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บทคัดยอ 

สัตวทะเลหนาดินเปนตัวจักรสําคัญในหวงโซอาหารซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของสัตวเศรษฐกิจตางๆไดแก กุง  
หอย ปูและปลา จากการศึกษาสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทาวัง  
และหาดถ้ําพัง เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี พบวา สัตวทะเลหนาดินที่
พบบริเวณหาดหินทาวังมีทั้งหมด 2 Phylum 4 Class โดยกลุมที่
พบมาก ไดแก Gastropoda และ Crustacea และสัตวทะเลหนาดิน
ที่พบบริเวณหาดทรายมีทั้งหมด 4 Phylum 5 Class ซ่ึงกลุมที่พบ
มากไดแก Gastropoda รองลงมาคือ Bivalvia และ Gastropoda 
และสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดหินถํ้าพังมีทั้งหมด 3 
Phylum 5 Class โดยกลุมที่พบมาก ไดแก Bivalvia รองลงมาคือ 
Gastropoda และสัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทรายมีทั้งหมด 
3 Phylum 3 Class โดยกลุมที่พบมาก ไดแก Polychaeta 

ความหลากชนิดและความหนาแนนของสัตวทะเลหนา
ดินที่พบบริเวณหาดหินทาวัง พบวาหอยครองแครง (Planaxis 
sulcatus) มีความหนาแนนมากที่สุด 748 ตัว/ตารางเมตร บริเวณที่
เปนหาดทรายพบหอยขี้นกทราย (Cerithum coralium) มีความ
หนาแนนมากที่สุด 56 ตัว/ตารางเมตร สวนบริเวณหาดหินถํ้าพัง
พบหอยกะพง (Brachidontes pharonsis) มีความหนาแนนมาก
ที่สุด 840 ตัว/ตารางเมตร และบริเวณที่เปนหาดทราย พบไสเดือน
ทะเลมีความหนาแนนมากที่สุด 96 ตัว/ตารางเมตร  

มวลชีวภาพพิจารณาจากมวลรวม พบวา บริเวณหาดทา
วังที่เปนหาดหิน สัตวที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด คือ หอยครองแครง
(Planaxis sulcatus) ประมาณ 1271.6 กรัม/ตารางเมตร ที่บริเวณ
หาดทรายสัตวที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด คือ หอยเสียบ (Donax  
faba) 510 กรัม/ตารางเมตร สวนบริเวณหาดถ้ําพังที่เปนหาดหิน 
พบวา หอยกะพง (Brachidontes pharonsis)  มีมวลชีวภาพมาก
ที่สุด 2856 กรัม/ตารางเมตร บริเวณหาดทรายพบวา ไสเดือนทะเล
มีมวลชีวภาพมากที่สุด 38.4 กรัม/ตารางเมตร  

คาดัชนีบงชี้ของหาดทาวัง บริเวณหาดหินมีคาดัชนี
ความหลากหลาย ดัชนีการกระจายและดัชนีความสมบูรณใกลเคียง
กับบริเวณหาดหินถํ้าพัง แตก็จะพบวามีคาดัชนีสูงกวาหาดหินทาวัง
เล็กนอย และคาดัชนีบงชี้ของหาดทรายทาวังมีคาดัชนีความ
หลากหลาย ดัชนีการกระจายและดัชนีความสมบูรณสูงกวาบริเวณ
หาดทรายถ้ําพัง สวนการเปรียบความคลายคลึงของสัตวทะเลหนา
ดินระหวางหาดทาวังและหาดถ้ําพัง พบวา บริเวณที่เปนหาดหินมี
ความคลายคลึงปานกลาง (Sj = 0.522) สวนบริเวณที่เปนหาด
ทรายมีความคลายคลึงต่ํา (Sj = 0.286) 

คําสําคัญ ความหลากชนิด สัตวทะเลหนาดิน หาดทาวัง หาดถ้ําพัง 

1.บทนํา 
ทะเลเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของมนุษย  

และผูคนที่อาศัยในบริเวณชายฝงก็จะหาอาหารจากทะเลทั้งใน
บริเวณหาดทรายและหาดหิน อีกทั้งยังเปนสถานที่ศึกษาและเปน
แหลงประกอบอาชีพของผูคนที่ไดพํานักอาศัยในบริเวณใกลเคียง
ทะเลดังกลาว สัตวทะเลบางชนิดจัดไดวาเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ดั ง น้ันทรายแตละ เ ม็ดหรือหินแตละกอนที่ อยู ในทะเลจึ ง มี
ความสําคัญเพราะเปนที่อยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตหรือสัตวทะเลใน
สภาวะที่แตกตางกันไปเพราะความแตกตางทางระบบนิเวศ 
การศึกษาแหลงที่อยูอาศัยของสัตวทะเลในบริเวณหาดทรายและ
หาดหินน้ันจะทําใหรูถึงแหลงที่อยูอาศัยของสัตวทะเล  

เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดชายฝงทะเลที่มีการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการประมง
เกิดข้ึนมากมาย มีทรัพยากรทางทะเลหลายชนิดที่ เปนสัตว
เศรษฐกิจ ที่ตองการของตลาดโลก แตในปจจุบันเกาะสีชังเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ มีนักทองเที่ยวเขามาเปนจํานวนเพิ่มมาก
ข้ึนในแตละป มีการสรางที่บานพักเพิ่มข้ึน มีรานอาหารเกิดข้ึน
มากมาย และนอกจากนี้สภาพแวดลอมทางกายภาพไดเปลี่ยนไป 
กิจกรรมดังกลาวจึงสงผลกระทบถึงสัตวทะเล การสํารวจถึงความ
หลากหลายของสัตวทะเลหนาดินในบริเวณหาดทรายและหาดหิน 
ทําใหสามารถทราบถึงความอุดมสมบูรณของสัตวทะเลของเกาะสี
ชังในบริเวณหาดทรายและหาดหินในสภาพปจจุบัน เพื่อจะได
รวมมือกันอนุรักษรักษาไวใหมีอยูตลอดไปกอนที่จะเกิดเหตุวิกฤติ
มากเกินไป การศึกษาครั้งน้ีไดมุงศึกษาเกี่ยวกับความหลากชนิด
ของสัตวทะเลในบริเวณหาดทรายและหาดหินที่หาดทาวังและหาด
ถํ้าพัง เพื่อศึกษาความหลากชนิดของสัตวทะเลที่ยังคงมีอยู ความ
หนาแนนของสัตวทะเล ความอุดมสมบูรณ  และการกระจายของ
สัตวทะเล ซ่ึงมีความสําคัญตอหวงโซอาหารของสัตวโดยเฉพาะสัตว
เศรษฐกิจ เชน กุง หอย ปูและปลาตางๆเพราะสัตวทะเลหนาดิน
เปนส่ิงที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ  และสัตวทะเลหนาดินเหลานี้
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของทองทะเล เน่ืองจาก
กิจกรรมในการกินอาหารและการขุดรูฝงตัวของสัตวจําพวกไสเดือน
ทะเล 

