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บทคัดย2อ
ศึกษาองค*ประกอบชนิด การกระจาย และความชุกชุมของหอยบริเวณป;าชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยกําหนดแนวศึกษาจํานวน 4 แนว จากป;าชายเลนตอนบนติดแผนดินออกสูทะเลในบริเวณหาดเลน
แตละแนวศึกษาประกอบดDวยป;าชายเลนตอนบน ป;าชายเลนตอนกลาง ป;าชายเลนตอนลาง และหาดเลน ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบหอย จํานวน 16 ชนิด 9 วงศ* หอยฝาเดียว Assiminea brevicula พบเปJนชนิดเดนที่มีการกระจาย
ทุกบริเวณและมีความชุกชุม สวนหอยสองฝา Tellina (Moerella) sp. พบเปJนชนิดเดนที่มีความชุกชุมในบริเวณ
หาดเลน การกระจายของหอยในบริเวณป;าชายเลนสามารถแบงออกเปJน 3 กลุม ตามลักษณะของแหลงอาศัย ไดDแก
(1) กลุมที่อาศัยในบริเวณหาดเลน (2) กลุมที่อาศัยในบริเวณป;าชายเลนตอนลาง และ (3) กลุมที่อาศัยในป;าชายเลน
ตอนกลางและป;าตอนบน ทั้งนี้ปSจจัยสิ่งแวดลDอมที่สําคัญตอการกระจายของหอยในบริเวณป;าชายเลน ไดDแก ขนาด
อนุภาคดินตะกอน ปริมาณสารอินทรีย*ในดินตะกอน มวลชีวภาพของรากอากาศ และมวลชีวภาพของเศษใบไมDกิ่งไมD
คําสําคัญ : หอย; ป;าชายเลนปากแมน้ําทาจีน; จังหวัดสมุทรสาคร

Abstract
Species composition, distribution and abundance of mollusc and environmental factors in
the Tha Chin mangrove estuary, Samut Sakhon province were investigated. The four transects along
the western coastline of the estuary comprised of landward fringe of the mangrove forest, central
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part of the mangrove forest, seaward fringe of the mangrove forest and tidal mudflat outside the
mangrove forest. A total of 16 species/taxa in 9 families of mollusc were found from this area. The
gastropod, Assiminea brevicula was found the dominant species that it was the most abundant
and widely distributed in the mangrove while bivalve, Tellina (Moerella) sp. was dominated in the
mudflat. The distribution of molluscs was categorized into 3 major groups based on their habitats
in the mangrove forest: (1) those in the tidal mudflat outside the forest; (2) those in the seaward
fringe of the forest and (3) those both in the central part and landward fringe of the forest. Substrate
characteristics of grain sizes and organic contents, biomass of pneumatophores and leaf litter of
mangrove vegetation were the main factors affecting the distribution and abundance of molluscs.
Keywords: mollusk; gastropod; bivalve; Tha Chin Mangrove estuary; Samut Sakhon province

1. บทนํา

มนุษย* ไดDแก หอยแครง (cockle) หอยนางรม (oyster)
และหอยกัน (marsh clam) เปJนตDน ความหลากหลาย
ทางชนิด การกระจาย และความชุกชุมทางชนิดของ
หอยในป;าชายเลนขึ้นอยูกับปSจจัยสิ่งแวดลDอมทั้งทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพภายในป;าชายเลน
เชน ดินตะกอน แสง ความเค็ม ลักษณะพรรณไมD สัตว*
ทะเลหนDาดินกลุมหอยจึงสามารถใชDเปJนตัวบงชี้ความ
อุดมสมบูรณ*และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลDอมของ
ป;าชายเลน [1-6]
ป;าชายเลนในจังหวัดสมุทรสาคร เปJนป;าชาย
เลนแหงหนึ่งทางฝSmงอาวไทยที่เคยมีความอุดมสมบูรณ*
ตลอดแนวชายฝSmงมีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร
ในชวงปn พ.ศ. 2518 มีพื้นที่ป;าชายเลนมากถึง 115,750
ไร หรื อ คิ ด เปJ น รD อ ยละ 22 ของเนื้ อ ที่ จั ง หวั ด แตใน
ภายหลั งไดD รั บ ผลกระทบจากการบุ ก รุ ก ทํ า ลายจาก
กิจกรรมของมนุษย* โดยเฉพาะการทํานากุDง นาเกลือ
การขยายตัวของแหลงชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม
จนทําใหDพื้นที่ป;าชายเลนลดลงและมีสภาพเปJนป;าเสื่อม
โทรม ซึ่งในชวงปn พ.ศ. 2529 ป;าชายเลนบริเวณนี้มี
พื้นที่เปJนเพียงแนวแคบ ๆ ตลอดแนวชายฝSmงประมาณ
887.5 ไรหรือรDอยละ 0.6 ของเนื้อที่จังหวัด ตอมาไดDมี
การปลูกป;าเพิ่มเติมเพื่อเสริมแนวป;าชายเลนธรรมชาติ

สั ต ว* พ วกหอย (mollusc, mollsk) เปJ น องค*
ประกอบสัตว*ทะเลหนDาดินกลุมหลักกลุมหนึ่งที่มีความ
หลากหลายชนิด (species diversity) และความชุกชุม
(abundance) ในบริ เ วณป; า ชายเลน (mangrove
forest) นอกเหนือจากสัตว*พวกกุDงกั้งปู (crustacean)
เชน ปู แ สม ปู กD า มดาบ และสั ต ว* พ วกไสD เ ดื อ นทะเล
(polychaetes) [1-3] หอยในป;าชายเลนประกอบดDวย
หอยฝาเดียว (gastropod) และหอยสองฝา (bivalve)
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในหวงโซอาหาร (food chain) ของ
ระบบนิเวศป;าชายเลน การกินอาหารของหอยเปJนตัว
เชื่อมโยงระหวางสารอินทรีย*ในป;าชายเลนกับผูDบริโภค
ขั้ น สู ง (detritus food chain) หอยฝาเดี ย วเปJ น พวก
กินสารอินทรีย*และสาหรายตามพื้นหนDาดิน รวมทั้งเศษ
ซากใบไมDที่รวงหลนในป;าชายเลน สวนหอยสองฝาเปJน
พวกกรองกินสารอินทรีย*จากมวลน้ํา [4] ซึ่งถือวาสัตว*
จําพวกหอยมีสวนชวยในกระบวนการหมุนเวียนธาตุ
อาหาร และสารอิ น ทรี ย* ใ นบริ เ วณป; า ชายเลน ขณะ
เดียวกันตัวมันเองยังเปJนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตว*
ทะเลหนDาดินขนาดใหญอื่น ๆ ไดDแก ปูทะเล ปลาหลาย
ชนิด และนกชายเลน เปJนตDน หอยในป;าชายเลนหลาย
ชนิดมีคุณคาทางเศรษฐกิจถูกนํามาใชDเปJนอาหารของ
589

