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บทคัดยอ 

ศึกษาองคประกอบชนิดแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix) บริเวณ

ชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจ ัยและพัฒนาสิ ่งแวดลอมแหลมผักเบี ้ย อันเนื ่องมาจาก

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. เพียงชนิดเดียวเทาน้ันที่มีลักษณะของเซลลแพลงกตอนพืชที่ไมสมบูรณ 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 

หอยตลับ (Meretrix meretrix) มีรูปราง

คลายกับสามเหล่ียมตรงกลางนูนออก เปลือกหนา ผิว

นอกมีลักษณะมันวาวและมีลายเล็กนอย เปนสัตวนํ้าที่มี

สีเปลือก หลากหลาย เชน สีนํ้าตาลออน สีนํ้าตาลแดง 

สีนํ้าตาลเหลือง สีขาว หรือบางตัวอาจจะไมมีลาย แม

จะมีความหลากหลายของสีเปลือก แตลักษณะดังกลาว

ไมสามารถใชในการจําแนกหอยตลับชนิดน้ีได ดังน้ันจึง

มีการใชลักษณะอ่ืนของรางกายแทน โดยใชสวนดานใน

ซ่ึงมีสีขาวงาชาง มีลักษณะเสนเวาลึกเกือบเปนครึ่ง

วงกลม และมีสวนที่ยื่นแหลม (pallial horn) ภายใน

ของขอบกลามเน้ือแมนเทิล (pallial sinus) หอยตลับ

อาศัยบริเวณดินทรายปนโคลนและปรับตัวเขากับสภาพ

นํ้าขึ้นนํ้าลงไดดี ที่ระดับความลึก 5-10 เซนติเมตร พบ

ตามบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลหรือปากแมนํ้าในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต อินเดีย จีน เวียดนาม และเกาหลีใต 

(วรรณภา, 2543; Ho et al., 1993; He et al., 1997) 

ชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ยมีสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ชายฝง

ทะเลเส่ือมโทรม และไมมีรายงานการพบหอยตลับ แต

เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงมีพระราชดําริกอตั้ง

โครงการฯ ในป 2533 มีการจัดการนํ้าเสียจากชุมชน

เทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยใชหลัก การธรรมชาติชวย

ธรรมชาติและใชเทคโนโลยีแบบงายในการบําบัดนํ้าเสีย

จากชุมชนกอนปลอยลงสูชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย ซ่ึง

สงผลทําใหระบบนิเวศชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ยมีความ

อุดมสมบูรณ และทําใหมีสัตวหนาดินขนาดใหญที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งมีรายงาน (รณิดา, 2555) การพบหอยตลับตาม

ชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย จํานวน 186 ตันตอป ดังน้ัน

ในการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบ

ชนิดแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับเพื่อ

ใชเปนดัชนีบงช้ีความสมบูรณของระบบนิเวศชายฝง

ทะเลแหลมผักเบี้ยและแหลงอาหารชนิดแพลงกตอน

พืช เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาหาอาหารที่

เหมาะสมสําหรับการเพาะขยายพันธุหอยตลับใน

อนาคต ซ่ึงคาดวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ีจะ

สามารถนําไปใชในการจัดการอนุรักษ หอยตลับใหมี 

อยางยั่งยืนในธรรมชาติตอไป 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. พ้ืนท่ีศึกษา 

ทําการศึกษาบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลแหลม

ผักเบี้ยที่อยูในเขตของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ซ่ึงตั้งอยูบนพิกัด ละติจูด 14o42.240/ เหนือ ถึง 

14o43.480/ เหนือ และ ลองจิจูด 06o17.780/

ตะวันออก ถึง 06o19.271/ ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 

551 ไร 45.6 ตารางวา ดังรูปที่ 1 

2. ชวงเวลาเก็บตัวอยาง 

ทําการเก็บรวบรวมตัวอยางหอยตลับในชวง 

เวลาที่นํ้าทะเลลงต่ําสุด 3 ฤดูกาล ประกอบดวยฤดูฝน 

(เดือนกันยายน 2555) ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม 2555) 

