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บทคัดย่อ: การศึกษาชนิดและปริมาณของหอยทะเลในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวสัตหีบ อ�าเภอสัตหีบ 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 
มากทีส่ดุในเดอืนสงิหาคม มคีวามหนาแน่นเฉลีย่มค่ีา 662.4 ± 65.1 ตวั/ตารางเมตร รองลงมาในเดอืนกมุภาพนัธ์มค่ีาเฉลีย่  
316.8 ± 28.9 ตวั/ตารางเมตร และเดอืนพฤศจกิายนมค่ีาเฉลีย่ 264.9 ± 32.9 ตวั/ตารางเมตรตามล�าดบั หอยสองฝาพบทัง้หมด  
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  
ตวั/ตารางเมตร ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของปรมิาณหอยทะเล พบว่าปรมิาณหอยทะเลในแนวหญ้าทะเล
มากกว่านอกแนวหญ้าทะเล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 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)
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บทน�ำ

หญ้าทะเลนบัเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั แหล่งหลบภยั 

และเป็นแหล่งอาหารทีส่�าคญัของหอยทะเลหลายชนดิ 

หอยทะเลนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตนีทีม่นษุย์นยิมน�า

มาบริโภคแล้วยังเป็นดัชนีบ่งชี้บอกภาวะมลพิษในสิ่ง

แวดล้อมได้ดีกว่าสัตว์น�้าประเภทอื่น (เสาวภา และ

คณะ, 2543) เนื่องจากหอยฝาเดียวและหอยสองฝา

เป็นสตัว์ทีเ่คลือ่นทีช้่า และหอยสองฝาจะตดิอยูก่บัวสัดุ

ใต้พื้นทะเล กินอาหารโดยการกรองจากน�้าทะเล (filter 

feeding) โดยตรง และหอยฝาเดยีวจะขดูแทะเลม็หญ้า

ทะเลเป็นอาหาร โดยดูดซึม เซลล์ที่อยู่ในใบหญ้าทะเล 

หรอืในสาหร่ายทีเ่กาะอยูต่ามใบเท่านัน้ (สมบตั,ิ 2549) 

รวมทั้งเป็นอาหารของ สัตว์น�้าในขั้นที่สูงกว่า (higher 

tropic level) ในระบบห่วงโซ่อาหาร (food chain) หอย

ทะเลเป็นสัตว์น�้าเศรษฐกิจมีความส�าคัญทางการ

ประมงทัง้ในระดบัครวัเรอืนและอตุสาหกรรมในแง่การ

เป็นอาหารที่ใช้บริโภคกันอีกด้วย

 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงไป

เนือ่งจากการพฒันาด้านการท่องเทีย่ว ทีอ่ยูอ่าศยั และ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศโลก มีการบุกรุกท�าลายชายฝั่งทะเลปรับ

เปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งทะเลและปล่อยน�้าเสียลงมา ซึ่งส่ง

ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนเิวศหญ้า

ทะเลซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส�าคัญของหอยทะเล ดังนั้น

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาชนิด และ

ปริมาณของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาที่พบในแนว

หญ้าทะเล และนอกแนวหญ้าทะเล เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการอ้างอิงความอุดมสมบูรณ์ของแนวหญ้าทะเลที่

มีต่อระบบนิเวศชายฝั่ง และบทบาทของหญ้าทะเลต่อ

ห่วงโซ่อาหาร ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ใน

ล�าดับสุดท้าย

วิธีกำรศึกษำ

 การศึกษาชนิดและปริมาณของหอยฝาเดียวและ

หอยสองฝาในแนวหญ้าทะเล และพื้นที่ที่ไม่มีหญ้า

ทะเล โดยได้ท�าการเก็บตัวอย่างดิน บริเวณด้านหน้า

โรงพยาบาลอาภาภรเกียรติวงศ์ อ่าวสัตหีบ ต�าบล

สตัหบี อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีโดยบรเิวณนีป้กคลมุ

ด้วยหญ้าทะเลเป็น Halodule ponifolia และ Halodule 

uninervis  

 1.  ก�าหนดแนวเก็บตัวอย่าง โดยก�าหนดจุดเก็บ

ตัวอย่างจ�านวน 25 จุดเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างทุกๆ 

100 เมตร โดยตั้งฉากกับชายฝั่งออกจนกระทั่งถึงแนว

น�า้ลงต�า่สดุจ�านวน 5 แนว แต่ละแนวเกบ็ตวัอย่าง ห่าง

กัน 50 เมตร (Figure 1)
3 

 

 
Figure 1  25 stations in study area, in front of Abhakornkiartiwong Hospital. 