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

ประกอบกับมีป;าชายเลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จน
ทํ า ใหD พื้ น ที่ ป; า ชายเลนมี แ นวโนD ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามลํ า ดั บ
ในชวงปn พ.ศ. 2543 มีเนื้อที่ 18,590.06 ไร และในปn
พ.ศ. 2552 มีเนื้อที่เพิ่มเปJน 25,257.22 ไร คิดเปJนเนื้อ
ที่ป;าชายเลนที่เพิ่มขึ้นในชวง 10 ปn จํานวน 6,667.16
ไร หรือรDอยละ 35.86 สําหรับป;าชายเลนบริเวณปาก
แมน้ําทาจีน ตําบลบางหญDาแพรก อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เปJนพื้นที่ป;าชายเลนที่เคยไดDรับผลกระทบ
จากการบุกรุกทําลายเชนเดียวกับป;าชายเลนบริเวณอื่น
ในจังหวัดสมุทรสาคร แตภายหลังมีการปลูกป;าเพิ่มจน
ในปSจจุบัน (ปn พ.ศ. 2552) พื้นที่ป;าชายเลนบริเวณนี้มี
เนื้อที่ 3,507.32 ไร [7]
บริเวณป;าชายเลนทางฝSmงตะวันตกของปากแม
น้ําทาจีนซึ่งเปJนพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ เคยมีรายงานชนิด
และความชุกชุมของสัตว*พวกหอยในชวงปn พ.ศ. 25402541 พบจํานวนทั้งสิ้น 17 ชนิด ประกอบดDวยหอยฝา
เดียว 15 ชนิด และหอยสองฝา 2 ชนิด ความชุกชุมมี
คาอยูในชวง 41-429 ตัวตอตารางเมตร โดยพบชุกชุม
ในบริเวณป;าชายเลนธรรมชาติ รองลงมาเปJนบริเวณป;า
ปลูกอายุ 5 ปn ป;าจากป;าปลูกอายุ 1 ปn และบริเวณหาด
เลน ตามลําดับ โดยมีปSจจัยสิ่งแวดลDอมที่มีผลตอการ
กระจาย ไดD แ ก อุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า ในดิ น ปริ ม าณสาร
อินทรีย*ในดินและมวลชีวภาพของเศษใบไมDกิ่งไมD [8]
จากลักษณะโครงสรDางของพันธุ*ไมDในป;าชายเลนบริเวณ
นี้ ซึ่ ง ปS จ จุ บั น มี ส ภาพเปJ น ป; า ชายเลนธรรมชาติ ยอม
สงผลตอความหลากหลายชนิด และความชุ ก ชุ มของ
สัตว*ทะเลหนDาดินในป;าชายเลน รวมทั้งสัตว*พวกหอยซึ่ง
สามารถใชDบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณ*ของป;า ชายเลน
และทรัพยากรประมงชายฝSmงบริเวณนี้ การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค*เพื่อศึกษาองค*ประกอบชนิด การกระจาย
และความชุกชุมของหอย รวมทั้งปSจจัยสิ่งแวดลDอมใน
บริเวณป;าชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อเปJนขDอมูลในการวางแผนจัดการพื้นที่ป;าชายเลน

ดDานการอนุรักษ*และการใชDประโยชน*จากระบบนิเ วศ
ป;าชายเลน

2. อุปกรณUและวิธีการ
2.1 พื้นที่ศึกษา
สถานที่ ศึ ก ษาอยู ในบริ เ วณป; า ชายเลน
ตําบลบางหญDาแพรก ทางฝSmงตะวันตกของปากแมน้ําทา
จีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยูในการดูแลของสถานีวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรป;าชายเลนที่ 5 (สมุทรสาคร) เปJน
ป;าชายเลนธรรมชาติที่มีแสมทะเล Avicennia marina
(Forssk.) Vierh. แ ล ะ แ ส ม ข า ว Avicennia alba
Blume เปJนพันธุ*ไมDเดน กําหนดบริเวณศึกษาออกเปJน
4 แนว (line transect; A, B, C และ D) ตั้ ง ฉากกั บ
แนวชายฝSm ง ออกไป โดยมี ร ะยะหางระหวางแนว
ประมาณ 100 เมตร แตละแนวแบงเปJน 4 สถานี จาก
บริเวณหาดเลนเขDาสูป;าชายเลนตอนบนของฝSmง ดังนี้
(1) หาดเลน (สถานี A0, B0, C0 และ D0) เปJนบริเวณ
พื้นที่ดินเลนดDานนอกแนวของตDนไมDในป;าชายเลน มี
ลักษณะเปJนพื้นที่โลงแจDง ดินเปJนโคลนเหลวมาก และ
มี ก ารสะสมของดิ น ตะกอนเปJ น เนิ น สู ง ยื่ น ออกไปใน
ทะเล (2) ป;าชายเลนตอนลาง (สถานี A1, B1, C1 และ
D1) เปJนบริเวณที่อยูติดกับพื้นที่หาดเลนมีแสมทะเล
และแสมขาวขนาดใหญความสูง 12-16 เมตร เปJนไมD
เดน ตามพื้นดินมีตDนออนของไมDแสมทะเลและแสมขาว
ขึ้ น กระจายทั่ ว ไป ดิ น มี ลั ก ษณะเปJ น โคลนเหลว
เนื่ อ งจากไดD รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการขึ้ น ลงของน้ํ า ทะเล
ตลอดเวลา (3) ป;าชายเลนตอนกลาง (สถานี A2, B2,
C2 และ D2) เปJ น บริ เ วณที่ อ ยู ถั ด จากป; า ชายเลน
ตอนลางเขDาสูแผนดิน มีแสมทะเลขนาดความสูง 4-7
เมตร ขึ้นกระจายทั่วบริเวณ และตามพื้นดินมีตDนออน
ของแสมทะเลขึ้นกระจายทั่วไป ลักษณะดินเปJนโคลน
เลนคอนขD า งเหนี ย ว และ (4) ป; า ชายเลนตอนบน
(สถานี A3, B3, C3, D3) เปJนบริเวณป;าชายเลนตอน
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บนสุ ด ของหาด ซึ่ ง ถั ด ขึ้ น ไปจะเปJ น แนวถนนและบอ
เลี้ยงกุDง มีแสมขาวขนาดความสูง 6-17 เมตร เปJนพันธุ*
ไมDเดน ตามพื้นดินมีตDนออนของแสมขาวขึ้นกระจาย
ทั่ ว ไป ลั ก ษณะดิ น เปJ น โคลนเลนคอนขD า งเหนี ย ว
มากกวาในบริเวณป;าตอนกลาง เนื่องจากไดDรับอิทธิพล

จากการทวมถึงของน้ําทะเลนDอยกวาบริเวณอื่น โดยแต
ละบริ เ วณศึ ก ษาในแตละแนวจะมี ร ะยะหางกั น
ประมาณ 100 เมตร รวมสถานีเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 16
สถานี (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณป;าชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
2.2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหUตัวอย2าง
เก็บตัวอยางหอยในแตละสถานีชวงน้ําลง
ต่ํ า สุ ด ในเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยใชD ต าราง
สี่เหลี่ยม (quadrat) ขนาด 50 x 50 ตารางเซนติเมตร
วางสุมบนพื้นดินในแตละสถานีจํานวน 4 ซ้ํา จากนั้น
เก็บตัวอยางหอยที่มองเห็นภายในตารางสี่เหลี่ยม แลDว
ใชDพลั่วมือตักดินทั้งหมดภายในตารางสี่เหลี่ยมจากชั้น
ผิวดินลึกลงไปประมาณ 1 เซนติเมตร ตัวอยางทั้งหมด
ภายในตารางสี่เหลี่ยมซึ่ง ไดDแก ตัวอยางหอย เศษซาก
ใบไมDกิ่งไมDและรากอากาศในแตละสถานี นํามารอน
ผานตะแกรงขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร แลDวเก็บรักษา
สภาพตัวอยางทั้งหมดดDวยน้ํายาฟอร*มาลินที่มีฤทธิ์เปJน
กลาง (neutral buffered formalin) ความเขDมขDนรDอย
ละ 10 จากนั้นนําตัวอยางหอยมาแยกออกจากเศษซาก
ใบไมD กิ่ งไมD และรากหายใจ (pneumatophore) ใน

