
ลักษณะพ้ืนทะเล และความชุกชุมของสัตวน้ําหนา
ดินในอาวไทย โดยใชกลองบันทึกวิดิทัศนใตน้ํา 

Seafloor Characteristic and Abundance of Epifauna 

in the Gulf of Thailand by Under Water VDO Camera   

เพ็ญจันทร ละอองมณี, ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ, ณฐินี ศุกระมงคล และสายัณห พรหมจนิดา 

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พระสมทุรเจดีย สมทุรปราการ 10290 

บทคัดยอ 
 

กลองบันทึกวิดิทัศนใตนํ้า Sea Viewer Under Water System ถูกติดเขากับโครงเลื่อน และ150 วัตต เพ่ือบันทึกภาพ

พ้ืนทะเล และสัตวนํ้าหนาดิน ขณะเรือลอยลํา บริเวณจุดสํารวจ 13 จุด ในอาวไทย หลอดไฟฮาโลเจน ที่มีความลึก 20 – 71 

เมตร ในระหวางวันที่ 14 มนีาคม – 11 เมษายน 2556 บนเรือ M.V. SEAFDEC ซึง่ออกปฏิบัติงานภายใตโครงการสํารวจ

และฝกภาคทะเล เรื่อง “ทรัพยากรประมงและสิง่แวดลอมทางทะเลในบรเิวณอาวไทยตอนกลาง”  
 

พ้ืนที่โดยรวมของจุดสํารวจเปนพ้ืนราบ มีเพียงบริเวณสถานีที่ 23, 28, 35 และ 45 ที่อยูบริเวณขอบแองกระทะกลางอาว

ไทย ที่พ้ืนทะเลมีความตางของความลึก พ้ืนทะเลโดยทั่วไปมีรู และพูนดินที่เปนที่อยูของสัตวหนาดินทั่วบริเวณอาวไทย และ

พบจํานวนมากในสถานีที่ 21, 35, 38 และ 40 ซึ่งเปนสถานีที่พบกิจกรรมประมงประเภทอวนลอมซั้ง หรือใกลบริเวณที่เปน

แหลงขุดเจาะนํ้ามัน ไมปรากฏรองรอยของการลากอวน หรือมีนอย   

 

พบปลาขนาดเล็กที่อยูเปนกลุมบอยถึง 60 ครั้งตอพ้ืนที่ 1000 ตารางเมตร กระจายทัว่บริเวณของสถานีที่ 45 สวนสัตวนํ้า

จําพวกปลายอดจาก ปลาเกา ปลาทรายแดง ปลาตุกแก ปลาขางตะเภา หมึก ซึ่งมีความยาวมากกวา 5 ซม.พบในสถานีที่มีความ

ลึกต้ังแต 65 เมตร ขึ้นไป ไดแกในสถานีที่ 14,29,35 และ 38 ในสถานีที่ 25 ซึ่งเปนสถานีที่อยูใกลกับหมูเกาะอางทอง พบหอย

เมนกระจายอยูที่พ้ืนทะเลเปนจํานวนมากถึง 858 ตัวตอพ้ืนที่ 1000 ตารางเมตร บริเวณน้ีมีตะกอนแขวนลอยมาก ไมพบรองรอย

ของอวนลาก บริเวณที่สํารวจทั้งหมดพบกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังเกาะติด เชนฟองนํ้า นอยมากโดยพบเพียง1-2 กลุมเล็กๆ ใน 

5 สถานี  ไดแกสถานี 11,14,28,40 และ 45  

 

คําสําคัญ: กลองบันทึกวิดิทัศนใตนํ้า ลักษณะพ้ืนทะเล สัตวนํ้าหนาดิน 

 

วิธีการศึกษา 
 

กลองบันทึกวิดิทัศนใตนํ้า Sea Viewer Under Water System ถูกติดเขากับโครงเลื่อน และหลอดไฟฮาโลเจน 150 วัตต 

เพ่ือบันทึกภาพพ้ืนทะเล และสัตวนํ้าหนาดิน ขณะเรือลอยลํา บริเวณสถานีสํารวจ 13 สถานี  ในอาวไทย ทีม่ีความลึก 20 – 71 

