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บทคัดยอ 
 หอยตาวัว Turbo broneus เปนสัตวทะเลที่พบบริเวณหาด
หิน โดยเฉพาะ ในชวงเวลาน้ําลงมักจะหลบซอนตัวอยูตามซอกหิน 
ชาวบานที่อาศัยอยูตามชายฝงในเกาะสีชัง สวนใหญจะออกไปเก็บหอย
ชนิดน้ีมาประกอบอาหาร เชน นํามายาง หรือ ตมใหสุกแลวจ้ิมนํ้าจ้ิม
กิน จัดเปนหอยที่มีรสชาติอรอย อีกชนิดหน่ึงที่คนนิยมบริโภคกันเปน
จํานวนมาก จากการสังเกตพบวาในบริเวณใกลๆกับแหลงที่อยูของ
หอยตาวัวชนิดน้ี จะมีสาหรายชนิดหน่ึงที่เจริญเติบโตไดดี น่ันคือ
สาหรายเห็ดหูหนูหรือสาหรายใบพัด Padina sp. ซ่ึงก็เปนอาหารของ
หอยตาวัวชนิดน้ี จากการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวัว 
Turbo  broneus ตอสาหราย 3 ชนิด ไดแก สาหรายพวงองุน 
Caulerpa lentillifera J. Agardh สาหรายไสไก Ulva intestinalis 
Linnaeus  และสาหรายเห็ดหูหนู Padina sp. ในปริมาณ 10 กรัม 
เทากัน โดยเลี้ยงในภาชนะที่มีขนาดเทากัน ปริมาณนํ้าทะเลที่ใชเลี้ยง
เทากับ 2,000 ml. โดยควบคุมคา อุณหภูมิ, ความเค็ม, pH, DO, 
ความเขมขนของไนไตรท และแอมโมเนีย ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลที่เหมาะสมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ผลการศึกษา
พบวา สาหรายไสไก Ulva intestinalis Linnaeus ถูกกินเปนปริมาณ
มากที่สุด (เฉลี่ย = 2.77±0.78 กรัม) รองลงมาคือสาหรายเห็ดหูหนู 
Padina sp. (เฉลี่ย = 2.58±0.82 กรัม) และนอยที่สุดคือสาหรายพวง
องุน C. lentillifera J. Agardh  (เฉลี่ย = 0.58±0.13 กรัม)  
 
คําสําคัญ: หอยตาวัว การกินอาหาร  สาหรายพวงองุน  สาหรายไสไก  
สาหรายเห็ดหูหนู  
 
1. บทนํา 

 สัตวทะเลเปนสัตวที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศ นอกจาก
จะเปนแหลงอาหารที่สําคัญสําหรับมนุษยแลว สัตวทะเลหลายชนิดยัง
เปนสัตวเศรษฐกิจ หอยทะเลจัดเปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ และมีสวนเกี่ยวของกับวิถีของคนไทยที่อาศัยอยูในแถบ
ชายฝงทะเล เพราะคนไทยเปนชนชาติที่นิยมบริโภคหอยชนิดตางๆ 
โดยเฉพาะคนในชุมชนที่ไมไกลจากแหลงหอยธรรมชาติบริเวณชายฝง 
ซ่ึงจะนิยมบริโภคทั้งหอยฝาเดียวและหอยสองฝา[2] ชาวบานมักจะเก็บ
หอยทะเลกินไดที่บริเวณหาดทาวังในชวงเวลาน้ําลง โดยจะมีหอยกิน
ไดชนิดตางๆ เชน หอยกระปุก หอยทราย หอยนางรม และหอยตาวัว 
เปนตน  หอยตาวัว เปนหอยอีกชนิดหน่ึงที่นิยมบริโภคกันในเกาะสีชัง 
ซ่ึงเปนหอยฝาเดียว มีชื่อวิทยาศาสตร วา Turbo  broneus  มีชื่อ
สามัญวา Turban shell อยูในวงศ Turbinidae  ลักษณะเปลือกหนา 
ไมเรียบ มีสีนํ้าตาลดําหรือสีเขียวออนๆ ซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพแหลงที่อยู

