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บทคัดยอ 

หอยเสียบ (Donax faba Gmelin, 1791) เปนหอยสองฝาที่พบบริเวณชายฝงทะเล ชุมชนนำมาใชเปนอาหารทองถิ่น มี

ลักษณะเปลือกที่หลากหลายและยังมีการศึกษาความแปรผันทางสัณฐานวิทยานอย โดยเฉพาะบริเวณชายหาด อำเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา จึงไดเก็บตัวอยางหอยเสียบในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563 จากทั้งหมด 4 สถานี เพ่ือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

และปจจัยสิ่งแวดลอมบางประการในแหลงอาศัย ผลการศึกษาพบวา หอยเสียบที่อาศัยอยูบริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค มี

ทั้งหมด 8 รูปแบบ สีและลวดลายของเปลือกหอยที่พบมากที่สุดคือแบบ F มีลักษณะเปลือกคอนขางเหลือง จนถึงน้ำตาลแดง มีเสน

ลวดลายในแนวนอน และเสนลวดลายแฉกรัศมีสีมวงแซมดวยสีเหลืองน้ำตาลจากสวนยอดของเปลือก เปลือกหอยทั้งหมดมีความกวาง

เฉลี่ย 21.99±2.37 มิลลิเมตร ความสูงเฉลี่ย 14.04±1.94 มิลลิเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 1.85±0.61 กรัม อุณหภูมิของน้ำและดิน ความ

เปนกรด-ดางของน้ำและดิน ความเค็มของน้ำมีคาใกลเคียงกันทุกสถานี ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในชวง 0.01 – 0.21 เปอรเซ็นต และ

ขนาดอนุภาคตะกอนดินสวนใหญเปนทรายละเอียด และทรายหยาบมาก เมื่อเปรียบเทียบขนาดของหอยเสียบ D. faba ระหวางเปลือก

ทั้ง 8 รูปแบบ พบวา ความกวางและน้ำหนักเฉลี่ยไมแตกตางกันแตความสูงของเปลือกมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ในแตละสถานีพบหอยทั้ง 8 แบบ ในสัดสวนที่แตกตางกัน พบหอยขนาดใหญที่สุดที่หาดบางเรือนาคในเดือนสิงหาคม ทั้งน้ี

อาจมีสาเหตุมาจากความแปรผันของปจจัยสิ่งแวดลอมในแตละสถานีและชวงเวลา โดยเฉพาะขนาดตะกอนดิน และปริมาณอินทรียวตัถุ 

ที่ทำใหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยเสียบมีความแตกตางกัน  

 

 

 



352 KKU Science Journal Volume 49 Number 4 Research 

 

ABSTRACT 

Wedge Clam (Donax faba Gmelin, 1791) is bivalve which found along the coastal beach. It is a traditional 

food in local community, diverse in shell characteristics and little of data on its morphological variation, especially 

at Singhanakorn district, Songkhla province. Then the D. faba were collected between June to August 2020 from 4 

stations to study the morphology and some environmental factors within its habitats. The results showed that there 

were 8 patterns of shell at Bang Hoi Beach and Bang Ruea Nak Beach. Colors and patterns of shells in form F which 

were yellowish to reddish brown with horizontal lines, radial purple and yellowish brown lines from shell apex was 

the most common. The average shell size was 21.99±2.37 mm in width, 14.04±1.94 mm in height and average 

weight was 1.85±0.61 g. Soil and water temperature, pH and salinity were quite similar in study area. The organic 

content ranged from 0.01 – 0.21% and the sandy beach mainly consisting of fine to very coarse sand particles. 

When comparing the shell size of D. faba between 8 types, it was found that the mean shell width and weight 

were not significantly different, while the mean shell height was differently ( p<0.05). Eight forms of D. faba were 

found in all stations in difference proportion, the largest size of them were found at Bang Ruea Nak Beach in August. 

This can be suggested that the variation on some environmental factors in station and each time periods, especially 

the particle size and organic content may be influence to the morphological variation of D. faba. 
 

คำสำคัญ: สัณฐานวิทยาของหอยเสียบ  ปจจัยสิ่งแวดลอม  หาดบางหอย  หาดบางเรือนาค 

Keywords: Morphology of shellfish skewers, Environmental Factors, Bang Hoi Beach, Bang Ruea Nak Beach  
 

บทนำ 

หอยเสียบเปนหอยสองฝา จัดอยูในอันดับ Cardiida 

วงศ Donacidae ในแนวชายฝงของประเทศไทยมีรายงานยืนยัน 

8 ชนิด (Signorelli and Printrakoon, 2019) D. faba มีเปลือก

หนาเปนรูปสามเหลี ่ยม เปลือกแตละดานจะมีขอบดานบน

ทางดานหนายาวกวาทางดานหลัง ขอบดานลางของเปลือกเปน

วงกลม สวนยอดของเปลือกชี ้ไปดานหลังของลำตัว ผิวเปลือก

ดานนอกมีลวดลาย เสนในแนวนอนคอนขางเรียบ สีของเปลือก

ดานนอกมีหลายสี เชน สีขาว  ครีม  น้ำตาล  ดำหรือมวง เปนตน 

อาศัยบริเวณหาดทรายในแนวน้ำขึ้นน้ำลง (Swennen et al., 

2001) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสิ่งแวดลอมตลอดเวลา จึง

ทำใหหอยกลุมนี้ปรับตัวไดดีทั้งในเขตรอนและเขตอบอุน นิยม

นำมาบริโภคเปนอาหารทองถ่ินของชุมชนตลอดแนวชายฝง 

พื ้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง มีลักษณะชายฝง

ทะเลเปนหาดทรายยาวทอดตัวในแนวเหนือ-ใต ตั้งแตจังหวัด

นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส เปนบริเวณที่มี

ทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ มีความสำคัญในดานความ

หลากหลายทางชีวภาพ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 

2556) ซึ่งจังหวัดสงขลา มีรายงานพบการกระจายของหอยเสียบ

ตลอดแนวชายฝง โดยทั่วไปหอยเสียบที่ปรากฏในแตละพื้นที่มี

ลักษณะสัณฐานวิทยาที่แตกตางกัน เชน การศึกษาในบริเวณหาด

บางหลิง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบหอยเสียบ 8 รูปแบบสี มี