การศึกษาความหลากชนิดของสัตวทะเลหนาดินของ
หาดทาวังและหาดถ้ําพัง มีความนาสนใจในดานที่บงชี้ถึงผลกระทบ
จากการกระทําของมนุษย ซ่ึงมาจากการขยายตัวของแหลง



ทองเที่ยวในแตละป มีผูคนเขามาเที่ยวเปนจํานวนมาก จากการ
ขยายตัวของเรือขนถายสินคาซ่ึงนําสิ่งมีชีวิตจากถิ่นอื่นเขามา
แพรกระจายในบริเวณน้ี  และจากปรากฎการณธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะไดเฝาระวัง  และสามารถนําขอมูลที่ไดไป
เชื่อมโยงกับวิถีการดําเนินชีวิตที่ ถูกตอง รวมถึงการอนุ รักษ
ส่ิงมีชีวิตและสัตวทะเลในบริเวณหาดทรายและหาดหินใหคงอยู
ตลอดไปและเพิ่มพูนมากข้ึน เปนประโยชนตอการศึกษาและการ
ดํารงชีวิตของผูคนที่ไดอาศัยในบริเวณใกลเคียงทะเลตอไปใน
อนาคต และยังชวยเสริมความเขาใจ เจตคติ คุณธรรม คานิยมที่ดี
ตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ทําใหตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และอยากเขา
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางมีจิตสํานึกและมีจิตอาสา 

2.วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

1. สํารวจ เก็บตัวอยางขอมูลสัตวทะเลหนาดินและสภาพแวดลอม
บริเวณหาดทาวังและหาดถ้ําพัง   
วัสดุอุปกรณ 
(1) ตลับเมตร 

(2)กรอบตารางสี่เหลี่ยมนับตัวอยาง(Quadrat)ขนาด0.5×0.5 ตร.ม. 
(3) แวนขยาย คีมคีบ 
(4) ถังนํ้าขนาดเล็ก 
(5) ถุงเก็บตัวอยาง 
(6) เทอรโมมิเตอร 
(7) เครื่องตรวจวัดความเค็ม (Refracto Salinometer) 
(8) เครื่องตรวจวัดคา pH (pH meter)  
(9) เครื่องตรวจวัดคา DO (DO meter) 
(10) ปากกาเคมี สมุดบันทึก กลองถายรูป 
(11) ไมวัด จํานวน 2 อัน 
วิธีศึกษา 
1) บันทึกวันเดือนปที่สํารวจ และเวลาที่สํารวจ 
2) เวลาที่ทําการสํารวจควรเปนเวลาหลังนํ้าทะเลลง 1-2 ชั่วโมง 
เพื่อใหมีเวลามากพอที่นํ้าทะเลจะขึ้นอีกครั้งหน่ึง 
3) วัดความกวางและความยาวของหาดเพื่อวางแนวสํารวจ (Line) 
โดยแบงเปน 3 แนว  และหาความลาดชันของหาดโดยใหคน 2 คน 
ยืนหางกันประมาณ 10 เมตร  คนแรกจะยืนอยูตอนบนของหาด
พรอมกับถือไมวัดตั้งตรงมีหนวยเปนเมตร โดยจะทราบความสูง
ของคนแรก  และจะเปนคนวัดระดับดวยสายตาโดยเล็งกับแนวเสน
ขอบฟาและน้ําทะเล  คนที่สองจะยืนถือไมวัดเชนกันโดยจะเปนคน
เลื่อนมือข้ึนลงเพื่อใหไดแนวระดับกับคนแรกพรอมอานระดับน้ันบน
ไมวัด จากนั้นคนแรกจะเดินมายืนแทนที่คนที่สอง  และคนที่สองจะ
เดินตอลงไปใกลทะเลอีก 10 เมตร โดยเดินใหเปนแนวเสนตรง
เดียวกันและตองตั้งฉากกับแนวแผนดินและวัดระดับใหมแบบนี้ไป
เร่ือยๆ จนหมดแนวสํารวจ 
 

 
รูปที่ 1 แนวสํารวจบนหาดหินบริเวณหาดทาวัง  

และการวัดความลาดชันของหาด 

4) การเก็บตัวอยางสัตวทะเลหนาดิน เร่ิมสํารวจโดยการวางกรอบ
ตารางนับตัวอยางลงบนหาดหินที่จะศึกษา โดยเก็บตัวอยางใน
บริเวณแนวน้ําข้ึนสูงสุด แนวกลางหาดและแนวน้ําลงต่ําสุด จุดละ 3 
ซํ้า 

