รายงานการวิจัย
ทุนอุดหนุนงบประมาณแผนดินประจําป 2551
เรื่อง
โครงสรางประชากรสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณหาดทราย
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
Community Structure of Macrobenthos in Sandy Beach at Sichang Island,
Chonburi Province

นางสาวณิชยา ประดิษฐทรัพย
นายอานุภาพ พานิชผล
นายสมบัติ อินทรคง
นางสาวทิพวรรณ ตัณฑวณิช

สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัย: การศึกษาโครงสรางประชากรสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณหาด
ทราย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดินประจําป
2551 ทั้งนี้งานวิจัยสามารถสําเร็จลงดวยดี ทางคณะนักวิจัยขอขอบคุณบุคคลดังตอไปนี้
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เปยมสมบูรณ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและการทําวิจัยรวมถึงขอเสนอแนะตางๆ
ที่เปนประโยชนตองานวิจัย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ อาจารย
ประจําภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อยางสูงที่ได
กรุณาเปนคณะกรรมการประเมินโครงการวิจัยพรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะที่มีประโยชนอยาง
มากตอคณะนักวิจัยเกี่ยวกับการศึกษากลุมสัตวทะเลหนาดินใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ
คุณสุรพล ชุณหบัณฑิต นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการศึกษาสัตวทะเลหนาดิน ขอขอบคุณอาจารยจําลอง โตออน อาจารยสังกัดสาขาวิชา
ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ในการสอนและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดจําแนกสัตวทะเลหนาดินกลุมไสเดือน
ทะเล ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยา อําเภอเกาะสีชัง ที่ไดอนุเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝน
ขอบคุ ณ นิ สิ ต ฝ ก งานและน อ งๆ ที่ ไ ด ช ว ยทํ า การออกเก็ บ ตั ว อย า งภาคสนาม ขอขอบคุ ณ
เจาหนาที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิต เกาะสีชัง และสถาบันวิจัยทรัพยากร
ทางน้ําทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวกและประสานงานในเรื่องตางๆเพื่อใหงานดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย นอกจากนี้ขอขอบคุณบริษัทไทยพับลิคพอรตที่อนุญาติใหผานทางเพื่อเขาเก็บ
ตัวอยางภาคสนาม ณ หาดทรายแกว
คณะนักวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาโครงสรางประชากรสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ คุณภาพดินตะกอนและ
คุณภาพน้ําชายฝง ไดดําเนินงานในบริเวณหาดทรายเขตน้ําขึ้นน้ําลงใน อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี 5
แหง ไดแก หาดทาวัง หาดทรายแกว หาดทายายทิม หาดทาลาง หาดถ้ําพัง โดยการวางแนว
สํารวจและเก็บตัวอยางจากผิวดินถึงระดับความลึกประมาณ 10 ซม. ภายในตารางสํารวจขนาด
0.25 ตร.ม. ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือน กันยายน 2551 พบสัตวทะเลหนาดิน 113
ชนิด ใน 7 ไฟลัม สัตวทะเลหนาดินที่พบชุกชุมมากในหาดทาวัง หาดทรายแกว และหาดทาลาง
คือหอยฝาเดียว (110 - 249 ตัว/ตร.ม.) โดยเฉพาะในวงศ Cerithiidae และ Potamididae หาด
ทายายทิมพบกลุมครัสเตเซียน (ไอโซพอต) มีความชุกชุมมากที่สุด (33.1 ± 15.9 ตัว/ตร.ม.)
รองลงมาคือกลุมหอยสองฝา (Donacidae) สวนกลุมเดนที่พบมากในหาดทรายถ้ําพัง คือ หอย
สองฝา (18.0 ± 26.7 ตัว/ตร.ม.) (Donacidae) รองลงมาคือไอโซพอต ในทุกหาดที่ทําการศึกษา
ชวงฤดูฝนจะพบความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญนอยกวาในฤดู
แลงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มที่ลดต่ําลง
จากการทดสอบหาความสัมพันธระหวางความหนาแนนของชุมชนสัตวทะเลหนาดิน
กลุมตางๆ ตอขนาดตะกอนดินและปริมาณสารอินทรียในดินพบวาความหนาแนนของสัตวทะเล
หนาดินกลุม หอยสองฝา หอยฝาเดียว และไสเดือนทะเลแปรผันตามกับปริมาณสารอินทรีย
อย างมีนัย สํ าคัญทางสถิ ติ ในขณะที่ ขนาดตะกอนดินแปรผกผันกับความหนาแน นของกลุม
ไสเดือนทะเล นอกจากนี้ไมพบความสัมพันธระหวางความชุกชุมของสัตวทะเลหนาดินและ
ปริมาณซัลไฟด จากผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาบริเวณหาดที่มีกิจกรรมของมนุษยมากจะ
สงผลตอโครงสรางประชากรสัตวทะเลหนาดินมากกวาในหาดที่มีกิจกรรมนอย
คําสําคัญ: สัตวทะเลหนาดิน, โครงสรางประชากร, หาดทราย, เขตน้ําขึ้นน้ําลง, เกาะสีชัง

Abstract
Community structure of macrobenthos and some physical factors (grain size,
organic content, sulfide content and water quality) were studied in 5 beaches around
Sichang island namely Ta Wang, Sai Kaew, Ta Yaitim, Ta Lang and Tam Pang, during
October 2007 to September 2008. Macrobenthos samples in each beache were
sampled along the transect lines and collected from the 0.25 m2 quadrate. This study
found 114 species in 7 phylums. Ta Wang, Sai Kaew and Ta Lang beaches were
dominated by gastropods (110 - 249 individuals/m2), especially of the family Cerithiidae
and Potamididae. Crastaceans (Isopod) were dominated in Ta Yaitim beach (33.1 ±
15.9 individuals/m2), while bivalves (Donacidae) and crustaceans (Isopod) were more
abundant in Tam Pang beach. Species composition and abundance of macrobenthos
were varied in each beach depended on grain size and organic content of the sand.
Positive correlations were found among organic content and the density of bivalve,
gastropod and polychete, while the mean grain size showed negative correlation with
polychete density. No significant relationship were found between benthos density and
sulfide content in this study.
Keywords: Macrobenthos, Community structure, Sandy beach, intertidal zone, Sichang
island
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การใชประโยชนพื้นที่ในแตละสถานีที่ทําการศึกษา
พารามิเตอรทไี่ ดวิเคราะหในการศึกษาคุณภาพน้ําและวิธีการศึกษา
องคประกอบสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง จ. ชลบุรี
จํานวนชนิดและคาดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของสัตวทะเลหนาดินใน
เขตน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง (คาเฉลี่ย ± คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
คาเฉลี่ยของปริมาณสารอินทรีย (%) ของหาดทรายรอบเกาะสีชังเปรียบเทียบ
ระหวางฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) และฤดูฝน
(พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551)
คาเฉลี่ยของปริมาณซัลไฟลของหาดทรายรอบเกาะสีชงั เปรียบเทียบระหวาง
ฤดูแลง และฤดูฝน
คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวาง
เดือนตุลาคม 2550 พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2551 (ฤดูฝน)
คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เดือนเมษายน 2551 (ฤดูแลง)
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินและปริมาณ
สารอินทรีย
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินและปริมาณ
ซัลไฟด
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินและขนาดตะกอน
ดินเฉลี่ย
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สถานที่ตั้งของเกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ที่ตั้งของสถานี (หาดทราย) ที่ไดทําการเก็บตัวอยางในโครงการฯ
สัดสวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชงั
สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญทพี่ บบริเวณหาด
ทรายทาวัง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
สัดสวนความหนาแนนเฉลีย่ ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
บริเวณหาดทรายทาวัง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน
2551
สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญทพี่ บบริเวณหาด
ทรายแกว ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
สัดสวนความหนาแนนเฉลีย่ ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
บริเวณหาดทรายแกว ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน
2551
สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญทพี่ บบริเวณหาด
ทรายทายายทิม ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
สัดสวนความหนาแนนเฉลีย่ ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
บริเวณหาดทรายทายายทิม ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน
กันยายน 2551
สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญทพี่ บบริเวณหาด
ทรายทาลาง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
สัดสวนความหนาแนนเฉลีย่ ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
บริเวณหาดทรายทาลาง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน
กันยายน 2551
สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญทพี่ บบริเวณหาด
ทรายถ้ําพัง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
สัดสวนความหนาแนนเฉลีย่ ของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบ
บริเวณหาดทรายถ้ําพัง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน
2551
จํานวนชนิดและความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ในรอบปที่ทําการศึกษาระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชัง

หนา
3
11
15
23

23
25

25
27

27
29

29
31

31
33

สารบัญรูป (ตอ)
รูปที่
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หนา
สัดสวนจํานวนชนิดระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชังในชวง
ฤดูฝน
สัดสวนจํานวนชนิดระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชังในชวง
ฤดูแลง
สัดสวนความหนาแนนระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชัง
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ความชุกชุมของไสเดือนทะเลในกลุม errantia และ sedentaria
เดนโดรแกรมแสดงความคลายคลึงของสัตวทะเลหนาดินขนาด
ใหญบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง
ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝนตกบริเวณเกาะสีชัง ระหวาง
เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 (ที่มา: สถานี
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บทนํา
สั ต ว ท ะเลหน า ดิ น เป น สั ต ว ก ลุ ม ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบนิ เ วศชายฝ ง ในแง ข องการ
ถายทอดพลังงาน (trophic link) โดยสัตวบางชนิดจะกินสารอาหาร/สารอินทรียในดิน แบคทีเรีย
และสาหรายเกาะติดที่ถูกพัดพามาจากที่อื่น และสัตวไมมีกระดูกสันหลังบางพวกก็เปนอาหารที่
สําคัญแกสัตวจําพวกปู กุง หมึก หรือ ปลา (Bertness et al., 2001) ซึ่งสัตวเหลานี้เปนสัตวน้ําที่
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สัตวทะเลหนาดินบางกลุมยังเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมได
(Grall and Chauvaud, 2002) และใชเปนอาหารของมนุษยโดยตรงอีกดวย เชน กลุมหอยสอง
ฝา เปนตน สังคมสัตวทะเลในแตละพื้นที่จะมีความแตกตางกัน ขึ้นกับปจจัยทางชีวภาพไดแก
การลา หรือ การแกงแยงพื้นที่หากินระหวางสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน และปจจัยทางกายภาพ ไดแก
อิทธิพลของคลื่น ขนาดของตะกอนดิน (Fernandes and Soares-Gomes, 2006) และปริมาณ
ธาตุอาหาร (Grall and Chauvaud, 2002) เปนตน ทั้งนี้สัตวทะเลหนาดินสามารถพบไดใน
หลากหลายพื้นที่ เชน ในแนวปะการัง หาดโคลน หาดหิน และ หาดทราย เปนตน
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู วิ จัยสนใจที่จะศึก ษาโครงสรางประชากรของสั ต ว ท ะเลหนาดิ น
บริเวณหาดทราย รอบเกาะสีชัง และการเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนของชุมชนสัตวทะเลใน
รอบป พร อมทั้งศึกษาความสั มพันธ ระหวางสิ่งมีชีวิต ที่พบและปจจั ยทางกายภาพของหาด
เนื่องจากบริเวณรอบเกาะสีชังมีกิจกรรมของมนุษยในรูปแบบตางๆ เชน การทองเที่ยว การ
ขยายตัวของชุมชนซึ่งอาจทําใหมีการเพิ่มขยะและมลภาวะตางๆมากขึ้น การสรางสิ่งกีดขวาง
การไหลเวียนของกระแสน้ํา และการขนถายสินคาเปนตน ซึ่งผลจากกิจกรรมดังกลาวอาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชนของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาดเกาะสีชังได โดยการเปลี่ยนแปลงนั้น
อาจสงผลถึงความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาวเนื่องจากจะเกิด
ตอเนื่องสั มพั นธ กันไปจนถึ งจุดสมดุลใหม ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับ ในแต ล ะพื้ นที่ แ ละแต ล ะปจจั ยที่
เกี่ยวของ (ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ, 2547) จากที่ผานมาบริเวณเกาะ
สีชังไดเคยมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาสัตวทะเลหนาดิน (Chonhabandit and Tsuchiya, 1989;
สมภพ รุงสุภา, 2534; สุรพล ชุณหบัณฑิต และ คณะ, 2545) และจากหลายการศึกษาที่ผาน
พบว า ชุ ม ชนสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ในอดี ต รวมถึ ง
องคประกอบของดินตะกอนพื้นทะเลก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตดวย (ณิฏฐารัตน ปภาว
สิทธิ์ และคณะ, 2548) อยางไรก็ตามในการศึกษาที่ผานมาสวนใหญเปนการศึกษาในเขตใตน้ํา
(subtidal) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาโครงสรางประชากรของสัตวทะเลหนาดิน
ในแนวเขตน้ําขึ้นน้ําลงเพื่อจะเปนขอมูลพื้นฐานของบริเวณชายหาดเกาะสีชังตอไป

2

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษากลุมประชากรของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญและการเปลี่ยนแปลงความ
หนาแนนของชุมชนสัตวทะเลหนาดินระหวางหาดทราย 5 แหง บริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ขอบเขตของโครงการวิจัย
ศึกษาชุมชนของสัตวทะเลหนาดินและการเปลี่ยนแปลงประชากรบริเวณหาดทราย ณ
เกาะสีชัง 5 หาด คื อหาดทรายแก ว หาดถ้ําพัง หาดทายายทิม หาดท าล าง และหาดทราย
บริเวณหนาสถานีวิจัยฯเกาะสีชัง พรอมทั้งศึกษาปจจัยทางกายภาพของหาด คุณภาพน้ําและ
ตะกอนดิน ณ จุดที่ทําการเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาความสัมพันธในแตละหาดในรอบ 1 ป

3

ทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ลักษณะทางภูมิศาสตรและภูมิอากาศของเกาะสีชัง
เกาะสีชังตั้งอยูบริเวณอาวไทยตอนใน อยูหางจากอําเภอศรีราชาประมาณ 12 กิโลเมตร
ตั้งอยูที่ละติจูด 13 องศา 90 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 100 องศา 48 ลิปดาตะวันออก (รูปที่ 1) หมู
เกาะสีชังถูกจัดเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ประกอบไปดวย 9 เกาะ ไดแก เกาะสีชัง เกาะ
ขามใหญ เกาะขามนอย เกาะรานดอกไม เกาะปรง เกาะคางคาว เกาะยายทาว สัมปนยื้อ และ
เกาะทายตาหมื่น เนื่องจากเกาะสีชังอยูทางดานอาวไทยตอนบนจึงไดรับอิทธิพลจากปากแมน้ํา
สายตางๆ ไดแก แมน้ําแมกลอง แมนํา้ เจาพระยา แมน้ําทาจีน และแมน้ําบางปะกง นอกจากนี้
เกาะสีชังได รับอิ ทธิ พลจากลมมรสุม 1) มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือในชวงเดือนตุลาคม ถึง
กุมภาพันธ 2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน และ 3) ลม
ตะวันออกเฉียงใต ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน (Menasveta et al., 1986)