คาเฉลี่ยรวมของความสูงของเปลือก ความกวางของเปลือก และ

น้ำหนักของเปลือกแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยสิ่งแวดลอมใน

แหลงอาศัย (เกื้อ และคณะ, 2562) เชนเดียวกับการศึกษาใน

ประเทศอินเดีย (Tenjing, 2017) และสิงคโปร (Tan and Low, 

2013) ซึ่งในพื้นที่ชายฝงอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ยังไมเคย

มีรายงานขอมูลความแตกตางแปรผันของลักษณะทางสัณฐาน

วิทยา และปจจัยสิ่งแวดลอมในแหลงอาศัยของหอยเสียบมากอน 

จากการศึกษาเบื้องตนพบหอยเสียบสองชนิด ไดแก D. faba ซึ่ง

เปนชนิดเดน และ Danax cuneatus  

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเห็นความสำคัญของการศึกษาลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ D. faba  และศึกษาปจจัย

สิ่งแวดลอมบางประการท่ีเก่ียวของ บริเวณหาดบางหอยและหาด

บางเรือนาค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เนื่องจากในบริเวณ

ดังกลาวเปนแหลงทองเที่ยว มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงชายหาด

จากโครงการสรางแนวกันคลื่น ซึ่งไปรบกวนแหลงท่ีอยูอาศัยตาม

ธรรมชาติของหอยเสียบ อาจสงผลกระทบตอจำนวน และ
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ ผลการศึกษาในครั้งน้ี

สามารถนำไปใชเปนขอมูลพื ้นฐานเพื่อเผยแพรใหชุมชนไดรับ

ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรชุมชน และมี

สวนรวมในการบริหารจัดการการใชประโยชนของทรัพยากร

ชุมชนตอไป 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. พื้นท่ีศึกษา 

หาดบางหอยและหาดบางเรือนาคตั้งอยูในพื้นที่อำเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา มีลักษณะเปนหาดทรายที่คลายคลึงกัน

บนแนวชายหาดที่ตอเนื่องกัน และไมมีการกอสรางแนวกันคลื่น 

โดยหาดบางหอยตั้งอยูทิศเหนือ สวนหาดบางเรือนาคตั้งอยูตอน

ใต   โดยกำหนดจ ุดเก ็บตัวอย างจำนวน 4 สถานี (ร ูปท ี ่  1) 

ครอบคลุมท้ังหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค ไดแก 

สถานีที่ 1 พิกัด 7°16′43.06˝N, 100°31′51.76˝E 

สถานีที่ 2 พิกัด 7°16′29.57˝N, 100°32′1.09˝E 

สถานีที่ 3 พิกัด 7°16′18.84˝N, 100°32′8.74˝E 

สถานีที่ 4 พิกัด 7°16′8.24˝N, 100°32′15.96˝E 

2. การเก็บตวัอยางหอยเสียบ D. faba และการศึกษาขอมลู

ทางสัณฐานวิทยา 

เก็บต ัวอย างหอยเส ียบ 3 คร ั ้ง ในเด ือนมิถ ุนายน 

กรกฎาคม และสิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนชวงที่มีรายงายวา

หอยเสียบมีความหนาแนนสูง (เกื้อ และคณะ, 2562) ในบริเวณ

พ้ืนที่ริมชายฝงในเขตน้ำขึ้นน้ำลงท่ีมีน้ำทะเลทวมถึงและพื้นที่ชาย

น้ำ ในชวงเวลาน้ำลงตามตารางน้ำโดยกรมอุทกศาสตร ทั ้ง 4 

สถานี โดยใชคราด คราดหนาดินลึกลงไป 10 เซนติเมตร ในแนว

น้ำขึ้นน้ำลง พื้นที่ 10x30 ตารางเมตร รอนดินที่อยูในคราดออก 

เก็บตัวอยางหอยเสียบที่เหลือใสลงในถุง แยกตัวอยางหอยเสียบที่

ยังมีชีวิตอยูใสลงในถุงจากนั้นนำไปสลบดวยการแชน้ำแข็ง นำ

ตัวอยางหอยเสียบที ่ เก็บรวบรวมไดทั ้งหมดมาคัดแยกชนิด  

D. faba เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา ความหนาแนนของแต

ละกลุมสี ลวดลายเปลือก และถายรูปหอยเสียบทุกตัวที ่เก็บ

ตัวอยางไดดวยกลองถายรูปดิจิตอล จัดจำแนกลักษณะสีและ

ลวดลายภายนอกของเปลือกหอยเสยีบ อางอิงตาม เก้ือ และคณะ 

(2562) และวัดขนาดความสูง ความกว าง ตามว ิธ ีการของ 

Manatrinon et al. (2012) โดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบ

ดิจิทัล (bkkscale Digital Caliper (0 – 150 mm)) ความคลาด

เคลื่อน ±0.02 มิลลิเมตร และชั่งน้ำหนักดวยเครื่องชั่งทศนิยม 4 

ตำแหนง (Mettler Toledo รุน AG204) แบงชวงความสูง ความ

กวาง และน้ำหนักโดยนำคาสูงสุดลบคาต่ำสุดแลวหารดวยจำนวน

ชวงที่ตองการ และพิจารณารวมกับขนาดเฉลี่ยของหอยที่นำมา

บริโภคในพ้ืนที่ศึกษาจากการสำรวจเบื้องตน 

 
 

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอยาง บรเิวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

3. การศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอม 

ศึกษาปจจัยคุณภาพน้ำและดินในภาคสนาม ไดแก คา

ความเค็ม คาความเปนกรด-ดางของน้ำ วัดอุณหภูมิดินและความ

เปนกรด-ดางของดิน ในแตละสถานี จำนวน 3 ซ้ำ และเก็บ

ตัวอยางตะกอนดินในแตละซ้ำใสในถุงพลาสติก นำตัวอยางดินแช
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ในลังน้ำแข็งเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย นำกลับไป

หองปฏิบัติการ 

ศึกษาปจจัยคุณภาพดินในหองปฏิบัติการวัดปริมาณ

สารอ ินทร ี ย  ในตะกอนด ิน  ตามว ิ ธ ี  Walkley and Black 

modified (Nelson and Sommers, 1982) และวัดขนาดของ

อนุภาคตะกอนดิน โดยเปรียบเทียบกับตาราง Wentworth 

(Kenny and Sotheran, 2013) ดวยการนำตะกอนดินที่อบแหง

แลวมารอนผานตะแกรงขนาด 1, 0.5 และ 0.063 มิลลิเมตร 

ตามลำดับ แลวนำตะกอนดินที่คางอยูบนตะแกรงแตละขนาดมา

ชั่งน้ำหนัก จากนั้นคำนวณเปนเปอรเซ็นต  

4. การวิเคราะหขอมูล 

 พิจารณาความแตกตางของขนาด ทั้งความสูง ความ

กวาง และน้ำหนัก ในแตละกลุมสีและลวดลาย และเปรียบเทียบ

ปจจัยสิ ่งแวดลอมในแตละสถานี โดยนำขอมูลมาทดสอบการ

กระจายของขอมูล แปลงขอมูลดวย log(x+1) วิเคราะหทางสถิติ 

โดยใช One–Way ANOVA และ Tukey’s Honesty Significant 

Difference (HSD) ดวยโปรแกรม SPSS version 18.0 
 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ  

D. faba โดยเก็บตัวอยางทั ้งหมด 3 ครั ้ง ในเด ือนมิถุนายน 

กรกฎาคม และสิงหาคม พ.ศ. 2563 จากทั้งหมด 4 สถานี ได

ตัวอยางหอยเสียบทั้งหมด 584 ตัว มีผลการศึกษา ดังน้ี 

1. ลักษณะของสีและลวดลายของหอยเสียบ D. faba 

หอยเสียบ D. faba เป นหอยสองฝามีเปล ือกหนา 

ขนาดเล็ก ผิวเปลือกดานนอกมีเสนลวดลายซอนทับกันใน

แนวนอนมีหลายสี เชน สีครีม สีน้ำตาล ขาวใส เหลืองออน 

น้ำตาลอมมวง เสนลวดลายมีสีเขมเรียงตัวเปนแฉก ๆ จากสวน

ยอดของเปลือก เปลือกดานในลื่น สีขาว สีสม หรือสีมวงสลับกัน 

หอยเสียบชนิดนี้มีลักษณะเปลือกคลายรูปไขสวนยอดของเปลือก

ชี้ไปทางดานหลังของลำตัวผิวเปลือกดานนอกมีลวดลายเสนใน

แนวนอนผิวเปลือกดานนอกคอนขางเรียบ และเปลือกดานในจะ

มีรอยเวา (pallial sinus) เปนแองลักษณะคลายรูปตัวยูประมาน

ครึ่งลำตัว และมีซี่ฟน (cardinal) ตรงกลางเปนรองซี่ฟนทั ้งสอง

ข างท ี ่น ูนขึ ้นมาม ีขนาดเทาก ัน ขณะที ่หอยเส ียบชนิด D. 

cuneatus ที่พบในพื้นที่เดียวกันมีลักษณะเปลือกตรงปลายโคง

มน สวนเปลือกทางดานหลังมีหนาตัดตรงโคงนูนผิวเปลือกดาน

นอกมีเสนลวดลายในแนวนอนเปลือกดานในมีรอยเวาเปนแอง

ลักษณะเปนรูปตัวยูประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวของลำตัวรอย

เวามีขนาดกวางกวาของ D. faba สวนซี่ฟนมีลักษณะรองตรง

กลางซ ี ่ฟ นดานหน าม ีขนาดใหญกว าซ ี ่ฟ นทางด านหลัง 

(Swennen et al., 2001) จากการรวบรวมตัวอยางสามารถจัด

จำแนกโดยพิจารณาจากสีและลวดลายภายนอกของเปลือกหอย

เสียบ D. faba จำแนกได 8 รูปแบบ อางอิงตาม เกื้อ และคณะ 

(2562) (รูปที่ 2) ซึ่งเปลือกแตละแบบมีรายละเอียดของลักษณะสี

และลวดลายภายนอกของเปลือก ดังน้ี 

1.1. เปลือกแบบ A สีขาวหรือครีม ม ีเส นลวดลาย

น้ำตาลและสีมวง เรียงตัวเปนแฉกรัศมีจากสวนยอดของเปลือก 

1.2 เปลือกแบบ B สีขาวหรือครีม มีเสนลวดลายใน

นอน  

1.3 เปลือกแบบ C สีขาวครีมถึงเหลืองออน มีเสน

ลวดลายแนวรัศมีสีน้ำตาลแดงจากสวนยอดของเปลือก ชัดเจนขึ้น

ในสวนทองของเปลือก  

1.4 เปลือกแบบ D สีครีม เขียว น้ำตาล มีเสนลวดลาย

ในแนวนอนคอนขางดำ และเสนลวดลายแฉกรัศมีสีครีมหรือ

เหลืองจากสวนยอดของเปลือก  

1.5 เปลือกแบบ E สีขาว และสีมวงออน มีเสนลวดลาย

ในแนวนอนรัศมีเขมกวาผิวเปลือก  

1.6 เปลือกแบบ F คอนขางเหลือง หรือน้ำตาลแดง มี

เสนลวดลายในแนวนอน และเสนลวดลายแฉกรัศมีสีมวงแซมดวย

สีเหลืองน้ำตาลจากสวนยอดของเปลือก  

1.7 เปลือกแบบ G ส ีน ้ำตาลถึงน ้ำตาลแดง มีเสน

ลวดลายในแนวนอนสีเขมกวาผิวเปลือก  

1.8 เปลือกแบบ H สีดำสนิท มีเสนลวดลายในแนวนอน 

เทากับ 22.46 มิลลิเมตร เปลือกแบบ H เปนกลุมท่ีมีคา

ความสูงเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 14.48 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ย

