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บทคัดยอ 

บริเวณหาดหินของเกาะสีชังและเกาะขามใหญ อําเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี พบหอยปากรมปากจีบ (Saccostrea commercialis) 
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงหาดหินแตละบริเวณมีความแตกตางกัน
ตามสภาพแวดลอม บริเวณหาดหินที่ทําการศึกษาไดแก หาดทาวัง 
หาดถ้ําพัง หาดทาลาง และหาดเกาะขามใหญ จากการตรวจวัด
คุณภาพน้ําทั้ง 4 บริเวณในขณะที่นํ้าลงต่ําสุดพบวา อุณหภูมิ ความ
เปนกรด-ดาง ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําและ ปริมาณ 
ไนเตรท มีคาคุณภาพนํ้าสวนใหญอยูในเกณฑปกติตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงของกรมควบคุมมลพิษ มีเพียงหาดทาลางที่
มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคาต่ํากวา 5 มิลลิลิตร ซ่ึงเปนระดับ
ที่ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าต่ํากวาปกติ ผลการศึกษา
พบวาโครงสรางเหงือกของหอยนางรมปากจีบที่สังเกตไดภายนอก มี
ขนาด รูปราง และสีที่แตกตางกัน ตามคุณภาพของแหลงนํ้าและ
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะหอยนางรมปากจีบที่พบบริเวณหาดทา
ลาง มีขนาดความกวางของเหงือกนอยที่สุด และเหงือกสวนใหญมีสี
ดํา สวนลักษณะของจีบเหงือกและซี่เหงือกมีโครงสรางและลักษณะ
เหมือนกันคือ มีเหงือกแบบซูโดลาเมลลิแบรนช (pseudolamelli- 
branch) ซ่ึงมีลักษณะเหงือกเปนเหงือกแบบจีบ (pleated ctenidia) 
มีขนาดจีบเหงือกอยูระหวาง 0.172 – 0.247 มิลลิเมตร และมีขนาด
ของซ่ีเหงือกใกลเคียงกันมีคาอยูระหวาง 31.0 ถึง 54.9 ไมโครเมตร 
และพบวาหอยนางรมปากจีบที่มีจีบเหงือกกวางจะมีขนาดซี่เหงือก
กวางตามไปดวย 

คําสําคัญ  หอยนางรมปากจีบ โครงสรางเหงือก เกาะสีชัง   

1.  บทนํา 

หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea commercialis) เปนหอยสอง
ฝาที่เปลือกทั้งสองขางมีขนาดไมเทากัน เปลือกดานซายมีขนาดใหญ
และมีลักษณะเปนรูปถวย ซ่ึงเปนดานที่หอยใชติดกับวัสดุ สวน
เปลือกดานขวาของหอยจะมีลักษณะคอนขางแบนราบ ลักษณะหอย
นางรมโดยทั่วไปรูปรางไมคงที่แนนอน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของ
แหลงที่อยูอาศัยและวัตถุดิบที่หอยเกาะเลี้ยงตัวอยู [1] 

สวนของตัวหอยประกอบดวยสวนที่ปกคลุมตัวหอยนางรม
แบงเปนสองสวนคือ แมนเทิล(mantle) ดานซายและขวา เหงือกมี 2 
คู ทําหนาที่กรองอาหารที่มีขนาดเล็กและสงสูชองปากพรอมทั้งทํา
หนาที่หายใจและชวยในการขับถายของเสียออกจากรางกายอีกดวย 
[2] 