อาศัยและสารที่มาเคลือบเปลือกไว มีลายประกายสีขาวทั่วเปลือก     
ขนาด 4 -5 เซนติเมตร เปลือกหนาไมเรียบสีนํ้าตาลดํา มีลายประสีขาว
ทั่งเปลือก มีแนวเสนเปนสันวนรอบเปลือกชัดเจน ดูคลายหอยนมสาว
แตเปลือกหอยไมเปนทรงกรวบตั้งตรง มีฝาปดเปลือกหอยเปนกอน
แข็งกลมๆสีเขียวลอมดวยสีขาวคลายลูกตาสัตว เปลือกดานในเปนมุก 
กินเศษซากตะกอนและสาหรายขนาดเล็กเปนอาหาร พบในหาดหิน
แนวนํ้าข้ึนนํ้าลง[3]พบมากบริเวณโขดหิน ในชวงที่นํ้าลง เปนหอยที่มี
รสชาติอรอย ชาวบานนิยมไปเก็บมาประกอบอาหารตางๆ เชน นํามา
ตม หรือ ยาง ใหสุก แลวจ้ิมนํ้าจ้ิม [3] 

   

รูปที่ 1 หอยตาวัว Turbo  broneus 

 สาหรายพวงองุน C.  lentillifera J. Agardh  สาหรายไสไก 
U. intestinalis Linnaeus  และ สาหรายเห็ดหูหนู Padina sp.  เปน
สาหรายทะเลที่มีความสําคัญในระบบนิเวศในแงของระบบหวงโซ
อาหารโดยเปนอาหารของสัตวทะเลและนอกจากนี้ยังชวยบําบัดนํ้าเสีย
ไดดวยกระบวนการสังเคราะหดวยแสงที่ มีการปลดปลอยกาซ
ออกซิเจนคืนสูระบบนิเวศไดอีกทางหนึ่ง [4] ซ่ึงสาหรายทั้ง 3 ชนิดมี
แหลงที่อยูที่ตางกัน กลาวคือ สาหรายเห็ดหูหนู Padina sp.  น้ัน เปน
สาหรายที่ชอบข้ึนอยูตามบริเวณหาดหิน สาหรายไสไก U. intestinalis 
Linnaeus  เปนสาหรายสีเขียวลักษณะเปนหลอดกลวงสีเขียวใส ผอม 
ยาว บางชนิดจะหงิกงอเหมือนไสไก มักพบตามริมหาดที่นํ้าทวมถึง
หรือสาดกระเซ็นถึง สวนชนิดที่หงิกงอเหมือนไสไกมักพบขดลอย
ข้ึนมาที่ผิวนํ้าในแหลงนํ้ากรอยหรือบอเลี้ยงปลา[1] สาหรายพวงองุน     
C. lentillifera J. Agardh เปนสาหรายที่มีรูปรางเปนเม็ดสีเขียวกลมๆ
เล็กๆอยูรวมกันเปนพวงบนกานคลายชอพริกไทยหรือพวงองุน มัก
ข้ึนอยูตามพื้นทรายปนโคลนหรือข้ึนเกาะตามซากปะการัง สามารถ 
รับประทานเปนผักสลัด หรือผักจ้ิมนํ้าพริกได[3] 

      

 
รูปที่ 2 สาหรายทะเลที่ใชในการทําการทดลอง 
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สาหรายเห็ดหูหนู
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การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวั ว             
T. broneus ตอสาหรายทั้ง 3 ชนิด ไดแก สาหรายพวงองุน C. 
lentillifera J. Agardh  สาหรายไสไก U. intestinalis  Linnaeus  และ
สาหรายเห็ดหูหนู Padina sp. จะเปนขอมูลเบ้ืองตน สําหรับการศึกษา
พฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวัว จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถนํา
ความรูที่ไดไปจัดทําสื่อ หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับหอย
ตาวัว เพื่อเปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติมในรายวิชาชีววิทยาตอไป 

2. วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ 
2.1 วัสดุอุปกรณ 

- ถังนํ้า สําหรับเลี้ยงหอย 

- สายยางและหัวทราย ปมออกซิเจน 
- เครื่องวัดคาความเค็มของนํ้าทะเล 
- เครื่องวัดคา DO และคาอุณหภูมิของนํ้า 
- เครื่องวัดคา pH ของนํ้า 

- เครื่องชั่ง สาหรายและหอย 
- ขวดเก็บตัวอยางน้ํา 
- สารเคมีสําหรับวิเคราะหคาความเขมขนของ NO2 และ NH3 
- เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงของนํ้า 
- หลอดทดลอง หลอดหยด  micropipette ฯลฯ 

