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1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  
2. หลักการและเหตผุล 
 ทะเลสาบสงขลา เป็นระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยทะเลสาบ 4 ส่วน จาก
เหนือไปใต้ ได้แก่ ทะเลน้อย ทะเลสาบตอนบน ทะเลสาบตอนกลาง และทะเลสาบตอนล่าง ซึ่งเปิดออกสู่ทะเล 
ทะเลสาบสงขลารองรับน ้าจืดจากน ้าฝน แม่น ้า และน ้าหลากจากแผ่นดินเข้ามาผสมผสานกับน ้าเค็มจากทะเล
กลายเป็นทะเลสาบซึ่งมีระบบนิเวศ 3 น ้า คือ น ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเค็ม จากทิศเหนือลงมาทิศใต้  เมื่อรวมพื นที่ของ
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาทั งหมดมีพื นที่ประมาณ 8,484.35 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่  3 จังหวัด คือ  
จ. นครศรีธรรมราช จ. พัทลุง และ จ. สงขลา ทะเลสาบสงขลาจึงมีความส้าคัญทั งเป็นแหล่งของความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพที่ถูกใช้ประโยชน์โดยชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเพื่อการประมงและการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า  
 ได้มีการด้าเนินการวิจัยเก่ียวกับลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลามาเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยนักวิชาการทั งชาวไทย
และต่างประเทศ ทั งในด้านทรัพยากรชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื นที่ 
โดยมีการน้าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่เนืองๆ อย่างไรก็ตามการสร้าง
เครือข่ายนักวิชาการที่ท้างานวิจัยที่เป็นปัจจุบันในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลายังไม่เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรม และการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเน้นในด้านนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลายัง
ไม่ได้มีการด้าเนินการอย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความส้าคัญของการพัฒนางานวิชาการดังกล่าว จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ 
นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin 
Symposium ขึ น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ที่ท้าวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์
ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา และเพื่อเพิ่มโอกาสในการบูรณาการท้างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างคณะ ต่างสถาบัน และ
เพิ่มโอกาสในการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวงการ
วิชาการ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ที่ท้าวิจัยทั งในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับนิเวศวิทยา
และสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา  

2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการบูรณาการท้างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างคณะ ต่างสถาบัน และเพิ่มโอกาสในการ
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวงการ
วิชาการ 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ รวมจ้านวนทั งสิ น 60 คน 
 



 
 

 
งานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา”  
Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 
วันท่ี 22-23 มกราคม 2565 

2 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
5. วิทยากร 
 5.1 วิทยากรภายนอก   
 5.2 วิทยากรภายใน 
 
6. รูปแบบการด้าเนินการ 
 บรรยาย อภิปราย เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีหวัข้อย่อยดังนี  

 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชวีภาพ (Taxonomy and biodiversity) 
 นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาเชิงสังคมและเชิงระบบนิเวศ (Population ecology, community 

ecology, ecosystem ecology) 
 สมุทรศาสตร์และมลพิษ (Oceanography and pollution)  
 เพาะเลี ยงและการประมง (Aquacultures and fisheries)  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. การทบทวนทิศทางการขับเคลื่อนงานวิชาการเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบ
สงขลา  

7.2. เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางเครือข่ายวิชาการและภาคีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาและ
สมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา  

7.3. เกิดการส่งเสริมในด้านการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
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เวลา รายละเอียดก้าหนดการ 

รายละเอียดห้องประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom 
Join Zoom Meeting: 

https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd=WDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09 
Meeting ID: 971 6869 0249   |   Passcode: 4851 

วันที่ 22 มกราคม 2565 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวชิาการ 
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุม่น ้าทะเลสาบสงขลา” 

08.45 – 09.45 น. บรรยายพิเศษ 
 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช  

ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและความเป็นมา 
09.45 – 10.00 น. พัก 
10.00 – 10.20 น. Special Talk : Dr.Tan Koh Siang 

Some common but notable bivalve molluscs from Songkhla Lagoon, southern 
Thailand 

10.20 – 10.40 น. Special Talk : Associate Professor Dr.Kitichate Sridith 
The vegetation of Songkhla Lake Basin 

10.40 – 12.00 น. น้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง 
13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม  
กุ้งเคยในระบบทะเลสาบสงขลา 

14.00 – 15.20 น. น้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
15.20 – 15.40 น. พัก 
15.40 – 16.00 น. น้าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
16.00 – 17.00 น. สรุปงานวันที่ 1 (ประชุมกรรมการ) 

วันที่ 23 มกราคม 2565 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวชิาการ 
08.30 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ 

 ดร.ชวลิต วิทยานนท์  
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในเอสทูรี่ทะเลสาบสงขลา 

09.30 – 09.50 น. น้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
09.50 – 10.00 น. พัก 

https://www.google.com/url?q=https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd%3DWDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1643355151325867&usg=AOvVaw3Tk5u_JAQBaJtqEnwuXjOx
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

เวลา รายละเอียดก้าหนดการ 
10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ประดิษฐ์  
การปนเปื้อนของมลพษิในทะเลสาบสงขลา  

11.00 – 12.00 น. น้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
12.00 – 12.10 น. พกั 
12.10 – 12.30 น. ประกาศผลรางวัลผู้นา้เสนอดีเดน่ภาคบรรยายและโปสเตอร์ และปิดการประชุม 

 รางวัลผูน้้าเสนอแบบภาคบรรยายดีเด่น จา้นวน 1 รางวัล 
 รางวัลผูน้้าเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่น จ้านวน 1 รางวลั 

12.30 – 13.30 น. พักเที่ยง 
13.30 – 17.00 น. สรุปงาน (ประชุมกรรมการ) 
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
ก้าหนดการการบรรยายพิเศษ และก้าหนดการการน้าเสนอผลงาน 

งานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” 
Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 

วันที่ 22-23 มกราคม 2565 
 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
ก้าหนดการพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ 

 
รายละเอียดห้องประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom 

Join Zoom Meeting: 
https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd=WDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09 

Meeting ID: 971 6869 0249   |   Passcode: 4851 
 

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวชิาการ 

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ  

 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
โดย นายภานุมาศ อ่อนมาก  
 

 กล่าวรายงานการจัดงานประชุมวิชาการ 
โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร  
        ประธานการจัดงานประชุมวิชาการ 

 กล่าวเปิดงานโดยคณบดทีั ง 3 คณะฯ รูปแบบการบนัทึกเทปโดยมีล้าดบัดังนี  
ล้าดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ  
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ล้าดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  
             คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ล้าดับที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.เกื ออนันต์ เตชะโต  
             คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

 กล่าวเปิดงานประชุมวชิาการอย่างเป็นทางการ รูปแบบการบันทึกเทป 
โดย   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นวิัติ แก้วประดับ  
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 

https://www.google.com/url?q=https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd%3DWDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1643355151325867&usg=AOvVaw3Tk5u_JAQBaJtqEnwuXjOx
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
08.45 – 09.45 น. บรรยายพิเศษ 

 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช  
ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและความเป็นมา 

10.00 – 10.20 น. Special Talk : Dr.Tan Koh Siang 
Some common but notable bivalve molluscs from Songkhla Lagoon, southern 
Thailand 

10.20 – 10.40 น. Special Talk : Associate Professor Dr.Kitichate Sridith 
The vegetation of Songkhla Lake Basin 

13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม  
กุ้งเคยในระบบทะเลสาบสงขลา 

ก้าหนดการน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
A : อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ (Taxonomy and biodiversity) 

เวลา ID ผู้น้าเสนอ ชื่อผลงาน 
10.40 – 11.00 น. SLS2022-A01 ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ โรติเฟอร์สกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลกที่พบในทะเล

น้อย ทะเลสาบสงขลา 
11.00 – 11.20 น. SLS2022-A02 รุจินาถ ศรีวุ่น ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์

ตอนพืชที่คาดว่าสามารถสร้างสารชีวพิษ บริเวณ
ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 

11.20 – 11.40 น. SLS2022-A03 สุกัญญา ด้าช ู Morphological investigation and length-
weight relationships of long-snouted 
pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) 
from two different environments 

11.40 – 12.00 น. SLS2022-A04 อวัศยา พิมสาย สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
B : นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิศยาเชิงสังคมและเชิงระบบนิเวศ 

(Population ecology, community ecology, ecosystem ecology) 
14.00 – 14.20 น. SLS2022-B01 เอกนรินทร์ รอดเจริญ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าและ

ตะกอนดินบางประการต่อประชาคมผู้ผลิตขั นปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

14.20 – 14.40 น. SLS2022-B02 สืบพงศ์ สงวนศลิป ์ ชีววิทยาและการแพร่กระจายของปลาสอดกระโดง 
Poecilia velifera (Regan, 1914) ชนิดพนัธุ์ต่าง
ถิ่นในลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

วันที่ 22 มกราคม 2564 
14.40 – 15.00 น. SLS2022-B03 ลุตฟี หะยีวาจ ิ อิทธิพลของหอยกะพงเทศ Mytilopsis sallei 

(Récluz, 1849) ต่อสังคมสัตว์หน้าดิน ในคลอง
พะวง ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย 

15.00 – 15.20 น. SLS2022-B04 กร่ิงผกา วังกุลางกูร การระบาดและการรุกรานของหอยสองฝาต่างถิน่ใน
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา: ที่มา ผลกระทบ และ
แนวทางการจัดการ 

ก้าหนดการน้าเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์(Poster Presentation) 
15.40 – 15.50 น. SLS2022-P01 ณัฐชา ขันทะสีมาเฉลิม การแข่งขันระหว่างหอยสองฝาพื นเมืองและหอยสอง

