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บทคัดย่อ : หอยทะเลเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในระบบนิเวศชายฝั่ง การส ารวจความ
หลากหลายจึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการทรัพยากร การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเล
ในบริเวณอ่าวบุญคง อ.สิเกา จ.ตรังโดยเก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้แบ่งพื้นที่
ศึกษาเป็น 3 พื้นที่ย่อยคือ 1) พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน 2) พื้นที่หญ้าทะเล และ 3) พื้นที่นอกแนวหญ้าทะเล ผลการศึกษาพบหอย
ทั้งหมด 15 วงศ์ 25 ชนิด เป็น หอยฝาเดียว 9 วงศ์ 14 ชนิด และหอยสองฝา 6 วงศ์ 11 ชนิด พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน พบหอยฝา
เดียวชนิดเด่นคือหอยขี้นก (Pirenella cingulata) และหอยสองฝาชนิดเด่นคือ Tellina sp. บริเวณแนวหญ้าทะเลพบหอยฝา
เดียวชนิดเด่นคือหอยขี้นก (Cerithium corallium) และหอยสองฝาชนิดเด่นคือ Pillucina vietnamica และพื้นที่นอกแนว
หญ้าทะเลพบหอยฝาเดียวชนิดเด่นคือหอยปากกระจาด (Nassarius livescens)  หอยปากกระจาด (Nassarius 
jacksonianus) หอยสองฝาชนิดเด่นคือ หอยแสงอาทิตย์ (Siliqua radiata) ค่าความหลากหลาย ความมากชนิดและความ
สม่ าเสมอของชนิด ในบริเวณแนวหญ้าทะเลและนอกแนวหญ้าทะเลมีค่าที่สูงกว่าในบริเวณใกล้ป่าชายเลนอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) ผลการศึกษานี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าต่อไป  

ค าส าคัญ: ความหลากหลาย หอยฝาเดียว หอยสองฝา  

Species Diversity of Marine Molluscs in Boonkong Bay, Sikao District, Trang Province  
Natthawut Chanlek1, Pornpimon Chuaduangpui1 and Noodchanath Kongchouy2 
1 Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources and 2 Department of Mathematics, Faculty 
of Science Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112 
*Corresponding author: natthawut_0104@hotmail.com 

Abstract : Mollusks are variety of species and an important resource of coastal ecosystems. The survey for 
species diversity are the basis for resource management. The study on species diversity of mollusk in 
Boonkong Bay was conducted every 2 months from February to December 2017 and the study area was 
classified into 3 sub-areas: 1) area near mangrove 2) seagrass bed and 3) non-seagrass bed. The results 
showed that there are 25 species of mollusks in total which consisted of 9 families and 14 species of 
gastropod and 6 families and 11 species of bivalves. The area affected by sediments from mangrove forest; 
the dominant species was one gastropod (Pirenella cingulata) and one bivalves (Tellina sp.)  One gastropod 
(Cerithium corallium) was found in seagrass bed area and one bivalves (Pillucina vietnamica) as the 
dominant species. And the dominant species of non-seagrass area were two gastropod (Nassarius livescens 
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and Nassarius jacksonianus and one bivalves (Siliqua radiata). The diversity index of mollusk in non-seagrass 
area and seagrass bed area were significantly higher than area near mangrove. The results from this research 
can be used as a basis for further management of aquatic resources.  

Keywords : species diversity, gastropods, bivalvia 

บทน า 

ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นดัชนีช้ีวัดความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต และสามารถใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงสถานภาพ
ของระบบนิเวศต่างๆ เช่น ระบบนิเวศชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีก าลังผลิตสูง มี
ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหลากชนิด (Schanz, 2002) สัตว์หน้าดินกลุ่มหอยเป็นองค์ประกอบสัตว์ทะเลหน้าดินอีกหนึ่ง
กลุ่มที่มีความหลากหลายชนิด ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล มีบทบาทส าคัญในการเช่ือมโยงการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหาร
ในระบบนิเวศชายฝั่ง ไม่น้อยกว่าสัตว์หน้าดินกลุ่มอื่นๆ (Moller et al., 1985) ซึ่งสัตว์กลุ่มหอย โดยเฉพาะหอยฝาเดียวและ
หอยสองฝา จัดเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญในระบบนิเวศในฐานะผู้บริโภค และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ าชนิดอื่น รวมไปถึงเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (Picardal and Dolorosa, 2014)   

