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ส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
กรมอุทยำนแห่งชำต ิสัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช

มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์
จังหวัดตรัง

ชุดโครงการบรูณาการทางวชิาการ
เพือ่การจดัการทรพัยากรชายฝั่งทะเลอยา่งย ัง่ยนื บรเิวณหาดหยงหล า          

และเกาะมกุ อทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม



โครงการวจิยัในพืน้ที่

1. การจัดท าแผนทีห่ญา้ทะเลและทรัพยากรชายฝ่ังโดยใชหุ้น่ยนตอ์ากาศยานขนาดเล็ก (Drone)

โดย ดร.กฤษนัยน ์เจรญิจติร ม.บรูพา ระยะเวลา 1 ปี (ก.ค. 2559 - ม.ิย. 2560)

2. การศกึษาการแพรก่ระจายของหญา้ทะเลและปัจจัยสิง่แวดลอ้ม  

โดย รศ.ดร. อญัชนา ประเทพ ม.สงขลานครนิทร ์ระยะเวลา 1.5 ปี  (ก.ค. 2559 – ธ.ค. 2560)

3. การศกึษานเิวศวทิยาในการอนุรักษ์หอยตะเภา 

โดย ดร.ธรรมศักดิ ์ยมีนิ ม.รามค าแหง ระยะเวลา 2 ปี  (ต.ค. 2559 – ก.ย. 2561)

4. การใชป้ระโยชนจ์ากสตัวน์ ้าดา้นการประมงและการทอ่งเทีย่ว 

โดย ดร.จรวย สขุแสงจันทร ์ม.เกษตรศาสตร ์ระยะเวลา 2 ปี  (ต.ค. 2559 – ก.ย. 2561)

5. การพัฒนาแบบจ าลองการเคลือ่นทีข่องตะกอนและกระแสน ้า 

โดย ดร.ศโิรจน ์ศริทิรัพย ์NECTEC ระยะเวลา 2 ปี  (ก.ย. 2559 – ส.ค. 2561)

6. Sensor network ตดิตามอณุหภมูนิ ้าทะเล

โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจรญิสธุาสนิ ีม.วลัยลักษณ์ ระยะเวลา 2 ปี  (ก.พ. 2560 - ม.ค. 2562)

7. การส ารวจประชากรพะยนูโดยใชหุ้น่ยนตอ์ากาศยานขนาดเล็ก (Drone)

โดย ดร.กฤษนัยน ์เจรญิจติร ม.บรูพา ระยะเวลา 1 ปี (เม.ย.2560 – ม.ีค. 2561)



เป้าหมายการด าเนนิโครงการ

ขอ้มลูการกระจายตวัและจัดท าแผนทีห่ญา้ทะเล ขอ้มลูพะยนูในพืน้ที ่จ.ตรัง 

แผนทีก่ารกระจายตวัของหอยตะเภา ขอ้มลูเศรษฐกจิของชมุชนดา้นการประมงและ

การทอ่งเทีย่ว โมเดลการไหลเวยีนของกระแสน ้าทะเลและตะกอนดนิ การวาง

เครอืขา่ย real time sensor ตดิตามอณุหภมูนิ ้าทะเล

เพือ่เป็นฐานขอ้มลูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ชว่ยจัดการอยา่งยั่งยนื

รว่มกบัชมุชน และชว่ยสนับสนุนการทอ่งเทีย่ว ใหห้น่วยงานราชการ ผูป้ระกอบการ

ธรุกจิทอ่งเทีย่ว และชมุชน 



การแพรก่ระจายของหญา้ทะเลและปจัจยัสิง่แวดลอ้ม
บรเิวณอทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม จงัหวดัตรงั
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หวัหนา้โครงการ รศ.ดร. อญัชนา ประเทพ 
สงักดั มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

เป้าหมาย

องคค์วามรูก้ารแพร่กระจายของหญา้ทะเลและขอ้มูลผลกระทบของปัจจัยสิง่แวดลอ้มต่อ
ชนดิ บรเิวณอทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม จังหวัดตรัง



 หญา้ทะเล (seagrasses) เป็นแหลง่อาหาร แหลง่อาศยั 
แหลง่วางไข ่แหลง่อนุบาลสตัวน์ ้าวัยตวัออ่นนานาชนดิ 
สตัวน์ ้าเศรษฐกจิ ปลา กุง้ ป ูและหอยหลายชนดิ และสตัว์
ทะเลใกลส้ญูพันธอ์ยา่งพะยนู เตา่ทะเล และโลมา 