สูงที่สุดเทากับ 1.98 กรัม และเปลือกแบบ F เปนกลุมที่พบมาก

ที่สุดมีความหนาแนนเทากับ 0.32 ตัวตอตารางเมตร (ตารางที่ 1) 

ผลการศึกษา พบวาสัดสวนเปลือกแบบ F มีจำนวนมาก

ที ่ส ุด 27.40 เปอรเซ ็นต รองลงมาคือเปลือกแบบ B 18.84 

เปอรเซ็นต ตามดวยแบบ A, D, C, G, H และ E พบนอยที ่สุด 

1.54 เปอรเซ็นต ตามลำดับ (รูปที่ 3) 
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2. ขนาดของหอยเสียบ D. faba  

หอยเสียบในแตละรูปแบบมีขนาดใกลเคียงกัน โดย

เปลือกแบบ D เปนกลุ มที่มีคาความกวางเฉลี่ยสูงที ่สุดเทากับ 

22.46 มิลลิเมตร เปลือกแบบ H เปนกลุ มที่มีคาความสูงเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 14.48 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 

1.98 กรัม และเปลือกแบบ F เปนกลุ มที่พบมากที ่สุดมีความ

หนาแนนเทากับ 0.32 ตัวตอตารางเมตร (ตารางที่ 1) 

2.1 ความกวางของเปลือกหอยเสียบ D. faba ที่พบ

มากที ่สุดอยู ในชวง 19.01 – 24.00 มิลลิเมตร สวนชวงความ

กวางเปลือกมากกวา 29.01 มิลลิเมตร พบไดนอยที่สุด ในขณะที่

เปลือกแบบ E มีความกวางของเปลือกสูงท ี ่ส ุด ค ือ 30.04 

มิลลิเมตร (ตารางที่ 2) 

เมื่อเปรียบเทียบความกวางของเปลือกหอยเสียบทั้ง  

8 รูปแบบ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p>0.05) โดยม ีความกว างเฉล ี ่ ยอย ู  ในช วง 21.08 ± 4.04 

มิลลิเมตร (แบบ E) ถึง 22.46 ± 2.32 มิลลิเมตร (แบบ D) (ตาราง

ที่ 1) 

 
 

รูปที่ 2 หอยเสียบ D. faba รูปแบบตางๆ บริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค จังหวัดสงขลา 
 

 
รูปที ่3 สัดสวนของหอยเสียบ D. faba รปูแบบตางๆ ในพื้นท่ีศึกษา 

 

ตารางที ่1 คาเฉลี่ย (±SD) ของความกวาง ความสูง น้ำหนัก สัดสวน (สูง/กวาง) และความหนาแนน (ตัว/ตร.ม) ของหอยเสียบ  

D. faba รูปแบบตาง ๆ บริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค จ.สงขลา 

เปลือกแบบ จำนวน (ตัว) 
คาเฉลี่ย (±SD) สัดสวน 

สูง/กวาง 

ความหนาแนน 

(ตัว/ตร.ม.) ความกวาง (มิลลิเมตร) ความสูง (มิลลิเมตร) น้ำหนัก (กรัม) 

A 88 22.03 ± 2.49a 14.24 ± 1.67ab 1.86 ± 0.60a 0.65 0.18 

B 110 21.94 ± 2.47a 14.11 ± 1.76ab 1.86 ± 0.66a 0.64 0.22 

C 56 21.82 ± 2.47a 13.31 ± 2.96b 1.82 ± 0.61a 0.61 0.11 

D 87 22.46 ± 2.32a 14.20 ± 2.06ab 1.98 ± 0.64a 0.63 0.17 

E 9 21.08 ± 4.04a 13.83 ± 3.48ab 1.71 ± 1.11a 0.66 0.02 

F 160 21.75 ± 2.22a 13.93 ± 1.80ab 1.76 ± 0.54a 0.64 0.32 

G 55 22.18 ± 2.20a 14.33 ± 1.37ab 1.91 ± 0.60a 0.65 0.11 

H 19 22.25 ± 1.59a 14.48 ± 1.02a 1.98 ± 0.52a 0.65 0.04 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กำหนดดวยตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 
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ตารางท่ี 2 เปอรเซน็ตความกวางเปลือกแตละแบบของหอยเสียบ D. faba บริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค จ.สงขลา 

เปลือกแบบ 
เปอรเซ็นตความกวางของเปลือกหอยเสียบ D. faba (มิลลิเมตร) 

Range 
14.00-19.00 19.01-24.00 24.01-29.00 ˃29.01 

A 6.00 71.85 22.15 - 14.06 - 28.10 

B 11.86 67.01 21.14 - 16.86 - 27.52 

C 12.91 66.69 20.40 - 15.67 - 26.57 

D 5.57 63.27 31.16 - 16.67 - 27.97 

E 27.59 56.58 - 15.83 15.76 - 30.04 

F 9.28 71.29 19.43 - 16.74 - 26.68 

G 7.32 67.97 24.71 - 16.72 - 26.38 

H - 88.21 11.79 - 19.45 - 25.71 

2.2 ความสูงของเปลือกหอยเสียบ D. faba ที ่พบมาก

ที ่สุด คือ ชวงความสูง 10.01 – 15.00 มิลลิเมตร พบในเปลือก  

7 รูปแบบ ไดแก A  B  D  E  F  G และ H ในขณะที่เปลือกแบบ C 

มีคามากที่สุดในชวง 15.01 – 20.00 มิลลิเมตร สวนชวงความสูง

เปลือกนอยกวา 10.00 มิลลิเมตร และมากกวา 20.01 มิลลิเมตร 

พบไดนอยท่ีสุด (ตารางที่ 3) 

