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บทคัดยอ

 จุดประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตวหนาดิน และปริมาณอินทรียวัตถุ

ในบริเวณอาวนก จังหวัดจันทบุรี แบงสถานีเก็บตัวอยางเปน 6 สถานี ตั้งแตบริเวณปาชายเลนถึงปากนํ้าแขมหนู 

การศึกษาครั้งนี้พบวาสัตวหนาดินรวม 26 วงศ จากทั้งหมด 4 ไฟลัม ไดแก Annelida, Mollusca, Arthropoda และ 

Echinodermata คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.79, 8.50, 3.45 และ 0.26 ตามลําดับ โดยความหนาแนนทั้งหมดของสัตว

หนาดินพบวาสถานีที่ 5 มีความหนาแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 185.03 ± 146.52 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งแตกตางอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติกับสถานีอื่น (P <  0.05) สถานีที่ 4 มีคาดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดเทากับ 0.66 ± 0.48 และมีคา

ดัชนีความหลากหลายสูงกวาสถานีที่ 5 และ 6 อยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) การศึกษาครั้งนี้พบวาคุณภาพน้ําทะเล

บริเวณอาวนกจัดอยูในเกณฑดีเม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง ดังนั้นในอนาคตหากมีการ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณอาวนกควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้า และดินตะกอนควบคูกับ

การศึกษาสัตวหนาดิน  

Abstract

 The objectives of this study were to studied benthos biodiversity and total organic matter in Ao – Nok, 

Chanthaburi Province.  The study area had been divided into 6 stations from mangrove forest to Kham – Nu 

Estuary.  Four phyla and 26 families of benthos organisms were found as follow: Annelida, Arthropoda, Mollusca, 

Echinodermata that percentage of benthos were 87.79, 8.50, 3.45 and 0.26, respectively.  Station 5 had signifi cantly 

higher (P < 0.05) density of benthos as 185.03 ± 146.52 individual/ m2 than other stations. Station 4 had the highest 

diversity index as 0.66 ± 0.48 and signifi cantly greater (P < 0.5) diversity index of benthos than station 5 and 
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6.  The study refl ected that the water quality in Ao Nok Bay were within the Thailand National Water Quality 

Classifi cation for coastal purposes.  Thus in the future environmental monitoring program in Ao Nok Bay should 

include both water quality and sediment properties as well as the benthic communities.

 

คําสําคัญ:  ความหลากหลาย สัตวหนาดิน อินทรียวัตถุ ความหนาแนน ปาชายเลน

Keywords: diversity, benthos, organic matter, density, mangrove

1. บทนํา

 สตัวหนาดินมคีวามสําคัญตอระบบนิเวศแหลง

นํ้าหลายประการ เชน เปนตัวเชื่อมโยงท่ีสําคัญในระบบ

หวงโซอาหาร ตลอดจนมีบทบาทเปนตัวยอยสลายสาร

อินทรีย และการหมุนเวียนของสารอาหารท่ีสะสมอยู

ในตะกอนดินกลับสูมวลน้ํา รวมถึงการเปล่ียนแปลง

ลักษณะดินตะกอน สัตวหนาดินดํารงชีพดวยการฝงตัว

อยูในตะกอนดินโดยจะกวนตะกอนดิน (bioturbation) 

ชวยใหออกซิเจนสามารถแพรลงสูตะกอนดินไดลึก ลด

การเนาเสียของตะกอนดินได ขอมูลความหนาแนน 

ความหลากหลายของสัตวทะเลหนาดินสามารถบงบอก

ถึงความอุดมสมบูรณ และสภาพการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบนิเวศได (1) จากการศึกษาของ (2) รายงานวา

สามารถใชสัตวหนาดินเปนตัวชี้วัดทางชีวภาพในการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําของแหลงนํ้าเน่ืองจากสัตวพวกน้ี

เคลื่อนที่ไดนอย มีความหลากหลายชนิดพันธุและมีการ

แพรกระจายกวาง มีความไวตอการรบกวนและฟนตัว

ชา สามารถทนอยูในสภาพท่ีมอีอกซิเจนต่ํา มสีารอินทรีย 

และไฮโดรเจนซัลไฟดสูง (3)  