และฤดูรอน (เดือนเมษายน 2556) โดยใชขอมูล

อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝน 30 ปยอนหลังจังหวัด

เพชรบุรี จากกรมอุตุนิยมวิทยา เปนขอมูลในการเก็บ

ตัวอยางและเปนตัว แทนของฤดูกาล 

3. การเก็บรวบรวมตัวอยางหอยตลับ 

การเก็บรวบรวมหอยตลับใชเจาหนาที่ 3 คน

และใชอุปกรณคราดมือ โดยเก็บรวบรวมหางจาก

ชายฝงทะเลโครงการฯ ตั้งแต 200 เมตรขึ้นไป จนไป

กระทั่งนํ้าทะเลลงต่ําสุด (ประมาณ 1,000 เมตร) ให

กระจายครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ ซ่ึงการรวบรวมจะ

เก็บเฉพาะหอยตลับขนาดใหญเทาน้ัน เน่ืองจากถาหาก

ใชหอยขนาดเล็กเกินไปจะทําใหการศึกษาไมประสบ

ความสําเร็จ เพราะทอทางเดินอาหารของหอยตลับจะ

ขาดระหวางการผาศึกษาหลังจากน้ันนําหอยตลับที่เก็บ

รวบรวมไดมารวมกัน 

 
 

 

รูปท่ี 1 ชายฝ งทะเลแหลมผักเบี ้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ประเทศไทย 

จังหวัดเพชรบุรี 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอม

แหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ปาชายเลน 

พ้ืนท่ีศึกษา 

อาวไทย 
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รูปท่ี 2 การเก็บตัวอยางทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix 
 

4. การเก็บตัวอยางชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช

ในทอทางเดินอาหารหอยตลับ 

4.1 การเก็บแพลงกตอนพืชในทอทางเดิน

อาหารของหอยตลับ 

นําหอยตลับจากเจาหนาที่ 3 คน คนละ 3 

กิโลกรัม หลังทําการสุมตัวอยางหอยตลับช่ังนํ้าหนัก

และวัดความยาว หอยตลับ 1 กิโลกรัม มีคาเฉล่ีย

เทากับ 16 ตัวตอกิโลกรัมและความยาว คือ ฤดูฝนมี

คาเฉล่ีย 6.17±0.33 เซนติเมตร ฤดูหนาวมีคาเฉล่ีย 

5.99±0.39 เซนติเมตร ฤดูรอนมีคาเฉล่ีย 6.07±0.45 

เซนติเมตร และคาเฉล่ียทั้งหมด 6.06±0.40 เซนติเมตร 

มาทําการเปดเปลือกหอยดวยมีดและกรรไกรโดยตัดที่ 

anterior adductor muscle และ posterior 

adductor muscle พรอมกับผาทอทางเดินอาหาร 

และนําตัวอยางทอทางเดินอาหารของหอยตลับทั้งหมด

ใสลงในขวดเก็บตัวอยาง ดองตัวอยางแพลงกตอนพืช

ดวยฟอรมาลิน 4 เปอรเซ็นต ปริมาณ 100 มิลลิลิตร 

ดังรูปที่ 2 

4.2 การวิเคราะหชนิดและปริมาณของ

แพลงกตอนพืช 

ตรวจนับชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชใน 

ทอทางเดินอาหาร โดยใชปเปตปลายตัดหรือหลอดฉีด

ยาดูดตัวอยางแพลงกตอนพืชมา 1 มิลลิลิตร หยดลงใน

สไลดนับจํานวน ปดดวยกระจกปดสไลดแลวสองดูดวย

กลองจุลทรรศน  รุน Olympus DX-50 ขนาด

กําลังขยาย 100 หรือ 400 เทา ทําการตรวจนับ

จนกระทั่งไมพบแพลงกตอนชนิดใหม อยางนอย 3 ซํ้า 

ตามวิธีการ (ปวีณา, 2545) วิเคราะหชนิดแพลงกตอน

พืช (ลัดดา, 2542) 

4.3 การบันทึกขอมูลแพลงกตอนพืช 

การบันทึ กข อ มูลแพลงก ตอนพืช ในท อ

ทางเดินอาหารของหอยตลับทําการบันทึกทั้งชนิดและ

ปริมาณของแพลงกตอนพืช โดยพิจารณาจากลักษณะ

ของแพลงกตอนพืชที่พบ ถ าลักษณะสวนหน่ึงสวนใด

ขาดหายไปใหทําการบันทึกเปนแพลงกตอนพืชไมสม

บูรณ แตถาลักษณะของแพลงกตอนพืชมีสวนตาง ๆ 

ครบใหทําการบันทึกเปนแพลงกตอนพืชสมบูรณ 

5. คุณภาพนํ้า 

การเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าหางจากชายฝง

ทะเล 3 ระยะคือ A: ระยะหางจากชายฝง 200 เมตร 

B: ระยะ หางจากชายฝง 600 เมตร และ C: ระยะหาง

จากชายฝ ง  1,000 เมตร ครอบค ลุมพื้นที่การ

แพรกระจายหอยตลับ ซ่ึงแตละระยะทําการเก็บ

รวบรวมตัวอยางคุณภาพนํ้า 3 ซํ้า ฤดูกาลละ 4 เดือน

ประกอบดวยฤดูฝน (เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือน

กันยายน 2555) ฤดูหนาว (เดือนตุลาคม 2555 ถึง

เดือนมกราคม 2556) และฤดูรอน (เดือนกุมภาพันธ 
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2556 ถึงเดือนเมษายน 2556) ในชวงเวลานํ้าทะเลขึ้น

