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คํานํา 
กว่า 15 ป ี ที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลางได้ว่างเวน้จากการสํารวจและวิจัยด้านทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

พร้อมกันในเที่ยวเรือเดียว ดังเช่น การสํารวจและวิจัยทรัพยากรประมงในทะเลจีนตอนใต้ โดยเรือสํารวจและฝึกอบรม “ซีฟเดค” 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย จากประเทศสมาชิกของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ (Southeast Asian 
Fisheries Development Center) ในปี 2538-2539 (ค.ศ.1995-1996) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นผ่านศูนย ์
พัฒนาการประมงแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลและผลการสํารวจและวิจัยครั้งนั้นได้ถูกนําไปใช้อ้างอิงทางวิชาการโดยนักวชิาการ 
ของหน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสภาวะทางสังคมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ย่อมส่งผล 
กระทบต่อสภาวะทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอ่าวไทยตอนกลางอย่างแน่นอน การสํารวจในลักษณะที่ครอบคลุม 
ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องดําเนินการอีกครั้ง 

ในระหว่างการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-30 
มิถุนายน 2553 อาจารยแ์ละนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องโอกาสในการร่วมมือกันสํารวจ 
อ่าวไทย และหลังจากนั้นได้มีการระดมความคิดของอาจารย์ และนักวิชาการจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ อีกหลายครั้ง จนสามารถ 
จัดทําร่างโครงการสํารวจและฝึกภาคทะเลเรื่อง “ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอ้มทางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง” ศูนย์พัฒนา 
การประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโอกาสนําเสนอร่างโครงการในระหว่างการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 3 ณ 
โรงแรมตะวันนา รามาดา กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที ่ 17-19 ตุลาคม 2555 โดย บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) เสนอขอรับเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการสํารวจอ่าวไทยตามโครงการดังกล่าว โดยนักวิจัยผู้ร่วม 
โครงการรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในหัวข้อสํารวจวิจัยของตนเอง การสํารวจอ่าวไทยตอนกลางเฉพาะในเขตเศษฐกิจจําเพาะของประเทศ 
ไทยจึงได้ดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง นักวิชาการ อาจารย ์ และนักศึกษา จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ของ 
ประเทศไทย ภายใต้การดําเนินงานและอํานวยความสะดวกของสํานักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ โดยใช้เรือสํารวจและฝึกอบรม “ซีฟเดค” ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน 2556 เป็นเวลา 30 วัน มีนักวชิาการจาก 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคณาจารยแ์ละนิสิตนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตบางแสน และวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 
ทั้งสิ้น 70 ท่าน เข้าร่วมโครงการ 

การสํารวจอ่าวไทยครั้งนี้นับว่ามีผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังคงมีอีกหลายเรื่องที่จําเป็นต้องสานต่อความร่วมมือและระดม 
สมองเพื่อแสดงความคิดเห็นให้ได้ภาพรวมของการสํารวจ เพื่อผู้สนใจจะนําผลไปใช้ในการบริหารจัดการและเป็นโจทย์วิจัยสําหรับงาน 
ที่เจาะลึกลงไปในบางพื้นที่ เช่น ประเด็นของงานสํารวจกิจกรรมประมงซึ่งพบว่า แม้แนวนอกแทน่ขุดเจาะเชื้อเพลิงของประเทศไทยจะ 
ยังคงเป็นเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย ผู้สํารวจพบเรือประมงของไทยทําประมงในบริเวณนั้นไม่มากนักและพบเรือประมงของ 
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําประมงกันบ่อยครั้ง แสดงให้เห็นว่าเราควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในพื้นที่บริเวณ 
นั้น การพบกลุ่มปลาทูวัยอ่อนใกล้สถานีสํารวจเกาะช้างมากกว่าสถานีอื่น ทําให้เกิดคําถามถึงแหล่งว่างไข่ของปลาทูทางฝั่งตะวันออก 
ของอ่าวไทย ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอ่าวไทยตอนกลางก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ลักษณะของกระแสน้ําในฤดูกาล 
อื่นที่ยังไม่ได้สํารวจ การพบมวลน้ําที่มีความเค็มสูง ออกซิเจนต่ํา ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ําในที่ลึกของทะเลจีนใตใ้นบริเวณพื้น 
ทะเลของสถานีสํารวจทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ทําให้เกิดคําถามถึงอิทธิพลของน้ําจากทะเลจีนใต้ต่อคุณสมบัติของน้ําในอ่าวไทย 
และการปนเปื้อนต่างๆ จากสารไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนักทั้งในน้ำทะเลและตะกอนพื้นทะเล เป็นต้น 

สำคัญที่สุด คือ การบูรณาการงานสํารวจและวิจัยทางทะเลของชาต ิ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจําเป็นต้องใช้งบประมาณ 
มหาศาล ยากที่จะดําเนินการให้ได้ผลสําเร็จสมบูรณ์ได้โดยหน่วยงานเดียว การสํารวจอ่าวไทยตอนกลางโดยเรือสํารวจและฝึกอบรม 
ซีฟเดคครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างทีด่ีในเรื่องการบูรณาการงานสํารวจและวิจัยทางทะเลเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งด้านอุปกรณ์สํารวจบุคคลากร 
และการบริหารจัดการงบประมาณของการสํารวจทางทะเลของประเทศไทย 

ผมหวังว่าผลที่ได้จากโครงการสํารวจและฝึกภาคทะเลเรื่อง “ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล” บริเวณอ่าวไทย 
ตอนกลางครั้งนี ้ ทั้งผลในหัวข้อวิจัยต่างๆ และผลการดําเนินงานของการจัดการเที่ยวเรือสํารวจร่วมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ทั้งใน 
ส่วนงานบริหารจัดการ งานวิจัย และผู้จะต้องเตรียมแผนการสํารวจและวิจัยทางทะเล ในครั้งต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก ่
ชาติเป็นสําคัญ 
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 ลักษณะกระแสน้ําในอ่าวไทยในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2556 
ปัทมา สิงหรักษ ์ณัฐธิดา จันทศิร ิและ พิภัทรา แซ่ซิน 
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 การประเมินปริมาณค่าคลอโรฟิลลบ์ริเวณผิวน้ําทะเลในพื้นที่อ่าวไทยด้วยข้อมูลจาก 
รูปถ่ายดาวเทียม 
วิโรจน์ ละอองมณี อนุกูล บูรณะประทีปรัตน์ ประสาร อินทเจริญ ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ และ เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล 

17 

 ฟลักซ์ความร้อนที่ผิวหน้าทะเลบริเวณอ่าวไทยในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2556  
อนุกูล บูรณประทีปรัตน ์วิโรจน์ ละอองมณ ีประสาร อินทเจริญ พนธิภา เลือดนักรบ ธวัชชัย นาอุดม และ  
ศิราพร ทองอุดม 

23 

 สภาวะการแบ่งชั้นน้ําและการผสมผสานของมวลน้ําในอ่าวไทยในช่วงเดือนมีนาคมและ 
เมษายน พ.ศ. 2556 
อนุกูล บูรณประทีปรัตน ์ณฐินี ศุกระมงคล ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ เพ็ญจันทร์ ละอองมณ ีและ ปัทมา สิงหรักษ ์
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 กลุ่มสิ่งแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์เคม ี  
 สารอาหารและผลผลิตขั้นต้นในอ่าวไทย 

เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล  ขนิษฐา อุทัยพันธ ์ และ นฤมล บัวงาม�
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 ระดับการปนเปื้อนของปรอทในน้ําทะเลอ่าวไทย 
เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และ ปรีชา เสนสิทธิ ์
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 ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ อิสรา อาศิรนันต์  บํารุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช ขวัญชัย ปากน้ํา 
จิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ อรอนงค์ บัณฑิต และ ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ 

44 

 การแพร่กระจายของปริมาณน้ําในดินตะกอนและสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทย 
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เชษฐพงษ ์เมฆสัมพันธ ์ภัททิรา เกษมศิร ิและ มินตรา มารบุญ 
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 ลักษณะทางตะกอนวิทยาและการปนเปื้อนของปรอทและสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทย 
เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล เบญจวรรณ แสนสิทธิสกุลเลิศ และ พิสุทธิ ์เทศสวัสดิ ์
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 องค์ประกอบของกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนในบริเวณอ่าวไทย 
วิชญา กันบัว และน้ํา มนต ์สง่างาม 
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 การศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
เชษฐพงษ ์เมฆสัมพันธ ์ณิศรา  ถาวรโสตร ์บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม และ อรอิงค ์เวชสิทธิ ์
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 การศึกษาองค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 
วิชญา กันบัว และ วิรัญญา แดงเกิด 
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 เรื่อง หน้า 
 องค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทย  

นิรชา สองแกว้ ปิยวรรณ หัสด ีศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ และ ธีระพงศ์ ด้วงด ี
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 การแพร่กระจายและความความชุกชุมของลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทย  
ณฐิน ีศุกระมงคล ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ ปภัสวรรณ สุนทรเกต ุและ จรวย สุขแสงจันทร ์
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 ชนิด และการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
จรวย สุขแสงจันทร์ และ ปภัสวรรณ สุนทรเกต ุ
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 การสํารวจเบื้องต้นของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมในอ่าวไทย  
เผ่าเทพ เชิดสุขใจ อิสรา อาศิรนันต ์สายัณห์ พรหมจินดา อัศนีย ์มั่นประสิทธ ิและ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ ์
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 ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของแบคทีเรียและยีนที่เกี่ยวข้องกับ 
การย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินตะกอนจากอ่าวไทย  
ชนกภรณ์ เมืองจินดา พลอยชนก จันทร์เอี่ยม เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และ อรฤทัย ภิญญาคง 
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 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กจากพื้นทะเลอ่าวไทย  
ธรรมศักดิ์ ยีมิน สุภาวด ีจุลละศร วรรณา มุสิก สุภัสรา รักนาว ีศศิวิมล ธรรมสาร สมร ใจหาญ  
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พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ ์กมลชนก วงศ์อิสรกุล เพ็ญจันทร์ ละอองมณ ีและ ณฐินี ศุกระมงคล 
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เพ็ญจันทร ์ละอองมณ,ี ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ, ณฐิน ีศุกระมงคล และ สายัณห ์พรหมจินดา  
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 การสํารวจและการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําหน้าดินในพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
ด้วยเครื่องมือประมงลอบและเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง  
สายัณห์  พรหมจินดา โอภาส  ชามะสนธิ ์และ อัศนีย์ มั่นประสิทธิ ์
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 การสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง  
สายัณห์ พรหมจินดา อนุรักษ์ ลูกอ้น อัศวิน บัวช่วย วุฒิรัตน์ วุฒิปัญโญ และ อัศนีย์ มั่นประสิทธิ ์
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คํากล่าวรายงานการสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง  ผลการสํารวจทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
        โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556 
โดย ดร.ชํานาญ พงษ์ศรี 
        เลขาธิการ และผู้อํานวยการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 
เรียน ท่านรองอธิบดีกรมประมง นายสุรจิตต์ อินทรชิต 

ท่านผู้ร่วมอภิปราย และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 
  

ในนามศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอชียตะวนัออกเฉียงใต้และคณะทํางานโครงการการสํารวจและฝกึภาคทะเลเรื่อง “ทรัพยา 
กรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง” โดยเรือสํารวจ “ซีฟเดค” ผมขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรม 
ประมงเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวด 
ล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556 ในวันนี้ 

ในวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายนที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนักวิชาการจาก 
หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์มหาวิทยา 
ลัยราชภัฏเก็ต มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยการสนับสนุนค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
จากบริษัทปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอ้มทางทะเลในบริเวณ อาว 
ไทยตอนกลางบนเรือสํารวจซีพเดค เพื่อให้มีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสภาวะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลบริเวณกลางอ่าวไทยที ่
เป็นปัจจุบัน หลังการสํารวจในครั้งก่อนของเรือสํารวจและฝึกอบรมซีฟเดคที่ได้ทําการสํารวจไว้เมื่อปี พ.ศ.2538-2539 ภายใต้โครงการ 
สํารวจทรัพยากรประมงในทะเลจีนใต ้โดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ในโอกาสเดียวกันนี้ โครงการยังได้เปิดโอกาสใหน้ิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและโทได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน 
บนเรือด้วย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นใหม ่ ได้มีโอกาสสัมผัสกับการสํารวจทางทะเลอย่างจริงจัง 
ซึ่งเป็นได้ยากมากขึ้นเนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายสูง โดยผู้เข้าร่วมการสํารวจและฝึกอบรมบนเที่ยวเรือ ดังกล่าวประกอบด้วย นักวิจัยจํานวน 
24 คน ผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาจํานวน 44 คน หมุนเวียนกันลงปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เที่ยวเรือย่อย  

หลังเที่ยวเรือสํารวจ คณะทํางานได้ประชุมกันเป็นระยะในเรือ่งผลการศึกษา และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการสํารวจให้เป็น 
ที่ทราบกันในวงกว้างมากขึ้น คณะทํางานจึงไดจ้ัดให้มีการสัมมนาวิชาการผลการสํารวจขึ้นในวันนี้ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับ 
ฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการท่านอื่น ในการวิเคราะห์ผลการสํารวจและการวางแผนการสํารวจในอนาคต 
 สําหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้มีจํานวนประมาณ 200 ท่าน ประกอบด้วยนักวิชาการด้านการประมง ด้านวิทยาศาสตร์ทาง 
ทะเลและด้านสิ่งแวดล้อม คณาจารย์และนสิิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยรูปแบบของสัมมนาจะเป็นการ 
นําเสนอโดยนักวิจัยในโครงการย่อยซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่สิ่งแวดล้อมทางสมุทรศาสตรส์กายะและบรรยากาศ จํานวน 6 
หัวข้อ กลุ่มสิ่งแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์เคมี จํานวน 5 หัวข้อ กลุ่มชีววิทยาทางทะเล จํานวน 12 หัวข้อ และกลุ่มทรัพยากรประมง 
จํานวน 3 หัวข้อ ในช่วงท้ายของการสัมมนาในวันที ่12 ธันวาคม จะเป็นการเสวนาในเรื่อง ภาพรวมของผลการสํารวจ ประเด็นสําคญั 
ความเชื่อมโยงกันของผลการศึกษาและแนวทางในการสํารวจในอนาคตจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ในโอกาสนี้ กระผมใคร่ขอเรียนเชิญ รองอธิบดีกรมประมง ท่านสุรจิตต ์อินทรชิต กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผลการ 
สํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556 ในวันนี้ 

 
ขอเรียนเชิญครับ 
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คํากล่าวเปิดการสัมมนา 
เรื่อง ผลการสํารวจทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
       โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556 
โดย นายสุรจิตต ์อินทรชิต 
      รองอธิบดีกรมประมง 
 
ท่านเลขาธิการ และผู้อํานวยการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย ์
ตัวแทนจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตเลียม จํากัด (มหาชน) 
และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 
 

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันนี้    
 

ข้อมูลจากการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นเรื่องที่กรมประมงให้ความสําคัญ ด้วยเพราะการจัดการ 
ทรัพยากรประมงที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจ ทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้กรม 
ประมงสามารถบริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงให้บรรลุเป้าหมายในการทําให้การประมงทะเลไทยมีความยั่งยืนและมั่นคง เพราะ 
มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เพียงพอ สามารถรกัษาระดับการจับสัตว์น้ําในน่านน้ําให้ได้ระหว่าง 1.7–2.0 ล้านตันต่อปี โดยมีสัตว์น้ํา 
เศรษฐกิจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ตามแผนแม่บทการจัดการทะเลไทย 

ผมรู้สึกประทับใจที่ได้ทราบว่าโครงการฯ ไดร้ับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีนักวิชา 
การทางการประมงและวิทยาศาสตร์ทางทะเลเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจํานวนมาก แม้ว่าโครงการฯ จะไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
วิเคราะห์ผลการศึกษาก็ตาม จํานวนรวมผลการศึกษาที่จะนําเสนอในการสัมมนาสองวันนี้ถึง 26 หัวข้อ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมทาง 
สมุทรศาสตร์สกายะและบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์เคมี ชีววิทยาทางทะเล และทรัพยากรประมง นอกจากนั้นโครงการฯ 
ยังได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศกึษาที่กําลังศึกษาทางด้านการประมงและวิทยาศาสตรท์างทะเล ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัตงิานสํารวจจริงบนเรือ 
ประสบการณ์เหล่านี้น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเข้ามาปฏิบัติงานทดแทนพวกเราในอนาคต 

ขอขอบคุณบริษัทปตท.สํารวจและผลิตปิโตเลี่ยมจํากัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสํารวจทรัพยากรประมง 
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลในอ่าวไทยและให้การสนับสนุนโครงการสํารวจในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณคณะทํางานโครงการฯ ที่จัดให้มีการ 
สัมมนาวิชาการครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเปน็โอกาสอันดีที่พวกเราจะได้รับรู้รับทราบผลการสํารวจ ในขณะเดียวกันนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะ 
ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ เพือ่กําหนดแนวทางในการสํารวจในอนาคต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ม ี
ประโยชน์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล ้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการสัมมนาวิชาการ ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางโดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556 ขอให้การสัมมนาวิชาการดําเนินลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุผลสมบูรณ์ตาม 
วัตถุประสงค์ทุกประการและขออวยพรให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดี โดยทั่วกัน  
 

ขอบคุณครับ 
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สรุปผลการเสวนา “ภาพรวมผลการสํารวจ ประเด็นสําคัญ ความเชื่อมโยงกันของผลการศึกษาและแนวทาง 
การสํารวจในอนาคต” 
ผูร้่วมเสวนาประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง ประธานกลุ่มสมุทรศาสตร์สกายะ 
2. ศ.ดร.มนุวดี หังสพฤกษ ์ประธานกลุ่มสมุทรศาสตร์เคม ี
3. รศ.ดร.เจริญ นิติธรรมยงค์ ประธานกลุ่มชีววิทยาทางทะเล กลุ่ม 1 
4. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ ์ประธานกลุ่มชีววิทยาทางทะเล กลุ่ม 2 
5. นายไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง ประธานกลุ่มทรัพยากรประมง 
6. นายอัศนีย ์มั่นประสิทธิ ์ที่ปรึกษาโครงการสํารวจฯ 
ดําเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล และนางเพ็ญจันทร ์ละอองมณี 
 

แนวคิดและข้อเสนอแนะที่ผู้ร่วมเสวนาให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การเชือ่มโยงผลการสํารวจในแต่ละกลุ่มงานวิจัยจาก 
เที่ยวเรือสำรวจนี้ นักวิจัยควรร่วมกันแปลผลการสํารวจให้เกิดเป็นภาพรวมที่ชัดเจน โดยอาจจะเป็นการจับคู่งานหรือกลุ่มงานวิจัยที ่
สามารถสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันไดม้ารวมกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยและวิเคราะหข์อ้มูลร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ควรมีผู้รับผิดชอบในการสรุป 
และเชื่อมโยงผลการสำรวจในภาพรวมทั้งหมด เพื่อนําผลไปใช้ในการวางแผนบริหารการจัดการทรัพยากรในอ่าวไทยร่วมกัน หรือเป็น 
โจทย์วิจัยสําหรับบางพื้นทีท่ี่ต้องการการวิจัยเฉพาะเจาะจง รวมทั้งการนำเสนอผลการสํารวจครั้งนี้เพือ่แสวงหางบประมาณสนบัสนุน 
การสำรวจในครั้งต่อไปอีกด้วย 

ผู้ร่วมเสวนาได้สรุปประเด็นสําคัญของแต่ละกลุ่มงานวิจัย โดยจากผลการสำรวจของกลุ่มสมุทรศาสตร์สกายะนั้น ควรมีการ 
ศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะสภาวะการแบ่งชั้นน้ําในอ่าวไทยนั้นควรศึกษาต่อไปถึงการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนมวลน้ําหรือพลังงานระหว่าง 
ชั้นน้ําและการแทรกตัวของมวลน้ําจากทะเลจีนใต้เข้ามายังอ่าวไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของทรัพยากรสิ่งมีชวีิตทั้งในทะเล 
จีนใต้และในอ่าวไทยนั้นมีระยะเวลาที่มวลน้ําจากทะเลจีนใตอ้ยู่ในอ่าวไทยอย่างไร ทั้งในแงพ่ื้นทีแ่ละฤดูกาล และควรนําขอ้มูลไปเชื่อม 
โยงกับข้อมูลการศึกษาชายฝั่งที่มีอยู่ เช่น ข้อมูลของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

ส่วนด้านสมุทรศาสตรเ์คมีนั้นผู้ร่วมเสวนาได้ชี้ปัญหาในเรื่องการปรับมาตราฐานของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิธีการ 
รวมทั้งเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างในกลุ่มงานนี้ ก่อนที่จะนําข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอกที่ม ี
การศึกษาไว้แล้ว ซึ่งควรจะนํามาวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น ข้อมูลการแพร่กระจายของสารอาหารและรูปแบบการไหลเวียนของมวลน้ําจืด 
ลงสู่อ่าวไทย โดยเฉพาะข้อมูลน้ําใต้ดินจากบริเวณปากแม่น้ําโขงที่มีอิทธิพลต่ออ่าวไทย ซึ่งผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าควรจะนํามาวิเคราะห์ร่วม 
ด้วย  

เช่นเดียวกับกลุ่มชีววิทยาทางทะเล ซึ่งผู้ร่วมเสวนาชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาในการเชื่อมโยงผลการศึกษาจากการสํารวจครั้งนี้ 
เนื่องจากวิธีการเก็บตัวอย่างที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่นําข้อมูลไปเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ผลการสำรวจ 
ในโครงการพญานาค “NAGA EXPEDITION” ในอ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นั้น การเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงข้อมูลอาจจะทําได ้
ยากลำบาก เนื่องจากเทคนิควิธีการรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใชแ้ตกต่างกัน ผู้ร่วมเสวนาจึงเสนอแนวทางในการวางแผนการสำรวจในครั้งต่อไป 
ว่าควรจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเล แล้วจึงหานักวิจัยผู้รับผิดชอบเพื่อมาตอบวัตถุประสงค์นั้นๆ 
อย่างไรก็ตามแนวทางนี้อาจจะมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากการร่วมงานของนักวิจัยในโครงการนีไ้ม่มคี่าตอบแทนใดๆ 
แก่นักวิจัย หากแต่นักวิจัยเป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเอง นอกจากนี้ ผูร้่วม 
เสวนายังได้เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงผลการสํารวจให้เป็นภาพรวม โดยในการวางแผนการสำรวจในครั้งต่อไป ให้มี 
การกําหนดสถานีเพื่อการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 25 ชั่วโมง เช่น สถานเีก็บข้อมูลตลอดทั้งช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลง 

ด้านกลุ่มทรัพยากรประมงผู้ร่วมเสวนาได้สรุปประเด็นสําคัญเพื่อประโยชน์ในการแปลและเชื่อมโยงผลการสํารวจกับผลการ 
ศึกษาทีผ่่านมาโดยการกำหนดหน่วยวิเคราะห์  (Unit of Analysis) เช่น หน่วยการลงแรงประมง (Fishing Effort) ให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันและควรมีการขยายพื้นที่สํารวจในครั้งต่อไป โดยอาจเป็นในรูปแบบการวิจัยร่วมในน่านน้ําระหว่างประเทศ เนื่องจากผลการ 
สํารวจครั้งนี้พบว่ามกีลุ่มปลาทูวยัอ่อนใกล้สถานีสํารวจเกาะช้างมากกว่าสถานีอื่นซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลสํารวจที่ผ่านมา 
โดยการติดเครื่องหมายปลาทูในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งพบพ่อแม่พนัธุ์ปลาทูในพื้นที่จังหวัดสีหนุวิลล ์ ประเทศกมัพูชา ทําให ้
เกิดคําถามถึงแหล่งว่างไข่ของปลาทูทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย และเนื่องจากสัตว์น้ํามีการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างน่านน้ําไทย 
กัมพูชา และเวียดนาม ดังนั้นการขยายพื้นที่สํารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทับซ้อนและน่านน้ําประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา 
เวียดนาม และมาเลเซีย อาจทําได้ในลักษณะการวางแผนสํารวจร่วมในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมเสวนาได้ชี้แนะให้ขยายพื้นที ่
สํารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ตอนในของอ่าวไทย (อ่าวไทยรูปตัว ก) ในการสํารวจครั้งต่อไปด้วยเช่นกัน 



 
ix 

สําหรับแนวทางในการหาแหล่งทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจ ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นค่าน้ํามันเชือ้เพลิงเรือนั้น ผู้ร่วม 
เสวนาได้เสนอแนวทางของบประมาณสนับสนุนซึ่งมหีลายช่องทาง เช่น การร่วมกันของนักวิจัยเขียนโครงการฯ เสนอไปยังหน่วยงาน 
ที่มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
งบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน เชน่ บริษัทสํารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ งบประมาณจากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่อาจม ี
ช่องทางในการร้องขอให้รัฐบาลจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับโครงการสํารวจฯ 

ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการสำรวจฯ ในครั้งนี ้ ถือว่ามีความสําเร็จอย่างยิ่งตามวัตถุประสงค์ใน 
การบูรณาการการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานด้านการสํารวจและวิจัยทางทะเลในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ การใช้เรือสํารวจและวิจัย 
ซีฟเดค การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน และการที่มีบุคคลากรและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ 
มาร่วมปฏิบัติงานโดยบูรณาการงบประมาณวิจัยร่วมกัน และที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ วัตถุประสงค์โครงการในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลนัน้ มีจํานวนน้อยกว่าที่คาด 
การณ์ไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่ไม่ทั่วถึง หรือการที่นักศึกษาขาดโอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์และ 
นักวิจัย ทําให้มองไม่เห็นภาพและขาดความกระตือรือล้น ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนายังชี้รวมไปถึงปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของนักวิชาการ 
รุ่นใหม่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ อีกด้วย ผูร้่วมเสวนาเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานและสถาบัน 
การศึกษาล่วงหน้า อาจถึง 1 ปีก่อนออกสํารวจ เพื่อให้นักวิจัยได้เตรียมงบประมาณได้ทัน 
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บทคัดย่อ: การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศด้วยมาตรวัดพลังงานแสงอาทิตย์แบบมือถือ บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง เพื่อติดตามผล 
กระทบจากปรากฏการณ์ฝุ่นควันจากการเผาพื้นที่การเกษตรจากภาคเหนือ โดยตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ในระหว่างเที่ยวเรือสํารวจ 
ซีฟเดคที่ 93-2/2013 ระหว่างวันที ่14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 ซึ่งตรวจวัด 3 ชว่งเวลาต่อวัน คือ ประมาณ 0800 น. 1300 น. 
และ 1600 น. แต่ละชุดตรวจวัด 3 ครั้ง จํานวนข้อมูลทั้งหมด 284 ข้อมูล ใน 3 ช่วงคลื่นแสงคือ สีน้ําเงิน (460) สีเขียว (540) และ 
ช่วงคลื่นสีแดง (620 นาโนเมตร) คํานวณจากพลังงานแสง เป็นค่า ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (Aerosol optical thickness: 
AOT) ด้วยชุดโปรแกรม หาตําแหน่งดวงอาทิตย์ และมวลอากาศเชิงสัมพันธ์ (Relative air-mass) และตารางคํานวณ ซึ่งผลที่ได้พบว่า 
ค่า AOT ในช่วงคลื่นสีน้ําเงิน มีค่าน้อยที่สุดที่ 0.126 มีค่ามากที่สุดที ่1.279 ในช่วงคลื่นสีเขียว มีค่าน้อยที่สุดที ่0.086 มีค่ามากที่สุดที่ 
1.141 และในช่วงคลื่นสีแดง มีค่าน้อยที่สุดที่ 0.084 มากที่สุดที่ 0.932 เมื่อพิจารณาค่า AOT ในช่วงคลื่นสีเขียว มีค่าเฉลี่ยทั้งอ่าวไทย 
ตอนกลาง เท่ากับ 0.532 ±0.229 ซึ่งนับว่ามีฝุ่นละอองในบรรยากาศค่อนข้างน้อย และหากแบ่งพื้นที่อ่าวไทยโดยใช้เส้นละติจูดที่ 10 
องศาเป็นเกณฑ์ พบว่า เหนือเส้นละติจูดที่ 10 องศา มีค่าเฉลี่ยของ AOT ในช่วงคลื่นสีเขียวเท่ากับ 0.662 ±0.208 ในขณะที่พื้นที ่
ต่ํากว่าเส้นละติจูดที่ 10 องศา มีค่าเฉลี่ย AOT ในช่วงคลื่นสีเขียวเท่ากับ 0.467 ±0.212 ซึ่งตอนล่างมีฝุ่นละอองในบรรยากาศน้อยกว่า 
ในช่วงดังกล่าว และหากพิจารณาร่วมกับทิศทางของลมในช่วงเวลาดังกล่าว ทิศทางของลมที่ได้จาก รูปถ่ายดาวเทียม Oceansat-2 
พบว่าโดยส่วนใหญ่ลมจะพัดจากทิศตะวันออกวกขึ้นตอนเหนือของอ่าวไทยโดยตลอด ทําให้ผลกระทบจากการเผาพื้นที่การเกษตรใน 
ภาคเหนือไม่ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่อ่าวไทยตอนกลาง 
คําสําคัญ: ฝุ่นละอองในบรรยากาศ, การตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

Abstract: The study of Aerosol optical thickness (AOT) on the central gulf of Thailand by hand-held sun-
photometer for assessing the impact of prepared agriculture area burning at northern part of Thailand. The sun-
photometers were measurement during M.V.SEAFDEC cruise No.93-2/2013 on 14 March to 12 April 2013, three 
times a day at 0800, 1300 and 1600 hrs. Total 284 data set on three wavelength as blue channel (460 
nanometer: nm), green channel (540 nm), red channel (620 nm.). AOT values were calculated by derived sun 
position and relative air-mass. The minimum AOT-Blue is 0.126 and maximum AOT-Blue is 1.279, the minimum 
AOT-Green is 0.086 and maximum AOT-Green is 1.141 and the minimum AOT-Red is 0.084 and maximum AOT-
Red is 0.932. When considering the AOT-Green, average AOT of the central gulf of Thailand is 0.532 ±0.229, this 
value indicating low air pollution. Then divide the study area into 2 parts by 10-Degree Latitude, the average 
AOT-Green of upper part is 0.662 ±0.208 and the average AOT-Green of lower part is 0.467 ±0.212. Considering 
the wind direction from Oceansat-2 wind data sets, almost from eastward and turn to north direct all the during 
study time. That mean the central gulf of Thailand has no effected from agriculture burned area from northern 
part. 
Keyword: Aerosol, Sun-photometer 
 

บทนํา 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่เกษตรกรทางภาคเหนือของไทยและในพื้นที่เพื่อนบา้นเตรียมพื้นที่เพื่อ 

ทําการเกษตรฤดูใหม่ และเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เป็นช่วงการเผาเพื่อเปลี่ยนพืชในภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
สิง่ที่ตามมาคือปรากฏการณ์หมอกควันปกคลุมในพื้นที่ ซึ่งไม่เพียงเป็นปัญหาเฉพาะพื้นทีห่ากแต่ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกระจาย 
เป็นวงกว้างไปทั่วภูมิภาค (วิจารย์ สิมาฉายา, 2554) 
 อ่าวไทยเป็นพื้นที่แหล่งน้ําที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณที่ไดร้ับผลกระทบจากปรากฏการณ์หมอกควันดังกล่าว ซึ่งมีการรายงานเป็น 
ระยะๆ ว่าส่งผลต่อทัศนวิสัยการเดินเรือในบางพื้นที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรายงานว่าผลกระทบจาก 
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ปรากฏการณ์หมอกควันดังกล่าวจะครอบคลุมอ่าวไทยมากน้อยเพียงใดหรือในลักษณะใด การศึกษาการแพร่กระจายของละอองใน 
บรรยากาศในอ่าวไทยจะช่วยให้ข้อมูลส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานและผลจากการเคลื่อนที่ข้ามพรหมแดน จากแหล่งกําเนิดนอกพื้นที่อ่าว 
ไทย ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศระดับภูมิภาคให้ดีขึ้น 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงตําแหน่งการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย ์

 

วิธีการศึกษา 
 ฝุ่นละอองในบรรยากาศสามารถตรวจวัดในลักษณะเชิงลําแสงได้โดยใช้เครื่องมือมาตรวัดแสงอาทิตย์แบบมือถือ (Handheld 
Sun-photometer) ในแต่ละช่วงคลื่น นําพลังงานดังกล่าวไปคํานวณหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยการตรวจวัดพลังงานแสงอาทิตย์ 
บนเรือสํารวจซีฟเดค บริเวณดาดฟ้าหัวเรือ ณ เวลาประมาณ 1000 น. และ เวลาประมาณ 1300 น. ซึ่งแต่ละครั้งในการตรวจวัด 
จะทํา 3 ซ้ํา โดยมีการจดบันทึกค่าปัจจัยดังนี ้

- วัน/เวลา ท้องถิ่น 

- พิกัดที่ตรวจวัด Latitude/Longitude 

- ความกดอากาศขณะตรวจวัด 

โดยมีตําแหน่งการตรวจวัดแสดงดังแผนที ่ในรูปที่ 1 
 

การคํานวณค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศแต่ละช่วงคลื่น จากสมการที ่1 (วิทยา ทานะมัย,2550) 
 

I(λ)=I0 (λ) e^(-τ(λ)M(t))   สมการที่ 1  
  

โดย  I (λ)  คือ Beer-Bouguer-Lambert (BBL) Intensity of sunlight หรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่วัดได ้
 I0 (λ) คือ Solar irradiance at wavelength λ at TOA หรือพลังงานแสงอาทิตย์เหนือบรรยากาศ ณ ช่วงคลื่นนั้น 
 τ(λ) คือ Aerosols optical thickness at λ หรือฝุ่นละอองในบรรยากาศ ณ ช่วงคลื่นนั้นๆ 
 M(t) คือ Relative airmass หรือดัชนีมวลอากาศสัมพัทธ์ 
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ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การคํานวณดัชนีมวลอากาศสัมพัทธ์ และตําแหน่งของดวงอาทิตย์ ด้วยชุดโปรแกรมบน Python Script 
และนําข้อมูลที่ได้ไปคํานวณต่อบนชุดโปรแกรมตารางคํานวณ (Microsoft Excel) 
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากการคํานวณพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องมือดังกล่าวให้ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ในแต่ละช่วง 
คลื่นดังแสดงในรูปแผนที่ ที่ 2-4 โดยมีค่าทางสถิติดังในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าทางสถิติความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในแต่ละช่วงคลื่น 

 AOT460 nm AOT540 nm AOT620 nm 
Minimum 0.126 (ST 29) 0.086 (ST 40) 0.084 (ST 29) 
Maximum 1.279 (ST 15) 1.141 (ST 12) 0.932 (บริเวณเกาะสมุย) 
Average 0.631 (±0.26) 0.532 (±0.23) 0.389 (±0.18) 

 
หากนําผลการคํานวณค่าความลกึเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศช่วงคลื่นสีเขียว (540 nm) มาเปรียบเทียบกับเครื่องวัด 

อัตโนมัติ (Aerosol Robotic Network: AERONET) ซึ่งติดตั้งอยู่ในตําแหน่งต่างๆ เช่น สถานีมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
สถานีอุตุนิยมวิทยา สงขลา สถาน ีSEA-PRISM กลางอ่าวไทย รวมทั้งเปรียบเทียบกับ ข้อมูลความลึกเชิงแสงรายวัน (Aerosol Optical 
of Depth: AOD) ซึ่งได้จากข้อมูลรูปถ่ายจากดาวเทียม Aqua-MODIS ดังแสดงไว้ในแผนภูมิในรูปที่ 5 

ซึ่งหากแบ่งพื้นที่อ่าวไทยด้วยเส้น Latitude ที่ 10 องศาเหนือและพิจารณาค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองทางสถิติใหม ่
อีกครั้ง ได้ผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าทางสถิติปริมาณความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (540nm) เปรียบเทียบระหว่างเหนือและใต้ Latitude ที่ 10 องศาเหนือ 

 Minimum Maximum Average 
อ่าวไทยทั้งหมด 0.0856 1.1407 0.5323(±0.2294; n=210) 
เหนือเส้น 10 องศา 0.2749 1.1407 0.6624(±0.2078; n=70) 
ใต้เส้น 10 องศา 0.0856 1.0807 0.4672(±0.2118; n=140) 

 
จากผลการศึกษาข้างต้น จะพบว่าค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOT) มีค่าเฉลี่ยทั้งอ่าวไทยอยู่ที่ 0.532 ในขณะ 

ที่อ่าวไทยตอนบน (เหนือเส้น Latitude ที่ 10 องศาเหนือ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.662 และต่ํากว่าเส้น 10 องศาเหนือมีค่าเฉลี่ยที่ 0.467 
จะเห็นไม่มี ความแตกต่างกันมากนัก ถึงแม้บริเวณสถานีสํารวจหลักที ่ 12, 15 จะมีค่า AOT สูงในช่วงคลื่น 460 และ 540 nm 
ก็อยู่ในระดับ 1.3 และ 1.1 ก็ยังถือว่าไม่ได้เลวร้ายนัก เนื่องจากฝุ่นละอองดงักล่าวมีขนาดเล็กถึงปานกลาง ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
ด้วยอิทธิพล ของลม ในขณะที่ค่า AOT ในช่วงคลื่นที่ 620 nm ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพบมากบริเวณเกาะสมุย คาดว่าน่าจะเกิดจากสัญจร 
ของเรือข้ามฟากหรือการขนส่งทางเรือเป็นหลัก ซึ่งน่าจะต้องพิจารณาตรวจสอบยืนยัน และจากวัตถุประสงค์ที่จะติดตามอิทธพลของ 
ปรากฏการณ์การเผาพื้นทีก่ารเกษตรทางภาคเหนือ พบว่าช่วงเวลาที่ทําการสํารวจดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่อ่าวไทยยังได้รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ปลายฤดูมรสุม) ดังรูปที่ 6 ดังนั้นด้วยอิทธิพลของลมดังกล่าว จึงไม่ได้เอาฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผา 
พื้นที่การเกษตรในภาคเหนือมาสู่อ่าวไทยแต่อย่างไร 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการคํานวณค่าปริมาณความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศ (Aerosol Optical Thickness: AOT) ในบริเวณ 
อ่าวไทย ด้วยมาตรวัดพลังงานแสงอาทิตย์แบบมือถือ (Handheld Sun-Photometer: HSP) พบว่าได้ค่า AOT ระหว่าง 0.08 – 1.14 
ซึ่งแปลได้ว่าบรรยากาศของอ่าวไทยในช่วงเวลาที่ตรวจวัด ยังมีความสะอาดในระดับที่ยอมรับได ้ และบริเวณที่ค่า AOT สูง ส่วนใหญ่ 
เป็นบริเวณชายฝั่งที่ใกล้เมืองใหญ ่ รวมทั้งในเวลาดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ฝุ่นควันทางภาคเหนือและใตข้องไทย ซึ่ง 
คงเป็นเพราะอิทธิพลจากลมทีพ่ัดเขา้มาทางตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งเป็นช่วงปลายของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปลี่ยนเข้าสู ่
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนพฤษภาคมต่อไป 
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รูปที่ 2 แสดงค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในช่วงคลื่นสีน้ําเงิน (460nm) 
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รูปที่ 3 แสดงค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในช่วงคลื่นสีเขียว (540nm) 
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รูปที่ 4 แสดงค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในช่วงคลื่นสีแดง (620nm) 
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รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงปริมาณความลึกเชิงแสงจากแหล่งต่างๆ เปรียบเทียบกับการตรวจวัดด้วย HSP บริเวณอ่าวไทย 

  
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงทิศทางลมรายวันที่พัดเข้ามายังอ่าวไทย 
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แบบจําลองเชิงตัวเลขการเคลื่อนตัวของกระแสน้ําที่เกิดจากลมในอ่าวไทย 
Numerical Model of Wind Driven Current in the Gulf of Thailand  
มณฑล อนงคพ์รยศกุล1,* ปราโมทย์ โศจิศุภร2 และ ธัญญานุช อินแตง1 
Monton Anongponyoskun1,* Pramot Sojisuporn2 Thanyanut Intang 1 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรงุเทพฯ 10330 
*Corresponding author’s e-mail: ffismta@ku.ac.th 

 
บทคัดย่อ: แบบจําลองเชิงตัวเลข POM (Princeton Ocean model) ถูกใช้เพื่อจําลองอุทกพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของกระแสน้ํา 
ในอ่าวไทย แบบจําลองใชแ้นวคิดจากสมดุลมวลและสมดุลโมเมนตรัมของน้ําทะเลโดยอาศัยแรงขับเคลือ่นด้วยลม แบบจําลองกระแส 
น้ําที่เกิดจากลมพัฒนาโดยใช้เทคนิค Finite difference ขอบเขตของแบบจําลองเริ่มตั้งแต ่ละติจูดที ่6°−14° N และ ลองจิจูดที่ 99° 
−104° E พิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของน้ําทะเลในแบบจําลองคือลมและลักษณะพื้นท้องน้ําของอ่าวไทย เนื่องจาก 
ลมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการศึกษานี้พิจารณาเฉพาะลมคงที ่4 เมตรต่อวินาที พัดจากทางเหนือ ใต ้ตะวันออกและตะวันตก 
ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยความลึก ความต้านทานและความหนืดของน้ําทะเลถูกประยุกต์ในแบบจําลอง ผลของแบบจําลองแสดงให้เห็นว่า 
ในแต่ละทิศที่ลมพัดการเคลื่อนทีข่องกระแสน้ําที่เกิดจากลมมีรูปแบบไม่เหมือนกัน รูปแบบการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําจะไหลเข้าและ 
ออกจากอ่าวไทยขนานกับชายฝั่ง โดยมีลักษณะชายฝั่งเป็นตัวบังคับทิศทาง ขณะน้ําทะเลไหลเข้าอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งจะเกิดการไหล 
ออกของน้ําทะเลบริเวณกลางอ่าว ในทางตรงข้ามขณะการเคลื่อนที่ของน้ําทะเลไหลออกจากอ่าวไปตามชายฝั่ง น้ําทะเลจะเคลื่อนที ่
เข้ามาในอ่าวบริเวณกลางอ่าวไทยเพื่อชดเชยปริมาณน้ําทะเลที่หายไป พร้อมกับเกิดปรากฏ eddy ในหลายพื้นที่ของอ่าวไทย 
คําสําคัญ: กระแสน้ําที่เกิดจากลม, การไหลเวียนของน้ําทะเล, อ่าวไทย 
 
Abstract: A numerical model POM (Princeton Ocean model) was used to simulate the hydrodynamic circulation 
in the Gulf of Thailand. The model was based on conservation of mass, momentum equations and was driven by 
wind. By using finite difference technique, simulation of wind driven current was performed. Edge of the model is 

bounded by latitude 6°−14° N and longitude 99°−104° E. The main influent forces, which effected water 
circulation were wind and bathymetry of the Gulf. Since the wind vibrated and fluctuated all the time, this study 
had concerned only constant wind 4 m.sec-1 in the north wind, south wind, east wind and west wind, 
respectively. Averaged seawater depth, friction and viscosity of seawater were introduced into the model. The 
result of the model showed that pattern of seawater circulation changed when the wind had changed direction. 
The water flow direction was controled by the bathmetry and the coast. When the seawater flows into the gulf 
along the coast, some of seawater would flow out off the gulf at the center of the gulf. On the other hand, 
when the seawater flows out off the gulf along the coast, some of seawater would flow into the gulf at the 
center of the gulf. There are many eddies appeared in many places in the Gulf of Thailand.  
Key words: wind driven current, seawater circulation, Gulf of Thailand 
 
คำนำ 
              อ่าวไทยเป็นส่วนในสุดของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เชื่อมต่อจากด้านตะวันตกของทะเลจีนใต้ มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด 
ที่โอบล้อมด้วยชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรมลาย ู และแผ่นดินของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ โดยมีช่องเปิดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระหว่างแนวเชื่อมต่อระหว่างปลายแหลมญวน ประเทศเวียดนาม และเมืองโกตาบาร ูประเทศมาเลเซีย ลักษณะภูมิสัณฐานของพื้นท้อง 
ทะเลอ่าวไทยมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 44 เมตร บริเวณใจกลางของอ่าวเป็นส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ 86 
เมตร ดังรูปที ่ 1 มีเนื้อที่ในส่วนที่เป็นเขตเศรษฐกิจน่านน้ําไทยมีประมาณ 200,000 ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 
ชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทยทอดยาว 1,840 กิโลเมตร น้ําทะเลในอ่าวไทยมีระดับความเค็มประมาณ 30-34 psu  (th.wikipedia.org) 
 
วิธีการศึกษา 
แบบจําลอง POM (Princeton Ocean Model) 

   แบบจําลอง POM พัฒนาจากสมการพื้นฐาน คือ สมการอนุรักษ์มวลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมการความต่อเนื่อง 
(Conservation of Mass หรือ Continuity Equation) สามารถแสดงดังสมการ 1 (George, 2004)  
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รูปที่ 1 อ่าวไทยและความลึกน้ํา (เมตร) 
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และสมการโมเมนตัม (Momentum Equation) ในแนวตะวันออก - ตะวันตก และเหนือ-ใต ้ แสดงดังสมการที่ 2 และ 3 
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      3) 

เมื่อ  U, V  =    ความเร็วในแนวแกน x และ y ตามลําดับ 
ω  =    ความเร็วในแนวดิ่ง 
σ  =    sigma coordinate ในแนวดิ่ง 
D  =    ความลึกน้ําทั้งหมด 
η  =    ระดับผิวน้ําที่สูงขึ้นจากจุดอ้างอิง 
f  =    Coriolis Parameter  
g  =    อัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (9.806 m/s2) 

      
σ∂

∂U
D
KM  , 

σ∂

∂V
D
KM  =    turbulent stresses ในแนวแกน x และ y ตามลําดับ 

MK   =    vertical kinematic viscosity 

ρ&  =    fluctuated density 

xF , yF   =    horizontal viscosity ซึ่งนิยามว่า  
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เสถียรรูปของแบบจําลองพิจารณาจาก Courant-Friedrichs-Levy (CFL) โดยพิจารณาจากความเร็วในแนวระดับ 
เป็นความเร็วเฉลี่ย และจังหวะเวลา (time step) ภายนอกจะถูกกําหนดด้วย 

2
1

22
t

E y
1

x
1

C
1

t
−

δ
+

δ
≤Δ       6) 

เมื่อ maxt U)gH(2C 2
1

+=  

maxU   =  ความเร็วที่เป็นไปได้มากที่สุด (maximum velocity) 

และจังหวะเวลาภายในถูกกําหนดด้วย 
2
1

22
T

I y
1

x
1

C
1

t
−

δ
+

δ
≤Δ       7) 

เมื่อ maxT UC2C +=  

TC    =   อัตราเร็วของ internal gravity wave ค่ามากที่สุด  
       กําหนดให้เป็น 2 เมตร/วินาที 

maxU  =   อัตราเร็วการพามากที่สุด (maximum advective speed) 

xδ  และ yδ  คือ ระยะห่างระหว่างช่องกริดในแนวแกน x และ y ตามลําดับ  
 
เงื่อนไขแบบจําลอง  

แบบจําลอง POM กําหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้น (Initial condition) ของแบบจําลองกําหนดให้ทุกจุดมีค่าความเร็วลมเป็น 4 
เมตร/วินาทีต่อเนื่องตลอดการคํานวณทุกตําแหน่งของแบบจําลอง พิจารณาลมพัดใน 4 ทิศทางคือ เหนือ ใต ้ตะวันออก และตะวันตก 
ตามลําดับ ปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในแบบจําลองเป็นดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ปัจจัยนําเข้าในแบบจําลอง POM (Princeton Ocean Model) 
ปัจจัย สัญลักษณ ์ หน่วย ค่า 
ขนาดกริด dx,dy m 7,408 
จํานวนกริด i x j  136x151 
จํานวนวัน day day 25 
อัตราเร็วลม  m/s 4 
ทิศทางลม (เหนือ)  degree 0 
ทิศทางลม (ใต้)  degree 180 
ทิศทางลม (ตะวันออก)  degree 90 
ทิศทางลม (ตะวันตก)  degree 270 

 
ผลการทดลอง 
 เมื่อนําความเร็วลมที่พัดต่อเนื่องมาประยุกต์ใชใ้นแบบจําลอง POM ในทิศ เหนือ ใต ้ตะวันออก และตะวันตก พบว่าผลของ 
แบบจําลองแสดงให้เห็นว่าในแต่ละทิศที่ลมพัดการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําที่เกิดจากลมมีรูปแบบไม่เหมือนกัน ทิศทางลมจะมีผลต่อทิศ 
ทางกระแสน้ําบริเวณผิวหน้าน้ําทะเลและที่ระดับน้ําลึกขึ้นลมจะมีผลต่อการเคลื่อนทีข่องน้ําน้อยลง  รูปแบบการเคลื่อนที่ของกระแสน้ํา 
จะไหลเข้าและออกจากอ่าวไทยขนานกับชายฝั่ง โดยมีลักษณะชายฝั่งเป็นตัวบังคับทิศทาง ขณะเกิดน้ําทะเลไหลเข้าอ่าวไทยบริเวณชาย 
ฝั่ง จะเกิดการไหลออกของน้ําทะเลบริเวณกลางอ่าวในทางตรงข้าม ขณะเกิดการเคลื่อนที่ของน้ําทะเลไหลออกจากอ่าวไปตามชายฝั่ง 
น้ําทะเลจะเคลื่อนที่เข้ามาในอ่าวบริเวณกลางอ่าวไทยเพื่อชดเชยปริมาณน้ําทะเลที่หายไป พร้อมกับเกิดปรากฏ eddy ในหลายพื้นที ่
ของอ่าวไทย ดังรูป 2 เมื่อนําทิศทางลมมาเปรียบเทียบกับทิศทางการไหลของกระแสน้ําทั้งจากทุ่นสํารวจสมุทรศาสตร์ (กองสํารวจ 
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม, 2540) และจากแบบจําลองพบว่ามีแนวทางสอดคล้องกัน ดังตาราง 2  

ปรากฎการณ์ Eddy นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีกระแสน้ําไหลวนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อันมีสาเหตุหนึ่งมาจากแรง coriolis 
การที่น้ําทะเลเคลื่อนที่จะมีแรงทําให้น้ําทะเลเคลือ่นที่เบนไปจากแนวการเคลื่อนที่ โดยน้ําทะเลเคลื่อนทีเ่บี่ยงเบนไปทางขวาในซีกโลก 
เหนือและเบียงเบนไปทางซ้ายในซีกโลกใต้ ประกอบกับการเคลื่อนที่ของน้ําทะเลเป็นไปอย่างช้า ทําให้ผลกของแรง coriolis มีผลมาก 
เกิดการหมุนเป็นวง ณ ตําแหน่งต่างๆ ดังรูป 2 ซึ่งอาจมีผลต่อการเกิดกระบวนการ upwelling และ downwelling 
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a)                b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)                d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 รูปแบบการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําที่เกิดจากลมด้วย POM (Princeton Ocean Model) โดยมีลมพัดด้วยอัตราเร็ว 4 เมตรต่อวินาท ี

             จากทิศ เหนือ (a) ใต ้(b) ตะวันตก (c) และตะวันออก (d) ตามลําดับ 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบทิศทางลมกับทิศกระแสน้ําที่ได้จากทุ่นสมุทรศาตร์ และจากแบบจําลอง 
(ที่มา: กองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม, 2540) 
ทุ่น ทิศทางลม กระแสน้ําจากทุ่นสํารวจ ทิศกระแสน้ําจากแบบจําลอง 

สีชัง (13°15.63&N, 100°45.26&E)    

ระยอง (12°34.40&N, 101°14.14&E)    

    

    

ช้าง (12°00.11&N, 102°12.43&E)    

    

    

เพชรบุรี (13°4.22&N, 100°21.47&E)    

หัวหิน (12°30.39&N, 100°10.56&E)    

    

  
 จากการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสอบเทียบแบบจําลอง พบว่าข้อมูลที่สามารถนําใช้ประกอบการสอบเทียบความเร็วกระแสน้ําใน 
เขตพื้นที่อ่าวไทยมีจํานวนจํากัด เนื่องจากการเก็บข้อมูลกระแสน้ําจําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ทั้งต้องใช้เวลาการเก็บข้อมูล 
ที่ต่อเนื่องยาวนานพอและอีกทั้งต้องครอบคลุมพื้นที่รอบบริเวณอ่าวไทย ดังนัน้เป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วย 
เดียวจะสามารถมีข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้การสอบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณรูปน้ําในอ่าวไทยเกือบทุกข้อมูลมขี้อจํากัด อย่างไรก็ตาม 
จากข้อมูลความเร็วกระแสน้ําที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลาสั้นๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลความเร็วกระแสน้ําพืน้ฐานได้บ้าง 
อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาในรายละเอียดซึ่งจําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ต่อเนื่องนานพอ ต่อไป 
 
สรุปผลการทดลอง 

ทิศทางลมมีผลต่อการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําที่เกิดจากลมซึ่งมีรูปแบบไม่เหมือนกันรูปแบบการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําจะไหล 
เข้าและออกจากอ่าวไทยขนานกับชายฝั่ง โดยมีลักษณะชายฝั่งเป็นตัวบังคับทิศทาง จากแบบจำลอง ขณะเกิดน้ําทะเลไหลเข้าอ่าวไทย 
บริเวณชายฝั่ง จะเกิดการไหลออกของน้ําทะเลบริเวณกลางอ่าวในทางตรงข้าม ขณะเกิดการเคลื่อนที่ของน้ําทะเลไหลออกจากอ่าวไป 
ตามชายฝั่ง น้ําทะเลจะเคลื่อนที่เข้ามาในอ่าวบริเวณกลางอ่าวไทยเพื่อชดเชยปริมาณน้ําทะเลที่หายไปพร้อมกับเกิดปรากฏ eddy ใน 
หลายพื้นที่ของอ่าวไทย 
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ลักษณะกระแสน้ําในอ่าวไทยในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2556 
Currents in the Gulf of Thailand during March – April 2013 
ปัทมา สิงหรักษ์* ณัฐธิดา จันทศิร ิและพิภัทรา แซ่ซิน 
Patama Singhruck* Nuttida Chanthasiri and Pipatthra Saesin 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
*Corresponding author’s e-mail: patama.s@chula.ac.th 

 
บทคัดย่อ: ทําการตรวจวัดกระแสน้ําจํานวน 25 สถาน ี ในการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทย โดย 
เรือสํารวจ M.V.SEAFDEC ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต ้
พบว่ารูปแบบหลักของกระแสน้ําในช่วงที่ตรวจวัดแต่ละสถานีเป็นเวลานานประมาณ 10-12 ชั่วโมง คือกระแสน้ําขึ้นน้ําลง เมื่อประกอบ 
กับผลการจําลองเชิงตัวเลขด้วยแบบจําลอง Delft3D แสดงให้เห็นว่ากระแสน้ําขึ้นน้ําลงมีความเร็วประมาณ 20-30 cm/s ทิศทางการ 
ไหลหลักอยู่ในแนว NW-SE  
คําสําคัญ: กระแสน้ําขึ้นน้ําลง อ่าวไทย  
 
Abstract: Currents influence the transport and dispersion of materials in the coastal sea. Hence it is one of the 
key parameter measured during the Gulf of Thailand Fishery and Oceanographic Survey by M.V. SEAFDEC during 
14 March to 12 April 2013. The period, in monsoon transition months, was prevailed by southeasterly winds. In 
total, 25 point measurements of currents over 10 -12 hours were collected. The dominant current in this 
timescale is tidal currents which alternated in NW-SE direction with magnitude of 20-30 cm/s for most stations. 
Simulated currents by Delft3D numerical model forced by tides showed similar patterns to observation although 
with slight underestimation of current magnitude, presumably due to lacking of wind forcing in the model.    
Keywords: Tidal current, Gulf of Thailand 
 
บทนำ 

กระแสน้ําส่งผลต่อพลวัตรของการเคลื่อนย้ายสสารในทะเล ทั้งที่เป็นตัวอ่อนของสัตว์น้ําสารละลายและสารแขวนลอย ตลอด 
จนการผสมผสานของน้ํา ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล จึงจําเป็นต้องเข้าใจรูปแบบของกระแสน้ํา ป้จจัยทีข่ับเคลื่อนกระแสน้ํา 
ประกอบด้วยน้ําขึ้นน้ําลง ลม และความแตกต่างของความหนาแน่นน้ําเนื่องจากฟลักซ์ความร้อนและน้ําจืด ส่งผลให้กระแสน้ํามีความ 
แปรปรวนในหลายช่วงเวลา ตั้งแต่ความแปรปรวนรายชั่วโมงเนื่องจากน้ําขึ้นน้ําลง ไปจนถึงความแปรปรวนรายฤดูกาลเนื่องจากอิทธิพล 
ของลมและความหนาแน่น การสํารวจกระแสน้ํารายชั่วโมงในเขตกลางอ่าวไทยแสดงให้เห็นว่า กระแสน้ําในรอบ 25 ชั่วโมง มีทิศทาง 
หลักในแนวเหนือ-ใต ้ ความเร็วตั้งแต ่ 20-50 cm/s (กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2538) การศึกษาด้วยแบบจําลองเชิงตัวเลขที่ขับ 
เคลื่อนด้วยระดับน้ําที่ขอบเขตเปิดขององค์ประกอบน้ําขึ้นน้ําลง M2, S2, K1, O1 ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพบว่าความเร็วของ 
กระแสน้ําขององค์ประกอบ M2 และ O1 ในอ่าวไทยมีค่า 10-20 cm/s (Fang et al., 1999) คล้ายคลึงกับแบบจําลองเชิงตัวเลขที ่
ขับเคลื่อนด้วยระดับน้ําที่ขอบเขตเปิดขององค์ประกอบน้ําขึ้นน้ําลง M2, S2, K1, O1, N2, K2, P1, Q1 จากแบบจําลองระดับโลกที่ใช ้
ข้อมูลจากดาวเทียม TOPEX/Poseidon ที่แสดงให้เห็นว่ากระแสน้ําขององค์ประกอบ K1 (M2) เท่ากับ 20 (10) cm/s และมีทิศทาง 
หลักในแนว NNW-SSE ตามแนวการวางตัวของอ่าวไทย (Zu et al., 2008)  
 สําหรับในคาบเวลาฤดูกาล อ่าวไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมเอเซีย การศึกษาการไหลเวียนของกระแสน้ําในอ่าวไทย 
และทะเลจีนใต้ด้วยแบบจําลองเชิงตัวเลขแบบสามมิติพบว่าสําหรับฤดูมรสมุตะวันตกเฉียงใต ้ (ม.ิย.-ส.ค.) กระแสน้ําเฉลี่ยในฤดูกาลนี้ที ่
ระดับผิวไหลไปทางทิศ E-SE ออกจากอ่าวไทยและกระแสน้ําในชั้นล่างไหลเข้ามาจากทะเลจีนใต ้ส่วนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ธ.ค.-ก.พ.) โดยเฉลี่ยกระแสน้ําในชั้นบนไหลเข้าสู่อ่าวไทยจากทิศ E ส่วนในช่วงลมตะวันออก เฉียงใต ้ (ก.พ.-เม.ย.) โดยเฉลี่ยกระแสน้ํา 
ที่ผิวไหลเข้าสู่อ่าวไทยจากทิศ SE ความเร็วประมาณ 20 cm/s (Tangang et al., 2011)  
 ในการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที ่14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
โดยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC นั้น กระแสน้ําเป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่ได้ให้ความสําคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดของการศึกษาครั้งนี้ 
ทําให้ไม่สามารถตรวจวัดกระแสน้ําในแต่ละสถานีได้ครบรอบวัฏจักรน้ําขึ้นน้ําลง (25 ชั่วโมง) จึงได้ใช้แบบจําลองเชิงตัวเลขการไหล 
เวียนของกระแสน้ําเข้ามาเสริม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายลักษณะการไหลเวียนของกระแสน้ําในช่วงของการสํารวจ   
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วิธีการศึกษา 
พื้นที่สํารวจและเก็บตัวอย่างในอ่าวไทย (รูปที ่1) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยเรือสํารวจ M.V. 

SEAFDEC ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7º20´ ถึง 12º30 ́´เหนือ และลองจิจูดที ่ 99º40´ ถึง 102º20´ ตะวันออก จำนวน 45 สถาน ี
ในจํานวนนี้ทําการตรวจวัดกระแสน้ํา 25 สถาน ี โดยใช ้ Doppler Sonar Current Indicator (Furuno CI-88) บันทึกข้อมูล 
ทุกต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 05.00 น. และ Acoustic Doppler Current Profiler (RD Instruments) บันทึกข้อมูลทุก 15 
นาที ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. ทําการสอบทานข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัดทั้งสอง นอกจากนี้ยังได้ใช้แบบจําลองเชิงตัวเลข 
Delft3D (Deltares, 2011) ซึ่งเป็นแบบจําลองที่สามารถจําลองการไหลเวียนของกระแสน้ําเนื่องจากอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง ลม 
และความแตกต่างของความหนาแน่นแบบสามมิติได ้ (เช่น Plub and Kosters, 2014) ทําการจําลองอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงด้วยการ 
ขับเคลือ่นที่ขอบเขตเปิดด้วยองค์ประกอบน้ําขึ้นน้ําลง M2, S2, K1, O1, N2, K2, P1, Q1 ที่ได้จากแบบจําลอง TPXO6.2 (Egbertand 
Erofeeva, 2002) ซึ่งเป็นแบบจําลองน้ําขึ้นน้ําลงสเกลระดับโลก ทําการทดสอบความถูกต้องด้วยการเปรียบเทียบระดับน้ําที่ได้จาก 
แบบจําลองกับข้อมูลระดับน้ําจากตารางน้ํา ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ณ สถานีเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รูปที ่ 2) 
ซึ่งให้ผลการจําลองที่ดี โดยสามารถจําลองช่วงเวลาของน้ําขึ้นน้ําลงได้อย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะยังมีความคลาดเคลื่อนในการจําลอง 
ระดับน้ําอยู่บ้าง ทําให้เชื่อมั่นว่าสามารถใช้แบบจําลองในการศึกษากระแสน้ําในอ่าวไทยได ้

 

�

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่าง 45 สถาน ีในอ่าวไทยแสดงสถานีตรวจวัดกระแสน้ํา 24 สถาน ี  

��

�
รูปที่ 2 ระดับน้ํา ณ สถานีเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากตารางน้ําของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (สีแดง)  

                            และจากแบบจําลอง (สีน้ําเงิน) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
ตัวอย่างกระแสน้ําที่ทําการตรวจวัด ณ สถานีที ่ 23 บริเวณกลางอ่าวไทย วันที ่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2556 แสดงในรูปที ่ 3 

พบว่ากระแสน้ําที่ตรวจวัดด้วย Doppler Sonar Current Indicator มีค่าอยู่ระหว่าง 10-30 cm/s โดยขณะตรวจวัด (18.00 น. วันที ่
3 ถึง 6.00 น. วันที ่4) เป็นเวลาที่น้ํากําลังขึ้น น้ําไหลในไปทางทิศ NNW-W (รูปที ่3ก) ขณะที่ผลการจําลองกระแสน้ําขณะเวลาเดียว 
กับการตรวจวัด น้ําไหลไปทางทิศ NW ความเร็วประมาณ 20 cm/s (รูปที ่ 3ข) น้อยกว่าค่าที่ตรวจวัดได้จริงเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจากแบบจําลองทําการขับเคลื่อนด้วยน้ําขึ้นน้ําลงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอิทธิพลของลม เมื่อพิจารณาผลการจําลอง 
ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (รูปที ่ 3ค) พบว่าขณะน้ําลง กระแสน้ําไหลไปทางทิศ SE การไหลของน้ําขึ้นน้ําลงในแนวดังกล่าว 
เป็นไปตามลักษณะการวางตัวของแกนหลักของอ่าวไทย คล้ายคลึงกับผลการจําลองกระแสน้ํา ณ สถานีที ่8 ซึ่งอยู่ตรงกลางอ่าวไปทาง 
เหนือของสถานีที ่ 23 พบว่ารูปแบบของกระแสน้ําในรอบ 24 ชั่วโมง มีการไหลในทิศ NW-SE ความเร็วประมาณ 20-30 cm/s (รูปที ่
4ก) ขณะที่สถาน ี43 ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของอ่าวไทย พบกระแสน้ําในรอบ 24 ชั่วโมงจากการจําลองมีทิศ NW-SE แต่รูปแบบ 
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ําจะมีลักษณะเวียนมากกว่าอยู่ในแนวเส้น และมีความเร็วประมาณ 10-20 cm/s (รูปที ่ 4ข) 
น่าจะเนื่องมาจากอยู่ใกล้ชายฝั่ง ส่วนสถานีที ่ 37 ซึ่งอยู่กึ่งกลางปากอ่าวไทยซึ่งเป็นพื้นที่เปิดกว่า รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ 
กระแสน้ําจะมีลักษณะเวียนเช่นกัน มีความเร็วประมาณ 20-30 cm/s (รูปที ่ 4ค) สําหรับรูปแบบของระดับน้ําและกระแสน้ําขึ้นน้ําลง 
ทั้งอ่าวไทยจากแบบจําลอง แสดงในรูปที ่5 
 
ก) ข) ค)!

� � �

รูปที่ 3 ขนาดและทิศทางของกระแสน้ํา สถานีที ่23 วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2556 จาก ก) การตรวจวัดด้วย Doppler SONAR เวลา 18:00 น. 
          ถึง 06:00 น. ข) แบบจำลอง Delft3D เวลา 18:00 น.ถึง 06:00 น. ค) แบบจำลอง Delft3D เวลา 18:00 น.ถงึ 18:00 น. 
 
ก) สถานีที่ 8 ข) สถานีที่ 43 ค) สถานีที่ 37 

� � �

รูปที่ 4 ขนาดและทิศทางของกระแสน้ํา 24 ชั่วโมงจากแบบจําลอง Delft3D ก) สถานีที ่8 ข) สถานีที ่43 ค) สถานีที ่37 
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ก) ข) 

� �
รูปที่ 5 ระดับน้ํา (ส)ี และกระแสน้ํา (เวกเตอร)์ ในอ่าวไทยตอนล่างจากแบบจำลอง Delft3D ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ก) ในช่วงน้ําลง และ 
         ข) ในช่วงน้ําขึ้น 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากข้อมูลการตรวจวัดกระแสน้ําจํานวน 25 สถาน ี ในการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทย 
ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC นั้น พบว่าอิทธิพลหลักของกระแสน้ําในช่วงที ่
ตรวจวัดเป็นเวลานานประมาณ 10-12 ชั่วโมง คือ กระแสน้ําขึ้นน้ําลง เมื่อประกอบกับผลการจําลองเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่ากระแส 
น้ําขึ้นน้ําลงมีความเร็วประมาณ 20-30 cm/s ทิศทางการไหลหลักอยู่ในแนว NW-SE อย่างไรก็ตามเนื่องจากแบบจําลองไม่ได้ถูกขับ 
เคลื่อนด้วยลม ทําให้เมื่อเปรียบเทียบความเร็วของกระแสน้ําจากแบบจําลองพบว่ามีค่าต่ํากว่าค่าจากการตรวจวัดเล็กน้อย และในการ 
ทําแบบจําลองในโอกาสต่อไปควรเพิ่มอิทธิพลของลมเข้าไปด้วยเพื่อให้ผลการจําลองกระแสน้ํามีความสมจริงมากยิ่งขึ้น 
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การประเมินปริมาณค่าคลอโรฟิลล์บริเวณผิวน้ําทะเลในพื้นที่อ่าวไทยด้วยข้อมูลจากรูปถ่ายดาวเทียม 
The Estimation of Sea Surface Chlorophyll Concentration on the Gulf of Thailand by  
Satellite Remote Sensing Imagery 
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บทคัดย่อ: คณะผู้วิจัยตรวจวัดพลังงานแสงด้วยเครื่องวัดแสง Profiling Reflectance Radiometer (PRR-2600 และ PRR-2610) ใน 
แต่ละระดับความลึกน้ําเปรียบเทียบกับพลังงานแสงบนพื้นผิวน้ํา ในเที่ยวเรือซีฟเดคที ่ 93-2/2013 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 
เมษายน 2556 จํานวน 45 สถาน ี ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ประมาณค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ด้วยอัลกอริทึม Ocean Color 4 
(OC-4) เฉลี่ยค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ในระดับผวิน้ําถึงความลึก 5 เมตร เปรียบเทียบกับปริมาณความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์จาก 
ภาคสนามที่ความลึก 5 เมตร ได้สมการสหสัมพันธ์ Y = 0.3X + 0.024 (R2=0.64 N=39) เมื่อ Y เป็นค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์จาก 
ภาคสนาม X เป็นค่าความเข้มข้นจากการคํานวณ โดยค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์เฉลีย่ทั้งอ่าวไทยตอนกลางเท่ากับ 0.245 มิลลกิรัม/ 
ลูกบาศก์เมตร มีความเข้มข้นมากที่สุดที่สถานีที ่ 25 นอกฝั่งบริเวณรอยต่อ จ.ชุมพร กับ จ.สุราษฎร์ธานี เท่ากับ 2.323 มิลลิกรัม/ 
ลูกบาศก์เมตร และมีค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์น้อยที่สุดที่สถานีที่ 15 บริเวณกลางอ่าวนอกฝั่ง จ.ชุมพร มีค่าความเข้มข้นเท่ากับ 
0.077 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เปรียบเทียบกับความเข้มข้นคลอโรฟิลล์รายวัน (OC-3) จากรูปถ่ายดาวเทียม Aqua-MODIS และ 
Terra-MODIS ได้สมการสหสัมพันธ ์Y = 0.504X + 0.111 (R2=0.87 N=24) เมือ่ Y เป็นค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์จาก OC-4 และ X 
เป็นค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์จาก OC-3 จะพบว่าค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์จากการคํานวณข้อมูลจากรูปถ่ายจากดาวเทียมทั้ง 
อัลกอริทึม OC-3 และ OC-4 มีค่าที่ได้เกินจริงอยู่เสมอ จึงต้องมีการปรับแก้ค่าทีไ่ด้เพื่อใช้งานในพื้นที่อ่าวไทยหรือต้องพัฒนาอัลกอริทึม 
เฉพาะพืน้ที่อ่าวไทยต่อไป 
คําสําคัญ: ความเข้มข้นคลอโรฟิลล์, การสํารวจระยะไกล, ข้อมูลรูปถ่ายจากดาวเทียม 
 
Abstract: The researchers measured light energy in water with the Profiling Reflectance Radiometer (PRR-2600 
and PRR-2610) each depth compared with light energy at surface in research cruise no 93-2/2013 of MV.SEAFDEC 
during 14 March to 12 April 2013 total 45 stations in the central gulf of Thailand area. Calculated chlorophyll 
concentration with Ocean Color 4 (OC-4) algorithm then average surface to 5 meter depth find co-relation with in 
situ chlorophyll at 5 meter depth, Y = 0.3X + 0.024 (R2=0.64 N=39) where Y is in situ chlorophyll concentration 
and X is optical chlorophyll concentration. The average chlorophyll concentration of the central gulf of Thailand 
is 0.245 milligram per cubic meter. The maximum chlorophyll concentration is 2.323 milligram per cubic meter at 
station No.25, offshore boundaries Chumphon province to Surat Thani province. The minimum chlorophyll 
concentration is 0.077 milligram per cubic meter at station No.15 offshore of Chumphon province. The co-
relation between chlorophyll concentration from OC-3 derived from Aqua-MODIS and Terra-MODIS and field OC-
4 is Y = 0.504X + 0.111 (R2=0.87 N=24) where Y is OC-4 chlorophyll concentration and X is OC-3 chlorophyll 
concentration. The result show over estimated chlorophyll concentration both OC-3 and OC-4, need modify the 
values before using or need developing algorithm for this specific area. 
Keyword: Chlorophyll concentration, Remote sensing, Satellite imagery data 

 
บทนํา 
 แพลงก์ตอนพืชเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในสมดุลของวงจรคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยศักยรูปในการดูดซับคาร์บอนได 
ออกไซด์ออกจากอากาศ มีรายงานว่า Eukaryotes planktons ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศไว้ถึง 44% (Jardillier et al., 
2010) การศึกษาปริมาณและการกระจายตัวของแพลงก์ตอนในอ่าวไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง แต่การรายงานรูปรวมของแพลงก์ตอนใน 
อ่าวไทยยังเป็นเรื่องที่จํากัดด้วยปริมาณข้อมูลจากการสํารวจที่ไม่ครอบคลุมทําให้การตีความในหลายครั้งยังไม่ชัดเจนและครบถ้วน การ 
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ใช้เทคโนโลยีสํารวจระยะไกลโดยดาวเทียมเป็นที่ยอมรับผลการแปลรูปกันมาในระยะหนึ่ง หากแต่การนํามาใช้ในการประเมินปริมาณ 
แพลงก์ตอนในประเทศไทยยังอยู่ในวงจํากัด 
 ข้อมูล MODIS chlor_a_3 เป็นข้อมูลปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ จากการคํานวณโดยรูปถ่ายจากกล้องบันทึกรูป MODIS บน 
ดาวเทียม Terra และ Aqua ของ NASA ซึ่งกระบวนการ (Algorithm) ที่เหมาะสมกับข้อมูลในระดับโลก (Global scale) หากจะให ้
เกิดประโยชนต์่อประเทศไทย ต้องมีการปรับเทียบและแก้ค่าให้ถูกต้องก่อนการใช้งาน อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ม ี
ประโยชน์และเข้าถึงข้อมูลไดอ้ย่างเสรี จึงควรอย่างยิ่งที่จะมีการปรับเทียบกับข้อมูลคลอโรฟิลล ์เอ ในอ่าวไทย 
 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงตําแหน่งสถานีเก็บตัวอย่างเที่ยวเรือ ซีฟเดค ที่ 93-2/2013 

 
วิธีการศึกษา 
 เก็บข้อมูลโดยวิธีการตรวจวัดพลังงานของแสงอาทิตย์ ที่ส่องลงไปแต่ละระดับความลึกของน้ําทะเลด้วยเครื่องมือ Profiling 
Reflectance Radiometer (PRR-2600 series) ซึ่งจะได้พลังงานแสงในน้ําแต่ละช่วงคลื่นดังนี้ 412, 443, 490, 555, และ 670 
nanometer ตามสถานีเก็บตัวอย่างของเที่ยวเรือ MV.SEAFDEC No.93-2/2013 ดังรูปที่ 1 ใช ้ Algorithm Ocean-color 4(OC-4) 
ดังสมการที่ 1 คํานวณหาค่าคลอโรฟิลล ์ เอ ในแต่ละระดับความลึกและหาค่าเฉลีย่ที่ความลึก 0 – 5 เมตร นําไปเปรียบเทียบกับค่า 
คลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยจากความลึก 0 – 5 เมตร ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างน้ํา ไปหาด้วยวิธี Spectrophotometric ของ Strickland 
and Parsons (1972) (อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และ ประสาร อินทเจริญ, 2554)  

จากนั้นวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล ์ เอ จากทั้งสองวิธดี้วยวิธีถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และ 
เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล ์ เอ สะสม 8 วัน (MA8D_CHLO_4km.CR) จากระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
Giovanni Ocean Color Radiometry 8-day Data Product Visualization (Kempler, 2013) ซึ่งเป็นข้อมูลความเข้มข้นของ 
คลอโรฟิลล์ เอ สะสม เฉลี่ย 8 วันจาก กล้องบันทึกรูป Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) บน 
ดาวเทียม Aqua ของ The National Aeronautics and Space Administration of the United States (NASA) รายละเอียด 
จุดรูป 4 กิโลเมตร 
 

    (1) 
    

โดย C คือค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ เอ ที่คํานวณได้ หน่วยเป็น mg/m3 
  A0-A4 คือค่าสัมประสิทธิ์ ในการศึกษาวิจัยนี้ ใช้ค่าดังตารางที่ 1 

R คือค่าพลังงานแสงที่อยู่ในน้ํา ในรูปของ  

โดยที่ Rrsxxx คือพลังงานแสงในน้ํา ณ ช่วงคลื่นต่างๆ 
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการคํานวณความเข้มข้นของคลอโรฟิลล ์เอ 
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ ์
A0 0.531 
A1 -3.559 
A2 4.448 
A3 -2.169 
A4 -0.23 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 จากการคํานวณค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล ์ เอ ด้วยข้อมลูพลังงานแสงจาก PRR ได้ดังตารางที่ 2 โดยมีการกระจายตัวดังใน 
รูปแผนที่ ที่ 2 โดยมีความเข้มข้นมากที่สุดที่สถานีที ่ 25 นอกฝั่ง บริเวณรอยต่อ จ.ชุมพร กับ จ.สุราษฎร์ธานี เท่ากับ 2.323 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์น้อยที่สุดที่สถานีที่ 15 บริเวณกลางอ่าวนอกฝั่ง จ.ชุมพร มีค่าความเข้มข้น 
เท่ากับ 0.077 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 
ตารางที่ 2 ค่าทางสถิติความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอ จากข้อมูล PRR 
ค่าสถิต ิ ความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอ (mg/m^3) 
ค่าเฉลี่ย 0.245 
ค่าสูงสุด 2.323 (สถานีที่ 25) 
ค่าต่ําสุด 0.077 (สถานีที่ 15) 

  
 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล ์ เอ ที่ได้จาก ข้อมูลเชิงแสง (PRR) กับ ปริมาณความเข้มข้น 
คลอโรฟิลล์ เอ ที่ได้จากการตรวจวัดภาคสนาม จะได้ความสัมพันธ์ดังแผนภูมิแสดงในรูปที่ 3 โดยมีสมการความสัมพันธ์ ดังแสดงไว้ใน 
สมการที ่(2) โดยตัดข้อมูลที่มีความแปรปรวนสูงออกไปเหลือสถานีเพียง 39 สถาน ี
 

     (2) 
 
  เมื่อ  y คือค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอที่ปรับแก ้
   x คือค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอ ที่คํานวณได้จากข้อมูลเชิงแสง 
 

นําสมการที่ได้ไปใช้ปรับแก้ความเข้มข้นคลอโรฟิลล ์ เอ จากข้อมูลแสงทั้งอ่าวไทย ได้ผลการกระจายตัวของคลอโรฟิลล ์ เอ 
ที่ผิวน้ํา ดังแสดงไว้ใน รูปแผนที่ ที่ 4 และค่าทางสถิติ แสดงไว้ในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าทางสถิติปริมาณความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอ จาก ข้อมูลเชิงแสง (PRR) หลังจากการปรับแก ้
ค่าสถิต ิ ความเข้มข้นคลอโรฟลิล์ เอ (mg/m^3) 
ค่าเฉลี่ย 0.0987 
ค่าสูงสุด 0.721 (สถานีที่ 25) 
ค่าต่ําสุด 0.047 (สถานีที่ 15) 

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นคลอโรฟิลล ์ เอ ที่ได้จาก ข้อมูลเชิงแสง (PRR) กับค่าความเข้มข้นของ 

คลอโรฟิลล์ เอ จาก Aqua-MODIS  สะสม 8 วัน ซึ่งเลือกให้ตรงกับสถานีได้เพียง 24 สถาน ี ได้ดัง รูปที่ 5 และสมการความสัมพันธ ์
ดังแสดงไว้ที่สมการที่ (3) 

      (3) 
 

เมื่อ  y  คือค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ เอ ที่ได้จากข้อมูลเชิงแสง (PRR) 
   x คือค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ เอ ที่ได้จาก Aqua-MODIS 
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รูปที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายตัวของความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอ ที่คํานวณจาก PRR 
 

 
 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอ ระหว่างที่ได้จากข้อมูลเชิงแสงกับการตรวจวัดภาคสนาม 
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รูปที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายตัวความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอ คํานวณจากข้อมูลเชิงแสงหลังจากปรับแก้ค่าด้วยข้อมูลรูปสนามแล้ว 

 
 

รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความเข้มข้นคลอโรฟิลลเ์อจากข้อมูลเชิงแสง (PRR)  
                                   กับข้อมูลจาก Aqua-MODISสะสม 8 วัน 
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นําสมการที่ได้ไปปรับแก้ ให้ข้อมูลความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ เอ ที่ได้จาก Aqua-MODIS สะสม 8 วัน (MA8D_CHLO_ 
4km.CR) ได้ผลดังแสดงไว้ในรูปที่ 6 

 

 
14 – 21 March 2013 

 
7 – 14 April 2013 

 
 

              รูปที่ 6 แผนที่แสดงการกระจายตัวของคลอโรฟิลล์ เอ จากข้อมูล Aqua-MODIS สะสม 8 วัน (MA8D_CHLO_4km.CR)  
                       หลังจากการปรับแก้แล้ว 
 

ผลจากการใช้สมการปรับแก้ค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิลล ์ เอ ซึ่งได้จากข้อมูล Aqua-MODIS สะสม 8 วัน ทําให้สามารถ 
สืบค้นข้อมูลดังกล่าว มาปรับแก้และใช้เพื่อติดตามปริมาณการกระจายของคลอโรฟิลล์ เอ ในอ่าวไทยได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี ้
การศึกษานี ้ ได้ทําการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา มีนาคม-เมษายน 2556 สมการที่พัฒนาขึ้นอาจไม่เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลอื่นๆ ควรจะม ี
การเก็บข้อมูลให้ครบรอบปีทั้งสองช่วงมรสุม ตลอดจนพื้นที่เก็บข้อมูลยังห่างออกจากชายฝั่งค่อนข้างมาก มีความจําเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะ 
สํารวจพื้นที่ชายฝั่งและยืนยันสมการการปรับแก้ค่าคลอโรฟิลล ์เอ ที่ดาวเทียมตรวจวัดได ้
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ฟลักซ์ความร้อนที่ผิวหน้าทะเลบริเวณอ่าวไทยในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2556 

Surface Heat Fluxes at the Sea Surface in the Gulf of Thailand during March and April 2013  
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์1,*, วิโรจน์ ละอองมณี2, ประสาร อินทเจริญ1 
พนธิภา เลือดนักรบ1, ธวัชชัย นาอุดม1 และ ศิราพร ทองอุดม1 
Anukul Buranapratheprat1,*, Wirote Laongmanee2, Prasarn Intacharoen1 
Pontipa Luadnakrob1,*, Tawatchai Naudom1 and Siraporn Tongudom1 
1ภาควิชาวาริชศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุร ี20131 
2คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 
*Corresponding author’s e-mail: anukul@buu.ac.th 
 
บทคดัย่อ: คณะผู้วิจัยได้ทําการตรวจวัดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ความเร็วลม อุณหภูมิน้ําใกล้ 
ผิวทะเลบนเรือ SEAFDEC ในระหว่างการสํารวจอ่าวไทยตอนกลางระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
เพื่อทําการประเมินค่าฟลักซ์ความร้อน 4 ชนิดที่บริเวณผิวทะเล ได้แก่ ฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย ์ (Short 
Wave Radiation – SWR) ฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีกลับของน้ําทะเล (Long Wave Radiation – LWR) ฟลักซ์ความร้อนจาก 
การนําและการพา (Sensible Heat Flux – SHF) และฟลักซ์ความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของน้ํา (Latent Heat Flux – LHF) 
ผลการตรวจวัดฟลักซ์ความร้อนในช่วงคลื่นแสงที่ลงสู่ทะเลพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 150–220 W/m2 ตลอดช่วงเวลาการตรวจวัดซึ่งเป็น 
ช่วงฤดูร้อน เมื่อเทียบกับผลที่ได้เคยมีการรายงานไว้ก่อนหน้านี ้ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามีค่าประมาณ 
200–250 W/m2 การทีก่ารสาํรวจในครัง้นีม้คีา่ต่าํกวา่ทีเ่คยมรีายงานไวอ้าจเปน็ไปไดใ้นหลายกรณ ีเช่น เกิดจากความผันแปรระหว่างป ี
ผลการประเมินจากรูปถ่ายดาวเทียมมีค่าสูงเกินจริง หรือช่วงคลื่นพลังงานที่นํามาใช้คํานวณค่าฟลักซ์ความร้อนอาจมีความ แตกต่างกัน 
ฟลักซ์ความร้อนอื่นๆมีค่าผันแปรไปตามค่าคงที่ของสมการที่ใช้ในการคํานวณและช่วงเวลาที่ตรวจวัดข้อมูลที่นํามาใช ้
ประกอบในการคํานวณ 
คําสําคัญ: ฟลักซ์ความร้อนที่ผิวทะเล, อ่าวไทย 
 