ฝาต่างถิ่นที่รุกราน ในทะเลสาบสงขลา 
15.50 – 16.00 น. SLS2022-P02 ธัชนนท์ ศิณโส การส้ารวจความแปรผันของความเค็ม ความลึก และ

ความหลากหลายของเคร่ืองมือประมงในทะเลสาบ 
 

วันที่ 23 มกราคม 2565 
ก้าหนดการบรรยายพิเศษ 

 
รายละเอียดห้องประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom 

Join Zoom Meeting: 
https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd=WDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09 

Meeting ID: 971 6869 0249   |   Passcode: 4851 
 

08.30 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ 

 ดร.ชวลิต วิทยานนท์  
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในเอสทูรี่ทะเลสาบสงขลา 

10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ประดิษฐ์  
การปนเปื้อนของมลพษิในทะเลสาบสงขลา 

ก้าหนดการน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
C : เพาะเลี ยงและการประมง (Aquacultures and fisheries) 

เวลา ID ผู้น้าเสนอ ชื่อผลงาน 
09.30 – 09.50 น. SLS2022-C01 จิระยุทธ รื่นศิริกุล การศึกษาการเพาะพนัธุ์ปลาขี ตงั (Scatophagus 

argus) ในโรงเพาะฟักและความเชื่อมโยงกับ
นิเวศวิทยาของปลาธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา 
 

https://www.google.com/url?q=https://psu-th.zoom.us/j/97168690249?pwd%3DWDNKNldzMFNSMk5FM2xadi9QenR5Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1643355151325867&usg=AOvVaw3Tk5u_JAQBaJtqEnwuXjOx


 
 

 
งานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา”  
Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 
วันท่ี 22-23 มกราคม 2565 

8 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

วันที่ 23 มกราคม 2565 
D : สมุทรศาสตร์และมลพิษ (Oceanography and pollution) 

11.00 – 11.20 น. SLS2022-D01 กมลนาวนิ อินทนูจิตร Characterization of natural organic matter and 
its contribution to trihalomethane formation 
in Lower Songkhla Lake Basin 

11.20 – 11.40 น. SLS2022-D02 เมธิณี อยู่เจริญ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-
19 ต่อกิจกรรมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะยอ 
จังหวัดสงขลา 

B : นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิศยาเชิงสังคมและเชิงระบบนิเวศ 
(Population ecology, community ecology, ecosystem ecology) 

11.40 – 12.00 น. SLS2022-B05 สันติ นลิวัตน ์ สถานการณ์การเกยตื นของโลมาอิรวดี Orcaella 
brevirostris (Owen in Gray, 1866) ในทะเลสาบ
สงขลา 
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
ข้อแนะน้าส้าหรับผู้น้าเสนอผลงาน 

 
การน้าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
 จัดท้าสไลด์โดยโปรแกรม Power Point 2003 ขึ นไป โดยมีหลักเกณฑ์การน้าเสนอผลงาน ดังนี   
1. น้าเสนอผลงานไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที) หากผู้น้าเสนอ ผลงานใช้เวลา

มากกว่าที่ก้าหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการน้าเสนอผลงานของท่านและเปิดโอกาสให้ซักถามได้จนครบตาม
ก้าหนดเวลา ทั งนี ในการน้าเสนอแต่ละครั ง จะมีเจ้าหน้าที่จับเวลาให้ท่าน โดยในนาทีที่ 13 จะมีเสียงกร่ิงดังขึ น 1 
ครั ง และ เม่ือครบก้าหนด 15 นาที จะมีเสียงกริ่งดังขึ น 2  ครั ง 

2. ผู้น้าเสนอผลงานเข้าประจ้าห้องน้าเสนอก่อนเวลาเร่ิมต้นอย่างน้อย 15 นาที  
3. หลังจากที่เข้า Zoom Link แล้ว ให้ Share slide Power Point ของท่านด้วยตนเอง  
4. ขอให้ตั งชื่อเข้าห้อง Zoom ด้วยรหัสการน้าเสนอผลงาน - ชื่อ นามสกุล และใช้ Background ของงานประชุม 
5. จัดส่งไฟล์ส้ารองน้าเสนอผลงาน สกุลไฟล์ .ppt, .pptx หรือ .pdf มายัง Email : lakesymposium2022@gmail.com 

ภายในวันที่  20 มกราคม 2565 โดยขอให้ตั งชื่อไฟล์ด้วยรหัสการน้าเสนอผลงาน – ชื่อ นามสกุล 
(ยกตัวอย่าง : SLS2022-A001 ธนภัทร สุระกุล)  

 
การน้าเสนอผลงาน E-Poster 
 การน้าเสนอ E-Poster จัดท้าโปสเตอร์ขนาด 90x120 ซม. โดยใช้ฟอนต์ TH Sarabun ขนาด 32 ขึ นไป โดย
เจ้าหน้าที่จะน้าโปสเตอร์ (สกุลไฟล์ .jpg) ที่ท่านได้แนบมาพร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อน้าเสนอผลงานโพสในหน้าเพจ 
Facebook ของงานประชุมวิชาการในวันที่ 21 มกราคม 2565 และน้าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี   

1. น้าเสนอผลงานไม่เกิน 5 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที (รวม 10 นาที) หากผู้น้าเสนอ ผลงานใช้เวลามากกว่า
ที่ก้าหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการน้าเสนอผลงานของท่านและเปิดโอกาสให้ซักถามได้จนครบตามก้าหนดเวลา 
ทั งนี ในการน้าเสนอแต่ละครั ง จะมีเจ้าหน้าที่จับเวลาให้ท่าน โดยในนาทีที่ 3 จะมีเสียงกร่ิงดังขึ น 1 ครั ง และ เม่ือ
ครบก้าหนด 5 นาที จะมีเสียงกริ่งดังขึ น 2  ครั ง 

2. ผู้น้าเสนอผลงานเข้าประจ้าห้องน้าเสนอก่อนเวลาเร่ิมต้นอย่างน้อย 15 นาที  
3. หลังจากที่เข้า Zoom Link แล้ว ให้ Share screen ไฟล์ poster ของท่านด้วยตนเอง  
4. ขอให้ตั งชื่อเข้าห้อง Zoom ด้วยรหัสการน้าเสนอผลงาน - ชื่อ นามสกุล และใช้ Background ของงานประชุม 
5. จัดส่งไฟล์ส้ารอง E-Poster สกุลไฟล์ .jpg และ .pdf มายัง Email : lakesymposium2022@gmail.com 

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยขอให้ตั งชื่อด้วยรหัสการน้าเสนอผลงาน – ชื่อ นามสกุล  
(ยกตัวอย่าง : SLS2022-P001 ธนภัทร สุระกุล) 

 

หมายเหตุ  
ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Background ของงานประชุมวิชาเพื่อใช้เป็นพื นหลังในช่วงระหว่างการน้าเสนอผลงาน 
และเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/sls2022/ 
 

 

https://www.sci.psu.ac.th/sls2022/
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
ค้ากล่าวเปิดงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
งานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” 
Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 

ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom 

----------------------------------------------- 
 
เรียน   ท่านแขกผู้มีเกียรติ ท่านวิทยากร นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ร่วมงานทุกทา่น 
  
 กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้ร่วมกล่าวเปิดงานในวันนี  
 ทะเลสาบสงขลา ถือเป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทยที่ครอบคลุมพื นที่ 3 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา มีทะเลสาบ 4 ส่วน จากเหนือไปใต้ ได้แก่ 
ทะเลน้อย ทะเลสาบตอนบน ทะเลสาบตอนกลาง และทะเลสาบตอนล่าง  ซึ่งมีทั งน ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเค็มอยู่
ใกล้เคียงกัน จึงท้าให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยา เหมาะแก่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ การสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ได้อาศัยทะเลสาบแห่งนี ท้าการประมง และการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้ามาเป็นเวลานาน  
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการท้างานวิจัยร่วมกันของนักวิชาการและ
นักวิจัยที่ด้าเนินการวิจัยเกี่ยวกับลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม จึงนับได้ว่ามีความส้าคัญ
อย่างยิ่งต่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา การแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เล็งเห็นความส้าคัญของการพัฒนางานวิชาการดังกล่าว จึงได้ก้าหนดจัดงานประชุมวิชาการประจ้าป ี2565 ขึ น ภายใต้
หัวข้อ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา (Ecology and Oceanography of Songkhla Lake 
Basin Symposium)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย  
ที่ท้างานวิจัยทั งในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา เพิ่มโอกาสใน
การบูรณาการท้างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างคณะ ต่างสถาบัน และ เพิ่มโอกาสในการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในวงการวิชาการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 ซึ่งวันนี เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาบรรยาย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ นอกจากนี  ยังจัดให้มีการประกวด
การน้าเสนอผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ ทั งแบบ Oral และแบบโปสเตอร์ 
    ด้วยเวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดงานการประชุมทางวิชาการ“นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้า
ทะเลสาบสงขลา” ประจ้าปี 2565 ณ บัดนี  
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
ค้ากล่าวในพิธีเปิด 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
งานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” 
Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 

ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom 

----------------------------------------------- 
 

เรียน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิจัย และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
 นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาทุกท่าน  

 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านเข้าร่วม ร่วมงานประชุมวิชาการ นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของ
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ที่จัดขึ นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิจัย ที่ท้าวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาทั งในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการบูรณาการท้างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างคณะ ต่างสถาบัน  พร้อมเป็นเวทีในการน้าเสนอผลงานทาง
วิชาการ แลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ได้น้าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

