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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่สะสมในดินตะกอน บริเวณฟาร์มเลี้ยง
หอยแครง ครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงฤดูฝน
(เดือนมิถุนายนและสิงหาคม พ.ศ. 2556) และฤดูร้อน (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) ทั้งนี้เพื่อแสดงอิทธิพลของฤดูกาล
ต่อการสะสมสารอาหารในดินตะกอน โดยสุ่มตัวอย่างดินตะกอนจาก 6 สถานี และวิเคราะห์ในระดับความลึก 0 -5
และ 5-10 ซม. ผลการศึกษาพบว่าการสะสมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอน มีค่าแตกต่างกันทั้งในฤดูกาล
และระดับความลึก ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีลักษณะเป็นดินโคลนปนทรายจะมีการสะสมของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
มากกว่าทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นดินทราย ปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอนจะพบในช่วงฤดูฝนสูงกว่าฤดู
ร้อน โดยมีปริมาณการสะสมในชั้นดินแพร่กระจายแตกต่างกัน ปริมาณโปรตีนสูงสุดในดินตะกอนช่วงฤดูฝน (เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556) และฤดูร้อน (มีนาคม พ.ศ. 2557) มีค่าเท่ากับ 0.0162+0.0001 มิลลิกรัม/กรัม ที่ระดับ 0-5
ซม. และ 0.0073+0.0001 มิลลิกรัม/กรัม ที่ระดับ 5-10 ซม. ตามลาดับ ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุดในดิน
ตะกอนช่วงฤดูฝน (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556) และฤดูร้อน (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) มีค่าเท่ากับ 0.516+0.010
มิลลิกรัม/กรัม ที่ระดับ 5-10 ซม. และ 0.323+0.007 มิลลิกรัม/กรัม ที่ระดับ 0-5 ซม. ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ในระดับความลึกพบว่าในสถานีส่วนใหญ่จะมีปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสะสมอยู่ในชั้นดินที่ระดับ 5-10 ซม.
มากกว่าระดับ 0-5 ซม. ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าฤดูกาลมีผลต่อการสะสมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอนบริเวณ
พื้นที่เลี้ยงหอยแครงของอ่าวบ้านดอน
คาสาคัญ : โปรตีน; คาร์โบไฮเดรต; ดินตะกอน; อ่าวบ้านดอน; หอยแครง

Abstract
This research was aimed to study the protein and carbohydrate accumulation in the
sediment of blood cockle farming area covering the east and the west coast of Bandon Bay, Surat
Thani Province, in rainy season (June-August 2013) and summer (March 2014). To find the
influence of the season on accumulation of nutrients in the sediment, the samples were
collected from six stations in two depths; 0-5 and 5-10 cm. The results showed the different