 
รูปที่ 2 แนวเสนสํารวจและการวางกรอบตารางนับตัวอยาง 

บนหาดหิน 
5) สังเกตรอบๆ บริเวณที่เก็บขอมูลในรัศมี 5 เมตร บันทึกลักษณะ
ขนาดของกอนหิน วัดความลาดชัน อุณหภูมิ pH ความเค็มและ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) จากนั้นบันทึกผลวามี
ส่ิงมีชีวิตใดอาศัยอยูในบริเวณหาดหินบางและบันทึกภาพไว 
6) ใชแวนขยายสองดูส่ิงที่พบเห็นตามกอนหิน ซอกหิน รอยแตก
ของหิน ระบุชนิดของสัตวทะเลหนาดินที่พบ ชั่งนํ้าหนักและนับ
จํานวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในกรอบตารางนับตัวอยางที่ไดสุมวาง
ไว สังเกตลักษณะการเคลื่อนตัวของส่ิงมีชีวิตที่พบ บันทึกผลการ
สํารวจและถายรูปไวประกอบรายงาน 
7) เก็บตัวอยางน้ําหรือสัตวทะเลหนาดินบางชนิดที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมดองไวโดยใชสารละลายฟอรมาลีนที่มีความเขมขน 10 
เปอร เซ็นต เพื่อนํามาจําแนกระบุชนิดโดยเทียบเคียงกับรูป
อนุกรมวิธานจากหนังสือ ไดแก The Molluscs of the Southern 
Gulf of Thailand, นักสืบชายหาดและคูมือสัตวและพืชชายหาด 
1.2 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาหาดทราย 
วัสดุอุปกรณ 
(1) ตลับเมตร 

(2) กรอบตารางสี่เหลี่ยมนับตัวอยาง(Quadrat)ขนาด 0.5×0.5 ตร.ม. 
(3) แวนขยาย คีมคีบ 
(4) ถังนํ้าขนาดเล็ก พลั่วมือ 
(5) เทอรโมมิเตอร 
(6) เครื่องตรวจวัดความเค็ม (Refracto Salinometer) 
(7) เครื่องตรวจวัดคา pH (pH meter) 



(8) เครื่องตรวจวัดคา DO (DO meter) 
(9) ปากกาเคมี สมุดบันทึก กลองถายรูป 
(10) ไมวัด จํานวน 2 อัน 
(11) ตะแกรงรอน 
วิธีศึกษา 
1) บันทึกวันเดือนปที่สํารวจ และเวลาที่สํารวจ 
2) เวลาที่ทําการสํารวจควรเปนเวลาหลังนํ้าทะเลลง 1-2 ชั่วโมง 
เพื่อใหมีเวลามากพอที่จะสํารวจ 
3) วัดความกวางและความยาวของหาด เพื่อวางแนวสํารวจ (Line) 
โดยแบงเปน 3 แนว และหาความลาดชันของหาดโดยใหคน 2 คน
ยืนหางกันประมาณ 10 เมตร คนแรกจะยืนอยูตอนบนของหาด
พรอมกับถือไมวัดตั้งตรงมีหนวยเปนเมตร โดยจะทราบความสูง
ของคนแรก  และจะเปนคนวัดระดับดวยสายตาโดยเล็งกับแนวเสน
ขอบฟาและน้ําทะเล  คนที่สองจะยืนถือไมวัดเชนกันโดยจะเปนคน
เลื่อนมือข้ึนลงเพื่อใหไดแนวระดับกับคนแรกพรอมอานระดับน้ันบน
ไมวัด จากนั้นคนแรกจะเดินมายืนแทนที่คนที่สอง และคนที่สองจะ
เดินตอลงไปใกลทะเลอีก 10 เมตร โดยเดินใหเปนแนวเสนตรง
เดียวกันและตองตั้งฉากกับแนวแผนดินและวัดระดับใหมแบบนี้ไป
เร่ือยๆ จนหมดแนวสํารวจ 
4) การเก็บตัวอยางสัตวทะเลหนาดิน เร่ิมสํารวจโดยการวางกรอบ
ตารางนับตัวอยางลงบนหาดทรายที่ศึกษา เก็บตัวอยางทั้งใน
บริเวณแนวน้ําข้ึนสูงสุด แนวกลางหาดและแนวน้ําลงต่ําสุด จุดละ 3 
ซํ้า 

 
รูปที่ 3 พื้นที่หาดทรายบริเวณหาดทาวัง และการวางแนวสํารวจ 

5) สังเกตรอบๆ บริเวณที่เก็บขอมูลในรัศมี 5 เมตร บันทึกลักษณะ
ของหาดทราย ลักษณะ สีและขนาดของเม็ดทราย วัดความลาดชัน 
อุณหภูมิ pH ความเค็มและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (DO) 
จากนั้นบันทึกผลสิ่งที่สังเกตเห็นวามีส่ิงมีชีวิตใดอาศัยอยูบรเวณ
หาดทรายบางและบันทึกภาพไว 
6) ตักผิวทรายในพื้นที่ 0.25 ตร.ม. สังเกตลักษณะของเนื้อทราย ใช
แวนขยายสองดูส่ิงที่พบเห็นและระบุชนิดของสัตวทะเลหนาดินที่พบ
และนับจํานวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในกรอบตารางนับตัวอยางที่สุม
วางไว สังเกตลักษณะการเคลื่อนตัวของส่ิงมีชีวิตที่พบ บันทึกภาพ
ไว   
7) ขุดทรายลงไปลึก 10 ซม. สังเกตลักษณะของเนื้อทรายและวัด
อุณหภูมิ นําทรายไปรอนและใชแวนขยายสองดูส่ิงที่พบเห็น ระบุ
ชนิดชั่งนํ้าหนักและนับจํานวนสัตวทะเลที่พบใตพื้นทรายภายใน
กรอบตารางนับตัวอยาง สังเกตลักษณะการเคลื่อนตัวของส่ิงมีชีวิต
ที่พบ บันทึกผลการสํารวจและถายรูปไวประกอบรายงาน 

