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บทคัดยอ 

ผูวิจัยมีความตองการในการศึกษาความหลากหลายของ
สัตวในระบบนิเวศหาดทราย โดยวิธีศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศหาดทราย ทาวัง และหาดทาลาง เกาะสีชังจังหวัดชลบุรี 
แลวสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวทะเล โดยเก็บ
ตัวอยางตามระดับแนวนํ้า แบงออกปน 3 จุด คือหาดตอนลางใกล
แนวนํ้า หาดตอนกลาง และหาดตอนบน ระหวางวันที่ 4 - 7 
เมษายน 2553 

การศึกษาบริเวณหาดทรายทาวัง พบมีสัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด 11 ชนิด แบงได 5 กลุม คือ กลุมหอยฝาเดียวไดแก หอยถ่ัว
เขียว หอยข้ีนก หอยปากกระจาด หอยครองแครงและหอยกระทิ กลุม
หอยสองฝา ไดแก หอยเสียบและหอยกระปุก กลุมครัสเตเชียนไดแก 
ปูเสฉวน และปูแสมหิน กลุมไสเดือนทะเล และ กลุมอื่นๆไดแก ดาว
เปราะ ชนิดที่พบมากที่สุดบริเวณหาดทาวัง คือ ปูเสฉวน  มักพบอยู
บริเวณหาดทรายตอนกลาง รองลงมา คือ หอยเสียบ อยูบริเวณหาด
ทรายตอนบน  สวนหาดทาลางพบสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด 10 ชนิด 
แบงได 4 กลุม คือ กลุมหอยฝาเดียวไดแก หอยถ่ัวเขียว หอยข้ีนก 
หอยปากกระจาด หอยกะทิ หอยมะระและหอยตาวัว กลุมหอยสอง
ฝา ไดแก หอยกระปุก ครัสเตเชี่ยน ไดแก ปูเสฉวน ปูใบกุงดีดขัน
และกลุมไสเดือนทะเล สัตวชนิดที่พบมากที่สุด คือปูเสฉวน พบมาก
บริเวณหาดตอนกลาง รองลงมาคือ หอยถ่ัวเขียว และหอยข้ีนก 
ตามลําดับสวนใหญพบในบริเวณหาดตอนกลาง 

จากการเปรียบเทียบทั้งสองหาดพบวาจํานวนชนิดของ
สัตวไมแตกตางกันมากแตปริมาณความหนาแนนของสัตวบริเวณ
หาดทาลางมากกวาทาวัง ชนิดของสัตวที่พบมากที่สุดคือปูเสฉวนซึ่ง
พบมากในบริเวณหาดตอนกลางอาจเนื่องมาจากบริเวณดังกลาว
อนุภาคทรายเปนแบบดินโคลนปนทราย มีอินทรียสารจํานวนมากซึ่ง
เปนอาหารของปูเสฉวน หาดทรายทาลางเปนแหลงชุมชนเปนทา
เทียบเรือแสดงวาสิ่งแวดลอมบริเวณหาดทรายมีผลตอความ
หลากหลายของสัตวทะเลหนาดิน 

 
คําสําคัญ หาดทราย, คาดัชนีความหลากหลาย,ระบบนิเวศ, เกาะสี
ชัง 
 
 
 
 
 
 
 

1. บทนํา 
หาดทราย เปนสวนหน่ึงของชายฝงทะเล ที่เชื่อมตอ

ระหวางทะเลและพื้นดินที่อยูในเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง เปนบริเวณที่สภาพ
ภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจาก
กระแสน้ํา นํ้าข้ึนนํ้าลง และแสงอาทิตย ซ่ึงบางพื้นที่จะมีการกัดเซาะ
และการงอกใหมอยูตลอดเวลา บริเวณน้ีเปนที่อยูอาศัยของส่ิงมีชีวิต
หลายชนิดโดยพบวาพืชและสัตวที่อาศัยในบริเวณหาดทรายจะมีการ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับรูปแบบการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธอัน
ซับซอน เพื่อการมีชีวิตรอด การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของ
จํานวนประชากรสัตวทะเลหนาดินบริเวณชายฝงเปนดัชนีสําคัญ
อยางหน่ึงที่ชี้วัดถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม 