สูงสุดบันทึกปจจัยส่ิงแวดลอมดังน้ี 

1) อุณหภูมิ ใชเทอรโมมิเตอร (thermometer) 

หนวยองศาเซลเซียส (C) 

2) ความเค็ม (salinity) ใชเครื่องวัดความเค็ม 

(Salinity meter) (psu) 

3) ความเปนกรดเปนดาง (pH) ใชเครื่องวัดความ

เปนกรดเปนดาง (pH meter) 

4) ออกซิเจนละลายในนํ้า (DO) วัดดวย DO 

meter (มิลลิกรัมตอลิตร) 

 

ผลการวิจัย 

1. ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอทางเดิน

อาหารหอยตลับ มีรายละเอียดดังน้ี (ตารางที่ 1 และ 

รูปที่ 4-5) 

1.1 ฤดูฝน พบวา มีแพลงกตอนพืชชนิด

Coscinodiscus sp. มีองคประกอบชนิดที่สะสมในทอ

ทางเดินอาหารหอยตลับมากที่ สุดเทากับ 59.09 

เปอรเซ็นต และเพียงชนิดเดียวเทาน้ันที่มีลักษณะของ

เซลลแพลงกตอนพืชที่ไมสมบูรณพบจํานวน 40.91 

เปอรเซ็นต ของแพลงกตอนพืชทั้ งหมด รองลงมา 

Cyclotella sp. จํานวน 22.72 เปอรเซ็นต 

Oscillatoria sp. จํานวน 9.09 เปอรเซ็นต Paralia 

sulcata จํานวน 4.55 เปอรเซ็นต และ Triceratium 

favus จํานวน 4.55 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

1.2 ฤดูหนาว พบวามีแพลงกตอนพืชชนิด 

Coscinodiscus sp. มีองคประกอบชนิดที่สะสมในทอ

ทางเดินอาหารหอยตลับมากที่ สุดเทากับ 52.62 

เปอรเซ็นต และมีเพียงชนิดเดียวเทาน้ันที่มีลักษณะของ

เซลลแพลงกตอนพืชที่ไมสมบูรณพบจํานวน 26.31 

เปอร เซ็นต ของแพลงกตอนพืชทั้ งหมดรองลงมา 

Cyclotella sp. จํานวน 39.47 เปอรเซ็นต Oscillatoria sp. 

จํานวน 2.63 เปอรเซ็นต Pleurosigma normanii 

จํานวน 2.63 เปอรเซ็นต และ Skeletonema sp. 

จํานวน 2.63 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

1.3 ฤดูรอน พบวามีแพลงกตอนพืชชนิด 

Coscinodiscus sp. มีองคประกอบชนิดที่สะสมในทอ

ทางเดินอาหารหอยตลับมากที่ สุดเทากับ 64.92 

เปอรเซ็นต และมีเพียงชนิดเดียวเทาน้ันที่มีลักษณะของ

เซลลแพลงกตอนพืชที่ไมสมบูรณ พบจํานวน 51.94 

เปอรเซ็นต ของแพลงกตอนพืชทั้ งหมด รองลงมา 

Cyclotella sp. จํานวน 28.57 เปอรเซ็นต Synedra 

sp. จํานวน 3.89 เปอรเซ็นตและ Pleurosigma 

normanii จํานวน 2.59 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

1.4 คาเฉล่ีย พบวามีแพลงกตอนพืชชนิด 

Coscinodiscus sp. มีองคประกอบชนิดที่สะสมในทอ

ทาง เดินอาหารหอยตลับมากที่ สุ ด เทากับ 58.88 

เปอรเซ็นต และมีแพลงกตอนพืชนิดเดียวเทาน้ันที่มี

ลักษณะของเซลลแพลงกตอนพืชที่ ไมสมบูรณพบ

จํานวน 39.72 เปอรเซ็นตของแพลงกตอนพืชทั้งหมด 

รองลงมาพบวามี 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 

2. คุณภาพนํ้า 

อุณหภูมิของนํ้ามีคา 28.12-33.48C และมี

คาเฉล่ีย 30.96±1.78C ความเค็มมีคาระหวาง 25.50-

31.91 psu และคาเฉล่ียเทากับ 28.90±2.18 psu คา

ความเปนกรดเปนดาง (pH) มีคาระหวาง 7.12-8.48 

และคาเฉล่ียเทากับ 8.06±0.39 คาออกซิเจนที่ละลาย

ในนํ้า (DO) มีคาระหวาง 4.25-6.78 มิลลิกรัมตอลิตร 

และคาเฉล่ียเทากับ 5.22±0.86 มิลลิกรัมตอลิตร รูปที่ 

3 
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58.88%
30.25%

3.91%

1.52%
1.74% 0.88% 1.30% 1.52%

Coscinodiscus  sp.

