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47303206 : สาขาวิชาชีววิทยา 
คําสําคัญ :  Cercaria  /  Infection  /  Freshwater  snails  /  Thiaridae  
   วิวิชชุตา   เดชรักษา   :   การติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดวงศ  Thiaridae  ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย. อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  รศ. ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ.   401  หนา.     

การติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ในภาคเหนือของประเทศไทย   
ทําการสํารวจการกระจายพันธุของหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae และกําหนดจุดสํารวจได 26 พ้ืนที่  คือ  นํ้าตกสกุโณทยาน   
นํ้าตกแกงโสภา    ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง   นํ้าตกผาลาด   นํ้าตกศรีดิษฐ   นํ้าตกแมสา    ลําธารอุทยาน
แหงชาติถ้ําปลา  ลําธารแมสะงา   ลําธารหวยเสือเฒา   นํ้าตกลานสาง   นํ้าตกพาเจริญ   นํ้าตกคลองลาน      นํ้าตกคลอง 
นํ้าไหล      นํ้าตกตาดเดือน     ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย    นํ้าตกแมพูล    นํ้าตกเชิงทอง    ลําธารแมสม    หวย 
สะเนียน   นํ้าตกสองแคว    นํ้าตกหวยตนผึ้ง    นํ้าตกธารสวรรค     นํ้าตกจําปาทอง    คลองแมมาย  นํ้าตกโปงพระ
บาท  และนํ้าตกปูแกง  เก็บตัวอยางในแตละพ้ืนที่เปนเวลา 1 ป  โดยทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 2 เดอืน    ดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 – กรกฎาคม 2549 โดยสุมเก็บตัวอยางดวยวิธี counts per unit of time ใชผูเก็บตัวอยาง 5 คน 
ครั้งละ 10 นาที  ศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางเคมีของน้ํา  บริเวณพื้นที่ศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และทางเคมีของแหลงนํ้า  มีความแตกตางกันตามฤดูกาล ผลกระทบของสภาพแวดลอมตอการสุมจับตัวอยางหอย
เกิดขึ้นทั้งในฤดูแลงและฤดูนํ้าหลาก โดยสุมจับหอยไดนอยหรือไมสามารถสุมจับหอยได พบหอยน้ําจืดวงศ 
Thiaridae ทั้งหมด 18 ชนิด คือ Tarebia  granifera , Melanoides  tuberculata, Melanoides  jugicostis , Thiara  
scabra, Paracrostoma  pseudosulcospira  pseudosulcospira, Paracrostoma paludiformis paludiformis, 
Paracrostoma  paludiformis  dubiosa, Paracrostoma  morrisoni, Brotia (Brotia) binodosa  binodosa, Brotia 
(Brotia) microsculpta, Brotia (Senckenbergia) wykoffi, Brotia (Brotia) pagodula, Brotia (Brotia) binodosa  spiralis, 
Brotia (Brotia) insolita, Brotia (Brotia) manningi,  Brotia (Brotia) costula  costula,  Brotia (Brotia) baccata    และ  
Brotia (Brotia) citrina ตรวจหาตัวออนพยาธิใบไมโดยวิธี shedding และ crushing พบตัวออนระยะเซอรคาเรียของ
พยาธิใบไมทั้งหมด 10 ชนิด ไดแก Haplorchis  pumilio (CtN1), Haplorchis  taichui (CtN2), Centrocestus  
formosanus (CtN3),  Acanthatrium  hitaense (CtN4), Loxogenoides  bicolor (CtN5), Haematoloechus  similis  (CtN6), 
Cloacitrema  philippinum (CtN7), Cardicola  alseae (CtN8), Alaria  mustelae (CtN9), Transversotrema  laruei 
(CtN10) โดยมีหอยน้ําจืด 7 ชนิด ที่เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ ไดแก T. granifera [(CtN1), (CtN3), (CtN4), (CtN5), 
(CtN6), (CtN8),(CtN9), (CtN10)]; M.  tuberculata [(CtN1), (CtN2), (CtN3), (CtN4), (CtN5), (CtN6), (CtN7), (CtN10)]; T. 
scabra [(CtN1), (CtN2), (CtN4), (CtN5), (CtN6), (CtN10)]; P. p. paludiformis  [(CtN6)]; B. wykoffi [(CtN5), (CtN6)]; B. 
c. costula   [(CtN1), (CtN5), (CtN6)]; B. citrina  [(CtN1), (CtN5), (CtN6)]  โดยพบจาก 18 พ้ืนที่ อัตราการติดเชื้อปรสิต
ของหอยใน 26 พ้ืนที่ มีความแตกตางกันไป ตั้งแตรอยละ 0 จนถึงรอยละ 50.54 และพบวาหอยนํ้าจืด T. granifera มี
อัตราการติดเชื้อปรสิตสูงถึงรอยละ 5 (1,241/24,862)   และมีความสามารถเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมหลาย
ชนิด   ปรสิตที่สามารถพบไดจากหลายพื้นที่ ไดแก L. bicolor (CtN5), H. similis (CtN6) และ H.  pumilio (CtN1) พบ
ไดจาก 17, 14 และ 12 พ้ืนที่ ตามลําดับ 
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47303206   :   MAJOR  :  BIOLOGY 
KEY  WORD  :  CERCARIA  /  INFECTION  /  FRESHWATER  SNAILS   /  THIARIDAE  
   WIVITCHUTA  DECHRUKSA  :  CERCARIAL  INFECTIONS  OF  FRESHWATER  SNAILS   
FAMILY  THIARIDAE   IN  THE  NORTHERN   PART   OF  THAILAND .    THESIS  ADVISORS  :  ASSOC. 
PROF. DUANGDUEN  KRAILAS,  Ph.D.  401  pp.    

Cercarial  infections of freshwater snails Family  Thiaridae  in  the  Northern  Part  of  Thailand, were studied 
at  twenty  six  different  locations of the water sources; these  are  Sakunotayan  Waterfall, Kaengsopha  Waterfall, 
Thung  salaeng  Luang  National Park  Stream, Pha-lath  Waterfall, Sri-Dit Waterfall, Mae sa Waterfall, Tham  Pla  
National  Park  Stream, Sa  ngah  Stream, Huay suea  tow  Stream, Lahn  sahng  Waterfall, Paa  ja - rern  Waterfall, 
Klong  lahn Waterfall, Klongnumlai  Waterfall, Tat Duean Waterfall, Si Satchanalai  National  Park  Stream, Maepool 
Waterfall, Cherng Thong Waterfall, Mae som  Stream, Huay sa nien, Song- kwaa  Waterfall, Huay  ton  peung  
Waterfall, Tarnsawun  Waterfall, Jah  pah Thong Waterfall, Mae mai Waterway, Pong  phra  bath  Waterfall and Poo 
gang Waterfall. The snails were collected every two months for one year for each location which started and ended at 
varying periods between December 2004 and July 2006. Counts per unit of time method was used in this study, and the 
samples of snails were collected every 10 minutes  per sampling by five collectors. In addition, the physico-chemical 
characteristics of water at sampling sites were examined. The physico-chemical  characteristics of the water sources 
changed with the seasons and affected the samplings during both the dry season and flood season such that samplings 
sometimes were not possible. Eighteen species of freshwater snails were found; Tarebia  granifera , Melanoides  
tuberculata, Melanoides  jugicostis, Thiara  scabra, Paracrostoma  pseudosulcospira  pseudosulcospira, Paracrostoma  
paludiformis paludiformis, Paracrostoma  paludiformis  dubiosa, Paracrostoma  morrisoni, Brotia (Brotia) binodosa  
binodosa, Brotia (Brotia) microsculpta, Brotia (Senckenbergia) wykoffi, Brotia (Brotia) pagodula, Brotia (Brotia) 
binodosa  spiralis, Brotia (Brotia) insolita, Brotia (Brotia) manningi,  Brotia (Brotia) costula  costula,  Brotia (Brotia) 
baccata   and   Brotia (Brotia) citrina. The  cercarial infections were investigated using shedding and crushing methods. 
Ten species of cercariae were found from 18 locations. They were Haplorchis pumilio (CtN1), Haplorchis  taichui 
(CtN2), Centrocestus  formosanus (CtN3),  Acanthatrium  hitaense (CtN4), Loxogenoides  bicolor (CtN5), 
Haematoloechus  similis  (CtN6), Cloacitrema  philippinum (CtN7), Cardicola  alseae (CtN8), Alaria  mustelae (CtN9), 
Transversotrema  laruei (CtN10). Seven species of the snails were trematode hosts (1st intermediate hosts). They  were  
T.  granifera [(CtN1), (CtN3), (CtN4), (CtN5), (CtN6), (CtN8),(CtN9), (CtN10)]; M. tuberculata [(CtN1), (CtN2), (CtN3), 
(CtN4), (CtN5), (CtN6), (CtN7), (CtN10)]; T. scabra [(CtN1), (CtN2), (CtN4), (CtN5), (CtN6), (CtN10)]; P. p. paludiformis  
[(CtN6)] ; B. wykoffi  [(CtN5), (CtN6)]; B. c. costula [(CtN1), (CtN5), (CtN6)] and B. citrina [(CtN1), (CtN5), (CtN6)]. T. 
granifera  was  the snail that can be infected by several kinds of cercariae. The infection rate of T. granifera  was 5% 
(1,241/24,862). Three trematodes can be found at several locations; L. bicolor (CtN5), H. similis (CtN6) and H.  pumilio 
(CtN1) can be found from 17, 14 and 12 locations, respectively. 
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กิตติกรรมประกาศ 
การติดเชื้อตวัออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดวงศ  Thiaridae  ในภาคเหนือ

ของประเทศไทย  ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจยัและพฒันา  มหาวทิยาลัยศิลปากร  
ทุนอุดหนนุการทําวิทยานพินธของบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการพัฒนาองค
ความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) จึงทําใหเกดิ
โครงการวิทยานิพนธนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณผูเกีย่วของในหนวยงานดังกลาวทุกทานทีใ่หการ
สนับสนุน  ประสานงานในทกุๆดานจนกระทั่งการศึกษาในครั้งนี้สําเรจ็ลงดวยด ี

ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ รศ. ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ  ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ ที่
ไดกรุณาใหคาํแนะนํา  ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ และเปนกําลังใจที่สําคัญอยางยิ่ง 
ในการทําวิทยานิพนธใหสําเร็จลงไดอยางสมบูรณ  ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วศิน   อิงคพัฒนากุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ     และผูชวยศาสตราจารย พ.อ.หญิง ดร.ธัญญารัตน  
กุญชรบุญ   กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  ที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจทานแกไขวิทยานิพนธ  
รวมทั้งผูแทนบัณฑิตวิทยาลัยที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจทานแกไขวิทยานิพนธใหมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น   ขอขอบคุณ คุณสุลักษณ  อยูคง ที่ใหความชวยเหลือและคอยดูแลใหคําแนะนํา
ในการทําปฏิบัติการ ขอขอบคุณ  คุณสมโภช  สัจจธรรมธวัช  ที่ใหความชวยเหลือในการเก็บ
ตัวอยางภาคสนามทั่วทุกภูมิภาค   ขอขอบคุณ  คุณธนวุฒิ  ทองสอน   ที่ใหความชวยเหลือในการ
เดินทางเก็บตัวอยางภาคสนาม    ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย  แซโงว ในการชวยเหลือเกี่ยวกับงานดาน
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  (SEM)  ขอขอบคุณ  คุณนภัสสร  โนตศิริ, คุณสุนัฏยา  ดาวมณี, คุณ
ศิริวรรณ  ช่ืนทวี, คุณศิริลักษณ  โชติแสงศรี, คุณชนิดา  ศิริจันทรทอง, คุณน้ําฝน  ภัทรดุษฎี  และ
พี่ๆเพื่อนๆนองๆทุกคน ที่ชวยเหลือในการเก็บตัวอยาง ตลอดจนใหกําลังใจตางๆอยางมากมาย ทํา
ใหขาพเจาไดทําผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
และตางประเทศ 