คณะวิทยาศาสตร์ ต้องขอขอบคุณวิทยากรพิเศษ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ และ 2) Dr.Tan 
Koh Siang,  Principal Research Fellow Tropical Marine Science,  Institute National University of Singapore  
ที่ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษ ร่วมถึงผู้น้าเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
การประชุมวิชาการในครั งนี  ทั งนี คณะวิทยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอด ระยะเวลา 2 วันของการจัดงานประชุมใน
ครั งนี จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยในทะเลสาบสงขลา ตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างนักวิชาการที่จะมีขึ นต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ยินดีต้อนรับทุกท่านและขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
ค้ากล่าวในพิธีเปิด 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

งานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” 
Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 

ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom 

----------------------------------------------- 
 
 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนิเวศวิทยา
และสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาทุกท่าน 

 
ในนามคณะทรัพยากรธรรมชาติ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

“นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เป็นที่ทราบกันดีว่าทะเลสาบสงขลานั นเป็นพื นที่ที่มีความพิเศษ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเป็นระบบนิเวศแบบ
ลากูนแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นระบบนิเวศ 3 น ้า คือ น ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเค็ม จึงเป็นแหล่งน ้าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรทางน ้า ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนโดยรอบใช้ทะเลสาบสงขลาเป็นที่อยู่ที่กิน ท้ามาหาเลี ยงชีพ 
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การประมงทั งการจับจากธรรมชาติและเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ตลอดจนการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  

ซึ่งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางน ้าดังกล่าวอย่างยั่งยืนนั น จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญตั งแต่ระดับต้นน ้า 
นั่นคือระบบนิเวศจนถึงระดับปลายน ้า นั่นคือ ผู้ใช้ประโยชน์ ถ้าสามารถดูแลรักษาระบบนิเวศไว้ได้ ก็จะสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน 

การจัดงานประชุมในครั งนี  มีวัตถุประสงค์ให้นักวิชาการผู้เชี่ ยวชาญจากหลายสาขาได้มาร่วมน้าเสนอ
งานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งทางคณะทรัพยากรธรรมชาติเชื่อว่าองค์ความรู้จากงานวิจัย 
และข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ นจากงานประชุมวิชาการในครั งนี  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส้าหรับการต่อยอดงานวิจัย
ในทะเลสาบสงขลา และที่ส้าคัญที่สุดองค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ทะเลสาบให้คงอยู่ สืบไปตราบนานเท่านาน 

สุดท้ายนี ขอขอบคุณทีมผู้จัดงาน วิทยากร ผู้น้าเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้การ
ด้าเนินงานในครั งนี  ส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับ 
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ค้ากล่าวในพิธีเปิด 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกื ออนันต์ เตชะโต  
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

งานประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” 
Ecology and Oceanography of Songkhla Lake Basin Symposium 

ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom 

----------------------------------------------- 
 

เรียน ท่านอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้เข้าร่วมทุกท่าน  
 

ในนามของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมาก ที่ได้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ
“นิเวศวิทยาและสมุทรศาสตร์ของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา” ร่วมกับทั งสองคณะ อย่างที่ทั งสองท่านได้กล่าวไป  
ถึงความส้าคัญของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ที่หลายฝ่ายเห็นพ้องกันแล้วว่าการพัฒนาให้ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา เจริญเติบโต
ไปอย่างมั่นคงและมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน จ้าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ โดยเป็น
เรื่องที่โยงใยกันระหว่างศาสตร์ หรือความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ดังที่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมพยายามท้ามา
ตลอด เราได้สร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม มีกิจกรรมรวมพลคนลุ่มน ้าทะเลสาบ  
มีสมาชิกเครือข่ายที่สามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ  

กระผมเชื่อว่ายังมีค้าถามวิจัยในรายละเอียดอีกมากมายที่เราต้องการหาค้าตอบเชิงลึก ทั งที่เป็นวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ในงานประชุมวิชาการนี เราจะไดร้่วมอภิปรายและร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัย
ที่ต่อยอดต่อไป สุดท้ายนี ขอขอบคุณทีมผู้จัด วิทยากรพิเศษ ผู้น้าเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้การ
ด้าเนินงานราบรื่นส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับ  
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ประวตัิวิทยากร 
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คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 

 
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช 

นักวิจัยผู้ค้นพบสัตว์พื้นใตน้้้าชนดิใหม่ของโลก 15 ชนิด 

ต้าแหน่งปัจจบุัน 

 ศาสตราจารย์ระดับ 10 ตั งแต่ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 คณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการขอต้าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และ ศาสตราจารย์ ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และผลงานวิจัยต้นฉบับแก่หน่วยงานและ

วารสารต่างๆ 
 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก 

ประวัติการศึกษา 
2532 ปริญญาเอก  Ph.D. (Aquatic Environmental Science), Kochi University, Japan. 
2524 ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2519 ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประวัติการท้างาน 
2561 – 2562  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (Macorin) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2524 – 2557 อาจารย์ประจ้าภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 ระบบนิเวศชายฝั่งและระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 
 สัตว์พื นใตน้ ้า 
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ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและความเป็นมา  

 
เสาวภา อังสุภานิช1 

 1สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  
email: saowapa.a@psu.ac.th  

 

 ลักษณะสัณฐานของทะเลสาบสงขลาหรือสงขลาลากูนในวันนี  มีวิวัฒนาการมาจากการเคลื่อนที่ของเกาะ
ขนาดเล็กและใหญ่มาเชื่อมต่อกันเป็นเกาะเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ น จากนั นมีการเคลื่อนที่เข้าใกล้เป็นแผ่นดินใหญ่ เกิด
เป็นแหล่งน ้าเป็นแนวยาวขนาดใหญ่ระหว่างแผ่นดินกับเกาะ มีพื นที่ประมาณ 1,040 ตาราง กิโลเมตร มีร่องน ้าเปิดสู่
ทะเล 2 ร่องทางทิศเหนือและทิศใต้ ต่อมามีการสร้างประตูกั นน ้าทางทิศเหนือ ปัจจุบันมี เพียงร่องน ้าทางทิศใต้ที่เปิดสู่
ทะเลภายนอก มีการแลกเปลี่ยนมวลน ้าภายในและภายนอกได้อย่างอิสระ น ้าใ ทะเลสาบสงขลาจึงมีความเค็มที่
เปลี่ยนแปลงขึ นกับฤดูกาลและกระแสน ้าขึ นน ้าลงเป็นปัจจัยหลัก นี่เป็นที่มาของค้าว่าสงขลาลากูน ความเค็มของน ้า
เป็นปัจจัยหลักในการควบคุมความแตกต่างของความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอน สาหร่าย สัตว์พื นใต้น ้า
และสัตว์น ้า ของสงขลาลากูนในแต่ละพื นที่และฤดูกาล มนุษย์เป็นผู้บริโภคที่โชคดีเพราะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย แต่
ความโชคดีอาจไม่ยั่งยืนถ้าใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม  
 
ค้าส้าคัญ  
วิวัฒนาการ ทะเลลสาบสงขลา ความเค็ม ลากูน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ เหล็กนิ่ม 

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ต้าแหน่งปัจจบุัน 
 อดีตอาจารย์ประจา้สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ประวัติการศึกษา 
2545  ปริญญาเอก Ph.D. (Tropical Marine Ecology and Fishery Biology), James Cook University, 

Australia 
2526 ปริญญาตร ี สาขาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประวัติการท้างาน 
2526 – 2564 อาจารย์ประจ้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ความเชี่ยวชาญ 

 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานปลาเขตร้อน เน้นปลาน า้จืดและปลาทะเลใกล้ฝั่ง 
 ชีววิทยาและอนุกรมวิธานครัสตาเซียเขตร้อน เน้นครัสตาเซียน า้จืดและครัสตาเซียทะเลใกล้ฝั่ง 
 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาเนน้ระบบน า้จืดและทะเลใกลฝ้ั่ง 
 การไหลเวียนของสารอาหารหลกัในระบบน ้าจืดและทะเลใกล้ฝัง่ 
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กุ้งเคยในระบบทะเลสาบสงขลา  

 
วชิระ เหล็กนิ่ม 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
email: vachira.l@psu.ac.th  

 
 กุ้งเคยเป็นครัสตาเซียนขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกุ้งแต่ตัวเล็กกว่ามาก ตัวสีขาวใส มีตาสีด้า มีขนาดยาว
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีเปลือกบางและนิ่ม กุ้งเคยเป็นค้าเรียกรวม ๆ ส้าหรับครัสตาเซียนที่มีล้าตัวขนาดเล็ก 
มีที่มาจากสายวิวัฒนาการที่ต่างกัน ด้ารงชีวิตอยู่ในชั นมวลน ้าตั งแต่ผิวหน้าน ้าทะเลลงไปในระดับน ้าลึกเกือบก้นพื น
ท้องทะเล ในทะเลสาบสงขลาพบกุ้งเคยอาศัยอยู่ตามบริเวณรากไม้ตามป่าชายน ้า ซึ่งอาจจะอยู่ในน ้าลึกประมาณ 
หน้าแข้งถึงระดับหน้าอก บางสปีชีส์ด้ารงชีวิตอยู่ใกล้ผิวหน้าทะเลในช่วงกลางคืนและจมลงใต้ผิวน ้าลึกในช่วงกลางวัน 
ประกอบด้วยครัสตาเซียนในสายวิวัฒนาการอันดับ Mysida ซึ่งมีลักษณะที่ส้าคัญ คือ มีก้อนสตาโตลิทที่โคนของแพน
หางอย่างชัดเจน ในตัวเมียจะมีถุงไข่ที่ติดอยู่กับท้องตั งแต่ก้าเนิด และสายวิวัฒนาการอันดับ Decapoda จ้าพวกกุ้งใน
วงศ์ Sergestidae, Luciferidae และบางสปีชีส์ในวงศ์ Atyidae การศึกษาเบื องต้นพบว่าการผันแปรความหนาแน่น 
สัดส่วนความหนาแน่นของกุ้งเคยผันแปรไปตามพื นที่ของระบบทะเลสาบ และ ฤดูกาล ซึ่งมีอิทธิพลต่อระดับความเค็ม 
ระดับน ้าและปริมาณอินทรียสารที่มีอยู่ในแหล่งอาศัย 
 