หDองปฏิบัติการ ตัวอยางหอยที่ไดDนํามาจําแนกชนิด [9,
10] และนับจํานวนในแตละชนิดเปJนตัวตอตารางเมตร
2.3 การศึกษาป,จจัยสิ่งแวดลอม
เก็บขDอมูลคุณภาพน้ําที่แทรกในดินในแตละ
สถานีชวงเก็บตัวอยาง โดยการขุดดินจากชั้นผิวดินลง
ไปเปJนหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อใหDน้ําไหล
ออกมาอยูในหลุม แลDววัดคาความเค็ม (salinity) ดDวย
เครื่ อ งวั ดความเค็ม (salinity refractometer) หนวย
เปJ น สวนในพั น (practical salinity unit, psu) วั ด
ความเปJนกรด-ดาง (pH ดDวยเครื่องวัดความเปJนกรด
เปJ น ดาง (pH meter) วั ด อุ ณ หภู มิ (temperature)
และปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (dissolved oxygen)
ดDวยเครื่อง oxygen meter (YSI Model 57) มีหนวย
เปJ น องศาเซลเซี ย ส (°C) และมิ ล ลิ ก รั ม ตอลิ ต ร ตาม
ลํ า ดั บ รวมทั้ ง เก็ บ ตั ว อยางดิ น ในแตละสถานี ม า
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chinensis, และ Nerritina violacea โดยหอยฝาเดียว
A. brevicula พบเปJ น ชนิ ด เดนและมี ความชุ ก ชุ มทุก
บริ เ วณในป; า ชายเลน สวน F. cochinchinensis พบ
ชุกชุมบริเวณป;าชายเลนตอนบน หอยที่พบการกระจาย
ในป;าชายเลนตอนกลางและป;าชายเลนตอนบน ไดDแก
หอยฝาเดี ย ว Cassidula aurisfelis, C. mustelina,
Ellobium aurisjudae, Melampus siamensis,
Melampus sp. และ Pythia plicata หอยที่สามารถ
พบทั้งบริเวณหาดเลนและป;าชายเลนตอนลาง ไดDแก
หอยฝาเดียว Salinator burmana, Littoraria melanostoma, L. scabra และ Cerithidae obtusa สวน
หอยที่พบเฉพาะบริเวณหาดเลนดDานนอกแนวป;าชาย
เลน ไดDแก หอยฝาเดียว Stenothyra maculata และ
Stenothyra sp. และหอยสองฝา Tellina (Moerella)
sp.
องค*ประกอบชนิดหอยที่พบในป;าชายเลน
ครั้ ง นี้ ค ลD า ยคลึ ง กั บ การศึ ก ษาในชวงปn พ.ศ. 25402541 [7] และบริเวณป;าชายเลนอื่น ๆ ของประเทศ
ไทย [15-18] หอยฝาเดียว A. brevicula เปJนชนิดเดน
ที่มีการกระจายทุกบริเวณในป;าชายเลนเชนเดียวกันกับ
ในอดี ต และป; า ชายเลนอื่ น [15,17-20] หอยชนิ ด นี้
สามารถใชDเปJนตัวบงชี้ความอุดมสมบูรณ*ของป;าชาย
เลน เนื่องจากความชุกชุมจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณ
สารอินทรีย*ที่เพิ่มขึ้นตามอายุของป;าชายเลน โดยพบ
การกระจายชุ ก ชุ ม ในป; า ชายเลนปลู ก ที่ มี ร มเงาจาก
ตDนไมDปกคลุมและมีปริมาณสารอินทรีย*ในดินคอนขDาง
สูง สวนป;าธรรมชาติพบชุกชุมในบริเวณที่มีเศษซาก
ใบไมDกิ่งไมDรวงทับถม และบริเวณที่มีตDนออนของกลDาไมD
ธรรมชาติขึ้นกระจายอยูตามพื้นดิน [1-3,6] สวนหอย
สองฝาพบเพี ย งชนิ ด เดี ย วในบริ เ วณหาดเลน คื อ
Tellina (Moerella) sp. ซึ่งตางจากที่เคยมีรายงานไวD
ในชวงปn พ.ศ. 2540-2541 ที่พบหอยสองฝา 2 ชนิด
ไดDแก Corbicula sp. ในวงศ* Corbiculidae และหอย

วิ เ คราะห* ห าขนาดอนุ ภ าคดิ น ตะกอนดD ว ยวิ ธี wet
sieving method และจํ า แนกชนิ ด ของอนุ ภ าคดิ น
ตะกอนตาม Wentworth Grade Classification [11]
และวิ เ คราะห* ห าปริ ม าณอิ น ทรี ย* ส ารในดิ น (total
organic matter) ดDวยวิธี Ignition loss [12] สวนของ
เศษซากใบไมDกิ่งไมD (leaf litter) และรากหายใจที่เก็บ
รวบรวมจากตารางสี่เหลี่ยมพรDอมกับตัวอยางหอยใน
แตละสถานีนํามาวิเคราะห*หามวลชีวภาพ (biomass)
โดยนํ า ไปอบแหD งที่ อุ ณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เปJ น
เวลา 3 วัน จากนั้นนํามาชั่งน้ําหนักมีหนวยเปJ น กรั ม
(น้ําหนักแหDง) ตอตารางเมตร
2.3 การวิเคราะหUขอมูล
วิ เ คราะห* ค าดั ช นี ค วามชุ ก ชุ ม ของชนิ ด
(richness index) ตามวิธีการของ Margalef’s index
(d) ดัชนีความหลากหลายทางชนิด (diversity index)
ตามวิ ธี การของ Shannon–Weiner diversity index
(H) คาดั ช นี ค วามสม่ํ า เสมอทางชนิ ด (evenness
index) ตามวิธีของ Pielou’s evenness index (E) คา
ดัชนีความคลDายคลึง (Bray-Curtis similarity index)
ดDวยการหาคาสัมประสิทธิ์ความคลDายคลึงแบบ BrayCurtis (Bray-Curtis coefficient) และแสดงผลเปJ น
เดนโดรแกรม (dendrogram) และกราฟสองมิติภายใตD
การวิ เ คราะห* Multidimensional Scaling (MDS)
[13,14]

3. ผลการวิจัยและวิจารณU
3.1 องคU ป ระกอบชนิ ด การกระจาย และ
ความชุกชุมของหอยบริเวณป1าชายเลน
องค*ประกอบชนิดของหอยในพื้น ที่ ศึ ก ษา
พบจํานวน 16 ชนิด 9 วงศ* ประกอบดDวยหอยฝาเดียว
15 ชนิด 8 วงศ* และหอยสองฝา 1 ชนิด 1 วงศ* (ตาราง
ที่ 1) ชนิดที่พบการกระจายทุกบริเวณ ไดDแก หอยฝา
เดี ย ว Assiminea brevicula, Fairbankia cochin592
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สองฝาวงศ* Solecurtidae [7] ทั้งนี้อาจมีผลมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงของลั ก ษณะดิ น ตะกอนซึ่ ง เปJ น ปS จ จั ย
สิ่งแวดลDอมมีความสําคัญมากตอการฝSงตัวของหอยสอง
ฝา [4] ซึ่งในบริเวณหาดเลนที่พบหอยสองฝา Tellina
(Moerella) sp. ชุกชุม (A0 และ B0) มีลักษณะเปJนดิน
โคลนเหลวมาก ประกอบกั บ หอยสองฝาชนิ ด
Corbicula sp. และหอยสองฝาวงศ* Solecurtidae มี