 บริเวณอาวนกในอดีตมีพื้นที่ของปาชายเลน

จํานวนมากจึงทําใหมีความอุดมสมบูรณ และความ

หลากหลายของทรัพยากรสัตวนํ้าอยูในระดับสูง จาก

การลงสํารวจพื้นที่โดยการสัมภาษณ และประเมินจาก

แบบสอบถามของประชากรที่อาศัย และประกอบอาชีพ

ในบริเวณอาวนก พบวาเมื่อในอดีตมีการทําประมงพ้ืน

บานกันอยางกวางขวางอาทิเชน การจับปลา กุง หอย 

และ ปู เพื่อบริโภคในครอบครัวและท่ีเหลือจึงจําหนาย

ถือวาเปนการดํารงชีวิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภมูพิลอดุลยเดช อยางไรก็ดนีบัตัง้แตประมาณ พ.ศ. 2530 

เปนตนมา เริ่มมีการเขามาใชประโยชนจากปาชายเลน

เพื่อการเล้ียงกุง อีกทั้งความตองการใชพื้นที่ปาชายเลน

ไปทําประโยชนอยางอื่นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ

มนุษยมากขึน้ ประกอบกบัมกีารจบัสตัวนํา้ดวยเครือ่งมอื

ประมงที่มีประสิทธิภาพสูงแตเปนการทําประมงที่

ขาดหลักการอนุรักษ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินความหลากหลายของสัตว

หนาดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในบริเวณอาวนกเพ่ือ

จะไดทราบถึงขอมูลความหลากหลายในพ้ืนที่ดังกลาว

ในสภาวะปจจุบัน ซึ่งในที่สุดแลวจะนําสูการเปนขอมูล

พื้นฐานที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเลบริเวณอาวนกตอไปในอนาคต 

2. อุปกรณและวิธีการ

 2.1 สถานที่ทําการศึกษา

  พื้ นที่ ทํ าการศึ กษา ในบ ริ เ วณอ าวนก 

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ดังกลาวเปนเขต

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายชนิด และมีความเช่ือม

โยงในหลายกิจกรรมของมนุษย อาทิเชน ปาชายเลน การ

ทําประมงพื้นบาน ทาเทียบเรือประมง และ การเพาะเลี้ยง

กุง เปนตน ทําการวางคาพิกัดแตละสถานีเก็บตวัอยางโดย

การกําหนดตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรจากเคร่ือง GPS 

(Global Positioning System) ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1 

ทาํการศกึษาในระยะเวลา 12 เดือน คอื ตัง้แตเดือนสงิหาคม 

2551 – สิงหาคม 2552 โดยเก็บตัวอยาง 2 เดือนตอครั้ง 

  ตรวจวัดปจจยัสิง่แวดลอมทางกายภาพ และ

ทางเคมีในนํ้าดังนี้ วัดความลึกของนํ้า วัดความโปรงแสง

ของน้ําดวยแผน Secchi disc อุณหภูมิ และออกซิเจน

ละลายน้ําดวยเคร่ือง DO meter (YSI model 55) และวัดคา

พีเอชของนํ้าดวยเครื่อง pH Checker (HANNA)   
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ตารางที่ 1.    ตําแหนงพิกัดของสถานีที่ทําการศึกษาในครั้งนี้

จุดเก็บตัวอยาง สถานีที่ พิกัด

ละติจูด (องศา ลิปดา 

ฟลิปดา)

ลองติจูด (องศา ลิปดา 

ฟลิปดา)

สถานีที่ 1 ใกลเขตปาชายเลน N12˚34΄48.6˝ E101˚57΄02.5˝

สถานีที่ 2 ใกลเขตปาชายเลน N12˚34΄45.3˝ E101˚57΄13.0˝

สถานีที่ 3 ใกลเขตชุมชน N12˚34΄13.9˝  E101˚57΄09.8˝

สถานีที่ 4 ใกล เขตปาชายเลน  และ

ชุมชน

N12˚32΄54.7˝ E101˚57΄03.9˝

สถานีที่ 5 ใกลเขตชุมชน และทาเทียบ

เรือประมง

N12˚32΄16.5˝ E101˚57΄08.8˝

สถานีที่ 6 ใกลเขตปากน้ําแขมหนู N12˚32΄01.9˝ E101˚57΄12.6˝

รูปที่ 1. สถานีเก็บตัวอยางบริเวณอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
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 2.2 การเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน การจําแนก