2. แตล่ะจดุเก็บตวัอยา่งจะใช้ตารางสุม่ตวัอยา่ง (quadrat) ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร เป็นตวักําหนดพื �นที� จากนั �นใช้
พลั�วตกัดินขดุลงไปที�ระดบัความลกึ 10 เซนติเมตร โดยกําหนดขนาดพื �นที�ในการขดุ 0.125 x 0.125 เมตร จํานวน 3 ซํ �าใน
แตล่ะจดุเก็บตวัอยา่ง  

3. จากนั �นนําตวัอยา่งดินที�ได้นํามาร่อนผา่นตะแกรงขนาดตา 2 มิลลเิมตร นําตวัอยา่งที�เหลืออยู่บนตะแกรง
ออกมาเก็บรักษาตวัอยา่งด้วยฟอร์มาลนิความเข้มข้น 10% เป็นเวลาอีก 1 คืน  
 4. จากนั �นนํามาล้างสิ�งสกปรกเพื�อคดัแยกเอาเศษหญ้าทะเลออก สอ่งใต้กล้องสเตอริโอไมโคร สโคป นบัจํานวน
และจําแนกหอยฝาเดียวและหอยสองฝาทั �งหมดที�พบ ตวัอยา่งสตัว์กลุม่หอยที�ได้ เก็บรักษาตวัอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้น 70% (เสาวภา และคณะ, 2543)  

5. การคํานวณความหนาแน่นโดย จํานวนประชากรหอยฝาเดียว และหอยสองฝาที�พบตอ่พื �นที� โดยมีหน่วยเป็น
ตวั/ตารางเมตร 
 

ผลการศกึษาและวจิารณ์ 
ชนิดของหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวสัตหีบอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในเดือนสิงหาคม  

พฤศจิกายน พ.ศ 2555  และเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ 2556  พบชนิดของหอยฝาเดียวในแต่ละเดือนไม่แตกต่างกนัตลอดทั �ง
การศกึษาโดยพบหอยฝาเดียว 8 ครอบครัว 9 ชนิด (Table 1) ชนิดเด่นที�พบมากที�สดุ คือ Clypeomorus sp. รองลงมาคือ 
Clithon oualaniensis และCerithiidae cingulata ตามลําดบั เมื�อพิจารณาชนิดเด่นที�พบในแต่ละเดือนที�ทําการศกึษา
พบว่า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พบ Clypeomorus sp. เป็นกลุม่เด่นรองลงมาคือ 
Clithon oualaniensis และ Cerithidae cingulata   ตามลําดบั แต่ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 จะพบชนิดเด่นแตกต่าง
ออกไปโดยพบ Cerithium coralium เป็นกลุ่มเด่น รองลงมาคือ Clithon oualaniensis และ Cerithiidae cingulata 
ตามลําดบั  
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 Family Species Aug Nov Feb 
Gastropoda Cerithidae Cerithium coralium    

Figure 1  25 stations in study area, in front of Abhakornkiartiwong Hospital.
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2.  แต่ละจดุเกบ็ตวัอย่างจะใช้ตารางสุม่ตวัอย่าง 

(quadrat) ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร เป็นตัวก�าหนดพื้นที่ 

จากนั้นใช้พลั่วตักดินขุดลงไปที่ระดับความลึก 10 

เซนติเมตร โดยก�าหนดขนาดพื้นที่ในการขุด 0.125 x 

0.125 เมตร จ�านวน 3 ซ�้าในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง

3.  จากนั้นน�าตัวอย่างดินที่ได้น�ามาร่อนผ่าน

ตะแกรงขนาดตา 2 มลิลเิมตร น�าตวัอย่างทีเ่หลอือยูบ่น

ตะแกรงออกมาเกบ็รกัษาตวัอย่างด้วยฟอร์มาลนิความ

เข้มข้น 10% เป็นเวลาอีก 1 คืน 

4.  จากนั้นน�ามาล้างสิ่งสกปรกเพื่อคัดแยกเอา

เศษหญ้าทะเลออก ส่องใต้กล้องสเตอรโิอไมโคร สโคป 

นับจ�านวนและจ�าแนกหอยฝาเดียวและหอยสองฝา

ทั้งหมดที่พบ ตัวอย่างสัตว์กลุ่มหอยที่ได้ เก็บรักษา

ตัวอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% (เสาวภา 

และคณะ, 2543) 