อ่าวบุญคงตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดตรัง มีลักษณะเป็นอ่าวปิดมีทางออกสู่ทะเลเพียงด้านเดียว 
และเป็นหนึ่งในพื้นที่แหล่งหญ้าของจังหวัดตรัง (ธงชัยและคณะ, 2557) ลักษณะพื้นท่ีของอ่าวมีทั้งด้านท่ีติดกับป่าชายเลนและ
ติดกับทะเลเปิด มีแหล่งหญ้าทะเลทั้งหญ้าทะเลที่มีอยู่เดิมและหญ้าทะเลที่มีการปลูกเพิ่มเติม ท าให้บริเวณนี้มีความหลากหลาย
ของสัตว์ทะเลหน้าดินและสัตว์ทะเลเศรษฐกิจเช่น ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) (Nitiratsuwan et al., 
2014) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์กลุ่มหอยทะเลเช่นหอยชักตีน (Laevistrombus canarium) ซึ่งเป็นหอยทะเลเศรษฐกิจใน
พื้นที่ (ประเสริฐ, 2556) ซึ่งในสภาพที่พื้นที่อาศัยมีความแตกต่างกัน จะสามารถส่งผลให้สัตว์กลุ่มหอย มีการกระจายตัวตาม
ลักษณะนิสัยและการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันตามไปด้วย (ชีวารัตน์ , 2554) การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความ
หลากหลายของหอยทะเล บริเวณอ่าวบุญคง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทาง
ชีวภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรหอยทะเลในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป 

วิธีการ 

1. พ้ืนที่ศึกษา 
อ่าวบุญคง (ละติจูดที่ 37˚ 25´ 19.1˝ N ลองจิจูดที่ 122˚ 05´ 06˝ W) ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

มีพื้นที่ประมาณ 189,063 ตารางเมตร บริเวณทางทิศใต้ของอ่าวติดกับบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ส่วนบริเวณทางตอนเหนือติด
กับทะเลอันดามันบริเวณอ่าวมีลักษณะพื้นดินเป็นโคลนปนทราย มีทั้งแนวหญ้าทะเลที่มีอยู่เดิมขึ้นปกคลุมในบริเวณอ่าวเช่น 
หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Asch.) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis (R. Br.) หญ้าชะเงาใบยาว 
(Enhalus acoroides (L. f.) และหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata (Asch and Schweinf)  (Nitiratsuwan et 
al., 2014) และมีทั้งบริเวณแนวหญ้าทะเลปลูกใหม่ เช่น หญ้าชะเงาใบยาว (E. acoroides) (ประเสริฐ, 2556) และหญ้าใบ
มะกรูด (H. ovalis) (พัชรีย์และคณะ, 2558)   

2. การเก็บตัวอย่างหอยทะเล 
ส ารวจความหลากชนิดของหอยทะเล บริเวณอ่าวบุญคง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยเก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยก าหนดพื้นท่ีเก็บตัวอย่างเพื่อท่ีให้ครอบคลุมบริเวณอ่าว แบ่งเป็น 3 พื้นที่ย่อย 



Proceeding of the 5th National Conference on Biodiversity Management in Thailand 

July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province  

41 

คือ 1) พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน (mangrove) ซึ่งอยู่ห่างจากแนวขอบป่าชายเลนประมาณ 50 เมตร มีลักษณะพื้นเป็นดินเลนอ่อน
หรือดินเลนทรายผสม 2) พื้นที่แนวหญ้าทะเล(seagrass)  มีลักษณะพื้นท่ีที่มีหญ้าทะแลปกคลุมตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป และ 
3) พื้นที่นอกแนวหญ้าทะเล (non-seagrass) เป็นพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลปกคลุมต่ ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ก าหนดจุดวางแนว
ส ารวจ (line transect) จ านวน 2 line transect ขนานชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ย่อย ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างในแต่ละบริเวณเว้น
ระยะห่างประมาณ 100 เมตร โดยแต่ละแนวส ารวจ มีจุดเก็บตัวอย่างแนวละ 5 จุด สุ่มตัวอย่างในแต่ละจุด โดยใช้ตารางสุ่ม
ตัวอย่าง (quadrat) ขนาด 3 x 3 เมตร สุ่มตัวอย่างจุดละ 9 ซ้ า (ภาพที่ 2)  ขุดสุ่มดินจากตารางสุ่มตัวอย่าง ลึกประมาณ 10 
เซนติเมตร ร่อนผ่านตะแกรงร่อน (sieve) ขนาดตา 2 มิลลิเมตร จากนั้นคัดเลือกตัวอย่างหอยเฉพาะตัวที่ยังมีชีวิต เก็บรักษา
ด้วยน้ ายาฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์ ผสมน้ าทะเล และน าไปจ าแนกในห้องปฏิบัติการต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1. การจ าแนกชนิดของหอยทะเล 
จ าแนกชนิดและนับจ านวนหอยทะเลในห้องปฏิบัติการ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอรโิอรุ่น SZX7 โดยจัดจ าแนกชนดิ

ตามหลักเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุม่ทางอนุกรมวิธาน (Abbott and Dance, 1990, Carpenter and Niem, 1998, Robba 
et al., 2004, ธีรพงษ์และคณะ, 2550, http://www.marinespecies.org) และส่งผลการจ าแนกให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  

3.2. การวิเคราะห์ความหลากหลายของหอยทะเล 
วิเคราะห์ข้อมูลความหลากชนิด (species diversity index) โดยใช้ Shannon-Wiener diversity index (H') 

วิเคราะห์ค่าดัชนีความมากชนิด ((D) richness index) โดยใช้ Margalef’s index และวิเคราะห์ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ ((J) 
evenness index) ใช้วิธีการของ Pielou index เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า index ระหว่าง 3 พื้นที่โดยใช้สถิติอนุมาน 
One-way ANOVA ด้วยโปรแกรม Minitab 16 และวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยความหนาแน่น (density) ของหอยทะเลด้วย
โปรแกรม Microsoft excel 2013 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

การศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลบริเวณอ่าวบุญคง พบทั้งหมด 25 ชนิด แบ่งเป็นหอยฝาเดียว 9 วงศ์  
14 ชนิด และหอยสองฝา 6 วงศ์ 11 ชนิด บริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน พบหอยฝาเดียวทั้งหมด 3 วงศ์ 5 ชนิด โดยพบหอยฝา
เดียวชนิดเด่นคือ หอยขี้นก (Pirenella cingulata) มีความหนาแน่นสูงสุดเฉลี่ย 62.3±6.5 ตัวต่อตารางเมตร เนื่องจากหอย
ขี้นก (P. cingulata) สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างเช่น การเปลี่ยนแปลงระดับความเค็ม
ในช่วงกว้าง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงกว้างได้ดี  (Li and Jian, 1997) รวมทั้งสามารถสืบพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี 
(Bagarinao and Latin-Olagur, 2000) จึงท าให้พบหอยข้ีนก (P. cingulata) เป็นหอยฝาเดียวชนิดเด่นในบริเวณนี้ นอกจากน้ี
ยังพบหอยปากกระจาดชนิด Nassarius jacksonianus หอยปากกระจาดชนิด Nassarius livescens หอยปากกระจาดชนิด 
Nassarius pullus และหอยฝาเดียววงศ์ Columbellidae (ตารางที่ 1) ส่วนหอยสองฝา พบทั้งหมด 5 วงศ์ 6 ชนิด โดยมีหอย
สองฝาชนิด Tellina sp. เป็นชนิดเด่นมีความหนาแน่นสูงสุดเฉลี่ย 5.0±1.0 ตัวต่อตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องมาจากหอยสองฝา 
Tellina sp. สามารถอาศัยอยู่ได้ในบริเวณพื้นที่หาดเลนท่ีมีตะกอนอ่อนนุ่ม เพื่อขุดฝังตัวหลบซ่อนจากผู้ล่าและสามารถปรับตัว
ได้ดีในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ า (สุชาติและคณะ, 2552) สอดคล้องกับณัฐกิตทิ์ (2561) พบว่า Tellina (Moerella) sp. มีความ
ส าพันธ์เชิงลบกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในดิน นอกจากนี้ยังพบหอยแสงอาทิตย์ (Siliqua radiata) หอยสองฝาชนิด 
Pillucina vietnamica ร่วมในพื้นที่นี้ด้วย ส่วนหอยสองฝาที่พบเฉพาะในบริเวณนี้ คือหอยลาย  (Paratapes undulatus) 
หอยเสียบทราย (Cultellus attenuatus) และหอยแครงมัน (Tegillarca rhombea) (ตารางที่ 2) ทั้งนี้บริเวณใกล้ป่าชายเลน
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ดินมักมีลักษณะเป็นดินเลนอ่อนหรือดินเลนท่ีมีทรายผสม (สนิท, 2532) จึงเอื้อต่อการอยู่อาศัยของหอยลาย (P. undulatus) 
เนื่องจากหอยลายมักมีพฤติกรรมขุดฝังตัวอยู่ตามพื้นดินเลนและสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ในช่วงกว้าง 
(จิรศักดิ์, 2559) เช่นเดียวกับหอยเสียบทราย (C. attenuatus) และอาศัยได้ดีในบริเวณที่เป็นทรายปนโคลน (Xu et al., 
2017) รวมไปถึงหอยแครงมัน (T. rhombea) ซึ่งมีฮีโมโกลบินเป็นองค์ประกอบของเลือดท าให้เลือดสามารถจับกับออกซิเจน
ได้ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบริเวณหาดเลนได้เป็นอย่างดี (Mohite and Meshram, 2015)  