ค้าส้าคัญ 
Mysida Sergestidae Liciferidae การผันแปรความหนาแน่นตามพื นที่และฤดูกาล 
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ดร. ชวลิต วิทยานนท์ 

นักวิชาการอิสระด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
ต้าแหน่งปัจจบุัน 
 Independent Consultant นกัวิชาการอิสระดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 
 Regional Chair, IUCN Species Survival Commission, Freshwater Fish Specialist Group 
 Regional Member, IUCN Species Survival Commission, Shark Specialist Group 
 กรรมการวิชาการ มูลนิธสิืบนาคะเสถียร 

 
ประวัติการศึกษา 
2525 ปริญญาตร ี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
2528 ปริญญาโท สาขาชีววิทยาทางทะเล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
2536 ปริญญาเอก สาขาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยประมงโตเกียว ญีปุ่่น 
 
ประวัติการท้างาน 
 ที่ปรึกษา/ ร่วมโครงการจัดการและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมชีวภาพของระบบนิเวศ ของ Mekong River 

Commission,  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2560 – 2563) 

 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและจัดการสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย กับ บ. United Analyst 
and Engineering Consultant (UAE) และส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2564) 

 ที่ปรึกษาโครงการการคัดเลือกชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของประเทศไทยสู่
แผนการจัดการปกป้องและคุ้มครอง กับ บ. United Analyst and Engineering Consultant (UAE) และ
ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560)  

 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเขื่อนในแม่น ้าโขงสายประธานกับ บ. UAE (2559- 
2562) และคณะกรรมการแม่น ้าโขงประเทศไทย 

 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการปรับปรุงร่องน ้ากับ บ. TEAM Consultant 
(2561) และกรมเจ้าท่า 
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 ที่ปรึกษาโครงการประเมินlพื นที่ชุ่มน ้าในลุ่มแม่น ้าโขงกับ Mekong River Commission (2558 - 2561) 
 ที่ปรึกษาโครงการส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ปี (2542 – 2544) 
 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสประจ้าโครงงานสิ่งแวดล้อมองค์กร Mekong River Commission Secretariat Office at 

Vientiane, Lao PDR. (2554-2559) 
 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านแหล่งน ้าจืดประจ้าโครงการอนุรักษ์พื นที่ชุ่มน ้า องค์กร WWF ประเทศไทย (2547-

2552) 
 ค้นพบปลาน ้าจืด และสัตว์อ่ืนๆชนิดใหม่ของโลกรวม 34 ชนิด และตีพิมพ์เอกสารวิชาการ หนังสือและสื่อ

ต่างๆกว่า 90 ฉบับ 
 Southeast Asian Regional Co- chair IUCN Species Survival Commission, Freshwater Fish 

Specialist Group 
 Member IUCN Species Survival Commission, Shark Specialist Group  
 อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายรับเชิญ ที่ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ใน 14 สถาบัน 
 ผู้บรรยายรับเชิญในการฝึกอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและเครืออาเซียน 
 รองผู้อ้านวยการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎนครราชสีมา (2552-2554) 
 นักวิชาการประมง  สถาบันพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสัตว์น ้า กรมประมง (2530-2547) 
 กรรมการเฉพาะสาขา อนุกรมวิธานสัตว์ ส้านักวิทยาสาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และการจัดการพื นที่ชุ่มน ้า 
 อนุกรมวิธานปลา และสัตวน์ ้าเศรษฐกิจ 
 วิวัฒนาการและโบราณคดีชีวของสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในเอสทูรี่ทะเลสาบสงขลา 

 
ชวลิต วิทยานนท์  

กรรมการวิชาการ มูลนธิิสืบนาคะเสถยีร  
email: chavaliv@hotmail.com  

 
 ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลามีการส้ารวจพรรณปลาและการประมงมาตั งแต่ปี 2459 โดย Annandale (1916) และ
โดย Huge M. Smith ในปี 2468 ได้ระบุว่าทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน ้าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะความ 
หลากหลายและสมบูรณ์ของกุ้งต่าง ๆ และต่อมาโดยนักวิชาการชาวไทยอีกหลายท่านได้ส้ารวจครอบคลุมพื นที่ลุ่มน ้าจืด
และเอสทูรี่กว่า 1290 ตารางกิโลเมตร ทั งหมดนี พบปลาอย่างน้อย 357 ชนิด ในเขตเอสทูรี่ (น ้ากร่อย) และรวมทั งหมด
อย่างน้อย 453 ชนิดจากทั งลุ่มน ้า ในส่วนนอกสุดของทะเลสาบ (ทะเลนอก) พบจ้านวนชนิดมากสุด 292 ชนิด เพราะมี
ปลาจากทะเลเข้ามาอยู่เสมอ ปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร มักพบในท้องตลาดและการ
บริโภคมี 182 ชนิด ชนิดที่นิยมมาก เช่น ปลาขี ตัง (ตะกรับ) กะพงขาว กระบอกต่าง ๆ กดทะเล มีหลัง (ดุกทะเล) ลูกเบร่ 
(ซิวแก้ว) ขี เก๊ะหรือบุตรี (แป้น) และยังมีปลาที่ถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างน้อย 6 ชนิด เช่น ฉลามและ
กระเบนต่าง ๆ 5 ชนิดและปลาตะลุมพุก Tenualosa toli ส่วนปลาต่างถิ่นที่พบในเขตนี มี 4 ชนิดและเป็นชนิดที่รุกราน
หรือมีแนวโน้ม 3 ชนิด คือ ปลากดเกราะ หรือ ซักเก้อร์ Pterygoplichthys pardalis ปลากินยุง Gambusia affinis และ
ปลาซิวไต้หวัน Poecilia velifera  
 
ค้าส้าคัญ  
ความหลากชนิดปลา เอสทูรี ่
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รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  ประดิษฐ์  

อาจารย์ประจา้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ต้าแหน่งปัจจบุัน 
 อาจารย์ประจา้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 นักวิจัยสังกัดสถานวิจัยสมุทรศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
ประวัติการศึกษา 
2538 ปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2546 ปริญญาโท    MSc (Ecological and Environmental Management) 
    Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยียม 
2552 ปริญญาเอก   Doctor in Sciences, Vrije Universiteit Brussel, ประเทศเบลเยี่ยม 
 
ประวัติการท้างาน 
2563 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจา้สังกัดคณะการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2552 - 2563      อาจารย์ประจา้สังกัดสถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
2538 - 2548     นักวิจัย ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ (มีประสบการณ์

  ในการส้ารวจทรัพยากระทะลในมหาสมุทรอินเดีย และทะเลจีนใต้ ด้วยเรือส้ารวจและวิจัย  
  M.V.SEAFDEC /ร่วมวิจัยและส้ารวจกระแสน ้าอุ่นกุโรชิโว ด้วยเรือส้ารวจและวิจัย HAKUHO  
  MARU/ส้ารวจทะเลเหนือด้วยเรือส้ารวจและวิจัย BELGICA/ ส้ารวจทะเลประเทศเกาหลีใต้ด้วยเรือ 
  ONNURI) 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
 สมุทรศาสตร์เคมี  
 มลพิษทางทะเล 
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การปนเปื้อนของมลพิษในทะเลสาบสงขลา 
 

ศิริพร ประดิษฐ์1,2 
1สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะการจัดากรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110 

2สถานวิจยัสมุทรศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอกาศ คณะการจัดการสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110 
email: siriporn.pra@psu.ac.th 

 
 ทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง และทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีแนวโน้มที่
ปริมาณสารอินทรีย์และปริมาณซัลไฟด์สะสมในดินตะกอนสูง เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน ้าทิ งจากชุมชน น ้าทิ งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม น ้าทิ งจากเกษตรกรรม จากการเกิดยูโทรฟิเคชั่นบริเวณทะเลสาบตอนกลาง และการตื นเขิน  
ท้าให้ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าลดลงน้าไปสู่การเสียชีวิตของสัตว์น ้าหรือสัตว์พื นท้องน ้า เมื่อซัลไฟด์ในดินตะกอน
เพิ่มขึ นท้าให้ดินตะกอนมีสภาพความเป็นกรด โลหะหนักเช่นตะกั่ว (Pb) และสารหนู (As) ที่สะสมในดินตะกอนมี
โอกาสละลายกลับมาในมวลน ้าได้ จากผลการศึกษาโลหะหนักในดินตะกอนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปริมาณรวมของ 
สารหนู (As) และ ตะกั่ว (Pb) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณปากคลองส้าโรง ปากคลองอู่ตะเภา 
และปากคลองพะวง มีการเปื้อนของโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน และจากผลการศึกษาโลหะหนักละลายน ้าในน ้า
ระหว่างดินตะกอน ณ ขณะนั น ( In situ) โดยใช้เทคนิค Diffusive Equilibrium in Thin Films และ เทคนิค 
Diffusive Gradients in Thin Films พบว่าระดับความเข้มข้นของสารหนูในรูปแบบที่ละลายน ้าสูงในบริเวณปาก
คลองอู่ตะเภา และ ปากคลองพะวง เมื่อเทียบกับค่ามาตฐานของ USEPA และจากการค้านวณ Diffusive Fluxes 
พบว่าสารหนูมีฟลักซ์เป็นบวกในทุกสถานีหมายถึงมีการแพร่ของสารหนูจากดินตะกอนสู่มวลน ้าเบื องบน จึงควรมีการ
เฝ้าระวัง เพราะอาจจะส่งผลต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดินและอาจถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหารจนมาถึงมนุษย์ใน
ที่สุด เนื่องจากดินตะกอนมีบทบาทส้าคัญในการกักเก็บและเคลื่อนย้ายมลสาร เช่น โลหะหนักที่เกาะติดอยู่กับดิน
ตะกอน และกอรปกับการศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินตะกอน ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปริมาณรวมของ
โลหะหนัก แม้บางธาตุมีค่าเกินค่ามาตรฐาน ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตจึงควรมีศึกษารูปแบบทาง
เคมีของโลหะหนักเพิ่มเติม เช่น หากอยู่ในรูปผลึกแข็งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชิวิต หากอยู่ในรูปแบบละลายน ้ามี
โอกาสเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตพื นท้องน ้า เพื่อใช้ในการประเมินระดับความเป็นพิษของโลหะหนักที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
ต่อไป  
 