อาวไทย

รูปที่ 1 สถานที่ตั้งของเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

4

สัตวทะเลหนาดิน
สัตวทะเลหนาดิน หรือ สัตวพื้นทะเล (Marine Benthic Fauna หรือ Benthos) เปนกลุม
ที่คอนขางมีความหลากหลายและมีความสําคัญในระบบนิเวศทางทะเล สามารถพบอาศัยไดตาม
พื้นทะเล หากจัดกลุมตามลักษณะการอยูอาศัยสามารถแบงไดเปนกลุมสัตวที่อาศัยอยูในพื้น
(infauna) อาจเป นการอาศั ย ตลอดชีวิต หรือบางชว งของวงจรชีวิต หรือเปนกลุมที่อาศัย อยู
ดานบนหรืออยูเกาะติดบนพื้นทะเล (epifauna) อาจแบงยอยไดเปนสัตวที่อาศัยยึดติดกับที่ถาวร
และกลุมที่สามารถเคลื่อนที่ได หรือบางชนิดอาจพบอาศัยอยูบนสิ่งมีชีวิตอื่นได (epibenthos)
(จิตติมา อายุตตะกะ, 2544) สัตวทะเลหนาดินมีบทบาทและความสําคัญตอระบบนิเวศชายฝงใน
แงของการถายทอดพลังงาน (trophic link) โดยสัตวบางชนิดจะกินสารอาหาร/สารอินทรียในดิน
แบคทีเรีย และสาหรายเกาะติดที่ถูกพัดพามาจากที่อื่น และสัตวไมมีกระดูกสันหลังบางพวกก็
เปนอาหารที่สําคัญแกสัตวจําพวกปู กุง หมึก หรือ ปลา (Bertness et al., 2001) ซึ่งสัตวเหลานี้
เปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้กิจกรรมของสัตวทะเลหนาดิน เชน การกิน
อาหารจะทําใหเกิดการยอยอินทรียสารเร็วขึ้น การรบกวนชั้นดินโดยการขุดรูและฝงตัวของสัตว
หนาดินนั้นทําใหเกิดการผานของอากาศ (ออกซิเจน) ไดดียิ่งขึ้น โดยจํานวนชนิดและความ
หนาแนนของสัตวทะเลหนาดินสามารถบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศในพื้นที่
นั้นๆได (ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และคณะ 2551) แตละพื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณของสัตว
ทะเลหนาดินแตกตางกันไปทั้งนี้สังคมประชากรของสัตวพื้นทะเลขึ้นกับหลายปจจัย ไดแก ความ
เค็ม ปริมาณออกซิเจน ความเปนกรด-เบส ขนาดตะกอนดิน ปริมาณอินทรียสาร (ณิฏฐารัตน
ปภาวสิทธิ์, 2547; Pearson and Rosenberg, 1978 อางจาก Brown and MaLachlan, 1990;
Raffaelli and Hawkins, 1996; Bertness et al., 2001; Lercari and Defeo, 2003; Castro and
Huber, 2005; Fernandes and Soares-Gomes, 2006; McLachlan and Brown, 2006) และ
การใชประโยชนในพื้นที่หรือการรบกวนโดยมนุษย (anthropogenic disturbance) (ณิฏฐารัตน
ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2547; Paphavasit, et al., 1987; Brown and McLachanlan, 2002) เปน
ตน Lercari and Defeo (2003) ไดรายงานถึงผลกระทบจากน้ําจืดที่ไหลลงบริเวณหาดทราย
จากการสรางคลองระบายน้ําเพื่อใชในการเกษตรกรรม (man-made canel) ในประเทศอุรุกวัย
(Uruguay) โดยเปรียบเทียบกันใน 3 บริเวณ คือ 1) บริเวณที่ถูกรบกวนมากซึ่งตั้งอยูบริเวณใกล
ปากแมน้ํ าของคลองระบายน้ํา 2) บริเวณที่ถูกรบกวนปานกลางโดยหางจากคลองดังกลาว
ประมาณ 1 กิโลเมตร และ 3) บริเวณที่ไมถูกรบกวนคืออยูหางจากปากแมน้ํา 13 กิโลเมตร
พบวา ความเค็ม เปนปจจัยจํากัดซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของสัตวทะเล
หนาดิน โดยจากการศึกษาพบวาความเค็มแปรผันตรงกับ จํานวนชนิด ความหลากชนิด (H’)
ความอุดมสมบูรณ (abundance) และมวลชีวภาพ (biomass) กลาวคือ ในบริเวณที่ถูกรบกวน
จากคลองระบายน้ํามีความเค็มต่ํา (5.7 ± 1.4 psu) พบจํานวนชนิดนอยกวาในบริเวณที่ถูก
รบกวนปานกลางที่มีความเค็ม 21.32 ± 1.6 psu และในบริเวณที่ไมไดถูกรบกวน (ความเค็มมี
คาเทากับ 25.4 ± 1.3 psu) นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําจืดหรือบริเวณที่ถูก
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รบกวนนั้นไมพบ ปู ชนิด Emerita brasiliensis และหอยสองฝาชนิด Donax hanleyanus ซึ่งมี
นิสัยการกินอาหารแบบกรองกิน (suspension feeder) และไมทนตอการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
(narrow salinity tolerances) แตพบวาในพื้นที่ๆมีการถูกรบกวนปานกลาง และ ถูกรบกวนมาก
นั้นจะพบไสเดือนทะเลชนิด Scolelepis gaucha และไอโซพอดชนิด Excirolana armata เปน
ชนิดเดนซึ่งสัตวชนิดดังกลาวมีนิสัยการกินอาหารแบบ detritivores
สารอินทรียจัดเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวทะเลหนาดินโดยเฉพาะบริเวณหาด
ทราย เนื่องจากบริเวณดังกลาวไมคอยมีผูผลิตเบื้องตน สารอินทรียในระบบนิเวศชายหาดนั้นมัก
เกิดจากการยอยสลายของพืชชายฝง สาหราย สัตวทะเล หรือของเสียที่สัตวไดขับถายออกมา
เปนตน (McLachlan and Brown, 2006) โดยสารอินทรียจะเปนอาหารที่สําคัญของสัตวทะเล
โดยเฉพาะสัตวในกลุม deposit feeder ซึ่งสัตวกลุม deposit feeder จะ extract สารอาหารจาก
ตะกอนดิน ปริมาณอินทรียสารนั้นแปรผันไปตามขนาดของตะกอนดิน โดยตะกอนดินที่มีขนาด
ใหญจะมีปริมาณสารอินทรียนอยกวาบริเวณที่มีขนาดตะกอนดินขนาดเล็ก (Castro and Huber,
1995) นอกจากนี้หาดที่มีกอนหินขนาดใหญ (boulders) ปกคลุมอยูดานบนของตะกอนดิน
สามารถสงผลตอปริมาณอินทรียสารในดินไดเชนกัน โดยจากการศึกษาของ Motta และคณะ
(2003) ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางหาดทรายในเขตน้ําขึ้นน้ําลงที่มีการปกคลุมของกอน
หินดานบนและหาดที่ไมมีการปกคลุมในประเทศออสเตเรีย พบวา หาดทรายที่มีการปกคลุมโดย
กอนหินนั้นจะพบปริมาณสารอินทรียสูงกวาถึงแมวาจะมีสัดสวนตะกอนขนาดใหญมากกวา หาด
ที่ไมไดมกี อนหินปกคลุม อาจเนื่องมาจากกอนหินขนาดใหญนั้นจะเปนตัวดักกักซากสารอินทรีย
ขนาดใหญ ห รื อ ซากสิ่ ง มี ชี วิ ต เอาไว ทํ า ให ต ะกอนดิ น มี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย เ พิ่ ม มากขึ้ น ได
นอกจากนี้บริเวณที่มีกอนหินปกคลุมอาจสงผลถึงกลุมประชากรของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ
ในบริเวณดังกลาวอีกดวย คือ ในบริเวณที่มีกอนหินปกคลุมจะพบหอยทะเลฝาเดียวในวงศ
Cerithiidae และ Trochidae มากกวาบริเวณที่ไมมีกอนหินปกคลุมอาจเนื่องจากกอนหินจะเปน
ที่กําบังหลบซอนของสัตวกลุมดังกลาว (Motta, et al., 2003) นอกจากนี้ Heip (1995) อางโดย
Grall and Chauvaud (2002) ไดรายงานไววาโครงสรางกลุมประชากรของสัตวทะเลหนาดินนั้น
จะขึ้นอยูกับคุณภาพของสารอินทรียที่อยูในตะกอนดินดวย Dauwe et al. (1998) ไดรายงานวา
คุณภาพของสารอินทรียในตะกอนดินที่ดี เชน แพลงกตอนพืช หรือ fresh organic matter นั้น
จะทําใหมักพบสิ่งมีชีวิตอยูที่บริเวณพื้นผิวดานบน (ที่ความลึกไมเกิน 2 เซนติเมตร) และจะเปน
พวกที่มีการหากินแบบ surface deposit feeder หรือ suspention feeder ในขณะที่ถามีอินทรีย
สารที่มีคุณภาพต่ําอยูเปนปริมาณมากมักจะพบสัตวทะเลหนาดินที่มีนิสัยการกินอาหารแบบ
deep burrowing deposit feeder นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอาหารในน้ําทะเล
บริเวณชายฝงทําใหผลผลิตเบื้องตนในระบบนิเวศมีมากขึ้น (increase primary production)
และสงผลใหมีการสะสมของปริมาณอินทรียสารในตะกอนดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปนสารอาหาร
โดยตรงใหกับแบคทีเรีย สัตวหนาดินขนาดเล็ก และสัตวหนาดินขนาดใหญ โดยเฉพาะในกลุม
detritus feeders (Heip, 1995 อางโดย Grall and Chauvaud, 2002)
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ขนาดตะกอนดินเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต นอกจากขนาด
ตะกอนดินจะมีความสัมพันธตอการสะสมของสารอินทรียในตะกอนดินแลว ขนาดตะกอนดินยัง
มีผลตอการไหลเวียนของน้ําและอากาศในตะกอนดินอีกดวย (มีผลตอ porosity, permeability,
water-holding capacity) บริเวณมีที่ตะกอนขนาดใหญจะมีการไหลเวียนของน้ําไดดีกวาและทํา
ใหเกิดการระเหยของน้ําไดงายทําใหขณะน้ําลงบริเวณดังกลาวจะแหงกวาบริเวณที่มีตะกอน
ขนาดเล็ก (Castro and Huber, 1995) นอกจากนี้ขนาดของตะกอนดินอาจสงผลตอการเคลื่อนที่
และการฝงตัวลงในพื้นทรายของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญอีกดวย จากการศึกษาและหา
ความสัมพันธระหวางความชุกชุมของชนิด (species richness) และขนาดตะกอนดินเฉลี่ย
พบวาจํานวนชนิดตอแนวสํารวจของสัตวทะเลหนาดินเพิ่มมากขึ้นในบริเวณที่มีขนาดตะกอนเล็ก
ลง (McLachlan and Dorvlo, 2005 อางโดย McLachlan and Brown, 2006)
จากความสัมพันธระหวางสัตวทะเลหนาดินและป จจั ยสิ่ งแวดลอมตามที่ไดกลาวมา
ขางตนนั้นทําใหสัตวทะเลหนาดินใชเปนตัวบงชี้คุณภาพของสิ่งแวดลอมได เชน ความสัมพันธ
ระหวางปริมาณสารอาหารในระบบนิเวศตอความชุกชุม ความหลากหลายและมวลชีวภาพของ
สัตวทะเลหนาดิน Grall and Chauvaud (2002) ไดกลาววาการที่มีการเพิ่มมากขึ้นของปริมาณ
สารอาหารในปริมาณที่ไมมากนัก (moderate eutrophication) เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะปกติ
จะทําใหมีความหลากหลายชนิด ความอุดมสมบูรณและมวลชีวภาพของสัตวทะเลเพิ่มมากขึ้น
แตหากมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะทําใหพบจํานวนชนิดที่นอยลงในขณะที่บางชนิดจะพบวามี
ความหนาแนนมากขึ้น (opportunistic species) ทั้งนี้หากมีปริมาณสารอินทรียในปริมาณที่สูง
มากจะทําใหสัตวทะเลหนาดินไมสามารถอาศัยอยูได (Grall and Chauvaud, 2002 อางจาก
Ferraro et al., 1991) สัตวทะเลบางกลุมหรือบางชนิดอยูไดในบริเวณที่มีการปนเปอนของ
มลภาวะ เชน ในการปนเปอนของปริมาณอินทรียสาร ไดแก หอยทะเลบางชนิด และไสเดือน
ทะเลในครอบครัว Capitellidae Eunicidae Haesionidae และ Spionidae (ณิฏฐารัตน ปภาว
สิทธิ์ และคณะ, 2547) ซึ่งไดมีรายงานถึงการใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Grall and
Chauvaud, 2002; ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และ คณะ 2551; จําลอง โตออน, 2546;
Meksumpun and Meksumpun, 1999) โดยเฉพาะในกลุมไสเดือนทะเลจะเปนตัวบงชี้ได
คอนขางดีเนื่องจากเปนสัตวที่มักฝงตัวอยูกับที่ทั้งยังทนทานตอการเปลี่ยนไปของสิ่งแวดลอม
เชน สามารถอยูไดในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ํา นอกจากนี้ ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (2547) ได
รายงานไววาการเปรียบเทียบองคประกอบสัดสวนของสัตวทะเลหนาดินสามารถใชบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมได โดยชายฝงทะเลทั่วไปมักจะพบสัดสวนเฉลี่ยของกลุมครัสตา
เซี ยนมากที่ สุด ประมาณร อ ยละ 40 รองลงมาคือกลุ ม หอย (ประมาณรอ ยละ 30) และกลุ ม
ไสเดือนทะเล (ประมาณรอยละ 15) หรืออาจประมาณสัดสวนไดเปน 1:1:1 ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมแลวสัตวทะเลหนาดินในกลุมครัสเตเซียนและหอยจะลดลง ในขณะ
ที่จะมีการเพิ่มปริมาณและชนิดของกลุมไสเดือนทะเลมากขึ้น
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ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2545) ไดทําการศึกษาโครงสรางประชากรของสัตว
ทะเลหนาดินบริเวณปากแมน้ําจันทบุรีเปรียบเทียบกันระหวางบริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงกุงเพียง
เล็กนอยกับบริเวณที่มีการเลี้ยงกุงแบบพัฒนา จากผลการวิจัยพบวาพื้นที่ทั้งสองมีความแตกตาง
กันในองคประกอบของสัตวทะเลหนาดิน กลาวคือ บริเวณที่มีการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาทําให
พื้นที่ๆทําการเพาะเลี้ยงมีปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณสารอาหารในตะกอนดินสูงขึ้น จะพบ
สัตวทะเลกลุมเดน คือ กลุมไสเดือนทะเล ไดแก Diopatra sp., Heteromastus sp., Maldanella
sp., Nepthys sp., Nereis sp., Ophelia sp., Parheteromastus sp., Perinereis sp., และ
Scoloplos sp. นอกจากนี้ยงั พบหอยฝาเดียวชนิด Cerithium sp. และหอยสองฝาชนิด Tellina
sp. ในขณะที่บริเวณที่มีการเลี้ยงกุงเพียงเล็กนอยกลุมสัตวทะเลที่เปนกลุมเดนจะเปนกลุมที่พบ
ไดทั่วไปในปาชายเลนธรรมชาติ ไดแก ครัสตาเซียนชนิด Gammarus sp. กุงดีดขันชนิด
Alpheus euphrosyne กุงตะกาดชนิด Metapenaeus ensis ปูแสมชนิด Sesarma mederi หอย
ฝาเดียวชนิด Assiminia brevicula และปลาบูในครอบครัว Gobbiidae
จําลอง โตออน (2546) ไดทําการศึกษาประชาคมสัตวทะเลหนาดินบริเวณอาวศรีราชา
จ. ชลบุรี ระหวางเดือนมิถุนายน 2544 ถึง เดือนพฤษภาคม 2545 พบสัตวทะเลหนาดินจํานวน
9 กลุมไดแก หนอนสายพาน เอคไคยูแรน หนอนถั่ว ไสเดือนทะเล หอยสองฝา หอยฝาเดียว
ครัสตาเซียน เอคไคโนเดริม และแอมฟออกซัส จากการศึกษาพบวากลุมไสเดือนทะเลเปนสัตว
กลุมเดน โดยเฉพาะไสเดือนทะเลสกุล Scoloplos sp. รองลงมาคือ กลุมหอย และ กลุมครัสตา
เซียน นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะสภาพพื้นที่ คุณภาพดินตะกอนและคุณภาพน้ําที่แตกตางกัน
ในบริเวณดังกลาวจะพบกลุมเดนของสัตวทะเลหนาดินที่แตกตางกัน คือบริเวณที่อยูใกลชุมชน
เมืองและมีการเลี้ยงหอยแมลงภู ดินตะกอนมีปริมาณสารอินทรียสูงอยูในชวงรอยละ 3.25 –
4.90 และพบปริมาณซิลท-เคลยอยูในชวง 3.72 - 34.25 พบสัตวทะเลกลุมเดนคือไสเดือนทะเล
ชนิด Megelona sp., Scoloplos sp., Ophelina sp., Notomustus sp., Heteromustus sp.,
Nereis sp., และ Euclymene sp. และหอยสองฝาชนิด Macoma sp. สวนบริเวณชายฝงที่อยู
หางไกลจากชุมชนเมืองและเปนพื้นที่ที่ยังไมมีการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูพบปริมาณสารอินทรีย
ต่ํากวาอยูในชวงรอยละ 1.56 – 2.71 และพบปริมาณซิลท-เคลยอยูในชวง 0.45 – 0.82 พบสัตว
ทะเลกลุมเดนคือไสเดือนทะเลชนิด Glycera sp., Diopatra sp., Eunice sp., Marphysa sp,
Nematonereis sp., และ Syllis sp. หอยฝาเดียวชนิด Cerithium sp. หอยสองฝาชนิด Lucina
sp. ปูเสฉวนชนิด Diogenes sp.
นอกจากสัตวทะเลหนาดินจะเปนดัชนีชี้วัดถึงการปนเปอนของอินทรียสารแลวบางชนิด
ยังบงบอกไดถึงสภาพแวดลอมที่ยังคงคุณภาพที่ดีอยู เชน ไสเดือนทะเลชนิด Diopatra จักจั่น
ทะเล และ Amphioxus สัตวดังกลาวมักพบในบริเวณที่มีหาดทรายขาวสะอาด คุณภาพน้ําดี
(Paphavasit, et al., 1987; ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์, 2547) จากการศึกษาโดย ณิฏฐารัตน ปภาว
สิทธิ์ และคณะ (2547) ไดรายงานถึงการศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายทอง จ.ระยอง
เปรียบเทียบกันในสองชวงเวลาคือในปพ.ศ. 2544 และในป พ.ศ. 2546 และ 2547 พบวา ในป
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พ.ศ. 2544 บริเวณหาดทรายดังกลาวสามารถพบ Amphioxus ชนิด Branchiostoma belcheri
และจักจั่นทะเลในกลุม Hippoidae แตจากการศึกษาในป พ.ศ. 2546 และ 2547 นั้นไมพบสัตว
ดังกลาวเนื่องจากหาดทรายทองมีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ มีการทับถมของตะกอน
มากขึ้น และในชวงที่น้ําลงนั้นพบตะกอนดินมีสภาพที่เนาเหม็น
การศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทราย (Intertidal sandy beach) ในภาค
ตะวันออกของไทย
หาดทรายเปนอีกบริเวณหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลของสภาพแวดลอมคอนขางมากไมวาจะ
เปน การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําขึ้นลง กระแสคลื่น ลม แสงแดด และอุณหภูมิ ขนาดและคุณภาพ
ของตะกอนดิน ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะการปรับตัวที่แตกตางกันออกไปเพื่อใหสามารถอยูรอด
ไดในสภาวะดังกลาว ในเขตน้ําขึ้นน้ําลงนั้นเมื่อเทียบกับสวนที่เปนมหาสมุทรจัดวาเปนพื้นที่ๆ
เล็กมาก อยางไรก็ตามการศึกษาในเขตน้ําขึ้นน้ําลงสามารถที่จะสะทอนถึงปญหามลภาวะได
เนื่องจากผลของมลภาวะสวนใหญจะเกิดบริเวณชายฝงทะเล (จิตติมา อายุตตะกะ, 2544) หาด
ทรายจัดเปนอีกระบบนิเวศหนึ่งที่มีการใชประโยชนอยางมาก และระบบนิเวศดังกลาวมีแนวโนม
ถู ก รบกวนโดยกิ จ กรรมบริ เ วณริ มชายฝง มากขึ้น ไมว า จะจากการขยายตั ว ของชุ มชน การ
ทองเที่ยว การพัฒนาในดานอุตสาหกรรม (วิภูษิต มัณฑะจิตร และ มนัสวงษ ฮวดไฉ, 2541)
วิภูษิต มัณฑะจิตร และ มนัสวงษ ฮวดไฉ (2541) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับสังคมสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณหาดบางแสนและหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ในเดือนกรกฎาคม
และธันวาคม 2541 พบสัตวทะเล 6 กลุม ไดแก หอยเสียบ Donax faba Chemnitz หอยทับทิม
Umbonium vestiarium L. แมเพรียง (Polychete) ปูเสฉวน Pargurus sp. ปูการตูน
Petrolisthes sp. และหอยตลับ Meretrix meretrix L. อนุภาคทรายสวนใหญในหาดตอนบนจะมี
ขนาดใหญ (0.85 – 2.0 มิลลิเมตร) มากกวาหาดตอนลาง (< 0.063 - 0.5 มิลลิเมตร) แตพบวามี
ปริมาณสารอินทรียในเขตตอนลางมากกวาหาดตอนบน ทั้งนี้ปริมาณอินทรียสารที่พบในตะกอน
จากการศึกษาดังกลาวอยูในชวงไมมาก (< 2 เปอรเซ็นต) นอกจากนี้การกระจายของสัตวทะเล
จะมีรูปแบบเฉพาะตัวขึ้นกับองคประกอบของอนุภาคทราย โดยหาดตอนบนซึ่งมีขนาดตะกอน
คอนขางใหญและมีสารอินทรียนอยพบหอยเสียบเปนกลุมเดนในขณะที่หาดตอนกลางและหาด
ตอนลางมีขนาดอนุภาคเล็กและมีสารอินทรียสูงกวาจะพบสัตวหนาดินทุกกลุมยกเวนหอยเสียบ
Meksumpun and Meksumpun (1999) ไดทําการศึกษาการแพรกระจายของไสเดือน
ทะเลและคุณภาพตะกอนดินในเขตน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณหมูบานเพ จังหวัดระยอง พบไสเดือน
ทะเลเดน 2 ชนิด คือ Notomastus sp. (Capitellidae) และ Perinereis sp. (Nereididae) ซึ่ง
ไสเดือนทะเลในสกุล Notomastus sp. (Capitellidae) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณ
สารอิ น ทรี ย ใ นดิ น คื อ ในบริ เ วณที่ มี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย สู ง จะมี จํ า นวนความหนาแน น ของ
Notomastus sp. มาก สวน Perinereis sp. ไดผลที่ตรงกันขามกันคือพบความสัมพันธในเชิงลบ
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กุลธาร ศรีจนั ทพงศ (2545) ศึกษาสังคมสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในหาดทราย
บริเวณ ภาคตะวันออก จํานวน 18 หาด ใน 4 จังหวัดคือ จังหวัดชลบุรี ไดแก หาดบางแสน-วอน
นภา บางพระ ศรีราชา แหลมฉบัง พัทยา บางเสร จังหวัดระยอง ไดแก หาดพยูน-น้ําริน หาด
แมรําพึง สวนสน หาดแมพิมพ จังหวัดจันทบุรี ไดแก หาดแหลมสิงห คุงวิมาน หาดเจาหลาว
แหลมเสด็จ จังหวัดตราด ไดแก หาดชาญชล หาดบานชื่น หาดมุกแกว และหาดลานทราย โดย
เก็บตัวอยางในชวงเวลาน้ําลงต่ําสุด ตามระดับแนวน้าํ แตละจุดเก็บตัวอยางขุดทรายลึก 10
เซนติเมตรแลวรอนแยกสัตวทะเลดวยตะแกรงขนาดตา 2 มิลลิเมตรจากผลการศึกษาพบสัตว
ทะเลจํานวน 73 ชนิด ใน 5 กลุมสัตว คือ กลุมไสเดือนทะเล กลุมครัสเตเชียน กลุม หอยฝาเดียว
กลุมหอยสองฝา และกลุมเอคไคโนเดริม กลุมที่พบมากที่สุดคือหอยสองฝาพบสัดสวนความชุก
ชุมคิดเปน 79.24 % ของจํานวนสัตวทั้งหมดและมีน้ําหนักคิดเปนสัดสวน 86.13 % ของน้ําหนัก
รวม นอกจากนี้พบวาการกระจายของสัตวทะเลหนาดินมีความแตกตางไประหวางหาดและเขตที่
อยูบนหาดทราย
รุจิรัตน สุวรรณธารา (2546) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในรอบปของสังคมสัตวหนาดิน
ขนาดใหญบริเวณหาดบางแสน-หาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ระหวางเดือนสิงหาคม 2543 ถึง
เดือนสิงหาคม 2544 โดยสุมตัวอยางในขณะน้ําลงตามระดับแนวน้ําหางจากชายฝงแลวนําทราย
ในแตละจุดที่ขุดลึก 10 เซนติเมตร มารอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ผลการศึกษาพบสัตว
ทะเลหนาดินจํานวน 4 กลุม คือ หอยสองฝา หอยฝาเดียว ครัสเตเชียน และไสเดือนทะเล คิด
เปนสัดสวนความชุกชุม 90.0, 0.2, 0.1 และ 0.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพบวาในชวงฤดู
หนาวมีความชุกชุมและมวลชีวภาพรวมมากกวาในฤดูฝน
Phannataewee (2003) ศึกษาความแปรปรวนตามฤดูกาล องคประกอบและความ
หลากหลายของชนิด รวมถึงความหนาแนนของประชากรของสังคมสิ่งมีชีวิตหนาดินขนาดใหญ
โดยเก็บตัวอยางทรายในบริเวณที่ทําการศึกษาลึก 30 เซนติเมตร และรอนแยกสัตวทะเลหนา
ดินผานตะแกรงขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร ในบริเวณหาดทราย 4 แหงในจังหวัดระยอง ไดแก หาด
ปากน้ําประแสร หาดแมพิมพ หาดแมรําพึง และหาดตะกวน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2541 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2543 พบสัตวพื้นทะเล 6 กลุม ไดแก ไสเดือนทะเล หอยฝาเดียว หอยสองฝา
ครัสเตเชียน เอคไคโนเดริม และอื่นๆ (ดอกไมทะเลและ hermicordata) การแพรกระจายของ
สัตวทะเลหนาดินมีความแปรปรวนไปตามเวลาและสถานที่ สัตวทะเลกลุมเดนที่พบบริเวณหาด
ปากน้ํากระแสร คือ ไสเดือนทะเล Glycera sp., Nothria sp., Scoloplos sp. หอยสองฝาชนิด
Tellina sp. และ Solen sp. หอยฝาเดียวชนิด Umbonium vestiarium และปูทหาร Dotilla
wichmannic บริเวณหาดแมพิมพและหาดแมรําพึงจะพบความชุกชุมมากใน ไสเดือนทะเล
Glycera sp. หอยเสียบ Donax incarnatus และเหรียญทะเล Echinodiscus sp. สวนหาดตะ
กวนนั้นสัตวที่พบบอยคือ ไสเดือนทะเล Glycera sp. และหอยเสียบชนิด Donax cuneatus
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การศึกษาเกี่ยวกับสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายเกาะสีชัง
การศึกษาบริเวณหาดทรายเกาะสีชังสวนใหญเปนการศึกษาในเขตใตน้ํา (Subtidal)
มากกวาในเขตน้ําขึ้นน้ําลง (Intertidal) Kurozumi et al. (1989) ไดทําการศึกษาชนิดหอยทะเล
บริเวณหมูเกาะสีชัง ไดแก บริเวณเกาะคางคาว เกาะทายตาหมื่นและเกาะสีชังบริเวณหนาสถานี
วิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิต โดยการเก็บตัวอยางดวยวิธีการวางแนวสํารวจและ
จากการเก็บเปลือกหอย พบ 198 ชนิด แบงไดดังนี้ Class polyplacophora พบ 1 ชนิด
(Chiton; Liolophura japonica) Class Gastropoda พบ 87 ชนิด และ Class Bivalvia พบ 110
ชนิด วงศที่พบไดมาก (กลุมเดน) ไดแก วงศ Muricidae, Mytilidae, Veneridae, Cerithidae,
Arcidae และ Trochidae
สมภพ รุงสุภา (2534) ไดศึกษาชนิดและมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดิน ทั้งชายฝง
ทะเลดานตะวันออกและตะวันตกของเกาะจํานวน 8 จุดเก็บตัวอยาง ในเดือนมกราคม 2533 ได
รายงานการพบสัต ว ท ะเลหนา ดิน 8 ไฟลัม 12 กลุ ม ไดแ ก Nemertene,
Sipunculids,
Polychete, Isopod, Decapods, Alphius, Bivalves, Holothuroidae, Ophiuroid, Echinoids,
Amphioxus และ กลุมปลา โดยกลุมที่พบไดมากและพบบอยในทุกๆ สถานีเก็บตัวอยาง คือ
Nemertene, Polychete, Decapods และ กลุ ม Bivalves นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาดั ง กล า ว
สามารถพบ Amphioxus ไดใน 4 สถานี ความหนาแนนอยูในชวง 9 ถึง 33 ตัว/ตร.ม ทั้งฝง
ตะวันออกและตะวันตกของเกาะสีชัง ซึ่งสัตวในกลุมนี้มักพบไดในบริเวณที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี
สุรพล ชุณหบัณฑิต และ คณะ (2545) ไดทําการศึกษาโครงสรางประชากรสัตวทะเล
หนาดิน (subtidal macrobenthos) ในระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณหมูเกาะสีชังในชวงป พ.ศ.
2544 พบสัตวพื้นทะเล 34 ชนิดในกลุมตางๆดังตอไปนี้ เอคไคโนเดริม กลุมหอยสองฝา หอยฝา
เดียว ครัสตาเชียน กลุมปลา (ครอบครัว Pagasidae และ Gobiidae) พรมทะเล (polythoa)
ปากกาทะเล (seapen) และกลุ ม หมึ ก (octopus) และจากการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ท างด า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใตของเกาะสีชังซึ่งเปนพื้นทรายตอจากแนวปะการังพบวามีการเปลี่ยนแปลงของ
สัตวชนิดเดนไปจากการศึกษาในบริเวณเดียวกันโดย Chunhabundit and Tsuchiya (1989) คือ
ในบริเวณที่ตื้น (Shallow subtidal area) จะพบหอยสองฝาชนิด Brachidontes emarginatus
และ Mactra sp. เปนชนิดเดนจากเดิมที่พบวากลุมเดนคือ เมนกระปุก Brissus latecarinatus
และหอยสองฝาในกลุม Oysters สวนบริเวณที่ลึกพบ Free-living corals Heterosammia
cochlea จากเดิมพบชนิดเดนคือ หอยสองฝา Modiolus metcalfei
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ระเบียบวิธดี ําเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินงาน ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เปนเกาะที่อยูบริเวณอาว
ไทยตอนใน หางจากอําเภอศรีราชาเปนระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร โดยไดแบงสถานีที่ทํา
การเก็บตัวอยางออกเปน 5 สถานี (หาดทราย 5 แหง) รอบเกาะสีชัง แบงเปนหาดทรายทางดาน
ตะวันออก ไดแก หาดทรายแกว หาดทายายทิม หาดทาลาง และหาดทาวัง (หาดทรายหนา
สถานีวิจัยฯเกาะสีชัง) และหาดทางดานตะวันตกไดแก หาดถ้ําพัง (รูปที่ 2) ซึ่งแตละหาดมีการ
ใชประโยชนในพื้นที่ๆแตกตางกันตามตารางที่ 1

หาดทาลาง

หาดทาวัง

หาดทรายแกว
หาดถ้ําพัง
หาดทายายทิม

รูปที่ 2 ที่ตั้งของสถานี (หาดทราย) ที่ไดทําการเก็บตัวอยางในโครงการฯ
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ตารางที่ 1 การใชประโยชนพื้นที่ในแตละสถานีที่ทําการศึกษา
สถานี
หาดทรายแกว
หาดทรายถ้ําพัง
หาดทายายทิม
หาดทาลาง
หาดทรายทาวัง (หาด
ทรายหนาสถานีวิจัยฯ
เกาะสีชัง)

การใชประโยชนของพื้นที่
ไมไดมีการใชประโยชนชัดเจน แตมักพบชาวบานเขาไปเก็บหอย
ทะเลกินได ไมมีแหลงชุมชนอาศัย อยูใกลทาเรือน้ําลึกขนถายน้ํามัน
เปนหาดทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะสีชัง
ไมไดมีการใชประโยชนชัดเจน พบชาวบานเขาไปเก็บหอยทะเลกิน
ได ไมมีแหลงชุมชนอาศัย
เปนบริเวณทาเรือโดยสารและจุดจอดเรือประมง มีชุมชนลอมรอบ
ไมไดมีการใชประโยชนชัดเจนแตมีชาวบานเขาไปเก็บหอยทะเลกิน
ได และมีการอนุญาตใหเขามาจอดเรือประมง

การศึกษาสัตวทะเลหนาดิน
ในแตละหาดที่ทําการศึกษาไดกําหนดแนวสํารวจ (Line transect) ตั้งฉากกับชายฝง
จํานวน 3 แนว ในแตละแนวสํารวจไดกําหนดบริเวณที่เก็บตัวอยางเปน 3 ระดับ คือหาดตอนบน
หาดตอนกลางและหาดตอนลาง ซึ่งระยะหางในแตละระดับจะคํานวณจากความกวางของแตละ
หาด ในการสุมเก็บตัวอยางจะทําในชวงน้ําลงต่ําสุดอางอิงจากขอมูลที่คํานวณโดย กรมอุทก
ศาสตร กองทัพเรือ (กรมอุทกศาสตร, 2550; กรมอุทกศาสตร, 2551) แตละจุดจะทําการเก็บ
ตัวอยาง 3 ซ้ํา แตละซ้ําจะเก็บตัวอยางในพื้นที่ตารางสี่เหลี่ยมขนาด 0.5 × 0.5 ตารางเมตร จาก
บริเวณผิวหนาดินไปถึงความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นนําดินตัวอยางที่ตักมาใสใน
ตะแกรงรอนสัตวที่มีขนาดตา 1 มิลลิเมตร เพื่อลางตะกอนดินออกแลวเก็บตัวอยางที่มีชีวิตนําไป
รักษาสภาพดวย น้ํายาฟอรมาลินความเขมขน 10 เปอรเซ็นต สวนตัวอยางไสเดือนทะเลจะ
นําไปรักษาสภาพดวย แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต จากนั้นนํามาแยกชนิด และนับจํานวนตอไป
สั ต ว ท ะ เ ล ที่ ไ ด จ ะ ทํ า ก า ร จั ด จํ า แ น ก โ ด ย ใ ช เ อ ก ส า ร อ า ง อิ ง ข อ ง
แววเนตร คังคายะ (2530), สุเมตต ปุจฉาการ (2534), วันทนา อยูสุข (2541), จิตติมา อายุตตะ
กะ (2544), กิติธร สรรพานิช และ คณะ (2551), Carpenter and Niem (1998), Swennen et
al. (2001), Day (1967a), Day (1967b), Fauchald (1977)
การศึกษาปจจัยทางกายภาพของชายหาด
นอกจากการเก็บขอมูลสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญแลวผูวิจัยไดเก็บขอมูลทางกายภาพ
(Physical factor) ของชายหาดดวยซึ่งทําการเก็บตัวอยางในทุกเดือนเชนเดียวกัน ขอมูลทาง
กายภาพที่ไดทําการศึกษาในแตละหาด ไดแก สภาพภูมิอากาศ ความลาดชันของหาด คุณภาพ
น้ํา และคุณภาพตะกอนดินดังแจกแจงพารามิเตอรไดดังตอไปนี้
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• การวิเคราะหความลาดชันของหาด
ในการศึกษาความลาดชันจะวัดในแตละแนวสํารวจโดยใชสายตาวัดระดับ คือ มีผูวิจัย
สองคนยืนหางกันตามแนวสํารวจระยะประมาณ 5 เมตร ผูวิจัยคนแรกอยูตอนบนของหาดพรอม
ถือไมวัดระดับตั้งตรงและอานคาความสูงที่ระดับสายตา จากนั้นจะกะระดับดวยสายตากับแนว
เสนขอบฟาและน้ําทะเล สวนผูวิจัยคนที่สองเลือนความสูงของตัวชี้ระดับความสูงไมวัดใหอยูใน
แนวเดียวกับที่ผูวิจัยคนแรกไดเล็งแนวระดับไว จากนั้นผูวิจัยทั้งสองอานคาและบันทึกขอมูล
โดยจะทําการวัดคาในแตละระยะตอเนื่องไปจนสุดแนวเสนสํารวจ และนําคาที่ไดมาบันทึกเปน
กราฟความลาดชัน
• การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ในแตละสถานีจะทําการเก็บตัวอยางน้ําที่บริเวณชายน้ําโดยจะเก็บน้ํา 3 จุดในแตละเสน
สํารวจ น้ําตัวอยางที่ไดจะนํามาวิเคราะหความเค็ม ความเปนกรด-ดาง และปริมาณธาตุอาหาร
ในน้ําไดแก ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย และ ฟอสเฟต โดยวิธีการวิเคราะหในแตละ
พารามิเตอรแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พารามิเตอรที่ไดวิเคราะหในการศึกษาคุณภาพน้ําและวิธีการศึกษา
พารามิเตอร
ความเค็ม
ความเปนกรด-ดาง
ไนไตรท
ไนเตรท
แอมโมเนีย
ฟอสเฟต

วิธีการตรวจสอบวิเคราะห
Refractometer ยี่หอ Milwaukee
pH meter ยี่หอ Eutech รุน pHTestr 10
ปรับปรุงจากวิธี NED Colourimetric Method (Strickland and
Parsons, 1972)
ปรับปรุงจากวิธี Cadmium Reduction Colourimetric method
(Strickland and Parsons, 1972)
ปรับปรุงจากวิธี Phenol - hypochloride (Grasshoff, 1976)
Ascorbic acid (Grasshoff, 1976)

