ้มครอง
ให้ ครบวงจรการเจริ ญเติบโตของปลาทู โดยในปี 2560 กรมประมงได้ มีการปรับระยะเวลาและพื ้นที่ที่ห้ามทาการประมง
โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่ ระหว่างวันที่ 15 มิถนุ ายน ถึง 15 สิงหาคม ปิ ดบริ เวณอ่าวไทยตอนบนฝั่ งตะวันตกบางส่วน
ของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครามและสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน ปิ ด
บริ เวณอ่าวไทยตอนบนด้ านเหนือ ในบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี และดาเนินการติดตามผลของมาตรการอย่างต่อเนื่อง การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลาย
และความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนบริ เวณอ่าวไทยตอนในบริ เวณใน และนอกพื ้นที่เขตปิ ดอ่าวเพื่อนาไปเป็ นข้ อมูล
พืน้ ฐานในการศึกษาความหลากหลายของลูก ปลาวัยอ่อ นบริ เวณอ่า วไทยตอนในและเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการ
พิจารณาพื ้นที่เขตอนุรักษ์ รวมถึงพื ้นที่เขตปิ ดอ่าว
วิธีการ
ศึกษาลูกปลาวัยอ่อนในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 จานวน 6 สถานี แบ่งออกเป็ นสถานีในเขตพื ้นที่ปิด
อ่าว 3 สถานี ได้ แก่สถานี C1, C4 และ C6 และนอกเขตปิ ดอ่าว 3 สถานี ได้ แก่สถานี O1, O2 และ O3 (ภาพที่ 1)
แต่ละสถานีเป็ นตัวแทนของพื ้นที่สถานีละ 15×15 ตารางไมล์ทะเล เก็บตัวอย่างโดยเรื อสารวจประมง 2 ของศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) โดยใช้ ถงุ ลากปลาวัยอ่อนแบบ ring net ขนาดตา 330 m
ที่ติดตัง้ flow meter ไว้ ที่จุดกึ่งกลางของปากถุง ลากถุงเก็บตัวอย่างในแนวเฉียงตังแต่
้ ผิวน ้าจนถึงระดับความลึก 1-2
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เมตร ใช้ เวลาลากสถานีละ 10 นาที เก็บรักษาตัวอย่างไว้ ในแอลกอฮอล์ 95% และจัดจาแนกจนถึงจะดับครอบครัวตาม
รังสรรค์ ฉายากุล (2550), Leis and Carson - Ewart (2000) และ Konishi et al. (2012) ณ.ห้ องปฏิบตั ิการของ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เก็บตัวอย่างน ้าที่ระดับผิวน ้า กลางน ้า และหน้ าดิน
ในสถานี สารวจเดี ยวกัน เพื่ อวิ เ คราะห์ ธ าตุอาหาร ณ.ห้ องปฏิ บัติก ารของกลุ่ม ตรวจสอบและรั บ รองแหล่งประมง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (เฉลิม ภูศรี ฤทธิ , 2560)
วิเคราะห์ความหลากหลายค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ตามสูตรของ Shannon – Weiner
diversity index วิเคราะห์ ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนในหน่วย ตัวต่อปริ มาตรน ้า 1,000 ลูกบาศก์ เมตร
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนีความหลากหลาย และความหนาแน่นของสถานีสารวจในเขตปิ ดอ่าว และนอกเขตปิ ด
อ่าว โดยใช้ t-test

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างปลาวัยอ่อนบริ เวณอ่าวไทยตอนใน
ผลและอภิปราย
1. ความหลากหลายของลูกปลาวัยอ่อน
การศึกษาครั ง้ นี ้พบลูกปลาวัยอ่อนทัง้ หมด 12 ครอบครั ว ได้ แก่ Clupeidae (Herrings, ปลาหลังเขียว,
ปลาอกแร), Engraulidae (Anchovies, ปลากะตัก, ปลาไส้ ตนั ), Apogonidae (Cardinalfishes, ปลาอมไข่),
Carangidae (Jack, Scads, Trevallies, ปลาสีกนุ , ปลาหางแข็ง), Gobiidae (Gobies, ปลาบู)่ , Mullidae (Goat fish,
ปลาแพะ), Bothidae (Left-eyed flounders, ปลาลิ ้นหมา, ปลาซีกเดียว), Nemipteridae (Threadfin breams,
Whiptail breams, ปลาทรายแดง), Leiognathidae (Slimys, Slipmouths, Ponyfishes, ปลาแป้น), Sciaenidae
(Drums, Croakers, ปลาจวด), Platycephalidae (Flatheads, ปลาช้ างเหยียบ) และSillaginidae (SilverWhiting,
ปลาเห็ดโคน) โดยในครอบครัว Mullidae และGobiidae พบในทุกสถานี ส่วนครอบครัว Clupeidae และEngraulidae
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จะพบเฉพาะบริ เวณในพื ้นที่เขตปิ ดอ่าว ครอบครัวที่พบเป็ นครอบครัวทีพบแพร่ กระจายอยู่ตามชายฝั่ งของอ่าวไทย
(สันติ พ่วงเจริ ญ (2545), ธีระพงศ์ ด้ วงดี (2559) และ ประมุข ฤาแก้ วมา (2550))
บริ เ วณในพื น้ ที่ เ ขตปิ ดอ่ า วพบลูก ปลาวัย อ่อ นทัง้ สิน้ 11 ครอบครั ว ได้ แ ก่ Clupeidae, Engraulidae,
Apogonidae, Carangidae, Gobiidae, Mullidae, Bothidae, Nemipteridae, Leiognathidae, Sciaenidae และ
Platycephalidae มีค่าดัชนีความหลากหลายของลูกปลาวัยอ่อนระหว่าง 1.37-1.66 สถานี C4 ซึ่งเป็ นสถานีทางฝั่ ง
ตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน มีความหลากหลายของลูกปลาวัยอ่อนมากที่สดุ (ภาพที่ 2)
บริ เวณนอกพืน้ ที่เขตปิ ดอ่าวพบลูกปลาวัยอ่อนทัง้ สิ ้น 7 ครอบครัว ได้ แก่ Apogonidae, Carangidae,
Gobiidae, Mullidae, Bothidae, Sillaginidae และNemipteridae มีค่าดัชนีความหลากหลายของลูกปลาวัยอ่อน
ระหว่าง 1.05- 1.89 สถานี ซึง่ เป็ นสถานี O3 มีคา่ ความหลากหลายมากที่สดุ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ภาพแสดงดัชนีความหลากหลายของ
ลูกปลาวัยอ่อนบริ เวณอ่าวไทยตอนใน

ภาพที่ 3 ภาพแสดงความหนาแน่นของ
ลูกปลาวัยอ่อนบริ เวณอ่าวไทยตอนใน

2. ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อน
ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนบริ เวณในพื ้นที่เขตปิ ดอ่าวอยู่ในช่วง 1,060 – 2,058 ตัว/1,000 ลบ.ม.
(ภาพที่ 3) มีความหนาแน่นของไข่ปลา 2,172 - 47,183 ฟอง/1,000 ลบ.ม. สถานี C1 ซึ่งเป็ นสถานี นอกฝั่ งจังหวัด
เพชรบุรีพบลูกปลาวัยอ่อน และไข่ปลาหนาแน่นมากที่สดุ และมีความหนาแน่นของไข่ปลาเฉลี่ย 20,164±23,8251
ฟอง/1,000 ลบ.ม. รองลงมาได้ แก่ครอบครัว Carangidae และGobiidae มีความหนาแน่นเฉลี่ย 290±453 และ
267±313 ตัว/1,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนบริ เวณนอกพื ้นที่เขตปิ ดอ่าวอยู่ในช่วง 189-864 ตัว/1,000 ลูกบาศก์เมตร
มีความหนาแน่นของไข่ปลา 5,888-6,912 ตัว/1,000 ลูกบาศก์ เมตร โดยในสถานี O3 มีความหนาแน่นมากที่สุด
(ภาพที่ 3) พบลูกปลาวัยอ่อนที่มีความหนาแน่นเฉลีย่ มากที่สดุ ได้ แก่ครอบครัว Mullidae มีความหนาแน่นเฉลีย่ 99±64
ตัว/1,000 ลูกบาศก์เมตร รองลงมาได้ แก่ครอบครัว Gobiidae และ Carangidae มีความหนาแน่นเฉลี่ย 86±74 และ
85±101 ตัว/1,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
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เปรี ยบเทียบความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนระหว่างบริ เวณในพื ้นที่เขตปิ ดอ่าวซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ย
1523±502 ตัว/1,000 ลูกบาศก์เมตร และบริ เวณนอกพื ้นที่เขตปิ ดอ่าวซึ่งมีความหนาแน่นเฉลี่ย 466±353 ตัว/1,000
ลูกบาศก์เมตร ด้ วย Welch two sample t-test พบว่าในพื ้นที่ปิดอ่าวมีความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนมากกว่านอก
เขตปิ ดอ่าวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (p=0.046) ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ เวณในเขตปิ ด
อ่าวเป็ นบริ เวณที่อยู่ใกล้ ฝั่ง ซึ่งเป็ นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ของปลา ลูกปลาจะฝั กออกจากไข่ลอ่ งลอยอยู่ในน ้า ก่อนที่
ลูกปลาวัยอ่อนบางชนิดจะมีการอพยพเข้ าไปอาศัยในบริ เวณป่ าชายเลน หรื อว่ายออกสูท่ ะเล (สันติ พ่วงเจริ ญ, 2545)
ตารางที่ 1 จานวนลูก ปลาวัยอ่อน (ตัว /1000ลูก บาศก์ เมตร ) และไข่ป ลา (ฟอง/1000ลูก บาศก์ เ มตร ) ในแต่ละ
ครอบครัวที่พบในเดือนกรกฎาคม
ครอบครัว
ในพื ้นที่เขตปิ ดอ่าว
นอกพื ้นที่ปิดอ่าว
C1
C4
C6
O1
O2
O3
Carangidae
58
812
197
57
Mullidae
743
353
58
49
75
172
Sillaginidae
115
Nemipteridae
514
115
Gobiidae
628
58
116
49
37
172
Apogonidae
57
116
75
115
Sciaenidae
176
Platycephalidae
58
Leiognathidae
58
Bothidae
174
49
Clupeidae
58
58
Engraulidae
57
294
58
Unknown
57
115
รวม
2,058
1,055
1,450
346
189
864
ไข่ปลา
2,172
11,136
47,183
5,888
6,735
6,912
3. ความยาวของลูกปลาวัยอ่อน
ความยาวมาตรฐาน (Standard Length,SL) ของลูกปลาวัยอ่อนสัมพันธ์ กบั อายุของลูกปลาวัยอ่อน บริ เวณ
ในพื ้นที่เขตปิ ดอ่าวพบลูกปลาวัยอ่อนครอบครัว Carangidae มีความยาวอยู่ในช่วง 1.8 ถึง 2.6 มิลลิเมตร ครอบครัว
Bothidae มีความยาว 1.8 มิลลิเมตร, ครอบครัว Mullidae มีความยาวอยู่ในช่วง 1.1 ถึง 2.2 มิลลิเมตร, ครอบครัว
Gobiidae มีความยาวอยูใ่ นช่วง 1.5 ถึง 1.9 มิลลิเมตร, ครอบครัว Apogonidae
บริ เวณในพื ้นที่เขตปิ ดอ่าวมีความยาวอยู่ในช่วง 2.4 ถึง 3.0 มิลลิเมตร, ครอบครัว Nemipteridae มีความ
ยาวอยู่ในช่วง 1.9 ถึง 2.3 มิลลิเมตร, ครอบครัว Clupeidae มีความยาวอยู่ในช่วง 3.7 ถึง 6.0 มิลลิเมตร, ครอบครัว
Sciaenidae มีความยาวอยู่ในช่วง 1.9 ถึง 2.7 มิลลิเมตร, ครอบครัว Engraulidae มีความอยู่ในช่วง 2.6 ถึง 5.0
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มิลลิเมตร, ครอบครัว Leiognathidae มีความยาว 2.4 มิลลิเมตร และครอบครัว Platycephalidae มีความยาว 1.9
มิลลิเมตร และบริ เวณนอกพื ้นที่เขตปิ ดอ่าวพบลูกปลาวัยอ่อนครอบครัว Carangidae มีความยาวอยูในช่วง 2.1 ถึง
3.4 มิลลิเมตร, ครอบครัว Bothidae มีความยาวอยูใ่ นช่วง 1.4 ถึง 2.5 มิลลิเมตร, ครอบครัว Mullidae มีความยาวอยู่
ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 มิลลิเมตร, ครอบครั ว Gobiidae มีความยาวอยู่ในช่วง 1.2 ถึง 2.6 มิลลิเมตร, ครอบครั ว
Apogonidae มีความยาวอยูในช่วง 1.8 ถึง 2.3 มิลลิเมตร, ครอบครัว Nemipteridae มีความยาวอยูในช่วง 1.8 ถึง 3.4
มิลลิเ มตร และครอบครั ว Sillaginidae มี ความยาวอยู่ใ นช่ วง 2.4 ถึง 2.9 มิลลิเ มตร (ตารางที่ 2) ความยาวของ
ลูกปลาวัยอ่อนที่พบในการศึกษานี ้ส่วนใหญ่อยูใ่ นระยะแรกฟั ก แสดงให้ เห็นว่าบริ เวณที่ทาการศึกษานี ้เป็ นแหล่งวางไข่
และฟั กไข่ของปลาในครอบครัวที่พบ
ตารางที่ 2 ความยาวของลูกปลาวัยอ่อนทังหมด
้
ครอบครัวลูกปลาวัยอ่อน
ความยาว (mm)
Carangidae
1.8-3.5
Bothidae
1.4-1.8
Mullidae
1.1-2.5
Apogonidae
1.8-3.0
Engraulidae
2.6-5.0
Clupeidae
3.7-6.0
Gobiidae
1.2-2.6
Nemipteridae
1.8-3.4
Platycephalidae
1.9
Sillaginidae
2.4-2.9
Leiognathidae
2.4
Sciaenidae
1.9-2.7

ค่าเฉลีย่ ±SD
2.4±0.39
2.0±0.52
1.9±0.35
2.3±0.41
3.5±0.81
4.9±1.57
1.9±0.38
2.5±0.41
1.9
2.7±0.36
2.4
2.3±0.39

ความยาวแรกฟั ก
2.5-3.4 mm (Meneses ,2008)
2.0-3.2 mm (Colton and Marak ,1969)
2.5-3.4 mm (Meneses ,2008)
2.5-3.4 mm (Meneses ,2008)
2.5-4.8 mm (Meneses ,2008)
1.5-1.8 mm (Russell,1990)
2.0-2.5 mm (Lewis, et. al. ,1973)

4. ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารกับความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อน
พบแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 1.0-6.7 µg-at/L ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนมีความสัมพันธ์ กบั ความ
เข้ ม ข้ น ของแอมโมเนี ย รวมของน า้ หน้ า ดิ น ในเชิ ง ลบ (r=-0.77) โดยจะพบลูก ปลาหนาแน่ น มากในบริ เ วณที่ มี
ความหนาแน่นของแอมโมเนียรวมต่า (ภาพที่ 4a) ทังนี
้ ้เนื่องจากแอมโมเนียในน ้าทะเลอาจส่งผลต่ออัตราการรอดของ
ลูกปลา โดยอัตราการรอดของลูกปลาวัยอ่อนในแต่ละระดับความเข้ มข้ นของแอมโมเนียจะแตกต่างกันตามอายุของลูก
ปลา (Holt and Arnold ,1983) นอกจากนันการอั
้
ตราการฟั กของไข่ปลา และความยาวแรกฟั กก็มีความสัมพันธ์ ในเชิง
ลบกับความเข้ มข้ นของแอมโมเนียในน ้า (Reinbold and Pescitelli, 1990)
ความเข้ ม ข้ น ของออโธฟอสเฟตอยู่ใ นช่ ว ง 0.6 ถึ ง 2.1 µg-at/L ความหนาแน่น ของลูก ปลาวัย อ่อ นมี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ความเข้ มข้ นของออโธฟอสเฟตในน า้ หน้ า ดิ น ( r=0.84) (ภาพที่ 4b) เนื่ อ งจาก
ออโธฟอสฟอรั สเป็ นธาตุอ าหารที่ สาคัญ ต่อ การเจริ ญเติบ โตของแพลงก์ ต อนพื ช ในบางพื น้ ที่ มีสัด ส่ว นน้ อ ยกว่า
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ความต้ อ งการของแพลงก์ ต อนพื ช ซึ่ ง เป็ นอาหารของลูก ปลาวัย อ่อ น (เชษฐพงษ์ เมฆสัม พัน ธ์ , 2545) การมี
ออโธฟอสเฟตเพิ่มจึงเป็ นการเพิ่มอาหารให้ กบั ลูกปลาวัยอ่อน
b

a

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแอมโมเนียรวม และออโธฟอสเฟตกับความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อน
บทสรุ ป
จากการศึกษาลูกปลาวัยอ่อนในบริ เวณอ่าวไทยตอนบนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบลูกปลาวัยอ่อน 12
ครอบครัว ได้ แก่ ครอบครัว Clupeidae, Engraulidae, Apogonidae, Carangidae, Gobiidae, Mullidae, Bothidae,
Nemipteridae, Leiognathidae, Sciaenidae, Platycephalidae และSillaginidae โดยสถานีสารวจในเขตพื ้นที่ปิด
อ่าวพบ 11 ครอบครัว ส่วนสถานีนอกเขตพื ้นที่ปิดอ่าวพบ 7 ครอบครัว ดัชนีความหลากหลายในเขตพื ้นที่ปิดอ่าว และ
นอกเขตปิ ดอ่าวอยู่ในช่วง 1.37-1.66 และ 1.05-1.89 ตามลาดับ ความหนาแน่นของไข่ปลาในเขตพื ้นที่ปิดอ่าวและ
นอกเขตพื ้นที่ปิดอ่าวอยูใ่ นช่วง 2,172-47,183 และ 5,888-6,912 ฟอง/1000ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ความหนาแน่น
ของลูกปลาวัยอ่อนในเขตปิ ดอ่าว (1523±502 ตัว/1000ลูกบาศก์เมตร ) มากกว่านอกเขตพื ้นที่ปิดอ่าว(466±353 ตัว/
1000ลูกบาศก์เมตร ) อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.046) ความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนในการศึกษานี ้แปรผกผันกับ
ความเข้ มข้ น ของแอมโมเนีย (p=0.073) และแปรผันตรงกับความเข้ มข้ นของฟอสเฟตในน า้ หน้ าดิ น (p=0.036)
ความยาวของลูกปลาวัยอ่อน ส่วนใหญ่อยู่ในระยะแรกฟั ก ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าบริ เวณพื ้นที่ปิดอ่าวเป็ นแหล่ง
วางไข่และอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน เนื่องจากเป็ นบริ เวณใกล้ ฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมากกว่านอกเขต
ปิ ดอ่าว มาตรการปิ ดอ่าวของกรมประมงในบริ เวณอ่าวไทยตอนบน จะช่วยให้ สตั ว์น ้าที่วางไข่ และมีวงจรชีวิตในวัยอ่อน
อยูใ่ นพื ้นที่ศกึ ษา มีโอกาสรอดไปถึงวัยเจริ ญพันธุ์เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น ้าให้ กบั อ่าวไทย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ทุกท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้าพเจ้ าทังการเก็
้
บตัวอย่าง การฝึ กจัดจาแนกชนิดลูกปลา และให้ คาปรึกษา ทังในระหว่
้
างการฝึ กงาน
และการจัดทารายงานการวิจยั ฉบับนี ้
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AF018P

ความหลากหลายและการแพร่ กระจายของหอยบริเวณชายฝั่ งอ่ าวไทยตอนบน
และฝั่ งตะวันออก
Diversity and distribution of mollusks in coastal areas of upper
and eastern Gulf of Thailand
ณรงค์ วงษ์ พานิช ,วิชา นรังศรี2*,กัญจนพร วุฒวิ รวงศ์3 ,รณวัน บุญประกอบ3 และ เจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์3
Narong Vongpanech1, Wicha Narungsri2, Khunchanaporn Wuddhivorawong3,
Ronawan Boonprakob3 and Jenwit Thammavichan3
1

มหาวิ ทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
2
มูลนิ ธิพืน้ ที ช่ ่มุ น้าไทย 79/233 หมู่ 3 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
3
สถาบันวิ จยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
120 หมู่ 3 ศูนย์ ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่ กรุงเทพฯ 10210

บทคัดย่ อ
ศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของหอยทะเลบริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบนและฝั่ งตะวันออก
ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยการเก็บตัวอย่างหอยโดยใช้ quadrate ขนาด1x1 เมตร จาก 5 สถานี
สารวจ ได้ แก่ บ้ านบางแก้ ว จังหวัดเพชรบุรี และบ้ านกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร (อ่าวไทยตอนบน) บ้ านสองคลอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้ านกระทิงลาย จังหวัดชลบุรี และบ้ านปากน ้าประแสร์ จังหวัดระยอง (อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก) ใน
แต่ละสถานี มี 3 แนวสารวจๆ ละ 5 จุด คือ 0, 250, 500, 750 ม. และ1,000 ม. จากแนวชายฝั่ ง รวมทังส
้ ารวจสภาวะ
การประมงหอยในแต่ละพื ้นที่โดยการสัมภาษณ์ชาวประมง ผลการศึกษาพบว่ามีหอยทังหมด
้
32 ชนิด แบ่งเป็ นหอย
กาบเดี่ยว 14 ชนิด จาก 8 วงศ์ และหอยกาบคู่ 18 ชนิด จาก 4 วงศ์ โดยที่บ้านบางแก้ ว บ้ านกาหลง บ้ านสองคลอง
บ้ านกระทิงลายและบ้ านปากน ้าประแสร์ พบหอยกาบเดี่ยวและหอยกาบคู่ จานวน 4/2, 3/3, 3/3, 4/3 และ 5/3 วงศ์
ค่าดัชนีความหลากหลายของวงศ์หอยเท่ากับ 1.16195, 1.34276, 2.01821, 1.64203 และ 1.54891 และ
ความหนาแน่นเท่ากับ 64.93, 335.40, 196.73, 49.87 และ 307.60 ตัว/ตารางเมตร) ตามลาดับ โดยวงศ์หอยขี ้นกพบ
เป็ นชนิดเด่นที่บ้านบางแก้ ว (47.07 ตัว/ตารางเมตร) และบ้ านสองคลอง (74.47 ตัว/ตารางเมตร) ขณะที่วงศ์หอยเสียบ
วงศ์หอยแมลงภู่และหอยกะพง และวงศ์ หอยนมสาวและหอยทับทิม พบเป็ นชนิดเด่นที่บ้า นกาหลง (242.33 ตัว/
ตารางเมตร) บ้ านกระทิงลาย(16.00 ตัว/ตารางเมตร) และบ้ านปากน ้าประแสร์ (157.40 ตัว/ตารางเมตร) ตามลาดับ
การสารวจสภาวะการประมงหอยพบว่าชาวประมงที่บ้านบางแก้ ว บ้ านกาหลง บ้ านสองคลอง บ้ านกระทิงลายและ
บ้ านปากน ้าประแสร์ จับหอยได้ วนั ละ > 20, 5-10, 5-10, 8-20 และ 5-8 กิโลกรัม และมีรายได้ วนั ละ 300-500,
300-500, 300-500, 300-500 และ 200-400 บาท ตามลาดับ โดยปั ญหาหลักของชาวประมงในทุกพื ้นที่สารวจคือ
ปริ มาณหอยที่จบั ได้ ในแต่ละวันลดลงและหอยมีขนาดเล็ก
คาสาคัญ: ความหลากหลาย, การแพร่กระจาย, หอย, ชายฝั่ ง, อ่าวไทย
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Abstract
Study on diversity and distribution of mollusks in coastal areas of upper and eastern Gulf of
Thailand was carried out during September to October 2016. Mollusk samples were collected using 1x1
quadrate from 5 survey stations consisted of Baan Baankaew, Petchburi province and Baan Galhong,
SamutSakorn province (upper Gulf of Thailand), Baan Songklong, Chacherngsao province, Baan
Kratinglai, Chonburi province and Baan PaaknamPrasae, Rayong province(eastern Gulf of Thailand). Each
station consisted of 3 survey lines with 5 sites of 0, 250, 500, 750 and 1,000 m. from coastal line. Mollusk
fishery status in each area was also surveyed by interviewing local fisher. The results showed that there
were total 32 species of mollusk which were 14 species of gastropod (8 families) and 18 species of bivalve
(4 families). At Baan Baankaew, Baan Galhong, Baan Songklong, Baan Songklong, Baan Kratinglai and
Baan PaaknamPrasae, gastropod and bivalve were found by 4/2, 3/3, 3/3, 4/3 and 5/3 families, diversity
indices were 1.16195, 1.34276, 2.01821, 1.64203 and 1.54891, and densities were 64.93, 335.40, 196.73,
49.87 and 307.60 individuals/m2, respectively. Family Potamididaewasdominantly found at Baan
Baankaew (47.07 individuals/m2) and BaanSongklong (74.47 individuals/m2). While, Family Donacidae,
Mytilidae and Trochidae were dominantly found at Baan Galhong (242.33 individuals/m2), Baan Kratinglai
(16.00 individuals/m2) and Baan PaaknamPrasae (157.40 individuals/m2), respectively. Mollusk fishery
status survey showed that mollusks were caught by fishers at Baan Baankaew, Baan Galhong, Baan
Songklong, Baan Songklong, Baan Kratinglai and Baan PaaknamPrasae by > 20, 5-10, 5-10, 8-20 and 5-8
kilograms a day and made daily income by 300-500, 300-500, 300-500, 300-500 and 200-400 Baht,
respectively. Main problems of fishers in all survey area were reduction of daily caught amount and size
tended to smaller.
Keywords: Diversity, distribution, mollusk, Coast, Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : chanpenwutt@gmail.com

บทนา
หอยทะเล เป็ นทรัพยากรที่สาคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ งที่ใช้ เป็ นแหล่งสร้ างรายได้ หลักและรายได้ เสริ ม
ของชาวประมง ปั จจุบนั พบว่าแหล่งอาศัยของหอยในธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมจากการกระทาของ
มนุษย์หลายด้ าน ทังการปล่
้
อยของเสียลงสูแ่ หล่งน ้า การสัมปทานหาดเลน การลักลอบคาดลูกหอย รวมทังการจั
้
บหอย
ไม่เลือกขนาด อาจส่งผลกระทบไปยังแหล่งอาศัยของหอยหรื อสิง่ มีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยูใ่ นระบบนิเวศเดียวกัน เช่น เป็ น
แหล่งหากินของนกน ้าประจาถิ่น และนกชายเลนอพยพในช่วงฤดูหนาว
ตามแนวชายฝั่ งของอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่ งอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก พบว่าเป็ นแหล่งผลิตหอยที่สาคัญ
ทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย เนื่องจากมีลกั ษณะพืน้ ที่เป็ นหาดโคลนปนทรายและหาดเลนนา้ ท่วมถึงที่มีความ
สมบูรณ์ของสารอาหารที่ไหลมากับกระแสน ้า ทาให้ พื ้นที่เหล่านี ้มีความเหมาะสมต่อการทาประมงหอยทังการจั
้
บด้ วย
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มือและการทาฟาร์ มเพาะเลี ้ยง โดยพบว่าหอยทะเลที่จาหน่ายอยูใ่ นตลาดแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ 1.หอยที่ได้ จากการ
ทาฟาร์ มเพาะเลี ้ยง 2. หอยที่จบั มาจากธรรมชาติ (จินตนา นักระนาด, 2545)
งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสารวจความหลากหลายและการแพร่ กระจายของหอยบริ เวณชายฝั่ งของ
อ่าวไทยตอนบนและฝั่ งตะวันออก เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับภาคส่วนต่างๆ ได้ รับทราบถึงการแพร่ กระจายของหอย และ
ปริ มาณการจับหอยจากธรรมชาติ ได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางบริ หารจัดการทรัพยากรหอยทะเลในแต่ละพื ้นที่อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
วิธีการ
1. การคัดเลือกพื ้นที่ และศึกษาการใช้ ประโยชน์ดอนหอย
กาหนดสถานีสารวจตามแนวชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน 2 จังหวัด (เพชรบุรีและสมุทรสาคร) และชายฝั่ งอ่าว
ไทยฝั่ งตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง) โดยแต่ละสถานีมีรายละเอียดดังนี ้
สถานี ส ารวจ บ้ า นบางแก้ ว ต าบลบางแก้ ว อ าเภอบ้ า นแหลม จัง หวัด เพชรบุรี พิ กัด ทางภูมิ ศ าสตร์
Y 1447703 X 616015 สภาพพื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นหาดโคลนปนทราย สถานีสารวจ บ้ านกาหลง ตาบลกาหลง อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร พิกดั ทางภูมิศาสตร์ Y 1486510 X 624850 สภาพพื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นหาดโคลนหรื อหาดเลน
สถานีสารวจ บ้ านสองคลอง ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พิกดั ทางภูมิศาสตร์ Y 1489500
X 704730 สภาพพื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นหาดโคลนหรื อหาดเลน สถานสารวจ กระทิงลาย ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี พิกดั ทางภูมิศาสตร์ Y 1437375 X 707900 สภาพพื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นหาดโคลนปนทราย สถานีสารวจ
ปากน ้าประแสร์ ตาบลปากน ้าประแสร์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง พิกดั ทางภูมิศาสตร์ Y 1405720 X 795800 สภาพ
พื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นหาดโคลนปนทราย
สอบถามข้ อมูลการทาประมงหอยจากชาวบ้ านในพื ้นที่สารวจสถานีละ 10 ราย โดยใช้ แบบสอบถามจานวน
20 ข้ อ มี 3 ด้ าน คือ พื ้นฐานทัว่ ไป การทาประมงหอย รายได้ จากการทาประมงหอย
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตาแหน่งสถานีสารวจหอย จานวน 5 สถานี
2. การศึกษาชนิด ขนาด ความชุกชุม และการแพร่กระจายของหอย
กาหนดจุดเก็บตัวอย่างของแต่ละสถานีเป็ นแนวเส้ นตรงตังฉากกั
้
บชายฝั่ งทะเล สถานีละ 3 แนว แต่ละแนว
มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร ภายใน 1 แนว มีจดุ เก็บตัวอย่าง 5 จุด คือ 0, 250, 500,. 750, 1,000 ม. จากแนว
ชายฝั่ ง
เก็บตัวอย่างหอยในช่วงเวลาน ้าลงต่าสุดโดยใช้ quadrate ขนาด 1x1 เมตร จุดละ 1 ซ ้า โดยเริ่ มเก็บจากผิว
ดินถึงความลึก10 ซ.ม. วัดขนาด นับจานวน และจาแนกชนิดตามวิธี Abbott, 1991
หาค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) ตามวิธี Shannon’ Index (Colinvaux, 1973)
H =
- ∑[ni/n)*ln(ni/n)]
เมื่อ ni =
จานวนตัวแต่ละสกุล
n =
จานวนตัวของสัตว์ทงหมดที
ั้
่พบ
หาค่าความหนาแน่น (Density) ของหอยแต่ละวงศ์ทกุ จุดเก็บตัวอย่างตังแต่
้ 0-1,000 เมตร โดยใช้ สตู ร
ค่าความหนาแน่น

=

จานวนหอยที่พบทังหมดในจุ
้
ดเก็บตัวอย่าง
พื ้นที่สารวจ(ตร.ม.)

ผลการศึกษา
1. การทาประมงหอยธรรมชาติในพื ้นที่สารวจ
จากการสารวจหอยทะเลธรรมชาติทงั ้ 5 สถานี พบว่าผู้ประกอบอาชีพประมงหอยใช้ คราดในการทาประมง
หอย 3 สถานี คือสถานีบ้านบางแก้ ว สถานีบ้านกระทิงลาย สถานี ปากน ้าประแสร์ ใช้ กระดานถีบร่ วมกับการจับด้ วย
มือ 2 สถานี คือ สถานีบ้านกาหลง สถานีบ้านสองคลอง จาแนกเป็ นเพศชาย 68 เปอร์ เซ็นต์ เพศหญิง 32 เปอร์ เซ็นต์
มีช่วงอายุ 30-40 ปี 28 เปอร์ เซ็นต์ อายุ 41-50 ปี 38 เปอร์ เซ็นต์ อายุ 51-65 ปี 34 เปอร์ เซ็นต์ มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 78 เปอร์ เซ็นต์ ระดับมัธยม 22 เปอร์ เซ็นต์
การทาประมงหอยของชาวบ้ านในแต่ละวัน พบว่าจับหอยได้ 5-8 กิโลกรัม 36 เปอร์ เซ็นต์ 8-10 กิโลกรัม 30
เปอร์ เซ็นต์ 10-20 กิโลกรัม 12 เปอร์ เซ็นต์ มากกว่า 20 กิโลกรัม 20 เปอร์ เซ็นต์ มีรายได้ 200-300 บาท 16 เปอร์ เซ็นต์
300-400 บาท 40 เปอร์ เซ็นต์ 400-500 บาท 44 เปอร์ เซ็นต์ สามารถนาไปจาหน่ายได้ 2 ช่องทาง คือ จาหน่ายแก่
ผู้บริ โภคโดยตรงหรื อร้ านอาหาร 32 เปอร์ เซ็นต์ จาหน่ายแก่พอ่ ค้ าคนกลาง 68 เปอร์ เซ็นต์
2. ชนิด ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของหอย
จากการสารวจหอยทะเลธรรมชาติจาก 5 สถานี ในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง
พบหอยทังหมด
้
14,317 ตัว 32 ชนิด แบ่งเป็ น หอยกาบเดี่ยว (Gastropoda) 14 ชนิด จาก 8 วงค์ และหอยกาบคู่
(Bivalvia) 18 ชนิด จาก 4 วงศ์ โดยพบว่า หอยกาบเดี่ยว (Gastropoda) มีการแพร่ กระจายตังแต่
้ 0-1,000 เมตร มี
ความหนาแน่นมาก ในจุดเก็บตัวอย่างที่ 0-500 เมตร อาทิ วงศ์หอยขี ้นก (Family Potamididae) วงศ์หอยแนสซ่า
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(Family Nassariidae) วงศ์หอยกะทิและหอยถัว่ เขียว (Family Neritidae) หอยกาบคู่ (Bivalvia) มีการแพร่ กระจาย
ตังแต่
้ 0-1,000 เมตร ความหนาแน่นมากในจุดเก็บตัวอย่างที่ 250-500,- 750 เมตร อาทิ วงศ์หอยลายและหอยตลับ
(Family Veneridae) วงศ์หอยแครง (Family Arcidae) และวงศ์หอยเสียบ (Family Donacidae) โดยพบว่าสถานี
สารวจที่ มีค่า ความหลากหลายมากที่สุด คือ สถานีบ้า นสองคลอง 2.01821 รองลงมาคือ สถานีบ้า นกระทิง ลาย
1.56398 สถานีปากน ้าประแสร์ 1.54891 สถานีบ้านกาหลง 1.34233 และสถานี บ้ านบางแก้ ว 1.16195 ตามลาดับ
มีรายละเอียดของแต่ละสถานีสารวจดังนี ้
สถานีบ้านบางแก้ ว พบหอย 6 วงศ์ 14 ชนิด เป็ นหอยกาบเดี่ยว 4 วงศ์ หอยกาบคู่ 2 วงศ์ มีค่าความหลาก
ชนิด 1.16195 พบหอยทังหมด
้
974 ตัว มีคา่ ความหนาแน่นของหอยเฉลีย่ 64.93 ตัว/ตร.ม. และพบวงศ์หอยขี ้นกชุกชุม
มากที่สดุ 47.06 ตัว/ ตร.ม. รองลงมาคือ วงศ์หอยลายและหอยตลับ โดยหอยที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในพื ้นที่นี ้
คือ หอยตลับ มีคา่ ความหนาแน่น 8.33 ตัว/ตร.ม.
สถานีบ้านกาหลง พบหอย 6 วงศ์ 8 ชนิด เป็ นหอยกาบเดี่ยว 3 วงศ์ หอยกาบคู่ 3 วงศ์ มีค่าความหลากชนิด
1.34233 พบหอยทังหมด
้
5,031 ตัว มีคา่ ความหนาแน่นของหอย 335.40 ตัว/ตร.ม. พบวงศ์หอยเสียบชุกชุมมากที่สดุ
242.33 ตัว/ ตร.ม. รองลงมาคือ วงศ์หอยขี ้นก โดยหอยที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในพื ้นที่นี ค้ ือ หอยแครง มีค่า
ความหนาแน่น 10.07 ตัว/ตร.ม.
สถานีบ้านสองคลอง พบหอย 7 วงศ์ 12 ชนิด เป็ นหอยกาบเดี่ยว 4 วงศ์ หอยกาบคู่ 3 วงศ์ มีค่าความหลาก
ชนิด 2.01821 พบหอยทังหมด
้
2,951 ตัว มีความหนาแน่นของหอย 196.73 ตัว/ตร.ม. พบวงศ์หอยขี ้นกชุกชุมมากที่สดุ
74.47 ตัว / ตร.ม. รองลงมาคื อ วงศ์ หอยแนสซ่า โดยหอยที่ มีค วามสาคัญ ทางเศรษฐกิ จ ในพืน้ ที่ นี ค้ ือ หอยแครง
มีคา่ ความหนาแน่น 12.93 ตัว/ตร.ม.
สถานีบ้านกระทิงลาย พบหอย 7 วงศ์ 12 ชนิด เป็ นหอยกาบเดี่ยว 4 วงศ์ หอบกาบคู่ 3 วงศ์ มีค่าความหลาก
ชนิด 1.64203 พบหอยทังหมด
้
748 ตัว มีค่าความหนาแน่นของหอย 49.87ตัว/ตร.ม. พบวงศ์หอยแมลงภู่และหอย
กะพงชุกชุมมากที่สดุ 16 ตัว/15 ตร.ม. รองลงมาคือ วงศ์หอยขี ้นก โดยหอยที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในพื ้นที่นี ้คือ
หอยตลับ มีคา่ ความหนาแน่น 8.13ตัว/ตร.ม.
สถานีปากน ้าประแสร์ พบหอย 8 วงศ์ 19 ชนิด เป็ นหอยกาบเดี่ยว 5 วงศ์ หอยกาบคู่ 3 วงศ์ มีค่าความหลาก
ชนิด 1.54 พบหอยทังหมด
้
4,614 ตัว มีค่าความหนาแน่น 307 ตัว/ตร.ม. พบวงศ์หอยนมสาวและหอยทับทิมชุกชุม
มากที่สดุ 157.4ตัว/ ตร.ม รองลงมาคือ วงศ์หอยขี ้นก โดยหอยที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในพื ้นที่นี ้คือ หอยตลับ มี
ค่าความหนาแน่น 18.13 ตัว/ตร.ม.
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดชนิดพันธุ์หอยของวงศ์หอยเป็ นรายสถานี
หอยกาบเดี่ยว
หอยกาบคู่
สถานีสารวจ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
บ้ านบางแก้ ว
1
1
3
1
2
6
บ้ านกาหลง
1
1
1
1
1
3
บ้ านสองคลอง
1
2
3
1
1
1
1
หาดกระทิงลาย
1
1
1
1
1
1
6
ปากน ้าประแสร์
1
1
2
3
1
1
1
8
หมายเหตุ A; วงศ์หอยนมสาวหอยทับทิม, B; วงศ์หอยกะทิหอยถัว่ เขียว, C; วงศ์หอยขี ้นก, D;วงศ์หอยวงพระจันทร์ ,
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E; วงศ์หอยแนสซ่า, F; วงศ์หอยเจดีย์ต้ มุ เล็ก, G; วงศ์หอยหนาม, H; วงศ์หอยโมฬ,ี I; วงศ์หอยแมลงภูห่ อยกะพง,
J; วงศ์หอยแครง K; วงศ์หอยเสียบ, L; วงศ์หอยลายหอยตลับ

ภาพที่ 2 แผนทีบ่ ้ านบางแก้ ว

ภาพที่ 3 แผนทีบ่ ้ านกาหลง

ภาพที่ 4 แผนที่บ้านสองคลอง

ภาพที่ 6 แผนที่ปากน ้าประ

ภาพที่ 5 แผนที่หาดกระทิง

แสร์
บทสรุ ปและอภิปรายลาย
จากการสารวจทัง้ 5 สถานี พบหอย 2 กลุ่ม คือ หอยกาบเดี่ยว 8วงศ์ 14 ชนิด หอยกาบคู่ 4 วงศ์ 18 ชนิด
สถานีที่มีความหลากหลายมากที่สดุ คือ สถานีปากน ้าประแสร์ พบหอย 8 วงศ์ เป็ นหอยกาบเดี่ยว 5 วงศ์ หอยกาบคู่ 3
วงศ์ มีความหนาแน่น 307 ตัว/ตร.ม. โดยชนิดหอยที่พบมากที่สดุ คือ หอยทับทิม มีความหนาแน่น 157.4 ตัว/ ตร.ม.
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สถานีที่มีความหลากหลายน้ อยที่สดุ คือ สถานีบ้านกาหลง พบหอย 6 วงศ์ 8 ชนิด เป็ นหอยกาบเดี่ยว 3 วงศ์ หอยกาบคู่
3 วงศ์ มีความหนาแน่น 335.40 ตัว/ตร.ม. โดยชนิดหอยที่พบมากที่สดุ คือ หอยเสียบ 242.33 ตัว/ ตร.ม.
หอยที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของสถานีสารวจทัง้ 5 สถานี มี 2 ชนิด คือ 1.หอยตลับ 2.
หอยแครง โดยหอยตลับ มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของสถานีบ้านบางแก้ ว สามารถจับหอยได้ มากกว่า20 กิโลกรัม/
คน สถานีบ้านกระทิงลาย สามารถจับหอยได้ 8-20 กิ โลกรั ม/คน สถานีปากนา้ ประแสร์ สามารถจับหอยได้ 5-8
กิโลกรัม/คน ส่วนหอยแครง มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของสถานีบ้านกาหลง สามารถจับหอยแครงได้ 5-10 กิโลกรัม/
คน สถานีบ้านสองคลอง สามารถจับหอยแครงได้ 5-10 กิโลกรัม/คน
การทาประมงหอยของชาวบ้ านทัง้ 5 สถานี สามารถมีรายได้ ตงแต่
ั ้ 300-500 บาท โดยต้ องจับหอยที่มีอยูใ่ น
พื ้นที่ของตนให้ ได้ วนั ละ 5-10 กิโลกรั ม/คน โดยสามารถนาไปจาหน่ายได้ 2 ช่องทาง คือ 1.จาหน่ายเอง สามารถ
กาหนดราคาได้ ตามขนาดของหอย โดยส่งให้ กบั ร้ านอาหารที่สงั่ จองล่วงหน้ าหรื อขายให้ กบั ชาวบ้ านในชุมชนเดียวกัน
2. จาหน่ายให้ กบั แม่ค้าคนกลาง ไม่สามารถกาหนดราคาได้ แต่สามารถจาหน่ายหอยได้ ทกุ ตัวทังขนาดเล็
้
กจนถึงขนาด
ใหญ่
สภาพปั ญหาจากการทาประมงหอยธรรมชาติ พบว่า การจับหอยธรรมชาติไปจาหน่ายให้ กับพ่อค้ าคน
กลางมีราคาถูกโดยมีสาเหตุหลักมาจากการจับหอยไม่เลือกขนาด ทาให้ ชาวประมงต้ องจับหอยให้ มีรายได้ ตามที่
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ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
และนิเวศวิทยา
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การสร้ างไซเดอโรฟอร์ และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีท
จากพืชป่ าชายเลนบริเวณแหลมผักเบีย้ จังหวัดเพชรบุรี
Siderophore production and phosphate solubilization by Actinomycetes
from mangrove plant in Leam Phak Bia, Phetchaburi Province
จุฑาภรณ์ ทองปั น้ และ กรรณิการ์ ดวงมาลย์*
Juthaporn Tongpan and Kannika Duangmal*
ภาควิ ชาจุลชีววิ ทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตบางเขน

บทคัดย่ อ
คัดแยกแอคติโนมัยสีทได้ ทงหมด
ั้
212 ไอโซเลต จากตัวอย่างพืชป่ าชายเลน โดยแยกได้ จากรากและดินรอบ
รากจานวน 48 และ 164 ไอโซเลต ตามลาดับ ไอโซเลตทั ้งหมดสามารถจัด กลุ่มตามสีของสปอร์ ได้ 6 กลุม่ เมื่อ
ศึกษาไอโซเมอร์ ของกรด diaminopimelic ในเซลล์ที่ถูกย่อย พบว่ามี 150 ไอโซเลตจัดเป็ น Streptomyces และ 62
ไอโซเลต จัด เป็ น non-Streptomyces ไอโซเลตที่แ ยกได้ นามาทดสอบกิ จกรรมการสร้ างไซเดอโรฟอร์ แ ละการ
ละลายฟอสเฟต พบว่าสร้ างไซเดอโรฟอร์ ได้ 210 ไอโซเลต และสามารถละลายฟอสเฟตได้ 133 ไอโซเลต เมื่อศึกษา
ยีน 16S rRNA ของไอโซเลต 10-20SHSu ซึง่ สร้ างไซเดอโรฟอร์ ได้ สงู สุด พบว่ามีความเหมือนกับ Nonomuraea soli
98.17 % และไอโซเลต 6-9ESSe ซึ่งละลายฟอสเฟตสูงสุด มีความเหมือนกับ Streptomyces tuirus 99.85 % ส่วน
การระบุชนิดของเอนโดไฟท์ non-Streptomyces พบว่าจัดอยู่ในสกุล Amycolatopsis, Glycomyces, Gordonia,
Micromonospora, Nocardia และ Saccharothrix
คาสาคัญ : แอคติโนมัยสีท, พืชป่ าชายเลน, ไซเดอโรฟอร์ , การละลายฟอสเฟต
Abstract
A total of 212 actinomycetes were isolated from mangrove plant samples. Forty-eight and 164
actinomycetes were isolated from roots and rhizosphere soils, respectively. The isolates were assigned to
6 groups based on spore mass color. Determination of diaminopimelic acid isomer in whole-cell
hydrolysates revealed that 150 isolates were Streptomyces and the remaining 62 isolates were nonStreptomyces. All isolates were tested for siderophore production and phosphate solubilization activity.
The results showed that 210 isolates produced siderophore and 133 isolates solubilized phosphate.
Molecular identification of 16S rRNA gene revealed that 10-20SHSu, the highest of siderophore producing
strain, shared 98.17 % with Nonomuraea soli and 6-9ESSe, the highest phosphate solubilization isolate,
shared 99.85 % with Streptomyces tuirus. The identification of endophytic non-Streptomyces isolates
showed that they were member of genera Amycolatopsis, Glycomyces, Gordonia, Micromonospora,
Nocardia and Saccharothrix.
Keywords : Actinomycetes, Mangrove plant, Siderophore, Phosphate solubilization
*Corresponding author. E-mail : fscikkd@ku.ac.th
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บทนา
แอคติโนมัยสีทเป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวกที่ดีเอ็นเอมีปริ มาณกวานีนและไซโตซีนสูง (G+C > 50 เปอร์ เซ็นต์)
ส่วนใหญ่มีลกั ษณะการเจริ ญเป็ นเส้ นใยคล้ ายรา สามารถพบได้ ทวั่ ไปทังในดิ
้ น น ้า พืชและสัตว์ (Sharma et al., 2014)
โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้ย่อยสลายสารอินทรี ย์ในธรรมชาติ ในดิน 1 กรัม อาจพบแอคติโนมัยสีทได้ มากถึง 103-106 เซลล์
(Takahashi and Omura, 2003) แอคติโนมัยสีทมีความสาคัญในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากทาให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางชีวภาพ และการหมุนเวียนสาร รวมถึงเป็ นแหล่งสาคัญในการสร้ างสารทุติยภูมิ และเอนไซม์ที่ใช้ กนั
อยูใ่ นปั จจุบันสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพที่ได้ จากแอคติโนมัยสีทส่วนใหญ่ มาจากสกุล Streptomyces ซึ่งมีมากถึง
75 เปอร์ เซ็นต์ของแอคติโนมัยสีททังหมด
้
(Kieser et al., 2000) จึงถือได้ ว่าเป็ นกลุม่ แบคทีเรี ยที่สาคัญที่มีการศึกษา
เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในหลากหลายด้ าน ทังในด้
้ านการแพทย์ เภสัชกรรม อุตสาหกรรม และการเกษตร ทาให้ มีการ
คัดแยกแอคติโนมัยสีทจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อศึกษาความสามารถการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกันอย่างแพร่ หลาย
นอกจากนี ้แอคติโนมัยสีทกลุ่มที่ไม่ใช่ Streptomyces (non-Streptomyces) ก็ได้ รับความสนใจเพื่อใช้ เป็ นแหล่งของ
การค้ นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ๆ ในด้ านการเกษตรได้ มีการใช้ แอคติโนมัยสีทเป็ นเชื ้อปฏิปักษ์ ควบคุมการ
เจริ ญของเชื ้อก่อโรคในพืชเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นให้ พืชมีความต้ านทานต่อโรค และสร้ างสารส่งเสริ มการเจริ ญของพืช
เช่น ไซเดอโรฟอร์ หรื อการละลายฟอสเฟตในดิน (Araújo et al., 2000; Mini, 2012; Nimaichand et al., 2016) หลาย
งานวิจยั ได้ แยกแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟท์จากราก ใบ และลาต้ นของพืช และศึกษากิจกรรมการยับยังจุ
้ ลินทรี ย์ก่อโรค
พืชของแอคติโนมัยสีทที่สามารถเข้ าไปอาศัยในเนื ้อเยื่อของพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็ นเชื ้อควบคุมทางชีวภาพ
และช่วยส่งเสริ มการเจริ ญของพืชให้ ดียิ่งขึ ้น (Coombs and Franco, 2003; Gangwar et al., 2011)
พืชป่ าชายเลน เป็ นกลุม่ พืชที่ขึ ้นอยูบ่ ริ เวณฝั่ งทะเลหรื อปากแม่น ้า ระหว่างชายฝั่ งทะเลถึงบริ เวณที่น ้าเค็มขึ ้น
สูงสุด ซึง่ พบได้ ในที่น ้าทะเลท่วมถึงของประเทศเขตร้ อนและเขตกึ่งร้ อน (Kathiresan and Bingham, 2001) ดินในป่ า
ชายเลนเกิดจากการทับถมของตะกอนจากการกัดเซาะชายฝั่ งแม่น ้าหรื อการพังทลายของดินบนภูเขาที่ไหลมาตาม
แม่น ้าแล้ วทับถมรวมกันในบริ เวณชายฝั่ ง ทาให้ ป่าชายเลนเป็ นแหล่งสาคัญของธาตุอาหารที่มีบทบาทสาคัญต่อการ
ดารงชีพของสิง่ มีชีวิต ระบบนิเวศป่ าชายเลนจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และเป็ นอีกแหล่งหนึ่งที่นิยมคัดแยก
จุลนิ ทรี ย์ชนิดต่าง ๆ รวมทังแอคติ
้
โนมัยสีท ซึง่ ปั จจุบนั ได้ มีการวิจยั แยกแอคติโนมัยสีทจากพื ้นที่ป่าชายเลน และนามา
ทดสอบความสามารถในการเป็ นปฏิปักษ์ ต่อรา และแบคทีเรี ยก่อโรคหรื อกิจกรรมในการสร้ างสารที่มีประโยชน์ ต่าง ๆ
เช่น เอนไซม์ และสารต้ านจุลินทรี ย์ (Hunadanamra et al., 2013; Srivibool and Watanadilok, 2015; Suksaard
et al., 2017) ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ที่จะค้ นพบสารเมแทบอไลต์ ชนิดใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างจาก
แอคติโนมัยสีทที่พบบนพื ้นดินทัว่ ไป
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากของพืชป่ าชายเลน นามาศึกษา
กิจกรรมการสร้ างไซเดอโรฟอร์ และการละลายฟอสเฟต ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ กลไกสาคัญในการส่งเสริ มการเจริ ญของพืชด้ วย
การช่วยนาสารอาหารให้ แก่พืช เพื่อนาไอโซเลตที่ได้ ไปพัฒนาให้ เกิดประโยชน์ต่อไป รวมทังศึ
้ กษาความหลากหลาย
ของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟท์ในพืชป่ าชายเลน
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วิธีการ
การเก็บตัวอย่าง การวัดค่า pH และค่าความเค็มของดิน
เก็ บ รากและดิ น รอบรากพื ช ป่ าชายเลนที่ บ ริ เ วณโครงการศึ ก ษาและพัฒ นาสิ่ง แวดล้ อ มแหลมผัก เบี ย้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2558 โดยสุม่ เลือกพืช 11 ตัวอย่าง ได้ แก่ แสม 4
ตัวอย่าง ผักเบี ้ย 3 ตัวอย่าง ชะคราม 3 ตัวอย่าง และโพทะเล 1 ตัวอย่าง เลือกพืชที่สภาพสมบูรณ์และไม่เป็ นโรค ดึง
รากพืชให้ มีดินติดรากขึ ้นมาใส่ถงุ พลาสติก นากลับห้ องปฏิบตั ิการเพื่อทาการคัดแยกแอคติโนมัยสีท ส่วนดินรอบราก
นาไปผึง่ ให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิห้องบดร่อนให้ ละเอียดก่อนนามาวัด pH และค่าความเค็มของดินด้ วยเครื่ อง pH meter และ
salinity refractometer ตามลาดับ
การแยกแอคติโนมัยสีท
คัดแยกแอคติโนมัยสีทจากดินที่ติดอยู่รอบรากทาโดยนาตัวอย่างรากประมาณ 1 กรัม ใส่ลงในหลอดที่บรรจุ
น ้ากลัน่ ปราศจากเชือ้ ปริ มาตร 9 มิลลิลิตร ปั่ นเขย่าให้ ทวั่ ถึง นาสารแขวนลอยที่ได้ มาทาการเจือจางก่อนเกลี่ยลงบน
อาหารคัดเลือก Starch Casein agar (SC agar) (Küster and Williams, 1964) และ Humic acid vitamin agar (HV
agar) (Hayakawa and Nonomura, 1987) ที่เติม nystatin ความเข้ มข้ น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ nalidixic
acid ความเข้ มข้ น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ส่วนการแยกแอคติโนมัยสีทกลุม่ เอนโดไฟท์ให้ นาชิ ้นของรากที่ได้ ล้างดิน
รอบนอกออกแล้ วมาผ่านขันตอนการก
้
าจัดจุลินทรี ย์ที่ผิวรากด้ วยการแช่ในเอทานอล 75 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 5 นาที
ก่อนย้ ายรากมาแช่ในโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) 1 เปอร์ เซ็นต์ นาน 5 นาที และย้ ายมาแช่ในโซเดียมไทโอซัลเฟต
(Na2S2O3) 10 เปอร์ เซ็นต์ นาน 10 นาที จากนันล้
้ างตัวอย่างในน ้ากลัน่ ปราศจากเชือ้ อีก 2 ครัง้ ในการทดสอบว่า
ขันตอนการก
้
าจัดจุลินทรี ย์ที่พื ้นผิวรากมีประสิทธิภาพให้ นาน ้าล้ างรากครัง้ สุดท้ ายปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตร มาเกลี่ยบน
อาหาร SC agar ที่ไม่ได้ เติมสารยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์ จากนันน
้ าไปบ่มเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ส่วนชิ ้นตัวอย่างที่ล้างน ้ากลัน่ แล้ ว
ให้ นามาแช่ในโซเดียมไบคาร์ บอเนต (NaHCO3) 10 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 10 นาที จากนันบดชิ
้
้นตัวอย่างด้ วยแท่งแก้ ว
เติมน ้ากลัน่ ปราศจากเชื ้อปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ลงไปผสมและนาน ้าบดรากที่ได้ ปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตร เกลี่ยลงบน
อาหารคัดเลือก SC agar และ HV agar ที่เติมสารยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์ชนิดเดียวกับที่ใช้ แยกแอคติโนมัยสีทจากดินรอบราก
นาจานอาหารคัดแยกทังหมดบ่
้
มที่ 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7-21 วัน เมื่อปรากฏโคโลนีของแอคติโนมัยสีทจึงใช้ ไม้
จิ ้มฟั นปลายแหลมที่ผ่านการฆ่าเชื ้อ เขี่ยโคโลนีไปทาให้ บริ สทุ ธิ์บนอาหาร glucose yeast extract (GYE) และเก็บ
รักษาไว้ ในกลีเซอรอล 20 เปอร์ เซ็นต์ ที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส
การจัดกลุม่ แอคติโนมัยสีท
เลี ้ยงแอคติโนมัยสีทบนจานอาหาร ISP3 (Shirling and Gottlieb, 1966) บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
14 วัน บันทึกสีสปอร์ สีเ ส้ น ใย และสีรงควัตถุที่ละลายในอาหาร พร้ อมทัง้ จัด กลุ่มเชื อ้ ตามสีที่บัน ทึก ได้ ส่วนการ
วิเคราะห์ไอโซเมอร์ ของกรด diaminopimelic (DAP) (Hasegawa et al., 1983) ทาโดยเขี่ยโคโลนีแอคติโนมัยสีท
มาใส่หลอดไมโครฟิ วจ์ เติมกรดไฮโดรคลอริ ก เข้ มข้ น 6 นอร์ มอล ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร แล้ วนาไปให้ ความร้ อน
ด้ วยหม้ อนึ่งความดันไอ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที นาสารส่วนใสมาทาโครมาโตกราฟฟี แบบ
กระดาษ โดยใช้ ตวั อย่างปริ มาตร 10 ไมโครลิตร จุดลงบนกระดาษ Whatman 3MM (ขนาด 10×15 เซนติเมตร) เป่ าให้
แห้ งและนากระดาษมาแช่ในตัวทาละลาย เมทานอล : น ้า : ไฮโดรคลอริ ก 10 N : ไพริ ดิน อัตราส่วน 80 : 17.5 : 2.5
: 10 (ปริ มาตรต่อปริ มาตร) ทิ ้งไว้ ให้ ตวั ทาละลายชะสารขึ ้นสูด่ ้ านบน จากนั ้นนากระดาษมาฉีดพ่นด้ วยสารละลาย
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นินไฮดริ นในอะซิโตน 0.2 เปอร์ เซ็นต์ ก่อนอบที่ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที บันทึกตาแหน่งของแถบสีเขียว
ที่เกิ ด ขึน้ เที ย บกับ diaminopimelic มาตรฐาน เพื่ อแบ่งไอโซเลตที่ไ ด้ ออกเป็ นกลุ่ม Streptomyces และกลุ่ม
non-Streptomyces ตามชนิดไอโซเมอร์ ของ DAP ที่พบ
การศึกษาความสามารถในการสร้ างไซเดอโรฟอร์ ของแอคติโนมัยสีท
นาแอคติโนมัยสีทที่แยกได้ ทงหมดมาเลี
ั้
้ยงบนจานอาหาร ISP2 (Shirling and Gottlieb, 1966) บ่มที่ 28
องศาเซลเซียส นาน 7 วัน แล้ วใช้ cork borer No.2 เจาะชิ ้นวุ้นที่มีแอคติโนมัยสีทเจริ ญมาวางบนอาหาร Chrome
azurol S agar (CAS agar) (Schwyn and Neiland, 1987) โดยวางให้ ด้านที่มีแอคติโนมัยสีทอยูด่ ้ านบน จากนันบ่
้ มที่
28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 วัน แล้ วบันทึกขนาดของโซนสีเหลืองส้ มที่เกิดขึ ้นรอบโคโลนี
การศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีท
นาแอคติโนมัยสีทที่แยกได้ ทงหมดมาเลี
ั้
้ยงบนจานอาหาร ISP2 บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน แล้ วใช้
cork borer No.2 เจาะชิ ้นวุ้นที่มีแอคติโนมัยสีทเจริ ญมาวางบนอาหาร Pikovskaya’s agar (PVK agar) (Pikovskaya,
1948) จากนันบ่
้ มที่ 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 14 วัน แล้ วบันทึกขนาดของเส้ นผ่านศูนย์กลางโซนใสรอบโคโลนี
การศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA เพื่อระบุสายพันธุ์แอคติโนมัยสีท
ไอโซเลตที่มีกิจกรรมการสร้ างไซเดอโรฟอร์ หรื อละลายฟอสเฟตได้ สงู และไอโซเลตที่มี meso-DAP ที่แยกได้
จากราก นามาศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA โดยนามาสกัด DNA และทา PCR เพื่อเพิ่มชิน้ ยีน
(Poomthongdee et al., 2015) ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ ไปวิเคราะห์หาลาดับนิวคลีโอไทด์ ที่บริ ษัท Macrogen ประเทศ
เกาหลี จากนั น้ น าข้ อมู ล ล าดั บ นิ ว คลิ โ อไทด์ ที่ ไ ด้ มาเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อมู ล ที่ มี อ ยู่ ใ นฐานข้ อมู ล EzBioCloud
(http://www.ezbiocloud.net/) เพื่อระบุสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทและเปอร์ เซ็นต์ความเหมือนกับลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
แอคติโนมัยสีทที่มีอยูใ่ นฐานข้ อมูล
ผลและอภิปราย
ตัวอย่างรากและดินรอบรากที่นามาศึกษา
จากการนาดินบริ เวณรอบรากพืชที่ใช้ ในงานวิจยั ทังหมด
้
11 ตัวอย่าง มาวัดค่า pH และความเค็ม พบว่ามีค่า
เป็ นกลางจนถึงด่าง โดยดินตัวอย่างที่ 6 ซึง่ เป็ นดินรอบรากผักเบี ้ย มี pH สูงที่สดุ เท่ากับ 9.64 ตัวอย่างดินรอบรากแสม
มี pH อยู่ในช่วง 6.51-7.91 และพบความเค็มอยู่ระหว่าง 9-28 ppt ดังตารางที่ 1 ทังนี
้ ้ไม่พบความเค็มในดินรอบราก
ของพืชชนิดอื่นทีศ่ กึ ษา เนื่องจากบริ เวณที่เก็บตัวอย่างแสมอยูใ่ กล้ กบั ชายฝั่ งทะเลมากกว่าพืชชนิดอื่น และมีน ้าท่วมขัง
ซึง่ ทาให้ เกิดการสะสมความเค็มของน ้าทะเล
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ตารางที่ 1 ค่า pH ค่าความเค็มของตัวอย่างดิน และจานวนแอคติโนมัยสีทที่แยกได้ จากรากและดินรอบรากของ
พืชป่ าชายเลน
จานวนแอคติโนมัยสีทที่แยกได้
ค่ าความเค็ม
(ไอโซเลต)
ตัวอย่ างที่ ชนิดพืชที่ศึกษา
pH
(ppt)
ดินรอบราก
ราก
1
แสม
7.91
9
8
2
แสม
7.22
28
13
3
แสม
6.89
22
4
3
4
แสม
6.51
28
5
5
ผักเบี ้ย
8.65
0
15
6
6
ผักเบี ้ย
9.64
0
22
9
7
ผักเบี ้ย
8.61
0
10
6
8
ชะคราม
9.20
0
17
6
9
ชะคราม
9.61
0
30
9
10
ชะคราม
8.00
0
19
8
11
โพทะเล
9.58
0
21
1
รวม
164
48
ผลการคัดแยกแอคติโนมัยสีท
จากตัวอย่างรากและดินรอบรากพืชป่ าชายเลนทั ้งหมดที่นามาศึกษา สามารถคัดแยกแอคติโนมัยสีทได้
ทั ้งสิ ้น 212 ไอโซเลต (ตารางที่ 1) แอคติโนมัยสีทที่เจริ ญบนอาหารคัดแยกมีโคโลนีที่เป็ นลักษณะแข็ง ผิวด้ าน ฝั ง
ลงในเนื ้อวุ้น บางชนิดคล้ ายผงแป้งกระจายรอบโคโลนี สีและลักษณะการแผ่โคโลนีของแอคติโนมัยสีทแต่ละชนิด
แตกต่า งกันไป ส่วนใหญ่ มี สีข าวและเทา ทัง้ นี บ้ นอาหารคัด แยกยังพบแบคที เรี ย อื่ น เจริ ญ ขึน้ มาปะป นทัง้ บน
SC agar และ HV agar และพบราเจริ ญเล็กน้ อยแต่มีโคโลนีขนาดเล็ก โดยพบแอคติโนมัยสีทจากดินรอบรากพืช
ทุกตัวอย่าง และแยกได้ ทั ้งหมด 164 ไอโซเลต ส่วนการแยกแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟท์จากรากพืชแยกได้ ทั ้งหมด
48 ไอโซเลต โดยไม่พบแอคติโนมัยสีทในรากตัวอย่างที่ 1, 2 และ 4 ซึ่งเป็ นตัวอย่างรากแสม จากผลการ
ทดลองพบว่า สามารถแยกแอคติ โ นมัย สีทได้ จ ากดิ นมากกว่าจากตัวอย่างราก เนื่ องจากในดิ นเป็ นแหล่งที่ มี
สารอาหารอุดมสมบูรณ์ จึ งเหมาะกับการเจริ ญของจุลินทรี ย์ โดยปริ มาณและชนิดของแอคติโนมัยสีทในดินจะ
ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะทางภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ ค่า pH สารอินทรี ย์ ความชื ้น การระบายอากาศของดิน (Aislabie and
Deslippe, 2013) เช่น ดินที่ร่วนละเอียดมีปริ มาณจุลินทรี ย์มากกว่าในดินที่มีอนุภาคหยาบ หรื อดินในแหล่งที่อยู่
ในสภาวะยิ่งยวดอาจพบปริ มาณ และความหลากหลายของจุลินทรี ย์น้อยกว่าดินที่อยู่ในสภาวะปกติ (Meliani et
al., 2012; Ghorbani-Nasrabadi et al., 2013) รวมถึงแอคติโนมัยสีทแต่ละชนิด มีสภาวะที่เหมาะสมในเจริ ญ
และความสามารถย่อยสลายสารอาหารในดินแตกต่างกันจึงมีแหล่งอาศัยที่ต่างกันด้ วย
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ผลการจัดกลุม่ แอคติโนมัยสีท
จากแอคติโนมัยสีทที่แยกได้ ทั ้งหมด 212 ไอโซเลต สามารถจัดกลุ่มตามสีของสปอร์ บนอาหาร ISP3 ได้
6 กลุ่ม ได้ แก่ สีขาว สีเทา สีเขียว สีชมพู สีเหลือง และกลุ่มที่ไม่สร้ างสปอร์ (ตารางที่ 2) โดยพบว่ากลุ่มที่สร้ าง
สปอร์ สีขาวมีมากที่สดุ คิดเป็ น 50 เปอร์ เซ็นต์ รองมาคือกลุ่มที่ไม่สร้ างสปอร์ 18.9 เปอร์ เซ็นต์ และสร้ างสปอร์ สี
เทา 18.4 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนกลุ่ม ที่สร้ างสปอร์ สีเขียว สีชมพู สีเหลือง คิดเป็ น 6.1, 5.2 และ 1.4 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ สอดคล้ องกับรายงานของ Priyadharsini และ Dhanasekaran (2015) ที่พบว่าแอคติโนมัยสีทที่แยก
จากดินบริ เวณเมือง Tiruchirappalli ประเทศอินเดีย สร้ างสปอร์ สีขาวมากกว่าสีอื่น เนื่องจากแอคติโนมัยสีทที่
สร้ างสปอร์ สีขาวและสีเทาเป็ นกลุ่มที่พบมากในสิ่งแวดล้ อม
ตารางที่ 2 สีสปอร์ สีเส้ นใยอาหาร และไอโซเมอร์ DAP (LL-isomer และ meso-isomer) ของแอคติโนมัยสีท
จานวนไอโซเลต
สีสปอร์
สีเส้ นใยอาหาร
LL
meso รวม (เปอร์ เซ็นต์ )
ขาว
ขาว เขียว ชมพู แดง เทา น ้าตาล ม่วง เหลือง
68
38
106 (50)
เทา
ขาว เขียว ชมพู แดง น ้าตาล ม่วง ส้ ม เหลือง
39
0
39 (18.4)
เขียว
ขาว เขียว แดง เหลือง
11
2
13 (6.1)
ชมพู
ขาว ชมพู แดง ส้ ม เหลือง
11
0
11 (5.2)
เหลือง
ขาว เทา เหลือง
3
0
3 (1.4)
ไม่สร้ างสปอร์
ขาว เขียว ชมพู เทา น ้าตาล เหลือง
18
22
40 (18.9)
รวม 150
62
212 (100)
เมื่อจัดกลุม่ แอคติโนมัยสีทโดยวิเคราะห์ไอโซเมอร์ ของ DAP พบว่า 150 ไอโซเลต (70.8 เปอร์ เซ็นต์ ) โดยแยก
ได้ จากราก 36 ไอโซเลต และแยกได้ จากดินรอบราก 114 ไอโซเลต มี DAP ชนิด LL-isomer ซึ่งจัดว่าเป็ นกลุ่ม
Streptomyces สามารถสร้ างสปอร์ ได้ หลากหลาย ทังสี
้ ขาว สีเทา สีเขียว สีชมพู สีเหลือง รวมถึงไม่สร้ างสปอร์ ส่วน
แอคติโนมัยสีท 62 ไอโซเลต (29.2 เปอร์ เซ็นต์) โดยแยกได้ จากราก 12 ไอโซเลต และจากดินรอบราก 50 ไอโซเลต มี
DAP ชนิด meso-isomer จัดเป็ น non-Streptomyces ซึ่งเป็ นแอคติโนมัยสีทหายาก จะพบในจานวนที่น้อยกว่า
Streptomyces ในงานวิ จั ย นี พ้ บว่ า แอคติ โ นมัย สี ท ที่ ส ร้ างสปอร์ สี ข าวและไม่ ส ร้ างสปอร์ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นกลุ่ม
non-Streptomyces (ตารางที่ 2)
ผลการศึกษาความสามารถในการสร้ างไซเดอโรฟอร์
เมื่อนาแอคติโนมัยสีททังหมด
้
212 ไอโซเลตมาทดสอบการสร้ างไซเดอโรฟอร์ บนอาหารแข็ง CAS หลังจาก
บ่มเป็ นเวลา 5 วัน พบว่าเกิดโซนสีส้มรอบโคโลนีทงหมด
ั้
210 ไอโซเลต คิดเป็ น 99.1 เปอร์ เซ็นต์ ของไอโซเลตทังหมด
้
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Himaman et al. (2016) ที่พบว่าแอคติโนมัยสีทที่แยกได้ จากดินและรากของต้ น
ยู ค าลิ ป ตั ส ส่ ว นใหญ่ ส ร้ างไซเดอโรฟอร์ ได้ ในการศึ ก ษานี พ้ บว่ า โซนสี ส้ มของไอโซเลตที่ ศึ ก ษามี ข นาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.5-4.3 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) ไอโซเลตที่สร้ างไซเดอโรฟอร์ ได้ สงู สุด คือ 10-20SHSu มีเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางโซนสีส้มขนาด 4.3 เซนติเมตร ซึง่ แยกได้ จากดินรอบรากชะคราม
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ไซเดอโรฟอร์ เป็ นสารที่มีมวลโมเลกุลต่า และมีความจาเพาะในการจับกับไอออนเฟอริ ก (Fe3+) ซึ่งสร้ าง
ได้ จากพืชและจุลินทรี ย์ที่เจริ ญภายใต้ สภาวะที่มีปริ มาณเหล็กจากัด ธาตุเหล็กมีบทบาทในการเป็ นตัวกลางของ
กระบวนการเมแทบอลิซึม เพื่ อ ขนส่งอิ เ ล็ก ตรอน ซึ่ง ตามธรรมชาติ เ หล็ก จะอยู่ใ นรู ป ของออกซิ ไฮดรอกไซด์ ซึ่ง มี
ความสามารถในการละลายได้ ต่า ทาให้ จุลินทรี ย์และพืชไม่สามารถนาเหล็กมาใช้ ประโยชน์ได้ ดังนันจึ
้ งมีการสร้ าง
ไซเดอโรฟอร์ เพื่อเป็ นกลไกในการนาเหล็กเข้ าสูเ่ ซลล์และเปลี่ ยนให้ อยู่ในรู ปของไอออนเฟอรัส (Fe2+) (Ahmed and
Holmström, 2014) ดังนัน้ แหล่งของดินที่มีการขาดแคลนธาตุเหล็กอาจเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ แอคติโนมัยสีทที่อาศัย
ในบริ เวณนัน้ มีความสามารถในการผลิตไซเดอโรฟอร์ มากกว่าดินแหล่งอื่น Deborde et al. (2015) รายงานว่า
ป่ าชายเลนบริ เวณอ่าว Saint Vincent ประเทศนิวแคลิโดเนียมีปริ มาณเหล็กต่ามากและส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปไม่ละลายน ้า
(Fe+3) อาจเป็ นปั จ จัย กระตุ้น ให้ แ อคติ โ นมัย สี ท ที่ อ าศัย บริ เ วณป่ าชายเลนสร้ างไซเดอโรฟอร์ ไ ด้ ม าก นอกจาก
ไซเดอโรฟอร์ จะช่วยนาธาตุเหล็กจากธรรมชาติให้ อยู่ในรู ปที่มีประโยชน์ต่อพืชได้ โดยทางตรงแล้ ว ยังมีงานวิจยั พบว่า
การสร้ างไซเดอโรฟอร์ มีผลยับยังราก่
้ อโรคพืชได้ เนื่องจากเกิดการแข่งขันในการแย่งธาตุเหล็กในดิน ซึ่งไซเดอโรฟอร์ ที่
สร้ างจากเชื ้อราจะมีความจาเพาะในการจับธาตุเหล็กที่น้อยกว่าแบคทีเรี ย (Compant et al., 2005)

ภาพที่ 1 จานวนไอโซเลตที่สามารถสร้ างไซเดอโรฟอร์ แยกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของโซนสีส้มที่เกิดขึ ้น
ผลการศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟต
สาหรับผลการศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟตบนอาหาร PVK เมื่อบ่มจานอาหารทดสอบเป็ น
เวลา 14 วัน พบไอโซเลตที่สามารถละลายฟอสเฟต 133 ไอโซเลต (62.7 เปอร์ เซ็นต์) และให้ ผลการละลายฟอสเฟต
ตังแต่
้ 0-0.9 เซนติเมตร (ภาพที่ 2) ไอโซเลตที่ละลายฟอสเฟตได้ สงู ที่สดุ คือ 6-9ESSe ซึ่งแยกมาจากรากของผักเบี ้ย มี
ขนาดโซนใส เท่ากับ 0.9 เซนติเมตร เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นเปอร์ เซ็นต์พบว่าจานวนแอคติโนมัยสีทที่แยกได้ จากดินที่
สามารถละลายฟอสเฟตได้ มีจานวนมากกว่าแอคติโนมัยสีทที่แยกมาจากราก (64.6 และ 56.3 เปอร์ เซ็นต์) และ
ส่วนใหญ่ Streptomyces สามารถละลายฟอสเฟตได้ ดีกว่า non-Streptomyces
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ภาพที่ 2 จานวนไอโซเลตที่สามารถละลายฟอสเฟตแยกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของโซนใสที่เกิดขึ ้น
ฟอสฟอรัสเป็ นแร่ ธาตุสาคัญที่ทาหน้ าที่หลักในกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลล์ (Donahue et al.,
1990) ฟอสฟอรั สที่อยู่บนพื ้นดินโดยส่วนมากไม่สามารถละลายน ้า และพืชไม่สามารถดูดซึมธาตุฟอสฟอรั สมา
ใช้ ได้ ทาให้ พืชขาดฟอสเฟตและมีผลต่อการเจริ ญ จุลินทรี ย์โดยทัว่ ไปสามารถเปลี่ยนฟอสฟอรัสที่ไม่ละลายน ้าให้
อยู่ในรู ปที่ละลายน ้าเพื่อให้ พืชนาไปใช้ ได้ โดยทัว่ ไปแล้ วเชื่อว่ากลไกที่ใช้ ในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรี ย์คือ
การปล่อยสารเมแทบอไลต์ เช่น กรดอินทรี ย์ และการปล่อยเอนไซม์ phosphatase และ phytase โดยมีรายงาน
ว่าเอนไซม์ phosphatase ที่จุลินทรี ย์สร้ างมีความจาเพาะกับสารประกอบอินทรี ย์ฟอสเฟตมากกว่าเอนไซม์จาก
พืช (Tarafdar et al., 2001)
การศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA เพื่อระบุสายพันธุ์แอคติโนมัยสีท
จากการศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA ของแอคติโนมัยสีท พบว่าไอโซเลต 10-20SHSu
ซึ่งสร้ างไซเดอโรฟอร์ ไ ด้ สูงสุด มี ล าดับนิ วคลีโ อไทด์ ที่ใกล้ เคี ย งกับ Nonomuraea soli ความเหมื อน 98.17
เปอร์ เซ็นต์ ส่วน 6-9ESSe ซึ่งเป็ นไอโซเลตที่ละลายฟอสเฟตได้ สงู สุด มีความใกล้ เคียงกับ Streptomyces tuirus
99.85 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งมีรายงานว่า S. tuirus ที่แยกมาจากดินบริ เวณแม่น ้า Sankarabarani มีความสามารถต้ าน
จุลินทรี ย์ก่อโรคในคนได้ หลายชนิด (Priya and Anandaraj, 2016) นอกจากนี ้ การศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน 16S rRNA ของ non-Streptomyces กลุ่มเอนโดไฟท์ ที่แยกได้ จากรากพืชจานวน 12 ไอโซเลต พบว่า
ประกอบด้ วยแอคติโนมัยสีทจานวน 6 สกุล โดยสกุลที่พบมากที่สดุ คือ Nocardia พบ 5 ไอโซเลต รองลงมาคือ
สกุ ล Gordonia และ Saccharothrix พบสกุ ล ละ 2 ไอโซเลต ส่ ว น Amycolatopsis, Glycomyces และ
Micromonospora พบสกุลละ 1 ไอโซเลต (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 เปอร์ เซ็นต์ความเหมือนของลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA ของ non-Streptomyces
กลุม่ เอนโดไฟท์จากรากพืชป่ าชายเลนกับลาดับนิวคลีโอไทด์ของแอคติโนมัยสีทในฐานข้ อมูล Ezbiocloud
ไอโซเลต
สายพันธุ์ใกล้ เคียง (Accession no.)
เบสที่ต่างกัน/
เปอร์ เซ็นต์
เบสทัง้ หมด
ความเหมือน
3-3EHAv
Glycomyces lechevalierae (AY462041)
14/1424
99.02
5-2ESSe
Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059)
8/1419
99.44
6-3ESSe
Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059)
3/1419
99.79
6-8ESSe
Gordonia bronchialis (CP001802)
22/1342
98.36
7-1EHSe
Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059)
4/1420
99.72
7-3EHSe
Saccharothrix texasensis (AF114815)
6/1421
99.58
7-7ESSe
Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059)
2/1352
99.85
8-3EHSu
Amycolatopsis jiangsuensis (JQ819253)
43/1340
96.79
9-5EHSu
Saccharothrix texasensis (AF114815)
8/1416
99.44
9-8ESSu
Gordonia bronchialis (CP001802)
18/1335
98.65
10-6ESSu
Nocardia otitidiscaviarum (BAGD01000059)
3/1418
99.79
11-2EhTh
Micromonospora soli (AB981051)
9/1285
99.30
บทสรุ ป
จากการคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากของพืชป่ าชายเลน จานวน 11 ตัวอย่าง ในบริ เวณ
โครงการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้ อมแหลมผักเบี ้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี สามารถคัด
แยกแอคติโนมัยสีทได้ ทงั ้ หมด 212 ไอโซเลต โดยแยกแอคติโนมัยสีทได้ จากดินมากกว่าในราก และเป็ นกลุ่มของ
Streptomyces มากกว่า non-Streptomyces เมื่อนามาจัดกลุม่ ตามสีของสปอร์ บนอาหาร ISP3 สามารถแบ่งได้ 6
กลุม่ ซึ่งพบว่ากลุม่ ที่สร้ างสปอร์ สีขาวมีมากที่สดุ ส่วนใหญ่แอคติโนมัยสีทที่แยกได้ มีความสามารถสร้ างไซเดอโรฟอร์
คิดเป็ น 99.1 เปอร์ เซ็นต์ และสามารถละลายฟอสเฟตได้ 62 เปอร์ เซ็นต์ของไอโซเลตที่แยกได้ เมื่อนาแอคติโนมัยสี
ทเอนโดไฟท์กลุ่ม non-Streptomyces จานวน 12 ไอโซเลต มาศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่า
ตัวอย่างที่ศึกษามีความหลากหลายของแอคติโนมัยสีท ทังนี
้ ้พบว่าประกอบด้ วยแอคติโนมัยสีทถึง 6 สกุล ได้ แก่
Amycolatopsis, Glycomyces, Gordonia, Micromonospora, Nocardia และ Saccharothrix ซึ่งไอโซเลตที่มี
กิจกรรมสร้ างไซเดอโรฟอร์ และละลายฟอสเฟตได้ ดีสามารถนามาใช้ พฒ
ั นาให้ เกิดประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป
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Preliminary study of phytoplankton and zooplankton in Welu River in Chantaburi
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บทคัดย่ อ
ทาการศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่บริ เวณประตูกนน
ั ้ ้า และปากแม่น ้าเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เก็บตัวอย่างในเดือนมกราคม 2560 พร้ อมทังตรวจวั
้
ดคุณภาพน ้า ได้ แก่ ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า การนาไฟฟ้ า
ความเป็ นกรด-ด่ า ง และความเค็ ม แพลงก์ ต อนพื ช กลุ่ม เด่ น บริ เ วณประตูกัน้ น า้ คื อ ไดโนแฟลเจลเลต ในสกุ ล
Protoperidinium sp. 43.73 % บริ เวณปากแม่น ้าคือไดอะตอม สกุล Odontella sp. 93.54 % แพลงก์ ตอนสัตว์กลุม่
เด่นที่บริ เวณประตูกนั ้ น ้า และปากแม่น ้าคือตัวอ่อนโคพีพอด 62.42% และ 65.37% ค่าคุณภาพน ้าที่บริ เวณประตู
กันน
้ ้าและปากแม่น ้า ได้ แก่ ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้ามีค่า 5.78 ± 0.86 และ 6.85 ± 0.40 mg/l ค่าความเป็ น
กรด-ด่างมีคา่ 7.37 ± 0.11 และ 6.86 ± 0.24 ที่ประตูกนน
ั ้ ้าคุณภาพน ้าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินระดับที่ 2
สอดคล้ องกับพบเดสมิด ซึ่งเป็ นดัชนีคณ
ุ ภาพน ้าค่อนข้ างดี สารอาหารน้ อย และคุณภาพน ้าที่ปากแม่น ้าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล ไม่พบแพลงก์ตอนที่บง่ ชี ้ภาวะสารอาหารสูง ส่วนค่าการนาไฟฟ้ าที่ประตูกนน
ั ้ ้ามีค่า 708 ±
137.46 และปากแม่น ้ามีคา่ 47,299.6 ± 301.42 µs.cm-1 ความเค็มบริ เวณประตูกนน
ั ้ ้า 0.26 ± 0.18 ppt บริ เวณปาก
แม่น ้า 29.56 ±0.004 ppt
คาสาคัญ : แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์, แม่น ้าเวฬุ, ปากแม่น ้า, คุณภาพน ้า
Abstract
A study on phytoplankton and zooplankton conducted at the gate and estuary of Welu River in
Khlung District, Chanthaburi Province in January 2017. Water quality indices (such as D.O., conductivity,
pH and salinity) were measured. At the gate, the dominant phytoplankton was dinoflagellate
Protoperidinium sp. (43.73%), whereas the diatom Odontella sp. (93.54%) was dominant at the estuary.
For zooplankton, the Copepod larvae were dominant in both at the gate (62.42%) and at the estuary
(65.37%). The water quality parameters of both study sites were as the following for the gate and estuary,
respectively: D.O. 5.78 ± 0.86 and 6.85 ± 0.40 mg/l; conductivity 708 ± 137.46 and 47,299.6 ± 301.42
µs.cm-1 ; pH 7.37 ± 0.11 and 6.86 ± 0.24. Water quality at the gate belonged to surface water standard
type 2 consistent with desmid present and low trophic indices while water quality at the estuary belonged
to marine water standard without finding high trophic species. Salinity at the gate showed 0.26 ± 0.18 ppt,
while the estuary reached 29.5 ± 0.004 ppt.
Keywords : Phytoplankton, Zooplankton, Welu River, Estuary, Water quality
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บทนา
แม่ น า้ เวฬุ เ ป็ นแม่ น า้ ที่ ไ หลผ่ า นระหว่ า งจั น ทบุ รี และตราด จั ด เป็ นแหล่ ง น า้ ผิ ว ดิ น ประเภทที่ 2
(ราชกิจจานุเบกษา, 2537ก) สามารถใช้ ประโยชน์เพื่ออุปโภค บริ โภค รับน ้าทิ ้งจากกิจกรรมบางประเภท การประมง
และยังเป็ นบริ เวณเพื่ออนุรักษ์ สตั ว์น ้าจึงควรมีคณ
ุ ภาพน ้าเป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานของแหล่งน ้า นอกจากนี ้บริ เวณ
ปากแม่น ้าเวฬุเป็ นพื ้นที่ช่มุ น ้าที่สาคัญระดับนานาชาติ (สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม, 2542) การศึกษา
แพลงก์ตอนในแม่น ้าเวฬุพบว่า มีการรายงานค่อนข้ างจากัด ข้ อมูลความหลากชนิดมีเพียงการศึกษาโดย พิมพ์วลักษณ์
(2546) ศึกษาแพลงก์ ตอนพืชที่ปากแม่น ้าเวฬุ รายงานการพบทังสิ
้ ้น 152 ชนิด โดยกลุ่มไดอะตอมคิดเป็ นร้ อยละสูง
ที่สดุ คือ 48.57 ชนิดเด่นได้ แก่ Cycotella spp., Navicula spp. และ Nitzschia spp. ไม่พบรายงานการศึกษา
แพลงก์ตอนสัตว์
เนื่องจากบริ เวณตังแต่
้ ปากแม่น ้าเวฬุมีการขยายพื ้นที่ของชุมชนซึ่งเป็ นการรุ กล ้าพื ้นที่ชุ่มน ้า มีสิ่ งก่อสร้ างที่
ขวางกัน้ เส้ นทางน ้า จึงเป็ นการรบกวนทาลายที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมทังของเสี
้
ยจากกิจกรรม เช่น น ้าทิ ้ง ขยะ
มูลฝอย ตัวอย่างจากการศึกษาของ พวัลย์ (2546) แสดงให้ เห็นว่าชุมชนที่อยู่บริ เวณแม่น ้าเวฬุปล่อยของเสียจาก
กิจกรรมส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้า ศึกษาโดยการตรวจวัดคุณภาพน ้าในดินตะกอนในแม่น ้าเวฬุ พบการ
แพร่ กระจายของสารอินทรี ย์ ระดับสูงใกล้ แหล่งชุมชน และคลองสาขาอื่นๆ รวมทัง้ แอมโมเนีย -ไนโตรเจนพบการ
แพร่ กระจายตลอดทังปี
้ อยู่ในช่วง 75.65-1,508.93 µM โดยการแพร่ กระจายเริ่ มจากบริ เวณใกล้ ฝั่ง และบริ เวณปาก
คลองสาขาแล้ วแพร่กระจายสูล่ าน ้าและเคลือ่ นย้ ายสูป่ ากอ่าว การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์สามารถ
บ่งชีถ้ ึงคุณภาพของแหล่งน ้า ความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งน ้า สภาวะของธาตุอาหารในน ้า รวมถึงการเป็ นดัชนีการ
ปนเปื ้อนของสารพิ ษ เนื่อ งจากเมื่อ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงขึน้ ในแหล่งน า้ แพลงก์ ต อนพืช และแพลงก์ ต อนสัตว์ จ ะ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว เช่น บางชนิดสูญหายไป บางชนิดเข้ ามาแทนที่ หรื อมีปริ มาณเพิ่มขึ ้น-ลดลง สาเหตุที่การ
ตอบสนองของแพลงก์ ตอนเกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ วเนื่องจากแพลงก์ ตอนมีวงชี วิตสันและเพิ
้
่ม จานวนได้ อย่างรวดเร็ ว
(Parmar, Rawtani and Agrawal, 2016)
ดังนันการศึ
้
กษาชนิดและสัดส่วนของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่บริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าและปากแม่น ้า
ซึ่งได้ รับผลจากการขยายตัวของชุมชนแตกต่างกัน เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับการเฝ้ าระวัง สามารถบ่งชีถ้ ึงการ
เปลีย่ นแปลงในแหล่งน ้า นาไปสูก่ ารจัดการต่อไป
วิธีการ
การศึกษาคุณภาพของแหล่งน ้า
ศึกษาปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า การนาไฟฟ้า ความเป็ นกรด-ด่าง และความเค็ม ด้ วยเครื่ องมือ WTW
Multi 340 I ที่บริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเสนาณรงค์ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด และบริ เวณปากแม่น ้าซึ่ง
อยู่ในหมู่บ้านท่าสอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยวัดแต่ละพารามิเตอร์ ที่ประตูกนน
ั ้ ้าและปากแม่น ้าบริ เวณละ 3 ซ ้า ได้ แก่
หน้ าประตูกนน
ั ้ ้า (1.1) หลังประตูกนน
ั ้ ้า (1.2, 1.3) บริ เวณปากแม่น ้า (2.1, 2.2, 2.3) (ภาพที่ 1) โดยในวันเก็บตัวอย่าง
28 มกราคม 2560 มีช่วงเวลาน ้าขึ ้นสูงสุดที่เวลา 11.50 น. สูง 3.56 เมตร และน ้าลดต่าสุดที่เวลา 23.23 น. 1.99 เมตร
(เว็บไซด์กรมเจ้ าท่า เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 6 เมษายน 2561)
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การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
เก็บตัวอย่างแพลงก์ ตอนจากบริ เวณประตูกนั ้ น ้าและปากแม่น ้าบริ เวณละ 3 ซ ้า บริ เวณประตูกนั ้ น ้า ได้ แก่
1.1, 1.2, 1.3 บริ เวณปากแม่น ้า ได้ แก่ 2.1, 2.2 และ 2.3 (ภาพที่ 1) ด้ วยถุงเก็บแพลงก์ตอนความถี่ตาข่าย 20 และ 55
ไมโครเมตร สาหรับเก็บแพลงก์ ตอนพืชและแพลงก์ ตอนสัตว์ตามลาดับ การเก็บตัวอย่างเชิงปริ มาณใช้ กระบอกเก็บ
ตัวอย่างน ้า (ruttner sampler) เก็บที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร โดยปริ มาตรน ้าที่ผา่ นการกรองสูต่ าข่ายคือ 50 ลิตร
ทังเชิ
้ งคุณภาพและเชิงปริ มาณ รักษาสภาพแพลงก์ตอนด้ วยสารละลายฟอร์ มลั ดีไฮด์ความเข้ มข้ นสุดท้ าย 4% นาไป
จาแนกชนิด นับจานวนเซลล์ ถ่ายรู ปด้ วยกล้ องสเตอรี โอ Olympus รุ่ น SZX7 กล้ องจุลทรรศน์สองตา Olympus CX1
จาแนกแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ตามเอกสารดังนี ้ ละออศรี (2545); ลัดดา (2542); ยุวดี (2548); Maiphae
(2014)
ประตูกนั ้ นา้

B

ปากแม่ นา้
C

A

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตาแหน่งเก็บตัวอย่าง ที่มา: Google earth
A: ประตูกนน
ั ้ ้าและปากแม่น ้า B: ตาแหน่งเก็บตัวอย่างที่ประตูกนน
ั ้ ้า
C: ตาแหน่งเก็บตัวอย่างที่บริ เวณปากแม่น ้า
ผลและอภิปราย
คุณภาพของแหล่งน ้า
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเบื ้องต้ นบริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าและปากแม่น ้าดัง ตารางที่ 1 จากการกาหนดประเภท
ของแหล่งนา้ ในแม่นา้ เวฬุให้ เป็ นแหล่งนา้ ผิวดินประเภทที่ 2 (คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ , 2537ก) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่งกาหนดค่าความเป็ นกรด-ด่างคือ 5-9 ปริ มาณออกซิเจน
ละลายในน ้าไม่น้อยกว่า 6 mg/L (คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ , 2537ข) พบว่าคุณภาพน ้าบริ เวณประตูกนน
ั ้ ้า
เป็ นน ้าจืด มีค่าความเป็ นกรด-ด่างตามเกณฑ์ ส่วนปริ มาณออกซิเจนมีค่าต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้ อย ส่วนคุณภาพน ้าที่
บริ เวณปากแม่น ้าโดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ของสานักจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ. (2560) ซึ่งกาหนดค่า
มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล ได้ แก่ ค่าความเป็ นกรด-ด่างอยูใ่ นช่วง 7.0-8.5 และปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าไม่น้อย
กว่า 4 mg/L พบว่าปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าและความเป็ นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าการนาไฟฟ้ าที่
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บริ เวณปากแม่น ้ามีคา่ สูงกว่าประตูกนน
ั ้ ้า เนื่องจากบริ เวณปากแม่น ้ามีการสะสมของตะกอน แร่ ธาตุต่าง ๆ ถูกพัดพา
มาสะสม
ตารางที่ 1 คุณภาพน ้าบริเวณประตูกนน
ั ้ ้าและบริ เวณปากแม่น ้าเวฬุ
พารามิเตอร์
ประตูกนั ้ นา้
ปากแม่ นา้
ปริ มาณออกซิเจนละลายในน ้า (mg/L)
5.78 ± 0.86
6.85 ± 0.40
-1
การนาไฟฟ้ า (µs.cm )
708 ± 137.46
47,299.6 ± 301.42
ความเป็ นกรด-ด่าง
7.37 ± 0.11
6.86 ± 0.24
๐
อุณหภูมิ ( C)
27.6 ± 0.47
27.16 ± 0.16
ความเค็ม (ppt)
0.26 ± 0.18
29.5 ± 0.04
แพลงก์ตอนพืช
พบแพลงก์ ตอนพืชจานวน 3 ดิวิชนั่ 6 คลาส (ตารางที่ 2) สัดส่วนของแพลงก์ ตอนที่พบบริ เวณประตูกนน
ั ้ ้า
และปากแม่น ้าดัง ภาพที่ 2 ที่บริ เวณประตูกนั ้ น ้าพบไดโนแฟลกเจลเลตสกุล Protoperidinium มีสดั ส่วนมากที่สดุ
(43.73%) ตามด้ วยกลุม่ เดสมิด (32.59%) ส่วนบริ เวณปากแม่น ้าพบไดอะตอมสกุล Odontella มีสดั ส่วนมากที่สดุ
(93.54%)
estuary
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ภาพที่ 2 เปอร์ เซ็นต์ของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณประตูกนน
ั ้ ้าและปากแม่น ้าเวฬุ
บริ เวณประตูกนั ้ นา้ พบ Protoperidinium มีความหนาแน่นสูงสอดคล้ องกับรายงานของ สมภพ (2554) ที่
ศึกษาแพลงก์ ตอนรอบเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบ Protoperidinium เป็ นสกุลเด่นที่มีความหนาแน่นสูง ในขณะที่
วิชญา และคณะ (2557) พบ Protoperidinium จานวนไม่มาก จากสถานีเก็บตัวอย่างในแม่น ้าบางปะกง อาเภอเมือง
และอาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีค่าความเค็มน ้าเพียง 0.1 psu จากข้ อมูลทาให้ ทราบว่า Protoperidinium
เจริ ญได้ ทงในน
ั้
้าทะเลและนา้ จืด แต่พบหนาแน่นในน ้าทะเล นอกจากนี บ้ ริ เวณประตูกัน้ น ้ายังพบเดสมิดที่มีความ
หนาแน่น รองจาก Protoperidinium ซึ่ง เดสมิ ด สามารถใช้ เ ป็ นดัช นี ชี ว้ ัด คุณ ภาพน า้ ค่อ นข้ า งดี มี สารอาหารน้ อ ย
(oligotrophic) ตามรายงานของยุวดี (2548) ในขณะทีป่ ากแม่น ้าเวฬุพบความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชน ้าเค็ม
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อย่างชัดเจน ได้ แก่ Odontella sp., Coscinodiscus sp. และ Podolampas sp. พบการสะพรั่งของ Odontella sp.
(93.54%) เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของ Gomaz and Souissi (2010) รายงานสาเหตุการสะพรั่งของ Odontella
เนื่องจากอุณหภูมินา้ ทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ซึ่งแพลงก์ ตอนชนิดดังกล่าวเจริ ญได้ ดีในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง
ก่อนเข้ าสูฤ่ ดูหนาว สอดคล้ องกับระยะเวลาเก็บน ้าตัวอย่างในพืน้ ที่วิจยั ที่อยูใ่ นช่วงฤดูหนาว (อุณหภูมิน ้าทะเล 27.16 ±
0.16 °C) งานวิจยั ของ Senthil et al. (2016) กล่าวว่า Odontella สะพรั่งได้ ด้วยปั จจัยที่เหมาะสม ได้ แก่ อุณหภูมิช่วง
18-25 °C และความเค็ม 27-35 ppt ซึ่งสอดคล้ องกับค่าความเค็มของตัวอย่างน ้าในงานวิจยั นี ้ (29.5 ppt) อย่างไร
ก็ตามงานวิจยั ของ Senthil et al. (2016) พบว่าการสะพรั่งของ Odontella จะมีผลยับยังการเจริ
้
ญของแพลงก์ตอนพืช
ชนิดอื่น ดังนัน้ ผลการศึกษานี ้จึงพบแพลงก์ตอนกลุม่ อื่นน้ อยมาก ทังนี
้ ้ Odontella ใช้ เป็ นอาหารเพาะเลี ้ยงแพลงก์ตอน
สัตว์ในอุตสาหกรรมเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในอินเดีย

Protoperidinium sp. Cosmarium contractum
ภาพที่ 3 ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชที่พบในแม่น ้าเวฬุ

Desmidium sp.

Odontella sp.

แพลงก์ตอนสัตว์
พบแพลงก์ตอน 4 กลุม่ ได้ แก่ โรติเฟอร์ คลาโดเซอรา โคพีพอด และตัวอ่อนสัตว์น ้า สัดส่วนของแพลงก์ตอน
ทัง้ 4 กลุม่ ที่พบบริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าและปากแม่น ้าดัง ภาพที่ 2 โดยที่บริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าพบตัวอ่อนโคพีพอดมีสดั ส่วน
มากที่สดุ (62.42%) ตามด้ วยโรติเฟอร์ (32.97%) ส่วนบริ เวณปากแน่น ้า พบว่าตัวอ่อนโคพีพอด มีสดั ส่วนมากที่สดุ
(65.37%) ตามด้ วยตัวอ่อนสัตว์น ้า (27.21%)
โรติเฟอร์ พบ 14 ชนิด 9 สกุล (ตารางที่ 3) Keratella cochlearis มีสดั ส่วนสูงที่สดุ ในกลุม่ โรติเฟอร์ ทงบริ
ั ้ เวณ
ประตูกนั ้ น ้าและปากแม่น ้า โรติเฟอร์ ชนิดอาศัยในน ้าจืดที่พบบริ เวณปากแม่น ้าซึ่งมีค่าความเค็ม 29.5 ppt ได้ แก่
Keratella cochlearis, K. tropica และ Filinia comasecla ส่วน Ascomorpha ecaudis เป็ น marine species
(O'Reilly, 2001) โรติ เฟอร์ ที่ พบบางชนิ ดเป็ นดัชนี บ่ง บอกแหล่ง นา้ ที่ มีธ าตุอาหารสูง ได้ แก่ วงศ์ Brachionidae
(Sladecek, 1983) Brachionus angularis Keratella cochlearis (ภาพที่ 5) Filinia longiseta (Gutkowska et al,
2013) แต่จานวนที่พบในแต่ละชนิดอยูใ่ นระดับต่า
ตัวอ่อนโคพีพอดพบมากที่สดุ ทังบริ
้ เวณประตูกนน
ั ้ ้าและปากแม่น ้า ตัวเต็มวัยพบเพียงตัวเดียวเป็ นคาลานอย์
โคพีพอดน ้าจืด Neodiaptomus yangseikiangensis ซึ่งพบที่บริ เวณประตูกนน
ั ้ ้า การพบตัวอ่อนโคพีพอดมากกว่า
แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดอื่น ๆ อาจเนื่องจากโคพีพอดกินแพลงก์ตอนพืชได้ หลายชนิด รวมทังซากพื
้
ชและเศษอินทรี ย์ การ
มีจานวนโคพีพอดมากมักเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วหลังจากแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรี ยเพิ่มจานวนขึ ้น (Kobayashi et al.,
2008)
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ตารางที่ 2 แพลงก์ตอนพืชที่พบบริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าและบริ เวณปากแม่น ้าเวฬุ
Class
Cyanophyceae
Chroococcus limneticus Lemmermann, 1898
Oscillatoria sp.
Chlorophyceae
Cosmarium contractum O. Kirchner, 1878
Dictyosphaerium pulchellum H.C. Wood, 1873
Desmidium sp. C. Agardh ex Ralfs, 1848
Eudorina elegans Ehrenberg, 1832
Pediastrum duplex Meyen, 1829
Staurastrum freemanii West & G.S. West
Staurastrum longibrachiatum West & G.S. West, 1905
Euglenophyceae
Euglena acus (O.F. Müller) Ehrenberg, 1830
Euglena caudata E.F.W. Hübner,1886
Phacus ranula Pochmann, 1942
Chrysophyceae
Dinobryon sertularia Ehrenberg, 1834
Bacillariophyceae
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen, 1979
Coscinodiscus sp.
Nitzschia sp.
Odontella sp.
Pleurosigma sp
Surirella sp.
Dinophyceae
Ceratium furca (Ehrenberg) Claparède & Lachmann, 1859
Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin, 1841
Podolampas F. Stein, 1883.
Protoperidinium sp.

ประตูกนั ้ นา้

ปากแม่ นา้
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Keratella cochlearis
Brachionus angularis
ภาพที่ 4 ตัวอย่างของโรติเฟอร์ และคลาโดเซอราที่พบในแม่น ้าเวฬุ

Keratella tropica

คลาโดเซอราพบ 4 ชนิดบริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าและไม่พบที่บริ เวณปากแม่น ้า (ตารางที่ 3) โดยทังหมดที
้
่พบเป็ น
ชนิด ที่อ าศัยในนา้ จื ด Bosminopsis deitersi มี สดั ส่ว นสูง ที่สุดในกลุ่มคลาโดเซอรา โดยทั่ว ไปมักพบพร้ อมกับ
Bosmina meridionalis และมีจานวนตัวที่มากกว่าอาศัยในน ้าที่มีค่าความเค็มในช่วง 0-1 ppt เช่นเดียวกับ Moina
micrura ซึ่งสอดคล้ องกับการวัดความเค็มของบริ เวณประตูน ้าที่มีค่า 0.26 ± 0.18 ppt จีนสั ที่อาศัยในน ้ากร่ อยและ
น ้าเค็มซึง่ ไม่พบในการศึกษานี ้ เช่น Podon, Evadne, Penilia (Suther et al, 2018) ไม่พบชนิดที่เป็ นดัชนีบง่ บอกภาวะ
ธาตุอาหารสูง
บทสรุ ป
1. ที่บริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าพบเดสมิดซึ่งเป็ นดัชนีชี ้วัดคุณภาพน ้าค่อนข้ างดี มีสารอาหารน้ อย (oligotrophic) จึง
สัมพันธ์ กับการวัดคุณภาพน ้าที่เป็ นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภท 2 ส่วนปากแม่น ้าถึงแม้ ว่าจะพบการ
สะพรั่งของ Odontella sp. ค่าคุณภาพน ้าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานน ้าทะเล และไม่พบแพลงก์ตอนที่เป็ นดัชนีสารอาหาร
สูง
2. ตัวอ่อนโคพีพอดเป็ นแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นทังบริ
้ เวณประตูกนน
ั ้ ้าและปากแม่น ้า เนื่องจากอาหารที่มีมาก
ในแหล่งนา้ ดังเช่น Odontella sp. ซึ่งสะพรั่ งที่ปากแม่นา้ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งนา้ ทัง้ นี ้ตัวอ่อน
โคพีพอดเป็ นองค์ประกอบระดับต้ นในห่วงโซ่อาหารคอยควบคุมปริ มาณแพลงก์ตอนพืช และเป็ นอาหารของสัตว์น ้า
ต่างๆ นอกจากนีโ้ รติเฟอร์ น ้าจืด Keratella cochlearis, K. tropica และ Filinia comasecla พบที่ปากแม่น ้าสามารถ
ปรับตัวอาศัยในน ้าเค็มได้ (29.5 ppt)
3. ชนิดและจานวนตัวของแพลงก์ตอนที่พบมีน้อย พบโรติเฟอร์ น ้าเค็มเพียงชนิดเดียว อาจเนื่องจากเป็ นการเก็บ
ตัวอย่างเพียงครัง้ เดียว และการเก็ บเชิ งคุณภาพทาได้ ไม่มากเท่าที่ควร ปริ มาณนา้ ที่ผ่านตาข่ายลากแพลงก์ ตอน
โดยทัว่ ไปควรมากกว่า 50 ลิตร ดังนัน้ ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้ อาจเป็ นตัวแทนได้ เพียงบางส่วนของข้ อมูลทังหมดจาก
้
แม่น ้าเวฬุ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากงบประมาณรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
บูรพา ผ่านสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เลขที่สญ
ั ญา 94/2560
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ตารางที่ 3 แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในบริ เวณประตูกนน
ั ้ ้าและบริ เวณปากแม่น ้า
Rotifer
ประตูกนั ้ นา้
ปากแม่ นา้


Ascomorpha ecaudis* Perty, 1850

Brachionus angularis * **Gosse, 1851

B. donneri Brehm, 1951

B. falcatus * Zacharias, 1898


Filinia camasecla Myers, 1938

Filinia longiseta * ** (Ehrenberg, 1834)


Keratella cochlearis * ** (Gosse, 1851)


K. tropica (Apstein, 1907)

Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1830)

Plationus patulus (Müller, 1786)

Polyarthra vulgaris *Carlin, 1943

Trichocerca longiseta Schrank, 1802

Tr. ruttneri * Donner, 1953
Cladoceran

Bosmina meridionalis Sars, 1904

Bosminopsis deitersi Richard, 1895

Ceriodaphnia cornulata Sars, 1885

Diaphanosoma excicum (Sars)

Moina micrura Kurz, 1874
Copepod


Copepod larva

Neodiaptomus yangtsekiangensis Mashiko, 1951
* = brackish rotifer Sarma and Nandin (2000) ** = high trophic level rotifer Gutkowska et al. (2013)
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ชนิดและการแพร่ กระจายของหญ้ าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส
Species and distribution of seagrass in Narathiwat Province
สุภาพร องสารา*, สันติ นิลวัตน์, จตุรงค์ แย้ มศิริ, ถนอมพงศ์ บัวบรรจง, ณรงค์ สอเหรบ, ชวนนท์ กัลยา
อรุณ นุ้ยไฉน และ ชาญชัย พูลสวัสดิ์
Supaphon Aongsara*, Santi Ninwat, Jaturong Yamsiri, Narong Soreb, Chawanon Kalaya,
Arun Nuichanai and Chanchai Poonsawat
ศูนย์ วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

บทคัดย่ อ
สารวจชนิด การแพร่ กระจาย และร้ อยละการปกคลุมของหญ้ าทะเลบริ เวณจังหวัดนราธิวาส ด้ วยวิธี Line
Transect-Spot check โดยออกสารวจ 12 สถานี จานวน 2 ครัง้ ในเดือนธันวาคม 2558 (ฤดูฝน) และเดือนพฤษภาคม
2559 (ฤดูร้อน) พบหญ้ าทะเล 2 ชนิด คือ Halodule pinifolia และ Halophilla beccarii โดยสารวจพบหญ้ าทะเล
ดังกล่าว 9 สถานี ได้ แก่ บ้ านภัทรภักดี ตลาดเจ๊ ะเห เกาะมะปิ ง บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ คลองตากใบ บ้ าน
ศาลาใหม่ บ้ านบางมะนาว และบ้ านชาวประมงพัฒนา หญ้ าทะเลที่สารวจพบในจังหวัดนราธิวาสทังหมด
้
9 สถานี โดย
ภาพรวมมีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง (moderately) โดยมีแหล่งหญ้ าทะเลหลัก 2 แหล่งใหญ่คือ เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ
และบ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ ที่พบมีพื ้นการแพร่กระจายสูงทังสองฤดู
้
และพบว่า ค่าร้ อยละการปกคลุมส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝน
(เดือนธันวาคม) มีคา่ สูงกว่าในช่วงฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม)
คาสาคัญ : การสารวจ, หญ้ าทะเล, 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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บทนา
หญ้ าทะเลเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ งทะเล เป็ นทังแหล่
้ งอาหาร แหล่งวางไข่ แหล่ง
อนุบาลตัวอ่อน และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้า ในน่านน ้าไทย พบหญ้ าทะเล 13 ชนิดพันธุ์ ตามแนวชายฝั่ งทะเลใน
พื ้นที่ 17 จังหวัด ซึง่ สามารถแบ่งตามลักษณะของใบได้ ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีใบแบนยาว หรื อใบกลมยาว ได้ แก่
หญ้ ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ ากุยช่ายเข็ม (H. pinifolia) หญ้ าคาทะเล (Enhalus acoroides)
หญ้ าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) หญ้ าชะเงาใบฟั นเลื่อย (Cymodocea serrulata) หญ้ าชะเงาใบมน
(Cymodocea rotundata) หญ้ าต้ น หอมทะเล (Syringodium isoetifolium) และหญ้ าตะกานน า้ เค็ ม (Ruppia
maritima) กลุม่ ที่มีใบแบนสันรู
้ ปรี ได้ แก่ หญ้ าใบมะกรู ดหรื อหญ้ าเงา (Halophila ovalis) หญ้ าเงาใส (H. decipiens)
หญ้ าเงาใบเล็ก (H. minor) หญ้ าเงาใบใหญ่ (H. major) และหญ้ าเงาแคระ (H. beccarii) สาหรับหญ้ าทะเลทางฝั่ ง
อันดามัน พบว่ามีอยู่ 12 ชนิด ไม่พบหญ้ าตะกานน ้าเค็ม (Ruppia maritima) และหญ้ าทะเลทางฝั่ งอ่าวไทย พบว่ามีอยู่
12 ชนิด ไม่พบหญ้ าเงาใบใหญ่ (H. major) (คัมภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งของไทย, 2556)
นพรัตน์ และคณะ (2539) ได้ ทาการสารวจแหล่งหญ้ าทะเลบริ เวณอ่าวมะนาว และคลองตากใบ ซึง่ เป็ นแหล่ง
หญ้ าทะเลขนาดเล็ก พบหญ้ าทะเลทัง้ สิ ้น 2 ชนิ ด คื อ หญ้ าชะเงาใบแคบ (H. uninervis) และหญ้ าใบพาย
(H. beccarii) โดยบริ เวณอ่าวมะนาว ตาบลกะรุ วอเหนือ พบหญ้ า ทะเลเพียง 1 ชนิด คือ หญ้ าชะเงาใบแคบ
(H. uninervis) มีค่าร้ อยละปกคลุมพื ้นที่ประมาณ 39 ส่วนพื ้นที่บริ เวณคลองตากใบ ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ
พบหญ้ าทะเลทังหมด
้
2 ชนิด คือ หญ้ าชะเงาใบแคบ (H. uninervis) และหญ้ าใบพาย (H. beccarii) มีพื ้นที่ปกคลุม
ของหญ้ าทะเลประมาณร้ อยละ 39
ปั จจุบนั สถานภาพแหล่งหญ้ าทะเลในประเทศไทยมีแนวโน้ มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากได้ รับผลกระทบจาก
กิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาชายฝั่ งทะเล เช่นเดียวกับป่ าชายเลนและแนวปะการัง การสารวจและติดตามสถานภาพ
แหล่งหญ้ าทะเลจึงมีความจาเป็ นเป็ นอย่างยิง่ การสารวจเพื่อทราบชนิด การแพร่กระจายและสถานภาพของหญ้ าทะเล
รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงพื ้นที่ปกคลุมตามฤดูกาลของหญ้ าทะเลในพื ้นที่คลองตากใบและอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส ใน
การนี ้เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้ อย่างถูกต้ อง และมีประสิทธิ ภาพ
เพื่อให้ มีทรัพยากรไว้ ใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
วิธีการ
พื ้นที่ศกึ ษา
1. การออกสารวจกาหนดพื ้นที่ศกึ ษาเป็ น 12 สถานี ในบริ เวณพื ้นที่คลองตากใบ 10 สถานี (ภาพที่ 1) และอ่าว
มะนาว 2 สถานี (ภาพที่ 2) ได้ แก่
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ลาดับ
สถานี
St.1
บ้ านตาบาเล๊ ะฮีเล
St.2

บ้ านกาปงเจ๊ ะเห

St.3

บ้ านภัทรภักดี

St.4

ตลาดเจ๊ ะเห

St.5

เกาะมะปิ ง

St.6

บ้ านท่าพรุ

St.7

บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ

St.8

เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ

St.9

คลองตากใบ

St.10

บ้ านศาลาใหม่

St.11

บ้ านบางมะนาว

St.12

บ้ านชาวประมงพัฒนา

พิกัด
6°14'47.41" เหนือ
102°4'58.36" ตะวันออก
6°14'49.64" เหนือ
102°4'30.17" ตะวันออก
6°15'22.17" เหนือ
102°4'.09" ตะวันออก
6°15'34.70" เหนือ
102°3'36.09" ตะวันออก
6°16'16.28" เหนือ
102°2'48.17" ตะวันออก
6°16'23.99" เหนือ
102°2'22.76" ตะวันออก
6°16'41.98" เหนือ
102°2'7.73" ตะวันออก
6°17'27.20" เหนือ
102°0'46.82" ตะวันออก
6°17'37.64" เหนือ
102°0'25.55" ตะวันออก
6°18'1.85" เหนือ
102°0'6.42" ตะวันออก
6°26'8.10" เหนือ
101°50'22.19" ตะวันออก
6°26'22.14" เหนือ
101°50'3.17" ตะวันออก

ลักษณะพืน้ ทะเล
เป็ นทรายละเอียดปนโคลน
เป็ นทรายละเอียดปนโคลน
เป็ นโคลน
เป็ นโคลนปนทราย
เป็ นทรายปนโคลน
เป็ นทรายปนโคลน
เป็ นทรายปนโคลน
เป็ นทรายปนโคลน
เป็ นทรายปนโคลน
เป็ นโคลนปนทราย
เป็ นโคลนปนทราย
เป็ นทรายปนโคลน

วิธีการเก็บตัวอย่าง
1. ออกสารวจรวบรวมเก็บข้ อมูลในคลองตากใบ (ภาพที่ 1) และอ่าวมะนาว (ภาพที่ 2) ทังหมด
้
12 สถานี
จานวน 2 ครัง้ คือ เดือน ธันวาคม 2558 เพื่อเป็ นตัวแทนของฤดูฝน และเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อเป็ นตัวแทนของ
ฤดูร้อน
2. การสารวจจะใช้ วธิ ีการสารวจแบบ Line transect-Spot check เนื่องจากพื ้นที่คลองตากใบและอ่าวมะนาว มี
น ้าที่คอ่ นข้ างขุน่ และมีน ้าท่วมแนวหญ้ าอยูต่ ลอด เมื่อสารวจพบหญ้ าทะเลในแต่ละสถานี จะทาการสารวจแนวขอบเขต
ทังหมด
้
จึงกาหนดแนววาง line สารวจ โดยให้ line ตังฉากกั
้
บแนวฝั่ ง ในแต่ละ line จะห่างกัน 300 เมตร ในการเดิน
สารวจ 3 คน (เฉลีย่ 3 ซ ้า) คือในแนว line และด้ านซ้ าย-ขวา ของ line ห่างกัน 50 เมตร ฝั่ งละคน เดินสารวจโดยใช้ มือ
สัมผัส และประเมินค่าร้ อยละการปกคลุมทุกๆ 50 เมตร จนสิ ้นสุดแนวหญ้ าทะเล
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3. การสารวจร้ อยละการปกคลุม ใช้ quadrat ซึ่งเป็ นกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 50 เซนติเมตร ดาเนินตาม
วิธีการของ English et al., (1997) และตรวจวัดคุณภาพน ้าทัว่ ไป ได้ แก่ ความเค็ม ความลึก พีเอช DO ความโปร่ งแสง
ด้ วยเครื่ องวิเคราะห์คุณภาพน ้าภาคสนาม YSI 556 การตรวจสอบและแยกชนิดตัวอย่างของหญ้ าทะเล สมบัติและ
คณะ (2549) เป็ นหลักในการจาแนก

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงสถานีจดุ เก็บตัวอย่างในการสารวจหญ้ าทะเลบริ เวณคลองตากใบ จ.นราธิวาส
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงสถานีจดุ เก็บตัวอย่างในการสารวจหญ้ าทะเลบริ เวณอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส
การวิเคราะห์ข้อมูล
การคานวณหาพื ้นที่การแพร่กระจายจะคานวณโดยการ digitize พื ้นที่ปิดล้ อมจากจุดพิกดั ของ line ที่สารวจ
พบหญ้ าทะเล ใน GPS โดยใช้ โปรแกรม Arc GIS ในการสร้ างพื ้นที่ปิดล้ อมและคานวณพื ้นที่
การประเมินสถานภาพแหล่งหญ้ าทะเล จัดแบ่งระดับความสมบูรณ์ ออกเป็ น 5 ระดับ โดยใช้ เกณฑ์ของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน (2558) ดังนี ้คือ
- สมบูรณ์ดีมาก (very good)
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้ าทะเลมากกว่าร้ อยละ 75
- สมบูรณ์ดี (good)
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้ าทะเลร้ อยละ 51-75
- สมบูรณ์ปานกลาง (moderately)
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้ าทะเลร้ อยละ 26-50
- สมบูรณ์เล็กน้ อยตามธรรมชาติ (nature)
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้ าทะเลน้ อยกว่าร้ อยละ 25
- เสือ่ มโทรมเพราะถูกรบกวน (degraded)
หมายถึง มีการปกคลุมของหญ้ าทะเลน้ อยกว่าร้ อยละ 25
เพราะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์
เมื่อดาเนินการสารวจและประเมินสถานภาพในแต่พื ้นที่แล้ ว จึงสรุ ปข้ อมูลเป็ นรายสถานี จากนันจึ
้ งทาการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลสถานภาพระหว่าง 2 ฤดูกาล ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไร โดยแยกออกเป็ น 3 กรณี คือ
สมบูรณ์ขึ ้น เสือ่ มโทรมลง และไม่เปลีย่ นแปลง
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ผลการศึกษา
1. ชนิด การแพร่กระจาย ร้ อยละการปกคลุม
จากการสารวจหญ้ าทะเลในพื ้นที่ทะเลสาบสงขลาทังหมด
้
12 สถานี ในบริ เวณพื ้นที่คลองตากใบ 10 สถานี
(ภาพที่ 3) ได้ แ ก่ บ้ า นตาบาเล๊ ะ ฮี เ ล บ้ า นก าปงเจ๊ ะเห บ้ า นภัท รภัก ดี ตลาดเจ๊ ะเห เกาะมะปิ ง บ้ า นท่า พรุ บ้ า น
ปูลาเจ๊ ะมูดอ เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ คลองตากใบ และบ้ านศาลาใหม่ บริ เวณพื ้นที่อ่าวมะนาว 2 สถานี (ภาพที่ 4) ได้ แก่
บ้ านบางมะนาว และบ้ านชาวประมงพัฒนา

ภาพที่ 3 การแพร่กระจายของหญ้ าทะเลบริ เวณคลองตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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ภาพที่ 4 การแพร่กระจายของหญ้ าทะเลบริ เวณคลองตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สารวจพบหญ้ าทะเลเพียง 9 สถานี คือ บ้ านภัทรภักดี ตลาดเจ๊ ะเห เกาะมะปิ ง บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ เกาะ
ปูลาเจ๊ ะมูดอ คลองตากใบ บ้ านศาลาใหม่ บ้ านบางมะนาว และบ้ านชาวประมงพัฒนา ชนิดหญ้ าทะเลที่พบมี 2 ชนิด
คือ หญ้ าใบพายหรื อหญ้ าเงาแคระ (Halophila beccarii) หญ้ ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) การปกคลุมของหญ้ า
ทะเลมีค่าร้ อยละ 34 ลักษณะพืน้ ดินที่พบหญ้ าทะเลแพร่ กระจายเป็ นแหล่งใหญ่ เป็ นทรายปนโคลน ได้ แก่ เกาะ
ปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ คลองตากใบ และบ้ านภัทรภักดี จากพื ้นที่ศึกษาทังหมดพบหญ้
้
ากุยช่ายเข็มเพียงชนิด
เดียว 5 สถานี และพบหญ้ าใบพายเพียงชนิดเดียว 1 สถานี ส่วนที่อยูร่ วมกัน 2 ชนิดมี 3 สถานี โดยในภาพรวมสัดส่วน
ของหญ้ ากุยช่ายเข็มมีมากกว่าหญ้ าใบพาย
เมื่อพิจารณาพื ้นที่การแพร่ กระจาย และร้ อยละการปกคลุมของหญ้ าทะเลแต่ละสถานี เปรี ยบเทียบกัน 2
ฤดูกาล พบว่า มีรูปแบบการเปลีย่ นแปลง 3 แบบ (ตารางที่ 1) คือ
1. พื ้นที่และค่าร้ อยละการปกคลุม มีความเปลี่ยนแปลงในระหว่าง 2 ฤดูกาล ค่อนข้ างน้ อย ได้ แก่ เกาะ
ปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านภัทรภักดี บ้ านศาลาใหม่ และเกาะมะปิ ง
2. พื ้นที่และค่าร้ อยละการปกคลุม เปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงจากฤดูฝนถึงฤดูแล้ งประมาณร้ อยละ 50
ได้ แก่ ตลาดเจ๊ ะเห เนื่องจากสถานีดงั กล่าวมีคา่ ความลึกต่ามาก ทังสองฤดู
้
อยูใ่ นช่วง 0.3-0.6 เมตร
3. พื ้นที่และค่าร้ อยละการปกคลุม เปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ ้นจากฤดูฝนถึงฤดูแล้ งประมาณร้ อยละ 50
ได้ แก่ คลองตากใบ และบ้ านบางมะนาว เนื่องจากค่าความลึกเปลีย่ นแปลงในทางเพิ่มขึ ้นเช่นกัน
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ตารางที่ 1 พื ้นที่การแพร่กระจาย ร้ อยละการปกคลุม และสถานภาพของแต่ละสถานีเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 ฤดู
พืน้ ที่การ
แพร่ กระจาย (ไร่ )
ฤดูฝน ฤดูแล้ ง

ร้ อยละ
การปกคลุม
ฤดูฝน ฤดูแล้ ง

H. pinifolia
H. beccarii
H. beccarii

27.57

11.10

3.03

1.25

30.4
26.5
20

44.58
0
5

0.93

1.75

52.46

55.45

5. เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ

H. pinifolia
H. beccarii
H. pinifolia
H. beccarii
H. pinifolia

74.02

91.68

0
1.67
58.5
0
40.92

5
5
29.8
13.3
34.33

6. คลองตากใบ

H. pinifolia

27.71

42.01

38.16

35

7. บ้ านศาลาใหม่

H. pinifolia

9.55

10.19

80

70

8. บ้ านบางมะนาว

H. pinifolia

0.46

8.81

16.67

60

9. บ้ านชาวประมง
พัฒนา

H. pinifolia

8.44

23.67

27.13

49.13

สถานี
1. บ้ านภัทรภักดี
2. ตลาดเจ๊ ะเห
3. เกาะมะปิ ง
4. บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ

ชนิด

สถานภาพ
ฤดูฝน

ฤดูแล้ ง

สมบูรณ์ ปาน สมบูรณ์ ปาน
กลาง
กลาง
สมบูรณ์เล็กน้ อย เสื่อมโทรมเพราะ
ตามธรรมชาติ
ถูกรบกวน
สมบูรณ์เล็กน้ อย สมบูรณ์เล็กน้ อย
ตามธรรมชาติ
ตามธรรมชาติ
สมบูรณ์ ปาน สมบูรณ์ ปาน
กลาง
กลาง
สมบูรณ์ ปาน สมบูรณ์ ปาน
กลาง
กลาง
สมบูรณ์ ปาน
สมบูรณ์
กลาง
ปานกลาง
สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ดี

สมบูรณ์ ปาน สมบูรณ์ ปาน
กลาง
กลาง

พื ้นที่การแพร่ กระจายรวมของฤดูฝนประมาณ 204.17 ไร่ และร้ อยละการปกคลุมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 35.85
ส่วนในฤดูแล้ งพื ้นที่การแพร่ กระจายรวมประมาณ 245.91 ไร่ และร้ อยละการปกคลุมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 22.91 เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่าเกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ และคลองตากใบ เป็ นตัวแทนแหล่งหญ้ าทะเล
บริ เวณนี ้เนื่องจากมีบริ เวณกว้ างที่สดุ
2. สถานภาพ
สถานภาพหญ้ าทะเลในสถานีที่สารวจพบหญ้ าทะเลทัง้ 9 สถานี พบว่า
ฤดูฝน (Rainy season) แหล่งหญ้ าทะเลส่วนใหญ่ อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ ปานกลาง (moderately) มี
ทังหมด
้
5 สถานี ได้ แก่ เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านภัทรภักดี คลองตากใบ และบ้ านชาวประมงพัฒนา
สมบูรณ์ดีมาก (very good) มี 1 สถานี สมบูรณ์ดี (good) มี 1 สถานี สมบูรณ์เล็กน้ อยตามธรรมชาติ (nature) มี 2
สถานี
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ฤดูแล้ ง (Dry season) แหล่งหญ้ าทะเลส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง (moderately) มีทงหมด
ั้
5 สถานี ได้ แก่ เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ บ้ านภัทรภักดี คลองตากใบ และบ้ านชาวประมงพัฒนา สมบูรณ์ดี
(good) มี 2 สถานี สมบูรณ์เล็กน้ อยตามธรรมชาติ (nature) มี 1 สถานี เสื่อมโทรมเพราะถูกรบกวน (degraded) มี 1
สถานี
บทสรุ ปและอภิปราย
ชนิดหญ้ าทะลที่สารวจพบมี 2 ชนิด คือ หญ้ าใบพายหรื อหญ้ าเงาแคระ (H. beccarii) และหญ้ ากุยช่ายเข็ม
(H. pinifilia) สอดคล้ องกับนพรัตน์ และคณะ (2539) ซึง่ รายงานไว้ วา่ จากการสารวจบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง พบหญ้ า
ทะเลชนิดหญ้ าเงาแคระ เป็ นหญ้ าทะเลชนิดหลัก รองลงมาจากหญ้ ากุยช่ายทะเล นอกจากนี ้ กาญจนภาชน์ และคณะ
(2534) กล่าวว่า หญ้ าเงาแคระ มีการแพร่กระจายค่อนข้ างสูง พบมากในจังหวัดทางใต้ ของไทย แต่การสารวจในครัง้ นี ้
ของจังหวัดนราธิวาส หญ้ าทะเลชนิดเด่นคือ หญ้ ากุยช่ายเข็ม มีสดั ส่วนมากกว่าหญ้ าเงาแคระ พื ้นที่สารวจพบหญ้ า
กุยช่ายเข็มมีลกั ษณะพื ้นดินเป็ นทรายปนโคลน แตกต่างกับ Chansang and Poovachiranon (1994) ซึ่งรายงานว่า
หญ้ ากุยช่ายเข็ม ส่วนใหญ่มกั ชอบขึ ้นในดินทราย และรายงานว่าพบ H. beccarii เป็ นพื ้นที่เล็ก ๆ บริ เวณเกาะยาว
ใหญ่ และเกาะพระทอง จ.พังงา และบ้ านป่ าคลอก จ.ภูเก็ต มักชอบขึ ้นในดินทรายปนโคลน หรื อยึดเกาะกับดินโคลน
และมีความทนทานต่อระดับน ้าที่ลดลงหรื อแห้ ง
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับรายงานของ กาญจนภาชน์ และคณะ (2536) ที่พบว่า หญ้ ากุยช่ายเข็ม ในบริ เวณ
อ่าวไทยตอนล่าง พบที่จังหวัดสงขลา บริ เวณพื ้นทรายและโคลนปนทราย แตกต่างกับครัง้ นี ้ที่พบในพื ้นโคลน ทราย
ละเอียดปนโคลน และทรายปนโคลนด้ วย ส่วนหญ้ าเงาแคระ พบในจังหวัดสงขลาและปั ตตานี บริ เวณพื ้นโคลนและ
โคลนปนทราย แตกต่า งกับ ครั ง้ นี ท้ ี่ พ บในพื น้ โคลนและทรายปนโคลนด้ ว ย และหญ้ ากุย ช่ า ยทะเล พบที่ จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช และปั ตตานี อธิพงศ์ และคณะ (2559) รายงานว่า บริ เวณหาดร็ อคการ์ เด้ นท์ จังหวัดระยอง พบหญ้ า
ทะเล 2 ชนิด คือ หญ้ ากุยช่ายเข็มและกุยช่ายทะเล โดยมีหญ้ ากุยช่ายเข็มเป็ นชนิดหลัก มีค่าร้ อยละการปกคลุม 33.648.3 ค่าความเค็มในบริ เวณที่พบคือ 25-32 psu ส่วนการศึกษาในครัง้ นี ้ พบค่าร้ อยละการปกคลุม 34.33-80 ใน
บริ เวณที่มีความเค็มในช่วงที่กว้ างกว่า คือ 13-34 psu
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ตารางที่ 2 คุณภาพน ้าของแหล่งหญ้ าทะเลในจังหวัดนราธิวาส เดือนธันวาคม 2558
สถานี
1. บ้ านภัทรภักดี
2. ตลาดเจ๊ ะเห
3. เกาะมะปิ ง
4. บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ
5. เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ
6. คลองตากใบ
7. บ้ านศาลาใหม่
8. บ้ านบางมะนาว
9. บ้ านชาวประมง
พัฒนา

ชนิดหญ้ า
ที่พบ

พืน้ ที่
(ไร่ )

ร้ อยละ
การปกคลุม

H. beccarii
H. pinifolia
H. beccarii
H. beccarii
H. pinifolia
H. beccarii
H. pinifolia
H. pinifolia
H. pinifolia
H. pinifolia
H. pinifolia
H. pinifolia

27.57

คุณภาพนา้
ความ ความ
ลึก (m) ขุ่นใส
(m)
1.1
0.7

อุณหภูมิ
(˚C)

28.2

ความ
เค็ม
(psu)
12

3.03
0.93

20
1.27

10
13

29
29.41

0.6
0.7

52.46

30.79

13

27.28

74.02
27.71
9.55
0.46
8.44

40.92
38.16
80
16.67
27.13

13
15
15
5
3

27.37
29.08
29.73
28.44
28.36

27.31

DO
(mg/l)

pH

4.83

7.35

0.55
0.6

3.75
3.65

7.59
7.95

0.4

0.4

5.27

7.79

0.4
0.4
0.8
0.4
0.5

0.4
0.4
0.8
0.3
0.5

7.04
5.82
4.93
6.63
4.64

6.5
7.83
7.81
8.14
7.91

DO
(mg/l)

pH

4.75

7.94

ตารางที่ 3 คุณภาพน ้าของแหล่งหญ้ าทะเลในจังหวัดนราธิวาส เดือนพฤษภาคม 2559
สถานี
1. บ้ านภัทรภักดี
2. ตลาดเจ๊ ะเห
3. เกาะมะปิ ง
4. บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ
5. เกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ
6. คลองตากใบ
7. บ้ านศาลาใหม่
8. บ้ านบางมะนาว
9. บ้ านชาวประมง
พัฒนา

ชนิดหญ้ า
ที่พบ

พืน้ ที่
(ไร่ )

ร้ อยละ
การปก
คลุม

H. beccarii
H. pinifolia
H. beccarii
H. beccarii
H. pinifolia
H. beccarii
H. pinifolia
H. pinifolia
H. pinifolia
H. pinifolia
H. pinifolia
H. pinifolia

11.10

คุณภาพนา้
ความ ความ
ลึก (m) ขุ่นใส
(m)
0.3
0.3

อุณหภูมิ
(˚C)

44.58

ความ
เค็ม
(psu)
30

1.25
1.75

5
10

26
30

32.24
32.31

0.3
1.4

0.2
0.45

4.51
5.07

7.89
6

55.45

43.15

32

30.91

0.6

0.55

4.9

7.91

91.68
42.01
10.19
8.81
23.67

34.33
35
70
60
49.13

33
34
30
30
32

31.86
32.13
32.67
32.11
31.81

0.65
0.75
0.65
0.4
0.6

0.55
0.7
0.5
0.4
0.5

4.82
4.63
6.8
5.32
5.15

8.11
8.18
8.22
7.68
7.6

31.19

ผลการสารวจในครัง้ นี ้จะเห็นว่าหญ้ าทะเลในบริ เวณคลองตากใบ มีค่าร้ อยละการปกคลุมส่วนใหญ่ในช่วง
ฤดูฝน (เดือนธันวาคม) มากกว่าในช่วงฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม) ซึ่งอาจมีผลมาจากอุณหภูมิน ้าที่สงู ขึ ้นในฤดูร้อน
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และความลึกของน ้าค่อนข้ างลดลงมาก (ตารางที่ 2 และ 3) ได้ แก่ บ้ านภัทรภักดี เป็ นต้ น ในขณะที่บริ เวณอ่าวมะนาว
ความลึกค่อนข้ างคงที่ ซึ่งอ่าวมะนาวมีพืน้ ที่การแพร่ กระจายและร้ อยละการปกคลุมส่วนใหญ่ ในช่วงฤดูร้อน มีค่า
มากกว่าในช่วงฤดูฝน
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบผลการสารวจชนิดหญ้ าทะเลและคุณภาพน ้าของนพรัตน์ และคณะ (2539)
กับผลการศึกษาในครัง้ นี ้
การสารวจ
ชนิดหญ้ าทะเลที่พบ
พืน้ ที่แหล่ ง
ร้ อยละการ ความเค็มของนา้
หญ้ าทะเล (ไร่ )
ปกคลุม
(psu)
นพรัตน์ และคณะ (2539)
- อ่าวมะนาว อ.เมือง
H. uninervis
3.75
39
28
- คลองตากใบ อ.ตากใบ H. uninervis, H. beccarii
20.62
39
23
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ (2557)
- อ่าวมะนาว อ.เมือง
H. pinifilia
- คลองตากใบ อ.ตากใบ
8.81
38.34
5, 30
H. pinifilia, H. beccarii
27.57
42.4, 14.8
12, 30
พื ้นที่การแพร่กระจายของหญ้ าทะเลในจังหวัดนราธิวาสในการศึกษาครัง้ นี ้เฉลี่ย 245.91 ไร่ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับรายงานของ นพรัตน์ และคณะ (2539) ที่พบหญ้ าทะเลรวม 24.37 ไร่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายสถานี จากการสารวจใน
ครัง้ นี ้ ในอ่าวมะนาวพบหญ้ ากุยช่ายเข็ม 8.81 ไร่ และคลองตากใบ พบหญ้ ากุยช่ายเข็ม และหญ้ าเงาแคระ รวมพื ้นที่
27.57 ไร่ ส่วนรายงานของ นพรัตน์ และคณะ (2539) ในอ่าวมะนาวพบหญ้ ากุยช่ายทะเล 3.75 ไร่ และคลองตากใบ
พบหญ้ ากุยช่ายทะเล และหญ้ าเงาแคระ รวมพื ้นที่ 20.62 ไร่ (ตารางที่ 4) จะเห็นได้ ว่า การสารวจในครัง้ นี ้พื ้นที่การ
แพร่ กระจายเพิ่มขึ ้นประมาณ 5-7 ไร่ และมีหญ้ าเงาแคระที่เป็ นหญ้ าชนิดเดิมที่พบ ซึ่งสอดคล้ องกับสุพจน์ (2556) ที่
รายงานว่า แหล่งหญ้ าทะเลจังหวัดนราธิวาสเป็ นแหล่งหญ้ าทะเลขนาดเล็ก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตาม
ธรรมชาติ ไม่จดั ว่ามีความสาคัญในเชิงการพิจารณา เพื่อกาหนดเขตการใช้ ประโยชน์ หญ้ าทะเลในพื ้นที่บริ เวณอ่าว
มะนาวได้ รับผลกระทบค่อนข้ างน้ อย แต่ในส่วนของคลองตากใบจะมีการขุดลอกร่ องน ้า รวมทังการระบายน
้
้าทิ ้ง และ
การสร้ างเขื่อน ซึง่ เป็ นผลกระทบที่รุนแรงต่อแหล่งหญ้ าทะเลในบริ เวณนี ้
พื ้นที่แหล่งหญ้ าทะเลบริ เวณคลองตากใบ มีความผันแปรตามช่วงเวลา ซึง่ ข้ อมูลจากการสารวจหญ้ าทะเลใน
จังหวัดนราธิ วาส ปี 2552-2554 ของศูนย์ วิจัยฯ (ข้ อมูลติดต่อส่วนตัว) มีพืน้ ที่ 143.7 ไร่ พบหญ้ าทะเล 2 ชนิด
(หญ้ าใบพาย และหญ้ ากุยช่ายเข็ม) โดยชายฝั่ งทะเลบางแห่ง เช่น บ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ พบหญ้ าทะเลเพียงชนิดเดียว คือ
หญ้ าใบพาย ประมาณ 17 ไร่ แต่จากการสารวจในปี 2559 กลับพบว่ามีหญ้ าทะเล 2 ชนิด คือมีหญ้ ากุยช่ายเข็มเพิ่ม
ขึ ้นมา รวมพื ้นที่ทงั ้ 2 ชนิด เป็ น 55.49 ไร่ (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, อยู่
ระหว่างการตีพิมพ์) และอีกแหล่งคือ บ้ านกาปงเจ๊ ะเห เป็ นแหล่งหญ้ าทะเลที่เคยสารวจในช่วงปี 2552-2554 ของ
ศูนย์วิจยั ฯ พบหญ้ าใบพาย 22.48 ไร่ แต่การสารวจในปี 2559 ไม่พบหญ้ าทะเลในบริ เวณดังกล่าว และจากการสารวจ
และติดตามสถานภาพหญ้ าทะเลบริ เวณอ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส พบว่าหญ้ ากุยช่ายเข็มเป็ นหญ้ าทะเลชนิดเดียวที่
สามารถพบได้ ทวั่ ไป บ้ านชาวประมงพัฒนา และบ้ านบางมะนาวเป็ นแหล่งหญ้ าทะเลที่เคยสารวจในช่วงปี 2552-2554
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ของศูนย์วิจยั ฯ พบชนิดหญ้ ากุยช่ายเข็มเป็ นพื ้นที่ 8.16 ไร่ แต่ในปี 2559 พบหญ้ าทะเลในบริ เวณดังกล่าวเพิ่มขึ ้นเป็ น
34.07 ไร่ โดยในพื ้นที่ดงั กล่าวก็ยงั คงมีกิจกรรมการขุดลอกร่ องน ้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพของน ้าในแหล่งหญ้ า
ทะเลที่มีผลกระทบจากชุมชน โดยเฉพาะบริ เวณด้ านในของอ่าวมะนาว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการติดตามสถานภาพ
อย่างต่อเนื่อง พบว่าพื ้นที่แหล่งหญ้ าทะเลเพิ่มขึ ้นเป็ น 25.91 ไร่ ในปี 2559 ซึ่งน่าจะเป็ นผลจากการที่หญ้ าทะเล
สามารถฟื ้น ตัว คื น สภาพได้ โดยเฉพาะหญ้ ากุย ช่ า ยเข็ ม ซึ่ง เป็ นหญ้ าชนิ ด เด่น ในพื น้ ที่ และเป็ นหญ้ าที่ สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ เร็ วกว่าหญ้ าชนิดอื่นๆของจังหวัดนราธิวาส
สถานภาพหญ้ าทะเลที่สารวจพบในจังหวัดนราธิ วาสทัง้ หมด 9 สถานี มีสถานภาพสมบูรณ์ ปานกลาง
(moderately) ซึ่งทาการแบ่งสถานภาพตามเกณฑ์ของสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และ
ป่ าชายเลน (2558) โดยมีแหล่งหญ้ าทะเลหลัก แหล่งใหญ่คือสถานีเกาะปูลาเจ๊ ะมูดอ และบ้ านปูลาเจ๊ ะมูดอ พบว่า ค่า
ร้ อยละการปกคลุมส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝน (เดือนธันวาคม) มีคา่ สูงกว่าในช่วงฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม)
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ความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของแพลงก์ ตอนพืชในทะเลอันดามัน
Species diversity and distribution of phytoplankton in the Andaman Sea
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บทคัดย่ อ
ศึกษาชนิดและการแพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามัน โดยเก็บตัวอย่างน ้าทะเลระหว่างวันที่
16-17 พฤศจิกายน 2555 จานวน 11 สถานี โดยเก็บจากกระบอกเก็บน ้าที่มีเครื่ องวัดคุณภาพน ้า CTD (ConductivityTemperature-Depth) ในแต่ละสถานีได้ ทาการเก็บตัวอย่างน ้าทะเลที่ 2 ระดับความลึก แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้จะ
กล่าวถึงที่ระดับความลึกที่ผิวน ้า (4 เมตร) และระดับความลึกที่ thermocline ของแต่ละสถานีซงึ่ มีความลึกระหว่าง 30
ถึง 75 เมตร ความลึกในแต่ละสถานีที่ทาการเก็บตัวอย่างมีคา่ ระหว่าง 100 ถึง 2,200 เมตร เก็บน ้าทะเลในแต่ละระดับ
ความลึกจานวน 10 ลิตร แล้ วกรองน ้าผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด 20 ไมโครเมตร การศึกษาครัง้ นี ้พบแพลงก์ตอน
พืชอย่างน้ อย 107 ชนิด จาก 3 ดิวิชั่น คือ Cyanophyta, Chromophyta และ Dinophyta แพลงก์ ตอนพืชชนิด
Trichodesmium erythraeum พบทุกสถานีเก็บตัวอย่างและมีความหนาแน่นสูงสุด รวมทังไดอะตอม
้
Thalassiosira
spp. Rhizosolenia spp. ไดโนแฟลกเจลเลต Peridinium spp. ที่พบทุกสถานีและทุกระดับเก็บ และพบว่าความ
หนาแน่นของไดอะตอมระดับเก็บที่ thermocline สูงกว่าระดับผิวน ้า ส่วนไดโนแฟลกเจลเลตที่พบมีความหลายมาก
ที่สดุ คือสกุล Ceratium มากถึง 16 ชนิด และพบชนิด Peridinium spp., Scripsiella trochoidea, Blepharocysta
splendor-maris และ Oxytoxum scolopax มีความหนาแน่นสูงตลอดพื ้นที่ศกึ ษา
คาสาคัญ : แพลงก์ตอนพืช, 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
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study consisted of Ceratium spp. followed by Peridinium spp., Scripsiella trochoidea, Blepharocysta
splendor-maris and Oxytoxum scolopax throughout the transect.
Keywords : Phytoplankton, Diversity, Andaman Sea.
*Corresponding author. E-mail : beau_fishbio@yahoo.com