ขอขอบคุณ  ภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ใหการ
สนับสนุนในทุกๆดาน  ขอขอบคุณทานอาจารยทุกทาน และเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของให
ความชวยเหลือและความสะดวกตอวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  ที่คอยใหคําปรึกษาในทุกๆดาน และขอขอบคุณ 
ญาติๆทุกคนที่ใหกําลังใจตลอดมาและใหการสนับสนุนเปนอยางดีทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
ลงดวยดีและสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ปจจุบันประเทศไทยนับวาเปนประเทศที่มีความเจริญกาวหนามากขึ้นในทุกๆดานและเปน
ที่รูจักของชาวตางชาติมากขึ้น แตการที่ประเทศจะพัฒนาไปไดดวยดีนั้นจะตองอาศัยบุคลากรที่มี
สุขภาพที่ดีประเทศจึงจะพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วซ่ึงการที่ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนจะมี
สุขภาพที่ดีจะตองเริ่มจากการกินดีอยูดี ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับงานทางดาน
สาธารณสุขมูลฐานที่จะตองใหความสนใจและความสําคัญเปนอยางมากและควรไดรับการ
สนับสนุนเพื่อชวยใหประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจําเปนจะตองไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรตางๆที่มีความเกี่ยวของ และมีการรณรงคเพื่อใหประชาชนมีการดูแลสุขภาพ
ของตัวเองมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการสุขาภิบาลของประชาชนใหถูกสุขลักษณะมากขึ้น ทั้งนี้
ควรจะเปนนโยบายเรงดวนที่ทางรัฐบาลถือปฏิบัติ  อยางไรก็ตามปญหาทางดานสาธารณสุขนับวา
เปนปญหาที่ตองปฏิบัติอยางรวดเร็วและตองวางแผนในระยะยาวควบคูกันไปดวย ดังนั้นงาน
ทางดานโรคปรสิตวิทยาถือวาเปนงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการแกไขปญหาทางดาน
สาธารณสุขและทางดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะโรคพยาธิใบไมที่สามารถติดตอแพรกระจายทําใหเกิด
ความสูญเสียทั้งทางดานทรัพยากรบุคคลและงานทางดานปศุสัตว โรคพยาธิใบไมเปนโรคที่มีการ
ติดตอจากโฮสตสุดทาย (definitive host)  ในสัตวมีกระดูกสันหลังไปสูหอยน้ําจืดซ่ึงเปนโฮสตฮ
ตัวกลางตัวที่หนึ่ง (first intermediate host) เพื่อเพิ่มจํานวนพยาธิ จากนั้นก็จะเขาสูโฮสตตัวกลางตัว
ที่สอง ( second intermediate host ) ไดแก หอย  ปู  กุง  ปลา  ฯลฯ  ที่สามารถจะถายทอดไปสูโฮสต
สุดทายโดยการกินไดตอไป (รูปที่ 1)    
           นอกจากนั้นยังพบวาพยาธิใบไมบางกลุม เชน พยาธิใบไมเลือดทั้งของคนและสัตว ตัวออน
เซอรคาเรียที่เพิ่มจํานวนภายในหอยซึ่งเปนโฮสตตัวกลางสามารถที่จะติดตอเขาสูโฮสตสุดทาย โดย
การไชเขาทางผิวหนังโดยตรง  สําหรับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคพยาธิใบไม เชน
โรคพยาธิใบไมตับ พยาธิใบไมปอด พยาธิใบไมลําไส รวมถึงพยาธิใบไมเลือดนั้น กระทรวง
สาธารณสุขไดทําการเฝาระวังโรค    เพื่อลดอัตราเสี่ยงของโรค      อันเปนเหตุที่จะทําใหเกิดความ
สูญเสียทางดานเศรษฐกิจ         เนื่องจากปญหาสุขภาพของประชาชน  (กองโรคติดตอท่ัวไป, 2541) 
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อยางไรก็ตามโรคปรสิตหนอนพยาธินี้ยังคงพบไดทั่วไปในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศและพบวา
อัตราเสี่ยงของโรคนั้นไมเฉพาะเจาะจงอยูกับโรคปรสิตที่เกิดกับคน  โรคปรสิตที่เกิดกับสัตวยัง
สามารถติดตอมาสูคน เชน โรคพยาธิใบไมเลือดของสัตว (Schistosoma spindale) อาจติดตอมาสู
คนโดยการที่ตัวออนระยะเซอรคาเรียสามารถไชเขาสูผิวหนังทั้งของคนและสัตวได โดยสัตวที่ติด
เชื้อจะเกิดโรคทําใหเกิดการสูญเสียทางการปศุสัตว    สวนในคนแมนปรสิตจะไมสามารถ
เจริญเติบโตเพื่อแพรพันธุและกอโรคโดยตรงกับคนแตปรสิตก็สามารถทําใหเกิดอาการแพและเกิด
พยาธิสภาพกับผิวหนังซ่ึงเปนสาเหตุของโรค cercarial dermatitis โดยอาจเปนสาเหตุของการตดิเชือ้
แบคทีเรียตอเนื่องได         

ความรูเร่ืองการกระจายตัวของหอยน้ําจืดที่มีอยูทั่วไปในแหลงน้ําสามารถเปนแนวทาง
การารจัดการเกี่ยวกับการแพรกระจายตัวของโรคพยาธิใบไมได  เนื่องจากหอยน้ําจืดหลายชนิด
เปนนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมทั้งของคนและสัตว       ดังนั้นการศึกษาโรคพยาธิใบไมจาก
ระยะตัวออนที่อยูในหอยเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถประเมินสถานการณการระบาดวิทยาของโรค
พยาธิในทองถ่ินตางๆได โดยตัวออนในระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมเปนระยะที่มีรูปรางและ
อวัยวะภายในใกลเคียงกับระยะตัวเต็มวัยจึงเปนระยะที่สามารถนํามาศึกษาชนิดของปรสิตไดแทน
ระยะตัวเต็มวัยเพื่อเปนขอมูลของงานระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิใบไมตอไป 
 หอยในวงศ Thiaridae สวนใหญเปนหอยน้ําจดื   จัดอยูในอันดบัเมโซแกสโทรโพดา 
(Order Mesogastropoda)  ช้ันยอยโพรโซแบรงเคีย (Subclass Prosobranchia) หอยในวงศนีแ้บง
ออกเปน  2 วงศยอย (Subfamily)  คือ 
 1. Subfamily Thiarinae มีสมาชิกอยู 5 สกลุ(Genus) คือ Thiara Röding, 1798; Melanoides 
Olivier, 1804; Tarebia  Adam,1854;  Sermyla Adam, 1854 และ Neoradina  Brandt, 1974 
 2. Subfamily  Melanatriinae มีสมาชิกอยู 3 สกุล(Genus) คือ Adamietta Brandt, 1974; 
Brotia  Adams, 1866 และ Paracrostoma  Cossmann, 1900 

ในประเทศไทยหอยวงศ Thiaridae มีรายงานพบ 8 สกุล 27 ชนิด ดังนี้ (Brandt, 1974; 
Klinhom, 1989) 
No. Taxa การแพรกระจายในประเทศไทย 
1 Thiara scabra  Müller, 1774 พบทุกจังหวัด 
2 Melanoides tuberculata  Müller, 1774 พบทุกจังหวัด 
3 Melanoides jugicostis  Hanley & Theobald, 1876 กรุงเทพฯ สระบุรี เพชรบูรณ 
4 Tarebia  granifera  Lamarck, 1822 พบทุกจังหวัด 
5 Sermyla riqueti Grateloup, 1840 พบทุกจังหวัด 
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No. Taxa การแพรกระจายในประเทศไทย 
6 Neoradina prasongi  Brandt, 1974 กระบี ่
7 Adamietta housei Lea, 1856 ราชบุรี 
8 Brotia pagodula Gould, 1847 ตาก (อ.แมสอด, อ.แมระมาด) 
9 Brotia binodosa binodosa  Blanford, 1903 พิษณุโลก  เพชรบูรณ 
10 Brotia binodosa subgloriosa Brandt, 1968 พิษณุโลก  เลย 
11 Brotia binodosa spiralis  Brandt, 1974 พิษณุโลก 
12 Brotia insolita  Brot, 1868 พิษณุโลก  เลย  เพชรบูรณ 
13 Brotia pseudoasperata  Brandt, 1968 เลย 
14 Brotia baccata  Gould, 1847 ตาก  แมฮองสอน 
15 Brotia citrina  Brot, 1868 จังหวดัทางภาคเหนือ 
16 Brotia manningi  Brandt, 1968 นาน  เลย  แพร  เพชรบูรณ 
17 Brotia microsculpta Brandt, 1968 พิษณุโลก  เลย 
18 Brotia costula costula Rafinesque, 1833 ภาคใต 
19 Brotia costula varicosa Troschel, 1837 นครศรีธรรมราช  กระบี่  สงขลา 
20 Brotia costula peninsularis  Brandt, 1974 ภาคใต 
21 Brotia (Senckenbergin) wykoffi  Brandt, 1974 กาญจนบุรี 
22 Paracrostoma  pseudosulcospira  pseudosulcospira 

Brandt, 1968 
พิษณุโลก 

23 Paracrostoma pseudosulcospira armata Brandt, 1968 พิษณุโลก 
24 Paracrostoma solemiana  Brandt, 1968 เลย  ขอนแกน 
25 Paracrostoma paludiformis paludiformis Yen, 1939 พิษณุโลก 
26 Paracrostoma paludiformis dubiosa  Brandt, 1974 พิษณุโลก 
27 Paracrostoma morrisoni  Brandt, 1974 พิษณุโลก 

 
พบวาหอยในวงศ Thiaridae นี้มีความสําคัญทางการแพทย  คือเปนโฮสตตัวกลางของ

ปรสิตซ่ึงกอโรคในคนและสัตว เชน เปนโฮสตของพยาธิใบไมปอดชนิด Paragonimus  westermani  
Kerbert, 1878  พยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก เชน Metagonimus yokogawai  Katsurada, 1913 และ 
Haplorchis taichui  Nishigori, 1924  อยางไรก็ตามความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพยาธใิบไม
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กับหอยทีเ่ปนโฮสตตัวกลางนี้เปนความรูทีม่ีการศึกษาวิจยัอยูในวงจํากดั โดยเฉพาะการรายงานผล
การศึกษาที่ไดจากตางประเทศ      เชน   การศึกษาตัวออนระยะเซอรคาเรียจากหอยน้าํจืดในประเทศ 
อังกฤษ (Nasir, 1974)  การศึกษาตวัออนระยะเซอรคาเรียในประเทศญีปุ่น (ITO, 1980)   สําหรับใน
ประเทศไทยนัน้ มีการศึกษาเกี่ยวกับหอยน้าํจืดในดานการกระจายพันธุกวา  30 ป (Brandt, 1974) 
และมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางหอยน้ําจดืและการเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม 
ที่มีความสําคัญตอคนและสัตว  เชน  การศึกษาความสมัพันธของหอยน้ําจดืชนิด  Tricula  aperta  
กับพยาธิใบไมเลือด Schistosoma  maekongi  (Kitikoon, 1981; Kitikoon et al., 1981)   การศึกษา
ความสัมพันธของพยาธิใบไมลําไส Fasciolopsis  buski กับหอยน้ําจดื Segmentina  trochoideus 
(Ratanaponglakha et al., 1988; 1989)  การติดเชื้อพยาธิใบไมในหอยน้ําจดื  Paludomus  petrosus  
บริเวณน้ําตกปาละอู  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  (Krailas et al., 2003)  การศึกษารปูรางลักษณะตัว
ออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมที่ไดจากหอยน้ําจืด    บริเวณน้ําตกเอราวัณ      อุทยานแหงชาต ิ
เอราวัณ (Ukong et al., 2007)     อยางไรกต็ามความรูเกีย่วกับความสัมพันธของหอยน้ําจืดและพยาธิ 
ใบไมที่มีการศกึษาในประเทศไทยนีย้ังมีอยูนอยมาก     เมือ่ดําเนินการศึกษาขอมูลเกีย่วกับชนดิพันธุ
และการแพรกระจายพนัธุของหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  ซ่ึงมีการแพรกระจายพันธุอยูหลายจังหวัด
ในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทยมีรายงานการพบหอยในวงศ Thiaridae 
ถึง 20 ชนิดพันธุ ซ่ึงยังไมไดมีการศึกษาถงึการติดเชื้อปรสิตภายในหอย และเนื่องจากการติดเชื้อ
พยาธิใบไมในหอยน้ําจืดนี้   มีความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการแพรกระจายโรคพยาธิใบไม 
รวมถึงเปนองคความรูในดานระบาดวิทยาของโรคปรสิตที่สามารถพบในประเทศไทย  การศึกษา
คร้ังนี้จึงเปนการตรวจสอบการแพรกระจายพันธุของหอยน้ําจดืและการแพรกระจายพันธุของพยาธิ 
ใบไม ซ่ึงใหประโยชนทัง้งานดานความหลากหลายทางชีวภาพและงานทางดานปรสิตวิทยาของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก 
 
ความมุงหมาย 

การติดเชื้อตวัออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดวงศ  Thiaridae ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย     มีเปาหมายเพื่อศึกษาการกระจายพนัธุของหอยน้าํจืดและการกระจายพนัธุของง
พยาธิใบไม โดยเฉพาะตวัออนของพยาธิในระยะเซอรคาเรียที่มีความสัมพันธในระบบนิเวศระหวาง
หอยน้ําจืดกับโรคปรสิต  โดยมีความเกี่ยวของกับพื้นที่ทีเ่ปนแหลงน้ําซ่ึงถือเปนทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สําคัญและยงัเปนประโยชนตอประชากรในบริเวณพืน้ที่ใกลเคียง อีกทั้งในบริเวณภาคเหนือของ
ประเทศไทยยงัเปนแหลงตนน้ําของประเทศ ซ่ึงมีความสําคัญทั้งทางตรงและมีผลกระทบตอวิถีชีวิต 
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ของประชากรในพื้นที่อ่ืนๆของประเทศดวย ในการศกึษาครั้งนี้กเ็พือ่ประโยชนในงานดานความ
หลากหลายชนิดพันธุและการกระจายพันธุ รวมถึงงานดานการสาธารณสุขในการปองกันและเฝา
ระวังโรคทั้งของคนและของสัตวที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปไดในอนาคต  
 
วัตถุประสงคของโครงการ 
 1.    เพื่อสํารวจการแพรกระจายของหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย 
2. เพื่อจําแนกชนิดของหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก 
3. เพื่อตรวจสอบตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมที่พบในหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae   
4. เพื่อจําแนกชนิดตวัออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมที่พบในหอยน้ําจืดที่ทําการสํารวจ  

ภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดาและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) 
5.     เพื่อเปนแนวทางควบคุมและปองกันความเสี่ยงตอโรคพยาธิในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง 