content of protein and carbohydrate accumulation in the sediment in both season and depth.
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The crumbly clay sediment in the east coast presented the high amount of protein and
carbohydrate contents than the sandy soil in the west coast. In addition, it was vary distribution in
depths and the high amounts of both were found in wet season than summer. The highest
protein content during the rainy season (August 2013) and summer (March 2014) were
0.0162+0.0001 mg/g at 0-5 cm and 0.0073+0.0001 mg/g at 5-10 cm depth, respectively. While the
highest carbohydrate contents were 0.516+0.010 mg/g at 5-10 cm and 0.323+0.007 mg/g at 0-5
cm depth in rainy season and summer, respectively. Protein and carbohydrate contents mostly
appeared in the depth of 5-10 cm more than 0-5 cm. The results indicated that season affected
the accumulation of nutrient contents in the sediments of blood cockle farm at Bandon Bay.
Keywords: protein; carbohydrate; sediment; Bandon Bay; blood cockle (Anadara granosa)
หอยแครงแหล่งใหญ่ระดับต้น ๆ ของประเทศไทย
การเลี้ยงหอยแครงในจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีมา
มากกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นความนิยมของชาวบ้านเนื่องจาก
ใช้เวลาในการเลี้ยงน้อย การจัดการทาได้ง่าย และสร้าง
รายได้ ค่ อ นข้ า งดี มี ก ารแสดงอาณาเขตในการเลี้ ย ง
หอยแครงในพื้นที่อาเภอไชยา ท่าฉาง และกาญจนดิษฐ์
หอยแครงเป็นสัตว์น้าที่มีระบบการกินอาหารแบบกรอง
กินดินตะกอนและซากสิ่งมีชีวิตต่ างๆ บริเวณพื้นท้อง
น้า ชอบฝังตัวอยู่ตามผิวดินโคลนลึกประมาณ 1-12 นิ้ว
โดยจะขึ้นมาอยู่บริเวณผิวดินเพื่อกรองกินอาหารช่วงที่
น้าขึ้น และในช่วงที่น้าลดก็จะปิดฝาฝังตัวอยู่ใต้ผิวดิน
[4] ซึ่งสารอินทรีย์ ต่าง ๆ ที่หอยแครงกรองกินเป็น
อาหาร ส่วนหนึ่งได้มาจากการย่อยสารอินทรีย์ โดยการ
เปลี่ยนสารอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ให้เป็นโมเลกุล
ขนาดเล็ก [5] เกิดเป็นธาตุอาหารสะสมในดินตะกอน
ดินตะกอนจึงนับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สาคัญของสัตว์
ทะเลหน้ า ดิ น สั ต ว์ ห น้ า ดิ น และตะกอนดิ น มี ค วาม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ฏ จั ก รของธาตุ อ าหารในทะเล [6]
เนื่ อ งจากมี ก ารไหล เวี ย นของธาตุ อ าหารผ่ า น
กระบวนการทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพที่เกิดขึ้นที่
บริเวณหน้าดิน ลักษณะเนื้อดินจึงมีความสัมพันธ์กับ
การสะสมสารอาหารในดิ น ตะกอน ดิ น ตะกอนที่ มี

