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บทคัดยอ 

                ความหลากหลายของสิ่ ง มีชี วิ ตบริ เวณหาดทราย           

มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนดัชนีวัดระดับคุณภาพของระบบ

นิ เวศและความสมบู รณของ นํ้าทะเล  ซ่ึ งการศึกษาครั้ ง น้ี มี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ

หาดทราย บริเวณเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทํา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีชวงการศึกษาตั้งแตวันที่ 1-30 

เมษายน พ.ศ. 2553 ผลปรากฏวาพบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 4 กลุมไฟลัม

รวม 13 ชนิด ประกอบไปดวย Phylum Mollusca ซ่ึงพบจํานวน     

7 ชนิด Phylum Arthropoda พบจํานวน 4 ชนิด Phylum Annelida 

และ Phylum Sipuncula พบจํานวน 1 ชนิด  ในดานความหนาแนน 

พิจารณาตามแนวน้ํา คือระดับนํ้าข้ึนสูงสุด ระดับกลางหาด ระดับนํ้า

ลงต่ําสุด พบวา ในแนวนํ้าข้ึนสูงสุดพบสัตวที่มีความหนาแนนมาก

ที่สุดคือ หอยข้ีนก จํานวน 36 ตัว/ตารางเมตร ในแนวกลางหาด พบ

สัตวที่มีความหนาแนนมากที่สุดคือ ไสเดือน จํานวน 100 ตัว/ตาราง

เมตร และในแนวน้ําลงต่ําสุด พบสัตวที่มีความหนาแนนมากที่สุดคือ 

หอยข้ีนก จํานวน 216 ตัว/ตารางเมตร ในดานการศึกษาการกระจาย

ตัว พบสัตวในกลุม Phylum Mollusca ซ่ึงเปนกลุมเดนในหาดนี้ มี

การกระจายตัวในวงกวางที่ในแนวนํ้าลงต่ําสุด การกระจายตัวของ

สัตวในกลุม Phylum Annelida, Phylum Sipuncula และ Phylum 

Arthropoda มีการกระจายตัวมากในแนวกลางหาด และคาดัชนี

ความหลากหลายเทากับ 0.8574 คาดัชนีการกระจายเทากับ 0.7697  

คําสําคัญ: ความหลากหลาย ความหนาแนน ระบบนิเวศหาดทราย 

ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีการกระจาย 

1. บทนํา 

 เกาะสีชังเปนหมูเกาะที่อยูบริเวณทายอาวไทย มีระยะทาง

หางจากชายฝงอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันตก

ประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะสีชัง และเกาะบริวารนอย

ใหญอีก 8 เกาะ คือ เกาะยายทาว, เกาะคางคาว, เกาะทายตาหม่ืน, 

เกาะขามใหญ, เกาะขามนอย, เกาะสัมปนยื้อ, เกาะปรง และเกาะ

รานดอกไม 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

รูปท่ี 1 แผนที่เกาะสีชัง  

จาก (http://www.watthamyaiprik.com/image/masichang.jpg) 

และในปจจุบันไดมีกิจกรรมตางๆ เกิดข้ึนมากมายทั้งการประมง

ชายฝงและการทองเที่ยว กิจกรรมเหลานี้สงผลกระทบทั้งทางตรง

ทางออมตอระบบนิเวศโดยเฉพาะระบบนิเวศหาดทราย ที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรง จากผลกระทบดังกลาวจึงจําเปนอยางยิ่งที่ชุมชน

ซ่ึงอยูในพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากเกาะสีชังและเกาะบริวารควรจะ

ตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงและความสมบูรณของระบบนิเวศ

ที่ เกิด ข้ึน  ซ่ึ ง ส่ิง มีชี วิตที่พบเจอบริเวณหาดทรายนั้น ถือวา มี

ความสําคัญตอระบบนิเวศหาดทรายอยางยิ่ง เปนดัชนีวัดระดับความ

อุดมสมบูรณของระบบนิเวศและคุณภาพของน้ําทะเล และเกาะขาม

ใหญน้ันเปนหน่ึงในเกาะลูกของเกาะสีชัง ซ่ึงนับไดวาเปนเกาะที่

ไดรับผลกระทบตางๆ มากและมีความหลากหลายทางระบบนิเวศ

หาดทรายเหมาะแกการศึกษาวิจัย 

เกาะขามใหญ อยูหางจากเกาะสีชังไปทางทิศตะวันออก 

มีเน้ือที่ประมาณ 0.97 ตร.กม. มีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา โขดหิน 

ลักษณะชายหาดเปนหาดทรายผสมหาดหิน มีชุมชนอาศัยอยูบริเวณ

ทาเรือ ไมมีพื้นที่ราบ ไมมีลําธารและหนองบึง [9] และจากการที่มี

ชุมชนเขาไปอาศัยอยู ประกอบกับบริเวณรอบๆ เกาะมีเรือสินคาเขา

ไปจอดเพื่อขนถายสินคานั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศหาดทรายมาก 



พื้นที่ศึกษา บริเวณหนาหาด 

ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยบริเวณหาดทราย

เกาะขามใหญ โดยการสํารวจขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน

ดาน ชนิด จํานวน กลุม ความหนาแนน ของส่ิงมีชีวิตที่พบเจอบน

หาดทราย  ศึกษารวบรวม  วิ เคราะหขอมูล  ทํา เปนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยาง 

 2.1.1 กรอบไมสําหรับวางเก็บตัวอยาง (Quadrant) ขนาด 

0.5 x 0.5 ตารางเมตร 

 2.2.2 ภาชนะเก็บรวบรวมตัวอยาง เชน ขวดพลาสติก 

กระสอบ ถังนํ้า   

              2.2.3 คีมปลายแหลม 

              2.2.4 พลั่วมือ  

              2.2.5 ไมเมตรขนาด 2 เมตร 

              2.2.6 ตะแกรงรอน ขนาด 1.0, 5.0, 10.0 มิลลิเมตร 

              2.2.7 แบบบันทึกขอมูลการสํารวจ / แบบบันทึกความ

ลาดชัน (Beach Profile) 

              2.2.8 กลองถายรูปดิจิตอลใชถายภาพตัวอยาง 

              2.2.9 กลองจุลทรรศน แบบสเตอริโอไมโครสโคบ 

กําลังขยายต่าํ 

              2.2.10 คูมือการจําแนกชนิดสัตวหนาดิน สารานุกรมและ

เอกสารที่เกี่ยวของ 

2.2 วิธีการศึกษา  

2.2.1 การกําหนดพื้นที่ศึกษา 

เกาะขามใหญ อยูทางทิศตะวันออก มีเน้ือที่ประมาณ 

0.97 ตร.กม. มีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา โขดหิน ลักษณะชายหาด

เปนหาดทรายทรายผสมหาดหิน มีชุมชนอาศัยอยูบริเวณทาเรือ ไมมี

พื้นที่ราบ ไมมีลํา ธารและหนองบึง 

 
 

รูปท่ี 2 เกาะขามใหญ 

จาก (http://www.watthamyaiprik.com/image/masichang.jpg) 

             2.2.2 การวัดความยาวและความชันของหาด            

(Beach Profile) 

 การวัดความยาวและความชันของหาดในแนวตั้งฉากจาก

ขอบชายฝงหรือแนวนํ้าข้ึนสูงสุด โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. วัดความยาวของหาดทั้งหมด 
2. เลือกบริเวณหาดตอนลางใกลแนวนํ้าหรือใหสูงกวา 

แนวนํ้า 0.25 – 0.5 เมตร เปนเขตใกลแนวนํ้า และเลือกบริเวณหาด
ตอนบนบริเวณนํ้าข้ึนสูงสุด จากนั้นกําหนดบริเวณกลางหาด 

3. ในแนวสํารวจ (Line Transect) จะกําหนดสถานียอย 
เพื่อเก็บตัวอยางจํานวน 3 สถานี คือ แนวนํ้าข้ึนสูงสุด แนวกลางหาด 
และแนวน้ําลงต่ําสุด 