• การวิเคราะหคุณภาพดินตะกอน
แตละจุดที่ทําการเก็บขอมูลสัตวทะเลหนาดินไดเก็บตัวอยางตะกอนดินเพื่อวิเคราะห 3
พารามิเตอร คือ ขนาดตะกอนดิน ปริมาณสารอินทรีย และ ปริมาณซัลไฟด
การวิเคราะหขนาดตะกอนดิน (ขนาดตะกอนดินเฉลี่ย; Mean Grain Size) ใชวิธี
Mechanical dry sieving method โดยนําตัวอยางดินที่ไดมาลางน้ําจืดเพื่อลางเกลือออกและ
นําไปตากจนแหง จากนั้นชั่งตะกอนดินประมาณ 100 กรัม รอนตัวอยางดวยเครื่องรอนตะกอน
ดิน (Sieve Shaker) ผานตะแกรงที่มีขนาด 2.0, 1.0, 0.5. 0.25, 0.125 และ 0.063 มิลลิเมตร
นําตัวอยางตะกอนในแตละชั้นไปชั่งน้ําหนักและนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาขนาดตะกอนเฉลี่ย
และแยกกลุมขนาดตะกอนโดยอางตามมาตราฐานสเกล Wentworth (Wentworth grade
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classification) การวิเคราะหปริมาณสารอินทรียในดินจะใชวิธี Walkley-Black และ การ
วิเคราะหปริมาณซัลไฟดใชวิธี Colourimetric Methylene Blue Method โดยดัดแปลงจาก
Strickland and Parsons (1972)
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลสัตวทะเลหนาดินที่ไดในแตละหาดจะนํามาคํานวณหาดัชนีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต (diversity index) คาความหนาแนนสัมพันธ (relative density) และเปรียบเทียบความ
คลายคลึงกันของสิ่งมีชีวิตในแตละหาด (similarity index) นอกจากนี้จะหาความสัมพันธ
(Correlation) ระหวางสิ่งมีชีวิตแตละชนิดและปจจัยสภาวะแวดลอมตางๆ
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ผลการวิจัย
โครงสรางประชากรของสัตวทะเลหนาดินบริเวณเกาะสีชัง
จากการศึกษาชนิดของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทราย 5 หาดรอบเกาะสีชังพบสัตว
ทะเลหนาดินขนาดใหญจํานวน 113 ชนิด ประกอบดวยกลุมสัตวทะเลหนาดิน ไดแก Phylum
Mollusca กลุมหอยสองฝา (Bivalvia) 43 ชนิด ซึ่งเปนกลุมที่พบจํานวนชนิดมากที่สุดคิดเปน
สัดสวนรอยละ 37 (รูปที่ 3) กลุมหอยฝาเดียว (Gastropoda) พบ 26 ชนิด (23 %) กลุม
Polyplacophora พบ 1 ชนิด Phylum Annelida พบ 20 วงศ (family) (18 %) Phylum
Arthropoda กลุม Crustaceae พบ 12 ชนิด (11 %) Phylum Echinodermata พบ 8 ชนิด (7
%) Phylum Platyhelminthes พบ 2 ชนิด Phylum Chordata พบ 2 ชนิด คือ ปลาและแอม
ฟออกซัส อยางละ 1 ชนิด และ Phylum Sipuncula 1 ชนิด (ตารางที่ 3)

23%
11%

7%

Bivalves
Gastopods
Crustaceans
Echinoderms
Annelids (Fam.)
Others

18%
37%
4%

รูปที่ 3 สัดสวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง
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ตารางที่ 3 องคประกอบสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง จ. ชลบุรี
(หมายเหตุ: (-) = ไมพบ, (+) = พบนอยกวา 5 ตัว/ตร.ม., (++) = พบ 5 – 20 ตัว/ตร.ม., (+++) = พบ
21 – 50 ตัว/ตร.ม., (++++) = พบ 51 – 100 ตัว/ตร.ม., (+++++) = พบมากกวา 100 ตัว/ตร.ม.)
ชนิดของสัตวทะเลหนาดิน
ถ้ําพัง ทายายทิม ทรายแกว ทาลาง ทาวัง
Phylum Mollusca
Class Bivalvia
Family Arcidae
Anadara sp.
+
+
+
+
Barbatia sp.
+
Family Carditidae
Cardita sp. 1
+
Cardita sp.2
+
+
Family Corbulidae
Corbula sp. 1
+
+
+
Corbula sp. 2
+
+
+
Family Donacidae
Donax sp.
++
++
++
+
+
Family Mactridae
Lutraria sp. 1
+
Lutraria sp. 2
+
+
+
Unidentified sp.
+
+
Family Mesodesmatidae
Atactodae striata (Gmelin, 1791)
+
++
Family Mytilidae
Unidentified sp.
+
+
+
+
Family Pinnidae
Atrina sp.
+
+
Pinna sp.
+
Family Veneridae
Anomalocardia sp.
+
+
Callista sp.
+
Circe sp.
+
+
+
Grafrarium divaricatum
+
+
+
+
Grafrarium tumidum
+
+
+
Ruditapes variegatus
+
+
++
+
+
Antigana sp.
+
-
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ตารางที่ 3 องคประกอบสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง จ. ชลบุรี (ตอ)
(หมายเหตุ: (-) = ไมพบ, (+) = พบนอยกวา 5 ตัว/ตร.ม., (++) = พบ 5 – 20 ตัว/ตร.ม., (+++) = พบ
21 – 50 ตัว/ตร.ม., (++++) = พบ 51 – 100 ตัว/ตร.ม., (+++++) = พบมากกวา 100 ตัว/ตร.ม.)
ชนิดของสัตวทะเลหนาดิน
ถ้ําพัง ทายายทิม ทรายแกว ทาลาง ทาวัง
Family Veneridae
Unidentified sp. 1
+
Unidentified sp. 2
+
+
+
Unidentified sp. 3
+
Family Psammobiidae
Asaphis violascens (Forsk, 1775)
+
+
+
Family Tellinidae
Tellina sp.
+
+
Jactellina sp.
+
+
Unidentified sp. 1
+
+
+
Unidentified sp. 2
+
+
+
+
Family Semellidae
Semele sp.
+
+
+
+
Family Lucinidae
Ctena sp.
+
+
+
+
Unidentified sp. 1
+
+
+
+
+
Unidentified sp. 2
+
Unidentified sp. 3
+
+
+
Unidentified sp. 4
+
Unidentified sp. 5
+
Unidentified sp. 6
+
+
Unidentified sp. 7
+
+
+
Unidentified sp. 8
+
+
+
+
Unidentified sp. 9
+
+
+
+
Unidentified sp. 10
+
Unidentified sp. 11
+
Unidentified sp. 12
+
+
Class Gastropoda
Family Melonginidae
Pugilina cochildium
+
+
+
+
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ตารางที่ 3 องคประกอบสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง จ. ชลบุรี (ตอ)
(หมายเหตุ: (-) = ไมพบ, (+) = พบนอยกวา 5 ตัว/ตร.ม., (++) = พบ 5 – 20 ตัว/ตร.ม., (+++) = พบ
21 – 50 ตัว/ตร.ม., (++++) = พบ 51 – 100 ตัว/ตร.ม., (+++++) = พบมากกวา 100 ตัว/ตร.ม.)
ชนิดของสัตวทะเลหนาดิน
ถ้ําพัง ทายายทิม ทรายแกว ทาลาง ทาวัง
Class Gastropoda (ตอ)
Family Cerithiidae
Cerithium sp.
+
++
++++
+++++ ++++
Clypeomorus sp. 1
+
+
+
+
Clypeomorus sp. 2
+
+++
+++
+++
Rhinoclavis sp.
+
+
+
Unidentified sp. 1
+
Unidentified sp. 2
+
+
+
+
Unidentified sp. 3
+
+
+
+
Unidentified sp. 4
+
+
+
Family Angariidae
Angaria sp.
+
Family Lottiidae
Siphonaria sp.
+
Unidentified Limpet
+
+
+
+
Family Muricidae
Molura sp.
+
+
+
+
Family Nassariidae
Nassarius livescens
+
+
+
Family Neritidae
Clithon sp.
+
+
++
+
Nerita sp.
+
+
+
+
Family Planaxidae
Planaxis sulcatus
+
+
++
++
+
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ตารางที่ 3 องคประกอบสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง จ. ชลบุรี (ตอ)
(หมายเหตุ: (-) = ไมพบ, (+) = พบนอยกวา 5 ตัว/ตร.ม., (++) = พบ 5 – 20 ตัว/ตร.ม., (+++) = พบ
21 – 50 ตัว/ตร.ม., (++++) = พบ 51 – 100 ตัว/ตร.ม., (+++++) = พบมากกวา 100 ตัว/ตร.ม.)
ชนิดของสัตวทะเลหนาดิน
ถ้ําพัง ทายายทิม ทรายแกว ทาลาง
ทาวัง
Phylum Mollusca
Class Gastropoda (ตอ)
Family Potamididae
Cerithidae sp. 1
+
+
+++
++
Cerithidae sp. 2
+
Family Columbellidae
Pyrene sp.
+
Family Trochidae
Monodonta sp.
+
+
+
+
Trochus sp.
+
+
Family Turbinidae
Turbo sp.
+
+
+
Unidentified sp. 1
+
Unidentified sp. 2
+
+
+
+
Unidentified sp. 3
+
+
+
Class Polyplacophora
Chiton
+
Phylum Annelida
SEDENTARIA
Family Capitellidae
+
+
+
+
+
Family Chaetopteridae
+
+
+
Family Maldanidae
+
+
+
+
+
Family Opheliidae
+
+
+
+
+
Family Orbiniidae
+
++
+
+
+
Family Oweniidae
+
Family Pectinariidae
+
+
+
Family Serpulidae
+
Family Spionidae
+
+
+
Family Terebellidae
+
Unidentified Polychete
+
+
+
+
+
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ตารางที่ 3 องคประกอบสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง จ. ชลบุรี (ตอ)
(หมายเหตุ: (-) = ไมพบ, (+) = พบนอยกวา 5 ตัว/ตร.ม., (++) = พบ 5 – 20 ตัว/ตร.ม., (+++) = พบ
21 – 50 ตัว/ตร.ม., (++++) = พบ 51 – 100 ตัว/ตร.ม., (+++++) = พบมากกวา 100 ตัว/ตร.ม.)
ชนิดของสัตวทะเลหนาดิน
ถ้ําพัง ทายายทิม ทรายแกว ทาลาง ทาวัง
ERRANTIA
Family Amphinomidae
+
+
Family Aphroditidae
+
+
+
+
Family Chrysopetalidae
+
+
+
Family Eunicidae
+
+
+
+
+
Family Glyceridae
+
+
+
+
Family Nephtyidae
+
Family Nereidae
+
+
+
+
+
Family Pilargidae
+
Family Syllidae
+
+
+
+
+
Phylum Sipuncula
Family Sipunculidae
+
+
+
Phylum Echinodermata
Class Stelleroidae
Family Astropectinidae
Astropecten sp.
+
Unidentified Bristle star 1
+
Unidentified Bristle star 2
+
+
Class Echinoides
Family Temnopleuridae
Salmacis sphaeroides
+
+
+
Family Diadematidae
Diadema setosum
+
Family Arachnoididae
Arachnoides placenta
+
Class Holothuriodae
Family Holothuriidae
Holothuria (Metensiothuria) leucospilota
+
Unidentified 1
+
Phylum Chordata
Family Gobiidae
+
+
+
Amphioxus
+
+
+
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ตารางที่ 3 องคประกอบสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง จ. ชลบุรี (ตอ)
(หมายเหตุ: (-) = ไมพบ, (+) = พบนอยกวา 5 ตัว/ตร.ม., (++) = พบ 5 – 20 ตัว/ตร.ม., (+++) = พบ
21 – 50 ตัว/ตร.ม., (++++) = พบ 51 – 100 ตัว/ตร.ม., (+++++) = พบมากกวา 100 ตัว/ตร.ม.)

ชนิดของสัตวทะเลหนาดิน
Phylum Arthopoda
Order Decapoda
crabs
Family Xanthidae
Family Portunidae
Thalamita sp.
Family Calappidae
Matuta sp.

Hermit crabs
Family Diogenidae
Shrimps
Family Alpheidae
Unidentified
Mud Shrimp
Unidentified
Order Isopoda
Family Cirolanidae
Cirolana sp.
Family Tylidae
Tylos sp.
Family Alloniscidae
Alloniscus sp.
Order Amphipoda
Amphipod sp 1
Class Cirripedia
Family Balanidae
Phylum Platyhelminthes
Unidentified 1
Unidentified 2

ถ้ําพัง

ทายายทิม ทรายแกว ทาลาง

ทาวัง

+

+

++

+

+

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

+

+

+++

+++

++

-

+
+

+
+

-

+
+

-

-

+

-

-

+

+++

+

++

++

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+
-

+
-

-

+

22

หาดทรายทาวัง
จากผลการศึ ก ษาสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น บริ เ วณหาดทรายท า วั ง พบจํ า นวน 77 ชนิ ด
ประกอบดวย กลุมหอยสองฝา (Bivalvia) 26 ชนิด (34.2 %) กลุมหอยฝาเดียว (Gastropoda)
พบ 19 ชนิด (25.0 %) กลุม Annelids พบ 16 วงศ (family) (21.1 %) กลุม Crustaceans พบ
10 ชนิด (13.2 %) และกลุม Echinoderm พบ 3 ชนิด (3.9 %) นอกจากนี้พบหนอนตัวแบน
หนอนถั่วและแอมฟออกซัสอยางละ 1 ชนิด (รูปที่ 4)
ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายทาวังในชวงที่ทําการศึกษามีคา
อยูระหวาง 73.9 ถึง 270.1 ตัว/ตารางเมตร (เฉลี่ย 174.3 ± 61.5 ตัว/ตารางเมตร) เมื่อ
เปรียบเทียบความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินระหวางฤดูกาลพบวาในฤดูฝน (ตุลาคม 2550
และ พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีความหนาแนนเฉลี่ย 168.7 ± 61.3 ตัว/ตารางเมตร ซึ่ง
นอยกวาในฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) ที่พบวามีความหนาแนนเฉลี่ย
181.0 ± 68.3 ตัว/ตารางเมตร เล็กนอย กลุมสัตวที่พบมากที่สุดคือกลุมหอยฝาเดียว 110.2 ±
43.9 ตัว / ตารางเมตร (63.7 %) รองลงมาคือ กลุมหอยสองฝา 27.2 ± 34.0 ตัว / ตารางเมตร
(14.1 %) กลุมครัสเตเซียน 24.9 ± 21.6 ตัว / ตารางเมตร (13.6 %) และ กลุมไสเดือนทะเล
12.4 ± 10.9 ตัว / ตารางเมตร (8.1 %) ตามลําดับ (รูปที่ 5) ชนิดเดนที่พบเสมอไดแกหอยฝา
เดียวในวงศ Cerithiidae คือ Cerithium sp. และ Clypeomorus sp.
มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายทาวังในชวงที่ทําการศึกษามีคาอยู
ระหวาง 36.6 – 220.8 กรัม/ตารางเมตร (เฉลี่ย 91.9 ± 61.1 กรัม/ตารางเมตร) เมื่อเปรียบเทียบ
มวลชีวภาพของสัตวทะเลหน าดิ นระหวางฤดู กาลพบวาในฤดูฝ น (ตุลาคม 2550
และ
พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 86.1 ± 15.0 กรัม/ตารางเมตร พบวานอย
กวาใน ฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) เล็กนอย (98.8 ± 74.7 กรัม/ตาราง
เมตร)
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รูปที่ 4 สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายทาวัง
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุมไสเดือนทะเล
เดือนพ.ย 50)
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รูปที่ 5 สัดสวนความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายทาวัง
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุมไสเดือนทะเล
เดือนพ.ย 50)
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หาดทรายแกว
จากการศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายแกวพบจํานวน 76 ชนิด ประกอบดวย
กลุมหอยสองฝา (Bivalvia) 25 ชนิด (33.3 %) กลุมหอยฝาเดียว (Gastropoda) 20 ชนิด (26.7
%) กลุม Annelids พบ 14 วงศ (18.7 %) กลุม Crustaceans พบ 10 ชนิด (13.3 %) และกลุม
Echinoderm พบ 4 ชนิด (5.3 %) นอกจากนี้พบปลา 1 ชนิด (Family Gobiidae) และหนอนตัว
แบนและหนอนถั่วอยางละ 1 ชนิด (รูปที่ 6)
ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายแกวในชวงที่ทําการศึกษามีคาอยู
ระหวาง 88.7 ถึง 333.2 ตัว/ตารางเมตร (เฉลี่ย 219.6 ± 78.3 ตัว/ตารางเมตร) เมื่อเปรียบเทียบ
ความหนาแน น ของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น ระหว า งฤดู ก าลพบว า ในฤดู ฝ น (ตุ ล าคม 2550 และ
พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีความหนาแนนเฉลี่ย 207.5 ± 77.5 ตัว/ตารางเมตร และในฤดู
แลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) พบมีความหนาแนนเฉลี่ย 229.7 ± 84.8 ตัว/
ตารางเมตร ซึ่งจะเห็นวาในฤดูแลงมีความหนาแนนฉลี่ยมากกวาในฤดูฝนเพียงเล็กนอย (รูปที่
7) นอกจากนี้สวนใหญจะพบเปนกลุมหอยฝาเดียว 135.9 ± 56.2 ตัว/ตารางเมตร (60.8 %)
รองลงมาคือกลุมหอยสองฝา 45.3 ± 28.6 ตัว/ตารางเมตร (21.9 %) ครัสเตเซียน 32.5 ± 17.0
ตัว/ตารางเมตร (14.5 %) และไสเดือนทะเล 5.6 ± 5.4 ตัว/ตารางเมตร (2.4 %) ตามลําดับ ชนิด
เดนที่พบเสมอไดแกหอยฝาเดียวในวงศ Cerithiidae คือ Cerithium sp. และ Clypeomorus sp.
และปูเสฉวน (วงศ Diogenidae)
มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายแกวในชวงที่ทําการศึกษามีคาอยู
ระหวาง 67.9 ถึง 172.6 กรัม/ตารางเมตร (เฉลี่ย 132.6 ± 34.1 กรัม/ตารางเมตร) เมื่อ
เปรียบเทียบมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินระหวางฤดูกาลพบวาในฤดูฝน (ตุลาคม 2550
และ พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 126.0 ± 29.3 กรัม/ตารางเมตร ซึ่งไม
คอยแตกตางจากในฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) ที่พบวาสัตวทะเลมี
มวลชีวภาพเฉลี่ย 138.0 ± 39.4 กรัม/ตารางเมตร
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รูปที่ 6 สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายแกว ระหวาง
เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุมไสเดือนทะเล เดือน
พ.ย 50)

สัดส่วนความหนาแน่นรวม
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รูปที่ 7 สัดสวนความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายแกว
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุมไสเดือนทะเล
เดือนพ.ย 50)
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หาดทายายทิม
จากการศึ ก ษาบริ เ วณหาดทรายท า ยายทิ ม พบสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น จํ า นวน 73 ชนิ ด
ประกอบดวย กลุมหอยสองฝา (Bivalvia) 29 ชนิด (39.7 %) กลุมหอยฝาเดียว (Gastropoda)
17 ชนิด (23.3 %) กลุม Annelids พบ 13 วงศ (17.8 %) กลุม Crustaceans พบ 10 ชนิด
(13.7 %) กลุม Echinoderm พบ 1 ชนิด คือดาวทรายหนาม (Asterpecten sp.) พบหนอนตัว
แบน 1 ชนิ ด นอกจากนี้ พ บกลุ ม สั ต ว มี ก ระดู ก สั น หลั ง (Chordata) 2 ชนิ ด คื อ ปลาในวงศ
Gobiidae และแอมฟออกซัส (รูปที่ 8)
ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายทายายทิมในชวงที่ทําการศึกษามี
คาอยูระหวาง 49.8 ถึง 162.1 ตัว/ตารางเมตร (เฉลี่ย 88.6 ± 32.6 ตัว/ตารางเมตร) เมื่อ
เปรียบเทียบความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินระหวางฤดูกาลพบวาในฤดูฝน (ตุลาคม 2550
และ พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีความหนาแนนเฉลี่ย 64.4 ± 12.4 ตัว/ตารางเมตร นอย
กวาในฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) ที่พบวาสัตวทะเลมีความหนาแนน
เฉลี่ย 112.8 ± 28.0 ตัว/ตารางเมตร ตลอดชวงที่ทําการศึกษาพบสัตวทะเลหนาดินกลุมครัสเต
เซียนมากที่สุด 33.1 ± 15.9 ตัว/ตารางเมตร (38.6 %) ซึ่งจะพบ Isopod เปนจํานวนมาก
รองลงมาคือกลุมหอยสองฝา 23.3 ± 24.0 ตัว/ตารางเมตร (25.7 %) (สวนใหญพบหอยเสียบ
Donax sp.) กลุมหอยฝาเดียว 20.8 ± 23.1 ตัว/ตารางเมตร (18.2 %) (สวนใหญพบ Cerithium
sp.) และกลุมไสเดือนทะเล 13.8 ± 8.6 ตัว/ตารางเมตร(16.9 %) (รูปที่ 9) นอกจากนี้จะเห็นได
วาในบางชวงของการศึกษา (เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม) จะพบไสเดือนทะเลเปน
จํานวนมากซึ่งมักพบสกุล Haploscoloplus sp. ในวงศ Orbiniidae
มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทายายทิมในชวงที่ทําการศึกษามีคาอยู
ระหวาง 16.2 ถึง 57.3 กรัม/ตารางเมตร (เฉลี่ย 35.1 ± 12.8 กรัม/ตารางเมตร) เมื่อเปรียบเทียบ
มวลชี วภาพของสัตวทะเลหนาดินระหวางฤดู กาลพบวาในฤดูฝ น (ตุ ล าคม 2550
และ
พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 27.6 ± 10.9 กรัม/ตารางเมตร นอยกวาใน
ฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) ที่พบวามีมวลชีวภาพเฉลี่ย 42.5 ± 10.4
กรัม/ตารางเมตร
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รูปที่ 8 สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายทายายทิม
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุมไสเดือนทะเล
เดือนพ.ย 50)

สัดส่วนความหนาแน่นรวม

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun07
07
07
08
08
08
08
08
08
หอยสองฝา

หอยฝาเดีย ว

ี น
ครั สตาเชย

เอคไคโนเดิร ์ม

Jul- Aug- Sep08
08
08

้ อนทะเล
ไสเดื

อืน
่ ๆ

รูปที่ 9 สัดสวนความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายทา
ยายทิม ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุม
ไสเดือนทะเล เดือนพ.ย 50)