8) เก็บตัวอยางน้ําหรือสัตวทะเลบางชนิดที่ตองศึกษาเพิ่มเติมดอง
ไวโดยใชสารละลายฟอรมาลีนที่มีความเขมขน 10 เปอรเซ็นต เพื่อ
นํามาจําแนกระบุชนิดโดยเทียบเคียงกับรูปอนุกรมวิธานจากหนังสือ 
ไดแก  
The Molluscs of the Southern Gulf of Thailand, นักสืบชายหาด
และคูมือสัตวและพืชชายหาด 
ขอสังเกต  ส่ิงมีชีวิตที่พบบนหาดทรายนั้น บางชนิดอาศัยอยูใน
บริเวณหาดทราย แตบางชนิดก็ถูกนํ้าทะเลพัดพามา  
2. วิเคราะหความหนาแนน มวลชีวภาพและคาดัชนีความสมบูรณ 
คาดัชนีความหลากหลาย (H’) คาดัชนีการกระจาย (E) คาดัชนี
ความสมบูรณ (R) และคาดัชนีความคลายคลึงของสัตวทะเลหนาดิน
บริเวณหาดทาวังและหาดถ้ําพังที่พบทั้งในบรเวณหาดทรายและ
หาดหิน [3] 
วิเคราะหหาคาดัชนีความหลากหลายตามวิธี Shannon’s index 

โดยใชสูตร     H’= -∑   ( Pi  log Pi ) 

เม่ือ H’  = จํานวนชนิดในแตละจุดสํารวจ 
 Pi  = จํานวนในแตละชนิดหารดวยจํานวนทั้งหมด 
วิเคราะหหาคาดัชนีการกระจายตามวิธี  Pielou’s index โดยใชสูตร 
E = H (observed) /  Hmax 
เม่ือ H’   = คาดัชนีความหลากหลายทางชนิด 
 Hmax = log S (เม่ือ S = จํานวนชนิดในแตละจุดสํารวจ) 
วิเคราะหหาคาดัชนีความสมบูรณตามวิธี  Margalef’s index โดยใช
สูตร     R  = (S-1) / log N 
เม่ือ S  = จํานวนชนิดสัตวทะเลหนาดินที่พบทั้งส้ินในแตละสถานี 
 N  = จํานวนสัตวทะเลหนาดินที่พบทั้งหมดในแตละสถานี 
วิเคราะหหาคาดัชนีความคลายคลงึตามวิธี  Similarity of Jaccard 
โดยใชสูตร    Sj  =  2C / A+B 
เม่ือ A  = จํานวน  Species  ที่พบใน Sample A 
 B  = จํานวน  Species  ที่พบใน Sample B 
 C  = จํานวนชนิดที่พบทั้งใน Sample B  และ Sample B 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 จากการเก็บขอมูลและวิเคราะหผลการศึกษาสัตวทะเล
หนาดินบริเวณหาดทาวังและหาดถ้ําพัง ไดผลการศึกษา ดังน้ี 
 

   
      ก.         ข. 

   
      ค.        ง. 

รูปที่ 4 ความลาดชันของหาดหินและหาดทรายบริเวณทาวัง 
และถ้ําพัง 



ก) หาดหิน หาดทาวัง    ข) หาดทราย หาดทาวัง 
ค) หาดหิน หาดถ้ําพัง    ง) หาดทราย หาดถ้ําพัง 

 จากการศึกษาทางกายภาพความลาดชันบริเวณหาดทา
วัง และหาดถ้ําพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบวา บริเวณแนวน้ําข้ึน
สูงสุดของทุกหาดมีความลาดชันสูงกวาแนวกลางหาดและแนวน้ําลง
ต่ําสุด (รูปที่ 4 ก.-ง.) 

ผลการศึกษาความหลากชนิด  ความหนาแนนและมวล
ชีวภาพของสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดทาวังและหาดถ้ําพัง แยก
เปนหาดหินและหาดทราย มีรายละเอียดดังน้ี 

ความหลากชนิดและความหนาแนนของสัตวทะเลหนาดิน 

หาดทาวังที่เปนหาดหินพบสัตวหนาดินทั้งหมด 11 ชนิด 
จํานวน 1,488 ตัว พบ 2 Phylum 5 Class สัตวในกลุม  
Gastropoda และ Crustacea มีความหลากชนิดมากที่สุด โดยพบ
จํานวน 4 ชนิดเทากัน โดยสัตวหนาดินในกลุม Gastropoda ไดแก 
หอยครองแครง (Planaxis sulcatus) หอยกะทิ (Nerita  undata) 
หอยถ่ัวเขียว (Clithon oualaniensis) และหอยตาวัว (Turbe  
broneus) ซ่ึงมีความหนาแนน 748, 36, 12 และ 4 ตัว/ตารางเมตร  
ตามลําดับ สวนสัตวทะเลหนาดินกลุม Crustacea ไดแก เพรียงหิน 
(Balanus sp.) ปูเสฉวน (Diogenes avarus) ปูใบ (Etisus  sp.) 
และกุงดีดขัน (Alpheus  sp) ซ่ึงมีความหนาแนน 20, 16, 8 และ 8 
ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ และรองลงมาสัตวในกลุม Bivalvia 
ไดแก หอยนางรม (Saccrostrea cucullata) หอยทราย (Asaphis 
violascens) โดยมีความหนาแนน 620 และ 4 ตัว/ตารางเมตร 
ตามลําดับ สัตวในกลุม Polyphacophora ไดแก ลิ่นทะเล 
(Chaetopleura apiculapa) มีความหนาแนน  12 ตัวตอตารางเมตร 
(ตารางที่ 1)  ที่บริเวณหาดทรายมีสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด 11 
ชนิด จํานวน 200  ตัว พบ 4 Phylum 5 Class โดยพบสัตวในกลุม 
Gastropoda มีมากที่สุด ไดแก หอยข้ีนกทราย (Cerithum 
coralium) หอยปากกระจาด (Nassarius  siquijorensis) หอย
ครองแครง (Planaxis  sulcatus) หอยกะทิ (Nerita  undata) และ
หอยถ่ัวเขียว (Clithon oualaniensis) มีความหนาแนน 56, 32, 8, 8 
และ 4 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ และรองลงมาสัตวหนาดินในกลุม 
Bivalvia ไดแก หอยเสียบและหอยทราย มีความหนาแนน 24 และ 
32 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ สัตวในกลุม Crustacea ไดแก 
ปูเสฉวน (Diogenes avarus) และปูแสมหิน (Metopograpsus  sp.) 
มีความหนาแนน 32 และ 4 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ สัตวในกลุม 
Ophiuroidea ไดแก ดาวเปราะ (Ophiactis savignyi) มีความ
หนาแนน 4 ตัว/ตารางเมตร สัตวในกลุม Polychaeta ไดแก 
ไสเดือนทะเล มีความหนาแนนเปน 16 ตัว/ตารางเมตร (ตารางที่ 2) 
และบริเวณหาดถ้ําพังที่เปนหาดหินผลการเก็บตัวอยางไดทั้งหมด 
12 ชนิด จํานวน 1532  ตัว พบทั้งหมด 3 Phylum 5 Class สัตวใน
กลุม Bivalvia มีมากที่สุด ไดแก หอยกะพง (Brachidontes 
pharonsis) หอยกะพงหิน (Septifer bilocularis) หอยนางรม 
(Saccrostrea cucullata) และหอยเฉลียบ(lsognomon ephippium)  
ซ่ึงมีความหนาแนน 840, 308, 288 และ 4 ตัว/ตารางเมตร  
ตามลําดับ และรองลงมาสัตวในกลุม  Gastropoda ไดแก หอยมะระ 
(Morula  gramulata) หอยตาวัว (Turbe  broneus) และหอยหมวก
เจก (Acmaea saccharina) มีความหนาแนน 48, 4 และ 4 ตัว/