บริเวณแนวหญ้าทะเล พบหอยฝาเดียว 8 วงศ์ 13 ชนิด โดยพบหอยฝาเดียวชนิดเด่นคือ หอยขี้นก (Cerithium 
coralium) มีความหนาแน่นสูงสุด 7.4±1.0 ตัวต่อตารางเมตร หอยขี้นก (C. coralium) มักอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนปนทราย กิน
สาหร่ายขนาดเล็กที่ติดอยู่ตามพื้นและวัสดุใต้น้ า (Houbrick, 1992)  ซึ่งใบหญ้าทะเลมักมีสาหร่ายกลุ่มอิพิไฟต์ (epiphyte) 
เกาะอยู่เป็นจ านวนมาก (Schanz and Asmus, 2002) จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้หอยขี้นกอาศัยอยู่บริเวณนี้อีกท้ังการที่หอยชนิด
นี้สามารถสืบพันธุ์ได้เกือบตลอดทั้งปี (Sreenivasan, 1990) จึงท าให้มีการเพิ่มจ านวนมากจนเป็นชนิดเด่น นอกจากนี้ยังพบ
หอยฝาเดียวชนิดอื่นในแหล่งหญ้าทะเลนี้อีกเช่น หอยปากกระจาด (N. livescens) หอยปากกระจาด (N. jacksonianus) หอย
ปากกระจาด (N. pullus) หอยขี้นก (P. cingulata) หอยฝาเดียววงศ์ Columbellidae หอยนางชี (Polinices mammilla) 
หอยชักตีน (L. canarium) และหอยปิ่นปักผม (Turricula javana) และพบว่ามีหอยฝาเดียวที่พบเฉพาะในบริเวณนี้คือ หอย
นมสาว (Monodonta labio) ซึ่งมีพฤติกรรมการกินโดยการขูดกินสาหร่ายที่ติดอยู่ตามพื้นหรือตามซอกหิน (Takada, 1995) 
ดังนั้นในบริเวณแนวหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งยึดเกาะของสาหร่ายกลุ่มอีพิไฟต์ จึงเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญที่ท าให้หอยนมสาวเข้า
มาอาศัยในบริเวณนี้เช่นเดียวกับ หอยชักตีนปากเหลือง (Canarium urceus) (Savazzi, 1991) ส่วนหอยตะกาย (Neverita 
didyma) และหอยพระจันทร์ลายเสือ (Notocochlis tigrina) ซึ่งจัดเป็นหอยผู้ล่าโดยส่วนใหญ่จะล่าหอยสองฝาเป็นอาหาร  
(Mondal et al., 2014) ซึ่งจากการศึกษาในพื้นที่แนวหญ้าทะเลพบว่าหอยสองฝาชนิด P. vietnamica เป็นหอยสองฝาชนิด
เด่น และมีความส าคัญในระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล จัดเป็นหนึ่งในชนิดของหอยสองฝาที่เป็นอาหารให้กับหอยฝาเดียวผู้ล่าใน
วงศ์ Naticidae (Rattanachot and Prathep, 2016) (ตารางที่ 1) จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้หอยผู้ล่าเข้ามาอาศัยในบริเวณ
นี้ ในพื้นที่นี้พบหอยสองฝาทั้งหมด 6 วงศ์ 7 ชนิด โดยมีหอยสองฝาชนิด P. vietnamica เป็นชนิดเด่นมีความหนาแน่นสูงสุด 
14.0±2.0 ตัวต่อตารางเมตร Tellina sp. หอยแสงอาทิตย์ (S. radiata) หอยสองฝาชนิด Serratina capsoides และหอย
วีนัสกลม (Circe scripta) และพบว่ามีหอยสองฝาที่พบเฉพาะในบริเวณนี้คือ หอยคราง (Anadara gubernaculum) และ
หอยขาว (Vasticardium flavum) (ดังตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากส่วนของใบและรากของหญ้าทะเล สามารถดักจับตะกอน
สารอินทรีย์ได้ดี และเป็นแหล่งปลดปล่อยสารอาหารท าให้เกิดแพลงก์ตอนและสาหร่ายชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวน าสัตว์หน้า
ดินและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เข้ามาอาศัยในบริเวณนี้ (Schanz and Asmus, 2002) รวมไปถึงเป็นที่ยึดเกาะของหอยคราง  
(A. gubernaculum ) ซึ่ งต้องอาศัยวัสดุ ใต้น้ าเป็นที่ยึดเกาะเพื่อด ารงชีวิต  (Wong et al., 2014) อีกทั้งหอยสองฝา  
ชนิด P. vietnamica เป็นหอยที่มีแบคทีเรีย sulphide oxidizing bacteria อาศัยอยู่ในเหงือก ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถดึง
เอาไฮโดรเจนซัลไฟด์มาใช้เป็นพลังงานได้ และเป็นหอยชนิดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีความซับซ้อนของรากหญ้าทะเล 
(root complexity index) (Rattanachot and Prathep, 2016)  