บทนา
ทะเลอันดามันอยูท่ ิศตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างไทย-มาเลย์เพนนิซูลา และหมู่เกาะอันดามันนิโคบาร์ ทะเลอันดามันมีพื ้นที่ประมาณ 6×105 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 1,100 เมตร และมีความลึกสูงสุด
4,419 เมตร (Dutta et al., 2007) พื ้นที่นี ้ได้ รับอิทธิพลจากฤดูมรสุมแบบเอเชีย (Wyrtki, 1973) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (SW) อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน (Tomczak and Godfrey, 2013) การตอบสนองต่อฤดูกาลมรสุมในทะเลอันดามันนัน้ การไหลเวียนของ
กระแสน ้าของมหาสมุทรจะเปลีย่ นทิศทางปี ละสองครัง้ โดยมีการไหลของ cyclonic ระหว่างเดือนมีนาคมและสิงหาคม
และ anticyclonic สาหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี (Potemra et al., 1991) ในภูมิภาคนี ้การปล่อยสารอาหารจาก
แม่นา้ เบงกอล และปากแม่นา้ พม่ามี บทบาทสาคัญในการเป็ นแหล่งชี วมวลของแพลงก์ ตอนพื ชสูง โดยใช้ เ ครื่ อ ง
ตรวจจับระยะไกลและแบบจาลอง (Suwannathatsa et al., 2012)
การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ ตอนพืชในทะเลอันดามันมีหลากหลายรู ปแบบซึ่งสัมพันธ์ กบั การเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล และการมีสมั พันธ์ ระหว่างสภาวะทางกายภาพและกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ ้น ( Sarojini and
Sarma, 2001; Nielsen et al., 2004; Buranapratheprat et al., 2010; Suwannathatsa et al., 2012) การรวมกัน
ของสภาพทางกายภาพและอุณหภูมิน ้าอุ่นในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ ที่หลากหลายในช่วงผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศทาให้ เกิดแพลงก์ ตอนพืชในทะเลอันดามัน (Sarojini and Sarma, 2001) โครงสร้ าง
ของแพลงก์ ต อนในทะเลอัน ดามัน จึ ง ขึ น้ อยู่ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมากและไซยาโนแบคที เ รี ย (เช่ น
Trichodesmium erythreae) มักเป็ นองค์ประกอบสาคัญของชีวมวล แต่อย่างไรก็ตามแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดอะตอมและ
ไดโนแฟลกเจลเลตมีความหลากหลายของชนิดมากที่สดุ (Sarojini and Sarma, 2001) อย่างไรก็ตามการศึกษาของ
Nielsen et al. (2004) พบว่าไม่มีความแตกต่างของผลผลิตขันต้
้ น ขนาด และความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชซึ่ง
เป็ นแหล่งชีวมวลที่สาคัญในทะเลอันดามันทังสองฤดู
้
มรสุม วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาความหลากชนิดและ
การแพร่กระจายแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามัน และเพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชใน
ทะเลอันดามัน
วิธีการ
พื ้นที่ศกึ ษา
เก็ บตัวอย่างนา้ ทะเลเพื่อศึกษาแพลงก์ ตอนพืช ในทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555
จานวน 11 สถานี ระหว่างละติจดู 9.25 ถึง 9.26 และลองติจดู 95.25 ถึง 97.30 ตามที่แสดงในภาพที่ 1 โดยเรื อสารวจ
SEAFDEC ของศูนย์พฒ
ั นาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความลึกของแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างมีค่าระหว่าง
100-2,200 เมตร ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พิกดั จุดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามันระหว่างสถานีที่ A1-A11 และความลึกทังหมด
้
ในแต่ละสถานี
สถานี
ลองติจดู (°E)
ละติจูด (°N)
ความลึก (เมตร)
ระดับ thermocline
(เมตร)
A1
95.438
9.259
2,200
30
A2
95.540
9.260
1,650
50
A3
96.042
9.260
1,100
50
A4
96.250
9.263
550
50
A5
96.241
9.260
400
50
A6
96.335
9.259
380
60
A7
96.473
9.260
350
60
A8
97.050
9.259
300
50
A9
97.120
9.259
250
50
A10
97.210
9.259
200
75
A11
97.289
9.259
100
60

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพิกดั จุดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามันสถานีที่ A1-A11 และภาพเรื อ SEAFDEC
พร้ อมกระบอกเก็บตัวอย่างน ้าทะเลที่ระดับความลึกต่าง ๆ
วิธีการศึกษา
ตัวอย่างน ้าทะเลที่นามาศึกษาแพลงก์ตอนพืชนันได้
้ เก็บตัวอย่างน ้าทะเลจานวน 2 ระดับความลึก คือ ระดับ
ความลึกที่ผิวน ้า (4 เมตร) และระดับความลึก thermocline ของแต่ละสถานีซึ่งระดับความลึกที่ thermocline ของแต่
ละสถานีซึ่งมีความลึกระหว่าง 30 ถึง 75 เมตร ความลึกในแต่ละสถานีที่ทาการเก็บตัวอย่างมีค่าระหว่าง 100 ถึง
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2,200 เมตร เก็บน ้าทะเลในแต่ละระดับความลึกจานวน 10 ลิตร แล้ วกรองน ้าผ่านถุงกรองแพลงก์ ตอนขนาดตา 20
ไมโครเมตร นาน ้าที่กรองใส่ขวดสีชา และรักษาสภาพตัวอย่างด้ วยสารละลายฟอร์ มาลินเข้ มข้ น โดยให้ มีความเข้ มข้ น
สุดท้ ายเท่ากับร้ อยละ 3-5 (ลัดดา และโสภณา, 2546) เพื่อนามาจาแนกชนิดและนับจานวนในห้ องปฏิบตั ิการต่อไป ใน
งานวิ จัย ฉบับ นี ไ้ ด้ ค านวณความหนาแน่น ของ Trichodesmium erythraeum เป็ นหน่ว ยเส้ น สายต่อ ลิต ร ส่ว น
แพลงก์ตอนชนิดอื่น ๆ ในหน่วยเซลล์ตอ่ ลิตร
ผลและอภิปราย
1. ความหนาแน่นและกลุม่ เด่นของแพลงก์ตอนพืช
การจัดจาแนกแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามันจานวน 11 สถานี (A1-A11) โดยแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างที่ 2
ระดับความลึก คือ ที่ระดับผิวน ้า และที่ระดับ thermocline ซึ่งความลึกของระดับ thermocline แตกต่างกันในแต่ละ
สถานี พบแพลงก์ ตอนพืชทังสิ
้ ้น 3 ดิวิชั่น ได้ แก่ Cyanophyta Chromophyta และ Dinophyta พบแพลงก์ ตอนพืช
ทังสิ
้ ้น 107 ชนิด ซึง่ จัดจาแนกเป็ นจานวนสกุลแต่ละสถานีและระดับเก็บตัวอย่าง จาแนกแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 1437 สกุล และ 20-40 ชนิด ต่อ สถานี เก็ บตัวอย่า ง ซึ่ง น้ อ ยกว่าการศึก ษาของโสภณา บุญญาภิ วัฒ น์ (2530) ที่ เก็ บ
ตัวอย่างตังแต่
้ เกาะลังกาวีจนถึงชายฝั่ งจังหวัดระนองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยพบแพลงก์ ตอนพืชมากถึง
168 ชนิด จาก 52 สกุล ซึง่ อาจจะเกิดจากการศึกษาครัง้ ไม่ได้ ครอบคลุมพื ้นที่กว้ างในทะเลอันดามันเหมือนการศึกษา
ก่อนหน้ า และพบว่ามีจานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชน้ อยกว่าการศึกษาของ Sarojini and Sarma (2001) เช่นกันที่ทา
การเก็บตัวอย่างบริ เวณรอบหมูเ่ กาะอันดามันและนิโคบาร์ ในอ่าวเบงกอลในปี พ.ศ. 2539 ซึง่ ในการเก็บตัวอย่างครัง้ นัน้
สามารถจาแนก 143 ชนิด
ในการศึกษาครัง้ นี ้สามารถจัดจาแนกและพบว่าปริ มาณความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืชในแต่ละระดับ
ความลึก พบมี ค วามแตกต่า งกัน การศึ ก ษาครั ง้ นี พ้ บว่ า ที่ ร ะดับ ผิ ว น า้ พบแพลงก์ ต อนพื ช ชนิ ด Trichodesmium
erythraeum มีปริ มาณความหนาแน่นสูงกว่าแพลงก์ ตอนพืชในกลุ่มอื่น ส่วนระดับเก็ บที่ thermocline ความลึก
มากกว่า 30 เมตร พบแพลงก์ ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมมีปริ มาณความหนาแน่นมากกว่าแพลงก์ ตอนพืชในกลุ่มอื่น ๆ
ตามที่แสดงในภาพที่ 2 เช่นเดียวกับการศึกษาของโสภณา บุญญาภิวฒ
ั น์ (2530) และ Sarojini and Sarma (2001)
ความหนาแน่นเฉลี่ยของไซยาโนแบคทีเรี ย (Trichodesmium erythraeum) อยู่ระหว่าง 60-8,095 เส้ นสายต่อลิตร
ความหนาแน่นต่าสุดพบที่สถานี A4 ที่ระดับ 50 เมตร ความหนาแน่นสูงสุดพบที่สถานี A8 ที่ระดับเก็บผิวน ้า ส่วน
ไดอะตอมมีความหนาแน่นเฉลี่ย 80-9,540 เซลล์ต่อลิตร ความหนาแน่นต่าสุดพบที่สถานี A9 ที่ระดับผิวน ้า ความ
หนาแน่นสูงสุดพบที่สถานี A4 ที่ระดับ 50 เมตร และไดโนแฟลกเจลเลตพบความหนาแน่นเฉลี่ยระหว่าง 150-540
เซลล์ต่อลิตร ความหนาแน่นต่าสุดพบที่สถานี A10 ที่ระดับ 75 เมตร ซึ่งเป็ นระดับเก็บที่ลึกที่สดุ ของการศึกษาครัง้ นี ้
ความหนาแน่นสูงสุดพบที่สถานี A9 ที่ระดับ 50 เมตร
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ไดอะตอม
ไดโนแฟลกเจลเลต

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชที่ระดับเก็บผิวน ้าและ thermocline ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
PRIMER-E 7 แกน x แสดงสถานีเก็บตัวอย่างและระดับเก็บ (S คือ ระดับผิวนา้ , FM คือ ระดับ
thermocline) แกน y แสดงชนิดแพลงก์ ตอนพืช ที่พบในการศึกษาครั ง้ นีย้ กเว้ นชนิด Trichodesmium
erthraeum หน่วยเซลล์ตอ่ ลิตร
ในการศึกษาครัง้ นี ้สามารถแบ่งพิกัดจุดเก็ บตัวอย่างออกเป็ น 3 พื ้นที่ คือ สถานีใกล้ ฝั่ง (A8-A11) สถานี
ไกลฝั่ ง (A3-A7) และสถานีไกลฝั่ ง (A1-A2) พบว่า ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชระดับผิวน ้าในสถานีใกล้ ฝั่ง (A8A11) มีคา่ สูงกว่าสถานีไกลฝั่ ง (A3-A7) และสถานีไกลฝั่ ง (A1-A2) เล็กน้ อย โดยความหนาแน่นสูงสุดพบที่ระดับผิวน ้า
ของสถานี A8 และ A11 พบ 872 และ 868 เซลล์ต่อลิตร ตามลาดับ ส่วนความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืชระดับ
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thermocline พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชระดับ thermocline ในสถานีไกลฝั่ ง (A3-A7) มีค่าสูงกว่าสถานี
ใกล้ ฝั่ง (A8-A11) และสถานีไกลฝั่ ง (A1-A2) โดยความหนาแน่นสูงสุดพบที่ระดับ thermocline ของสถานี A9 พบสูง
ถึง 994 เซลล์ต่อลิตร และยังพบว่าไดอะตอมสกุล Chaetoceros เป็ นสกุลที่มีความหลากหลายทางชนิด และความ
หนาแน่นสูงที่สดุ ซึ่งอาจจะเกิดจากชัน้ thermocline นี ้เป็ นบริ เวณที่อณ
ุ หภูมิของน ้าทะเลลดลงตามระดับความลึกที่
เพิ่มมากขึ ้น พร้ อมด้ วยความเค็มที่เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกับการศึกษาทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียของอรพินธ์
และคณะ (2549) ที่พบว่าจานวนแพลงก์ตอนพืชและปริ มาณคลอรฟิ ลล์พบค่าสูงสุดอยู่ในชัน้ thermocline ความลึก
ประมาณ 75 เมตร
2. ความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจาย
แพลงก์ ต อนพื ช กลุ่ม ไดอะตอมจ านวน 3 ชนิ ด ที่ ต รวจพบเฉพาะบริ เ วณผิ ว น า้ ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ คื อ
Cyclotella stylorum, Triceratium favus, Grammatophora sp., กลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลตจานวน 15 ชนิด คือ
Prorocentrum micans, Prorocentrum sigmoides, Dinophysis schuettii, Ornithocercus magnificus, Histioneis
spp., Gymnodinium sanguineum, Ceratium biceps, Ceratium dens, Ceratium falcatum, Ceratium vulture,
Ceratocorys horrida, Podolampus bipes, Podolampus spinifera, Peridinium curtipes, Peridinium elegan
ส่วนไดอะตอมที่พบเฉพาะบริ เวณ thermocline พบจานวน 20 ชนิด คือ Detonula pumila, Lauderia
annulata,
Planktonella sol, Leptocylindrus sp., Hemidiscus cuneiformis, Pseudo-guinardia
sp.,
Asteromphalus hookerii, Asteromphalus spp., Actinoptychus senarius, Dactyliosolen sp., Guinadia spp.,
Rhizosolenia pungens, Ceratualina pelagica, Eucampia cornuta, Chaetoceros diversus, Ditylum sol,
Odontella spp. , Thalassionema sp. , Meuniera membranacea, Pseudo-nitzschia spp. แ ล ะ ก ลุ่ ม
ไดโนแฟลกเจลเลตพบจานวน 13 ชนิด คือ Dinophysis cuneus, Dinophysis favus, Dinophysis infundibulus,
Dinophysis recurva, Dinophysis uracantha, Dinophysis sp., Ceratium azoricum, Ceratium carriense,
Ceratium extensum, Dissodinium elegans, Dissodinium gerbaultii, Pyrocystis spp., Pyrophacus sp.
แพลงก์ตอนพืชชนิด Dictyocha fibula และ Octactis octonaria จะพบที่ระดับ thermocline เท่านัน้
จากการศึก ษาครั ง้ นี พ้ บว่า บริ เ วณ thermocline พบความหลากหลายทางชนิ ด ทัง้ ไดอะตอม และ
ไดโนแฟลกเจลเลตสูงกว่าบริ เวณผิวน ้า รวมทังมี
้ แพลงก์ตอนพืชหลายชนิดที่พบเฉพาะระดับการเก็บตามที่กล่าวไว้
ข้ างต้ น นอกจากนี ้พบแพลงก์ตอนพืชหลายชนิดที่มีรายงานการเกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสี และแพลงก์ตอนพืช
ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างสารชีวพิษในประเทศไทย คือ Trichodesmium erythraeum, Dinophysis mitra, Dinophysis
rotundata ตามรายงานของอัจฉราภรณ์ เปี่ ยมสมบูรณ์ และคณะ (2546) ในการตรวจเฝ้ าระวังการเกิดปรากฏการณ์
น ้าทะเลเปลีย่ นสีในประเทศไทย
บทสรุ ป
การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามันที่ระดับผิวน ้าลึก 4 เมตร และระดับ
thermocline พบว่า แพลงก์ ตอนพืชกลุ่มไซยาโนแบคทีเรี ยชนิด Trichodesmium erythraeum พบทุกสถานีเก็ บ
ตัวอย่าง และมีความหนาแน่นสูงสุดที่ระดับผิวน ้าและลดลงที่ระดับ thermocline นอกจากนีพ้ บว่าไดอะตอมชนิด
Thalassiosira spp. และ Rhizosolenia spp. ไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Peridinium spp. พบทุกสถานีและทุกระดับเก็บ
ส่วนไดโนแฟลกเจลเลตที่พบมีความหลายมากที่สดุ คือ สกุล Ceratium มากถึง 16 ชนิด และพบ Peridinium spp.,
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Scripsiella trochoidea, Blepharocysta splendor-maris และ Oxytoxum scolopax มีความหนาแน่นสูงตลอดพื ้นที่
ศึกษา และพบว่าความหนาแน่นของไดอะตอมระดับเก็บที่ thermocline จะสูงกว่าระดับผิวน ้าอาจจะเนื่องมาจาก
ปั จจัยทางเคมี กายภาพ และชีวภาพที่เหมาะสมแก่การเจริ ญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งข้ อมูลปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่
เก็บพร้ อมกับการเก็บตัวอย่างจะสามารถอธิบายผลการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ดียิ่งขึ ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั ภายใต้ โครงการ Monsoon Onset Monitoring and its Social and
Ecosystem Impact (MOMSEI) ของโครงการวิจัยร่ วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม แห่งราชอาณาจักรไทย และทบวงกิจการทางมหาสมุทร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้ วยความร่วมมือ
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ส ารวจ SEAFDEC ศูน ย์ พัฒ นาการประมงแห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ทุก ท่ า นที่ ช่ ว ยในการเก็ บ ตัว อย่ า ง
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โครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต้ ของประเทศไทย
Population genetic structure of donkey croaker (Pennahia anea) in Southern Thailand
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บทคัดย่ อ
โครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต้ ของประเทศไทยวิเคราะห์จาก
ลาดับนิวคลีโอไทด์ในไมโทคอนเดรี ยลดีเอ็นเอบางส่วนของยีน cytochrome c oxidase subunit I ขนาด 658 คู่เบส
โดยเก็บตัวอย่างปลาจวดตัวเต็มวัยจานวน 49 ตัว จาก 4 จังหวัด แบ่งเป็ นฝั่ งทะเลอันดามัน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล
(14 ตัว) กับจังหวัดกระบี่ (12 ตัว) และฝั่ งทะเลอ่าวไทย 2 จังหวัด คือจังหวัดสงขลา (12 ตัว) กับจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(11 ตัว) ผลการศึกษาพบว่าประชากรปลาจวดในภาคใต้ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงโดยมีค่า haplotype
diversity และ nucleotide diversity เท่ากับ 0.887+0.031 และ 0.010+0.003 ตามลาดับ จากการทดสอบ neutrality
test พบว่าค่า Tajima’s D และ Fu’ Fs มีค่า -0.893 และ -1.551 และมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งเบี่ยงเบนไปจาก
ประชากรสมดุลตาม neutral evolution ในทิศทางที่แสดงว่าประชากรปลาจวดในภาคใต้ เคยมีการขยายขนาด
ประชากรมาก่อน การวิเคราะห์โครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรพบว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร
ปลาจวดจากฝั่ งทะเลอันดามันและฝั่ งทะเลอ่าวไทย แสดงให้ เห็นว่าคาบสมุทรมลายูเป็ นปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ขดั ขวาง
การผสมพันธุ์ระหว่างประชากรปลาจวดที่อาศัยระหว่าง 2 พื ้นที่จนทาให้ เกิดความแตกต่างทางพันธุกรรม ผลการศึกษา
ครัง้ นี ้สามารถนามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดการอนุรักษ์ ปลาจวดในภาคใต้ ได้
คาสาคัญ : ไมโทคอนเดรี ยลดีเอ็นเอ, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, โครงสร้ างทางพันธุกรรม, ปลาจวด, ภาคใต้
Abstract
Population genetic structure of the Donkey croaker (Pennahia anea) were investigated using
sequence data of the partial sequence of the mitochondrial DNA in cytochrome c oxidase subunit I gene.
Fragments of 658 bp of the cytochrome c oxidase subunit I gene were sequenced for 49 individuals from 4
localities over most of the species range in the Andaman sea (Satun (14), Krabi (12)) and the Gulf of
Thailand (Songkhla (12), Nakhon Si Thammarat (11)). All populations showed high levels of genetic
diversity. Estimated values of haplotype and nucleotide diversities were 0.887+0.031 and 0.010+0.003,
respectively. The results of neutrality tests, both Tajima’s D and Fu’s Fs statistics, yielded negative values
(-0.893 and -1.551, respectively), which were statistically significant deviation from the neutrality, indicating
that the P. anea in Southern Thailand had experienced population expansion. The AMOVA analysis
revealed genetic differentiation of P. anea between the Andaman sea and the Gulf of Thailand populations.
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Genetic separation the result from the gene flow disruption between populations of the Andaman sea and
the Gulf of Thailand, caused by a geographic barrier like the Malaysian peninsula. This study provided
basic information that could be used for conserving this species in Southern Thailand.
Keywords : Mitochondrial DNA, Genetic diversity, Population genetic structure, Donkey croaker, Southern
*Corresponding author. E-mail : weedbeauty@yahoo.com

บทนา
ปลาจวด (Pennahia anea) เป็ นปลาหน้ าดินที่พบแพร่ กระจายทัว่ ไปตามชายฝั่ งทะเลในแถบร้ อน ตังแต่
้
ประเทศอินเดียจนถึงหมูเ่ กาะในฝั่ งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ในประเทศไทยพบตามชายฝั่ งทะเลอันดามันและฝั่ ง
ทะเลอ่าวไทย (ยนภัส มหาสวัสดิ์, 2553) จัดเป็ นปลาเศรษฐกิจที่สาคัญและมีวางขายในตลาดสดทัว่ ไป นิยมนามาเป็ น
วัตถุดิบในการผลิตซูริมิ เนื่องจากเนื ้อปลามีสขี าว มีไขมันต่าและไม่มีกลิน่ คาว (จักรี ทองเรื อง, 2544) หลายปี ที่ผ่านมา
ประชากรปลาจวดถูกคุกคามจากการทาประมงผิดกฎหมาย เช่น เรื ออวนลาก เรื ออวนรุ น จึงทาให้ มีปริ มาณลดลง
(กลุม่ วิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, 2555) ดังนันจึ
้ งควรมีแนวทางในการจัดการ ซึ่ง การจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า
อย่างยัง่ ยืนนันจ
้ าเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อพิจารณาประกอบ แต่พบว่าข้ อมูลทางพันธุกรรมของประชากร
ปลาจวดยังไม่เคยมีมาก่อน
การศึก ษาโครงสร้ างพัน ธุศ าสตร์ ป ระชากร เป็ นการศึก ษาเพื่อ ให้ ท ราบว่าประชากรมีก ารแยกออกเป็ น
ประชากรย่อยและมีพนั ธุกรรมแตกต่างกันมากน้ อยเพียงใด โดยประชากรย่อยอาจมีการผสมพันธุ์ข้ามกลุม่ ซึ่งทาให้
เกิดโอกาสในการถ่ายเทยีน (gene flow) ดังนันถ้
้ ามีการถ่ายเทของยีนมากประชากรก็จะแตกต่างกันน้ อย และถ้ ามีการ
ถ่ายเทของยีนน้ อยหรื อไม่มีเลยประชากรก็จะแตกต่างกันมากขึ ้น ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ เกิดเป็ นโครงสร้ างพันธุศาสตร์
ประชากร ได้ แก่ สิง่ กีดขวางทางภูมิศาสตร์ (geographic barrier) ซึง่ ทาให้ ประชากรย่อยไม่สามารถมาผสมพันธุ์กนั ได้
และอีกปั จจัย คือความสามารถในการแพร่ กระจายของสมาชิกภายในประชากร (dispersal ability) หากประชากรมี
ความสามารถในการแพร่ กระจายได้ อย่างจากัด โอกาสที่จะมีการผสมพันธุ์ระหว่างประชากรจึงเกิดขึ ้นได้ น้อย และมี
โอกาสที่จะเกิดความแตกต่างทางพันธุกรรมมากขึ ้น (Panithanarak, 2017)
จากการที่ประชากรปลาจวดในภาคใต้ มีการแพร่กระจายทังฝั
้ ่ งทะเลอันดามันและฝั่ งทะเลอ่าวไทย ซึ่งทังสอง
้
ฝั่ งทะเลถูก ขวางกัน้ ด้ วยคาบสมุทรมลายู ดังนัน้ จึงอาจเป็ นปั จจัยขัดขวางการถ่ายเทพันธุกรรมระหว่างประชากร
ปลาจวดทังสองบริ
้
เวณ และอาจส่งผลต่อการเกิดโครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรของปลาจวดได้ การศึกษาครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรของปลาจวดในภาคใต้ โดยใช้ ลาดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน
cytochrome c oxidase subunits I ในไมโทคอนเดรี ยลดีเอ็นเอเป็ นเครื่ องหมายทางพันธุกรรม ข้ อดีของการใช้
เครื่ องหมายพันธุ กรรมจากลาดับนิ วคลีโอไทด์ ใ นไมโทคอนเดรี ย ลดีเ อ็นเอ คื อมีค วามหลากหลายทางพันธุก รรม
เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่มีการกลายพันธุ์สงู และมีการถ่ายทอดพันธุกรรมทางแม่ จึงทาให้ ไม่ต้องใช้ ตวั อย่างในการศึกษา
มาก เมื่อเทียบกับการใช้ เครื่ องหมายพันธุกรรมชนิดอื่น เช่น เครื่ องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ และ RFLP
เป็ นต้ น (Boore, 1999) เครื่ องหมายพันธุกรรมจากลาดับนิวคลีโอไทด์ในยีน cytochrome c oxidase subunits I
พบว่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรมเพียงพอที่จะศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร (Sun et al.,
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2011) และมีการใช้ ในการศึกษาโครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรในปลาหลายชนิด เช่น ปลา Sardinella longiceps
(Sukumaran et al., 2016), ปลา Larimichhys polyacis (Zhang et al., 2017) และปลา Lateolabrax maculates
(Wang et al., 2017) ข้ อมูลจากการศึกษาครัง้ นี ้สามารถนาไปใช้ ในการจัดการอนุรักษ์ ประชากรปลาจวดในธรรมชาติ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงไว้ ซงึ่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม
วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างและการสกัดดีเอ็นเอ
เก็บตัวอย่างปลาจวดตัวเต็มวัยจากจังหวัดสตูล (อ่าวปากบารา) จังหวัดกระบี่ (อ่าวท่าเลน) จังหวัด
สงขลา (บ้ านปากบาง) และจังหวัดนครศรี ธรรมราช (อ่าวนคร) จานวน 49 ตัว (ตารางที่ 1) จากนันน
้ าตัวอย่างมา
ตรวจสอบเพื่อยืนยันชนิดตาม Sasaki (2001) นาชิ ้นเนื ้อประมาณ 20-30 มิลลิกรัม มาสกัด total genomic DNA ด้ วย
ชุดสกัด Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (FAVORGEN, BIOTECH CORP.)
2. การเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้าหมาย
ออกแบบไพรเมอร์ เพื่อเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้าหมายของยีน cytochrome c oxidase subunits I โดยใช้
ลาดับนิวคลีโอไทด์อ้างอิงจากยีน cytochrome c oxidase subunits I ในปลา P. anea จากฐานข้ อมูล NCBI
หมายเลข Accession number KY371940.1 ซึ่งได้ ไพรเมอร์ ดงั นี ้ PA_COI_H1 5’ GGT GCA TGA GCT GGA ATA
GTA G 3’ และ PA_COI_L1 5’ GAT AAA GAA TAG GGT CCC CTC 3’ จากนันเพิ
้ ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้าหมายโดย
ใช้ ปริ มาตรรวมในหลอด PCR ขนาด 50 ไมโครลิตร ซึ่งประกอบด้ วย 10X Taq buffer 5 ไมโครลิตร, 25 mM MgCl2
7.5 ไมโครลิตร, 2 mM dNTPs mix 4 ไมโครลิตร, 10 M primer forward 2 ไมโครลิตร, 10 M primer reverse
2 ไมโครลิตร, Taq DNA polymerase (Thermo SCIENTIFIC, USA) 0.5 ไมโครลิตร (2.5 unit), DNA template
5 ไมโครลิตร (50-100 ng) และ Ultrapure water 24 ไมโครลิตร หลังจากนันเพิ
้ ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้ วยเครื่ อง
Major Cycler, CYCLER-25 (TAIWAN) โดยใช้ อุณหภูมิดงั นี ้ Initial denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส
4 นาที จากนัน้ denaturation ที่อณ
ุ หภูมิ 94 องศาเซลเซียส 40 วินาที, annealing ที่อณ
ุ หภูมิ 52 องศาเซลเซียส
1 นาที และ extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 1 นาที รวมเป็ นจานวน 35 รอบ ใช้ อณ
ุ หภูมิสดุ ท้ ายที่ 72
องศาเซลเซียส 10 นาที แล้ วนาผลการทาปฏิกิริยา PCR ไปตรวจสอบด้ วยเทคนิค agarose gel electrophoresis นา
ผลผลิต PCR ที่ได้ ทาให้ บริ สทุ ธิ์ด้วย Gel/PCR Purification Mini Kit (FAVORGEN, BIOTECH CORP.) จากนัน้
ส่งดีเอ็นเอบริ สทุ ธิ์ที่ได้ ไปหาลาดับนิวคลีโอไทด์ที่หน่วยบริ การ (1ST Base Laboratory, Malaysia)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
น าล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ ที่ ไ ด้ จ ากหน่ว ยบริ ก ารมาเที ย บด้ ว ยล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ อ้ า งอิ ง ของยี น
cytochrome c oxidase subunits I ในปลา P. anea จากฐานข้ อมูล NCBI หมายเลข Accession number
KY371940.1 จากนันจั
้ ดเรี ยงลาดับนิวคลีโอไทด์ เพื่อเปรี ยบเทียบ multiple alignment ในตัวอย่างปลาระหว่าง
ประชากรด้ วยโปรแกรม Clustal W 1.83 (Chenna et al., 2003) ทดสอบ neutrality test โดยใช้ วิธี Tajima’s D test
(Tajima, 1989) และ Fu’s Fs test (Fu, 1997) เพื่อทดสอบการเบี่ยงเบนไปจากประชากรสมดุลตาม neutral evolution
โดยใช้ โปรแกรม ARLEQUIN version 3.5.1.2 (Excoffier and Lischer, 2010) ทุกค่าพารามิเตอร์ ทดสอบที่ 10,000
permutations คานวณค่า genetic variation ได้ แก่ haplotype diversity h (Nei, 1987), nucleotide diversity π
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(Nei, 1987), ความแตกต่างของแฮโพลไทป์ระหว่างประชากร โดยใช้ โปรแกรม ARLEQUIN version 3.5.1.2
(Excoffier and Lischer, 2010) ทุกค่าพารามิเตอร์ ทดสอบที่ 10,000 permutations
3.2 โครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากร
วิเคราะห์โครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรด้ วยวิธี Analysis of Molecular Variance (AMOVA) เพื่อ
เปรี ยบเทียบระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในและระหว่างประชากร โดยใช้ โปรแกรม ARLEQUIN version
3.5.1.2 (Excoffier and Lischer, 2010) โดยวิเคราะห์ค่า F-statistic ได้ แก่ ΦCT, ΦSC และ ΦST ใช้ การทาซ ้า 10,000
permutations แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 2 แบบ โดยการวิเคราะห์แบบแรกแบ่งประชากรเป็ น 4 กลุม่ ตามจังหวัดที่เก็บ
ตัวอย่าง (single region) ได้ แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรี ธรรมราช การวิเคราะห์
แบบที่สองแบ่งกลุม่ ประชากรตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้ แก่ กลุม่ ประชากรในฝั่ งทะเลอันดามันประกอบด้ วย จังหวัดสตูล
และจังหวัดกระบี่ และกลุ่มประชากรในฝั่ งทะเลอ่าวไทยประกอบด้ วย จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรด้ วยวิธี pairwise FST ใช้ การทาซ ้า 10,000 permutations โดย
ใช้ โปรแกรม ARLEQUIN version 3.5.1.2 (Excoffier and Lischer, 2010)
ผลและอภิปราย
ผลการศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cytochrome oxidase subunits I ที่ทาการวิเคราะห์ขนาด 658 คู่เบสพบว่ามี
ตาแหน่ง align sites จานวน 595 ตาแหน่ง แบ่งเป็ น monomorphic sites 565 ตาแหน่ง polymorphic sites 63
ตาแหน่ง (singleton variable site 21 ตาแหน่ง และ parsimony variable site 42 ตาแหน่ง) มีจานวนทังหมด
้
22
แฮโพลไทป์ ประกอบไปด้ วย แฮโพลไทป์ที่เป็ น shared haplotype จานวน 5 แฮโพลไทป์ โดยแบ่งเป็ นแฮโพลไทป์ที่มี
การ shared haplotype ระหว่างประชากรจานวน 3 แฮโพลไทป์ และมีการ shared haplotype ภายในประชากร
จานวน 2 แฮโพลไทป์ โดยแฮโพลไทป์ H05 มีการ shared haplotype กับทุกกลุ่มประชากร (ตารางที่ 1) พบ rare
haplotype จานวน 17 แฮโพลไทป์ โดยทุกกลุม่ ประชากรมี rare haplotype พบว่า จังหวัดสตูลมี rare haplotype มาก
ที่สดุ คือ 6 แฮโพลไทป์ รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ 5 แฮโพลไทป์ และจังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรี ธรรมราชมี 3 แฮ
โพลไทป์ ค่า haplotype diversity และค่า nucleotide diversity ของประชากรรวม มีค่า 0.877+0.031 และ
0.010+0.003 ตามลาดับ ส่วนค่า Tajima’s D และ Fu’s Fs ของประชากรรวม มีค่า -0.893 กับ -1.551 และมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 การกระจายของรูปแบบไมโทคอนเดรี ยแฮโพลไทป์ในปลาจวดจากแต่ละจังหวัดตามแนวชายฝั่ งในภาคใต้
ของประเทศไทย
Haplotype
Satun
Krabi
Songkhla
Nakhon Si
Total
Thammarat
H01
4
4
H02
1
1
H03
1
1
H04
1
2
3
H05
3
5
2
3
10
H06
1
1
H07
1
1
H08
1
1
H09
1
1
H10
2
2
H11
1
1
H12
1
1
H13
1
1
H14
1
1
H15
1
1
H16
7
3
10
H17
1
1
H18
1
1
H19
1
1
H20
1
1
H21
1
1
H22
1
1
Total
14
12
12
11
49
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ตารางที่ 2 ค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของลาดับนิวคลีโอไทด์จากยีน cytochrome c oxidase subunit I
ในไมโทคอนเดรี ยของปลาจวดที่อาศัยตามตามแนวชายฝั่ งในภาคใต้ ของประเทศไทย
Locality
No.
No.
No. polymorphic
Haplotype
Nucleotide
Tajima’s
haplotypes
sites
diversity (h)
D
diversity (π)
Satun
14
9
14
0.901(0.062)
0.005(0.000) -0.986*

Fu’s Fs
-2.754*

Krabi

12

7

42

0.833(0.100)

0.020(0.007)

-0.228*

-2.710*

Songkhla
Nakhon Si
Thammarat
Total

12
11

5
6

41
7

0.667(0.141)
0.873(0.071)

0.011(0.007)
0.003(0.000)

-0.291*
-2.065*

-1.288*
-3.536*

49

22

63

0.887(0.031)

0.010(0.003)

-0.893*

-1.551*

(ในวงเล็บคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน), *significant differentiation (p< 0.05)
โครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากร
จากการศึกษาโครงสร้ างทางพันธุกรรมของประชากรพบว่ามีความแตกต่างของโครงสร้ างทางพันธุกรรมเมื่อวิเคราะห์
จากประชากรรวมทังหมด
้
(single region) โดยมีค่า ΦST = 0.076 และมีค่า p = 0.000 โดยประชากรมีความแปรปรวนภายใน
92.34 เปอร์ เซ็นต์ (ตารางที่ 3) เมื่อวิเคราะห์โดยแบ่งกลุม่ ประชากรเป็ นฝั่ งทะเลอันดามันและฝั่ งทะเลอ่าวไทย พบว่าทังสองกลุ
้
ม่
ประชากรมีความแตกต่างกันโดยมีคา่ ΦCT = 0.041 และมีคา่ p = 0.013 โดยประชากรมีความแปรปรวนภายใน 91.06 เปอร์ เซ็นต์
(ตารางที่ 3) ผลการวิเคราะห์คา่ pairwise FST พบว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา
และจังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดกระบี่กบั จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรี ธรรมราช และไม่พบความแตกต่างทางพันธุกรรม
ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลากับจังหวัดนครศรี ธรรมราช (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้ างประชากร และค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลุม่ ปลาจวด
ทดสอบด้ วยวิธี AMOVA
Source of variation
df
Sum of
Variance
Percentage of
p-value
squares
components
variation
1) Single region
Among populations
3
19.623
0.269Va
7.66
ΦST = 0.076*
Within populations
45
146.234
3.249Vb
92.34
Total
48
165.857
3.519
2) Andaman sea and Gulf of Thailand
Among groups
1
8.959
0.148Va
4.15
ΦCT = 0.041*
Among populations
2
10.664
0.170Vb
4.78
ΦSC = 0.049
within groups
Within populations
45
146.234
3.249Vc
91.06
ΦST = 0.089*
Total
48
165.857
3.268
*significant differentiation (p<0.05)
ตารางที่ 4 ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุม่ ของปลาจวด จากข้ อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ 658 คูเ่ บส
ของไมโทคอนเดรี ยจากยีน cytochrome c oxidase subunit I ทดสอบด้ วยวิธี pairwise FST
Satun
Krabi
Songkhla
Nakhon Si Thammarat
Satun

-

Krabi

0.070

Songkhla
Nakhon Si Thammarat

0.137*
0.120*

0.049*
0.085*

0.013

-

*significant differentiation (p<0.05)
อภิปราย
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
เครื่ องหมายพันธุกรรมจากลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cytochrome c oxidase subunit I ในปลาจวดที่
ศึกษาครัง้ นี ้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงเช่นเดียวกับผลการศึกษาในปลาชนิดอื่น เช่น ปลา Sardinella
longiceps (Sukumaran et al., 2016), ปลา Larimichhys polyacis (Zhang et al., 2017) และปลา Lateolabrax
maculates (Wang et al., 2017) โดยการศึกษาครัง้ นี ้พบแฮโพลไทป์จานวน 22 แฮโพลไทป์ และมีการ shared
haplotype จานวน 5 แฮโพลไทป์ ส่วนอีก 17 แฮโพลไทป์เป็ น rare haplotype ซึ่งเป็ นแฮโพลไทป์เฉพาะของแต่ละ
จังหวัด จากการที่มีจานวนของ rare haplotype จานวนมากในประชากรแสดงว่า ประชากรมีความสามารถในการเพิ่ม
ขนาดประชากร (effective population size) สูง (Lewontin, 1974) สอดคล้ องกับงานวิจยั ในปลาที่อาศัยบริ เวณ
ชายฝั่ งหลายชนิดที่พบว่ามีจานวน rare haplotype เป็ นจานวนมาก เช่น ปลากระบอก (Liza subviridis) บริ เวณทะเล
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อ่ า วไทย (จุ ฑ ามาศ ศุ ภ พั น ธ์ , 2558) และปลาตะกรั บ (Scatophagus argus) ในภาคใต้ ของประเทศไทย
(วีระเกียรติ ทรัพย์มี , 2558) เป็ นต้ น จากผลการศึกษาพบว่าทุกกลุ่มประชากรในแต่ละจังหวัดมี rare haplotype
เฉพาะถิ่น (private allele) ดังนันจึ
้ งสามารถใช้ rare haplotype เพื่อระบุแหล่งที่มาของสายพันธ์ (genetic stock) ของ
ปลาจวดได้ เนื่องจากมีความจาเพาะกับแหล่งที่อยู่ ผลการศึกษาพบว่า ค่า haplotype diversity มีค่าสูงกว่าค่า
nucleotide diversity ในทุกกลุ่มประชากร ซึ่งรู ปแบบดังกล่าวพบได้ ในประชากรที่มีการขยายขนาด โดยเกิดจาก
ประชากรมีการสะสมการกลายพันธุ์รูปแบบใหม่ในระหว่างที่มีการขยายขนาดอย่างรวดเร็ ว (Watterson, 1984) และ
สามารถพบรูปแบบดังกล่าวได้ ในปลาหลายชนิด เช่น ปลา Chinese sea bass (L. maculatus) (Wang et al., 2017),
ปลา small yellow croaker (L. polyacis) (Zhang et al., 2017), ปลา Indian oil sardine (S. longiceps)
(Sukumaran et al., 2016) และปลา gray mullet (Mugil cephalus) (Liu et al., 2009) เป็ นต้ น สาหรับการทดสอบ
neutrality test โดยวิธี Tajima’s D test และ Fu ‘s Fs test พบว่า มีค่าติดลบ ซึ่งแสดงว่าประชากรเบี่ยงเบนไปจาก
สมดุลของ neutral population สาหรับค่า D statistic ที่มีค่าติดลบ บ่งบอกว่าประชากรกาลังถูกคัดเลือกโดยการคัด
การกลายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมทิ ้งไป (purifying selection) หรื ออาจมีการขยายขนาดประชากรเกิดขึ ้น (Yang, 2006)
อีกทังค่
้ า FS statistic ซึ่งเป็ นค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบการขยายขนาดประชากรสาหรับเครื่ องหมายทางพันธุกรรมที่เป็ น
นอนรี คอมบิเนชัน (Ramirez-Soriano et al., 2008) พบว่ามีคา่ ติดลบด้ วยเช่นกัน แสดงว่าประชากรปลาจวดในภาคใต้
น่าจะเคยมีการขยายขนาดประชากร
โครงสร้ างทางพันธุศาสตร์ ประชากร
จากการศึกษาโครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรด้ วยวิธี AMOVA และ pairwise FST พบว่า ประชากรปลา
จวดในภาคใต้ มีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่ างประชากรฝั่ งทะเลอันดามันและฝั่ งทะเลอ่าวไทย แต่ไม่พบความ
แตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรปลาจวดที่อยูใ่ นเขตทะเลเดียวกัน แสดงว่าปั จจัยทางภูมิศาสตร์ จากการขวาง
กันของคาบสมุ
้
ทรมลายูนา่ จะขัดขวางการผสมพันธุ์ระหว่างประชากรปลาจวดที่อาศัยในฝั่ งทะเลอันดามันและฝั่ งทะเล
อ่าวไทย จึงทาให้ เกิดเป็ นโครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากร การศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ องกับการเกิดโครงสร้ างพันธุศาสตร์
ประชากรของปลาทะเลที่อาศัยระหว่างฝั่ งทะเลอันดามันและฝั่ งทะเลอ่าวไทย เช่น ม้ าน ้า (Hippocampus kuda)
(Panithanarak et al., 2010) เป็ นต้ น สาหรับประชากรปลาจวดที่อาศัยในฝั่ งทะเลเดียวกันไม่พบความแตกต่ างทาง
พันธุกรรมน่าจะเกิ ดจากประชากรปลาจวดมีความสามารถในการกระจายพันธุ์ได้ ดี ซึ่งสอดคล้ องกับรู ปแบบการ
ดารงชีวิตของปลาจวดที่สามารถแพร่กระจายพันธุ์ของตัวอ่อนได้ ไกล โดยการอาศัยกระแสน ้า และใช้ ระยะเวลานานถึง
4 เดือน (Wang et al., 2013; Tuuli et al., 2011) ทาให้ เพิ่มโอกาสในการเจริ ญเติบโตรวมกับประชากรอื่นและผสม
พันธุ์กบั สมาชิกต่างประชากร ทาให้ เกิดการถ่ายเทยีนระหว่างประชากรได้ อีกทังไม่
้ มีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ มาขวางกัน้
จึงทาให้ ไม่พบความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรปลาจวดที่อาศัยในเขตทะเลเดียวกัน ผลการทดลองครัง้ นี ้
สอดคล้ องกับผลการศึกษาในประชากรปลาชนิดอื่นที่ไม่พบความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลาที่อาศัยในฝั่ ง
ทะเลเดียวกัน เช่น ฝั่ งทะเลอันดามัน ได้ แก่ ปลาตะกรับ (วีระเกียรติ ทรัพย์มี , 2558) และฝั่ งทะเลอ่าวไทย ได้ แก่
ปลากระบอก (จุฑามาศ ศุภพันธ์ , 2558) จากการเกิดโครงสร้ างพันธุ ศาสตร์ ประชากรของปลาจวดในภาคใต้ ระหว่าง
ฝั่ งทะเลอันดามันและฝั่ งทะเลอ่าวไทย ทาให้ แนวทางในการอนุรักษ์ สามารถทาได้ โดยการใช้ แม่พนั ธุ์ของแต่ละฝั่ งทะเล
ปล่อยเพื่อขยายพันธุ์ภายในฝั่ งทะเลเดียวกัน เพื่อคงไว้ ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมและควรทาควบคู่ไปกับการ
ป้องปรามการทาประมงแบบผิดกฎหมาย
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บทสรุ ป
การศึกษาโครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรของปลาจวดในภาคใต้ ของประเทศไทยโดยวิเคราะห์จากลาดับ
นิวคลีโอไทด์ในไมโทคอนเดรี ยลดีเอ็นเอบางส่วนของยีน cytochrome c oxidase subunit I ขนาด 658 คู่เบส ผล
การศึกษาพบว่าประชากรปลาจวดในภาคใต้ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงและเกิดเป็ นโครงสร้ างพันธุศาสตร์
ประชากร 2 กลุม่ ได้ แก่ ประชากรฝั่ งทะเลอันดามัน และประชากรฝั่ งทะเลอ่าวไทย โดยการเกิดโครงสร้ างพันธุศาสตร์
ประชากรน่าจะเกิดจากคาบสมุทรมลายูซึ่งเป็ นปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่การขัดขวางการถ่ายเทยีนระหว่างประชากรจน
ทาให้ เกิดความแตกต่างทางพันธุกรรม
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จัย นี ไ้ ด้ รั บ การสนับ สนุน จากทุน วิ จัย จากงบประมาณแผ่น ดิ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
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การแพร่ กระจายของแพลงก์ ตอนพืชบริเวณหาดแก้ วลากูน จังหวัดสงขลา
Distribution of phytoplankton at Haad-kaew Lagoon, Songkhla Province
สุธินี หีมยิ1,* และ พงศธร จันทรัตน์2
Sutinee Himyi1,* and Pongsaton Jantarut2
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โปรแกรมวิ ชาชีววิ ทยาและชีววิ ทยาประยุกต์ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
โปรแกรมวิ ชาเพาะเลีย้ งสัตว์น้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่ อ
การศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยสิ่งแวดล้ อมบริ เวณหาดแก้ วลากูน
จังหวัดสงขลา ได้ ดาเนินการเก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ตังแต่
้ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 จานวน
4 สถานี โดยใช้ กระบอกเก็บน ้า 30 ลิตร กรองด้ วยถุงกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตา 22 ไมครอน พบแพลงก์ตอนพืช
ทังหมด
้
135 ชนิด มีความหนาแน่นในแต่ละสถานีอยูใ่ นช่วง 153-8,034 เซลล์/ ลิตร ไดอะตอม เป็ นแพลงก์ตอนพืชกลุม่ เด่น
ที่พบหลากหลายชนิดและหนาแน่นมากโดยเฉพาะในช่วงที่นา้ มีความเค็มสูง สถานีที่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้ กับปากลากูนพบ
แพลงก์ตอนพืชมีความหลากหลายและความหนาแน่นมากที่สดุ ในขณะที่สถานีที่ 4 ซึ่งอยู่ด้านในสุดพบน้ อยที่สดุ ใน
เชิงเวลา พบว่าเดือนกุมภาพันธ์พบจานวนชนิดมากที่สดุ ส่วนเดือนสิงหาคมพบแพลงก์ตอนพืชหนาแน่นมากที่สดุ โดย
มีความเค็มน ้า ปริ มาณของแข็งแขวนลอย ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ สัดส่วนของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส และปริ มาณ
ไนเตรท เป็ นปั จจัยสิง่ แวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์กบั การแพร่กระจายแพลงก์ตอนพืช อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบ
นิเวศบริ เวณหาดแก้ วลากูนได้
คาสาคัญ : แพลงก์ตอนพืช, หาดแก้ วลากูน, ความหลากหลาย, ความหนาแน่น
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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บทนา
แพลงก์ตอนพืชนับเป็ นสิง่ มีชีวิตกลุม่ หนึง่ ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศของแหล่งน ้า เนื่องจากเป็ น
ผู้ผลิต เบือ้ งต้ น ที่สามารถเปลี่ย นพลังงานจากแสงอาทิต ย์ ในการสร้ างอาหารเก็ บ สะสมอยู่ภายในเซลล์ เพื่ อการ
เจริ ญเติบโตและถ่ายทอดไปตามสายใยอาหารไปสูส่ ตั ว์น ้า (ลัดดา วงศ์รัตน์ , 2542) เห็นได้ จากการที่ตวั อ่อนของสัตว์
จาพวกกุ้ง ปู กัง้ ซึง่ จัดเป็ นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กกินแพลงก์ตอนพืชที่มีขนาดเล็กเป็ นอาหารหลัก และตัวอ่อนของ
สัตว์กลุม่ นี ้เองก็ถกู กินเป็ นทอด ๆ โดยแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น โคพีพอด ลูกกุ้ง ลูกปลา หนอนธนู และ
แมงกะพรุ นขนาดเล็ก เป็ นต้ น (Mackas and Beaugrand, 2010) นอกจากนี ้แพลงก์ตอนพืชยังช่วยเพิ่มออกซิเจนใน
มวลน ้าที่มีความสาคัญต่อการหายใจของสัตว์น ้านานาชนิด (ลัดดา วงศ์รัตน์ , 2542) ปริ มาณและการแพร่ กระจายของ
แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะชายฝั่ ง และปากแม่ น า้ ซึ่ ง เป็ นบริ เ วณที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมตลอดเวลา เนื่องจากได้ รับอิทธิพลจากน ้าขึ ้นน ้าลงจากทะเลและน ้าจืดจากแผ่นดิน ซึ่งบาง
ช่ ว งเวลาอาจก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณสารอาหาร รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงความเค็ ม ที่ มี ผ ลท าให้
แพลงก์ตอนพืชบางชนิดเจริ ญเติบโตได้ ดีและเพิ่มจานวนได้ อย่างรวดเร็ ว และอาจส่งผลต่อระบบนิเ วศได้ (อัจฉราภรณ์
เปี่ ยมสมบูรณ์, 2552)
หาดแก้ วลากูน (Haad-kaew Lagoon) ตังอยู
้ ่ที่ละติจูดที่ 7º14'14.35"N และลองติจูดที่ 100º33'47.04"E มี
ลักษณะเป็ นลากูนชายฝั่ งขนาดเล็กที่มีพื ้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ตังอยู
้ ่ในเขตอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โดยทอดขนานไปตามแนวชายฝั่ ง มีแนวสันทรายที่กนลากู
ั ้ นนี ้จากทะเลอ่าวไทย ความลึกของน ้าบริ เวณหาดแก้ วลากูน
เฉลี่ยประมาณ 2 เมตร มีทางเปิ ดออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่เชื่อมติดกับทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จึงได้ รับอิทธิ พลจาก
กระแสน ้าขึ ้นน ้าลงจากอ่าวไทย และยังได้ รับผลกระทบจากน ้าจืดจากแผ่นดินใหญ่ ส่งผลให้ ความเค็มของน ้าบริ เวณนี ้มี
การเปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาลและระยะทางที่หา่ งจากทางเปิ ดออกสูท่ ะเล บริ เวณนี ้นอกจากจะมีบ้านเรื อนอยู่บริ เวณ
ริ มชายฝั่ งซึง่ มีการปล่อยของเสียต่าง ๆ ลงสูแ่ หล่งน ้า มีทา่ เรื อ ปตท.สงขลา และท่าเทียบเรื อน ้าลึกที่อยู่บริ เวณทางเปิ ด
ออกสูท่ ะเลแล้ ว ยังเป็ นแหล่งประมงพื ้นบ้ านและแหล่งเพาะเลี ้ยงปลาในกระชังของชาวบ้ านที่อาศัยอยู่บริ เวณนี ้ ยิ่งไป
กว่านันยั
้ งพบว่าบริ เวณนี ้เคยมีรายงานการพบหอยกะพงเทศ (Mytilopsis adamsi Morrison, 1946) ซึ่งเป็ นสัตว์น ้า
ต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien species) โดยพบมากบริ เวณตาข่ายกระชังเลี ้ยงปลา ทาให้ เกิดปั ญหากระแสน ้าไม่
หมุนเวียนมีผลต่อการอยูอ่ าศัยของสัตว์น ้า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสมดุลของสายใยอาหารในบริ เวณดังกล่าว
(Wangkulangkul and Lheknim, 2008) ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงมุ่งศึกษาชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืช
บริ เวณหาดแก้ วลากูน รวมทังการศึ
้
กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิง่ แวดล้ อมกับการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช
ซึ่งนอกจากจะเป็ นข้ อมูลทางด้ า นความหลากหลายทางชี วภาพแล้ ว ยัง เป็ นข้ อมูลที่สาคัญเพื่อใช้ ในการประเมิ น
คุณภาพน ้าและการติดตามการเปลีย่ นแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อระบบนิเวศใน
บริ เวณนี ้ได้ ตอ่ ไป

595
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา
กาหนดพื ้นที่เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชบริ เวณหาดแก้ วลากูน จังหวัดสงขลา ทังหมด
้
4 สถานี (ภาพที่ 1) คือ
สถานี 1 เป็ นบริ เวณปากลากูน สถานี 2 อยูร่ ะหว่างท่าเทียบเรื อน ้าลึกและท่าเรื อ ปตท.สงขลา ส่วนสถานี 3 และ 4 อยู่
ถัดเข้ าไปด้ านในลากูนซึ่งอยู่ใกล้ กับเป็ นบริ เวณที่มีการเลี ้ยงปลาในกระชัง ในการเก็บตัวอย่างใช้ เรื อยนต์ในการเก็บ
ตัวอย่างและใช้ เครื่ องมือระบุตาแหน่งบนพื ้นโลก (Global Positioning System; GPS) ในการค้ นหาสถานีเก็บตัวอย่าง
2. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตวั อย่างแพลงก์ตอนพืช
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช ทุก 2 เดือน เป็ นเวลา 1 ปี ตังแต่
้ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2559 รวม 6 ครัง้ โดยใช้ กระบอกเก็บน ้าในแนวดิ่งที่ระดับความลึก 1 เมตร จากผิวหน้ าน ้า จานวน 30 ลิตร จากนัน้
กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ ตอนที่มีขนาดตา 22 ไมครอน แล้ วนาตัวอย่างแพลงก์ ตอนพืชที่กรองได้ มารักษาสภาพ
ตัว อย่ า งด้ ว ยฟอร์ ม าดี ไ ฮด์ ที่ เ ป็ นกลาง โดยให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น สุด ท้ า ยเป็ น 4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จากนัน้ สุ่ม ตัว อย่ า ง
แพลงก์ ตอนพืช 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 มิลลิลิตร เพื่อจาแนกชนิดในระดับสกุลหรื อชนิดตามวิธีของลัดดา วงรัตน์ (2542)
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบจอสว่างในห้ องปฏิบตั ิการ พร้ อมทังนั
้ บจานวนโดยใช้ สไลด์นบั แพลงก์ ตอน (SedgwickRafter counting Slide)

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างบริ เวณหาดแก้ วลากูน จังหวัดสงขลา

596
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

3. การเก็บตัวอย่างน ้าเพื่อศึกษาคุณภาพน ้า
ในขณะที่เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชได้ วดั คุณภาพน ้าไปพร้ อมกันด้ วย คือ วัดความลึกด้ วยลูกดิ่ง วัดความ
โปร่งแสงของน ้า (เซนติเมตร) โดยใช้ secchi disc และใช้ กระบอกเก็บน ้าขนาดความจุ 1.5 ลิตร เก็บน ้าที่ระดับความ
ลึก 1 เมตร จากผิวหน้ าน ้า เพื่อวัดอุณหภูมิน ้า (องศาเซลเซียส) ด้ วยเทอร์ โมมิเตอร์ วัดความเค็ม (ส่วนในพัน) ด้ วย
รี แฟลกซ์โตมิเตอร์ MASTER-S/Mill M ยี่ห้อ ATAGO วัดค่าความเป็ นกรด-ด่างของน ้าด้ วยเครื่ องวัดค่าความเป็ นกรดด่าง แบบพกพา รุ่ น PH150 ยี่ห้อ Eutech และเก็บตัวอย่างน ้าเพื่อวิเคราะห์ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า (มิลลิกรัม/
ลิตร) โดยวิธีการไตเตรท วิเคราะห์ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ (ไมโครกรัม/ ลิตร) ด้ วยวิธี Spectrophotometric วัดปริ มาณ
ของแข็งแขวนลอยทังหมดในน
้
้า (มิลลิกรัม/ ลิตร) ด้ วยวิธีอบแห้ ง (Eaton et al., 1998) วิเคราะห์ปริ มาณไนเตรท
(มิลลิกรัม/ ลิตร) ด้ วยวิธี Cadmium Reduction (Strickland and Parsons, 1972) วิเคราะห์ปริ มาณออร์ โธฟอสเฟต
(มิลลิกรัม/ ลิตร) ด้ วยวิธี Ascobic acid (Strickland and Parsons, 1972)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ดัดแปลงข้ อมูลความหนาแน่นของแพลงก์ตอนแต่ละชนิดเป็ น log (x+1) เพื่อวิเคราะห์ความคล้ ายคลึงของ
แพลงก์ตอนพืชระหว่างสถานีและในแต่ละเดือนที่เก็บตัวอย่าง ด้ วยการวิเคราะห์ Cluster analysis (CA) โดยใช้ วิธีการ
จัดกลุม่ UPGMA (Unweight pair group average method) และคัดเลือกเฉพาะชนิดที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ตงแต่
ั้
0.5 เปอร์ เซ็นต์ ขึน้ ไปเพื่อวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์ ระหว่างปั จจัย สิ่งแวดล้ อมกับ แพลงก์ ตอนพืช ด้ วยการวิเคราะห์
Canonical correspondences analysis (CCA)
ผลและอภิปราย
1. แพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้ วลากูน
ผลการศึกษาพบแพลงก์ ตอนพืชทังหมด
้
6 ดิวิชั่น 102 สกุล 135 ชนิด มีความหนาแน่นรวมในแต่ละ
สถานีอยู่ในช่วง 153-8,034 เซลล์/ ลิตร โดยพบว่าไดอะตอมเป็ นกลุม่ ที่มีความหลากหลายมากที่สดุ คือ 51 สกุล 70
ชนิด รองลงมาคือสาหร่ ายสีเขียว 21 สกุล 25 ชนิด ไดโนแฟลกเจลเลต 12 สกุล 22 ชนิด สาหร่ ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 13
สกุล 13 ชนิด ยูกลีนอยด์ 3 สกุล 3 ชนิด และสาหร่ ายคริ ซสโซไฟต์ 2 สกุล 2 ชนิด ตามลาดับ ซึ่งพบว่าไดอะตอมและ
ไดโนแฟลกเจลเลตพบได้ ทุกสถานีเก็ บตัวอย่างและทุกเดือน โดยเฉพาะไดอะตอมที่พบหลากหลายชนิดและพบใน
ปริ มาณมาก
แพลงก์ ตอนพืชชนิดเด่นที่มีความหนาแน่นมากที่สดุ คือ Bacteriastrum sp.3, Chaetoceros sp.1,
Skeletonema costratum และ Chaetoceros sp.2 ตามลาดับ ส่วน Cyclotella sp. แม้ มีความหนาแน่นน้ อยกว่าแต่
พบแพร่กระจายได้ ทกุ สถานีและทุกเดือนที่เก็บตัวอย่าง ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในแต่ละสถานีสว่ นใหญ่
เป็ นกลุม่ ไดอะตอม ซึง่ พบหนาแน่นมากในช่วงที่น ้ามีความเค็มสูง (ตารางที่ 1) ในขณะที่สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินชนิด
Pseudoanabaena sp. มี ค วามหนาแน่ น มากขึ น้ ในเดื อ นที่ น า้ มี ค วามเค็ ม ต่ า สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ
Angsupanich and Rakkheaw (1997) ที่พบว่า Cyclotella sp. พบได้ ทวั่ ทุกบริ เวณในทะเลสาบสงขลา และสกุล
Chaetoceros หนาแน่นมากในช่วงที่น ้ามีความเค็มมากขึ ้น แต่กลุม่ สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินกลับลดน้ อยลง เนื่องจาก
ไดอะตอมเป็ นกลุม่ ทีพ่ บมากในน ้าเค็ม ซึง่ มีปริ มาณซิลเิ กตที่เพียงพอในการนาไปใช้ ในการสร้ างโครงร่ างของเซลล์ (Tomas,
1997) และจากการที่ไดอะตอมมีผนังเซลล์ที่เป็ นสารประกอบพวกซิลกิ า การมีแวคิวโอลที่สามารถเก็บสะสมอาหารได้ ดี
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การมีระยะพักตัว ทาให้ สามารถปรับตัวได้ ดีกว่ากลุม่ อื่น ๆ โดยเฉพาะบริ เวณที่มีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ จึงตอบสนอง
อย่างรวดเร็ วและทนต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมได้ (Malviya et al., 2016)
ตารางที่ 1 แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นและความหนาแน่นที่พบในแต่ละสถานีบริ เวณหาดแก้ วลากูน

Dominant species
Station 1
Bacteriastrum sp.3
Chaetoceros (Phaeoceros ) sp.
Cyclotella sp.
Dinophysis caudata
Station 2
Chaetoceros sp.2
Bacteriastrum sp.3
Skeletonema costratum
Chaetoceros sp.1
Cyclotella sp.
Station 3
Chaetoceros sp.1
Skeletonema costratum
Chaetoceros sp.2
Cyclotella sp.
Station 4
Chaetoceros sp.2
Chaetoceros sp.1
Protoperidinium sp.2
Gonyaulax spinifera

Average amount
(cell/L)

Maximum density
(Month, cell/L)

Total amount
(%)

817.3 ± 1,722.6
213.9 ± 522.8
171.1 ± 258.7
119.5 ± 284.0

Aug, 4,305
Aug, 1,281
Feb, 687
Oct, 699

27.8
7.3
5.8
4.1

414.8 ± 398.4
243.1 ± 521.6
224.1 ± 440.8
223.9 ± 412.9
155.9 ± 180.2

Aug, 1,104
Aug, 1,305
Oct, 1,102
Oct, 1,052
Feb, 507

14.1
8.3
7.6
7.6
5.3

498.3 ± 1,159.1
355.4 ± 826.5
307.1 ± 501.8
248.9 ± 485.9

Oct, 2,863
Oct, 2.041
Oct, 1,199
Feb, 1,239

17.4
12.4
10.7
8.7

159.3 ± 174.3
148.1 ± 208.2
146.6 ± 139.6
137.0 ± 288.1

Feb, 394
Feb, 483
Aug, 338
Oct, 723

10.1
9.4
9.3
8.7

ส่วนไดโนแฟลกเจลเลต ชนิด Gonyaulax spinifera และ Protoperidinium sp.2 มีความหนาแน่นมาก
ในเดือนตุลาคมและกุมภาพันธ์ โดยพบความหนาแน่นสูงสุดในสถานี 4 ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีการเลี ้ยงปลาในกระชัง
ในขณะที่ Dinophysis caudata พบมากในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกัน แต่พบมากในสถานีที่ 1 ซึง่ เป็ นบริ เวณปากลากูน
อัจฉราภรณ์ เปี่ ยมสมบูรณ์ (2552) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมบริ เวณชายฝั่ งและปากแม่น ้ามีผลทา
ให้ แพลงก์ ตอนพืชต้ องมีการปรับตัวให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ และเมื่อสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปนันมี
้ ความ
เหมาะสมก็จะกระตุ้นให้ แพลงก์ตอนพืชชนิดนันเจริ
้ ญเติบโตและเพิ่มจานวนได้ อย่างรวดเร็ ว การศึกษาครัง้ นี ้แม้ ว่าพบ
แพลงก์ตอนพืชกลุม่ ที่เคยมีรายงานว่าเป็ นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลีย่ นสี มีความหนาแน่นต่ากว่าใน
ทะเลสาบสงขลา (ยงยุทธ ปรี ดาลัมพะบุตร และนิคม ละอองศิริวงศ์, 2540) และอ่าวไทยตอนบน (รวมทรัพย์ ชานาญธนา,
2549; วริ นธา วศินะเมฆินทร์ , 2553) รวมทังไดโนแฟลกเจลเลตชนิ
้
ด Noctiluca scintillans ที่มีรายงานว่าเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสี เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม 2558 บริ เวณชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง , 2558) แต่ในหาดแก้ วลากูนกลับพบไดโนแฟลกเจลตชนิด N. scintillans น้ อย
มากในช่วงที่เก็บตัวอย่าง อย่างไรก็ตามควรมีการเฝ้ าระวัง ติดตามการเปลีย่ นแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช
กลุม่ นี ้อย่างสม่าเสมอ
598
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

Abundance (cell/L)

Number of species

การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้ มของจานวนชนิดลดลงตามระยะทางที่หา่ ง
จากปากลากูน ยกเว้ นเดือนธันวาคม มิถุนายน และสิงหาคม พบว่าสถานีที่ 2 มีจานวนชนิดมากกว่าสถานีอื่นๆ ใน
เดือนเดียวกัน (ภาพที่ 2) อย่างไรก็ตามพบว่าความหลากหลายและความหนาแน่นมีค่า เฉลี่ยสูงในสถานี 2, 3, 1 และ
น้ อยที่สดุ ในสถานี 4 (ตารางที่ 2) อาจเนื่องจากสถานี 1-3 อยูใ่ กล้ กบั บริ เวณปากลากูนจึงได้ รับอิทธิพลจากน ้าทะเล ทาให้
น ้ามีความเค็มเฉลีย่ สูงกว่าสถานีอื่นๆ สอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์คล้ ายคลึงระหว่างสถานี (ภาพที่ 3A) ซึง่ พบว่าสถานี
4 คล้ ายคลึงกับสถานีอื่น ๆ น้ อยที่สดุ (62%) ดังนันความเค็
้
มของน ้าน่าจะเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่เป็ นเป็ นตัวกาหนดความ
หลากหลายของแพลงก์ ตอนพืช เนื่องจากแพลงก์ ตอนพื ชแต่ละชนิ ดสามารถดารงชี วิตอยู่ในมวลนา้ ที่มี ความเค็ ม
แตกต่างกัน Muylaert et al. (2000) กล่าวว่าแพลงก์ ตอนพืช กลุ่มไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตพบความ
หลากหลายค่อนข้ างสูงในน ้าทะเล ในขณะที่สาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินสามารถปรับตัวได้ ดีในน ้าจืด

 Pyrrhophyta
Cyanophyta

Bacillariophyta
 Chlorophyta
Euglenophyta
 Number of species
 Number of species

Chrysophyta

ภาพที่ 2 จานวนชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชแต่ละกลุม่ ที่พบบริ เวณหาดแก้ วลากูน
การแพร่ ก ระจายของแพลงก์ ต อนพื ช บริ เ วณหาดแก้ ว ลากูน ตามฤดูก าล (ตารางที่ 2) พบว่า เดื อ น
กุมภาพันธ์ มีจานวนชนิดมากที่สดุ 77 ชนิด รองลงมาเป็ นเดือนตุลาคมและธันวาคม ซึ่งพบเท่ากัน คือ 74 ชนิด ส่วน
เดือนสิงหาคมแม้ พบเพียง 65 ชนิด แต่มีความหนาแน่นเฉลี่ยมากที่สดุ (2,928-8,034 เซลล์/ ลิตร) ในขณะที่เดือน
มิถนุ ายนพบแพลงก์ตอนพืชน้ อยที่สดุ (43 ชนิด 467±329 เซลล์/ ลิตร) เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์แม้ จะเข้ าสูช่ ่วงฤดูร้อน
แต่ยงั คงได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยาวนานและต่อเนื่องมาตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2558 จนถึงช่วง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทาให้ ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดสงขลายังคงมีฝนตก (ศูนย์ภมู ิอากาศ สานัก
พัฒนาอุตนุ ิยมวิทยา, 2560) ทาให้ มีปริ มาณน ้าฝน (ภาพที่ 4) สูงกว่าค่าปกติ (ศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันออก,
2560) และช่วงที่เก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์มีคลืน่ ลมแรงเกิดการกัดเซาะชายหาด ทาให้ น ้าทะเลซัดเข้ ามาในหาด
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แก้ วลากูนบริ เวณสถานีที่ 3 ทาให้ พบแพลงก์ตอนพืชหลากหลายชนิด ส่วนเดือนสิงหาคมเป็ นช่วงที่ได้ รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็ นฤดูฝนตกน้ อย และมีแสงแดดบ้ าง จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากร
แพลงก์ตอนพืช ประกอบกับน ้าฝนที่ชะล้ างตะกอนดินลงสูท่ ะเล ทาให้ มีปริ มาณธาตุอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การเจริ ญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชจึงพบความหนาแน่นมากขึ ้นด้ วย (Angsupanich and Rakkheaw, 1997)
ตารางที่ 2 จานวนชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชที่พบในแต่ละสถานีและแต่ละเดือน
บริ เวณหาดแก้ วลากูน
Station
1
2
3
4
All

Number of species
103
111
104
83
135

Abundance
2,937±2,713
2,943±1,799
2,872±2,731
1582±1,351
2,584±668

Month
Oct-58
Dec-58
Feb-59
Apr-59
Jun-59
Aug-59

Number of species
74
74
77
56
43
65

Abundance
4,243±2,029
889±311
3,483±712
1,299±1,000
467±329
5,121±2,154

เมื่อพิจาณาความคล้ ายคลึงของแพลงก์ ตอนพืชในเชิงเวลา (ภาพที่ 3B) พบว่าเดือนธันวาคมมีความ
คล้ ายคลึงกับเดือนอื่น ๆ น้ อยที่สดุ (29%) เนื่องจากเดือนธันวาคมซึ่งเป็ นช่วงฤดูฝนตกหนัก ทาให้ มีมวลน ้าจืดไหลลง
มาในปริ มาณมาก น ้าจึงมีความเค็มน ้าต่าสุด ส่งผลให้ พบแพลงก์ตอนพืชน้ อย ซึ่งกลุม่ ที่พบส่วนใหญ่เป็ นสาหร่ ายสี
เขียวแกมนา้ เงิน (ภาพที่ 2) เช่นเดียวกับทะเลสาบสงขลาที่พบว่าในฤดูฝนตกหนัก โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่
ความเค็มของน ้ามีคา่ ตา่ ถึง 1-4 ส่วนในพัน พบแพลงก์ตอนพืชกลุม่ สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินมากที่สดุ (Angsupanich
and Rakkheaw, 1997)
UPGMA

UPGMA

52

60

68

76

St.4
St.3
St.2
St.1
84

92

100

28

40

52

64

76

88

Dec-2015
Jun-2016
Aug-2016
Apr-2016
Feb-2016
Oct-2015
100

Percent Similarity

Percent Similarity

ภาพที่ 3 ความคล้ ายคลึงของแพลงก์ตอนพืชระหว่างสถานี (A) และระหว่างเดือน (B) ที่เก็บตัวอย่าง
2. คุณภาพน ้า
คุณภาพน ้าขณะการเก็บตัวอย่างบริ เวณหาดแก้ วลากูน พบว่า สถานี 1 ซึ่งเป็ นบริ เวณปากลากูนมี
ความลึกเฉลีย่ สูงสุด (9.0±2.2 เมตร) และมีคา่ ลดลงตามระยะทางที่ห่างจากปากลากูน ส่วนสถานีที่ 3 และ 4 มีความ
ลึกน้ อยที่สดุ (1.5 และ 1.9 เมตร) ความเค็มของน ้า (ภาพที่ 5A) พบว่าส่วนใหญ่มีคา่ ใกล้ เคียงในทุกสถานี ยกเว้ นเดือน
ธันวาคมซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้ จงั หวัดสงขลามีฝนตกหนัก จึงส่งผลต่อค่าความเค็ม
ของน ้า และอุณหภูมิน ้าที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดในเดือนนี ้เช่นเดียวกัน และด้ วยอิทธิพลจากลมมรสุมที่ยาวนานจนถึงสิ ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 (ศูนย์ภมู ิอากาศ สานักพัฒนาอุตนุ ิยมวิทยา, 2560) ทาให้ ช่วงที่เก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ยงั คงมี
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ปริมาณนา้ ฝน (มิลลิเมตร)

คลืน่ ลมแรงจนเกิดการกัดเซาะชายหาดทาให้ น ้าทะเลซัดเข้ ามาในหาดแก้ วลากูนบริ เวณสถานีที่ 3 จึงทาให้ ความเค็ม
มีค่าสูงทุกสถานี ส่วนค่าความโปร่ งแสงพบว่าเดื อนกุมภาพันธ์ มีความโปร่ งเฉลี่ยน้ อยกว่าเดือนอื่น ๆ สอดคล้ องกับ
ปริ มาณของแข็งแขวนลอย (ภาพที่ 5B)
600
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ภาพที่ 4 ปริ มาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) จ.สงขลา (ศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันออก, 2560)
พีเอชของน ้ามีคา่ อยูใ่ นช่วง 7.5-8.5 ปริ มาณออกซิเจนละลายในน ้ามีคา่ เฉลีย่ ในแต่ละสถานีอยูใ่ นช่วง 5.96.2 มิลลิกรั ม/ ลิตร ซึ่งพบว่าสถานีที่ 4 เป็ นบริ เวณที่มีความแปรผันของปริ มาณออกซิเจนในนา้ มากที่สดุ อาจมา
เนื่องมาจากสถานีที่ 4 ซึ่งอยู่ด้านในสุดของลากูน และมีการเลี ้ยงปลาในกระชัง จึงอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ส่งผลต่อ
กิจกรรมการย่อยสลายสารอินทรี ย์ในแหล่งน ้า (ยงยุทธ ปรี ดาลัมพบุตร และนิคม นิคมละอองศิริวงศ์, 2540) สาหรับ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ (ภาพที่ 5C) พบว่าเดือนตุลาคมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเดือนอื่นๆ โดยเฉพาะสถานีที่ 3 และ 4 ส่วน
ปริ มาณธาตุอาหาร พบว่าทังปริ
้ มาณไนเตรท (ภาพที่ 5D) และฟอสเฟต (ภาพที่ 5E) มีค่าเฉลี่ยสูงในเดือนเมษายน แต่
เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสพบว่าสัดส่วนมีค่าสูงในเดือนมิถนุ ายน และมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วน
ของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสสูงสุดในสถานีที่ 1 และต่าสุดในสถานีที่ 4 อย่างไรก็ตามพบว่าคุณภาพน ้าส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ดีและเหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า แต่ควรมีการติดตามและเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสงขลาลากูน
มีความสาคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบ ๆ (นริ นทร ใหม่วดั , 2559)
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับปั จจัยสิง่ แวดล้ อม
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับปั จจัยสิง่ แวดล้ อมบริ เวณหาดแก้ วลากูน พบว่า
ความเค็ม น า้ ปริ ม าณของแข็ ง แขวนลอย ปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ เอ ปริ ม าณไนเตรท และสัด ส่ว นของไนโตรเจนต่อ
ฟอสฟอรัส เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริ เวณนี ้ การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าแพลงก์ตอนพืชชนิด
เด่น เช่น Cyclotella sp. (Cy) และ Chaetoceros sp.2 (Ch.2) เป็ นต้ น มีความสัมพันธ์ น้อยกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไป (ภาพที่ 5) สอดคล้ องกับการศึกษาของรัชนี พุทธปรี ชา และคณะ (2551) พบแพลงก์ ตอนพืชกลุ่มนี ้
แพร่ กระจายได้ ดีในทุกจุดเก็บตัวอย่างและทุกเดือนเช่นเดียวกัน อีกทังยั
้ งปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดีกว่า
แพลงก์ตอนพืชกลุม่ อื่น ๆ จึงมักพบได้ ทงในน
ั ้ ้าจืด น ้ากร่อย น ้าเค็ม
Eigenvalues
Eigenvalues
Percentage
Cum. Percentage
Cum.Constr.Percentage
Spec.-env. correlations

Axis 1
0.2
37.1
37.1
37.1
1.0

Biplot scores for env. variables
Axis 1
Salinity
-0.9840
TSS
-0.3440
Chl-a
-0.1850
NO30.0790
N:P
0.1300

Axis 2
0.2
23.5
60.6
60.6
1.0
Axis 2
0.0390
-0.2050
-0.4320
0.4870
0.7900

ภาพที่ 5 CCA แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิง่ แวดล้ อมกับแพลงก์ตอนพืชตลอดการศึกษาบริ เวณหาดแก้ วลากูน
นอกจากนี ้ยังพบว่าแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดอะตอมอีกหลายชนิด เช่น Chaetoceros sp.1 (Ch.1), Surirella
sp. (Su), Odontella spp. (Od), Nitzschia sp.1 (Ni.1) มีความหนาแน่นเพิ่มขึ ้นเมื่อน ้ามีความเค็มสูงขึ ้น ส่วนสาหร่ าย
สีเขี ยว Coelastrum sp. (Ct), Scenedesmus sp. (Sc) สาหร่ ายสีเขียวแกมน า้ เงิ น Pseudoanabaena sp. (Pn),
Cylindrospermopsis sp. (Cd) และไดอะตอม S. costratum (Sk) มีค วามหนาแน่น มากขึน้ เมื่ อ ความเค็ม ลดลง
ในขณะที่ G. spinifera (Go), Asterionella sp. (As), Planktoniella sp. (Pk), Fragilaria sp. (Fr), Hyalodiscus sp.
(Hy) และ Melosira sp. (Ml) พบหนาแน่นมาก เมื่อปริ มาณไนเตรทและสัดส่วนของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสมีค่าต่า
เป็ นต้ น (ภาพที่ 5) จากการศึกษาของ Angsupanich and Rakkheaw (1997) พบว่า ความเค็มน ้า สัดส่วนระหว่าง
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีผลต่อการความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต และสาหร่ าย
สีเขียวแกมน ้าเงิน เนื่องจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็ นธาตุอาหารหลักที่แพลงก์ตอนพืชนาไปใช้ ในการเจริ ญเติบโต
โดยเฉพาะออร์ โธฟอสเฟสเป็ นสารประกอบฟอสฟอรัสอยูใ่ นรูปที่แพลงก์ตอนพืชกลุม่ นี ้สามารถนาไปใช้ ได้ โดยตรง และ
ยังเป็ นตัวการสาคัญในการกระตุ้นให้ เกิดยูโทรฟิ เคชันได้ (นิคม ละอองศิริวงศ์, 2547) ดังนันถ้
้ าแหล่งน ้ามีค่าอัตราส่วน
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ระหว่างปริ มาณไนโตรเจนรวมต่อปริ มาณฟอสฟอรัสรวมมากกว่า 17 แสดงว่า ฟอสฟอรั สเป็ นปั จจัยจากัดการ
เจริ ญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช (พงศ์ศกั ดิ์ หนูพนั ธ์ และรัฐชา ชัยชนะ, 2557)
จากการหาสัดส่วนระหว่างปริ มาณไนโตรเจนรวมต่อปริ มาณออร์ โธฟอสเฟสบริ เวณหาดแก้ วลากูนตาม
ช่วงเวลาพบว่ามีคา่ อยู่ในช่วง 18-99 จึงอาจสรุปได้ วา่ มีแนวโน้ มที่ฟอสฟอรัสจะเป็ นปั จจัยจากัดของแพลงก์ตอนพืชในหาด
แก้ วลากูนด้ วยเช่นกัน แม้ ว่าในบริ เวณนี ้จะพบแพลงก์ตอนพืชมีจานวนชนิดมาก แต่บางชนิดโดยเฉพาะชนิดเด่น (S.
costratum, Chaetoceros spp., G. spinifera และ D. caudata) ที่พบว่ามีปริ มาณสูงในหาดแก้ วลากูน แต่ยงั คงมี
ความหนาแน่นต่ากว่าจากที่เคยมีรายงานว่าแพลงก์ตอนพืชเหล่านี ้เป็ นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลีย่ น
สีทงในทะเลสาบสงขลา
ั้
(ยงยุทธ ปรี ดาลัมพะบุตร และนิคม ละอองศิริว งศ์ , 2540) และอ่าวไทยตอนบน (รวมทรัพย์
ชานาญธนา, 2549; วริ นธา วศินะเมฆินทร์ , 2553) รวมทัง้ N. scintillans ที่แม้ ว่าจะพบน้ อยก็ตาม แต่ควรมีการเฝ้ า
ระวังและติดตามการเปลีย่ นแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ นี ้ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อม
ที่เป็ นดัชนีบง่ ชี ้ถึงการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณสารอาหารในแหล่งน ้าบริ เวณนี ้ได้ (อัจฉราภรณ์ เปี่ ยมสมบูรณ์ , 2552)
บทสรุ ป
การศึกษาครัง้ นี ้พบแพลงก์ตอนพืชมีการแพร่กระจายเปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาลและมีความสัมพันธ์ กบั คุณภาพ
น ้า ได้ แก่ ความเค็มน ้า ปริ มาณของแข็งแขวนลอย ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ สัดส่วนของไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส และ
ปริ มาณไนเตรท ตามลาดับ จึงเป็ นฐานข้ อมูลที่สาคัญทัง้ ในด้ านความหลากหลายทางชีวภาพและในเชิงนิเวศวิทยา
เนื่องจากพบแพลงก์ตอนพืชซึง่ เป็ นผู้ผลิตเบื ้องต้ นของแหล่งน ้าหลากหลายชนิดและบางชนิดพบปริ มาณมาก และแม้ ว่า
คุณภาพน ้าส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ ดี และเหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ แต่เนื่องจากบริ เวณหาดแก้ วลากูนเป็ น
บริ เวณหนึง่ ที่มีสภาพแวดล้ อมเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา และพบแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่เคยมีรายงานว่าเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลีย่ นสี จึงควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่
นี ้ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณสารอาหารในแหล่งน ้า ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศบริ เวณ
หาดแก้ วลากูนได้
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ประชาคมสัตว์ หน้ าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
Meiofauna community at Sai Kaew beach, Singhanakhon District, Songkhla Province
กัสมา เจ๊ ะมะ*, ชุติพร สุวรรณะ และ สุธินี หีมยิ
Kasma Jehma*, Chutiphon Suwanna and Sutinee Himyi
โปรแกรมวิ ชาชีววิ ทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่ อ
สัต ว์ หน้ าดิ น ขนาดกลางเป็ นสัต ว์ ก ลุ่มหนึ่ งที่ มี ความส าคัญ ต่ อระบบนิ เวศชายฝั่ ง การศึ ก ษาในครั ง้ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาความหลากหลายและความหนาแน่ นของสัตว์ หน้ า ดิ น ขนาดกลางบริ เวณหาดทรายแก้ ว
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทาการเก็บตัวอย่าง 4 สถานี ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบ
สัตว์หน้ าดินขนาดกลางทังหมด
้
15 กลุม่ ความชุกชุมรวมเฉลีย่ ในแต่ละสถานีตลอดการศึกษาอยู่ในช่วง 283-1,860 ตัว/10
ตร.ซม. สถานีที่ 4 มีจานวนชนิดและความชุกชุมมากที่สดุ ซึ่งเป็ นบริ เวณที่ได้ รับผลกระทบจากคลื่นน้ อยที่สดุ และพบน้ อย
สุดในสถานีที่ 2 ไส้ เดือนตัวกลมทะเลเป็ นกลุม่ เด่นซึ่งมีความชุกชุมมากที่สดุ (65 เปอร์ เซ็นต์) รองลงมาคือ โคพีพอด (28
เปอร์ เซ็นต์) โพลีคีต (15 เปอร์ เซ็นต์) และหมีน ้า (11 เปอร์ เซ็นต์) ตามลาดับ โดยมีเปอร์ เซ็นต์ตะกอนดินทรายหยาบและ
เปอร์ เซ็นต์อินทรี ยวัตถุเป็ นปั จจัยสิง่ แวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์ กบั การแพร่ กระจายของสัตว์หน้ าดินขนาดกลางในบริ เวณนี ้
มากที่สดุ
คาสาคัญ : สัตว์หน้ าดินขนาดกลาง, ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม, หาดทรายแก้ ว, อ่าวไทยตอนล่าง
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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บทนา
สัตว์หน้ าดินหรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าสัตว์พื ้นใต้ น ้า (benthos) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ยึดเกาะวัตถุใต้ น ้าหรื อบริ เวณ
ผิวดินดารงชีวิตด้ วยการกินสัตว์ พืช หรื อสารอินทรี ย์ในระบบนิเวศ (พงศธร จันทรัตน์ , 2558) สัตว์หน้ าดินขนาดกลางมี
ขนาดตังแต่
้ 63-1,000 ไมโครเมตร มักอาศัยอยู่ระหว่างเม็ดดินรวมถึงซากเปลือกหอยและซากปะการังใต้ พื ้นน ้า สามารถ
พบได้ ในทุกแหล่งอาศัยทังในดิ
้ นโคลนและดินทราย (Giere, 1993) สัตว์หน้ าดินขนาดกลางมีความสาคัญในการเป็ นอาหาร
ของสัตว์น ้าในบริ เวณชายฝั่ งและยังช่วยให้ มีการหมุนเวียนธาตุอาหาร ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นแปลงขันต้
้ นในห่วงโซ่อาหาร โดยมี
บทบาทในการเพิ่มแร่ ธาตุในตะกอนดินและยังพบว่าสัตว์หน้ าดินขนาดกลางสามารถช่วยเปลี่ยนแร่ ธาตุจากการกระตุ้น
กิจกรรมของแบคทีเรี ยในการย่อยสลายสารต่าง ๆ ในตะกอนดิน ซึ่งส่งผลให้ ปริ มาณสารอินทรี ย์ที่มีมากในตะกอนดินลด
น้ อยลง ทาให้ คณ
ุ ภาพของตะกอนดินบริ เวณชายฝั่ งดีขึ ้น (Nascimento et al., 2012) ดังนันจึ
้ งมีการนาสัตว์หน้ าดินขนาด
กลางมาใช้ เป็ นตัวชี ้วัดคุณภาพของชายฝั่ งได้ (อุทยั วรรณ โกวิทวที และสาธิต โกวิทวที, 2547)
ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยมีลกั ษณะของชายฝั่ งแบบยกตัวทาให้ แนวชายฝั่ งค่อนข้ างเรี ย บตรงและมีบริ เวณตืน้
กว้ าง ปริ ทัศน์ เจริ ญสิทธิ์ (2550) จึงกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนในการใช้ ประโยชน์ หาดทรายแก้ ว
จังหวัดสงขลาเป็ นชายหาดหนึง่ ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและมีการทาประมงพื ้นบ้ าน จากรายงานของ ปริ ทศั น์ เจริ ญสิทธิ์
(2550) พบว่าชายฝั่ งจังหวัดสงขลามีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ งเกิดขึ ้นในหลายบริ เวณ และบริ เวณหาดทรายแก้ วเป็ น
พื ้นที่หนึง่ ที่ได้ รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และสาเหตุหนึง่ เป็ น
ผลมาจากการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อน ้าลึกสงขลาและเขื่อนกันทรายยื่นออกมาในทะเลจึงส่ งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่ งและการสูญเสียพื ้นที่ ซึ่งเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง และก่อให้ เกิดความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้ อม อีกทังอาจส่
้
งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสิง่ มีชีวิตบริ เวณชายฝั่ งลดลง (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง, 2556) จากการศึกษาประชาคมสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง บริ เวณหาดสะกอม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ น
พื น้ ที่ ห นึ่ง ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบชายฝั่ ง จากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างชายฝั่ ง จึ ง มี ผ ลท าให้ ค วามชุก ชุ ม และความ
หลากหลายของสัตว์หน้ าดินขนาดกลางลดลงไปด้ วย (วาริ ก เส็นนาฮู และคณะ 2560)
ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้ าดินขนาดกลางบริ เวณหาดทราย
แก้ ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวมทังศึ
้ กษาปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพที่มีผลต่อความหลากหลายของสัตว์หน้ า
ดินขนาดกลางเพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้ อมบริ เวณชายฝั่ งและเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาในอนาคตต่อไป
วิธีการ
1. พื ้นที่เก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างสัตว์หน้ าดินขนาดกลางบริ เวณหาดทรายแก้ ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 1) จานวน 3
ครัง้ ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2560 สุ่มเก็ บตัวอย่างในเขตนา้ ขึ ้นน ้าลงทังหมด
้
4 สถานี แต่ละ
สถานีห่างกันประมาณ 1 กิ โลเมตร บันทึกพิ กัดทางภูมิศาสตร์ และที่ ตงั ้ ของสถานี เก็ บตัวอย่างโดยใช้ เครื่ องมือบอก
ตาแหน่งบนผิวโลกด้ วยดาวเทียม (Global Positioning System; GIS)
2. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตวั อย่างสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง
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เก็บตัวอย่างโดยใช้ กระบอกพลาสติก (core) ที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร กดลึกลงไปในดิน 5
เซนติเมตร สถานีละ 3 ซ ้า รักษาตัวอย่างด้ วยฟอร์ มาลีนเป็ นกลาง 10 เปอร์ เซ็นต์ นาตัวอย่างตะกอนดินที่ได้ มากรอง
ด้ วยถุงกรองขนาดตา 22 ไมโครเมตร เพื่อแยกสัตว์หน้ าดินขนาดกลางออกจากตะกอนดิน จากนันน
้ าไปจาแนกและนับ
จานวน
3. การศึกษาปั จจัยสิง่ แวดล้ อม
ตรวจวัดปั จจัยสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ความเค็มน ้าโดยใช้ แฮนด์รีแฟรกโตมิเตอร์ ของ ATAGO พีเอชน ้าโดยใช้
พีเอชมิเตอร์ อุณหภูมิน ้าโดยใช้ เทอร์ โมมิเตอร์ ส่วนพีเอชและอุณหภูมิของดินโดยใช้ เครื่ องวัดพีเอชและอุณหภูมิดินแบบ
พกพา รวมทังเก็
้ บตัวอย่างตะกอนดินทุกครัง้ ที่เก็บตัวอย่างสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง โดยใช้ กระบอกพลาสติกที่มีขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร กดลึกลงไปในดิน 5 เซนติเมตร ใส่ถงุ พลาสติกเก็บในที่เย็น เพื่อนาไปวิเคราะห์ปริ มาณ
สารอินทรี ย์ในตะกอนตามวิธีของ Walkley และ Black ที่ดดั แปลงแล้ ว (Nelson and Sommers, 1982) และขนาด
อนุภาคดิน โดยใช้ วิธีร่อนดินที่อบแห้ งแล้ วผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 1 มิลลิเมตร 0.5 มิลลิเมตร และ 0.063 มิลลิเมตร
ตามลาดับ แล้ วชั่งนา้ หนักของดินที่เหลืออยู่บนตะแกรงร่ อนแต่ละขนาด จากนันค
้ านวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ แล้ วนามา
เปรี ยบเทียบกับตารางของ Wentworth (Kenny and Sotheran, 2013)

ภาพที่ 1 แผนที่เก็บตัวอย่างในแต่ละสถานี บริ เวณหาดทรายแก้ ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิง่ แวดล้ อมกับประชาคมสัตว์หน้ าดินขนาดกลางในแต่ละสถานีด้วยการ
วิเคราะห์ Canonical Correspondence Analysis (CCA) โดยข้ อมูลที่นามาวิเคราะห์ได้ คดั เลือกเฉพาะชนิดที่มีความ
ชุกชุมสัมพัทธ์ตงแต่
ั ้ 1 เปอร์ เซ็นต์ขึ ้นไป และดัดแปลงข้ อมูลเป็ น log (x+1)
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ผลและอภิปราย
1. ประชาคมสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง
จากการศึกษาสัตว์หน้ าดินขนาดกลางบริ เวณหาดทรายแก้ ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบทังหมด
้
10
ไฟลั ม โดยแบ่ ง เป็ น 15 กลุ่ ม (ตารางที่ 1) ได้ แก่ Sarcomastigophora, Gnathostomulida, Platyhelminthes,
Nematoda, Gastrotricha, Rotifera, Oligochaeta, Polychaeta, Tardigrada, Branchiopoda, Collembola,
Arachnida, Ostracoda และ Copepoda พบตัวอ่อน 2 กลุม่ คือ ตัวอ่อนของโพลิคีต และตัวอ่อนหอยสองฝา จานวน
ชนิดในแต่ละสถานีมีจานวนใกล้ เคียงกัน โดยสถานีที่ 1 และ 4 พบจานวนกลุม่ มากที่สดุ (15 กลุม่ ) ส่วนสถานี 2 และ 3
พบเท่ากันคือ 14 กลุม่ ความชุกชุมรวมเฉลีย่ ของสัตว์หน้ าดินขนาดกลางที่พบทังหมดในแต่
้
ละสถานีตลอดการศึกษาอยู่
ในช่วง 283-1,860 ตัว / 10 ตร.ซม. ซึ่งมีค่าใกล้ เคี ยงกับการศึก ษาของ วาริ ก เส็นนาฮู และคณะ (2560) ที่พ บ
สัตว์หน้ าดินขนาดกลางบริ เวณหาดสะกอมทังหมด
้
12-14 กลุม่ และมีความชุกชุมอยู่ในช่วง 163-2,995 ตัว/ 10 ตร.ซม.
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า สถานีที่ 4 มีความชุกชุมเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม ซึ่งพบมากถึง 1,860 ตัว/ 10
ตร.ซม. (ภาพที่ 2) ในขณะที่สถานี 2 พบชุกชุมเฉลี่ยน้ อยที่สดุ พบ 283 ตัว/ 10 ตร.ซม. (ตารางที่ 1) อาจเนื่องจากช่วงที่
เก็บตัวอย่างสถานีที่ 4 มีความรุนแรงของคลืน่ น้ อยกว่าสถานีอื่น ๆ จึงพบสัตว์หน้ าดินขนาดกลางมีความชุกชุมมากกว่า
Sedano et al. (2014) กล่าวว่า บริ เวณชายฝั่ งที่ถกู คลื่น ซัดจะมีผลทาให้ เกิดการกวนตะกอน และส่งผลต่อการรบกวน
สิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นตะกอนดิน สอดคล้ องกับ Matins et al. (2015) ที่พบว่าบริ เวณชายหาดที่ได้ รับผลกระทบจากคลื่น
ที่มีความรุ นแรงมากระทบชัน้ หน้ าดิน ทาให้ อินทรี ยวัตถุถกู พัดพาไปกับคลื่นลงสู่ทะเลจึงส่งผลให้ บริ เวณผิวหน้ าดิน
ตังแต่
้ 0-10 เซนติเมตร พบสัตว์หน้ าดินขนาดกลางมีความชุกชุมน้ อย
ตารางที่ 1 สัตว์หน้ าดินขนาดกลางที่พบบริ เวณหาดทรายแก้ ว จังหวัดสงขลา
Taxa
Abbre
Sarcomastigophora
Sar
Gnathostomulida
Gna
Platyhelminthes
Pla
Nematoda
Nem
Gastrotricha
Gas
Rotifera
Rot
Oligochaeta
Oli
Polychaeta
Pol
Polychaeta larvae
Poll
Tardigrada
Tar
Collembola
Col
Arachnida
Ara
Cladocera
Cla
Copepoda
Cop
Ostracoda
Ost
Bivalvia larvae
Biv
Number of taxa
Total Abundance (Mean ± SE)

1
Ma,My,Ju (52)
Ma,My,Ju (65)
Ju (1)
Ma,My,Ju (391)
Ju (1)
Ma,My,Ju (7)
Ma,My,Ju (5)
Ma,My,Ju (95)
–
Ma,My,Ju (17)
Ju (2)
Ma,My,Ju (7)
Ma,My,Ju (2)
Ma,My,Ju (132)
Ma,Ju (3)
Ma,My,Ju (26)
15
483 ± 119

Station
2
Ma,My,Ju (52)
Ma,My,Ju (36)
Ju (2)
Ma,My,Ju (407)
Ma,My,Ju (1)
Ma,My,Ju (5)
My,Ju (3)
Ma,My,Ju (52)
My,Ju (2.9)
Ma,My,Ju (1)
–
Ma,My,Ju (1)
Ma,My,Ju (4)
Ma,My,Ju (165)
Ma,My (25)
My,Ju (1)
14
419 ± 108

3
Ma,My,Ju (33)
Ma,My,Ju (29)
Ju (3)
Ma,My,Ju (425)
Ma,My,Ju (14)
Ma,My,Ju (13)
Ma,My,Ju (7)
Ma,My,Ju (19)
My,Ju (0.3)
Ma,My,Ju (64)
–
Ma,My,Ju (1)
Ma,My,Ju (5)
Ma,My,Ju (70)
Ju (1)
Ma,My,Ju (16)
14
513 ± 58

4
Ma,My,Ju (66)
Ma,My,Ju (89)
Ju (8)
Ma,My,Ju (324)
Ma,My,Ju (6)
Ma,My,Ju (4)
Ma,My,Ju (34)
Ma,My,Ju (278)
My (5.9)
Ma,My,Ju (11)
Ju (2)
Ma,My,Ju (1)
Ma,My,Ju (4)
Ma,My,Ju (446)
My,Ju (3)
Ma,My,Ju (17)
15
683 ± 295

หมายเหตุ: Ma, เดือนมีนาคม; My, เดือนพฤษภาคม; และ Ju, เดือนกรกฎาคม; เดือนที่ขีดเส้ นใต้ คือเดือนที่พบชุกชุมมากที่สดุ
และตัวเลขในวงเล็บคือค่าความชุกชุมสูงสุด
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ในเชิงเวลาพบว่า เดือนกรกฎาคมมีจานวนชนิดและความชุกชุมมากที่สดุ (14 กลุ่ม, 630 ตัว/10 ตร.ซม.)
รองลงมาคือ เดือนพฤษภาคม (13 กลุม่ , 501 ตัว/ 10 ตร.ซม.) และมีนาคม (13 กลุม่ , 442 ตัว/ 10 ตร.ซม.) ตามลาดับ
อาจเนื่องจากเดือนกรกฎาคมอยู่ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีฝนตกมาบ้ าง ส่งผลทาให้ อณ
ุ หภูมิดินและน ้ามีค่า
ลดลงประกอบกับฝนที่ตกลงมาชะล้ างธาตุอาหารต่างๆ บริ เวณผิวหน้ าดิน และเป็ นอาหารให้ กบั สัตว์หน้ าดินขนาด
กลางด้ วยเหตุผลนี ้จึงพบจานวนชนิดของกลุม่ สัตว์เหล่านี ้เพิ่มขึ ้น (วาริ ก เส็นนาฮู และคณะ 2560)
การศึกษาครัง้ นี ้พบ ไส้ เดือนตัวกลมทะเล (Nematoda) เป็ นกลุม่ เด่นที่มีความชุกชุมมากที่สดุ อยู่ในช่วง 324425 ตัว/ 10 ตร.ซม. กลุม่ เด่นที่พบรองลงมาคือ โคพีพอด (Copepoda) ซึง่ พบเฉพาะโคพีพอดพื ้นทะเล (Harpacticoid
copepod) โดยมีความชุกชุมอยู่ในช่วง 70-446 ตัว/ 10 ตร.ซม. สอดคล้ องกับ Coull et al. (1988) ที่รายงานว่า
ไส้ เดือนตัวกลมทะเล และโคพีพอดพื ้นทะเลพบเป็ นกลุม่ เด่นในบริ เวณที่มีตะกอนดินทรายหยาบ ซึ่งบริ เวณหาดทราย
แก้ วมีลกั ษณะตะกอนดินทรายหยาบ 73.67-99.19 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก จึงทาให้ พบกลุม่
สัตว์เหล่านี ้ชุกชุมมาก นอกจากนี ้ยังพบว่าฟอแรมมินิเฟอรา (Sarcomastigophora) แม้ มีความชุกชุมค่อนข้ างน้ อยแต่
พบหลากหลายชนิด สมภพ รุ่ งสุภา (2556) รายงานว่า ฟอแรมมินิเฟอราเป็ นกลุ่มที่มีความหลากหลายของชนิดและ
จานวนแตกต่างกัน เนื่องจากสัตว์กลุม่ นี ้มีความต้ องการปั จจัยด้ านธาตุอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย และช่วงของความทน
ต่อสภาพแวดล้ อมต่างกัน
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ภาพที่ 2 ความชุกชุมและจานวนกลุม่ ของสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง บริ เวณหาดทรายแก้ ว ในเดือนมีนาคม (Ma)
พฤษภาคม (My) และกรกฎาคม (Ju) พ.ศ. 2560
2. ปั จจัยสิง่ แวดล้ อม
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า อุณหภูมิดิน (ภาพที่ 3A) มีค่าอยู่ในช่วง 31-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน ้ามีค่าอยู่ในช่วง
(29-32 องศาเซลเซียส) ทังนี
้ ้พบว่าอุณหภูมิน ้าและดินของเดือนกรกฎาคมมีค่าต่ากว่าเดือนอื่น ๆ (ภาพที่ 3B) เนื่องจาก
เดือนกรกฎาคมเป็ นช่วงฤดูฝน อาจทาให้ เกิดการไหลของน ้าจืดและปริ มาณน ้าฝนไหลลงสู่ทะเล ส่งผลต่ออุณหภูมิน ้าลด
ต่าลง (ศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) พีเอชของดินมีค่าอยู่ในช่วง 6.2-7.0 โดยมีค่าต่าสุดในเดือน
มีนาคม (ภาพที่ 3C) พีเอชของน ้ามีค่าอยู่ในช่วง 7.4-8.2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม และต่าสุดในเดือนมีนาคม
(ภาพที่ 3D) ความเค็มของน ้ามีคา่ อยูใ่ นช่วง 28-33 พีพีที โดยสถานีที่ 1 และ 2 ในเดือนพฤษภาคมมีความเค็มเฉลี่ยต่าสุด
(ภาพที่ 3E) จากรายงานของศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (2560) ระบุว่าเดือนพฤษภาคมเป็ นช่วงที่ได้ รับ
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อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ เกิดฝนตกชุกและคลืน่ ลมแรง ซึง่ ในขณะเก็บตัวอย่างในเดือนพฤษภาคมพบว่า
ชาดหาดที่อยูร่ ะหว่างสถานีที่ 1 และ 2 ถูกกัดเซาะจนเกิดการขาดทาให้ มวลน ้ากร่ อยในหาดแก้ วลากูน ส่งผลให้ บริ เวณนี ้มี
ความเค็มลดลง
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุตลอดการศึกษา (ภาพที่ 3F) มีค่าอยู่ในช่วง 0.03-0.07 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งมีค่าต่ากว่าบริ เวณ
อื่นๆ อาจเป็ นผลจากคลื่นลมแรงในระหว่างการเก็บตัวอย่าง จากการศึกษาของ Martins et al. (2015) พบว่า บริ เวณ
ชายฝั่ งที่ถูกคลื่นมากระทบรุ นแรงมีผลต่อการกวนตะกอนส่งผลต่อปริ มาณอินทรี ยวัตถุ และลักษณะตะกอนดิน ซึ่งผล
การศึกษาบริ เวณหาดทรายแก้ วพบว่า ทุก ๆ สถานีสว่ นใหญ่มีลกั ษณะเป็ นตะกอนดินทรายหยาบ (coarse sand) คิดเป็ น
73.67-99.19 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนตะกอนดินที่เหลือเป็ นตะกอนดินทรายละเอียด (fine sand) คิดเป็ น 0.67-23.15 เปอร์ เซ็นต์
ดินเหนียวปนทรายแป้ง (silt-Clay) คิดเป็ น 0.11-6.97 เปอร์ เซ็นต์ และตะกอนดินทรายหยาบมาก (very coarse sand) คิด
เป็ น 0.01-0.03 เปอร์ เซ็นต์ (ภาพที่ 3G) แตกต่างกับบริ เวณหาดสะกอมที่มีลกั ษณะตะกอนดินทรายละเอียดเป็ นส่วนใหญ่
(วาริ ก เส็นนาฮู และคณะ, 2560) ซึ่งการศึกษาครัง้ นี ้พบปริ มาณตะกอนดินทรายหยาบสูงที่สดุ ในสถานีที่ 3 ของเดือน
มีนาคม ส่วนปริ มาณตะกอนดินทรายละเอียดพบสูงสุดในสถานีที่ 3 เดือนพฤษภาคม
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ภาพที่ 3 อุณหภูมิดิน (A) อุณหภูมิน ้า (B) พีเอชดิน (C) พีเอชน ้า (D) ความเค็ม (E) อินทรี ยวัตถุ (F) และขนาดตะกอนดิน
(G) บริ เวณหาดทรายแก้ ว อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ.
2560
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิง่ แวดล้ อมกับประชาคมสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยสิ่งแวดล้ อมและสัตว์หน้ าดินขนาดกลางบริ เวณหาดทรายแก้ ว
พบว่าปั จจัยสิง่ แวดล้ อมที่มคี วามสัมพันธ์กบั สัตว์หน้ าดินขนาดกลาง ได้ แก่ เปอร์ เซ็นต์ทรายหยาบ (coarse sand) และ
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เปอร์ เซ็นต์อินทรี ยวัตถุ (OM) (ภาพที่ 4) สอดคล้ องกับการศึกษาในหลายพื ้นที่พบว่าปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทังเปอร์
้
เซ็นต์ทราย
หยาบ และเปอร์ เซ็นต์อินทรี ยวัตถุเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อจานวนชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง
(Christine et al., 2015; Martins et al., 2015) โดยมีเปอร์ เซ็นต์ทรายหยาบเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ความชุกชุม
ของสัตว์หน้ าดินขนาดกลางในบริ เวณนี ้มากที่สดุ อาจเนื่องจากบริ เวณหาดทรายแก้ วได้ รับอิทธิพลจากคลื่นที่รุนแรง
ในช่วงเก็บตัวอย่างจึงทาให้ คลืน่ พัดพาตะกอนดินทรายละเอียดลงสูท่ ะเล ส่งผลให้ บริ เวณผิวหน้ าดินพบตะกอนดินทราย
หยาบเป็ นส่วนใหญ่ จากรายงานพบว่าบริ เวณหาดทรายแก้ ว จังหวัดสงขลา เกิดการกัดเซาะชายฝั่ งอย่างรุ นแรงทาให้
บริ เวณชายหาดขาดสมดุลของตะกอนดิ นทราย โดยคลื่ นลมได้ พัดพาและเคลื่อนย้ ายตะกอนดิ นทรายให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง (พะยอม รั ต นมณี , 2548) และอาจส่งผลทาให้ สัตว์ หน้ าดินขนาดกลางบริ เวณนี ม้ ี การปรั บตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงของลักษณะตะกอนดินเพื่อให้ สามารถอาศัยในบริ เวณนี ้ได้ ส่วนปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์ รองลงมา
คือ เปอร์ เซ็นต์อินทรี ยวัตถุ เนื่องจากเป็ นอาหารให้ กับสัตว์เหล่านี ้จึงเป็ นปั จจัยหลักในการแพร่ กระจายของสัตว์ หน้ าดิน
ขนาดกลาง จากศึกษาของ El-serehy et al. (2015) พบว่าบริ เวณที่มีอินทรี ยวัตถุปริ มาณมากพบสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง
มีความชุกชุมมาก ส่งผลต่อการแพร่ กระจายของสัตว์หน้ าดิน สอดคล้ องกับการศึกษาของ Gorska et al. (2014) ที่พบว่า
สัตว์หน้ าดินขนาดกลางมีความชุกชุมมากในบริ เวณผิวหน้ าดิน เนื่องจากบริ เวณผิวหน้ ามีการทับถมของอินทรี ยวัตถุ และมี
ปริ มาณออกซิ เจนอย่างเพี ยงพอ อย่างไรก็ ตามพบว่าสัตว์ หน้ าดิ นขนาดกลางแต่ละกลุ่มมี ความสัมพันธ์ กับปั จจัย
สิ่งแวดล้ อมแตกต่างกันออกไป เช่น โอลิโกคีต (Oli) พบชุกชุมมากบริ เวณที่มีเปอร์ เซ็นต์ทรายหยาบค่อนข้ างสูง ในขณะที่
คลาโดเซอรา (Cla) และตัวอ่อนหอยสองฝา (Biv) กลับพบมากในบริ เวณที่มีเปอร์ เซ็นต์ตะกอนดินทรายหยาบค่อนข้ างต่า
ส่วนโคพีพอด (Cop) พบชุกชุมมากบริ เวณที่มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุค่อนข้ างสูง สาหรับไส้ เดือนตัวกลมทะเล (Nem) ซึ่งเป็ น
สัตว์ กลุ่มเด่นพบว่ามีความสัมพันธ์ น้อยกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่ เปลี่ยนแปลงไปจึ งพบชุกชุมมากในตลอดการศึกษา
เนื่องจากไส้ เดือนตัวกลมทะเลทนต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมได้ ดีและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมที่ถูกรบกวนได้ โดยเฉพาะบริ เวณหาดทรายที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตะกอนดินจึงพบไส้ เดือน
ตัวกลมทะเลมีความชุกชุมมาก (Deudero and Vincx, 2000; Sedano et al., 2014)
เมื่อพิจารณาสัดส่วนความหนาแน่นของไส้ เดือนตัวกลมทะเลกับโคพีพอด (N:C) ในการประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
พบว่าหาดทรายแก้ วส่วนใหญ่ มีความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรง เนื่องจากสัดส่วนมีค่าสูงอยู่ในช่วง
18-53 ซึ่ง Warwick (1981 cited in Vincx and Heip, 1991) กล่าวว่า บริ เวณที่มีลกั ษณะเป็ นตะกอนดินทรายควรมี
สัดส่วนน้ อยกว่า 10 อย่างไรก็ตามเพื่อให้ ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ ้นควรศึกษาให้ ครอบคลุมทุกฤดูกาล เพื่อเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานประกอบการจัดการสภาพแวดล้ อมบริ เวณหาดทรายแก้ วในอนาคต
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิง่ แวดล้ อมกับประชาคมสัตว์หน้ าดินขนาดกลาง บริ เวณหาดทรายแก้ ว
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม พ.ศ. 2560
บทสรุ ป
การแพร่กระจายของสัตว์หน้ าดินขนาดกลางบริ เวณหาดทรายแก้ ว จังหวัดสงขลา พบว่า สถานีที่ 4 เป็ นบริ เวณ
ที่ได้ รับอิทธิ พลจากคลื่นน้ อยกว่าสถานีอื่น ๆ พบจานวนชนิดและความชุกชุมเฉลี่ยสูงสุด และเดือนกรกฎาคมซึ่งอยู่
ในช่ วงมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ มี จ านวนชนิ ดและความชุ กชุมมากที่ สุด เมื่ อวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย
สิง่ แวดล้ อมกับประชาคมสัตว์หน้ าดินขนาดกลางพบว่า เปอร์ เซ็นต์ตะกอนดินทรายหยาบและเปอร์ เซ็นต์อินทรี ย วัตถุยงั
เป็ นปั จจัยสิง่ แวดล้ อมที่มีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการแพร่กระจายของสัตว์หน้ าดินขนาดกลางบริ เวณนี ้
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EF017P

ความหลากหลายของเพรี ยงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
Diversity of acorn barnacle in family Chthamalidae in Eastern Thailand
ชินกฤต คุณานุสรณ์, ณัฐกรณ์ สุบรรณ ณ อยุธยา, สาลินี ขจรพิสฐิ ศักดิ์ และ วรนพ สุขภารังษี *
Chinnakit Wongkunanusorn, Nattakorn Suban Na Ayutthaya, Salinee Khachonpisitsak and Woranop Sukparangsi*
ภาควิ ชาชีววิทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
เพรี ยงหินจัดเป็ นสัตว์ในไฟลัมอาร์ โทรโพดาที่ระยะตัวเต็มวัยอาศัยเกาะอยู่กบั โขดหินบริ เวณน ้าขึ ้นน ้าลง ใน
การศึกษานี ้ผู้วิจัยได้ สารวจรู ปแบบทางสัณฐานวิทยาของเปลือก แผ่นเปลือกย่อย และแผ่นปิ ดเปลือก รวมถึงการ
กระจายตัวของเพรี ยงหินวงศ์ Chthamalidae ตามแนวชายฝั่ งภาคตะวันออกของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม
2560 ถึงธันวาคม 2560 จากการศึกษาพบความหลายหลายของเพรี ยงหินในวงศ์ Chthamalidae 2 สกุล ได้ แก่ สกุล
Euraphia Conrad, 1837 พบ 1 ชนิด คือ Euraphia depressa (Poli, 1791) ซึ่งสามารถพบได้ ทกุ สถานีศึกษา และ
สกุล Chthamalus Ranzani, 1817 มีความหลากหลายของแผ่นเปลือกและแผ่นปิ ดเปลือกมากอย่างน้ อย 7 ชนิด โดย
ความหลากหลายทางสัณฐานของสกุล Chthamalus มีมากที่สดุ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราด
คาสาคัญ : เพรี ยงหิน, วงศ์ Chthmalidae, สกุล Chthmalus, สกุล Euraphia, ภาคตะวันออกของประเทศไทย
Abstract
Acorn barnacle, Phylum Arthropoda, is a sessile crustacean in its adult stage attaching to a rocky
shore along the intertidal zone. We aimed to study morphological diversity of shell plate, parietes, and
operculum as well as distribution of acorn barnacles in the family Chthamalidae along coastline of Eastern
Thailand. We found that 2 genera of family Chthamalidae occurred including Euraphia Conrad, 1837 (one
specie in all stations, Euraphia depressa (Poli, 1791)) and Chthamalus Ranzani, 1817 (at least 7 species
with 7 different patterns of shell plate and operculum). Shell plate and operculum variations of Chthamalus
are highest in Chon Buri and Trat provinces.
Keywords : Acorn barnacle, Chthamalidae, Chthamalus, Euraphia, Eastern Thailand
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บทนา
เพรี ยงหินเป็ นสัตว์กลุม่ ครัสเตเชียน (crustacean) ใน Phylum Arthropoda เช่นเดียวกับกุ้งและปู ที่มีการ
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปจากสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียนอื่น ๆ โดยในระยะตัวอ่อน (larva stage) ที่มีการดารงชีวิตแบบ
แพลงก์ ตอน ได้ แก่ ระยะนอเพลียส (nauplius) และระยะไซพริ ด (cyprid) สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่ในระยะเต็มวัย
(sessile stage) มีการสร้ างเปลือกหินปูนออกมาห่อหุ้มร่างกายไว้ และยึดติดอยูก่ บั ที่เป็ น sessile animal (Chen et al.,
2011) เพรี ยงหินอาศัยอยูต่ ามโขดหินตามพื ้นที่ชายฝั่ งหรื อบริ เวณน ้าขึ ้นน ้าลง (intertidal zone) ในพื ้นที่เขตอบอุ่นและ
ร้ อนชื ้นทัว่ โลก จากการศึกษาเพรี ยงหินในประเทศไทยโดย Pochai et al. (2017) ได้ พบว่าในบริ เวณอ่าวไทยและทะเล
อันดามันมีเพรี ยงหินอย่างน้ อย 3 วงศ์ ได้ แก่ วงศ์ Balanidae วงศ์ Tetraclitidae และวงศ์ Chthamalidae จานวน 10
ชนิด อย่างไรก็ตามการศึกษาโดย Pochai et al. (2017) ได้ ครอบคลุมพื ้นที่ศึกษาส่วนน้ อยของพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลของ
ประเทศไทย ซึง่ การขยายขอบเขตของพื ้นที่ศกึ ษาในครัง้ นี ้ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความหลากหลายของเพรี ยงหินได้ อย่างชัดเจน
มากขึ ้น
นอกจากนัน้ เพรี ยงหินจัดเป็ น biofouling organism ที่สร้ างปั ญหาให้ กบั ฟาร์ มเลี ้ยงหอยนางรม โดยการลง
เกาะของเพรี ยงหินบนเปลือกหอยเป็ นการเพิ่มน ้าหนัก ทาให้ การเปิ ดปิ ดฝาเปลือกทาได้ ยากขึ ้นและกระทบต่อการกิน
อาหารของหอยนางรม รวมถึงมีการแก่งแย่งอาหาร (Lodeiros and Himmelman, 1996) และการขนส่งทางเรื อซึ่ง
พบว่าเพรี ยงหินโดยเฉพาะ Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) มีการลงเกาะตามท้ องเรื อจานวนมากทาให้
เกิดแรงต้ านทานต่อการเคลื่อนที่ของเรื อไปข้ างหน้ าและปั ญหาต่อโครงสร้ างของเรื อ ซึ่งทาให้ เกิดการผุกร่ อนของโครง
เหล็กหลังจากนาตัวเพรี ยงออกไปแล้ ว รวมไปถึงแท่นขุดเจาะน ้ามันที่การลงเกาะของเพรี ยงหินเป็ นปั ญหา ทาให้
โครงสร้ างแท่นมีพื ้นที่ได้ รับแรงกระทาจากคลื่นน ้ามากขึ ้น (Santhakumaran and Sawant, 1991; Rawangkul et al.,
1995; Iberahin, 1996; Molnar et al., 2008; Sophia Rani et al., 2010; Holm, 2012) นอกจาก A. amphitrite แล้ ว
ยังมีเพรี ยงหินในวงศ์ Chthamalidae ที่ลงเกาะอยูบ่ นตัวของ A. amphitrite หรื อบนผิวท้ องเรื อด้ วย
ปั จจุบนั การศึกษาเพรี ยงหินในวงศ์ Chthamalidae มีอยู่น้อยมากในประเทศไทย และจากการรายงานของ
Pochai et al. (2017) ได้ รายงานไว้ เพียง 3 ชนิด ได้ แก่ Euraphia depressa (Poli, 1791), Euraphia hembeli
Conrad, 1837 และ Chthamalus malayensis, Pilsbry, 1916 แต่จากการสารวจเบื ้องต้ นนัน้ พบว่าเพรี ยงหินสกุล
Chthmalus Ranzani, 1817 และ Euraphia Conrad, 1837 ในพื ้นที่ภาคตะวันออก มีลกั ษณะรู ปร่ างแตกต่างไปจาก
การศึกษาของ Pochai et al. (2017) ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของเพรี ยงหิน
ในวงศ์ Chthamalidae โดยเบื ้องต้ นมุ้งเน้ นไปทางด้ านการแปรผันทางสัณฐานวิทยาของเปลือก (shell morphological
variation) เพื่อให้ สามารถนาข้ อมูลนี ้ไปประกอบการวิเคราะห์จาแนกในระดับชนิดต่อไป
วิธีการ
1. กาหนดพื ้นที่การศึกษา
กาหนดพื ้นที่สารวจหาชนิดและการกระจายทางภูมิศาสตร์ และเก็บตัวอย่างเพรี ยงหินในเขตน ้าขึ ้นน ้าลง
บริ เวณภาคตะวันออกของชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย โดยทาการเก็บตัวอย่างสารวจในการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งพื ้นที่ศึกษาเป็ น 6
สถานี ในเขตพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล 3 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราด (ตารางที่ 1)
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2. วิธีการเก็บตัวอย่างเพรี ยงหิน
เก็บตัวอย่างเพรี ยงหินจากจุดที่กาหนด 6 สถานี โดยเก็บในเดือนมิถนุ ายน 2560 ถึงมกราคม 2561 โดย
เก็บเพรี ยงหินด้ วยการกะเทาะเพรี ยงหินบริ เวณฐานให้ เปลือกหลุดออกจากหิน และนาเพรี ยงหินมาเก็บรักษาไว้ ใน 95%
ethanol ก่อนนาไปศึกษาลักษณะทางสัณฐานอื่น ๆ ต่อไป
3. การศึกษาสัณฐานวิทยาของเปลือกและแผ่นปิ ดเปลือก
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแผ่นเปลือกและแผ่นปิ ดเปลือกภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง โดย
เริ่ มจากการดึงเอาตัวเพรี ยงหินภายในออกมาเก็บไว้ ใน 95% ethanol ดึงเอาแผ่นปิ ดเปลือกออกและแยกแผ่นเปลือก
ย่อยออกจากกัน บันทึกภาพทางสัณฐานวิทยาภายนอกของเปลือกด้ วยกล้ องดิจิตอล และวิเคราะห์ลกั ษณะของเพรี ยง
หินตามหลักการจาแนกของ Chan et al. (2009) และ Pitombo and Burton (2007)
4. การศึกษาความหลากหลายทางสัณฐานของแผ่นเปลือกและแผ่นปิ ดเปลือก
4.1 ลักษณะขอบฐานของแผ่นเปลือก (shell plate) และแผ่นเปลือกย่อย (parietes)
(1) ขอบเรี ยบ (smooth edge) (2) ขอบย่นเข้ าแบบไม่สม่าเสมอกัน (irregular folded edge)
(3) ขอบย่นเข้ าแบบสม่าเสมอจานวน 2 รอยไม่ลกึ ถึงขอบปากเปลือกและมีสนั นูน 3 สัน (4) ขอบย่นเข้ าแบบสม่าเสมอ
จานวน 2 รอยลึกถึงขอบปากเปลือกและมีสนั นูน 3 สัน (5) ขอบย่นเข้ าเล็ก ๆ จานวนมากรู ปร่ างไม่แน่นอนและขอบมี
ลักษณะเป็ นขัน้ บันไดจานวน 2-3 ขัน้ (6) ขอบย่นเข้ าเล็ก ๆ จานวนมากรู ปร่ างไม่แน่นอนและขอบมีลกั ษณะเป็ น
ขันบั
้ นไดมากกว่า 3 ขัน้
4.2 ลักษณะรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกย่อย (suture between parietes)
(A) รอยต่อเรี ยบ (B) รอยต่อเป็ นซี่ฟันเล็ก ๆ
4.3 ลักษณะของแผ่นปิ ดเปลือก (opercular plates)
(X) รอยต่อระหว่าง tergum และ scutum มีลกั ษณะเรี ยบ (Y) รอยต่อระหว่าง tergum และ
scutum มีลกั ษณะเป็ นรอยต่อ โดยส่วนของ tergum นูนยื่นเข้ าไปหา scutum และส่วนของ scutum มีลกั ษณะเป็ น
ร่องลึก
4.4 คาย่อที่ใช้ ในการเรียกลักษณะของแผ่นเปลือกและแผ่นปิ ดเปลือก
C, carina; UL, upper lateral-left of carina; LL, lower lateral-left of carina; UR, upper
lateral-right of carina; LR, lower lateral-right of carina; R, rostrum; Cl, carina interior; OP, opercular plate; T,
tergum; และ S, scutum
ตารางที่ 1 ลักษณะของพื ้นที่ศกึ ษา
จังหวัด
ชลบุรี (CB)
จันทบุรี (CH)

ตราด (TR)

สถานีศกึ ษา
เขาสามมุข (SM)
หาดน ้าหนาว (NN)
ลานหินโคร่ ง (HK)
หาดเจ้ าหลาว (CL)
หาดลานทราย (LS)
หาดราชการุ ณย์ (RK)

ลักษณะของพืน้ ที่
หาดทรายและโขดหิน มีคลื่นแรง
โขดหิน มีคลื่นแรง
โขดหิน มีน ้าทะเลขังภายในแอ่งโขดหิน และมีโขดหินกาบังคลื่น
หาดทรายปะปนกับโขดหิน บริ เวณโขดหินมีลกั ษณะเป็ นแนวกาบัง
คลื่นแรง
หาดทราย มีคลื่นแรง
หาดทรายและโขดหินมีคลื่นแรง
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ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษาของจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และตราดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผลและอภิปราย
1. อนุกรมวิธานของเพรี ยงหินวงศ์ Chthamalidae Pilsbry, 1916
Superorder Thoracica Darwin, 1854
Order Sessilia Lamarck, 1818
Suborder Balanomorpha Pilsbry, 1916
Superfamily Chthamaloidea Darwin, 1854
Family Chthamalidae Pilsbry, 1916
ลักษณะวินจิ ฉัยสาหรับเพรียงหินในวงศ์ Chthamalidae
ลักษณะภายนอกของเพรี ยงหินที่ใช้ ในการจาแนกในระดับวงศ์ ได้ แก่ (1) จานวนชันของ
้
parietal tube ใต้
แผ่นเปลือก และ (2) จานวนของแผ่นเปลือกย่อย โดยเพรี ยงหินที่นามาศึกษาทุกชนิดไม่พบ parietal tube และมีแผ่น
เปลือกย่อยจานวน 6 ชิ ้น ได้ แก่ carina จานวน 1 ชิ ้น carina latus (lateral ที่ติดกับ carina) จานวน 2 ชิ ้น lateral
(lateral ทีต่ ิดกับ rostrum) จานวน 2 ชิ ้น และ rostrum จานวน 1 ชิ ้น ลักษณะดังกล่าวทาให้ จดั เพรี ยงหินที่ศึกษานี ้อยู่
ในวงศ์ Chthamalidae
Subfamily Euraphiinae Newman & Ross, 1976
Genus Euraphia Conrad, 1837
Type species Euraphia hembeli Conrad, 1837
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1 สกุล พบเพรี ยงหินสกุล Euraphia จานวน 1 ชนิด
Euraphia depressa (Poli, 1795)
Chthamalus depressus Poli, 1791.
Chthamalus stellatus var. depressus: Darwin 1854.
Euraphia depressa: Utinomi (1959); Southward (1964).
Non-type material examined
10 specimens, Chon Buri province, Mueang Chon Buri district, Khao Sam Muk beach, 21.XI.2017,
W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED01-10). 10 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao
beach, 20.XI.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED11-20). 10 specimens, Chanthaburi province, Na Yai
Am district, Hin Krong, 14.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED21-30). 10 specimens, Chanthaburi
province, Tha Mai district, Chao Lao beach.14.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED31-40). 5
specimens, Trat province, Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.ED4145). 10 specimen, Trat province, Khlong Yai district, Ratchakarun beach.15.IX.2017, W. Sukparangsi
(BUU17.CM.ED46-55).
ลักษณะวินจิ ฉัย
แผ่นเปลือกย่อยภายนอกและภายในมีสีน ้าตาลอ่อนปนขาวและเรี ยบมันวาว ขอบฐานเรี ยบ บางตัวอย่างมี
รอยย่นเข้ าไปเล็กน้ อยแต่ไม่ลึกเข้ าไปยังส่วนปากของเปลือก (orifice) รอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกย่อยเรี ยบ แผ่นปิ ด
เปลือกภายนอกและภายในมีสีน ้าตาลปนขาว ในบางตัวอย่างส่วนภายนอกของแผ่นปิ ดเปลือกมีลวดลายเป็ นแถบสี
ขาวปนเหลืองบริ เวณรอยต่อระหว่าง tergum และ scutum ไม่พบร่ องลึกในส่วนของ tergal margin ของ scutum ทา
ให้ รอยต่อระหว่าง tergum และ scutum มีลกั ษณะคล้ ายปากนกเป็ นจะงอยยื่นไปทาง carina (ภาพที่ 3A)
ถิ่นอาศัยและการกระจายตัว
บริ เวณหลังหินที่ไม่โดนคลืน่ แรงและไม่โดนแสงแดดมาก พบได้ ทวั่ ไปทุกสถานีที่ศกึ ษา
หมายเหตุ
ลักษณะเด่นที่แยกจากเพรี ยงหินอื่นชัดเจน ได้ แก่ เปลือกย่อยมีลกั ษณะบางสีน ้าตาลอ่อนถึงเข้ ม ขอบเปลือก
เรี ยบถึงมีรอยย่นเข้ าเล็กน้ อย ส่วนของแผ่นปิ ดเปลือกมองจากภายนอกคล้ ายปากนก แผ่นปิ ดเปลือกมีลวดลายเป็ น
แถบสีขาวปนเหลือง
Subfamily Chthamalinae Darwin, 1854
Genus Chthamalus Ranzani, 1817
Type species
Chthamalus stellatus (Poli, 1791)
1 สกุล พบเพรี ยงหินสกุล Chthamalus จานวน 7 ชนิด
Chthamalus sp.1
Non-type material examined
4 specimens, Chon Buri province, Mueang Chon Buri district, Khao Sam Muk beach, 21.XI.2017,
W. Sukparangsi (BUU17.CM.C101-04). 5 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao
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beach, 20.XI.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.C105-09). 10 specimens, Chanthaburi province, Na Yai
Am district, Hin Krong, 14.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C110-19). 4 specimens, Chanthaburi
province, Tha Mai district, Chao Lao beach.14.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C120-23). 12
specimens, Trat province, Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C124-35).
ลักษณะวินจิ ฉัย
แผ่น เปลื อ กย่อ ยภายนอกขาวเทา เรี ย บ ภายในแผ่น เปลือ กย่ อ ยมี สีน า้ ตาลอ่อ น ขอบฐานมี ร อยย่น ไม่
สม่าเสมอและไม่ลึกมาก แผ่นปิ ดเปลือกมีสีคล้ ายแผ่นเปลือกย่อยและมีลวดลายในส่วนภายนอก รอยต่อระหว่าง
scutum และ tergum มีลกั ษณะเป็ นรอยต่อ โดยส่วนของ tergum (scutal margin) นูนยื่นเข้ าไปหา scutum และส่วน
ของ scutum (tergal margin) มีลกั ษณะเป็ นร่ องลึก (articular furrow) และฟั นบริ เวณ rostral depressor muscle
insertion บน tergum มีจานวน 3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum ลึก (ภาพที่ 3B)
ถิ่นอาศัยและการกระจายตัว
แนวหินที่ไม่โดนคลื่นน ้าทะเลโดยตรง พบเพรี ยงหินชนิดนี ้ได้ ทกุ สถานีศึกษา ยกเว้ นหาดราชการุ ณย์ จังหวัด
ตราด
หมายเหตุ
ลักษณะที่แตกต่างไปจากเพรี ยงหิน Chthamalus ชนิดอื่น ๆ ในการศึกษานี ้ ได้ แก่ ลักษณะเปลือกย่อยที่มี
ขอบเรี ยบ เปลือกขาวผิวเรี ยบ และส่วนของ scutum มีร่องที่ลกึ เมื่อเทียบกับ Chthamalus อื่น ๆ
Chthamalus sp.2
Non-type material examined
10 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao beach, 20.XI.2017, C.
Wongkunanusorn (BUU17.CM.C201-10). 5 specimens, Chanthaburi province, Tha Mai district, Chao Lao
beach.14.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C211-15).
ลักษณะวินจิ ฉัย
แผ่นเปลือกย่อยภายนอกมีสีขาวปนน ้าตาล ผิวภายนอกไม่เรี ยบ ใกล้ ฐานมีสีน ้าตาล ใกล้ orifice มีสีขาว
ภายในแผ่นเปลือกย่อยเรี ยบมีสีน ้าตาล แผ่นปิ ดเปลือกมีสีขาวทังภายในและภายนอก
้
และส่วนของ tergum มีฟัน
จานวน 3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum ตื ้นเห็นไม่ชดั เจน (ภาพที่ 3C)
ถิ่นอาศัยและการกระจายตัว
พบเกาะอยูบ่ นโขดหินบริ เวณ upper shore และโดนแสงแดด มีการกระจายตัวใน 2 พื ้นที่ศึกษา ได้ แก่ หาด
น ้าหนาว จังหวดชลบุรี และหาดเจ้ าหลาว จังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ
เพรี ยงหินชนิดนี ้มีลกั ษณะเด่น ได้ แก่ ขอบเปลือกที่ติดกับหินไม่เรี ยบคล้ ายสาหร่ าย มีรอยเว้ าของขอบเปลือก
ย่อยเข้ าออกไม่แน่นอน และรอยต่อระหว่าง tergum กับ scutum มีร่องตื ้น และส่วนของ articular furrow ที่ตื ้นกว่า
Chthamalus อื่น ๆ
Chthamalus sp.3
Non-type material examined
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3 specimens, Chanthaburi province, Na Yai Am district, Hin Krong, 5.IV.2017, C.Wongkunanusorn
(BUU17.CM.C301-03).
ลักษณะวินจิ ฉัย
แผ่นเปลือกย่อยภายนอกมีสขี าวปนน ้าตาล และผิวภายนอกไม่เรี ยบ โดยส่วนฐานมีแถบบาง ๆ สีน ้าตาล ผิว
ภายในแผ่นเปลือกย่อยมีสนี ้าตาลปนม่วง แผ่นปิ ดเปลือกมีสีขาวทังภายในและภายนอก
้
มีร่อง articular furrow ลึก ซี่
ฟั นบน tergum เห็นไม่ชดั เจน และ adductor muscle insertion บน scutum ตื ้นเห็นไม่ชดั เจน (ภาพที่ 3D)
ถิ่นอาศัยและการกระจายตัว
เกาะบนหินในแนว upper shore และโดนแสงแดด พบเพรี ยงหินชนิดนี ้ที่ลานหินโคร่ง จังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ
ขอบเปลือกไม่เรี ยบคล้ ายกับ Chthamalus sp.2 แต่มี operculum ที่แตกต่างจาก Chthamalus sp.2 ชัดเจน
โดยมีร่อง articular furrow ที่ลกึ ทาให้ เห็นเป็ นรอยต่อชัดเจนจากภายนอก
Chthamalus sp.4
Non-type material examined
6 specimens, Trat province, Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, C. Wongkunanusorn
(BUU17.CM.C401-04).
ลักษณะวินจิ ฉัย
แผ่นเปลือกย่อยภายนอกมีสนี ้าตาลเข้ ม ผิวเรี ยบ ส่วนฐานไม่เรี ยบ มีสนั นูนเป็ นคลื่นตามแนวฐาน จานวนสัน
นูนไม่แน่นอน ผิวแผ่นเปลือกใกล้ orifice มีแถบสีขาว ภายในแผ่นเปลือกย่อยมีสีน ้าตาลเข้ มใกล้ บริ เวณ orifice และสี
น ้าตาลอ่อนใกล้ ฐาน แผ่นปิ ดเปลือกภายนอกและภายในมีสีน ้าตาล มีร่อง articular furrow ชัด ซี่ฟันบน tergum
จานวน 2-3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum เห็นชัดเจน (ภาพที่ 3E)
ถิ่นอาศัยและการกระจายตัว
พบเกาะอยูบ่ นหินตามแนวหาดทรายบริ เวณ upper shore พบเฉพาะหาดลานทราย จังหวัดตราด
หมายเหตุ
แผ่นเปลือกย่อยทังภายในและภายนอกมี
้
สนี ้าตาลเข้ มเป็ นลักษณะเด่นที่แตกต่างจาก Chthamalus อื่น ๆ
Chthamalus sp.5
Non-type material examined
10 specimens, Chon Buri province, Mueang Chon Buri district, Khao Sam Muk beach, 15.I.2017,
W. Sukparangsi (BUU17.CM.C501-10). 6 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao
beach, 15.II.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.C511-16). 5 specimens, Chanthaburi province, Na Yai Am
district, Hin Krong, 14.II.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.C517-21). 10 specimens, Trat province,
Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.CM.C522-32). 5 specimens, Trat
province, Khlong Yai district, Ratchakarun beach.15.IX.2017, C. Wongkunanusorn (BUU17.CM.C533-37).
ลักษณะวินจิ ฉัย
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แผ่นเปลือกย่อยภายนอกมีสีขาว ผิวเรี ยบ ส่วนฐานไม่เรี ยบ มีสนั นูนเป็ นแนวสม่าเสมอจานวน 3 สันต่อ 1
แผ่นเปลือกย่อย ร่องระหว่างสันนูนลึกเข้ าไปประมาณ 1/3 ของแผ่นเปลือกย่อย ใกล้ สว่ นฐานมีสนี ้าตาลอ่อน ผิวภายใน
แผ่นเปลือกย่อยมีสีน ้าตาลอ่อน แผ่นปิ ดเปลือกภายนอกและภายในมีสี น ้าตาลอ่อน มีร่อง articular furrow ตื ้น ซี่ฟัน
บน tergum จานวน 3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum เห็นไม่ชดั เจน (ภาพที่ 3F)
ถิ่นอาศัยและการกระจายตัว
พบกระจายอยูท่ วั่ ไปตามโขดหินในบริ เวณที่โดนแสงแดดและไม่โดนแสงแดด รวมถึงอยูใ่ นบริ เวณที่มีคลืน่ แรง
และไม่แรงตามแนว upper shore พบเพรี ยงหินชนิดนี ้กระจายอยูใ่ นทุกสถานี ยกเว้ น หาดเจ้ าหลาว จังหวัดจันทบุรี
หมายเหตุ
ลัก ษณะเด่น ของเพรี ย งหิน ชนิด นี ้ คื อ มี สัน นูน ของขอบเปลือ กย่อ ยจานวนสม่า เสมอที่ 3 สันต่อ 1 แผ่น
ลักษณะแผ่นเปลือกคล้ ายดาว ส่วนของรอยต่อระหว่าง tergum และ scutum มีร่อง articular furrow ที่ตื ้นถึงไม่มี ทา
ให้ แผ่นปิ ดเปลือกมีลกั ษณะคล้ ายปากนกเมื่อมองจากภายนอก
Chthamalus sp.6
Non-type material examined
5 specimens, Trat province, Mueang Trat district, Lan Sai .15.IX.2017, W. Sukparangsi
(BUU17.CM.C601-05). 10 specimens, Trat province, Khlong Yai district, Ratchakarun beach.15.IX.2017, C.
Wongkunanusorn (BUU17.CM.C606-16).
ลักษณะวินจิ ฉัย
แผ่นเปลือกย่อยภายนอกและภายในมีสนี ้าตาลอ่อน ผิวเรี ยบ มีสนั นูนจากฐานถึง orifice เป็ นแนวสม่าเสมอ
จานวน 3 สันต่อ 1 แผ่นเปลือกย่อย แผ่นปิ ดเปลือกภายนอกและภายในมีสีน ้าตาลอ่อน มีร่อง articular furrow ตื ้น ซี่
ฟั นบน tergum ไม่ชดั เจน และ adductor muscle insertion บน scutum เห็นไม่ชดั เจน (ภาพที่ 3G)
ถิ่นอาศัยและการกระจายตัว
พบได้ ในแนวหิน upper shore โดนแสงแดดบางช่วงของวัน และพบกระจายที่หาดลานทรายและหาด
ราชการุณย์ จังหวัดตราด
หมายเหตุ
มีลกั ษณะเป็ นดาวคล้ าย Chthamalus sp.5 แต่มีสว่ นของร่ องของแผ่นเปลือกย่อยที่ลกึ ถึง orifice และมี
สันนูนของแผ่นเปลือกย่อยที่ชดั เจน
Chthamalus sp.7
Non-type material examined
22 specimens, Chon Buri province, Sattahip district, Nam Nao beach, 22.II.2017, W. Sukparangsi
(BUU17.CM.C701-22).
ลักษณะวินจิ ฉัย
แผ่นเปลือกย่อยภายนอกมีสขี าวจาก orifice ลงไปถึงส่วนฐานประมาณ 4/5 และส่วนฐานมีสีน ้าตาลเข้ ม ผิว
เรี ยบ มีสนั นูนจากฐานเป็ นแนวไม่สม่าเสมอ แผ่นเปลือกย่อยกลุม่ lateral มีสนั นูนจากฐานถึง orifice ลึกประมาณ 2/3
ภายในแผ่นเปลือกย่อยมีสีน ้าตาลอ่อนอมชมพู แผ่นปิ ดเปลือกภายนอกมีสีขาว และภายในแผ่นปิ ดเปลือกมีสีน ้าตาล
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อ่อน มีร่อง articular furrow ลึก 1/2 ของที่พบใน Chthamalus sp.1 และ Chthamalus sp.3 ซี่ฟันบน tergum จานวน
3 ซี่ และ adductor muscle insertion บน scutum เห็นชัดเจน (ภาพที่ 3H)
ถิ่นอาศัยและการกระจายตัว
บนหินโดนแสงแดดในบางช่วงของวัน และบริ เวณ upper shore พบได้ เฉพาะที่หาดน ้าหนาว จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ
ลักษณะเด่นของเพรี ยงหินชนิดนี ้ ได้ แก่ เปลือกย่อยเรี ยบ มีสขี าวและขอบสีน ้าตาล ส่วนของแผ่นปิ ดเปลือก
ส่วน scutum มี adductor muscle insertion ชัดเจนกว่าเพรียงหิน Chthamalus อื่น ๆ
2. อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าในทุกสถานีพบเพรี ยงหินชนิด Euraphia depressa และเมื่อพิจารณาจากลักษณะของ
แผ่นเปลือกภายนอกทาให้ สามารถจาแนกเพรี ยงหินสกุล Chthamalus ได้ จานวน 7 ชนิด โดย Chthamalus sp.1 (C1)
พบได้ ใน 5 สถานีและในทุกจังหวัดที่ทาการศึกษา Chthamalus sp.5 (C5) พบได้ ใน 4 สถานีและในทุกจังหวัดที่
ทาการศึกษา Chthamalus sp.2 (C2) พบได้ เพียง 2 สถานี ได้ แก่ หาดน ้าหนาว สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และหาดเจ้ า
หลาว จังหวัดจันทบุรี ส่วน Chthamalus sp.3 (C3), Chthamalus sp.4 (C4) และ Chthamalus sp.7 (C3) พบได้ ใน 1
สถานีเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี ตราด และชลบุรี ตามลาดับ และสถานีที่มีความหลากหลายทางรู ปแบบสัณฐานของ
เพรี ย งหินสกุล Chthamalus มากที่สุด ได้ แก่ หาดนา้ หนาว และหาดลานทราย (จานวน 4 ชนิด ) สถานีที่มี ความ
หลากหลายน้ อยที่สดุ ได้ แก่ เขาสามมุข (จานวน 2 ชนิด) เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของพื ้นที่ศึกษา
พบว่าหาดน ้าหนาวมีลกั ษณะเป็ นหาดหินที่กว้ างครอบคลุมทัง้ lower shore และ upper shore ทาให้ พบความ
หลากหลายของเพรี ยงหินได้ มากกว่าพื ้นที่ศกึ ษาอื่น ๆ
จากการศึกษาของ Pochai et al. (2017) ที่ทาการสารวจเพรี ยงหินในประเทศไทยพบ E. depressa ได้
เฉพาะสถานีเขาสามมุข แต่จากการศึกษานี พ้ บว่า E. depressa มีการกระจายตัวที่มากและพบได้ ทุกสถานี ที่
ทาการศึกษาในภาคตะวันออก เช่นเดียวกับ A. amphitrite และสามารถจัดเป็ น cosmopolitan species และใน
การศึกษานี ้ไม่พบ Chthamalus malayensis และ Euraphia hembeli ซึ่งจัดเป็ นเพรี ยงหินในวงศ์ Chthamalidae ที่มี
รายงานการกระจายตัวในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (Pochai et al., 2017)
บทสรุ ป
เพรี ยงหินวงศ์ Chthamalidae ที่พบในภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้ วย 2 สกุล ได้ แก่ สกุล
Euraphia และ Chthamalus โดยในทุก สถานี พ บ Euraphia depressa และในแต่ ล ะสถานี ศึ ก ษามี สัณ ฐาน
Chthamalus spp. ของแผ่นเปลือกและแผ่นปิ ดเปลือกที่ต่างกัน โดยหาดน ้าหนาว จังหวัดชลบุรี และหาดลานทราย
จังหวัดตราดมีความหลากหลายของรูปแบบสัณฐานของเพรี ยงหินสกุล Chthamalus มากที่สดุ
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ภาพที่ 2 ความหลากหลายและการกระจายตัวของเพรี ยงหินวงศ์ Chthamalidae ในจังหวัดชลบุรี (Chonburi) ได้ แก่
สถานีศกึ ษาเขาสามมุข (Sam Muk) และหาดน ้าหนาว (Nam Nao) ในจังหวัดจันทบุรี (Chanthaburi) ได้ แก่
สถานีศกึ ษา ลานหินโคร่ง (Hin Krong) และหาดเจ้ าหลาว (Chao Lao) ในจังหวัดตราด (Trat) ได้ แก่ สถานี
ศึกษาหาดลานทราย (Lan Sai) และหาดราชการุณย์ (Rachakarun) ตัวอักษรย่อ E. depressa ระบุ
Euraphia depressa C1-C7 ระบุชนิดของ Chthamalus spp.
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ภาพที่ 3 ความหลากหลายทางสัณฐานของแผ่นเปลือกย่อยและแผ่นปิ ดเปลือกของเพรี ยงหินชนิด Euraphia
depressa และ Chthamalus spp. ตัวอักษรย่อ C, carina; UL, upper lateral-left of carina; LL,
lower lateral-left of carina; UR, upper lateral-right of carina; LR, lower lateral-right of carina;
R, rostrum; Cl, carina interior; OP, opercular plate; T, tergum; S, scutum
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ผลกระทบจากกิจกรรมบ่ อกุ้งต่ อครัสเตเซียนบริเวณบริเวณป่ าชายเลนคลองโคน
และแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
Effect of shrimp farming on crustaceans in mangrove at Klong Kone
and Laem Yai, Samut Songkhram Province
สรนันท์ วิธิรวาท และ ศิรประภา เปรมเจริ ญ*
Soranan Witirawat and Siraprapha Premcharoen*
ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