ค วามสู ง เ ฉ ลี่ ย ของ เปลื อ กแบบ  C ( 13.31 ± 2.96 

มิลลิเมตร) นอยกวาเปลือกแบบ H (14.48 ± 1.02 มิลลิเมตร) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) สวนเปลือกแบบ A  

B  D  E  F และ G ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p>0.05) 

2.3 น้ำหนักของเปลือกหอยเสียบ D. faba ชวงน้ำหนัก

เปลือกที่พบมากที ่สุด คือ 0.81 – 2.00 กรัม และ มากกวา 2.01 

กรัม พบในเปลือกทั้ง 8 แบบ แมจะพบวาน้ำหนักของเปลือกหอย

เสียบทั้ง 8 รูปแบบ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p>0.05) (ตารางที ่ 1) แตเปลือกแบบ H มีเปอรเซ็นตน้ำหนัก

เปล ือกมากกว า 2.01 กร ัม มากที ่ส ุด โดยพบมากถึง 60.83 

เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 4) 

2.4 การกระจายเช ิงเวลาและพื ้นท ี ่ของหอยเส ียบ  

D. faba ในแตละเดือน ขนาดหอยเสียบที่พบมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยหอยเสียบที่เก็บในเดือน

สิงหาคม มีคาเฉลี่ยความกวาง ความสูง และน้ำหนักสูงกวาเดือน

มิถุนายน และกรกฎาคม แตพบวามีจำนวนนอยกวาและมีความ

หนาแนนเฉลี่ย 0.28 ตัวตอตารางเมตร ในขณะที่เดือนมิถุนายน

และกรกฎาคม พบหอยเสียบไดมาก และมีความหนาแนนเฉลี่ย 

0.43 และ 0.46 ตัวตอตารางเมตร ตามลำดับ (ตารางที ่ 5) เมื่อ

เปรียบเชิงพื้นที่ของหอยเสียบ พบวาความกวาง ความสูง และ

น้ำหนักในสถานีที่ 1 นอยกวาสถานีที่ 2 3 และ 4 อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) ขณะที ่สถานีที ่ 2 กับสถานีที ่ 3 ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตความสูงเปลือกแตละแบบของหอยเสียบ D. faba บริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค จ.สงขลา 

เปลือกแบบ 
เปอรเซ็นตความสูงเปลือกหอยเสยีบ D. faba (มิลลิเมตร) 

Range 
˂10.00 10.01-15.00 15.01-20.00 ˃20.01 

A - 65.30 34.70 - 10.31-18.81 

B - 66.74 33.26 - 10.07-17.51 

C 14.90 40.19 44.91 - 7.41-17.80 

D 2.29 59.18 38.54 - 9.24-19.68 

E - 70.30 12.14 17.55 10.31-21.81 

F - 71.77 27.13 1.11 10.03-24.63 

G - 58.01 41.99 - 11.78-16.75 

H - 71.51 28.49 - 12.38-16.65 
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ตารางที่ 4 เปอรเซ็นตน้ำหนักเปลือกแตละแบบของหอยเสียบ D. faba บริเวณหาดบางหอย และหาดบางเรือนาค จ.สงขลา 

เปลือกแบบ 
เปอรเซ็นตนำ้หนักของเปลือกหอยเสียบ D. faba (กรัม) 

Range 
˂0.80 0.81-2.00 >2.01 

A 1.85 47.35 51.68 0.68 - 3.68 

B 0.66 45.89 53.44 0.65 - 4.03 

C 3.36 38.86 57.79 0.47 - 2.99 

D 0.44 49.30 50.25 0.77 - 3.73 

E 3.72 54.37 41.91 0.57 - 4.37 

F 2.05 53.50 44.46 0.61 - 3.24 

G 0.72 48.88 50.40 0.76 - 3.97 

H - 39.17 60.83 1.11 - 3.63 
 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย (±SD) ของความกวาง ความสูง น้ำหนัก และความหนาแนน ของหอยเสียบ D. faba ที่เก็บในชวงเดือนมิถุนายน 

กรกฏาคม และสิงหาคม พ.ศ. 2563 บริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค จ.สงขลา 

เดือน จำนวน (ตัว) 
คาเฉลี่ย (±SD) ความหนาแนน 

(ตัว/ตร.ม.) ความกวาง (มม.) ความสูง (มม.) นำ้หนัก (ก.) 

มิถุนายน 214 20.61 ± 2.42c 12.95 ± 2.15c 1.57 ± 0.65c 0.43 

กรกฎาคม 230 22.15 ± 1.56b 14.15 ± 1.09b 1.87 ± 0.44b 0.46 

สิงหาคม 140 23.82 ± 2.05a 15.53 ± 1.67a 2.26 ± 0.57a 0.28 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กำหนดดวยตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p<0.05 
 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย (±SD) ของความกวาง ความสูง น้ำหนัก และความหนาแนน ของหอยเสียบ D. faba ระหวางสถานีบริเวณหาด

บางหอยและหาดบางเรือนาค จ.สงขลา 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กำหนดดวยตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p<0.05 
 

3. ปจจัยสิ่งแวดลอม 

จากการศึกษาปจจัยสิ ่งแวดลอมทั้งคุณภาพน้ำและ

คุณภาพของตะกอนดิน บริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค 

จังหวัดสงขลา ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม พ.ศ. 