บริเวณนอกพื้นที่แนวหญ้าทะเล พบหอยฝาเดียว 8 วงศ์ 10 ชนิด พบหอยฝาเดียวชนิดเด่นคือ หอยปากกระจาด  
(N. livescens) หอยปากกระจาด (N. jacksonianus) มีความหนาแน่นสูงสุด 3.0±0.4 ตัวต่อตารางเมตร ทั้งสองชนิด หอย
ปากกระจาด (N. pullus) หอยขี้นก (P. cingulata) หอยฝาเดียววงศ์ Columbellidae หอยนางชี (P. mammilla) หอยชัก
ตีน (L. canarium) หอยขี้นก (C. corallium) หอยปิ่นปักผม (T. javana) และพบว่ามีหอยฝาเดียวที่พบเฉพาะบริเวณนี้คือ 
หอยมวนพลู (Turritella duplicata) ซึ่งอาศัยบริเวณพื้นที่ที่เป็นทรายหรือทรายปนโคลน (Carpenter and Niem, 1998) 
(ตารางที่ 1) ส่วนหอยสองฝาที่พบมีทั้งหมด 5 วงศ์ 5 ชนิด โดยมีหอยแสงอาทิตย์ (S. radiata) เป็นชนิดเด่นมีความหนาแน่น
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สูงสุด 3.0±0.3 ตัวต่อตารางเมตร หอยวีนัสกลม (C. scripta) หอยสองฝาชนิด S. capsoides นอกจากน้ีพบว่ามีหอยสองฝาที่
พบเฉพาะบริเวณนี้คือ หอยหัวใจ (Lunulicardia hemicardium) (ดังตารางที่ 2) ในบริเวณนี้พบว่าความหนาแน่นของหอย
ทะเลลดลง อาจเนื่องมาจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นดินทรายปนโคลน และมีหญ้าทะเลอยู่น้อยมาก จึงอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของขนาดอนุภาคตะกอนดิน (Conley et al., 2017) ซึ่งอาจท าให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของหอยทะเลบางชนิดเช่น หอยมวนพลู (T. duplicata) หอยหัวใจ (L. hemicardia) ซึ่งมักอาศัยบริเวณพื้นที่เป็นทรายหรือ
ทรายปนโคลน (Carpenter and Niem, 1998) 

