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บทคัดย่อ 

                 ด าเนินการปล่อยพันธ์ุหอยลายขนาดความยาวเปลือกเฉลี่ย 1.77 มิลลิเมตร  จ านวน 1.37  ล้านตัว 4 สถานี ใน
บริเวณเขตอนุรักษ์ทรัพยากรช่องเกาะช้าง (เขต 1) ส ารวจการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยลาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ถึงพฤษภาคม พ .ศ. 2555 พบว่าหอยลายมีความยาวเฉลี่ยตั้งแต่ 7.29-50.60 มิลลิเมตร โดยมีค่าความยาวเปลือกเฉลี่ย
ของทุกสถานีมีค่าต่ าสุดในเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2554 คือ 19.05 มิลลิเมตร และมีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2555 คือ 47.71 
มิลลิเมตร      หอยลายที่พบส่วนใหญ่มีขนาดเฉลี่ยต่ ากว่าขนาดแรกเริ่มเจริญพันธ์ุ    ความหนาแน่นของหอยลายหลังปล่อยในแหล่งน้ า
ธรรมชาติพบหอยลายบ่อยครั้งในสถานี B02 และ B03 ตามล าดับ มีความหนาแน่น 10,938 และ 21,875 ตัว/ตารางกิโลเมตร ตลอด
การศึกษาหอยลายมีความหนาแน่นเฉลี่ย 8,688 ตัว/ตารางกิโลเมตร เมื่อพิจารณาเป็นน้ าหนักตัวของหอยลายพบว่าในสถาน ีB02 และ
B03 มีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ 5.63 และ 5.40 กิโลกรัม/ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ รวมทุกสถานีพบว่าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ 6.52 และ 5.99 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดับ   
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Abstract 

               The average size of the seed surf clams were 1.77 mm in number of 1.37 million, for 4 stations,  were 
released in the Chong Chang Island Conservation Area (Zone 1).  Regular monthly surveyed of surf clam were 
conducted  in size distribution, growth and density during May 2011 to May 2012. The results found that clams 
size from 7.29 to 50.60 mm in length with an average minimum in August 2011 was 19.05 and maximum in 
Febuary 2012 was 47.71 mm.  Most of clam were smaller than first maturation size. The density of clam offen 
found in station B02 and B03 by 10,938 and 21,875 tail/kilometer square, respectively.  All of this study found 
its density of 8,688 tail/kilometer square.  And in density by weight found B02 and B03 were maximum density 
of 5.63 and 5.40 kilogram/kilometer square, respectively.  Including with survey station, in July and October 
2011 were maximum density of 6.52 and 5.99 kilogram/kilometer square, respectively.  
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