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พลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
Population Dynamics of Hard clam (Meretrix casta, Chemnitz,
1782) in the coastal area of Laem Phak Bia: The King's Royally
Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and
Development Project, Phetchaburi Province
เสถียรพงษ์ ขาวหิต1* เกษม จันทร์แก้ว1,4 วศิน อิงคพัฒนากุล2
อรอนงค์ ผิวนิล1 และ อนุกรณ์ บุตรสันติ์3
บทคัดย่อ
การศึกษาพลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล
แหลมผักเบีย้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึง เมษายน 2556 ใช้ความยาวในรอบเดือนทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
FiSAT_II ผลการศึกษาพบว่าความยาว (Asymptotic length) (Lα) มีค่าเท่ากับ 6.56 เซนติเมตร ค่าสัมประสิทธิ์
การเติบโต (Growth coefficient) (K) มีค่าเท่ากับ 0.88 ค่าการเติบโต (/) มีค่าเท่ากับ 1.56 ต่อปี ค่าอัตราการ
ตายทั้งหมด (Z) ของหอยตลับมีค่าเท่ากับ 3.10 ต่อปี ค่าอัตราการตายเนื่องจากการประมง (F) ของหอยตลับมีค่า
เท่ากับ 0.37 ต่อปี ค่าอัตราการตายโดยธรรมชาติ (M) ของหอยตลับมีค่าเท่ากับ 2.63 ต่อปี ค่าอัตราการนามาใช้
ประโยชน์ (E) มีค่าเท่ากับ 0.12 ค่าหอยตลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด (Emax) มีค่าเท่ากับ 0.42 และหอยตลับมีการ
ทดแทนสูงที่สุดอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2555 อุณหภูมิอยู่ช่วงระหว่าง 28.12 ถึง 33.48oC
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(30.96±1.79oC) ค่าความเค็มอยู่ในช่วงระหว่าง 25.50 ถึง 31.91 psu (28.89±2.18 psu) ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง (pH) อยู่ช่วงระหว่าง 7.12 ถึง 8.48 (8.06±0.39) และค่าออกซิเจนละลายน้าอยู่ช่วงระหว่าง 4.25 ถึง 6.78
mg/l (5.22±0.86 mg/l)

ABSTRACT
Population dynamics of hard clam (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) were estimated
using length–frequency data from the coastal area of Laem Phak Bia: The King's Royally Initiated
Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Phetchaburi Province,
Thailand between May 2012 and April 2013. Monthly length frequency data of Meretrix casta
were analyzed by FiSAT_II Asymptotic length (L∝) and growth co-efficient (K) were 6.56 cm and
0.88 year-1, respectively. The growth performance index (/) was calculated with 1.56. Total
mortality (Z) by length-converted catch curve was estimated at 3.10 year-1, fishing mortality (F)
at 0.37 year-1, and natural mortality (M) at 2.63 year-1. The exploitation level (E) of Meretrix casta
was 0.12 and the maximum allowable limit of exploitation (Emax) was 0.42. The recruitment
pattern was continuous with one major peak in the months of July-October. Habitat
temperatures were 28.12 to 33.48 oC (30.96±1.79oC); salinity range was from 25.50 to 31.91 psu
(28.89 ± 2.17 psu); pH range was from 7.12 to 8.48 (8.06±0.39); dissolved oxygen range was from
12.36 to 26.0 mg/l (5.22±0.86 mg/l).
คาสาคัญ: พลวัตประชากร หอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz, 1782) ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย
Keywords: Population dynamics, Hard clam (Meretrix casta, Chemnitz, 1782), Coastal area of
Laem Phak Bia

บทนา
หอยตลับ (Meretrix casta, Chemnitz,
1782) มี ลัก ษณะเป็ นรูป สามเหลี่ย ม ตรงกลางตั วนู น
ออก เปลือกบาง ผิวเปลือกมันวาวและมีลายเล็กน้อย
ผิวมีสีน้าตาลอ่อน บางชนิดเป็นสีน้าตาลแดง และบาง
ชนิ ด เปลื อ กเป็ น สี ข าวไม่ มี ล าย หอยตลั บ ชนิ ด นี้ ไ ม่
สามารถจ าแนกชนิ ด ได้ จ ากลั ก ษณะทางกายภาพ
ภายนอก จีงมีการใช้ลักษณะภายในเส้นเว้าตื้นและไม่มี
ส่วนที่ยื่นแหลม (pallia horn) และภายในของขอบ
กล้ามเนื้อแมนเทิล (pallial sinus) หอยตลับเป็นสัตว์