จากสภาพแวดลอมบริเวณเกาะสีชังและเกาะขามใหญ พบวามี
หอยนางรมปากจีบเกาะอาศัยอยูบริเวณหาดหินเปนจํานวนมาก ซ่ึง
หอยชนิดน้ีมีการดํารงชีวิตแบบยึดเกาะอยูกับที่ และดวยลักษณะ 
เฉพาะของหอยที่มีเหงือกเปนอวัยวะในการกรองกินอาหาร การ
หายใจ และชวยในการขับถายของเสียออกจากรางกาย ซ่ึงตองสัมผัส
กับนํ้าในแหลงที่อยูอาศัยเกือบตลอดเวลา จากลักษณะดังกลาว  
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะเหงือกของหอยนางรมปากจีบที่อยู
บริ เวณตางๆ ของเกาะสีชังและเกาะขามใหญ เพื่อตรวจวัด
สภาพแวดลอมและคุณภาพน้ําในบริเวณที่ศึกษาหอยนางรมปากจีบ
และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าที่มีผลกระทบตอโครงสรางของ
เหงือกหอยนางรมปากจีบ เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางโครงสรางเหงือกของหอยนางรมปากจีบกับ
สภาพแวดลอมและคุณภาพน้ําตอไป 

2.  วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

2.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ําแหลงเก็บตัวอยาง 

กําหนดแหลงเก็บตัวอยาง 4 แหลง ไดแก หาดทาวัง หาดถ้ํา
พัง หาดทาลางและหาดเกาะขามใหญ ตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งทาง
กายภาพและเคมี ดังน้ี 

2.1.1 วัดอุณหภูมินํ้าโดยใช Thermometer   

2.1.2 วดัความเค็ม โดยใช Salinometer   

2.1.3 วัดความเปนกรด-ดาง โดยใช pH meter รุน pH  
Testr 10   

2.1.4 วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําโดยใช DO meter  

2.1.5 วัดปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน โดยเก็บตัวอยางน้ํา ลง
ในขวดเก็บตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการดวยวิธีการ
ปรับปรุง Cadmium Reduction Colourimetric method (Strickland 
and parsons,1972)  

 

2.2. การเก็บตัวอยางหอยนางรมปากจีบ  

โดยสุมเก็บตัวอยางหอยนางรมปากจีบที่ มีขนาดใหญ
ประมาณ 4-6 เซนติเมตร ที่ติดอยูกับกอนหิน นํามาอนุบาลไวในถัง
นํ้าที่มีนํ้าทะเลและใหออกซิเจนตลอดเวลาเพื่อใชเปนตัวอยางใน
การศึกษาตอไป  



2.3 การศึกษาโครงสรางเหงือกของตัวอยางหอยนางรมปากจีบ  

2.3.1 นําตัวอยางหอยนางรมปากจีบมาวัดขนาดตัวและ
ขนาดของแถบเหงือก สังเกตรูปราง และสีของเหงือก แลวนํามา
ศึกษาลักษณะภายนอกของเหงือกภายใตกลองสเตอริโอ  

2.3.2 ศึกษาโครงสรางลักษณะของจีบเหงือก โดยตัดแผน
เหงือกใหมีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร แลวนํามาศึกษาและวัด
ขนาดจีบเหงือก โดยใช micrometer ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใช
แสง ที่กําลังขยาย 100 เทา   

2.3.3 ศึกษาโครงสรางของซ่ีเหงือก โดยตัดแผนเหงือกใหมี
ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร แลวทําใหแผนเหงือกกระจายตัว นํามา
ศึกษาและวัดขนาดซี่เหงือก โดยใช micrometer ภายใตกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสง ที่กําลังขยาย 400 เทา บันทึกผล และบันทึก 
ภาพโดยใชกลองดิจิตอล 

3.  ผลการทดลองและอภิปรายผล 

3.1 ลักษณะทางกายภาพบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา  

3.1.1 บริเวณหาดทาวัง ซ่ึงอยูใกลจุดปลอยนํ้าทิ้งจากสถานี 
วิจัยฯ เกาะสีชัง และที่จอดเรือของชาวประมง นํ้าทะเลชายฝงบริเวณ
น้ีมีลักษณะใสไมมีสี บางจุดพบวานํ้ามีลักษณะขุนเล็กนอยเน่ืองจาก
เกิดตะกอนหรือสารแขวนลอย นํ้าไมมีกลิ่นและพบคราบน้ํามัน
บริเวณผิวนํ้าเล็กนอย  

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 1  ลักษณะทางกายภาพของบริเวณหาดทาวัง 

