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การตายของหอยแมลงภู ที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1. ขอมูลเบื้องตน
1.1 สถานที่เกิดเหตุ หมู 1 และ หมู 4 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
1.2 จํานวนเกษตรกร บริเวณคลองหมู 4 มีการเลี้ยงหอยแมลงภูท ั้งหมด 89 ราย จํานวน
ประมาณ 100 แพ
1.3 วันที่หอยเริ่มตาย
18 สิงหาคม 2552
1.4 ลักษณะพื้นที่บริเวณที่เลี้ยง
พื้นที่ทําการเลี้ยงเปนคลอง สองฟากเปนปาชายเลนที่คอนขางสมบูรณ คลองกวาง
ประมาณ 200 เมตร มีแพหอยอยูทั้งสองฟากคลองตลอดความยาวคลองประมาณ 3
กิโลเมตร จากหนาหมูบานถึงปากคลอง ความลึกของน้ําบริเวณหนาหมูบานเมื่อน้ําลงต่ําสุด
ประมาณ 2 เมตร และมีบานเรือนคอนขางหนาแนนบนฝงคลอง (ภาพที่ 1, 2)

ภาพที่ 1 แพหอยแมลงภูยาวตลอดสองฝงคลองจากหนาหมูบานถึงปากคลองออกสูทะเล
ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
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ภาพที่ 2 คลองบริเวณหนาหมู 4 บานเกาะเคี่ยม มีบานเรือนคอนขางหนาแนนบนฝงคลอง
1.5 แหลงลูกพันธุ ซื้อจากชลบุรีและชุมพร
1.6 ลักษณะการเลี้ยง
เปนการเลี้ยงแบบแขวนโดยใสลูกหอยที่ติดอยูกับเชือกลงในถุงอวน (ลูกหอยจะ
โผลออกมานอกตาอวนเมื่อเจริญเติบโตขึ้น) หอยที่อยูในถุงอวนนี้จะถูกนําไปแขวนไวกับ
ทอนไมไผที่นาํ มาผูกกันเปนแพ ซึ่งแพมีขนาดตางๆ กันโดยเฉลี่ยประมาณ 20x30 เมตร แต
ละถุงมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 6 นิ้ว (ขึ้นอยูกับขนาดของหอย, หอยที่พบมีขนาด
ประมาณ 2-2.5 นิ้ว) ถุงแขวนหางกันประมาณ 6-8 นิ้ว (ภาพที่ 3) มีการเลี้ยงปลากระพง
ขาวในกระชังบริเวณหนาหมูบานและมีกระชังปลาบางประปรายในแพหอย (ภาพที่ 4) แต
ไมพบวามีปลาตายในขณะนี้

ภาพที่ 3 ถุงอวนที่บรรจุหอยแตละถุง
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ภาพที่ 4 กระชังปลากะพงขาวบริเวณหนาหมูบาน
1.7 ลักษณะการตายของหอยในแพ
การตายของหอยในแพบริเวณหนาหมูบาน (ตนน้ํา) ในแตละถุงพบหอยประมาณ 80-100%
การตายของหอยพบมากทางดานที่หันไปทางปากคลอง บริเวณดานบนใกลผิวน้ํา และดานที่
อยูใกลฝง การตายของหอยลดนอยลงในแพที่อยูไกลออกไปทางปากคลองออกสูทะเล ซึ่งพบ
หอยตายประมาณ 30% (ภาพที่ 5)
น้ําในบริเวณแพตนน้ําจะขุนขน มีสีคล้ํา และมีการไหลหมุนเวียนของมวลน้ํานอยมาก
แสดงลักษณะของคุณน้ําภาพน้ําที่ไมคอยดี สวนบริเวณแพที่ปากคลองออกสูทะเลพบวาน้ํามี
ความใสและสีที่แสดงถึงลักษณะน้ําที่มีคุณภาพดีกวา มีการไหลเวียนแลกเปลี่ยนของมวลน้ํา
เห็นไดชัดเจน (ภาพที่ 6) หอยบริเวณนี้จะมีขนาดใหญกวาและตายนอยกวา
ซากหอยที่ตายเปลือกจะเปดอา มีการเนาของเนื้อเยื่อและพบตะกอนละเอียดและกาซ
ไขเนา (H2S) สะสมอยู สงกลิ่นเนาเหม็น ซึ่งจะพบจากตัวอยางในแพบริเวณตนน้ํา สวนบริเวณ
ปากคลองพบมีการตายนอยกวาและลักษณะซากยังสดกวาแสดงวาตายไมนาน (ภาพที่ 7)
หอยในแพบริเวณปากคลองมีขนาดใหญกวาและลักษณะซากยังใหมสดกวาบริเวณตน
น้ํา แสดงวาการตายของหอยทยอยไลลงมาตามน้ํา สอดคลองกับขอมูลจากเกษตรกรที่วาหอย
จะเริ่มตายจากแพบริเวณตนน้ํากอนแลวไลลงมาเรื่อย ๆ ตามน้ํา
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบการตายของหอยระหวางแพบริเวณตนน้ําหนาหมูบาน (a), กับแพ