หาดทรายเปนทรัพยากรชายฝงทะเลที่มนุษยใชประโยชน
กันมาก โดยเปนที่ตั้งแหลงอาหารและแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอน
ใจแตในปจจุบันหาดทรายไดถูกรบกวนมากข้ึนอยางตอเน่ืองจาก
กิจกรรมของมนุษย ดังเห็นไดจาก การขยายตัวของชุมชน การ
เกิดข้ึนของแหลงอุตสาหกรรมและทาเรือบริเวณชายฝงการทําประมง
ชายฝงตลอดจนการกอสรางสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการทองเท่ียว
ของมนุษยโดยกิจกรรมเหลานี้ เกิดข้ึนโดยมิไดคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลกระทบที่เกิดข้ึน จึงเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความเสียหายและความเสื่อมโทรมตอระบบนิเวศหาดทรายขึ้น ทั้ง
ทางดานกายภาพและชีวภาพซึ่งไดแก การพังทลายและการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชายหาด การสูญเสียทางดาน
ทัศนียภาพรวมถึงความเสียหายที่สงผลถึงทางดานชีวภาพทั้งการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของชุมชนสัตว (Community structure) [1, 
6] โดยเฉพาะที่เกิดกับสัตวหนาดินหรือสัตวพื้นทะเล (benthic 
animal หรือ Zoobenthos) ซ่ึงมีความสําคัญมาก 

สําหรับพื้นที่ชายฝงทะเลของเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีโดย
ป กติ แ ล ว ไ ด มี ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ทั้ ง ท า ง ด า น ป ร ะ ม ง แ ล ะ 
การทองเท่ียวมากทําใหมีการพัฒนาและรบกวนชายฝงมากข้ึนซ่ึง
การที่มีกิจกรรมเกิดข้ึนหลากหลายนี้ยอมสงผลกระทบตอความ
หลากหลายของสัตวในระบบนิเวศหาดทรายไมมากก็นอย ดังน้ันจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว
ในระบบนิเวศหาดทรายในบริเวณเหลานี้ทั้งในดานชนิด และความ
หนาแนน และความสัมพันธของสัตวในระบบนิเวศหาดทรายกับ
ปจจัยส่ิงแวดลอมบางประการเพื่อใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพ
และชีวภาพของหาดทราย เพื่อเปนขอมูลในการติดตามคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมการเฝาระวังสภาพแวดลอมทางทะเลและทรัพยากรสัตว
นํ้าใหอยู ในสภาพสมบูรณ ซ่ึงสามารถนําขอมูลที่ไดไปปรับใชในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการสรางชุดการเรียนรูความหลากหลาย



ทางชีวภาพของสัตวในระบบนิเวศหาดทราย ใหนักเรียนมีความรัก
และหวงแหนหาดทรายใหอยูคูกับธรรมชาติ 
ตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
        ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่คือหาดทรายทาวัง และ
หาดทาลาง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (รูปที่ 1) แลวสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวทะเล โดยกําหนดแนวสํารวจตั้งฉาก
กับในทะเลจํานวน 3 แนวใหแตละแนวมีระยะหางเทากัน จุดเก็บ
ตัวอยางแบง ออกเปน 3 จุด คือหาดตอนลางใกลแนวนํ้า หาด
ตอนกลาง และหาดตอนบน วางกรอบนับสัตวทะเลขนาด 50 X 50 
ตารางเซนติเมตร วางในแตละจุด และทําการขุดทรายลึกประมาณ 
10 เซนติเมตร เพื่อนํามารอนในตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร จากนั้น
เก็บสัตวทะเลที่พบในตะแกรง เพื่อนํามาจําแนกชนิด อางอิงจาก
หนังสือ การศึกษาเบื้องตนประชาคมสิ่งมีชีวิต [2] นักสืบชายหาด 
คูมือสัตวและพืชชายหาด [3] และ The Molluses of the Southern 
Gulf of Thailand [8] จากนั้นนํามานับจํานวนใน หองปฎิบัติการเพื่อ
ดูความหนาแนนนอกจากนี้ไดทําการคํานวณหาคาดรรชนีความ
หลากชนิด(Shannon-Wiener diversity index ) และคาดรรชนีความ
สมํ่าเสมอ (Evenness) เพื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 2 หาด 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาหาดทราย(a)ทาวัง และ(b)ทาลาง  
 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 