4. ใหผูวิจัย 2 คน ยืนหางกันตามแนวสํารวจ (Line  
Transect) ประมาณ 3 เมตร โดยที่คนแรกจะยืนอยูแนวนํ้าข้ึนสูงสุด 
(ตอนบน) ของหาดพรอมกับถือไมเมตรตั้งตรงโดยการประมาณคา

ระดับความสูงของ
ไมเมตรดวยสายตา
โดยวัดระดับกับแนว
ขอบฟาและน้ําทะเล 
คนที่สองจะถือไม
เมตรวัดเชนกันโดย
ที่ เ ป น คนชี้ ร ะ ดั บ
ค ว า ม สู ง ข้ึ น ล ง
เพื่อใหอยู ในระดับ
สายตาเดียวกับคน
แรกพรอมกับอาน
ระดับน้ันบนไมเมตร 
จากนั้นคนแรกจะมา 

 
ยืนเปนที่สองและคนที่สองจะยืนตอไปอีก 3 เมตร โดยเดินเปน
เสนตรงเดียวกันและตั้งฉากกับแนวแผนดินและวัดระดับใหม ทําไป
จนหมดเสนแนวตรงน้ัน 

5. คํานวณหาคาความลาดชัน Slope ระหวางจุดตาง  
ตั้งแตระดับนํ้าข้ึนสูงสุดที่จะตองกําหนดตายตัวไปจนถึงระดับนํ้าลง
ต่ําสุดในขณะนั้นๆ โดยจะหาความลาดชันตามจุดที่กําหนด แลว
บันทึกไวเพื่อเขียนลักษณะความลาดชันทั้งหมดโดยการสรางเปน
กราฟ สูตรคํานวณความลาดชัน  
     ระยะความสูงไมเมตรที่ 2 – ระยะความสูงไมเมตรที่ 1 
                               ระยะหางระหวางไมเมตรที่ 1 และ 2 
 
             2.2.3 การเก็บตัวอยาง 

              เม่ือกําหนดสถานีที่เก็บตัวอยางแลว การเกบ็ตัวอยางมี

ข้ันตอน ดังน้ี 

              1. ใหวางกรอบไมเก็บตัวอยาง ขนาด 0.5 x 0.5 ตาราง

เมตร  บนพื้นหาดทรายที่ กํ าหนดสถานีจะเก็บตัวอย างแลว                

              2. ใชพลั่วมือขุดลงไปลึกประมาณ 10 เซนติเมตร แลว

เก็บลงในกระสอบโดยที่มีการเขียนระบุจุดที่เก็บไวที่ขางกระสอบ 

ความชัน = 

รูปท่ี 3 การวัดความยาวและความชันของหาด 



             3. นําตัวอยางที่เก็บไดมารอนลงในตะแกรงรอน 3 ชั้น 

เรียงกันจากบนลงลาง ดังน้ี ขนาด 10.0 มิลลิเมตร 5.0 มิลลิเมตร 

และ 1.0 มิลลิเมตร เพื่อใหทราย ตะกอนดินอื่นๆ ตกลงดานลางให

หมด ส่ิงมีชีวิตที่มีขนาดใหญกวาขนาดตาตะแกรงจะคางอยูขางบน

ตะแกรงแตละขนาดจากนั้นนํามาเก็บไวในขวดตัวอยางที่บรรจุ

แอลกอฮอล 70% เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลในหองปฏิบัติการตอไป 

          4.  เขียนขอมูลการเก็บส่ิงมีชีวิตไวที่ขางขวด โดยมีขอมูล 

รหัสสถานีเก็บตัวอยาง วันเดือนป ชื่อผูเก็บผูแยก 

  

  

  

  

 

 

 