 
 ประโยชนของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เปนการตรวจสอบชนิดและการแพรกระจายของหอยน้ําจืดวงศ 
Thiaridae ซ่ึงเปนหอยที่มีความสําคัญทางการแพทย  คือเปนโฮสตตัวกลางของปรสิตซึ่งกอโรคใน
คนและสัตว ดังนั้นหากทราบถึงชนิด  การกระจายพันธุ และความสัมพันธระหวางหอยน้ําจืดซึ่งเปน 
โฮสตตัวกลางกับพยาธิก็จะเปนขอมูลพื้นฐานตองานดานปรสิตวิทยาที่สามารถบงบอกถึงลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา (morphology) ของตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบไดในภาคเหนือของประเทศไทย  
กอใหเกิดประโยชนตองานทางดานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน และงานทางดานระบาดวิทยา 
เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บอันจะเกิดจากโรคพยาธิใน
แหลงที่พบการแพรกระจาย ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการปองกันความเสี่ยงของโรคพยาธิในแหลง
ชุมชนที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
 
 ขอบเขตการวจัิย 

การติดเชื้อตวัออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย  มีพื้นที่ที่ทําการศึกษา 26 พื้นที่ ดงันี ้
จุดสํารวจที่  1    น้ําตกสกุโณทยาน                                  อําเภอวังทอง            จังหวดัพิษณุโลก 
จุดสํารวจที่  2    น้ําตกแกงโสภา                           อําเภอวังทอง            จังหวดัพิษณุโลก 
จุดสํารวจที่  3    ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง    อําเภอวังทอง             จังหวดัพิษณุโลก 
จุดสํารวจที่  4    น้ําตกผาลาด             อําเภอนครไทย          จังหวัดพิษณุโลก 
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จุดสํารวจที่  5    น้ําตกศรีดิษฐ           อําเภอเขาคอ               จังหวัดเพชรบูรณ 
จุดสํารวจที่  6    น้ําตกแมสา           อําเภอแมริม                จังหวัดเชียงใหม 
จุดสํารวจที่  7    ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา          อําเภอเมือง                  จังหวัดแมฮองสอน 
จุดสํารวจที่  8    ลําธารแมสะงา                                 อําเภอเมือง                 จังหวดัแมฮองสอน 
จุดสํารวจที่  9    ลําธารหวยเสือเฒา                       อําเภอเมือง                 จังหวดัแมฮองสอน 
จุดสํารวจที่ 10   น้ําตกลานสาง                อําเภอเมือง                  จังหวัดตาก 
จุดสํารวจที่ 11   น้ําตกพาเจริญ                อําเภอแมสอด             จังหวัดตาก 
จุดสํารวจที่ 12   น้ําตกคลองลาน                       อําเภอคลองลาน          จังหวดักาํแพงเพชร 
จุดสํารวจที่ 13   น้ําตกคลองน้ําไหล         อําเภอคลองลาน           จังหวัดกําแพงเพชร 
จุดสํารวจที่ 14   น้ําตกตาดเดอืน                        อําเภอศรีสัชนาลัย        จังหวัดสุโขทัย 
จุดสํารวจที่ 15   ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย       อําเภอศรีสัชนาลัย        จังหวดัสุโขทัย 
จุดสํารวจที่ 16   น้ําตกแมพูล           อําเภอลับแล                 จังหวัดอุตรดิตถ    
จุดสํารวจที่ 17   น้ําตกเชิงทอง                                    อําเภอเมือง                   จังหวดัแพร 
จุดสํารวจที่ 18   ลําธารแมสม                        อําเภอลอง                   จังหวัดแพร 
จุดสํารวจที่ 19   หวยสะเนยีน                         อําเภอเมือง                   จังหวดันาน  
จุดสํารวจที่ 20   น้ําตกสองแคว                       อําเภอเมือง                  จังหวัดนาน   
จุดสํารวจที่ 21   น้ําตกหวยตนผ้ึง                       อําเภอเชียงมวน            จังหวดั พะเยา 
จุดสํารวจที่ 22   น้ําตกธารสวรรค          อําเภอเชียงมวน           จงัหวัดพะเยา 
จุดสํารวจที่ 23   น้ําตกจําปาทอง                        อําเภอเมือง                   จังหวดัพะเยา 
จุดสํารวจที่ 24   คลองแมมาย          อําเภอแมทะ                 จังหวัดลําปาง 
จุดสํารวจที่ 25   น้ําตกโปงพระบาท         อําเภอเมือง                   จังหวัดเชียงราย 
จุดสํารวจที่ 26   น้ําตกปูแกง          อําเภอพาน                   จังหวัดเชียงราย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
Accidental host               โฮสตซ่ึงติดเชื้อปรสิตโดยบังเอิญ    ปรสิตสามารถดําเนินชวีิตจน 

ครบวงจรชีวิตได หรืออาจพบวาปรสิตสามารถเจริญเปนระยะตวั
แกไดแตไมสามารถสืบพันธุได 

Acetabulum บริเวณ ventral  sucker ที่มีกลามเนื้อเจริญมากกวา ventral sucker 
ธรรมดา 

Anterior  penetration  glands ตอมทางดานหนาที่ผลิตเอนไซมของตัวออนพยาธิใบไมในระยะ 
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เซอรคาเรียสําหรับการใชเจาะทะลุเขาสูโฮสตตัวกลางตัวท่ี 2   
(2nd intermediate  host) 

Aperture   ชองเปดของปากเปลือกหอย 
Apex    สวนยอดหรือสวนปลายของเปลือกหอยฝาเดียว 
Base    สวนฐานของเปลือกหอย 
Body    สวนลําตัวของตัวออนพยาธิในระยะเซอรคาเรีย 
Body   whorl   เวิรลหรือวงขดสุดทายของเปลือกหอยนับจากสวนยอดของ 

เปลือก  เปนเวริลที่ใหญที่สุดของเปลือกหอย 

Brood  pouch   โพรงซึ่งมีลักษณะคลายถุงในรางกายหอยเพศเมีย  ซ่ึงใชเปนที่ 
สําหรับการเจริญเติบโตของไข หรือเอ็มบริโอของหอย 

Carrier    โฮสตที่มีความตานทานตอปรสิต  สามารถทําลายปรสิตลงแตไม 
หมดไป  ยังสามารถแพรกระจายปรสิตใหผูอ่ืนได   

Cercaria    ตัวออนของพยาธิใบไม  ซ่ึงเจริญมาจาก redia หรือ sporocyst  
และเปนระยะสุดทายของระยะตวัออนที่เจริญภายในหอย 

Cirrus    อวัยวะสืบพนัธุเพศผูของพยาธิใบไม 
Cirrus  pore   รูเปดให cirrus ยื่นออกมา 
Cirrus  pouch   รูกวางๆสําหรับเก็บ cirrus เมื่อหดกลับเขาไป 
Columella   แกนของเปลือกหอยซึ่งมีลักษณะเปนเกลียว 
Columellar  lip   ขอบปากเปลือกที่บริเวณคอลูเมลลา 
Concentric   การจัดเรียงตัวของเสนการเตบิโตของโอเพอรคิวลัมประเภทหนึ่ง 

โดยมีนวิเคลียสซึ่งเปนจุดศนูยกลางรวมกนัและแผขยายออกไป 
ในลักษณะคลายวงแหวนรอบๆนิวเคลียส 

Conchology   วิชาที่ศึกษาเกีย่วกับเปลือกหอย 
Conical    เปลือกหอยทีม่ีรูปรางคลายกรวย 
Crystalline  style   แทงสไตลบรรจุอยูในถุงสไตล  มีหนาที่หล่ังเอนไซมยอยอาหาร 

ประเภทคารโบไฮเดรต 
Cystogenous  cells  กลุมเซลลที่มีความสําคัญในการสรางถุงซีสตซ่ึงกระจายอยูทัว่ไป 

ภายในลําตัวของพยาธิใบไมในระยะเซอรคาเรีย 
Cystogenous  gland   ตอมที่ผลิต cystogenous cellsโดยพบในตวัออนระยะเซอรคาเรีย 

เปนตอมที่มีไวสําหรับการฟอรมซีส (cyst) หรือการสรางถุงซีสต
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เพื่อเจริญเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ซ่ึงเปนระยะติดตอ
ของโฮสตสุดทาย 

Daughter  redia   พยาธิตัวออนที่อยูภายในถุงรีเดียและกําลังจะพัฒนาไปเปน 
ตัวออนระยะเซอรคาเรียตอไป 

Daughter  sporocyst  ระยะทีพ่ยาธิตวัออนที่อยูในถุง  มีชองเปด (birth  pore) สําหรับ 
ใหตวัออนระยะเซอรคาเรียออก ภายในถุงมีผนังบาง และมีชอง 
วางระหวางตวั (body cavity)  มี germinal cell 

Definitive  Host              โฮสตที่มีระยะตัวเตม็วัยของปรสิตอาศัยอยูและปรสิตนั้น 
ผสมพันธุกันไดหรือสืบพันธุกันไดในโฮสตนั้น 

Dextral    เปลือกหอยทีม่ีปากเปลือกเปดทางดานขวาหรือวนขวา 
Digenetic   เทอมที่ใชกับ  flukes  หรือ  parasites  ที่มีการเจริญสองแบบ  

คือ asexual  เกิดในระยะตวัออน และ sexual  เกิดในระยะตวัแก
จึงสมบูรณในวงชีวิตชวงหนึง่ 

Dioecious   พยาธิที่มีอวยัวะเพศแยกกันเปนตัวผูและตวัเมีย 
Distomata   พยาธิที่มีอวยัวะยึดเกาะ (sucker)  2 อัน 
Dorso - median  finfold  ครีบหางสวนหลังอยูบริเวณกึ่งกลางของสวนหาง มีลักษณะ 

เปนเนื้อเยื่อบาง ใส 
Dorso - ventral  finfold  ครีบทางดานทองและทางดานหลังของสวนหาง 
Dorsoventrally   ลักษณะที่สําคัญของพยาธิใบไมที่มีลําตัวแบนจากบนลงลาง 
Ectoparasite   ปรสิตที่อาศัยอยูนอกรางกายของโฮสต เชน หมัด เหา 
Endoparasite   ปรสิตที่อาศัยอยูในรางกายของโฮสต เชน หนอนพยาธิ 
Esophagus   สวนที่ตอระหวางปากและลําไส (pharynx) 
Excretory  bladder  ทําหนาที่เปนกระเพาะขับถายของเสีย 
Excretory  duct   ทอที่ทําหนาทีสํ่าหรับขับถายของเสีย 
Excretory  pore   ชองเปดสําหรับการขับถายของเสีย 
Excretory  vesicle  กลุมเซลลที่เรียงตัวลอมรอบเปนผนังเซลล ภายในเปนชองวางใส 

อยูทางดานทายลําตัว (body) ทําหนาที่เกี่ยวกับการควบคมุความ 
เขมขนของสารภายในเซลลใหอยูในระดับที่สมดุล เชน การขับ 
ถายของเสียหรือแลกเปลี่ยนสารระหวางภายในกับภายนอกเซลล 

Eyespot    สวนตาของพยาธิใบไมที่มี pigment โดยทั่วไปจะพบ 1 คู 
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Finfold    ครีบหางของพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียทีม่ีลักษณะเปนแผน 
บาง ใส อยูบริเวณสวนหาง 

Flame  cell   เปน excretory   cell  ซ่ึงมีขนใชโบกพัดของเสียออกจากรางกาย 
Foot    แผนเทาของหอย ทําหนาทีใ่นการเคลื่อนที ่
Fork tail    พยาธิใบไมกลุม furcocercous  cercaria ที่มีหาง 2 แฉก 
Freshwater snails  หอยฝาเดยีวทีอ่าศัยอยูในน้ําจืด 
Gland  duct   ทอของตอมตางๆ 
Genital  primordium   เซลลสืบพันธุที่มีการเจริญพฒันาไปเปนรังไข หรืออัณฑะตอไป  

อยูใกลบริเวณ  ventral sucker    
Genital  pore   ทางเปดสวนรวมของอวยัวะสืบพันธุของตัวผูและตวัเมีย 
Germ ball   กลุมเซลลที่เจริญมาจาก germinal cell  โดยจะมกีารพัฒนา 

ไปเปนตวัออนในระยะตางๆตอไป 
Germinal  cells   เซลลเจริญที่พบการกระจายเซลลจํานวนมากในตวัออนของ 

พยาธิใบไม    
Growth  line   เสนตามแนวตัง้บนผิวเปลือกของหอยฝาเดยีว 
Hermaphrodite   พยาธิใบไมทีม่ีสองเพศในตวัเดยีวกัน 
Infection พยาธิสภาพที่เกิดจาก  protozoa  หรือ  helminth ที่ปรสิต (infect) 

เขาไปในโฮสต แลวสามารถเจริญตอไปเปนตวัเต็มวัยหรือ
กอใหเกิดโรคตอโฮสตได 

Intermediate   host  โฮสตตัวกลางหรือส่ิงมีชีวิตที่ปรสิตเขาไปอาศัยอยูในสวนใด 
สวนหนึ่งของรางกาย  แลวปรสิตเจริญเติบโต  เปลี่ยนรูปรางจาก
ระยะหนึ่งไปเปนอีกระยะหนึ่ง แตยังไมถึงตัวเต็มวัย 

Lateral  finfold   ครีบดานขางของสวนหาง (tail)  มีลักษณะเปนเนื้อเยื่อ  บาง ใส 
คลายครีบ       อยูบริเวณดานขางสวนหางของตัวออนพยาธิระยะ 
เซอรคาเรีย 

