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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความหลากหลาย ปริมาณและการแพร่กระจายของหอยน ้าจืดในแม่น ้าบางปะกง และ

แม่น ้าปราจีนบุรี ได้ท้าการศึกษาในเดือนธันวาคม 2551 เดือนมีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2552 โดยใช้
เครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินชนิด Ekman dredge ขนาด 15x15 เซนติเมตร ท้าการเก็บตัวอย่าง 9 จุด
ส้ารวจ ข้อมูลที่ได้น้าไปวิเคราะห์โครงสร้างประชาคมหอยน ้าจืด และค่าดัชนีทางนิเวศน์วิทยา 

ผลการศึกษาบริเวณแม่น ้าบางปะกงพบหอยทั งหมด 14 สกุล ประกอบด้วยหอยฝาเดียว 12 สกุล 
และหอยสองฝา 2 สกุล จุดส้ารวจที่ 7 มีความหลากหลายของสกุลหอยมากที่สุด 11 สกุล พบปริมาณเฉลี่ย 
349 ตัวต่อตารางเมตร ประกอบด้วยหอยฝาเดียว 344 ตัวต่อตารางเมตร หอยสองฝา 5 ตัวต่อตารางเมตร 
ปริมาณหอยหอยฝาเดียวในสกุล Iravadia sp. และหอยสองฝาในสกุล Corbicula spp. เป็นองค์ประกอบ
หลักที่สัดส่วนร้อยละ 72.03 และ 0.65 ตามล้าดับ ดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความ
เท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 0.92±0.12, 1.03±0.24 และ 0.43±0.11 ตามล้าดับ แม่น ้าปราจีนบุรีพบ 16 สกุล 
ประกอบด้วยหอยฝาเดียว 10 สกุล หอยสองฝา 6 สกุล จุดส้ารวจที่ 6 มีความหลากหลายของสกุลหอยมาก
ที่สุด 12 สกุล พบปริมาณเฉลี่ย 343 ตัวต่อตารางเมตร ประกอบด้วยหอยฝาเดียว 276 ตัวต่อตารางเมตร หอย
สองฝา 67 ตัวต่อตารางเมตร ปริมาณหอยฝาเดียวในสกุล Bithynia spp. และหอยสองฝาในสกุล 
Limnoperna sp. เป็นองค์ประกอบหลัก ที่สัดส่วนร้อยละ 59.60 และ 12.45 ตามล้าดับ ดัชนีความมากชนิด 
ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ย 1.02±0.19, 1.16±0.25 และ 0.56±0.11 ตามล้าดับ 
การแพร่กระจายตามลักษณะพื นที่ พบว่าลักษณะดินร่วนเหนียวพบจ้านวนสกุลมากที่สุด 12 สกุล สกุลที่พบชุก
ชุมมากเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ Iravadia sp., Bithynia spp. และ Clea sp. โดยส่วนใหญ่พบหอยขนาด
ความยาวระหว่าง 0.51-1.00 เซนติเมตร ระดับการกระจายของประชาคมหอยน ้าจืดตามความหลากหลายและ
ความชุกชุมจากมากไปน้อยตามล้าดับดังนี  จุดส้ารวจที่ 6, 3, 7, 2, 9, 1, 4, 8 และ 5 
 
ค้าส้าคัญ : หอยน ้าจืด ความหลากหลาย การแพร่กระจาย แม่น ้าบางปะกง แม่น ้าปราจีนบุรี 
*ผู้รับผิดชอบ : ๑๐๒ ม.๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐ โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๒๗๓๗ 
 e-mail : suchartp2003@yahoo.com 
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ABSTRACT 

 
Study on diversity, abundance and distribution of freshwater mollusks in the 

Bangpakong and Prachinburi River were conducted from December 2008 to August 2009. 
Samples were collected by 15x15 cm Ekman dredge in 9 stations. All data were analyzed to 
determine freshwater mollusk community structure and ecological indices. 

The Bangpakong River, a total of 14 genera of mollusks composed of 12 genera 
of gastropod and 2 genera of bivalve. There was the most diverse genus at the station 7 with 
11 genera. The average density was 349 ind/m2 which composed of 344 ind/m2 of gastropod 
and 5 ind/m2 of bivalve. Iravadia sp. was most dominant (72.03%) followed by Corbicula 
spp. (0.65%). The average ecological indices of richness index, diversity index and evenness 
index were 0.92±0.12, 1.03±0.24 and 0.43±0.11, respectively. The Prachinburi River, a total of 
16 genera of mollusks composed of 10 genera of gastropod and 6 genera of bivalve. There 
was the most diverse genus at the station 6 with 12 genera. The average density was 343 
ind/m2 which composed of 276 ind/m2 of gastropod and 67 ind/m2 of bivalve. Bithynia spp. 
was most dominant (59.60%) followed by Limnoperna sp. (12.45%). The average ecological 
indices of richness index, diversity index and evenness index were 1.02±0.19, 1.16±0.25 and 
0.56±0.11, respectively. Distribution in different habitat, found the most genus in clay loam 
soil with 12 genera. The first three highest abundance genera were Iravadia sp., Bithynia spp. 
and Clea sp. which major of the length was 0.51-1.00 centimeters. Distribution level of 
freshwater mollusk community from high to low were the station 6, 3, 7, 2, 9, 1, 4, 8 and 5, 
respectively. 
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