รูปท่ี 4 การเก็บตัวอยาง 

             2.2.4 การจําแนกสิ่งมีชีวิตในหองปฏิบัติการ 

 ในหองปฏิบัติการ จะทําการวิเคราะหขอมูล ไดแก ชนิด 

ปริมาณที่พบ กลุม ขนาด และน้ําหนัก ของส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ โดยมี

ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. นํากลุมตัวอยางที่เก็บไวในขวดเก็บตัวอยาง มาลาง

ดวยนํ้าทะเลกรองบนถาดพลาสติก ปลอยใหตกตะกอนแลวใชคีม

ปลายแหลมแยกสิ่งมีชีวิตเปน 2 กลุม คือกลุมใหญและกลุมเล็ก                               

             2. เม่ือแยกเอาสิ่งมีชีวิตกลุมใหญแลว ทําการแยกชนิด 

นับปริมาณ จัดกลุม วัดขนาด ชั่งนํ้าหนัก และบันทึกภาพ และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยที่ใชหนังสือ หาขอมูลของจากอินเตอรเน็ต 

สารานุกรมประกอบกัน และทําการเก็บกลุมตัวอยางไวที่เดิมเพื่อที่จะ

ต อ ง ก า ร ข อ มู ล อื่ น ๆ  ใ น ภ า ย ห ลั ง ก็ ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด ง า ย 

              

 

 

 

 

3. ใชแวนขยาย แยกเอาสิ่งมีชีวิตกลุมเล็กออกมาอีกกลุม พรอมกับ

นําไปวิเคราะหขอมูลเหมือนส่ิงมีชีวิตกลุมใหญ โดยที่อาจตองใช

กลองจุลทรรศนชวยอีกทางหนึ่งเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

  

 

2.2.5 วิเคราะหขอมูล 

 1. คาดัชนีความหลากหลาย (H’) ใชสูตร [1] 

                Shannon’s index H’ = -

 
เม่ือ  ni = จํานวนตัวของตัวส่ิงมีชีวิตชนิดที่ i ที่พบในแตละสถานี 

       n = จํานวนตัวของตัวส่ิงมีชีวิตทั้งหมดในพื้นที่ 

             2. คาดัชนีการกระจาย (J’) ใชสูตร [1] 

                 Pielou’s evenness J’ = H’ / ln(N)  

เม่ือ  H’ = คาดัชนีความหลากหลาย 

       N  = จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบทั้งหมดในแตละสถานี 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ไดทําการเก็บขอมูลบริเวณเกาะขาม

ใหญ จํานวน 3 Line Transect ซ่ึงแตละ Line Transect มี 3 สถานี 

รวม 9 สถานี ผลการศึกษาแยกตามหัวขอมีรายละเอียด ดังน้ี 

             3.1 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิต 

 
รูปท่ี 5 การจําแนกสิ่งมีชีวิต (a) 

รูปท่ี 6 การจําแนกสิ่งมีชีวิต (b) 



 จากแผนภูมิสามารถอธิบายไดวาสิ่งมีชีวิตที่พบไดจัด

แบงเปน 5 กลุม 13 ชนิด คือ 

 1. สัตวทะเลในกลุม หอยฝาเดียว Phylum Mollasca 

                   1.1 หอยข้ีนก Family Cerithiidae พบจํานวน 288 

ตัว/ตารางเมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด กลางหาด และนํ้า

ข้ึนสูงสุด จํานวน 216, 36 และ 36 ตัว/ตารางเมตร ตามลาํดับ  

                1.2 หอยกะทิ Nerita undata พบจํานวน 16 ตัว/

ตารางเมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด กลางหาด จํานวน 8 

ตัว/ตารางเมตรเทาๆ กัน  

                  1.3 หอยกนแหลม Morula musiva พบจํานวน 4 ตัว/

ตารางเมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด  

  2. สัตวทะเลในกลุม หอยสองฝา Phylum Mollasca 

        2.1 หอยเสียบ Donax faba พบจํานวน 112 ตัว/

ตารางเมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด กลางหาด และน้ําข้ึน