 
2.2 วิธีการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวัว T.  
broneus ผูวิจัยไดออกแบบการทดลองโดยกอนทําการทดลองผูวิจัยได
เก็บหอยตาวัวบริเวณหาดหินขางสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
(บริเวณหาดทาวัง) ในชวงเวลาน้ําลง ซ่ึงหอยตาวัวจะหลบอยูตามซอก
หิน และนํามาเลี้ยงไวกอนเปนเวลา 2 วัน เพื่อใหหอยไดปรับตัว 
หลังจากนั้นก็จัดเตรียมบอสําหรับเพาะเลี้ยง จํานวน 9 บอ โดยทําการ
ทดลองเลี้ยงหอยตาวัวบอละ 1 ตัว ตอสาหราย 10 กรัม ในนํ้า  2 ลิตร 
ดังน้ี ชุดทดลองที่ 1  เลี้ยงหอย กับสาหรายพวงองุน ทํา 3 ซํ้า (3 บอ) 
ชุดทดลองที่ 2 เลี้ยงหอยกับสาหรายไสไก ทํา 3 ซํ้า (3 บอ)  ชุด
ทดลองที่ 3 เลี้ยงหอยกับสาหรายเห็ดหูหนู ทํา 3 ซํ้า (3 บอ) 
กอนทดลองไดทําการวัดคา pH  คาอุณหภูมิ  คา D0  คาความเขมขน
ของแอมโมเนีย และ คาความเขมขนของไนไตรท ของนํ้ากอนทําการ
เลี้ยง ใหออกซิเจนทุกบอโดยตอหัวทรายขนาดเล็กและปลอยออกซิเจน
ระดับเบาๆ ทิ้งการทดลองไว 18 ชั่วโมง หลังจากนั้น ก็วัดคาpH  คา
อุณหภูมิ  คา D0  คาความเขมขนของแอมโมเนีย และ คาความ
เขมขนของไนไตรท ของนํ้าหลังทําการเลี้ยง และ ชั่งนํ้าหนักสาหราย 
ของแตละบอ ทําการทดลองเชนน้ีซํ้ากัน 3 รอบวัน เพื่อหาคาเฉลี่ย 

2.3 การวิเคราะหปริมาณสาหรายที่ถูกกิน 
นําคาน้ําหนักสาหรายกอนทดลอง (10 กรัม) ลบดวยคา

นํ้าหนักสาหรายหลังทดลอง จากนั้นนําคาน้ําหนักสาหรายที่หายไป
ของแตละชุดทดลองมาหาคาเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบและอภิปรายผล 

 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

เม่ือเปรียบเทียบคาตางๆ จากการวัดคุณภาพน้ําทั้งกอน
และหลังจากการเลี้ยงหอยตาวัว T.  broneus  ดวยสาหรายทั้ง 3 ชนิด 
ไดแก สาหรายพวงองุน C. lentillifera J. Agardh  สาหรายไสไก       

U. intestinalis Linnaeus  และสาหรายเห็ดหูหนู Padina sp. มีคาที่
เหมาะสมและอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  [5]  ดังตารางที่ 1 

 
ตารางสรุปผลการตรวจสอบคาคุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ํา กอนทดลอง บอสาหราย C. บอสาหราย E. บอสาหราย P. 
32 31-32 31-32 31-32 

อุณหภูมิ (ºC)   (31.67±0.50) (31.67±0.50) (31.67±0.50) 

32-34 35-36 35 35 ความเค็ม
(psu) (33.3±1.15) (35.33±0.50)     

7.9 7.90-8.10 7.60-7.90 7.7-8.0 
pH   (8.01±0.12) 7.80±0.12) (7.86±0.01) 

4.20-4.40 3.14-5.57 4.32-5.87 (5.18-5.70 DO 
(mg/l) (4.20±0.12) (5.58±0.24) (2.01±0.63) (5.40±0.20) 

1.48-1.55 1.20-1.71 1.04-3.33 0.02-1.39 Nitrite 
(μg-at N/l) (1.53±0.04) (1.46±0.14) (2.01±0.63) (0.97±0.46) 

0.75-1.26 0.919-26.78 0.986-4.216 0.986-2.85 
Ammonia 
(μg-at N/l) (1.04±0.26) (2.41±6.36) (0.83±1.32) (0.17±1.14) 