น้าเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย พบได้ตามบริเวณ
ชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติเท่านั้น โดยอาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลที่ เป็ นทรายปนโคลนหรือปากแม่น้าและ
คลื่นทะเลที่ไม่แรง จะฝังตัวในระดับความลึกประมาณ
5-10 เซนติเมตร ตัวโตเต็มที่มีขนาด 6-7 เซนติเมตร
(รัตนาและคณะ, 2552); Yoosukh and Matsukuma, 2001;
Jayawickrema and Wijeyartne, 2009; Suwat and Prasert,
2011) เนื่องจากหอยตลับมีรสชาติอร่อยทาให้เป็นที่นิยม
แก่ ก ารบริ โ ภค ดั ง นั้ น จึ ง ถู ก น ามาใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ใน
จานวนและปริมาณที่มาก และเนื่องจากปัจจุบันยังไม่
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สามารถทาการเพาะเลี้ยงหอยตลับในห้องปฏิบัติการได้
จึ ง เป็ น ผลให้ ห อยตลั บ ในธรรมชาติ มี จ านวนลดลง
นอกจากนี้ ก ารท าประมงยั ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้
จ านวนลดลงอย่ า งรวดเร็ ว จึ ง ส่ ง ผลให้ ห อยตลั บ มี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ และใกล้เข้าสู่การ
สูญพันธุ์ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยเป็น บริเวณ
พื้ น ที่ เ ดี ย วในจั ง หวั ด เพชรบุ รี ที่ พ บหอยตลั บ และพบ
ปริมาณมาก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพลวัตประชากรหอยตลับทางด้านชีววิทยาทั้ง
ในเรื่อง อายุ การเติบโต อัตราการตาย และอัตราการ
ทดแทนของหอยตลับในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลม
ผักเบี้ย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ ใช้ในด้าน การ
จัดการทรัพยากรหอยตลับในธรรมชาติ การเข้ามาใช้
ประโยชน์ จ ากการท าประมง การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ทรั พ ยากรหอยตลั บ เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า ง
สู งสุ ด และยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ยั ง คาดหวั ง ในการน าไป
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณอื่นต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
ขอบเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อยู่ บ ริ เ วณพื ้น ที่
ชา ย ฝั ่ง ทะ เ ล โ ค ร ง กา ร ศึก ษา วิจ ัย แ ล ะ พัฒ นา

สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม แ ห ล ม ผ ัก เ บี ้ย อัน เ นื ่อ ง ม า จ า ก
พระราชดาริ ตาบลแหลมผัก เบี้ย อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บนพิกัดละติจูด 14o42.240/
เหนือ ถึง 14o43.480/ เหนือ และ ลองจิจูด
06o17.780/ ตะวันออก ถึง 06o19.271/ ตะวันออก
ครอบคลุมพื้นที่ 1,250 ไร่ ดังรูปที่ 1
2. การศึกษาการเติบโตของหอยตลับ
ท าการเก็ บ ตั ว อย่ า งหอยตลั บ บริ เ วณพื้ น ที่
ชายฝั่ ง ทะเลแหลมผั ก เบี้ ย ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 กาหนดจุด
เก็บตัวอย่างออกเป็น 10 แนว แต่ละแนวห่างกัน 100
เมตร (L1-L10) ดังรูปที่ 2A ซึ่งวัดตั้งฉากกับแนวชายฝั่ง
ทะเลห่างกัน 100 เมตร เลือกช่วงเวลาที่น้าทะเลลงต่า
ที่สุดของเดือนนั้น ๆ โดยทาการเก็บที่ความลึก 2 ระดับ
คือระดับความลึก 0-15 และ15-30 เซนติเมตร เก็บ
ตั ว อย่ า งหอยตลั บ ไว้ ใ นถุ ง เก็ บ ที่ เ ขี ย นเลเบลไว้ แ ล้ ว
จากนั้นทาการจาแนกชนิดหอยตลับตามวิธี Yoosukh
and Matsukuma (2001) และทาการชั่งน้าหนัก วัด
ความยาวและความหนาของหอยตลับทุกตัวที่เก็บ ได้ใน
แต่ละเดือน