 ระบบรากคอยยดึเกาะหนา้ดนิลดการกัดเซาะชายฝ่ัง ดดูซบั
และกกัเก็บคารบ์อน
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 แหลง่หญา้ทะเลในหลายพืน้ทีก่ าลังถกูคกุคามและลดจ านวนลง
 การศกึษาระบบนเิวศ การเปลีย่นแปลงประชากร และความสมัพันธ์

กบัปัจจัยสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงประชากรหญา้
ทะเล จ าเป็นตอ้งมแีผนทีก่ารแพรก่ระจายของหญา้ทะเลในพืน้ที่

 โครงการฯนีมุ้ง่เนน้ : 
 จดัท าแผนทีก่ารแพรก่ระจายและขอ้มลูพืน้ฐานปจัจยั

สิง่แวดลอ้มของแหลง่หญา้ทะเลบรเิวณแหลมหยงหล า-
เกาะมกุ อช.หาดเจา้ไหม จงัหวดัตรงั 



พืน้ทีศ่กึษาพบหญา้ทะเล 8 ชนดิ
คิดเป็น 67% จากที่มีรายงานพบ บริเวณชายฝ่ัง
ทะเลอนัดามัน (13 ชนดิ) 

หญา้คาทะเล (Ea) เป็นหญา้ทะเล
ชนดิเดน่

ปัจจัยทางสิง่แวดลอ้ม บรเิวณทีพ่บหญา้ทะเล
 อณุหภมู ิ30 – 31˚C 
 อตัราการตกตะกอน 6.8-656.6 g/m2/day 
 คา่ความเค็มน ้าทะเลเฉลีย่ 34 psu
 คา่สารอาหารในดนิสงูกวา่ในน ้า
 ลกัษณะดนิเป็นทรายละเอยีด 63 μm
 ความหนาแน่นของดนิ 1.20 – 1.36 g/ cm3

ความเขม้แสงและตะกอน สง่ผลตอ่
การแพรก่ระจายของหญา้ทะเล



การจดัท าแผนทีห่ญา้ทะเลโดยใช้Drone
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-ไดจ้ดัท าแผนทีห่ญา้ทะเล

-กลุม่ทีพ่บมากคอื หญา้คา

ทะเล หญา้ชะเงาเตา่ และ

หญา้ชะเงาใบเลือ่ย

ภาพถา่ยพืน้ทีห่ญา้ทะเลรายละเอยีดสงูจากหุน่ยนตอ์ากาศยานขนาดเล็ก (Drone)

RGB

NIR



แผนทีแ่สดงความหนาแนน่ของหญา้ทะเลโดยแยกตามขนาดใบ 

บรเิวณอทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม

บรเิวณใกลช้ายฝ่ังในเขตน ้า
ขึน้ – น ้าลง

พบ กลุม่หญา้ทะเลใบเล็ก
และปานกลาง ปรมิาณมาก 
หา่งจากฝ่ัง 176.5 เมตร และ 
392 เมตร ตามล าดับ

บรเิวณนอกเขตน ้าขึน้ - น ้าลง 

พบ กลุม่หญา้ทะเลใบใหญ ่
ปรมิาณมาก หา่งจากฝ่ัง
ประมาณ 672 เมตร

หญา้ใบขนาดเล็ก 
หญา้ใบมะกรดู
หญา้ใบมะกรดูยักษ์
หญา้ใบมะกรดูแคระ 
หญา้เงาแคระ

หญา้ใบขนาดปานกลาง
หญา้ชะเงาเตา่ 
หญา้ชะเงาใบฟันเลือ่ย
หญา้ชะเงาใบมน
หญา้ชะเงาใบแฉก

หญา้ใบขนาดใหญ ่
หญา้คาทะเล



การใชป้ระโยชนจ์ากสตัวน์ า้ ดา้นการประมงและการ
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีบ่รเิวณหาดหยงหล าและเกาะมกุ 

อทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม
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หวัหนา้โครงการ ผศ.ดร.จรวย สขุแสงจนัทร ์     
สงักดั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

เป้าหมาย

องคค์วามรูก้ารใชป้ระโยชนด์า้นการประมง และการทอ่งเทีย่ว ในพืน้ทีบ่รเิวณหาด

หยงหล า และเกาะมกุ อทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม เพือ่น าไปสูก่ารจัดการทอ่งเทีย่วทางทะเล

และดพูะยนูในอนาคต 
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 โครงการมุง่เนน้:
 ดา้นการประมงทอ้งถิน่ โดยส ารวจเก็บขอ้มลูชนดิ

