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ชนิดและปริมาณของหอยทะเลในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ
อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Species composition and abundance of marine Molluscs on seagrass
beds, Sattahip bay, Satahip District, Chon Buri Province

จริยาวดี สุริยพันธุ1*์ และ นายทศพร แสงวิไล1

Jariyavadee Suriyaphan1* and Tossaporn Sangwilai1

บทคัดย่อ: การศึกษาชนิดและปริมาณของหอยทะเลในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยเก็บตัวอย่างในเดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน 2555 และเดือนกุมภาพันธ์ 2556 วางจุดเก็บเก็บตัวอย่างบริเวณ
หน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ทั้งหมด 25 จุด วางแนว 5 แนวตั้งฉากกับชายฝั่งลงไป จากนั้นใช้พลั่วตักดินขุดลง
ไปที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตรเก็บรักษาตัวอย่างด้วยฟอร์มาลินเข้มข้น 10% จากการศึกษาพบหอยทะเลทั้งหมด
14 วงศ์ แบ่งเป็นหอยฝาเดียว 8 วงศ์ ได้แก่ Family Cerithiidae, Family Fissurellidae, Family Lottiidae, Family
Naticidae, Family Neritidae, Family Potamididae, Family Siphonariidae, Family Trochidae พบความหนาแน่น
มากทีส่ ดุ ในเดือนสิงหาคม มีความหนาแน่นเฉลีย่ มีคา่ 662.4 ± 65.1 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาในเดือนกุมภาพันธ์มคี า่ เฉลีย่
316.8 ± 28.9 ตัว/ตารางเมตร และเดือนพฤศจิกายนมีคา่ เฉลีย่ 264.9 ± 32.9 ตัว/ตารางเมตรตามล�ำดับ หอยสองฝาพบทัง้ หมด
6 วงศ์ ได้แก่ Family Arcidae, Family Cardiidae, Family Crassatellidae, Family Donacidae, Family Veneridae และ
Family Mactridae ปริมาณของหอยสองฝาในเดือนสิงหาคม มีความหนาแน่นมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 88.0 ± 5.3 ตัว/ตาราง
เมตร รองลงมาในเดือนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ย 69.6 ± 4.4 ตัว/ตารางเมตร และเดือนพฤศจิกายนมีค่าเฉลี่ย 52.4 ± 2.9
ตัว/ตารางเมตร ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณหอยทะเล พบว่าปริมาณหอยทะเลในแนวหญ้าทะเล
มากกว่านอกแนวหญ้าทะเล อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)
ค�ำส�ำคัญ: หอยฝาเดียว, หอยสองฝา, แหล่งหญ้าทะเล, สัตหีบ
ABSTRACT: A study of Species composition and abundance of marine mollusc in seagrass beds, Sattahip bay,
Sattahip, Chon buri Province, on August November 2012 and February 2013. There were 25 stations along 5 transect
line were set at subtidal area in front of Abhakornkiartiwong Hospital. Samples were collected from depths of 10
centimeters below the sediment surface and preserve in 10 % formalin. There were 14 families of marine molluscs
found in this study. There were 8 Family from Class Gastropods composed of Family Cerithiidae, Family Fissurellidae,
Family Lottiidae, Family Naticidae, Family Neritidae, Family Potamididae, Family Siphonariidae, Family Trochidae.
The density of gastropods was highest in August, February and November, which was 662.4 ± 65.1, 316.8 ± 28.9 and
264.9 ± 32.9 ind./m2respectively. There were 6 family of Class Bivalvia found in this study. They comprised with
Family Arcidae, Family Cardiidae, Family Crassatellidae, Family Donacidae, Family Veneridae, Family Mactridae.
The highest density also showed in August,February and November, which was 88.0 ± 5.3, 69.6 ± 4.4 and 52.4 ± 2.9
respectively. The density comparison showed that the mollucs inside seagrass bad was higher than those found outside
seagrass bed with a significant difference of 95% (p<0.05)
Keywords: Gastropod, Bivalve, seagrass bed, Sattahip
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บทน�ำ
หญ้าทะเลนับเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย แหล่งหลบภัย
และเป็นแหล่งอาหารทีส่ ำ� คัญของหอยทะเลหลายชนิด
หอยทะเลนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนทีม่ นุษย์นยิ มน�ำ
มาบริโภคแล้วยังเป็นดัชนีบ่งชี้บอกภาวะมลพิษในสิ่ง
แวดล้อมได้ดีกว่าสัตว์น�้ำประเภทอื่น (เสาวภา และ
คณะ, 2543) เนื่องจากหอยฝาเดียวและหอยสองฝา
เป็นสัตว์ทเี่ คลือ่ นทีช่ า้ และหอยสองฝาจะติดอยูก่ บั วัสดุ
ใต้พื้นทะเล กินอาหารโดยการกรองจากน�้ำทะเล (filter
feeding) โดยตรง และหอยฝาเดียวจะขูดแทะเล็มหญ้า
ทะเลเป็นอาหาร โดยดูดซึม เซลล์ที่อยู่ในใบหญ้าทะเล
หรือในสาหร่ายทีเ่ กาะอยูต่ ามใบเท่านัน้ (สมบัต,ิ 2549)
รวมทั้งเป็นอาหารของ สัตว์น�้ำในขั้นที่สูงกว่า (higher
tropic level) ในระบบห่วงโซ่อาหาร (food chain) หอย
ทะเลเป็ น สั ต ว์ น�้ ำ เศรษฐกิ จ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางการ
ประมงทัง้ ในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมในแง่การ
เป็นอาหารที่ใช้บริโภคกันอีกด้วย
ปั จ จุ บั น สภาพแวดล้ อ มต่ า งๆเปลี่ ย นแปลงไป
เนือ่ งจากการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว ทีอ่ ยูอ่ าศัย และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศโลก มีการบุกรุกท�ำลายชายฝั่งทะเลปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งทะเลและปล่อยน�้ำเสียลงมา ซึ่งส่ง
ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศหญ้า

ทะเลซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส�ำคัญของหอยทะเล ดังนั้น
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาชนิด และ
ปริมาณของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาที่พบในแนว
หญ้าทะเล และนอกแนวหญ้าทะเล เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการอ้างอิงความอุดมสมบูรณ์ของแนวหญ้าทะเลที่
มีต่อระบบนิเวศชายฝั่ง และบทบาทของหญ้าทะเลต่อ
ห่วงโซ่อาหาร ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ใน
ล�ำดับสุดท้าย
วิธีการศึกษา
การศึกษาชนิดและปริมาณของหอยฝาเดียวและ
หอยสองฝาในแนวหญ้าทะเล และพื้นที่ที่ไม่มีหญ้า
ทะเล โดยได้ท�ำการเก็บตัวอย่างดิน บริเวณด้านหน้า
โรงพยาบาลอาภาภรเกียรติวงศ์ อ่าวสัตหีบ ต� ำบล
สัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยบริเวณนีป้ กคลุม
ด้วยหญ้าทะเลเป็น Halodule ponifolia และ Halodule
uninervis
1. ก�ำหนดแนวเก็บตัวอย่าง โดยก�ำหนดจุดเก็บ
ตัวอย่างจ�ำนวน 25 จุดเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างทุกๆ
100 เมตร โดยตั้งฉากกับชายฝั่งออกจนกระทั่งถึงแนว
น�ำ้ ลงต�ำ่ สุดจ�ำนวน 5 แนว แต่ละแนวเก็บตัวอย่าง ห่าง
กัน 50 เมตร (Figure 1)
3