ค้าส้าคัญ  
ดินตะกอน โลหะปริมาณน้อย สงขลาลากูน สัตว์น ้า สารหนู 
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Special Talk 
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Some common but notable bivalve molluscs from Songkhla Lagoon,  

southern Thailand  
 

Koh Siang Tan1, Hui-Min Samuel Tan2, Kitithorn Sanpanich3 & Teerapong Duangdee4  
1Tropical Marine Science Institute, National University of Singapore  

2University of Maine, USA  
3Burapha University, Chonburi, Thailand  
4Kasetsart University, Bangkok, Thailand  

 
 The wide- ranging salinity conditions experienced in the Songkhla lagoon ecosystem have 
encouraged the establishment of a substantial diversity of bivalves.  Many species were reported in the 
scattered literature over the last century, but their identities have not always been consistent.  Here we 
provide observations on a small byssate bivalve Scaphula (Arcidae), a mussel (Mytilidae), and a piddock 
(Pholadidae) from the lagoon’s northern region at Tale Noi. More recently, non-indigenous bivalves have 
also appeared elsewhere in the lagoon in large numbers.  Their morphology and taxonomic status are 
discussed in relation to their geographical distribution and ecology.  
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The Vegetation of Songkhla Lake Basin 

  
Kitichate Sridith1  

1BiologyProgram, Division of Biological Science, Faculty of Science,  
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand 90110. 

email: kitichate.s@psu.ac.th 
 

 Songkhla lake, a coastal lagoon formed by a sandbar of Sating Phra peninsula, could be recognized 
into three parts, i.e.  a northern part called “Thaele Noi” ; a middle part called “Thale Luang/Thalesap 
Lampam” and a southern part called “Thalesap Songkhla”.  The lake basin begins from the dune ridge 
along the Sating-Phra peninsula westwards to the west “Bantad” mountain range.  The basin contains 
various topographic features, from the coastal dunes systems, the freshwater lake systems, and the estuary. 
It accommodated various kinds of vegetation, including terrestrial and aquatic habitats, i. e.  coastal 
grasslands, coastal scrubs, coastal woodlands, tropical bog vegetation, freshwater swamp forest, mangroves, 
floating island vegetation and the submerging aquatic plants.  These natural vegetation types are essential 
as they provide ecosystem services to the members of each habitat, including humans. It could be seen in 
the high biodiversity of the area. The ancient civilization from the ancient archaeological sites on the dunes 
all over the basin could also be seen. Unfortunately, the miss land use of the locals and the ignorance and 
all development of land and water projects of the government authorities are destroying all types of 
vegetation and their biodiversity in the Songkhla lake basin.  With no attention from local University 
authorities in the area and research funding agencies in Thailand on the essential study of the Natural 
history various issues of the Songkhla lake basin, all the natural vegetation in the Songkhla basin will vanish 
in no time.  
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 การศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของโรติเฟอร์ในทะเลน้อย คาดว่าเริ่มขึ นเมื่อ พ.ศ. 2540 โดย 
Pholpunthin (1997) ซึ่งศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ 3 กลุ่ม ได้แก่ โรติเฟอร์ คลาโดเซอแรน และโคพีพอด พบ 
โรติเฟอร์ 106 ชนิด ในจ้านวนนี พบชนิดที่คาดว่าเป็นชนิดใหม่ 4 ชนิด และชนิดที่เป็นรายงานครั งแรกในประเทศไทย 
17 ชนิด สืบเนื่องจากการศึกษาดังกล่าว Segers & Pholpunthin (1997) ตีพิมพ์การค้นพบโรติเฟอร์ชนิดใหม่ 2 ชนดิ 
ได้แก่ Cephalodella songkhlaensis (ชื่อชนิดมาจากชื่อทะเลสาบสงขลา) และ Trichocerca siamensis ในปี 
พ.ศ. 2554 Meksuwan, Pholpunthin & Segers (2011) ศึกษาโรติเฟอร์กลุ่มยึดเกาะ (sessile rotifer) ในทะเล
น้อย ซึ่งโรติเฟอร์กลุ่มนี ได้รับการศึกษาเพียงครั งเดียวในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เมื่อ 36 ปีก่อน ในทะเลน้อยพบ 
โรติเฟอร์กลุ่มยึดเกาะ 44 ชนิด คิดเป็นประมาณ 40% ของจ้านวนชนิดทั่วโลก ในจ้านวนนี เป็นโรติเฟอร์สกุลใหม่  
1 สกุล คือ Lacinularoides ชนิดใหม่ 1 ชนิด คือ Ptygura thalenoiensis ชนิดที่คาดว่าเป็นชนิดใหม่แต่มีตัวอย่าง 
จ้านวนน้อย คือ Acyclus sp. และเสนอย้ายสกุลของ Floscularia noodti เป็น Ptygura noodti นอกจากนี พบชนดิ
ที่เป็นรายงานครั งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ชนิด และเป็นรายงานครั งแรกในประเทศไทย 28 ชนิด 
จ้านวนชนิดที่พบนี ถือ เป็นจ้านวนชนิดของโรติเฟอร์กลุ่มยึดเกาะที่มากที่สุดเท่าที่เคยพบในแหล่งน ้าเพียงแหล่งเดียว 
โดยสรุปการศึกษา โรติเฟอร์ในทะเลน้อยได้เพิ่มองค์ความรู้ทางด้านความหลากหลายของโรติเฟอร์ในประเทศไทยกว่า 
11% ของโรติเฟอร์ที่พบในประเทศไทย  
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บริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 
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การศึกษาชนิดและการกระจายของแพลงก์ตอนพืชที่คาดว่าสามารถสร้างสารชีวพิษ บริเวณแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์
น ้า ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมตัวอย่าง 5 ครั ง ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564  จ้านวน 
11 สถานี พบแพลงก์ตอนพืชที่คาดว่าสามารถสร้างสารชีวพิษ ได้แก่ ไฟลัม Bacillariophyta (ไดอะตอม) 1 ชนิด คือ 
Pseudo-nitzschia sp.1 และ ไฟลัม  Miozoa (ไดโนแฟลกเจลเลต) 15 ชนิด คือ Gonyaulax polygramma, 
G. spinifera, Peridinopsis minima, Peridinium sp. 1, Peridinium sp. 2, Prorocentrum gracile, P. mican,  
P. sigmoides, Protoperidinium achromaticum, P. divergens, P .quadrioblongum, P. quarnerense, Tripos 
furca, T. fusus, และ T. trichoceros การกระจายเชิงพื นที่ พบว่า สถานีท้ายเกาะพบแพลงก์ตอนพืชที่คาดว่าสามารถ
สร้างสารชีวพิษมากที่สุด 9 ชนิด และสถานีฟาร์มทะเลแหลมจากพบน้อยที่สุด 3 ชนิด โดย Peridinopsis minima พบ
กระจายในทุ กสถานี  Peridinium sp.2, Prorocentrum gracile, P.  micans, P.  sigmoides, Protoperidinium 
diverdens, P. quadrioblongum, Tripos fusus และ T. trichoceros พบกระจายเพียงสถานีเดียว การแพร่กระจายเชิง
เวลา พบว่า เดือนตุลาคมพบของแพลงก์ตอนพืชที่คาดว่าสามารถสร้างสารชีวพิษ มากที่สุด 15 ชนิด และปลายเดือน
ธันวาคมพบน้อยที่สุด 3 ชนิด โดย Peridinopsis minima พบกระจายตลอดระยะเวลาที่ศึกษา Gonyaulax polygramma, 
G.  spinifera, Peridinium sp.2, Prorocentrum gracile, P.  micans, P.  sigmoides, Protoperidinium diverdens,  
P. quadrioblongum, Tripos fusus และ T. trichoceros พบกระจายเพียงครั งเดียวของการเก็บตัวอย่าง  ความสัมพันธ์
ระหว่างชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่คาดว่าสามารถสร้างสารชีวพิษกับคุณภาพน ้า พบว่า Gonyaulax polygramma,  
G.  spinifera, Peridinium sp.2, Prorocentrum gracile, P.  micans, P.  sigmoides, Protoperidinium diverdens,  
P. quadrioblongum, Tripos fusus และ T. trichoceros มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเค็ม ค่าการน้าไฟฟ้าและ
อุณหภูมิน ้าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ Pseudo-nitzschia sp.1 และ Tripos furca  มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับปริมาณซิลิเกตและฟอสเฟต อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 
ค้าส้าคัญ  
ความหลากชนิด แพลงก์ตอนพืช สารชีวพิษ แหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ทะเลสาบสงขลา 
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Morphological investigation and length-weight relationships of long-snouted pipefish 
Doryichthys boaja (Syngnathidae) from two different environments 