ตารางเมตร ตามลําดับ สัตวในกลุม crustacean ไดแก ปูเสฉวน 
(Diogenes avarus) เพรียงหิน (Balanus  sp. ) ปูใบ Etisus  sp.) มี
ความหนาแนน 8, 8 และ 4 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ สัตวในกลุม 
Polyphacophora ไดแก ลิ่นทะเล (Chaetopleura apiculapa) มี
ความหนาแนน 8 ตัว/ตารางเมตร สัตวในกลุม Chordata  ไดแก 
ปลาบู (Istigobius ornatus) มีความหนาแนน 8 ตัว/ตารางเมตร 
(ตารางที่ 3)  ที่เปนหาดทรายพบสัตวทะเลหนาดินมีทั้งหมด 3 
Phylum 3 Class พบ 3 ชนิด จํานวน 104 ตัว สัตวในกลุม  
Polychaeta ไดแก ไสเดือนทะเลมีความหนาแนน 96 ตัว/ตาราง
เมตร สัตวในกลุม Bivalvia ไดแก หอยเสียบ (Donax  faba) มี
ความหนาแนน 4 ตัว/ตารางเมตร สัตวในกลุม Anthozoa ไดแก 
ปากกาทะเล (Pteroeides sp. ) มีความหนาแนน 4 ตัว/ตารางเมตร 
(ตารางที่ 4)     

ตารางที่ 1 ความหลากชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของ
สัตวทะเลหนาดิน บริเวณหาดหินของหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี 

ชื่อทองถิ่น ชื่อสามัญ 
ชื่อ
วิทยาศาสตร 

ความ
หนาแนน 

1*1 ม2 

มวล 
ชีวภาพ 

  กรัม / ม2 

หอยตาวัว Turban 
Shell 

Turbe  
broneus 

4 12.4 

หอยถ่ัว
เขียว 

  Green Pea  
   Nerite 

Clithon 
oualaniensis 

12 8.4 

หอยกะทิ Nerite Nerita  undata 36 43.2 
หอย
ครองแครง 

Planaxis Planaxis  
sulcatus 

748 1271.6 

หอยนางรม Rock 
Oyster 

Saccrostrea 
cucullata 

620 ND* 

ลิ่นทะเล Chiton Chaetopleura 
apiculapa 

12 211.2 

ปูใบ Rock  
Crab 

Etisus  sp. 8 52.8 

ปูเสฉวน Hermit  
Crab 

Diogenes 
avarus 

16 ND* 

เพรียงหิน Acorn  
Barnacle 

Balanus  sp. 20 ND* 

กุงดีดขัน Snapping  
Shrimp 

Alpheus  sp. 8 6.4 

หอยทราย Marbled  
Venus 

Asaphis 
violascens 

4 50.8 

รวม   11  ชนิด 1,488  

* ND = Not Data 

ตารางที่ 2 ความหลากชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของ
สัตวทะเลหนาดิน บริเวณหาดทรายของหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี 

ช่ือทองถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 
ความ

หนาแนน 
1*1 ม2 

มวล
ชีวภาพ 
กรัม/ม2 

หอยขี้นก
ทราย 

Common 
Periwinkle 

Cerithum 
coralium 

56 16.8 

หอย
ครองแครง 

Planaxis Planaxis  
sulcatus 

8 9.6 

หอยปาก Dog Whelk Nassarius  32 48 



กระจาด siquijorensis 
หอยเสียบ Donex Donax  faba 24 204 
หอยกะทิ Nerite Nerita  undata 8 12.8 
หอยถ่ัวเขียว Green Pea 

Nerite 
Clithon 
oualaniensis 

4 3.2 

หอยทราย Marbled  
Venus 

Asaphis 
violascens 

12 198 

ปูแสมหิน Rock grapsid 
Crab 

Metopograpsus  
sp. 

4 28.8 

ปูเสฉวน Hermit  Crab Diogenes 
avarus 

32 ND* 

ดาวเปราะ Brittle stars Ophiactis 
savignyi 

4 2 

ไสเดือนทะเล Polychaetes Unidentified 16 16.8 
รวม 11  ชนิด 200  

* ND = Not Data 

ตารางที่ 3 ความหลากชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตว
ทะเลหนาดิน บริเวณหาดหินของหาดถ้ําพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

ช่ือทองถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 
ความ 

หนาแนน 
1*1 ม2 

มวล
ชีวภาพ 
กรัม/ม2 

หอยมะระ Muricid Morula  
gramulata 

48 158.4 

หอยกะพง
หิน 

Rock  Septifer 
bilocularis 

308 1971.2 

หอยกะพง Nest Mussel Brachidontes 
pharonsis 

840 2856 

หอยนางรม Rock Oyster Saccostrea  
cucullata 

288 ND* 

หอยเฉลียบ Leaf Oyster lsognomon 
ephippium 

4 20.4 

ลิ่นทะเล Chiton Chaetopleura 
apiculapa 

8 156 

ปลาบู  - Istigobius ornatus 8 ND* 
ปูเสฉวน Hermit Crab Diogenes avarus 8 ND* 
ปูใบ Rock Crab Etisus  sp. 4 9.2 
เพรียงหิน Acorn 

