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องคประกอบชนิดแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix
meretrix) บริเวณชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
Species Composition of Phytoplankton in the Gastrointestinal
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บทคัดยอ
ศึกษาองคประกอบชนิด แพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณ
ชายฝ ง ทะเลแหลมผั ก เบี้ ย : โครงการศึก ษาวิจ ัย และพัฒ นาสิ ่ง แวดลอ มแหลมผัก เบี ้ย อัน เนื ่อ งมาจาก
พระราชดําริ ในเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 พบวาในทอทางเดินอาหารหอยตลับ แพลงกตอน
พืช 8 ชนิดประกอบดวย Coscinodiscus sp. มีปริมาณมากที่สุดจํานวน 58.88 เปอรเซ็นต รองลงมา Cyclotella
sp. จํานวน 30.25 เปอรเซ็นต Oscillatoria sp. จํานวน 3.91 เปอรเซ็นต Protoperidinium sp. จํานวน 1.74
เปอรเซ็นต Paralia sulcata จํานวน 1.52 เปอรเซ็นต Thalassiosira sp. จํานวน 1.52 เปอรเซ็นต Synedra
sp. จํานวน 1.30 เปอรเซ็นต และ Skeletonema sp. จํานวน 0.88 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีแพลงกตอนพืช
ชนิด Coscinodiscus sp. เพียงชนิดเดียวเทานั้นที่มีลักษณะของเซลลแพลงกตอนพืชที่ไ มสมบูรณ พบจํานวน
39.72 เปอรเซ็นต ของแพลงกตอนพืชทั้งหมด
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ABSTRACT
Species composition of phytoplankton in the gastrointestinal tract of Meretrix meretrix
was examined. Meretrix meretrix were collected from the coastal area of Laem Phak Bia, The
King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project,
Phetchaburi Province during May, 2012 to April, 2013. Species composition of phytoplankton was
dominant by Coscinodiscus sp. (58.88%), followed by Cyclotella sp. (30.25%), Oscillatoria sp.
(3.91%), Protoperidinium sp. (1.74%), Paralia sulcata (1.52%), Thalassiosira sp. (1.51%), Synedra
sp. (1.30%) and Skeletonema sp. (0.88%) respectively of there, only Coscinodiscus sp. was found
incomplete cell (39.72%).
คําสําคัญ: แพลงกตอนพืช ทอทางเดินอาหาร หอยตลับ (Meretrix meretrix) ชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย
Keywords: Phytoplankton, Gastrointestinal Tract, Hard Clam (Meretrix meretrix), Coastal Area of
Laem Phak Bia

บทนํา
หอยตลั บ (Meretrix meretrix) มี รู ป ร า ง
คลายกับสามเหลี่ย มตรงกลางนูนออก เปลือกหนา ผิ ว
นอกมีลักษณะมันวาวและมีลายเล็กนอย เปนสัตวน้ําที่มี
สีเปลือก หลากหลาย เชน สีน้ําตาลออน สีน้ําตาลแดง
สีน้ําตาลเหลือง สีขาว หรือบางตัวอาจจะไมมี ลาย แม
จะมีความหลากหลายของสีเปลือก แตลักษณะดังกลาว
ไมสามารถใชในการจําแนกหอยตลับชนิดนี้ได ดังนั้นจึง
มีการใชลักษณะอื่นของรางกายแทน โดยใชสวนดานใน
ซึ่ ง มี สี ข าวงาช าง มี ลั กษณะเส นเว าลึ ก เกื อ บเป นครึ่ ง
วงกลม และมีส วนที่ยื่ นแหลม (pallial horn) ภายใน
ของขอบกลามเนื้อแมนเทิล (pallial sinus) หอยตลับ
อาศัยบริเวณดินทรายปนโคลนและปรับตัวเขากับสภาพ
น้ําขึ้นน้ําลงไดดี ที่ระดับความลึก 5-10 เซนติเมตร พบ
ตามบริเ วณพื้นที่ช ายฝง ทะเลหรือปากแมน้ําในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต อินเดีย จีน เวียดนาม และเกาหลีใต
(วรรณภา, 2543; Ho et al., 1993; He et al., 1997)
ชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ยมีสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ชายฝง
ทะเลเสื่อมโทรม และไมมีรายงานการพบหอยตลับ แต