Laurer’s canal   อวัยวะที่เปนทอตอกับ oviduct และภายนอกคลาย copulatory  
canal 

Lip    ขอบปากเปลือกของหอย 
Mehlis’ gland   ตอมที่ทําหนาที่กระตุนให vitelline  cell ปลอย globule ซ่ึงมีวัตถุ 

ดิบในการสรางเปลือกไข  ซ่ึงมีเซลลเดียวเรียงลอมรอบ ootype 
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Mesocercaria   พยาธิตัวออนที่อยูระหวางระยะเซอรคาเรียกับเมตาเซอรคาเรีย 
ซ่ึงพยาธิตัวออนในระยะนี้คลายกับตัวออนในระยะเซอรคาเรีย 
ยกเวนจะไมมหีาง 

Metacercaria   พยาธิตัวออนระยะเซอรคาเรียเปลี่ยนแปลงรูปรางไปเปนซีสต  
Miracidium   พยาธิตัวออน (larva) ที่มีขนรอบๆตัวซ่ึงฟกออกจากไขของพยาธิ 

ใบไม 
Monoecious   การมีอวัยวะสืบพันธุเพศผูและเพศเมียอยูในตัวเดียวกนั 
Monogenetic   เปนเทอมที่ใชกับ  flukes  หรือ  parasites  ที่มีการเจริญแบบ 

เดียว  สมบูรณในวงชวีิตชวงหนึ่ง 
Mother  redia   พยาธิตัวออนที่อยูภายในถุงรีเดียและกําลังจะพัฒนาไปเปนตัว 

ออนระยะรีเดยีตอไป 
Mother  sporocyst  พยาธิตัวออนของพยาธิใบไม โดยเปลี่ยนแปลงมาจาก  

miracidium มีรูปรางเปนถุง ภายในมี germ cell จํานวนมากและ
จะกลายเปน daughter sporocysts  หรือ redia 

Multispiral   ลวดลายบนโอเพอรคิวลัมที่มีลักษณะวนเปนวงตอกนัหลายวง
Nuclear   whorl   เวิรลหรือวงขดของเปลือกหอยซ่ึงสรางขึ้นโดยเอมบริโอกอนฟก 

เปนตัวหอย   เปนเวิรลสวนยอดของเปลือกหอย 
Ootype    อวัยวะของเพศเมียเปนที่สําหรับไขผสมกับสเปรม 
Operculum   แผนหินปนูหรือฝาซึ่งติดอยูกับแผนเทาของหอยใชปดปาก 

เปลือก เมื่อหอยหดตวัเขาไปในเปลือก 
Oral  sucker   อวัยวะยึดเกาะรอบปากสวนบน 
Oviparous   การออกลูกเปนไขและฟกตวันอกตวัแม หรือพวกที่ออกลูก 
                                                     เปนไข 
Parasitism    การอยูรวมกันแบบที่ฝายหนึง่ไดประโยชนแตอีกฝายหนึ่งเสีย 

ประโยชน 
Paratenic  host โฮสตที่ชวยสงระยะตัวออนของปรสิตไปสูโฮสตตัวตอไป  โดย

ที่ปรสิตที่เขาอยูในโฮสตนีไ้มมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจํานวน 
Parthenita   คาํที่ใชกับพยาธิตัวออนระยะสปอโรซีสตและตัวออนระยะรีเดีย  

คือ เปนชวงทีม่ีการสืบพันธุจากไขที่ไมไดผสมเชื้อจากตัวผู 
(parthenogenesis) 
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Paucispiral   ลวดลายบนโอเพอรคิวลัมที่มีลักษณะวนตอกันเปนวงเล็กๆ 
Penetration  gland  ตอมผลิตเอนไซมของตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรีย 

สําหรับการใชเจาะทะลุเขาสูโฮสตตัวกลางตัวที่ 2  
Posterior  penetration  glands ตอมทางดานหลังที่ผลิตเอนไซมของตัวออนพยาธิใบไมระยะ 

เซอรคาเรียสําหรับการใชเจาะทะลุเขาสูโฮสตตัวกลางตัว 
ที่ 2  (2nd intermediate  host) 

Radula    โครงสรางคลายฟนในปากของหอยฝาเดยีว 
Redia ตัวออนพยาธิเจริญมาจาก sporocyst มีรูปรางเปนถุง (sac) ภายใน

ตัวมีหลอดอาหาร และสวนที่จะเจริญเปนลําไส มีผนังบาง 
และมีกลามเนือ้คอหอย (pharynx) ภายในชองวางลําตัว จะมีตัว 
ออนและ germinal cell 

Reservoir  Host  สัตวที่โดยปกติมีปรสิต  โดยเปน definitive host และเปนแหลง 
แพรกระจายปรสิตมาสูคน ทําหนาที่คลายเปนรังโรค 

Sculpture   รองรอยบนเปลือกหอยที่มีอยูตามธรรมชาติ 
Seminal  receptacle  อวัยวะของตวัเมียที่มีไวสําหรับเก็บสเปรม 
Seminal  vesicle   สวนลางสุดของ vas deferens ซ่ึงขยายใหญและเปดเขาสู cirrus 
Spire    สวนของเปลือกหอยที่ขดเปนเกลียวอยูเหนือบอดีเวิรลไปถึงสวน 

ยอดของเปลือก 
Sporocyst พยาธิตัวออนของพยาธิใบไมโดยเปลี่ยนแปลงมาจากmiracidium 

มีรูปรางเปนถุง  ภายในมี germ cell 
Stylet    สวนที่ยืน่ออกมาจาก oral  sucker  มีลักษณะเปนแทงเดีย่วยาว  

หรือ บางครั้งอาจเปนกระเปาะ (bulb) 
Sucker    อวัยวะสําหรับใชเกาะยดึ  ซ่ึงอาจอยูรอบปาก เรียกวา    

oral sucker  หรือ  อยูดานทอง   เรียกวา   ventral  sucker 
Suture    รองหรือรอยตอระหวางเวิรลหรือวงขด 
Tail    บริเวณสวนหางของตัวออนพยาธิในระยะเซอรคาเรีย 
Teleconch   เปลือกหอยช้ันที่ถัดจากโพรโทคอนชที่หอยสรางขึ้นภายหลัง 
Tentacle   อวัยวะลักษณะคลายหนวด   ทําหนาที่รับสัมผัส 
Thiaridae   กลุมหอยน้ําจดืฝาเดียวที่มีเปลือกทรงกรวยยาว หรือทรงกรวยไข 
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ผิวเปลือกไมเรียบ อาจเปนสันหรือมีลวดลายนูน หรือขรุขระ  มี
ฝาปดเปลือก (operculum) บางเปนมันเปนแบบพอซิสไปรัล 
(paucispiral) หรือ  มัลติสไปรัล (multispiral) 

Umbilicus   รูเปดที่กลางฐานของเปลือกหอยหรือที่ปลายฐานของ columella  
Vas  efferens   ทอที่ออกจากอัณฑะ (testes)  ไปยัง  vas  deferens 
Vas  deferens   ทอที่ตอจาก  vas  efferens  ไปยัง cirrus 
Vector    สัตวที่สามารถนําปรสิตจากโฮสตหนึ่งไปยงัอีกโฮสตหนึง่  บาง 

คร้ังอาจพบวา vector เปน intermediate  host ดวย 
Ventral  sucker   อวัยวะยึดเกาะสวนทอง 
Virgula  organ   อวัยวะที่เปนลักษณะสําคัญของพยาธิในกลุม Xiphidiocercariae  

โดยเปนที่เก็บสะสมสารเพื่อใชหล่ังในการปองกันตัวออนระยะ 
เซอรคาเรียจากสิ่งแวดลอมและยังเปนอวยัวะที่ชวยในการยึดจับ 
กับโฮสตไดด ี  

Vitelline  glands   ตอมซึ่งใหสารสําหรับการเจริญเติบโตของไขและสรางเปลือกไข 
Viviparous   พวกที่ออกลูกเปนตัว 
Whorl    วงขดหรือการขดครบหนึ่งรอบ รอบ  ๆ แกนของเปลือกหอย   

การนับเวิรลหรือขดวงของเปลือกหอยนับจากสวนยอดลงมาที่
ปากเปลือก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บทที่  2 
 

  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
อนุกรมวิธาน และสัณฐานวทิยาของหอยน้ําจืดวงศ  Thiaridae 
 หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae จัดอยูในไฟลัมมอลลัสกา (Phylum  Mollusca) ช้ันแกสโทรโพดา 
(Class Gastropoda) ช้ันยอยโพรโซแบรงเคีย  (Subclass  Prosobranchia)  อันดับเมโซแกสโทรโพดา 
(Order  Mesogastropoda)  วงศไทอาริดี (Family Thiaridae)   
 จากการรายงานของ Brandt (1974) ไดจัดจําแนกจนีัสของหอยน้าํจืดวงศ Thiaridae  
ในประเทศไทยเปน 27 ชนิด (Species) 8 สกุล (Genus) คือ Thiara Röding, 1798; Melanoides 
Olivier, 1804; Tarebia Adam, 1854 ; Sermyla Adam, 1854 ; Neoradina  Brandt, 1974; Adamietta  
Brandt, 1974; Brotia  Adams, 1866 และ Paracrostoma  Cossmann, 1900 
 ลักษณะโดยทัว่ไปของหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae เปลือกจะมีรูปรางทรงกรวยยาวหรือทรง
กรวยรูปไข   ผิวเปลือกไมเรียบอาจเปนสนัหรืออาจมีลวดลายนูนหรอืขรุขระ  สไปรมักสึกกรอน  
โอเพอรคิวลัม (operculum)  บางเปนมันและเปนแบบพอซิสไปรัล (paucispiral) หรือมัลติสไปรัล 
(multispiral) หอยเพศเมียออกลูกเปนตวั (viviparous)  ถุงฟกตัวออนจะอยูชองใตลําตัวบริเวณ
คอและมีรูเปดทางดานขวาของคอและอาศัยอยูในน้ําจดื สวนใหญพบในทวีปยุโรปตอนใต  อัฟริกา  
เอเชีย  อเมริกาใต  หอยน้ําจดืวงศ Thiaridae ที่พบในประเทศไทยทั้ง  8 genera มลัีกษณะที่สําคัญ   
ดังนี้  (รูปที่ 2) 
 1. Genus Tarebia    เปลือกมีรูปรางเปนทรงกรวยรียาว  มีลักษณะหนา เปนสีเขียวหรือสี
น้ําตาล ผิวเปลือกเปนมันและปกคลุมดวยปุมหรือตุมกลมเล็กๆ (tubercle) มีขนาดยาวประมาณ 12 – 
44 มิลลิเมตร เปนหอยที่มีปากเปลือกเปนแบบเด็กซทรัล (dextral) มีโอเพอรคิวลัมแบบพอซิสไปรัล   
(paucispiral) มีอยูเพียง 1 species คือ  Tarebia  granifera  Lamarck, 1822  พบในทุกจังหวดัของ
ประเทศไทย (สุชาติ  อุปถัมภ  และคณะ, 2538)  (รูปที่ 2A)  
 2. Genus Thiara เปลือกมีรูปรางเปนทรงกรวยรียาว มีบอดเีวิรลใหญ  สีเขียวมะกอก  ผิว
เปลือกมีหนาม  มีขนาดยาวประมาณ 18 – 32 มิลลิเมตร  เปนหอยที่มีปากเปลือกเปนแบบเด็กซทรัล 
(dextral)  มีโอเพอรคิวลัมเปนแบบพอซสิไปรัล (paucispiral)  ในประเทศไทยพบ 1 species คือ 
Thiara  scabra  Müller, 1774    พบในทุกจังหวดัของประเทศไทย (สุชาติ  อุปถัมภ และคณะ, 2538) 
(รูปที่ 2B) 
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3. Genus  Melanoides  เปลือกมีรูปรางยาวรี  มีเวิรลประมาณ 12 –16 เวิรล ซ่ึงคอยๆมีขนาด
ใหญขึ้น เวิรลอาจมีลักษณะนูนหรือแบน สวนยอดของเปลือก (apex) มักมีลักษณะกรอนหรือมี
ลักษณะคลายปลายตัด (truncate) เปลือกมีสีน้ําตาลหรือสีเขียวมะกอก  เปลือกเปนสันและผิวเปลือก 
ปกคลุมดวยปุมเล็กๆมีขนาดยาวประมาณ 22-42 มิลลิเมตร เปนหอยที่มีปากเปลือกแบบเด็กซทรัล 
(dextral)  โอเพอรคิวลัมรูปไขและเปนแบบพอซิสไปรัล (paucispiral) ในประเทศไทยพบ 2 species 
คือ Melanoides  tuberculata  Müller, 1774 และ Melanoide jugicostis  Hanley & Theobald, 1876 
(สุชาติ   อุปถัมภ และคณะ, 2538)  (รูปที่ 2C)   
 4. Genus  Brotia   เปลือกมีรูปรางยาวรี  มีขนาดหนาและใหญ  ยาวประมาณ 20 – 75 
มิลลิเมตร  ผิวเรียบหรือมสัีนเปนเกลียว  สันของเปลือกอาจประดบัดวยปุมกลมเล็กๆหรือหนาม 
สวนยอดของเปลือกมีลักษณะกรอน (eroded) หอยมีปากเปลือกกวางรูปไขและเปนแบบเด็กซทรัล
(dextral) โอเพอรคิวลัมมีรูปรางกลมและเปนแบบมัลตสิไปรัล (multispiral) เปนหอยที่สามารถ
สืบพันธุจากไขที่ไมไดรับการผสมจากตัวผู (parthenogenesis) ในประเทศไทยพบ 14 species คือ 