28

หาดทาลาง
จากการศึกษาบริเวณหาดทาลางพบสัตวทะเลหนาดิน 69 ชนิด ประกอบดวย กลุมหอย
สองฝา (Bivalvia) 21 ชนิด (30.9 %) กลุมหอยฝาเดียว (Gastropoda) 23 ชนิด (33.8 %) กลุม
ไสเดือนทะเลพบ 13 วงศ (19.1 %) กลุม Polyplacophora พบ 1 ชนิด กลุม Crustaceans พบ
7 ชนิด (10.3 %) กลุม Echinoderm พบ 2 ชนิด (2.9 %) หนอนถั่ว 1 ชนิด และพบสัตวมี
กระดูกสันหลังกลุมปลาในวงศ Gobiidae 1 ชนิด (รูปที่ 10)
ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายทาลางในชวงที่ทําการศึกษามีคา
อยูระหวาง 162.0 ถึง 454.8 ตัว/ตารางเมตร (เฉลี่ย 322.1 ± 106.3 ตัว/ตารางเมตร) เมื่อ
เปรียบเทียบความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินระหวางฤดูกาลพบวาในฤดูฝน (ตุลาคม 2550
และ พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีความหนาแนนเฉลี่ย 249.6 ± 112.2 ตัว/ตารางเมตร ซึ่ง
นอยกวาในฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) ที่มีความหนาแนนเฉลี่ย 349.5
± 102.2 ตัว/ตารางเมตร สวนมากจะพบเปนกลุมหอยฝาเดียวโดยพบเฉลี่ยตลอดชวงที่
ทําการศึกษามากถึง 76.6 % (249.1 ± 94.1 ตัว/ตารางเมตร) รองลงมาคือกลุมครัสเตเซียน
61.0 ± 33.6 ตัว/ตารางเมตร (19.5 %) หอยสองฝา 7.9 ± 9.4 ตัว/ตารางเมตร (2.4 %) และ
ไสเดือนทะเล 4.1 ± 2.6 ตัว/ตารางเมตร (1.3 %) (รูปที่ 11) ชนิดเดนที่พบมากตลอดชวงที่
ทําการศึกษาคือ หอยฝาเดียวสกุล Cerithium sp. (วงศ Cerithiidae) รองลงมาคือปูเสฉวน (วงศ
Diogenidae) หอยฝาเดียวสกุล Cerithidae sp. (วงศ Potamididae) และหอยฝาเดียวใน สกุล
Clypeomorus sp. ซึ่งสัตวกลุมดังกลาวมักพบอยูรวมกันเปนกลุม และแมวาในบางจุดของหาด
ทาลาง ที่ดานลางเป นพื้นหินนั้นแตมักมีตะกอนดินปกคลุมอยูดานบนซึ่งทําใหพบหอยกลุม
ดังกลาวอาศัยอยูดานบน
มวลชีว ภาพของสั ต วท ะเลหน าดิ น บริเ วณหาดท า ล า งในช ว งที่ทํ า การศึ ก ษามี ค า อยู
ระหวาง 40.6 ถึง 204.8 กรัม/ตารางเมตร (เฉลี่ย 119.1 ± 51.5 กรัม/ตารางเมตร) เมื่อ
เปรียบเทียบมวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินระหวางฤดูกาลพบวาในฤดูฝน (ตุลาคม 2550
และ พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีคามวลชีวภาพเฉลี่ย 110.2 ± 55.2 กรัม/ตารางเมตร ซึ่ง
มีมวลชีวภาพนอยกวาในฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) ที่มีมวลชีวภาพ
เฉลี่ย 128.1 ± 50.9 กรัม/ตารางเมตร
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รูปที่ 10 สัดสวนจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายทาลาง
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุมไสเดือนทะเล
เดือนพ.ย 50)
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รูปที่ 11 สัดสวนความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายทา
ลาง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุมไสเดือน
ทะเล เดือนพ.ย 50)
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หาดทรายถ้ําพัง
จากการศึ ก ษาสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น บริ เ วณหาดทรายถ้ํ า พั ง พบจํ า นวน 29 ชนิ ด
ประกอบดวย กลุมไสเดือนทะเล 11 วงศ (37.9 %) กลุมหอยสองฝา (Bivalvia) พบ 9 ชนิด
(31.0 %) กลุมหอยฝาเดียว (Gastropoda) พบ 2 ชนิด (6.9 %) กลุม Crustaceans พบ 5 ชนิด
(17.2 %) (รูปที่ 12) กลุม Echinoderm พบ 1 ชนิด คือ เหรียญทะเล (Sand dollar) ซึ่งจะพบที่
บริเวณชายน้ําหรือบริเวณน้ําลงต่ําสุดเทานั้น นอกจากนี้ยังพบแอมฟออสซัสดวย
ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดถ้ําพังในชวงที่ทําการศึกษามีคาอยู
ระหวาง 6.4 ถึง 108.6 ตัว/ตารางเมตร (เฉลี่ย 30.4 ± 28.8 ตัว/ตารางเมตร) เมื่อเปรียบเทียบ
ความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินระหวางฤดูกาลพบวาในฤดูฝน (ตุลาคม 2550 และ
พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) มีความหนาแนนเฉลี่ย 15.7 ± 11.4 ตัว/ตารางเมตร นอยกวา
ในฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) ที่พบวาสัตวทะเลมีความหนาแนนเฉลี่ย
47.1 ± 35.0 ตัว/ตารางเมตร กลุมสัตวทะเลกลุมเดนที่พบมาก คือ กลุมหอยสองฝา (18.0 ±
26.7 ตัว/ตารางเมตร, 38.2 %) รองลงมาคือกลุมไสเดือนทะเล (34.2 %) พบ 6.1 ± 2.9 ตัว/
ตารางเมตร กลุมครัสเตเซียน พบ 5.9 ± 4.3 ตัว/ตารางเมตร (24.9 %) และเอคไคโนเดิรมพบ
0.4 ± 0.2 ตัว/ตารางเมตร (1.4 %) (รูปที่ 13) สัตวที่พบเดนในหาดทรายถ้ําพัง คือ หอยเสียบ
Donax sp. รองลงมาคือ ไอโซพอด ไสเดือนทะเลในวงศ Orbiniidae และ Nereidae
มวลชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายถ้ําพังในชวงที่ทําการศึกษามีคาอยู
ระหวาง 0.0 ถึง 7.1 กรัม/ตารางเมตร (เฉลี่ย 2.3 ± 2.1 กรัม/ตารางเมตร) เมื่อเปรียบเทียบมวล
ชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินระหวางฤดูกาลพบวาในฤดูฝน (ตุลาคม 2550 และ พฤษภาคม ถึง
กันยายน 2551) มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 1.1 ± 0.8 กรัม/ตารางเมตร ซึ่งมีจํานวนนอยกวาในฤดูแลง
(เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) ที่มีมวลชีวภาพเฉลี่ย 3.5 ± 2.4 กรัม/ตารางเมตร
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รูปที่ 13 สัดสวนความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญที่พบบริเวณหาดทรายถ้ํา
พัง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551 (หมายเหตุ: ไมมีขอมูลกลุมไสเดือน
ทะเล เดือนพ.ย 50)
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จากการเปรียบเทียบสัตวทะเลหนาดินกลุมตางๆบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชังพบวามี
จํานวนชนิด ความหนาแนนรวม และมวลชีวภาพ ผันแปรกันไปในแตละเดือนและในแตละหาด
(รูปที่ 14) หาดทาวังและหาดทรายแกว คอนขางพบจํานวนชนิดมากกวาในหาดอื่นๆ โดยความ
ชุกชุมของสัตวทะเลหนาดินของหาดทั้งสองคอนขางมากเชนกัน ในขณะที่จํานวนชนิดในหาดทา
ลางนอยกวาหาดทาวังและหาดทรายแกวแตกลับพบวาความชุกชุมของสัตวทะเลหนาดินมี
มากกวา หาดทายายทิมพบจํานวนชนิดในแตละเดือนคอนขางใกลเคียงกับหาดทาลางแตพบวา
มีความหนาแนนของสัตวพื้นทะเลนอยกวามาก สวนหาดถ้ําพังนั้นพบจํานวนชนิดและความ
หนาแนนของสัตวพื้นทะเลคอนขางนอยตลอดชวงที่ทําการศึกษา (รูปที่ 14) เมื่อพิจารณา
สัดสวนชนิดและความหนาแนนในแตละกลุมสัตวพบวามีความแตกตางไปในแตละสถานี (รูปที่
15 - 18) หาดทาลางพบสัดสวนจํานวนชนิดและความชุกชุมของกลุมหอยฝาเดียวมากกวาใน
หาดอื่นๆ ถึงแมวาพื้นที่ในหาดทาลางจะมีบางจุดที่ผสมกับหาดหินแตเนื่องจากในจุดดังกลาวมัก
มีตะกอนดินปกคลุมอยูดานบนและพบการรวมตัวของหอยฝาเดียวอยูเปนจํานวนมาก หาด
ทรายแกวและหาดทาวังพบวามีสัดสวนจํานวนชนิดในแตละกลุมสัตวไมแตกตางกันมากนัก แต
กลับพบวาสัดสวนความชุกชุมของหอยฝาเดียวมากกวากลุมสัตวอื่นๆมาก ในหาดถ้ําพังจะพบ
สัดสวนชนิดของไสเดือนทะเลมากกวากลุมอื่นๆ รองลงมาคือ หอยสองฝา ซึ่งเมื่อพิจารณา
สัดสวนความหนาแนนแลวพบวามีความหนาแนนของไสเดือนทะเลและหอยสองฝาคอนขางมาก
เชนกัน หาดทายายทิมจะพบสัดสวนจํานวนหอยสองฝาคอนขางมากกวากลุมอื่นๆ และพบ
สัดสวนชนิดของหอยฝาเดียว ครัสเตเชียน และไสเดือนทะเล ไมแตกตางกันมากนัก โดยเมื่อ
พิ จ ารณาสั ด ส ว นความชุ ก ชุ ม จะพบเป น กลุ ม ครั ส เตเชี ย นมากโดยมั ก พบเป น กลุ ม Isopod
นอกจากนี้การกระจายของสัตวทะเลบริเวณเขตน้ําขึ้นน้ําลงมักแตกตางกันไปในแตละระดับแนว
น้ํา (zonation) ในการศึกษาครั้งนี้พบวาหาดตอนบนของทุกสถานีเจอสิ่งมีชีวิตนอยกวาหาด
ตอนกลางและหาดตอนลางซึ่งสัตวทะเลที่พบเสมอในหาดตอนบน ไดแก กลุมหอยสองฝาชนิด
Donax sp., Atactodae striata (Gmelin, 1791) และกลุม Isopod
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลสัตวทะเลหนาดินในหาดทรายทั้ง 5 แหง ระหวางฤดูกาลพบวาใน
ทุ ก หาดที่ ทํ า การศึ ก ษามี ค วามหนาแน น และมวลชี ว ภาพเฉลี่ ย ในฤดู ฝ นมากกว า ในฤดู แ ล ง
นอกจากนี้ยังพบวามีความแตกตางกันในสวนสัดสวนจํานวนชนิดและสัดสวนความหนาแนน
ดวย (รูปที่ 15 - 18) ในหาดทาลางพบวาสัดสวนจํานวนชนิดของหอยฝาเดียวในฤดูแลงพบ
มากกวาในฤดูฝน สวนในหาดถ้ําพังพบวามีสัดสวนจํานวนชนิดในฤดูฝนมากวาในฤดูแลง (รูปที่
15 - 16) เมื่อพิจารณาสัดสวนความหนาแนนพบวาในหาดทาวัง หาดถ้ําพัง และหาดทายายทิม
ชวงฤดูฝนจะมีสัดสวนความหนาแนนของกลุมไสเดือนทะเลมากกวาในฤดูแลง (รูปที่ 17 - 18)
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รูปที่ 14 จํานวนชนิดและความหนาแนนเฉลี่ยของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญในรอบป
ที่ทําการศึกษาระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชัง
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รูปที่ 15 สัดสวนจํานวนชนิดระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชัง ในชวงฤดูฝน
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รูปที่ 16 สัดสวนจํานวนชนิดระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชัง ในชวงฤดูแลง
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รูปที่ 17 สัดสวนความหนาแนนระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชังในฤดูฝน
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รูปที่ 18 สัดสวนความหนาแนนระหวางหาดทราย 5 แหงรอบเกาะสีชังในฤดูแลง
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จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวาไสเดือนทะเลไมไดเปนสัตวทะเลกลุมเดนในบริเวณ
พื้นที่ศึกษา แตเมื่อทําการเปรียบเทียบความหนาแนนของไสเดือนทะเลในกลุม errantia ซึ่งเปน
กลุ ม ที่ มั ก เคลื่ อ นที่ อิ ส ระไม ไ ด อ าศั ย อยู ใ นรู ห รื อ ฝ ง ตั ว อยู ใ นพื้ น ดิ น ตลอดเวลา ส ว นใหญ มี
พฤติกรรมการกินอาหารโดยการลา และกลุม sedentaria ซึ่งเปนกลุมที่มักสรางทอหรือปลอก
และอาศัยขุดรูฝงตัวอยูในดิน มักหาอาหารโดยการกรอง (filter feeder) หรือกินสารอินทรียใน
ดินเปนอาหาร (deposit feeder) (Fauchald, 1977) พบวา หาดทรายแกวมีความชุกชุมของ
ไสเดือนในกลุม errantia มากกวาในกลุม sedentaria แตมีผลตรงกันขามในหาดทายายทิม และ
หาดทาลาง คือ พบไสเดือนในกลุม sedentaria มากกวา โดยเห็นไดคอนขางชัดเจนในหาดทา
ยายทิม ทั้งนี้ในหาดทาวัง และหาดถ้ําพัง คอนขางมีการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของไสเดือน
ทะเลทั้งสองกลุมตามฤดูกาล โดยหาดถ้ําพังกลุม sedentaria จะเดนในชวงเดือน ตุลาคม 2550
ถึง มีนาคม 2551 และ กันยายน 2551 แตในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2551 จะพบ
ไสเดือนทะเลกลุม errantia มากกวา ซึ่งคอนขางแตกตางจากหาดทาวัง คือ พบกลุม errantia มี
มากในชวงเดือน ตุลาคม 2550 ถึง พฤษภาคม 2551 และพบวาไสเดือนทะเลกลุม sedentaria
มีความชุกชุมกวาในเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2551 (รูปที่ 19)
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รูปที่ 19 ความชุกชุมของไสเดือนทะเลในกลุม errantia และ sedentaria

38

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนชนิดและคาดรรชนีความหลากหลายทางชนิดระหวางหาดทราย
ที่ทําการศึกษาพบวาหาดทรายทาวังพบจํานวนชนิดมากที่สุดรองลงมาคือหาดทรายแกว หาด
ทายายทิม หาดทาลางและหาดถ้ําพัง ตามลําดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบดรรชนีความหลากหลาย
ทางชนิดของแชนนอน-วาย-เนอร (Shannon-Wiener diversity index, H') พบวาไมมีความ
แตกตางกันระหวางหาดทาวัง หาดทรายแกวและหาดทายายทิม คือมีคาดรรชนีอยูระหวาง 0.84
– 0.86 (ตารางที่ 4) ซึ่งมีคามากกวาหาดทาลาง (0.71 ± 0.11) และหาดถ้ําพัง (0.64 ± 0.19)
ถึงแมวาหาดทรายถ้ําพังจะพบมีคาดรรชนีความหลากชนิดของแชนนอน-วาย-เนอรต่ํากวาใน
หาดทรายอื่นๆ แตจากขอมูลคาดัชนีความสม่ําเสมอ (Pielou's Eveness, J') กลับพบวาในหาด
ทรายถ้ําพังมีความสม่ําเสมอมากที่สุด (0.62 ± 0.17) รองลงมาคือหาดทายายทิม หาดทรายแกว
หาดทาวังและหาดทาลาง ซึ่งมีคาดัชนีความสม่ําเสมอ คือ 0.61 ± 0.08, 0.56 ± 0.05, 0.55 ±
0.09 และ 0.51 ± 0.07 ตามลําดับ จากการวิเคราะหความหลายคลึง (Bray-Curtis similarity)
ของสัตวทะเลหนาดินแตละหาดที่ทําการศึกษาพบวาสามารถแบงไดเปน 2 กลุม กลุมแรกพบ
ความคลายคลึงกันระหวางหาดถ้ําพังและหาดทายายทิม สวนกลุมที่สองพบมีความคลายคลึงกัน
ของสัตวทะเลหนาดินในหาดทรายแกว หาดทาวัง และหาดทาลาง โดยกลุมประชากรของสัตว
ทะเลหนาดินในหาดทาวังและหาดทรายแกวมีความคลายคลึงกันมากกวา หาดทาลาง (รูปที่ 20)
ตารางที่ 4 จํานวนชนิดและคาดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของสัตวทะเลหนาดินในเขตน้ํา
ขึ้นน้ําลงบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง (คาเฉลี่ย ± คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
หาด

จํานวนชนิด

ทาวัง
ทรายแกว
ทายายทิม
ทาลาง
ถ้ําพัง

77
76
73
69
29

Shannon-Wiener diversity index Pielou's Eveness
(H')
(J')
0.84 ± 0.14
0.55 ± 0.09
0.85 ± 0.08
0.56 ± 0.05
0.86 ± 0.12
0.61 ± 0.08
0.71 ± 0.11
0.51 ± 0.07
0.64 ± 0.19
0.62 ± 0.17
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Group average
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
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รูปที่ 20 เดนโดรแกรมแสดงความคลายคลึงของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญบริเวณหาดทราย
รอบเกาะสีชัง
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ปจจัยสิ่งแวดลอมของพื้นที่ศึกษาบริเวณเกาะสีชัง
• สภาพภูมิอากาศ
ระหวางชวงที่ทําการศึกษามีคาปริมาณน้ําฝนที่แตกตางกันไปในแตละเดือนซึ่งมีคาอยู
ระหวาง 0 ถึง 264 มิลลิเมตร ในชวงเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 มีปริมาณน้ําฝน
คอนขางนอย (0 – 49.5 มิลลิเมตร) และไมมีฝนตกเลยในชวงเดือนธันวาคม 2550 ถึงมกราคม
2551 ส ว นในช ว งเดื อ นเมษายน ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2551 เป น ช ว งที่ มี จํ า นวนวั น ฝนตก
คอนขางมากและมีปริมาณน้ําฝนสูง (52 – 264 มิลลิเมตร) โดยเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด
คือ เดือนกรกฎาคม 2551 (264 มิลลิเมตร) (รูปที่ 21)
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รูปที่ 21 ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันทีฝ่ นตกบริเวณเกาะสีชัง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 (ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยา อ.เกาะสีชัง)
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• ความลาดชันของหาด
หาดทรายทาวัง
หาดทาวังตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง อยูที่ละติจูด 13o 09’ 2.93” เหนือ ลองติ
จูด 100o 48’ 59.24” ตะวันออก ลักษณะโดยทั่วไปของหาดทาวัง มีความยาวชายหาดประมาณ
140 เมตร เปนหาดทรายผสมกอนหิน มีความลาดชันไมมากนัก ในแนวสํารวจที่ 1 มีความยาว
ประมาณ 100 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาด
ชันของหาด มีความยาวประมาณ 25 เมตร สวนที่เปนพื้นราบจะเปนทรายละเอียดจนถึงระยะน้ํา
ลงต่ําสุด มีคาความลาดชัน 0.14 เมตร ในแนวสํารวจที่ 2 มีความยาวประมาณ 90 เมตร โดย
ความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาดชันของหาด มีความยาว
ประมาณ 20 เมตร สวนที่เปนพื้นราบไมมีความแตกตางของความลาดชัน จะเปนหาดทรายผสม
กอนหินขนาดเล็กกระจัดกระจายอยูทั่วไปจนถึงระยะน้ําลงต่ําสุด ในแนวสํารวจที่ 3 มีความยาว
ประมาณ 70 เมตร มีความลาดชันมากกวาแนวสํารวจที่ 1 และ แนวสํารวจที่ 3 เล็กนอย โดย
ความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาดชันของหาด มีความยาว
ประมาณ 15 เมตร มีคาความลาดชัน 0.15 เมตร (รูปที่ 22 และ 23) สวนที่เปนพื้นราบจะเปน
ทรายหยาบปนกับกอนหินกอนใหญจนถึงระยะน้ําลงต่าํ สุด
ความลาดชันหาดทาวัง
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รูปที่ 23 บริเวณที่ทําการศึกษาหาดทาวัง (ที่มา www.PointAsia.com)
หาดทรายแกว
หาดทรายแกวตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง อยูที่ละติจูด 13o 08’ 34.85” เหนือ
ลองติจูด 100o 49’ 03.57” ตะวันออก ลักษณะโดยทัว่ ไปของหาดมีความยาวชายหาดประมาณ
110 เมตร เปนหาดทรายแคบ ๆ ผสมหาดหิน มีความลาดชันไมมากนัก ในแนวสํารวจที่ 1 มี
ความยาวประมาณ 55 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอ
ความลาดชันของหาด มีความยาวประมาณ 15 เมตร มีคาความลาดชัน 0.15 เมตร สวนที่เปน
พื้นราบจะเปนทรายหยาบปนกอนหินและกรวดจนถึงระยะน้ําลงต่ําสุด ในแนวสํารวจที่ 2 มีความ
ยาวประมาณ 55 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความ
ลาดชันของหาด มีความยาวประมาณ 20 เมตร มีคาความลาดชัน 0.13 เมตร สวนที่เปนพื้นราบ
ไมมีความแตกตางของความลาดชัน จะเปนทรายหยาบผสมหินกอนเล็ก กระจัดกระจายอยู
ทั่วไปจนถึงระยะน้ําลงต่ําสุด ในแนวสํารวจที่ 3 มีความยาวประมาณ 45 เมตร โดยความยาว
ของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาดชันของหาด มีความยาวประมาณ 15
เมตร มีคาความลาดชัน 0.12 เมตร (รูปที่ 24 และ 25) สวนทีเ่ ปนพืน้ ราบจะเปนทรายหยาบปน
กับกอนหินขนาดเล็กจนถึงระยะน้ําลงต่ําสุด
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ความลาดชันหาดทรายแกว
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รูปที่ 25 บริเวณที่ทําการศึกษาหาดทรายแกว (ที่มา www.PointAsia.com)
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หาดทายายทิม
หาดทายายทิมตั้งอยูทางทิศใตของเกาะสีชัง อยูที่ละติจูด 13o 07’ 36.14” เหนือ ลองติ
จูด 100o 48’ 38.08” ตะวันออก ลักษณะโดยทั่วไปของหาดทายายทิม มีความยาวชายหาด
ประมาณ 150 เมตร เปนหาดทรายผสมหาดหิน มีความลาดชันไมมากนัก ในแนวสํารวจที่ 1 มี
ความยาวประมาณ 100 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอ
ความลาดชันของหาด มีความยาวประมาณ 20 เมตร มีคาความลาดชัน 0.13 เมตร ที่ระยะ 3565 เมตรจะเปนเนินกองหินสูงกวาบริเวณอื่นๆ สวนที่เปนพื้นราบจะเปนทรายละเอียดจนถึง
ระยะน้ําลงต่ําสุด ในแนวสํารวจที่ 2 มีความยาวประมาณ 90 เมตร โดยความยาวของหาดทราย
ตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาดชันของหาด มีความยาวประมาณ 20 เมตร มีคา
ความลาดชัน 0.13 เมตร สวนที่เปนพืน้ ราบไมมีความแตกตางของความลาดชัน จะเปนทราย
ผสมหินกอนเล็ก กระจัดกระจายอยูทั่วไปจนถึงระยะน้ําลงต่ําสุด ในแนวสํารวจที่ 3 มีความยาว
ประมาณ 70 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาดชัน
ของหาด มีความยาวประมาณ 20 เมตร มีคาความลาดชัน 0.12 เมตร (รูปที่ 26 และ 27) สวนที่
เปนพื้นราบจะเปนทรายหยาบปนกับกอนหินขนาดใหญจนถึงระยะน้ําลงต่ําสุด
ความลาดชันหาดทายายทิม
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รูปที่ 27 บริเวณที่ทําการศึกษาหาดทายายทิม (ที่มา www.PointAsia.com)

หาดทาลาง
หาดทาลางตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง อยูที่ละติจูด 13o 09’ 37.62” เหนือ ลอง
ติจูด 100o 48’ 38.39” ตะวันออก ลักษณะโดยทั่วไปของหาดทาลาง มีความยาวชายหาด
ประมาณ 100 เมตร จะเปนหาดทรายผสมหาดหิน และเปนหาดปดที่ถูกกั้นดวยแนวสะพานกัน
คลื่นลมสําหรับจอดเรือทั้งดานซายและขวามือของหาด ในแนวสํารวจที่ 1 มีความยาวประมาณ
80 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอหาดทราย-หาดหิน มี
ความยาวประมาณ 20 เมตร และเปนหาดหินอยูกระจัดกระจายผสมกับพื้นทรายจนถึงระยะน้ํา
ลงต่ําสุดจะเปนพื้นทราย ในแนวสํารวจที่ 2 มีความยาวประมาณ 60 เมตร โดยความยาวของ
หาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอหาดทราย มีความยาวประมาณ 20 เมตร บริเวณ
ชวงกลางจะเปนกองหินที่ไดมีการนําหินมาทิ้งไวเพื่อเปนแนวกันคลืน่ ลม และเปนแผนหินดาน
จนถึงระยะน้ําลงต่ําสุดจะเปนพื้นทราย ในแนวสํารวจที่ 3 มีความยาวประมาณ 80 เมตร โดย
ความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอหาดทราย มีความยาวประมาณ 20
เมตร (รูปที่ 28 และ 29) และเปนหาดหินอยูกระจัดกระจายผสมกับพื้นทรายจนถึงระยะน้ําลง
ต่ําสุดจะเปนพื้นทราย

46
ความลาดชันหาดทาลาง
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รูปที่ 28 ความลาดชันของหาดทาลาง

รูปที่ 29 บริเวณที่ทําการศึกษาหาดทาลาง (ที่มา www.Googleearth.com)
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หาดทรายถ้ําพัง
หาดถ้ําพังตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเกาะสีชัง อยูที่ละติจูด 13o 08’ 48.32” เหนือ ลองติ
จูด 100o 48’ 25.24” ตะวันออก ลักษณะโดยทั่วไปของหาดถ้ําพัง มีความยาวชายหาดประมาณ
180 เมตร เปนหาดทรายละเอียด มีความลาดชันไมมากนัก ในแนวสํารวจที่ 1 มีความยาว
ประมาณ 70 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาดชัน
ของหาด มีความยาวประมาณ 20 เมตร สวนที่เปนพื้นราบจะเปนทรายละเอียดจนถึงระยะน้ําลง
ต่ําสุด ในแนวสํารวจที่ 2 มีความยาวประมาณ 75 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแต
บริเวณน้ําขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาดชันของหาด มีความยาวประมาณ 25 เมตร สวนที่เปน
พื้นราบไมมีความแตกตางของความลาดชันมากนัก จะเปนทรายละเอียดจนถึงระยะน้ําลงต่ําสุด
ในแนวสํารวจที่ 3 มีความยาวประมาณ 70 เมตร โดยความยาวของหาดทรายตั้งแตบริเวณน้ํา
ขึ้นสูงสุดถึงรอยตอความลาดชันของหาด มีความยาวประมาณ 25 เมตร (รูปที่ 30 และ 31) สวน
ที่เปนพื้นราบจะเปนทรายละเอียดจนถึงระยะน้ําลงต่ําสุดเชนกัน

ความลาดชันหาดถ้ําพัง
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รูปที่ 31 บริเวณที่ทําการศึกษาหาดถ้ําพัง (ที่มา www.PointAsia.com)
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Mean Grain Size (mm)

• ขนาดตะกอนดิน
จากการวิเคราะหขนาดตะกอนดินบริเวณเขตน้ําขึ้นน้ําลงของหาดทรายรอบเกาะสีชัง 5
หาด ไดแก หาดทาลาง หาดทาวัง หาดทายายทิม หาดทรายแกว และหาดถ้ําพัง ระหวางเดือน
ตุลาคม 2550 ถึงเดือน กันยายน 2551 โดยทุกหาดไดทําการเก็บตัวอยางดินตามระดับแนวน้ํา
คือ สวนหาดตอนบน หาดตอนกลาง และหาดตอนลางที่อยูบริเวณใกลกับชายน้ํา พบวาทุก
สถานีมีขนาดตะกอนบริเวณหาดทรายตอนบนมากกวาหาดทรายตอนกลางและตอนลาง ยกเวน
ในหาดทรายแกวซึ่งพบวาหาดตอนกลางมีขนาดตะกอนดินเฉลี่ยมากกวาหาดตอนบน ทั้งนี้ยัง
พบวาหาดทรายแกวมีขนาดตะกอนเฉลี่ยใหญกวาหาดอื่นๆ (รูปที่ 32) รองลงมาคือ หาดทายาย
ทิม หาดถ้ําพัง หาดทาวัง และหาดทาลาง ซึ่งมีขนาด 1.12 ± 0.13, 0.60 ± 0.33, 0.42 ± 0.24,
0.38 ± 0.20 และ 0.37 ± 0.18 มิลลิเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้เมี่อทําการเปรียบเทียบขนาด
ตะกอนดินในฤดูกาลที่แตกตางกันพบวา สวนใหญในฤดูแลงจะพบวามีขนาดตะกอนดินใหญกวา
ในฤดูฝนยกเวนในหาดถ้ําพังที่ขนาดตะกอนดินในฤดูฝนใหญกวาในฤดูแลงเล็กนอย (รูปที่ 33)
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รูปที่ 32 ขนาดตะกอนดินเฉลี่ยในแตละระดับแนวน้ําในแตละสถานีที่ทําการศึกษา
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รูปที่ 33 ขนาดตะกอนดินเฉลี่ยของแตละสถานีที่ทําการศึกษาระหวางฤดูกาล

ถํ้าพัง
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หาดทาวัง
จากการศึกษาขนาดตะกอนดินในเขตน้ําขึ้นน้ําลงบริเวณหาดทรายทาวังระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 พบวาขนาดตะกอนมีความแตกตางตามฤดูกาลคือ
ในหาดตอนบนของชวงฤดูแลงจะมีขนาดตะกอนเล็กกวาในชวงฤดูฝนสวนในหาดตอนกลางและ
หาดตอนลางนั้นพบวาชวงฤดูแลงจะมีขนาดตะกอนใหญกวาชวงฤดูฝน นอกจากนี้พบวาหาด
ตอนบนมีขนาดตะกอนเฉลี่ยมากกวาหาดตอนกลางและหาดตอนลาง (รูปที่ 34) หาดตอนบน
ของหาดทาวังในเดือนธันวาคม สิงหาคม และกันยายน มีองคประกอบของตะกอนขนาด 0.125
– 0.25 มม. มากที่สุดคือมีรอยละขององคประกอบของขนาดตะกอนดังกลาวอยูระหวาง 29.2 ถึง
45.7 สวนในเดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม นั้นพบตะกอนขนาด 0.25
– 0.5 มม. เปนองคประกอบหลักคือมีคาอยูระหวาง 33.5 – 51.6 % ในสวนหาดตอนกลางและ
หาดตอนลางของหาดทรายทาวังนั้นจากการวิเคราะหเห็นไดวามีองคประกอบของตะกอนขนาด
0.125 – 0.25 มม. เปนองคประกอบหลักตลอดชวงที่ทําการศึกษาอยางชัดเจน (รูปที่ 35) ซึ่งมี
ความแตกตางไปบางในแตละชวงเดือน โดยในหาดตอนกลางและหาดตอนลางมีสัดสวนรอยละ
ของตะกอนขนาด 0.125 – 0.25 มม. อยูระหวาง 31.9 ถึง 63.5 และ 46.2 ถึง 81.9 ตามลําดับ

2.00

ท่าวัง ฤดูแล ้ง

1.80

ท่าวัง ฤดูฝน

Mean Grain Size (mm)

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ตอนบน

ตอนกลาง

รูปที่ 34 ขนาดตะกอนเฉลีย่ ในแตละระดับแนวน้ําบริเวณหาดทาวัง
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รูปที่ 35 องคประกอบของขนาดตะกอนดินบริเวณหาดทาวังระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 (หมายเหตุ: <0.063 = ตะกอนดินที่มีขนาดนอยกวา 0.063 มม., VF =
ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.063 ถึง 0.125 มม., F = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.125 ถึง 0.25
มม., M = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.25 ถึง 0.5 มม. , C = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1
มม., VC = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1 มม., >2= ตะกอนดินที่มีขนาดมากกวา 2 มม.)
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หาดทรายแกว
จากการศึกษาวิเคราะหองคประกอบของขนาดตะกอน ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดื อ นสิ ง หาคม 2551 พบว า หาดทรายแก ว เป น หาดที่ มี ต ะกอนขนาดค อ นข า งใหญ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับหาดอื่นๆ นอกจากนี้พบวาในชวงฤดูแลงบริเวณหาดตอนบนและหาดตอนลางจะ
มีขนาดตะกอนใหญกวาชวงฤดูฝนแตกลับไดผลตรงกันขามในหาดตอนกลาง (รูปที่ 36) ตอนบน
ประกอบไปดวยตะกอนขนาดมากกวา 2 มม., 1.0 – 2.0 มม. และ 0.5 – 1.0 มม. โดยมีสัดสวน
ของตะกอนทั้งสามขนาดนี้ในชวงที่ทําการศึกษายกเวนในเดือนมิถุนายน 2551 มากกวา 69 %
โดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2550 มีสัดสวนมากกวา 90 % หาดตอนกลางของ
หาดทรายแกวในชวงเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 มีองคประกอบของตะกอน
ดินสวนใหญประกอบไปดวยขนาดมากกวา 2 มม. คือมีสัดสวนรอยละระหวาง 26.3 – 41.7 %
ในชวง เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2551 พบสัดสวนรอยละของตะกอนขนาด 0.5 – 1.0
มม. มากที่สุด คือ พบในชวง 25.4 – 32.1 % หาดตอนลางในชวงเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือน
มกราคม 2551 ตะกอนดินสวนใหญประกอบไปดวยขนาดมากกวา 2 มม. คือ มีสัดสวน 39.1 –
51.4 % ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนสิงหาคม 2551 นั้น หาดตอนลางประกอบมักประกอบ
ไปดวยตะกอนขนาด 0.25 – 0.50 มม. คือมีสัดสวนรอยละ 24.5 – 34.9 (รูปที่ 37) ทั้งนี้ในสวน
หาดตอนลางมักพบกอนหินขนาดใหญแทรกอยูในบริเวณที่ทําการเก็บตัวอยาง