5.  การค�านวณความหนาแน่นโดย จ�านวน

ประชากรหอยฝาเดียว และหอยสองฝาที่พบต่อพื้นที่ 

โดยมีหน่วยเป็นตัว/ตารางเมตร

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ชนิดของหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเล บริเวณ

อ่าวสตัหบีอ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีในเดอืนสงิหาคม 

พฤศจกิายน พ.ศ 2555 และเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ 2556 

พบชนดิของหอยฝาเดยีวในแต่ละเดอืนไม่แตกต่างกนั

ตลอดทัง้การศกึษาโดยพบหอยฝาเดยีว 8 ครอบครวั 9 

ชนิด (Table 1) ชนิดเด่นที่พบมากที่สุด คือ Clypeo-

morus sp. รองลงมาคือ Clithon oualaniensis 

และCerithiidae cingulata ตามล�าดับ เมื่อพิจารณา

ชนดิเด่นทีพ่บในแต่ละเดอืนทีท่�าการศกึษาพบว่า เดอืน

สงิหาคม พ.ศ. 2555 และเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2555 

พบ Clypeomorus sp. เป็นกลุ่มเด่นรองลงมาคือ  

Clithon oualaniensis และ Cerithidae cingulata ตาม

ล�าดับ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จะพบชนิด

เด่นแตกต่างออกไปโดยพบ Cerithium coralium เป็น 

กลุ่มเด่น รองลงมาคือ Clithon oualaniensis และ 

Cerithiidae cingulata ตามล�าดับ 

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 Family Species Aug Nov Feb

Gastropoda Cerithidae Cerithium coralium   

Cardiidae Clypeomorus sp.   

Fissurellidae Diodora sp.   

Lottiidae Patelloida striata  - 

Naticidae Polinices mammilla   

Neritidae Clithon oualaniensis   

Potamididae Cerithiidae cingulata   

Siphonariidae Siphonaria subatra   

Trochidae Umbonium vestiariu  

การศึกษาปริมาณหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเล 

พบว่าเดือนสิงหาคมมีปริมาณของหอยฝาเดียวมาก

ที่สุดมีค่าเฉลี่ย 662.4 ± 65.1 ตัว/ตารางเมตร รองลง

มาในเดือนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ย 316.8 ± 28.9 ตัว/

ตารางเมตร และเดือนพฤศจิกายนมีค่าเฉลี่ย 264.9 ± 

32.9 ตวั/ตารางเมตร ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบความ

แตกต่างของปรมิาณหอยฝาเดยีวในแต่ละเดอืน พบว่า

ทั้งเดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือน
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กุมภาพันธ์ พบปริมาณหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเล

มากกว่านอกแนวหญ้าทะเล อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) (Table 2) เมื่อ

เปรียบเทียบปริมาณหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเลมี

ค่าเฉลี่ย 275.8 ± 77.1 ตัว/ตารางเมตร และพื้นที่ที่ไม่

พบหญ้าทะเลมีค่าเฉลี่ย 139 ± 35 ตัว/ตารางเมตร พบ

ปริมาณหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเลมากกว่านอก

แนวหญ้าทะเล อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความ

เชื่อมั่น 95% (p<0.05) (Figure 2)

Table 2  The average numbers of gastropod in seagrass bed and non-seagrass bed

 Aug Nov Feb

seagrasses bed 433.6 ± 43.7a 185.2 ± 23.1 a 208.7 ± 20.9 a

non-seagrasses bed 228.8 ± 21.4b 79.7 ± 9.8 b 108.1 ± 8.0 b

avearage 662.4 ± 65.1 264.9 ± 32.9 316.8 ± 28.9

Remark a,b show significantly different at 95% (p<0.05)

