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บทคัดย่อ 

 
          การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของหอยน ้าจืดในแม่น ้าป่าสักตอนล่าง ไดท้  าการศึกษาโดย
เก็บตวัอยา่งรายเดือนในรอบปีระหวา่งเดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 จากจุดเก็บตวัอยา่ง 10 
จุด จุดละ 10 ซ ้ าในพื้นท่ี 200 ตารางเมตรท าการสุ่มตวัอยา่งหอยน ้าจืดดว้ยเคร่ืองมือ Quadrat ขนาด 1x1 เมตร 
และ Ekman dredge ขนาด 15x15 เซนติเมตร พร้อมทั้งเก็บตวัอยา่งดินและน ้าเพื่อวเิคราะห์คุณสมบติัทาง
กายภาพและเคมี ขอ้มูลท่ีไดน้ าไปวเิคราะห์โครงสร้างประชาคมหอยน ้าจืด ค่าดชันีทางนิเวศวทิยา และการ
วเิคราะห์ทางสถิติแบบหลายตวัแปร  

        ผลการศึกษาพบหอยน ้าจืดในแม่น ้าป่าสักตอนล่างประกอบดว้ยหอยฝาเดียวจ านวน 4 วงศ ์6 สกุล 
หอยสองฝาจ านวน 3 วงศ ์8 สกุล รวม 14 สกุล ปริมาณความชุกชุมของหอยมีค่าเฉล่ีย 8.21±4.30 ตวัต่อตาราง
เมตร ประกอบดว้ยหอยฝาเดียว 6.13 ตวัต่อตารางเมตร และหอยสองฝา 2.08 ตวัต่อตารางเมตร โดยหอยฝา
เดียวสกุล Filopaludina spp. พบเป็นหอยชนิดเด่นท่ีสุด ส่วนการศึกษาการแพร่กระจายของหอยน ้าจืดพบ
หอยในสกุล Mekongia sp. เป็นชนิดท่ีมีการแพร่กระจายมากท่ีสุดโดยพบทุกจุดส ารวจ ส่วนบริเวณพื้นทอ้ง
น ้าท่ีเป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) พบมีชนิดหอยน ้าจืดมากท่ีสุดรวม 12 สกุล มีปริมาณรวมถึงร้อยละ 
61.38 ของปริมาณหอยน ้าจืดท่ีพบทั้งหมด 

        ค่าดชันีทางนิเวศวทิยาของประชาคมหอยน ้าจืด พบค่าดชันีความมากชนิด ดชันีความ
หลากหลาย และดชันีความเท่าเทียมมีค่าเฉล่ีย 1.13±0.35, 1.28±0.50 และ 0.45±0.18 ตามล าดบั โดยค่าดชันี
ความคลา้ยคลึงท่ีเปรียบเทียบตามจุดส ารวจมีค่าเฉล่ียร้อยละ 35.60 และตามเดือนส ารวจมีค่าเฉล่ียร้อยละ 
78.04 ผลการวเิคราะห์การจดักลุ่มของประชาคมหอยน ้าจืดสามารถจดักลุ่มความคลา้ยคลึงของประชาคมหอย
ตามจุดส ารวจได ้ 5 กลุ่ม โดยจุดส ารวจบริเวณแม่น ้าตอนบนพบสกุลหอยและปริมาณหอยแตกต่างไปจากจุด
ส ารวจบริเวณตอนกลางและตอนล่างของล าน ้า ในขณะท่ีจุดส ารวจบริเวณตอนกลางและตอนล่างมีประชาคม
หอยคลา้ยคลึงกนัมากกวา่ 

        คุณสมบติัดินในแม่น ้าป่าสักตอนล่างพบมีค่าความอุดมสมบูรณ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า และ
คุณสมบติัน ้าจดัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานน ้าผวิดินประเภทท่ี 2 ซ่ึงมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวติของสัตวน์ ้า 
ส่วนการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัปริมาณหอยน ้าจืดพบวา่ยงัไม่มีปัจจยัส่ิงแวดลอ้มใดท่ี
มีอิทธิพลต่อการพบสกุลและปริมาณหอยน ้าจืดในแม่น ้าป่าสักตอนล่างอยา่งชดัเจน  
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ABSTRACT 
 

A study on species diversity and distribution of freshwater mollusks in the lower Pasak River 
was investigated during June 2005 to May 2006 by monthly sampling period.  The survey was conducted 
in 10 stations with 10 samplings point of 200 m2 in each station.  Freshwater mollusk samples were 
collected by 1x1 m Quadrat and 15x15 cm Ekman dredge.  Soil and water samples were also collected and 
examined for the parameter of physical and chemical quality.  All data were analyzed to determine 
freshwater mollusk community structure, ecological indices, and multivariate method.  
         The results showed that there were 14 genera of freshwater mollusk found in the study area 
composed of 4 families 6 genera of gastropod and 3 families 8 genera of bivalve.  The average abundance 
of freshwater mollusk was estimated to be 8.21±4.30 ind/m2 which composed of 6.13 ind/m2 of gastropod 
and 2.08 ind/m2 of bivalve.  The most dominant genera was found on Filopaludina spp and the widest 
distribution genera was found on Mekongia sp which can be found at all study areas.  On the sandy loam 
soil texture, the majority of bottom soil type, can be found totally of 12 genera which 61.38% of the total 
number of freshwater mollusk.  

        The average ecological indices of richness index, diversity index, and evenness index were 
1.13±0.35, 1.28±0.50 and 0.45±0.18, respectively. The average Bray-curtis similarity index was estimated 
to be 35.60% by stations and 78.04% by monthly sampling basis. The result of cluster and MDS analysis 
can be divided into 5 difference groups of freshwater mollusks community.  The diversity and abundance 
of freshwater mollusk in the middle areas was dissimilar to the upper area, on the controversy was similar 
to the lower area.  
         Soil quality by organic matter in the lower Pasak River was rather low.  The determination of 
water quality parameter was belonging to the surface water standard class 2 with suitable for living of 
aquatic animals. The environmental factors were not showed significant influential to diversity and 
abundance of freshwater mollusk in the lower Pasak River.  
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