2.00

ทรายแก ้ว ฤดูแล ้ง

1.80

ทรายแก ้ว ฤดูฝน

Mean Grain Size (mm)

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
ตอนบน

ตอนกลาง

ตอนล่าง

รูปที่ 36 ขนาดตะกอนเฉลีย่ ในแตละระดับแนวน้ําบริเวณหาดทรายแกว
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รูปที่ 37 องคประกอบของขนาดตะกอนดินบริเวณหาดทรายแกวระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนสิงหาคม 2551 (หมายเหตุ: <0.063 = ตะกอนดินที่มีขนาดนอยกวา 0.063 มม., VF =
ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.063 ถึง 0.125 มม., F = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.125 ถึง 0.25
มม., M = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.25 ถึง 0.5 มม. , C = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1
มม., VC = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1 มม., >2= ตะกอนดินที่มีขนาดมากกวา 2 มม.)
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หาดทายายทิม
จากการวิเคราะหขนาดตะกอนดินในหาดทายายทิมตลอดชวงที่ทําการศึกษาพบวาใน
ฤดูแลงหาดตอนบนและหาดตอนลางมีขนาดตะกอนใหญกวาชวงฤดูฝนซึ่งตรงกันขามกับหาด
ตอนกลางที่ในชวงฤดูแลงมีขนาดตะกอนที่เล็กกวา สวนหาดตอนบน หาดตอนกลางและหาด
ตอนลางพบวา มีองคประกอบของขนาดตะกอนในแตละระดับแนวน้ําแตกตางกันและมีความผัน
แปรไปในแตละเดือน (รูปที่ 38) หาดตอนบนในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมสวนใหญ
ประกอบไปดวยขนาดตะกอนมากกวา 2 มม. (31.7 – 35.6 %) ในชวงเดือนมกราคม ถึง
กันยายน 2551 นั้น มีสัดสวนขององคประกอบของตะกอนขนาด 0.25 – 0.50 มม. และ 0.5 –
1.0 มม. คอนขางมากซึ่งมีสัดสวนรอยละของขนาดตะกอนดังกลาวอยูระหวาง 14.9 – 50.9 %
และ 14.3 – 32.1 % ตามลําดับ หาดตอนกลางของหาดทายายทิมในตลอดชวงที่ทําการศึกษา
พบวาสวนใหญประกอบไปดวยตะกอนดินขนาด 0.125 – 0.25 มม. และ 0.25 – 0.50 มม. ซึ่งมี
สัดสวนรอยละ 15.1 60.9 % และ 25.5 – 55.9 % ตามลําดับ ในสวนหาดตอนลางตลอดชวงที่
ทําการศึกษามักพบตะกอนขนาด 0.125 – 0.25 มม. เปนองคประกอบหลัก (44.6 – 79.3 %)
ยกเวนในชวงเดือนมีนาคมและเมษายนที่พบขนาดตะกอนคอนขางใหญกวาในชวงเดือนอื่นๆ
(รูปที่ 39)
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รูปที่ 39 องคประกอบของขนาดตะกอนดินบริเวณหาดทายายทิมระหวางเดือนพฤศจิกายน
2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 (หมายเหตุ: <0.063 = ตะกอนดินที่มีขนาดนอยกวา 0.063 มม.,
VF = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.063 ถึง 0.125 มม., F = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.125 ถึง
0.25 มม., M = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.25 ถึง 0.5 มม. , C = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5
ถึง 1 มม., VC = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1 มม., >2= ตะกอนดินที่มีขนาดมากกวา 2
มม.)
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หาดทาลาง
การศึกษาขนาดตะกอนดิน ณ หาดทาลาง พบวาขนาดตะกอนในฤดูฝนมีขนาดใหญกวา
ในฤดูแลงในหาดตอนกลางและหาดตอนลางแตพบวาหาดตอนบนในชวงฤดูฝนมีขนาดตะกอน
เฉลี่ยเล็กกวาในฤดูแลง นอกจากนี้ในแตละสวนของหาดมีองคประกอบของขนาดตะกอนดินที่
แตกตางกันไป ในสวนหาดตอนบนพบวาตะกอนมีขนาดคอนขางใหญกวาหาดตอนกลางและ
หาดตอนลางโดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคม 2550 ถึง มกราคม 2551 (รูปที่ 40)
หาดตอนบนมีเปอรเซ็นตของตะกอนขนาดกลาง (medium sand: ขนาด 0.25 – 0.50
มม.) เปนองคประกอบมากที่สุดอยูในชวง 27.1 – 54.8 % โดยในชวงเดือนตุลาคม 2550 ถึง
กุมภาพันธ 2551 พบวามีขนาดตะกอนที่มีขนาดมากกวา 0.50 มม. คอนขางสูงมากกวา 50 %
หาดตอนกลางและหาดตอนลางนั้นมีขนาดตะกอนที่ละเอียดกวาหาดตอนบน ในหาดตอนกลาง
สวนใหญมักพบเปนทรายขนาด 0.125 – 0.25 มม. (29.2 – 54.4 %) และ ทรายขนาด 0.25 –
0.50 มม. (29.3 – 35.8 %) หาดตอนลางสวนใหญประกอบไปดวยขนาดตะกอนดินขนาด 0.125
– 0.25 มม. ซึ่งมีองคประกอบตั้งแต 45.6 ถึง 80.7 % (รูปที่ 41)
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รูปที่ 40 ขนาดตะกอนเฉลี่ยในแตละระดับแนวน้ําบริเวณหาดทาลาง
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รูปที่ 41 องคประกอบของขนาดตะกอนดินบริเวณหาดทาลางระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 (หมายเหตุ: <0.063 = ตะกอนดินที่มีขนาดนอยกวา 0.063 มม., VF =
ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.063 ถึง 0.125 มม., F = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.125 ถึง 0.25
มม., M = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.25 ถึง 0.5 มม. , C = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1
มม., VC = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1 มม., >2= ตะกอนดินที่มีขนาดมากกวา 2 มม.)
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หาดถ้ําพัง
ขนาดตะกอนดินบริเวณหาดถ้ําพังระหวางเดือนธันวาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน
2551 พบวาขนาดตะกอนในหาดตอนบนชวงฤดูแลงมีขนาดเล็กกวาในชวงฤดูฝนแตไมคอยมี
ความแตกตางในหาดตอนกลางและหาดตอนลาง ขนาดตะกอนดินมีองคประกอบที่แตกตางกัน
ไปในแต ล ะระดั บ แนวน้ํ า หาดตอนบนจะมี ข นาดตะกอนเฉลี่ ย ใหญ ก ว า หาดตอนกลางและ
ตอนลาง ตามลําดับ (รูปที่ 42) หาดตอนบนในเดือนธันวาคมมักประกอบไปดวยตะกอนขนาด
มากกวา 2 มม. (27.7 %) ในชวงเดือนมกราคม – เมษายน และ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
พบว า มีต ะกอนขนาด 0.25 - 0.5 มม. เป น องค ป ระกอบหลัก คื อ มีสั ด ส ว นร อ ยละอยูใ นช ว ง
ระหว า ง 41.0 – 59.9 ในช ว งเดื อ นพฤษภาคมนั้ น พบตะกอนขนาด 0.5 – 1.0 มม. เป น
องคประกอบหลักคือพบ 43.9 % และในเดือนกันยายนพบตะกอนขนาด 0.125 - 0.25 มม. เปน
องคประกอบหลักคือพบ 32.7 %
หาดตอนกลางและหาดตอนลางของหาดทรายถ้ําพังมีตะกอนขนาด 0.125 – 0.25 มม.
และ 0.25 – 0.5 มม. เปนองคประกอบสวนใหญคอนขางชัดเจน โดยหาดตอนกลางชวงเดือน
ธันวาคมและเดือนกุมภาพันธจะมีตะกอนขนาด 0.125 – 0.25 มม. เปนองคประกอบสวนใหญ
คือ 56.9 และ 43.7 % ตามลําดับ สวนในชวงเดือนมกราคม และ เดือนมีนาคม ถึง เดือน
กันยายนพบสัดสวนรอยละของตะกอนขนาด 0.25 – 0.5 มม. มากที่สุดคืออยูในชวงระหวาง
32.1 ถึง 73.4 % หาดตอนลางของหาดทรายถ้ําพังในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม เดือน
มี น าคม และเดื อ นพฤษภาคมถึ ง สิ ง หาคม พบว า ตะกอนขนาด 0.125 – 0.25 มม. เป น
องคประกอบหลักซึ่งมีรอยละมากกวา 60 (60.8 – 85.7 %) ในชวงเดือนกุมภาพันธ เดือน
เมษายน และเดือนกันยายน นั้นพบตะกอนขนาด 0.25 – 0.5 มม. เปนองคประกอบหลักโดยมี
สัดสวนรอยละ 56.0, 63.3 และ 57.8 ตามลําดับ (รูปที่ 43)
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รูปที่ 42 ขนาดตะกอนเฉลีย่ ในแตละระดับแนวน้ําบริเวณหาดถ้ําพัง
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รูปที่ 43 องคประกอบของขนาดตะกอนดินบริเวณหาดถ้ําพังระหวางเดือนธันวาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 (หมายเหตุ: <0.063 = ตะกอนดินที่มีขนาดนอยกวา 0.063 มม., VF =
ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.063 ถึง 0.125 มม., F = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.125 ถึง 0.25
มม., M = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.25 ถึง 0.5 มม. , C = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1
มม., VC = ขนาดตะกอนดินระหวาง 0.5 ถึง 1 มม., >2= ตะกอนดินที่มีขนาดมากกวา 2 มม.)
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• ปริมาณสารอินทรียในดิน
จากการทดสอบหาปริมาณสารอินทรียที่ถูกออกซิไดสไดในดิน (% oxidizable organic
matter) บริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชังไดแก หาดทาวัง หาดทรายแกว หาดทายายทิม หาดทา
ลาง และหาดถ้ําพัง ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 พบมีคาอยูระหวาง
0.01 – 2.28 % บริเวณหาดทาลางพบวามีปริมาณรอยละสารอินทรียเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย ±
ความแปรปรวน) คือ 0.52 ± 0.37 % รองลงมาคือ หาดทรายแกว หาดทายายทิม หาดทาวัง
และหาดถ้ําพัง โดยมีคาเฉลี่ยรอยละของสารอินทรีย 0.46 ± 0.34, 0.43 ± 0.25, 0.35 ± 0.25
และ 0.32 ± 0.33 ตามลําดับ นอกจากนี้บริเวณหาดตอนบนของทุกหาดพบปริมาณสารอินทรีย
น อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ หาดตอนกลางและหาดตอนล า ง (รู ป ที่ 44) นอกจากนี้ จ ากการ
เปรี ย บเที ย บข อ มู ล ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย ร ะหว า งฤดู ก าลที่ ทํ า การศึ ก ษา คื อ ฤดู แ ล ง (เดื อ น
พฤศจิกายน 2550 ถึง เมษายน 2551) และฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551) พบวา ใน
หาดทาลาง และหาดถ้ําพัง มีปริมาณสารอินทรียเฉลี่ยสูงขึ้นในฤดูฝน แตไมพบความแตกตาง
ระหวางฤดูกาลในหาดทาวัง และ หาดทรายแกว นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณสารอินทรียในหาด
ทายายทิมมีคาเฉลี่ยในฤดูฝนนอยกวาในฤดูแลง (รูปที่ 45) ทั้งนี้ยังพบวาคาความแปรปรวนของ
ปริมาณสารอินทรียในฤดูฝนมีคามากกวาในฤดูแลง ยกเวนในหาดทาวังและทายายทิมที่ไมมี
ความแตกตางหรือ มีคาความแปรปรวนแตกตางกันนอย (ตารางที่ 5)
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รูปที่ 44 ปริมาณสารอินทรียที่ถูกออกซิไดสไดในดินตะกอน (คาเฉลีย่ ± ความแปรปรวน)
บริเวณหาดทรายในเขตน้ําขึ้นน้ําลงรอบเกาะสีชัง
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ฤดูแล ้ง
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รูปที่ 45 ปริมาณสารอินทรียในดินตะกอน (คาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน) ระหวางฤดูแลง
และฤดูฝน
ตารางที่ 5 คา เฉลี่ ย ของปริ ม าณสารอิ น ทรีย (%) ของหาดทรายรอบเกาะสี ชั งเปรี ย บเที ย บ
ระหว า งฤดูแ ลง (เดือ นพฤศจิ กายน 2550 ถึง เมษายน 2551) และฤดูฝ น (พฤษภาคม ถึ ง
กันยายน 2551)
สถานี (หาด)
ทาวัง
ทรายแกว
ทายายทิม
ทาลาง
ถ้ําพัง

ฤดูแลง (dry season) ฤดูฝน (wet season)
0.35 ± 0.25
0.35 ± 0.25
0.46 ± 0.24
0.47 ± 0.46
0.49 ± 0.26
0.35 ± 0.22
0.47 ± 0.32
0.57 ± 0.43
0.29 ± 0.12
0.36 ± 0.47
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หาดทาวัง
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บปริ ม าณร อ ยละสารอิ น ทรี ย ใ นดิ น ระหว า งช ว งเดื อ น
พฤศจิกายน 2550 ถึง เดือนกันยายน 2551 มีคาระหวาง 0.01 และ 1.69 % โดยปริมาณ
สารอินทรียในหาดตอนบนพบนอยกวาหาดตอนกลางและหาดตอนลางอยางชัดเจน ซึ่งบริเวณ
หาดตอนบนมีปริมาณสารอินทรียอยูระหวาง 0.01 ถึง 0.27 % (เฉลี่ย 0.12 ± 0.06) หาด
ตอนกลางพบ 0.10 ถึง 0.98 % (เฉลี่ย 0.50 ± 0.17) และ หาดตอนลางพบปริมาณสารอินทรีย
ระหวาง 0.13 ถึง 1.69 % (เฉลี่ย 0.43 ± 0.27) ทั้งนี้ไมคอยพบความแตกตางระหวางแตละเดือน
ที่ทําการศึกษา (รูปที่ 46)
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รูปที่ 46 รอยละปริมาณสารอินทรีย (คาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน) บริเวณหาดทรายทาวัง
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
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หาดทรายแกว
ปริมาณรอยละสารอินทรียในดินบริเวณหาดทรายแกวระหวางเดือน พฤศจิกายน 2550
ถึง เดือน สิงหาคม 2551 มีคาระหวาง 0.07 และ 2.28 % ซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละ
เดือนที่ทําการศึกษา หาดตอนบนพบมีปริมาณสารอินทรียนอยกวาหาดตอนกลางและหาด
ตอนลางโดย มีปริมาณรอยละสารอินทรียอ ยูระหวาง 0.07 ถึง 1.41 (เฉลี่ย 0.24 ± 0.22), 0.13
ถึง 2.28 (เฉลี่ย 0.54 ± 0.35) และ 0.17 ถึง 1.87 (เฉลี่ย 0.61 ± 0.32) ตามลําดับ นอกจากนี้ยัง
พบวาบริเวณหาดตอนกลางในชวงฤดูฝนมีปริมาณสารอินทรียมากกวาในฤดูแลง (รูปที่ 47)
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รูปที่ 47 รอยละปริมาณสารอินทรีย (คาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน) บริเวณหาดทรายแกวระหวาง
เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
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หาดทายายทิม
ปริมาณรอยละสารอินทรียในดินบริเวณหาดทายายทิมระหวางเดือน พฤศจิกายน 2550
ถึง เดือน กันยายน 2551 มีคาระหวาง 0.11 ถึง 1.91 % ปริมาณสารอินทรียที่พบมีความ
แตกต า งกั น ไปในแต ล ะช ว งเดื อ น โดยในหาดตอนบนมี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย น อ ยกว า หาด
ตอนกลางและหาดตอนลาง คือ พบอยูในชวงระหวาง 0.11 ถึง 0.55 % (เฉลี่ย 0.25 ± 0.11)
สวนในหาดตอนกลางและหาดตอนลางนั้นพบปริมาณสารอินทรียอยูชวงระหวาง 0.16 ถึง 1.91
(เฉลี่ย 0.55 ± 0.28) และ 0.12 ถึง 1.36 (เฉลี่ย 0.50 ± 0.24) ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบ
ระหวางฤดูกาลพบวาในทุกระดับแนวน้ําที่ทําการเก็บตัวอยางจะมีปริมาณสารอินทรียในฤดูแลง
มากกวาในฤดูฝน (รูปที่ 48)
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รูปที่ 48 รอยละปริมาณสารอินทรีย (คาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน) บริเวณหาดทรายทายายทิม
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
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หาดทาลาง
ปริมาณรอยละสารอินทรียในดินบริเวณหาดทาลางระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 มีคาระหวาง 0.06 ถึง 1.62 % ซึ่งหาดตอนบน หาดตอนกลางและหาด
ตอนลาง พบปริมาณสารอินทรียอยูระหวาง 0.06 ถึง 0.81 (เฉลี่ย 0.23 ± 0.12), 0.23 ถึง 1.62
(เฉลี่ย 0.83 ± 0.36) และ 0.41 ถึง 1.34 (เฉลี่ย 0.70 ± 0.24) ตามลําดับ (รูปที่ 49) นอกจากนี้
ยังพบแนวโนมวาปริมาณสารอินทรียคอนขางพบมากในเดือนมีนาคม ถึง เดือน กันยายน 2551
โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งฤดู ก าลพบว า ในหาดตอนกลางและหาดตอนล า งมี ป ริ ม าณ
สารอินทรียในฤดูฝนมากกวาในฤดูแลง
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รูปที่ 49 รอยละปริมาณสารอินทรีย (คาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน) บริเวณหาดทรายทาลาง
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
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หาดทรายถ้ําพัง
ปริมาณรอยละสารอินทรียในดินบริเวณหาดทรายถ้ําพังระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550
ถึง เดือนกันยายน 2551 มีคาระหวาง 0.03 และ 1.70 % หาดทรายแหงนี้คอยขางมีปริมาณ
สารอินทรียนอยเมื่อเปรียบเทียบกับหาดอื่นๆ โดยพบปริมาณสารอินทรียที่หาดตอนบน หาด
ตอนกลางและหาดตอนลางอยูระหวาง 0.03 ถึง 1.49 (เฉลี่ย 0.21 ± 0.20), 0.08 ถึง 1.66
(เฉลี่ย 0.29 ± 0.19) และ 0.06 ถึง 1.70 (เฉลี่ย 0.46 ± 0.47) ตามลําดับ (รูปที่ 50) ทั้งนี้พบวา
คาปริมาณสารอินทรียในดินคอนขางมีความแปรปรวนมากในชวงเดือนมิถุ นายน ถึง เดือน
สิงหาคม
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รูปที่ 50 รอยละปริมาณสารอินทรีย (คาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน) บริเวณหาดทรายถ้ําพัง
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
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• ปริมาณซัลไฟดในตะกอนดิน
จากการทดสอบหาปริมาณซัลไฟดในดินตะกอนบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง ระหวาง
เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 พบวามีคาอยูระหวาง 0.004 – 1.308 m mol S/g
wet wt บริเวณหาดทาลางพบวามีปริมาณปริมาณซัลไฟดมากที่สุด (คาเฉลี่ย ± ความ
แปรปรวน) คือ 0.476 ± 0.383 m mol S/g wet wt รองลงมาคือ หาดทาวัง หาดทรายแกว หาด
ทายายทิม และหาดถ้ําพัง โดยมีปริมาณซัลไฟดเฉลี่ย 0.179 ± 0.163, 0.099 ± 0.158, 0.054 ±
0.093 และ 0.021 ± 0.016 ตามลําดับ ทั้งนี้ยังพบวาในหาดทาลางมีปริมาณซัลไฟดคอนขางสูง
มากกวาหาดอื่นๆ อยางชัดเจนโดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2551 (รูปที่
51 และ 52)
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รูปที่ 51 ปริมาณซัลไฟดในดินตะกอน (คาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน) บริเวณหาดทรายรอบเกาะ
สีชังระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน กันยายน 2551
จากการเปรียบเทียบปริมาณซัลไฟดในดินตะกอน ระหวางฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน
2550 ถึง เมษายน 2551) และฤดูฝน (ตุลาคม 2550 และ พฤษภาคม ถึง กันยายน 2551)
พบวา ในทุกหาด ยกเวนหาดทายายทิม มีปริมาณซัลไฟดเฉลี่ยในฤดูฝนมากกวาในฤดูแลง
นอกจากนี้ ยั ง พบว าค า ความแปรปรวนของปริม าณซัล ไฟด ที่ ทํ า การวิ เ คราะหไ ด ใ นฤดู ฝ นมี
มากกวาในฤดูแลงเชนกัน ยกเวนในหาดทายายทิมที่พบวามีความแปรปรวนที่นอยกวา (ตาราง
ที่ 6)
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รูปที่ 52 ปริมาณซัลไฟดในดินตะกอน (คาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน) บริเวณหาดทรายรอบเกาะ
สีชัง
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยของปริมาณซัลไฟดของหาดทรายรอบเกาะสีชังเปรียบเทียบระหวางฤดูแลง
และฤดูฝน
สถานี (หาด)
ทาวัง
ทรายแกว
ทายายทิม
ทาลาง
ถ้ําพัง

ฤดูแลง (dry season)
0.17 ± 0.18
0.08 ± 0.12
0.06 ± 0.06
0.30 ± 0.26
0.01 ± 0.01

ฤดูฝน (wet season)
0.19 ± 0.15
0.15 ± 0.22
0.03 ± 0.02
0.65 ± 0.41
0.03 ± 0.02
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จากการทดสอบหาความสัมพันธในภาพรวมระหวางขนาดตะกอนดินและปริมาณรอยละ
สารอินทรียของหาดทรายรอบเกาะสีชังไมพบความสัมพันธกัน (r = -0.076, p = 0.125, n =
404) แตจากการวิเคราะหขอมูลแยกในแตละหาดพบวามีความสัมพันธกันระหวางขนาดตะกอน
ดินและปริมาณรอยละสารอินทรียในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในหาดทายายทิม (r = 0.232, p = 0.027, n = 91) หาดทาลาง (r = -0.295, p = 0.020, n = 62) และหาดถ้ําพัง (r = 0.398, p < 0.01, n = 83) แตไมพบความสัมพันธในหาดทาวัง (r = -0.095, p = 0.366, n = 92)
และหาดทรายแกว (r = 0.148, p = 0.203, n = 76) (รูปที่ 53)
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รูปที่ 53 ความสัมพันธระหวางปริมาณสารอินทรียในดิน (%) กับขนาดตะกอนเฉลี่ย (มม.)
บริเวณหาดทราย เกาะสีชัง
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Sulfide (m molS/g wet wt)

นอกจากนี้จากการทดสอบหาความสัมพันธระหวางปริมาณซัลไฟดในดินตะกอนและ
ปริมาณรอยละสารอินทรียในภาพรวมทั้งหมดพบวามีความสัมพันธกันในเชิงบวก (r = 0.379,
Spearman's rho: p < 0.01, n = 150) แตเมื่อพิจารณาความสัมพันธในแตละหาดพบวามี
ความสัมพันธคอนขางชัดเจนในหาดทาลาง (r = 0.704, p < 0.01, n = 25) หาดทาวัง (r =
0.593, p < 0.01, n = 32) และหาดทายายทิม (r = 0.504, p < 0.01, n = 32) แตไมพบ
ความสัมพันธในหาดถ้ําพัง (r = 0.079, p = 0.662, n = 33) และหาดทรายแกว (r = -0.060, p
= 0.762, n = 28) (รูปที่ 54)
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รูปที่ 54 ความสัมพันธระหวางปริมาณสารอินทรียในดิน (%) กับปริมาณซัลไฟดในดินตะกอน
(m mol S/g wet wt) บริเวณหาดทราย เกาะสีชัง
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• คุณภาพน้ําบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชัง
จากการวิเคราะหคุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารของน้ําทะเลบริเวณชายหาดรอบ
เกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 พบวาน้ําทะเลมีคาความเค็มอยู
ในชวง18 ถึง 35 psu คาความเปนกรด-ดาง มีคาอยูระหวาง 8.0 ถึง 8.5 ปริมาณแอมโมเนียพบ
มีคาอยูในชวงระหวาง นอยกวา 0.001 ถึง 4.320 μg - at N/L ปริมาณไนไตรทพบวามีคาอยู
ระหวาง นอยกวา 0.001 ถึง 0.615 μg - at N/L ปริมาณไนเตรทมีคาอยูในชวง นอยกวา 0.001
ถึง 31.145 μg - at N/L ปริมาณฟอสเฟตมีคาอยูระหวาง นอยกวา 0.001 ถึง 1.667 μg - at P/L
(ตารางที่ 7 และ 8) นอกจากนี้พบวาคุณภาพน้ําในแตละปจจัยมีความแตกตางไปตามฤดูกาล
จากการพิจารณาขอมูลควบคูไปกับปริมาณน้ําฝนบริเวณเกาะสีชัง (รูปที่ 21) พบวาปริมาณธาตุ
อาหารคอนขางมี คามากขึ้ นในช ว งฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง ตุล าคม) มากกวาในชวงฤดูแลง
(พฤศจิกายน ถึง เมษายน) โดยแนวโนมนี้พบทั้งในปริมาณไนไตรท แอมโมเนียและฟอสเฟต
(รูปที่ 57 ถึง 60) สวนปริมาณไนเตรทนั้นไมคอยปรากฏแนวโนมแตพบวาหาดทรายทาลางมี
ปริมาณไนเตรทสูงกวาหาดทรายอื่นๆคอนขางชัดเจน (รูปที่ 59)
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ตารางที่ 7 คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวาง เดือนตุลาคม 2550, พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 2551 (ฤดูฝน)
ปจจัยคุณภาพน้ําและ
ปริมาณธาตุอาหาร
ความเค็ม
(psu)
ความเปนกรด-เบส (pH)
แอมโมเนีย (μg - at N/L)
ไนไตรท (μg - at N/L)
ไนเตรท (μg - at N/L)
ฟอสเฟต (μg – at P/L)

ทาวัง

ทรายแกว

ทายายทิม

ทาลาง

ถ้ําพัง

27.7 ± 2.3
(24-31)
8.3 ± 0.07
(8.1-8.4)
2.347 ± 0.429
(0.635-4.320)
0.166 ± 0.073
(0.012-0.338)
3.160 ± 1.048
(1.440-4.646)
0.740 ± 0.492
(0.172-1.667)

27.1 ± 1.2
(19-31)
8.3 ± 0.04
(8.1-8.5)
2.283 ± 0.424
(1.080-3.494)
0.187 ± 0.037
(0.030-0.338)
2.447 ± 1.274
(1.930-3.141)
0.592 ± 0.419
(0.259-1.135)