Figure11 2525stations
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Figure
front ofof Abhakornkiartiwong
AbhakornkiartiwongHospital.
Hospital.
2. แต่ละจุดเก็บตัวอย่างจะใช้ ตารางสุม่ ตัวอย่าง (quadrat) ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร เป็ นตัวกําหนดพื �นที� จากนันใช้
�
พลัว� ตักดินขุดลงไปที�ระดับความลึก 10 เซนติเมตร โดยกําหนดขนาดพื �นที�ในการขุด 0.125 x 0.125 เมตร จํานวน 3 ซํ �าใน
แต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
3. จากนันนํ
� าตัวอย่างดินที�ได้ นํามาร่อนผ่านตะแกรงขนาดตา 2 มิลลิเมตร นําตัวอย่างที�เหลืออยู่บนตะแกรง
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2. แต่ละจุดเก็บตัวอย่างจะใช้ตารางสุม่ ตัวอย่าง
(quadrat) ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร เป็นตัวก�ำหนดพื้นที่
จากนั้ น ใช้ พ ลั่ ว ตั ก ดิ น ขุ ด ลงไปที่ ร ะดั บ ความลึ ก 10
เซนติเมตร โดยก�ำหนดขนาดพื้นที่ในการขุด 0.125 x
0.125 เมตร จ�ำนวน 3 ซ�้ำในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
3. จากนั้นน�ำตัวอย่างดินที่ได้น� ำมาร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาดตา 2 มิลลิเมตร น�ำตัวอย่างทีเ่ หลืออยูบ่ น
ตะแกรงออกมาเก็บรักษาตัวอย่างด้วยฟอร์มาลินความ
เข้มข้น 10% เป็นเวลาอีก 1 คืน
4. จากนั้นน�ำมาล้างสิ่งสกปรกเพื่อคัดแยกเอา
เศษหญ้าทะเลออก ส่องใต้กล้องสเตอริโอไมโคร สโคป
นับจ�ำนวนและจ�ำแนกหอยฝาเดียวและหอยสองฝา
ทั้งหมดที่พบ ตัวอย่างสัตว์กลุ่มหอยที่ได้ เก็บรักษา
ตัวอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% (เสาวภา
และคณะ, 2543)
5. การค� ำ นวณความหนาแน่ น โดย จ� ำ นวน
ประชากรหอยฝาเดียว และหอยสองฝาที่พบต่อพื้นที่
โดยมีหน่วยเป็นตัว/ตารางเมตร

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ชนิดของหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเล บริเวณ
อ่าวสัตหีบอ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในเดือนสิงหาคม
พฤศจิกายน พ.ศ 2555 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2556
พบชนิดของหอยฝาเดียวในแต่ละเดือนไม่แตกต่างกัน
ตลอดทัง้ การศึกษาโดยพบหอยฝาเดียว 8 ครอบครัว 9
ชนิด (Table 1) ชนิดเด่นที่พบมากที่สุด คือ Clypeomorus sp. รองลงมาคื อ Clithon oualaniensis
และCerithiidae cingulata ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณา
ชนิดเด่นทีพ่ บในแต่ละเดือนทีท่ ำ� การศึกษาพบว่า เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2555 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555
พบ Clypeomorus sp. เป็นกลุ่มเด่นรองลงมาคือ
Clithon oualaniensis และ Cerithidae cingulata ตาม
ล�ำดับ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จะพบชนิด
เด่นแตกต่างออกไปโดยพบ Cerithium coralium เป็น
กลุ่มเด่น รองลงมาคือ Clithon oualaniensis และ
Cerithiidae cingulata ตามล�ำดับ

Table 1 Species of gastropod found in seagrass beds and non- seagrass beds, Sattahip, Chon Buri Province,
in August, November 2012 and February 2013
Class
Gastropoda

Family
Cerithidae
Cardiidae
Fissurellidae
Lottiidae
Naticidae
Neritidae
Potamididae
Siphonariidae
Trochidae

Species
Cerithium coralium
Clypeomorus sp.
Diodora sp.
Patelloida striata
Polinices mammilla
Clithon oualaniensis
Cerithiidae cingulata
Siphonaria subatra
Umbonium vestiariu

การศึกษาปริมาณหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเล
พบว่าเดือนสิงหาคมมีปริมาณของหอยฝาเดียวมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ย 662.4 ± 65.1 ตัว/ตารางเมตร รองลง
มาในเดือนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ย 316.8 ± 28.9 ตัว/