บริเวณใกลปากคลองออกสูทะเล (b)

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบลักษณะน้ําบริเวณตนน้ําหนาหมูบ าน (a), กับบริเวณปากคลองออก
สูทะเล (b)

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบลักษณะของซากหอยบริเวณตนน้ําหนาหมูบาน (a), กับบริเวณปาก
คลองออกสูทะเล (b)
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2. ขอสันนิษฐานเบื้องตน
จากขอมูลและรองรอยที่เหลืออยูโดยรวมในขั้นตน คณะสํารวจสัณนิษฐานวาการตายของ
หอยแมลงภู ที่หมู 4 เนื่องมาจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ทําใหหอยเกิดภาวะ
เครียด (stress) ออนแอลง เมื่อเกิดการตายและยอยสลายของเนื้อหอยทําใหสภาพน้ํายิ่งเสื่อมลง
ปรสิตและเชื้อโรคตาง ๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้น ทําใหเกิดการตายปริมาณและอยางรวดเร็ว
ประมวลไดวานาจะเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมหลาย ๆ ปจจัย ที่มีผลตอเนื่องกันเปน
ลูกโซ ไดแกความเค็มของน้ําลดลงจากปริมาณน้ําจืดที่เพิ่มมากขึ้น แมวาจะมีฝนตกบางไมมาก
บริเวณหมูบานกอนการตายของหอย แตเปนไปไดวาอาจมีฝนตกปริมาณมากในบริเวณตนน้ําแลว
ไหลลงคลอง และฝนตกหนักมากในชวงที่มีการตายสูงสุด (23 สิงหาคม 2552) ซึ่งสอดคลองกับการ
ตายของหอยที่เริ่มจากแพที่อยูตนน้ําเหนือขึ้นไปจากหมูบานประมาณ 3 กิโลเมตร นอกจากนี้
ลักษณะหอยในแตละถุงอวน พบวามีการตายบริเวณดานบนมากกวาดานลาง อธิบายไดวาน้ําจืดมี
ความหนาแนนนอยกวาน้ําเค็มจึงลอยตัวอยูผิวน้ํา ทําใหความเค็มที่ผิวเปลี่ยนแปลงมากและเร็วกวา
น้ําที่ระดับลึกลงไป ไมมีรายงานการตายของปลากะพงขาวในบริเวณดังกลาว เนื่องจากปลากระพง
ขาวสามารถอยูในน้ําจืดถึงเค็มจึงไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
ความขุ น ของน้ํ า ในขณะที่ ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล น า จะเป น ความขุ น เนื่ อ งมาจากตะกอน
แขวนลอยที่มาจากการชะลางโดยน้ําฝนไมใชเพราะมีปริมาณแพลงตอนมากอยางที่เกษตรกรเลาวา
มีบางคนสังเกตเห็นน้ํามีสีเขียวบางแดงบางอยางที่ไมเคยพบมากอน ซึ่งตะกอนเหลานี้มีผลตอหอย
ซึ่งมีการกินอาหารโดยการกรอง ตะกอนแขวนลอยทําใหเกิดการอุดตัน แมหอยแมลงภูจะมีกลไกใน
การจัดการกับตะกอนแขวนลอยในน้ําได แตในภาวะที่ออนแอและปริมาณตะกอนมาก ๆ ทําให
หอยเครียดและออนแอลง
การเลี้ยงที่หนาแนนมากเกิน ทําใหการไหลเวียนของน้ําไมดี ปริมาณอาหารที่หอยแตละตัว
จะไดรับก็นอยลง ทําใหหอยขนาดเล็กและออนแอ (เปรียบเทียบจากหอยในแพตนน้ํากับแพใกล
ปากคลอง) มี ก ารสะสมของของเสี ย ที่ เ กิ ด จากหอย เปน ผลให คุณ ภาพน้ํา ไม เ หมาะสมสํ าหรั บ
สิ่งมีชีวิต (ออกซิเจนต่ํา แอมโมเนียสูงเปนตน) ทําใหหอยเกิดภาวะเครียดไดเชนกัน เห็นไดจากการ
ที่พบหอยตายมากในถุงอวนที่อยูบริเวณตรงกลางของแพ และบริเวณดานในใกลฝงเมื่อเทียบกับ
บริเวณที่ใกลรองน้ําที่มีการไหลเวียนของน้ํามากกวา
ปนี้เกษตรกรไดเพิ่มปริมาการเลี้ยงขึ้นเปน 2-3 เทาจากปที่แลว และเกิดปรากฎการณการ
ตายของหอยขึ้นซึ่งไมเคยปรากฏในปกอนๆ ปริมาณหอยที่เพิ่มขึ้นนี้มากเกิน carrying capacity ของ
พื้นที่บริเวณนั้นจะรองรับได ทําใหเกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติ เปนสาเหตุใหหอยตายเปน