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงมีพระราชดําริกอตั้ง
โครงการฯ ในป 2533 มีการจั ดการน้ําเสี ยจากชุมชน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี โ ดยใช ห ลัก การธรรมชาติ ช วย
ธรรมชาติและใชเทคโนโลยีแบบงายในการบําบัดน้ําเสีย
จากชุมชนกอนปลอยลงสูชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย ซึ่ง
สงผลทําใหระบบนิเวศชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ยมีความ
อุ ด มสมบู ร ณ และทํ า ให มี สั ต ว ห น า ดิ น ขนาดใหญ ที่
เกิ ด ขึ้ นเองตามธรรมชาติ เป นจํ านวนมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีรายงาน (รณิดา, 2555) การพบหอยตลับตาม
ชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย จํานวน 186 ตันตอป ดังนั้น
ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบ
ชนิดแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับเพื่อ
ใช เ ป นดัช นี บ ง ชี้ ความสมบูร ณ ข องระบบนิ เ วศชายฝ ง
ทะเลแหลมผักเบี้ ยและแหลง อาหารชนิด แพลงกต อน
พื ช เพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาหาอาหารที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การเพาะขยายพั น ธุ ห อยตลั บ ใน
อนาคต ซึ่ งคาดวาขอมูลที่ไ ดจากการศึกษาในครั้งนี้จะ
สามารถนํ าไปใช ใ นการจั ด การอนุ รั กษ  ห อยตลั บ ให มี
อยางยั่งยืนในธรรมชาติตอไป
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
ทําการศึกษาบริเวณพื้นที่ช ายฝง ทะเลแหลม
ผักเบี้ยที่อยูในเขตของโครงการศึกษาวิจัย และพัฒ นา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่ง ตั้ง อยูบ นพิกัด ละติ จูด 14o42.240/ เหนื อ ถึ ง
14o43.480/ เหนื อ และ ลองจิ จู ด 06o17.780/
ตะวันออก ถึง 06o19.271/ ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่
551 ไร 45.6 ตารางวา ดังรูปที่ 1
2. ชวงเวลาเก็บตัวอยาง
ทําการเก็บรวบรวมตัวอย างหอยตลับ ในชวง
เวลาที่น้ําทะเลลงต่ําสุด 3 ฤดูกาล ประกอบดวยฤดูฝน
(เดือนกันยายน 2555) ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม 2555)
และฤดู ร อ น (เดื อนเมษายน 2556) โดยใช ข อ มู ล

Research

อุ ณ หภู มิ แ ละปริ ม าณน้ํ า ฝน 30 ป ย อนหลั ง จั ง หวั ด
เพชรบุรี จากกรมอุตุ นิยมวิท ยา เปนขอมู ลในการเก็ บ
ตัวอยางและเปนตัว แทนของฤดูกาล
3. การเก็บรวบรวมตัวอยางหอยตลับ
การเก็บรวบรวมหอยตลับใชเจาหนาที่ 3 คน
และใช อุ ป กรณ ค ราดมื อ โดยเก็ บ รวบรวมห า งจาก
ชายฝงทะเลโครงการฯ ตั้งแต 200 เมตรขึ้นไป จนไป
กระทั่งน้ําทะเลลงต่ําสุด (ประมาณ 1,000 เมตร) ให
กระจายครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ ซึ่งการรวบรวมจะ
เก็บเฉพาะหอยตลับขนาดใหญเทานั้น เนื่องจากถาหาก
ใช ห อยขนาดเล็ กเกิ นไปจะทํ าให การศึ กษาไม ประสบ
ความสําเร็จ เพราะทอทางเดินอาหารของหอยตลับจะ
ขาดระหวางการผาศึกษาหลังจากนั้นนําหอยตลับที่เก็บ
รวบรวมไดมารวมกัน