1. บทนา
อ่ า วบ้ า นดอนเป็ น อ่ า วขนาดใหญ่ บ นชายฝั่ ง
ทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวั ดสุราษฏร์ ธานี พื้ นที่ข องอ่า วบ้า นดอนได้รั บ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทร
อินเดียและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าว
ไทย จึงส่งผลให้เกิดฤดูกาลแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ฤดูร้อน
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน และฤดูฝนซึ่ ง
จะเริ่ มตั้งแต่เ ดือนพฤษภาคมถึงธัน วาคม [1] ด้ว ย
ลัก ษณะของสภาพอากาศที่ มีฝ นตกเกือ บตลอดทั้ งปี
และลักษณะภูมิประเทศมีความเหมาะสม ส่งผลให้อ่าว
บ้านดอนเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมี
การพัดพาสารอาหารและแร่ธาตุต่าง ๆ มาทับถมในดิน
ตะกอน ทาให้บริเวณอ่าวบ้านดอนเป็นศูนย์รวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่มีความ
หลากหลายในระบบนิเวศทางทะเล [2] เป็นแหล่งทา
การประมงที่สาคัญ แหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลและแหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าหลายชนิด [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
การเพาะเลี้ ยงหอยแครงเป็นจานวนมากในอ่ าวบ้า น
ดอน มี ร ายงานว่ า จั งหวั ด สุ ร าษฏร์ ธ านี มี ก าลั งผลิ ต
หอยแครงในปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 17,718 ตัน คิด
เป็นมูลค่ากว่า 621 ล้านบาท [3] ซึ่งนับเป็นแหล่งผลิต
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ลักษณะเป็นดินทราย ดินโคลน และดินร่วนปนทราย
จะมีปริมาณธาตุอาหารสะสมในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
ที่แตกต่างกัน และการสะสมสารอาหารในชั้นดินที่อยู่
ในระดับความลึกต่าง ๆ ก็มีอยู่ไม่เท่ากัน [7]
ปั จ จุ บั น อ่ า วบ้ า นดอนเป็ น บริ เ วณที่ มี แ หล่ ง
อุ ต สาหกรรมหลากหลาย มี ก ารขยายตั ว ของแหล่ ง
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ทาการเกษตรและ
ประมง รวมถึงปัญหาจากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ประกอบกับมี
การทิ้งของเสียสะสมบริเวณปากแม่น้า เป็นผลทาให้ป่า
ชายเลนถูกท าลาย แหล่งเพาะเลี้ยงสั ตว์น้าวัยอ่อนมี
จานวนน้อยลง ทาให้ศักยภาพของแหล่งเลี้ยงหอยใน
อ่าวบ้านดอนลดลง [8] นอกจากนี้สารเคมีจานวนมาก
ที่อยู่บนฝั่งถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้า ได้แก่ สารอินทรีย์ที่
เป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งจากการผลิต
น้าตาล โรงงานผลิต สุร า โรงฆ่า สัต ว์ โรงงานอาหาร
กระป๋ อง ของเสี ย จากบ้ า นเรื อ น ซึ่ งของเสี ยที่ ป ล่ อ ย
ออกมาจะมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน สารซักฟอก
ไฮโดรคาร์บอน และขยะปะปนอยู่ [9] ทั้งนี้ได้มีการ
รณรงค์ให้ปลูกป่าชายเลนตามโครงการการจัดการป่า
ชายเลน ทั้ งนี้เพื่ อเพิ่มปริมาณปูเ ปี้ย วอย่ างยั่ งยืน ใน
พื้นที่อาเภอไชยาและท่าฉาง [10] เพื่อนาความความ
อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ตะกอนขึ้ น อยู่ กั บ
ปริมาณอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดินตะกอน [7] ทั้งนี้
อินทรียวัตถุในดินหมายถึงองค์ประกอบที่เป็นอินทรีย์
สารในดินรวมทั้งเนื้อเยื่อของพืชและสัต ว์ที่ยังไม่เน่ า
เปื่อยผลผลิตบางส่วนที่ผ่านการเน่าเปื่อยแล้ว รวมทั้ง
ผลผลิตที่ได้จากการแปรสภาพแล้ว ดังนั้นอินทรียวัตถุ
จึ ง ประกอบด้ ว ยวั ต ถุ อิ น ทรี ย์ ที่ มี โ มเลกุ ล สู ง เช่ น
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน สารที่มีสูตรโครงสร้างอย่างง่าย
เช่น น้าตาล กรดอะมิโน และสารที่มีโมเลกุลเล็ก ๆ
อื่น ๆ รวมถึงสารฮิวมิคหลายชนิด (องค์ประกอบที่ไม่
สามารถบอกรู ปพรรณสัณฐานได้ชัดเจน) [11] ซึ่ ง