3.1 ชนิดความหนาแนนและมวลชีวภาพของสัตว
ทะเลหนาดิน 

               3.1.1 หาดทาวัง พบสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด 11 ชนิด เฉลี่ย 
89 ตัวตอตารางเมตร แบงได 5 กลุม คือ กลุมหอยฝาเดียวไดแก หอยถ่ัว
เขียว หอยข้ีนก หอยปากกระจาด หอยครองแครงและหอยกระทิ กลุม
หอยสองฝา ไดแก หอยเสียบและหอยกระปุก กลุมครัสเตเชียนไดแก 
ปูเสฉวน และปูแสมหิน กลุมไสเดือนทะเล และ กลุมอื่นๆไดแก ดาว
เปราะ ชนิดที่พบมากที่สุดบริเวณหาดทาวัง คือ ปูเสฉวน ( จํานวนความ
หนาแนน 24 ตัวตอตารางเมตร มวลชีวภาพ 5.6 กรัมตอตารางเมตร ) 
มักพบอยูบริเวณหาดทรายตอนกลาง  รองลงมา คือ หอยเสียบ ( จํานวน

ความหนาแนน 20 ตัวตอตารางเมตร มวลชีวภาพ 11.2 กรัมตอตาราง
เมตร )อยูบริเวณหาดทรายตอนบน ดังรูปที่2 และ รูปที่ 3  
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หอยฝาเดยีว หอยสองฝา ครัสเตเช่ียน ไสเดอืน อ่ืนๆ
 

รูปที่ 2 ความหนาแนน (ตัวตอตารางเมตร) ของสัตวหนาดินกลุม
ตางๆ บริเวณหาดทาวัง 
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รูปที่ 3  มวลชีวภาพ (กรัมตอตารางเมตร) ของสัตว 

หนาดินกลุมตางๆบริเวณ หาดทาวัง 
 

3.1.2 หาดทาลาง พบสัตวทะเลหนาดินทั้งหมด 10 
ชนิด จํานวนเฉลี่ย 149 ตัวตอตารางเมตร แบงได 4 กลุม คือ กลุม
หอยฝาเดียวไดแก หอยถ่ัวเขียว หอยข้ีนก หอยปากกระจาด หอย
กะทิ หอยมะระและหอยตาวัว กลุมหอยสองฝา ไดแก หอยกระปุก 
กลุมครัสเตเชี่ยน ไดแก ปูเสฉวน ปูใบกุงดีดขันและกลุมไสเดือนทะเล 
สัตวชนิดที่พบมากที่สุด คือปูเสฉวน (ความหนาแนน 76 ตัวตอ

b

a



ตารางเมตร มวลชีวภาพ 30 กรัมตอตารางเมตร) พบมากบริเวณ
หาดตอนกลาง ดังรูปที่ 5 และ 6 
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รูปที่ 5 ความหนาแนน (ตัวตอตารางเมตร) ของสัตวหนาดินกลุม
ตางๆ บริเวณหาดทรายทาลาง 
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รูปที่ 6 มวลชีวภาพ (กรัมตอตารางเมตร) ของสัตวหนาดินกลุมตางๆ
บริเวณหาดทรายทาลาง 