30.5 ± 0.8
(29-33)
8.2 ± 0.03
(8.1-8.4)
2.047 ± 0.660
(0.974-4.024)
0.166 ± 0.046
(0.048-0.307)
2.574 ± 0.554
(0.998-4.123)
0.575 ± 0.208
(0.230-0.934)

28.7 ± 1.1
(22-33)
8.2 ± 0.03
(8.0-8.5)
2.594 ± 1.064
(1.652-3.579)
0.288 ± 0.051
(0.127-0.549)
19.465 ± 11.054
(10.225-31.149)
0.675 ± 0.342
(<0.001-1.207)

30.1 ± 1.3
(28-32)
8.2 ± 0.03
(8.1-8.3)
1.062 ± 0.326
(<0.001-2.245)
0.185 ± 0.014
(0.036-0.615)
1.194 ± 0.097
(0.687-2.143)
0.376 ± 0.127
(0.230-0.661)

หมายเหตุ: ขอมูลบรรทัดบนแสดงถึงคาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน, ขอมูลในวงเล็บแสดงถึงชวงคาที่ทําการวิเคราะหได
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ตารางที่ 8 คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวาง เดือนพศจิกายน 2550 ถึง เดือนเมษายน 2551 (ฤดูแลง)
ปจจัยคุณภาพน้ําและ
ปริมาณธาตุอาหาร
ความเค็ม
(psu)
ความเปนกรด-เบส (pH)
แอมโมเนีย (μg - at N/L)
ไนไตรท (μg - at N/L)
ไนเตรท (μg - at N/L)
ฟอสเฟต (μg – at P/L)

ทาวัง

ทรายแกว

ทายายทิม

ทาลาง

ถ้ําพัง

28.3 ± 2.1
(25-31)
8.2 ± 0.06
(8.1-8.3)
1.627 ± 0.196
(1.207-2.139)
0.049 ± 0.022
(<0.001-0.078)
1.928 ± 0.555
(<0.001-2.863)
0.309 ± 0.056
(0.158-0.546)

29.6 ± 0.8
(25-33)
8.2 ± 0.07
(8.1-8.2)
1.853 ± 0.804
(0.995-4.066)
0.075 ± 0.025
(0.024-0.187)
2.577 ± 0.375
(2.029-3.157)
0.345 ± 0.103
(0.187-0.561)

30.4 ± 0.9
(25-34)
8.1 ± 0.03
(8.0-8.2)
1.592 ± 0.221
(1.101-2.732)
0.053 ± 0.014
(<0.001-0.096)
2.514 ± 0.600
(<0.001-4.826)
0.283 ± 0.050
(0.057-0.489)

30.3 ± 1.8
(27-35)
8.2 ± 0.03
(8.1-8.3)
2.301 ± 0.889
(1.228-3.939)
0.075 ± 0.025
(0.024-0.121)
10.549 ± 9.451
(2.094-23.329)
0.414 ± 0.169
(0.201-1.250)

30.6 ± 1.2
(26-35)
8.2 ± 0.02
(8.1-8.3)
1.977 ± 0.952
(0.657-3.473)
0.068 ± 0.021
(<0.001-0.211)
1.516 ± 0.245
(0.769-2.683)
0.283 ± 0.040
(0.158-0.546)

หมายเหตุ: ขอมูลบรรทัดบนแสดงถึงคาเฉลี่ย ± ความแปรปรวน, ขอมูลในวงเล็บแสดงถึงชวงคาที่ทําการวิเคราะหได
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ความเค็ม
คาความเค็มของน้ําทะเลบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 พบวามีคาความเค็มเฉลี่ยอยูในชวง 19.3 ถึง 35.0 psu โดยหาดทรายถ้ํา
พังมีคาความเค็มเฉลี่ยตลอดชวงที่ทําการศึกษาอยูระหวาง 26.7 ถึง 35.0 psu หาดทรายทาลาง
มีคาความเค็มเฉลี่ยอยูระหวาง 22.7 ถึง 34.7 psu หาดทายายทิมมีคาความเค็มเฉลี่ยอยูระหวาง
25.3 ถึง 33.5 psu หาดทาวังมีคาความเค็มเฉลี่ยอยูระหวาง 24.3 ถึง 31.0 psu หาดทรายแกวมี
คาความเค็มเฉลี่ยอยูระหวาง 19.3 ถึง 32.3 psu ความเค็มที่วัดไดในทุกหาดคอนขางมีความ
แปรปรวนมากในชวงฤดูฝนคือมีคาความเค็มต่ําลงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไดรับอิทธิพลจากชวงน้ํา
หลากจากปากแมน้ําในชวงฤดูดังกลาว (รูปที่ 55)
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ถํ้าพัง

ท่าล่าง

ท่ายายทิม

ท่าวัง

ทรายแก ้ว

รูปที่ 55 ความเค็มเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน
กันยายน 2551
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คาความเปนกรด-เบส (pH)
จากการตรวจวัดคาความเปนกรด-เบส (pH) ของน้ําทะเลระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551 พบวามีคาความเปนกรด-เบส เฉลี่ยอยูในชวง 8.0 ถึง 8.5 โดยหาดทราย
ถ้ําพังมีคาความเปนกรด-เบส เฉลี่ยตลอดชวงที่ทําการศึกษาอยูระหวาง 8.1 ถึง 8.3 หาดทราย
ทาลางมีคาความเปนกรด-เบสเฉลี่ยอยูระหวาง 8.0 ถึง 8.5 หาดทายายทิมมีคาความเปนกรดเบสเฉลี่ยอยูระหวาง 8.0 ถึง 8.4 หาดทาวังมีคาความเปนกรด-เบส เฉลี่ยอยูระหวาง 8.1 ถึง
8.4 หาดทรายแกวมีคาความเปนกรด-เบสเฉลี่ยอยูระหวาง 8.1 ถึง 8.5 (รูปที่ 56) ในชวงฤดูฝน
ในทุกหาดมีคาความเปนกรด – เบสมากกวาในฤดูแลงเล็กนอย
9.0

ความเป็ นกรด - เบส

ฤดูแล ้ง
ฤดูฝน

8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
ถํ้าพัง

ท่าล่าง

ท่ายายทิม

ท่าวัง

ทรายแก ้ว

รูปที่ 56 คาความเปนกรด-เบส (pH) เฉลีย่ บริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม
2550 ถึง เดือนกันยายน 2551

76

ปริมาณแอมโมเนีย
จากการวิ เ คราะห ห าปริ ม าณแอมโมเนี ย ในน้ํ า ทะเลบริ เ วณหาดทรายรอบเกาะสี ชั ง
ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 พบวามีปริมาณแอมโมเนีย เฉลี่ยอยูในชวง
นอยกวา 0.001 ถึง4.320 μg - at N/L โดยหาดทรายถ้ําพังมีปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ยตลอดชวง
ที่ทําการศึกษาอยูระหวาง นอยกวา 0.001 ถึง 3.473 μg - at N/L (1.520 ± 0.648 μg - at N/L)
หาดทรายทาลางมีปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ยอยูระหวาง 1.228 ถึง 3.939 μg - at N/L (2.448 ±
1.054 μg - at N/L) หาดทายายทิมมีปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ยอยูระหวาง 0.974 ถึง 4.024 μg at N/L (1.820 ± 0.575 μg - at N/L) หาดทาวังมีปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ยอยูระหวาง 0.635 ถึง
4.320 μg - at N/L (1.987 ± 0.437 μg - at N/L) หาดทรายแกวมีปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ยอยู
ระหวาง 0.995 ถึง 4.066 μg - at N/L (2.048 ± 0.755 μg - at N/L) (รูปที่ 57) จากคาปริมาณ
แอมโมเนี ย ที่ วิ เ คราะห ไ ด เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเล ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 124 ตอนที่ 11 ง วันที่ 1
กุมภาพันธ 2550 พบวาปริมาณแอมโมเนียบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชังจัดอยูในเกณฑปกติ
แตพ บวามีป ริมาณมากขึ้ นในช ว งฤดูฝ น ยกเวนในหาดถ้ําพังที่ ฤดู แล งมีปริมาณแอมโมเนีย
มากกวาฤดูฝน
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รูปที่ 57 ปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม
2550 ถึง เดือนกันยายน 2551
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ปริมาณไนไตรท
จากการวิเคราะหปริมาณไนไตรทของน้ําทะเลบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชังระหวาง
เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 พบวามีปริมาณไนไตรท เฉลี่ยอยูในชวงนอยกวา
0.001 ถึง 0.615 μg - at N/L โดยหาดทรายถ้ําพังมีปริมาณไนไตรทเฉลี่ยตลอดชวงที่
ทําการศึกษาอยูระหวาง นอยกวา 0.001 ถึง 0.615 μg - at N/L (0.127 ± 0.019 μg - at N/L)
หาดทาลางมีปริมาณไนไตรทเฉลี่ยอยูระหวาง 0.024 ถึง 0.549 μg - at N/L (0.182 ± 0.065 μg
- at N/L) หาดทายายทิมมีปริมาณไนไตรทเฉลี่ยอยูระหวางนอยกวา 0.001 ถึง 0.307 μg - at
N/L (0.110 ± 0.037 μg - at N/L) หาดทาวังมีปริมาณไนไตรทเฉลี่ยอยูระหวางนอยกวา 0.001
ถึง 0.338 μg - at N/L (0.107 ± 0.056 μg - at N/L) หาดทรายแกวมีปริมาณไนไตรทเฉลี่ยอยู
ระหวาง 0.024 ถึง 0.338 μg - at N/L (0.126 ± 0.03 μg - at N/L) จากขอมูลพบวาปริมาณไน
ไตรทคอนขางมีความแปรผันและมีปริมาณมากขึ้นในชวงฤดูฝน (ตุลาคม 2550 และ มิถุนายน –
กันยายน 2551) ในทุกหาด (รูปที่ 58)
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ทรายแก ้ว

รูปที่ 58 ปริมาณไนไตรทเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551
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ปริมาณไนเตรท
ปริมาณไนเตรทของน้ําทะเลบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม 2550
ถึงเดือนกันยายน 2551 พบวามีคาเฉลี่ยอยูในชวงนอยกวา 0.001 ถึง 31.157 μg - at N/L โดย
หาดทรายถ้ําพังมีปริมาณไนเตรทเฉลี่ยตลอดชวงที่ทําการศึกษาอยูระหวาง 0.769 ถึง 2.683 μg
- at N/L (1.355± 0.354 μg - at N/L) หาดทรายทาลางมีปริมาณไนเตรทเฉลี่ยอยูระหวาง 2.094
ถึง 31.149 μg - at N/L (15.007 ± 12.107 μg - at N/L) หาดทายายทิมมีปริมาณไนเตรทเฉลี่ย
อยูระหวางนอยกวา 0.001 ถึง 4.826 μg - at N/L (2.544 ± 1.079 μg - at N/L) หาดทาวังมี
ปริมาณไนเตรทเฉลี่ยอยูระหวางนอยกวา 0.001 ถึง 4.646 μg - at N/L (2.544 ± 1.380 μg - at
N/L) หาดทรายแกวมีปริมาณไนเตรทเฉลี่ยอยูระหวาง 1.930 ถึง 3.157 μg - at N/L (2.518 ±
1.221 μg - at N/L) จากขอมูลที่ทําการวิเคราะหพบวาหาดทรายทาลางมีความแปรผันของ
ปริมาณไนเตรทคอนขางมากและมีปริมาณไนเตรทคอนขางสูงกวาหาดอื่นๆเกือบตลอดชวงที่
ทําการศึกษา ทั้งนี้ยังพบวาในชวงฤดูฝนมีปริมาณไนเตรทสูงกวาในชวงฤดูแลง (รูปที่ 59) ซึ่ง
ปริมาณที่ทําการวิเคราะหไดนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเล ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 124 ตอนที่ 11 ง วันที่ 1
กุมภาพันธ 2550 พบวาปริมาณไนเตรทคอนขางสูงกวามาตรฐานมาก สวนในหาดอื่นๆนั้นพบมี
การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนเตรทระหวางฤดูกาลทั้งสองเพียงเล็กนอย
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รูปที่ 59 ปริมาณไนเตรทเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551
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ปริมาณฟอสเฟต
จากการวิเคราะหปริมาณฟอสเฟตในน้ําทะเลบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชังระหวาง
เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 พบวามีปริมาณฟอสเฟต เฉลี่ยอยูในชวงนอยกวา
0.001 ถึง 1.667 μg - at P/L โดยหาดทรายถ้ําพังมีปริมาณฟอสเฟตเฉลี่ยตลอดชวงที่
ทําการศึกษาอยูระหวาง 0.158 ถึง 0.661 μg - at P/L (0.329 ± 0.103 μg - at P/L) หาดทราย
ทาลางมีปริมาณฟอสเฟตเฉลี่ยอยูระหวางนอยกวา 0.001 ถึง 1.250 μg - at P/L (0.545 ±
0.254 μg - at P/L) หาดทายายทิมมีปริมาณฟอสเฟตเฉลี่ยอยูระหวาง 0.057 ถึง 0.934 μg - at
P/L (0.429 ± 0.145 μg - at P/L) หาดทาวังมีปริมาณฟอสเฟตเฉลี่ยอยูระหวาง 0.158 ถึง
1.667 μg - at P/L (0.525 ± 0.246 μg - at P/L) หาดทรายแกวมีปริมาณฟอสเฟตเฉลี่ยอยู
ระหวาง 0.187 ถึง 1.135 μg - at P/L (0.457 ± 0.305 μg - at P/L) ทั้งนี้พบวาปริมาณฟอสเฟต
คอนขางมีความแปรผันเพิ่มขึ้นในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน 2551 นอกจากนี้เมื่อ
เปรียบเทียบผลระหวางฤดูกาลแลวพบวาในทุกหาดมีปริมาณฟอสเฟตเพิ่มขึ้นในชวงฤดูฝน (รูป
ที่ 60)
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รูปที่ 60 ปริมาณฟอสเฟตเฉลี่ยบริเวณชายหาดรอบเกาะสีชังระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2551
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• ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของกลุมสัตวทะเลหนาดินตอคุณภาพ
ตะกอนดิน
ปริมาณสารอินทรียจัดเปนแหลงอาหารของสัตวทะเลหนาดินจําพวกกินซากอินทรียวัตถุ
จากการทดสอบความสัมพันธระหวางปริมาณอินทรียสารและความหนาแนนของสัตวทะเลหนา
ดินในกลุมตางๆ พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางความหนาแนนของหอย
สองฝาและปริมาณอินทรียส ารในหาดทาวัง (r = 0.663, p < 0.01, n = 160) และหาดถ้ําพัง (r =
0.349, p < 0.01, n = 161) ในหาดทรายแกวพบวามีสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน
แตมีคาสหสัมพันธคอนขางนอย (r = 0.178, p < 0.05, n = 157) และไมพบความสัมพันธใน
หาดทาลางและหาดทายายทิม เมื่อพิจารณาความสัมพันธในกลุมหอยฝาเดียวพบวาปริมาณ
อินทรียสารมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปริมาณความหนาแนนของหอยฝาเดียว
ในทุกสถานีที่ทําการศึกษาโดยจะเห็นวามีคาสหสัมพันธสูงในหาดทาลาง (r = 0.817, p < 0.01,
n = 118) รองลงมาคือ หาดทาวัง (r = 0.606, p < 0.01, n = 162) หาดทรายแกว (r = 0.604, p
< 0.01, n = 157) หาดทายายทิม (r = 0.356, p < 0.01, n = 175) ถึงแมวาในหาดถ้ําพังจะ
พบวามีความสัมพันธในเชิงบวกเชนกันแตคาสหสัมพันธคอนขางต่ํา (r = 0.170, p < 0.05, n =
161) สัตวทะเลในกลุมครัสเตเชียนพบมีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณสารอินทรียสารในหาด
ทรายแกว (r = 0.397, p < 0.01, n = 157) และพบมีความสัมพันธในเชิงลบในหาดทายายทิม (r
= -0.367, p < 0.01, n = 175) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในกลุมไสเดือนทะเลพบวามีสัมพันธใน
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสารอินทรียในทุกหาดยกเวนหาดถ้ําพัง (r = 0.149, p =
0.059, n = 161) โดยหาดทาลางและหาดทาวังมีคาสหสัมพันธมากที่สุด คือ 0.439 (p < 0.01)
รองลงมาคือหาดทายายทิม (r = 0.382, p < 0.01, n = 175) และหาดทรายแกว (r = 0.277, p
< 0.01, n = 157) (ตารางที่ 9) ในการศึกษาครั้งนี้ไดทดสอบหาความสัมพันธระหวางปริมาณ
ซัลไฟดในดินตะกอนและความหนาแนนของสัตวทะเลในกลุมตางๆเชนกัน แตจากผลการศึกษา
ไมคอยพบความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาว พบเพียงความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในหอยฝาเดียว (r = 0.419, p < 0.05, n = 30) และ ครัสเตเซียน (r = 0.626, p < 0.01, n =
30) บริเวณหาดทรายแกวเทานั้น (ตารางที่ 10)
ขนาดตะกอนดินเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการกําหนดการเขามาอาศัยของสัตวพื้น
ทะเลบริเวณนั้นๆ จากการทดสอบหาคาสหสัมพันธระหวางขนาดตะกอนดินเฉลี่ยและความชุก
ชุมของสัตวทะเลในกลุมตางๆพบวา มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับหอย
สองฝาบริเวณหาดทายายทิม (r = 0.542, p < 0.01, n = 83) และมีความสัมพันธในเชิงลบกับ
หอยฝาเดียวในหาดทาลาง (r = -0.368, p < 0.01, n = 71) ในสัตวกลุมครัสเตเชียนนั้นพบวามี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับขนาดดินตะกอนในหาดทายายทิม (r = 0.419, p < 0.01, n = 83)
หาดถ้ําพัง (r = 0.409, p < 0.01, n = 74) และหาดทาวัง (r = 0.256, p < 0.05, n = 76) ทั้งนี้
ในกลุมไสเดือนทะเลพบวามีความสัมพันธในเชิงลบกับขนาดตะกอนดินทั้งในหาดทายายทิม (r
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= -0.263, p < 0.05, n = 83) หาดทาลาง (r = -0.254, p < 0.05, n = 71) และหาดถ้ําพัง (r = 0.245, p < 0.05, n = 74) (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 9 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินและปริมาณสารอินทรีย
หอยสองฝา หอยฝาเดียว ครัสตาเชียน ไสเดือนทะเล
0.151
0.817**
-0.186*
0.439**
หาดทาลาง
0.178*
0.604**
0.397**
0.277**
หาดทรายแกว
0.663**
0.606**
-0.043
0.439**
หาดทาวัง
0.349**
0.170*
-0.099
0.149
หาดถ้ําพัง
-0.081
0.356**
-0.367**
0.382**
หาดทายายทิม
หมายเหตุ: ** แสดงถึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ 99 % (p < 0.01), *แสดงถึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ 95 %
(p < 0.05)

ตารางที่ 10 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินและปริมาณซัลไฟด
หอยสองฝา หอยฝาเดียว ครัสตาเชียน ไสเดือนทะเล
หาดทาลาง
0.23
0.223
0.032
0.037
หาดทรายแกว
-0.116
0.419*
0.626**
0.197
หาดทาวัง
0.325
0.052
0.177
-0.225
หาดถ้ําพัง
-0.002
--0.258
-0.054
หาดทายายทิม
-0.268
0.167
-0.189
0.107
หมายเหตุ: ** แสดงถึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ 99 % (p < 0.01), *แสดงถึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ 95
% (p < 0.05)