Abstract: The researchers measured the light energy from the sun, temperature and humidity of the air, wind 
speed, sea surface temperature during a survey in the central Gulf of Thailand (GoT) by M.V. SEAFDEC during 14 
March to 12 April 2013. These measured data were used to estimate 4 heat fluxes at the sea surface including 
solar or short wave radiation (SWR) flux, back radiation from the sea surface or long wave radiation (LWR) flux, 
heat conduction and convection or sensible heat flux (SHF) flux and latent heat flux (LHF) flux. The 
measurement of light energy onboard during this summertime results the values in ranges between 150-220 
W/m2. The results from this survey were lower than the values previously reported using satellite data for the 
same period (200-250 W/m2). It is possible due to the variation between years, overestimation based on satellite 
imageries and the difference in wave spectrum used to calculate SWR. Other heat flux values were varied 
according to the constants of the equations used in the calculation and sampling periods of the data used for 
heat flux estimations.  
Keywords:  surface heat fluxes, the Gulf of Thailand 

 
บทนํา 
 การแลกเปลี่ยนฟลักซ์ความร้อนที่ผิวหน้าทะเลเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําที่ผิวทะเลและสภาวะการแบ่ง
ชั้นและผสมผสานกันของมวลน้ํา  ฟลักซ์ความร้อน 4 ชนิดที่สําคัญคือ ฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย์ (Short 
Wave Radiation – SWR) ฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีกลับของน้ําทะเล (Long Wave Radiation – LWR) ฟลักซ์ความร้อน 
จากการนําและการพา (Sensible Heat Flux – SHF) และฟลักซ์ความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของน้ํา (Latent Heat Flux – 
LHF) (Pickard and Emery, 1990) ความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสรูป อากาศในรอบวัน 
ฤดูกาลและเขตภูมิอากาศ ความร้อนจากการแผ่รังสีกลับของน้ําทะเลขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ผิวทะเลที่มักจะมีความแตกต่างน้อยตามรอบ 
วัน ฤดูกาลหรือสถานที่เมื่อเทียบกบัการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ การนําและการพาความร้อนขึ้นกับความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศ 
เหนือผิวหน้าทะเลและอุณหภูมิผิวน้ําทะเล ถ้าอุณหภูมิอากาศต่ํากว่าอุณหภูมิผิวน้ําทะเลความร้อนจะถูกถ่ายเทจากทะเลสู่อากาศและ 
หากอุณหภูมิของอากาศสูงกว่าอุณหภูมิของน้ําทะเล ความร้อนจะถูกถ่ายเทในทิศทางกลับกัน สําหรับการถ่ายเทความร้อนชนิดสุดท้าย 
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เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะของน้ํา กระบวนการกลายเป็นไอจะทําให้ผิวหน้าทะเลสูญเสียความร้อนให้กับอากาศส่งผลใหอุ้ณหภูมิที่ 
ผิวหน้าทะเลลดลง ในขณะที่การเกิดน้ําแข็งที่ผิวทะเลจะเกิดการคายพลังงานความร้อนทําให้น้ําที่ผิวทะเลอุ่นขึ้น  
 การศึกษาเกี่ยวกับฟลักซ์ความร้อนที่ผิวทะเลในพื้นที่อ่าวไทยที่มีมาก่อนหน้านี้ ได้แก่ การศึกษาของ Gautam (1999); 
พนธิภา เลือดนักรบ และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ (2555)  โดย Gautam (1999) ได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม NOAA ประกอบกับ 
ข้อมูลจากทุน่สํารวจสมุทรศาสตร์ตามโครงการ SEAWATCH ในการวิเคราะห์ฟลักซ์ความร้อนที่ผิวทะเล ในขณะที ่พนธิภา เลือดนักรบ 
และ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ (2555) ได้วิเคราะห์ฟลักซ์ความร้อนในอ่าวไทยในรอบปโีดยใช้ข้อมูลของ Tokai University ซึ่งมีที่มา 
จากข้อมูลดาวเทียมเช่นกัน จะเห็นได้ว่ายังไม่เคยมีการรายงานค่าจากการตรวจวัดฟลักซ์ความร้อนที่ผิวทะเลในอ่าวไทยโดยตรงมาก่อน 
การศึกษาในครั้งนี้จะทําการตรวจวัดค่าในพื้นที่จริงที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงกับผลการศึกษาโดยวิธีการอื่น เช่น การใช ้
รูปถ่ายดาวเทียม 
 
วิธีการศึกษา 

ทําการตรวจวัดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ด้วยเครื่อง Quantum Meter ตั้งแต่ 6:00 – 18:00 น. ของทุกวันตลอดเที่ยวเรือ 
สํารวจ สําหรับในแต่ละสถานีสํารวจ ทําการตรวจวัดอุณหภูมิอากาศด้วยเทอร์โมมิเตอร์ความชื้นของอากาศได้จากตารางการเปรียบ 
เทียบค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง ความเร็วลมด้วยเครื่องมือวัดลมแบบมือถือ สําหรับข้อมูล 
อุณหภูมิน้ําใกล้ผิวทะเลใช้เครื่อง CTD (Conductivity-Salinity-Depth Sensor) ที่ติดตั้งบนเรือ SEAFDEC ดําเนินการตรวจวัดข้อมูล 
ทั้งหมดนี้ในระหว่างการสํารวจอ่าวไทยตอนกลาง (รูปที่ 1) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556  

 

 
รูปที่ 1 อ่าวไทยแสดงสถานีตรวจวัดสมุทรศาสตร ์

 
 ค่าฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย ์ สามารถใช้ค่าทีต่รวจวัดจากภาคสนามได้โดยตรง สําหรับฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสี 
กลับของน้ําทะเล (QL) ฟลักซ์ความร้อนจากการนําและการพา (QS) และฟลักซ์ความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของน้ํา (QH) คํานวณได้ 
จาก Bulk Formulas (Stewart, 2008) ด้วยสมการดังต่อไปนี้  
 

QL = εσts
4(0.39 – 0.05 ea

-0.5) (1-χnc
2) + 4εσ ts

3(ts – ta)       (1) 

QS = ρa Cp CS U10 (ts - ta)            (2) 

QH = ρa LE CL U10 (qs - qa)           (3) 
 

เมื่อ ε คือ Emissivity ของน้ําทะเล (0.985), σ  คือ ค่าคงที ่ Stefan-Boltzman (5.67 × 10-8W/m2/K4), χ คือ 
ค่าคงที่ของเมฆ, nc คือ สัดส่วนเมฆ, ts คือ อุณหภูมิของน้ําที่ผิวทะเล (oC), ta คือ อุณหภูมิอากาศที่ 10 m เหนือระดับน้ําทะเล (oC),  
ρa  คือ ความหนาแน่นอากาศ (1.3kg/m3),  Cp  คือ ความจุความร้อนจําเพาะของอากาศ  (1,030 J/kg/K),  CS  คือ Sensible heat 
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transfer coefficient (1.0 × 10-3), U10 ความเร็วลมที่ 10 m เหนือระดับน้ําทะเล (m/s), LE คือ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 
(2.5 × 106J/kg), CLคือ Latent heat transfer coefficient (1.2 × 10-3), qs คือความชื้นจําเพาะของอากาศที่ผิวทะเล (kg (water 
vapor)/kg (air)), qa คือ ความชื้นจําเพาะของอากาศที่ 10 m เหนือระดับน้ําทะเล (kg (water vapor)/kg (air)), ea คือ ความดันไอ 
ที่ใกล้ผิวทะเล (kPa) คํานวณได้จากสมการที่ 4 

 
ea = 0.6105 + 0.0444tas + 0.001434 tas

2 + 2.63 × 10-5tas
4        (4) 

 
เมื่อ tas คือ อุณหภูมิอากาศที่ผิวทะเล (oC) qa คํานวณได้จากค่าความชื้นสัมพัทที่ได้จากการตรวจวัดบนเรือสํารวจ ส่วน qs 
คํานวณได้จาก ea และความกดอากาศ P (kPa) (Gautam, 1999) ได้ดังนี้   
 

qs = 0.622ea/ (P – 0.378 ea)           (5) 
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 การแจกแจงความถี่ของฟลักซ์พลังงานจากแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันในพื้นที่อ่าวไทย (รูปที่ 2) แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ทําการ 
สํารวจ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยในแต่ละวันที่อ่าวไทยได้รับส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 900µm/m2/s ค่าเฉลี่ย 
สูงสุดอยู่ในช่วง 1,000 µm/m2/s และต่ําสุดอยู่ในช่วง 700 µm/m2/s ซึ่งมีอย่างละ 2 วันของช่วงเวลาสํารวจ ค่าสูงจะอยู่ในช่วง 
วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ส่วนค่าต่ําจะเป็นช่วงวันที่มีเมฆปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศจํานวน 41 จาก 45 สถานีอยู่ในช่วง 29 – 31 oC มีเพียงอย่างละหนึ่งสถานีที่ระดับอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 34.5 oC 
และต่ํากว่า 29 oC (รูปที่ 3) อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้มีค่าค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปกติของช่วงฤดูร้อนในพื้นที่นี ้ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 
ที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 70 – 72 % (24 จาก 48 สถาน)ี โดย 39 จาก 45 สถาน ีมีค่าอยู ่ในช่วง 68 – 78 % (รูปที่ 4) 
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ตรวจวัดได้ในแต่ละสถานีอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของช่วงเวลาในการ
ตรวจวัด ซึ่งเป็นช่วงสายและช่วงบ่ายในแต่ละวนัในระหว่างที่เรือเข้าสถานีสํารวจ และอาจมีผลมาจากสรูปอากาศอื่นๆร่วมด้วย เช่น 
กระแสลม และความชื้นอากาศที่มีความแตกต่างกันในแต่ละวัน  

ความเร็วลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1 – 5 m/s (รูปที่ 5) โดยในช่วง 3.5 – 4m/s เป็นความถี่ของความเร็วลมที่พบได้มากที่สุด 
(15 จาก 45 สถาน)ี มีเพียงหนึ่งสถานีของการตวจวัดทั้งหมดที่พบลมแรงถึง 7.5 m/s จะเห็นได้ว่าลมมีความเร็วต่ําถึงปานกลางในช่วง 
เวลาการสํารวจ เพราะเป็นช่วงที่ตรงกับช่วงเวลาการเปลี่ยนทิศทางลมมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือไปเป็นตะวันตกเฉียงใต้    

ค่าฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีกลับของน้ําทะเลตามสมการที ่ 1 มีความไมแ่น่นอนที่มีสาเหตุมาจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ 
ค่าอิทธิพลของเมฆ จากการทดลองตัดค่านี้ออกจากการคํานวณจะส่งผลให้ค่าฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีกลับของน้ําทะเลมีค่าสูง 
เกินจริงประมาณหนึ่งเท่าตัวสําหรับค่าที่พบในทะเลเขตร้อนโดยทั่วไป จึงได้ทดลองกําหนดอิทธิพลของเมฆที่ 50% ตลอดช่วงเวลาการ 
สํารวจพบว่า การแผ่รังสีกลับของน้ําทะเลมีค่าอยู่ประมาณ 80 - 100 W/m2 (รูปที่ 6) ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่รายงานในพนธิภา 
เลือดนักรบและอนุกูล บูรณประทีปรัตน์ (2555) การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการประเมินค่าการแผ่รังสีกลับของน้ําทะเลโดยใช ้
Bulk Formulas มีความไม่แน่นอนสูง หากใช้วิธีนี้ในการศึกษาครั้งต่อไปจะต้องมีวิธีการประเมินอิทธิพลของเมฆอย่างเป็นระบบและ 
ถูกต้อง เพื่อนํามาใช้ในการคํานวณ 
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รูปที่ 2 การแจกแจงความถี่ของฟลักซ์พลังงานจากแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันในพื้นที่อ่าวไทย 
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รูปที่ 3 การแจกแจงความถี่ของอุณหภูมิอากาศที่ตรวจวัดในแต่ละสถานีสํารวจในพื้นที่อ่าวไทย 
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รูปที่ 4 การแจกแจงความถี่ของความชื้นสัมพัทธ์ที่ตรวจวัดในแต่ละสถานีสํารวจในพื้นที่อ่าวไทย 
 

 การแลกเปลี่ยนฟลักซ์ความร้อนโดยกระบวนการนําและการพาความร้อนจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่ออุณหภูมิระหว่างน้ําที่ผิวทะเลและ
อากาศเหนือพื้นผิวทะเลมีความแตกต่างกันมากโดยมีลมเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อน (สมการที ่2) ดั้งนั้นถ้าลมแรงก็จะทําให้การ 
ถ่ายเทความร้อนด้วยวีธีนี้เกิดขึ้นได้ดีกว่าในช่วงลมสงบ จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาของการสํารวจในเดือนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงฤดูร้อน 
ของประเทศไทย และตรงกับช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้ เป็นช่วงที่ลมค่อนข้างเบาตามที ่
รายงานไปก่อนหน้านี้ และอุณหภูมิระหว่างน้ําทะเลที่ผิวและอากาศมีค่าไม่แตกต่างกันมาก จึงทําให้ฟลักซ์ความร้อนโดยกระบวนการ 
นําและการพาความร้อนมีค่าคอ่นข้างต่ําหรืออยู่ในช่วง -2 - 9 W/m2 (รูปที่ 7) ค่าลบแสดงถึงการถ่ายเทฟลักซ์ความร้อนจากอากาศสู ่
ทะเล ส่วนค่าบวกการถ่ายเทความร้อนจากทะเลสู่อากาศ ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มีค่าต่ํากว่าค่าจากการศึกษาของพนธิภา 
เลือดนักรบและอนุกูล บูรณประทีปรัตน์ (2555) (~ 10W/m2) เล็กน้อย  
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รูปที่ 5 การแจกแจงความถี่ของความเร็วลมที่ตรวจวัดในแต่ละสถานีสํารวจในพื้นที่อ่าวไทย 
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รูปที่ 6 การแจกแจงความถี่ของฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีกลับของน้ําทะเลในแต่ละสถานีสํารวจในพื้นที่อ่าวไทย 
 

ฟลักซ์ความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของน้ําขึ้นกับความแตกต่างของความชื้นจําเพาะของอากาศที่ผิวทะเลและที ่ 10 m 
เหนือพื้นผิวทะเลและความเร็วลม (สมการที ่ 3) การแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดได้สองทิศทางเช่นเดียวกัน หากความชื้นจําเพาะของ 
อากาศที่ผิวทะเลมีค่าสูงกว่าที่ 10 m จะเกิดการถ่ายเทความร้อนจากผิวทะเลสู่อากาศ และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากความชื้น 
จําเพาะของอากาศที่ผิวทะเลมีค่าต่ํากว่าที่ 10 m เหนือผิวทะเล ส่วนลมจะทําให้การแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดขึ้นได้ดีเช่นเดียวกับกรณ ี
การแลกเปลี่ยนฟลักซ์ความร้อนโดยกระบวนการนําและพาความร้อน จากผลการคํานวณตามสมการที่ 3 (รูปที่ 8) พบว่าฟลักซ ์
ความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของน้ําส่วนใหญ่ มีค่าในช่วงประมาณ 50 W/m2 โดยพบค่าต่ําสุดเท่ากับ -437.62 W/m2 และค่า 
สูงสุดเท่ากับ 361.48W/m2 ค่าโดดสูงสุดและต่ําสุดนี้พบเพียงอย่างละสถานีวัด สําหรับค่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเดียวกัน 
โดยพนธิภา เลือดนักรบและอนุกูล บูรณประทีปรัตน์ (2555) พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 90 - 100 W/m2 
 การศึกษาฟลักซ์ความร้อนที่ผิวหน้าทะเลในครั้งนี ้ ถือเป็นงานทดลองเบื้องต้นของการประยุกต์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาพื้นฐาน 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผลที่ได้อาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนักแต่ถือเป็นการเริ่มตน้ที่สําคัญต่องานวิจัยทางด้านนี้ในภายภาคหน้า ข้อเน้นย้ํา 
ที่สําคัญสําหรับการศึกษาจากการสํารวจอ่าวไทยในครั้งนี ้ คือ ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณฟลักซ์ชนิดต่างๆยกเว้นฟลักซ์จากการแผ่รังส ี
คลื่นสั้นของดวงอาทิตย์นั้น ทําการตรวจวัดเพียงช่วงเวลาที่เรือหยุดทําการสํารวจในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างสมุทรศาสตร์เท่านั้น จึงไม ่
อาจใช้เป็นตัวแทนของค่ารายวันหรือรายเดือนได้ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ผลจากการศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างจากการศึกษาที่มีมาก่อน 
หน้านี้   
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รูปที่ 7 การแจกแจงความถี่ของฟลักซ์ความร้อนจากการนําและการพาในแต่ละสถานีสํารวจในพื้นที่อ่าวไทย 
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รูปที่ 8 การแจกแจงความถี่ของฟลักซ์ความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของน้ําในแต่ละสถานีสํารวจในพื้นที่อ่าวไทย 
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการใช้ค่าพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ความเร็วลมอุณหภูมิน้ําใกล้ผิวทะเลที่ตรวจวัดใน 
ระหว่างการสํารวจอ่าวไทยตอนกลางระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อทําการประเมินค่าฟลักซ์ความร้อน 
ที่บริเวณผิวทะเลพบว่าฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย์มีค่าอยู่ในช่วง 150 – 220 W/m2 ฟลักซ์ความร้อนจาก 
การแผ่รังสีกลับของน้ําทะเลมีค่าส่วนอยูใ่นช่วง 80 - 100 W/m2 ฟลักซ์ความร้อนจากการนําและการพามีค่าอยู่ในช่วง -2 - 9W/m2 
และฟลักซ์ความร้อนจากการเปลี่ยนสถานะของน้ํามีค่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วง -50 - 150 W/m2 ความแตกต่างของผลจากการสํารวจ 
ในครั้งนี ้กับที่เคยมีรายงานไว้เป็นไปได้ในหลายกรณี เช่น เกิดจากความผนัแปรระหว่างปี ช่วงคลื่นพลังงานอาจมีความแตกต่างกับการ 
ศึกษา ก่อนหน้านี้ในกรณีของฟลักซ์ความร้อนจากการแผ่รังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย์ส่วนฟลักซ์ความร้อนอื่นๆ มีค่าผันแปรไปตามค่า 
คงที่ของสมการที่ใช้ในการคํานวณและช่วงเวลาที่ตรวจวัดข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบในการคํานวณ 
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สภาวะการแบ่งชั้นน้ําและการผสมผสานของมวลน้ําในอ่าวไทยในช่วงเดือนมนีาคมและเมษายน พ.ศ. 2556 
Water Column Conditions in the Gulf of Thailand during March and April 2013  
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์1,*, ณฐินี ศุกระมงคล2, ศักดิ์ชาย อานรุูปบุญ2, เพ็ญจันทร์ ละอองมณี2 และปัทมา สิงหรักษ์3 
Anukul Buranapratheprat1,*, Natinee Sukramongkol2, Sakchai Arnupapboon2, Penchan Laongmanee2 and Patama Singhruck3 
1ภาควิชาวาริชศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุร ี20131 
2ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝ่ายฝึกอบรม ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 
3ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
*Corresponding author’s e-mail: anukul@buu.ac.th 
 
บทคัดย่อ: ข้ออมูลที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่อง CTD (Conductivity – Temperature – Depth) ที่ติดตั้งบนเรือ M.V. SEAFDEC ซึ่งได้ทํา 
การสํารวจอ่าวไทยตอนกลาง ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 ได้ถูกนํามาวิเคราะห์สภาวะของน้ําในแนวดิ่ง 
ในรูปแบบของการแบ่งชั้นและการผสมผสานกันของมวลน้ําในช่วงการสํารวจพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามวลน้ํา 
ในอ่าวไทยในช่วงเวลานี้ มีการแบ่งชั้นจากการเกิดชั้นเทอร์โมไคลน์ซึ่งเป็นผลมาจากฟลักซ์ความร้อนที่ผิวทะเลที่มีค่าสูงในช่วงฤดูร้อน 
อุณหภูมิของน้ําใกล้ผิวทะเลมีค่าประมาณ 30.5 oC ขณะที่อุณใกล้พื้นทะเลในบริเวณตอนกลางของอ่าวไทยมีค่าประมาณ 29 oC แต่ใน 
บริเวณใกล้กับปากอ่าว อุณหภูมิใกล้พื้นทะเลกลับมีค่าต่ําถึงประมาณ 27 oC ทั้งนี้เกิดจาการแทรกตัวของน้ําจากทะเลจีนใต้เข้ามาใน 
อ่าวไทย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของฟลักซ์ความร้อนที่ผิวทะเลทําให้เกิดชั้นเทอร์โมไคลน์ที่ระดับความลึกประมาณ 30 m 
เกือบตลอดทั่วทั้งอ่าวแต่ในบริเวณที่พบการแทรกตัวของน้ําจากทะเลจีนใต้จะพบเทอร์โมไคลน์และฮาโลไคลน์ที่ความลึกประมาณ 40–
50 m จึงปรากฏเทอร์โมไคลน์ที่สองระดับความลึกและเกิดสภาวะ Hypoxia หรือออกซิเจนละลายน้ํามีค่าต่ํา ที่น้ําชั้นล่างในบริเวณที ่
น้ําจากทะเลจีนใต้แทรกตัวไปถึง 
คําสําคัญ: สภาวะของมวลน้ําในแนวดิ่ง, การแบ่งชั้นน้ํา, การผสมผสานของมวลน้ํา, อ่าวไทย 
 
Abstract: The CTD (Conductivity Temperature Depth) data measured during a survey by M.V. SEAFDEC in the 
central Gulf of Thailand (GoT) during 14 March to 12 April 2013 were used to investigate water column 
conditions, in the form of stratification and vertical mixing. The data suggested that water stratification was 
dominant throughout the area. Strong thermocline developed during this summertime when surface heat fluxes 
over the area were strong. Water temperature near the sea surface was about 30.5 oC while that near the sea 
floor in the middle GoT was about 29 oC. Water temperature near the sea floor near the GoT mouth, however, 
was about 27 oC lower than in the central GoT due to the intrusion of subsurface water from the South China 
Sea (SCS) into GoT. The results also showed that the influence of heat fluxes at the sea surface could generate 
thermocline at depth of about 30 m in almost the entire gulf, but where the intrusion of SCS water occurred, 
thermocline at depth of approximately 40 - 50 m developed. Double thermoclines and hypoxia in subsurface 
GoT water were generated in such areas of the SCS water influence.  
Keywords:  water column conditions, water stratification, water mixing, the Gulf of Thailand  

 

บทนํา 
           สภาวะของน้ําในแนวดิ่งในในรูปแบบของการแบง่ชั้นและการผสมผสานกันของมวลน้ํามีความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมในทะเล 
เช่น การแพร่กระจายของมวลสารต่างๆ ตามความลึก ผลผลิตขั้นต้นในทะเล และการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณทะเลชายฝั่ง 
(Condie and Webster, 2002) โดยทั่วไปในเขตร้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะของมวลน้ําในแนวดิ่งได้แก ่กระแสน้ําขึ้นน้ําลง  ปริมาณ 
น้ําท่า กระแสลม และฟลักซ์ความร้อนที่ผิวหน้าทะเล กระแสน้ําขึ้นน้ําลงและกระแสลมทําให้น้ําเกิดความปั่นป่วนของมวลน้ํา ในขณะที ่
น้ําท่าและฟลักซ์ความร้อนที่ผิวหน้าทะเลทําให้มวลน้ําแบ่งชั้น (Buranapratheprat et al., 2008) สภาวะของมวลน้ําที่เกิดขึ้นจึง 
เปลี่ยนแปลงไปตามสมดุลย์ของปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้

การศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของมวลน้ําในแนวดิ่งในอ่าวไทยที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาโดย Buranapratheprat et al. (2008) 
ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และ Yanagi et al. (2001) ในพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของอ่าวไทยและทะเลฝั่งตะวันออกของแหลม 
มาเลเซีย งานวิจัยทั้งสองเรื่องได้พบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสภาวะของมวลน้ําในแนวดิ่งตามสรูปการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพบว่าฟลักซ์ของความร้อนที่ผิวทะเลมีอิทธิพลสูงสุดต่อสภาวะของมวลน้ําในแนวดิ่ง อย่างไรก็ดี การศึกษา 
ของ Buranapratheprat et al. (2008) ครอบคลุมเพียงพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และ Yanagi et al. (2001) ก็ใช้ข้อมูลจากการตรวจวัด 
ในช่วงปพี.ศ. 2538–2539 หรือมากว่า 16 ป ี แล้ว ช่วงเวลาที่ผ่านมาสรูปแวดล้อมต่างๆ เช่น ภูมิอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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สภาวะการแบ่งชั้นหรือการผสมผสานของของมวลน้ําในแนวดิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้     
 
วิธีการศึกษา 
 ทําการตรวจวัดข้อมูลอุณหภูมิ ความเค็ม ฟลูออเรสเซนต ์ และออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ตามความลึกด้วยเครือ่ง CTD 
(Conductivity-Salinity-Depth) ที่ติดตั้งบนเรือ M.V. SEAFDEC ซึ่งได้ทําการสํารวจอ่าวไทยตอนกลางที่บริเวณตรวจวัดทั้งหมด 45 
สถาน ี (รูปที่ 1) ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที ่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ข้อมูลที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่อง CTD ซึ่งถูกเฉลี่ยให้เป็น 
ค่าทุก 1 เมตรตามความลึกถูกนํามาวาดในรูปของเส้นคอนทัวร์และกราฟด้วยซอฟท์แวร์ Ocean Data View (Schlitzer, 2007) 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาวะของมวลน้ําในแนวดิ่งในอ่าวไทย 
 

 

รูปที่ 1 อ่าวไทยแสดงสถานีตรวจวัดสมุทรศาสตร ์
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 การแบ่งชั้นของน้ําในชว่งของการออกเรือสํารวจ ซึ่งตรงกับช่วงฤดูร้อนสังเกตได้จากการแพร่กระจายในแนวดิ่งของอุณหภูมิ 
และความเค็มจากสถานีตามแนวยาวของอ่าวไทย (รูปที่ 2) การแพร่กระจายของอุณหภูมิแสดงให้เห็นการแบ่งชั้นจากอุณหภูมิสูง (30.5 
oC) ที่ผิวทะเล และอุณหภูมิต่ํา (27–29 oC) ชั้นน้ําทีเ่กิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิมีระดับความลึกที่สม่ําเสมอตลอดแนวอ่าวยกเว้น 
บริเวณปากอ่าวไทยที่มีลักษณะของลิ่มน้ําอุณหภูมิต่ําแทรกตัวเข้ามาในอ่าว ลักษณะเช่นเดียวกันนี้สามารถสังเกตเห็นได้จากการแพร ่
กระจาย ของความเคม็ตามแนวดิ่งที่บริเวณปากอ่าวไทยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากการแทรกตัวของน้ําทะเลจากทะเล 
จีนใต้ ซึ่งมีลักษณะที่เย็นและเค็มกว่าน้ําในอ่าวไทย นอกเหนือจากนี้รูปการแพร่กระจายในแนวดิ่งของความเค็มที่บริเวณตอนเหนือหรือ 
ก้นอ่าว (สังเกตจากความลึกที่น้อยกว่า) ยังแสดงให้เห็นถึงหย่อมความเค็มสูงปานกลาง (32.25 psu)  ทีพ่ื้นทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่น่า 
สนใจเนื่องจากในบริเวณที่ห่างออกมา บริเวณกลางอ่าวซึ่งมีความลึกมากกว่ากลับไม่เกิดลักษณะเช่นเดียวกันนี ้
 ค่าฟลูออเรสเซนต์ที่แสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล์และสารอินทรีย ์  มีค่าสูงบริเวณใกล้พื้นทะเลในระดับประมาณ  40 m ลงไป 
ซึ่งอยู่ใต้ชัน้ของเทอร์โมไคลน์ (Thermocline) มีความเป็นไปได้สูงที่เป็นผลมาจากการฟุ้งกระจายของตะกอนที่พื้นทะเลที่เป็นผลมา 
จากกระแสน้ําขึ้นน้ําลง แต่ก็อาจจะเกิดจากการสะสมตัวของเซลล์แพลงก์ตอนพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็ได ้ สําหรับออกซิเจนละลาย 
น้ําโดยทั่วไปมีค่าสูง (>5.5 mg/l) เกือบตลอดแนวกลางอ่าวไทยยกเว้นในบริเวณที่มีความเค็มสูงปานกลาง (~32.5 psu) ที ่บริเวณใกล ้
พื้นทะเลก้นอ่าวและบริเวณส่วนรอยต่อของลิ่มน้ําเค็มจากทะเลจีนใต้บริเวณปากอ่าวที่มีลักษณะของน้ําออกซิเจนต่ํา (Hypoxic Water) 
ปรากฎอยู่  ซึ่งน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากการย่อยสลายและการแบ่งชั้นน้ําจากความเค็มที่มีความเสถียรในบริเวณนั้น การที่ออกซิเจน 
ละลายน้ํามีค่าต่ํา เนื่องจากถูกใช้ไปในกระบวนการย่อยสลายที่เกิดขึ้นในมวลน้ําชั้นล่าง ที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับมวลน้ําชั้นบนและ 
อากาศได้ยาก 
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รูปที่ 2 การแพร่กระจายในแนวดิ่งของอุณหภูมิ ความเค็ม ฟลูออเรสเซนต์ และออกซิเจนละลายน้ําจากสถานีตามแนวยาวของอ่าวไทย 

เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายในแนวราบของอุณหภูมิ ความเค็ม และออกซิเจนละลายน้ําบริเวณใกล้ผิวทะเล (5 m) และที ่
ใกล้พื้นทะเล (รูปที่ 3) ทําให้เห็นรูปกว้างของสภาวะการแบ่งชั้นน้ําในพื้นที่ต่างๆในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางได้ชัดเจนขึ้น การแพร ่
กระจายของอุณหภูมิใกล้ผิวน้ําและใกล้พื้นทะเล แสดงให้เห็นว่าการแบ่งชั้นน้ํามีความเสถียรทางด้านตะวันออกของพื้นที่สํารวจ สังเกต 
จากความแตกต่างของอุณหภูมิน้ําที่สองระดับความลึก การแพร่กระจายของความเค็มโดยเฉพาะที่ใกล้พื้นทะเลแสดงให้เห็นการแทรก 
ตัวของน้ําความเค็มสูง (>33psu) ที่บริเวณปากอ่าวไทยและทางตอนเหนือของอ่าวที่สะท้อนถึงอิทธิพลของน้ําจากทะเลจีนใต้ที่มีต่ออ่าว 
ไทย เป็นที่น่าเสียดายที่ขาดข้อมูลในเขตน่านน้ําของประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม แต่ก็พอคาดการณ์ได้ว่าน้ําจากทะเลจีนใต้ 
ไหลแทรกตัวไปทางด้านตะวันออกของอ่าวแล้วไหลเข้าสู่ตอนเหนือของอ่าวไทยตอนกลางในที่สุด บริเวณที่น้ําเค็มจากทะเลจีนใต้ไหล 
แทรกตัวไปถึงก็จะเกิดลกัษณะของการแบ่งชั้นน้ําที่เสถียร เนื่องจากน้ําทะเลชั้นล่างมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนกับน้ําชั้นบนและอากาศได ้
น้อยจึงเกิดภาวะการมีออกซิเจนละลายน้ําต่ํา (Hypoxia) ขึ้นได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 3 แล้วจะเห็นได้ว่าบริเวณดังกล่าวจะตรงกับ 
บริเวณที่มีการแบ่งชั้นของน้ําจากการแทรกตัวของน้ําเค็มจากทะเลจีนใต้พอด ี

ด้วยเหตุที่เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสํารวจทางสมุทรศาสตร์ตรงกับชว่งฤดูร้อน ฟลักซ์ความร้อน 
ที่ผิวทะเลได้รบัจึงมีค่าสูง (พนธิภา เลือดนักรบและอนุกูล บูรณประทีปรัตน์, 2555) สภาวะเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างของ 
อุณหภูมิตามความลึกและชั้นเทอร์โมไคลน์ในมวลน้ํา ในพื้นที่บางบริเวณที่มวลน้ําจากทะเลจีนใต้แทรกตัวเข้าไปถึง เช่น สถานีตรวจวัด 
ที่ 7 (รูปที่ 4) จะทําให้เกิดลักษณะของเทอร์โมไคลน์ที่สองระดับความลึก คือที่ความลึกประมาณ 30 m จากอิทธิพลฟลักซ์ความร้อนที ่
ผิวทะเลและที่ความลึกประมาณ 40–50 m จากการแทรกตัวของมวลน้ําจากทะเลจีนใต้ ณ สถานีเดียวกันนี ้ จะพบฮาโลไคลน์ 
(Halocline) ในดับความลึกเดียวกับเทอโมไคลน์ชั้นล่างและออกซิเจนละลายน้ําในน้ําชั้นล่างมีค่าต่ํา (ประมาณ 1 mg/l) 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี ้ แสดงให้เห็นว่าสภาวะของมวลน้ําตามแนวดิ่งในอ่าวไทยไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในพื้นที ่ ซึ่งได้แก่ 
ฟลักซ์ความร้อน ปริมาณน้ําจืดที่ได้รับ กระแสลมและกระแสน้ําขึ้นน้ําลงเท่านั้น  แต่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกจากการแทรกตัวของ 
มวลน้ําจากทะเลจีนใต้ร่วมด้วย ส่งผลให้สภาวะตามแนวดิ่งของมวลน้ําในอ่าวมีแนวโน้มของการแบ่งชั้นน้ําหรือมีความเสถียรมากขึ้น 
นอกจากนี้ การแทรกตัวของน้ําจากทะเลจีนใต้เข้ามาในอ่าวไทย ยังอาจส่งผลต่อการแพร่กระจายของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตจากทะเลจีนใต ้
หรือในอ่าวไทยเอง ดังผลที่ได้จากการสํารวจทรัพยากรสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรประมงในครั้งนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
มวลน้ําต่อสิ่งแวดล้อมในอ่าวเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน เราได้ทราบจากการสํารวจอ่าวไทยตอนกลางโดยเรือ M.V.SEAFDEC ในช่วงปี 
พ.ศ. 2538–2539 ว่าการแบ่งชั้นน้ําส่งผลต่อการเกิด subsurface chlorophyll maxima (SCM) และปริมาณของผลผลิตขั้นต้นใน 
อ่าวไทย (Musikasung et al. 1997) แต่จากการสํารวจในปี พ.ศ. 2556 ทําให้เราทราบเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะมวลน้ําใน 
อ่าวไทยนั้น ส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของทะเลจีนใต้และส่งผลกระทบต่อสภาวะการมีออกซิเจนละลายน้ําต่ําในมวลน้ําใกล้พื้นทะเล 
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รูปที่ 3 การแพร่กระจายในแนวราบของอุณหภูมิ ความเค็มและออกซิเจนละลายน้ําที่ระดับความลึก 5 m (บน) และระดับใกลพ้ื้นท้องทะเล (ล่าง) 
 

 
 

รูปที่ 4 อุณหภูมิ ความเค็ม ฟลูออเรสเซนต์ และออกซิเจนละลายน้ําตามความลึกที่สถานีตรวจวัดที ่7 (วงกลมล้อมรอบ) 
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สรุปผลการศึกษา 
 ข้อมูล CTD ในช่วงการสํารวจพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที ่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 แสดงให้เห็นการ 
แบ่งชั้นของน้ําทะเลที่เป็นผลมาจากอุณหภูมิและความเค็ม โดยฟลักซ์ความร้อนที่ผิวทะเลทําให้เกิดชั้นเทอร์โมไคลน์ในน้ําที่ระดับความ 
ลึกประมาณ 30 m การแทรกตัวของน้ําจากทะเลจีนใต้เข้ามาในอ่าวไทยทําให้เกิดชั้นเทอร์โมไคลน์และฮาโลไคลน์ที่ความลึกประมาณ 
40–50 m นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลจากทะเลจีนใต้ที่แทรกตัวเข้ามาในอ่าวไทยจะเกิดชั้นเทอร์โมไคลน์ที ่
สองระดับความลึกและเกิดสภาวะการมีออกซิเจนละลายน้ําต่ําที่น้ําชั้นล่าง 
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สารอาหารและผลผลิตขั้นต้นในอ่าวไทย 
Nutrients and Primary Productivity in the Gulf of Thailand 
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*Corresponding author’s e-mail: spenjai@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ: จากการสํารวจปริมาณสารอาหารและผลผลิตขั้นต้นในอ่าวไทย 45 สถาน ีระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 
2556 โดยเก็บตัวอย่างน้ําตามระดับความลึกเพื่อวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรต์ ไนเตรต ฟอสเฟต ซิลิเคต คลอโรฟิลล-์เอ และ 
ออกซิเจนละลาย พร้อมทั้งศึกษาผลผลิตขั้นต้นโดยใช้หลักการการแลกเปลี่ยนก๊าซแบบขวดมืด-ขวดสว่าง ผลการศึกษาพบว่า แอมโม 
เนีย ไนไตรต์ ไนเตรต ฟอสเฟต และซิลิเคต มีค่าต่ําสุด–สูงสุด (ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 0.03–5.58 (0.94±0.78), 
<0.01–1.71 (0.12±0.22), 0.38–8.65 (1.97±1.20), 0.02–2.26 (0.41±0.36) และ 5.44–44.0 (10.7±5.45) ไมโครโมลาร์ 
ตามลําดับ ออกซิเจนละลายและคลอโรฟิลล-์เอ มีค่า 0.88–6.57 (5.77±1.02) มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.02–2.96 (0.24±0.30) 
ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลําดับ บริเวณใกล้ชายฝั่งและใกล้ปากแม่น้ําจะมีผลผลิตขั้นต้นสงูโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้อ่าวไทยตอนใน และ 
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สําหรับบริเวณกลางอ่าวไทยระดับที่มีผลผลิตขั้นต้นสูงคือชั้นสับพิคโนไคลน ์ บริเวณนี้มวลน้ํา 
จากทะเลจีนใต้ซึ่งมีอุณหภูมิต่ําและความเค็มสูงแทรกเข้าอ่าวไทยทางด้านล่าง ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งที่มาสําคัญของสารอาหารที่ส่งผลต่อ 
ผลผลิตขั้นต้น  นอกจากนี้ยังพบว่าผลผลิตขั้นต้นและคลอโรฟิลล-์เอจะมีค่าสงูในพื้นที่ที่มีค่าสัดส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสต่ํา 
คําสําคัญ: ผลผลิตขั้นขั้นต้น สารอาหาร คลอโรฟิลล-์เอ สัดส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส อ่าวไทย 
 
Abstract: Investigation of nutrients and primary productivity in 45 stations of the Gulf of Thailand (GoT), seawater 
at different depth was collected during 14 March to 12 April 2013 for analyses of ammonium, nitrite, nitrate, 
phosphate, silicate, chlorophyll-a and dissolved oxygen. Primary productivity was also studied using principle of 
gas exchange in dark-light bottle technique. The results found that minimum–maximum concentration 
(average±SD) of ammonium, nitrite, nitrate, phosphate and silicate were 0.03–5.58 (0.94±0.78), <0.01–1.71 

(0.12±0.22), 0.38–8.65 (1.97±1.20), 0.02–2.26 (0.41±0.36) and� 5.44–44.0 (10.7±5.45) µM, respectively� Dissolved 
oxygen and chlorophyll-a were 0.88–6.57 (5.77±1.02) mg/l and 0.02–2.96 (0.24±0.30) µg/l, respectively. 
Appearance of high productivity was found near shore, particularly, the area near inner GoT and Angthong 
National Marine Park. In the middle of the GoT, the high primary productivity was found at subpcynocline, where 
low temperature and high salinity seawater from South China Sea intruded into the bottom of the GoT which 
could be a major supply of nutrient to support primary productivity in the area. Moreover, high primary 
productivity and chlorophyll-a were found in the low N:P ratio area.    
Keywords: primary productivity, nutrients, chlorophyll-a, N:P ratio, Gulf of Thailand 
 
บทนำ 

อ่าวไทยเป็นอ่าวที่มีลักษณะกึ่งปิดโอบล้อมด้วยแผ่นดิน มีแม่น้ําหลายสายพาสารอาหารลงสู่อ่าว อาท ิแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ํา 
ท่าจีน แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําบางประกง แม่น้ําเพชรบุร ีแม่น้ําจันทบุร ีแม่น้ําชุมพร แม่น้ําปากพนัง แม่น้ําตาป ีแม่น้ําปัตตาน ีและทะเล 
สาบสงขลา นอกจากนี้ในบางฤดูกาลอ่าวไทยยังได้รับอิทธิพลจากแม่น้ําโขง ประกอบกับประเทศไทยอยู่ในเขตรอ้นที่มีแสงอาทิตย ์
ตลอดปี ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งป ี ปริมาณผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่อ่าวไทยจึงสูงตามไปด้วย ปัจจัยเหล่านี้ทําให ้
อ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์สูง โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งและบริเวณปากแม่น้ํา การผันแปร 
ปริมาณสารอาหารหลัก ได้แก ่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซิลิเคต ส่งผลสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละพื้นที ่ ดังนั้น การศึกษาปริมาณสารอาหารในพื้นที่อ่าวไทยควบคู่กับการศึกษาผลผลิตขั้นต้น จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ 
ประเมินศักยภาพพืน้ทีอ่่าวไทยอันเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญทั้งทางทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากผลผลิตขั้นต้นเป็นพื้นฐาน 
สําคัญของระบบห่วงโซ่อาหารและยังเป็นหน่วยพื้นฐานในการหมุนเวียนวัฏจักรชีวธรณีเคมีในพื้นที่อ่าวไทย 
 
วิธีการศึกษา 

พื้นที่สํารวจและเก็บตัวอย่างจํานวน 45 สถาน ีในอา่วไทย (รูปที ่1) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556  
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โดยเรือสํารวจ M.V. SEAFDEC ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7º20´ ถึง 12º30 ́´เหนือ และลองจิจูดที ่ 99º40´ ถึง 102º20´ ตะวันออก 
เก็บตัวอย่างน้ําตามระดับความลึกเก็บตัวอย่างน้ําที6่ระดับความลึกโดยใชC้arousel Water Sampler ซึ่งประกอบด้วยกระบอกเก็บน้ํา 
Niskin bottle 12 กระบอก และ SeaBird 911 CTD system ขณะเก็บตัวอย่างตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพเคมีของน้ําทะเล ได้แก ่
ความเค็ม อุณหภูมิ ฟลูออเรสเซนต ์และปริมาณออกซิเจนละลาย โดยใช ้SeaBird 911 CTD   

 

 
รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่าง 45 สถาน ีในอ่าวไทย 

 

กรองน้ําทะเล 2,000 มิลลิลิตร ด้วย GF/C filter ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร ที่อบและชั่งจนได้น้ําหนักที่แน่นอน 
เก็บ GF/C filter ที่ได้ในตลับพลาสติกแช่แข็งและนํากลับห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ปริมาณตะกอนแขวนลอย (suspended solids; TSS) ด้วยวิธี gravimetry โดยอบ filter ที ่
100±2 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ก่อนนํามาชั่งน้ําหนักที่แน่นอน 

น้ําทะเลส่วนที่กรองผ่าน GF/C filter นําไปวิเคราะห์สารอาหารด้วยวิธี colorimetry ดังรายละเอียดใน Stickland and 
Parson (1972) และ Grasshoff et al. (1999) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งวิเคราะห์ทันทีบนเรือ ได้แก ่แอมโมเนีย ไนไตรต์ 
ฟอสฟอรัสและซิลิเคต อีกส่วนหนึ่งกรอกใส่ขวดโพลีเอทธิลีนขนาด 250 มิลลิลิตร แช่แข็งที ่ –20 องศาเซลเซียส นํากลับไปวิเคราะห ์
หาปริมาณไนเตรต ณ ห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กรองน้ําทะเล 300 มิลลิลิตร ด้วย GF/F filter ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร หยด magnesium carbonate 
slurry 2–3 หยด ลงบน filter พับและเก็บ filter ลงในแผ่นอลูมินั่มฟอยด ์ใส่ถุงพลาสติกซิปล๊อค และเก็บรักษาโดยการแช่แข็งที ่–20 
องศาเซลเซียส นํากลับไปวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ณ ห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธี Fluorometry ดังรายละเอียดใน JGOFS Protocols (IOC/UNESCO 1994)  

เก็บตัวอย่างน้ําเฉพาะระดับน้ําที ่ SeaBird 911 CTD ให้ค่าฟลูออเรสเซนต์สูงที่สุด เพื่อหาปริมาณผลผลิตขั้นต้นด้วยวิธีการ 
Dark and light bottle oxygen method (Gaarder and Gran, 1927) โดยวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายที่เวลาเริ่มต้น โดย 
วิธีการ Iodometric titration (Winkler,1888) ก่อนบ่มขวดตัวอย่าง (ขวดมืดและขวดสว่าง) ในห้องควบคุมอุณหภูมิและแสงเป็นเวลา 
6 ชั่วโมง และนําวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายในขวดทั้งสองโดยวิธีการเดิม นําผลที่ได้ไปคํานวณปริมาณ ผลผลิตเบื้องต้น  
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
ผลการศึกษาสรุปไว้ในตารางที่ 1 การกระจายเชิงพื้นที่ของอุณหภูม ิ ความเค็ม ออกซิเจนละลาย คลอโรฟิลล-์เอ ในระดับ 

พื้นผิวที่ความลึก 5 เมตร แสดงไว้ในรูปที ่ 2 โดยคลอโรฟิลล-์เอ จะมีค่าสูงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ใกล้อ่าวไทย 
ตอนในและบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองใกล้อ่าวบ้านดอน   
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ตารางที ่1  ค่าต่ําสุด-สูงสุด และ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของพารมิเตอร์ที่ทําการศึกษา 
พารามิเตอร ์ ค่าต่ําสุด – ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ± SD 
ความเค็ม 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 
ความเป็นกรด-ด่าง  
ออกซิเจนละลายนำ้ (มิลลิกรัมต่อลิตร)  
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
คลอโรฟิลล-์เอ (ไมโครกรัมต่อลิตร) 
แอมโมเนียม (ไมโครโมลาร)์ 
ไนไตรต ์(ไมโครโมลาร)์ 
ไนเตรต (ไมโครโมลาร)์ 
ฟอสเฟต (ไมโครโมลาร)์ 
ซิลิเคต (ไมโครโมลาร)์ 
ผลผลิตขั้นขั้นต้นสุทธ ิ(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตอ่วัน) 

31.31 – 33.25 
26.88 – 31.83 

7.59 – 8.22 
0.88 – 6.57 
1.25 – 24.6 
0.02 – 2.96 
0.03 – 5.58 

<0.01 – 1.71 
0.38 – 8.65 
0.02 – 2.26 
5.44 – 44.0 
0.00 – 21.7 

31.89 ± 0.44 
29.34 ± 0.83 
8.02 ± 0.10 
5.77 ± 1.02 

13.04 ± 7.73 
0.24 ± 0.30 
0.94 ± 0.78 
0.12 ± 0.22 
1.97 ± 1.20 
0.41 ± 0.36 

10.72 ± 5.45 
5.11 ± 5.15 

   

 
ก)  อุณหภูม ิ    ข)  ความเค็ม 

 
ค)  ออกซิเจนละลาย    ง)  คลอโรฟิลล-์เอ 

 

รูปที่ 2  การกระจายเชิงพื้นที่ของอุณหภูม ิความเค็ม ออกซิเจนละลาย และคลอโรฟิลล-์เอ ในน้ําระดับผิว (ลึก 5 เมตร) 
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พื้นที่ชายฝั่งที่มีคลอโรฟิลล-์เอ และปริมาณออกซิเจนละลายสูงมักจะเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิและความเค็มต่ํา ซึ่งเป็นผลมาจาก 
น้ําท่าบริเวณใกล้ปากแม่น้ํา สําหรับพื้นที่กลางอ่าวไทยซึ่งห่างฝั่งออกไปพบว่าค่าคลอโรฟิลล-์เอตามความลึกของน้ําจะมีค่าสูงสุดบริเวณ 
ชั้นสับพิคโนไคลน ์ (subpycnocline) สำหรับการกระจายของสารอาหารในแนวดิ่งพบว่าบริเวณตอนล่างของพื้นที่ศึกษามวลน้ําใกล้พื้น 
ทอ้งน้ํา มีความเข้มข้นของสารอาหารเพิ่มขึ้นจากค่าอุณหภูมิที่ต่ําและความเค็มที่สูงของมวลน้ําชั้นล่างนี้แสดงลักษณะการแทรกเข้ามา 
ของมวลน้ําจากทะเลจีนใต้ซึ่งน่าเป็นแหล่งที่มาสําคัญของสารอาหารในบริเวณดังกล่าว ส่วนการกระจายเชิงพื้นที่ของสารอาหารแต่ละ 
ชนิด ได้แก ่แอมโมเนีย ไนไตรต์ ไนเตรต ฟอสเฟต และแอมโมเนีย แสดงในรูปที ่3 ส่วนรูปที ่4 แสดงการกระจายเชิงพื้นที่ของผลผลิต 
ขั้นต้นในอ่าวไทย ซึ่งจะเห็นว่าบริเวณชายฝั่งทะเลจะมีค่าสูงกว่าพื้นที่กลางอา่ว จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตขั้นต้น และ 
คลอโรฟิลล-์เอ กับสัดส่วนสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (N:P ratio) (Redfield, 1958) พบว่าผลผลิตขั้นต้นและ คลอโรฟิลล-์เอ 
จะมีค่าสูงในพื้นที่ที่มีค่าสัดส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสต่ํา 

 

 
  

รูปที่ 3  การกระจายเชิงพื้นทีข่องสารอาหารในน้ําทะเลระดับผิว (ความลึก 5 เมตร) 
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รูปที่ 4  การกระจายเชิงพื้นที่ของผลผลิตขั้นต้นในอ่าวไทย 
 
สรุปผลการศึกษา 

พื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนกลางเป็นพื้นที่ที่มีสารอาหารและผลผลิตขั้นต้นสูง แสดงว่าแหล่งที่มาสําคัญของสาร 
อาหารนั้นมาจากแผ่นดินส่วนพื้นที่กลางอ่าว แม้ว่าจะได้รับสารอาหารจากแผ่นดินน้อยแต่น้ําจากทะเลจีนใต้ที่แทรกตัวเข้ามาทางด้าน 
ล่างเป็นแหล่งที่มาสําคัญของสารอาหารในบริเวณดังกล่าวส่งผลให้ค่าคลอโรฟิลล-์เอ ของน้ําในชั้นสับพิคโนไคลน์มีค่าสูงที่สุดเมื่อเปรียบ 
เทียบตามระดับความลึก บ่งชี้ว่าผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่กลางอ่าวเกิดขึ้นสูงสุดในน้ําระดับชั้นสับพิคโนไคลน ์
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ระดับการปนเปื้อนของปรอทในน้ําทะเลอ่าวไทย 
Contamination Level of Mercury in Seawater of the Gulf of Thailand 
เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล* และ ปรีชา เสนสิทธิ ์
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บทคัดย่อ: จากการวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมด (Hg-T) ในน้ําทะเลอ่าวไทย 45 สถาน ี ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 
พ.ศ. 2556 โดยเก็บตัวอย่างน้ําที ่2 ระดับความลึก คือ ระดับผิว (5 เมตร ใต้ผิวน้ํา) และระดับเหนือดินตะกอน (5 เมตร เหนือตะกอน)  
ผลการศึกษาพบว่า Hg-T ในน้ําทะเลระดับผิวและน้ําทะเลระดับเหนือดินตะกอน อยู่ในช่วง 0.2 ถึง 33.1 และ 0.1 ถึง 47.7 ng/l 
ตามลําดับ และมีค่ากลางอยู่ที ่ 2.0 และ 2.1 ng/l ตามลําดับ โดยมีบางสถานีกลางอ่าวและนอกชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีค่า Hg-T 
สูงมาก  จากข้อมูลส่วนใหญ่ น้ําทะเลอ่าวไทยน่าจะมีค่าพื้นฐานของปรอทอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 2 ng/l  แม้ว่าค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ใน 
การศึกษาครั้งนี้ คือ 47.7 ng/l จะยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลของไทยที่กําหนดให้ม ีHg-T ในน้ําทะเลได้ไม่เกิน 0.1 µg/l 
หรือเท่ากับ 100 ng/l  แต่ค่าที่สูงกว่าปกติมาก บ่งชี้ถึงการปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง  
คําสําคัญ: ปรอท น้ําทะเล อ่าวไทย  
 
Abstract: Analysis of total mercury (Hg-T) in seawater from 45 stations of the Gulf of Thailand (GoT) collected 
during 14 March to 12 April 2013 at two different layers including surface (5 meters below surface) and bottom 
(5 meters above seafloor) layers was performed. The results found that concentration ranges of Hg-T in surface 
and bottom seawater were 0.2 to 33.1 and 0.1 to 47.7 ng/l, with the median of 2.0 and 2.1 ng/l, respectively. 
Some stations in the middle of the gulf and offshore eastern coast contained very high Hg-T concentration. The 
data revealed that baseline of mercury in the GoT should be less than 2 ng/l. Although the highest Hg-T values 
of 47.7 ng/l found in this study was not yet exceed Thailand Seawater Quality Standard limit of 0.1 µg/l or equal 
to 100 ng/l, the extremely high values indicated continuous sources of mercury in the area. 
Keywords: mercury, seawater, Gulf of Thailand 
 
บทนำ 

ปรอทมีแหล่งกําเนิดทั้งที่มาจากธรรมชาติและที่มาจากกิจกรรมของมนุษย ์ดังนั้น ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่และแห่งจึงมีค่า 
พื้นฐานของปรอทอยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ดี ดิน ดินตะกอน น้ําธรรมชาติ อากาศ หรือแม้แต่พืชและสัตว์โดยทั่วไปจะมีปรอทอยู่ในระดับ 
ที่ต่ํามาก เมื่อปรอทเข้าสู่สิ่งแวดล้อม รูปแบบเคมีในตัวการต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบทางเคมีของปรอทในสิ่งแวดล้อมประกอบ 
ด้วยปรอทที่ถูกกดูดซับอยู ่ (adsorbed Hg species) สารประกอบปรอทอินทรีย์และปรอทอนินทรีย ์ (organic and inorganic 
compounds) และไอปรอท (mercury vapor) (UNEP 2013)  
 

�ที่มา: UNEP (2013)�
 

รูปที่ 1 แสดงวัฏจักรของปรอททั้งที่มาจากธรรมชาติและที่มาจากกิจกรรมของมนุษย ์
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ในน้ําทะเลปรอทอนินทรีย์อาจเปลี่ยนรูปไปเป็น monomethylmercury (MMHg) ที่มีพิษมากกว่าได้โดยกระบวนการ 
methylation ขณะเดียวกันแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนรูป MMHg ไปเป็นตัวที่มีพิษน้อยกว่าโดยกระบวนการเคมีเชิงแสง (photochemical 
reaction) แต่หาก MMHg สร้างพันธะกับคลอไรด์ในน้ําทะเล ก็จะหน่วงการเปลี่ยนรูปโดยกระบวนการเคมีเชิงแสง (photochemical 
decomposition) ทําให ้ MMHg คงรูปอยู่ในน้ําทะเลในนานขึ้น อย่างไรก็ดี dissolved organic carbon (DOC) ในน้ําทะเล 
จะเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยทําลายพันธะในโมเลกุลของ MMHg (Zhang and Hsu-Kim, 2010) เนื่องจากแสงอาทิตย์ทําให้เกิด 
reactive oxygen จากโมเลกุลของน้ํา Reactive oxygen มีพลังงานสูง (Sompongchaiyakul, 1999) ดังนั้นหาก MMHg 
สร้างพันธะกับ DOC แทนทีจ่ะเป็นคลอไรด ์ กระบวนการแตกทำลาย MMHg ก็เกิดขึ้นง่าย  ในทะเลเปิดพบว่าปรอทละลายในน้ําลึก 
(deep water) จะอยู่ในรูป elemental mercury (Hg0), dimethylmercury (DMHg) และ MMHg (ซึ่งมีน้อยกว่าอีก 2 รูป) 
ขณะที่น้ําทะเลที่ระดับผิวจะพบ DMHg น้อยมาก ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก ส่วนหนึ่งจะเกิดการสลายตัวโดยแสงอาทิตย ์และอีกส่วนหนึ่ง 
ระเหยกลายเป็นไอออกสู่บรรยากาศ (Mason and Fitzgerald, 1996; 1997)   

แม้ว่าปรอทจะไม่ถูกทําลายจนหายไปจากระบบได ้ แต่รูปแบบทางเคมีของปรอทในน้ําทะเลจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบที ่
สิ่งมีชีวิตไม่สามารถนําไปใช้ได ้ (non-bioavailable) หรือเป็น รูปแบบที่ไม่ละลายน้ํา (non-water soluble) เช่น mercury sulfide 
(HgS) และ mercury oxide (HgO) ดังนั้นปรอทจึงถูกกําจัดออกจากน้ําทะเลไปสะสมในดินตะกอน อย่างไรก็ดี ปรอทที่สะสมใน 
ตะกอนนี้อาจจะถูกรบกวนให้กลับออกสู่มวลน้ําได้อีก (UNEP, 2002) Residence time ของปรอทในมหาสมุทรอยู่ที ่3,200 ป ีขณะที ่
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของปรอทในดินตะกอนในมหาสมุทรนั้นนานมากกว่า 250 ล้านป ี(NRC, 1979)  
 

 
 

รูปที่ 2  พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างกันของปรอทรูปแบบต่างๆ ในน้ําทะเล 
 

จากข้อมูล ณ สิ้นป ี พ.ศ. 2554 อ่าวไทยมีสมัปทานสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 29 สัมปทาน มีพื้นที่แปลงสํารวจและผลิต 
รวม 104,690 ตารางกิโลเมตร (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต,ิ 2554) กิจกรรมด้านปิโตรเลียมในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นที่จะ 
ต้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลโดยเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) แต่ปัจจุบันการศึกษาการปนเปื้อนของปรอทในน้ําทะเล 
ครอบคลุมทั้งอ่าวไทยเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานยังไม่มีเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างที่สูงมาก ดังนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นการติดตาม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้สัมปทาน 
 
วิธีการศึกษา 

พื้นที่สํารวจและเก็บตัวอย่างจำนวน 45 สถาน ี ในอ่าวไทย (รูปที ่ 3) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
โดยเรือสํารวจ M.V. SEAFDEC ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7º20´ ถึง 12º30 ́´เหนือ และลองจิจูดที ่ 99º40´ ถึง 102º20´ ตะวันออก  
เก็บตัวอย่างน้ําทะเลที ่ 2 ระดับ คือ ระดับผิว (5 เมตร ใต้ผิวน้ํา) และระดับเหนือดินตะกอน (5 เมตร เหนือตะกอน) จากระดับที่ 
ต้องการโดยใช้ Carousel Water Sampler ซึ่งประกอบด้วยกระบอกเก็บน้ํา Niskin bottle และ SeaBird 911 CTD system 
ซึ่งตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพเคมีของน้ําทะเลได้แก ่ความเค็ม อุณหภูมิ ฟลูออเรสเซนต์และปริมาณออกซิเจนละลายขณะเก็บตัวอย่าง  

ถ่ายตัวอย่างน้ําทะเลจาก Niskin bottle ลงในขวดTeflon® ขนาด 250ml ด้วยเทคนิค clean-hand นําขวดบรรจุตัวอย่าง 
แช่แข็งที ่ -20ºC นํากลับห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขวด Teflon® 
สําหรับบรรจุตัวอย่างน้ําทะเลเพื่อวิเคราะห์ปริมาณปรอท ก่อนนํามาใช้ต้องเตรียมด้วยการแช่ล้างด้วยกรดและชะด้วยน้ําปราศไอออน 
(deionized water, >18 MΩ) บรรจุลงในถุงพลาสติกซิปล๊อค 2 ชั้น เก็บในกล่องสะอาด จนกว่าจะใช้งาน 

วิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมด (total mercury; Hg-T) ทําโดยเปลีย่นปรอททุกรูปแบบที่ละลายในน้ําทะเลให้เป็นปรอท 
อนินทรีย ์(หรือ reactive mercury; Hg-R) ด้วยการออกซิไดซ์ปรอทอินทรีย์ให้เป็นปรอทอนินทรีย์โดยใช ้BrCl และ hydroxylamine 
ตามวิธีการของ Bloom and Crecelius (1983) ดัดแปลงโดย Quemerais and Cossa (1997) จากนั้นรีดิวซ์ Hg-R ให้เป็นไอปรอท 
(elemental mercury; Hg0) ด้วย SnCl2 (Gill and Fitzgerald, 1987) Hg0 จะถูกส่งเข้าสู่ระบบ gold augmentation เพื่อเพิ่ม 
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ประสิทธิภาพของการตรวจวัด ก่อนปล่อย Hg0 เข้าสู ่ atomic fluorescence detector (TEKRAN) วัดปริมาณ Hg0 ที่เกิดขึ้น  ค่า 
detection limit ในการหา Hg-T ของวิธีนี้อยู่ที ่0.02 ng/l ด้วยค่า %RPD (Relative Percent Difference) 10-20% 

 

�
 

รูปที่ 3  สถานีเก็บตัวอย่าง 45 สถาน ีในอ่าวไทย 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
ความเข้มข้นของ Hg-T ในน้ําทะเลอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 แสดงในตารางที ่ 1 

ความเข้มข้นของ Hg-T ในน้ําทะเลระดับผิว อยู่ในช่วง 0.2 ถึง 33.1 ng/l และในน้ําระดับเหนือดินตะกอน อยู่ในช่วง 0.1 ถึง 47.7 
ng/l   อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาพบว่าน้ําทะเลส่วนใหญ่จะม ีHg-T ประมาณ 2 ng/l ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2 
 

ตารางที ่1  ความเข้มข้นของปรอททั้งหมด (Hg-T) ในน้ําทะเลอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 (หน่วยเป็น ng/l) 
สถาน ี Surface Bottom  สถาน ี Surface Bottom  สถาน ี Surface Bottom 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2.0 
0.8 
4.0 
2.3 
7.5 
12.2 
22.5 
5.8 
5.3 
3.1 
2.6 
3.3 
2.0 
1.2 
1.2 

1.7 
1.3 
0.9 
47.7 
23.7 
38.7 

– 
3.1 
1.7 
2.5 
2.5 
2.1 
2.3 
1.2 
1.7 

 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1.1 
0.6 
1.5 
0.2 
0.2 
2.0 
0.7 
0.3 
2.0 
2.5 
0.4 
1.1 
1.6 
1.1 
1.8 

– 
2.0 
1.1 
– 
– 

1.4 
0.2 
0.1 
– 

2.7 
1.4 
– 

4.0 
2.9 
1.1 

 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

1.5 
1.2 
0.9 
19.5 
18.7 
10.4 
33.1 
27.5 
10.2 
10.4 
5.8 
1.9 
1.3 
1.5 
0.7 

2.0 
0.7 
2.4 
– 

18.7 
12.4 

– 
17.4 

– 
9.1 
4.5 
2.8 
1.3 
0.6 
1.0 
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การกระจายของปรอททั้งหมดในน้ําทะเลอ่าวไทยในช่วงที่ทําการศึกษาแสดงไว้ในรูปที ่ 4 ส่วนรูปที ่ 5 แสดงสถานีที่มีค่า 
ปรอทสูง ซึ่งสถานีที่มีค่า Hg-T สูงกว่า 10 ng/l ได้แก ่สถานีที ่4, 5, 6 และ 7 ซึ่งอยู่นอกชายฝั่งทะเลตะวันออก และสถานีที ่34, 35, 
36, 37, 38, 39 และ 40 ซึ่งอยู่กลางอ่าว อย่างไรก็ดี Hg-T ที่ตรวจพบในน้ําทะเลทั้งอ่าวไทยยังมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
น้ําทะเลในเขตน่านน้ําไทยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที ่27 (พ.ศ. 2549) ที่กําหนดให้มีค่า Hg-T ในน้ําทะเล 
ได้ไม่เกิน 0.1 µg/l หรือเท่ากับ 100 ng/l (ราชกิจจานุเบกษา, 2550)  ขณะที่ค่าสูงสุดที่พบในการศึกษาครั้งนี้อยู่ที ่47.7 ng/l  

แต่จากค่า Hg-T ในมวลน้ําบางสถานีที่สูงเกินค่าปกต ิซึ่ง Hg-T ในน้ําทะเลควรจะอยู่ในระดับ 1-2 ng/l เช่นเดียวกับที่พบใน 
สถานีส่วนใหญ่ในอ่าวไทย (ตารางที่ 1 และ 2) เพราะปรอทที่เข้าสูน่้ําทะเลจะถูกกําจัดออกอย่างรวดเร็วโดยกระบวนการต่างๆ (รูปที ่
2) ดังนั้นในสถานีที่มีค่า Hg-T สูงมากนั้น น่าจะเป็นผลมาจากการที่มีปรอทปนเปื้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และจากรูปที ่ 4 และ 5 
เป็นที่น่าสังเกตว่าสถานีที่มีค่า Hg-T ในน้ําทะเลสูงจะเป็นสถานีที่ใกล้เคียงกับพืน้ที่ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 
ดังนั้น จึงควรจะทําการศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อบริหารจัดการแหล่งที่มาของการปนเปื้อน 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากข้อมูล Hg-T ในน้ําทะเล 45 สถาน ีครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของน่านน้ําไทยในอ่าวไทย อาจกล่าวได้ว่าค่าพื้นฐานสําหรับ 
Hg-T ในน้ําทะเลอ่าวไทยน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน 2 ng/l ซึ่งเป็นค่ากลาง (median) จากการวิเคราะห์น้ําทะเลทั้งสิ้น 80 ตัวอย่าง อย่างไรก็ดี 
บริเวณกลางอ่าวไทยและบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลตะวันออกบางสถานีมีค่า Hg-T ในมวลน้ําสูง แม้จะไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ 
ทะเลที่กําหนดไว้ให้มีได้ไม่เกิน 0.1 µg/l (หรือ 100 ng/l) แต่ค่า Hg-T ดังกล่าวสูงกว่าค่ากลางของน้ําทะเลอ่าวไทยหลายสิบเท่า  
การปนเปื้อนในสถานีเหล่านี้น่าจะเกิดอย่างต่อเนื่องทําให้กระบวนการที่กําจัดปรอทออกจากมวลน้ํา ซึ่งแม้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ 
ไม่สามารถทีจ่ะกําจัดปรอทออกจากระบบได้ทัน ดังนั้นแม้ว่าค่า Hg-T ที่ตรวจพบจะยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลของ 
ประเทศไทย แต่ผู้เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องหาสาเหตุเพื่อบริหารจัดการแหล่งที่มาของการปนเปื้อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ตารางที ่2  ภาพรวมความเข้มข้นของปรอททั้งหมด (Hg-T) ในน้ําทะเลอ่าวไทย (หน่วยเป็น ng/l)  

ระดับความลึกน้ํา n ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ค่ากลาง เปอร์เซนไทล ์ ค่าเฉลี่ย ± 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 25 ที่ 75 

ผิวน้ํา 45 0.2 33.1 2.0 1.1 5.8 5.3±7.6 
เหนือดินตะกอน 35 0.1 47.7 2.1 1.3 3.3 6.1±10.7 

�

�
 

รูปที่ 4  การกระจายของปรอททั้งหมดในน้ําทะเลอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
                              รูปซ้าย – ในน้ําทะเลระดับผิว และรูปขวา – ในน้ําทะเลระดับเหนือดินตะกอน 
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รูปที่ 5  สถานีในวงเป็นสถานีที่น้ําทะเลมีค่าปรอททั้งหมด (Hg-T) ในน้ําทะเลสูงกว่า 10 ng/l 
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บทคัดย่อ: ศึกษาการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอา่วไทย ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 12 
เมษายน 2556 จํานวน 45 สถาน ีพบปริมาณความเข้มข้นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทย มีค่าอยู่ใน 
ช่วงระหว่าง 0.07-0.42 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.24±0.10 ไมโครกรัมต่อลิตร การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลแพร่กระจายอยู่ทั่วไปของอ่าวไทย โดยมกีารปนเปื้อนค่อนข้างสูงอยู่บริเวณกลางอ่าวโดยเฉพาะบริเวณที่อยู ่
ไกลออกไปจากชายฝั่งมากๆ และด้านล่างของอ่าวไทยตอนบน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแหล่งกําเนิดของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่อาจ 
เกิดจากกิจกรรมต่างๆ จากแผ่นดนิลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย (จังหวัดระยองและ 
จันทบุรี) และบริเวณกลางอ่าวไทยตั้งแต่แนวขนานกับจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดสงขลา ซึ่งใกล้กับบริเวณที่มีการสํารวจและผลิต 
น้ํามันและแก๊สธรรมชาติ ในขณะที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบในช่วงที่ต่ํากว่า อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปนเปื้อน 
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเล ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับไม่เกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 1 (เพื่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ) ที่กําหนดค่าไว้ไม่เกินกว่า 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร     
คําสําคัญ: สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม, น้ําทะเล, อ่าวไทย 
 
Abstract: The contamination of total petroleum hydrocarbons (TPHs) in seawater from 45 stations of the central 
Gulf of Thailand were studied during March 14-April 12, 2013. The TPHs concentrations were ranged of 0.07-0.42 
µg/l with averaged of 0.24±0.10 µg/l. The contamination of TPHs was widespread in the Gulf of Thailand. High 
concentrations of TPHs were detected at the central part of the Gulf of Thailand and some closed to upper and 
eastern part of the Gulf of Thailand. These might be caused of oil and gas explorations as well as land based 
activities respectively. However, the TPHs contamination levels were below the limit of Marine Water Quality 
Standard of Thailand (Type 1: Conservation of Natural Resources, 0.5 µg/l). 
Key words: Total Petroleum Hydrocarbon, Seawater, Gulf of Thailand 
 
บทนํา 

สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum hydrocarbons) เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในระบบ 
นิเวศโดยสามารถละลายในน้ําและสะสมในดินตะกอนหรือสัตว์น้ํา และยังสามารถถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารตามลําดบัขั้นการกิน 
อาหารไปสู่สิ่งมีชีวิตขั้นสูงได้ เช่น ปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้งมนุษย์ด้วย (Connell, 1988) ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งใน 
ลักษณะที่เฉียบพลันหรือเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มอะโรมาติกที่เป็นสารก่อให้เกิดเซลมะเร็งใน 
มนุษย์ (Grimmer, 1983)  
 ปัจจุบันสถานภาพการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลครอบคลุมบริเวณทั้งอ่าวไทย ยังมีค่อนข้างน้อย 
ซึ่งจากการสํารวจในครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2539 ภายใต้โครงการสํารวจทรัพยากรประมงทะเลในทะเลจีนใต้โดยศูนย์พัฒนาการประมง 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Wongnapapan et al., 1998) และถึงแม้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจะมีรายงานการปนเปื้อนของสารปิโตร 
เลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลในบางพื้นที่ แต่เป็นเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อน ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรแีละ 
ระยอง (สุธิดา และคณะ, 2549; Wattayakorn and Rungsupa, 2012)  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องสํารวจการปน เปื้อนของ 
สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ํามัน การเดินเรือ 
ทะเลประเภทต่างๆ การเกิดอุบัติเหตุน้ํามันรั่วไหล และการลักลอบทิ้งน้ํามันที่ปนเปื้อนหรอืใช้แล้วลงสู่ทะเล เป็นต้น ผลจากการศึกษา 
ดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการประเมินผลกระทบของกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย และยังเป็นการติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อน 
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สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในแหล่งน้ําทะเลของอ่าวไทยด้วย 
 

 
 

รูปที่ 1 สถานีสํารวจเก็บตัวอย่างสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
                                  (วันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน 2556) (Google Inc, 2013) 
 

วิธีการศึกษา 
1. พื้นที่ศึกษา 
อ่าวไทยตอนกลางในเขตพื้นที่เศรษฐกิจจําเพาะของไทย (Central Gulf of Thailand with in Thai EEZ) ตามรายละเอียด 

ในรูปที่ 1 แต่ละสถานีครอบคลุมพื้นที่ 30 x 30 ตารางไมล์ทะเล โดยพื้นที่ศึกษารวมประมาณทั้งสิ้น 40,500 ตารางไมล์ทะเล 
2. วิธีการศึกษา 

 ดําเนินการโดยเรือสํารวจวิจัยและฝึกอบรมประมง “ซีฟเดค” ของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้จังหวัด 
สมุทรปราการ ในช่วงระหว่างวันที่ 14มีนาคม - 12เมษายน 2556 ตัวอย่างน้ําทะเลจํานวน 45 สถาน ี (สถานีละ 2 ซ้ํา) จากบริเวณ 
อ่าวไทยตอนกลาง ได้ทําการสํารวจเก็บ (รูปที่ 1) และวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างน้ําทะเลตามวิธีของ 
IOC/UNESCO, (1984) ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อย ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี ้
 การเก็บตัวอย่าง 
 เก็บตัวอย่างน้ําจากบรเิวณผิวหน้าน้ําทะเลลึกประมาณ 1 เมตรด้วยชุดเก็บตัวอย่างน้ําแบบ Dropped-bottle system 
ในขวดแก้วสีชาความจุปริมาตรประมาณ 2.5 ลิตร รินน้ําออกบางส่วน แล้วเติมด้วยสารละลายนอร์มัลเฮกเซน (n-hexane) ที่กลั่นใหม่ 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ปิดฝาและเขย่าทันทีเป็นเวลาประมาณ 5 นาที แล้วเก็บไว้ในที่เย็นและไม่ถูกแสงแดดจนกว่าจะนําไปวิเคราะห ์
ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ 
 การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 นําขวดตัวอย่างน้ําทะเลที่เก็บมาได้ แยกเอาชั้นของนอร์มัลเฮกเซนที่ใส่ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่างในเรือออกเก็บไว้ โดยใช ้
กรวยแยก (Separatory funnel) จากนั้นเติมนอร์มัลเฮกเซนปริมาตร 50 มิลลิลิตร ลงไปอีกครั้ง ทําการสกัดซ้ําอีก 2 ครั้ง เก็บรวบรวม 
ส่วนที่เป็นนอรม์ัลเฮกเซนในแต่ละครั้งไว้รวมกัน จากนั้นนําไปกําจัดน้ําหรือความชื้นที่อาจปนเปื้อนอยู่ในสารละลายนอร์มัลเฮกเซนที ่
สกัดไดด้้วยโซเดียมซัลเฟต (Sodium sulfate, Na2SO4) แล้วนําสารละลายนอร์มัลเฮกเซนที่สกัดได้ไปลดปริมาตรด้วยเครื่องระเหย 
แบบสุญญากาศ (Vacuum rotary evaporator) ให้เหลือปริมาตร 10 มิลลิลิตร นําสารละลายสุดท้ายที่ได้ไปหาค่าความเข้มข้น 
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน โดยวิธี Fluorescence spectroscopy ด้วยเครื่อง Luminescence (Perkin-Elmer, model LS-
55B, with 0.5 cm quartz cells) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานไครซีน (Chrysene) โดยใช ้Excitation wavelength ที่ 310 nm  
และ Emission wavelength ที่ 360 nm (Farrington et al., 1988) 
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 ค่าความเข้มข้นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ไดจ้ากการศึกษาครั้งนี้ เป็นค่าที่วัดจากปริมาณสารที่ละลาย (Dissolved) 
ในน้ําทะเลและที่กระจายผสม (Dispersed) อยู่ในมวลน้ําตัวอย่างที่เก็บมาได้ทั้งหมด โดยหน่วยความเข้มข้นอยู่ในรูปของเทียบเท่ากับ 
สารมาตรฐานไครซีน (Chrysene equivalent) ซึ่งจะแทนด้วย ไมโครกรัมต่อลิตร หรือ µg·l-1  
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
พบปริมาณความเข้มข้นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลางอยู่ในช่วงระหว่าง 0.07-

0.42 ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.24±0.10 ไมโครกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 1) โดยมีการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดร 
คาร์บอนแพร่กระจายอยู่บริเวณทั่วไปของอ่าวไทยตอนกลาง (รูปที่ 2 และ 3) ในขณะที่บริเวณที่มีการปนเปื้อนค่อนข้างสูงจะอยู่บริเวณ 
กลางอ่าว โดยเฉพาะที่อยู่ไกลออกไปจากชายฝั่งมากๆ และบริเวณด้านล่างของอ่าวไทยตอนบน (รูปตัว ก) แสดงให้เห็นถึงแหล่งกําเนิด 
ของสารปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนทีเ่กิดจากกิจกรรมต่างๆ จากแผ่นดินลงสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ 
อ่าวไทย (จังหวัดระยองและจันทบุรี) นอกจากนี้บริเวณอื่นที่พบค่อนข้างสูงก็อยู่บริเวณกลางอ่าวไทยตั้งแต่แนวขนานกับจังหวัดชุมพร 
ลงไปถึงจังหวัดสงขลาซึ่งใกล้กับบรเิวณที่มีการสํารวจและผลิตน้ํามันและแก๊สธรรมชาติในขณะที่บริเวณชายฝัง่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างสถานีใกล้ฝั่งและห่างฝั่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามปริมาณการปนเปื้อน 
ของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลยังถือว่าอยู่ในระดับไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ําทะเล พ.ศ. 2549 ที่กําหนดไว้ 
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทที ่ 1, 2 และ 3 ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร (กรมควบคุม 
มลพิษ, 2549) 

 

! 
 