ความชุกชุมต่ํา [8] จึงทําใหDไมพบจากการเก็บตัวอยาง
ครั้ ง นี้ สอดคลD อ งกั บ การศึ ก ษาสั ต ว* ท ะเลหนD า ดิ น ใน
บริเวณหาดเลนในแหงเดียวกันนี้ ชวงปn พ.ศ. 25502551 [21] พบหอยสองฝา Tellina (Moerella) sp. มี
ความชุกชุมมากถึง 1,616-7,309 ตัวตอตารางเมตร
สวน Corbicula sp. พบเพียง 3-43 ตัวตอตารางเมตร

ตารางที่ 1 ชนิดและการกระจายของหอยในพื้นที่ศึกษาบริเวณป;าชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
หาดเลน

ป;าชายเลน
ป;าตอนลาง ป;าตอนกลาง ป;าตอนบน

Class Gastropoda
Family Assimineidae
Assiminea brevicula (Pfeiffer, 1854)
+
++
Family Amphibolidae
Salinator burmana (Blanford, 1867)
++
+
Family Ellobiidae
Cassidula aurisfelis (Bruguiere. 1789)
+
Cassidula mustelina (Deshayes,1830)
+
Ellobium aurisjudae (Linnaeus, 1758)
Melampus siamensis (Von Martens, 1865)
Melampus sp.
Pythia plicata (De Ferussav, 1821)
Family Littorinidae
Littoraria melanostoma (Gray, 1839)
+
+
Littoraria scabra (Linnaeus, 1758)
+
+
Family Neritidae
Nerritina violacea (Gmelin,1791)
+
+
Family Iravadiidae
Fairbankia cochinchinensis (Bavay & Dautzenberg, 1910)
+
+
Family Potamididae
Cerithidea obtusa (Lamarck,1822)
+
+
Family Stenothyridae
Stenothyra maculata Brandt, 1974
+
Stenothyra sp.
++
Class Bivalvia
Family Tellinidae
Tellina (Moerella) sp.
+++
(-) ไมพบ; (+) 0-10 ตัวตอตารางเมตร; (++) 11-20 ตัวตอตารางเมตร; (+++) >20 ตัวตอตารางเมตร
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จํานวนชนิดหอยระหวางบริเวณพบในชวง
9-10 ชนิ ด โดยพบในบริ เ วณหาดเลน ป; า ชายเลน
ตอนลาง และตอนกลางบริเวณละ 10 ชนิด สวนป;า
ชายเลนตอนบนพบ 9 ชนิด ซึ่งเมื่อเทียบจํานวนชนิด
หอยที่พบในครั้งนี้กับการศึกษาในชวงปn พ.ศ. 25402541 พบวามี ค าใกลDเคี ยงกั นซึ่ ง พบในชวง 7-9 ชนิ ด
โดยพบในพื้นที่ป;าชายเลนธรรมชาติ 9 ชนิด บริเวณป;า
จาก ป;าชายเลนปลูกอายุ 1 และ 5 ปn พบบริเวณละ 7
ชนิด และบริเวณหาดเลน 4 ชนิด [8] ความชุกชุมของ
หอยในแตละสถานีมีคาแปรผันในชวง 8-145 ตัวตอ
ตารางเมตร (รูปที่ 2 และตารางที่ 2) บริเวณป;าชาย
เลนตอนบนมีความชุกชุมมากที่สุด 62±30.56 ตัวตอ
ตารางเมตร สวนใหญเปJ น พวกหอยฝาเดี ย ว A.
brevicula และ F. cochinchinensis พบมากถึงรDอย
ละ 35.48 และ 45.48 ของความชุกชุมทั้งหมด ตาม

ลํ า ดั บ บริ เ วณหาดเลนมี ค วามชุ ก ชุ ม รองลงมา
(54.00±62.68 ตัวตอตารางเมตร) สวนใหญเปJนหอย
สองฝา Tellina (Moerella) sp. ความชุกชุมของหอย
ในบริเวณป;าชายเลน (8-101 ตัวตอตารางเมตร) ใน
การศึ ก ษานี้ มี ค าต่ํ า กวาเมื่ อ เที ย บกั บ การศึ ก ษาในปn
พ.ศ. 2540-2541 ซึ่งพบความชุกชุมของหอยในป;าชาย
เลนธรรมชาติ ป;าปลูกอายุ 5 ปn ป;าจาก และป;าปลูก
อายุ 1 ปn เทากับ 223-429, 236-311, 275-310 และ
99-171 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ [8] ในขณะที่
ความชุกชุมของหอยในบริเวณหาดเลน (12-145 ตัวตอ
ตารางเมตร) มีคามากกวาในอดีต (41-61 ตัวตอตาง
เมตร) เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของหอยฝาเดียว A.
brevicula โดยเฉพาะบริ เ วณที่ มี ก ารสะสมของดิ น
ตะกอนเปJนเนินดินสูงในบริ เวณหาดเลน (สถานี C0
และ D0)

ความชุกชุม (ตัวต2อตารางเมตร)

160
140
120
100
80

Assiminea brevicula
Cassidula aurisfelis
Melampus siamensis
Fairbankia cochinchinensis
Stenothyra sp. A
Others

Salinator burmana
Ellobium aurisjudae
Melampus sp.
Neritina violacea
Tellina (Moerella) sp.

C0 C1 C2 C3
แนวศึกษา C

D0 D1 D2 D3
แนวศึกษา D

60
40
20
0

A0 A1 A2 A3
แนวศึกษา A

B0 B1 B2 B3
แนวศึกษา B

รูปที่ 2 ความชุกชุมของหอย (ตัวตอตารางเมตร) ที่พบในพื้นที่ศึกษาบริเวณป;าชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัด
สมุทรสาคร
เมื่อพิจารณาคาดัชนีความชุกชุมของชนิด
ดั ช นี ค วามหลากหลายทางชนิ ด และดั ช นี ค วาม
สม่ําเสมอทางชนิดของหอยพบวามีคาสูงสุดในป;าชาย
เลนตอนกลาง เนื่องจากบริเวณนี้พบชนิดของหอยใน

แตละสถานี (สถานี A2, B2, C2 และ D2) มีมาก (5-8
ชนิด) และความชุกชุมของหอยแตละชนิดที่พบในแต
ละสถานีมีความแตกตางกันนDอยเมื่อเทียบกับบริเวณ
อื่ น โดยเฉพาะความชุ ก ชุ ม ของหอยฝาเดี ย ว A.
594
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brevicula ที่พบเปJนชนิดเดนในบริเวณป;าชายเลนมีคา
ไมสู ง กวาหอยชนิ ด อื่ น มากนั ก พบรD อ ยละ 36.89
รองลงมาเปJนหอยฝาเดียว C. aurisfelis, Melampus
sp. และ M. siamensis มีความชุกชุมรDอยละ 20.49,
16.39 และ 9.84 ตามลําดับ บริเวณป;าชายเลนตอนบน
พบดัชนีความชุกชุมของชนิดและดัชนีความหลากหลาย
ทางชนิดของหอยมีคาสูงรองจากป;าชายเลนตอนกลาง
บริเวณนี้พบชนิดของหอยแตละสถานี (สถานี A3, B3,
C3 และ D3) มีมากดDวยเชนกัน (4-8 ชนิด) ความชุกชุม
ของหอยฝาเดียว A. brevicula พบรDอยละ 35.48 แต
พบวาในสถานี A3 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะพื้ น ดิ น เปJ น แองมี น้ํ า
ทวมขังตลอดเวลา ตามพื้นดินมีเศษซากใบไมDกิ่งไมDรวง
ทับถมเปJนจํานวนมาก พบความชุกชุมของหอยฝาเดียว
F. cochinchinensis มีคาสูง (76 ตัวตอตารางเมตร)
และทําใหDความชุกชุมของหอยชนิดนี้ในบริเวณป;าชาย
เลนตอนบนมีค าสูง ถึ ง รDอ ยละ 45.48 จึ ง สงผลตอคา
ดัชนีความชุกชุมของชนิด ดัชนีความหลากหลายทาง
ชนิด และดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิดของหอยต่ํากวา
ป;าชายเลนตอนกลาง รวมทั้งมีคาดัชนีความสม่ําเสมอ
ทางชนิดเฉลี่ยของหอยเทากับในบริเวณหาดเลน ซึ่งพบ