อินทรียวัตถุในดิน มีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
โดยเป็นแหล่งคาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ซึ่งมี
ผลต่อการทางานของจุลินทรีย์ และมีความสาคัญในแง่
ของการควบคุมสมบัติของดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมี
ชีวภาพ [12] ช่วยเสริมโครงสร้างดินให้ดีขึ้น ช่วยให้ดิน
จับตัว เป็น ก้อน ช่วยเพิ่มอากาศและกักเก็บความชื้ น
และเพิ่มประจุความสามารถของดินในการแลกเปลี่ยน
เกลื อ แร่ ธ าตุ และกาปรั บ สมดุ ล กรด-ด่ า ง [13] ซึ่ ง
ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนมักจะมีปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินค่อนข้างต่าทั้งนี้สาเหตุสาคัญที่ทาให้อินทรียวัตถุถูก
ย่อยสลายอย่างรวดเร็ว คือ สภาพดินฟ้าอากาศ สาหรับ
ประเทศไทยซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นเขตร้ อ นและมรสุ ม นั บ ว่ า มี
สภาพที่เหมาะสมกับการทางานของเชื้อจุลินทรีย์ในดิน
ในการย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย วั ต ถุ ดั ง นั้ น ปริ ม าณของ
อินทรียวัตถุในดินจึงได้ลดลงอย่างรวดเร็ว การทาการ
เกษตรกรรมและประมงที่ ขาดการปรับ ปรุงบารุ งดิ น
การใช้พื้นที่ติดต่อกันมาโดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลง
ในดินก็เป็นการเร่งให้อินทรียวัตถุสลายตัวเร็วขึ้น
ดังนั้นปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดิน
จึงอาจใช้เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอน
ได้ [14] โดยสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในดินตะกอนจะส่งผล
ต่ อ กิ จ กรร มของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ า ศั ย อยู่ ในน้ า ซึ่ ง
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์จะต้องใช้ออกซิเจน
ที่ละลายน้าเป็นตัวช่วย หากมีปริมาณของสารอินทรีย์
สูงย่อมส่งผลให้แหล่งน้าเกิดการเน่าเสียได้ [15] ซึ่งสัตว์
หน้ า ดิ น มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การหมุ น เวี ย นของสาร
อาหารที่สะสมอยู่ในตะกอนดิน โดยจะทาหน้าที่ในการ
กวนตะกอนดิ น ช่ ว ยให้ อ อกซิ เ จนสามารถแพร่ ล งสู่
ตะกอนดินได้ลึกขึ้น ช่วยลดการเน่าเสียของตะกอนดิน
ได้ [7] ส่วนคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของแหล่งน้า [16] และเป็นสารอาหารที่สิ่งมีชีวิตใช้ใน
การสร้างพลังงานหลัก เกี่ยวข้องกั บการส่งสั ญญาณ
(signaling) และมีส่วนในการทาหน้าที่เป็นเครื่องหมาย
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บนผิวเซลล์ (surface marker) มีความสัมพันธ์ใน
ระบบนิเวศแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานของพืชและ
สิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต โดยรูปแบบการรับ
คาร์ โ บไฮเดรตของสิ่ ง มี ชี วิ ต เริ่ ม จากการย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ให้เป็นสารอินทรีย์ที่ มีโมเลกุล
เล็กลง ซึ่งจุลินทรีย์ทาหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายได้ออกมา
เป็น สารอาหารต่า ง ๆ หมุนเวีย นในระบบ เพื่ อใช้
สาหรับการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชและ
สิ่งมีชีวิตต่อไป ซึ่งรูปแบบการนาไปใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่
กับประเภทของสิ่ งมี ชีวิต ทั้ งนี้ หอยแครงสามารถรั บ
สารอาหารในรู ป ของสารอิ น ทรี ย์ โ มเลกุ ล ขนาดเล็ ก
เนื่ อ งจากมี ร ะบบการกิ น อาหารแบบกรองกิ น ดิ น
ตะกอนและซากสิ่งมีชีวิตต่างๆบริเวณพื้นท้องน้า [17]
ดังนั้นการสะสมของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดิน
ตะกอนในปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นความ
ลึกของดินตะกอนประเภทต่าง ๆ น่าจะส่งผลกระทบ
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของหอยแครง คณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี
ค วา ม ส นใจ ใน กา ร ศึ ก ษา ป ริ ม า ณ โ ป ร ตี นแ ล ะ
คาร์โบไฮเดรตในดินตะกอนบริเวณพื้นที่เลี้ยงหอยแครง
เพื่อ ดูว่า ความแตกต่ างของชั้นดิ น ฤดูก าล และพื้น ที่
เลี้ยงหอยแครงทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกซึ่ง
มีลักษณะดินตะกอนต่างกัน จะมีผ ลต่อปริมาณโปรตีน
และคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอนเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อ
เป็ น ข้ อ มู ล พื้ นฐานอั น น าไปสู่ ก ารเปรี ยบเที ย บข้ อ มู ล
อธิบายและหาความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างปริมาณ
โปรตี น และคาร์ โ บไฮเดรตในดิ น กั บ ผลผลิ ต ของ
หอยแครงในอนาคตได้ ทั้งนี้เนื่องจากหอยแครงเป็น
สัตว์ที่มีการอาศัยการฝังตัวในดินตะกอน และมีการกิน
อาหารโดยวิ ธี ก ารกรองกิ น อาหารจากในน้ าและดิ น
ตะกอน