สูงสุด จํานวน 100, 8, และ 4 ตัว/ตารางเมตรตามลําดับ 

                 2.2 หอยทราย Paphia gallus พบจํานวน 36 ตัว/

ตารางเมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด และน้ําข้ึนสูงสุด จํานวน 

16 ตัว/ตารางเมตร เทา ๆ กัน 

                 2.3 หอยนางรม Crassostrea lugubris พบจํานวน 4

ตัว/ตารางเมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด  

                 2.4 หอยกระปุก  Ruditapes variegatus พบจํานวน 

12 ตัว /ตารางเมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด 

 3. สัตวทะเลในกลุม Phylum Arthopoda 

          3.1 กุงดีดขัน Alpheus sp. พบจํานวน 24 ตัว/ตาราง

เมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด  

                 3.2 ปูเสฉวน Coenobita sp. พบจํานวน 4 ตัว/ตาราง

เมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจกลางหาด 

                 3.3 ปูใบ Family Xanthidae พบจํานวน 60 ตัว/ตาราง

เมตร ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด  

                 3.4 ไอโซพอด พบจํานวน 4 ตัว/ตารางเมตร ในบริเวณ

แนวสํารวจ ซ่ึงพบในแนวสํารวจน้ําข้ึนสูงสุด  

  4. สัตวทะเลในกลุม ไสเดือนทะเล Phylum Annelida 

                 ไสเดือน Family Nereidae พบจํานวน 144 ตัว/ตาราง

เมตร และพบในแนวสํารวจน้ําลงต่ําสุด กลางหาด และน้ําข้ึนสูงสุด 

จํานวน 32 ตัว 100 ตัว 12 ตัว ตามลําดับ 

             5. สัตวทะเลในกลุม หนอนถ่ัว Phylum Sipuncula 

                 หนอนถ่ัว Sipunculus sp. พบจํานวน 12 ตัว/ตาราง

เมตร พบในแนวสํารวจกลางหาด 

  3.2 ผลการศึกษาความหนาแนนของส่ิงมีชีวิต 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลความหนาแนนของส่ิงมีชีวิตที่พบบริเวณหาด

ทรายตามแนวน้ําข้ึน - นํ้าลง บริเวณเกาะขามใหญ  

บริเวณท่ีพบ (จํานวนตัว/ตารางเมตร) 
สัตวท่ีพบ 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง รวม 

หอยเสียบ 4 8 100 112 
หอยทราย 4 0  4 8 
หอยข้ีนก 36 36 216 288 
ไสเดือน 12 100 32 144 
กุงดีดขัน 0 24  0 24 
ปูเสฉวน 0 4  0 4 
หอยกะท ิ 0 8 8 16 
หอยกนแหลม 0  0 4 4 
ปูใบ 0  0 60 60 
หอยนางรม 0  0 4 4 
หอยกระปุก 0  0 12 12 
หนอนถ่ัว 0 12  0 12 
ไอโซพอด 4 0   0 4 

รวม 60 192 440 692 

  

 จากตารางที่ 1 ปรากฏวาแนวน้ําลงต่ําสุด (ตอนลาง) มี

ความหนาแนนมากที่สุด คือ พบส่ิงมีชีวิตจํานวน 440 ตัว/ตาราง

เมตร และแนวกลางหาด (ตอนกลาง) มีความหนาแนนรองลงมา พบ

ส่ิงมีชีวิตจํานวน 192 ตัว/ตารางเมตร และแนวน้ําข้ึนสูงสุด (ตอนบน) 

มีความหนาแนนนอยที่สุด พบส่ิงมีชีวิตจํานวน 60 ตัว/ตารางเมตร 

 3.3 ผลการศึกษาปจจัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพบาง

ประการที่มีผลตอ

ส่ิงมีชีวิต

 

ระยะทาง (m) 



จากกราฟสามารถวิเคราะหความยาวและความชันของ

หาดทราย เกาะขามใหญ พบวาใน Line Transect 1 มีคาความชัน

มากที่สุด และใน Line Transect 2, Line Transect 3 มีความชัน

รองลงมาตามลําดับ 

 3.4 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย (H’) และ

คาดัชนีการกระจาย (J’)  