3.1.2 บริเวณหาดถ้ําพัง เปนแหลงทองเที่ยวของเกาะสีชัง 
นํ้าบริเวณชายฝงใสไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมพบคราบน้ํามัน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  ลักษณะทางกายภาพของบริเวณหาดถ้ําพัง 

3.1.3 บริเวณหาดทาลาง อยูใกลทาเรือโดยสารและมีเรือ 
ประมงจอดบริเวณน้ีเปนจํานวนมาก มีการปลอยนํ้าทิ้งจากบานเรือน 
ลงสูทะเลโดยตรง นํ้าบริเวณน้ีมีความขุนเล็กนอย พบตะกอนและสาร

แขวนลอย นํ้าไมมีกลิ่น พบคราบน้ํามันเล็กนอย และดินใตพื้นทราย
มีสีดํา 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3  ลักษณะทางกายภาพของบริเวณหาดทาลาง 

3.1.4 บริเวณหาดเกาะขามใหญ นํ้าบริเวณชายฝงใสไมมีสี 
ไมมีกลิ่น และไมพบคราบน้ํามัน เปนทางผานของเรือที่เดินทางเขาสู
อําเภอศรีราชา 

 

 

 

 

 

 
    

   รูปที่ 4  ลักษณะทางกายภาพของบริเวณหาดเกาะขามใหญ 

3.2  คุณภาพน้ําบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

จากการศึกษาพบวาคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษา (ตารางที่ 
1) อยูในเกณฑปกติของกรมควบคุมมลพิษ และอยูในชวงที่สัตวนํ้า
สามารถดํารงชีวิตอยูไดตามปกติ โดยอุณหภูมินํ้าอยูในชวง 31-34 
องศาเซลเซียส ความเค็มมีคาอยูในชวง 31.3 - 32.4 psu คาความ
เปนกรด-ดางอยูในชวง 8.0-8.2 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) 
โดยเฉลี่ยของหาดทาวัง หาดถ้ําพัง และหาดเกาะขามใหญมีคา
มากกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร ยกเวนหาดทาลางที่ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ํามีคาโดยเฉลี่ยเทากับ 4.47 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงสัตวนํ้า
สามารถดํารงชีวิตอยูได แตอัตราการเจริญเติบโตต่ําและคาความ
เขมขนของไนเตรทมีคาอยูระหวาง 1.32-4.70 ไมโครกรัมไนโตรเจน
ตอลิตร ซ่ึงมีคาปกติไมเปนพิษตอสัตวนํ้าซึ่งสอดคลองกับสภาพของ
บริเวณที่ศึกษากลาวคือ สภาพของหาดทาลาง (รูปที่ 3) อยูใน
บริเวณใกลกับทาเรือโดยสารของเกาะสีชัง และมีการปลอยนํ้าทิ้งจาก
บานเรือนลงสูทะเลโดยตรง จึงมีผลทําใหปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
นํ้ามีปริมาณนอย  

 



ตารางที่ 1    แสดงคาเฉลี่ยของคุณภาพนํ้าบางประการบริเวณที่
ศึกษา 

ปจจัยคณุภาพนํ้า 

พื้นท่ีศึกษา อุณหภูมิ
(°C) 

ความ
เค็ม 

(psu) 

pH DO 
(mg/l) 

ความ
เขมขนของ
ไนเตรท  
(μg-N/l) 

หาดทาวัง 33.6 32.0 8.2 5.67 2.03 

หาดถ้ําพัง 32.5 31.3 8.1 5.64 4.70 

หาดทาลาง 31.0 32.0 8.0 4.47 3.21 

เกาะขามใหญ 31.7 32.4 8.1 5.32 1.32 
 

3.3  โครงสรางและลักษณะเหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

จากการเปรียบเทียบขนาดตัวและขนาดแผนเหงือกของหอย
นางรมปากจีบพบวาบริเวณที่มีหอยนางรมปากจีบซ่ึงมีรอยละความ
กวางของแผนเหงือกตอความกวางของขนาดตัวมากที่สุดไดแก หาด
ถํ้าพัง หาดเกาะขามใหญ หาดทาวัง และหาดทาลาง ตามลําดับ สวน
บริเวณที่มีหอยนางรมปากจีบซ่ึงมีรอยละความยาวของแผนเหงือก
ตอความยาวของขนาดตัวของแตละหาดไดแก หาดทาวัง หาดทาลาง 
หาดเกาะขามใหญ และหาดถ้ําพัง ตามลําดับ ซ่ึงมีคาใกลเคียงกัน 
(ตารางที่ 2 และรูปที่ 1) 

