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บทคัดยอ 

จากการศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลฝาเดียว
บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการเดินสุมเก็บ
ตัวอยางในลักษณะพื้นที่อาศัย 3 แบบ คือ หาดหิน หาดทราย และ
ปาชายเลน พบหอยทะเลฝาเดียวทั้งหมด จํานวน 25 ชนิด ใน 12 
Family บริเวณหาดหินพบหอยทะเลฝาเดียวจํานวน 20 ชนิด ใน 10 
Family สวนหาดทรายพบหอยทะเลฝาเดียวจํานวน 6 ชนิด ใน 5 
Family และปาชายเลนพบหอยทะเลฝาเดียวจํานวน 6 ชนิดใน 3 
Family ซ่ึงชนิดหอยที่พบมีความแตกตางกันไปตามลักษณะพื้นที่
อาศัย  
 
คําสําคัญ       หอยทะเลฝาเดียว , เกาะสีชัง , หาดหิน , หาดทราย , 

ปาชายเลน 
 
1. บทนํา  

สัตวจําพวกหอย ลิ่นทะเลและหมึกทะเล ที่จัดรวมไวใน
ไฟลัมมอลลัสกานั้น เปนสัตวประเภทไมมีกระดูกสันหลังที่รูจักกันดี 
ที่พบในปจจุบันประมาณวามีอยูไมนอยกวา 45,000 ชนิด หลักฐาน
จากซากดึกดําบรรพ (fossil) แสดงวาหอยมีกําเนิดมาตั้งแตยุคพรี
แคมเบรียน เน่ืองจากเปนสัตวที่มีความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี จึงสืบสายพันธุไดยืนยาวจนถึง
ปจจุบัน และพบแพรกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค บนยอดเขาสูง ในปา 
สวน ไร นา แมนํ้า ลําธาร และทะเล หอยและหมึกทะเลหลายชนิด
จัดเปนสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ใชเปนอาหารที่บริโภคกัน
อยางแพรหลาย (วันทนา อยูสุข, 2541)        

 หอยฝาเดียว ซ่ึงอยูในกลุมสัตว Gastropoda ที่มี 
ลักษณะเดน คือ มีเปลือกแข็งเพียงชิ้นเดียวหอหุมลําตัว มีรูปราง 
ที่หลากหลาย ทั้งลักษณะเปนเกลียว รูปกรวยคว่ํา หรือแบน หลาย
ชนิดมีฝาปดใตเปลือก จะดํารงชีวิตเปนสัตวกลุมใหญ สามารถพบได
ในหาดทุกประเภทและพบในปาชายเลน ทั้งในแนวน้ําข้ึนนํ้าลง และ
ในทะเลลึก หลายชนิดกินสาหรายและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (ไดอะตอม) 
เศษซากพืชซากสัตว กินอาหารดวยการกรองตะกอนจากน้ํา และ
บางชนิดลาสัตวอื่นเปนอาหาร ซ่ึงหอยฝาเดียวสามารถทนตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดี หายใจเอาอากาศผานเหงือกที่
อยูในชองวางในลําตัวใตเปลือกและผานผิวบางโดยตรง บางชนิด
พัฒนาตัวเองจนมีปอดหายใจได (จักรกริช พวงแกว และคณะ, 
2549) 
 เน่ืองจากพื้นที่ของเกาะสีชังน้ันมีหลากหลายรูปแบบทั้ง
บริเวณที่ เปนหาดหิน หาดทราย และปาชายเลนและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากผูวิจัยจึงตองการจะศึกษาความหลาก
ชนิดของหอยทะเลฝาเดียวบริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

เพื่อจะไดทราบถึงวิธีการศึกษาความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตที่
ถูกตอง ทั้งวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการระบุชนิดพันธุของหอยทะเล
ฝาเดียวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  เพื่อเปนการพัฒนาองคความรู 
ใหมีความมั่นใจในการสอนในรายวิชาชีววิทยา วิชาโครงงานและวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐานมากยิ่งข้ึน และนําความรูไปพัฒนาสื่อการสอน
ใหมีความนาสนใจ และใชประโยชนไดอยางแพรหลาย 
 