ดัชนีความหลากหลายของหอยทะเล (H' Diversity) ค่าความมากชนิด (D Richness index) และค่าความสม่ าเสมอ
ของชนิด (J Evenness index) ในบริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลนมีค่าอยู่ที่ 0.7, 1.2 และ 0.4 ตามล าดับ บริเวณพื้นที่แนวหญ้า
ทะเลมีค่าอยู่ที่ 1.6, 2.6 และ 0.6 ตามล าดับ และบริเวณนอกแนวหญ้าทะเลมีค่าอยู่ที่ 1.6, 2.4 และ 0.7 ตามล าดับ (ภาพท่ี 3) 
ค่าความหลากหลายของหอยในบริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน มีค่าต่ ากว่าค่าความหลากหลายในบริเวณแนวหญ้าทะเลและ
บริเวณนอกแนวหญ้าทะเล อย่างมีนัยส าคัญ (ภาพที่ 3) อาจเนื่องมาจากในแต่ละพื้นที่ดังกล่าวมีจ านวนชนิดและสัดส่วนของ
จ านวนตัวแต่ละชนิดไม่เท่ากัน และมีลักษณะพื้นท่ีแตกต่างกัน คือในส่วนของพื้นที่ใกล้ป่าโกงกางมีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งพื้นดิน
เป็นทรายปนโคลน พื้นที่แนวหญ้าทะเลมีลักษณะเป็นพ้ืนทรายปนโคลและมีหญ้าทะเลปกคลุมมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพื้นที่
นอกแนวหญ้าทะเลเป็นพื้นทรายปนโคลนที่มีหญ้าทะเลปกคลุมน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ จึงท าให้เกิดความแตกต่างของค่าดัชนี
ความหลากหลาย (H') เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 พื้นที่ ทั้งนี้ค่าความหลากหลาย (H') จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีจ านวนชนิดและสัดส่วนของ
จ านวนตัวในแต่ละชนิดเท่าๆ กัน ส่วนดัชนีความมากชนิด (D) จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อพบจ านวนชนิดเพิ่มขึ้นในพื้นที่นั้นๆ (สราวุธ 
และคณะ, 2555) ส่วนค่าความสม่ าเสมอของชนิด (J) จะลดลงเมื่อจ านวนชนิดนั้นเพิ่มขึ้น (Oksanen, 2004) จากภาพที่ 3 
พบว่าค่าความหลากหลายในบริเวณพื้นที่แนวหญ้าทะเลและพื้นที่นอกแนวหญ้าทะเลมีความหลากหลายมากกว่าพื้นที่ใกล้ป่า
ชายเลน อาจเนื่องมาจากค่าความสม่ าเสมอของชนิดของทั้ง 2 พื้นที่น้ีมีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากในสังคมสิ่งมีชีวิตที่มีจ านวน
ชนิดน้อยและมีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดที่มีความเด่น (ในแง่ของจ านวนตัว) มักพบได้ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรง (จิรากรณ์, 2553) ซึ่งบริเวณพื้นท่ีใกล้ป่าชายเลน อาจได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้ าจืดจากชายฝั่ง สารอาหารที่มาจากป่า
ชายเลนหรือแม้กระทั่งอนุภาคตะกอนดิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการผันแปรในเรื่องของ
จ านวนตัวและชนิดในพื้นที่ดังกล่าว ในขณะที่พื้นที่แนวหญ้าทะเลหรือพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลอยู่น้อย (นอกแนวหญ้าทะเล) มี
สภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีค่อนข้างคงที่กว่าพ้ืนท่ีใกล้ป่าชายเลน (Carr et al., 2010)  จงึมีจ านวนชนิดและมีความเด่นของแต่ละชนิด
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากในสังคมสิ่งมีชีวิตที่มีจ านวนชนิดมากและมีความเด่นของแต่ละชนิดใกล้เคียงกันมักจะพบในสภาวะ
แวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมและค่อนข้างคงที่ (จิรากรณ์, 2553)  