จํานวนมาก
คณะสํารวจสันนิษฐานวา การตายของหอยแมลงภู ไมนาจะเกิดจากมลภาวะหรือสารพิษ
เนื่องจากไมปรากฎมี point source ในบริเวณใกลเคียง เหนือน้ําขึ้นไปมีโรงงานอาหารทะเลแตกไ็ กล
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มาก ที่เห็นชัดทีสุดคือบานเรือนชาวประมงบนฝง ที่ปลอยของเสีย น้ําทิ้งลงสูคลอง อยางไรก็ตาม
คณะสํารวจไมมีขอมูลของกิจกรรมที่อยูหลังแนวปาชายเลน เนื่องจากเปนการสํารวจทางเรือ
3. การวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ
3.1 อาการทั่วไป
หอยแมลงภูที่ตายแลวเปลือกจะเปดอา มีการเนาของเนื้อเยื่อและพบตะกอนละเอียดและมี
กลิ่นเหม็น สวนหอยแมลงภูที่มีอาการปวยหรือใกลตายจะมีสีซีดกวาหอยแมลงภูปกติ ตัวผอม
และมี เนื้ อนอย (ภาพที่ 8) ไมพบอาการผิดปกติอื่น ๆ เช น เปนฝ หนองหรื อก อนในตั ว
หอยแมลงภูที่นํามาตรวจสอบในครั้งนี้

ภาพที่ 8 ลักษณะภายในของหอยแมลงภูปว ย พบหอยแสดงอาการสีซีดและตัวผอม
3.2 ปรสิต
การตรวจเชื้อปรสิตในหอยแมลงภูดวยกลองจุลทรรศนพบเชื้อโปรโตซัวเปนจํานวนมาก
ภายในตัวหอยแมลงภูและสามารถแบงไดเปน 3 ชนิดที่แตกตางกันตามขนาดและรูปราง (ภาพ
ที่ 9) โดยโปรโตซัวที่พบมากที่สุดคือ Flagellate protozoa ซึ่งขนาดเล็ก (ภาพที่ 9a)
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ภาพที่ 9 โปรโตซัว (P) ที่พบในหอยแมลงภู (a) Flagellate protozoa มีขนาดเล็กประมาณ
10x12 µm (b) Protozoa ขนาดกลางประมาณ 15x20 µm (c) Protozoa ขนาดใหญ
3.3 แบคทีเรีย
การเพาะเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีการ spread plate และ streak plate จากอวัยวะตาง ๆ ของ
หอยแมลงภูไดแก ตับ กลามเนื้อและ mantle palp บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด คือ Thiosulphate
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Citrate Bilesalt Sucrose (TCBS) และ Tryptic Soy Agar (TSA) ที่ผสมเกลือแกง 1.5 เปอรเซ็นต
พบวาหลังบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสนาน 18 ชั่วโมง มีเชื้อ Vibrio sp. 2 ชนิด เจริญบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ TCBS ไดแก ชนิดที่สามารถหมักน้ําตาลซูโครสไดจะมีโคโลนีเปนสีเหลือง และชนิดที่ไม
สามารถหมักน้ําตาลซูโครสไดจะมีโคโลนีเปนสีเขียว เปนจํานวนมาก สวนบนอาหาร TSA+1.5 %
NaCl พบเชื้อแบคทีเรียจากตับเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน (ตารางที่ 1 และ 2)
ตารางที่ 1. ปริมาณเชื้อแบคทีเรียจากตับเมือ่ เพาะโดยวิธี Spread Plate
ตัวที่
TCBS (CFU/g)
TSA + 1.5% NaCl (CFU/g)
1
Y=1,800 G=1,000
148,400
2
Y=6,000 G=22,000
140,000
หมายเหตุ CFU : colony forming unit ; Y = Vibrio sp. โคโลนีสีเหลือง;
G = Vibrio sp. โคโลนีสีเขียว
ตารางที่ 2. ปริมาณเชื้อแบคทีเรียจากอวัยวะสวนตางๆ เมือ่ เพาะโดยวิธี Streak Plate
ตัวที่
อวัยวะ
TCBS (CFU/Loop)
TSA + 1.5% NaCl (CFU/Loop)
1
Liver
Y=1 G=23
เชื้อจํานวนมาก (>1,000)
Muscle
Y=1 G=38
เชื้อจํานวนมาก (>1,000)
Mantle palp
Y=5 G=50
เชื้อจํานวนมาก (>1,000)
2
Liver
Y=54 G=105
เชื้อจํานวนมาก (>400)
Muscle
Y=5 G=8
196
Mantle palp
Y=9 G=0
46
3
Liver
Y=29 G=20