และจ านวนของสตัวน์ ้า ตามประเภทของเครือ่งมอื
ประมง ตามชว่งเวลา ทัง้สตัวน์ ้าหลัก และสตัวน์ ้า
พลอยจับได ้รวมทัง้ประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐกจิการ
ประมงทอ้งถิน่

 ดา้นการทอ่งเทีย่วในพืน้ที ่โดยจัดท าแบบสอบถาม
นักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร บรเิวณเกาะหยงหล า
และเกาะมกุ อทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม เกีย่วกับ
ความพงึพอใจในการใชป้ระโยชน ์และปัจจัยทีม่ผีล
ในการตัดสนิใจมาทอ่งเทีย่ว

 อช.หาดเจา้ไหม บรเิวณหาดหยงหล า-เกาะมกุ 
จงัหวดัตรงั มรีะบบนเิวศอดุมสมบรูณ์ จงึมสี ิง่มชีวีติ
หลากหลายชนดิอาศัยอยู ่

 เป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะแกก่ารท าประมงและการทอ่งเทีย่ว
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-ประเภทอวน ได้แก่ อวนปลา อวนปู อวนปลาทราย อวนหมึก อวนกุ้ง..... 
-ประเภทเบ็ด ได้แก่ เบ็ดตกปลาอินทรี และเบ็ดตกหมึกหอม 
-ประเภทลอบ ได้แก่ ลอบปู (ไซปูม้า) 
-ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ด้าน ้าจับปลิงทะเล

เครือ่งมอืท าประมงทัง้หมด 24 ชนดิ (แยกประเภทตาม FAO)

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ การใชล้อบป ู(ไมพ่บในพืน้ทีอ่ ืน่) 
การรบัประทานหอยมกุ และการด าน า้จบัปลงิทะเล  
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สัตว์น ้ำหลักที่จับได้ ได้แก่ ปลำทู ปลำลัง ปลำอินทรี ปลำทรำย ปลำกระบอก ปลำเห็ดโคน ปลำกระเบน 
ปลำช่อนทะเล ปลำหลังเขียว ปูม้ำ ปูดำว หมึกหอม หมึกกระดอง ปลิงขำว และกุ้งแชบ๊วย 

การเก็บขอ้มูลชนดิสตัวน์ า้ในแตฤ่ดูกาล น ามาใชใ้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วท าเป็น
เทศกาลอาหารทะเลสด ราคาถูกได ้เช่น ฤดูไหนควรทานปู ปลาอนิทรยี ์หรอืหอยมุก 
เป็นตน้
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สว่นใหญเ่ดนิทางโดยเรอืทวัรข์องบรษิทั (92.7%)

บรเิวณหนา้ถ า้มรกต

กำรท่องเที่ยว



ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจมาทอ่งเทีย่วตรงั

 ความสะดวกสบายของโรงแรม ทีพ่กั และรา้นอาหาร ฯลฯ

 น า้ทะเลใส

 บรกิารทีด่หีรอืชือ่เสยีงของบรษิทั

 สภาพทรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์

 ปลาหลากหลายชนดิ

 เดนิทางสะดวก

 คลืน่ลมสงบ

 สิง่มชีวีติในทะเลทีเ่ป็นสิง่ดงึดดูใจ เชน่ เตา่ พะยนู โลมา
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 นกัทอ่งเทีย่วท ัง้หมดเป็นคนไทย มากบัครอบครวั 
 สว่นใหญม่าเทีย่วเป็นคร ัง้แรก รอ้ยละ 54 
 เคยมาแลว้และมาซ า้ (2-4 คร ัง้) รอ้ยละ 40 

 เหตุผลที่ต ดัสินใจมาเที่ยวคือ  มีทศันียภาพที่สวยงาม น ้าใส และสภาพ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์
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โครงการ
เครอืขา่ยเซนเซอรท์างทะเลแบบเรยีลไทมอ์อนไลน ์

ณ อทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม โดยใชแ้นวคดิแบบ IoT

หวัหนา้โครงการ   รศ.ดร.กฤษณะเดช เจรญิสธุาสนิี
สงักดั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์