Barnacle 
Balanus  sp. 8 ND* 

หอยตาวัว Turban Shell Turbe  broneus 4 121.2 
หอยหมวก
เจก 

Limpet Acmaea 
saccharina 

4 15.2 

รวม  12  ชนิด 1532  

 * ND = Not Data 

ตารางที่ 4 ความหลากชนิด ความหนาแนนและมวลชีวภาพของ
สัตวทะเลหนาดิน บริเวณหาดทราย ของหาดถ้ําพังเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี 

ช่ือทองถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 
ความ 

หนาแนน 
1*1 ม2 

มวล
ชีวภาพ 
กรัม/ม2 

หอยเสียบ Donex Donax  faba 4 6.8 
ไสเดือนทะเล Polychaetes Unidentified 96 38.4 
ปากกาทะเล Sea  Pens Pteroeides  sp. 4 2 

รวม  3  ชนิด 104  

 

คามวลชีวภาพ 

มวลชีวภาพพิจารณาจากมวลรวม พบวา บริเวณหาดทา
วังที่เปนหาดหิน สัตวที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด คือ หอยครองแครง 
(Planaxis  sulcatus) ประมาณ 1,271.6 กรัม/ตารางเมตร และกุง
ดีดขัน Alpheus  sp.  มีมวลชีวภาพนอยที่สุด ประมาณ 6.4 กรัม/
ตารางเมตร หอยครองแครง (Planaxis  sulcatus) มีความหนาแนน
มากที่สุดและมีมวลชีวภาพมากที่สุดเชนกัน  (ตารางที่ 1) ที่บริเวณ
หาดทรายสัตวที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด คือ หอยเสียบ (Donax  
faba) 510 กรัม/ตารางเมตร และดาวเปราะ (Ophiactis savignyi) มี
มวลชีวภาพนอยที่สุดประมาณ 2.0 กรัม/ตารางเมตร หอยข้ีนก
ทราย (Cerithum coralium) มีความหนาแนนมากที่สุด แตหอย
เสียบมีมวลชีวภาพมากที่สุดเพราะหอยเสียบ (Donax  faba)  มี
มวลตอตัวมากกวา (ตารางที่ 2) สวนบริเวณหาดถ้ําพังที่เปนหาด
หิน พบวา หอยกะพง (Brachidontes pharonsis)  มีมวลชีวภาพ
มากที่สุด 2856 กรัม/ตารางเมตร และปูใบ (Etisus  sp.) มีมวล
ชีวภาพนอยที่สุดประมาณ  9.2 กรัม/ตารางเมตร ซ่ึงหอยกะพง 
(Brachidontes pharonsis)  ก็มีความหนาแนนมากที่สุดเชนกัน 
(ตารางที่ 3) บริเวณหาดทรายพบวา ไสเดือนทะเลมีมวลชีวภาพ
มากที่สุด 38.4 กรัมตอตารางเมตร และปากกาทะเลมีมวลชีวภาพ
นอยที่สุดประมาณ 2.0 กรัม/ตารางเมตร และไสเดือนทะเลก็มีความ
หนาแนนมากที่สุดเชนกัน (ตารางที่ 3) สวนหอยนางรม ปูเสฉวน
และเพรียงหินไมสามารถบอกวามวลชีวภาพได เน่ืองจากไม
สามารถนําออกมาชั่งนํ้าหนักได 

คาดัชนีทางนิเวศวิทยา 

คาดัชนีบงชี้ของหาดทาวังบริเวณหาดหินมีคาดัชนีความ
หลากหลายเทากับ 0.466 คาดัชนีการกระจายเทากับ 0.447 คา
ดัชนีความสมบูรณเทากับ 3.152 และบริเวณหาดทรายมีคาดัชนี
ความหลากหลายเทากับ 0.895 คาดัชนีการกระจายเทากับ 0.859 
คาดัชนีความสมบูรณเทากับ 4.346 สวนคาดัชนีบงชี้ของหาดถ้ําพัง
บริเวณหาดหินมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 0.541 คาดัชนี
การกระจายเทากับ 0,502 คาดัชนีความสมบูรณเทากับ 3.453 และ
บริเวณหาดทรายมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 0.141 คาดัชนี
การกระจายเทากับ 0.295 และคาดัชนีความสมบูรณเทากับ 0.991 
 สวนการเปรียบความคลายคลึงของสัตวทะเลหนาดิน
ระหวางหาดทาวังและหาดถ้ําพัง พบวา บริเวณที่เปนหาดหินมี
ความคลายคลึงปานกลาง (Sj = 0.522) สวนบริเวณที่เปนหาด
ทรายมีความคลายคลึงต่ํา (Sj = 0.286) 

ตารางที่ 5 คาดัชนีความหลากหลาย (H’) คาดัชนีการกระจาย (E) 
คาดัชนีความสมบูรณ (R)  และคาดัชนีความคลายคลงึ 

หาดหิน หาดทราย 
คาดัชนี 

ทาวัง ถํ้าพัง ทาวัง ถํ้าพัง 
ดัชนีความหลากหลาย(H’) 0.466 0.541 0.895 0.141 
คาดัชนีการกระจาย (E) 0.447 0.502 0.859 0.295 
คาดัชนีความสมบูรณ (R) 3.152 3.453 4.346 0.991 
คาดัชนีความคลาย (Sj) 0.522 0.286 

 
 



คุณภาพน้ํา 

คา pH และอุณหภูมิอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน และคา 
DO อยูในระดับดี (> 4 mg/l) แตคาความเค็มบริเวณหาดทาวังสูง
กวาหาดถ้ําพังเล็กนอย คาอุณหภูมิทั้งสองหาดมีคาใกลเคียงกัน ดัง
ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 คา pH DO ความเค็มและอุณหภูมิบริเวณหาดทาวังและ
หาดถ้ําพัง 