บทสรุป 

จากการศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลบรเิวณอ่าวบุญคง พบหอยท้ังหมด 25 ชนิด แบ่งเป็นหอยฝาเดียว 9 วงศ์ 
14 ชนิดและหอยสองฝา 6 วงศ์ 11 ชนิด โดยพื้นท่ีแนวหญ้าทะเลพบหอยสองฝาและหอยฝาเดียวมากท่ีสุด 20 ชนิด รองลงมา
คือพ้ืนท่ีนอกแนวหญ้าทะเลพบหอยฝาเดียวและหอยสองฝา 15 ชนิด ส่วนบริเวณพื้นท่ีใกล้ป่าชายเลน พบหอยฝาเดียวและหอย
สองฝาเพียง 11 ชนิด หอยฝาเดียวชนิดเด่นบริเวณพื้นที่แนวหญ้าทะเลคือ หอยขี้นก (C. corallium) และหอยสองฝาชนิดเด่น
คือ หอยสองฝาชนิด P. vietnamica บริเวณนอกพื้นที่แนวหญ้าทะเลพบหอยฝาเดียวชนิดเด่นคือ หอยปากกระจาด  
(N. livescens) และหอยปากกระจาด (N. jacksonianus) หอยสองฝาชนิดเด่นคือหอยแสงอาทิตย์ (S. radiata) ส่วนบริเวณ
พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน พบหอยฝาเดียวชนิดเด่นคือ หอยขี้นก (P. cingulata) และพบหอยสองฝาชนิดเด่นคือ หอยสองฝาชนิด 
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Tellina sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของหอยทะเล (H') ค่าความมากชนิด (D) และค่าความสม่ าเสมอของชนิด (J) ในพื้นที่
แนวหญ้าทะเลและพื้นที่นอกแนวหญ้าทะเลมีค่าสูงที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน  
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอยา่งบริเวณอา่วบุญคง อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง 

หมายเหต:ุ สัญลักษณ์      คือจุดเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน,    คือจุดเก็บตัวอย่างบริเวณแนวหญ้าทะเล,    คือจุด
เก็บตัวอย่างบริเวณนอกแนวหญ้าทะเล 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตารางสุม่เก็บตัวอยา่งหอย (quadrat) ขนาด 3×3 ตารางเมตร   
หมายเหต:ุ     หมายถึง ช่องตารางขนาด 0.33×0.33 เมตร ที่ใช้ขุดสุ่มตัวอย่างหอย 
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ตารางที่ 1 การแพร่กระจายของหอยฝาเดยีวในแต่ละพื้นท่ี (M; พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน, S; พื้นที่แนวหญ้าทะเล, N; พื้นที่นอก
แนวหญ้าทะเล)  

Species Thai Name 
Month 

Feb Apr Jun Aug Oct Dec Mean±SE 
(ind/m2) 

Gastropoda         

Family Nassariidae          

Nassarius livescens (Philippi, 1849) หอยปากกระจาด M,S,N M,S,N - S,N M,S,N M,S,N 3.0±0.4 (N) 

Nassarius jacksonianus (Quoy & Gaimard, 
1833) 

หอยปากกระจาด M,S,N M,S M,S,N M,S,N M,S M,S,N 3.0±0.4 (N) 

Nassarius pullus (Linnaeus, 1758) หอยปากกระจาด M,S,N - M,N M,S S S 2.0±0.3 (s) 

Family Potamididae         

Pirenella cingulata (Gmelin, 1791) หอยขี้นก M M M,S M,S,N M,S,N M,S 62.3±6.5 (M) 

Family Columbellidae         

Unknown gastropod  M,S - S,N S N N 0.2±0.1 (N) 

Family Naticidae         

Polynices mammilla (Linnaeus, 1758) หอยนางช ี S,M S,N S S S S 0.2±0.1 (S) 

Neverita didyma (Röding, 1798) หอยตะกาย - S - - - - 0.1±0.1 (S) 

Notocochlis tigrina (Röding, 1798) หอยพระจันทร์ลาย
เสือ 

- S - - - - 0.1±0.1 (S) 

Family Clavatulidae         

Turricula javana (Linnaeus, 1767) หอยปิ่นปกัผม N S,N N N - N 1.0±0.1 (N) 

Family Turritellidae         

Turritella duplicata (Linnaeus, 1758) หอยมวนพล ู N N - - - - 0.1±0.1 (S) 

Family Trochidae         

Monodonta labio (Linnaeus, 1758) หอยนมสาว - - S - - - 0.1±0.1 (S) 

Family Strombidae         

Canarium urceus (Linnaeus, 1758) หอยชักตีนปาก
เหลือง 

- S - - - - 0.4±0.2 (S) 

Laevistrombus canarium (Linnaeus, 1758) หอยชักตีน S,N S - S - S 0.4±0.1 (S) 

Family Cerithiidae         

Cerithium coralium Kiener, 1841 หอยขี้นก S,N - S,N S,N S,N S,N 7.4±1.0 (S) 
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ตารางที่ 2 การแพร่กระจายของหอยทะเลสองฝาในแตล่ะพื้นท่ี (M; พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน, S; พื้นที่แนวหญ้าทะเล, N; พื้นที่
นอกแนวหญ้าทะเล 