บทคัดย่ อ
ศึกษาผลกระทบของกิ จ กรรมบ่อกุ้ง ต่อครั สเตเซียน บริ เ วณป่ าชายเลน ตาบลคลองโคนและแหลมใหญ่
จังหวัดสมุทรสงคราม จากการเก็บตัวอย่าง 4 ครัง้ ตามฤดูกาล ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ใน
สถานีเก็บตัวอย่าง 6 แห่ง พบครัสเตเซียนจานวน 147 ตัว จาแนกเป็ น 5 อันดับ 16 ชนิด ครัสเตเซียนกลุม่ เด่นคือปูแสม
ชนิด Metaplax elegans โดยพบร้ อยละ 43.54% ของครัสเตเซียนทังหมดที
้
่รวบรวมได้ ค่าความหลากหลายเท่ากับ
1.74 ความหนาแน่นรวมเท่ากับ 49.00 ตัว/ ตารางเมตร และมวลชีวภาพรวมเท่ากับ 9.81 กรั ม/ ตารางเมตร เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของชนิด ความหนาแน่น และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแต่ละฤดูกาลและสถานีเก็บ
ตัวอย่างพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) การศึกษาครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่า กิจกรรมบ่อกุ้ง
บริ เวณป่ าชายเลนตาบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงครามในปั จจุบนั ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ าง
ประชาคมของครัสเตเซียนในพื ้นที่
คาสาคัญ : ครัสเตเซียน, คลองโคน, แหลมใหญ่, ป่ าชายเลน, นากุ้ง
Abstract
Effect of shrimp farming on crustaceans in mangrove at Klong Kone and Laem Yai Subdistricts,
Samut Songkhram Province was carried out seasonally during April 2016 and January 2017 within six
different stations. A total of 147 crustaceans representing 5 orders and 16 species, with Metaplax elegans
was dominated by species (43.54%). Shannon-Weiner index was 1.74, total density of overall crustaceans
was 49.00 ind/m2 and total biomass was 9.81 g/m2. There was no significant difference in species
composition, abundance and biomass of crustaceans at different seasons and stations (p>0.05). The
findings of this study indicated that shrimp farming activities had not adversely affected the crustacean
community in mangrove forest at Klong Kone and Laem Yai, Samut Songkhram Province.
Keywords : Crustaceans, Klong Kone and Laem Yai, Mangrove, Shrimp farming
*Corresponding author. E-mail : faassrp@ku.ac.th
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บทนา
ระบบนิเวศป่ าชายเลนเป็ นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สตั ว์นานาชนิด และเป็ นเขต
เชื่อมต่อของระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศบก ป่ าชายเลนมีความสาคัญในการเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย แหล่งอาหาร
แหล่ง อนุบ าลสัต ว์ น า้ และแหล่ง หลบภัย ของสัต ว์ น า้ (กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง , 2556) สิ่ง มี ชี วิ ต ที่
ความสาคัญต่อระบบนิเวศป่ าชายเลน ได้ แก่ สัตว์หน้ าดิน เนื่องจากสัตว์หน้ าดินเป็ นตัวเชื่ อมโยงในห่วงโซ่อาหาร
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภคในลาดับถัดไป กลุม่ สัตว์หน้ าดินที่พบบ่อยในดินป่ าชายเลน คือ ครัสเตเซียน ได้ แก่ กุ้ง และ
ปู มักขุดรูเพื่อเป็ นแหล่งที่อยูแ่ ละหลบภัย จากอดีตถึงปั จจุบนั พบว่าพื ้นที่ป่าชายเลนมักถูกนาไปใช้ ประโยชน์ในด้ านของ
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ ง เช่น ปลา กุ้ง ปู และหอย สัตว์น ้าที่นิยมเพาะเลี ้ยงมากที่สดุ คือ กุ้ง เนื่องจากเป็ นผลผลิตที่
มีความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ (ฐานข้ อมูลความรู้ ทางทะเล, 2554) กลุม่ สารสนเทศประมง (2554) รวบรวม
ข้ อมูลในปี พ.ศ. 2554 พบว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีฟาร์ มเพาะเลี ้ยงกุ้งทังสิ
้ ้น 113 ฟาร์ ม และสานักนิเทศและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (2550) กล่าวว่า การเพาะเลี ้ยงกุ้งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
จากการปรับพื ้นที่และขุดบ่อเพื่อเลี ้ยงกุ้ง โดยการนาหน้ าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปทาคันบ่อการเพาะเลี ้ยงกุ้งและมี
การปล่อยของเสียจากบ่อกุ้ง เช่น ตะกอน ขี ้กุ้ง และสารเคมีบางชนิดซึ่งส่งผลต่อแหล่งน ้าธรรมชาติและดินตะกอนของ
ป่ าชายเลนซึง่ เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์หน้ าดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์หน้ าดินในกลุม่ ครัสเตเซียนที่มีพฤติกรรมใน
การขุดรู ดินเพื่ออยู่อาศัย การศึกษาในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของกิจกรรมบ่อกุ้งต่อครัสเตเซียน
บริ เวณตาบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนาข้ อมูลพืน้ ฐานที่ได้ ไปใช้ ในการพัฒนาระบบ
เพาะเลี ้ยงกุ้งให้ เป็ นอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความยัง่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม เพื่อการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ ง โดยเฉพาะทรัพยากรประมงและทรัพยากรป่ าชายเลนบริ เวณคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงครามและ
พื ้นที่ใกล้ เคียง
วิธีการ
พื ้นที่ทาการศึกษา
พื ้นที่ศกึ ษาอยู่ในตาบลคลองโคนและตาบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ทาการเก็บตัวอย่างช่วงเดือน
เมษายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 เก็ บตัวอย่าง 4 ครัง้ ตามฤดูกาล ได้ แก่ เมษายน 2559 (ฤดูแล้ ง) กรกฎาคม
2559 (ต้ นฤดูฝน) ตุลาคม 2559 (ปลายฤดูฝน) และมกราคม 2560 (ฤดูหนาว)
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่าง บริ เวณตาบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
เก็บตัวอย่างทังสิ
้ ้น 6 สถานี ดังนี ้ สถานีเก็บตัวอย่างตาบลคลองโคน ได้ แก่ บริ เวณบ่อกุ้ง (KK1)
บริ เวณบ่อกุ้งร้ าง (KK2) และป่ าชายเลนธรรมชาติ (KK3) ตาบลแหลมใหญ่ ได้ แก่ บริ เวณบ่อกุ้งติดอ่าว (LY1)
บริ เวณบ่อกุ้งไม่ติดอ่าว (LY2) และป่ าชายเลนธรรมชาติ (LY3) วัดพิกดั ทางภูมิศาสตร์ โดย GPS (ภาพที่ 1)
การเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างครัสเตเซียนโดยใช้ ตารางสี่เหลี่ยมนับสัตว์ (quadrat) ขนาด 50x50 ตารางเซนติเมตร วางแบบ
สุม่ ในบริ เวณจุดเก็บตัวอย่าง 3 ซ ้า ทาการเก็บตัวอย่างครัสเตเซียนที่อยู่ในตารางสี่เหลี่ยมนับสัตว์ใส่ลงในกระสอบ ใช้
ท่อเก็บตัวอย่าง (core) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร กดลงในดินที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร และที่ระดับ
ความลึก 50 เซนติเมตร ความลึกละจานวน 3 ครัง้ นาตัวอย่างกลับมาร่ อนน ้าผ่านตะแกรง ขนาดช่องตา 0.50 x 0.50
มิลลิเมตร แล้ วใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง ทาการรักษาตัวอย่างด้ วยฟอร์ มาลิน 5 เปอร์ เซ็นต์
การจาแนกชนิดของครัสเตเซียนและการวิเคราะห์ข้อมูล
จาแนกชนิดของครัสเตเซียนในห้ องปฏิบตั ิการ โดยใช้ เอกสารของ Gosner (1971) และ Barnard (1981) ทา
การนับจานวน และบันทึกข้ อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon
and Weaver, 1949) เพื่อบ่งบอกถึงความหลายหลายทางของครัสเตเซียนที่พบ ค่ าความหนาแน่น โดยการนาจานวน
ตัวของครัสเตเซียนทังหมดหารด้
้
วยขนาดพื ้นที่ที่ทาการศึกษา (วันวิวาห์ , 2544) ค่ามวลชีวภาพ โดยการนาน ้าหนักสดที่
ได้ ไปคูณด้ วย dry weight conversion factor (Tantichodok, 1981) และวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติเพื่อ
เปรี ยบเทียบโครงสร้ างประชาคมครัสเตเซียนในแต่ละฤดูกาลและสถานีเก็บตัวอย่าง โดย Analysis of Variance
(ANOVA)
ผลและอภิปราย
ผลการศึกษาผลกระทบของกิจกรรมบ่อกุ้งต่อฃครัสเตเซียน บริ เวณตาบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัด
สมุทรสงคราม พบครัสเตเซียนทัง้ หมด 147 ตัว จาแนกได้ 5 อันดับ ได้ แก่ Amphipoda, Decapoda, Isopoda,
Sessilia และ Tanaidacea ตลอดการศึกษาพบความหลากหลายเท่ากับ 1.74 ความหนาแน่นรวมเท่ากับ 49.00 ตัว/
ตารางเมตร และมวลชีวภาพรวมเท่ากับ 9.81 กรัม/ ตารางเมตร
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ชนิดของครัสเตเซียน
จากการศึกษาพบครัสเตเซียนทังหมด
้
16 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สดุ ได้ แก่ ปูชนิด Metaplax elegans พบ
ร้ อยละ 43.54 รองลงมา ได้ แก่ กุ้งชนิด Alpheus sp. และ Grandidierella sp. พบร้ อยละ 27.21 และ 7.48 ตามลาดับ
(ภาพที่ 2)

Species
ภาพที่ 2 ร้ อยละจานวนตัวของครัสเตเซียนที่พบทังหมด
้
จากการศึกษาครัง้ นี ้ครัสเตเซียนที่พบมากที่สดุ ได้ แก่ ปูชนิด Metaplax elegans สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
พันธุ์ทิพย์ และคณะ (2556) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริ เวณชายฝั่ ง จังหวัดสตูล ปูชนิด Metaplax
elegans สูงในบริ เวณป่ าชายเลน และจากงานวิจยั ของวราริ น (2551) ศึกษาสัตว์พื ้นทะเลบริ เวณป่ าชายเลนอ่าวภูเก็ต
พบครัสเตเซียนเป็ นสัตว์พื ้นท้ องทะเลกลุม่ หลัก และพบปูชนิด Metaplax elegans สูงสุดในป่ าชายเลนปลูกอายุ 1 ปี
และป่ าชายปลูกอายุ 8 ปี และพบว่าปูชนิดนี ้อาศัยอยู่รวมกันเป็ นกลุม่ และออกหากินซากสิ่งมีชีวิตในช่วงน ้าลง ทาให้
พบปูชนิดนี ้มากที่สดุ
ดัชนีความหลากหลาย ความหนาแน่นและชีวมวลของครัสเตเซียน
จากตัวอย่างครัสเตเซียนที่รวบได้ ในแต่ละฤดูกาล พบความหลากหลายเฉลี่ย 1.25±0.57 ความหนาแน่น
เฉลี่ย 12.25±5.38 ตัว / ตารางเมตร และมวลชี ว ภาพเฉลี่ย 2.45±1.00 กรั ม / ตารางเมตร เมื่ อเปรี ยบเทีย บความ
หลากหลาย ความหนาแน่น และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแต่ละฤดูกาลพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
95% (p>0.05)
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบดัชนีความหลากหลาย ความหนาแน่น และชีวมวลของครัสเตเซียนในแต่ละฤดูกาล
April 2016
July 2016
October 2016 January 2017 Average±SD
Diversity (H)
1.55
2.00
0.50
0.94
1.25±0.57
Density (ind/m2)
16.33
14.67
15.00
3.00
12.25±5.38
2
Biomass (g/m )
4.30
1.86
2.16
1.44
2.45±1.00
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จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าในแต่ละฤดูกาล (ตารางที่ 1) พบความหลากหลายสูงสุดช่วงเดือนกรกฎาคม 2559
(ต้ นฤดูฝน) และพบความหลากหลายต่าสุดช่วงเดือนตุลาคม 2559 (ปลายฤดูฝน) พบความหลากหลายเท่ากับ 2.00
เนื่องจากเมื่อมีฝนตกลงมาทาให้ มีปริ มาณน ้าสูงขึ ้นจึงสามารถพบครัสเตเซียนที่เคลื่อนที่ได้ ดีในน ้าเพิ่มขึ ้น เช่น กุ้ง พบ
ความหนาแน่นและมวลชีวภาพสูงสุดช่วงเดือนเมษายน 2559 (ฤดูแล้ ง) พบความหนาแน่นและมวลชีวภาพเท่ากับ
16.33 ตัว/ ตารางเมตร และ 4.34 กรัม/ ตารางเมตร ตามลาดับ เนื่องจากเป็ นฤดูกาลที่ง่ายต่อการเก็บตัวอย่าง เพราะ
ระดับ นา้ ในป่ าชายเลนลดต่ า ลง ท าให้ มี บ ริ เ วณที่เ ป็ นดิ นเลนมากกว่า ฤดูอื่ น ๆ และครั สเตเซีย นส่ว นใหญ่ ที่พ บมี
พฤติกรรมการอยูอ่ าศัยโดยการขุดรูอยูใ่ นดินเลน
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่าง พบความหลากหลายเฉลีย่ 1.20±0.42 ความหนาแน่น
เฉลี่ย 8.17±3.91ตัว/ ตารางเมตร และมวลชีวภาพเฉลี่ย 1.64±1.22 กรัม/ ตารางเมตร เมื่อเปรี ยบเทียบชนิด ความ
หนาแน่น และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบดัชนีความหลากหลาย ความหนาแน่น และชีวมวลของครัสเตเซียนในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่าง
KK1
KK2
KK3
LY1
LY2
LY3
Average±SD
1.85
1.19
1.61
1.02
0.60
0.90
1.20±0.42
Diversity (H)
10.33
1.67
9.00
10.67
4.33
8.17±3.91
Density (ind/m2) 13.00
1.23
1.26
4.31
0.66
1.35
1.00
1.64±1.22
Biomass (g/m2)
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่าง (ตารางที่ 2) พบความหลากหลายและความหนาแน่น
สูงสุดบริ เวณจุดน ้าทิ ้งบ่อกุ้ง ตาบลคลองโคน (KK1) พบค่าความหลากหลายและค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1.85 และ
13.00 ตัว/ ตารางเมตร ตามลาดับ เนื่องจากบริ เวณนี ้มีการเพาะเลี ้ยงกุ้งทะเลและมีร่มไม้ ของป่ าชายเลนอยู่บริ เวณ
ด้ านข้ างของจุดน ้าทิง้ บ่อกุ้งซึ่งอยู่บริ เวณดินเลนข้ างคันบ่อกุ้ง ทาให้ เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของครัสเตเซียน ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ José et al. (2013) ศึกษาลักษณะของตะกอนดินป่ าชายเลนและผลกระทบต่อการกระจาย
ของปู บริ เวณปากแม่น ้าอะเมซอน พบว่าการกระจายของปูมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณของต้ นไม้ ในป่ าชายเลน และพบ
มวลชีวภาพสูงสุดบริ เวณป่ าชายเลนธรรมชาติ ตาบลคลองโคน (KK3) ค่ามวลชีวภาพเท่ากับ 4.31 กรัม/ ตารางเมตร
เนื่องจากพบปูเสฉวนชนิด Clibanarius infraspinatus ซึง่ เป็ นปูขนาดใหญ่ทาให้ มวลชีวภาพของบริ เวณนี ้สูงที่สดุ และ
จากการศึกษาพบว่า ความหนาแน่นของครัสเตเซียนในบริ เวณป่ าธรรมชาติของตาบลคลองโคนและแหลมใหญ่พบ
ความหนาแน่นน้ อยกว่าบริ เวณบ่อกุ้ง เนื่องจากบริ เวณป่ าธรรมชาติพบลิงแสมอาศัยอยู่เป็ นจานวนมากซึ่งเป็ นผู้ล่า
ของครัสเตเซียน
บทสรุ ป
จากการศึกษาพบครัสเตเซียนจานวน 147 ตัว 16 ชนิด ครัสเตเซียนที่พบมากที่สดุ ได้ แก่ ปูชนิด Metaplax
elegans รองลงมา ได้ แก่ กุ้งชนิด Alpheus sp. และ Grandidierella sp. ค่าความหลากหลายเท่ากับ 1.74 ความ
หนาแน่นรวมเท่ากับ 49.00 ตัว/ ตารางเมตร และมวลชีวภาพรวมเท่ากับ 9.81 กรัม/ ตารางเมตร และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของชนิด ความหนาแน่น และมวลชีวภาพของครัสเตเซียนในแต่ละฤดูกาลและสถานีเก็บตัวอย่างพบว่า
ไม่แตกต่างกัน จึงพบว่าการกิจกรรมบ่อกุ้ง บริ เวณตาบลคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ในปั จจุบนั ไม่
ส่งผลกระทบต่อชนิด ความหนาแน่น และมวลชีวภาพของครัสเตเซียน
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ชนิดการแพร่ กระจาย และพฤติกรรมของปูเสฉวนบกที่เกาะกาใหญ่ จังหวัดระนอง
Species, distribution and behavior of land hermit crab at Koh Kam Yai, Ranong Province
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์1,*, วชิระ ใจงาม2 และ วิสยั คงแก้ ว3
Puntip Wisespongpand1,*, Wachirah Jaingam2 and Wisai Kongkaew3
1

ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาประมง ฝ่ ายสนับสนุนวิ ชาการ คณะประมง มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สถานีวิจยั เพือ่ การพัฒนาชายฝั่ งอันดามัน จ.ระนอง

2

บทคัดย่ อ
การสารวจความหลากชนิดของปูเสฉวนบกบนหาดทรายบนเกาะกาใหญ่ จังหวัดระนอง พบปูเสฉวนบก 3
ชนิด ได้ แก่ Coenobita rugosus H. Milne Edwards, 1837, C. violascens Heller, 1862 และ C. brevimanus
Dana, 1852 อาศัยอยู่บนหาดเดียวกันและภายใต้ ขอนไม้ ผเุ ดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็ นรายงานการศึกษาแรกของประเทศ
ไทย ปูเสฉวนบกชนิด C. rugosus และ C. violascens พบแพร่ กระจายตอนบนของหาดเหนือเขตน ้าขึ ้นสูงสุด ส่วน
C. brevimanus พบในป่ าชายหาด ปูเสฉวนแต่ละชนิดอาศัยอยูใ่ นเปลือกหอยแตกต่างกันและยังขึ ้นอยู่กบั ขนาดของปู
ด้ วย โดยส่วนใหญ่ปู C. rugosus อยูใ่ นเปลือกหอย Thais bitubercularis ส่วนชนิด C. violascens อยูใ่ นเปลือกหอย
Murex sp. และชนิด C. brevimanus อยูใ่ นเปลือกหอย Pleurophoca trapezium ในการศึกษานี ้ได้ ศึกษาพฤติกรรม
บางประการ ได้ แก่ การเคลื่อนที่ การหลบซ่อนตัว และการกินอาหาร ซึ่งปูเสฉวน C. rugosus และ C. violascens มี
พฤติกรรมที่คล้ ายคลึงกันแต่แตกต่างกับ C. brevimanus และศึกษาการเลือกชนิดอาหารของปูเสฉวนบก C. rugosus
พบว่าปูเสฉวนใช้ หนวดทังสองคู
้
่ ในการดมกลิน่ และบอกตาแหน่งของอาหาร โดยปูเสฉวนจะเลือกกินมะม่วงเป็ นอาหาร
83.33%
คาสาคัญ : ปูเสฉวนบก, เกาะกาใหญ่, 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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บทนา
ปูเสฉวนบกเป็ นปูไม่แท้ จริ ง (false crab) ที่อยู่ในกลุม่ Anomura โดยมีสว่ นของลาตัวที่ยงั คงยื่นยาวอยู่ มัก
พบแพร่กระจายอยู่บริ เวณชายหาดเหนือเขตน ้าขึ ้นสูงสุดไปจนถึงป่ าชายหาดด้ านบนสุดของหาดทราย เวลากลางวัน
มักหลบอยู่ใต้ ขอนไม้ ผุ ใต้ กองใบไม้ แห้ ง หรื อตามรากของพืชที่ขึน้ บนหาดทราย โดยอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม (ธนาคม
บัณฑิตวงศ์รัตน์, 2544; McLaughlin, 2002) ปูเสฉวนบกเป็ นสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์เป็ นอาหาร มีบทบาทที่สาคัญ
ในระบบนิเวศหาดทราย ทาให้ เกิดการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนตะกอน ส่งผลให้ เกิ ดการหมุนเวียนของธาตุ
อาหารและการถ่ายเทพลังงานในระบบนิเวศหาดทราย ช่วยให้ เกิดดินตะกอนที่มีอินทรี ย์สารสาหรับเป็ นอาหารให้ กบั
สัตว์หน้ าดินขนาดเล็ก (ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ และ พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์, 2550; Warner, 1977) จึงถือว่าเป็ นสัตว์
ที่มีบทบาทสาคัญในระบบนิเวศหาดทรายที่เรี ยกว่า environment service
Naiyanetr (2007) ได้ รายงานพบปูเสฉวนบกในประเทศไทย 3 ชนิด Coenobita rugosus H. Milne
Edwards, 1837, C. violascens Heller, 1862 และ C. brevimanus Dana, 1852 แพร่ กระจายทังฝั
้ ่ งอ่าวไทยและ
อัน ดามัน โดย C. rugosus พบบริ เ วณชลบุรี จั น ทบุ รี อ่ า วไทย เกาะสิ มิ ลัน พัง งา ภู เ ก็ ต และทะเลอัน ดามัน
C. violascens พบเฉพาะฝั่ งอ่าวไทย บริ เวณจันทบุรี และอ่าวไทย และ C. brevimanus พบเฉพาะฝั่ งอันดามัน ที่
บริ เ วณเกาะสิมิ ลัน เกาะสุริ นทร์ พัง งา ในขณะที่ ธ นาคม บัณ ฑิ ต วงศ์ รั ตน์ (2554) รายงานพบปูเ สฉวน 3 ชนิ ด นี ้
ทัง้ ฝั่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามัน และมีรายงานการศึก ษาสัต ว์ นา้ ไม่มีก ระดูกสันหลัง ในระบบนิ เวศชายฝั่ ง อาเภอ
สุขสาราญ จังหวัดระนองและบริ เวณใกล้ เคียงคือ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พบปูเสฉวนบก 2 ชนิด ได้ แก่ Coenobita
violascens และ Coenobita sp. (สหัส ราชเมืองขวาง, 2558)
เกาะกาใหญ่เป็ นเกาะที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง มีชายหาดขนาดใหญ่ที่มีทราย
ละเอียด ตามแนวชายหาดมีต้นหูกวางและต้ นจิกทะเล และตอนบนของหาดเป็ นป่ าที่มีพนั ธุ์ไม้ นานาชนิด ซึ่งเหมาะ
สาหรับเป็ นที่อยูอ่ าศัยของปูเสฉวน เกาะกาใหญ่อยู่ในเขตอุทยานฯ จึงยังคงมีนกั ท่องเที่ยวไม่มากนัก ทาให้ ทรัพยากร
สิง่ มีชีวิตยังคงความหลากหลายและสมบูรณ์ดี (สหัส ราชเมืองขวาง, 2558)
การศึก ษานี ไ้ ด้ ท าการศึก ษาความหลากชนิ ด และการแพร่ ก ระจายของปูเ สฉวนบกบนหาดทรายของ
เกาะกาใหญ่ จ.ระนอง รวมทังเก็
้ บตัวอย่างปูมาศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ และการเลือกชนิดอาหารในห้ องปฏิบตั ิการ ซึ่ง
ในปั จจุบนั พบว่ามีการจับปูเสฉวนบกจากธรรมชาติไปเป็ นสัตว์เลี ้ยงจานวนมาก มีการจั ดทา facebook และ clip ที่
เกี่ ยวกับการเลี ้ยงปูเสฉวนบกอย่างแพร่ หลาย ดังนัน้ ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษานีจ้ ะเป็ นองค์ ความรู้ พืน้ ฐานสาหรั บ
การศึกษาปูเสฉวนบกในประเทศไทย และองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมจะนาไปสูก่ ารเลี ้ยงปูเสฉวนบกในเชิง
ธุรกิ จให้ มีการเลี ้ยงอย่างรั บผิดชอบและยัง่ ยืน รวมทัง้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาไปสู่การเพาะเลี ้ยงปูเสฉวนบก เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการ และอนุรักษ์ ทรัพยากรปูเสฉวนบกให้ ใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยัง่ ยืนต่อไป
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วิธีการ
ทาการสารวจชนิดและการแพร่ กระจายของปูเสฉวนบกบริ เวณหาดทรายบนเกาะกาใหญ่ (09o28/44.6//N
และ 098o21/07.9//E) ทางด้ านตะวันออกและตะวันตกของเกาะรวม 6 สถานี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดย
สถานีที่ 1-4 อยูท่ างด้ านตะวันออกของเกาะซึง่ เป็ นอ่าวและคลืน่ ลมไม่รุนแรง สถานีที่ 2 และ 3 สารวจในเขตตอนบนสุด
ของหาดและในป่ าชายหาดด้ านนอก ส่วนสถานีที่ 1 และ 4 สารวจบริ เวณตอนบนสุดของหาดและถัดลงมาที่แนวหาด
ทรายในเขตน ้าขึ ้นน ้าลง ส่วนสถานีที่ 5-6 อยู่ทางด้ านตะวันตกของหาด ซึ่งมีคลื่นลมที่รุนแรงและหาดมีความลาดชัน
มากกว่า สารวจบริ เวณตอนบนสุดของหาด ในป่ าชายหาดด้ านนอก และแนวหาดทรายถัดลงมา (ภาพที่ 1) แต่ละ
สถานีทาการสารวจในพื ้นที่ประมาณ 3 ตารางเมตร เก็บตัวอย่างปูซึ่งมักหลบซ่อนอยู่ตามซากขอนไม้ ใหญ่ กิ่งไม้ และ
เศษซากใบไม้ ตรวจสอบชนิดจากลักษณะแผงขนและสันที่อยู่บริ เวณก้ ามตามวิธีการจาแนกชนิดของ McLaughlin
(2002) นับจานวนปูเสฉวนบกแต่ละชนิดที่พบในแต่ละสถานี รวมทังตรวจสอบชนิ
้
ดของเปลือกหอยที่ปเู สฉวนแต่ละ
ชนิดอาศัยอยู่ และปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติ
เก็บตัวอย่างปูเสฉวนที่พบมาอย่างละ 5-10 ตัว มาเลี ้ยงในตู้ทดลองในห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล เพื่อศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ แก่ การเคลื่อนที่ การกิ นอาหาร และการหลบซ่อนตัว โดยการบันทึกภาพ
วิดีทศั น์ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน สาหรับการกินอาหารจะทาการศึกษาพฤติกรรมการเลือกชนิดอาหารของปูเสฉวน
ขนาดเล็กชนิด C. rugosus ซึ่งเป็ นปูเสฉวนที่พบมากที่สดุ และเป็ นปูชนิดที่ถูกจับไปเลี ้ยงมากที่สดุ โดยเตรี ยมกระบะ
พลาสติกทรงสีเ่ หลีย่ มขนาด 60 x 40 x 45 ซม. ปูพื ้นด้ วยแผ่นพลาสติดสีดาและรองพื ้นด้ วยทราย เพื่อจาลองลักษณะ
พื ้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ แล้ วแบ่งออกเป็ นช่องเท่า ๆ กัน 3 ช่อง เตรี ยมอาหารทดสอบ 3 ชนิด คือ เนื ้อปลาทูสด
มะม่วงสุก และฝรั่ง ชนิดละ 50 กรัม ใส่ลงในแต่ละช่องทดสอบที่มีปเู สฉวน 1 ตัว ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร และ
จดบันทึกจานวนครัง้ และเวลาที่ปเู คลือ่ นที่เข้ าหาอาหารแต่ละชนิด

ภาพที่ 1 ที่ตงของเกาะก
ั้
าใหญ่และสถานีสารวจและเก็บตัวอย่างปูเสฉวนบก
636
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ผลและอภิปราย
1. ชนิดและการแพร่กระจายของปูเสฉวนบกบนเกาะกาใหญ่
ลักษณะสาคัญที่แยกปูเสฉวนบกออกจากปูเสฉวนทะเล คือ ปูเสฉวนบกมีปลายของเส้ นหนวดคู่ที่ 1 เป็ นรู ป
แท่งเหมือนกระบอง ก้ านตาแบนข้ าง ก้ ามซ้ ายใหญ่ กว่ าก้ ามขวามาก ส่วนลักษณะสาคัญที่ใช้ ในการจาแนกชนิด
ปูเสฉวนบก คือ การมีหรื อไม่มีแผงขนรู ปสามเหลี่ยมที่ส่วนบนของผิวด้ านในของ palm ของก้ ามหนีบ และการมีหรื อไม่มี
ฟั นเรี ยงเป็ นแถวตามแนวเฉียงบริ เวณส่วนบนของผิวก้ ามซ้ ายด้ านนอก ( ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ , 2544; McLaughlin,
2002) จากการสารวจชนิดของปูเสฉวนบกบนหาดทรายหมูเ่ กาะกาใหญ่ พบปูเสฉวนบกถึง 3 ชนิด คือ C. rugosus, C.
violascens และ C. brevimanus โดย C. rugosus มีแผงขนสามเหลี่ยมบน palm ของก้ ามหนีบทังสองข้
้
าง มีฟันเรี ยง
เป็ นแถวบริเวณก้ ามด้ านซ้ าย ในขณะที่ C. violascens มีแผงขนสามเหลี่ยมบน palm ของก้ ามหนีบทังสองข้
้
าง แต่ไม่มีฟัน
เรียงเป็ นแถวบริเวณก้ าม และ C. brevimanus มีแผงขนสามเหลี่ยมบน palm ของก้ ามขวาเพียงข้ างเดียวเท่านัน้ และไม่มี
ฟั น เ รี ย ง เ ป็ น แ ถ ว บ ริ เ ว ณ ก้ า ม ( ภ า พ ที่ 2) สิ่ ง ที่ น่ า ส น ใ จ คื อ ก า ร พ บ ปู เ ส ฉ ว น บ ก ช นิ ด
C. brevimanus ซึง่ เป็ นปูที่มีขนาดใหญ่ พบแพร่กระจายเฉพาะฝั่ งอันดามัน และมีรายงานการพบน้ อยกว่าปูเสฉวนบก
อีก 2 ชนิดมาก (ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์, 2544) และที่สาคัญที่สดุ คือ การศึกษานี ้น่าจะเป็ นรายงานการศึกษาแรกใน
ประเทศไทยที่พบปูเสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดอยู่ในหาดเดียวกัน โดยพบที่สถานี 2 ที่พบปูเสฉวนทัง้ 3 ชนิดหลบซ่อนอยู่
ภายใต้ ขอนไม้ ผเุ ดียวกัน (ภาพที่ 3)

ก
ข
ภาพที่ 2 ความแตกต่างของปูเสฉวนแต่ละชนิดสามารถดูจากแผงขน (ก) และสันเฉียง (ข)
การสารวจปูเสฉวนบกในการศึกษานี ้ได้ มีการเก็บตัวอย่างปูเสฉวนบกเพิ่ม เติมบริ เวณหาดประภาสที่อยู่หน้ า
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒ นาชายฝั่ งอันดามัน และอยู่ตรงข้ ามกับเกาะกาใหญ่ ที่เป็ นพืน้ ที่หลักในการศึกษาด้ วย พบ
ปูเสฉวนบกเพียง 2 ชนิด คือ C. violascens และ C. rugosus เช่นเดียวกับที่พบบนเกาะคอเขา จ.พังงา (พันธุ์ทิพย์
วิเศษพงษ์ พนั ธ์ และคณะ, 2555) ในขณะที่บริ เวณอื่น ๆ ที่พบปูเสฉวนบกชุกชุมมักพบเฉพาะชนิด C. rugosus เพียง
ชนิดเดียวเท่านัน้ เช่น อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสุรินทร์ จ.พังงา (พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์ และ คณะ, 2550) และเกาะ
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ราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต (พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์ และคณะ, 2554) และใน checklist ของ Naiyanetr (2007) ได้ รายงาน
พบปูเสฉวนบก C. brevimanus เฉพาะฝั่ งอันดามัน คือ บริ เวณเกาะสิมิลนั เกาะสุรินทร์ พังงา และทะเลอันดามัน
ในขณะที่ C. violascens พบเฉพาะฝั่ งอ่าวไทยบริ เวณ จ.จันทบุรี และอ่าวไทย ส่วน C. rugosus พบทังฝั
้ ่ งอ่าวไทยและ
อันดามัน ที่บริ เวณชลบุรี จันทบุรี อ่าวไทย เกาะสิมิลนั พังงา ภูเก็ต และทะเลอันดามัน การพบปูเสฉวนบกทัง้ 3 ชนิด
โดยเฉพาะชนิด C. brevimanus มาอยู่ร่วมกันเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ เนื่องจากปูเสฉวนบกแต่ละชนิดมีความต้ องการใน
เรื่ องที่อยูอ่ าศัยและอาหารที่แตกต่างกัน (ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์, 2544; McLaughlin, 2002) เกาะกาใหญ่อาจจะมี
แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่หลากหลายจนอาจทาให้ ปูเสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดมาอาศัยอยู่ในบริ เวณเดียวกันได้
ดังนันจึ
้ งควรมีมาตรการในการคุ้มครองให้ เกาะกาใหญ่เป็ นพื ้นสาหรับการศึกษาและอนุรักษ์ ปเู สฉวนบกของประเทศ
ไทย
ปูเสฉวนบกที่พบบนหาดทรายเกาะกาใหญ่มีการแพร่ กระจายเป็ นแบบกลุ่ม (clumped) โดยที่สถานี 2 พบ
ปูเสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดหลบอยูด่ ้ วยกันใต้ ขอนไม้ ผุ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ม. โดย
พบ C. brevimanus มากถึง 30 ตัว รองลงมาคือ C. violascens 7 ตัว และ C. rugosus 1 ตัว (ภาพที่ 3) ในขณะที่
บริ เวณสถานี 1, 3 และ 4 พบปูเสฉวนบก 2 ชนิด คือ C. rugosus 12-15 ตัว และ C. violascens 4-6 ตัว ส่วนสถานีที่
5 และ 6 ซึ่งเป็ นด้ านทะเลเปิ ดมีคลื่นลมที่รุนแรงกว่า พบปูเสฉวนบกเพียง 2 ชนิดอาศัยอยู่รวมกันใต้ ขอนไม้ และใบไม้
โดยจุดสารวจที่ 5 พบปูเสฉวน C. rugosus มากถึง 29 ตัว และ C. violascens อีก 9 ตัว โดยชนิด C. rugosus พบ
แพร่ กระจายในบริ เ วณถัดจากป่ าบกลงมา และพบเดินไปมาตอนบนของหาดเหนือเขตน ้าขึ ้นน ้าลง ซึ่งสอดคล้ องกัน
การศึกษาของธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ (2544) ที่ทาการศึกษาการแพร่ กระจายทางภูมิศาสตร์ ของปูเสฉวนในประเทศ
ไทย พบว่า C. rugosus อาศัยอยู่บริ เวณหาดทรายที่อยู่บนบก ส่วน C. brevimanus พบอาศัยอยู่ในป่ าชายหาดเป็ น
ส่วนใหญ่
2. เปลือกหอยที่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของปูเสฉวนบกบนเกาะกาใหญ่
ในธรรมชาติปูเสฉวนบกจาเป็ นต้ องอาศัยอยู่ในเปลือกหอยฝาเดียว เพื่อปกป้องส่วนท้ องที่อ่อนนุ่มจากผู้ล่า
และอันตรายอื่น ๆ ขนาดของเปลือกและสภาพของเปลือกจึงมีความสาคัญในการดารงชีวิต ปูเสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดที่พบ
บนเกาะกาใหญ่อาศัยอยูใ่ นเปลือกหอยที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 3) และปูชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกันจะเลือกเปลือก
หอยที่ไม่เหมือนกัน เช่น ปูเสฉวน C. brevimanus ที่มีขนาดใหญ่ (ความยาวกระดอง 5-7 ซม.) พบอยู่ในเปลือกหอย
สังข์ทราปี เซียม (Pleuroploca trapezium) ส่วนที่มีขนาดถัดลงมามักอยู่ในเปลือกหอยสังข์หนาม (Chicoreus sp.)
และหอยหนาม (Murex sp.) ในขณะที่ C. violascens (ความยาวกระดอง 3-5 ซม.) มักพบอยู่ในเปลือกหอยหนาม
(Murex poppei) หอยสังข์หนาม (Chicoreus sp.) หอยกระต่าย (Phalium glaucum) สาหรับปูเสฉวน C. rugosus ที่
มีขนาดใหญ่ (ความยาวกระดอง 2.5-3.2 ซม.) พบอยูใ่ นเปลือกหอยมะระ (Thais bitubercularis) ถึง 90% และปูที่ยงั
มีขนาดเล็ก (ความยาวกระดอง 1.5-2 ซม.) พบอยู่ในเปลือกหอยกะทิ (Nerita polita) และ (Nerita sp.) สิ่งที่น่าเป็ น
ห่วงคือการพบปูเสฉวน C. brevimanus ที่อยูใ่ นเปลือกหอยสังข์ทราปี เซียมที่มีขนาดคับตัวมาก บางตัวมีการแตกของ
ขอบเปลือกหอยแล้ ว ซึ่ง ปกติเมื่อปูเสฉวนเจริ ญเติบโตขึ ้นจะมีการลอกคราบและเปลี่ยนเปลือกหอยให้ เหมาะสมกับ
ขนาดที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ถ้ าไม่สามารถหาเปลือกหอยขนาดใหญ่ ปูเสฉวนชนิดนี ้จะมีความเสี่ยงสูงในการถูกทาร้ ายและตาย
ได้ ซึง่ ในการศึกษาของธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ (2544) และการศึกษาของพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์ และคณะ (2555)
มีการพบปูเสฉวนบกชนิด C. rugosus และ C. violascens ขนาดใหญ่ ไปอาศัยอยู่ในเปลือกหอยน ้าจืด Subclass
Prosobranchia และหอยทากบก Subclass Pulmonata ซึ่งน่าจะมาจากการที่มนั ไม่สามารถหาเปลือกหอยทะเลที่มี
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ขนาดใหญ่ได้ ทังนี
้ ้มีรายงานว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ปเู สฉวนบกใช้ ในการเลือกเปลี่ยนเปลือก เช่น ปูเสฉวนบกชนิด
C. compressus จะเลือกเปลือกที่มีขนาดใหญ่กว่าเปลือกเดิม

หาดทรายบนเกาะกาใหญ่

ปูเสฉวนบกพบแพร่กระจายเป็ นกลุม่

ปูเสฉวนบก 3 ชนิดรวม 38 ตัวอาศัยอยูใ่ ต้ ขอนไม้
เดียวกัน

Coenobita brevimanus ในเปลือกหอย Pleuroploca
trapezium

Coenobita violascens ในเปลือกหอย Murex poppei

Coenobita rugosus ขนาดใหญ่ในเปลือกหอย Thais
bitubercularis

Coenobita rugosus ขนาดเล็กในเปลือกหอย
เปลือกหอยหลากชนิดที่ปเู สฉวนบกอาศัยอยู่
Nerita polita
ภาพที่ 3 เกาะกาใหญ่เป็ นที่อยูอ่ าศัยของปูเสฉวนบก 3 ชนิด แต่ละชนิดและแต่ละขนาดอาศัยอยูใ่ นเปลือกหอยทีแ่ ตกต่างกัน
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และมักเลือกเปลือกหอยที่มีน ้าหนักเบาโดยจะมีอตั ราส่วนปริ มาตรภายในช่องเปลือกต่อน ้าหนักตัวสูง เพื่อที่จะได้ ใช้
พลังงานในการเคลื่อนที่น้อย (Osorno et al., 1998) ปูเสฉวนบกจะหาตาแหน่งของเปลือกที่จะเปลี่ยนจากกลิ่นของ
ปูเสฉวนชนิดเดียวกันที่เพิ่งตาย (Small and Thacker, 1994) และยังมีรายงานว่าปูเสฉวนบกไม่สามารถใช้ เปลือกหอย
ที่ยงั มีตวั หอยอยู่ ไม่สามารถเข้ าไปในเปลือกเปล่าที่ฝังอยู่ใต้ ทรายเพียงเล็กน้ อย ดังนันมั
้ นจึงมีเวลาจากัดมากในการ
ค้ นหาเปลือกหอย โดยต้ องเป็ นเปลือกหอยที่ตวั หอยเพิ่งตายใหม่ ๆ และมีการย่อยสลายแล้ ว และต้ องไม่ถูกฝั งกลบโดย
น ้าขึ ้นน ้าลง (Laidre, 2011) จากข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการมีเปลือกหอยเปล่าตามชายหาดไม่สามารถบ่งบอก
ได้ วา่ ปูเสฉวนบกจะใช้ ได้ ทนั ที แต่ยงั มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ปเู สฉวนใช้ ในการเลือกเปลือกหอยเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัย การ
อาศัยอยูใ่ นเปลือกหอยและการเลือกเปลือกหอยที่เหมาะสมน่าเป็ นสิง่ สาคัญที่จะทาให้ ปเู สฉวนบกอยูร่ อดได้
3. พฤติกรรมบางประการของปูเสฉวนบก
การศึกษาพฤติกรรมของปูเสฉวนบกในห้ องปฏิบตั ิการพบว่าปูเสฉวนบกทัง้ 3 ชนิดเคลื่อนที่โดยใช้ ขาเดินคู่ที่
2 และ 3 เป็ นหลักในการเคลื่อนที่ โดยจะใช้ ปลายขาเดิ นจิ กพืน้ ทรายเพื่อดึงหรื อดันตัวไปข้ างหน้ า ทาให้ เกิ ดรอย
ทางการเคลือ่ นที่เป็ นแนวยาว ระหว่างการเคลือ่ นที่ไปข้ างหน้ า ปูจะใช้ หนวดทัง้ 2 คู่ ชี ้ไปข้ างหน้ าและขยับขึ ้นลงสัมผัส
พื ้นตลอดเวลา สันนิษฐานว่าปูใช้ หนวดคูท่ ี่ 2 ในการสารวจพื ้นผิวที่ปจู ะเคลือ่ นที่ไป ทังนี
้ ้หนวดทังสองคู
้
่ ทาหน้ าที่ค้นหา
อาหารและตรวจสอบสภาพแวดล้ อม (ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์ และพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์ , 2550) ปูเสฉวนบกยัง
สามารถเคลือ่ นที่ด้วยวิธีการปี นป่ ายได้ ดี โดยปูเสฉวนบก C. rugosus และ C. violascens ปี นป่ ายในแนวดิ่งได้ ดีกว่า
กว่า C. brevimanus ซึง่ น่าจะมาจากขนาดและน ้าหนักตัวที่มากกกว่าของ C. brevimanus ปูเสฉวนบกปี นป่ ายโดยใช้
ขาเดินคูท่ ี่ 2 และ 3 เป็ นหลัก ใช้ สว่ นปลายของขาเดินที่ค่อนข้ างแหลมคมและแข็งแรงจิกไปที่กิ่งไม้ และห้ อยตัวลงตาม
แนวดิ่งได้ หรื อแม้ กระทัง่ ผนังกระจกของตู้ทดลองเลี ้ยงก็สามารถปี นหนีได้
พฤติ ก รรมของปูข ณะที่ พัก ผ่ อ นในช่ ว งกลางวัน พบว่ า ปูเ สฉวนบกจะหยุด การเคลื่ อ นที่ โดยปูเ สฉวน
C. rugosus และ C. violascens จะนอนหรื อพักผ่อนเกาะอยู่บนขอนไม้ และกิ่งไม้ ด้วยขาเดินคู่ที่ 2 และ 3 และโผล่
หนวดทัง้ 2 คู่รวมทังก้
้ านตาออกมานอกกระดอง ซึ่งตาและหนวดเป็ นอวัยวะที่ใช้ ในการรับความรู้ สกึ ทังการมองเห็
้
น
และการดมกลิ่น (Warner, 1977) จึงสันนิษฐานว่าปูเสฉวนบกมีการระวังภัยจากศัตรู ในธรรมชาติแม้ กระทัง่ ขณะ
พักผ่อน สาหรับ C. brevimanus มักนอนพักผ่อนอยู่บนพื ้นทรายหรื อมีการขุดทรายเป็ นโพรงต่างจากปูเสฉวนอีก 2
ชนิด โดยปูจะใช้ ขาเดินคูท่ ี่ 2 และ 3 ในการเขี่ยและกวาดทรายออกทางด้ านข้ างตัวเพื่อให้ เกิดโพรง ในการเคลือ่ นที่และ
ปี นป่ ายของปูเสฉวนบกจะใช้ สว่ นของขาเดินคูท่ ี่ 2 และ 3 เป็ นหลัก ซึ่งน่าจะเป็ นเพราะขนาด และความแข็งแรงของขา
เดินทัง้ 2 คู่นี ้ที่มีมากกว่าขาเดินคู่อื่น ๆ สาหรับก้ ามหนีบซึ่งมี ขนาดใหญ่แต่ค่อนข้ างสัน้ ปูเสฉวนบกมีไว้ เพื่อใช้ ในการ
ต่อสู้ป้องกันตัว โดยการใช้ ก้ามหนีบทัง้ 2 ข้ างหนีบหรื อดันกับคูต่ อ่ สู้
ปูเสฉวนบกสามารถขึ ้นมาใช้ ชีวิตอยู่บนบกได้ แต่อย่างไรก็ตามปูยงั คงต้ องรักษาความชืน้ ในร่ างกายและ
เหงือกไว้ ตลอดเวลา ในการเลี ้ยงปูเสฉวนบกจึงต้ องมีการให้ น ้า ซึ่งเสฉวนบกจะใช้ รยางค์ขากรรไกรหลังคู่ที่ 3 และก้ าม
เล็กในการตักน ้าเข้ าสูป่ าก และเมื่อปูขาดความชื ้นในร่างกายปูจะใช้ วธิ ีการลงไปแช่ในน ้า เพื่อให้ น ้าไหลเข้ าไปในเปลือก
หอย เพื่อเป็ นการเก็บรั กษาความชื น้ เพื่อให้ เหงื อกมีความชุ่มชื น้ ตลอดเวลา ถ้ าเหงื อกยังคงชุ่มชืน้ ปูเสฉวนบกจะ
สามารถอาศัยอยูใ่ นที่ไม่มีน ้าได้ แต่ถ้าปูเสฉวนจมอยูใ่ นน ้าตลอดเวลามันจะตาย เนื่องจากการพัฒนาอวัยวะหายใจที่มี
ประสิทธิ ภาพในการหายใจเอาออกซิเจนจากในอากาศได้ โดยตรง นอกจากนันควรมี
้
การให้ นา้ ทะเลด้ วย เพราะปู
ต้ องการสะสมเกลือแร่ ต่าง ๆ ที่มีในน ้าทะเลมาใช้ ในการสร้ างเปลือกใหม่เมื่อมีการลอกคราบ (Kennedy, 2018)
นอกจากนันยั
้ งพบว่าปูเสฉวนบกชนิด C. brevimanus สามารถส่งเสียงได้ ในตอนกลางคืน ซึ่งเสียงดังกล่าวน่าจะมา
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จากลมภายในช่องปาก ปูที่พฒ
ั นาขึ ้นมาอยูบ่ นบกได้ ดีมกั พัฒนาช่องหายใจ เพื่อให้ สามารถหายใจเอาออกซิ เจนจากใน
อากาศได้ (Warner, 1977)
ในการทดลองพฤติกรรมการกินอาหารและเลือกชนิดอาหาร พบว่าปูเสฉวนบก C. rugosus เลือกกินมะม่วง
เป็ นอาหารมากที่สดุ คิดเป็ น 83.33% ของชนิดอาหารทังหมด
้
โดยใช้ ระยะเวลาในการหาอาหารชนิดต่าง ๆ อยู่ในช่วง
ระหว่าง 5.40-51.27 นาที เวลาที่ค้นหาอาหารปูเสฉวนบกจะเดินไปรอบ ๆ กล่อง และยื่นหนวดทังสองคู
้
่ไปด้ านหน้ า
และขยับไปมาตลอดเวลา ซึง่ หนวดเป็ นอวัยวะที่ใช้ ในการดมกลิน่ ของปูเสฉวน (Warner, 1977) จากพฤติกรรมดังกล่าว
สันนิษฐานได้ ว่า ปูเสฉวนบก C. rugosus ใช้ กลิ่นเป็ นตัวนาทางและบอกตาแหน่งของอาหาร ซึ่งผลการทดลองใน
การศึกษานี ้สอดคล้ องกับการทดลองของ Thacker (1996, 1998) ซึ่งทาการศึกษาการเลือกกินอาหาร พบว่าปูเสฉวน
บกใช้ กลิ่นเป็ นตัวชักนาไปสูต่ าแหน่งของอาหาร ปูมกั เลือกกินอาหารที่ไม่เคยกินในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และยัง
พบว่าปูเสฉวนบกที่ได้ รับอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้ อยมาแล้ ว 9 ชัว่ โมง จะเลือกกินอาหารชนิดอื่นใน 6 ชัว่ โมง
ถัดไป พฤติกรรมดังกล่าวทาให้ ปเู สฉวนบกมีการกินอาหารหลากหลายชนิด จึงทาให้ มีโอกาสได้ รับอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการและหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีพิษเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งได้ และปูที่ได้ รับอาหารหลายอย่างมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตที่สงู กว่าปูที่ได้ รับอาหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ (2544) ก็พบว่าปูเสฉวนบกสามารถ
กินอาหารได้ หลายอย่างทังผลไม้
้
สกุ เช่น กล้ วย มะละกอ แตงโม เป็ นต้ น หรื อแม้ กระทัง่ อาหารเม็ดสาเร็ จรูปสาหรับสัตว์
เลี ้ยง ในการศึกษาของพิชามญชุ์ คมขา (2557) พบว่าปูเสฉวนบกที่นามาเลี ้ยงมักมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน
อาหาร โดยพบว่าปูเสฉวนบกที่มาจากแหล่งที่อยูอ่ าศัยทังเขตชุ
้
มชนและแหล่งอาศัยตามธรรมชาติจะเลือกกินข้ าวสวย
และกล้ วยมากที่สดุ แต่เลือกกินอาหารในแหล่งธรรมชาติคือ เนื ้อปลา และเมล็ ดหูกวางน้ อยมาก และ Rittschof and
Sutherland (1985) ที่ทาการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อกลิ่นของอาหารและสารเคมีที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ โดย
ทดลองกับปูเสฉวนบกชนิด C. rugosus ซึง่ อาหารที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ ขี ้ม้ า ผลไม้ น ้าผึ ้ง หอยฝาเดียว สารละลาย
tyrosine ที่อมิ่ ตัว และกรดอะมิโน 20 ชนิด พบว่าความเข้ มข้ นของสารเคมีมีผลต่อการควบคุมการกินอาหาร อีกทังปู
้ ยงั
ตอบสนองต่อกลิน่ ของหอยฝาเดียวที่เพิ่งตายใหม่ ๆ ได้ น้อยกว่ากลิน่ ของหอยฝาเดียวที่ตายนานแล้ ว
บทสรุ ป
หาดทรายบนเกาะก าใหญ่ จ.ระนอง เป็ นพืน้ ที่ที่ มีความสาคัญในการศึก ษาปูเ สฉวนบกในประเทศไทย
เนื่องจากพบปูเสฉวนบกถึง 3 ชนิด คือ C. rugosus, C. violascens และ C. brevimanus อาศัยอยู่ด้วยกัน และชนิด
C. brevimanus เป็ นชนิดที่มีรายงานพบน้ อยมากและแพร่ กระจายในพืน้ ที่จากั ดเฉพาะฝั่ งอันดามัน ทังนี
้ ้ยังไม่มี
รายงานที่พบปูเสฉวนบกถึง 3 ชนิดอยู่รวมกันในบริ เวณเดียวกัน รายงานนีจ้ ึงน่าจะเป็ นรายงานการศึกษาแรกใน
ประเทศไทย ปู เ สฉวนบกแต่ ล ะชนิ ด เมื่ อ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น จะอาศัย อยู่ ใ นเปลื อ กหอยต่ า งชนิ ด กั น ปู เ สฉวน
C. rugosus และ C. violascens มีพฤติกรรมที่คล้ ายคลึงกันแต่แตกต่างกับ C. brevimanus
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั เรื่ องความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของปูบริ เวณสถานีวิจัย
เพื่อการพัฒนาชายฝั่ งอันดามัน จ.ระนอง รหัส ก-ษ(ด) 8.58 ซึ่งได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี งบประมาณ 2558
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รายงานแรกของกุ้งเต้ น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015
(Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูลและคีย์จาแนกชนิดของกุ้งเต้ นสกุล
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
พงษ์ รัตน์ ดารงโรจน์วฒ
ั นา1 และ กรอร วงษ์ กาแหง2,*
Pongrat Dumrongrojwattana1 and Koraon Wongkamhaeng2,*
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บทคัดย่ อ
กุ้งเต้ นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 เป็ นกุ้งเต้ นบกที่พบแพร่ กระจายทังบริ
้ เวณริ มหาดและพื ้นที่
ชื ้นแฉะบนแผ่นดินตังแต่
้ แอฟริ กาใต้ จนถึงเขตอินโดแปซิฟิคและทะเลแคริ เบียน ในประเทศไทยมีรายงานถึงกุ้งเต้ นสกุล
นี ้ 3 ช นิ ด คื อ Floreorchestia samroiyodensis Azman, Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 2014,
F. boonyanusithii Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016 แ ล ะ F. buraphana
Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016 การศึกษาครัง้ นี ้พบกุ้งเต้ นชนิด Floresorchestia
seringat Lowry & Springthrope, 2015 ซึง่ เคยมีรายงานการพบครัง้ แรกที่เกาะ Seringat ประเทศสิงคโปร์ บริ เวณริ ม
ฝั่ งทะเลสาบน ้ากร่ อยที่ต่อกับทะเล โดยการศึกษาครัง้ นี ้พบกุ้งเต้ นบริ เวณธารน ้าจืดที่เกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูล เป็ น
รายงานครัง้ แรกในประเทศไทย และได้ นาเสนอลักษณะทัว่ ไปทังตั
้ วผู้และตัวเมีย เปรี ยบเทียบลักษณะกุ้งเต้ นชนิดนี ้ที่
เจอในประเทศไทย รวมทังคู
้ ม่ ือในการจาแนกชนิดของกุ้งเต้ นสกุล 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 Indo-Pacific and Caribbean Sea. In
Thailand, there are three species has been reported namely Floreorchestia samroiyodensis Azman,
Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 2014, F. boonyanusithii Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana &
Pattaratumrong, 2016 and F. buraphana Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016. This
study, Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 which was firstly described from lagoon in
Seringat Island, Singapore was collected from freshwater canal in Bulon-le Island, Satun. This is a record for
the first time in Thailand. The comparative characters of this species in Thailand are discussed and
identification key is provided
Keywords : Floresorchestia seringat, Bulon-le Island, Satun Province Andaman Sea, New record, Taxonomy
*Corresponding author. E-mail : koraon@gmail.com, fscikaw@ku.ac.th
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บทนา
กุ้งเต้ นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 เป็ นกลุม่ ที่พบแพร่ กระจายบริ เวณเขตร้ อนเป็ นส่วนมาก มี
ลักษณะเด่นคือ บริ เวณปล้ องท้ อง แผ่น epimera จะมีรูเล็ก ๆ แพร่ กระจายตามยาว มีรายงานการแพร่ กระจายของ
กุ้งเต้ นสกุลนี ้ตังแต่
้ บริ เวณแอฟริ กาใต้ อินโดแปซิฟิค และทะเลแคริ เบียน โดยมีรายงานอยู่ในแหล่งอาศัยหลายประเภท
ไม่วา่ จะเป็ นบริ เวณสันทรายเหนือแนวน ้าขึ ้นน ้าลง ที่ชื ้นแฉะบนบก ไปจนถึงที่ความสูงประมาณ 1,800 เมตร บนเกาะ
น ้าจืด และน ้าทะเล (Lowry & Springthrope, 2015) ทังโลกมี
้
รายงานกุ้งเต้ นสกุลนี ้ทังหมด
้
30 ชนิด โดยส่วนใหญ่พบ
ในเขตอิน โดแปซิ ฟิค ในประเทศไทยมี ร ายงานของกุ้ง เต้ น สกุลนี ท้ ัง้ หมด 3 ชนิ ดโดยพบบนบก 2 ชนิด ได้ แ ก่
F. samroiyodensis (Azman, Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 2014) ที่เขาสามร้ อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีชันธ์ และ F. boonyanusithii ที่อ่างเก็ บนา้ บึงพุดซา จังหวัดนครราชสีมา และริ มทะเล 1 ชนิด คือ
F. buraphana ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (Wongkamhaeng et al., 2016) ส่วนกุ้งเต้ นชนิด Floresorchestia
seringat มีรายงานครัง้ แรกในประเทศสิงคโปร์ โดยพบอาศัยอยูบ่ ริ เวณเหนือแนวน ้าขึ ้นน ้าลง ระหว่างก้ อนหินและหาด
ทรายซึ่งเป็ นทรายหยาบ และไม่เคยมีรายงานของกุ้งเต้ นชนิดนี ้ในบริ เวณอื่นในโลก (Lowry & Springthrope, 2015)
การศึกษาครัง้ นี ้จึงเป็ นรายงานแรกของกุ้งเต้ นชนิดและสกุลนี ้ในประเทศไทย
วิธีการ
เก็บตัวอย่างจากบริ เวณริ มตลิง่ ของธารน ้าจืดที่ไหลลงทะเลบริ เวณเกาะบุโหลนเล ตังอยู
้ ใ่ นทะเลอันดามันทาง
ฝั่ งตะวันตกห่างจากจังหวัดสตูลประมาณ 21 กิโลเมตร (6°49'58.3"N 99°32'31.5"E) (ภาพที่ 1) ในวันที่ 15 มกราคม
2560 โดยใช้ กบั ดักฝั งไว้ บริ เวณที่พบกุ้งเต้ น เป็ นเวลาประมาณ 30 นาที (Barnard & Karaman, 1991) เก็บรักษาไว้ ใน
แอลกอฮอล์ 70% จาแนกชนิดกุ้งเต้ นที่รวบรวมได้ โดยยึดหลักในคู่มือ The Family and Genera of Marine
Gammaridean Amphipoda (Barnard & Karaman, 1991) โดยดูลกั ษณะของ antenna, gnathopod 1, gnathopod
2, uropod 3 และฟั นบน lacinia mobilis ที่อยู่บนรยางค์ปาก ส่วน mandible (ภาพที่ 3) นับจานวนกุ้งเต้ นที่ได้ แล้ ว
นามาทาการผ่าตัดรยางค์อกและรยางค์ปาก ทาสไลด์ถาวร

ภาพที่ 1 แผนที่จดุ เก็บตัวอย่างด้ านตะวันตกของเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูล
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ภาพที่ 2 แหล่งอาศัยที่พบกุ้งเต้ น Floresorchestia seringat บนเกาะบุโหลนเล

ภาพที่ 3 ลักษณะทีใ่ ช้ ในการจาแนกกุ้งเต้ น
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ภาพที่ 4 ลักษณะทีใ่ ช้ ในการคานวณสัดส่วนของ gnathopod palm = (a/b) x 100 %
(Barnard & Springthrope, 2015)
ผลและอภิปราย
SYSTEMATICS
Suborder Senticauda Lowry & Myers, 2013
Infraorder Talitrida Rafinesque, 1815, Serejo, 2004
Superfamily Talitroidea Bulycheva, 1957
Family Talitridae Rafinesque, 1815
Floresorchestia Bousfield, 1984
Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015
Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 p.50, fig 30-32
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา 35 ตัว ขนาดความยาวของลาตัวจาก rostrum ถึง telson อยู่ระหว่าง 8.5-9.0
เซนติเมตร, พิกดั 6°49'58.3"N 99°32'31.5"E, ผู้เก็บ พงษ์ รัตน์ ดารงโรจน์วฒ
ั นา
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ลักษณะเด่น ตามีขนาดใหญ่ หนวดคู่ที่ 1 สัน้ หนวดคู่ 2 mandible ด้ านซ้ ายส่วน lacinia mobilis มีฟัน 5 ซี่ ก้ ามคู่ 1
และ 2 ของตัวเมียมีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยก้ ามคู่ที่ 1 มีพู palmate lobe ปรากฏอยู่บน carpus, propodus และ
dactylus ท้ องส่วน epimera 2-3 มีช่อง slit 26 และ 16 ช่อง ตามลาดับ และมี robust setae ที่บริ เวณ peduncle ของ
uropod 3 ทังหมด
้
3 setae (ภาพที่ 5-6)
การแพร่กระจายในประเทศไทย ธารน ้าจืดบริ เวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูล
การแพร่กระจายในโลก มีรายงานเฉพาะที่ type locality ประเทศสิงคโปร์
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ภาพที่ 5 Floresorchestia seringat ตัวผู้และตัวเมีย A=antenna, G =gnathopod, PL=pleopod, U=uropod และ
T=telson ทุกสเกลมีขนาด 0.2 mm
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ภาพที่ 6 รยางค์สว่ นท้ องและหางของ Floresorchestia seringat A = antenna, G = gnathopod, PL = pleopod,
U = uropod และ T = telson ทุกสเกลมีขนาด 0.2 mm
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบลักษณะของกุ้งเต้ นสกุล Floresorchestia ในประเทศไทย
ชนิด
Gnathopod 1 palmate lobe Gnathopod 2
robust setae
palm*
บน uropod 3
peduncle
F. samroiyodensis พบบนด้ าน posterior เฉพาะ
36-60%
3
carpus และ propodus
F. boonyanusithii
พบบนด้ าน posterior ของ
31-35%
4
merus, carpus และ
propodus
F. buraphana
พบบนด้ าน posterior ของ
36-60%
5
merus, carpus และ
propodus
F. seringat
พบบนด้ าน posterior ของ
36-60%
3
merus, carpus และ
propodus
*ใช้ หลักการคานวณสัดส่วนของ gnathopod 2 palm ตามภาพที่ 5

ฟั นบน lacinia
mobilis
ด้ านซ้ าย
4
4

4

5

คีย์จาแนกชนิดกุ้งเต้ นสกุล Floresorchestia ในประเทศไทย (ดัดแปลงจาก Wongkamhaeng et al., 2016)
1. Male gnathopod 1: posterior margin of carpus and propodus each with a lobe covered in palmate seta;
uropod 3 peduncle with three robust setae......................................................................... F. samroiyodensis
– Male gnathopod 1 posterior margin of merus, carpus and propodus each with a lobe covered in palmate
seta; uropod 3 peduncle with two robust setae..............................................................................................2
2. Gnathopod 2 extending between 31-35% along the posterior margin; uropod 1 peduncle with 4-6 robust
setae; uropod 3 ramus without marginal robust setae; telson apically incised with four robust setae per
lobe.........................................................................................................................................F. boonyanusithii
– Gnathopod 2 reaching between 36-40% along posterior margin; uropod 1peduncle with more than six
robust setae; uropod 3 ramus with a marginal robust seta; telson apically incised with five robust setae per
lobe.................................................................................................................................................................3
3. Lacinia mobilis 4-dentate…………..…….………………...…………………………………..……F. buraphana
– Lacinia mobilis 5-dentate…………….…………..………………………………………………………F. seringat
Floresorchestia seringat พบรายงานครัง้ แรกในประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2557 และหลังจากนันก็
้ ไม่มี
รายงานในบริ เวณอื่นและไม่มีชื่อพ้ อง มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกุ้งเต้ นชนิดอื่น คือ mandible ด้ านซ้ ายส่วน
lacinia mobilis มีฟัน 5 ซี่ ก้ ามคูท่ ี่ 1 และ 2 ของตัวเมียมีลกั ษณะต่างกัน โดยก้ ามคูท่ ี่ 1 มี palmate lobe ปรากฏอยูบ่ น
carpus, propodus และ dactylus และมี robust setae ที่บริ เวณ peduncle ของ uropod 3 ทังหมด
้
3 setae (Lowry
& Springthrope, 2015) ในบริ เวณนี ้พบกุ้งเต้ นชนิดนี ้เพียงชนิดเดียว ไม่พบกุ้งเต้ นชนิดอื่น ซึ่งเป็ นลักษณะปกติของ
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กุ้งเต้ นในวงศ์ Talitridae ที่มักพบเป็ นจานวนมากแต่ไม่พบแพร่ กระจายอยู่ร่วมกับกุ้งเต้ นชนิดอื่น (Barnard &
Karaman, 1991) กุ้งเต้ นในวงศ์นี ้เป็ นกุ้งเต้ นที่วิวฒ
ั นาการมาอาศัยอยู่บนบกโดยมีการแพร่ กระจายบริ เวณที่ชื ้นแฉะ
หลังสันทรายริ มหาด (Bousfield, 1982) โดยกุ้งเต้ นจะขุดดินและอาศัยอยู่ใต้ ดินหรื อหลบใต้ ซากพืชในช่วงกลางวัน
ออกมาหากินในช่วงกลางคืน บางชนิดพบอาศัยอยู่ในไม้ ผุ กุ้งเต้ นกลุ่มนี ้มีการเคลื่อนที่ขึ ้นลงตามอิทธิ พลของน ้าขึ ้น
น ้าลง โดยในช่วงน ้าเกิดจะเคลือ่ นที่ขึ ้นด้ านบนฝั่ งในขณะที่ในช่วงน ้าลงจะเคลือ่ นที่ลงมาหาน ้า แต่ ไม่สามารถว่ายน ้าได้
นาน (Wildish, 1988) จึงอาจมีการอพยพระหว่างประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยโดยเกาะมากับซากพืช ซึ่งกุ้งเต้ น
ชนิดนี ้ใช้ เป็ นอาหารและเป็ นแหล่งอาศัยด้ วย
บทสรุ ป
พบกุ้งเต้ น Floresorchestia saringat ที่เคยมีรายงานที่ประเทศสิงคโปร์ โดยพบบริ เวณธารน ้าบนเกาะ
บุโหลนเล ซึง่ เป็ นรายงานใหม่ของทะเลอันดามัน กุ้งเต้ นชนิดนี ้มีลกั ษณะสาคัญที่แตกต่างจากกุ้งเต้ นสกุลเดียวกันที่เคย
มีรายงานในประเทศไทยคือ มีฟันบริ เวณ lacinia mobilis 5 ซี่ และมี robust setae ที่บริ เวณ peduncle ของ uropod
3 ทังหมด
้
3 setae ทาให้ ในปั จจุบนั ในประเทศไทยมีรายงานของกุ้งเต้ นในสกุล Floresorchestia ทังหมด
้
4 ชนิด
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การกักเก็บคาร์ บอนของหญ้ าทะเลบริเวณชายฝั่ งจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ ธานี
Carbon storage of seagrass in Chumphon and Surat-Thani Coast, Thailand
ณัฐวดี บันติวิวฒ
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการกักเก็บคาร์ บอนของหญ้ าทะเลบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ ธานี ดาเนินการใน
บริ เวณเกาะเตียบ อ่าวทุง่ คา-สวี ปากน ้าละแม และคลองท่าชนะ เพื่อศึกษาการกักเก็บคาร์ บอนในหญ้ าทะเลชนิดเด่น
3 ชนิด คือ หญ้ ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ าใบมะกรู ด (Halophila ovalis) และหญ้ าใบพาย (Halophila
beccarii) พบว่า มวลชีวภาพรวมของหญ้ าใบมะกรู ดมีค่าสูงสุด เท่ากับ 14.58±3.41 ก./ ตร.ม. ส่วนหญ้ าใบพาย และ
หญ้ ากุยช่ายเข็มไม่แตกต่างกัน หญ้ าใบมะกรูดและหญ้ าใบพายมีสดั ส่วนมวลชีวภาพของส่วนเหนือพื ้นดินมากกว่าส่วน
ใต้ พื ้นดิน ส่วนหญ้ ากุยช่ายเข็มสัดส่วนมวลชีวภาพของส่วนใต้ พื ้นดินมากกว่าส่วนเหนือพื ้นดิน ปริ มาณคาร์ บอนในส่วน
ใต้ พื ้นดินของหญ้ ากุยช่ายเข็มสูงสุด เท่ากับ 37.75±0.14% รองลงมา คือ หญ้ าใบมะกรู ด และหญ้ าใบพาย เท่ากับ
32.22±0.35% และ 33.06±0.14% ตามลาดับ ปริ มาณคาร์ บอนในส่วนเหนือพื น้ ดินของหญ้ ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณ
สูงสุด เท่ากับ 41.42±0.34% รองลงมา คือ หญ้ าใบมะกรู ด และหญ้ าใบพาย เท่ากับ 36.21±0.02% และ 35.49±0.06%
ตามลาดับ โดยปริ มาณคาร์ บอนในส่วนเหนือพื ้นดินของหญ้ าทะเลทุกชนิดมีมากกว่าส่วนใต้ พื ้นดินมีอย่างมีนยั สาคัญ
(p<0.05)
คาสาคัญ : การกักเก็บคาร์ บอน, หญ้ าทะเล, ชุมพร, สุราษฎร์ ธานี
Abstract
The study was conducted to determine biomass and carbon storage of seagrass beds at
Chumphon and Surat-Thani coastal area. Three areas: Koh Teab, Thungka-Sawi Bay, Lamae estuary and
Klong Tha-Chana were selected as study sites and three species of seagrasses: Halodule pinifolia,
Halophila ovalis and Halophila beccarii were investigated. The results showed that H. ovalis contained
highest total biomass of 14.58±3.41 g/sq.m., while total biomass of H. beccarii and H. pinifolia were not
significantly different. H. ovalis and H. beccarii contained the aboveground biomass more than
belowground biomass. The highest belowground carbon content found in H. pinifolia : 37.75±0.14%, then
H. ovalis and H. beccarii were, 32.22±0.35% and 33.06±0.14%, respectively. The aboveground carbon
content of H. pinifolia was highest at 41.42±0.34%, then H. ovalis (36.21±0.02%) and H. beccarii
(35.49±0.06%), respectively. The aboveground carbon content of all study species were higher than the
belowground carbon content significantly
Keyword : Carbon sequestration, Biomass, Seagrass, Chumphon, Surat-Thani
*Corresponding author. E-mail : kunnudee@hotmail.com
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บทนา
หญ้ าทะเลเป็ นผู้ผลิตขันปฐมภู
้
มิหนึ่งที่สาคัญในระบบนิเวศชายฝั่ ง แม้ พื ้นที่หญ้ าทะเลจะมีน้อยกว่า 0.2%
ของพื ้นที่มหาสมุทรทังหมด
้
แต่ระบบนิเวศหญ้ าทะเลมีความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนได้ มากกว่า 10% ของ
คาร์ บอนทังหมดในมหาสมุ
้
ทร (McLeod et al., 2011) ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วในข้ างต้ นว่าหญ้ าทะเลสามารถช่วยลด
ความเร็ วของกระแสน ้า และช่วยให้ เกิดการตกตะกอนที่แขวนลอยในมวลน ้า รวมถึงการลดการฟุ้งกระจายของตะกอน
จากพื ้นกลับสูม่ วลน ้า (Hendriks et al., 2008) ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ หญ้ าทะเลมีบทบาทสาคัญทังในแง่
้
การเป็ นแหล่งกัก
เก็บคาร์ บอนที่เกิดขึ ้นจากในระบบนิเวศหญ้ าทะเลเอง (autochthonous carbon) รวมจนถึงคาร์ บอนที่ถกู พัดพามาจาก
ระบบนิเวศอื่น (allochthonous carbon) ซึ่งโดยทัว่ ไปพบว่าประมาณ 50% ของคาร์ บอนในตะกอนเป็ นคาร์ บอนที่มา
จากนอกระบบ (Kennedy et al., 2010) ในทางกลับกันคาร์ บอนจากในแหล่งหญ้ าทะเลเองก็ถกู ส่งผ่าน และสะสมอยู่
ในระบบนิเวศใกล้ เคียงอื่น ๆ ด้ วยเช่นกัน (Heck Jr et al., 2008)
แหล่งคาร์ บอนในแนวหญ้ าทะเลนันประกอบด้
้
วย 3 แหล่งหลัก คือ
1. คาร์ บอนจากมวลชีวภาพส่วนเหนือพื ้นดิน (aboveground living biomass) เช่น ใบ กาบใบ
2. คาร์ บอนจากมวลชีวภาพส่วนใต้ พื ้นดิน (belowground living biomass) เช่น เหง้ า ราก
3. คาร์ บอนจากตะกอน (sediment carbon)
แหล่งหญ้ าทะเลบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ ธานี พบ 4 ชนิด คือ หญ้ ากุยช่ายเข็ม หญ้ าใบพาย
หญ้ าเงาใส และหญ้ าใบมะกรู ด พื ้นที่ประมาณ 19,400 ไร่ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล
และป่ าชายเลน, 2558) ดังนัน้ การศึกษาการกักเก็บคาร์ บอนในแหล่งหญ้ าทะเลจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ประเมินศักยภาพของแหล่งหญ้ าทะเล เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาคัญในการสนับสนุนการจัดการ ตลอดจนเพื่อใช้ ใน
การวางแผนในการอนุรักษ์ แหล่งหญ้ าทะเลให้ คงอยูต่ อ่ ไป
วิธีการ
1. พื ้นที่ทาการศึกษา ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างหญ้ าทะเล โดยสารวจพื ้นที่แหล่งหญ้ าทะเลบริ เวณชายฝั่ งจังหวัด
ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ทังสิ
้ ้น 4 จุดสารวจ (ภาพที่ 1) ดังนี ้

ภาพที่ 1 แหล่งหญ้ าทะเลบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ ธานีที่ทาการสารวจ
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1.1 หญ้ ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) บริ เวณบ้ านเกาะเตียบ อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
1.2 หญ้ าใบพาย (Halophila beccarii) บริ เวณอ่าวทุง่ คา-สวี อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
1.3 หญ้ าเงาใส (Halophila decipiens) บริ เวณปากน ้าละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
1.4 หญ้ าใบพาย (Halophila beccarii) และหญ้ าใบมะกรู ด (Halophila ovalis) บริ เวณคลองท่าชนะ อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2. การสารวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม
ประเมินร้ อยละการปกคลุมของหญ้ าทะเลในแต่ละชนิดที่สารวจพบด้ วยกรอบประเมิน (quadrat) ขนาด
50x50 ซม. จานวน 3 ซ ้า จากนันขุ
้ ดเก็บตัวอย่างหญ้ าทะเลให้ ครอบคลุมทุกส่วน ทังส่
้ วนใบ ราก และเหง้ า ในพื ้นที่
ขนาด 25x25 ซม. จานวน 3 ซ ้า นาตัวอย่างใส่ถงุ ตาข่ายและล้ างเศษตะกอนดิน ออก ในกรณีที่หญ้ าทะเลที่สารวจเป็ น
หญ้ าทะเลขนาดเล็ก ทาการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในพื ้นที่ใกล้ เคียงเพื่อให้ มีตวั อย่างเพียงพอในการวิเคราะห์คาร์ บอน
จากนันท
้ าการเก็บรักษาตัวอย่างหญ้ าทะเลในที่มืดและเย็นจนกว่าจะทาการศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการต่อไป
3. การศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการ
นาตัวอย่างหญ้ าทะเลมาล้ างทาความสะอาด และกาจัดสิ่งมีชีวิตอื่นที่เกาะติดบนใบหญ้ าทะเล (epiphyte)
ออกให้ หมด หากพบสิง่ มีชีวิตกลุม่ ที่มีโครงสร้ างเป็ นหินปูนเกาะติดแน่น ให้ แช่ตวั อย่างหญ้ าทะเลในสารละลายที่มีฤทธิ์
เป็ นกรด ความเข้ มข้ นต่า เช่น น ้าส้ มสายชู จนกระทัง่ โครงสร้ างหินปูนนันสลายไป
้
จากนันจึ
้ งล้ างด้ วยน ้าจืดให้ สะอาด
อีกครัง้
นับจานวนต้ นหญ้ าทะเลเพื่อคานวณหาความหนาแน่นต้ น (shoot density) รายงานในหน่วย ต้ น/ตารางเมตร
จากนันแยกส่
้
วนต่าง ๆ ของหญ้ าทะเล ออกเป็ นส่วนเหนือพื ้นดิน (ใบ ก้ านใบ และกาบใบ) และส่วนใต้ พื ้นดิน (เหง้ า
และราก) นาตัวอย่างอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ ตัวอย่างมีน ้าหนักคงที่ และนาตัวอย่างมาชัง่ น ้าหนัก
แห้ ง นาข้ อมูลมาคานวณหาค่ามวลชีวภาพ (biomass) ส่วนเหนือพื ้นดิน และส่วนใต้ พื ้นดิน โดยรายงานในหน่วย กรัม/
ตารางเมตร จากนันน
้ าตัวอย่างมาบดให้ ละเอียด เพื่อนาไปวิเคราะห์ปริ มาณคาร์ บอนด้ วยเครื่ อง CHN analyzer ที่
หน่วยเครื่ องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข้ อมูลปริ มาณคาร์ บอนใน
หญ้ าทะเลรายงานในหน่วยเปอร์ เซ็นต์คาร์ บอนของน ้าหนักแห้ ง (%) ของส่วนเหนือพื ้นดิน ส่วนใต้ พื ้นดิน และปริ มาณ
คาร์ บอนรวมในหญ้ าทะเล ในหน่วย กรัม/ ตารางเมตร
การศึกษาครั ง้ นีย้ ังไม่ได้ เก็ บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ คาร์ บอนจากตะกอน เนื่องจากยังไม่มีความพร้ อมใน
หลาย ๆ ด้ าน
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทดสอบความแตกต่างกันทางสถิติของค่าการปกคลุม ความหนาแน่น มวลชีวภาพ ปริ มาณคาร์ บอนในหญ้ า
ทะเลชนิดต่าง ๆ ในแต่ละพื ้นที่ โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% เมื่อพบว่าข้ อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทาการทดสอบค่าความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
ด้ วยการทดสอบ Tukey’s test นอกจากนี ้ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของปริ มาณเปอร์ เซ็นต์คาร์ บอนระหว่างส่วน
เหนือพื ้นดิน และส่วนใต้ พื ้นดินในหญ้ าทะเลชนิดเดียวกันด้ วยตัวทดสอบ t-test การวิเคราะห์ทางสถิติใช้ โปรแกรม
SPSS เวอร์ ชนั่ 13.0
ผลและอภิปราย
1. การปกคลุม
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จากการสารวจครัง้ นี ้ไม่พบหญ้ าทะเล ตามที่เคยมีการรายงานไว้ ก่อนหน้ านี ้บริ เวณปากน ้าละแม ต้ องยกเลิก
การเก็บตัวอย่างไปโดยปริ ยาย ในขณะที่หญ้ าใบมะกรู ด ในคลองท่าชนะมีค่าเฉลี่ยการปกคลุมสูงสุด (63.3±8.8%)
หญ้ ากุยช่ายเข็ม บ้ านเกาะเตียบ (18.3±4.4%) หญ้ าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี (30.0±0.0%) และหญ้ าใบพาย คลอง
ท่าชนะ (33.3±3.3%) พบว่าค่าเฉลี่ยการปกคลุมของหญ้ าทะเลในแต่ละจุดสารวจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p<0.05, ภาพที่ 2)
2. ความหนาแน่น
จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของหญ้ าทะเลแต่ละชนิดในทุกจุดสารวจมีค่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมั่น 95% (p>0.05, ภาพที่ 3) อย่างไรก็ดีหญ้ าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี
มีแนวโน้ มว่ามีความหนาแน่นสูง (3,082±1,321 ต้ น/ ตร.ม.) ใกล้ เคียงกับการศึกษาของ ณัฐวดี (2551) พบว่า จานวน
ลาต้ นของหญ้ าใบพายในอ่าวทุ่งคา-สวี มีค่าระหว่าง 434±40 ถึง 4,413±323 ต้ น ในขณะที่หญ้ ากุยช่ายเข็ม บ้ าน
เกาะเตียบมีแนวโน้ มว่ามีความหนาแน่นต่ากว่าจุดสารวจอื่น (1,584±479 ต้ น/ ตร.ม.)
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลีย่ การปกคลุมของหญ้ าทะเลในแต่ละจุดสารวจ (Hp = หญ้ ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้ าใบพาย,
Ho = หญ้ าใบมะกรูด; ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่วนเหนือพื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด ;
แถบค่าความคลาดเคลือ่ น (error bar) ระบุคา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (standard error), n = 3)
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลีย่ ความหนาแน่นของหญ้ าทะเลในแต่ละจุดสารวจ (Hp = หญ้ ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้ าใบพาย,
Ho = หญ้ าใบมะกรูด; ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่วนเหนือพื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด ;
แถบค่าความคลาดเคลือ่ น (error bar) ระบุคา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (standard error), n = 3)
3. มวลชีวภาพ
ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพรวมในแต่ละจุดสารวจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
(p<0.05, ภาพที่ 4) โดยหญ้ าใบมะกรูดในคลองท่าชนะมีคา่ เฉลี่ยมวลชีวภาพรวมสูงสุด (14.58±3.41 ก./ ตร.ม.) และ
สูงกว่าการศึกษาของณัฐวดี และคณะ (2559) พบว่ามวลชีวภาพของหญ้ าใบมะกรูดบริ เวณเกาะสมุย มีเพียง 3.77 ก./
ตร.ม.ในขณะที่หญ้ ากุยช่ายเข็ม บ้ านเกาะเตียบ (3.78±0.88 ก./ ตร.ม.) หญ้ าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี (3.19±1.44 ก./
ตร.ม.) และหญ้ าใบพาย คลองท่าชนะ (2.06±0.24 ก./ ตร.ม.) มีมวลชีวภาพที่ไม่แตกต่างกัน
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ภาพที่ 4 ค่าเฉลีย่ มวลชีวภาพรวมของหญ้ าทะเลในแต่ละจุดสารวจ (Hp = หญ้ ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้ าใบพาย,
Ho = หญ้ าใบมะกรูด; ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่วนเหนือพื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด ;
แถบค่าความคลาดเคลือ่ น (error bar) ระบุคา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (standard error), n = 3)
เมื่อพิจารณามวลชีวภาพส่วนใต้ พื ้นดินและส่วนเหนือพื ้นดินพบว่ามีคา่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่ อ มัน 95% (p<0.05, ภาพที่ 5) โดยหญ้ าใบมะกรู ด คลองท่า ชนะมีค่าเฉลี่ยส่วนใต้ พืน้ ดินสูงสุด
(3.50±0.42 ก./ ตร.ม.) และหญ้ าใบพาย คลองท่าชนะมีค่าต่าสุด (0.63±0.08 ก./ ตร.ม.) เช่นเดียวกับค่ามวลชีวภาพ
ส่วนเหนือพื ้นดิน หญ้ าใบมะกรูด คลองท่าชนะมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด (11.08±3.00 ก./ ตร.ม.) ในขณะที่หญ้ าทะเลชนิดอื่นมี
มวลชีวภาพส่วนเหนือพื ้นดินไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ซึง่ อยูใ่ นช่วง 1.42-2.06 ก./ ตร.ม.
สัดส่วนมวลชีวภาพของส่วนใต้ พื ้นดิน และส่วนเหนือพื ้นดินของหญ้ าทะเลที่ทาการศึกษาในครัง้ นี ้มีรูปแบบที่
แตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ช นิ ด โดยหญ้ าใบพายมี ม วลชี ว ภาพส่ว นเหนื อ พื น้ ดิ น มากกว่ า ส่ว นใต้ พื น้ ดิ น ในสัด ส่ว น
58.5±6.7% ต่อ 41.5±6.7% (อ่าวทุ่งคา-สวี) และ 69.3±1.3% ต่อ 30.7±1.3% (คลองท่าชนะ) เช่นเดียวกับหญ้ าใบ
มะกรู ดซึ่งมีสดั ส่วน 74.0±4.2% ต่อ 26.0±4.2% และหญ้ ากุยช่ายเข็ม บ้ านเกาะเตียบ เป็ นหญ้ าทะเลเพียงชนิดเดียว
จากการศึกษาครัง้ นี ้ที่มวลชีวภาพส่วนเหนือพื ้นดินน้ อยกว่าส่วนใต้ พื ้นดิน โดยมีสดั ส่วน 41.1±8.8% ต่อ 58.9±8.8%
(ภาพที่ 6)
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ส่วนใต้ พื ้นดิน
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ภาพที่ 5 ค่าเฉลีย่ มวลชีวภาพของหญ้ าทะเลในแต่ละจุดสารวจระหว่างส่วนใต้ พื ้นดิน(แท่งสีเทา)และส่วนเหนือพื ้นดิน
(แท่งสีขาว) (Hp = หญ้ ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้ าใบพาย, Ho = หญ้ าใบมะกรู ด; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุความ
แตกต่างระหว่างส่วนใต้ พื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด , ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่วนเหนือ
พื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด; แถบค่าความคลาดเคลือ่ น (error bar) ระบุคา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
(standard error), n = 3)
ส่วนใต้ พื ้นดิน
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ภาพที่ 6 สัดส่วนมวลชีวภาพของหญ้ าทะเลในแต่ละจุดสารวจระหว่างส่วนใต้ พื ้นดิน (แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพื ้นดิน
(แท่งสีขาว) (Hp = หญ้ ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้ าใบพาย, Ho = หญ้ าใบมะกรูด
4. ปริ มาณคาร์ บอนในหญ้ าทะเล
ค่าเฉลี่ยปริ มาณคาร์ บอนในส่วนใต้ พื ้นดินของหญ้ าทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% (p<0.05, ภาพที่ 7) โดยหญ้ ากุยช่ายเข็ม มีปริ มาณคาร์ บอนสูงสุด 36.75±0.14% ส่วนหญ้ าใบพายที่อ่าว
ทุง่ คา-สวี และคลองท่าชนะ มีปริ มาณคาร์ บอนต่าสุด (32.22±0.35% และ 33.06±0.14% ตามลาดับ) อย่างไรก็ดีหญ้ า
ใบพายจากทังสองบริ
้
เวณนี ้มีปริ มาณคาร์ บอนส่วนใต้ ดินไม่แตกต่างกัน
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ค่าเฉลีย่ ปริ มาณคาร์ บอนในส่วนเหนือพื ้นดินของหญ้ าทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% (p<0.05) โดยหญ้ ากุยช่ายเข็ม มีปริ มาณคาร์ บอนสูงสุด 41.42±0.34% รองลงมาคือหญ้ าใบพาย คลอง
ท่า ชนะ มี ป ริ ม าณ 37.06±0.05% และหญ้ าใบพาย อ่ า วทุ่ง คา-สวี มี ป ริ ม าณคาร์ บ อนน้ อ ยที่ สุด 35.49±0.06%
นอกจากนี ้ยังพบว่าปริ มาณคาร์ บอนในส่วนเหนือพื ้นดินของหญ้ าทะเลทุกชนิดจากทุกจุดเก็บตัวอย่างมีมากกว่าส่วนใต้
พื ้นดินอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)

คาร์ บอนในหญ้ าทะเล (%)

60

ส่วนใต้ พื ้นดิน

50
40

B

*c

30

A

*a

A

*b

*
B a

20
10
0
Hp-เกาะเตียบ

Hb-ทุง่ คา-สวี

Hb-ท่าชนะ

Ho-ท่าชนะ

ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยคาร์ บอนในหญ้ าทะเลในแต่ละจุดสารวจระหว่างส่วนใต้ พื ้นดิน(แท่งสีเทา)และส่วนเหนือพื ้นดิน
(แท่งสีขาว) (Hp = หญ้ ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้ าใบพาย, Ho = หญ้ าใบมะกรู ด; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุความ
แตกต่างระหว่างส่วนใต้ พื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด , ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่วนเหนือ
พื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด; ดอกจันระบุความแตกต่างระหว่างปริ มาณคาร์ บอนส่วนใต้ พื ้นดิน และส่วน
เหนือพื ้นดินในหญ้ าทะเลชนิดเดียวกัน ; แถบค่าความคลาดเคลื่อน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (standard error), n = 3)
5. ปริ มาณคาร์ บอนในแหล่งหญ้ าทะเล
ค่าเฉลีย่ ปริ มาณคาร์ บอนส่วนใต้ พื ้นดินในแหล่งหญ้ าทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p<0.05, ภาพที่ 8) โดยหญ้ าใบมะกรู ดมีปริ มาณคาร์ บอนสูงสุด 1.21±0.14 ก./ ตร.ม.
รองลงมาคื อ หญ้ ากุ ย ช่ า ยเข็ ม 0.76±0.10 ก./ ตร.ม. และหญ้ าใบพาย คลองท่ า ชนะ มี ป ริ ม าณคาร์ บ อนต่ า สุด
0.21±0.03 ก./ ตร.ม.
ค่าเฉลีย่ ปริ มาณคาร์ บอนส่วนเหนือพื ้นดินในแหล่งหญ้ าทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p<0.05) โดยหญ้ าใบมะกรู ด มีปริ มาณคาร์ บอนสูงสุด (4.01±0.32 ก./ ตร.ม.) ในขณะที่
หญ้ ากุยช่ายเข็ม (0.71±0.26 ก./ ตร.ม.) หญ้ าใบพาย อ่าวทุ่งคา-สวี (0.73±0.36 ก./ตร.ม.) และหญ้ าใบพาย
คลองท่าชนะ (0.53±0.06 ก./ ตร.ม.) มีคา่ เฉลีย่ ไม่แตกต่างกัน
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ส่วนใต้ พื ้นดิน
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ภาพที่ 8 ค่าเฉลี่ยคาร์ บอนในแหล่งทะเลในแต่ละจุดสารวจระหว่างส่วนใต้ พื ้นดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพื ้นดิน
(แท่งสีขาว) (Hp = หญ้ ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้ าใบพาย, Ho = หญ้ าใบมะกรู ด; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุความ
แตกต่างระหว่างส่วนใต้ พื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด , ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่วนเหนือ
พื ้นดินของหญ้ าทะเลแต่ละชนิด; แถบค่าความคลาดเคลือ่ น (error bar) ระบุคา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
(standard error), n = 3)
ค่าเฉลีย่ ปริ มาณคาร์ บอนรวมในแหล่งหญ้ าทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ 95% (p<0.05, ภาพที่ 9) โดยหญ้ าใบมะกรูด คลองท่าชนะ มีปริ มาณคาร์ บอนรวมมากที่สดุ (5.22±1.23 ก./
ตร.ม.) ในขณะที่หญ้ ากุยช่ายเข็ม บ้ านเกาะเตียบ (1.47±0.35 ก./ ตร.ม.) หญ้ าใบพายอ่าวทุ่งคา-สวี (1.10±0.50 ก./
ตร.ม.) และหญ้ าใบพาย คลองท่าชนะ (0.74±0.08 ก./ ตร.ม.) มีคา่ ปริ มาณคาร์ บอนรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ

คาร์ บอนรวมในแหล่งนหญ้ าทะเล
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ภาพที่ 9 ค่าเฉลี่ยคาร์ บอนรวมในแหล่งทะเลในแต่ละจุดสารวจ (Hp = หญ้ า กุยช่ ายเข็ม , Hb = หญ้ าใบพาย,
Ho = หญ้ าใบมะกรู ด ; ตัว พิ ม พ์ เ ล็ก ระบุค วามแตกต่า งระหว่ า งหญ้ าทะเลแต่ละชนิ ด ; แถบค่า ความ
คลาดเคลือ่ น (error bar) ระบุคา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (standard error), n = 3)
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บทสรุ ป
ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าหญ้ าทะเลแต่ละชนิดนันมี
้ ความสามารถในการสะสมคาร์ บอนในเนื ้อเยื่อที่
แตกต่า งกัน โดยหญ้ ากุ ย ช่ า ยเข็ ม มี แ นวโน้ ม ในการสะสมคาร์ บ อนนัน้ เนื อ้ เยื่ อ มากกว่า หญ้ าทะเลชนิ ด อื่ น ๆ ที่
ทาการศึกษาทังส่
้ วนเหนือพื ้นดินและส่วนใต้ พื ้นดิน ผลการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นที่นา่ สังเกตว่าหญ้ าใบพายทังบริ
้ เวณอ่าว
ทุง่ คา-สวี และคลองท่าชนะนันมี
้ ความหนาแน่นและมวลชีวภาพที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลับพบว่ามีปริ มาณคาร์ บอนส่วน
เหนือพื ้นดินแตกต่างกัน โดยหญ้ าใบพายที่อ่าวทุ่งคา-สวี มีปริ มาณคาร์ บอนสูงกว่า อย่างไรก็ดีเมื่อเปรี ยบเที ยบผล
การศึกษาในครัง้ นี ้กับการศึกษาก่อนหน้ านี ้พบว่าปริ มาณคาร์ บอนในเนื ้อเยื่อหญ้ าทะเลชนิดต่าง ๆ มีค่าใกล้ เคียงกัน
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ มาณคาร์ บอนในหญ้ าทะเลแต่ละชนิดที่ทาการศึกษาในครัง้ นี ้ (แถบสีเทา) และการศึกษาก่อนหน้ านี ้
ปริมาณคาร์ บอน
(%นา้ หนักแห้ ง)
ชนิด
พืน้ ที่
อ้ างอิง
ส่ วนเหนือ
ส่ วนใต้ พนื ้ ดิน
พืน้ ดิน
Halophila ovalis
หาดเจ้ าไหม, ตรัง
32.46±1.26 33.45±8.89
Prathep, 2012
(หญ้ าใบมะกรูด)
คลองควนตุ้งกู, ตรัง
34.9±0.4*
Wirachwong and Holmer,
2010
แหลมหยงหลา, ตรัง
25.1**
17.7
Yamamuro and Chirapart,
2005
Kotania Bay,
37.86
38.12
Wawo et al. 2014 a
Indonesia
คลองท่าชนะ,
36.21±0.02 34.47±0.31
การศึกษาครัง้ นี ้
สุราษฎร์ ธานี
Halodule pinifolia Kotania Bay,
38.15
40.60
Wawo et al. 2014 a
(หญ้ ากุยช่ายเข็ม)
Indonesia
บ้ านหน้ าทอน,
40.16±0.14 41.63±0.85
ข้ อมูลยังไม่ตีพมิ พ์
เกาะสมุย
บ้ านเกาะเตียบ, ชุมพร 41.42±0.34 36.75±0.14
การศึกษาครัง้ นี ้
Halophila beccarii อ่าวทุง่ คา-สวี, ชุมพร
35.49±0.06
32.22±0.35
การศึกษาครัง้ นี ้
(หญ้ าใบพาย)
คลองท่าชนะ,
37.06±0.05
33.06±0.14
การศึกษาครัง้ นี ้
สุราษฎร์ ธานี
หมายเหตุ: * วิเคราะห์รวมทังส่
้ วนเหนือพื ้นดินและใต้ พื ้นดิน, ** วิเคราะห์รวมแผ่นใบและก้ านใบ, a วิเคราะห์คาร์ บอน
ด้ วยวิธีของ Walkley and Black, เนื่องจากในปั จจุบนั นี ้ยังไม่มีการศึกษาปริ มาณคาร์ บอนในหญ้ าใบพาย
จึงไม่ได้ นาข้ อมูลการศึกษาจากงานวิจยั อื่นมาเปรี ยบเทียบ
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เมื่อนาข้ อมูลปริ มาณคาร์ บอนที่ศกึ ษาได้ มาคานวณหาปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในพื ้นที่หญ้ าทะเลในบริ เวณที่
ทาการศึกษา (ตารางที่ 2) พบว่าแหล่งหญ้ าทะเลอ่าวทุ่งคา-สวี มีปริ มาณคาร์ บอนสะสมมากที่สดุ ประมาณ 10.26
เมกะกรัม ทังนี
้ ้แม้ วา่ บริ เวณดังกล่าวมีหญ้ าทะเลเจริ ญเพียงชนิดเดียวคือ หญ้ าใบพาย ซึ่งเป็ นหญ้ าทะเลที่มีขนาดเล็ก
มาก (ความกว้ างใบประมาณ 1-3 มม.) แต่เนื่องจากบริ เวณนี ้มีพื ้นที่หญ้ าทะเลมากกว่าบริ เวณอื่นๆที่ทาการศึกษา
(ประมาณ 162 เท่า เมื่อ เทียบกับแหล่งหญ้ าทะเลบ้ า นเกาะเตียบ และ 385 เท่า เมื่ อเที ยบกับ แหล่งหญ้ า ทะเล
คลองท่าชนะ) จึงทาให้ ปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในเนื ้อเยื่อหญ้ าทะเลโดยรวมสูงตามไปด้ วย ในแหล่งหญ้ าทะเลบ้ าน
เกาะเตียบนัน้ มีปริ มาณคาร์ บอนสูงกว่าแหล่งหญ้ าทะเลคลองท่าชนะ เนื่องจากมีพืน้ ที่แหล่งหญ้ าทะเลมากกว่า
ประมาณ 2 เท่า อีกทังหญ้
้ าทะเลที่พบเป็ นหญ้ ากุยช่ายเข็ม ซึ่งมีสดั ส่วนของคาร์ บอนในเนื ้อเยื่อสูงกว่าหญ้ าทะเลชนิด
อื่น ๆ นัน่ เอง โดยเฉพาะส่วนใต้ พื ้นดิน แหล่งหญ้ าทะเลคลองท่าชนะนัน้ แม้ ว่ามีหญ้ าทะเลเจริ ญอยู่ 2 ชนิด คือ หญ้ า
ใบพาย และหญ้ าใบมะกรูด ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าหญ้ าใบมะกรู ดนันมี
้ มวลชีวภาพสูงกว่าหญ้ าทะเลชนิดอื่น ๆ
ที่ทาการศึกษาประมาณ 3 เท่า แต่ทงนี
ั ้ ้เนื่องจากแหล่งหญ้ าทะเลบริ เวณคลองท่าชนะนันมี
้ พื ้นที่น้อยที่สดุ จึงทาให้
ปริ มาณคาร์ บอนในแหล่งหญ้ าทะเลน้ อยกว่าบริ เวณอื่น ๆ ที่ทาการศึกษา
ตารางที่ 2 ปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในแหล่งหญ้ าทะเลจากการประเมินในการศึกษาครัง้ นี ้
แหล่ งหญ้ าทะเล
พืน้ ที่หญ้ า
คาร์ บอนที่สะสมใน
หมายเหตุ
ทะเล*
แหล่ งหญ้ าทะเล
(ไร่ )
(เมกะกรัม)**
บ้ านเกาะเตียบ
36.0
0.08
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณจาก
หญ้ ากุยช่ายเข็ม
อ่าวทุง่ คา-สวี
5,849.2
10.26
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณจากหญ้ าใบพาย
คลองท่าชนะ
15.2
0.07
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณจากค่าเฉลีย่ ของ
หญ้ าใบพาย และหญ้ าใบมะกรูด
หมายเหตุ: * พื น้ ที่ ห ญ้ า ทะเลในที่นี ห้ มายถึ ง พืน้ ที่ ที่ มี ห ญ้ าทะเลเจริ ญ ปกคลุม โดยที่ ไม่คิ ด ส่ว นของพื น้ ดิ น ที่ ไม่มี
หญ้ าทะเลปกคลุมในแหล่งหญ้ าทะเล ประมาณโดยการคานวณจากข้ อมูลพื ้นที่ขอบเขตหญ้ าทะเลคูณ
กับร้ อยละการปกคลุมรวมในพื ้นที่ทงหมด
ั้
ซึง่ ได้ จากข้ อมูลการสารวจโดยศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง ซึ่งข้ อมูลนี ้นาไปคานวณปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในแหล่งหญ้ า
ทะเล (ภาคผนวก 2)
** 1 เมกะกรัม มีคา่ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม
การศึกษาในครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในแหล่งหญ้ าทะเลมีมากหรื อน้ อยนันขึ
้ ้นอยู่กบั หลาย
ปั จจัยร่วมกัน เช่น ความสามารถในการนาคาร์ บอนมาใช้ และสะสมในเนื ้อเยื่อซึง่ เป็ นปั จจัยภายในของหญ้ าทะเลแต่ละ
ชนิด ความหนาแน่น และมวลชีวภาพของหญ้ าทะเลในพื ้นที่ ตลอดจนขนาดของพื ้นที่หญ้ าทะเลทังหมด
้
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ตารางค่าเฉลีย่ ข้ อมูลที่ทาการศึกษา
หมายเหตุ: Hp = หญ้ ากุยช่ายเข็ม, Hb = หญ้ าใบพาย, Ho = หญ้ าใบมะกรูด; mean±s.e, n = 3

ค่ าเฉลี่ย
การปกคลุม (%)
ความหนาแน่น (ต้ น/ ตร.ม.)
มวลชีวภาพส่วนเหนือพื ้นดิน (ก./ ตร.ม.)
มวลชีวภาพส่วนใต้ พื ้นดิน (ก./ ตร.ม.)
มวลชีวภาพรวม (ก./ ตร.ม.)
สัดส่วนมวลชีวภาพส่วนเหนือพื ้นดิน (%)
สัดส่วนมวลชีวภาพส่วนใต้ พื ้นดิน (%)
คาร์ บอนส่วนเหนือพื ้นดิน (%)
คาร์ บอนส่วนใต้ พื ้นดิน (%)
คาร์ บอนส่วนเหนือพื ้นดิน (ก./ ตร.ม.)
คาร์ บอนส่วนใต้ พื ้นดิน (ก./ ตร.ม.)
คาร์ บอนรวม (ก./ ตร.ม.)

จังหวัดชุมพร
บ้ านเกาะเตียบ อ่ าวทุ่งคา-สวี
Hp
Hb
18.3±4.4
30.0±0.0
1,584±479
3,083±1,321
1.71±0.62
2.06±1.02
2.08±0.26
1.13±0.43
3.79±0.88
3.19±1.44
41.1±8.8
58.5±6.7
58.9±8.8
41.5±6.7
41.42±0.34
35.49±0.06
36.75±0.14
32.22±0.35
0.71±0.26
0.73±0.36
0.76±0.10
0.36±0.14
1.47±0.35
1.10±0.50

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
คลองท่ าชนะ
Hb
Ho
33.3±3.3
63.3±8.8
2,827±91
2,728±526
1.42±0.16 11.08±3.00
0.63±0.08
3.50±0.42
2.06±0.24 14.58±3.41
69.3±1.3
74.0±4.2
30.7±1.3
26.0±4.2
37.06±0.05 36.21±0.02
33.06±0.14 34.47±0.31
0.53±0.06
4.01±1.09
0.21±0.03
1.21±0.14
0.74±0.08
5.22±1.23
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ภาคผนวก 2 พื ้นที่แหล่งหญ้ าทะเล และปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในแหล่งหญ้ าทะเลจากการประเมิน
ในการศึกษาครัง้ นี ้
แหล่ งหญ้ า
ทะเล

พืน้ ที่
ขอบเขต
หญ้ าทะเล
(ไร่ )*
90

ร้ อยละ
การปก
คลุม*

พืน้ ที่หญ้ า
ทะเล(ไร่ )**

คาร์ บอนที่
หมายเหตุ
สะสมในแหล่ ง
หญ้ าทะเล
(เมกะกรัม)***
บ้ านเกาะเตียบ
40
36.0
0.08
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณ
จ.ชุมพร
จากหญ้ ากุยช่ายเข็ม
อ่าวทุง่ คา-สวี
8,356
70
5,849.2
10.26
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณ
จ.ชุมพร
จากหญ้ าใบพาย
คลองท่าชนะ
38
40
15.2
0.07
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณ
จ.สุราษฎร์ ธานี
จากค่าเฉลีย่ ของหญ้ าใบ
พาย และหญ้ าใบมะกรูด
หมายเหตุ: * ข้ อมูลจากการสารวจโดยศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง
** พื ้นที่หญ้ าทะเล ในที่นี ้หมายถึงพื ้นที่ที่มีหญ้ าทะเลเจริ ญปกคลุมโดยที่ไม่คิดส่วนของพื ้นดินที่ไม่มีหญ้ า
ทะเลปกคลุมในแหล่งหญ้ าทะเล ประมาณโดยการคานวณจากข้ อมูลพื ้นที่ขอบเขตหญ้ า ทะเลคูณกับ
ร้ อยละการปกคลุมรวมในพื ้นที่ทงหมด
ั้
ซึ่งได้ จากข้ อมูลการสารวจโดยศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร ซึ่งข้ อมูลนี ้นาไปคานวณปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในแหล่ง
หญ้ าทะเล
*** 1 เมกะกรัม มีคา่ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม
ตัวอย่าง
แหล่งหญ้ าทะเลบ้ านเกาะเตียบ มีพื ้นที่ขอบเขตหญ้ าทะเลจากการรายงาน 90 ไร่ โดยมีหญ้ าทะเลปกคลุม
โดยรวมในพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ดังนัน้ แหล่งหญ้ าทะเลบ้ านเกาะเตียบ มีพื ้นที่หญ้ าทะเล เท่ากับ 90 (ไร่) x (40/ 100) = 36 ไร่ หรื อ 57,600 ตารางเมตร
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ในพื ้นที่ดงั กล่าวมีคาร์ บอนรวม เท่ากับ 1.47 ก./ ตร.ม. (ดูภาคผนวก1)
ดังนัน้ แหล่งหญ้ าทะเลบ้ านเกาะเตียบมีคาร์ บอนที่สะสมในแหล่งหญ้ าทะเล เท่ากับ 1.47 (ก./ ตร.ม.) x 57,600 (ตร.ม.)
= 84,672 กรัม หรื อประมาณ 0.08 เมกะกรัม
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EF026P

ความหลากหลายของเพรี ยงหินสกุล Tetraclita Schumacher, 1817
ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
Diversity of the acorn barnacle genus Tetraclita Schumacher, 1817
in Chanthaburi and Trat Provinces
จักรพันธ์ กลางประพันธ์, ชินกฤต คุณานุสรณ์, สาลินี ขจรพิสฐิ ศักดิ์, และ วรนพ สุขภารังษี *
Jakkaphan Glangprapan, Chinnakit Wongkunanusorn, Salinee Khachonpisitsak and
Woranop Sukparangsi*
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บทคัดย่ อ
เพรี ยงหินจัดเป็ นสัตว์ในกลุม่ ครัสเตเชียน ซึง่ ในระยะตัวเต็มวัยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และมีการกระจายอยู่
ตามบริ เวณน ้าขึ ้นน ้าลง ในการศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของเพรี ยงหินในสกุล Tetraclita
Schumacher, 1817 ในจังหวัดจันทบุรีและตราดในช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2560 โดยใช้ สณ
ั ฐานมิติของ
แผ่น ปิ ดเปลือกเพื่ อการจัด จ าแนก ในการศึก ษานี ส้ ามารถจาแนก Tetraclita ได้ จ านวน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Tetraclita
kuroshioensis Chan, Tsang & Chu, 2007 พบในจังหวัดจันทบุรี Tetraclita squamosa (Bruguiére, 1789) พบใน
จังหวัดตราด และ Tetraclita singaporensis (Chan, Tsang & Chu, 2007) พบทังในจั
้ งหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
คาสาคัญ : เพรี ยงหิน, วงศ์ 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
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668
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

บทนา
เพรี ยงหิน (acorn barnacle) เป็ นสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มครัสเตเชียน (crustacean) ซึ่งจัดอยู่ใน
Phylum Arthropoda เช่นเดียวกับกุ้ง กัง้ ปู เพรี ยงหินในระยะตัวเต็มวัยไม่สามารถเคลือ่ นที่ออกจากบริ เวณที่ลงเกาะได้
และจัดเป็ น sessile animal เพรี ยงหินมีการกระจายตัวอยู่ในบริ เวณชายฝั่ งหรื อบริ เวณน ้าขึ ้นน ้าลงในแถบอบอุ่น และ
ร้ อนชื ้นทัว่ ทังโลก
้ ในประเทศไทยนันมี
้ การศึกษาเบื ้องต้ นของ Pochai et al. (2017) พบว่าบริ เวณชายฝั่ งของอ่าวไทย
และทะเลอันดามันมีเพรี ยงหินอยู่ 3 วงศ์ ได้ แก่ วงศ์ Balanidae วงศ์ Chthamalidae และวงศ์ Tetraclitadae ใน
การศึกษาของ Pochai et al. (2017) ได้ จดั จาแนกเพรี ยงหินได้ ทงหมด
ั้
10 ชนิดด้ วยกัน ได้ แก่ Newmanella spinosus
Chan & Cheang, 2016; Euraphia hembeli Conrad, 1837; E. depressa (Poli, 1795); Tetraclita kuroshioensis
Chan, Tsang & Chu, 2007; T. singaporensis Chan, Tsang & Chu, 2007; T. squamosa (Bruguière, 1789);
Chthamalus malayensis Pilsbry, 1916; Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854); A. reticulatus (Utinomi,
1967) และ Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758) จากชายฝั่ งทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต
และชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยของจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ และนครศรี ธรรมราช ครอบคลุมพื ้นที่ศึกษาส่วนน้ อยของ
จังหวัดที่ติดทะเลทังหมดของประเทศไทย
้
จากประเด็นนี ้ทาให้ การเพิ่มจานวนสถานีศึกษามีความสาคัญอย่างมากต่อ
ความเข้ าใจการกระจายของเพรี ยงหินในประเทศไทย
นอกจากนันในรายงานของ
้
Pochai et al. (2017) ระบุการพบเพรี ยงหินภูเขาไฟชนิด T. squamosa เพียงแค่
บริ เวณภาคใต้ ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช T. kuroshioensis พบได้ ทงในหลายพื
ั้
้นที่ของอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ส่วน
T. singaporensis พบได้ เฉพาะทะเลอันดามัน แต่เมื่อพิจารณาจากกระแสน ้าอุ่นที่มาจากทะเลจีนใต้ (South China
Sea Warm Current, SCSWC) และประวัติของการครอบครองพื ้นที่ของเพรี ยงหิน (barnacle colonization) ในช่วงที่
ระดับน ้าทะเลเกิดการเปลีย่ นแปลงในยุค Pleistocene ซึง่ ได้ รับอิทธิพลมาจาก glaciation (Voris, 2000) เหตุใดถึงพบ
T. singaporensis ได้ เพียงทางชายฝั่ งทะเลอันดามัน และเหตุใด T. squamosa ถึงพบได้ เพียงภาคใต้ ทังที
้ ่จงั หวัดทาง
ภาคตะวันออกน่าจะได้ รับอิทธิพลของ SCSWC ได้ มากกว่า และน่าจะมีการปรากฏของเพรี ยงหิน T. squamosa ด้ วย
เช่ น กัน ดัง นัน้ การศึก ษาการกระจายตัว ของเพรี ย งหิ น ในสกุล Tetraclita ในภาคตะวัน ออกของประเทศไทยให้
ครอบคลุมพืน้ ที่ศึกษามากขึ ้นจึงมีความสาคัญต่อความเข้ าใจรู ปแบบการกระจายของเพรี ยงหินภูเขาไฟ และจาก
การศึกษาของ Chan et al. (2007) ได้ ใช้ สณ
ั ฐานมิติของแผ่นปิ ดเปลือก (operculum) ได้ แก่ tergum และ scutum
ร่วมกับการวิเคราะห์โครงสร้ างของ arthropodal character ในการจัดจาแนกเพรี ยงหินภูเขาไฟ ดังนันในการศึ
้
กษานี ้จึง
ได้ วิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานมิติของเพรี ยงหินภูเขาไฟเพื่อช่วยให้ การจัดจาแนกทาได้ ง่ายมากขึ ้น
วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา
การศึกษาครัง้ นี ้แบ่งพื ้นที่ศึกษาเป็ น 5 สถานี 2 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยจังหวัด
จันทบุรี มี 3 สถานี คือ หาดเจ้ าหลาว (JL) หาดคุ้งวิมานบริ เวณลานหินโคร่ ง (HK) หาดแหลมสิงห์ (LS) และจังหวัด
ตราด มี 2 สถานี คือ อ่าวตาลคู่ (TS) และหาดราชการุณย์ (RK) ดังตารางที่ 1 ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างตังแต่
้ เดือน
มกราคม 2561 ถึงธันวาคม 2560
2. วิธีการเก็บตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่างเพรี ยงหินภูเขาไฟทาได้ โดยการกะเทาะเพรี ยงหินด้ วยมีดให้ เปลือกหลุดออกจากหิน และนา
เพรี ยงหินมาใส่ใน 95% เอทานอล เพื่อรักษาสภาพไว้ สาหรับการศึกษาทางสัณฐานต่อไป
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3. การศึกษาสัณฐานวิทยาของเพรี ยงหิน
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือก (shell plate) และแผ่นปิ ดเปลือก (opercular plate หรื อ
operculum) ของเพรี ยงหินใช้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสงและกล้ องดิจิตอล Canon บันทึกภาพถ่าย และใช้ เปลือกใน
การจาแนกเพรี ยงหินในระดับวงศ์และสกุลตามวิธีการจาแนกของ Chan et al. (2009)
4. การจาแนกเพรี ยงหินโดยใช้ ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของ operculum
ในการจาแนกเพรี ยงหินในระดับวงศ์นนเบื
ั ้ ้องต้ นสามารถจาแนกโดยใช้ ลกั ษณะของเปลือก (shell plate)
parietal tube และจานวนของแผ่นเปลือกย่อย (parietes) ตามเกณฑ์ของ Chan et al. (2009) และ Pochai et al.
(2017) การจาแนกในระดับ species นัน้ มีการวิเคราะห์จากลักษณะของ operculum และ mouthpart (Chan et al.,
2007) แต่ไม่สามารถพิจ ารณาจาก shell plate ได้ เ นื่อ งจากมี ความหลากหลายสูงและเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้ อมด้ วย (Chan et al., 2009) ดังนัน้ ในการศึกษานี ้ได้ ใช้ เกณฑ์ของ Chan et al. (2007) ในการวิเคราะห์
parameter ต่าง ๆ ของ operculum ทัง้ tergum และ scutum (ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 ลักษณะของพื ้นที่ศกึ ษา
จังหวัด
สถานีศึกษา
จันทบุรี (CH) หาดคุ้งวิมาน บริ เวณ
ลานหินโคร่ง (HK)
หาดเจ้ าหลาว (CL)

ตราด (TR)

พิกัด
12°36'29.2"N 101°52'12.4"E
12.5337° N, 101.9405° E

หาดแหลมสิงห์ (LS)
อ่าวตาลคู่ (TS)

12°28'46.0"N 102°03'59.3"E
12°12'12.0"N 102°16'48.2"E

หาดราชการุณย์ (RK)

11°58'32.7"N 102°46'11.0"E

ลักษณะของพืน้ ที่
โขดหิน มีน ้าทะเลขังภายในแอ่ง
โขดหิน และมีโขดหินกาบังคลืน่
หาดกว้ างที่มีโขดหินหรื อก้ อนหิน
ปกคลุมโดยรอบ
ลานกว้ างมีโขดหินที่คลืน่ ไม่แรง
หาดทราย มีโขดหินกระจาย
โดยรอบ มีคลืน่ แรง
หาดทรายและโขดหิน มีคลืน่ แรง

ภาพที่ 1 ลักษณะของ tergum และ scutum ของเพรี ยงหินภูเขาไฟและ parameter สัณฐานมิตติ าม Chan et al.
(2007)
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ผลและอภิปราย
1. อนุกรมวิธานของเพรี ยงหินและตัวอย่างเพรี ยงหินที่พบในจังหวัดจันทบุรีและตราด
Subclass Cirripedia
Superorder Thoracica
Order Sessilia Lamarck, 1818
Suborder Balanomorpha Pilsbry, 1916
Superfamily Tetraclitoidea Gruvel, 1903
Family Tetraclitidae Gruvel, 1903
Subfamily Tetraclitinae Newman & Ross, 1976
Genus Tetraclita Schumacher, 1817
Species Tetraclita singaporensis (Chan, Tsang & Chu, 2007)
Non-type material examined
5 specimens, Chanthaburi province, Tha Mai district, Chao Lao beach.8.IV.2017, W. Sukparangsi
(BUU17.TD.TS01-05). 10 specimens, Trat province, Mueang Trat district, Ao Tan.8.IV.2017, W.
Sukparangsi (BUU17.TD.TS06-15).
Species Tetraclita kuroshioensis (Chan, Tsang & Chu, 2007)
Non-type material examined
14 specimens, Chanthaburi province, Na Yai Am district, Hin Krong, 15.IX.2017, W. Sukparangsi
(BUU17.TD.TK01-14). 10 specimens, Chanthaburi province, Tha Mai district, Chao Lao beach.15.IX.2017,
W. Sukparangsi (BUU17.TD.TK15-24). 20 specimens, Chanthaburi province, Laem Sing district, Laem
Sing beach.15.IX.2017, W. Sukparangsi (BUU17.TD.TK25-44).
Species Tetraclita squamosa (Bruguiére, 1789)
Non-type material examined
5 specimens, Trat province, Mueang Trat district, Ao Tan.22.X.2017, W. Sukparangsi
(BUU17.TD.TSU01-05). 22 specimens, Trat province, Khlong Yai district, Ratchakarun beach.22.X.2017,
W. Sukparangsi (BUU17.TD.TSU06-27).
Subfamily TETRACLITINEA Newman & Ross, 1976
ลัก ษณะทางอนุก รมวิ ธ าน: มีแ ผ่น เปลือ กย่อ ย (parietes) 4 แผ่น เปลือ กมี ท่อ หลอดหลายชัน้ หลอดไม่
สมบูรณ์ มีแคลเซียมหรื อไคตินค้ างอยูข่ ้ างใน ขอบเปลือกเจริ ญดี เปลือกแข็ง ในวงศ์ยอ่ ย Tetraclitinae มีเพรี ยงหินสกุล
Tetraclita, Tesseropora และ Astroclita แต่พบเฉพาะสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 ในพื ้นที่สารวจ
Genus Tetraclita Schumacher, 1817
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน: เปลือกทรงกรวย เปลือกมี 4 แผ่น ได้ แก่ carina 1 แผ่น lateral 2 แผ่น และ
rostrum 1 แผ่น ฐานเปลือกมีทอ่ หลอด (parietal tube) หลายชัน้ ขอบเปลือกแข็ง ภายนอกเปลือกย่อยมีลวดลาย
เพรี ยงในสกุล Tetraclita Schumacher, 1817 มีรายงาน 20 ชนิด แต่ในพื ้นที่สารวจพบเพียง 3 ชนิด คือ
T. singaporensis ( Chan, Tsang & Chu, 2007) , T. kuroshioensis ( Chan, Tsang & Chu, 2007) แ ล ะ
T. squamosa (Bruguiére, 1789)
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2. การจาแนกเพรี ยงหินสกุล Tetraclita ด้ วยวิธีการวัดสัณฐานมิตขิ อง tergum และ scutum
การจาแนกเพรี ยงหินภูเขาไฟสามารถกระทาได้ โดยศึกษาจากค่าความยาวและความกว้ างของส่วนต่าง ๆ ใน
operculum ตามที่ได้ รายงานใน Chan et al. (2007) ซึ่งในการศึกษานี ้ได้ นาค่า parameter ต่าง ๆ ดังภาพที่ 1 มา
คานวณเป็ น ratio เพื่อง่ายต่อการเปรี ยบเทียบ โดยพิจารณาได้ ดงั นี ้
2.1 Ratio of Tergal Margin and Occludent Margin (RTO) ใน scutum
เป็ นค่าที่แสดงถึงความสัน-ยาว
้
ของ tergal margin โดยถ้ าเพรี ยงหินชนิดนันมี
้ ค่า RTO สูงแสดงว่า
tergal margin สัน้ ซึง่ เป็ นลักษณะที่พบใน T. kuroshioensis และ T. squamosa
2.2 Ratio of Apex-articular ridge distance and Articular ridge-basal margin distance (RAA) ใน
scutum
เป็ นค่าที่แสดงถึงสัดส่วนความยาวของ apex ของ scutum ถึง articular ridge กับความยาวของ
articular ridge ถึง basal margin ของ scutum โดยถ้ ามีค่า RAA มากกว่า 1 แสดงว่าระยะจากส่วนปลายของ apex
ถึง articular ridge ค่อนข้ างยาว และยาวมากกว่าครึ่งหนึง่ ของ tergal margin ลักษณะแบบนี ้พบในเพรี ยงหินภูเขาไฟ
ชนิด T. singaporensis แต่ถ้าค่า RAA น้ อยกว่า 1 จะเป็ นลักษณะที่พบในเพรี ยงหินภูเขาไฟชนิด T. squamosa และ
T. kuroshioensis
2.3 Ratio of Tergum Height and Spur Length (RTS) ใน tergum
เป็ นค่าที่แสดงถึงความสัน-ยาว
้
ของ spur length โดยถ้ าค่า RTS สูง แสดงว่า spur length จะยิ่งสัน้
โดยลักษณะของ short spur length เป็ นลักษณะจาเพาะในเพรี ยงหินภูเขาไฟชนิด T. kuroshioensis แต่ถ้าเพรี ยงหิน
ชนิดนันมี
้ คา่ RTS ที่ต่า แสดงว่า spur length ยิ่งมีความยาวมาก โดยลักษณะของ long spur length พบได้ ในเพรี ยง
หินภูเขาไฟชนิด T. squamosa
2.4 Basi-Scutal Angle (BSA) ใน tergum
เป็ นค่าแสดงมุมองศาระหว่าง tergal margin และ basi-scutal length ซึง่ ถ้ าค่า BSA น้ อย (130-145o)
จะแสดงถึงลักษณะของเพรี ยงหินชนิด T. singaporensis แต่ถ้าค่า BSA มาก (150-165o) จะแสดงถึงลักษณะของ
เพรี ย งหิ น ชนิ ด T. squamosa หรื อ เพรี ย งหิ น ชนิ ด T. kuroshioensis ซึ่ ง ลัก ษณะ BSA นี ถ้ ื อ ว่ า เป็ นการแยก
T. singaporensis ออกจากเพรี ยงหินภูเขาไฟชนิดอื่นได้ เป็ นอย่างดี
จากการศึกษาการวัดสัณฐานมิติของ tergum และ scutum และใช้ อตั ราส่วน RTO และ RAA สาหรับ
scutum และ RTS และ BSA สาหรับ tergum ทาให้ สามารถจาแนกเพรี ยงหินภูเขาไฟในระดับ species ได้ (ภาพที่ 2)
และพบว่า ในพืน้ ที่ จัง หวัดจันทบุรีแ ละจัง หวัดตราดพบเพรี ย งหิน ในสกุล Tetraclita 3 ชนิด คื อ T. singaporensis
Chan, Tsang & Chu, 2007, T. kuroshioensis Chan, Tsang & Chu, 2007 และ T. squamosa (Bruguiére, 1789)
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ภาพ

ที่ 2

scutum และ tergum ในตัวอย่างเพรี ยงหินสกุล Tetraclita ที่นามาศึกษาสัณฐานมิติ คาย่อ JL, TK, HK,
LS, RK ระบุเพรี ยงหินที่พบได้ ในหาดเจ้ าหลาว อ่าวตาลคู่ ลานหินโคร่งของหาดคุ้งวิมาน หาดแหลมสิงค์ และ
หาดราชการุณย์ ตามลาดับ
3. ความหลากหลายและการกระจายตัวของเพรี ยงหินสกุล Tetraclita ที่พบในจังหวัดจันทบุรีและตราด
เพรี ย งหิ น ภูเ ขาไฟชนิ ด T. singaporensis มี ก ารกระจายในทัง้ จัง หวัด จัน ทบุรี แ ละจัง หวัด ตราด ได้ แ ก่
หาดเจ้ าหลาว และอ่ า วตาลคู่ ส่ว นชนิ ด T. kuroshioensis พบได้ ใ นทุ ก สถานี ศึ ก ษาของจั ง หวัด จัน ทบุรี ได้ แ ก่
ลานหินโคร่ ง หาดเจ้ าหลาว และหาดแหลมสิงห์ แต่ไม่พบในจังหวัดตราด และ T. squamosa พบได้ ในทังสองสถานี
้
ศึกษาของจังหวัดตราด ได้ แก่ อ่าวตาลคู่ และหาดราชการุณย์
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จากการศึกษาของ Pochai et al. (2017) พบว่าการปรากฏของ T. kuroshioensis ยังพบได้ ในเกาะขาม
จังหวัดชลบุรี ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเพรี ยงหินชนิดนี ้อาศัยอยู่พื ้นที่ทางตอนต้ นของอ่าวไทย และมีการกระจายในส่วนของ
ทะเลอันดามันในทุกสถานีศึกษา ทาให้ เพรี ยงหินชนิดนีเ้ ป็ นเพรี ยงหินภูเขาไฟที่พบมากที่สุด และการกระจายของ
T. singaporensis พบมากที่สดุ รองลงมาจาก T. kuroshioensis โดยมีการกระจายตัวทังฝั
้ ่ งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
โดยในการศึกษานี ้เป็ นการยืนยันการมีอยูข่ อง T. singaporensis ในฝั่ งอ่าวไทยเป็ นครัง้ แรก ส่วน T. squamosa พบได้
เฉพาะบริ เวณพื ้นที่เปิ ดของอ่าวไทยใกล้ กับประเทศกัมพูชา และยังพบเฉพาะทางตอนใต้ ของภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช แสดงให้ เห็นว่าเพรี ยงหินชนิดนี ้กระจายอยูท่ างพื ้นที่เปิ ดของอ่าวไทยที่ได้ รับอิทธิพลของกระแสน ้าจาก
ทะเลจีนใต้ และไม่พบในฝั่ งทะเลอันดามันของประเทศไทย ดังสรุปในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การกระจายของเพรี ยงหินสกุล Tetraclita ในประเทศไทย ในกรอบแสดงการกระจายของเพรี ยงหิน
Tetraclita ในการศึกษานี ้ครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ข้ อมูลการกระจายในพื ้นที่อื่น
ของประเทศไทยตามการศึกษาของ Pochai et al. (2017)
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บทสรุ ป
จากการศึกษาความหลากหลายชนิ ดของเพรี ย งหิ นในเขตพื น้ ที่จังหวัดจันทบุรีแ ละจังหวัด ตราด พบ
เพรี ย งหิ น สกุ ล Tetraclita ทั ง้ หมด 3 ชนิ ด โดยชนิ ด ของเพรี ย งหิ น ที่ พ บการกระจายมากที่ สุ ด คื อ Tetraclita
kuroshioensis และอี ก 2 ชนิ ด คื อ Tetraclita singaporensis และ Tetraclita squamosa พบอย่ า งละ 2 จุ ด
ตามลาดับ ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะลัก ษณะของสภาพของหาดและคลื่น ทะเลที่ต่า งกัน ทาให้ ก ารอาศัยอยู่ข องชนิ ด
เพรี ยงหินมีความเป็ นอยูท่ ี่ตา่ งกัน โดยข้ อมูลการกระจายของเพรี ยงหินภูเขาในงานวิจยั นี ้ ทาให้ เห็นภาพรวมมากขึ ้นถึง
ขอบเขตการกระจายของเพรี ยงหินตามแนวชายฝั่ งของอ่าวไทย
กิตติกรรมประกาศ
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สญ
ั ญา
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ความหลากหลายของแพลงก์ ตอนพืชบริเวณแนวหญ้ าทะเลเกาะยาว จังหวัดพังงา
Phytoplankton diversity in seagrass bed at Ko Yao, Phangnga Province
จิรพร เจริ ญวัฒนาพร* และ กชรัตน์ หมื่นภักดี
Jiraporn Charoenvattanaporn and Kotcharat Muenpakdee
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน
สถาบันวิ จยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

บทคัดย่ อ
ความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของแพลงก์ ตอนพืชในแหล่งหญ้ าทะเลบริ เวณแหลมหาดหอย และ
คลองเหีย เกาะยาว จังหวัดพังงา โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชจานวน 2 ครัง้ ในช่วง 2 ฤดูมรสุม ได้ แก่ ฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ธันวาคม 2558) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน 2559) เก็บตัวอย่างจานวน 10 สถานี
ศึกษาการแพร่กระจายในแนวดิ่งโดยใช้ กระบอกเก็บน ้าเก็บตัวอย่างน ้าที่ 3 ระดับความลึก คือ ระดับต่ากว่าผิวน ้า 0.5
เมตร กลางน ้า และเหนือพื ้นท้ องน ้า 0.5 เมตร กรองน ้าผ่านถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์
ธาตุอาหารในน ้า ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ และ บี ความเค็ม ออกซิเจนละลายน ้า อุณหภูมิน ้า และความเป็ นกรด-ด่าง
ในทุกระดับความลึก ผลการศึกษาพบแพลงก์ ตอนพืชรวม 2 ดิวิชั่น 3 คลาส 8 อันดับ 76 ชนิด และคลองเหียพบ 79
ชนิด พบไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตเป็ นชนิด เด่น โดยพบว่าไดอะตอมสกุล Chaetoceros มีจานวนชนิด
มากที ่ส ุด ถึง 8 ชนิด ไดอะตอมชนิ ด เด่ น คื อ Chaetoceros pseudocurvisetus และ Cylindrotheca closterium
ไดโนแฟลกเจลเลตชนิดเด่น คือ Ceratium furca และ Ceratium fusus และพบไดอะตอมเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ
90 ทังสองพื
้
้นที่และช่วงการเก็บตัวอย่าง คุณภาพน ้าในช่วงการเก็บตัวอย่างมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้า
ทะเลเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคุมมลพิษ 2560 ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางน ้า
กับความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืชพบว่าปริ มาณไดอะตอมมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับปริ มาณไนเตรทในเดือน
ธันวาคม 2558 (P = 0.05) ส่วนในเดือนมิถนุ ายน 2559 พบว่าไดโนแฟลกเจลเลตกับไซยาโนแบคทีเรี ยมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับธาตุอาหารหลายปั จจัย ได้ แก่ ไนไตรท์ ไนโตรเจนรวม ฟอสเฟต และซิลิเกต แต่มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับ
ฟอสฟอรัสรวม
คาสาคัญ : แพลงก์ตอนพืช, หญ้ าทะเล, เกาะยาว
Abstract
Phytoplankton species composition and distribution in seagrass beds at Leam Had Hoi and Klong
Hear, Phangnga Province (Thailand) was carried out during the Northeast Monsoon Season (December,
2015) and the Southwest Monsoon Season (June, 2016). Phytoplankton samples were collected at 3 levels
including surface, middle and bottom from 10 stations using standard water sampling bottle. The samples
were filtered through a 20 µm mesh size plankton net. In addition, parameters including nutrient,
chlorophyll a and b, salinity, dissolved oxygen, temperature and pH were analysed from every station. A
total of 2 division 3 class 8 order 76 species at Leam Had Hoi and 79 species at Klong Hear were
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identified. The high number of species was diatom, Chaetoceros genus (8 species). The dominant species
of diatom were Chaetoceros pseudocurvisetus and Cylindrotheca closterium and of dinoflagellate were
Ceratium furca and Ceratium fusus. Moreover, diatom group was found more 90 % than others through
sampling sites and periods. Water quality analysis showed that in the study area was in good condition. In
terms of ecological factors using the multivariate analysis, the density of diatom positively related to nitrate
concentrations in December 2015 samples (P = 0.05). Dinoflagellate and cyanophyte groups showed
positively related to nitrite, total dissolved nitrogen, phosphate, and dissolved silicate concentrations and
negatively related to total dissolved phosphorus concentration in June 2016 samples.
Keywords : Phytoplankton, Seagrass bed, Ko Yao
*Corresponding author. E-mail : beau_fishbio@yahoo.com

บทนา
แพลงก์ตอนพืชเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของระบบนิเวศทางทะเล โดยมีบทบาทเป็ นผู้ผลิตเบื ้องต้ นของห่วง
โซ่อาหาร และถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร ตามลาดับ โดยแพลงก์ตอนพืชอาศัยล่องลอยอยู่ในน ้าที่มีแสงส่องถึง
สิ่งมีชีวิตที่สาคัญในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น ้า และเป็ นดัชนีบ่งบอกถึงความอุดมสมบรู ณ์ในระบบนิเวศนัน้ ๆ (มาลินี
และชิดชัย, 2547)
พื ้นที่เกาะยาวเป็ นแหล่งเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน เป็ น
แหล่งที่อยูอ่ าคัยของสิง่ มีชีวิตนานาชนิด และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ น
ที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลาย กิจกรรมจากการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่นี ้ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
และอาจก่อให้ เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ ง
ทะเล และป่ าชายเลน, 2558) นอกจากนี ้ประเทศไทยพบหญ้ าทะเลได้ ในหลายพื ้นที่ เช่น แหล่งน ้ากร่อย หรื อปากแม่น ้า
ที่ติดป่ าชายเลน ชายฝั่ งน ้าตื ้นที่มีพื ้นทรายหรื อทรายปนโคลน และที่ลกึ ติดกับแนวปะการัง สภาพแหล่งหญ้ าทะเลทาง
ฝั่ งอันดามันมีความอุดมสมบูรณ์ มากกว่าทางฝั่ งอ่าวไทย ฝั่ งทะเลอันดามันพบหญ้ าทะเลในพื ้นที่ชายทะเลและเกาะ
ต่าง ๆ ทุกจังหวัด ตังแต่
้ จงั หวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล จากการสารวจพื ้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา พบ
หญ้ าทะเลจานวน 8 ชนิด แพร่ กระจายบริ เวณอ่าวโล๊ ะปาไล้ อ่าวโล๊ ะโป๊ ะใหญ่ แหลมหาด บ้ านท่ามาเนาะ และแหลม
หาดหอย (สมบัติ และคณะ, 2549)
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่ามีการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในพื ้นที่เกาะยาวใหญ่บริ เวณ
อ่าวโล๊ ะโป๊ ะใหญ่ และโล๊ ะป่ าไล้ เก็บตัวอย่างในปี 2548 (จิรพร เจริ ญวัฒนาพร, 2555) แต่ยงั ขาดการศึกษาในพื ้นที่เกาะ
ยาว ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงองค์ประกอบชนิดและปริ มาณแพลงก์ตอนพืชซึง่ สามารถนาไปใช้
เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่อื่น ๆ ที่มีการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้
ยังสามารถนาข้ อมูลนี ้ไปใช้ เพื่อการติดตามการเปลีย่ นแปลงและเป็ นแนวทางในการจัดการแหล่งหญ้ าทะเลในประเทศ
ไทย รวมทังเป็
้ นดัชนีบ่งชีท้ างนิเวศวิทยาของเกาะยาว ซึ่งเป็ นแนวทางนาไปสู่การจัดการการใช้ ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพให้ มีประโยชน์สงู สุดต่อไป
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วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา
ศึกษาปริ มาณและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและปั จจัยคุณภาพน ้าทะเลบริ เวณเกาะยาว จังหวัด
พังงา ในแนวหญ้ าทะเลบริ เวณแหลมหาดหอย (LHH) จานวน 5 สถานี และคลองเหีย (KH) จานวน 5 สถานี ระหว่าง
พิกดั 98°32'0''E ถึง 98°36'0''E และ 8°6'0''N ถึง 8°8'0''N (ภาพที่ 1) โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช จานวน 2 ครัง้
ในช่วง 2 ฤดูมรสุม ได้ แก่ เก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็ นตัวแทนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และตัวแทนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 20-23 มิถนุ ายน 2559

ภาพที่ 1 แผนที่จดุ เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชบริเวณแหล่งหญ้ าทะเลแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH)
เกาะยาว จังหวัดพังงา ในเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน 2559
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2. การเก็บตัวอย่างและการศึกษาแพลงก์ตอนพืช
เก็บตัวอย่างน ้าทะเลในช่วงน ้าขึ ้นสูงสุด โดยใช้ กระบอกเก็บน ้าขนาด 5 ลิตร เก็บตัวอย่างตามระดับความลึก
3 ระดับ ได้ แก่ ระดับความลึกใต้ ผิวน ้า 0.5 เมตร กลางน ้า และเหนือพื ้นท้ องน ้า 0.5 เมตร โดยใช้ กระบอกเก็บน ้าเก็บน ้า
ทะเล 20 ลิตร ทุกระดับความลึก จากนันกรองน
้
้าทะเลผ่านถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร เก็บตัวอย่างไว้ ใน
ขวดสีชา ขนาด 150 มิลลิลติ ร และรักษาสภาพตัวอย่างด้ วยสารละลายฟอร์ มาลินเข้ มข้ นโดยให้ มีความเข้ มข้ นสุดท้ าย
เท่ากับร้ อยละ 3-5 (ลัดดา และโสภณา, 2546) จาแนกแพลงก์ตอนพืชภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบยี่ห้อ
Nikon รุ่ น Eclipse E600 ตามคู่มือของลัดดา (2542), Round (1990) และ Tomas (1996) และถ่ายภาพด้ วยกล้ อง
Canon รุ่ น Eos600 นับจานวนแพลงก์ ตอนพืชโดยใช้ สไลด์นบั แพลงก์ตอน (Sedgewick Rafter Counting Cells)
ขนาดความจุ 1 มิลลิลติ ร และคานวณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชเป็ นเซลล์ตอ่ ลิตร
3. การเก็บตัวอย่างน ้าทะเลและการศึกษาปั จจัยสิง่ แวดล้ อม
ตรวจวัดปั จจัยสิง่ แวดล้ อมทุกสถานีที่เก็บตัวอย่างโดยเก็บข้ อมูลความลึกน ้าด้ วยเครื่ องวัดความลึกแบบพกพา
ความโปร่ งแสงด้ วยแผ่น secchi disc ความเป็ นกรด-ด่าง ด้ วยพีเอชมิเตอร์ อุณหภูมิน ้าด้ วยเทอร์ โมมิเตอร์ ความเค็ม
ด้ วยรี เฟกโตมิเตอร์ และปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าด้ วย YSI DO meter วิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในน ้าทะเล โดย
กรองน ้าทะเลผ่านกระดาษกรอง GF/F เก็บตัวอย่างน ้าที่ได้ ในขวดพลาสติกโพลีเอสเตอรี นขนาด 250 มิลลิลิตร แช่เย็น
ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซีย ส นาไปวิเคราะห์ หาปริ ม าณธาตุอาหาร ได้ แก่ ซิ ลิเกต ไนไตรท์ ไนเตรท แอมโมเนี ย
ไนโตรเจนรวม ฟอสเฟต และฟอสฟอรัสรวม ตามวิธีของ Strickland and Parson (1972) ส่วนกระดาษกรอง GF/F
น าไปเก็ บ ในที่ มื ด อุ ณ หภูมิ -20 องศาเซลเซี ย ส แล้ ว น าไปวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ เอ และ บี โดยวิ ธี
Spectrophotometric method และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืชกับปั จจัย
สิง่ แวดล้ อมโดยโปรแกรมสาเร็ จรูป CANOCO
ผลและอภิปราย
1. ชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช
1.1 แหลมหาดหอย
จากการเก็บตัวอย่างแพลงก์ ตอนพืชพื ้นที่แหลมหาดหอยในเดือนธันวาคม 2558 และมิถุนายน 2559 พบ
แพลงก์ ตอนพืชรวม 2 ดิวิชนั่ 3 คลาส 8 อันดับ 76 ชนิด โดยคลาสเด่นที่พบ ได้ แก่ Bacillariophyceae (ไดอะตอม)
Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) Cyanophyceae (ไซยาโนแบคทีเ รี ย) ตามลาดับ (ภาพที่ 2) ไดอะตอม
มีความหนาแน่นสูงสุดถึง 3,440 เซลล์ต่อลิตร สถานีที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2558 และ 8,206 เซลล์ต่อลิตร สถานีที่ 4
ในเดือน มิถุนายน 2559 รองลงมาคือกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตสูงถึง 227 เซลล์ต่อลิตร สถานีที่ 3 ในเดือนธันวาคม
2558 และ 457 เซลล์ตอ่ ลิตร สถานีที่ 1 ในเดือนมิถนุ ายน 2559 และไซยาโนแบคทีเรี ยสูงถึง 57 เซลล์ตอ่ ลิตร สถานีที่ 4
ในเดื อ นธัน วาคม 2558 และสถานี ที่ 2 ในเดื อ นมิ ถุน ายน 2559 ตามลาดับ ซึ่ง พบว่า ในเดื อ นมิ ถุน ายน 2559
มีความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าในเดือนธันวาคม 2558 (ภาพที่ 3)
การแพร่ กระจายชนิด ของแพลงก์ ต อนพื ชทัง้ 2 ช่ ว งของการเก็ บ ตัว อย่าง พบว่า กลุ่ม ไดอะตอมมี ค วาม
หนาแน่นกว่าแพลงก์ตอนพืชกลุม่ อื่น ๆ ในทุกสถานี โดยพบสูงสุดที่ระดับความลึกใต้ ผิวน ้า 0.5 เมตร สถานีที่ 3 (454
เซลล์ตอ่ ลิตร) ของเดือนธันวาคม 2558 และสถานีที่ 4 (5,433 เซลล์ตอ่ ลิตร) ของเดือนมิถนุ ายน 2559 ตามลาดับ โดย
พบ Cylindrotheca closterium เป็ นชนิดเด่น (ภาพที่ 4) เช่นเดียวกับการศึกษาของจิรพร (2555) ในพื ้นที่หญ้ าทะเล
อ่าวโล๊ ะโป๊ ะใหญ่และโล๊ ะป่ าไล้ เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา นอกจากนี ้พบว่ากลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ย ในเดือนธันวาคม
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2558 พบ Trichodesmium sp. ที่ระดับความลึกใต้ ผิวน ้า 0.5 เมตร ของสถานีที่ 1 มากที่สดุ (11 เซลล์ต่อลิตร) ซึ่ง
แตกต่างจากเดือนมิถนุ ายน 2559 พบเฉพาะสถานที่ 1 และ 2 ส่วนกลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลตพบ Peridinium spp. ระดับ
ความลึกใต้ ผิวน ้า 0.5 เมตร สถานีที่ 3 มากที่สดุ ในเดือนธันวาคม 2558 (227 เซลล์ต่อลิตร) แต่เดือนมิถนุ ายน 2559
พบชนิด Ceratium furca มากที่สดุ ในระดับความลึกใต้ ผิวน ้า 0.5 เมตร สถานีที่ 1 (365 เซลล์ตอ่ ลิตร) ดังแสดงในภาพ
ที่ 3
1.2 คลองเหีย
ส่วนความหนาแน่นและการแพร่ กระจายของแพลงก์ ตอนพืชพื ้นที่คลองเหีย (KH) ในเดือนธันวาคม 2558
และมิถนุ ายน 2559 เช่นเดียวกับพื ้นที่แหลมหาดหอย พบแพลงก์ตอนพืชรวม 2 ดิวิชนั่ 4 คลาส 8 อันดับ 23 ครอบครัว
79 ชนิด ประกอบด้ วยคลาสหลัก ได้ แก่ Bacillariophyceae (ไดอะตอม) Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต)
Cyanophyceae (ไซยาโนแบคทีเรี ย) และ Dictyochophyceae (ซิลโิ คแฟลกเจลเลต) ตามลาดับ (ภาพที่ 3) โดยพบว่า
ในเดื อ นธั น วาคม 2558 กลุ่ ม ไดอะตอมมี ค วามหนาแน่ น สู ง ที่ สุ ด ถึ ง 3,447 เซลล์ ต่ อ ลิ ต ร รองลงมาคื อ กลุ่ ม
ไซยาโนแบคทีเรี ยสูงถึง 270 เซลล์ตอ่ ลิตร กลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลตสูงถึง 89 เซลล์ต่อลิตร ในสถานีที่ 5 ตามลาดับ และ
กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต พบเพียงสถานีที่ 2 จานวน 1 เซลล์ต่อลิตร แต่ในเดือนมิถนุ ายน 2559 พบกลุ่มไดอะตอมมี
ความหนาแน่นสูงที่สดุ ถึง 4,472 เซลล์ตอ่ ลิตร ในสถานีที่ 1 รองลงมาคือ กลุม่ ไดโนแฟลกเจลเลตความหนาแน่ นสูงถึง
89 เซลล์ต่อลิตร ในสถานีที่ 1 กลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ยสูงถึง 57 เซลล์ต่อลิตร และกลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลตพบเพียง 2
สถานี คือ สถานีที่ 1 จานวน 11 เซลล์ต่อลิตร สถานีที่ 5 จานวน 4 เซลล์ต่อลิตร ตามลาดับ และพบว่าในช่วงเดือน
มิถุนายน 2559 มีความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต และซิลิโคแฟลกเจลเลต มี
ความหนาแน่นสูงกว่าเดือนธันวาคม 2558 แต่มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ยน้ อยกว่า ดัง
แสดงในภาพที่ 3