รูปที่ 2 การแพร่กระจายของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัมต่อลิตร) ในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
                        (วันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน 2556) 
 

ปริมาณของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการสํารวจเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวในช่วง
ฤดูแล้งของรอบปี  โดยมีค่าเฉลี่ยตลอดการศึกษาและรายสถานีต่ํากว่าการศึกษาในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  
เช่น  อ่าวไทยตอนบนอยู่ในช่วง 0.059-6.095 ไมโครกรัมต่อลิตร (Sompongchaiyakul et al., 1986), แม่น้ําท่าจีนตอนล่างอยู่ใน 
ช่วง 0.93-4.25 ไมโครกรัมต่อลิตร (เกศินี และคณะ, 2534) และการศึกษาบริเวณปากน้ําระยองและแขมหนูของสุทธาทิพย์ (2547) ใน 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 พบว่ามีปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม อยู่ในช่วง 5.24-46.49 และ 1.75-
6.42 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลําดับ พื้นที่ปากแม่น้ําของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในป ีพ.ศ. 2547 อยู่ในช่วง 0.14-6.72 ไมโครกรัมต่อลิตร 
(สุธิดาและคณะ, 2548), บริเวณชายฝั่งพัทยาถึงจงัหวัดตราดอยู่ในช่วง 0.018-5.286 ไมโครกรัมต่อลิตร (ศรัณย,์ 2531), การศึกษา 
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นอกชายฝั่งจงัหวัดระยองเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.0.05-11.84 ไมโครกรัมต่อลิตร (กฤตยาพร, 2538), อ่าวเพจังหวัดระยองเปลี่ยน 
แปลงอยู่ในช่วง 0.25-1.03 ไมโครกรัมต่อลิตร (Suwanagosoom, 2001), ศุภวัตร และคณะ (2545) พบปริมาณปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลบริเวณหมู่เกาะช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด อยู่ในช่วง 0.85-1.21 และ 1.75-6.61 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคมตามลําดับ, บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุร ีอยู่ในช่วง 0.01-12.55 ไมโครกรัมต่อลิตร (Wattayakorn 
and Rungsupa, 2012) 

ในพื้นที่อื่นๆ มีการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่แตกต่างกัน เช่น บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ 
อินเดียอยู่ในช่วง 1.1-32.7 ไมโครกรัมต่อลิตร (Kadam and Bhangale, 1993), บริเวณชายฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส ์ อยู่ในช่วง 
0.02-1.47 ไมโครกรัมต่อลิตร (Saramun and Wattayakorn, 1999), ชายฝั่งทางเหนือของประเทศสเปนอยู่ในช่วง <0.05–2.86 
ไมโครกรัม ต่อลิตร (González et al., 2006), บริเวณ Ponggol เอสทัวรี ประเทศสิงคโปร์ อยู่ในช่วง 4.42–248.94 
ไมโครกรัมต่อลิตร (Nayar et al., 2004) (ตารางที่ 2)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวม (ไมโครกรัมต่อลิตร) ในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลางรายสถาน ี
                  (วันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน 2556) 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (วันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน 
2556) 

สถาน ี วันที ่ ละติจูด ลองติจูด ความเข้มข้น (µg·l -1) 

ST-1 20130314 12º 20.55' N 100º 14.53' E 0.34 

ST-2 20130411 12º 14.59' N 100º 44.48' E 0.32 

ST-3 20130430 12º 15.36' N 101º 09.49' E 0.34 

ST-4 20130409 12º 15.32' N 101º 45.39' E 0.42 

ST-5 20130409 11º 44.45' N 102º 14.38' E 0.26 

ST-6 20130408 11º 44.49' N 101º 45.51' E 0.11 

ST-7 20130408 11º 43.54'N 101º 14.15' E 0.10 

ST-8 20130407 11º 44.48' N 100º 45.48' E 0.13 

ST-9 20130315 11º 44.19' N 100º 17.43' E 0.38 

ST-10 20130316 11º 14.04' N 95º 47.59' E 0.18 

ST-11 20130315 11º 15.52' N 100º 15.30' E 0.16 

ST-12 20130407 11º 14.20' N 100º 44.23' E 0.09 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (วันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน 
2556) (ต่อ) 
สถาน ี วันที ่ ละติจูด ลองติจูด ความเข้มข้น (µg·l -1) 

ST-13 20130406 11º 14.32' N 101º 06.40' E 0.20 

ST-14 20130405 10º 50.41' N 101º 12.45' E 0.15 

ST-15 20130406 10º 44.05' N 100º 44.17' E 0.22 

ST-16 20130317 10º 44.37' N 100º 15.37' E 0.07 

ST-17 20130316 10º 45.26' N 99º 45.03' E 0.13 

ST-18 20130317 10º 15.25' N 99º 44.58' E 0.14 

ST-19 20130318 10º 14.37' N 100º 15.58' E 0.42 

ST-20 20130405 10º 14.13' N 100º 44.25' E 0.37 

ST-21 20130404 10º 15.53' N 101º 05.32' E 0.24 

ST-22 20130404 9º 37.54' N 101º 05.47' E 0.18 

ST-23 20130403 9º 44.32' N 100º 45.51' E 0.35 

ST-24 20130319 9º 44.33' N 100º 20.02' E 0.33 

ST-25 20130318 9º 45.15' N 99º 44.18' E 0.24 

ST-26 20130319 9º 14.14' N 100º 14.31' E 0.13 

ST-27 20130331 9º 14.20' N 100º 45.22' E 0.36 

ST-28 20130330 9º 15.78' N 101º 05.32' E 0.40 

ST-29 20130329 8º 25.91' N 101º 04.89' E 0.15 

ST-30 20130330 8º 45.19' N 101º 06.06' E 0.38 

ST-31 20130320 8º 44.54' N 100º 40.33' E 0.24 

ST-32 20130320 8º 44.48' N 100º 13.12' E 0.27 

ST-33 20130321 8º 14.40' N 100º 46.11' E 0.33 

ST-34 20130328 8º 14.56' N 101º 21.05' E 0.19 

ST-35 20130328 8º 14.11' N 101º 45.28' E 0.31 

ST-36 20130329 8º 25.54' N 101º 45.44' E 0.14 

ST-37 20130326 7º 29.24' N 102º 16.14' E 0.20 

ST-38 20130326 7º 44.15' N 102º 09.56' E 0.38 

ST-39 20130327 7º 44.01' N 101º 48.52' E 0.35 

ST-40 20130327 7º 45.46' N 101º 20.07' E 0.34 

ST-41 20130321 7º 44.07' N 100º 44.44' E 0.16 

ST-42 20130324 7º 20.31' N 100º 46.18' E 0.19 

ST-43 20130324 7º 15.42' N 101º 15.30' E 0.10 

ST-44 20130325 7º 14.14' N 101º 45.45' E 0.16 

ST-45 20130325 7º 18.44' N 102º 15.21' E 0.18 
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ตารางที่ 2 การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยและพื้นที่อื่นๆ  
พื้นที่ศึกษา ชนิด/สารมาตรฐาน ความเข้มข้น 

 (µg·l-1) 
ปีที่ทําการ 
ศึกษา 

ผู้ทําการศึกษา 

อ่าวไทยตอนบน TPH/ Chrysene 0.059-6.095  2526  Sompongchaiyakul, et al., 1986  

พัทยา-ตราด TPH/ Chrysene 0.018-5.286  2530  ศรัณย,์ 2531  

แหลมฟ้าผ่า, ปากแม่น้ําเจ้าพระยา -  7.67-10.17  2531 Wattayakorn, 1989  

Gulf of Thailand and Eastern Peninsular 
Malaysia  

TPH/ Chrysene 0.07-4.13  2539 Wongnapapan, et al., 1999 

แม่น้ําท่าจีนตอนล่าง TPH  0.93-4.25  2532  เกศิน,ี 2534  

นอกชายฝั่ง จ.ระยอง TPH/ Chrysene 0.05-11.84  2537  กฤตยาพร, 2538  

อ่าวเพ จ.ระยอง  TPH/ Chrysene 0.25-1.03  2543 Suwanagosoom, 2001  

ปากน้ําแขมหน ูจ.จันทบุร ี
ปากน้ําระยอง จ.ระยอง 

TPH/ Chrysene 1.75-6.42 
5.24-46.49  

2547  สุทธาทิพย,์ 2547  

ปากแม่น้ําของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก TPH/ Chrysene 0.14-6.72 2547 สุธิดา และคณะ, 2548  

ลุ่มน้ําประแส จ.ระยอง TPH/ Chrysene 0.10-2.19 
0.42±0.34 

2549-2550 สุธิดา และคณะ, 2550  

เกาะสีชัง ศรีราชา จ.ชลบุร ี TPH/ Chrysene 0.01-12.55  2551-2552 Wattayakorn & Rungsupa, 2012 

บริเวณน้ํามันรั่วไหล                  
     -เกาะครก เกาะสาก เกาะล้าน (26 ธ.ค.47)   
     -เกาะค้างคาว อ.ศรีราชา (19 ธ.ค. 48) 
     -ชายหาดแหลมฉบัง (18 ก.ค. 49)                              
     -ทิศใต้เกาะสะเก็ด (1 ธ.ค. 48)   
     -ชายหาดทรายทอง และพื้นที่ใกล้เคียง 
      (14 มี.ค. 49)             
      -ปากแม่น้ําพังราด ถึง อ.บ้านฉาง  
      (18 มี.ค. 49)                        
      -ด้านในท่าเทียบเรือมาบตาพุด (4 พ.ค. 49) 

TPH/ Chrysene 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
0.16-0.35 
0.04-0.93 
3.74-48.07 
0.23-4.12 
0.07-0.77 
 
0.54-1.00 
0.01-15.62 

2547-2549 สุธิดา และคณะ, 2549 

แหล่งปะการัง 
      เกาะสุวรรณ จ.ตราด           
      เกาะยักษ์ จ.ตราด 
      เกาะหวาย จ.ตราด 
      เกาะลอม จ.ตราด 
แหล่งหญ้าทะเล  
     อ่าวธรรมชาต ิจ.ตราด 
      บ้านไม้รูด จ.ตราด 
      อ่าวมะขามป้อม จ.ระยอง 

TPH/ Chrysene 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.15-0.80 
0.09-0.25 
0.21-0.56 
0.16-0.67 
 
 
0.28-0.49 
0.36-0.44 
0.34-0.96 

2550-2551 สุธิดา และคณะ, 2552  
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ตารางที่ 2 การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยและพื้นที่อื่นๆ (ต่อ) 
พื้นที่ศึกษา ชนิด/สารมาตรฐาน ความเข้มข้น  

(µg·l-1) 
ปีทีศึกษา เอกสารอ้างอิง 

Northwest Coast of India Saudi Arabian mix 
crude oil 

1.1 – 32.7 2532-2535 Kadam & Bhangale, 1993 

Admiralty Bay, King George Island, 
Antarctica 

Carmópolis  
crude oil (Brazil) 

0.07 – 2.94 2537-2540 Bícego et al., 2003 

Western coast of the Philippines  TPH/Chrysene 0.02 – 1.47 2541 Saramun & Wattayakorn, 1999 

Ponggol estuary, Singapore TPH/Chrysene 4.42 – 248.94 2542-2543 Nayar et al., 2004 

Baltic Sea Ekofisk crude oil 
TPH/Chrysene 

0.13 – 1.8 
0.01 – 0.14 

2535-2546 Pikkarainen & Lemponen, 2005 

Northern coast of Spain Prestige oil 
TPH/Chrysene 

<0.05 – 2.86 
0.231 

2546 González et al., 2006 

Bohai Bay, China ไม่ระบ ุ 23.7 – 508 2539-2548 Li et al., 2010 

Damietta Harbor, Egypt TPH/Chrysene 14.545–  
65.455 

2549 Shereet, 2009 

อ่าวไทยตอนกลาง TPH/Chrysene 0.07 - 0.42 2556 การศึกษาครั้งนี้  
หมายเหต:ุ 1: ค่าเฉลี่ย  
 

สรุปผลการศึกษา 
1. การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลางมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา

ทะเล (ไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร) ทุกสถานีสํารวจ และมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณใกล้เคียงกับที่ได้มีการศึกษาไว้ในพื้นที่เดียวกัน  
2. มีการปนเปื้อนค่อนข้างสูงจะอยู่บริเวณกลางอ่าว โดยเฉพาะบริเวณทีอ่ยู่ไกลออกไปจากชายฝั่งมากๆ และบริเวณด้านล่างของ 

อ่าวไทยตอนบน (รูปตัว ก) และชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย (จังหวัดระยองและจันทบุรี) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ 
กิจกรรมจากแผ่นดินและชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนคิมอุตสากรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกและการเดินเรือ การขนส่ง นอกจากนี้ 
บริเวณที่พบค่อนข้างสูงก็อยู่บริเวณกลางอ่าวไทยตั้งแต่แนวขนานกับจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดสงขลาซึ่งใกล้กับบริเวณที่มีการสํารวจ 
ผลิตน้ํามันและแก๊สธรรมชาติ  
 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาช่วงเดียวในรอบฤดูแล้ง จึงควรมีการศกึษาเพิ่มเติมในฤดูฝนเพื่อให้ครอบคลุมฤดูกาล 

และ การเปลี่ยนแปลงในรอบปี รวมทั้งการศึกษาการสะสมปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนและสัตว์น้ําเพื่อใช ้
เป็นข้อมูลแสดงแนวโน้มการสะสมของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในสิ่งแวดล้อมของบริเวณดังกล่าวรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ 
กระแสน้ําในพื้นที่สํารวจ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีข่องศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ดร.อนุกูล บูรณะประทีปรัตน์ และน้องๆ จาก 

มหาวิทยาลัยบูรพา เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศนูย์วิจัยและพัฒนาทรัพยา 
กรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ที่ให้การสนับสนุนและ 
ช่วยเหลือในการสํารวจเก็บตัวอย่าง และทุกท่านที่เป็นกําลังใจในการทําวิจัยและจัดทําเอกสารฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
 

เอกสารอ้างอิง 
กฤตยาพร ทัพพะทัต, 2538. ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ําทะเลและดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ ์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 182 หน้า. 
เกศิน ีสรรวานิช, 2534. ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ํา ดินตะกอน และหอยแมลงภู ่ (Perna viridis) บริเวณแม่น้ํา ท่าจีนตอนล่าง. 
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การแพร่กระจายของปริมาณน้ําในดินตะกอนและสารอินทรีย์รวมในดนิตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
Distribution of Water Content and Total Organic Matter in Sediments of the Central Gulf of Thailand 
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บทคัดย่อ: การศึกษาการกระจายของปริมาณน้ําและสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนอ่าวไทยตอนกลาง โดยการเก็บตัวอย่างดินตะกอน 
จากสถานีสํารวจรวม 45 สถาน ี ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2556 พบว่า ที่ระดับผิวหน้าดินตะกอน 0-0.5 
เซนติเมตร ปริมาณน้ําในดินตะกอนมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 34.26-78.02 โดยมีค่าสูงสุดบริเวณสถานีที่ 25 ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ 
หมู่เกาะอ่างทอง และต่ําสุดบริเวณสถานีที ่ 2 ใกล้กับชายฝั่ง อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่วนดินตะกอนที่ระดับความลึก 1-2 และ 2-3 
เซนติเมตร พบปริมาณน้ําในดินมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 31.24-81.51 และ 30.73-81.16 ตามลําดับ โดยที่สถานีที่ 25 เป็นบริเวณที่พบ 
ปริมาณน้ําในดินตะกอนสูงสุดทั้ง 3 ระดับความลึก และสถานีที่ 2 เป็นบริเวณที่มีปริมาณน้ําในดินตะกอนต่ําที่สุดทั้ง 3 ระดับความลึก 
เช่นกัน  สําหรับปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนที่ระดับผิวหน้าดินตะกอน 0-0.5 เซนติเมตร มีค่าอยูร่ะหว่างร้อยละ 4.7-18.6 
ของน้ําหนักดินแห้ง โดยพบค่าสูงสุดที่บริเวณสถานีที่ 7 ซึ่งเป็นแนวนอกชายฝั่งจังหวัดระยอง และต่ําสุดบริเวณสถานีที่ 1 ใกล้กับชาย 
ฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนดินตะกอนที่ระดับความลึก 1-2 และ 2-3 เซนติเมตร มีปริมาณสารอินทรีย์ในดินอยู่ระหว่างร้อย 
ละ 4.1-15.7 และ 0.8-19.1 ตามลําดับ โดยภาพรวมสามารถพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมีค่าสูงอย่างชัดเจนเป็นบริเวณ 
กว้าง 2 บริเวณ คือ บริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งจังหวัดระยองและจันทบุร ี และบริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะอ่างทอง  
คําสําคัญ: ดินตะกอน น้ําในดินตะกอน สารอินทรีย์ในดินตะกอน อ่าวไทย 
 

Abstract: Research on distribution of water content (WC) and total organic matter (TOM) of marine sediments in 
the Central Gulf of Thailand was carried out by collecting sediment from 45 sampling stations during 14 March to 
12 April 2013. Sediment samples from box corer were cut vertically into 4 depth ranges as 0-0.5, 0.5-1, 1-2 and 
2-3 cm. Water content of surface sediment (0 to 0.5 cm) ranged from 34.26% to 78.02%. The highest water 
content was found at station 25 (northern part of Ang-Thong Islands) whereas the lowest value was found at 
station 2 (close to the coast of Sattahip district, Chonburi province).  For the sediments at the depth of 1-2 and 
2-3 cm, water content ranged from 31.24% to 81.51% and 30.73% to 81.16%, respectively. Station 25 was found 
to have the highest water contents in all sediment depth whereas station 2 was also showed the lowest water 
contents throughout the depth. Total organic matter (TOM) in the surface sediment (0-0.5 cm) ranged from 4.7 
to 18.6 percent dry weight. The highest TOM was found at station 7 located offshore of Rayong province when 
the lowest TOM was found at station 1 (close to the coast of Prachuap Khiri Khan province). Total organic matter 
in the sediment of 1-2 and 2-3 cm depths ranged from 4.1 to 15.7 and 0.8-19.1 percent dry weight, respectively. 
Overall results demonstrated that the high total organic matter in the Gulf of Thailand could be found in two 
major areas. First one was closed the coast of Rayong and Chanthaburi provinces and another one could be 
found around the northern part of Angthong Islands. 
Key Word: Gulf of Thailand, Sediment, Total organic matter, Water content  
 

บทนํา 
อ่าวไทยเป็นส่วนในสุดของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เชื่อมต่อมาจากด้านตะวันตกของทะเลจีนใต ้ มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด 

ที่โอบล้อมด้วยชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรมลาย ู และแผ่นดินของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ โดยมีช่องเปิดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ระหว่างแนวเชื่อมต่อระหว่างปลายแหลมญวน ประเทศเวียดนาม และเมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ลักษณะภูมิสัณฐานของพื้น 
ท้องทะเลอ่าวไทยมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 44 เมตร บริเวณใจกลางของอ่าวเป็นส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ 86 
เมตร มีเนื้อที่ในส่วนที่เป็นเขตเศรษฐกิจน่านน้ําไทยมีประมาณ 200,000 ตารางกิโลเมตร (ส่วนธรณีวิทยาทางทะเล, 2555) 

บริเวณอ่าวไทยตอนกลางเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญและมีลักษณะเฉพาะ นอกจากเป็นเส้นทางคมนาคมแล้วยังเป็นแหล่งทรัพ 
ยากรชีวภาพและทรัพยากรอื่นๆ มากมาย แต่ผลจากการพัฒนาประเทศทีไ่ม่คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมทาง 
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 ทะเลเสื่อมโทรมลง ปัจจุบันการศกึษาเกี่ยวกับปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนได้รับความสนใจอย่างมากเพราะปริมาณสารอินทรีย ์
สามารถส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2542) โดยในทางบวกนั้นสาร 
อินทรีย์ที่อยู่ในดินตะกอนเป็นแหล่งของธาตุอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อยูใ่นน้ํา โดยเฉพาะพวกแพลงก์ตอนพืชและพืชน้ําอื่นๆ ซึ่งถือเป็นผล 
ผลิตเบือ้งต้นของแหล่งน้ําที่ใช้เป็นตัวชี้วัดว่าแหล่งน้ํานั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด หรือปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินตะกอนยังช่วยใน 
การดักจับพวกโลหะหนักที่มากับน้ําทิ้งจากที่ต่างๆ ทําให้ปริมาณของโลหะหนักในน้ํามีความเข้มข้นในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํา 
แต่ผลในทางลบของสารอินทรีย์ในดินตะกอนก็มีมากเช่นกัน กล่าวคือ หากมีปริมาณมากเกินไปก็จะเกิดโทษเพราะหากแหล่งน้ําใดมี 
ปริมาณสารอินทรีย์เกินความต้องการ หรือเกินความสามารถที่แหล่งน้ํานั้นจะบําบัดด้วยตัวเองได้แล้วย่อมเกิดมลภาวะขึ้น เพราะดิน 
ตะกอนเป็นตัวเก็บสะสมสารอินทรีย์รวมทั้งพวกโลหะหนักที่เป็นอันตรายได้ดีซึ่งโลหะหนักเหล่านี้สามารถที่จะกลับเข้าสู่แหล่งน้ําไดโ้ดย 
จะปลดปล่อยและถูกนําพามากับน้ําที่อยู่ในดินตะกอน (pore water) ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนอิออนกันระหว่างน้ําในช่องว่างกับน้ําที ่
อยู่บนผิวหน้าของพื้นท้องน้ํา ซึ่งจะทําให้ปริมาณสารอินทรยี์และสารกลุ่มอื่นๆ ย้อนกลับสู่แหล่งน้ําไดแ้ละหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอันเนื่อง 
มาจากกระบวนการย่อยสลายในดินตะกอน ทําให้สารอินทรีย์ถูกเปลี่ยนเป็นสารอนินทรียแ์ละกลับเข้าสู่ระบบในรูปของธาตุอาหาร 
(nutrient) โดยน้ําในดินตะกอนจะเป็นตัวทําละลายทําให้ธาตุอาหารเข้าสู่กระแสน้ําและสิ่งมีชีวิตสามารถนําไปใช้ต่อไป (ทิพวัลย์, 
2546)     

การศึกษาการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ในดินตะกอน จึงมีบทบาทสําคัญในการที่จะประเมินสมรรถนะการยอมมีได้ของ 
แหล่งน้ําและความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งน้ํา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการคุณภาพน้ํา การกําหนดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา 
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และจะทําให้ทราบถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของบริเวณอ่าวไทยตอนกลางได ้
อีกทางหนึ่ง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการพื้นที่ต่อไป  

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ในดินตะกอน โดยทําการเก็บตัวอย่างดินตะกอนและน้ําในบริเวณอ่าวไทยตอน 
กลางทั้งสิ้น 45 สถาน ี(รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างดินตะกอน บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
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การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total Organic Matters: TOM)  
ทําการวิเคราะห์สารอินทรีย์รวมโดยปรับปรุงจากวิธีของ Ignition loss (Verardo et al., 1990) ดําเนินการโดยนํา 

ตัวอย่างดินตะกอนมาทําให้เป็นเนื้อเดียวกันที่อุณหภูมิห้อง และทําให้แห้ง โดยการนําตัวอย่างดินไปดูดความชื้นด้วยเครือ่ง Freeze dryer 
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นเลือกเศษเปลือกหอยหรือหินที่มีอยู่ในตัวอย่างดินตะกอนออก จากนั้นนําดินตัวอย่างไปบดให้ละเอียด 
จนเป็นเนื้อเดียวกัน นํา Crucible ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําไปเก็บไว้ในโถดูด 
ความร้อนเพื่อรอให้ Crucible เย็นลงก่อนทําการชั่งน้ําหนัก Crucible หลังจากนั้นนําตัวอย่างดินตะกอนมาชั่งลงใน Crucible ที่ทราบ 
น้ําหนักแล้ว จากนั้นนําตัวอย่างดินตะกอนที่ชั่งได้ไปเผาที่อุณหภูม ิ 600 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง  เสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นใน 
โถดูดความชื้น นํา Crucible ไปชั่ง เพื่อหาน้ําหนักดินหลังเผา แล้วคํานวณหาน้ําหนักที่หายไป และคํานวณหาค่า Total organic 
matter content (มิลลิกรัมต่อกรัมน้ําหนักดินแห้ง)  โดยใช้สูตร 

 

 Total organic matter content (mg/g-dry weight) =  (น้ําหนักดินแห้งที่หายไปx1000)   
                                        น้ําหนักดินก่อนเผา 
 

การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ํา 
นํากระดาษกรอง GF/C ไปอบในตู้เผาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น 

จากนั้นชั่งน้ําหนักกระดาษกรองที่ผ่านการอบแล้ว สมมติว่ามีน้ําหนัก A กรัม เก็บรักษากระดาษกรองไว้ในซอง Aluminium foil 
ที่มิดชิด ต่อชุดเครื่องมือสําหรับการกรอง ใช้ปากคีบนํากระดาษกรอง GF/C วางบนกรวยบุคเนอร ์ เปิดเครื่องดูดสุญญากาศ พิจารณา 
ลักษณะของน้ําเพื่อประเมินปริมาตรของน้ําที่จะใช้ หากน้ําขุ่นมีของแข็งแขวนลอยมากควรใช้น้ําในปริมาณน้อยแต่ถ้าตัวอย่างน้ํามีลักษณะ 
ใสควรใช้น้ําในปริมาณมากเท่าที่สามารถทําได้ เขย่าน้ําให้เข้ากันเทตัวอย่างน้ําที่ทราบปริมาตร C มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรอง 
หลังจากนั้น rinse กระดาษกรองด้วยน้ํากลั่นก่อนนําไปทําให้แห้งด้วยเครื่อง Freeze dryer เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน เสร็จแล้ว 
นําไปใส่ในโถดูดความชื้น ก่อนชั่งน้ําหนักกระดาษกรองโดยสมมติน้ําหนัก B กรัม 

 

คํานวณโดยใช้สูตร 
 ของแข็งแขวนลอย (mg/l)  = (B-A) x 106 
            C 
     โดยที่  A =      น้ําหนักกระดาษกรองอย่างเดียว (กรัม) 

              B =      น้ําหนักกระดาษกรองและของแข็ง (กรัม)  
  C =      ปริมาตรตัวอย่างน้ํา (มิลลิลิตร) 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 จากการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
โดยการสํารวจและเก็บตัวอย่างดินตะกอนจากสถานีสํารวจรวม 45 สถาน ี ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 
ได้ทําศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพดินตะกอน ได้แก่ ปริมาณน้ําในดินตะกอน (Water content: WC) ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม 
ในน้ํา (Total suspended solids: TSS) และปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total organic matters: TOM) ได้ผลการศึกษา 
ดังนี้ 
 ปริมาณน้ําในดินตะกอน (Water content: WC) 
 ผลการศึกษาปริมาณน้ําในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 แสดง 
ให้เห็นว่ารูปแบบการแพร่กระจายของปริมาณน้ําในดินตะกอนบริเวณผิวดินตะกอนที่ระดับความลึก 0.0-0.5 เซนติเมตร (รูปที่ 2) และ 
ที่ 0.5-1.0 เซนติเมตร (รูปที่ 3) มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก โดยสามารถพบบริเวณที่มีปริมาณน้ําในดินตะกอนสงูเป็นพื้นที่กว้างอยู ่
สองพื้นที ่คือ บริเวณที่ใกล้ชายฝั่งของจังหวัดระยองและจันทบุร ีและบริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะอ่างทอง การที่ชั้นดิน ช่วง 0.0-
0.5 เซนติเมตร และ 0.5-1.0 เซนติเมตร มีปริมาณน้ําในดินตะกอนใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะดินที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้บ่งชี้ถึง 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่วงอายุดินตะกอนของชั้นดินที่ 0-1 เซนติเมตร มีน้อย ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาของ Srisuk 
sawad et al. (1997) ที่พบว่า อัตราการตกตะกอนบริเวณอ่าวไทยบางพื้นที่มีมากได้ถึง 0.8 เซนติเมตรต่อปี 

หากพิจารณาตามระดับความลึกแล้ว ปริมาณน้ําในดินตะกอนที่ระดับ 0-3 เซนติเมตร มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 27.87-81.51 
โดยค่าสูงสุดของปริมาณน้ําในดินตะกอน พบบริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะอ่างทอง (สถาน ี 25) ซึ่งดินมีลักษณะเป็นตะกอนเลน 
เนื้อละเอียดที่สามารถอุ้มน้ําได้ดี ส่วนค่าต่ําสุดของปริมาณน้ําในดินตะกอน พบบริเวณใกล้กับชายฝั่ง อ.เกาะช้าง จ.ตราด (สถาน ี5) ซึ่ง 
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ดินที่พบในสถานีนี้มีลักษณะดินตะกอนเป็นทรายหยาบ ปริมาณน้ําในดินตะกอนตามแนวดิ่งที่ระดับ 0-3 เซนติเมตร มีการเปลี่ยนแปลง 
3 ลักษณะ คือ 1. ปริมาณน้ําในดินตะกอนค่อนข้างคงที่ตลอดระดับความลึก (รูปที่ 4-6) 2. ปริมาณน้ําในดินตะกอนมีแนวโน้มลดลง 
ตาม ระดับความลึก (รูปที่ 7)  3. ปริมาณน้ําในดินตะกอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับความลึก (รูปที่ 8)  
 

  
 

รูปที่ 2 ปริมาณน้ําในดินตะกอน (%) ที่ระดับผิวหน้าดิน 0-0.5 
                 เซนติเมตร 
 

 

รูปที่ 3 ปริมาณน้ําในดินตะกอน (%) ที่ระดับผิวหน้าดิน 0.5-1   
         เซนติเมตร 

โดยภาพรวมจากการศึกษาพบว่า ส่วนมากค่าปริมาณน้ําในดินตะกอนจะมีค่าคงที่ในระดับ 0-3 เซนติเมตร โดยปริมาณน้ําใน 
ดินตะกอนอยู่ระหว่างร้อยละ 50-70 (รูปที่ 4) ซึ่งดินมีลักษณะเป็นตะกอนเลนเนื้อละเอียดสามารถอุ้มน้ําได้ดี พบได้ในสถานี 12 13 14 
15 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 33 36 38 39 43 และ 44 สําหรับสถานีที่อยู่ห่างไกลออกจากชายฝั่ง (สถาน ี4 6 7 17 18 23 
24 25 32 37) ค่าปริมาณน้ําในดินตะกอนอยู่ระหว่างร้อยละ 70-90 (รูปที่ 5) ดินจะมีลักษณะเป็นตะกอนเลนเนื้อละเอียดเหลว 
ส่วนสถานีที่อยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด (สถาน ี1 2 8 9 11 41 45)  มีค่า 
ปริมาณน้ําในดินตะกอนอยู่ระหว่างร้อยละ 20-50 (รูปที่ 6) ดินจะมีลักษณะเนื้อหยาบ มีทรายเป็นองค์ประกอบ  
 ในสถานีที่ปริมาณน้ําในดินตะกอนมีปริมาณลดลงตามระดับความลึก 0-3 เซนติเมตร (สถาน ี 5 10 16 34 35 40 42) 
ค่าปริมาณน้ําในดินตะกอนอยู่ระหว่างร้อยละ 50-80 (รูปที่ 7)  ซึ่งดินมีลักษณะเป็นตะกอนเลนเนื้อละเอียด สามารถอุ้มน้ําได้ดีมาก  

สําหรับสถานีที่ปริมาณน้ําในดินตะกอนมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระดับความลึก 0-3 เซนติเมตร (สถาน ี 3) ค่าปริมาณน้ําในดิน 
ตะกอนอยู่ระหว่างร้อยละ 50 (รูปที่ 8) ดินจะมีลักษณะเนื้อหยาบ มีทรายเป็นองค์ประกอบและมีเปลือกหอยปะปนมีมากกว่าร้อยละ 
80  บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ํา (Total suspended solids: TSS) 

 จากการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ําบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 
2556 พบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ําที่ผิวหน้าน้ํา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-6.25 mg/L (รูปที่ 9) โดยค่าสูงสุดของปริมาณของ 
แข็งแขวนลอยรวมในน้ํา (6.25 mg/L) พบบริเวณ สถาน ี 45 และคา่ต่ําสุดของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ํา (0.20 mg/L) 
พบบริเวณสถาน ี23 และปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ําที่พื้นท้องน้ํา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.38-4.40 mg/L (รูปที่ 10) โดยค่าสูงสุด 
ของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ํา (4.40 mg/L) พบบริเวณ สถาน ี 9 และค่าต่ําสุดของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ํา 
(0.38 mg/L) พบบริเวณสถาน ี 16 หากพิจารณาจากรูปแบบการแพร่กระจายของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ําจะเห็นว่ามีรูป 
แบบที่ใกล้เคียงกัน สถานีที่พบความเข้มข้นค่อนข้างสูงทั้งผิวน้ําและพื้นท้องน้ําคือบริเวณสถานีที่ 9 31 และ 45 
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รูปที่ 4 ปริมาณน้ําในดินตะกอน (%) ที่ระดับความลึก 0-3 เซนติเมตร 
          บริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 
          เมษายน พ.ศ. 2556 

 
 

รูปที่ 5 ปริมาณน้ําในดินตะกอน (%) ที่ระดับความลึก 0-3 เซนต-ิ 
          เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ในระหว่างวันที่ 14  
          มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 

 

 
 

รูปที่ 6 ปริมาณน้ําในดินตะกอน (%) ที่ระดับความลึก 0-3 เซนติเมตร 
         บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12  
         เมษายน พ.ศ. 2556 
 

 
 
รูปที่ 7 ปริมาณน้ําในดินตะกอน (%) ที่ระดับความลึก 0-3  

              เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ในระหว่างวันที่  
                 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 
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!
 

รูปที่ 8 ปริมาณน้ําในดินตะกอน (%) ที่ระดับความลึก 0-3 เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 
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รูปที่ 9 ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ํา (mg/L) ที่ผิวหน้าน้ํา บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 
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รูปที่ 10 ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ํา (mg/L) ที่พื้นท้องน้ํา บรเิวณอ่าวไทยตอนกลาง  
        ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 

 

 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (Total organic matters: TOM) 
 การศึกษาปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ในช่วงระหว่างวันที ่14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 
2556 พบว่า ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนที่ระดับผิวหน้าดินตะกอน 0-3 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 4.66-18.61 
โดยค่าสูงสุดของปริมาณสารอินทรีย์รวมเฉลี่ยในดินตะกอน พบบริเวณ สถาน ี 7 มีค่าเท่ากับร้อยละ 18.61 และค่าต่ําสุดของปริมาณ 
สารอินทรีย์รวมเฉลี่ยในดินตะกอน พบไกลจากชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สถาน ี1) มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.66  
 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนที่ระดับผิวหน้าดินตะกอน 0-0.5 เซนติเมตร มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 4.74-18.6 โดยค่า 
สูงสุดของปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน พบในแนวนอกชายฝั่งจังหวัดระยอง (สถาน ี 7) มีค่าเท่ากับ 18.6 และค่าต่ําสุดของ 
ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน พบใกล้กับชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(สถาน ี1) มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.74 สําหรับปริมาณ 
สารอินทรีย์รวมในดินตะกอนที่ระดับ 0.5-1 เซนติเมตร มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 3.83-17.27 โดยค่าสูงสุดของปริมาณสารอินทรีย ์
รวมในดินตะกอน พบในใกล้กับชายฝั่งของจังหวัดชุมพร (สถาน ี 17) มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.27 และค่าต่ําสุดของปริมาณสารอินทรีย ์
รวมในดินตะกอน พบใกล้กับ (สถาน ี45) มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.83  
 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนที่ระดับ 1-2 เซนติเมตร มีคา่อยู่ระหว่างร้อยละ 4.07-15.58 โดยค่าสูงสุดของปริมาณ 
สารอินทรีย์รวมในดินตะกอน พบในแนวนอกชายฝั่งจังหวัดระยอง (สถาน ี7) มีค่าเท่ากับร้อยละ 15.58 และค่าต่ําสุดของปริมาณสาร 
อินทรีย์รวมในดินตะกอน (สถาน ี 2) มีค่าเท่ากับร้อยละ 4.07 ในขณะที่ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนที่ระดับ 2-3 เซนติเมตร 
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.79-19.05 โดยค่าสูงสุดของปริมาณสารอินทรียร์วมในดินตะกอน พบในแนวนอกชายฝั่งจังหวัดระยอง (สถาน ี
3) มีค่าเท่ากับร้อยละ 18.6 และค่าต่ําสุดของปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (สถาน ี31) 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่ารูปแบบการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ที่ผิว 
หน้าดินตะกอนในระดับที่ลึกลงไป 2-3 เซนติเมตร จะมีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากอายุของดินตะกอนที่ระดับชั้นเดียวกันระหว่าง 
สถานเีก็บตัวอย่างไม่เท่ากันทําให้ไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ได้ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ที่ผิวหน้า 
ดินตะกอนในระดับที่ 0-0.5 เซนติเมตร (รูปที่ 11) และ 0.5-1.0 เซนติเมตร (รูปที่ 12) มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้อาจ 
เป็นเพราะว่าอายุของดินตะกอนในชั้นนี้ในแต่ละสถานีมีอายุใกล้เคยีงกัน ทําใหม้ีอัตราการย่อยสลายใกล้เคียงกัน เราจึงสามารถเปรียบ 
เทียบปริมาณสารอินทรีย์ในเชิงพื้นที่ได้ จึงสามารถกล่าวได้ว่าโดยภาพรวม บริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งจังหวัดระยองและจันทบุรีและ 
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บริเวณทางตอนเหนือของหมู่เกาะอ่างทองจะมีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมีค่าสูงอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะการแพร่กระจาย 
ดังกล่าว คล้ายคลึงกับการศึกษาการแพร่กระจายของประมาณคาร์บอนอินทรีย์ของดินตะกอนในปี พ.ศ. 2538 (Meksumpun et al., 
2005) 

หากพิจารณาตามระดับความลึกแล้ว ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนที่ระดับ 0-3 เซนติเมตร มีการเปลี่ยนแปลง 3 
ลักษณะ (รูปที่ 13-18) เช่นเดียวกบัการเปลี่ยนแปลงของน้ําในดินตะกอนคือ 1. ปริมาณน้ําในดินตะกอนค่อนข้างคงที่ตลอดระดับความ 
ลึก 2. ปริมาณน้ําในดินตะกอนมีแนวโน้มลดลงตามระดับความลึก 3. ปริมาณน้ําในดินตะกอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับความลึก  

โดยภาพรวมปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมีปริมาณค่อนข้างคงที่ตามระดับความลึก 0-3 เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทย 
ตอนกลางในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนอยู่ระหว่างร้อยละ 10-14 
(รูปที่ 13) จะอยู่บริเวณสถานี 4 13 21 22 23 26 27 28 29 33 36 37 38 39 และ 44 ส่วนบริเวณสถานี 1 5 8 9 10 11 15 40 
และ 41 (รูปที่ 14) ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 2-10 สําหรับบริเวณสถานีที่ 6 19 และ 24 
ค่าปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนก็มีปริมาณค่อนข้างคงที่เช่นกัน แต่จะมีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนอยู่ระหว่างร้อยละ 
14-20 (รูปที่ 15)  

สถานีที่มีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมีแนวโน้มลดลงตามระดับความลึก 0-3 เซนติเมตร ในอ่าวไทยตอนกลางใน 
ระหว่างวันที ่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้แก่ สถานีที่ 2 7 12 14 25 30 32 34 35 42 และ 43 ส่วนสถานีที ่
มีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับความลึก 0-3 เซนติเมตร ได้แก่ สถานีที่ 3 16 17 18 20 31 และ 
45 
 การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนครั้งนี้ โดยภาพรวม สามารถพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน 
มีคา่สูงอย่างชัดเจนเป็นบริเวณกว้างๆ อยู่ 2 บริเวณ คือ บริเวณใกล้แนวชายฝั่งจังหวัดระยองและจันทบุร ีและบริเวณทางตอน เหนือ 
ของหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอ่าวไทยที่ผ่านมา (Chareonpanich et al., 1995) พบปริมาณสารอินทรีย ์ในดิน 
ตะกอนที่ระดับ 0-2 เซนติเมตร มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 3.10-15.40 โดยค่าสูงสุดของปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน พบในใกล ้
กับชายฝั่งของจังหวัดชุมพร (สถาน ี 17) มีค่าเท่ากับร้อยละ 15.40 และค่าต่ําสุดของปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (สถาน ี 1) 
มีค่าเท่ากับ 3.10 จากเวลาการศึกษาที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 19 ปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนมีค่าสูงในบริเวณ 
เดิม แต่ค่าของปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย 
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รูปที่ 11 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (%) ที่ระดับผิวหน้าดินตะกอน 0-0.5 เซนติเมตร 
  บริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 
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รูปที่ 12 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (%) ที่ระดับความลึก 0.5-1 เซนติเมตร 
!
!

 
 
รูปที่ 13 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนตามระดับความลึก 0- 
           3 เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที่ 14  
           มีนาคม–12  เมษายน พ.ศ. 2556 

 

 
 
รูปที่ 14 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนตามระดับความลึก 0- 
           3 เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที่ 14  
           มีนาคม–12 เมษายน พ.ศ. 2556 
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รูปที่ 15 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนตามระดับความลกึ  
           0-3 เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที่   
           14 มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2556 

 
 

รูปที่ 16 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนตามระดับความลึก  
           0-3 เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที่  
           14 มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2556 

 

 
 

รูปที่ 17 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนตามระดับความลึก  
           0-3 เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที่  
           14 มีนาคม –12 เมษายน พ.ศ. 2556 

 
 

รูปที่ 18 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนตามระดับความลึก  
           0-3 เซนติเมตร บริเวณอ่าวไทยตอนกลางในระหว่างวันที่  
           14 มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2556 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนและปริมาณน้ําในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ส่วนใหญ่ค่อนข้างคงที่ที่ระดับ 
ความลึก 0-3 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาที่ผ่านมา ซึ่งลักษณะการจัดเรียงตัวของอนุภาคดินตะกอนบริเวณอ่าวไทย ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะดินตะกอนเป็นเนื้อเลนละเอียดและมีความสมบูรณ์ของสารอินทรีย์ในดินตะกอนที่ตกตะกอนลงมา จึงส่งผลให้ค่าปริมาณสาร 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ป ี2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

63 

อินทรีย์รวมในดินตะกอนส่วนใหญ่คงที่  แต่บางสถานีมีค่าปริมาณสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณใกล้ชายฝั่ง เช่น จังหวัดระยอง 
จังหวัดชุมพร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมบริเวณใกล้ชายฝั่งที่มีการระบายของเสียจากแผ่นดินลงมาเพิ่มเติมจึงส่งผลให้ค่าปริมาณ 
สารอินทรีย์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ําไม่ไดม้ีค่าสูงตามไปด้วย อาจเนื่องมาจากคุณภาพ 
ของดินตะกอนด้วย คุณภาพของดินตะกอนก็มีผลต่อปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนซึ่งสถานี 45 พบปริมาณของแข็งแขวนลอย 
รวมในน้ําบริเวณผิวหน้าน้ําปริมาณสูงที่สุด แต่ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้ําบริเวณพื้นท้องน้ํามีปริมาณต่ํา แสดงให้เหน็ว่าสาร 
แขวนลอยในมวลน้ําที่จะตกเป็นตะกอนไม่ได้ตกตะกอนในสถานีเดียวกัน ซึ่งต้องขึ้นอยู่กลับการไหลเวียนของกระแสน้ําในอ่าวไทยเป็น 
สําคัญด้วย จากการศึกษา (Chareonpanich et al., 1995) จากการศึกษาที่ผ่านมา 19 ปี พบว่าปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอน 
มีค่าสูงในบริเวณเดิม คือบริเวณใกล้ชายฝั่งจังหวัดชุมพร (สถาน ี 17) แต่ค่าของปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนมีการเปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเดิม 
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บทคัดย่อ: จากการศึกษาดินตะกอนระดับผิวจากอ่าวไทยจํานวน 45 ตัวอย่าง พบว่าท้องทะเลอ่าวไทยมีสภาพรีดิงซ ์ ดินตะกอนค่อน 
ข้างหยาบโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของอ่าวไทยตอนกลางที่ต่อเนื่องกับอ่าวไทยตอนบนจะหยาบที่สุด มีลักษณะเป็นทรายปนโคลนจน 
ถึงทราย ดินตะกอนในพื้นที่กลางอ่าวจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตสูงกว่าพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง ยกเว้นนอกชายฝั่ง จ.ระยอง และ จ.สงขลา 
มีสารอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 1.62±0.86 (0.56–3.95) โดยพบค่าสูงในแนวนอกชายฝั่ง จ.ชุมพร ถึง จ.สุราษฎร์ธานี และนอกชายฝั่ง 
จ.ระยอง ถึง จ.จันทบุร ีสําหรับปรอทพบเฉลี่ย 33.7±12.7 (7.3–64.5) นาโนกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง และสารหนูพบเฉลี่ย 1.82±1.26 
(0.26–6.32) ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง  ปรอทและสารหนูในพื้นที่นอกชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช และกลางอ่าวทางตอนล่างของ 
พื้นที่ศึกษามีค่าสูงกว่าพื้นที่อื่น ขณะที่พื้นที่นอกชายฝั่ง จ.ระยอง ถึง จ.จันทบุร ี และพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยด้านล่างสุดของพื้นที ่
ศึกษามีค่าสูงกว่าพื้นที่อื่นเฉพาะปรอท ในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา ระดับปรอทในดินตะกอนอ่าวไทยมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น 
ของกิจกรรมการขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย เมื่อเทียบกับ Sediment Quality Guidelines ระดับของปรอทและสารหนูใน 
ดินตะกอนในอ่าวไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต   
คำสําคัญ: ดินตะกอน สารอินทรีย์ ขนาดตะกอน ปรอท สารหน ู
 

Abstract: Study of 45 surface sediment samples from the Gulf of Thailand revealed that the bottom of the Gulf 
of Thailand was in reducing condition. The sediments had coarse textures. The coarsest sediments as clayey 
sand to sand were found at the upper part of the central Gulf of Thailand where connecting to the upper gulf. 
High carbonate sediments were found in the middle of the gulf except the area off Rayong and Songkhla 
provinces. Average organic matter in sediments was at 1.62%±0.86% (0.56–3.95). High organic matter in 
sediments was found offshore from Chumporn to Suratthani and from Rayong to Chanthaburi provinces. Mercury 
was found at the average of 33.7±12.7 (7.3–64.5) ng/g dry weight. Average arsenic was found at 1.82±1.26 (0.26–
6.32) µg/g dry weight. High mercury and arsenic sediments were found offshore Nakornsithammarat province and 
at the middle of the central gulf, whereas offshore Rayong to Chanthaburi provinces and the lowest part of the 
study area only mercury was high. Increasing of mercury level in the sediment was found in the past 10 years 
coincidently with the increasing of petroleum activities in the Gulf of Thailand. With regard to Sediment Quality 
Guidelines, mercury and arsenic levels in the sediments of the Gulf of Thailand were considered as low as no 
toxic to biota. 
Keywords: sediment, organic matter, grain size, mercury, arsenic 
 

บทนำ 
ปรอท (mercury; Hg) และสารหน ู (arsenic; As) เป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูง และปนเปื้อนอยู่ในแอ่งกา๊ซธรรมชาติ 

และน้ํามันหลายแหล่ง (Olsen, 1998) ขณะที่ปรอทอินทรีย์เป็นรูปแบบที่มีความเป็นพิษสูง แต่รูปแบบอินทรีย์ของสารหนูเป็นรูปแบบ 
ที่มีความเป็นพิษต่ํา (Smedley and Kinniburgh, 2002) โลหะหนักที่ปนเปื้อนในมวลน้ําจะถูกกําจัดออกไปสะสม (sink) อยู่กับดิน 
ตะกอน (Chester, 1993) การที่ดินตะกอนเป็นแหล่งรองรับและสะสมโลหะหนัก ทําให้ระดับความเข้มข้นของโลหะหนักที่มีอยู่ในดิน 
ตะกอนมีค่าสูงกว่าในมวลน้ําถึง 3-5 เท่า หรือมากกว่า (Bryan and Langston, 1992) อย่างไรก็ดี โลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน 
ตะกอนอาจจะกลายเป็นแหล่งที่มา (source) ของมลพิษที่ปนเปื้อนกลับเข้าสู่มวลน้ําได ้ เมื่อสมดุลเคม ี ณ รอยต่อระหว่างดินตะกอน 
ผิวหน้า (surface sediment) กับมวลน้ําเหนือผิวตะกอน (overlying water column) เปลี่ยนแปลงไป แหล่งก๊าซธรรมชาติและ 
น้ํามันในเอเซียมักมีปรอทปนเปื้อนสูงกว่าพื้นที่อื่นของโลก ในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ํามันในอ่าวไทยก่อให้เกิดการปน 
เปื้อนของปรอท (Wilhelm et al., 2008) และสารหน ู (Lothongkum, 2011)  การปนเปื้อนของสารหนูและปรอทในอ่าวไทยและ 
พื้นที่ชายฝั่ง จึงมีแหล่งที่มาจากทั้งจากกิจกรรมบนแผ่นดิน (land-based source) และการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2541ก; 2541ข; Sirinawin and Sompongchaiyakul, 2004) ปริมาณปรอทและสารหนูที่พบในพื้นที่ชายฝั่งและอ่าวไทยที่เคยม ี
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รายงานไว้ก่อนหน้านี้ แสดงไว้ในตารางที ่1 จากการประเมินการปนเปื้อนของปรอทในดินตะกอนพบว่าไม่แตกต่างกันมากระหว่างพื้นที่ 
ยกเว้นในทะเลน้อยที่เป็นพรุน้ําจืดและดินตะกอนมีสารอินทรีย์สูงจึงทําให้มีปรอทสะสมอยู่สูง แม้ว่าพื้นที่นี้จะมีความเป็นธรรมชาติมาก 
กว่าพื้นที่อื่น (Sompongchaiyakul and Sirinawin, 2006) สําหรับสารหนู กรมควบคุมมลพิษรายงานไว้ว่าพบสารหนูในดินตะกอน 
และปากแม่น้ําปัตตาน ีจังหวัดปัตตานี  56.4 และ 42.9 µg/g dry weight ในปี 2541 และ 80.0 และ 47.0 µg/g dry weight ในปี 
2544 (กรมควบคุมมลพิษ, 2546ก) ซึ่งมีค่าสูงเป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับงานของ ธัญชนก จันทร์คง (2551) ที่วิเคราะห์ดินตะกอน 
ทะเลสาบสงขลาตอนในนอกปากทะเลสาบสงขลาและอ่าวปากพนัง และงานของ Sompongchaiyakul and Sirinawin (2006) 
ที่วิเคราะห์ดินตะกอนทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา  สําหรับการปนเปื้อนของสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทยทั้งอ่าวยังไม่เคยมีรายงาน  
 
วิธีการศึกษา 

เก็บตัวอย่างดินตะกอนผิวหน้าจาก 45 สถาน ีในการสํารวจโดยเรือ M.V. SEAFDEC เมื่อวันที ่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 
พ.ศ. 2556 ระหว่างละติจูดที่ 7º20´ ถึง 12º30´เหนือ และลองจิจูดที ่99º40´ ถึง 102º20´ ตะวันออก (รูปที ่1) โดยใช้บอกซ์คอเรอร ์
(box corer) ใช้ช้อนพลาสติกตักตัวอย่างดินตะกอนระดับผิว (0–10 ซม.) บรรจุตัวอย่างลงในถุงซิบล๊อค (zip lock bag) รีดอากาศ 
ออก ปิดผนึกให้แน่น และสวมทับด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง เก็บรักษาตัวอย่างโดยการแช่แข็ง (Loring and Rantala, 1992) 
ทําตัวอย่างดินตะกอนให้แห้งด้วยวิธีการทําแห้งเยือกแข็ง (freeze dry) เลือกเศษไม้เศษเปลือกหอยขนาดใหญ่ออก แบ่งดินตะกอนเป็น 
2 ส่วน ส่วนหนึ่งนํามาวิเคราะห์ทางตะกอนวิทยาโดยหาองค์ประกอบขนาดด้วยวิธีร่อนเปียกและปิเปต (wet sieving/pipette 
method) (Sompongchaiyakul, 1989) อีกส่วนสําหรับใช้วิเคราะห์ทางเคม ี นํามาบดให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันด้วยโกร่งอะเกต 
(agate mortar) ก่อนนําไปวิเคราะห์อินทรียวัตถุโดยวิธีวอลค์ก-ีแบลค์ก (Walkley-Black method) (Loring and Rantala, 1992)  
และแคลเซียมคาร์บอเนตโดยวิธีไตเตรตกรด-เบส (acid-base titration) (Sompongchaiyakul, 1989)    

วิเคราะห์ปรอททั้งหมด โดยย่อยสกัดดินตะกอนด้วยกรด ออกซิไดซ์ปรอทอินทรีย์ทั้งหมดในสารละลายให้อยู่ในรูปปรอท 
อนินทรีย ์รีดิวซ์ปรอททุกรูปให้เป็นไอปรอท (Hg0) (Bloom and Crecelius, 1987; US-EPA, 2001) วัดปริมาณไอปรอทโดยเทคนิค 
อะตอมมิคแอบซอบชันสเปคโตรสโคปีแบบไอเย็น (Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy; CVAAS) ด้วยเครื่องระบบ 
วิเคราะห์ปรอท Perkin Elmer รุ่น FIMS-400  
 
ตารางที ่1 ปริมาณปรอทและสารหนูที่พบในพื้นที่ชายฝั่งและอ่าวไทย 

พื้นที ่ ปรอท (ng/g dry wt.) สารหน ู(µg/g dry wt.) อ้างอิง ช่วง เฉลี่ย ช่วง เฉลี่ย 
ทะเลสาบสงขลาตอนใน      ฤดูแล้ง  51 ± 36  3.2 ± 0.7 ธัญชนก จันทร์คง (2551)    
 ฤดูฝน  47 ± 26  5.2 ± 2.4  
นอกปากทะเลสาบสงขลา    ฤดูแล้ง  33 ± 22  6.9 ± 3.8  
 ฤดูฝน  26 ± 15  8.3 ± 3.4  
อ่าวปากพนัง ฤดูแล้ง  26 ± 13  8.9 ± 3.5  
 ฤดูฝน  23 ± 10  6.0 ± 1.9  
ทะเลน้อย 63 – 113 89 ± 15 5.7 – 10.8 8.2 ± 1.7 Sompongchaiyakul and 

Sirinawin (2006) ทะเลสาบสงขลาตอนใน&ตอนกลาง 24 – 68 38 ± 11 3.7 – 10.8 5.9 ± 1.5 
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก 27 – 110 49 ± 15 5.1 – 25.7 10.7 ± 5.5 
ชายฝั่งสมุทรปราการ 54 – 188    กรมควบคุมมลพิษ (2545) 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 – 293     
ปากคลองกระแดะ  ปี 2541    56.4 กรมควบคุมมลพิษ (2546ก) 
   จ.สุราษฎร์ธาน ี ปี 2544    80.0  
ปากแม่น้ําปัตตานี  ปี 2541    42.9  
   จ.ปัตตานี   ปี 2544    47.0  
อ่าวไทยตอนบน  < 2 – 92 34 ± 27   Buakaew (2008) 
อ่าวไทยตอนกลางและตอนล่าง 7 – 50 24 ± 9   
อ่าวไทยตอนบน 7 – 94 27 ± 21   เบญจวรรณ แสนสิทธิสกุลเลิศ 

และคณะ (2557) อ่าวไทยตอนกลาง 11 – 105 44 ± 23   
อ่าวไทยตอนล่าง 8 – 78 23 ± 10   
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�
รูปที ่1 สถานีเก็บตัวอย่าง 45 สถาน ีในอ่าวไทย 

 

วิเคราะห์สารหนู โดยย่อยสกัดดินตะกอนด้วยวิธีการ EPA method 3050B (US-EPA, 1996) วัดปริมาณสารหนูในสาร 
ละลายลายโดยเทคนิคไฮดรายเจเนอเรชันอะตอมมิคแอบซอบชันสเปคโตรสโคป ี (Hydride Generation Atomic Absorption 
Spectroscopy; HGAAS) ตรวจสอบความแม่นยําของการวิเคราะห์ในแต่ละตัวแปร โดยวิเคราะห์ตัวอย่างซ้ํา ร้อยละ 10 ของตัวอย่าง 
ทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เดกซ์โทรส (dextrose, C6H12O6) สําหรับการวิเคราะห์สาร 
อินทรีย ์ และวิเคราะห์ดินตะกอนอ้างอิงมาตรฐานที่มีค่าอ้างอิง (Certified Reference Material; CRM) MESS-3 ของ National 
Research Council of Canada สําหรับการวิเคราะห์ปรอททั้งหมดและสารหนู ด้วยใช้วิธีการวิเคราะห์เช่นเดียวกับตัวอย่าง 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
ผลการศึกษาทางตะกอนวิทยาและทางเคมีของดินตะกอนจากอ่าวไทย สรุปไว้ในตารางที่ 2 รูปที ่ 2 แสดงการกระจายเชิง 

พื้นที่ของค่าพีเอช (pH) และศักย์ไฟฟ้า (Eh (mV)) ของดินตะกอนอ่าวไทย ท้องทะเลอ่าวไทยมีสภาพรดีิงซ์ ขนาดอนุภาคดินตะกอน 
ค่อนข้างหยาบ ส่วนใหญ่จะมีอนุภาคขนาดทราย (sand; >63 ไมโครเมตร) ขนาดทรายแป้ง (silt; 2–63 ไมโครเมตร) และขนาดดิน 
เหนียว (clay; <2 ไมโครเมตร) ในปริมาณพอๆ กัน จนถึงขนาดทรายแป้งปนโคลน (clayey silt) ดังรูปที ่3 ดินตะกอนบริเวณตอนบน 
ของอ่าวไทยตอนกลางที่ต่อเนื่องจากอ่าวไทยตอนบนจะหยาบที่สุด โดยมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน (clayey sand) จนถึงทราย 
(sand)  
 

ตารางที ่2 ลักษณะทางกายภาพเคม ีตะกอนวิทยาและการปนเปื้อนของปรอทละสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทย ในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 
2556 
ตัวแปรสิ่งแวดล้อม ค่าต่ําสุด – ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน 
pH 7.10 – 7.72 7.49 ± 0.12 7.48 
Eh (mV) (-527) – (-211) (-361) ± 48 (-368) 
% Sand 0.6 – 85.0 29.1 ± 23.9 23.4 
% Silt 3.9 – 77.7 42.9 ± 19.9 46.6 
% Clay 9.7 – 51.6 28.0 ± 9.6 27.4 
% Calcium carbonate 8.9 – 53.2 18.2 ± 6.0 18.0 
% Oxidizable organic matter 0.56 – 3.95  1.62 ± 0.86 1.42 
Mercury (ng/g dry weight) 7.3 – 64.5 33.7 ± 12.7 32.7 
Arsenic (µg/g dry weight) 0.26 – 6.32 1.82 ± 1.26 1.52 
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รูปที่ 2 การกระจายเชิงพื้นที่ของพีเอช (pH) และศักยไ์ฟฟ้า (Eh; mV) ของดินตะกอนอ่าวไทย 

 

การกระจายเชิงพื้นที่ของแคลเซียมคาร์บอเนต (%CaCO3) และสารอินทรีย์ที่ออกซิไดซ์ง่าย (%OM) ในดินตะกอน แสดงใน 
รูปที ่ 4 ส่วนมากดินตะกอนในพื้นที่กลางอ่าวจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณที่สูงกว่าพื้นที่ที่ใกล้ชายฝั่ง ยกเว้นบริเวณนอกชายฝั่ง 
จ.ระยอง และ จ.สงขลา ส่วนสารอินทรีย์มีมากในแถบนอกชายฝั่ง จ.ชุมพร ถึง จ.สุราษฎร์ธานี และนอกชายฝั่ง จ.ระยอง ถึง จ.จันทบุร ี

 

 
 

รูปที่ 3 การกระจายขนาดอนุภาคทราย (>63 ไมโครเมตร) ทรายแป้ง (2–63 ไมโครเมตร) และดินเหนียว (<2 ไมโครเมตร) ในดินตะกอน 
              อ่าวไทย และชื่อดินตะกอนตาม Shepard (1954) 
 

การปนเปื้อนเชิงพื้นที่ของปรอท (Hg ในหน่วย ng/g dry weight) และสารหน ู (As ในหน่วย µ/g dry weight) ในดิน 
ตะกอน แสดงในรูปที ่ 5 จากรูปจะเห็นว่าพื้นที่นอกชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช และกลางอ่าวทางตอนล่างของพื้นที่ศึกษามีปรอท และ 
สารหนูสูงกว่าพื้นที่อื่น ขณะที่บริเวณที่ดินตะกอนมีปรอทสูงกว่าที่อื่นแต่สารหนูไม่สูง ได้แก ่พื้นที่นอกชายฝั่ง จ.ระยอง ถึง จ.จันทบุร ี
และพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทย ด้านล่างสุดของพื้นที่ศึกษา   

หากเปรียบเทียบการปนเปื้อนของปรอทในดินตะกอนในการศึกษาครัง้นี ้ (พ.ศ. 2556) กับดินตะกอนที่เก็บตัวอย่างใน พ.ศ. 
2546 (ตารางที่ 1 และ 2) จะเห็นว่าดินตะกอนอ่าวไทยมีปรอทสูงขึ้นเล็กน้อย จากภาพเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในรูปที ่ 6 พบว่าพื้นที่ใน 
วงกลมและวงรี ในรูปที ่6 เป็นพื้นที่ที่มีค่าปรอทสูงกว่าพื้นที่อื่นในทั้งสองครั้งการศึกษา ขณะที่ในการศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่ที่มีปรอทในดิน 
ตะกอนสูงขึ้นได้แก่พื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปที ่6   
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�
รูปที่ 4 การกระจายเชิงพื้นที่ของแคลเซียมคาร์บอเนต (%CaCO3) และสารอินทรีย์ที่ออกซิไดซ์ง่าย (%OM) ในดินตะกอนอ่าวไทย 

 

น่าสังเกตว่า potential source ของปรอทและสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทย น่าจะมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ปิโตรเลียมซึ่งมีอยู่มากมายกลางอ่าวไทย นอกจากนี้บริเวณชายฝั่งตะวันออก (จ.ชลบุร ีและ จ.ระยอง) ยังเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แถบชายฝั่ง จ.ระยอง เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติและอุตสหกรรม 
ปิโตรเคม ี นอกชายฝั่ง จ.ระยอง ยังมีกิจกรรมการขนถ่ายน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ จึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุขึ้น 
ค่าปรอทที่สูงขึ้นในช่วง 10 ป ีที ่ผ่านมาสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย  

แม้ว่าในภาพรวมที่ไม่เฉพาะเจาะจงแหล่ง พบว่าค่าปนเปื้อนสูงสุดของทั้งปรอทและสารหนูในดินตะกอน จากการศึกษา 
ครั้งนี้และที่ผ่านมาจะไม่ได้สูงมากและยังอยู่ในระดับเดียวกับพื้นที่อื่นในโลกที่รายงานว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการปนเปื้อน และเมื่อเทียบกับ 
Sediment Quality Guidelines ในตารางที่ 3 จะเห็นว่าระดับของปรอทและสารหนูในดินตะกอนในอ่าวไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่มี 
ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของปรอทในดินตะกอนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังที่เห็นในรูปที ่ 6 จึงสมควรอย่างยิ่ง 
ที่รัฐจะพึงมีกระบวนการและมาตรการในการระวังและลดการรั่วไหลของปิโตรเลียม หรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมการ 
ประกอบการด้านสํารวจขุดเจาะ ผลิต และขนถ่ายปิโตรเลียม ตลอดรวมถึงการคมนาคมทางเรือในอ่าวไทย 
 

�
 

รูปที่ 5 การปนเปื้อนเชิงพื้นทีข่องปรอท (Hg ในหน่วย ng/g dry weight) และสารหน ู(As ในหน่วย µ/g dry weight) ในดินตะกอนอ่าวไทย 
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รูปที่ 6 ภาพเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ของปรอท (Hg ในหน่วย ng/g dry weight) ที่ปนเปื้อนในดินตะกอนอ่าวไทย พ.ศ. 2546 และ 2556 (วงกลม 

          และวงร ี– พื้นที่ที่มีค่าปรอทในดินตะกอนสูงกว่าพื้นที่อื่นในทั้งสองครั้งการศึกษา และสี่เหลี่ยม – พื้นที่ที่มีค่าปรอทสูงในการศึกษาครั้งนี)้ 
 
ตารางที ่3   เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินตะกอนสําหรับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (µg/g dry weight) 

Guidelines ปรอท (ng/g dry weight) สารหนู (µg/g dry weight) อ้างอิง 
SQG-TEL [Florida DEP]1 130 7.24 MacDonald (1994) 
SQG-PEL [Florida DEP]2 700 41.6 
ISQG-low [Australia and New 
Zealand]1 

150 20 ANZECC & ARMCANZ 
(2000)  

ISQG-high [Australia and New 
Zealand]2 

1,000 70 

LCEL [Hong Kong]3 500 12 ETWB TCW (2002) 
UCEL [Hong Kong]4 1,000 42 

 

หมายเหต ุ  1  =  ค่าความเข้มข้นที่ไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต  
 2  =  ค่าความเข้มข้นที่อาจจะมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต   
 3  =  ค่าความเข้มข้นที่สามารถทําการขุดลอกตะกอนดินได ้  
 4  =  ค่าความเข้มข้นที่สามารถขุดลอกตะกอนดินได้ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 SQG =  Sediment Quality Guideline 
 ISQG =  Interim Sediment Quality Guideline 
 TEL =  Threshold Effect Level 
 PEL =  Probable Effect Level 
 LCEL  =  Lower Chemical Exceedance Level 
 UCEL  =  Upper Chemical Exceedance Level 

 
สรุปผลการศึกษา 

แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีมาตรฐานคุณภาพดินตะกอน แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ ์ Sediment Quality Guidelines 
พบว่า ระดับปรอทและสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทยทุกสถานีมีค่าต่ํา (ปรอทสูงสุด 64.5 นาโนกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง และสารหน ู
สูงสุด 6.32 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง) ก็ยังต่ํากว่าค่าเกณฑ์ที่ส่งผล (Effect Range) ที่กําหนดโดย US-EPA และค่า Interim 

Sediment Quality Values (ISQG) ที่ใช้ในออสเตรเลีย�นิวซีแลนด์ และฮ่องกง (ตารางที่ 3) ดังนั้นดินตะกอนอ่าวไทยยังเหมาะสม 
ในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล อย่างไรก็ดี potential source ของปรอทและสารหนูในดินตะกอนอ่าวไทยน่าจะมีความ 
สัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม เนื่องจากระดับของปรอทในดินตะกอนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีค่าเพิ่มขึ้นทั้งค่าเฉลี่ยและ 
ค่าสูงสุดที่พบ ซึ่งประจวบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของกิจกรรมดังกล่าวในอ่าวไทย จึงควรมีการติดตามการปนเปื้อนปรอทและสารหน ู
ในดินตะกอนผิวหน้าทั่วทั้งอ่าวไทยเป็นระยะๆ เพื่อกํากับดูแลการควบคุมขั้นตอนการผลิตและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่าง 
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ดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ตลอดรวมถึงการคมนาคมทางเรือในอ่าวไทย (ทั้งการขนส่งสินค้าและการประมง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นทีใ่กล ้
ฝั่งที่เป็นแหล่งประมงและแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ํา  
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โครงสร้างประชากรแบคทีเรียในทะเลอ่าวไทยตอนกลาง 
Population Structure of Bacteria in the Central Gulf of Thailand 
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บทคัดย่อ: พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกประกอบด้วยบริเวณที่เป็นทะเลและมหาสมุทรเชื่อมต่อกันประมาณร้อยละ 71 ประเทศไทยมีอาณา 
เขตติดกับทะเล 2 ส่วน คือ ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่และขยายพันธุ์  
สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงจุลินทรีย์ในบริเวณนี้ล้วนมีปฏิสัมพนัธ์ซึ่งกันและกันในการดํารงชีวิต โดยพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความหลาก 
หลายของจุลินทรีย ์ได้แก่ กิจกรรมของมนุษย์ ฤดูกาล อุณหภูมิ ปริมาณแสง ระดับความลึกของน้ําและระยะห่างจากชายฝั่ง  ดังนั้นการ 
สร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจํานวนและชนิดของประชากรแบคทีเรีย โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้กับข้อมูล 
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศนั้นจะทําให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นในความซับซ้อนของระบบนิเวศ อย่างไรก็ดี วิธีศึกษาความหลากหลาย 
โดยการเพาะเลี้ยงสามารถพบเพียงน้อยกว่า 0.01% โครงการวิจัยนี้จึงทําการสร้างฐานข้อมูลโครงสร้างประชากรแบคทีเรียทีส่มบูรณ์ที ่
พิกัดและระดับความลึกต่างๆ ของน้ําทะเลอ่าวไทยตอนกลางโดยวิธีไม่เพาะเลี้ยง เพื่อให้ได้ฐานข้อมลูที่แท้จริงที่ไม่ขึ้นกับการเพาะเลี้ยง 
คําสําคัญ: โครงสร้างประชากร, แบคทีเรีย, อ่าวไทยตอนกลาง, 16S ไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอ, ซีเควนซิ่ง 
 
Abstract: Earth's surface is covered by sea and ocean for approximately 71%. In Thailand, the marine time zones 
comprise the Gulf of Thailand, and the Andaman Sea. These zones are enriched with marine lives, habitats and 
hatchery place. Organisms and microorganism all have intricate relationships in the marine ecosystems. 
Influencing factors include anthropogenic activity, season, temperature, sunlight, water depth, and distances from 
the seashore. Hence, complete database for current and ongoing numbers and types of bacteria, relevant to 
physical and chemical properties help understand these complex marine ecosystems. However, culture-
dependent biodiversity study generally discovers less than 0.01%. The present study thereby use culture-
independent method to obtain bacterial profiles of different marine geographical coordinates and depths of the 
Central Gulf of Thailand.   
Keywords: population structure, bacteria, Central Gulf of Thailand, 16S ribosomal RNA, sequencing 
 
บทนํา 
 พื้นที่ของโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ําทะเลและมหาสมุทรเชื่อมต่อกันประมาณร้อยละ 71 (Kennedy et al. 2010) 
ประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีอาณาเขตติดทะเล มีความยาวของขอบฝั่งกว่า 2,400 กิโลเมตร ติดกับทะเล 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
ทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามนั อ่าวไทยมีกองหินธรรมชาติ ป่าชายเลน แนวปะการัง รวมถึงมีแม่น้ําใหญ่หลายสายที่พัดพา 
อาหารของสัตว์ทะเลและแร่ธาตุต่างๆลงสู่อ่าวไทย อ่าวไทยจึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสตัว์น้ํานานาพันธุ์ที่เข้ามาหากินขยาย 
พันธุแ์ละใช้เป็นที่หลบภัยจากคลื่นลมรวมไปถึงจุลินทรียท์ี่อาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวไทยล้วนมีปฏิสัมพนัธ์ซึ่งกันและกันในการดํารงชีวิตโดย 
พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของจุลินทรีย ์ ได้แก ่ กิจกรรมของมนุษย์ ฤดูกาล อุณหภูมิ ปริมาณแสง ระดับความลึก 
ของน้ํา และระยะห่างจากชายฝั่ง (Dong et al. 2010; Yooseph et al. 2010) มีงานวิจัยที่ทําการศึกษาความหลากหลายของ 
จุลินทรีย์และระบบนิเวศโดยใช้วิธีเมตาจีโนมิคส ์ (Susannah et al. 2005) รายงานว่าหากทราบรหัสทางพันธุกรรมจะทําให้ทราบ 
ชนิด โครงสร้าง การทํางาน และกิจกรรมต่างๆของจุลินทรีย์ รวมทั้งยังช่วยให ้เข้าใจระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้นอกีด้วย 
 การสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ของประชากรจุลินทรีย์โดยเชื่อมโยงข้อมูลของสภาพแวดล้อมนั้นกับชนิดของจุลินทรีย์จะช่วยให้
มีความเข้าใจในระบบนิเวศที่ซับซ้อนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์สิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นๆอีกทั้งยังเป็นประโยชน ์
ต่อการสืบคน้ข้อมูลในภายหลังซึ่งอาจมีการค้นพบจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่และใช้เปรียบเทียบเพื่อจัดกลุม่ หรือเพื่อใช้เปรียบเทียบความ 
หลากหลายกับทะเลน่านน้ําทั่วโลก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโครงสร้างประชากรแบคทีเรียในทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้วยวิธีเมตา 
จีโนมิคส์โดยอาศัย next generation sequencing เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์สําหรับแบคทีเรียในบริเวณนีแ้ละมีความเข้าใจที่ดีขึ้น 
เกี่ยวกับระบบนิเวศ ความหลากหลาย และรูปแบบการกระจายของประชากรของแบคทีเรียในทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ผลของงาน 
วิจัยนี้ยังมีประโยชน์ต่อการสืบค้นเอนไซม์ทางเทคโนโลยีชีวภาพและทางการแพทย์ด้วย 
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รูปที่ 1 แสดงตําแหน่งที่เก็บตัวอย่าง 
 
วิธีการศึกษา 

1. เก็บตัวอย่างนํ้าบริเวณอ่าวไทยตอนกลางในภาชนะเก็บที่ปลอดเชื้อ (รูปที่ 1) โดยภาชนะที่ใช้เก็บน้ําตัวอย่าง ใช้ขวดน้ําดื่ม 
ขนาด 6 ลิตร 4 ขวดต่อตัวอย่างโดยเปิดขวดแล้วเทน้ําดื่มทิ้งก่อนใช้เก็บตัวอย่าง 

2. สกัดเมตาจีโนมิคส์ดีเอ็นเอ โดยทําตามขั้นตอน Metagenomic DNA Isolation Kit for Water (Epicenter, Wisconsin, 
USA) 
2.1 กรองตัวอย่างน้ําทะเลอย่างหยาบด้วยผ้าขาวบางที่ผ่านการฆ่าเชื้อหนา 4 ชั้น จะได้ตัวอย่างน้ําทะเลที่มีจุลินทรีย์ขนาด 
ไม่เกิน 30 ไมครอน 
2.2 นําตัวอย่างน้ําทะเลที่กรองอย่างหยาบแล้วมากรองอย่างละเอียดด้วยชุดเครื่องกรองผ่านกระดาษกรองขนาด 0.22 
ไมครอน 
2.3 สกัดเมตาจีโนมิกส์ดีเอ็นเอ โดยทําตามขั้นตอนของ Metagenomic DNA Isolation Kit for Water (Epicenter, 
Wisconsin, USA) ละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer 100 ไมโครลิตร เก็บเมตาจีโนมิคส์ดีเอ็นเอที่ได้ที่อุณหภูม ิ-20 oC 

3. ตรวจสอบคุณภาพของเมตาจีโนมิคส์ดีเอ็นเอโดยการทํา agarose gel electrophoresis  
3.1 ทํา agarose gel electrophoresis ใช้เจลอะกาโรสความเข้มข้น 0.8 % ใช ้ 1 kb plus DNA ladder เป็นดีเอ็นเอ 
มาตรฐาน ตั้ง voltage สูง 100 โวลต ์เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงเปลี่ยน voltage เป็น 50 โวลต ์เป็นเวลา 20 นาที 
3.2 ถ่ายภาพภายใต้เครื่อง UV transilluminator และ Gel documentation เพื่อตรวจดูแถบของดีเอ็นเอ   

4. การทําดีเอ็นเอให้บริสุทธิ์และเพิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
4.1 ทําดีเอ็นเอให้บริสุทธิ์โดยใช้วิธีทํา agarose gel electrophoresis และตัดเจลบริเวณที่มีแถบดีเอ็นเอ 
4.2 นําเจลที่มีแถบดีเอ็นเอมาสกัดเจลเพื่อเอาดีเอ็นเอที่บริสุทธิ ์ ละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วย elution buffer และ ddH₂O 
ตาม ลําดับ โดยปริมาตรขึ้นกับความเข้มข้นของดีเอ็นเอ 
4.3 เพิ่มจํานวนชิ้นดีเอ็นเอบาร์โค้ด โดยทําเทคนิค PCR ตามสภาวะดังนี้ ขั้นแรกใช้อุณหภูมิ 94 oC นาน 4 นาที ต่อมา 
สังเคราะห ์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยใช้อุณหภูมิ 94 oC นาน 45 วินาท,ี อุณหภูมิ 50 oC นาน 55 วินาท,ี อุณหภูมิ 72 oC นาน 1 
นาที 30 วินาที เป็นจํานวน 30-35 รอบ จากนั้นใช้อุณหภูมิ 72 oC นาน 10 นาที 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
เมื่อทําการสกัดดีเอ็นเอจากทุกตัวอย่างๆ ละ 2 ซ้ํา และตรวจสอบคุณภาพของเมตาจีโนมิคส์ดีเอ็นเอโดยวิธี agarose gel 

electrophoresis พบดีเอ็นเอของตัวอย่างน้ําทะเลมขีนาดมีขนาดตามที่ระบุไว้ในชุดสกัดคือมีหนึ่งแบนอยู่ในช่วง 12,000-40,000 
ลําดับเบส ดังรูปที่ 2  และค่าดีเอ็นเอที่ประมาณได้จากการสกัดซ้ํา 1 และซ้ํา 2 นํามาคํานวณความเข้มข้นของดีเอ็นเอเฉลี่ยในหน่วย 
นาโนกรัมต่อลิตร ได้ดังตารางข้างล่าง พบว่าบริเวณน้ําลึกส่วนใหญ่จะมีคา่เฉลี่ยดีเอ็นเอซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดีเอ็นเอของ 
จุลินทรีย์มากกว่าที่บริเวณผิวน้ํา (เช่น 45 surface เปรียบเทียบกับ 45 bottom, 36 surface เปรียบเทียบกับ 36 bottom และ 28 
surface เปรียบเทียบกับ 28 bottom เป็นต้น) ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีมาก่อน เนื่องจากบริเวณก้นทะเลได้รับผลกระทบ 
จากความแปรปรวนของอากาศ กระแสน้ํา มลพิษจากเรือ และอื่นๆน้อยกว่า นอกจากนี้คาดว่าบริเวณน้ําก้นทะเลอาจมีจุลินทรีย์ที ่
อาศัยอยู่ทั้งในน้ําทะเลและจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในตะกอนดินด้วย ดังนั้นปริมาณจุลินทรีย์ที่บริเวณก้นทะเลจึงมากกว่าบริเวณ ผิวน้ํา 

อย่างไรก็ดี เพื่อวิเคราะห์ประชากรแบคทีเรียจําเป็นต้องมีการทํา next generation sequencing ซึ่งต้องใช้เงินทุนและคณะ 
ผู้วิจัยจะดําเนินการในลําดับต่อไป 

 

สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาโครงสร้างประชากรแบคทีเรียในทะเลอ่าวไทยตอนกลางพบว่าในแต่ละพื้นทีข่องการเก็บตัวอย่าง ทั้งบริเวณ 
ผิวน้ําและน้ําก้นทะเลพบวา่มีประชากรจุลินทรีย์อยู่ทุกจุดแต่มีความหลากหลายเพียงใดนั้นจะมีการศึกษาต่อโดยการทํา next genera-
tion sequencing ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีจุลินทรีย์ชนิดใดบ้างและเป็นสัดส่วนเท่าใดในแต่ละพื้นที่ และจะช่วยให้มีความเข้าใจในความ 
หลากหลายและห่วงโซ่อาหารหรือระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในทะเลอ่าวไทยตอนกลางได้ดีขึ้น และนําไปสู่การสร้างฐานข้อมูลประชากร 
แบคทีเรียบริเวณอ่าวไทยตอนกลางที่สมบูรณ ์
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์ของเมตาจีโนมิคส์ดีเอ็นเอที่สกัดได ้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ดีเอ็นเอของแต่ละตัวอย่างต่อน้ํา 1 ลิตร ในหน่วยนาโนกรัมต่อลิตร 
Station no. DNA in ng per  

liter of seawater 
Station no. DNA in ng per liter of 

seawater 
1 
10 
18 
26 
33 
42 
45 surface 
45 bottom 
36 surface 

36.75 
26.25 
15.75 
40.95 
30.45 
115.5 
47.25 
78.75 
57.75 

36 bottom 
28 surface 
28 bottom 
21 surface 
21 bottom 
13 surface 
13 bottom 
4 surface 
4 bottom 

84 
21 
210 
57.75 
31.5 
26.25 
147 
14.7 
47.25 
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องค์ประกอบของกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนในบริเวณอ่าวไทย  
Groups Composition of Nanoplankton in the Gulf of Thailand  
วิชญา กันบัว* และ นำ้มนต์ สง่างาม  
Vichaya Gunbua* and Nummon Sa-Nga-Ngam 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุร ี20131 
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บทคดัย่อ: การศึกษากลุ่มของนาโนแพลงก์ตอนในบริเวณอ่าวไทยช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2556 โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 
45 สถาน ีนําไปศึกษากลุ่ม ปริมาณ และความหนาแน่นด้วยกล้องจุลทรรศน ์ผลการศึกษาพบนาโนแพลงก์ตอนทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก ่
ไซยาโนแบคทีเรีย ไดอะตอมสาหร่ายสีเขียว ไดโนแฟลกเจลเลต ซิลิโคแฟลกเจลเลตและโปรโตซัว (ฟอแรมมินิเฟอรา) โดยสถานีที ่9 ม ี
นาโนแพลงก์ตอนหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที ่80.4x103 เซลล์ต่อลิตรและสถานีที ่30 ไม่พบประชากรนาโนแพลงก์ตอน การแพร่กระจาย 
ของนาโนแพลงก์ตอนในแต่ละสถานีพบว่า กลุ่มสาหร่ายสีเขียวและกลุ่มไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่นที่พบหนาแน่นสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่ม 
ไซยาโนแบคทีเรีย ส่วนกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ซิลิโคแฟลกเจลเลต และกลุ่มโปรโตซัว พบในบางสถาน ี โดยการแพร่กระจายส่วนใหญ่ 
จะพบหนาแน่นมากบริเวณที่ใกล้กับชายฝั่ง 
คําสําคัญ: นาโนแพลงก์ตอน, อ่าวไทย 
 
Abstract: Nanoplankton groups in the Gulf of Thailand were collected from 45 stations between March and April 
2013. Nanoplankton were identified under microscope. They were composed of 6 groups that Cyanobacteria, 
Green algae, Diatoms, Dinoflagellates, Silicoflagellates and Protozoa (Foraminifera). The average density of 
nanoplankton ranges from not found to 80.4x103 cells.L-1 at station 30 and 9 respectively. Nanoplankton groups 
were dominated by Green algae, Diatom and Cyanobacteria respectively. Some stations were dominated by 
Dinoflagellates, Silicoflagellates and Protozoa (Foraminifera). High nanoplankton densities were noted in the 
stations located near of the cost area. 
Keywords: Nanoplankton, Gulf of Thailand 
 
บทนำ 

อ่าวไทย (The Gulf of Thailand) มีพื้นที่ประมาณ 270,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที ่17 จังหวัด ของประเทศไทย 
อ่าวไทยเป็นแหล่งทรัพยากรทางชีวภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากสภาพพื้นที่มีแม่น้ําสายสําคัญๆ ตั้งอยู่ได้แก ่แม่น้ําเจ้าพระยา 
แม่น้ําท่าจีน แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําตาป ี โดยแม่น้ําเหลา่นี้พัดพาเอาสารอาหารลงสู่อ่าวไทย รวมทั้งก่อให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําต่างๆ เช่น ค่าความเค็ม อุณหภูมิที่แตกต่างกันตามพื้นที่หรือตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้
ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในอ่าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลติเบื้องต้นกลุ่มแพลงก์ตอนพืช 
 แพลงก์ตอนพืชจัดเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นขนาดเล็กที่สําคัญในทะเล สามารถแบ่งออกได้ตามขนาดดังนี้ แพลงก์ตอนพืชขนาด 
ไมโครแพลงก์ตอน (20 – 200 ไมครอน) ขนาดนาโนแพลงก์ตอน (2 – 20 ไมครอน) และขนาดพิโคแพลงก์ตอน (0.2 – 2 ไมครอน) 
การศึกษาโครงสร้างประชากรแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมศึกษาในขนาดไมโครแพลงก์ตอน แต่จากข้อมูลการศึกษา 
มวลชีวภาพในรูปของคลอโรฟิลล ์ เอ ในแหล่งน้ําชายฝั่งต่างๆ ในอ่าวไทย พบมวลชีวภาพจากแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็ก (นาโนและพิโค 
แพลงก์ตอน) มีสัดส่วนร้อยละมากกว่าร้อยละ 50 ถึง 90 ของมวลชีวภาพรวมทั้งหมด (อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ,์ 2545)  แสดงให้ 
เห็นว่าแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็กจัดเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นที่สําคัญในอ่าวไทยด้วยเช่นกัน แต่การศึกษาโครงสร้างประชากรของแพลงก์ตอน 
ขนาดเล็กในประเทศพบว่ายังมีอยู่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากข้อจํากัดทั้งขนาดของสิง่มีชีวิต วิธีการ และความชํานาญของผู้ที่ทําการศึกษา  

บทบาทของนาโนแพลงก์ตอนที่สําคัญในสายใยอาหาร คือเป็นทั้งผู้ผลิตเบื้องต้นและผู้บริโภคลําดับต้นของสายใยอาหารแบบ 
microbial loop (Azam et al., 1983) ซึ่งบริเวณอ่าวไทยนั้นมีลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของน้ําที่แตกต่างกนั ทั้งจากบริเวณ 
ชายฝั่งและบริเวณที่ไกลออกจากฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเค็มและสารอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประชาคมนาโน 
แพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาองค์ประกอบของกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย ในเดือนมีนาคม 2556 โดยข้อมูลที ่
ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาสายใยอาหารในมวลน้ํารวมทั้งเพื่อที่สามารถบอกถึงการแพร่กระจาย 
ของนาโนแพลงก์ตอนแต่ละชนิด และสามารถใช้บอกความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทย  
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนในบริเวณอ่าวไทยแต่ละสถาน ี

 
คําถามการศึกษา 

กลุ่มนาโนแพลงก์ตอนมีการแพร่กระจายในบริเวณอ่าวไทยอย่างไร 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาองค์ประกอบของกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยในช่วง 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 

45 สถาน ีซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดบริเวณอ่าวไทย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ทราบถึงลักษณะประชาคมนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย 
- เป็นข้อมูลพื้นฐานของการศึกษาสายใยอาหารในอ่าวไทย 

 

สถานที่ทําการศึกษา 
ทําการศึกษานาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยทั้งสิ้น 45 สถาน ี โดยเก็บตัวอย่างในวันที ่ 14 มีนาคม ถึง12 เมษายน พ.ศ. 