Aug

Nov

Feb
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ตารางเมตร และเดือนพฤศจิกายนมีค่าเฉลี่ย 264.9 ±
32.9 ตัว/ตารางเมตร ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบความ
แตกต่างของปริมาณหอยฝาเดียวในแต่ละเดือน พบว่า
ทั้ ง เดื อ นสิ ง หาคม เดื อ นพฤศจิ ก ายน และเดื อ น

Siphonariidae
Trochidae

9
9

Siphonaria subatra
Umbonium vestiariu

9
9

9
9

KHON KAENการศึ
AGR. J.กษาปริ
44 SUPPL.
1 : (2016). ยวในแนวหญ้ าทะเล พบว่าเดื อนสิงหาคมมี ปริ มาณของหอยฝาเดียวมากที� ส755
มาณหอยฝาเดี
ุดมี

ค่าเฉลี�ย 662.4 ± 65.1 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี�ย 316.8 ± 28.9 ตัว/ตารางเมตร และเดือน
ค่าเฉลี
�ย 264.9 ± 32.9
ตัว/ตารางเมตร
ตามลําดับพบหญ้
เมื�อเปรีาทะเลมี
ยบเทียบความแตกต่
าณหอยฝาเดียพบ
ว
กุพฤศจิ
มภาพักนายนมี
ธ์ พบปริ
มาณหอยฝาเดี
ยวในแนวหญ้
าทะเล
ค่าเฉลี่ย 139างของปริ
± 35 ตัวม/ตารางเมตร
ในแต่ลาะเดื
อน พบว่าทัางเดื
� ทะเล
อนสิอย่
งหาคม
กายนตและเดื
อนกุ
มภาพันธ์ พบปริยวในแนวหญ้
มาณหอยฝาเดีายทะเลมากกว่
วในแนวหญ้ าาทะเล
มากกว่
นอกแนวหญ้
างมีนเดืยั ส�อำนพฤศจิ
คัญทางสถิ
ิ ปริ
มาณหอยฝาเดี
นอก
ทีมากกว่
่ระดับความเชื
่อมั่น า95%
(p<0.05)
2) ตเมืิท่อี�ระดับความเชื
แนวหญ้
างมีนยั ส�(Table
ำคัญทางสถิ
รี่ ะดัยบเที
บความ
านอกแนวหญ้
ทะเล อย่
างมีนยั สํ(Table
าคัญทางสถิ
�อมัาน� ทะเล
95%อย่(p<0.05)
2) เมืต�อทิ เปรี
ยบ
เปรี
บเทียบปริมาณหอยฝาเดี
วในแนวหญ้
ทะเลมี± 77.1
เชื่อตัมัว/ตารางเมตร
่น 95% (p<0.05)
2) าทะเลมีค่าเฉลี�ย
ปริ ยมาณหอยฝาเดี
ยวในแนวหญ้ ายทะเลมี
ค่าเฉลี�ยา275.8
และพื(Figure
�นที�ที�ไม่พบหญ้
ค่139
าเฉลี±่ย 35
275.8
± 77.1 ตัวพบปริ
/ตารางเมตร
และพื้นยทีวในแนวหญ้
่ที่ไม่ าทะเลมากกว่านอกแนวหญ้ าทะเล อย่างมีนยั สําคัญทาง
ตัว/ตารางเมตร
มาณหอยฝาเดี
สถิติที�ระดับความเชื�อมัน� 95% (p<0.05) (Figure 2)
Table22 The average
bedbed
Table
averagenumbers
numbersofofgastropod
gastropodininseagrass
seagrassbed
bedand
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non-seagrass
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a
a
a
a
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± 43.7
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208.7 ± 20.9 a
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228.8 ± 21.4b
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b
b
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± 21.4
79.7264.9
± 9.8± 32.9 108.1 ± 8.0316.8
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± 28.9
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Figure 2 The average numbers of gastropod in seagrass and non-seagrass beds
Figure 2 The average numbers of gastropod in seagrass and non-seagrass beds
Remark a,b show significantly different at 95% (p<0.05)