Cyanophyte = 6%
Diatom = 91%
Dinoflagellate = 3%

Cyanophyte = 2%
Diatom = 91%
Dinoflagellate = 6%

December 2015 - Leam Had Hoi

December 2015 - Klong Hear

Cyanophyte = 1%
Diatom = 97%
Dinoflagellate = 2%

Cyanophyte = 0%
Diatom = 95%
Dinoflagellate = 5%

June 2016 - Klong Hear

June 2016 - Leam Had Hoi

ภาพที่ 2 สัดส่วนร้ อยละของแพลงก์ตอนพืชที่พบในแต่ละคลาสในบริ เวณแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH)
เกาะยาว จังหวัดพังงาในเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน 2559
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Leam Had Hoi-June 2016
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Klong Hear-December 2015

Klong Hear-June 2016
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Dictyochophyte
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Surface-1
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Surface-3
Surface-4
Surface-5
middle-1
middle-2
middle-5
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bottom-3
bottom-4
bottom-5
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Surface-3
Surface-4
Surface-5
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middle-3
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bottom-4
bottom-5

3
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phytoplankton density (10 cells L )

5

surface-1

3

-1

phytoplankton density (10 cells L )

10

sampling depth & station

ภาพที่ 3 ความหนาแน่นเฉลีย่ ของกลุม่ แพลงก์ตอนพืช (เซลล์ตอ่ ลิตร) ในเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน 2559 ที่
พบในแต่ละสถานีบริเวณแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH) เกาะยาว จังหวัดพังงา

Chaetoceros pseudocurvisetus
Cylindrotheca closterium
ภาพที่ 4 แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบบริ เวณแหล่งหญ้ าทะเลเกาะยาว จังหวัดพังงา
(scale bar เท่ากับ 20 ไมโครเมตร)
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ส่วนปริ มาณความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ และ บี (ไมโครกรัมต่อลิตร) ดังแสดงในภาพที่ 5 พบว่าตัวอย่างนี ้
จากความเข้ นข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ มีค่ามากกว่าคลอโรฟิ ลล์ บี ทังสองช่
้
วงของการเก็บตัวอย่าง โดยพบว่าช่วงเดือน
มิถุน ายน 2558 มี ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ มีป ริ ม าณสูงมี ค่า อยู่ระหว่าง 5-9 มิ ลลิกรั มต่อลิตร ในสถานี ที่ 2 ของ
แหลมหาดหอยมีปริ มาณสูงที่สดุ ถึง 12.3 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาตัวอย่างน ้าในสถานี 2 ของคลองเหียมีปริ มาณสูง
ถึง 7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนคลอโรฟิ ลล์ บี ตัวอย่างน ้าของเดือนมิถนุ ายน 2559 ในสถานี 2 ของแหลมหาดหอยมี
ความเข้ มข้ นที่สงู ที่สุดถึง 17.1 มิลลิกรั มต่อลิตร พบว่าปริ มาณความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนพื ชชนิด Odontella
sinensis มีเซลล์ขนาดใหญ่และมีคลอโรพลาสต์จานวนมาก จึงมีผลทาให้ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์สงู กว่าสถานีอื่น ๆ
12
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chlorophyll b

ภาพที่ 5 ความเข้ มข้ นของคลอโรฟิ ลล์ เอ และ บี (ไมโครกรัมต่อลิตร) ในตัวอย่างน ้าเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน
2559 บริ เวณหญ้ าทะเลพื ้นที่แหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จังหวัดพังงา
ตารางที่ 1 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการศึกษาแพลงก์ตอนพืชในพื ้นที่หญ้ าทะเลบริ เวณชายฝั่ งทะเลอันดามัน
ปี ที่ศึกษา
2548

แพลงก์ ตอนพืชที่พบ
สกุล
ชนิด

พืน้ ที่ศึกษา
อ่าวโล๊ ะโป๊ ะใหญ่และโล๊ ะป่ าไล้ เกาะยาวใหญ่ จังหวัด
พังงา
อีพิไฟติกไดอะตอมใบหญ้ าทะเลบริเวณบ้ านป่ าคลอก
จังหวัดภูเก็ต

นักวิจัย

57

-

จิรพร (2555)

32

61

ฐิ ติมา (2553)

แหลมเจ้ าขรัวและแหลมสอม อ่าวสอม จังหวัดพังงา

45

-

จิรพร และเยาวลักษณ์
(2553)

2551

เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่

-

77

จิรพร (2560)

2552

อ่าวบางเบน จังหวัดระนอง

73

141

จิรพร และคณะ (2559)

แหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จังหวัดพังงา

-

84

การศึกษาครัง้ นี ้

2549 - 50
2549 - 50

2558 - 59

การศึกษาครัง้ นี ้พบแพลงก์ตอนพืชทังสิ
้ ้น 84 ชนิด พบว่ามีจานวนชนิดสูงกว่าแพลงก์ตอนพืชในแหล่งหญ้ า
ทะเลอื่น ๆ ที่เคยมีการศึกษาในทะเลอันดามัน เช่น อ่าวโล๊ ะโป๊ ะใหญ่และโล๊ ะป่ าไล้ ของเกาะยาวใหญ่ แหลมเจ้ าขรัวและ
682
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

แหลมสอมในพื ้นที่อ่าวสอม จังหวัดพังงา เกาะศรี บอยา จังหวัดกระบี่ และบ้ านป่ าคลอก จังหวัดภูเก็ ต แต่พบว่ามี
จานวนชนิดน้ อยกว่าอ่าวบาวเบน จังหวัดระนอง ดังแสดงในตารางที่ 1
2. คุณภาพน ้า
คุณภาพน ้าแหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จังหวัดพังงา ในเดือนธันวาคม 2558 และเดือนมิถนุ ายน
2559 (ตารางที่ 2) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพนา้ ทะเลปี 2560 ประเภทคุณภาพนา้ เพื่อ การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคุมมลพิษ โดยพบว่าความเค็มอยู่ระหว่าง 30-32 พีพีที ออกซิเจนละลายน ้า เท่ากับ
4.03-5.95 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน ้า เท่ากับ 28-29 องศาเซลเซียส และความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 8.06-8.43
ปริ มาณไนโตรเจนรวมของเดือนธันวาคม 2558 มีปริ มาณสูงทุก สถานีเก็ บตัวอย่าง โดยมีค่ามากกว่า 40
ไมโครโมลาร์ พบค่าเฉลีย่ สูงที่สดุ ในสถานีที่ 5 ของแหลมหาดหอย และต่าสุดที่สถานีที่ 1 คลองเหีย แต่เดือนมิถนุ ายน
2559 พบว่ามีค่าเฉลี่ยใกล้ เคียงกันทุกสถานี ปริ มาณแอมโมเนียมีค่าเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2558 สูงสุดในสถานีที่ 2
คลองเหี ย และค่า ต่า สุด ในสถานี ที่ 5 แหลมหาดหอย แต่เ ดือ นมิ ถุนายน 2559 มี ค่าเฉลี่ย สูง ที่ สุดในสถานี ที่ 2
แหลมหาดหอย และค่าต่าที่สดุ ในสถานีที่ 5 คลองเหีย ปริ มาณไนเตรทและไนไตรท์ ช่วงเดือนธันวาคม 2558 พบว่าค่า
ไนเตรทอยู่ระหว่าง 0.05-0.08 ไมโครโมลาร์ ค่าสูงที่สดุ ในสถานีที่ 2 คลองเหีย และค่าต่าสุดในสถานีที่ 4 คลองเหีย
ส่วนปริ มาณไนไตรท์ของเดือนธันวาคม 2558 อยู่ระหว่าง 0.03-0.70 ไมโครโมลาร์ สถานีที่ 1 คลองเหีย มีปริ มาณสูง
ที่สดุ และค่าต่าสุดในสถานีที่ 3 แหลมหาดหอย แต่ช่วงเดือนมิถนุ ายน 2559 พบว่ามีปริ มาณสูง อยู่ระหว่าง 3.00-3.20
ไมโครโมลาร์ (ภาพที่ 6)

มิถนุ ายน 2559

ธันวาคม 2558

ตารางที่ 2 ปั จจัยสิง่ แวดล้ อมทางน ้า (ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของตัวอย่างน ้าบริ เวณหญ้ าทะเล
แหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จังหวัดพังงา ในเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน 2559
ความลึก ความเค็ม ออกซิเจนละลายนา้
อุณหภูมนิ า้
ความเป็ นกรด-ด่ าง
เวลา
สถานี
(เมตร) (พีพที ี)
(มิลลิกรัมต่ อลิตร) (องศาเซลเซียส)
LHH-1
2.5
31
4.90 ± 0.18
29
8.29 ± 0.02
LHH-2
2.2
31
5.95 ± 0.25
28
8.16 ± 0.03
LHH-3
2.4
31
5.06 ± 0.11
29
8.30 ± 0.02
LHH-4
2.2
31
5.15 ± 0.02
28
8.22 ± 0.04
LHH-5
2.4
31
5.09 ± 0.16
29
8.26 ± 0.01
KH-1
2.7
32
5.76 ± 0.01
29
8.21 ± 0.01
KH-2
4.5
32
5.62 ± 0.30
29
8.23 ± 0.09
KH-3
4.2
32
5.24 ± 0.04
29
8.23 ± 0.05
KH-4
3.9
32
5.10 ± 1.17
29
8.26 ± 0.03
KH-5
5.0
32
4.23 ± 0.14
29
8.28 ± 0.02
LHH-1
1.3
30
4.36 ± 0.06
28
8.43 ± 0.13
LHH-2
1.8
31
4.26 ± 0.15
28
8.17 ± 0.01
LHH-3
3.1
30
4.15 ± 0.02
28
8.22 ± 0.01
LHH-4
2.7
30
4.03 ± 0.02
28
8.06 ± 0.11
LHH-5
1.8
30
4.66 ± 0.01
28
8.07 ± 0.07
KH-1
3.1
31
5.26 ± 0.12
29
8.34 ± 0.08
KH-2
3.8
30
5.15 ± 0.48
29
8.18 ± 0.10
KH-3
8.1
32
4.38 ± 0.49
28
8.39 ± 0.04
KH-4
1.7
31
4.39 ± 0.19
28
8.39 ± 0.21
KH-5
3.5
31
4.20 ± 0.30
28
8.19 ± 0.22
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ส่วนปริ มาณฟอสเฟต ฟอสฟอรัสรวม และซิลิเกตบริ เวณแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH) เกาะ
ยาว จังหวัดพังงาในเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน 2559 (ภาพที่ 7) พบว่าโดยรวมฟอสเฟตและฟอสฟอรัสรวมใน
ตัวอย่างน ้าเดือนมิถนุ ายน 2559 มีคา่ สูงกว่าตัวอย่างเดือนธันวาคม 2558 ส่วนปริ มาณซิลิเกตในเดือนมิถนุ ายน 2559
มีคา่ ใกล้ เคียงกันทุกสถานีเก็บตัวอย่าง แต่พบว่าในเดือนธันวาคม 2558 ตัวอย่างน ้าทะเลจากแหลมหาดหอยมีปริ มาณ
สูงกว่าคลองเหีย
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ภาพที่ 6 ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริ มาณธาตุอาหารในน ้า ประกอบด้ วยไนโตรเจนรวม แอมโมเนีย
ไนไตรท์ และไนเตรท (ไมโครกรัมอะตอมต่อลิตร) ในเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน 2559 บริ เวณ
แหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH) เกาะยาว จังหวัดพังงา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับธาตุอาหารในน ้า
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกับปั จจัยสิง่ แวดล้ อมโดยโปรแกรม
CANOCO พบว่าตัวอย่างจากเดือนธันวาคม 2558 ความหนาแน่นของไดโนแฟลกเจลเลตมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ
ปริ มาณซิ ลิเกตและไนโตรเจนรวม ส่วนปริ ม าณไนเตรทมีค วามสัม พันธ์ เชิ งบวกกับความ หนาแน่นของไดอะตอม
อย่างมีนยั สาคัญที่ P = 0.05 และพบว่าปริ มาณฟอสฟอรัสรวมมีความสัมพันธ์ ตรงกันข้ ามกับความหนาแน่นของ
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ไดโนแฟลกเจลเลต ส่วนความหนาแน่นของซิลิโคแฟลกเจลเลตมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับปริ มาณแอมโมเนีย และ
ฟอสเฟต
ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของกลุม่ แพลงก์ตอนพืชกับธาตุอาหารในน ้าในเดือนมิถนุ ายน 2559 ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญใด ๆ แต่พบว่าไดโนแฟลกเจลเลตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริ มาณไนโตรเจนรวม และ
ซิลิเกต ไดอะตอมมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับธาตุไนเตรท และซิลิโคแฟลกเจลเลตมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับธาตุ
แอมโมเนีย แต่กลุม่ ไซยาโนไฟต์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริ มาณแอมโมเนีย (ภาพที่ 8)
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ภาพที่ 7 ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริ มาณธาตุอาหารในน ้าประกอบด้ วยฟอสเฟต ฟอสฟอรัสรวม
และซิลเิ กต (ไมโครกรัมอะตอมต่อลิตร) ในเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน 2559 บริ เวณแหลมหาดหอย
(LHH) และคลองเหีย (KH) เกาะยาว จังหวัดพังงา
บทสรุ ป
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช รวมทังปั
้ จจัยสิ่งแวดล้ อม
บริ เวณแหล่งหญ้ าทะเลแหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จังหวัดพังงา ปี 2558-2559 พบว่าแพลงก์ตอนพืชกลุม่
ไดอะตอมเป็ นแพลงก์ ตอนพืชที่มีความหนาแน่นมากที่สดุ รองลงมาคือ ไดโนแฟลกเจลเลต ไซยาโนแบคทีเรี ย และ
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ซิลิโคแฟลกเจลเลต ตามลาดับ และพบว่าไดอะตอมเป็ นแพลงก์ตอนพืชที่มีความหลากหลายทางชนิดสูงที่สดุ เท่ากับ
67 ชนิด ในการศึกษาครัง้ นี ้ไดอะตอมชนิดเด่น คือ Chaetoceros pseudocurvisetus และ Cylindrotheca closterium
และไดโนแฟลกเจลเลตชนิดเด่น คือ Ceratium furca และ C. fusus
คุณภาพน ้าของพื ้นที่หญ้ าทะเลบริ เวณแหลมหาดหอยและคลองเหีย เกาะยาว จังหวัดพังงา มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของกรมควบคุมมลพิษ 2560 ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ เด่นกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางน ้าในพื ้นที่ หญ้ าทะเลในพื ้นที่ศึกษาแตกต่างกัน
ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่เก็บตัวอย่างและช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี ้สามารถบ่งชี ้ถึงความหลากหลายของ
ผู้ผลิตขันต้
้ นและสามารถบ่งชี ้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแห่งนี ้ได้ ซึง่ ข้ อมูลองค์ประกอบชนิดและปริ มาณของ
แพลงก์ ต อนพื ช สามารถน าไปใช้ เ ป็ นข้ อ มูลพื น้ ฐานเพื่ อ น าไปเปรี ย บเที ย บกับ พื น้ ที่ อื่ น ๆ นอกจากนี ข้ ้ อ มูลความ
หลากหลายทางชนิดของแพลงก์ ตอนพืชยังเป็ นพื ้นฐานที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการนาไปประยุกต์ในการจัดการ
ทรัพยากรอื่น ๆ ในพื ้นที่เกาะยาวและพื ้นที่ใกล้ เคียงต่อไป
ธันวาคม 2558

มิถุนายน 2559

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ แพลงก์ตอนพืชและธาตุอาหารบริ เวณแหลมหาดหอย (LHH) และคลองเหีย (KH)
เกาะยาว จังหวัดพังงา ในเดือนธันวาคม 2558 และมิถนุ ายน 2559 (เส้ นสีแดง คือ ธาตุอาหาร, เส้ นสีน ้าเงิน
คือ กลุม่ แพลงก์ตอนพืช และ วงกลมสีฟ้า คือ ตัวอย่างจากแหลมหาดหอย, วงกลมสีเขียว คือ
ตัวอย่างคลองเหีย)
กิตติกรรมประกาศ
งบประมาณงานวิจัยนี ้จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่กลุ่มประเมิน
ผลผลิตชีวภาพทางทะเลทุกท่านที่ช่วยในการเก็บตัวอย่าง และ ดร. อาคีรัต อับดุลกาเดร์ ที่ช่วยออกแบบแผนที่เก็บ
ตัวอย่าง
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การศึกษาเบือ้ งต้ นการเน่ าสลายของซากเต่ ากระ
ในบริเวณพืน้ ที่ปากคลองพนังตัก จังหวัดชุมพร ประเทศไทย
Initial study of decomposition of hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata)
carcass in Pak Khlong Phanangtak, Chumphon Thailand
วัชรา ศากรวิมล*, อติชาต อินทองคา, จักรพงษ์ ฐานสันโดษ และ ชัยยะ ดาวตุน่
Watchara Sakornwimon*, Atichat Inthongcome, Jakkapong Thansandote and Chaiya Daotun
ศูนย์ วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

บทคัดย่ อ
ระยะเวลาการเสียชีวิตสามารถประมาณได้ จากระดับการเน่าสลายซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงหลังการตายทัง้
ระดับกายวิภาค และระดับจุลวิภาค จากการศึกษานี ้ได้ ใช้ ซากเต่ากระที่มีอายุ 11 เดือน โดยได้ ทาการทิ ้งซากไว้ ที่
บริ เวณปากคลองพนังตัก จังหวัดชุมพร ซึ่งจากการตรวจสอบทางกายวิภาคพบว่าในวันที่ 1-4 เนื ้อเยื่อบริ เวณขา ตา
เริ่ มบวม มีการคัง่ เลือดบริ เวณเนื ้อเยื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็ นระดับซากเริ่ มเน่า ในวันที่ 5-10 ตาเน่าสลาย กระดูกบางส่วนหลุด
หาย และกระดองหลุดร่อน ในวันที่ 14 อวัยวะภายในเน่าสลายทังหมด
้
กระดูกหลุดออกจากกัน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของ
น ้าอยูท่ ี่ 28.5 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามปั จจัยการเน่าสลายนันต้
้ องอาศัยหลายปั จจัย เช่น อุณหภูมิของสิ่งแวดล้ อม
ชนิดของสัตว์ ขนาดของสัตว์ ความเค็มของน ้า หรื อสัตว์ที่กินซากในพื ้นที่ ดังนันในอนาคตควรมี
้
การศึกษาปั จจัยการ
เน่าสลายอื่นเพิ่มเติม เพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ในการประเมินระยะเวลาการตายของเต่าทะเลเกยตื ้น
คาสาคัญ : เต่ากระ, การเน่าสลาย, การประมาณระยะเวลาการตาย
Abstract
Decomposition is postmortem changes or degradation processes of carcasses include
macroscopically and microscopically changes. Post mortem changes are used for estimation of
postmortem interval. This study used 11 months old Hawksbill turtle that sank at Pak Khlong Phanangtak,
Chumphon. External changes were observed. Carcass had bloated and eye sunken in day 1-4 then eyes
were liquefied and loss some scales and bones in day 5-10 then mummified carcass or partial carcass
was broken with separation of carapace parts and decomposed internal organs in day 14. The average of
water temperature was 28.5 °C. However there are many decomposition factors such as ambient
temperature, animal species, size of animal, salinity of water and scavengers in area. In the future other
factors will be studied for estimation of postmortem interval.
Keywords: Hawksbill turtle, Decomposition, Estimation of postmortem interval
Corresponding authors; e-mail: watchavet70@gmail.com
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บทนา
การประมาณระยะเวลาการตายมีความสาคัญในการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเน่าสลาย
เป็ นกระบวนการทางธรรมชาติที่ เกิ ดในสิ่งมี ชีวิ ตทุกชนิดที่ ตายลงและเป็ นกระบวนการที่ไม่สามารถย้ อนกลับได้
(Brooks, 2016) ในช่วงแรกของการเน่าสลายจะไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เนื่องจากในกระบวนการจะเริ่ ม
จากการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ ก่อนจะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงหลัง
การตายที่เรี ยกว่า postmortem changes โดยกระบวนการสุดท้ ายจะทาให้ เกิดการถ่ายเทพลังงานและสารอาหารกลับ
สู่สิ่งแวดล้ อม (Fenoglio et al., 2010) กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการตายในช่วงแรกจะเกิ ดในระดับเซลล์
ประกอบด้ วย การเย็นตัวลงของซาก (algor mortis) การแข็งเกร็ งของกล้ ามเนื ้อ (rigor mortis) และการตกตะกอนของ
เลือดหรื อการเกิดจ ้าเลือดหลังการตาย (livor mortis) ส่วนกระบวนการเปลีย่ นแปลงหลังการตายระยะหลังจะเกิดความ
เสียหายในระดับเนื ้อเยื่อ ทาให้ สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ ในระดับตาเปล่า (Hau et al., 2014) สาหรับใน
การศึก ษาในครั ง้ นี จ้ ะเป็ นการศึ ก ษาการเน่า สลายของซากเบื อ้ งต้ น โดยใช้ เ ต่า กระในการทดลอง โดยจะศึก ษา
เปรี ยบเทียบการเน่าโดยอาศัยจากลักษณะภายนอกของซาก
วิธีการ
สัตว์ทดลองและพื ้นที่ทดลอง
สัตว์ที่ใช้ ในการทดลองนี ้เป็ นเต่ากระที่ตายจากการอนุบาลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลางในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 อายุ 11 เดือน กระดองยาว 23.3 เซนติเมตร กว้ าง 21.2
เซนติเมตร หนัก 1.5 กิโลกรัม จานวน 1 ตัว โดยใช้ อวนห่อและนาไปแขวนไว้ ที่บริ เวณกระโจมไฟที่ปากคลองพนังตัก
ตาบลนาทุง่ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 บริ เวณพื ้นที่ปากคลองพนังตัก
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การเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ กล้ องถ่ายภาพดิจิตอลแบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR) พร้ อมเลนส์กาลังขยาย 18-55 มิลลิเมตร
ในการถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงภายนอกของซากเต่า และมีการจาแนกลักษณะการเน่าของซากเต่าได้ 4 ลักษณะ
ได้ แก่ ซากสด (fresh) ซากเริ่ มเน่า (moderate decomposition) ซากเน่ามาก (advanced decomposition) ซากมัมมี่
หรื อซากแห้ ง (mummified carcass or dried carcass) ตามตารางที่ 1 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2556;
Poppi et al., 2013)
ตารางที่ 1 ลักษณะและระดับการเน่าของซากเต่าทะเล
ระดับการเน่ า
สภาพซาก
ซากสด (fresh)
สภาพภายนอกเหมือนตัวมีชีวิต ไม่
มีกลิน่ เน่าเหม็น ตาไม่ขนุ่ ซากไม่
บวม

ภาพซาก

ซากเริ่ มเน่า
ซากทีเ่ ริ่ มมีกลิน่ เน่าเหม็น แต่หนัง
(moderate decomposition) และเกล็ดที่กระดองยังคงอยู่
เหมือนเดิม หรื อเริ่ มหลุดลอก
เล็กน้ อย อวัยวะภายในยังคง
สังเกตเห็นได้ ชดั
ซากเน่ามาก
ซากทีม่ ีกลิน่ เหม็นเน่ารุนแรง เกล็ด
(advanced decomposition) เผยอขึ ้นหรื อหลุดลอก ผิวหนังหลุด
ลอกหรื อเน่าเหลว อวัยวะภายใน
เน่าเหลว ไม่สามารถบ่งบอกความ
แตกต่างของแต่ละอวัยวะได้
ซากแห้ งหรื อโครงกระดูก ซากที่ผวิ หนังและอวัยวะภายในเน่า
(dried carcass or skeleton) เปื่ อยอย่าง สมบูรณ์ หรื อซากที่พบ
เฉพาะกระดอง กระดูก หรื อ
กะโหลก

ผลและอภิปราย
จากการนาเอาซากเต่ากระไปแขวนที่บริ เวณกระโจมไฟที่ปากคลองพนังตัก โดยให้ วนั ที่นาไปแขวนเป็ นวันที่ 0
และผลจากการแบ่งลักษณะและระดับความเน่าของซากจากลักษณะภายนอกมีดงั นี ้
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ซากสด (fresh)
ในวันที่ 0 พบว่า ซากมีลกั ษณะเหมือนตัวมีชีวิต ไม่พบกลิ่นเน่าเหม็น หรื อการบวมและการตกเลือดบริ เวณ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 ลักษณะภายนอกของซากเต่า
กระในวันที่ 0 ซึง่ อยูใ่ นระดับซากสด
ก. ลักษณะกระดองหลัง
ข. ลักษณะกระดองท้ อง

ข

ก

ซากเริ่ มเน่า (moderate decomposition)
ในวันที่ 1 ซากเต่าเริ่ มบวม โดยเฉพาะบริ เวณลูกตา พบกระดองท้ องเริ่ มเปลี่ยนเป็ นสีแดงซึ่งเกิดจากการ
ตกตะกอนของเลือด (livor mortis) แต่เกล็ดกระดองหลังยังคงสภาพเดิม (ภาพที่ 3)

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 3 ลักษณะภายนอกของซากเต่า
กระในวันที่ 1 ซึง่ อยูใ่ นระดับซากเริ่ มเน่า
ก. ลักษณะกระดองหลังยังคงสภาพ
เหมือนตัวมีชีวิต
ข. พบกระดองท้ องมีสแี ดง ซึง่ เกิดจากการ
ตกตะกอนของเลือด
ค. พบว่ามีของเหลวสีแดงบริ เวณช่องปาก
ง. ตาของเต่าบวมขึ ้น

ในวันที่ 2-4 พบว่าซากบวมมากขึ ้น โดยเฉพาะบริ เวณขาหน้ าและขาหลัง พบการตกตะกอนของเลือดเพิ่ม
มากขึน้ ที่ บ ริ เ วณเนื อ้ เยื่ อ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง บริ เ วณขาหลัง (inguinal fossa) พบลาไส้ ส่ว นท้ า ยปลิน้ (rectal
protrusion) ซากเริ่ มส่งกลิน่ เหม็นเน่า (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 ลักษณะภายนอกของซาก
เต่ากระในวันที่ 2-4 ซึง่ อยูใ่ นระดับซาก
เริ่ มเน่า จนถึงเน่า
ก. ลักษณะกระดองหลังยังคงสภาพ
ก
ข
เหมือนตัวมีชีวิตแต่พบการบวมมากขึ ้น
ข. พบกระดองท้ องมีสแี ดง-ม่วง
ค. ตาบวมมากขึ ้นและมีฟองก๊ าซ
เกิดขึ ้น
ง. ทวารร่วมปลิ ้นออกมา บริ เวณซอก
ค
ง ขาหลังสีแดง-ม่วง และบวมมาก
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ซากเน่ามาก (advanced decomposition)
ในวันที่ 5-10 ซากมีกลิ่นเหม็นเน่ารุ นแรง ลูกตาทังสองข้
้
างเน่าสลาย เกล็ดกระดองลอกหลุดออก กะโหลก
บางส่วนหลุดออกจากกันเนื่องจากการเน่า เนื ้อเยื่อและผิวหนังด้ านนอกหลุดลอกและมีการเน่าสลาย พบสีแดง-ม่วงที่
บริ เวณเนื ้อเยื่อและกระดองท้ องไม่ชดั เจน (ภาพที่ 5)

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 5 ลักษณะภายนอกของซาก
เต่ากระในวันที่ 5-10 ซึง่ อยูใ่ นระดับ
ซากเน่ามาก
ก. เกล็ดกระดองหลังหลุดร่อนออก
ข. พบกระดองท้ องมีสแี ดง-ม่วงไม่
ชัดเจนเหมือนในระยะเริ่ มเน่า
ค. ตาเน่าสลาย
ง. ชิ ้นส่วนกะโหลกและลูกตาหลุดหาย

ซากแห้ งหรื อโครงกระดูก (Dried carcass or skeleton)
ในวันที่ 11-14 พบว่าเกล็ดกระดองและกระดูกหลุดออกจากกัน ผิวหนังและอวัยวะภายในเน่าเปื่ อยอย่าง
สมบูรณ์ (ภาพที่ 6)
ภาพที่ 6 ลักษณะภายนอกของซากเต่า
กระในวันที่ 11-14 ซึง่ อยูใ่ นระดับซาก
มัมมี่
ก. เกล็ดกระดองหลังหลุดร่อน
ข
ก
ข. กระดูกแยกออกจากกัน อวัยวะภายใน
เน่าสลาย
จากการทดลองนี ้พบว่าซากจะอยู่ในระดับซากสดหลังจากตายไม่เกิน 1 วัน ซากเริ่ มเน่าในช่วง 1-4 วัน
ซากเน่ามากในช่วง 5-10 วัน และซากที่เป็ นมัมมี่ในช่วง 11-14 วัน ซึง่ ระดับความเน่าของซากนี ้มีผลต่อการเก็บตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุการตายและการเก็บเพื่องานวิจยั อื่น ๆ เช่น การศึกษาพันธุกรรม การศึกษาทางจุลพยาธิ การ
เพาะเชื ้อ ตัวอย่างอาหารในทางเดินอาหาร การศึกษาทางด้ านสารพิษต่าง ๆ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ระดับความเน่าของ
ซากยังส่งผลต่อการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายอีกด้ วย
บทสรุ ป
กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะเริ่ มทันทีหลังจากการตาย โดยจะเริ่ มจากเซลล์ทาการย่อยตัวเองที่เรี ยกว่า
autolysis แล้ วตามด้ วยกระบวนการเปลีย่ นแปลงหลังการตายในช่วงแรก (Lee, 2009; Voss et al., 2008) หลังจากนัน้
จะเริ่ มมีการบวมซึง่ เรี ยกว่า bloating ซึง่ เกิดจากการสะสมของสารที่เกิดจากกระบวนการเน่า สารส่วนมากจะอยู่ในรู ป
ก๊ าซที่ผลิตจากเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่มีการใช้ อากาศ (aerobic microorganism) โดยก๊ าซนี ้จะไปสะสมตามช่องว่างของลาตัว
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เนื ้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ (Dekeirsschieter et al., 2009) หลังจากการบวม กระบวนการเน่าจะเข้ าสูก่ ระบวนการย่อย
สลาย ซึง่ ซากจะอยู่ในระดับเริ่ มเน่าถึงเน่ามาก เมื่อซากเข้ าสูร่ ะดับซากแห้ งหรื อโครงกระดูก กระบวนการเน่าจะช้ าลง
ซึง่ กระบวนการย่อยกระดูกจะใช้ เวลานานมาก
ปั จจัยที่ผลต่อการเน่าของซากสัตว์ นนมี
ั ้ หลายปั จจัย เช่น พื ้นที่พบซาก อุณหภูมิ สัตว์ที่กินซากภายในพื ้นที่
ความเค็มของน ้า pH ของน ้า ขนาดและชนิดของสัตว์ เป็ นต้ น (Ayes, 2010) ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติม
ในปั จจัยด้ านอื่น ๆ เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการประมาณเวลาการตาย (Post-mortem interval, PMI) ต่อไป (Cooper,
2012) และเมื่อนาการประมาณเวลาการตายมาวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลกระแสน ้าอาจทาให้ สามารถหาบริ เวณที่สตั ว์
ตายได้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการอนุรักษ์ ตอ่ ไป
เอกสารอ้ างอิง
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

บทคัดย่ อ
แพลงก์ ต อนพื ช และแพลงก์ ต อนสัต ว์ เป็ นผู้ผ ลิ ต และผู้บ ริ โ ภคอัน ดับ แรกของห่ ว งโซ่ อ าหารทางทะเล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้นกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี ้ ย่อมส่งผลต่อสัตว์ ทะเลรวมถึงระบบนิเวศทางทะเล การสารวจเก็ บ
ตัวอย่างแพลงก์ตอนบริ เวณอ่าวตราด จากสถานีที่กาหนดไว้ 11 สถานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงกันยายน 2560
ทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของแพลงก์ ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
รวมถึง ความสัมพันธ์ กับปั จจัยสิ่งแวดล้ อม พบว่าแพลงก์ ตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงองค์ ประกอบชนิดตามฤดูกาล
โดยเฉพาะดิวิชนั่ Cyanobacteria ซึ่งพบในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นในฤดูน ้าหลาก (มิถุนายน 2559) ซึ่งเป็ นช่วงที่ปริ มาณ
ไนไตรท์และฟอสเฟตสูงขึ ้น สาหรับประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์พบว่ามี แนวโน้ มเปลี่ยนแปลงตามพิกดั ละติจูด ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มจากปากแม่น ้าสูท่ ะเลเปิ ด อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดระหว่างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
คาสาคัญ : อ่าวตราด, แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์, องค์ประกอบชนิด, 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
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บทนา
อ่าวตราด เป็ นอ่าวกึ่งปิ ด จัดเป็ นแหล่งประมงพื ้นบ้ านที่สาคัญแห่งหนึง่ ของอ่าวไทยฝั่ งตะวันออกที่ยงั คงความ
อุดมสมบูรณ์อยูม่ าก เป็ นส่วนหนึง่ ระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่ งซึง่ ประกอบด้ วยชนิดพันธุ์ที่หลากหลาย รวมถึงทรัพยากร
ทางประมงหลากหลายชนิด (Petsut et al., 2012) ทังยั
้ งเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สาคัญของสัตว์ทะเลใกล้ สญ
ู พันธุ์อย่าง
โลมาอิรวดีอีกด้ วย (Junchompoo et al., 2014) แต่ในปั จจุบนั จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ เกิดการขยายตัวทัง้
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งย่อมต้ องส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทังทางตรงและทางอ้
้
อม ทังการใช้
้
ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลที่เพิ่มขึ ้น และปริ มาณสารอาหารที่ไหลลงสูท่ ะเลจากแหล่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เป็ นผู้ผลิตและผู้บริ โภคอันดับแรกของห่วงโซ่อาหารทางทะเล และเป็ น
แหล่งอาหารที่สาคัญของสัตว์ทะเล รวมถึงสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ (เกศยา, 2542; ประภาพร, 2542 และ Miller and
Wheeler, 2012) ทังยั
้ งมีบทบาทสาคัญในวัฏจักรของอินทรี ยสารต่าง ๆ เช่น คาร์ บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส (Corner
and Davies, 2008) ซึ่งเป็ นสารอาหารที่จาเป็ นสาหรับแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้ ในการเจริ ญเติบโต การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อมของระบบนิเวศทะเลชายฝั่ ง โดยเฉพาะปริ มาณสารอาหารจากแผ่นดินที่เปลีย่ นแปลงไปทังจากกิ
้
จกรรม
ของมนุษย์ และจากเปลีย่ นแปลงของฤดูกาลทางธรรมชาติ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อประชาคมแพลงก์ตอนทังพื
้ ชและสัตว์
ในทะเล รวมไปถึงระบบนิเวศทางทะเล
งานวิจัยครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสารวจประเมินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เพื่อศึกษาติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของประชาคมแพลงก์ตอน ความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี ้กับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมทางทะเล และ
สมดุลของระบบนิเวศในพื ้นที่อ่าวตราด เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการวางแผนบริ หารจัดการทรัพยากรในพื ้นที่ต่อไปใน
อนาคต
วิธีการ
เก็บตัวอย่างแพลงก์ ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และคุณภาพน ้าทะเล ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - เดือน
กันยายน 2560 ทุก 3 เดือน จากสถานีที่กาหนดไว้ 11 สถานี ในพื ้นที่อา่ วตราด จังหวัดตราด (ภาพที่ 1) อ่าวตราดมีทิศ
เหนือติดต่อกับปากแม่น ้าตราด และทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย โดยมีพื ้นที่ครอบคลุมประมาณ 320 ตารางกิโลเมตร

station
AT 1
AT 2
AT 3
AT 4
AT 5
AT 6
AT 7
AT 8
AT 9
AT 10
AT 11

latitude
12.20000 °N
12.15000 °N
12.10000 °N
12.05000 °N
12.00000 °N
12.10000 °N
12.05000 °N
12.00000 °N
12.05000 °N
12.00000 °N
12.00000 °N

longitude
102.60000 °E
102.60000 °E
102.60000 °E
102.60000 °E
102.60000 °E
102.65000 °E
102.65000 °E
102.65000 °E
102.70000 °E
102.70000 °E
102.75000 °E

ภาพที่ 1 แผนที่และพิกดั สถานีเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บริ เวณอ่าวตราดตอนใน ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560
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1) แพลงก์ ต อนพื ช เก็ บ ตัว อย่า งสถานี ละ 2 ซ า้ ด้ ว ยการกรองน า้ ทะเลปริ ม าตร 25 ลิต ร ผ่า นถุง กรอง
ขนาดตา 20 ไมโครเมตร เก็บรักษาตัวอย่างในน ้ายาฟอร์ มาลีนที่ปรับสภาพเป็ นกลางความเข้ มข้ นสุดท้ ายร้ อยละ 2
และนามานับจานวนและจาแนกชนิดด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ลงถึงระดับสกุลหรื อต่ากว่า โดยใช้ ค่มู ือการจาแนกชนิดของ
ลัดดา (2544), Cupp (1943) และ Tomas (1997)
2) แพลงก์ตอนสัตว์ เก็บตัวอย่างสถานีละ 2 ซ ้า ด้ วยการลากถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 330 ไมโครเมตร ที่ติด
มาตรวัดการไหลของน ้า (flowmeter) ในแนวระนาบใต้ ผิวน ้า เก็บรักษาตัวอย่างในน ้ายาฟอร์ มาลีนความเข้ มข้ นสุดท้ าย
ร้ อยละ 4 และนามานับจานวนและจาแนกชนิดด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ โดยใช้ คมู่ ือการจาแนกชนิดของ ลัดดา (2541)
3) คุณ ภาพน า้ ทะเล วัด ค่ า คุณ ภาพน า้ ทั่ว ไป ได้ แ ก่ ความเป็ นกรด-ด่ า ง อุณ หภูมิ ความเค็ ม ความลึก
ความโปร่งแสง ด้ วยเครื่ องมือวัดคุณภาพน ้าแบบพกพา (ตารางที่ 1) และเก็บตัวอย่างน ้าทะเลที่ระดับความลึก 1 เมตร
เพื่อนามาวิเคราะห์ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ตะกอนแขวนลอย และอินทรี ยสาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซิลิกอน ตาม
วิธีที่ระบุในตารางที่ 1
นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS, Primer และ Microsoft Excel
ตารางที่ 1 เครื่ องมือและวิธีการวัดและวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและเคมี
เครื่องมือ/วิธี
ปั จจัย
ปั จจัย
วิเคราะห์
Metter Toledo
ความเป็ นกรด-ด่าง
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
seven2go
อุณหภูมิ
YSI Model 30
ไนไตรท์-ไนโตรเจน
ความเค็ม
YSI Model 30
ไนเตรท-ไนโตรเจน
ความลึก
portable sounder
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
ความโปร่งแสง
secchi disk
ซิลเิ กต-ซิลกิ อน
ตะกอนแขวนลอย
GF/C Filter
คลอโรฟิ ลล์ เอ

เครื่องมือ/วิธีวิเคราะห์
Phenol-hypochloride
Diazotization
Cadmium reduction + Diazotization
Ascorbic acid
Silicomolypdate
Spectrophotometer method

ผลและอภิปราย
ผลการศึกษาประชาคมแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และคุณภาพสิ่งแวดล้ อม บริ เวณอ่าวตราด จังหวัด
ตราด ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 มีดงั นี ้
1. ประชาคมแพลงก์ตอนพืช
พบแพลงก์ ตอนพืชทัง้ หมด 210 ชนิด 95 สกุล จาก 5 ดิวิชั่น โดยมีดิวิชั่น Bacillariophyta เป็ น
องค์ประกอบหลักร้ อยละ 83 (ภาพที่ 2ก) และมีไดอะตอมสกุล Chaetoceros เป็ นกลุม่ เด่น จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยวิธี hierarchical cluster analysis พบว่าองค์ประกอบทางชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีความแตกต่างกันตามฤดูกาล
ดังภาพที่ 4 โดยเฉพาะในเดือนมิถนุ ายน 2560 พบแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ยปริ มาณมากที่สดุ (ภาพที่ 3ก)
ซึ่ง อาจเป็ นเพราะปริ มาณสารอาหารที่ถูกชะล้ างลงมาจากแผ่นดินในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะปริ มาณไนไตรท์ และ
ฟอสเฟตที่สงู กว่าในช่วงเดือนอื่น ๆ อย่างชัดเจน (ภาพที่ 3ข และ ค ตามลาดับ) ซึ่งแพลงก์ตอนพืชในกลุม่ นี ้ เช่น สกุล
Oscillatoria เป็ นดัชนีชีว้ ดั คุณภาพน ้าที่มีสารอินทรี ย์สงู ทัง้ ยังสามารถเจริ ญเติบโตได้ ในสภาวะแวดล้ อมที่มีการ
เปลีย่ นแปลงได้ ดี (ลัดดา, 2544)
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Cell/L

ในเชิงปริ มาณพบว่าแพลงก์ตอนพืชมีความชุกชุมอยู่ระหว่าง 370-63,340 เซลล์ต่อลิตร โดยมีความ
หนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน และมีนาคม 2560 ตามลาดับ (ภาพที่ 2ข) ซึ่งทังสองเดื
้
อนเป็ นช่วงเปลี่ยน
ฤดูกาลและมีแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดอะตอมเป็ นกลุม่ เด่น ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะไดอะตอมเป็ นแพลงก์ตอนพืชที่สามารถ
แพร่ กระจายได้ กว้ าง ทังในน
้ ้าจืด น ้ากร่ อย และน ้าทะเล ทังยั
้ งสามารถเจริ ญเติบโตในสภาวะที่มีธาตุอาหารเพี ยงพอ
โดยเฉพาะเมื่อมีซิลิเกตปริ มาณมาก เนื่องมาจากอิทธิพลของการชะล้ าง พังทลายของดิน และหินแร่ รวมถึงการไหล
ของแม่น ้าไหลลงสูท่ ะเล (เฉลิมชัย และคณะ, 2547)

ก.

ข.

mg/L N-NO2

ภาพที่ 2 ก. สัด ส่วนเชิ งปริ ม าณของแพลงก์ ต อนพืชดิ วิชั่นต่างๆ และ ข. ปริ มาณแพลงก์ ต อนพืช (เซลล์ต่อลิตร)
รายสถานี ที่พบในแต่ละเดือนที่ทาการศึกษา

mg/L P-PO4

ข.

ก.

ค.
ภาพที่ 3 ก. ค่าเฉลีย่ ความหนาแน่นและสัดส่วนเชิงปริ มาณของแพลงก์ตอนพืชดิวิชนั่ ต่าง ๆ ที่พบในแต่ละเดือน (เซลล์
ต่อลิตร) ข. ปริ มาณไนไตรท์ -ไนโตรเจน (ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) และ ค. ปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
(ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) รายสถานี ที่พบในแต่ละเดือนที่ทาการศึกษา
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ภาพที่ 4 Dendrogram ของดัชนีความคล้ ายคลึงจากข้ อมูลความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช แปลงด้ วย log (X+1)
( =ธ.ค. 16, = มี.ค. 17, = มิ.ย. 17 และ = ก.ย. 17)
2. ประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์
พบแพลงก์ตอนสัตว์ 32 วงศ์ จาก 11 ไฟลัม โดยมี Phylum Arthropoda เป็ นองค์ประกอบหลักถึงร้ อยละ
79 (ภาพที่ 5ก.) และมีกลุม่ โคพีพอดเป็ นกลุม่ เด่น จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี hierarchical cluster analysis พบว่า
องค์ประกอบชนิดของแพลงก์สตั ว์มีแนวโน้ มแตกต่างกันตามพิกัดเส้ นละติจูดของสถานีสารวจ (ภาพที่ 7) กล่าวคือ
ตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งเก็บจากสถานีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแนวเส้ นรุ้งเดียวกัน จะมีองค์ประกอบทางชนิดที่คล้ ายคลึงกัน เช่น
สถานีด้านในใกล้ ปากแม่น ้า (สถานีที่ 1-2) มีสดั ส่วนเชิงปริ มาณของสัตว์กลุม่ โคพีพอดสูงกว่าสถานีที่อยูห่ า่ งออกไป ซึ่ง
ต่างจากหนอนธนู (ไฟลัม Chaetognatha) ที่พบในสถานีที่ 5, 9-11 ซึ่งอยู่บริ เวณนอกชายฝั่ งมีสดั ส่วนมากกว่าสถานี
ใกล้ ปากแม่น ้า เป็ นต้ น (ภาพที่ 6) ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลจากความเค็มของน ้าทะเลในพื ้นที่อ่าวตราด ซึ่งได้ รับอิทธิพลน ้าจืด
จากแม่น ้าตราดทางทิศเหนือ แม้ วา่ จะไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค็มที่วดั ได้ ระหว่างการสารวจกั บพิกดั สถานี
สารวจหรื อปริ มาณแพลงก์ตอนสัตว์ที่ชดั เจน เนื่องจากฝนที่ตกระหว่างการสารวจในฤดูมรสุมอาจทาให้ ค่าที่วดั ได้ มี
ความคลาดเคลือ่ น
ในเชิ งปริ มาณ พบว่าแพลงก์ ตอนสัตว์ มีความชุกชุมอยู่ระหว่าง 0.044-36.455 ตัวต่อลิตร โดยมี
ความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม 2560 (ภาพที่ 5ข.) ในภาพรวมพบแพลงก์ ตอนสัตว์บริ เวณด้ านในอ่าว
(สถานีที่ 1-3) ใกล้ ปากแม่น ้ามากกว่าสถานีด้านนอก (สถานีที่ 4-11; ภาพที่ 6) ทังนี
้ ้เนื่องจากความเค็มและอุณหภูมิ
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของแพลงก์ ตอนสัตว์ (Coyle, 2005) นอกจากนันการปนเปื
้
้อนของธาตุ
อาหารจากแผ่ น ดิ น ในระดับ ปานกลางยัง อาจเป็ นสาเหตุห นึ่ ง ที่ ท าให้ ค วามชุ ก ชุ ม บริ เ วณสถานี ด้ า นในเพิ่ ม ขึ น้
(Moraitou-Apostolopoulou and Igniatades, 1980; Siokou-Frangou and Papathanassiou, 1991 และ Uriarte
and Villate, 2004)
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ปริ มาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัวต่อลิตร)

ก.

ข.

ภาพที่ 5 ก. สัดส่วนเชิงปริ มาณของแพลงก์ตอนสัตว์ไฟลัมต่าง ๆ และ ข. ปริ มาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัวต่อลิตร)
รายสถานี ที่พบในแต่ละเดือนที่ทาการศึกษา

ภาพที่ 6 ค่าเฉลีย่ ความหนาแน่นและสัดส่วนเชิงปริ มาณของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในแต่ละสถานี

ภาพที่ 7 Dendrogram ของดัชนีความคล้ ายคลึงจากข้ อมูลความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์ แปลงด้ วย log (X+1)
( = 12.20°N, = 12.15°N, = 12.10°N, = 12.05°N และ = 12.00°N)
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าไม่ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบชนิด
ของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์อย่างชัดเจน ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของ Irigoien et al. (2004) ที่ได้ รวบรวม
ข้ อมูลจากพื ้นที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก พบว่าไม่ปรากฏความสัมพันธ์ ระหว่างความหลากชนิดของแพลงก์ ตอนทัง้ สองกลุ่ม
เช่นกัน ซึง่ อาจเป็ นเพราะปั จจัยที่สง่ ผลต่อแพลงก์ตอนทังสองประเภทแตกต่
้
างกัน ประชาคมแพลงก์ตอนพืชถูกควบคุม
โดยปริ มาณสารอาหารที่ได้ รับ (bottom-up control) ในขณะที่แพลงก์ ตอนสัตว์ไ ด้ รับอิทธิพลจากทังแพลงก์
้
ตอนพืช
และสัตว์ผ้ ลู า่ ลาดับถัดไปในห่วงโซ่อาหาร เช่น ปลากินแพลงก์ตอน (top-down control) โดยเฉพาะในพื ้นที่เขตร้ อน
(Von Rücken and Giani, 2008; Sinistro, 2009) ดังนัน้ เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปที่ชดั เจน การทดลองแบบควบคุมปั จจัยอื่น ๆ
จึงมีความจาเป็ น
บทสรุ ป
จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าองค์ประกอบชนิดเชิงปริ มาณของประชาคมแพลงก์ตอนพืชมีความแตกต่างกันใน
แต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะสัดส่วนของสาหร่ ายสีเขียวแกมน ้าเงิน มีเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจนในเดือนมิถนุ ายน 2560 ซึ่งอาจ
เป็ นเพราะปริ มาณฟอสเฟตที่สงู ขึ ้นเมื่อเทียบกับในเดือนอื่น ส่วนประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์มีแนวโน้ มคล้ ายคลึงกัน
ระหว่างสถานีที่ตงอยู
ั ้ ่ในพิกัดละติจูดเดียวกัน ซึ่งอาจเป็ นผลทังจากความเค็
้
ม อุณหภูมิ หรื อระยะห่างจากปากแม่น ้า
ตราดที่ เ ป็ นแหล่ง แพร่ ก ระจายสารอาหารจากแผ่ น ดิ น ทัง้ นี ้ ไม่พ บความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเปลี่ ย นแปลงของ
แพลงก์ ตอนพืชและแพลงก์ ตอนสัตว์ ที่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิ ดจากปั จจัยอื่นๆ นอกจากที่ได้ ทาการศึกษา เช่น ปลากิ น
แพลงก์ตอน ที่สง่ ผลต่อความชุกชุมและแพร่ กระจายของแพลงก์ ตอนสัตว์ และเป็ นเรื่ องที่น่าทาการศึกษาวิจยั เชิง ลึก
ต่อไป
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EF033P

ภาวะการรบกวนที่พบบนปะการังบริเวณอ่ าวไทยตอนกลาง
The interference on coral at Central Gulf of Thailand
อรอนงค์ เพ็งจารัส*, อุทยั แก้ วเนิน และ ภาดร เพชรกาเนิด
Ornanong Pengchumrus*, Utai Kaewnern and Padorn Petchkamnerd
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง ตู้ ป.ณ. 71 อ.เมื อง จ.ชุมพร 86000

บทคัดย่ อ
ศึกษาลักษณะอาการผิดปกติของปะการังบริ เวณอ่าวไทยตอนกลาง ได้ แก่ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และ
สุราษฏร์ ธานี จานวน 29 สถานี ในระหว่างปี 2558-2560 โดยวิธี Belt-Transect พบลักษณะอาการผิดปกติของ
ปะการังทังหมด
้
6 ประเภท จากปะการัง 10 สกุล ประกอบด้ วย เนื ้อเยื่อเปลี่ยนสี (Tissue Discolouration, TD),
ร่ องรอยจากการโดนกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยอยู่บริ เวณแนวปะการัง (Predation, PRD), อาการฟอกขาวของปะการัง
คือ วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching, NFB), โรคจุดขาว (Ulcerative White Spot Disease, UWSD), โรคด่างขาว
(White Patch Syndromes, WPS) และโรคสีขาว (White Syndromes, WS) ซึ่งสัดส่วนการพบลักษณะผิดปกติ
ภายนอกเป็ น 46, 27.6, 20.2, 3.1, 2.0 และ 1.1% ตามลาดับ ของปะการังที่พบลักษณะผิดปกติทงหมด
ั้
โดยอาการที่
พบมากที่สดุ และพบได้ ในทุกสถานีศกึ ษา คือ การตอบสนองของปะการังต่อสิง่ เร้ าโดยการปรากฏเป็ นสี 1.94% และพบ
โรคสีขาวน้ อยที่สดุ 0.04% ของปะการังมีชีวิตทังหมด
้
ซึง่ จากการศึกษาในครัง้ นี ้สามารถนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ใน
การบริ หารจัดการพื ้นที่เพื่อลดผลกระทบจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เหนี่ยวนาก่อให้ เกิดลักษณะอาการผิดปกติในปะการังได้
ต่อไป
คาสาคัญ: ภาวะการรบกวน, แนวปะการัง, อ่าวไทยตอนกลาง
Abstract
Study of characteristics of abnormal symptoms on coral community in Central Gulf of Thailand
including Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani, was observed during between 2015-2017.
The investigations were done on 29 stations by using Belt-transect technique. The results showed that the
unusual symptoms of coral found all 6 types from 10 genera include Tissue Discolouration (TD), Predation
(PRD), Non Focal Bleaching (NFB), Ulcerative White Spot Disease (UWSD), White Patch Syndromes (WPS)
and White Syndromes (WS). The proportion of observed unusual in each station were of 46, 27.6, 20.2, 3.1,
2.0 and 1.1% respectively of all abnormalities coral. The other infection pigmentation response (PR) which
show the highest (1.94 %) infection on living coral while the least (0.04%) is White Syndrome. In this study,
the information could be used to manage the area and reduce the impact of various factors to induction of
causing symptoms in coral reef.
Keywords: The interference, Coral, Central Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : obundit8@gmail.com
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บทนา
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั สถานภาพแนวปะการังทัว่ โลกมีแนวโน้ มเสื่อมโทรมลงทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั หลายสาเหตุ เช่น
การเกิดปะการังฟอกขาว (coral bleaching) กิจกรรมจากมนุษย์ (human activity) และการระบาดของโรคปะการัง
(coral disease outbreak) ซึง่ การเกิดโรคปะการังเป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ แนวปะการังเสือ่ มโทรมลง ทังนี
้ ้การเกิดโรค
ปะการังนันมาจากหลายสาเหตุ
้
ยกตัวอย่างเช่น ปั จจัยสิง่ แวดล้ อมด้ านกายภาพและชีวภาพ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
ก่อให้ เกิดการพัฒนาและการกระจายของโรคในปะการังทัว่ โลก รวมทังการติ
้
ดเชื ้อโรคต่าง ๆ ได้ แก่ พวกจุลินทรี ย์ที่ก่อ
โรค โดยอาจถูกกระตุ้นและส่งเสริ มโดยปั จจัยต่าง ๆ เช่น คุณภาพน ้าทะเลที่เสื่อมโทรมลง การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณธาตุ
อาหารบริ เวณชายฝั่ ง ดินตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ ง การทาประมงเกินขนาด และกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็ นต้ น ซึ่ง
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ้ส่งผลให้ เกิดความรุ นแรงและการระบาดของโรคเพิ่มขึ ้น (Bruno et al., 2003; Lamp and Willis,
2010 และ Sheridan et al., 2014) อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิดโรคปะการังยังไม่คอ่ ยชัดเจน เนื่องจากอาการของ
โรคเกิดจากการตอบสนองของปะการังจากหลายปั จจัยรวมกัน ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีการแพร่ กระจายของโรค
ปะการังในแนวปะการังทัว่ โลก (Green and Bruckner, 2000 and Sutherland et al., 2004) และมีรายงานการพบโรค
มากกว่า 35 ชนิด ซึง่ โรคบางชนิดไม่สามารถระบุชนิดของจุลินทรี ย์ก่อโรคได้ (Lesser et al., 2007) สาหรับในประเทศ
ไทยมีการศึกษาและข้ อมูลการเกิดโรคปะการังอยู่ในขอบเขตที่จากัด ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานของอาการผิดปกติที่พบบนปะการัง สาหรับติดตามการแพร่กระจายและแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลง รวมถึง
สาเหตุของการเกิดโรคแต่ละชนิด และสามารถนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการพื ้นที่ เพื่อลดผลกระทบ
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่เหนี่ยวนาก่อให้ เกิดลักษณะอาการผิดปกติในปะการังได้ ตอ่ ไป
วิธีการ
พื ้นที่การศึกษา
ดาเนิ น การสารวจปะการั ง ในพื น้ ที่ อ่าวไทยตอนกลาง จานวน 29 สถานี ใน 3 จัง หวัด ได้ แ ก่ จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ ธานี ระหว่างปี 2558-2560

ภาพที่ 1 สถานีศกึ ษาภาวะการรบกวนบนปะการังในพื ้นที่แนวปะการังอ่าวไทยตอนกลาง
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วิธีการ
สารวจภาวะการรบกวนบนปะการังจานวน 29 สถานี ๆ ละ 1 ครัง้ ระหว่างปี 2558-2560 โดยสารวจบริ เวณ
เขตสันแนวปะการัง (reef-edge) ด้ วยวิธี belt transect จดบันทึกข้ อมูลในขอบเขต 1 เมตร ออกไปจากแต่ละข้ างของ
แนวเส้ นเทปที่ความยาวเส้ นเทปเป็ นระยะทาง 20 เมตร จานวน 3 ซ ้า บันทึกจานวนและสกุลโคโลนีปะการังทังหมดและ
้
ปะการังที่มีอาการผิดปกติ พร้ อมบันทึกภาพด้ วยกล้ องถ่ายภาพใต้ น ้า และจาแนกปะการังที่มีอาการผิดปกติจากคู่มือ
Underwater Cards for Assessing Coral Health on Indo-Pacific Reefs (Beeden et al., 2008)
ผลและอภิปราย
จากการสารวจแนวปะการั งในพืน้ ที่อ่าวไทยตอนกลาง จานวน 29 สถานี ใน 3 จัง หวัด ได้ แ ก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ ธานี พบปะการังทังหมด
้
19 สกุล ปะการังชนิดเด่น ได้ แก่ ปะการังโขด (Porites
lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona
decussata) พบปะการังที่มีลกั ษณะผิดปกติทงหมด
ั้
10 สกุล ได้ แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกเห็ด
(Fungia sp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.) ปะการังผิวเกล็ดน ้าแข็ง (Montipora sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea
heliopora) ปะการังรังผึ ้ง (Goniastrea sp.) ปะการังสมอง (Symphillia sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการัง
ลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังลายลูกฟูก (Pachyseris sp.) โดยปะการังที่เป็ นกลุม่ เด่นในทุกสถานี
สารวจและพบอาการผิดปกติมากที่สดุ คือ ปะการังโขด (Porites lutea) สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ ศิรุษา
(2558) ที่รายงานว่าปะการังโขดเป็ นปะการังชนิดเด่นในทุกพื ้นที่การศึกษา และพบโรคในปะการังโขดมากที่สดุ ในพื ้นที่
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ ธานี และเป็ นปะการังชนิดเด่นในทุกพื ้นที่การศึกษา ซึ่งพบลักษณะผิดปกติของปะการั ง
จานวน 450 โคโลนี (4.23%) จากปะการังปกติทงหมด
ั้
10,630 โคโลนี ลักษณะอาการที่พบมี 6 ประเภท ประกอบด้ วย
เนื ้อเยื่อเปลี่ยนสี (Tissue Discolouration, TD), ร่ องรอยจากการโดนกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยอยู่บริ เวณแนวปะการัง
(Predation, PRD), อาการฟอกขาวของปะการัง คือ วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching, NFB), โรคจุดขาว
Ulcerative White Spot Disease, UWSD), โรคด่างขาว (White Patch Syndromes, WPS) และโรคสีขาว (White
Syndromes, WS) ซึ่งร้ อยละของการพบลักษณะผิดปกติภายนอกเป็ น 46, 27.6, 20.2, 3.1, 2.0 และ 1.1 ตามลาดับ
ของปะการังที่พบอาการผิดปกติทงหมด
ั้
(ตารางที่ 1)
ลักษณะผิดปกติบนปะการังที่พบมากที่สดุ และพบในทุกสถานีสารวจ คือ เนื ้อเยื่อเปลี่ยนสีคิดเป็ น 46% ของ
ปะการังที่พบลักษณะผิดปกติทงหมด
ั้
(ภาพที่ 2) สถานีที่พบมากที่สดุ ได้ แก่ เกาะแตน (4.59%) รองลงมา ได้ แก่ เกาะ
มาตรา (2.88%) และอ่าวลึก (2.78%) ของปะการั งทังหมด
้
ส่วนพื ้นที่อื่น ๆ พบลดหลัน่ กันไป ลักษณะการผิดปกติ
ดังกล่าวเป็ นลักษณะความผิดปกติของปะการั งที่อ่อนแอ และพบบนปะการั งโขดมากที่สุด โดยแผลมีลกั ษณะไม่
แน่นอนมีทงเป็
ั ้ นแบบจุด แถบ พืดสีชมพู สีม่วง หรื อสีน ้าเงิน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สาเหตุ ของการเกิดแผลซึ่งส่วนใหญ่จะพบ
บริ เวณที่มีการขุดเจาะของหอยสองฝาหรื อเพรี ยง และแผลที่เกิดจากการแตกหักหรื อโดนครู ดไถ รวมทังสิ
้ ่งมีชีวิตที่
แก่งแย่งพื ้นที่ ซึ่งสอดคล้ องกับรายงานของ ลลิตา และกามารู ดิน (2559) ที่รายงานการพบปรากฏของสีต่าง ๆ ที่ไม่
ปกติบนโคโลนีปะการัง (discoloration) มากที่สดุ บริ เวณทะเลอันดามัน และยังพบรายงานการเกิดการตอบสนองของ
ปะการังต่อสิ่งเร้ าโดยการปรากฏเป็ นสีในหลายพื ้นที่ทงในฝั
ั ้ ่ งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Kenkel, 2008; Putchim et
al., 2010 และ มาฆมาส, 2552)
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ลักษณะผิดปกติบนปะการังที่พบรองลงมาคือ ร่ องรอยจากการโดนกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยอยู่บริ เวณแนว
ปะการัง ซึ่งสามารถพบได้ ในทุกสถานีสารวจ คิดเป็ น 27.56% ของปะการังที่พบลักษณะผิดปกติทงหมด
ั้
สถานีที่พบ
ภาวการณ์ รบกวนนีม้ ากที่สดุ ได้ แก่ เกาะแม่เกาะ (1.87%) รองลงมา ได้ แก่ อ่าวโตนด (1.75%) และเกาะมาตรา
(1.73%) ซึ่งการโดนกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยอยู่บริ เวณแนวปะการังจะทาให้ เกิดการสูญเสียของเนื ้อเยื่อปะการัง และ
เหนี่ยวนาให้ เกิดอาการผิดปกติอื่น ๆ บนปะการังตามมา
ลาดับถัดไปที่พบ ได้ แก่ อาการฟอกขาวของปะการัง คือ วงฟอกขาว พบ 20.22% ของปะการังที่พบลักษณะ
ผิดปกติทงหมด
ั้
และพบได้ ในทุกสถานีสารวจ เกาะไข่เป็ นสถานีที่พบอาการวงฟอกขาวมากที่สดุ (1.45%) รองลงมา
คือ เกาะมาตรา (1.44%) และเกาะวัวตาหลับ (1.3%) ตามลาดับ อาการวงฟอกขาวนันจะมี
้ ลกั ษณะเป็ นแผลที่ปรากฏ
เป็ นหย่อมสีขาวที่ยงั มีเนื ้อเยื่อปะการัง แผลมีรูปร่ างไม่แน่นอนแต่มีขอบเขตชัดเจน และมีลกั ษณะเป็ นแผลสีขาวใหญ่
ผืนเดียวหรื อที่เดียวในแต่ละโคโลนี (ลลิตา และกามารู ดิน, 2559) ซึ่งลักษณะอาการของวงฟอกขาวนันคล้
้ ายคลึงกับ
โรคด่างขาวที่ Lawrence และคณะ (2015) และลลิตา และกามารู ดิน (2559) ได้ รายงานไว้ ว่าโรคด่างขาวมีลกั ษณะ
ของแผลเป็ นหย่อมสีขาวที่ยงั มีเนื ้อเยื่ออยู่ มีขอบเขตชัดเจน แต่จะแตกต่างกันตรงที่อาการโรคด่างขาวนันจะมี
้
กระจาย
ตัวอยูท่ วั่ ทังโคโลนี
้
แต่อาการวงฟอกขาวมักจะเกิดเพียงผืนเดียวหรื อที่เดียวในแต่ละโคโลนี ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้พบโรค
ด่างขาว 2% ของปะการังที่พบลักษณะผิดปกติทงหมด
ั้
ถัดไปเป็ นอาการจุดขาวพบ 3.11% ของปะการังที่พบลักษณะ
ผิดปกติทงหมด
ั้
ลักษณะอาการที่ปรากฏจะเป็ นแผลจุดสีขาวขนาดเล็ก ๆ (เส้ นผ่านศูนย์กลาง<1 ซม.) ที่ไม่มีเนื ้อเยื่อ
ปะการังเผยให้ เห็นหินปูนสีขาว (ลลิตา และกามารู ดิน, 2559) ซึ่งได้ มีรายงานถึงสาเหตุของการเกิดโรคจุดขาวบน
ปะการังโขดในพื ้นที่ Indo-Pacific และ Western Atlantic and Caribbean ว่ามีสาเหตุมาจากแบคทีเรี ยกลุม่ vibrio
spp. (Sheridan et al., 2013) ส่วนอาการผิดปกติที่พบน้ อยที่สดุ คือ โรคสีขาวพบเพียง 1% ของปะการังที่พบลักษณะ
ผิดปกติทงหมด
ั้
และพบในปะการังดาวใหญ่เพียงชนิดเดียว โดยลักษณะของโรคสีขาวบริ เวณแผลจะไม่ปรากฏเนื ้อเยื่อ
แผลไม่มีขอบเขตชัดเจนและมีสีซีดจาง (Raymundo et al., 2008a และลลิตา และกามารู ดิน, 2559) ซึ่งสาเหตุของ
การเกิดโรคสีขาวมาจากเชื ้อแบคทีเรี ยกลุม่ vibrio spp. และ Arcobacter sp. (Luna et al., 2010 และ Sussman et
al., 2008) รายละเอียดร้ อยละของการเกิ ดลักษณะความผิดปกติของปะการังประเภทต่าง ๆ ที่พบในแต่ละพื ้นที่
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 แสดงในตารางที่ 1
จากการศึก ษาในครั ง้ นี ล้ ักษณะอาการที่ เ ปลี่ย นแปลงของปะการั ง บริ เ วณอ่าวไทยตอนกลางมี ลักษณะ
คล้ ายคลึงกับรายงานการพบในหลายพื ้นที่ของประเทศไทยทังฝั
้ ่ งทะเลอันดามันและอ่าวไทย แต่การแพร่ กระจายที่พบ
จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ก่อให้ เกิดและการแพร่ กระจายของลักษณะอาการผิดปกติ
ของปะการัง เช่น การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณธาตุอาหารบริ เวณแนวชายฝั่ ง การประมงเกินขนาด ดินตะกอนจากการพัฒนา
ชายฝั่ ง มลพิ ษ ทางน า้ ความลึก ของน า้ ความหลากหลายของชนิ ด ปะการั ง รวมทัง้ การเปลี่ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้อาจเหนี่ยวนาให้ เกิดความรุ นแรงและการระบาดของโรคเพิ่มมากขึ ้น (Jackson et al.,
2001; Bruno et al., 2003; Williams et al., 2010 และ Salerno et al., 2011) ในปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานที่ชดั เจน
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคปะการังแต่โรคปะการังที่เกิดขึ น้ ในหลายพื ้นที่มีสาเหตุหลักมาจากความเครี ยด ซึ่งใน
แต่ละพื ้นที่จะมีปริ มาณธาตุอาหารที่แตกต่างกัน และปริ มาณธาตุอาหารเหล่านันอาจก่
้
อให้ เกิดความเครี ยดต่อปะการัง
(Salerno et al., 2011) นอกจากนี ้ธาตุอาหารยังส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและความแข็งแรงของจุลินทรี ย์ที่ก่อ โรค และ
จุลนิ ทรี ย์ที่ก่อโรคนี ้จะมีความจาเพาะต่อชนิดปะการังที่เป็ นโฮสต์แตกต่างกัน (พงศา, 2554 และ Nugues et al., 2004)
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ข้ อมูลพื น้ ฐานเหล่านี เ้ ป็ นข้ อมูลที่ มีความสาคัญ สาหรั บ การศึกษาวิ จัยในอนาคต และควรมีก ารติด ตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทราบแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง ซึง่ ในสภาวะที่ภมู ิอากาศเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้ เกิด
ความรุ นแรงของโรคเพิ่มขึ ้น และควรมีการศึกษาปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่เหนี่ยวนาให้ เกิ ดลักษณะอาการที่เปลี่ยนของ
ปะการังควบคู่ไปด้ วย นอกจากนี ้ยังสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการพื ้นที่เพื่อลดผลกระทบจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เหนี่ยวนาก่อให้ เกิดลักษณะอาการผิดปกติในปะการังได้

UWSD WPS
3% 2%
NFB
20%

WS
1%
TD

TD
46%

PRD
NFB
UWSD

PRD
28%

WPS
WS

TD = Tissue Discolouration
PRD = Predation
NFB = Non Focal Bleaching
UWSD = Ulcerative White Spot Disease
WPS = White Patch Syndromes
WS = White Syndromes

ภาพที่ 2 สัดส่วนของลักษณะอาการผิดปกติบนปะการังในพื ้นที่อา่ วไทยตอนกลาง ระหว่างปี 2015-1017
ตารางที่ 1 ร้ อยละของอาการผิดปกติบนปะการังในสถานีตา่ ง ๆ ในพื ้นที่อา่ วไทยตอนกลาง ระหว่างปี 2015-2017
สัดส่ วนอาการผิดปกติของปะการัง (%)
โคโลนีทงั ้ หมด โคโลนีปกติ
สถานี
(โคโลนี)
(%)
UWSD WPS NFB WS PRD TD
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เกาะจาน-ท้ ายทรี ย์
435
96.09
0.00 0.23 0.69 0.00 1.15 1.84
เกาะทะลุ
387
95.87
0.26 0.00 0.52 0.00 0.78 2.58
เกาะสิงห์
321
96.57
0.00 0.31 0.62 0.00 0.93 1.56
เกาะสังข์
345
95.36
0.29 0.00 0.87 0.00 1.45 2.03
เกาะราร่า
431
96.29
0.23 0.00 0.70 0.00 0.93 1.86
จังหวัดชุมพร
เกาะมาตรา
476
96.01
0.00 0.00 0.84 0.21 1.05 2.88
เกาะรังกาจิว
327
94.80
0.00 0.31 1.22 0.00 1.22 2.45
เกาะง่ามใหญ่
324
95.06
0.00 0.00 0.93 0.00 1.23 2.78
เกาะไข่
345
95.94
0.00 0.00 1.45 0.00 0.87 1.74
เกาะแรด
387
95.61
0.26 0.26 0.52 0.00 1.29 2.07
เกาะละวะ
420
97.14
0.00 0.00 0.71 0.00 0.71 1.43
เกาะทองหลาง
321
96.26
0.00 0.00 0.93 0.00 1.25 1.56
จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
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สถานี

สัดส่ วนอาการผิดปกติของปะการัง (%)
โคโลนีทงั ้ หมด โคโลนีปกติ
(โคโลนี)
(%)
UWSD WPS NFB WS PRD TD

กลุ่มเกาะเต่ า
อ่าวม่วง
321
95.02
0.31 0.00 1.25 0.31 0.93 2.18
อ่าวกล้ วยเถื่อน
319
96.24
0.00 0.00 1.25 0.00 1.25 1.25
หินวง
413
96.61
0.24 0.24 0.97 0.00 0.73 1.21
อ่าวลึก
435
97.24
0.00 0.23 0.69 0.00 0.69 1.15
หาดทรายรี
487
96.92
0.21 0.00 0.62 0.21 0.82 1.23
อ่าวโตนด
342
94.74
0.00 0.29 0.88 0.00 1.75 2.34
เกาะนางญวน
378
96.83
0.26 0.00 0.53 0.00 0.79 1.59
กลุ่มเกาะสมุย
แหลมหินคม
312
94.87
0.32 0.00 0.96 0.00 1.28 2.56
แหลมใหญ่
347
93.95
0.00 0.00 1.44 0.00 1.73 1.89
เกาะแตน
327
92.66
0.31 0.00 0.61 0.31 1.53 4.59
เกาะราบ
365
96.71
0.27 0.00 0.55 0.00 0.82 1.64
เกาะมัดหลัง
325
96.31
0.00 0.00 0.92 0.00 1.54 1.23
เกาะมัดสุม่
412
95.63
0.24 0.24 0.73 0.00 1.46 1.70
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน-คอม้ า
376
95.74
0.27 0.00 0.53 0.00 1.33 2.13
หาดขอม
324
95.06
0.00 0.00 1.23 0.31 1.54 1.85
หมู่เกาะอ่ างทอง
แม่เกาะ
321
94.70
0.00 0.31 0.93 0.00 1.87 2.18
วัวตาหลับ
307
94.79
0.33 0.00 1.30 0.00 1.63 1.95
หมายเหตุ : UWSD = Ulcerative White Spot Disease, WPS = White Patch Syndromes, WS = White
Syndromes, NF = Non Focal Bleaching, PRD = Predation และ TD = Tissue Discolouration
A

B
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K

L

ภาพที่ 3 ลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดในปะการังชนิดต่าง ๆ Tissue Discolouration, TD (A-D); Non Focal
Bleaching, NFB (E-F); Ulcerative White Spot Disease, UWSD (G); White Patch Syndromes,
WPS (H); White Syndromes, WS (I); Predation ,PRD (J); Growth Anomalies, GAN (K); Skeletal
Eroding Band, (SEB) (L)
บทสรุ ป
การศึกษาอาการผิดปกติบนโคโลนีปะการังบริ เวณอ่าวไทยตอนกลาง สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ ดังนี ้แนว
ปะการังของทะเลอ่าวไทยตอนกลางพบอาการผิดปกติบนโคโลนีปะการังจานวน 6 ประเภท จากปะการัง 10 สกุล
ประกอบด้ วยเนื ้อเยื่อเปลี่ยนสี (Tissue Discolouration, TD), ร่ องรอยจากการโดนกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยอยู่บริ เวณ
แนวปะการัง (Predation, PRD) อาการฟอกขาวของปะการัง คือ วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching, NFB) โรคจุด
ขาว Ulcerative White Spot Disease, UWSD) โรคด่างขาว (White Patch Syndromes, WPS) และโรคสีขาว (White
Syndromes, WS) โดยลักษณะอาการในแต่ละประเภท มีดงั นี ้ เนื ้อเยื่อเปลี่ยนสี คือ การปรากฏของเนื ้อเยื่อสีต่าง ๆ ที่
ไม่ใช่สปี กติของปะการัง เช่น สีชมพู สีม่วง สีน ้าเงิน หรื อสีเหลือง และมีรูปร่ างไม่แน่นอนอาจเป็ น เส้ น แถบ จุด หย่อม
(Ravindran and Raghukumar, 2006 อ้ างถึงใน ลลิตา และกามารูดิน, 2016) ร่องรอยจากการโดนกัดแทะของสัตว์ที่
อาศัยอยูบ่ ริ เวณแนวปะการัง คือ ปะการังเป็ นแผลจากการโดนกัดแทะจากสัตว์ เช่น ปลาและหอย ซึ่งจะไม่พบเนื ้อเยื่อ
ปะการัง วงฟอกขาว คือ แผลที่ปรากฏหย่อมสี ขาวที่มีเนื ้อเยื่อปะการัง แผลมีรูปร่ างไม่แน่นอนแต่มีขอบเขตชัดเจน
(Raymundo et al., 2008b อ้ างถึงใน ลลิตา และกามารู ดิน, 2016) โรคจุดขาว คือ แผลที่ปรากฏเป็ นจุดขาวขนาด
เล็กๆ (เส้ นผ่านศูนย์กลาง<1 ซม.) ที่ไม่มีเนื ้อเยื่อปะการังเผยให้ เห็นหินปูนสีขาว (Raymundo et al., 2008b อ้ างถึงใน
ลลิตา และกามารู ดิน, 2016) โรคด่างขาว คือ แผลที่ปรากฏเป็ นหย่อมสีขาวที่ยงั มีเนื ้อเยื่อปะการังอยู่ กระจายทัว่ ทัง้
โคโลนีพบได้ หลายขนาด และมีรูปร่ างของหย่อมไม่แน่นอน อาจพบเพียงตาแหน่งเดียวหรื อกระจายอยู่ทวั่ ทังโคโลนี
้
แต่ละหย่อมมีขอบเขตที่ชัดเจน (Lawrence et al., 2015 อ้ างถึงใน ลลิตา และกามารู ดิน, 2016) และโรคสีขาว คือ
แผลที่ปรากฏเป็ นสีขาวที่ไม่มีเนื ้อเยื่อปะการัง แผลมีขอบที่ไม่ชดั เจนและมีสีซีดจาง (Raymundo et al., 2008a อ้ างถึง
ใน ลลิตา และกามารูดิน, 2016)
สัดส่วนของอาการผิดปกติบนโคโลนีปะการังในพื ้นที่อา่ วไทยตอนกลาง พบว่าอาการเนื ้อเยือ่ เปลีย่ นสีพบมาก
ที่สดุ และพบได้ ในทุกสถานีสารวจ และอาการผิดปกติที่พบได้ น้อยที่สดุ คือ โรคสีขาว
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อาการผิดปกติบนปะการังเกิดขึ ้นได้ จากหลายสาเหตุ ซึ่งปั จจัยทางกายภาพเป็ นอีกสาเหตุหลักที่เหนี่ยวนา
ก่อให้ เกิ ดอาการผิดปกติต่าง ๆ ได้ ดังนันควรมี
้
การศึกษาปั จจัยคุณภาพน ้าทะเลที่มีความเสี่ยงก่อให้ เกิดโรค เช่น
อุณหภูมิน ้าทะเล ความเค็ม ปริ มาณสารอาหารในน ้าทะเล อัตราการตกตะกอน และความขุน่ ใสของน ้าทะเล ควบคู่ไป
กับการติดตามแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของโรคในแนวปะการังด้ วย
กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยปะการัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งอ่าวไทยตอนกลาง ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน กรม
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EF034P

องค์ ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสัน้ Nuchequula gerreoides
(Bleeker, 1851) และปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829)
ในปากแม่ นา้ ปราณบุรี ประเทศไทย
Stomach content of Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) and
Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829) in Pranburi River Estuary, Thailand
ทัศพร กาญจนเรขา1, เจษฏ์ เกษตระทัต1,* และ วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล2
Tassaporn Kanjanarekha1, Jes Kettratad1,* and Wannee Jiraungkoorskul2
1

ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิ ทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
2
ภาควิ ชาพยาธิ ชีววิ ทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

บทคัดย่ อ
การศึกษาองค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสัน้ (N=33) และปลาแป้นกระสวย (N=40) จาก
ปากแม่น ้าปราณบุรี 2 สถานี พบว่าปลาแป้นทัง้ 2 ชนิดกินสัตว์ทะเลหน้ าดิน และแพลงก์ ตอนพืชหน้ าดินเป็ นอาหาร
หลัก โดยเฉพาะโคพีพอด และสาหร่ายไดอะตอม และยังพบอาหารกลุม่ โรติเฟอร์ จากองค์ประกอบในกระเพาะอาหาร
ของปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด เฉพาะสถานีบริ เวณหน้ าป่ าร้ อยปี ริ มฝั่ งแม่น ้าปราณบุรี (PBST1) ในช่วงเดือนกันยายนเท่านัน้
ทังนี
้ ้การปรากฏของโรติเฟอร์ สอดคล้ องกับน ้าจืดที่ปล่อยจากเขื่อนปราณบุรีเข้ าสู่ระบบแม่น ้าปราณบุรี ในส่วนของ
ความหลากชนิดพบความหลากชนิดอาหารในเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนกันยายน ซึ่งการที่ปลากินอาหารในเดือน
กันยายนได้ น้อย อาจเนื่องจากอาหารในธรรมชาติมีในปริ มาณน้ อย หรื ออาจเป็ นฤดูวางไข่ของปลา นอกจากนี ้ ยังพบ
การทับซ้ อนกันของชนิดอาหารระหว่างปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยมีการทับซ้ อนกันสูง หรื อทับซ้ อนที่มี
นัยสาคัญทางชีววิทยา (0.60-1.00) ในเดือนกันยายน สถานีแหลมใหญ่ (PBST2) เนื่องจากลักษณะสัณฐานวิทยาของ
ตาแหน่งการยืดหดของปากปลาทัง้ 2 ชนิดเป็ นแบบยืดลงเหมือนกัน อย่างไรก็ตามปลาแป้นกระสวยกินอาหารได้
หลากหลายกว่าปลาแป้นจมูกสัน้
คาสาคัญ: การกินอาหาร, การทับซ้ อนของอาหาร, ปลาแป้นจมูกสัน,้ 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
712
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

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

บทนา
ปากน า้ ปราณ หรื อปากแม่น า้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ เป็ นหนึ่ง ในพื น้ ที่ที่มี ความอุดมสมบูร ณ์
เนื่องจากพบว่ามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง (ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) ปากแม่น ้าเป็ นบริ เวณที่
เป็ นเขตติดต่อระหว่างทะเลและแม่น ้า โดยมีประชาคมปลาเข้ ามาใช้ ประโยชน์ที่ปากแม่น ้าเป็ นแหล่งหาอาหาร อนุบาล
ปลาวัยอ่อน และเป็ นเส้ นทางการอพยพลงสูท่ ะเล (Boehlert and Mundy, 1988 และ Wolanski and Elliott, 2015)
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2557) ได้ รายงานโครงสร้ างสายใยอาหารในป่ าชายเลนบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
พบว่าเป็ นแหล่งอาหารที่อดุ มสมบูรณ์ของปลา และปลาเหล่านี ้มีการแบ่งสรรทรัพยากรเป็ นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงการ
แก่งแย่งกัน ซึง่ ยิ่งทาให้ เกิดความหลากหลายของพันธุ์ปลา โดยพบว่ากลุม่ ปลาที่มีความชุกชุมสูงสุดทังในฤดู
้
แล้ ง และ
ฤดูฝน คือ กลุม่ ปลาแป้น (Leiognathidae)
ปลาแป้นเป็ นปลาหน้ าดินที่จับได้ โดยการใช้ อวนลาก ส่วนใหญ่พลอยถูกจับได้ รวมกับสัตว์น ้าเศรษฐกิจ ไม่
ค่อยมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจหรื อนามาขายในรูปของปลาเป็ ด (ประกาศ ชมพู่ทอง และคณะ, 2558) ปลาแป้นมีความชุก
ชุมสูงในบริ เวณทะเลทางตะวันตกของเขตอินโด-แปซิฟิก รวมถึงในอ่าวไทย (ปรี ชา สมมณี , 2509; Hajisamae and
Yeesin, 2010; Sichum and Tantichodok, 2013) การจาแนกชนิดในกลุม่ ปลาแป้นโดยทัว่ ไปสามารถพิจารณาจาก
ทิศทางการยืดหดของปาก ได้ แก่ ชี ข้ ึ ้นบน ชีล้ งล่าง หรื อชี ้ตรงออกไป ซึ่งทาให้ ปลาแป้นแต่ละชนิดมีการกินอาหารที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อลดการแก่งแย่งอาหารกันของปลาแป้นแต่ละชนิด (Woodland et al., 2001; Seah et al.,
2009; Seah et al., 2011 และ Acharya and Naik, 2016) สาหรับการศึกษาของ ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ
(2557) ได้ รายงานชีววิทยาบางประการของปลาแป้นพบว่า ปลาแป้นมักอยูร่ วมกันเป็ นฝูงใหญ่ปะปนกันหลายชนิด ซึ่ง
ปลาเหล่านี ้จะหาอาหารในมวลน ้า และหากินตามพื ้นท้ องทะเล ปลาแป้นที่อาศัยในปากแม่น ้าปราณบุรี ได้ แก่ ปลา
แป้นกระสวย Eubleekeria splendens (ชื่อเดิมคือ Leiognathus splendens) กินแพลงก์ตอนพืชเป็ นหลัก , ปลาแป้น
จมูกสันหรื
้ อปลาแป้นเหลืองทอง Nuchequula gerreoides (ชื่อเดิมคือ L. decorus) กินทังพื
้ ชและสัตว์ตลอดจน
อินทรี ยสารในดิน, ปลาแป้นใหญ่ Leiognathus equlus กินสัตว์หน้ าดิน เช่น ไส้ เดือนทะเล กุ้งและปูขนาดเล็ก และ
ปลาแป้นเบี ้ย Secutor insidiator กินแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ที่อาศัยในมวลน ้า ลูกกุ้ง และลูกปูที่อยู่บริ เวณ
พื ้นดิน
แม้ ป ลาแป้ นจะเป็ นปลาเป็ ดที่ ไ ม่มี มูลค่ า ทางเศรษฐกิ จ แต่จัด ว่า เป็ นกลุ่ม ปลาที่ มี ค วามส าคัญ ในเชิ ง
นิเวศวิทยา และเป็ นอาหารของปลาที่เป็ นผู้ลา่ ในห่วงโซ่อาหาร (ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) นอกจากนี ้
ปลาแป้นอาจเป็ นวัตถุดิบทางเลือกชนิดใหม่ที่จะนามาใช้ ประโยชน์ และแก้ ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสาหรับโรงงานซูริมิ
หรื อผลิตภัณฑ์ลกู ชิ ้นในอนาคต (เปรมวดี เทพวงศ์ และคณะ, 2549 และประกาศ ชมพู่ทอง และคณะ, 2558) หากแต่
ยังพบการศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาการกินอาหาร และการแบ่งสรรทรัพยากรของกลุม่ ปลาแป้นน้ อยมากในบริ เวณปาก
แม่น ้าปราณบุรี ดังนันการศึ
้
กษาองค์ประกอบของอาหารในปลาธรรมชาติจึงเป็ นสิ่งสาคัญ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเบื ้องต้ น
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สาหรับนามาจัดการด้ านการจัดการประมงอย่างมีประสิท ธิภาพ และเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมต่อไป
การศึกษาครัง้ นี ้จึงเลือกทาการศึกษาในปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยจากธรรมชาติ
วิธีการ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ทาการสุม่ เก็บตัวอย่างปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยโดยใช้ อวนทับตลิ่งยาว 30
เมตร ลึก 6 เมตร จาก 2 สถานี สถานีที่ 1 สถานีบริ เวณหน้ าป่ าร้ อยปี ริ มฝั่ งแม่น ้าปราณบุรี (PBST1) มีลกั ษณะเป็ น
พื ้นดินร่วนปนโคลนเหนียวสีน ้าตาล ค่อนข้ างแน่น ดินชันล่
้ างเป็ นสีดาไม่มีกลิ่น อยู่ติดกับป่ าโกงกางร้ อยปี และสถานีที่
2 สถานีแหลมใหญ่ (PBST2) มีลกั ษณะเป็ นพื ้นดินโคลนสีน ้าตาล โคลนโดยรวมมีลกั ษณะเหนียวนุ่มกว่าสถานีที่ 1 ดิน
ชันล่
้ างเป็ นสีดามีกลิน่ ปรากฏเป็ นแหลมโคลนขนาดใหญ่ให้ เห็นเมื่อน ้าลง อยู่ห่างจากพื ้นที่ป่าโกงกางมากกว่าสถานีที่
1 (ภาพที่ 1) โดยทาการสุม่ เก็บตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2560 รวม 2 ฤดูกาล คือ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน ซึ่ง
เป็ นตัวแทนฤดูแล้ ง และฤดูฝน ตามลาดับ ปลาที่สมุ่ เก็บจะทาการการุณยฆาตทันทีโดยวิธีแช่น ้าแข็ง (Rapidly cooling
shock) ตามวิธีการของ Wilson et al. (2009) จากนันน
้ าตัวอย่างมาเก็บรักษาในน ้ายา Davidson's fixative เป็ นเวลา
อย่างน้ อย 24-48 ชั่วโมง และย้ ายตัวอย่างมาเก็บรักษาสภาพด้ วยแอลกอฮอล์ 70% เพื่อนามาศึกษาองค์ประกอบ
อาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยในห้ องปฏิบตั ิการต่อไป วิธีการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ผ่านการ
อนุมตั ิโครงการขอใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-ACUP) (รหัสโครงการ 1723004)

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างปลาแป้นจมูกสัน้ (Nuchequula gerreoides) และปลาแป้นกระสวย (Eubleekeria
splendens) บริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (ฤดูแล้ ง) และเดือนกันยายน (ฤดูฝน) พ.ศ.
2560 สถานีที่ 1 สถานีบริ เวณหน้ าป่ าร้ อยปี ริ มฝั่ งแม่น ้าปราณบุรี (PBST1) และสถานีที่ 2 สถานีแหลมใหญ่
(PBST2)
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การศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะใช้ ตวั อย่างปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยชนิดละ 10
ตัว/เดือน/สถานี โดยตัดเฉพาะกระเพาะอาหารที่มีอาหารเต็ม และสภาพอาหารยังย่อยไม่ หมดมาศึกษา และทาการ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพโดยวินิจฉัยจาแนกกลุ่มอาหารที่พบในระดับชัน้ ลาดับ วงศ์ กลุ่ม เท่าที่จาแนกได้ ผ่านกล้ อง
จุลทรรศน์กาลังขยายสูง ปลาแป้นทังสองชนิ
้
ดอาจมีการแบ่งสรรทรัพยากร การศึกษานี ้คานวณค่าดัชนีร้อยละจานวน
ของชนิดอาหารที่พบ (Percentage numerical composition, %N) และค่าการซ้ อนทับของอาหาร (Niche overlap)
ในปลาทัง้ 2 ชนิด
ดัชนีร้อยละจานวนของชนิดอาหารที่พบจะคานวณตามการศึกษาของ Borah et al. (2016) โดย
%N = (ni/Ntot) x 100
เมื่อ
ni คือ จานวนตัวของอาหารชนิด i
Ntot คือ จานวนตัวของอาหารทุกชนิดรวมกัน
และการคานวณค่าทับซ้ อนของอาหาร จะคานวณ Morista-Horn index ตาม Hajisamae et al. (2006) ซึง่ มีสตู รดังนี ้
= ∑
)/ ∑ + ∑
เมื่อ

CH = Morista-Horn index
Pij = สัดส่วนของเหยื่อชนิด “i” ทังหมดที
้
่กินโดยปลาชนนิด “j”
Pik = สัดส่วนของเหยื่อชนิด “i” ทังหมดที
้
่กินโดยปลาชนิด “k”
N = จานวนเหยื่อทังหมด
้
0.00 - 0.29 = ทับซ้ อนกันตา่
0.30 - 0.59 = ทับซ้ อนกันปานกลาง
0.60 - 1.00 = ทับซ้ อนกันสูง หรือทับซ้ อนที่มีนยั สาคัญทางชีววิทยา (biologically
significant overlap)

ผลการศึกษา
ปริ มาณและการกระจายตัวของปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
การศึกษาปริ มาณและการกระจายของปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
(ตารางที่ 1) พบว่าสามารถพบปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด ได้ ทงั ้ 2 สถานี ทัง้ 2 เดือน โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็ น
ตัวแทนฤดูแล้ ง สามารถจับปลาแป้นจมูกสันได้
้ มากกว่าปลาแป้นกระสวย ในส่วนของเดือนกันยายน ซึง่ เป็ นตัวแทนของ
ฤดูฝนสามารถจับปลาแป้นกระสวยได้ มากกว่าปลาแป้นจมูกสัน้
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ตารางที่ 1 ปริ มาณ และการกระจายตัวของปลาแป้นจมูกสัน้ (Nuchequula gerreoides) และปลาแป้นกระสวย
(Eubleekeria splendens) ในบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี ทัง้ 2 สถานี
สถานี
ชนิด

ปลาแป้นจมูกสัน้
ปลาแป้นกระสวย

บริเวณหน้ าป่ าร้ อยปี ริ มฝั่ งแม่ นา้
ปราณบุรี
(PBST1)
กุมภาพันธ์
กันยายน
318
3
102
34

แหลมใหญ่
(PBST2)
กุมภาพันธ์
37
36

กันยายน
26
375

ชนิดและปริ มาณอาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมูกสันบริ
้ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
อาหารในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสันที
้ ่รวบรวมได้ ในฤดูแล้ ง (N=20) และฤดูฝน (N=13) สามารถ
แยกองค์ ประกอบของชนิดอาหารได้ 7 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่มหนอนตัวกลม 2) กลุ่มอาร์ โธพอด (Arthropod) ได้ แก่
โคพีพอด กลุม่ ฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด, ไซโคลพอยด์โคพีพอด, คาลานอยด์โคพีพอด และโคพีพอดระยะนอเพลียส แต่
ส่วนใหญ่มกั พบเป็ นส่วนของรยางค์ที่จาแนกชนิดไม่ได้ 3) กลุม่ โรติเฟอร์ 4) กลุม่ ยูโรคอร์ ดาตา (ลาร์ วาเซียน) 5) กลุม่
ปลา (เกล็ดปลาที่จาแนกชนิดไม่ได้ ) 6) กลุ่มแพลงก์ ตอนพืช ได้ แก่ สาหร่ ายไดอะตอม และ 7) กลุ่มสาหร่ ายสีเขียว
แกมน ้าเงิน
จากการส ารวจอาหารในกระเพาะของปลาแป้ นจมูก สัน้ ที่ ร วบรวมได้ ใ นฤดูแ ล้ ง และฤดูฝ น พบว่ า มี
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน โดยในฤดูแล้ ง (N=20) บริ เวณ PBST1 ปลาแป้นจมูกสันกิ
้ นสาหร่ ายไดอะตอมมากที่สดุ
56.06% รองลงมาเป็ นเกล็ดปลา 15.15% และไซโคลพอยด์โคพีพอด 7.58% ตามลาดับ อาหารหลักของปลาแป้นจมูก
สันในบริ
้
เวณ PBST2 คือ สาหร่ ายไดอะตอม 69.57% รองลงมาเป็ นเกล็ดปลา 17.39% ในฤดูฝน (N=13) บริ เวณ
PBST1 ปลาแป้นจมูกสันกิ
้ นโรติเฟอร์ มากที่สดุ 60.71% รองลงมาเป็ นรยางค์ของโคพีพอด 21.43% และสาหร่ าย
ไดอะตอม 17.86% ตามลาดับ อาหารหลักของปลาแป้นจมูกสันในบริ
้
เวณ PBST2 คือ สาหร่ ายไดอะตอม 40.91%
รองลงมาเป็ นรยางค์ของโคพีพอด 22.73% และเกล็ดปลา 13.64% ตามลาดับ (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ร้ อยละของชนิดอาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมูกสัน้ (N. gerreoides) บริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
2 สถานี ในเดือนกุมภาพันธ์ (ฤดูแล้ ง, N=20) (ก) และเดือนกันยายน (ฤดูฝน, N=13) (ข)
ชนิดและปริ มาณอาหารในกระเพาะของปลาแป้นกระสวยบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
อาหารในกระเพาะอาหารของปลาแป้นกระสวยที่รวบรวมได้ ในฤดูแล้ ง (N=20) และฤดูฝน (N=20) สามารถ
แยกองค์ประกอบของชนิดอาหาร ได้ 9 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ โพรโทซัว ได้ แก่ ทินทินนิด (Tintinnid) และฟอแรมมินิเฟอรา
(Foraminifera) 2) กลุม่ หนอนตัวกลม 3) กลุม่ อาร์ โธพอด (Arthropod) ได้ แก่ โคพีพอดกลุม่ ฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด,
ไซ-โคลพอยด์ โคพีพอด, คาลานอยด์ โคพี พอด, โคพี พอดระยะนอเพลีย ส, ตัวอ่อนของเพรี ยงระยะนอเพลียส,
แอมฟิ พอด, ออสตราคอด และรยางค์ของโคพีพอด 4) กลุม่ โรติเฟอร์ 5) กลุม่ ยูโรคอร์ ดาตา (ลาร์ วาเซียน) 6) กลุม่ หอย
(ตัวอ่อนหอย 2 ฝา) 7) เกล็ดปลา 8) กลุ่ม แพลงก์ ตอนพืช ได้ แก่ สาหร่ ายไดอะตอม และ 9) กลุ่มสาหร่ ายสีเขีย ว
แกมน ้าเงิน
จากการส ารวจอาหารในกระเพาะของปลาแป้ นกระสวยที่ ร วบรวมได้ ใ นฤดูแ ล้ ง และฤดูฝ น พบว่ า มี
องค์ประกอบที่คล้ ายคลึงกัน โดยในฤดูแล้ ง (N=20) บริ เวณ PBST1 ปลาแป้นกระสวยกินไซโคลพอยด์โคพีพอดมาก
ที่สดุ 37.88% รองลงมาเป็ นสาหร่ายไดอะตอม 22.94% และฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด 21.08% ตามลาดับ อาหารหลัก
ของปลาแป้นกระสวยในบริ เวณ PBST2 คือ ฮาแพคทีคอยด์โคพีพอดมากที่สดุ 31.24% รองลงมาเป็ นไซโคลพอยด์
โคพีพอด 30.58% และสาหร่ายไดอะตอม 25.36% ตามลาดับ (ภาพที่ 3) ในฤดูฝน (N=20) บริ เวณ PBST1 ปลาแป้น
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กระสวยกินรยางค์ของโคพีพอดมากที่สดุ 40.85% รองลงมาเป็ นฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด 29.58% และหนอนตัวกลม
10.33% อาหารหลักของปลาแป้นกระสวยในบริ เวณ PBST2 คือ ไซโคลพอยด์โคพีพอด 27.40% รองลงมาเป็ นรยางค์
ของโคพีพอด 22.83% และฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด 20.40% ตามลาดับ (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ร้ อยละของชนิดอาหารในกระเพาะของปลาแป้นกระสวย (E. splendens) บริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
2 สถานี ในเดือนกุมภาพันธ์ (ฤดูแล้ ง, N=20) (ก) และเดือนกันยายน (ฤดูฝน, N=20) (ข)
การแบ่งสรรทรัพยากรอาหารของปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
ผลการคานวณค่าการทับซ้ อนของอาหารระหว่างปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยในฤดูฝน บริ เวณ
PBST2 มีการทับซ้ อนกันสูง หรื อทับซ้ อนที่มีนยั สาคัญทางชีววิทยา โดยมีคา่ ดัชนีการทับซ้ อนกัน เท่ากับ 0.63 (มีคา่ ดัชนี
เท่ากับ 0.60 ถึง 1.00) ในขณะที่ดชั นีการทับซ้ อนของอาหารสาหรับปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยในฤดูแล้ ง
ทัง้ 2 สถานีมีการทับซ้ อนกันระดับปานกลาง (มีคา่ ดัชนีเท่ากับ 0.30 ถึง 0.59) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การทับซ้ อนกันของอาหารระหว่างปลาแป้นจมูกสัน้ (N. gerreoides) และปลาแป้นกระสวย
(E. splendens) บริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
ชนิด/สถานี
เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูแล้ ง
N=20
เดือนกันยายน
ฤดูฝน
N=20

ปลาแป้นกระสวย
PBST1
ปลาแป้นกระสวย
PBST2
ปลาแป้นกระสวย
PBST1
ปลาแป้นกระสวย
PBST2

เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูแล้ ง N=20
ปลาแป้นจมูกสัน้
ปลาแป้นจมูกสัน้
PBST1
PBST2

เดือนกันยายน ฤดูฝน N=13
ปลาแป้นจมูกสัน้
ปลาแป้นจมูกสัน้
PBST1
PBST2

0.58
0.49
0.40
0.63*

* = การทับซ้ อนระดับสูง หรื อทับซ้ อนที่มีนยั สาคัญทางชีววิทยา (ค่าดัชนีระหว่าง 0.60-1.00)
บทสรุ ปและอภิปราย
ปริ มาณและการกระจายตัวของปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวย
การกระจายตัวของปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวย พบได้ ทงในฤดู
ั้
แล้ งและฤดูฝน ซึ่งพบความชุกชุม
สูงสุดในฤดูแล้ ง สอดคล้ องกับรายงานของณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2557) ได้ รายงานกลุม่ ปลาที่มีความชุกชุม
สูง สุด ในฤดู แ ล้ งที่ พ บบริ เ วณแม่ น า้ ปราณบุ รี คื อ ปลาในกลุ่ ม ที่ อ พยพมาจากทะเล ได้ แก่ ปลาแป้ นในวงศ์
Leiognathidae ปลากระตักควาย และปลาหลังเขียว แต่ปริ มาณของปลาแป้นจมูกสันในฤดู
้
แล้ งที่พบในอดีต มีความ
ชุกชุมมากกว่าที่พบในการศึกษาครัง้ นี ้ ดังรายงานของ ณิ ฎฐารั ตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2557) ได้ ทาการศึกษา
ประชาคมปลาในบริ เวณป่ าชายเลนศูนย์ศึกษาเรี ยนรู้ ระบบนิเวศป่ าชายเลนสิรินาถราชินี อาเภอปราณบุรี ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สามารถจับปลาแป้นจมูกสันในสถานี
้
ที่ 1 บริ เวณหน้ าป่ าร้ อยปี ริ มฝั่ งแม่น ้าปราณบุรี (PBST1)
ได้ ประมาณ 501-1,000 ตัว และสถานีที่ 2 แหลมใหญ่ (PBST2) จับได้ ประมาณ 1,001-2,500 ตัว อาจเนื่องมาจากเก็บ
สุม่ ตัวอย่างด้ วยเครื่ องมือ จานวนการตีอวน และช่วงเวลาที่เก็บแตกต่างกัน ทาให้ พบปริ มาณและการกระจายตัวของ
ปลาในการศึกษาครัง้ นี ้น้ อยกว่าของ ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2557) เนื่องจากการแลกเปลีย่ นมวลน ้าระหว่าง
แม่น ้าปราณบุรีกบั ทะเลที่ปากแม่น ้ามีอตั ราที่สงู ส่งผลให้ มีการเคลื่อนที่ของปลาทะเลที่เข้ ามาใช้ ทรัพยากรในแม่น ้า
ปราณบุรีมากขึ ้น และปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด เป็ นปลาน ้ากร่ อยในกลุม่ ที่อพยพมาจากทะเล ที่มีความสามารถปรับตัวอยู่
ในน ้าที่มีความเค็มพอเหมาะ จึงพบความหลากหลายที่สงู สุดในฤดูแล้ ง (Woodland et al., 2001; ณิฎฐารัตน์
ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557)
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ชนิดและปริ มาณอาหารในกระเพาะ และการแบ่งสรรทรัพยากรอาหารระหว่างปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวย
อาหารหลักในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสันและปลาแป
้
้ นกระสวย ในบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี คือ
สัตว์ทะเลหน้ าดิน และแพลงก์ตอนพืชหน้ าดิน โดยเฉพาะโคพีพอด และไดอะตอม ตามลาดับ สอดคล้ องกับการศึก ษา
ของ Wright (1989) ซึ่งรายงานว่าปลาแป้นจมูกสัน้ บริ เวณอ่าว Sulaibikhat ประเทศคูเวต กินคาลานอยด์โคพีพอด
และสัตว์ทะเลหน้ าดินเป็ นอาหารชนิดเด่น เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Hajisamae et al. (2006) ซึ่งพบว่าอาหาร
หลักของปลาแป้นจมูกสัน้ บริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่างของประเทศไทย คือ คาลานอยด์โคพีพอด และลูกปูระยะ
zoea และอาหารหลักของปลาแป้นกระสวย คือ ไส้ เดือนทะเล และฮาแพคทีคอยด์โคพีพอด
เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาองค์ประกอบอาหารในกระเพาะของปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวย
บริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี สามารถสรุปได้ วา่ ทัง้ 2 ชนิด กินแพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืชเป็ นอาหารหลัก ส่วน
อาหารชนิดอื่น ๆ จะพบสัดส่วนแตกต่างกันสอดคล้ องกับรายงานของ Acharya and Naik (2016)
จากผลการศึกษาองค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้นกระสวยที่
รวบรวมได้ ทงั ้ 2 ฤดู ทาให้ เป็ นที่นา่ สังเกตว่าในเดือนกุมภาพันธ์ หรื อช่วงฤดูแล้ งมีความหลากชนิดของอาหารมากกว่า
ในเดือนกันยายน หรื อในช่วงฤดูฝน อาจเนื่องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อชนิด และปริ มาณของแหล่งอาหารใน
ธรรมชาติที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ (food availability) (Prejs and Prejs, 1987) สอดคล้ องกับรายงานการศึกษาของ
ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2557) ที่พบความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชในฤดูแล้ งสูงกว่าในฤดูฝนมาก
ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์จะพบหนาแน่นในแม่น ้าปราณบุรี (บริ เวณใกล้ พื ้นที่ป่าร้ อยปี : สถานี PBST1) ในฤดูแล้ งมากกว่า
ฤดูฝนเช่นเดียวกัน และการที่ปลากินชนิดของอาหารได้ น้อย อาจเนื่องจากอาหารในธรรมชาติมีปริ มาณน้ อย หรื ออาจ
เนื่องจากเป็ นฤดูวางไข่ของปลา (Acharya and Naik, 2016) ลักษณะพื ้นที่ที่แตกต่างกันของสถานีอาจมีผลต่อชนิด
และปริ มาณของแหล่งอาหารในธรรมชาติ โดยเฉพาะในบริ เวณหน้ าป่ าร้ อยปี ริ มฝั่ งแม่น ้าปราณบุรี (PBST1) ซึ่งอยู่ติด
กับป่ าโกงกางร้ อยปี ที่มีมวลชีวภาพของพืชมาก รวมทังมี
้ ระบบรากทาให้ มีการสะสมดินตะกอน ส่งผลให้ ดินตะกอน
เปลีย่ นแปลงจากดินร่วนปนทรายกลายเป็ นดินเลนปนโคลน ทาให้ เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล
หน้ าดินขนาดเล็กเป็ นจานวนมาก เช่น หนอนตัวกลม ฮาแพคติคอยด์โคพีพอด ฟอแรมมินิเฟอรา เป็ นต้ น (ณิฎฐารัตน์
ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) ในขณะที่สถานีแหลมใหญ่ (PBST2) มีลกั ษณะเป็ นพื ้นดินโคลนสีน ้าตาล ลักษณะเหนียว
นุ่ม และอยู่ห่า งจากพื น้ ที่ ป่ าโกงกางมาก ท าให้ อ าจพบความหลากหลายของชนิ ด อาหารได้ น้ อ ยกว่า สถานี ที่ 1
นอกจากนี ้ยังพบอาหารกลุม่ โรติเฟอร์ ในบริ เวณหน้ าป่ าร้ อยปี ริ มฝั่ งแม่น ้าปราณบุรี (PBST1) ในฤดูฝนเท่านัน้ ซึ่งตาม
รายงานของ ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2557) ไม่พบโรติเฟอร์ ในบริ เวณสถานี PBST1 แต่ตามการศึกษาของ
ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์ (2558) ได้ ทาการศึกษาการแพร่ กระจายของอาหารธรรมชาติในแหล่งน ้าจืด พบโรติเฟอร์ ใน
บริ เวณอ่างเก็ บนา้ ปราณบุรี 26 ชนิ ด ซึ่ง การจัด การน า้ ของเขื่อนจะปล่อยนา้ จื ด ออกมาเป็ นบางช่ วง (ณิ ฎฐารั ต น์
ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) ทาให้ พบโรติเฟอร์ ในบางช่วงของลาน ้า จึงอาจเป็ นสาเหตุให้ พบโรติเฟอร์ เฉพาะกลุม่ ใน
สถานีบริ เวณหน้ าป่ าร้ อยปี ริ มฝั่ งแม่น ้าปราณบุรี (PBST1)
การทับซ้ อนกันของชนิดอาหารระหว่างปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด บริ เวณสถานีแหลมใหญ่ PBST2 ในเดือน
กันยายนหรื อช่วงฤดูฝน มีการทับซ้ อนกันสูง หรื อทับซ้ อนที่มีนยั สาคัญทางชีววิทยา (0.60-1.00) แสดงว่า ปลาแป้น 2
ชนิด ในบริ เวณนันมี
้ พฤติกรรมการเลือกกินอาหารที่ใกล้ เคียงกันมาก (Hajisamae et al., 2004) อาจเนื่องจากลักษณะ
สัณฐานวิทยาของตาแหน่งการยืดหดของปากปลาทัง้ 2 ชนิดเป็ นแบบยืดลงเหมือนกัน อาหารหลักในกระเพาะอาหาร
ของปลาแป้นทัง้ 2 ชนิด จึงเป็ นสัตว์ ทะเลหน้ า ดินและแพลงก์ ตอนพืชหน้ าดินขนาดเล็ก (Seah et al., 2011)
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อย่างไรก็ตาม ปลาแป้นกระสวยมีการกินชนิดของอาหารที่หลากหลายมากกว่าปลาแป้นจมูกสัน้ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ระยะทาง
ระหว่างสถานี หรื อพื ้นที่ที่ต่างกัน และฤดูกาล ทาให้ การแบ่งทรัพยากรอาหารระหว่างปลาแป้นจมูกสัน้ และปลาแป้น
กระสวยแตกต่างกันไปในระบบแม่น ้า นอกจากนี ้ยังขึ ้นอยู่ กบั ความอุดมสมบูรณ์ของชนิดอาหารในพื ้นที่ต่าง ๆ การที่
พื ้นที่นนมี
ั ้ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารมาก ทาให้ มีการแบ่งสรรทรัพยากรระหว่างปลาทัง้ 2 ชนิดมากขึ ้น (SánchezHernández et al., 2017)
ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบถึงองค์ประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปลาแป้น
จมูกสันและปลาแป
้
้ นกระสวยในบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี เพื่อเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านการจัดการประมงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานด้ านนิเวศวิทยาการกินอาหาร สามารถทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างปลาแป้น
จมูกสันและปลาแป
้
้ นกระสวยกับสภาพแวดล้ อม ในเรื่ องของการแบ่งสรรทรัพยากรอาหารของปลากลุม่ นี ้อันจะเป็ นแนว
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ ข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมต่อไป
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EF036P

กายวิภาคและจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขีจ้ ีนครีบดา Ambassis kopsii
(Bleeker, 1858) ระยะวัยรุ่ น จากบริเวณปากแม่ นา้ ปราณบุรี ประเทศไทย
Stomach morpho-histology of Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) during
juvenile stage from Estuarine Pranburi River, Thailand
นัชชา สุขขี1, เจษฏ์ เกษตระทัต1,* และ วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล2
Nutchar Sukkhee1, Jes Kettratad1,* and Wannee Jiraungkoorskul2
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บทคัดย่ อ
โครงสร้ างทางเดินอาหารของปลาขี ้จีนครี บดา Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) นันยั
้ งไม่เคยมีการศึกษา
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ ในงานวิจัยครัง้ นีเ้ พื่อศึกษาจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขี ้จี นครี บดา ช่วงระยะวัยรุ่ น
(จานวน 10 ตัว) ที่มีความยาวมาตรฐานเฉลีย่ 5.73±1.13 เซนติเมตร ในบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี ประเทศไทย จาก
การเตรี ยมเนื ้อเยื่อเพื่อการศึกษาทางมิญชวิทยา พบว่ากระเพาะอาหารของปลาขี ้จีนครี บดาแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
กระเพาะอาหารส่วนต้ น และกระเพาะอาหารส่วนท้ าย ทังสองส่
้
วนประกอบด้ วยผนัง 4 ชัน้ คือ mucosa, submucosa,
muscularis และ serosa โดยที่ชนั ้ mucosa มีเยื่อบุผิวเป็ นแบบเซลล์ชนเดี
ั ้ ยวรูปทรงสูง และยังพบต่อมแกสทริ คเจริญดี
โดยเฉพาะส่วนของกระเพาะอาหารส่วนต้ นที่มีลกั ษณะเป็ น simple branched tubular gland แทรกอยู่เป็ นจานวน
มากในชัน้ lamina propria ในขณะที่การศึกษาความยาวทางเดินอาหารสัมพัทธ์ [Relative Gut Length (RGL)] ของ
ปลาขี ้จีนครี บดา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.060.15 ซึง่ ปลาขี ้จีนครี บดาถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ของปลาที่กินเนื ้อ (carnivorous)
คาสาคัญ : มิญชวิทยา, กระเพาะอาหารส่วนต้ น, ปลาขี ้จีนครี บดา, ประเทศไทย
Abstract
The histology of Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) digestive tract has never been studied.
Therefore, the objective of this research is to investigate the histological study on the stomach of this fish
during juvenile stage (n=10) with average standard length about 5.73±1.13 cm. According to the
histological technique, the stomach could be divided into two distinct regions; cardiac and pyloric
stomachs. Both regions were composed of four distinct layers; mucosa, submucosa, muscularis and
serosa. The mucosal layer was covered by simple columnar epithelium and a well development of the
gastric gland, especially the cardiac stomach which was a simple branched tubular gland throughout their
lamina propria. In addition, relative gut length (RGL) of Ambassis kopsii was 1.060.15. Ambassis kopsii
was classified as carnivorous.
Keywords : Histology, Cardiac, Stomach, Freckled hawkfish, Thailand
*Corresponding author. E-mail : Kettatadjes@gmail.com
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บทนา
ปลาขี ้จีนครี บดา Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) พบกระจายตัวบริ เวณเขตอินโด-แปซิฟิก ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เกาะบอร์ เนียว และพบได้ ในประเทศไทยทังฝั
้ ่ งทะเลอ่าวไทยและ
ฝั่ งทะเลอันดามัน (Carpenter and Niem, 1999) มีพฤติกรรมที่ตลอดช่วงชีวิตอยู่ในเอสทูรี (estuarine species)
ปลาขี ้จีนครี บดาทุกช่วงชีวิตมีการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรจากป่ าชายเลน (complete life cycle) ถึงแม้ ว่าปลาขี ้จีน
ครี บดาจะเป็ นปลาที่ไม่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และเป็ นปลาที่ถกู จัดอยู่ในกลุม่ ปลาที่เป็ นผลพลอยได้ จากการทา
การประมง (by catch) แต่อย่างไรก็ตามปลาขี ้จีนครี บดานันมี
้ บทบาทสาคัญในระบบนิเวศบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี
เนื่องจากปลาขี ้จีนครี บดานันท
้ าหน้ าที่เป็ นผู้บริ โภคอันดับที่ 2 (secondary consumer) ในสายใยอาหาร (ณิฏฐารัตน์
ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) โดยปลาขี ้จีนครี บดาจะกินปลาขนาดเล็กกว่าเป็ นอาหาร ซึ่งปลาขนาดเล็กเหล่านันอาจมี
้
โอกาสเป็ นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันปลาขี ้จีนครี บดาก็อาจเป็ นอาหารของปลาที่มีขนาด
ใหญ่ กว่า ทาให้ เห็นว่าปลาขีจ้ ี นครี บ ดาเป็ นหนึ่งในกลุ่มปลาที่มีบทบาทสาคัญต่อสายใยอาหารบริ เวณปากแม่นา้
ปราณบุรี ปากแม่น ้าปราณบุรีนนมี
ั ้ ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของประชาคมปลาสูง ความอุดมสมบูรณ์
และความหลากหลายของประชาคมปลา แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของสายใยอาหาร (food web) ที่ซบั ซ้ อน ความ
หลากหลายของชนิดปลาและมีสายใยอาหารที่ซบั ซ้ อนเป็ นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่สาคัญของปลา
ซึง่ ได้ แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์ทะเลหน้ าดิน และอินทรี ย์สาร (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557)
จากทบทวนเอกสารพบว่ามีการศึกษาทางด้ านสัณฐานวิทยา และจุลกายวิภาคของทางเดินอาหารของปลาในวงศ์
Ambassidae ได้ แก่ Ambassis productus, Ambassis natalensis และ Ambassis gymnocephalus (Martin and
Blaber, 1984) แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงปลาขี ้จีนครี บดา ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงให้ ความ
สนใจและตอบคาถามถึงสัณฐานวิทยาและจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหารของปลาขี ้จีนครี บดา ช่วงระยะวัยรุ่ นจาก
บริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี ประเทศไทย ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ทาให้ ทราบถึงความสั มพันธ์ ระหว่างลักษณะ
ทางเดินอาหารกับอาหารที่ปลาขี ้จีนครี บดากินเข้ าไป และทาให้ ข้อมูลชี ววิทยาการกินของปลาขี ้จีนครี บดามีความ
สมบูรณ์มากขึ ้น อีกทังสามารถใช้
้
เป็ นข้ อมูลในการจัดการทรัพยากรประมงได้ อย่างเหมาะสม
วิธีการ
สุ่มเก็บตัวอย่างปลาขี ้จี นครี บดาระยะวัยรุ่ นโดยใช้ อวนทับตลิ่ง ความยาวอวน 30 เมตร ขนาดตาอวน 1
เซนติเมตร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จานวน 10 ตัว ที่มีความยาว (total length) ระหว่าง 4-8 เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ย
5.73±1.13 (SD) เซนติเมตร) จากปากแม่น ้าปราณบุรี (N12°24'16.02" E99°58'26.64") จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปลา
ทังหมดนี
้
้ถูกการุณยฆาตด้ วยวิธีการแช่น ้าแข็ง (rapid cooling method) ตามวิธีของ Wilson et al. (2009) และทาการ
รักษาสภาพเนื ้อเยื่อในน ้ายาเดวิดสัน (Davidson’s fixative) จากนันท
้ าการผ่าตัดเปิ ดช่องท้ องและศึกษาตาแหน่งของ
กระเพาะอาหารภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ ยี่ห้อ Olympus รุ่น sz51
การศึกษาความยาวทางเดินอาหารสัมพัทธ์ [Relative Gut Length (RGL)]
นาตัวอย่างปลาขี ้จีนครี บดา จานวน 10 ตัว วัดความยาวมาตรฐานและความยาวของทางเดินอาหาร จากนัน้
นาค่าที่ได้ มาคานวณหาค่าความยาวทางเดินอาหารสัมพัทธ์ (relative gut length) ตามสมการ
Relative gut length = gut length [cm] / standard body length [cm] (Davis et al., 2013)
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การศึกษาทางด้ านมิญชวิทยา (Histological analysis)
นาปลาที่ผ่านการรัก ษาสภาพเนื ้อเยื่อในน ้ายาเดวิดสัน (Davidson’s fixative) ผ่านกระบวนการมาตรฐาน
ทางด้ านมิญชวิทยา (Presnell et al., 1997; Suvarna et al., 2013) เตรี ยมตัวอย่างสไลด์ถาวรตามวิธีมาตรฐานของ
paraffin method ตัดเนื ้อเยื่อด้ วยความหนา 4 ไมโครเมตร และย้ อมสี Harris's hematoxylin และ eosin (H&E) นา
สไลด์เนื ้อเยื่อที่ได้ มาศึกษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของเซลล์ในกระเพาะอาหาร ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง
และบันทึกภาพด้ วยกล้ องดิจิตอลรุ่น DXM 1200 ผ่านโปรแกรม ACT-1 software package
ผลและอภิปราย
1. ความยาวทางเดินอาหารสัมพัทธ์ [Relative Gut Length (RGL)]
ค่าเฉลี่ยความยาวทางเดินอาหารสัมพัทธ์ ของปลาขี ้จีนครี บดา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.060.15 (จานวน 10
ตัว) German and Horn (2006) กล่าวว่า ค่าความยาวทางเดินอาหารสัมพัทธ์ (RGL) แสดงให้ เห็นถึงระยะเวลาในการ
ย่อยตามชนิดอาหารที่กินเข้ าไป ตัวอย่างเช่น ปลาที่กินพืชเป็ นอาหาร (herbivorous fish) จะมีค่า RGL สูง เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปลาที่กินทังพื
้ ชและสัตว์ (omnivorous fish) และปลาที่กินเนื ้อ (carnivorous fish) เนื่องจากปลาที่กิน
พืชต้ องใช้ ระยะเวลานานในการย่อยเส้ นใยของพืช Kapoor และคณะ (1976) ได้ ทาการจัดกลุม่ ปลาตามค่าความยาว
ทางเดินอาหารสัมพัทธ์ (relative gut length) ได้ แก่ ปลาที่กินแพลงก์ตอนสัตว์เป็ นอาหาร (zooplanktivorous) มีค่า
RGL อยู่ในช่วง 0.70-0.85 และปลาที่กินเนื ้อ (carnivorous) มีค่า RGL อยู่ในช่วง 0.63-1.50 จากการศึกษาในครัง้ นี ้
พบว่าปลาขี ้จีนครี บดาที่ทาการศึกษาบริ เวณปากแม่น ้าปราณบุรี มีค่า RGL เท่ากับ 1.060.15 ซึ่งจัดอยู่ในกลุม่ ของ
ปลาที่กินเนื ้อ (carnivorous) จากการศึกษาของ Martin and Blaber (1983) ที่ทาการศึกษาอาหารที่พบในกระเพาะ
อาหารของปลาในวงศ์ Ambassidae พบว่าปลาที่ทาการศึกษากิ นแพลงก์ ตอนสัตว์ กลุ่ม crustaceans เป็ นหลัก
รองลงมาเป็ นกลุม่ ของแมลงที่อาศัยอยู่ในน ้า ไข่ปลา และปลาวัยอ่อน ตามลาดับ อย่างไรก็ตามอาหารที่ปลาในวงศ์
Ambassidae กินเข้ าไปนันขึ
้ ้นอยูก่ บั แหล่งอาหารและที่อยูอ่ าศัยของปลาด้ วย (Martin and Blaber, 1983)
2. สัณฐานวิทยาและจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหาร
ลักษณะสัณฐานวิทยาของหลอดอาหารและลาไส้ ของปลาขี ้จีนครี บดามีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ (ภาพที่ 1A) ในรายละเอียดพบว่าหลอดอาหารมีลกั ษณะเป็ นท่อสัน้ ต่อด้ วย
กระเพาะอาหารที่มีลกั ษณะเป็ นกระเปาะขยายใหญ่ที่มเี ส้ นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าหลอดอาหาร 1 เท่าและมีความยาว
ประมาณ 11% ของความยาวทางเดินอาหารทังหมดจากนั
้
นกระเพาะอาหารมี
้
การลดขนาดเมื่อเข้ าสูส่ ว่ นของลาไส้ ที่มี
เส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ใน 4 เท่าของกระเพาะอาหาร สาหรับลักษณะจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหาร
สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่วน ตามองค์ประกอบของโครงสร้ างและการจัดเรี ยงของเนื ้อเยื่อ คือ กระเพาะอาหารส่วนต้ น
(cardiac stomach) และกระเพาะส่ว นท้ า ย (pyloric stomach) (ภาพที่ 1B) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ปลาในวงศ์
Ambassidae เช่น A. productus, A. natalensis และ A. gymnocephalus (Martin and Blaber, 1984) ในขณะที่
กระเพาะอาหารของ A. kopsii ต่างจากปลาบางกลุม่ อาทิเช่น ปลา Rhamdia quelen (Hernandez et al., 2009)
และปลา Pelteobagrus fulvidraco (Cao and Wang, 2009) ที่แบ่งกระเพาะอาหารออกเป็ น 3 ส่วน คือ
กระเพาะอาหารส่วนต้ น (cardiac stomach) กระเพาะอาหารส่วนกลาง (fundus stomach) และกระเพาะอาหาร
ส่วนท้ าย (pyloric stomach) Caceci และคณะ (1997) ทาการศึกษาปลาในกลุม่ tilapia ซึ่งมีกระเพาะอาหาร 3 ส่วน
พบว่า กระเพาะอาหารส่วนกลางมีสว่ นช่วยในการสร้ างน ้าย่อย (gastric fluid)
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โครงสร้ างทางจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหารส่วนต้ น
ลักษณะทางด้ า นจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหารส่วนต้ น ของปลาขีจ้ ี นครี บดาประกอบผนัง 4 ชัน้ คื อ
mucosa, submucosa, muscularis และ serosa (ภาพที่ 1C) ซึ่งเป็ นลักษณะคล้ ายคลึงกับปลากระดูกแข็งทัว่ ไป
(Genten et al., 2008; Senarat et al., 2015)
ชัน้ mucosa มีการยกตัวกลายเป็ นสันนูน (longitudinal fold) ย่นเข้ าไปในลูเมน และยังสามารถแบ่งออกเป็ น
2 ชันย่
้ อย คือ epithelium และ lamina propria (ภาพที่ 1C-1D) โดยที่ชนั ้ epithelium มีเยื่อบุผิวเป็ นแบบชันเดี
้ ยว
รูปทรงสูง (simple columnar epithelium) ตาแหน่งของนิวเคลียสอยูบ่ ริ เวณฐานเซลล์และล้ อมรอบด้ วยไซโตพลาสซึม
ติดสีชมพูจาง ไม่พบเซลล์กอบเบลท (goblet cell) แทรก ชัน้ lamina propria ประกอบด้ วยเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน มีต่อม
แกสทริ คเจริ ญดีจานวนมาก ต่อมชนิดนี ้มีลกั ษณะเป็ น simple branched tubular gland แต่ละเซลล์ของต่อม ติดสี
ชมพูเข้ ม (ภาพที่ 1D) หน้ าที่ของต่อมแกสทริ ค คือ สร้ างเอนไซม์ pepsinogen และกรดไฮโดรคลอริ ก (hydrochloric
acid, HCl) (Giraud et al., 1979; Gargiulo et al., 1997; Genten et al., 2008)
ชัน้ submucosa เป็ นชันที
้ ่มีเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรี ยงตัวอย่างหลวม ๆ (loose connective tissue) แต่อย่างไรก็
ตามการแยกชัน้ submucosa จากชัน้ lamina propria สังเกตได้ ยากภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง (ภาพที่ 1C)
ชัน้ muscularis ประกอบด้ วยกล้ ามเนื ้อเรี ยบเรี ยงตัวเป็ น 2 ชัน้ ชัน้ ในเป็ นกล้ ามเนื ้อตามแนวขวาง (inner
circular muscularis layer) ที่บางกว่ากล้ ามเนื ้อในแนวตามยาว (outer longitudinal muscularis layer) (ภาพที่ 1C)
หน้ าที่ของชันกล้
้ ามเนื ้อเรี ยบอาจเกี่ยวข้ องกับการช่วยในการย่อย และเคลื่อนย้ ายอาหารที่ถกู ย่อยแล้ วเข้ าไปยังส่วน
ของลาไส้ (Senarat et al., 2015)
ชัน้ serosa เป็ นชันที
้ ่อยู่นอกสุดที่ประกอบด้ วยเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันบาง ๆ (ภาพที่ 1C) และอาจพบเส้ นเลือดใน
บางบริ เวณ
โครงสร้ างจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหารส่วนท้ าย
กระเพาะอาหารส่วนท้ ายของปลาขี ้จีนครี บดาประกอบด้ วยผนัง 4 ชัน้ เช่นเดียวกับกระเพาะอาหารส่วนต้ น
แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามการยกตัว กลายเป็ นสัน นูน ยื่ น เข้ า ไปในลูเ มนน้ อ ยมาก (ภาพที่ 1E) และพบการกระจายของ
ต่อมแกสทริ คอยูบ่ ้ าง (ภาพที่ 1E) ลักษณะดังกล่าวต่างจากการรายงานของศิลปชัย เสนารัตน์ และคณะ (2557) ที่พบ
การกระจายของต่อมแกสทริ คเป็ นจานวนมากกระเพาะอาหารส่วนท้ าย ซึง่ ลักษณะที่แตกต่างกันยังคงไม่มีข้อมูลที่ช่วย
สนับสนุน จึงจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาในอนาคตต่อไป
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ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้ างทางด้ านกายวิภาค (A) และจุลกายวิภาคของเนื ้อเยื่อตัดตามยาว (longitudinal sections)
ของกระเพาะอาหาร (B-E) ปลาขี จ้ ี น ครี บ ด า Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) (Cm = circular
muscularis layer, Ep = epithelium, Es = esophagus, Cs = cardiac stomach, Gg = gastric gland, In
= intestine, Lf = longitudinal fold, Lm = longitudinal muscularis layer, Lp = larmina propria, Lu =
lumen, Mu = mucosa, Ps = pyloric stomach, Sce = simple columnar epithelium, Se = serosa, Sm
= submucosa, St = stomach,)
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บทสรุ ป
จากการศึกษาค่าเฉลี่ยความยาวทางเดินอาหารสัมพัทธ์ ของปลาขี ้จีนครี บดา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.060.15
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของปลาที่กินเนื ้อ (carnivorous) จากการทบทวนเอกสารของปลาในวงศ์ Ambassidae สกุลอื่นที่มี
ความใกล้ ชิดทางพันธุกรรมกับปลาขีจ้ ี นครี บดานัน้ กิ นแพลงก์ ตอนสัตว์ กลุ่ม crustaceans เป็ นหลัก ในขณะที่
การศึกษาจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขีจ้ ี นครี บดาในระยะวัยรุ่ นมีผนังครบทัง้ 4 ชัน้ คือ mucosa,
submucosa, muscularis และ serosa โดยที่ชนั ้ mucosa มีเยื่อบุผิวเป็ นแบบชันเดี
้ ยวรู ปทรงสูง และมีต่อมแกสทริ ค
ตลอดแนวความยาวของชัน้ lamina propria แต่อย่างไรก็ตามพบการกระจายของต่อมแกสทริ คน้ อยลงในกระเพาะ
อาหารส่วนท้ าย เมื่อเปรี ยบเทียบกับกระเพาะอาหารส่วนต้ น ดังนันจากการศึ
้
กษาแสดงให้ เห็นว่าการกินอาหารของ
ปลาขี ้จีนครี บดามีความสัมพันธ์ กับลักษณะจุลกายวิภาคของกระเพาะอาหาร อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในครัง้ นี ้
ยังคงต้ องทาการศึกษาเกี่ ยวกับโครงสร้ างละเอียด (ultrastructure) มิญชเคมี (histochemistry) และกิ จกรรมของ
เอนไซม์ (enzymatic activity) ของกระเพาะอาหารของปลาขี ้จีนครี บดาทังในระยะวั
้
ยรุ่นและตัวเต็มวัยต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
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การติดตามความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลา
ในแนวปะการังเทียมเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่
Species composition and abundance of fish on the artificial reefs and
natural reefs at Phi-Phi Leh Island, Krabi Province
วีระชาติ เพ็งจารัส*, นลินี ทองแถม และ มงคล คล่องสมุทร
Werachart Pengchumrus*, Nalinee Thongtham and Mongkhon Klongsamut
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน เลขที่ 51 หมู่ 8 ถ.ศักดิ เดช ต.วิ ชิต อ.เมื อง จ.ภูเก็ต 83000