              จากการวิเคราะห ปรากฏวาคาดัชนีความหลากหลาย 

(H’) เทากับ 0.8574 และคาดัชนีการกระจาย (J’) เทากับ 0.7697 

ตามลําดับ 

3.5 การสรางสื่อการสอน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 

“มีอะไรอยูในหาดทราย” ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตบูรณาการ กับ

รายวิชาวิทยาศาสตร ในการนําไปใชกับหาดทรายน้ําจืดใกลบาน 

รวบรวมความรูนําไปสูโครงงานวิทยาศาสตรได 

 

       
รูปท่ี 7 หนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บนระบบออนไลน (a) 

 

         
รูปท่ี 8 หนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บนระบบออนไลน (b) 

4. สรุปผล 

ส่ิงมีชีวิตที่พบบริเวณหาดทราย เกาะขามใหญ มีจํานวน 

13 ชนิด ซ่ึงเปนสัตวในกลุม Phylum Mollusca หรือกลุมหอย พบ

มากที่สุด 7 ชนิด จํานวน 444 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาคือ กลุม 

Phylum Annelida หรือกลุมใสเดือน พบ 1 ชนิด จํานวน 144       

ตัว/ตารางเมตร กลุม Phylum Arthropoda หรือกลุมของสัตวขา

ปลอง พบ 4 ชนิด จํานวน 92 ตัว/ตารางเมตร และกลุม Phylum 

Sipuncula คือ หนอนถ่ัว พบ 1 ชนิด จํานวน 12 ตัว/ตารางเมตร 

รวม 692 ตัว/ตารางเมตร ทั้งน้ีที่พบสัตวในกลุม Phylum Mollusca 

จํานวนมากนั้นอาจเปนเพราะเปนพื้นที่ไดรับอิทธิพลจากน้ําข้ึนนํ้าลง 

ทําใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของสัตวกลุมน้ี และหอย

ข้ีนก พบมากเปนอันดับ 1 ซ่ึงหอยชนิดน้ีมีการปรับตัวเพื่อรับสภาพ

ความรอนและอุณหภูมิที่สูงข้ึน ไดดีกวาสัตวชนิดอื่น[7] สวนสัตวใน

กลุม Phylum Sipuncula ซ่ึงพบนอยที่สุด จากการศึกษาพบแค 1 

ชนิด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากลักษณะของหาดทรายในบริเวณที่ศึกษา 

มีหินปกคลุมอยูขางบนซ่ึงไมเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของ

หนอนถ่ัวชนิดน้ี ซ่ึงตามธรรมชาติของสัตวชนิดน้ีจะพบอยูบริเวณ

หาดทรายที่ไมมีส่ิงปกคลุม ลักษณะการทํารังจะอยูใตพื้นทราย [1] 

จึงทําใหพบสัตวชนิดน้ีนอยกวากลุมอื่น  

ในดานความหนาแนน พิจารณาตามแนวน้ํา คือระดับนํ้า

ข้ึนสูงสุด ระดับกลางหาด และระดับนํ้าลงต่ําสุด พบวา ในแนวนํ้าข้ึน

สูงสุดพบสัตวที่มีความหนาแนนมากที่สุดคือ หอยข้ีนก จํานวน 36 

ตัว/ตารางเมตร ในแนวกลางหาด พบสัตวที่มีความหนาแนนมาก

ที่สุดคือ ไสเดือน จํานวน 100 ตัว/ตารางเมตร และในแนวนํ้าลง

ต่ําสุด พบสัตวที่มีความหนาแนนมากที่สุดคือ หอยข้ีนก จํานวน 216 

ตัว/ตารางเมตร จากการศึกษาความหนาแนนน้ัน ในแนวนํ้าข้ึนสูงสุด

และน้ําลงต่ําสุดจะพบหอยข้ีนก มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก หอย