Brotia pagodula Gould, 1847; B. binodosa binodosa Blanford, 1903;  B. binodosa subgloriosa  
Brandt, 1968;  B. binodosa spiralis Brandt, 1974; B. insolita  Brot, 1868; B. pseudoasperata 
Brandt, 1968;   B. baccata  Gould, 1847; B. citrina Brot, 1868;  B. manningi  Brandt, 1968;  B. 
microsculpta Brandt, 1968; B. costula costula Rafinesque, 1833;  B. costula varicosa Troschel, 
1837; B. costula peninsularis Brandt, 1974  และ  B. (Senckenbergin) wykoffi  Brandt, 1974        
(สุชาติ   อุปถัมภ  และคณะ, 2538)  (รูปที่ 2D)   
 5. Genus  Sermyla   เปลือกมีรูปรางเปนกรวยรียาว   มีบอดีเวิรลขนาดใหญ    มีสีเขียวหรือ
สีน้ําตาล สวนยอดของเปลือก  (apex) มักมีลักษณะกรอน ผิวเปลือกเปนมันและมีลักษณะคลายกบั
หอย Tarebia granifera  แตเปลือกไมปกคลุมดวยปุมหรือตุมกลมเล็กๆ (tubercle) บริเวณสวนฐาน
ของเปลือกจะมีเสน spiral ridges เห็นไดอยางชัดเจน  บางครั้งอาจมีหนาม(spine) คลายกับหอย  
Thiara  scabra    โดยทัว่ไปมีขนาดยาวประมาณ 9–17 มิลลิเมตร เปนหอยที่มีปากเปลือกเปนแบบ
เด็กซทรัล (dextral) มีโอเพอรคิวลัมแบบพอซิสไปรัล (paucispiral) ในประเทศไทยพบ 1 species 
คือ Sermyla  riqueti   Grateloup, 1840 พบในทุกจังหวัดของประเทศไทย (Brandt, 1974)  (รูปที่ 2E) 
 6. Genus  Neoradina  เปลือกมีรูปรางยาวรี  มีขนาดหนาและใหญ  มีสีเขียวมะกอก   มีเวิรล 
ประมาณ 10 –14 เวิรล   เปลือกหอยยาวประมาณ 44 – 48 มิลลิเมตร   ผิวเรียบหรือมสัีนเปนเกลียว  
สวนยอดของเปลือกมีลักษณะกรอน (eroded) หอยมีปากเปลือกกวางรูปไขและเปนแบบเด็กซทรัล 
(dextral)  โอเพอรคิวลัมเปนแบบพอซสิไปรัล (paucispiral) ในประเทศไทยพบ 1 species คือ  
Neoradina prasongi  Brandt, 1974  พบที่จังหวดักระบี่ (Brandt, 1974) (รูปที่ 2F)  
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 7. Genus  Adamietta   เปลือกมีรูปรางยาวรี ขนาดปานกลาง  ผิวเปลือกเรียบ  ยกเวนเสน
ตามแนวตั้งบนผิวเปลือกของหอย (growth line) เปลือกมีสีน้ําตาลออกเขียวมะกอก  มีเวิรลประมาณ  
12 –14 เวิรล เพิ่มขึ้นตามขนาดตัว  สวนยอดของเปลอืกมักมีลักษณะกรอน (eroded) หอยมีปาก
เปลือกกวางรปูไขและเปนแบบเด็กซทรัล(dextral) โอเพอรคิวลัมเปนแบบพอซิสไปรัล(paucispiral) 
ในประเทศไทยพบ 1 species คือ Adamietta housei Lea, 1856 พบที่บานหวยยาง จังหวดัสระบุรี 
(Brandt, 1974)  (รูปที่ 2G)   

8. Genus  Paracrostoma เปลือกมีรูปรางเปนกรวยยาวคอนขางกลม  เปลือกหนามสีีน้ําตาล 
แกหรือสีเทาดาํ ผิวเปลือกเรียบหรืออาจมหีนามหรือตุมตามแตชนิดของหอยแตละชนิด สวนยอด
ของเปลือกมักมีลักษณะกรอน (eroded)   ปากเปลือกกวางรูปไขและเปนแบบเดก็ซทรัล (dextral) 
โอเพอรคิวลัมเปนแบบพอซสิไปรัล (paucispiral)  ในประเทศไทยพบ 6 species คือ Paracrostoma 
pseudosulcospira pseudosulcospira Brandt, 1968; P. pseudosulcospira  armata  Brandt, 1968; P. 
solemiana Brandt, 1968; P. paludiformis paludiformis Yen, 1939; P. paludiformis  dubiosa 
Brandt, 1974;  P. morrisoni  Brandt, 1974  (Brandt, 1974)  (รูปที่ 2H)    
 
การจัดจําแนกหอยฝาเดียว 
 การจัดจําแนกเพื่อบงชี้ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ของสิ่งมีชีวิตทั้ง
ทางปริมาณและคุณภาพอาจเปนการจาํแนกความแตกตางในระหวางและภายในสปชีส (between  
and  within species)  ระหวางและภายในประชากร (between  and  within  populations)  หรือ
ระหวางแตละตัว (between individuals)  ลักษณะที่ใชบอกความแตกตางนี้มี  2 ประเภท  (สุรินทร  
ปยะโชคณากลุ, 2545)   คือ 

1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological  marker) 
2. ลักษณะทางโมเลกุล  (Molecular  marker) 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological  marker)   
ลักษณะเปลือกจัดเปนลักษณะสําคัญในการจัดจําแนกหอยฝาเดียวออกเปน   วงศ  (Family)   

สกุล (Genus)  และ ชนดิ (Species)  ลักษณะที่ใชไดแก  ขนาด  รูปรางของเปลือก และลักษณะ
สวนประกอบตางๆของเปลือก  เชน  ลักษณะของเวิรล (whorl)  ซ่ึงอาจกลมหรือเปนมุมหรือยกสูง 
เปนสันหรือแบน จํานวนเวริลซ่ึงอาจมี 3 เวิรลหรือหลายเวิรล  การมหีรือไมมีอัมบิลิคัส (umbilicus) 
และลักษณะของอัมบิลิคัสซ่ึงอาจแคบหรือกวาง ลักษณะของแกนของเปลือกหรือคอลูเมลลา 
(columella)  ซ่ึงอาจตรงหรือบิดเปนเกลยีว  ลักษณะของขอบปากเปลือก (aperture)  ดานนอกซึ่ง
อาจตรงหรือโคงหรือหยัก  ลักษณะลวดลายและสีของเปลือก  ลักษณะของปากเปลือก  คือมีชอง
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เปดทางดานขวาหรือเดก็ซทรัล (dextral) หรือมีชองเปดทางดานซายหรือซินิสทรัล (sinistral)  การมี
หรือไมมีโอเพอรคิวลัม(operculum)ปดปากเปลือกและชนิดของโอเพอรคิวลัมเปนตน ซ่ึงการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยฝาเดยีวโดยทัว่ไปเปน ดังนี้ (สุชาต ิอุปถัมภ และคณะ, 2538)   
1. เปลือกหอย  

เปลือกของหอยฝาเดียว (gastropod)  ที่พบเห็นกนัทั่วไปมีรูปรางทรงกรวย (conic) มียอด
แหลมและขดเปนวง  ภายในเปลือกกลวงและมีตัวหอยบรรจุอยู เปลือกขดสุดทายจะมีสวนหวัและ
แผนเทา (head and food) ขดอยูภายใน หอยสามารถยืน่ทั้งสวนหวัและแผนเทาออกมาและหดกลับ
เขาเปลือกทางปากเปลือก (aperture)  
1.1  ลักษณะทัว่ไปของเปลือก  
        โดยทั่วไปของเปลือกหอยฝาเดียวจะเปนทรงกรวย มีปลายยอดแหลม เรียก apex เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปากกรวย ซ่ึงมีขนาดใหญกวาและจัดเปนสวนฐานเปลือก (base) ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะการขดวนของเปลือกหอยจะเริ่มจากสวนยอดเปลือกและวนเปนชั้นๆ แตละชั้น เรียก เวิรล 
(whorl) ซ่ึง whorl นี้จะวนรอบแกนกลางเรียก columella   และจะสุดตรงปากเปลือก(aperture)  
columella นี้อาจมีร้ิวหรือรอยพับบนผิวเรียก columella  fold  ช้ันยอดสุดของเปลือกเปนสวนที่เล็ก
ที่สุด วงยอดสดุนี้จะเรียก nuclear  whorl  หรือ embryonic  whorl  หรือ protoconch  ช้ันสุดทายของ
เปลือกจะมีขนาดใหญกวาชัน้อื่น เรียกชั้นนี้วา body  whorl  ช้ันเหนอื body whorl  ขึ้นไปจะเรียก 
spire บริเวณทีแ่ตละ whorl มาแตะกันจะเรียก  suture ซ่ึงอาจมีลักษณะลึก (indented  suture) หรือ 
ตื้น (shallow  suture) หรือยืน่ออกมา (shoulder suture)  บริเวณรอบๆปากเปลือกจะเรียก  peristome  
สวนปลายของ columella  ใกลๆปากเปลือกในหอยบางชนิดจะมีรูเปดเรียก  umbilicus  หอยท่ีม ี
umbilicus  เรียกวา perforate shell หอยบางชนิดไมมี umbilicus เรียกวา imperforate  shell (รูปที่ 3) 
1.1.1   ยอดเปลือก 
             ยอดเปลือกเปนชั้นที่เล็กที่สุดของเปลือกหอย ซ่ึงสรางกอนสวนอืน่ของเปลือกตั้งแตระยะ
ตัวออน  เรียกสวนของขดยอดเปลือกนี้วานิวเคลียรเวิรล  (nuclear  whorl)  หรือเอพคิัลเวิรล  (apical  
whorl)  หรือโพรโทคอนช (protoconch)  สวนเปลือกหอยช้ันตาง  ๆ  ที่ถัดลงมานั้นเปนเปลือกที่
หอยสรางขึ้นมาในภายหลังเมื่อหอยโตขึ้นเรียกเทเลคอนช  (teleconch)    ลักษณะการขดวนของ
โพรโทคอนชอาจจะอยูในระนาบเดียวกันกับการขดวนของ  เทเลคอนช (รูปที่ 4A-H)  หรืออาจจะ
อยูคนละระนาบกันก็ได  (รูปที่ 4I-P)     ในหอยบางชนิดโพรโทคอนชจะถูกหุมดวยเทเลคอนช  
โพรโทคอนชสวนใหญ มผิีวเรียบแตในหอยบางชนดิก็มีลวดลายบนผิว ในหอยที่มีการขดวนของ
โพรโทคอนชและเทเลคอนชในระนาบเดยีวกัน  ความแตกตางของผวิโพรโทคอนชและเทเลคอนช
ทําใหสามารถบอกขอบเขตของโพรโทคอนชได นอกจากนี้ทิศทางของการขดวนของโพรโทคอนช
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อาจจะเปนไปในทิศทางเดยีวกับของเทเลคอนช       เรียกโพรโทคอนชชนิดนีว้าโฮมิโอสโตรฟก 
(homeostrophic) ถาทิศทางการขดวนของโพรโทคอนช เปนไปในทิศทางที่แตกตางกับของเทเล-
คอนชเรียกโพรโทคอนชลักษณะนีว้าเฮเทอโรสโตรฟก  (heterostrophic)  สวนใหญขนาดของโพร-
โทคอนชจะเลก็มากเมื่อเทยีบสัดสวนกับขนาดของเปลือกของหอยตวัเต็มวัย  แตมีหอยบางชนิดจะมี
โพรโทคอนชเปนรูปโดม  มีขนาดเสนผานศูนยกลาง  23  มิลลิเมตร  ซ่ึงจัดวาเปนโพรโทคอนชที่มี
ขนาดใหญ    บางชนิดสวนเอพิคัลเวิรลหลุดออกไปดังนัน้  สไปรเวิรลท่ีติดกับเอพิคสัเวิรลจึงสราง
สารมาปดซูเชอรเพื่อปองกันอวัยวะภายใน  กระบวนการเชนนี้เรียก  ดีคอลเลชัน  (decollation)     
1.1.2 สไปรเวิรลและซูเชอร     
              การพิจารณาความสงูของเวิรลแตละเวิรลของเปลือกหอย วดัจากระยะหางระหวางซูเชอร  
ในหอยชนิดเดยีวกันอาจมีความสูงของแตละเวิรลคอนขางคงที่หรืออาจไมแนนอน  สวนใหญใน
หอยแตละชนดิความสูงของแตละเวิรล ขึ้นอยูกับความชันของการขดวนของแตละเวิรลของเปลือก
หอย  หรือข้ึนอยูกับลักษณะการลาดเอยีงของซูเชอรของแตละเวิรล    นอกจากนี้ในเปลือกหอย
หลายชนิดพบวาสวนของผิวเปลือกมีลวดลายเปนสันหรือขอบนูน (rib) มีผลทําใหซูเชอรมีลักษณะ
เปนคล่ืนมากจนทําใหสวนของสไปรเวิรลบิดตัวตามไปดวย ในหอยบางชนดิสไปรเวิรลโคง  
(convex) หรืออาจคอนขางแบน หรืออาจยกเปนมุมทําใหมีลักษณะเปนสันเรยีกแครินาหรือคีล    
(carina, keel)  ในกรณีที่สไปรเวิรลมีแครินายกเปนมุมสูงใกลแนวซูเชอรก็จะเรยีกสวนของเปลือก
บริเวณนั้นวาโชวเดอร(shoulder)  ลักษณะตางๆ  ของซูเชอรนั้นขึ้นอยูกับลักษณะการโคงเวาของผิว
เปลือกและการขดวนของเวริล ในหอยหลายชนิดจะมีแนวซูเชอรเอียงหรือเปนไปในแนวเดียวกับ
การขดวนของบอดีเวิรล  เชน หอยทรงกรวยแบน (รูปที่ 5A)  และซูเชอรของแตละเวิรลคอนขางชิด
กันเรียก ฟลัช (flush)  นอกจากนี้ในหอยทีม่ีเปลือกสวนบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสไปรเวิรลมาก
นั้น  สไปรเวิรลจะลูเขาหากนัที่จุดยอดเปลอืก เรียกซูเชอรของเปลือกลักษณะดังกลาววา แอดเพรสด
(adpressed)  ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากลักษณะของปากเปลือกที่เปนมมุแคบทางดานบน   (รูปที่ 5B)  
นอกจากนี้ในหอยท่ีมีแนวการขดวนของแตละเวิรลคอนขางสม่ําเสมอตามแนวแกนของเปลือกอาจ 
มีซูเชอรลึก  (รูปที่ 5C)  หรือเปนรอง  เชน ในกรณีที่รูปทรงของแตละเวิรลคอนขางแคบ  (รูปที่ 5D)  
และในเปลือกหอยที่เวิรลมีลักษณะเปนโชวเดอรในแนวซูเชอร  แนวซูเชอรจะมลัีกษณะเปนรอง
ยาวและลึก  (canaliculate)  เปนตน  (รูปที่ 5E, F)   
1.1.3 บอดีเวิรลและปากเปลือก 