2556 (รูปที ่1) 
 

"
 

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย 
 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว ์
- ถุงลากแพลงก์ตอน ขนาดตา 20 ไมครอน 
- ขวดเก็บตัวอย่าง 
- กระบอกเก็บน้ําตัวอย่างขนาด 1 ลิตร 
- กล้องจุลทรรศน ์
- ฟอร์มาลินที่ถูกปรบัสภาพให้เป็นกลาง (Buffer formalin) 
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การเก็บตัวอย่างน้ํา 
- เก็บตัวอย่างน้ําในแต่ละสถานีด้วยกระบอกเก็บน้ําทั้งหมด 3 ซ้ํา จากสถานีทั้งหมด 45 สถาน ี 
- นําตัวอย่างน้ํากรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมครอน เก็บตัวอย่างน้ําที่ผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนใส่ขวดเก็บ   

ตัวอย่างเติมฟอร์มาลินที่ถูกปรับสภาพให้เป็นกลาง ความเข้มข้นสุดท้ายร้อยละ 2 - 3 
 

ตารางที ่1 ช่วงระยะเวลาในการศึกษา 
 

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
 

 
 
 
 
 

การศึกษาตัวอย่างนาโนแพลงก์ตอน (ด้วยวิธีการตกตะกอน; ลัดดา วงศ์รัตน ์และโสภณา บุญญภิวัฒน,์ 2546) 
- ก่อนทําการตกตะกอนต้องเขย่าตัวอย่างเบาๆ ให้เข้ากัน เพื่อให้แพลงก์ตอนที่เกาะตามผนังขวดหลุดออกมา จากนั้นตั้งขวดตัวอย่าง 
ทิ้งไว ้24 ชั่วโมง 

- ใช้ดรอปเปอร์ดูดน้ําตัวอย่างทิ้ง (ระวังอย่าดูดน้ําใกล้กับก้นขวดตัวอย่างจนเกินไป เพราะอาจจะทําให้ดูดแพลงก์ตอนติดมาด้วย) จนน้ํา 
ตัวอย่างเหลือประมาณ 10 มิลลิลิตร จากนั้นเทน้ําตัวอย่างที่เหลือใส่ลงในกระบอกตวงขนาด 50 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมง  

- ใช้ดรอปเปอร์ดูดน้ําจากกระบอกตวงให้เหลือ 1 – 2 มิลลิลิตร จากนั้นใช้ดรอปเปอร์ดูดน้ําตัวอย่างมา 0.4 มิลลิลิตร ทําการส่องภาย 
ใต้กล้องจุลทรรศน์ จําแนกกลุ่มและปริมาณความหนาแน่นตามเอกสารของลัดดา วงศ์รัตน์ (2541) และลัดดา วงศ์รัตน์ (2542) 

- คํานวณปริมาณความหนาแน่น โดยมีความหนาแน่นสุดท้ายเท่ากับเซลล์ต่อลิตร 
 
ผลการศึกษา 
องค์ประกอบของกลุม่นาโนแพลงก์ตอน 

ศึกษากลุ่มและปริมาณของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย ในช่วง 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 พบแพลงก์ตอน 
พืชทั้งหมด 3 ดิวิชั่น 3 คลาส และพบแพลงก์ตอนสัตว ์1 ไฟลัม 1 คลาส โดยแบ่งกลุ่มของนาโนแพลงก์ตอน ดังนี้ 
 
Phytoplankton 

Division Cyanophyta (Cyanobacteria or Blue green algae) 
Division Chlorophyta (Green algae) 
Division Chromophyta (Golden brown algae) 

- Class Bacillariophyceae  (Diatom) 
- Class Dinophyceae (Dinoflagellate) 
- Class Dictyochophyceae (Silicoflagellate) 

Zooplankton 
Phylum Protozoa 

- Class Sarcodina (Foraminifera) 
 

Cruise 1 
14-21 มีนาคม 2556 

Cruise 2 
24-31 มีนาคม 2556 

Cruise3 
3-11 เมษายน 2556 

Gt.1 Gt.42 Gt.23 
Gt.9 Gt.43 Gt.22 
Gt.11 Gt.44 Gt.21 
Gt.10 Gt.45 Gt.20 
Gt.17 Gt.37 Gt.14 
Gt.16 Gt.38 Gt.15 
Gt.18 Gt.39 Gt.13 
Gt.19 Gt.40 Gt.12 
Gt.25 Gt.34 Gt.8 
Gt.24 Gt.35 Gt.7 
Gt.26 Gt.36 Gt.6 
Gt.32 Gt.29 Gt.5 
Gt.31 Gt.30 Gt.4 
Gt.33 Gt.28 Gt.3 
Gt.41 Gt.27 Gt.2 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนในแต่ละสถาน ี
จากการศึกษาโครงสร้างกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย พบว่าปริมาณรวมของนาโนแพลงก์ตอนทุกกลุ่มพบจํานวน 5 

กลุ่ม โดยแต่ละสถานีส่วนใหญ่พบ 3 กลุ่ม โดยพบกลุ่มของแพลงก์ตอนในสถานีที ่ 9 มากที่สุด คือ 4 กลุ่ม และไม่พบกลุ่มของแพลงก ์
ตอนที่สถานีที ่30 
 

ตารางที่  2 การแพร่กระจายของนาโนแพลงก์ตอนในบริเวณอ่าวไทย 

Station 
Group (Cells/L)  

Total 
Cyanobacteria Green algae Diatoms Dinoflagellate Protozoa Silicoflagellate 

1 +++ +++ ++ 
  

+ 4 
2 + ++ +++ 

   
3 

3 + + + 
   

3 
4 + + ++ 

   
3 

5 +++ + + 
   

3 
6 ++ + + 

   

3 
7 + + + 

   
3 

8 + ++ + 
   

3 
9 +++ +++ ++ + + 

 
5 

10 +++ +++ ++ 
   

3 
11 +++ +++ +++ 

   
3 

12 + + + 
   

3 
13 + +++ ++ 

   
3 

14  +     1 
15 ++  +  ++  3 
16 + + +    3 
17 + +++ ++    3 
18 ++ +++ +    3 
19 + ++ +    3 
20  ++ +    2 
21 + ++ ++    3 
22 + +     2 
23  + ++    2 
24 + + +++    3 
25 + + +++    3 
26 + +++ ++    3 
27  +     1 
28 ++      1 
29  +++ +    2 
30       0 
31 ++  +    2 

32  ++ ++    2 

33 + + +  +  3 

34 ++ +++ +    3 

35   +    1 

36 + ++ +    3 

37 +  ++    2 

38 + + +    3 

39  +     1 

40 ++ + +    3 

หมายเหต:ุ + น้อยกว่า  5000 เซลล์ต่อลิตร,  ++ 5000 – 10,000 เซลล์ต่อลิตร และ +++ มากกว่า 10,000 เซลล์ต่อลิตร 
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ตารางที่  2 (ต่อ) การแพร่กระจายของนาโนแพลงก์ตอนในบริเวณอ่าวไทย 

Station 
Group (Cells/L)  

Total 
Cyanobacteria Green algae Diatoms Dinoflagellate Protozoa Silicoflagellate 

41 + ++ ++  +  4 

42 + ++ +++    3 

43 + ++ ++    3 

44 +++ ++ +    3 

45 + ++ ++    3 

หมายเหต:ุ + น้อยกว่า  5000 เซลล์ต่อลิตร,  ++ 5000 – 10,000 เซลล์ต่อลติร และ +++ มากกว่า 10,000 เซลล์ต่อลิตร 
 

ปริมาณความหนาแน่น 
จากการศึกษากลุ่มและปริมาณความหนาแน่นของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยในแต่ละสถาน ีพบความหนาแน่นอยู ่ 0 - 

80,417 เซลล์ต่อลิตร โดยพบความหนาแน่น 0 – 10,000 เซลล์ต่อลิตร จำนวน 17 สถาน ีความหนาแน่น 10,001 – 50,000 เซลล์ต่อ 
ลิตร จำนวน 25 สถาน ี และความหนาแน่น 50,001 – 80,417 เซลล์ต่อลิตร จำนวน 3 สถาน ี ซึ่งในกลุ่มของนาโนแพลงก์ตอนที่ม ี
ลักษณะเป็นสาย (Filamentous) นับรวมเป็น 1 เซลล ์
 

 
รูปที่ 2 ความหนาแน่นรวมของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยในแต่ละสถาน ี

 

กลุ่มเด่น 
จากการศึกษากลุ่มและปริมาณความหนาแน่นของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยในแต่ละสถาน ี พบว่า กลุ่มของ Cyano 

bacteria กลุ่ม Green algae และกลุ่ม Diatom มีความหนาแน่นเกือบทุกสถาน ี พบว่าสถานีที ่ 28 พบกลุ่มของ Cyanobacteria 
มีความหนาแน่นสูงที่สุด สถานีที ่14 และสถานีที ่39 พบกลุ่มของ Green algae มีความหนาแน่นสูงที่สุด สถานีที ่2 และ สถานีที2่5 
พบกลุ่มของ Diatom มีความหนาแน่นสูงที่สุดที่สุด 

จากการศึกษาพบว่า การแพร่กระจายของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย ในแต่ละสถานีของกลุ่ม Green algae มากที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มของ Diatom และ Cyanobacteria ส่วนกลุ่มของนาโนแพลงก์ตอนที่พบน้อยที่สุดคือกลุ่ม Silicoflagellate  
 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
โครงสร้างกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย 

จากการศึกษากลุ่มของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยในช่วง 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 พบนาโน 
แพลงก์ตอน จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก ่ กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Cyanobacteria or Blue green algae) กลุ่มสาหร่ายสีเขียว 
(Green algae) กลุ่มไดอะตอม (Diatom) กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate) กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต (Silicoflagellate) และ 
แพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่มของโปรโตซัว คือ ฟอแรมมินเิฟอร่า (Foraminifera) ผลการศึกษาโครงสร้างกลุ่มของนาโนแพลงก์ตอนสอด 
คล้องกับการศึกษาของ สุพจน ์ จันทราภรณ์ศิลป ์ (2550) ศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดไมโครบริเวณชายฝั่งทะเล 
อ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์จํานวน 6 กลุม่ได้แก ่กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
กลุ่มสาหร่ายสีเขียว กลุ่มไดอะตอม กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต และกลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ คือ กลุ่มไฟลัมโปรโตซัว 
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จากการศึกษาครั้งนี้มีความแตกต่างกันทางด้านขนาดที่ศึกษา คือศึกษาแพลงก์ตอนขนาดนาโน โดยการศึกษาแต่ละครั้งมีการแบ่งกลุ่ม 
แพลงก์ตอนที่แตกต่างกันออกไป แต่แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์มีองค์ประกอบทางโครงสร้างที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณ 
ใดในอ่าวไทย  

 

 
 

รูปที่ 3 ร้อยละของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยแต่ละกลุ่มในแต่ละสถาน ี
 

 
 

รูปที่ 4 ร้อยละความชุกชุมรวมของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยทุกกลุ่ม 
 
ปริมาณความหนาแน่นของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย 
 จากการศึกษากลุ่มของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยพบว่า ปริมาณความหนาแน่นของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยม ี
ตั้งแต่ 2,500-80,417 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Boonyapiwat (1997) ศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว ์
ขนาดไมโครบริเวณอ่าวไทยและชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซีย โดยพบปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ขนาด 
ไมโครในบริเวณอ่าไทยก่อนฤดูมรสุมอ่าวไทยมีปริมาณแพลงก์ตอน 214-33,520 เซลล์ต่อลิตร คาบสมุทรมาเลเซียมีปริมาณแพลงก์ 
ตอน 135-8,180 เซลล์ต่อลิตร และหลังฤดูมรสุมพบปริมาณแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ขนาดไมโครตั้งแต ่ 178-8,180 เซลล์ต่อลิตร 
คาบสมุทรมาเลเซีย 234-113,336 เซลล์ต่อลิตร และ Shamsudin, et al. (1998) ศึกษานาโนแพลงก์ตอนบริเวณน่านน้ําประเทศ 
เวียดนามทางทะเลจีนใต ้ มีปริมาณความหนาแน่นของนาโนแพลงก์ตอน 0.24-5.47x104 เซลล์ต่อลิตร จะเห็นได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ 
พบปริมาณความหนาแน่อนของนาโนแพลงก์ตอนมีปริมาณความหนานแน่นสูงกว่าการศึกษาแพลงก์ตอนครั้งที่ผ่านมา แต่การศึกษา 
ครั้งนี ้ก็ยังมีปริมาณความหนาแน่นของนาโนแพลงก์ตอนที่ค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากเทคนิคการตกตะกอนและนํามาส่องผ่านใต้กล้อง 
จุลทรรศน ์ทําให้เกิดมีความคลาดเคลื่อนสูงจากการที่สุ่มน้ําตัวอย่างมาน้อยโดยเฉพาะในกลุ่มของไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate) 
กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต (Silicoflagellate) และกลุ่มของฟอแรมมินเฟอร่า (Foraminifera) ซึ่งขนาดใหญ่กว่า 20 ไมครอน เป็น 
ส่วนใหญ่จึงทําให้พบได้น้อย และเมื่อทําการสุ่มดูดน้ําตัวอย่างออกมาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ควรจะทําการส่องนาโนแพลงก์ตอนให้ 
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หมดจากการตกตะกอนครั้งที่ 2 เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสการพบปริมาณนาโนแพลงก์ตอนและการเก็บตัวอย่างเพียงแค่เดือนเดียว โอกาส 
ที่จะทําให้พบแพลงก์ตอนกลุ่มต่างๆ ค่อนข้างน้อย ทั้งยังส่งผลต่อปริมาณความหนาแน่นที่ควรจะมีค่าสูงกลับน้อยลง 
 

กลุ่มเด่นและการแพร่กระจายของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย 
 จากการศึกษากลุ่มของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย พบว่ากลุ่มของสาหร่ายสีเขียวพบมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มของ 
ไดอะตอมและกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Boonyapiwat (1997) ศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก ์
ตอนสัตว์ขนาดไมโครบริเวณอ่าวไทยและชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซีย โดยพบกลุ่มของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินมากที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มไดอะตอม แต่การศึกษาครั้งนี้พบสาหร่ายสีเขียวเพิ่มขึ้นมาและมีปริมาณมากที่สุด โดยวิธีการศึกษาครั้งนี ้ เก็บตัวอย่าง 
ขนาดที่เล็กกว่าถึงแม้ว่านาโนแพลงก์มีขนาดที่เล็กว่าขนาดไมโครแพลงก์ตอน แต่นาโนแพลงก์ตอนก็มีสัดส่วนประชากรที่สูงกว่าขนาด 
ไมโครและการเก็บตัวอย่างครัง้นี้เป็นการเก็บตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับเดือนอื่นๆได้ซึ่งแต่ละเดือน
มีปัจจัยทางกายภาพที่แตกต่างกันด้วย เช่น ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังพบการแพร่กระจายของกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย โดยภาพรวมพบการกระจายมากสุดคือบริเวณ 
ตอนบนของอ่าวไทยและบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งบริเวณตอนบนของอ่าวไทยและบริเวณชายฝั่งของอ่าวไทย มีความเค็มน้ําค่อน 
ข้างต่ําซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแม่น้ําไหลลงสู่ทะเล บริเวณความเค็มต่ําจึงพบสาหร่ายสีเขียวเป็นจํานวนมาก และในทางกลับกันบรเิวณ 
ที่มีความเค็มสูงในสถานีที ่ 5 และ 25 ก็จะพบกลุ่มของไดอะตอมเป็นจํานวนมาก อีกทั้งแม่น้ําได้นําพาสารอาหารต่างๆ ที่จําเป็นต่อ 
แพลงก์ตอนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนเมื่อมีแพลงก์ตอนจึงทําให้เกิดเป็นสายใยอาหารจํานวนมากในบริเวณตอนบนของ 
อ่าวไทยและบริเวณชายฝัง่ของอ่าวไทย 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พื้นที่ทําการศึกษา ช่วงที่ทําการศึกษา กลุ่มแพลงก์ตอนเด่น 
(ตามลําดับ) 

ความหนาแน่น 
(เซลล์ต่อลิตร) วิธีการศึกษา ผู้ศึกษา 

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ตอนล่าง 

2548 - 2549 ไดอะตอม 
ไดโนแฟลกเจลเลต 

1,101 
(ความหนาแนน่ 
รวมสูงสุด) 

 สุพจน์ 
จันทราภรณ์ศิลป์ 
(2550) 

หาดนางรองและ 
เกาะจระเข ้
จ.ชลบุร ี

เดือน พฤศจิกายน 2551  
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 

ไดอะตอม  
ไดโนแฟลกเจลเลต  
และพบสาหร่ายสีเขียว 
ทุกสถาน ี

 ถุงแพลงก์ตอน 
ขนาดตา20ไมครอน  
ส่องภายใต้ก้องจุลทรรศน ์

จิตรา ตีระเมธี (2552) 

อา่วไทยและชายฝั่ง
ตะวันออกคาบ 
สมุทรมาเลเซีย 

4 กันยายน - 4 ตุลาคม 
1995 และ 
23 เมษายน - 23 
พฤษภาคม 1996 

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน  
ไดอะตอม 

ก่อนฤดูมรสุม  
อ่าวไทย 214 - 33,520 
คาบสมุทรมาเลเซีย  
135 - 8,180  
หลังฤดูมรสุม  
อ่าวไทย 178 - 8,180 
คาบสมุทรมาเลเซีย  
234 - 113,336  

ถุงแพลงก์ตอน 
ขนาดตาขนาด 20 
ไมครอน  
ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน ์

Boonyapiwat 
(1997) 

ทะเลจีนใต ้ เดือน เมษายนและ 
เดือน พฤษภาคม 1998 

ไดอะตอม 
ไดโนแฟลกเจลเลต 

3.1 - 2.47x105  น้ําผ่านถุงแพลงก์ตอน 
ขนาดตา 40 ไมครอน 
ผ่านกระดาษ 0.8 
ไมครอน  
ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน ์

Shamsudin and 
Mohamad (1997) 

น่านน้ําประเทศเวี
ยดนามของทะเลจี
นใต ้

21 เมษายน – 5 
มิถุนายน 1999 

ไดอะตอม 
ไดโนแฟลกเจลเลต 

0.24 - 5.47x104  น้ําผ่านถุงแพลงก์ตอน 
ขนาดตา 40 ไมครอน 
ผ่านกระดาษ 0.8 
ไมครอน  
ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน ์

Shamsudin, et al. 
(1998) 

อ่าวไทย 14 มนีาคม - 12 
เมษายน 2556 

สาหร่ายสีเขียว 
ไดอะตอม  
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

0 – 80.417x103 น้ําผ่านถุงแพลง์ตอน 
ขนาดตา 20 ไมครอน  
ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน ์

การศึกษาครั้งนี ้
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของกลุ่มนาโนแพลงก์ตอนในบริเวณอ่าวไทยในช่วง 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
จํานวนทั้งสิ้น 45 สถาน ีสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. พบโครงสร้างกลุ่มของนาโนแพลงก์ตอนในบริเวณอ่าวไทยทั้งหมด 6 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นแพลงก์ตอนพืช 5 กลุ่ม ได้แก่สาหร่าย 
สีเขียวแกมน้ําเงิน สาหร่ายสีเขียว ไดอะตอม ไดโนแฟลกเจเลต และซิลิโคแฟลกเจลเลต แพลงก์ตอนสัตว์ 1 กลุ่ม ได้แก่ไฟลัม 
โปรโตซัว (ฟอแรมมินิเฟอรา) 

2. พบนาโนแพลงก์ตอนกลุ่มเด่นสูงสุด คือ กลุ่มสาหร่ายสีเขียวและไดอะตอม รองลงมาคือ กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน และ 
กลุ่มที่พบน้อยที่สุดคือ กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต และกลุ่มฟอแรมมินิเฟอรา 

3. ปริมาณความหนาแน่นของนาโนแพลงก์ตอนอยู่ในช่วง 2,500 - 80,417 เซลล์ต่อลิตร 
4. การแพร่กระจายของนาโนแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยพบมากในบริเวณตอนบนของอ่าวไทยและบริเวณใกล้กับชายฝั่ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษานาโนแพลงก์ตอนในช่วงหนึ่งเดือนทําให้ไม่สามารเปรียบเทียบข้อมูลกับช่วงอื่น เพราะว่าแพลงก ์
ตอนแต่ละกลุ่มมีการแพร่กระจายที่แตกต่างกันออกไป 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงในระดับกลุ่มจึงไม่ทราบถึงความหลากหลายในระดับสกุลและในระดับชนิด ควรจะศึกษา 
เพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการศึกษาครั้งต่อไป 

3. การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทดลองโดยการตกตะกอนและส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ โดยสุ่มใช้น้ําตัวอย่างเพียง 0.4 มิลิลิตร ควร 
ส่องดูน้ําตัวอย่างจากการตกตะกอนให้หมด เพราะว่าอาจมีแพลงก์ตอนที่มีขนาดใหญ่ติดอยู่ปลายดรอปเปอร ์ ทําให้ระบุกลุ่ม 
และจํานวนได้น้อย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง 

4. การศึกษานาโนแพลงก์ตอนมีผู้ศึกษาค่อนข้างน้อย และขาดความชำนาญ ทําให้มีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อย 
ควรจะมีผู้ศึกษานาโนแพลงก์ตอนให้หลากหลาย เพราะว่านาโนแพลงก์ตอนมีความสําคัญในการเป็นผู้ผลติเบื้องต้นในสายใย 
อาหารสู่ผู้บริโภคในลําดับที่สูงต่อไป 
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การศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
Study on Distribution of Phytoplankton in the Central Gulf of Thailand 
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บทคัดย่อ: การศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทาง 
ชนิด ความหนาแน่น และลักษณะการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่ศึกษา จากการสํารวจในช่วงวันที่ 14 มีนาคม - 12 
เมษายน พ.ศ. 2556 จํานวน 45 สถาน ีพบแพลงก์ตอนพืชรวม 2 ดิวิชั่น 4 คลาส 54 สกุล แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ กลุ่มสาหร่าย 
สีเขียวแกมน้ําเงิน (Class Cyanophyceae) พบ 3 สกุล กลุ่มไดอะตอม (Class Bacillariophyceae) พบ 36 สกุล กลุ่มไดโน 
แฟลกเจลเลต (Class Dinophyceae) พบ 14 สกุล และกลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต (Class Dictyochophyceae) พบเพียง 1 สกุล 
แพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นมากที่สุดที่ระดับผิวนํ้า คือ 25,960 เซลล์ต่อลิตร แพลงก์ตอนพืชสกุลที่พบชุกชุมมาก คือแพลงก์ตอน 
พืชกลุ่มไดอะตอมในสกุล ได้แก่ Pseudo-nitzschia spp. Thalassionema spp. และ Chaetoceros spp. และแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม 
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในสกุล Trichodesmium spp. นอกจากนี้ยังพบมีการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในสกุล Pseudo-
nitzschia spp. ที่สามารถสร้างสารชีวพิษ (Domoic acid) ได้ จากผลการศึกษาโดยภาพรวม พบว่าสถานีที่อยู่บริเวณแนวชายฝั่ง 
มักพบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชสูงกวา่ในสถานีที่ตั้งอยู่ไกลฝั่งออกไป ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลจากปริมาณสารอาหารที ่
ไหลลงมาจากแผ่นดิน   
คําสําคัญ: การแพร่กระจาย, แพลงก์ตอนพืช, อ่าวไทย 
 

Abstract: Research on distribution of phytoplankton in the Central Gulf of Thailand was aimed to study the 
species composition, cell density, and distribution pattern of phytoplankton of the study area. The survey was 
conducted during 14th March to 12 nd April 2013 in 45 sampling stations. The results demonstrated that 54 
genera of 4 classes in 2 divisions of phytoplankton were found in the Central Gulf of Thailand, consisting of 3 
genera of blue-green algae, 36 genera of diatom, 14 genera of dinoflagellate, and 1 genera of silicoflagellate. The 
highest density phytoplankton at surface water was estimated to be 25,960 cells per liter. The most abundant 
phytoplankton were diatom and blue-green algae as follow; Pseudo-nitzschia spp., Thalassionema spp. and 
Chaetoceros spp. and Trichodesmium spp. The outbreak of of Pseudo-nitzschia spp., the biotoxin (domoic acid) 
producer, was also found. Overall result indicated that high density of phytoplankton was more frequently found 
at the coastal areas than the offshore areas due to the influence of nutrient loading from main land.   
Key Word: Distribution, Gulf of Thailand, Phytoplankton  
 

บทนำ 
แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) เป็นพืชที่มีขนาดเล็กมากที่ล่องลอยอยู่ในน้ํา สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ดีในแนวดิ่ง 

แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ต้านกระแสน้ําได้ จึงล่องลอยไปตามกระแสคลื่นในมวลน้ํา มีสารสีในเซลล์ทําให้สามารถดูดซับพลังงานแสงและ 
ใช้พลังงานแสงร่วมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สามารถเปลี่ยนสารอนินทรีย์ให้เป็นสารอินทรีย์ได้ 
(ลัดดา, 2542) จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับพืช เนื่องจากสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงเองได้ แพลงก์ตอนพืชมีความสําคัญ 
อย่างยิ่งในระบบนิเวศแหล่งน้ําเพราะเปน็ผู้ผลิตเบื้องต้นของแหล่งน้ํา (Primary Producer) โดยการผลิตอินทรีย์สารให้แก่สิ่งมีชีวิตที ่
อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ํานั้นๆ หรืออาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าแพลงก์ตอนพืชเป็นตัวเริ่มของกระบวนการถ่ายทอดพลังงานหรือเป็น 
ตัวเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศของแหล่งน้ํา (Raymont, 1980) นอกจากนี้แล้วแพลงก์ตอนพืชยังมีบทบาทสําคัญทําให้เกิด 
การหมุนเวียนของแร่ธาตุหรือสารอาหารต่างๆ เช่น ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน โดยแพลงก์ตอนพืชจะดึงเอาสารอนินทรีย์ที่ละลายในน้ําไป 
สร้างเป็นสารอินทรียโ์ดยใช้พลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง สารอินทรยี์ที่ได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชใน 
รูปของอาหารสะสมหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ ซึ่งเมื่อเซลล์ตายก็จะถูกย่อยสลายหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ (อัจฉราภรณ์, 2546) 
ดังนั้นแพลงก์ตอนพืชจึงเป็นตัวชี้วัดดัชนีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ํา ในด้านคุณภาพน้ํา และการเป็นอาหารให้สัตว์น้ําวัยอ่อน การศึกษา 
องค์ประกอบชนิด และความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวไทยครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาการแพร่กระจายของ 
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แพลงก์ตอนพืชในอ่าวไทยตอนกลางและนําไปสู่การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของอา่ว ในด้านศักยภาพด้านอาหารของทรัพยากรสัตว์ 
น้ําได้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิด และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
2. เพื่อศึกษาลักษณะการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 

 
วิธีการศึกษา 
1. การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช 
        เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง จํานวนทั้งสิ้น 45 สถาน ี(รูปที่ 1) ในแต่ละสถานีทําการเก็บตัวอย่าง 3 ครั้ง  

• โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวน้ํา ในปริมาตร 40 ลิตร จากนั้นนํามากรองด้วยถุง 
ลากแพลงก์ตอน เพื่อหาค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช  

• ทําการเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึก Chlorophyll Maximum ในปริมาตร 40 ลิตร จากนั้นนํามากรองด้วยถุงลากแพลงก ์
ตอนเพื่อหาค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช  

• การลากแพลงก์ตอนในแนวดิ่ง ทําการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชเพื่อจําแนกองค์ประกอบชนิด โดยการลากในแนวดิ่งที ่
ระดับความลึกของน้ําจนถึงบริเวณผิวน้ํา โดยการลากแพลงก์ตอนพืชในแนวดิ่งจะทําให้สามารถเก็บแพลงก์ตอนพืชได้ใน 
ทุกระดับความลึกของน้ํา 

 

 

รูปที่ 1 สถานีสํารวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง จำนวน 45 สถาน ี
 

นําตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชเก็บไว้ในขวดพลาสติกขนาด 100 มิลลิลิตร และเก็บรักษาด้วยฟอร์มาลินเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ 
เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห์จําแนกชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในห้องปฏิบัติการ  
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รูปที่ 2 การเก็บรวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช 
 

2.  การศึกษาองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช 
จำแนกองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชโดยใช้หลอดหยดดูดตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชลงบนสไลด์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

แล้วนําไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง บันทึกลักษณะที่เห็นเพื่อจําแนกชนิดพร้อมทั้งถ่ายรูป เอกสารที่ใช้จําแนกชนิด ได้แก่ 
ลัดดา (2539), ลัดดา (2544) และ Prescott (1962) 

การนับจํานวนแพลงก์ตอนพืช โดยวัดปริมาตรน้ําในขวดตัวอย่าง จดบันทึก จากนั้นใช้หลอดหยดดูดตัวอย่างปริมาตร 1 
มิลลิลิตร ใส่ลงในสไลด์นับแพลงก์ตอน (Sedgwick rafter counting cell) นําไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูงเพื่อนับจํานวน 
ทําการนับตัวอย่างจํานวน 3 ซ้ํา จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณหาปริมาณต่อลิตร โดยใช้สูตรดังนี้ 

 

ปริมาณของแพลงก์ตอนพืช (หน่วยต่อลิตร) = (ab X 1000)/c 
 

a = ปริมาตรน้ําในขวดเก็บตัวอย่าง (มิลลิลิตร) 
b = ค่าเฉลี่ยของปริมาณแพลงก์ตอนพืชที่นับได้ต่อ 1 มิลลิลิตร 
c = ปริมาตรของน้ําที่ผ่านถุงกรอง (มิลลิลิตร) 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
1. องค์ประกอบชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช 
1.1 องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืช 

จากการสํารวจการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ในช่วงวันที ่ 14 มีนาคม - 12 เมษายน พ.ศ. 
2556 จํานวน 45 สถาน ีพบแพลงก์ตอนพชืรวม 2 ดิวิชั่น 4 คลาส 54 สกุล 115 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ 

 

Division Cyanophyta ประกอบด้วย Class Cyanophyceae (สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน) จํานวน 3 สกุล 4 ชนิด 
ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบได้เกือบทุกสถาน ีได้แก่ Trichodesmium spp. 

 

Division Chromophyta ประกอบด้วย Class Bacillariophyceae (กลุ่มไดอะตอม) พบ 36 สกุล 73 ชนิด Class 
Dinophyceae (กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต) พบ 14 สกุล 37 ชนิด และ Class Dictyochophyceae (กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต) 
พบจํานวนสกุลน้อยสุดเพียง 1 สกุล 1 ชนิด  
 

แพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นมากที่สุดที่ระดับผิวนํ้า คือ 25,960 เซลล/์ลิตร แพลงก์ตอนพืชสกุลที่พบชุกชุมมาก คือ 
แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมในสกุล ได้แก ่ Pseudo-nitzschia spp. Thalassionema spp. และ Chaetoceros spp. และ 
แพลงก์ตอนพืชกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินในสกุล Trichodesmium spp. ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทางชนิดของแพลงก์ตอน 
พืชสามารถจําแนกตามหลักอนุกรมวิธาน ได้ดังนี้ 
 

1. Division Cyanophyta 
   Class  Cyanophyceae (Blue-green algae, สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน) 

Order  Nostocales 
Family  Oscillatoriaceae 

     Lyngbra spp. 
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Trichodesmium erythraeum 
Trichodesmium theibautii 

Family  Nostocaceae 
      Richelia intracellularis 

 

2. Division Chromophyta 
Class  Bacillariophyceae (Diatom, ไดอะตอม) 

   Order  Bacillariales (Pennate diatom) 
        Suborder Bacillariineae 
    Family  Bacillariaceae 
     Bacillaria paxillifer 
     Nitzschia  spp. 
     Pseudo-nitzschia pungens 
     Pseudo-nitzschia spp. 
    Family  Naviculaceae    
     Amphora spp. 
     Diploneis spp. 
     Navicula spp. 
     Pleurosigma spp. 
     Trachyneis spp. 
     Meunier membranacea 
     Haslea sp. 
    Family  Surriellaceae 
     Entomoneis spp. 
     Surirella spp. 
        Suborder Fragilariineae 
    Family  Thalassionemataceae 
     Thalassionema spp. 
    Family  Fragillariaceae 
     Diatoma spp. 

Order  Biddulphiales (Centric diatom) 
        Suborder  Biddulphiineae  
    Family  Chaetoceraceae 
     Bacteriastrum spp. 
     Chaetoceros spp. 
    Family  Eupodiscaceae 
     Odontella spp. 
     Triceratium sp.  
    Family Hemiaulaceae 
     Dactyliosolen spp. 
     Hemiaulus spp. 
     Eucampia zodiacus 
    Family  Lithodesmaceae 
     Ditylum brightwelli 
     Ditylum sol 
     Bellerochea spp. 
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     Suborder  Coscinodiscineae 
    Family  Leotocylindraceae 
     Leptocylindrus danicus 
    Family Coscinodiscaceae 
     Coscinodiscus spp. 
     Palmeria hardmaniana 
    Family Melosiraceae 
     Melosira spp. 
    Family  Thalassiosiraceae 
     Cyclotella spp. 
     Lauderia spp. 

Planktoniella blanda 
Planktoniella sol 
Thalassiosira spp. 

    Family  Asterolampraceae 
     Asterompharus spp. 
    Family  Heliopeltaceae 
     Actinoptychus spp. 
        Suborder  Rhizosoleniineae 
    Family Rhizosoleniaceae 
     Guinardia spp.   
     Rhizosolenia spp. 
     Proboscia alata   
  Class Dinophyceae (Dinoflagellate, ไดโนแฟลกเจลเลต) 
        Order Dinophysiales 

Family  Dinophysiaceae 
Dinophysis spp. 
Orithocerus spp. 
Phalacroma sp. 

Family  Amphisoleniaceae 
Amphisolenia spp. 

Order Gonyaulacales 
        Family  Ceratiaceae 
                 Ceratium spp. 
         Family  Gonyaulacaceae 
            Gonyaulax spp.  

Family  Oxytoxaceae 
            Oxytoxum  sp.  

Family  Pyrophaceae 
            Pyrophacus  sp.  
              Order  Gymnodiniales 
    Family  Gymnodiniaceae 
     Gymnodinium spp. 

Order  Noctilucales 
     Family  Noctilucaceae 
                 Noctiluca scintillans 
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     Order  Peridiniales 
    Family  Podolampadaceae 
                 Podolampas  spp.   
    Family  Peridiniaceae 
                 Peridinium spp.  
          Family  Protoperidiniaceae 
                 Protoperidinium spp.  
   Order  Prorocentrales 
    Family  Prorocentraceae 
     Prorocentrum spp.    
  Class  Dictyochophyceae 

Order  Dictyochales                                         
Family  Dictyochophyceae         

Dictyocha spp. 
 
 

  
Trichodesmium erythraeum Trichodesmium thiebautii 

 
                        Richelia intracellularis 

 
รูปที่ 3 แพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Cyanophyceae (กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 
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Thalassionema sp. 

 
Thalassionema sp. 

  
Thalassionema sp. 

 
Hemiaulus sp. 

  
Hemiaulus sp. 

 
Hemiaulus sp. 

  
Dictylum sp. Dictylum sp. 

 
รูปที่ 4 พลงก์ตอนพืชกลุ่ม Bacillariophyceae (ไดอะตอม) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 

 

"
µ7
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Chaetoceros sp. 

 
Chaetoceros sp. 

  
Chaetoceros sp. 

 
Chaetoceros sp.. 

  
Chaetoceros sp. 

 
Chaetoceros sp. 

  
Bacteriastrum sp. Bacteriastrum sp. 

 
รูปที่ 4 (ต่อ) พลงก์ตอนพืชกลุม่ Bacillariophyceae (ไดอะตอม) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 
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Eucampia sp. 

 
Odontella sp. 

  
Odontella sp. 

 
Odontella sp. 

  
Coscinodiscus sp. 

 
Cyclotella sp. 

  
Entomoneis  sp. Diploneis sp. 

 
รูปที่ 4 (ต่อ) พลงก์ตอนพืชกลุ่ม Bacillariophyceae (ไดอะตอม) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 
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Rhizosolenia sp. 

 
Rhizosolenia sp. 

  
Rhizosolenia sp. 

 
Rhizosolenia sp. 

  
Bacillaria paxillifer 

 
Pseudo-nitzschia sp. 

  
Pleorosigma sp. Planktoniella sp. 

 

รูปที่ 4 (ต่อ) พลงก์ตอนพืชกลุ่ม Bacillariophyceae (ไดอะตอม) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 
 

"
µ7

"
µ7
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Surirella sp. 

 

Asteromphalus sp. 

  
Thalassiosira sp. Pseudosolenia sp. 

 
รูปที่ 4 (ต่อ) พลงก์ตอนพืชกลุ่ม Bacillariophyceae (ไดอะตอม) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 

 

  
Protoperidinium sp. 

 

Protoperidinium sp. 

  
Ceratium sp. Ceratium sp. 

 
รูปที่ 5 แพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 
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Ceratium sp. 

 
Ceratium sp.. 

  
Ceratium sp. 

 
Ceratium sp. 

  
Ceratium sp. 

 
Ceratium sp. 

  
Ceratium sp. Noctiluca scintillans 

 
รูปที่ 5 (ต่อ) แพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 
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Dinophysis caudata 

 
Gonyaulux sp. 

  
Amphisolenia sp. 

 
Gymnodinium sp. 

  
Prorocentrum sp. 

 
Prorocentrum sp. 

  
Podolampas sp. Phalacroma sp. 

 
รูปที่ 5 (ต่อ) แพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 
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รูปที่ 6 แพลงก์ตอนพืชกลุ่ม Dictyochophyceae (กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต) ที่พบในบริเวณอ่าวไทย 
 

1.2 ปริมาณของแพลงก์ตอนพืช 
           แพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่มีปริมาณความหนาแน่นมากที่สุดในอ่าวไทยตอนกลางจํานวน 45 สถานีคือ Class Bacillariophyceae 
(กลุ่มไดอะตอม) โดยมีปริมาณรวม 39,041 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 57.09  ของปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด รองลงมา ได้แก่  
Class  Cyanophyceae (กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน) มีปริมาณรวม 17,250 เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 25.23 ของปริมาณ 
แพลงก์ตอนพืชทั้งหมด Class Dinophyceae (กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต) มีปริมาณรวม 12,037  เซลล์ต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 17.06 
ของปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด และ Class Dictyochophyceae (กลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต) มีปริมาณรวม 56 เซลล์ต่อลิตร 
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 

ปริมาณรวมของแพลงก์ตอนพืช ในแต่ละสถานีมีค่าอยู่ในช่วง 125-25,960 เซลล์ต่อลิตร โดยพบปริมาณเฉลี่ยสูงสุดที่สถานี 
25 ซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งอยู่บริเวณแนวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีและปริมาณเฉลี่ยต่ําสุดที่สถานี 14 ซึ่งเป็นสถานีที่ตัง้อยู่ในแนวด้าน 
นอกสุดของสถานีเก็บตัวอย่างในอ่าวไทย (รูปที่ 7)  

ปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชใน Class  Cyanophyceae (กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน)  ในแต่ละสถานีมีค่าอยู่ในช่วง 
19-4,133 เซลล์ต่อลิตร โดยพบปริมาณเฉลี่ยสูงสุดที่สถาน ี 23 และปริมาณเฉลี่ยต่ําสุดทีส่ถาน ี 14 ส่วนปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอน 
พืชใน Class Bacillariophyceae (กลุ่มไดอะตอม) ในแต่ละสถานีมีค่าอยู่ในช่วง 38-24,871 เซลล์ต่อลิตร โดยพบปริมาณเฉลี่ยสูงสุด 
ที่สถานี 25 ซึ่งในเป็นสถานีที่พบมีการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในสกุล Pseudo-nitzschia spp. ที่สามารถสร้างสารชีวพิษ (Domoic 
acid) ได้เป็นจํานวนมาก และปริมาณแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอมเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ สถานีที่ 19 ส่วนปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอน 
พืชใน Class Dinophyceae (กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต) ในแต่ละสถานีมีค่าอยู่ในช่วง 27-1,584 เซลล์ต่อลิตร โดยพบปริมาณเฉลี่ย 
สงูสุดที ่สถาน ี45 และปริมาณเฉลี่ยต่ําสุดที่สถานี 27 และปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชใน Class Dictyochophyceae (กลุ่มซิลิโค 
แฟลกเจลเลต) ในแต่ละสถานีมีค่าอยู่ในช่วง 0-13 เซลล์/ลิตร โดยพบปริมาณเฉลี่ยสูงสุดที่สถาน ี1 และพบในสถานีที ่17 18 25 และ 
สถาน ี26 นอกจากนั้นไม่แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มนี้ในสถานีอื่นๆ เลย 

จากการศกึษาพบว่า บริเวณสถานีทีต่ั้งอยู่ในบริเวณใกล้แนวชายฝั่ง จะมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าในสถานีที ่
ตั้งอยู่แนวด้านนอกที่ห่างจากชายฝั่งไกลออกไป ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลปริมาณสารอาหารที่มาจากแผ่นดนิมากกว่าทางด้าน 
นอกชายฝั่ง นอกจากนี้ยังพบว่า แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอมจะเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นในบริเวณสถานีที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง 
โดยแตกต่างกับสถานีที่อยู่บริเวณด้านนอกจะพบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินกับแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดโนแฟลก 
เจลเลต เป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นแทน 

 
สรุปผลการศึกษา 

แพลงก์ตอนพืชที่สํารวจพบในการสํารวจอ่าวไทยตอนบน โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างที่ระดับผิวหน้าน้ํา จากการสํารวจใน 
ช่วงวันที่ 14 มีนาคม-12 เมษายน พ.ศ. 2556 จํานวน 45 สถาน ีพบแพลงก์ตอนพืชรวม 2 ดิวิชั่น 4 คลาส 54 สกุล 115 ชนิด แบ่งเป็น 
กลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Class Cyanophyceae) พบ 3 สกุล 4 ชนิด กลุ่มไดอะตอม (Class 
Bacillariophyceae) พบ 36 สกุล 73 ชนิด ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดในการสํารวจครั้งนี ้ ส่วนกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต (Class 
Dinophyceae) พบ 14 สกุล 37 ชนิด และกลุ่มซิลิโคแฟลกเจลเลต (Class Dictyochophyceae) พบเพียง 1 สกุล 1 ชนิด ตามลําดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษานิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืชใน 2 ฤดูมรสุมบริเวณพื้นที่สํารวจร่วมไทย-เวียดนามในอ่าวไทย ของ โสภณา 
บุญญาภิวัตน์ และคณะ (2543) ที่รายงานผลการศึกษาว่า พบสาหร่ายสีนํ้าเงินแกมเขียว 2 ชนิด ไดอะตอม 154 ชนิด และ 
ไดโนแฟลกเจลเลท 144 ชนิด ซึ่งพบว่ากลุ่มของไดอะตอมเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าองค ์
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ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่จะพบว่าการศึกษาครั้งนี้พบมีจํานวนชนิดของแพลงก์ตอน 
น้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา ส่วนของความหนาแน่นพบมีค่าใกล้เคียงกันแพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นมากที่สุดที่ระดับผิวนํ้าในการ 
ศึกษาครั้งนี ้ คีอ 25,960 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาในอดีต ที่พบมีความหนาแน่นมากที่สุด 22,958 เซลล์ตอ่ลิตร 
ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่7 องค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอนกลางจํานวน 45 สถาน ี

 
ปริมาณความหนาแน่นและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชมีความแตกต่างกันทั้งเวลาและสถานีที่เก็บตัวอยา่ง ปริมาณ 

รวมของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละสถานีมีค่าอยู่ในช่วง 125-25,960 เซลล์ต่อลิตร โดยพบปริมาณเฉลี่ยสูงสุดที่สถานี 25 ซึ่งเป็นสถาน ี
ที่ตั้งอยู่บริเวณแนวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ซึ่งเป็นแนวบริเวณชายฝั่งได้รับอิทธิพลของธาตุอาหารเป็นจํานวนมากทําให้เป็น 
บริเวณที่มีความเหมะสมต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชได้  ส่วนในบริเวณที่มีปริมาณเฉลี่ยต่ําสุดที่สถานี 14 ซึ่งเป็นสถานีที่ตั้ง 
อยู่ในแนวด้านนอกสุดของสถานีเก็บตัวอย่างในอ่าวไทย  

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ชนิดแพลงก์ตอนพืชสกุลที่พบมีความหนาแน่นมากที่สุด คือ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมใน 
สกุล ได้แก่ Pseudo-nitzschia spp. Thalassionema spp. และ Chaetoceros spp. การที่พบไดอะตอมเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่ม 
เด่นเนื่องมาจากแพลงก์ตอนพืชกลุ่มนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าแพลงก์ตอนพืชกลุ่มอื่นๆ จึงทําให้ไดอะตอมเป็น 
แพลงก์ตอนพืชที่เป็นกลุ่มเด่นและพบสม่ําเสมอเกอืบทุกสถานีที่ทําการเก็บตัวอย่าง รองลงมาพบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มกลุ่มสาหร่ายส ี
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เขยีวแกมน้ําเงินชนิดที่มีปริมาณมากและมีการแพร่กระจายทุกสถานีคือสกุล Trichodesmium spp. ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชที่สามารถ 
พบได้ทุกสถาน ีที่ทําการสํารวจครั้งนี้ตรงกันกับธิดาพร (2540) ที่กล่าวว่า Oscillatoria spp. (Trichodesmium spp.) เป็นสาหร่าย 
สีเขียวแกมน้ําเงินชนิดเดียวที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก Oscillatoria spp. (Trichodesmium spp.) มีการ 
ปรับตัวและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และสามารถตรึงไนโตรเจนได้จากในอากาศทําให้สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีธาตุอาหาร 
น้อยไกลจากชายฝั่งได้ดี  ส่วนแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตที่พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ Peridinium spp. และ 
Protoperidinium spp. 

และนอกจากนี้ยังพบว่า บริเวณสถานีที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้แนวชายฝั่ง จะพบมีความหนาแน่นแพลงก์ตอนพืชสูงกว่าในสถาน ี
ที่ตั้งอยู่แนวด้านนอกที่ห่างจากชายฝั่งไกลออกไป ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับอิทธิพลปริมาณสารอาหารที่มาจากแผ่นดินมากกว่าทาง 
ด้านนอกชายฝั่ง นอกจากนี้ยังพบว่า แพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดอะตอมจะเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นในบริเวณสถานีที่อยู่ตามแนว 
ชายฝั่ง โดยแตกต่างกับสถานีที่อยู่บริเวณด้านนอกจะพบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินกับแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม 
ไดโนแฟลกเจลเลตเป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นแทน 
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การศึกษาองค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย  
A study Composition of Zooplankton in the Gulf of Thailand 
วิชญา กันบัว* และ วิรัญญา แดงเกิด  
Vichaya Gunbua* and Virunya Dangkird 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุร ี20131 
*Corresponding author’s e-mail: vichaya@buu.ac.th 
 
บทคัดย่อ: ศึกษาองค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย โดยทําการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ด้วยถุงลากขนาดตา 315 
ไมครอน ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ.2556 รวมทั้งสิ้น 45 สถาน ีผลการศึกษา พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 11 
ไฟลัม ได้แก่ Phylum Protozoa, Phylum Cnidaria, Phylum Ctenophora, Phylum Rotifera, Phylum Chaetognatha, 
Phylum Annelida, Phylum Arthropoda, Phylum Bachiopoda, Phylum Mollusca, Phylum Echinodermata และ 
Phylum Chordata โดยพบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ต่ําสุดในสถานีที ่26 และพบความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุด 
ในสถานีที่ 37 กลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในทุกสถานีได้แก ่ Phylum Arthopoda (กลุ่ม Copepod) และ Phylum Chordata 
และกลุ่มของแพลงก์ตอนสตัว์ที่พบในบางสถานีได้แก่ Phylum Ctenophora, Phylum Rotifera, Phylum Brachiopoda และ 
Phylum Arthropoda (กลุ่ม Isopod) โดยการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทยจะพบความหนาแน่นสูงในบริเวณใกล้ฝั่ง 
คําสําคัญ: แพลงก์ตอนสัตว ์, อ่าวไทย 
 
Abstract: Zooplankton compositions in the Gulf of Thailand were collected with a 315 micron meshsize of 
plankton net from 45 stations in 14 March through 12 April 2013. A total of 11 Phylum of zooplankton were 
identified and they were composed of Phylum Protozoa, Phylum Cnidaria, Phylum Ctenophora, Phylum Rotifera, 
Phylum Chaetognatha, Phylum Annelida, Phylum Arthropoda, Phylum Bachiopoda, Phylum Mollusca, Phylum 
Echinodermata and Phylum Chordata. Density of zooplankton was highest at station 37 and lowest at station 26. 
Zooplankton dominated by Phylum Arthropoda (Copepod) and Phylum Chordata at all sampling stations. Some 
stations were dominated by Phylum Ctenophora, Phylum Rotifera, Phylum Brachiopoda and Phylum Arthropoda 
(Group Isopod). High zooplankton densities were noted in the stations located near of the coast area. 
Keywords: Zooplankton, Gulf of Thailand 
 
บทนำ 

พื้นที่อ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลจีนใต ้ โดยมีพื้นยาวประมาณ 810 กิโลเมตร มีเนื้อที่กว้างประมาณ 270,000 
ตารางกิโลเมตร อ่าวไทยมีพื้นท้องทะเลลักษณะคล้ายแอ่งกระทะมีความลึกสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 80 เมตร   อ่าวไทยมีแม่น้ําสายสําคัญ 
4 สายที่ไหลลงสู่อ่าวไทย คือแม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําท่าจีน แม่น้ําเจ้าพระยา และแม่น้ําบางปะกงตามลําดับ โดยอ่าวไทยเป็นแหล่งรองรับ 
ตะกอนจากแม่น้ําสายต่างๆ ที่ไหลลงสู่อ่าว ซึ่งสภาพภูมิอากาศของอ่าวไทยมีอยู ่ 2 ฤดูกาลที่สําคัญคือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ปราโมทย ์ โศจิศภุร, สมมาตร เนียมนิล และศุภิชัย ตั้งใจตรง, 2546) โดยพื้นที่ของอ่าวไทยจัดเป็นแหล่ง 
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การคมนาคมทางน้ํา การขุดเจาะน้ํามัน การทำประมง และรวมไปถึงเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณอ่าวไทยทําให้สิ่งมีชีวิตในบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลง 
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบคือกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ผลิตอันดับที่สองในห่วงโซ ่
อาหาร มีบทบาทสําคัญในแง่ของการบ่งบอกถึงสภาพของแหล่งน้ําที่มีความสัมพันธต์่อสภาพแวดล้อม 

แพลงก์ตอนสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในมวลน้ําและมีบทบาทในการถ่ายทอดพลังงานที่สําคัญของห่วงโซ่อาหารในระบบ 
นิเวศของแหล่งน้ํา รวมทั้งเป็นอาหารของลูกสัตว์น้ําในแหล่งน้ําซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์สามารถจําแนกได้ 16 ไฟลัม และแบ่งออกตามรูป 
แบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ้ 2 กลุ่ม คือแพลงก์ตอนถาวร (Holoplankton) และแพลงก์ตอนชั่วคราว (Meroplankton) 
แพลงก์ตอนสัตว์บางกลุ่มสามารถบ่งบอกถึงแหล่งน้ํามันและแหล่งทําการประมง เช่น ฟอแรมมินิเฟอรา เรดิโอราเลียน รวมไปถึง 
แพลงก์ตอนสัตว์บางชนิดที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ (ลัดดา วงศ์รัตน์, 2541) โดยพบว่าในอ่าวไทยมีกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ที่ม ี
บทบาทสําคัญในระบบนิเวศทางทะเล ดังนั้นมีการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในอ่าวไทยเป็นจํานวนมากและมีความหลากหลายสูงซึ่ง 
ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณอ่าวไทย (Jivaluk, 1997) 

การศึกษาในครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทย ซึ่งทําการศึกษาครอบคลุม 
พื้นที่บริเวณอ่าวไทยทั้งหมด โดยข้อมูลที่ได้สามารถนําใช้ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ที่เกิดขึ้น 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

101 

ในบริเวณอ่าวไทยและสามารถนําไปใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนสัตว์กับความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมในอ่าวไทย 
รวมไปถึงการชี้วัดถึงคุณภาพของแหล่งน้ํานั้น 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 

 

สมมติฐาน      
แพลงก์ตอนสัตว์ในอ่าวไทยมีรูปแบบการแพร่กระจายที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อย่างไร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
- ทราบถึงชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 
- ทราบถึงการแพร่กระจายและความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 

 

ขอบเขตการศึกษา 
ทําการศึกษาประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทยในช่วงวันที ่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 จำนวน 45 สถาน ี

ซึ่งครอบคลุมอ่าวไทยทั้งหมด และศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมอุณหภูม ิ ความเค็ม ความเป็นกรด-เบส และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 
เป็นต้น ณ บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง 
 

สถานที่ทําการศึกษา 
ทําการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทยทั้งสิ้น 45 สถานีโดยเก็บตัวอย่างในวันที ่14 มีนาคม ถึง12 เมษายน พ.ศ. 2556 

(รูปที ่1) 
 

"
 

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทย 
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ตารางที ่1 ช่วงระยะเวลาในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว ์
- กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) 
- ชุดกล้องถ่ายรูป 
- สารละลายฟอร์มาลินเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต ์
- ลูกนับ (counter) 
- Zooplankton Counting chamber 
- ปากคีบ (Forceps) 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 
- ถุงลากแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดตา 315 ไมโครเมตร  
- Flow meter 
- ขวดเก็บตัวอย่าง 

 

วิธีการเก็บตัวอย่าง 
ทําการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์จากบริเวณอ่าวไทย ซึ่งครอบคลุมอ่าวไทยทั้งหมด จํานวน 45 สถาน ีในวันที่ 14 มีนาคม 

ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ด้วยถุงลากแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดตา 315 ไมโครเมตรที่ติด Flow Meter ที่บริเวณปากถุงลาก โดยลาก 
ในแนวดิ่งเก็บที่ความลึก 20 เมตร แพลงก์ตอนสัตว์ที่ไดจ้ะบรรจุลงในขวดบรรจุเก็บตัวอย่าง โดยรักษาสภาพไว้ในสารละลายฟอร์มาลิน 
ความเข้มข้นสุดท้ายร้อยละ 5 เพื่อนํามาทําการศึกษาจัดจําแนกกลุ่มและนับปริมาณแพลงก์ตอนในห้องปฏิบัติการ 
 

รูปที่ 2 ถุงลากแพลงก์ตอนสัตว์ ขนาดตา 315 ไมครอน ที่ใช้เก็บตัวอย่าง 
 

Cruise 1 
14-21 มีนาคม 2556 

Cruise 2 
24-31 มีนาคม 2556 

Cruise3 
3-11 เมษายน 2556 

Gt.1 Gt.42 Gt.23 
Gt.9 Gt.43 Gt.22 
Gt.11 Gt.44 Gt.21 
Gt.10 Gt.45 Gt.20 
Gt.17 Gt.37 Gt.14 
Gt.16 Gt.38 Gt.15 
Gt.18 Gt.39 Gt.13 
Gt.19 Gt.40 Gt.12 
Gt.25 Gt.34 Gt.8 
Gt.24 Gt.35 Gt.7 
Gt.26 Gt.36 Gt.6 
Gt.32 Gt.29 Gt.5 
Gt.31 Gt.30 Gt.4 
Gt.33 Gt.28 Gt.3 
Gt.41 Gt.27 Gt.2 
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วิธีการศึกษา 
เริ่มจากการคัดเลือกแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร โดยจําแนกชนิดและนับจํานวนภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) เช่น Chaetognaths, Decapod larvae, Appendicularians และ Fish larvae เป็นต้น 
และลดระดับน้ําในขวดเก็บตัวอย่างลง โดยทําการดูดตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ลงใน zooplankton counting chamber เพื่อทําการ 
นับจํานวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ โดยใช้เอกสารหลักในการจําแนกชนิด คือ ลัดดา วงศ์รัตน์ (2541) 
 
การวิเคราะห์ดัชนีความคล้ายคลึง 
 วิเคราะห์ความคล้ายคลึงโดยการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อแสดงถึงโครงสร้างของแพลงก์ตอนสัตว์ 
โดยการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ log (X+1) ด้วยวิธี Bray Curtis similarity แบบ Complete linkage และแสดงผลด้วย 
Dendrogram โดยใช้โปรแกรม Primer E (Kerbs, 1989) 
 
ผลการศึกษา  

องค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทยจากการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณ อ่าวไทย 45 สถาน ีในช่วงวันที่ 14 
มีนาคมถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 11 Phylum  4 Class  4 Subclass 7 order ดังนี้ 
 

Phylum Protozoa 
      Subclass  Actinopoda 

Order Radiolarida 
Phylum Cnidaria 

Class Hydrozoa 
Order Siphonophora     
Order Trachymedusae 
Order Narcomedusae 

Phylum Ctenophora 
Phylum Rotifera 
Phylum Chaetognatha 
Phylum Annelida 
Phylum  Arthropoda 

      Subclass  copepod 
      Subclass  Malacostra 

Order Isopoda  
Phylum Brachiopoda 
Phylum Mollusca 

Class Gastropoda  
       Order Mesogastropoda 

Class Bivalvia 
Phylum Echinodermata 
Phylum Chordata 

Class Thaliacea 
         Order Salpida 

      Subclass Vertebrata       
 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแต่ละสถาน ีจากการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย ทั้ง 45 สถาน ีในช่วงวันที่ 14 
มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 3 - 11 ไฟลัม โดยส่วนใหญ่พบแพลงก์ตอนสัตว์อยู่ในช่วงระหว่าง 6 - 
10 ไฟลัม โดยพบต่ําสุดที่ 3 ไฟลมั ในสถานีที่ 37 และพบมากสุดที่ 11 ไฟลัม ในสถานีที่ 16 และ สถานีที่ 40    
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 
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Phylum Arthropoda 
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Total Co
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M
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Iso
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1 +++  +  +  +++     + ++ 6 
2 +    +  ++ +    + + 6 
3 ++    ++ + ++    + ++ ++ 7 
4  +   ++ + ++    +++ ++ ++ 7 
5 +++ ++   ++ + +++ +   + + + 9 
6 +++ ++ +  ++ + +++ +   + + ++ 10 
7 ++ ++ +  ++  ++ +    + ++ 8 
8 ++ ++   ++ + +++ +   +  ++ 8 
9 ++ + +  ++ + +++ +   +  ++ 9 
10 ++ ++ +  + + +++ +   + ++ ++ 10 
11 +++ ++ +  ++ + +++ +   + ++ ++ 10 
12 +++ ++   +  ++ +   +  ++ 7 
13 +++ ++ +  ++  ++ +   + ++ ++ 9 
14 +++ ++  + ++ + +++ +   +  ++ 9 
15 +++ ++  + ++ + +++    + + ++ 9 
16 +++ ++ + + ++ + ++ +   + + ++ 11 
17 +++ ++   ++  +++ +  + ++ + ++ 9 
18 + ++   ++  +++ +  + ++ + +++ 9 
19 +++ ++   ++ + ++ +  + ++ ++ ++ 10 
20 +++ ++   ++  +++ + +  + + ++ 9 
21 +++ ++   ++  +++ + +  + + +++ 9 
22 +++ ++   ++  +++ + +  + + ++ 9 
23 +++ ++   +  ++    + + ++ 7 
24 + ++   +  ++ +   ++ ++ Æ 8 
25 + ++   ++  +++ ++ +  ++ + ++ 9 
26 + ++   ++  +++ +   + ++ ++ 8 
27 +++ ++   ++ + +++ +   ++ + ++ 9 
28 ++ ++   ++  +++ + +  + + ++ 9 
29 ++ ++   ++ ++ +++ + +  + + ++ 10 
30 ++ ++    ++ +++ +   ++ + ++ 8 
31 ++ ++   ++ + +++ +   + +++ ++ 9 
32 + ++ +  ++ ++ ++ ++   ++ ++ ++ 10 
33 + +++ +  +++ ++ +++ +   + ++ ++ 10 
34 +++ ++  + ++ + +++ +   + + +++ 10 
35 +++ ++   ++ + +++  +  + + ++ 9 
36 +++ ++   + + ++ + +  + + ++ 10 
37       ++     +++ +++ 3 
38 +++ ++   + + +++ +   + ++ ++ 9 
39 +++ ++  + ++  +++ + +  + + ++ 10 
40 +++ +  + ++ + +++ + +  ++ + ++ 11 
41 + +   ++ + +++ +   + + ++ 9 
42  ++   ++ + +++ +   + + ++ 8 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) องค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 
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43 +++ ++   ++  +++ +   + + ++ 8 
44 ++ ++   ++  +++ +   + + ++ 8 
45 + ++   ++ + ++ +   ++ +++ ++ 9 

หมายเหต:ุ + หมายถึงจํานวนประชากรตั้งแต่ 1-10, ++ หมายถึงจํานวนประชากรตั้งแต่ 11-100, +++ หมายถึงจำนวนประชากรตั้งแต่ 101-1,000 ตัวต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 
 

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว ์ 
จากการศึกษา กลุ่มและปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทยในแต่ละสถาน ี พบความหนาแน่นอยู ่72-

56,913 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร โดยสถานีที ่ 37 พบความหนาแน่นสูงสุด 56,913 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Phylum 
Echinodermata พบว่าในสถานีที1่, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 27, 29, 40 มีความความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มากกว่า 700 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และในสถานีอื่นๆ พบน้อยกว่า 700 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที ่3)  
 

 
 

รูปที่ 3  ปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 
 

กลุ่มเด่นรวมของแพลงก์ตอนสัตว์ 
ในบริเวณอ่าวไทยจากการศึกษาพบว่าพบแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย พบ Phylum Echinodermata มีปริมาณมาก 

ที่สุดเท่ากับ (56,913 ตัว/ลบ.ม.) รองลงมาคือ Phylum Protozoa (10,477 ตัว/ลบ.ม) และ Phylum Arthropoda (Copepod) 
(7,754 ตัว/ลบ.ม) ตามลําดับ (รูปที่ 4) 
 

 
 

รูปที่ 4 กลุ่มเด่นรวมของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 
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จากการศึกษาพบว่า Copepod เป็นกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นที่พบในทุกสถานีอย่างสม่ําเสมอ มีจํานวนมากที่สุดใน 
สถานีที่ 3 เท่ากับ 1038 ตัว/ ลบ.ม. รองลงมาคือสถานีที่ 40 เท่ากับ 919 ตัว/ลบ.ม. ส่วนสถานีที่มีจํานวน Copepod น้อยที่สุดคือ 
สถานทีี่ 45 เท่ากับ 14 ตัว/ลบ.บ. (รูปที่ 5) 
 

 
 

รูปที ่5 การกระจายของ Copepod ในแต่ละสถาน ี
 

จากการศึกษาพบว่า Phylum Echinodermata พบความหนาแน่นมากที่สุดในสถานีที ่ 45 (117 ตัว/ลบ.ม) รองลงมาคือ 
สถานีที ่24 (98 ตัว/ ลบ.ม) ส่วนสถานีที่ไม่พบจํานวนตัวคือ สถานีที ่8, 9, 12, 14, 15, 21, 22, 42   (รูปที ่6) 
 

 
 

รูปที ่6 การกระจายของ Phylum Echinodermata ในแต่ละสถาน ี
 

จากการศึกษาพบ Phylum Protozoa พบความหนาแน่นมากที่สุดที่สถานีที ่12 (3,575 ตัว/ ลบ.ม) รองลงมาคือสถานีที ่5 
(1,300 ตัว/ลบ.ม) ส่วนสถานีที่ไม่พบจํานวนตัว คือ สถานีที ่4, 37 และ 42 (รูปที ่7) 
 
ความคล้ายคลึง (Similarity index) 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความคล้ายคลีง สามารถแบ่งแพลงก์ตอนสัตว์ได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที ่1 พบแพลงก์ตอนสัตวใ์น 
กลุ่ม คือ Phylum Protozoa, Phylum Cnidaria, Phylum Chaetognatha, Phylum Arthopoda, Phylum mollusca, Phylum 
Echinodermata และ Phylum Chordata กลุ่มที ่2 พบแพลงก์ตอนสัตว์ใน Phylum Arthopoda (Isopod) เพิ่มเติมจากกลุ่มที ่1 
ส่วนกลุ่มที ่3 พบแพลงก์ตอนสัตว ์Phylum Ctenophora และ Phylum Annelida เพิ่มเติมจากกลุ่มที ่1 (รูปที ่8)  
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รูปที่ 7 การกระจายของ Phylum Protozoa ในแต่ละสถาน ี
 

 
 

รูปที่ 8 Dendrogram แสดงกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ในแต่ละสถาน ี
  
วิจารณ์ผลการศึกษา 
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว ์

จากการศึกษาองค์ประกอบแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย 45 สถาน ีตั้งแต่ในช่วงวันที ่14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 
2556 พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 11 ไฟลัม ได้แก ่ phylum Protozoa, Cnidaria, Ctenophora, Rotifera, Chaetognatha, 
Annelida, Arthropoda, Brachiopoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนตอนสัตว์กลุ่ม 
เด่นคือ Phylum Echinodermata รองลงมา Phylum Protozoa และ Phylum Arthropoda (copepod) ตามลําดับ ซึ่งแตกต่าง 
กับงานวิจัยของ อลงกรณ์ พุดหอม (2556) ที่ศึกษาในบริเวณอ่าวไทยตอนใน กลุ่มเด่นที่พบคือ Arthropoda พบแพลงกต์อนสัตว์ 
ทั้งหมด 14 ไฟลัม ชุตินันท ์บุญยิ่งเหลือ (2554) ศึกษาในบริเวณอ่าวไทยตอนใน โดยแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ Arthropoda 
และพบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 10 ไฟลัม ส่วนลิขิต ชูชิต, จำลอง โตอ่อน และ เฉลิมชัย อยู่สํารวจ (2545) ที่ทําการสํารวจประชากร 
แพลงก์ตอนสตัว์บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเดือนมิถุนายน 2544 ถึง พฤษภาคม 2545 พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 6 ไฟลัม 
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย (2548) ศึกษาปากแม่น้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ในช่วงเดือนมีนาคม 2548 และตุลาคม 2548 พบแพลงก์ตอนสัตว ์
ทั้งหมด 6 ไฟลัม  ไพลิน เพ็ญประไพ (2551) ศึกษาในปากแม่น้ําท่าจีน จ.สมุทรสาคร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2550 - เมษายน 2551 
พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 7 ไฟลัม   

ในการศึกษาในแต่ละครั้งจะพบว่า จํานวนไฟลัมของแพลงก์ตอนสัตว์แตกต่างออกไป เนื่องจากผลมาจากความแตกต่างของ 
ช่วงเวลาในการศึกษาซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการศึกษาแค่ช่วงเวลาเดียว พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการเก็บตัวอย่างทั่วทั้งอ่าวไทย 
ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของคนอื่นที่ทําการศึกษาบริเวณชายฝั่ง 
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ซึ่งมีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์สูงรวมถึงสารอาหารและปัจจัยสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างมีความแตกต่าง 
โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาด 315 ไมครอน โดย รายงานวิจัยอื่นๆ ใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตา 100 ไมครอน  
 

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว ์
         จากการศึกษาพบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทยมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 57,601 ตัวต่อลูกบาศก ์
เมตร ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญเรือน ศรีนุ้ย (2548) ศึกษาในปากแม่น้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงเวลา มีนาคม 2548 (แล้ง) และตุลาคม 
2548 (ฝน) มีความหนาแน่นในฤดูแล้งเท่ากับ 7.62x106 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และฤดูฝน เท่ากับ 5.42x104 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
ชัยวัฒน ์โกมารภัจกุล (2552) ศึกษาในอ่าวไทยตอนศึกษาในช่วงเวลา 14-18 มีนาคม มีความหนาแน่น 959x102 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
ลิขิต ชูชิต, จำลอง โตอ่อน และเฉลิมชัย อยู่สําราญ (2545) ศึกษาอ่าวศรีราชา จ.ชลบุร ีช่วงเดือนมิถุนายน 2544 - พฤษภาคม 2545  
พบความหนาแน่น 294,886x104 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร สมถวิล จริตควร, วิภูษิต มัณฑจิตร และวรวิทย ์ ชีวาพร (2533) ในช่วงเวลา 
ธันวาคม 2531 - กันยายน 2532 มีความหนาแน่น 108,765 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งความหนาแน่นที่พบมีความหนาแน่นที่ต่างกัน 
เป็นผลมาจากพื้นที่เก็บตัวอย่างมีผลต่อความหนาแน่นในแต่ละพื้นที ่ โดยพื้นที่ตามแนวชายฝั่งจะมีแนวโน้มความหนาแน่นที่สูงกว่าพื้นที ่
ไกลจากชายฝั่งเนื่องจากเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุสารอาหารและความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว ์ ช่วงเวลาที่เก็บมีผลต่อความหนา 
แน่นของแพลงก์ตอนสัตว ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างมีผลต่อความหนาแน่นโดยแตกต่างจากขนาดตาของถุงลากแพลงก์ตอน 

 

การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ 
การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทย พบการแพร่กระจายในกลุ่มของ Phylum Arthropoda (copepod) 

เป็นชนิดเด่น กลุ่มที่พบได้แก ่ Calnoid, Cyclopoid, Harpacticoid และ Poecilostomatoid สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน 
เพ็ญประไพ (2551) ศึกษาในปากแม่น้ําท่าจีน จ.สมุทรสาคร ช่วงเวลา พฤษภาคม 2550 - เมษายน 2551 โดยพบกลุ่มโคพีพอด 
เป็นกลุ่มเด่น พรเทพ พรรณรักษ์ และคณะ (2555) ศึกษาอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก ช่วงเดือนธันวาคม 2548 และ พฤษภาคม 2549 
พบโคพีพอดเป็นกลุ่มเด่น จุฑามาศ จิวาลักษณ์ (2538) ศึกษาในอ่าวไทยและทางตะวันตกของมาเลเซีย ในช่วงเวลา 4 กันยายน - 4 
ตุลาคม 2538 และ 23 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2539 พบกลุ่มโคพีพอดเป็นกลุ่มเด่น จากการศึกษาพบว่าโคพีพอดเป็นกลุ่มเด่นที ่
พบแบบสม่ําเสมอและเป็นจํานวนมาก เนื่องจากแพลงก์ตอนสัตว์กลุม่โคพีพอดมีหลายกลุ่มได้แก ่Calnoid, Cyclopoid, Harpacticoid 
และ Poecilostomatoid โคพีพอดมีหลายระยะในการการดํารงชีวิต รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ด ีและมีการกิน 
อาหารแบบหลากหลายซึ่งกินได้ทั้งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว ์ 
 

ดัชนีความคล้ายคลึง 
ในการศึกษาองค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทยทั้งหมด 45 สถาน ี พบมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ 

แพลงก์ตอนสัตว์ตามตารางที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับตารางดัชนีความคล้ายคลึง จากรูปที ่ 8 ซึ่งสามารถแบ่งได ้ 3 กลุ่ม กลุ่มที ่ 1 มีองค ์
ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว ์ คือ Phylum Protozoa, Phylum Cnidaria, Phylum Chaetognatha, Phylum Arthopoda, 
Phylum Mollusca, Phylum Echinodermata, Phylum Chordata กลุ่มที ่ 2 พบแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม Isopod กลุ่มที ่ 3 พบ 
แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม Ctenophora และ Annelida มีการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นในแต่ละสถานีและการเปลี่ยนแปลงองค ์
ประกอบในเชิงพื้นที่ที่ทําการเก็บตัวอย่างและช่วงเวลาที่ทําการศึกษา อาจเนื่องจากค่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหารของแพลงก ์
ตอนสัตว์ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
 

สรุปผลการทดลอง 
1. พบองค์ประกอบของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทย 11 Phylum 4 Class 4 Subclass 7 order 
2. พบความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงในแต่ละสถาน ีอยู่ในช่วง 1 - 57,601 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
3. แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นคือ กลุ่ม Copepod, Echinodermata และ Protozoa 
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องค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทย 
Composition and Distribution of Fish Larvae in the Gulf of Thailand 
นิรชา สองแก้ว1  ปิยวรรณ หัสดี2  ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ3 และ ธีระพงศ์ ด้วงดี4,*  
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บทคัดย่อ: ศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในอ่าวไทย บริเวณจุดเก็บตัวอย่างรวม 45 สถาน ีระหว่างวันที ่14 
มีนาคม – 11 เมษายน 2556 โดยเรือสํารวจ M.V. SEAFDEC การเก็บตัวอย่างประกอบด้วย 1) การลากแพลงก์ตอนในแนวเฉียง ตั้งแต ่
ผิวน้ําจนถึงระดับความลึก 10 เมตรเหนือระดับพื้นทะเลโดยใช้ถุงแพลงก์ตอนแบบ Bongo ที่มีขนาดตา 500 ไมครอน ขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร และ 2) การเก็บตัวอย่างบริเวณผิวน้ําโดยถุงแพลงก์ตอน Neuston ขนาดตา 1,000 ไมครอน พบปลาวัยอ่อน 
ทัง้หมด 9,882 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างจาก ถุงแพลงก์ตอนแบบ Bongo 9,486 ตัวอย่าง และ ถุงแพลงก์ตอน Neuston 396 ตัวอย่าง 
ปลาวัยอ่อนที่พบสามารถจําแนกได้เป็น 65 วงศ ์ ตัวอย่างจากถุงแพลงก์ตอนแบบ Bongo พบปลาวัยอ่อน 64 วงศ์ มีความหนาแน่น 
ระหว่าง 0 - 2,297 ตัว/ปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ม.3 วงศ์ที่พบปริมาณมากที่สุดได้แก่ Gobiidae, Engraulidae Bregmacerotidae, 
Nemipteridae และ Carangidae เท่ากับ 28 %, 15 %, 7 %, 7 % และ 6 %  ของปลาวัยอ่อนที่พบทั้งหมด ส่วนวงศ์ที่มีการแพร ่
กระจายมากที่สุดได้แก่ Gobiidae, Carangidae, Bothidae, Engraulidae และ Bregmacerotidae พบจาก 41, 39, 36, 34 และ 
33 จุดเก็บตัวอย่างตามลําดับ ตัวอย่างจากถุงแพลงก์ตอนแบบ Neuston พบปลาวัยอ่อน 28 วงศ์ มีความหนาแน่นระหว่าง 1 - 45 
ตัว/ปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ม.3 วงศ์ที่พบปริมาณมากที่สุดได้แก่ Teraponidae, Mullidae, Gobiidae Carangidae และ 
Excoetidae เท่ากับ 27 %, 12 %, 11 %, 10 % และ 8 %  ของปลาวัยอ่อนที่พบทั้งหมด ส่วนวงศ์ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดได้แก ่
Teraponidae, Mullidae, Excoetidae, Carangidae และ Haemirhamphidae พบจาก 18, 16, 15, 14 และ 12 จุดเก็บตัวอย่าง 
ตามลําดับ ปลาวัยอ่อนที่ได้จากถุงแพลงก์ตอนแบบ Bongo โดยการลากในแนวเฉียงมีความหลากหลายและปริมาณมากกว่าการเก็บ 
โดย Neuston net บริเวณผิวน้ํา โดยตัวอย่างจาก Neuston net มักพบปลาวัยอ่อนขั้นหลังและปลาระยะวัยรุ่นมากกว่าโดยเฉพาะ 
กลุ่มปลาผิวน้ํา เช่น Haemirhamphidae, Belonidae และ Exocoetidae 
คําสําคัญ: ปลาวัยอ่อน, อ่าวไทย, องค์ประกอบ, การแพร่กระจาย   
 
Abstract: Composition and distribution of fish larvae were studies in the Gulf of Thailand. Fish larvae samples 
were collected from M.V. SEAFDEC cruises during 14 March-11 April 2013 at 45 stations by plankton tows using 
Bongo net and Neuston net. Bongo net with 55 cm diameter mouth opening and 500 micron mesh was used for 
oblique hauls, while Neuston net with 1000 micron mesh was used for surface horizontal hauls. A total of 9,882 
larval fishes were caught, representing 65 families. The 9,486 individuals from 64 families collected from the 
oblique hauls and 396 individuals from 28 families collected from the surface hauls. The density of total fish 
larvae from oblique hauls were 0 - 2,297 larvae/1,000 m3. The Gobiidae, Engraulidae, Bregmacerotidae, 
Nemipteridae and Carangidae were the most abundant fish larvae obtained from oblique hauls, contributed 
about 28%, 15 %, 7 %, 7 %, and 6 % of the total fish larvae, respectively. The most widely distributed families in 
oblique hauls were Gobiidae, Carangidae, Bothidae, Engraulidae, and Bregmacerotidae, observed in 41, 39, 36, 34, 
and 33 of 45 stations, respectively. The density of neuston fish larvae were 1–45 larvae/1,000 m3. The 
Teraponidae, Mullidae, Gobiidae, Carangidae, and Haemirhamphidae were the most abundant, contributed about 
27 %, 12 %, 11 %, 10 %, and 8 % of the total fish larvae, respectively.  The most widely distributed families in 
the neuston collections were Teraponidae, Mullidae, Excoetidae, Carangidae and Haemirhamphidae, observed in 
18, 16, 15, 14, and 12 of 45 stations, respectively. Diversity of larval fishes was greater in oblique samples as 
compared to surface or neuston samples. The neuston net samples a higher proportion of larger larvae or 
juvenile, especially the pelagic fishes, Haemirhamphidae, Belonidae and Exocoetidae 
Key words: Fish larvae, Gulf of Thailand, composition, abundance 
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คํานํา 
อ่าวไทยจัดเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่สําคัญแห่งหนึ่งของทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะกลุ่มทรพัยากรปลาซึ่งได้มีการศึกษาใน 

หลายรูปแบบทั้งในแง่องค์ประกอบและชีววิทยา กําลังผลิต และผลจับ สําหรับการศึกษาในด้านองค์ประกอบและการแพร่กระจายของ 
ปลาวัยอ่อน เป็นวิธีการที่นิยมใช้เพื่อศึกษาแหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยงตัวอ่อน และฤดูวางไข่ของปลา อันสามารถนํามาใช้ประกอบในการ 
ประเมินและจัดการทรัพยากรปลา การศึกษาปลาวัยอ่อนในอ่าวไทยได้มีการดําเนินการโดยนักวิจัยหลายท่าน อย่างไรก็ตามมักพบว่า 
การศึกษาส่วนใหญ่ทําในปลาเฉพาะกลุ่มซึ่งมักเป็นกลุ่มปลาเศรษฐกิจพวกปลากะตัก ปลาหลังเขียว ปลาทู รวมทั้งส่วนใหญ่เป็นการ 
ศึกษาเฉพาะพื้นที่ เช่น อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยตอนใน ซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการขาดงบประมาณและเรือสํารวจที่มี 
ความพร้อมในการเก็บข้อมูล ในปี 1995 และ 1996 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ได้ศึกษาองค์ประกอบความ 
หนาแน่นและการแพร่กระจายของปลาวัยออ่นในอ่าวไทยและคาบสมุทรมาเลเซียซึ่งเป็นการสํารวจครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอ่าวไทย 
ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาทรัพยากรประมงทะเลของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Termvidchakorn, 1997) โดยได้มีการ 
ศึกษาในหลายด้านทั้งทรัพยากรชีวภาพ เช่น ปลา สัตว์พื้นท้องทะเล แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว ์และข้อมูลสมุทรศาสตร์เคมีและ 
สมุทรศาสตร์กายภาพไปพร้อมกัน สําหรับการศึกษาครั้งนี ้ เป็นการสํารวจองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณ 
อ่าวไทยโดยอิงจากพื้นที่ศึกษาเดิมและเก็บข้อมูลในบริเวณเดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับการศึกษาในปี 1995 และ 1996 ผลการศึกษา 
ที่ไดน้อกจากนํามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานยังสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบกับการศึกษาในอดีต 
 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

เก็บข้อมูลโดยใช้เรือสํารวจ M.V.SEAFDEC ของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้การเก็บตัวอย่างประกอบ 
ด้วย 1) การลากแพลงก์ตอนในแนวเฉียง (Oblique haul) ตั้งแต่ผิวน้ําถึงระดับความลึก 10 เมตรเหนือระดับพื้นทะเล โดยใช้ถุง 
แพลงก์ตอนแบบ Bongo ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร และขนาดตา 500 ไมครอน (รูปที่ 1)  และ 2) เก็บตัวอย่าง 
บริเวณผิวน้ํา (surface horizontal haul) โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนผิวน้ํา Neuston  ที่มีขนาด 100 เซนติเมตร x 70 เซนติเมตร 
ขนาดตา 1000 ไมครอน (รูปที่ 2) โดยทั้งสองวิธีทําการติดอุปกรณ์วัดอัตราไหลของน้ํา (T.S-flow meter) ที่ปากถุงเพื่อคํานวณ 
ปริมาตรน้ําที่ผ่านถุงแพลงก์ตอน ใช้ระยะเวลาเก็บตัวอย่างนาน 30 นาที นําตัวอย่างทีไ่ด้เก็บในขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร เก็บรักษาไว้ 
โดยฟอร์มาลิน 10 % ในน้ําทะเล เพื่อใช้ศึกษาในห้องปฏิบัติการ  

 

 

 

 
 
รูปที่ 1. ถุงแพลงก์ตอนแบบ Bongo และถุงลาก 
          แพลงก์ตอนผิวน้ํา Neuston net 
 

  
รูปที่ 2. ถุงแพลงก์ตอนแบบ Bongo และถุงลาก   
          แพลงก์ตอนผิวน้ํา Neuston net ขณะ 
          ทําการเก็บตัวอย่าง 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

112 

 
รูปที่ 3. พื้นที่เก็บตัวอย่างปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทย 

 
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

นําตัวอย่างที่ได้จากการเก็บภาคสนามมาทําการแยกปลาวัยอ่อนออกจากแพลงก์ตอนสัตว์อื่นและเศษตะกอน จากนั้นจําแนก 
ชนิดโดยใช้เอกสารประกอบในการศึกษา เช่น Konishi และคณะ 2012, Leis และ Brooke, 2000; Okiyama, 1988 ปลาวัยอ่อน 
และไข่ปลาที่จําแนกชนิดแล้วเก็บรักษาในฟอร์มาลินที่เป็นกลาง (Neutral formalin) ความเข้มข้น 4 % หรือในแอลกอฮอล์  
 
พื้นที่ศึกษาและระยะเวลาเก็บข้อมูล 

เก็บข้อมูลปลาวัยอ่อนโดยกําหนดสถานีเก็บตัวอย่างรวม 45 สถาน ี บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เขตจังหวัดเพชรบุรีถึง 
จังหวัดสงขลา และฝั่งตะวันออกจนถึงจังหวัดตราด ดังรูปที่ 3 ทําการเก็บข้อมูลภาคสนาม ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 
พ.ศ. 2556 
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
องค์ประกอบของปลาวัยอ่อนที่พบบริเวณอ่าวไทย 

การศึกษาบริเวณอ่าวไทยด้วยวิธีการลากในแนวเฉียงโดยถุงลากแพลงก์ตอนแบบ bongo พบปลาวัยอ่อน 9,486 ตัว สามารถ 
จําแนกได้เป็นปลาวัยอ่อน 64 วงศ์ ในจํานวนนี้เป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 23 วงศ์ ปลาวัยอ่อนที่พบปริมาณมากที่สุดได้แก่ 
Gobiidae (28%), Engraulidae (15%), Bregmacerotidae (7%), Nemipteridae (7%), Carangidae (6%), Apogonidae (6%), 
Clupeidae (4%), Bothidae (4%), Scombridae (3%) และ Callionymidae (2%) (รูปที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบกับการ ศึกษาของ 
Termvidchakorn (1997) ในช่วงระยะเดียวกันพบวา่มีองค์ประกอบของปลาวัยอ่อนใกล้เคียงกัน โดยการเก็บข้อมูลหลังฤดูมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (post-northeast monsoon) ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2539 พบปลาวัยอ่อน 53 วงศ ์

สําหรับผลการศึกษาปลาวัยอ่อนผิวน้ําโดยการลากในแนวระนาบบริเวณผิวน้ํานั้นมีความแตกต่างกันมาก การศึกษาครั้งนี้พบ 
ปลาวัยอ่อน รวม 396 ตัว ปลาวัยอ่อนที่พบส่วนใหญ่เป็นปลาวัยอ่อนขั้นหลังและปลาระยะวัยรุ่น สามารถจําแนกได้เป็นปลาวัยอ่อน 28 
วงศ์ เป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 10 วงศ์ ปลาวัยอ่อนที่ความหนาแน่นสูงที่สุด คือ Teraponidae (27%), Mullidae (12%), 
Gobiidae (11%), Carangidae (10%), Exocoetidae (8%), Hemiramphidae (7%), Bothidae (4%), Clupeidae (3%),  
Engraulidae (3%),  และ Fistulariidae (2%) (รูปที่ 5) ในขณะที่การศึกษาโดย Termvidchakorn (1997) พบปลาวัยอ่อนถึง 54 
วงศ์ ความแตกต่างนี้เกิดจากสาเหตุหลัก คือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและระยะเวลาเก็บตัวอย่าง Termvidchakorn (1997) 
เก็บตัวอย่างปลาวัยอ่อนบริเวณใกล้ผิวน้ําโดยใช้ถุงลากปลาวัยอ่อนแบบมาตรฐาน (standard larvae net) และเก็บข้อมูลทั้งในช่วง 
กลางวันและกลางคืน ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ใชถุ้งลากแพลงก์ตอนแบบ Neuston ทําให้ได้ตัวอย่างจากบริเวณผิวน้ําจนถึงความลึก 
ประมาณ 1 เมตร และเก็บข้อมูลในช่วงกลางวันเท่านั้น  



