
องคป์ระกอบชนิด และความหนาแน่นของสตัวห์น้าดินขนาดใหญ่ บริเวณโครงการโป๊ะ
เชือกเพ่ือการจดัการประมงชายฝัง่อย่างยัง่ยืน หาดแม่ราํพึง จงัหวดัระยอง 

เพญ็จนัทร ์ละอองมณี ฤทธิรงค ์พรหมมาศ ศกัด์ิชาย อานุภาพบญุ และณฐินี ศกุระมงคล
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   จากการศึกษาพบสตัว์หน้าดินขนาดใหญ่ที่โป๊ะเชือก และบริเวณ
โดยรอบจํานวน 7 ไฟลมั 9 คลาส กลุ่มที่พบเด่นได้แก่ Foraminifera, 
Nematoda, Polychaeta,Gastropoda, Bivalvia, Osctacoda, 
Copepoda, Malacostraca, Ophiuroidea, Echinoidea และ

Cephalochordata พบสตัวห์น้าดนิในคลาส Granuloreticulosea 
(Order Foraminiferida)  มจีํานวนมากที่สุดคดิเป็น 57% ของ

ตวัอยา่งทัง้หมด รองลงมาเป็น Polychaeta Malacostraca และ กลุ่ม

อื่นๆรวมกนั 18 % 12% และ13% ตามลาํดบั พบ Polychaeta มี

จํานวนชนิดมากทีสุ่ด รองลงมาคอื Malacostraca และพบสตัวห์น้า
ดนิสองกลุม่น้ีในทุกสถานี 

  ความหนาแน่นของสตัวห์น้าดิน (no./m2)  องคป์ระกอบชนิดตะกอน

       ความหนาแน่นของสตัว์หน้าดนิอยู่ในช่วง 917-27,400 ตวั/ตรม. แต่

เมื่อไม่นับรวม Foraminifera ซึ่งมจีํานวนสูงมากในบางสถานีแล้ว 
พบว่าความหนาแน่นของสตัวห์น้าดนิอยู่ในช่วง 917-9,817 ตวั/ตรม. โดย

พบความหนาแน่นสงูสดุทีส่ถานีไกลฝ ัง่ รองลงมาคอืทีโ่ป๊ะเชอืก

       การศกึษาในครัง้น้ีพบจํานวนสตัว์หน้าดนิทีโ่ป๊ะเชอืกลูกที ่1มากกว่า

การศกึษาในช่วงเริม่ต้นโครงการในปี 2547 ในเดอืนเดยีวกนัอยู่ประมาณ 

10 เท่า และพบ Foraminifera ,Nematoda, Bivalvia, 
Ostracoda และ Copepoda ซึ่งไม่มรีายงานไวใ้นการศกึษาปี 2547 

ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากตาํแหน่งทีต่ ัง้โป๊ะเชอืกซึง่หา่งจากฝ ัง่ประมาณ 3 กม.น้ี

เป็นสิง่กดีขวางไมใ่หเ้รอือวนลากเขา้มารบกวนพืน้ทะเลโดยรอบโป๊ะ 

          

                        การศกึษาองคป์ระกอบ 

   ชนิดและความหนาแน่น

ของ     สัตว์ห น้ าดินขนาดใหญ่

บรเิวณ                        โครงการทดลองโป๊ะเชือก

                       เพื่อการจดัการประมงชายฝ ัง่           

                         อย่างยัง่ยืน เก็บตัวอย่างใน

                         ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 

                         2552 โดยเรือประมง 12 

บรเิวณตําแหน่งของโป๊ะเชอืก และพืน้ทีโ่ดยรอบจํานวน 14 สถานี โดยใช้

อุปกรณ์เก็บดินแบบ Smith-Mcintyre ผลการศึกษาพบสตัว์หน้าดิน

ขนาดใหญ่ 7 ไฟลมั ไดแ้ก่ Sarcomastigophora, Annelida (Class 
Polychaeta), Arthopoda (Subphylum Crustracea), 
Mollusca, Echinodermata, Chordata (Subphylum 
cephalochordate) และ Nematoda โดยมคีวามหนาแน่นสงูสดุอยู่

ทีส่ถานีทีอ่ยู่ไกลฝ ัง่ ตามดว้ยสถานีโป๊ะเชอืกลูกที ่2 นอกจากนัน้ยงัพบว่า

สตัว์หน้าดนิขนาดใหญ่บรเิวณโป๊ะเชอืกลูกที่ 1 จากการศกึษาในครัง้น้ี มี

จํานวนชนิดมากกว่า และ มคีวามหนาแน่นมากกว่าถึงประมาณ 10 เท่า

ของบรเิวณเดยีวกนั เดอืนเดยีวกนั เมือ่เริม่โครงการในปี 2547 

บทคดัย่อ

     เกบ็ดนิโดยใช ้Smith-Mcintye grab ขนาด 30 x 20 ซม.

บรเิวณโป๊ะเชอืกหาดแม่รําพงึซึ่งอยู่ห่างจากชายฝ ัง่ประมาณ 3 กม. โดย

เรอืประมง 12 ในระหว่างวนัที ่2-5 มนีาคม 2552 จาํนวน 14 สถานี เป็น

สถานีใกลโ้ป๊ะ 6 สถานี และสถานีโดยรอบ 8 สถานีตวัอยา่งดนิ

ขั้นตอนศึกษาสตัวห์นา้ดินขนาดใหญ่

อปุกรณ์ และวิธีการ

Ice box 

ห้องปฏิบติัการ

อบแห้งท่ี 100°c
24ชม.

กรองเปียก ผ่าน sieve 

ขนาดตา 0.063 mm

บนัทึกน้ําหนัก

ตวัอย่างตะกอนดิน

100 g100 g 100 g 100 g 100 g

>0.063 mm 

<0.063 mm

กรองแห้งผ่านชดุ sieve 
ขนาดตา 0.125,0.5,1.0,2.0 mm 

นาน 10 นาที

ขั้นตอนศึกษาขนาดตะกอนดิน

ผลการศึกษา วิจารณ์ และสรปุ

2547 2552

ที่ โป๊ะเชือก

Sarcomastigophora 
(Foraminiferida)

Nematoda
http://www.disc

overlife.org/

Arthopoda
Osctacoda Malacostraca

Isopoda

Polychaeta Mollusca
Bivalvia Gastropoda

Echinodermata
Echinoidea Ophiuroidea

Chordata
(Cephalochordata)

อบแห้งท่ี 100°c
24ชม.

อบแห้งท่ี 100°c
24ชม.

บนัทึกน้ําหนัก

ข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ penchan@seafdec.org 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง

เ อ เชียตะวันออก เ ฉีย ง ใต้  และ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล

อ่าวไทยฝ ัง่ตะวันออก กรมประมง

ร่วมมือกันดํา เ นินงานโครงการ

โป๊ะเชือก เพื่อการจัดการประมง

ชายฝ ัง่อยา่งยัง่ยนื ณ.หาดแมร่าํพงึ

จงัหวดัระยอง มาตัง้แต่  พ.ศ. 2547 จนถึงปจัจุบนัเพื่อเป็นการศึกษา

ผลกระทบของโป๊ะเชอืกทีม่ต่ีอสภาพแวดลอ้มทางทะเล ในระหว่างดาํเนิน

โครงการโป๊ะเชอืกจงึไดศ้กึษาองค์ประกอบชนิด และความหนาแน่นของ

สตัวห์น้าดนิขนาดใหญ่ไปดว้ย

คาํนํา
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