ชนิ ด ของหอยสองฝาในแนวหญ้ า ทะเล
บริเวณอ่าวสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในเดือน
สิงหาคม พฤศจิกายน พ.ศ 2555 และเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ 2556 พบชนิดของหอยสองฝาในแต่ละเดือนไม่
แตกต่างกันตลอดทั้งการศึกษาโดยพบหอยสองฝา 6
ครอบครัว 11 ชนิด (Table 3) ชนิดเด่นที่พบมากที่สุด
คือ Callista impar รองลงมาคือ Donax faba และ
Fragum unedo ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาชนิดเด่นทีพ่ บ

ในแต่ละเดือนทีท่ ำ� การศึกษาพบว่า เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2555 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 พบ Callista
impar เป็นกลุ่มเด่น รองลงมาคือ Donax faba และ
Fragum unedo ตามล�ำดับ แต่ในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 จะพบชนิดเด่นแตกต่างออกไปโดยพบ
Gafrarium pectinatum เป็นกลุ่มเด่น รองลงมาคือ
Fragum unedo และ Mactra sp. ตามล� ำ ดั บ
(Table 3)
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ปริมาณของหอยสองฝาพบว่าในเดือนสิงหาคม มี
ปริมาณของหอยสองฝามากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ 88.0 ± 5.3
ตัว/ตารางเมตร รองลงมาในเดือนกุมภาพันธ์มคี า่ เฉลีย่
69.6 ± 4.4 ตัว/ตารางเมตร และเดือนพฤศจิกายนมีคา่
เฉลี่ ย 52.4 ± 2.9 ตั ว /ตารางเมตร ตามล� ำ ดั บ
(Table 4) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณ
หอยฝาเดียวในแต่ละเดือน พบว่าปริมาณหอยสองฝา
ในแนวหญ้าทะเลมากกว่านอกแนวหญ้าทะเล อย่างมี

นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% (p<0.05)
ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน (Table 4) เมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณหอยสองฝาในแนวหญ้าทะเลมีค่าเฉลี่ย 41.0
± 11.0 ตัว/ตารางเมตร และพื้นที่ที่ไม่พบหญ้าทะเลมี
ค่าเฉลี่ย 29.0 ± 7.0 ตัว/ตารางเมตร และไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่
95% (p>0.05) (Figure 3)

Table 3 Species of bivalve found in seagrass beds and non- seagrass beds, Sattahip, Chon Buri Province, in
August November 2012 and February 2013
Class
Bivalvia

Family
Arcidae
Cardiidae
Crassatellidae
Donacidae
Veneridae

Mactridae

Species
Anadara cornea
Fragum unedo
Trachycardium sp.
Bathytormus jousseaumei
Donax faba
Callista impar
Circe scripta
Gafrarium divaricatum
Gafrarium pectinatum
Mactra sp
Mactra cuneata

Aug

Nov

Feb
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Table 4 The average number of bivalve between seagrasses bed and non-seagrasses bed.
seagrasses bed
non-seagrasses bed
avearage

Aug
51.7 ± 2.9 a
36.3 ± 2.4 b
88.0 ± 5.3

Nov
29.6 ± 0.8 a
22.8 ± 2.1 a
52.4 ± 2.9

Feb
41.6 ± 2.6 a
28.0 ± 1.8 b
69.6 ± 4.4



seagrasses bed
non-seagrasses
bed
KHON KAEN AGR. J. 44 SUPPL. 1 : (2016).
avearage