ชนิดตัวอยาง และการหาความหนาแนน

  เกบ็ตวัอยางตะกอนดินท้ังหมด 6 สถานี เพือ่

ศึกษาชนิดและปริมาณสัตวไมมีกระดูกสันหลังบริเวณ

หนาดินโดยใช Peterson Grab ตักตะกอนหนาดิน (พื้นที่

ผิวหนาดินเทากับ 0.08 ตารางเมตร) สุมเก็บตัวอยาง

สถานีละ 3 ซํ้า โดยรอนตัวอยางตะกอนดินในนํ้าเพื่อ

ชะเอาอนุภาคตะกอนดินออกจากตัวอยางสัตวหนาดิน

ดวยตะแกรง 3 ระดับชั้น ซึ่งมีขนาดตา 5.0, 1.0 และ 0.5 

มิลลิเมตร ตามลําดับ ใชปากคีบปลายแหลมคีบตัวอยาง

สัตวหนาดินท่ีติดคางบนตะแกรงรอนแตละชั้นใสลงใน

ขวดแกว และคงสภาพตัวอยางดวยฟอรมาลีน 10 % นํา

ตัวอยางไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ จัดจําแนกภายใต

กลองจุลทรรศแบบสเตอริโอ นับจํานวนตัวของแตละ

ชนิด แลวคํานวณเปนจํานวนตัวตอตารางเมตร ทําการ

จําแนกชนิดตัวอยางสัตวทะเลหนาดินในระดับวงศ 

(Family) โดยใชเอกสารอางอิง (4 - 6) นําขอมูลสัตวหนา

ดินในแตละสถานีมาวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย 

(Shannon – Weaver Index; H’) โดย Krebs (7)

 2.3 การศึกษาองคประกอบอนุภาคดินตะกอน 

และปริมาณอินทรียวัตถุ 

  นําตัวอยางดินที่เก็บมาจากแตละสถานี

มาอบแหงแลวบดตัวอยางดินใหละเอียด รอนตัวอยาง

ดินที่บดแลวผานตะแกรงขนาดตา 2.0 มิลลิเมตร เพื่อ

นําไปวิเคราะหหาขนาดอนุภาคตะกอนดิน (grain size) 

โดยวิธี Hydrometer method (8) คํานวณหาเปอรเซนต

องคประกอบของดินตะกอนดังนี้ อนุภาคทราย (sand) 

ทรายแปง (silt) และ ดินเหนียว (clay) เทากับ 0.02 – 2.0, 

0.002 – 0.02 และ เล็กกวา 0.002 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

และรอนตัวอยางดินที่บดแลวผานตะแกรงขนาดตา 0.5 

มลิลิเมตร เพือ่นาํไปวิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุ (total 

organic matter) โดยวธิ ีWalkley Black (9) จากนัน้นาํขอมลู

ทีไ่ดในแตละสถานมีาวเิคราะหทางสถติโิดยใชวธิหีาความ

แปรปรวน (analysis of variance) และ เปรียบเทียบความ

แตกตางของอินทรียวัตถุ ความหนาแนนของสัตวหนา

ดิน และดัชนีความหลากหลายของสัตวหนาดินโดยวิธี 

Duncan new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95 % (10)  

3. ผลการวิจัยและอภิปราย

 3.1 คุณภาพน้ําบริเวณอาวนก อําเภอทาใหม 

จังหวัดจันทบุรี

  ศึกษาคุณภาพน้ําในบริเวณอาวนก อําเภอ

ทาใหม จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 พบวาอุณหภูมินํ้ามีคาเฉลี่ย 

28.19 ± 1.30 องศาเซลเซียส โดยสวนใหญยังไมเกินคา

มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง (33 องศาเซลเซียส) คา

ออกซิเจนละลายนํ้ามีคาเฉลี่ย 6.16 ± 0.86 มิลลิกรัมตอ

ลิตร ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน (4 มิลลิกรัมตอลิตร) 