บอดีเวิรลเปนสวนของเวิรลสุดทายหรือเวริลที่ถูกสรางหลังสุดของเปลือก  ที่ปลายสุดของ
บอดีเวิรลจะมปีากเปลือกเพือ่ใหตวัหอยคบืคลานออกนอกเปลือก  เมื่อหงายเปลือกหอยขึน้จะเหน็
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ปากเปลือกเปนแนวโคงทางดานขาง และดานขางที่อยูตรงขามกับปากเปลือกจะเปนแนวเวาหรือ
คอด (neck) ในหอยบางชนดิ     โดยเฉพาะหอยน้ําเค็มเปลือกจะมีสวนยื่นยาวออกมาจากปากเปลือก 
มากเรียกรองไซฟอน  (siphonal  canal)  ซ่ึงเปนที่บรรจุทอนําน้ําหรือไซฟอนของหอย   
              บริเวณรอบปากเปลือกมีขอบเรียกขอบปากเปลอืก  ซ่ึงแตละดานมีช่ือเรียกตางกันขอบปาก
เปลือกดานที่ตดิกับสวนสุดทายของบอดีเวริลเรียกขอบปากเปลือกดานนอก (outer  lip)  ขอบปาก
เปลือกที่สวนฐานของเปลือกเรียกขอบปากเปลือกสวนฐาน (basal lip)  และขอบปากเปลือกสวนที่
เหลือซ่ึงอยูใกลแนวแกนของเปลือกเรียกขอบปากเปลือกดานใน  (inner lip)  ประกอบดวยสองสวน
คือ  ขอบปากเปลือกคอลูเมลลาร  (coIumeIIar  lip)  ซ่ึงสรางจากแนวแกนของเปลือกและขอบปาก
เปลือกพาไรเอทัล (parietal lip)  ซ่ึงสวนใหญเปนแนวที่ยืน่จากแนวแกนไปถึงแนวซูเชอร  (รูปที่ 3)  
             ฐานของปากเปลือกจะเปนบรเิวณที่ขอบปากเปลือกดานนอกและดานในมาบรรจบกันเปน
แนวโคงที่ตอเนื่อง  เรียกเปลือกลักษณะนีว้า โฮโลสโตมาทัส  (holostomatous)  (รูปที่ 6A) แตใน
หอยหลายชนดิโดยเฉพาะหอยทะเลขอบปากเปลือกดานนอกและดานในไมบรรจบกนั เนื่องจากมี
รองไซฟอนคั่น  เรียกเปลือกลักษณะนีว้า ไซโฟโนสโตมาทัส  (siphonostomatous)  (รูปที่ 6B, C)  
ในกรณีนี้รองของไซฟอนอาจมีลักษณะเปนติ่ง หรืออาจเปนรองแคบและยาวอาจมีลักษณะตรงหรอื
โคง เปลือกหอยบางชนดิขอบปากเปลือกดานนอกและขอบปากเปลอืกพาไรเอทัลมาพบกัน ใน
ลักษณะที่เปนมุมที่บริเวณจดุสิ้นสุดของซูเชอรของบอดีเวิรล   ทําใหแนวของปากเปลือกพาไรเอทัล 
ดานหลังเปนสันเล็ก  ๆ  ขึ้นมาเรียก สันพาไรเอทัล  (parietal  ridge)  ในเปลือกหอยบางชนิดผนัง
ดานนอกของบอดีเวิรลและขอบปากเปลือกจะหนาในบริเวณดานในหรือดานนอกหรือทั้งสองดาน  
นอกจากนี้ในเปลือกหอยบางชนิดมีขอบปากเปลือกกระดกออก (reflected) หรืออาจมวนพับเขา 
(inflected)  และบริเวณขอบปากเปลือกดานนอกอาจมลัีกษณะเปนสนัหรืออาจเปนหนาม (spine)  
หรืออาจมีลักษณะเปนปกยืน่หรือแผออกดวย 
1.1.4 อัมบิลิคัส  (umbilicus)   

อัมบิลิคัสเปนชองหรือรู  หรือรอยบุม  (depression)  รอบคอลูเมลลาซึ่งเปนผลจากการขด
วนของเวิรล  ในเปลือกหอยสวนใหญจะมอัีมบิลิคัสเปนเกลียว  (spiral  cavity)   และพบที่บอดีเวิรล 
หรืออาจพบทีส่วนฐานของเปลือก  นกัศังขวิทยา (malacologist)  เรียกเปลือกหอยที่มีอัมบิลิคัสวา
เพอรฟอเรต  (perforate)  หรืออัมบิลิเคต  (umbilicate)  และเรียกเปลือกหอยที่ไมมีอัมบิลิคัสวา อิม-
เพอรฟอเรต  (imperforate)  หรือนอนอัมบลิิเคต  (non-umbilicate) 
1.2 รูปรางของเปลือก 

โดยทั่วไปเปลือกหอยฝาเดียวจะมีรูปรางเปนทรงกรวยลักษณะตาง ๆ กันหลายแบบ เชน รูป
กรวยครึ่งทรงกลม (รูปที่ 7A) รูปไข (รูปที่ 7B) รูปกระสวยหรือทรงเล็กเรียวยาว(รูปที่ 7C) รูปคลาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

19

ลูกขาง (รูปที่ 7D) หรือรูปทรงกระบอก (รูปที่ 7E) เปนตน   แตก็มีหอยบางชนิดที่มเีปลือกรูปทรง
ขดแบน (planispiral) หรือเปนทรงกรวยเตีย้ที่มีเปลอืกทั้งสองดานของคอลูเมลลาที่เหมือนกนั 
(isostrophic) หรือในหอยบางชนิดก็มีเปลอืกขนาดเล็กและฝงอยูในแมนเทิลหรืออาจไมมีเปลือก    

ในหอยที่มีเปลือกทรงกรวยนั้น  ความแตกตางของรูปรางของเปลือกขึ้นอยูกับลักษณะการขด
วนของเปลือกรอบแนวแกนของหอย  เปลือกของหอยทรงกรวยอาจเปนรูปยาว  (elongate)  (รูปที่ 
8A, B)    รูปกรวยรูปไข  (รูปที่ 8C-E)    รูปกรวยกลม (globose) (รูปที่ 8F, G)   หรือเตี้ย (depressed) 
(รูปที่ 8H) การพิจารณารูปรางของเปลือกหอยทรงกรวยอยางละเอยีดนั้นจะตองพิจารณาจากขนาด
ของมุมสไปร  (spire  angle)  ซ่ึงเปนมุมยอดเปลือก   

เปลือกหอยบางชนิดมีการขดวนผิดปกติหรือไมสม่ําเสมอ เชนมีการขดวนของเปลือกแตละช้ัน 
อยางหลวม  ๆ  ทําใหแตละเวิรลไมสัมผัสกัน  บางชนิดมีการขดวนของเปลือกหอยวงแรกตดิตอกนั
เปนทรงกรวยแบน แตการขดวนของเปลือกชวงทายหรือบางสวนของบอดีเวิรลจะไมสม่ําเสมอและ 
เปนไปอยางหลวม  ๆ  เรียกเปลือกลักษณะดังกลาววาเทอรริคิวเลต  (turriculate)  บางชนิดเวิรลชวง
แรกจะหายไปและการขดวนของเวิรลท่ีเหลือทําใหเปลือกมีลักษณะเปนทอคลายเขาสัตว เรียก
เปลือกลักษณะนีว้า สกาลาริฟอรม  (scalariform)   
1.3 แนวการขดวนของเปลือก 

การขดวนของเปลือกหอยแบงไดเปน  2  ประเภท  สังเกตจากการหงายสวนปากเปลือกขึ้นให
สวนยอดเปลือกหันออกนอกตัวผูสังเกต  ถาพบวาปากเปลือกอยูทางซายมือคือ การขดวนในทิศทาง
ทวนเข็มนาฬกิาหรือวนซายเรียกซินิสทรัล (sinistral) ถาปากเปลือกอยูทางดานขวามอื คือการขดวน
ของเปลือกหอยเปนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือวนขวาเรียกเดก็ซทรัล (dextral) (รูปที่ 9)   
1.4 ขนาดของเปลือกหอย 
         ขนาดที่ใชวัดเปลือกหอยคือความยาวหรือความสูงและความกวางของเปลือกหอย  สามารถใช
ความยาวของเปลือกมาจัดจําแนกเปลือกหอยออกเปนขนาดตางๆได (รูปที่ 10)  นอกจากนี้ยังอาศยั
การวัดขนาดมมุสไปร  (รูปที่ 11)  และการนับจํานวนเวริล  (รูปที่ 12)  เพื่อใชพิจารณารูปทรงและ
จัดจําแนกหอยอยางละเอียดอกีดวย   
1.5 ลวดลายบนเปลือกและลวดลายของสีเปลือก 
 ผิวของเปลือกหอยจะมีลวดลายแตกตางกนัไป     เชน     มีลักษณะเปนตุม     เปนหนาม  
เปนรอยยน  เปนรอยบุม  เปนสัน  เปนเสนนูน  หรือ  เปนเสนบาง  ๆ  ในกรณีที่เปนเสนนั้นลายเสน
บนเปลือกหอยจะพบสองแนวคือ  เสนในแนวตั้ง  หรือเสนการเติบโตคือ  เสนที่อยูในระนาบ
เดียวกับแนวคอลูเมลลา  (transverse, growth line)  และเสนในแนวนอนคือเสนที่อยูในระนาบ
เดียวกับแนวการขดวนของหอย (spiral line) (รูปที่ 13)  สําหรับเสนการเติบโตของเปลือกนั้นจะ
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ส้ินสุดที่ขอบปากเปลือก และในหอยตางชนิดกันจะมเีสนการเติบโตที่มีความคมชัดผิดกันอกีดวย
เสนในแนวนอนนั้นจะมีอยูสองลักษณะ   คือเปนเสนนนูหนาหรืออาจเปนเสนที่บุมหรือฝงลงไปใน
ผิวเปลือก   
1.6 โอเพอรคิวลัม 

ในหอยซับคลาสโพรโซแบรงเคีย  สวนใหญจะมีโอเพอรคิวลัม  (opercuIum)  หรือแผน
ปดปากเปลือก  ยกเวนหอยในซับคลาสโอพิสโทแบรงเคียและพัลโมเนต  สวนใหญจะไมมีโอเพอร-
คิวลัม  ตําแหนงของโอเพอรคิวลัมจะอยูที่บริเวณดานบนสวนทายของแผนเทาของหอย  หนาที่หลัก
ของโอเพอรคิวลัม   คือปดปากเปลือกเมื่อตัวหอยหดกลับเขาเปลือก  โดยทั่วไปโอเพอรคิวลัมจะปด
ปากเปลือกไดัสนิททําใหสามารถปองกันอันตรายใหกับตัวหอยซ่ึงอยูภายในได  แตในหอยบางชนดิ
โอเพอรคิวลัมจะปดปากเปลือกไมสนิทหรือไมปดปากเปลือกและอาจเปลี่ยนแปลงรูปรางไปเพื่อทํา
หนาที่เฉพาะ  บางชนิดจะมีโอเพอรคิวลัมยาวและแหลมคมชวยในการเคลื่อนที่โดยการขุดทราย 