จังหวัดเพชรบุรี
ประเทศไทย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อาวไทย

พื้นที่ศึกษา
ปาชายเลน

รูปที่ 1 ชายฝ ง ทะเลแหลมผักเบี ้ย โครงการศึกษาวิจัย และพัฒ นาสิ ่ง แวดลอ มแหลมผัก เบี้ย อันเนื ่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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รูปที่ 2 การเก็บตัวอยางทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix
4. การเก็บตัวอยางชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช
ในทอทางเดินอาหารหอยตลับ
4.1 การเก็บแพลงกตอนพืชในทอทางเดิ น
อาหารของหอยตลับ
นําหอยตลับจากเจาหน าที่ 3 คน คนละ 3
กิ โ ลกรั ม หลั ง ทํ าการสุ ม ตั วอย างหอยตลั บ ชั่ ง น้ํ าหนั ก
และวั ด ความยาว หอยตลั บ 1 กิ โ ลกรั ม มี ค าเฉลี่ ย
เทากับ 16 ตัวตอกิโลกรัมและความยาว คือ ฤดูฝนมี
คาเฉลี่ ย 6.17±0.33 เซนติ เ มตร ฤดู ห นาวมี ค าเฉลี่ ย
5.99±0.39 เซนติเ มตร ฤดูรอนมีคาเฉลี่ย 6.07±0.45
เซนติเมตร และคาเฉลี่ยทั้งหมด 6.06±0.40 เซนติเมตร
มาทําการเปดเปลือกหอยดวยมีดและกรรไกรโดยตัดที่
anterior adductor muscle และ posterior
adductor muscle พรอมกั บ ผาทอทางเดิ นอาหาร
และนําตัวอยางทอทางเดินอาหารของหอยตลับทั้งหมด
ใสลงในขวดเก็บตั วอย าง ดองตัวอยางแพลงกต อนพื ช
ดวยฟอรมาลิน 4 เปอรเซ็นต ปริมาณ 100 มิลลิลิตร
ดังรูปที่ 2
4.2 การวิ เ คราะห ช นิ ด และปริ ม าณของ
แพลงกตอนพืช
ตรวจนับชนิดและปริ มาณแพลงกตอนพืชใน
ทอทางเดินอาหาร โดยใชปเปตปลายตัดหรือหลอดฉีด
ยาดูดตัวอยางแพลงกตอนพืชมา 1 มิลลิลิตร หยดลงใน
สไลดนับจํานวน ปดดวยกระจกปดสไลดแลวสองดูดวย