คาความเปนกรด – เบสของน้ําทะเลอยูใกลเคยีงมาตรฐาน 

คือ 6.77 ± 0.38 (คามาตรฐานในชวง 7.0 – 8.5) ดังตาราง

ที่ 2 ดังนั้นจึงพบวาคุณภาพนํ้าทะเลบริเวณอาวนกจัดวา

อยูในเกณฑดีเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพ

นํ้าทะเลชายฝง (11)
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ตารางท่ี 2.    คาเฉล่ีย ± คาเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจยัสิง่แวดลอมคณุภาพน้ําทางกายภาพ และทางเคมีบรเิวณอาวนก 

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ชวงเดือนสิงหาคม 2551 ถึง สิงหาคม 2552   และคามาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝง

ปจจัยสิ่งแวดลอม ค า เฉลี่ ย  ±  ค า เบี่ ย ง เบน

มาตรฐาน

คามาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงเพื่อการ

อนุรักษแหลงธรรมชาติอื่นๆ นอกจาก

ปะการัง(11)

ความลึก (เมตร) 3.29 ± 1.60 -

ความโปรงแสงของน้ํา (เมตร) 1.62 ± 1.19 เปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติไมเกิน 10%

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.19 ± 1.30 ไมมากกวา 33

ออกซิเจนละลายนํ้า 

(มิลลิกรัมตอลิตร)

6.19 ± 0.86 ไมนอยกวา 4

ความเปนกรด – เบส 6.77 ± 0.38 7.0 – 8.5

 3.2 ขนาดอนุภาคดนิ และ องคประกอบอนุภาค

ดินตะกอน

  จากการวิเคราะหขนาดอนุภาคดินตลอด

ทั้งปที่เก็บมาจากทั้งหมด 6 สถานี พบวา องคประกอบ

อนภุาคดนิตะกอนสวนใหญเปนดนิทรายประมาณ 50 - 90 

เปอรเซ็นต ดินรวนประมาณ 10 - 20 เปอรเซ็นต และดิน

เหนียวประมาณ 10 - 20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังรูปที่ 2  

อนึ่งในสถานีที่ 5 มีสวนประกอบของดินรวน และ

ดินเหนียวอยูในสัดสวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

สถานีอืน่ ในขณะท่ีสถานีที ่6 ซึง่อยูบรเิวณปากน้ําแขมหนู 

เปนรองนํ้า และมีกระแสนํ้าไหลแรง จึงทําใหอนุภาคดิน

รวน และดินเหนียวถูกชะออกจากบริเวณดังกลาว ดงัน้ัน

จงึพบการสะสมของอนภุาคดนิทรายมากขึน้ ผลการศกึษา

ครัง้นีใ้หผลสอดคลองกับการวจิยัของ (12) ศกึษาประชาคม

สัตวหนาดินขนาดใหญในบริเวณพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอย

หลอด จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ลักษณะพื้นทะเล

ทั่วไปเปนดินตะกอนทรายละเอียดมากขนาดตะกอน

ดินเฉลี่ย 0.13 ± 0.04 มิลลิเมตร ปริมาณโคลนเหลว (silt 

- clay) เฉลี่ย 7.89 ± 4.12 เปอรเซ็นตนํ้าหนักแหง จาก

การศึกษาองคประกอบของอนุภาคดินบริเวณอาวนกใน

สถานีที่ 1 ถึง 5 พบวามีแนวโนมสัดสวนองคประกอบ

ของอนุภาคดินรวน และดินเหนียวผสมกันมากกวาดิน

ในสถานีที่ 6 ซึ่งอาจสงผลตอปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

และความหนาแนนของสัตวหนาดินทีพ่บไดแตกตางกนั 

รูปท่ี 2. องคประกอบของอนุภาคดินตะกอน (%) บริเวณอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
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 3.3 ปริมาณอินทรียวัตถุ 

  จากการวิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุ

พิจารณาตามสถานีเก็บตัวอยางตลอดชวงเวลาท่ีทําการ

ศึกษาพบวา มีความแตกตางกันทางนัยสําคัญ (P < 0.05) 

ระหวางสถานีโดยในสถานีที่ 5 มีปริมาณอินทรียวัตถุ

สูงสุดโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 7.83 ± 3.21 เปอรเซ็นตและ