ชนิดของหอยสองฝาในแนวหญ้าทะเล 

บรเิวณอ่าวสตัหบี อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีในเดอืน

สงิหาคม พฤศจกิายน พ.ศ 2555 และเดอืนกมุภาพนัธ์ 

พ.ศ 2556 พบชนิดของหอยสองฝาในแต่ละเดือนไม่

แตกต่างกันตลอดทั้งการศึกษาโดยพบหอยสองฝา 6 

ครอบครัว 11 ชนิด (Table 3) ชนิดเด่นที่พบมากที่สุด 

คือ Callista impar รองลงมาคือ Donax faba และ 

Fragum unedo ตามล�าดบั เมือ่พจิารณาชนดิเด่นทีพ่บ

ในแต่ละเดอืนทีท่�าการศกึษาพบว่า เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 

2555 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 พบ Callista 

impar เป็นกลุ่มเด่น รองลงมาคือ Donax faba และ 

Fragum unedo ตามล�าดับ แต่ในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2555 จะพบชนิดเด่นแตกต่างออกไปโดยพบ 

Gafrarium pectinatum เป็นกลุ่มเด่น รองลงมาคือ 

Fragum unedo  และ Mactra sp. ตามล�าดับ  

(Table 3)

Figure 2  The average numbers of gastropod in seagrass and non-seagrass beds

Remark a,b show significantly different at 95% (p<0.05)
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ในแต่ละเดือน พบว่าทั �งเดือนสิงหาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนกมุภาพนัธ์ พบปริมาณหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเล
มากกว่านอกแนวหญ้าทะเล อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% (p<0.05) (Table 2) เมื�อเปรียบเทียบ
ปริมาณหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเลมีค่าเฉลี�ย 275.8 ± 77.1 ตวั/ตารางเมตร  และพื �นที�ที�ไม่พบหญ้าทะเลมีค่าเฉลี�ย 
139 ± 35 ตวั/ตารางเมตร พบปริมาณหอยฝาเดียวในแนวหญ้าทะเลมากกว่านอกแนวหญ้าทะเล อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% (p<0.05) (Figure 2) 
Table 2 The average numbers of gastropod in seagrass bed and non-seagrass bed 

  Aug Nov Feb 
seagrasses bed 433.6 ± 43.7a 185.2 ± 23.1 a 208.7 ± 20.9 a 
non-seagrasses 
bed 228.8 ± 21.4b 79.7 ± 9.8 b 108.1 ± 8.0 b 
avearage 662.4 ± 65.1 264.9 ± 32.9 316.8 ± 28.9 

Remark a,b show significantly different at 95% (p<0.05) 
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Figure 2 The average numbers of gastropod in seagrass and non-seagrass beds 

 Cardiidae Clypeomorus sp.    
 Fissurellidae Diodora sp.    
 Lottiidae Patelloida striata  -  
 Naticidae Polinices mammilla    
 Neritidae Clithon oualaniensis    
 Potamididae Cerithiidae cingulata    
 Siphonariidae Siphonaria subatra      
 Trochidae Umbonium vestiariu    

a 

b 
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 ปรมิาณของหอยสองฝาพบว่าในเดอืนสงิหาคม มี

ปรมิาณของหอยสองฝามากทีส่ดุมค่ีาเฉลีย่ 88.0 ± 5.3 

ตวั/ตารางเมตร รองลงมาในเดอืนกมุภาพนัธ์มค่ีาเฉลีย่ 

69.6 ± 4.4 ตวั/ตารางเมตร และเดอืนพฤศจกิายนมค่ีา

เฉลี่ย 52.4 ± 2.9 ตัว/ตารางเมตร ตามล�าดับ  

(Table 4) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณ

หอยฝาเดียวในแต่ละเดือน พบว่าปริมาณหอยสองฝา

ในแนวหญ้าทะเลมากกว่านอกแนวหญ้าทะเล อย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% (p<0.05) 

ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน (Table 4) เมื่อเปรียบเทียบ

ปริมาณหอยสองฝาในแนวหญ้าทะเลมีค่าเฉลี่ย 41.0 

± 11.0 ตัว/ตารางเมตร และพื้นที่ที่ไม่พบหญ้าทะเลมี

ค่าเฉลี่ย 29.0 ± 7.0 ตัว/ตารางเมตร และไม่พบความ

แตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 

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 Family Species Aug Nov Feb

Bivalvia Arcidae Anadara cornea   

Cardiidae Fragum unedo

Trachycardium sp.