Species Thai Name 
Month 

Feb Apr Jun Aug Oct Dec Mean±SE 
(ind/m2) 

Bivalvia         

Family Arcidae         

Tegillarca rhombea (Born, 1778) หอยแครงมัน M - - - M M 0.1±0.1 (M) 

Anadara gubernaculum (Reeve, 1844) หอยคราง S - S S S - 0.5±0.1 (S) 

Family Tellinidae         

Tellina sp. - M M,S M,S M M,S M,S 5.0±1.0 (M) 

Serratina capsoides (Lamarck, 1818) - - S,N - S S,N S,N 2.0±0.3 (S) 

Family Pharidae         

Siliqua radiata (Linnaeus, 1758) หอยแสงอาทิตย ์ M,N N S,N S,N S,N S,N 3.0±0.3 (S) 

Cultellus attenuatus Dunker, 1862 หอยเสียบทราย M - M - - M 1.4±0.3 (M) 

Family Veneridae         

Paratapes undulatus (Born, 1778) หอยลาย M - M - - - 0.1±0.1 (M) 

Circe scripta (Linnaeus, 1758) หอยวีนัสกลม  - S,N - - S - 0.1± 0.1 (S) 

Family Lucinidae         

Pillucina vietnamica Zorina, 1978 - S M,S,N S,N S,N S,N M,S,
N 

14.0±2.0 (S) 

Family Cardiidae         

Vasticardium flavum (Linnaeus, 1758) หอยขาว S - - - S - 0.1±0.1 (S) 

Lunulicardia hemicardium (Linnaeus, 1758) หอยหวัใจ N N - N - N 0.2±0.1 (N) 

หมายเหตุ:  ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ คือบริเวณที่พบหอยมากที่สุด 
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ภาพที่ 3. ค่าดัชนีความหลากหลาย (H' Diversity) ความสม่ าเสมอของชนิด (J Evenness index) และความมากชนิด  
(D Richness index) ของหอยทะเลในบริเวณพื้นท่ีอ่าวบุญคง 

 

ภาพที่ 4. ค่าเฉลี่ยของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาบริเวณใกล้ป่าชายเลน 

อักษรย่อหอยฝาเดียวได้แก่ Nal= Nassarius livescens, Naj= Nassarius jacksonianus, Nap= Nassarius pullus, Pic= 
Pirenella cingulata, Ung = Unknown gastropod  

อั ก ษ ร ย่ อ ห อยสอ งฝ า ไ ด้ แ ก่  Ter= Tegillarca rhombea, Tel= Tellina sp. Sir= Siliqua radiata, Cua= Cultellus 
attenuatus,  Pau= Paratapes undulatus, Piv= Pillucina vietnamica 
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ภาพที่ 5. ค่าเฉลีย่ของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาบรเิวณแนวหญ้าทะเล  

อักษรย่อหอยฝาเดียวได้แก่ Nal= Nassarius livescens, Naj= Nassarius jacksonianus, Nap= Nassarius pullus, Pic= 
Pirenella cingulata, Ung = Unknown gastropod, Pom= Polinices mammilla, Lac= Laevistrombus canarium, 
Cec= Cerithium coralium, Tuj= Turricula javana, Mol= Monodonta labio, Cau= Canarium urceus, Ned= 
Neverita didyma, Not=  Notocochlis tigrina 

อั กษรย่ อหอยสองฝ า ไ ด้ แ ก่  Tel= Tellina sp., Sir= Siliqua radiata, Piv= Pillucina vietnamica, Ang= Anadara 
gubernaculum, Vaf= Vasticardium flavum, Cis= Circe scripta, Sec= Serratina capsoides 

 

ภาพที่ 6. ค่าเฉลีย่ของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาบรเิวณนอกแนวหญ้าทะเล 

อั กษรย่ อหอยฝา เดี ย ว ได้ แก่  Nal= Nassarius livescens, Naj= Nassarius jacksonianus, Nap= Nassarius pullus,  
Pic= Pirenella cingulata, Ung = Unknown gastropod, Pom= Polinices mammilla, Lec= Laevistrombus 
canarium, Cec= Cerithium coralium, Tuj= Turricula javana, Tud= Turritella duplicate 

อักษรย่อหอยสองฝาได้แก่ Sir= Siliqua radiata, Piv= Pillucina vietnamica, Cis= Circe scripta, Luh= Lunulicardia 
hemicardium, Sec= Serratina capsoides. 
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