2563 แสดงผลดังน้ี 

3.1 คุณภาพน้ำ อุณหภูมิของน้ำระหวางสถานีในแตละ

เดือน (รูปที ่ 4ก) มีคาอยู ในชวง 30 – 35 องศาเซลเซียส โดย

พบวาในเดือนมิถุนายนทุกสถานีมีอุณหภูมิต่ำกวาเดือนอ่ืนๆ และ

สถานีท ี ่  3 ม ีอ ุณหภูมิสูงกวาสถานีอื ่น โดยเฉพาะในเดือน

กรกฎาคม ความเปนกรด-ดางของน้ำ (รูปที่ 4ข) มีคาอยูในชวง 

7.0 – 8.4 โดยมีคาเฉลี ่ยสูงสุดในเดือนมิถุนายน และต่ำสุดใน

เดือนสิงหาคม สวนเดือนกรกฎาคมมีคาพีเอชของน้ำที่ใกลเคียง

กัน และความเค็มของน้ำ (รูปที่ 4ค) มีคาอยูในชวง 30 – 33 พีพี

ที มีคาเฉลี่ยสูงสุดสถานีที่ 1 ในเดือนมิถุนายน และต่ำสุดสถานทีี่ 

3 ในเดือนกรกฎาคม 

3.2 คุณภาพดิน อุณหภูมิของดิน (รูปที่ 5ก) มีคาอยู

ในชวง 29.0 – 37.7 องศาเซลเซียส โดยพบวาทุกๆสถานีในเดือน

มิถุนายนมีอุณหภูมิต่ำกวาเดือนอื่นๆ ซึ่งสถานีที่ 3 มีอุณหภูมิ

สูงสุดในเดือนกรกฎาคม ความเปนกรด-ดางของดิน (รูปที่ 5ข) มี

คาอยู ในชวง 7.0 – 8.3 มีคาเฉลี่ยสูงสุดสถานีที ่ 3 ในเดือน

สิงหาคม และต่ำสุดในทุกสถานีของเดือนมิถุนายน และปริมาณ

อินทรียวัตถุ (รูปที่ 5ค) มีคาอยูในชวง 0.01 – 0.21 เปอรเซ็นต 

สถานี จำนวน (ตัว) 
คาเฉลี่ย (±SD) ความหนาแนน 

(ตัว/ตร.ม.) ความกวาง (มม.) ความสูง (มม.) นำ้หนัก (ก.) 

1 248 20.91 ± 2.33c 13.01 ± 1.93c 1.56 ± 0.54c 0.50 

2 99 22.38 ± 2.08b 14.52 ± 1.51b 1.95 ± 0.55b 0.20 

3 153 22.63 ± 2.05b 14.79 ± 1.67ab 2.01 ± 0.55b 0.31 

4 84 23.52 ± 1.89a 15.18 ± 1.36a 2.31 ± 0.56a 0.17 
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พบวาในเดือนกรกฎาคมมีคาเฉลี่ยต่ำกวาเดือนอื่นๆ โดยสถานีท่ี 

4 มีคาต่ำสุด และมีคาสูงสุดสถานีที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 

ขนาดอนุภาคตะกอนดิน ในทุก ๆ สถานีพบวาสวนใหญ

มีลักษณะตะกอนดินแบบทรายละเอียด (Fine sand)  ซึ่งมีขนาด

ตั้งแต 0.05 – 0.10 มิลลิเมตร คิดเปน 12.22 – 67.53 เปอรเซน็ต 

และตะกอนดินทรายหยาบมาก (Very coarse sand) ซึ่งมีขนาด

ตั้งแต 1.00 มิลลิเมตรขึ้นไป คิดเปน 10.41 – 67.55 เปอรเซ็นต 

ตะกอนดินที่เหลือเปนตะกอนดินทรายหยาบ (Coarse sand) มี

ขนาดตั ้งแต 0.50 – 1.00 มิลลิเมตร คิดเปน 16.69 – 44.09 

เปอรเซ็นต สวนตะกอนดินแบบดินเหนียวปนตะกอน (Silt-Clay) 

มีขนาดนอยกวา 0.063 มิลลิเมตร คิดเปน 0.09 เปอรเซ็นต โดย

พบวาสถานีที่ 2 ในเดือนมิถุนายน มีตะกอนดินทรายละเอียดสูง

ที่สุด รองลงมาคือสถานีที่ 3 ในเดือนสิงหาคม (รูปที่ 5ง) 

 

รูปที่ 4 อุณหภูมิของน้ำ (ก) ความเปนกรด-ดางของน้ำ (ข) และความเค็มของน้ำ (ค) ( มิถุนายน,  กรกฎาคม,  สิงหาคม) 

บริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค จังหวัดสงขลา 

 

 
 

รูปที่ 5 อุณหภูมิของดิน (ก) ความเปนกรด-ดางของดิน (ข) อินทรียวตัถุ (ค) ( มิถุนายน,  กรกฎาคม,  สิงหาคม) และสัดสวนของ

ขนาดตะกอนดิน (ง) บริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือนาค จังหวัดสงขลา 
 
 

วิจารณผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยเสียบ 

การศึกษาสัณฐานวิทยาของหอยเสียบบริเวณหาดบาง

หอยและหาดบางเรือนาค จังหวัดสงขลา พบหอยเสียบทั้งหมด  

8 รูปแบบ โดยรูปแบบ F ที ่มีลักษณะสีเปลือกคอนขางเหลือง 

หรือน้ำตาลแดง มีเสนลวดลายในแนวนอน และเสนลวดลายแฉก

รัศมีสีมวงแซมดวยสีเหลืองน้ำตาลจากสวนยอดของเปลือก เปน

รูปแบบเปลือกที ่พบมากที ่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา

บริเวณหาดบางหลิง จังหวัดสงขลา โดย เกื้อ และคณะ (2562) 