หอยสองฝา Tellina (Moerella) sp. มีการเพิ่มจํานวน
ในบางสถานี B0 (110 ตัวตอตารางเมตร) บริเวณป;า
ชายเลนตอนลางและหาดเลนมีคาดัชนีความชุกชุมของ
ชนิด ดัชนีความหลากหลายทางชนิด และดัชนีความ
สม่ํ า เสมอทางชนิ ด ของหอยมี ค าต่ํ า กวาป; า ชายเลน
ตอนกลางและตอนบน (ยกเวDนดัชนีความสม่ําเสมอทาง
ชนิดของหอยที่พบในบริเวณหาดเลนมีคาเทากับป;าชาย
เลนตอนบน) การพบคาดัชนีความหลากหลายทางชนิด
และดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิดของหอยมีคาต่ําสุดใน
ป;าชายเลนตอนลาง เนื่องจากบริเวณนี้พบหอยฝาเดียว
ชนิดเดน A. brevicula มีความชุกชุมสูงกวาหอยชนิด
อื่นมากถึงรDอยละ 61.54 ขณะที่ความชุกชุมของหอยที่
พบรองลงมาคือ N. violacea มีเพียงรDอยละ 14.29
สวนกรณีพบดัชนีความชุกชุมของชนิดของหอยในป;า
ชายเลนตอนลางมีคาสูงกวาบริเวณหาดเลน เนื่องจาก
ป;าชายเลนตอนลางพบหอยฝาเดียว A. brevicula ใน
สถานี C1 เพียงสถานีเดียวเทานั้น ที่มีค วามชุ ก ชุ ม สู ง
กวาหอยชนิดอื่นมาก (รDอยละ 92.31 ของความชุกชุม
หอยที่ พ บ) สวนบริ เ วณหาดเลนพบความชุ ก ชุ ม ของ
หอยบางชนิด มีคาสูงกวาหอยชนิดอื่นมากถึงสองสถานี

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของดัชนีความชุกชุมของชนิด ดัชนีความหลากหลายทางชนิด และดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิด
(พิสัย) ของหอยในพื้นที่ศึกษาบริเวณป;าชายเลน ปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
หาดเลน
จํานวนชนิด
ความชุกชุม (ตัวตอตารางเมตร)
ดัชนีความชุกชุมของชนิด
ดัชนีความหลากหลายทางชนิด
ดัชนีความสม่าํ เสมอทางชนิด

10
(3-7)
53±62.68
(12-145)
1.08±0.35
(0.80-1.52)
0.98±0.38
(071-1.65)
0.68±0.32
(0.39-1.00)

ป;าตอนลาง
10
(2-6)
23±14.38
(12-43)
1.23±0.58
(0.39-1.61)
0.91±0.46
(0.85-1.47)
0.59±0.16
(0.39-0.76)
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ป;าชายเลน
ป;าตอนกลาง
10
(5-8)
31±18.04
(8-52)
1.65±0.23
(1.43-1.93)
1.53±0.11
(0.27-1.59)
0.84±0.09
(0.72-0.92)

ป;าตอนบน
9
(4-8)
62±30.56
(31-101)
1.40±0.50
(0.65-1.75)
1.27±0.39
(0.53-1.59)
0.68±0.12
(0.51-0.77)
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คือในสถานี B0 พบหอยสองฝา Tellina (Moerella)
sp. (รDอยละ 75.86) และในสถานี D0 พบหอยฝาเดียว
A. brevicula (รDอยละ 85.71) จึงสงผลใหDคาดัชนี
ความชุกชุมของชนิดเฉลี่ยของหอยมีคาต่ําสุดในบริเวณ
หาดเลน
3.2 ป,จจัยสิ่งแวดลอมบริเวณป1าชายเลน
ผลการศึกษาปSจจัยสิ่งแวดลDอม (ตารางที่ 3)
พบวาอุ ณ หภู มิ แ ละความเปJ น กรด-ดางของน้ํ า เฉลี่ ย
ระหวางบริเวณมีคาใกลDเคียง ปริมาณออกซิเจนละลาย
น้ํ า เฉลี่ ย มี ค าต่ํ า ทุ ก บริ เ วณ (0.7±0.31 ถึ ง 1.2±0.28
มิลลิกรัมตอลิตร) สวนความเค็มของน้ําเฉลี่ยมีคาสูงใน
ป; า ชายเลนตอนบนและลดลงเปJ น ลํ า ดั บ ตามระยะ
ทางออกสูทะเล ทั้งนี้เนื่องจากป;าชายเลนตอนบนเปJน
บริเวณตอนบนสุดของหาดที่ไดDรับอิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ํา
ลงนDอยกวาบริเวณอื่น การระเหยของน้ําจากพื้นดินมี

ผลใหDความเค็มของน้ําในดินเพิ่มสูงขึ้น สมบัติของดิน
ตะกอนพบเนื้ อ ดิ น เปJ น ดิ น โคลนทุ ก บริ เ วณ โดยมี
สัดสวนของอนุภาคตะกอนเบาเนื้อละเอียดพวกซิลท*เคลย* (silt-clay) เฉลี่ยสูงในชวงรDอยละ 56.33±9.58
ถึ ง 65.48±4.54 โดยมี ค าสู ง สุ ด บริ เ วณหาดเลนนอก
แนวป; า ซึ่ ง ดิ น เปJ น โคลนเหลว บริ เ วณป; า ชายเลน
ตอนบนซึ่งเปJนดินเหนียวคอนขDางแข็งมีปริมาณซิลท*เคลย* ต่ํ า กวาบริ เ วณอื่ น อนุ ภ าคทรายหยาบ (corse
sand) ทรายขนาดกลาง (medium sand) และทราย
ละเอี ย ด (fine sand) มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ในบริ เ วณป; า
ตอนบนและมีแนวโนDมลดลงตามระยะทางออกสูทะเล
สวนปริมาณสารอินทรีย*ในดินมีคาสูงทุกบริเวณ โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุดในป;าชายเลนตอนบนรDอยละ 11.69±
3.29 และมีแนวโนDมลดลงเปJนลําดับตามระยะทางออก
สูทะเล สําหรับปริมาณสารอินทรีย*ในดินบริเวณหาด

ตารางที่ 3 ปSจจัยสิ่งแวดลDอมในพื้นที่ศึกษาบริเวณป;าชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
หาดเลน