เมตร ในระหวางวันที่ 14 มีนาคม – 11 เมษายน 2556 บนเรือ M.V. SEAFDEC ซึ่งออกปฏิบัติงานภายใตโครงการสํารวจและฝก

ภาคทะเล เรื่อง “ทรพัยากรประมงและสิ่งแวดลอมทางทะเลในบริเวณอาวไทยตอนกลาง” โดยเรือ M.V.SEAFDEC ลอยลําใหลาก

เลื่อนในชวงเวลาประมาณ 15:00 - 17:30 น. ในขณะเรอืลอยลําเรือมีความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 0.40-1 m/s ในแตละ

สถานีมีเวลาในการบันทึกภาพ 20 นาที วิดิทัศนของแตละสถานีจะถูกนําไปตัดตอโดยใชโปรแกรม Movie Maker เพ่ือตัดสวนที่

เห็นภาพไมชัดเจนออกไป สวนของวิดิทัศนที่เห็นภาพชัดเจนจะถูกนํามาแปลงเปนภาพดวย Free Video to JPG Converter 

v.5.0.24 เพ่ือใหสามารถนับจํานวนสัตวนํ้า และสังเกตลักษณะพ้ืนทะเลไดสะดวกขึ้น พ้ืนที่หนากลองประมาณ 1 ตารางเมตรของ

แตละภาพ เทาน้ันที่จะนํามาใชในการประเมินความชุกชุมของสิ่งมีชีวิต โดยในการศึกษาครั้งน้ีรายงานเปน จํานวนครั้งที่พบ / 

1000 m2 

 

การศึกษาพ้ืนทะเลจะแบงลักษณะพ้ืนทะเลออกตามลักษณะที่เห็นในภาพไดแกเปน  ร ู แอง หรอื พูนดินซึ่งเปนบานของ

สัตวหนาดิน หรือ เปนรอยอวนลาก โดยลักษณะดังกลาวน้ีถูกนับจํานวนภาพที่ปรากฏลักษณะเหลาน้ันอยางชัดเจนในจํานวนหน่ึง

รอยภาพของแตละสถานี   

     

 สรุปผลการศึกษา 

 
• สามารถใช กลองบันทึกวิดิทัศนใตนํ้า Sea Viewer Under Water System ซึ่งติดติดเขากับโครงเลื่อนศึกษาลักษณะพ้ืน

ทะเล และ ความชุกชุมของสตัวหนาดินได แตควรปรับปรุงเรื่องความสวาง และความละเอียดของกลอง 

 

•  พ้ืนที่โดยรวมของจุดสํารวจเปนพ้ืนราบ มีเพียงบริเวณสถานีที่ 23, 28, 35 และ 45 ที่อยูบริเวณขอบแองกระทะกลางอาว

ไทย ที่พ้ืนทะเลมีความตางของความลึก  

 

•  การมีสิ่งกีดขวางการทําประมงประเภทอวนลาก เชน การวางซั้งกอประจําที่ไวที่พ้ืนทะเล หรือใกลบรเิวณที่เปนแหลงขุดเจาะ

นํ้ามัน ทําใหบริเวณใกลเคียงยังคงมี ร ูพูนดิน และ แองซึ่งเปนบานสัตวนํ้ากระจายอยูทั่วไป รวมทั้งยังคงพบกลุมสัตวไมมีกระดูก

สันหลัง 

 

•  พบสัตวนํ้าจําพวกปลายอดจาก ปลาเกา ปลาทรายแดง ปลาตุกแก ปลาขางตะเภา หมึก ซึ่งมีความยาวมากกวา 5 ซม.พบใน

สถานีที่มีความลึกต้ังแต 65 เมตร 

 

พ้ืนที่โดยรวมของจุดสํารวจเปนพ้ืนราบ มีเพียงบริเวณสถานีที่ 23, 28, 35 และ 45 ทีอ่ยูบริเวณขอบแองกระทะกลางอาว

ไทย ที่พ้ืนทะเลมีความตางของความลึก ในระหวางลากเลื่อนติดกลอง ตัวเลื่อนจะเหิน และตกกระแทกพ้ืนเปนระยะ ๆ  

  