กล อ งจุ ล ทรรศน รุ น Olympus DX-50 ขนาด
กํ า ลั ง ขยาย 100 หรื อ 400 เท า ทํ า การตรวจนั บ
จนกระทั่งไมพบแพลงกตอนชนิดใหม อยางนอย 3 ซ้ํา
ตามวิธีการ (ปวีณา, 2545) วิเคราะหชนิดแพลงกตอน
พืช (ลัดดา, 2542)
4.3 การบันทึกขอมูลแพลงกตอนพืช
การบั น ทึ ก ข อมู ล แพลงก ตอนพื ช ในท อ
ทางเดินอาหารของหอยตลับทําการบันทึกทั้งชนิดและ
ปริมาณของแพลงกตอนพืช โดยพิจารณาจากลักษณะ
ของแพลงกต อนพื ชที่ พบ ถ  าลั กษณะส วนหนึ่ ง ส วนใด
ขาดหายไปให ทําการบั นทึ กเป นแพลงก ตอนพื ชไม ส ม
บูร ณ แต ถาลั กษณะของแพลงก ต อนพื ช มีส วนตาง ๆ
ครบใหทําการบันทึกเปนแพลงกตอนพืชสมบูรณ
5. คุณภาพน้ํา
การเก็บ ตั วอย างคุณ ภาพน้ํ าห างจากชายฝ ง
ทะเล 3 ระยะคือ A: ระยะหางจากชายฝง 200 เมตร
B: ระยะ หางจากชายฝง 600 เมตร และ C: ระยะหาง
จากชายฝ ง 1,000 เมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก าร
แพร ก ระจายหอยตลั บ ซึ่ ง แต ล ะระยะทํ า การเก็ บ
รวบรวมตัวอยางคุณภาพน้ํา 3 ซ้ํา ฤดูกาลละ 4 เดือน
ประกอบด วยฤดู ฝ น (เดื อนมิ ถุ นายน 2555 ถึ ง เดื อ น
กันยายน 2555) ฤดูห นาว (เดื อนตุล าคม 2555 ถึ ง
เดื อนมกราคม 2556) และฤดู ร อน (เดื อนกุ ม ภาพั นธ
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2556 ถึงเดือนเมษายน 2556) ในชวงเวลาน้ําทะเลขึ้น
สูงสุดบันทึกปจจัยสิ่งแวดลอมดังนี้
1) อุณหภูมิ ใชเทอรโมมิเตอร (thermometer)
หนวยองศาเซลเซียส (C)
2) ความเค็ ม (salinity) ใช เ ครื่ องวั ด ความเค็ ม
(Salinity meter) (psu)
3) ความเปนกรดเปนดาง (pH) ใชเครื่องวัดความ
เปนกรดเปนดาง (pH meter)
4) ออกซิ เ จนละลายในน้ํ า (DO) วั ด ด วย DO
meter (มิลลิกรัมตอลิตร)
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จํานวน 2.63 เปอร เซ็นต และ Skeletonema sp.
จํานวน 2.63 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
1.3 ฤดู ร อ น พบว ามี แ พลงก ต อนพื ช ชนิ ด
Coscinodiscus sp. มีองคประกอบชนิดที่สะสมในทอ
ทางเดิ น อาหารหอยตลั บ มากที่ สุ ด เท า กั บ 64.92
เปอรเซ็นต และมีเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่มีลักษณะของ
เซลล แพลงกต อนพืช ที่ไ มส มบู รณ พบจํ านวน 51.94
เปอร เ ซ็ น ต ของแพลงก ต อนพื ช ทั้ ง หมด รองลงมา
Cyclotella sp. จํานวน 28.57 เปอรเซ็นต Synedra
sp. จํ านวน 3.89 เปอร เ ซ็ น ต แ ละ Pleurosigma
normanii จํานวน 2.59 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ผลการวิจัย
1.4 ค าเฉลี่ ย พบว ามี แ พลงก ต อนพื ช ชนิ ด
1. ชนิ ดและปริ ม าณแพลงก ตอนพื ช ในท อ ทางเดิ น Coscinodiscus sp. มีองคประกอบชนิดที่สะสมในทอ
อาหารหอยตลับ มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 1 และ ทางเดิ น อาหารหอยตลั บ มากที่ สุ ด เท า กั บ 58.88
รูปที่ 4-5)
เปอร เ ซ็ นต และมี แ พลงกต อนพื ช นิ ด เดี ย วเท านั้ นที่ มี
1.1 ฤดู ฝ น พบว า มี แ พลงก ต อนพื ช ชนิ ด ลั ก ษณะของเซลล แ พลงก ต อนพื ช ที่ ไ ม ส มบู ร ณ พ บ
Coscinodiscus sp. มีองคประกอบชนิดที่สะสมในทอ จํานวน 39.72 เปอรเซ็นตของแพลงกตอนพืชทั้งหมด
ทางเดิ น อาหารหอยตลั บ มากที่ สุ ด เท า กั บ 59.09 รองลงมาพบว ามี Cyclotella sp. จํ านวน 30.25
เปอรเซ็นต และเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่มีลักษณะของ เปอรเซ็นต Oscillatoria sp. จํานวน 3.91 เปอรเซ็นต
เซลล แ พลงก ต อนพื ช ที่ไ ม ส มบู ร ณพ บจํ านวน 40.91 Protoperidinium sp. จํ านวน 1.74 เปอร เ ซ็ น ต
เปอร เ ซ็ น ต ของแพลงก ต อนพื ช ทั้ ง หมด รองลงมา Paralia sulcata จํ านวน 1.52 เปอร เ ซ็ น ต
Cyclotella sp. จํ า นวน 22.72 เปอร เ ซ็ น ต Thalassiosira sp. จํานวน 1.52 เปอรเซ็นต Synedra
Oscillatoria sp. จํานวน 9.09 เปอรเซ็นต Paralia sp. จํานวน 1.30 เปอรเซ็นต และ Skeletonema sp.
sulcata จํานวน 4.55 เปอรเซ็นต และ Triceratium จํานวน 0.88 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
favus จํานวน 4.55 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
2. คุณภาพน้ํา
1.2 ฤดู หนาว พบว ามี แพลงกต อนพืช ชนิ ด
อุณหภูมิของน้ํามีคา 28.12-33.48C และมี
Coscinodiscus sp. มีองคประกอบชนิดที่สะสมในทอ คาเฉลี่ย 30.96±1.78C ความเค็มมีคาระหวาง 25.50ทางเดิ น อาหารหอยตลั บ มากที่ สุ ด เท า กั บ 52.62 31.91 psu และคาเฉลี่ยเทากับ 28.90±2.18 psu คา
เปอรเซ็นต และมีเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่มีลักษณะของ ความเปนกรดเปนด าง (pH) มี ค าระหว าง 7.12-8.48
เซลล แ พลงก ต อนพื ช ที่ไ ม ส มบู ร ณพ บจํ านวน 26.31 และคาเฉลี่ยเทากับ 8.06±0.39 คาออกซิเจนที่ละลาย
เปอร เ ซ็ น ต ของแพลงก ต อนพื ช ทั้ ง หมดรองลงมา ในน้ํา (DO) มีคาระหวาง 4.25-6.78 มิลลิกรัมตอลิตร
Cyclotella sp. จํานวน 39.47 เปอรเซ็นต Oscillatoria sp. และคาเฉลี่ยเทากับ 5.22±0.86 มิลลิกรัมตอลิตร รูปที่
จํานวน 2.63 เปอรเ ซ็นต Pleurosigma normanii 3
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix)
ฤดูฝน
จํานวน
(เซลล/ลิตร/
กิโลกรัม)
800
1,800
1,000
400
200
200
733