ตารางที่ 11 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดินและขนาดตะกอนดิน
เฉลี่ย
หอยสองฝา หอยฝาเดียว ครัสตาเชียน ไสเดือนทะเล
หาดทาลาง
0.143
-0.368**
-0.001
-0.254*
หาดทรายแกว
0.045
-0.032
-0.08
-0.064
หาดทาวัง
-0.042
0.134
0.256*
-0.106
หาดถ้ําพัง
-0.151
-0.409**
-0.245*
หาดทายายทิม
0.542**
0.036
0.419**
-0.263*
หมายเหตุ: ** แสดงถึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ 99 % (p < 0.01), *แสดงถึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญที่ 95
% (p < 0.05)
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นอกจากนี้ได ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางชนิดเดนที่พบในแตละหาดกับคุ ณภาพ
ตะกอนดินดวย หาดทาลางซึ่งพบชนิดเดน คือ Cerithium sp., Clypeomorus sp. (วงศ
Cerithiidae) และ Cerithidae sp. (วงศ Potamididae) พบวา ทั้งสามชนิดมีความสัมพันธเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) กับปริมาณอินทรียสารในดิน โดยมีคาสหสัมพันธ
เทากับ 0.623, 0.484 และ 0.488 ตามลําดับ แตทั้งนี้เมื่อศึกษาความสัมพันธกับขนาดตะกอน
ดินพบเพียง Cerithidae sp. เทานั้นที่มีความสัมพันธในเชิงลบกับขนาดตะกอนดิน (r = -0.592,
p < 0.01) หอยฝาเดียวในสกุล Cerithium sp. และ Clypeomorus sp. เปนชนิดเดนที่พบได
บริเวณหาดทรายแกว จากการทดสอบความสัมพันธพบวา ทั้งสองชนิดมีความสัมพันธเชิงบวก
ที่ความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นตกับปริมารสารอินทรียในดิน โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.560
และ 0.532 ตามลําดับ แตไมพบความสัมพันธกับขนาดตะกอนดิน ทั้งนี้หอยฝาเดียวในสกุล
Cerithium sp. และ Clypeomorus sp. พบวาเปนสัตวทะเลที่พบมากหรือเปนกลุมเดนบริเวณ
หาดทาวังเชนกัน และทั้งสองชนิดมีความสัมพันธในเชิงบวก (p < 0.01) กับปริมาณอินทรียสาร
ในดินเชนเดียวกันกับหาดทรายแกว คือมีคาสหสัมพันธเทากับ 0.583 และ 0.475 นอกจากนี้
พบวา Cerithium sp. มีความสัมพันธในเชิงลบกับขนาดตะกอนดินเฉลี่ย (r = 0.327, p < 0.01)
แตไมพบความสัมพันธในสกุล Clypeomorus sp. ในบริเวณหาดถ้ําพังนั้นสัตวทะเลที่พบมาก
คือ หอยเสียบ Donax sp. รองลงมาคือ ไอโซพอด ไสเดือนทะเลในวงศ Orbiniidae และ
Nereidae เมื่ อศึ ก ษาความสัม พั นธ ร ะหว า งสั ต ว ท ะเลดัง กลา วกับ คุ ณ ภาพตะกอนดิน พบว า
ปริมาณสารอินทรียในดินไมมีสัมพันธกับสัตวทะเลดังกลาวเลย แตพบความสัมพันธเชิงบวก
ระหวางขนาดตะกอนดิน และ ไอโซพอด (r = 0.321, p < 0.01) และความสัมพันธในเชิงลบ
ระหวางขนาดตะกอนดิน และ ไสเดือนทะเลวงศ Nereidae (r = - 0.289, p < 0.01) สัตวกลุม
เดนที่พบไดในหาดทายายทิม ไดแก ไอโซพอด รองลงมาคือ หอยเสียบ Donax sp., Cerithium
sp. และ ไสเดือนทะเลวงศ Orbiniidae จากการทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพดินตะกอน
พบวา ปริมาณสารอินทรียในดินมีความสัมพันธเชิงบวกกับ Cerithium sp. (r = 0.325, p <
0.01) และ ไสเดือนทะเลวงศ Orbiniidae (r = 0.290, p < 0.01) และมีความสัมพันธในเชิงลบ
กับ ไอโซพอด (r = -0.507, p < 0.01) และ หอยเสียบ Donax sp. (r = -0.304, p < 0.01)
นอกจากนี้พบความสัมพันธเชิงบวกระหวางขนาดตะกอนดินเฉลี่ยกับ ไอโซพอด (r = 0.463, p
< 0.01) และ หอยเสียบ Donax sp. (r = 0.441, p < 0.01) และความสัมพันธเชิงลบกับ ไสเดือน
ทะเลวงศ Orbiniidae (r = -0.354, p < 0.01)
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อภิปรายและวิจารณผล
• สังคมสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชัง
จากการศึกษาสัตวทะเลหนาดินทุกเดือนบริเวณเขตน้ําขึ้นน้ําลงในหาดทราย 5 แหงรอบ
เกาะสี ชั ง ระหว า งเดื อ นตุ ล าคม 2550 ถึ ง กั น ยายน 2551 พบสั ต ว พื้ น ทะเลส ว นใหญ อ ยู ใ น
Phylum Mollusca (60 %) ซึ่งแบงไดเปนกลุมหอยสองฝา (Bivalvia) 37 % (43 ชนิด) กลุมหอย
ฝาเดียว (Gastropoda) 23 % (26 ชนิด) และกลุม Polyplacophora พบ 1 ชนิด นอกจากนี้พบ
Phylum Annelida 20 วงศ (family) คิดเปนรอยละ 18 Phylum Arthropoda กลุม Crustaceae
พบ 12 ชนิด (11 %) Phylum Echinodermata พบ 8 ชนิด (7 %) Phylum Platyhelminthes
พบ 2 ชนิด Phylum Chordata พบ 2 ชนิด คือ ปลาในวงศ Gobiidae และแอมฟออกซัส อยาง
ละ 1 ชนิด นอกจากนี้พบสัตวใน Phylum Sipuncula 1 ชนิด ผลการศึกษาครั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาของกุลธาร ศรีจันทพงศ (2545) ที่ไดทําการศึกษาสังคมสัตวทะเลหนา
ดินขนาดใหญบนหาดทรายในบริ เวณภาคตะวันออกของไทย พบสัต ว พื้น ทะเล 5 กลุม คือ
ไส เ ดื อ นทะเล ครั ส เตเชี ย น หอยฝาเดี ย ว หอยสองฝา และ เอคไคโนเดริ ม พบว า มี ค วาม
หลากหลายของกลุมสัตวทะเลมากกวา คือ พบกลุมหนอนถั่ว (Phylum Sipuncula) กลุมหนอน
ตัวแบบ (Phylum Platyhelminthes) กลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง (Phylum Chordata) คือ ปลาใน
วงศ Gobiidae
และแอมฟออกซัส ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความถี่ในการเก็บตัวอยาง
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บตัวอยางทุกเดือนทําใหพบสัตวบางชนิดที่พบไดนอยใน
บริเวณดังกลาว (intertidal) เชน ในกลุมหนอนตัวแบน และแอมฟออกซัส อยางไรก็ตามชนิด
สั ต ว ห น า ดิ น ที่ พ บมากเป น กลุ ม หอยสองฝาเช น กั น
ซึ่ ง แตกต า งจากการศึ ก ษาของ
Phannataewee (2003) ที่ไดศึกษาพื้นที่หาดทรายในจังหวัดระยอง 4 แหง คือ หาดปากน้ําประ
แสร หาดแมพิมพ หาดแมรําพึง และหาดตะกวน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2541 ถึง เดือนกรกฎาคม
2543 พบความหลากหลายของไสเดือนทะเลมากที่สุด ซึ่งนอกจากในแตละหาดจะเจอสิ่งมีชีวิต
แตกตางกันไปแลว อาจเนื่องมาจากความแตกตางของความลึกที่เก็บตัวอยางและขนาดของ
ตะแกรงรอนตัวอยางดวย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดใชตะแกรงรอนตัวอยางขนาด 1 มิลลิเมตร
อาจทําใหตัวอยางไสเดือนบางสวนหลุดลอดออกไปไดทําใหพบจํานวนไมมากนัก
ในการศึกษาครั้งนี้พบวาในชวงฤดูแลงจะมีคาความหนาแนนของประชากรสัตวทะเล
หนาดินและมวลชีวภาพสูงกวาในชวงฤดูฝนทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
ระหวางสองฤดูรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มซึ่งเปนปจจัยจํากัดที่สําคัญของการอยูอาศัย
ของสัตวทะเลซึ่งในชวงฤดูฝนนั้นคาความเค็มคอนขางลดต่ําลงและมีความแปรปรวนมากกวาใน
ฤดูแลง Lercari and Defeo (2003) ไดศึกษาถึงผลกระทบจากน้ําจืดที่ไหลลงบริเวณชายหาดใน
ประเทศอุรุกวัยพบวา ความเค็มมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงกั บจํานวนชนิด ความอุดม
สมบูรณ และมวลชีวภาพ
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จํานวนและชนิดสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายรอบเกาะสีชังมีความแตกตางไปใน
แตละบริเวณเขตแนวน้ํา จํานวนชนิดจะพบมากในหาดตอนกลางและหาดตอนลางมากกวาใน
หาดตอนบนซึ่งมักพบเพียงไมกี่ชนิด องคประกอบของกลุมสัตวทะเลหนาดินก็แตกตางกันไปใน
แตละหาดดวย (รูปที่ 15 และ 16) เมื่อวิเคราะหความคลายคลึงของสัตวทะเลหนาดินพบวา
สังคมสัตวทะเลหนาดินมีความคลายคลึงกันในหาดถ้ําพังและหาดทายายทิม สวนในหาดทาลาง
นั้นสังคมสัตวทะเลหนาดินจะคลายคลึงกันกับหาดทรายแกวและหาดทาวัง จากสัดสวนของ
จํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินพบวามีความแตกตางกันไปในแตละหาดโดยหาดทาลางจะมี
สัดสวนจํานวนชนิดของหอยฝาเดียวมากที่สุด รองลงมาคือหอยสองฝา และไสเดือนทะเล ใน
หาดทรายแก ว หาดท า วั ง และหาดท า ยายทิ ม นั้ น มี สั ด ส ว นชนิ ด ของหอยสองฝามากที่ สุ ด
รองลงมาคือ หอยฝาเดียวและกลุมไสเดือนทะเล ตามลําดับ สวนหาดถ้ําพังนั้นจะพบสัดสวน
จํานวนชนิดของไสเดือนทะเลมากที่สุด รองลงมาคือ หอยสองฝา และกลุมครัสตาเซียน ณิฏฐา
รัตน ปภาวสิทธิ์ (2547) ไดกลาวไววาการเปรียบเทียบองคประกอบสัดสวนของสัตวทะเลหนา
ดินสามารถใชบอกถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมได โดยชายฝงทะเลทั่วไปมักจะพบสัดสวน
เฉลี่ยของกลุมครัสตาเซียนมากที่สุด ประมาณรอยละ 40 รองลงมาคือกลุมหอย (ประมาณรอย
ละ 30) และกลุมไสเดือนทะเล (ประมาณรอยละ 15) หรืออาจประมาณสัดสวนไดเปน 1:1:1 ซึ่ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมแลวสัตวทะเลหนาดินในกลุมครัสเตเซียนและหอยจะ
ลดลง ในขณะที่จะมีการเพิ่มปริมาณและชนิดของกลุมไสเดือนทะเลมากขึ้น จากขอมูลดังกลาว
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาทุกหาดที่ทําการศึกษา มีสัดสวนชนิดครัส
เตเซียนนอยกวาอีกสองกลุมที่ใชทําการเปรียบเทียบสัดสวน คือ หาดดานตะวันออกของเกาะสี
ชัง (หาดทาลาง หาดทาวัง หาดทรายแกว และหาดทายายทิม) จะมีจํานวนชนิดหอยทะเลมาก
ที่สุด รองลงมาคือกลุมไสเดือนทะเลและครัสเตเซียน สวนหาดถ้ําพังนั้นในชวงฤดูฝนจะพบ
สัดสวนจํานวนชนิดของไสเดือนทะเลมากที่สุด รองลงมาคือหอยทะเลและกลุมครัสเตเซียนแตใน
ฤดูแลงไมคอยมีความแตกตางระหวางสัตวทั้งสามกลุม จากการศึกษาเปรียบเทียบสัดสวน
จํ า นวนชนิ ด พบแนวโน ม ว า บริ เ วณชายหาดของเกาะสี ชั ง บางแห ง ได มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดลอมไปจากสมดุลธรรมชาติ โดยเฉพาะในหาดทาลางมีสัดสวนของจํานวนหอยฝา
เดียวมากวากลุมอื่นๆ ในสวนของหาดทรายถ้ําพังนั้นถึงแมวาจะพบมีสัดสวนจํานวนชนิดของ
ไสเดือนทะเลมากที่สุดแตก็พบเฉพาะในฤดูฝนซึ่งหากพิจารณาถึงปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆดวย
แลวจะเห็นไดวาหาดถ้ําพังยังคงเปนหาดทรายที่มีคุณภาพที่ดีอยู อยางไรก็ตามองคประกอบ
ของโครงสรางประชากรขึ้นกับหลายปจจัยซึ่งจะขอกลาวตอไปในสวนของความสัมพันธระหวาง
สัตวทะเลหนาดินและปจจัยสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ในการศึกษาในครั้งนี้พบ แอมฟออกซัส ใน
หาดทาวัง หาดถ้ําพังและหาดทายายทิมดวยถึงแมวาจะมีจํานวนไมมากนัก (นอยกวา 5 ตัว/
ตร.ม) ซึ่งสัตวดังกลาวเปนสัตวหายากและมักจะพบไดในบริเวณที่มีความสะอาด คุณภาพน้ําดี
(Paphavasit, et al., 1987; ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์, 2547) จากขอมูลดังกลาวแสดงไดวาบริเวณ
ทั้งสามหาดยังมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่คอนขางดีอยู นอกจากจะบงบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม
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แลว แอมฟออกซัส ยังเปนอาหารของสัตวจําพวกปลาหนาดิน และกุงทะเลอีกดวย (Wickstead
and Bone, 1959 อางโดย สุรพล ชุณหบัณฑิต, 2536) อยางไรก็ตามหากไมไดมีการรักษา
สิ่งแวดลอมใหมีความสะอาดตามธรรมชาติอาจทําใหสัตวดังกลาวหมดไปจากพื้นที่ได ณิฏฐา
รัตน ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2547) ไดรายงานวาพบแอมฟออกซัส ชนิด Branchiostoma
belcheri บริเวณหาดทรายทอง จ.ระยอง ในการศึกษาปพ.ศ. 2544 แตเมื่อทําการศึกษาในหาด
เดียวกันในป พ.ศ. 2546 และ 2547 ปรากฏวาไมพบสัตวชนิดดังกลาว นอกจากนี้ในพื้นที่ศึกษา
มีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ มีการทบถมของตะกอนมากขึ้น และในชวงที่น้ําลงนั้นพบ
ตะกอนดินมีสภาพที่เนาเหม็น
• ความสัมพันธระหวางสัตวทะเลหนาดินและปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอความ
หลากหลายและความอุดมสมบูรณของสัตวทะเลหนาดิน บริเวณเกาะสีชัง
ระบบนิ เ วศหาดทรายเป น บริ เ วณที่ มี ก ารผั น แปรของสภาพแวดล อ มตลอดเวลา
(dynamic environment) (Brown and McLachlan, 2002) สัดสวนจํานวนชนิดและความ
หนาแนนของแตละกลุมสัตวทะเลเกี่ยวเนื่องกับปจจัยทางกายภาพ ไดแก อิทธิพลของคลื่นลม
น้ําขึ้นน้ําลง ขนาดตะกอนดิน และปริมาณอินทรียสารในดินตะกอน ทําใหจํานวนชนิดและความ
ชุกชุมในแตละหาดแตกตางกันไป (Bertness et al., 2001; Brown and McLachlan, 2002;
Castro and Huber, 2005)
สารอินทรียเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาดโดยเฉพาะสัตวที่กิน
ซากอินทรียเปนอาหาร (deposit feeder) เนื่องจากบริเวณดังกลาวคอนขางจะมีผูผลิตเบื้องตน
(primary producer) นอย (Bertness et al., 2001; Castro and Huber, 2005) ปริมาณอินทรีย
สารในดินที่เปลี่ยนแปลงไปจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนความหนาแนนของสัตวที่กิน
ซากอินทรียเปนอาหาร (deposit-feeding animals) (Raffaelli and Hawkins, 1996; Bertness
et al., 2001) จากการวิเคราะหปริมาณสารอินทรียในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ปริมาณอินทรียสาร
ในหาดทรายเขตน้ําขึ้นน้ําลง พบอยูในชวง 0.01 ถึง 2.28 เปอรเซ็นต ในประเทศไทยยังไมมีการ
กําหนดคุณภาพตะกอนดินบริเวณชายฝงในสวนของปริมาณสารอินทรียแตจากการเปรียบเทียบ
ระดับความสูงต่ําของปริมาณอินทรียวัตถุ ตามมาตราฐานของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ พบวา ปริมาณสารอินทรียที่วิเคราะหไดอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง ปริมาณอินทรีย
สารแตกตางกันไปในแตละหาด ปริมาณสารอินทรียพบมากที่สุดในหาดทาลาง รองลงมาคือ
หาดทรายแกว หาดทายายทิม หาดทาวัง และหาดถ้ําพัง (ตารางที่ 5) จะเห็นไดวาหาดทราย
ดานตะวันออกทุกหาด (หาดทาลาง หาดทาวัง หาดทรายแกว และหาดทายายทิม) มีปริมาณ
อินทรียสูงกวาหาดทรายทางดานตะวันตก (หาดถ้ําพัง) ซึ่งปริมาณสารอินทรียที่แตกตางกันนั้น
อาจเกี่ยวเนื่องกับหลายปจจัย ไดแก การใชประโยชนในพื้นที่ การไหลเวียนของกระแสน้ํา คลื่น
ลม และ ขนาดตะกอนดิน เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับพื้นที่และการใชประโยชนจะเห็นไดวาดาน
ตะวันออกของเกาะสีชังเปนแหลงชุมชนโดยเฉพาะในหาดทาลาง หาดทาวังมีการอนุญาตใหเขา
มาจอดเรือประมง ในหาดทรายแกวและหาดทรายทายายทิมนั้นมีการเขาไปเก็บหอยทะเลกินได