  
 - 

Crassatellidae Bathytormus jousseaumei   

Donacidae Donax faba   

Veneridae Callista impar   
  

Circe scripta   

Gafrarium divaricatum   

Mactridae

Gafrarium pectinatum   

Mactra sp   

Mactra cuneata   

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

 Aug Nov Feb

seagrasses bed 51.7 ± 2.9 a 29.6 ± 0.8 a 41.6 ± 2.6 a

non-seagrasses bed 36.3 ± 2.4 b 22.8 ± 2.1 a 28.0 ± 1.8 b

avearage 88.0 ± 5.3 52.4 ± 2.9 69.6 ± 4.4
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จากการศึกษาชนิดและปริมาณของหอยฝาเดียว

และหอยสองฝาในแหล่งหญ้าทะเล ในบรเิวณพืน้ทีท่ีม่ี

หญ้าทะเลชนิด Halodule ponifolia และ Halodule 

uninervis  และบรเิวณพืน้ทีท่ีไ่ม่มหีญ้าทะเลอ่าวสตัหบี 

อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างในเดือน

สงิหาคม เดอืนพฤศจกิายน 2555 และเดอืนกมุภาพนัธ์ 

2556 พบหอยทะเลทั้งหมด 14 วงศ์ แบ่งเป็นหอยฝา

เดียว 8 วงศ์ และหอยสองฝา 6 วงศ์ ซึ่งคล้ายคลึงกับที่

พบในบรเิวณแหล่งหญ้าทะเลอืน่ๆ ในประเทศไทย เช่น

บริเวณหาดท่าวังและหาดถ�้าพัง เกาะสีชัง, อ่าวคุ้ง

กระเบนจังหวัดจันทบุรี, (ล�าพันธ์,2552; Chaiwathee 

et al., 2009; Satumanatpan et al., 2011) Satu-

manatpan et al. (2011) ได้รายงานหอยฝาเดี่ยวกลุ่ม

เด่นที่พบในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ Clithon oualaniensis, Cerithi-

dae cingulate และ Cerithium coralium ซึ่ง Clithon 

oualaniensis หรอืหอยถัว่เขยีวเป็นหอยทีพ่บมากทีส่ดุ

ถึง 95% ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบสัดส่วนของ 

Clithon oualaniensis,Cerithidae cingulate และ 

Cerithium coralium เฉลีย่อยูท่ี ่20% ของหอยฝาเดยีว

แต่ละชนิด ส�าหรับชนิดของหอยสองฝาที่พบในการ

ศึกษาครั้งนี้ ชนิดเด่นได้แก่ Callista impar รองลงมา

คอื Donax faba และ Fragum unedo ตามล�าดบั เมือ่

เปรียบเทียบกับรายงานของ Satumanatpan et al. 

(2011)รายงานว่า ชนิดของหอยสองฝาที่พบที่อ่าวคุ้ง

กระเบนมคีวามแตกต่างจากงานวจิยัชิน้นี ้โดยชนดิของ

หอยสองฝาชนิดเด่นที่พบที่อ่าวคุ้งกระเบน ได้แก่ หอย

สองฝาชนิด Anomalocardia squamosa อย่างไร

ก็ตามความหนาแน่นของหอยฝาเดียวมีมากกว่าหอย

สองฝา ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Satumanatpan 

et al. (2011) โดยเฉพาะในแนวหญ้าทะเล ที่พบหอย

ฝาเดียวมากกว่าหอยสองฝา เป็นเพราะหญ้าทะเลมี

ส่วนของส�าต้น และใบของหญ้าทะเลที่ัต้ัง้ตรงในมวลน�า้ 

บนใบหญ้าทะเลประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตเกาะติดทั้ง

พืช และสัตว์จ�านวนมาก ซึ่งเหมาะเป็นอาหารส�าหรับ

หอยฝาเดยีวทีม่พีฤตกิรรมการขดูกนิ ในขณะทีห่อยสอง

ฝาจะอาศัยอยู ่ในชั้นดิน และมีพฤติกรรมกรองกิน

อาหารในมวลน�้าเท่านั้น จึงท�าให้การศึกษาครั้งนี้พบ

หอยฝาเดียวมีความหนานแน่นมากกว่าหอยสองฝา

 เมื่อพิจารณาจากปริมาณของหอยทะเลที่พบใน

แต่ละเดือน พบว่าปริมาณของหอยทะเลในเดือน

พฤศจิกายน มีความหนาแน่นน้อยกว่าในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2555 และเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 