กาหนดจุดเก็บตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยได้ทาการ
ส ารวจข้ อ มู ล ในเบื้ อ งต้ น แล้ ว จึ ง ได้ ก าหนดจุ ด เก็ บ
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเหมาะสมของสภาพ
ต่าง ๆ กัน เก็บดินตะกอนในพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแครง
ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุสถานีเก็บ
ตัวอย่างโดยใช้เครื่อ งมือระบุตาแหน่งบนพื้นที่ผิวโลก
[global positioning system (GPS) รุ่น GARMIN
LEGEND Cx] ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 สถานี โดยสถานีที่ 1
สถานีที่ 2 และสถานีที่ 3 ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น้าตาปีในอาเภอกาญจนดิษฐ์ ส่วนสถานีที่ 4 สถานี
ที่ 5 และสถานีที่ 6 ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าตา
ปีในอาเภอไชยา มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ดัง Table 1
Table 1 Geographical location of sampling
sites by GPS at Bandon Bay, Surat
Thani Province
Station
1
2
3
4
5
6

Latitude
09°14.445
09°13.457
09°15.469
09°20.327
09°21.174
09°21.945

Longitude
099°24.418
099°29.587
099°27.316
099°16.371
099°16.441
099°16.142

ดาเนินการเก็ บตัวอย่างในเดือนมิถุนายน
และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดู
ฝนและเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นตัวแทนของฤดู
ร้อน (เนื่องจากบริเวณอ่าวบ้านดอนมีฤดูฝนยาวนานถึง
8 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม และฤดูร้อน
4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน เพราะฉะนั้น
จึงทาการเก็บตัวอย่างในฤดูฝน 2 ครั้ง และฤดูร้อน 1
ครั้ง ส่วนเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมกราคมไม่

2. วิธีการศึกษา
2.1 การกาหนดจุดเก็บตัวอย่าง
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เก็บตัวอย่างดินตะกอนบริเวณฟาร์มเลี้ยง
หอยแครงในอ่ า วบ้ านดอน โดยใช้ ท่อ เก็ บดิ น (hand
corer) ซึ่ งเป็ น ท่ อ พลาสติ ก ใส แทงฝั งลงไปในดิ น
ตะกอนให้มีความลึก 15 เซนติเมตร นาดินตะกอนที่
เก็บได้ตัดเป็นชั้น ๆ ละ 5 เซนติเมตร รวมทั้งหมด 2
ชั้ น พื้ น ที่ ล ะ 3 ซ้ า น าดิ น ตะกอนแต่ ล ะชั้ น ใส่ ใ นถุ ง
พลาสติ ก โดยไล่ อ ากาศออกให้ ห มดก่ อ นปิ ด ถุ ง แล้ ว
นาไปแช่เย็นแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อ
รักษาดินไม่ให้เสียสภาพก่อนนาไปวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไป
2.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะดินตะกอน
การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในตะกอนดิน
ดาเนินการตามวิธีของ Bradford [18] โดยการชั่งดิน
หนั ก 1 กรั ม (น้าหนัก เปี ย ก) ละลายในน้ากลั่น 100
มิลลิลิตร จากนั้นแบ่งน้าสกัดดินมา 0.1 มิลลิลิตร เติม
Bradford reagent 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้ววาง
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซสเซียส นาน 15 นาที นา
สารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น
595 นาโนเมตร (ใช้เครื่อง UV-spectrophotometer
mini-1240 ยี่ ห้ อ Shimadzu) เที ย บค่ า กั บ กราฟ
มาตรฐานโดยใช้ bovine serum albumin เป็น
โปรตีนมาตรฐาน
การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตใน
ตะกอนดิน ดาเนิน การตามวิ ธีข องงานวิ จั ยที่ ผ่ านมา
[19] โดยการชั่งดินหนัก 1 กรัม (น้าหนักเปียก) ละลาย
ในน้ากลั่น 100 มิลลิลิตร จากนั้นแบ่งน้าสกัดดินมา 1
มิลลิลิตร เติม 5 % phenol 0.5 มิลลิลิตร เติม 18 N
H2SO4 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนาไปต้มที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ก่อนนาไป
วัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร
(ใช้เครื่อง UV-spectrophotometer mini-1240 ยี่ห้อ
Shimadzu) เทียบค่ากับกราฟมาตรฐานโดยใช้ starch
เป็นคาร์โบไฮเดรตมาตรฐาน
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สามารถเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากมีลมมรสุมพัดผ่านพื้นที่ทา
ให้มีฝนตกหนัก) (Figure 1 & 2)

Figure 1 Location of Bandon Bay, Surat Thani
Province which was located in the
Gulf of Thailand (Source: http://alwpansa.blogspot.com/2011/)