86

ของคนในชุมชน แตไมไดมีการเขาไปใชประโยชนอยางชัดเจน แตกลับพบวามีปริมาณอินทรีย
สารและปริมาณซัลไฟดสูงเชนกัน โดยเฉพาะในหาดทายายทิมซึ่งไมมีแหลงชุมชนเลย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใตจะทําใหเกิดการพัดพาของน้ําจากบริเวณ บางพระ
ศรีราชา เขาสูเกาะสีชัง ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวจะทําใหพบเห็นขยะ และสิ่งปฎิกูลเปนจํานวน
มากบริเวณชายหาดดานตะวันออกของเกาะ (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา, 2535) และบริเวณ
ระหวางเกาะสีชังและศรีราชา ยังเปนแหลงขนถายสินคาที่สําคัญอีกแหงหนึ่งซึ่งอาจทําใหการพัด
พาของแหลงอินทรียสารตางๆเขามาสะสมในบริเวณหาดทรายดานตะวันออกของเกาะสีชังได
นอกจากนี้เกาะสีชังตั้งอยูในบริเวณอาวไทยตอนบน ใกลกับปากแมน้ําสายหลัก 4 สายคือ แมน้ํา
บางปะกง แมน้ําเจาพระยา แมน้ําแมกรอง และแมน้ําทาจีน ซึ่งปลอยสารอาหารลงสูอาวไทยและ
จากการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําประจําถิ่น และลมประจําฤดูทําใหพัดพาสารอาหาร ทําใหเกิดการ
สะสมและเพิ่มปริมาณสารอินทรียในตะกอนดิน (สมภพ รุงสุภา, 2552) จากการศึกษาครั้งนี้
พบวาบริเวณหาดทรายถ้ําพังซึ่งเปนหาดทองเที่ยวมีปริมาณสารอินทรียคอนขางนอยกวาหาด
อื่นๆ ถึงแมจะสังเกตเห็นวาบริเวณดังกลาวมีการระบายถายเทน้ําลงสูหาดโดยตรง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหาดถ้ําพังมีจํานวนรานคาไมมากและจํานวนนักทองเที่ยวไมไดหนาแนนตลอดทั้งป
จึงทําใหปริมาณน้ําทิ้งไมมากนัก นอกจากนี้บริเวณดังกลาวมีการหมุนเวียนน้ําคอนขางดีซึ่งอาจ
ไมทําใหเกิดการสะสมของอินทรียสารในดินตะกอน
จากการทดสอบความสัมพันธ (Correlation) ระหวางความหนาแนนของสัตวทะเลหนา
ดินในกลุมตางๆและปริมาณอินทรียสารในดินเห็นไดวาบริเวณที่มีสารอินทรียมากจะทําใหมี
ความชุกชุมหรือมีความหนาแนนของสัตวพื้นทะเลในกลุม หอยฝาเดียว ไสเดือนทะเล และหอย
สองฝามากขึ้นกลาวคือ ปริมาณสารอินทรียมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญกับปริมาณ
หอยฝาเดียวในทุกหาดโดยมีความสัมพันธอยางชัดเจนในหาดทาลาง หาดทาวัง หาดทรายแกว
คือมีคาสหสัมพันธ (Correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % เทากับ 0.817, 0.606
และ 0.604 ตามลําดับ ทั้งนี้ยังพบความสัมพันธในเชิงบวกกับกลุมไสเดือนทะเลเกือบทุกหาด
ยกเวนในหาดถ้ําพัง อาจเนื่องมาจากบริเวณหาดถ้ําพังกลุมไสเดือนทะเลที่พบมาก คือ ไสเดือน
ทะเลในวงศ Nereidae และ Orbiniidae ซึ่ง ไสเดือนทะเลในวงศ Orbiniidae นั้นกินสารอินทรีย
เปนอาหาร (deposit feeder) (Day, 1967; Rouse and Pleijel, 2001) แตไสเดือนทะเลวงศ
Nereidae
ส ว นใหญ มี พ ฤติ ก รรมการกิ น อาหารแบบที่ ส ามารถกิ น ได ทั้ ง พื ช และสั ต ว
(omnivourous) (Day, 1967) จากการศึกษาของ Meksumpun and Meksumpun (1999)
บริเวณหมูบานเพ จังหวัดระยองพบวาไสเดือนทะเล สกุล Perinereis sp. มีความสัมพันธในเชิง
ลบกับปริมาณสารอินทรีย นอกจากนี้จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความหนาแนนของ
หอยสองฝาและสารอินทรีย พบความสัมพันธในเชิงบวก ในหาดทาวัง หาดถ้ําพัง และหาดทราย
แกวอีกดวย (ตารางที่ 9)
จากผลการศึ ก ษาจะเห็ น ได ว า ในหาดท า ล า ง จะมี ค วามชุ ก ชุ ม ของหอยฝาเดี ย ว
คอนขางมากโดยเฉพาะหอยฝาเดียวในวงศ Cerithiidae และ วงศ Potamididae ซึ่งหอยทะเลฝา
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เดียวในวงศดังกลาวกินสาหรายขนาดเล็ก (microalgae) และ และซากอินทรียวัตถุ (detritus)
เปนอาหาร (จิตติมา อายุตตะกะ, 2544; Swennen et al. 2001) ทําใหเอื้อตอการอยูอาศัยของ
สัตวกลุมนี้ นอกจากนี้ในหาดทรายแกวและหาดยายทิมนั้นเปนหาดที่มีปริมาณอินทรียสารสูง
โดยในหาดทรายแกวคอนขางพบสัดสวนความหนาแนนของหอยฝาเดียวโดยเฉพาะในวงศ
Cerithiidae คอนขางสูงแตในหาดทายายทิมกลับไมพบวามีสัตวกลุมใดโดดเดนเปนพิเศษ (รูปที่
9) กลุมที่พบชุกชุมมากที่สุดในชวงที่ทําการศึกษาคือ กลุม ครัสเตเชียน (38.6 %) ซึ่งเปนกลุม
Isopod สัตวกลุมนี้มีนิสัยกินอาหารทั้งซากพืชซากสัตว (omnivorous scavenger) รองลงมาคือ
กลุมหอยสองฝา (25.7 %) Beukema and Cadee (1997) อางจาก Grall and Chauvaud
(2002) ไดกลาวไววาในแตละบริเวณและฤดูกาลจะมีปจจัยทางกายภาพไดแก กระแสน้ํา และ
กระแสลม ที่แตกตางกันซึ่งจะไปรบกวน (disturb) ความสัมพันธระหวางปริมาณสารอินทรียและ
ความชุกชุมของผูบริโภค อยางไรก็ตามบริเวณหาดทายายทิมก็พบความสัมพันธในเชิงบวก
ระหวางปริมาณอินทรียสาร และความหนาแนนในกลุมไสเดือนทะเล และหอยฝาเดียว ดังที่ได
กลาวมากอนหนานี้ Brown and McLachlan (1990) ไดรายงานไววาบริเวณที่มีปริมาณ
สารอินทรียสูงแตมีการไหลเวียนของน้ําดีจะทําใหบริเวณดังกลาวมีมวลชีวภาพสูงในขณะที่หาก
มีการไหลเวียนน้ําไมดีจะทําใหพบสัตวทะเลหนาดินนอยหรืออาจไมพบเลย
จากการสํารวจเอกสารพบวาหากมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียสารเปนจํานวนมาก
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพตะกอนดินทําใหสงผลเสียตอสังคมสัตวพื้นทะเลที่อาศัยใน
ดินตะกอนได เชน การเกิดสภาวะ hypoxia/anoxia (Bertness et al., 2001; Brown and
McLachlan, 2002) จากการวิเคราะหหาปริมาณซัลไฟดพบวามีปริมาณมากที่สุดในหาดทาลาง
(รูปที่ 51 และ 52) ซึ่งตะกอนดินมีสีดําและมีกลิ่นเหม็นชัดเจน รองลงมาคือหาดทาวัง หาดทราย
แกว หาดทายายทิมและหาดถ้ําพัง ปริมาณสารอินทรียนั้นมีความสัมพันธกับปริมาณซัลไฟด
โดย Raffaelli and Hawkins (1996) ไดกลาวไววา บริเวณที่มีปริมาณอินทรียสารมากในขณะที่
มี ป ริ ม าณออกซิ เ จนต่ํ า จะทํ า ให เ กิ ด ซั ล ไฟด ใ นดิ น ตะกอนในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ท ดสอบ
ความสัมพันธระหวางปริมาณอินทรียสารและปริมาณซัลไฟดในดินตะกอนพบวามีความสัมพันธ
ในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.379, p < 0.01) แตจากการศึกษาความสัมพันธ
ระหว า งความหนาแน น ของสั ต ว ท ะเลหน า ดิ น และปริ ม าณซั ล ไฟด ใ นครั้ ง นี้ ไ ม ค อ ยพบ
ความสัมพันธ พบเพียงความสัมพันธเชิงบวกกับความหนาแนนของกลุมครัสตาเซียน และหอย
ทะเลฝาเดียวบริเวณหาดทรายแกวเทานั้น (ตารางที่ 10)
ขนาดตะกอนดินเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอสังคมของสิ่งมีชีวิต (วิภูษิต มัณฑะจิตร และ
มนัสวงษ ฮวดไฉ, 2543; Ricciardi and Bourget, 1999; Castro and Huber, 2005;
Fernandes and Soares-Gomes, 2006) จากการศึกษาขนาดตะกอนดินเฉลี่ยรอบเกาะสีชัง
พบวามีความแตกตางกันไปในแตละหาดโดยหาดทรายแกวมีขนาดตะกอนคอนขางใหญกวาใน
หาดอื่นๆ รองลงมาคือหาดทายายทิม หาดถ้ําพัง หาดทาวัง และหาดทาลาง
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McLachlan and Dorvlo (2005) อางโดย McLachlan and Brown (2006) ไดรายงาน
ไววาจากการหาความสัมพันธระหวางความชุกชุมของชนิดและขนาดตะกอนดินพบวาในบริเวณ
ที่มีขนาดตะกอนเล็กลงจะมีจํานวนชนิดของสัตวทะเลหนาดินตอแนวสํารวจมากขึ้น แตจาก
การศึกษาครั้งนี้พบวาถึงแมวาหาดทรายแกวจะมีขนาดตะกอนคอนขางใหญทั้งยังมีกอนหิน
แทรกอยูและ/หรือปกคลุ มบริ เวณด านหนา แตก็ยังพบจํานวนสัต วทะเลหน าดินคอนข างสูง
Motta และคณะ (2003) ไดทําการศึกษาหาดทรายในประเทศออสเตเรียและรายงานไววาพบ
สิ่งมีชีวิตในตะกอนดินบริเวณที่มีกอนหินปกคลุมอยูดานบนมากกวาบริเวณที่ไมมีกอนหินขนาด
ใหญปกคลุมอยูดา นบนซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณสารอินทรียเปรียบเทียบกันพบวาหาดทราย
ที่มีการปกคลุมโดยกอนหินนั้นจะมีปริมาณสารอินทรียสูงกวาถึงแมวาจะมีสัดสวนตะกอนขนาด
ใหญมากกวา หาดที่ไมไดมีกอนหินปกคลุม อาจเนื่องมาจากกอนหินขนาดใหญนั้นจะเปนตัวดัก
กักซากสารอินทรียขนาดใหญหรือซากสิ่งมีชีวิตเอาไวทําใหตะกอนดินมีปริมาณสารอินทรียเพิ่ม
มากขึ้นไดพรอมทั้งยังเปนที่หลบภัยใหสิ่งมีชีวิต ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบวาบริเวณหาดทราย
แกวมีปริมาณสารอินทรียมากเชนกัน (รองจากหาดทาลาง) ถึงแมวาบริเวณดังกลาวมีตะกอน
คอนขางขนาดใหญ นอกจากนี้ยังสามารถพบดาวเปราะซึ่งไมพบในหาดอื่น รวมถึงหาดทราย
แกวมีความหนาแนนของปูในวงศ xantidae มากกวาในหาดอื่นๆอาจเนื่องมาจากการมีกอนหิน
ขนาดใหญแทรกอยูทําใหสิ่งมีชีวิตดังกลาวหลบซอนตัวได ซึ่งในการศึกษาของ Motta และคณะ
(2003) ไดรายงานไววาสัตวที่พบเสมอในพื้นที่ศึกษาบริเวณที่มีกอนหินขนาดใหญปกคลุมอยู
ดานบน ไดแก หอยฝาเดียว ชนิด Cerithiidae sp. และกลุม ophiuroids
ขนาดตะกอนดินในทุกหาดมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยหาดที่อยูทางดานทิศ
ตะวันออก ไดแก หาดทรายแกว หาดทายายทิม หาดทาวัง และหาดทาลาง จะมีขนาดตะกอน
ดินเฉลี่ยในฤดูแลงใหญกวาในฤดูฝน (รูปที่ 33) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในชวงดังกลาวทางดานตะวันออกของเกาะจะมีคลื่นลมแรงทําให
เกิดการพัดพาตะกอนขนาดใหญมาสะสม ในฝงตรงกันขาม คือ หาดทางดานทิศตะวันตก ไดแก
หาดถ้ําพังจะไดผลที่ตรงกันขามกัน คือ ขนาดตะกอนดินเฉลี่ยในฤดูฝนจะใหญกวาในฤดูแลง
เล็กนอย ทั่งนี้อาจไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตเนื่องจากหาดดังกลาวอยู
บริเวณอาวที่มีลักษณะโคงเวาทําใหไดรับอิทธิพลจากกระแสลมไมมากนัก จากการทดสอบผล
ของขนาดตะกอนดินตอความหนาแนนของสัต วทะเลหน าดินในแต ละกลุมพบวาค อนขางมี
ความสัมพันธในเชิงลบกับสัตวกลุมไสเดือนทะเล คือ บริเวณที่มีทรายละเอียด จะพบความ
หนาแน น ของกลุ ม ไส เ ดื อ นทะเลมากกว า บริ เ วณที่ มี ข นาดตะกอนที่ ใ หญ ก ว า โดยพบว า มี
ความสั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในหาดท า ล า ง หาดถ้ํ า พั ง และหาดท า ยายทิ ม ทั้ ง นี้ ยั ง พบ
ความสัมพันธในเชิงลบระหวางขนาดตะกอนดินเฉลี่ยกับความหนาแนนในหอยฝาเดียวบริเวณ
ทาลาง โดยในชวงระหวางที่ทําการเก็บขอมูลภาคสนามจะสังเกตุไดวาในบริเวณที่เปนตะกอน
ละเอียดหอยฝาเดียวจะอยูรวมกันเปนกลุมบริเวณผิวดานบนหรือมีตะกอนปกคลุมอยูเล็กนอย
Underwood and Chapman (1995) อางถึงใน กุลธาร ศรีจันทพงศ (2545) และ รุจิรัตน สุวรรณ
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ธารา (2546) ไดรายงานวาบริเวณที่มีตะกอนขนาดใหญจะมีปริมาณอินทรียสารอยูนอย อากาศ
และน้ําผานไดดีทําใหพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูลึกลงไปจากผิวหนาดิน สวนบริเวณที่มีขนาดตะกอน
ดินละเอียดที่มีปริมาณสารอินทรียอยูมาก ทรายละเอียดจะมีการผานของปริมาณกาชออกซิเจน
ได น อ ยกว า ในทรายหยาบทั้ ง นี้ จ ะพบว า สั ต ว มั ก จะอาศั ย อยู บ ริ เ วณผิ ว หน า ดิ น เนื่ อ งจากมี
ออกซิเจนเพียงพอ นอกจากนี้พบวามีความสัมพันธในเชิงบวกระหวางขนาดตะกอนดินเฉลี่ยกับ
ความหนาแนนของหอยสองฝาบริเวณหาดทายายทิม และครัสเตเชียนบริเวณหาดถ้ําพังและ
หาดทายายทิมดวย อาจเนื่องมาจากบริเวณทายายทิมพบหอยเสียบเปนจํานวนมากซึ่งหอย
เสียบมักพบอาศั ยอยู ในหาดตอนบนซึ่งมีขนาดตะกอนหยาบกวาในหาดตอนกลางและหาด
ตอนลาง วิภูษิต มัณฑะจิตรและ มนัสวงษ ฮวดไฉ (2543) ไดรายงานไววาสัตวหนาดินมีการ
กระจายพันธแตกตางกันไปแปรผันกับเขตที่อยู หาด และเวลา โดยแตละกลุมสัตวจะมีรูปแบบ
การกระจายเฉพาะตัวขึ้นกับองคประกอบของอนุภาคทรายเปนสําคัญ และจากการศึกษาบริเวณ
หาดบางแสนและหาดวอนนภาพบหอยเสียบเปนกลุมเดนในเขตหาดตอนบนที่พบขนาดอนุภาค
2.0 ถึง 0.85 มิลลิเมตรเปนองคประกอบหลักในขณะที่เขตดังกลาวมีปริมาณอินทรียสารอยูนอย
อาจเนื่องมาจากหอยเสียบ Donax sp. มีพฤติกรรมการกินอาหารแบบกรองกิน (filter feeder)
ในสวนของกลุมครัสเตเชียนที่พบความสัมพันธนั้น นาจะเนื่องมากจากกลุมครัสเตเชียนที่พบ
มากในหาดทั้งสองคือ Isopod ซึ่งสัตวจําพวกนี้เคลื่อนที่ไดเร็วมักอาศัยอยูในหาดตอนบนซึ่งเปน
บริเวณที่มีขนาดตะกอนดินใหญ
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาคาดรรชนีความหลากชนิด (H’) สูงในหาดทายายทิม หาด
ทรายแกว และหาดทาวัง (0.84 – 0.86) รองลงมาคือ หาดทาลาง (0.71) และหาดถ้ําพัง (0.64)
เมื่อพิจารณาคาดัชนีความสม่ําเสมอ (J’) กลับพบวา หาดถ้ําพัง และหาดทายายทิมมีดัชนีความ
สม่ําเสมอสูงที่สุด (0.62 และ 0.61 ตามลําดับ) รองลงมาคือหาดทรายแกว และหาดทาวัง (0.55
และ 0.56 ตามลําดับ) โดยหาดทาลางมีคาดัชนีความสม่ําเสมอนอยที่สุด คือ 0.51 จิตติมา อายุ
ตะกะ (2544) ไดกลาวไววาคาดรรชนีความหลากชนิด (H’) และ คาดัชนีความสม่ําเสมอ (J’)
มักจะนิ ย มใชในการตรวจหาระดับความเครียดของสิ่งแวดลอมในพื้นที่ หากพื้ นที่นั้นๆมีคา
ดรรชนี ทั้ง สองต่ํ า และพบว ามี สิ่ งมี ชี วิต บางชนิ ด มีจํ า นวนมากหรื อเป น ชนิ ดเด น (dominant
species) มั ก จะเป น การบ ง ชี้ ถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ ความเครี ย ดของสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่
ดังกลาว จากผลการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวาหาดทาลางมีคาดรรชนีความหลากชนิด (H’) และ
คาดัชนีความสม่ําเสมอ (J’) นอยเมื่อเปรียบเทียบกับหาดอื่นๆ (ตารางที่ 4) แสดงวามีระดับ
ความเครี ย ดมากกว า หาดอื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง พบกลุ ม หอยฝาเดี ย วในวงศ Cerithiidae
(Cerithium sp. และ Clypeomorus sp.) และ ในวงศ Potamididae (Cerithidae sp.) เปนชนิด
เดนตลอดชวงที่ทําการศึกษา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปจจัยทางกายภาพของหาดทาลางควบคูไปดวย
จะพบว า ปริ ม าณอิ น ทรี ย ส าร ปริ ม าณซั ล ไฟด ใ นดิ น ตะกอน ปริ ม าณสารอาหารในน้ํ า ทะเล
(แอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟต) ของหาดดังกลาวสูงกวาหาดอื่นๆ โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
(2548) ไดกลาวไววาการตรวจพบสารประกอบไนโตรเจนสามารถบอกความเนาเสียของน้ําได
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คือ หากพบวาในน้ํามีปริมาณแอมโมเนียสูงแสดงวาบริเวณนั้นๆมีการยอยสลายสารอินทรียโดย
พวกจุลินทรียอยู แตหากมีปริมาณไนเตรตสูงแสดงถึงวาแหลงน้ํานั้นไดเกิดการเนาเสียมานาน
แลว นอกจากนี้ Grall and Chauvaud (2002) ไดรายงานไววาการที่มีปริมาณสารอาหารเพิ่มขึ้น
ในระดับที่ไมมากเกินไปกวาสภาวะปกตินั้น (moderate
eutrofication) จะทําใหมีความ
หลากหลาย ความชุกชุม รวมถึงมวลชีวภาพของสัตวพื้นทะเลมากขึ้น แตหากวามีการเพิ่ม
ปริมาณของอินทรียสารเปนจํานวนมากจะทําใหจํานวนความหลากชนิดลดลงจากเดิม ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสังคมสัตวทะเลหนาดิน และสัตวบางชนิด (opportunistic species) เทานั้นที่จะ
พบและเพิ่มจํานวนมากขึ้น
จากหลายการศึกษาไดชี้ใหเห็นถึงการใชสัตวทะเลหนาดินกลุมไสเดือนทะเลเปนตัวบงชี้
คุณภาพสิ่งแวดลอม (bioindicator) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเพิ่มปริมาณสารอาหารในแหลงน้ํา
หรือดินเปนอยางมาก (ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และ คณะ, 2551; จําลอง โตออน, 2546;
Meksumpun and Meksumpun, 1999) ในการศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาจะพบจํานวนไสเดือนทะเล
ไม ม ากนั ก แต พ บวา หาดท า ยายทิ ม และหาดท า ล า งจะมี ค วามชุ ก ชุ ม ของไส เ ดื อ นทะเลกลุ ม
sedentaria ที่สวนใหญจะกินอินทรียสารเปนอาหาร มากกวาในกลุม errantia ที่เปนพวกกินสัตว
เปนอาหาร (carnivor) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปริมาณสารอินทรียที่วิเคราะหไดในหาดทั้งสองพบวา
มีปริมาณคอนขางมากกวาในหาดอื่นๆ ในหาดทรายแกวนั้นพบวามีปริมาณอินทรียสารอยูมาก
เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางหาดที่ทําการศึกษาแตกลับพบมีความหนาแนนของไสเดือนทะเล
กลุม errantia มากกวากลุม sedentaria อาจเปนเพราะวาหาดดังกลาวมีขนาดตะกอนคอนขาง
ใหญไมเหมาะตอการเขามาอยูอาศัยของไสเดือนทะเลกลุม sedentaria ซึ่งมักมีลักษณะการอยู
อาศัยแบบขุดรูหรือฝงตัวอยูในดินตะกอน
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สรุปผลการศึกษา
1. จากการเก็บตัวอยางสัตวทะเลหนาดินทุกเดือนบริเวณเขตน้ําขึ้นน้ําลงในหาดทราย 5
แหงรอบเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 พบสัตวพื้น
ทะเล 113 ชนิด ที่พบสวนใหญจัดอยูใน Phylum Mollusca (60 %) ซึ่งแบงไดเปนกลุมหอยสอง
ฝา (Bivalvia) 37 % (43 ชนิด) กลุมหอยฝาเดียว (Gastropoda) 23 % (26 ชนิด) และกลุม
Polyplacophora พบ 1 ชนิด นอกจากนี้พบ Phylum Annelida 20 วงศ (family) คิดเปนรอยละ
18 Phylum Arthropoda กลุม Crustaceae พบ 12 ชนิด (11 %) Phylum Echinodermata พบ
8 ชนิด (7 %) Phylum Platyhelminthes พบ 2 ชนิด Phylum Chordata พบ 2 ชนิด คือ ปลาใน
วงศ Gobiidae และแอมฟออกซัส อยางละ 1 ชนิด นอกจากนี้พบสัตวใน Phylum Sipuncula 1
ชนิด
2. สังคมสัตวทะเลหนาดินในระหวางชวงที่ทําการศึกษามีความแตกตางกันไปแตละ
สถานี
2.1 หาดทาวังพบสัตวพื้นทะเล 77 ชนิด ประกอบดวย กลุมหอยสองฝา 26 ชนิด (34.2
%) กลุมหอยฝาเดียว 19 ชนิด (25.0 %) กลุม Annelids พบ 16 วงศ (family) (21.1 %) กลุม
Crustaceans พบ 10 ชนิด (13.2 %) และกลุม Echinoderm พบ 3 ชนิด (3.9 %) นอกจากนี้พบ
หนอนตัวแบน หนอนถั่ว และแอมฟออกซัสอยางละ 1 ชนิด ถึงแมวาในหาดทาวังจะมีจํานวน
ชนิดหอยสองฝาคอนขางมากแตกลุมสัตวที่พบมาก (หนาแนน) ที่สุดคือกลุมหอยฝาเดียว 110.2
± 43.9 ตัว / ตารางเมตร (63.7 %) รองลงมาคือ กลุมหอยสองฝา 27.2 ± 34.0 ตัว / ตารางเมตร
(14.1 %) กลุมครัสเตเซียน 24.9 ± 21.6 ตัว / ตารางเมตร (13.6 %) และ กลุมไสเดือนทะเล
12.4 ± 10.9 ตัว / ตารางเมตร (8.1 %) ตามลําดับ (รูปที่ 39) สัตวชนิดเดนที่พบเสมอไดแกหอย
ฝาเดียวในวงศ Cerithiidae คือ Cerithium sp. และ Clypeomorus sp.
2.2 สัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทรายแกวพบ 76 ชนิด ประกอบดวย กลุมหอยสองฝา
25 ชนิด (33.3 %) กลุมหอยฝาเดียว 20 ชนิด (26.7 %) กลุม Annelids 14 วงศ (18.7 %) กลุม
Crustaceans พบ 10 ชนิด (13.3 %) และกลุม Echinoderm พบ 4 ชนิด (5.3 %) นอกจากนี้พบ
ปลา 1 ชนิด (Family Gobiidae) และหนอนตัวแบนและหนอนถั่วอยางละ 1 ชนิด สัตวทะเลที่พบ
หนาแนนมากที่สุดเปนกลุมหอยฝาเดียว 135.9 ± 56.2 ตัว/ตารางเมตร (60.8 %) รองลงมาคือ
กลุมหอยสองฝา 45.3 ± 28.6 ตัว/ตารางเมตร (21.9 %) ครัสเตเซียน 32.5 ± 17.0 ตัว/ตาราง
เมตร (14.5 %) และไสเดือนทะเล 5.6 ± 5.4 ตัว/ตารางเมตร (2.4 %) ตามลําดับ โดยสัตวชนิด
เดนที่พบเสมอไดแกหอยฝาเดียวในวงศ Cerithiidae คือ Cerithium sp. และ Clypeomorus sp.
และปูเสฉวน (วงศ Diogenidae)
2.3 สัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทายายทิมพบจํานวน 73 ชนิด ประกอบดวย กลุม
หอยสองฝา 29 ชนิด (39.7 %) กลุมหอยฝาเดียว 17 ชนิด (23.3 %) กลุม Annelids พบ 13
วงศ (17.8 %) กลุม Crustaceans พบ 10 ชนิด (13.7 %) กลุม Echinoderm พบ 1 ชนิด คือ
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ดาวทรายหนาม พบหนอนตัวแบน 1 ชนิด นอกจากนี้พบกลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง (Chordata)
2 ชนิดคือ ปลาในวงศ Gobiidae และแอมฟออกซัส ตลอดชวงที่ทําการศึกษาพบสัตวทะเลหนา
ดินกลุมครัสเตเซียนมากที่สุด 33.1 ± 15.9 ตัว/ตารางเมตร (38.6 %) ซึ่งจะพบ Isopod เปน
จํานวนมากในหาดตอนบน รองลงมาคือกลุมหอยสองฝา 23.3 ± 24.0 ตัว/ตารางเมตร (25.7 %)
(สวนใหญพบหอยเสียบ Donax sp.) กลุมหอยฝาเดียว 20.8 ± 23.1 ตัว/ตารางเมตร (18.2 %)
และกลุ ม ไส เ ดื อ นทะเล 13.8 ± 8.6 ตั ว /ตารางเมตร (16.9 %) นอกจากนี้ ใ นบางช ว งของ
การศึกษา (เดือนตุลาคม 2550, มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2551) พบไสเดือนทะเลเปนจํานวน
มากซึ่งมักพบสกุล Haploscoloplus sp. ในวงศ Orbiniidae
2.4 สัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทาลางพบจํานวน 69 ชนิด ประกอบดวย กลุม
หอยฝาเดียว 23 ชนิด (33.8 %) กลุมหอยสองฝา 21 ชนิด (30.9 %) กลุมไสเดือนทะเลพบ 13
วงศ (19.1 %) กลุม Polyplacophora พบ 1 ชนิด กลุม Crustaceans พบ 7 ชนิด (10.3 %)
กลุม Echinoderm พบ 2 ชนิด (2.9 %) และพบปลาในวงศ Gobiidae 1 ชนิด นอกจากนี้ยังพบ
หนอนถั่วดวย สัตวทะเลที่พบมีความหนาแนนมากคือกลุมหอยฝาเดียวโดยพบเฉลี่ยตลอดชวงที่
ทําการศึกษามากถึง 76.6 % (249.1 ± 94.1 ตัว/ตารางเมตร) รองลงมาคือกลุมครัสเตเซียน
61.0 ± 33.6 ตัว/ตารางเมตร (19.5 %) หอยสองฝา 7.9 ± 9.4 ตัว/ตารางเมตร (2.4 %) และ
ไสเดือนทะเล 4.1 ± 2.6 ตัว/ตารางเมตร (1.3 %) ชนิดเดนที่พบมากตลอดชวงที่ทําการศึกษาคือ
หอยฝาเดียวสกุล Cerithium sp. (วงศ Cerithiidae) รองลงมาคือปูเสฉวน (วงศ Diogenidae)
หอยฝาเดียวสกุล Cerithidae sp. (วงศ Potamididae) และหอยฝาเดียวใน สกุล Clypeomorus
sp.
2.5 หาดทรายถ้ําพังพบจํานวนชนิดนอยกวาในหาดทรายอื่นๆที่ทําการศึกษา คือ พบ
สัตวพื้นทะเลจํานวน 29 ชนิด ประกอบดวย กลุมไสเดือนทะเล 11 วงศ (37.9 %) กลุมหอยสอง
ฝา 9 ชนิด (31.0 %) กลุมหอยฝาเดียว พบ 2 ชนิด (6.9 %) กลุม Crustaceans พบ 5 ชนิด
(17.2 %) และกลุม Echinoderm พบ 1 ชนิด คือ เหรียญทะเล (sand dollar) ซึ่งจะพบเฉพาะ
บริเวณชายน้ํา หรือ บริเวณน้ําลงต่ําสุดเทานั้น กลุมสัตวทะเลกลุมเดนที่พบมาก คือ กลุมหอย
สองฝา (18.0 ± 26.7 ตัว/ตารางเมตร, 38.2 %) รองลงมาคือกลุมไสเดือนทะเล (34.2 %) พบ
6.1 ± 2.9 ตัว/ตารางเมตร กลุมครัสเตเซียน พบ 5.9 ± 4.3 ตัว/ตารางเมตร (24.9 %) และเอคไค
โนเดิรมพบ 0.4 ± 0.2 ตัว/ตารางเมตร (1.4 %) สัตวที่พบเดนในหาดทรายถ้ําพัง คือ หอยเสียบ
Donax sp. รองลงมาคือ ไอโซพอด ไสเดือนทะเลในวงศ Orbiniidae และ Nereidae
3. คาดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วาย-เนอร (Shannon-Wiener
diversity index, H') ของระบบนิเวศหาดทรายรอบเกาะสีชังอยูระหวาง 0.64 – 0.86 โดยมีคา
มากที่สุดที่หาดทายายทิม (0.86 ± 0.12) รองลงมาคือ หาดทรายแกว (0.85 ± 0.08) หาดทาวัง
(0.84 ± 0.14) หาดทาลาง (0.71 ± 0.11) และหาดถ้ําพัง (0.64 ± 0.19) สวนคาดัชนีความ
สม่ําเสมอ (Pielou's Eveness, J') ของทุกหาดอยูในชวง 0.51 – 0.62 โดยมีคาดัชนีความ
สม่ําเสมอมากที่สุดที่ หาดถ้ําพัง (0.62 ± 0.17) หาดทายายทิม (0.61 ± 0.08) หาดทรายแกว
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(0.56 ± 0.05) หาดทาวัง (0.55 ± 0.09) และหาดทาลาง (0.51 ± 0.07) ซึ่งเมื่อพิจารณาคาดัชนี
ทั้งสองควบคูกันเห็นไดวาหาดทาลางมีระดับความเครียดของสิ่งแวดลอมมากกวาหาดอื่นๆที่
ทําการศึกษาโดยปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งปริมาณสารอาหารในน้ําทะเลและตะกอนดินสูงกวาหาด
อื่นๆเชนกัน โดยเฉพาะปริมาณไนเตรทในน้ําทะเลที่มีคาเกินกวามาตราฐานคุณภาพน้ําทะเล
4. ขนาดตะกอนดิน และปริมาณสารอินทรีย มีผลตอความชุกชุมของสัตวทะเลหนาดิน
แตในชวงที่ทําการศึกษาไมคอยพบความสัมพันธกับปริมาณซัลไฟด ซึ่งสวนใหญปริมาณอินทรีย
สารจะแปรผันตามกับความหนาแนนของสัต ว พื้นทะเลกลุม หอยสองฝา หอยฝาเดียว และ
ไสเดือนทะเล แตขนาดตะกอนดินแปรผกผันกับความหนาแนนของกลุมไสเดือนทะเล
พื้นที่หาดทรายรอบเกาะสีชังถึงแมวาจะมีพื้นที่ไมมากนักแตก็มีการใชประโยชนของคน
ในชุมชน เชน การเขาไปเก็บหอยทะเลกินได เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ทั้งยังเปนแหลง
เรียนรูนอกหองเรียนใหกับผูที่สนใจทางดานระบบนิเวศชายหาด จากการศึกษาครั้งนี้พบวา
คอนขางมีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวทะเลหนาดิน โดยโครงสรางของประชากร
ขึ้นกับขนาดตะกอนดิน และสารอินทรียในดิน บริเวณหาดทรายสามารถไดรับผลกระทบจากการ
กระทําของมนุษยในหลายรูปแบบ เชน การเพิ่มของมลภาวะ (pollution) กิจกรรมการทองเที่ยว
การทําเหมืองแร การสรางโครงสรางที่กีดขวางการเคลื่อนที่ของทราย (disruption of sand
transport) (Brown and McLachlan, 2002) บริเวณเกาะสีชังเปนอีกที่หนึ่งที่มีกิจกรรมตางๆ
ของมนุษยมาก ไมวาจะเปน การทองเที่ยว การเดินเรือ การขนถายสินคา ทาเรือน้ําลึกขนถาย
น้ํามัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้นาจะเปนขอมูลพื้นฐานในการติดตามเปรียบเทียบผลของการ
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมระยะยาวซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพ
ชายหาดบริเวณเกาะสีชั งไดในอนาคต นอกจากนี้อาจเปนขอมูลในการวางแผนการจั ดการ
รวมถึงการพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกลาวดวย
ขอเสนอแนะ
1. จากที่บริเวณรอบเกาะสีชังเปนอีกบริเวณหนึ่งที่มีการใชประโยชน และมีกิจกรรมตางๆ
ของมนุษยคอนขางมาก ดังนั้นนาจะมีการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ของสัตวทะเลหนาดินบริเวณเกาะสีชังอยางตอเนื่องเพื่อจะไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะ
ยาวพร อ มทั้ ง จะสามารถเข า ใจและทราบถึ ง ผลกระทบหรื อ การเปลี่ ย นแปลงไปของ
สภาพแวดลอมไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. นาจะมีการศึกษาในกลุมสาหรายและสัตวทะเลหนาดินขนาดเล็ก (benthic micro algae
and meiofauna) ควบคูไปกับการศึกษาสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ เนื่องจากสาหรายและสัตว
ทะเลหนาดินขนาดเล็กเปนแหลงอาหารของสัตวทะเลหนาดินขนาดใหญ ซึ่งจะสงผลถึงความ
อุดมสมบูรณของสัตวกลุมดังกลาวได นอกจากนี้จะทําใหทราบถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตหรือ
สายใยอาหารในระบบนิเวศชายหาดบริเวณเกาะสีชังไดดียิ่งขึ้นดวย
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จ. ภูเก็ต. วันที่ 23-25 ตุลาคม 2543. หนา 207.
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2544. รายงานฉบับสุดทาย โครงการตรวจ
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มหาวิทยาลัย. หนา 30-40.

104

สมบัติ อินทรคง ชลธยา ทรงรูป พอจํา อรัณยกานนท สุรพล ชุณหบัณฑิต สมภพ รุงสุภา อิทธิ
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พานิชผล ทิพวรรณ ตัณฑวณิช กนกอร ขําเพชร วีระพล ฐิติพงษตระกูล และชัดนารี มีสุข
โข. 2551. ระบบการทําฟารมผสมผสานแบบบูรณาการ : รูปแบบใหมในการประกอบ
อาชีพเพาะเลีย้ งสัตวน้ําอยางยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งที่ 1/2551. วันที่ 25–27
สิงหาคม 2551. ณ โรงแรมภูเก็ตเมโทรโพล จ. ภูเก็ต. (in press)
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
หนังสือวิชาการ :
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา. 2548. ทรัพยากรชายฝง และชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุร.ี พิมพ
ครั้งที่ 1. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงทพมหานคร. 197 หนา. (หนังสือ
ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาสีชังศึกษา สํานักงานการศึกษาทัว่ ไป) โดยมีสวนรวมเขียน
ในสวนตางๆ ดังนี้
บทที่ 4 : คุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยรวมกับชลธยา ทรงรูป
เอนก โสภณ สมภพ รุงสุภา อานุภาพ พานิชผล และณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ (15
เปอรเซ็นต)
บทที่ 6 : สถานภาพทรัพยากรประมงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยรวมกับ เอนก โสภณ
(75 เปอรเซ็นต)
นิตยสาร/วารสาร/เอกสารเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ:
สมบัติ อินทรคง กนกพร โสธะรักษ อลิสา โชควิวัฒนวณิชย และสมภพ รุงสุภา. 2543. การ
พัฒนาเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพดินตะกอนดวยวิธศี กึ ษาอัตราการใชออกซิเจนของจุล
ชีพในดินตะกอน : บอเลี้ยงกุงแบบพัฒนา. ใน ทําเนียบธุรกิจสัตวนา้ํ อาหารสัตวน้ํา และ
อุปกรณสําหรับสัตวน้ํา. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 4248.
สมบัติ อินทรคง กนกพร โสธะรักษ สมภพ รุงสุภา และจินตนา สและนอย. 2545. ผลของ
สารละลายคูผสมโลหะหนัก ตะกัว่ แคดเมียม และทองแดง ที่มีตอลูกกุงกุลาดําวัยออน. ใน
วารสารเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแฮทเชอรี กุง & สัตวน้ํา. 2(16); 108-112.
สมบัติ อินทรคง จินตนา สและนอย กนกพร โสธะรักษ และสมภพ รุงสุภา. 2544. ผลของ
สารละลายคูผสมโลหะหนัก ตะกัว่ แคดเมียม และทองแดง ที่มีตอลูกกุงกุลาดําวัยออน. ใน
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คูมือธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสําหรับสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมอาหารทะเล
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มิถุนายน 2545. สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสติ เกาะสีชัง จ. ชลบุร.ี
สมบัติ อินทรคง. 2545. ภาคผนวก ; หลักการตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา. คูมือการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะ
และอนุบาลหอยนางรมสําหรับการเลี้ยง รุนที่ 1 และรุนที่ 2. วันที่ 16 เมษายน – 14
พฤษภาคม 2545. และ วันที่ 20 พฤษภาคม -18 มิถุนายน 2545. สถานีวิจัย
วิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสติ เกาะสีชัง จ. ชลบุร.ี
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3. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายอานุภาพ พานิชผล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Arnupap Panichpol
ตําแหนงปจจุบัน นักวิจัย 6
หนวยงานที่สังกัด / หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร
สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิตเกาะสีชัง 149 หมู 3 ตําบลทาเทววงษ
อําเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี โทรศัพท / โทรสาร 038-216-198/038-216-350
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 แขวงวังใหม
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท / โทรสาร 02-218-8160 /02254-4259
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย

ปริญญา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วท.ม

สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล

มหาวิทยาลัยบูรพา

วท.บ

วาริชศาสตร

ปที่ไดรับ
2540
2536

ผลงานวิจยั ที่พิมพเผยแพร
อานุภาพ พานิชผล 2545. บทที่ 5: สถานภาพแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง. ใน รายงาน
การศึกษาวิจัย โครงการการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแนวปะการังเกาะสีชัง จังหวัดชลบุร.ี
ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ และคณะ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา เสนอตอ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
อานุภาพ พานิชผล ศิริวรรณ ศิริบุญ สมภพ รุงสุภา บุศริน บางแกว เอนก โสภณ ชเนตตี มิ
ลินทางกูรและณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ 2547 ภาพรวมชุมชนประมงพื้นบานมาบตาพุด
จังหวัดระยอง ใน การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรชายฝง
ทะเลมาบตาพุด จังหวัดระยอง, โครงการสรางเสริมความรวมมือจากชาวประมงในการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําและวิทยาลัยประชากรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา 55-122.
ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ ชเนตตี มิลินทางกูร ชลธยา ทรงรูป บุศริน บางแกว เอนก โสภณ ศิ
ริวรรณ ศิริบุญ สุรพล ชุณหบัณฑิต อานุภาพ พานิชผล สมภพ รุงสุภา และเผดิมศักดิ์
จารยะพันธุ 2547 ความตระหนักในสถานการณอาชีพประมงพื้นบาน : จากอดีตถึง
ปจจุบัน ใน: การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง , โครงการสรางเสริมความรวมมือจากชาวประมงในการอนุรักษ
ทรัพยากรชายฝง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, การนิคมอุตสาหกรรม
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แหงประเทศไทย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําและวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หนา 123-212.
ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ บุศริน บางแกว สุรพล ชุณหบัณฑิต ชเนตตี มิลินทางกูร อานุภาพ
พานิชผล ศิริวรรณ ศิริบุญ เอนก โสภณ ชลธยา ทรงรูป สมภพ รุงสุภา และเผดิม
ศักดิ์ จารยะพันธุ 2547 การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ชายฝง – ปจจัยที่สงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ใน: การมีสวน
รวมของชุมชนในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลมาบตาพุด จังหวัดระยอง,
โครงการสรางเสริมความรวมมือจากชาวประมงในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง : นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง,
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําและวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนา 269-319.
ศิริวรรณ ศิริบุญ บุศริน บางแกว ชเนตตี มิลินทางกูร ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ ชลธยา ทรงรูป
สมภพ รุงสุภา สุรพล ชุณหบัณฑิต อานุภาพ พานิชผล เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ
และเอนก โสภณ 2547 ปญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ใน:
การมีสวนรวมของชุมชน ใน:การอนุรักษและจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง , ใน: การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรชายฝง
ทะเลมาบตาพุด จังหวัดระยองโครงการสรางเสริมความรวมมือจากชาวประมงในการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําและวิทยาลัยประชากรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา 213-268.
บุศริน บางแกว ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์ ชเนตตี มิลินทางกูร เอนก โสภณ ศิริวรรณ ศิริบุญ
ชลธยา ทรงรูป สุรพล ชุณหบัณฑิตและอานุภาพ พานิชผล 2547 เยาวชน: อนาคตของ
การอนุรักษและจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลมาบตาพุด ใน: การมีสวนรวมของชุมชนใน
การอนุรักษและจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลมาบตาพุด จังหวัดระยอง,โครงการสราง
เสริมความรวมมือจากชาวประมงในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง : นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง, การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันวิจัยทรัพยากรทาง
น้ําและวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา 395-430.
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4. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวทิพวรรณ ตัณฑวณิช
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Tippawan Tantawanich
ตําแหนงปจจุบัน นักวิจัย
หนวยงานที่สังกัด / หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร
สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิตเกาะสีชัง 149 หมู 3 ตําบลทาเทววงษ
อําเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี โทรศัพท / โทรสาร 038-216-198/038-216-350
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 แขวงวังใหม
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท / โทรสาร 02-218-8160 /02254-4259
ประวัติการศึกษา
ปที่
ไดรับ

มหาวิทยาลัย

ปริญญา สาขาวิชา

Asian Institute of Technology (AIT)

M.Sc.

Aquaculture and Aquatic
2549
Resources Management

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วท.บ
(ประมง)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

2545

ผลงานวิจยั ที่พิมพเผยแพร
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