ชนิดมีการปรับตัวสูง ทนตอสภาพอากาศ ทั้งในขณะที่นํ้าข้ึนสูงสุด

และน้ําลงต่ําสุด และเน่ืองจากรูปรางลักษณะที่สามารถถูกนํ้าพัดพา

ไดงาย จึงมีการกระจายตัวในแนวน้ําหลายแนว ในแนวกลางหาด 

พบไสเดือนมีความหนาแนนมากที่สุด ทั้งที่อาจเนื่องมาจาก ในแนว

กลางหาดเปนแนวที่ มีความลาดชัน ขนาดของตะกอนดิน และ

อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการอยูอาศัย การดํารงชีวิตไดงายกวาแนวอื่น 

ในดานปจจัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพบางประการที่มีผล

ตอส่ิงมีชีวิต โดยพิจารณาจากปจจัยของความลาดชัน พบวาใน

บริเวณแนวน้ําสูงสุดจะมีความลาดชันสูง ซ่ึงมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต 

น้ันคือสภาพที่ไมเหมาะสมตอการอยูอาศัย พื้นที่นอย คลื่นลม

กระแทกแรงเมื่อนํ้าข้ึนสูงสุด สวนในแนวกลางหาดและแนวน้ําลง

ต่ําสุดจะมีความลาดชันนอยจะพบส่ิงมีชีวิตคอนขางมากและ

หลากหลายชนิด คลื่นไมกระแทกแรง งายตอการเคลื่อนที่ของ

ส่ิงมีชีวิต ที่เปนผลเชนน้ีอธิบายไดวาความลาดชันของหาดทรายมีผล

ตอจํานวนชนิด ปริมาณ กลุม และความหนาแนนของส่ิงมีชีวิต

เชนกัน 

 

 



5. ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน

บริเวณหาดหิน หาดทราย ในพื้นที่อื่นๆ รอบเกาะสีชัง เพื่อใชในการ

เปรียบเทียบความหลากหลายจะไดเปนแนวทางในการอนุรักษ

ทรัพยากรบนเกาะตอไป 

             2. ควรมีการศึกษาปจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวของดาน

อื่นๆ ดวย เชน ลักษณะถิ่นที่อยู อุณหภูมิ ความชื้น ลักษณะดิน

ตะกอน เปนตน 

 3. ในการเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตน้ัน จะมีการเก็บมาดองใน

แอลกอฮอล 70 % ทําให ส่ิงมีชีวิตหลายชนิด และจํานวนมาก

เสียชีวิตโดยไมคุมคา ซ่ึงนักวิจัยเองตองคํานึงถึงการอนุรักษดวย 

การแกไขปญหาดังกลาว อาจทําไดดังน้ี วัดขนาด จดบันทึกลักษณะ

เดน นับจํานวน บันทึกภาพ แลวทําการปลอยกลับลงไปในทะเล หรือ

ถาจําเปนตองนํามาดองเพื่อศึกษาอยางละเอียด ควรเก็บมาพอเปน

ตัวแทนของประชากรทั้งหมดได เพื่อจะไดไมเกิดผลกระทบตอ

จํานวนของส่ิงมีชีวิต 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ

หาดทราย บริเวณเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทํา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดย

ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว.) ภายใตโครงการครุวิจัย ผูใหการสนับสนุนดานทุนในการ

ศึกษาวิจัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําและศูนยฝกนิสิต เกาะสีชัง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ใหความอนุเคราะหทุกดาน  

ขอขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่ประจําสถาบันวิจัย

ทรัพยากรทางน้ํ าและศูนยฝก นิ สิต  เกาะสีชั ง  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคุณอานุภาพ พานิชผล ที่เปนที่ปรึกษาและ

ชวยเหลือในทุกดานใหกับงานวิจัยดวยดีตลอดมา  

ขอขอบคุณเพื่อนรวมโครงการครุวิจัย รุนที่ 4/2553 ทุก

คนที่ชวยเหลือใหกําลังใจและใหคําปรึกษาตลอดการปฏิบัติกิจกรรม  
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