เครอืขา่ย real time sensor ตดิตามระบบนเิวศทางทะเลในพืน้ทีอ่นัดามนั

เกาะราชา
ใหญ ่จ.
ภเูก็ต

Phuket 
smart 
city

หาดเจา้
ไหม 
จ.ตรงั

CTD/TD sensor

www.thaicoralbleaching.com

Depth

Conductivity

Temperatur
e
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ตดิตามการเปลีย่นแปลงของลกัษณะทางกายภาพของน า้ทะเลแบบ real time 

online บรเิวณแนวปะการงัและหญา้ทะเลทีห่าดหยงหล าและเกาะมกุ อทุยาน

แหง่ชาตหิาดเจา้ไหม จงัหวดัตรงั

เป้าหมายโครงการ



จุดติดตั งเซนเซอร์ CTD 1 ชุดและ TD 2 ชุด

จุดติดตั ง CTD 1 ชุด และ TD 2 ชุด ที่สะพานเกาะมุก อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง แสดงผลแบบ Realtime Online



โครงการ
การพฒันาแบบจ าลองทางสมทุรศาสตรแ์ละการเคลือ่นทีข่อง

ตะกอนส าหรบับรเิวณหาดหยงหล าและเกาะมกุ อทุยานแหง่ชาติ
หาดเจา้ไหม
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LSR

หวัหนา้โครงการ   นายศโิรจน ์ศริทิรพัย ์    
สงักดั ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์

1. โมเดลแบบจ าลองการไหลเวยีนของน า้ทะเล และการเคลือ่นทีข่องตะกอน 

2. วธิกีารและแนวทางประยกุตอ์งคค์วามรูส้ าหรบัการบรหิารจดัการทรพัยากรชายฝั่ง

เป้าหมายโครงการ
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กำรพฒันำระบบแสดงผลข้อมูลค ำนวณ

http://chaophraya.lsr.nectec.or.th/sediment/



ผลกำรพัฒนำแบบจ ำลองสมุทรศำสตร์และกำรเคล่ือนที่ของตะกอน
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E1 0.038

E2 0.030

E3 0.035

E4 0.014

E5 0.018

E6 0.025

E7 0.039

E8 0.045

E9 0.032

E10 0.032

E11 0.030

E12 0.042



การอนรุกัษห์อยตะเภาบรเิวณหาดหยงหล าและ
เกาะมกุ อทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม
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หวัหนา้โครงการ ผศ.ดร. ธรรมศกัดิ ์ยมีนิ 
สงักดั มหาวทิยาลยัรามค าแหง

เป้าหมาย

องคค์วามรูส้ถานภาพประชากรหอยตะเภา ในพืน้ทีบ่รเิวณหาดหยงหล าและเกาะมกุ อทุยาน

แหง่ชาตหิาดเจา้ไหม

องคค์วามรูด้า้นนเิวศวทิยาประชากร พนัธศุาสตรป์ระชากร ชวีวทิยาและการจดัการ ในพืน้ที่

บรเิวณหาดหยงหล าและเกาะมกุ อทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม

แนวทางการจัดการพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม เพือ่น าไปสูก่ารก าหนดนโยบายการจัดการแหลง่

คุม้ครองประชากรหอยตะเภา



 หอยตะเภา (Donax scortum ) หอยตะเภาเป็นอาหาร
พืน้บา้นทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของการทอ่งเทีย่วจังหวัดตรัง 

 การประมงหอยตะเภาบรเิวณหาดปากเมงและพืน้ที่
ใกลเ้คยีง มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ (overfishing) ตามการเตบิโต
ของการทอ่งเทีย่ว 

 พอ่แมพั่นธุใ์นธรรมชาตลิดนอ้ยลง หอยรุน่ใหม่ๆ  เตบิโตไม่
ทัน ท าใหม้แีนวโนม้จ านวนประชากรลดลงจนถงึขัน้วกิฤต 

 จงึควรมกีารก าหนดมาตรการคุม้ครองหอยตะเภาและแหลง่
ทีอ่ยูส่ าคญั ตลอดจนการอนุรักษ์หอยตะเภาอยา่งเหมาะสม
ในเชงิพืน้ที่
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 โครงการวจัิยน ารอ่งเพือ่แสดงถงึบทบาทของพืน้ทีคุ่ม้ครองทาง
ทะเลในการเป็นแหลง่พอ่แมพั่นธุ ์เพาะฟัก และเลีย้งดตูัวออ่นสตัว์
ทะเล ซึง่จะชว่ยเพิม่จ านวนประชากรสตัวน์ ้าใหแ้กพ่ืน้ทีข่า้งเคยีง 
เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นดา้นการประมงและการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ
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Current State

• Population 
density

• Current 
utilization

Bridging gaps

• Population ecology

• Population genetics

• Biological aspects 

• Breeding techniques

Conservation / 
Management

• Current 
management

• Local initiatives and 
efforts

Main research modules:

Sustainability 
of Wedge Clam 

Resource

The project: Conservation of the wedge-clam, Donax scortum
(Linnaeus, 1758) at Hat Yong Lam and Ko Muk, Hat Chao Mai National 
Park, Trang Province
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ส ำรวจกำรกระจำยตัวของหอยตะเภำบริเวณหำดปำกเมง และหำดเจ้ำไหม
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กำรกระจำยตวัของหอยตะเภำบริเวณหำดปำกเมง

- หำดปำกเมง มีความหนาแน่นเฉลี่ย
ของหอยตะเภา 107 ตวั/ตร.กม. พบ
มากเดือนกมุภาพนัธ์ 

- ขนำดท่ีพบมากสดุคือ 5.01-6.00ซม. 
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กำรกระจำยตัวของหอยบริเวณหำดเจ้ำไหม
- ความหนาแน่นเฉล่ีย 15ตวั/ตร.กม.
- ขนาดท่ีพบมากสดุคือ 6.01-7.00 ซม.

ปัจจัยส ำคัญต่อกำรกระจำยตัว 
คือ ลักษณะตะกอนดนิ



WEDGE CLAM RESOURCE IN THAILAND:
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Relationship between abundance and particle size of sediment and organic matter
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ขนาดของหอยตะเภากบัระยะเซลลสื์บพนัธุ์
- ขนำดหอยตะเภา 3-4 ซม. เป็นระยะไม่พร้อมสืบพนัธ์ุ 
- ขนำดหอยตะเภาใหญ่กว่ำ 4 ซม. เป็นระยะพร้อมสืบพนัธ์ุ 

หอยตะเภาขนาด 3-4 ซม. หอยตะเภาขนาดเ4-6 เซนติเมตร (เพศผู้ )หอยตะเภาขนาด 4-6 เซนติเมตร (เพศเมีย)

กำรศึกษำพันธุศำสตร์หอยตะเภำ



WEDGE CLAM RESOURCE IN THAILAND: 
POPULATION DYNAMICS AND MANAGEMENT
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Most of the harvested wedge clams were in a range of 5 – 6  cm in length 

Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17

Nov-17
Jan-18

Feb-18 Mar-18

Size frequency distribution of harvested wedge clam



WEDGE CLAM RESOURCE IN THAILAND: 
POPULATION DYNAMICS AND MANAGEMENT
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Threats 
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Threats Rank Mean score Median score

Number of fishers 1 1.82 3
Marine debris 2 1.00 2
Climate change 3 0.91 2

Pollution/change of water quality 
(Water temperature, salinity)

4 0.82 2

Change of sediment 
characteristics

5 0.73 2

Abundance and Fertility of other 

coastal resources ( e.g. 
mangroves, seagrass beds)

6 0.64 2

Number of tourists 7 0.45 1
Natural predators 8 0.09 1



Management options

Percentage of interviewee

Agreeing
Possibility of 

implementation
Negative impacts on 

fisher’s livelihood

Agree Disagree High Med Low High Med Low

Restocking 100.0 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0 10.0 90.0

Promoting Wedge clam
aquaculture

100.0 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 10.0 90.0

Size restriction 88.5 11.5 60.0 20.0 20.0 15.8 15.8 68.4

Establishment of reserve
areas

85.0 15.0 25.0 25.0 50.0 45.3 24.7 30.0

Temporal closure 84.5 15.5 35.0 20.0 45.0 15.0 42.5 42.5
32

Management options for wedge clam conservation

WEDGE CLAM RESOURCE IN THAILAND: 
POPULATION DYNAMICS AND MANAGEMENT



CONSERVATION EFFORTS: 
ESTABLISHMENT OF RESERVE ZONE
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CONSERVATION EFFORTS: 
BREEDING AND RESTOCKING

 Under the main project, developing new techniques to breed the wedge 
clam with high  survival rate was carried out.  
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BUILDING CONSERVATION 
AWARENESS
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SUMMARY

Wedge clam resource is important for local livelihoods in terms of food 
source and household additional income, as well as contribution to national 
economy.

High proportion of female fishers reflected the high level of women 
participation in this fishery. 

To conserve this clam, the respondents recommended to establish some no-
take areas to increase the clam abundance, regulate the size of clam that can 
be harvested along with enhancing the fishers’ awareness. 

Collaboration among stakeholders support the effectiveness of the wedge 
clam resources management. 

The main goal is to balance between the utilization and conservation of 
wedge clam population to support sustainability. 
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กลุ่มวจัิยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง

โทรศพัท/์โทรสาร:  0-2310-8415
E-mail: thamasakyeemin@yahoo.com

www.thaicoralreef.in.th