Figure 2 Sampling sites around Bandon Bay,
Surat Thani Province (Source: RIHNAC project, component 3)
2.2 การเก็บตัวอย่างดินตะกอน
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วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความแปรปรวนของ
ปริ ม าณโปรตี น และคาร์ โ บไฮเดรตในแต่ ล ะชั้ น ดิ น
ตะกอน ตามสถานีที่เก็บตัวอย่างใน 2 ฤดูกาล โดยวาง
แผนการทดลองแบบ randomize completely block
design (RBD) และเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ย โดยวิ ธี
Duncan’s new multiple range test

ระดับความลึก 5-10 ซม. มีค่าสูงกว่าที่ระดับความลึก
0-5 ซม. ส่ ว นช่ ว งฤดู ฝ นปริ ม าณโปรตี น เฉลี่ ย ในดิ น
ตะกอนในระดับความลึก 5-10 ซม. มีค่าสูงกว่าที่ระดับ
ความลึ ก 0-5 ซม. นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บการ
สะสมโปรตีนในดินตะกอนของสถานีที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง
และอยู่ห่างฝั่งออกไป พบว่าบริเวณที่ใกล้ฝั่งมีปริมาณ
โปรตี น สะสมในชั้ น ดิ น มากกว่ า บริ เ วณที่ อ ยู่ ไ กลฝั่ ง
ออกไป และไม่ พ บความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ของการ
แพร่กระจายของปริมาณโปรตีนกับระดับความลึกของ
ชั้นดินตะกอน
การศึกษาพบว่าปริมาณโปรตีนมีการแพร่
กระจายในระดับความลึกต่าง ๆ ในปริมาณที่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้พบว่าในสถานีที่ 1 มีปริมาณโปรตีนสูงกว่า
สถานีอื่น อาจเนื่องมาจากสถานีที่ 1 เป็นบริเวณที่อยู่
ใกล้ กับ ฟาร์ ม ซึ่งเปิด เป็ น รี สอร์ ทในทะเล มี การเพาะ
เลี้ยงหอยนางรม และบริเวณใกล้เคียงมีการเพาะเลี้ยง
หอยแครง จึงอาจมีการปล่อยน้าทิ้งซึ่งมีองค์ประกอบ
ของสารอินทรีย์อยู่มากลงสู่อ่าว เมื่อเปรียบเทียบการ
สะสมปริมาณโปรตีนในลักษณะของพื้นที่ พบว่าพื้นที่
ในฝั่งตะวันออกมีการสะสมมากกว่า ทางฝั่งตะวันตก
ของอ่าวบ้านดอน เนื่องจากฝั่งตะวันออกมีลักษณะดิน
เป็นโคลนปนทรายจึงส่งผลให้มีการสะสมสารอินทรีย์
มากกว่ า ทางฝั่ ง ตะวั น ตกซึ่ ง เป็ น ดิ น ทราย และจาก
การศึกษาของ Phodfueang และคณะ [20] พบว่า
พื้นที่ฝั่งตะวันตกของอ่าวบ้านดอนมีลักษณะดินเป็นดิน
ทรายและฝั่งตะวันออกดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวร่วน
หรือดินร่วนปนทราย ซึ่งองค์ประกอบที่แตกต่างกันของ
ดินตะกอนมีผลกับสัดส่วนของขนาดอนุภาคดิน ธาตุ
อาหาร รวมถึ ง ปริ ม าณการสะสมของสารอิ น ทรี ย์
สอดคล้องกับ [7] ที่รายงานว่าสารอินทรีย์ที่พบใน
ตะกอนแต่ ล ะบริ เ วณมั ก จะแตกต่ า งไปตามสถานที่
ลักษณะของดินทราย มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ากว่า
ดินชนิดอื่น