2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการ  

ดําเนินการสํารวจและศึกษาความหลากชนิดของหอย
ทะเลฝาเดียว (Gastropod) บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
โดยการเดินเก็บตัวอยางหอยทะเลในหาดดังกลาว พรอมบันทึก
ลักษณะพื้นที่ที่อาศัยดวย จากนั้นเก็บตัวอยางที่ไดใสถุงสําหรับเก็บ
ตัวอยาง (สําหรับตัวอยางแหง) หรือเก็บรักษาตัวอยางใน 70 %
แอลกอฮอล หลังจากลางทําความสะอาดเรียบรอยแลว (สําหรับ
ตัวอยางสด) พรอมกับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ Specimen ไดแก 
ชื่อสามัญ วัน/เดือน/ป ที่เก็บ เวลา สถานที่ นําตัวอยางที่เก็บไดมา
วิเคราะหระบุชนิดพันธุใหถูกตองและบันทึกขอมูล โดยในการจัด
จําแนกอางอิงจากจักรกริช พวงแกว และคณะ (2549), ธรณ ธํารง
นาวาสวัสดิ์ และคณะ (2551), ธีระพงศ ดวงดี และคณะ (2550), 
Carpenter K. E. and Niem V.H. (1998), Swennen C. , et. al. 
(2001) จากนั้นจัดทําส่ือการสอน ดวยโปรแกรม Microsoft 
powerpoint เร่ือง ความหลากชนิดของหอยทะเลฝาเดียว
(Gastropod) บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเปน
ตัวอยางในการเรียนการสอนของวิชาชีววิทยาและวิชาการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร 
 
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 

จากการสํารวจบริเวณหาดทาวัง ซ่ึงพื้นที่ประกอบไปดวย
หาดหิน หาดทรายและปาชายเลน พบหอยทะเลฝาเดียวทั้งหมด 
จํานวน 25 ชนิด ใน 12 Family (ตารางที่ 1)  ซ่ึงพบวาบริเวณหาด
หินพบหอยทะเลฝาเดียวทั้งหมดจํานวน 20 ชนิด ใน 10 Family ซ่ึง
มีรายละเอียดดังน้ี Family Cerithiidae จํานวน 5 ชนิด คือ 
Rhinoclavis sinensis  และ Cerithium sp. จํานวน 4 ชนิด  Family 
Turbinidae จํานวน 1 ชนิด คือ Turbo broneus (รูปที่ 1 A)  Family 
Planaxidae จํานวน 1 ชนิด คือ Planaxis sulcatus  Family 
Trochidae จํานวน 2 ชนิด คือ Trochus maculatus และ 
Monodonta labio Family Angeriidae จํานวน 1 ชนิด คือ Angaria 
delphinus  Family Muricidae จํานวน 2 ชนิด คือ Morula 
margariticola และ M. musiva Family Neritidae จํานวน 2 ชนิด คือ 
Clithon oualaniensis และ Nerita sp. Family Siphonariidae  พบ
จํานวน 2 ชนิด คือ Siphonaria sp.(รูปที่ 1 B และC) Family 



Littorinidae พบจํานวน  3 ชนิด คือ Littoraria cf. strigata, L. 
ardouiniana และ Echinolittoraria trochoides และ Family 
Patellidae จํานวน 1 ชนิด คือ Cellana rota (รูปที่ 1 D) โดยใน 
Family Siphonariidae, Family Turbinidae และ Family Patellidae 
น้ันจะเปนชนิดที่พบเฉพาะบริเวณหาดหินเทานั้น เน่ืองจากชนิด
ดังกลาวตองการพื้นที่ในการเกาะติดและขูดกินอาหารตามพื้นผิวของ
หิน สาเหตุที่พบจํานวนชนิดของหอยทะเลฝาเดียวจํานวนมากที่หาด
หินน้ี เน่ืองจากพื้นที่ของเกาะสีชังบริเวณหาดทาวังสวนใหญเปนหาด
หิน ซ่ึงเปนที่ที่เหมาะสมในการอยูอาศัยและหลบภัยของส่ิงมีชีวิต
ตางๆ และนอกจากหอยทะเลฝาเดียวแลว ก็ยังมีส่ิงมีชีวิตอื่นๆ อาศัย
อยูเปนจํานวนมากเชนกัน เชน ปะการังโขดหิน กุงดีดขัน ปูแสม ปู
ใบ ดอกไมทะเล ปลิงทะเล ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบวาหอยมีการ
แพรกระจายตามระดับแนวนํ้าดวย เชนหอยใน Family Littorinidae 
ซ่ึงจะพบมากในหาดตอนบนและพบบนแนวสันเข่ือนกันคลื่น โดย
อาศัยรวมกลุมกันเปนจํานวนมาก 

