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บทคัดยอ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดตะกอนดินและการ
แพรกระจายของหอยกระปุก  Ruditapes   varigatus บริเวณหาดทา
วังและเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ. ชลบุรี ผลการศึกษาในเดือน
เมษายนพบวา การแพรกระจายของหอยกระปุกบริเวณหาดทาวัง
พ บ น อ ย ก ว า บ ริ เ ว ณ เ ก า ะ ข า ม ใ ห ญ  จ ะ พ บ ห อ ย 
กระปุกฝงตัวบริเวณนํ้าลงต่ําสุดบริเวณหาดตอนกลางและหาด
ตอนลางหรือในบริเวณที่มีเม็ดทรายที่มีอนุภาคขนาดปานกลาง 
(0.25 - 0.50 มิลลิเมตร) ถึงทรายหยาบ (0.50 - 1.00 มิลลิเมตร)  
หอยกระปุกที่พบในการศึกษาครั้งน้ีจะมีขนาดความยาวอยูในชวง     
ขนาดที่  1  ถึง 3  เซนติเมตร  ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไป
สรางเปนส่ือการสอนในลักษณะเอกสารประกอบ ประกอบการเรียน
โดยเนนทักษะกระบวนการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในทองถ่ินเพื่อ
สรางเสริมการเรียนรูแบบบูรณาการกับทองถ่ินโดยใชผูรูหรือภูมิ
ปญญาทองถ่ินเขารวมในการจัดกิจกรรมและจัดทําเอกสารประการ
สอน         
 
คําสําคัญ หอยกระปุก  เกาะสีชัง  ขนาดตะกอนดิน 
 
1. บทนํา 

ระบบนิเวศในบริเวณเกาะสีชัง   จะสมบูรณหรือไมข้ึนอยูกับ
หลายปจจัย  เชนคุณภาพน้ําทะเล ปริมาณของสารปนเปอนในนํ้า
ทะเล  ซ่ึงจะสงผลกระทบ ตอส่ิงมีชีวิตบริเวณน้ันๆ  ดวย   หากมีการ
เพิ่มข้ึนของปริมาณสารอาหารเปนจํานวนมาก   จะทําใหเกิดการตก
การทับถมของตะกอนดินในบริเวณชายหาดของแตละที่ ซ่ึงเปน
สาเหตุของการลดปริมาณจํานวนสัตว หรืออาจทําใหสัตวนํ้าตายได   
รวมท้ัง สัตวนํ้าที่แพรขยายปริมาณในบริเวณชายฝง  หรือบริโภค 
ผูวิจัยจึงใครศึกษาวิธีการ  โดยการนําขบวนการมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน  เพื่อเปนการกระตุนในนักเรียนทราบถึง
ทักษะขบวนการของการปฏิบัติงาน   

หอยทะเลเปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสําคัญทางระบบ
นิเวศวิทยาและทางเศรษฐกิจโดยมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
ของมนุษยเพราะคนไทยเปนชนชาติหน่ึงที่นิยมบริโภคหอยชนิด
ตางๆ คนในชุมชนที่ไมไกลจากแหลงหอยธรรมชาติบริเวณชายฝง
ทะเล หอยหลายชนิดมีความสําคัญทางการประมงทั้งในระดับ
ครัวเรือนและอุตสาหกรรมในแงการเปนอาหาร ที่ใชบริโภคกัน ดัง
การศึกษาของ เสกสรร ศรีแสวง (2551) ไดศึกษาความหลากชนิด
และถิ่นที่อยูของหอยทะเลกินไดบริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
พบหอยทะเลที่กินได จํานวน 13 ชนิด ไดแก หอยตาวัว Turbo 
broneus หอยกระปุกเปลือกหนา Grafiarium sp. หอยกระปุก 
Ruditapes variagatus  

นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณหาดทาวังหาดหินจะพบชนิดหอยทะเล
ที่กินไดมากกวาหาดทรายโดยหอยนางรมมีการกระจายตัวมาก
ที่สุดแนวกลางหาดซึ่งมีลักษณะเปนพื้นหินรองลงมาเปนหอยเสียบ
มีการกระจายตัวในบริเวณตอนบนหาดซึ่งมีลักษณะเปนพื้นทราย   
สวนการแพรกระจายและการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของ
หอยกระปุก Ruditapes variegatus Fam. Venelidae บริเวณเกาะ
ขามใหญ อ. เกาะสีชัง จ. ชลบุรี ที่ทําการศึกษาระหวางเดือน
พฤษภาคม 2548 ถึงเมษายน 2549  จากการศึกษาพบวา หอย
กระปุกมีการแพรกระจายในบริเวณที่เม็ดทรายที่มีอนุภาคขนาด
ปานกลาง (0.25 – 0.50 มิลลิเมตร) ถึงหยาบ (0.50 – 1.00 
มิลลิเมตรโดยพบหนาแนนมากที่สุดและนอยที่สุดในอนุนาคภาคที่
ถึงหยาบ (0.50 – 1.00 มิลลิเมตร) ตามลําดับ และพบวามีการเขา
มาทดแทนที่ของประชากรของหอยกระปุกขนาดเล็ก (5-10 
มิลลิเมตร) ในบริเวณเกาะขามใหญ นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ
กันระหวางปริมาณสารอินทรียในจํานวนประชากรของหอยกระปุก 
(http://www.scisoc.or.th) 
 
2.   วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

การศึกษาความหนาแนนของหอยกระปุกเปรียบเทียบกัน
ระหวางหาดทาวัง และเกาะขามใหญ ซ่ึงในการศึกษาจะทําการ
กําหนดแนวสํารวจจํานวน  3 เสนสํารวจ และจะจัดเก็บตัวอยาง
บริเวณชายหาดตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง ของทุกๆ เสนสํารวจ  
จากนั้นในแตละจุด ที่ทําการศึกษาจะวางกรอบสํารวจขนาด 50 x 50 
ตร.ซม. ขุดทรายลึกลงไปประมาณ 10 ซ.ม (รูปที่ 1 และ รูปที่ 2) 
นําไปรอนผานตะแกรง ขนาด 1 มิลลิเมตร เก็บตัวอยางของหอย
กระปุก นอกจากนี้จะทําการเก็บตัวอยางของตะกอนดินดวยเพื่อ
นํามาวิเคราะหขนาดตะกอนดวยวิธี dry sieved method (รูปที่ 3) 
ตัวอยางที่ไดนํามาวิเคราะหจํานวนตัวและนํ้าหนักของหอยกระปุก  
สวนทรายนั้นจะนํามาหาขนาดของตะกอนดินเฉลี่ยตอจากนั้น
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความหนาแนนของหอยกระปุกและ
ขนาดตะกอนดินเฉลี่ย แลวนํามาจัดทําเอกสารประกอบการเรียนเปน
คูมือการปฏิบัติการเพื่อใชในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
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 รูปที่  3 การวิเคราะหตะกอนดิน     
                    