ประเทศไทย
ประเทศ
ไทย

Research

อ่าวไทย

พื้นที่ศึกษา
ป่าชายเลน

จังหวัด
เพชรบุรี
รูปที่ 1 พื ้น ที ่ช ายฝั ่ง ทะเลแหลมผัก เบี ้ย โครงการศึก ษาวิจ ัย และพัฒ นาสิ ่ง แวดล้อ มแหลมผัก เบี ้ย อัน
เนื่องมาจาก พระราชดาริ ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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B
รูปที่ 2 การกาหนดจุดเก็บหอยตลับและคุณภาพน้าบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย
3. การศึกษาพลวัตประชากรหอยตลับ
ทาการจาแนกความอันตรภาคชั้น ตามวิธีของ
Laxmilatha (2013) จากข้อมูลการวัดในข้อ 2 และทา
การวิ เ คราะห์ ค่ า ความอั น ตรภาคชั้ น ด้ ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป FiSAT_II ตามวิธี Laudien et al. (2003);
Al-Barwani et al. (2007); Nurul Amin et al.
(2008); Zabbey et al. (2010) ซึ่งได้ผลดังนี้
3.1 ค่าการเติบโต (Pauly and Munro,
1984)
/= 2 log10 Lα/log10 Kα
โดยที่ / = ดัชนีการเติบโต (growth performance
index)
Lα = ความยาว (asymptotic length) มีหน่วย
เป็นเซนติเมตร (cm)
Kα = ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (growth
coefficient) หน่วยต่อปี
3.2 ค่าความสัมพัน ธ์ระหว่างความยาวกับ
น้าหนัก (Quinn and Deriso, 1999)
W = aLb
โดยที่ W = น้าหนัก มีหน่วยเป็นกรัม (g)
a = ค่าอินเตอร์เชต (ปัจจัยเงื่อนไข)

L = ความยาว ความกว้าง และความหนา
ทั้งหมด หน่วยเป็นเซนติเมตร (cm)
b= ค่าสโลบ (อัตราการเติบโตที่เกี่ยวข้อง) โดย
ที่ a, b เป็นค่าที่ได้จากสมการ Linear regression ที่
น้อยที่สุด (Scherrer, 1984) หาจาก
Log10 W = Log10 a + b Log10 L
3.3 ค่าเฉลี่ยความยาวต่ออายุ (Lt) (Pauly
et al., 1992)
Lt = Lα *(1-e –k(to-t1))
โดยที่ Lα = ความยาว (asymptotic length) หน่วย
เซนติเมตร (cm)
t1 = อายุของหอยตลับ
t0 = ค่าสมมุติฐานของอายุของหอยตลั บมีค่า
เท่ากับ 0 (Newman, 2002)
3.4 อั ต ร า ผ ล ผ ลิ ต ต่ อ ม ว ล ชี ว ภ า พ
(production-to-biomass ratio, P/B) (Brey,
1999)
logP/B = 1.672+0.993*log(1/Amax)-0.035*
log (DWmax)-300.45*1/(T+273)
โดยที่ Amax = อายุสูงสุดของหอยตลับ หน่วยเป็นต่อ
ปี
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DWmax = มวลแห้งสูงสุดของหอยตลับ
T = ค่าอุณหภูมิของน้าเฉลี่ย หน่วยเป็นองศา
เซลเซียส
3.5 อัตราการตาย (mortality)
3.5.1 อัตราการตายทั้งหมด (Z) (Pauly,
1990)
Z = In (Nt /∆t) = a+bt
โดยที่ Nt = จานวนหอยตลับที่สัมพันธ์กับอายุ (t)
∆t = ช่วงเวลาที่ได้จากการแบ่งกลุ่มของการ
เติบโตของหอยตลับโดยใช้ความยาว
b = ค่าสโลปที่ได้ของเส้นโค้งที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยน
3.5.2 อัตราการตายโดยธรรมชาติ (M)
(Pauly, 1980)
Log10M = 0.0066-0.279 log10 Lα
+ 0.6543Log10 Kα + 0.4634Log10T
โดยที่ Lα = ความยาว (asymptotic length) หน่วย
เซนติเมตร (cm)
Kα = ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (growth
coefficient) หน่วยต่อปี
T = ค่าอุณหภูมิของน้าเฉลี่ยในรอบปี หน่วย
เป็นองศาเซลเซียส
3.5.3 อัตราการตายเนื่องจาการประมง
(F) (Gulland, 1971)