ตารางที่ 2    แสดงรอยละขนาดของแผนเหงือกตอขนาดตัวของหอย
นางรมปากจีบ 

รอยละขนาดของแผนเหงือกตอขนาดตัว 
พ้ืนท่ีศึกษา 

กวาง  ยาว  

หาดทาวัง 33 84 

หาดถ้ําพัง 46 80 

หาดทาลาง 25 82 

หาดเกาะขามใหญ 33 80 
 

 

           รูปที่ 5  แสดงรอยละของขนาดแผนเหงือกตอขนาดตัว  

ลักษณะเหงือกหอยนางรมปากจีบพบวามีเหงือก 2 คู หรือ 4 
แผน แตละคูคั่นดวยสวนของเทา แตเน่ืองจากเทาของหอยนางรมมี
ขนาดสั้น จึงมองเห็นเหงือกเรียงตัวเปนส่ีแผนใกลกัน ซ่ึงแตละคูยึด
อยูบนแกนเหงือกเดียวกัน วางตัวดานขางตามความยาวของลําตัว 
โดยปลายดานหน่ึงติดกับสวนของ labial palps ซ่ึงอยูใกลปาก และ
ยาวไปจนถึงดานทายของลําตัว เหงือกของหอยนางรมแตละตัวมี
ขนาด รูปราง และสีที่แตกตางกันดังน้ี หอยนางรมปากจีบที่พบ
บริเวณหาดทาวัง พบวาเหงือกมีลักษณะใส บางตัวอาจมีสีคล้ําตั้งแต
สวนทายของลําตัวบางแตจะจางลงจนถึงสีใสในบริเวณที่ใกลกับสวน
ปาก (รูปที่ 6 (a)-(c)) หอยนางรมปากจีบที่พบบริเวณหาดถ้ําพัง 
สวนใหญเหงือกมีลักษณะใส สีเน้ือ (รูปที่ 6 (d)-(f)) หอยนางรมปาก
จีบที่พบบริเวณหาดทาลาง เกือบทั้งหมดมีสีเหงือกคล้ําถึงดําคล้ํา 
ปลายซี่เหงือกมีสีดํา เหงือกบริเวณสวนทายลําตัวมีสีนํ้าตาล เหลือ
เพียงสวนปลายของเหงือกเพียงเล็กนอยที่มีสีใส (รูปที่ 6 (g)-(i)) และ
หอยนางรมปากจีบที่พบบริเวณเกาะขามใหญ สวนใหญเหงือกมี
ลักษณะใส ตั้งแตสวนตนถึงสวนทาย มีบางตัวที่พบวาเหงือก 2 แผง
แรกมีสีดําเล็กนอยบริเวณดานทายของลําตัว อีก 2 แผงถัดไปดาน
ทายมีสีดํามาก (รูปที่ 6 (j)-(l)) 

   

   

   

   
รูปที่ 6 (a) - (c)  หอยนางรมปากจีบจากหาดทาวัง  

          (d) - f)  หอยนางรมปากจีบจากหาดถ้ําพัง   
          (g) - (i)  หอยนางรมปากจีบจากหาดทาลาง  
           (j) - (l)  หอยนางรมปากจีบจากหาดเกาะขามใหญ 
 
 
 

จากการศึกษาความกวางของจีบหอยนางรมปากจีบพบวา
ความกวางจีบเหงือกของหอยนางรมปากจีบมีคาโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 
0.172 – 0.247 มิลลิเมตร โดยพื้นที่ศึกษาที่พบวาหอยนางรมปากจีบ
มีขนาดจีบเหงือกกวางที่สุดไดแก หาดเกาะขามใหญ รองลงมาไดแก 
หาดทาลาง หาดทาวัง และหาดถ้ําพัง ตามลําดับ(ตารางที่ 3 และรูป
ที่ 7) 

 

 

a b c 

d 

i g 

j k 

h 

l 

e f 

1 cm 1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 



ตารางที่ 3   แสดงความกวางของจีบเหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

พ้ืนท่ีศึกษา ความกวางของจบีเหงือกโดยเฉลี่ย (มม.) 