ป;าตอนลาง

ป;าชายเลน
ป;าตอนกลาง
ป;าตอนบน

คุณภาพน้ําในดิน
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
30±0.00
30±1.89
30±0.96
30±0.50
ความเค็ม (psu)
10±3.56
12±2.38
18±2.38
19±5.80
ความเปJนกรด-ดาง
7.7±0.30
7.5±0.26
7.6±0.34
7.4±0.26
ปริมาณออกซิเจนละลายน้าํ (มก/ล.)
0.7±0.31
1.1±0.30
0.9±0.34
1.2±0.28
ขนาดอนุภาคดินตะกอน(รDอยละ)
ทรายหยาบ (0.5-2 มม.)
0.23±0.11
0.64±0.52
0.46±0.39
0.85±0.54
ทรายขนาดกลาง (0.25-0.5 มม.)
8.10±2.25 10.70±1.97
9.99±2.19
13.74±4.55
ทรายละเอียด (0.063-0.25 มม.)
26.21±2.66 27.34±3.42 28.96±2.41
29.09±4.61
ซิลท*-เคลย* (<0.063 มม.)
65.48±4.54 61.32±5.86 60.60±4.92
56.33±9.58
ปริมาณสารอินทรีย* (รDอยละ)
6.95±0.89
8.13±1.92
10.94±1.63
11.69±3.29
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช (กรัมน้ําหนักแหDงตอตารางเมตร)
รากหายใจ
59.57±53.07 60.43±14.00 111.31±54.44 111.92±30.82
เศษซากใบไมDกิ่งไมD
3.35±1.44 10.46±11.22 14.93±6.29
21.33±7.55
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ป• อ งกั น การสู ญ เสี ย น้ํ า ออกจากตั ว ในชวงที่ แ สงสอง
ในชวงกลางวัน และเปJนที่หลบภัยจากผูDลาชนิดตาง ๆ
ไดD แ ก ปู ท ะเล ปลาตี น เปJ น ตD น สวนดิ น ตะกอนที่ มี
สารอิ น ทรี ย* สูง แสดงถึ ง ความอุ ดมสมบู รณ*ข องแหลง
อาหาร โดยหอยฝาเดียวชนิดจะเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิว
ดิ น เพื่ อ ขู ด กิ น สาหรายที่ ขึ้ น ปกคลุ ม หอยฝาเดี ย ว F.
cochinchinensis มี ค วามสั ม พั น ธ* ท างตรงกั บ มวล
ชี ว ภาพของเศษซากใบไมD กิ่ ง ไมD แตมี แ นวโนD ม
ความสั ม พั น ธ* เ ชิ ง ลบกั บ อนุ ภ าคทรายละเอี ย ดในดิ น
ตะกอน หอยฝาเดียวชนิดนี้พบชุกชุมมากในบริเวณป;า
ชายเลนตอนบนที่สถานี A3 ซึ่งพบเศษซากใบไมDกิ่งไมD
จํานวนมากรวงทับถมตามพื้นดินที่มีลักษณะเปJนแองมี
น้ําทวมขังตลอดเวลา เนื่องจากมีถนนคันดินกั้นบริเวณ
รอยตอระหวาสถานี A3 และ B3 ทําใหDอิทธิพลของน้ํา
ขึ้นน้ําลงไมสามารถพัดพาเอาเศษซากใบไมDกิ่งไมDที่ทับ
ถมตามพื้ น ดิ น ในบริ เ วณนี้ อ อกสู ทะเล ปริ ม าณ
ออกซิเจนละลายน้ําในดินในสถานีนี้มีคาต่ํามาก (0.9
มิลลิกรัมตอลิตร) แสดงถึงการยอยสลายเศษซากใบไมD
กิ่งไมDจากกิจกรรมของพวกแบคทีเรีย และพบวาตาม
พื้นดินมีสภาพเปJนสีดําและกลิ่นของซัลไฟด* การพบ
หอยฝาเดี ยว F. cochinchinensis มี ก ารเพิ่ ม จํา นวน
มากขึ้ น จนมี ค วามชุ ก ชุ ม สู ง กวาหอยชนิ ด อื่ น ๆ มาก
สามารถใชDบงชี้ถึงสภาวะการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย*สงู
(organic enrichment) ในบริ เ วณป; า ชายเลน สวน
หอยสองฝา Tellina (Moerella) sp. มีความสัมพันธ*
เชิงลบกับปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในดิน รวมทั้งมี
แนวโนDมสัมพันธ*เชิงลบกับมวลชีวภาพของรากหายใจ
และเศษซากใบไมD กิ่ ง ไมD การพบหอยสองฝาเฉพาะ
บริ เ วณหาดเลนที่ ดิ น ตะกอนมี ลั ก ษณะออนนุ ม
เนื่องจากหอยสองฝาไดDรับประโยชน*ในแงแหลงอาหาร
และการฝSงตัวเพื่อหลบรDอน การฝSงตัวลงในดินตะกอน
ที่ระดับตื้นเปJนการปรับตัวตอสภาวะออกซิเจนละลาย
น้ําในดินต่ํา [4]

เลนพบวาสถานี C0 และ D0 มีคารDอยละ 7.78 และ
7.45 % ตามลําดับ คาสูงกวาสถานี A0 และ B0 (รDอย
ละ 5.77 และ 6.81 ตามลํ า ดั บ ) เนื่ อ งจากพื้ น ดิ น ใน
สถานี C0 และ D0 มี ลั ก ษณะเปJ น ดิ น โคลนคอนขD า ง
เหนี ย วจากการสะสมของดิ น ตะกอนเปJ น เนิ น ดิ น สู ง
บริเวณดDานหนDาหาด ขณะที่สถานี A0 และ B0 พื้นดิน
เปJนดินโคลนเหลวมาก สวนมวลชีวภาพของรากหายใจ
และเศษซากใบไมD กิ่ ง ไมD มี ค าเฉลี่ ย สู ง ในป; า ชายเลน
ตอนบนและป;าตอนกลางและต่ําสุดในบริเวณหาดเลน
ทั้งนี้มวลชีวภาพของรากหายใจในบริเ วณหาดเลนที่
สถานี C0 และ D0 (54.65 และ 136.01 กรัมน้ําหนัก
แหDงตอตารางเมตร ตามลําดับ) มีคาสูงกวาสถานี A0
และ B0 (27.40 และ 20.23 กรัมน้ําหนักแหDงตอตาราง
เมตร ตามลําดับ) มวลชีวภาพของรากหายใจและเศษ
ซากใบไมD กิ่ ง ไมD มี ค วามสั ม พั น ธ* ท างตรงกั บ ปริ ม าณ
สารอินทรีย*ในดินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
โดยมี ค าสหสั ม พั น ธ* (r) เทากั บ 0.603 และ 0.495
ตามลําดับ
การวิเคราะห*ความสัมพันธ*ระหวางความ
ชุกชุมของหอยกับปSจจัยสิ่งแวดลDอมในบริเวณป;า ชาย
เลน (ตารางที่ 4) พบวาความชุกชุมของหอยไมแสดง
ความสัมพันธ*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคุณภาพน้ํา
ในดิ น (p > 0.05) ความชุ ก ชุ ม ของหอยฝาเดี ย วมี
ความสัมพันธ*ทางตรงกับมวลชีวภาพของรากหายใจ
(r = 0.511; p < 0.05) และมี แ นวโนD ม ความสั ม พั น ธ*
ทางตรงกับมวลชีวภาพของเศษซากใบไมDกิ่งไมD ความ
ชุกชุมของหอยฝาเดียว A. brevicula มีความสัมพันธ*
ทางตรงกับมวลชีวภาพของรากหายใจ และมีแนวโนDม
ความสัมพันธ*ทางตรงกับปริมาณสารอินทรีย*ในดิน (r =
0.309; p > 0.05) การพบหอยชนิดนี้มีความชุกชุมมาก
ในบริเวณในป;าชายเลนตอนบนและตอนกลาง แสดงใหD
เห็นถึงความสําคัญของระบบรากหายใจที่ซับซDอนของ
ไมDแสมในแงแหลงอาศัย ซึ่งสามารถใชDเปJนที่หลบรDอน
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ*ระหวางความชุกชุมของหอยกับปSจจัยสิ่งแวดลDอมในพื้นที่ศึกษาบริเวณป;าชายเลนปากแม
น้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
Gastropods A. brevicula F. cochinchinensis Tellina (Moerella) sp.
ขนาดอนุภาคดินตะกอน
ทรายหยาบ
ทรายขนาดกลาง
ทรายละเอียด
ซิลท*-เคลย*
ปริมาณสารอินทรีย*ในดิน
มวลชีวภาพสวนตาง ๆ ของพืช
รากหายใจ
เศษซากใบไมDกิ่งไมD