เชื้อจํานวนมาก (> 400)
Muscle
Y=5 G=1
200
Mantle palp
Y=44 G=10
75
หมายเหตุ CFU : colony forming unit ; Y = Vibrio sp. โคโลนีสีเหลือง;
G = Vibrio sp. โคโลนีสีเขียว
3.4 คุณภาพน้าํ
คุณภาพน้ําที่วิเคราะหจากตัวอยางที่เก็บสองจุดคือบริเวณใกลทาเรือของหมูบาน (จุดที่ 1)
และบริเวณแพสุดทายใกลกับปากแมน้ํา (จุดที่ 2) สวนใหญอยูในเกณฑปกติ (ตารางที่ 3) ยกเวน
คาความเค็มที่พบวาบริเวณจุดที่ 1 ซึ่งอยูดานตนน้ํามีคา 12 สวนในพันสวนตางกับจุดที่สองซึ่ง
อยูใกลปากแมน้ําที่มีคา 16 สวนในพันสวน
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ชนิดของแพลงกตอนที่พบในตัวอยางน้ําไดแก Chlorella sp., Euglena sp., Navicula sp.,
และโปรโตซัว
ตารางที่ 3. คุณภาพน้ําบริเวณตนน้ําและปลายน้ําของแมน้ําที่เลี้ยงหอยแมลงภู
จุดที่ 1
จุดที่ 2
DO (mg/L)
5.8
5.6
pH
7.86
7.92
Salinity (ppt)
12
16
Alkalinity (mg/L)
70
74
สารแขวนลอย (mg/l)
18
48
ฟอสเฟต (µg PO4-P/L)
14
25
NO2 (µg NO2-N/L)
16
19
N03 (mg NO3-N/L)
0.1
0.1
<0.001
<0.001
Total NH3 (mg NH3-N/L)
4. สรุป
จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจและการตรวจวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ สอดคลองกับขอ
สัณนิษฐานเบื้องตน ทําใหสรุปไดวาการตายของหอยแมลงภู ที่หมู 4 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง เนื่องมาจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน โดยเริ่มตนจากความเค็มของน้ํา
ที่ลดลงเนื่องจากจากปริมาณน้ําจืดที่เพิ่มมากขึ้นและมีผลตอเนื่องกันเปนลูกโซ ทําใหหอยเกิดภาวะ
เครียด และออนแอ เมื่อเกิดการตายและยอยสลายของเนื้อหอยทําใหสภาพน้ํายิ่งเสื่อมลง ปรสิต
(โปรโตซัว) และแบคทีเรีย (Vibrio sp.) เพิ่มปริมาณมากขึ้น ทําใหเกิดการตายในปริมาณมากและ
รวดเร็ว
จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําไมพบแพลงกตอนที่เปนสาเหตุของปรากฏการณ red tide
และคุณภาพน้ําอื่นๆ คอนขางปกติ ยกเวนความเค็มของน้ําที่มีความแตกตางกันมากระหวางตนน้ํา
กับทายน้ํา ซึ่งหากหอยอยูในสภาวะความเค็มต่ํานานไปจะชะงักการเจริญเติบโตและมีอัตราการตาย
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้การเลี้ยงที่หนาแนนมากเกิน ทําใหการไหลเวียนของน้ําไมดี ปริมาณอาหารที่
หอยแตละตัวจะไดรับมีนอยลง ทําใหหอยมีขนาดเล็กและออนแอ เกิดความเครียดและตายไดใน
ที่สุด
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5. ขอเสนอแนะ
การเลี้ยงหอยแมลงภูเปนการเลี้ยงในลักษณะที่อาศัยธรรมชาติเปนหลัก จึงตองคํานึงถึง
ความสามารถของระบบดวยวาจะสามารถรองรับปริมาณหอยไดเทาไร (carrying capacity) ซึ่งเปน
ลักษณะของการจัดการการใชประโยชนจากธรรมชาติอยางไรแคไหนใหยั่งยืน โดยไมทําใหระบบ
เสียสมดุลและเกิดปรากฎการณตางๆ ที่ไมเคยปรากฏมากอน ในกรณีนี้จะตองลดจํานวนแพลงและ
ปรับขนาดแพใหเล็กลง และตองไมแขวนถุงอวนบรรจุหอยแนนเกินไป
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูสํารวจขอขอบคุณปานิช ผูใหญบาน บานเกาะเคี่ยม (หมูที่ 4) ตําบลกันตังใต และ
เจาของแพหอยแมลงภูอีก 3 ทาน ที่กรุณาใหขอมูลและความชวยเหลือนําคณะสํารวจไปสํารวจและ
เก็บตัวอยางหอยแมลงภูในครั้งนี้