หาดทาวัง 0.206 

หาดถ้ําพัง 0.172 

หาดทาลาง 0.242 

หาดเกาะขามใหญ 0.247 
 

 

     รูปที่ 7  ความกวางจีบเหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

จากการศึกษาขนาดของชองระหวางจีบเหงือก หรือซ่ีเหงือก
ขนาดใหญพบวา หอยนางรมปากจีบมีขนาดของชองระหวางจีบ
เหงือกโดยเฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 0.02 – 0.06 มิลลิเมตร โดยพื้นที่
ศึกษาพบหอยนางรมที่มีชองระหวางจีบเหงือกกวางที่สุดไดแก หาด
ทาลาง รองลงมาไดแก หาดถ้ําพัง หาดเกาะขามใหญ และหาดทาวัง 
ตามลําดับ (ตารางที่ 4 และรูปที่ 8) 

ตารางที่ 4  แสดงระยะหางระหวางจีบเหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ระยะหางระหวางจีบเหงือกโดยเฉลี่ย 

(มม.) 

หาดทาวัง 0.020 

หาดถ้ําพัง 0.040 

หาดทาลาง 0.060 

หาดเกาะขามใหญ 0.039 
 

 

     รูปที่ 8   ระยะหางระหวางจีบเหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

หอยนางรมปากจีบมีลักษณะเหงือกเปนเหงือกแบบจีบ
(pleated ctenidia) คือ ซ่ีเหงือกมีการพับทบเปนจีบ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว
ใหแผนเหงือก โดยแตละจีบประกอบดวยซ่ีเหงือกหลายซี่เกิดเปนสัน
กวาง ระหวางจีบเหงือกที่เปนรองลงไปจะเปนซ่ีเหงือกขนาดใหญ 1 
ซ่ี (principle filament) 

       

 

รูปที่ 9  โครงสรางของเหงือกแบบจีบ 

 

รูปที่ 10  โครงสรางของเหงือกแบบจีบ 

จากการศึกษาความกวางซี่เหงือกของหอยนางรมปากจีบ
พบวา ความกวางของซี่เหงือกโดยเฉลี่ยมีขนาดอยูระหวาง 31.0 – 
54.9 ไมโครเมตร โดยพื้นที่ศึกษาที่พบหอยนางรมปากจีบที่มีความ
กวางซี่เหงือกมากที่สุดไดแก หาดเกาะขามใหญ รองลงมาไดแก 
หาดทาวัง หาดทาลาง และหาดถ้ําพัง ตามลําดับจาก(ตารางที่ 5 และ
รูปที่ 11) 

  ตารางที่ 5 แสดงความกวางของซ่ีเหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

จุดเก็บตัวอยาง 
ความกวางของซ่ีเหงือกโดยเฉลี่ย 

(ไมโครเมตร) 

หาดทาวัง 49.8 

หาดถ้ําพัง 31.0 

หาดทาลาง 36.4 

หาดเกาะขามใหญ 54.9 
 

 

     รูปที่ 11   ความกวางซี่เหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

ซี่เหงือกขนาดใหญ(principle filament) 

จีบเหงือก (pleate) 

0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 

0.1 mm 



จากการศึกษาระยะหางระหวางซี่เหงือกของหอยนางรมปาก
จีบพบวา ระยะหางระหวางซี่เหงือกโดยเฉลี่ยของหอยนางรมปากจีบ
มีคาอยูระหวาง 3.9 – 8.3 ไมโครเมตร โดยพื้นที่ศึกษาที่พบหอย
นางรมปากจีบที่มีระยะหางระหวางซี่เหงือกมากที่สุดไดแก หาดเกาะ
ขามใหญ รองลงมาไดแก หาดทาวัง หาดทาลาง และหาดถ้ําพัง 
ตามลําดับ (ตารางที่ 6 และรูปที่ 12) 