พบวารูปแบบเปลือกที่พบมากที่สุดเปนแบบเดียวกับการศึกษา

ครั้งนี้ ในสัดสวนใกลเคียงกัน เนื่องจากลักษณะพื้นที่บริเวณหาด

บางหอย บางเรือนาค และบางหลิงเปนหาดทรายที ่พบขนาด

อนุภาคทรายและสีของทรายที ่คลายคลึงกัน โดยบริเวณหาด

บางหลิงตะกอนดินที ่พบสวนใหญเปนทรายขนาดปานกลางถึง

หยาบ สวนบางหอยและหาดบางเรือนาคมีลักษณะตะกอนดิน

แบบทรายละเอียดและตะกอนดินทรายหยาบมาก ซึ่งบางบรเิวณ

จะมีกรวดที่มีสีน้ำตาล หรือคอนขางเหลืองปะปนอยูดวย อาจทำ

ใหหอยเสียบที่อาศัยอยูบริเวณนั้นมีการปรับลักษณะของสีเปลือก

ก. ข. ค. 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ใหเขากับลักษณะของตะกอนดินที่อาศัยอยู  (เกื้อ และคณะ, 

2562) สวนกลุมสีอื่นๆ ที่พบรองลงมา เปนกลุมหอยที่มีเปลือกสี

ขาว สีครีม สีน้ำตาลเขม ซึ่งกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมนอยกวาจึง

พบในสัดสวนนอยกวา ขณะที่เปลือกหอยบางแบบ เชน แบบ H 

ที่มีสีดำสนิทที่มีสัดสวนนอย ยังคงพบไดบริเวณที่มีกอนกรวดสีดำ

ปะปนอยู  แบบ E ที่มีเปลือกสีขาว และสีมวงออน พบไดนอย

ที่สุด เพราะลักษณะของตะกอนดินบริเวณหาดบางหอยและหาด

บางเรือนาคมีกรวดที่มีสีน้ำตาล หรือสีดำปะปนอยูอาจทำใหหอย

ที ่ม ีเปลือกแบบ E ปรับตัวไดนอยกวาจึงทำใหพบไดนอย ซึ่ง

อนุภาคของตะกอนดินอาจมีผลตอสีของเปลือกหอย เชนเดียวกับ

การศึกษาในหอยทับทิม (Umbonium vestiarium) (Lin, 2019) 

2. ขนาดของหอยเสียบ D. faba  

หอยเสียบที ่พบบริเวณหาดบางหอยและหาดบางเรือ

นาคในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 มีความกวาง

เฉลี ่ย 21.99±2.37 มิลลิเมตร และความสูงเฉลี ่ย 14.04±1.94 

มิลลิเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 1.85±0.61 กรัม ซึ่งพบวาในสถานีที่ 4 

พบหอยที่มีขนาดใหญที่สุดทั้งความกวาง ความสูง และน้ำหนัก 

แตพบจำนวนตัวนอยท่ีสุด เนื่องจากขนาดตะกอนดินมีผลตอสัตว

ที่ขุดรูอาศัยอยูในทราย ซึ่งหอยสองฝามักอาศัยการขุดรูอยู ใต

ทราย เพ่ือปองกันตัวจากผูลา และการท่ีมีลักษณะตะกอนดินเปน

ทรายหยาบมาก จะทำใหมีการระบายน้ำไดดี น้ำซึมผานเร็ว จึง

ทำใหสารอาหารที่แขวนลอยมากับน้ำสามารถซึมผานไดดี (ศักดิ์

อนันต และคณะ, 2556) ทำใหหอยเสียบในสถานีที่ 4 มีความ

กวาง ความสูง และน้ำหนักเฉลี่ยสูงกวาสถานีที่ 1 สถานีที่ 2 และ

สถานีที่ 3 อยางไรก็ตามบริเวณสถานีที่ 4 กำลังมีการกอสราง

กำแพงกันคลื่น มีการกัดเซาะชายฝงมากกวาทำใหพบหอยเสียบ

ไดนอย และเมื ่อเปรียบเทียบกับบริเวณหาดบางหลิง จังหวัด

สงขลา หอยเสียบมีความกวางเฉลี่ย 19.99 มิลลิเมตร และสูง

เฉลี่ย 12.7 มิลลิเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 1.47 กรัม (เกื้อ และคณะ, 

2562) หอยที ่พบจากการศึกษาครั ้งนี ้ม ีขนาดใหญกวา อาจ

เนื่องมาจากขนาดตะกอนดินบริเวณหาดบางหลิง จังหวัดสงขลา 

มีลักษณะตะกอนดินทรายขนาดกลางเปนสวนใหญ จึงทำใหพบ

ความกวาง ความสูง และน้ำหนักมีคาต่ำกวา ในขณะที่ประเทศ

อินเดีย ท่ี Panambur หอยเสียบ D. faba มีความกวางเฉลี่ย 

18.8 มิลลิเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 1.38 กรัม และที ่ Padukere มี

ความกว างเฉล ี ่ย 14.5 ม ิลล ิ เมตร น ้ำหน ักเฉล ี ่ย 0.8 กรัม 

(Tenjing, 2017) ซึ่งเล็กกวาการศึกษาครั้งนี้ หอยขนาดเล็กมัก

พบในบริเวณที่มีอนุภาคทรายขนาดเล็ก ดังนั้นบริเวณที่มีขนาด

อนุภาคของทรายขนาดใหญในสถานีที ่ 4 จึงพบหอยที่มีขนาด

ใหญกวาบริเวณอื่น ซึ่งอนุภาคตะกอนดินที่มีขนาดใหญกวาจะมี

ชองวางระหวางเม็ดดินมากกวา กลุมสัตวหนาดินรวมถึงมอลลัสก

สามารถแทรกตัวลงไปไดงาย โดยเฉพาะหอยเสียบที่มีขนาด 5 ถึง 

25 มิลลิเมตร (Huz, R.D.L. et al., 2002) 