Research

F=Z-M
โดยที่ Z = อัตราการตายทั้งหมด
M = อัตราการตายโดยธรรมชาติ
3.6 อัตราการทดแทน (recruitment)
การหาอัตราการทดแทนหาได้จากความยาว
โดย VBGF parameters (Pauly, 1982) ในโปรแกรม
FiSAT_II
4. คุณภาพน้า
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าห่างจากชายฝั่ง
ทะเล 3 ระยะคือ A: ระยะห่างจากชายฝั่ง 200 เมตร;
B: ระยะ ห่างจากชายฝั่ง 600 เมตร; C: ระยะห่างจาก
ชายฝั่ง 1,000 เมตร แต่ละระยะทาการเก็บรวบรวม
ตัวอย่างคุณ ภาพน้า 1 จุด 1 ซ้า ในช่วงเวลาที่น้าทะเล
ขึ้นสูงสุด ดังรูปที่ 2B ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม
2555 ถึ ง เดื อ นเมษายน 2556การวิ เ คราะห์ ดั ช นี
คุณภาพน้าประกอบด้วย
1) อุ ณ หภู มิ (temperature) ใช้ เ ทอร์ โ มมิเตอร์ (thermometer) หน่วยองศาเซลเซียส (ºC)
2) ความเค็ม (salinity) ใช้เครื่องวัดความเค็ม
(salinity meter) หน่วยเป็นส่วนในพัน (psu)
3) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ใช้เครื่องวัด
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter)
4) ออกซิเจนที่ละลายในน้า (DO) วัดด้วย
DO meter (มิลลิกรัมต่อลิตร)

รูปที่ 3 กราฟเส้นโค้งแสดงการเติบโตของหอยตลับ โดยใช้โปรแกรม FiSAT_II (ความยาว (Lα) เท่ากับ 6.56 cm.;
ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (K) เท่ากับ 0.88 ต่อปี)
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ตารางที่ 1 อันตรภาคชั้นขนาดตามความยาวหอยตลับ (cm)
ค่ากึ่งกลาง พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1.75
1
1
2.25
1
1
3
13 15
3
5
3
4
2
1
2.75
14 11
4
9
5 27 29 16
7
7
2
3
3.25
41 35 25 26
3 44 87 78 32 26
7
6
3.75
60 58 45 53
6 14 41 97 70 40 30 27
4.25
38 34 33 24 21 30 20 20 27 24 35 12
4.75
9
14 22 10 40 62 34 23 22 29 12 23
5.25
1
6
6
2
19 27 21 24 10
5
7
8
5.75
4
6
3
5
4
1
1
2
3
6.25
2
1
1
1
รวม
164 159 139 128 115 222 241 269 172 136 97 84

ผลการวิจัย
1. การแจกแจงขนาดความถี่หอยตลับ
ท าการเก็ บ รวบรวมหอยตลั บ บริ เ วณพื้ น ที่
ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยเป็นระยะเวลา 12 เดือน
ระหว่า งเดื อนพฤษภาคม 2555 ถึง เดือ น เมษายน
2556 โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมดจานวน 1,926 ตัว ทา
การแจกแจงขนาดความถี่ความยาวระยะห่างตามอันตร
ภาคชั้น 0.5 เซนติเมตร ดังตารางที่ 1