 
Sukanya Damchoo1, Chaiwut Grudpan1, Achara Jutagate1,  

Jarungjit Grudpan1, Tuantong Jutagate1  
1Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani 34190 
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 Stock identification is fundamental knowledge for fisheries biology and management of any fishing-
targeted species.  To discriminate stocks of long-snouted pipefish Doryichthys boaja from lentic and lotic 
environments by using morphological characters. Fish were collected from Songkhla Lake and Bangpakong 
River, Thailand.  Sampled individuals were evaluated for weight, seven meristic characters, and 16 
morphometric characters. Multivariate methods viz, permutational multivariate ANOVA, principal 
component analysis and linear discriminant function analysis were applied for stock discrimination.  The 
length-weight relationship and condition factor were also examined.  The sample of D.  boaja comprised 
297 individuals from Songkhla Lake and 110 from Bangpakong River.  Permutational multivariate ANOVA 
revealed significant differences by sex and environment (p < 0.05) .  Except for tail length, morphometric 
and meristic characters all showed high loadings to the principal component axes.  The linear discriminant 
function analysis predicted high accuracy in separating the two stocks. However, low success in prediction 
was found when using the meristic characters to distinguish the samples in combination of sex and 
environment.  Results from the length-weight relationship indicate positive allometric growth of the stock 
from Songkhla Lake, and negative allometric growth for Bangpakong River; hence, the former appears 
healthier and with better growth.  The morphometric characters provide a more accurate stock 
determination of D. boaja than the meristic characters. Difference in the length-weight relationship implies 
the effects by geographical and environmental conditions.  
 
Keywords  
Lentic environment, Lotic environments, Meristic characters, Morphometric characters, Multivariate 
method 
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สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
 

อวัศยา พิมสาย1 
1พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมาร ีและศูนยแ์มข่่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส้านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110 
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 สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงเมื่อเทียบกับสัตว์อ่ืน ๆ มีการแพร่กระจายทั่วโลกมากกว่า 
4,500 ชนิด จาก 17 อันดับ ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ เช่นนกหรือปลาที่มีมากถึงประมาณ 
9,200 และ 20,000 ชนิด ตามล้าดับ ในประเทศไทยมีการรายงานการส้ารวจพบสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทั งสิ น 14 อันดับ 42 
วงศ์ มากกว่า 300 ชนิด สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมมีลักษณะเด่นกว่าสัตว์อื่น คือ มีต่อมน ้านมส้าหรับผลิตน ้านมเลี ยงลูก มีสมอง
ขนาดใหญ่จึงท้าให้มีความเฉลียว ฉลาด บางชนิดมีขนปกคลุมร่างกายเพื่อรักษาความอบอุ่น เป็นสัตว์เลือดอุ่น ท้าให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย จากการส้ารวจสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมเมื่อปี 2552 บริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งครอบคลุมพื นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง พบสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมทั งสิ น 27 ชนิด โดยมีสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมที่อยู่
ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด ได้แก่ โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพมี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์มี 4 ชนิด ได้แก่ ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus) เสือปลา (Prionailurus 
viverrinus) นากเล็กเล็บสั น (Aonyx cinerea) และนากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) และสัตว์เลี ยงลูก 
ด้วยนมที่อยู่ในสถานภาพน่ากังวลน้อยมี 22 ชนิด ปัจจุบันสภาพแวดล้อมบริเวณทะเลสาบสงขลามีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากทั งที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการบุกรุกพื นที่ทั งทางบกและทางน ้า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ 
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ รวมทั งสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมด้วย  
 
ค้าส้าคัญ 
สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าและตะกอนดินบางประการต่อประชาคมผู้ผลิตขั นปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
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ศักราช พัฒเอี่ยม1 พัชรี ฤกษ์งานดี1  
1สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  
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 ทะเลสาบสงขลาเป็นระบบนิเวศแบบลากูน มีทางเชื่อมติดต่อกับทะเลเปิด จึงมีระบบนิเวศแบบ 3 น ้า คือ  
น ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเค็ม ตั งแต่อดีตชุมชนโดยรอบใช้ประโยชน์จากทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งประกอบอาชีพ เช่น 
อาชีพเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การประมง และการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เป็นต้น แต่ปัจจุบันรอบทะเลสาบสงขลามีการ
พัฒนาชายฝั่งอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการไม่มีมาตราการรองรับในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลในพื นที่ได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาเกิดการเปลี่ ยนแปลงไปจากอดีต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะผู้ผลิตขั นปฐมภูมิ และขั นทุติยภูมิ จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
การเปลี่ยนแปลงความเค็มส่งผลให้โครงสร้างประชาคมของสัตว์หน้าดินเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการระบาดของปรสิต 
การสะสมสารอินทรีย์ปริมาณมากในน ้าและตะกอนดิน เป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันและตะกอน
ดินอยู่ในสภาวะมลพิษ นอกจากนี ปัจจุบันยังมีการระบาดของหอยกะพงเทศ และการปนเปื้อนของขยะไมโครพลาสติก
ในแหล่งน ้าและสัตว์หน้าดิน ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังการด้ารงชีวิตและผลผลิตของสัตว์น ้าเศรษฐกิจ
บางชนิด ซึ่งน้าไปสู่การสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าในทะเลสาบสงขลา  
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ชีววิทยาและการแพร่กระจายของปลาสอดกระโดง Poecilia velifera (Regan, 1914) 
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 

 
สืบพงศ์ สงวนศิลป์1 และ วชิระ เหล็กนิ่ม1 

1สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110 
email: s.sanguansil@gmail.com 

 
 การศึกษาชีววิทยาและการแพร่กระจายของปลาสอดกระโดง Poecilia velifera (Regan, 1914) 
(Cyprinodontiformes: Poeciliidae) ซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 
พบว่า ปลาชนิดนี มักมีการรวมฝูงและอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตลอดบริเวณชายฝั่งของทะเลสาบสงขลาและหาดแก้วลากูน 
โดยเฉพาะบริเวณน ้าตื นริมชายฝั่งที่มีความซับซ้อนของถิ่นที่อยู่มาก ได้แก่ บริเวณที่มีการเจริญของวั ชพืชต่าง ๆ 
บริเวณรากโกงกาง หรือ บริเวณที่มีเศษกิ่งไม้ใบไม้ทับถมจ้านวนมาก ปลาสอดกระโดงเป็นปลาที่โตเร็ว มีศักยภาพใน
การขยายพันธุ์สูง กล่าวคือ เจริญพันธุ์เร็ว (ขนาดเมื่อเจริญพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมียคือ 16.8 และ 17.1 mm SL 
ตามล้าดับ) ประชากรมีสัดส่วนเพศเมียมากกว่าเพศผู้ (สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเป็น 1.0:1.8) และสืบพันธุ์ได้ต่อเนื่อง
ตลอดทั งปีโดยตัวเมียแต่ละตัวสามารถให้ก้าเนิดลูกปลาแบบออกลูกเป็นตัวได้ตั งแต่ 3-252 ตัวต่อครั ง อีกทั งจาก
การศึกษาอาหารในกระเพาะพบว่าปลาสอดกระโดงกินอาหารได้หลากหลายชนิด แต่ที่พบมาก ได้แก่ พืช, สาหร่าย
ขนาดเล็ก, ครัสเตเชียน และแมลง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทะเลสาบสงขลา ข้อมูลเบื องต้นเหล่านี 
ชี น้าว่ามีความเป็นไปได้ที่ปลาชนิดนี จะเพิ่มขนาดประชากรและแพร่กระจายยึดครองพื นที่ชายฝั่งทะเลสาบซึ่งเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนของทะเลสาบสงขลาในระยะเวลาอันสั น แต่ใน ปี พ.ศ. 2562 กลับพบว่าปลาสอดกระโดง
แทบจะหายไปจากพื นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและหาดแก้วลากูนที่ซึ่งเคยพบปลาชนิดนี แพร่กระจายอย่างหนาแน่น 
แม้ตอนนี ยังไม่มีหลักฐานใดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี อย่างแน่ชัด แต่ เรื่องนี ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจใน
การศึกษานิเวศวิทยาของปลาสอดกระโดงในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาต่อไป  
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อิทธิพลของหอยกะพงเทศ Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) ต่อสังคมสัตว์หน้าดิน 
ในคลองพะวง ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย 
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 หอยกะพงเทศ Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) (Bivalvia: Dreissenidae) เป็นหอยสองฝาต่างถิ่นที่พบใน
บริเวณคลองพะวงซึ่งไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงอิทธิพลของหอยกะพงเทศต่อ
สังคมสัตว์หน้าดินและปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดิน และส้ารวจความแปรผันในเชิงเวลา โดยเปรียบเทียบจ้านวนชนิด 
จ้านวนตัว และความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดิน รวมถึงเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดิน 
ระหว่าง 2 พื นที่ คือ พื นที่ที่มีหอยและพื นที่ว่าง และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางชีวภาพและปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินและตะกอนดิน เป็นระยะเวลา 1 ปี แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ ฤดูร้อน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงสิงหาคม 2563 จากการศึกษาพบจ้านวน
ชนิดของสัตว์หน้าดิน 29 ชนิด ในพื นที่ที่มีหอยพบจ้านวนชนิด จ้านวนตัวและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้า
ดินสูงกว่าพื นที่ว่างเปล่า ในความแปรผันเชิงเวลา พบว่าจ้านวนชนิดสูงในเดือนที่มีความเค็มสูง อันเนื่องมาจากอิทธิพล
จากน ้าทะเลหนุน ในขณะที่ปริมาณสารอินทรีย์ ในตะกอนดินไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญระหว่างพื นที่ 
นอกจากนั นการศึกษาครั งนี ยังได้ส้ารวจความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของหอยกะพงเทศและจ้านวนชนิดและ
จ้านวนตัวของสัตว์หน้าดิน พบว่าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของหอยกะพงเทศและจ้านวนชนิด แต่พื นที่
ที่มีหอยกะพงเทศมากมีจ้านวนตัวของสัตว์หน้าดินมาก แสดงให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยซึ่งเกิดจากโคโลนีหอยกะพงเทศไม่มี
ผลต่อจ้านวนชนิดต่อจ้านวนตัวของสัตว์หน้าดินในคลองพะวง  
 