สถานี คา pH คา DO คาความเค็ม อุณหภูมิ 

หาดหิน ทาวัง 8.2 5.71 32 34 

หาดทราย ทาวัง 8.2 5.06 32 33 

หาดหิน ถํ้าพัง 8.1 5.61 31 33 

หาดทราย ถํ้าวัง 8.0 5.98 31 33 

การสรางส่ือการสอน 

1.นําผลการศึกษาที่ไดไปจัดทําบทเรียนการณตูนเกี่ยวกับ
การศึกษาหาดทรายและหาดหิน 

2.ทํา power point วิธีการศึกษาสัตวทะเลหนาดินเพื่อใชเปนส่ือ
ประกอบในการสอนกระบวนการเก็บตัวอยาง 

3.ทําหนังสืออานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตวทะเลหนาดิน 
4.นํากระบวนการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการออกแบบการเก็บ
ตัวอยาง กระบวนการเก็บตัวอยาง และการวิเคราะหผลขอมูล
ไปใชในการศึกษาในโครงการเดินทวนสายน้ํายวน แหลงนํ้า
เพื่อชีวิต 

4.สรุปผล 

บริเวณที่เปนหาดหินที่หาดทาวังและหาดถ้ําพัง  พบวา
หาดถ้ําพังมีความหลากชนิดมากวาหาดทาวัง โดยพบสัตวทะเล
หนาดินทั้งหมด 3 Phylum 5 Class 12 ชนิด จํานวน 1,532 ตัว 
พบมากที่สุดเปนกลุมหอยฝาเดียว สวนหาดทาวังพบ 2 Phylum 4 
Class 11 ชนิด จํานวน 1,488 ตัว พบมากที่สุดเปนกลุมหอยสองฝา 
เน่ืองจากทั้งสองหาดเปนหาดที่มีลักษณะแตกตางกัน หาดถ้ําพังมี
ลักษณะเปนโขดหินใหญสลับซับซอนเปนซอกหลืบซ่ึงเปนที่อยู
อาศัยและเปนที่หลบภัยของสัตวตางๆไดดี  สวนหาดหินทาวังน้ันมี
หินลักษณะเปนกอนเล็กกวาและเปนแหลงหาอาหารของชาวบาน 
จึงอาจทําใหสัตวทะเลหนาดินถูกรบกวน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหหาดหิน
ทาวังมีความหลากชนิดนอยกวา สวนหาดถํ้าพังจะพบกลุมหอยสอง
ฝาพวกหอยกะพง (Brachidontes pharonsis), หอยกะพงหิน 
(Septifer bilocularis) และหอยนางรม (Saccostrea  cucullata) มี
จํานวนมากเรียงตามลําดับ สวนหาดทาวังพบสัตวในกลุมหอยฝา
เดียวมากที่สุด คือ หอยครองแครง (Planaxis  sulcatus) รองลงมา 
คือ หอยนางรม (Saccostrea  cucullata)  แมจะมีความแตกตางใน
ลักษณะทางกายภาพแตจากการศึกษาพบสัตวชนิดเดียวกันถึง 5 
ชนิด ไดแก (Saccostrea  cucullata) ,  (Turbe  broneus) , 
(Chaetopleura apiculapa) , (Etisus  sp.) และ (Balanus  sp.) ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตวทะเลหนาดิน
บริเวณหาดถํ้าพังและหาดแหลมงู จํานวนสัตวทะเลหนาดินมี
แนวโนมไปในทางเดียวกัน [4] ชุมชนหาดหินเปนบริเวณที่ประกอบ

ไปดวยหินเปนสวนใหญส่ิงมีชีวิตมีการปรับตัวมีความคงทนและ
ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ มีการปดฝาปองกันการระเหย
ของนํ้า สวนบริเวณที่เปนหาดทรายพบวา หาดทาวังมีความหลาก
ชนิดมากกวาโดยพบ 4 Phylum 5 Class 11 ชนิด จํานวน 200 ตัว 
พบมากที่สุดเปนหอยข้ีนกทราย (Cerithum coralium) , หอย
ครองแครง(Planaxis  sulcatus) และปูเสฉวน(Diogenes avarus) 
ตามลําดับ สวนหาดถํ้าพังพบเพียง 3 Phylum 3 Class พบมาก
ที่สุด คือ ไสเดือนทะเลซึ่งจะฝงตัวในทรายละเอียด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
หาดทรายถ้ําพังมีลักษณะเปนทรายเม็ดเล็กละเอียดและเปนแหลง
ทองเที่ยว อาจถูกรบกวนจากการทํากิจกรรมสันทนาการทางน้ํา
ของนักทองเที่ยวได อีกทั้งหาดทรายทาวังยังมีลักษณะทาง
กายภาพที่มีทรายเม็ดใหญกวาและมีกอนหินปนอยู ทําใหเปนแหลง
ที่อยูอาศัยของสัตวทะเลหนาดินเหลานี้ไดดี 

สัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาดทาวังที่เปนหาดหินใน
แนวนํ้า ข้ึนสูง สุดพบหอยครองแครง  แนวกลางน้ํ าพบหอย
ครองแครง หอยกะทิ หอยนางรม ลิ่นทะเล เพรียงหิน หอยตาวัว 
หอยถ่ัวเขียว ปูใบ ปูเสฉวนและกุงดีดขัน ในแนวน้ําลงต่ําสุดพบ
หอยกะทิ หอยครองแครง หอยนางรม ลิ่นทะเล เพรียงหิน หอย
ตลับ หอยตาวัว หอยถ่ัวเขียวและปูใบ  สัตวทะเลหนาดินที่มีความ
หนาแนนมากที่สุดคือ หอยครองแครง 748 ตัว/ตารางเมตร บริเวณ
ที่เปนหาดทราย ในนํ้าข้ึนสูงสุดไมพบส่ิงมีชีวิตใด แนวกลางน้ําพบ
หอยข้ีนกทราย หอยปากกะจาด หอยเสียบ ปูเสฉวน ไสเดือนทะเล 
ดาวเปราะ หอยตลับและหอยกะทิ แนวน้ําลงต่ําสุดพบ หอยข้ีนก
ทราย หอยครองแครง หอยปากกะจาด หอยเสียบ หอยกะทิ หอย
ตลับ ปูแสมหิน ปูเสฉวน ไสเดือนทะเลและหอยถั่วเขียว สัตวทะเล
หนาดินที่มีความหนาแนนมากที่สุดคือ หอยข้ีนกทราย 56 ตัว/
ตารางเมตร  