-0.064
-0.006
-0.124
0.067
0.183

-0.001
0.098
-0.100
-0.001
0.309

-0.135
-0.104
-0.311
0.211
-0.137

-0.141
-0.277
0.039
0.129
-0.266

0.511*
0.378

0.670*
-0.015

0.108
0.537*

-0.395
-0.302

และความนาเชื่อซึ่งไมทําใหDการแปรผลมีความผิดพลาด
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 3 ซึ่ ง สามารถแบงการกระจาย
ออกเปJน 3 กลุมใหญ ตามลักษณะแหลงที่อยูอาศัยและ
ปSจจัยสิ่งแวดลDอมที่มีผลตอการกระจายและความชุก
ชุมของหอย (ตารางที่ 5)

ผลการวิ เ คราะห* cluster analysis ของ
หอยในแตละสถานี ดDว ยดัช นี ค วามคลDา ยคลึง (BrayCurtis similarity index) แ ล ะ ก า รจั ดกลุ มโดยใชD
Multi-Dimensional Scaling (MDS) มี ค า stress
value 0.09 แสดงถึ ง การวิเ คราะห*มีความแมนยําสูง

รูปที่ 3 การวิเคราะห* (ก) Cluster analysis และ (ข) MDS ของหอยที่พบในพื้นที่ศึกษาบริเวณป;าชายเลนปากแม
น้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
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ตารางที่ 5 ชนิดของหอยกลุมเดน (characteristic group) ที่จัดแบงตามแหลงอาศัยในบริเวณป;าชายเลนปากแม
น้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร
แหลงอาศัย
หอยกลุมเดน (รDอยละ)
หาดเลน หอยสองฝา Tellina (Moerella) sp.
(72.61), หอยฝาเดียว S. burmana
(15.29), Stenothyra sp. (7.64),
S. maculata (2.55)
ป;าชายเลน หอยฝาเดียว A. brevicula (69.57),
ตอนลาง N. violacea (15.22), L. melanostoma
(8.70), L. scabra (4.35), S. burmana
(4.35), Stenothyra sp. (4.35),
F. cochinchinensis (4.35)
ป;าชายเลน หอยฝาเดียว A. brevicula (42.09),
ตอนกลาง F. cochinchinensis (27.55),
และป;าตอนบน C. aurisfelis (9.95), Melampus sp.
(9.44), M. siamensis (5.36),
N. violacea (4.59), E. aurisjudae (3.57)

ปSจจัยสิ่งแวดลDอม
ปริมาณซิลท*-เคลย*รDอยละ 63.96-66.80
สารอินทรีย*ในดินรDอยละ 5.77-6.81
มวลชีวภาพรากอากาศ 20.23-27.40 กรัมตอตารางเมตร
มวลชีวภาพเศษใบไมDกิ่งไมD 2.0-5.34 กรัมตอตารางเมตร
ปริมาณซิลท*-เคลย*รDอยละ 54.38-70.94
สารอินทรีย*ในดินรDอยละ 6.81-10.57
มวลชีวภาพรากอากาศ 40.01-136.01 กรัมตอตารางเมตร
มวลชีวภาพเศษใบไมDกิ่งไมD 2.0-26.95 กรัมตอตารางเมตร
ปริมาณซิลท*-เคลย*รDอยละ 49.71-70.48
สารอินทรีย*ในดินรDอยละ 6.81-13.33
มวลชีวภาพรากอากาศ 54.38-179.05 กรัมตอตารางเมตร
มวลชีวภาพเศษใบไมDกิ่งไมD 5.4-30.56 กรัมตอตารางเมตร

(1) กลุมหอยที่อาศัยอยูในบริเวณหาดเลน
(สถานี A0 และ B0) มี ร ะดั บ ความคลDา ยคลึง รDอยละ
52.29 บริเวณนี้พื้นดินเปJนโคลนเหลวและไดDรับอิทธิพล
การขึ้ น ลงของน้ํ า ทะเลตลอดเวลา หอยที่ พ บชุ ก ชุ ม
ไดD แ ก หอยสองฝา Tellina (Moerella) sp. ซึ่ ง เปJ น
พวกฝS ง ตั ว ในดิน โคลนเหลวและกรองกิ น อาหารจาก
มวลน้ํ า (filter feeder) หอยฝาเดี ย ว S. burmana
เปJนพวกกินสาหรายและสารอินทรีย*ตามพื้นดิน หอย
ชนิดนี้เปJนพวกที่สามารถปรับตัวเพื่ออาศัยอยูในบริเวณ
หาดเลน [15]
(2) กลุมหอยที่พบอาศัยในบริเวณป;าชาย
เลนตอนลาง (สถานี A1, B1 และ C1) พื้นดินเปJนโคลน
คอนขDางเหลวเนื่องจากอิทธิพลขึ้นลงของน้ําทะเลใน
รอบวัน และตามพื้นดินมีรากอากาศและเศษใบไมDกิ่งไมD
รวงทับถม รวมทั้งบางสถานีในบริเวณหาดเลน (สถานี
D0 และ C0) ที่ พื้ น ดิ น เปJ น โคลนคอนขD า งเหนี ยวจาก