แพลงกตอนพืช/ชนิด
Coscinodiscus sp.
Coscinodiscus sp.
Cyclotella sp.
Oscillatoria sp.
Paralia sulcata
Pleurosigma normanii
Skeletonema sp.
Synedra sp.
Triceratium favus
รวมทั้งหมด

1.52%

ฤดูห นาว

รอยละ

ลักษณะ

18.18
40.91
22.72
9.09
4.55
4.55
100

สมบูรณ
ไมสมบูรณ
สมบูรณ
สมบูรณ
สมบูรณ
สมบูรณ

จํานวน
(เซลล/ลิตร/
กิโลกรัม)
1,000
1,000
1,500
100
100
100
633

ฤดูรอน

รอยละ

ลักษณะ

26.31
26.31
39.47
2.63
2.63
2.63
100

สมบูรณ
ไมสมบูรณ
สมบูรณ
สมบูรณ
สมบูรณ
สมบูรณ
-

จํานวน
(เซลล/ลิตร/
กิโลกรัม)
1,000
4,000
2,200
200
300
1,540

รอยละ

ลักษณะ

12.98
51.94
28.57
2.59
3.89
100

สมบูรณ
ไมสมบูรณ
สมบูรณ
สมบูรณ
สมบูรณ
-

1.74% 0.88% 1.30% 1.52%
Coscinodiscus sp.

3.91%

Cyclotella sp.
Oscillatoria sp.