ค้าส้าคัญ  
สังคมสัตว์หน้าดิน ชนิดต่างถิ่น Mytilopsis สงขลาลากูน 
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การระบาดและการรุกรานของหอยสองฝาต่างถิ่นในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา:  
ที่มา ผลกระทบ และแนวทางการจัดการ 

 
กริ่งผกา วังกุลางกูร 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ.สงขลา 90110 
email: kringpaka.w@psu.ac.th 

 
 หอยกะพงเทศ Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) (Dreissenidae) เป็นหอยสองฝาต่างถิ่นซึ่งมีการแพร่กระจาย 
กว้างขวางในพื นที่น ้ากร่อยชายฝั่งของอินโดแปซิฟิก เมื่ออ้างอิงหลักฐานจากงานวิจัยก่อนหน้าพบว่าประชากรของหอย
ชนิดนี  อยู่อาศัยมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษในคลองพะวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาและในปัจจุบันมีการ
แพรก่ระจายในแม่น ้าล้าคลองสาขาที่ไหลลงทะเลสาบสงขลาตอนล่าง นอกจากนี จากการส้ารวจในปี 2562-2563 พบหอย
สองฝาต่างถิ่นอีกชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มรุกราน ได้แก่ Mytella strigata (Hanley, 1843) (Mytilidae) ทั งในแม่น ้าล้าคลอง
สาขาและในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง รายงานชิ นนี น้าเสนอที่มาของการค้นพบหอยทั งสองชนิดในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
ผลกระทบที่เกิดขึ นแล้วและอาจเกิดขึ นทั งต่อระบบนิเวศ และต่อการประมงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพื นที่ รวมถึงแนวทาง
การจัดการที่เป็นไปได้ในอนาคต  
 
ค้าส้าคัญ  
การรุกราน หอยสองฝาต่างถิ่น ทะเลสาบสงขลา 
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สถานการณ์การเกยตื นของโลมาอิรวดี Orcaella brevirostris (Owen in Gray, 1866)  
ในทะเลสาบสงขลา 

 
สันติ นิลวัตน์1 นิภล จันทขวญั1 อุมา เกื อกูล1 และ ชวนนท์ กัลยา1  

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนลา่ง อ.เมือง จ. สงขลา 90100  
 

 ศึกษาการเกยตื นของโลมาอิรวดี Orcaella brevirostris (Owen in Gray, 1866) ในทะเลสาบสงขลา ตั งแต่ปี 
พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่ามีการเกยตื นทั งหมด 111 ตัว (เฉลี่ย 5.55±3.69 ตัวต่อปี) พบการเกยตื นในเขต  
จ.พัทลุง 59 ตัว และเขต จ.สงขลา 52 ตัว แบ่งเป็นเพศเมีย 42 ตัว เพศผู้ 21 ตัว และไม่ทราบเพศ 48 ตัว โดยในปี  
พ.ศ. 2550, 2553 และ พ.ศ.2555 มีการเกยตื นเท่ากันสูงสุด 13 ตัว จ้านวนตัวที่เกยตื นทั งหมดแบ่งเป็นตัวเต็มวัย (ความ
ยาวล้าตัว >1.7 ม.) 50 ตัว ช่วงวัยรุ่น (ความยาวล้าตัว 1-1.7 ม.) 17 ตัว และโลมาวัยอ่อน (ความยาวล้าตัว < 1 ม.) 40 ตัว 
และไม่ทราบขนาดตัว 4 ตัว การติดอวนเป็นสาเหตุส้าคัญของการเกยตื น พบ 33 ตัว (29.7% จากจ้านวนเกยตื น
ทั งหมด) โดยแบ่งเป็นติดอวนปลาบึก 12 ตัว อวนปลากะพง 1 ตัว และไม่สามารถระบุชนิดอวนได้ 20 ตัว การเกยตื น
สะสมพบมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ จ้านวน 16 ตัว (14.4% จากจ้านวนเกยตื นทั งหมด) ในขณะที่เดือนมิถุนายนพบ
การเกยตื นสะสมน้อยที่สุดจ้านวน 2 ตัว (1.8%) ค่าเฉลี่ยการเกยตื นในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ต.ค.-ก.พ.) 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% กับช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พ.ค.-ก.ย.) 
และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กับช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-เม.ย.) ในขณะที่ช่วงฤดู
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีค่าเฉลี่ยการเกยตื นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับช่วงฤดูร้อน (p=0.667) ผล
จากการศึกษาท้าให้ทราบถึงแนวโน้มและปัจจัยการเกยตื นของโลมาอิรวดี ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ใน
การออกมาตรการตลอดจนวางแผนบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาได้ 
 
ค้าส้าคัญ  
โลมาอิรวดี การเกยตื น อวนปลาบึก ทะเลสาบสงขลา 
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การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาขี ตัง (Scatophagus argus) ในโรงเพาะฟักและความเชื่อมโยงกับ
นิเวศวิทยาของปลาธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา 

 
จิระยทุธ รื่นศิริกุล1 อัตรา ไชยมงคล1 จุฑาพร เมืองรมย์1 สิราวรรณ บุญชัย1 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมสัตว์น้้าชายฝั่ง ต.เขารูปชา้ง อ.เมอืงจ.สงขลา 90000 
email: jruensirikul@yahoo.com 

 
 ปลาขี ตัง เป็นปลาเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของทะเลสาบสงขลา กรมประมงศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์และ 
ประสบความส้าเร็จเมื่อ พ.ศ. 2551 การศึกษาการเพาะพันธุ์และอนุบาลเป็นทั งการน้าองค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาของ 
ปลามาประยุกต์ใช้และน้าผลการศึกษามาอธิบายนิเวศวิทยาของปลาชนิดนี ในทะเลสาบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความ 
เค็มของน ้าที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมส้าคัญ ถึงแม้ว่าปลาชนิดนี ทนความเค็มได้ในช่วงกว้าง  อาศัยได้ทั งในน ้าเค็ม น ้า
กร่อย และน ้าจืด จึงพบปลาขี ตังวัยเจริญพันธุ์แพร่กระจายทั่วทั งทะเลสาบ แต่การเพาะพันธุ์ให้ส้าเร็จต้องก้าหนดความ 
เค็มของน ้าให้สอดคล้องกับวิถีของปลาในทะเลสาบ ดังนี  1) การเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ให้สมบูรณ์เพศ: เลี ยงได้ทั งในน ้าเค็ม 
น ้ากร่อย และน ้าจืด 2) การผสมเทียมและการฟักไข่: ผสมและฟักได้เฉพาะในน ้าเค็ม 3) การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน 
(อายุ 0- 10 วัน): อนุบาลในน ้าเค็ม 5) การอนุบาลระยะก่อนวัยรุ่น (อายุ 11-30 วัน): อนุบาลในน ้าเค็มและน ้ากร่อย 
6) การอนุบาลระยะวัยรุ่น (อายุ 31-45 วัน): อนุบาลในน ้ากร่อยและน ้าจืด ถึงแม้ว่าปลาขี ตังสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ความเค็มของน ้าทุกระดับในทะเลสาบเพื่อการเติบโตแม้กระทั่งพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ (ข้อ 1) อย่างไรก็ตาม การผสม
พันธุ์วางไข่และลูกปลาวัยอ่อนระยะแรกต้องการน ้าความเค็มสูง (ข้อ 2,3) ในขณะที่ลูกปลาก่อนระยะวัยรุ่นชอบน ้า
ความเค็มต่้าลง ชี ให้เห็นว่า ปลาขี ตังในทะเลสาบทุกตอนอาจต้องว่ายมาผสมพันธุ์วางไข่บริเวณปากทะเลสาบที่น ้าเค็ม
สูงเกือบตลอดปีรวมทั งลูกปลาวัยอ่อนระยะต้น เมื่อลูกปลามีพัฒนาการมากขึ นจึงว่ายน ้าเข้ามาอาศัยในทะเลสาบด้าน
ในที่น ้าความเค็มต่้ากว่า โดยเฉพาะในฤดูมรสุม  
 
ค้าส้าคัญ  
ปลาขี ตัง, Scatophagus argus การเพาะพันธุ์ นิเวศวิทยา ทะเลสาบสงขลา 
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Characterization of Natural Organic Matter and its Contribution to Trihalomethane 
Formation in Lower Songkhla Lake Basin 