โอเพอรคิวลัมมีรูปรางหลายแบบ (รูปที่ 14)  โดยทั่วไปเปนแผนแบนอาจเปนรูปรีหรือ
รูปกลม  มีน้ําหนักเบาและเปนมันเงาประกอบดวยสารคอนคิโอลิน (รูปที่ 14A-O)หรืออาจมีความ
หนาหนัก และประกอบดวยสารพวกหินปูน (รูปที่14P-T)  หอยท่ีมีโอเพอรคิวลัมชนิดเกลยีวจดัเปน
หอยท่ีโบราณที่สุด  (รูปที่ 14H, I)  
                   นอกจากนี้ลวดลายที่พบบนโอเพอรคิวลัมดานนอก อาจมีลักษณะวนเปนวงตอกนั    
หลายวง เรียกมัลติสไปรัล (multispiral)   (รูปที่14 I, K, L)   หรืออาจวนตอกนัเปนวงเล็ก  ๆ  เรียก
พอซิสไปรัล  (paucispiral)  (รูปที่ 14S)  หรืออาจเปนวงเดี่ยวซอนกันหลาย ๆ วงเรียกคอนเซนทริก  
(concentric)  (รูปที่14D, J)  หรือเปนวงเดีย่วซอนกันหลายวงและตรงกลางมีวงเล็กๆ วนตอเนื่องกัน
เรียกคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส  (spiral  nucleus)  (รูปที่ 14N)    
2.  การกําหนดตําแหนงและทิศทางของเปลือกหอย  (ผุสดี  ศรีอรุณ, 2547)    

2.1 หอยทรงกรวย ใหหงายสวนปากเปลอืกขึ้น สวนยอดเปลือกออกนอกตัว ดานปาก
เปลือกจะเปนดานหนา (anterior) ดานปลายยอดเปลือกจะเปนดานหลัง (posterior)   เปลือกที่อยูทาง 
ดานซายมือเรา คือเปลือกดานซาย เปลือกที่อยูทางดานขวามือเรา คือเปลือกดานขวา (รูปที่ 15A, B)      

2.2 หอยทรงขดแบน (planispiral)  ใหคว่ําปากเปลือกลง   โดยใหสวนปากเปลือกออกนอก 
ตัวเรา สวนปากเปลือกจะเรียกเปนดานหนา (anterior) สวนเปลือกที่อยูใกลตัวเราคือดานหลัง 
(posterior) เปลือกที่อยูทางดานซายของมือเราคือเปลือกดานซาย  เปลือกที่อยูทางดานขวามือเราคือ
เปลือกดานขวา (รูปที่ 16A-C)   

2.3 หอยทรงฝาชี (patelliform) ใหสวนยอดของเปลือกหันเขาหาตัวเรา โดยใหแนว 
columella  ตั้งฉากกับตัวเรา  เปลือกที่อยูดานนอกตัวเรา  คือดานหนา (anterior) สวนเปลือกที่อยู
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ใกลตัวเราคือดานหลัง (posterior) เปลือกที่อยูทางดานซายมือเราคือเปลือกดานซาย  เปลือกทีอ่ยู
ทางดานขวามอืเราคือเปลือกดานขวา  (รูปที่ 17A, B)   
3.  การวัดขนาดของเปลือกหอย  
        การวัดขนาดของเปลือก มีการวดัสวนตางๆ  ดังนี้   (รูปที่ 18A-C) 

3.1 ความกวางของเปลือกหอย โดยวัดจากสวนที่กวางที่สุดของบอดีเวิรลถึงสวนที่กวางที่สุด   
ของปากเปลือก  (CB หรือ AD  หรือ  X′Y′) 
3.2 ความยาวหรือความสูงของเปลือกหอย โดยวัดจากยอดเปลือก (apex) ไปถึงขอบฐานเปลือก  
(AB หรือ CD หรือ  XY) 
3.3  ความกวางของขอบปากเปลือก   โดยวดัจากแนวศูนยกลางของขอบปากเปลือกจากดาน
หนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง  (GH) 
3.4 ความยาวของขอบปากเปลือก  โดยวดัจากแนวศูนยกลางของปลายความสูงขอบปากเปลือก
ดานหนึ่งไปถงึขอบฐานเปลือก (EF) 
3.5 การนับวง (whorl)  ของหอย  เร่ิมนับจากจุดปลายยอดของหอย  นับวนมาชนแนวเดียวกับ
จุดเริ่มตน  จะเปนวงที่ 1 และนับวนตอไปจนถึงแนวเสนตรงเดียวกับวงที่ 1 จะเปนวงที่ 2 เชนนี้
เร่ือยไป  

 
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ท่ีมีความสําคญัทางการแพทยและสัตวแพทย 
     ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายของหอยน้ําจืดและหอยน้ํากรอย โดย
พบหอยน้ําจืดประมาณ 170 species และหอยน้ํากรอยประมาณ 96 species หอยเหลานี้สังกัดอยูใน 
75 genera  23 family และ 6 order   ซ่ึงพบกระจายอยูใน 3 Subclass  ของหอยฝาเดียว ไดแก 
Subclass Prosobranchia, Subclass Opisthobranchia และ Subclass Pulmonata  มีรายงานการพบ
หอยน้ําจืดฝาเดียวซ่ึงเปนโฮสตตัวกลาง (intermediate host) ของปรสิต  โดยมีความสําคัญทาง
การแพทยและสัตวแพทยอยูไมถึง 20 speccies จัดอยูใน 2 order และ 7 family   ดังนี ้   (สุชาติ  
อุปถัมภ  และคณะ, 2538) 
1.1 Subclass  Prosobranchia 

1.1.1  Order Mesogastropoda 
1.1.1.1  Family Viviparidae   พบในประเทศไทย มี 7 genera และ 23 species  เปนหอยที่ให

กําเนิดไขที่มีเปลือกหุมและฟกเปนตวัภายในรางกายของหอยตวัแม (ovoviviparous) ในประเทศ
ไทยมี 2 species ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลางของปรสิตที่กอใหเกิดโรคในคน ไดแก Genus Filopaludina  
Habe, 1964  ซ่ึงแบงเปน 2 Subgenus   ไดแก Subgenus Filopaludina และ Siamopaludina ใน
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ประเทศไทยมหีอย 2 species ซ่ึงมีความสําคัญทางการแพทย ไดแก Filopaludina sumatrensis 
polygramma  พบในภาคกลางและภาคใตของประเทศไทย Filopaludina martensi martensi พบใน
ภาคเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใตของประเทศไทย ช่ือสามัญคือ หอยขม หอยท้ัง 2 ชนิดนี้ พบอาศยั
อยูในแหลงน้ํานิ่ง   เชน ในบอน้ํา นาขาว ทะเลสาบ ปาพร ุหรือในแหลงน้ําที่ไหลชา  เชน ในคลอง 
แมน้ําและลําธาร เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมลําไสขนาดกลางซึ่งเปนปรสิตในกลุมเอไค-
โนสโทม (Echinostome) เชน Echinostoma malayanum, E.  revolutum, E.  ilocanum, E.  caninum  
เปนตน 

1.1.1.2   Family Pilidae, Ampullariidae  หรือเปนที่รูจักกันทั่วๆไปวา “หอยโขง” (apple snail) 
เปนหอยน้ําจดืที่มีขนาดใหญที่สุดและพบทัว่ๆไปในประเทศไทย  มี  2 genera ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลาง
ของปรสิตที่กอใหเกดิโรคในคน ดังนี ้

1.1.1.2.1  Genus  Pila  พบในประเทศไทย 5 species ไดแก Pila ampullacea, P. pesmei, P. 
scutata, P. polita  และ P. gracilis  หอยโขงพบอาศัยอยูในนาขาวและในแหลงน้ําตืน้ๆ   เปนที่นิยม 
รับประทานกนั เนื่องจากมขีนาดใหญและพบไดทัว่ไปมี 2 species ที่มคีวามสําคัญทางการแพทย 
คือหอย P. ampullacea และ P. polita    โดยเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิตัวกลม Angiostrongylus  
cantonensis และพยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง Echinostoma  ilocanum 

1.1.1.2.2  Genus Pomacea  พบในประเทศไทย  3 species ไดแก Pomacea canaliculata,  P. 
insularus และ Pomacea  sp.  หอยโขงเหลานี้มีถ่ินกําเนดิในทวีปอเมริกากลาง  อเมริกาใต  หมูเกาะ
อินเดียตะวันตก และบริเวณตอนใตของประเทศสหรัฐอเมริกา พบในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2527  
หอยเหลานี้ถูกนําเขามาเพื่อทาํความสะอาดตูปลา ตอมาไดถูกนําไปเลี้ยงในบอเพือ่นําไปขายตาม
รานอาหารหรอืเพื่อขายใหกบัโรงงานบรรจุกระปองสงไปจําหนายตางประเทศ  ในปจจุบนัหอย 
Pomacea ไดแพรกระจายตามคลองและแมน้ํากลายเปนศัตรูของตนขาว และพืชน้ําและสามารถเปน 
โฮสตตัวกลางของพยาธิตัวกลม Angiostrongylus  cantonensis ซ่ึงกอใหเกิดโรคในคนได 

1.1.1.3  Family  Bithyniidae ในประเทศไทยพบ 3 genera และ 12 species   มีเพียง 2 species 
ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมตับของคน Opisthorchis viverrini ไดแก Bithynia 
(Digoniostoma)  funiculata พบในภาคเหนือของประเทศไทยและ B. (D.) siamensis   พบทั่วๆไป
ในประเทศไทย     หอยเหลานี้อาศัยอยูในนาขาว  ในคลองและในอางเกบ็น้ํา 

1.1.1.4  Family Pomatiopsidae พบเพียง 4 genera ที่เปนโฮสตตัวกลางของปรสิตที่กอใหเกิด
โรคในคน  ดังนี้ 

1.1.1.4.1 Genus Oncomelania  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมเลือดของคน Schistosoma  
japonicum  ในแถบทวีปเอเซียและเอเซียตะวนัออกเฉียงใต มี 6 species คือ Oncomelania  hupensis   
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พบในประเทศจีน O. nosophora พบในประเทศญี่ปุน O. quadrasi พบในประเทศฟลิปปนส O. 
lindoensis พบในประเทศอนิโดนิเซีย และ O. formosana, O. chiui พบในไตหวนั สําหรับใน
ประเทศไทยไมพบหอยชนิดนี้  

1.1.1.4.2  Genus  Neotricula มี 3 species คือ Neotricula  aperta  พบในแมน้ํามูลและแมน้ําโขง 
 N. burchi  พบที่จังหวดัเชยีงใหม และ N. jinghongensis   พบในมณฑลยูนาน  ประเทศจีน หอย N.  
aperta  เปนหอยเพยีงชนดิเดียวเทานัน้ ที่มีความสาํคัญทางการแพทย เนื่องจากเปนโฮสตตัวกลาง
ของพยาธิใบไมเลือดในคนชนิด Schistosoma  mekongi  ในประเทศลาวและกัมพูชา     นอกจากนี้
ยังพบวาหอย N. aperta สามารถติดเชื้อพยาธิใบไมปอด Paragonimus heterotremus ในหองปฏิบตัิ  
การได  (สุชาติ  อุปถัมภ และคณะ, 2538) 

1.1.1.4.3  Genus Tricula  พบวาในประเทศจีน หอย Tricula  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม
ปอดของสัตว เชน Paragonimus skrjabini, P. szechuanensis เปนตน สวน T. humida และ T. 
gregoriana นั้น เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมเลือดในสตัว Schistosoma sinensium              
หอยเหลานี้พบอาศัยอยูริมฝงลําธารหรือเกาะที่กอนหินในลําธาร    ที่มีน้ําไหลชาๆ ในประเทศไทย 
หอย T. bollingi เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมเลือด (Schistosoma sinensium) ของหนูใน
ธรรมชาติ ในหองปฎิบัติการ หอย T. bollingi สามารถติดเชื้อพยาธใิบไมเลือด (S. mekongi) และ
พยาธิใบไมปอด (P. heterotremus) ของคนได หอย T. bollingi  พบเกาะอาศยัอยูตามรากฝอยของ
ชมพูปา (Eugenia  siamensis)  ที่ขึ้นอยูริมลําธาร  (สุชาติ  อุปถัมภ  และคณะ, 2538) 

1.1.1.4.4  Genus  Robertsiella  มี 2 species คือ Robertsiella  kaporensis  และ R. gismanni 
หอยท้ัง 2 ชนิดนี้เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมเลือด Schistosoma malayensis ของหนใูน
ประเทศมาเลเซีย หอยเหลานี้พบเกาะอาศัยอยูตามรากฝอยของตนอโศกเหลือง (Saraca 
thaipingensis)  ที่ขึ้นอยูริมลําธาร 

1.1.1.5  Family Thiaridae  เปนหอยที่ใหกําเนิดไขที่มีเปลือกหุมและฟกเปนตวัภายในหอยตัว
แมเหมือนกับหอยที่สังกัดใน Family Viviparidae มี 3 species ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลางของปรสิตที่
กอใหเกิดโรคในคน  พบบริเวณทวีปเอเชยีและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต  ดังนี ้

1.1.1.5.1 Genus Tarebia  ในประเทศไทยพบเพยีง 1 species คือ Tarebia  granifera  มี
ความสําคัญทางการแพทย โดยเชื่อวาเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมปอด Paragonimus 
westermani และพบวาเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็ก Metagonimus yokogawai, 
Haplorchis taichui และ Stellantchasmus  falcatus พบหอยเหลานี้อาศยัอยูในทะเลสาบ  บอ   คลอง  
แมน้ํา และลําธาร  
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1.1.1.5.2 Genus Melanoides  มีรายงานเพียง 1 species ที่มีความสําคัญทางการแพทย คือ 
Melanoides  tuberculata  เนื่องจากเปนโฮสตตัวกลางตวัที่หนึ่งของพยาธิใบไมปอด (Paragonimus  
westermani) ในประเทศจนีและไตหวัน และเปนโฮสตตัวกลางตัวที่หนึ่งของพยาธิใบไมลําไสขนาด
เล็ก (Haplorchis pumilio, H. yokogawai, Prosthodendrium molenkampi) ในทวปีเอเซียและใน
ประเทศไทย  พบหอยเหลานี้ทั่วไปในทะเลสาบ  บอ  คลอง  แมน้ําและลําธาร 