บริเวณหาดทรายพบหอยทะเลฝาเดียวจํานวน 6 ชนิด ใน 
5 Family ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี Family Cerithiidae จํานวน 1 ชนิด 
คือ Rhinoclavis sinensis  Family Nassariidae จํานวน 2 ชนิด คือ 
Nassarius livescens (รูปที่ 2 ) และ N. pullus Family Planaxidae 
จํานวน 1 ชนิด คือ Planaxis sulcatus  Family Muricidae จํานวน 1 
ชนิด คือ Morula musiva และ Family Neritidae จํานวน 1 ชนิด คือ 
Clithon oualaniensis  โดยใน Family Nassariidae น้ันเปนชนิดที่
พบเฉพาะในหาดทรายเทานั้น เน่ืองจากหอยในกลุมน้ีกินอาหารที่
เปนซากสัตว อาศัยอยูในเขตนํ้าข้ึนน้ําลง โดยจะคืบคลานหรือฝงตัว
บริเวณพื้นออนนุมบริเวณหาดทรายหรือหาดทรายปนโคลน (ธรณ 
ธํารงนาวาสวัสดิ์และคณะ, 2551) สาเหตุที่บริเวณหาดทรายพบ
จํานวนชนิดของหอยทะเลฝาเดียวไมมากนัก เน่ืองจากมีหอยบาง
ชนิดอาศัยอยูใตพื้นทราย ซ่ึงยากตอการสังเกตและเก็บตัวอยาง และ
หอยที่อาศัยบริเวณหาดทรายนั้นสวนใหญเปนหอยสองฝามากกวา
หอยฝาเดียว 

บริเวณปาชายเลนพบหอยทะเลฝาเดียวจํานวน 6 ชนิด 
ใน 2 Family ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี Family Littorinidae จํานวน  3 
ชนิด คือ Littoraria cf. strigata, L. ardouiniana และ Echinolittoraria 
trochoides และ Family Ellobiidae จํานวน 3 ชนิด คือ Cassidula 
mustelina , C. multiplicata และยังไมทราบชื่ออีก 1 ชนิด โดยใน 
Family Ellobiidae น้ันเปนชนิดที่พบเฉพาะในปาชายเลนเทานั้น 
สวนสาเหตุที่พบจํานวนชนิดของหอยทะเลฝาเดียวที่ปาชายเลน
จํานวนนอย อาจเนื่องจากปาชายเลนบริเวณหาดทาวังมีความ
หลากหลายของพื้นที่นอย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ตัวอยางหอยทะเลฝาเดียวทีพ่บไดในหาดหิน 

(A) Turbo broneus,  (B) Siphonaria sp .1, 
  (C) Siphonaria sp .2, (D) Cellana rota 

 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอยางหอยทะเลฝาเดียวทีพ่บได 
ในหาดทราย Nassarius livescens 

 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอยางหอยทะเลฝาเดียวทีพ่บได 
ในปาชายเลน Cassidula mustelina 

 
 สําหรับการนําไปใชประโยชนดานการสอนนั้น ไดจัดทํา
ส่ือการสอนดวยโปรแกรม Microsoft powerpoint โดยไดจัดทําสื่อ
เกี่ ยวกับการศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลฝาเดียว 
(Gastropod) บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง ชลบุรี (รูปที่ 4) ซ่ึงกลาวถึง
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหอย ระบบนิเวศทางทะเลแบบตางๆ และ
ตัวอย างการศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลฝาเดียว 
(Gastropod) บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง ชลบุรี เพื่อใหนักเรียนไดมี
แนวทางในการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยูในทองถ่ิน
ของตนเองตอไป 
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รูปที่ 4 ตัวอยางสื่อการสอน (A) ปกหนาสื่อการสอน,  
(B) ความรูเกี่ยวกับไฟลัมมอลลัสกา, (C) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหอย, 
(D) เกริ่นนําเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมมอลลัสกา 
 