สถานีที่ 6  มีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่าสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.68 ± 3.72 เปอรเซ็นต ดังรูปที่ 3 อยางไรก็ตามจากผล

การศกึษาเหน็ไดวาปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนสถานทีีอ่ยูเขต

ปาชายเลนคือ สถานีที่ 1 – 5 ไมแตกตางกันทางสถิติ อาจ

เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน ในสถานีที่ 1 ถึง 5 มีองค

ประกอบของอนุภาคดินรวน และดินเหนียวมากกวาใน

สถานีที่ 6  ซึ่งอนุภาคดินเหนียวมีการสะสมอินทรียวัตถุ

มากกวาอนุภาคดินทราย สาํหรบัในสถานทีี ่6 พบปรมิาณ

อินทรียวัตถุนอยอาจเนื่องมากจากเปนบริเวณรองนํ้ามี

การไหลของนํา้แรงจงึพดัพาอนภุาคตะกอนดนิขนาดเลก็

และอินทรียวัตถุออกไป

  อยางไรก็ตามปริมาณอินทรียวัตถุที่พบ

ในการศึกษาคร้ังนี้มีคาสูงกวาในการศึกษาของ (12) ที่

รายงานวามีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 2.06  ± 1.23 เปอร-

เซ็นตนํ้าหนักแหง ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะของเนื้อดิน 

(soil texture) แตกตางกันโดยเปนดินที่มาจากปาชาย

เลนจะมีปริมาณอินทรียวัตถุมากกวาดินที่เปนหาดทราย 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาของ (13) ที่ศึกษาการยอย

สลายของใบไมในปาชายเลนหนองสนามไชย อําเภอ

นายายอาม จงัหวดัจนัทบรุ ีพบวา ปรมิาณการทบัถมของ

ใบไมในปาชายเลนท่ีมากจะทําใหปรมิาณอินทรียวตัถใุน

ดนิสูงตามไปดวย ปรมิาณอินทรียวตัถทุีพ่บจากการศึกษา

นีใ้หผลใกลเคยีงกบัการวจิยัในพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะคลายคลงึ

กัน คืออยูระหวาง 3 – 7 เปอรเซ็นต (14 - 15) 

รูปท่ี 3. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (% TOM) บริเวณอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี   
*ตัวอักษรที่เหมือนกันบนแทงกราฟแสดงวาคาที่ไดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

 3.4 สดัสวนของสัตวหนาดนิทัง้หมดตามไฟลัม

  การจัดจําแนกสัตวหนาดินบริเวณอาวนก

ในระดบัวงศพบสตัวหนาดนิตลอดชวงเวลาทาํการศกึษา

รวมทั้งสิ้น 4 ไฟลัม 26 วงศ โดยสัตวหนาดินที่พบมาก

ที่สุดคือไฟลัม Annelida คิดเปนสัดสวน 88.79 % รองลง

มาคือไฟลัม Mollusca, Arthropoda และ Echinodermata 

คิดเปนสัดสวน 8.50, 3.45 และ 0.26 % ตามลําดับ ดังรูป

ที่ 4  ซึ่งใหผลสอดคลองกับการศึกษาของ (16) ที่พบวา

ไสเดือนทะเลมีความชุกชุมมากที่สุด โดยทําการศึกษา

สตัวหนาดนิบรเิวณชายฝงทะเล และปากแมนํา้ภาคตะวนั

ออกของประเทศไทยผลการศกึษาของ (16) รายงานวาพบ

สัตวหนาดินทั้งหมด 10 ไฟลัม อีกทั้งผลการศึกษาของ 

(17) ทาํการศกึษาสตัวหนาดนิบรเิวณอาวศรรีาชา จงัหวดั

ชลบุรี พบวา ไสเดือนทะเลเปนสัตวหนาดินที่เปนกลุม

เดน รองลงมาคือ กลุมหอย และครัสตาเซียน ตามลําดับ 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับศึกษาในพื้นที่ใกลเคียง