 
จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาสิ่งมีชีวิตมีการกระจายตัวตาม

ระดับแนวนํ้า บริเวณตอนบนของหาดทาวังลักษณะดินมักเปนทราย
หยาบสัตวที่พบบริเวณ น้ี คือ หอยเสียบ และหอยถ่ัวเขียว ซ่ึงหอย
เสียบมีปริมาณมากที่สุด คาความหนาแนน 20 ตัวตอตารางเมตร คา
มวลชีวภาพ 12 กรัมตอตารางเมตร สวนสัตวที่พบบริเวณตอนบน
ของหาดทรายทาลาง คือ หอยถ่ัวเขียว หอยปากกระจาด และ
ปูเสฉวน ซ่ึงพบปูเสฉวนมากที่สุดมีความหนาแนน 20 ตัวตอตาราง
เมตร คามวลชีวภาพ 12 กรัมตอตารางเมตร 

บริเวณตอนกลางของหาดทาวังมักพบ ลักษณะดินเปน
ทรายปนโคลน สัตวที่พบบริเวณหาดทรายตอนกลางของหาดทราย
ทาวัง ไดแก หอยข้ีนก หอยปากกระจาด หอยกระปุก หอยกะทิ 
ปูเสฉวน ไสเดือน ปูแสมหิน และดาวเปราะสัตวที่พบมากที่สุด
ปูเสฉวน คาความหนาแนน 64 ตัวตอตารางเมตร คามวลชีวภาพ 

25.6 กรัมตอตารางเมตร สวนหาดตอนกลางของหาดทรายทาลาง 
มักพบ หอยถ่ัวเขียว หอยข้ีนก หอยกระปุก หอยกะทิ ปูเสฉวน หอย
มะระ หอยตาวัว ปูใบ และกุงดีดขัน สัตวที่พบมากที่สุดคือปูเสฉวนมี
คาความหนาแนน 144 ตัวตอตารางเมตร คามวลชีวภาพ 86.4 กรัม
ตอตารางเมตร 

บริเวณตอนลางสุดของหาด เปนบริเวณที่ใกลแนวนํ้าลง
ต่ํา  (Lower intertidal zone) สัตวทะเลหนาดินที่พบบริเวณหาด
ตอนลางของหาดทรายทาวังคือ หอยข้ีนก หอยปากกระจาด หอย
ครองแครง ปูเสฉวน และ ไสเดือนทะเล สัตวที่พบมากที่สุดคือหอย
ปากกระจาด มีคาความหนาแนน 28 ตัวตอตารางเมตร คามวล
ชีวภาพเฉลี่ย 16.8 กรัมตอตารางเมตร สวนหาดทรายทาลาง มักพบ 
หอยถ่ัวเขียว หอยข้ีนก และปูเสฉวน ซ่ึงปูเสฉวนมีจํานวนมากที่สุด 
คาความหนาแนน 64 ตัวตอตารางเมตร คามวลชีวภาพ 38.4 กรัม
ตอตารางเมตร 

จากการศึกษาพบวาความหลากหลายของสัตวมีมากใน
หาดทรายตอนกลาง เม่ือเทียบคาความหนาแนนและคามวลชีวภาพ
สวนใหญจะเปนสัตวกลุมครัสเตเชี่ยน คือปูเสฉวน ทั้งสองหาดอาจ
เน่ืองมาจากบริเวณดังกลาวเปนอนุภาคทรายเปนแบบดินโคลนปน
ทราย มีอินทรียสารจํานวนมากซึ่งเปนอาหารของกลุมครัสเตเชี่ยน 

[4] จึงสงผลใหบริเวณดังกลาวมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตของปูเสฉวน 