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

113 

โดยทั่วไปปลาวัยอ่อนบริเวณผิวน้ําอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (Doyle, 1992) คือ 1. ปลาที่มีระยะวัยอ่อนและระยะวัยรุ่นอาศัย 
บริเวณผิวน้ํา มักพบได้น้อยมากบริเวณที่ลกึ รวมทั้งพวกที่มีระยะวัยรุ่นอาศัยบริเวณวัสดุลอยน้ํา เช่น ปลานกกระจอก (Exocoetidae) 
2. ปลาวัยอ่อนทั่วไปที่มีการอพยพขึ้นลงในแนวดิ่งมักพบบริเวณผิวน้ําในช่วงกลางคืน และ 3. ปลาวัยอ่อนที่มีหยดน้ํามันมากทําให้มีการ 
ลอยตัวเป็นบวก (Positive buoyancy) จึงพบได้บริเวณใกลผ้ิวน้ํา ดังนั้นการเก็บข้อมูลเฉพาะช่วงเวลากลางวัน จึงทําขาดข้อมูลของ 
ปลาวัยอ่อนที่มีการอพยพในแนวดิ่ง นอกจากนั้นการเก็บโดยใชถุ้งลากแพลงก์ตอนแบบ Neuston จะได้ตัวอย่างเฉพาะปลาวัยที่อาศัย 
บริเวณผิวน้ําเท่านั้น อาจขาดข้อมูลของปลาวัยอ่อนที่อาศัยในระดับใกล้ผิวน้ํา ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างได้โดยใช้ถุงลากปลาวัยอ่อนแบบ 
มาตรฐานรวมทั้งปลาที่ได้ส่วนใหญ่เป็นปลาวัยอ่นขั้นหลังและปลาระยะวัยรุ่นซึ่งแตกต่างจากข้อมูลปลาวัยอ่อนที่ลากในแนวเฉียง ดังนั้น 
ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะปลาวัยอ่อนที่เก็บโดยถุงลากแพลงก์ตอนแบบ bongo เป็นหลกั  
 

 
 

รูปที่ 4. องค์ประกอบของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo 
 

 
รูปที่ 5. องค์ประกอบของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Neuston 
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การแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทย 
ปลาวัยอ่อนที่พบบริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo มีความหนาแน่นระหว่าง 0 - 2,297 ตัว/น้ําทะเล 

1,000 ม.3 โดยมีความหนาแน่นมากที่สุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 8 บริเวณอ่าวไทยตอนใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนจุดเก็บตัวอย่างที่ 20 
บริเวณอ่าวไทยตอนกลางไม่พบปลาวัยอ่อน ปลาวัยอ่อนวงศ์ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดได้แก ่ Gobiidae, Carangidae, Bothidae, 
Engraulidae และ Bregmacerotidae พบจาก 41, 39, 36, 34 และ 33 จุดเก็บตัวอย่างตามลําดับ สําหรับตัวอย่างจากถุง 
ลากแพลงก์ตอนแบบ Neuston พบหนาแน่นระหว่าง 1 - 45 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 โดยมีความหนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บ 
ตัวอย่างที ่ 37 และน้อยทีสุ่ดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปลาวัยอ่อนที่พบมีการแพร่กระจายดังรูปที่ 6 และ 7 
ตามลําดับ  

การแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในพื้นที่ศึกษาพบว่าบริเวณใกล้ฝั่งจังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงหมู่เกาะ 
อ่างทอง เกาะสมุยและเกาะพะงันเป็นบริเวณที่พบปลาวัยอ่อนหนาแน่นมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาในครั้งนี้กับผลการศึกษา 
ในอดีต ทั้งที่เป็นการศึกษาในพื้นที่และโดยวิธีการเดียวกันโดย Termvidchakorn (1997) หรือการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง (จงกลนี, 
2534; นิรชาและคณะ, 2553) จะเห็นได้ว่ากลุ่มปลาวัยอ่อนที่เป็นกลุ่มเดน่และบริเวณที่มีความหนาแน่นนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
จาก เดิมในรอบ 20 ป ีที่ผ่านมามากนัก แต่อาจมีความแตกต่างในเรื่องขององค์ประกอบและปริมาณที่พบโดยรวมเนื่องจากความแตก 
ต่างในด้านอุปกรณ์ ช่วงเวลา พื้นที่ รวมถึงจํานวนครั้งในการเก็บตัวอย่างแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ํา 
บริเวณอ่าวไทย พ.ศ. 2546 - 2548 ซึ่งเป็นการสํารวจทรัพยากรประมงจากเรือสํารวจประมงโดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 
บริเวณพื้นที่เก็บตัวอย่างใกล้เคียงกับการศึกษาในครั้งนี้แล้ว พบว่าปลาหลายกลุ่ม เช่น ปลาท ู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาทรายขาว 
ปลาตาหวานและปลาแพะ เป็นกลุ่มปลาเศรษฐกิจที่จับได้จากอวนลากแผ่นตะเฆ่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มของปลาวัยอ่อน 
ทีพ่บจากการศึกษาในครั้งนี้เช่นกัน (คณิต และคณะ, 2551) 
 

การแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนวงศ์ที่มีความหนาแน่นบริเวณอา่วไทย 
ปลาวัยอ่อนที่พบปริมาณมากที่สุดห้าอันดับแรกจากการลากแนวเฉียงโดยถุงลากแพลงก์ตอนแบบ bongo ได้แก ่ Gobiidae 

(28%), Engraulidae (15%), Bregmacerotidae (7%), Nemipteridae (7%) และ Carangidae (6%) ซึ่งองค์ประกอบของปลา 
วัยอ่อนที่พบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Termvidchakorn (1997) ในช่วงระยะเดียวกัน (เก็บข้อมูลหลังฤดูมรสุมตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2539) ซึ่งรายงานถึงปลาวัยอ่อนที่มีปริมาณมาก ได้แก่ Gobiidae (26.6%), 
Engraulidae (13.3%), Bregmacerotidae (6.4%) และ Nemipteridae (6.2%) แสดงว่าองค์ประกอบหลักของปลาวัยอ่อนใน 
อ่าวไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยยังมีอัตราส่วนของวงศ์ที่มีปริมาณมากใกล้เคียงกับผลการศึกษาในอดีตด้วยเช่นกัน ปลาวัย 
อ่อนที่พบมีการมีการแพร่กระจายดังนี้ 

 

 
รูปที่ 6. การแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo 
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รูปที่ 7. การแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Neuston 

 

วงศ์ปลาบู ่Gobiidae  
ปลาบู่วัยอ่อนมีการแพร่กระจายทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา สามารถพบได้ในบริเวณ 41 จุดเก็บตัวอย่าง มีความหนาแน่นระหว่าง 2 – 

1010 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 และมีความหนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 24 (รูปที่ 8) 
 

 
รูปที่ 8. การแพร่กระจายของปลาบู่วัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo 

 

วงศ์ปลากะตัก (Engraulidae) 
ปลากะตักเป็นปลาเศรษฐกิจที่พบทั่วไปในอ่าวไทย การศึกษาครั้งนี้พบปลากะตักวัยอ่อนได้บริเวณ 34 จุดเก็บตัวอย่าง ดังรูป 

ที่ 9 มีความหนาแน่นระหว่าง 4 - 742 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 โดยมีความหนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที ่ 18 โดยพบ 
การแพร่กระจายค่อนข้างมากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ จงกลณ ี (2534) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
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ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงสุราษฎร์ธานี ที่พบปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนที่สําคัญในพื้นที่คือ Scombridae Engraulidae และ 
Carangidae ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างพบปลากะตักวัยอ่อนมีการแพร่กระจายทั่วไปแต่มีความหนาแน่นค่อนข้างน้อย คือ 4 - 63 
ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 โดยมีความชุกชุมมากที่สุดบริเวณสถานี 30 ซึ่งอยู่บริเวณห่างฝั่งอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รอง 
ลงมาคือ สถาน ี 35 บริเวณห่างฝั่งอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาน ี 40 บริเวณห่างฝั่งอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิรชาและคณะ (2553) ที่พบปลากะตักวัยอ่อนมีการแพร่กระจายบริเวณจังหวัดสงขลาไปจนถึงนราธิวาส  
สําหรับอ่าวไทยฝั่งตะวันออกพบแพร่กระจายบริเวณใกล้ฝั่ง 
 
วงศ์ปลากุเราแคระ (Bregmacerotidae) 

ปลากุเราแคระเป็นปลาหน้าดินขนาดเล็ก ไม่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแต่สามารถพบระยะวัยอ่อนได้เสมอ มีปริมาณและ 
การแพร่กระจายมากเป็นอันดับต้นๆ ในการศึกษาบริเวณอ่าวไทย (นิรชา และคณะ,2553; Termvidchakorn, 1997) การศึกษาครั้งนี้ 
พบปลากุเราแคระวัยอ่อนได้บริเวณ 33 จุดเก็บตัวอย่าง มีความหนาแน่นระหว่าง 2 - 228 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 โดยมีความ 
หนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 8 บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง และจุดเก็บตัวอย่างที ่27 บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (รูปที่ 10) 
 
วงศ์ปลาทรายแดง ทรายขาว (Nemipteridae)  

ปลาทรายเป็นปลาหน้าดินเศรษฐกิจ ที่พบระยะวัยอ่อนได้เสมอ มีปริมาณและการแพร่กระจายมากเป็นอันดับต้นๆ ในการ 
ศึกษาบริเวณอ่าวไทย (นิรชา และคณะ,2553; Termvidchakorn, 1997) การศึกษาครั้งนี้พบปลาทรายวัยอ่อนได้บริเวณ 32 จุด 
เก็บตัวอย่าง มีความหนาแน่นระหว่าง 2 – 355 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 โดยมีความหนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 27 
บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (รูปที่ 11) 

 
วงศ์ปลาสีกุน หางแข็ง แข้งไก่ (Carangidae) 

ปลาสีกุน หางแข็ง เป็นปลากลางน้ําเศรษฐกิจ ที่พบระยะวัยอ่อนได้ทั่วไป ปริมาณและการแพร่กระจายมากเป็นอันดับต้นๆ 
ในการศึกษาบริเวณอ่าวไทยเช่นเดียวกัน (นิรชาและคณะ, 2553; Termvidchakorn, 1997) การศึกษาครั้งนี้พบปลาสีกุนวัยอ่อนได ้
บริเวณ 39 จุดเก็บตวัอย่าง (รูปที่ 12) มีความหนาแน่นระหว่าง 2 – 174 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 พบปลา Carangidae วัยอ่อน 
หนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที ่ 28 บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกพบหนาแน่นใกล้ฝั่ง ในขณะที ่
พื้นที่ศึกษาอ่าวไทยตอนล่างพบปลาสีกุนวัยอ่อนหนาแน่นบริเวณห่างฝั่ง ส่วนบริเวณอื่นพบแพร่กระจายทั่วไปแต่ไม่หนาแน่นมากนัก 
 

 
รูปที่ 9. การแพร่กระจายของปลากะตักวัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo 
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รูปที่ 10. การแพร่กระจายของปลากุเราแคระวัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo 

 

 
รูปที่ 11. การแพร่กระจายของปลาทรายวัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo 

 

การแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนวงศ์ ปลาท ูลัง โอ อินทรี บริเวณพื้นที่ศึกษา 
วงศ์ปลาทู ลัง โอ อินทร ี (Scombridae) เป็นเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งในอ่าวไทย  มีรายงานว่าพบได้เสมอบริเวณ 

อ่าวไทยฝั่งตะวันตก (จงกลนี, 2534; นิรชาและคณะ, 2553; Termvidchakorn, 1997) อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี ้พบปลาวงศ์นี ้
น้อยมาก โดยพบบริเวณ 17 จุดเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 13) มีความหนาแน่นระหว่าง 2 – 432 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 และมีความ 
หนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 6 บริเวณด้านนอกของเกาะช้าง จังหวัดตราด การที่พบปลาวัยอ่อนวงศ์นี ้ ค่อนข้างน้อย 
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ทั้งที่เป็นแหล่งอนุบาลและวางไข่หลักของปลากลุ่มนี ้ คาดว่าเกิดจากระยะเวลาเก็บตัวอย่างไม่ตรงกับช่วง 
การผสมพันธ ์สําหรับปลาวัยอ่อนที่พบหนาแน่นบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 6 บริเวณด้านนอกของเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นปลาวัยอ่อน 
สกุล Rastrelliger ซึงเป็นกลุ่มประชากรของฝั่งตะวันออก 
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รูปที่ 12. การแพร่กระจายของปลาสีกุน หางแข็ง วัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo 

 

 
รูปที่ 13. การแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนวงศ์ ปลาท ูลัง วัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยจากถุงลากแพลงก์ตอนแบบ Bongo 

 

สรุป 
1. การศึกษาบริเวณอ่าวไทยด้วยวิธีการลากถุงแพลงก์ตอนแบบ bongo ในแนวเฉียง (Oblique haul) พบปลาวัยอ่อน 

9,486 ตัว สามารถจําแนกได้เป็นปลาวัยอ่อน 64 วงศ์ ในจํานวนนี้เป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 23 วงศ์ ปลาวัยอ่อนที่พบ 
ปริมาณมากที่สุดได้แก่ Gobiidae (28%), Engraulidae (15%), Bregmacerotidae (7%), Nemipteridae (7%), Carangidae 
(6%), Apogonidae (6%), Clupeidae (4%), Bothidae (4%), Scombridae (3%)  และ Callionymidae (2%) มีความ 
หนาแน่นระหว่าง 0-2,297 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 โดยมีความหนาแน่นมากที่สุดที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 8 บริเวณอ่าวไทยตอนใน 
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส่วนจุดเก็บตัวอย่างที่ 20 บริเวณอ่าวไทยตอนกลางไม่พบปลาวัยอ่อน องค์ประกอบของปลาวัยอ่อนที่พบ 
ปริมาณมากทีสุ่ดห้าอันดับแรกดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Termvidchakorn (1997) แสดงว่าองค์ประกอบหลักของปลา 
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วัยอ่อนในอ่าวไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยยังมีอัตราส่วนของวงศ์ที่มีปริมาณมากใกล้เคียงกับผลการศึกษาในอดีตด้วยเช่นกัน 
2. การศึกษาปลาวัยอ่อนผิวน้ําโดยการลากถุงแพลงก์ตอนแบบ Neuston แนวระนาบบริเวณผิวน้ํา (Surface horizontal 

haul) พบปลาวัยอ่อนรวม 396 ตัว ปลาวัยอ่อนที่พบส่วนใหญ่เป็นปลาวัยอ่อนขั้นหลังและปลาระยะวัยรุ่น สามารถจําแนกได้เป็น 
ปลาวัยอ่อน 28 วงศ์ เป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 10 วงศ์ ปลาวัยอ่อนที่ความหนาแน่นสูงที่สุด คือ Teraponidae (27%), 
Mullidae (12%), Gobiidae (11%), Carangidae (10%), Exocoetidae (8%), Hemiramphidae (7%), Bothidae (4%), 
Clupeidae (3%),  Engraulidae (3%),  และ Fistulariidae (2%) ปลาวัยอ่อนที่พบมีความหนาแน่นระหว่าง 1 - 45 ตัว/น้ําทะเล 
1,000 ม.3 โดยพบหนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 37 และน้อยที่สุดที่จุดเก็บตัวอย่าง ที่ 6 บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

3. ปลาวัยอ่อนวงศ์ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดได้แก ่ Gobiidae, Carangidae, Bothidae, Engraulidae และ 
Bregmacerotidae พบจาก 41, 39, 36, 34 และ 33 จุดเก็บตัวอย่าง ตามลําดับ บริเวณจุดสํารวจใกล้ฝั่งจังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัด 
นครศรีธรรมราช รวมถึงหมู่เกาะอ่างทอง เกาะสมุยและเกาะพะงัน เป็นบริเวณที่พบปลาวัยอ่อนหนาแน่นมาก 

4. การศึกษาพบวงศ์ปลาทู ลัง โอ อินทร ี (Scombridae) บริเวณ 17 จุดเก็บตัวอย่าง มีความหนาแน่นระหว่าง 2 – 432 
ตัว/น้ําทะเล 1,000 ม.3 และมีความหนาแน่นมากที่สุดบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 6 บริเวณด้านนอกของเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นสกุล 
Rastrelliger ซึงเป็นกลุ่มประชากรของฝั่งตะวันออก 
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การแพร่กระจายและความชุกชุมของลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทย 
Distribution and Abundance of Cephalopod Paralarvae in the Gulf of Thailand 
ณฐินี ศุกระมงคล1,* ศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ1 ปภัสวรรณ สุนทรเกตุ2 และจรวย สุขแสงจันทร์2 
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*Corresponding author’s e-mail: sukramongkol@gmail.com 

 
บทคัดย่อ: ศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทยโดยเรือสํารวจซีฟเดค ระหว่างวันที ่14 มีนาคม ถึง 11 
เมษายน 2556 เก็บตัวอย่างโดยถุงลากแพลงตอนก์แบบบองโก ้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร และขนาดตาถุง 330 ไมครอน 
ลากในแนวเฉียงจากผิวน้ําจนถึงความลึก 5 เมตรเหนือพื้นทะเลเป็นเวลา 30 นาที ผลการสํารวจพบลูกหมึกวัยอ่อนเพียง 2 วงศ์ คือ 
Enoploteuthidae และ Octopodidae โดยพบลูกหมึกวัยอ่อนจํานวน 19 สถาน ี จากจํานวนสถานีสํารวจทั้งสิ้น 45 สถาน ี
ชุกชุมตั้งแต่ 3 ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศกเ์มตร ถึง 25 ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร (ความยาว 0.8 ถึง 3.2 mmML) โดยพบแพร่ 
กระจายทั่วไปบริเวณสถานีสํารวจอ่าวไทยตอนบนและตอนล่างซึ่งมีความลึกของน้ําทะเลอยู่ระหว่าง 30-70 เมตร  
คําสําคัญ: การแพร่กระจาย, ลูกหมึกวัยอ่อน, อ่าวไทย 
 
Abstract: Distribution and abundance of cephalopod paralarvae in the Gulf of Thailand were investigated. The 
samples were collected by oblique tow of bongo nets 55 cm mouth diameter with 330 micron mesh 
zooplankton net for 30 minutes onboard M.V.SEAFDEC during 14 March and 11 April 2013. There were only two 
cephalopod paralarvae family, Enoploteuthidae and Octopodidae, collected from 19 survey stations of 45 
stations during the survey. Total abundance of cephalopod paralarvae found from 3 individuals/1,000 m3 to 25 
individuals/1,000 m3 with mantle length range from 0.8 mmML to 3.2 mmML. Distribution occurs at the northern 
and southern part of the Gulf of Thailand at water depth between 30m and 70m. 
Keywords: Distribution, Cephalopod paralarvae, Gulf of Thailand 
 

บทนํา 
ข้อมูลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมอ่าวไทยที่ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางโดยเรือสํารวจซีฟเดคภายใต้โครงการความ
ร่วมมือเพื่อสํารวจทรัพยากรประมงในทะเลจีนใต ้ โดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ เมื่อปี พ.ศ. 2538 (ก่อนฤด ู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) และ พ.ศ.2539 (หลังฤดมูรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นเวลากว่า 17 ปี โดยปัจจุบันข้อมูลความรู้ในการ 
ติดตามศึกษาสภาวะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมฤดูกาลหลักที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่อ่าวไทยยังคงมีอยู ่
อย่างจํากัดโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณกลางอ่าวไทย อีกทั้งสภาวะภูมิอากาศของโลกปัจจุบันนี้มีความแปรปรวนอย่างมาก โครงการความ 
ร่วมมือการสํารวจและฝึกภาคทะเลเรื่องทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางนี ้ จึงมีความจําเป็น 
อย่างยิ่ง เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลางอ่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรเป็น 
ลําดับต่อไป  ผลการศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทยครั้งนีเ้ป็นการศึกษาที่อ้างอิงพื้นที่ศึกษาและ 
เก็บข้อมูลในสถานีสํารวจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับรายงานผลการสํารวจองค์ประกอบและการแพร่กระจายลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทย 
ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาทรัพยากรประมงทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในป ี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 
(ก่อนและหลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ผลการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบชนิดและปริมาณของลูกหมึกวัยอ่อนซึ่ง 
สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาครั้งที่ผ่านมาในอ่าวไทยหรือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในพื้นที่อื่น
ที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเช่นเดียวกัน รวมทั้งนําข้อมูลไปใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นตามลําดับในห่วงโซ่ 
อาหาร และสัมพันธ์กบัปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ 
 

วิธีการศึกษา 
เก็บตัวอย่างลูกหมึกวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 โดยเรือสํารวจซีฟเดค รวมทั้งสิ้น 

45 สถานีสํารวจ (รูปที่ 1) ซึ่งมีความลึกน้ําทะเลตั้งแต ่ 20 เมตร ถึง 73 เมตร รวบรวมตัวอย่างลูกหมึกวัยอ่อนด้วยถุงลากแพลงก์ตอน 
แบบบองโก้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร ขนาดตาถุง 330 ไมครอน  ติดเครื่องวัดอัตราการไหลผ่านของกระแสน้ํา (Flow 
meter) ที่ปากถุง ทําการลากเวลากลางวันในแนวเฉียงจากผิวน้ําจนถึงความลึก 5 เมตรเหนือพื้นทะเลเป็นเวลา 30 นาท ีด้วยความเร็ว 
เรือ 2 ถึง 3 ไมล์ต่อชั่วโมง ตัวอย่างที่รวบรวมได้เก็บรักษาไว้ในน้ํายาฟอร์มาลินเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ในน้ําทะเล ที่มีสารโซเดียม 
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เตตราบอเรต (sodium tetraborate) ละลายจนอิ่มตัว นํากลับมาคัดแยกตัวอย่างลูกหมึกในห้องปฏิบัติการและเก็บรักษาตัวอย่าง 
ลูกหมึกในไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) เข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ จําแนกชนิดลูกหมึกวัยอ่อนถึงระดับวงศ์ (Family) 
ตามเอกสารอ้างอิงของ Okutani and Mcgowan (1969); Sweeney et al. (1992); Wakabayashi (1993); Jivaluk (2001) และ 
Vecchione et al. (2001)  

ความชุกชุมลูกหมกึวัยอ่อนรายงานเป็นจํานวนตัวต่อปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากการคํานวณดัง 
ต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างลูกหมึกวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที ่14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 
 

T = 1000t/V, เมื่อ T คือ จํานวนลูกหมึกวัยอ่อน (ตัวต่อ1,000 ลบ.ม.);  
t คือ จํานวนลูกหมึกวัยอ่อนที่รวบรวมจากถุงลากแพลงก์ตอน;  
V คือ ปริมาตรน้ําทะเลทั้งหมดที่ผ่านถุงลากแพลงก์ตอน คํานวณจาก V = k x N x a, เมื่อ  
k คือ ค่าคงที่จากระยะทาง (เมตร) เมื่อเครื่องวัดอัตราการไหลผ่านของกระแสน้ําหมุนครบหนึ่งรอบ; 
N คือ จํานวนรอบของเครือ่งวัดอัตราการไหลผ่านระหว่างการลากถุงลากแพลงก์ตอน  
a คือ พื้นที่หน้าตัดของถุงลากแพลงก์ตอน 
 

วัดขนาดความยาวลําตัวลูกหมึกวัยอ่อน หรือ Mantle length (มม.) ด้วยไมโครมิเตอร์บนกล้องจุลทรรศน์ (eyepiece 
micrometer) ความละเอียด 0.1 มม.   
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

ผลสํารวจพบลูกหมึกวัยอ่อน จํานวน 19 สถาน ี จากจํานวนสถานีสํารวจทั้งสิ้น 45 สถาน ี โดยโดยพบแพร่กระจายทั่วไป 
บริเวณสถานีสํารวจอ่าวไทยตอนบน สถานีที ่02, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, และ17 และสถานีตอนล่างที่ 33, 35, 36, 37, 38, 40, 
43, และ 44 และพบแพร่กระจายน้อยบริเวณสถานีสํารวจอ่าวไทยตอนกลางสถานีที่ 18 และ 27 (รูปที่ 2) สามารถจําแนกลูกหมึกวัย 
อ่อนที่พบระหว่างการสํารวจเพียง 2 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มหมึกสาย วงศ์ Octopodidae และกลุ่มหมึกกล้วยน้ําลึก วงศ์ Enoploteuthidae 
ปริมาณความชุกชุมของลูกหมึกวัยอ่อนวงศ์ Octopodidae พบตั้งแต่ 3 ตัว ต่อ1,000 ลบ.ม. ถึง 15 ตัว ต่อ1,000 ลบ.ม. 
มีความยาวลําตัวตั้งแต่ 0.8 มม. ถึง 3.1 มม. วงศ์ Enoploteuthidae พบตั้งแต่ 3 ตัว ต่อ1,000 ลบ.ม. ถึง 25 ตัว ต่อ1,000 ลบ.ม. 
มีความยาวลําตัวตั้งแต่ 0.9 มม. ถึง 3.0 มม. (รูปที่ 3)  
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รูปที่ 2 การแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อน (ตัว ต่อ1,000 ลูกบาศก์เมตร) 

 

 
 

รูปที่ 3 การแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อนกลุ่มหมึกสาย วงศ์ Octopodidae (ซ้าย) และกลุ่มหมึกกล้วยน้ําลึก 
                             วงศ์ Enoploteuthidae (ขวา) (ตัว ต่อ1,000 ลูกบาศก์เมตร) 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กบัรายงานผลการสํารวจองค์ประกอบและการแพร่กระจายลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทยภาย
ใต้โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาทรัพยากรประมงทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในป ี พ.ศ. 2538 (ก่อนฤดูมรสุม ตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ) และ 2539 (หลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งอ้างอิงพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลในสถานีสํารวจเดียวกันหรือใกล ้
เคียงกันกับรายงานผลการศึกษาฉบับปัจจุบัน โดย Jivakul (2001) รายงานผลการสํารวจพบลูกหมึกวัยอ่อนทั้งสิ้น 5 สกุล 6 ชนิด 
โดยกลุ่มที่พบชุกชุมทั้งสองเที่ยวเรือสํารวจก่อนและหลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (กันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2538 และ เมษายน 
ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2539) คือกลุ่มหมึกสาย วงศ์ Octopodidae และกลุ่มหมึกกล้วยน้ําลึก วงศ์ Enoploteuthidae ในขณะที ่
หมึกกล้วยวงศ ์Loliginidae พบชุกชุมในเที่ยวเรือสํารวจหลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2539)  
 ผลการสํารวจพบลูกหมึกวัยอ่อนเพียงสองวงศ์ คือ Enoploteuthidae และ Octopododae ซึ่งไม่สะท้อนหรือเป็นตัวแทน 
แสดงความชุกชุมของทรัพยากรหมึกกล้วยและหมึกชนิดอื่นๆ ที่มีรายงานอัตราการจับสูงและแพร่กระจายอยู่ในอ่าวไทย (Supongpan, 
1988a Chotiyaputta, 1993; Department of Fisheries, 2005; SEAFDEC, 1988-2005) พิจารณาปัจจัยฤดูวางไข่เนื่องจากระยะ 
เวลาทําการสํารวจในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และปัจจัยการวางไข่และเลี้ยงตัวของหมึกกล้วยวัยอ่อนบริเวณเขตแนวชายฝั่ง 
เนื่องจากเป็นแหล่งอนบุาลและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณล์ูกหมึกกล้วยชายฝั่งจึงมีแนวโน้มจะเคลือ่นย้ายเข้าใกล้ฝั่งมากกว่ากลางอ่าว 
 จากรายงานการศึกษาการแพร่กระจาย ฤดูวางไข่และระยะเจริญพันธุข์องปลาหมึกวงศ์ Loliginidae 3 ชนิด ได้แก่ หมึก 
กล้วย (Loligo duvauceli) หมึกศอก (L. chinensis) และหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) แพร่กระจายทั่วไปในอ่าวไทยที ่
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ความลึกตั้งแต่ 10 ม. ถึง 50 ม. โดยพบว่าหมึกกล้วย (Loligo duvauceli) ชกุชุมทางชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึงมีนาคม และ กรกฎาคมถึงกันยายน (Supongpan 1987; 1988; 1991)  โดยผลการศกึษาพบว่าหมึกกล้วยระยะเจริญพันธุช์ุกชุม 
ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และเดือนมกราคม วางไข่มากในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน และมิถุนายนถึงกรกฎาคม (Supongpan 
and Sinoda, 1998) ขณะที่หมึกศอก (L. chinensis) มีรายงานฤดูวางไข่ในอ่าวไทยตลอดทั้งป ี โดยพบวางไข่มาก ช่วงเดือนมีนาคม 
ถึงมิถุนายน และ สิงหาคมถึงพฤศจิกายน  (Chotiyaputta, 1990) รายงานการศึกษาฤดูวางไข่หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 
พบว่าหมึกหอมที่สมบูรณ์เพศและพร้อมสืบพันธุ์พบได้ตลอดทัง้ป ี โดยฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยพบวางไข่มากช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง 
มกราคม มีนาคมถึงพฤษภาคม และกรกฎาคมถึงกันยายน และอ่าวไทยฝั่งตะวันตกพบวางไข่มากช่วงเดอืนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 
พฤษภาคมถึงมิถุนายน และสิงหาคมถึงตุลาคม (Chotiyaputta, 1989 ; มาโนช, 2540 ; อัญญานี และคณะ, 2547) 
 

 

 

 
 

รูปที่ 4 การแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อนและการแพร่กระจายในแนวราบของ ฟลูออเรสเซนส ์(ug/L) (บน) อุณหภูมิน้ําทะเล (oC) (กลาง) 
            ความเค็ม (PSU) (ล่าง) ที่ระดับความลึก 5 m (ซ้าย), ความลึก 20 เมตร (กลาง) และระดับใกล้กับพื้นท้องทะเล (ขวา) 
 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อมสําคัญทางกายภาพและทางเคมีของน้ําทะเลระหว่างเที่ยวเรือสํารวจ พบว่ากระแสน้ําเป็นปัจจัย 
สําคัญในการเคลื่อนย้ายหรือกกักั้นการแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝั่งที่มีทิศทางการไหลใน 
แนวเหนือ-ใต ้ ซึ่งกักไม่ให้ลูกหมึกกล้วยชายฝั่งแพร่กระจายออกไปในเขตน้ําลึกบริเวณกลางอ่าว นอกจากนี้อิทธิพลของลมมรสุมและ 
กระแสน้ําขึ้นน้ําลง ที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนมวลน้ําระหว่างทะเลจีนใต้และอ่าวไทยซึ่งมีผลต่อการแพร่กระจายของหมึกกล้วยน้ําลึก 
ในบริเวณกลางอ่าวไทยและเป็นแหล่งเลี้ยงตัวของลูกหมึกกล้วยน้ําลึกวัยอ่อนวงศ ์Enoploteuthidae (รูปที่ 4) 

การพบลูกหมึกกล้วยน้ําลึกวัยอ่อน วงศ์ Enoploteuthidae แพร่กระจายในบริเวณกลางอ่าวไทย เป็นข้อสังเกตต่อการใช้ 
พื้นที่อ่าวไทยของปลาหมึกกล้วยทั้งสองกลุ่มร่วมกัน (Spatial sharing) โดยแบ่งแยกกันคนละช่วงเวลา (Temporal partitioning) 
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ส่วนลูกปลาหมึกสายมีการแพร่กระจายในช่วงเวลาเดียวกันกับหมึกกล้วยนํ้าลึกวัยอ่อน (Temporal sharing) แต่ใช้พื้นที่แยกกันคือ 
บริเวณอ่าวไทยตอนบนและตอนล่าง (Spatial partitioning) การแพร่กระจายของหมึกกล้วยนํ้าลึกนั้นได้รับอิทธิพลจากกระแสนํ้าและ 
ฤดูมรสุมเป็นปัจจัยสําคัญมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปลาหมึกกล้วยชายฝั่งและปลาหมึกสาย ระยะเวลาสํารวจเพียงหนึ่งเดือนนั้นเป็น 
ระยะเวลาที่สั้นเกินกว่าจะใช้อธิบายได้ชัดเจนในเชิงนิเวศน์วิทยา อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจในครั้งนี้มีคุณค่าในเชิงอนุกรมวิธานและ 
การเก็บรวบรวบตัวอย่างของลูกหมึกวัยอ่อนในน่านนํ้าประเทศไทย 
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ชนิดและการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
Species and Distribution of Cephalopods in the Central Gulf of Thailand 
จรวย สุขแสงจันทร์* และ ปภัสวรรณ สุนทรเกต ุ
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บทคัดย่อ: การสํารวจชนิดและการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 12 เมษายน 2556 
โดยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC ทําการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 25 สถาน ีความลึกของน้ําทะเลอยู่ระหว่าง 20-71 เมตร ด้วยเครื่องมือ 4 
ชนิด ได้แก่ เบ็ดตกด้วยมือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัต ิลอบ และคราด รวบรวมตัวอย่างปลาหมึกได้ทั้งหมด 478 ตัว จําแนกเป็น 4 อันดับ 
4 วงศ์ 7 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ หมึกศอก (Photololigo chinensis) หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) หมึกกล้วย (Photololigo 
singhalensis) หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) หมึกกระดองหางแหลม (Sepia 
aculeata) หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) หมึกสาย (Octopus sp.) และ 
หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) ปลาหมึกที่พบมากที่สุด คือ หมึกศอก รองลงมาคือหมึกหลอด และหมึกหอม ตามลําดับ  
คําสําคัญ: ปลาหมึก, การจําแนกชนิด, อ่าวไทยตอนกลาง 
 
Abstract: Species and Distribution of Cephalopods in the Central Gulf of Thailand were survey during 14 March – 
12 April 2013 by M.V.SEAFDEC. There were 25 sampling stations with depth range were between 20-71 meters.  
The specimens of cephalopods were collected by 4 fishing gears: hand-line squid jig, automatic squid jig, trap 
and dredge. Four hundred and seventy eight specimens were examined and identified to 4 orders 4 families 7 
genus and 8 species: Photololigo chinensis, Photololigo duvauceli, Photololigo singhalensis, Sepioteuthis 
lessoniana, Sepia pharaonis, Sepia aculeata, Sepiella inermis, Amphioctopus aegina, Octopus sp. and Euprymna 
sp. The dominant species were Photololigo chinensis, Photololigo duvauceli and Sepioteuthis lessoniana 
respectively.  
Key words: Cephalopod, Identification, Central Gulf of Thailand 
 
บทนํา 

ปลาหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบเฉพาะในน้ําทะเลเท่านั้น (Nixon and Young, 2003) จัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา 
(Phylum Mollusca) เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับหอย เนื่องจากมีเยื่อแมนเติล (mantle) ฟัน (radula) และเหงือก (gill) (จรัสศรี 
และคณะ, 2550) และถูกจัดอยู่ในชั้น Cephalopoda ซึ่งปลาหมึกตัวเต็มวัยมีตั้งแต่ขนาดเล็กเพียง 8 มิลลิเมตร จนถึงขนาดใหญ่กว่า 5 
เมตร (Hanlon and Messenger, 1998) นอกจากนี้ปลาหมึกทุกชนิดจะไม่อาศัยอยู่บริเวณที่มีน้ําขุ่นหรือมีตะกอนแขวนลอยในน้ํา 
เนื่องจากข้อจํากัดของเหงือกที่ไม่สามารถกําจัดตะกอนที่ติดอยู่ออกจากเหงือกได้ โดยปลาหมึกทั่วโลกพบว่ามีการแพร่กระจายอยู่มาก 
กว่า 1000 ชนิด (Roper et al, 1984) ซึ่งในน่านน้ําของประเทศไทยรายงานว่ามีปลาหมึกชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 80 ชนิด 
(Nabhitabhata, 2009) ซึ่งแต่ละชนิดจะมีถิ่นที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจายที่แตกต่างกัน บางชนิดอาศัยอยู่ตามผิวพื้นท้องน้ํา เช่น 
หมึกกระดอง และหมึกสาย บางชนิดอาศัยอยู่กลางน้ํา เช่น หมึกหอม หมึกกล้วย โดย Kreuzer (1984) กล่าวว่าปลาหมึกที่มีคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น หมึกกล้วย หมึกหอม และหมึกกระดอง อาจมีการว่ายน้ําไปมาและสามารถพบได้บริเวณไหล่ทวีปและ 
ตอนบนของขอบทวีปในบางช่วงอาจมีการอพยพเข้ามาใกล้กับชายฝั่ง  

มนุษย์เรามีความสนใจปลาหมึกมาช้านาน (Boyle and Rodhouse, 2005) มีการนําปลาหมึกมาใช้ประโยชน์โดยการนํามา 
บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคสดหรือนํามาปิ้ง ย่าง ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อีกทั้งยังสามารถนํามาเลี้ยงเป็นสัตว์น้ําสวยงาม 
และนํามาใช้ประโยชน์ด้านกิจกรรมนันทนาการได้นั่นก็คือกิจกรรมตกหมึก โดยปลาหมึกเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยถูกนําขึ้นมาใช้ประโยชน์ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน (จินตนา และมณเฑียร, 2548) ซึ่งมีการทําประมงปลาหมึก 
กันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณฝั่งอ่าวไทย โดยเครื่องมือประมงที่ใช้ดัก จับ ล่อ ปลาหมึกมีหลากหลายประเภท เช่น 
อวนลาก อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนช้อน อวนติด อวนครอบหรือเรือไดน์หมึกซึ่งมีจํานวนมากในฝั่งอ่าวไทย ลอบหมึกหอมหรือหมึก 
กระดอง กุ๊งกิ๊งที่ใช้เป็นลอบดักจับหมึกสาย เบ็ดและเครื่องมือเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งผลผลิตในการจับปลาหมึกในอ่าวไทยเราถือว่าอยู่ใน 
เกณฑ์ทีสู่ง จากสถิติการประมงปี 2554 มีการจับปลาหมึกได้จํานวน  104,372 ตัน (สถิติการประมงแห่งประเทศไทย, 2556) 
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การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาการรวบรวมจํานวนชนิดพร้อมทั้งศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอน
กลางซึ่งนับว่าเปน็การศึกษาที่กินพื้นที่ในบริเวณกว้างที่สุดครั้งหนึ่งในการศึกษาด้านทรัพยากรปลาหมึกของประเทศไทย โดยมุง่หวังว่า 
จะสามารถรวบรวมจํานวนชนิดและการแพร่กระจายของปลาหมึกในอ่าวไทยตอนกลาง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านทรัพยากรปลา 
หมึกของประเทศไทยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ศกึษาองค์ประกอบชนิดของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
2. ศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
 

 
รูปที่ 1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 

 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
อุปกรณ ์
1. อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาหมึก 

1.1 เบ็ดตกด้วยมือ (Hand-line squid jig) 
1.2 เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ (Automatic squid jig) 2 เครื่อง 
1.3 ลอบ (Trap) 3 แบบ คือ ลอบปูพับได้, ลอบแบบวงรีพับได้ และลอบทรงกระบอก แบบละ 15 ใบ รวมทั้งหมด 45 ใบ 
1.4 คราด (Dredges) ขนาดของคราด 121 x 52 เซนติเมตร ขนาดตาอวน 2 เซนติเมตร 

2. อุปกรณ์ในการเก็บรักษาตัวอย่าง 
2.1 สารละลายฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต ์
2.2 แอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์

 

การเก็บข้อมูล 
 ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลปลาหมึกชนิดต่างๆ บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ด้วยเรือ M.V. SEAFDEC ระหว่างวันที่ 14 
มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 โดยทําการเก็บตัวอย่างปลาหมึกทั้งสิ้น 25 สถาน ี (รูปที่ 1) ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างปลาหมึกได้ใช้จุดเก็บ 
ตัวอย่างจุดเดียวกับเรือ M.V. SEAFDEC ที่ได้มีการทําประมง 24 สถาน ีและได้มีการเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 1 สถาน ีคือ บริเวณเกาะหนู 
พร้อมทั้งบันทึกพิกัด ข้อมูลสภาพแวดล้อม สภาพพื้นท้องทะเลและขอ้มูลคุณภาพน้ํา เช่น อุณหภูมิ ความลึก ความเค็ม ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําในแต่ละสถานี เพื่อนํามาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ําที่มีความสัมพันธ ์
ต่อการแพร่กระจายของปลาหมึก 
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รูปที่ 2 การวัดขนาดความยาวลําตัว (mantle length) (ดัดแปลงจาก Carpenter and Niem, 1998) 

                                         ก. หมึกกล้วย     ข. หมึกกระดอง     ค. หมึกการ์ตูน     ง. หมึกสาย 
 
การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
1. รวบรวมตัวอย่างปลาหมึก  25 สถาน ีด้วยเครื่องมือประมง 4 ประเภท: 
    - เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ (Automatic squid jig) 2 เครื่อง และเบ็ดตกด้วยมือ (hand-line squid jig) โดยทําการประมง 
ตั้งแต่ เวลา 20.00 น. - 24.00 น. 

    - เครื่องมือลอบ (Trap) โดยทําการประมงตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 06.00 น. ทั้งหมด 45 ใบต่อสถานี  
    - เครื่องมือคราด (Dredges) โดยทําการประมงในตอนเย็น ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที 
2. นําตัวอย่างปลาหมึกที่ได้มาทําการจําแนกชนิดในเบื้องต้น และทําการแยกเพศ  
3. บันทึกขนาดความยาวลําตัว (mantle length) (รูปที ่2) หน่วยเป็นเซนติเมตร และชั่งน้ําหนักมีหน่วยเป็นกรัม 
4. เก็บแขนคู่ที ่ 3 และหนวด กลับไปเพื่อทําการจําแนกชนิดอย่างละเอียดโดยใช้วงแหวนฟัน (Sucker ring) จากปุ่มดูดบนแขน 
และหนวด ทําการจําแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา (Stereo Microscope) ที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร ์
ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์โดยทําการเกบ็รักษาตัวอย่างในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส บนเรือ M.V. 
SEAFDEC 

mantle 

length 

mantle length 

mantle 

length 

mantle 

length 

ก. 

ง. ค. 

ข. 
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5. ในการจําแนกชนิดของปลาหมึกใช้เอกสารอ้างอิงจาก Roper et al. (1984), Carpenter and Niem (1998), Nabhitabhata et 
al. (2009) และ สมนึก (2536) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
1. องค์ประกอบชนิดของปลาหมึก 

จากการสํารวจและเก็บข้อมูลปลาหมึกชนิดต่างๆ บริเวณอ่าวไทย จํานวนทั้งสิ้น 25 สถาน ี สามารถจําแนกชนิดปลาหมึก 
ที่พบ ได้ทั้งสิ้น 4 อันดับ 4 วงศ์ 7 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ หมึกศอก (Photololigo chinensis), หมึกหลอด (Photololigo duvauceli), 
หมึกกล้วย (Photololigo singhalensis), หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana), หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata), 
หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis), หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis), หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina), 
หมึกสาย (Octopus sp.) และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) ซึ่งการศกึษาในครั้งนี้พบชนิดของปลาหมึกน้อยกว่าการศึกษาชนิด 
ของปลาหมึกในอ่าวไทยของ ไพศาล (2517) ที่พบปลาหมึกทั้งหมด 8 ครอบครัว 13 สกุล 25 ชนิด และรายงานของ สมนึก (2536) 
ที่ศึกษาการจําแนกชนิดปลาหมึกในอ่าวไทย ซึ่งพบปลาหมึกทั้งหมด 28 ชนิด และมีชนิดที่ตรงกับรายงานของ Nateewathana (1997) 
ที่ศึกษาชนิดของปลาหมึกบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทย และตัวอย่างปลาหมึกในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเลสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามรายงานของ จรัสศรีและคณะ (2550) ซึ่งชนิดที่ตรงกัน คือ Loligo chinensis 
(Photololigo chinensis), Loligo duvauceli (Photololigo duvauceli), Sepioteuthis lessoniana, Sepia aculeata,    
Sepia pharaonis, Sepiella inermis และ Octopus aegina (Amphioctopus aegina)  
 

ปลาหมึกที่รวบรวมได้จากการศึกษาในครั้งนี้จํานวน 7 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ 
1. หมึกศอก (Photololigo chinensis) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 8.60-41.00 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 35.00-450.00 กรัม (รูปที่ 3) 
 

 
 

รูปที่ 3 หมึกศอก (Photololigo chinensis) 
 

2. หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 7.50-23.10 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 15.00-145.00 กรัม (รูปที่ 4) 
 

 
 

รูปที่ 4 หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) 
 

3. หมึกกล้วย (Photololigo singhalensis) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 9.80-17.50 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 30.00-135.00 กรัม 
 
 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

129 

4. หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 6.30-34.50 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 20.00-760.00 กรัม (รูปที่ 5) 
 

 
 

รูปที่ 5 หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana 
 

5. หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata)  
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 5.20-8.00 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 15.00-60.00 กรัม(รูปที่ 6) 

 

 
 

รูปที่ 6 หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata) 
 

6. หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 10.50-16.00 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 95.00-360.00 กรัม (รูปที่ 7) 

 

 
 

รูปที่ 7 หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) 
 

7. หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 11.40-21.00 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 155.00-670.00 กรัม 
 

8. หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 4.00-8.50 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 20.00-95.00 กรัม (รูปที่ 8) 
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รูปที่ 8 หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) 
 

9. หมึกสาย (Octopus sp.) 
 ลําตัวมีความยาวเท่ากับ 9.00 เซนติเมตร น้ําหนักเท่ากับ 140.00 กรัม (รูปที่ 9) 
 

 
 

รูปที่ 9 หมึกสาย (Octopus sp.) 
10. หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 
 ลําตัวมีความยาวเท่ากับ 0.88 เซนติเมตร น้ําหนักเท่ากับ 0.18 กรัม 
 
2. การแพร่กระจายและความหนาแน่นของปลาหมึก 

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถรวบรวมตัวอย่างได้ทั้งหมด 478 ตัว โดยพบว่าปลาหมึกที่มีความหนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ 
หมึกศอก (Photololigo chinensis) รองลงมาคือ หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) และหมึกหอม (Sepioteuthis 
lessoniana) คิดเปน็ร้อยละ 50.00, 23.22 และ 20.29 ของจํานวนปลาหมึกที่พบทั้งหมด (รูปที่ 10) ซึ่งมีจํานวนตัวที่รวบรวมได ้
เท่ากับ 239, 111 และ 97 ตัว ตามลําดับ (รูปที่ 11) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Carpenter and Niem (1998) ที่ได้กล่าวว่า 
หมึกศอก (Photololigo chinensis) และหมึกหลอด (Photololigo duvauceli) เป็นชนิดหลักที่พบในอ่าวไทย และจากการเก็บ 
รวบรวมในครั้งนี้พบว่าปลาหมึกที่รวบรวมได้น้อยได้แก ่หมึกสาย (Octopus sp.) และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) คิดเป็นร้อยละ 
0.21 ของจํานวนปลาหมึกที่พบทั้งหมด (รูปที่ 10-11) จากการสํารวจการแพร่กระจายทั้ง 25 สถาน ีพบว่าสถานี R สามารถรวบรวม 
ปลาหมึกได้มากที่สุด รองลงมา คือ สถาน ี 25 และ 14 โดยมีจํานวนตัวที่รวบรวมได้เท่ากับ 53, 43 และ 41 ตัว/คืน ตามลําดับ 
ส่วนสถานีที่รวบรวมปลาหมึกได้น้อยที่สุด คือ สถาน ี17 และ 45 โดยมีจํานวนตัวที่รวบรวมได้เท่ากับ 1 ตัว/คืน เท่านั้น (รูปที่ 12) 

จากการศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลางพบว่า การแพร่กระจายของปลาหมึกที่พบสามารถแบ่ง 
ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การแพร่กระจายแบบทั่วไป คือพบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต ่สถานีชายฝั่งจนถึงบริเวณสถานีสํารวจกลางอ่าว 
ได้แก่ กลุ่มหมึกกล้วย (Photololigo chinensis, Photololigo duvauceli และ Photololigo singhalensis) และหมึกหอม 
(Sepioteuthis lessoniana) และการแพร่กระจายตามแนวชายฝั่ง คือปลาหมึกที ่ รวบรวมได้บริเวณสถานีใกล้ฝั่งเท่านั้น ได้แก่ 
กลุ่มหมึกกระดอง (Sepia aculeata, Sepiella inermis และ Sepia pharaonis) กลุ่มหมึกสาย (Amphioctopus aegina และ 
Octopus sp.) และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 
 

2.1 การแพร่กระจายแบบทั่วไป 
หมึกศอก (Photololigo chinensis) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกศอกทุกสถาน ีพบทั้งหมด 239 ตัว เป็นเพศผู ้137 ตัว เพศเมีย 102 ตัว (รูปที ่13) ความลึก 

20-71 เมตร โดยสามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่ระดับความลึก 20-42 เมตร และมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น โดยสถาน ี
ที่สามารถรวบรวมได้มากที่สุด คือ สถาน ี 25 รองลงมา คือ สถาน ี 18 และ 31 ซึ่งมีจํานวนตัวที่รวบรวมได้เท่ากับ 37, 24 และ 23 
ตัว/คืน ตามลําดับ ส่วนสถานีที่มีสามารถรวบรวมได้น้อยที่สุด ได้แก่ สถาน ี6, 17, 28, 35 และ 45 ซึ่งมีจํานวนตัวที่รวบรวมได้เท่ากับ 
1 ตัว/คืน (รูปที ่14)  
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หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกหลอดเกือบทุกสถาน ีพบทั้งหมด 111 ตัว เป็นเพศผู้ 73 ตัว เพศเมีย 38 ตัว (รูปที่ 13) 

ความลึก 20-70 เมตร โดยสามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่ระดับความลึก 20-65 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวมได้มากที่สุด คือ 
สถาน ี14 รองลงมา คือ สถาน ีR ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 33 และ 29 ตัว/คืน ตามลําดับ ส่วนสถานีที่รวบรวมน้อยที่สุด ได้แก่ สถาน ี11, 
18, 23, 28 และ 35 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 ตัว/คืน (รูปที่ 14) 

หมึกกล้วย (Photololigo singhalensis) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกกล้วยในช่วงแคบซึ่งพบเพียง 2 สถาน ีคือ สถาน ี 29 และ สถาน ี R ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 

ตัว/คืน ความลึกน้ํา 20-51 เมตร (รูปที ่14) 
หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกหอมในช่วงกว้างซึ่งพบเกือบทุกสถานี พบทั้งหมด 97 ตัว เป็นเพศผู้ 44 ตัว เพศเมีย 53 ตัว 

(รูปที ่ 13) ความลึก 20-65 เมตร โดยสามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่ระดับความลึก 31-60 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวม 
ได้มากทีสุ่ด คือ สถาน ี13 รองลงมา คือ สถาน ี8 และ 4 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 16, 15 และ 13 ตัว/คืน ตามลําดับ ส่วนสถานีที่รวบรวม 
ได้น้อยที่สุด ได้แก่ สถาน ี18 และ 31 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 ตัว/คืน (รูปที ่14) 

 

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงสัดส่วนปริมาณปลาหมึกแต่ละชนิด 

 
 

 
 

รูปที่ 11 จํานวนปลาหมึกแต่ละชนิดที่รวบรวมได ้
 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

132 

 
 

รูปที่ 12 การแพร่กระจายของปลาหมึก ทั้ง 25 สถาน ี
 

2.2 การแพร่กระจายตามแนวชายฝั่ง 
 หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata) 

พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกกระดองหางแหลมบางสถานี พบทั้งหมด 10 ตัว และเป็นเพศเมีย 10 ตัว (รูปที่ 13) 
ความลึก 20-32 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่สุด คือ สถาน ี R ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 8 ตัว/คืน ส่วนสถานีที ่
รวบรวมได้น้อยที่สุด ได้แก่ สถาน ี4 และ 25 ซึ่งมีจํานวนเพียง 1 ตัว/คืน (รูปที ่15) 

หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกกระดองก้นไหม้เพียงสถานีเดียว คือสถานี R ซึ่งสามารถรวบรวมปลาหมึกได้ทั้งหมด 7 ตัว 

(รูปที่ 15) ที่ระดับความลึก 20 เมตร เป็นเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 1 ตัว (รูปที่ 13) 
หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกกระดองลายเสือเพียง 2 สถาน ีพบทั้งหมด 4 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 3 ตัว (รูปที ่13) 

ความลึก 20-31 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่สุด คือ สถาน ี R จํานวน 3 ตัว/คืน ส่วนสถานีที่รวบรวมได้ 
น้อยที่สุด ได้แก่ สถาน ี1 ซึ่งมีจํานวนเพียง 1 ตัวเท่านั้น (รูปที่ 15) 
 หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) 

พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกสายขาวเพียง 2 สถาน ีทั้งหมด 6 ตัว เป็นเพศผู ้4 ตัว เพศเมีย 2 ตัว (รูปที่ 13) ความลึก 
20-31 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวมหมึกสายขาวได้มากที่สุด คือ สถาน ี1 ซึ่งมจีํานวนเท่ากับ 4 ตัว/คืน ส่วนสถานีที่รวบรวมได ้
น้อยที่สุด ได้แก่ สถาน ีR ซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 2 ตัว/คืน (รูปที่ 15) 
 หมึกสาย (Octopus sp.)  

พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกเพียงสถานีเดียว คือ สถาน ี 43 โดยมีเพียง 1 ตัว (รูปที่ 15) ที่ระดับความลึก 41 เมตร 
หมึกสายที่พบเป็นเพศเมีย (รูปที่ 13) 
 หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 

พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกการ์ตูนเพียงสถานีเดียว คือ สถาน ี11 โดยมีจํานวนเพียง 1 ตัว (รูปที ่15) ที่ระดับความลึก 
50 เมตร หมึกการ์ตูนที่พบเป็นเพศเมีย (รูปที ่13) 
 

3. เครื่องมือ 
จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาหมึกโดยใช้เครื่องมือ 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ เบ็ดตกด้วยมือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบและ 

คราด พบว่าเครื่องมือที่ใช้จับปลาหมึกได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ เบ็ดตกด้วยมือ รองลงมาคือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัต ิลอบ และคราด 
คิดเป็นร้อยละ 92.89, 6.49, 0.42 และ 0.21 ตามลําดับ (รูปที่ 16) ซึ่งเบ็ดตกมือ สามารถจับปลาหมึกได้จํานวนชนิดมากที่สุด คือ 8 
ชนิด โดยชนิดที่จับได้มากที่สุด ได้แก ่ Photololigo chinensis รองลงมา คือ Photololigo duvauceli  และ Sepioteuthis 
lessoniana ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 215, 105 และ 95 ตัวตามลําดับ ส่วนชนิดที่จับได้น้อยที่สุด คือ Photololigo singhalensis ซึ่งม ี
จํานวนเท่ากับ 2 ตัว ส่วนเครื่องตกหมึกอัตโนมัติสามารถจับปลาหมึกได ้3 ชนิด โดยชนิดที่จับได้มากที่สุด คือ Photololigo chinensis 
Photololigo duvauceli และ Sepioteuthis lessoniana ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 246 และ 1 ตัว ตามลําดับ ส่วนลอบสามารถ 
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จับปลาหมึกได้เพียง 2 ชนิด ได้แก่ Sepioteuthis lessoniana และ Octopus sp. ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 ตัว และคราด มีประสิทธิ 
ภาพในการจับน้อยที่สุด โดยสามารถจับปลาหมึกได้เพียง 1 ชนิด คือ Euprymna sp. ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 ตัว  

 
รูปที่ 13 จํานวนของปลาหมึกแต่ละชนิด เพศผู้ และ เพศเมีย 

 

 
                                                 รูปที่ 14 การแพร่กระจายของปลาหมึกแบบทั่วไป 

                       ก. หมึกศอก (Photololigo chinensis)       ข. หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) 
                       ค. หมึกกล้วย (Photololigo singhalensis)  ง. หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 

��

� �
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                                              รูปที่ 15 การแพร่กระจายของปลาหมึกตามแนวชายฝั่ง 

                               ก. หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata)      ข. หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) 
                               ค. หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis)       ง. หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina)         

                                จ. หมึกสาย (Octopus sp.)        ฉ. หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 

� �

� �

� �
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รูปที่ 16 ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงในการจับปลาหมึกคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง พบปลาหมึกทั้งสิ้น 4 อันดับ 4 ครอบครัว 
10 ชนิด ได้แก่ หมึกศอก (Photololigo chinensis), หมึกหลอด (Photololigo duvauceli), หมึกกล้วย (Photololigo 
singhalensis), หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana), หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata), หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella 
inermis), หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis), หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina), หมึกสาย (Octopus sp.) และ 
หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) มี 2 ชนิด ที่ยังไม่สามารถจําแนกชนิดได ้
 2. โดยปลาหมึกที่พบมากที่สุด ได้แก ่ หมึกศอก (Photololigo chinensis) รองลงมาคือ หมึกหลอด (Photololigo 
duvauceli) และ หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) คิดเป็นร้อยละ 50.00, 23.22 และ 20.29 ของจํานวนปลาหมึกที่พบ 
ทั้งหมด ตามลําดับ ส่วนปลาหมึกที่พบน้อยที่สุดได้แก ่หมึกสาย (Octopus sp.) และ หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) คิดเป็นร้อยละ 
0.21 ของจํานวนปลาหมึกที่พบทั้งหมด 
 3. จากการศีกษาในครั้งนีส้ามารถรวบรวมตัวอย่างได้ทั้งหมด 478 ตัว ได้แก ่หมึกศอก (Photololigo chinensis) รองลงมา 
คือ หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) และ หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 239, 111 และ 97 ตัว 
ตามลําดับ ส่วนปลาหมึกที่รวบรวมได้น้อยที่สุด ได้แก่ หมึกสาย (Octopus sp.) และ หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) ซึ่งสามารถ 
รวบรวมได้เพียงอย่างละ 1 ตัว 
 4. จากการสํารวจการแพร่กระจายทั้ง 25 สถาน ีพบว่าสถาน ีR สามารถรวบรวมปลาหมึกมากที่สุด รองลงมา คือ สถาน ี13 
และ 4 โดยมีจํานวนที่รวบรวมได้เท่ากับ 53, 37 และ 36 ตัว/คืน ตามลําดับ ส่วนสถานีที่รวบรวมปลาหมึกได้น้อยที่สุด คือ สถาน ี17 
และ 45 โดยรวบรวมได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น 

5. จากการศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง พบว่า การแพร่กระจายของปลาหมึกที่พบสามารถ 
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การแพร่กระจายแบบทั่วไป ได้แก่ กลุ่มหมกึกล้วย (Photololigo chinensis, Photololigo duvauceli 
และ Photololigo singhalensis) และ หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) และ การแพร่กระจายตามแนวชายฝั่ง ได้แก่ กลุ่ม 
หมึกกระดอง (Sepia aculeata, Sepiella inermis และ Sepia pharaonis) กลุ่มหมึกสาย (Amphioctopus aegina และ 
Octopus sp.) และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 
 6. จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาหมึกโดยใช้เครื่องมือ 4 ชนิด ซึ่งได้แก ่ เบ็ดตกด้วยมือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบและ 
คราด พบว่าเครื่องมือที่ใช้จับปลาหมึกได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ เบ็ดตกด้วยมือ รองลงมาคือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบ และคราด 
คิดเป็นร้อยละ 92.89, 6.49, 0.42 และ 0.21 ตามลําดับ 
 7. ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงจํานวนชนิดของปลาหมึกที่รวบรวมได้เพียง 8 ชนิดเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Nabhitabhata 
(2009) ที่รายงานว่าปลาหมึกในน่านน้ําไทยพบทั้งสิ้น 80 ชนิด แบ่งเป็นชนิดที่พบเฉพาะฝั่งอ่าวไทย 11 ชนิด พบเฉพาะฝั่งอันดามัน 13 
ชนิด และพบทั้งสองฝั่ง 56 ชนิด นั้นอาจเป็นไปได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมปลาหมึกในครั้งนี้ค่อนข้างจํากัด เนื่องจากเครื่องมอื 
ที่นํามาใช้รวบรวมปลาหมึกในการศึกษาสํารวจอ่าวไทยตอนกลางเป็นเครือ่งมือเบ็ดเป็นหลัก ดังนั้นปลาหมึกที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่จึง 
เป็นกลุ่มหมึกกล้วยและหมึกหอม 
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บทคัดย่อ: การสํารวจเบื้องต้นของชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมในอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 3–10 เมษายน 
2556 บริเวณอ่าวไทยตอนกลางและอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ด้วยวิธ ี Distance line transect โดยเรือวิจัยซีพเด็ค (M.V.SEAFDEC) 
ใช้เวลาสังเกตการณ์ (observation effort) ทั้งหมด 35.15 ชั่วโมง คิดเป็นระยะทาง 637.4.กิโลเมตร พบโลมาและวาฬรวม 4 ครั้ง 
ได้แก ่วาฬฟิน (Balaenoptera physalus) 1 ตัว โลมาปากขวด (Tursiops aduncus) 5 ตัว โลมาไม่ทราบชนิด 1 ตัว และพบโลมา 
ปากยาว (Delphinus capensis) จํานวน 6 ตัว นอกจากนี้ ยังพบโลมาหรือวาฬไม่ทราบชนิดนอกช่วงเวลาสังเกตการณ์ อีก 3 ครั้ง 
จํานวน 27 ตัว การสํารวจครั้งนี้แม้จะมีอัตราการพบสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (Encounter rate) ต่ํา แต่เป็นข้อมูลการสํารวจไกลฝั่ง 
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมไกลฝั่งในประเทศไทยต่อไป 
ในอนาคต  
คําสําคัญ: สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม, วาฬฟิน, โลมาปากขวด, โลมาปากยาว 
 
Abstract: A preliminary Distance line transect method survey on marine mammal distribution in the Gulf of 
Thailand had been conducted during 3–10 April 2013 using M.V. SEAFDEC. A total observation effort was 35.15 
hours and the total distance was 637.4 kilometers. There were four whale and dolphin sightings i.e., a Fin whale 
(Balaenoptera physalus), five Indo-Pacific bottlenose dolphins (Tursiop saduncus), six Long-beaked common 
dolphins (Delphinus capensis), and one unidentified dolphin were spotted. Additionally, while the survey was 
off-effort, there were three unidentified cetacean sightings, approximately 27 individuals. Despite of low 
encounter rate, this was the first official of shore survey for marine mammals in Thailand and it could be 
fundamental data of offshore marine mammal study in Thailand in future.   
Keywords: Marine mammals, Fin whale, Indo-Pacific bottlenose dolphin, Long-beaked common dolphin 
 
บทนํา 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เริ่มเก็บข้อมูลชนิดและจํานวนประชากรของสัตวท์ะเลเลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยทั้ง 
จากข้อมูลซากเกยตื้นและการสํารวจทางทะเล ตั้งแต ่พ.ศ.2536 ปัจจุบันพบทั้งสิ้น 28 ชนิด โดยพบทั้งสองฝั่งทะเล 15 ชนิด ซึ่งมี 2 
ชนิด ที่พบเฉพาะในอ่าวไทยเท่านั้น ตามตารางที่ 1 (Chantrapornsyl et al., 1996, Tadasu et al., 2000, Adulyanukosol et al., 
2012, กาญจนา และ ก้องเกียรติ 2547, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556) อย่างไรก็ตาม การสํารวจชนิดและการแพร่ 
กระจายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการสํารวจเฉพาะบริเวณใกล้ฝั่งและหมู่เกาะใกล้ฝั่งเท่า 
นั้น (Adulyanukosol et al., 2000, Cherdsukjai and Kittiwattanawong, 2012 สุรศักดิ์ และ สุชาติ 2542) เนื่องจากไม่มเีรือ 
ทีเ่หมาะสมจะออกสํารวจไกลฝั่ง ดังนั้นการสํารวจร่วมกับเรือซีฟเดคในครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่มีการเก็บข้อมูลของสัตวก์ลุ่มนี้บริเวณไกล 
ฝั่งมากกว่า 100 กิโลเมตร การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมบริเวณกลาง 
อ่าวไทยและเปรียบเทียบความสอดคล้องกับข้อมูลชนิดของโลมาและวาฬที่พบเกยตื้นในอ่าวไทย นอกจากนี้ข้อมูลการสํารวจในครั้งนี้ 
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการเปรียบเทียบการสํารวจช่วงก่อนและหลังฤดูมรสุมในอนาคตต่อไป 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใช้เรือซีฟเดค (M.V.SEAFDEC) ซึ่งได้กําหนดเส้นทางการเดินทางและจุดเก็บตัวอย่างไว้แล้ว คณะผู้ศึกษาจึง 
เลือกเก็บข้อมูลโดยวิธี Distance line transect sampling แบบ passing mode (Buckland et al., 1993) (Dawson et al., 
2002) เนื่องจากระหว่างที่เรือวิ่งระหว่างสถานีเก็บตัวอย่าง เรือจะไม่หยุดจอด ดังนั้นผู้สังเกตการณ์จึงต้องคอยเก็บข้อมูลต่างๆ ระหว่าง 
ที่เรือวิ่งไป โดยมีผู้สังเกตการณ์จํานวน 2 คน อยู่บนดาดฟ้าของเรือซีฟเดคซึ่งสูง 16 เมตรจากระดับน้ําทะเล เมื่อออกจากสถานีเก็บ 
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ตัวอย่างจะเริ่มค้นหา (observation effort) และจะหยุดค้นหา (out-effort) เมื่อถึงสถานีเก็บตวัอย่างต่อไป ระหว่างค้นหาผู้สังเกต 
การณ์แต่ละคนจะค้นหาสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพื้นที่ด้านละ 90 องศา ซ้าย (L) และขวา (R) เมื่อพบจะนับจํานวนวัดทิศทางโดย 
ใช้ไม้วัดองศาแบบครึ่งวงกลม (angle board) และระยะห่างจากเรือ ถ่ายภาพโดยใช้กล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์ซูมเทเลโฟโต้ทางยาว 
โฟกัส 70-30 มิลลิเมตร หลังจากนั้นจะบันทึกตําแหน่ง สภาพแวดล้อม ความเร็วเรือ เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาใน 
อนาคตต่อไป  

 

ตารางที ่1 รายชื่อของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในประเทศไทย 
ชื่อสามัญ Common name ชื่อวิทยาศาสตร ์ สถานที่พบ 
วาฬสีน้ําเงนิ Blue whale Balaenoptera musculus ฝั่งอันดามัน 
วาฬฟิน Fin whale Balaenoptera physalus ฝั่งอ่าวไทย 
วาฬบรูด้า Bryde’s whale Balaenoptera edeni ทั้งสองฝั่ง 
วาฬโอมูร่า Omura’s whale Balaenoptera omurai ทั้งสองฝั่ง 
วาฬหลังค่อม Humpback whale Megaptera novaeangliae ฝั่งอันดามัน 
วาฬหัวทุย Sperm whale Physeter macrocephalus ฝั่งอันดามัน 
วาฬหัวทุยเล็ก Pygmy sperm whale Kogia breviceps ทั้งสองฝั่ง 
วาฬหัวทุยแคระ Dwarf sperm whale Kogia sima ฝั่งอันดามัน 
วาฬคูเวียร ์ Cuvier’s beaked whale Ziphius cavirostris ฝัง่อันดามัน 
วาฬเบรนวิว Blainville’s beaked whale Mesoplodon densirostris ฝั่งอันดามัน 
วาฬฟันสองซี ่ Ginkgo-toothed beaked whale Mesoplodon ginkgodens ฝั่งอันดามัน 
โลมาอิรวด ี Irrawaddy dolphin Orcaella brevirostris ทั้งสองฝั่ง 
วาฬเพชฌฆาต Killer whale Orcinus orca ทั้งสองฝั่ง 
วาฬนําร่องครีบสั้น Short-finned pilot whale Globicephala macrorhynchus ทั้งสองฝั่ง 
วาฬเพชฌฆาตดํา False killer whale Pseudorca crassidens ทั้งสองฝั่ง 
วาฬเพชฌฆาตเล็ก Pygmy killer whale Feresa attenuate ทั้งสองฝั่ง 
วาฬหัวแตงโม Melon-headed whale Peponocephala electra ฝั่งอ่าวไทย 
โลมาหลังค่อม Indo-Pacific humpback dolphin Sousa chinensis ทั้งสองฝั่ง 
โลมาฟันห่าง Rough-toothed dolphin Steno bredanensis ทั้งสองฝั่ง 
โลมาริสโช ่ Risso’s dolphin Grampus griseus ฝั่งอันดามัน 
โลมาปากขวด Indo-Pacific bottlenose dolphin Tursiops aduncus ทั้งสองฝั่ง 
โลมาลายจุด Pantropical spotted dolphin Stenella attenuate ทั้งสองฝั่ง 
โลมากระโดด Spinner dolphin Stenella longirostris ทั้งสองฝั่ง 
โลมาลายแถบ Striped dolphin Stenella coeruleoalba ทั้งสองฝั่ง 
โลมาปากยาว Long-beaked common dolphin Delphinus capensis ทั้งสองฝั่ง 
โลมาฟราเซอร ์ Fraser’s dolphin Lagenodelphis hosei ฝั่งอันดามัน 
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Finless porpoise Neophocaena phocaenoides ทั้งสองฝั่ง 
พะยูน Dugong Dugong dugon ทั้งสองฝั่ง 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
การสํารวจครั้งนี้ใช้เวลาสังเกตการณ์ (observation effort) ทั้งหมด 35.15 ชั่วโมงเป็นระยะทาง 637.4 กิโลเมตร 

คิดเป็นพื้นที ่2967.16 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพบโลมาและวาฬรวม 4 ครั้ง เป็นปลาวาฬ 1 ชนิด คือวาฬฟิน (Fin whale: Balaenoptera 
physalus)  จํานวน 1 ตัว 1 ครั้ง พบห่างจากชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 190 กิโลเมตร โลมาปากขวด (Indo-Pacific bottlenose 
dolphin: Tursiops aduncus) 5 ตัว 1 ครั้ง และโลมาไม่ทราบชนิด 1 ครั้ง ห่างจากชายฝั่งจังหวัดชุมพร 212 และ 196 กิโลเมตร 
ตามลําดับ และพบโลมาปากยาวธรรมดา (Long-beaked common dolphin: Delphinus capensis) จํานวน 6 ตัว 
ห่างชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 169 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังพบโลมาหรือวาฬไม่ทราบชนิดนอกช่วงเวลาสังเกตการณ์ (out-effort) 
อีก 3 ครั้ง จํานวน 27 ตัว ซึ่งเป็นช่วงเย็นและกลางคืนทําให้ไม่สามารถสังเกตรายละเอียดและนับจํานวนได้ชัดเจน โดย 2 ครั้งแรก 
พบใกล้กันบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี179 กิโลเมตร มีจํานวน 4 และ 3 ตัว ตามลําดับ และอีกครั้งพบโลมาประมาณ 20 
ตัว ในเวลากลางคืนห่างจากฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 197 กิโลเมตร แผนที่การพบแสดงในรูปที ่ 1 และรายละเอียดการพบสรุปดงั 
ตารางที ่ 2 อย่างไรก็ตามการสํารวจครั้งนี้ไม่พบพะยูน (Dugong: Dugong dugon) เลย เนื่องจากปกติพะยูนมีแหล่งอาศัยตามแนว 
ชายฝั่งและเกาะที่มีหญ้าทะเลเท่านั้น (กาญจนา 2549) แม้จะมีรายงานการพบพะยูนบริเวณเกาะสมุย ซึ่งเป็นสถานีเก็บตัวอย่างและ 
สถานีจอดเรือก็ตาม  
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รปูที่ 1 แผนที่แสดงจุดที่พบวาฬและโลมาจากการสํารวจ 
 
ลักษณะและการแพร่กระจายของวาฬและโลมาที่พบในการสํารวจ 

วาฬฟิน เป็นวาฬที่มีซี่กรองขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 27 เมตร ลักษณะตัวมีสีเทาดําบริเวณ 
ด้านหลัง ด้านท้องสีอ่อนหรือสีจาง ปลายครีบหลังโค้งปลายทู่ อยู่ที่ระยะ 2/3 ของลําตัว หัวเป็นรูปตัววี มีสันบนหัว 1 สัน มีร่องใต้คาง 
50-100 ร่องยาวถึงแนวสะดือขากรรไกรล่างซ้ายสีดํา ด้านขวาสีเทาอ่อน ในประเทศไทยพบข้อมูลวาฬฟินเกยตื้น 2 ตัว ตัวหนึ่งเป็นซาก 
ฟอสซิล ขุดพบที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (กาญจนา และ ก้องเกียรต ิ2547) อีกตัวหนึ่งเกยตื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2555 (ชลาทิพย์ จันทร์ชมพู ติดต่อเป็นการส่วนตัว) การพบครั้งนี้จึงเป็นการพบวาฬฟินครั้งแรกแบบมีชีวิตในน่านน้ําไทย  

โลมาปากขวด ขนาดยาวเต็มที่ 2.3 เมตร จะงอยปากสั้นใหญ่ ค่อนข้างอ้วน ด้านหลังสีน้ําเงินเข้มอมเทา ด้านท้องมีสีจางหรือ 
อมชมพู มีจุดสีเทาเข้มตามลําตัวและด้านท้อง มีแถบสีดําพาดจากหางตาไปยังครีบขา้ง ครีบหลังค่อนข้างใหญ่และโค้งอยู่กึ่งกลางหลัง 
ฝั่งอ่าวไทย (กาญจนา และ ก้องเกียรติ 2547) พบเกยตื้นที่จังหวัดระยอง (ชลาทิพย ์จันทร์ชมพ ูตดิต่อเป็นการส่วนตัว) สุราษฎร์ธานี 
(อติชาติ อินทองคํา ติดต่อเป็นการส่วนตัว) นครศรีธรรมราช และสงขลา (สันต ิ นิลวัฒน์ ติดต่อเป็นการส่วนตัว) ซึ่งการสํารวจของ 
อติชาต ิ(ติดต่อเป็นการส่วนตัว) เคยพบฝูงโลมาปากขวดในอ่าวไทยบริเวณในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ ์เขตใกล้ฝั่งเท่านัน้ 

โลมาปากยาว ขนาดโตเต็มที่ 2.6 เมตร รูปร่างเพรียว โคนหางคอด ปากยาวแหลม ครีบข้างยาวแหลม ด้านหลังสีเทาเข้ม 
มีแนวสีขาวอมเหลืองตัดข้างลําตัวแบ่งสีชัดเจน โดยแนวสีเหลืองจางตัดเป็นเส้นโค้งจากหน้าผาก โค้งไปลงที่กึ่งกลางลําตัว และแนวโค้ง 
เริ่มจากกึ่งกลางลําตัวโค้งลงไปตรงโคนหาง ทําให้เห็นแถบดําข้างลําตัวเป็นรูปตัววีชัดเจน และด้านท้องจางมีแนวเข้มไขว้กันกลางลําตัว 
คล้ายเลขแปด และมีแถบสีดําตัดจากใต้คางมาจรดโคนครีบข้าง ครีบหลัง สูง เว้า และมีสีดํา ตั้งอยู่ที่กลางหลังฝั่งอ่าวไทยพบเกยตื้นที่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี (กาญจนา และ ก้องเกียรติ 2547) ซึ่งการสํารวจในครั้งนี้พบในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นกัน 
และเป็นครั้งแรกที่พบแบบมีชีวิตในอ่าวไทย เนื่องจากโลมาชนิดนี้เป็นชนิดที่อาศัยในเขตไกลฝั่ง (Oceanic species) 

การสํารวจในครั้งนี้ไม่พบวาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) ซึ่งพบได้หลายแห่งในน่านน้ําไทยและเป็น 
วาฬที่อาศัยทั้งในเขตใกล้ฝั่งและเขตทะเลเปิด (Thaongsukdee et al., a b 2011) กาญจนาและคณะ 2555; 2556 กล่าวว่าวาฬ 
บรูด้าในประเทศไทย พบได้บ่อยครั้งบริเวณอ่าวไทยตอนบน และบริเวณใกล้ฝั่งในประเทศไทย แต่ไม่ได้มีการสํารวจในบรเิวณไกลฝั่ง 
เช่นกัน การไม่พบวาฬบรูด้าจากการสํารวจแม้ว่าทั้งสองชนิดจะเป็นวาฬที่ว่ายน้ําเร็วคล้ายกัน แต่วาฬบรูด้ามีขนาดตัวที่เล็กกว่าเกือบ 
ครึ่งหนึ่งของวาฬฟิน ทําให้เป็นที่สังเกตได้อยากเมื่อว่ายน้ําอยู่เพียงลําพัง (Jefferson et al., 2008) นอกจากนี้วาฬเพชฌฆาต (Killer 
whale: Orcinus orca) ซึ่งเป็นวาฬที่อาศัยในเขตทะเลเปิด และพบได้ในน่านน้ําไทย (Adulyanukosol et al., 2010) 
แต่กลับไม่พบในการศึกษาครั้งนี้เช่นกัน ทั้งนี้วาฬเพชฌฆาตเป็นวาฬที่มีการอพพยย้ายถิ่นในระยะไกล และประเทศไทยเป็นเพียงถิ่น 
อาศัยรอง (secondary range) ของวาฬชนิดนี้  
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ข้อด้อยของการศึกษาครั้งนี้คือ ไม่สามารถกําหนดลักษณะเส้นทางสํารวจให้ครอบคลุมทั้งอ่าวแบบสุ่ม ให้เหมาะกับการสํารวจ 
สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะตามวิธีของ Buckland et al., (1993) แต่เป็นการวิ่งไปหาสถานีเก็บตัวอย่าง ทําให้มีพื้นที่ที่ไม่ได ้
สํารวจอีกเป็นจํานวนมาก อาจเป็นผลทําให้จํานวนสัตว์ที่พบน้อยลงได ้ และข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเมื่อนํามาคํานวณหาจํานวน 
ประชากรและความหนาแน่น โดยใช้วิธีของ Thomas et al., (2002) และโปรแกรม Distance Version 6.0 ก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ 
เนื่องจากจํานวนครั้งที่พบน้อยเกินไป (Thomas et al., 2010) 
 
ตารางที่ 2 รายละเอียดการพบวาฬและโลมาจากการสํารวจ 
วันที ่ เวลา ช่วงเวลา พิกัด ระยะห่าง 

(เมตร)/ทิศทาง 
ชนิด จํานวน 

3 เม.ย. 56 16:40 Out-effort N9.74790 
E100.76045 

30/0L  
 

Unknown 4 

3 เม.ย. 56 17:50 Out-effort N9.75700 
E100.76933 

700/0R  
 

Unknown 3 

4 เม.ย. 56 08:32 Observation effort N9.70101 
E100.89270 

50/90L 
 

Fin whale 1 

4 เม.ย. 56 13:15 Observation effort N10.13868 
E101.08829 

100/30R  
 

Bottlenose dolphin 5 

5 เม.ย. 56 08:39 Observation effort N10.26005 
E100.99954 

25/60R  
 

Unknown 1 

5 เม.ย. 56 20:50 Out-effort N10.83496 
E101.24053 

- Bottlenose dolphin 20 

6 เม.ย. 56 14:25 Observation effort N11.12981 
E101.03067 

100/60R  
 

Long-beaked common 
dolphin 

6 

 
สรุปผลการศึกษา 

แม้การสํารวจในครั้งนี้จะพบโลมาและวาฬเพียงจํานวนน้อยรวมทั้งสิ้นประมาณ 40 ตัวและไม่สามารถศึกษาจํานวนประชากร 
และความหนาแน่นเพื่อประเมินสถานภาพได้ แต่นับเป็นรายงานการสํารวจสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมแบบไกลฝั่งของกรมทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝั่งและของประเทศไทยเป็นครั้งแรกต่างจากชนิดใกล้ฝั่ง ซึ่งปัจจุบันมีการสํารวจประเมินและสรุปสถานภาพของสัตว์ทะเล 
เลีย้งลูกด้วยนมเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ชนิดของโลมาและวาฬที่ระบุชนิดได้ก็มีความสอดคล้องกับฐานข้อมูลของกรมฯ (กรมทรัพ 
ยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2554; 2555, สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 2555) ซึ่งข้อมูลการ 
พบเห็นโลมาและวาฬบริเวณไกลฝั่งในครั้งนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป หรือการจัดทําข้อมูลสถานภาพใน 
อนาคต  
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ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของแบคทีเรียและยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 
ในดินตะกอนจากอ่าวไทย 
Diversity and Abundance of Bacteria and Genes Involved in Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons  
in Sediment from Gulf of Thailand  
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บทคัดย่อ: อ่าวไทยเป็นที่พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ํามันดิบ และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดร 
คาร์บอน (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) ซึ่งสารประกอบเหล่านี้คงอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งมีชีวิต งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของแบคทีเรียและยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย 
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินตะกอนจากอ่าวไทย และประเมินแนวโน้มในการเกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยเก็บดิน 
ตะกอนจํานวน 45 ตัวอย่างจากบริเวณอ่าวไทย วิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในแต่ละตัวอย่าง วิเคราะห์ความหลากหลายของ 
ประชาคมแบคทีเรีย และตรวจหายีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายน้ํามันดิบ และ PAHs และแบ่งตัวอย่างออกเป็น 14 กลุ่ม ตามพื้นที ่
และลักษณะทางกายภาพ เพื่อคัดแยกกลุ่มแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน โดยใช้น้ํามันดิบและสารผสม PAHs (ฟีแนน 
ทรีน แอนทราซีน ฟลูออแรนทีน และไพรีน) เป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงาน โดยผลการทดลองพบว่าดินตะกอนตัวอย่างมี 
จํานวนแบคทีเรียอยู่ในช่วง 1.5 x 108 - 1.1 x 1010 MPN/กรัมดินเปียก และได้วิเคราะห์พบความหลากหลายของแบคทีเรียในแต่ละ 
ตัวอย่าง ที่น่าสนใจคือสามารถตรวจพบยีนที่ประมวลรหัสแอลเคนโมโนออกซิจีเนส (alkB) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายแอลเคน โดย 
วิธี PCR ในบางตัวอย่างดินตะกอน รวมทั้งสามารถคัดแยกกลุ่มแบคทีเรียย่อยสลายน้ํามันดิบ PAHs ผสมฟีแนนทรีน และแอนทราซีน 
ได ้7 กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม และ 5 กลุ่ม ตามลําดับ จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในดินตะกอนตัวอย่างมีแบคทีเรียประจํา 
ถิ่นที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ํามันดิบและ PAHs ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบําบัดดินตะกอนที่ปนเปื้อนด้วย 
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนต่อไปได ้
คําสําคัญ: อ่าวไทย, ดินตะกอน, ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน, PAHs, น้ํามันดิบ 
 