ทั้งนี้เนื่องจากในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็น

ช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีฝนตกชุก ความเค็มเปลี่ยนแปลงเพราะน�้าจืดที่มา
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Table 4 The average number of bivalve between seagrasses bed and non-seagrasses bed.       
  Aug Nov Feb 
seagrasses bed 51.7 ± 2.9 a 29.6 ± 0.8 a 41.6 ± 2.6 a 
non-seagrasses 
bed 36.3 ± 2.4 b 22.8 ± 2.1 a 28.0 ± 1.8 b 
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Figure 2  average number of bivalve between seagrasses and non-seagrasses bed 

Remark a,b show significantly different at 95% (p<0.05) 
 

จากการศึกษาชนิดและปริมาณของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาในแหล่งหญ้าทะเล ในบริเวณพื �นที�ที�มีหญ้า
ทะเลชนิด Halodule ponifolia และ Halodule uninervis     และบริเวณพื �นที�ที�ไม่มีหญ้าทะเลอ่าวสตัหีบ อําเภอสตัหีบ  
จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างในเดือนสิงหาคม  เดือนพฤศจิกายน  2555 และเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบหอยทะเล
ทั �งหมด 14 วงศ์ แบ่งเป็นหอยฝาเดียว 8 วงศ์ และหอยสองฝา 6 วงศ์ ซึ�งคล้ายคลงึกบัที�พบในบริเวณแหลง่หญ้าทะเลอื�นๆ 
ในประเทศไทย เช่นบริเวณหาดท่าวังและหาดถํ �าพัง เกาะสีชัง, อ่าวคุ้ งกระเบนจังหวัดจันทบุรี, (ลําพันธ์,2552; 
Chaiwathee et al., 2009; Satumanatpan et al., 2011)  Satumanatpan et al. (2011) ได้รายงานหอยฝาเดี�ยวกลุม่เด่น
ที�พบในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ ได้แก่ Clithon oualaniensis ,Cerithidae cingulate และ  
Cerithium coralium ซึ�ง Clithon oualaniensis หรือหอยถั�วเขียวเป็นหอยที�พบมากที�สดุถึง 95% ในขณะที�การศกึษาครั �งนี �
พบสดัสว่นของ Clithon oualaniensis,Cerithidae cingulate และ  Cerithium coralium เฉลี�ยอยู่ที� 20%ของหอยฝาเดียว
แต่ละชนิด สําหรับชนิดของหอยสองฝาที�พบในการศกึษาครั �งนี � ชนิดเด่นได้แก่ Callista impar รองลงมาคือ Donax faba 
และ Fragum unedo ตามลําดบั เมื�อเปรียบเทียบกบัรายงานของ Satumanatpan et al. (2011)รายงานว่า ชนิดของหอย
สองฝาที�พบที�อ่าวคุ้ งกระเบนมีความแตกต่างจากงานวิจยัชิ �นนี �  โดยชนิดของหอยสองฝาชนิดเด่นที�พบที�อ่าวคุ้ งกระเบน 
ได้แก่ หอยสองฝาชนิด Anomalocardia squamosa อย่างไรก็ตามความหนาแน่นของหอยฝาเดียวมีมากกว่าหอยสองฝา 
ซึ�งสอดคล้องกบัการศกึษาของ Satumanatpan et al. (2011) โดยเฉพาะในแนวหญ้าทะเล ที�พบหอยฝาเดียวมากกว่าหอย
สองฝา เป็นเพราะหญ้าทะเลมีส่วนของสําต้น และใบของหญ้าทะเลที�ั �ตั �งตรงในมวลนํ �า บนใบหญ้าทะเลประกอบไปด้วย
สิ�งมีชีวิตเกาะติดทั �งพืช และสตัว์จํานวนมาก ซึ�งเหมาะเป็นอาหารสําหรับหอยฝาเดียวที�มีพฤติกรรมการขูดกิน ในขณะที�

Figure 2  average number of bivalve between seagrasses and non-seagrasses bed

Remark a,b show significantly different at 95% (p<0.05)
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จากชายฝั่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อมวลชีวภาพ และการ