ในเชิงเวลา พบวา เดือนสิงหาคมมีคาเฉลี่ยความกวาง 

ความสูง และน้ำหนักเปลือกสูงกวาเดือนมิถุนายน และเดือน

กรกฎาคม เนื่องมาจากเดือนสิงหาคมพื้นที่ไดรับอิทธิพลจากลม

มรสุม มีฝนตกตอเนื่อง ทำใหคลื่นที่ซัดแรงขึ้นเขามากระทบกับ

ชายฝงจะพัดพาสารอาหารมากับกระแสน้ำ หอยเสียบที่ฝงตัวอยู

ก็จะถูกพัดลอยขึ้นมาทำใหไดรับอาหารมากขึ้น ดังน้ันหอยเสียบที่

พบในเดือนสิงหาคมมีคาเฉลี่ยความกวาง ความสูง และน้ำหนัก

เปลือกสูงกวาในเดือนอื่นๆ ซึ่งปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดิน

เปนปจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของสัตวหนาดินขนาดใหญใน

แนวชายฝง (ณัฐวฒิุ และคณะ, 2558) 

3. ปจจัยสิ่งแวดลอม 

3.1 คุณภาพน้ำ การศึกษาคุณภาพของน้ำบริเวณหาด

บางหอยและหาดบางเรือนาคพบวา อุณหภูมิน้ำมีคาอยูในชวง 30 

– 35 องศา-เซลเซียส ซึ่งพบวาทุกสถานีของเดือนมิถุนายนมีคา

ต่ำกวาเดือนอื่น ๆ อาจเนื่องมาจาก มีฝนตกชุกกวาในชวงเดือน

อื ่นๆ ที่ดำเนินการเก็บตัวอยาง จึงทำใหอุณหภูมิของน้ำลดลง 

และพีเอชของน้ำมีคาอยูในชวง 7.0 – 8.4 ความเค็มของน้ำมีคา

อยูในชวง 30 – 33 พีพีที ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคามาตรฐานของพี

เอชของน้ำเฉลี่ยประมาณ 8 และคามาตรฐานของความเค็มเฉลี่ย

ประมาณ 35 พีพีที (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2556) 

3.2 คุณภาพของตะกอนดิน 

การศึกษาคุณภาพของตะกอนดินบริเวณหาดบางหอย

และหาดบางเรือนาคพบวา อุณหภูมิดินมีคาอยูในชวง 29.0 – 

37.7 องศาเซลเซียส โดยเดือนมิถุนายนมีคาต่ำกวาเดือนอื่นๆ พี

เอชของดินมีคาอยูในชวง 7.0 – 8.3 ทุกสถานีของเดือนมิถนุายน 

มีคาต่ำกวาเดือนอื่น ๆ ขนาดอนุภาคตะกอนดินในแตละจุดเก็บ

ตัวอยางตลอดการศึกษาในทุกๆ สถานีสวนใหญมีลักษณะเปน

ตะกอนดินทรายละเอียด และตะกอนดินทรายหยาบมาก ซึ่งมี

ความแตกตางกับบริเวณหาดบางหลิง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

ที่มีลักษณะตะกอนดินทรายขนาดกลางเปนสวนใหญ (เกื้อ และ

คณะ, 2562) แตมีความคลายคลึงกับบริเวณหาดสะกอมที่มี
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ลักษณะตะกอนดินทรายละเอียดสูงเปนสวนใหญ (วาริก และ

คณะ, 2560) ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้พบปริมาณตะกอนดินทราย

ละเอียดสูงที ่ส ุดในสถานีที ่ 2 และต่ำที ่ส ุดในสถานีที ่ 4 สวน

ปริมาณสารอินทรียวัตถุตลอดการศึกษามีคาอยูในชวง 0.01 – 

0.21 เปอรเซ็นต จัดวามีปริมาณสารอินทรียวัตถุในระดับปาน

กลาง เพราะบริเวณสถานีที่ 4 มีการกอสรางแนวกั้นคลื่น และมี

การกัดเซาะชายฝงในบางชวง จึงทำใหอินทรียวัตถุถูกพัดพาลงสู

ทะเล ทำใหบริเวณผิวหนาดินมีอินทรียวัตถุนอย ทั ้งน้ีขนาด

ตะกอนดินยังมีผลตอปริมาณอินทรียวัตถุ และองคประกอบของ

จุลินทรีย เปนแหลงอาหารที่เหมาะสมตอการดำรงชีวิตของสัตว

หนาดิน (Snelgrove and Butman, 1994) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาสัณฐานวิทยาของหอยเสียบบริเวณหาดบาง

หอยและหาดบางเรือนาค จังหวัดสงขลา พบหอยเสียบทั้งหมด  

8 รูปแบบ โดยพบรูปแบบ F มากที่สุดรองลงมาคือ แบบ B และ

พบแบบ E นอยที่สุด ขนาดความกวางของเปลือกที่พบมากที่สุด

คือชวง 19.01-24.00 มิลลิเมตร ในแตละเดือนมีขนาดแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในเดือนสิงหาคมมี

คาเฉลี่ยความกวาง ความสูง และน้ำหนัก สูงกวาเดือนมิถุนายน

และเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเปอรเซ็นตตะกอนดินขนาดใหญ

เพิ ่มมากขึ ้น มีการไหลเวียนของอินทรียวัตถุมากขึ ้น และเมื่อ

เปรียบเทียบการกระจายเชิงพ้ืนที่ พบวาความกวาง ความสูง และ

น้ำหนักในสถานีที ่ 1 น อยกวาสถานีที ่  2  3 และ 4 อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่ในสถานีที่ 2 และ 3 ไมมี

ความแตกตางกัน (p>0.05) ซึ่งนาจะมีผลมาจากขนาดตะกอนดิน

และอินทรียวัตถุในดิน 
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