สัตวไมมีกระดูก

สันหลังเคลื่อนที่

ไมได 

สัตวไมมีกระดูก

สันหลังเคลื่อนที่

ได 

ปลาที่พบครั้งละ 1 ตัว ปลากลุมละ

<10ตัว 

ปลากลุมละ 

> 10ตัว 

หากใชความลึก 60 เมตรเปนเกณฑในการแบงกลุมของสถานีออกเปน 2 กลุมคือกลุมทีม่ีความลึกนอยกวา 60 เมตร 

ไดแกสถานีที่ 11, 18, 25, 27, 31, 40 และ 45 รวมเจด็สถานี และกลมสถานีที่มีความลึกต้ังแต 60 เมตรขึ้นไป ไดแกสถานี 

14, 21, 28, 29, 35 และ 38 รวม หกสถานี พบวากลุมสถานีที่ มีความลึกมากวา 60 เมตรมีจํานวนสถานีที่พบชีวิตมากกวา

สถานีที่นํ้าต้ืนกวา 60 เมตร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุมสถานีที่มีความลึกมากกวา 60 เมตร เหลาน้ีอยูหางฝง การใชพ้ืนที่เพ่ือ

การทําประมงนอยกวา 

 

ในการใช Free Video to JPG Converter v.5.0.24 แปลงวิดิทัศนของทุกสถานีสํารวจใหเปนภาพโดยแตละสถานีจํากัด

ใหแปลงภาพออกมาไดภาพจํานวน 100 ภาพเทาๆกัน และนับจํานวนภาพที่ปรากฏ ร ู พูนดิน และ แอง ซึ่งเปนบานของสัตว

หนาดิน และรอยลาก อยางชัดเจน สถานีที่มีบานสัตวหนาดินมากไดแกสถานีที่ 21, 35, 38 และ 40 ซึ่งเปนสถานีที่พบ

กิจกรรมประมงประเภทอวนลอมซั้ง หรือใกลบริเวณที่เปนแหลงขุดเจาะนํ้ามัน (สายัณห พรหมจินดา และคณะ 2557) การมี

อยูของซั้งประจําที่ (ซั้งกอ) ซึ่งชาวประมงอวนลอมวางเอาไวเพ่ือรวมกลุมปลาผิวนํ้า และเขตหามทําประมงใกลแทนขุดเจาะ 

อวนลากไมสามารถเขามาทําประมงในบริเวณน้ีได ทําใหพ้ืนทะเลบบริเวณน้ัน ยังคงมี ร ู พูนดิน และ แอง ซึ่งเปนบานสัตวนํ้า 

กระจายอยูทั่วไป สวนสถานีที่มรีอยลากมากที่สุดคือสถานีที่ 11 ซึ่งเปนสถานีที่อยูใกลฝง นํ้าไมลึกมากนักคือประมาณ 50 

เมตร 

สถานีที่ รูสัตวหนาดิน พูนดิน แอง รอยลาก ความลึก

11 4 16 21 18 50

14 4 25 7 14 65

18 1 5 2 8 46

21 65 46 28 8 65

25 11 0 14 0 20

28 8 0 10 0 65

29 30 0 9 69 73

31 32

35 52 25 18 9 70

38 68 4 7 8 71

40 93 4 15 8 51

45 6 15 29 0 50

น้ํามีตะกอนมาก แสงไมพอ

รอยลาก 

พูนดิน แอง 

รูสัตวหนาดิน 

                                          กิตติกรรมประกาศ 

 
    คณะผูวิจัยขอขอบคุณนายเรือและ ลูกเรือซฟีเดคทุกทาน ที่ทํางานดวยความมุงมั่น ใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานโดยตลอด ขอบคุณนายฉัตรชัย ธีระนาวีกุล นักศึกษาฝกงานจาก   

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ชวยตรวจนับจํานวนภาพตามลักษณะพ้ืนทะเล และขอบคุณ ดร.วิโรจน ละอองมณ ีที่ชวยเหลือการบันทึกวิดิทัศนใตนํ้า 

ภาพแสดงจํานวนครั้งที่พบสัตวนํ้าหนาดิน ตอพ้ืนที่ 1000 m2  

แผนที่แสดงสถานีสํารวจ Sea Viewer Under Water System 

ภาพแสดงจํานวนครั้งที่พบสัตวนํ้าหนาดิน ตอพ้ืนที่ 1000 m2  
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