บทคัดย่ อ
ศึกษาชนิดและจานวนประชากรปลา โดยวิธีการทาสามะโนประชากรปลาด้ วยสายตา บริ เวณแนวปะการัง
เทียมเก่า ปะการังเทียมใหม่ (จัดวางใน พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2558 ตามลาดับ) และแนวปะการังธรรมชาติ เกาะพีพีเล
จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามการเปลีย่ นแปลงของประชากรปลา ในทุก ๆ 6 เดือน ในปี 2558-2560 พบปลารวมทังสิ
้ ้น 157
ชนิด 34 วงศ์ โดยพบปลาบริ เวณแนวปะการังเทียมเก่า 103 ชนิด 27 วงศ์ แนวปะการังเทียมใหม่ 88 ชนิด 25 วงศ์ และ
แนวปะการังธรรมชาติ 90 ชนิด 23 วงศ์ มีความแตกต่างกันของความชุกชุมรวมระหว่างสถานีศึกษา ความชุกชุมรวม
สูงสุดบริ เวณแนวปะการังเทียมเก่า 2,269.87±313.72 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร ปะการังเทียมใหม่ 305.86±52.69 ตัว/
100 ลูกบาศก์เมตร และน้ อยสุดบริ เวณแนวปะการังธรรมชาติ 54.33±22.78 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่พบความ
แตกต่างกันระหว่างจานวนชนิดรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ด้ านความชุกชุมมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นตามระยะเวลาการ
ติดตามในกองปะการั งเทียมใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มปลาเศรษฐกิ จ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของแนวปะการั งเทีย ม
ทางด้ านกลไกเพื่อสนับสนุนการฟื น้ ฟู 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 Leh
island, Krabi province. Surveys were carried out every 6 months from 2015 to 2017. A total of 157 species
representing 34 families of fish were identified throughout the entire study period: 103 species in the old
artificial reefs, 88 species in the new artificial reefs, and 90 species in natural coral reefs. The greatest
abundance of fish was found in the old artificial reefs (mean ± SE, 2,269.87±313.72 individual/ 100 m3),
followed by the new artificial reefs and natural coral reefs (305.86±52.69 individual/ 100 m3 and
54.33±22.78 individual/ 100 m3, respectively). However, the number of species were not statistically
different among stations. The temporal study showed that fish abundance, the groups of economic fish
especially, significantly increased over time in the new artificial reefs. This study indicates the potential of
artificial reefs as an implement to support fish rehabilitation and management
Keywords : Coral reef fish, Artificial reef, Phi-Phi Leh
*Corresponding author. E-mail : ohm_2102@hotmail.com
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บทนา
การจัดวางแนวปะการังเทียมในประเทศไทยมีด้วยกันหลากหลายหน่วยงาน หลากหลายรูปแบบ หลากหลาย
วัต ถุป ระสงค์ (ปิ่ นสัก ก์ , 2551 และส่ว นอนุรั ก ษ์ ฟื้น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง , 2552) ซึ่ ง ประโยชน์ ข อง
ปะการังเทียมมีด้วยกันหลายด้ าน เช่น ประโยชน์ในการท่องเที่ยวเป็ นแหล่งดาน ้า ลดผลกระทบจากการดาน ้าในแนว
ปะการังธรรมชาติ เป็ นแหล่งอาศัยแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น ้า โดยเฉพาะกลุม่ ปลาเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาเป็ นแหล่ง
ประมงสาหรับประมงขนาดเล็ก (สมพร, 2527; กนกพรรณ และวิทยา, 2534; สานักอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล, 2551;
Burchmore et al., 1985; Carr and Hixon, 1997; Seaman, 2007; Burt et al., 2009) ดังนันนอกจากจะเป็
้
นการ
จัดการแหล่งที่อยู่ให้ กับสัตว์ทะเล ยังช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากแนวปะการังด้ วย (Sherman et al., 2002;
Seaman, 2007) ในการนี ้มีความจาเป็ นเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการศึกษาสภาพพื ้นที่บริ เวณที่จดั วางปะการังเทียม ทา
การติดตามลาดับขันตอนการพั
้
ฒนาการของประชาคมสัตว์ รวมทังศึ
้ กษาปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการก่อตัวของ
ประชาคมสัตว์ทะเลบริ เวณแหล่งปะการังเทียม และในส่วนของการศึกษาการเข้ าอยู่ หรื อใช้ ประโยชน์ของสัตว์น ้ากลุม่
ปลาซึ่ ง มัก พบเป็ นกลุ่ม หลัก ในแนวปะการั ง เที ย ม โดยเฉพาะกลุ่ม ปลาเศรษฐกิ จ และกลุ่ม ปลาที่ อ าศัย บริ เ วณ
แนวปะการังธรรมชาติบริ เวณใกล้ เคียง การศึกษาครัง้ นี จ้ ึงเป็ นการศึกษาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของชนิดและ
ความชุกชุมของกลุม่ ปลาบริ เวณแนวปะการังเทียม และเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อความต่าง รวมถึงความสัมพันธ์
กับปลาในแนวปะการังธรรมชาติ และประโยชน์ด้านอื่น ๆ จากผลการจัดวางปะการังเทียม
วิธีการ
1. พื ้นที่ทาการศึกษา
พื ้นที่ทาการศึกษาบริ เวณกองปะการังเทียม จัดวางใน พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2558 ด้ านทิศตะวันออกของ
เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ ที่ระดับความลึกประมาณ 15-18 เมตร ระยะห่างจากแนวปะการั งธรรมชาติ 100 เมตร
(Latitude 5° 31' 3.27'' N, Longitude 98° 15' 42.1884'' E) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พื ้นที่ทาการศึกษาบริ เวณกองปะการังเทียม ด้ านทิศตะวันออกของเกาะพีพเี ล จังหวัดกระบี่
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2. วิธีการศึกษาชนิดและความชุกชุมปลา
กองปะการังเทียม: ทาการบันทึกชนิดและความชุกชุมของปลาด้ วยสายตา (fishes visual census) ดัดแปลง
จาก English et al. (1997) บริ เวณกองปะการังเทียมแบบแท่งคอนกรี ตเรี ยงต่อกันชันละ
้ 9 ก้ อน จานวน 3 ชัน้ รวม
จานวน 27 แท่งต่อ 1 ซ ้า คิดเป็ นพื ้นที่ประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร ใช้ เวลาซ ้าละประมาณ 10 นาที ทังบริ
้ เวณแนว
ปะการังเทียมเก่า และปะการังเทียมใหม่ บริ เวณละ 3 ซ ้า โดยเริ่ มเก็บข้ อมูลหลังการจัดวางปะการังเทียมใหม่ 6 เดือน
ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2558 จนถึงเดือนมิถนุ ายน 2560 ในทุก ๆ 6 เดือน รวมเป็ น 4 ครัง้ ในเวลา 2 ปี เก็บข้ อมูลในช่วง
เดียวกันทังปะการั
้
งเทียมใหม่และปะการังเทียมเก่า รวมถึงแนวปะการังธรรมชาติ จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หา
ความหลากหลายและความชุกชุมของปลา จัดกลุม่ ของอาหารที่กิน และประเภทของการใช้ ประโยชน์ในแนวปะการัง
เทียมในแต่ละสถานี
แนวปะการังธรรมชาติ: ทาการบันทึกชนิดและความชุกชุมของปลาด้ วยสายตา (fishes visual census)
ระยะทาง 20 เมตร จานวนสถานีละ 3 แนว โดยใช้ เวลาเส้ นแนวละประมาณ 10 นาที และทาการสารวจปลาทังทาง
้
ด้ านขวา ซ้ าย และด้ านบนของแนวสารวจด้ านละ 5 เมตร รวมพื ้นที่สารวจแนวละประมาณ 1,000 ลูกบาศก์ เมตร
หลังจากนันปรั
้ บค่าข้ อมูลให้ มีหน่วยพื ้นที่ที่เท่ากันที่ 100 ลูกบาศก์เมตร
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อศึกษาความแตกต่า งของชนิด และความชุกชุมรวมของปลาระหว่างสถานี และ
ระยะเวลา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองปั จจัย (Two-way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ จานวนชนิด และค่าเฉลี่ยความชุกชุมของปลาระหว่างสถานี และเวลา โดยผนวกการวิเคราะห์ Levene’ test
เพื่อทดสอบความเป็ นหนึง่ เดียวของความแปรปรวนของชุดข้ อมูล สาหรับในกรณีที่พบว่ามีนยั สาคัญของความแตกต่าง
จากปั จจัย ที่ กาหนดจากการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน จะใช้ Student-Newman-Keuls (S-N-K) test ในการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้ อนที่ระดับความเชื่อมัน่ P = 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลสัมประสิทธิ์ความเหมือนโดยใช้ วิธี BrayCurtis similarity จัดกลุม่ โดย Cluster analysis ตรวจสอบการจัดกลุม่ จากค่าความชุกชุมของชนิดปลาโดยใช้ การ
วิเคราะห์ ANOSIM (Analysis of Similarities) เพื่อทดสอบความแตกต่างในการจัดกลุม่ ของชุดข้ อมูล จากข้ อมูลความ
ชุกชุมรวมของปลา โดยใช้ โปรแกรม PRIMER (จิตติมา, 2544; Clarke and Warwick, 2001)
จาแนกกลุม่ ปลาออกเป็ น 4 กลุม่ ตามความเฉพาะเจาะจงของประเภทอาหาร เพื่อเปรี ยบเทียบความชุกชุม
ของปลากลุม่ เด่นที่พบ โดยแบ่งกลุม่ เป็ นกลุม่ ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามพื ้น (benthic-invertebrate feeders)
กลุม่ ปลากินพืชหรื อสาหร่ ายทะเล (herbivore) กลุม่ ปลากินแพลงก์ตอนสัตว์ (planktivore) และกลุม่ ปลากินปลาอื่น
เป็ นอาหาร (piscivore) ตามวิธีการของ อุกกฤต. (2550) และ Paddack et al. (2009) และแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ตาม
ลักษณะพฤติกรรมของการใช้ ประโยชน์ แหล่งอาศัยในกองปะการั งเทียม เช่น การเข้ าอยู่อาศัย การหาอาหาร และ
การหลบภัย ตามวิ ธี ก ารของ Satapoomin (1993) เพื่ อ ทราบความชุก ชุ ม ของปลากลุ่ม เด่น ที่ เ ข้ า ใช้ ป ระโยชน์
แนวปะการังเทียม โดยแบ่งเป็ นกลุม่ A ปลาที่ชอบอาศัยอยู่ติดกับโครงสร้ างปะการังเทียม เช่น ตามโพรงหรื อรอยแตก
เช่น กลุม่ ปลาเก๋า กลุม่ B ปลาที่ชอบว่ายน ้าใกล้ รอบ ๆ โครงสร้ างปะการังเทียม และใช้ ปะการังเทียมเป็ นที่หลบภัย เช่น
กลุม่ ปลาสลิดหิน กลุม่ C ปลาที่ชอบว่ายน ้าผ่านโครงสร้ างปะการังเทียม หรื ออาศัยใกล้ กบั ปะการังเทียม เช่น กลุ่ม
ปลากะพง กลุม่ D ปลาที่ชอบอาศัยอยูต่ ามพื ้นทะเล บางเวลาเคลือ่ นที่เข้ าใกล้ รอบ ๆ ฐานของปะการังเทียม เช่น กลุม่
ปลาแพะ กลุม่ E ปลาที่ชอบอาศัยอยูบ่ ริ เวณกลางน ้า และผิวน ้ามักอาศัยรวมกันเป็ นฝูง เช่น กลุม่ ปลากล้ วย
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ผลและอภิปราย
1. ชนิดและความชุกชุมของปลา
จากผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาในแนวปะการังเทียมอายุแตกต่างกัน ในทุก ๆ 6
เดือน ตังแต่
้ ปี 2558 จนถึงปี 2560 พบความหลากหลายชนิดของปลารวมทังสิ
้ ้น 157 ชนิด 34 วงศ์ โดยพบปลาบริ เวณ
แนวปะการั ง เที ย มเก่ า 103 ชนิ ด 27 วงศ์ โดยปลากลุ่ม หลัก ที่ พ บและมี ค วามหลากหลายชนิ ด สูง ได้ แ ก่ กลุ่ม
ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) 17 ชนิด กลุม่ ปลานกขุนทอง (Labridae) 11 ชนิด กลุ่มปลากะรัง (Serranidae) 10
ชนิด กลุ่มหลักที่พบบริ เวณแนวปะการังเทียมใหม่ ได้ แก่ กลุ่มปลานกขุนทอง (Labridae) 14 ชนิด กลุม่ ปลาสลิดหิน
(Pomacentridae) 11 ชนิด กลุ่มปลากะรัง (Serranidae) 10 ชนิด จากทังหมด
้
88 ชนิด 25 วงศ์ และแนวปะการั ง
ธรรมชาติพบ 90 ชนิด 23 วงศ์ ซึง่ มีปลากลุม่ หลักคือกลุม่ ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) 21 ชนิด กลุม่ ปลานกขุนทอง
(Labridae) 19 ชนิด กลุม่ ปลาผีเสื ้อ (Serranidae) 7 ชนิด ซึง่ เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ แสดงให้ เห็นว่า ปลากลุม่ เด่น
ในกองปะการังเทียมทัง้ 2 สถานี มีความคล้ ายคลึงกับแนวปะการังตามธรรมชาติ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ อุกกฤต
(2545ข) กลุ่มปลาเหล่านี ้เป็ นรู ปแบบที่พบได้ ในแนวปะการังโดยทัว่ ไป ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของ
ค่าเฉลี่ยจานวนชนิดปลา เมื่อพิจารณาความผันแปรร่ วมระหว่างรู ปแบบสถานีกับระยะเวลาการศึกษา (F=1.87,
P>0.05)
การศึกษาความชุกชุมของประชาคมปลาในกองปะการังเทียม และแนวปะการังธรรมชาติ ความชุกชุมรวม
สูงสุดของปลาพบบริ เวณแนวปะการังเทียมเก่า (ภาพที่ 2A) จานวน 2,269.87±313.72 ตัว/ 100 ลูกบาศก์ เมตร.
ปะการังเทียมใหม่ 305.86±52.69 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร และน้ อยสุดบริ เวณแนวปะการังธรรมชาติ 54.33±22.78
ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร และยังพบว่ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นของความชุกชุมบริ เวณแนวปะการังเทียมใหม่ตามระยะเวลา
การสารวจ (ภาพที่ 2B) และแนวปะการังธรรมชาติ (ภาพที่ 2C) และจากข้ อมูลค่าเฉลีย่ ความชุกชุมของปลาพบมีความ
แตกต่า งกัน ทัง้ 3 สถานี เมื่อ พิจ ารณาความผัน แปรร่ วมระหว่า งรู ป แบบสถานี กับ ระยะเวลาการศึกษา (F=3.84,
P<0.05) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ ผลความแตกต่างพบว่าบริ เวณกองปะการังเทียมที่จดั วางในปี 2549 มีค่าเฉลี่ย
ความชุกชุมของปลามากกว่าบริ เวณกองปะการังเทียมที่จดั วางปี 2558 และบริ เวณแนวปะการังธรรมชาติ ซึ่งตรงกับ
การศึกษาของ Ambrose et al. (1989), Jame et al. (1994) และ Rilov and Benayahu (2000) แสดงให้ เห็นว่าความ
แตกต่างที่เกิดขึ ้นเป็ นผลมาจากความแตกต่างของลักษณะที่อ ยู่อาศัย อายุของการจัดวางปะการังเทียมส่งผลต่อการ
พั ฒ นาการลงเกาะของสิ่ ง มี ชี วิ ต บนพื น้ ผิ ว ของปะการั ง เที ย ม เช่ น เพรี ยง หอย ชั ก จู ง ความสนใจให้ กั บ สั ต ว์
ไม่มีกระดูกสันหลังกลุม่ ต่าง ๆ และปลาขนาดเล็กเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการสร้ างวัฏจักรของอาหารแหล่งใหม่ ยิ่งมีการ
เข้ าอยูอ่ าศัยก็จะยิ่งเพิ่มความซับซ้ อนของโครงสร้ าง ส่งผลให้ กลายเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยูท่ ี่สมบูรณ์แบบใกล้ เคียง
กับแนวปะการังธรรมชาติ ในส่วนของจานวนชนิดเมื่อพิจารณาระหว่างปะการังเทียมใหม่และแนวปะการังธรรมชาติ
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ภาพที่ 2 (A-C) จานวนตัวเฉลี่ย. (ค่าเฉลี่ย ±SE ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร) ตามระยะเวลาที่สารวจ (ARO = ปะการัง
เทียมจัดวางปี 2549, ARN = ปะการังเทียมจัดวางปี 2558 และ NR = แนวปะการังธรรมชาติ)
การพิจารณารู ปแบบประชาคมปลาเชิ งพืน้ ที่ โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ ตัวแปรเชิ งซ้ อน ผนวกกับการ
คานวณค่าดัชนีความเหมือน Bray-Curtis similarity index และแสดงผลการจัดกลุม่ ของเมตริ กค่าดัชนีดงั กล่าวในรู ป
ของแผนภูมิ dendrogram ด้ วยการวิเคราะห์การจัดกลุม่ (Cluster analysis) (ภาพที่ 3) จากค่าดัชนีความเหมือนที่
ค านวณจากข้ อ มูลความชุ ก ชุ ม ของปลาของ 3 สถานี ส ารวจ โดยพิ จ ารณาเฉพาะชนิ ด ที่ พ บได้ บ้ า งถึ ง บ่อ ยมาก
(occurrence>10%) ผลการพิจารณาพบว่าทัง้ 3 สถานีสารวจ มีแนวโน้ มการแบ่งกลุม่ อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อผนวกการ
วิเคราะห์ ANOSIM (Analysis of Similarities) ปรากฏว่า ผลการทดสอบสนับสนุนการจัดกลุ่มจากอิทธิพลของค่า
ความชุกชุมและชนิดของปลา ซึ่งส่งผลให้ มีค่าความแตกต่างกันแต่ละสถานีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อยู่ในระดับสูง
(Global R statistic = 0.85, P<0.05) ซึง่ พบปลากลุม่ เด่นที่สง่ ผลต่อการจัดกลุม่ ในแต่ละสถานี คือ กองปะการังเทียม
เก่า พบปลาสลิดหินเล็กท้ ายเหลือง (Neopomacentrus cyanomos, 641.03±165.17 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร) ปลา
กล้ วยแถบเหลือง (Pterocaesio chrysozona, 485.35±90.65 ตัว/ 100 ลูกบาศก์ เมตร) และปลาหมู่สีแก้ มแดง
(Lethrinus lentjan, 116.30±47.94 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร) กองปะการังเทียมใหม่ พบปลาหมูส่ แี ก้ มแดง (Lethrinus
lentjan, 59.25±31.10 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร) ปลากล้ วยแถบเหลือง (Pterocaesio chrysozona, 34.80±27.7 ตัว/
100 ลูกบาศก์เมตร) และปลาสลิดหินลายนกยูง (Pomacentrus pavo, 32.05±12.70 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร) และใน
ส่วนของแนวปะการั งธรรมชาติพบปลาชนิดเด่น คือ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius,
16.96±4.39 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร) ปลาสลิดหินบังเขี
้ ยวเหลือง (Abudefduf vaigiensis, 2.43±0.33 ตัว/ 100
ลูกบาศก์เมตร) และปลาสลิดหินลายนกยูง (Pomacentrus pavo, 2.18±0.64 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร) แต่ยงั พบว่ามี
ความผันแปรทังภายในและระหว่
้
างกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ยงั ช่วยบ่งชี ้ว่าองค์ประกอบชนิดและปริ มาณ
ของปลาในพื ้นที่ศกึ ษามีนยั ของความแตกต่างตามช่วงเวลาการจัดวางและรูปแบบแหล่งที่อยูอ่ าศัย
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ภาพที่ 3 แผนภูมิ Dendrogram ของดัชนีความคล้ ายคลึง คานวณจากค่าความชุกชุมของจานวนตัว
(transform log10 (x+1))
2. โครงสร้ างประชาคมปลาตามความเฉพาะเจาะจงของประเภทอาหาร
จากผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันขององค์ประกอบประชาคมปลาระหว่างพื ้นที่กองปะการังเทียมที่
จัดวางในปี 2549 ปี 2558 กับแนวปะการังธรรมชาติ (ภาพที่ 4 A-C) ซึง่ จากการแบ่งกลุม่ ตามความเฉพาะเจาะจงของ
ประเภทอาหาร โดยพบว่าในกองปะการังเทียมที่จดั วางในปี 2549 (ภาพที่ 4A) พบปลากินพืชเป็ นกลุม่ เด่นในทุกระยะ
การสารวจ ซึง่ พิจารณาได้ จากข้ อมูลการสารวจที่พบว่ากลุม่ ปลาที่เข้ าอยูอ่ าศัยเป็ นกลุม่ ปลาสลิดหิน (Pomacentridae)
ถึง 17 ชนิด ซึง่ มักอยูร่ วมกันเป็ นฝูงขนาดใหญ่มีคา่ ความชุกชุมมากเมื่อเทียบกับกลุม่ ปลาอื่น ๆ ในขณะที่กองปะการัง
เทียมที่จัดวางในปี 2558 (ภาพที่ 4B) พบการเข้ าอาศัยอยู่แบบไม่สม่าเสมอของกลุ่มปลากิ นพืช และกลุ่มปลากิ น
แพลงก์ ต อน แต่ จ ะเห็ น แนวโน้ มการเพิ่ ม ขึ น้ ของความชุ ก ชุ ม ตามระยะเวลาการส ารวจของกลุ่ม ปลากิ น สัต ว์
ไม่มีกระดูกสันหลังตามพื ้น และกลุม่ ปลากินปลา ซึ่งส่วนใหญ่ปลากลุม่ นี ้จัดเป็ นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจสูง
เช่น กลุ่มปลากะพง และกลุ่มปลากะรัง (Serranidae) Burchmore et al. (1985) และพบได้ น้อยในแนวปะการัง
ธรรมชาติ (ภาพที่ 4C) แต่กลับพบกลุม่ ปลากินพืชหรื อสาหร่ายทะเลเป็ นกลุม่ เด่นในแนวปะการังธรรมชาติ เนื่องจากจะ
พบปริ มาณสาหร่ ายทะเลบริ เวณแนวปะการังธรรมชาติมากกว่ากองปะการังเทียม ซึ่งเป็ นอาหารหลักของปลากลุม่ นี ้
และยังเป็ นรูปแบบแหล่งหลบภัยที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของกลุม่ ปลากินพืช (Burt et al., 2009)
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ภาพที่ 4 (A-C) ประชาคมปลาตามความเฉพาะเจาะจงของประเภทอาหาร
3. โครงสร้ างประชาคมปลาตามพฤติกรรมการใช้ ประโยชน์แหล่งอาศัยในกองปะการังเทียม
รู ปแบบขององค์ประกอบประชาคมปลากองปะการังเทียมที่จดั วางปี 2549 ในแต่ละระยะเวลา (ภาพที่ 5A)
พบปลากลุม่ เด่นคือ กลุม่ ปลาที่ชอบว่ายน ้าใกล้ รอบ ๆ โครงสร้ างปะการังเทียม และใช้ ปะการังเทียมเป็ นที่หลบภัย (B)
โดยส่วนใหญ่พบเป็ นกลุม่ ปลาสลิดหิน รองลงมาคือ กลุม่ ปลาที่ชอบว่ายน ้าผ่านโครงสร้ างปะการังเทียม หรื ออาศัยใกล้
กับปะการังเทียม (C) กลุม่ เด่นคือ กลุม่ ปลากะพง (Lutjanidae) กลุม่ ปลานกขุนทอง และกลุม่ ปลาผีเสื ้อ ในขณะที่กอง
ปะการังเทียมที่จัดวางในปี 2558 (ภาพที่ 5B) พบปลากลุ่ม C และ กลุ่ม B เป็ นกลุ่มหลักเช่นกัน เช่นเดียวกันกับ
การศึกษากลุม่ ปลาบริ เวณแหล่งปะการังเทียมตาบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ของ อุกกฤต (2545ก) และกรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (2557) ซึ่งพบปลากลุ่มที่ชอบว่ายนา้ ใกล้ รอบ ๆ โครงสร้ างปะการั งเทียม และใช้
ปะการังเทียมเป็ นที่หลบภัย และกลุ่มปลาที่ชอบว่ายน ้าผ่านโครงสร้ างปะการังเทียม หรื ออาศัยใกล้ กบั ปะการังเทียม
เป็ นกลุม่ หลักที่พบ โดยเฉพาะการศึกษาครัง้ นี ้พบว่ากลุม่ ปลากะพง ซึ่งพบได้ มากในกองปะการังเทียมที่จดั วางในปี
2549 และในทุกระยะการสารวจจะพบว่าเริ่ มเข้ าอยูอ่ าศัยมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ในกองปะการังเทียมที่จดั วางในปี 2558
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ภาพที่ 5 โครงสร้ างประชาคมปลาตามพฤติกรรมการใช้ ประโยชน์แหล่งอาศัยในกองปะการังเทียม (A=ปลาที่ชอบ
อาศัยอยู่ติดกับโครงสร้ างปะการังเทียม เช่น ตามโพรงหรื อรอยแตก กลุ่ม B=ปลาที่ชอบว่ายน ้าใกล้ รอบๆ
โครงสร้ างปะการั งเทีย ม และใช้ ปะการั งเทียมเป็ นที่ หลบภัย กลุ่ม C=ปลาที่ ชอบว่ายน า้ ผ่านโครงสร้ าง
ปะการังเทียม หรื ออาศัยใกล้ กบั ปะการังเทียม กลุม่ D=ปลาที่ชอบอาศัยอยู่ตามพื ้นทะเล บางเวลาเคลื่อนที่
เข้ าใกล้ รอบ ๆ ฐานของปะการังเทียม กลุม่ E=ปลาที่ชอบอาศัยอยูบ่ ริ เวณกลางน ้า และผิวน ้ามักอาศัยรวมกัน
เป็ นฝูง)
บทสรุ ป
การศึกษาเปรี ยบเทียบชนิดและความชุกชุมของกลุม่ ปลาที่พบอยูอ่ าศัยเดิมในแนวปะการังธรรมชาติ และเข้ า
อาศัยในกองปะการังเทียม เมื่อพิจารณาในด้ านของชนิด และปริ มาณความชุกชุมที่พบมากในกองปะการังเทียมที่จดั
วางในปี 2549 มากกว่ากองปะการังเทียมที่จดั วางในปี 2558 และแนวปะการังธรรมชาติ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมและ
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการของปะการังที่ลงเกาะ สภาพพื ้นบริ เวณฐานกองปะการังเทียมที่มีแหล่งอาหาร
ที่เกิดจากการตกสะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ แหล่งที่อยูอ่ าศัย แหล่งหลบภัยจากผู้ลา่ ยิ่งเมื่อพิจารณาตามระยะเวลา
หลังจากการจัดวางปะการังเทียมก็จะเห็นความแตกต่างที่ชดั เจน ตัวอย่างเช่น กลุม่ ปลาเศรษฐกิจที่เพิ่มปริ มาณมากขึ ้น
และแพร่ กระจายเข้ าสูแ่ หล่งปะการังเทียมที่จดั วางใหม่ตามระยะเวลาการสารวจ แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นก็
้ ไม่ได้ หมายความว่า
แนวปะการังเทียมจะสามารถทดแทนแนวปะการังตามธรรมชาติได้ ทงหมด
ั้
เพราะจากข้ อมูลการสารวจบริ เวณแนว
ปะการังธรรมชาติยงั พบกลุม่ ปลาหลักที่ชอบอาศัยอยู่ในแนวปะการัง แต่กลับเป็ นส่วนช่วยในการเพิ่มแหล่งตัวเลือก
ด้ านที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น ้า และประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อมนุษย์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง สนับ สนุน งบประมาณการท าวิ จัย และเจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ม
นิเวศวิทยาทางทะเล เจ้ าหน้ าที่กลุม่ ประเมินทรัพยากรทางทะเลฯ ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ทะเลอันดามันในการร่วมออกปฏิบตั ิงานภาคสนาม พร้ อมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องในทุกส่วนของงานวิจยั ในครัง้ นี ้
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ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่
บริเวณชายฝั่ ง จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2560
Diversity and abundance of macrobenthos in coastal areas
of Chanthaburi Province in the year 2017
ปฐมพงศ์ หวังสม, วิโรจน์ ละอองมณี, บัญชา นิลเกิด และ เพ็ญจันทร์ ละอองมณี*
Patompong Wangsom, Wirote Laongmanee, Bancha Nilkerd and Penchan Laongmanee*
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิ ทยาลัยบูรพา วิ ทยาเขตจันทบุรี

บทคัดย่ อ
ศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่ บริ เวณชายฝั่ ง ปากแม่น ้าพังราด
หาดเจ้ าหลาว และเกาะเปริ ด จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างทุกสองเดือนตลอดปี พ.ศ. 2560 พบมากที่สตั ว์หน้ าดิน 5
ไฟลัม ได้ แก่ Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda และ Sipuncula โดยคิดเป็ นร้ อยละ 69, 25, 3, 2
และ 1 ตามลาดับ ครอบครัวที่พบชุกชุมมากที่สดุ คือ Capitellidae (78 ตัว/ ตารางเมตร) ซึ่งอยู่ในไฟลัม Annelida พบ
สัตว์ทะเลหน้ าดินชุกชุมในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ ง ความชุกชุมของสัตว์หน้ าดินในบริ เวณนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราด
(432±200 ตัว/ ตารางเมตร) มากกว่าที่หาดเจ้ าหลาว (252±131 ตัว/ ตารางเมตร) และเกาะเปริ ด (293±107 ตัว/
ตารางเมตร) อย่างมีนยั สาคัญ (P=0.014) ส่วนค่าเฉลีย่ ของดัชนีความหลากหลาย มีคา่ เท่ากับ 1.51±0.17, 1.20±0.26
และ 1.20±0.40 ตามลาดับ ความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับร้ อยละของสารอินทรี ย์ในดิน
(r=0.48)
คาสาคัญ : สัตว์ทะเลหน้ าดิน, ความชุกชุม, ความหลากหลาย, ชายฝั่ งจันทบุรี

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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บทนา
ชายฝั่ งภาคตะวันออกมีกิจกรรมการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า อุตสาหกรรม และเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนชายฝั่ งจานวน
มาก การปล่อยน ้าที่ถูกใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ ลงสูท่ ะเลอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงสัตว์พื ้นทะเล
ขนาดใหญ่ทงโดยตรงและอ้
ั้
อม อาจทาให้ จานวนของสัตว์พื ้นทะเลลดลงหรื อเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดไป (สุเทพ
เจือละออง และคณะ, 2553) ทังนี
้ ้เนื่องจากความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินนันขึ
้ ้นอยู่กบั ปั จจัย
สิง่ แวดล้ อม เช่น ปริ มาณสารอินทรี ย์ในดิน และขนาดของอนุภาคตะกอนดิน (บัลลังก์ฉตั ร ฤทธาภัย, 2558 และ วศิน
ยุวนะเตมีย์ และคณะ, 2553) สัตว์ทะเลหน้ าดินมีบทบาทสาคัญต่อระบบนิเวศทังเป็
้ นผู้ลา่ เป็ นอาหาร และเป็ นผู้กาจัด
ซากสิ่งมีชีวิต หากมีการเปลี่ยนแปลงของสัตว์หน้ าดินย่อมส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดังนันจึ
้ งศึกษาความหลากหลาย
และความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่ในบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็ นการติดตามสภาวะแวดล้ อม
ของพื ้นที่
วิธีการ
1. สัตว์หน้ าดิน
เก็บตัวอย่างสัตว์หน้ าดินจากบริ เวณนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาว และเกาะเปริ ด จังหวัดจันทบุรี
ทุกสองเดือนตลอดปี พ.ศ. 2560 เก็บตัวอย่างสถานีละ 3 ซ ้า โดยใช้ Ekman grab ขนาด 6x6 ตารางนิ ้ว หยดน ้ายา
Bengal rose ลงในตะกอนดินเคล้ าให้ ทวั่ แยกสัตว์หน้ าดินออกจากดินตะกอนโดยล้ างดินผ่านตะแกรงที่มีขนาดช่องตา
1.0 และ 0.5 mm. ตามลาดับ เก็บรักษาตัวอย่างไว้ ในแอลกอฮอล์ 70%
จาแนกชนิดสัตว์หน้ าดินลงระดับครอบครัว ยกเว้ นในไฟลัม Arthropoda ที่ลงระดับ class เท่านัน้ ผ่านกล้ อง
Stereo Microscopes จากนันจ
้ าแนกชนิดโดยใช้ เอกสารของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก (2559), Rouse et al. (2001) และ Swennen et al. (2001) เป็ นคูม่ ือในการจัดจาแนกสัตว์ทะเล
หน้ าดินในระดับครอบครัว
2. สารอินทรี ย์ในดิน
เก็บตัวอย่างดินโดยแบ่งมาจากตะกอนดินที่ใช้ ศกึ ษาสัตว์หน้ าดินประมาณ 200 กรัม ใส่ในถุงซิบพลาสติกเก็บ
รักษาไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -10 °C เพื่อนาไปวิเคราะห์ปริ มาณสารอินทรี ย์ในดิน ด้ วยวิธี Loss on ignition (Robertson, 2011)
ที่ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารของคณะเทคโนโลยี ท างทะเล มหาวิ ท ยาลัย บูร พา วิ ทยาเขตจันทบุรี รายงานผลเป็ นค่า %LOI
ซึง่ หมายถึง ร้ อยละของสารอินทรี ย์ในตะกอนดิน
3. การวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ดชั นีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ โดยใช้ Shannon-Wiener diversity index และความชุกชุม
ของสัตว์หน้ าดินโดยพิจารณาจากความหนาแน่นเป็ นตัว ต่อตารางเมตร ทดสอบสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนของผล
การศึกษาระหว่างสถานีโดยวิธี One-way ANOVA และระหว่างฤดูกาลโดยวิธี t-test และวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์
ระหว่างสัตว์ทะเลหน้ าดิน และเปอร์ เซ็นต์สารอินทรี ย์รวมในดิน โดยวิธี Pearson’s product-moment correlation ด้ วย
โปรแกรม R Studio (R Core Team, 2017)
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ผลและอภิปราย
1. ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่บริ เวณชายฝั่ งจังหวัดจันทบุรี
ตลอดการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้ าดิน 5 ไฟลัม ได้ แก่ Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda
และ Sipuncula (ภาพที่ 1) สัตว์หน้ าดินในไฟลัม Annelida พบมากที่สดุ ทังจ
้ านวน (ร้ อยละ 69) และชนิด โดยในClass
Polychaete พบ 14 ครอบครั ว ได้ แก่ ครอบครั ว Amphinomidae, Capitellidae, Cossuridae, Glyceridae,
Magelonidae, Maldanidae, Nephtyidae, Nereidae, Ophelidae, Orbiniidae, Paraonidae, Pilagidae,
Sternaspidae และ Terebellidae พบสัตว์หน้ าดินไฟลัม Mollusca (ร้ อยละ 25) มากเป็ นลาดับสอง โดยพบ Mollusca
ใน Class Gastropoda 6 ชนิด ได้ แก่ ครอบครัว Cerithiidae, Columbellidae, Epitonium, Muricidae, Potamididae
และ Ringiculidae อยู่ใน Class Bivalvia 2 ครอบครัว ได้ แก่ ครอบครัว Lucinidae และ Tellinidae สัตว์หน้ าดินใน
ไฟลัม Sipuncula พบเพียงครอบครัว Aspidosiphonida สัตว์หน้ าดินในไฟลัม Arthropoda ทังหมดที
้
่พบอยู่ใน Class
Crustacean และสัตว์หน้ าดินในไฟลัม Echinodermata พบเพียง 1 ครอบครัว คือ Ophiuruoidae

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของสัตว์หน้ าดิน
ดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้ าดินบริ เวณนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาว และเกาะเปริ ด อยู่
ในช่วง1.29-1.70, 0.86-1.62 และ 0.58-1.65 ตามลาดับ (ภาพที่ 2) ดัชนีความหลากหลายของทังสามพื
้
้นที่ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติทงระหว่
ั้
างพื ้นที่ (P=0.0885) และฤดูกาล (P=0.052) เมื่อเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้ าดิน
ของการศึก ษานี ก้ ับผลการศึกษาของ Warren, 1971 อ้ างถึ งใน สุเทพ เจื อละออง และคณะ(2553) ซึ่ง ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้ าดิน และคุณภาพน ้าโดยให้ ข้อสรุ ปไว้ ว่า ค่าดัชนีความ
หลากหลายของสัตว์หน้ าดินที่มีคา่ มากกว่า 2 แสดงถึงคุณภาพน ้าที่ดี เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และค่า
ดัชนีความหลากหลายระหว่าง 1-2 แสดงถึงคุณภาพน ้าที่ย่ใู นเกณฑ์พอใช้ และค่าดัชนีความหลากหลายที่ต่ากว่า 1
แสดงถึงคุณภาพน ้าที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ผลการศึกษาครั ง้ นีพ้ บว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีความ
หลากหลายบริ เวณนอกฝั่ ง ตาบลพังราด หาดเจ้ าหลาว และเกาะเปริ ด มีค่าเท่ากับ 1.51±0.17, 1.20±0.26 และ
1.20±0.40 ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าคุณภาพน ้าบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดจันทบุรีอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
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ภาพที่ 2 ดัชนีความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้ าดินบริ เวณนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาวและ เกาะเปริ ด
จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
2. ความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่
จากการศึกษาความชุกชุมของสัตว์หน้ าดินในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ของชายฝั่ ง
ทะเล จังหวัดจันทบุรี พบความชุกชุมของสัตว์หน้ าดินในบริ เวณนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาว และเกาะเปริ ด
จานวน 432±200, 252±131 และ 293±107 ตัว/ ตารางเมตร โดยความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินที่ปากแม่น ้าพังราด
มากกว่าสถานีสารวจหาดเจ้ าหลาวอย่างมีนยั สาคัญ (P=0.014) (ภาพที่ 3) ความชุกชุมของสัตว์หน้ าดินหลังช่วงฤดูฝน
คือ ตังแต่
้ เดือนสิงหาคมสูงกว่าก่อนช่วงฤดูฝน (ภาพที่ 5) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบความชุกชุมของสัตว์หน้ าดิน
ระหว่างฤดูแล้ ง และฤดูฝน โดยแบ่งช่วงของข้ อมูลตามปริ มาณน ้าฝน (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2559) จึงแบ่งให้ ข้อมูลเดือน
มกราคม มีนาคม และธันวาคมอยู่ในฤดูแล้ ง ส่วนในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคมอยู่ในฤดูฝน พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P=0.4708) (ภาพที่ 4) เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่จาก
ทังหมด
้
3 พื ้นที่ พบว่าสัตว์ทะเลหน้ าดินกลุม่ เด่นที่พบจะอยู่ในไฟลัม Annelida และ Mollusca ซึ่งจากการวิเคราะห์
ความชุกชุมของสัตว์หน้ าดินในไฟลัม Annelida พบว่าครอบครัวที่มีความชุกชุมมากคือ ครอบครัว Capitellidae,
Paraonidae และ Nereidae โดยมีความหนาแน่น 78, 41 และ 29 ตัว/ ตารางเมตร ตามลาดับ (ภาพที่ 6) ส่วนไฟลัม
Mollusca พบครอบครั ว Lucinidae เป็ นครอบครั ว เด่ น มี ค วามหนาแน่ น 27 ตัว / ตารางเมตร (ภาพที่
7) ครอบครั ว Capitellidae ซึ่งเป็ นครอบครั วที่พบหนาแน่นมากสุดในบริ เวณที่ทาการศึกษา เป็ นครอบครั วสัตว์
หน้ าดินที่กินสารอินทรี ย์เป็ นอาหาร มักพบชุกชุมในบริ เวณที่มีสารอินทรี ย์สงู มีความทนทานอยูไ่ ด้ ในบริ เวณที่มีปริ มาณ
ออกซิเจนต่า นอกจากนันยั
้ งพบได้ ในลักษณะพื ้นที่ที่หลากหลาย ทังในตะกอนพื
้
้นทะเลที่เป็ นโคลน หรื อโคลนปนทราย
ที่อยูท่ งในเขตน
ั้
้าขึ ้นน ้าลง แนวหญ้ าทะเลหรื อพื ้นท้ องทะเล พบได้ ทงในบริ
ั้
เวณน ้ากร่อยและน ้าเค็ม (ภูมินทร์ นาคพิรุณ ,
2557 และ Rouse et al., 2001) การศึกษาสัตว์ทะเลหน้ าดินในพื ้นที่อา่ วคุ้งกระเบนซึง่ เป็ นพื ้นที่ใกล้ เคียงกับการศึกษา
นี ้ของวศิน ยุวนะเตมีย์ และคณะ (2553) และบัลลังก์ฉัตร ฤทธาภัย (2558) รายงานการพบครอบครัว Capitellidae
เป็ นครอบครัวเด่นเช่นกัน
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ภาพที่ 3 แผนภูมิกล่อง (Box plot) เปรี ยบเทียบค่ามัธยฐาน
ภาพที่ 4 แผนภูมิกล่อง (Box plot) เปรี ยบเทียบ
และช่วงของความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้ าดินใน 3 พื ้นที่
ค่ามัธยฐานและช่วงของความชุกชุม
ระหว่างฤดูกาล

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความชุกชุมของประชาคมสัตว์ทะเลหน้ าดินบริ เวณปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาว และ
เกาะเปริ ด จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาพที่ 6 ความชุกชุมของสัตว์หน้ าดินไฟลัม Annelida ระหว่างเดือน มกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 7 ความชุกชุมของไฟลัม Mollusca ในระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560
3. ร้ อยละของสารอินทรี ย์ในดิน
พบว่าในแต่ละเดือนมีคา่ ร้ อยละของสารอินทรี ย์ที่แตกต่างกันโดยในพื ้นที่บริ เวณตาบลพังราด พบร้ อยละของ
สารอินทรี ย์มากสุดในช่วงเดือนธันวาคม คือ 0.41±0.04 และน้ อยที่สดุ จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม คือ 0.28±0.04 และ
ในพื น้ ที่ บริ เ วณหาดเจ้ าหลาวพบมากที่สุดในช่ วงเดือ นสิงหาคม คื อ 0.16±0.09 และน้ อ ยที่ สุดจะอยู่ใ นช่ว งเดือ น
มกราคมและเดื อนธันวาคมซึ่ง มีค่า เท่ากัน คื อ 0.11±0.01 ส่ว นในพื น้ ที่บ ริ เวณเกาะเปริ ดพบมากสุดในช่วงเดือ น
ธันวาคม คือ 0.28±0.01 และน้ อยสุดจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม คือ 0.23±0.05 (ภาพที่ 8) ร้ อยละของสารอินทรี ย์ใน
แต่ละพื น้ ที่ความแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญ (P<0.05) โดยตะกอนดินที่ นอกฝั่ ง ปากแม่นา้ พังราดมีร้อยละของ
สารอินทรี ย์มากที่สดุ ตามมาด้ วยเกาะเปริ ด และเจ้ าหลาว (ภาพที่ 9) เนื่องจากสถานีนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราดอยู่ใกล้
แหล่งที่มาของสารอินทรี ย์คือจากแผ่นดินมากที่สดุ ประกอบกับลักษณะของดินตะกอนบริ เวณปากแม่นา้ ซึ่งมักมี
ลักษณะเป็ นทรายละเอียดทาให้ มีการสะสมของอนุภาคสารอินทรี ย์คอ่ นข้ างสูง (จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ , 2548)

ภาพที่ 8 ร้ อยละของสารอินทรี ย์ในดินบริ เวณนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาว และเกาะเปริ ด จังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 9 แผนภูมิกล่อง (Box plot) เปรี ยบเทียบค่ามัธยฐาน และร้ อยละของสารอินทรี ย์ในดินตะกอนจากนอกฝั่ ง
ปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาวและเกาะเปริ ด
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสัตว์ทะเลหน้ าดินกับปริ มาณสารอินทรี ย์ในดิน
ปริ มาณของสัตว์ทะเลหน้ าดิน
และร้ อยละของสารอินทรี ย์ในตะกอนดินมีความสัมพันธ์ กนั ในเชิงบวก
(r=0.48) นัน่ คือจะพบสัตว์ทะเลหน้ าดินชุกชุมในบริ เวณที่มีสารอินทรี ย์ในตะกอนดินมาก (ภาพที่ 10) ทังนี
้ ้เนื่องจาก
สัตว์หน้ าดินหลายชนิดเป็ นสัตว์ที่กินซากอินทรี ยวัตถุที่ปะปนอยูใ่ นตะกอนพื ้นทะเล (จิตติมา อายุตตากะ, 2544) ดังนัน้
การมีสารอินทรี ย์มากจึงเหมือนเป็ นแหล่งอาหารที่สามารถเลี ้ยงตัวหน้ าดินได้ จานวนมากนัน่ เอง

ภาพที่ 10 กราฟแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณของสัตว์ทะเลหน้ าดินกับร้ อยละสารอินทรี ย์ในดิน
บทสรุ ป
จากการศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่ บริ เวณชายฝั่ งจันทบุรี
บริ เวณนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาว และบริ เวณเกาะเปริ ด ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 พบสัตว์ทะเลหน้ าดินทังหมด
้
5 ไฟลัม ได้ แก่ Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda และ
Sipuncula โดยคิดเป็ นร้ อยละ 69, 25, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ สัตว์ หน้ าดินในไฟลัม Annelida ที่พบมากที่สดุ คือ
ครอบครัว Capitellidae (78 ตัว/ ตารางเมตร) สัตว์หน้ าดินในไฟลัม Mollusca ที่มากที่สดุ คือ ครอบครัว Lucinidae
ทังสองครอบครั
้
วนี ้พบได้ ทั่วไปในบริ เวณปากแม่น ้ารวมทังบริ
้ เวณที่เป็ นทรายหรื อโคลน และบริ เวณที่มีสารอาหาร
ค่อนข้ างสูง พบสัตว์ทะเลหน้ าดินชุกชุมในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ ง (P=0.4708) ความชุกชุมของสัตว์ หน้ าดินใน
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บริ เวณนอกฝั่ งปากแม่น ้าพังราด หาดเจ้ าหลาว และเกาะเปริ ด มีค่าเท่ากับ 432±200, 252±131 และ 293±107 ตัว/
ตารางเมตร ตามลาดับ โดยความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินที่ปากแม่น ้าพังราดมากกว่าสถานีสารวจหาดเจ้ าหลาว
อย่างมีนยั สาคัญ (P=0.014)
ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าค่าเฉลีย่ ของดัชนีความหลากหลายบริ เวณนอกฝั่ ง ตาบลพังราด หาดเจ้ าหลาว และ
เกาะเปริ ด มีค่าเท่ากับ 1.51±0.17, 1.20±0.26 และ 1.20±0.40 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าคุณภาพน ้าบริ เวณ
ชายฝั่ งจังหวัดจันทบุรีอยูใ่ นระดับพอใช้ ความหลากหลายของสัตว์หน้ าดินในแต่ละพื ้นที่ (P=0.0885) และฤดูกาล (P=
0.052) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนัน้ พบว่าร้ อยละของสารอินทรี ย์ในดินบริ เวณปากแม่นา้ พังราดมากกว่า
บริ เวณหาดเจ้ าหลาว และเกาะเปริ ด (P<0.05) ความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับร้ อยละของ
สารอินทรี ย์ในดิน (r=0.48)
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บทคัดย่ อ
แมงกะพรุ นกล่องเป็ นสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีพิษร้ า ยแรง โดยพบได้ ประมาณ 50 สปี ชีส์ทวั่ โลก ในประเทศไทย
จากการสารวจและวิจยั โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งพบจาแนกชนิดของแมงกะพรุ นกล่องจากลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาได้ ทงหมด
ั้
10 ชนิด การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจาแนกชนิดของแมงกะพรุ นกล่องโดยเทคนิคทาง
ชีวโมเลกุลและเพื่อ สนับสนุนผลที่ได้ จาการศึกษาทางสัณฐานวิทยา ในการศึกษานีไ้ ด้ มีการแสดงวิวฒ
ั นาการของ
แมงกะพรุ นกล่องโดยใช้ ยีน 16S และ 18S rRNA และยีน COI โดยทาการศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ
18S rRNA และยีน COI ของตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่องที่พบในน่านน ้าไทย 50 ตัวอย่าง ซึ่งจาแนกเป็ น 9 ชนิด จาก 5
วงศ์ จากผลการศึกษาพบว่าสามารถจาแนกชนิดของแมงกะพรุ นกล่องได้ โดยใช้ ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA
ซึง่ ได้ ผลสอดคล้ องกับการจาแนกชนิดทางสัณฐานวิทยา การจาแนกชนิดแมงกะพรุ นกล่องโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
สามารถทาได้ อย่างรวดเร็ วและแม่นยา ทาให้ ทราบชนิดของแมงกะพรุนกล่องได้ โดยไม่ต้องมีตวั อย่างที่สมบูรณ์
คาสาคัญ : แมงกะพรุนกล่อง, การจาแนกโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล, แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
Abstract
Box jellyfish is an extremely potent venom producing marine organism. Approximately 50 species
have been found worldwide. In Thailand, according to Department of Marine and Coastal Resources study
and survey, 10 species of box jellyfish are identified based on characteristic morphologies. The study aims
to differentiate species of box jellyfish using molecular technique and to support the morphological study.
This study we present a cubozoan phylogeny based on 16S and 18S ribosomal genes and COI gene. The
16S, 18S and COI gene sequences were analysed from 50 samples of nine species from five families of
box jellyfish collected from different parts of Thailand. Our results show a success for species identification
of box jellyfish using 16S rRNA sequence, which revealed congruence between molecular and
morphological identification. Therefore, it could be concluded that species identification of box jellyfish by
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the use of molecular techniques is quick and accurate. Moreover, it could be performed without having a
complete sample.
Keywords : box jellyfish, molecular identification, phylogenetic tree
*Corresponding author. E-mail : nuankanya@gmail.com

บทนา
แมงกะพรุ น กล่อ ง (box jellyfish) เป็ นแมงกะพรุ น ที่ มี พิ ษ ร้ ายแรง จัด อยู่ใ นชัน้ คูโบซัว (Cubozoa) มี
ลักษณะเฉพาะคือ รูปร่างเป็ นกล่องสีเ่ หลีย่ ม มีหนวดยื่นออกจากมุมทัง้ 4 ด้ าน มีกลุม่ ของตา (rhopalia) อยู่แต่ละด้ าน
ของร่ม มีฐานหนวด (pedalia) และบางชนิดอาจมีหรื อไม่มีถงุ กระเพาะอาหาร (gastric saccule) (Gershwin, 2005)
จากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาสามารถแบ่งแมงกะพรุ นกล่องได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ ที่มีหนวดหลายเส้ น (multitentacle box jellyfish) ซึ่งแมงกะพรุ นกล่องกลุ่มนี ้จะมีหนวดหลายเส้ นในแต่ละมุม ส่วนใหญ่มีถงุ กระเพาะอาหาร
(gastric saccule) และกลุม่ ที่มีหนวดเส้ นเดียว (single-tentacle box jellyfish) ลักษณะเด่นของแมงกะพรุ นกล่องใน
กลุ่ม นี ค้ ื อ หนวดแต่ละเส้ นไม่มี ก ารแตกแขนง ส่ว นใหญ่ ไม่มีถุง กระเพราะอาหาร (gastric saccule) (พจมาน
ศิริอาริ ยาภรณ์ , 2553) จากการสารวจและรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุ นพิษโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2559 ครอบคลุมพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลใน 21 จังหวัดของประเทศไทย พบแมงกะพรุ นกล่องทังหมด
้
10 ชนิด โดยจาแนกชนิดเบื ้องต้ นจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา (ดังภาพที่ 1) การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อจาแนก
ชนิดของแมงกะพรุนกล่องโดยใช้ เทคนิคทางชีวโมเลกุล โดยการศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 18S rRNA
ซึ่งเป็ นยีนอนุรักษ์ สงู (conserved gene) เพื่อแยกความแตกต่างในการจัดหมวดหมู่ระดับสูง เช่น วงศ์ และสกุล และ
ยีน COI ที่มีความแตกต่างระหว่างสปี ชีส์สงู สามารถใช้ ในการจาแนกสปี ชีส์ของสัตว์ได้ ซึ่งในงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้โดย
Sucharitakul et al. (2017) ได้ ใช้ ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA 18S rRNA และ COI ในการจาแนก
แมงกะพรุ นกล่องชนิดใหม่ Chironex indrasaksajiae การจาแนกชนิดโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลจะช่วยสนับสนุน
ข้ อมูลการจาแนกชนิดของแมงกะพรุนกล่องจากการศึกษาทางสัณฐานวิทยารวมถึงข้ อมูลที่ได้ สามารถนามาวิเคราะห์
ถึงสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการ และรูปแบบการแพร่กระจายของแมงกะพรุนกล่องในน่านน ้าประเทศไทย
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องที่พบในประเทศไทยระหว่างปี 2552-2559 (1) Morbakka sp.A
(2) Morbakka sp.B (3) Morbakka sp.C (4) Chironex sp.A (5) Chironex indrasaksajiae
(6) Chironex sp.C (7) Meterona sp. (8) Chiropsoides buitendijki (9) Copula cf. sivickisi
และ (10) Tripedalia cystophora (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน,
2558)
วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง
การศึกษานี ้ใช้ ตวั อย่างแมงกะพรุนกล่องที่ได้ จากการสารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตัวอย่าง
ที่ได้ รับจากชาวประมงและผู้ประกอบการรี สอร์ ท จานวน 50 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งตัวอย่างมาจากพื ้นที่
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยตัวอย่างที่จับได้ จะถูกตัดชิน้ เนื ้อบริ เวณหนวด และเก็ บรักษาใน
แอลกอฮอล์ 95-99% ที่อณ
ุ หภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 1 รายละเอียดตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องที่ใช้ ในการศึกษานี ้
วงศ์
ชนิดของแมงกะพรุ นกล่ อง
จานวน (n)
แมงกะพรุ นกล่ องกลุ่มที่มหี นวดหลายเส้ น (Multi-tentacle box jellyfish)
Chirodropidae
Chironex indrasaksajiae
22
Chironex sp.A (อันดามัน)
2
Chironex sp.C
7
Chiropsellidae
Meterona sp.
6
Chiropsalmidae
Chiropsoides buitendijki
2
แมงกะพรุ นกล่ องกลุ่มที่มหี นวดเส้ นเดียว (Single-tentacle box jellyfish)
Carukiidae
Morbakka sp.A
3
Morbakka sp.B
4
Morbakka sp.C
2
Tripedaliidae
Copula cf. sivickisi
2
50

ภาพที่ 2 แหล่งที่มาของตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องที่ใช้ ในการศึกษานี ้
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2. การสกัดดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอถูกสกัดจากตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องโดยใช้ ชดุ สกัดดีเอ็นเอจากเนื ้อเยื่อสัตว์ QIAamp DNA Mini Kit
(Qiagen, Germany) โดยเริ่ มจากการแบ่งชิ ้นเนื ้อประมาณ 25 ไมโครกรัม ซึง่ ก่อนที่จะเริ่ มสกัดทาการกาจัดแอลกอฮอล์
ในตัวอย่างออกไปก่อนโดยนาตัวอย่างที่ถูกแบ่งมาใส่หลอดไมโครเซนตริ ฟิวจ์ ขนาด 1.5 มิลลิลิตร จากนัน้ เติมนา้
(molecular biology grade water) ปริ มาณ 1,000 ไมโครลิตร พลิกหลอดไปมาจนกระทัง่ ชิ ้นส่วนตัวอย่างตกลงมา
บริ เวณก้ นหลอดไมโครเซนตริ ฟิวจ์ ปั่ นเหวี่ยง 8,000 รอบ/ นาที 1 นาที ดูดสารละลายทิ ้ง และบดให้ ละเอียดด้ วย
plastic pestle พร้ อมกับ lysis buffer จากชุดสกัดสาเร็ จรู ป QIAamp DNA Mini Kit ภายใต้ ความเย็น และเข้ าสู่
ขันตอนตามชุ
้
ดสกัดต่อไป
3. การเพิม่ ปริ มาณดีเอ็นเอด้ วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอร์ เรส (Polymerase chain reaction; PCR)
ทาการเพิ่มปริ มาณชิน้ ส่วนดีเอ็นเอของยีน 16S rRNA ด้ วยไพรเมอร์ P16sf (5’ AAGGGCCGCGGTAACTCTG 3’) และ S16sr (5’ ACCCTGTTATCCCCGTGGT 3’) (Sucharitakul et al., 2017) ยีน 18S rRNA ด้ วย
ไพรเมอร์ 18SAf (5’ CCGAATTCGTCGACAACCTGGTTGATCCTGCCAGT 3’) และ int6 (5’ GAATTACCGCGGCTGCTG 3’) (Medlin et al., 1988) และยีน COI ด้ วยไพรเมอร์ jgHCO2198 (5’ TANACYTCNGGRTGNCCRAARAAYCA 3’) และ jgLCO1490 (5’ TNTCNACNAAYCAYAARGAYATTGG 3’) (Geller et al., 2013) โดยปฏิกิริยา
ลูกโซ่พอลิเมอร์ เรสซึ่งประกอบด้ วยดีเอ็นเอต้ นแบบ 1 ไมโครลิตร (25 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร) 10X reaction buffer
ปริ มาตร 5 ไมโครลิตร 10 pmol ไพร์ เมอร์ ปริ มาตร 1 ไมโครลิตร 2.5mM dNTP ปริ มาตร 4 ไมโครลิตร 25 mM MgCl2
ปริ มาตร 4 ไมโครลิตร Taq DNA polymerase (5 ยูนิตต่อไมโครลิตร) ปริ มาตร 0.2 ไมโครลิตร ปริ มาตรสุดท้ าย 50
ไมโครลิตร โดยยีน 16S และ 18S rRNA ขันตอนประกอบด้
้
วย pre-denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส 5 นาที จานวน
1 รอบ denaturation 95 องศาเซลเซียส 30 วินาที annealing ที่ 64 องศาเซลเซียส 30 วินาที extension ที่ 72
องศาเซลเซียส 1 นาที เป็ นจานวน 35 รอบ final extension 72 องศาเซลเซียส 5 นาที ส่วนในยีน COI ขันตอน
้
ประกอบด้ วย pre-denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส 5 นาที จานวน 1 รอบ denaturation 95 องศาเซลเซียส 30
วินาที annealing ที่ 50 องศาเซลเซียส 30 วินาที extension ที่ 72 องศาเซลเซียส 1 นาที เป็ นจานวน 35 รอบ
final extension 72 องศาเซลเซียส 5 นาที หลังจากนันน
้ าผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ ไปตรวจสอบด้ วยวิธี agarose gel
electrophoresis และบันทึกภาพด้ วยเครื่ อง gel documentation
4. วิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์
นาผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ มาทาให้ บริ สทุ ธิ์โดยใช้ ชุดทาความสะอาดผลผลิตพีซีอาร์ QIAquick PCR Purification
Kit (Qiagen, Germany) และส่งวิเคราะห์ ลาดับนิวคลีโอไทด์ที่บริ ษัท Macrogen (Korea) และบริ ษัท ยูทู ไบโอ
(ประเทศไทย) จากนันน
้ าข้ อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่องที่ได้ เทียบกับข้ อมูลในฐานข้ อมูลของ
National Center for Biotechnology Information (NCBI) โดยใช้ โปรแกรม Basic Local Alignment Search Tool
(BLAST) และนาข้ อมูลพันธุกรรมที่ได้ ไปสร้ างแผนภูมิวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) ด้ วยโปรแกรม MEGA7
(Kumar et al., 2016) โดยใช้ การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี maximum likelihood และใช้ แบบจาลองวิวฒ
ั นาการของ
Tamura 3-parameter ซึง่ ประเมินความเชื่อมัน่ ของการจัดกลุม่ ด้ วยค่า bootstrap จานวน 1,000 ครัง้
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ผลและอภิปราย
1. การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์
Sucharitakul et al. (2017) ค้ นพบแมงกะพรุ นกล่ อ งสปี ชี ส์ ใ หม่ ใ นน่ า นน า้ ประเทศไทย Chironex
indrasaksajiae โดยการศึกษาสัณฐานวิทยา และจาแนกชนิดโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลโดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 18S rRNA และยีน COI ในการศึกษานี ้จึงเลือกใช้ ยีน 3 ตัวนี ้มาใช้ วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบความเหมือนต่างของลาดับนิวคลีโอไทด์ เพื่อจาแนกชนิด ศึกษาสายสัมพันธ์ ทางวิวฒ
ั นาการ และรู ปแบบ
การแพร่กระจายของแมงกะพรุ นกล่องที่พบในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 18S
rRNA และยีน COI ของตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่องทัง้ 9 ชนิด จาก 5 วงศ์ สามารถวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
16S และ 18S rRNA ได้ ในทุกตัวอย่าง หากแต่ว่ายีน COI สามารถวิเคราะห์หาลาดับนิวคลีโอไทด์ได้ เฉพาะบาง
ตัวอย่าง คือ Chironex indrasaksajiae, Chironex sp.A, Chironex sp.C, Morbakka sp.A, Morbakka sp.B,
Morbakka sp.C และ Meterona sp.ซึ่งตัวอย่างที่ไม่สามารถวิเคราะห์หาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ได้ อาจจะ
เนื่องมาจากลาดับนิวคลีโอไทด์ที่เปลีย่ นแปลงไป ทาให้ ไม่สามารถเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอด้ วยไพรเมอร์ ที่ใช้ ได้ หรื ออาจจะ
เกิดจากคุณภาพของตัวอย่างที่แตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์ความเหมือนของลาดับนิวคลีโอไทด์กบั ฐานข้ อมูล ระหว่างตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องชนิดเดียวกันและ
ระหว่างตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องแต่ละชนิด
ผลการวิเคราะห์ความเหมือนของลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S และ 18S rRNA ของตัวอย่างแมงกะพรุ น
กล่องทัง้ 9 ชนิด จาก 5 วงศ์ และยีน COI ของตัวอย่างแมงกะพรุนกล่อง 7 ชนิด จาก 3 วงศ์กบั ฐานข้ อมูลใน NCBI โดย
ใช้ โปรแกรม BLAST เพื่อหาค่าเปอร์ เซ็นต์ความเหมือน (% similarity) ได้ ผลดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของแมงกะพรุ นชนิดเดี ยวกันโดยการจาแนกทางสัณฐานวิทยามีความต่างกันไม่มากคือ แตกต่างไม่เกิน
0.30% เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลความเหมือนของลาดับนิวคลีโอไทด์ของ 3 ยีน พบว่าลาดับนิวคลีโอไทด์ในยีน COI และ
16S rRNA ของแมงกะพรุนกล่องที่พบในประเทศไทยมีความแตกต่างจากแมงกะพรุ นกล่องที่อยู่ในฐานข้ อมูลมากกว่า
ลาดับนิวคลีโอไทด์ในยีน 18S rRNA เนื่องจากแต่ละยีนมีอตั ราวิวฒ
ั นาการ (evolution rate) ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความเหมือนของลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA 18S rRNA และ COI ของตัวอย่างแมงกะพรุนกล่องทัง้ 9 ชนิด จาก 5 วงศ์ที่พบในประเทศไทยกับ
แมงกะพรุนกล่องที่มใี นฐานข้ อมูล (*แมงกะพรุนกล่องชนิด Morbakka sp.จากฐานข้ อมูล NCBI)
16S
วงศ์

ชนิดแมงกะพรุ นกล่ อง

%
Accession number identity

ชนิด
Chirodropidae
Chironex sp.A
(intra-group similarity 100%)

Chironex indrasaksajiae
(intra-group similarity 99.75 - 100%)
Chironex sp.C
(intra-group similarity 100%)
Chiropsellidae

Meterona sp. (intra-group similarity 99.70 - 100%)

Chiropsalmidae Chiropsoides buitendijki (intra-group similarity 100%)
Morbakka sp.A (intra-group similarity 100%)

18S

COI

Accession
number

%
identity

Accession
number

%
identity

Chironex fleckeri

GQ849103

87

GQ849075

99

FJ665181

83

Chironex yamaguchii

AGCO592(private)

85

GQ849076

99

FJ665182

84

Chironex indrasaksajiae

KX090147

92

KU097000

100

KT223648

86

Chironex fleckeri

GQ849103

86

GQ849075

99

FJ665181

83

Chironex yamaguchii

AGCO592(private)

86

GQ849076

99

FJ665182

85

Chironex indrasaksajiae

KX090147

100

KU097000

100

KT223648

99

Chironex fleckeri

GQ849103

84

GQ849075

100

FJ665181

83

Chironex yamaguchii

AGCO592(private)

88

GQ849076

99

FJ665182

85

Chironex indrasaksajiae

KX090147

84

KU097000

99

KT223648

85

-

-

LC033480

100

-

-

Chiropsoides buitendijki

KY980652

99

KJ135023

99

-

-

Morbakka virulenta

GQ849121

96

GQ849083

100

JN202983*

84

Chirodropida sp.

JN202983*
Morbakka sp.B (intra-group similarity 100%)

Morbakka virulenta

GQ849121

81

GQ849083

99

Carukiidae

Morbakka sp.C (intra-group similarity 100%)

Morbakka virulenta

GQ849121

80

GQ849083

99

JN202983*

94

Tripedaliidae

Copula cf. sivickisi (intra-group similarity 100%)

Copula sivickisi

GQ849113

78

GQ849087

99

-

-
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94

3. การวิเคราะห์หาสายสัมพันธ์ทางวิวฒ
ั นาการ
การวิเคราะห์แผนภูมิทางวิวฒ
ั นาการจากลาดับนิวคลีโอไทด์ยีน 16S rRNA จากตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่อง
ทังหมดที
้
่ทาการศึกษา โดยเพิ่มข้ อมูลแมงกะพรุนกล่องจากฐานข้ อมูลใน NCBI คือ Morbakka virulenta (accession
number: GQ849121) Copula sivickisi (accession number: GQ849113) Chironex
fleckeri (accession
number: GQ849103) และ Chironex indrasaksajii (accession number: KX090147) และแมงกะพรุ นกล่องชนิด
Chironex yamaguchii (AGC0592) ซึ่งได้ ข้อมูลสะสมส่วนบุคคล โดยใช้ เรื อรบโปรตุเกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด
Physalia utriculus (accession number: AY512511) เป็ น outgroup พบว่าตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่องที่ศึกษา
สามารถแบ่ง ได้ เป็ น 5 กลุ่ม คื อ กลุ่ม Chirodropidae, Chiropsellidae, Chiropsalmidae, Carukiidae และ
Tripedaliidae (ภาพที่ 3) ซึ่งภายในกลุม่ สามารถแยกชนิดของแมงกะพรุ นกล่องได้ และมีค่า bootstrap ที่สงู ในการ
สนับสนุนการแบ่งกลุม่ ทัง้ 5 กลุม่ คือ 97, 99, 99, 98 และ 94 ตามลาดับ
การวิเคราะห์แผนภูมิทางวิวฒ
ั นาการของยีน 18S rRNA จากการสร้ าง phylogenetic tree จากตัวอย่าง
แมงกะพรุนกล่องทังหมดที
้
่ทาการศึกษา โดยเพิ่มข้ อมูลแมงกะพรุนกล่องจากฐานข้ อมูลใน NCBI คือแมงกะพรุ นกล่อง
ชนิด Morbakka virulenta (accession number: GQ849083) Copula sivickisi (accession number: GQ849087)
Chironex fleckeri (accession number: GQ849075) Chironex yamaguchii (accession number: GQ849076 )
และ Chironex indrasaksajii (accession number: KU097000) โดยใช้ เรื อรบโปรตุเกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด
Physalia utriculus (accession number: AF358066) เป็ น outgroup พบว่าตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่องที่ศึกษา
สามารถแบ่งได้ เป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม Carukiidae, Chirodropidae, Chiropsalmidae, Chiropsellidae และ
Tripedaliidae (ภาพที่ 4) แต่พบว่าภายในบางกลุ่มยังไม่สามารถแยกชนิดของแมงกะพรุ นกล่อ งได้ คื อในกลุ่ม
Carukiidae ที่พบว่าไม่สามารถแยกชนิด Morbakka sp.B และ Morbakka sp.C ออกจากกันได้ สืบเนื่องมาจากลาดับ
นิวคลีโอไทด์ที่คล้ ายคลึงกัน เช่นเดียวกับในกลุม่ ของ Chirodropidae ที่ไม่สามารถแยกชนิด Chironex indrasaksajii
และ Chironex sp. A (อันดามัน) ออกจากกันได้ อีกทังยั
้ งพบว่าแมงกะพรุ นกล่องชนิ ด Chironex sp.C ยังมีสาย
สัมพันธ์ใกล้ ชิดกับแมงกะพรุนกล่องชนิด Chironex fleckeri (accession number: GQ849075)
การวิเคราะห์ แผนภูมิทางวิวัฒนาการจากลาดับนิวคลีโอไทด์ยีน COI จากตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่องที่
ทาการศึกษาจานวน 7 ชนิด จาก 3 วงศ์ โดยเพิ่มข้ อมูลแมงกะพรุ นกล่องจากฐานข้ อมูลใน NCBI คือ Morbakka sp.
(accession number: JN202983) Chironex fleckeri (accession number: FJ665181) Chironex indrasaksajiae
(accession number: KT223648) และ Chironex yamaguchii (FJ665182) โดยใช้ เ รื อ รบโปรตุเ กส ในวงศ์
Physaliidae ชนิด Physalia sp. (accession number: FJ916988) เป็ น outgroup พบว่าตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่องที่
ศึกษาสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ Chirodropidae, Chiropsellidae และ Carukiidae (ภาพที่ 5) ซึ่งภายใน
กลุม่ สามารถแยกชนิดของแมงกะพรุ นกล่องได้ และมีค่า bootstrap ที่สงู ในการสนับสนุนการแบ่งกลุ่มทัง้ 3 กลุม่ คือ
97, 100 และ 100 ตามลาดับ
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ภาพที่ 3 แผนภูมิความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมของแมงกะพรุ นกล่องที่ศึกษาโดยสร้ างจากลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
16S rRNA ซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธี maximum likelihood และใช้ แบบจาลองวิวฒ
ั นาการของ Tamura 3parameterโดยใช้ เรื อรบโปรตุเกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด Physalia utriculus (accession number:
AY512511) เป็ น outgroup
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ภาพที่ 4 แผนภูมิความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมของแมงกะพรุ นกล่องที่ศึกษาโดยสร้ างจากลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
18s rRNA ซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธี maximum likelihood และใช้ แบบจาลองวิวฒ
ั นาการของTamura 3parameter โดยใช้ เรื อรบโปรตุเกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด Physalia utriculus (accession number:
AF358066) เป็ น outgroup
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ภาพที่ 5 แผนภูมิความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมของแมงกะพรุ นกล่องที่ศึกษาโดยสร้ างจากลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
COI ซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธี maximum likelihood และใช้ แบบจาลองวิวฒ
ั นาการของTamura 3-parameter
โดยใช้ เรื อรบโปรตุเกส ในวงศ์ Physaliidae ชนิด Physalia sp. (accession number:FJ916988) เป็ น
outgroup
บทสรุ ป
ผลการศึกษาพบว่าการใช้ ข้อมูลทางพันธุกรรมของยีน COI และ 16S rRNA สามารถจาแนกชนิดของ
แมงกะพรุนกล่องได้ แต่เนื่องจากมีข้อจากัดในการเพิ่มจานวนนิวคลีโอไทด์โดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอร์ เรสของยีน COI
ในหลายตัวอย่าง ซึ่งจากการเปรี ยบเทียบข้ อมูลการวิเคราะห์หาสายสัมพันธ์ ทางวิวฒ
ั นาการพบว่ายีน 16S rRNA
สามารถจาแนกชนิดของแมงกะพรุ นกล่องได้ ใกล้ เคียงกับยีน COI โดยสามารถจาแนกชนิดของแมงกะพรุ นได้ เป็ น 9
ชนิด จาก 5 วงศ์ซึ่งสอดคล้ องกับการจาแนกชนิดของแมงกะพรุ นกล่องทางสัณฐานวิทยา ส่วนยีน 18S rRNA นัน้
สามารถการจาแนกแมงกะพรุ นกล่องระดับวงศ์ได้ แต่ไม่สามารถจาแนกในระดับสปี ชีส์ได้ เพราะยีน 18S rRNA มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่มากพอ
กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานประสานงานโครงการวิจยั การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจาปี งบประมาณ 2559 โดยโครงการวิจยั นี ้สาเร็ จลุลว่ งเป็ นอย่างดี ผู้วิจยั ขอขอบคุณ
กลุ่มชาวประมง ผู้ประกอบการรี สอร์ ท รวมทัง้ ศูนย์ วิจัยและพัฒนาทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กรมทรั พยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งทัง้ 5 ศูนย์วิจยั ในการสนับสนุนตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่อง และข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ และ
ขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ ปริ วรรต เจ้ าหน้ าที่กลุ่มวิจัย สานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทังเพื
้ ่อน ๆ พี่ ๆ ภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ให้ คาปรึกษาใน
การศึกษาทดลอง รวมทังเอื
้ ้อเฟื อ้ สถานที่ในการศึกษาครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
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ชนิดและการแพร่ กระจายของแมงกะพรุ นบริเวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม
และเพชรบุรี
Diversity and distribution of jellyfish along the coast of Chachoengsao, Samut Songkhram
and Phetchaburi Province
ลลิตา กลัน่ พิมาย1,*, ณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา1, ณปภัช เหลืองขมิ ้น1 และ ไพริ นทร์ เพ็ญประไพ2
Lalita Klanphimai1,*, Narongrit Lertkasetvittaya1, Napaphach Luangkhamin1 and Phairin Phenpraphai2
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน สถาบันวิ จยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิ จยั และพัฒนาประมงทะเล

บทคัดย่ อ
สารวจชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
โดยเก็บตัวอย่างจานวน 5 สถานี เป็ นประจาทุกเดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ด้ วย
เครื่ องมืออวนลอยกุ้งสามชัน้ และสวิงตักแมงกะพรุ น พบแมงกะพรุ นทังหมด
้
3 ชัน้ 7 วงศ์ 9 ชนิด โดยเป็ นแมงกะพรุ น
ชัน้ Hydrozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด คือ Zygocanna sp. แมงกะพรุ นชัน้ Scyphozoa 5 วงศ์ 7 ชนิด ได้ แก่ Acromitus
flagellatus, Catostylus townsendi, Chrysaora sp., Lobonemoides robustus, Phyllorhiza punctata, Rhopilema
hispidum และ Versuriga anadyomene และแมงกะพรุ นชัน้ Cubozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด คือ Morbakka sp.
แมงกะพรุ นที่พบได้ ทกุ สถานี ได้ แก่ Phyllorhiza punctata พบแมงกะพรุ นที่มีพิษและอาจก่อให้ เกิดอันตราย จานวน
2 ชนิด คือ Morbakka sp. และ Chrysaora sp. สารวจพบที่สถานีหาดชะอา และหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดแนวชายฝั่ ง และเคยมีรายงานผู้ได้ รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุ นทังหมด
้
101 ราย ในปี 2559
คาสาคัญ : แมงกะพรุน, ชนิดและการแพร่กระจาย, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดเพชรบุรี
Abstract
Diversity and distribution of Jellyfish along the coast of Chachoengsao, Samut Songkhram and
Phetchaburi Provinces were monthly studied at 5 stations during April 2016 to August 2017 by trammel
and dip nets. The results showed 9 species belong to 7 families from 3 classes, consist of 1 species from
1 family in Class Hydrozoa (Zygocanna sp.), 7 species from 5 families in Class Scyphozoa (Acromitus
flagellatus, Catostylus townsendi, Chrysaora sp., Lobonemoides robustus, Phyllorhiza punctata,
Rhopilema hispidum and Versuriga anadyomene) and 1 species from 1 family in Class Cubozoa
(Morbakka sp.). The results reveal that Phyllorhiza punctata was commonly found from all stations.
Meanwhile, Morbakka sp. and Chrysaora sp. were found as the venomous jellyfish from Cha Am beach
and Naresuan Police Academy Camp stations, Phetchaburi Province, where the recreational and tourism
activities occur almost along the coast. Moreover, 101 mild injury cases from jellyfish were reported from
this area in 2016.
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บทนา
แมงกะพรุ นเป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในไฟลัมไนดาเรี ย (Phylum Cnidaria) เป็ นแพลงก์ ตอนสัตว์
ขนาดใหญ่ มีรูปร่างเหมือนระฆัง ร่ม กระบอก หรื อจาน ฯลฯ ในวงชีวิตแบ่งออกได้ 2 ช่วง คือ ช่วงที่มีรูปร่ างแบบ polyp
form และช่วงที่มีรูปร่ างแบบ medusa form ลักษณะเป็ นวุ้นใส ประกอบด้ วย อวัยวะรับความรู้ สึก ระบบทางเดิน
อาหาร และระบบสืบพันธุ์ แมงกะพรุ นทุกชนิดมีเข็มพิษ (nematocyst) อยู่ที่หนวดหรื อผิวนอกของร่ ม (exumbrella)
เข็มพิษอาจมีพิษรุ นแรงทาให้ เหยื่อชาหรื อตาย แมงกะพรุ นใช้ หนวดจับอาหารเข้ าปาก บางชนิดรอบปากอาจมีหนวด
(oral arms) ช่วยในการกินอาหารด้ วย แมงกะพรุนส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นทะเล ที่พบในน ้าจื ดมีน้อยมาก (ลัดดา, 2543)
และปั จจุบนั แมงกะพรุนที่มีพิษถูกพบโดยบังเอิญมากขึ ้นในบริ เวณพื ้นที่ปากแม่น ้าและชายฝั่ งทะเล ซึง่ อาจเป็ นอันตราย
ต่อความปลอดภัยและชีวิต ถึงแม้ วา่ จะไม่เคยพบรายงานการเสียชีวิตจากแมงกะพรุนที่มีพิษบริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งจัง หวัด
ฉะเชิงเทราถึงจังหวัดเพชรบุรี แต่เนื่องจากองค์ ความรู้ เกี่ยวกับชนิดและการแพร่ กระจายของแมงกะพรุ นยังมีน้อย
การศึกษาในครั ง้ นี จ้ ะท าให้ ท ราบถึง ชนิ ด และการแพร่ กระจายของแมงกะพรุ นบริ เวณชายฝั่ งจังหวัด ฉะเชิ ง เทรา
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี อันจะนาไปสูแ่ นวทางการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมหรื อการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งและการท่องเที่ยวต่อไป
วิธีการ
1. พืน้ ที่ศึกษาและระยะเวลาที่ทาการศึกษา สารวจและรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุ นบริ เวณพืน้ ที่ชายฝั่ ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงจังหวัดเพชรบุรี เป็ นประจาทุกเดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 เป็ น
ระยะเวลา 17 เดือน จานวนทังสิ
้ ้น 5 สถานี ได้ แก่ สถานีปากแม่น ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สถานีชายฝั่ งทะเล
คลองโคน จังหวัด สมุทรสงคราม, สถานีหาดชะอา, สถานีหาดเจ้ าสาราญ และสถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัด
เพชรบุรี (ภาพที่ 1 และตารางที่ 1)
2. การเก็บรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุน รวบรวมตัวอย่าง 2 วิธี คือ 1) การวางอวนลอยกุ้งสามชัน้ ใช้ อวนที่มี
ขนาดตาอวนชันนอก
้
14 เซนติเมตร ตาอวนชันใน
้ 4.2 เซนติเมตร ความยาว 400 เมตร โดยวางอวนห่างจากชายฝั่ ง
ประมาณ 1-1.5 กิโลเมตร ทาแนวเฉียงกับกระแสน ้าขณะน ้าขึ ้น ให้ ขอบล่างของอวนอยู่ระดับพื ้น ระยะเวลา 30 นาที
จานวน 2 ซ ้า 2) ใช้ สวิงตักแมงกะพรุ นที่มองเห็นขณะที่วิ่งเรื อสารวจ พร้ อมทัง้ ตรวจวัดปั จจัยสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ ได้ แก่ ความเค็ม ความเป็ นกรด-ด่างของนา้ ปริ ม าณออกซิเจนละลายน า้ และอุณหภูมิ นา้ นาตัวอย่า ง
แมงกะพรุนที่ได้ จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างทังสองวิ
้
ธีมาถ่ายรู ปในสภาพธรรมชาติ จดบันทึกลักษณะสัณฐาน และสี
ตามธรรมชาติเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการจาแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน คงสภาพตัวอย่างโดยใช้ ฟอร์ มาลิน 10%
ประมาณ 7-10 วัน จากนันน
้ าตัวอย่างเก็บรักษาในฟอร์ มาลิน 5% และนามาจาแนกชนิดในห้ องปฏิบตั ิการ โดยใช้ ค่มู ือ
จาแนกชนิดตัวอย่างแมงกะพรุนของลัดดา (2543), Garon 1999, Gershwin (2005) และ Gershwin (2010)
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ตารางที่ 1 สถานีสารวจชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560
พิกัดทางภูมิศาสตร์
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ที่ตงั ้ ของสถานี
ละติจูด
ลองจิจดู
JF1
ปากแม่น ้าบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
13.435384
100.922904
JF2
ชายฝั่ งทะเลคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม
13.297491
99.988657
JF3
หาดเจ้ าสาราญ
จังหวัดเพชรบุรี
13.001022
100.075450
JF4
หาดชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
12.809220
99.999442
JF5
หาดหน้ าค่ายนเรศวร
จังหวัดเพชรบุรี
12.675772
99.960943

ภาพที่ 1 สถานีสารวจชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560
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ผลและอภิปราย
จากการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุ นบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี เป็ นประจาทุกเดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 เป็ นระยะเวลา 17 เดือน พบ
แมงกะพรุนทังสิ
้ ้น 3 ชัน้ 7 วงศ์ 9 ชนิด ประกอบด้ วย (ตารางที่ 2)
1. แมงกะพรุนชัน้ Hydrozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด ได้ แก่ วงศ์ Aequoreidae คือ Zygocanna sp. สารวจพบ 3 สถานี ได้ แก่
- สถานีหาดเจ้ าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
2. แมงกะพรุนชัน้ Scyphozoa 5 วงศ์ 7 ชนิด ได้ แก่
2.1 วงศ์ Catostylidae พบ 2 ชนิด คือ
2.1.1 Acromitus flagellatus (แมงกะพรุนหางขน) สารวจพบ 2 สถานี ได้ แก่
- สถานีปากแม่น ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
2.1.2 Catostylus townsendi (แมงกะพรุนถ้ วย) สารวจพบ 4 สถานี ได้ แก่
- สถานีปากแม่น ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
- สถานีหาดเจ้ าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2.2 วงศ์ Lobonematidae พบ 1 ชนิด คือ Lobonemoides robustus (แมงกะพรุ นลอดช่อง) สารวจพบ 4 สถานี
ได้ แก่
- สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
- สถานีหาดเจ้ าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
2.3 วงศ์ Mastigiidae พบ 2 ชนิด คือ
2.3.1 Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจุด) สารวจพบ 5 สถานี ได้ แก่
- สถานีปากแม่น ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
- สถานีหาดเจ้ าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
2.3.2 Versuriga anadyomene สารวจพบ 2 สถานี ได้ แก่
- สถานีหาดเจ้ าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
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2.4 วงศ์ Pelagiidae พบ 1 ชนิด คือ Chrysaora sp. (แมงกะพรุนไฟ) สารวจพบ 4 สถานี ได้ แก่
- สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
- สถานีหาดเจ้ าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
2.5 วงศ์ Rhizostomatidae พบ 1 ชนิด คือ Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนัง) สารวจพบ 4 สถานี ได้ แก่
- สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
- สถานีหาดเจ้ าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
3. แมงกะพรุนชัน้ Cubozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด ได้ แก่ วงศ์ Carukiidae คือ Morbakka sp. สารวจพบ 2 สถานี ได้ แก่
- สถานีหาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี
- สถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
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ตารางที่ 2 ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน บริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
ที่สารวจพบเฉลีย่ รายเดือน และรายสถานี ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560
วงศ์

ชนิด

สถานีปากแม่ นา้ บางปะกง
Class Scyphozoa
Catostylidae
Acromitus flagellatus
(แมงกะพรุนหางขน)
Catostylus townsendi
(แมงกะพรุนถ้ วย)
Mastigiidae
Phyllorhiza punctata
(แมงกะพรุนลายจุด)
สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน
Class Scyphozoa
Catostylidae
Acromitus flagellatus
(แมงกะพรุนหางขน)
Catostylus townsendi
(แมงกะพรุนถ้ วย)
Lobonematidae
Lobonemoides robustus
(แมงกะพรุนลอดช่อง)
Mastigiidae
Phyllorhiza punctata
(แมงกะพรุนลายจุด)
Pelagiidae
Chrysaora sp.
(แมงกะพรุนไฟ)
Rhizostomatidae
Rhopilema hispidum
(แมงกะพรุนหนัง)
สถานีหาดเจ้ าสาราญ
Class Hydrozoa
Aequoreidae
Zygocanna sp.
Class Scyphozoa
Catostylidae
Catostylus townsendi
(แมงกะพรุนถ้ วย)
Lobonematidae
Lobonemoides robustus
(แมงกะพรุนลอดช่อง)
Mastigiidae
Phyllorhiza punctata
(แมงกะพรุนลายจุด)
Versuriga anadyomene
Pelagiidae
Chrysaora sp.
(แมงกะพรุนไฟ)
Rhizostomatidae
Rhopilema hispidum
(แมงกะพรุนหนัง)

จานวนเฉลี่ย (ตัว)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค พ.ย ธ.ค

29

34

18
6

1

1

1

3

1

62

1

2

3

2
27

3

2

1
1

1

2

4

1
1

1

1
3

2

1

5
3

1

4

3

2

1
2

17

3
1

1
3

1

9

1
13

1

1

1
7

20

ตารางที่ 2 ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน บริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
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4

1
1

ที่สารวจพบเฉลีย่ รายเดือน และรายสถานี ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 (ต่อ)
วงศ์

ชนิด

สถานีหาดชะอา
Class Hydrozoa
Aequoreidae
Zygocanna sp.
Class Scyphozoa
Catostylidae
Catostylus townsendi
(แมงกะพรุนถ้ วย)
Lobonematidae
Lobonemoides robustus
(แมงกะพรุนลอดช่อง)
Mastigiidae
Phyllorhiza punctata
(แมงกะพรุนลายจุด)
Pelagiidae
Chrysaora sp.
(แมงกะพรุนไฟ)
Rhizostomatidae
Rhopilema hispidum
(แมงกะพรุนหนัง)
Class Cubozoa
Carukiidae
Morbakka sp.
(แมงกะพรุนกล่อง)
สถานีหาดหน้ าค่ ายนเรศวร
Class Hydrozoa
Aequoreidae
Zygocanna sp.
Class Scyphozoa
Lobonematidae
Lobonemoides robustus
(แมงกะพรุนลอดช่อง)
Mastigiidae
Phyllorhiza punctata
(แมงกะพรุนลายจุด)
Versuriga anadyomene
Pelagiidae
Chrysaora sp.
(แมงกะพรุนไฟ)
Rhizostomatidae
Rhopilema hispidum
(แมงกะพรุนหนัง)
Class Cubozoa
Carukiidae
Morbakka sp.
(แมงกะพรุนกล่อง)

จานวนเฉลี่ย (ตัว)
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค พ.ย ธ.ค

4

4

2

2

1

2

6

2

1

1

7

1
3

1

13

1

19

4

143

1

1

1
8
2

1

16

1

28
2

1
2
34

1
2
1

5

1
9

18

2

1

1

1

หมายเหตุ เดือนกันยายนและเดือนตุลาคมไม่ได้ ทาการสารวจ
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2

แมงกะพรุ นชัน้ Scyphozoa เป็ นชัน้ ที่มีความหลากหลายทางชนิดมากที่สดุ และแพร่ กระจายอยู่ทุกสถานี
บริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และเพชรบุรี สอดคล้ องกับ ไพริ นทร์ (2556) ที่ทาการศึกษาชนิดและ
การแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริ เวณชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยตอนบน พบแมงกะพรุนทังหมด
้
1 ชัน้ คือ ชัน้ Scyphozoa
ได้ แก่ R. hispidum, P. punctata, A. flagellatus, A. hardenbergi, C. townsendi, Chrysaora sp. และ Mastigias
sp. แต่ ก ารศึ ก ษาในครั ง้ นี ไ้ ม่ พ บ A. hardenbergi และ Mastigias sp. พบแมงกะพรุ น ลายจุ ด P. punctata
แพร่กระจายอยูท่ กุ สถานี ระหว่างฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน) ซึ่งมีน ้าจากทะเล
จีนใต้ พดั เข้ าสูอ่ า่ วไทย ระดับน ้าในอ่าวเพิ่มสูงขึ ้น เกิดน ้าทะเลหนุนบ่อยครัง้ จนถึงช่ วงเปลี่ยนฤดูมรสุมในเดือนมีนาคม เมษายน น ้าทะเลจึงค่อย ๆ ลดลง และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม) โดยเกิด Upwelling
ของน ้าชันล่
้ างขึ ้นบางบริ เวณของชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงจังหวัดเพชรบุรี โดยการแพร่ กระจายของแมงกะพรุ นใน
ชัน้ Scyphozoa จะขึ ้นอยูก่ บั ชนิด วงจรชีวิตของแมงกะพรุน และปริ มาณอาหารในบริ เวณนัน้ ๆ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนแต่ละฤดู บริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรี ที่สารวจพบระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560
วงศ์
Class Hydrozoa
Aequoreidae
Class Scyphozoa
Catostylidae

Mastigiidae

Rhizostomatidae
Lobonematidae
Pelagiidae
Class Cubozoa
Carukiidae

ชนิด

สถานี
JF1
JF2
JF3
JF4
JF5
NE SW NE SW NE SW NE SW NE SW

Zygocanna sp.
Acromitus flagellates
(แมงกะพรุ นหางขน)
Catostylus townsendi
(แมงกะพรุ นถ้ วย)
Versuriga anadyomene
Phyllorhiza punctata
(แมงกะพรุ นลายจุด)
Rhopilema hispidum
(แมงกะพรุ นหนัง)
Lobonemoides robustus
(แมงกะพรุ นลอดช่อง)
Chrysaora sp.
(แมงกะพรุ นไฟ)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

Morbakka sp.
(แมงกะพรุ นกล่อง)

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

หมายเหตุ (NE) ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออยูใ่ นช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน, (SW) ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อยูใ่ นช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
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แมงกะพรุ นที่สารวจพบน้ อย ได้ แก่ แมงกะพรุ น V. anadyomene สารวจพบเพียง 2 สถานี ได้ แก่ สถานี
หาดเจ้ าสาราญ และสถานีหาดค่ายนเรศวร และแมงกะพรุ นหางขน A. flagellatus สารวจพบเพียง 2 สถานีเช่นกัน
ได้ แก่ สถานีปากแม่น ้าบางปะกง และสถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน สถานีที่พบแมงกะพรุ นหางขนนี ้ น ้าทะเลมีสภาพ
เป็ นน า้ กร่ อย มีค่าความเค็ม เฉลี่ย ณ เวลาที่ทาการเก็ บ รวบรวมตัวอย่าง อยู่ในช่วง 15.7-28.9 ส่วนในพันส่ว น
สอดคล้ องกับ สุภาพร (2555) ที่รายงานว่าจุดที่พบแมงกะพรุ นหางขน A. flagellatus มีความเค็มเพียง 19-20 ส่วนใน
พันส่วน และ Jones (1960) ที่รายงานว่าแมงกะพรุ นหางขน A. flagellatus นันเป็
้ นแมงกะพรุ นที่สามารถพบได้ ทงใน
ั้
เขตน ้ากร่ อยและทะเล สถานีที่พบจานวนชนิดมากที่สุด ได้ แก่ สถานีหาดชะอา สถานี หาดเจ้ าสาราญ และสถานี
หาดหน้ าค่ายนเรศวร พบ 7 ชนิดเท่ากัน รองลงมาคือ สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน พบ 6 ชนิด และสถานีปากแม่น ้า
บางปะกง พบ 3 ชนิด ตามลาดับ และจากการทดสอบทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (p>0.05) สรุ ปได้ ว่า
การแพร่กระจายของแมงกะพรุนระหว่างฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม่แตกต่างจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แมงกะพรุ นที่มีพิษและอาจก่อให้ เกิดอันตราย จานวนทังหมด
้
2 ชนิด ได้ แก่ แมงกะพรุ นกล่อง (Morbakka
sp.) และ แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.)
1) แมงกะพรุ น กล่อ ง (Morbakka sp.) สารวจพบที่ สถานี ห าดชะอ า ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ และสถานี
หาดหน้ าค่ายนเรศวร ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม โดยน ้ามีค่าความเค็มเฉลี่ย 30.65±0.71 ส่วนในพันส่วน ค่า
ความเป็ นกรด-ด่างเฉลี่ย 8.07±0.04 ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าเฉลี่ย 6.65±0.26 มิลลิกรัม/ ลิตร อุณหภูมิน ้าเฉลี่ย
26.5±0.14 องศาเซลเซียส
2) แมงกะพรุ นไฟ (Chrysaora sp.) สารวจพบบ่อยที่สถานีหาดชะอา สถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร สถานี
หาดเจ้ าสาราญ และสถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน และพบมากที่สดุ ที่สถานีหาดชะอาในเดือนพฤศจิกายน มีจานวน
เฉลีย่ 143 ตัว โดยน ้ามีคา่ ความเค็มเฉลีย่ 25.50±0.10 ส่วนในพันส่วน ค่าความเป็ นกรด-ด่างเฉลีย่ 7.63±0.25 ปริ มาณ
ออกซิเจนละลายน ้าเฉลี่ย 5.05±0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร อุณหภูมิน ้าเฉลี่ย 26.73±0.21 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 2) สถานี
หาดชะอา และสถานีหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประมง
ตลอดแนวชายฝั่ ง และเป็ นบริ เวณที่เคยมีรายงานจากการสอบสวนเวชระเบียนของสานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข ปี 2559 พบผู้ได้ รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุ นไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งในพื ้นที่ รวมทังหมด
้
จานวน 101 ราย ในเดือนมีนาคม ปี 2559 ซึ่งผู้ได้ รับบาดเจ็บทุกรายรู้ สกึ ตัวดี มีอาการแน่นหน้ าอก พบผื่นแดง ปวด
แสบร้ อนบริ เวณผิวหนัง มีรอยไหม้ และแดงเป็ นปื น้ ๆ (ลักขณา, 2559)
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลีย่ ปั จจัยสภาพแวดล้ อมในการสารวจชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริ เวณชายฝั่ งจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560
หมายเหตุ เดือนกันยายน และเดือนตุลาคมไม่ได้ ทาการสารวจ
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บทสรุ ป
การศึกษาชนิดและการแพร่ กระจายของแมงกะพรุ นบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และ
เพชรบุรีในครัง้ นี ้ พบแมงกะพรุ นทังหมด
้
3 ชัน้ 7 วงศ์ 9 ชนิด โดยเป็ นแมงกะพรุ นชัน้ Hydrozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด คือ
Zygocanna sp. แมงกะพรุ นชัน้ Scyphozoa 5 วงศ์ 7 ชนิด ได้ แก่ Acromitus flagellatus, Catostylus townsendi,
Chrysaora sp., Lobonemoides robustus, Phyllorhiza punctata, Rhopilema hispidum และ Versuriga
anadyomene และแมงกะพรุ นชัน้ Cubozoa 1 วงศ์ 1 ชนิด คือ Morbakka sp. แมงกะพรุ นที่พบได้ ทกุ สถานี ได้ แก่
Phyllorhiza punctata สถานีที่พบจานวนชนิดมากที่สดุ ได้ แก่ สถานีหาดชะอา สถานีหาดเจ้ าสาราญ และสถานี
หาดหน้ าค่ายนเรศวร พบ 7 ชนิดเท่ากัน รองลงมาคือ สถานีชายฝั่ งทะเลคลองโคน พบ 6 ชนิด และสถานีปากแม่น ้า
บางปะกง พบ 3 ชนิด ตามลาดับ พบแมงกะพรุนที่มีพิษและอาจก่อให้ เกิดอันตราย จานวน 2 ชนิด คือ Morbakka sp.
และ Chrysaora sp. โดยสารวจพบที่สถานีหาดชะอา และหาดหน้ าค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถือว่าเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเพชรบุรี แต่เนื่องจากการศึกษาการแพร่กระจายของแมงกะพรุนในครัง้ นี ้พบว่าระหว่างฤดู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทังนี
้ ้การแพร่ กระจายของ
แมงกะพรุนแต่ละชนิดยังขึ ้นอยูก่ บั อีกหลายปั จจัย ทังทางกายภาพและชี
้
วภาพ เช่น กระแสน ้า ปริ มาณอาหาร การเพิ่ม
หรื อลดจานวนลงของแมงกะพรุนเอง หรื อแม้ กระทัง่ วงจรชีวิตของแมงกะพรุนแต่ละชนิด จึงควรมีการศึกษาปั จจัยต่างๆ
เพิ่มเติมทังทางกายภาพและทางชี
้
วภาพ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั หรื อการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง และการท่องเที่ยวต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการศูน ย์ วิจัยและพัฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.)
สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ที่ให้ การ
สนับสนุน แนะนา และให้ คาปรึ กษา โครงการสารวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุ นและแมงกะพรุ นพิษ ขอขอบคุณ
เจ้ าหน้ าที่และอดีตเจ้ าหน้ าที่ ศวทบ. ทุกท่าน ที่ให้ การช่วยเหลือด้ านข้ อมูลและร่ วมเก็บรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุ นใน
การศึกษาชนิดและการแพร่ กระจายของแมงกะพรุ นบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ใน
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
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ลักษณะของกลุ่มการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่ องเที่ยวทางทะเล
กรณีศึกษาอุทยานแห่ งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง
Marine tourism array: a case of haad Chao Mai National Park, Trang Province
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2

บทคัดย่ อ
การพัฒนาศักยภาพการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ จาเป็ นต้ องทราบถึ งการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ รวมถึงระดับความ
พึงพอใจ โดยเลือกอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรังเป็ นกรณีศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์สงู ในทุกปั จจัย แต่ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมีระดับต่ากว่าความคาดหวังอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความต้ องการกลับมาใช้ ประโยชน์พื ้นที่ โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มีภมู ิลาเนาในจังหวัดตรังมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในระดับที่ต่ากว่ากลุม่ ตัวอย่างจากพื ้นที่อื่น นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการหาข้ อมูลก่อนเดินทาง จากเว็บไซต์/
สื่ออินเตอร์ เน็ต (ร้ อยละ 55.2) และคาบอกเล่า (ร้ อยละ 40.2) ดังนันหากนั
้
กท่องเที่ยวคาดหวังไว้ สงู แต่เมื่อเดินทาง
มายังพื ้นที่กลับมีระดับความพึงพอใจที่ไม่สงู ย่อมส่งผลต่อการบอกเล่าและการนาเสนอในสือ่ ต่างๆ ดังนัน้ หากต้ องการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของพื ้นที่จาเป็ นต้ องให้ ข้อมูลนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนในพื ้นที่เพื่อลดความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ และยังสามารถบอกเล่าถึงประสบการณ์เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวกลุม่ อื่นเดินทาง
มาท่องเที่ยวยังพื ้นที่ได้
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวทางทะเล, ศักยภาพพื ้นที่, อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
Abstract
Marine tourism pattern and usage pressure are needed in order to enhance the potential of the
area for suitable management. In this study, a case of Haad Chao Mai National Park, Trang Province had
been selected. Results revealed that means of satisfaction scores were high in all parameters, while
means of expectation scores were statistically lower than expectation scores in each parameters. These
findings might affected the rate of return visitation. Moreover, Trang-resided visitors had even lower
satisfaction scores than residents from other provinces. Results also shown that tourism information were
obtained by websites/internet searching (55.2%) following by word-of-mouth (40.2%). These types of
communication,
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if mislead, might seriously mislead the expectation of tourist and, consequently, affected the satisfaction.
To enhance the tourism potential in the areas, carefully provide the accurate information to tourists, is
needed in order to balance the difference between expectation and satisfaction.
Keywords : Marine tourism, Potential of area, Haad Chao Mai National Park
*Corresponding author. E-mail : suchai.w@ku.th

บทนา
การท่อ งเที่ ย วทางทะเลมัก จะถูก จัด จ าแนกอยู่ใ นกลุ่ม ของการท่อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ ( Nature-based
tourism) หรื อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ซึ่งประเด็นการจัดจาแนกนันยั
้ งเป็ นข้ อถกเถียงกันอยู่ในปั จจุบนั
เนื่ อ งจากการท่อ งเที่ย วทางทะเลบางประเภทสามารถจัด อยู่ในกลุ่ม การท่อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ เช่ น การด าน า้
การท่องเที่ยวเพื่อดูวาฬพะยูน หรื อโลมา หรื อกีฬาตกปลา ขณะที่นกั ท่องเที่ยวบางส่วนไปทะเลเพื่อการพั กผ่อน เช่น
พบปะพูดคุยกับครอบครัว เพื่อนฝูง นัง่ อยู่ริมชายหาด หรื อพักผ่อนตามโรงแรม ซึ่งเป็ นการท่องเที่ยวที่ไม่ต้องอิงกับ
สภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ ตัวอย่างที่เห็นได้ อย่างชัดเจนคือ การท่องเที่ยวบริ เวณชายหาดบางแสน หมู่เกาะสมุย
หรื อทะเลหัวหิน นักท่องเที่ยวต้ องการไปนัง่ บริ เวณชายหาด หรื อเดินเล่นพักผ่อนโดยไม่คานึงถึงสภาพแวดล้ อมของ
ระบบนิเวศใต้ ทะเล
ปั จจุบนั รูปแบบของกิจกรรมทางทะเลมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป การจะสร้ างมาตรการการลดหรื อควบคุม
ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว จาเป็ นต้ องพิจารณาลงไปถึงปั ญหาหลักที่จะเกิดขึ ้นจากกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ ทังนี
้ ้
รู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วทางทะเลสามารถจ าแนกออกตามการใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรได้ 4 แบบ คื อ
1) การท่องเที่ยวเชิ งธรรมชาติ 2) การท่องเที่ยวแบบเน้ นกิ จกรรม 3) การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและสังคม และ
4) การท่องเที่ยวในช่วงพิเศษ (Murphy, 1997; Orams, 1999, Sitar, et al., 2017, Wong, 1998; Worachananant
et al., 2008)
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Nature-based tourism) เป็ นการท่องเที่ยวที่อาศัยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เป็ นจุดขาย ตัวอย่างของการท่องเที่ยวลักษณะนี ้ที่เห็นได้ ชดั คือ การดาน ้าดูป ะการัง และการนัง่ เรื อชมวาฬหรื อโลมา
เมื่อสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดการท่องเที่ยวรู ปแบบนี ้ ลักษณะ
การท่องเที่ยวรู ปแบบนี ้มีโอกาสที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้ อม เช่นการแตะ เหยียบยืน หรื อสัมผัส
แนวปะการัง หรื อการที่วาฬหรื อโลมาถูกเรื อนาเที่ยวชน ในทางตรงกันข้ ามการท่องเที่ยวรู ปแบบนี ้ สิ่งอานวยความ
สะดวกไม่มีความสาคัญมากนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มคี วามต้ องการชมความงามตามธรรมชาติที่ปราศจาก
การปรุงแต่ง ในส่วนของการท่องเที่ยวแบบเน้ นกิจกรรม (Activity-based tourism) เป็ นการท่องเที่ยวที่อาศัยกิจกรรม
เป็ นจุดขาย บริ เวณจุดท่องเที่ยวเหล่านีไ้ ม่จาเป็ นต้ องมีธรรมชาติที่สวยงามหรื อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ขณะที่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสังคม (Social or cultural attraction) เป็ นลักษณะการท่องเที่ยวแบบพิเศษเฉพาะบริ เวณ
และการท่องเที่ยวในช่วงพิเศษ (Special events) เป็ นลักษณะของกการท่องเที่ยวที่ขึ ้นอยู่กับกิจกรรม ที่จัดขึ ้นเป็ น
พิเศษในแต่ละช่วงเวลา
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จากรูปแบบการท่องเที่ยวทัง้ 4 รูปแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวในทะเลในพื ้นที่ต่างๆ มีความต้ องการลักษณะ
ของทรัพยากรธรรมชาติและลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ ต่างกันออกไป จากสถิติการใช้ ประโยชน์พื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ
ในอดีต พบว่า จานวนนักท่องเที่ยวมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นจาก 12 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2557 เป็ น 14 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2558
และมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น ประมาณ ร้ อยละ 5-10 ต่อปี (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559) จานวน
นัก ท่อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม มากขึน้ เรื่ อ ยๆ ย่ อ มส่ง ผลต่ อ ลัก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ ปลี่ย นแปลงไป
จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาแผนการจัดการพื ้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม
การจัดการการใช้ ประโยชน์ พืน้ ที่ส่ว นใหญ่ ในปั จจุบันยัง ไม่มี การนารู ปแบบของลักษณะความพึงพอใจในการใช้
ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ ในกระบวนการกาหนดเขตและรูปแบบการใช้ ประโยชน์ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึง
ใช้ กรณีของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง เป็ นพื ้นที่ศึกษาเพื่อนาเสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพกา รใช้
ประโยชน์ให้ เหมาะสมกับลักษณะของพื ้นที่และเพื่อใช้ ประกอบการวางแผนการจัดการพื ้นที่ตอ่ ไปในอนาคต
วิธีการ
1. สถานที่ศกึ ษา
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดตรัง ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร เป็ นพื ้นดิน
ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตรและพื ้นน ้าประมาณ 137 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วยชายฝั่ งทะเล และเกาะซึง่ มีทงแนว
ั้
ปะการังและป่ าชายเลน เช่น เกาะมุกต์ เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก เกาะเมง เป็ นต้ น อุทยานแห่งชาติหาด
เจ้ าไหมมีแหล่งหญ้ าทะเลขนาดใหญ่ ระหว่างแหลมหยงหลิงและเกาะมุกต์ ซึ่งสารวจพบหญ้ าทะเลอย่างน้ อย 8 ชนิด
ทาให้ ชายฝั่ งของจังหวัดตรังเป็ นแหล่งที่อยูห่ ากินของพะยูนกลุม่ ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย นอกจากนันแนวหญ้
้
าทะเล
ยังเป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าและปลาหลายชนิด
2. วิธีการศึกษา
การรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ แบบสอบถามแบบมี โ ครงสร้ าง การสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ าง และการ
สังเกตการณ์โดยตรง โดยสุม่ สารวจจากกลุม่ ประชากรนักท่องเที่ยว โดยสอบถามถึงความพึงพอใจในการใช้ ประโยชน์
และปั จจัยที่มีผลในการตัดสินใจท่องเที่ยวในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา โดยมีระยะเวลาการเก็บข้ อมูลระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
การสุ่ม ตัวอย่างใช้ 2 วิ ธีได้ แก่ 1) การสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ เก็ บ ตัว อย่า งเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพืน้ ที่ศึกษาและ 2) การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) ใช้ เก็ บ
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวทัว่ ไปบริ เวณท่าเรื อโดยสาร โดยมีประชากรกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 582 คน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
1. ทาการวิเคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมทางสถิ ติ โดยทาการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ( Average) ค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของกลุม่ ตัวอย่าง
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติใน
บริ เวณพื ้นที่ศึกษาโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย (Spearman rankorder Correlation) ระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่างเชื ้อชาติ ต่างเพศ ต่างช่วงอายุ และมีประสบการณ์ การท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่ต่างกัน โดยใช้ สมมุติฐานว่าปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ้จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันและ
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พิจารณาความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA และ t-test) ด้ วย Levene's test of homogeneity of variance และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคูต่ ามวิธี LSD และ Tamhane's T2
3. นาข้ อมูลที่ได้ จากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการประชาสัมพันธ์พื ้นที่ และสร้ างข้ อกาหนดนโยบายที่มี
ความเหมาะสมต่อพื ้นที่ เพื่อการใช้ ประโยชน์พื ้นที่และทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ผลและอภิปราย
จากข้ อมูลการศึกษากลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง
จานวน 582 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทังหมดเป็
้
นคนไทย เพศหญิ ง (ร้ อยละ 64) อายุระหว่าง 25-44 ปี (ร้ อยละ 50)
และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 58) กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวทะเล
อยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 ครัง้ (ร้ อยละ 60) ส่วนมากเดินทางมายังพื ้นที่ศึกษาเป็ นครัง้ แรก (ร้ อยละ 54) และ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีภมู ิลาเนาในจังหวัดตรัง 114 คน (ร้ อยละ 21.0) (ตารางที่ 1)
เมื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพื ้นที่ทางทะเลโดยใช้ การวิเคราะห์ปัจจัยถ่วงน ้าหนัก
โดยกาหนดให้ ระดับความสาคัญทังสี
้ ่ระดับมีค่าถ่วงน ้าหนักที่แตกต่างกันออกไป โดยระดับความสาคัญ "ไม่สาคัญ
อย่างยิ่ง" มีค่าเท่ากับ 1 และไล่ไปตามลาดับจนถึง ระดับความสาคัญ "สาคัญอย่างยิ่ง" มีค่า เท่ากับ 4 พบว่า ปั จจัย
สาคัญสามอันดับแรกที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางมาเที่ยวทะเล ได้ แก่ ทัศนียภาพที่สวยงาม (ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก
3.66) น ้าใส (ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก 3.55) และ สภาพทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ (ค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก 3.52)
เมื่อทดสอบระดับความพึงพอใจหลังจากการเดินทางมายังพืน้ ที่เทียบกับระดับความคาดหมายของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์สงู (มีคา่ มากกว่า 3) ในทุกปั จจัย อย่างไรก็ตามค่าเฉลีย่ ระดับ
ความพึงพอใจมีระดับที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยความคาดหมายของกลุม่ ประชากรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในหลายปั จจัย
ยกเว้ นความสงบของคลืน่ ลมในพื ้นที่ที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของความคาดหวัง ขณะที่กลุม่ ตัวอย่าง
ไม่ได้ คาดหวังเกี่ยวกับการพบเห็นสิง่ มีชีวิตหายากเช่น พะยูน หรื อโลมาในการวางแผนมาท่องเที่ยวยังพื ้นที่นี ้ ดังจะเห็ น
ได้ จากค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึง พอใจของกลุ่ม ตัวอย่า งไม่มีค วามแตกต่างทางสถิ ติ อย่างมี นัยสาคัญ
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ปั จจัย
เพศ

อายุ

การศึกษา

จานวนครัง้ การเดินทางไปท่ องเที่ยวทางทะเล

จานวนครัง้ ในการเดินทางมาท่ องเที่ยวยังมาบริเวณนี ้

ชาย
หญิง
รวม
น้ อยกว่า 15 ปี
ระหว่าง 15-24 ปี
ระหว่าง 25-44 ปี
ระหว่าง 45-64 ปี
มากกว่า 64 ปี
รวม
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม
5-10 ครัง้
11–25 ครัง้
26–50 ครัง้
51–75 ครัง้
มากกว่า 75 ครัง้
รวม
ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก
2–4 ครัง้
5–10 ครัง้
10–20 ครัง้
มากกว่า 20 ครัง้
รวม

จานวน (คน)
200
357
557
33
100
280
140
4
557
140
317
79
8
544
312
128
36
18
23
517
308
204
43
10
7
572
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ร้ อยละ
35.9
64.1
100.0
5.9
18.0
50.3
25.1
0.7
100.0
25.7
58.3
14.5
1.5
100.0
60.3
24.8
7.0
3.5
4.4
100.0
53.8
35.7
7.5
1.7
1.2
100.0

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ปั จจัย
ลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่ และทัศนียภาพของ
พื ้นที่
ความขุ่นใสของน ้า (น ้าใส)
ความหลากชนิดของปลา
สิ่งมีชีวติ หายากที่เป็ นสิ่งดึงดูด (เช่นพะยูน
โลมา วาฬ)
ความสงบของคลื่นลมในพื ้นที่
(คลื่นไม่แรง)
สภาพทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

ค่ าเฉลี่ย (ค่ าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
3.66±0.56
3.19±0.65

t
df
16.09 563

p
<0.01

3.55±0.64
3.29±0.77
3.21±0.84

3.28±0.72
3.10±0.75
3.12±0.72

8.90 565 <0.01
5.23 562 <0.01
1.89 451 >0.05

3.15±0.84

3.23±0.71

-2.31 565

<0.05

3.52±0.64

3.04±0.77

13.30 561

<0.01

เมื่อทาการพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในจังหวัดตรังเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่อื่นๆ
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดตรังมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในด้ า นต่า งๆ ของกลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี ภูมิ ลาเนาอยู่ใ นพื น้ ที่ อื่ น โดยเฉพาะค่า เฉลี่ย ของความพึง พอใจโดยรวมของ
การเดินทางมาท่องเที่ยวครัง้ นี ้ที่ต่ากว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (t=-2.64, df=164, p<0.01) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ีภมู ิลาเนาในจังหวัดตรังและพื ้นที่อื่น
ปั จจัย
ลักษณะทัว่ ไปของพื ้นที่
ความขุ่นใสของน ้า (น ้าใส)
ความหลากชนิดของปลา
สิ่งมีชีวติ หายากที่เป็ นสิ่งดึงดูด
ความสงบของคลื่นลมในพื ้นที่
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ต่าง ๆ
ความพึงพอใจโดยรวม

ค่ าเฉลี่ย (ค่ าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
กลุ่มตัวอย่ างจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่ างพืน้ ที่อ่ ืน
3.21±0.63
3.11±0.70
3.27±0.69
3.25±0.73
3.12±0.75
3.09±0.70
3.13±0.77
3.09±0.75
3.27±0.69
3.19±0.73
3.04±0.78
3.03±0.76
2.82±1.02
2.52±1.08

t
-1.51
-0.42
-0.38
-0.54
-1.00
-0.14
-2.64

df
533
533
534
534
535
533
164

p
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
>0.05
<0.01

กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวใช้ เว็บอินเตอร์ เน็ตและเว็บไซต์เป็ นแหล่งข้ อมูลหลักในการหาข้ อมูลสาหรับการ
เดินทางท่องเที่ยวครัง้ นี ้ (ร้ อยละ 55.2) (ตารางที่ 4) โดยใช้ ท่าเรื อปากเมงเป็ นท่าเรื อที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ มากที่สดุ ใน
การเดินทาง (ร้ อยละ 96.7) รองลงมาเป็ นท่าเรื อควนตุ้งกู (ร้ อยละ 2.7)
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ตารางที่ 4 แหล่งข้ อมูลสาหรับการเดินทาง และรายละเอียดการเดินทาง
กลุ่มตัวอย่ างนักท่ องเที่ยว
จานวน
ร้ อยละ
321
55.2
234
40.2
181
31.0
91
15.6
75
12.9
56
9.7
38
6.5
27
4.7
6
1.0

แหล่ งข้ อมูล
เว็บไซด์/สื่ออินเตอร์ เน็ต
จากการบอกเล่า
การมาเที่ยวครัง้ ที่แล้ ว/ความรู้ ส่วนตัว
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
หนังสือ/วารสารการท่องเที่ยว
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์/วิทยุ
ไม่ทราบมาก่อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
อื่น ๆ

เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ จะพบว่ากลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวมีคา่ เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจจากการใช้ พื ้นที่
เพื่อการท่องเที่ยวต่ากว่าค่าเฉลี่ยความคาดหมายในการเลือกมาใช้ ประโยชน์ยงั พื ้นที่ศึกษา ทังนี
้ ้หากค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในการใช้ พื ้นที่ต่ากว่าความคาดหมายอาจส่งผลโดยตรงต่อความต้ องการกลับมาใช้ ประโยชน์พื ้นที่ (revisited)
โดยนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ต้องการกลับมาใช้ ประโยชน์พื ้นที่แห่งนี ้ซ ้าและส่งผลให้ จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามายังพื ้นที่มี
ปริ มาณน้ อยลง การสือ่ สารที่ชดั เจนเกี่ยวกับสถานภาพของพื ้นที่ และสภาพของทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อ
ไม่ให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความคาดหวังที่สงู เกินกว่าสถานภาพที่แท้ จริ งของพื ้นที่ ความคาดหวังที่สงู เกินจริ งส่งผลโดยตรง
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนยังสถานที่ (Aksu, et al., 2010, Hall, C.M.1996, Sitar, et al, 2017,
Worachananant, et al, 2008) เมื่อเปรี ยบเทียบแยกกรณีเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในจังหวัดตรังพบว่า
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจจากการใช้ ประโยชน์มีคา่ ต่ากว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นสถานที่อื่นในทุกปั จจัย
ข้ อมูลการศึกษายังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ค้น หาข้ อ มูลก่อ นเดิน ทางมายัง พื น้ ที่ และได้ ข้อมูลจาก
เว็บไซต์/สื่ออินเตอร์ เน็ต (ร้ อยละ 55.2) และคาบอกเล่า (ร้ อยละ 40.2) ดังนันหากนั
้
กท่องเที่ยวคาดหวังไว้ สงู แต่เมื่อ
เดินทางมายังพื ้นที่กลับมีระดับความพึงพอใจที่ไม่สงู เท่ากับความคาดหวังย่อมส่งผลต่อการบอกเล่า และการนาเสนอ
ในสือ่ ที่สามารถชักจูงให้ นกั ท่องเที่ยวอื่นๆ เดินทางมายังพื ้นที่เพิ่มมากขึ ้น
ถ้ าต้ องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของพื ้นที่ จาเป็ นต้ องให้ ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อลดความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ เพื่อให้ ผ้ มู าเยือนมีความพอใจในสถานที่ และต้ องการกลับมายังพื ้นที่ซ ้าอีก
และยังสามารถบอกเล่าถึงประสบการณ์เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวกลุม่ อื่นๆ เดินทางมาท่องเที่ยวยังพื ้นที่ได้
บทสรุ ป
การท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง พบว่า นักท่องเที่ยวทังหมดเป็
้
นคนไทย ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 64) อายุระหว่าง 25-44 ปี (ร้ อยละ 50) และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 58)
กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวทะเลอยูร่ ะหว่าง 5 ถึง 10 ครัง้ (ร้ อยละ 60) และ
ส่วนมากเดินทางมายังพื ้นที่ศกึ ษาเป็ นครัง้ แรก (ร้ อยละ 54) โดยนักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์สงู ในทุก
ปั จจัย เมื่อทดสอบระดับความพึงพอใจหลังจากการเดินทางมายังพื ้นที่เทียบกับระดับความคาดหมายของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจมีระดับตา่ กว่าความคาดหวังอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ อาจส่งผลต่อความ
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ต้ องการกลับมาใช้ ประโยชน์พื ้นที่ โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดตรังมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับที่
ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจในด้ าน ต่างๆ ของกลุม่ ตัวอย่างที่มภี มู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่อื่น โดยเฉพาะค่าเฉลีย่ ของความ
พึงพอใจโดยรวมของการเดินทางมาท่องเที่ยวครัง้ นี ้ทีต่ ่ากว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ พบว่า นักท่องเที่ยว
ใช้ สอื่ อินเตอร์ เน็ตและเว็บไซต์เป็ นแหล่งข้ อมูลหลักในการหาข้ อมูลสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวครัง้ นี ้ (ร้ อยละ 55.2)
โดยท่าเรื อปากเมงเป็ นท่าเรื อที่นกั ท่องเทีย่ วนิยมใช้ มากที่สดุ ในการเดินทาง (ร้ อยละ 96.7) รองลงมาเป็ นท่าเรื อ
ควนตุ้งกู (ร้ อยละ 2.7) ดังนัน้ หากต้ องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของพื ้นที่ จาเป็ นต้ องให้ ข้อมูลนักท่องเทีย่ ว
รวมถึงประชาชนในพื ้นทีเ่ พื่อลดความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ เพื่อให้ ผ้ มู าเยือนมีความพอใจ
ในสถานที่ และต้ องการกลับมายังพื ้นที่ซ ้าอีก และยังสามารถบอกเล่าถึงประสบการณ์เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวกลุม่ อื่นๆ
เดินทางมาท่องเทีย่ วยังพื ้นที่ได้
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ผลของฤดูกาลต่ อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนา้ บริเวณชายฝั่ งทะเลละแม
อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
Effects of season on water qualities at Lamae coast,
Lamae district, Chumphon Province
พรพิมล พิมลรัตน์*, อัมริ นทร์ ม่วงหีต, วีรชัย เพชรสุทธิ์ และนาตาลี อาร์ ใจเย็น
Pornpimol Pimolrat*, Amarin Monghit, Weerachai Phetsut and Natalee R Jaiyen
สาขาวิ ชาการประมง มหาวิ ทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร ตาบลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของฤดู กาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนา้ บริ เวณชายฝั่ งทะเล
ละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร จานวน 3 จุดสารวจ ได้ แก่ ชายฝั่ งหน้ าฟาร์ ม CPF (ละแม) ฟาร์ มเพรี ยงทราย และ
สะพานปลาหนองบัว เก็ บตัวอย่างคุณภาพนา้ ได้ แก่ อุณหภูมิน ้า อุณหภูมิอากาศ ออกซิเจนที่ละลายในนา้ ( DO)
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ความโปร่ งใส และความเค็ม เดือนละ 1 ครั ง้ เป็ นระยะเวลา 1 ปี (พฤศจิ กายน 2558 พฤศจิกายน 2559) ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิน ้าและอุณหภูมิอากาศในฤดูร้อนมีค่าสูงกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ (P<0.05) ขณะที่ DO ในฤดูฝ นมี ค่า สูง กว่ า ฤดูร้ อนอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) แต่ ค่า pH
ความโปร่ งใส และความเค็มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P>0.05) ในแต่ละฤดูกาล ข้ อมูลที่ได้
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อเฝ้ าระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้าในรอบปี การวางแผนสร้ าง
ฟาร์ มบริ เวณชายฝั่ งละแม ตลอดจนการบริ หารจัดการน ้าสาหรับใช้ ในการเพาะเลี ้ยงและการอนุบาลกุ้ง เพรี ยงทราย
และปูม้าต่อไป
คาสาคัญ : ฤดูกาล, คุณภาพน ้า, ชายฝั่ งทะเล
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 2015November 2016 from three collection points of Lamae coast (CPF farm, polychaete farm and Nong-bua
jetty). The results showed that both water and air temperature were significantly higher (P<0.05) recorded
in the summer season than in the rainy season. While, DO in the rainy season was significantly higher
(P<0.05) than in the summer season. In this study, the amounts of pH, transparency and salinity were no
significant (P>0.05) difference with the season. These results will benefit for the aquaculture farm building
and can be applied for water quality management for shrimp, polychaete and blue swimming crab
cultures.
Keywords: Season, Water quality, coast
*Corresponding author. E-mail: paqua50@gmail.com
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บทนา
ชายฝั่ งทะเลของประเทศไทยมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็ นแหล่งทาการ
ประมงที่สาคัญแล้ ว ยังเป็ นแหล่งเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่ ง
อย่างต่อเนื่ อง โดยขาดการควบคุม และการจัด การที่ ดีย่อมจะส่ง ผลกระทบต่อ ทรั พ ยากรชายฝั่ ง โดยเฉพาะการ
เปลีย่ นแปลงคุณภาพของน ้าทะเลที่จดั ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการทาการประมง การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ ง รวมทัง้
การท่องเที่ยว และการนันทนาการต่างๆ
อาเภอละแมตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ สดุ ของจังหวัดชุมพร อยู่ในบริ เวณที่ราบ พื ้นที่ทางตะวั นตกเป็ นภูเขาและที่สงู
ทางด้ านตะวันออกเป็ นชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย มีหาดทรายกว้ างและยาว โดยมีแม่น ้าที่สาคัญ คือ คลองละแม และคลอง
บ้ านดวด ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลบริ เวณอาเภอละแม เพื่อทาให้ เป็ นแหล่งเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าที่สาคัญ
เช่น กุ้ง เพรี ยงทราย และเป็ นแหล่งการทาประมงชายฝั่ งที่สาคัญทาให้ เกิดการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจและชุมชน
(วิกิพีเดีย:อาเภอละแม, 2558) แต่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน ้าและการเปลี่ยนแปลงในรอบปี และในแต่ละฤดูกาลของ
ชายฝั่ งทะเลละแมยังมีรายงานอย่างจากัด ทังที
้ ่การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบริ เวณหน้ าชายฝั่ งนับเป็ นเรื่ องสาคัญ
ต่อการเฝ้ าระวังคุณภาพน ้า ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้า
บริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อทราบถึงสถานภาพคุณภาพของแหล่งน ้าในปั จจุบนั และทราบถึง
การเปลีย่ นแปลงของคุณภาพน ้าในรอบปี ปั ญหาหรื อแนวโน้ มของปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต เพื่อที่จะสามารถ
นาไปสู่ก ารสร้ างแนวทางปฏิบัติ การวางแผนจัด การคุณภาพน า้ การแก้ ไขและป้ องกัน ผลกระทบที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพในแหล่งน ้านันได้
้ อย่างทันท่วงที ก่อนจะนาน ้าจากแหล่งน ้านันๆ
้ มาใช้ ประโยชน์ เพื่อไม่ให้
เกิดอันตรายต่อสัตว์น ้าที่เพาะเลี ้ยงต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
พื ้นที่ศกึ ษาและช่วงเวลาการสุม่ เก็บตัวอย่าง
สารวจพื ้นที่และกาหนดจุดเก็บตัวอย่างที่มีที่ตงใกล้
ั ้ ปากแม่น ้าและแต่ละจุดมีการใช้ น ้าทะเลในการเพาะเลี ้ยง
สัตว์น ้า อาทิ กุ้งขาวแวนนาไม เพรี ยงทราย หอยแมลงภู่ และธนาคารปูม้า จานวน 3 จุดสารวจ ได้ แก่ ชายฝั่ งหน้ าฟาร์ ม
CPF ละแม (CP) ชายฝั่ งฟาร์ มเพรี ยงทราย (PC) และบริ เวณสะพานปลาหนองบัว (NB) (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1)
วัดค่าคุณภาพน ้าที่ความลึกจากผิวน ้า 30 เซนติเมตร (จุดตรวจสอบมีความลึกของน ้าอยู่ที่ 1-1.5 เมตร)
เดือนละ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559) โดยวัดค่าน ้าเวลา
10.00-12.00 น. ดังนี ้ ความเค็มด้ วยเครื่ องวัดความเค็มแบบส่อง (refracto salinometer) ออกซิเจนที่ละลายในน ้าด้ วย
เครื่ องวัดออกซิเจนในน ้า (DO Meter) อุณหภูมิในน ้าด้ วย DO Meter อุณหภูมิอากาศด้ วย Thermometer ความเป็ น
กรด-ด่างด้ วย pH meter และความโปร่งใสโดยใช้ Secchi disc
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ตารางที่ 1 จุดสารวจและพิกดั ทางภูมิศาสตร์
จุดสารวจ
1
2
3

พืน้ ที่เก็บตัวอย่ าง
ซีพีเอฟ ประเทศไทย จ. ชุมพร เลขที่ 99 หมู่ 5 ตาบลละแม อาเภอละแม
(CP)
ฟาร์ มเพรียงทราย หมู่ 5 บ้ านแหลมสันติ ตาบลละแม อาเภอละแม (PC)
สะพานปลาหนองบัว หมู่ 6 ตาบลสวนแตง อาเภอละแม (NB)

พิกัดตามระบบ UTM
องศาเหนือ
องศาตะวันออก
9°46’48.5”N

99°08’32.9”E

9°45’29.2”N
9°44’38.3”N

99°08’42.9”E
99°08’50.1”E

ภาพที่ 1 จุดสารวจและเก็บตัวอย่างน ้าทัง้ 3 จุด บริ เวณชายฝั่ งทะเลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
(ดัดแปลงจาก Google maps, 2559: www.google.co.th/maps/place/อาเภอ+ละแม+ชุมพร/)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ค่าของคุณภาพน ้าทัง้ ความเค็ม ออกซิเจนที่ละลายในน ้า ความเป็ นกรด-ด่าง อุณหภูมิน ้า อุณหภูมิอากาศ
และความโปร่งใสที่วดั ได้ นามาวิเคราะห์ความแตกต่างด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว (OneWay Analysis of Variance: ANOVA) ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร โดยวิธี Duncan’s Multiple Range
test โดยการวิเคราะห์ทางสถิติทงหมดใช้
ั้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป SPSS ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% สาหรับการ
วิเคราะห์ผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้านันจะอ้
้ างอิงฤดูกาลในภาคใต้ ของประเทศไทยที่รายงานโดย
กรมอุตุนิ ย มวิ ท ยา (2557) นั่น คื อ อ าเภอละแม จัง หวัด ชุม พร มี ฤ ดู ก าลเพี ย ง 2 ฤดู คื อ ฤดูร้ อน เริ่ ม ตัง้ แต่เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่ มตังแต่
้ กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์

787
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ผลและอภิปราย
ภาพรวมคุณภาพน ้าบริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพรในรอบปี (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2559)
จากการศึกษาคุณภาพน ้าในรอบปี บริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร พบว่าอุณหภูมิน ้ามีค่าอยู่
ในช่ ว ง 28-33 องศาเซลเซี ย ส โดยอุณ หภูมิ สูง สุด พบในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ (33.1±0.4) ขณะที่ ใ นเดื อ นตุล าคมทัง้
อุณหภูมิน ้าและอุณหภูมิอากาศมีคา่ ต่าที่สดุ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) กับเดือนอื่นๆ ปริ มาณ DO มี
ค่าอยูใ่ นช่วง 5.9-7.4 mgL-1 ค่าสูงสุดแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติพบในเดือนมิถนุ ายน (7.5±0.6) และค่าต่าสุด
เดือนเมษายน (5.9±0.1) (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2) ซึง่ ค่า DO ที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้มีคา่ สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ
น ้าทะเลเพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ (2550) ที่มีการกาหนดค่ามาตรฐาน
ไว้ คือ ออกซิเจนละลายน ้าควรมีค่าไม่ต่ากว่า 4 mgL-1 ความเป็ นกรดเป็ นด่างของน ้า (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 5.9-8.7
ค่าสูงสุดแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติพบในเดือนกรกฎาคม (9.2±0.1) และค่าต่าสุดในเดือนธันวาคม (5.9±0.1)
ทังนี
้ ้สาเหตุที่คา่ pH ของน ้าทะเลตามธรรมชาติมีค่าสูงเกินกว่า 9 อาจเป็ นเพราะช่วงที่ทาการสารวจตรวจพบสาหร่ าย
ทะเลจานวนมากลอยขึ ้นมาติดตามชายหาด จึงอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ ค่า pH ในน ้าทะเลตามธรรมชาติบางช่วง
สูงขึ ้นผิดปกติ ความโปร่ งใสมีค่าอยู่ในช่วง 25-52 เซนติเมตร ค่าสูงสุดแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติพบในเดือน
กุมภาพันธ์ (51.7±7.6) และค่าต่าสุดในเดือนมีนาคม มิถนุ ายน และสิงหาคม (25.0±5.0) จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า
ความเค็มของน ้าในรอบปี บริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร มีค่าอยู่ในช่วง 18.7-30.7 ppt ค่าสูงสุด
แตกต่างอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติพ บในเดื อนเมษายนและเดือ นพฤษภาคม (30.7±1.2) และค่าต่ า สุด ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ (18.7±0.6) ซึ่งความเค็มของน ้าจะมีโดยตรงต่อการดารงชีวิตของสัตว์น ้าโดยเฉพาะระบบการควบคุม
ปริ มาณน ้าในร่ างกาย (water regulatory system) โดยทัว่ ไปสัตว์ทะเลจะสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลง
ความเข้ มข้ นของน ้าทะเลได้ ในช่วงแคบๆ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเข้ มข้ นของน ้าภายนอกมากไปสัตว์ก็อาจตาย
ได้ ทังนี
้ ้ขึน้ อยู่กับความสามารถของระบบควบคุมสมดุลของน ้าในร่ างกายของสัตว์แต่ละชนิด (Gardiner, 1972;
Leelapiyanart,1996)
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ตารางที่ 2 คุณภาพน ้า (ค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,N=6) บริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
ระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559)
อุณหภูมินา้
(˚C)

อุณหภูมิอากาศ
(˚C)

DO
(mgL-1)

pH

ความโปร่ งใส
(cm.)

พฤศจิกายน 58

29.5±0.2b

28.1±0.5a

6.3±0.1ab

6.2±0.1ab

36.7±10.4ab

25.3±0.6b

ธันวาคม 58

28.1±0.4a

28.5±0.5ab

7.4±0.1cd

5.9±0.1a

30.0±0.0a

20.0±0.0a

มกราคม 59

29.5±0.6bc

28.9±0.8abc

7.4±0.6bcd

8.6±0.1cd

35.0±5.0ab

25.7±0.6b

กุมภาพันธ์ 59

33.1±0.4f

30.3±0.6bcd

6.9±0.8abcd

6.3±0.4b

51.7±7.6b

18.7±0.6a

มีนาคม 59

29.5±0.4b

30.0±0.0abcd

6.2±0.1abc

6.5±0.1b

25.0±5.0a

29.0±0.0de

เมษายน 59

32.2±0.5ef

32.0±0.0de

5.9±0.1a

8.2±0.1c

33.3±7.6a

30.7±1.2e

พฤษภาคม 59

32.7±0.4f

32.7±0.6e

6.6±0.2abcd

8.3±0.1cd

28.3±2.8a

30.7±1.2de

มิถนุ ายน 59

31.2±0.2de

33.0±2.0e

7.5±0.6d

8.7±0.1d

25.0±5.0a

28.0±1.0cd

กรกฎาคม 59

30.7±0.5c

31.0±0.0cde

7.2±0.5bcd

9.2±0.1d

26.7±7.6a

26.0±0.0bc

สิงหาคม 59

29.7±0.2bc

29.7±0.6abc

6.3±0.6abcd

8.3±0.1cd

25.0±5.0a

25.0±0.0b

กันยายน 59

28.00±0.5a

28.3±0.6ab

7.4±0.2d

8.2±0.1c

26.7±2.9a

28.67±1.15de

ตุลาคม 59

28.0±0.0a

28.0±0.0a

6.5±0.1abcd

8.2±0.3c

33.3±2.9a

29.3±0.6de

พฤศจิกายน 59

30.0±0.5bc

29.8±0.3abc

6.15±0.28abcd

8.4±0.1cd

33.3±5.7a

25.3±1.2b

เดือน

ความเค็ม
(ppt)

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตา่ งกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ทดสอบโดยวิธี Duncan’s multiple range test
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water temperature

40.0

air temperature

a

35.0

Temperature (°C)

30.0
25.0

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB CP PC NB
Nov-15

Dec-15

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

Oct-16

Nov-16

b

ภาพที่ 2 อุณหภูมิน ้าและอุณหภูมิอากาศ (a) ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน ้า (b) บริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม
จังหวัดชุมพร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559
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ผลของฤดูกาลต่อคุณภาพน ้าในรอบปี บริ เวณชายฝั่ งทะเลละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
การศึกษาผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าบริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
พบว่าอาเภอละแม จังหวัดชุมพรมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่ มตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
เป็ นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนืออ่อนกาลังลง และฤดูฝน เริ่ มตัง้ แต่กลางเดือนพฤษภาคม –
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็ นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉีย งใต้ จากทะเลอันดามันเป็ นมวลอากาศที่มีความชื ้นสูง และ
เปลี่ยนเป็ นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้ เกิดฝนตกชุก (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2557) ทังนี
้ ้ฤดูกาลมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้าทะเลบริ เวณชายฝั่ งละแม โดยคุณภาพน ้าในแต่ละฤดูกาลบริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอ
ละแม จังหวัดชุมพรแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 3 อุณหภูมิน ้าและอุณหภูมิอากาศในฤดูร้อนมีคา่ สูงกว่าฤดูฝนอย่าง
มีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) ถึ ง แม้ ว่า ฤดูฝนจะมี อุณ หภูมิ ต่ า กว่า ฤดูร้ อนแต่ก็ ยัง อยู่ใ นช่ วงที่ เ หมาะสมกับ การ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าคือ อุณหภูมิควรอยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียส (โชคชัย, 2548; Pandit & Nakamura, 2010;
นวลมณี, 2553) นอกจากนี ้ฤดูกาลที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อค่า DO โดยพบว่า DO ในฤดูฝนมีค่าสูงกว่าฤดูร้อนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ทังนี
้ ้เนื่องจากอุณหภูมิน ้าและอุณหภูมิอากาศเกี่ยวข้ องกับปริ มาณออกซิเจนที่ละลาย
น ้าคือ เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้นออกซิเจนจะละลายในน ้าได้ ลดลง ในขณะที่สตั ว์น ้าและจุลนิ ทรี ย์จะมีความต้ องการออกซิเจน
เพิ่ ม ขึน้ โดยเฉพาะในแหล่ง น า้ ที่ มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุม ากอุณ หภูมิ ที่ สูง ขึน้ จะช่ ว ยเร่ ง กระบวนการย่ อ ยสลาย
อิน ทรี ย วัต ถุท าให้ ใ นวัน ที่ มี อ ากาศร้ อนอาจเกิ ด ปั ญ หาการขาดแคลนออกซิ เ จนในแหล่ง น า้ ได้ แต่อ ย่า งไรก็ ต าม
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ปริ มาณ DO ในทัง้ 2 ฤดูกาลยังมีคา่ ที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า โดยมาตรฐานของ
น ้าที่มีคณ
ุ ภาพดีโดยทัว่ ไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 mgL-1 หรื อปริ มาณ O2 ละลายอยู่ปริ มาณ 5-8 mgL-1 หรื อ 5-8
mgL-1 น ้าเสียจะมีคา่ DO ต่ากว่า 3 mgL-1 (โชคชัย, 2548)
ตารางที่ 3 ผลของฤดูกาลต่อคุณภาพน ้าในรอบปี บริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
ค่ าที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลีย้ ง สัตว์
คุณภาพนา้
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
นา้ *
b
a
อุณหภูมิน ้า (องศาเซลเซียส)
31.9±1.5
29.4±1.2
25-32
อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส)
31.3±1.2b
29.5±1.7a
25-32
DO (mgL-1)
6.4±0.6a
6.9±0.7b
ไม่น้อยกว่า 4**
a
a
pH
7.3±1.0
8.0±1.1
7-8.5**
a
a
ความโปร่งใส (เซนติเมตร)
34.6±12.0
30.2±6.4
30-60
a
a
ความเค็ม (ppt)
27.3±5.3
25.9±2.7
25-30
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตา่ งกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ทดสอบโดยวิธี Duncan’s multiple range test
*อ้ างอิง: ค่าที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (โชคชัย, 2548; Pandit &Nakamura, 2010;
นวลมณี, 2553)
**อ้ างอิง: ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลประเภทที่ 3 (คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า)
(กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
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ค่า pH เป็ นตัวชี ้วัดของการเป็ นกรด/ด่างของน ้าพื ้นฐาน คือ อยู่ในช่วง 0-14 pH ของน ้าที่สงู หรื อต่าเกินไปจะ
ส่งผลต่อสิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นน ้า นอกจากนี ้ค่า pH ยังส่งผลกระทบต่อการละลายและความเป็ นพิษของสารเคมีและ
โลหะหนักในน ้า ส่วนใหญ่ช่วง pH 7-8.5 จะเหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า แม้ บางชนิดจะสามารถมีชีวิตอยูใ่ นน ้าที่
มีระดับค่า pH อยู่นอกช่วงนี ้ ในกรณีที่ pH เปลี่ยนแปลงออกไปจากช่วงนี ้สามารถทาให้ เกิดความเครี ยดในสัตว์น ้า
ลดการฟั กไข่และอัตราการรอดตาย การศึกษาครั ง้ นี ้พบว่า ฤดูกาลไม่มีผลต่อค่า pH บริ เวณบริ เวณชายฝั่ งละแม
อาเภอละแม จังหวัดชุมพร นัน่ คือค่า pH ในฤดูร้อน (7.3±1.0) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
กั
บ
ฤดูฝน (7.9±1.1) และค่า pH ทัง้ 2 ฤดูกาล ก็ยงั อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า นันคื
้ อไม่ควรให้ pH
อยูน่ อกช่วง 6.5-9.0 เพราะถึงแม้ จะมีสตั ว์น ้าหลายชนิดสามารถทนอยู่ได้ นอกช่วงนี ้แต่อตั ราการเจริ ญเติบโตและการ
สืบพันธุ์อาจจะหยุดชะงักลงและจะยิ่งทนไม่ได้ เมือ่ มีปัจจัยอื่นร่วมด้ วย เช่น เมื่อ pH และอุณหภูมิสงู ขึ ้น แอมโมเนียจะมี
พิษเพิ่มขึ ้น

ภาพที่ 3 ผลของฤดูกาลต่อคุณภาพน ้า (อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน ้า ความโปร่งใส ความเค็ม ออกซิเจนที่ละลายใน
น ้า และความเป็ นกรด-ด่าง) บริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
แม้ ในฤดูร้อนความโปร่งใสของน ้าบริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร มีค่าสูงกว่าฤดูฝนแต่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) และความโปร่ งใสทัง้ 2 ฤดูกาล ก็ยังมีความเหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโตของสัตว์น ้า คือ อยู่ระหว่าง 30-60 ซม. หากมีค่าต่ากว่า 30 ซม. แสดงว่าน ้ามีความขุ่นมากเกินไปหรื อมี
ปริ มาณแพลงก์ ตอนมากเกินไป ซึ่งอาจทาให้ เกิดภาวะขาดแคลนออกซิเจนขึ ้นได้ แต่ถ้าค่ามีความโปร่ งใสสูงกว่า 60
ซม.ขึ ้นไป แสดงว่าแหล่งน ้านันไม่
้ ค่อยสมบูรณ์ ความโปร่ งใสของน ้ามีความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณตะกอนแขวนลอยและ
แพลงก์ตอนซึง่ มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน ้า น ้าที่มีความโปร่ งแสงน้ อย หรื อมีความขุ่นมาก แสงสว่างจะส่องลงไปใน
นา้ ได้ น้ อย ห่ว งโซ่อ าหารและอาหารธรรมชาติใ นแหล่ง นา้ จะลดลงตามไปด้ วย ความขุ่น ที่เ กิ ด จากตะกอนดิ นใน
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ธรรมชาติแม้ จะมีปริ มาณไม่สงู มากเพียงพอที่จะทาอันตรายโดยตรงต่อปลา แต่อาจเป็ นอันตรายต่อไข่ปลาที่กาลังจะ
ฟั กออกเป็ นตัวได้ (โชคชัย, 2548)
ความเค็มในฤดูร้อนมีคา่ สูงกว่าความเค็มในฤดูฝนแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ( P>0.05)
ความเค็มของน ้าที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อระบบควบคุมน ้าในร่ างกาย ซึ่งจะหมายถึงการรักษาสมดุลของแร่ ธาตุใน
ร่างกายด้ วย สัตว์น ้าแต่ละชนิดจะมีความทนทานต่อความเค็มของน ้าแตกต่างกันโดยเฉพาะสัตว์น ้าเค็มและสัตว์น ้าจืด
ที่อ าศัยอยู่ใ นนา้ ที่ มี ร ะดับ ความเค็ ม แตกต่า งกัน ส่วนสัต ว์ นา้ กร่ อ ยนัน้ จัด ได้ ว่า เป็ นสัต ว์ ที่มี ค วามทนทานต่อ การ
เปลี่ยนแปลงความเค็มได้ มาก แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างกะทันหันไม่ ว่าจะเป็ นสัตว์ชนิดใด
ความเค็มของน ้าย่อมมีผลต่อสัตว์น ้าเช่นเดียวกับอุณหภูมิ (โชคชัย, 2548) โดยปกติน ้าทะเลจะมีความเค็มประมาณ
35 ppt น ้ากร่อยมีความเค็มประมาณ 10-15 ppt และน ้าที่มีความเค็มมากกว่า 45 ppt ขึ ้นไปจะพบในนาเกลือ อาจไม่
เหมาะสมแก่การดารงชีวิตของสัตว์น ้าบางชนิด สัตว์น ้ากร่อยที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มมากจะมี
ความสามารถปรับตัวและทนทานต่อแรงดัน osmotic ได้ ดี แต่สาหรับสัตว์น ้าทัว่ ๆไปสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพ
ความเค็มของน ้าที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องเป็ นไปอย่างช้ าๆ ซึ่งจากรายงานของนงนุช และจิรายุ (2556) ที่ศึกษา
ผลของความเค็มต่ออัตราการรอดตายและการควบคุมปริ มาตร (volume regulation) ของเพรี ยงทราย (Perinereis
nuntia) พบว่าความเค็มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาตรของเพรี ยงทราย ทังนี
้ ้สามารถศึกษาจากอัตราการรอดตาย
และการเปลี่ยนแปลงปริ มาตร โดยพบว่าในช่วงความเค็ม 10-35 ppt นัน้ เพรี ยงทรายมีอตั ราการรอดตาย 85-100
เปอร์ เซ็นต์ ในช่วงเวลา 96 ชัว่ โมง ส่วนที่ความเค็ม 0 และ 40 นัน้ เพรี ยงทรายไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า เพรี ยงทรายเป็ นสัตว์ ที่สามารถดารงชี วิตอยู่ในบริ เวณที่มีความเค็มของนา้ เปลี่ยนแปลงในรอบวันได้ การ
เปลีย่ นแปลงความเค็มยังมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ายทะเลเช่น สาหร่ายขนนก โดยจากรายงานของระพีพรรณ
และจันทนา (ม.ป.ป.) ศึกษาปั จจัยในการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายขนนก (Caulerpa racemosa (Forsskal)
J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse) ที่เพาะเลี ้ยงร่ วมกับชุมชน จังหวัดกระบี่ พบว่า
ความเค็มของน ้าที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 31 ppt ขึ ้นไป ซึ่งจะสอดคล้ องกับในธรรมชาติที่พบว่าในฤดูฝนซึ่งน ้าทะเลมี
ความเค็มต่า (ประมาณ 10-20 ppt) จะมีสาหร่ายน้ อยมาก นอกจากนี ้พบว่าสาหร่ ายชนิด Caulerpa racemosa จะมี
อัตราการสังเคราะห์แสงลดลงหากเลี ้ยงในน ้าที่มีความเค็มต่ากว่า 10 ppt โดยจะมีอตั ราการสังเคราะห์แสงที่ดีในช่วง
ความเค็ม 30-40 ppt และพบว่าการเติบโตของสาหร่ ายสกุล Caulerpa จะเติบโตดีในน ้าที่ความเค็มมากกว่า 20 ppt
และสาหร่ายสกุลนี ้จะตายหากน ้ามีความเค็มต่ากว่า 20 ppt (West & West, 2007)ในการทาฟาร์ มเลี ้ยงสาหร่ ายสกุล
Caulerpa น ้าที่ใช้ เลี ้ยงควรมีความเค็มไม่ต่ากว่า 30 ppt และพบว่าสาหร่ ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera ที่เลี ้ยงใน
น ้าทะเลความเค็ม 25-30 ppt สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีที่สดุ นอกจากนี ้ความเค็มที่เปลีย่ นแปลงไปยัง ส่งผลต่อการเกิด
การฟอกขาวของปะการังได้ ทังนี
้ ้ในพื ้นที่อ่าวไทยตอนบนซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับผลจากมวลน ้าจืดปริ มาณมากที่ไหลลงสู่
ทะเล ส่งผลให้ พื ้นที่ดงั กล่าวได้ รับอิทธิพลของความเค็มที่ต่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการฟอกขาวของ
ปะการังในพื ้นที่นนั ้ ดังรายงานของ ศุภกาญจน์ และคณะ (2558) ศึกษาผลจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มแบบเรื อ้ รัง
ต่อการฟอกขาวของปะการังเขากวาง Acropora millepora โดยการเพิ่มและลดระดับความเค็มทีละน้ อย (2 ppt ต่อ
วัน) ซึง่ พบว่า ปะการังเขากวาง A. millepora มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มแบบเรื อ้ รังในช่วงแคบเมื่อ
ความเค็มลดลงถึง 26 ppt หรื อเพิ่มขึน้ ถึง 34 ppt ปะการั งแสดงลักษณะของการหลุดล่อนของเนื ้อเยื่อ (tissue
sloughed-off) และเมื่อนาปะการังที่แสดงลักษณะดังกล่าวไปฟื น้ ตัวในทะเล พบว่าปะการังไม่สามารถฟื น้ ตัวได้ ซึ่ง
แตกต่างกับปะการังที่แสดงลักษณะของสีที่ซีดเมื่อการลดหรื อเพิ่มความเค็มในระดับที่ต่ากว่า ซึง่ เมื่อนาปะการังเหล่านี ้
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ไปฟื น้ ตัวในทะเลพบว่าปะการังทังหมดที
้
่มีสซี ีดนันสามารถฟื
้
น้ ตัวได้ 100% ขณะที่ปะการังที่มีเนื ้อเยื่อที่หลุดล่อนขณะ
ทดลองไม่สามารถฟื น้ ตัวได้
บทสรุ ป
การศึกษาผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าบริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
พบว่าอาเภอละแม จังหวัดชุมพรมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่ มตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
เป็ นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนืออ่อนกาลังลง และฤดูฝน เริ่ มตัง้ แต่กลางเดือนพ ฤษภาคม –
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็ นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามันเป็ นมวลอากาศที่มีความชื ้นสูง และ
เปลีย่ นเป็ นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้ เกิดฝนตกชุก โดยฤดูกาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน ้า
ทะเลบริ เวณชายฝั่ งละแม โดยเฉพาะอุณหภูมิน ้า อุณหภูมิอากาศและออกซิเจนที่ละลายน ้ามากที่สดุ แต่ฤดูกาลไม่มี
ผลต่อค่า pH ความโปร่ งแสง และความเค็ม ผลจากการศึกษานีจ้ ะเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานให้ กับเกษตรกรหรื อผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากนา้ ทะเลบริ เวณชายฝั่ งละแม อาเภอละแม เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจดึงน ้าทะเลมาพักหรื อมาใช้
ประโยชน์ ใ นการเพาะเลีย้ งสัตว์ น า้ แก้ ไขปั ญ หาน า้ ไม่พ อ คุณภาพน า้ ไม่เ หมาะสม อัน จะน าไปสู่ก ารพัฒ นาการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าอย่างยังยืนต่อเกษตรกรและผู้สนใจต่อไป
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การสารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่ างทรายชายหาด
บริเวณแหลมสมิหลา ตาบลบ่ อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Quantification survey of microplastics in beach sand of Laem Samila,
Bo Yang Subdistirict, Mueang District, Songkhla Province
เบญจภรณ์ มณีโชติ, กนกพร บัวจันทร์ , สายสิริ ไชยชนะ*, และ สิริพร บริ รักวิสฐิ ศักดิ์
Benjaporn Maneechot, Kanokporn Buajan, Saisiri Chaichana* and Siriporn Borrirukwisitsak
โปรแกรมวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่ อ
การติดตามตรวจสอบไมโครพลาสติกในประเทศไทยยังมีน้อยในปั จจุบนั การศึกษานี ้รายงานการพบ
ไมโครพลาสติ ก เป็ นครั ง้ แรกในแหลมสมิ ห ลาซึ่ง เป็ นชายหาดท่อ งเที่ ยวในจัง หวัดสงขลา โดยมี ก ารเก็ บ ตัว อย่า ง
ทรายหาดจากสามพื ้นที่ของแหลมสมิหลาในเดือนตุลาคม 2560 ตัวอย่างได้ ถกู แยกไมโครพลาสติกโดยใช้ สารละลาย
โซเดียมคลอไรด์และตรวจวัดปริ มาณ รูปร่าง ขนาด และสีของไมโครพลาสติกโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอและ
แบบไบร์ ทฟิ ลด์ ผลการศึกษาพบการสะสมของไมโครพลาสติกเฉลี่ย 233.3±46.7 ชิน้ ต่อกิโลกรัมน ้าหนักทรายแห้ ง
รู ปร่ างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ เส้ นใย (64.3%) และสีที่พบมากที่สดุ คือ สีขาว (42.9%) กิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว การปล่อ ยน า้ ทิ ง้ จากร้ านอาหารและขยะพลาสติ ก ที่ พ บในพื น้ ที่ มี ศัก ยภาพในการเป็ นแหล่ง ก าเนิ ด
ไมโครพลาสติก จึงควรมีการเฝ้ าระวังอย่างใกล้ ชิด
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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บทนา
การปรากฎของไมโครพลาสติก (microplastic) ในสิง่ แวดล้ อมได้ รับความสนใจอย่างแพร่ หลายในทศวรรษที่
ผ่านมา ภายหลังการศึกษาของ Thompson et al. (2004) ซึ่งกล่าวถึงการปนเปื อ้ นไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้ อมทาง
ทะเลที่ มีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้ แม้ ว่าในปั จจุบันยังคงไม่มีม าตรฐานในการให้ นิ ยาม “ไมโครพลาสติก ” แต่ชิน้ ส่วนของ
พลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร นันเป็
้ นเกณฑ์ที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปสาหรับการแยกไมโครพลาสติกออกจาก
พลาสติกขนาดใหญ่ (Browne et al., 2010; Cole et al., 2011; GESAMP, 2016) ไมโครพลาสติกเกิดจาก
แหล่งกาเนิดปฐมภูมิ (primary sources) ที่มีการผลิตขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ และแหล่งกาเนิดทุติยภูมิ
(secondary sources) ซึ่งเกิดจากการแตกตัว (disintegration) การสึกกร่ อน การย่อยสลายโดยแสง รวมถึงการเกิด
ออกซิเดชัน่ ของพลาสติกขนาดใหญ่ให้ มีขนาดเล็กลง (GESAMP, 2016) ไมโครพลาสติกสามารถเข้ าสูป่ ลา (Halstead
et al., 2018) หอย (Van Cauwenberghe and Janssen, 2014) และมีศกั ยภาพในการดูดซับ การปลดปล่อย และการ
เคลื่อนย้ ายมลสาร (Thompson et al., 2004; Teuten et al., 2007) ดังนันเมื
้ ่อไมโครพลาสติกปนเปื อ้ นลงสู่แหล่งน ้า
จึงสามารถเข้ าสูร่ ะบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตในน ้า ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ที่
บริ โภคสัตว์น ้าเหล่านัน้ ตลอดจนมีศกั ยภาพในการส่งผลกระทบด้ านเศรษฐสังคมในพื ้นที่ (Van der Meulen et al.,
2014)
ปั จจุบนั มีการตรวจพบไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้ อมทางทะเล ทังในตะกอนทะเลลึ
้
ก (Van Cauwenberghe
et al., 2013) มหาสมุทร (Halle et al., 2017) ทะเลชายฝั่ ง (Syakti et al., 2017) และเอสทูรี (Fok and Cheung,
2015; Jiang et al., 2018) ชายหาดเป็ นอีกพื ้นที่หนึ่งที่มีรายงานการตรวจพบไมโครพลาสติก (Retama et al., 2016;
Young and Elliott, 2016; Esiukova, 2017) โดยพบการสะสมในทรายผิวหน้ ามากกว่าในส่วนที่ลึกลงไปจาก
ผิวชายหาด (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่ าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2557) การเก็บตัวอย่างในพื ้นที่ชายหาดเป็ นแนวทางหนึง่ ที่มีประสิทธิภาพและเป็ นตัวแทนที่แสดงให้ เห็นถึงการ
สะสมของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการกระทาร่ วมกันของน ้าชายฝั่ งและภาคพืน้ ดิน (Hidalgo-Ruz
et al., 2012; Dekiff et al., 2014) ไมโครพลาสติกที่สะสมในชายหาดส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่อยู่
อาศัยของสิ่งมีชีวิตบริ เวณชายหาด (Carson et al., 2011) ทังนี
้ ้ในพื ้นที่อตุ สาหกรรมและเขตเมืองนัน้ มลสารต่าง ๆ
รวมถึงไมโครพลาสติกมีโอกาสเกิดการเคลื่อนย้ ายผ่านแหล่งน ้าและเกิดการสะสมในพื ้นที่ได้ สงู (Nel et al., 2018)
รายงานที่ผา่ นมาพบไมโครพลาสติกแพร่กระจายในพื ้นที่ชายหาดอ่าวไทยตอนบนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย
บริ เวณชายหาดเจ้ าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี ทังในตะกอนดิ
้
นและหอยสองฝา (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรั พยากรทางทะเลและป่ าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา , 2557; ปิ ติพงษ์
ธาระมนต์ และคณะ, 2559) นอกจากนี ้ยังพบรายงานการปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกในสัตว์ที่ใช้ ชีวิตตามพื ้นทะเล
บริ เวณอ่าวไทยตอนบนทางชายฝั่ งตะวันออกของประเทศไทย ในพื ้นที่จงั หวัดชลบุรี (Thushari et al., 2017)
ชายหาดแหลมสมิ หลาตัง้ อยู่ในตาบลบ่อ ยาง อาเภอเมื อง จังหวัด สงขลา ในพื น้ ที่ ภาคใต้ ต อนล่า งซึ่ง มี
ชายหาดติดกับอ่าวไทย จังหวัดสงขลามีการพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมและประชาชนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในเขตเมืองอย่าง
หนาแน่น จึงมีโอกาสเกิดการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกได้ ในพืน้ ที่ ชายหาดแหลมสมิหลาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของจังหวัดสงขลา มีพื ้นที่ติดกับแหล่งชุมชน สถานบริ การสาหรับนักท่องเที่ยว ร้ านอาหาร โรงแรม และมีท่าเรื อ
น ้าลึกขนส่งสินค้ าอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียง ทิศเหนือของแหลมสมิหลาติดกับแหลมสนอ่อนที่เชื่อมต่อกับทางเปิ ดออกสู่
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ทะเลอ่าวไทยตอนล่างของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็ นหนึ่งในพื ้นที่สาคัญในการรองรับการระบายน ้าทิ ้งชุมชนทังจาก
้
จัง หวัด สงขลาและจัง หวัด ใกล้ เ คี ย ง ดัง นัน้ การส ารวจเบื อ้ งต้ น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ ขนาด รู ป ร่ า ง และสี ข อง
ไมโครพลาสติกในชายหาดแหลมสมิหลา จะช่วยให้ ทราบสถานการณ์การปนเปื อ้ นและเป็ นข้ อมูลการแพร่ กระจายของ
ไมโครพลาสติกในพื ้นที่ชายหาดต่อไป
วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างทรายชายหาด
การศึกษาครัง้ นี ้ทาการเก็บตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อสารวจไมโครพลาสติกที่ชายหาดแหลมสมิหลา
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่างทรายชายหาด 3 จุด แต่ละจุดห่างกัน 300 เมตร (ตามพิกดั
คือ จุดที่ 1 N 7°21’53.65” E 100°59’03.58” จุดที่ 2 N 7°22’92.17” E 100°58’28.28” และจุดที่ 3 N 7°23’11.75” E
100°58’14.22”) โดยแต่ละจุดจะเก็ บตัวอย่างที่จุดกึ่งกลางระหว่างแนวนา้ ขึน้ สูงสุดและนา้ ลงต่าสุด โดยใช้ กรอบ
ตัวอย่าง ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างทรายลึก 2 เซนติเมตร จากนันน
้ าตัวอย่างทรายชายหาดไปอบให้ แห้ งที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้ วร่อนด้ วยตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร (ดัดแปลงจาก สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและป่ าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
2. การวิเคราะห์ตวั อย่างไมโครพลาสติก
นาตัวอย่างทรายชายหาดมาแยกไมโครพลาสติกตามวิธีการที่ดั ดแปลงมาจาก National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) (Masura et al., 2015) และสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ป่ าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (2557) โดยชัง่ ตัวอย่างทรายแห้ งที่ร่อนแล้ ว 300 กรัม ลง
ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เข้ มข้ น 5 M 300 มิลลิลติ ร ร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 63 ไมโครเมตร อบส่วนที่
อยูบ่ นตะแกรงร่อนให้ แห้ ง เติมสารละลายเฟอร์ รัสซัลเฟต (FeSO4) เข้ มข้ น 0.05 M 20 มิลลิลิตร จากนันเติ
้ มไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ (H2O2) เข้ มข้ น 30% 20 มิลลิลติ ร จนกว่าจะกาจัดสารอินทรี ย์หมด เติมโซเดียมคลอไรด์ 6 กรัม/ตัวอย่าง
20 มิลลิลติ ร (5 M NaCl) กวนให้ เข้ ากัน แล้ วตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอน กรองส่วนใสด้ านบนด้ วยกระดาษกรองเซลลูโลสไน
เตรท (cellulose nitrate filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตร อบกระดาษกรองที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4
ชัว่ โมง จากนันน
้ าแผ่นกระดาษกรองมาวิเคราะห์เพื่อจาแนกไมโครพลาสติกโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอและ
แบบไบร์ ทฟิ ลด์ โดยนับจานวน จาแนกรูปร่าง สี และถ่ายรูปเพื่อเก็บข้ อมูลและวัดขนาดของไมโครพลาสติก
ผลและอภิปราย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการสารวจปริ มาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาดบริ เวณแหลมสมิหลา จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็ นชายหาดท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็ นที่ตงั ้ ของปฏิมากรรมรู ปนางเงือกซึ่งเป็ น
เอกลักษณ์ที่สาคัญของจังหวัด โดยได้ ทาการเก็บตัวอย่างทรายชายหาด 3 พื ้นที่ ในเดือนตุลาคม 2560 จากการศึกษา
พบการปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกในทุกพื ้นที่ที่ทาการสารวจ โดยพบไมโครพลาสติกเฉลี่ย 233.3±46.7 ชิ ้น/กิโลกรัม
นา้ หนักทรายแห้ ง ซึ่งอาจเนื่อ งมาจากบริ เวณแหลมสมิห ลาเป็ นพืน้ ที่ ที่ ติด กับ แหล่งชุมชน มีสถานบริ การสาหรั บ
นักท่องเที่ยว ร้ านอาหาร และโรงแรม ตังกระจายอยู
้
่ตามแนวชายหาด และมีท่าเรื อน ้าลึกขนส่งสินค้ าอยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียง ซึง่ งานวิจยั นี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ Retama et al. (2016) ที่พบว่าปริ มาณไมโครพลาสติกในชายหาด
ท่องเที่ยวของอ่าว Huatulco ประเทศเม็กซิโก เป็ นผลมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
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จากการศึกษาพบไมโครพลาสติกทังหมด
้
4 รูปร่าง คือ เส้ นใย ชิ ้นส่วนไร้ รูปแบบ ทรงกลม และแท่ง (ภาพที่ 1)
ซึง่ รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ รูปร่างแบบเส้ นใย 64.3% (มีขนาด 0.10–8.04 มิลลิเมตร) รองลงมาคือ
ชิน้ ส่วนไร้ รู ปแบบ 24.8% (มีขนาด 0.01–0.64 มิลลิเมตร) ทรงกลม 9.5% (มีขนาด 0.04–0.11 มิลลิเมตร) และ
แท่ง 1.4% (มีขนาด 0.88–0.29 มิลลิเมตร) ตามลาดับ (ภาพที่ 2ก) ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Retama et al.
(2016) ที่พบไมโครพลาสติกประเภทเส้ นใยมากที่สดุ ที่ชายหาดท่องเที่ยวในประเทศเม็กซิโก นอกจากนี ้ไมโครพลาสติก
ประเภทเส้ นใยอาจหลุดมาจากเสื ้อผ้ าได้ (Browne et al., 2011) ไมโครพลาสติกที่พบในการศึกษานี ้มีขนาดระหว่าง
0.01–8.04 มิลลิเมตร ซึ่งขนาด 8.04 มิลลิเมตรนัน้ มีขนาดใหญ่ กว่าตะแกรงร่ อนขนาด 1 มิลลิเมตร ในขณะที่
ไมโครพลาสติกบางส่วนมีขนาดเล็กกว่า 0.063 มิลลิเมตร เนื่องจากไมโครพลาสติกที่มีลกั ษณะเป็ นเส้ นใยมีโอกาส
ตกค้ างหรื อหลุดรอดจากตะแกรงร่ อนที่ใช้ ในการวิเคราะห์ (ตะแกรงร่ อน ขนาด 0.063 มิลลิมตร และ 1 มิลลิเมตร) ซึ่ง
อาจเกิดจากทิศทางการจัดเรี ยงตัวของเส้ นใยในระหว่างการร่อน