กันคือ บริเวณอาวคุงกระเบน อําเภอทาใหม จังหวัด

จันทบุรี โดย (18) รายงานในพื้นที่อาวคุงกระเบนบริเวณ

ทีม่แีนวหญาทะเลพบองคประกอบของสตัวหนาดนิดงันี ้

Annelida, Mollusca, Arthropoda และ Echinoderm เชน

เดียวกับผลการศึกษาในบริเวณอาวนกในครั้งนี้ 
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รูปท่ี 4. สัดสวนของไฟลัมที่เปนสัตวหนาดินที่พบบริเวณอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

 3.5 ความหนาแนนของสัตวหนาดิน

  เมือ่พจิารณาความหนาแนนของสัตวหนาดนิ

ทัง้หมดตามสถานเีก็บตวัอยางซึง่มทีัง้หมด 6 สถานตีลอด

ชวงเวลาท่ีทําการศึกษาพบวา สถานีที่ 5 มีความหนา

แนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ 185.03 ± 146.52 ตัว/ตาราง

เมตร แตกตางจากสถานีอื่นอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 

ในขณะท่ีสถานีที่ 1 2 3 4 และ 6 ไมแตกตางกันทางสถิติ 

(P > 0.05) สาเหตทุีส่ถานทีี ่5 พบความหนาแนนมากทีส่ดุ

อาจเนื่องจากในพื้นที่นั้นมีหมูบานชาวประมง และทา

เทียบเรือประมง ทําใหมีธาตุอาหารจากการทิ้งสิ่งปฏิกูล

ตางๆ ลงสูบริเวณดังกลาวซ่ึงพิจารณาไดจากคาปริมาณ

อนิทรยีวตัถทุีส่งูมากกวาสถานอีืน่ จงึทาํใหพบสตัวหนา

ดินมากกวาในสถานีอื่น ความหนาแนนที่พบจากการ

ศึกษาครั้งน้ีใกลเคียงกับผลการศึกษาของ (19) รายงาน

วาความหนาแนนเฉล่ียของสัตวหนาดิน 131.26 ± 

129. 97 ตัว/ตารางเมตร 

รูปท่ี 5. ความหนาแนนของสัตวหนาดิน (ตัวตอตารางเมตร) ที่พบบริเวณอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี   
 *ตัวอักษรที่เหมือนกันบนแทงกราฟแสดงวาคาที่ไดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ

 ความเชื่อม่ัน 95%
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 3.6 ดัชนีความหลากหลายของสัตวหนาดิน

  เมื่อพิจารณาดัชนีความหลากหลายของ

สัตวหนาดินทั้งหมดตามสถานีเก็บตัวอยางซึ่งมีทั้งหมด 

6 สถานีตลอดชวงเวลาท่ีทําการศึกษาพบวามีความ

แตกตางกันทางนัยสาํคญั (P < 0.05) โดยในสถานีที ่4 พบ

ดัชนีความหลากหลายของสัตวหนาดินสูงสุดมีคาเฉลี่ย

เทากับ 0.66 ± 0.48 และพบวาสถานีที่ 6 พบดัชนีความ

หลากหลายของสัตวหนาดินนอยท่ีสุดมีคาเฉล่ียเทากับ 

0.07 ± 0.21 ดังรูปที่ 6 

รูปท่ี 6. ดัชนีความหลากหลายของสัตวหนาดินที่พบบริเวณอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี   
 *ตัวอักษรที่เหมือนกันบนแทงกราฟแสดงวาคาที่ไดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ

 ความเชื่อม่ัน 95% 

 จากการศึกษาพบวา ในสถานี 1 – 4 ซึ่งเปนเขต

ปาชายเลนมีความหลากหลายของสัตวหนาดินมากกวา

ในสถานีที่ 5 – 6 ซึ่งเขาใกลเขตของปากอาวที่มีขนาด

อนุภาคดินทราย สงผลทําใหคาดัชนีความหลากหลาย

ของสัตวหนาดินของสถานีที่ 5 และ 6 มีคานอย ในขณะ

ที่คาความหนาแนนสัตวหนาดินของท้ังสองสถานีมีสูง 

แสดงใหเห็นวามีสัตวหนาดินเพียงบางวงศเทานั้นที่พบ 

และแตละวงศพบไดในปริมาณมาก จากการศึกษาของ 

(20) ซึ่งเปนการศึกษาสัตวหนาดินบริเวณอาวศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี รายงานวาคาดัชนีความหลากหลายอยู