4. สรุปผล  

จากการศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลฝาเดียว
บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบหอยทะเลฝาเดียว
ทั้งหมด จํานวน 25 ชนิด ใน 12 Family คือ ที่หาดหินพบหอยทะเล
ฝาเดียวจํานวน 20 ชนิด ใน 10 Family สวนหาดทรายพบหอยทะเล
ฝาเดียวจํานวน 6 ชนิด ใน 5 Family และปาชายเลนพบหอยทะเลฝา
เดียวจํานวน 7 ชนิด ใน 3 Family  

 

5. ขอเสนอแนะ  
               1. ทําการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตางๆ 
ตามความสนใจและตามสภาพพื้นที่ของทองถ่ิน เพื่อใหทราบถึง
ความหลากหลายของชนิดพันธุของส่ิงมีชีวิตน้ันๆ 

                2. สรางสื่อการสอนและคูมือการเรียนรูตางๆ เชน 
หนังสืออิ เล็กทรอนิกส  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  คู มือ
ปฏิบัติการ เปนตน เพื่อสงเสริมการสอนและการศึกษาดวยตนเองแก
นักเรียนและผูที่สนใจ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิ จัย น้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัยจาก
โครงการครุวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรับ
คําปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟออุปกรณ และสถานที่ 
จากสถาบันวิ จัยทรัพยากรทางน้ํ า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอขอบคุณ คุณณิชยา ประดิษฐทรัพย นักวิจัยพี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนํา
และขอคิดเห็นในการวิจัย ขอขอบคุณ คุณสมพร อุดมยิ่ง ที่ใหความ
ชวยเหลือและคําแนะนําวิธีการเก็บตัวอยาง 
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ลําดับ
ที่ 

วงศ 
(Family) 

ชื่อวิทยาศาสตร 
(Scientific name) 

ชื่อสามัญ 
(Common name) 

ชื่อทองถ่ิน 
(Local name) 

1 Cerithiidae Rhinoclavis sinensis Horn Shells หอยข้ีนก 
2 Cerithiidae Cerithium sp.1 Horn Shells หอยข้ีนก 
3 Cerithiidae Cerithium sp.2 Horn Shells หอยข้ีนก 
4 Cerithiidae Cerithium sp.3 Horn Shells หอยข้ีนก 
5 Cerithiidae Cerithium sp.4 Horn Shells หอยข้ีนก 
6 Nassariidae Nassarius livescens Basket Shells หอยแนสซา/ หอยปากกระจาด 
7 Nassariidae Nassarius pullus Basket Shells หอยแนสซา 
8 Turbinidae Turbo broneus Turban Shells หอยตาวัว 
9 Planaxidae Planaxis sulcatus Planaxis หอยครองแครง 
10 Trochidae Monodonta labio Top Shells  
11 Trochidae Trochus maculatus Top Shells หอยนมสาว 
12 Angeriidae Angaria delphinus Angarian Shells หอยกงเกวยีน/ หอยรางเกวียน 
13 Muricidae Morula margariticola Murex Shells หอยมะระ 
14 Muricidae Morula musiva Murex Shells หอยมะระ 
15 Neritidae Clithon oualaniensis Green Pea Nerite หอยถ่ัวเขียว 
16 Neritidae Nerita sp. Nerite หอยกะทิ/ หอยนํ้าพริก 
17 Littorinidae Littoraria cf. strigata Littorines Shells หอยกนแหลม 
18 Littorinidae Littoraria ardouiniana Littorines Shells หอยกนแหลม 
19 Littorinidae Echinolittoraria trochoides Littorines Shells หอยกนแหลม 
20 Ellobiidae Cassidula mustelina Bonnet Shells หอยกระตาย 
21 Ellobiidae Cassidula multiplicata Bonnet Shells หอยกระตาย 
22 Ellobiidae Unknown Bonnet Shells หอยกระตาย 
23 Siphonariidae Siphonaria sp.1 False Limpets หอยฝาชี/ หอยหมวกเจก 
24 Siphonariidae Siphonaria sp.2 False Limpets หอยฝาชี/ หอยหมวกเจก 
25 Patellidae Cellana rota Limpets หอยฝาชี/ หอยหมวกเจก 