ปริมาณไมโครพลาสติกแต่ ละ
รูปร่ าง (%)

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 1 รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบในทรายชายหาดบริ เวณแหลมสมิหลา;
(ก) เส้ นใย (ข) ไร้ รูปแบบ (ค) ทรงกลม (ง) แท่ง
80

น ้าตาล
17.1%
ฟ้ า
6.7%

64.3

60
40

24.8

20

9.5

0
เส้ นใย

ไร้ รูปแบบ

ทรงกลม

เทา
4.3%

(ง)

เขียว
1.4%

ขาว
42.9%

ม่วง
1.0%

1.4
แท่ง

(ก)

เหลือง
1.0%

น ้าเงิน
8.1%

แดง
ดา
3.3% 14.3%

(ข)

ภาพที่ 2 ไมโครพลาสติกที่พบในทรายชายหาดบริ เวณแหลมสมิหลา;
(ก) เปอร์ เซ็นต์ของไมโครพลาสติกแต่ละรูปร่าง (ข) เปอร์ เซ็นต์ของไมโครพลาสติกแต่ละสี
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ในงานวิจยั นี ้สามารถจาแนกสีของไมโครพลาสติกที่พบได้ เป็ น 10 สี ได้ แก่ สีขาว สีดา สีน ้าตาล สีฟ้า สีน ้าเงิน
สีเทา สีแดง สีเขียว สีมว่ ง และสีเหลือง (ภาพที่ 2ข) โดยไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ สีขาว (42.9%) รองลงมาคือ
สีน ้าตาล (17.1%) สีดา (14.3%) สีน ้าเงิน (8.1%) สีฟ้า (6.7%) สีเทา (4.3%) สีแดง (3.3%) สีเขียว (1.4%) ตามลาดับ
ส่วนไมโครพลาสติกที่พบน้ อยที่สดุ มีสมี ว่ ง (1%) และสีเหลือง (1%) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาสารวจไมโครพลาสติก
ในทรายชายหาดบริเวณชายหาดเจ้ าหลาวและชายหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี ที่พบไมโครพลาสติกที่มีสขี าว (สีขาว
ใสและสีขาวขุน่ ) มากที่สดุ ในทัง้ 2 ชายหาด ทังในฤดู
้
แล้ งและฤดูฝน (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ป่ าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
บทสรุ ป
ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการสารวจการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกในทรายชายหาดบริ เวณแหลมสมิหลา
จังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่างทรายชายหาดจาก 3 พื ้นที่ เพื่อนามาวิเคราะห์ ปริ มาณ รู ปร่ าง สี และขนาดของ
ไมโครพลาสติกที่พบในตัวอย่างจากการศึกษาพบว่าการปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกในทุกพื ้นที่เก็บตัวอย่างมีขนาด
ตังแต่
้ ระดับไมโครเมตรจนถึงมิลลิเมตร และจากการจาแนกรู ปร่ างและสีของไมโครพลาสติกที่พบบ่งชีว้ ่าไมโค รพลา
สติกที่พบมากที่สดุ มีลกั ษณะเป็ นเส้ นใยและมีสขี าว การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นของสถานการณ์การปนเปื อ้ น
ไมโครพลาสติกในพื ้นที่แหลมสมิหลา อย่างไรก็ตามการศึกษาในครัง้ นี ้ใช้ กล้ องจุลทรรศน์ในการจาแนกเพียงเท่านัน้ จึง
ควรมีการวิเคราะห์ทางเคมีร่วมด้ วยเพื่อให้ เกิดความแม่นยาในการวิเคราะห์ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
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การสารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่ างทรายชายหาด
บริเวณแหลมสนอ่ อน ตาบลบ่ อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Quantification survey of microplastics in the sand of Laem Son on Beach
at Bo Yang Subdistirict, Mueang District, Songkhla Province
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โปรแกรมวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสงขลา

บทคัดย่ อ
การตรวจพบไมโครพลาสติกและผลกระทบที่เกิดขึ ้นในสิ่งแวดล้ อมทาให้ เกิดความกังวลมากว่าทศวรรษ
อย่ า งไรก็ ต ามไมโครพลาสติ ก ยัง มี ก ารศึ ก ษาน้ อยในประเทศไทย การศึ ก ษาครั ง้ นี ไ้ ด้ ส ารวจการสะสมของ
ไมโครพลาสติกจากสามพื ้นที่ชายหาดแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา ในเดือนตุลาคม 2560 ตัวอย่างที่เก็บจากแต่ละ
พื ้นที่ได้ นามาแยกไมโครพลาสติกโดยใช้ สารละลายโซเดียมคลอไรด์และตรวจวัดปริ มาณ รู ปร่ าง ขนาด และสีของ
ไมโครพลาสติกโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบไมโครพลาสติกปนเปื อ้ นเฉลี่ย 414.4±161.4 ชิ ้นต่อกิโลกรัม
น ้าหนักทรายแห้ ง รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ เส้ นใยและชิ ้นส่วนไร้ รูปแบบ สีของไมโครพลาสติกที่พบ
มากที่สุด คื อ สีดา (32%) และสีข าว (31%) กิ จกรรมพัก ผ่อนหย่อนใจ กิ จกรรมประมง และการปล่อ ยนา้ ทิง้ จาก
ร้ านอาหารในพื ้นที่มีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งกาเนิดไมโครพลาสติก จึงควรมีการตรวจสอบอย่างใกล้ ชิด
คาสาคัญ : ไมโครพลาสติก, ทรายชายหาด, แหลมสนอ่อน, 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
803
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

บทนา
กิจกรรมบริ เวณพืน้ ที่ชายฝั่ งเป็ นแหล่งกาเนิดมูลฝอยประเภทพลาสติกที่สาคัญระดับโลก การสารวจในปี
2553 พบว่า 192 ประเทศในแนวชายฝั่ ง ก่อให้ เกิดมูลฝอยพลาสติกประมาณ 275 ล้ านตัน โดยในจานวนนี ้ได้ ออกสู่
ทะเลประมาณ 12.7 ล้ านตัน เนื่องจากการกาจัดมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม (Jambeck et al., 2015) พลาสติกสามารถคง
อยู่ในสิ่งแวดล้ อมทางทะเลได้ เป็ นระยะเวลานานเนื่องจากย่อยสลายทางชีวภาพได้ ยากในสภาพแวดล้ อมทางทะเล
(GESAMP, 2015) และอาจเกิดการแตกหักจนมีขนาดเล็กลง จากการกระทาของคลืน่ การย่อยสลายโดยแสง และการ
ย่อ ยสลายโดยสิ่ง มี ชี วิ ต เป็ นต้ น (Andrady, 2011) พลาสติ ก ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่า นศูน ย์ ก ลางของอนุภาคเล็ก กว่า 5
มิ ลลิ เ มตร โดยทั่ว ไปเรี ย กว่ า ไมโครพลาสติ ก (microplastic) (GESAMP, 2016) ไมโครพลาสติ ก อาจมาจาก
แหล่งกาเนิดทุติยภูมิ (secondary sources) ที่เกิดจากการแตกตัว หรื อกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกขนาดใหญ่
(Cole et al., 2011) ดังที่กล่าวถึงข้ างต้ น ซึ่งจัดเป็ นแหล่งกาเนิดที่สาคัญของไมโครพลาสติกที่พบในสิ่งแวดล้ อม
(Eriksen et al., 2014) หรื อมาจากแหล่งกาเนิดปฐมภูมิ (primary sources) ที่เกิดจากการผลิตไมโครพลาสติกเพื่อ ใช้
ประโยชน์ เช่น ใช้ เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เครื่ องสาอาง และใช้ ในทางการแพทย์ (Cole et al.,
2011)
ไมโครพลาสติกบางส่วนมีขนาดใกล้ เคียงกับแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในน ้า ทาให้ ไมโครพลาสติกเข้ าสู่
สิง่ มีชีวิต เช่น หอย ปลา และปลิงทะเล ผ่านทางการกินได้ โดยง่าย (Graham and Thompson, 2009; Thushari et al.,
2017; Halstead et al., 2018; Lei et al., 2018) และมีศกั ยภาพในการปลดปล่อยและเป็ นแหล่งสะสมของมลสาร
(Teuten et al., 2007; Teuten et al., 2009; GESAMP, 2015) ไมโครพลาสติกทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
กายภาพของตะกอนชายหาดในเขตน ้าขึ ้นน ้าลง ซึ่งมีศกั ยภาพในการส่งผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตบริ เวณชายหาด (Carson et al., 2011) และทาให้ เกิดความเสี่ยงด้ านพิษวิทยาต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งท้ ายที่สดุ จะ
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ (National Oceanic and Atmospheric Administration Marine Debris Program, 2016)
ปั จจุบนั มีรายงานการสะสมไมโครพลาสติกบริ เวณชายหาดในหลายพื ้นที่ทวั่ โลก (Retama et al., 2016; Young and
Elliott, 2016; Esiukova, 2017) แต่ข้อมูลการศึกษาไมโครพลาสติกในประเทศไทยยังมีค่อนข้ างจากัด มีรายงานพบ
การปนเปื ้อนไมโครพลาสติก ในสัตว์ ที่ใช้ ชีวิตตามพืน้ ทะเลในจังหวัดชลบุรี (Thushari et al., 2017) และพบ
ไมโครพลาสติกในตะกอนชายหาดและหอยสองฝา ที่ชายหาดเจ้ าหลาวและคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี (สถาบันวิจยั และ
พัฒนาทรั พยากรทางทะเลและป่ าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา , 2557; ปิ ติพงษ์
ธาระมนต์ และคณะ, 2559) ทัง้ นี ก้ ารเก็ บ ตัว อย่า งไมโครพลาสติ ก ที่ ใ นพื น้ ที่ ช ายหาดจัด เป็ นแนวทางหนึ่ง ที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็ นตัวแทนที่ดีในการแสดงให้ เห็นถึงการสะสมของไมโครพลาสติกในสิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากการกระทา
ร่วมกันของน ้าชายฝั่ งและภาคพื ้นดิน (Hidalgo-Ruz et al., 2012; Dekiff et al., 2014)
จังหวัดสงขลามีพื ้นที่ชายหาดทางฝั่ งตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย มีประชาชนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในเขตเมือง
อย่างหนาแน่นและมีการพัฒนาสูงด้ านอุตสาหกรรม ชายหาดแหลมสนอ่อนเป็ นชายหาดท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดสงขลา มีพื ้นที่ติดกับแหล่งชุมชนและท่าเรื อน ้าลึกขนส่งสินค้ า บริ เวณทิศเหนือของแหลมสนอ่อนเชื่อมต่อ
กับทางเปิ ดออกสูท่ ะเลอ่าวไทยตอนล่างของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็ นหนึ่งในพื ้นที่สาคัญในการรองรับการระบายน ้าทิ ้ง
ชุมชนทังจากจั
้
งหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้ เคียง จึงเป็ นพื ้นที่ที่สามารถเกิดการปนเปื ้ อนของไมโครพลาสติกได้ ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงเก็บตัวอย่างทรายชายหาดจากชายหาดแหลมสนอ่อน ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อวิเคราะห์
ปริ มาณ ขนาด รู ปร่ าง และสีของไมโครพลาสติก โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ สารวจปริ มาณไมโครพลาสติกบริ เวณ
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ชายหาดแหลมสนอ่อน เพื่อทราบสถานการณ์การปนเปื อ้ นและเป็ นข้ อมูลการแพร่ กระจายของไมโครพลาสติกในพื ้นที่
ชายหาดต่อไป
วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างทรายชายหาด
การศึกษาครัง้ นี ้ทาการสารวจไมโครพลาสติกโดยเก็บตัวอย่างทรายชายหาดที่บริ เวณชายหาดแหลมสนอ่อน
ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน 1 ครัง้ ในเดือนตุลาคม 2560 โดยทาการเก็บตัวอย่างทรายชายหาด 3
จุด แต่ละจุดห่างกัน 300 เมตร (ตามพิกดั ดังนี ้ จุดที่ 1 N 7°21’55.83” E 100°58’99.52” และจุดที่ 2 N 7°21’72.71” E
100°58’82.92” และจุดที่ 3 N 7°22’66.64” E 100°58’37.79”) โดยแต่ละจุดจะเก็บตัวอย่างที่จุดกึ่งกลางระหว่างแนว
น ้าขึ ้นสูงสุดและน ้าลงต่าสุด โดยใช้ กรอบตัวอย่างขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างทรายลึก 2 เซนติเมตร จากนัน้
นาตัวอย่างทรายชายหาดมาอบให้ แห้ งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้ วร่ อนด้ วยตะแกรงร่ อนสแตนเลสขนาด 1
มิลลิเมตร (ดัดแปลงจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่ าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
2. การวิเคราะห์ตวั อย่างไมโครพลาสติก
นาตัวอย่างทรายชายหาดมาแยกไมโครพลาสติกตามวิธีการที่ดดั แปลงมาจาก National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) (Masura et al., 2015) และสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ป่ าชายเลน และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (2557) โดยชัง่ ตัวอย่างทรายแห้ งที่ร่อนแล้ ว 300 กรัม
คนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เข้ มข้ น 5 M 300 มิลลิลติ ร กรองส่วนใสด้ วยตะแกรงร่ อนสแตนเลสขนาด 63
ไมโครเมตร นาส่วนที่อยู่บนตะแกรงร่ อนไปอบให้ แห้ งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เติมสารละลายเฟอร์ รัสซัลเฟต
(FeSO4) เข้ มข้ น 0.05 M 20 มิลลิลติ ร เพื่อเร่งปฏิกิริยาการย่อยสารอินทรี ย์ จากนันเติ
้ มไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2)
เข้ มข้ น 30% ครัง้ ละ 20 มิลลิลิตร จนกว่าจะกาจัดสารอินทรี ย์ออกจากตัวอย่างได้ หมด เติม NaCl 6 กรัม/ตัวอย่าง 20
มิลลิลิตร (5 M NaCl) กวนตัวอย่างให้ เข้ ากัน จากนันทิ
้ ้งให้ ตวั อย่างตกตะกอน กรองน ้าส่วนใสด้ านบนด้ วยกระดาษ
กรองเซลลูโลสไนเตรท (cellulose nitrate filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตร นาแผ่นกระดาษกรองไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 60
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชั่วโมง จากนัน้ นาแผ่นกระดาษกรองมาวิเคราะห์ เพื่อจาแนกไมโครพลาสติกโดยใช้
กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอและแบบไบร์ ทฟิ ลด์ โดยนับจานวน จาแนกรู ปร่ าง สี และถ่ายรู ปเพื่อเก็บข้ อมูลและวัด
ขนาดของไมโครพลาสติก
ผลและอภิปราย
จากการศึกษาปริ มาณไมโครพลาสติกในบริ เวณชายหาดแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา ในเดือนตุลาคม 2560
พบว่าตัวอย่างทรายชายหาดทัง้ 3 จุดเก็บตัวอย่างมีการปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติก โดยพบไมโครพลาสติกเฉลี่ย
414.4±161.4 ชิ ้น/กิโลกรัมน ้าหนักทรายแห้ ง ซึง่ บริ เวณชายหาดแหลมสนอ่อนเป็ นพื ้นที่ที่มีการท่องเที่ยว มีร้า นค้ าขาย
อาหาร ติดกับแหล่งชุมชนและท่าเรื อน ้าลึกขนส่งสินค้ า รวมทังมี
้ กิจกรรมประมง จึงอาจทาให้ เกิดการปนเปื ้อนของ
ไมโครพลาสติกในพื ้นที่ที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Retama et al. (2016) ที่พบว่ากิจกรรมจากการ
ท่องเที่ยวส่งผลต่อปริ มาณไมโครพลาสติกในชายหาดท่องเที่ยวของอ่าว Huatulco ประเทศเม็กซิโก
ในการศึกษาครัง้ นี ้พบไมโครพลาสติกทังหมด
้
3 รูปร่าง คือ เส้ นใย ชิ ้นส่วนไร้ รูปแบบ และทรงกลม (ภาพที่ 1)
ซึง่ รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ รูปร่างแบบเส้ นใย 47.2% (มีขนาด 0.01–8.04 มิลลิเมตร) และชิ ้นส่วน
ไร้ รูปแบบ 47.7% (มีขนาด 0.01–0.96 มิลลิเมตร) ในขณะที่พบไมโครพลาสติกที่มีรูปร่างทรงกลมเพียง 5.1%
805
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

(มีขนาด 0.01–0.68 มิลลิเมตร) (ภาพที่ 2ก) อาจเนื่องจากพื ้นที่ที่ทาการศึกษามีกิจกรรมเกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ
และการประมง ที่อาจเป็ นแหล่งกาเนิดทุติยภูมิทาให้ เกิดไมโครพลาสติกชนิดเส้ นใยจากอุปกรณ์จาพวก เอ็น เชือก อวน
ตาข่าย และไมโครพลาสติกประเภทชิ ้นส่วนไร้ รูปแบบที่อาจเกิดจากการแตกหักของขยะพลาสติก (ปิ ติพงษ์ ธาระมนต์
และคณะ, 2559; Cole et al., 2011)

ปริมาณไมโครพลาสติกแต่
ละรู ปร่ าง (%)

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 1 รูปร่างของไมโครพลาสติกที่พบในทรายชายหาด บริ เวณแหลมสนอ่อน; (ก) เส้ นใย (ข) ไร้ รูปแบบ (ค) ทรง
กลม
60

47.18

น ้าตาล เทา
18.0% 3.2%

47.72

40

ฟ้า
8.3%

20

ม่วง
0.5%

5.09

0
เส้ นใย

ไร้ รูปแบบ

เขียว เหลือง
1.1% 0.3%
ขาว
31.1%
ดา
31.9%

แดง
2.4%

ทรงกลม

น ้าเงิน
3.2%

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 ไมโครพลาสติกที่พบในทรายชายหาดบริ เวณแหลมสนอ่อน; (ก) เปอร์ เซ็นต์ของไมโครพลาสติกแต่ละรูปร่าง
(ข) เปอร์ เซ็นต์ของไมโครพลาสติกแต่ละสี
จากการศึกษาพบว่า ไมโครพลาสติกที่พบมีขนาดระหว่าง 0.01–8.04 มิลลิเมตร ซึง่ ขนาด 0.01 มิลลิเมตร
(10 ไมโครเมตร) นันมี
้ ขนาดเล็กกว่าตะแกรงร่อนขนาด 63 ไมโครเมตร ในขณะที่ไมโครพลาสติกมีรูปร่างเส้ นใย
บางส่วนมีขนาดมากกว่าตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลิเมตร และมีขนาดยาวถึง 8 มิลลิเมตร เนื่องจากไมโครพลาสติกทีม่ ี
ลักษณะเป็ นเส้ นใยมีโอกาสหลุดรอดหรื อตกค้ างบนตะแกรงร่อนทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ (63 ไมโครเมตร และ 1 มิลลิเมตร)
ซึง่ อาจเกิดจากทิศทางการจัดเรี ยงตัวของเส้ นใยในระหว่างการร่อน นอกจากนี ้สามารถจาแนกสีของไมโครพลาสติกที่
พบได้ เป็ น 10 สี ได้ แก่ สีขาว สีดา สีน ้าตาล สีฟ้า สีน ้าเงิน สีเทา สีแดง สีเขียว สีมว่ ง และสีเหลือง (ภาพที่ 2ข) โดยสี
ของ
ไมโครพลาสติกที่พบมากที่สดุ คือ สีดา (31.9%) และสีขาว (31.1%) รองลงมาคือ สีน ้าตาล (18.0%) สีฟ้า (8.3%) สีน ้า
เงิน (3.2%) สีเทา (3.2%) สีแดง (2.4%) สีเขียว (1.1%) สีมว่ ง (0.5%) และสีที่พบน้ อยที่สดุ คือ สีเหลือง (0.3%)
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บทสรุ ป
ในการศึกษาครัง้ นี ้พบการปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกทัง้ 3 พื ้นที่ในบริ เวณชายหาดแหลมสนอ่อน จังหวัด
สงขลา ผลการวิเคราะห์ปริ มาณ รูปร่าง สี และขนาดของไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาด พบการปนเปื อ้ นของ
ไมโคร-พลาสติกในทุกพื ้นที่เก็บตัวอย่างโดยมีขนาดตังแต่
้ ระดับไมโครเมตรจนถึงมิลลิเมตร และจากการจาแนกรู ปร่ าง
และสีของไมโครพลาสติกที่พบ บ่งชี ้ว่าไมโครพลาสติกส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นเส้ นใยและชิ ้นส่วนไร้ รูปแบบ และมีสีดา
และสีขาว อย่างไรก็ตามการศึกษาในครัง้ นี ้ใช้ กล้ องจุลทรรศน์ในการจาแนกเพียงเท่านัน้ จึงควรมีการวิเคราะห์ทางเคมี
ร่ วมด้ วยเพื่อให้ เกิดความแม่นยาในการวิเคราะห์ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นของ
สถานการณ์ การปนเปื ้อนไมโครพลาสติกในพื ้นที่แหลมสนอ่อน ซึ่งเท่าที่คณะผู้วิจัยทราบในปั จจุบันยังไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานที่ใช้ ประเมินพื ้นที่ที่เสีย่ งต่อการได้ รับผลกระทบจากไมโครพลาสติก
กิตติกรรมประกาศ
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การกระจายตัวและการสะสมตัวของตะกั่ว
ในตะกอนดินอ่ าวภูเก็ต บริเวณพืน้ ที่รองรั บนา้ ทิง้ จากคลองบางใหญ่
Distribution and accumulation of lead in sediment
of Ao-Phuket at Klong Bang Yai catchment area
เวียงชัย จงศรี รัตนกุล1, อุดมลักษณ์ คงสังข์2, และ ธงชัย สุธีรศักดิ2,*์
Wiangchai Chongsrirattanakun1, Audomlak Khongsang2 and Thongchai Suteerasak2,*
1

ศูนย์ เครื ่องมือวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2
คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายและการสะสมของโลหะหนักตะกัว่ ในตะกอนดินขนาดอนุภาค
เล็กกว่า 150 ไมครอน ในอ่าวภูเก็ต บริ เวณพื ้นที่รองรับน ้าทิ ้งคลองบางใหญ่ โดยเก็บตัวอย่างด้ วยเครื่ องเก็บตะกอน
พื ้นผิว 12 สถานี และด้ วยเครื่ องเก็ บแท่งตะกอนแบบรั สเซี่ยน 3 สถานี วิเคราะห์ปริ มาณโลหะหนักตะกั่วด้ วย
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) ผลที่ได้ พบว่าความเข้ มข้ นของตะกัว่ ใน
ตะกอนดินขนาดเล็กกว่า 65 ไมครอนและขนาด 65-150 ไมครอน มีความเข้ มข้ นในระดับต่าพบความเข้ มข้ นตะกัว่ มาก
ที่สดุ บริ เวณปากคลองบางใหญ่และลดลงตามระยะทางที่หา่ งออกมา การสะสมของตะกัว่ จากแท่งตะกอนทังสามแท่
้
ง
พบแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามความลึกจากด้ านบนจนถึงความลึก 30 เซนติเมตร จากนันลดลงจนถึ
้
ง จุดสิ ้นสุดความลึกของ
แท่งตะกอน อย่างไรก็ตามความเข้ มข้ นของตะกั่วที่พบในดินตะกอนนัน้ อยู่ในระดับที่ไม่ได้ รับอิทธิ พลจนถึงได้ รับ
อิทธิพลน้ อยจากกิจกรรมของมนุษย์
คาสาคัญ : การสะสมตัว, การกระจายตัว, โลหะตะกัว่ , อ่าวภูเก็ต
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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บทนา
การศึกษาการปนเปื อ้ นโลหะหนักต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้ อมบริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งได้ มีการศึกษาอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตจวบจนถึงปั จจุบนั เนื่องจากโลหะหนักมีแนวโน้ มที่จะสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้ อมได้ โดยง่าย โดยเฉพาะ
พื ้นที่ซงึ่ เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมและแหล่งที่พกั อาศัยของมนุษย์ รวมถึงพื ้นที่ซึ่งเป็ นแหล่งรองรับของเสียต่างๆ
จากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งโลหะหนักบางชนิดเป็ นพิษและมีความเสถียร ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิ เวศ และการด ารงชี วิ ต ของมนุษ ย์ ทัง้ นี ส้ าเหตุห ลักของโลหะหนัก ที่ ปล่อ ยสู่ช ายฝั่ ง ทะเลโดยม ากมาจาก
แหล่งกาเนิดที่ไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนแต่ล้วนแล้ วแต่มาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์แทบทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้การติดตามหรื อ
ตรวจสอบการปนเปื อ้ นโลหะหนักในบริ เวณชายฝั่ งที่พบส่วนมากตรวจวัดจากปริ มาณโลหะหนักที่แขวนลอยในน ้าและ
ที่สะสมตัวในดินตะกอนท้ องน ้า ดังที่สามารถพบได้ ใ นงานวิจัยหลายที่ที่เกี่ยวข้ องกับการติดตามและตรวจสอบการ
ปนเปื อ้ นของโลหะหนัก (ธงชัย สุธีรศักดิ์ และไตรภพ ผ่องสุวรรณ. 2551; Ghrefat and Yusuf, 2006; Lu et.al., 2017;
Bhuyan et al., 2017; Xu et al., 2018) โดยผลที่ตามมาจากการปนเปื อ้ นดังกล่าวอาจทาให้ มีสิ่งมีชีวิต จานวนมากใน
พื ้นที่ชายฝั่ งมีโอกาสที่จะได้ รับโลหะหนักเข้ าไปและหากสิ่งมีชีวิตที่รับเอาโลหะหนักเข้ าไปเป็ นสัตว์น ้าที่มนุษย์นาไป
บริ โภคได้ จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่มนุษย์จะได้ รับเอาโลหะหนักเข้ าไปด้ วยเช่นกัน (Abarshi et al., 2017; Rajeshkumar
et al., 2018) ดังนันการศึ
้
กษาการคงอยู่และเคลื่อนที่ของโลหะหนักจึงมีความสาคัญในการคาดการณ์ ผลกระทบ
ทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและทางด้ านนิเวศพิษวิทยา
คลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต มีต้นกาเนิดจากลาคลองขนาดเล็กในพื ้นที่อาเภอกะทู้และไหลผ่านอาเภอเมืองซึ่ง
เป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนขนาดใหญ่ โดยท้ ายสุด น ้าจากคลองดังกล่าวจะไหลลงสูอ่ ่าวภูเก็ต จากงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ (ธงชัย
สุธีรศักดิ์ และไตรภพ ผ่องสุวรรณ, 2551) พบว่ามีโลหะหนักบางชนิดที่ตรวจพบในคลองบางใหญ่ มาจากแหล่ง
ธรรมชาติและบางส่วนปะปนมากับน ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ส่งผลให้ พบการปนเปื ้อนของโลหะหนักบาง
ชนิดในดินตะกอนท้ องน ้าในคลองบางใหญ่ แต่มีการปนเปื อ้ นที่ไม่รุนแรง มีเพียงโลหะหนักตะกัว่ และสังกะสีที่พบการ
การปนเปื อ้ นในระดับปานกลาง ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงได้ ทาการตรวจหาปริ มาณโลหะหนักตะกัว่ ที่สะสมอยู่ในตะกอน
ดินขนาดเล็กกว่า 150 ไมครอน โดยศึกษาการกระจายตัวและการสะสมตัวของโลหะหนักดังกล่าวในพื ้นที่โดยรอบปาก
แม่ น า้ ที่ ซึ่ ง เป็ นแหล่ง รวมของการจับ สัต ว์ น า้ ของชาวบ้ า นในพื น้ ที่ ทัง้ นี ผ้ ลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษานี จ้ ะน าไปศึ ก ษา
ความสัมพันธ์กบั โอกาสที่สตั ว์น ้าในพื ้นที่ดงั กล่าวจะได้ รับเอาโลหะหนักตะกัว่ เข้ าไปในงานวิจยั ถัดไป
วิธีการ
1.การเก็บตะกอนดิน 2 ลักษณะคือ ตะกอนดินท้ องน ้าและแท่งตะกอนดิน ในพื ้นที่รองรับน ้าทิ ้งจากคลอง
บางใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในอ่าวภูเก็ต จานวนรวมทังสิ
้ ้น 15 สถานี (ภาพที่ 1) ทังนี
้ ้ในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างตะกอนดินมี
การบันทึกพิกดั ตาแหน่งที่เก็บตัวอย่างตะกอนดินทังสองประเภทด้
้
วยเครื่ องวัดพิกดั ดาวเทียม GPS (Garmin รุ่น etrex)
โดยเก็บตัวอย่างตะกอนดินในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมในปี พ.ศ.2560 โดยจาแนกเป็ น 2 ประเภทดังนี ้
1.1 เก็บตะกอนดินในระดับผิวดินด้ วยเครื่ องเก็บตะกอนดินโดยเก็บทังสิ
้ ้น 12 ตัวอย่าง เพื่อศึกษาการกระจาย
ตัวของตะกัว่ ในตะกอนดินผิวดิน หลังจากการเก็บตัวอย่างนาตะกอนดินดังกล่าวมาอบด้ วยความร้ อนและไล่ความชื ้น
ด้ วยอุณหภูมิประมาณ 60-80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง จากนันน
้ าตัวอย่างตะกอนดินดังกล่าวมาคัดแยก
ขนาดด้ วยตระแกรงร่อนแยกขนาดที่ทาด้ วยเหล็กไร้ สนิมที่มีขนาดช่อง 150 ไมครอน และ 63 ไมครอน และนาตะกอน
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ดินดังกล่าวที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 63 ไมครอน และขนาด 63-150 ไมครอน ไปวิเคราะห์หาปริ มาณโลหะหนักซึ่ง
ตัวอย่างจากแท่งตะกอนดินคัดเลือกมาจานวน 12-13 ตัวอย่าง
1.2 เก็บแท่งตะกอนดิน เก็บทังสิ
้ ้น 3 แท่งตะกอนดิน เก็บด้ วยด้ วยเครื่ องเก็บแท่งตะกอนดิ น Russian corer
ในส่วนของแท่งตะกอนดินแต่ละแท่งได้ มีการเก็บตัวอย่างแบบแยกย่อยเป็ นลาดับชันโดยก
้
าหนดความหนาของแต่ละ
ชันตะกอนตั
้
วอย่างที่แยกเก็บประมาณ 2.5 เซนติเมตร รวมทังสิ
้ ้น 20 ตัวอย่าง และบันทึกความลึกของแต่ละลาดับชัน้
ตะกอนก่อนเก็บตัวอย่างแบบแยกเป็ นลาดับชัน้ จากนันน
้ าตะกอนดินดังกล่าวไปอบแห้ งและคัดขนาดเช่นเดียวกับที่
กล่าวไว้ ในข้ อ 1.1
2. การวิเคราะห์ปริ มาณโลหะหนักเริ่ มจากการนาตะกอนดินจากข้ อ 1.1 และ 1.2 ตัวอย่างละ 300 มิลลิกรัม
มาย่อยเป็ นสารละลายด้ วยกรดจากการเติมสาร aqua regia (Potts, 1992) และเติมกรด HF 40% 5 มิลลิลิตร
(ธงชั ย สุธี ร ศัก ดิ์ และไตรภพ ผ่ อ งสุว รรณ. 2551) ซึ่ ง การย่ อ ยตะกอนเป็ นสารละลายอาศัย เครื่ อ งไมโครเวฟ
(microwave) จากนันน
้ าตัวอย่างตะกอนดินในรู ปของสารละลายไปวิเคราะห์ปริ มาณโลหะหนักด้ วยเครื่ อง ICP-OES
(Perkin Elmer Optima, 4300 DV/Perkin Elmer Optima 800) และพิจารณาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการย่อย
ตะกอน ด้ วยตัวอย่างมาตรฐาน MESS - 4 (Marine Sediment Reference Material for Trace Metals and other
Constituents) ที่เป็ นตะกอนดินทะเลสาบจากประเทศแคนาดา (National Research Council Canada, 2014) โดย
ผลที่ได้ ให้ คา่ เปอร์ เซ็นต์การแยกรวม (%recovery) เท่ากับ 90.4 เปอร์ เซ็นต์
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ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษาพื ้นทีร่ องรับน ้าทิ ้งคลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ตและจุดเก็บตัวอย่างตะกอนดินท้ องน ้า
12 ตัวอย่างและแท่งตะกอนดิน 3 แท่ง
ผลและอภิปรายผล
กระจายตัวของตะกัว่ ในตะกอนดิน
จากการวิเคราะห์ตะกัว่ ในตะกอนดินท้ องน ้าในพื ้นที่ศกึ ษาพบว่า ปริ มาณตะกัว่ ในตะกอนดินอนุภาคเล็กกว่า
63 ไมครอนมีความเข้ มข้ นอยู่ในช่วง 16.82-39.37 มิลลิกรัมต่อกิโลกรั ม (จากตะกอนดินแห้ ง 0.3 กรั ม) และมี
ความเข้ มข้ นเฉลี่ยเท่ากับ 20.63±0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในส่วนของตะกอนดินขนาดอนุภาค 63-150 ไมครอนมี
ความเข้ มข้ นอยูใ่ นช่วง 11.59 ถึง 37.95 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีความเข้ มข้ นเฉลีย่ เท่ากับ 18.54±0.20 มิลลิกรัมต่อ
กิ โลกรั ม ซึ่ง ความเข้ ม ข้ น โลหะหนัก ตะกั่ว ในตะกอนดิ น ทัง้ สองขนาดอนุภาคดัง กล่า ว พบว่า แตกต่า งกัน ไม่ม าก
หากพิจารณาลักษณะการกระจายตัวของโลหะหนักตะกัว่ ในพื ้นที่ศกึ ษาจากภาพที่ 2 พบว่าผลจากการกระจายตัวของ
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ความเข้ มข้ นตะกั่วในตะกอนดินทังสองขนาดอนุ
้
ภาคให้ ลกั ษณะการกระจายตัวเชิงพื ้นที่ที่ค่อนข้ างเหมือนกันคือ พบ
ความเข้ มข้ นตะกั่วเป็ นจานวนมากในตาแหน่งที่อยู่ใกล้ กับปากคลองบางใหญ่ และเกิ ดการลดลง ของความเข้ มข้ น
โลหะหนักตะกัว่ ในตะกอนดินทังสองขนาดอนุ
้
ภาคในตาแหน่งที่อยู่ห่างจากพื ้นที่ปากคลองบางใหญ่ อย่างไรก็ตามใน
ตาแหน่งที่อยู่ห่างจากฝั่ งไปประมาณ 200 เมตร ปริ มาณตะกัว่ ในตะกอนดินขนาดอนุภาค 63-150 ไมครอนมีรูปแบบ
การลดลงอย่างสม่าเสมอแบบมีนยั มากกว่ารู ปแบบการลดลงที่พบในตะกอนดินขนาดอนุภาคเล็กกว่า 63 ไมครอน
สันนิษฐานว่าปั จจัยที่เป็ นตัวควบคุมการพัดพาดังกล่าวมาจากอิทธิพลของกระแสน ้าที่ไหลคูข่ นานกับพื ้นที่ชายฝั่ ง
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ภาพที่ 2 การกระจายตัวของโลหะหนักตะกัว่ ที่อยูใ่ นตะกอนดินขนาดอนุภาคเล็กกว่า 63 ไมครอน
(ก) และขนาดอนุภาค 63-150 ไมครอน (ข) ภายในพื ้นทีศ่ กึ ษา
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การประเมินระดับความรุนแรงของการปนเปื อ้ นตะกัว่ ในตะกอนดิน
โลหะหนักในตะกอนดิ นมีแ หล่งกาเนิ ดจากธรรมชาติ (natural sources) และจากกิ จกรรมของมนุษ ย์
(anthropogenic sources) การที่จะทราบว่าปริ มาณโลหะหนักสะสมอยู่ในตะกอนดินที่มาจากแหล่งใดมากกว่ากัน
วิธีหนึ่งที่ได้ รับความนิยมคือการคานวนหาค่าดัชนีการสะสมเชิงธรณี (Geo-accumulation index, Igeo) และการ
สะสมของโลหะหนักในตะกอนดิน (Enrichment Factor, EF) โดยค่าดัชนีการสะสมเชิงธรณี หรื อค่า Igeo เป็ นตัวแปรที่
ใช้ วิเคราะห์การปนเปื ้อนของโลหะหนักในตะกอนดิน (Herr and Gray,1997; Ghrefat and Yusuf, 2006; ธงชัย
สุธีรศักดิ์ และไตรภพ ผ่องสุวรรณ, 2551) โดยอาศัยการเปรี ยบเทียบความเข้ มข้ นของโลหะหนักที่ได้ จากการตรวจ
วิเคราะห์ กับ ปริ มาณโลหะหนักนัน้ ๆในวัสดุธรรมชาติของพืน้ ที่ นนั ้ ๆ สามารถคานวณได้ จากสมการ (Herr and
Gray,1997)
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=

(

.

)

เมื่อ Cn คือ ความเข้ มข้ นโลหะหนัก (n) ในตัวอย่างตะกอนดิน
Bn คือ ความเข้ มข้ นโลหะหนัก (n) ในวัสดุธรรมชาติซงึ่ ในที่นี ้ ใช้ คา่ ที่ได้ จากหินตะกอนในพื ้นที่
(Garson et al., 1976)
การแบ่งระดับความรุนแรงของการปนเปื อ้ นโลหะหนักจากค่า Igeo ใช้ ตามวิธีที่ Herr and Gray (1997) ได้ ใช้ ใน
งานวิจยั ของพวกเขา ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
<0
หมายถึง ระดับที่ไม่มกี ารปนเปื อ้ น
> 0-1 หมายถึง ระดับที่ไม่มกี ารปนเปื อ้ นไปจนถึงการปนเปื อ้ นปานกลาง
>1-2 หมายถึง ระดับที่มกี ารปนเปื อ้ นปานกลาง
>2- 3 หมายถึง ระดับที่มกี ารปนเปื อ้ นปานกลางไปจนถึงการปนเปื อ้ นรุนแรง
>3-4 หมายถึง ระดับที่มกี ารปนเปื อ้ นรุนแรง
>5
หมายถึง ระดับที่มกี ารปนเปื อ้ นรุนแรงมาก
ผลการประเมินด้ วยค่า Igeo ดังแสดงในภาพที่ 3 พบว่าค่า Igeo ของตะกอนดินทังสองขนาดอนุ
้
ภาคเกือบทุกตัวอย่าง
มีคา่ น้ อยกว่าศูนย์ ซึง่ ผลดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงโลหะหนักตะกัว่ ไม่ปนเปื อ้ นในตะกอนดินพื ้นทีด่ งั กล่าว อย่างไรก็
ตามมีเพียงตัวอย่างเดียวที่เก็บจากพื ้นที่ใกล้ กบั ปากคลองบางใหญ่ที่มีความเข้ มข้ นของตะกัว่ สูงในตะกอนดินทังสอง
้
ขนาดอนุภาคและค่า Igeo มีคา่ มากกว่าศูนย์ แต่ไม่เกิน 1 ซึง่ แสดงว่ามีการปนเปื อ้ นโลหะหนักตะกัว่ ในระดับปานกลาง
ดังนันจึ
้ งสามารถกล่าวได้ วา่ ปริ มาณโลหะหนักที่พบในพื ้นที่ศกึ ษานี ้ยังไม่ปนเปื อ้ นในระดับที่ควรกังวล
ในส่วนของการประเมินการสะสมตัวของโลหะหนักในตะกอนดินที่สะท้ อนถึง ระดับอิทธิ พลของการสะสม
โลหะหนักในตะกอนดินที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ที่คานวณจากอัตราส่วนระหว่างปริ มาณโลหะหนักในตะกอน
ดินหลังจากปรับฐานทางธรณีเคมีกับปริ มาณโลหะหนักในวัสดุธรรมชาติในพื ้นที่หลังจากปรับฐานทางธรณีเคมีตาม
สมการ (Klos et al, 2011)
( ⁄

)

=
( ⁄

)

เมื่อ Cn
หมายถึง ความเข้ มข้ นโลหะหนักที่ได้ จากการวิเคราะห์
Cnormalizหมายถึ ง ความเข้ ม ข้ น โลหะอ้ า งอิ ง ในการปรั บ ฐานทางธรณี เ คมี ซึ่ง ในที่ นี ใ้ ช้ โลหะหนัก อะลูมิ เ นี ยม
เนื่องจากเป็ นธาตุโลหะที่พบมากในธรรมชาติ การจาแนกระดับอิทธิพลของการสะสมตัวตามที่ระบุไว้ ในงานวิจยั ของ
Klos et al. (2011) เป็ นดังนี ้
< 2.00
หมายถึง ระดับที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจนถึงได้ รับอิทธิพลน้ อยจากกิจกรรมของมนุษย์
2.01 – 5.00
หมายถึง ระดับที่ได้ รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย์ ปานกลาง
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5.01 – 20.00
หมายถึง ระดับที่ได้ รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย์สงู
20.01 – 40.00 หมายถึง ระดับที่ได้ รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย์สงู มาก
>40.00
หมายถึง ระดับที่ได้ รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างรุนแรง
ผลการประเมินด้ วยค่า EF ดังแสดงในภาพที่ 3 พบว่าค่า EF มีคา่ น้ อยกว่า 2 ที่เป็ นระดับตา่ สุดที่แสดงถึงการปนเปื อ้ น
อยูค่ อ่ นข้ างมาก ซึง่ ผลดังกล่าวให้ ผลไปในทิศทางเดียวกันกับค่า Igeo คืออยูใ่ นระดับที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจนถึงได้ รับ
อิทธิพลน้ อยจากกิจกรรมของมนุษย์
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ภาพที่ 3 การประเมินการปนเปื อ้ นของโลหะหนักตะกัว่ ในตะกอนดินโดยอาศัยดัชนีการสะสมเชิงธรณี
(Igeo) และการสะสมตัวของโลหะหนักในตะกอนดิน (EF)
การสะสมของตะกัว่ ในชันตะกอนดิ
้
น
ผลของตะกัว่ ในแท่งตะกอนดินทีท่ บั ถมกันในพื ้นทีซ่ งึ่ อยูห่ า่ งจากจุดที่ศกึ ษาพบว่ามีการกะจายตัวของโลหะ
ตะกัว่ ในตะกอนดินขนาดอนุภาคต่างๆดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณโลหะหนักตะกัว่ ในแท่งตะกอนดิน
Sample
Core I
Core II
Core III

Grain size <63 micron
18.20-67.44
12.91-66.89
18.83-62.66

Pb content (mg/kg dry wt)
Grain size 63-150 micron
8.89-71.17
6.01-48.77
9.17-63.54
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ภาพที่ 4 แนวโน้ มการสะสมตัวของโลหะหนักตะกัว่ ในตะกอนดินสองขนาดอนุภาคตะกอนดินจากการ
ตรวจวัดในแท่งตะกอนดินแท่งที่ 1 (core I) แท่งตะกอนดินแท่งที่ 2 (core II) และ แท่งตะกอนดินแท่งที่ 3
(core III)
จากปริ มาณความเข้ มข้ นตะกัว่ ในแท่งตะกอนดินทังสองขนาดอนุ
้
ภาคที่นาเสนอตามลาดับชันของการสะสม
้
ตัวดังแสดงในภาพที่ 4 พบว่ารูปแบบการสะสมตัวของตะกัว่ ในแท่งตะกอนดินทังสองขนาดอนุ
้
ภาคมีแนวโน้ มการสะสม
ตัวที่เหมือนกัน คือในอดีตมีการสะสมตัวของโลหะหนักตะกัว่ เพิ่มขึ ้นและลดลงจนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามตาแหน่ง
ความลึกที่พบปริ มาณตะกั่วสะสมตัวอยู่มากในแต่ละแท่งตะกอนนันมี
้ ความแตกต่างกัน กล่าวคือในแท่งตะกอนที่ 1
พบการสะสมตัวของตะกัว่ เป็ นจานวนมากที่ความลึกตะกอนประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนแท่งตะกอนที่ 2 พบการ
สะสมตัวของตะกั่วเกือบคงที่ที่ความลึกตะกอนประมาณ 30-40 เซนติเมตร และสุดท้ ายในแท่งตะกอนที่ 3 พบการ
สะสมตัวของตะกัว่ ที่คอ่ ยๆเพิ่มขึ ้นจนถึงตาแหน่งที่มีปริ มาณตะกัว่ มากสุดที่ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตรและค่อยๆ
ลดลงในลักษณะที่คล้ ายกับที่เกิดในตะกอนดินแท่งที่ 2 ทังนี
้ ้ผลที่เกิดขึ ้นดังกล่าวอาจเกิดจากปั จจัยในเรื่ องของการ
พัดพาของกระแสน ้าที่มาจากคลองบางใหญ่จึงส่งผลให้ เกิดการตกตะกอนที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับในงานวิจยั ของ
ธงชัย สุธีรศักดิ์ และเพ็ญศิริ เอกจิตต์ (2561) ที่ประมาณอัตราการตกตะกอนจากการใช้ ขนาดเม็ดตะกอนและปริ มาณ
ตะกัว่ และสังกะสีที่มาจากแท่งตะกอนดินเก็บในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับแท่งตะกอนดินที่นาเสนอในงานวิจยั นี ้
บทสรุ ป
(1) ปริ มาณโลหะหนักตะกัว่ ที่พบในตะกอนดินขนาดอนุภาคเล็กกว่า 63 ไมครอนและ 63-150 ไมครอนอยู่ใน
ระดับใกล้ เ คียงกันโดยมีค่าความเข้ มข้ นโลหะหนักสูง สุดเท่ากับ 39.37 มิลลิกรั ม ต่อกิ โลกรั ม (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
20.63±0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และ 37.95 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.54±0.20 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) ตามลาดับ ในส่วนของการพัดพาพบความเข้ มข้ นของตะกัว่ ลดลงที่ระยะห่างจากปากคลองบางใหญ่ โดยพบ
ความเข้ มข้ นของตะกัว่ มากในพื ้นที่ใกล้ ปากคลองบางใหญ่
(2) การประเมินผลการปนเปื อ้ นของโลหะหนักตะกัว่ ด้ วยค่า Igeo ตะกอนดินเกือบทังหมดไม่
้
พบการปนเปื อ้ น
ของโลหะหนักดังกล่าว มีเพียงตัวอย่างตะกอนดินบริ เวณปากคลองบางใหญ่ที่พบการปนเปื อ้ นเพียงเล็กน้ อย และค่า
EF ของทุกตัวอย่างอยูใ่ นระดับที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจนถึงได้ รับอิทธิพลน้ อยจากกิจกรรมของมนุษย์
(3) การสะสมตัวของตะกั่วในตะกอนดินทังสองขนาดอนุ
้
ภาคมีแนวโน้ มการสะสมตัวที่เหมือนกัน และเมื่อ
เปรี ยบเทียบแนวโน้ มการสะสมตัวของตะกอนดินจากแท่งตะกอนทังสามแท่
้
งให้ ภาพรวมของการสะสมตัวที่เหมือนกัน
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คือพบการเพิ่มขึ ้นของการสะสมตัวของตะกัว่ จนกระทัง่ ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร จากนันความเข้
้
มข้ นโลหะหนัก
ในทุกแท่งตะกอนดินต่างก็ลดลงจนมีคา่ ต่าสุด
กิตติกรรมประกาศ
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กระแสนา้ ชายฝั่ งตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลันตรวจวัดโดยเครื่ องวัดกระแสนา้ ADCP
ติดตัง้ แบบหงาย
Current observations using upward-looking Acoustic Doppler Current Profiler
on the west of Similan Islands
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บทคัดย่ อ
กระแสน ้าฝั่ งตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลนั ได้ รับการตรวจวัดโดยเครื่ องวัดกระแสน ้า Teledyne RDI 300-kHz
Acoustic Doppler Current Profiler ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 โดยติดตังที
้ ่พื ้นท้ องน ้า
ความลึก ประมาณ 73 เมตร และบันทึกข้ อมูลความเร็ วน ้าทิศทางเหนือ -ใต้ และตะวันออก-ตะวันตกเป็ นรายชั่วโมง
ต่อเนื่อง ความเร็ วน ้าถูกนามาจาแนกเป็ นความเร็ วน ้าที่เปลี่ยนแปลงที่คาบเวลานาน และที่เปลี่ยนแปลที่คาบเวลา
สอดคล้ องกับกระแสน ้าขึ ้นน ้าลง ผลการศึกษาบ่งชี ้ว่า กระแสน ้าที่เปลี่ยนแปลงที่คาบเวลานานมีลกั ษณะการไหลแบบ
เป็ นเนื ้อเดียวกันตลอดทังมวลน
้
้าและมีทิ ศทางการไหลขนานเส้ นชัน้ ความลึก (ทิศทาง 353 องศา) เป็ นทิศทางหลัก
ความเร็ ว น า้ มี ค่า ประมาณ 21 เซนติ เ มตรต่อ วิ น าที ระหว่า งช่ ว งเวลาที่ ต รวจวัด สาหรั บ กระแสน า้ ขึน้ น า้ ลงมี
ทิศทางเข้ าออกฝั่ ง (ทิศทาง 62 องศา) โดยมีความเร็ วประมาณ 13 เซนติเมตรต่อวินาที นอกจากนีท้ ิศทางกระแสน ้าขึ ้น
น ้าลงมีเฟสนาระดับน ้า 90 องศา
คาสาคัญ : ADCP, เกาะสิมิลนั , กระแสน ้าชายฝั่ ง, กระแสน ้าขนานเส้ นชันความลึ
้
ก
Abstract
Teledyne RDI 300-kHz Acoustic Doppler Current Profiler was deployed on the west of Similan
Islands to monitor current from mid-October to Early-January. North-south and east-west velocity profiles
were recorded every hour. For each direction, Velocity is decomposed into two components associated
with low-frequency flow and tidal frequency. Results suggest that at frequency longer than tidal frequency,
the flow is barotropic and is along-isobaths orientation (353o). Root-mean-square along-isobath velocity is
about 21 cm/s during observation period. At high frequency, major tidal current axis is onshore (62o) and
root-mean-square velocity is about 13 cm/s. Moreover, tidal current leads sea level by 90 degree.
Keywords: ADCP, Similan Islands, Coastal current, Along-isobath flow
*Corresponding author. E-mail : csangmanee@gmail.com
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Introduction
Andaman Sea is tropical sea consisting of wide shelf and deep region. Past study suggests that
circulation in this sea is influenced by local forcing like monsoon and remote forcing originated in the
Indian Ocean (e.g., Clarke and Liu 1992; Chatterjee et al. 2017; Kiran 2017). Despite being dynamically
complicated region, in situ observations is limited and remote observations such as altimeter data are
often used for studies. Although there were few observations carried out in the past, those measurements
were mostly conducted in coastal region close to the shore or in estuary and only on tidal time scale. Too
short observation might result in misinterpretation when considering flow at much longer time scale
especially in location far away from the coast. Though circulation on sloping bottom is presumably alongisobath (e.g., Shearman and Lentz 2003; Weisberg et al., 2009; Dubranna et al., 2011; Maksimova and
Clarke 2013), is this the same on Andaman shelf sea?
In October 2017, Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) and the First Institute of
Oceanography (FIO) jointly arranged a cruise to Andaman Sea to deploy Acoustic Doppler Current
Profilers (ADCP). One of them was installed west of Similan Islands (8o 35.066’N, 97o 40.417’E) at fixed
depth (73m) and operated from October 18, 2017 to January 8, 2018. It recorded velocity for 20 vertical
levels (4-meter bin size) every hour giving 1935 values per each bin and each direction. To understand
characteristic of the shelf flow and answer the aforementioned question, we analyze data retrieved from
the ADCP using technique described in Section 2 and report results in Section 3.We then conclude our
finding in Section 4.

Figure 1 (Left) Map illustrating station A5m (red dot) on the west of Similan islands. Dash lines denote
contours of constant depths 50m, 100m, 200m, 300m, and 400m. (Right) Picture displaying
deployment of upward-looking ADCP on October 18, 2017.
Data analysis
Velocity profiles were first linearly interpolated into standard depths of 4m vertical resolution
consistent with ADCP bin size. Since the measurement is hourly, tide can influentially induce velocity at
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sub-daily time scale, resulting in tidal current in onshore-offshore direction. Longer, the flow is associated
with large-scale low-frequency forcing such as wind. Thus, we separate velocity into 𝒖̅ and 𝒖′ where ̅𝒖
(𝑢̅ 𝑣̅ ) associated with low-frequency flow and 𝒖′ (𝑢′ 𝑣 ′ ) associated with tidal current. We write
(1)
For each depth and each velocity component, we applied Godin-type filter, which applied twice 24-hour
running average and once 25-hour running average (Emery and Thomson 1997), in order to find 𝒖̅ first.
Then, 𝒖′ can be estimated from Eq. (1).
Eigenvalue problem can be used to find principal axes of a single vector time series (Emery and
Thomson 1997). We averaged velocity profiles in meridional and zonal directions to obtain depth-average
velocities. Note that near-surface and near-bottom velocities (10m) are omitted in our analysis as they are
highly influenced by friction. In each direction, covariance matrix M is formed, then eigenvalue 𝜆 and
corresponding eigenvector 𝒙 can be derived from
𝒖

𝑴𝒙

̅
𝒖

𝒖′ .

𝜆𝑰𝒙

(2)

where 𝐼 is identity matrix. Physically, explains variance of the velocity in each principal axis
corresponding to vector 𝒙. Hence, rotated depth-averaged velocity can be calculated from
(3)
In addition to the current, sea level was indirectly measured by ADCP through the measurement
of instrument depth relative to sea level as the device is set stably on the bottom. We subtract hourly depth
record with average value for the whole observation period, then used Godin-type filter to separate tide
from low-frequency sea level. In the next section, we show that Godin-type filter is efficient in separating
two signals by using harmonic analysis and correlation test. Principal axes for both terms in (1) will be
derived and shown.
𝒖𝒓𝒐𝒕

𝒖 𝒙

Results
1. Principal tidal constituents and tidal current
We test efficiency of Godin-type filter by using harmonic analysis (see Chap. 9 in Wilks 2011),
spectrum clearly shows that principal tidal constituents of sea level at A5m are M2 and S2 whose periods
are 12.42 and 12 hours respectively (Fig. 2), consistent with Angsakul et al. (2007). Using (1) - (3), we find
principal axes of high-frequency velocity and depth-averaged 𝒖′𝒓𝒐𝒕 subsequently. If this velocity is
′
associated with tidal current, there should be high correlation between 𝑢𝑟𝑜𝑡
(onshore velocity) and sea
level.
Fig. 3 (red thick lines) shows that the principal axis of this high-frequency flow is oriented toward
′
62o consistent with M2 current ellipse in Rizal et al. (2012). Correlation between 𝑢𝑟𝑜𝑡
and sea level is 0.73
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significant at 95% confident level, and the current leads sea level by 3 hours (𝜋⁄ ). We find regression
coefficient
cm/s/m. With such a correlation, it should be adequate for a crude estimation of the
tidal current using relationship in Fig. 4. Lead and lag correlations could relate to ebb and flood currents.
Root-mean-square velocity in major axis is 12.5 cm/s. Therefore, the filter is efficient and suitable for our
work. In the next section, principal current axes of the low-frequency flow are derived and shown.
M2

S2

Figure 2 Hourly sea level anomaly at A5m (left) and corresponding spectrum (right) using harmonic
analysis. The first and second peaks in the spectrum corresponds to S2 and M2 tidal constituents
respectively.

Figure 3 Principal current axes of low-frequency flow (black thick lines) and tidal current (red thick lines)
and dash lines are contours of constant depth. Lengths denote variances of velocity in each axis.
2. Low-frequency along-isobath flow
At sufficiently low frequency, past study suggest that circulation on sloping bottom is presumably
along-isobath (e.g., Shearman and Lentz 2003; Weisberg et al. 2009; Dubranna et al. 2011; Maksimova
and Clarke 2013). Is this true for Andaman Sea? Fig. 5 shows that the flow is nearly independent of depth
or
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Figure 4 Plots between sea level anomaly and rotated velocity lead by 3 hours (left) and lagged by 3 hours
(right).

cm/s

cm/s

Barotropic, and is mainly northward. Thus, we averaged velocity vertically and used (3) to find principal
current axes. The result shows that major current axis is in 353o (black thick line in Fig. 3). Root-meansquare velocity 𝑢̅𝑟𝑜𝑡 is about 21 cm/s. Fig. 6 shows northward velocity along principal axis (black line in
Fig. 3) during observation period. From the figure, the flow tends to be southward when coming to
northeast monsoon. Annually, if the flow were induced locally by monsoon wind, the current could be even
stronger during strong northeast monsoon. Longer observation would be needed to investigate seasonal
pattern of the flow in this location.

Figure 5 Low-frequency velocity in north-south (upper left) and east-west (lower left) directions, and rootmean-square velocities 𝑢̅ (blue line) and 𝑣̅ (red line) with respect to depth (right) in cm/s.
Deviation near the surface and the bottom could be caused by friction.
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Concluding remarks
Velocity profiles were measured using upward-looking ADCP on the west of Similan Islands for
almost 3 months. Harmonic analysis with sea level anomaly implies efficiency of Godin-type filter in
separating tidal current from the flow fluctuating at low frequency. Analysis shows that major tidal current
axis is in the direction of 62o, i.e., onshore-offshore direction, in agreement with Rizal et al. (2012). Result
also shows that the current leads sea level by 3 hours. Using relationship in Fig. 4, tidal current may be
estimated using simple regression model.

Figure 6 Depth-averaged low-frequency along-isobath velocity (353o) from October 18,
2017 to January 8, 2018
At sufficiently low frequency, the flow is presumably along isobaths (e.g., Shearman and Lentz
2003; Weisberg et al., 2009; Dubranna et al., 2011; Maksimova and Clarke 2013). Our results agree with
this presumption giving major current axis oriented toward 353o, i.e., along-isobath direction. Moreover, the
flow is barotropic, i.e., depth-independent velocity. Root-mean-square velocity in major axis direction
indicates that the flow is about 20.9 cm/s during observation period.
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การปนเปื ้ อนปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในอ่ าวปั ตตานี
Contamination of total petroleum hydrocarbon in Pattani Bay
จิรารัตน์ เรี่ ยมเจริ ญ*, วิชาญ ชูสวุ รรณ์ และ โสพิศ แก้ วนพรัตน์
ChiraratRiamcharoen, WichanChusuwan and SopitKaewnopparat
ศูนย์ วิจยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 158 หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมื อง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐

บทคัดย่ อ
การศึกษาการปนเปื อ้ นและการแพร่ กระจายของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าจากอ่าวปั ตตานี ใน
ระหว่า งเดือนธันวาคม 2559 เดือนมีน าคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2560 พบความเข้ มข้ นของสารปิ โตรเลีย ม
ไฮโดรคาร์ บอนรวมในฤดูฝนอยู่ในช่วง 0.10-3.32 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย 0.61±0.9 ไมโครกรัมต่อลิตร ขณะที่ใน
ฤดูแล้ ง อยู่ในช่วง 0.16-6.86 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย 1.81±2.2 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างฤดู จากสถานีที่ตรวจวัดร้ อยละ 30 ของข้ อมูลมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล ผลจากการศึกษา
พบมีการปนเปื อ้ นในระดับใกล้ เคียงกับอ่าวอื่นๆ โดยเฉพาะปริ มาณสูงพบในบริ เวณแหล่งชุมชน และบริ เวณปากแม่น ้า
คาสาคัญ : ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวม, น ้าทะเล, อ่าวปั ตตานี
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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บทนา
อ่าวปั ตตานี (Pattani bay) เป็ นลักษณะอ่าวกึ่งปิ ด (Semi-enclosed) เป็ นท่าเทียบเรื อที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย มีพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้นประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร ตังอยู
้ ท่ างภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ทางด้ านทิศเหนือของอ่าวมีสว่ น
ที่เป็ นแหลม เรี ยกว่า แหลมโพธิ์ หรื อแหลมตาชี ยื่นออกไปขนานกับแนวชายฝั่ งของแผ่นดินใหญ่ในแนวทิศตะวัน ออกตะวันตก โดยมีปากอ่าวเปิ ดออก สูอ่ า่ วไทย และบริ เวณก้ นอ่าวเป็ นส่วนของปากแม่น ้ายะหริ่ ง ได้ รับอิทธิพลจากแม่น ้า
สาคัญ 2 สายคือ แม่น ้ายะหริ่ งและแม่น ้าปั ตตานี นอกจากนันยั
้ งได้ รับน ้าจืดจากคลองเล็กๆ อีกหลายสายได้ แก่ คลอง
บ้ านดี คลองโต๊ ะโสม คลองสุไหงปาแน และคลองปาปิ รี เกิดตะกอนดินที่มีลกั ษณะเป็ นหาดโคลนกว้ างใหญ่พฒ
ั นาการ
มาเป็ นป่ าชายเลนที่สมบูรณ์ ความเค็มของน ้าในอ่าวปั ตตานีผนั แปรตามฤดูกาล พื ้นที่รอบอ่าวปั ตตานีมีความอุดม
สมบูรณ์ สภาพทางภูมิประเทศเหมาะแก่การเป็ นที่อ ยู่อาศัยของสัตว์น ้าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง หอย ปู
ปลา และสาหร่ ายทะเลชนิดต่างๆ ดังนัน้ ภายในอ่าวจึงเป็ นแหล่งประมงที่สาคัญสาหรับชาวประมงขนาดเล็กที่มี
ถิ่นฐานอยู่รอบๆอ่าวและบริ เวณใกล้ เคียงชุมชนรอบอ่าว มีประชากรทัง้ สิ ้นประมาณ 50,000 คน อาศัยอยู่ใน 30
หมูบ่ ้ านรอบอ่าว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการประมง มีเรื อประมงขนาดเล็กที่ใช้ พื ้นที่อ่าวปั ตตานีโดยตรงในการทา
ประมงประมาณ 3,000 ลา ซึ่งนับ ว่าเป็ นพืน้ ที่ที่มี การประมงต่อ หน่วยพืน้ ที่ ที่สูง ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
(รักเกียรติ, 2554) การขยายตัวของชุมชนเมืองปั ต ตานี การจัดตังเขตอุ
้
ตสาหกรรมขึ ้นในบริ เวณชายฝั่ งอ่าวปั ตตานี
รวมทัง้ การที่ภาครั ฐได้ พยายามจัดตัง้ ท่าเทียบเรื อขนาดใหญ่ ขึน้ ในบริ เวณปากแม่นา้ ปั ตตานีซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
อ่าวปั ตตานี ปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนเป็ นผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของอ่าว โดยในส่วนของกิจกรรมท่าเทียบเรื อประมง มี
กิจกรรมซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดปั ญหาการปนเปื อ้ นของน ้ามันลงทะเลบริ เวณดังกล่าวได้ เช่น น ้ามันที่เกิดจากเรื อประมง
ขณะที่ทาการขนถ่ายสัตว์น ้าขึ ้นท่า กิจกรรมการสูบถ่ายน ้ามัน การเททิ ้งน ้ามันเครื่ องที่ไม่ใช้ แล้ วของเรื อประมงลงสูท่ ะเล
โดยตรง เป็ นต้ น การปนเปื ้อนของน ้ามันในแหล่งน ้าไม่ว่ามาจากสาเหตุใดก็ตามย่อมจะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของแหล่งน ้าทังทางกายภาพ
้
เคมี ชีวภาพ ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและสิ่งมีชีวิตใน
บริ เวณนัน้ ทังในรู
้ ปแบบของพิษเฉียบพลันและพิษเรื อ้ รัง หากไม่ได้ รับการจัดการป้องกันและแก้ ไขที่เหมาะสม จาก
การศึกษาของคนึงนิจ จรู ญศักดิ์ (2540) พบว่าท่าเรื อที่มีการปนเปื ้อนของคราบน ้ามันสูงสุด คือท่าเทียบเรื อประมง
สอดคล้ องกับการศึกษาของศรัณย์ เพ็ชรพิรุณ (2531) พบว่าน ้าทะเลบริ เวณท่าเทียบเรื อประมงมีการปนเปื ้อนของ
สารปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนค่อนข้ างสูง
การรั่ ว ไหลของน า้ มัน ลงสู่สิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศวิ ท ยาทางทะเล
สารประกอบน ้ามันหลายชนิดยังเป็ นพิษต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์น ้าวัยอ่อน คราบน ้ามันที่อยู่บนผิวน ้าจะไปปิ ดกัน้
การส่องผ่านของแสงในน ้า มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ ตอน และขาดออกซิเจนที่ใช้ หายใจของ
สิ่งมีชีวิตในนา้ นอกจากนีส้ ารประกอบปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนยังสามารถสะสมในดินตะกอน เนือ้ เยื่อสัตว์ น า้
เนื่องจากไม่สญ
ู สลายง่ายแต่จะสามารถถ่ายทอดความเป็ นพิษไปตามห่วงโซ่อาหารได้ (Connell, 1988 อ้ างตาม
สุทธิดา และคณะ, 2548)
การศึกษาด้ านการปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในประเทศไทยยังมีค่อนข้ างจากัดในขณะที่การ
รั่วไหลของน ้ามันในทะเลเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องการประเมินผลกระทบของการรั่วไหลของน ้ามันต่อสิ่งแวดล้ อมทางทะเล
จึงดาเนินการได้ ยาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลพื ้นฐานที่จะนาไปใช้ ในการพิจารณา การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการปนเปื ้อนและการแพร่ กระจายของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในนา้ บริ เวณอ่าปั ตตานี ทาให้ ทราบถึงการ
แพร่ กระจายและสถานการณ์ ปนเปื ้อนในเบือ้ งต้ น ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครั ง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งเพื่อ
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นาไปใช้ ในการประเมินผลกระทบของการรั่วไหลของน ้ามัน หรื อปั ญหาการปนเปื อ้ นน ้ามันของเรื อประมงเพื่อเป็ นข้ อมูล
ในการเสนอแนะแนวทาง และมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการน ้ามันที่ไม่ใช้ แล้ วของเรื อต่อไป
วิธีการ
กาหนดสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลบริ เวณในอ่าวปั ตตานี จานวน 11 สถานี (ภาพที่ 1) เก็บตัวอย่างน ้าทะเล
จานวน 4 ครัง้ ในเดือนธันวาคม 2559 เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2560 โดยใช้ อุปกรณ์ Drop-bottle
system เก็บตัวอย่างน ้าทะเลที่ระดับความลึก 1 เมตรจากผิวน ้า เติมนอร์ มลั เฮกเซน (n-hexane) 50 มิลลิลิตร ปิ ดฝา
และเขย่าทันทีเป็ นเวลาประมาณ 5 นาที เก็บน ้าตัวอย่างให้ พ้นแสงและความร้ อน นาตัวอย่างน ้าทะเลที่ได้ มาสกัด
ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวม ตามวิธีการของ IOC/UNESCO (1984) ดาเนินการตามขันตอน
้
โดยนาน ้าตัวอย่าง
ปริ มาตร 1 ลิตร ใส่ในกรวยแยก (separatory funnel) เติมนอร์ มลั เฮกเซน 50 มิลลิลติ ร เขย่าเป็ นเวลา 5 นาที และตังทิ
้ ้ง
ไว้ ป ระมาณ 5 นาที ให้ เ กิ ด การแยกชัน้ ไขชัน้ น า้ ด้ านล่า งออกมาแล้ ว ท าการสกัด ซ า้ อี ก 2 ครั ง้ เก็ บ ส่ว นที่ เ ป็ น
นอร์ มลั เอกเซนในแต่ละ่ ครัง้ ไว้ เพื่อนามารวมกันทัง้ 3 ครัง้ จากนันน
้ าไปผ่านสารโซเดียมซัลเฟตบนกระดาษกรองเพื่อ
กาจัดน ้าที่ปนเปื ้อนอยู่ในตัวอย่างออก นาตัวอย่างที่ได้ ไปปรับลดปริ มาตรโดยใช้ เครื่ องระเหยสารแบบสุญญากาศ
(vacuum rotary evaporator) ให้ เหลือปริ มาตร 5 มิลลิลิตร สารละลายที่ได้ จากการสกัดนาไปวิเคราะห์หาค่าความ
เข้ มข้ นด้ วยเทคนิค Fluorescence Spectroscopy โดยใช้ เครื่ อง Spectrofluorometer เปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน
ไครซีน (standard chrysene) และนาค่าที่ได้ มาคานวณหาปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในน ้าตัวอย่างโดยมี
หน่วยเป็ นไมโครกรัมต่อลิตร
ข้ อมูลปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล นามาหาช่วงค่า และค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือนที่ศึกษา
และตามฤดูกาล และนามาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) การวิเคราะห์
ข้ อมูล ทดสอบความแตกต่างทางสถิ ติของปริ มาณการปนเปื ้อนปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในนา้ ทะเลบริ เวณ
อ่าวปั ตตานีตามฤดูกาล โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปั จจัยเดี่ยว (analysis of variance ; single factor) และนา
ข้ อมูลทัง้ หมดมาประมวลผล และแสดงการแพร่ กระจายของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนบริ เวณอ่าวปั ตตานีในแต่
ละเดือน โดยใช้ แผนที่แสดงระดับ (contour map)

ที่มา: https://sites.google.com/site/itinformetiontechnology/khxmul- canghwad-pattani

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างศึกษาการปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล
อ่าวปั ตตานี จานวน 11 สถานี
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ผลและอภิปราย
1. ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลในอ่าวปั ตตานีและการแปรผันในรอบปี
ผลการศึกษาปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลในอ่าวปั ตตานี ในช่วงเดือน ธันวาคม 2559
เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2560 (ตารางที่ 1) มีค่าทัง้ หมดอยู่ในช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ย 1.21±1.30 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยในเดือนธันวาคม 2559 มีค่าปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมอยู่
ในช่วง 0.10-2.69 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.44±0.75 ไมโครกรัมต่อลิตร เดือนมีนาคม 2560 มีค่าอยู่ในช่วง
0.17-4.83 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.53±1.61 ไมโครกรัมต่อลิตร เดือนพฤษภาคม 2560 มีค่าอยู่ในช่วง 0.108.88 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.08±3.35 ไมโครกรัมต่อลิตร และเดือนสิงหาคม 2560 มีค่าอยู่ในช่วง 010-6.50
ไมโครกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลีย่ 0.78±1.91 ไมโครกรัมต่อลิตร เมื่อพิจารณาข้ อมูลรายเดือนพบว่าเดือนที่ตรวจวัดค่าเฉลี่ย
ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลสูงสุด คือเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีค่าการผันแปรของปริ มาณ
ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในช่วงกว้ าง คือมีค่าพิสยั อยู่ในช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรั มต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.08±3.3
ไมโครกรัมต่อลิตร มีคา่ สูงสุดที่สถานีที่ 44 (แหลมโพธิ์) รองลงมาคือเดือนมีนาคม 2560 มีคา่ พิสยั อยูใ่ นช่วง 0.17-4.83
ไมโครกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลีย่ 1.53±1.6 ไมโครกรัมต่อลิตร มีคา่ สูงสุดที่สถานีที่ 44 (แหลมโพธิ์) เช่นกัน พบว่าสถานีที่มี
ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลสูงเป็ นสถานีที่เป็ นชุมชนประมง เนื่องจากบริ เวณที่เป็ นชุมชนประมง
จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ เรื อ เพื่อทาการประมงรวมทังมี
้ ท่าเทียบเรื อที่ทาการประมงขนาดเล็กจานวนมาก ประกอบ
กับในเดือนมีนาคม และพฤษภาคม 2560 เป็ นช่วงฤดูน ้าน้ อยทาให้ เกิดการสะสมของไฮโดรคาร์ บอนสูงได้
ตารางที่ 1 ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลในอ่าวปั ตตานี
สถานี

ปริมาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในนา้ ทะเล (มิลลิกรั ม/ลิตร)
ธันวาคม 59
มีนาคม 60
พฤษภาคม 60
สิงหาคม 60
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

PTG_ST38
PTG_ST39
PTG_ST40
PTG_ST41
PTG_ST42
PTG_ST43
PTG_ST44
PTG_ST45
PTG_ST46
PTG_ST47
PTG_ST48

0.16

0.30

2.18

0.64

0.82

0.93

0.14

0.17

0.22

0.10

0.16

0.05

0.11

1.50

0.11

0.10

0.46

0.70

2.69

2.18

8.30

0.39

3.39

3.42

0.13

0.36

2.67

6.50

2.42

2.96

0.10

0.22

0.10

0.10

0.13

0.06

0.34

4.83

8.88

0.29

3.59

4.12

0.18

0.76

0.10

0.10

0.29

0.32

0.29

1.97

0.10

0.10

0.62

0.91

0.35

4.07

0.16

0.12

1.18

1.93

0.31

0.51

0.10

0.10

0.26

0.20

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.44
0.75

1.53
1.61

2.08
3.35

0.78
1.91

1.21
1.30

การปนเปื ้อนปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลตลอดทัง้ ปี พบว่าในช่วงฤดูฝน (ธันวาคม 2559 และ
สิงหาคม 2560) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 036±0.9 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-3.32 ไมโครกรัมต่อลิตร และใน
ฤดูแล้ ง (มีนาคม และพฤษภาคม 2560) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81±2.2 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าอยู่ในช่วง 0.16-6.86
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ไมโครกรัมต่อลิตร ซึง่ ในฤดูแล้ งมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่า ที่ตรวจวัดได้ ในฤดูฝนเล็กน้ อย ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ
ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างฤดูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
2. การแพร่กระจายของปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลในอ่าวปั ตตานี
พบการแพร่ ก ระจายในปริ ม าณใกล้ เ คี ย งกัน ทั่ว ทัง้ อ่า วปั ตตานี โดยในจุดเก็ บ ตัวอย่า งในช่ ว งเดือ นมรสุม
(ธันวาคม 2559 และสิงหาคม 2560) พบการแพร่กระจายของปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลช่วงฤดู
ฝน จากกระแสน ้าและคลืน่ ลมอาจทาให้ เกิดการกระจายของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในลาน ้าตลอดระดับน ้า ทาให้ มี
ค่าปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนต่า และช่วงฤดูฝนมีการดาเนินกิ จกรรมทางเรื อน้ อย อ่าวปั ตตานีมีสภาพคลื่นลมแรง
รูปแบบการแพร่กระจายจะมีคา่ สูงเฉพาะจุด โดยในเดือนธันวาคม 2559 พบมีค่าสูงสุดที่สถานี 41 บริ เวณบ้ านแหลม
นก มีค่าเท่ากับ 2.69 ไมโครกรัมต่อลิตร และในเดือนสิงหาคม 2560 พบมีค่าสูงสุดที่สถานี 42 บริ เวณร่ องน ้าเดินเรื อ
กลางอ่าว มีคา่ เท่ากับ 6.50 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ในสถานีอื่นๆจะมีคา่ ใกล้ เคียงกันตลอดทังอ่
้ าว (ภาพที่ 2)
สาหรับในช่วงฤดูแล้ ง (มีนาคม และพฤษภาคม 2560) ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในอ่าวมีการแปรผันใน
ช่วงกว้ าง มีคา่ มากน้ อยแตกต่างกันไปในแต่ละบริ เวณ โดยรูปแบบการแพร่กระจายพบปริ มาณสูงบริ เวณพื ้นที่ปากอ่าว
ปั ตตานี ปากแม่น ้าปั ตตานี และแหล่งที่เป็ นชุมชนประมง ซึง่ พบค่าน้ อยลงในพื ้นที่ด้านในของอ่าว โดยในเดือนมีนาคม
2560 พบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สถานี 47 บริ เวณปากแม่น ้าปั ตตานี มีค่า 4.07 ไมโครกรัมต่อลิตร และสถานที่ 44 บ้ าน
แหลมโพธิ์ มีค่า 4.83 ไมโครกรัมต่อลิตร และในเดือนพฤษภาคม พบค่าสูงสุดสถานีที่ 44 แหลมโพธิ์ มีค่าสูงถึง 8.88
ไมโครกรัมต่อลิตร และสถานีที่ 41 บ้ านแหลมนก 8.30 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งสถานีตรงบริ เวณปากแม่น ้าปั ตตานีใกล้
กับ ปากอ่า วปั ต ตานี เป็ นพื น้ ที่ ๆ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งทะเลและแผ่ น ดิ น บริ เ วณนี จ้ ึ ง เป็ นเส้ น ทางสัญ จรทางเรื อ ของ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเรื อ โดยเฉพาะการเดินเรื อประมง การสัญจรทางเรื อที่หนาแน่นบริ เวณปากแม่น ้าเป็ นเหตุให้
ปากแม่น ้าเป็ นบริ เวณที่มีการปนเปื อ้ นจากคราบน ้ามัน รวมถึงสารปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ของน ้ามันที่อาจมีการปนเปื อ้ นจากการรั่วไหลของคราบน ้ามันจากการสัญจรทางเรื อ สาหรับบริ เวณพื ้นที่ที่เป็ นชุมชน
ประมงจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ เรื อเพื่อทาการประมง รวมทังมี
้ ท่าเทียบเรื อที่เป็ นจุดจอดเรื อประมง ชาวบ้ านใช้
การคมนาคมทางเรื อกันมาก ซึง่ อาจเกิดปั ญหามลภาวะจากน ้ามันในแม่น ้าไหลลงสูอ่ า่ วบริ เวณนี ้ได้ (ภาพที่ 2)
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ธันวาคม 59

มีนาคม 60

พฤษภาคม

สิงหาคม 60

ภาพที่ 2 การแพร่กระจายของปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลอ่าวปั ตตานี ในเดือน ธันวาคม 2559
เดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 2560
3. ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล
เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลในบริ เวณที่ศกึ ษากับค่ามาตรฐานคุณภาพน ้า
ทะเล (กรมควบคุม มลพิ ษ , 2560) ซึ่ง ก าหนดค่ า มาตรฐานคุณ ภาพน า้ ตามประเภทการใช้ ป ระโยชน์ พบว่ า ใน
อ่าวปั ตตานีมีค่าปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนเกินมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลประเภทที่ 1-3 คือ ประเภทที่ 1 เพื่อการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์ แหล่งปะการัง และประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
(กาหนดค่ามาตรฐานปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร) จากผลการศึกษาพบร้ อยละ 30 ของ
ค่าปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนทัง้ หมด มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพนา้ ทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) และ
ร้ อยละ 25 ของค่าข้ อมูลทังหมด
้
มีคา่ เกินมาตรฐานประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กาหนดค่ามาตรฐานปิ โตรเลียม
ไฮโดรคาร์ บอนไม่เกิน 1 ไมโครกรัมต่อลิตร) และมีร้อยละ 7 ของข้ อมูลทังหมด
้
มีค่าเกินมาตรฐานประเภทที่ 5 เพื่อการ
อุตสาหกรรมและท่าเรื อ และประเภทที่ 6 สาหรับเขตชุมชน (กาหนดค่ามาตรฐานปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนไม่เกิน 5
ไมโครกรัมต่อลิตร) ซึง่ ในเดือนที่พบปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนเกินค่ามาตรฐานมากที่สุด คือเดือนมีนาคม และ
พฤษภาคม 2560 (ฤดูแล้ ง) มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยจะพบสูงในบริ เวณที่เป็ นปากแม่น ้า และ
แหล่งชุมชนซึง่ เป็ นเส้ นทางสัญจรทางเรื อ โดยเฉพาะการเดินเรื อประมง การสัญจรทางเรื อที่หนาแน่นบริ เวณปากแม่น ้า
เป็ นเหตุให้ ปากแม่น ้าเป็ นบริ เวณที่มีการปนเปื อ้ นจากคราบน ้ามันสูง
4. เปรี ยบเทียบค่าที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้กับผลการศึกษาที่ผา่ นมาในสถานที่อื่นๆในประเทศไทย
จากการศึกษาปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในน ้าทะเลในประเทศไทย ผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาฝั่ งทะเล
อ่าวไทยบริ เวณอ่าวไทยตอนล่าง มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.07-6.50 ไมโครกรัมต่อลิตร (Wattayakorn, 1987) อ่าวไทยตอนบน
มีคา่ อยูใ่ นช่วง nd-7.25 ไมโครกรัมต่อลิตร เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลที่ได้ จาก
การศึกษาในครัง้ นี ้ พบมีค่า 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าใกล้ เคียงกับการศึ กษาในบริ เวณอ่าวอื่นๆ (ตารางที่ 2)
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โดยเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้กับการศึกษาในอดีต
ในพืน้ ที่ ลกั ษณะที่เป็ นอ่าวเช่น กัน พบรายงานการประเมิ นค่าการปนเปื ้อนปิ โตรเลีย มไฮโดรคาร์ บ อนของบริ เวณ
อ่า วฉลอง จัง หวัด ภูเ ก็ ต พ.ศ. 2550 มี ค่า อยู่ใ นช่ ว ง 0.02-7.84 ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร และอ่ า วปากพนั ง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2556 มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.31-8.56 ไมโครกรัมต่อลิตร
ตารางที่ 2 การศึกษาการปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลที่พบในบริ เวณต่าง ๆ ของประเทศไทย
พืน้ ที่ศึกษา

ช่ วงเวลาที่ศึกษา

อ่าวไทยตอนล่าง
แม่น ้าท่าจีนตอนล่าง
ปากแม่น ้าของอ่าวไทย ฝั่ ง
ตะวันออก
อ่าวไทยตอนบน
อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
อ่าวปากพนัง
อ่าวปั ตตานี

2529
2532
2546-2547

ปริมาณการปนเปื ้ อน
(ไมโครกรัมต่ อลิตร)
0.07-6.50
0.93-4.25
0.14-6.72

2549-2550
2550
2556
2560

Nd-7.25
0.02-7.84
0.31-8.56
0.10-8.88

เอกสารอ้ างอิง
Wattayakorn (1987)
เกศินีและกัลยา (2533)
สุทธิดา และคณะ (2548)
นฤมล (2551)
พิมพ์วลัญช์ และคณะ (2551)
จิรารัตน์ และคณะ (2559)
การศึกษาครัง้ นี ้

บทสรุ ป
การปนเปื ้อนของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บ อนรวมในนา้ ทะเลในพืน้ อ่าวปั ตตานี มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-8.88
ไมโครกรัมต่อลิตร มีคา่ เฉลีย่ 1.21±1.30 ไมโครกรัมต่อลิตร พบการปนเปื อ้ นมากที่สดุ คือในเดือนพฤษภาคม มีค่าการ
ผันแปรของปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในช่วงกว้ าง คือมีค่าต่าสุดสูงสุดอยู่ในช่วง 0.10-8.88 ไมโครกรัมต่อลิตร
มีคา่ เฉลีย่ 2.08±3.3 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าสูงสุดพบในสถานีที่ 44 (ชุมชนบ้ านแหลมโพธิ์)
การปนเปื ้อนปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลตลอดทังปี
้ พบว่าในช่วงฤดูแล้ ง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ าที่
ตรวจวัดได้ ในฤดูฝนเล็กน้ อย ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ไม่มีมีความแตกต่างกันระหว่างฤดูกาลอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ จากสถานีที่ตรวจวัด 30 เปอร์ เซ็นต์ของค่าทังหมด
้
มีคา่ สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวม
ในน ้าทะเลที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ มีคา่ ใกล้ เคียงกับการศึกษาในบริ เวณอ่าวอื่นๆ
การแพร่ กระจายของปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในอ่าวปั ตตานี มีปริ มาณใกล้ เคียงกันทั่วทัง้ อ่าว
รูปแบบการแพร่ กระจายพบปริ มาณสูงบริ เวณพื ้นที่ปากอ่าวปั ตตานี ปากแม่น ้าปั ตตานี และแหล่งที่เป็ นชุมชนประมง
ซึ่งพบค่าน้ อยลงในพื ้นที่ด้านภายในของอ่าว ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ ของอ่า วปั ตตานีมีผลต่อการแพร่ กระจายของ
ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอน จึงควรมีการศึกษาการสะสมตัวของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในตะกอนดิน และลักษณะ
ทางสมุท รศาสตร์ ข องอ่ า วปั ต ตานี เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ สามารถอธิ บ ายความสัม พัน ธ์ สถานการณ์ และแนวโน้ ม ของ
การปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในอ่าวปั ตตานีได้ ชดั เจนขึ ้น
เอกสารอ้ างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. (2560). ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ เรื่ องกาหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล.
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม : 10 หน้ า
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การประมาณการแพร่ กระจายตะกอนแขวนลอยด้ วยข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเทียม 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

ภาควิ ชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
2
ภาควิ ชาชีววิ ทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
การศึกษาปริ มาณตะกอนแขวนลอยเป็ นส่วนหนึ่งในการประเมินสภาพแวดล้ อม การวัดปริ มาณตะกอน
ยังมีข้อจากัดในด้ านเวลาและแรงงานค่อนข้ างสูง งานวิจัยนี ้มีจุดมุ่งหมายถึงการใช้ ข้อมูลการสารวจระยะไกลใน
การประมาณการแพร่ กระจายของตะกอนแขวนลอย โดยอาศัยความสัมพันธ์ ร ะหว่างค่าอัตราการสะท้ อนเหนื อ
บรรยากาศของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI และข้ อมูลปริ มาณตะกอนแขวนลอยที่ได้ จากการสารวจของ
สานักงานสิง่ แวดล้ อมภาพที่ 15 จังหวัดภูเก็ต จากศึกษาพบว่า ช่วงคลื่นสีแดง (แบนด์ 4) ให้ ค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง
ค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศกับข้ อมูลปริ มาณตะกอนแขวนลอยสูงที่สุ ด เมื่อเทียบกับช่วงคลื่นอื่น ๆ ในส่วน
ของความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ กาลังสองมากสุดและน้ อยสุดอยูท่ ี่ 6.99 และ 3.42 ตามลาดับ
คาสาคัญ : การถดถอยเชิงเส้ น, การประมาณค่า, การแพร่กระจายตะกอนแขวนลอย
Abstract
The study of Solid suspended distribution is part of environmental assessment. Quantitative solid
suspended measurements have limited on temporal and high survey resource. The objective of this study
was to estimate of Solid suspended distribution with satellite imagery base on relation between the TOA
Reflectance from landsat-8 OLI satellite image and Quantitative solid suspended data from ground survey
of 15th Regional Envuronment Office, Phuket province. The results showed that Red color spectrum
(Band 4) is provide the best relation value of TOA Reflectance and Quantitative solid suspended when
compare with other band. In the part of maximum and minimum root mean square error were 6.99 and
3.42, respectively.
Keywords : Linear Regression, Estimation, Solid suspended distribution
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บทนา
พืน้ ที่ช ายฝั่ งนับ ว่า มีผลต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศในปั จจุบัน และการท่อ งเที่ย วนับ ได้ ว่าเป็ น
แหล่งรายได้ หลักของประเทศ จากสถิติพบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้ ถึง
ร้ อยละ 6.5 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) และในปี 2556 มีนกั ท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากกว่า 26 ล้ านคน (กรมการท่องที่ยว, 2557) จากจานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว ส่งผลต่อความต้ องการ
ที่ให้ คนในพื ้นที่เปลี่ยนแปลงพื ้นที่จากเดิมที่ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย มุ่งพัฒนาสู่การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรู ปแบบโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสนองความต้ องการต่อนักท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันการให้ ความสาคัญในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
ทรั พยากรยังน้ อยและไม่ชัดเจน ซึ่งก่ อให้ เกิ ดการเปลี่ย นแปลงในด้ านลบต่อพืน้ ที่ชายฝั่ งอย่างต่อเนื่อง (อรอนงค์
เฉียบแหลม, 2558) โดยเฉพาะตะกอนแขวนลอยขนาดที่ได้ มกี ารสะสมสารพิษต่างๆ และอินทรี ย์สาร ซึง่ เป็ นสาเหตุของ
การเกิดปรากฏการณ์ขี ้ปลาวาฬ ส่งผลให้ ขาดออกซิเจนในน ้าเป็ นเหตุให้ สิ่งมีชีวิตในน ้าตายได้ นอกจากนี ้ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งผ่านของแสง ทาให้ ไปจากัดการเจริ ญเติบโตของพืชใต้ นา้ ดังนันการศึ
้
กษาการแพร่ กระจายของตะกอน
แขวนลอยจึงมีความจาเป็ นที่จะแก้ ปัญหา อย่างไรก็ตามการศึกษาประเภทนี ้ก็มีข้อจากัดเนื่องจากเป็ นงานใช้ เวลาและ
แรงงานค่อนข้ างสูง สารวจโดยผู้สารวจนาเครื่ องมือวัดเข้ าไปในพื ้นที่ที่ต้องการสารวจ (Eaton et al.,2005) หรื อการติด
เครื่ องมือวัดไว้ กบั ทุ่นลอย จากนันน
้ าผลที่ได้ ข้าสู้การวิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อประเมินคุณภาพน ้า การสารวจ
ระยะไกลจึงเป็ นอีกเครื่ องมือหนึง่ ที่สามารถสนับสนุนการศึกษาคุณภาพน ้าในเชิงพื ้นที่ โดยอาศัยการวัดค่าสะท้ อนของ
วัตถุบนพื ้นผิวที่ขึ ้นอยู่กับความสามารถในการวัดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ในลายเซ็นสเปกตรัมที่ฝังอยู่ในน ้าและวัด
ความเปลี่ยนแปลงที่วัดได้ โดยใช้ แบบจาลองหรื อเชิ งวิเคราะห์ กับพารามิเตอร์ คุณภาพนา้ ซึ่งสามารถให้ ข้อมูลใน
เชิงพื ้นที่และเวลา (Chang et al.,2015) การพัฒนาวิธีการการสารวจระยะไกลสาหรับการตรวจสอบคุณภาพน ้าเริ่ มขึ ้น
ในช่วงต้ นทศวรรษ 1970 เทคนิคเบื ้องต้ นเหล่านี ้วัดความแตกต่างของสเปกตรัมและความร้ อนใน พลังงานที่ปล่อย
ออกมาจากผิวน ้า โดยทัว่ ไปมีการสร้ างความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างสมบัติของสเปกตรัมและพารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพน ้า
(Ritchie et al., 2003) การศึกษาครัง้ นี ้จึงมุ่งประมาณการแพร่ กระจายของตะกอนแขวนลอย จากภาพถ่ายดาวเทียม
Landsat-8 OLI ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และมีช่วงคลืน่ ที่เหมาะสมต่อการศึกษา
วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา
ตาบลคึกคักและตาบลบางม่วงตังอยู
้ เ่ ขตปกครองอาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
186.33
ตารางกิโลเมตร ชายหาดในพื ้นที่ตาบลคึกคักและตาบลบางม่วงมีความยาวรวมกันประมาณ 33.8 กิโลเมตร ชายฝั่ ง
เป็ นแนวในทิศเหนือใต้ โดยลักษณะชายฝั่ งส่วนใหญ่มลี กั ษณะเป็ นหาดทรายและมีบางส่วนเป็ นหาดหิน ด้ วยชายฝั่ งที่มี
แนวจรดกับ ทะเลอัน ดามัน ท าให้ ช ายฝั่ งในพื น้ ที่ ตาบลคึก คัก และต าบลบางม่วง เหมาะแก่ การพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในระดับนานาชาติ ทาให้ การวัดคุณภาพน ้าในพื ้นที่ เป็ นการวัดคุณภาพน ้าประเภทเพื่อการ
ท่องเที่ยวและพื ้นที่ชมุ ชน
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ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษา
2. ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
2.1 ข้ อมูลภาพดาวเทีย ม LANDSAT 8-OLI วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 Path 130 Row 54
รายละเอียดจุดภาพ 30 เมตร ครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ ธานี ซึง่ ทาการดาวน์โหลดจากเว็บ
ไซด์ของ USGS
2.2 ข้ อมูลปริ มาณตะกอนแขวนลอย จากสานักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม สารวจวันที่ 5-8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ครอบคลุมสถานีตรวจวัดทังหมด
้
5 สถานี ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้ อมูลสถานีตรวจวัดและปริ มาณตะกอนแขวนลอย
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
X
Y
Pgbs0
หาดบางสัก
418789
971111
Pgbk0
หาดเขาหลัก
4162211
952316
Pgbn0
หาดบางเนียง
416959
957619
Pgnk1
บ้ านน ้าเค็ม
419962
980158
Pgbkk0
บ้ านคึกคัก
416959
957619

ปริมาณสานแขวนลอย(มิลลิกรัม/ลิตร)
21.40
3.10
5.60
17.00
62.00

3. วิธีการศึกษา
1. การเตรี ยมข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในส่วนนี ้เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมมาทาการ
เตรี ยมก่อนการประมวลผล โดยมีการเตรี ยมข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดังนี ้
1) กาหนดพื ้นที่ศึกษาโดยการทา Masking เพื่อกันพื ้นที่ที่ไม่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลออกไป
ในการศึกษานี ้จะกันพื ้นที่ที่เป็ นแผ่นดินออกไปและเลือกวิเคราะห์ในพื ้นที่ที่เป็ นทะเล
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2) การกาหนดช่วงคลื่นที่ใช้ ในการศึกษา จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ทาให้
ผู้วิจยั สามารถกาหนดช่วงคลืน่ ที่ใช้ ในการศึกษาดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ช่วงคลืน่ ที่ใช้ ในการศึกษา
แบนด์

ความยาวคลื่น (nm)

รายละเอียดภาพ Resolution
(เมตร)

1

430 - 450 (Coastal Aerosol)

30

2

450 - 510 (Blue)

30

3

530 - 590 (Green)

30

4

640 - 670 (Red)

30

5

850 - 880 (Near Intreared NIR)

30

3) การปรั บ แก้ เชิ ง คลื่ น ภาพถ่ า ยดาวเที ย มในขัน้ แรกจะมี ค วามผิ ด พลาดเชิ ง คลื่ น จาก
กระบวนการบันทึกข้ อมูลของที่มีการสะท้ อนของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าผ่านบรรยากาศที่ปกคลุมด้ วยเมฆ หมอก ควัน
และจากมุมที่แสงอาทิตย์ตกกระทบ เพื่อให้ ได้ คา่ เชิงเลขที่แท้ จริ ง จึงจาเป็ นต้ อง คานวณการเปลี่ยนค่าความสว่างเป็ น
ค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศ (Conversion of Digital Number to TOA Reflectance) โดยปรับแก้ ค่า bandspecific ของแต่ละแบนด์จากข้ อมูล Metadata ดังสมการที่ 1 (USGS, 2016)
Ref = MpQcal+Ap
(1)
เมื่อ Ref คือ ค่า TOA planetary reflectance ที่ยงั ไม่มีการปรับแก้ มมุ ดวงอาทิตย์
Mp คือ ค่า bandspecific multiplicative rescaling factor
Qcal คือ quantized and calibrated standard product pixel values (DN)
Ap คือ ค่า band-specific additive rescaling factor
2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงระหว่างค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศกับข้ อมูล
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยเพื่อสร้ างแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงเส้ น
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสองตัว คือ ปริ มาณตะกอนแขวนลอยกับค่าอัตราการการ
สะท้ อนเหนือบรรยากาศโดยใช้ วธิ ีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นตรง (Linear Regression Analysis) โดยวิธีวิเคราะห์
เสนอโดย Ritchie et al. (2003) ดังสมการที่ 2
Y = a + bx
(2)
โดยกาหนดให้ y คือ ปริ มาณตะกอนแขวนลอย
X คือ ค่าอัตราการการสะท้ อนเหนือบรรยากาศ
ในที่นี ้สามารถคานวณค่า a และ b ได้ ดงั นี ้
∑
∑

และ

(∑

∑

((∑

)

)
)

a = y – bx

(3)
(4)
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ค่า a และ b ที่ได้ จะมีประโยชน์ในการเก็บข้ อมูลครัง้ ต่อไป กล่าวคือเมื่ อทราบค่าอัตรา
การการสะท้ อนเหนือบรรยากาศ (x) แล้ ว สามารถนาค่า a และ b ไปแทนในสมการที่ 1 จะสามารถคานวณหาค่า
ปริ มาณตะกอนแขวนลอย (y) ได้ โดยไม่ต้องทาการเก็บข้ อมูลในภาคนาม
3.3 วิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างปริ มาณตะกอนแขวนลอยที่ได้ จากการสร้ างสมการกับข้ อมูล
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยที่ได้ จากการสารวจในพื ้นที่จริ ง โดยใช้ วิธีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean
Square Error ) ดังสมการที่ 5
∑

√

(

)

(5)

เมื่อ n คือ จานวนข้ อมูล
Pi คือ ปริ มาณตะกอนแขวนลอยที่ได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ น
Oi คือ ปริ มาณตะกอนที่ได้ จากการสารวจในพื ้นที่จริ ง
ผลการศึกษา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศกับข้ อมูลปริ มาณตะกอนแขวนลอย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศกับข้ อมูลปริ มาณตะกอน
แขวนลอยโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ น พบว่ามีความสัมพันธ์ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศและปริ มาณตะกอนแขวนลอย
ช่วงคลืน่
แบนด์ 1
แบนด์ 2
แบนด์ 3
แบนด์ 4
2
ความสัมพันธ์เชิงเส้ น (r )
0.361
0.265
0.427
0.485

แบนด์ 5
0.175

จากตารางที่ 3 พบว่า แบนด์ 4 (640-670 nm) หรื อช่วงคลืน่ สีแดง ได้ ค่าความสัมพันธ์ เชิงเส้ นสูงที่สดุ
เมื่อเทียบกับช่วงคลืน่ อื่นๆ อยูท่ ี่ 0.458 หมายความว่า ค่าอัตราการสะท้ อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 4 สามารถ
ทานายค่าปริ มาณตะกอนแขวนลอยได้ ร้อยละ 48.5 รองลงมาเป็ นแบนด์ที่ 3 (530-590 nm) หรื อช่วงคลื่นสีเขียวได้ ค่า
ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นอยู่ที่ 0.427 หมายความว่า ค่าอัตราการสะท้ อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 3 สามารถ
ทานายค่าปริ มาณตะกอนแขวนลอยได้ ร้อยละ 42.7 แบนด์ที่ 1 (430-450 nm) หรื อช่วงคลืน่ ชายฝั่ งได้ ค่าความสัมพันธ์
เชิงเส้ นอยูท่ ี่ 0.361 หมายความว่า ค่าอัตราการสะท้ อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 1 สามารถทานายค่าปริ มาณ
ตะกอนแขวนลอยได้ ร้อยละ 36.1 แบนด์ที่ 2 (450-510 nm) หรื อช่วงคลื่นสีน ้าเงินได้ ค่าความสัมพันธ์ เชิ งเส้ นอยู่ที่
0.265 หมายความว่า ค่าอัตราการสะท้ อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 2 สามารถทานายค่าปริ มาณตะกอน
แขวนลอยได้ ร้อยละ 26.5 แบนด์ที่ 5 (850-880 nm) หรื อช่วงคลืน่ อินฟาเรดใกล้ ได้ ค่าความสัมพันธ์ เชิงเส้ นอยู่ที่ 0.175
หมายความว่า ค่าอัตราการสะท้ อนเชิงเลขเหนือบรรยากาศในแบนด์ 5 สามารถทานายค่าปริ มาณตะกอนแขวนลอยได้
ร้ อยละ 17.5
2. แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศกับข้ อมูลปริ มาณตะกอนแขวนลอย
จากผลการศึกษา (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าอัตราการ
สะท้ อนเหนือบรรยากาศกับข้ อมูลปริ มาณตะกอนแขวนลอย พบว่า ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 4 (640-670 nm)
ให้ คา่ อัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศที่มีความสัมพันธ์สงู ที่สดุ โดยได้ คา่ ความสัมพันธ์เชิงเส้ นที่ 0.485 รองลงมาเป็ น
ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 3 (530-590) โดยได้ คา่ ความสัมพันธ์เชิงเส้ นที่ 0.427 ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จะใช้ คา่
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อัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศในแบนด์ที่ 1 และแบนด์ที่ 4 มาสร้ างเป็ นแบบจาลองความสัมพันธ์ ตามแบบจาลอง
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นตรงที่เสนอโดย Ritchie et al. (2003) โดยสร้ างแบบจาลองในรู ปแบบทัง้ 1 ตัวแปร
และ 2 ตัวแปร ได้ แบบจาลองที่ใช้ ในการจาลองการแพร่กระจายของตะกอนดังนี ้
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์การถดถอยของข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 3 พบว่า a = 20.943 และ
b = 7.937ดังนันแบบจ
้
าลองที่ได้ คือ
ปริ มาณตะกอนแขวนลอย = 20.943 + 7.937(ค่าอัตราการสะท้ อนแบนด์ 3)
(6)
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์การถดถอยของข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบนด์ 4 พบว่า a = 55.836 และ
b = -462.591 ดังนันแบบจ
้
าลองที่ได้ คือ
ปริ มาณตะกอนแขวนลอย = 55.836 – 462.591(ค่าอัตราการสะท้ อนแบนด์ 4)
(7)
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ การถดถอยของข้ อมูลภาพถ่ ายดาวเทียมแบนด์ 3 และ 4 พบว่า a =
11.173 b1 = 1293.512 และ b2 = -1797.846 ดังนันแบบจ
้
าลองที่ได้ คือ
ปริ มาณตะกอนแขวนลอย = 11.173 + 1293.512(ค่าอัตราการสะท้ อนแบนด์ 3)
– 1797.896(ค่าอัตราการสะท้ อนแบนด์ 4)
(8)
3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจาลอง
จากกการสร้ างแบบจาลองในการประมาณการแพร่ กระจายของตะกอนแขวนลอย ในส่วนนี ้จะเป็ น
วิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมระหว่า งปริ ม าณตะกอนแขวนลอยที่ ได้ จ ากการสร้ างสมการกับ ข้ อ มูลปริ ม าณตะกอน
แขวนลอยที่ได้ จากการสารวจในพื ้นที่จริ ง โดยใช้ วิธีคา่ ความคลาดเคลือ่ นเฉลี่ยกาลังสอง (Root Mean Square Error )
ได้ ผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ กาลังสองของสมการที่ได้ จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ น
ตะกอน
ปริ มาณตะกอนแขวนลอยจากพื ้นที่จริ ง
ตะกอนแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย
รหัสสถานี
แขวนลอยจาก
(มิลลิกรัม/ลิตร)
จากสมการที่ 7
จากสมการที่ 8
สมการที่ 6
Pgbs0
21.4
21.971484
13.570703
14.52008
Pgbk0
3.1
11.845469
8.869763
4.578366
Pgbn0
5.6
1.813101
5.122653
3.605715
ตารางที่ 4 (ต่ อ)
รหัสสถานี

ปริ มาณตะกอนแขวนลอยจากพื ้นที่จริ ง
(มิลลิกรัม/ลิตร)

Pgnk1
Pgbkk0

17
62
RMSE

ตะกอน
แขวนลอยจาก
สมการที่ 6
21.655447
51.812192
6.993742226

ตะกอนแขวนลอย
จากสมการที่ 7

ตะกอนแขวนลอย
จากสมการที่ 8

26.330838
58.207438
6.265205201

15.60805
63.78707
3.424243
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4. การแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอย
การแสดงแผนที่การแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอยในพื ้นที่ศึกษา จากสมการการถดถอยเชิงเส้ น
ทัง้ 3 สมการ สามารถแสดงการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอยดังรูปภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนที่การกระจายตะกอนแขวนลอย (a) สมการที่ 6 (b) สมการที่ 7 (c) สมการที่ 8
บทสรุ ปและอภิปรายผล
จากการประมาณการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยด้ วยการใช้ ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI จานวน 5
ช่วงคลื่น โดยอาศัยความสัมพันธ์ ระหว่างค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศและปริ มาณตะกอนแขวนลอยจาก
ตารางที่ 3 พบว่าค่าอัตราการสะท้ อนเหนือบรรยากาศแบนด์ 4 เป็ นช่วงคลื่นที่มีความสัมพันธ์ กับปริ มาณตะกอน
แขวนลอยมากที่สดุ เมื่อเทียบกับช่วงคลื่นอื่น ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Ritchie et al. (1976), Yanti et al.
(2016) และ Richard and Brent (2004) ในขณะที่ช่วงคลืน่ อินฟาเรดใกล้ (แบนด์ 5) เป็ นช่วงคลืน่ ที่มีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณตะกอนน้ อยที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของศิริลกั ษณ์ พฤกษ์ ปิติกลุ และคณะ (2553) ที่ได้ กล่าวว่าช่วงคลื่น
อินฟาเรดนัน้ ไม่สามารถสะท้ อนปริ ม าณตะกอนที่น้ อยกว่า 90 มิ ลลิกรั ม/ลิ ตร เนื่ องจากช่ว งให้ ค่า การสะท้ อ นต่ า
เนื่องจากถูกดูดกลืนด้ วยน ้า (Lillesand et al., 2014) การใช้ ช่วงคลืน่ นี ้จึงเหมาะสมแก่การจาแนกพื ้นดินและพื ้นน ้า ใน
ส่วนของคามคลาดเคลื่อนจากการศึกษานี ้ พบว่าทัง้ 3 สมการยังมีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากจานวนสถานีใน
พื ้นที่ศกึ ษาที่น้อย อีกทังการเหลื
้
อ่ มเวลาระหว่างสถานีตรวจวัดและภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีระยะเวลาในการถ่ายภาพไม่
ตรงกับการเก็บข้ อมูลในภาคสนาม อาจทาให้ เป็ นข้ อจากัดในการศึกษา
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การจัดทาเส้ นชายฝั่ งด้ วยเครื่องระบุพกิ ัดโดยดาวเทียม GNSS-RTK
กรณีศึกษาหาดเจ้ าหลาว จันทบุรี
Coastline extraction by GNSS- RTK
case study: Chaolao Beach, Chanthaburi Province
วิโรจน์ ละอองมณี*, กมลภพ ไผ่แสวง, และ เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
Wirote Laongmanee*,Kamonphop Paisawaeng, and Penchan Laongmanee
คณะเทคโนโลยี ทางทะเล มหาวิ ทยาลัยบูรพา วิ ทยาเขตจันทบุรี

บทคัดย่ อ
การจัดทาเส้ นชายฝั่ งหาดเจ้ าหลาว จังหวัดจันทบุรี ด้ วยเครื่ องระบุพิกดั โดยดาวเทียม สองความถี่ (Global
Navigation Satellite System: GNSS) ด้ วยวิธีรังวัดแบบเคลื่อนที่ (Real time kinematic: RTK) ในช่วงเวลาน ้าขึ ้น
สูงสุด ได้ ระยะทาง 8.083 กิโลเมตร เปรี ยบเทียบกับลากเส้ นชายฝั่ งโดยใช้ ข้อมูลในช่วงคลื่น 842 นาโนเมตร จากภาพ
ดาวเทียม Sentinel-2 MSI ที่มีรายละเอียดจุดภาพที่ 10 เมตร ได้ ระยะทางชายฝั่ งยาว 8.190 กิโลเมตร แตกต่างกันที่
107 เมตร โดยสถานีที่มีความแตกต่างกันน้ อยที่สดุ ที่ 2.973 เมตรและสถานีที่มีความแตกต่างกันมากที่สดุ ที่ 38.155
เมตร เมื่อตรวจสอบความคลาดเคลือ่ นของวิธีรังวัด แบบ RTK กับหมุดอ้ างอิงที่ทราบค่าซึง่ ถ่ายพิกดั มาจากหมุดอ้ างอิง
A102201 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริ เวณโรงเรี ยนบ้ านคลองขุด พบว่ามีความคลาดเคลื่อน (Root Mean
Square Error: RMSE) เท่ากับ 0.00763 เมตร ซึ่งนับว่าวิธีรังวัดแบบ RTK ให้ ความถูกต้ องทางตาแหน่งที่แม่นยาที่
ยอมรับได้ การวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่าวิธีการลากเส้ นชายฝั่ งที่นิยมใช้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ยังมีความคลาดเคลือ่ นอยู่
พอสมควร หากแต่วิธีการลากเส้ นชายฝั่ งทะเลโดยการใช้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมยังเป็ นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ วที่สดุ
แต่จาเป็ นต้ องมีการเลือกใช้ ข้อมูลที่มีรายละเอียดจุดภาพที่เหมาะสม และหากจาเป็ นต้ องตัดสินใจดาเนินการใดๆ กับ
ชายฝั่ งทะเล จะต้ องมีการตรวจสอบข้ อมูลภาคสนามให้ รอบครอบและถี่ถ้วนเสียก่อน ซึ่งวิธีรังวัด GNSS-RTK เป็ นวิธี
หนึง่ ที่ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่ถกู ต้ องและแม่นยา
คาสาคัญ : เส้ นชายฝั่ ง, รังวัดแบบเคลือ่ นที่, 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
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carefully choose the suitable the set of satellite imagery. And if need to do something at coastal line, need
to carefully consider in the field, the GNSS-RTK method is the one that give accuracy and acceptation.
Keywords : Coast line, RTK, GNSS Satellite Positioning System
*Corresponding author. E-mail : wirote_lao@go.buu.ac.th

บทนา
การลากเส้ นชายฝั่ งทะเลเพื่ อศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ จะใช้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม
ทังข้
้ อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงเช่นดาวเทียม IKONOS ซึ่งมีรายละเอียดจุดภาพ 1-เมตร (Di et al., 2003;
Li et al., 2003) และดาวเทียมรายละเอียดจุดภาพปานกลาง เช่น Landsat TM และ ETM+ โดยข้ อมูลภาพจาก
Landsat TM และ ETM+ มีรายละเอียดจุดภาพที่ 30 เมตร (Ryu et al., 2002; Pardo-Pascual et al., 2012) นัน้
หมายถึงในพื ้นที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเกินครึ่ งจุดภาพ จึงจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีของการใช้
ข้ อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat TM และ ETM+ ครึ่ งจุดภาพคือ 15 เมตร ในขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งกาหนดอัตราการกัดเซาะอย่างรุนแรงไว้ ที่ 5 เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ,2551) พื ้นที่ชายฝั่ ง
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในรู ปแบบของการกัดเซาะและการทับถมของตะกอน อันเนื่องมาจากอิทธิ พลของ
กระบวนการของชายฝั่ ง (Coastal Process) ที่ประกอบด้ วย ลม คลื่น น ้าขึ ้น-น ้าลง กระแสน ้า การเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝั่ งจะค่อยๆเกิดอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ปรับตัวเข้ าสู่สมดุลใหม่ตามธรรมชาติ (สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ , 2554)
การใช้ ระบบระบุพิกดั โดยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) โดยวิธีการรังวัดแบบ
เคลื่ อ นที่ (Real Time Kematic: RTK) เป็ นวิ ธี ที่ ใ ห้ ค วามถูก ต้ อ งสูง และได้ ค่า พิ กัด ในเวลาที่ ร วดเร็ ว (ธี ทัต
เจริ ญกาลัญญูตา, 2555; ธนัช สุขวิมลเสรี และ ปรี ยาพร โกษา, 2557) วุฒิพงษ์ แสงมณี และชาญชัย ธนาวุฒิ (2560)
ใช้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat Theos และ Geoeye ร่ วมกับข้ อมูลภาพจากการบินถ่ายทางอากาศ เพื่อศึกษา
การเปลีย่ นแปลงชายฝั่ งทะเลของจังหวัดปั ตตานี ในช่วง 37 ปี เพื่อคาดการณ์แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงแนวชายฝั่ ง โดย
ชุดโปรแกรม DSAS ซึง่ สรุ ปได้ ว่าบริ เวณปากร่ องน ้า (Jetty) มีการกัดเซาะที่ผ่านมาในระดับรุ นแรงคือ 8.37 เมตรต่อปี
โดยผลจากการวิเคราะห์คาดว่า ปี 2570 บริ เวณหมูบ่ ้ านตันหยงเปาว์และบ้ านบะอิง เป็ นพื ้นที่มีความเปราะบางและมี
การเปลีย่ นแปลงแนวชายฝั่ งมากที่สดุ
เนื่องจากยังไม่มีรายงานการเปลีย่ นแปลงชายฝั่ งด้ วยวิธีการตรวจวัดด้ วยวิธี GNSS-RTK ซึ่งมีผ้ รู ายงานไว้ ว่า
มีความถูกต้ องสูงในเวลาที่รวดเร็ ว ผู้วิจยั จึงเห็นว่าควรนาเอาวิธีมาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินเส้ นชายฝั่ งโดยได้ จดั ทาการ
ตรวจวัดในพื ้นที่หาดเจ้ าหลาว จังหวัดจันทบุรี ซึง่ มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเปรี ยบเทียบเส้ นชายฝั่ งที่ได้ กบั
การใช้ วิธีลากเส้ นชายฝั่ งโดยข้ อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 MSI
วิธีการ
1. พื ้นที่ศกึ ษา (Study area)
การศึกษานี ้จัดทาขึ ้นบริ เวณชายฝั่ งเจ้ าหลาว ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึง่ หาดเจ้ าหลาว
จะมีบริ เวณต่อเนื่องกับแหลมเสด็จ มีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็ นลักษณะหาดทรายทอดยาว ไปตามทิศ
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงชายฝั่ งหาดเจ้ าหลาว
2. วิธีการวิจยั
ขันตอนการท
้
าวิจัย จะใช้ วิธีเก็บข้ อมูลภาคสนามโดยการรังวัด วันที่ น ้าขึ ้นสูงสุด ตามตารางในมาตราน ้า
2559 (กรมอุทกศาสตร์ , 2559 ) อ้ างอิงสถานีปากน ้าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และนาพิกดั ที่ได้ มาวิเคราะห์ร่วมกับเส้ น
ชายฝั่ งที่ได้ จากข้ อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 MSIในชุดโปรแกรม QGIS ดังกรอบแนวคิดที่แสดงไว้ ในภาพที่ 2
การข้ อมูลภาคสนามจะเครื่ องรับสัญญาณ
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ภาพที่ 2 แสดงขันตอนและวิ
้
ธีดาเนินการวิจยั
GNSS 2 ความถี่ GNSS TOPCON รุ่น HiPER SR 2 ชุด ถ่ายตาแหน่งจากหมุดอ้ างอิง A102201 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์บริ เวณโรงเรี ยนคลองขุด มายังจุดอ้ างอิง Base 100YBUU และ GYM เพื่อเป็ นจุดอ้ างอิงของโครงการ ใช้
โหมดการรับสัญญาณ แบบสถิต (Static Survey) โดยรับสัญญาณ คูล่ ะ 45 นาทีขึ ้นไป และถ่ายตาแหน่งจากจุดอ้ างอิง
Base 100YBUU ไปยังจุดอ้ างอิงบริ เวณชายหาดจานวน 15 จุดอ้ างอิง เพื่อเป็ นสถานีอ้างอิงให้ กบั การรังวัดแบบ RTK
บริ เวณชายหาดเจ้ าหลาว ดังแสดงไว้ ในภาพที่ 3 โดยคานวนหาความคลาดเคลื่อนระหว่างการรังวัด (Root Mean
Square Error: RMSE) ด้ วยสมการ ที่ 1 (วรางคณา กีรติวิบลู ย์, 2558)
จากเส้ นชายฝั่ งที่ได้ ทัง้ 2 วิธี คือ ภาคสนามรังวัดด้ วยวิธี GNSS-RTK และลากเส้ นชายฝั่ งจากข้ อมูลภาพจาก
ดาวเทียม Sentinel-2 MSI นามาคานวนหาความแตกต่างในแต่ละช่วง 10 เมตร สรุ ปเป็ นตามแตกต่างที่ได้ จาก 2 วิธี
โดยใช้ วิธีหาระยะห่างจากจุดกึ่งเส้ นของแต่ละช่วงด้ วยสมการที่ 2 (ธีรวัฒน์ นาคะบุตร, 2549)
(1)
โดย

RMSEx ความคลาดเคลือ่ นในพิกดั แนวตะวันออก – ตะวันตก
Xdatai = ค่าพิกดั แนวตะวันออก ของพิกดั ที่รังวัดได้ ณ จุด i
Xchecki = ค่าพิกดั แนวตะวันออก ของพิกดั อ้ างอิง ของจุด i
n = จานวนชุดคูพ่ ิกดั ที่รังวัด
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการถ่ายหมุดอ้ างอิงสูพ่ ื ้นที่ชายหาด

โดยที่ D = ระยะห่างระหว่างจุดกึง่ กลางเส้ นแต่ละช่วง (เมตร)
N1 และ N2 = พิกดั แนวเหนือใต้ ของเส้ นที่ 1 และ เส้ นที่ 2 ในระบบ WGS84 UTM Zone 47
E1 และ E2 = พิกดั แนวตะวันออก ตะวันตก ของเส้ นที่ 1 และเส้ นที่ 2 ในระบบ WGS84 UTM Zone 47
ข้ อมูลจากภาพดาวเทียม ESA Sentinel-2 MSI ช่วงคลื่น 842 นาโนเมตร (Band 8) ขององค์การอวกาศ
แห่งชาติยโุ รป (European Space Agency: ESA) สืบค้ นได้ จาก ระบบบริ การข้ อมูลภาพจากดาวเทียม USGS Earth
Explorer ถ่ายเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:42 น.ตามเวลาประเทศไทย (ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ไม่มี
ภาพถ่ายจาก Sentinel-2 ที่ชัดเจนเนื่องจาก มีเมฆปกคลุมพื ้นที่ศึกษา ในช่วงที่ดาวเทียมบินผ่านตลอดทังเดื
้ อน)
ใช้ ข้อมูลภาพในช่วงคลืน่ Infrared ซึง่ สามารถแยกน ้าและฝั่ งได้ อย่างชัดเจน ดังภาพที่ 4 ลากเส้ นชายฝั่ งในชุดโปรแกรม
QGIS 2.12
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ภาพที่ 4 แสดงข้ อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 MSI ช่วงคลืน่ Infrared 842 นาโนเมตร (Band 8)
ผลและอภิปรา
ผลจากการรังวัดเส้ นชายฝั่ งด้ วยวิธี GNSS-RTK เปรี ยบเทียบการลากเส้ นชายฝั่ งด้ วยข้ อมูลภาพถ่ายจากภาพ
ดาวเทียม Sentinel-2 MSI ด้ วยช่วงคลืน่ Infrared (B8) ตลอดแนวชายฝั่ งเจ้ าหลาว ผลดังภาพที่ 5ซึง่ ได้ ความยาว
ชายฝั่ ง GNSS-RTK 8.083 กิโลเมตร ขณะที่ความยาวของเส้ นชายฝั่ งจากการลากด้ วยข้ อมูลจากภาพดาวเทียมได้

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงเส้ นชายฝั่ งเปรี ยบเทียบระหว่างวิธี GNSS-RTK กับจากภาพดาวเทียม Sentinel-2 MSI Band 8
ระยะทาง 8.190 กิโลเมตร ซึง่ มีความแตกต่างกัน 107 เมตร และผลจากการเปรี ยบเทียบเส้ นชายฝั่ งทังสอง
้
เส้ น โดยแล้ วเป็ นช่วงละ 1 กิโลเมตร ซึง่ นับจากด้ านเขตห้ ามล่าคุ้งกระเบน ไปด้ านแหลมเสด็จ ได้ ความแตกต่างน้ อย
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ที่สดุ ที่ 2.973 เมตรในกิโลเมตรที่ 2 และมีคา่ ความแตกต่างมากที่สดุ ที่ 38.155 เมตรที่ชว่ งกิโลเมตรที่ 3 ผลแต่ละช่วง
กิโลเมตรดังแสดงไว้ ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความแตกต่างระหว่างเส้ นชายฝั่ ง GNSS-RTK กับ Sentinel-2 MSI Band 8
ช่ วงกิโลเมตร

ค่ าความแตกต่ างน้ อยที่สุด (เมตร)

ค่ าความแตกต่ างมากที่สุด (เมตร)

1

3.934

22.434

2

2.973

7.854

3

12.359

38.155

4

5.141

8.626

5

4.034

8.053

6

1.970

5.160

7

4.495

8.473

8

9.727

14.838

และเมื่อตรวจสอบความเคลือ่ นของการรังวัดด้ วยวิธี GNSS-RTK เปรี ยบเทียบกับ หมุดอ้ างอิงที่ทราบค่าพิกดั
ได้ คา่ RMSE ได้ 0.00763 เมตร หรื อมีความคลาดเคลือ่ นประมาณ 8 เซนติเมตร
จากผลของความแตกต่างระหว่างเส้ นชายฝั่ งทังสองเส้
้
นจะเห็นว่ามีความแตกต่างน้ อยที่สดุ อยู่ประมาณ 3
เมตร และมีความแตกต่างมากที่สดุ ของการศึกษานี ้อยู่ประมาณ 38 เมตร ซึ่งเส้ นชายฝั่ งทังสองมี
้
ความแตกต่างไปทัง้
สองด้ านคือทังด้
้ านบวกและด้ านลบ ทาให้ เห็นว่าการเลือกวิธีการลากเส้ นชายฝั่ งส่งผลต่อการประเมินสถานภาพของ
ชายฝั่ งโดยรวมของประเทศ ซึ่งวิธีที่นิยมใช้ ประเมินสถานภาพชายฝั่ งทะเลปั จจุบันยังอาศัยการใช้ ข้อมูลภาพจาก
ดาวเทียมมาเป็ นเครื่ องมือในการประเมินสถานภาพ การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นผลที่ได้ แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึง่ นาไปสู่
แนวทางการแก้ ปัญหาที่ไม่อยูบ่ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องแม่นยา หากพิจารณาถึงพื ้นที่ที่สญ
ู หายหรื อเพิ่มขึ ้นของชายฝั่ ง ซึ่งอยู่
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าหากใช้ วิธีการลากเส้ นชายฝั่ งโดยข้ อมูลภาพจากดาวเทียมที่ไม่
เหมาะสม จะได้ พื ้นที่ที่แตกต่างไปจากความเป็ นจริ งเป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ดีการใช้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียมยังเป็ น
วิธีการที่ประเมินสถานภาพชายฝั่ งได้ อย่างรวดเร็ ว เพียงแต่ต้องใช้ ชุดข้ อมูลภาพที่มีความเหมาะสม และควรต้ องลง
ตรวจสอบภาคสนามอย่างจริ งจัง ก่อนตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ ปัญหาด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่
บทสรุ ป
เส้ นชายฝั่ งที่ลากโดยวิธีรังวัดด้ วยเครื่ องระบุพิกดั ด้ วยดาวเทียม GNSS-RTK ให้ เส้ นชายฝั่ งทีม่ ีความถูกต้ อง
แม่นยาและมีความแตกต่างจากเส้ นชายฝั่ งที่ลากโดยใช้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 MSI ช่วงคลืน่ ที่ 842 นา
โนเมตร ซึง่ ความแตกต่างที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้ อยูท่ ี่ 3–38 เมตร ในระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีความคาดเคลือ่ นของ
การรังวัดพิกดั ด้ วยวิธี GNSS-RTK ที่ประมาณ 8 เซนติเมตร ซึง่ ผู้วจิ ยั คาดหวังว่าจะเป็ นวิธีการลากเส้ นชายฝั่ ง ทีเ่ สริ มเข้ า
มาเพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงสภาพชายฝั่ งที่ได้ จากวิธีที่ปฏิบตั ิอยูเ่ ดิม
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การปนเปื ้ อนของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในนา้ ทะเล
บริเวณอ่ าวไทยตอนบน ปี 2556-2560
Contamination of total petroleum hydrocarbon in seawater
of The Upper Gulf of Thailand during 2013-2017
ฐิ ติมา นิยมศิลป์ชัย*, นฤมล กรคณิตนันท์, ธเนตร วรรณรังษี , จิระเดช เฉลิมวุฒิ และ โสภา สมบูรณ์
Thitima Niyomsilpchai, Narumol Kornkanitnan, Tanet Wannarangsri, Jiradetch Chalermwut and Sopa somboon
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน

บทคัดย่ อ
ศึกษาการปนเปื ้อนของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล บริ เวณปากแม่น ้าและชายฝั่ งอ่าวไทย
ตอนบน ได้ แ ก่ ชายฝั่ ง ทะเลชะอ า ปากแม่น า้ เพชรบุรี (บ้ า นแหลม) ปากคลองบางตะบูน ปากแม่น า้ แม่ก ลอง
ปากแม่น ้าท่าจีน ชายฝั่ งทะเลบางขุนเทียน ปากแม่น ้าเจ้ าพระยา และปากแม่น ้าบางปะกง รวม 16 สถานี เก็บตัวอย่าง
ปี ละ 2 ครั ง้ ช่ วงฤดูฝน และฤดูแ ล้ ง ระหว่างเดื อนพฤศจิ ก ายน 2556 ถึ งพฤษภาคม 2560 ปริ ม าณปิ โตรเลีย ม
โฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลตลอดระยะเวลาศึกษามีคา่ อยูใ่ นช่วง nd - 1.75 µg/L (เฉลีย่ 0.20 ± 0.19 µg/L) พบการ
ปนเปื ้อนสูงสุดที่บริ เวณปากแม่น ้าเจ้ าพระยา (เฉลี่ย 0.36±0.22 µg/L) และต่าสุดที่ปากแม่น ้าเพชรบุรี (บ้ านแหลม)
(เฉลีย่ 0.10±0.14 µg/L) โดยในฤดูแล้ งมีคา่ เฉลีย่ การปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลสูงกว่าฤดู
ฝนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาสาคัญ : ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวม, น ้าทะเล, อ่าวไทยตอนบน
Abstract
The contamination of total petroleum hydrocarbon in seawater from 16 stations along the
coastline and river mouths of the Upper Gulf of Thailand, Cha Am, Ban Laem, Bang Ta Boon, Mae Klong,
Tha Jeen, Bang Khun Tein, Chao Pra Ya and Bang Pa Kong were determined during the wet and dry
season (September 2013 to May 2017). The average concentration of total petroleum hydrocarbon in
seawater was 0.20±0.19 µg/L and ranged from nd - 1.75 µg/L. The highest average concentration was
detected
at
Chao Pra Ya (0.36±0.22 µg/L). Meanwhile, the lowest concentration was detected at BanLaem (0.10±0.14
µg/L). The concentration of total petroleum hydrocarbon in dry season was higher than rainy season
showed statistically significant difference (p<0.05).
Keywords : Total petroleum hydrocarbon, Seawater, Upper Gulf of Thailand
*Corresponding author. E-mail : titima_022@yahoo.com
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บทนา
ปั จ จุ บัน ปั ญ หามลพิ ษ ทางทะเลอัน เนื่ อ งมาจากน า้ มัน นับ เป็ นปั ญ หาที่ สาคัญ และมี ก ารปนเปื ้อ นลงสู่
สิ่งแวดล้ อมทางทะเลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากน ้ามันเป็ นแหล่งพลังงานที่จาเป็ นต่อการพัฒนาและการขยายตัวทาง
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิ จของประเทศ แหล่งกาเนิดของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนในสิ่งแวดล้ อมทางทะเล
แบ่ ง ออกเป็ น 2 แหล่ ง หลัก คื อ จากธรรมชาติ (natural source) และจากกิ จ กรรมหรื อ การกระท าของมนุ ษ ย์
(anthropogenic source) โดยกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้ เกิดการรั่วไหลของปิ โตรเลีย มไฮโดรคาร์ บอนลงสูท่ ะเลมาก
ที่สดุ คือการทิ ้งของเสียจากอาคารบ้ านเรื อน ชุมชน และอุตสาหกรรม และไหลลงสูท่ ะเล รวมทังการเททิ
้
้งของเสียลงใน
มหาสมุทรและจากชันบรรยากาศ
้
คิดเป็ นร้ อยละ 62 จากกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งทางเรื อ เช่น การลักลอบปล่อยน ้า
ล้ างถังน ้ามัน น ้าล้ างเครื่ องยนต์ น ้าอับเฉาเรื อ และน ้าถ่วงท้ องเรื อ ร้ อยละ 26.6 และอีกร้ อยละ 8.5 เกิดจากกิจกรรมที่
ตังอยู
้ ก่ บั ที่ เช่น โรงงานน ้ามัน คลังน ้ามัน อุตสาหกรรมชายฝั่ ง ท่าเทียบเรื อ และแท่นขุดเจาะน ้ามันนอกชายฝั่ ง (สุวจั น์ ,
2558; Kennish, 1997)
อ่าวไทยตอนบน เป็ นแหล่งรองรับน ้าจากแม่น ้าสายหลัก 5 สาย ได้ แก่ บางปะกง เจ้ าพระยา ท่าจีน แม่กลอง
และเพชรบุรี โดยแม่น ้าเหล่านี ้จะพัดพาสารอาหารลงสู่อ่ าวไทย (กรมควบคุมมลพิษ , 2555) ผลจากการขยายตัวทาง
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิ จ ทาให้ พืน้ ที่บริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบนแปรสภาพเปลี่ยนเป็ นที่ตงั ้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ท่าเทียบเรื อประมงชายฝั่ ง และท่าเทียบเรื อพาณิชย์มากขึ ้น ทาให้ อ่าวไทยตอนบนได้ รับผลกระทบจาก
การปนเปื อ้ นของน ้ามันเพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่บนั่ ทอนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร นอกจากนี ้ยังเป็ นพื ้นที่
น่านน ้าไทยที่มีความเสีย่ งสูง ถึงสูงมากต่อน ้ามันรั่วไหล (กรมควบคุมมลพิษ , 2553)
ดังนันการศึ
้
กษานี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึงสถานการณ์การปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้า
ทะเล บริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน ตลอดจนการผันแปรของปริ มาณความเข้ มข้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวม
ในน ้าทะเลตามฤดูกาล เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการเฝ้ าระวัง และการจัดการปั ญหามลพิษอันเนื่องจากการรั่วไหล
ของน ้ามันต่อไป
วิธีการ
1. พื ้นที่ศึกษา บริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน 8 บริ เวณ ได้ แก่ ชายฝั่ งทะเลชะอา ปากแม่น ้าเพชรบุรี
(บ้ า นแหลม) ปากคลองบางตะบูน ปากแม่น า้ แม่ก ลอง ปากแม่น า้ ท่า จี น ชายฝั่ ง ทะเลบางขุน เที ย น ปากแม่น า้
เจ้ าพระยา และปากแม่น ้าบางปะกง โดยแต่ละบริ เวณเก็บตัวอย่าง 2 ระยะ คือ ที่บริ เวณปากแม่น ้าหรื อชายฝั่ ง และ
บริ เวณที่หา่ งจากปากแม่น ้าหรื อชายฝั่ งไปในทะเลประมาณ 3 กิโลเมตร รวมทังสิ
้ ้น 16 สถานี ดังแสดงในภาพที่ 1
2. ระยะเวลาที่ศกึ ษา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2560 เป็ นระยะเวลา 5 ปี
3. การเก็บและวิเคราะห์ตวั อย่าง ใช้ อปุ กรณ์ drop-bottle system ความจุ 4 ลิตร เก็บตัวอย่างน ้าทะเล
ที่ระดับความลึก 1 เมตร จากผิวนา้ รั กษาสภาพตัวอย่างโดยเทนา้ ตัวอย่าง 75 มิลลิลิตรทิง้ เติมนอร์ มอลเฮกเซน
(n-Hexane) ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรงเป็ นเวลา 5 นาที เก็บตัวอย่างไว้ ในที่มืดและเย็นจนกว่าจะนาไป
วิเคราะห์ ในขันตอนต่
้
อไปในห้ องปฏิบัติการ โดยการสกัดด้ วยนอร์ มอลเฮกเซน (n-Hexane) และขจัดนา้ ออกจาก
ตัวอย่างด้ วย Sodium sulphate anhydrous จากนันน
้ าไปผ่านกระบวนการ Pre-concentration และวัดด้ วย
Fluorescence spectrophotometry โดยเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน Chrysene ตามวิธีของ IOC/UNESCO (1984)
เก็บตัวอย่างสถานีละ 1 ซ ้า ปี ละ 2 ครัง้ คือ ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ ง
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้า
ทะเล 8 บริ เวณ โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้ อยละ 95 และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลในช่วงฤดูฝน และ
ฤดูแล้ ง โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่มีความเป็ นอิส ระต่อกัน (Independent-Samples TTest) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเล บริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน จานวน 16 สถานี
ผลและอภิปราย
1. การปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล บริ เวณอ่าวไทยตอนบน
มีค่าอยู่ในช่วง nd - 1.75 µg/L (เฉลี่ย 0.20±0.19 µg/L) โดยบริ เวณปากแม่นา้ เจ้ าพระยามีค่าเฉลี่ยการ
ปนเปื ้อ นปิ โตรเลีย มไฮโดรคาร์ บ อนรวมในน า้ ทะเลสูง สุด (0.36±0.22 µg/L) รองลงมาคื อ ปากแม่น า้ บางปะกง
(0.26±0.43 µg/ L) ชายฝั่ งทะเลบางขุนเทียน (0.25±0.20 µg/L) ชายฝั่ งทะเลชะอา (0.22±0.12 µg/L) ปากแม่น ้า
ท่าจีน (0.18±0.13 µg/L) ปากแม่น ้าแม่กลอง (0.13±0.13 µg/L) ปากคลองบางตะบูน (0.11±0.12 µg/L) และปาก
แม่น ้าเพชรบุรี (บ้ านแหลม) (0.10±0.14 µg/L) ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 2 และตารางที่ 1
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริ มาณการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล
ระหว่าง 8 บริ เวณ โดยวิธีวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยบริ เวณปากแม่น ้าเจ้ าพระยา มีค่าเฉลี่ยการปนเปื ้อนปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล
แตกต่างจากปากแม่น ้าเพชรบุรี (บ้ านแหลม) ปากคลองบางตะบูน ปากแม่น ้าแม่กลอง และปากแม่น ้าท่าจีน ส่วนที่
บริ เวณปากแม่น ้าบางปะกง มีค่าเฉลี่ยการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลแตกต่างจากปากแม่น ้า
เพชรบุรี (บ้ านแหลม) และปากคลองบางตะบูน และที่บริ เวณปากคลองบางตะบูนมีค่าเฉลี่ยการปนเปื ้อนปิ โตรเลียม
ไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลแตกต่างจากชายฝั่ งทะเลบางขุนเทียน
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ผลการศึกษาครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ นฤมล กรคณิตนันท์ (2551) ที่ได้ รายงานไว้ ว่าทะเลอ่าวไทย
ตอนบนบริ เวณปากแม่น ้าเจ้ าพระยามีการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมโฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลสูงที่สดุ คือ อยูใ่ นช่วง 0.10
- 7.25 µg/L (เฉลี่ย 1.12 ± 1.93 µg/L) เนื่องจากพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นแหล่งชุมชน บางส่วนเป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมมี
กิจกรรมหลายอย่างที่ก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นของน ้ามันได้ ง่าย เช่น เรื อบรรทุกน ้ามัน เรื อสินค้ า และเรื อโดยสาร อีกทัง้
ยังมีคลังน ้ามันตังอยู
้ ช่ ายฝั่ งหลายแห่ง และกรมควบคุมมลพิษ (2553, 2555) ได้ จดั ให้ บริ เวณปากแม่น ้าเจ้ าพระยาเป็ น
เขตที่มีความเสีย่ งสูงต่อน ้ามันรั่วไหลในน่านน ้าทะเลไทย ตามระดับความเสีย่ งและความรุ นแรงต่อการได้ รับผลกระทบ
จากน ้ามันรั่วในน่านน ้าไทย

(a)
(b)
ภาพที่ 2 (a) Box and Whisker Plot แสดงการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล ในแต่ละบริเวณ
(b) ระดับความเข้ มข้ นของการปนเปื อ้ น ในแต่ละบริเวณ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ การปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล บริ เวณอ่าวไทยตอนบน
Area
Cha Am
Ban Laem
Bang Ta Boon
Mae Klong
Tha Jeen
Bang Khun Tein
Chao Pra Ya
Bang Pa Kong
Upper Gulf of Thailand

Mean

SD

Max

Min

Median

n

0.22
0.10
0.11
0.13
0.18
0.25
0.36
0.26

0.12
0.14
0.12
0.13
0.13
0.20
0.22

0.40
0.39
0.50
0.42
0.42
0.62
0.74

Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
0.03
Nd

0.19
0.08
0.51
0.12
0.18
0.15
0.36

16
16
16
16
16
16
16

0.43

1.75

Nd

0.13

16

0.19

0.66

0.03

0.22

128

0.20

ประเภทการใช้
ประโยชน์

*ค่ ามาตรฐาน

ประเภทที่ 4 และ 5
ประเภทที่ 3 และ 5
ประเภทที่ 3 และ 5
ประเภทที่ 3 และ 5
ประเภทที่ 3, 5 และ 6
ประเภทที่ 5 และ 6
ประเภทที่ 3, 5 และ 6
ประเภทที่ 3, 5 และ 6

ไม่เกิน 1 / 5
ไม่เกิน 0.5 / 5
ไม่เกิน 0.5 / 5
ไม่เกิน 0.5 / 5
ไม่เกิน 0.5 / 5
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 0.5 / 5

(µg/L)