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์
3.1 การศึกษาปริมาณโปรตีนในดินตะกอน
บริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน
ผลการศึกษาปริมาณโปรตีนที่สะสมในดิน
ตะกอนบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ย งหอยแครงในอ่าวบ้า น
ดอน ช่ ว งฤดู ฝ น (เดื อ นมิ ถุ น ายนและสิ งหาคม พ.ศ.
2556) และฤดูร้อน (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) พบว่า
ปริมาณโปรตีนสะสมในดินตะกอนทั้ง 2 ฤดูกาล มีค่า
อยู่ ในช่ ว ง 0.0030±0.0002 ถึ ง 0.0125± 0.0002,
0.0028±0.0001 ถึ ง 0.0162±0.0001 และ 0.0026
±0.0001 ถึ ง 0.0073±0.0001 มิ ล ลิ ก รั ม /กรั ม ตาม
ลาดับ (Table 2, Figure 3) โดยพบว่าช่วงฤดูฝน
ปริมาณโปรตีนมีค่าสูงที่สุดในเดือนสิงหาคมในสถานีที่
1 (0.0162±0.0001 มิลลิกรัม/กรัม) ที่ระดับความลึก
0-5 ซม. และมีค่าต่าสุดในเดือนสิงหาคม ในสถานีที่ 5
(0.0028±0.0001 มิลลิกรัม/กรัม) ที่ระดับความลึก 05 และ 5-10 ซม. ส่วนในฤดูร้อนปริมาณโปรตีนมีค่าสูง
ที่สุดในสถานีที่ 3 (0.0073±0.0001 มิลลิกรัม/กรัม) ที่
ระดั บ ความลึ ก 5-10 ซม. และมี ค่ า ต่ าสุ ด เท่ า กั บ
0.0026±0.0001 มิลลิกรัม/กรัม ในสถานีที่ 5 ที่ระดับ
ความลึก 0-5 ซม.
เมื่อเปรียบเทียบค่า เฉลี่ยในแต่ละฤดูกาล
พบว่าปริมาณโปรตีนสะสมในดินตะกอนในฤดูฝนมีค่า
สูงกว่าในฤดูร้อนอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (Table 2,
Figure 3) และเมื่อพิจารณาในแต่ละระดับความลึก
พบว่าช่วงฤดูร้อนปริมาณโปรตีนเฉลี่ยในดินตะกอนใน
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Table 2 Protein contents in the sediment collected from the blood cockle farm at Bandon Bay
in June, August 2013 and March 2014
Sediment layer (cm)
Station
June 2013
August 2013
0-5
5-10
0-5
5-10
ab
ab
a
1
0.0125±0.0002 0.0117±0.0001 0.0162±0.0001 0.0132±0.0002ab
2
0.0082±0.0001b 0.0091±0.0001b 0.0130±0.0004ab 0.0132±0.0004ab
3
0.0046±0.0001bc 0.0091±0.0001b 0.0120±0.0001ab 0.0141±0.0003a
4
0.0042±0.0003c 0.0036±0.0001c 0.0035±0.0003cd 0.0042±0.0001c
5
0.0057±0.0002bc 0.0040±0.0001c 0.0028±0.0001d 0.0028±0.0001d
6
0.0030±0.0002d 0.0042±0.0001c 0.0031±0.0001d 0.0034±0.0001cd
Note: Differences of superscript showed significant difference at p<0.05

0.0130

5-10

0.0080
0.0030
-0.0020

st1

st2

st3

st4

st5

st6

0.0180
0.0160
0.0140
0.0120
0.0100
0.0080
0.0060
0.0040
0.0020
0.0000

0-5
5-10

st1

Sampling site

st2

st3

st4

st5

Protein content (mg/g)

0-5
Protein content (mg/g)

Protein content (mg/g)

0.0180

March 2014
0-5
0.0057±0.0003bc
0.0040±0.0001c
0.0061±0.0002b
0.0061±0.0001b
0.0026±0.0001d
0.0027±0.0001d

5-10
0.0053±0.0002bc
0.0052±0.0001bc
0.0073±0.0001b
0.0049±0.0004bc
0.0030±0.0001d
0.0029±0.0001d

0.0180
0.0160
0.0140
0.0120
0.0100
0.0080
0.0060
0.0040
0.0020
0.0000

st6

0-5
5-10

st1

st2

Sampling site

st3

st4

st5

st6

Sampling site

0-5

0.500

5-10

0.400
0.300
0.200
0.100
0.000

0-5
5-10

0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100

st2

st3

st4

Sampling site

st5

st6

0.600

0-5

0.500

5-10

0.400
0.300
0.200
0.100
0.000

0.000

st1

Carbohydrate content (mg/g)