แพร่กระจายของหญ้าทะเล (ณัฐวดี, 2551; วิภา, 

2555) รวมทั้งปริมาณหอยทะเลที่ลดลงอีกด้วย

 ส�าหรบัค่าเฉลีย่ของปรมิาณหอยฝาเดยีวและหอย

สองฝาในพืน้ทีท่ีม่หีญ้าทะเลและไม่มหีญ้าทะเล พบว่า

มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั ทีร่ะดบัความเชือ่

มั่น 95% (P < 0.05) การศึกษาชนิดและปริมาณนี้

เป็นการยนืยนัว่าแหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั 

แหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยของหอยฝาเดียวและ

หอยสองฝา (กฤษณ, 2542) เพราะแหล่งหญ้าทะเลจดั

เป็นหนึง่ระบบนเิวศน์ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ โดยพบว่า

มีปริมาณสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยมากกว่าบริเวณที่ไม่มี

หญ้าทะเลถึง 3 เท่า (Fortes, 1990) แต่จากการศึกษา

ครั้งนี้พบว่าปริมาณของหอยทะเลที่พบในแนวหญ้า

ทะเลมีมากกว่าพื้นที่ที่ไม่มีหญ้าทะเล 1.88 เท่า

สรุปและข้อเสนอแนะ

การศกึษาชนดิและปรมิาณของหอยทะเลในแหล่ง

หญ้าทะเล บริเวณอ่าวสัตหีบ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี  โดยเก็บตัวอย่างในเดือนสิงหาคม เดือน

พฤศจกิายน 2555 และเดอืนกมุภาพนัธ์ 2556 พบหอย

ทะเลทั้งหมด 14 วงศ์ แบ่งเป็นหอยฝาเดียว 8 วงศ์ 

ได้แก่ Family Cerithiidae, Family Fissurellidae, 

Family Lottiidae, Family Naticidae, Family Neriti-

dae, Family Potamididae, Family Siphonariidae, 

Family Trochidae พบความหนาแน่นมากที่สุดใน

เดือนสิงหาคม มีความหนาแน่นเฉลี่ยมีค่า 662.4 ± 

65.1 ตวั/ตารางเมตร รองลงมาในเดอืนกมุภาพนัธ์มค่ีา

เฉลี่ย 316.8 ± 28.9 ตัว/ตารางเมตร และเดือน

พฤศจิกายนมีค่าเฉลี่ย 264.9 ± 32.9 ตัว/ตารางเมตร

ตามล�าดับ หอยสองฝาพบทั้งหมด 6 วงศ์ ได้แก่ Fam-

ily Arcidae, Family Cardiidae, Family Crassatelli-

dae, Family Donacidae, Family Veneridae และ 

Family Mactridae ปริมาณของหอยสองฝาในเดือน

สิงหาคม มีความหนาแน่นมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 88.0 ± 

5.3 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาในเดือนกุมภาพันธ์มีค่า

เฉลีย่ 69.6 ± 4.4 ตวั/ตารางเมตร และเดอืนพฤศจกิายน

มีค่าเฉลี่ย 52.4 ± 2.9 ตัว/ตารางเมตร ตามล�าดับ เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณหอยทะเล พบ

ว่าปริมาณหอยทะเลในแนวหญ้าทะเลมากกว่านอก

แนวหญ้าทะเล อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความ

เชื่อมั่น 95% (p<0.05) แสดงให้เห็นว่าหญ้าทะเลเป็น

ระบบนิเวศที่มีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิตชายฝั่ง โดย

เฉพาะกลุ่มของหอยทะเล และจากการศึกษา พบว่า

องค์ประกอบของหอยฝาเดยีวและหอยสองฝาทีพ่บใน

การศกึษานีม้ลีกัษณะเดยีวกนักบัทีพ่บในบรเิวณแหล่ง

หญ้าทะเลอื่นๆ ในประเทศไทย เช่นบริเวณหาดท่าวัง

และหาดถ�้าพัง เกาะสีชัง, อ่าวคุ ้งกระเบนจังหวัด

จันทบุรี และควรเก็บข้อมูลมวลชีวภาพของหญ้าทะเล 

หรือศึกษาปริมาณของสิ่งมีชีวิตเกาะติดเพื่อน�าไป

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของหญ้า

ทะเลกับปริมาณของหอยทะเลที่พบ
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