ไม่เกิน 0.5 / 5

หมายเหตุ : (nd) หมายถึง ค่าที่ไม่สามารถตรวจวัดได้
* ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในน่านน ้าไทย แบ่งตามลักษณะการใช้ ประโยชน์ของแต่ละพื ้นที่
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทที่ 2 เพือ่ การอนุรักษ์ แหล่งปะการัง ประเภทที่ 3 เพื่อการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ประเภทที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรื อ ประเภทที่ 6 สาหรับเขตชุมชน
ปากแม่น ้าบางปะกง และชายฝั่ งทะเลบางขุนเทียน เป็ นบริ เวณที่มีการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมใน
น ้าทะเลสูงรองจากบริ เวณปากแม่น ้าเจ้ าพระยา เนื่องด้ วยทังสองบริ
้
เวณเป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม ท่าเทียบเรื อ และ
มีปริ มาณการสัญจรทางน ้าโดยเฉพาะเรื อบรรทุกน ้ามันจานวนมาก ทาให้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดน ้ามันรั่วไหลลงสูท่ ะเลสูง
กว่าบริ เวณชายฝั่ งทะเลอื่น (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) จากการรายงานสถิติน ้ามันรั่วไหลของกรมเจ้ าท่า ระหว่างปี 2556 –
2560 พบมีเหตุการณ์รั่วไหลของน ้ามันที่บริ เวณแม่น ้าเจ้ าพระยาและริ มชายฝั่ งทะเล จ.สมุทรปราการ จานวนทังสิ
้ ้น 3 ครัง้
และที่บริ เวณชายฝั่ งแม่น ้าและชายฝั่ งทะเลกรุงเทพมหานคร จานวนทังสิ
้ ้น 8 ครัง้ (กรมเจ้ าท่า, 2561)
ปากแม่น ้าเพชรบุรี (บ้ านแหลม) เป็ นบริ เวณที่มีการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลต่าสุด เมื่อ
เทียบกับบริ เวณอื่น เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวมีปัจจัยในเรื่ องของความเสีย่ งต่อการได้ รับผลกระทบจากการรั่วไหลของน ้ามัน
น้ อยกว่าบริ เวณอื่น เพราะกิจกรรมชายฝั่ งเป็ นการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งและนันทนาการเป็ นส่วนใหญ่ซึ่งสอดคล้ องกับการ
จัดแบ่งเขตความเสี่ยงต่อน ้ามันรั่วไหลในน่านน ้าทะเลไทย ที่จัดให้ ชายฝั่ งทะเล จ.เพชรบุรี เป็ นบริ เวณที่มีความเสี่ยงต่า
(กรมควบคุมมลพิษ, 2555)
2. การผันแปรตามฤดูกาลของการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล บริ เวณอ่าวไทยตอนบน
พบว่า ช่วงฤดูแล้ งปริ มาณการปนเปื ้อนของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลมีค่าอยู่ในช่วง 0.18-0.31
µg/ ค่าเฉลี่ย 0.24±0.27 µg/L สูงกว่าในช่วงฤดูฝนซึ่งมีค่าอยู่ในช่ วง 0.09-0.26 µg/L ค่าเฉลี่ย 0.16±0.14 µg/L แสดงดัง
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 เปรี ยบเทียบปริ มาณการปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล บริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน
ในพื ้นที่และช่วงเวลาที่ตา่ งกัน
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลระหว่างช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้ ง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยช่วงฤดูแล้ งมีค่าสูงกว่าที่ตรวจวัดได้ ในช่วง
ฤดูฝน ทังนี
้ ้ อาจเนื่องด้ วยในช่วงฤดูฝน (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ) ฝนที่ตกลงมาเจือจางปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอน
รวมในน ้าทะเลให้ ลดต่าลง ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ พิมพ์วลัญช์ เชื ้อผู้ดี และคณะ (2551) ซึ่งรายงานการ
ปนเปื ้อนปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลบริ เวณท่าเทียบเรื ออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ไว้ ว่าในช่วงฤดูแล้ ง (0.02-7.84
µg/L) สูงกว่าฤดูฝน (0.02-2.80 µg/L) การศึกษาของ ศศิวิมล ไชยณรงค์ (2551) เกี่ยวกับอิทธิ พลของปั จจัยฤดูกาลต่อ
ปริ ม าณปิ โตรเลีย มไฮโดรคาร์ บ อนรวมในน า้ ทะเล บริ เ วณชายฝั่ ง อ่า งศิ ลา จ.ชลบุรี ก็ พ บว่า ช่ ว งฤดูน า้ น้ อ ยปริ ม าณ
ปิ โตรเลีย มไฮโดรคาร์ บอนสูง กว่าช่ ว งฤดูน า้ มาก กนกวรรณ ขาวด่อน และคณะ ( 2552) พบการปนเปื ้อ นปิ โตรเลีย ม
ไฮโดรคาร์ บอนในน ้าทะเลบริ เวณอ่าวไทยตอนบนในช่วงฤดูแล้ งสูงกว่าช่วงฤดูอื่นของปี และสุวจั น์ ชุณหรัตน์ (2558) พบการ
ปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล บริ เวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ในช่วงฤดูแล้ ง (0.9712. 07
µg/ L)
มีคา่ การปนเปื อ้ นสูงกว่าในช่วงฤดูฝน (0.21-7.35 µg/L)
3. การผั น แปรของ ปิ โตรเลี ย มไฮโดรคาร์ บอนรว มในน า้ ทะเล ต ามระยะห่ า งจา กปากแม่ น า้ หรื อ
ชายฝั่ งไปในทะเล
ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล ที่ระยะใกล้ ฝั่ง 0 กิ โลเมตร มีค่าอยู่ในช่วง nd - 0.66 µg/L
(เฉลีย่ 0.19±0.11 µg/L) ต่ากว่าที่ระยะห่างจากปากแม่น ้าหรื อชายฝั่ งที่ระยะ 3 กิโลเมตร ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วง nd - 0.74 µg/L
(เฉลี่ย 0.21±0.17 µg/L) จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล ตาม
ระยะห่างจากปากแม่น ้าหรื อชายฝั่ งไปในทะเลที่ 0 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p>0.05) แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 เปรี ยบเทียบปริ มาณการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล บริ เวณอ่าวไทยตอนบนตามระยะห่าง
จากปากแม่น ้าหรื อชายฝั่ งไปในทะเล ที่ระยะ 0 และ 3 กิโลเมตร
4. ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลเปรี ยบเทียบกับประเภทและค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขต
น่านน ้าไทย
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล กับประเภทและมาตรฐานคุณภาพ
น ้าทะเลในเขตน่านนา้ ไทย (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษาพบว่าทัง้ 8 บริ เวณ มีค่าเฉลี่ย
ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามรายสถานีย่อยในแต่ละช่วงเวลา ก็พบว่ามีบางสถานีที่มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน
การใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ (ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า กาหนดไม่เกิน 0.5 µg/L) จานวน 2 สถานี ได้ แก่ สถานี
ปากแม่น ้าบางปะกง ที่ระยะ 0 และ 3 กิโลเมตร ในช่วงฤดูแล้ ง ปี 2557 มีค่า 1.75 µg/L และ 0.59 µg/L ตามลาดับ และ
สถานี ป ากแม่น า้ เจ้ า พระยา ที่ ร ะยะ 0 กิ โลเมตร ในช่ ว งฤดูแ ล้ ง ปี 2558 และ 2559 มี ค่า 0.66 µg/L และ 0.51 µg/L
ตามลาดับ และที่ระยะ 3 กิโลเมตร ในช่วงฤดูแล้ ง ปี 2558 2559 และ 2560 มีค่า 0.74 µg/L 0.55 µg/L และ 0.70 µg/L
ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 5

857
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ ---- คือ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (กาหนดไม่เกิน 0.5 µg/L)
ภาพที่ 5 ปริ มาณปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลรายสถานีในแต่ละช่วงเวลา เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าทะเลในเขตน่านน ้าไทย (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
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5. เปรี ยบเทียบค่าการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล ที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้กับการศึกษาในอดีต
จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่าบริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยของประเทศไทย มีการผันแปรค่าการปนเปื อ้ นปิ โตรเลียม
ไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลในช่วงกว้ าง อยู่ระหว่าง 0.01-188.50 µg/L ในขณะที่การศึกษาครัง้ นี ้มีค่าอยู่ระหว่าง nd 1.75 µg/L ซึง่ เมื่อเปรี ยบแล้ วถือได้ วา่ มีการผันแปรอยูใ่ นช่วงแคบ อีกทัง้ ค่าเฉลีย่ การปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวม
ในน ้าทะเล ที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ มีคา่ 0.20±0.19 µg/L ซึง่ ถือว่าค่อนข้ างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาในอดีตที่ผ่าน
มา ที่พบว่ามีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 0.49±1.03 ถึง 5.79±7.80 µg/L
บทสรุ ป
1. การปนเปื ้อ นปิ โตรเลี ย มไฮโดรคาร์ บ อนรวมในน า้ ทะเลสูง สุด บริ เ วณปากแม่ น า้ เจ้ าพระยา รองลงมา
คือ ปากแม่น ้าบางปะกง ชายฝั่ งทะเลบางขุนเทียน ชายฝั่ งทะเลชะอา ปากแม่น ้าท่ าจีน ปากแม่น ้าแม่กลอง ปากคลอง
บางตะบูน และปากแม่น ้าเพชรบุรี (บ้ านแหลม) ตามลาดับ
2. การปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเลในช่วงฤดูแล้ งสูงกว่าฤดูฝนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.05)
3. ที่ระยะห่างจากปากแม่น ้าหรื อชายฝั่ งไปในทะเล 0 กิโลเมตร และ 3 กิ โลเมตร การปนเปื ้อนปิ โตรเลียม
ไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
4. สถานการณ์ การปนเปื ้อนปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในนา้ ทะเล ทัง้ 8 บริ เวณ อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน ้าไทย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ เจ้ า หน้ าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
อ่าวไทยตอนบน ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์ช่วยเหลืองานในภาคสนาม และห้ องปฏิบตั ิการอย่างดียิ่ง
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ตารางที่ 2 ค่าการปนเปื ้อนปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในน ้าทะเล ที่ได้ จากการศึ กษาครัง้ นี ้เปรี ยบเทียบกับการศึกษา
ในอดีต
พืน้ ที่ศึกษา

ช่ วงเวลาที่ศึกษา

ปริมาณการปนเปื ้ อน (µg/L)

เอกสารอ้ างอิง

แม่น ้าเจ้ าพระยา แม่น ้า
บางปะกง แม่น ้าท่าจีน
และอ่าวไทยตอนบน
อ่าวไทยตอนบน
และชายฝั่ งทะเลตะวันออก
อ่าวไทยตอนบน

ก.ย.26 - เม.ย.27

0.06 - 0.83

Chartkittikunwong, 1986

ปี 2526

1.31 - 1.73

เม.ย.- พ.ค. 26
ก.ย. - พ.ย.26

0.38 - 5.65 (1.31 ± 1.72)
0.06 - 6.10 (0.78 ± 1.15)

อ่าวไทย

ปี 2529

0.65 - 8.3

ชายฝั่ ง ตังแต่
้
จ.ชลบุรี - ตราด
แม่น ้าท่าจีนตอนล่าง

ปี 2531

0.02 - 5.29

มี.ค. - ส.ค. 32

3.53 ± 0.95 (มี.ค.32)
1.61 ± 0.40 (ส.ค.32)
2.87- 43.8 (12.1 ± 10.6)
0.01 - 76.2
(2.07 ± 7.09)
3.40 ± 3.26
0.14 - 6.72

นฤมล, 2551
อ้ างถึง เพ็ญใจ และศุภวัตร (2526)
Cheevaporn and Piamsak, 2003
อ้ างถึง Sompongchaiyakul et al.,
1986
นฤมล, 2551 อ้ างถึง Wattayakorn,
1987
นฤมล, 2551
อ้ างถึง ศรันย์, 2531
Sunwanich & Wattayakorn, 1991

ปากแม่น ้าเจ้ าพระยา
ชายฝั่ งและนอกฝั่ ง ตังแต่
้
จ.นราธิวาส - ตราด
ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน
ปากแม่น ้าอ่าวไทย
ฝั่ งตะวันออก
ชายฝั่ ง ตังแต่
้
จ.เพชรบุรี - ชลบุรี
ชายฝั่ ง ตังแต่
้
จ.เพชรบุรี - ระยอง
ชายฝั่ ง ตังแต่
้
จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ - ระยอง
ชายฝั่ ง ตังแต่
้
จ.สงขลา – ตราด
ชายฝั่ ง ตังแต่
้
จ.ชลบุรี – ตราด
ชายฝั่ ง ตัง้ แต่
จ.เพชรบุรี – ฉะเชิงเทรา

พ.ค. - ก.ย. 36
ปี 2536 - 2537
ปี 2537 - 2539
ปี 2547
ธ.ค.49 - พ.ย.50

Wattayakorn, 2012 อ้ างถึง Nokyoo, 1995
Wattayakorn et al, 1998
สุวจั น์, 2558 อ้ างถึง สมภพ, 2542
สุธิดา และคณะ, 2557
อ้ างถึง สุธิดา และคณะ, 2548
นฤมล, 2551

มี.ค. - ต.ค.52

nd - 7.25
(0.49 ± 1.03)
0.02 - 27.68
(5.79 ± 7.80)
0.05 - 188.50

มิ.ย. - ก.ย.53

0.28 - 0.26

ศุภวัตร และคณะ, 2554

ม.ค. - ต.ค. 56

0.05 - 51.17
(1.49 ± 6.91)
nd - 1.75
(0.20 ± 0.19)

สุธิดา และคณะ, 2557

เม.ย. - ธ.ค.50

พ.ย.56 - พ.ค.60

กนกวรรณ และคณะ, 2552
สมภพ, 2555

การศึกษาครั ง้ นี ้
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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 บันติววิ ฒ
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Natthawadee Bantiwiwatkul*, Pornpana Pechsri, Samai Polpayu, Chalor Rachaderm and Pinruetai Ruekadee
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บทคัดย่ อ
การศึกษาชนิดและปริ มาณขยะทะเล บริ เวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร ตามวิธี UNEP/IOC (2009) ตังแต่
้ เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เดือนละ 1 ครัง้ โดยกาหนดพื ้นที่สารวจ 3 สถานี คือ บริ เวณต้ นหาด กลางหาด และ
ท้ ายหาด ซึง่ แต่ละพื ้นที่มีความยาวขนานชายหาด 100 เมตร และมีความกว้ างนับจากแนวน ้าขึ ้นสูงสุดถึงแนวน ้าลงต่าสุด จากการ
ตรวจสอบปริ มาณขยะในแต่ละเดือน พบว่ามีปริ มาณขยะทังหมด
้
24,587 ชิ ้น น ้าหนัก 510 กิโลกรัม เฉลี่ยต่อพื ้นที่ 10.53 ±18.34
ชิ ้นต่อตารางเมตร ขยะทะเลส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากกิจกรรมชายฝั่ งและการพักผ่อนมากที่สดุ (ร้ อยละ 74.59) จานวน 18,339 ชิ ้น
น ้าหนัก 416 กิโลกรัม รองลงมาเป็ นขยะจากกิจกรรมทางการประมงและเดินเรื อจานวน 5,664 ชิ ้น น ้าหนัก 85 กิโลกรัม และประเภท
ของขยะ พบโฟมมีปริ มาณมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 36.43 รองลงมาเป็ นประเภทพลาสติกแข็งร้ อยละ 31.37 โดยขยะในเดือนพฤศจิกายน
มีปริ มาณ น ้าหนัก และความหนาแน่นสูงกว่าเดือนอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) ซึง่ มีความสัมพันธ์ในทางตรงกับสภาพอากาศ
ความเร็ ว และทิศทางลมในช่วงวันที่เก็บตัวอย่าง
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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บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่สาคัญประการหนึง่ ของโลก คือ ปั ญหาขยะ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้คน ทังในชุ
้ มชนขนาดใหญ่ เขตเทศบาล เมืองธุรกิจการค้ า เมืองอุตสาหกรรม เมืองหลวงของประเทศ โดยเฉพาะ
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่ างหนาแน่น และมีนกั ท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้
ธุรกิ จต่างๆ เกิ ดการขยายตัวอย่างรวดเร็ วตลอดจนความเจริ ญทางด้ านเศรษฐกิ จและสังคม มีการอุปโภค บริ โภคเพิ่ม
มากขึ ้น ซึง่ ส่งผลให้ มีปริ มาณขยะเพิ่มสูงขึ ้น
ขยะทะเลเป็ นวัสดุแข็งที่ถกู ทิ ้งจากอุตสาหกรรมหรื อกระบวนการผลิตโดยการจงใจทิ ้งหรื อการปล่อยปละทิ ้งขว้ างสู่
สภาพแวดล้ อมทางทะเลและชายฝั่ ง ขยะทะเลประกอบด้ วยสิง่ ของที่ถกู ทาขึ ้นหรื อถูกใช้ โดยมนุษย์ และถูกทิ ้งลงสูท่ ะเลจาก
การไหลของแม่น ้าลงสูท่ ะเล การพัดพาของคลื่นและกระแสลม ขยะทะเลมาจากแหล่งสาคัญ 2 แหล่ง ได้ แก่ (1) จากทะเล
เช่น การขนส่งทางเรื อ เรื อสาราญและเรื อท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ ง แท่นขุดเจาะน ้ามันและก๊ าซ (2) จากชายฝั่ ง เช่น จาก
แหล่งอุต สาหกรรม การขนส่งทางนา้ ของเสียที่ป ล่อ ยจากบ้ า นเรื อน และการท่องเที่ย วบริ เวณชายฝั่ ง ( UNEP,2005)
ขยะทะเลทาให้ เกิดปั ญหาต่อเนื่องตามมาหลายด้ าน ได้ แก่ (1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชายหาดมีความเสือ่ มโทรม และยัง
ทาให้ เกิดการแพร่ กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสร้ างความเสียหายให้ กับเรื อและเครื่ องมือ
ประมง อีกทังส่
้ งผลต่อจานวนสัตว์น ้าและการทาการประมง (3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทาลายทัศนียภาพที่สวยงาม
ทาให้ คณ
ุ ค่าของแหล่งท่องเที่ยวลดลง และ (4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ ทังสั
้ ตว์ทะเลและมนุษย์ อาจได้ รับ
บาดเจ็ บหรื อได้ รับสารพิษจากขยะทะเลและอันตรายที่เกิ ด จากการกิ นขยะของสัตว์ ทะเล เป็ นต้ น ( Fanhawae and
Everard, 2002; UNEP, 2005)
หาดทรายนับ ว่าเป็ นระบบนิเวศทางทะเลที่สาคัญ ปั ญหาขยะบนชายหาดจึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทัศนียภาพในการท่องเที่ยว สุขภาพของมนุษย์และสัตว์ทะเล (Jones,1995) จากข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าปั ญหาขยะ
จัดเป็ นปั ญหาเร่งด่วนที่ต้องให้ ความสาคัญในการแก้ ไขและจัดการปริ มาณขยะให้ ถกู ต้ อง การศึกษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบชนิดและปริ มาณของขยะทะเลที่พบบริ เวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ใช้ ในการวางแผน
และจัดการขยะทะเลต่อไป
วิธีการ
พืน้ ที่ท าการศึก ษาทาการสารวจและเก็ บขยะทะเลบริ เ วณหาดทรายรี สวี ซึ่งเป็ นแหล่ง ท่องเที่ ย วมีค วามยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลท่าหิน อาเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็ นชายหาดที่ทอดตัวโค้ งตามแนวหาดทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ่าวไทย
การสารวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม
วางแผนการสารวจและประเมินขยะทะเลบริ เวณชายหาดด้ วยวิธีการสารวจและจาแนกชนิดและปริ มาณขยะทะเล
ตามวิธี UNEP/IOC Guideline on Survey and Monitoring of Marine Litter (Cheshire and Adler, 2009) ซึง่ เป็ นวิธีการ
ที่ได้ รับการพัฒนามาจากวิธีการสารวจขยะทะเลของหลายองค์กรซึ่งมีการนาไปปฏิบตั ิในหลายพื ้นที่ทวั่ โลก ครอบคลุม
หลักเกณฑ์เบื ้องต้ น มีรูปแบบที่ชดั เจน และสามารถปรับเปลีย่ นให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้
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การศึกษาปริ มาณและประเภทขยะในแต่ละเดือน ดาเนินการโดยเก็บตัวอย่าง ตังแต่
้ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.2559 เดือนละ 1 ครั ง้ เริ่ มจากการวัดความลาดชันของชายหาด บริ เวณต้ นหาด (พิกัด ละติจูด
10.191920°N, ลองจิจูด 99.185959°E) กลางหาด (พิกดั ละติจูด 10.188984°N, ลองจิจูด 99.184917°E) และท้ ายหาด
(พิกดั ละติจูด 10.186521°N, ลองจิจูด 99.184153°E) (ภาพที่ 1) แต่ละพื ้นที่มีความยาวขนานชายหาด 100 เมตร ซึ่งมี
ระยะห่างของแต่ละสถานี 200 เมตร และมีความกว้ างอยูใ่ นเขตแนวน ้าลงต่าสุดถึงแนวน ้าขึ ้นสูงสุด โดยจะเก็บขยะทุกชิ ้นที่
สามารถมองเห็นได้ ส่วนขยะที่ไม่สามารถเคลือ่ นย้ ายได้ ทาการบันทึกไว้ นาขยะที่เก็บได้ ไปจาแนกประเภท ชัง่ น ้าหนัก และ
นับจานวนพร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ข้อมูลร่ วมกับสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชุมพร ได้ แก่ ทิศทางลม ความ
เร็ วลม และลักษณะคลืน่ ทะเล

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างขยะทะเลบริ เวณหาดทรายรี สวี อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
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การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทดสอบความแตกต่างกันทางสถิ ติของค่า เฉลี่ยร้ อยละของประเภท ปริ มาณนา้ หนัก และความหนาแน่นของ
ขยะทะเลในแต่ละเดือน โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับสภาพอากาศจากสถานีอตุ นุ ิยมวิทยา จังหวัดชุมพร ได้ แก่ ทิศทางลม ความเร็ วลม และลักษณะคลื่น
ทะเล
ผลและอภิปราย
ปริ มาณและประเภทของขยะทะเลบริ เวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร
จากการเก็บตัวอย่างขยะทะเลตังแต่
้ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบว่ามีชนิดและ
ปริ มาณขยะทะเลทังหมด
้
24,587 ชิ ้น น ้าหนัก 510 กิโลกรัม พบเฉลี่ยต่อพื ้นที่ 10.53±18.34 ชิ ้นต่อตารางเมตร สามารถ
แบ่งขยะออกได้ เป็ น 10 ประเภท ได้ แก่ โฟม พลาสติกแข็ง ผ้ าและไฟเบอร์ พลาสติกบาง สารประกอบโพลิเมอร์ เหล็กและ
โลหะ แก้ วและเซรามิค ไม้ กระดาษ และอื่นๆ มีขยะประเภทโฟมมากที่สดุ จานวน 8,956 ชิ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 36.43 ทังนี
้ ้
เนื่องจากขยะประเภทโฟมแตกหักได้ ง่ายสามารถแตกออกเป็ นชิน้ ย่อยได้ จานวนมาก ซึ่ งมีค่าใกล้ เคียงกับขยะประเภท
พลาสติกแข็งพบ 7,714 ชิ น้ คิดเป็ นร้ อยละ 31.37 โดยมีค่าสอดคล้ องกับการศึกษาของ มิถิลา และคณะ (2559) ที่พบ
ขยะทะเลประเภทพลาสติกแข็งมากที่สุดบริ เวณหาดแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ร้ อยละ 34.49 ส่วนที่พบน้ อยที่สุดคือขยะ
จาพวกไม้ พบเพียง 125 ชิ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.51 (ภาพที่ 2)

แก้ ว และ เซรามิค, 5.87%

เหล็ก และ กระดาษ, 0.32%
โลหะ, 4.35%

ไม้ , 0.51%

สารประกอบโพลิเมอร์ ,
1.68%
พลาสติกแข็ง, 31.37%

โฟม, 36.43%
พลาสติกบาง,
9.38%

ผ้ า และ ไฟเบอร์ , 10.09%

ภาพที่ 2 ปริ มาณขยะทะเลแยกตามตามประเภทวัสดุ บริ เวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร
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ขยะอื่นๆ, 0

แหล่งที่มาของขยะทะเลบริ เวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร
แหล่งที่มาของขยะทะเลส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมชายฝั่ งและการพักผ่อนมากที่สดุ จานวน 18,339 ชิ ้น น ้าหนัก
416 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 74.59 รองลงมาคือกิจกรรมทางการประมงและเดินเรื อ จานวน 5,664 ชิ ้น น ้าหนัก 85 กิโลกรัม
คิดเป็ นร้ อยละ 23.04 กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ(เช่น บุหรี่ ก้ นกรองบุหรี่ ไฟเช็ค ก้ นซิการ์ และซองบุหรี่ เป็ นต้ น) อุปกรณ์
การแพทย์และอนามัย ตามลาดับ ส่วนขยะขนาดใหญ่และขยะอื่นๆ พบปริ มาณน้ อย (ภาพที่ 3) ตัวอย่างขยะจากกิจกรรม
ชายฝั่ งและการพักผ่อน (ภาพที่ 4) กิจกรรมทางการประมงและเดินเรื อ (ภาพที่ 5) กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ(ภาพที่ 6)และ
อุปกรณ์การแพทย์และอนามัย (ภาพที่ 7)
ปริ มาณและน ้าหนักของขยะทะเลในแต่ละเดือน
การศึกษาปริ มาณขยะในแต่ละเดือน พบว่าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีปริ มาณขยะทะเลมากที่สดุ จานวน
10,485 ชิน้ เนื่องจากเป็ นช่วงมรสุมที่คลื่นลมกาลังแรงทาให้ พัดพาขยะไปติดบนบริ เวณชายหาด รองลงมาคือ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มกราคม พ.ศ. 2559 และธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามลาดับ ซึ่งทังปริ
้ มาณ น ้าหนัก และความ
หนาแน่นของขยะในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สูงกว่าเดือนอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) ส่วนเดือนกันยายน พ.ศ.
2559 มีปริ มาณขยะทะเลน้ อยที่สดุ จานวน 103 ชิ ้น (ภาพที่ 8) น ้าหนักของขยะทะเล พบว่าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
มีน ้าหนักขยะทะเลมากที่สดุ 173 กิโลกรัม รองลงมาคือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มกราคม พ.ศ. 2559 มีน ้าหนัก 84 และ
77 กิโลกรัม ตามลาดับ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีน ้าหนักขยะทะเลน้ อยที่สดุ 2 กิโลกรัม (ภาพที่ 9)
เมื่อพิจารณาร่ วมกับข้ อมูลสภาพอากาศ พบว่าจังหวัดชุมพรเป็ นจังหวัด ที่มีฝนตกชุกตลอดปี ปริ มาณฝนที่ตก
ส่วนมากจะขึ ้นอยูก่ บั ร่องมรสุมที่พาดผ่าน ในช่วงต้ นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน) จึงมีฝนชุกมากกว่า
ช่วงอื่นๆ เนื่องจากพื ้นที่ของจังหวัดอยูต่ ิดกับอ่าวไทยและไม่มีภเู ขาสูงปิ ดกันจึ
้ งได้ รับมรสุมเต็มที่ (กรมอุตนุ ิยมวิท ยา, 2560)
หาดทรายรี สวี เป็ นชายหาดที่ทอดตัวโค้ งตามแนวหาดทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับอิทธิพลโดยตรงจาก
ลมมรสุม สอดคล้ องกับการศึกษาของนวลพรรณ และปั ทมา (2555) ที่พบขยะทะเลจานวนมากบริ เวณชายหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี ในช่วงลมมรสุมเนื่องจากคลืน่ ลมมีกาลังแรงทาให้ พดั พาขยะไปติดบนบริ เวณชายหาด
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ภาพที่ 3 สัดส่วนของขยะทะเลแยกตามแหล่งที่มาบริ เวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร
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ภาพที่ 8 ปริ มาณขยะทะเลแยกตามแหล่งที่มาบริ เวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร
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ภาพที่ 9 น ้าหนักขยะทะเลแยกตามแหล่งที่มาบริ เวณหาดทรายรีสวี จังหวัดชุมพร
บทสรุ ป
จากการศึกษาชนิดและปริ มาณขยะทะเลบริ เวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร พบขยะทะเลมากที่สุดในเดือน
พฤศจิกายน เป็ นขยะที่มาจากกิจกรรมชายฝั่ งและการพักผ่อนมากที่สดุ รองลงมาเป็ นขยะจากกิจกรรมทางการประมงและ
เดินเรื อ ส่วนใหญ่ เป็ นขยะประเภทโฟม รองลงมาเป็ นประเภทพลาสติกแข็ง ทัง้ นีย้ งั พบขยะบางประเภท เช่น ก้ นบุหรี่
จานวนมาก แสดงให้ เห็นว่า นักท่องเที่ยวยังขาดวินยั และความรับผิดชอบต่อการทิ ้งขยะให้ ถกู ต้ อง และประเทศไทยยังไม่มี
การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ ปั ญหานี ้อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง รวมถึงการท่องเที่ยว
อย่างรุ นแรง จึงควรมีมาตรการการจัดการขยะ โดยเน้ นการบูรณาการของภาคีต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ประมวลเป็ น
ข้ อเสนอเชิ งมาตรการ ประกอบด้ วยมาตรการแก้ ปัญหาขยะในทะเล มาตรการแก้ ปัญหาขยะบนบก และมาตรการลด
ขยะพลาสติกที่ต้นทาง การจัดภาชนะรองรับที่เหมาะสม การคัดแยกขยะ การใช้ ประโยชน์ขยะ การใช้ ซ ้า การแปรรู ปใช้ ใหม่
ทังนี
้ ้ต้ องสร้ างองค์ความรู้ แก่ประชาชน เยาวชน และผู้ประกอบการต่างๆ ให้ ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา ในส่วนของ
ภาครัฐควรมีการกาหนดนโยบาย กฎหมาย ตลอดถึงการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ การจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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การสะพรั่ งของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis
และปั จจัยคุณภาพนา้ หาดไตรตรั ง จังหวัดภูเก็ต
Blooms of the benthic dinoflagellate, Coolia cf. malayensis
and environmental factors in Tritrang beach, Phuket Province
วริ นธา วศินะเมฆินทร์ *, จิรพร เจริ ญวัฒนาพร, สนทยา โสสนุย และ กชรัตน์ หมื่นภักดี
Varintha Vasinamekhin*, Jiraporn Charoenvattanaporn, Sontaya Sosanui and Kotcharat Muenpakdee
ศูนย์ วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน

บทคัดย่ อ
ติดตามตรวจสอบปั ญหาคุณภาพน ้าตามที่ได้ รับแจ้ งเหตุบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9–10
กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 5 สถานี จากการสารวจพบสภาพน ้าทะเลมีสีน ้าตาลคล ้าส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริ เวณหัวมุม
หาดด้ านฝั่ งตะวันตกที่พบคราบตะกอนดาสะสมตามบริ เวณชายหาดและพบตะกอนลอย (scum) ที่ผิวน ้า ตรวจพบการ
สะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis ซึ่งไม่ปรากฎเป็ นรายงานมาก่อนใน
ประเทศไทย มีความหนาแน่นเฉลีย่ ระหว่าง 2–11  105 เซลล์ตอ่ ลิตร ตรวจวัดปั จจัยคุณภาพน ้าในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า
ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า และความเป็ นกรด-ด่างมีคา่ สูงผิดปกติโดยเฉพาะในวันแรก ประกอบกับปริ มาณสารอาหารชนิด
แอมโมเนียมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในทุกสถานีทงั ้ 2 วัน แม้ วา่ ยังไม่พบการตายของสัตว์น ้าแต่ควรมีการติดตามเฝ้ าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทังดู
้ แลและควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรในอนาคต
คาสาคัญ : เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต, Coolia cf. malayensis, การสะพรั่ง, ปั จจัยคุณภาพน ้า
Abstract
Coastal water quality problem was monitored daily at 5 stations in Tritrang Beach, Phuket Province,
during 9 – 10 February 2018. It was observed that the sea water was dark brown and smelly, especially in the
west corner of the beach where the black sludge accumulated along the beach and also found scum at the
surface. That was result of bloom with Coolia cf. malayensis, its abundance was 2–11  105 cells per litre. The
bloom of this species has never been reported in Thailand. Dissolved oxygen and pH of the sea water were
higher than normal especially on the first sampling day. Ammonia concentration was higher than the standard
quality of coastal water for recreation base on National Environment Agency (2017) category 4 for recreation in
all stations during the study. Even through, the mass deaths of marine animal were not observed. However, the
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monitoring program should be continued with emphasis on the watching of pollution point source in order to
protect environment problem that might affected marine resources in the future.
Keywords : benthic dinoflagellate, bloom, Coolia cf. malayensis, environmental factors
*Corresponding author. E-mail : beau_fishbio@yahoo.com, varinthavasi@gmail.com

บทนา
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ รับแจ้ งเหตุปัญหาคุณภาพน ้าบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต จึงได้ ดาเนินการสารวจพื ้นที่ดงั กล่าว
พบสภาพน ้าทะเลมีสีน ้าตาลคล ้าส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะบริ เวณหัวมุมหาดด้ านฝั่ งตะวันตกที่พบคราบตะกอนดาสะสม
ตามบริ เวณชายหาดและพบตะกอนลอย (scum) ที่ผิวน ้า ดาเนินการเฝ้ าระวังพื ้นที่หาดไตรตรังอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2561 พบน ้ายังมีสีน ้าตาลคล ้า และมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี ้ยังพบพื ้นที่ปัญหาขยายไปทางตะวั นออกของ
หาด (ภาพที่ 1) ตรวจวิเคราะห์น ้าทะเลบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ตพบแพลงก์ตอนพืชกลุม่ เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต
สกุล Coolia เป็ นสกุลที่มีรายงานครัง้ แรกจากการเก็บตัวอย่างเมือง Nieuport ประเทศเบลเยี่ยม โดยนักวิจยั ชื่อ Meunier ปี
ค.ศ. 1919 ปั จจุบนั มีรายงานการพบแพลงก์ตอนพืชสกุล Coolia จานวน 5 ชนิดจากทัว่ โลก ได้ แก่ C. monotis Meunier,
C. tropicalis Faust, C. areolata Ten-Hage, Turquet, Quod et Couté, C. canariensis S. Fraga และ C. malayensis
Leaw, Lim & Usup (Mohammad-Noor et al., 2013) โดยชนิด C. malayensis สามารถพบได้ ทวั่ ไปในทะเลเขตร้ อนและ
กึ่งเขตร้ อน และมีรายงานการพบครัง้ แรกในทะเลจีนใต้ เมืองโคตาคิตาบาลู รัฐซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย ( Leaw et al.,
2010) และเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งสามารถสร้ างสารชีวพิษ cooliatoxin และ yessotoxin (Wakeman et al.,
2015) นอกจากนี ้เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิดนี ้ไม่เคยมีรายงานการสะพรั่งในน่านน ้าประเทศไทยมาก่อน ดังนันการ
้
ตรวจพบในครั ง้ นี ถ้ ื อ เป็ นรายงานครั ง้ แรกในทะเลอัน ดามัน และอ่า วไทยของประเทศไทย การเพิ่ ม จ านวนของเซลล์
แพลงก์ ตอนพืชที่มีความสามารถในการสร้ างสารชีวพิษเป็ นผลมาจากแพลงก์ ตอนพืชชนิดนันเติ
้ บโตได้ อย่างรวดเร็ วใน
สภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงได้ ดีกว่าแพลงก์ตอนพืชชนิดอื่น ๆ (อัจฉราภรณ์ เปี่ ยมสมบูรณ์, 2546) ซึ่งการเพิ่มจานวนของ
แพลงก์ ตอนพืชอย่างรวดเร็ วทาให้ นา้ ทะเลในบริ เวณนัน้ ๆ เปลี่ยนสีไปตามรงควัตถุภายในเซลล์และอาจจะส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตในน ้าได้ ที่ผ่านมาศูนย์ วิจัยและพัฒนาฯ อันดามัน พบการสะพรั่งของแพลงก์ ตอนพืชในพื ้นที่ใกล้ เคียง ได้ แก่
หาดป่ าตอง ในเดือนสิงหาคม 2556 สิงหาคม 2557 มีนาคม เมษายน 2559 และกุมภาพันธ์ 2560 มาจากแพลงตอนก์พืช
ชนิด Chaetoceros spp. และพื ้นที่หาดกะตะน้ อย ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2560 มาจากแพลงตอนก์
พืชชนิด Alexandrium sp. และ Peridinium sp.
ดังนัน้ การรายงานครัง้ นี ้เพื่อเป็ นการเผยแพร่ข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์น ้าทะเลเปลี่ยนสีหรื อขี ้ปลาวาฬจากการ
สะพรั่งของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis และการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการจัด การปั ญ หาในพื น้ ที่ อัน อาจจะส่ง ผลกระทบต่อ ทรั พ ยากร รวมทัง้ เพิ่ ม ความตระหนัก ต่ อ การอนุรั ก ษ์
สิง่ แวดล้ อมชายฝั่ งทะเลเพื่อความยังยืนของทรัพยากรต่อไป

872
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 1 พื ้นที่เกิดปั ญหาคุณภาพน ้าบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต ตามที่ได้ รับแจ้ งเหตุเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
วิธีการ
1. พื ้นที่เกิดปั ญหาคุณภาพน ้า
หาดไตรตรั ง อ าเภอกะทู้ จัง หวัด ภูเก็ ต ซึ่ง อยู่ทางทิศ ใต้ ข องหาดป่ าตองและทางทิ ศตะวันตกของเกาะภูเก็ ต
เป็ นหาดท่องเที่ยวเช่นเดียวกับหาดป่ าตอง พื ้นที่เกิดปั ญหาน ้าทะเลเปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาลคล ้าและมีกลิ่นเหม็น ตังแต่
้ หวั มุม
หาดด้ านฝั่ งตะวันตก-ตะวันออก จานวน 5 สถานี (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 พื ้นที่เก็บตัวอย่างน ้าทะเลบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต จานวน 5 สถานี (สัญลักษณ์ตวั อักษร A ถึง E)
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2. การเก็บตัวอย่างและการศึกษาแพลงก์ตอนพืช
เก็บตัวอย่างน ้าทะเลครอบคลุมพื ้นที่น ้าทะเลปลี่ยนสีและพื ้นที่น ้าทะเลสีปกติบริ เวณใกล้ เคียง จานวน 5 สถานี 3
ครัง้ ระหว่างวันที่ 9–10 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเก็บน ้าทะเลไม่กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอน
พืชขนาดช่องตา 20 ไมครอน เนื่องจากเป็ นการเก็ บตัวอย่างขณะที่แพลงก์ ตอนพืชสะพรั่ง และถ่ายวิดิโอเพื่อศึกษาการ
เคลื่อนไหวของเซลล์ขณะมีชีวิต และทิ ้งตัวอย่างไว้ 1–2 วัน เพื่อศึกษาและดูการสร้ างเส้ นสาย (chain) หลังจากนันน
้ ามา
แยกองค์ประกอบแผ่นเปลือกพร้ อมย้ อมสีด้วยไอโอดีนเพื่อจาแนกชนิดของไดโนแฟลกเจลเลต (พรศิลป์ ผลพันธิน, 2536)
ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบยี่ห้อ Nikon รุ่น Eclipse 600 ถ่ายภาพด้ วยกล้ องถ่ายภาพยี่ห้อ Nikon รุ่น D40
3. การศึกษาปั จจัยคุณภาพน ้า
ตรวจวัดและเก็บตัวอย่างน ้าทะเล ครอบคลุมพื ้นที่บริ เวณหัวมุมหาดไตรตรังฝั่ งตะวันตกจากสถานี A ถึงสถานี E
จานวน 5 สถานี (ภาพที่ 2) ระหว่างวันที่ 9–10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 13:00 น. – 14:00 น. (ช่วงน ้าขึ ้น) ตรวจวัด
ปั จ จัย พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ อุณหภูมิ น า้ ความเป็ นกรด-ด่า ง (โดยเครื่ อ งมื อ pH meter) และความเค็ ม (โดยเครื่ อ งมื อ
Refractometer) เก็บตัวอย่างน ้าทะเลโดยใช้ กระบอกเก็บน ้าชนิด Kemmerer Depth Sampler ที่ระดับกลางความลึกน ้า
(เนื่องจากอยูใ่ นเขตน ้าตื ้น) เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า ปริ มาณสารอาหารในน ้า ได้ แก่ แอมโมเนีย (NH3)
ไนเตรท (NO3-) ไนไตรท์ (NO2-) และฟอสเฟต (PO4-) ในห้ องปฏิบตั ิการวิธีการตาม Strickland and Parson (1972)
ผลและอภิปราย
1. ชนิดและปริ มาณของแพลงก์ตอนพืช
ตรวจวิเคราะห์แพลงก์ ตอนพืชบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต จานวน 5 สถานี ระหว่างวันที่ 9–10 กุมภาพันธ์
2561 เป็ นแพลงก์ ตอนพืชกลุม่ เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis รายละเอียดการจาแนกชนิดตาม
ภาพที่ 4 มีความหนาแน่นสูงสุดเฉลี่ยระหว่าง 2–11  105 เซลล์ต่อลิตร (ภาพที่ 3) โดยเซลล์มีขนาดประมาณ 20–35
ไมโครเมตร พบเป็ นเซลล์เดี่ยว ๆ ไม่พบการต่อกันเป็ นเส้ นสาย (ภาพที่ 4) รองลงมาเป็ นกลุม่ ไดอะตอมชนิด Cylindrotheca
closterium และ Navicula sp. (ภาพที่ 5) โดยความหนาแน่นดังกล่าวเป็ นความหนาแน่นที่สงู กว่าระดับปกติ ซึง่ การสะพรั่ง
ของแพลงก์ตอนพืชเกิดจากปริ มาณธาตุอาหารในน ้าที่มีอยูส่ งู ประกอบกับสภาพแสงแดดจัด นอกจากนี ้วันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561 ได้ สารวจและเก็บตัวอย่างน ้าทะเลมาวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณของแพลงก์ตอนพืชเพิ่มเติมโดยจากการตรวจสอบ
ชัน้ ผิ ว ดิ น บริ เ วณแนวปะการั ง ใกล้ จุ ด ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากน า้ เสี ย พบแพลงก์ ต อนพื ช กลุ่ม เบนทิ ก ไดอะตอมชนิ ด
Cylindrotheca closterium ปะปนอยูก่ บั แพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ยสกุล Trichodesmium
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ภาพที่ 3 ความหนาแน่นของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชิด Coolia cf. malayensis ขณะสะพรั่งบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัด
ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพที่ 4 แพลงก์ตอนพืชกลุม่ เบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis บริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต
วิเคราะห์โดยกล้ องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (ก) กับ (ข) ด้ าน antapical โดย (ข) แสดง (ค) กับ (ง) ด้ าน
apical (จ) แผ่นเปลือก epitheca (ฉ) ด้ าน dorsal
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ภาพที่ 5 แพลงก์ตอนพืชกลุม่ เบนทิกไดอะตอมชนิด Cylindrotheca closterium และกลุม่ ไซยาโนแบคทีเรี ยสกุล
Trichodesmium ที่พบบริ เวณแนวปะการังใกล้ จดุ เกิดปั ญหาคุณภาพน ้าของหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต
2. ปั จจัยคุณภาพน ้า
ปั จจัยคุณภาพน ้าบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9–10 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจวัดช่วงบ่ายขณะน ้า
กาลังขึ ้น พบค่าอุณหภูมิน ้าทะเลมีคา่ อยูใ่ นช่วง 30.1–35.6 องศาเซลเซียส ความเค็มอยูใ่ นช่วง 30–31 พีพีที ความเป็ นกรดด่างอยู่ในช่ว ง 7.96 – 8.37 และปริ มาณออกซิ เจนละลายนา้ มีค่าสูง ผิด ปกติอ ยู่ใ นช่ วง 8.5– 13.0 มิลลิก รั ม ต่อ ลิต ร
โดยเฉพาะสถานี B และ C ที่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชและมีค่าลดลงตามลาดับในวันถัดมา (ภาพที่ 6) ค่าความ
เค็มบ่งชี ้ถึงมวลน ้าทะเลโดยไม่พบอิทธิพลของมวลน ้าจืดในช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัด ส่วนปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าที่สงู
อาจเป็ นผลจากการสังเคราะห์แสงของแพลงค์ตอนพืชระหว่างการสะพรั่งตลอดช่วงเช้ าถึงช่วงบ่าย ประกอบกับสภาพ
อากาศที่เหมาะสม ปริ มาณสารอาหารชนิดไนเตรทมีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.19–3.23 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ปริ มาณไนไตรท์
อยูใ่ นช่วง 1.60–2.30 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ปริ มาณแอมโมเนียอยูใ่ นช่วง 281.7–475.6 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 (ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) ในทุกสถานีทงสองวั
ั้
นซึ่งบ่งชี ้ถึงปั ญหาคุณภาพน ้าอย่าง
ชัดเจนโดยแอมโมเนียที่พบบริ เวณที่เกิดการสะพรั่งอาจเกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต ส่วนปริ มาณฟอสเฟตมีค่าอยู่
ในช่วง 5.06–28.25 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ (ไม่เกิน 15 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อ
ลิตร) บางสถานีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเฉพาะสถานี C ที่พบการสะพรั่งสูงสุด จากข้ อมูลการศึกษาที่ผ่านมา
บริ เวณอ่าวป่ าตองในช่วงปี 2549–2560 พบว่าปริ มาณแอมโมเนียและฟอสเฟตมีคา่ สูงสุดไม่เกิน 279 ไมโครกรัมไนโตรเจน
ต่อลิตร และ 12 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ตามลาดับ ซึ่งปริ มาณสารอาหารในน ้าทื่ตรวจวัดได้ ปริ มาณสูงประกอบกับ
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมปริ มาณแสงจัดในช่วงกลางวัน จึงส่งผลให้ ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าและความเป็ นกรด-ด่างใน
น ้ามีคา่ สูง โดยการเกิดสภาวะปั ญหาคุณภาพน ้าครัง้ นี ้อาจมาจากหลายปั จจัยประกอบกันกล่าวคือ ลักษณะภูมิศาสตร์ ของ
หาดที่รองรับการสะสมได้ ดีมีการไหลเวียนถ่ายเทของน ้าทะเลค่อนข้ างน้ อยรวมทังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งที่มีการใช้ ประโยชน์เชิ ง
ท่องเที่ยวสูงในฤดูกาลท่องเที่ยว ดังข้ อสังเกตจากปริ มาณสารอาหารชนิดฟอสเฟตมีค่าสูงในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
โดยเฉพาะสถานี C ซึง่ พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชสูงสุด
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ภาพที่ 6 ปั จจัยสิง่ แวดล้ อมบางประการบริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต จานวน 5 สถานีเมื่อวันที่ 9–10 กุมภาพันธ์ 2561
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บทสรุ ป
การสะพรั่งของเบนทิกไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Coolia cf. malayensis บริ เวณหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต ในครัง้ นี ้
เป็ นการตรวจพบและรายงานเป็ นครัง้ แรกของประเทศไทยโดยมีปริ มาณสูงกว่าที่มีอยู่ตามปกติในธรรมชาติ อาจเนื่องจาก
ปริ มาณสารอาหารในน ้าที่สงู ประกอบกับปริ มาณแสงจัดในช่วงกลางวันที่เหมาะสม ส่งผลให้ ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า
และความเป็ นกรด-ด่างในน ้ามีคา่ สูง ซึง่ ปั จจัยคุณภาพน ้าที่ตรวจวัดพบการเปลี่ยนแปลงโดยความเค็มบ่งชี ้ถึงมวลน ้าทะเล
โดยไม่พบอิทธิ พลของมวลนา้ จืด ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และออกซิเจนละลายนา้ มีค่าสูงผิดปกติ โดยเฉพาะในวันแรก
ประกอบกับปริ มาณสารอาหารชนิ ดแอมโมเนียมี ค่า สูง กว่า เกณฑ์ ม าตรฐานคุณภาพน า้ ทะเลประเภทที่ 4 เพื่อ การ
นันทนาการ ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในทุกสถานี โดยการเกิดสภาวะปั ญหาคุณภาพน ้า
ครัง้ นี ้อาจมาจากหลายปั จจัยประกอบกันกล่าวคือ ลักษณะภูมิศาสตร์ ของหาดที่รองรับการสะสมได้ ดีมีการไหลเวียนถ่ายเท
ของน ้าทะเลค่อนข้ างน้ อยรวมทังอยู
้ ใ่ กล้ แหล่งที่มีการใช้ ประโยชน์เชิงท่องเที่ยวสูงในบริ เวณใกล้ เคียง และอาจเป็ นสัญญาณ
เตือนให้ มีการจัดการปั ญหาคุณภาพน ้าในพื ้นที่อย่างเร่ งด่วน จึงควรควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษอย่างจริ งจังเพื่อป้องกัน
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่จะเกิดตามมาต่อไป
ควรปรับปรุงและขยายศักยภาพของโรงบาบัดน ้าเสียเทศบาลป่ าตองให้ สามารถรองรับน ้าเสียจากการขยายตัว
ของชุมชน และควรมีมาตรการควบคุมเรื่ องการปล่อยน ้าเสียให้ เข้ าสูร่ ะบบบาบัด รวมทังให้
้ สถานประกอบการขนาดใหญ่มี
ระบบบาบัดน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้ งานอย่างสม่าเสมอ
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การศึกษาไมโครพลาสติกในปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
บริเวณอุทยานหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง
A study of microplastics in Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
in Had Chao Mai National Park
ศุภพร เปรมปรี ดิ์*, เสาวลักษณ์ ขาวแสง และ ณัฐธิดา ธรรมกิรติ
Supaporn Prempree*, Saowaluk Kawsang and Natthida Thammakirati
ศูนย์ปฏิ บตั ิ การอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลที ่ 3 จังหวัดตรัง

บทคัดย่ อ
ในการศึกษาไมโครพลาสติกในปลาทู ในบริ เวณเขตพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรั ง โดยเก็ บ
ตัวอย่างจากท่าเรื อบริ เวณหาดเจ้ าไหม เพื่อวิเคราะห์การปนเปื อ้ นของขยะประเภทไมโครพลาสติกจากการกินอาหารของ
ปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) พบว่าปลาทูขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 66.53±1.136 กรัม (ค่าเฉลี่ย ± SE)
ความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 17.46±0.087 (ค่าเฉลี่ย ± SE) เซนติเมตร มีไมโครพลาสติ กในกระเพาะของปลาทูเฉลี่ย
78.04±6.503 ชิ ้นต่อตัว ประกอบไปด้ วยไมโครพลาสติกที่มีลกั ษณะเป็ นเส้ น (สีดาน ้าเงิน แดง และเขียว) ชิ ้น (สีดา ขาว แดง
นา้ ตาล-ส้ ม ฟ้ า-น า้ เงิ น และเหลือ ง) แท่ง สีด า และคริ สตัล ซึ่ง ลัก ษณะของไมโครพลาสติ กที่ พ บมากที่ สุด คื อ ชิ น้ สีด า
(ร้ อยละ 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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บทนา
ในปั จจุบนั ทัว่ โลกกาลังประสบปั ญหาขยะทะเล ซึ่งเริ่ มเข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตและชุมชนบริ เวณ
ชายฝั่ งมากขึ ้น ทังยั
้ งบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของชายหาด ประเทศไทยเป็ นอีกหนึง่ ประเทศที่มีปัญหา และติดอันดับ
6 จากทัว่ โลก (PPTVHD36, 2017) ทางภาครัฐจึงควรมีบทบาทสาคัญในการจัดการและร่ วมรณรงค์ให้ ประชาชนเห็น
ความสาคัญและเข้ ามามีสว่ นร่วมมากขึ ้น
ปั ญหาขยะทะเลมีผลทาให้ เกิดมลพิษต่อสภาพชายฝั่ งและสิง่ มีชีวิตในทะเลอย่างมาก แหล่งที่มาหลักๆ ได้ แก่
ของเสียจากชุมชนบริ เวณต้ นน ้า ชายฝั่ ง และนักท่องเที่ยว ปั จจุบนั มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของไมโครพลาสติก
กันอย่างแพร่หลาย ทังในน
้ ้าจืดและทะเล โดยเฉพาะในทะเลที่สามารถสังเกตเห็นได้ ชดั เจนคือกระแสคลื่นมีการพัดพา
เอาขยะกลับขึ ้นมาเกยชายฝั่ งเป็ นจานวนมาก ซึ่งแหล่งที่มาหลักๆ คือ บนบก ส่งต่อลงมายังแม่น ้า ลาคลอง ทาให้ มี
การศึกษาความหนาแน่นของปริ มาณไมโครพลาสติกในแหล่งน ้าจืด (Andrady, 2011; Walter et al., 2016)
ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือ ชิ ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็ก ทังที
้ ่เป็ นเส้ นใย และเม็ดเล็ก ๆ มีขนาดตังแต่
้
เล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ถึง 5 มิลลิเมตร ทังที
้ ่ยงั สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า และจาเป็ นต้ องดูใต้ กล้ อ งจุลทรรศน์
(Arthur et al., 2009; Cole et al., 2011) แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่ ไมโครพลาสติกปฐมภูมิ (Primary
microplastics) คือ ไมโครพลาสติกที่เป็ นชิน้ เล็กตังแต่
้ กระบวนการผลิตครัง้ แรก (ได้ แก่ เม็ดโฟมบริ สทุ ธิ์ ไมโครบีท)
และไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (Secondary microplastics) คือ ไมโครพลาสติกที่ถกู ทาให้ มีขนาดเล็กลงจากเดิมจนถึง
ขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า ซึ่งทัง้ สองประเภทนีม้ ักลอยปะปนอยู่ในมวลนา้ ทะเลที่มาจากชายฝั่ ง
เนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกเป็ นพอลิเมอร์ สงั เคราะห์โดยปฏิกิริยาทางเคมี ทาให้ มีลกั ษณะเบา สามารถลอยตัวใน
น ้าทะเลที่มีความหนาแน่นมากกว่าน ้าจืดได้ นานเป็ นปี ๆ และค่อยๆ จมลงไปสะสมอยู่กบั ตะกอนดิน (Arthur et al.,
2009; Andrady, 2011; Masura et al., 2015; Ogunola and Palanisami, 2016)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ทางศูนย์ปฏิบตั ิการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ใช้ ปลาทูเป็ นสัตว์น ้าทดลอง
สืบเนื่องจากเป็ นปลาทะเลเศรษฐกิจที่เป็ นที่นิยมของประชาชน เป็ นปลาที่มีรสชาติอร่อย สามารถนามาทาอาหารได้
หลากหลายชนิด เป็ นปลาที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวและมีสารโอเมก้ า 3 เป็ นสารอาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย (Oknation, 2010) ซึง่ ปลาทูอยูใ่ นครอบครัว Scombridae สกุล Rastrelliger มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ
Rastrelliger barchysoma เป็ นปลาประเภทผิวน ้า สามารถพบการแพร่กระจายอยูบ่ ริ เวณเขตฝั่ งอินโดแปซิฟิก ที่มี
อุณหภูมิน ้า 20-30 องศาเซลเซียส จากทะเลอันดามันไปยังชายฝั่ งของอินโดนีเซีย ปาปั วนิวกินี ฟิ ลปิ ปิ นส์ หมูเ่ กาะ
โซโลมอน และฟิ จิ (รัตนา มัน่ ประสิทธิ์, 2544) ซึง่ สามารถพบปลาชนิดนี ้ได้ ในเขตพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
จังหวัดตรัง จึงใช้ เป็ นตัวอย่างในการศึกษา และจากการทดลองศึกษาไมโครพลาสติกเบื ้องต้ นของเผ่าเทพ และคณะในปี
2560 ในบริ เวณแหลมพันวา และเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต พบไมโครพลาสติกในน ้ามีความหนาแน่นเท่ากับ 109±84.63
และ 143±105.7 ชิ ้น/ น ้า 1,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ และพบไมโครพลาสติกประเภทเส้ นใยมากกว่าร้ อยละ 50
และนอกจากนี ้ Collard et al. (2015) ได้ ทาการศึกษาการตรวจหาวัตถุสงั เคราะห์จากฝี มือมนุษย์ในกระเพาะปลา อันดับ
ปลาหลังเขียว (Clupeiformes; Clupea harengus, Sardina pilchardus และ Engraulis encrasicolus) ด้ วยวิธีการ
ย่อยและจาแนกโดยใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์สเปกตรัม พบว่ามีไมโครพลาสติกมากถึง 35 ชนิด จากการวิเคราะห์โดย
เทคนิคราเมนสเปกโทรสโคปี สามารถยืนยันได้ วา่ ไมโครพลาสติก 11 ชนิด มีลกั ษณะเป็ นชิ ้น และ 13 ชนิด มีลกั ษณะเป็ น
เส้ นใย ส่วนใหญ่ทามาจากเซลลูโลส หรื อลิกนิน ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถจาแนกได้ ผู้วิจยั จึงทาการศึกษาไมโครพลา
สติกในเขตพื ้นอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม เพื่อศึกษาปริ มาณและลักษณะไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทู
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วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างปลาทู
การศึกษาครัง้ นี ้ทาการวิเคราะห์ไมโครพลาสติกในเขตพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง โดยทา
การเก็บตัวอย่างปลาทูจากเรื อประมงขนาดเล็กในเดือนธันวาคม 2560 จานวน 47 ตัว ทาการวัดขนาดและชัง่ น ้าหนัก
ตัวอย่างปลาที่ได้ และนาปลาทูไปแยกไมโครพลาสติก
2. การแยกไมโครพลาสติกจากปลาทู
การเตรี ยมตัวอย่างเพื่อหาไมโครพลาสติกโดยดัดแปลงวิธีการจาก Mathalon และ Hill (2014) ทาโดยนา
ตัว อย่ า งปลาทูม าท าการผ่ า เอาส่ว นกระเพาะแช่ ใ นฟอร์ ม าลี น ร้ อยละ 3 เป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง หลัง จากนัน้ น า
กระเพาะปลามาแยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกัน ได้ แก่ กระเพาะ ลาไส้ แล้ วทาการวัดขนาด หลังจากนันน
้ ากระเพาะมาผ่า
เพื่ อ เอาอาหารที่ อ ยู่ใ นกระเพาะปลาไปใส่ใ นไฮโรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ร้ อยละ 30 (H2O2) และให้ ค วามร้ อน 55-65
องศาเซลเซี ย ส อุ่น ตัว อย่ า งจนกระทั่ง สารละลายย่ อ ยตัว อย่า งหมด จากนัน้ น าตัว อย่ า งเติ ม โซเดี ย มคลอไรด์ ที่
ละลายอิ่มตัว (250 กรัมต่อลิตร) และคนตัวอย่างให้ เข้ ากัน ทิ ้งตัวอย่างให้ ตกตะกอน นาส่วนใสไปกรองผ่านกระดาษ
กรองขนาด 1.2 ไมโครเมตร จากนันน
้ ากระดาษไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง นาตัวอย่างที่ได้
ไปวิเคราะห์หาไมโครพลาสติกต่อไป โดยนากระดาษกรองที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อจาแนกไมโครพลาสติกโดยใช้ กล้ อง
จุลทรรศน์กาลังขยาย 100 เท่า และถ่ายรู ปเพื่อเก็บข้ อมูลและวัดขนาดของไมโครพลาสติกแต่ละชิ ้นที่พบ และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลการปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกในปลาทูโดยการจาแนกลักษณะ รู ปร่ าง และสีของไมโครพลาสติกใน
กระเพาะปลาทู
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ปริ มาณไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทู โดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริ มาณ
ไมโครพลาสติกโดยใช้ One-way ANOVA และ Duncan’s multiple range test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างนา้ หนัก ความยาวลาตัว และความยาวกระเพาะของปลาทู โดยใช้ Kendall's tau-b ด้ วย
โปรแกรม SPSS for window version 22
ผลและอภิปราย
ผลการทดลองวิ เ คราะห์ ห าไมโครพลาสติ ก ในกระเพาะปลาทูที่ มี ตัว อย่ า งปลาทูข นาดน า้ หนัก เฉลี่ ย
66.53±1.136 กรัม ความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 17.46±0.087 เซนติเมตร แสดงดังตารางที่ 1 มีไมโครพลาสติกใน
กระเพาะปลาทูเฉลี่ย 78.04±6.503 ชิ ้น/ตัว ไมโครพลาสติกที่พบมีทงหมด
ั้
4 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะเป็ นชิ ้น เส้ นใย
แท่ง และกลิตเตอร์ แสดงดังภาพที่ 1 มีคา่ ร้ อยละ 81.41, 11.66, 6.80 และ 0.13 ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยน ้าหนัก ความยาวลาตัว และความยาวกระเพาะของปลาทู ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
จังหวัดตรัง
Variables
Mean ± SE
Body weight (g)
66.00 ± 1.14
Length (cm)
17.46 ± 0.09
Stomach length (cm)
3.12 ± 0.07

ภาพที่ 1 ไมโครพลาสติกลักษณะต่าง ๆ

ภาพที่ 2 ร้ อยละของลักษณะไมโครพลาสติก
ผลการศึกษาลักษณะของไมโครพลาสติกนันสามารถแยกได้
้
ตามสีที่พบในแต่ละลักษณะ ได้ แก่
ลักษณะเป็ นเส้ นใย ได้ แก่ สีน ้าเงิน 1.57±0.28 ชิ ้น/ตัว สีดา 4.48±0.71 ชิ ้น/ตัว สีแดง 1.88±0.54 ชิ ้น/ตัว และ
สีเขียว 0.81±0.26 ชิ ้น/ตัว แสดงดังภาพที่ 3
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ลัก ษณะเป็ นชิ น้ ได้ แ ก่ สีด า 33.96±4.35 ชิ น้ /ตัว สี ข าว 21.04±5.68 ชิ น้ /ตัว สี แ ดง 4.59±0.57 ชิ น้ /ตัว
สีน ้าตาล-ส้ ม 3.55±0.90 ชิ ้น/ตัว สีฟ้า-น ้าเงิน 0.18±0.16 ชิ ้น/ ตัว และสีเหลือง 0.20±0.10 ชิ ้น/ตัว แสดงดังภาพที่ 3
ลักษณะเป็ นแท่ง ได้ แก่ สีดา 5.31±1.25 ชิ ้น/ตัว และลักษณะเป็ นกลิตเตอร์ 0.1±0.10 ชิ ้น/ตัว

ภาพที่ 3 ค่าเฉลีย่ ไมโครพลาสติกลักษณะทีเ่ ป็ นเส้ นใย และแบบชิ ้น
ผลการทดลองเมื่อพิจารณาไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทูตามลักษณะสีที่พบทังหมดมี
้
8 สี ได้ แก่ สีดา, สี
น ้าเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีขาว สีน ้าตาล-ส้ ม, สีเหลือง และสีฟ้า-น ้าเงิน และจากการทดลองนี ้พบว่าไมโครพลาติกที่มี
ลักษณะเป็ นชิ ้นสีดามีจานวนมากที่สดุ มีคา่ 33.96±4.35 ชิ ้น/ตัว รองลงมาคือ ลักษณะแท่งสีดา และลักษณะเส้ นใยสี
ดา มีคา่ 5.31±1.25, 4.84±0.71 ชิ ้น/ตัว ตามลาดับ แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ค่าเฉลีย่ ไมโครพลาสติกแต่ละชนิดในหน่วยชิ ้นต่อตัว
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จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติลกั ษณะไมโครพลาสติก พบว่า ลักษณะแบบชิ ้นเป็ นลักษณะที่
พบมากที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) แสดงดังตารางที่ 2 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของ Kendall's tau-b
ระหว่างปริ มาณไมโครพลาสติกที่พบในกระเพาะปลาทู กับ น ้าหนักลาตัว ความยาวลาตัว และความยาวกระเพาะ
พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05) แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ค่าการวิเคราะห์สถิต One-way ANOVA และ Duncan’s multiple range test ของปริ มาณไมโครพลาสติกแต่ละ
ลักษณะ
Variable

ปริมาณ

เส้ นใย
MinMean ±
Max
SE
9.08 ±
0-45
1.31a

ชิน้
MinMax
6-137

Mean ± SE
63.53 ±
5.99b

แท่ ง
Min-Max
0-34

Mean ±
SE
5.31 ±
1.25a

กลิตเตอร์
Mean ±
Min-Max
SE
0.10 ±
0-5
0.10a

F-values
89.42*

*p<0.01, ค่าเฉลีย่ ของปริ มาณไมโครพลาสติกที่มตี วั อักษรภาษาอังกฤษที่ตา่ งกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่างน ้าหนักลาตัว ความยาวลาตัว ความยาวกระเพาะ และปริ มาณไมโครพลาสติกที่พบใน
กระเพาะปลาทู (BW = Body Weight (g), TL = Total Length (cm), SL = Stomach Length (cm), MQ =
Microplastic Quantity)
Kendall's tau-b
BW
TL
SL
MQ
**
BW
Correlation Coefficient
1.000
.567
.099
-.039
Sig. (2-tailed)
.000
.345
.692
**
TL
Correlation Coefficient
.567
1.000
-.114
.003
Sig. (2-tailed)
.000
.336
.977
SL
Correlation Coefficient
.099
-.114
1.000
.049
Sig. (2-tailed)
.345
.336
.643
MQ
Correlation Coefficient
-.039
.003
.049
1.000
Sig. (2-tailed)
.692
.977
.643
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
บทสรุ ป
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทูที่มีตวั อย่างปลาทูขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 66.53±1.136
กรัม ความยาวมาตรฐานเฉลีย่ 17.46±0.087 เซนติเมตร มีไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทูเฉลี่ย 78.04±6.503 ชิ ้น/
ตัว ไมโครพลาสติกที่พบมีทงหมด
ั้
4 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะเป็ นชิน้ เส้ นใย แท่ง และกลิตเตอร์ มีค่าร้ อยละ 81.41,
11.66, 6.80 และ 0.13 ตามลาดับ และไมโครพลาสติกในกระเพาะปลาทูมีลกั ษณะที่พบทังหมดมี
้
8 สี ได้ แก่ สีดา, สี
น ้าเงิน, สีแดง, สีเขียว, สีขาว สีน ้าตาล-ส้ ม, สีเหลือง และสีฟ้า-น ้าเงิน และพบว่าไมโครพลาสติกที่มีลกั ษณะเป็ นชิ ้นสีดา
มีจานวนมากที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) มีค่า 33.96±4.35 ชิ ้น/ตัว รองลงมาคือ ลักษณะแท่งสีดา และลักษณะ
เส้ นใยสีดา มีคา่ 5.31±1.25, 4.84±0.71 ชิ ้น/ตัว ตามลาดับ
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การวิเ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ Kendall's tau-b เพื่อ ดูค วามสัม พัน ธ์ ข องปริ ม าณไมโครพลาสติก ที่พ บใน
กระเพาะปลาทู กับน ้าหนักลาตัว ความยาวลาตัว และความยาวกระเพาะพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญ
(p>0.05) และผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างทางสถิ ติของลักษณะไมโครพลาสติกที่พบในกระเพาะปลาทูพบว่า
ไมโครพลาสติกลักษณะแบบชิ ้นเป็ นลักษณะที่พบมากที่สดุ อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
จากการศึ ก ษาในครั ง้ นี ท้ าให้ เห็ น ว่ า ในน า้ ทะเลเขตพื น้ ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห าดเจ้ าไหม จั ง หวัด ตรั ง
มีการปนเปื อ้ นของ ไมโครพลาสติก ดังงานวิจยั ของเผ่าเทพ เชิดสุขใจ และคณะ (2560) ที่พบไมโครพลาสติกในบริ เวณ
แหลมพันวา และเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็ นไมโครพลาสติกประเภทเส้ นใย แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่ามีความ
แตกต่างกันของลักษณะไมโครพลาสติก จึงยังไม่สามารถระบุประเภทและแหล่งที่มาของไมโครพลาสติกได้ ต้ องมี
การศึกษาต่อไป
ในการศึกษาครั ง้ นีพ้ บว่า ลักษณะไมโครพลาสติกที่พบนันยั
้ งไม่สามารถระบุประเภทและแหล่งที่มาของ
ไมโครพลาสติกได้ จึงต้ องมีการศึกษาต่อไป เพื่อจะสามารถระบุแหล่งที่มาของไมโครพลาสติก และการใช้ วิธีการ
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การเปลี่ยนแปลงในรอบปี ของตัวแปรชีว้ ัดคุณภาพนา้ ทะเลบริเวณหาดท่ องเที่ยว
ฝั่ งตะวันตกของเกาะภูเก็ต
Annual pattern of parameters indicating water quality in touristic beaches
on western Phuket Island
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1

ศูนย์ วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน
สถาบันวิ จยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง

2

บทคัดย่ อ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเล็งเห็นถึงความสาคัญของการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้ อมทางทะเล
และชายฝั่ งซึง่ เชื่อมโยงคุณภาพชีวิตของสิง่ มีชีวิตในท้ องทะเลตามภารกิจ จึงมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการ
ตรวจวัดปั จจัยคุณภาพน ้าทะเลบริ เวณหาดท่องเที่ยวฝั่ งตะวันตกของเกาะภูเก็ต จานวน 6 หาด ได้ แก่ หาดในหาน
หาดกะตะ หาดกะรน หาดบางเทา หาดกมลา และหาดไนยาง เป็ นประจาทุก 2 เดือน ระหว่างปี 2550-2560 เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจภาพแบบการเปลีย่ นแปลงในรอบปี ของตัวแปรชี ้วัดคุณภาพน ้าทะเลพื ้นที่ดงั กล่าว ได้ แก่ ค่าอุณหภูมิน ้า
ความเค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า ปริ มาณสารอาหาร (ชนิดแอมโมเนียไนเตรท ไนไตรท์ และ
ฟอสเฟต) พบว่า ปั จจัยอุณหภูมิน ้า ความเค็ม และความเป็ นกรด-ด่างของ 6 หาดท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ทิศทางเดียวกัน ตามฤดูกาล ส่วนปริ มาณสารอาหารมีความผันแปรสูงโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ตาม
ลักษณะและการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ โดยรวมบ่งชี ้ว่าพื ้นที่หาดกมลาและบางเทาจากปริ มาณสารอาหารค่อนข้ างสูง
ควรติดตามเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นข้ อมูลประเมินสถานการณ์ และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อม
ทางทะเลอันจะส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลในพื ้นที่
คาสาคัญ : ปั จจัยคุณภาพน ้าทะเล, หาดท่องเที่ยว, 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
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detected high variable especially between August and December that depend on land utilization. This
study was emphasized that Bang Tao and Kamala Beach present a high nutrient concentration through
the study period. After this study, the monitoring program has been continued with special emphasis on
the watching of nutrient concentration change for assessment and the changes in marine environment. It is
probably affected on marine resources in that area.
Keywords : Parameters, Touristic beaches, Phuket Island
*Corresponding author. E-mail : varinthavasi@gmail.com

บทนา
ภูเก็ตเป็ นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ ด้ านตะวันตกติดชายฝั่ งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออก
ประกอบด้ วยเกาะภูเก็ตซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย และเกาะบริ วารอีก 12 เกาะ รวมเนื ้อที่ประมาณ 570
ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดภูเก็ตเป็ นภูเขาสลับ ซับซ้ อน ทอดตัวในแนวเหนือใต้ ภูเขาส่วนใหญ่อยู่
ทางทิศตะวันตก คิดเป็ นพื ้นที่ประมาณร้ อยละ 70 ของเกาะ เป็ นที่ราบประมาณ ร้ อยละ 30 ของเกาะ ที่ราบส่วนใหญ่
อยูบ่ ริ เวณตอนกลางฝั่ งตะวันออก และ บริ เวณชายฝั่ งตะวันตกของเกาะ ชายฝั่ งด้ านตะวันออกมีสภาพเป็ นหาดโคลน
และป่ าชายเลน เช่น หาดสะปา หาดป่ าคลอก หาดอ่าวปอ เป็ นต้ น ส่วนทางตะวันตกชายหาดมีลกั ษณะเป็ นหาด
ทรายขาวสวยงาม เช่ น หาดในยาง หาดป่ าตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดทรายแก้ ว หาดไม้ ขาว หาดในทอน
หาดเลพัง หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดในหาน เป็ นต้ น การวางตัวของภูเขาทางทิศตะวันตกของเกาะเป็ น
เกราะกาบังลมและฝน ทาให้ ภเู ก็ตปลอดภัยจากลมพายุที่รุนแรง ภูเขาที่สงู ที่สดุ ในจังหวัดภูเก็ต คือภูเขาไม้ เท้ าสิบสอง
มีความสูง 529 เมตร อยู่ในเขตตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ ส่วนใหญ่ทางตะวันตกของเกาะภูเก็ต เกิดจากการกัดเซาะ
และการทับถมของตะกอน โดยการกระทาของคลื่นลม ทังนี
้ ้เพราะลมประจาถิ่นทางทิศตะวันตก มีอิทธิพลในการช่วย
กัดเซาะ ทาให้ ชายฝั่ งตะวันตกของเกาะเป็ นหาดทรายสีขาวสะอาด เพราะเกิดจากการทับถมของทรายที่เป็ นแร่ ควอทซ์
(quartz) บางแห่งมี ซ ากแตกหักของเปลือ กหอยและปะการั ง เช่ น บริ เ วณป่ าตอง กะรน กะตะ เป็ นต้ น ลักษณะ
ภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สตู ร อยู่ในเขตอิทธิ พลลมมรสุม อากาศจึงอบอุ่น และชุ่มชื ้นตลอดปี มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน
ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน และ ฤดูร้อนได้ รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ มตังแต่
้ เดือนธันวาคมถึงเมษายน เดือนมีนาคมเป็ นเดือนที่มีอณ
ุ หภูมิเฉลีย่ สูงสุดคือ 33.4
องศาเซลเซียล และเดือนมกราคม เป็ นเดือนที่มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยต่าสุดคือ 22 องศาเซลเซียล ภูเก็ตมีพื ้นที่แหล่งน ้าทังสิ
้ ้น
24 แหล่งคลองบางใหญ่เป็ นสายน ้าแห่งเดียวในภูเก็ตที่มนี ้าไหลตลอดทังปี
้ และยังมีลาธาร ต่างๆ ที่ไม่ไหลตลอดทังปี
้ อีก
118 สาย อ่างเก็บน ้าบางวาดเป็ นอ่างเก็บน ้าที่สาคัญเพียงแห่งเดียวของภูเก็ต จึงส่งผลให้ ภเู ก็ตขาดแคลนแหล่งนาจืดที่
มีคณ
ุ ภาพสูงที่นามาใช้ บริ โภครวมทัง้ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี ้จังหวัดภูเก็ตมีความสาคัญในฐานะที่เป็ น
จังหวัดท่องเที่ยวซึ่งนารายได้ อย่างมหาศาล และมีภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเป็ นหลัก โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งเล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณภาพน ้าทะเลตามแนวชายฝั่ ง เชื่อมโยงถึงการวางแผนบริ หารจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ งทะเลผ่านความสามารถในการดารงชีวิตของสิง่ มีชีวิตในท้ องทะเลภายใต้ สภาวะแวดล้ อมที่เหมาะสม ควบคู่กบั
การท่องเที่ยวที่ดี วัตถุประสงค์ ครั ง้ นีเ้ พื่อนาเสนอข้ อมูลภาพแบบการเปลี่ยนแปลงในรอบปี ของตัวแปรชีว้ ัดปั จจัย
คุณ ภาพน า้ พื น้ ที่ ท่อ งเที่ ย ว เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มูล แสดงแนวโน้ ม การเปลี่ย นแปลงปั จ จัย คุณ ภาพน า้ และสถานภาพ
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สิง่ แวดล้ อมของพื ้นที่ เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันและจัดการปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นใน
พื ้นที่ รวมทังอ้
้ างอิงประกอบการศึกษาต่อไป
วิธีการ
พื ้นที่ศกึ ษาบริ เวณหาดท่องเที่ยวฝั่ งตะวันตกของเกาะภูเก็ต ได้ แก่ หาดในหาน หาดกะตะ หาดกะรน หาดบาง
เทา หาดกมลา และหาดไนยาง (ภาพที่ 1) ทุกๆ 2 เดือน ระหว่างปี 2550-2560 เก็บตัวอย่างน ้าทะเลชายฝั่ งที่ระดับ
ความลึกกึ่งกลางความลึกน ้าในช่วงน ้าตาย โดยใช้ กระบอกเก็บน ้าชนิด Kemmerer Depth Sampler ขนาดความจุ 2
ลิตร ตรวจวัดปั จจัยภาคสนาม ได้ แก่ อุณหภูมิน ้าด้ วยเครื่ องมือเทอร์ โมมิเตอร์ ความเค็มด้ วยเครื่ องมือ Refractometer
ความเป็ นกรด-ด่างด้ วยเครื่ องมือ pH meter และวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน ้าอื่นๆ ในห้ องปฏิบตั ิการ ได้ แก่ ปริ มาณ
ออกซิเจนละลายน ้า ด้ วยการไตเตรทปริ มาณสารอาหารชนิดแอมโมเนีย (NH3) ไนเตรท (NO3-) ไนไตร์ ท (NO2-) และ
ฟอสเฟต (PO4-) ตามคู่มือ Strickland and Parson (1972) นาข้ อมูลค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดย
คานวณหาค่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 11 ปี (พ.ศ. 2550 - 2560) จากค่าในช่วงเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 20 และ 80% ที่
ความเชื่อมัน่ 95% และค่าสูงสุด-ค่าต่าสุดทังหมดในแต่
้
ละพื ้นที่

ภาพที่ 1 พื ้นที่ศกึ ษาหาดท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต จานวน 6 หาด ระหว่างปี 2550-2560
ผลและอภิปราย
1. อุณหภูมิน ้า (ºC)
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน ้าทะเลของหาดท่องเที่ยวทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว เป็ นไปในทิศทางเดียวกันตาม
ฤดูกาล โดยค่าอุณหภูมิน ้าสูงสุดในเดือนเมษายน และต่าสุดในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ พื ้นที่หาดบางเทามีความ
กว้ างของช่วงค่าอุณหภูมิน ้า (ภาพที่ 2)
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หาดไนหาน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 26.5 / 31.7ºC)

หาดกะตะ (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 27.0 / 32.4 ºC)

หาดกะรน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 27.8 / 32.4 ºC)

หาดบางเทา(ค่าตา่ สุด / ค่าสูงสุด: 27.9 / 34.0ºC)

หาดกมลา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 27.5 / 33.4 ºC)

หาดไนยาง (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 27.0 / 33 ºC)

ภาพที่ 2 ค่าเฉลีย่ อุณหภูมิน ้า (ºC) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดท่องเทีย่ ว จังหวัดภูเก็ต
2. ความเค็ม (ppt)
การเปลีย่ นแปลงความเค็มของหาดท่องเที่ยวทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว เป็ นไปในทิศทางเดียวกันตามฤดูกาล โดย
ค่าความเค็มสูงสุดในเดือนเมษายน-มิถนุ ายน และต่าสุดในเดือนตุลาคม โดยพื ้นที่หาดกมลา และหาดบางเทามีความ
ผันแปรสูงอาจมาจากอิทธิพลของน ้าจืดเนื่องจากใกล้ บริ เวณคลอง (ภาพที่ 3)
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หาดไนหาน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 30 / 33 ppt)

หาดกะตะ (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 30 / 33 ppt)

หาดกะรน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 30 / 33 ppt)

หาดบางเทา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 27 / 33 ppt)

หาดกมลา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 26 / 33 ppt)

หาดไนยาง (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 29 / 33 ppt)

ภาพที่ 3 ค่าเฉลีย่ ความเค็ม (ppt) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดท่องเทีย่ ว จังหวัดภูเก็ต
3. ความเป็ นกรด-ด่างในน ้า
การเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรด-ด่างในน ้าทะเลของหาดท่องเที่ยวทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามฤดูกาล โดยค่าความเป็ นกรด-ด่างสูงสุดในเดือนสิงหาคม- ตุลาคม และต่าสุดในเดือนเมษายน ซึ่ง
สัมพันธ์ กบั ค่าความเค็ม พื ้นที่หาดไนหานและหาดกะตะมีความกว้ างของความเป็ นกรด-ด่าง อาจมาจากสภาพพื ้นที่
และกระแสน ้าที่คอ่ นข้ างแรงในพื ้นที่ดงั กล่าว (ภาพที่ 4)
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หาด
กะตะ
(ค่า
ต่าสุด
/
ค่าสูง
สุด:
หาดไนหาน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 6.88 / 8.30)

6.45 / 8.30)

หาดกะรน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 7.14 / 8.34)

หาดบางเทา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 7.15 / 8.33)

หาดกมลา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 7.24 / 8.33)

หาดไนยาง (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 7.07 / 8.28)

ภาพที่ 4 ค่าเฉลีย่ ความเป็ นกรด-ด่าง รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดท่องเทีย่ ว จังหวัดภูเก็ต
4. ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า (mg/L)
การเปลีย่ นแปลงปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นช่วงใกล้ เคียงกันอยู่
ในช่วง 6.5-7.3 พื ้นที่หาดกมลาและหาดบางเทาพบปริ มาณออกซิเจนละลายน ้าบางช่วงเวลามีค่าต่า อาจเนื่องจาก
สภาพพื ้นที่อยู่ใกล้ แนวคลองได้ รับอิทธิ พลจากน ้าจืด (ภาพที่ 5) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลฯ พ.ศ. 2560
ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ กาหนดค่าปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า ไม่ต่ากว่า 4 mg/L
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หาดไนหาน(ค่าตา่ สุด / ค่าสูงสุด: 6.2 / 8.3mg/L)

หาดกะตะ(ค่าตา่ สุด / ค่าสูงสุด: 5.54 /8.21mg/L)

หาดกะรน(ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 5.80 /9.65mg/L)

หาดบางเทา(ค่าตา่ สุด / ค่าสูงสุด1.06/9.57mg/L)

หาดกมลา(ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 1.86 / 9.60 g/L)

หาดไนยาง ค่าตา่ สุด / ค่าสูงสุด: 5.7 / 9.3 mg/L)

ภาพที่ 5 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณออกซิเจนละลายน ้า (mg/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาด
ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
5. ปริ มาณสารอาหารในน ้าทะเล
5.1 แอมโมเนีย (Ammonia)
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณสารอาหารชนิดแอมโมเนียทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว โดยรวมมีความผันแปรสูง พบ
ปริ มาณแอมโมเนียสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งเป็ นฤดูมรสุม โดยหาดไนหาน กะรน และกมลาพบค่า
ปริ มาณแอมโมเนียอยู่ในช่วงกว้ า ง ส่วนหาดบางเทา และกมลา มีความผันแปรสูงในรอบปี สูงกว่าหาดอื่น เนื่องจาก
อิทธิ พลจากการใช้ ประโยชน์ ของพืน้ ที่ และอิทธิ พลของมวลนา้ จื ดบริ เวณใกล้ เคียง (ภาพที่ 6) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเลฯ พ.ศ. 2560 ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ กาหนดค่าปริ มาณสารอาหารชนิดแอมโมเนีย ไม่เกิน
200 µg N/L
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หาด
กะตะ
(ค่า
ต่าสุ
ด/
ค่าสูง
สุด:
หาดไนหาน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.05 / 176.31 µg N/L)

0.01 / 19.94 µg N/L)

หาดกะรน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 161.57 µg N/L)

หาดบางเทา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 37.81 µg N/L)

หาดกมลา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.04 / 123.68 µg N/L)

หาดไนยาง (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 16.41 µg N/L)

ภาพที่ 6 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณแอมโมเนีย (µg N/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดท่องเที่ยว จังหวัด
ภูเก็ต
5.2 ไนเตรท (Nitrate)
การเปลีย่ นแปลงปริ มาณสารอาหารชนิดไนเตรททัง้ 6 หาดท่องเที่ยว มีการแปรผันตามฤดูกาล โดยหาดกมลา
และบางเทามีความผันแปรสูงในรอบปี สูงกว่าหาดอื่น เนื่องจากอิทธิพลจากการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ และอิทธิพลของ
มวลน า้ จื ด บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง (ภาพที่ 7) ซึ่ง เกณฑ์ ม าตรฐานคุณภาพน า้ ทะเลฯ พ.ศ. 2560 ประเภทที่ 4 เพื่ อ การ
นันทนาการ กาหนดค่าปริ มาณสารอาหารชนิดไนเตรท ไม่เกิน 60 µg N/L

895
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

หาดไนหาน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.08 / 7.81 µg N/L)

หาดกะตะ (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 6.29 µg N/L)

หาดกะรน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01/ 7.45 µg N/L)

หาดบางเทา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01 / 11.90 µgN/L)

หาดกมลา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 16.19 µg N/L)

หาดไนยาง (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01 / 6.41 µg N/L)

ภาพที่ 7 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณไนเตรท (µg N/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดท่องเที่ยว จังหวัด
ภูเก็ต
5.3 ไนไตร์ ท (Nitrite)
การเปลีย่ นแปลงปริมาณสารอาหารชนิดไนไตร์ ททัง้ 6 หาดท่องเที่ยว การแปรผันตามฤดูกาล โดยหาดกมลา
และบางเทามีความผันแปรสูงในรอบปี สูงกว่าหาดอื่น เนื่องจากอิทธิพลจากการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ และอิทธิพลของ
มวลน ้าจืดบริ เวณใกล้ เคียง (ภาพที่ 8)
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หาดไนหาน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 0.52 µg N/L)

หาดกะตะ (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01 / 0.38 µg N/L)

หาดกะรน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01 / 0.23 µg N/L)

หาดบางเทา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01 / 0.64 µg N/L)

หาดกมลา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01 / 8.03 µg N/L)

หาดไนยาง (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01 / 6.81 µg N/L)

ภาพที่ 8 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณไนไตร์ ท (µg N/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดท่องเที่ยว จังหวัด
ภูเก็ต
5.4 ฟอสเฟต (Phosphate)
การเปลีย่ นแปลงปริ มาณสารอาหารชนิดฟอสเฟตทัง้ 6 หาดท่องเที่ยว การแปรผันตามฤดูกาล โดยหาดกมลา
และบางเทามีความผันแปรสูงในรอบปี สูงกว่าหาดอื่น เนื่องจากอิทธิพลจากการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ และอิทธิพลของ
มวลน า้ จื ด บริ เ วณใกล้ เ คี ย ง (ภาพที่ 9) ซึ่ ง เกณฑ์ ม าตรฐานคุณ ภาพน า้ ทะเลฯ พ.ศ. 2560 ประเภทที่ 4 เพื่ อการ
นันทนาการ กาหนดค่าปริ มาณสารอาหารชนิดฟอสเฟต ไม่เกิน 15 µg P/L
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หาดไนหาน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.02 / 1.72 µg P/L)

หาดกะตะ (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 4.26 µg P/L)

หาดกะรน (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: <0.01 / 1.92 µg P/L)

หาดบางเทา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.00 / 9.56 µg P/L)

หาดกมลา (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 9.28 µg P/L)

หาดไนยาง (ค่าต่าสุด / ค่าสูงสุด: 0.01 / 1.26 µg P/L)

ภาพที่ 9 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณฟอสเฟต (µg P/L) รายเดือนในช่วง 11 ปี (ปี พ.ศ. 2550 - 2560) ของหาดท่องเทีย่ ว จังหวัด
ภูเก็ต
บทสรุ ป
การเปลี่ยนแปลงในรอบปี ของตัวแปรชี ้วัดคุณภาพน ้าทะเลบริ เวณหาดท่องเที่ยวฝั่ งตะวันตกของเกาะภูเก็ต
พบว่าปั จจัยคุณภาพน ้าพื ้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ส่วนปั จจัยปริ มาณสารอาหารมีความผันแปรสูงใน
รอบปี โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ตามลักษณะและการใช้ ประโยชน์ของพื ้นที่ แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน ้าในช่วง 10 ปี บ่งชี ้ว่าควรติดตามเฝ้ าระวังพื ้นที่หาดกมลาและบางเทาอย่างต่อเนื่องจากปริ มาณสารอาหารที่
พบค่อนข้ างสูงอาจประกอบกับเป็ นพื ้นที่ชุมชน การประมง และได้ รับอิทธิพลของน ้าจืดมากจากค่าความเค็มต่ากว่า
พื ้นที่หาดอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปริ มาณสารอาหารพื ้นที่ชายฝั่ งอาจมีแหล่งที่มาสาคัญโดยเฉพาะแหล่งกาเนิดจาก
แผ่นดินผ่านการชะล้ างหน้ าดินในช่วงฝนชุก หรื อจากน ้าบาบัดที่ระบายจากครัวเรื อน ล้ วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณสารอาหารร่วมกับกระบวนการในธรรมชาติที่สง่ เสริ มให้ เกิดการสะสมหรื อการแลกเปลี่ยนกับมวลน ้าภายนอก
อย่างรวดเร็ ว โดยรวมปริ มาณสารอาหารบริ เวณหาดพื ้นที่ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลฯ
และแม้ ว่าจะยังไม่ได้ รั บการแจ้ งเหตุหรื อรายงานมลพิษในพื ้นที่ ประกอบกับมีการศึกษาถึงปั จจัยคุณภาพน ้าพื ้นที่
ดังกล่าวค่อนข้ างน้ อย แต่ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน ้าพื ้นที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อเป็ น
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ข้ อมูลประเมินสถานการณ์ และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทางทะเลอันจะส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเล
ในพื ้นที่
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้ าหน้ าที่กลุม่ สมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน
คุณเอกวิทย์ มีชนะ และผู้ที่เกี่ยวข้ องสาหรับความทุม่ เทในการดาเนินงานจนสาเร็ จลุลว่ งเสมอมา
เอกสารอ้ างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. 2560. มาตรฐานคุณภาพน้าทะเล. ส่วนแหล่งน ้าทะเล สานักจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม.
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเล. 2561. ข้อมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับคุณภาพน้าทะเลรอบเกาะภูเก็ต.เข้ าถึงได้
จากเว็ป ไซต์. http://dmcrth.dmcr.go.th/pmbc/news/
Strickland J. D. H., and Parsons T. R. (1972). A Practical Handbook of Seawater Analysis. Fisheries
Research Board of Canada, Bulletin 167, Ottawa, 310p.

899
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 18 - 20 มิถุนายน 2561

เทคโนโลยีทางทะเล
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TF002P

ผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ ต่อคุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ ง
Effect of humectant agent addition on the quality of intermediate-moisture razor clam
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล* และ นิสานารถ กระแสร์ ชล
Wichamanee Yuenyongputtakal* and Nisanarth Krasaechol
ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหาร คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ตอ่ คุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ ง โดยการ
เติมสารฮิวเมกเตนท์ในสารละลายที่ใช้ แช่หอยหลอดก่อนการทาแห้ ง ได้ แก่ กลีเซอรอลและซอร์ บิทอลความเข้ มข้ น
10% 20% และ 30% พบว่า การใช้ สารฮิวเมกเตนท์มีผลต่อค่า aw ค่าสี ความแข็ง และความชอบทางประสาทสัมผัส
ของหอยหลอดกึ่งแห้ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (p<0.05) โดยการใช้ สารฮิวเมกเตนท์มีผลให้ หอยหลอดกึ่งแห้ ง
มีค่า aw และความแข็งน้ อยกว่าการไม่เติมสารฮิวเมกเตนท์ (p<0.05) การใช้ กลีเซอรอลทาให้ หอยหลอดกึ่งแห้ งมี
ความสว่าง (ค่า สี L*) มากขึน้ และมีสีแ ดง (ค่า สี a*) ลดลงเมื่ อเปรี ยบเทียบกับ ชุดควบคุม ความเข้ มข้ น ของสาร
ฮิวเมกเตนท์ ที่เหมาะสมที่สดุ คือ การใช้ กลีเซอรอล 20% ได้ ผลิตภัณฑ์หอยหลอดกึ่งแห้ งที่ได้ รับคะแนนความชอบ
โดยรวมมากที่สดุ เท่ากับ 7.21 ซึง่ อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
คาสาคัญ : สารฮิวเมกเตนท์, อาหารกึ่งแห้ ง, หอยหลอด
Abstract
The purpose of this research was to investigate the effect of humectant agent addition on the
quality of intermediate-moisture razor clam. The humectant agents adding into the solution used to soak
the razor clam prior to drying were carried out using glycerol and sorbitol at 10% 20% and 30%. It was
found that humectant agent addition influenced aw, color value, hardness and sensory preference of
intermediate-moisture razor clam, compared with the control (p<0.05). Intermediate-moisture razor clam
with humectant had lower aw and hardness than without humectant addition (p <0.05). The results shown
that Intermediate-moisture razor clam with glycerol showed a lighter (L * value) and lower red color
(a * value) than control. The most suitable treatment was the addition of 20% glycerol. The intermediatemoisture 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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บทนา
หอยหลอด (razor clam) จัดเป็ นหอยสองฝาชนิดหนึ่ง มีเปลือกที่ห่อหุ้มลาตัวเป็ นรู ปทรงกระบอก ลักษณะ
เหมือนหลอดกาแฟ ส่วนปลายของเปลือกทังสองด้
้
านมีชอ่ งเปิ ด ด้ านหนึง่ เป็ นเท้ าและอีกด้ านหนึง่ เป็ นท่อน ้า หอยหลอด
เป็ นที่นิยมบริ โภคเนื่องจากมีรสชาติ รูปร่างและเนื ้อสัมผัสที่เป็ นเอกลักษณ์ (สุนนั ท์ ทวยเจริ ญ และอานวย คงระเบียบ,
2548) หน่ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ ยวข้ องได้ ส่งเสริ มการเพาะเลี ้ยงและให้ ความรู้ การเก็ บเกี่ ยวหอยหลอดให้ ถู กวิธีและ
มีประสิทธิภาพ จึงมีแนวโน้ มให้ มีหอยหลอดสาหรับการจาหน่ายในตลาดเพิ่มขึ ้น (กรมประมง, 2557) อย่างไรก็ตาม
หอยหลอดมีอ ายุการเก็ บสัน้ ส่ว นใหญ่ นิ ยมนามาทาอาหารเพื่ อบริ โภคทันที การนามาแปรรู ป เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพ มีอายุการเก็บนานและเป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค จึงเป็ นแนวทางที่ช่วยสร้ างมูลค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์ประมงได้
มีรายงานว่าการนาเนื ้อปลาและเนื ้อหมึก มาแช่ในสารละลายเข้ มข้ นที่มีสว่ นผสมของเกลือโซเดียมคลอไรด์หรื อน ้าตาล
สามารถช่ ว ยลดปริ มาณน า้ ในวัต ถุดิ บ ได้ และจัด เป็ นการเตรี ย มขัน้ ต้ น ก่อ นการน าวัตถุดิ บ ไปอบแห้ ง ซึ่ง ทาให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ กึ่ง แห้ งที่ มีคุณภาพดีมี ลกั ษณะคล้ า ยของสดและใช้ เ วลาการอบแห้ งน้ อยกว่าการไม่ผ่า นกระบวนการ
(Vega-Gálvez et al, 2011; Kehinde, Eshtiaghi, Ade-Omowaye, & Knorr, 2003) ซึ่งจากการทาการทดลอง
เบือ้ งต้ น พบว่า มีความเป็ นไปได้ ที่จะผลิตผลิต ภัณฑ์ หอยหลอดกึ่งแห้ งที่ ผ่านการเตรี ยมขัน้ ต้ นโดยแช่หอยหลอด
ในสารละลายผสมระหว่างน ้าตาลซูโครสและเกลือโซเดียมคลอไรด์ และนามาทาแห้ งโดยอบในตู้อบลมร้ อน อย่างไรก็
ตามพบว่าผลิตภัณฑ์หอยหลอดกึ่งแห้ งที่ได้ มีลกั ษณะค่อนข้ างแห้ ง เนื ้อสัมผัสแข็งกระด้ างซึง่ มีแนวโน้ มไม่เป็ นที่ยอมรับ
จากผู้บริ โภค
อาหารกึ่งแห้ ง (Intermediate moisture food) ซึ่งเป็ นอาหารที่แห้ งเพียงบางส่วนและมีความเข้ มข้ นของ
ของแข็งที่ละลายได้ ในปริ มาณที่เหมาะสมเพียงพอที่จะยับยังการเจริ
้
ญของแบคทีเรี ย รา และยีสต์ อาหารกึ่งแห้ งมี
ลักษณะคล้ ายของสดมากกว่าอาหารแห้ ง และสามารถเก็บไว้ ได้ นานโดยไม่ จาเป็ นต้ องเก็บไว้ ในตู้เย็น ซึ่งวิธีการถนอม
อาหารกึ่งแห้ งนันจะอาศั
้
ยหลักการลดปริ มาณน ้าที่มีผลต่อการเจริ ญของจุลินทรี ย์ในอาหารหรื อค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้
(aw) ให้ อยู่ในช่วง 0.6-0.9 และมีความชื ้นอยู่ในช่วง 15%-40% (ปรี ยา วิบลู ย์เศรษฐ์ , 2528; Smith & Norvell, 1975)
Muguruma et al. (1987) รายงานว่า การใช้ สารฮิวเมกเตนท์ (Humectant) ซึง่ หมายถึงสารที่สามารถดูดความชื ้นได้ ดี
เช่น สารประเภทโพลีออล (polyol) ในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์กึ่งแห้ งร่ วมกับการอบแห้ ง สามารถช่วยลดค่า aw
ของอาหารให้ ต่าลงได้ รวมทังช่
้ วยป้องกันการเปลีย่ นแปลงสี กลิ่นรส และรสชาติระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และ
ช่วยทาให้ ผลิตภัณฑ์มีเนื ้อสัมผัสที่ออ่ นนุม่ ไม่แข็งกระด้ าง สารฮิวเมกเตนท์ ที่นิยมใช้ ได้ แก่ น ้าตาลซูโครส เกลือโซเดียม
คลอไรด์ และสารประเภทโพลีออลจาพวกกลีเซอรอล (glycerol) และซอร์ บิทอล (sorbitol) อย่างไรก็ตามชนิดและ
ปริ มาณการใช้ มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงต้ องให้ ความสาคัญกับการเลือกใช้ สารฮิวเมกเตนท์ให้ เหมาะสม จาก
การตรวจเอกสารยังไม่พบว่ามีการศึกษาผลของการใช้ สารฮิวเมกเตนท์ในการปรับปรุ งคุณภาพหอยหลอดกึ่งแห้ ง
งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ในสารละลายที่ใช้ แช่หอยหลอดต่อคุณภาพของ
หอยหลอดกึ่งแห้ ง ได้ แก่ ค่าa w ค่าสี (L* a* และ b*) ความแข็ง และความชอบทางประสาทสัมผัส
วิธีการ
การศึกษาการถ่ายเทมวลสารของหอยหลอดระหว่างการแช่ในสารละลายผสมโซเดียมคลอไรด์และน ้าตาลซูโครส
รับหอยหลอดสดที่แกะเปลือกแล้ วจากฟาร์ มในจังหวัดสมุทรสงคราม คัดเลือกที่มีความยาวประมาณ 7-9
เซนติเมตร และมีน ้าหนักประมาณ 5 กรัม มาแช่ในสารละลายคลอรี นความเข้ มข้ น 0.005% เป็ นเวลา 2 นาที และ
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วางบนตะแกรงให้ สะเด็ดน ้า เตรี ยมสารละลายผสมของเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้ ม ข้ น 5% (w/w) กับน ้าตาลซูโครส
ความเข้ ม ข้ น 30% (w/w) โดยให้ ความร้ อนที่อุณหภูมิ 80-85 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที ปล่อยให้ เย็นก่อ น
นามาใช้ งาน นาหอยหลอดที่เตรี ยมไว้ มาแช่ในสารละลายเป็ นเวลา 8 ชั่วโมง กาหนดอัตราส่วนระหว่างน ้าหนักหอย
หลอดต่อสารละลายที่ใช้ แช่เท่ากับ 1:5 (w/w) และแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส โดยสภาวะการแช่ได้ จาก
การทดลองทาปฏิบตั ิการเบื ้องต้ น สุม่ ตัวอย่างหอยหลอดทุก 2 ชัว่ โมง วางบนกระดาษเพื่อซับสารละลายส่วนเกินออก
นาไปวิเคราะห์ปริ มาณความชื ้น (AOAC, 1990) แล้ วคานวณค่าการถ่ายเทมวลสาร ได้ แก่
(1) ปริ มาณน ้าที่สญ
ู เสีย (Water Loss; WL) คานวณตามสมการที่ 1

WL(%) =

[

]

W0M0 - Wt Mt
× 100
W0

(1)

(2) ปริ มาณของแข็งทีเ่ พิ่มขึ ้น (Solid Gain; SG) คานวณตามสมการที่ 2

[

SG(%) =

( ) ( ) ] ×100

Wt 1- Mt - W0 1- M0
W0

(2)

(3) ปริ มาณน ้าหนักที่ลดลง (Weight Reducing; WR) คานวณตามสมการที่ 3

WR (%) =

[

]

W0 - Wt
× 100
W0

(3)

เมื่อ W0 และ Wt คือ น ้าหนักตัวอย่างทีเ่ วลาเริ่ มต้ นและหลังการแช่ (กรัม) ตามลาดับ
M0 และ Mt คือ ปริ มาณความชื ้นเฉลีย่ ของตัวอย่างที่เวลาเริ่มต้ นและหลังการแช่ (กรัมน ้าต่อกรัมตัวอย่าง) ตามลาดับ
การศึกษาผลของการใช้ สารกลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลต่อคุณภาพของหอยหลอดกึง่ แห้ ง
ในการทดลองนี ้ต้ องการใช้ สารฮิวเมกเตนท์ ได้ แก่ กลีเซอรอล และซอร์ บิทอล เพื่อปรับปรุ งลักษณะเนื ้อสัมผัส
และช่วยลดค่า aw ของผลิตภัณฑ์ลง ดาเนินการเติมกลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลลงในสารละลายผสมของเกลือโซเดียม
คลอไรด์ความเข้ มข้ น 5% (w/w) กับน ้าตาลซูโครสความเข้ มข้ น 30% (w/w) โดยแปรปริ มาณการเติมเท่ากับ 0 10 20
และ 30% (w/w) เตรี ยมตัวอย่างหอยหลอดและแล้ วแช่หอยหลอดในสารละลายที่เตรี ยมไว้ เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง ตาม
รายละเอียดในข้ อ 2.1 เมื่อครบกาหนดเวลานาชิ ้นหอยออกมาจากสารละลาย ปล่อยให้ สะเด็ดน ้าบนตะแกรง 5 นาที
เกลี่ยลงบนถาดแล้ วนาไปอบในตู้อบลมร้ อนแบบถาด (E.K. Food Tech, ประเทศไทย) ที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส
จนมีความชื ้น 252% ซึ่งอยู่ในช่วงปริ มาณความชื ้นของผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ ง (15%-40%) (ปรี ยา วิบลู ย์เศรษฐ์ ,
2528; Smith&Norvell, 1975) จากนันสุ
้ ม่ ตัวอย่างหอยหลอดกึ่งแห้ งจานวน 30 ตัว มาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพ
ได้ แก่ ค่า a w โดยใช้ เครื่ องวัดค่า aw (Novasina ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์) ค่าสี โดยใช้ เครื่ องวัดสี (HunterLab ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา) รายงานเป็ นค่า L* a* และ b* และค่าความแข็ง โดยใช้ เครื่ อง Texture analyzer (Stable Micro
Systems ประเทศสหราชอณาจักร) ใช้ หวั วัด warner bratzler blade (HDP/BSW) blade กาหนดความเร็ วหัววัด 2
มิลลิเมตร/วินาที รวมทังสุ
้ ม่ ตัวอย่างหอยหลอดกึ่งแห้ งมาทอดด้ วยน ้ามันปาล์ม อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
45 วินาที แล้ วนามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้ านความชอบลักษณะปรากฏ สี เนื ้อสัมผัส รสชาติ และ
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ความชอบโดยรวม ด้ วยวิธี 9-point hedonic scale กาหนดระดับความชอบดังนี ้ 1 = ไม่ชอบมากที่สดุ 5 = เฉยๆ
9 = ชอบมากที่สดุ โดยใช้ ผ้ บู ริ โภค 30 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาผลของการใช้ สารกลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลต่อคุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ ง วางแผนการทดลอง
แบบ CRD สาหรับการประเมินด้ านประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ RCBD และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) แล้ วเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างด้ วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ค่าการถ่ายเทมวลสาร (%)

ผลและอภิปราย
1. ผลการศึกษาการถ่ายเทมวลสารของหอยหลอดระหว่างการแช่ในสารละลายผสมระหว่างเกลือโซเดียมคลอไรด์และ
น ้าตาลซูโครส
จากการแช่หอยหลอดในสารละลายผสมโซเดียมคลอไรด์และน ้าตาลซูโครส เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง และติดตาม
ผลของการถ่ายเทมวลสาร ได้ แก่ ค่า WL SG และ WR แสดงดังภาพที่ 1 พบว่า ค่าการถ่ายเทมวลสารของหอยหลอด
ระหว่างการแช่ในสารละลายผสมระหว่างเกลือโซเดียมคลอไรด์และน ้าตาลซูโครสในช่วงแรก (0-2 ชัว่ โมง) มีค่า WL
WR และ SG มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าในการแช่หอยหลอดในสารละลายผสมโซเดียมคลอไรด์และน ้าตาล
ซูโครสเกิดการถ่ายเทมวลสารขึ ้นระหว่างการแช่ ทังนี
้ ้เนื่องมาจากสารละลายที่ใช้ แช่มีความเข้ มข้ นของตัวถูกละลายสูง
กว่าความเข้ มข้ นของสารละลายภายในเซลล์เนื ้อหอยหลอด จึงเกิดเป็ นแรงดันออสโมติกที่กระตุ้นให้ เกิดการแพร่ หรื อ
เกิดการเคลือ่ นย้ ายโมเลกุลของน ้าภายในเซลล์เนื ้อหอยหลอดไปยังสารละลายที่ใช้ แช่ ในขณะเดียวกันตัวถูกละลายใน
สารละลาย ได้ แก่ เกลือ และน ้าตาลซูโครส สามารถแพร่ เข้ าไปในชิน้ เนือ้ หอยหลอดได้ (Schmidt et.al., 2008)
นอกจากนี ใ้ นระหว่า งการแช่ ชิ น้ เนื อ้ หอยหลอดในสารละลายที่ มี เ กลื อ เป็ นส่ว นผสม สามารถเกิ ด ปรากฎการณ์
ดีพอลิเมอร์ ไรเซชัน (depolymerization) ของไมโอซินเส้ นใยหนา (thick myosin filaments) ส่งผลให้ เกิดการหดตัวของ
กล้ ามเนื ้อซึ่งจะลดความสามารถในการอุ้มน ้าลง เป็ นผลให้ เกิดการสูญเสียนา้ ออกจากกล้ ามเนือ้ ได้ ( Otoniel &
Nelson, 2006)
25
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เวลาการแช่ (ชัว่ โมง)
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ภาพที่ 1 ค่าการถ่ายเทมวลสารของหอยหลอดระหว่างการแช่ในสารละลายผสมของเกลือโซเดียมคลอไรด์และน ้าตาล
ซูโครส (WL หมายถึง ปริ มาณน ้าที่สญ
ู เสีย SG หมายถึง ปริ มาณของแข็งทีเ่ พิ่มขึ ้น และ WR หมายถึง ปริ มาณ
น ้าหนักที่ลดลง)
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2. ผลของการใช้ สารกลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลต่อคุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ ง
จากการใช้ สารกลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลในการปรับปรุ งคุณภาพของเนื ้อหอยหลอด พบว่า ค่า aw ของหอย
หลอดกึ่งแห้ งอย่างแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงดังตารางที่ โดยพบว่า การใช้ กลี
เซอรอลและซอร์ บิทอลร่วมด้ วย มีผลให้ ค่า aw ของหอยหลอดกึ่งแห้ ง (0.687-0.806) ลดลงมากกว่าการไม่ใช้ (0.815)
สอดคล้ องกับที่ ธี ศิษฎ์ อภัยนิพฒ
ั น์ (2548) รายงานว่าในการผลิตหอยแมลงภู่ปรุ งรสกึ่งแห้ งที่มีการเติมสารฮิวเมก
เตนท์ การใช้ กลีเซอรอลและซอร์ บิทอลร่วมดด้ วยมีผลให้ คา่ aw ลดลงและทาให้ ใช้ เวลาในการอบแห้ งลงด้ วย (p<0.05)
เนื่องจากกลีเซอรอลและซอร์ บิทอลเป็ นสารฮิ วเมกเตนท์ชนิดโพลีออล ซึ่งมีสมบัติจับกับนา้ ในอาหารได้ ดีเพราะมี
หมู่ไฮดรอกซิลจานวนมากในโมเลกุลจึงสามารถสร้ างพันธะกับน ้าไว้ ได้ มาก ทาให้ น ้าในอาหารอยู่ในรู ปน ้าเกาะติด
(bound water) ส่งผลให้ มีปริ มาณน ้าอิสระลดลง จากผลการทดลองหอยหลอดกึ่งแห้ งจึงมีคา่ awลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับชุดควบคุม
ตารางที่ 1 ค่า aw ของหอยหลอดกึ่งแห้ งเมื่อใช้ กลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลความเข้ มข้ นระดับต่างๆ
ชนิดของสารฮิวเมกเตนท์
ความเข้ มข้ น (%)
ค่ า aw เฉลี่ย±SD
กลีเซอรอล
10
0.768 ± 0.001c
20
0.723 ± 0.001d
30
0.687 ± 0.001e
ซอร์ บิทอล
10
0.806 ± 0.001b
20
0.768 ± 0.002c
30
0.701 ± 0.001d
ชุดควบคุม
0
0.815 ± 0.001a
a,b,c,d
ตัวอักษรในแนวตังต่
้ างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากการวิเคราะห์ค่าสีของตัวอย่างหอยหลอดกึ่งแห้ ง พบว่า การแช่หอยหลอดในสารละลายที่มีการใช้ สาร
กลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลมีผลให้ ค่าสี L* a* และ b* แตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 2 สาหรับค่าสี L* พบว่า การใช้ กลีเซอรอลมีผลให้ หอยหลอดกึ่งแห้ งมีคา่ สี L* มากขึ ้น แสดงว่ามีความ
สว่างเพิ่มมากขึ ้นตามปริ มาณความเข้ มข้ นที่ใช้ และมีค่าสี L* มากกว่าสิ่งทดลองอื่น (p<0.05) สาหรับค่าสี a* การใช้
กลีเซอรอลมีผลให้ หอยหลอดกึ่งแห้ งมีค่าสี a* ต่ากว่า (2.12-3.09) สิ่งทดลองอื่น (p<0.05) แสดงว่ามีความเป็ นสีแดง
ต่ากว่า โดยการใช้ กลีเซอรอลเพิ่มมากขึ ้นทาให้ พบแนวโน้ มว่าค่าสี a* ยิ่งลดลง การใช้ ซอร์ บิทอลความเข้ มข้ น 10%
และ 20% มีผลให้ หอยหลอดกึ่งแห้ งมีแนวโน้ มค่าสี a* ใกล้ เคียงกับชุดควบคุม แต่เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นสูงถึง 30% พบว่า
หอยหลอดกึ่งแห้ งมีคา่ สี a*สูงที่สดุ (p<0.05) แสดงถึงความเป็ นสีแดงสูงที่สดุ สาหรับค่าสี b* พบว่า การใช้ ซอร์ บิทอล
ความเข้ มข้ น 10% 20% และ 30% รวมทังการใช้
้
กลีเซอรอบความเข้ มข้ น 10% มีผลให้ หอยหลอดกึ่งแห้ งมีค่าสี b* สูง
ที่สดุ (18.19-18.95) (p<0.05) แสดงถึงมีความเป็ นสีเหลืองมากที่สดุ จากภาพรวมของผลการทดลองแสดงให้ เห็น
แนวโน้ มว่าการใช้ กลีเซอรอลมีแนวโน้ มทาให้ หอยหลอดกึ่งแห้ งมีความสว่างมากขึ ้นและมีสีออกแดงลดลง เนื่องจาก
กลีเซอรอลมีสมบัติทาให้ ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะมันวาว จึงส่งผลให้ เกิดการกระเจิงแสงได้ ดี ผลิตภัณฑ์มีความสว่างมาก
ขึ ้นและมีลกั ษณะออกแดงคล ้าลดลงนัน่ เอง
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ตารางที่ 2 ค่าสี L* a* และ b* ของหอยหลอดกึง่ แห้ งเมื่อใช้ กลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลความเข้ มข้ นระดับต่างๆ
ชนิดของสารฮิวเมกเตนท์ ความเข้ มข้ น (%)
ค่ าสีเฉลี่ย±SD
L*
a*
b*
c
c
กลีเซอรอล
10
44.33 ± 0.42
3.09 ± 0.15
18.95 ± 0.64a
20
47.01 ± 0.26b
2.12 ± 0.17d 17.19 ± 0.49b
30
49.01 ± 0.14a
2.17 ± 0.25d
17.21± 0.25b
ซอร์ บิทอล
10
42.41 ± 0.43c
3.63 ± 0.04b 18.63 ± 0.56a
20
43.11 ± 0.06c
3.78 ± 0.27b 18.19 ± 0.72a
30
43.09 ± 0.12c
4.63 ± 0.24a
18.30± 0.24a
ชุดควบคุม
0
42.53 ± 0.50c
3.65 ± 0.12b 17.28 ± 0.30b
a,b,c,d
ตัวอักษรในแนวตังต่
้ างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากการวิเคราะห์คา่ ความแข็งของตัวอย่างหอยหลอดกึ่งแห้ ง พบว่า การแช่หอยหลอดในสารละลายที่มีการ
ใช้ สารกลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลมีผลให้ ค่าความแข็งแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ( p<0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยพบว่าเมื่อเติมกลีเซอรอลและซอร์ บิทอลมากขึ ้นทาให้ ค่าความแข็งของหอยหลอดกึ่งแห้ ง
ลดลงหรื อมีความอ่อนนุ่มมากขึน้ ตามลาดับ เนื่องจากทังกลี
้ เซอรอลและซอร์ บิทอลเป็ นสารฮิวเมกเตนท์ชนิดโพลีออล
ซึ่งมีสมบัติเพิ่มความคงตัวต่อการเสียสภาพของโปรตีนเนื่องจากความร้ อนได้ มีผลให้ เพิ่มความแข็งแรงของพันธะ
ไฮโดรโฟบิก (hydrophobic bound) และเพิ่มพันธะไอโดรฟิ ลกิ (hydrophilic bound) ซึง่ เพิ่มความคงตัวของโครงสร้ าง
โปรตีนทาให้ ป้องกันการเสียสภาพของโปรตีนได้ และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน ้าของผลิตภัณฑ์ จึงมีผลช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มีเนื ้อสัมผัสนุ่มขึ ้น (Yoo and Lee, 1993; Iseya et al, 2000) จากผลการทดลองพบว่าที่ระดับการใช้ ความ
เข้ มข้ นของกลีเซอรอลและซอร์ บิทอลเท่ากัน ค่าความแข็งของหอยหลอดกึ่งแห้ งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p0.05) จากภาพรวมของผลการทดลองแสดงให้ เห็นแนวโน้ มว่าการใช้ สารฮิ วเมกเตนท์ ทงกลี
ั ้ เซอรอลและ
ซอร์ บิทอลมีแนวโน้ มทาให้ หอยหลอดกึ่งแห้ งมีความแข็งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิง่ ทดลองควบคุม
ตารางที่ 3 ค่าความแข็ง (Hardness) ของหอยหลอดกึ่งแห้ งเมื่อใช้ กลีเซอรอลหรื อซอร์ บิทอลความเข้ มข้ นระดับต่างๆ
ชนิดของสารฮิวเมกเตนท์
ความเข้ มข้ น (%)
ค่ า Hardness เฉลี่ย±SD (นิวตัน)
กลีเซอรอล
10
21.39  2.35b
20
9.91  3.34c
30
5.69  1.77d
ซอร์ บิทอล
10
22.86  2.06b
20
11.77  1.08c
30
7.06  0.98d
ชุดควบคุม
0
38.16  3.14a
a,b,c,d
ตัวอักษรในแนวตังต่
้ างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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การประเมิ น ความชอบทางประสาทสัม ผัส พบว่ า การแช่ ห อยหลอดในสารละลายที่ มี ก ารใช้ สาร
กลีเ ซอรอลหรื อ ซอร์ บิ ท อลมี ผลให้ ได้ รั บ คะแนนความชอบทางประสาทสัม ผัส ทุก ด้ า น ได้ แ ก่ ลัก ษณะปรากฏ สี
เนื ้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวมแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) สาหรับการเติม
กลีเซอรอล พบว่า เมื่อเติม กลีเซอรอลเพิ่มขึ ้นจาก 10% เป็ น 20% มีผลทาให้ ได้ รับคะแนนความชอบทุกด้ านมากขึ ้น
(p<0.05) แต่เมื่อเติมกลีเซอรอลถึง 30% มีผลทาให้ ได้ รับคะแนนความชอบด้ านรสชาติและความชอบโดยรวมลดลง
(p<0.05) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการเพิ่มกลีเซอรอลขึ ้นในปริ มาณมาก ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีรสชาติจางลง ผู้ทดสอบจึงให้
คะแนนความชอบด้ านรสชาติ ลดลง และส่งผลต่อ ความชอบโดยรวม สาหรั บ การเติ มซอร์ บิ ทอล พบว่า เมื่อ เติ ม
ซอร์ บิทอลเพิ่มมากขึ ้นมีแนวโน้ มทาให้ ได้ รับคะแนนความชอบทุกด้ านมากขึ ้น (p<0.05) ยกเว้ นคะแนนความชอบด้ านสี
แสดงให้ เห็นว่าการเติมซอร์ บิทอลมีสว่ นช่วยในการปรับปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้ านต่างๆ ได้ แก่ ลักษณะ
ปรากฏ เนื ้อสัมผัส และรสชาติ ให้ ดีขึ ้นได้ จากผลการทดลองโดยภาพรวมแสดงให้ เห็นว่าการใช้ กลีเซอรอลความเข้ มข้ น
20% ทาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ หอยหลอดกึ่งแห้ งที่ได้ รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้ านต่างๆ สูงที่สดุ โดยได้ รับคะแนน
ความชอบโดยรวมสูงที่สดุ เท่ากับ 7.21 ซึง่ หมายถึง ระดับชอบปานกลาง
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของหอยหลอดกึง่ แห้ งเมื่อใช้ กลีเซอรอลหรื อซอร์ บทิ อลความเข้ มข้ น
ระดับต่าง ๆ
ชนิดของสาร
ความ
คะแนนความชอบเฉลี่ย±SD
ฮิวเมกเตนท์
เข้ มข้ น
ลักษณะ
สี
เนือ้ สัมผัส
รสชาติ
ความชอบ
(%)
ปรากฏ
โดยรวม
b
b
b
c
กลีเซอรอล
10
6.75 ± 0.12 6.55 ± 0.91 6.72 ± 0.89 5.89 ± 0.57 6.22 ± 0.90b
20
7.21 ± 0.11a 7.08 ± 0.26a 7.45 ± 0.58a 7.20 ±.01a 7.21 ± 0.87a
30
7.23 ± 0.15a 7.15 ± 0.98a 7.36 ± 0.22a 5.85 ± 0.14c 6.35 ± 0.91b
ซอร์ บิทอล
10
6.54 ± 0.58b 6.47 ± 0.91b 6.87 ± 1.10b 5.87 ± 1.07c 6.22 ± 0.86b
20
6.45 ± 0.90b 6.50 ± 0.54b 6.79 ± 0.98b 5.83 ± 0.89c 6.23 ± 0.82b
30
7.15 ± 0.97a 6.55 ± 0.89b 7.33 ± 0.55a 6.87 ± 1.01b 7.14 ± 0.95a
ชุดควบคุม
0
6.71 ±. 0.25b 6.59 ± 1.17b 6.85 ± 1.01b 6.89 ± 0.98b 6.22 ± 0.78b
a,b,c,d
ตัวอักษรในแนวตังต่
้ างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
บทสรุ ป
การแช่หอยหลอดในสารละลายผสมโซเดียมคลอไรด์และน ้าตาลซูโครสเป็ นเวลา 8 ชั่วโมง ทาให้ เกิดการ
ถ่ายเทมวลสารขึ ้นระหว่างการแช่ เมื่อมีการเติมสารฮิวเมกเตนท์ ได้ แก่ กลีเซอรอล และซอร์ บิทอล ร่ วมกับสารละลาย
ผสมโซเดียมคลอไรด์และน ้าตาลซูโครส มีผลให้ ผลิตภัณฑ์หอยลอดกึ่งแห้ งมีค่า aw ลดลงโดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.6870.768 และหอยหลอดกึ่งแห้ งที่ได้ มีค่าความแข็งลดลง โดยมีค่าอยู่ในช่วง 5.69 – 22.86 นิวตัน และสรุ ปได้ ว่าการเติม
กลีเซอรอล 20% มีความเหมาะสมที่สดุ ได้ ผลิตภัณฑ์หอยหลอดกึ่งแห้ งที่ได้ รับคะแนนความชอบโดยรวมมากที่สดุ
เท่ากับ 7.21 ซึง่ อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
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สารสเตียรอยด์ จากฟองนา้ Halichondria sp. ในทะเลตรัง
Steroid compounds from a Trang Sea sponge, Halichondria sp.
เกียรติศกั ดิ์ ยกเส้ ง1 และ พชร เพ็ชรประดับ2,*
Kieatisak Yokseng1 and Patchara Pedpradab2,*
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วิ ทยาเขตตรัง อ. สิ เกา จ.ตรัง 92150

2

บทคัดย่ อ
สิ่งสกัดหยาบจากฟองน ้าทะเล (Halichondria sp.) ถูกเตรี ยมโดยการแช่ในเมทานอล (72 ชม.) จากนัน้
ระเหยแห้ งด้ วยเครื่ องระเหยแบบลดความดัน นาสิ่งสกัดหยาบมาตรวจสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพ ได้ แก่ ฤทธิ์ ยับยังเชื
้ อ้
แบคทีเรี ย Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis และฤทธิ์ ความเป็ นพิษต่อ KB เซลล์
ผลปรากฏว่าสิ่งสกัดหยาบมีฤทธิ์ ยบั ยังเชื
้ อ้ จุลินทรี ย์ทดสอบทุกเชือ้ และเป็ นพิษต่อ KB เซลล์ สารสกัดหยาบถูก
วิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ TLC, HPLC, GCMS และ NMR การแยกสารให้ บริ สทุ ธิ์โดยใช้ เทคนิคโครมาโทกราฟี และ
ตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพทุกขันตอน
้
สารบริ สทุ ธิ์ที่แยกได้ ถกู วิเคราะห์โครงสร้ างทางเคมีโดยใช้ ข้อมูลสเปกตรัมจาก
เครื่ อง NMR และ MS ผลการวิจยั พบสารจานวน 11 ชนิด (1-11) แต่สามารถแยกให้ บริ สทุ ธิ์ได้ 2 ชนิด (1 และ 2) สาร
ที่เหลือรวมกันในของผสมที่มีความซับซ้ อนสูง จึงวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง GCMS ข้ อมูลมวลโมเลกุลและแมสสเปกตรั มจะ
ถูกเปรี ยบเทียบความเหมือนกับสารที่ทราบชนิดแล้ วในฐานข้ อมูล Marinlit ในกรณีนี ้ไม่มีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสเตียรอยด์บริ สทุ ธิ์ 5α,8α-epidioxysterol (2) ซึ่งอาจมีฤทธิ์ ยบั ยังเซลล์
้
มะเร็ งรังไข่หลายชนิด ดังรายงานของ
Saikia และคณะ (2015)
คาสาคัญ : ฟองน ้าทะเลอันดามัน, ฟองน ้าทะเล 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, 8αepidioxysterol (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
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INTRODUCTION
Marine sponges are rich source of bioactive secondary metabolites. Many lead molecules for new
drug development are derived from sponges as shown in many review articles (Blunt et al., 2016; Gordon
and Newman, 2013; Simmons et al., 2005; Haefner, 2003). By comparison to the reports of secondary
metabolite discovered in the world oceans, the Indian Ocean is still less found. This encounters for 326
new compounds of 155 reports (Blunt et al., 2016). Base on the previous data, the new biologically active
lead molecules discovery in the Indian Ocean need to be continued. The Andaman sea is part of Indian
Ocean cover the southeast of the Bay of Bengal, south of Myanmar (Burma), west of Thailand, north-west
of Malay Peninsula, north of Sumatra and east of the Andaman Islands, India. This area is divers of
sponges. In our ongoing research on bioactive secondary metabolites discovery in the Andaman sea,
here, we report the secondary metabolites from a marine sponge, Halichondria sp. The sponge,
Halichondria sp., contain many classes of metabolites particularly fatty acids, steroids, nitrogenous
sesquiterpenes, alkaloids and macrolides. Those of isolated compounds exhibited various biological
activities including anti fugal, cytotoxic and inhibit some enzymes activity (Prawat et al., 2016; Radjasa et
al., 2011; Imb and Rodkina, 2004). In this paper, we report the chemical analysis and biological
examination of the methanolic extract from this kind of sponge. Several steroidal compounds were found
and characterized the chemical structure by using spectroscopic methods.
MATERRAIL AND METHODS
A. General experimental procedures
1
H and 13C NMR spectra were obtained on a 500 MHz FT NMR spectrometer, Varian
Unity Inova 500 (California, USA) and TMS was used as an internal standard. The HRESIMS spectral data
were obtained on a MAT 95 XL Mass Spectrometer, Thermofinigan (Egelsbach, Germany) with methane as
a reagent gas. HPLC experiment was done on Dionex 2000 (Munich, Germany). C-18 reverse phase was
used for stationary phase, while mobile phase was the mixture of water and methanol with the gradient
program elution (start at 100% water increase to 100% methanol within 30 minutes). Diode array detector,
flow rate 1 ml/min, oven column 25 C were used as general condition. GCMS spectra obtained by Trace
GC Uitra/ISQMS, Thermo Scientific Inc, New York, USA using TR-WaxMS column, length 30 m, film
thickness 0.25 µm and ID 0.25 mm. GC conditions were set up as following; Oven temperature: initial
temperature 45 C hold for 1 minute and ramp to 250 C at 3C/minute hold for 34 minutes. Flow rate was
1.0 ml/minute. Mass spectrometer was set up for electron ionization mode. The acquisition mode was be
scanning for 35-500 mau, ion source temperature 250 C, transfer ion temperature 250 C and solvent
delay time was 4 minutes. Analytical and preparative TLC were performed on precoated aluminum sheets
(DC Kieselgel F254, No. 1.05554.0001) and on Merck precoated glass plates (DC Kieselgel 60 F254, No.
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1.13895.0001, Darmstadt, Germany).
B. Animal Materials
The specimens (200 g) were collected at Makham bay, Trang Province by scuba divers
and were kept at temperature of -20C until extraction process. The sample was identified for their
taxonomy hierarchy by morphological analysis. Sponge was identified by using a sponge guide
“systema porifera”. The voucher specimen was preserved in 75% MeOH and deposited at Department
of Marine Sciences, RMUTSV, Trang campus, Thailand.
C. Extraction and Isolation
Extraction and isolation were done by various chromatographic methods. The organic
solvents were distilled prior to use. Sponge specimen was blended and fresh extract by maceration in
methanol for 72 hrs at ambient temperature before filtration. Then, the solution were concentrated under
reduce pressure to give crude extracts, which were subjected to HPLC and thin layer chromatography to
analyze the constituents before large scale isolation by column chromatography. Fractionation and
isolation were done by bioactivity and HPLC guidance. The mobile phase used for chromatographic
separation including hexane, dichloromethane, ethyl acetate and methanol with gradient elution method.
D. Biological activities determination
Antimicrobial and cytotoxicity assay were done by following the method describe by
Patchara et al. (2010).
RESULTS AND DISSCUSSION
The fresh sponge (3 kg) was macerated in MeOH for 72 hrs followed by concentration in vacuum
to yield 120 g. The extract was examined for biological activities. It exhibited antimicrobial against E. coli
and S. aureus at exhibition zone of 6.30 and 7.22 mm with the concentration of 20µm/disc. Furthermore, it
also showed cytotoxicity to human oral cavity carcinoma cell (KB cells) at LC50 10 µg/ml. The extract was
analyzed for the constituents by TLC spraying with chemical reagents. TLC profile of the extract revealed
the containing steroid compound due to positive to anisaldehyde reagent as shown in figure 1.
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Steroid compounds

Figure 1 HPLC chromatogram and TLC profile of the metanolic crude extract from a
sponge, Halichondria sp.
Remark : The purple and dark-pink on TLC plate which was sprayed with anisaldehyde reagent indicating
the steroid compounds.

HPLC chromatogram (Figure 1) showed typical steroid peaks between retention times between
27-34 minutes. The crude extract was further isolated for pure compounds by fractionation with VLC
method following to repeated column chromatography. The final purification of compounds were done by
preparative TLC using pre-coated silica gel F254 as separated material eluted with the mixture of hexane
and dichloromethane (4:6, v/v) gave compounds 1 and 2 respectively.

Figure 2 The comparison of TLC profile of steroid compounds 1 and 2
Remark : A= spraying with anisaldehyde reagent. B and C= Detecting under uv light at wave
length 254 and 366 nm, respectively.
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Both of compounds were examined for their primary chemistry on TLC sprayed with chemical reagents
and observed under uv light (Figure 2). Compound 1 reacted with anisadehyde gave dark pink and
absorb the uv light at wave length 254 nm, while 2 showed dark gray and did not absorb uv light at the
same wave length. Both of 1 and 2 nonresponse to uv light at the wave length of 366 nm. Molecular
structures of both compounds were established by HRESIMS and NMR data. HRESIMS of 1 showed
molecular ion peak at m/z ratio 417.3136 [M++Na]. 1H-NMR chemical shift revealed the typical steroid
character in 3 regions. First aliphatic protons at H 0.90-3.00, methylene protons at H 4.50-5.50 and four
methyl protons at H 0.68, 0.87, 1.05, 1.56 and at H 1.68. 13C-NMR data (Table 1) showed 28 carbon
atoms which were classified for 6 types by DEPT 135 data as following, 4(=CH), 6(-CH), 7(-CH2),
1(=CH2), 5(-CH3), and 5 quaternary carbon atoms. Combination 1H, 13C-NMR and DEPT 135 data, the
tentative molecular formula can be established as C28H42O, according to ESIHRMS data at m/z 394.3314
compatible with C28H42O. Complete molecular structure performed by H-1H COSY and HMBC data. 1H-1H
COSY correlation data (Figure 3) was used to construct the main nucleus and side chain in the molecule.

Figure 3 COSY spectral data of 1
Key HMBC correlation connected main nucleus to the side chain was H 1.80 (H-16) to C 40.19
(C-20) and H 5.25 (H-22) to C 55.68 (C-17) as well as the position of quaternary carbons also assigned
by HMBC correlation as shown in figure 4. Together with comparison the chemical shift with the previously
report (Iwashima et al., 2002; Saikia et al., 2015). Compound 1 was identified as (E)-17-(5,6-dimethylhepta3,6-diene-diene-2yl)
-10,13-dimethyl-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodacahydro-1H-cyclopenta
[a] phenantren-3-ol.
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1

H-1H cosy correlation

Figure 4 Chemical structures of steroid compounds isolated from a sponge
ESIHRMS of 2 showed molecular ion peak at m/z 426.3202 calculated for C28H42O3. By the
comparison with 1, 2 contain two more oxygen atoms than 1, which accordance to typical oxygenated
carbon atoms resonated at C 79.42 and C 8218. Position of oxygen atoms were confirmed by HMBC
correlations between H-1 to C-5, H-3 to C-5, 19-CH3 to C-5; H-11 to C-6, H-15 to C-8. This information
concluded that 2 was 5α,8α-epidioxyergosta-6Z,22Z,25-trien-3β-ol. Compound 2 exhibited anti several
experimental cancer cell lines (Saikia et al., 2015).
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Table 1 NMR data of the isolated compounds (DMSO-d6)
1

Position
1

13

H-NMR

C-NMR

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.85, m
1.10, m
1.75, m
1.50, m
3.67, m
1.90, m
5.39, m
5.39, m
1.98, m
1.30, m

1.91, m
2.13, m
1.73, m
1.95, m
3.90, p, J=5, 10 Hz
2.97, t, J=6.5 Hz

12

1.85, m

1.24, br s, J=10 Hz
1.95, m

13

-

2

14
15
16
17
18-CH3
19-CH3
20
21-CH3
22
23
24
25-CH3
26-CH3
27
28

1.50, m
1.80, m
1.06, m
0.68, s
0.87, s
2.30, br t, J=5,10 Hz
1.05, s
5.67, br s
5.27, br d, J=5 Hz
2.72, t, J=5, 10 Hz
1.56, d, J=8 Hz
1.08, s
1.68, s
4.70, br d, J=5 Hz

6.35, d, J=8.5 Hz
6.50, d, J=8.5 Hz
1.49, m
1.55, m
1.85, m

1.57, m
1.38, m
1.75, m
1.22, br d, J=10 Hz
1.51, m
1.26, m
0.82, br s
0.89, br s
2.04, m
0.99, d, J=7 Hz
5.25, p, J=6, 6.5, 7.5, 10.5 Hz
5.30, br d, J=5 Hz
2.72, t, J=6,5 Hz
1.57, d, J=8 Hz
1.08, s
1.67, s
4.70, br d, J=5 Hz

1

2

38.35
37.02
28.22
70.40
54.52
139.79
119.55
116.30
141.23
46.2
37.10
-

34.77
66.50
82.18
135.36
130.75
79.42
51.21
30.20

39.07

39.42

43.67

44.64

40.78
22.97

51.74
28.63

31.98
55.68
12.01
16.25
40.19
20.55
135.67
131.56
42.80
149.09
18.86
20.82
108.74
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23.45
56.25
12.90
18.20
39.54
20.60
135.48
131.98
43.65
149.72
18.88
20.68
108.89

After vlc (vacuum liquid chromatography) separation, we found a very complex mixture (Figure 5),
which was further analyzed by GCMS. GC chromatogram showed 7 main peaks of compounds contain in
the mixture. Mass measurement of each GC peaks revealed 9 steroidal (including 2 sprinting peak at
retention time 15.66-15.97 and 16-80-1.04 minutes) compounds contain in the mixture (Figure 6). By
similarity analysis and matching with the library, all of those steroids were identified as illustrate in table 2
and figure 6. Steroid molecules occurring in marine sponges are novel structures and high potent
biological activities. Typical marine steroid structures are the substitution of halogen elements and/or
sulfate function as well as the variation of the molecular structures is the side chain connecting to C-17
position. Many biological activities of marine steroids have been examined including anticancer,
antimicrobial and cytotoxic activity (Saikia et al., 2015). In case of 5, 8-epidioxysterol backbone (2), it
showed strong inhibited several ovarian cancer cells such as OVICAR-3, OVICAR-8 and also 21 human
cancer cell lines inhibition at less than 0.60 µg/ml (Iwashima et al., 2002).