Abstract: The Gulf of Thailand is considered as the risk area for contamination of petroleum hydrocarbons such 
as crude oil and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). These components are persistent in the environment 
and affect to living organisms. This study aimed to examine diversity and abundance of bacteria and genes 
involved in the degradation of petroleum hydrocarbons in sediments from Gulf of Thailand and to assess the 
bioremediation potential in this area. Forty-five sediment samples collected from Gulf of Thailand were 
determined for the population sizes of total bacteria, diversity of bacterial community and the presence of genes 
involved in crude oil and PAH degradation.  In addition, the samples were grouped into 14 groups based on their 
locations and characteristics for isolation of bacterial consortia capable of utilizing crude oil and mixed PAHs 
(phenanthrene, anthracene, fluoranthene and pyrene) as the sole carbon and energy source.  As a result, the 
abundance of total bacteria in the samples was found to range from 1.5 x 108 to 1.1 x 1010 MPN g-1 wet weight. 
Diversity of bacterial community was analyzed in each sample. Interestingly, alkane monooxygenase genes (alkB) 
involved in alkane degradation were detected by PCR method in some samples.  Furthermore, seven crude oil-, 
five mixed PAHs-, five phenanthrene- and five anthracene-degrading consortia were obtained by the enrichment 
approach. Our results suggest that indigenous bacteria in this sediment had the ability to degrade crude oil and 
PAHs. This information is useful for further bioremediation of petroleum hydrocarbons contaminated sediments. 
Keywords:  Gulf of Thailand, sediment, petroleum hydrocarbons, PAHs, crude oil 
 

บทนํา 
อ่าวไทยเป็นน่านน้ําที่อยู่ในทะเลจีนใต ้มหาสมุทรแปซิฟิก ล้อมรอบด้วยประเทศไทย มาเลเซีย กัมพูชาและเวียดนาม มีพื้นที ่

ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร จากการเพิ่มจํานวนของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการพัฒนาพื้นที ่
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ชายฝั่งและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลตามมา โดยมีสาเหตุการปนเปื้อนหลักๆ มาจากกิจกรรมการเดินเรือขนส่งสินค้า การ 
ลักลอบทิ้งน้ํามันลงสู่แหล่งน้ํา การสัญจรทางเรือ การปนเปื้อนของน้ํามันในน้ําทิ้งจากบ้านเรือน เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การขุดเจาะน้ํามัน เป็นต้น (Wattayakorn, 2012) ซึ่งจากสถิติการเกิดเหตุการณ์น้ํามันรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ํา พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิด 
บ่อยขึ้น (Marine Department, 2009) ดังนั้นอ่าวไทยจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ํามันดิบ 
และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) ซึ่งสารประกอบเหล่านี้คงอยู่ได้นานใน 
สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ชักนําให้เกิดมะเร็งและก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นต้น (Talley, 2006) 

การบําบัดการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพ เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจเนื่องจากมีต้นทุนต่ําและไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการทํางานของจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายหรือลดปริมาณสารพิษในสิ่งแวดล้อม (Lu และคณะ, 2011) 
กระบวนการย่อยสลายน้ํามันปิโตรเลียม มีเอนไซม์ที่สําคัญ คือ แอลเคนไฮดรอกซิเลส ซึ่งมยีีนที่ประมวลรหัสการสร้างเอนไซม์แอลเคน 
ไฮดรอกซิเลสหลายกลุ่ม เช่น ยีน alkB ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายแอลเคนที่มีคาร์บอน 5-16 อะตอม (Smith และคณะ, 2002) ยีน 
alkB1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายแอลเคนที่มีกิ่งสาขา (Kohno และคณะ, 2002) ยีน CYP153 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย 
แอลเคนที่มีคาร์บอน 8-16 อะตอม (Liu และคณะ, 2002) เป็นต้น สําหรับกระบวนการย่อยสลาย PAHs นั้น มีเอนไซม์ที่สําคัญ คือ 
เอนไซม์ไดออกซิจีเนส ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เฟอร์รีดอกซินรีดักเทส เฟอร์รีดอกซิน และเทอร์มินัลไดออกซีจีเนส ซึ่งส่วน สุดท้าย 
นี้ประกอบด้วยหน่วยย่อย 2 หน่วย คือ หน่วยย่อยแอลฟา และหน่วยย่อยเบตา โดยที่ส่วนของหน่วยย่อยแอลฟา เป็นส่วนที่เร่งการเกิด 
ปฏิกิริยาการเติมออกซิเจน 2 อะตอมเข้าสู่โครงสร้าง PAHs หรือวงอะโรมาติก (Habe และ Omori, 2003) ซึ่งข้อมูลยีนเหล่านี ้
มีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ใช้เป็นยีนเครื่องหมายในการตรวจติดตามแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพการย่อยปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนได ้

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของแบคทีเรียและยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อย
สลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินตะกอนจากบริเวณอ่าวไทยและประเมินแนวโน้มในการเกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ 
 

วิธีการศึกษา 
1. เก็บตัวอย่างดินตะกอน 

เก็บตัวอย่างดินตะกอนจากสถานีสํารวจ 45 สถาน ี ในบริเวณอ่าวไทย แสดงดังรูปที ่ 1 ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 
เมษายน พ.ศ. 2556 โดยเรือ M.V. SEAFDEC 

 

 
 

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างดินตะกอนจากบริเวณอ่าวไทย  จํานวน 45 สถาน ี
 

2. ตรวจวัดจํานวนแบคทีเรียเริ่มต้นในตัวอย่างดินตะกอน 
2.1 ตรวจวัดจํานวนแบคทีเรียเริ่มต้นทั้งหมดในตัวอย่างดินตะกอน        
ชั่งดินตะกอน 1 กรัม ใส่ในหลอดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว LB ปริมาตร 9 มิลลิลิตร (เจือจาง 10 เท่า) เจือจางเชื้อใน 
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96-well plate โดยใส่อาหารเลี้ยงเชื้อเหลว LB ปริมาตร 180 ไมโครลิตร ลงทุกหลุมก่อน จากนั้นนําอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว LB ที ่
เจือจาง 10 เท่า ผสมให้เข้ากับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว LB ในแถวแรก (เจือจาง 100 เท่า) เจือจางเชื้อจนมีความเข้มข้นเชื้อเป็น 1: 
100,000 เท่า บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง วัดความขุ่นที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และนําไปเปรียบเทียบ 
กับตาราง MPN เพือ่ คํานวณหาจํานวนจุลินทรีย์ (Cochran, 1950) 

2.2 ตรวจวัดจํานวนแบคทีเรียเริ่มต้นที่สามารถย่อยสลายสารประกอบ PAHs ในตัวอย่างดินตะกอน 
ชั่งดินตะกอน 1 กรัม ใส ่หลอดทดลองที่มีอาหารเหลว Natural Seawater Medium (NSW) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร (เจือจาง 

10 เท่า) เจือจางเชื้อใน 96-well plate โดยใส ่ PAHs ที่ละลายใน n-hexane ความเข้มข้น 100 ppm ลงทุกหลุมก่อน รอจน n-
hexane ระเหย เติมอาหารเลี้ยงเชื้อ เหลว NSW ปริมาตร 180 ไมโครลิตร ลงทุกหลุม จากนั้นนํา NSW ที่เจือจาง 10 เท่า ผสมให้เข้า 
กับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว NSW ในแถว แรก (เจือจาง 100 เท่า) เจือจางเชื้อจนมีความเข้มข้นเชื้อเป็น 1: 100,000 เท่า บ่มที่อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส นาน 2 สัปดาห์ ใส่สารละลาย electron donor 10 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 
วัดความขุ่นที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และนําไปเปรียบเทียบกับตาราง MPN เพื่อคํานวณหาจํานวนจุลินทรีย ์ (Johnsen 
และคณะ, 2002) 

2.3 ตรวจวัดจํานวนแบคทีเรียเริ่มต้นที่สามารถเจริญบนน้ํามันดิบในตัวอย่างดินตะกอน 
ชั่งดินตะกอน 1 กรัม ใส่หลอดทดลองที่มี 0.85% NaCl ปริมาตร 9 มิลลิลิตร (เจือจาง 10 เท่า) จากนั้นทําให้เจือจางลงไป 

เรื่อยๆ จนมีความเข้มข้นเป็น 1: 100,000 เท่า นําตัวอย่างจากแต่ละความเจือจางมา 100 ไมโครลิตร spread บนอาหารแข็ง NSW 
มีผสมน้ํามันดิบ บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 2-3 วัน นับจํานวนแบคทีเรียที่เจริญได้ จากนั้นคํานวณหาจํานวนแบคทีเรียใน 
หน่วย CFU ต่อกรัมดิน  
 
3. การศึกษาความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ในตัวอย่างดินตะกอน 

3.1 สกัดดีเอ็นเอจากดินตัวอย่าง 
ชั่งดินตัวอย่าง 0.25 กรัม ใส่หลอดเซนติฟิวจ์ขนาด 2 มิลลิลิตร จากนั้นสกัดดีเอ็นดีด้วยชุด PowerSoil DNA Isolation kit 

(MoBio Laboratories, Inc.) ทํา 3 ซ้ํา เก็บสารละลายดีเอ็นเอที ่-20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนํามาใช้ 
 3.2 ศึกษาโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ด้วยวิธี Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) 
 นําสารละลายดีเอ็นเอที่ได้จากข้อ 3.1 มาทํา PCR โดยใช้ส่วนผสมของสารในปฏิกิริยาและโอลิโกนิวคลีโอไทด์ไพรเมอร ์
341F-GC/520R ซึ่งจําเพาะต่อบริเวณ 16S rDNA ของแบคทีเรีย และ Sphingo 108f/Sphingo 420r ซึ่งจําเพาะต่อบริเวณ 16S 
rDNA ของแบคทีเรียในกลุ่ม Sphingomonas ขนาดของผลิตภัณฑ์ PCR ที่คาดหวังคือ 179 และ 312 คู่เบส ลําดับนิวคลีโอไทด์ของ 
ไพรเมอร์แสดงในตารางที ่ 1 สารละลายในปฏิกิริยามีดังนี ้ สารละลาย GoTaq® Green Master Mix สารละลายไพรเมอร ์ ความ 
เข้มข้น 20 พิโคโมลต่อไมโครลิตร (ของแต่ละตัว) สารละลายดีเอ็นเอความเข้มข้น 100 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร และน้ํากลั่นปลอด 
ประจุปลอดเชื้อ รวมส่วนผสมทั้งหมดให้มีปริมาตรสุทธิ 30 ไมโครลิตร จากนั้นทํา PCR ด้วยเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (DNA Thermo 
cycle) โดยใช้สภาวะดังนี้ 
 ไพรเมอร์ 341F-GC และ 520R ใช้สภาวะ 

1) Initial denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที 
2) Denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที   
3) Annealing ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
4) Extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 2 นาที 
5) ทําขั้นตอนที่ 2) ถึง 4) จํานวน 30 รอบ 
6) Final extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที 

 

 ไพรเมอร์ Sphingo 108f และ Sphingo 420r ใช้สภาวะ 
1) Initial denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 2 นาที 
2) Denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 15 วินาท ี
3) Annealing ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาท ี
4) Extension ที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาท ี
5) ทําขั้นตอนที่ 2) ถึง 4) จํานวน 30 รอบ 
6) Final extension ที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที 
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ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเลคโทรโฟเรซิส ในบัฟเฟอร์ TAE ความเข้มข้น 1 เท่า โดยใช ้
อะกาโรสเจลเข้มข้น 2% เพื่อตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ PCRโดยเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp DNA Ladder 
 ใชอุ้ปกรณ์ของ DCodeTM system (Bio-Rad Laboratories Inc., USA) ในการทํา DGGE โดยเตรียมพอลิอะคริลาไมด ์
เจลเข้มข้น 8% ที่มีเกรเดียนท์ของสารละลาย denaturant 30-70% (100% ของ denaturant ประกอบด้วย 7 M urea และ 40% 
formamide) ซึ่งทําเกรเดียนท์ของสารละลาย denaturant โดยใช้ระบบจ่ายเกรเดียนท์ตามวิธีที่ระบุในคู่มือ เมื่อทําเกรเดียนท์ของสาร 
ละลาย denaturant ลงในชุดแซนวิชที่เตรียมเจลแล้วเสียบหวีลงระหว่างกระจกแซนวิช ปล่อยให้พอลิอะคริลาไมด์แข็งตัว ประมาณ 5 
ชั่วโมงหรือตั้งทิ้งไว้ข้ามคืน นําชุดเจลแซนวิชใส่ลงในบัฟเฟอร์ TAE ปริมาตร 7 ลิตร ที่ผ่านการให้ความร้อน จนมีอุณหภูม ิ 60 องศา 
เซลเซียส ผสมผลิตภัณฑ์ PCR กับสีย้อมหยอดลงในช่องวิ่งจากนั้นทํา DGGE โดยใช ้ความต่างศักย์ 130 โวลต ์ที่อุณหภูมิ 60 องศา 
เซลเซียส นาน 4.5 ชั่วโมง ย้อมพอลิอะคริลาไมด์เจลด้วยสารละลายเอธิเดียมโบรไมด์เข้มเข้น 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นําไปส่องดู 
ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต 
 

ตารางที ่1 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของไพร์เมอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทดบ์ริเวณ 16S rDNA 
ไพรเมอร ์ ลําดับนิวคลีโอไทด์ (5’ ถึง 3’) เอกสารอ้างอิง 
341F CCTACGGGAGGCAGCAG  Muyzer และคณะ, 1993 
520R ACCGCGGCTGCTGGC Muyzer และคณะ, 1993 
Sphingo 108f TTAGCTCCACCTCGCGGC Leys และคณะ, 2004 
Sphingo 420r TTACAACCCTAAGGCCTTC  Leys และคณะ, 2004 
GC clamp CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGTCCCG 

CCGCCCCCGCCCG 
Kim และคณะ, 2002 

 

4. ตรวจสอบยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินตัวอย่างด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอร์เรส 
นําดีเอ็นเอที่สกัดได้จากข้อ 3.1 ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหายีนไดออกซิจีเนสและยีนแอลเคนไฮดรอกซิเลส ด้วยวิธีปฏิกิริยา 

ลูกโซ่พอลิเมอร์เรส ลําดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์และขนาดคาดหวังของผลิตภัณฑ์ลูกโซ่พอลิเมอร์เรส ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 
โดยใช้ส่วนผสมของสารในปฏิกิริยาดังนี้ สารละลาย GoTaq® Green Master Mix สารละลายไพรเมอร ์ ความเข้มข้น 20 พิโคโมล 
ต่อไมโครลิตร (ของแต่ละตัว) สารละลายดีเอ็นเอความเข้มข้น 100 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร และน้ํากลั่นปลอดประจุปลอดเชื้อ รวมส่วน 
ผสมทั้งหมดให้มีปริมาตรสุทธิ 30 ไมโครลิตร จากนั้นทํา PCR ด้วยเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (DNA Thermo cycle) โดยใช้สภาวะ 
ดังนี้ 
 ไพรเมอร์ GPF และ GPR ใช้สภาวะ 

1) Initial denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที 
2) Denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที   
3) Annealing ที่อุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
4) Extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
5) ทําขั้นตอนที่ 2) ถึง 4) จํานวน 30 รอบ 
6) Final extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 7 นาที 

 

ไพรเมอร์ GNF และ GNR ใชส้ภาวะ 
1) Initial denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที 
2) Denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที   
3) Annealing ที่อุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
4) Extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
5) ทําขั้นตอนที่ 2) ถึง 4) จํานวน 30 รอบ 
6) Final extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 7 นาที 

 

ไพรเมอร์ alkB1-F และ alkB1-R, alkB2-F และ alkB2-R ใช้สภาวะ 
1) Initial denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที 
2) Denaturation ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที   
3) Annealing ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
4) Extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

146 

5) ทําขั้นตอนที่ 2) ถึง 4) จํานวน 30 รอบ 
6) Final extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 3 นาที 

 

ไพรเมอร์ P450fw1 และ P450rv3 ใช้สภาวะ 
1) Initial denaturation ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 4 นาที 
2) Denaturation ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 45 วินาท ี   
3) Annealing ที่อุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
4) Extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที 
5) ทําขั้นตอนที่ 2) ถึง 4) จํานวน 25 รอบ 
6) Final extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที 
 

 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเลคโทรโฟเรซิสในบัฟเฟอร์ TAE ความเข้มข้น 1 เท่า โดยใช้อะกา 
โรสเจลเข้มข้น 2% เพื่อตรวจสอบขนาดผลิตภัณฑ์ PCRโดยเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp DNA Ladder 
 

ตารางที ่2 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มจํานวนดีเอ็นบริเวณยีนที่ประมวลรหัสหน่วยย่อยแอลฟาของเทอร์มินัลไดออกซิจีเนส 
ไพรเมอร ์ ลําดับนิวคลีโอไทด์ (5’ ถึง 3’) ยีน ขนาดคาดหวัง (bp) เอกสารอ้างอิง 

GNF 
GNR 

GAG ATGCATACCACGTKGGTTGGA 
AGCTGTTGTTCGGGA AGAYWGTGCMGTT 

PAH-RHDα ในแบคทีเรียแกรมลบ 306 Cébron 
และคณะ, 2008 

GPF 
GPR 

CGGCGCCGACAAYTTYGTNGG 
GGGGAACACGGTGCCRTGDATRAA 

PAH-RHDα ในแบคทีเรียแกรมบวก 292 Cébron 
และคณะ, 2008 

 

ตารางที่ 3 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มจํานวนดีเอน็บริเวณยีนที่ประมวลรหัสแอลเคนไฮดรอกซิเลส 
ไพรเมอร ์ ลําดับนิวคลีโอไทด์ (5’ ถึง 3’) ยีน ขนาดคาดหวัง (bp) เอกสารอ้างอิง 

alkB1-F 
alkB1-R 

ATCTGGGCGCGTTGGGATTTGAGCG 
CGCATGGTGATCGCTGTGCCGCTGC 

alkB1 
 

629 Whyte และคณะ,  
2002 
 

alkB2-F 
alkB2-R 
 

ACTCTGGCGCAGTCGTTTTACGGCC 
CCCACTGGGCAGGTTGGGCGCACCG 

alkB2 
 

552 Whyte และคณะ,  
2002 
 

P450fw1 
P450rv3 
 

GTSGGCGGCAACGACACSAC 
GCASCGGTGGATGCCGAAGCCRAA 

CYP153 
 

339 
 

van 
Beilenและคณะ,  
2005 

 

5. การคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ํามันดิบและสารประกอบ PAHs ในตัวอย่างดินตะกอนบริเวณอ่าวไทย 
ตอนกลาง 

จากดินตะกอนจํานวน 45 ตัวอย่าง ได้แบ่งตัวอย่างออกเป็น 14 กลุ่มตามพื้นที่และลักษณะทางกายภาพ แสดงดังรูปที่ 2 
จากนั้นคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ํามันดิบและสารประกอบ PAHs โดยวิธีการ enrichment technique 
ในอาหารเหลว Natural Seawater Medium (NSW) ที่ใส่น้ํามันดิบ 0.5% (v/v) สําหรับการคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถ 
ในการย่อยสลายน้ํามันดิบ และใส่ PAHs ได้แก่ ฟีแนนทรีน ฟลูออแรนทีน แอนทราซีนและไพรีนโดยมีความเข้มข้นสุดท้ายของ PAHs 
ชนิดละ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับการคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบ PAHs 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
1. การตรวจวัดจํานวนแบคทีเรียในดินตะกอนตัวอย่าง 

จากการนําตัวอย่างดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยจํานวน 45 ตัวอย่าง มาตรวจนับจํานวนแบคทีเรียเริ่มต้นทั้งหมดและแบคทีเรีย 
ที่สามารถย่อยสลายสารประกอบ PAHs โดยใชว้ิธี Most Probable Number พบว่าจํานวนแบคทีเรียที่ได้มีค่าแสดงดังตารางที่ 4 
โดยมีจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดอยู่ในช่วง 1.5 x 108 - 1.1 x 1010 MPN/กรัมดินเปียก แบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลาย 
ฟีแนนทรีน อยู่ในช่วง 3.6 x 104 – 2.34 x 106 MPN/กรัมดินเปียก แบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายแอนทราซีน อยู่ในช่วง 
3.0 x 104 – 1.1 x 107 MPN/กรัมดินเปียก แบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายฟลูออแรนทีน อยู่ในช่วง 3.0 x 104 – 1.1 x 
107 MPN/กรัมดินเปียก และแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายไพรีนอยู่ในช่วง 3.0 x 104 – 8.03 x 106 MPN/กรัมดินเปียก 
นอกจากนี้ยังตรวจนับจํานวนแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้บนน้ํามันดิบ พบว่าจํานวนแบคทีเรียที่ได ้มีค่าแสดงดังตารางที่ 5 โดยมคี่าอยู ่
ในช่วง 2.28 x 107 – 2.9 x 109 CFU/กรัมดินเปียก 
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เมื่อพิจารณาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดในดินตะกอนทั้ง 45 ตัวอย่าง พบว่ามีจํานวนแบคทีเรียค่อนข้างมาก และใกล้เคียงกัน 
ทุกตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจํานวนแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลาย PAHs พบว่าสามารถพบแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลาย ฟีแนนทรีน 
แอนทราซีน ฟลูออแรนทีน และไพรีน ไดใ้นดินตะกอนทุกตัวอย่าง รวมทั้งแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้บนน้ํามันดิบ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ดินตะกอนเป็นแหล่งสะสมของสารอาหารและสารพิษต่างๆ และมีความหลากหลายของจุลินทรีย์สูง ทําให้สามารถพบจํานวนแบคทีเรีย 
ต่างๆ ในปริมาณค่อนข้างสูง 
 

 
 

รูปที่ 2 การแบ่งตัวอย่างดินตะกอนออกเป็น 14 กลุม่ตามพื้นที่และลักษณะทางกายภาพจากตัวอย่างทัง้หมด 45 ตัวอย่าง 
                        เพื่อคัดแยกกลุ่มแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 
 

2. การศึกษาความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ในตัวอย่างดินตะกอน 
จากการนําตัวอย่างดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง จํานวน 45 ตัวอย่าง มาสกัดดีเอ็นเอและนําไปเพิ่มจํานวนชิ้นส่วน 

ดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอร์เรส โดยใช้ไพรเมอร์ 341F-GC/520R ผลการทดลองพบว่าสามารถพบผลิตภัณฑ์ PCR ในดิน 
ทุกตัวอย่าง จากนั้นนําผลิตภัณฑ์ PCR จากตัวอย่างที่ 1-15 วิเคราะห์โครงสร้างประชาคมจุลินทรีย์ด้วยเทคนิค DGGE แสดงดังรูปที ่3 
พบว่าในดินตะกอนแต่ละตัวอย่างมีความหลากหลายของประชาคมจุลินทรีย์ นอกจากนี้สามารถพบผลิตภัณฑ์ PCR ของไพรเมอร์คู่ 
Sphingo108f/Sphingo420r-GC ในดินตะกอนบางตัวอย่าง แสดงดังรูปที ่ 4 โดยแบคทีเรียในกลุ่ม Sphingomonas มีรายงานว่า 
เป็นแบคทีเรียกลุ่มหลักที่พบในดินที่มีการปนเปื้อน PAHs และสามารถย่อยสลาย PAHs ได้หลายชนิด (Kanaly และคณะ, 2000; Guo 
และคณะ, 2010) 
 

3. ตรวจสอบยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินตัวอย่างด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอร์เรส 
ในการเพิ่มจํานวนชิ้นส่วนดีเอ็นเอบริเวณยีนที่ประมวลรหัสเอนไซมอ์ะโรมาติก ริง-ไฮดรอกซิเลทิงไดออกซีจีเนส และแอลเคน 

ไฮดรอกซิเลส ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอร์เรสในดินตะกอนตัวอย่าง พบว่าพบผลิตภัณฑ ์ PCR ที่ได้จากการใช้ไพรเมอร์คู ่ alkB1-
F/alkB1-R และ P450fw1/ P450rv3 ในดินตะกอนบางตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 5 และ 6 โดยคู่ไพรเมอร ์ alkB1-F/alkB1-R มีความ 
จําเพาะต่อยีน alkB1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายแอลเคนที่มีคาร์บอน 12-26 อะตอม และแบบสายโซ่กิ่ง (Whyte และคณะ, 2002; 
Liu และคณะ, 2011) สําหรับคู่ไพรเมอรP์450fw1/ P450rv3 มีความจําเพาะต่อยีน CYP153 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย 
แอลเคนที่มคีาร์บอน 8-16 อะตอม (van Beilen และคณะ,  2006) 

 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

148 

ตารางที่ 4 จํานวนแบคทีเรียเริ่มต้นทั้งหมดและแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารประกอบ PAHs ในดินตะกอนตัวอย่าง (MPN/กรัมดินเปียก) 
ตัวอย่าง แบคทีเรียเริ่มต้น 

ทั้งหมด 
แบคทีเรียที่มีความสามารถ 
ในการย่อยสลายฟีแนนทรีน 

แบคทีเรียที่มีความสามารถ 
ในการย่อยสลายแอนทราซีน 

แบคทีเรียที่มีความสามารถใน
การย่อยสลายฟลูออแรนทีน 

แบคทีเรียที่มีความสามารถ 
ในการย่อยสลายไพรีน 

ST1 1.64 x 109 6.5 x 105 3.6 x 105 3.2 x 105 2.55 x 105 
ST2 3.2 x 108 1.46 x 106 1.39 x 106 1.1 x 107 1.38 x 106 
ST3 7.73 x 108 1.31 x 105 7.5 x 105 1.19 x 105 3.0 x 104 
ST4 1.77 x 108 1.57 x 105 1.8 x 105 1.83 x 105 2.45 x 105 
ST5 1.71 x 109 9.53 x 105 9.0 x 105 4.67 x 105 6.4 x 105 
ST6 8.3 x 109 2.34 x 106 4.6 x 106 1.65 x 106 5.7 x 106 
ST7 5.6 x 108 6.4 x 104 1.68 x 105 1.06 x 106 2.3 x 105 
ST8 2.4 x 108 2.2 x 105 1.9 x 105 1.4 x 105 1.14 x 105 
ST9 1.15 x 109 2.51 x 105 1.84 x 105 1.43 x 105 4.3 x 105 
ST10 5.13 x 109 1.38 x 105 6.87 x 105 3.13 x 106 3.87 x 105 
ST11 2.0 x 109 8.67 x 104 6.33 x 104 1.5 x 105 7.33 x 104 
ST12 1.83 x 109 3.6 x 104 3.6 x 104 4.67 x 104 9.93 x 104 
ST13 1.1 x 109 1.8 x 106 1.1 x 107 1.15 x 105 2.4 x 106 
ST14 1.09 x 109 4.27 x 105 2.24 x 105 3.7 x 105 5.97 x 105 
ST15 3.99 x 109 4.43 x 105 6.74 x 105 3.47 x 105 2.97 x 105 
ST16 6.73 x 109 5.1 x 104 1.19 x 105 4.53 x 105 2.93 x 105 
ST17 4.67 x 108 3.37 x 105 3.15 x 105 3.25 x 105 1.57 x 105 
ST18 5.0 x 108 5.9 x 105 2.9 x 106 1.1 x 107 2.1 x 105 
ST19 9.97 x 108 5.97 x 105 2.15 x 105 2.4 x 105 3.6 x 105 
ST20 7.51 x 109 9.3 x 105 3.57 x 105 1.18 x 105 8.55 x 104 
ST21 5.13 x 109 1.31 x 106 7.33 x 104 4.7 x 105 6.93 x 105 
ST22 1.62 x 109 3.3 x 105 3.57 x 105 1.7 x 106 1.93 x 106 
ST23 1.1 x 1010 1.06 x 106 3.03 x 105 6.6 x 104 1.23 x 105 
ST24 7.48 x 109 2.3 x 105 2.0 x 105 1.73 x 105 4.6 x 106 
ST25 3.93 x 109 7.73 x 104 2.1 x 106 1.97 x 105 3.05 x 106 
ST26 2.4 x 108 4.17 x 105 2.9 x 105 5.2 x 105 1.93 x 105 
ST27 4.52 x 109 9.73 x 104 7.07 x 104 8.27 x 104 7.07 x 104 
ST28 3.87 x 108 3.07 x 105 2.15 x 105 5.23 x 105 2.6 x 105 
ST29 2.4 x 109 1.65 x 106 7.77 x 105 3.63 x 105 1.33 x 106 
ST30 1.4 x 109 6.27 x 105 2.97 x 105 7.03 x 105 1.7 x 106 
ST31 2.83 x 108 1.47 x 106 3.0 x 104 4.83 x 105 8.03 x 106 
ST32 1.25 x 109 9.63 x 105 3.27 x 105 2.77 x 105 1.77 x 106 
ST33 2.3 x 108 5.1 x 104 5.47 x 104 1.5 x 105 9.27 x 104 
ST34 1.91 x 109 1.55 x 105 6.1 x 104 3.0 x 104 1.17 x 105 
ST35 2.9 x 108 1.05 x 105 1.1 x 105 1.13 x 106 1.55 x 105 
ST36 4.6 x 109 1.3 x 105 3.5 x 105 1.17 x 106 1.47 x 105 
ST37 1.18 x 109 1.3 x 106 2.7 x 105 1.1 x 105 9.2 x 104 
ST38 2.4 x 109 3.13 x 105 3.47 x 105 4.7 x 105 5.1 x 105 
ST39 1.91 x 109 2.75 x 105 1.27 x 105 1.1 x 105 1.55 x 105 
ST40 1.5 x 108 3.5 x 105 1.5 x 105 5.8 x 104 6.1 x 105 
ST41 5.97 x 108 1.06 x 105 4.83 x 105 2.63 x 105 2.21 x 105 
ST42 2.03 x 109 9.58 x 105 1.25 x 106 1.17 x 105 4.55 x 104 
ST43 1.25 x 109 1.2 x 105 2.4 x 105 1.51 x 105 1.55 x 105 
ST44 3.87 x 109 1.8 x 106 1.26 x 106 2.5 x 105 4.6 x 106 
ST45 2.4 x 109 1.0 x 106 5.1 x 104 2.2 x 105 6.83 x 104 
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ตารางที่ 5 จํานวนแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้บนน้ํามันดิบ 
ตัวอย่าง จํานวนแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้บนน้ํามันดิบ (CFU ต่อกรัมดินเปียก) 

ST1 1.01 x 109 
ST2 1.98 x 108 
ST3 2.51 x 108 
ST4 2.37 x 108 
ST5 1.84 x 108 
ST6 2.19 x 108 
ST7 4.40 x 107 
ST8 5.60 x 107 
ST9 3.00 x 107 
ST10 3.45 x 107 
ST11 5.40 x 107 
ST12 3.70 x 107 
ST13 6.40 x 107 
ST14 5.95 x 107 
ST15 2.28 x 107 
ST16 9.80 x 107 
ST17 1.96 x 108 
ST18 1.60 x 108 
ST19 2.01 x 108 
ST20 1.29 x 108 
ST21 1.58 x 108 
ST22 1.23 x 108 
ST23 6.90 x 107 
ST24 1.28 x 108 
ST25 2.64 x 108 
ST26 1.39 x 108 
ST27 1.23 x 108 
ST28 1.17 x 108 
ST29 1.35 x 108 
ST30 2.16 x 108 
ST31 1.40 x 108 
ST32 8.00 x 107 
ST33 2.00 x 108 
ST34 1.90 x 108 
ST35 1.50 x 108 
ST36 1.27 x 108 
ST37 2.25 x 108 
ST38 2.11 x 108 
ST39 2.71 x 108 
ST40 2.80 x 108 
ST41 2.76 x 109 
ST42 2.62 x 109 
ST43 2.60 x 109 
ST44 2.90 x 109 
ST45 2.76 x 109 
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รูปที่ 3 โครงสร้างประชาคมแบคทีเรียโดยวิธี DGGE จากบริเวณ 16S rDNA ของแบคทีเรียทั้งหมด 
                                     ชอ่งวิ่งที่1-15: ดีเอ็นเอจากตัวอย่างดินตะกอนสถานีที่ 1-15 
 

 

 

 
รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์ PCR จากไพรเมอร์คู่ Sphingo108f/ Sphingo 
         420r-GC 

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์ PCR จากไพรเมอร์คู่ alkB1-F/alkB1-R 

 
4. การคดัแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ํามันดิบและสารประกอบ PAHs 

จากดินตะกอนจํานวน 45 ตัวอย่าง ได้แบ่งตัวอย่างออกเป็น 14 กลุ่มตามพื้นที่และลักษณะทางกายภาพเพื่อคัดแยกกลุ่ม 
แบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน โดยใช้น้ํามันดิบและสารผสม PAHs (ฟีแนนทรีน แอนทราซีน ฟลูออแรนทีน และไพรีน) 
เป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงาน สามารถคัดแยกกลุ่มแบคทีเรียย่อยสลายน้ํามันดิบ PAHs ผสม ฟีแนนทรีน และแอนทราซีนได้ 7 
กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม และ 5 กลุ่ม ตามลําดับ ดังแสดงสรุปในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการคัดแยกกลุ่มแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ํามันดิบและสารประกอบ PAHs 

ตัวอย่าง 
สารตั้งต้น 

น้ํามันดิบ สารผสม PAHs* ฟีแนนทรีน แอนทราซีน ฟลูออแรนทีน ไพรีน 
G1 + + + + - - 
G2 + + + + - - 
G3 + - - - - - 
G4 + - - - - - 
G5 + + + + - - 
G6 + + + + - - 
G7 + + + + - - 

*สารผสม PAHs: ฟีแนนทรีน, แอนทราซีน, ฟลูออแรนทีน และไพรีน 
+ สามารถคัดแยกเชื้อกลุ่มได ้  

 
สรุปผลการศึกษา 
 ในงานวิจัยนี้ สามารถตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลาย PAHs ชนิดต่างๆ และปริมาณแบคทีเรีย 
ที่สามารถเจริญได้ในน้ํามันดิบได้ในดินตะกอนทุกตัวอย่าง รวมทั้งสามารถคัดแยกกลุ่มแบคที่เรียย่อยสลายน้ํามันดิบ PAHs ผสม 
ฟีแนนทรีนและแอนทราซีนไดโ้ดยอาศัยวิธีการแบบเพาะเลี้ยง นอกจากนี้ยังพบกลุ่มแบคทีเรียประจําถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย 
PAHs ได้แก ่แบคทีเรียในกลุ่ม Sphingomonas ในดินตะกอนบางตัวอย่าง รวมทั้งตรวจพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายแอลเคนใน 
ดินตะกอนหลายตัวอย่างโดยอาศัยวิธีการแบบไม่เพาะเลี้ยง จากผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่า ในดินตะกอนตัวอย่างมีแบคทีเรีย 
ประจําถิ่นที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ํามันดิบและสารประกอบ PAHs และมีแนวโน้มในการเกิดกระบวนการย่อยสลายปิโตร 
เลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยวิธีทางชีวภาพได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการบําบัดดินตะกอนที่ปนเปื้อนด้วยปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอนต่อไปได้ 
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สัตว ์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กจากพื้นทะเลอ ่าวไทย  
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บทคัดย่อ: สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในชั้นตะกอนพื้นทะเลทั้งในบริเวณชายฝั่งจนถึงทะเลลึก สัตว์ทะเลหน้า 
ดินขนาดเล็กเป็นอาหารของสัตว์ทะเลต่างๆ และยังมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม จึงทําให้สามารถนํามาใช้เป็น 
ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได ้ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน 
ขนาดเล็กบนพื้นทะเลในอ่าวไทย ความหนาแน่นรวมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กในบริเวณสถานีศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิต ิสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่มเด่น ได้แก ่ฟอร์แรม หนอนตัวกลม ไส้เดือนทะเลและโคพีพอด สถานีศึกษาส่วนใหญ่ใน 
เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา มีความหนาแน่นรวมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กสูง ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น 
ความลึกและความเค็มเป็นปัจจัยสําคัญที่ควบคุมการแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กในอ่าวไทย การศึกษา 
ในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กในพื้นทะเลอ่าวไทยยังมีความจําเป็น 
คําสําคัญ: สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก การแพร่กระจาย ตะกอน อ่าวไทย 
 

Abstract: Meiofauna is an important component of seafloor sediments in coastal areas to deep sea habitats. 
They can provide food for various consumers and exhibit high sensitivity to environmental stresses making them 
good environmental indicators. The present study aimed to examine the distribution and abundance of benthic 
meiofauna in the Gulf of Thailand. The total meiofaunal densities were significantly different among study sites. 
The dominant meiofaunal groups were forams, nematodes, polychaetes and copepods. Most study sites in Surat 
Thani, Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces had relatively high meiofaunal densities. Certain 
environment factors, such as depth and salinity, were important factors controlling the distribution and 
abundance of meiofauna in the Gulf of Thailand. Further extensive studies on meiofauna on the seafloor of the 
Gulf of Thailand are needed.  
Keywords: meiofauna, distribution, sediment, Gulf of Thailand  
 

คำนำ 
สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก (Meiofauna) หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ระหว่างเม็ดดินเม็ดทราย (interstitial) 

สามารถลอดผ่านเครื่องกรองที่มีขนาด 0.5 มิลลิเมตร แต่คงค้างอยู่บนเครื่องกรองที่มีขนาดตา 0.063 มิลลิเมตร หรือ 63 ไมครอน 
สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก กลุ่มสําคัญมีดังนี ้ Sarcomastigophora, Ciliophora, Cnidaria, Turbellaria, Gnathostomulida, 
Nemertinea (Nemertina), Nematoda, Gastrotricha, Rotifera, Loricifera, Priapulida, Kinorhyncha, Polychaeta, 
Aeolosomatidae and Potamodrilidae, Oligochaeta, Sipuncula, Tardigrada, Cladocera, Ostracoda, Mystacocarida, 
Copepoda, syncarida, Thermosbaenacea, Isopoda, Tanaidacea, Amphipoda, Cumacea, Halacaroidea, Pycnogonida, 
Palpigradida, Insecta, Bryozoa, Entoprocta, Brachiopoda, Aplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Holothuroidea และ 
Tunicata (Higgins and Thiel, 1988)  

สัตว์หน้าดินขนาดเล็กแบ่งออกเป็น 2 พวกตามขนาดและการดํารงชีวิต คือ permanent meiofauna หมายถึง สัตว์หน้าดิน 
ขนาดเล็กถาวรที่มีขนาดเล็กตลอดชีวิต และ temporary meiofauna หมายถึง สัตว์หน้าดินขนาดเล็กชั่วคราว คือ เฉพาะในระยะที ่
เป็นตัวอ่อนของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งจะอาศัยอยู่บนพื้นผิวหน้าดินหรือแทรกตัวอยู่ในชั้นดิน โคลน ทราย และจะอาศัยอยู ่
ได้ทั้งน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม มีการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์หน้าดินขนาดเล็กอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสัตว์หน้าดินขนาดเล็กเหล่านี้มี 
บทบาทที่สําคัญทางระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตโดยตรง เช่น เป็นอาหารของลูกกุ้ง ลูกปลา และสัตว์น้ําในระยะวัยอ่อน 
ซึ่งบางชนิดเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สัตว์หน้าดินขนาดเล็กเหล่านี้ยังเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของน้ําอีกด้วย คือ ถ้ามีสัตว์ 
หน้าดินขนาดเล็กเหล่านี้อาศัยอยู่ในปริมาณมากก็แสดงถึงค่าคุณภาพน้ําที่ด ี และจะมีผลแสดงถึงค่าคุณภาพน้ําที่ตรงกันข้าม เมื่อมีสัตว์ 
หน้าดินขนาดเล็กเหล่านี้ลดน้อยลง หรือพบว่ามีอยู่ในปริมาณน้อย กลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กมีการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มสัตว์ทะเล 
หน้าดินขนาดใหญ่ เนือ่งจากต้องมีวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการศึกษาโดยเฉพาะ (Coull, 1988) 
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความหลากหลายการแพร่กระจายและความหนาแน่นของกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กบริเวณพื้นทะเลในอ่าวไทย 

 

วิธีการศึกษา 
สถานีศึกษา 

การเก็บข้อมูลครั้งนี ้ ผู้วิจัยเข้าได้ร่วมในโครงการสํารวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางโดยเรือ 
สํารวจซีฟเดคในช่วงวันที ่23 มีนาคม - 12 เมษายน 2556 และทําการเก็บข้อมูลทั้งหมด 30 สถาน ีครอบคลุมบริเวณชายฝั่งและทะเล 
ไกลฝั่งในอ่าวไทย (ตารางที่ 1 และรูปที ่1) 
 

ตารางที ่1 พิกัดสถานีศึกษาบริเวณชายฝั่งและทะเลไกลฝั่งในอ่าวไทย 

สถาน ี พิกัด สถาน ี พิกัด 
latitude longitude latitude Longitude 

2 12 14.59 100 44.48 27 09 14.20 100 45.22 

3 12 15.36 101 09.49 28 09 15.78 101 05.32 
4 12 15.32 101 45.39 29 08 25.91 101 04.89 
5 11 44.45 102 14.38 30 08 45.19 101 06.06 
6 11 44.49 101 45.51 34 08 14.56 101 21.05 
7 11 43.54 101 14.15 35 08 14.11 101 45.28 
8 11 44.48 100 45.48 36 08 25.54 101 45.44 
12 11 14.20 100 44.23 37 07 29.24 102 16.14 
13 11 14.32 101 06.40 38 07 44.15 102 09.56 
14 10 50.41 101 12.45 39 07 44.01 101 48.52 
15 10 44.05 100 44.17 40 07 45.46 101 20.07 
20 10 14.13 100 44.25 42 07 20.31 100 46.18 
21 10 15.53 101 05.32 43 07 15.42 101 15.30 
22 09 37.54 101 05.47 44 07 14.14 101 45.45 
23 09 44.32 100 45.51 45 07 18.44 102 15.21 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงตําแหน่งสถานีศึกษา 
 

อุปกรณ์การศึกษา 
- กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo-microscope และ Compound microscope 
- Loop สําหรับ sort สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก 
- จานแก้วขนาดเล็ก (petri dish) 
- บีกเกอร์ขนาด 50, 100, 250 และ 500 มิลลิลิตร 
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- ขวด Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 
- ถุงกรองขนาดความถี ่63 ไมครอน 
- กระบอกตวงที่ใช้วัดปริมาณดิน 
- สารละลายฟอร์มาลิน 6% และ 10% 
- สารละลาย Rose Bengal 0.5% 
- หลอดดูด (dropper) 
- ถุงพลาสติกพร้อมยางรัดปากถุง 
- กล่องพลาสติกเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กที่แยกไว ้

 
การเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

ดําเนินการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละสถานีศึกษา โดยใช้ช้อนพลาสติกตักผิวหน้าของดินใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างในปริมาณ 30 
มิลลิลิตร ซึ่งตัวอย่างดินดังกล่าวถูกเก็บจากพื้นท้องทะเลด้วย box core หลังจากนั้นรักษาสภาพตัวอย่างดินด้วยสารละลายฟอร์มาลิน 
10% ในปริมาณ 15 มิลลิลิตร และเขย่าหลอดเก็บตัวอย่างให้ฟอร์มาลินผสมกับดิน (รูปที่ 2) 
 

  
 

รูปที่ 2 การเก็บตัวอย่างดิน 
 

การดําเนินงานในห้องปฏิบัติการ 
การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กได้ดัดแปลงจากวิธีการของ Pfannkuche and Thiel (1988); Westheide and 

Purschke (1988) โดยนําตวัอย่างดินที่เก็บได้จากภาคสนามมาปฏิบัติดังนี ้
- การสกัดดิน (extraction) นําตัวอย่างดินจากหลอดเก็บตัวอย่างเทใส่ถุงพลาสติกแล้วย้อมด้วยส ี Rose Bengal 0.5% ซึ่ง 
ผสมในน้ํายาฟอร์มาลิน 10% และตั้งทิ้งไว้นานกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเทตัวอย่างดินที่ย้อมสีแล้วลงไปในถงุกรองที่ ม ี
ขนาดตา 63 ไมครอน พร้อมล้างสีออกด้วยน้ําประปาหรือน้ําทะเล ซึ่งช่วยทําให้การแยกสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กออกจาก 
ดินได้ง่ายขึ้น (รูปที่ 3) 

- การคัดเลือกตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก (sorting) ดําเนินการแยกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ สเตอริโอ (stereo-
microscope) โดยใช้ห่วงที่มีขนาดเล็กมาก (lrwin loop) เกี่ยวสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กใส่ลงจานแก้ว (petri dish) ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร รักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กด้วยสารละลายฟอร์มาลิน 6% พร้อมกับ 
นับจํานวนและบันทึก ในการจําแนกสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่มต่างๆ อ้างอิงตามหนังสือ Higgins and Thiel (1988) 
(รูปที่ 4) 

- นําสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กแต่ละกลุ่มไปชั่งน้ําหนักเปียกเพื่อหาค่ามวลชีวภาพ 
- การวาดรูป (drawing) เลือกวาดเฉพาะสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม โดยใช ้ Camera lucida เป็น 
อุปกรณ์เสริมช่วยในการวาดภาพ 

-  การถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน ์(microphotography) บันทึกภาพสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กทุกกลุ่มผ่านกล้องจุลทรรศน ์
ด้วยอุปกรณ์ Dino Capture 

- หลังจากบันทึกภาพสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กแล้ว ใช้หลอดดูด (dropper) ดูดสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กใส่ขวด Vial ขนาด 
2 มิลลิลิตร และสารละลายฟอร์มาลิน 6% เพื่อเก็บไว้ศึกษาต่อไป หรือทําสไลด์ถาวร (permanent slide)  
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รูปที่ 3 การย้อมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กด้วย Rose Bengal 
 

  
    

รูปที่ 4 การกรองและการคัดเลือกตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก 
 

ผลการศึกษา 
 ข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละสถานีคือ ความลึก อุณหภูมิ ความเค็ม ค่า pH สารอินทรีย์และลักษณะดินตะกอน (รูปที ่5-
11) จากการสํารวจสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กทั้ง 30 สถานีศึกษา พบว่าสถานีที่มีความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กมาก 
ที่สุดคือ สถานีที ่42 รองลงมาคือ สถานีที ่45 และ 35 ซึ่งมีความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กรวมทั้งหมด 649, 373 และ 
236 ตัว/10 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ (รูปที ่12)  
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความลึกในแต่ละสถาน ี
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รูปที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิในแต่ละสถาน ี
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รูปที่ 7 กราฟแสดงค่าความเค็มในแต่ละสถาน ี
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รูปที่ 8 กราฟแสดงค่า pH ในแต่ละสถาน ี
 

 
 

รูปที่ 9 ปริมาณสารอินทรีย์รวมในอ่าวไทยของสถานีศึกษาแสดงหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง 
                                  (อ้างอิงตามข้อมูลของ รศ.ดร. เชษฐพงษ ์เมฆสัมพันธ์) 
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รูปที่ 10 กราฟแสดงปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินแสดงหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง 

                                        (อ้างอิงตามข้อมูลของ รศ.ดร. เชษฐพงษ ์เมฆสัมพันธ์) 
 

 
รูปที่ 11 ลักษณะของตะกอนในแต่ละสถาน ี(อ้างอิงตามข้อมูลของ ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล) 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 20 21 22 23 27 28 29 30 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45

คว
าม
หน
าแ
น่น

 (ต
ัว/

10
 ต
าร
าง
เซน
ติเม
ตร

)

สถานีที่ศึกษา  
รูปที่ 12 ความหนาแน่นรวมของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กในแต่ละสถานีศึกษา 
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องค์ประกอบของกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบทั้งหมดม ี 16 กลุ่ม โดยกลุ่มเด่น ได้แก ่ Sarcomastigophora, Nematoda, 
Polychaeta และ Copepoda ซึ่งสถานีศึกษาที่มีความหลากหลายมากที่สุดคือ สถานีที ่29 รองลงมาคือสถานีที ่43, 27 และ 42 ตาม 
ลําดับ (รูปที1่3) พิจารณาความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่มเด่นพบว่ากลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดคือ Sarcomastigo- 
phora พบใน 15 สถานีศึกษา โดยสถานีที ่42 มีความหนาแน่นสูงที่สุด 480 ตัว/10 ตารางเซนติเมตร รองลงมาคือ กลุ่ม Nematoda 
และ Polychaeta พบการแพร่กระจายในทุกสถานีศึกษา ยกเว้นสถานีที ่ 3 สําหรับกลุ่ม Copepoda พบใน 23 สถานีศึกษา 
โดยสถานีที ่42 มีความหนาแน่นสูงที่สุด 91 ตัว/10 ตารางเซนติเมตร (รูปที ่14-17) นอกจากนี้ยังพบกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้แก ่Porifera, 
Jelly fish, Ophiuroids, Fish Larvae และ Eggs การศึกษาอนุกรมวิธานของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กในรายละเอียด ดําเนินการ 
เบื้องต้นในบางกลุ่ม เช่น Sarcomastigophora, Nematoda, Polychaeta และ Copepoda (รูปที ่19-22) 
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รูปที่ 13 องค์ประกอบของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กแต่ละกลุม่ในแต่ละสถานีศึกษา 
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รูปที่ 14 ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่ม Sarcomastigophora 
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รูปที่ 15 ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่ม Nematoda 
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รูปที่ 16 ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่ม Polychaeta 
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รูปที่ 17 ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่ม Copepoda 
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รูปที่ 18 เดนโดแกรมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กบริเวณพื้นทะเลอ่าวไทย โดยใช ้cluster analysis with Bray-Curtis สามารถแบ่งออกเป็น 
              2 กลุ่ม คือ สถานีศึกษาที่มีความหนาแน่นน้อย มีค่าอยู่ในช่วง 0-74 ตัว 10/ตารางเซนติเมตร และสถานีศึกษาที่มีความหนาแน่นมาก   
              มีค่าอยู่ในช่วง 99-649 ตัว 10/ตารางเซนติเมตร 

 

  
Sarcomastigophora Nematoda 

  
Polychaeta Copepoda 

 

รูปที่ 19 ภาพตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กใต้กล้องจุลทรรศน ์
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รูปที่ 20 ภาพวาดลายเส้นของตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่ม Sarcomastigophora 

 

 
 

รูปที่ 21 ภาพวาดลายเส้นของตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่ม Nematoda 
 

 
รูปที่ 22 ภาพวาดลายเส้นของตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็กกลุ่ม Copepoda 
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ความหลากหลายของสัตว ์หน้าดินขนาดใหญ่โดยการลากคราดในอ่าวไทย  
Diversity of Marine Macro-benthic Animals Collected by Dredging in the Gulf of Thailand 
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บทคัดย่อ: จากการศึกษาความหลากหลายทางชนิดและปริมาณของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ โดยใช้คราด ในอ่าวไทย ปีพ.ศ. 2556 
ได้ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างทั้งสิน้ จำนวน 24 สถาน ี จาก 45 สถานีที่มีการลงเครื่องมือประมงโดยเรือสํารวจ “ซีฟเดค” 
ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยวิธีการลากคราดขนาด 150x50 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร ขนาดตาข่าย 1 
เซนติเมตร โดยนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี ได้แก ่ คา่ดัชนีความเท่าเทียม (Evenness index), ดัชนีความมาก 
ชนิด (Richness index), ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์ (Diversity index) และการวิเคราะห์การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของ 
สิ่งมีชีวิต (Similarity analysis) ผลการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่จํานวน 8 ไฟลัม จำนวน 79 วงศ์ ในจํานวนนี้พบ 
สัตว์ทะเลหน้าดินที่เป็นกลุ่มเด่น 3 ไฟลัม 1.) ไส้เดือนทะเล, Annelida พบ 27 วงศ์ 2.) หอย, Mollusca พบ 14 วงศ์ และ 3.) 
เอคไคโนเดิร์ม, Echinodermata พบ 11 วงศ์ ในจํานวนนี้กลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบเป็นชนิดเด่นคือ ดาวเปราะวงศ ์ Amphiuridae 
รองลงมาคือ กุ้งทะเลวงศ ์Penaeidae รองลงมาคือไส้เดือนทะเล วงศ์ Terebellidae และปูเสฉวนวงศ ์Diogenidae สถานีที่มีความ 
หลากหลายทางปริมาณของสัตว์ทะเลหน้าดินมากที่สุดคือ สถานีที ่ 45 มีค่าเท่ากับ 2.544 (บริเวณไหล่ทวีป), สถานีที ่ 8 มีค่าเท่ากับ 
2.502 (บริเวณกะส้าหอย), สถานีที ่ 14 มีค่าเท่ากับ 2.438 (บริเวณไหล่ทวีปทับซ้อนของอ่าวไทย) และสถานีที ่ 3 มีค่าเท่ากับ 2.397 
(บริเวณนอกชายฝั่งระยอง) 
คําสําคัญ: สัตว ์ทะเลหน้าดิน, คราด, ไส้เดือนทะเล, เอคไคโนเดิร ์ม, ฟองน้ํา, อ่าวไทย 
 

Abstract: The diversity of marine macro-benthic animals from the specimens were collected by dredging from 
24 stations during 14 March–12 April 2013 by M.V.SEAFDEC cruise. A dredge with a 150 x 50 cm opening on a 3-m 
body of 1-cm mesh size net was towed at 24 stations for 15 minutes each while the vessel was drifting. Each 
sample was sifted by a sieve with 1 mm mesh size. In this analysis consist of Evenness index, Richness index, 
Diversity index and Similarity analysis. Eight Phylum and 79 families of macro-benthic animals were found. Out of 
these, the dominant animals were 3 Phylum as follows: Phylum Annelida consist of 27 families, Phylum Mollusca 
consist of 14 families and Phylum Echinodermata consist of 11 families. The most abundant animals were 
Ophiuroidea (Amphiuridae), followed by Crustacean (Penaeidae) and Annelida (Terebellidae and Nephtyidae) and 
Crustacean (Diogenidae). The most abundance station was GT-45 = 2.544 (continental shelf), GT-8 = 2.502 
(boundary of coquina), GT-14 = 2.438 (continental shelf) and GT-3 = 2.397 (Off-shore of Rayong province) 
Keywords: Marine benthic animals, Dredge, Annelida, Echinodermata, Porifera, Gulf of Thailand 
 

บทนำ 
สัตว์ทะเลหน้าดิน หมายถึง สัตว์ทะเลหน้าดินที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งอาศัยอยู่ตามบริเวณพื้นท้องทะเล 

บางชนิดอาศัยอยู่บนดินและบางชนดิฝังตัวอยู่ในดิน (มณฑล แก่นมณ,ี 2553) โดยเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายและมีบทบาท 
หน้าที่สําคัญต่อระบบนิเวศในทะเล คือ เป็นผลผลิตขั้นทุติยภูมิในห่วงโช่อาหารและเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์น้ําอื่นๆ อีกทั้งยังใช้เป็น 
ดัชนีเพื่อชี้วัดเพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบรูณ์ของพื้นที่นั้นๆได ้ เนื่องจากการออกสํารวจเพื่อเก็บข้อมูลสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณทะเล 
อ่าวไทยนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เพราะข้อจํากัดในด้านงบประมาณและรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่มีความจําเป็นในการเก็บ 
ข้อมูลอีกด้วย ซึ่งในป ีพ.ศ. 2556 นี้ทางศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการริเริ่มการสํารวจทะเลอ่าวไทยภายใต ้
ชื่อโครงการการสํารวจและฝึกภาคทะเลเรื่อง “ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง” โดยเรือสํารวจ 
“ซีฟเดค” ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการทําการสํารวจข้อมูลของสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณทะเลอ่าวไทย เพื่อนําไปทําการศึกษาชนิดและ 
ปริมาณของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่พบในอ่าวไทยโดยใช้คราด (dredging) เป็นเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล 
เพื่อเก็บตัวอย่างข้อมูลสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ ่ โดยมีการเก็บตัวอย่างจากจุดที่มีการทําประมงของเรอืซีฟเดค ซึ่งมีการเก็บตัวอย่าง 
ทั้งหมด 24 สถาน ีจากในอาณาบริเวณอ่าวไทยในเดือนมีนาคม - เมษายน เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจึงนํามาจัดจําแนกชนิดและ 
ปริมาณของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ของแต่ละชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบ 
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 ในการศึกษานี้ได้ทําการศึกษาและเก็บตัวอย่างของสัตว์ทะเลหน้าดินในอ่าวไทยซึ่งเป็นเขตย่อยที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง 
ในทะเลจีนใต ้มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตประมงทะเลที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าผลผลิตทาง 
การประมงมีอัตราลดลงเนื่องจากการจับสัตว์น้ําที่มากเกินกําลังผลิตจนอาจทําให้ทรัพยากรทะเลลดจํานวนลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งทรัพยากรประมงที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศพื้นท้องทะเล จึงเป็นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้ต้องมีการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลง 
สัตว์ทะเลหน้าดินเพื่อติดตามและทราบถึงสถานการณ์ของชุมชนสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณอ่าวไทยนี ้
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดและปริมาณของสัตวท์ะเลหน้าดินขนาดใหญ่โดยใช้คราดบริเวณอ่าวไทยในป ีพ.ศ. 2556 
 

 

รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างทั้งหมดที่ทําการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน ลงเครื่องมือประมงจํานวน 24 สถาน ี
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
ทําการเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย โดยเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินจํานวน 24 สถานีจากทั้งหมด 

45 สถานีในการสํารวจ ดังรูปที่ 1 และตารางที่ 1 โดยใช้คราด (dredge) ขนาด 150x50 เซนติเมตร ขนาดตาอวน 1 เซนติเมตร 
ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินลากไปกับเรือซีฟเดคด้วยความเร็วเรือลอยลําไปตามกระแสน้ําประมาณ 15 นาที แยก 
ตัวอย่างโดยใช้ตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลิเมตร และคัดเลือกสัตว์ทะเลหน้าดินใส่ขวดสําหรับเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน นําตัวอย่าง 
มาตรึงตัวอย่าง (fixative) ด้วยฟอร์มาลีน 10% ระบุสถานี วันที่ และระดับความลึกของน้ํา ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ 14 มีนาคม – 
12 เมษายน 2556  

ทําการจําแนกชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดินในระดับวงศ์ (family) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ตามลักษณะสันฐานวิทยาและจากการ 
ใช้วิธีแยกเฉพาะของแต่ละสิ่งมีชีวิตนั้นๆ โดยนําลักษณะสัณฐานวิทยาสิ่งมีชีวิตที่พบมาเทียบเคียงกับเอกสารอ้างอิงหลัก ได้แก ่
Arnold P.W. and Birtles R.A. (1989); Clark, A.M. and F.W.E. Rowe (1971); Hemsworth J., (1967); Hooper, J.N.A. and 
R.W.M. van Soest, (2002); Swennen C. et al. (2001) 
 

ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาดัชนีความมากชนิด (species richness หรือ richness index) ดัชนีความเท่าเทียม 
(Eveness index) ตามวิธีของ Pielou’s evenness index (Sheldon, 1969; Ludwig and Reynolds, 1986; Clarke and 
Warwick, 1994) ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity index) โดยใช้สมการของ Shannon`s diversity index และ 
ทำการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของสิ่งมีชีวิต (Similarity analysis) เพื่อเปรียบเทียบสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละสถาน ี
โดยใช้ค่าดัชนคีวามคล้ายคลึงของ Sorensen (Bray-Curtis) (McCune and Mefford, 1999) เลือกใช้วิธีการจัดกลุ่ม (Similarity 
analysis) 
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ตารางที ่1 พิกัดทางภูมิศาสตร์ของแต่ละสถานีที่ทําการเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดินในพื้นที่ที่มีการทําประมงของแต่ละสถาน ีในบริเวณอ่าวไทย 
สถาน ี วันที ่ ระดับความลึก (m) ละติจูด ลองติจูด 

1 14/3/2556 31 12° 20.55' N 100° 14.53' E 
3 10/4/2556 32 12° 15.36' N 101° 09.49' E 
4 9/4/2556 32 12° 15.32' N 101° 45.39' E 
6 8/4/2556 51 11° 44.49 N 101° 45.51' E 
8 7-8/4/2556 46 11° 44.48' N 100° 45.48' E 
11 15/3/2556 51 11° 15.52' N 100° 15.30' E 
13 6/4/2556 60 11° 14.32' N 101° 06.40' E 
14 5/4/2556 65 10° 50.41' N 101° 12.45' E 
17 16/3/2556 51 10° 45.26' N 099° 45.03' E 
18 17/3/2556 47 10° 15.25' N 099° 44.58' E 
21 4/4/2556 65 10° 15.53' N 101° 05.32' E 
23 3/4/2556 50 09° 44.32' N 100° 45.51' E 
25 18-19/3/2556 20 09° 45.15' N 099° 44.18' E 
26 19-20/3/2556 31 09° 14.14' N 100° 14.31' E 
27 31/3/2556 43 09° 14.20' N 100° 45.22' E 
28 30/3/2556 65 09° 15.78' N 100° 14.31' E 
29 29/3/2556 51 08° 25.91' N 101° 04.89' E 
31 20,31/3/2556 32 08° 44.54' N 100° 40.33' E 
35 28/3/2556 70 08° 14.11' N 101° 45.28' E 
38 26/3/2556 71 07° 44.15' N 102° 09.56' E 
40 27/3/2556 51 07° 45.46' N 101° 20.07' E 
41 20,31/3/2556 28 07° 44.07' N 100° 44.44' E 
43 24/3/2556 41 07° 15.42' N 101° 15.30' E 
45 25/3/2556 50 07° 18.44' N 102° 15.21' E 

 
ผลการศึกษา 
กลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบ (Marine benthic organisms) 

จากการศึกษาจํานวนของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ทั้งหมด พบสัตว์ทะเลหน้าดินรวมทั้งสิ้น 79 วงศ์ ทั้งหมด 8 ไฟลัม ซึ่ง 
ได้แก ่ไส้เดือนทะเล (Phylum Annelida) พบ 27 วงศ์; หอยและหมึก (Phylum Mollusca) พบ 14 วงศ์; เอคไคโนเดิร์ม (Phylum 
Echinodermata) พบ 11 วงศ์; อาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) พบ 11 วงศ์; ฟองน้ํา (Phylum Porifera) พบ 9 วงศ์; 
ปลาทะเล (Phylum Chordata) พบ 7 วงศ์; หนอนริบบิ้น (Phylum Nemertea) พบ 1 วงศ์ และหนอนถั่ว (Phylum 
Sipunculidaea) พบ 1 วงศ์ สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบคิดเป็นสัดส่วนได้ดังนี้คือ ไส้เดือนทะเล 33%; หอยและหมึก 17%; เอคไคโนเดิร์ม 
14%; อาร์โทรโปดา 14%; ฟองน้ําทะเล 11 %; ปลาทะเล 9%; หนอนริบบิ้น 1% และหนอนถั่ว 1%  ดังรูปที ่2 
 

 
 

รูปที่ 2 สัดส่วนองค์ประกอบของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่พบจากการศึกษา 
 

ความมากชนิด (Species richness) จากผลการวิเคราะห์ค่าความมากชนิด (Species richness) ของทุกสถานีที่ทําการศึกษาพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.3 สถานีที่มีค่าความมากชนิดมากที่สุด คือ สถานีที ่ 3 และ 45 มีค่าความมากชนิดเท่ากับ 27 ชนิด รองลงมาคือ 
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สถานีที ่ 8 และ 14 มีค่าเท่ากับ 21 ชนิด และสถานีที่พบว่ามีค่าความมากชนิดต่ําที่สุดคือ สถานีที ่ 35 มีค่าเท่ากับ 3 ดังตารางที่ 2 
และรูปที ่3 
 
ตารางที ่2 ค่าดัชน ีSpecies richness, Evenness และ diversity index ของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละสถานีทั้งหมด 24 สถาน ี

Station Species richness Evenness Diversity index 
GT 1 4 0.746 1.034-Min 
GT 3 27 0.727 2.397 
GT 4 12 0.798 1.983 
GT 6 10 0.832 1.916 
GT 8 21 0.822 2.502 
GT 11 6 0.936 1.677 
GT 13 15 0.861 2.330 
GT 14 21 0.801 2.438 
GT 17 12 0.815 2.026 
GT 18 6 0.936 1.677 
GT 21 19 0.803 2.363 
GT 23 17 0.855 2.421 
GT 25 4 0.813 1.127 
GT 26 6 0.787 1.411 
GT 27 9 0.829 1.822 
GT 28 11 0.892 2.140 
GT 29 7 0.642 1.249 
GT 31 15 0.822 2.225 
GT 35 3 1.000 1.099 
GT 38 9 0.812 1.783 
GT 40 13 0.662 1.699 
GT 41 17 0.745 2.111 
GT 43 5 0.926 1.490 
GT 45 27 0.772 2.544-Max 

AVERAGES 12.3 0.818 1.894 

 
              รูปที่ 3 กราฟความมากชนิด (Species richness) ในแต่ละสถานีที่เก็บตัวอย่างในอ่าวไทย 

 
ดัชนีความสม่ําเสมอ (Evenness) จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสม่ําเสมอ (Evenness) ของสถานีที่ทําการเก็บตัวอย่างพบว่าม ี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.818 โดย สถานีที่พบว่ามีความสม่ําเสมอของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่มากที่สุดคือ สถานีที ่ 35 เท่ากับ 1.000 
รองลงมาคือ สถานีที ่ 11 และ สถานีที ่ 18 เท่ากับ 0.936 รองลงมาคือ สถานีที ่ 43 มีค่าเท่ากับ 0.926 และสถานีที่พบว่ามีความ 
สม่ําเสมอของสัตว์ทะเลหน้าดิน ขนาดใหญ่ต่ําที่สุดคือ สถานีที ่40 เท่ากับ 0.662 ดังตารางที่ 2 และรูปที ่4 
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รูปที่ 4 ค่าดัชนีความสม่ําเสมอ (Evenness) ในแต่ละสถานีที่เก็บตัวอย่างในอ่าวไทย 
 

ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ของทุกสถานีที่ทํา 
การศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.894 สถานีที่พบดัชนีความหลากหลายมากที่สุดคือ สถานีที ่45 เท่ากับ 2.544 รองลงมา คือสถานีที ่
8 มีค่าเท่ากับ 2.502 สถานีที ่14 เท่ากับ 2.438 และสถานีที ่3 เท่ากับ 2.397 ตามลําดับ ส่วนสถานีที่พบดัชนีความหลากหลายน้อย 
ที่สุดคือสถานีที ่1 มีค่าเท่ากับ 1.034 ดังตารางที่ 2 และรูปที ่5 

 
รูปที่ 5 ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ในแต่ละสถานีที่เก็บตัวอย่างในอ่าวไทย 

 

โครงสร้างสังคม (Similarity analysis)  
การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ตามสถานี 

จากการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของวงศ ์ (family) สตัว์ทะเลหน้าดินแต่ละสถานีที่มคีวามคล้ายคลึงกัน 50% สามารถพบ 
กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการแยกกลุ่มออกจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นและแสดงให้เห็นถึงสถานีที่พบกลุ่มสิ่งมีชีวิตเด่นเหมือนกัน โดยจากการวิเคราะห์ 
สามารถแบ่งกลุ่มได ้8 กลุ่มสถาน ีดังแสดงในภาพที ่6 และตารางที่ 3 ซึ่งแต่ละสถานีพบกลุ่มสิ่งมีชีวิตเด่นดังนี ้ 

กลุ่มที ่1  คือ สถานีที ่1 สิ่งมีชีวิตเด่นที่พบ คือ Luidiidae และ Caudinidae  
กลุ่มที ่2  คือ สถานีที ่3 สิ่งมีชีวิตเด่นที่พบ คือ Astropectinidae, Apogonidae, Halichondriidaedriidae, 

Chalinidaeae, Tetillidaeae, Clionaidaeae, Ancorinidaedae, Ophiotrichidae และ Ophiuridae 
กลุ่มที ่3 คือ สถานีที ่4, 6, 8, 13, 14, 17, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 40, 41, 43 และ 45 สิ่งมีชีวิตเด่นที่พบ คือ 

Aphroditidae, Glyceridae, Nephtyidae, Terebellidae, Sternaspidae, Capitellidae, Penaeidae, 
Squillidae และ Amphiuridae 

กลุ่มที ่4 คือ สถานีที ่11 สิ่งมีชีวิตเด่นที่พบ คือ Holothuriidae 
กลุ่มที ่5 คือ สถานีที ่27, 38 สิ่งมีชีวิตเด่นที่พบ คือ Amphiuridae 
กลุ่มที ่6 คือ สถานีที ่35 สิ่งมีชีวิตเด่นที่พบ คือ Pontodoridaeidae 
กลุ่มที ่7 คือ สถานีที ่18 สิง่มีชีวิตเด่นที่พบ คือ Cossuridaeae 
กลุ่มที ่8 คือ สถานีที ่25 สิ่งมีชีวิตเด่นที่พบ คือ Veneridae และ Nassariidae 
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รูปที่ 6 การจัดกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ตามสถาน ี
 

ตารางที่ 3 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของสัตวท์ะเลหน้าดินขนาดใหญ่ในแต่ละสถานทีี่มีความคล้ายคลึงกันที่ 50% 
กลุ่ม Stations สิ่งมีชีวิตที่พบ 
1 1 Luidiidaee, Caudinidae 
3  4,6,8,13,14,17,21,23,  

26,28,29,31,40,41,43,45 
Aphroditidae, Glyceridae,  
Nephtyidae, Terebellidae, 
Sternaspidae, Capitellidae,  

Penaeidae, Squillidae,  
Amphiuridae 

4 11 Holothuriidae 
5 27, 38 Amphiuridae 
6 35 Pontodoridaeidae 
7 18 Cossuridaeae 
8 25 Veneridae, Nassariidae 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
สัดส่วนสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่พบ 

ผลการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ ่ 8 ไฟลัม ในจํานวนนี้พบสัตว์ทะเลหน้าดินที่มีความหลากหลายมากทีสุ่ด คือ 
ไส้เดือนทะเล (Phylum Annelida) 27 วงศ์ รองลงมาคือ หอย (Phylum Mollusca) พบ 14 วงศ์; เอคไคโนเดิร์ม (Phylum 
Echinodermata) พบ 11 วงศ์; อาร์โทรโปดา (Phylum Arthropoda) พบ 11 วงศ์; ฟองน้ําทะเล (Phylum Porifer) พบ 9 วงศ์; 
ปลาทะเล (Phylum Chordata) พบ 7 วงศ์; หนอนริบบิ้น (Phylum Nemertea) และหนอนถั่ว (Phylum Sipuncula) พบ 1 วงศ์ 
ซึ่งสัดส่วนที่ได้จากการวิเคราะห์ ดังรูปที ่ 2 พบว่ากลุ่มไส้เดือนทะเลเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่พบมากที่สุด ซึ่งอาจจะใช้เป็นดัชนีในการชี้วัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณพื้นที่ได ้ (บํารุงศกัดิ์ ฉัตรอนันทเวช และ ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ,์ 2546) โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ 
การศึกษาของ (จำลอง โตอ่อน, 2546) จากการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ไส้เดือนทะเล 
หอยสองฝา หอยฝาเดียว ครัสเตเชียน หนอนถั่ว เอคไคโนเดิร์ม และ แอมฟิออกซัส โดยพบว่าสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบเป็นกลุ่มเด่นได้แก ่
ไส้เดือนทะเล หอยสองฝา และครัสเตเชียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษานี้ที่พบสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบเป็นกลุ่มเด่นกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่ม 
ไส้เดือนทะเล และการศึกษาของสุเทพ เจือละออง และคณะ (2553) พบว่าจากการสํารวจชนิดและปริมาณของประชาคมสัตว ์ พื้น 
ทะเลขนาดใหญ่บริเวณอ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง พบสัตว์พื้นทะเลทั้งสิ้น 32 วงศ์ 47 ชนิด และชนิดของสัตว์พื้นทะเลที่พบว่า 
มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ กลุ่มไส้เดือนทะเล โดยจากกรณีศึกษาของจําลอง โตอ่อน (2546) และสุเทพ เจือละออง และคณะ 
(2553) พบว่ากลุ่มของไส้เดือนทะเลเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตเด่นที่พบมากที่สุดในการศึกษา จากกรณีดังที่กล่าวไปนี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า 
สัตว์ทะเลหน้าดินเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลได ้
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ความหลากหลายสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ 
 จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายในแต่ละสถานีที่เก็บตัวอย่างพบว่ามีค่าสูง แสดงว่าแต่ละสถานีมีจํานวนชนิดและ 
ปริมาณค่อนข้างหลากหลายเท่าๆกัน ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ ่ มีค่าระหว่าง 1.034-2.544 โดยพบว่า 
สถานีที ่45 มีค่าดัชนีความหลากหลายมากที่สุดเท่ากับ 2.544 รองลงมา คือสถานีที ่8 เท่ากับ 2.502 สถานีที ่14 มีค่าเท่ากับ 2.438 
และสถานีที ่ 3 เท่ากับ 2.397 ตามลําดับ สถานีเหล่านี้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ําทะเลจีนใต้ที่พัดเข้ามา โดยเป็น 
บริเวณที่มีการผสมกันของมวลน้ําระหว่างมวลน้ําจากทะเลจีนใต้และมวลน้ําของทะเลอ่าวไทยซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ ์
ของระบบนิเวศทางประมงทะเล ซึ่งนอกจากปัจจัยด้านอิทธิพลจากกระแสน้ําจากทะเลจีนใต ้ (อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และคณะ, 
2556) แล้วยังมีปัจจัยหลักที่ได้ส่งเสริมให้สถานีเหล่านี้มีความอุดสมบูณณ์ด้านความหลากหลายทางชนิดและปริมาณของสัตว์ทะเลหน้า 
ดินขนาดใหญ่ดังนี้คือ สถานีที ่ 45 เป็นสถานีที่พบว่ามีความหลากหลายมากของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่แพร่กระจายมากที่สุด 
ลักษณะเป็นบริเวณไหล่ทวีป ซึ่งเรือประมงต่างๆ จะไม่เข้าไปทําการประมงบริเวณนี ้ จึงส่งผลให้จุดสํารวจนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทาง 
ความหลากหลายทางชนิดและปริมาณของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่มากที่สุด สถานีที ่ 8 เป็นบริเวณกะส้าหอยที่เป็นแหล่งเจริญ 
พันธุ์ของหอยทะเลจํานวนมากและเรือประมงจะไม่เข้าไปทําการประมง ซึ่งทําให้จุดสํารวจนี้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านความหลากหลาย 
ทางชนิดและปริมาณของสัตว์ทะเลหน้าดนิ สถานีที ่ 14 เป็นบริเวณไหล่ทวีปทับซ้อนของอ่าวไทยในทะเลจีนใต ้ ซึ่งเป็นบริเวณสํารวจ 
ร่วมระหว่างเวียดนามและไทย ซึ่งมีการเจรจาห้ามมีการทําการประมงในเขตพื้นที่นี ้ และสถานีที ่ 3 เป็นบริเวณนอกชายฝั่งระยองซึ่ง 
เป็นเขตพื้นที่ทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรประมงทะเลและรวมถึงระบบนิเวศต่างๆ เช่นเดียวกัน 
 ในส่วนของสัตว์ทะเลหน้าดิน จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลาย พบว่ามีค่าระหว่าง 0.000-2.506 โดยสัตว์ทะเล 
หน้าดินที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรกคือ ดาวเปราะ, Amphiuridae รองลงมาคือ กุ้งทะเล, Penaeidae ไส้เดือนทะเล, Terebellidae 
และปูเสฉวน, Diogenidae ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบว่าสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มดาวเปราะวงศ ์ Amphiuridae 
และ กลุ่มไส้เดือนทะเลวงศ ์ Terebellidae ซึ่งเป็นพวกที่กินตะกอนดิน และกลุ่มกุ้งทะเลวงศ ์ Penaeidae และ กลุ่มปูเสฉวนวงศ ์
Diogenidae ซึ่งเป็นพวกที่กินซากพืชซากสัตว ์ แสดงให้เห็นว่าพื้นท้องทะเลของอ่าวไทยเป็นแหล่งอาหารที่เอื้อต่อสัตว์ที่กินตะกอนและ 
สัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร (สุเมตต์ ปุจฉาการ, 2548) ดาวเปราะ, Amphiuridae เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเด่นที่พบมากที่สุดใน 
การศึกษานี้ เมื่อพิจารณาจากความหลากหลายและจํานวนที่พบ พบว่าสถานีที ่3 เป็นสถานีที่พบว่ามีความหลากหลายและจํานวนชนิด 
ของกลุ่มดาวเปราะมากที่สุดและพบดาวเปราะอาศัยอยู่ในตัวฟองน้ํา และในสถานีที ่ 3 พบกลุ่มฟองน้ําที่หลากหลายและจํานวนมาก 
ที่สุด เมื่อนํามาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของฟองน้ําและดาวเปราะ พบว่าฟองน้ําเป็นสัตว์ที่กินอาหารด้วยการกรองตะกอนสารอินทรีย์ 
เช่นเดียวกับดาวเปราะที่กินตะกอนเป็นอาหาร ดังนั้นดาวเปราะจึงอาศัยการกรองกินตะกอนของระบบท่อน้ําของฟองน้ํา (ภัทรีนา 
คมขำ, 2549) และเนื่องด้วยปัจจัยที่กลุ่มของดาวทะเลที่มีบทบาทเป็นผู้ล่าในนิเวศกลุ่มประชากรพื้นทะเลหน้าดิน อีกทั้งโครงสร้างของ 
กลุ่มดาวทะเลคือแคลเซียมหรือหินปูน (Lebrato et al., 2013) 
 
โครงสร้างสังคม (Similarity analysis) การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ 
 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของวงศ์สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละสถานีที่มีความคล้ายคลึงกัน 50% สามารถแบ่ง 
กลุ่มได้ 8 กลุ่มสถาน ีความแตกต่างของสังคมสัตว์ทะเลหน้าดินระหว่างกลุ่มต่างๆ เกิดจากสัตว์ที่มีความเด่นในแต่ละสถาน ี
 

สถานภาพปัจจุบันของสัตว์ทะเลหน้าดินในอ่าวไทย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการ 
ศึกษาของสุเมตต ์ ปุจฉาการ (2548) โดยศึกษาโครงสร้างสังคมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ศึกษา 
องค์ประกอบของชนิด ความมากชนิด ความหนาแน่น มวลชีวภาพและดัชนีความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดิน จากการศึกษา 
พบสัตว์ทะเลหน้าดินทั้งหมด 15 ไฟลัม 107 วงศ์ สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบเป็นกลุ่มเด่น คือ กลุ่มหอยและหมึก ไส้เดือนทะเล กุ้ง กั้ง ป ู
และครัสเตเชียนอื่นๆ และเอคไคโนเดริ์ม ตามลําดับ โดยได้นําค่าดัชนีความหลากหลายกลุ่มไส้เดือนทะเลวงศ ์ Terebellidae มา 
เปรียบเทยีบ ซึ่งจากการเปรียบเทียบพบว่าการศึกษาครั้งนี้มีค่ามากกว่าการศึกษาของสุเมตต ์ปุจฉาการ (2548) ซึ่งการศึกษานี้ค่าดัชน ี
ความหลากหลายของไส้เดือนทะเลวงศ ์ Terebellidae มีค่าเท่ากับ 2.263 และการศึกษาของเบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม (2552) การ 
ประเมินความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณป่าชายเลนบางสระเก้าจังหวัดจันทบุร ีโดยจากการศึกษาครั้งนี้พบชนิดสัตว์ทะเล 
หน้าดินทั้งหมดรวม 15 วงศ์ 5 ไฟลัม ได้แก ่Phylum Annelida, Phylum Arthropoda, Phylum Chordata, Phylum Mollusca 
และ Phylum Platyhelminthes. กลุ่มเด่นที่พบมากที่สุดคือ ไสเ้ดือนทะเล และการศึกษาของสุเทพ เจือละออง และคณะ (2553) 
จากการสํารวจชนิดและปริมาณของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณอ่าวมะขามป้อมจังหวัดระยอง พบสัตว์พื้นทะเลทั้งสิ้น 32 
วงศ์ 47 ชนิด โดยพบกลุ่มไส้เดือนทะเลเป็นชนิดเด่น ส่วนค่าดัชนีความหลากหลาย มีค่าระหว่าง 1.9-2.7 จากกรณีศึกษาดังกล่าว 
พบว่าจํานวนของสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณผิวหน้าทะเลในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังพบว่าค่าดัชนีความหลากหลาย 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 
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ของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่พบเป็นชนิดเด่นนั้นมีค่าใกล้เคียงกัน คือ ดาวเปราะวงศ ์Amphiuridae มีค่าเท่ากับ 2.506, กุ้งทะเล 
วงศ์  Penaeidae มีค่าเท่ากับ 2.459, ไส้เดือนทะเลวงศ ์ Terebellidae มีค่าเท่ากับ 2.263 ซึ่งถือว่าสถานภาพปัจจุบันของบริเวณ 
ผิวหน้าทะเลอยู่ในระดับที่ยังถือว่ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลง ในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมา 
 

สรุปผล 
 จากการศึกษาความหลากหลายและปริมาณของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ โดยใช้คราด บริเวณอ่าวไทย ในปี พ.ศ. 2556 
โดยทําการเก็บตัวอย่างข้อมูลจากบริเวณที่มีการทําการประมงของเรือซีฟเดค จากทั้งหมด 24 สถาน ีในช่วงเดือนมีนาคม -  เมษายน ป ี
พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือนสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้คอื พบสัตว์ทะเลหน้าดิน 8 ไฟลัม 79 วงศ์ ได้แก ่ ไส้เดือน 
ทะเล (Annelida) 27 วงศ์; หอย (Mollusca) 14 วงศ์; เอคไคโนเดิร์ม (Echinodermata) 11 วงศ์; อาร์โทรโปดา (Arthropoda) 11 
วงศ์; ฟองน้ํา (Porifera) 9 วงศ์; ปลาทะเล (Chordata) พบ 7 วงศ์; หนอนริบบิ้น (Nemertea) และหนอนถั่ว (Sipuncula) 1 วงศ์ 
สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบมากที่สุดคือ ดาวเปราะ, Amphiuridae รองลงมาคือ กุ้งทะเล, Penaeidae; ไส้เดือนทะเล, Terebellidae และ 
ปูเสฉวน, Diogenidae สถานีที่พบดัชนีความหลากหลายมากที่สุดคือ สถาน ี 45 เท่ากับ 2.544 รองลงมาคือสถาน ี 8 เท่ากบั 2.502, 
สถาน ี 14 เท่ากับ 2.438 และสถาน ี 3 เท่ากับ 2.397 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงที่มีความคล้ายคลึงกัน 50% สามารถจัดกลุ่มได้ 
ทั้งหมด 8 กลุ่มสถาน ี
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แผ่นภาพที ่1 สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบจากการสํารวจโดยการลากคราดในอ่าวไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum Annelida 

  
ไส้เดือนทะเล,  Family Aphroditidae ไส้เดือนทะเล, Family Glyceridae 

  
ไส้เดือนทะเล,  Family Nephtyidae ไส้เดือนทะเล,  Family Eunicidae 

  
ไส้เดือนทะเล, Family Onuphidae ไส้เดือนทะเล,  Family Hesionidae 

  
ไส้เดือนทะเล,  Family Lumbrineridae ไส้เดือนทะเล,  Family Sternaspidae 
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แผ่นภาพที ่1 (ต่อ) สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบจากการสํารวจโดยการลากคราดในอ่าวไทย 
Phylum Annelida 

  
ไส้เดือนทะเล,  Family Ophelidae ไส้เดือนทะเล,  Family Spionidae 

  
ไส้เดือนทะเล, Family Terebellidae                    ไส้เดือนทะเล, Family Flabelligeridae 

  
ไส้เดือนทะเล, Family Sabellidae ไส้เดือนทะเล, Family Ampharetidae 

  
ไส้เดือนทะเล, Family Capitellidae ไส้เดือนทะเล, Family Maldanidae 

 
 
 
 
 
 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

175 

แผ่นภาพที ่1 (ต่อ) สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบจากการสํารวจโดยการลากคราดในอ่าวไทย 
Phylum AnnelidaV (ต่อ) 