30.25%
58.88%

Paralia sulcata
Pleurosigma normanii
Skeletonema sp.
Synedra sp.
Triceratium favus

ความเค็ม (psu)
คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา

คาความเปนกรดเปนดาง (pH)

O

อุณหภูมิ ( C)

รูปที่ 3 ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix) ทั้งหมด

รูปที่ 4 คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย
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รูปที่ 5 ชนิดของแแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix)
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งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 2

วิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษาองคประกอบชนิดแพลงกตอน
พืชที่สะสมในทอทางเดินอาหารหอยตลับบริเวณชายฝง
ทะเลแหลมผักเบี้ย พบแพลงกตอนพืชจํานวน 8 ชนิด
ประกอบดวย Coscinodiscus sp., Cyclotella sp.,
Synedra sp., Oscillatoria sp., Paralia sulcata,
Protoperidinium sp., Thalassiosira sp., และ
Skeletonema sp. และพบว าแพลงกต อนพื ชชนิ ด
Coscinodiscus sp. มีปริมาณมากที่สุดจํานวน 58.88
เปอรเซ็นต เพียงชนิดเดียวเทานั้นที่มีลักษณะของเซลล
แพลงกตอนพืชที่ไมสมบูรณของแพลงกตอนพืชทั้งหมด
ซึ่ ง สอดคล องกั บ การศึ กษาองค ป ระกอบชนิ ด แพลงก
ตอนพื ช ที่ ส ะสมในท อ ทางเดิ น อาหารหอยตลั บ
(Meretrix casta) ในบริเวณชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย
พบมี แ พลงก ต อนพื ช จํ านวน 8 ชนิ ด ประกอบด ว ย
Coscinodiscus sp., Cyclotella sp., Oscillatoria
sp., Paralia sulcata, Protoperidinium sp.,
Thalassiosira
sp., Synedra
sp. แ ล ะ
Skeletonema sp. และมี แ พลงก ต อนพื ช ชนิ ด
Coscinodiscus sp. มีปริมาณมากที่สุดจํานวน 70.46
เปอรเซ็นต เพียงชนิดเดียวเทานั้นที่มีลักษณะของเซลล
แพลงกตอนพืชที่ไมสมบูรณของแพลงกตอนพืชทั้งหมด
(เสถียรพงษและคณะ, 2558) ซึ่งแตกตางจากการศึกษา
ชนิ ดแพลงก ตอนพื ชที่ สะสมในทอทางเดินอาหารของ
หอยนางรม (Crassostrea gigas) พบแพลงกตอนพืชที่
มีลักษณะสมบูร ณ 35 ชนิด และไม สมบู รณ 4 ชนิ ด
ประกอบด ว ย Amphora sp., Cocconeis
scutellum, Nitzschia sp. และ Rhopalodia sp.
พบในหอยตลับ (Ruditapes philippinarum) พบ
แพลงก ต อนพื ช ที่ มี ลั ก ษณะสมบู ร ณ 30 ชนิ ด ไม
สมบูรณ 3 ชนิดประกอบดวย Nitzschia sp., Paralia
sulcata และ Gramatophora marina (Kasim and
Mukai, 2009) เอกชัย (2557) รายงานการพบชนิ ด
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แพลงก ต อนพื ชบริ เวณชายฝ งทะเลแหลมผักเบี้ย ว ามี
แพลงก ตอนพืช ทั้ง หมด 52 สกุล 104 ชนิ ด มี ปริ มาณ
ของแพลงกต อนพืชรวมทั้ง หมด 53,650 เซลลตอลิต ร
และมี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 1,788.33 เซลล ต อ ลิ ต ร เป น
แพลงกต อนพืช สกุ ล Coscinodiscus sp. มีป ริม าณ
คาเฉลี่ยมากที่สุด 5,363 เซลลตอลิตร และคาเฉลี่ยตอ
สถานีมากที่สุด 179 เซลลตอลิตรตอสถานี สงผลทําให
ชนิดแพลงกตอนพื ช Coscinodiscus sp. ที่ สะสมใน
ทอทางเดินอาหารหอยตลับมากตามไปดวย นอกจากนี้
ยังทําใหพบหอยตลับบริเวณชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย
เปนจํานวนมาก กลุมไดอะตอม Coscinodiscus sp. มี
ปริ ม าณคาร โ บไฮเครตมากที่ สุ ด คื อ 29.0% และมี
กลูโคสมีปริมาณมากที่สุดซึ่งกลูโคสจะสะสมเปนไกลโค
เจน (เชษฐพงษ, 2545) เปนสารอาหารที่ใ หพลั งงาน
และมี ค วามจํ าเป นอย างมากต อหอยสองฝาเพื่ อใช ใ น
การเติบโต การดํารงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาวงจรชีวิต
การสื บพันธุ (เสถีย รพงษและคณะ, 2558; Jayabal
and Kalyani, 1986; Whyte et al., 1989; Bayne,
2002; Zhuang and Wang, 2004; Delgado and
Perez-Camacho, 2007; Maire et al., 2007;
Zarnoch and Schreibman, 2008) จากการศึกษา
พบวาหอยสองฝาชนิดเดีย วกันจะตองการแพลงกตอน
พืชชนิดเหมือนกัน แตถาหอยสองฝาตางชนิดจะมีความ
ตองการแพลงกพืชตางชนิดกันตามไปดวย รวมถึงชนิด
ความไมสมบูรณของแพลงกตอนพืชมีความแตกตางกัน
ไป ต ามช นิ ด ข อง ห อยส อง ฝ า (Knauer
and
Southgate, 1999; Kasai et al., 2004)
คุ ณ ภาพน้ํ าจากการศึ ก ษาพบว า อุ ณ หภู มิ มี
คาเฉลี่ย เท ากับ 30.96±1.78C ความเค็ ม มี คาเฉลี่ ย
เทากับ 28.90±2.18 psu คาความเปนกรด-เบส (pH)
มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.06±0.39 คาออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํา (DO) มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.22±0.86 มิลลิกรัมตอลิตร
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค ามาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ชายฝ ง
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ทะเล (กรมควบคุมมลพิ ษ, 2557) พบวาอยู ในเกณฑ
มาตรฐานที่ กํ า หนดไม เ ป น พิ ษ อั น ตรายต อสั ต ว น้ํ า ที่
อาศัยระบบนิเวศวิทยาและระบบหวงโซอาหาร