2. การเติบโตและอายุของหอยตลับ
ค่าการเติบโต (/) เท่ากับ 1.56 ต่อปี ความ
ยาว (asymptotic length) (Lα) เท่า กับ 6.56
เซนติเมตร ดังรูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (K)
เท่ากับ 0.88 ต่อปี ดังรูปที่ 4 และหอยตลับขนาด 2.34,
3.83, 4.81, 5.43, 5.83, 6.09, 6.25 และ 6.37
เซนติเมตร จะพบว่ามีอายุ 0.50, 1.00, 1.50, 2.00,
2.50, 3.00, 3.50 และ 4.00 ต่อปี ตามลาดับ ดังรูปที่
5

รูปที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การเติบโตหอยตลับ
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รูปที่ 5 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความยาว
หอยตลับ

รูปที่ 6 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้าหนัก
หอยตลับ

3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกับน้าหนัก
หอยตลับ
ทาการเก็บรวบรวมหอยตลับบริเวณชายฝั่ง
ทะเลแหลมผักเบี้ย ทาการวัดความยาวและชั่งน้าหนัก
หอยตลับ ซึ่งความสัมพันธ์มีรายละเอียด ดังนี้ (รูปที่ 6)
WW = 0.4210L2.8452
Log WW = -0.3756+2.8452log L (r2= 0.99;
P<0.1)
4. ค่าการคาดคะเนความยาวสูงสุด (predicted
extreme length) หอยตลับ
ค่ า การสั ง เกตความยาวสู ง สุ ด (observed
extreme length) เท่ากับ 7.25 เซนติเมตร ค่าการ
คาดคะเนความยาวสูงสุดเท่ากับ 7.55 เซนติเมตร และ
ที่ความเชื่อ มั่น 95% คาดคะเนความยาวสูงสุ ดอยู่
ระหว่าง 7.32-7.78 เซนติเมตร ดังรูปที่ 7
5. อัตราการตาย (mortality) ของหอยตลับ
อัตราการตายทั้งหมด (Z) เท่ากับ 3.10 ต่อปี
อัตราการตายเนื่องจาการประมง (F) เท่ากับ 0.37 ต่อปี
และอัตราการตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.63 ต่อปี
ดังรูปที่ 8
6. อัตราการนามาใช้ประโยชน์ (exploitation)
อัตราการนามาใช้ประโยชน์ (E) เท่ากับ 0.12

อัตราการนามาใช้ประโยชน์สูงสุด (Emax) จะพบว่าเส้น
ประสีแดงแสดงถึงปริมาณการจับหอยตลับที่เหมาะสม
ที่ E เท่ากับ 0.28 เส้นประสีเขียวแสดงถึงการจับหอย
ตลับในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 0.36 ส่วนเส้นประสีเหลือง
คื อ อั ต ราการจั บ หอยตลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ม ากที่ สุ ด
(Emax) เท่ากับ 0.42 ดังรูปที่ 9
7. อัตราการทดแทน (recruitment)
การทดแทนที่ของหอยตลับอยู่ในช่วงระว่าง
0.00-18.68% โดยมีช่วงของการทดแทนของหอยตลับ
สูงที่สุดอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง
เดือนตุลาคม 2555 มีค่าเท่ากับ 12.72-18.68% โดยมี
อัตราการการทดแทนต่าที่สุดเดือนเมษายน 2556 มีค่า
เท่ากับ 0.00% มีอัตราการการทดแทนสูงที่สุดเดือน
กรกฎาคม 2555 มีค่าเท่ากับ 18.68% ดังรูปที่ 10
8. คุณภาพน้า
อุณหภูมิของน้ามีค่าระหว่าง 28.12-33.48ºC
และค่าเฉลี่ย 30.96±1.78ºC ความเค็มมีค่าอยู่ระหว่าง
25.50-31.91 psu และค่าเฉลี่ย 28.90±2.18 psu ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.12-8.48
และค่าเฉลี่ย 8.06±0.39 ค่าออกซิเจนละลายในน้า
(DO) มีค่าอยู่ระหว่าง 4.25-6.78 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าเฉลี่ย 5.22±0.86 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังรูปที่ 11
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รูป ที่ 7 แสดงค่ า การคาดคะเนความยาวสู งสุ ด
หอยตลับ