Cyclotella  sp.

Oscillatoria  sp.

Paralia  sulcata

Pleurosigma  normanii

Skeletonema  sp.

Synedra  sp.

Triceratium  favus

ตารางท่ี 1 ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix) 

แพลงกตอนพชื/ชนิด 

ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน 

จํานวน 

(เซลล/ลิตร/

กิโลกรัม) 

รอยละ ลักษณะ 

จํานวน 

(เซลล/ลิตร/

กิโลกรัม) 

รอยละ ลักษณะ 

จํานวน 

(เซลล/ลิตร/

กิโลกรัม) 

รอยละ ลักษณะ 

Coscinodiscus sp. 800 18.18 สมบูรณ 1,000 26.31 สมบูรณ 1,000 12.98 สมบูรณ 

Coscinodiscus sp. 1,800 40.91 ไมสมบูรณ 1,000 26.31 ไมสมบูรณ 4,000 51.94 ไมสมบูรณ 

Cyclotella sp. 1,000 22.72 สมบูรณ 1,500 39.47 สมบูรณ 2,200 28.57 สมบูรณ 

Oscillatoria sp. 400 9.09 สมบูรณ 100 2.63 สมบูรณ - - - 

Paralia sulcata 200 4.55 สมบูรณ - - - - - - 

Pleurosigma normanii - - - 100 2.63 สมบูรณ 200 2.59 สมบูรณ 

Skeletonema sp. - - - 100 2.63 สมบูรณ - - - 

Synedra sp. - - - - - - 300 3.89 สมบูรณ 

Triceratium favus 200 4.55 สมบูรณ - - - - - - 

รวมทั้งหมด 733 100  633 100  1,540 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix) ทั้งหมด 

 
รูปท่ี 4 คาเฉล่ียคุณภาพนํ้าชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย 
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รูปท่ี 5 ชนิดของแแพลงกตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ (Meretrix meretrix) 
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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. และพบวาแพลงกตอนพืชชนิด 

Coscinodiscus sp. มีปริมาณมากที่สุดจํานวน 58.88 

เปอรเซ็นต เพียงชนิดเดียวเทาน้ันที่มีลักษณะของเซลล

แพลงกตอนพืชที่ไมสมบูรณของแพลงกตอนพืชทั้งหมด 

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาองคประกอบชนิดแพลงก

ตอนพืชที่ สะสม ในทอทาง เดินอาหารหอยต ลับ 

(Meretrix casta) ในบริเวณชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย

พบมีแพลงกตอนพืชจํานวน 8 ชนิดประกอบดวย 

Coscinodiscus sp., Cyclotella sp., Oscillatoria 

sp., Paralia sulcata, Protoperidinium sp., 

Thalassiosira sp., Synedra sp. แ ล ะ 

Skeletonema sp. และมีแพลงกตอนพืชชนิด 

Coscinodiscus sp. มีปริมาณมากที่สุดจํานวน 70.46 

เปอรเซ็นต เพียงชนิดเดียวเทาน้ันที่มีลักษณะของเซลล

แพลงกตอนพืชที่ไมสมบูรณของแพลงกตอนพืชทั้งหมด 

(เสถียรพงษและคณะ, 2558) ซ่ึงแตกตางจากการศึกษา

ชนิดแพลงกตอนพืชที่สะสมในทอทางเดินอาหารของ

หอยนางรม (Crassostrea gigas) พบแพลงกตอนพืชที่

มีลักษณะสมบูรณ 35 ชนิด และไมสมบูรณ 4 ชนิด 

ประกอบดวย  Amphora sp., Cocconeis 

scutellum, Nitzschia sp. และ Rhopalodia sp. 

