ณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล ข้อดี้เย๊าะ พรชัย สมพงค์ บันติวิวัฒน์กุล สมัย พลพยุห์
ปิ่นฤทัย ฤคดี พัชรินทร์ ดาวตุ่น ชลอ ราชเดิม และ ณัฐพล วิเชียรเพชร

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ตู้ ป.ณ.79 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

พบสัตว์ทะเลหน้าดินทั้งสิ้น 42 ชนิด มีปริมาณความชุกชุมเฉลี่ย 5,049±232 (ตัว/
ตร.ม) ประกอบด้ ว ย กลุ่ มไส้ เดื อ นทะเล กลุ่ มครั สตาเซีย น และกลุ่ ม หอย โดยพบการ
แพร่กระจายมากกว่า 70% และยังมีจานวนชนิดมากกว่า 90% จากตัวอย่างที่ศึกษา

ศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหน้าดินในแหล่งหญ้า ทะเลบริเวณเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 4 ครั้ง (เดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม 2553)
จานวน 4 สถานี คือ อ่า วพังกา อ่า วท้องโตนด อ่า วหินลาด และอ่า วหัวถนน โดยวิธีการ NaGISA
Protocol พื้นทะเลในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะสมุยโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นทรายหยาบ มีปริมาณ
อินทรียสาร 0.90-8.20 เปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้ง ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้า ดิน มีค่า เฉลี่ย
4,699, 4,187, 3797 และ 7,417 ตัว/ตารางเมตร โดยมีจานวน 34, 31, 32 และ 28 ชนิด ในเดือน
มกราคม มีนาคม พฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม ตามลาดับ สัตว์ทะเลหน้า ดิน กลุ่มไส้เดือนทะเลมี
ปริ มาณความชุ กชุ มและความหลากหลายของชนิ ดสู ง สุด วงศ์ที่ พ บได้ทั่ ว ไปได้ แ ก่ Orbiniidae,
Capitellidae, Cirratulidae และ Nereididae รองลงมาคือ กลุ่มครัสเตเซีย น กลุ่มอื่นๆ และ กลุ่ม
หอย ตามลาดับ ปริมาณความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินทั้ง 4 สถานี ไม่มีความ
แตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างระหว่างฤดูกาล ในฤดูฝนปริมาณความชุกชุมสูงกว่าฤดูแล้ง

เดือน ม.ค และ พ.ค มีจานวนชนิดมากที่สุด
คือ 34 ชนิด และพบว่า เดือน ก.ค มีปริมาณ
ความชุกชุมมากที่สุดคือ 7,417 ตัว/ตร.ม

แหล่ งหญ้า ทะเลบริเวณเกาะสมุ ย พบหญ้า ทะเล 5 ชนิด คือ หญ้ า คาทะเล (Enhalus
acoroides) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) หญ้าใบมะกรูด
เล็ก (Halophila minor) และหญ้า กุย ช่า ยทะเล (Halodule uninervis) การกระทาของคลื่นลมบน
เกาะสมุย ซึ่งจะมีผลต่อลักษณะของพื้นทะเล ขนาดเม็ดทราย และความเสถียรหรือ ความคงตัวของหาด
ทราย จะมีขนาดของเม็ดทราย แตกต่างกันตามลักษณะ ทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล น้าขึ้น-น้าลงเป็นปัจจัย
สาคัญ การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลเบื่องต้นขององค์ประกอบชนิด ปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเล
หน้าดิน ขนาดอนุภาคของตะกอนดิน ปริมาณอินทรียสาร ในระบบนิเวศหญ้าทะเลบริเวณเกาะสมุย เพื่อนา
เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะสมุยต่อไปในอนาคต

อ่าวพังกาพบจานวนชนิดมากที่สุด คือ 36 ชนิด
อ่าวหินลาด พบปริมาณความชุชุมมากที่สุด คือ
7,167 ตัว/ตร.ม

ฤดูฝนมีปริมาณความชุกชุมมากมากกว่าฤดูแล้ง ได้แก่ ฤดูฝนพบ 5,607 ตัว/ตร.ม ส่วน
ฤดูแล้งพบ 4,491 ตัว/ตร.ม แต่พบว่าทั้ง ฤดูแล้ง และฤดูฝน มีจานวนชนิดเท่ากัน คือ 36 ชนิด

1.เพื่อทราบถึงองค์ประกอบชนิด ปริมาณความชุกชุมสัตว์ทะเลหน้าดิน
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคตะกอนดินกับปริมาณความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน
3.เพื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายและจานวนชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดินระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝน
เก็บตัวอย่างในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะสมุย กาหนดสถานีเก็บตัวอย่าง 4 สถานี
คือ อ่าวพังกา อ่าวท้องโตนด อ่าวหินลาด และ อ่าวหัวถนน
โดยเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูแล้ง และ ฤดูฝน

กลุ่มสั ตว์ท ะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้ แก่ กลุ่ม ไส้เ ดือนทะเล ซึ่ง พบว่ า มีป ริมาณความชุ กชุม และ
องค์ประกอบของชนิดมากในทุ กสถานี มากกว่า 50 เปอร์เซ็ นต์ข องสัตว์ ทะเลหน้า ดิ นทั้งหมด ซึ่ ง
ประกอบด้วยวงค์ Nereididae Orbiniidae, Capitellidae, และ Cirratulidae กลุ่มรองลงมา คือ
กลุ่มครัสตาเซียน ชนิดเด่นที่พบคือ Amphipoda รองลงมาคือ กลุ่มหอย ส่วนกลุ่มอื่นๆพบจานวนชนิด
เพียงเล็กน้อย ณัฐวดี และคณะ(2548) พบว่าสัตว์ทะเลหน้าดินที่พบในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่า วบ้า น
ดอน กลุ่มไส้เดือนทะเลมีจานวนชนิดมากที่สุด
เก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน โดยวิธี NaGISA
การเก็บตัวอย่างตะกอนดิน ตามวิธี Wentworth grain size classification
(Buchanan,1984)
ปริมาณอินทรียสาร (Organic content) ทาตามวิธี mass loss on lgnition
method

ลักษณะพื้นทะเลมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นทราย ขนาดอนุภาคตะกอนดินเฉลี่ย 0.83±0.33
มิลลิเมตร ในฤดูแล้งมีขนาดอนุภาคตะกอนดิน และปริมาณอินทรียสารที่น้อยกว่าในฤดูฝน ซึ่งสัมพันธ์กับ
ปริมาณความชุกชุมที่พบว่าในฤดูแล้งมีปริมาณความชุกชุม น้อยกว่า ในฤดูฝน สอดคล้องกับ ขนิษฐา
(2552) พบว่าในที่ดินป่าชายเลนคลองด่านละเอียดมีทรายแป้งและดินเหนียวเป็นองค์ประกอบหลัก ส่วน
ดินในป่าชายเลนอ่าวทุ่งโปรงจะหยาบและมีทรายเป็นองค์ประกอบหลัก พบความหนาแน่ของสัตว์หน้าดิน
บริเวณอ่าวทุ่งโปรงมีมากกว่าบริเวณคลองด่าน โดยกลุ่มที่พบหนาแน่นที่สุด คือ กลุ่มไส้เดือนทะเล วงค์
Nereididae และสอดคล้องกับ Pearson and Rosenberg (1978) ซึ่งพบว่า ไส้เดือนทะเล เป็นกลุ่ม
สัตว์ทะเลที่มักพบในบริเวณที่มีการสะสมของอินทรียสารมาก