นอกจากนี้ยังพบหอยเสียบเฉพาะหาดทรายตอนบนของ
ทาวังซ่ึงอาจเปนเพราะหอยชนิดน้ีชอบหากินในบริเวณทรายหยาบ
แตทนไดในสภาวะที่แหงแลงไดซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิภูษิต มัณฑะจิตร และมนัสวงษ ฮวดไฉ (2541) ที่พบวา 

หอยเสียบพบมากเฉพาะเขตหาดทรายตอนบน จากความหนาแนน
และมวลชีวภาพที่มากกวาของหาดทาลางพบวาสอดคลองกับ
ปริมาณสารอินทรียในดินที่คุณครูปยา ระพีธรรม ไดทําการ ศึกษา
พบวาหาดทาลางมีปริมาณสารอินทรียในดินมากกวาหาดทาวัง [5] 
ซ่ึงนาจะสงผลใหความหนาแนนและมวลชีวภาพของกลุมสัตวทาลาง
มากกวาทาวังได 

เ ม่ือเปรียบเทียบระหวางหาดทรายในดานการใช
ประโยชน หาดทรายทาวังของเกาะสีชัง ใชประโยชนในดานการ
ทองเที่ยว สวนหาดทรายทาลางเปนหาดทรายที่อยูในแหลงชุมชน
เป นท า เ รื อ  ทั้ ง สอ งหาดทรายมี ความแตกต า งกั น ในด าน
สภาพแวดลอมและกิจกรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอความหลากหลาย
ของสัตวในระบบนิเวศหาดทรายเชนกัน 
 

3.2 คาความหลากชนิดและคาความสม่ําเสมอ ใน
การกระจาย 

จากการศึกษาพบวา ส่ิงมีชีวิตที่เจอทั้งสองหาด มีความ
คลายคลึงกันปานกลาง ชนิดที่พบไมคอยแตกตางกันแตเม่ือ
เปรียบเทียบคาดรรชนีความหลากชนิด H' พบวาทาวังมีความหลาก
ชนิดมากกวาทาลางนอกจากนี้ยังพบวามีคา Rishness และ 
Eveness มากกวาดวยดังแสดงในตารางที่ 1 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา
หาดทาลางมีความหนาแนนของสัตวมากกวาทาวังอาจเปนไปไดวา
สภาพบริเวณหาดทาลางมีการรบกวนหรือมีความเครียดเพิ่มข้ึนชนิด
ของส่ิงมีชีวิตบางชนิดจะคอยๆถูกกําจัดออกไปโดยความเครียดหรือ
การรบกวนสงผลทําใหความหนาแนนของสัตวบางชนิดในบริเวณ



ชุดการเรียนรู

สาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรยีนรู ระบบนิเวศ
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3

เรือ่ง ความหลากหลายของสัตวบนระบบนิเวศหาดทราย

โดย
นางสํารวย   อรรคบตุร

ครู โรงเรียนสุรศักด์ิวทิยาคม  อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบรุี
สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาชลบรุี เขต 3

หาดทาลางมีมากกวาหาดทาวัง ส่ิงที่รบกวนอาจเปนสารอินทรียที่
เพิ่มที่เกิดจากการกระทําของมนุษยซ่ึงสารอินทรียเหลานี้อาจเปน
อาหารของปูเสฉวนจึงสงผลใหปูเสฉวนบริเวณตอนกลางของหาดทา
ลางมีจํานวนมากที่สุด 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาดรรชนีความหลากชนิด (Shannon-
Wiener diversity index) และคาดรรชนีความสม่ําเสมอ (Evenness) 
ของหาดทาวัง และหาดทาลาง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
 

ดรรชนี หาดทาวัง หาดทาลาง 
Shannon-Wiener  
diversity index 

( H') 

 
0.83 

 
0.77 

 
Rishness 

 

 
4.12 

 
3.39 

Eveness (J') 
 