พบในหอยตลับ (Ruditapes philippinarum) พบ

แพลงกตอนพืชที่ มีลักษณะสมบูรณ 30 ชนิด ไม

สมบูรณ 3 ชนิดประกอบดวย Nitzschia sp., Paralia 

sulcata และ Gramatophora marina (Kasim and 

Mukai, 2009) เอกชัย (2557) รายงานการพบชนิด

แพลงกตอนพืชบริเวณชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ยวามี

แพลงกตอนพืชทั้งหมด 52 สกุล 104 ชนิด มีปริมาณ

ของแพลงกตอนพืชรวมทั้งหมด 53,650 เซลลตอลิตร 

และมีคาเฉล่ียเทากับ 1,788.33 เซลลตอลิตร เปน

แพลงกตอนพืชสกุล Coscinodiscus sp. มีปริมาณ

คาเฉล่ียมากที่สุด 5,363 เซลลตอลิตร และคาเฉล่ียตอ

สถานีมากที่สุด 179 เซลลตอลิตรตอสถานี สงผลทําให

ชนิดแพลงกตอนพืช Coscinodiscus sp. ที่สะสมใน

ทอทางเดินอาหารหอยตลับมากตามไปดวย นอกจากน้ี

ยังทําใหพบหอยตลับบริเวณชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ย

เปนจํานวนมาก กลุมไดอะตอม Coscinodiscus sp. มี

ปริมาณคารโบไฮเครตมากที่ สุดคือ 29.0% และมี

กลูโคสมีปริมาณมากที่สุดซ่ึงกลูโคสจะสะสมเปนไกลโค

เจน (เชษฐพงษ, 2545) เปนสารอาหารที่ใหพลังงาน 

และมีความจําเปนอยางมากตอหอยสองฝาเพื่อใชใน

การเติบโต การดํารงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาวงจรชีวิต

การสืบพันธุ (เสถียรพงษและคณะ, 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 

พบวาหอยสองฝาชนิดเดียวกันจะตองการแพลงกตอน

พืชชนิดเหมือนกัน แตถาหอยสองฝาตางชนิดจะมีความ

ตองการแพลงกพืชตางชนิดกันตามไปดวย รวมถึงชนิด

ความไมสมบูรณของแพลงกตอนพืชมีความแตกตางกัน

ไปต ามช นิด ของหอยสองฝา  (Knauer and 

Southgate, 1999; Kasai et al., 2004) 

คุณภาพนํ้าจากการศึกษาพบวาอุณหภูมิมี

คาเฉล่ียเทากับ 30.96±1.78C ความเค็มมีคาเฉล่ีย

เทากับ 28.90±2.18 psu คาความเปนกรด-เบส (pH) 

มีคาเฉล่ียเทากับ 8.06±0.39 คาออกซิเจนที่ละลายใน

นํ้า (DO) มีคาเฉล่ียเทากับ 5.22±0.86 มิลลิกรัมตอลิตร 

เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพนํ้าชายฝง
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ทะเล (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) พบวาอยูในเกณฑ

มาตรฐานที่ กําหนดไมเปนพิษอันตรายตอสัตว นํ้าที่

อาศัยระบบนิเวศวิทยาและระบบหวงโซอาหาร 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาองคประกอบชนิดของแพลงก

ตอนพืชในทอทางเดินอาหารหอยตลับ 1 กิโลกรัม มี

คาเฉล่ียเทากับ 16 ตัวตอกิโลกรัม และคาเฉล่ียความ

ยาวทั้งหมด 6.06±0.40 เซนติเมตร พบแพลงกตอนพืช

จํานวน 8 ชนิดประกอบดวย Coscinodiscus sp., 

Cyclotella sp., Oscillatoria sp., 

Protoperidinium sp., Paralia sulcata, 

Thalassiosira sp., Synedra sp. และ 

Skeletonema sp. ช นิด แพลงก ต อนพื ช 

Coscinodiscus sp. มีองคประกอบมากที่สุดคือ 58.88 

เปอรเซ็นต ในทอทางเดินอาหารของหอยตลับ ฉะน้ันใน

การเพาะเล้ียงหอยตลับในหองปฏิบัติการสามารถที่จะ

นําแพลงกตอนพืชชนิด Coscinodiscus sp. ไป

ประยุกตใชเปนอาหารของหอยตลับอาจจะเปนแนวทาง

หน่ึงในชวยประหยัดระยะเวลาในการศึกษาชนิดแพลงก

ตอนพืชเหมาะสมสําหรับหอยตลับในหองปฏิบัติการ

สามารถที่จะนําความรูที่ไดไปประยุกตในการเล้ียง

อนุบาลหอยตลับและเปนประโยชนในการชวยเพิ่ม

ผลผลิตเพื่อทดแทนปริมาณหอยตลับที่ลดนอยลงใน

ธรรมชาติรวมถึงเปนแนวทางการอนุรักษหอยตลับให

ยั่งยืนตอไป 
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