ตารางที่ 6 แสดงระยะหางระหวางซี่เหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

จุดเก็บตัวอยาง 
ระยะหางระหวางซ่ีเหงือกโดยเฉลี่ย

(ไมโครเมตร) 

หาดทาวัง 5.7 

หาดถ้ําพัง 3.9 

หาดทาลาง 4.6 

หาดเกาะขามใหญ 8.3 
 

 

     รูปที่ 12   ระยะหางระหวางซี่เหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

   

    รูปที่ 13 ลักษณะของซี่เหงือก  

      

    รูปที่ 14 โครงสรางของซ่ีเหงือก  

ลักษณะซี่เหงือกของหอยนางรมปากจีบ เปนแบบซูโดลา
เมลลิแบรนช(pseudolamellibranch) คือ มีเน้ือเยื่อเชื่อมระหวางซี่
เหงือกอยูหลายตอนและบริเวณดานขางของซี่เหงือก มีซิเลีย (cilia) 
ที่ใชสําหรับโบกพัดอาหาร ขนาดของซ่ีเหงือกสวนใหญจะมีขนาด
ใกลเคียงกัน และพบซี่เหงือกขนาดใหญ คือ principle filament ซ่ึง
อยูระหวางชองของจีบเหงือกมีขนาดซี่เหงือกใหญกวาปกติ  ทํา

หนาที่ลําเลียงชิ้นสวนอาหารที่มีขนาดใหญไปยังแถบอาหารที่ดาน
ทองของแกนเหงือก 

จากการศึกษาพบวา หอยนางรมที่มีขนาดซี่เหงือกกวางจะมี
ระยะหางระหวางซี่เหงือกกวางดวย โดยพื้นที่ศึกษาที่พบหอยนางรม
ปากจีบที่มีขนาดซี่เหงือกและระยะหางระหวางซี่เหงือกกวางมาก
ที่สุดไดแก หาดเกาะขามใหญ รองลงมาไดแก หาดทาวัง หาดทาลาง 
และหาดถ้ําพัง ตามลําดับ 

3.3 ผลการสรางสื่อการสอน 

 การทําวิจัยในครั้งน้ี สามารถนําขอมูลและความรูที่ไดรับ
มาจัดทําสื่อการสอนดวยโปรแกรม Microsoft power point เกี่ยวกับ
โครงสรางเหงือกของหอยนางรมปากจีบ(รูปที่ 15) ซ่ึงกลาวเกี่ยวกับ
ลักษณะของหอยนางรมปากจีบ ความสําคัญของเหงือกและ
โครงสรางลักษณะของเหงือก เพื่อใชเปนตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
สัตวที่ใชเหงือกในการแลกเปลี่ยนแกส 

 

รูปที่ 6 (a) ปกส่ือการสอน  (b) ขอมูลทางวิทยาศาสตรของหอย
นางรมปากจีบ  (c)หนาที่ของเหงือก  (d)ภาพลักษณะเหงือกหอย
นางรมปากจีบ  (e)ภาพลักษณะจีบเหงือกหอยนางรมปากจีบ (f)ภาพ
ลักษณะซี่เหงือกหอยนางรมปากจีบ 
 
4.  สรุปผล 

4.1 ดานคุณภาพน้ํา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรด-
ดาง ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา และปริมาณไนเตรท
จากพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 แหง พบวา หาดทาวัง หาดถ้ําพัง และหาดเกาะ
ขามใหญ มีคุณภาพน้ําอยูในคาปกติและเหมาะสมตอการเจริญ 
เติบโตของสัตวนํ้า สวนหาดทาลาง มีคาอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง 
ความเค็ม และปริมาณไนเตรท อยูในเกณฑปกติ แตมีปริมาณ