บริเวณหาดถ้ําพังที่เปนหาดหิน ในแนวนํ้าสูงสุดพบหอย
สัตวทะเลหนาดิน 3 ชนิด ในแนวกลางน้ําพบ 10 ชนิด แนวนํ้าลง
ต่ําสุดพบ 5 ชนิด ซ่ึงบริเวณกลางหาดและแนวน้ําลงต่ําสุดพบ
จํานวนชนิดมากกวาแนวน้ําสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาความ
หลากหลายของชนิดสัตวทะเลหนาดินบริเวณหาดถ้ําพังและหาด
แหลมงู บริเวณหาดถ้ําพังแนวนํ้าสูงสุดพบจํานวนสัตวทะเลเพียง 1 
ชนิด แนวกลางหาดพบจํานวนสัตวทะเล 7 ชนิด นํ้าลงต่ําสุดพบ 7 
ชนิด สัตวทะเลหนาดินที่มีความหนาแนนมากที่สุดคือ หอยกะพง 
840 ตัว/ตารางเมตร [4] ซ่ึงเปนบริเวณที่มีสาหรายสีเขียว สาหรายสี
แดงและสาหรายสีนํ้าตาลเปนจํานวนมาก จึงเปนแหลงอาหารและที่
อยูอาศัยของหอยกะพงคอยเปนอยางดี และยังใหความชุมชื้นเม่ือ
นํ้าลดลงอีกดวย [5] บริเวณที่เปนหาดทรายในแนวน้ําข้ึนสูงสุดพบ
หอยเสียบ แนวกลางน้ําพบไสเดือนทะเล แนวนํ้าลงต่ําสุดพบ
ไสเดือนทะเลและปากกาทะเล สัตวทะเลหนาดินที่มีความหนาแนน
มากที่สุด คือ ไสเดือนทะเล 96 ตัว/ตารางเมตร 

มวลชีวภาพพิจารณาจากมวลรวม พบวา บริเวณหาดทา
วังที่เปนหาดหิน สัตวที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด คือ หอยครองแครง 
1271.6 กรัม/ตารางเมตร บริเวณหาดทรายสัตวที่มีมวลชีวภาพมาก
ที่สุด คือ หอยเสียบ 510 กรัม/ตารางเมตร และ บริเวณหาดถ้ําพังที่
เปนหาดหิน สัตวที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด คือ หอยกะพง 2856 
กรัม/ตารางเมตร บริเวณหาดทรายสัตวที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด คือ
ไสเดือนทะเล 38.4 กรัม/ตารางเมตร 



คาดัชนีความหลากหลาย คาดัชนีการกระจายและคา
ดัชนีความสมบูรณของหาดหินบริเวณหาดทาวังและหาดถ้ําพังมีคา
เทาเทียมกัน  และมีคาดัชนีความคลายคลึงปานกลาง สวนคาดัชนี
ความหลากหลาย คาดัชนีการกระจายและคาดัชนีความสมบูรณของ
หาดทรายบริเวณหาดทาวังและหาดถ้ําพังมีคาแตกตางกันอยาง
ชัดเจน  มีคาดัชนีความคลายคลึงนอย เน่ืองมาจากหาดทรายถ้ําพัง
เปนหาดที่สวยงาม ทรายละเอียดสีขาวจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของเกาะสีชัง ซ่ึงมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเปนจํานวนมาก 
โดยผลจากกิจกรรมของนักทองเที่ยวที่เขามาอาจสงผลใหสัตวทะเล
หนาดินมีจํานวนและความหลากหลายนอย สวนหาดทรายทาวังมี
ลักษณะเปนทรายที่เม็ดใหญประกอบกับมีเลนบางสวน ไมคอยมี
ผูคนเขามาเลนนํ้าหรือทํากิจกรรมรบกวน จึงอาจสงผลใหสัตวทะเล
หนาดินมีความหลากหลายมากกวา มีคาการกระจายที่ดีกวาและมี
ความสมบูรณมากกวา 

5.ขอเสนอแนะ 

5.1 ควรมีการศึกษาความหลากชนิดของสัตวทะเลหนาดินทุกๆป
เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพื่อเปนการเฝาระวัง 
5.2 ควรมีการศึกษาความหลากชนิดของสัตวทะเลหนาดินใน
บริเวณอื่นๆ รอบเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเปนการเปรียบเทียบ 
5.3 ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับจํานวนสัตวทะเลหนา
ดิน เชน ลักษณะดินตะกอน เปนตน 
5.4 ในการเก็บตัวอยางสัตวทะเลควรใหเกิดผลกระทบตอสัตว
เหลานั้นนอยที่สุด สัตวบางชนิดสามารถเก็บขอมูลโดยการวัดขนาด 
ชั่งนํ้าหนัก ณ บริเวณสถานที่เก็บตัวอยางนั้นเลย และสามารถ
ถายรูปใหละเอียดที่ สุดเพื่อนํากลับมาจําแนกตอไป  โดยไม
จําเปนตองนําสัตวเหลาน้ันกลับมาดองเปนจํานวนมากๆ จะทําให
เกิดการเปลาประโยชน 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการครุวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก   
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว . )  และขอขอบคุณ 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล เกาะสีชัง ที่เอื้อเฟออุปกรณและ
สถานที่ในการทํางานวิจัย อีกทั้งขอขอบคุณ คุณทิพวรรณ ตัณฑ
วณิช นักวิจัยพี่เลี้ยงที่คอยใหคําปรึกษาและชี้แนะตลอดการดําเนิน
งานวิจัย  
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