รูปที่ 8 ผลการวิ เคราะห์ด้ วยเส้นโค้ งผลจับเชิ งเส้ น
หอยตลับ

รูปที่ 9 อัตราการนาหอยตลับมาใช้ประโยชน์

รูปที่ 10 รูปการทดแทนของหอยตลับ

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพลวัตประชากรหอยตลับ (Meretrix casta) กับพื้นที่อ้างอิง
พารามิเตอร์

แหลมผักเบี้ย

ความยาว (Lα) (cm)
ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (K) ต่อปี
ค่าการเติบโต (/) ต่อปี
อัตราการตายทั้งหมด (Z) ต่อปี
อัตราการตายเนื่องจาการประมง (F) ต่อปี
อัตราการตายโดยธรรมชาติ (M) ต่อปี
อัตราการการนามาใช้ประโยชน์ (E)
จานวนตัวอย่างหอยตลับ (ตัว)
อันตราภาคชั้นความยาว (cm)

6.56
0.88
1.56
3.10
0.37
2.63
0.12
1,926
1.75-6.25

ปากแม่น้า Chaliyar ปากแม่น้า Kavvai
(Laxmilatha, 2013) (Laxmilatha, 2013)
2.54
2.65
1.80
2.00
1.06
1.47
3.92
2.12
2.79
0.54
1,560
1.58-3.34

2.98
0.98
2.96
0.33
1,559
1.08-3.78

ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้า (mg/l)

O

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

Research

ความเค็ม (psu)
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รูปที่ 11 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้าชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาการเติ บ โตของหอยตลั บ บริ เ วณ
ชายฝั่ งทะเลแหลมผั กเบี้ ย พบว่ ามี ค วามยาว (Lα)
เท่ากับ 6.56 เซนติเมตร ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (K)
เท่ากับ 0.88 ต่อปี และค่าการเติบโต (/) มีค่าเท่ากับ
1.56 ต่ อ ปี สู ง กว่ า บริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลปากแม่ น้ า
Chaliyar ประเทศอินเดีย โดยดค่าความยาว (Lα) มีค่า
เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโต (K)
มีค่าเท่ากับ 1.80 ต่อปี และการเติบโต (/) มีค่า
เท่ากับ 1.06 ต่อปี และบริเวณชายฝั่งทะเลปากแม่น้า
Kavvai ประเทศอินเดีย มีค่าความยาว (Lα) เท่ากับ
2.65 เซนติ เมตร ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ก ารเติบ โต (K) มี ค่ า
เท่ากับ 2.00 ต่อปี และการเติบโต (/) มีค่าเท่ากับ
1.47 ต่อปี ดังตารางที่ 2 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลม
ผักเบี้ยมี อัตราการเติบโตของหอยตลับ สูงกว่า บริเวณ
พื้นที่อ้างอิง ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลแหลมผักเบี้ยที่มีผลต่อการเติบโตของหอยตลับ