  
จากผลการทดลองพฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวัว 

T. broneus พบวาสาหรายที่หอยตาวัวกินเปนปริมาณมากสุดไปหา
นอยสุด ตามลําดับ ดังน้ี สาหรายไสไก U. intestinalis Linnaeus เฉลี่ย
2.77 กรัม สาหรายเห็ดหูหนู Padina sp. เฉลี่ย 2.58 กรัม และสาหราย
พวงองุน เฉลี่ย 0.58 กรัม สวนสาหรายพวงองุน C. lentillifera J. 
Agardh เปนสาหรายที่ถูกกินในปริมาณนอยที่สุด มีความแตกตางทาง
สถิติ (p=0.05) ซ่ึงจากการสังเกตปริมาณของขี้หอยในแตละวันพบข้ี
หอยในบอที่มีสาหรายไสไกมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือสาหราย
เห็ดหูหนูและนอยที่สุดคือสาหรายพวงองุนดัง รูปที่ 3-5 
 

กราฟเปรียบเทียบปริมาณสาหรายที่ถูกกินแตละวัน
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รูปที่ 3 แสดงปริมาณน้ําหนักของสาหรายที่ถูกหอยกินไป 
 

   
                                                                                        

รูปที่ 4 แสดงปริมาณข้ีหอยที่พบในชวงทําการทดลอง 
 

ผลการพัฒนา ส่ือการสอนเพื่อนําไปใชประกอบการสอน
เปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติมในรายวิชาชีววิทยา ไดแก บทเรียน e-book 
เร่ือง รูจักหอยตาวัว Turbo  broneus  

 

สาหรายเห็ดหูหนู สาหรายพวงองุน สาหรายไสไก 



 
 

รูปที่ 5 ส่ือ e-book เร่ือง รูจักหอยตาวัว 
 

4. สรุปผล 
1. พฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวัว T. broneus จะ

กินสาหรายไสไก  U. intestinalis Linnaeus  ในปริมาณมากที่สุด  
รองลงมาคือ สาหรายเห็ดหูหนู Padina sp. สวนสาหรายที่หอยมี
พฤติกรรมการกินในปริมาณนอยที่ สุด  คือ  สาหร ายพวงองุน  
C. lentillifera J. Agardh  

2.  การศึกษา วิจัยในครั้ง น้ีทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหาร ของหอยตาวัวในครั้งน้ี ครูผูสอน
สามารถนําความรูไปถายทอดใหแกนักเรียน และเพื่อนครูได โดย
จัดทํา ส่ือ e-book เร่ือง รูจักหอยตาวัว สาหรายเห็ดหูหนู Padina sp. 
ที่ไดพัฒนาในครั้งน้ีไปเผยแพรผานทางเว็ปไซดของโรงเรียนเพื่อเปน
แหลงเรียนรูใหแกนักเรียนและผูที่สนใจตอไป 

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มชนิดของสาหรายในการทดลองใหมากกวานี้ 
2. ทดลองสรางระบบนิเวศจําลองของการศึกษาระบบนิเวศ

ทางทะเลโดยมีสาหราย หอยตาวัว T.  broneus สาหรายสาหรายไสไก
U. intestinalis Linnaeus  สาหรายเห็ดหูหนู Padina sp.  และสัตว
ทะเลบางชนิดเพื่อใหนักเรียนศึกษาความสัมพันธ ของส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิ จัยครั้ง น้ี ได รับความกรุณาจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในโครงการครุวิจัย ศูนยเกาะสีชัง ที่ใหโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง  และขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันวิ จัย
ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อําเภอเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรีที่ใหความอนุเคราะห คอยอํานวยความสะดวก จัดสถานที่พัก 
และสถานที่ทํางานวิจัย 
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.กัลยา  วัฒยากร และคณะที่อบรมใหความรู
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางทะเล 
 ขอขอบคุณ นางสาวณิชยา  ประดิษฐทรัพย และทีมนักวิจัยพี่
เลี้ยงประจําศูนยเกาะสีชังทุกทานที่คอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษาและ
อํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ทํางานวิจัย จนกระทั่งงานสําเร็จ
ลุลวงเปนอยางดี 
 ขอขอบคุณผูเขาอบรมโครงการครุวิจัย ป 2553 ศูนยเกาะสีชัง
แหงน้ี ทุกๆคนที่คอยใหกําลังใจและชวยเหลือกันมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 
และผูอํานวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคมที่สนับสนุนการเขารวมงานวิจัย
ในคร้ังน้ี 
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