การสะสมของดิ น เกิ ด ขึ้ น เปJ น เนิ น สู ง ดD า นหนD า หาด
(ระดับความคลDายคลึงกันรDอยละ 40.62) หอยที่พบเปJน
ลักษณะเดนในบริเวณนี้พบทั้งพวกเคลื่อนที่ตามพื้นดิน
และตามลําตDนของตDนไมDหรือเกาะตามรากหายใจ ลํา
ตDน กิ่งไมDและใบไมD ไดDแก หอยฝาเดียว L. melanostoma, L. scabra แ ล ะ N. violacea โ ด ย มี ก า ร
เคลื่อนที่ขึ้นลงระหวางลําตDนของตDนไมDและพื้นดินตาม
การขึ้ น ลงของน้ํ า ทะเล หอยฝาเดี ย ว L. melanostoma และ L. scaba พบเกาะอาศัยตามรากหายใจ
ลํ า ตD น ของตD น ไมD ใบ กิ่ ง และเรื อ นยอด หอยสกุ ล
Littoraria เปJนพวกกินพืช (herbivores) อาหารสวน
ใหญเปJ น พวกเห็ ด รา (fungi) สาหรายขนาดเล็ ก
(microalgae) และเนื้ อ เยื่ อ ชั้ น ผิ ว (epidermis0 ของ
พืช [22,23] สวน N. violacea พบเกาะอาศัยอยูตาม
พื้นดิน ระบบรากหายใจ และบริเวณโคนตDนไมD โดย
ครู ด กิ น พวกสาหรายตามพื้ น ผิว เปJ น อาหาร [14,16]
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เดียว 15 ชนิด และหอยสองฝา 1 ชนิด ชนิดของหอยที่
พบมีความคลDายคลึงกับการศึกษาในป;าชายเลนแหงนี้
ชวงปn พ.ศ. 2540-2541 รวมทั้ ง หอยฝาเดี ย ว A.
brevicula ยังคงเปJนหอยชนิดเดนที่มีการกระจายทุก
บริเวณและมีความชุกชุมมากเชนเดียวกัน การศึกษานี้
พบหอยสองฝา Tellina (Moerella) sp. เพียง 1 ชนิด
ในบริ เ วณหาดเลน ซึ่ ง ตางจากการศึ ก ษาในปn พ.ศ.
2540-2541 ที่พบหอยสองฝา 2 ชนิด Corbicula sp.
(วงศ* Corbiculidae) และหอยสองฝาวงศ* Solecurtidae การกระจายของหอยในบริ เ วณป; า ชายเลน
สามารถแบงออกเปJน 3 กลุม ตามลักษณะแหลงอาศัย
ประกอบดD ว ย (1) กลุ มที่ อ าศั ย ในบริ เ วณหาดเลน
(2) กลุมที่อาศัยในป;าชายเลนตอนลาง และ (3) กลุมที่
อาศัยในป;าชายเลนตอนกลางและตอนบน โดยมีปSจจัย
สิ่งแวดลDอมที่มีผลตอการกระจายของหอย ไดDแก ขนาด
อนุภาคดินตะกอน ปริมาณสารอินทรีย*ในดินตะกอน
มวลชีวภาพของรากหายใจ และมวลชีวภาพของเศษ
ซากใบไมDกิ่งไมD
การศึ ก ษานี้ ไ ดD ชี้ใ หD เ ห็น ถึ ง บทบาทสํา คั ญของ
การปลูกและฟ•‘นฟูป;าชายเลนที่มีตอการเพิ่มปริมาณ
เศษซากใบไมDกิ่งไมDที่เปJนจุดเริ่มตDนของหวงโซอาหารใน
ระบบนิเวศป;าชายเลน รวมทั้งระบบรากหายใจของ
ตDนไมDที่หนาแนนชวยใหDมีการสะสมดินตะกอน เพิ่มการ
จั บ ยึ ด ตั ว กั น ของเนื้ อ ดิ น และการสะสมปริ ม าณสาร
อินทรีย*ในดิน ดังเชนการพบหอยฝาเดียว A. brevicula
มีความชุกชุมในบริเวณหาดเลนที่พื้นดินมีลักษณะเปJน
โคลนคอนขDางเหนียวและจับตัวคอนขDางแข็ง นอกจาก
นี้ ผ ลการศึก ษาดั ชนี ค วามชุ ก ชุม ของชนิ ด ดั ช นี ค วาม
หลากหลายทางชนิด และดัชนีความสม่ําเสมอทางชนิด
ของหอย ยังสามารถนํามาใชDในการจัดการพื้นที่ป;าชาย
เลนไดD กลาวคื อ การพบคาดั ช นี ทั้ ง สามของหอยใน
บริ เ วณป; า ชายเลนตอนบนมี ต่ํ า กวาป; า ชายเลนตอน
กลาง และมี ค าดั ช นี ค วามสม่ํา เสมอทางชนิ ด เทากับ

ตามพื้นดินพบหอยฝาเดียว A. brevicula ชุกชุมมาก
ถึงรDอยละ 69.57 ของความชุกชุมทั้งหมด โดยเฉพาะ
บริเวณที่อยูติดกับหาดเลนและพื้นดินโคลนที่มีลักษณะ
คอนขDางแข็ง หอยชนิดนี้เปJนพวกกินสารอินทรี ย*ตาม
พื้นหนDาดินเปJนอาหารและสามารถพบทั่วไปตามพื้นดิน
ในป;าชายเลน โดยเฉพาะบริเวณที่มีการทับถมของเศษ
ซากใบไมDกิ่งไมDจะมีความชุกชุมสูง
(3) กลุ มหอยที่ พ บอาศั ย ในป; า ชายเลน
ตอนกลางและป;าตอนบน (สถานี A2, B2, C2, D2, A3,
B3, C3 และ D3) และบางสถานีในป;าชายเลนตอนลาง
(สถานี D1) (ระดับความคลDายคลึงกันรDอยละ 37.90)
กลุมเดนไดDแกหอยฝาเดียว A. brevicula พื้นที่ป;าชาย
เลนตอนบนที่อยูติดแผนดินมีลักษณะเปJนที่ดอน การ
ทวมถึงของน้ําทะเลนDอยชวงที่น้ําแหDงมีระยะเวลานาน
หอยที่พบเปJนพวกที่มีเปลือกหนาและคืบคลานหากิน
พวกสาหรายตามพื้นหนDาดินเปJนอาหาร ไดDแก หอยฝา
เ ดี ย ว C. aurisfelis, C. mustelina, E. aurisjudae,
M. siamensis, Melampus sp. และ F. cochinchinensis เปJนสัตว*กินซากสลาย (detritivore) [16] หอย
ชนิดนี้พบชุกชุมมากในบริเวณที่มีเศษซากใบไมDกิ่งไมD
รวงทับถมเปJนจํานวนมากตามแองน้ําขัง การพบความ
หลากหลายชนิดและความชุกชุมของหอยในบริเวณนี้
เกิดจากความหลากหลายของแหลงที่อยูยอย (microhabitat) ในป; า ชายเลน เชน แองน้ํ า ขนาดเล็ ก ตาม
พื้นดิน พื้นดินที่ชุมชื้นจากรมเงาของตDนไมD เศษซากกิ่ง
ไมD ใบไมDที่รวงหลนทับถมบนพื้นดิน ระบบรากหายใจ
ลําตDน กิ่ง และเรือนยอดของไมDป;าชายเลน [15,16]

5. สรุป
การศึ ก ษาองค* ป ระกอบชนิ ด การกระจาย
ความชุกชุมของหอย และปSจจัยสิ่งแวดลDอมบริเวณป;า
ชายเลนปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร พบหอย
จํานวนทั้งสิ้น 16 ชนิด 9 วงศ* ประกอบดDวยหอยฝา
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บริ เ วณหาดเลน เนื่ อ งจากป; า ชายเลนตอนบนโดย
เฉพาะที่ ส ถานี A3 พบหอยฝาเดี ย ว F. cochinchinensis มีความชุกชุมสูงกวาหอยชนิดอื่นมาก เกิดจาก
การที่พื้นดินมีการทับถมของปริมาณเศษซากใบไมDกิ่งไมD
จํานวนมาก เนื่องจากมีน้ําทวมขังตลอดเวลาจนพื้นดิน
มีลักษณะเปJนโคลนเหลว สีดํา และมีกลิ่นเหม็นของ
ซัลไฟด* จากการยอยสลายเศษซากใบไมDกิ่งไมDของพวก
แบคทีเรีย เพราะมีถนนคันดินกั้นระหวาสถานี A3 และ
B3 ทั้งนี้หากมีการเป’ดคันดินบางสวนเพื่อใหDน้ําที่ทวม
ขังมีการระบายออกจากการขึ้นลงของน้ําทะเล ก็จะ
สามารถชวยลดความเนาเสี ย ของดิ น และน้ํ า และ
สภาวะการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย*สูงในบริเวณนี้ลงไดD
ทั้งนี้ การจัดการดDานการอนุรักษ*และการฟ•‘นฟูสภาพป;า
ชายเลนยอมสงผลตอองค*ประกอบชนิด การกระจาย
และความชุ ก ชุ มของสัตว* กลุมหอยซึ่ ง จะเชื่ อ มโยงถึง
ความอุ ด มสมบู ร ณ* ข องทรั พ ยากรประมงชายฝSm ง ใน
บริเวณนี้

[2]

[3]

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เปJนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “ผล
ของการปลู กและฟ•‘ น ฟู ป;า ชายเลนตอประชาคมสัตว*
ทะเลหนDาดิน บริเวณปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทร
สาคร” ซึ่งไดDรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
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