 
0.80 

 
0.77 

 
3.3 การนําผลการศึกษาไปสรางชุดการเรียนรู 
ในการศึกษาครั้ ง น้ี ผู วิ จัยสามารถนําขอ มูลและวิธี

การศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตวในระบบ
นิเวศบริเวณหาดทราย นํามาจัดทําชุดการเรียนรูระบบนิเวศหาด
ทราย หนวยการเรียนรูระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเร่ือง
ความหลากหลายของสัตวในระบบนิเวศหาดทราย ใหนักเรียนได
เรียนรู ในชุดการเรียนรูประกอบไปดวยคําแนะนําสําหรับครูในการใช
ชุดการเรียนรู กอนใชชุดการเรียนรูควรตรวจสอบเอกสารใหครบถวน  
ในแตละชุดการเรียนรูประกอบดวยเอกสารดังน้ี เอกสารสําหรับครู 
ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชา/ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/ผังมโนทัศ  
แผนการจัดการเรียนรูแนวทางแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมแนว
คําตอบใบงานสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ เชน อุปกรณการปฏิบัติ
กิจกรรม แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมแบบประเมินการ
นําเสนอผลงานกลุม 
 

 
 
 

 
 
        
 
 

รูปที่ 7  ตัวอยางหนาปกชุดการเรียนรู 
4. สรุปผล 

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวใน
ระบบนิเวศหาดทรายทาวัง และหาดทรายทาลาง พบวาหาดทาวัง มี
สัตวทะเลหนาดินทั้งหมด 11 ชนิด แบงได 5 กลุม คือ กลุมหอยฝาเดียว
ไดแก หอยถ่ัวเขียว หอยข้ีนก หอยปากกระจาด หอยครองแครงและหอย

กระทิ กลุมหอยสองฝา ไดแก หอยเสียบและหอยกระปุก กลุมครัสเต
เชียนไดแก ปูเสฉวน และปูแสมหิน กลุมไสเดือนทะเล และ กลุมอื่นๆ
ไดแก ดาวเปราะ ชนิดที่พบมากที่สุดบริเวณหาดทาวัง คือ ปูเสฉวน  
มักพบอยูบริเวณหาดทรายตอนกลาง รองลงมา คือ หอยเสียบ อยู
บริเวณหาดทรายตอนบน  สวนหาดทาลางพบสัตวทะเลหนาดิน
ทั้งหมด 10 ชนิด แบงได 4 กลุม คือ กลุมหอยฝาเดียวไดแก หอยถ่ัว
เขียว หอยข้ีนก หอยปากกระจาด หอยกะทิ หอยมะระและหอยตาวัว 
กลุมหอยสองฝา ไดแก หอยกระปุก กลุมครัสเตเชี่ยน ไดแก 
ปูเสฉวน ปูใบ กุงดีดขันและกลุมไสเดือนทะเล สัตวชนิดที่พบมาก
ที่สุด คือปูเสฉวน พบมากบริเวณหาดตอนกลาง รองลงมาคือ หอย
ถ่ัวเขียว และหอยข้ีนก ตามลําดับสวนใหญพบในบริเวณหาด
ตอนกลาง 

จากการเปรียบเทียบทั้งสองหาดพบวาจํานวนชนิดของ
สัตวไมแตกตางกันมากแตปริมาณความหนาแนนของสัตวบริเวณ
หาดทาลางมากกวาทาวัง ชนิดของสัตวที่พบมากที่สุดคือปูเสฉวนซึ่ง
พบมากในบริเวณหาดตอนกลาง 

 
5. ขอเสนอแนะ 
1. ทําการศึกษาความหลากหลายของสัตวในระบบนิเวศหาด

ทรายหลายๆหาดเพื่อเปนการยืนยันขอมูลที่ไดสามารถนํามาเปน
ประโยชนในการดูแลรักษาระบบนิเวศหาดทรายใหอยูในสภาพที่
สมบูรณ 

2. เผยแพรขอมูลในการศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยตอไป 
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