  
ไส้เดือนทะเล, Family Nereidae ไส้เดือนทะเล, Family Goniadae 

  
ไส้เดือนทะเล, Family Orbiniidae                ไส้เดอืนทะเล, Family Lumbriculidae 

Phylum Mollusca 

  
หอยสองฝา, Family Spondylidae หอยสองฝา, Family Veneridae 

  
หอยสองฝา, Family Tellinidae หอยสองฝา, Family Solenidae 

  
หอยสองฝา, Family Pectinidae หอยสองฝา, Family Mactridae 
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แผ่นภาพที ่1 (ต่อ) สัตวท์ะเลหน้าดินที่พบจากการสํารวจโดยการลากคราดในอ่าวไทย 
Phylum Mollusca (ต่อ) 

  
หอยสองฝา,  Family  Pteriidae หอยสองฝา,  Family  Arcidae 

  
หอยสองฝา, Family Plicatulidae        หอยสองฝา, Family Propeamussiidae 

  
หอยฝาเดียว, Family Bursidae หอยฝาเดียว, Family Turridae 

  
หอยฝาเดียว, Family Nassariidae หอยฝาเดียว, Family Dentaliidae 

Phylum Porifera 

  
ฟองน้ําทะเล, Family Halichondriidae ฟองน้ําทะเล, Family Tetillidae 
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แผ่นภาพที ่1 (ต่อ) สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบจากการสํารวจโดยการลากคราดในอ่าวไทย 
Phylum Porifera 

  
ฟองน้ําทะเล, Family Callyspongiidae        ฟองน้ําทะเล, Family Clionaidae 

  
ฟองน้ําทะเล, Family Ancorinidae ฟองน้ําทะเล, Family Dysideidae 

 

Phylum Nemertea 
 

Phylum Arthropoda 

  
หนอนริบบิ้น, Family Lineidae Cumacean, Family Bodotriidae 

  
Amphipoda, Family Hyalellidae Tanaida, Family Tanaidacean 

  
กุ้งทะเล, Family Penaeidae       กั้งตั๊กแตน, Family Squillidae 
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แผ่นภาพที ่1 (ต่อ) สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบจากการสํารวจโดยการลากคราดในอ่าวไทย 
Phylum Arthropoda 

  
ปูเสฉวน, Family Diogenidae ปูกระดุม, Family Leucociidae 

  
ปูม้า, Family Portunidae ปูใบ,้ Family Pilumnidae 

 

Phylum Echinodermata 

  
ดาวทะเล, Family Astropectinidae ดาวเปราะ, Family Amphiuridae 

  
ดาวเปราะ, Family Ophiactidae    ดาวเปราะ, Family Ohiotrichidae 

  
ดาวเปราะ, Family Ophiuridae เหรียญทะเล, Family Laganidae 
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Phylum Echinodermata 

  
ปลิงทะเล, Family Cucumariidae ปลิงทะเล, Family Holothuriidae 

 

Phylum Chordata 

  
ปลาทะเล, Family Apogonidae ปลาทะเล, Family Gobiidae 

  
ปลาทะเล, Family Bregmacerotidae ปลาทะเล, Family Antennariidae 

 
Phylum Chordata (ต่อ) 

  
ปลาทะเล, Family Callionymidae ปลาทะเล, Family Paralichthyidae 
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ชนิดและปริมาณสัตว์ทะเลหน้าดินตามสถานีต่างๆ 
Station 1 

Date Taxa Quantity 
14/3/2556 Phylum Echinodermata, Class Asteroidea, Family Luidiidae 

Phylum Echinodermata, Class Holothuroidea, Family Cucumariidae 
Phylum Echinodermata, Class Holothuroidea, Family Candinidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 

7 
1 
2 
1 

Station 3 
Date Taxa Quantity 

10/4/2556 Phylum Porifera, Order Halichondrida, Family Halichondriidae 
Phylum Porifera, Order Haplosclerida, Family Chalinidae 
Phylum Porifera, Order Haplosclerida, Family Callyspongiidae 
Phylum Porifera, Order Spirophorida, Family Tetillidae 
Phylum Porifera, Order Hadromerida, Family Timidae 
Phylum Porifera, Order Hadromerida, Family Clionaidae 
Phylum Porifera, Order Astrophorida, Family Ancorinidae  
Phylum Porifera, Order Dictyoceratida, Family Thorectidae 
Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae  
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Spondylidae 
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Pteriidae 
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Arcidae               
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Plicatulidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae             
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Echinodermata, Class Echinoidea, Family Laganidae 
Phylum Echinodermata, Class Asteroidea, Family Astropectinidae  
Phylum Echinodermata, Class Asteroidea, Family Luidiidae                   
Phylum Echinodermata, Class Holothuroidea, Family Holothuriidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Ophiactidae  
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Ohiotrichdae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Ophiuroidae 
Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Apogonidae 
Phylum Chordata, Order Lophiiformes, Family Antennariidae 
Phylum Arthropoda, Order Amphipoda, Family Hyalellidae 

16 
19 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
9 
2 
2 
1 
2 
42 
6 
2 
2 
2 
1 
1 

Station 4 
Date Taxa Quantity 

9/4/2556 Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Aphroditidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Onuphidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Cirratulidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Sternaspidae 
Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Gobiidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Diogenidae  
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
12 
1 
1 
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Station 6 
Date Taxa Quantity 

8/4/2556 Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Chordata, Order Percifoemes, Family Gobiidae  
Phylum Chordata, Order Gadiformes, Family Bregmacerotidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Leucociidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
 Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Family Lumbrineridae  

6 
4 
3 
1 
2 
9 
1 
10 
2 

Station 8 
Date Taxa Quantity 

7-8/4/2556 Phylum Porifera, Order Halichondrida, Family Halichondriidae 
Phylum Porifera, Order Dictyoceratida, Family Thorectidae  
Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Chordata, Order Gadiformes, Family Bregmacerotidae 
Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Callionymidae  
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Order Dendrochirotida 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 

1 
1 
2 
1 
1 
26 
5 
1 
10 

Station 11 
Date Taxa Quantity 

15/3/2556 Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Holothuroidea, Family Holothuriidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Hesionidae 

1 
3 
1 
2 
1 
1 

Station 13 
Date Taxa Quantity 

6/4/2556 Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Gobiidae 
Phylum Chordata, Order Gadiformes, Family Bregmacerotidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Echinoidea, Family Laganidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae 
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Propeamussiidae  
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Aphroditidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Onuphidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Sternaspidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Capitellidae 

1 
1 
10 
12 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
7 
1 
2 

Station 14 
Date Taxa Quantity 

5/4/2556 Phylum Echinodermata, Class Echinoidea, Family Laganidae 
Phylum Echinodermata, Class Holothuroidea, Family Cucumariidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 

4 
1 
10 
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Station 14 (ต่อ) 
Date Taxa Quantity 

5/4/2556 Annelida, Order Aciculata, Family Aphroditidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Cirratulidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Sternaspidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Flabelligeridae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Capitellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 
Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Gobiidae 
Phylum Chordata, Order Pleuronectiformes, Family Paralichthyidae 
Phylum Arthropoda, Order Amphipoda, Family Hyalellidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Palaemonidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Nassariidae 

3 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
25 
1 

Station 17 
Date Taxa Quantity 

16/3/2556 Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Palaemonidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Echinoidea, Family Laganidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Amphinomidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Goniadidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Cirratulidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata,  Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata,  Family Sternaspidae 

1 
1 
12 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
1 
7 
1 

Station 18 
Date Taxa Quantity 

17/3/2556 Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Chordata, Order Pleuronectiformes, Family Paralichthyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Onuphidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 
Phylum Annelida, Order Cossurida, Family Cossuridae 

3 
1 
1 
1 
1 
2 

Station 21 
Date Taxa Quantity 

4/4/2556 Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Sipuncula, Order Sipunculiformes, Family Sipunculidae 
Phylum Arthropoda, Order Tanaidacea, Family Tanaidacean 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Diogenidae  
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Pilumnidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Aphroditidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 

1 
1 
4 
7 
25 
1 
1 
2 
1 
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Station 21 (ต่อ) 
Date Taxa Quantity 

4/4/2556 Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Lumbrineridae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Capitellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 
Phylum Annelida, Order Phyllodocida, Family Nereidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Mollusca, Class Gastropoda, Family Turbiidae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Nassariidae 

5 
2 
1 
3 
3 
5 
4 
14 
1 
1 

Station 23 
Date Taxa Quantity 

3/4/2556 Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Gobiidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae                 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Diogenidae  
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Annelida, Order Aciculata, Family Aphroditidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Lumbrineridae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Capitellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 
Phylum Annelida, Order Phyllodocida, Family Nereidae 
Phylum Annelida, Order Orbiniida, Family Orbiniidae 
Phylum Annelida, Order Spiomorpha, Family Cerratulidae 

2 
1 
4 
10 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Station 25 
Date Taxa Quantity 

18-19/3/2556 Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Nassariidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Spionidae 

7 
4 
1 

Station 26 
Date Taxa Quantity 

19-20/3/2556 Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae                 
Phylum Echinodermata, Class Holothuroidea, Family Cucumariidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Aphroditidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Spionidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 

7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Station 27 
Date Taxa Quantity 

31/3/2556 Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Lumbrineridae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Sabellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae  
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae 

1 
1 
1 
2 
1 
8 
3 

 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

184 

Station 27 (ต่อ) 
Date Taxa Quantity 

31/3/2556 Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Solenidae 1 
Station 28 

Date Taxa Quantity 
30/3/2556 Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Nassariidae  

Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Sternaspidae 
Phylum Annelida, Order Orbiniida, Family Orbiniidae 
Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Gobiidae 
Phylum Chordata, Order Gadiformes, Family Bregmacerotidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae 

1 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
1 

Station 29 
Date Taxa Quantity 

29/3/2556 Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Ophiactidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Turbiidae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Nassariidae  
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Aphroditidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 

1 
1 
4 
3 
1 
21 
2 
1 
1 
4 
7 
2 
1 
5 
2 

Station 31 
Date Taxa Quantity 

20,31/3/2556 Phylum Nemertea, Order Heteronemertea, Family Lineidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Diogenidae  
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae 
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Solenidae 
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Arcidae 

1 
16 
2 
3 
1 
1 
1 

Station 35 
Date Taxa Quantity 

28/3/2556 Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Gobiidae 
Phylum Mollusca, Class Scaphopoda, Family Dentaliidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Pontodoridae 

1 
1 
1 

Station 38 
Date Taxa Quantity 

26/3/2556 Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Gobiidae 
Phylum Chordata, Order Gadiformes, Family Bregmacerotidae  
Phylum Echinodermata, Class Echinoidea, Family Laganidae 

2 
3 
1 
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Station 38 (ต่อ) 
Date Taxa Quantity 

26/3/2556 Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Nassariidae 
Phylum Mollusca, Class Scaphopoda, Family Dentaliidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Ampharetidae 

8 
1 
1 
1 
1 

Station 40 
Date Taxa Quantity 

27/3/2556 Phylum Arthropoda, Order Cumacea, Family Bodotriidae 
Phylum Arthropoda, Order Amphipoda, Family Hyalellidae  
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Diogenidae  
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Ophiactidae 
Phylum Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae Phylum Annelida 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Lumbrineridae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Capitellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 

1 
33 
8 
39 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
1 

Station 41 
Date Taxa Quantity 

20,31/3/2556 Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Spionidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Capitellidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Maldanidae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Bursidae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Turbiidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Onuphidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Lumbrineridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Amphinomidae 
Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Gobiidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Diogenidae  
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Portunidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae 

1 
27 
6 
6 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
15 

Station 43 
Date Taxa Quantity 

24/3/2556 Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 

6 
4 
5 
1 
3 

Station 45  
Date Taxa Quantity 

 Phylum Echinodermata, Class Ophiuroidea, Family Amphiuridae Phylum 
Mollusca, Class Bivalvia, Family Veneridae 
Phylum Mollusca, Class Gastropoda, Family Turbiidae 
Phylum Mollusca, Class Scaphopoda, Family Dentaliidae 

1 
5 
1 
1 
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Station 45 (ต่อ) 
Date Taxa Quantity 

25/3/2556 Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Aphroditidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Glyceridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Nephtyidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Eunicidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Onuphidae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Lumbrineridae 
Phylum Annelida, Order Aciculata, Family Ophelidae 
Phylum Porifera, Order Dictyoceratida, Family Dysideidae 
Phylum Chordata, Order Perciformes, Family Callionymidae 
Phylum Arthropoda, Order Amphipoda, Family Hyalellidae 
Phylum Arthropoda, Order Amphipoda, Family Gammaridae 
Phylum Arthropoda, Order Tanaidacea, Family Tanaidacean 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Penaeidae 
Phylum Arthropoda, Order Decapoda, Family Diogenidae  
Phylum Arthropoda, Order Stomatopoda, Family Squillidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Spionidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Terebellidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Sternaspidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Sabellidae 
Phylum Annelida, Order Canalipalpata, Family Ampharetidae 
Phylum Annelida, Order Capitellida, Family Capitellidae 
Phylum Annelida, Order Phyllodocida, Family Nereidae 
Phylum Annelida, Order Phyllodocida, Family Goniadae 
Phylum Annelida, Order Orbiniida, Family Orbiniidae 
Phylum Annelida, Order Lumbriculida, Family Lumbriculidae 

1 
1 
23 
7 
5 
6 
1 
1 
1 
42 
1 
4 
1 
9 
8 
1 
16 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
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ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทย 
The Species Richness of Crabs and Theirs Distribution in the Gulf of Thailand 
พันธุ์ทิพย ์วิเศษพงษ์พันธ์1,* กมลชนก วงศ์อิสรกุล2 เพ็ญจันทร ์ละอองมณี3 และ ณฐิน ีศุกระมงคล3 
Puntip Wisespongpand1,*, Kamonchanok Wongissarakul2, Penchan Laongmanee3 and Nattinee Sukaramongkol3 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
2ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
3ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 10290 
*Corresponding author’s e-mail: ffisptp@ku.ac.th 

 
บทคัดย่อ: ศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูในอ่าวไทยด้วยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC โดยทําการเก็บตัวอย่างปูจาก 
24 สถานีเก็บตัวอย่างด้วยลอบและคราด พบว่าปูมีความหลากชนิดทั้งสิ้น 72 ชนิด 47 สกุล และ 13 วงศ์ วงศ์ที่มีความหลากชนิดที่สุด 
คือ Portunidae ซึ่งพบป ู 14 ชนิด และสกุลที่มีความหลากชนิดที่สุดคือ Portunus และ Charybdis ที่พบป ู 7 และ 5 ชนิด 
ซึ่งเป็นปูกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นปูเศรษฐกิจและปูที่พบชุกชุมที่สุดและแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ไดแ้ก ่ปูกะตอยก้ามสัน (Charybdis 
truncata) และ ปูกางเขน (Charybdis feriatus) การแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีความหลากชนิดของปูมากที่สุด 
รองลงมาคือ อ่าวไทยตอนล่างและตอนกลาง โดยพบป ู 56, 37, และ 31 ชนิด ตามลําดับ กลุ่มสถานีน้ําตื้นมีความหลากชนิด 
ของปูมากกวา่กลุ่มสถานีน้ําลึก คือ 62 และ 38 ชนิด สถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในเขตน้ําตื้น 
มีความหลากชนิด ของปูสูงสุดคือ 25 ชนิด ส่วนสถานีเก็บตัวอย่างที ่26 ซึ่งอยู่ในอ่าวไทยตอนกลาง และเขตน้ําตื้น พบปูกะตอยก้ามสัน 
ชุกชุมที่สุด ความหลากชนิดของปูที่ได้จากเครื่องมือลอบและคราดคือ 49 และ 38 ชนิด สิ่งที่น่าสนใจคือพบปูที่คาดว่าเป็นรายงานการ 
ศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก ่ ปูเสฉวนเกล็ดม่วง (Dardanus imbricatus) ปูก้านตายาว (Ommatocarcinus granulatus) 
ปูใบ้จิ๋ว (Liomera tristis) และปูใบ้ลายวง (Neoxanthops rotundus) การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าอ่าวไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนา 
การทําการประมงปูและยังเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของปูสูง ดังนั้นควรจะมีการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่ 
กระจายของปูในอ่าวไทยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษานี้ทําให้เกิดองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน ์
ปูและการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในอ่าวไทยอย่างยั่งยืน  
คําสําคัญ: ป,ู อ่าวไทย 
 

Abstract: The species richness and distribution of crabs were studies in the Gulf of Thailand by M.V.SEAFDEC 
cruise. The samples were collected at 24 sampling stations using traps and dredges. The species richness of crabs 
were totally 72 species, 47 genera and 13 families. Family Portunidae showed the highest species richness at 14 
species. While Portunus and Charybdis had the highest numbers of species at 7 and 5 which almost the 
economically target species. The most abundant species and widely distributed were Charybdis truncata and 
Charybdis feriatus.  The upper part of Gulf of Thailand had the higher species richness than the lower and 
middle part with the numbers of 56, 37 and 31 species, respectively. The species richness of crabs in the shallow 
water stations had the higher species richness than the deep water stations with the numbers of 62 and 38 
species. The sampling station number 3 which located in the upper part of Gulf of Thailand and shallow water 
had the highest species richness with the numbers of 25 species. While C. truncata in the sampling station 
number 26 which located in the middle part of Gulf of Thailand and shallow water was the most abundant 
species. The species richness of crabs caught by traps and dredges were 49 and 38 species. Interestingly, 
Dardanus imbricatus, Ommatocarcinus granulatus, Liomera tristis and Neoxanthops rotundus were supposed to 
be new records of Thailand. This study indicated that the Gulf of Thailand had the potential for crab fishery and 
also the biodiversity important area. The further study of the diversity and distribution of crabs covering the Gulf 
of Thailand around the year should be continued. This study was provided the knowledge of usage and 
sustainable conservation of crab resources in the Gulf of Thailand. 
Keywords: crab, Gulf of Thailand 
 

บทนำ 
       ปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีขาเป็นข้อปล้อง (jointed legs) 10 ขา โดยขาเดินคูแ่รกมีลักษณะเป็นก้าม (claw) มีส่วนหัวและ 
อกเชื่อมรวมกัน (cephalothorax) อยู่ภายในกระดอง (carapace) มีหนวด 2 คู ่และหายใจด้วยเหงือก (Brusca and Brusca, 2003) 
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ปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในทะเลกลุ่มหนึ่ง มีรายงานว่าทั่วโลกน่าจะมีปูไม่ต่ํากว่า 8,326 
ชนิด (Ng et al., 2008; Boyko and McLaughlin, 2010; McLaughlin et al., 2010a; McLaughlin, et al., 2010b; Osawa and 
McLaughlin, 2010) สําหรับประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของปูคาดว่าไม่ต่ํากว่า 715 ชนิด (Naiyanetr, 2007)   
 ปูเป็นสตัว์น้ํากลุ่มหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมนุษย์ได้นําความหลากหลายทางชีวภาพของปูมาใช้ประโยชน์หลากหลาย 
ด้านได้แก่ อาหาร ประมง เพาะเลี้ยง อุตสาหกรรมปูแช่แข็งและปูกระป๋องเพื่อการส่งออก (ศูนย์สารสนเทศกรมประมง, 2554) รวมทั้ง 
อุตสาหกรรมผลิตไคตินและไคโตซานจากเปลือกป ู ความหลากหลายทางชีวภาพของปูยังมีบทบาทที่สําคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลโดย 
ปูเป็นสัตว์ที่มีบทบาทที่สําคัญในห่วงโซ่อาหาร เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้กําจัดซากเน่าเปื่อยในท้องทะเล ปูหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกับ 
สิ่งมีชีวิตอื่นๆในทะเลซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับสิ่งมีชวีิตในทะเลในรูปแบบที่สลับซับซ้อน ทั้งในลักษณะเกื้อกูล พึ่งพา และเป็นปรสิต 
ทําให้เกิดความสลับซับซ้อนของระบบนิเวศทางทะเลซึ่งจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทะเลด้วยและ 
ปูยังเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสําคัญในการบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล (environment service) เช่น ทําให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุ 
อาหารและการไหลของพลังงานในระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในดิน และค่า oxidation reduction potential ช่วยทําให้เกิด 
ดินที่มีคุณภาพเหมาะสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ขนาดเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน เพิ่มอัตราการย่อยสลายในดิน รวมทั้งทําให้ผืนน้ําใส 
สะอาดเป็นต้น (ธรณ์ และ พันธุ์ทิพย,์ 2550; Warner, 1977) 

พื้นที่อ่าวไทย ถือว่าเป็นส่วนที่ตั้งอยู่ในตําแหน่งตอนกลางของทวีปเอเชีย โดยด้านหนึ่งตั้งอยู่ตอนกลางระหว่างทะเลจีนและ 
ทะเลญี่ปุ่น อีกด้านหนึ่งตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาลายัน (Malayan Archipelago) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย จึงถือว่าเป็น 
ตัวแทนให้กับพื้นที่บริเวณ Indo-Pacific ได้เป็นอย่างด ี (Rathbun, 1910) ซึ่งพื้นที่บริเวณ Indo-Pacific เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความ 
หลากหลายทางชีวภาพของปูสูงที่สุดของโลก (Ng, 1998)  

การศกึษานี้จะทําการศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม และการแพร่กระจายของปูบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตอนกลาง และ 
ตอนล่างที่ระดับความลึกของพื้นทะเลแตกต่างกัน คือเขตน้ําตื้นและน้ําลึก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดสงขลา 
โดย เก็บตัวอย่างปูจากเครื่องมือเก็บตัวอยา่ง 2 ชนิด คือ ลอบและคราด การศึกษานี้จะทําการสํารวจแหล่งของปูที่มีความสําคัญทาง 
เศรษฐกิจเพื่อการทําการประมงและการพัฒนาทรัพยากรปูในอ่าวไทยไปใช้ประโยชน ์ และข้อมูลความหลากชนิดที่ได้จะนําเข้าสู่ฐาน 
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปูในประเทศไทย ซึ่งมีความสําคัญต่อการจดัทําแผนหรือมาตรการในการจัดการการใช้ประโยฃน์ 
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของปูในประเทศไทยให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วิธีการศึกษา 
การกําหนดสถานีเก็บตัวอย่างและระยะเวลาเก็บตัวอย่าง 
 เก็บตัวอย่างปูจากสถานีเก็บตัวอย่างบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงจังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น 24 สถาน ี
จากสถานีสํารวจทั้งหมด 45 สถาน ี โดยสถานีที่ทําการเก็บตัวอย่างปูตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที ่ 07o 15.42/N - 12o 20.55/N และ 
ลองตจิดูที ่099o 44.18/E - 102o 15.21E/ แบง่สถานเีกบ็ตวัอยา่งตามแนวละตจิดูเปน็อา่วไทยตอนบน (12o 20.55/N - 10o 50.41/N) 
อ่าวไทยตอนกลาง (10o 45.26/N - 09o 14.14/N) และอ่าวไทยตอนล่าง (08o 44.54/N - 07o 15.42/N) จำนวน 8, 8 และ 8 
สถานีตามลําดับ และแบ่งสถานีตามระดับความลึกของน้ําเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานีน้ําตื้นซึ่งมีความลึกอยู่ระหว่าง 20-47 ม. จำนวน 
11 สถาน ีและกลุ่มสถานีน้ําลึกซึ่งมีความลึกอยู่ระหว่าง 50-73 ม. จำนวน 13 สถาน ี (รูปที ่1 และ ตารางที่ 1)  สําหรับช่วงเวลาที่ทํา 
การสํารวจและเก็บตัวย่างปูคือ 14 มีนาคม - 12 เมษายน 2556  
 

วิธีการเก็บตัวอย่าง  
ทําการเก็บตัวอย่างปูในขณะที่เรือจอด โดยแต่ละสถานจีะใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างปูที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ (รูปที ่2)  
1. ลอบ (traps) ลอบที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างนี้จะม ี3 แบบ คือ  

1.1 ลอบสี่เหลี่ยม (rectangular collapsible crab trap) ขนาด 26x43x15 ซม. โครงลอบทำจากลวดขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. เนื้ออวนไนล่อน (PE 380 d/6) มีตาอวนขนาด 35 มม.   

1.2 ลอบรูปไข ่ (oval collapsible trap) ขนาด 46x69x34 ซม. มม. โครงลอบทําจากลวดหุ้มพลาสติคขนาด เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 80 มม. มีทางเข้าลอบเป็นรูปวงกลมกว้าง 11-18 ซม. 

1.3 ลอบทรงกระบอก (cylindrical deep sea trap) ขนาด 35x90 ซม. โครงลอบทําจากสเตนเลสและตัวลอบ 
ทําจากพลาสติครูปห้าเหลี่ยมขนาดตา 20 มม. ทางเข้าลอบเป็นรูปไข่กว้าง 8-10 ซม. 

 การวางลอบจะใช้ปลาทูแขกและปลาลังเป็นเหยื่อล่อ วางลอบแต่ละแบบครั้งละ 15 ลูก โดยช่วงที่วางลอบจะเป็นช่วงเวลา 
เย็นประมาณ 17.00-18.00 น. และเก็บกู้ลอบในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าประมาณ 6.30-7.30 น. ทําการเก็บตัวอย่างปูโดยใช้ลอบรวมทั้งสิ้น 
24 สถาน ี 
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2. คราด (dredge) ปากอวนทําจากสเตนเลสมีความกว้างประมาณ 50 ซม. มีถุงอวนที่มีมีขนาดตาอวน 1 ซม. ยาวประมาณ 
3 ม. การเก็บตัวอย่างปูด้วยคราดจะปล่อยคราดลงไปที่พื้นในขณะที่ให้เรือลอยลําและใหค้ราดลากไปตามน้ําเป็นเวลาประมาณ 15 นาที 
จึงกู้คราดขึ้นเรือโดยใช้น้ําฉีดล้างตะกอนเทสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งดินตะกอนที่อยู่ในคราดใส่รวมในถังใหญ่ จากนั้นแยกเอาตัวอย่างป ู
ออกมา โดยส่วนหนึ่งแยกด้วยมือและอีกส่วนหนึ่งใช้ตะแกรงขนาด 1 ซม. ร่อนแยกตัวอย่างปูออกจากตัวอย่างดินตะกอนทําการเก็บ 
ตัวอย่างปูโดยใช้คราดรวมทั้งสิ้น 20 สถาน ี
 

การศึกษาความหลากชนิดของปู 
นําตัวอย่างปูมาถ่ายรูปตัวอย่างปูที่ยังคงสีสันเดิมพร้อมสเกลทั้งด้านกระดอง (carapace) ด้านท้อง (abdomen) ด้านหน้า 

(anterior) และด้านหลัง (posterior) ของตัวป ู จากนั้นทําการจัดจําแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน โดยการจัดลําดับชั้นทางอนุกรมวิธาน 
ของปูจัดตาม Naiyanetr (2007) และจําแนกชนิดปูตามคู่มือและหนังสือจําแนกชนิด เช่น ศรีสุภรี (2522), ชินวัฒน ์ (2523), 
ศุภลักษณ์ (2532), Alcock (1895), Rathbun (1910), Sakai (1965), Serene (1965), Griffin (1974), Baba (1982), Cook (1989), 
Dai and Yang (1991), McLay (1993), Wee and Ng (1995), Tan et al. (1999), Ng et al. (2002), McLaughlin (2002), 
Castro (2007), Osawa (2007) และ Chan et al. (2009) เป็นต้น ตัวอย่างที่จําแนกชนิดแล้วจะเก็บรักษาตัวอย่างในสารละลายผสม 
ระหว่างเอทธิลแอลกอฮอล์ 70% และกลีเซอรีน 20%   
 

การศึกษาความชุกชุมของปู 
นับจํานวนปูที่พบในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาความชุกชุมของป ูโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มปูที่มีความชุกชุม (abundant species) พบปูมากกว่า 10 ตัวต่อการวางลอบหรือคราด 1 ครั้ง  
2. กลุ่มปูที่พบทั่วไป (common species) พบป ู3-9 ตัวต่อการวางลอบหรือคราด 1 ครั้ง   
3. กลุ่มปูที่พบน้อย (rare species) พบปูน้อยกว่า 1-2 ตัวต่อการวางลอบหรือคราด 1 ครั้ง  

 

การศึกษาการแพร่กระจายของปู  
ศึกษาความหลากชนิดของปูที่พบแพร่กระจายในสถานีเก็บตัวอย่าง 24 สถาน ีโดยแบ่งเป็นกลุ่มปูเป้าหมาย (target species) 

ได้แก ่ปูเศรษฐกิจปูที่มีการรับประทานเป็นอาหาร ปูที่มีการใช้ประโยชน์บางส่วน และปูที่ไม่ใช่ปูกลุ่มเป้าหมาย (non-target species) 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปูที่มีขนาดเล็กพบได้ยากซึ่งเป็นปูที่มีความสําคัญในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเปรียบเทียบการแพร่กระจาย 
ของปูบริเวณต่างๆ ของอ่าวไทย ได้แก ่อ่าวไทยตอนบน อ่าวไทยตอนกลางและอ่าวไทยตอนล่าง และการแพร่กระจายของปูตามระดับ 
ความลึกของน้ํา ได้แก ่สถานีน้ําตื้นและสถานีน้ําลึก (รูปที ่1 และ ตารางที่ 1)  

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
ความหลากชนิดของปูบริเวณอ่าวไทย 
 จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างปูครอบคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจนถึงอ่าวไทยตอนล่างรวมทั้งสิ้น 24 สถาน ี โดยใช้เครื่อง 
มือเก็บตัวอย่างคือลอบและคราด พบปูทั้งสิ้น 72 ชนิด 47 สกุล และ 13 วงศ์ (ตารางที่ 2 และ รูปที ่3-6) เป็นปูไม่แท้จริง (anomura) 
17 ชนิด ซึ่งเป็นปูในวงศ ์ Porcellanidae ที่เป็นปูตัวแบนที่มีขนาดเล็กถึง 11 ชนิด และปูแท้จริง (Brachyura) 54 ชนิด ซึ่งเมื่อ 
เปรียบเทียบกับการศึกษาในพื้นที่คล้ายคลึงกัน คือ บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกจากเกาะสีชังถึงเกาะกง เช่น การศึกษาของ Rathbun 
(1910) ที่พบปูถึง 204 ชนิด เนื่องจากระยะเวลาศึกษาที่ยาวกว่ามากและเป็นช่วงที่ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่โดย 
วงศ์ที่มีความหลากชนิดที่สุด คือ Portunidae ซึ่งพบป ู14 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาภายใต้โครงการ The Danish Expedition 
to Siam (1899-1900) ซึ่งทําการสํารวจปูบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกจากเกาะสีชังถึงเกาะกง ที่พบว่าปูวงศ์นี ้และวงศ์ Leucosiidae, 
Goneplacidae และ Pinnotheridae มีความหลากชนิดมากที่สุด (Rathbun,1910) และในการศึกษาของ พยอม (2525) และงามตา 
(2527) ที่ทําการศึกษาชนิดของปูบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกของอ่าวไทยก็พบว่าปูวงศ ์ Portunidae ม ีความหลากชนิดที่สุด ในการ 
ศึกษานี้พบว่าสกุลที่พบปูหลากชนิดที่สุดคือ Portunus และ Charybdis ที่พบป ู 7 และ 5 ชนิด ซึ่งเป็นปูกลุ่มเป้าหมายที่เป็นป ู
เศรษฐกิจและมีการนําไปเป็นอาหาร ส่วนปูกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เปน็ปูที่มีขนาดเล็กที่มีความหลากชนิดที่สุดคือปูตัวแบนใน 
วงศ์ Porcellanidae และ Leucosiidae ซึ่งพบป ู 11 และ 10 ชนิด สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเปรียบเทียบรายชื่อป ู จาก checklist of 
crustacean fauna in Thailand (Naiyanetr, 2007) พบปูที่คาดว่าเป็นรายงานการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย (new record) 
ได้แก ่ปูเสฉวนเกล็ดม่วง (Dardanus imbricatus) ปูม้าก้านตายาว (Ommatocarcinus granulatus) ปูใบ้จิ๋ว (Liomera tristis) 
และปูใบ้ลาย (Neoxanthops rotundus) (รูปที ่6) ซึ่งปูเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปูที่ไม่ใช่ปูกลุ่มเป้าหมาย เป็นปูที ่พบน้อย (rare species)  

สถานีเก็บตัวอย่างที่พบปูหลากชนิดที่สุดคือสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 ซึ่งพบปูถึง 25 ชนิด ทั้งนี้สถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 ตั้งอยู่ 
บริเวณอ่าวไทยตอนบนและอยู่ในเขตน้ําตื้น   ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ําไหลเวียนและมีธาตุอาหารสูง   นอกจากนั้นยังพบวา่ปูในกลุ่ม 
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Anomura ที่พบแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างคือปูเสฉวน Dardanus hessii และพบที่สถานีเก็บตัวอย่าง 40 ชุกชุมที่สุด ความหลาก 
ชนิดของปูที่จับได้จากลอบและคราดคือ 49 และ 38 ชนิด เครื่องมือลอบและคราดมีความเฉพาะเจาะจงในการจับปูแต่ละชนิดได ้
แตกต่างกัน โดยปูเศรษฐกิจส่วนใหญ่จับได้ด้วยเครื่องมือลอบ ยกเว้นปูม้าแดง (P. pulchristatus) ที่จับได้ด้วยคราดมากกว่าลอบ 
สําหรับปูเสฉวน D. hessii  ถูกจับได้เฉพาะเครื่องมือลอบเท่านั้น ส่วนปูตัวแบนในวงศ ์Porcellanidae ซึ่งตัวอย่างส่วนใหญ่พบในก้อน 
ฟองน้ํา และปูที่มีขนาดเล็ก เช่น ปกูระดุม ปูถั่ว ก็ได้จากการเก็บตัวอย่างด้วยคราด 

 
รูปที่ 1  สถานีสํารวจและเก็บตัวอย่างปูในอ่าวไทยแบ่งเป็น 3 ตอน และแบ่งตามระดับความลึกเป็น 

 สถานีน้ําตื้น   สถานีน้ําลึก 
 

ความชุกชมุของปูบริเวณอ่าวไทย 
 ปูเศรษฐกิจที่พบชุกชุมส่วนใหญ่เป็นปูในวงศ ์ Portunidae ได้แก ่ ปูกะตอยก้ามสัน (Charybdis truncata) ปูกางเขน 
(Charybdis feriatus) และปูม้าแดง (Portunus pulchristatus) โดยสถานีที ่26 พบปูกะตอยก้ามสันชุกชุมที่สุด โดยใช้ลอบสามารถ 
จับปูกะตอยกา้มสันได้ถึง 43 ตัว ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ในอ่าวไทยตอนกลางและเขตน้ําตื้น และปูชนิดนี้ยังพบชุกชุมที่สถานีที ่ 3 และ 1 
โดยเก็บตัวอย่างปูชนิดนี้ได ้ 12 และ 11 ตัว ซึ่งทั้ง 2 สถานีอยู่ในอ่าวไทยตอนบนและเขตน้ําตื้น ส่วนสถานีที่พบปูกางเขนชุกชุมที่สุด 
คือสถานีที ่ 21 ซึ่งใช้ลอบเก็บตัวอย่างได ้ 12 ตัว ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและในเขตน้ําลึก แสดงว่าปูกะตอย 
ก้ามสันและปูกางเขนแพร่กระจายในทะเลที่ระดับความลึกแตกต่างกัน สําหรับปูม้าแดงพบชุกชุมที่สุดในสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 13 และ 
เก็บตัวอย่างด้วยคราดซึ่งเป็นสถานีทีอ่ยู่ในอ่าวไทยตอนบนและในเขตน้ําลึก ในขณะที่ปูขนาดเล็กที่พบชุกชุมส่วนใหญ่ได้มาจากการเก็บ 
ตัวอย่างด้วยคราด ได้แก ่ปูตัวแบน (Pachycheles pisoides) ที่พบชุกชุมถึง 11 ตัวในสถานีเก็บตัวอย่างที ่3   

ปูส่วนใหญ่ที่ได้จากการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นปูที่มีความชุกชุมในกลุ่มพบน้อย (rare species) มีปูที่พบเพียง 1 ตัว ตลอดการ 
สํารวจหลายชนิด เช่น ปูเสฉวนที่ยังไม่สามารถจําแนกชนิดได ้เป็นปูเสฉวนที่มีปลายขาเดินคู่ที ่2-3 มีลักษณะเป็นแผ่นแบน ซึ่งแตกต่าง 
จากปูเสฉวนทั่วไป ปูมังกร (Galathea sp.) ปูกระดุม (Arcania gracilis) ปูใบ้จิ๋วแดง (Liomera tristis) ปูใบ้ลายวง (Neoxanthops  
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rotundus) ซึ่งปูเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธ ์จึงจําเป็นต้องมีมาตรการในการคุ้มครองดูแลความหลากหลายของปูกลุ่มพบน้อยด้วย 
 ความชุกชุมของปูที่ได้จากเครื่องมือลอบและคราดมีความแตกต่างกันโดยปูที่ได้จากลอบที่มีความชุกชมุที่เป็นกลุ่มปูเศรษฐกิจ 
คือ ปูกะตอยก้ามสันและปูกางเขน และปูที่พบทั่วไป (common species) ได้แก ่ปูกะตอยลาย (Charybdis miles) และปูม้าก้ามลีบ 
(Portunus graciliamanus) ในขณะที่ปูที่ได้จากคราดที่มีความชุกชุมคือปูม้าแดง (P. pulchristatus) และปูที่พบทั่วไป ได้แก ่ปูม้า 
จุดดํา (Portunus hastatoides) และปูหิน (Thalamita sima) ซึ่งปูที่ได้จากคราดส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าปูที่ได้จากลอบ เนื่องจาก 
ขนาดตาอวนของคราดที่มีขนาดเล็กมาก 
 

ตารางที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างและพิกัดทางภูมิศาสตร ์ ความลึกของพื้นทะเล และการแบ่งสถานีเก็บตัวอยา่งเป็น 3 ตอนและ 2 เขตความลึกใน 
บริเวณพื้นที่ศึกษาอ่าวไทย 
สถาน ี วันที่เก็บ พิกัดทางภูมิศาสตร ์ ความลึกของ

พื้นทะเล (ม.) 
การแบ่งสถาน ี เขตน้ําตื้น/น้ําลึก เก็บตัวอย่าง ตัวอย่าง ละติจูด ลองติจูด เก็บตัวอย่าง 

1 14 มี.ค. 13 12 20.55 N 100 14.53 E 31 อ่าวไทยตอนบน น้ําตื้น 
3 10 เม.ย. 13 12 15.36 N 101 09.49 E 32 อ่าวไทยตอนบน น้ําตื้น 
4 9 เม.ย. 13 12 15.32 N 101 45.39 E 32 อ่าวไทยตอนบน น้ําตื้น 
6 8 เม.ย. 13 11 44.49 N 101 45.51 E 59 อ่าวไทยตอนบน น้ําลึก 
8 7 เม.ย. 13 11 44.48 N 100 45.48 E 46 อ่าวไทยตอนบน น้ําตื้น 
11 15 มี.ค. 13 11 15.52 N 100 15.30 E 50 อ่าวไทยตอนบน น้ําลึก 
13 6 เม.ย. 13 11 14.32 N 101 06.40 E 60 อ่าวไทยตอนบน น้ําลึก 
14 5 เม.ย. 13 10 50.41 N 101 12.45 E 65 อ่าวไทยตอนบน น้ําลึก 
17 16 มี.ค. 13 10 45.26 N 099 45.03 E 51 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําลึก 
18 17 มี.ค. 13 10 16.50 N 099 44.72 E 47 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําตื้น 
21 4 เม.ย. 13 10 15.53 N 101 05.32 E 65 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําลึก 
23 3 เม.ย. 13 09 44.32 N 100 45.51 E 50 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําลึก 
25 18 มี.ค. 13 09 45.15 N 099 44.18 E 20 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําตื้น 
26 19 มี.ค. 13 09 14.14 N 100 14.31 E 31 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําตื้น 
27 31 มี.ค. 13 09 14.20 N 100 45.22 E 43 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําตื้น 
28 30 มี.ค. 13 09 15.78 N 101 05.32 E 65 อ่าวไทยตอนกลาง น้ําลึก 
29 29 มี.ค. 13 08 25.91 N 101 04.89 E 73 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
31 20 ม.ีค. 13 08 44.54 N 100 40.33 E 32 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําตื้น 
35 28 มี.ค. 13 08 14.11 N 101 45.28 E 70 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
38 26 มี.ค. 13 07 44.15 N 102 09.56 E 71 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
40 27 มี.ค. 13 07 45.46 N 101 20.07 E 51 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 
41 21 มี.ค. 13 07 44.07 N 100 44.44 E 28 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําตื้น 
43 24 มี.ค. 13 07 15.42 N 101 15.30 E 41 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําตื้น 
45 25 มี.ค. 13 07 18.44 N 102 15.21 E 50 อ่าวไทยตอนล่าง น้ําลึก 

 

การแพร่กระจายของปูในอ่าวไทย 
จากการศึกษาการแพร่กระจายของปูโดยแบ่งพืน้ที่อ่าวไทยเป็น 3 ตอน ตามเส้นละติจูด สามารถแบ่งสถานีเก็บตัวอย่างเป็น 

อ่าวไทยตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบปูมีการแพร่กระจายแตกต่างกัน โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนพบปูหลากชนิดมากที่สุด 
รองลงมาคืออ่าวไทยตอนล่างและอ่าวไทยตอนกลาง โดยพบป ู56, 37 และ 31 ชนิด ตามลําดับ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก อ่าวไทยตอนบน 
เป็นส่วนที่แคบที่สุดของอ่าวไทย อาจมีกระแสน้ําหมุนเวียนที่พัดพาธาตุอาหารมาเป็นจํานวนมากก็ได้ สําหรับปูเศรษฐกิจที่มีความชุกชุม 
เช่น ปูกะตอยก้ามสัน ปูกางเขน และปูม้าแดง เป็นปูที่พบแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างทั่วทุกตอนของอ่าวไทย โดยปกูะตอยก้ามสัน 
และปูกางเขนพบชุกชุมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางที่สถานีเก็บตัวอย่าง 26 และ 21 และปูม้าแดงพบชุกชุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนที ่
สถานีเก็บตัวอย่างที ่13   

ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างปูบริเวณอ่าวไทยจํานวน 24 สถานีเก็บตัวอย่าง พบว่าปูที่แพร่กระจายกลุ่มสถานีน้ําตื้นมคีวาม 
หลากชนิดของปูมากกว่ากลุ่มสถานีน้ําลึกคือ 62 และ 38 ชนิด และสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นสถานีน้ําตื้น และสถานีเก็บ 
ตัวอย่าง 28 และ 45 ซึ่งเป็นสถานีน้ําลึกเป็นสถานีที่พบปูหลากชนิดที่สุดคือ 25, 11, 11 และ 11 ชนิด ตามลําดับ โดยปูเศรษฐกิจที่พบ 
ชุกชุม  เช่น  ปูกะตอยก้ามสัน  พบในเขตน้ําตื้นมากกว่าน้ําลึก  ในขณะที่ปูกางเขนและปูม้าแดงพบชุกชุมในสถานีน้ําลึกมากกว่าน้ําตื้น 
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ปูที่พบในการศึกษานี้มีปูบางชนิดที่เป็นปูที่มักพบในแนวปะการัง ได้แก ่ปูดาวขนนก (Allogalathea elegans) ซึ่งเป็นปูที่มักพบอาศัย 
อยู่กับดาวขนนกในแนวปะการัง แต่ในการศึกษานี้พบปูชนิดนี ้ 2 ตัวในสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 8 ซึ่งเป็นสถานีน้ําตื้นและเก็บตัวอย่างได ้
ด้วยคราด จึงอาจเป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับแนวปะการัง  
 

  
ลอบสี่เหลี่ยม ลอบรูปไข ่

 

  
ลอบทรงกระบอก คราด 

 

  
การเก็บกู้คราด การเกบ็ตัวอย่างจากคราด 

 

  
การแยกตัวอย่างจากคราดโดยใช้ตะแกรงร่อน ตัวอย่างปูที่ได้จากคราด 

 

รูปที่ 2 การเก็บและแยกตัวอย่างปูจากลอบและคราด 
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สรุปผลการศึกษา 
 ความหลากชนิดของปูในบริเวณอ่าวไทยที่ได้จากเครื่องมือประมงลอบและคราดมีถึง 73 ชนิด ซึ่งนับว่าสูงเมื่อเทียบกบัระยะ 
เวลาการศึกษาเพียง 1 เดือน และสถานีเก็บตัวอย่าง 24 สถาน ีปูเศรษฐกิจที่ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ ์ Portunidae ยังคงเป็นปูที่พบหลาก 
ชนิดและชุกชุม แหล่งทําประมงปูที่น่าสนใจ คือ สถานีเก็บตัวอย่างที ่ 26 และ 21 ซึ่งอยู่ในอ่าวไทยตอนกลาง ซึ่งเป็นบริเวณที่พบป ู
เศรษฐกิจ 2 ชนิด ชุกชุมที่สุด คือ ปูกะตอยก้ามสันและปูกางเขน และยังพบว่าปูกะตอยก้ามสันส่วนใหญ่แพร่กระจายในเขตน้ําตื้น 
ในขณะที่ปูกางเขนพบแพร่กระจายในเขตน้ําลึกมากกว่าน้ําตื้น สําหรับสถานีเก็บตัวอย่างที ่ 3 ซึ่งอยู่ในอ่าวไทยตอนบน เป็นสถานีที่ม ี
ความน่าสนใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากพบปูหลากชนิดถึง 25 ชนิด การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า อ่าวไทยยังคงเป็นแหล่ง 
ของทรัพยากรปูที่ยังสามารถพัฒนาการทําการประมงป ู และยังคงมีปูอีกหลายชนิดที่เป็นรายงานการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นปูหายากที่มีความสําคัญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้การศึกษาที่ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทย เช่น การศึกษานี้ 
ยังมีน้อยมาก ดังนั้น การสํารวจทรัพยากรปูในบริเวณอ่าวไทยยังคงต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับทรัพยากรปูที่สามารถนํามาใช้ในการจัดการการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึง่ของโครงการสํารวจและฝึกภาคทะเล: ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอน 
กลางโดยเรือสํารวจ M.V. SEAFDEC ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-12 เมษายน 2556 ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากบรษิัทปิโตรเลียมไทย 
(ปตท.) จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่2 ความหลากชนิดและความชุกชุมของป ู (จํานวนตัวต่อการวางลอบหรือคราด 1 ครั้ง) ที่จับด้วยลอบหรือคราดจากสถานีเก็บ ตัวอย่างป ู
24 สถานีบริเวณอ่าวไทย 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
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                                                รูปที่ 3 ตัวอย่างปูในวงศ์ Diogenidae 
                                                           A = Dardanus hessii (Miers, 1884)    
                                                           B = Dardanus imbricatus (H. Milne Edwards, 1848) 
                                    C = Pagurixus sp.  
                                                           D = Unidentified hermit crab 
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!
รูปที่ 4 ตัวอย่างปูในวงศ์ Leucosiidae 

  A = Ebalia sp.      B = Soleucia cristata Galil, 2005 
  C = Myra elegans Bell, 1855    D = Leucosia longibrachia Shen&Chen 1978 
  E = Arcania gracilis Henderson, 1893    F = Arcania heptacantha (De Haan, 1861) 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างปูในวงศ์ Portunidae 
  A = Lypocyclus philippinensis Semper, 1880   B = Portunus gracilimanus (Stimpson, 1858) 
  C = Portunus hastatoides (Fabricius, 1798) D = Portunus pulchricristatus (Gordon, 1931) 
  E = Charybdis truncata (Fabricius, 1798) F = Charybdis feriatus (Linnaeus, 1758)   
  G = Charybdis miles De Haan, 1835  H = Charybdis natator (Herbst, 1789) 

!
!
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!
รูปที่ 6 ตัวอย่างปูที่คาดว่าเป็นรายงานการศกึษาครั้งแรกในประเทศไทย 

     A = Dardanus imbricatus (H. Milne Edwards, 1848)  
                 B = Ommatocarcinus granulatus Chen, 1998 
     C = Liomera tristis (Dana, 1852)  
                D = Neoxanthops rotundus Guinot, 1968 
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ลักษณะพื้นทะเล และความชุกชุมของสัตว์น้ําหน้าดินในอ่าวไทย โดยใชก้ล้องบันทึกวิดิทัศน์ใต้น้ํา 
Seafloor Characteristic and Abundance of Epifauna in the Gulf of Thailand by Under Water VDO Camera   
เพ็ญจันทร ์ละอองมณี*, ศักดิ์ชาย อานุภาพบญุ, ณฐิน ีศุกระมงคล และ สายัณห ์พรหมจินดา 
Penchan Laongmanee*, Sukchai Arnupapboon, Natinee Sukramongkol and Sayan Promjinda 
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 
*Corresponding author’s e-mail: penchan@gmail.com 
 

บทคัดย่อ: กล้องบันทึกวิดิทัศน์ใต้น้ํา Sea Viewer Under Water System ถูกติดเข้ากับโครงเลื่อน และหลอดไฟฮาโลเจน 150 วัตต์ 
เพื่อบันทึกภาพพื้นทะเล และสัตว์น้ําหน้าดิน ขณะเรือลอยลํา บริเวณจุดสํารวจ 13 จุด ในอ่าวไทย ที่มีความลึก 20 – 71 เมตร ใน 
ระหว่างวันที ่ 14 มีนาคม – 11 เมษายน 2556 บนเรือ M.V. SEAFDEC ซึ่งออกปฏิบัติงานภายใต้โครงการสํารวจและฝึกภาคทะเล 
เรื่อง “ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง” พื้นที่โดยรวมของจุดสํารวจเป็นพื้นราบ มีเพียงบริเวณ 
สถานีที่ 23, 28, 35 และ 45 ที่อยู่บริเวณขอบแอ่งกระทะกลางอ่าวไทย ที่พื้นทะเลมีความต่างของความลึก พื้นทะเลโดยทั่วไปมีรแูละ 
พูนดินที่เป็นที่อยู่ของสัตว์หน้าดินทั่วบริเวณอ่าวไทยและพบจํานวนมากในสถานีที่ 21, 35, 38 และ 40 ซึ่งเป็นสถานีที่พบกิจกรรม 
ประมงประเภทอวนล้อมซั้ง หรือใกล้บริเวณที่เป็นแหล่งขุดเจาะน้ํามัน ไม่ปรากฏร่องรอยของการลากอวนหรือมีน้อยพบปลาขนาดเล็ก 
ที่อยู่เป็นกลุ่มบ่อยถึง 60 ครั้งต่อพื้นที่ 1000 ตารางเมตร กระจายทั่วบริเวณของสถานีที ่45 ส่วนสัตว์น้ํา จําพวกปลายอดจาก ปลาเก๋า 
ปลาทรายแดง ปลาตุ๊กแก ปลาข้างตะเภา หมึก ซึ่งมีความยาวมากกว่า 5 ซม. พบในสถานีที่มีความลกึ ตั้งแต่ 65 เมตร ขึ้นไป ได้แก ่
สถานีที่ 14, 29, 35 และ 38 ในสถานีที่ 25 ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับหมู่เกาะอ่างทอง พบหอยเม่นกระจายอยู่ที่พื้นทะเลเป็นจํานวน 
มากถึง 858 ตัวต่อพื้นที่ 1000 ตารางเมตร บริเวณนี้มีตะกอนแขวนลอยมาก ไม่พบร่องรอยของอวนลาก บริเวณที่สํารวจทั้งหมดพบ 
กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเกาะติด เช่น ฟองน้ําน้อยมาก โดยพบเพียง 1-2 กลุ่มเล็กๆ ใน 5 สถาน ี  ได้แก่สถานทีี ่11, 14, 28, 40 
และ 45  
คําสําคัญ: กล้องบันทึกวิดิทัศน์ใต้น้ํา ลักษณะพื้นทะเล สัตว์น้ําหน้าดิน 
 

Abstract: Under water VDO camera “Sea Viewer Under Water System” was attached in a sledge with 150 watt 
Halogen lamp to record seafloor and epifauna during drifting of the research vessel at 13 stations in the Gulf of 
Thailand in the area of depth ranged from 20 to 71 meter depth. The activities were conducted on board 
M.V.SEAFDEC under the Collaborative Research Survey on Fisheries Resources and Marine Environment of the 
Central Gulf of Thailand from 14 March to 11 April 2013. Almost of the survey areas are flat. Less slope were 
observed at station number 23, 28, 35 and 45 that located at the edge of Gulf of Thailand basin. It was found 
that there are more burrows in station no. 21, 35, 38 and 40 where are the fishing grounds of purse seine with 
fish aggregating device and near oil rig. Highest density of fish was observed at station no. 45 where groups of 
small fish were found 60 times in 1,000 m2. Conger, grouper, threadfin beam, lizard fish, grunter and squid that 
bigger than 5 cm length were found at station number 14, 29, 35 and 38 which bottom depth more than 65 
meter. Large numbers of sea urchin were found, 858 individuals in area of 1000 m2, at station 25 near Aung 
Thong Marine National Park. High suspended solid was also observed in this untrawled area. Only small group of 
sessile invertebrate such as sponge was observed only at 5 stations; 11, 14, 28, 40 and 45.    
Keywords: Under water VDO camera, seafloor characteristic, epifauna  
 

บทนํา 
          อ่าวไทยมีลักษณะเป็นไหล่ทวีปกว้างใหญ่ มีส่วนที่ลึกที่สุดเพียง 80 เมตร ลักษณะพื้นที่เช่นนี้เหมาะแก่การทําประมงอวนลาก 
ประเทศไทยนําอวนลากเข้ามาทดลองใช้เมื่อปี 2504 (กรมประมง, 2555) หลังจากนั้นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงนี ้ถูกใช้จับสัตว์น้ําเป็น 
อาหารให้กับเรา สร้างรายได้มากมายให้กับชาวประมง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นทะเล จากลักษณะการทํางานที่กวาดพื้นทะเล 
ไปตลอด ทําใหบ้างครั้งจะลากแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ํา เช่นปะการัง และฟองน้ํา เข้าไปอยู่ในถุงอวนด้วย การศึกษาพื้น 
ทะเลในอ่าวไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อทําแผนที่ความลึกเพื่อการเดินเรือโดยใช้ Echo Sounder หรือศึกษาลักษณะทางตะกอนวิทยา 
ด้วยอุปกรณ์เก็บดิน การใช้กล้องบันทึกภาพใต้น้ําส่วนใหญ่ใชใ้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพหรือติดตามการเปลี่ยนแปลง 
ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่ง เช่น บริเวณแนวปะการังและกองปะการังเทียม โดยมักจะทํางานโดยต้องมีนักดําน้ําเป็นผู้ควบคุม 
ในต่างประเทศมีการใช้วีดีโอใต้น้ํามาใช้ในการประเมินประชากรสัตว์น้ําทั้งแบบที่ใช้เหยื่อล่อ (V. Zintzene et. al, 2012) และแบบที ่
ลากกล้องไปบนพื้นทะเล (Chris R. and M. Zimmermann, 2005; Robert L., W. Wakefield and K. Smith, 2005) โดยไมต่้อง 
จับสัตว์น้ําขึ้นมา 
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 การศึกษานี้เป็นการทดลองใช้วิธีการบันทึกภาพใต้น้ํา เพื่อประเมินความชุกชุมของสัตว์น้ําหน้าดินและบันทึกภาพลักษณะพื้น 
ทะเลในบริเวณอ่าวไทยหลังถูกกวาดด้วยอวนลากมาโดยตลอด กว่า 50 ปี    
 

วิธีการศึกษา 
กล้องบันทึกวิดิทัศน์ใต้น้ํา Sea Viewer Under Water System ถูกติดเข้ากับโครงเลื่อน และหลอดไฟฮาโลเจน 150 วัตต์ 

(รูปที่ 1) เพื่อบันทึกภาพพื้นทะเล และสัตว์น้ําหน้าดิน ขณะเรือลอยลํา บริเวณสถานีสํารวจ 13 สถาน ี (รูปที่ 2 และตารางที่ 1) 
ในอ่าวไทย ที่มีความลึก 20 – 71 เมตร ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 11 เมษายน 2556 บนเรือ M.V.SEAFDEC ซึ่งออกปฏิบัติงาน 
ภายใต้โครงการสํารวจและฝึกภาคทะเล เรื่อง “ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง” ซึ่งมีสถาน ี
สํารวจทั้งหมด 45 สถาน ี ด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาในการปฏิบัติงานการลากเลื่อนกล้องใต้น้ําจะทําเฉพาะสถานีสุดท้ายของวัน โดยเรือ 
M.V.SEAFDEC จะลอยลําให้ลากเลื่อนในช่วงเวลาประมาณ 15:00-17:30 น. ในขณะเรือลอยลําเรือมีความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 
0.40-1 m/s ในแต่ละสถานีมีเวลาในการบันทึกภาพ 20 นาที   

 

 
 

ภาพที่ 1 กล้องบันทึกวิดิทัศนใ์ต้น้ํา ติดเข้ากับโครงเลื่อนและหลอดไฟฮาโลเจน 150 วัตต ์
 
ตารางที่ 1 จุดสํารวจ และความลึก 
สถานีที ่ วัน-เดือน-ปี ลองจิจูด (E) ละติจูด (N) ความลึก (m) 

11 15-3-2013 100.255 11.259 50 
14 5-4-2013 101.208 10.840 65 
18 17-3-2013 99.743 10.254 46 
21 4-4-2013 101.089 10.259 65 
25 18-3-2013 99.736 9.753 20 
27 31-3-2013 100.754 9.237 43 
28 30-3-2013 101.089 9.263 65 
29 29-3-2013 101.082 8.432 73 
31 20-3-2013 100.672 8.742 32 
35 28-3-2013 101.755 8.235 70 
38 26-3-2013 102.159 7.736 71 
40 27-3-2013 101.335 7.758 51 
45 25-3-2013 102.254 7.307 50 

 

รูปที่ 3 แสดงระยะหน้ากล้องที่สามารถจับภาพได้ชัดเจน เพื่อนํามาใช้ในการประเมินความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตโดยจํากัดที่พื้น 
ที่ประมาณ 1 ตารางเมตรหน้ากล้อง โดยในการศึกษาครั้งนี้รายงานเป็น จํานวนครั้งที่พบ / 1000 m2 วิดิทัศน์ของแต่ละสถานีจะถูก 
นําไปตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Movie Maker เพื่อตัดส่วนที่เห็นภาพไม่ชัดเจนออกไป ส่วนของวิดิทัศน์ที่เห็นภาพชัดเจนจะถูกนํามา 
แปลงเป็นภาพด้วย Free Video to JPG Converter v.5.0.24 เพื่อให้สามารถนับจํานวนสัตว์น้ําและสังเกตลักษณะพื้นทะเลได ้
สะดวกขึ้น  
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การศึกษาพื้นทะเลจะแบ่งลักษณะพื้นทะเลออกตามลกัษณะที่เห็นในภาพได้แก่เป็น รู แอ่ง หรือ พูนดิน ซึ่งเป็นบ้านของสัตว ์
หน้าดินหรือเป็นรอยอวนลาก (รูปที่ 4) โดยลักษณะดังกล่าวนี้ถูกนับจํานวนภาพที่ปรากฏลักษณะเหล่านั้นอย่างชัดเจนในจํานวนหนึ่ง 
ร้อยภาพของแต่ละสถานี  

 

 
 

รูปที่ 2 สถานีสํารวจด้วยเลื่อนติดกล้องวิดิทัศนใ์ต้น้ํา 
 

 
รูปที่ 3 แสดงระยะหน้ากล้องที่สามารถจับภาพได้ชัดเจน 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

พื้นที่โดยรวมของจุดสํารวจเป็นพื้นราบ มีเพียงบริเวณสถานีที ่ 23, 28, 35 และ 45 ที่อยู่บริเวณขอบแอ่งกระทะกลางอ่าวไทย 
ที่พื้นทะเลมีความต่างของความลึก ในระหว่างลากเลื่อนติดกลอ้งตัวเลื่อนจะเหินและตกกระแทกพื้นเป็นระยะๆ จากการศึกษาพบสัตว ์
ไม่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น พวกฟองน้ํา ในสถานีที่ 11,14, 28, 40 และ 45 โดยสถานีที่ 14 ม ีจํานวนครั้งการพบมาก คือ 
20 ครัง้ต่อพื้นที ่ 1000 ตารางเมตร (รูปที่ 5) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนที่ได้ เช่นหอยเม่น ปลิงทะเล ฯลฯ พบในสถานีที่ 11 ,18 
และ 25 โดยพบมากที่สุดที่สถานีที่ 25 ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ฝั่ง บริเวณหมู่เกาะอ่างทอง โดยทั้งหมดเป็นหอยเม่น จํานวนครั้งที่พบ 
มากถึง 858 ครัง้ต่อพื้นที่ 1000 ตารางเมตร (รูปที่ 6) 

พบปลาครั้งละ 1 ตัว ในเกา้สถานี ได้แก ่สถานีที่ 14, 21, 25, 27, 28, 19, 35, 38 และ 45 โดยสถานีที่ 14, 35 และ 38 
มีจํานวนครั้งการพบมากที่สุดเท่ากันคือ 20 ครั้งต่อพื้นที่ 1000 ตารางเมตร พบสัตว์น้ําจําพวกปลายอดจาก ปลาเก๋า ปลาทรายแดง 
ปลาตุ๊กแก ปลาข้างตะเภา หมึก ซึ่งมีความยาวมากกว่า 5 ซม. ในสถานีที่มีความลึกตั้งแต่ 65 เมตรขึ้นไป (รูปที่ 7) สถานีที่พบปลาที่อยู ่
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เป็นกลุ่มเล็ก คือกลุ่มละไม่เกิน 10 ตัวได้แก่ สถานีที่ 21, 28, 35, 38, 40 และ 45 ปลาที่พบอาศัยอยู่เป็นกลุ่มล้วนเป็นปลา 
ขนาดเล็กซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มปลาอมไข่ (Apogon spp.) ซึ่งเป็นปลาขนาดเล็กส่วนใหญ่ที่จับได้จากลอบในสถานีเดยีวกันกับที่บันทึก 
ภาพใต้น้ํา (รูปที่ 8) สถานีที ่27, 28, 29, 35, 38 และ 45 พบปลาที่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ คือมากกว่า 10 ตัว โดยพบตั้งแต่ 3 – 8 ครัง้ 
ต่อพื้นที่ 1000 ตารางเมตร (รูปที่ 9) 

 

 
 

รูปที่ 4 ลักษณะพื้นทะเล 4.1 รอยลากซึ่งอาจเกิดจากเครื่องมือทําการประมง 
           4.2 พูนดิน ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหน้าดิน 
           4.3 แอ่ง ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหน้าดิน 
           4.4 รู ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหน้าดิน 
 
   

 
 

รูปที่ 5 แผนที่แสดงจํานวนครั้งที่พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนที่ไม่ได้ต่อพื้นที่ 1000m2 
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รูปที่ 6 แผนที่แสดงจํานวนครั้งที่พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนที่ได้ต่อพื้นที ่1000m2 
 

 

 
 

รูปที่ 7 แผนที่แสดงจํานวนครั้งที่พบปลาครั้งละ 1 ตัว ต่อพื้นที ่1000m2 
 

 
 

รูปที่ 8 แผนที่แสดงจํานวนครั้งที่พบปลาอยู่เปน็กลุ่มเล็ก ต่อพื้นที่ 1000m2 
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รูปที่ 9 แผนที่แสดงจํานวนครั้งที่พบปลาอยู่เป็นกลุ่มใหญต่่อพื้นที่ 1000m2 

 

หากใช้ความลึก 60 เมตรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของสถานีออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มีความลึกน้อยกว่า 60 เมตร ได้แก ่
สถานีที่ 11, 18, 25, 27, 31, 40 และ 45 รวมเจ็ดสถานี และกล่มสถานีที่มีความลึกตั้งแต ่60 เมตรขึ้นไป ได้แก่สถานี 14, 21, 28, 29, 
35 และ 38 รวม หกสถาน ีพบว่ากลุ่มสถานีที ่มีความลึกมากว่า 60 เมตรมีจํานวนสถานีที่พบชีวิตมากกว่าสถานีที่น้ําตื้นกว่า 60 เมตร 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มสถานีที่มีความลึกมากกวา่ 60 เมตร เหล่านี้อยู่ห่างฝั่ง การใช้พื้นที่เพื่อการทําประมงน้อยกว่า 

ในการใช้ Free Video to JPG Converter v.5.0.24 แปลงวิดิทัศน์ของทุกสถานีสํารวจให้เป็นภาพ โดยแต่ละสถานีจํากัดให้ 
แปลงภาพออกมาได้ภาพจํานวน 100 ภาพเท่าๆกัน และนับจํานวนภาพที่ปรากฏ รู พูนดิน และ แอง่ ซึ่งเป็นบ้านของสัตว์หน้าดิน และ 
รอยลากอย่างชัดเจน (ตารางที่ 2) สถานีที่มีบ้านสัตว์หน้าดินมากได้แก่สถานีที ่21, 35, 38 และ 40 ซึ่งเป็นสถานีที่พบกิจกรรมประมง 
ประเภทอวนล้อมซั้งหรือใกล้บริเวณที่เป็นแหล่งขุดเจาะน้ํามัน (สายัณห์ พรหมจินดาและคณะ, 2557) การมีอยูข่องซั้งประจําที่ (ซั้งก่อ) 
ซึ่งชาวประมงอวนล้อมวางเอาไว้เพื่อรวมกลุ่มปลาผิวน้ําและเขตห้ามทําประมงใกล้แท่นขุดเจาะ อวนลากไม่สามารถเข้ามาทําประมงใน 
บริเวณนี้ได้ ทําให้พื้นทะเลบบริเวณนั้นยังคงมีรู พูนดิน และแอ่ง ซึ่งเป็นบ้านสัตว์น้ํากระจายอยู่ทั่วไป ส่วนสถานีที่มีรอยลากมากที่สุด 
คือสถานีที ่11 ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ฝั่ง น้ําไม่ลึกมากนักคือประมาณ 50 เมตร  
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนภาพที่ปรากฏ รู พูนดิน แอ่ง และรอยลาก อย่างชัดเจนจากภาพจํานวน 100 ภาพของแต่ละสถาน ี
สถานีที ่ สัตว์หน้าดิน พูนดิน แอ่ง 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 น้ํามีตะกอนมาก แสงไม่พอ 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 

 

สรุปผลการศึกษา 
1. สามารถใชก้ล้องบันทึกวิดิทัศน์ใต้น้ํา Sea Viewer Under Water System ซึ่งติดติดเข้ากับโครงเลื่อนศกึษาลักษณะพื้นทะเล 

และความชุกชุมของสัตว์หน้าดินได้ แต่ควรปรับปรุงเรื่องความสว่างและความละเอียดของกล้อง 
2. พื้นที่โดยรวมของจุดสํารวจเป็นพื้นราบ มีเพียงบริเวณสถานีที ่23, 28, 35 และ 45 ที่อยู่บริเวณขอบแอง่ะทะกลางอ่าวไทยที่พื้น 

ทะเลมีความต่างของความลึก  
3. การมีสิ่งกีดขวางการทําประมงประเภทอวนลาก เช่น การวางซั้งก่อประจําที่ไว้ที่พื้นทะเล หรือใกล้บริเวณแหล่งขุดเจาะน้ํามัน 

ทําให้บริเวณใกล้เคียงยังคงมีรู พูนดิน และแอ่ง ซึ่งเป็นบ้านสัตว์น้ํากระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งยังคงพบกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
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4. พบสัตว์น้ําจําพวกปลายอดจาก ปลาเก๋า ปลาทรายแดง ปลาตุ๊กแก ปลาข้างตะเภา หมึก ซึ่งมีความยาวมากกว่า 5 ซม. พบใน 
สถานีที่มีความลึกตั้งแต่ 65 เมตร 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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การสํารวจและการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําหน้าดิน ในพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลางด้วยเครื่องมือประมงลอบและ 
เบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 
Demersal Fishery Resources Survey and Sampling by Trap and Bottom Vertical Longline  
in the Central Gulf of Thailand  
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บทคัดย่อ: การทําประมงด้วยเครื่องมือลอบและเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งครั้งนี้ ประสงค์ที่จะสํารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําเพื่อใช้ในการ 
ศึกษาวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเที่ยวเรือสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบรเิวณอ่าวไทยตอนกลาง ระหว่างวันที่ 
14 มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2556 มีสถานีสํารวจประมงทั้งสิ้น 24 สถาน ี โดยใช้เครื่องมือลอบ 24 สถาน ีและเบ็ดราวหน้าดิน 
แนวตั้ง 23 สถาน ีซึ่งทําการประมงในบริเวณใกล้เคียงกัน การทําประมงลอบใช้ลอบ 3 แบบคือ ลอบปูพับได้, ลอบแบบวงรีพับได้และ 
ลอบทรงกระบอก ซึ่งจะใช้แบบละ 15 ใบต่อการทําประมง รวม 45 ใบต่อสถานี เหยื่อที่ใช้เป็นปลาทูแขกและปลาลัง ทําการประมง 
เวลาตอนเยน็และทิ้งไว้ 12 – 14 ชั่วโมงก่อนทําการกู้ลอบในเวลาตอนเช้าของอีกวัน และการทําประมงเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง (เบ็ด 
กล่อง) โดยแต่ละครั้งจะปล่อยเบ็ดจํานวน 30 กล่อง รวมจํานวนเบ็ด 540 ตัวต่อสถานี  ใช้หมึกเป็นเหยื่อ ทําการปล่อยเบ็ดในเวลา 
เช้ามืด ใช้เวลาในการปล่อยประมาณ 30 นาที ทิ้งไว้ 2 – 3 ชั่วโมง ก่อนทําการกู้เบ็ดในตอนเช้า ผลการจับสัตว์น้ําด้วยลอบทั้งหมด 
46.35 กิโลกรัม มีจํานวนสัตว์น้ํา 1,008 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 31.7 กิโลกรัม (235 ตัวอย่าง) และกลุ่มสัตว์น้ําที ่
ไม่ใช้สัตว์น้ําเศรษฐกิจ 14.65 กิโลกรัม (773 ตัวอย่าง) คิดเป็นร้อยละโดยน้ําหนัก 68.39 และ 31.61 ตามลําดับ โดยในกลุ่มสัตว์น้ํา 
เศรษฐกิจ ชนิดของสตัว์น้ําที่จับได้มากสุดคือกลุ่มปแูละที่จับได้มากคือ ปูลาย (Charybdis feriatus) และปูม้า (Portunus pelagicus) 
จํานวน 84 ตัว และ 15 ตัว ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 42.31 ของกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ รองลงมาเป็น กลุ่มปลาทรายแดง 
(Nemipterus spp.) และปลาทรายขาว (Scolopsis sp.) ในวงศ ์Nemipteridae รวมจํานวน 57 ตัว ร้อยละ 24.26 และกลุ่มปลาเก๋า 
(Ephinephelus spp.) จํานวน 33 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.04 จากการสํารวจครั้งนี ้ได้ทดลองเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ํา 
กลุ่มปูของลอบแต่ละแบบเนื่องจากจับได้จํานวนมากที่สุด โดยการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง 
ลอบทั้ง 3 แบบ (p-value = 0.0626) และผลการจับสัตว์น้ําด้วยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง จับได้จํานวน ทั้งสิ้น 233 ตัวอย่าง น้ําหนัก 
รวม 106.6 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราการลงแรง 18.8 ตัวต่อเบ็ด 1,000 ตัว โดยแยกเป็นกลุม่สัตว์น้ํา เศรษฐกิจจํานวน 112 ตัวและไม่ใช ่
สัตว์น้ําเศรษฐกิจ  121 ตัว คิดเป็นร้อยละ  48.07 และ 51.93 ตามลําดับ ชนิดสัตว์น้ําที่จับได ้มากที่สุดเป็นกลุ่มปลาไหล (Eel) จํานวน 
50 ตัวคิดเป็นร้อยละ 21.46 ของสัตว์น้ําทั้งหมด ตามด้วยเหาฉลาม (Echeneis naucrates) 33 ตัว และกลุ่มปลาทรายวงศ์ 
Nemipteridae 28 ตัว  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.16 และ 12.07 ตามลําดับ และในการศึกษาครั้งนี้ได้ พิจารณาผลจับปลายอดจากด้วย 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการรุกล้ําเข้ามาทําประมงปลาหมึกและปลายอดจากของเรือประมงจากประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าจับได้ 2 สกุล 
(Muraenesox cinereus) และ (Congresox spp.) จํานวนรวม 27 ตัว ซึ่งจับได้มากบริเวณ กลางอ่าวไทยตอนล่าง 
คําสําคัญ: การสํารวจและการเก็บตัวอย่าง, สัตว์น้ําหน้าดิน, ลอบ, เบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง, อ่าวไทยตอนกลาง 
 
Abstract: Demersal fishery resources survey and sampling by trap and bottom vertical longline was conducted 
on board M.V. SEAFDEC in the Central Gulf of Thailand from 14 March to 12 April 2013. Twenty four (24) trap 
fishing operations were conducted using three (3) trap types: rectangular collapsible crab trap; oval collapsible 
trap; cylindrical trap, and twenty three (23) bottom vertical longline fishing operations were conducted. Forty five 
(45) traps were deployed at each station (15 traps each type) and used Indian mackerel and round scads as bait. 
Traps were set in the evening and hauling at the next day morning with immersion time from 12 to 14 hours. 
Thirty boxes of bottom vertical longline with a total of 540 hooks were deployed at each operation. Squid was 
cut and used as bait. Fishing operations were conducted in early morning with approximate immersion time 
between 2 - 3 hours. Total catch of 24 trap fishing operation are 1,008 individuals, 46.4 kg in weight. Catch were 
classify into two groups; catch (commercial species) with 235 individuals, 31.7 kg in weight and by-catch (non-
commercial species) with 773 individuals, 14.7 kg in weight. The percentage compositions by weight are 68% and 
32%, respectively. Within commercial species group, crabs showed the highest composition of 42% is consisting 
by 84 individuals of Charybdis feriatus and 15 individuals Portunus pelagicus, followed by the family 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ป ี2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

212 

Nemipteridae, there were Scolopsis sp. and Nemipterus sp. were catch 57 individuals and 24% of commercial 
species. Ephinephelus sp. are the third composition of 14%, were 33 individuals. Regarding to commercial 
species, group of crabs were use to study on the efficiency comparison between type of trap by One-way 
analysis of variance method. There was no difference between the 3 types of trap (p-value = 0.0626). A total of 
233 by number weighing approximately 106.6 kg were caught by Bottom vertical long line. The overall Catch Per 
Unit Effort (CPUE) was 18.8 individuals/1,000 hooks. Considering the catch composition by groups were found 
112 individuals and 121 individuals, were 48%, 52% respectively. Eel showed the highest composition of 22%, 50 
individuals followed by Echeneis naucrates and Nemipteridae, the composition were 14% and 12% with 33 and 
28 individuals respectively. According to the fishing boat from neighboring countries were encroachments for 
squids and pike congers fishing in Thai EEZ, considering the catch results of pike conger Muraenesox cinereus 
and Congresox spp. were caught 27 by number and fishing ground was in the south of Central Gulf of Thailand  
Key word: Resource survey and Sampling, Demersal fishery, Trap, Bottom vertical long line, Central Gulf of 
Thailand.  
 

คํานํา 
สืบเนื่องจากสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําในทะเลของประเทศไทยลดน้อยถอยลง ซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องมาจากปัญหาหลายประการ 

ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาของเศรษฐกิจและการทําประมงที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่อ่าวไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะของ 
ทรัพยากรสัตว์น้ําในอ่าวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณกลางอ่าวไทยซึ่งการสํารวจศึกษาทําได้ยากเนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน
และเรือสํารวจที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวขาดการสํารวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
จึงเป็นที่น่าสนใจติดตามการสํารวจสภาวะของทรัพยากรสัตว์น้ําหน้าดินของพื้นที่กลางอ่าวไทยในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการศึกษา 
และจัดกิจกรรมสํารวจทรัพยากรทางทะเลในอนาคต และในการศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ําครั้งนี ้ ได้เลือกชนิดของเครื่องมือประมงลอบ 
และเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง ซึ่งลอบที่นํามาใช้ในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้ม ี 3 แบบ และได้ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลอบ 
แต่ละแบบ ผลจากการสํารวจทรัพยากรสัตว์น้ําครั้งนี้ไม่ได้นําข้อมูลมาเป็นตัวชี้วัดหรือประเมินทรัพยากรสัตว์น้ําในอ่าวไทยเพราะเครื่อง 
มือประมงดังกล่าวที่เลือกใช้ เป็นแค่ตัวอย่างของเครื่องมือประมง ที่จะจับสัตว์น้ําเพื่อนําตัวอย่างของสัตว์น้ําที่จับได้จากเครื่องมือทั้ง 2 
ชนิดไปศึกษาและวิเคราะห์ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศกึษาโลหะหนักในปลา การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของป ู
การศึกษาไฮโดรคาร์บอนในปลา และการศึกษาตัวอย่าง DNA ในสัตว์น้ํา เป็นต้น  
 

วัตถุประสงค์ 
1. สํารวจและศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ําหน้าดินในพื้นที่อ่าวไทย 
2. เก็บตัวอย่างสัตว์น้ําหน้าดินเพื่อการศึกษาวิเคราะห์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําหน้าดินประเภทลอบและเบ็ดราว  
4. ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างทรัพยากรสัตว์น้ําหน้าดินกับกิจกรรมประมงและกิจกรรมอื่นๆในพื้นนที่อ่าวไทย 

 

วิธีการดําเนินการ 
การทําประมงด้วยเครื่องมือลอบและเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งครั้งนี้ มีความประสงค์ที่จะสํารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําเพื่อใช ้

ในการศึกษาวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเที่ยวเรือสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอ้มทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางระหว่าง 
วันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยใช้เครื่องมือประมงลอบ และเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งเป็นตัวอย่างของเครื่องมือประมง 
ในการจับสัตว์น้ํา  
 

เครื่องมือประมงลอบ 
ลอบที่ใช้ในการสํารวจครั้งนี้ประกอบด้วยลอบ 3 ชนิด ได้แก ่
- ลอบปูพับได ้(Collapsible crab trap) 
เป็นลอบทรงสี่เหลี่ยม แบบพับได ้ โครงเป็นวัสดุเหล็กชุบด้วยกาวาไนซ ์ (GALV) เพื่อป้องกันสนิม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 

มิลลิเมตร มีขนาดกว้าง 26 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตรและสูง 15 เซนติเมตร หุ้มด้วยเนื้ออวนโพล ี (PE) 380D/6 ขนาดตา 35 
มิลลิเมตร ลอบปูพับได้ที่ใช้ในการสํารวจครั้งนี ้ จะเป็นลอบปูชนิดและขนาดเดียวกับที่ชาวประมงใช้กันทั่วไปในประเทศไทย มีแกน 
สําหรับเสียบเหยื่อบริเวณกลางลอบ ดังรูปที ่1 
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รูปที่ 1. แสดงขนาด และโครงสร้างของลอบปูพับได ้
 

- ลอบวงรีพับได ้(Collabsible oval trap) 
ลอบชนิดนี้เป็นลอบแบบพับได้เช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะเป็นรูปวงร ี ซึ่งได้มากจากประเทศญี่ปุ่นโดยเรือ M.V.SEAFDEC 2 

โครงลอบเป็นเหล็กหุ้มด้วยพลาสติก  มีขนาดความยาว 69 เซนติเมตร สูงส่วนกลาง 34 เซนติเมตร ความสูงด้านข้าง 26.5 เซนติเมตร 
และกว้าง 49 เซนติเมตร มีขนาดมีทางเข้ากลมสองทาง เส้นผ่าศูนย์กลางของทางเข้า 11 เซนติเมตร หุ้มด้วยอวนโพล ี ( PE) 380d/6 
ขนาดตา 250 มิลลิเมตร ซึ่งลักษณะของทางเข้าที่มีลักษณะกลม จึงเป็นลอบที่สามารถจับสัตว์น้ําประเภทปลาและปูได ้ ใช้ถุงตาข่าย 
เป็นถุงสําหรับใส่เหยื่อ ดังรูปที ่2  
 

 
 

รูปที่ 2. ขนาดและโครงสร้างของลอบแบบวงรีพับได ้
 

- ลอบทรงกระบอก (Cylindrical trap) 
ลอบทรงกระบอกกลม เป็นลอบที่ได้ทําการพัฒนาเพื่อใช้ในโครงการสํารวจและศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ําทะเลลึก โดยได ้

ต้นแบบมาจากเรือ M.V.DA-BFAR ประเทศฟิลิปปินส ์และได้ดัดแปลงและผลิตขึ้นเองตามแบบดังกล่าว โดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ โครงสร้างเป็นสแตนเลส กลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาวของลอบ 90 เซนติเมตร และทรงกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 เซนติเมตร หุ้มด้วยตาข่ายพลาสติกตาข่ายสีเขียวตาทรง 6 เหลี่ยม ทางเข้ากลม 2 ทาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 
เซนติเมตร มีช่องสําหรับใช้ใส่เหยื่อบริเวณกลางลอบ ดังแสดงในรูปที ่3 
 

การทำประมงลอบ 
การปล่อยลอบแต่ละครั้งจะใช้ลอบทั้งสามแบบ แบบละ 15 ใบ รวมเป็น 45 ใบ โดยใช้ปลาลังและปลาทูแขกเป็นเหยื่อ 

สําหรับใส่ลอบซึ่งลอบปพูับได้จะใช้ปลาเหยื่อทั้งตัวเสียบกับแกนเสียบเหยื่อ ส่วนลอบอีกสองแบบจะสับเหยื่อเป็นชิ้นๆ และใส่ในถุงหรือ 
ช่องใส่เหยื่อซึ่งจะทําการใส่เหยื่อก่อนปล่อยลอบในเวลาตอนเย็นของแต่ละวัน จะใช้เวลาในการปล่อยลอบทั้งสิ้นประมาณ 15 นาที โดย 
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จะปล่อยบริเวณท้ายเรือด้านกราบขวา เริ่มจากการปล่อยทุ่นธงที่ได้ติดไฟกระพริบสําหรับใช้สังเกตการณ์ในเวลากลางคืนซึ่งจะมีทั้ง 2 
ชุด ที่ใช้สําหรับเริ่มปล่อยและหลังจากปล่อยลอบเสร็จ ตามด้วยสายทุ่นยาวประมาณ 1.5 – 2 เท่าของความลึกน้ําโดยใช้เชือกโพล ี
เอททีลีน (PE) 8 เกลียวเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร และสายเมนเป็นเชือกไฮบริด (เชือกผสมระหว่างโพลีเอสเทอร์กับโพล ี
เอสทีลีน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร การปล่อยลอบจะสลับลอบทั้ง 3 แบบ ระยะห่างระหว่างลอบ 25 เมตร (รูปที ่ 4) 
โดยใช้ความเร็วเรือ 4 – 5 น็อต หลังจากปล่อยลอบเสร็จในเวลาตอนเย็นจะทิ้งไว ้ 12-14 ชัว่โมง และจะเริ่มกู้ลอบในตอนเช้าตรู่ของ 
อีกวันในเวลาประมาณ 6 โมงเช้าหรือเริ่มมีแสงเงินแสงทอง โดยจะทําการกู้ลอบบริเวณหัวเรือด้านกราบซ้ายของเรือ สัตว์น้ําที่จับได้จะ 
ทําการแยกใส่ตะกร้าตามแต่ละแบบของลอบ จะใช้เวลาในการกู้ประมาณ 40-50 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 3. ขนาดและโครงสร้างของลอบทรงกระบอกกลม 

 

 
รูปที่ 4. แสดงโครงสร้างและรูปแบบในการปล่อยลอบ 

 
เครื่องมือประมงเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 

เบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง เป็นเครื่องมือประมงที่นําวิธีการและหลักการมาจากชาวประมงประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางศูนย์พัฒนาการ 
ประมงฯ ได้นําเทคโนโลยีของเครื่องมือชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ป ีค.ศ. 1987 พร้อมเรือปากน้ํา (M.V.PAKNAM) วัตถุประสงค ์
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้กับชาวประมงในประเทศไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี ้ เป็นเครื่องมือที่สามารถจับปลา 
หน้าดินโดยเฉพาะในพืน้ที่แหล่งประมงที่เป็นเกาะหรือแนวกองหิน ซึ่งจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเศรษฐกิจหลายชนิดด้วยลักษณะ 
โครงสร้างของเครื่องมือชนิดนี้ที่สายเบ็ดจะอยู่ในแนวตั้ง จึงสามารถจับปลาได้ตั้งแต่บริเวณหน้าดินขึ้นไปจนถึงกลางน้ํา หรือจนตลอด 
ความยาวของสายกิ่ง โดยลักษณะและโครงสร้างของเครื่องมือประกอบด้วยสายกิ่งซึ่งจะใช้วัสดุเป็นเชือกไนล่อนและไวนิลขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 12.5 เมตร ซึ่งลักษณะทั่วไปของสายกิ่งควรเป็นวัสดุที่สามารถเคลื่อนไหวไปตามกระแสน้ําได้ดีและ 
มองเห็นได้ยาก เชือกไนลอนเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและทนทานสูง จึงเหมาะในการนํามาใช้เป็นสายกิ่ง ส่วนขนาดและความยาวของ 
สายกิ่ง  พิจารณาจากขนาดและชนิดของปลาและความแรงของกระแสน้ําในบริเวณที่จะทําประมง  (Masthawee et al., 1988)  และ 

 

!