0.600

Carbohydrate content (mg/g)

Carbohydrate content (mg/g)

Figure 3 Protein content in sediment layers in June 2013 (a) August 2013(b) and March 2014 (c)

st1

st2

st3

st4

Sampling site

st5

st6

st1

st2

st3

st4

st5

st6

Sampling site

Figure 4 Carbohydrate content in sediment layers in June 2013 (a) August 2013 (b) and March
2014 (c)
มี ร ายงานว่ า ในดิ น ตะกอน สามารถพบ
ปริ ม าณคาร์ โ บไฮเดรตได้ สู ง ถึ ง 10 % ของปริ ม าณ
อินทรียวัตถุ [24] จากการศึกษาของ [25] พบปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตในชั้นดินตะกอนทะเลสาบในช่วง 5.928.32 มิลลิกรัม/กรัม ที่บริเวณ Lake Suwa ประเทศ

ญี่ปุ่น และจากการทดลองของ [26] ที่ศึกษาปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตในชั้นดินตะกอนบริเวณทะเลเมดิเตอร์
เรเนี ย น ประเทศอี ยิ ป ต์ โดยแบ่ ง พื้ น ที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง
ออกเป็น 3 ส่วน พบว่าพื้นที่ a (off the nile delta)
พื้นที่ b (off Alexandria) และพื้นที่ c (west of
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Alexandria) มีคาร์โบไฮเดรตสะสมอยู่ในชั้นดินตะกอน
มีค่า อยู่ ในช่ว ง 2.60-13.47, 10.84-197.15 และ
62.10-222.61 ไมโครกรัม/กรัม ตามลาดับ ส่วน [27]
ศึ ก ษาการแพร่ ก ระจายของคาร์ โ บไฮเดรตและกรด
ยูโรนิก บริเวณทางตอนเหนือของทะเลจีนตะวันออก
ช่วงเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนในปี ค.ศ. 2006
พบว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตและกรดยูโรนิกในเดือ น
มิ ถุ น ายนมี ค่ า สู ง บริ เ วณผิ ว น้ าและมี ค่ า ลดลงอย่ า ง
รวดเร็ว เมื่ อความลึกเพิ่ม ขึ้น ทั้งนี้ เกิ ดจากความอุด ม
สมบูรณ์ของแพลงก์ตอนและปริมาณจุลินทรีย์ และใน
เดือนพฤศจิกายนปริมาณคาร์โบไฮเดรตและกรดยูโรนิก
ในทุกระดับความลึกมีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
ความแตกต่างทางกายภาพ แพลงก์ตอนและปริมาณ จุ
ลินทรีย์มีผลต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรตและกรดยูโรนิก
และจากการศึกษาของ [28] พบว่าปริมาณไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสละลายน้าจากแม่น้าตาปีจะถูกพัดพาลง
สู่อ่าวบ้านดอนและอ่าวไทยในฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อน
ซึ่งในอ่าวบ้านดอนมีการใช้สารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
สูง ส่วนในฤดูร้อนจะมีการใช้สารอินทรีย์มากกว่าการ
ผลิ ต ตรงกั น ข้ า มกั บ ฤดู ฝ นซึ่ ง จะมี ก ารผลิ ต ปริ ม าณ
สารอินทรีย์มากกว่าการใช้สารอินทรีย์ และในฤดูร้อน
จะมี ก ารย่ อ ยสลายของสารอิ น ทรี ย์ ดี ก ว่ า ในฤดู ฝ น
เนื่องจากการไหลของน้าที่ช้ากว่า

ฤดูฝนมีแนวโน้มสูงกว่าในฤดูร้อน และมีปริมาณโปรตีน
และคาร์โบไฮเดรตสะสมในดินตะกอนน้อยกว่าทางฝั่ง
ตะวันออก โดยลักษณะของเนื้อดินที่ต่างกันอาจส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหอยแครง อย่างไรก็
ตาม ผู้สนใจสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับ
การเพาะเลี้ยงหอยแครงเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไป
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