51.7 ± 2.9 a

29.6 ± 0.8 a

41.6 ± 2.6 a

36.3 ± 2.4 b
88.0 ± 5.3

22.8 ± 2.1 a
52.4 ± 2.9

28.0 ± 1.8 b
69.6 ± 4.4
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ศึกษาครั้งนี้ ชนิดเด่นได้แก่ Callista impar รองลงมา ช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
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มีฝนตกชุก ความเค็มเปลี่ยนแปลงเพราะน�้ำจืดที่มา
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จากชายฝั่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อมวลชีวภาพ และการ
แพร่กระจายของหญ้าทะเล (ณัฐวดี, 2551; วิภา,
2555) รวมทั้งปริมาณหอยทะเลที่ลดลงอีกด้วย
ส�ำหรับค่าเฉลีย่ ของปริมาณหอยฝาเดียวและหอย
สองฝาในพืน้ ทีท่ มี่ หี ญ้าทะเลและไม่มหี ญ้าทะเล พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทีร่ ะดับความเชือ่
มั่น 95% (P < 0.05) การศึกษาชนิดและปริมาณนี้
เป็นการยืนยันว่าแหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
แหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยของหอยฝาเดียวและ
หอยสองฝา (กฤษณ, 2542) เพราะแหล่งหญ้าทะเลจัด
เป็นหนึง่ ระบบนิเวศน์ทมี่ คี วามอุดมสมบูรณ์ โดยพบว่า
มีปริมาณสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยมากกว่าบริเวณที่ไม่มี
หญ้าทะเลถึง 3 เท่า (Fortes, 1990) แต่จากการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าปริมาณของหอยทะเลที่พบในแนวหญ้า
ทะเลมีมากกว่าพื้นที่ที่ไม่มีหญ้าทะเล 1.88 เท่า
สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาชนิดและปริมาณของหอยทะเลในแหล่ง
หญ้าทะเล บริเวณอ่าวสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุ รี โดยเก็ บ ตั ว อย่ า งในเดื อ นสิ ง หาคม เดื อ น
พฤศจิกายน 2555 และเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบหอย
ทะเลทั้งหมด 14 วงศ์ แบ่งเป็นหอยฝาเดียว 8 วงศ์
ได้แก่ Family Cerithiidae, Family Fissurellidae,
Family Lottiidae, Family Naticidae, Family Neritidae, Family Potamididae, Family Siphonariidae,
Family Trochidae พบความหนาแน่นมากที่สุดใน
เดือนสิงหาคม มีความหนาแน่นเฉลี่ยมีค่า 662.4 ±
65.1 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาในเดือนกุมภาพันธ์มคี า่
เฉลี่ ย 316.8 ± 28.9 ตั ว /ตารางเมตร และเดื อ น
พฤศจิกายนมีค่าเฉลี่ย 264.9 ± 32.9 ตัว/ตารางเมตร
ตามล�ำดับ หอยสองฝาพบทั้งหมด 6 วงศ์ ได้แก่ Family Arcidae, Family Cardiidae, Family Crassatellidae, Family Donacidae, Family Veneridae และ
Family Mactridae ปริมาณของหอยสองฝาในเดือน
สิงหาคม มีความหนาแน่นมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 88.0 ±

5.3 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาในเดือนกุมภาพันธ์มีค่า
เฉลีย่ 69.6 ± 4.4 ตัว/ตารางเมตร และเดือนพฤศจิกายน
มีค่าเฉลี่ย 52.4 ± 2.9 ตัว/ตารางเมตร ตามล�ำดับ เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณหอยทะเล พบ
ว่าปริมาณหอยทะเลในแนวหญ้าทะเลมากกว่านอก
แนวหญ้าทะเล อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความ
เชื่อมั่น 95% (p<0.05) แสดงให้เห็นว่าหญ้าทะเลเป็น
ระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตชายฝั่ง โดย
เฉพาะกลุ่มของหอยทะเล และจากการศึกษา พบว่า
องค์ประกอบของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาทีพ่ บใน
การศึกษานีม้ ลี กั ษณะเดียวกันกับทีพ่ บในบริเวณแหล่ง
หญ้าทะเลอื่นๆ ในประเทศไทย เช่นบริเวณหาดท่าวัง
และหาดถ�้ ำ พั ง เกาะสี ชั ง , อ่ า วคุ ้ ง กระเบนจั ง หวั ด
จันทบุรี และควรเก็บข้อมูลมวลชีวภาพของหญ้าทะเล
หรื อ ศึ ก ษาปริ ม าณของสิ่ ง มี ชี วิ ต เกาะติ ด เพื่ อ น� ำ ไป
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของหญ้า
ทะเลกับปริมาณของหอยทะเลที่พบ
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