!



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ป ี2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

215 

ประกอบด้วยเบ็ดจํานวน 6 ตัวต่อสาย ระยะห่างระหว่างเบ็ด 1.5 เมตร ใช้เอ็นขนาด 0.7 -1 มิลลิเมตร ยาว 80 เซนติเมตรเป็นสายเบ็ด 
โดยใช้เบ็ดแบบโค้ง (Circle hook) ขนาด 26x24 มิลลิเมตร (กว้างxสูง) ของเงี่ยงเบ็ดขนาดเบอร ์ 11 และสายกิ่งแต่ละชุดจะเกี่ยวกับ 
สายเมนหลักด้วยคลิปสแตนเลส และมีทุ่นลอยติดอยู่เพื่อพยุงให้สายกิ่งลอยเป็นแนวตั้ง (รูปที ่ 5) ส่วนด้านล่างของสายกิ่งจะเกี่ยวกับ 
น้ําหนักถ่วงหรือไอใบ้ ซึ่งอาจใช้เป็นลูกปูนซีเมนต์หรือแท่งเหล็ก มีน้ําหนักประมาณ 0.7-1 กิโลกรัม สายเมนหลักจะใช้เชือกโพล ี
โพรพีลีน (PP) เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร จะเป็นเชือกที่มีน้ําหนักเบาและลอยน้ํา จึงสามารถป้องกันไม่ให้สายเมนเกี่ยวหรือติด 
แนวกองหินได้ สายกิ่งแต่ละเส้นจะห่างกัน 25 เมตร ภาชนะที่ใช้บรรจุสายกิ่งจะเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมซึ่ง 1 กล่องจะบรรจุสายกิ่ง 3 ชุด 
โดยจะวางเรียงซ้อนกันสามชั้นและมีแผ่นพลาสติกรองป้องกันไม่ให้สายพัน 
 

 
 

รูปที่ 5. แสดงรูปแบบและโครงสร้างของเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 
 
การทําประมงเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 
 บริเวณที่จะปล่อยเบ็ดจะเป็นจุดใกล้เคียงกับการปล่อยลอบในสถานีเดียวกัน จะปล่อยครั้งละ 30 กล่อง หรือคิดเป็นจํานวน 
เบ็ด 540 ตัว โดยจะปล่อยในเวลาตอนเช้ามืดประมาณตี 5 โดยใช้หมึกเป็นเหยื่อ และหั่นเปน็ชิ้นๆ ซึ่งจะทําการเกี่ยวเหยื่อให้เสร็จ 
และพร้อมก่อนที่จะปล่อย ใช้เวลาในการปล่อยประมาณ 30-40 นาที ซึ่งจะปล่อยเบ็ดบริเวณท้ายเรือ ใช้ความเร็วเรือประมาณ 3 น็อต 
ทิ้งไว ้ 2-3 ชั่วโมง จะเริ่มกู้เบ็ดในตอนเช้า การกู้เบ็ดจะปฏิบัติงานบริเวณหัวเรือด้านกราบขวา และตัวอย่างของสัตว์น้ําที่จับได้จะนํา 
ไปบันทึก ข้อมูลเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาต่อไป 
 

การบันทึกข้อมูลและการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ํา 
 สัตว์น้ําทุกชนิดจะนํามาบันทึกข้อมูล ซึ่งสัตว์น้ําจากลอบจะทําการแยกสัตว์น้ําตามแบบของลอบเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพของลอบแต่ละแบบ ตัวอย่างสัตว์น้ําทุกชนิดจะนํามาวัดขนาด ชั่งน้ําหนัก และบันทึกภาพตัวอย่างของสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
กลุ่มป ู เช่น ปูม้าและปูลาย จะนําตัวอย่างไปศึกษาด้านโลหะหนัก ส่วนกลุ่มปลาเศรษฐกิจพวก ปลาเก๋า ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว 
จะนําตัวอย่างไปศึกษาด้านโลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และดีเอ็นเอต่อไป  
 
พื้นที่สถานีสํารวจ 

สถานีสํารวจประมงทั้งสิ้น 24 สถาน ี โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการสํารวจในพื้นที่จากกลางอ่าวไทย 
ตอนบนลงไปถึงจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที ่14-22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งทําการประมงจํานวน 8 สถาน ีเริ่มจากสถานีที่ 1, 11, 17, 18, 
25, 26, 31, และสถานีที่ 41 ดังรูปที่ 6 ความลึกน้ําอยู่ในช่วง 20 - 50 เมตร ในแต่ละสถานีจะทําการประมงลอบและเบ็ดในบริเวณ 
ใกล้กัน สถานีที่ 25 เป็นจุดที่น้ําตื้นประมาณ 20 เมตร จึงได้ยกเลิกการทําประมงเบ็ด และทําการสํารวจเฉพาะลอบ  
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รูปที่ 6. แสดงสถานีที่ทําการทําประมง 
 

ช่วงการสํารวจช่วงที่สอง ระหว่างวันที ่24 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2556 พื้นที่จากจังหวัดสงขลาลงไปสุดที่บริเวณกลาง 
อ่าวไทยตอนใต้ ขึ้นไปถึงกลางอ่าวไทยและเข้าเกาะสมุย ทําประมงทั้งสั้น 8 สถาน ีเริ่มจากสถานี ที่ 43, 44, 45, 38, 40, 35, 29, 28 
และสถานีที่ 27 ความลึกน้ําอยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณ 33 - 71 เมตร จะลึกมากบริเวณกลางอ่าวไทยและช่วงสุดท้ายระหว่างวันที ่3 - 
12 เมษายน พ.ศ. 2556 พื้นที่สํารวจจากเกาะสมุย ออกไปกลางอ่าวไทยและด้านตะวันออก และกลับเข้าศูนย์พัฒนาการประมงฯ 
ทําประมง 8 สถานีเริ่มจากสถานีที ่23, 21, 14, 13, 8, 6, 4 และสถานีที่ 3 ความลึกน้ําตังแต่ 33 - 71 เมตร รวมสถานีทําประมงลอบ 
24 สถานีและทําเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 23 สถาน ี 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 ผลการจับสัตว์น้ําจะแยกตามประเภทของเครื่องมือประมง จากลอบจํานวน 24 สถาน ีและเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 23 สถาน ี

ผลการจับสัตว์น้ําด้วยลอบ 
องค์ประกอบและชนิดของสัตว์น้ํา 

 ผลจากการจับสัตว์น้ําด้วยลอบจากจํานวนสถานีสํารวจ  24 สถาน ีจับสัตว์น้ําได้ทั้งหมด 1,008 ตัวคิดเป็นน้ําหนักรวม 46.35 
กิโลกรัม โดยในกลุ่มของสัตว์น้ําจากลอบได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกจิและกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์น้ําเศรษฐกิจ ปริมาณ 
สัตว์น้ํา ในกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจจับได้รวม 235 ตัวน้ําหนักรวม 31.7 กิโลกรัมและสัตว์น้ําในกลุ่มไม่ใช่สัตว์น้ําเศรษฐกิจจับได้จํานวน  
773 ตัว น้ําหนักรวม 14.6 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละโดยจํานวนตัวของสัตว์น้ําเศรษฐกิจต่อกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์น้ําเศรษฐกิจคิดเป็น 
76.7 ต่อ 23.3 และคิดเป็นสัดส่วนของร้อยละโดยน้ําหนักคิดเป็น 31.6 ต่อ 68.4 ตามลําดับ ชนิดของสัตว์น้ําที่จับได้ในแต่ละกลุ่ม 
แสดงดังตารางที่ 1  

ในกลุ่มของสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ชนิดของสัตว์น้ําที่จับได้มากที่สุดเป็นกลุ่มของป ู ซึง่รวมปูม้า (Portunus pelagicus) จํานวน 
15 ตัว และปูลาย (Charybdis feriatus) จํานวน 84 ตัว รวมจับได้  99 ตัวคิดเป็นร้อยละ  42.31 ของกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ รองลงมา 
เป็นกลุ่มปลาในวงศ ์ Nemipteridae ซึ่งจับได้สองสกุลคือ ปลาทรายแดง (Nemipterus spp.) และปลาทรายขาว (Scolopsis sp.) 
รวมจํานวน 57 ตัว ร้อยละ 24.26 และกลุ่มปลาเก๋า (Ephinephelus spp.) จํานวน 33 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.04 และสัตว์น้ําชนิด 
อื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงชนิดในกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
ชนิดของสัตว์น้ํา จํานวนตัว ร้อยละ น้ําหนัก(กรัม) ร้อยละ 
ปมู้า,ปูลาย Portunidae 
ปลาทราย  Nemipteridae 
ปลาเก๋า  Epinephalus spp. 
ปลาปากคม  Saurida spp.  
ปลายอดจาก Pike conger  
ปลาเห็นโคน Sillago sp.  
ปลาแพะ Goat fish  
หมึก Squids 
ปลาอื่นๆ 

99 
57 
33 
16 
10 
7 
4 
2 
7 

42.13 
24.26 
14.04 
6.81 
4.26 
2.98 
1.7 
0.85 
2.98 

17,740 
4,025 
3,734 
1,180 
4,169 
265 
75 
210 
305 

55.96 
12.7 
11.78 
3.72 
13.15 
0.84 
0.24 
0.66 
0.96 

รวม 235 100 31,703 100 
 

 กลุ่มของสตัว์น้ําที่ไม่ใช่สัตว์น้ําเศรษฐกิจซึ่งจับได้จากลอบทั้ง 3 แบบ เป็นสัตว์น้ําที่มีขนาดเล็กและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 
ยกเว้นสัตว์น้ําบางชนิดในกลุ่มนี้สามารถจําหน่ายและบริโภคได ้ เช่น ปลาฉลาม, ปลาปักเป้า และปูกะตอย ชนิดของสัตว์น้ําที่ไม่ใช ่
สตัว์น้ําเศรษฐกิจดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2  แสดงชนิดในกลุ่มไม่ใช่สัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
ชนิดของสัตว์น้ํา จํานวนตัว ร้อยละ น้ําหนัก(กรัม) ร้อยละ 
ปลาอมไข่ Apogon spp. 
ปูอืน่ๆ 
ปูเสฉวน Hermit crab 
ปูกะตอย 
หอยรวมชนิด 
ปลาปักเป้า Puffer fish 
เม่นทะเล Sea urchin 
กั้ง  Mantis 
ปลาฉลาม Sharks 
ปลาไหลEel  
ปลาอื่น ๆ  

277 
141 
117 
117 
62 
17 
8 
6 
5 
4 
19 

35.51 
18.08 
15 
15 
7.95 
2.18 
1.03 
0.77 
0.64 
0.51 
2.44 

1,850 
5,643 
245 
841 
225 
2,290 
25 
75 
1,798 
570 
1,093 

 12.62 
38.51 
1.67 
5.74 
1.54 
15.63 
0.17 
0.51 
12.27 
3.89 
7.46 

รวม 773 100 14,655 100 
 

การแพร่กระจายของสัตว์น้ํา 
 โดยพิจารณาเฉพาะสัตว์น้ําเศรษฐกิจพบว่าแพร่กระจายทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณกลางอ่าวไทยที่มีระดับน้ําลึกมากกว่าบริเวณ 
ชายฝั่งจะจับสัตวน์้ําได้มากกว่า ยกเว้นชายฝั่งบริเวณภาคตะวันออกและบริเวณใกล้เกาะสมุย สามารถจับสัตว์น้ําได้มากเช่นเดียวกัน 
พิจารณาจากจํานวนตัวของสัตว์น้ํา สถานีที ่ 25 จับสัตว์น้ําได้มากที่สุด 27 ตัวคิดเป็นน้ําหนักรวม 1.79 กิโลกรัม ได้แก่ ปลาวงศ์ 
Nemipteridae 12  ตัว หนัก 575 กรัม, ปลาเห็นโคน 7 ตัว หนัก 840  กรัม, ปูม้าและปูลาย 4 ตัว หนัก 670 กรัม, ปลาเก๋า 3 ตัว 
หนัก 200 กรัม และปลายอดจาก  1  ตัว หนัก 130 กรัม ตามลําดับ และถ้าพิจารณาจากน้ําหนักสัตว์น้ําที่จับได้ พบว่าบริเวณกลาง 
อ่าวไทยเช่นเดียวกันที่สามารถจับสัตว์น้ําได้ปริมาณน้ําหนักมากกว่าบริเวณชายฝัง่ยกเว้นสถานีที่ 4 ที่อยู่ใกล้ฝั่งทางตะวันออกที่สามารถ 
จบสัตว์น้ําได้ปริมาณน้ําหนักมากที่สุด จํานวน 4.18 กิโลกรัม จับได้ 22 ตัว ได้แก่ สัตว์น้ํากลุ่มปูม้าและปูลาย หนัก 1.44 กิโลกรัม 
จํานวน 9 ตัว, ปลายอดจาก หนัก 1.2 กิโลกรัม จํานวน 2 ตัว, ปลาทรายวงศ์ Nemipteridae หนัก  0.42 กิโลกรัม จํานวน 8 ตัว, 
ปลาเก๋า หนัก 0.02 กิโลกรัม จํานวน 2 ตัว และกลุ่มปลาอื่นๆ หนัก 0.03 กิโลกรัม จํานวน 1 ตัว ตามลําดับ  และพบว่าในสถานีที่ 18 
ไม่สามารถจับสัตว์น้ําได้เลย ดังแสดงในรูปที่ 7 

ผลการสํารวจพบสัตว์น้ําที่จับได้มากที่สุดคือ กลุ่มปู และจากการศึกษาการแพร่กระจายของปู (พันธ์ทิพย์ และคณะ, 2557) 
โดยแบ่งพื้นที่อ่าวไทยเป็น 3 ตอนตามเส้นละติจูด สามารถแบ่งสถานีเก็บตัวอย่างเป็นอ่าวไทยตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง พบปมูี 
การแพร่กระจายแตกต่างกันโดยบริเวณอา่วไทยตอนบนพบปูหลากชนิดมากที่สุด รองลงมาคอือ่าวไทยตอนล่างและอ่าวไทยตอนกลาง 
โดยพบปู 56, 37, และ 31 ชนิด ตามลําดับทั้งนี้อาจจะเนื่องจากอ่าวไทยตอนบนเป็นส่วนที่แคบที่สุดของอ่าวไทยอาจมีกระแสน้ํา 
หมุนเวียนที่พัดพาธาตุอาหารมาเป็นจํานวนมากก็ได ้สําหรับปูเศรษฐกิจที่มีความชุกชุม เช่น ปูกะตอยก้ามสัน ปูกางเขน และปูม้าแดง 
เป็นปูที่พบแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างทั่วทุกตอนของอ่าวไทย โดยปูกะตอยก้ามสันและปูกางเขน พบชุกชุมบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
ที่สถานีเก็บตัวอย่าง 26 และ 21 และปูม้าแดงพบชุกชุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่สถานีเก็บตัวอย่างที ่13 
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รูปที่ 7. แผนภาพแสดงการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเปรียบเทียบโดยจํานวนตัว 

  

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของลอบ 
ตามที่ได้ทําการทดลองโดยใช้ลอบ 3 แบบ ในการทําประมงด้วยลอบในแต่ละสถานีนั้น พบว่าลอบทั้งสามแบบสามารถจับ 

สัตว์น้ําได้ในปริมาณที่ไม่มีความแตกต่างกันมากและนําผลการจับของลอบแต่ละแบบดังแสดงตามรูปที่ 8 ในการทดลองเปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพของลอบในสถานีที ่ 1 ไม่ได้นําผลมาเปรียบเทยีบด้วยเนื่องจากได้ใช้ลอบแบบฝาชซีึ่งผลการจับไม่สามารถจับสัตว์น้ําไดจ้ึง 
เปลี่ยนมาใช้ลอบปูพับได้แทนตั้งแต่การทําประมงครั้งที่ 2 จนเสร็จสิ้นการสํารวจ ปริมาณของสัตว์น้ําแต่ละชนิดที่จับได้ในลอบแต่ละ 
แบบดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งไม่ได้รวมการจับจากสถานีที่ 1 และผลการจับสัตว์น้ําโดยพิจารณาจากสัตว์น้ําทั้งหมดพบว่าสถานีที ่ 4 
และ 25 สามารถจับสัตว์น้ําทั้งหมดได้ปริมาณสูงสุด  134  ตัว และ 122 ตัว ตามลําดับ และสถานที่ 8 ไม่สามารถจับสัตว์น้ําได้เลย 
จากผลการจับสัตว์น้ําทั้งหมดพบว่า ลอบแบบวงรีพับได้จับสัตว์น้ําได้ปริมาณมากที่สุด ตามด้วยด้วยลอบทรงกระบอก และลอบปูพับได ้ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของลอบแต่ละแบบด้งนี้ ลอบแบบวงรีพับได ้44.43 จํานวน 367 ตัว,  ลอบทรงกระบอก 40.92 จํานวน 338 ตัว 
และลอบปูพบัได ้14.65 จํานวน 121 ตัว  เมื่อพิจารณาเฉพาะสัตว์น้ําเศรษฐกิจจากจํานวนทั้งสิ้น 228 ตัว พบว่าลอบแบบทรงกระบอก 
จับสัตว์น้ําได้มากสุดจํานวน 104 ตัว คิดเป็นร้อยละ  45.61 ตามด้วยลอบแบบวงรีพับได้จับได้จํานวน 77 ตัว คิดเป็นร้อยละ 33.77 
และลอบปูพับได้ 47 ตัว ร้อยละ 20.61 ดังแสดงในรูปที่ 9 

 

ตารางที่ 3 แสดงชนิดของสัตว์น้ํา โดยแยกตามลอบแต่ละแบบ 
ชนิดของสัตว์น้ํา ลอบปูพับได้ ลอบวงรีพับได ้ ลอบทรงกระบอก รวม 
สัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
ปูม้า,ปูลาย Portunidae 
ปลาทราย  Nemipteridae 
ปลาเก๋า  Epinephalus spp. 
ปลาปากคม  Saurida spp.  
ปลายอดจาก   Pike conger  
ปลาเห็นโคน Sillago sp.  
ปลาแพะ  Goat fish  
หมึก Squid  
ปลาอื่นๆ 
รวม 
ไม่ใช่สัตว์น้ําเศรษฐกิจ 
ปลาอมไข่ Apogon spp. 
ปูอื่นๆ 
ปูเสฉวน Hermit crab 
ปูกะตอย 
หอยรวมชนิด 
ปลาปักเป้า Puffer fish 
เม่นทะเล Sea urchin 
กั้ง  Mantis 
ปลาฉลาม Sharks 
ปลาไหล Eel  
รวม 

 
22 
15 
7 
1 
1 
4 
- 
- 
- 
50 
 
1 
18 
27 
5 
14 
1 
- 
3 
- 
- 
74 

 
30 
16 
12 
7 
8 
1 
1 
- 
2 
77 
 
55 
85 
56 
26 
41 
11 
6 
2 
3 
1 
290 

 
47 
25 
13 
8 
1 
2 
2 
1 
5 
104 
 
60 
61 
34 
40 
24 
5 
2 
- 
2 
3 
234 

 
99 
56 
32 
16 
10 
7 
3 
1 
7 
231 
 
116 
164 
117 
71 
79 
17 
8 
5 
5 
4 
598 

รวมทั้งหมด(จํานวนตัว) 124 367 338 829 
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รูปที่ 8. แผนภาพกราฟแท่งแสดงปริมาณสัตว์น้ําของลอบแต่ละแบบ 

 
รูปที่ 9. แผนภาพกราฟแสดงสัดส่วนของปริมาณสัตว์น้ําตามชนิดของลอบแต่ละแบบ 

 

จากผลการจับสัตว์น้ําด้วยลอบทั้ง 3 แบบ และหากพิจารณาเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจซึ่งพบกลุม่ของปูวงศ์ Portunidae 
สามารถจับได้มากทีสุ่ดตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นจึงได้นําผลการจับของปูมาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ําของลอบ 
แต่ละแบบ โดยการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) จากการทดสอบพบว่า p-value= 0.0626 จึงสรุปได ้
ว่าประสิทธิภาพการจับของปู ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างลอบทั้ง 3 แบบ ดังแสดงในตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4. แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของผลการจับปูจากลอบ 3 ชนิด 
แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F p-value 

ระหว่างกลุ่ม 10.88 2 5.438 2.958 0.0626 

ภายในกลุ่ม 79.06 43 1.839     

รวม 89.94 45       

  α= 0.05 

 
ผลการจับสัตว์น้ําด้วยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 
องค์ประกอบและชนิดของสัตว์น้ํา 

 จากการสํารวจทําประมงด้วยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งจํานวน 23 สถานีผลการจับสัตว์น้ําสามารถจับได้จํานวนทั้งสิ้น 233 
ตัวอย่าง น้ําหนักรวม 106.6 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราการลงแรง (CPUE) 18.8 ตัวต่อเบ็ด 1,000 ตัว โดยแยกเป็นกลุม่ปลาเศรษฐกิจ 
จํานวน 112 ตัวน้ําหน้กรวม 33.09 กิโลกรัม และกลุ่มที่ไม่ใช่ปลาเศรษฐกิจ  121 ตัวน้ําหนักรวม 73.57 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
โดยจํานวนตัว 48.07 และ 51.93 ตามลําดับ และคิดเป็นร้อยละโดยน้ําหนัก 31  และ  69 ตามลําดับ ชนิดสัตว์น้ําที่จับได้มากที่สุดเป็น 
กลุ่มปลาไหล (Eel) จํานวน 50 ตัวคิดเป็นร้อยละ 21.46 ของสัตว์น้ําทั้งหมด ตามด้วยเหาฉลาม (Echeneis naucrates) 33 ตัว และ 
กลุ่มปลาทรายวงศ์ Nemipteridae 28 ตัว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.16 และ 12.02 ตามลําดับ หากพิจารณาในกลุ่มของปลาเศรษฐกิจ 

15% 

44% 
41% 

ผลการจับสัตว์น้ำทั้งหมด 

ลอบปูพับได้ 
ลอบวงรีพับได้ 
ลอบทรงกระบอก 

21% 

34% 

45% 

ผลการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

ลอบปูพับได้ 
ลอบวงรีพับได้ 
ลอบทรงกระบอก 
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พบว่าชนิดของสัตว์น้ํามีความหลากหลายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ปลาเศรษฐกิจ และกลุ่มปลาทรายจับได้มากที่สุด 28 ตัว น้ําหนักรวม 4.7 
กิโลกรัมตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ตามด้วยกลุ่มปลาเก๋า จํานวน 24 ตัว น้ําหนัก 6.65 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10.34 และกลุ่มปลา 
ปากคม จํานวน 25 ตัว น้ําหนัก 5.37 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ  10.78 และสัตว์น้ําชนิดอื่นๆ ตามตารางที ่5 
 

ตารางที่ 5. แสดงชนิดของปลาทั้งหมด จากเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 
ชนิดของสัตว์น้ํา จํานวนตัว ร้อยละ น้ําหนัก(กรัม) ร้อยละ 
กลุ่มปลาเศรษฐกิจ 
ปลาทราย Nemipteridae 
ปลาเก๋า Ephineplalus spp. 
ปลาปากคม Saurida spp.  
ปลายอดจาก Conger Pike 
ปลาอื่น ๆ  
ปลาข้างตะเภา Terapon sp.  
ปลาสําลี Seriolinanigrofasciatus 
ปลาช่อนทะเล Rachycentrumcanadum 
รวม 
กลุ่มที่ไม่ใช่ปลาเศรษฐกิจ 
 ปลาไหล Eel  
 เหาฉลาม Echeneisnaucrates 
 ปลาฉลาม 
 ปลาปักเป้า Lagocephalus spp.     
รวม 

 
28 
24 
25 
17 
8 
4 
4 
2 
112 
 
50 
33 
24 
14 
121 

 
12.07 
10.34 
10.78 
7.33 
3.45 
1.72 
1.72 
0.86 
48 
 
21.55 
14.22 
10.34 
6.03 
52 

 
4,500 
8,240 
5,370 
7,140 
1,990 
1,130 
2,470 
2,250 
33,090 
 
10,966 
23,435 
32,810 
3,156 
73,571 

 
4.22 
7.73 
5.03 
6.69 
1.87 
1.06 
2.32 
2.11 
31 
 
10.79 
21.97 
30.76 
5.46 
69 

รวมทั้งหมด  233 100 106,661 100 
 

การแพร่กระจายของสัตว์น้ํา 
 พิจารณาจากปลาทุกชนิดเป็นจํานวนตัว พบว่าสถานีที่จับปลาได้มากจะพบมากในบริเวณน้ําลึกตั้งแต่กลางอ่าวไทยตอนล่าง 
ขึ้นไปจนถงึตอนบนมากกว่าสถานีที่ใกล้ฝั่ง และจากผลการสํารวจด้วยเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งทั้งหมด 23 สถาน ีพบว่าใน สถานทีี่ 29 
บริเวณกลางอ่าวไทยตอนใต้ ระดับน้ําลึก 54 เมตร สามารถจับปลาได้มากที่สุดจํานวน 26 ตัว คิดเป็นอัตราการลงแรง (CPUE) 48.15 
ตัวต่อเบ็ด 1,000 ตัว น้ําหนักรวม 10 กิโลกรัม ประกอบด้วยสัตว์น้ําคือ ปลาไหล 15 ตัว หนัก 3.46 กิโลกรัม, ปลายอดจาก 2 ตัว หนัก 
0.42 กิโลกรัม, ปลาฉลาม 2 ตัว หนัก 3.8 กิโลกรัม, เหาฉลาม 2 ตัว  หนัก 0.76 กิโลกรัม, ปลาเก๋า 1 ตัว หนัก 0.06 กิโลกรัม, 
ปลาทรายแดง 1 ตัว หนัก 0.27 กิโลกรัม, ปลาปากคม 1 ตัว หนัก 0.06 กิโลกรัม และปลาปักเป้า 1 ตัว หนัก 0.58 กิโลกรัม 
 หากพิจารณาจากน้ําหนักของปลาที่จับได ้ ซึ่งพบว่าในพื้นที่บริเวณกลางอ่าวก็สามารถจับสัตว์น้ําได้น้ําหนักมากกว่าบริเวณ 
พื้นที่ชายฝั่งเช่นเดียวกัน โดยในสถานีสํารวจที ่ 28 จับปลาได้ปริมาณน้ําหนักมากที่สุด 12.8 กิโลกรัม มีจํานวนปลา 14 ตัว คิดเป็น 
อัตราการลงแรง (CPUE) 25.19 ตัวต่อเบ็ด 1,000ตัว ประกอบด้วย ปลาฉลาม 9.5 กิโลกรัม จํานวน 6 ตัว, เหาฉลาม 2.74 กิโลกรัม 
จํานวน 3 ตัว ปลาทรายแดง 0.23 กิโลกรัม จํานวน 2 ตัว ปลาไหล 0.17 กิโลกรัม จํานวน 1 ตัว ปลาเก๋า 0.12 กิโลกรัม จํานวน 1 ตัว 
และปลาปากคม 0.1 กิโลกรัม จํานวน 1 ตัว และในสถานีสํารวจที่ 18 ไม่สามารถจับปลาได้เลยเช่นเดียวกันกับลอบ ภาพแสดง 
ลักษณะการแพร่กระจายของปลาโดยพิจารณาตามจํานวนตัวและน้ําหนักตามรูปที่ 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10. แผนภาพภาพแสดงลักษณะการแพร่กระจายของปลา 
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การแพร่กระจายของสัตว์น้ํากับปัจจัยด้านสมุทรศาสตร์ 
จากผลการสํารวจพบว่าการแพร่กระจายของสัตว์น้ําพบกระจายทั่วไป ซึ่งพบสัตว์น้ําในบริเวณกลางอ่าวไทยมากกว่าบริเวณ 

ใกลฝ้ั่งและได้นําข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ อุณหภูม ิ ความเค็ม และปริมาณออกซิเจน ที่ได้ทําการสํารวจบริเวณสถานีที่ทําการประมง 
แตล่ะจุดมาเปรียบเทียบกับปริมาณสัตว์น้ําที่จับได้ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 11 แสดงปริมาณสัตว์น้ําจาก 
เครื่องมือลอบและเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง เปรียบเทียบกับการแพร่กระจายของข้อมูลทางสมุทรศาสตร ์ 

 

การแพร่กระจายของสัตว์น้ํากับความลึกน้ํา  
พบว่าปริมาณของสัตวน์้ําสามารถจับได้ในสถานีที่มีความลึกน้ําบริเวณกลางอ่าวไทย ตั้งแต่อ่าวไทยด้านตะวันออกลงไปจน 

ถึงกลางอ่าวไทยตอนล่าง มากกว่าปริมาณสัตว์น้ําในสถานีที่ใกล้ฝั่งและน้ําตื้นจากเครื่องมือประมงทั้งสองประเภท สังเกตจากปริมาณ 
สัตว์น้ําจากลอบพบว่า กลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ กลุ่มปูลาย (Charybdis feriatus) พบมากที่สุดที่สถานี 21 จํานวน 18 ตัว มีระดับความ 
ลึกน้ํา 67 เมตร ยกเว้นที่สถานีที่ 25 ที่มีระดับความลึกน้ําประมาณ 20 เมตร แต่สามารถจับสัตว์น้ํากลุ่มปลาทราย (Nemipteridae) 
ได้ปริมาณมากสุด จํานวน 12 ตัว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งทําการประมงที่ยังมีสัตว์น้ําชุกชุม และจากผลการสํารวจของปูที ่
แพร่กระจายในกลุ่มสถานีน้ําตื้นมีความหลากชนิดของปูมากกว่ากลุ่มสถานีน้ําลึกคือ 62 และ 38 ชนิด และสถานีเก็บตัวอย่างที่ 3 และ 
4 ซึ่งเป็นสถานีน้ําตื้น และสถานีเก็บตัวอย่าง 28 และ 45 ซึ่งเป็นสถานีน้ําลึก เป็นสถานีที่พบปูหลากชนิดที่สุดคือ 25 และ 11 ชนิด 
ตามลําดับ โดยปูเศรษฐกิจที่พบชุกชุม เช่น ปูกะตอยก้ามสัน พบในเขตน้ําตื้นมากกว่าน้ําลึก ในขณะที่ปูกางเขนและปูม้าแดงพบชุกชุม 
ในสถานีน้ําลึกมากกว่าน้ําตื้น (พันธ์ทิพย ์และคณะ, 2557)  

จากผลการสํารวจปริมาณสัตว์จากเครื่องมือเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง พบว่าปริมาณสัตว์น้ํามีการแพร่กระจายในบริเวณน้ําลึก 
มากกว่าในบริเวณน้ําตื้น ชนิดของปลาเศรษฐกิจที่พบ เชน่ ปลายอดจาก พบมากที่สุดที่สถานทีี่ 8 ความลึกน้ํา 47 เมตร และกลุ่ม 
ปลาเก๋าพบมากที่สุดสถานีที ่34 จํานวน 5 ตัว ความลึกน้ําประมาณ 70 เมตร  ลักษณะการแพร่จายของสัตว์น้ํากับความลึกน้ําดังแสดง 
ในรูปที่ 12 

 

สรุปผลการสํารวจและวิจารณผ์ล 
 ผลการสํารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําหน้าดินด้วยเครื่องมือประมงลอบและเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง ซึ่งสัตว์น้ําที่ได้จากการ 
สํารวจครั้งนี้ เพื่อนําไปศกึษาในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว ชนิดและจํานวนของสัตว์น้ําที่จับได้ทั้งหมดจํานวน 1,241 
ตัว น้ําหนักรวม 153 กิโลกรัม โดยแยกจับได้จากลอบจํานวน 1,008 ตัว น้ําหนักรวม 46.35 กิโลกรัม และจากเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 
จํานวน 233 ตัว หนัก 106.6 กิโลกรัม จําแนกชนิดของสัตว์ได้ ทั้งหมด 75 ชนิด โดยมีทั้งสัตว์น้ํากลุ่ม ปลา, ปู, หอย, หมึก, กั้ง, กุ้ง, 
เม่นทะเลและไส้เดือนทะเล ซึ่งได้จําแนกไว้ในตารางที่ 6 

พิจารณาเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ําเศรษฐกิจ ชนิดสัตว์น้ําที่ได้เยอะสุด คือ กลุ่มป ูเช่น ปูลายและปูม้า โดยจับได้จากลอบรองมาเป็น 
กลุม่ Nemipteridae ปลาทรายขาวและปลาทรายแดงซึ่งสามารถจับได้ทั้งจากลอบและเบ็ด ตามด้วยกลุ่มปลาเก๋าซึ่งสามารถจับไดจ้าก 
เครื่องมือทั้งสองชนิดเช่นเดียวกัน พื้นที่ที่จับสัตว์น้ําได้มากเป็นบริเวณกลางอ่าวไทยตอนใต้ขึ้นไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย 
สัตว์น้ําที่จับได้มหีลายชนิด เช่น กลุ่มปู ปลาทราย ปลาเก๋า ปลาไหล ปลายอดจาก และอื่นๆ ส่วนพื้นที่ชายฝั่งที่ยังสามารถจับสัตว์น้ํา 
ได้มาก มีบริเวณพื้นที่ใกล้กับเกาะสมุยและชายฝั่งด้านตะวันออกบริเวณหน้าจังหวัดตราด ซึ่งสามารถจับสัตว์น้ํากลุ่มปูและปลาทราย 
ได้มาก โดยสถานีที่ได้เยอะสุดคอืสถานีที่ 25 ตามที่ได้รายงานไปแล้ว ซึ่งเป็นแหล่งทําประมงของชาวประมงโดยใช้เรือขนาดเล็กและ 
พื้นที่ชายฝั่งของภาคกลางลงไป พบว่าจับสัตว์น้ําได้น้อยเนื่องมาจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ทําการประมงเต็มพื้นทีโ่ดยเฉพาะอวน 
ลากหน้าดินตามที่ได้รายงานในกิจกรรมการสังเกตกิจกรรมประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (สายัณห์ และคณะ, 2557) พบอวน 
ลากคู่จํานวนมากทําการประมงอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างเขตน่านน้ําชายฝั่งและพื้นที่กลางอ่าวที่ระดับน้ําลึก ประมาณ 30-50 เมตร 
โดยรอบอ่าวไทย พบการทําประมงหนาแน่นในเขตต่อกับเขตทําประมงชายฝั่ง เช่น บริเวณนอกฝั่งจังหวัดระยอง จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ เกาะสมุย เกาะพงัน นครศรีธรรมราช และสงขลา 

พื้นที่กลางอ่าวไทย ซึ่งมีความลึกน้ําตั้งแต่ 40 – 71 เมตร กลุ่มปลาที่จับได้เป็นกลุ่มปลาเศรษฐกิจเช่น ปลาเกา๋ ปลาทรายแดง 
ปลาทรายขาว ปลาสําลี และปลายอดจาก เนื่องมากจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่พบซั้งล่อปลาสําหรับทําประมงอวนล้อมจํานวนมาก 
จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและทําให้เรือประมงประเภทอวนลากไม่สามารถเข้ามาทําประมงในบริเวณนี้ได ้ (สายัณห์ และคณะ, 
2557) พบการทําซั้งล่อปลามีจํานวนมากขึ้นและกระจายจนทั่วบริเวณกลางอ่าว ซึ่งพอจะจัดกลุ่มได้เป็น 3 พื้นที่ใหญ่ คือพื้นที่กลางอ่าว 
ตอนบนไปจนถึงทางตะวันออก ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่อวนซั้งจากฝั่งตะวันออกและก้นอ่าวไทย คือ จังหวัดระยองและสมุทรปราการ 
ซั้งในพื้นที่กลางอ่าวไทยตอนกลางน่าจะเป็นพื้นที่อวนล้อมซั้งจากจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์และจังหวัดชุมพร และซั้งในพื้นที่กลางอ่าวไทย 
ตอนล่างจะเป็นพื้นที่ของอวนล้อมซั้งจากจังหวัดปัตตานีและสงขลา 
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ลอบ       เบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 

 

รูปที่ 11. ปริมาณสัตว์น้ํากับการแพร่กระจายอุณหภูม ิและความเค็ม และออกซิเจนละลายน้ําของแต่ละเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลอบ           เบ็ดราวหน้าดินแนวตั้ง 
 

รูปที่ 12. ปริมาณสัตว์น้ํากับการแพร่กระจายของความลึกน้ําของเครื่องมือแต่ละชนิด 
 

!
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 สถานีสํารวจบริเวณกลางอ่าวที่อยู่ใกล้แนวแท่นขุดเจาะน้ํามัน สามารถจับสตัว์น้ําเศรษฐกิจได้ดีเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็น 
บริเวณทีไ่ม่ค่อยมีเรือประมงเข้าไปทําประมงเนื่องจากใกล้เขตห้ามเข้าของแนวแท่นขุดเจาะน้ํามัน ในการศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาผลจับ 
ปลายอดจากด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมีการรุกล้ําเข้ามาทําประมงปลาหมึกและปลายอดจากของเรือประมงจากประเทศเพื่อนบ้านพบ 
การล่วงล้ําเข้ามาทําประมงในทะเลอาณาเขตของไทยโดยเรอืประมงต่างชาติในแนวใกล้เขตพื้นที่ทับซ้อนกลางอ่าวไทย สันนิษฐานว่า 
เป็นเรือประมงขนาดเล็กของเวียดนาม (สายัณห์ และคณะ, 2557)  และพบว่าปลายอดจากสามารถจับได้ 2 สกุล (Muraenesox 
cinereus) และ (Congresox spp.) จํานวนรวม 27 ตัว ซึ่งจับได้มากบริเวณกลางอ่าวไทยตอนล่าง ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดที่ม ี
ราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด  
 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วการสํารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ําหน้าดินด้วยเครื่องมือลอบและเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งเป็นเพียงแค่ตัว
อย่างของเครื่องมือที่เลือกใช้ในการสํารวจ และผลจากการสํารวจสัตว์น้ําในครั้งนี้จงึยังไม่สามารถสรุปถึงสภาวะของทรัพยากรสัตว์น้ํา 
ในอ่าวไทยได้ หากต้องการศึกษาถึงสภาวะทรัพยากรของสัตว์น้ํา ควรจะเลือกใช้เครื่องมือประมงที่สามารถจับสัตว์น้ําได้หลากหลาย 
ชนิดและครอบคลุมมากกว่า เช่น อวกลากแผ่นตะเฆ่ ซึ่งทางศูนย์พัฒนาและวิจัยประมงอ่าวไทยภายใต้กรมประมง ได้ดําเนินการศึกษา 
และปฏิบัติงานอยู่เป็นประจํา หากต้องการให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นควรมีการประสานงานและมีการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้ได้ 
ข้อมูล ที่ถูกต้องและสามารถที่จะอธิบายและ บอกถึงสถานการณ์ของทรัพยากรประมงทะเลในอ่าวไทยได้  
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเรือซีฟเดคทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการทําประมงและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ํา 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกภาคทะเลในเที่ยวเรือการสํารวจระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ได้ช่วยกันทํา 
กิจกรรมด้านประมง เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณบริษัทปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการสํารวจอ่าวไทยของเรือ 
ซีฟเดคในครั้งนี ้จนสําเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ในที่สุด 
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ตารางที ่6 สรุปชนิดสัตว์น้ําที่จับได้ทั้งหมด 
  ชนิดสัตว์น้ํา  ลอบ เบ็ดราวหน้าดิน รวม  
    จํานวนตัว น้ําหนัก  จํานวนตัว  น้ําหนัก  จํานวนตัว  น้ําหนัก(กรัม)  
1 Alepes melanoptera 

  
1 - 1 0 

2 Aluterus monoceros  
  

1 - 1 0 
3 Anguila sp. 2 600 

  
2 600 

4 Apogon sp.1 193 1,105 
  

193 1,105 
5 Apogon sp.2 77 560 

  
77 560 

6 Apogon sp.3 7 55 
  

7 55 
7 Atule mate  1 30 

  
1 30 

8 Carangoides hedlandensis 
  

1 350 1 350 
9 Charybdis feriatus  83 13,890 

  
83 13,890 

10 Charybdis truncata 117 821 
  

117 821 
11 Chiloscyllium sp 1 550 

  
1 550 

12 Congresox talabon 
  

1 380 1 380 
13 Congresox talabonoides 

  
1 1,600 1 1,600 

14 Cynoglossidae spp. 3 60 
  

3 60 
15 Diagramma pictum 1 30 

  
1 30 

16 Echeneis naucrates 
  

33 23,395 33 23,395 
17 Eel  3 280 50 11,506 53 11,786 
18 Ephinephelus areolatus 11 1,320 10 3,990 21 5,310 
19 Ephinephelus sexfasciatus 12 1,714 12 3,950 24 5,664 
20 Ephinephelus spp. 10 700 2 300 12 1,000 
21 Gastropod and Bivals 18 45 

  
18 45 

22 Gobiidae sp. 1 35 
  

1 35 
23 Gymnothorax sp.  1 290 

  
1 290 

24 Hermit crabs  117 225 
  

117 225 
25 Himantura walga 

  
1 360 1 360 

26 Lagocephalus cf. lunaris 13 1,950 10 3,910 23 5,860 
27 Lagocephalus cf.spadiceus  4 205 4 1,910 8 2,115 
28 Lethrinus lentjan  

  
1 200 1 200 

29 Longtail carpetsharks 4 1,650 24 32,710 28 34,360 
30 Lutjanus jonni  

  
1 1,000 1 1,000 

31 Lutjanus lutjanus  1 50 
  

1 50 
32 Mantis shrimp  5 75 

  
5 75 

33 Monacanthidae sp. 1 50 
  

1 50 
34 Muraenesox cinereus 9 4,700 16 5,160 25 9,860 
35 Nassarius cf. livescen  38 65 

  
38 65 

36 Nassarius sp. (Gastropod) 5 50 
  

5 50 
37 Natica vitellus (Gastropod) 1 15 

  
1 15 

38 Nemipterus cf. hexodon 6 750 4 700 10 1,450 
39 Nemipterus cf. nematophorus 2 130 2 200 4 330 
40 Nemipterus cf. temnboloides 1 130 2 400 3 530 
41 Nemipterus furcosus 4 390 7 990 11 1,380 
42 Nemipterus hexodon 2 90 5 1080 7 1,170 
43 Nemipterus japonicus     5 730 5 730 

 
 
 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ป ี2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

225 

ตารางที ่6 สรุปชนิดสัตว์น้ําที่จับได้ทั้งหมด (ต่อ) 
  ชนิดสัตว์น้ํา  ลอบ เบ็ดราวหน้าดิน รวม  
    จํานวนตัว น้ําหนัก  จํานวนตัว  น้ําหนัก  จํานวนตวั  น้ําหนัก(กรัม)  

44 Nemipterus mesoprion  1 
   

1 0 
45 Nemipterus nemurus 

  
2 310 2 310 

46 Nemipterus spp. 5 205 1 190 6 395 
47 Octopus sp. 1 150 

  
1 150 

48 other crabs 138 5,530 
  

138 5,530 
49 Parascolopsis sp. 13 1,110 

  
13 1,110 

50 Platycephalidae sp.  2 30 
  

2 30 
51 Polycheate 1 - 

  
1 0 

52 Pomacentridae sp.  1 10 
  

1 10 
53 Portunus pelagicus  16 3,650 

  
16 3,650 

54 Rachycentrum canadum 
  

2 2250 2 2,250 
55 Sargocentron sp. 1 140 

  
1 140 

56 Saurida elongata 4 850 1 100 5 950 
57 Saurida spp. 2 

   
2 0 

58 Saurida tumbil 3 - 22 5170 25 5,170 
59 Saurida undosquamis 7 330 2 140 9 470 
60 Sciaenidae sp. 1 60 

  
1 60 

61 Scolopsis sp.   7 170 
  

7 170 
62 Scolopsis taeniopterus  17 740 

  
17 740 

63 Sea urchin  8 25 
  

8 25 
64 Sepioteutis lessoniana 1 60 

  
1 60 

65 Seriolina nigrofasciatus  1 - 4 2,470 5 2,470 
66 Shrimps 1 - 

  
1 0 

67 Siganus canaliculatus 1 30 
  

1 30 
68 Sillago sp. 7 265 

  
7 265 

69 Sphyraen jello  
  

1 80 1 80 
70 Spider crap  2 15 

  
2 15 

71 Terapon jarbua 
  

4 1,130 4 1,130 
72 Terapon theraps  2 130 

  
2 130 

73 Tetraodontidae sp. 7 173 
  

7 173 
74 Upeneus sp.  3 55 

  
3 55 

75 Upeneus sulphureus  1 20 
  

1 20 
  รวม 1,008 46,358 233 106,661 1,241 153,019 
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บทคัดย่อ: การสังเกตกิจกรรมประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดเส้นทางการเดินเรือของเรือซีฟเดค ในเที่ยวเรือการสํารวจ 
ศึกษาวิจัยทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
ได้พบกิจกรรมหลักทั้งหมด 6 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ 1 การทําประมงอวนลาก มี 3 ชนิด คือ อวนลากกุ้ง พบบริเวณพื้นที่ใกล้ฝั่งนอก 
เกาะสมุยและปากอ่าวนครศรีธรรมราช อวนลากคู ่พบตลอดแนวรอบอ่าวไทยบริเวณน้ําลึก 30-50 เมตร และอวนลากเดี่ยวขนาดใหญ่ 
พบบริเวณกลางอ่าวน้ําลึก 50-80 เมตร กลุ่มที่ 2 การทําประมงอวนล้อมพบการทําประมงเป็น 2 ลักษณะใหญ่ คืออวนล้อมซั้ง ซึ่งพบ 
ซั้งล่อปลากระจายเป็นพื้นที่กว้างบริเวณกลางอ่าว และอวนล้อมไฟล่อปลาซึ่งจะพบตามพื้นที่ดอนหรือโขดใกล้เขตชายฝั่ง โดยมีเรือ 
ปั่นไฟประกอบชุดละ 3-4 ลํา กลุ่มที ่3 การทําประมงปลาหมึก พบส่วนใหญ่ 2 ชนิด คือเรือประมงไดร์หมึกและเรือประมงลอบหมึกใน 
พื้นที่ใกล้เขตชายฝั่งน้ําลึก 30-40 เมตร กลุ่มที่ 4 การทําประมงอวนลอย (อวนติดตา) พบ 2 ชนิด คือ อวนลอยปลาอินทรี พบบริเวณ 
ห่างฝั่งน้ําลึก 30-50 เมตร ตั้งแต่บริเวณนอกเกาะเต่าลงไปจนถงึนอกฝั่งสงขลา และอวนจมปลา(อวนเอ็น) ทําประมงโดยเรือขนาดใหญ ่
ซึ่งเดิมเป็นเรืออวนลากและอวนล้อม ทําประมงในเวลากลางวันในพื้นที่น้ําลึก 40-70 เมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบในพื้นที่ปิดอ่าวและ 
เวลาในฤดูห้ามทําการประมงในฤดูปลาทูวางไข ่พบเรือทําการประมง 20 ลําในพื้นที่ 200-300 ตารางไมล ์น้ําลึก 45-55 เมตร นอกฝั่ง 
ชุมพรห่างประมาณ 40 ไมล์ทะเล ที่ชาวประมงนิยมเรียกชื่อว่าอวนช๊อต กลุ่มที่ 5 เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการประมง คือ สถานีเติม 
น้ํามันราคาถูกในทะเลสําหรับเรือประมงพบแหล่งใหญ่ ที่นอกชายฝั่งอําเภอปราณบุรหี่างฝั่งประมาณ 15 ไมล ์ และนอกเกาะพงันห่าง 
ฝั่งประมาณ 10 ไมล ์ และเรือลําเลียงปลาที่ชาวประมงทั่วไปเรียกว่าเรือทวัร ์ ในพื้นทําประมงอวนลากขนาดใหญบ่ริเวณกลางอ่าว 
กลุ่มที่ 6 กิจกรรมการขุดเจาะแก๊สและน้ํามัน ซึ่งพบหนาแน่นบริเวณกลางอ่าวไทย เขตติดต่อกับพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และที่พบใกล้ฝั่งมี 3 ฐาน คือพื้นที่จังหวัดระยอง ชุมพร และสงขลา กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตรวจพบคือการทําประมงรุกล้ํา 
อาณาเขตน่านน้ําของเรือประมงจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเรือประมงขนาดเล็กบริเวณตอนใต้ ใกล้แนวเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย 
เวียดนามและมาเลเซีย และการปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีทําประมงของชาวประมงเพื่อต่อสูก้ับสภาวะน้ํามันแพงและทรัพยากรประมง 
ลดลง เช่น การทําประมงอวนจมน้ําลึก ลอบปลาทรายแดง และเบ็ดราวปลาหมึก เป็นต้น 
คําสําคัญ: อ่าวไทยตอนกลาง, อวนลาก, อวนล้อม, อวนลอย (อวนติดตา), พื้นที่ทับซ้อน 
 
Abstract: Six major groups of fishing activities and others were found on the visual observation along the route 
of M.V. SEAFDEC Cruise in the central Gulf of Thailand during the period of March 14, to April 12, 2013.  Three 
kinds of trawlers were found. Small bottom trawl for shrimp was found near the coastal waters of Koh Pangngan, 
Koh Samui, and Nakornsrithamarat while pair trawl found in between the coastal waters and the central area of 
the gulf at 30-50 meters depth.  And large trawler was found mostly at the southern area of the central gulf.  
Two kinds of Purse seine fishing ware observed in the central area, they were fish shelfter and light luring purse 
seine.  Many large bottom gillnet operations were observed in the close area and season for Platoo (Indo-
pacifice mackerel) conservation at 45-55 meters depth off Chumporn coastal waters.  Two groups of squid fishing 
were observed squid luring and squid trap, mostly they were operated near the coastal waters at 30-40 meters 
depth fishing ground.  Floating gas station and fish carriers were observed on the route, 2 main locations of 
floating gas stations were found at off-shore of Pranburi and Koh Pangngan about 15 and 10 miles away from 
shore.  Many fish carriers were observed at the Southern area of the central gulf, they may serve for large 
trawlers. Gas and Oil fields were observed mainly at the central area of the gulf along the overlapping area 
between the neighbor countries, some are spitted at near shore waters of Songkhla, Chumporn and Rayong 
Province at 10, 5 and 60 miles away from shore.  Few neighbor fishing boats were found at the southern part 
near the over-lapping area. Some modified fishing boats and fishing method were also found such as large 
bottom gillnetter, long line fish trap and squid long line 
Key wards: Central Gulf of Thailand, Trawler, Purse seiner, Gillnetter, Over-lapping area 
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คํานํา 
 อ่าวไทยเป็นพื้นที่ทะเลชายฝั่งสว่นหนึ่งของภูมิภาคเอเชียอาคเนยซ์ึ่งติดต่อกับทะเลจีนใต้ เป็นทะเลอาณาเขตของประเทศ 
ต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบอ่าวไทย คือ ประเทศไทย กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ซึ่งเส้นเขตแดนยังไม่เป็นที่ตกลงกันอย่าง 
ชัดเจน จะมีเพียงเอกสารความตกลงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนที่ทํากนัระหว่างประเทศบางประเทศเท่านั้น เช่น ไทยกับมาเลเซีย 
ซึ่งก็มีกําหนดเวลาด้วย ในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศให้ความสําคัญในการใช้ประโยชน ์
จากทะเลในอ่าวไทยมากยิ่งขึ้น กบัทั้งอ่าวไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรเ์ป็นอ่าวปิดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีพื้นที่โดยรวมเพียงประมาณ 
85,000 ตารางไมล ์มีประเทศที่รวมใช้พื้นที่อยู่ถึง 4 ประเทศดังกล่าว โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น การประมง, 
การคมนาคมทางน้ํา แหล่งทรัพยากรพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง 
จากการใชป้ระโยชน์จากอ่าวไทยในระดับต่างๆ มากยิ่งขึ้นทุกวัน ความเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกในปัจจุบันก็ส่งผลกระทบถึง 
สภาพสิ่งแวดล้อมของทะเลอ่าวไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์ด้วย การเปลี่ยนแปลง 
สภาวะแวดล้อมทางทะเลของอ่าวไทยในหลายๆปัจจัย มีผลกระทบโดยทางตรงและทางออ้มต่อทรัพยากรสัตว์น้ําในอ่าวไทยเช่นทําให ้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านชนิดปริมาณและพฤติกรรมไปจากเดิม ความพยายามในการแสวงหาแหล่งพลังงานในอ่าวไทยเพื่อตอบ 
สนองต่อความต้องการใช้ของมนุษย์ ยิ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความขัดแย้งของการใช้ประโยชนจ์ากทะเลอ่าวไทยให้มีความรุนแรง 
ยิ่งขึ้น เช่น ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับการขุดเจาะน้ํามันและแก๊สในอ่าวไทย ความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ทางทะเลกับการสํารวจและขุดเจาะแหล่งน้ํามันและแก๊สในทะเลบริเวณเกาะสมุย เป็นต้น ดังนั้นการสํารวจสภาวะการใช้ประโยชน์ใน 
ทะเลของอ่าวไทยในปัจจุบัน จึงเป็นความจําเป็นประการหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัจจุบนัที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห ์
สถานการณ์และวางแผนเพื่อการใช้ประโยชน์จากทะเลอ่าวไทยร่วมกันอย่างไร จึงจะลดความขัดแย้งให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อ 
ไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและกิจกรรมอื่น ๆ ในครั้งนี้ ม ี4 ประการด้วยกัน คือ 

1) เพื่อทราบถึงชนิดและปริมาณความหนาแน่นของกิจกรรมประมงนั้น ๆ ในพื้นที่กลางอ่าวไทย 
2) เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาความเกี่ยวข้องกับผลการสํารวจด้านสิ่งแวดล้อมสาขาต่าง ๆ ในเที่ยวการสํารวจครั้งนี ้
3) เพื่อบันทึกการพบเห็นทรัพยากรสัตว์น้ําชนิดอื่น เช่นวาฬและโลมา 
4) เพื่อศึกษาสภาวะการใช้ประโยชน์พื้นที่ทะเลกลางอ่าวไทย โดยกิจกรรมด้านต่าง ๆ 

 

วิธีดําเนินการ 
 การสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสํารวจและฝึกภาคทะเล 
เรื่องทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยเรือสํารวจ “ซีฟเดค” ปฏิบัติการสํารวจเกิดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556 เป็นเวลา 30 วัน โดยกิจกรรมการสํารวจวิจัยด้านสมุทรศาสตร์และการประมง 
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยว 
ขอ้งทางทะเลและสํานักงานฝ่ายฝึกอบรมศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนการฝึกภาคทางทะเล โครงการฯ ได ้
เปิดรับนักศึกษาผู้สนใจจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการสํารวจอ่าวไทยตอนกลางในครั้งนี้ โดยมีสถานะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโดยที่การ 
สํารวจในเที่ยวเรือนี้เป็นการบูรณาการในหลายด้านทัง้บุคคลากร อุปกรณ์และผู้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ แผนการสํารวจจึงได้แบ่ง 
ออกเป็น 3 พื้นที่ย่อย คือ 1) พื้นที่ใกล้ฝั่งทางตะวันตกของอ่าวไทยมีเส้นทางจากสมุทรปราการถึงจังหวัดสงขลา 2) พื้นที่กลางอ่าวไทย 
ตอนล่างในเส้นทางจากสงขลาออกกลางอ่าวไทยและขึ้นฝัง่ที่เกาะสมุย และ 3) พื้นที่กลางอ่าวไทยตอนบนและฝั่งตะวันออกโดยออก 
จากเกาะสมุยสํารวจพื้นที่กลางอ่าวด้านตะวันตกของพื้นที่สัมปทานบ่อขุดเจาะน้ํามันและแก๊สธรรมชาติกลางอ่าวไทยขึ้นไปถึงพื้นทีน่อก 
ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยแล้วกลับสู่สมุทรปราการ การสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ จะดําเนินการบนเส้นทางการ 
เดินเรือสํารวจในสามพื้นที่ดังกล่าว อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยแผนที่แสดงเส้นความลึกน้ําของอ่าวไทยซึ่งทํา 
การสํารวจไว้โดยเรือปากน้ําโดย Mr. Oishi ผู้เชี่ยวชาญการทําประมงเมื่อปี ค.ศ. 1989 กล้องสองตากําลังขยาย 10X70 เท่า กล้องถ่าย 
ภาพกําลังขยาย 15 เท่า ตารางบันทึกการสํารวจกิจกรรมประมงเครื่องหยั่งน้ําและเรดาร์ของเรือซีฟเดค นักวิจัยและเจ้าหน้าที่เดินเรือ 
และนักศึกษาฝึกภาคทะเลจะทําการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ ที่พบตลอดเส้นทางและลงบันทึกในตารางสังเกตการณ์ทุก 
ระยะเวลา 30 นาที หรือคิดเป็นระยะทาง 7 ไมล์ทะเล กล่าวคือกิจกรรมประมงในรัศมี 7-15 ไมล ์จะถูกบันทึกในตารางและกิจกรรม 
ที่สําคัญพิเศษ จะถูกบันทึกตามเวลาและตําแหน่งที่ตรวจพบจริง (ตารางที่ 1) และจะทําการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ทีต่รวจพบด้วย 
กล้องถ่ายภาพมีเลนส์กําลังขยาย 15 เท่า เพื่อประกอบรายงานตามที่สามารถบันทึกได้ในระหว่างการสํารวจ ทําการประมวลข้อมูลที ่
ตรวจพบบันทึกลงบนแผนที่ขนาดใหญเ่ต็มพื้นที่อ่าวไทยเพื่อวิเคราะห์สภาวะการวันต่อวันด้วย จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นเที่ยวเรือการสํารวจ 
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ทั้งพืน้ที่แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนํามาวิเคราะห์ในภาพรวมของทั้งอ่าวไทยตอนกลาง ตามแผนการสํารวจและทําแผนภาพกิจกรรม 
หลักๆ และกิจกรรมที่สําคัญ เพื่อนําเสนอเป็นผลการสํารวจสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ ต่อไป จากผลการสังเกตการณ์และ 
การวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ แล้วจะสามารถทําการวิจารณ์ผลจากการสังเกตการณ์และนําเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อการสํารวจ 
ศึกษาเพิ่มเติมหรือเพื่อการวางแผนการจัดการกิจกรรมประมงในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาต่อไป เช่น การพิจารณาเพิม่เติมการศึกษา 
สภาวะทรัพยากรปลาทูในพื้นที่และเวลาตามมาตราการการปิดอ่าวไทยบางพื้นทีเ่พื่อการ อนุรักษ์พันธุ์ปลาทูในอ่าวไทย เป็นต้น 
 
ผลการสังเกตการณ์ 
 จากการสังเกตการณ์ตลอดเที่ยวเรือการสํารวจอ่าวไทยตอนกลางของเรือซีฟเดค ระหว่างวันที ่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 
เมษายน 2556 พบว่ามีการใช้ประโยชน์ของอ่าวไทยตอนกลางโดยกิจกรรมประมงจนเต็มพื้นที่ ยกเวน้ในพื้นที่สัมปทานขุดเจาะแก๊ส 
และน้ํามัน ซึ่งพบมากในบริเวณตอนกลางอ่าว และกระจายอยู่ใกล้ชายฝั่ง 4 แหล่งดังแสดงใน (รูปที่ 1) เมื่อพิจารณาดูจากแผนที่แล้ว 
เขตสัมปทานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันกลางอ่าวเป็นเสมือนแนวกัน้ทะเลอาณาเขตของไทยไปโดยปริยาย จนทําให้เห็นว่าการสํารวจครั้งนี้ 
ยังมีพืน้ที่จํากัดที่ไม่สามารถเข้าถึงได ้จึงไม่มีข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ร่วมด้วย กล่าวคือพื้นที่เขตสัมปทานบ่อแก๊สและน้ํามัน 
และพื้นที่ทางตะวันออกของแนวสัมปทานบ่อแก๊สและน้ํามันที่ติดต่อกับพื้นที่ทับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทับซ้อนตอนบนซึ่งม ี
อาณาเขตกว้างมาก (รูปที่ 7) อย่างไรก็ตามการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ ในครั้งนี้ ได้พบกิจกรรมที่เป็นกลุ่มสําคัญหลักอยู ่
6 กลุ่มด้วยกัน คือ 
1) การทําประมงอวนลาก (Trawl Fishing) นับว่าเป็นกลุ่มกิจกรรมหลักพบโดยทั่วไปทั้งพื้นที่มีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ อวนลากกุ้ง 
บริเวณใกล้เขตชายฝั่ง (ห่างฝั่ง 10-15 ไมล์ทะเล) จังหวัดจันทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ ์ สุราษฎร์ธาน ี นครศรีธรรมราชและ 
สงขลา อวนลากคูพ่บการทําประมงโดยรอบอ่าวห่างฝั่งประมาณ 30-60 ไมล์ทะเลที่ระดับน้ําลึก 30-50 เมตร และอวนลากปลา 
(ลากเดี่ยวขนาดใหญ่) พบทําประมงในพื้นที่น้ําลึกบริเวณกลางอ่าวไทยที่ระดับน้ํา 50-80 เมตร เป็นเรือประมงขนาดใหญ่เกินกว่า 
100 ตันกรอสขึ้นไป พบทําประมงหนาแน่นบริเวณกลางอ่าวไทยตอนล่าง ซึง่สังเกตการณ์พบมีเรือลําเลียงสัตว์น้ําอยู่ในพื้นที่หลาย 
ลําด้วย 

2) การทําประมงอวนล้อม (Purse Seine Fishing) เป็นกิจกรรมประมงอีกกลุ่มหรือที่ใช้พื้นที่กว้างขวางมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที ่
ซั้งล่อปลา อวนล้อมที่พบของประมงในบริเวณกลางอ่าวไทย มี 2 ชนิด คืออวนล้อมซั้งและอวนล้อมไฟล่อปลา โดยทั่วไปเรืออวน 
ล้อมของไทยสามารถทําประมงโดยใช้หลายวิธีบนเรือลําเดียวกัน คือทําประมงโดยใชซ้ั้งล่อปลาร่วมด้วย ใช้ไฟล่อปลา หาฝูงด้วยตา 
Echo-sounder หรือโซน่า แต่ในการสังเกตการณ์ครั้งนี้สามารถจะจําแนกพื้นที่ทําประมงของอวนล้อมได้เป็น 2 พื้นที่ใหญ่ๆ พื้นที ่
อวนล้อมซั้งจะพบเป็นบริเวณกว้างกลางอ่าวไทยตอนบน ตอนกลาง และตอนใต้ และพบใกล้เขตชายฝั่งในพื้นทีจ่ังหวัดประจวบฯ 
และชุมพร ส่วนพื้นที่อวนล้อมไฟล่อปลา (อวนล้อมปั่นไฟหรืออวนตะเกียงเดิม) จะพบทําประมงตาม พื้นที่ดอนหรือโขดใกล้เขต 
ชายฝัง่ เช่น นอกฝั่งจังหวัดจันทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์และสงขลา ซึ่งจะมีสัตว์น้ําเป้าหมายคือ ปลากะตัก หมึก ปลาสีกุนกลม 
เป็นต้น (รูป 4) 

3) การทําประมงปลาหมึก (Squid Fishing) ในปัจจุบันจะพบเห็นการทําประมงปลาหมึกโดยทั่วไป ตลอดทะเลชายฝั่งของอ่าวไทย 
ซึ่งจะทําประมงด้วยเครื่องมือหลายชนิด เช่น ไดร์หมึกโดยอวนครอบ หรือแหยักษ์ มุ้ง อวนยอ ลอบหมึก เบ็ดตกหมึก (กุ้ง) 
เบ็ดลาก เป็นต้น แต่ในการสังเกตการณ์ครัง้นี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างฝั่งและน้ําลึก ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของเรือประมงขนาดเล็ก 
จึงตรวจพบการทําประมงปลาหมึก ส่วนใหญ่แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เรือไดร์หมึก และเรือลอบหมึก เรือประมงไดร์หมึกจะพบ 
ในบริเวณใกล้แนวเขตชายฝั่งของจังหวัดระยอง ประจวบคีรีขันธ ์ ชุมพร สุราษฎร์ธาน ี และสงขลา ส่วนเรือลอบหมึก พบมาก 
บริเวณนอกเขตชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี (เกาะพงันและเกาะสมุย) และสงขลา และได้พบเห็นชาวประมง 
ใช้เครื่องมือเบ็ดราวปลาหมึกนอกชายฝั่งจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเทคนิคการทําประมงปลาหมึกของเรือประมงเวียดนาม (รปูที่ 5)  

4) การทําประมงอวนจมปลาและลอบปลา (Gill Net and Fish Trap) โดยทั่วไปอวนจมปลาและลอบปลาจะเป็นวิธีการทําประมง 
หลักของเรือประมงพื้นบ้านซึ่งทําประมงบริเวณใกล้ฝั่ง แต่ในการสังเกตการณ์ครั้งนี้ ได้พบการทําประมงอวนจมปลาโดยเรือ 
ประมงขนาดใหญ่ (80-100 กรอสตัน) ในบริเวณน้ําลึกและกลางอ่าวไทย อวนที่ใช้เป็นอวนเอ็น (Nylon Monofilament) 
มีจํานวนผืนอวนที่ใช้บนเรือเป็นจํานวนมาก พบการทําประมงหนาแน่นมากในพื้นที่ปิดอ่าวในฤดูปิดอ่าวตามมาตรการอนุรักษ์พันธุ์ 
ปลาทู พบเห็นเรือทําประมงดังกล่าวจํานวนประมาณ 20 ลํา กําลังทําประมงในพื้นที่ประกาศปดิอ่าว ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ณ สถานีสํารวจที่ 16 นอกเขตชายฝั่งจังหวัดชุมพร ห่างฝั่งประมาณ 30-40 ไมล์ทะเลน้ําลึก 45-55 เมตร 
ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นโขดโคลนสูงต่ําเป็นลูกคลื่น (สูง 4-6 เมตร กว้าง 15-20 เมตร สังเกตด้วย Echo-sounder) เป็นพืน้ที ่
ประมาณ 200-300 ตารางไมล ์ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นแหล่งวางไข่ของปลาทู อย่างไรก็ตาม การสํารวจไม่ได้วางแผนสํารวจทํา 
ประมงและเก็บตัวอย่าง ณ สถานีนี้ จึงไม่สามารถยืนยันว่าสัตว์น้ําที่เรืออวนจมเหล่านั้นจับเป็นปลาทู ถึงแม้ว่าจะสามารถถ่ายภาพ 
ไว้ได้ในระยะใกล้ก็ตาม สําหรับเรือประมงลอบปลาทรายแดงได้พบการทําประมงบริเวณกลางอ่าวทางตะวันออกของเกาะสมุยและ 
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เกาะพงันน้ําลึก 50-60 เมตร นับเป็นอีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการทําประมงเพื่อรับกับสภาวะน้ํามันแพงและสัตว์น้ําลดลง นอก 
จากอวนจมและลอบปลาทรายแล้วยังสังเกตพบว่าการทําประมงอวนลอยปลาอินทรีในพื้นที่มีจํานวนน้อยลงแต่ยังคงทําประมงกัน 
อยู่ในพื้นที่เดิม คือตั้งแต่นอกเกาะเต่าลงไปจนถึงนอกฝั่งจังหวัดสงขลา ที่ระดับน้ําลึก 30-50 เมตร (รูปที่ 6)  

5) กลุ่มเรือจําหน่ายน้ํามันราคาถูกสําหรับเรือประมงและเรือลําเลียงสัตว์น้ํา (Floating Gas Station and Fish Carrier) โดยการ 
ปรับตัวเพื่อสู้กับสถาวะน้ํามันแพงและทรัพยากรสัตว์น้ําลดลง รวมทั้งการตอบรับการช่วยเหลือชาวประมงตามนโยบายของรฐับาล 
กิจกรรมปั๊มน้ํามันกลางทะเลและเรือขนถ่ายลําเลียงสัตว์น้ํากลางทะเลจึงเกิดขึ้นจํานวนมาก การสังเกตการณ์ครั้งนี้ได้ตรวจพบจุด 
เติมน้ํามันราคาถูกหลัก ๆ อยู่ 2 แห่ง คือนอกชายฝั่ง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ห่างฝั่งประมาณ 15 ไมล์ทะเล 
(พบเรือน้ํามัน 5 ลํา) และนอกชายฝั่งเกาะพงันและสมุย ห่างฝั่งประมาณ 5-10 ไมล์ทะเล (พบเรือน้ํามัน 2 ลํา) ส่วนเรือ 
ลําเลียงสัตว์น้ํา พบ 4-5 ลํา ในพื้นที่ทําประมงอวนลากปลาบริเวณกลางอ่าวไทยตอนล่างและ 2 ลํา บริเวณกลางอ่าวไทยใกล้แนว 
สัมปทานบ่อแก๊ส ซึง่เข้าใจว่าเรือลําเลียงสัตว์น้ําเหล่านี ้จะรับสัตว์น้ําจากเรืออวนลากใหญ่บริเวณกลางอ่าวไทยเป็นหลัก (รูปที่ 6)  

6) กิจกรรมฐานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันในอ่าวไทย (Gas and Oil Fields) จากการสังเกตการณ์ได้พบว่ามีบ่อแก๊สและน้ํามันหนาแน่น 
บริเวณกลางอ่าวไทยตั้งแต่ตอนบนสุดคือฐานขุดเจาะน้ํามัน Jasmine ที่สถานีสํารวจที่ 13 ห่างจากชายฝั่งจังหวัดระยองประมาณ 
60 ไมล์ทะเล และพบต่อเนื่องลงมาตามแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนกลางอ่าวไทยจนถึงใต้สุดคือฐานขุดเจาะแก๊ส Bongkot ใกล้สถาน ี
สํารวจที่ 38 ห่างจากชายฝั่งสงขลาประมาณ 100 ไมล์ทะเล และที่พบอยูใ่นพื้นที่ทําประมงใกล้ฝั่ง 3 แห่ง คือฐานขุดเจาะน้ํามัน 
สงขลาห่างจากชายฝั่งสงขลาประมาณ 10 ไมล์ทะเล ฐานขุดเจาะแกส๊นางนวลใกล้ชายฝั่งจังหวัดชุมพรประมาณ 5 ไมล์ทะเล 
และฐานขุดเจาะแก๊สบัวหลวงที่สถานสีํารวจที ่ 16 ห่างจากชายฝั่งจังหวัดชุมพร 60 ไมล์ทะเล ในขณะที่ฐานขุดเจาะแก๊สและ 
น้ํามันบริเวณกลางอ่าวอาจไม่มีผลกระทบกับกิจกรรมประมงของไทยมากนักแต่ฐานที่อยู่ใกล้ฝั่งซึ่งมีการทําประมงอยู่หนาแน่นเดมิ 
จึงมีข้อขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้ง (รูปที่ 7)  

 

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักทั้ง 6 กลุ่ม ดังกล่าวแล้ว การสังเกตการณ์ยังตรวจพบการทําประมงละเมิดกฎหมายในพื้นที่และ 
ฤดูห้ามทําการประมงตามมาตรการอนุรักษ์ปลาท ูระหว่างวันที ่15 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปีด้วย พบการปรับ 
เปลี่ยนวิธีและเทคนิคการทําประมงของชาวประมงเพื่อต่อสู้กบัสภาวะน้ํามันแพงและทรัพยากรประมงลดลง เช่น เรือขนาดใหญเ่ปลี่ยน 
จากการทําอวนลากและอวนล้อมมาทําประมงอวนจม (อวนเอ็น) การทําประมงลอบปลาทรายแดงในน้ําลึก การทําประมงเบ็ดราว 
ปลาหมึก เป็นต้น พบการล่วงล้ําเข้ามาทําประมงในทะเลอาณาเขตของไทย โดยเรือประมงต่างชาติในแนวใกล้เขตพืน้ที่ทับซ้อนกลาง 
อ่าวไทย สันนิษฐานว่าเป็นเรือประมงขนาดเล็กของเวียดนาม (รูปที ่6) โดยตลอดเส้นทางการเดินเรือจนครอบคลุมทั้งพื้นที ่มีโอกาสได ้
พบเห็นฝูงปลาที่ผิวน้ําได้น้อยครั้งมาก พบเห็นฝูงลูกปลาโอซึ่งเป็นฝูงขนาดเล็กๆ จํานวน 3-4 ครั้งเท่านั้น และปลาโอที่พบก็มีขนาดเล็ก 
ประมาณ 200-500 กรัม เท่านั้น สําหรับสัตว์น้ําอื่นๆ ได้ตรวจพบฝูงโลมา 4-5 ครั้ง ที่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กลางอ่าวทางตะวันออกของเกาะสมุย บริเวณตอนใต้ของเกาะกระและทางตะวันตกของเกาะรัง (อ่าวไทยฝั่งตะวันออก) และไม่พบเห็น 
วาฬเลยตลอดทั้งเที่ยวเรือ 
 
วิเคราะห์และวิจารณ์ผล 
 จากผลการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ บริเวณอ่าวไทยตอนกลางพบว่าปริมาณการทําประมงในพื้นที่กลางอ่าวพบ 
เห็นไม่มากและหนาแน่นเหมือนแต่ก่อน การทําประมงหลักยังคงเป็นการทําประมงอวนลาก อวนล้อม และอวนลอยปลาอินทรี เป็นต้น 

1) พบมีการทําซั้งลอ่ปลามีจํานวนมากขึ้นและกระจายจนทั่วบริเวณกลางอ่าวซึ่งพอจะจัดกลุ่มได้เป็น 3 พื้นที่ใหญ่ คือ พื้นที่กลาง 
อ่าวตอนบนไปจนถึงทางตะวันออก ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่อวนซั้งจากฝั่งตะวันออกและก้นอ่าวไทย คือ จังหวัดระยองและ 
สมุทรปราการ ซั้งในพื้นที่กลางอ่าวไทยตอนกลาง นา่จะเป็นพื้นที่อวนล้อมซั้งจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร และ 
ซั้งในพื้นที่กลางอ่าวไทยตอนล่าง จะเป็นพื้นที่ของอวนล้อมซั้งจากจังหวัดปัตตานีและสงขลา ส่วนการทําประมงอวนลากปลา 
น้ําลึกบริเวณกลางอ่าวไทยตอนกลางไปจนถึงตอนใต้ จะเป็นอวนลากขนาดใหญ่จากสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 
นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งจะใช้ระบบเรือขนส่งและลําเลียงสัตว์น้ําเข้าช่วยเพื่อลดต้นทุนในการทําประมง พบอวนลากคู ่
จํานวนมากทําการประมงอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างเขตน่านน้ําชายฝั่งและพื้นที่กลางอ่าว ที่ระดับน้ําลึกประมาณ 30-50 
เมตร โดยรอบอ่าวไทยพบการทําประมงหนาแน่น ในเขตต่อกับเขตทําประมงชายฝั่ง เช่น บริเวณนอกฝั่งจังหวัดระยอง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะสมุยและเกาะพงัน นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานีสํารวจที ่ 32 บริเวณ 
ปากอ่าวปากนครฯ (พบเรืออวนลากกุ้งประมาณ 60 ลํา ทําประมงในพื้นที่ประมาณ 50 ตารางไมล์ทะเล) การทําประมงในพื้นที ่
รอยต่อกับเขตชายฝั่งที่พบส่วนใหญ่เป็นการทําประมงไดร์หมึก อวนลาก ลอบหมึก ทําให้คาดคะเนว่าสัตว์น้ําเป้าหมายหลัก 
น่าจะเป็นปลาหมึก 
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2) การทําประมงอวนจมปลาหนาแน่นในพื้นที่ปิดอ่าวปลาทู นอกชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อกับจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่น้ําลึก 
(45-55 เมตร) พื้นท้องทะเลขรุขระเป็นโคลน น่าสังเกตว่าจะเป็นการทําประมงพ่อแม่พันธ์ปลาทูในขณะกําลังวางไข่ในเวลา 
กลางวัน จึงเป็นที่น่าจะต้องทําการวางแผนติดตามศึกษา แหล่งวางไข่ของปลาทูอย่างละเอียดในฤดูต่อไป 

3) จากการที่พบมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการทําประมงบางอย่างของชาวประมง จะเป็นผลดีหรือร้าต่อการประมงโดยรวม 
หรือไม่ประการใด เป็นเรื่องที่น่าติดตามศึกษาโดยละเอียดต่อไป เช่น การเปลี่ยนจากอวนลากอวนล้อมไปทําอวนจมปลาใน 
บริเวณน้ําลึกกลางอ่าว การเปลี่ยนจากอวนลาก อวนลอย มาทําลอบปลาทรายแดง ในพื้นที่น้ําลกึ เป็นต้น 

4) การวางซั้งล่อปลาจนเกือบเต็มพื้นที่กลางอ่าวจะมีผลกระทบต่อการแพร่กระจายและอพยพตามฤดูการของทรัพยากรปลาผิวน้ํา
หรือไม่ เช่น การแพร่กระจายของปลาโอในอ่าวไทย ซึ่งแต่เดิมเคยพบการแพร่กระจายอพยพขึ้นไปจนถึงเกาะล้าน เกาะไผ ่
จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

5) แนวเขตสัมปทานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันกลางอ่าวไทย จะเป็นเสมอืนแนวเขตกั้นกิจกรรมประมงของไทย จนเป็นเสมือนการ 
จํากัดเขตการทําประมงของไทย ไม่ให้ไปถึงเขตพื้นที่ทับซ้อนกลางอ่าวไทยหรือไม ่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ชาว 
ประมงของประเทศเพื่อนบ้าน รุกทําประมงเข้ามาจนชิดแนว ฐานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันกลางอ่าวของเราจนถือเข้าใจเอาว่า 
ฐานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันของไทย เป็นแนวทะเลอาณาเขตของเขาไปโดยปริยาย จึงเกิดเหตุการณ์การทําประมงรุกเข้ามาใน 
น่านน้ําไทย จนถึงพื้นที่กลางอา่วไทยบริเวณตะวันออกของเกาะสมุย เกาะพงัน และทางใต้ของอําเภอสัตหีบ ห่างฝั่ง 60-70 
ไมล์ทะเล ดังที่เรือรบของไทยได้จับกุมมาเป็นจํานวนมากในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา และจากการรับทราบจากคําบอกเล่าของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานบนฐานขุดเจาะแก๊สและน้ํามันกลางอ่าวเหล่านั้นว่า เรือประมงของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําประมงจน 
ถึงบริเวณทีต่ั้งของแทนขุดเจาะแกส๊และน้ํามันเหล่านั้นอยู่เป็นประจํา จึงเป็นเรื่องที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหาหนทางแก้ไข 
ต่อไป 

 
ข้อสังเกตและเสนอแนะ 
 จากผลการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ ในครั้งนี้ คณะผู้สังเกตการณ์มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อผู้เกี่ยวข้องจะ 
ได้นําไปพิจารณาหาแนวทางก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปดังนี ้

1. ควรทําโครงการศึกษาวิจัย ถึงแหล่งวางไข่ของปลาทูในพื้นที่จํากัดที่สํารวจพบการทําประมงอวนจมปลา (อวนเอ็น Monofila 
ment หรือที่ชาวประมงในพื้นที่เรียกว่า อวนช๊อต) จากการสํารวจในครั้งนี้สําหรับฤดูกาลปิดอ่าวของปีต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาและติดตามผลการทําประมงอวนจม (Monofilament) ในพื้นที่กลางอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสป้องกันการจับ 
สัตว์น้ําบางชนิดเกินศักยภาพและแก้ไขการจับสัตว์น้ําขนาดเล็ก และทิ้งขว้างสัตว์น้ําบางชนิดของอวนลากได ้

3. ควรมีการศึกษาถงึผลกระทบของการทําซั้งล่อปลาเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่กลางอ่าวต่อการแพรก่ระจายของทรัพยากรปลาผิว
น้ําบางชนิดในอ่าวไทย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารจัดการประมงต่อไป 

4. ควรพิจารณาวางแผนการศึกษาการป้องกันหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อน และพื้นที่หลังแนวสัมปทานขุดเจาะแก๊สและ 
น้ํามันบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (รูปที่ 7) เพื่อแสดงสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวและป้องกันการรุกล้ําเข้ามาทําประมงในพื้นที่ของไทย 
ต่อไป 

 
กิติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดินเรือของเรือซีฟเดคและนักศึกษาฝึกภาคทะเลในเที่ยวเรือการสํารวจอ่าวไทยป2ี556 
ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ทีไ่ด้ช่วยสังเกตการณ ์ตรวจสอบและลงบันทึกกิจกรรมประมงและอื่น ๆ 
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณบริษัทปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
การสํารวจอ่าวไทยของเรือซีฟเดคในครั้งนี้ จนสําเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ในที่สุด 
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รูปที่ 1. ภาพแสดงผลการสังเกตการณ์กิจกรรมประมงและอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 

!



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ป ี2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

232 

 
 

รูปที่ 2. ภาพแสดงสถานีสํารวจและเส้นทางการสํารวจอ่ายไทยโดยเรือซีฟเดค ปี 2556 
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รูปที่ 3. ภาพแสดงพื้นที่ทําการประมงอวนลาก 

อวนลากกุ้ง อวนลากปลาขนาดใหญ่ อวนลากคู ่
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รูปที่ 4. ภาพแสดงพื้นที่ทําการประมงอวนล้อมในพื้นที่อ่าวไทย 

อวนล้อมซั้ง อวนล้อมไฟล่อปลา (ไฟปั่น) 
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รูปที่ 5. ภาพแสดง พื้นที่ทําการประมงปลาหมึก 

 เรือประมงไดร์หมึก การทําประมงลอบหมึก 
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รูปที่ 6. ภาพแสดงพื้นที่ทําการประมงอวนลอย (อวนติดตา) และลอบปลา 

 อวนจมปลา อวนลอยปลาอินทร ี  ลอบปลา สถานีน้ํามัน 
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รูปที่ 7. ภาพแสดงพื้นที่สัมปทานขุดเจาะแก๊สและน้ํามัน และพื้นที่ทับซ้อนหลังแนวบ่อแก๊ส 

เขตสัมปทานขุดเจาะน้ํามันกลางอ่าว พื้นที่ทับซ้อน 
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รูปที่ 8. ภาพแสดงพื้นที่การทํากิจกรรมประมงโดยรวม 
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