โดยมีอัตราเฉลี่ย 1.63 ตัวต่อตารางเมตร ชาวประมง
สามารถทาประมงได้ปริมาณทั้งหมด 186 ตันต่อปี และ
สามารถทาได้ทั้งปี (รณิดา, 2555; เสถียรพงษ์และคณะ
, 2557) ดังนั้นทาให้หอยตลับพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลม
ผักเบี้ยเป็นสัตว์น้าที่เกิดตามธรรมชาติที่มีความสาคัญ
ที่สุด
การศึ ก ษาอั ต ราการตายของหอยตลั บ ใน
บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย พบว่าอัตราการตาย
ทั้ ง หมด (Z) มี ค่ า เท่ า กั บ 3.10 ต่ อ ปี อั ต ราการตาย
เนื่องจากการประมง (F) มีค่าเท่ากับ 0.37 ต่อปี และ
อัตราการตายโดยธรรมชาติ (M) มีค่าเท่ากับ 2.63 ต่อปี
ซึ่งมีอัตราการตายสูงกว่าบริเวณชายฝั่งทะเลปากแม่น้า
Kavvai ซึ่งพบอัต ราการตายทั้งหมด (Z) มี ค่า เท่ ากั บ
2.98 ต่อปี อัตราการตายเนื่องจากการประมง (F) มีค่า
เท่ากับ 0.98 ต่อปี และอัตราการตายโดยธรรมชาติ (M)
มีค่าเท่ากับ 2.96 ต่อปี แต่ต่ากว่าบริเวณชายฝั่งทะเล
ปากแม่น้า Chaliyar ชึ่งพบว่าอัตราการตายทั้งหมด (Z)
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มีค่าเท่ากับ 3.92 ต่อปี อัตราการตายจากการประมง
(F) มี ค่าเท่ากั บ 2.12 ต่ อปี และอัตราการตายโดย
ธรรมชาติ (M) มีค่าเท่ากับ 2.79 ต่อปี การศึกษาอัตรา
การนามาใช้ประโยชน์ (E) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลม
ผั ก เบี้ ย พบว่ า อั ต ราการน ามาใช้ ป ระโยชน์ (E) มี ค่ า
เท่ากับ 0.12 อัตราการนามาใช้ประโยชน์สูงสุด (Emax)
มีค่าเท่ากับ 0.42 ซึ่งอัตราการการนามาใช้ประโยชน์
(E) หอยตลับต่ากว่าบริเวณปากแม่น้า Chaliyar และ
ปากแม่น้า Kavvai ซึ่งค่าอัตราการนามาใช้ประโยชน์
(E) มีค่าเท่ากับ 0.54 และ 0.33 ตามลาดับ ดังตารางที่
2 เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย เป็นเขต
อนุรักษ์จึงห้ ามการใช้ เครื่องมือ ประมงประเภทคราด
ขนาดใหญ่ทาการประมงหอยตลับโดยเด็ดขาด อนุญาต
เฉพาะคราดมือขนาดเล็กเท่านั้น จึงทาให้อัตราการตาย
ด้วยเครื่องมือประมงค่อนข้างต่า แต่จะมีอัตราการตาย
จากธรรมชาติค่อนข้างสูงแทน เนื่องจากการใช้คราดมือ
ขนาดเล็กจะทาให้จับหอยตลับได้ปริมาณค่อนข้างน้อย
ดั งนั้ น ท าให้ อั ต ราการน ามาใช้ ป ระโยชน์ จ ากการท า
ประมงต่าไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการประมงใน
บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย ที่มีการใช้เฉพาะ
คราดมือขนาดเล็กทาการประมงจึงทาให้ปริมาณหอย
ตลับที่ถูกเก็บรวมได้ปีละ 186 ตัน (รณิดา, 2555) ส่วน
ที่บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ซึ่งมีการใช้เครื่องมือ
ประเภทคราดขนาดใหญ่จึงทาให้เก็บรวมได้ปีละ 1,000
ตัน (ไพรวัลย์, 2547)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า การทดแทนของ
หอยตลับอยู่ในช่วงระว่าง 0.00- 18.68% โดยมีช่วง
การทดแทนสู งสุ ด อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ างเดื อนกรกฎาคม
2555 ถึงเดือนตุลาคม 2555 มีค่าเท่ากับ 12.7218.68% โดยในเดือนกรกฎาคม 2555 พบมีอัตราการ
ทดแทนสูงสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18.68% ดังนั้นช่วงเวลา
ดังกล่าว ควรกาหนดมาตรการการจัดการอนุรักษ์ในเขต
พื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลแหลมผั ก เบี้ ย เพื่ อ ท าให้ มี
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ทรัพยากรหอยตลับอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งกาหนด
มาตรการของการใช้ขนาดเครื่องมือจับ ดังเช่นในเขต
พื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ซึ่งมีการใช้เครื่องประมง
ประเภทคราดขนาดใหญ่ และทาประมงตลอดทั้งปี ทา
ให้หอยตลับมีปริมาณลดลงเป็นจานวนมาก ดังนั้นทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมกลัด จึงได้ประกาศให้
พื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมกลัดเป็นพื้นที่อนุ รักษ์ ห้ามทา
การจับหอยตลับที่มีขนาดเล็กกว่า 3.30 เซนติเมตร
และอนุญาตให้ชาวประมงใช้อุปกรณ์ประมงประเภท
คราดมือขนาดเล็กเท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนจะทาการ
ปรับจานวนไม่เกิน 1,000 บาท (ไพรวัลย์, 2547)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาและโครงการ
ศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราช ด าริ ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัยครั้งนี้
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