Figure 5 GC chromatogram and TLC profile of the complex mixture
Remark : The purple colors on TLC plate are mixed steroids

Table 2 List of steroids found in a complex mixture
Rt
Compound name
12.81 ( Z) -8,9,13,14-tetramethyl-17-( 5-methylhex-3-en-2-yl) -2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17(3)
tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
13.88 ( E) -10,13-dimethyl-17-( 6-methylhept-3-en-2-yl) -2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17(4)
tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
918
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14.47
(5)
14.91
(6)
15.66
(7)
15.97
(8)
16.80
(9)
17.04
(10)
17.46
(11)

10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
17-(5,6-dimethylheptan-2-yl)-10-methyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
7-(3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1Hcyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-3-methyloctan-4-one
E-17-(5-isopropylhept-5-en-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
2-methyl-7-(2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1Hcyclopenta[a]phenanthren-17-yl)octan-4-one
(E)-17-(5-isopropylhept-5-en-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
4,4,10,13-tetramethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,16,17-dodecahydro1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol

Figure 6 Steroid compounds in complex mixture identified by GCMS method
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การศึกษาหน้ าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว
แปซิฟิคโดยใช้ เทคนิคอาร์ เอ็นเออินเตอร์ เฟี ยเรนซ์
A functional study of LvproPO1 and LvproPO2 genes in melanosis of Pacific white shrimp
using RNA interference
สุดารัตน์ ชมวงค์1, กัญญ์วรา ผาตินาวิน2, สิรินาถ เหลืองชูเกียรติ2, ภคกุล สังข์สรุ ิ ยะ1,
วลัยพร เจริ ญทรัพย์ศรี 1,3, จันทร์ ประภา อิ่มจงใจรัก2, และ ปิ ติ อ่าพายัพ1,*
Sudarat Chomwong1, Kanwara Phatinawin2, Sirinaj Luangchookiat2, Pakkakul Sangsuriya1,
Walaiporn Charoensapsri1,3, Chanprapa Imjongjirak2, and Piti Amparyup1,*
1

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2
ภาควิ ชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
3
หน่วยวิ จยั เพือ่ ความเป็ นเลิ ศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

บทคัดย่ อ
กุ้ งมี อ ายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาที่ จ ากั ด เนื่ อ งจากการเกิ ด เมลาโนซิ ส ซึ่ ง เป็ นกระบวนการเกิ ด สี น า้ ตาลที่ มี
ฟี นอลออกซิ เ ดส เป็ นเอนไซม์ ที่ ท าหน้ าที่ ห ลัก ในการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา งานวิ จั ย นี ้ มุ่ ง เน้ นศึ ก ษาหน้ าที่ ข องยี น
โพรฟี นอลออกซิเดสต่อการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวแปซิฟิค ด้ วยเทคนิคอาร์ เอ็นเออินเตอร์ เฟี ยเรนซ์ จากการยับยังการ
้
แสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 พบว่าสามารถลดระดับการแสดงออกของยีนและลดกิจกรรมของ
เอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสได้ 64.2% และ 67.2% ตามลาดับ เมื่อตรวจวัดการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งที่ถกู ยับยังยี
้ น proPO
และผ่านการแช่เย็นนาน 10 วันด้ วยเครื่ องวัดสี พบว่ามีเพียงกุ้งที่ถกู ยับยังยี
้ น LvproPO2 ที่มีเมลาโนซิสเกิดขึ ้นต่ากว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลจากการทดลองแสดงให้ เห็นว่า LvproPO2 เป็ นยีนที่เกี่ยวข้ องกับการเกิด
เมลาโนซิสในกุ้งขาว และการยับยังยี
้ น LvproPO2 สามารถใช้ เป็ นทางเลือกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากุ้งโดยการแช่เย็น
ได้
คาสาคัญ: เมลาโนซิส, กุ้งขาวแปซิฟิค, อาร์ เอ็นเออินเตอร์ เฟี ยเรนซ์, ฟี นอลออกซิเดส
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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บทนา
กุ้งทะเล จัดเป็ นสัตว์ นา้ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การเลี ้ยงกุ้งของไทยในช่วงเริ่ มต้ นนิยม
เพาะเลี ้ยงกุ้งกุลาดา แต่ตอ่ มาประสบปั ญหาเกี่ยวกับสายพันธุ์และโรคติดเชื ้อ ทาให้ เกษตรกรส่วนใหญ่หนั มาให้ ความ
สนใจเพาะเลี ้ยงกุ้งขาวแปซิฟิคทดแทน (สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2560) ส่งผลทาให้ ก้ ุงขาวแปซิฟิคมี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจด้ านการประมงของไทยมากขึ ้น โดยมีปริ มาณการส่งออกประมาณ 3-4 แสนตันต่อปี คิดเป็ น
มูลค่า 80,000-100,000 ล้ านบาท (กรมประมง, 2556) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลผลิตกุ้งเกิดการเน่าเสียได้ ง่าย จึงทา
ให้ การเก็ บรั กษากุ้งมีช่วงเวลาที่จากัด (Martínez-Alvarez et al., 2005) การค้ นหาวิธีการที่ เหมาะสมและมี
ประสิท ธิ ภาพเพื่อให้ สามารถเก็ บ รั ก ษากุ้งได้ นานมากขึน้ และยังคงมี คุณภาพที่ดีจึ งมี ความสาคัญ เป็ นอย่างมาก
โดยทัว่ ไปพบว่ากุ้งที่ซื ้อมาเพื่อบริ โภคจะสามารถเก็บไว้ ในอุณหภูมิแช่เย็น 4°C ได้ ไม่เกิน 1-2วัน หรื อหากเก็บแช่แข็งที่
อุณหภูมิ -18°C จะเก็บได้ นาน 3-6 เดือน (FDA, 2016) สาเหตุที่ทาให้ การเก็บรักษากุ้งสดมีระยะเวลาที่จากัดพบว่า
เป็ นผลมาจากเชือ้ จุลินทรี ย์ และการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ภายในตัวกุ้ง เช่น การเกิดเมลาโนซิส (melanosis) ปฏิกิริยา
ออกซิเ ดชัน ของไขมัน ซึ่ง จะส่งผลต่อคุณ ภาพของกุ้ง ท าให้ เกิ ด การเปลี่ยนแปลงของสีหรื อ กลิ่นรส และส่งผลต่อ
ความรู้สกึ ทางประสาทสัมผัสของผู้บริ โภค โดยเมลาโนซิสจะทาให้ เกิดสีที่ไม่พึงประสงค์ในกุ้ง คือสีดาหรื อน ้าตาลคล ้า
ซึง่ ไม่เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค ส่งผลให้ คณ
ุ ค่าของกุ้งในด้ านการตลาดลดลง และทาให้ เกิดปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ
(Benjakul et al., 2005; Nirmal and Benjakul, 2011)
การเกิ ดเมลาโนซิส หรื อการเกิ ดจุดดาของกุ้ง เกิ ดจากเอนไซม์ ในกลุ่มไทโรซิเนส ( tyrosinase) โดยในกุ้ง
เอนไซม์ที่สาคัญในกลุม่ นี ้คือ เอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (Phenoloxidase; PO) ทาหน้ าที่เร่งปฏิกิริยาที่ทาให้ เกิดสีน ้าตาล
หรื อเม็ดสีเมลานิน (melanin) และมีหน้ าที่สาคัญต่อระบบโพรฟี นอลออกซิเดส (prophenoloxidase (proPO) system)
ซึ่งเป็ นระบบภูมิค้ มุ กันแบบไม่จาเพาะที่มีความสาคัญต่อการต้ านทานการรุ กรานจากเชือ้ ก่อโรคในสิ่งมีชีวิตที่ไม่มี
กระดูกสันหลัง (Amparyup et al., 2013; Cerenius and Söderhäll, 2004; Cerenius et al., 2008) โดยที่
ฟี นอลออกซิเดส (PO) ซึ่งเป็ นเอนไซม์หลักของระบบจะทาหน้ าที่เปลี่ยนสารประกอบฟี นอลให้ เป็ นควิโนนซึ่งจะถูก
นาไปใช้ เป็ นสารตังต้
้ นในการสังเคราะห์เม็ดสีหรื อเมลานินเพื่อล้ อมจับและทาลายเชื ้อโรค ในขณะที่สารพิษที่เกิดขึ ้นใน
ระหว่างปฏิกิริยาการสร้ างเม็ดสีโดยระบบโพรฟี นอลออกซิเดส ได้ แก่ ควิโนนและอนุมูลอิสระ reactive oxygen
species จะมีฤทธิ์ในการทาลายเชื ้อก่อโรคได้ โดยตรง (Cerenius and Söderhäll, 2004; Cerenius et al., 2008;
Kanost and Gorman, 2008)
ยีน proPO มีการค้ นพบเป็ นครัง้ แรกใน crayfish Pacifastacus leniusculus (Aspán et al., 1995) และ
ต่อมาได้ มีรายงานการค้ นพบยีนในกลุม่ ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด สาหรับในอาร์ โทรพอดสามารถจาแนก
ยี น โพรฟี นอลออกซิ เ ดสตามล าดั บ ของกรดอะมิ โ นได้ เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ proPO จากแมลงและครั ส เตเชี ย น
(Sritunyalucksana and Söderhäll, 2000) ในส่วนของ proPO จากครัสเตเชียน มีรายงานการพบยีน 2 ชนิด คือ
proPO1 และ proPO2 ซึ่งพบว่ามีบทบาทสาคัญในระบบโพรฟี นอลออกซิเดสต่อการต้ านเชื ้อก่อโรค (Amparyup et
al., 2009, 2013) อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานการศึกษาความเกี่ยวข้ องของยีน proPO ต่อการเกิดเมลาโนซิส
ในกุ้ง ในงานวิจยั นี ้จึงสนใจศึกษาหน้ าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ต่อความเกี่ยวข้ องกับการเกิดเมลาโนซิส
ในกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopenaeus vannamei) โดยใช้ เทคนิค RNA interference (RNAi)
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วิธีการ
1. การเตรี ยมตัวอย่าง
คัดเลือกกุ้งขาวแปซิฟิคซึ่งได้ รับความอนุเคราะห์มาจาก บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)
จานวน 40 ตัว ที่มีขนาดและรู ปร่ างใกล้ เคียงกัน น ้าหนักประมาณ 8-10 กรัม เลี ้ยงกุ้งที่ความเค็ม 20 ppt ในบ่อพักกุ้ง
ขนาด 0.5  1.0  0.5 เมตร ที่มีเครื่ องให้ อากาศและมีระบบกรองน ้า เป็ นเวลา 7 วัน ก่อนนาไปศึกษาการยับยังการ
้
แสดงออกของยีนต่อการเกิดเมลาโนซิส
2. การเตรี ยมอาร์ เอ็นเอสายคู่ (dsRNA) และการยับยังการแสดงออกของยี
้
น
ออกแบบไพรเมอร์ ที่จาเพาะต่อยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ของกุ้งขาวแปซิฟิค และยีนควบคุม green
fluorescent protein (GFP) เพื่อนามาใช้ เตรี ยมดีเอ็นเอแม่แบบสาหรับสร้ างอาร์ เอ็นเอสายเดี่ยว (ssRNA) ด้ วย
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยให้ ไพรเมอร์ เส้ นหนึง่ มีสว่ นของ T7 promoter อยูท่ ี่ปลาย 5´ และอีกเส้ นไม่มีสว่ นของ T7 promoter
(ตารางที่ 1) สังเคราะห์ ssRNA ด้ วยวิธี in vitro transcription โดยใช้ T7 RiboMAX™ Express Large Scale RNA
Production Systems Kit (Promega) จากนันน
้ า ssRNA สาย sense และ anti-sense ที่ปริ มาณเท่ากันมาทาให้ เกิด
การเกาะแบบเข้ าคู่กันของเบสคู่สม (Annealing) เพื่อให้ ได้ เป็ นอาร์ เอ็นเอสายคู่ (dsRNA) วิเคราะห์ คุณภาพและ
ปริ มาณของ dsRNA ที่สร้ างได้ ด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี และอะกาโรสเจลอิเลคโตร-โฟรี ซิสก่อนนาไปฉีดเข้ าสูต่ วั
กุ้งเพื่อยับยังการแสดงออกของยี
้
น โดยแบ่งกุ้งเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 12 ตัว กลุม่ ที่ 1 และ 2 เป็ นกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ที่
3 เป็ นกลุม่ ควบคุม ฉีด dsRNA ของยีน LvproPO1 ให้ ก้ งุ กลุม่ ที่ 1 และฉีด dsRNA ของยีน LvproPO2 ให้ ก้ งุ กลุม่ ที่ 2
โดยฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อปล้ องที่ 3 ในอัตราส่วน dsRNA 2 ไมโครกรัม ต่อกุ้งน ้าหนัก 1 กรัม กลุ่มควบคุมฉีดด้ วย GFP
dsRNA จากนันเลี
้ ้ยงกุ้งต่อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้ วฉีด dsRNA ซ ้าอีกครัง้ เลี ้ยงกุ้งต่อไปอีกเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
3. การตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยังการแสดงออกของยี
้
นด้ วยเทคนิค semi-quantitative RT-PCR
เก็บน ้าเลือดจากกุ้งที่ฉีดด้ วย dsRNA ของ LvproPO1 และ LvproPO2 และกุ้งในกลุ่มควบคุมที่ฉีดด้ วย
dsRNA ของ GFP ที่เวลา 48 ชัว่ โมง ภายหลังจากการฉีด dsRNA ครัง้ ที่ 2 กลุม่ ละ 3 ตัว มาสกัด total RNA ด้ วย
NucleoSpin® RNA II Kit (MACHEREY-NAGEL) สร้ าง first-strand cDNA โดยใช้ ImProm-II™ Reverse
Transcriptase System Kit (Promega) ตรวจสอบการแสดงออกของยีนด้ วยเทคนิค semi-quantitative RT-PCR โดย
ใช้ ไพรเมอร์ ที่จาเพาะต่อยีน LvproPO1 และยีน LvproPO2 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) และใช้ ยีน Elongation factor 1
(EF-1) เป็ นยีนควบคุม จากนันวิ
้ เคราะห์ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ ด้ วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรี ซิส
4. การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (PO activity) ในกุ้งที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น
เก็บน ้าเลือดจากกุ้งกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ที่เวลา 48 ชัว่ โมงหลังจากการฉีด dsRNA ครัง้ ที่ 2 จากนัน้
วัดปริ มาณโปรตีนโดยใช้ Bradford Assay Kit (Bio-Rad) และตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส
(PO activity) โดยบ่มโปรตีนในน ้าเลือดของกุ้งกับสับสเตรท L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-dopa) (Fluka) ที่
อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร และรายงานผลเป็ นค่า PO
activity (A490/mg total protein/min)
5. การตรวจสอบผลจากการยับยังเมลาโนซิ
้
สโดยการวัดค่าสี
นาตัวอย่างกุ้งในข้ อ 2.4 ที่ได้ รับการฉีด dsRNA ครัง้ ที่ 2 ที่เวลา 48 ชัว่ โมง มาเก็บรักษาโดยการแช่เย็นที่
อุณหภูมิ 4 ºC เป็ นเวลา 10 วัน จากนันน
้ ามาวัดค่าสีเปรี ยบเทียบกับกุ้งในวันที่ 0 โดยใช้ เครื่ องวัดสี (Minolta Chroma
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meter) วัดสีจากกุ้งแต่ละกลุม่ กลุม่ ละ 3 ตัว ตัวละ 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนหัว และตัวกุ้ง โดยวัดส่วนละ 3 ซ ้า จดบันทึกข้ อ
มูลค่าสี (L*, a* และ b*) ที่ได้ และคานวณค่าความต่างของสีรวม (E*) จากสมการ
=√
เมื่อ L* 0 และ L* คื อ ค่ า ความสว่ า งของเปลื อ กกุ้ งในวั น ที่ 0 และวั น ที่ 10
หลั ง การเก็ บ
แช่เย็น ตามลาดับ
a*0 และ a*คือ ค่าความเป็ นสีแดงของเปลือกกุ้งในวันที่ 0 และวันที่ 10 หลังการเก็บแช่เย็น ตามลาดับ
b*0 และ b* คื อ ค่าความเป็ นสีเ หลือ งของเปลือ กกุ้ง ในวัน ที่ 0 และวัน ที่ 10 หลัง การเก็ บ แช่ เ ย็ น
ตามลาดับ
นอกจากนี ้ น าตัวอย่างกุ้ง มาแช่ในสารละลายโซเดี ยมเมตาไบซัลไฟต์ ความเข้ มข้ น 2% เพื่ อใช้ เป็ นกลุ่ม
ควบคุมผลบวก สาหรับการวัดสีของกุ้ง ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่า งกลุม่ โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ p < 0.05 ด้ วย
โปรแกรม SPSS 16.0 (SPSS Inc.)
ตารางที่ 1 แสดงลาดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ ทใี่ ช้ สร้ าง dsRNA และวิเคราะห์การแสดงออก
ของยีน
Primer
LvPO1i-F
LvPO1i-R
LvPO1T7-F
LvPO1T7-R
LvPO2i-F
LvPO2i-R
LvPO2T7-F
LvPO2T7-R
GFP-F
GFP-R
GFPT7-F
GFPT7-R
EF1-F
EF1-R

Sequence (5’-3’)
CGCCGCGGGCGCTCCTCTTT
CAGATCCTGCAGCGCCACGT
GGATCCTAATACGACTCACTATAGGCGCCGCGGGCGCTCCTCTTT
GGATCCTAATACGACTCACTATAGGCAGATCCTGCAGCGCCACGT
CGTCCTCCGTGGCCGCTCCT
CCACGGGGACGCCGCCACCA
GGATCCTAATACGACTCACTATAGGCGTCCTCCGTGGCCGCTCCT
GGATCCTAATACGACTCACTATAGGCCACGGGGACGCCGCCACCA
ATGGTGAGCAAGGGCGAGGA
TTACTTGTACAGCTCGTCCA
TAATACGACTCACTATAGGATGGTGAGCAAGGGCGAGGA
TAATACGACTCACTATAGGTTACTTGTACAGCTCGTCCA
GGTGCTGGACAAGCTGAAGGC
CGTTCCGGTGATCATGTTCTTGATG

ผลและอภิปราย
1. การตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยังการแสดงออกของยี
้
นด้ วยเทคนิค RT-PCR
จากการใช้ เทคนิค RNAi ศึกษาหน้ าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนซิส
ผลการทดลองพบว่า กุ้งที่ให้ RNAi มีระดับการแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อ
เปรี ยบเทียบผลกับกลุม่ ควบคุมที่ฉีดด้ วย GFP dsRNA (ภาพที่ 1) แสดงให้ เห็นว่า LvproPO1 dsRNA และ LvproPO2
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dsRNA ที่สงั เคราะห์ขึ ้นมีประสิทธิภาพในการลดการแสดงออกของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ตามลาดับ และ
สามารถนาไปใช้ ในการยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 และ LvproPO2 เพื่อศึกษาหน้ าที่ของยีนด้ วยเทคนิค
RNAi ต่อไปได้

ภาพที่ 1 Semi-quantitative RT-PCR ตรวจสอบผลของการยับยังการแสดงออกของยี
้
น (A) LvproPO1 และ (B)
LvproPO2 ด้ วยเทคนิค RNA interference เปรี ยบเทียบผลกับกุ้งควบคุมที่ฉีดด้ วย GFP dsRNA โดยใช้ ยีน
EF1 เป็ นยีนควบคุม
2. การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (PO activity) ในกุ้งที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPOs
เมื่อศึกษาผลของการยับยังการแสดงออกของยี
้
น proPO ทัง้ 2 ชนิด ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส
ในน ้าเลือดกุ้ง ผลจากการทดลองพบว่ากุ้งที่ถูกยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 และ LvproPO2 มีค่า PO
activity ในน ้าเลือดที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมพบว่าค่า PO activity ในกุ้งทัง้ 2 กลุม่ ลดต่าลง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยกุ้งที่ถูกยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 มีค่า PO activity ในน ้าเลือดลดลง
64.2% ขณะที่ก้ งุ ที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO2 มีค่า PO activity ลดต่าลง 67.2% (ภาพที่ 2) ผลจาก
การทดลองแสดงให้ เห็นว่า LvproPO1 และ LvproPO2 เป็ นโปรตีนที่ทาหน้ าที่ในระบบโพรฟี นอลออกซิเดสของกุ้งขาว
LvproPO1 และ LvproPO2 จึงอาจมีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการควบคุมกระบวนการเมลาโนซิสในกุ้งขาว

ภาพที่ 2 การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส (PO activity) ในน ้าเลือดกุ้งที่ถกู ยับยังการแสดงออกของ
้
ยีน LvproPO1 และ LvproPO2 เปรี ยบเทียบผลกับกุ้งควบคุมที่ฉีดด้ วย GFP dsRNA
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3. การตรวจสอบความเกี่ยวข้ องของ LvproPOs ต่อการเกิดเมลาโนซิสในกุ้ง
จากการศึกษาผลของการยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 และ LvproPO2 ต่อการเกิดเมลาโนซิสบน
ตัวกุ้ง พบว่าภายหลังจากการเก็บกุ้งแช่เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 4 ºC เป็ นเวลา 10 วัน กุ้งกลุม่ ที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น
LvproPO2 มีจุดสีดาเกิดขึ ้นน้ อยกว่ากุ้งกลุ่มที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 และกลุ่มควบคุมที่ฉีดด้ วย
GFP dsRNA อย่างชัดเจน (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การเกิดเมลาโนซิสในกุ้งที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 และ LvproPO2 และเก็บแช่เย็นที่
อุณหภูมิ 4 ºC เป็ นเวลา 0 และ 10 วัน เปรี ยบเทียบผลกับกุ้งควบคุมที่ฉีดด้ วย GFP dsRNA
เมื่อเปรี ยบเทียบการเกิดเมลาโนซิสของกุ้งแต่ละกลุม่ โดยการวัดค่าสีบริ เวณส่วนหัวและลาตัวกุ้งด้ วยเครื่ องวัด
สี ผลจากการทดลองพบว่ากุ้งที่ฉีดด้ วย LvproPO2 dsRNA มีคา่ ความต่างของสีรวม ( E*) เท่ากับ 7.1938 (หัว) และ
4.5253 (ลาตัว) กุ้งที่ฉีดด้ วย LvproPO1 dsRNA มีคา่ E* เท่ากับ 18.0377 (หัว) และ 5.6427 (ลาตัว) ในขณะที่ก้ งุ ใน
กลุม่ ควบคุมที่ฉีดด้ วย GFP dsRNA มีค่า E* เท่ากับ 22.1346 (หัว) และ 7.9036 (ลาตัว) (ตารางที่ 2) จากผลที่ได้
พบว่า กุ้งที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 มีค่า E* ทังในส่
้ วนหัวและลาตัวไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับกุ้งในกลุม่ ควบคุมที่ฉีดด้ วย GFP dsRNA (p>0.05) ขณะที่ก้ งุ ที่ถกู ยับยังการแสดงออก
้
ของยีน LvproPO2 มีคา่ E* ในส่วนหัวต่ากว่ากุ้งในกลุม่ ที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 (2.85 เท่า) และ
กลุม่ ควบคุมที่ฉีดด้ วย GFP dsRNA (3.87 เท่า) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงให้ เห็นว่าการยับยังการ
้
แสดงออกของยีน LvproPO2 สามารถยับยังการเกิ
้
ดเมลาโนซิสที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสีที่บริ เวณเปลือกกุ้งได้
นอกจากนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าสีระหว่างกุ้งในกลุม่ ทดลองที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO2 กับกุ้งในกลุม่
ควบคุมผลบวกที่ถกู ยับยังการเกิ
้
ดเมลาโนซิสด้ วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ซงึ่ เป็ นสารในกลุม่ ซัลไฟต์ที่นิยมใช้
เพื่อรักษาคุณภาพและยับยังการเกิ
้
ดเมลาโนซิสในกุ้ง ซึง่ มีคา่ E* เท่ากับ 3.1263 (หัว) และ 3.0781 (ลาตัว) พบว่ากุ้ง
ที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO2 มีค่า E* ใกล้ เคียงกับกุ้งในกลุม่ ควบคุมผลบวก (p>0.05) ผลจากการ
ทดลองชี ้ให้ เห็นว่ายีน LvproPO2 เป็ นยีนที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว
เมลาโนซิส เป็ นกระบวนการสร้ างเม็ดสีที่เกิดจากการทางานของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส ถึงแม้ เ ม็ดสีที่เกิดขึ ้น
จะไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค แต่สีที่ไม่พึงประสงค์กลับก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพและลดมูลค่าทางการตลาด
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ของผลิตภัณฑ์ในกลุม่ สัตว์น ้า (Montero et al., 2001) ในกุ้งทะเลได้ มีรายงานการค้ นพบยีน proPO จานวน 1 ชนิด ใน
กุ้ง Penaeus californiensis และ P. semisulcatus (Gollas-Galván et a., 1999) และพบยีน proPO จานวน 2 ชนิด
ในกุ้ง P. monodon, Masupenaeus japonicus และ Fenneropenaeus chinensis (Adachi et al., 2004;
Amparyup et al., 2009; Masuda et al., 2012; Sritunyalucksana et al., 1999) โดยยีน proPO ส่วนใหญ่มีการ
แสดงออกที่เซลล์เม็ดเลือดและมีหน้ าที่สาคัญในระบบภูมิค้ มุ กันเพื่อการต้ านทานเชือ้ ก่อโรคทังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย เชื ้อรา
และเชื ้อไวรัส (Amparyup et a., 2009; Charoensapsri et al., 2014; Fagutao et al., 2009; Sutthangkul et al.,
2015) สาหรับในกุ้งขาวแปซิฟิค มีรายงานการพบยีน proPO จานวน 2 ชนิด ได้ แก่ LvproPO1 และ LvproPO2
(Ai et al., 2008, 2009; Amparyup et al., 2013; Lai et al., 2005; Wang et al., 2007) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการ
รายงานถึงความเกี่ยวข้ องของยีน proPO ทัง้ 2 ชนิดต่อการควบคุมการเกิดเมลาโนซิสในกุ้ง ดังนันงานวิ
้
จัยนี ้จึงใช้
เทคนิคRNAi ซึง่ เป็ นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการศึกษาหน้ าที่ของยีนในครัสเตเชียน เพื่อยับยังการแสดงออกของ
้
ยีน proPO ทังสองชนิ
้
ดในกุ้งขาว ซึ่งผลจากการศึกษาวิจยั ทาให้ ทราบว่ามียีน LvproPO2 ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการ
เกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว
ในปั จจุบนั ได้ มีการนาสารในกลุม่ ซัลไฟต์มาใช้ เพื่อยับยังการเกิ
้
ดเมลาโนซิสในสัตว์น ้าอย่างแพร่ หลาย โดย
สารเคมีกลุม่ นี ้จะเข้ าไปแทรกแซงการเกิดโพลีเมอไรเซชันของควิโนน เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสี (Embs and Markakis,
1965) อย่างไรก็ ตาม การใช้ สารเคมีถ้าใช้ เกิ นปริ มาณที่กาหนดอาจก่อให้ เกิ ดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริ โภคได้
งานวิจยั นี ้พบว่าการยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO2 ด้ วยเทคนิค RNAi ให้ ผลในการยับยังการเกิ
้
ดเมลาโนซิสที่
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมผลบวกที่ยบั ยังด้
้ วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ดังนัน้ การใช้ เทคนิคอาร์ เอ็นเอ
อินเตอร์ เฟี ยเรนซ์ยบั ยังการท
้
างานของเอนไซม์โพรฟี นอลออกซิเดสโดยตรงยังอาจเป็ นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการยับยังกระบวนการเกิ
้
ดเมลาโนซิสเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตกุ้งต่อไปได้
ตารางที่ 2 แสดงค่าความต่างของสีรวม (E*) ของเปลือกกุ้งหลังการเก็บแช่เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 4 ºC เป็ น
เวลา 10 วัน
E*
GFP dsRNA
LvproPO1 dsRNA
LvproPO2 dsRNA
Sodium metabisulfite

Head
22.3146  1.5219
18.0377  1.9156
7.1938  3.7383 *

Body
7.0936  1.5137
5.6427  2.8564
4.5253  1.0940

3.1263  0.9768 *

3.0781  1.1530 *

Note: Statistical significance between means is indicated with an asterisk (* P < 0.05).
บทสรุ ป
งานวิจยั นี ้มุง่ เน้ นศึกษาหน้ าที่ของยีนโพรฟี นอลออกซิเดสต่อการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวแปซิฟิค ด้ วยเทคนิค
RNAi โดยได้ ยบั ยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO1 และ LvproPO2 และตรวจสอบความเกี่ยวข้ องของยีนต่อระบบ
โพรฟี นอลออกซิเ ดสโดยติ ดตามผลจากระดับกิ จกรรมของเอนไซม์ ที่เ ปลี่ยนแปลงไปภายหลัง จากการยับ ยัง้ การ
แสดงออกของยีน ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าทัง้ ยีน LvproPO1 และ LvproPO2 เป็ นยีนที่ทาหน้ าที่ในระบบ
โพรฟี นอลออกซิเดสของกุ้งขาวแปซิฟิค และเมื่อทดสอบความเกี่ยวข้ องของยีนต่อการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งโดยนากุ้งที่
ถูกยับยังการแสดงออกของยี
้
น proPO ไปเก็บแช่เย็นนาน 10 วันแล้ วติดตามผลด้ วยเครื่ องวัดสี ผลการทดลองพบว่ากุ้ง
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ที่ถกู ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO2 มีการเกิดเมลาโนซิสต่ากว่ากุ้งในกลุม่ ควบคุมที่ฉีดด้ วย GFP dsRNA 3.87
เท่า และไม่แตกต่างจากควบคุมผลบวกที่ถูกยับยังเมลาโนซิ
้
สด้ วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ผลจากการ
ศึกษาวิจัยแสดงให้ เห็นว่า LvproPO2 เป็ นยีนที่ทาหน้ านี ้ในกระบวนการเกิดเมลาโนซิ สในกุ้งขาวแปซิฟิค อีกทังการ
้
ยับยังการแสดงออกของยี
้
น LvproPO2 ยังสามารถใช้ เป็ นทางเลือกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากุ้งโดยการแช่เย็นต่อไปได้
กิตติกรรมประกาศ
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การคัดเลือกเปลือกปูเหลือทิง้ เพื่อใช้ เป็ นตัวดูดซับสีย้อมมาลาไคท์ กรี นและคองโกเรด
Screening of crab shells wasted for using as biosorbents
of malachite green and congo red
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์ *, อัมไพวรรณ รวมกิ่งแก้ ว, ชลประพัฒน์ ผลมะขาม และ จินตนา สและน้ อย
Puntip Wisespongpand*, Amphaiwan Ruamkingkaew, Chonpraphat Phonmakham and Jintana Salaenoi
ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่ อ
การทาประมงอวนจมปูจะมีปทู ี่เหลือทิ ้งโดยไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ใดๆ จานวนมาก รวมทังเปลื
้ อกปูม้าที่เหลือทิ ้ง
จากอุตสาหกรรม การศึกษานี ้จึงได้ นาส่วนกระดองของปูที่เหลือทิ ้งมาพัฒนาเป็ นตัวดูดซับสีย้อม โดยนาปูเหลือทิ ้ง 5
ชนิด ได้ แก่ ปูเป้เล็ก (Dorippoides facchino) ปูหนุมานลาย (Matuta planipes) ปูก้านตายาว (Podophthalmus
vigil) ปูดาว (Portunus saguinolentus) และปูม้า (Portunus pelagicus) มาเตรี ยมเป็ นตัวดูดซับทางชี วภาพ 3
รู ปแบบ คือ เปลือกปู เปลือกปูแช่ กรดด่างและถ่านกัมมันต์ เปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภาพในการดูดซับสีย้อม 2 ชนิด คือ
มาลาไคท์กรี น และคองโกเรด พบว่าตัวดูดซับรู ปแบบเปลือกปูจากปูก้านตายาวดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรี นได้ ดีที่สดุ
โดยมีปริ มาณการดูดซับสีย้อม 8.273±0.002 mg/g และร้ อยละการกาจัดสีย้อม 99.28±0.02 ในขณะที่ตวั ดูดซับ
รู ป แบบถ่ า นกัม มัน ต์ จ ากปูก้ านตายาวดูด ซับ สี ย้ อ มคองโกเรดได้ ดี ที่ สุด โดยมี ป ริ ม าณการดูด ซับ สี ย้ อ มเท่ า กับ
16.549±0.018 mg/g และร้ อยละการกาจัดสีย้อม 99.30±0.11 และยังพบว่าชนิดปูและรูปแบบตัวดูดซับที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการดูดซับสีย้อมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) และเปลือกจากปูมีประสิทธิภาพในการดูดซับ
สีย้อมคองโกเรดมากกว่ามาลาไคท์กรี น การศึกษานี ้เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั เปลือกปูที่เป็ นวัสดุเหลือทิ ้ง และชี ้ให้ เห็น
ว่าเปลือกปูมีศกั ยภาพในการเป็ นตัวดูดซับทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก และเป็ นมิ ตรต่อสิง่ แวดล้ อม
คาสาคัญ : อวนจมปู, ตัวดูดซับทางชีวภาพ, สีย้อม
Abstract
The large amounts of crabs wasted were derived by bottom gill net fisheries and from Portunus pelagicus
used for industrial purposes. This study was aimed to use the carapace of crabs shell wasted as biosorbents of
dye. The crabs shell wasted from 5 crab species including Dorippoides facchino, Matuta planipes,
Podophthalmus vigil, Portunus saguinolentus and Portunus pelagicus were prepared in three forms of biosorbents;
crab-shell, crab-shell treated with acid-base and activated carbon. Then these biosorbents were used to adsorb
malachitegreenan congo red dyes. The results revealed that crab-shell form from P.vigil showed the highest
amount of adsorbed malachite green dye at 8.273±0.002 mg/g and percentage of removal efficiency a
99.28±0.02. The activated carbon form from P. vigil showed the highest amount of adsorbed congo red at
16.549±0.018mg/g and percentage of removal efficiency at 99.30±0.11. The species of crabs and biosorbents
forms showed significantly difference amount of adsorbed dyes. (p<0.05). The shell from waste crabs were
adsorbed congo red better than malachite green. This study were applied the wasted crabs as value-added
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products and indicated that crab shell from wasted crabs had a potential as high-efficiency, low-cost and friendlyenvironment biosorbents.
Keywords : Crab shell, Bottom gill net, Biosorbent, Dye
*Corresponding author. E-mail : ffisptp@ku.ac.th

บทนา
อวนจมปูเ ป็ นเครื่ อ งมื อ ประมงที่ ว างอวนไว้ ที่ ผิว หน้ า ท้ อ งทะเลแล้ ว ปล่อ ยทิ ง้ ไว้ ใ ห้ สัต ว์ น า้ มาติ ด โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อจับปูม้า (สมพร บุญเกิด, 2532) แต่พบว่ามีปจู านวนมากที่ติดมากับอวนจมปู ส่วนใหญ่จะเป็ นปู
ที่ไม่เป็ นที่นิยมนาไปบริ โภค เป็ นปูที่ถกู ทิ ้งโดยไม่ใช้ ประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งปริ มาณปูกลุม่ ที่เหลือทิ ้งอาจมีความหลาก
ชนิดถึงร้ อยละ 81.93 ของจานวนชนิดปูทงหมดที
ั้
่ได้ จากอวนจมปู (พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์ และคณะ, 2556) และยัง
มีปริ มาณสูงถึง 35 % ของปริ มาณสัตว์ นา้ ที่จับได้ ทงั ้ หมด (วุฒิชัย วังคะฮาต และคณะ, 2550) นอกจากนัน้ ใน
อุตสาหกรรมปูม้ากระป๋ องรวมทัง้ การแกะเนือ้ ปูม้าส่งขายจะมีเปลือกปูม้าเหลือทิ ้งเป็ นจานวนมาก ดังนันจึ
้ งควรมี
การศึกษาเพื่อพัฒนานาปูเหลือทิ ้งเหล่านี ้มาเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาไปใช้ ประโยชน์ให้ มากขึ ้น
ในปั จจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากที่มีการใช้ สีย้อม (dyes) เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง
ผลิตกระดาษ เครื่ องสาอาง อาหาร เป็ นต้ น ซึง่ ปั ญหาที่สาคัญที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ สีย้อม คือ สีที่ถกู ปล่อย
ออกมาในน ้าทิ ้งที่ไปขัดขวางการส่งผ่านของแสง ทาให้ กระบวนการสังเคราะห์แสงลดลง ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศโดยตรง และทาลายทัศนียภาพด้ วย สีย้อมที่เป็ นสารอินทรี ย์ที่ย่อยสลายได้ ก็ส่งผลต่อการลดลงของออกซิเจน
และที่สาคัญสารประกอบที่ อยู่ใ นสีย้ อมส่วนใหญ่ เป็ นสารที่เป็ นพิษ มีผลกระทบต่อ สิ่งมี ชีวิต ในน า้ ท าให้ เกิ ด การ
ระคายเคือง และเป็ นสารก่อมะเร็ ง (กัณฑรี ย์ ศรี พงศ์พนั ธุ์, 2547; รวินิภา ศรี มลู , 2559) สีย้อมชนิดหนึง่ ที่นิยมใช้ ในการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า คือ มาลาไคท์กรี น (malachite green) เป็ นสีย้อมที่มีความเป็ นพิษอย่างรุ นแรงต่อสาหร่ าย พืชน ้า
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน ้าจืดและทะเล ทาให้ การพัฒนาของตัวอ่อนผิดปกติ เกิดความผิดปกติทางพั นธุกรรม
และทาให้ เกิดเนื ้องอกในสัตว์น ้าทดลอง นอกจากนันหากมนุ
้
ษย์บริ โภคสัตว์น ้าที่มีสารตกค้ างของมาลาไคท์กรี นก็มี
ความเสีย่ งที่จะก่อให้ เกิดโรคมะเร็ ง (ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน, 2561) และสีย้อมอีกชนิดหนึ่ง คือ คองโกเรด
(congo red) เป็ นสีย้อมชนิดแรกที่ถกู สังเคราะห์ขึ ้นมา มีการนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท จึงพบได้
ทั่ว ไปในน า้ ทิ ง้ คองโกเรดมี ค วามทนทานต่อ การย่ อ ยสลายทางชี ว ภาพรวมถึ ง เป็ นสารก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง อี ก ด้ ว ย
(Purkait et al., 2007)
สีย้อมส่วนใหญ่ละลายน ้าได้ ดีแต่ย่อยสลายยาก เนื่องจากทนทานต่อแสงและความเป็ นกรดด่าง ทาให้ ยาก
ต่อการบาบัด มีการใช้ เทคโนโลยีหลากหลายรู ปแบบในการบาบัดน ้าทิ ้งจากสีย้อม ซึ่งวิธีการใช้ ตวั ดูดซับทางชีวภาพ
(biosorbent) เป็ นหนึง่ ในเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ได้ รับการยอมรับว่าดีที่สดุ เนื่องจากเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ไม่เป็ นพิษ
ต่อสิ่งมีชีวิต และยังเป็ นเทคนิคที่มีราคาถูก หาได้ ง่าย และหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ได้ (เดชา ฉัตรศิริเวช, 2552;
พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์ และ วีระวัฒน์ คลอวุฒิมนั ตร์ , 2553; รวินิภา ศรี มลู , 2559; Srinivasan and Viraraghavan,
2010) มีรายงานการศึกษาการใช้ วสั ดุทางธรรมชาติมาเป็ นตัวดูดซับทางชีว ภาพหลากหลายชนิด ซึ่งเปลือกปูเป็ นวัสดุ
ทางธรรมชาติที่มีผิวที่หยาบ มีรูพรุนขนาดใหญ่ และจานวนรูพรุนต่อหนึง่ หน่วย พื ้นที่น้อยเมื่อเทียบกับตัวดูดซับที่มีขาย
ทัว่ ไป จึงเหมาะที่จะพัฒนาไปเป็ นตัวดูดซับทางชีวภาพ (Sye et al., 2008) ทังนี
้ ้มีรายงานการศึกษาที่ชี ้ให้ เห็นว่ า
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เปลือกปูสามารถนาไปใช้ เป็ นตัวดูดซับทางชีวภาพ เช่น ดูดซับโลหะหนัก (สิริชื่น ตะนุสะ, 2543; Pradhan et al.,
2005; Vijayaraghavan et al., 2011) และที่น่าสนใจ คือ การใช้ เปลือกปูดูดซับสีย้อม เช่น ดูดซับสีย้อมจากน ้าทิ ้ง
โรงงานอุตสาหกรรม (Sye et al., 2008; Gao et al., 2016) ดูดซับสีย้อมเมทธิ ลีนบลู (อรดี ฤทธิ ชัย และ
ศศิธร มัน่ เจริ ญ, 2557) และดูดซับสีย้อมคองโกเรด (Rao and Rao, 2016; Dai et al., 2017)
การศึกษานี ้เป็ นการศึกษาศักยภาพการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูที่ได้ จากอวนจมปู
บริ เวณ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับปูที่เหลือทิ ้งไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ในรู ปของตัวดูดซับทาง
ชีวภาพ โดยทาการคัดเลือกเปลือกปูชนิดต่าง ๆ ที่เหลือทิ ้งมาเตรี ยมเป็ นตัวดูดซับในรู ปแบบที่แตกต่างกัน จากนันท
้ าการ
ทดสอบการดูดซับสีย้อมที่เป็ นพิษสูง 2 ชนิด คือ มาลาไคท์กรี นและคองโกเรด ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากเศษปูที่
เหลือทิ ้งมาพัฒนาเป็ นตัวดูดซับทางชีวภาพที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม และเป็ นการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปู
วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างปู
ปู ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษานี แ้ บ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ปู ที่ ถู ก ทิ ง้ ที่ มี ป ริ ม าณมากจากอวนจมปู จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งมี 4 ชนิด คือ ปูเป้เล็ก (Dorippoides facchino) ปูหนุมานลาย (Matuta planipes)) ปูก้านตายาว
(Podophthalmus vigil) และปูดาว (Portunus saguinolentus) และเปลือกปูที่เหลือทิ ้งจากอุตสาหกรรมและการ
แกะเนื ้อขายก็คือ ปูม้า (Portunus pelagicus) เก็บมาตัวอย่างละ 3-5 กก.
2. การเตรี ยมเปลือกปูที่ใช้ ในการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ
2.1 เปลือกปู
นาตัวอย่างปูแต่ละชนิดมาแกะเอาเฉพาะส่วนกระดอง โดยล้ างและนาเนื ้อที่ตดิ อยูอ่ อกมาให้ หมด
จากนันน
้ าเข้ าเตาอบที่ 100˚C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จนเปลือกปูแห้ งสนิท แล้ วนามาบดด้ วยเครื่ องบดที่มีความเร็ วรอบสูง
จากนันน
้ ามาคัดแยกขนาดด้ วยตะแกรงให้ ได้ ขนาด 63 ไมครอน นาไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 105°C เป็ นเวลาอีก 1 ชัว่ โมง เพื่อ
ไล่ความชื ้นให้ ออกไปให้ หมด เก็บตัวอย่างที่อบแล้ วไว้ ใน desiccator (ภาพที่ 1)
2.2 เปลือกปูแช่กรด-ด่าง (Rao and Rao, 2016)
ชัง่ เปลือกปูที่ได้ จากข้ อ 2.1 มา 10 กรัม นาไปแช่ในกรดไฮโดรคลอริ ค 1 N เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จนฟองหมด
แล้ วนาไปล้ างด้ วยน ้าจนกระทัง่ pH เป็ นกลาง จากนันน
้ าไปแช่ตอ่ ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 N อีก 1 ชัว่ โมง
แล้ วล้ างด้ วยน ้าจน pH เป็ นกลาง แล้ วจึงนาไปอบให้ แห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 100°C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เก็บตัวอย่างที่อบแล้ วไว้
ใน desiccator
2.3 ถ่ามกัมมันต์ (Activated carbon) (อรดี ฤทธิชยั และ ศศิธร มัน่ เจริ ญ, 2557)
ชัง่ เปลือกปูบดละเอียดที่ได้ จากข้ อ 2.1 มา 5 กรัมใส่ใน crucible แล้ วนาไปเผาที่ 400oC เป็ นเวลา
90 นาที จะได้ ถ่านคาร์ บอน แล้ วนาไปผสมกับซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) ในอัตราส่วน 1:2 (w/w) อบให้ แห้ งที่ 60 oC จากนัน้
นาไปเข้ าเตาเผาที่ 650 oC เป็ นเวลา 120 นาที จะได้ ถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู
3. การเตรี ยมกราฟมาตรฐานมาลาไคท์กรี นและคองโกเรด
เตรี ยมสารละลายมาตรฐานของมาลาไคท์ กรี นและคองโกเรด ให้ ได้ ความเข้ มข้ น 1, 2, 4, 8 และ 16
มิลลิก รั ม ต่อ ลิต ร แล้ ว น าไปวัด ค่า ดูด กลืน แสงที่ ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตรสาหรั บ มาลาไคท์ ก รี น และ 490
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นาโนเมตรส าหรั บ คองโกเรด สร้ างกราฟมาตรฐานระหว่ า งค่ า ความเข้ มข้ นของสารละลายมาตร ฐาน
มาลาไคท์กรี นหรื อคองโกเรดกับค่าการดูดกลืนแสง
4. วิธีการทดสอบการดูดซับมาลาไคท์กรี นและคองโกเรด
เตรี ย มสารละลายมาลาไคท์ ก รี น ความเข้ ม ข้ น 100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และสารละลายคองโกเรด
ความเข้ มข้ น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็ นความเข้ มข้ นที่ได้ มาจากการทดสอบเบื ้องต้ นว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ตวง
ใส่ฟลาสก์ ๆ ละ 25 มิลลิลติ ร จากนันชั
้ ง่ ตัวอย่างเปลือกปูทงั ้ 3 รูปแบบที่เตรี ยมไว้ ในข้ อ 2 มาตัวอย่างละ 0.3 กรัม ใส่ลง
ในแต่ละฟลาสก์ และฟลาสก์ที่ใส่เฉพาะสีย้อมเป็ นตัวควบคุมการทดสอบ ทาการทดสอบ 3 ซ ้า นาฟลาสก์ที่เตรี ยมไว้ ไป
วางบนเครื่ องเขย่าที่ความเร็ วรอบ 120 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 150 นาที จากนัน้ ดูดส่วนที่เป็ นสารละลายใส่หลอด
centrifuge นาไปเหวี่ยงที่ความเร็ ว 3,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที แล้ วดูดส่วนที่ใสไปวั ดค่าดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 618 นาโนเมตรสาหรับการทดสอบมาลาไคท์กรี น และ 490 นาโนเมตรสาหรับคองโกเรด และหาค่า
ความเข้ มข้ นโดยการเปรี ยบเทียบจากกราฟมาตรฐานในข้ อ 3
5. การวิเคราะห์คา่ การดูดซับ
5.1 ปริ มาณการดูดซับ (qe: mg/g) คานวณจากสูตร (1)
(1)
qe
=
(C0 - Ce) V
W
โดย C0 และ Ce คือ ความเข้ มข้ นของสีย้อม (mg/L) ที่จดุ เริ่ มต้ นและที่จดุ สมดุล
V คือ ปริ มาตรของสีย้อม (L), W คือ น ้าหนักของตัวดูดซับ (g)
5.2 ร้ อยละของการกาจัดสีย้อม (%R) คานวณจากสูตร (2)
(2)
%R
=
C0 – Ct x 100
Ct
โดย C0 และ Ct คือ ความเข้ มข้ นของสีย้อม (mg/L)ที่จดุ เริ่ มต้ นและที่เวลาหนึง่ ๆ
6. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปริ มาณการดูดซับและร้ อยละการกาจัดสีของเปลือกปู 5 ชนิด
และรูปแบบต่าง ๆ 3 รู ปแบบ โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้ วยวิธี ANOVA ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จากนัน้
เปรี ยบเทียบหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่างคูโ่ ดยการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู ด้ วยวิธี Tukey Post-Hoc test
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นากระดองของปูมาอบแห้ ง

บดให้ ละเอียด

ร่อนผ่านตะแกรงให้ ได้ ขนาด 63 ไมครอน

ตัวดูดซับจากปูชนิดต่าง ๆ

การทดสอบการดูดซับมาลาไคท์กรี น

การทดสอบการดูดซับคองโกเรด

สีย้อมมาลาไคท์กรี นก่อนและหลังเหวีย่ ง

สีย้อมคองโกเรดก่อนและหลังเหวี่ยง

สีย้อมมาลาไคท์กรี นที่จดุ เริ่ มต้ นและจุดสิ ้นสุดการ
สีย้อมคองโกเรดที่จดุ เริ่ มต้ นและจุดสิ ้นสุดการทดลอง
ทดลอง
ภาพที่ 1 ขันตอนการทดสอบการใช้
้
เปลือกปูเป็ นตัวดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรี นและคองโกเรด
ผลและอภิปราย
จากการทดสอบการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรี นและคองโกเรด โดยใช้ เปลือกจากปูแตกต่างกัน 5 ชนิด และ
รู ปแบบของตัวดูดซับ 3 รู ปแบบ พบว่าทังชนิ
้ ดปูและรู ปแบบตัวดูดซับมีผลทาให้ ค่าปริ มาณการดูดซับและร้ อยละการ
กาจัดสีย้อมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชนิดปูที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นตัวดูดซับทาง
ชี วภาพมากที่ สุด คือ ปูก้า นตายาว และรู ปแบบที่มีป ระสิท ธิ ภาพในการดูดซับ สีย้อมที่ ดีคือ รู ปแบบเปลือ กปูและ
ถ่านกัมมันต์ และยังพบว่าสีย้อมคองโกเรดถูกดูดซับด้ วยเปลือกปูชนิดและรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดีกว่าสีย้อมมาลาไคท์กรี น
ในการทดสอบการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรี น พบว่ารูปแบบเปลือกปูจากปูก้านตายาวมีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับสูงสุด โดยมีปริ มาณการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรี น 8.273±0.002 mg/g (ภาพที่ 2) และยังพบว่ารูปแบบของตัว
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ดูด ซับ ทัง้ 3 รู ป แบบมี ค่า ปริ ม าณการดูด ซับ สีย้ อ มแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ โดยรู ป แบบเปลือ กปูมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับดีที่สดุ และรูปแบบถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพต่าสุด
เมื่อพิจารณาความสามารถในการดูดซับสีย้อมจากค่าร้ อยละของการกาจัดสีในเวลา 150 นาที พบว่าเปลือก
ปูก้านตายาวมีร้อยละการกาจัดสีย้อมมาลาไคท์กรี นสูงสุดคือ 99.28±0.02 และรู ปแบบตัวดูดซับที่แตกต่างกันมีผลทา
ให้ ร้อยละการกาจัดสีย้อมมาลาไคท์กรี นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) โดยรู ปแบบเปลือกปูเป็ น
รูปแบบที่กาจัดสีย้อมมาลาไคท์กรี นได้ ดี รองลงมาคือรู ปแบบเปลือกปูแช่กรด-ด่าง ซึ่งเปลือกปูแช่กรด-ด่างจากเปลือก
ปูเป้เล็ก มีร้อยละการกาจัดสีย้อมสูงเท่ากับ 98.63±0.09 (ตารางที่ 1)
เปลือกของปูสามารถดูดซับสีย้อมคองโกเรดได้ ดีกว่าสีย้อมมาลาไคท์ กรี น โดยผลการทดสอบพบว่าตัวดูดซับ
รู ปแบบถ่านกัมมันต์จากปูก้านตายาวมีประสิทธิ ภาพในการดูดซับสีย้อมคองโกเรดสูงสุด โดยมีปริ มาณการดูดซับ
เท่ากับ 16.549±0.018 mg/g และอีกสองรู ปแบบคือเปลือกปูและเปลือกปูแช่กรดด่างของปูก้านตายาวก็ดดู ซับสีย้อม
ได้ สงู โดยมีปริ มาณการดูดซับสีย้อมคองโกเรดเท่ากับ 16.488±0.016 และ 16.447±0.012 mg/g ตามลาดับ แสดงให้
เห็นว่าปูก้านตายาวเป็ นชนิดของปูที่ควรได้ รับการคัดเลือกไปพัฒนาไปใช้ ประโยชน์มากที่สดุ โดยเฉพาะรู ปแบบเปลือก
ปูที่สามารถเตรี ยมได้ โดยไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ หรื อสารเคมีใดๆ นอกจากนันยั
้ งพบว่ารู ปแบบเปลือกปูและเปลือกปูแช่
กรด-ด่างของปูชนิดต่างๆ มีความสามารถในการดูดซับสีย้อมคองโกเรดไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั รู ปแบบถ่านกัมมันต์ (ภาพที่ 3) ซึ่งรู ปแบบนี ้มีเพียงจากปูก้านตายาวเท่านันที
้ ่มี
ค่าสูงสุด ส่วนถ่านกัมมันต์ที่มาจากปูชนิดอื่น ๆ มีคา่ ปริ มาณการดูดซับต่า
เมื่อพิจารณาจากร้ อยละการกาจัดสีคองโกเรด พบว่ารู ปแบบตัวดูดซับที่แตกต่างกันมีผลทาให้ การดูดซับ
คองโกเรดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูก้านตายาวมีร้อยละการกาจัดสีสงู สุดคือ
99.30 ±0.11 (ตารางที่ 1) ทังนี
้ ก้ ารดูดซับสีย้อมคองโกเรดด้ วยเปลือกปูมีในรายงานการศึกษาของ Rao and Rao
(2016) ซึ่งมีการนาเปลือกปูที่แช่กรด-ด่างมาใช้ ในการดูดซับสีคองโกเรดเช่นเดียวกับการศึกษานี ้ ก็พบว่าเปลือกปูมี
ประสิทธิ ภาพในการดูดซับสีย้อมได้ สงู ถึง 90-100% คล้ ายคลึงกับการศึกษานี ้ แต่อย่างไรก็ตามในรายงานดังกล่าว
ไม่ได้ ระบุชนิดของปูที่นามาใช้ ในการศึกษาแต่อย่างใด และมีรายงานการศึกษาที่มีการใช้ ถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูที่
กระตุ้นด้ วยซิงค์คลอไรด์เหมือนกับการศึกษานี ้ และพบว่าสามารถดูดซับสีย้อมเมทธิลีนบลูได้ มีประสิทธิภาพ โดยมี
ร้ อยละของการดูดซับ 92.68 เมื่อใช้ ปริ มาณเปลือกปู 32 g/L ที่ pH 5.0 เป็ นเวลา 150 นาที คล้ ายคลึงกับการศึกษานี ้
(อรดี ฤทธิชยั และ ศศิธร มัน่ เจริ ญ, 2557) แสดงว่าเปลือกปูมีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมแต่ละชนิดได้ แตกต่าง
กันไป
ในการศึกษานี ้จะพบว่าเปลือกปูแต่ละชนิดสามารถดูดซับสีย้อมแต่ละชนิดได้ แตกต่างกันไป ซึง่ ปั จจัยพื ้นฐาน
น่าจะมาจากความแตกต่างกันขององค์ประกอบทางเคมีของเปลือกปู เปลือกปูประกอบด้ วยสารประกอบหลัก ๆ คือ
แคลเซียมคาร์ บอเนต แมกนีเซียมคาร์ บอเนต โปรตีน และไคติน (Gao et al., 2016) ซึ่งมีรายงานว่าปูแต่ละชนิดและ
แต่ละส่วนของตัวปูจะมีปริ มาณแร่ ธาตุหลักที่แตกต่างกัน โดยส่วนของกระดองเป็ นส่วนที่มีแร่ ธาตุหลักน้ อยสุดเพื่อทา
ให้ มนั มีน ้าหนักเบา แต่จะมีสารประกอบอื่น ๆ ที่ทาให้ เกิดความยืดหยุ่นหลายชนิดเพื่อทาให้ กระดองมีความแข็งแรง
(Chen et al., 2008) ดังนันองค์
้ ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันในเปลือกปูแต่ละชนิดน่าจะทาให้ เปลือกปูแต่ละชนิดมี
ผลต่อการดูดซับที่แตกต่างกัน และในการศึกษาของ Rahman et al. (2005) ก็รายงานว่าองค์ประกอบของตัวดูดซับมี
ผลต่อการดูดซับ โดยการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรี นเกิดขึ ้นได้ ดีบนตัวดูดซับที่มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบมากกว่าตัว
ดูดซับที่มีซิลาเป็ นองค์ประกอบ
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ในการศึกษานี ้พบว่าถ่านกัมมันต์จากปูก้านตายาวสามารถดูดซับสีย้อมคองโกเรดได้ ดีที่สดุ ซึ่งมีรายงานว่า
การน าเปลื อ กปูไ ปพัฒ นาเป็ นรู ป แบบถ่ า นกัม มัน ต์ จ ะท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดูด ซับ สูง (อรดี ฤทธิ ชั ย และ
ศศิธร มั่นเจริ ญ, 2557; Gao et al., 2016) ซึ่งมีรายงานว่าการเตรี ยมถ่านกัมมันต์ จากเปลือกปูที่กระตุ้นด้ วย
ซิงค์ คลอไรด์ เหมือนในการศึกษานีจ้ ะทาให้ ได้ ตัวดูดซับที่ขนาดของรู พรุ นกว้ างขึน้ และมีจานวนรู พรุ นมากขึน้ ด้ วย
(อรดี ฤทธิชยั และ ศศิธร มัน่ เจริ ญ, 2557) แต่ในการศึกษานี พ้ บว่าถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิ ภาพสูงมีเฉพาะที่มาจาก
ปูก้านตายาวที่ใช้ ดดู ซับคองโกเรดเท่านัน้ ในขณะที่ถ่านกัมกันต์ที่ใช้ ในการดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรี นมีประสิทธิภาพ
ต่ า กว่า มาก แสดงว่ า ประสิท ธิ ภาพของถ่ า นกัม มัน ต์ น่า จะขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย อื่ น ๆ เช่ น องค์ ป ระกอบของเปลื อกปู
แต่ละชนิด ชนิดของสีย้อมที่ใช้ ในการดูดซับ และรูปแบบของวัสดุดดู ซับแต่ละชนิดที่อาจมีความเฉพาะเจาะจงกับสีย้อม
เฉพาะชนิด และในการเตรี ยมถ่านกัมมันต์จะต้ องเผาภายใต้ ความดันและอุณหภูมิสงู มีการควบคุมปริ มาณออกซิเจน
และคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อให้ ได้ ถ่านที่มรี ูพรุนมาก (รวินิภา ศรี มลู , 2559) ซึง่ ในการศึกษานี ้อาจจะเตรี ยมถ่านกัมมันต์
ที่ยงั มีคุณภาพดีไม่เพียงพอเนื่องจากยังไม่มีการควบคุมปริ มาณออกซิเจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ ทังนี
้ ้จะต้ องนา
ตัวอย่างเปลือกปูที่ใช้ ในการศึกษานี ้ไปศึกษาลักษณะรู พรุ นด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) ที่
กาลังขยาย 5000 เท่า ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ตอ่ ไป
จากผลการศึ ก ษายัง พบว่ า สี ย้ อ มคองโกเรดถูด ดูด ซับ ด้ ว ยเปลื อ กปูไ ด้ ดี ก ว่ า สี ย้ อ มมาลาไคท์ ก รี น ซึ่ ง
ความสามารถในการดูดซับสีย้อมบนตัวดูดซับขึ ้นอยู่กบั ประจุบนผิวของตัวดูดซับและประจุของสีย้อมเมื่อละลายน ้า
(รวินิภา ศรี มูล, 2559) สีย้อมมาลาไคท์กรี นเป็ นสีย้อมเบส (basic dye) คือละลายน ้าแล้ วเป็ นประจุบวก ในขณะที่
คองโกเรดเป็ นสีย้อมกรด (acid dye) คือ ละลายน ้าแล้ วเป็ นประจุลบ ส่วนเปลือกปูมีหมู่ของสารที่บริ เวณผิวหน้ า
เปลือกที่ทาหน้ าที่ในกระบวนการดูดซับคือ หมู่ amine, hydroxyl, acyl, sulfate และ carbonate และปฏิกิริยาใน
กระบวนการดูดซับของคองโกเรดกับหมู่ของสารที่บริ เวณผิวหน้ าเปลือกเป็ นปฏิกิริยาในเฟสที่เป็ นน ้าด้ วยแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุล จึงอาจทาให้ คองโกเรดถูกดูดซับด้ วยเปลือกปูได้ ดีกว่า (Rao and Rao, 2016) นอกจากนันใน
้
การศึกษาของ Santhy and Selvapathy (2006) รายงานว่าขนาดของโมเลกุลสีย้อมมีผลต่อการดูดซับ โดยสีย้อมที่มี
ขนาดใหญ่จาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ต่อการดูดซับต่อโมเลกุลมาก เนื่องจากจานวนโมเลกุลต่อหน่วยพื ้นที่ตวั ดูดซับจึงมีค่า
ลดลง ซึ่งในการทดสอบนี ้สีย้อมมาลาไคท์กรี นมีน ้าหนักโมเลกุ ล 364.97 g/mol น้ อยกว่าสีย้อมคองโกเรดที่มีน ้าหนัก
โมเลกุล 696.655 g/mol แสดงว่าปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการดูดซับน่าจะมีหลากหลายปั จจัยที่มีผลร่วมกัน
ในกระบวนการดูดซับจะพบว่าปั จจัยและตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการดูดซับมีมากมาย ได้ แก่ ความเข้ มข้ น
ของสารละลาย ระยะเวลาในการดูดซับ อัตราส่วนของตัวดูดซับต่อปริ มาตรของสารละลายสีย้อม ความเป็ นกรดด่าง
ของสารละลาย อุณหภูมิของการดูดซับ ความเข้ มข้ นของไอออนในสารละลาย ขนาดของตัวดูดซับ ความเร็ วรอบในการ
ปั่ นกวน องค์ประกอบของตัวดูดซับ โครงสร้ างและขนาดโมเลกุลของสีย้อม เป็ นต้ น (เดชา ฉัตรศิริเวช, 2552; พรสวรรค์
อัศวแสงรัตน์ และ วีระวัฒน์ คลอวุฒิมนั ตร์ , 2553; รวินิภา ศรี มลู , 25; Srinivasan and Viraraghavan, 2010) ดังนัน้
ในการศึกษาต่อยอดจากการศึกษานี ้ จะต้ องนาเอาตัวดูดซับที่คดั เลือกได้ มาทาการทดสอบเพื่อหาปั จจัยและตัวแปรที่มี
ผลต่อการดูดซับ รวมทังการศึ
้
กษาจลนพลศาสตร์ ของการดูดซับ การเลือกใช้ วสั ดุดดู ซับควบคูไ่ ปกับการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการดูดซับ จะช่วยให้ การดูดซับเกิ ดขึน้ ได้ ดีและช่วยลดปริ มาณสีย้อมที่ปล่อยลงสู่แหล่งนา้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่ง ขึน้ รวมทัง้ เพื่ อ นาข้ อ มูลไปใช้ ใ นการสรุ ปแนวโน้ ม ในการนาไปประยุก ต์ กับ อุตสาหกรรมว่า
เหมาะสมหรื อไม่
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ภาพที่ 2 ปริ มาณดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรี นด้ วยตัวดูดซับที่เตรี ยมจากเปลือกปู 5 ชนิดและ 3 รูปแบบ

ภาพที่ 3 ปริ มาณดูดซับสีย้อมคองโกเรดด้ วยตัวดูดซับที่เตรี ยมจากเปลือกปู 5 ชนิดและ 3 รูปแบบ
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ตารางที่ 1 ร้ อยละการกาจัดสีย้อม 2 ชนิดเมื่อใช้ ตวั ดูดซับที่เตรี ยมจากเปลือกปู 5 ชนิด 3 รูปแบบ
ชนิดปู

รูปแบบตัวดูดซับ

ร้ อยละการกาจัดสีมาลาไคท์ กรีน

ร้ อยละการกาจัดสีคองโกเรด

เปลือกปู
99.24±0.04a
98.88±0.05 a
เปลือกแช่กรด-ด่าง
98.63±0.09 b
98.92±0.04 a
ปูเป้เล็ก
ถ่านกัมมันต์
94.41±0.24e
77.73±1.71d
เปลือกปู
99.21±0.04 a
98.10±0.07 a
เปลือกแช่กรด-ด่าง
98.62±0.15 b
98.71±0.11 a
ปูหนุมานลาย
ถ่านกัมมันต์
94.71±0.31 e
80.84±1.67 c
เปลือกปู
99.28±0.02 a
98.93±0.10 a
เปลือกแช่กรด-ด่าง
98.15±0.13c
98.68±0.07 a
ปูก้านตายาว
ถ่านกัมมันต์
95.89±0.22d
99.30±0.11 a
เปลือกปู
99.20±0.05 a
98.72±0.16 a
เปลือกแช่กรด-ด่าง
98.26±0.06 c
98.75±0.07 a
ปูดาว
ถ่านกัมมันต์
94.79±0.16 e
73.28±0.10 e
เปลือกปู
99.21±0.05 a
98.78±0.12 a
เปลือกแช่กรด-ด่าง
98.17±0.14 c
98.64±0.09 a
ปูม้า
ถ่านกัมมันต์
94.68±0.06 e
93.22±0.81b
* a, b, c…แสดงความแตกต่างอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) โดยเปรี ยบเทียบภายในแต่ละคอลัมน์
บทสรุ ป
การคัดเลือกตัวดูดซับทางชีวภาพที่เตรี ยมจากเปลือกปูที่เหลือทิ ้งที่มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ ดดู ซับสีย้อมที่มี
ประสิทธิภาพที่สดุ คือ เปลือกปูก้านตายาวที่ดดู ซับสีย้อมมาลาไคท์กรี นได้ ดีที่สดุ และถ่านกัมมันต์จากปูก้านตายาวที่
ดูดซับสีย้อมคองโกเรดได้ ดีที่สดุ โดยพบว่าทังชนิ
้ ดของปูและรู ปแบบของตัวดูดซับทาให้ ปริ มาณการดูดซับและร้ อยละ
การกาจัดสีย้อมแตกต่างกัน และเปลือกปูมีประสิทธิ ภาพในการดูดซับสีย้อมคองโกเรดได้ ดีกว่ามาลาไคท์ กรี น ผล
การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นศักยภาพของเปลือกปูที่เหลือทิ ้งในการนามาใช้ ประโยชน์เป็ นตัวดูดซับทางชีวภาพที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อม และเป็ นการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปูให้ ได้ ประโยชน์อย่างสูงสุดและยัง่ ยืน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เรื่ องศักยภาพการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปู
ที่ได้ จากอวนจมปู จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ รหัส ป-ย(ด) 184.60 ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี งบประมาณ 2560
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การผลิตนา้ หมึกผงจากหมึกกล้ วย (Loligo spp.) และการใช้ เป็ นส่ วนผสม
ของอาหารเพื่อสุขภาพ
Production of ink powder from squid (Loligo spp.) and
Its application as ingredient for functional foods
อโนชา สุขสมบูรณ์1,*, กุลยา ลิ ้มรุ่งเรื องรัตน์1, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล1,
อาภัสรา แสงนาค2, และ ชญานิศ คล่องแคล่ว1
Anocha Suksomboon1,*, Kullaya Limroongreungrat1, Wichamanee Yuenyongputtakal1,
Arpathsra Sangnark2 and Chayanid Klongklaew1
1

ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหาร คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา
สาขาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของวิธีการทาแห้ งเพื่อเตรี ยมน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วย (Loligo spp.)
และการประยุกต์ใช้ เป็ นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ จากการศึกษาผลของวิธีทาแห้ ง ได้ แก่ การทาแห้ งแบบลมร้ อน
แบบถาด การทาแห้ งในสภาวะสุญญากาศ และการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง พบว่า น ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยที่ผ่าน
การทาแห้ งแบบแช่ เยือ กแข็ง มี ความชื น้ ต่ าที่ สุด (7.17%) และมีป ริ ม าณโปรตี น (64.09 %) สมบัติใ นการต้ า น
อนุมลู อิสระ (การยับยังอนุ
้ มลู อิสระ DPPH 98.89 %) และความสามารถในการละลาย (15.12 กรัม/100 กรัม) สูงที่สดุ
(p<0.05) โดยมีปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
น้ อยกว่า 1x101 cfu/g และมีปริ มาณโคลิฟอร์ มทังหมด
้
น้ อยกว่า 3 MPN/g
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเมื่อนาน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยทาแห้ งโดยการแช่เยือกแข็งมาเติม
ลงในผลิตภัณฑ์พาสต้ าและขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพองจากข้ าวเจ้ า พบว่า ได้ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีปริ มาณ
โปรตีนที่สงู และมีสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระสูง
คาสาคัญ : น ้าหมึกผง, สารต้ านอนุมลู อิสระ, พาสต้ า, ขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพอง, 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
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บทนา
หมึกกล้ วย (squid / splendid squid) มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Loligo spp. เป็ นหมึกที่นิยมนาเนื ้อมาบริ โภค
มากที่สดุ ชนิดหนึ่ง โดยการบริ โภคเนื ้อนันจะมี
้
การทาความสะอาดโดยแยกไส้ แกนหมึก ตา ซึ่งรวมถึงถุงน ้าหมึกซึ่ง
ภายในบรรจุน ้าหมึก (squid ink) รวมอยูด่ ้ วยออกไป ในประเทศแถบตะวันตกมีการนาน ้าหมึกมาทาพาสต้ าหมึกดาซึ่ง
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริ โภคคุ้นเคยเป็ นอย่างดี โดยเติมน ้าหมึกในส่วนผสมแป้งข้ าวสาลีเพื่อเป็ นสารให้ สีและเพิ่มกลิ่นรส
ให้ แก่ผลิตภัณฑ์ Choi et al. (2014) ได้ ทาการศึกษาองค์ประกอบของน ้าหมึกซึ่งผ่านการทาให้ เข้ มข้ นจนมีความชืน้
เหลือ 23% พบว่าประกอบไปด้ วย โปรตีน 55.2 % และรงควัตถุสดี า ซึง่ ก็คือเมลานิน 30.8 % นอกจากนันยั
้ งมีรายงาน
ว่
า
น ้าหมึกยังมีสมบัติในการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ สารต้ านเนื ้องอก สารต้ านมะเร็ ง และสารต้ านแบคทีเรี ยอีกด้ วย
(Nair et al., 2011; Vate and Benjakul, 2013) แม้ ว่าน ้าหมึกประกอบด้ วยสารที่มีป ระโยชน์ต่อสุขภาพ แต่การใช้
ประโยชน์จากน ้าหมึกในผลิตภัณฑ์อาหารยังมีน้อย ทังนี
้ ้เพื่อให้ การนาน ้าหมึกมาใช้ ประโยชน์ในอาหารมีความสะดวก
ขึ ้น ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาการแปรรูปน ้าหมึกเป็ นน ้าหมึกผง โดยใช้ กระบวนการทาแห้ ง 3 วิธี ได้ แก่ การทาแห้ งแบบลมร้ อน
แบบถาด (tray drying) เนื่องจากเป็ นวิธีการทาแห้ งที่ง่ายและสะดวก ไม่ซบั ซ้ อน การทาแห้ งในสภาวะสุญญากาศ
(vacuum drying) ซึง่ เป็ นวิธีที่ตวั อย่างสัมผัสอากาศน้ อย จึงอาจทาให้ สารบางชนิดที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่สญ
ู เสีย
ได้ ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศยังคงอยู่ และการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) ซึง่ เป็ นการทาแห้ งที่อณ
ุ หภูมิต่า
ภายใต้ สภาวะสุญญากาศที่สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้ ดี
ปั จ จุบัน ผู้บริ โภคทั่ว โลกให้ ค วามสนใจผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุข ภาพในรู ป แบบต่า งๆ โดยตลาดอาหาร
เพื่อสุขภาพได้ รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริ โภคทัว่ โลกทังในเอเชี
้
ย อเมริ กาเหนือ ยุโรป ลาตินอเมริ กา ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ (Kaur and Das, 2011) ทังนี
้ ้ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน (gluten free) ซึ่งเหมาะสาหรับคนที่มีอาการ
ของโรค celiac disease ซึ่งมีอาการแพ้ กลูเตนจากข้ าวสาลี เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งได้ รับ
ความนิยมเพิ่มขึ ้น โดยแป้งข้ าวเจ้ าจะถูกนามาใช้ ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนหลายชนิด และจาก
รายงานถึง ประโยชน์ ข องน า้ หมึก จึงมีค วามเป็ นไปได้ ที่ จะนานา้ หมึกมาเป็ นส่ว นผสมของอาหารเพื่อ สุขภาพจาก
แป้งข้ าวเจ้ า ซึ่งในงานวิจยั นี ้สนใจนาน ้าหมึกผงไปเติมลงในผลิตภัณฑ์พาสต้ า และขนมขบเคี ้ยวซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
บริ โภคทัว่ ไป
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีความสนใจในการศึกษาผลของวิธีการทาแห้ งน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยต่อสมบัติทางเคมี
และทางกายภาพของน ้าหมึกผงที่เตรี ยมได้ รวมทังศึ
้ กษาผลของการเติมน ้าหมึกผงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหา ร
เพื่อสุขภาพจากแป้งข้ าวเจ้ า ได้ แก่ พาสต้ า และขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพอง
วิธีการ
การเตรี ยมนา้ หมึกผง นาของเหลือทิ ้งจากการนาตัวหมึกกล้ วยมาบริ โภค อันประกอบด้ วยไส้ ถุงน ้าหมึก
เปลือกแข็ง และส่วนที่บริ โภคไม่ได้ ที่ได้ จากตลาดสดหนองมน จังหวัดชลบุรี มาแยกเอาถุงน ้าหมึกออกแล้ วรี ดน ้าหมึก
จากถุงน ้าหมึก โดยของเหลือทิ ้งประมาณ 5 kg จะได้ น ้าหมึกสดประมาณ 100 g นาน ้าหมึกสดมาทาแห้ ง 3 วิธี ได้ แก่
ได้ แก่ การทาแห้ งแบบลมร้ อนแบบถาด (อุณหภูมิ 70 oC เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง) การทาแห้ งในสภาวะสุญญากาศ
(อุณหภูมิ 70oC ความดัน 26 cmHg เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง) และการแบบแช่เยือกแข็ง (อุณหภูมิ -50 oC เป็ นเวลา 6
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ชัว่ โมง) จากนันน
้ ามาบดด้ วยเครื่ องบดของแห้ ง แล้ วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช และเก็บในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ที่ปิด
สนิทที่อณ
ุ หภูมิ 10 oC ก่อนนาไปวิเคราะห์ในขันต่
้ อไป
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สมบัติในต้ านอนุมลู อิสระ และสมบัติเชิงหน้ าที่ของน ้าหมึกผง นาน ้าหมึก
ผงที่ ได้ จ ากการท าแห้ ง ทัง้ 3 วิ ธี มาวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ได้ แ ก่ ปริ ม าณความชื น้ โปรตี น ไขมัน เถ้ า
คาร์ โบไฮเดรต (AOAC, 2000) และสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH radical scavenging activity และ Ferric
reducing antioxidant power (FRAP) ตามวิธีของ Vate and Benjakul (2013) วิเคราะห์ค่าสี (L*, a*, b*) โดยใช้
เครื่ องวัดค่าสี Hunter LAB รุ่ น Miniscan XP plus ค่าความสามารถในการละลายน ้าและความหนาแน่น ปริ มาณ
จุลนิ ทรี ย์ทงหมดและปริ
ั้
มาณโคลิฟอร์ ม (อโนชา สุขสมบูรณ์ และคณะ, 2560)
พิจารณาเลือกน ้าหมึกผงจากวิธีการทาแห้ งที่มีสมบัติ ในการต้ านอนุมูลอิสระสูงที่สดุ ร่ วมกับมีสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติเชิงหน้ าที่เหมาะสม เพื่อนามาเติมเป็ นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ในขันต่
้ อไป
การใช้ น ้าหมึกผงเป็ นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตพาสต้ าจากข้ าวเจ้ าเสริ มน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยตามวิธีของ อโนชา สุขสมบูรณ์ และคณะ (2560) ซึง่ มี
ส่วนผสมได้ แก่ แป้งข้ าวเจ้ า 100 % น ้าหมึกผง 3 % โดยปรับให้ สว่ นผสมมีความชื ้น 30 % ผลิตพาสต้ าโดยใช้ เครื่ อง
เอกซ์ทรูเดอร์ สกรูเดี่ยวระดับห้ องปฏิบตั ิการ นาเส้ นพาสต้ าที่ได้ มาทาให้ แห้ งโดยใช้ ต้ อู บลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 50 oC
ผลิตขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพองจากข้ าวเจ้ าเสริ มน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยตามวิธีของ ชญานิศ คล่องแคล่ว
และคณะ (2559) ซึง่ มีสว่ นผสมได้ แก่ แป้งข้ าวเจ้ า 100 % น ้าหมึกผง 5 % แล้ วปรับให้ สว่ นผสมมีความชื ้น 20 % ผลิต
ขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพองโดยใช้ เครื่ องเอกซ์ทรูเดอร์ สกรูเดี่ยวระดับห้ องปฏิบตั ิการ
นาผลิตภัณฑ์พาสต้ าและขนมขบเคี ้ยวที่ได้ ไปวิเคราะห์ปริ มาณความชื ้น โปรตีน ไขมัน เถ้ า คาร์ โบไฮเดรต
(AOAC, 2000) และสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH radical scavenging activity ตามวิธีของ Vate and
Benjakul (2013)
การวางแผนและวิเคราะห์ทางสถิติ ทาการทดลอง 3 ซ ้า การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพต่าง ๆ วางแผนการทดลอง
แบบสุม่ อย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูล (Analysis of
Variance, ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test
ผลและอภิปราย
จากการเตรี ยมน ้าหมึกจากหมึกกล้ วยในรู ปผง โดยใช้ วิธีการทาแห้ ง 3 วิธี คือ การทาแห้ งแบบลมร้ อนแบบ
ถาด ที่อณ
ุ หภูมิ 70 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง การทาแห้ งในสภาวะสุญญากาศ ที่อณ
ุ หภูมิ 70 oC ความดัน 26 เซนติเมตร
ปรอท เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง และการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง ที่อุณหภูมิ -50 oC เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง และนาไปบดให้
ละเอียด ได้ น ้าหมึกผงที่มีลกั ษณะ เป็ นผงละเอียดสีดา (ภาพที่ 1) จากการสังเกตพบว่าน ้าหมึกผงที่ผ่านการทาแห้ ง
แบบแช่เยือกแข็งมีลกั ษณะเป็ นผงที่ฟูและเบากว่าน ้าหมึกผงที่ได้ จากการทาแห้ งอีก 2 วิธี ซึ่งอาจเห็นได้ ไม่ชัดเจน
จากภาพ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับค่าความหนาแน่นที่ต่า (ตาราง 3) ฤทธิ ไกร งามชม (2547) ได้
รายงานว่าการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง เป็ นวิธีทาแห้ งในสภาวะสุญญากาศ ทาให้ มีการเดือดอย่างรุนแรงของน ้าในเนื ้อ
วัตถุดิบ จึงทาให้ ผิวสัมผัสด้ านนอกของวัตถุดิบมีความเป็ นรูพรุนสูง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยที่ผา่ นทาแห้ งทัง้ 3 วิธี (ตารางที่ 1) พบว่า
น ้าหมึกผงที่ผา่ นการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งมีความชื ้นต่าที่สดุ เนื่องจาก การทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง เป็ นการทาแห้ ง
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ภายใต้ อณ
ุ หภูมิและความดันต่า โดยการทาแห้ งจะเกิดขึ ้นด้ วยกันสองขันตอน
้
ในขันแรกจะเปลี
้
่ยนน ้าอิสระเป็ นผลึก
น ้าแข็ง แล้ วจึงลดความดันเพื่อให้ ผลึกน ้าแข็งระเหิดเป็ นไอ จากนันจะก
้ าจัดน ้าที่เหลืออยูใ่ นโครงสร้ างที่จบั กันสารอื่น ๆ
อยู่ออกไปด้ วย จึงสามารถดึงน ้าออกจากตัวอย่างได้ มากกว่าการทาแห้ งวิธีอื่น (ปั ณณธร ภัทรสถาพรกุล ,
2547) แต่อย่างไรก็ตามความชื ้นของน ้าหมึกหลังการทาแห้ งทัง้ 3 วิธีมีความชื ้นสุดท้ ายต่ากว่า 9±2% ซึง่ มีค่าใกล้ เคียง
กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้ กาหนดไว้ สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะและองค์ประกอบคล้ ายคลึงกับน ้าหมึกผง
ตัวอย่างเช่น ผงปรุ งรสอาหาร ให้ มีความชืน้ ไม่เกิน 13%โดยน ้าหนัก (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,
2547) เป็ นต้ น

(ก) ลมร้ อน

(ข) สุญญากาศ

(ค) แช่เยือกแข็ง

ภาพที่ 1 น ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยที่ผา่ นการทาแห้ งแบบลมร้ อน (ก) ทาแห้ งในสภาวะสุญญากาศ (ข)
และ ทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง (ค)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน ้าหมึกผง พบว่า นา้ หมึกผงจากการทาแห้ งด้ วยวิธีการใช้
เครื่ องทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งมีปริ มาณโปรตีนสูงที่สดุ (p<0.05) ทังนี
้ ้เนื่องจากการทาแห้ งด้ วยวิธีการแช่เยือกแข็งทา
ให้ ได้ น ้าหมึกผงที่มีปริ มาณความชืน้ ต่าที่สดุ จึงทาให้ สดั ส่วนของปริ มาณโปรตีนมีมากกว่าน ้าหมึกผงที่ได้ จากการทา
แห้ งด้ วยวิธีอื่น (มีความเข้ มข้ นขึ ้น) จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณไขมันของน ้าหมึกผง พบว่าปริ มาณไขมันของน ้าหมึก
ผงที่ได้ จากการทาแห้ งทัง้ 3 วิธีมีคา่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≥0.05) จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณเถ้ า
จะพบว่าน ้าหมึกผงที่ผ่านการทาแห้ งด้ วยวิธีแช่เยือกแข็งมีปริ มาณเถ้ าสูงที่สดุ แต่ไม่แตกต่างกับน ้าหมึกผงที่ทาแห้ ง
แบบสุญญากาศ (p≥0.05) ในขณะที่ปริ มาณเถ้ าของน ้าหมึกที่ทาแห้ งแบบสุญญากาศ กับน ้าหมึกที่ทาแห้ งด้ วยลมร้ อน
มีคา่ ไม่แตกต่างกัน (p≥0.05) ซึง่ น ้าหมึกผงที่ผา่ นการทาแห้ งทัง้ 3 วิธีมีปริ มาณเถ้ าระหว่าง 0.04-10.79 % จากงานวิจยั
ของ Smith (2015) ที่ได้ รายงานว่าปริ มาณเถ้ าในน ้าหมึกผง คือส่วนของสารอนินทรี ย์หรื อแร่ ธาตุที่มีอยู่ในน ้าหมึก โดย
มีปริ มาณ 10% ของ น ้าหนักฐานแห้ ง และในส่วนของปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตของน ้าหมึกผงจากการทาแห้ งทัง้ 3 วิธี
พบว่า น ้าหมึกที่ทาแห้ งด้ วยการทาแห้ งแบบลมร้ อนมีปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตสูงที่สดุ เนื่องจากมีปริ ม าณโปรตีนต่าที่สดุ
(คาร์ โบไฮเดรต% = 100 – โปรตีน% –ไขมัน%-เถ้ า%) รองลงมาเป็ นน ้าหมึกที่ทาแห้ งด้ วยสุญญากาศ และทาแห้ งแบบ
แช่เยือกแข็ง ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยที่ผา่ นการทาแห้ ง 3 วิธี
วิธีทาแห้ ง

ความชืน้
(%)

โปรตีน
(%)*

ไขมัน
(%)* ns

เถ้ า
(%)*ns

คาร์ โบไฮเดรต
(%)*

ลมร้ อน

9.49±0.36b

62.38±0.05c

0.09±0.00

10.04±0.02

26.22±0.47b

สุญญากาศ
10.82±0.21a
63.24±0.03b
0.09±0.00
10.45±0.46
27.48±0.07a
แช่เยือกแข็ง
7.17±0.10c
64.09±0.10a
0.09±0.00
10.79±0.21
25.03±0.30c
* รายงานโดยเทียบกับน ้าหนักฐานแห้ ง (dry basis)
a,b,c
ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันมีความแตกต่างกันของข้ อมูลในแนวตังอย่
้ างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≥0.05)
จากผลการวิเคราะห์สมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระของน ้าหมึกผงที่เตรี ยมได้ (ตารางที่ 2) พบว่า น ้าหมึกผงที่
เตรี ยมได้ นนมี
ั ้ ค่าการยับยังอนุ
้ มูลอิสระ DPPH เท่ากับ 87.23-98.89 % จากการรายงานของ Vate and Benjakul
(2013) กล่าวว่าในน ้าหมึกมีกรดอะมิโน L-dopa และ dopamine ที่ความเข้ มข้ น 1.15 และ 0.19 mM ตามลาดับ ซึ่ง
หมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ของกรดอะมิโนสองชนิดนี ้สามารถให้ อะตอมของไฮโดรเจนให้ แก่อนุมลู อิสระได้ และ จากการ
วิเคราะห์ความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอร์ ริกของสารต้ านอนุมลู อิสระของน ้าหมึกผงที่ทาแห้ งทัง้ 3 วิธี พบว่าน ้าหมึกผงที่
เตรี ยมได้ นนมี
ั ้ คา่ ความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอร์ ริกเท่ากับ 3081.81-3621.21 µMTE/g sample จากการรายงานของ
Vate and Benjakul (2013) กล่าวว่าน ้าหมึกผงมีความสามารถเป็ นตัวรี ดิ วซ์ โดยให้ อิเล็กตรอนให้ แก่สารประกอบให้
เกิ ด ความเสถี ย ร และพบว่าน า้ หมึก ผงที่ ผ่า นการทาแห้ งแบบแช่ เยื อ กแข็ งนัน้ มี ค่า การยับ ยัง้ อนุมูลอิ สระ DPPH
ความสามารถการทาลายอนุมลู อิสระ DPPH และวิเคราะห์ความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอร์ ริกของสารต้ านอนุมลู อิสระ
สูงกว่าน ้าหมึกผงที่ผ่านการทาแห้ งด้ วยวิธีอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) Demarchi et al. (2012) กล่าวว่า
การทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งนันเป็
้ นการทาแห้ งในสภาวะสุญญากาศ และไม่มีการใช้ ความร้ อน ซึ่งเป็ นการลดการเกิด
ออกซิเดชัน ดังนันจึ
้ งเห็นว่าน ้าหมึกผงที่ผา่ นการทาแห้ งโดยวิธีแช่เยือกแข็งจึงยังสามารถรักษาสมบัติการเป็ นสารต้ าน
อนุมลู อิสระได้ มากกว่าน ้าหมึกผงที่ผา่ นการทาแห้ งด้ วยวิธีอื่น
ตารางที่ 2 สมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระของน ้าหมึกผงที่ผา่ นทาแห้ งทัง้ 3 วิธี
Antioxidant activity*
DPPH*
FRAP*
วิธีทาแห้ ง
(%)
(µMTE/g sample)
(µMTE/g sample)
b
c
ลมร้ อน
87.23±1.54
911.44±40.66
3081.81±22.88c
สุญญากาศ
88.49±0.84b
1010.73±22.32b
3357.58±27.27b
แช่เยือกแข็ง
98.89±0.19a
1323.45±4.98a
3621.21±31.93a
* DPPH radical scavenging activity (DPPH) และ Ferric reducing antioxidant power (FRAP) รายงานโดยเทียบ
กับน ้าหนักฐานแห้ ง (dry basis)
a,b,c
ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันมีความแตกต่างกันของข้ อมูลในแนวตังอย่
้ างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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จากผลการวิเคราะห์ค่าสีของน ้าหมึกผง (ตารางที่ 3) พบว่าน ้าหมึกผงที่ผ่านการทาแห้ งทัง้ 3 วิธี มีค่าความ
สว่าง (L*) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีค่า L* ที่ต่า กล่าวคือตัวอย่างมีความเป็ นสีดามาก
ความเป็ นสีดาของตัวอย่างน ้าหมึกผงเกิดมาจากรงควัตถุเมลานิน ซึ่งมีสีดาซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของน ้าหมึก (Vate and
Benjakul, 2013) ในส่วนของค่าความเป็ นสีแดง (a*) มีคา่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≥0.05) ในขณะที่
ค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) มีคา่ แตกต่างกัน (p<0.05) และจากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการละลายน ้า พบว่า
นา้ หมึกผงที่ทาแห้ งแบบแช่เ ยือกแข็งมีค่าความสามารถในการละลายสูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับการทาแห้ งแบบ
สุญ ญากาศ โดยน า้ หมึก ผงที่ ผ่า นการท าแห้ ง แบบลมร้ อนมี ค่า การละลายต่ า ที่ สุด และจากผลการวิ เ คราะห์ ค่ า
ความหนาแน่นพบว่าน ้าหมึกผงที่ผ่านการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งนันมี
้ ความหนาแน่นต่าที่สดุ รองลงมาเป็ นการทา
แห้ งแบบสุญญากาศ และการทาแห้ งแบบลมร้ อน ตามลาดับ ฤทธิไกร งามชม (2547) ได้ รายงานว่าการทาแห้ งแบบ
แช่เยือกแข็ง เป็ นกระบวนการที่วสั ดุที่ทาแห้ งอยูใ่ นสภาวะสุญญากาศ มีการเดือดอย่างรุ น แรงในเนื ้อวัสดุ จึงอาจทาให้
ผิวสัมผัสด้ านนอกของวัสดุมีความเป็ นรูพรุนสูง จึงอาจส่งผลให้ น ้าหมึกผงที่ผา่ นกระบวนการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งมี
ความสามารถในการละลายสูงและความหนาแน่นต่า จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ย์ พบว่า น ้าหมึกผงจาก
หมึกกล้ วยที่ผ่านการทาแห้ งทัง้ 3 วิธี นันมี
้ ปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
น้ อยกว่า 1x101 cfu/g และมีปริ มาณโคลิฟอร์ ม
ทังหมด
้
น้ อยกว่า 3 MPN/g ซึ่งปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมดมี
ั้
ค่าไม่เกิ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์เทียบเคียงคือ ผลิตภัณฑ์
อาหารจากสัตว์ที่มีโปรตีนสูงและแปรรู ปเป็ นผง เช่น ผงปรุ งรสอาหาร ที่กาหนดจานวนจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
ต้ องไม่เกิน
4
1×10 cfu/g และจานวนโคลิฟอร์ ม ต้ องน้ อยกว่า 3 MPN/g (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2547) แสดงให้ เห็นถึงน ้า
หมึกผงจากหมึกกล้ วยมีความปลอดภัยสาหรับการบริ โภค
ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพของน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยที่ผา่ นทาแห้ งทัง้ 3 วิธี
ความสามารถใน
ความหนาแน่ น
ns
วิธีทาแห้ ง
L*
a*
b*
การละลายนา้
(g/cm3)
(g/100g.)
ลมร้ อน
15.84±0.06a 0.99±0.03 -1.02±0.09b
11.61±0.24b
0.64±0.02a
สุญญากาศ
15.48±0.17b 1.06±0.04 -1.14±0.09ab
14.83±0.06a
0.45±0.01b
แช่เยือกแข็ง
14.80±0.08c 1.05±0.08 -1.21±0.08a
15.12±0.10a
0.43±0.00c
a,b,c
ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับต่างกันมีความแตกต่างกันของข้ อมูลในแนวตังอย่
้ างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
ตัวเลขที่มีอกั ษรกากับไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≥0.05)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สมบัติในการต้ านอนุมูลอิสระ และสมบัติทางกายภาพ พบว่า
น ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยที่ผ่านการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง ที่อณ
ุ หภูมิ -50 oC เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง มีสมบัติทางเคมี
ได้ แก่ ปริ มาณโปรตีน สมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระสูงที่สดุ อีกทังยั
้ งมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม เช่น มีสีดา และ
มีค่าการละลายสูงสุด ดังนันจึ
้ งเลือกน ้าหมึกผงจากการทาแห้ งด้ วยวิธีการใช้ เครื่ องทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งไปใช้ เป็ น
ส่วนผสมในอาหารเพื่อสุขภาพ ซึง่ ได้ แก่ พาสต้ า และขนมขบเคี ้ยว ที่ทาจากแป้งข้ าวเจ้ าในการทดลองขันต่
้ อไป
จากผลการทดลองจากงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ของคณะผู้วิจยั ได้ ทดลองผลิตพาสต้ าจากแป้งข้ าวเจ้ าโดยผสมน ้า
หมึกผง 0,1, 3, 5 และ 7% (อโนชา สุขสมบูรณ์ และคณะ, 2560) และขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพองจากแป้งข้ าวเจ้ าโดย
ผสมน ้าหมึกผง 0, 2.5, 5, 7.5 และ 10% (ชญานิศ คล่องแคล่ว และคณะ, 2559) พบว่า พาสต้ าจากแป้งข้ าวเจ้ าผสม
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น ้าหมึกผง 3% มีคณ
ุ ภาพด้ านการหุงต้ ม (cooking properties) มีความเหนียวและยืดหยุ่นที่วดั จากเครื่ องวิเคราะห์
เนื ้อสัมผัสอยู่ในเกณฑ์ ดี และได้ รับคะแนนการยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สดุ โดยผลิตภัณฑ์ มี
ลักษณะดังภาพที่ 3(ก) จะเห็นได้ วา่ พาสต้ าจากแป้งข้ าวเจ้ าเสริ มน ้าหมึก 3 % อบแห้ ง มีสีดา เป็ นมันวาวเล็กน้ อย โดย
หลังจากการการนาพาสต้ าไปต้ มให้ สกุ ได้ เส้ นพาสต้ ามีสีดาเป็ นมันวาว ผิวมีความขรุ ขระเล็กน้ อย ดังภาพที่ 3(ข) จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์พาสต้ าจากข้ าวเจ้ าเสริ มน ้าหมึกผง 3 % (ตารางที่ 4) พบว่า มีปริ มาณ
ความชื ้น โปรตีน ไขมัน เถ้ า และคาร์ โบไฮเดรต เท่ากับ 9.64, 8.35, 0.04, 0.57 และ 91.04% ตามลาดับ และมีค่า
เปอร์ เซ็นต์ การยับยัง้ อนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 35.0 % และผลจากการนานา้ หมึกผงมาเติมลงในส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพองจากข้ าวเจ้ าพบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวแบบพองกรอบจากแป้งข้ าวเจ้ าที่มีน ้า
หมึกผงในปริ มาณ 5 % มีลกั ษณะที่พองตัวดี มีความกรอบมาก (วิเคราะห์ได้ จากเครื่ องวิเคราะห์เนื ้อสัมผัส) และได้ รับ
คะแนนการยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สดุ โดยผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวที่เติมน ้าหมึกผง 5 % มี
ลักษณะดังภาพที่ 3(ค) คือผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวมีลกั ษณะพองตัว สีดา และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
(ตารางที่ 4) พบว่า มีปริ มาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้ า และคาร์ โบไฮเดรต เท่ากับ 4.44, 8.54, 0.60, 0.06 และ
90.85 % ตามลาดับ และมีคา่ เปอร์ เซ็นต์การยับยังอนุ
้ มลู อิสระ DPPH เท่ากับ 26.43 %
จากผลการนาน ้าหมึกผงที่ผา่ นการทาแห้ งด้ วยการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งไปใช้ เป็ นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
พาสต้ าและขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพองจากแป้งข้ าว จะทาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์และสีสนั ที่แตกต่างจากเดิม
โดยเฉพาะการมีสดี าซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของน ้าหมึก นอกจากนันผลิ
้ ตภัณฑ์ที่ได้ ยงั มีโปรตีน และสมบัติในการต้ านอนุมลู
อิสระที่สงู ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าน ้าหมึกผง สามารถใช้ เป็ นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้
(ก) พาสต้ าอบแห้ ง

(ข) พาสต้ าต้ มสุก

(ค) ขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพอง

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารที่เติมน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วย ; พาสต้ าจากแป้งข้ าวเจ้ าเสริ มน ้าหมึกผง
จากหมึกกล้ วย 3 % อบแห้ ง (ก), พาสต้ าจากแป้งข้ าวเจ้ าเสริ มน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วย 3%
ต้ มสุก (ข) และ ขนมขบเคี ้ยวชนิด กรอบพองจากข้ าวเจ้ าเสริ มน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วย5% (ค)
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระของพาสต้ าจากแป้งข้ าวเจ้ าเสริ ม
น ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วย 3 % และ ขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพองจากข้ าวเจ้ าเสริ มน ้าหมึก
ผงจากหมึกกล้ วย 5%
ผลิตภัณฑ์

ความชืน้
(%)

โปรตีน
(%)*

ไขมัน
(%)*

พาสต้ า
9.64±0.15
8.35±0.08
0.04±0.01
ขนมขบเคี ้ยว 4.44±0.32
8.54±0.07
0.06±0.02
* รายงานโดยเทียบกับน ้าหนักฐานแห้ ง (dry basis)

เถ้ า
(%)*

คาร์ โบไฮเดรต
(%)*

Antioxidant
activity*
(%)*

0.57±0.00
0.60±0.09

91.04±0.08
90.85±0.01

35.0±0.13
26.43±0.26

บทสรุ ป
การผลิตน ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วยที่เหมาะสมคือการทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งที่อณ
ุ หภูมิ -50 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง เนื่องจากมีปริ มาณความชืน้ ต่า และมีปริ มาณโปรตีน สมบัติในการต้ านอนุมูลอิสระ และค่าการ
ละลายที่สงู กว่าวิธีอื่น และเมื่อนาน ้าหมึกผงที่ทาแห้ งด้ วยวิธีแช่เยือกแข็ง ไปเติมลงในส่วนผสมเพื่อผลิตอาหารเพื่อ
สุขภาพได้ แก่ พาสต้ าและขนมขบเคี ้ยวแบบกรอบพองจากแป้งข้ าวเจ้ า ในปริ มาณ 3% และ 5% พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้
มีปริ มาณโปรตีนและสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระที่สงู ขึ ้น จากผลการวิจยั แสดงให้ เห็นถึงแนวทางการนาน ้าหมึกที่เป็ น
ของเหลือทิ ้งไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์โดยการนาไปเป็ นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจยั งบประมาณรายได้ (ทุนอุดหนุนรัฐบาล) มหาวิทยาลัย
บูรพา ปี งบประมาณ 2558
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ผลของอุณหภูมิไอนา้ ร้ อนยวดยิ่งต่ อคุณภาพของปลากะตักอบแห้ ง
Effect of superheated steam temperature on quality of dried anchovy
สิริมา ชินสาร1,*, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล1 และ พนารัตน์ สังข์อินทร์ 2
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บทคัดย่ อ
ไอน ้าร้ อนยวดยิ่งมีค่าเอนทาลปี สูงจึงถ่ายโอนความร้ อนไปยังวัสดุได้ อย่างรวดเร็ ว การอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อน
ยวดยิ่งจึงสามารถปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายหลังการอบแห้ งได้ งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
อุณหภูมิไอน ้าร้ อนยวดยิ่งต่อคุณภาพปลากะตักอบแห้ ง โดยอบแห้ งปลากะตักที่อณ
ุ หภูมิ 120 130 และ 140oC ความเร็ ว
ของไอน ้าร้ อนยวดยิ่ง 1.46 m/s คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า อุณหภูมิที่ใช้ ในการอบแห้ งมีผลต่อค่าความ
เป็ นสีเหลือง (13.12-14.63) การหดตัว (71.59-76.10%) และการคืนตัว (76.22-82.48 %) (p≤0.05) แต่ไม่มีผลต่อค่า
ความเป็ นสีแดง (1.78-1.81) และค่าความแข็ง (34.58-36.67 นิวตัน) (p>0.05) คุณภาพทางเคมี พบว่า ปริ มาณเกลือ
(1.79-1.80 %) และเถ้ าที่ไม่ละลายในกรด (0.91-1.03 %) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ผลทางจุลินทรี ย์ ได้ แก่ ปริ มาณ
จุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
((5.0– 6.3) x102 cfu/g) เชื ้อราและยีสต์ และ Staphylococcus aureus (<10 cfu/g) แสดงให้ เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งออกปลากะตักตากแห้ ง
คาสาคัญ : การอบแห้ ง, ไอน ้าร้ อนยวดยิ่ง, ผลิตภัณฑ์ปลา
Abstract
Superheated steam has high enthalpy. Thus, it can quickly transfer heat to the material.
Superheated steam drying is expected to improve the quality of product. This research focused on the
effect of superheated steam temperature on the quality of dried anchovy. The drying experiment was
carried out at 120, 130 and 140oC with steam velocity of 1.46 m/s. Physical properties of final products
showed the effect of superheated steam temperature on yellowness (b*) (13.12-14.63) shrinkage value
(71.59-76.10 %) and rehydrated value (76.22-82.48 %) (p≤0.05); however, redness (a*) (1.78-1.81) and
hardness value (34.58-36.67 newton) were not significant difference (p>0.05). Chemical properties, which
were salt content (1.79-1.80 %) and acid insoluble ash (0.91-1.03 %), were not significant difference
(p>0.05). Microbiological properties result including total plate count ((5.0– 6.3) x102 cfu/g), yeast and
molds and S. aureus count (<10 cfu/g) indicated that the quality of dried product was on the standard of
export dried anchovy.
Keywords : Drying, Superheated steam, Fish product
*Corresponding author. E-mail : sirima@buu.ac.th
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บทนา
ปลากะตักหรื อปลาไส้ ตนั เป็ นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตปลากะตักตากแห้ งในประเทศไทย
พบได้ ทวั่ ไปตามจังหวัดชายทะเลทังฝั
้ ่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามัน ซึง่ ได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคทังในและต่
้
างประเทศ
จากการสารวจของบริ ษัท ทีทีไอเอส จากัด (2540) ได้ ศึกษาการผลิตปลากะตักตากแห้ งในประเทศไทย โดยทาการ
สารวจอุตสาหกรรมการผลิตปลากะตักตากแห้ งในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า การผลิตปลากะตักตากแห้ งขาด
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการผลิต ทาให้ มีปัญหาในเรื่ องความสม่าเสมอของคุณภาพ จากปั ญหาดังกล่าวงานวิจยั นี ้จึง
สนใจศึกษาวิธีการอบแห้ งปลากะตักให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามที่ตลาดต้ องการ โดยการพัฒนากระบวนการผลิตให้ ได้ คณ
ุ ภาพ
ด้ วยการใช้ เครื่ องอบแห้ งที่มีประสิทธิภาพ สามารถอบปลากะตักสดโดยไม่ต้องตากแดดก่อน จะทาให้ สามารถลดการ
ใช้ แรงงานคนและลดโอกาสการปนเปื อ้ นจากฝุ่ นละอองได้
การอบแห้ ง เป็ นวิธีการลดปริ มาณความชืน้ ในอาหารลงจนถึงระดับที่สามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ
จุลินทรี ย์ ได้ (วิไล รั งสาดทอง, 2543). การอบแห้ งสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การอบแห้ งโดยวิธีธรรมชาติ (sun
drying) แบบระเหิด (freeze drying) การใช้ ลมร้ อน (hot air drying) การใช้ ปั๊มความร้ อน (heat pump drying) และ
อีกวิธีการหนึง่ คือ การอบแห้ งโดยใช้ ไอน ้าร้ อนยวดยิ่ง (superheated steam drying)
ไอนา้ ร้ อนยวดยิ่ง คือไอนา้ ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวที่ ความดันที่กาหนด ฉัตรชัย นิมมล (2548)
กล่าวว่า สาหรับการอบแห้ งโดยไอน ้าร้ อนยวดยิ่ง ซึ่งมีไอน ้าเป็ นส่วนประกอบอย่างเดียว สามารถแบ่งช่วงเวลาการ
อบแห้ งได้ เป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงเพิ่มอุณหภูมิวสั ดุ (heat up period) เกิดขึ ้นในช่วงแรกของการอบแห้ ง อุณหภูมิของวัสดุ
จะสูงขึ ้นจนถึงจุดเดือดของน ้าในวัสดุ ซึ่งจะเป็ นช่วงการใช้ ปริ มาณความร้ อนสูง จากนันจะเข้
้
าสูช่ ่วงอัตราการอบแห้ ง
คงที่ (constant rate drying period) ซึ่งความร้ อนจะถ่ายเทไปยังผิวของวัสดุโดยการนาความร้ อนจากชันฟิ
้ ล์มของ
ไอน ้าไปยังวัสดุ โดยมีผลต่างของอุณหภูมิระหว่างไอน ้าร้ อนยวดยิ่งและผิววัสดุเป็ นแรงขับเคลือ่ น และเนื่องจากโดยรอบ
วัสดุประกอบไปด้ วยไอน ้า ดังนันการถ่
้
ายเทความชื ้นจึงไม่ได้ เกิดจากกลไกการแพร่ (diffusional mass transfer) แต่
เกิดจากกลไกการพามวลของไอน ้า ซึง่ เกิดจากความแตกต่างระหว่างความดันไอของไอน ้าร้ อนยวดยิ่งกับความดันไอที่
ผิวของวัสดุ เป็ นแรงขับเคลือ่ น อุณหภูมิของวัสดุจะคงที่ที่จดุ เดือดของน ้าที่ความดันในระบบ ตลอดจนกระทัง่ ความชื ้น
ลดลงจนถึงความชื ้นวิกฤต ในช่วงสุดท้ ายเป็ นช่วงอัตราการอบแห้ งลดลง (falling rate drying period) ความชื ้นของ
วัสดุมีคา่ ต่ากว่าความชื ้นวิกฤต การถ่ายเทความร้ อนและการถ่ายเทมวลไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะที่ผิวของวัสดุเท่านัน้ แต่เกิด
การถ่ายเทในเนื ้อวัสดุด้วย การเคลือ่ นที่ของน ้าจากภายในวัสดุมายังผิวช้ ากว่าการพาความชื ้นจากผิววัสดุไปยังอากาศ
ทาให้ อตั ราการอบแห้ งลดลง อัตราการระเหยของน ้าจะถูกควบคุมโดยความต้ านทานต่อการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของ
น ้าในวัสดุ ส่งผลให้ อตั ราการระเหยของน ้าลดลงในขณะที่อตั ราการถ่ายเทความร้ อนจากของไหลมายังวัสดุยงั คงเท่า
เดิม ดังนันจึ
้ งทาให้ อณ
ุ หภูมิของวัสดุมีคา่ สูง อัตราการระเหยในช่วงนี ้จะขึ ้นอยูก่ บั ธรรมชาติของวัสดุมากกว่าคุณสมบั ติ
ของตัวกลาง
ซึง่ ลักษณะเด่นของการอบแห้ งโดยใช้ ไอน ้าร้ อนยวดยิ่งที่มีการใช้ ไอน ้าเป็ นตัวกลางในการอบแห้ ง สามารถช่วย
ให้ สมบัติบางอย่างของอาหารเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีกว่าการอบแห้ งวิธีอื่น เช่น มีการหดตัวน้ อยกว่า มีความสามารถ
ในการดูดน ้ากลับคืน หรื อมีการคืนตัวสูงกว่า หรื อมีความพรุนมากกว่าการอบแห้ งด้ วยวิธีอื่นๆ (สาราญ ธิช่างทอง, 2544)
นอกจากนัน้ Sehrawat, Nema and Kaur (2016) ยังมีรายงานว่าการอบแห้ งโดยใช้ ไอน ้าร้ อนยวดยิ่งสามารถช่วย
ประหยัดพลังงานในการอบแห้ งเมื่อเทียบกับการอบแห้ งแบบลมร้ อน อีกทังยั
้ งช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
ได้ ดีกว่าอีกด้ วย
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จากกลไกการอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อนยวดยิ่งดังกล่าว พบว่า อุณหภูมิของไอน ้าร้ อนยวดยิ่งมีความสาคัญต่อ
การอบแห้ งทังในช่
้ วงเพิ่มอุณหภูมิวสั ดุ และช่วงอัตราการอบแห้ งคงที่ ซึง่ จะส่งผลต่อทังเวลาในการอบแห้
้
งและคุณภาพ
ของผลิต ภัณ ฑ์ ภายหลังการอบแห้ ง โดยเยาวภา ไหวพริ บ และคณะ (2552) พบว่า อุณ หภูมิใ นการอบแห้ งด้ ว ย
ไอน ้าร้ อนยวดยิ่งที่แตกต่างกัน มีผลต่อค่าสีของกุ้งแห้ งโดยค่าสีแดงของกุ้งมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเมื่ออุณหภูมิในการอบแห้ ง
สูงขึ ้น เช่นเดียวกับ ภูมิใจ สอาดโฉม และคณะ (2556) พบว่า การเพิ่มอุณหภูมิไอน ้าร้ อนยวดยิ่งทาให้ ความชื ้นในเนื ้อ
ปลาบดลดลงได้ เร็ วขึ ้น ค่าสีแดง การหดตัว ความแข็งและความเหนียวมีคา่ เพิ่มขึ ้น และสัมประสิทธิ์การแพร่ ความชื ้นมี
ค่ามากขึ ้น งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิไอน ้าร้ อนยวดยิ่งต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
จุลนิ ทรี ย์ของผลิตภัณฑ์ปลากะตักอบแห้ ง
วิธีการ
ปลากะตักสด (Stolephorus indicus) รับจากบริ ษัททีพเี อส มารี น โปรดักส์ จังหวัดชลบุรี มีขนาดความยาว
4.5-5 เซนติเมตร เก็บรักษาในถังที่มีฉนวน โดยการใส่น ้าแข็งผสมน ้าทะเล (อุณหภูมิ 0oC) หลังจากนันน
้ าปลากะตักสด
ล้ างทาความสะอาด แล้ วอบแห้ งโดยใช้ เครื่ องอบแห้ งแบบไอน ้าร้ อนยวดยิ่ง กาหนดอัตราเร็ วลม 1.46 m/s อุณหภูมิการ
อบแห้ ง 120 oC เป็ นเวลา 80 นาที 130 oC เป็ นเวลา 45 นาที และ 140 oC เป็ นเวลา 35 นาที โดยภายหลังการอบแห้ ง
ปลากะตักมีความชื ้นสุดท้ ายเท่ากับ 27% (dry basis)
จากนันน
้ าปลากะตักที่ผา่ นการอบแห้ งทัง้ 3 อุณหภูมิมาทาการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
จุลนิ ทรี ย์ ดังนี ้
1) ค่าสี วัดค่าสีโดยใช้ เครื่ องวัดสี (Colorflex; Hunterlab, Taiwan) ใช้ ระบบ CIE LAB เพื่อวัดค่า L*, a*, b*
โดยที่ L* หมายถึงค่าความสว่าง (lightness) มีคา่ ตังแต่
้ 0 (ดา) จนถึง 100 (ขาว) a* หมายถึงค่าความเป็ นสีแดงและสี
เขียว โดยค่า a เป็ นบวกแสดงถึงค่าเป็ นสีแดง a เป็ นลบแสดงค่าเป็ นสีเขียว และ b* หมายถึงค่าความเป็ นสีเหลืองและ
สีน ้าเงินโดยค่า b เป็ นบวกแสดงถึงค่าสีเหลืองและ b เป็ นลบแสดงค่าสีน ้าเงิน
2) การหดตัว (Shrinkage) นา n-heptane 99% มาใช้ ทดสอบหาปริ มาตร โดยเท n-heptane ลงในกระบอก
ตวงทีม่ ีขีดบอกปริมาตร ทาการบันทึกค่าปริ มาตรเริ่มต้ นไว้ ทดสอบหาปริ มาตรของปลากะตักสดโดยนาปลากะตักสด
ประมาณ 50 กรัม ใส่ลงในหลอดทดลอง ดังกล่าว ทาการบันทึกค่าปริ มาตรสุดท้ ายไว้ หาปริ มาตรที่เพิ่มขึ ้นในหลอด
ทดลอง (ผลต่างระหว่างค่าปริมาตรสุดท้ ายกับค่าปริ มาตรเริ่ มต้ น) จะได้ เป็ นค่าปริ มาตรของปลากะตักที่อยูใ่ นหลอด
ทดลอง (ศิริวฒ
ั สินประเสริ ฐ, 2548) และนาตัวอย่างปลากะตักที่ผา่ นการอบแห้ งในสภาวะต่างๆ มาหาปริ มาตรหลัง
การอบแห้ งด้ วยวิธีการเดียวกัน คานวณหาค่าการหดตัวจากปริ มาตรก่อนและหลังการอบแห้ ง โดยคานวณหาค่าจาก
สมการ
การหดตัว (เปอร์ เซ็นต์) =

Vo  V  x 100
V

โดย Vo คือ ปริ มาตรของปลากะตักก่อนการอบแห้ ง (ลูกบาศก์เมตร)
V คือ ปริ มาตรของปลากะตักหลังจากการอบแห้ ง (ลูกบาศก์เมตร)
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(1)

3) การคืนตัว (Rehydration) นาปลากะตักที่ผา่ นการอบแห้ งในสภาวะต่างๆ จานวนตัวอย่างละ 5 กรัม ต้ มใน
น ้าร้ อนที่อุณหภูมิประมาณ 90 oC บันทึกค่านา้ หนักทุก 1 นาที โดยใช้ ระยะเวลาในการทดสอบทัง้ หมด 15 นาที
(Namsanguan et al., 2004) คานวณหาอัตราส่วนการคืนตัว ดังสมการ
การคืนตัว (เปอร์ เซ็นต์) =

Wt  Wd  x 100
Wd

(2)

โดย Wt คือ มวลของปลากะตักที่คืนตัว ณ เวลาใด ๆ (กรัม)
Wd คือ มวลของปลากะตักแห้ งก่อนคืนตัว (กรัม)
4) ลักษณะเนื ้อสัมผัส วัดลักษณะเนื ้อสัมผัสของปลากะตัก โดยสุม่ ตัวอย่างปลากะตักที่ผ่านการเตรี ยมและ
อบแห้ งในสภาวะต่าง ๆ มาวัดลักษณะเนื ้อสัมผัส ด้ วยเครื่ องวัดลักษณะเนื ้อสัมผัส (TA-XT2, England) ใช้ หวั วัด
ทรงกระบอก (Puncture probes) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร และความเร็ วในการกด 1 m/s กดลงตรงกลาง
ปลากะตักอบแห้ ง รายงานเป็ นค่าความแข็ง (Hardness) ซึง่ อ่านค่าจากค่าแรงสูงสุด (Max force) ที่ทาให้ ตวั อย่างแตก
ออกจากกัน หน่วยเป็ นนิวตัน
5) ปริ มาณเกลือ ตามวิธี AOAC (1990) ชั่งตัวอย่างที่บดแล้ ว 0.1-2 กรัม ใส่ในขวดรู ปชมพู่ขนาด 250
มิลลิลติ ร เติมสารละลายซิลเวอร์ ไนเตรต 5 มิลลิลติ ร เติมสารละลายกรดไนตริ ก 20 มิลลิลติ ร เขย่าให้ เกลือละลายหมด
ต้ มเดือด 15 นาที จากนันตั
้ งไว้
้ ให้ เย็น เติมน ้ากลัน่ 50 มิลลิลิตร เติมอินดิเคเตอร์ 2 มิลลิลิตร ไตเตรทกับสารละลาย
แอมโมเนียมไธโอไซยาเนต คานวณปริ มาณเกลือ ดังสมการ
เกลือ (%) =

5.844 X  A x B AgNO3  C x D NH 4 SCN 
W

(3)

โดย W คือ น ้าหนัก ตัวอย่าง (กรัม)
A คือ ปริ มาตรของสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ ไนเตรตที่ใช้ ในการไตเตรต
ตัวอย่าง (มิลลิลติ ร)
B คือ ความเข้ มข้ นของของสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ ไนเตรต (มิลลิลติ ร)
C คือ ปริ มาตรของสารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนตที่ใช้ ในการไตเตรต
ตัวอย่าง (มิลลิลติ ร)
D คือ ความเข้ มข้ นของของสารละลายแอมโมเนียมไธโอไซยาเนต
(มิลลิลติ ร)
6) ปริ มาณเถ้ าที่ไม่ละลายในกรด ตามวิธี AOAC (1990) นาเถ้ าทังหมดละลายด้
้
วยกรดเกลือเจือจาง จากนัน้
กรอง แล้ วเผาส่วนที่ไม่ละลาย และชัง่ น ้าหนัก
7) ปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ทงหมด
ั้
ยีสต์และรา และ S. aureus (AOAC, 1995)
ผลและอภิปราย
ภายหลังการอบแห้ งปลากะตักด้ วยไอน ้าร้ อนยวดยิง่ จนกระทัง่ ปลากะตักมีคา่ ความชื ้นสุดท้ ายประมาณ 27%
(dry basis) เมื่อทาการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพให้ ผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลของอุณหภูมกิ ารอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อนยวดยิง่ ต่อคุณภาพทางกายภาพของปลากะตัก
อุณหภูมิ
ค่ าสี
การหดตัว
การคืนตัว
(°C)
(%)
(%)
L*
a*
b*

ความแข็ง
(นิวตัน)

120
47.76±0.59c 1.81±0.10ns 13.12±0.91b 71.59±0.77b 82.48±1.05a 34.58±1.23ns
130
51.10±0.17a 1.81±0.36ns 14.63±0.29a 73.73±1.00b 82.38±2.32a 36.57±1.28ns
140
50.35±0.93b 1.78±0.31ns 14.16±0.02ab 76.10±2.27a 76.22±0.67b 36.67±1.34ns
a,b,c,…
หมายถึง ตัวอักษรต่างกันในแนวตังแสดงว่
้
ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns…
หมายถึง ค่าในคอลัมน์เดียวกันในแนวตังไม่
้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
จากตารางที่ 1 พบว่า อุณหภูมิในการอบแห้ งที่ 120 130 และ 140 °C มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสีของปลา
กะตัก ปลากะตักอบแห้ งมีคา่ ความสว่างและค่าความเป็ นสีเหลืองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ที่
อุณหภูมิ 120 °C ใช้ ระยะเวลาในการอบแห้ งนาน ทาให้ ปลากะตักมีค่าความสว่างและค่าความเป็ นสีเหลืองต่าสุด ที่
อุณหภูมิ 130 °C ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีค่าความสว่างและค่าความเป็ นสีเหลืองสูงสุด ส่วนค่าความเป็ นสีแดงไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) การเปลีย่ นแปลงค่าสีของปลากะตักภายหลังการอบแห้ ง เนื่องมาจาก
ความร้ อนที่ใช้ ในการอบแห้ งทาให้ น ้าระเหยออกจากตัวปลาและโปรตีนในปลาเสียสภาพ รวมทังเซลล์
้
กล้ ามเนื ้อของ
ปลามีขนาดสันกว่
้ าเนือ้ สัตว์ชนิดอื่น รอบ ๆ มัดกล้ ามเนื ้อมีเนือ้ เยื่อเกี่ยวพันหุ้มอยู่ ดังนันเมื
้ ่อมีการใช้ ความร้ อนสูง
เกินไปหรื อการใช้ ระยะเวลาในการอบแห้ งนานเกินไป ทาให้ ปลาหดตัวมากจึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสีของ
ปลากะตักด้ วย (Goulas and Kontominas, 2005; วรรณวิภา สุวรรณรักษ์ , 2546)
เมื่อพิจารณาคุณภาพด้ านการหดตัวและการคืนตัวของปลากะตักหลังการอบแห้ ง พบว่า ค่าการหดตัวของ
ปลากะตักอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 120 และ 130°C มีคา่ การหดตัวน้ อยที่สดุ และค่าการหดตัวจะเพิ่มมากขึ ้นเมื่ออุณหภูมิใน
การอบแห้ งสูงขึ ้น ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวรวิทย์ กรัยวณิชย์กลุ และคณะ (2548) ที่ศึกษาการอบแห้ งเนื ้อ
ไก่ด้วยไอน ้าร้ อนยวดยิ่งแบบขันตอนเดี
้
ยวและการอบแห้ งแบบสองขันตอน
้
โดยแบ่งเป็ น การอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อนยวด
ยิ่งที่อณ
ุ หภูมิ 120 140 และ 160 °C แล้ วตามด้ วยปั๊ มความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 55 °C และการอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อนยวดยิ่ง
ที่อณ
ุ หภูมิ 120 140 และ 160 °C แล้ วตามด้ วยอากาศร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 55 °C พบว่า ที่อณ
ุ หภูมิสงู เนื ้อไก่จะมีการหดตัว
มากกว่าที่อณ
ุ หภูมิต่า ซึง่ ผลของการหดตัวดังกล่าวส่งผลให้ คา่ การคืนตัวของปลากะตักหลังการอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 120
และ 130 °C ให้ ค่าการคืนตัวสูงกว่าที่ 140°C อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) การอบแห้ งที่อุณหภูมิต่าปลา
กะตักสามารถคืนตัวได้ มากกว่าการอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิสงู เนื่องจากความร้ อนที่สงู เกินไปส่งผลให้ เส้ นใยกล้ ามเนื ้อหดสัน้
ลงและเกิดการจับตัวกันแน่น (Goulas and Kontominas, 2005) ทาให้ มีช่องว่างระหว่างเส้ นใยกล้ ามเนื ้อน้ อย จึงทา
ให้ น ้าแทรกซึมเข้ าไปในตัวปลากะตักได้ ยาก จึงเป็ นเหตุให้ ค่าการคืนตัวของการอบแห้ งปลากะตักที่อุณหภูมิสงู มีค่า
น้ อยกว่าที่อณ
ุ หภูมิต่า แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ถึงแม้ ภายหลังการอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ จะทาให้ ปลากะตักมีค่าการ
หดตัวและคืนตัวแตกต่างกัน แต่ไม่สง่ ผลต่อค่าความแข็ง โดยพบว่า ค่าความแข็งของปลากะตักอบแห้ งมีค่ าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื ้อสัมผัสของปลากะตักสดอบแห้ งนันเกิ
้ ดจาก
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างของโปรตีนไมโอซินที่เกิดการจับกันเมื่อได้ รับความร้ อนจากการอบแห้ ง (ปั ทมกร พรหมจรรย์
, 2546) แต่สาหรับงานวิจยั นี ้ถึงแม้ ปลากะตักจะได้ รับความร้ อนในการอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิแตกต่างกันแต่กลับมีค่าความ
แข็งใกล้ เคียงกัน ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากปั จจัยที่ส่งผลต่อโครงสร้ างของโปรตีนนอกเหนือจากอุณหภูมิแล้ วปั จจัยด้ าน
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เวลาในการอบแห้ งยังส่งผลร่วมต่อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างดังกล่าว (ปั ทมกร พรหมจรรย์, 2546) ซึง่ จากการทดลอง
การอบแห้ งเพื่อให้ ปลากะตักมีความชื ้นสุดท้ ายเป็ น 27% เมื่ออบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 120 130 และ 140oC ต้ องใช้ เวลาใน
การอบแห้ ง 80 45 และ 35 นาที ตามลาดับ ซึ่งเป็ นเวลาการอบแห้ งที่แตกต่างกันมาก ดังนัน้ การอบแห้ งโดยใช้
อุณหภูมิต่าเวลานาน กับการอบแห้ งโดยใช้ อุณหภูมิสงู เวลาสัน้ จึงให้ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของโปรตีน
ใกล้ เคียงกันจากอิทธิพลของทังอุ
้ ณหภูมิและเวลาดังที่กล่าวมาส่งผลให้ ความแข็งของปลากะตักมีคา่ ใกล้ เคียงกันด้ วย
เมื่อทาการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและจุลินทรี ย์ของปลากะตักอบแห้ ง ให้ ผลการตรวจสอบดังตารางที่ 2
ซึง่ พบว่า ปลากะตักหลังอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อนยวดยิ่งที่อณ
ุ หภูมิ 120 130 และ 140 °C มีปริ มาณเกลือและปริ มาณเถ้ า
ที่ไม่ละลายในกรดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีปริ มาณเกลืออยู่ในช่วง 1.79-1.80% และ
ปริ มาณเถ้ าที่ไม่ละลายในกรดอยูใ่ นช่วง 0.91-1.03% ซึง่ ตามร่างมาตรฐานปลากะตักต้ มตากแห้ งกาหนดปริ มาณเกลือ
ไม่เกิน 15 % และกาหนดปริ มาณเถ้ าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกิน 1.5 % (วรรณวิภา สุวรรณรักษ์ , 2546) จากผลการ
ทดลองแสดงให้ เห็นว่าปลากะตักสดหลังอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อนยวดยิ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดของการส่งออก
ปลากะตักต้ มตากแห้ ง
ตารางที่ 2 ผลของอุณหภูมกิ ารอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อนยวดยิง่ ต่อคุณภาพทางเคมีและจุลนิ ทรี ย์ของ
ปลากะตัก
อุณหภูมิ
(°C)

คุณภาพทางเคมี
คุณภาพทางจุลนิ ทรีย์
ปริมาณเถ้ าที่ไม่ ปริมาณจุลินทรีย์
ราและยีสต์
ปริมาณเกลือ
S. aureus
ละลายในกรด
ทัง้ หมด
(cfu/g)
(cfu/g)
(%)
(%)
(cfu/g)
120
1.79±0.26ns
0.91±0.13ns
6.3x102
<10
<10
130
1.80±0.25ns
1.03±1.22ns
5.2x102
<10
<10
140
1.80±0.26ns
1.03±1.83ns
5.0x102
<10
<10
ns…
หมายถึง ค่าในคอลัมน์เดียวกันในแนวตังไม่
้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อพิจารณาคุณภาพทางจุลินทรี ย์ พบว่า ปลากะตักหลังอบแห้ งด้ วยไอน ้าร้ อนยวดยิ่ง ที่อณ
ุ หภูมิ 120 130
และ 140 °C มีปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
เท่า กับ 6.30x102 cfu/g, 5.20x102 cfu/g และ 5.0x102 cfu/g ตามลาดับ
เชื อ้ ราและยีสต์ และเชื อ้ S. aureus น้ อยกว่า 10 cfu/g ซึ่งผลิตภัณฑ์ ปลากะตักสดอบแห้ งมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของการส่งออกปลากะตักต้ มตากแห้ ง (บริ ษัท ทีทีไอเอส จากัด , 2540) ที่กาหนดปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
5
ไม่เกิน 1 x 10 cfu/g เชื ้อราและยีสต์ไม่เกิน 100 cfu/g และเชื ้อ S. aureus ไม่เกิน 100 cfu/g
บทสรุ ป
อุณหภูมิในการอบแห้ งโดยใช้ ไอน ้าร้ อนยวดยิ่งมีผลต่อคุณภาพทางกายภาพของปลากะตักสดทังด้
้ านค่าสี
การหดตัว และการคืนตัว โดยการใช้ อณ
ุ หภูมิต่าในการอบแห้ งทาให้ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพทางกายภาพที่ดีกว่าการใช้
อุณหภูมิสงู สาหรับคุณภาพทางเคมีและจุลินทรี ย์ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้ งทัง้ 3 อุณหภูมิ มีปริ มาณเกลือ และ
ปริ มาณเถ้ าที่ไม่ละลายในกรด และมีปริ มาณจุลินทรี ย์ทงั ้ หมด เชื อ้ ราและยีสต์ และเชื อ้ S. aureus อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานปลากะตักต้ มตากแห้ ง
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การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการย่ อยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka) ด้ วยอัลคาเลส
Production of beka squid (Nipponololigo beka) protein hydrolysate by alcalase
นิสานารถ กระแสร์ ชล*, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และ สิริมา ชินสาร
Nisanarth Krasaechol*, Wichamanee Yuenyongputtakal1 and Sirima Chinnasarn
ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหาร คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยบูรพา

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้ วยเอนไซม์อลั คาเลส ใช้
อัตราส่วนหมึกต่อน ้าโดยแปรเป็ น 1:1 และ 1:2 ร่วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายที่ 1 3 และ 5 ชัว่ โมง โดยใช้ ปริ มาณ
เอนไซม์อลั คาเลสร้ อยละ 1.0 ของน ้าหนักเนื ้อหมึก ที่อณ
ุ หภูมิ 60oC เขย่าด้ วยความเร็ วรอบ 40 รอบต่อนาที กรอง
สารละลายผ่านผ้ าไนลอน 3 ชัน้ จะได้ โปรตีนไฮโดรไลเสทนาไปวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนทังหมดด้
้
วยวิธี Kjeldahl
พบว่าโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกมีปริ มาณไนโตรเจนทังหมดสู
้
งสุดเมื่อใช้ อตั ราส่วนหมึกต่อน ้า 1:2 และระยะเวลาใน
การย่อยสลาย 3 ชัว่ โมง และจากการศึกษาผลของปริ มาณเอนไซม์ต่อการย่อยสลายโปรตีนของหมึกกะตอยในสภาวะ
ดังกล่าวโดยมีการแปรปริ มาณเอนไซม์เป็ นร้ อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 ของน ้าหนักเนื ้อหมึก พบว่าเมื่อปริ มาณเอนไซม์
เพิ่มขึ ้นทาให้ ปริ มาณไนโตรเจนทังหมดของโปรตี
้
นไฮโดรไลเสทจากหมึกเพิ่มขึ น้ ดังนันสภาวะที
้
่เหมาะสมคือการใช้
อัตราส่วนหมึกต่อน ้า 1:2 และระยะเวลาในการย่อยสลาย 3 ชั่วโมง และปริ มาณปริ มาณเอนไซม์ร้อยละ 1.0 ของ
น ้าหนักเนื ้อหมึก โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกที่ย่อยสลายด้ วยเอนไซม์อลั คาเลสมีปริ มาณไนโตรเจนทังหมดสู
้
งสุด
(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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บทนา
ปั จจุบนั ซอสหอยนางรม (Oyster sauce) หรื อน ้ามันหอยเป็ นเครื่ องปรุ งรสที่ได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภค
อย่างแพร่ หลาย การผลิตซอสหอยในประเทศไทยจะผลิตโดยการสัง่ ซื ้อหัวเชื ้อน ้ามันหอยจากต่างประเทศเข้ ามาและ
นามาเจือจาง หรื อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหอยโดยการใช้ กรดหรื อเอนไซม์ยอ่ ยโปรตีนหอยให้ อยูใ่ นรูปของโปรตีนที่
ละลายได้ แล้ วนามาปรุงแต่ง สี กลิน่ รสชาติ ก่อนบรรจุขวดออกจาหน่าย (ปราณิศา เชื ้อโพธิ์หกั , 2533) ซึ่งโปรตีนที่ถกู
ย่อยด้ วยกรดหรื อเอนไซม์แล้ วจะเรี ยกว่า “โปรตีนไฮโดรไลเสท” เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากปฏิกิริยาการย่อยสลายของ
โปรตีน โดยการตัดสายเปปไทด์ที่มีสายโซ่ยาวให้ เป็ นกรดอะมิโนหรื อเปปไทด์สายสันๆ
้ ทาได้ โดยการใช้ กรด-ด่าง หรื อ
เอนไซม์ (Adler-Nessen, 1986) เอนไซม์ ที่ ใช้ ใ นการย่อยสลายพัน ธะเปปไทด์ ข องสารประกอบโปรตีน เรี ยกว่า
โปรติโอไลติกเอนไซม์ หรื อโปรติเอสทาให้ ได้ เปปไทด์สายสันๆ
้ เอนไซม์ที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ ได้ แก่
เปปซิน ทริ ปซิน โบรมิเลน นิวเทรส ปาเปน และอัลคาเลส เป็ นต้ น ซึ่งปั จจัยที่มีบทบาทต่อการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสท
คือ ชนิด ความเข้ มข้ น และระยะเวลาในการย่อยของเอนไซม์โปรติเอสที่นามาใช้ ในการย่อยสลายโปรตีน เนื่องจาก
ส่งผลให้ ได้ ปริ มาณและคุณสมบัติของโปรตีนไฮโดรไลเสทที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ปริ มาณหรื อความเข้ มข้ นของเอนไซม์เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการย่อยสลายโปรตีน ซึ่งในสภาวะที่มีความเข้ มข้ นของสับสเตรท ความเป็ นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
และบัฟ เฟอร์ ที่ ใช้ คงที่ เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของเอนไซม์ ให้ มากขึน้ จะท าให้ อัต ราเร็ ว ของปฏิ กิริยาเพิ่มขึน้ (นิธิย า
รัตนาปนนท์, 2545) นอกจากนี ้ระยะเวลาในการย่อยสลายมีความสาคัญเช่นเดียวกัน โดย Adler-Nissen (1986)
อธิบายว่าในช่วงต้ นของการย่อยเอนไซม์จะเข้ าจับกับโปรตีนอย่างรวดเร็ วเกิดการย่อยสลายจนทาให้ เกิดเปปไทด์ขึ ้น
จากนันเมื
้ ่อเวลาการย่อยสลายมากขึ ้นจะเกิดการยับยังการท
้
างานของเอนไซม์แบบแข่งขัน โดยที่เปปไทด์ที่เกิดขึ ้นจะ
แข่งขันกับโปรตีนในการจับกับเอนไซม์จึงมีผลต่อความเร็ วในการเกิดปฏิกิริยา มีงานวิจยั ที่ใช้ เอนไซม์อลั คาเลสในการ
สกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทซึ่งเป็ นเอนไซม์ ในกลุ่ม Hydrolase ซึ่งจะย่อยสลายพันธะเปปไทด์ เป็ นหลัก งานวิจัยที่ใช้
เอนไซม์อลั คาเลส เช่น การย่อยเนื ้อปลา Orechromis mossambicus ด้ วยเอนไซม์อลั คาเลส (Yu & Tan, 1992) การ
ย่อยน ้านึง่ ปลาทูนา่ ด้ วยเอนไซม์อลั คาเลสเพื่อผลิตซอส (อัญชลี สาระโบก และอรัญ หันพงศ์กิตติกูล, 2542) การผลิต
โปรตี น ไฮโดรไลเสทจากน า้ นึ่ ง ปลาเพื่ อ ใช้ เป็ นสารปรุ ง แต่ ง กลิ่ น รสอาหาร (Sanguandeekul, Jantawat &
Sukcharoensakkul, 1993) เป็ นต้ น วัตถุดิบที่นิยมนามาสกัดเป็ นโปรตีนไฮโดรไลเสทนอกจากปลาและหอยแล้ ว หมึก
เป็ นวัตถุดิบที่มีคณ
ุ สมบัติดีในหลายๆ ด้ าน ได้ แก่ เป็ นแหล่งของโปรตีน มีกลิ่นเฉพาะตัว และเป็ นที่นิยมของผู้บริ โภค
โดยกลิน่ ของหมึกอาจเป็ นสิง่ ที่ทาให้ ได้ ซอสที่มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตัวและลักษณะเนื ้อสัมผัสของโปรตีนไฮโดรไลเสทจาก
หมึกอาจช่วยเพิ่มความหนืดให้ กบั ซอสชนิดข้ นได้ การใช้ หมึกยังเป็ นการสร้ างผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ให้ กบั ผู้บริ โภค
อีก ทัง้ สถานที่ ทาการวิ จัย อยู่ใกล้ กับ ทะเลจึง มี หมึก ให้ เ ลือกหลายชนิ ด ได้ แก่ หมึก กระดอง หมึก กล้ ว ย หมึก สาย
หมึกกะตอย เป็ นต้ น ซึ่งในงานวิจัยนี ้ได้ เลือกใช้ หมึกกะตอย (Nipponololigo beka) เนื่องจากหาได้ ง่ายจากการทา
ประมงพื ้นบ้ านโดยเฉพาะบริ เวณหาดบางแสนและอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เป็ นหมึกที่มีขนาดเล็กและมีราคาถูกกว่าหมึก
ชนิดอื่น เมื่อนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั สัตว์ทะเลชนิดนี ้เป็ นอย่างมาก
ดัง นัน้ งานวิ จัย นี จ้ ึ ง ศึก ษาหาสภาวะที่ เ หมาะสมในการสกัด โปรตี น ไฮโดรไลเสทจากหมึ ก กะตอยด้ ว ย
เอนไซม์อลั คาเลสเพื่อใช้ ต่อยอดทางการค้ าเป็ นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ กบั ท้ องถิ่นได้ โดยนาสภาวะที่ได้ ไปใช้
ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยเพื่อใช้ เป็ นสารตังต้
้ นในการผลิตซอสชนิดข้ น ซึ่งคาดว่าจะได้ ผลิตภัณฑ์ซอสที่
มีคณ
ุ สมบัติที่ดีใกล้ เคียงกับซอสหอยนางรมที่ขายตามท้ องตลาดทัว่ ไปได้ ในอนาคต
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วิธีการ
1. การตรี ยมหมึกกะตอย
นาหมึกกะตอยสดจากสะพานปลาอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็ นหมึกที่จับได้ จากบริ เวณ
ชายฝั่ งจังหวัดชลบุรี เก็ บที่อุณหภูมิ -18°C ก่อนนามาใช้ ทดลองนาหมึกแช่แข็งมาละลายโดยเก็ บที่อุณหภูมิต้ เู ย็น
(4°C ) นาน 12 ชัว่ โมง แล้ วนาหมึกมาผ่านการเตรี ยมขันต้
้ นด้ วยการล้ างทาความสะอาดโดยล้ างด้ วยน ้าเย็นที่อณ
ุ หภูมิ
4°C ดึงหัว ควักไส้ เอาถุงน ้าหมึกออกและนาเนื ้อหมึกบรรจุใส่ถงุ โพลีเอทิลนี เก็บในน ้าแข็งตลอดเวลาก่อนนาไปใช้
2. การศึกษาผลของอัตราส่วนหมึกต่อน ้าร่ วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายของเอนไซม์อลั คาเลสต่อคุณภาพของ
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอย
ศึกษาผลของอัตราส่วนหมึกต่อน ้าร่ วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายของเอนไซม์อลั คาเลสต่อคุณภาพของ
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอย โดยนาเนื ้อหมึกที่ผา่ นขันตอนการเตรี
้
ยมหมึก 50 กรัม มาบดผสมกับน ้าเย็น (4°C)
50 มล. และ 100 มล. ในอัตราส่วน 1:1 และ 1:2 ตามลาดับ ด้ วยเครื่ องบดละเอียดโดยใช้ ความเร็ วรอบ 15000 รอบต่อ
นาที เป็ นเวลา 10 วินาที แล้ วเติมเอนไซม์อลั คาเลส (บริ ษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จากัด) ปริ มาณร้ อยละ 1.0 (v/w)
น ้าหนักเนื ้อหมึกและนาไปย่อยสลายที่อณ
ุ หภูมิ 60°C โดยใช้ อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าด้ วยความเร็ วรอบ 40
รอบต่อนาที ที่เวลาแตกต่างกัน 1 3 และ 5 ชั่วโมง จากนัน้ หยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์ โดยใช้ อุณหภูมิ 85°C เป็ น
ระยะเวลา 15 นาที (ศิริพร ไชยสงคราม, 2557) นาตัวอย่างมากรองด้ วยผ้ าไนลอน 3 ชัน้ เก็บสารละลายที่ได้ นาไป
วิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
้
ทดลอง 2 ซ ้า
คัดเลือกอัตราส่วนหมึกต่อน ้าร่ วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกของเอนไซม์
อัลคาเลส โดยพิจารณาจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีปริ มาณไนโตรเจนทังหมดสู
้
งสุด เพื่อนาไปทดลองในขันตอนต่
้
อไป
3. การศึกษาผลของปริ มาณเอนไซม์อลั คาเลสต่อคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอย
การศึกษาผลของปริ มาณเอนไซม์อลั คาเลสต่อคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอย ใช้ ปริ มาณ
เอนไซม์อลั คาเลสร้ อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 (v/w) ของน ้าหนักเนื ้อหมึก โดยใช้ นาหนักเนื ้อหมึก 50 กรัม และเอนไซม์
อัลคาเลส 0.25 0.5 และ 0.75 มล. ตามลาดับ โดยใช้ สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยหมึกกะตอยจากข้ อ 2.2 นา
สารละลายที่เตรี ยมไดัไปวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
้
4. การวิเคราะห์ทางเคมี
วิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้ วยวิธี Kjeldahl ( AOAC, 2000) โดยนา
โปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึก 10 กรัม ไปวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
้
ซึง่ หน่วยของปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
้
คือ
g Nitrogen/kg Sample โดยวิธีคานวณจาก Benjakul and Morrissey (1997) ดังสมการ
ไนโตรเจนทังหมด
้
(g Nitrogen / kg sample) =
(a-b)×N×14×W3
W1×W2
โดยที่ a = ปริ มาณของสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กที่ใช้ ในการไทเทรตตัวอย่าง (มิลลิลติ ร)
b = ปริ มาณของสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กที่ใช้ ในการไทเทรต blank (มิลลิลติ ร)
N = ความเข้ มข้ นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กเจือจาง (N ทราบความเข้ มข้ นที่แน่นอน)
W1 = น ้าหนักของเนื ้อหมึกทีใ่ ช้ (g)
W2 = น ้าหนักของตัวอย่างโปรตีนไฮโดรไลเสทที่นาไปวิเคราะห์
W3 = น ้าหนักของโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ยอ่ ยสลายได้
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5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
สาหรั บศึกษาผลของอัต ราส่ว นหมึก ต่อนา้ ร่ วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายของเอนไซม์ อัลคาเลสต่อ
คุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรี ยลในแผน CRD (Factorial
experiment in CRD) โดยมี 2 ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยที่ 1 คือ อัตราส่วนหมึกต่อน ้ามี 2 ระดับ คือ 1:1 และ 1:2 ปั จจัยที่ 2
คือ ระยะเวลาในการย่อยสลายมี 3 ระดับ คือ 1 3 และ 5 ชัว่ โมง ทดลอง 2 ซ ้า ส่วนการศึกษาผลของปริ มาณเอนไซม์
อัลคาเลสต่อ คุณ ภาพของโปรตี น ไฮโดรไลเสทจากหมึก กะตอยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete
Randomized Design : CRD) ทดลอง 2 ซ ้า นาผลการทดลองที่ได้ มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Two Way ANOVA
สาหรับการศึกษาในข้ อ 2.2 และ One Way ANOVA สาหรับการศึกษาในข้ อ 2.3) ด้ วยโปรแกรม SPSS 23.0 (SPSS
Inc., Illinois, USA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ
95 (p<0.05)
ผลและอภิปราย
1. ผลของอัตราส่วนหมึกต่อน ้าร่วมกับระยะเวลาในการย่อยสลายของเอนไซม์อลั คาเลสต่อคุณภาพโปรตีนไฮโดรไลเสท
จากหมึกกะตอย
จากการวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าอัตราส่วนหมึกต่อน ้าและระยะเวลาในการย่อยสลายของ
เอนไซม์อลั คาเลสไม่มีอิทธิ พลร่ วมกันต่อปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
้
(p>0.05) จึงแยกวิเคราะห์ตามปั จจัยที่ศึกษาคือ
อัตราส่วนหมึกต่อน ้าและระยะเวลาในการย่อยสลายดังแสดงตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ปริ มาณไนโตรเจนทังหมดในโปรตี
้
นไฮโดรไลเสทจากหมึกที่ยอ่ ยโดยใช้ เอนไซม์อลั คาเลสใน
อัตราส่วนหมึกต่อน ้า 1:1 และ 1:2 และระยะเวลาในการย่อยสลายที่ระดับ 1 3 และ 5
ชัว่ โมง
อัตราส่ วนหมึกต่ อนา้

ระยะเวลาในการย่ อย (ชั่วโมง)
1
3
5
16.85 ± 0.22 18.75 ± 0.14
19.77 ± 0.06
18.22 ± 0.08 19.72 ± 0.30
20.04 ± 0.79

ปริมาณไนโตรเจน
ทัง้ หมด* (g/kg)
18.46 ± 1.33b
19.33 ± 0.95a

1:1
1:2
ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด**
้
17.54 ± 0.80B 19.24 ± 0.59A
19.90 ± 0.48A
(g/kg)
ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานได้ จากการทดลอง 2 ซ ้า
* แยกวิเคราะห์เฉพาะปั จจัยอัตราส่วนหมึกต่อน ้า
** แยกวิเคราะห์เฉพาะปั จจัยระยะเวลาในการย่อย
a, b หมายถึง ตัวอักษรกากับที่แตกต่างกันในแนวตังแสดงว่
้
ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
A, B หมายถึง ตัวอักษรกากับที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ผลการศึก ษาปริ มาณโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ ได้ จ ากการย่อ ยหมึกกะตอยด้ วยเอนไซม์ อัลคาเลสเมื่อใช้
อัตราส่วนหมึกต่อน ้า 1:1 และ 1:2 พบว่าให้ ปริ มาณไนโตรเจนเป็ น 18.46±1.33 และ 19.33±0.95 g/Kg ตามลาดับ
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(p≤0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Benjakul and Morrissey (1997) ที่ได้ มีการศึกษา
อัตราส่วนของตัวอย่างหัวกุ้งบดต่อน ้าที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากหัวกุ้ง โดยแปรอัตราส่วนหัวกุ้งบดต่อน ้า
เป็ น 5:2 5:3 และ 5:4 พบว่าที่อตั ราส่วนหัวกุ้งบดต่อน ้าที่เพิ่มขึ ้นจะทาให้ ปริ มาณโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ได้ เพิ่มขึ ้นคือ
ร้ อยละ 35.90 39.72 และ 44.95 ตามลาดับ ซึ่งอัตราส่วนตัวอย่างต่อน ้าที่มากขึ ้นจะทาให้ ได้ โปรตีนไฮโดรไลเสทที่
เพิ่มขึ ้น โดยน ้าจะช่วยให้ เอนไซม์เกิดการกระจายตัวเข้ าจับกับสับสเตรทได้ ง่ายขึ ้น
สาหรับการศึกษาผลของระยะเวลาในการย่อยสลายหมึกกะตอย 1 3 และ 5 ชัว่ โมง พบว่าค่าปริ มาณ
ไนโตรเจนทังหมดของโปรตี
้
นไฮโดรไลเสทที่มีระยะเวลาในการย่อยสลาย 3 และ 5 ชั่วโมงแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยที่ใช้ ระยะเวลาในการย่อยสลาย 3 ชัว่ โมง ให้ ปริ มาณไนโตรเจน 19.24 ± 0.59 g/Kg
มี ค วามเหมาะสมที่ สุด เนื่ อ งจากเมื่ อ เวลาที่ ใ ช้ ย่ อ ยนานขึ น้ เอนไซม์ ท างานได้ น านขึ น้ จึ ง ท าให้ ป ริ ม าณโปรตี น
ไฮโดรไลเสทที่ผลิตได้ มีปริ มาณไนโตรเจนเพิ่มขึน้ จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งปริ มาณไนโตรเจนจะเริ่ มคงที่ เพราะการใช้
เอนไซม์ในการย่อยสลายในช่วงต้ นของการย่อยเอนไซม์จะเข้ าจับกับโปรตีนอย่างรวดเร็ วเกิดการย่อยสลายจนทาให้
เกิดเปปไทด์ขึ ้น จากนันเมื
้ ่อใช้ ระยะเวลาในการย่อยสลายเพิ่มมากขึ ้นจะเกิดการยับยังการท
้
างานของเอนไซม์แบบ
แข่งขัน (competition inhibition) โดยเปปไทด์ ที่เกิ ดสามารถจับกับ บริ เวณเร่ ง (catalytic site) ของเอนไซม์ ได้
เช่นเดียวกับโปรตีนซึง่ เป็ นซับเสรท ทาให้ เกิดการแข่งขันระหว่างตัวยับยังกั
้ บซับสเตรทในการที่จะจับเอนไซม์ที่บริ เวณ
เร่ ง เดี ยวกัน ทาให้ ความเร็ วในการเกิ ด ปฏิ กิริ ยาเริ่ มคงที่ (จริ น ทร์ สว่า งแจ้ ง , 2544) ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ
Shahidi, Han, and Synowiecki (1995) ที่มีการศึกษาโปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลา Capelin โดยใช้ เอนไซม์อลั คาเลส
และนิวเทรส พบว่าปฏิกิริยาการย่อยสลายโปรตีนจะถูกยับยังโดยผลิ
้
ตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้น นอกจากนี ้ วรรณบดี เอกปิ ยะกุล
(2549) ที่ได้ ศกึ ษาเวลาในการย่อยหอยแครงในระดับต่างๆ พบว่าเมื่อเวลาในการย่อยสลายมากขึ ้นจะทาให้ ได้ อะมิโน
ไนโตรเจนมากขึ ้น เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งปริ มาณอะมิโนไนโตรเจนจะลดลงเนื่องจากอะมิโนไนโตรเจนจะถูกเปลี่ยนไป
เ
ป็
น
สารฟอร์ มลั ดีไฮด์หรื อแอมโมเนียคัลไนโตรเจน ซึง่ มีจดุ เดือดต่าและสามารถระเหยได้ จึงทาให้ สญ
ู เสียสารดังกล่ าวเมื่อ
ใช้ เวลาในการย่อยที่นานขึ ้น
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดไว้ คือ คัดเลือกอัตราส่วนหมึกต่อน ้าร่ วมกับระยะเวลาในการ
ย่อยสลายโปรตีน ไฮโดรไลเสทจากหมึกของเอนไซม์ อัลคาเลส โดยพิจ ารณาจากโปรตี นไฮโดรไลเสทที่ มีปริ มาณ
ไนโตรเจนทังหมดสู
้
งสุด จึงคัดเลือกอัตราส่วนหมึกต่อน ้า 1:2 และระยะเวลาการย่อยสลาย 3 ชัว่ โมง เพื่อนาไปทดลอง
ในขันตอนถั
้
ดไป
2. ผลของปริ มาณเอนไซม์อลั คาเลสต่อคุณภาพโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอย
จากการย่อยหมึกกะตอยโดยอัตราส่วนหมึกต่อน ้า 1:2 ใช้ ปริ มาณเอนไซม์อลั คาเลสร้ อยละ 0.5 1.0 และ
1.5 ของน ้าหนักเนื ้อหมึก และระยะเวลาในการย่อย 3 ชัว่ โมง วิเคราะหืปริ มาณไนโตรเจนทังหมดของโปรตี
้
นไฮโดรไล
เสท พบว่าเอนไซม์ปริ มาณร้ อยละ 1.0 และ 1.5 ของน ้าหนักเนื ้อหมึกมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(p>0.05) และสูงกว่าโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ใช้ เอนไซม์ปริ มาณร้ อยละ 0.5 ของน ้าหนักเนื ้อหมึก ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปริ มาณไนโตรเจนทังหมดในโปรตี
้
นไฮโดรไลเสทจากหมึกที่ยอ่ ยสลายโดยใช้ เอนไซม์
อัลคาเลสที่ปริ มาณร้ อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 ของน ้าหนักเนื ้อหมึก
ปริมาณของเอนไซม์ (ร้ อยละ)
ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด (g/kg)
0.5
18.83 ± 0.37b
1.0
19.82 ± 0.15a
1.5
20.53 ± 0.12a
ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานได้ จากการทดลอง 2 ซ ้า
a, b หมายถึง ตัวอักษรกากับที่แตกต่างกันในแนวตังแสดงว่
้
ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
การใช้ เอนไซม์ในการย่อยโปรตีนพบว่าปริ มาณไนโตรเจนทังหมดมี
้
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณเอนไซม์ที่
มากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Yu and Tan (1992) ที่มีการศึกษาการย่อยสลายเนือ้ ปลา Orechromis
mossambicus ด้ วยเอนไซม์อลั คาเลส พบว่าเมื่อปริ มาณเอนไซม์ที่ใช้ เพิ่มขึ ้นทาให้ ระดับการย่อยสลายมีค่าสูงขึ ้นและ
การใช้ เอนไซม์ร้อยละ 2.0 ของปริ มาณโปรตีนที่มีอยู่ในเนื ้อปลาจะทาให้ ได้ โปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีปริ มาณไนโตรเจนที่
ผลิตได้ สงู สุด และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของศิริพร ไชยสงคราม (2557) ได้ ศึกษาความเข้ นข้ นของเอนไซม์ที่เหมาะสม
ในการย่อยสลายโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้ง พบว่าระดับความเข้ นข้ นของเอนไซม์มีแนวโน้ มทาให้ ค่าระดับการ
ย่อยสลายเพิ่มขึ ้นตามความเข้ มข้ นที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากระดับความเข้ มข้ นที่เพิ่มสูงขึ ้นทาให้ มีโอกาสที่เอนไซม์จะจับกั บ
โมเลกุลของโปรตีนมากขึ ้นเป็ นผลให้ ค่าระดับการย่อยสลายเพิ่มขึ ้น แต่เมื่อเพิ่มปริ มาณเอนไซม์จนกระทัง่ ปริ มาณ
เอนไซม์ที่ใช้ เพียงพอกับปริ มาณโปรตีนที่มีอยูค่ า่ ระดับการย่อยสลายจะคงที่แม้ เพิ่มปริ มาณเอนไซม์ขึ ้นอีกก็ไม่ทาให้ ค่า
ระดับการย่อยสลายเพิ่มขึ ้น
บทสรุ ป
การผลิตโปรตีนไฮโครไลเสทจากหมึกกะตอยด้ วยเอนไซม์อลั คาเลสมีสภาวะที่เหมาะสมคือ การใช้ อตั ราส่วน
น ้าต่อหมึกเป็ น 1:2 ใช้ ระยะเวลาในการย่อย 3 ชัว่ โมง และปริ มาณของเอนไซม์ร้อยละ 1.0 ของน ้าหนักเนื ้อหมึก มี
ปริ มาณไนโตรเจนทังหมดสู
้
งสุด (19.82±0.15 g/Kg) นอกจากนี ้โครงงานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ ในการ
นาหมึก มาผลิตเป็ นโปรตี นไฮโดรไลเสท และน าไปใช้ เป็ นสารตัง้ ตัน ในการผลิต ซอสชนิด ข้ น ที่มี ลกั ษณะเดีย วกับ
ซอสหอยนางรมได้
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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
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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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