เนื้อเย่ือเช่ือมระหวางซี่เหงือก 

ซิเลีย 

a b 

c d 

f e 10 μm 10 μm 10 μm 

10 μm 



ออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคาต่ํากวา 5 ซ่ึงสัตวนํ้าสามารถดํารงชีวิตอยู
ไดแตจะมีอัตราการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าต่ํา  

จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี 
พบวา หาดถ้ําพังมีความสะอาดของแหลงนํ้ามากที่สุด รองลงมาคือ 
หาดเกาะขามใหญ หาดทาวังและหาดทาลาง ตามลําดับ 

4.2 โครงสรางลักษณะเหงือกของหอยนางรมปากจีบ 

หอยนางรมปากจีบมีโครงสรางและลักษณะเหงือกแบบซูโด
ลาเมลลิแบรนช(pseudolamellibranch) [3] คือ มีเหงือก 2 คู หรือ 4 
แผน เรียงตัวเปนใกลกัน ซ่ึงแตละคูยึดอยูบนแกนเหงือกเดียวกัน 
วางตัวดานขางตามความยาวของลําตัว ตั้งแตสวนของ    ลาเบียล 
พาลป (labial palps) ซ่ึงอยูใกลปากไปจนถึงดานทายของลําตัว แผน
เหงือกแตละแผน ประกอบซี่เหงือกที่พับทบกันเปนจีบ เพื่อเพิ่มพื้นที่
ผิวใหแผนเหงือก โดยแตละจีบประกอบดวยซ่ีเหงือกหลายซี่เกิดเปน
สันกวาง ระหวางจีบเหงือกที่เปนรองลงไปจะเปนซ่ีเหงือกขนาดใหญ 
1 ซ่ี (principle filament) ทําหนาที่ลําเลียงชิ้นสวนอาหารที่มีขนาด
ใหญไปยังแถบอาหารที่ดานทองของแกนเหงือก เรียกลักษณะเหงือก
แบบน้ีวา เหงือกแบบจีบ (pleated ctenidia)  และมีเน้ือเยื่อเชื่อมอยู
หลายตอนระหวางซี่เหงือกแตละซ่ี และบริเวณดานรอยพับของซี่
เหงือกมีซิเลียที่ใชสําหรับโบกพัดอาหารลําลียงเขาสูปาก  

เหงือกของหอยนางรมปากจีบแตละตัวมีขนาด รูปราง และสี
ที่แตกตางกัน ตามคุณภาพของแหลงนํ้า และสภาพแวดลอม คือ 
เหงือกหอยนางรมปากจีบที่พบบริเวณหาดทาลางซึ่งมีลักษณะทาง
กายภาพที่เส่ือมโทรมและคุณภาพน้ําต่ําที่สุด มีขนาดความกวางของ
เหงือกนอยที่สุด และสีเหงือกสวนใหญเปนสีดํา แตกตางกับลักษณะ
เหงือกของหอยนางรมปากจีบที่พบบริเวณหาดถ้ําพังซ่ึงมีลักษณะ
ทางกายภาพที่ดี ไมมีแหลงชุมชนหรือทาเรือ และคุณภาพน้ําดีที่สุด 
เหงือกมีขนาดความกวางมากที่สุด และสีเหงือกมีลักษณะใส สวนมี
ขนาดของจีบเหงือกมีคาใกลเคียงกันอยูระหวาง 0.172 – 0.247 
มิลลิเมตร และมีขนาดของซ่ีเหงือกใกลเคียงกันมีคาอยูระหวาง 31.0 
ถึง 54.9 ไมโครเมตร และพบวาหอยนางรมปากจีบที่มีจีบเหงือก
กวางจะมีขนาดซี่เหงือกกวางตามไปดวย  

5.  ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยตอยอดหรือการศึกษาเปรียบเทียบทางดาน
สรีรวิทยาของสัตวนํ้าชนิดอื่นๆที่ไดรับอิทธิพลจากตะกอนที่อยูในนํ้า 
ควรตรวจวัดคาความขุนของนํ้าประกอบดวย   
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