ในชวง 0.25 – 1.31 ผลการศึกษาบริเวณอาวนกในครั้ง

นี้ พบวามีดัชนีความหลากหลายของสัตวหนาดินอยูใน

ชวง 0.2 – 0.7 ซึ่งมีคาความหลากหลายอยูในชวงเดียว

กับผลการศึกษาของ (21) ทําการศึกษาความหลากหลาย

ของแพลงกตอน  สัตวหนาดินและแบคทีเรียในพื้นที่ชุม

นํ้าทะเลนอยใน 3 ฤดูกาลของป พ.ศ. 2550 รายงานวา ใน

พืน้ทีศ่กึษาดงักลาวนัน้มีดชันคีวามหลากหลายอยูในชวง 

0.51 – 0.71 นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ (22) ศกึษาความ

หลากชนิดและความหนาแนนของสัตวหนาดิน บริเวณ

หาดทาวังและหาดถ้ําพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบวา 

คาดัชนบีงชีข้องหาดทาวงับรเิวณหาดหนิมคีาดชันคีวาม

หลากหลายเทากับ 0.466 และบริเวณหาดทรายมีคาดัชนี

ความหลากหลายเทากับ 0.895 

 อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาคร้ังน้ีสงัเกตไดวา

ในเขตปาชายเลน (สถานทีี ่1 - 4) มดีชันคีวามหลากหลาย

สูงกวาในเขตท่ีหางออกไปจากปาชายเลนสูปากแมนํ้า 

(สถานีที่ 5 - 6) ที่มีขนาดอนุภาคดินทรายมากข้ึนอาจสง

ผลตอสภาพความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่ ทําใหพบความ

หลากหลายของสัตวหนาดินนอยกวาสถานีที่เปนเขต

ปาชายเลนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (23) ไดศึกษา

เก่ียวกับความสัมพนัธระหวาง Macrofauna และส่ิงแวดลอม

ที่เหมาะสมของแหลงอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนในปากแมนํ้า 

Vilaine ในอาวของ Biscay (ประเทศฝร่ังเศส) ผลการ

ศกึษาพบวาในสงัคมปากแมนํา้มคีวามหลากหลายตํา่โดย

สิ่งมีชีวิตที่พบสวนใหญเปนพวกหอยสองฝา (bivalves) 

อาทเิชน  Cerastodrema glaucum และ Macroma balthica  

และ พวกหอยฝาเดียว (gastropods) เชน Hydrobia ulvae  

สวนโพลีคีตที่เปนชนิดเดน ไดแก Nephytys hombergii 
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4. สรุป

 จากผลการศึกษาครั้ ง น้ีพบวาคุณภาพนํ้ า 

ลักษณะดินตะกอน และความหนาแนนของสัตวหนา

ดินในบริเวณอาวนก จังหวัดจันทบุรี ยังอยูในเกณฑดี 

สาํหรับคาดัชนีความหลากหลายของส่ิงมีชวีติของสถานี

ที ่5 และ 6 บงบอกถึงสภาวะท่ีมสีิง่มชีวีติชนิดใดชนดิหนึง่

เปนจํานวนมากจึงอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศหวง

โซอาหารได ดังนั้นในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม

บริ เวณอาวนกควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพน้ํา และดินตะกอน ความหนาแนนของสัตว

หนาดิน รวมถึงการเปล่ียนแปลงองคประกอบสัตวหนา

ดินดวย ผลการศึกษาคร้ังนี้จะนําไปเผยแพรสูองคการ

บริหารสวนทองถ่ินตางๆ ที่ไดใชทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลรอบอาวนกเพื่อทําใหไดทราบถึงสถานภาพ

ทรัพยากรหนาบานชุมชนของตนเอง อันจะนําไปสูการ

บริหารจัดการ การทํางานรวมมือกัน ระหวางหนวยงาน

สวนทองถิ่น คนในชุมชน ในการท่ีจะอนุรักษ ฟนฟู และ

ตระหนักในการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลเพ่ือ

ทีจ่ะมใีหใชอยางย่ังยนืตอไปตามแนวพระราชดาํรปิรชัญา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” 
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