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาองคประกอบชนิดของแพลงก
ตอนพื ชในทอทางเดิ นอาหารหอยตลับ 1 กิ โลกรัม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 16 ตัวตอกิโลกรัม และคาเฉลี่ยความ
ยาวทั้งหมด 6.06±0.40 เซนติเมตร พบแพลงกตอนพืช
จํานวน 8 ชนิ ด ประกอบด วย Coscinodiscus sp.,
Cyclotella
sp.,
Oscillatoria
sp.,
Protoperidinium sp., Paralia sulcata,
Thalassiosira sp., Synedra sp. และ
Skeletonema
sp.
ช นิ ด แ พ ล ง ก ต อนพื ช
Coscinodiscus sp. มีองคประกอบมากที่สุดคือ 58.88
เปอรเซ็นต ในทอทางเดินอาหารของหอยตลับ ฉะนั้นใน
การเพาะเลี้ยงหอยตลับในหองปฏิบัติการสามารถที่จะ
นํ า แพลงก ต อนพื ช ชนิ ด Coscinodiscus sp. ไป
ประยุกตใชเปนอาหารของหอยตลับอาจจะเปนแนวทาง
หนึ่งในชวยประหยัดระยะเวลาในการศึกษาชนิดแพลงก
ตอนพื ชเหมาะสมสําหรั บ หอยตลับ ในหองปฏิบั ติ การ
สามารถที่ จ ะนํ าความรู ที่ ไ ด ไ ปประยุ ก ต ใ นการเลี้ ย ง
อนุ บ าลหอยตลั บ และเป น ประโยชน ใ นการช วยเพิ่ ม
ผลผลิ ต เพื่ อทดแทนปริ ม าณหอยตลั บ ที่ ล ดน อยลงใน
ธรรมชาติรวมถึง เป นแนวทางการอนุรักษหอยตลั บให
ยั่งยืนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาและโครงการ
ศึกษาและวิจัยสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ ตํ า บลแหลมผั กเบี้ ย อํ าเภอบ านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัยครั้งนี้
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