3.  ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความความหนาแนน และการแพรกระจาย
ของหอยกระปุก  พบวาความหนาแนน (ประชากร) ของหอยกระปุก  
บริเวณหาดทาวังมีคาเฉลี่ย  2.2 ตัว/ตร.ม จะมีจํานวนความหนาแนน
นอยกวาบริเวณเกาะขามใหญซ่ึงมีคาเฉลี่ย 17.3 ตัว/ตร.ม ซ่ึงมวล
ชีวภาพของหอยกระปุกพบวาบริเวณหาดทาวังมีคานอยกวาเกาะ
ขามใหญเชนกัน (รูปที่ 4) นอกจากนี้ยังพบวาหอยกระปุกมีการ
แพรกระจายตามระดับแนวนํ้าซึ่งจะพบไดในหาดตอนกลางและหาด
ตอนลางเทานั้น โดยในการศึกษาครั้งน้ีจะเห็นไดชัดที่บริเวณเกาะ
ขามใหญ (รูปที่ 5) ผลการศึกษาขนาดตะกอนดินในระดับแนวนํ้า
หาดแนวตอนบน ตอนกลาง และหาดตอนลาง ของบริเวณหาดทาวัง 
พบคาเฉลี่ย 1.07, 0.08, 0.48 มิลลิเมตร ตามลําดับ ขนาดตะกอนดิน
ของเกาะขามใหญในแตละระดับแนวน้ํา มีคาคาเฉลี่ย 0.9, 0.16, 
0.97 มิลลิเมตร จะพบวาขนาดตะกอนดินในแตละแนวน้ําจะมีขนาด
แตกตางกัน เม่ือดูความสัมพันธระหวางขนาดตะกอนดิน ความ
หนาแนนและการแพรกระจายพบวาหอยกระปุกจะพบในบริเวณหาด
ทาวังนอยกวา และเม่ือเปรียบเทียบขนาดตะกอนดินจะเห็นไดวามี
ขนาดตะกอนคอนขางเล็ก ในขณะที่เกาะขามใหญมีความหนาแนน
ของหอยกระปุกมากกวา และเมือเปรียบเทียบขนาดตะกอนดินพบวา
มีขนาดตะกอนที่ใหญกวาเชนกัน จากผลการศึกษาแสดงไดวาขนาด
ตะกอนดินนาจะมีผลตอการเขามาอยูอาศัยของหอยชนิดดังกลาว 
อยางไรก็ตาม ที่บริเวณหาดตอนบนใกลแนวนํ้าข้ึนสูงสุดของทั้งสอง
หาดที่ทําการศึกษาพบวาขนาดตะกอนมีขนาดใหญเชนกันแตไมพบ
หอยกระปุกอาจเนื่องมาจากบริเวณหาดตอนบนมีลักษณะแหงไมมี
ความชุมชื่นอาจไมเหมาะตอการอยูอาศัยของหอยกระปุก  
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 รูปที่ 4 เปรียบเทียบความหนาแนนและมวลชีวภาพของหอยกระปุก 
บริเวณหาดทาวัง และเกาะขามใหญ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
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รูปที่ 5 ความหนาแนนของหอยกระปุกบริเวณหาดทาวังและเกาะ
ขามใหญในแตระดับแนวน้ํา 
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รูปที่  6 เปรียบเทียบขนาดตะกอนดินตามระดับแนวนํ้าระหวางหาด
ทาวังและเกาะขามใหญ  อําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 
 
4. สรุปผล 
 จากการศึกษาความหนาแนน การแพรกระจายของหอย
กระปุก และขนาดตะกอนดินเปรียบเทียบกันระหวางพื้นที่หาดทาวัง
และเกาะขามใหญ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พบวา หอยกระปุกมีการ
แพรกระจายตามระดับแนวนํ้า คือ จะพบในบริเวณหาดตอนกลาง
และหาดตอนลางใกลแนวนํ้าลงต่ําสุด นอกจากนี้ยังพบวาความ
หนาแนนหรือความชุกชุมของหอยกระปุกข้ึนอยูกับขนาดตะกอนดิน
ในแตละพื้นที่ดวย 
 
5. ขอเสนอแนะ  

        1. นําวิธีการที่ไดจากปฏิบัติน้ีไปสรางสื่อการเรียนให
นักเรียนโดยจัดทําเปนเอกสารประกอบการเรียนความสัมพันธ
ระหวางขนาดตะกอนดินและการแพรกระจายของหอยชนิดตางๆ  
เพื่อให นักเรียนศึกษาขั้นตอนวิธีการเพื่อเปนแนวทางในการ
ทําการศึกษา  

  2. แนะนํานักเรียนสรางหนังสือเลมเล็ก โดยสรางโปรมแก
รม   E-BooK ระบุบอกแหลงที่อยูอาศัย ลักษณะรูปรางของหอยชนิด
ตางๆ โดยเนื้อหาในหนังสือจะประกอบดวย ที่มา แหลงขอมูล หอยที่
หนูรูจัก ส่ิงหนูไดรับ หนูอยากจะทํา และหนังสืออางอิง เปนตน 
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