 
Kamonnawin Inthanuchit1,2  

1Science in Environmental Science Program, Faculty of Science and Technology Management,  
Songkhla Rajabhat University, Mung Songkhla, Songkhla 90000, Thailand 

2Natural and Cultural Environmental Conservation Division of Songkhla Province, 
Office of Arts and Cultural, Songkhla Rajabhat University, Songkhla, 90000, Thailand 

email: kamonnawin.in@skru.ac.th 
 

 Understanding of natural organic matter (NOM) characteristics in water sources could be the 
key factor to control of NOM and reduce of disinfection by- products formation.  NOM properties 
regarding trihalomethanes ( THMs)  formation potential by chlorination from various water sources, 
such as reservoir, water well and canal, in Lower Songkhla Lake Basin, Thailand were investigated. 
The highest DOC concentration was found with canal, followed by reservoir, and water well. Results 
relative lowest SUVA254 values that NOM in the water well and the predominance of aromatic 
proteins and soluble microbial products (SMPs)-like compounds were clearly observed in the canal 
possibly because of the discharge of untreated wastewater, while a mixture of terrestrially and 
microbially derived NOM contributed to NOM fractions in reservoir.  Low molecular weight of NOM, 
aromatic proteins and soluble microbial products, like compounds in water samples, can perform 
as reactive precursors in THMs forming.  The highest concentration of THMs was detected in canal, 
followed by pond water samples, whereas the lowest concentration of THMs was detected in the 
water well sample Then, specific treatment processes should be required to eliminate these NOM 
fractions in water treatment for controlling THMs formation. 

 
 

Keyword 
Natural Organic Matter, Trihalomethane Formation, Lower Songkhla Lake Basin 
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ต่อกิจกรรมชายฝ่ังและสิ่งแวดล้อม 
บริเวณเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

 
เมธิณี อยู่เจริญ1,2 สุธินี สินุธก1,2 พลชาติ โชติการ1,2 

1คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110 
2สถานวิจยัสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110  

email: mathinee.y@psu.ac.th 
 
 สถานการณ์ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ท้าให้หลายพื นที่ต้องปิดเมือง (lockdown) เป็นระยะเวลา
หลายเดือน รวมถึงเกาะยอซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา การปิดเมืองตามมาตรการ
ของจังหวัดท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม และส่งผลต่อเนื่องมายัง
สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบเกาะยอทั งในทางบวกและลบ การศึกษาในครั งนี จึงมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบเชิงบูรณาการจาก
สถานการณ์ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ต่อกิจกรรมของชุมชนชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพ เคมี และชีวภาพ บริเวณเกาะยอ ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์การระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ส่งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหาร โฮมสเตย์ และกระชังเลี ยงปลา เป็นผลกระทบใน
ลักษณะต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ เนื่องจากลูกค้าลดลง ท้าให้ผู้ประกอบการขาดรายได้ และจากการประกาศมาตรการฉุกเฉิน
ท้าให้โฮมสเตย์จ้าเป็นต้องหยุดการบริการชั่วคราว ส่งผลให้มีการเลิกและลดการจ้างงาน ผู้ประกอบการกระชังเลี ยง
ปลาไม่สามารถส่งปลาไปขายที่ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้ประกอบการบางกลุ่มสามารถปรับตัวได้ แต่ยังเป็น
ส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ปรับตัวไม่ได้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมชายฝั่งต่าง ๆ ที่ลดลงท้าให้สภาพแวดล้อมบริเวณ
เกาะยอเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก กล่าวคือค่าบีโอดีในน ้า ค่าไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั งหมดลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าบริเวณเกาะยอ
เป็นกลุ่มที่เปราะบางและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มาก ดังนั นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรม
เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้ค้าปรึกษาแก่ประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ  
 
ค้าส้าคัญ  
การแพร่ระบาดของโรค ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งเกาะยอ ทะเลสาบสงขลา 
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SLS2022-P01 
 

การแข่งขันระหว่างหอยสองฝาพื นเมืองและหอยสองฝาต่างถิ่นที่รุกราน ในทะเลสาบสงขลา 
 

ณัฐชา ขันทะสีมาเฉลิม1  กริ่งผกา วังกุลางกูร1  
1สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110  

email: 6410220060@psu.ac.th  
 

 การแข่งขัน เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาจเกิดขึ นภายในหรือระหว่างชนิดพันธุ์เพื่อทรัพยากรที่มีจ้ากัด 
หอยสองฝาชนิด Mytilopsis sallei (Recluz, 1849) และ Mytella strigata (Hanley, 1843) เป็นหอยสองฝาต่างถิ่นที่
รุกรานเป็นบริเวณกว้างในพื นที่ประเทศแถบอินโดแปซิฟิกรวมถึงในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลากูนที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยหอยสองฝาต่างถิ่นที่รุกรานนี สามารถแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรกับหอยชนิดพันธุ์
พื นเมืองได้ งานน้าเสนอชิ นนี เสนอแนวคิดและวิธีการทดสอบสมมติฐานว่า หอยต่างถิ่นและพื นเมืองมีการแข่งขันเพื่อแย่ง
ชิงทรัพยากรกันและมีพลวัตประชากรแตกต่างกันในรอบปีหรือไม่ อย่างไร โดยการทดสอบเก่ียวกับการแข่งขันระหว่าง
ชนิดพันธุ์จะวัดอัตราการอยู่รอด อัตราการตาย และอัตราการเจริญเติบโตของหอยสองฝาต่างถิ่น 2 ชนิด Mytilopsis 
sallei และ Mytella strigata และหอยสองฝาพื นเมือง Perna viridis เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันและ
ครอบครองพื นที่ในทะเลสาบสงขลา มีการติดตามความแปรผันของการลงเกาะของตัวอ่อนในเชิงพื นที่ที่มี ความเค็ม
แตกต่างกันและในเชิงเวลาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เข้าใจพลวัตประชากรและสามารถพยากรณ์ผลของการแข่งขันระหว่าง
หอยสองฝาทั งสามชนิดที่จะเกิดขึ นได้ นอกจากนี ยังท้าการศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่ม (Aggregation behaviour) ภายใน
ชนิดพันธุ์หรือระหว่างชนิดพันธุ์ เพื่อทดสอบพฤติกรรมการเลือกอยู่อาศัยและบทบาทในการเป็นโครงสร้างที่อยู่อาศัย 
(habitat engineering) ในกรณีที่มีหอยสองฝาอยู่ร่วมกันหลายชนิดอีกด้วย  
 
ค้าส้าคัญ  
การแข่งขัน หอยสองฝาต่างถิ่นที่รุกราน หอยสองฝาพื นเมือง ทะเลสาบสงขลา 
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SLS2022-P02 
 

การส้ารวจความแปรผันของความเค็ม ความลึก และความหลากหลายของ 
เครื่องมือประมงในทะเลสาบ 

 
ธัชนนท ์ศิณโส1  อนุกูล บูรณประทีปรัตน์2  กริ่งผกา วังกุลางกูร1 

1สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110 
2ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จ.ชลบุรี20131 

email: 6010210342@psu.ac.th 
 
 ทะเลสาบสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแบบลากูนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ได้รับอิทธิพลจากน้ าจืด
ผ่านคลองสาขาต่าง ๆ และน้ าทะเลโดยเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทย ท้าให้บริเวณนี ประกอบไปด้วยระบบนิเวศน้ าจืด น้ า
กร่อย และน้ าเค็ม ก่อให้เกิดความหลากหลายของสัตว์น้ าจึงเป็นบริเวณท้าประมงที่ส้าคัญของชาวบ้านโดยรอบ อย่างไรก็
ตามข้อมูลพื นฐานและการศึกษาวิจัยบริเวณทะเลสาบสงขลาที่เป็นปัจจุบันมีน้อย จึงน้าไปสู่การออกส้ารวจ และเก็บ
ข้อมูลในครั งนี ระหว่าง วันที่ 23-25 ตุลาคม 2564 โดยท้าการส้ารวจทั งหมด 173 สถานีครอบคลุมพื นที่ทั งหมดของ
ทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลพื นฐานที่ส้าคัญในการศึกษาวิจัยในอนาคต การเก็บข้อมูลในแต่ละสถานีประกอบด้วย 
ความเค็ม ความลึก และการประเมินความหนาแน่นของเครื่องมือประมงในรัศมี  250 เมตร ผลที่ได้จากการส้ารวจ
ทะเลสาบสงขลามีความลึกตั งแต่ 0.62 ถึง 8.5 เมตร ความลึกเฉลี่ยเท่ากับ 1.61 เมตร บริเวณปากทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับ
ทะเลอ่าวไทยมีความลึกมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางเดินเรือขนาดใหญ่ ความเค็มเฉลี่ยของทะเลสาบสงขลาเท่ากับ 
21.89 ppt โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 5-35 ppt แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความเค็มขึ นอยู่กับระยะห่างจากทะเลอ่าวไทยซึ่งมี
ความเค็มสูงตั งแต่ปากทะเลสาบตลอดจนบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยอ จากการส้ารวจเคร่ืองมือประมงใน
ทะเลสาบสงขลาพบว่าประกอบไปด้วย ไซนั่ง โพงพาง ซั ง บาม ลอบปลา ขนาดเล็ก และกระชังปลากะพง โดยไซนั่งเป็น
เครื่องมือประมงที่มีความหนาแน่นมากที่สุด และการกระจายของชนิดเครื่องมือประมงมีแนวโน้มสัมพันธ์กับความลึก
ของน้ าในทะเลสาบ  
 
ค้าส้าคัญ 
ความเค็ม ความลึก เครื่องมือประมง ทะเลสาบสงขลา 
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