1.1.1.5.3  Genus  Brotia  พบวาในประเทศไทย หอยเหลานี้ไมมีความสําคัญทางการแพทยอยาง
แนชัด แตในประเทศฟลิปปนสพบหอย Brotia asperata เปนโฮสตตัวกลางตัวท่ีหนึ่งของพยาธิ
ใบไมปอด (P. westermani) 

1.1.1.6  Family  Pleuroceridae หอยในกลุมนี้จะเปนหอยที่ออกลูกเปนไข (oviparous) หรือที่ให
กําเนิดไขที่มีเปลือกหุมและฟกเปนตวัภายในหอยตัวแม พบในทวีปอเมริกาและเอเชยี สวนใหญเปน
โฮสตตัวกลางของปรสิตที่กอใหเกดิโรคในปลาและสัตวชนิดตางๆ มเีพียง 1species ที่มีความสําคัญ
ทางการแพทย ในประเทศไทยพบ 2 species คือ Paludomus petrosus  และ P. siamensis  แตไมมี
รายงานถึงความสําคัญทางการแพทย 

1.1.1.6.1 Genus Semisulcospira  มีอยูเพยีง 1 species คือ Semisulcospira libertina ซ่ึงเปน
โฮสตตัวกลางตัวที่หนึ่งของพยาธิใบไมปอด (P. westermani) ในประเทศญี่ปุน  เกาหลี และไตหวัน 
พบหอยเหลานี้อาศัยอยูในทะเลสาบ  บึง และคลอง 
1.2 Subclass  Pulmonata 
      1.2.1 Order Basommatophora 
      1.2.1.1  Family Lymnaeidae  หอยในกลุมนี้พบอาศยัในแหลงน้ําจดืทั่วโลก     เปนหอยทีไ่มมี
โอเพอรคิวลัม ในประเทศไทยพบเพียง 4 species ซ่ึงทุกชนิดเปนโฮสตตัวกลางของปรสิตที่
กอใหเกดิโรคในคน   
     1.2.1.1.1 Genus  Radix  มี 3 species คือ Radix rubiginosa, R. swinhoei  และ  R. luteola   พบวา 
R. rubiginosa เปนโฮสตตัวกลางตัวที่หนึ่งของพยาธิใบไมตับในโคและกระบือ  Fasciola gigantica 
ซ่ึงติดตอถึงคนได และยังเปนโฮสตตวักลางตัวทีห่นึ่งและตวัที่สองของพยาธิใบไมลําไสของคน 
Echinostoma malayanum, E. revolutum และ Plagiorchis harinasutai  นอกจากนี้ยังเปนโฮสต
ตัวกลางของพยาธิใบไมเลือดของสัตวดวย เชน Schistosoma incognitum, Trichobilharzia 
maegraithi, Orientobilharzia harinasutai ตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมเลือดของสัตว
เหลานี้สามารถไชผานผิวหนังของคนได แตไมสามารถเจริญเปนตัวเต็มวัยในคนได  จึงกอใหเกิด
ผิวหนังอักเสบและมีอาการคนั (cercarial dermatitis) ชาวชนบทจึงเรียกหอยชนดินีว้า “หอยคัน” 
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หอยเหลานี้พบทั่วไปในประเทศไทย ยกเวนบางจังหวัดในภาคเหนือ ประเทศลาว กัมพชูา  
เวียดนาม  มาเลเซีย และอินโดนีเซีย   

R. swinhoei  เปนโฮสตตัวกลางตัวที่หนึ่งของพยาธิใบไมตับ Fasciola gigantica และพยาธิ
ใบไมลําไส  Echinostoma  ilocanum หอยเหลานี้พบในจงัหวัดตางๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย 
เชน จังหวัดแมฮองสอน  เชียงใหม  เชียงราย  และนาน ในภาคเหนอืของประเทศพมา ในประเทศ
ลาว จีน และญี่ปุน 
          R. luteola  เปนหอยทีพ่บในประเทศอินเดยี  ศรีลังกา  พมา  และจีน ในประเทศไทย พบที่
อําเภอทุงใหญ จังหวดันครศรีธรรมราช  ไมมีรายงานวาเปนโฮสตตัวกลางของปรสิตชนิดใด              

  1.2.1.1.2  Genus  Austropeplea  พบเพียงชนิดเดยีว คือ Austropeplea  ollula มีรายงานวาเปน
โฮสตตัวกลางตัวที่หนึ่งของพยาธิใบไมตบัในโคและกระบือ (Fasciola gigantica) และเปนโฮสต
ตัวกลางตวัที่หนึ่งและตวัที่สองของพยาธิใบไมลําไสกลุม Echinostoma spp. หลายชนิด  ในประเทศ
ไทยพบหอยเหลานี้ใน กรุงเทพฯ  ธนบุรี  จังหวดัแมฮองสอน  เชียงใหม  และนาน  ในประเทศจีน  
มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และฟลิปปนส   พบหอยเหลานี้เปนคร้ังแรกบนเกาะกวม  หมูเกาะมหาสมุทร
แปซิฟก 

1.2.1.2  Family Planorbidae  ในประเทศไทยพบ 13 species แตมี 5 species ที่มีความสําคัญทาง
การแพทย โดยแบงตามจีนสั ไดดังนี ้

1.2.1.2.1 Genus Gyraulus  ในประเทศไทยพบ 6 species แตมีเพียงชนิดเดยีวที่มีความสําคัญ
ทางการแพทย คือ Gyraulus  convexiusculus มีรายงานวาเปนโฮสตตัวกลางตัวที่หนึ่งและตัวที่สอง
ของพยาธิใบไมลําไส Echinostoma  ilocanum และเปนโฮสตตัวกลางตัวที่สองของพยาธิใบไมลําไส 
E. malayanum และ E. revolutum   นอกจากนีย้ังพบในประเทศตางๆในภูมภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

1.2.1.2.2 Genus Biomphalaria  หอยชนิดนี้เปนโฮสตตวักลางที่สําคัญของพยาธิใบไมเลือดของ
คน สายพันธุ Schistosoma mansoni  เชน Biomphalaria glabrata  พบในทวีปอเมริกาใตและหมู
เกาะคาริบเบยีน B. straminea และ B. tenagophila  พบในประเทศบราซิล B. pfeifferi, B. 
alexandrina,  B.  sudanica, B.  choanomphala  พบในทวีปอัฟริกา 

1.2.1.2.3  Genus  Indoplanorbis  ในประเทศไทยพบเพยีงชนิดเดียว คอื Indoplanorbis exustus 
เปนโฮสตตัวกลางตัวที่หนึ่งและตัวที่สองของพยาธิใบไมลําไสของคน Echinostoma malayanum 
และ E. revolutum      นอกจากนี้ยังเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมเลือดของโคและกระบอื 
(Schistosoma  spindale)    ตัวออนระยะเซอรคาเรียของ S.  spindale สามารถไชผานผิวหนังของคน
ไดแตไมสามารถเจริญเปนตัวเต็มวัยในคนได จึงกอใหเกิดผิวหนังอักเสบและมีอาการคัน พบหอย
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ชนิดนี้ไดในประเทศไทย  อินเดีย  ศรีลังกา  ลาว  กัมพชูา  พมา  มาเลเซีย  อินโดนเิซีย  ฟลิปปนส  
ญี่ปุน  และเกาะฮาวาย 

1.2.1.2.4 Genus Bulinus  หอยกลุมนีเ้ปนโฮสตตัวกลางที่สําคัญของพยาธิใบไมเลือดของคน
สายพันธุ Schistosoma haematobium เชน Bulinus (Bulinus) truncatus พบในประเทศอียิปต      
ซูดาน เอธิโอเปย ทูนิเซยี B. (B.) guernei พบในประเทศแกมเบยีและซนีีกัล B. (B.) beccarii  พบใน
บริเวณแถบตะวันออกของทวีปอัฟริกา  

1.2.1.2.5 Genus Segmentina พบวามี 2 species ที่เปนโฮสตตัวกลางตวัที่หนึ่งของพยาธิใบไม
ลําไสขนาดใหญ Fasciolopsis  buski ของคนไดแก  Segmentina  (Polypylis) hemisphaerula  พบ
อาศัยในแหลงน้ํานิ่งในประเทศไทย  ลาว  กัมพูชา  จีนและไตหวัน  และ  Segmentina  (Trochorbis)  
trochoideus  พบในประเทศไทย  ลาว  พมา  อินเดีย  และอินโดนเีซีย   

1.2.1.2.6 Genus Hippeutis  มีเพียงชนดิเดยีวที่เปนโฮสตตัวกลางตวัที่หนึ่งของพยาธิใบไมลําไส
ขนาดใหญ Fasciolopsis  buski  ของคนคือ Hippeutis  (Helicorbis) umbilicalis พบหอยชนิดนี้อาศัย
อยูในน้ํานิ่งและแพรกระจายในประเทศตางๆ เชน อินเดีย  ศรีลังกา  พมา  ไทย  ลาว  กัมพชูา  
เวียดนาม  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  จีน  ญี่ปุน  อินโดนีเซีย  นิวกนิี  เปนตน 

1.2.1.2.7 Genus Camptoceras มีเพียงชนดิเดียวในประเทศไทย  คือ Camptoceras (Culmenella) 
jiraponi พบในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพฯ ไมมีรายงานวาเปนโฮสตตัวกลางของปรสิต
ใดๆที่กอใหเกดิโรคในคน 

1.2.1.2.8  Genus Amerianna มีเพียงชนิดเดยีวในประเทศไทย  คือ  Amerianna carinata  ซ่ึงพบ
บริเวณคลองในกรุงเทพฯ   นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลีย  นิวกนิี และอินโดนีเซีย ไมมี
รายงานวาเปนโฮสตตัวกลางของปรสิตใดที่กอใหเกิดโรคในคน 
 
พยาธิใบไม   (Fluke  or  Digenetic  Trematode) 

พยาธิใบไม จดัอยูใน Phylum Platyhelminthes  Class Trematoda   Subclass Digenea  
รูปรางทั่วไปเหมือนใบไม รูปรี หรือยาวเรยีวทางดานหนา (anterior) และปานทางดานทาย 
(posterior)  ลําตัวแบนจากบนลงลาง (dorsoventrally)  ไมมีชองวางในลําตัว มีอวัยวะท่ีใชยึดเกาะ
เปนกลามเนื้อแข็งแรง ลักษณะรูปถวย เรียกวา sucker สวนใหญมี 2 ชนิด คือ oral sucker อยูปลาย
หนาลอมรอบชองปาก และ acetabulum (ventral  sucker) ซ่ึงอยูทางดานทอง มีอวยัวะเพศผูและเพศ
เมียอยูในตวัเดยีวกัน ยกเวน พยาธิใบไมเลือด  มีระบบประสาท  ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุพัฒนา
อยางดีและสมบูรณเหน็ไดชัดมากอยูกลางลําตัวระหวางแขนงของลําไสทั้งสอง การสืบพันธุมี 2 
แบบ คือระยะตัวเต็มวยัมีการสืบพันธุแบบมีเพศ (sexual reproduction) สวนระยะตวัออนมีการ
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สืบพันธุแบบไมมีเพศ (asexual reproduction)    ดังนั้นจึงเรียกพยาธิในกลุมนี้วา Digenea  (กอง
โรคติดตอทั่วไป, 2541) (รูปที่ 19) 
การจําแนกพยาธิใบไม   
สามารถแยกชนิดตามอวยัวะที่พยาธิตัวเต็มวัยอาศยัอยูไดเปน 4 กลุมใหญๆ 

1. พยาธิใบไมลําไส (Intestinal  fluke)  ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไมอาศยัอยูในลําไส อาจเปน
ลําไสเล็กหรือลําไสใหญ 

2. พยาธิใบไมตับ (Liver  fluke) ตัวเต็มวัย  อาศัยอยูในทางเดินน้ําดีหรือทอน้ําดีของตบั 
3. พยาธิใบไมปอด (Lung fluke)  ตัวเต็มวยัอาศัยอยูในปอด 
4. พยาธิใบไมเลือด (Blood  fluke)  ตัวเต็มวยัอาศัยอยูในเสนเลือดดํา 

รูปรางลักษณะทั่วไปของพยาธิใบไม   (Brown, 1975 ; Neva and Brown, 1994) 
1. ผิวหนัง (Tegument)   ลักษณะผิวเรียบ   บางครั้งจะเปนสนันูนขึ้นมาเปนตุมหรือหนาม   

(รูปที่ 20A) ยดืหยุนไดดีและทนตอสภาพแวดลอม  ผนงัของลําตัวประกอบดวยเซลลที่ยังมีชีวิตอยู  
ช้ันนอกเปนไซโทพลาซึมของเซลลหนาประมาณ 15-21 ไมโครเมตร มี plasma membrane คลุมอยู 
ช้ันนี้จะตอกับไซโทพลาซึมของ  cyton cell สวนชั้นในประกอบดวยช้ันกลามเนื้อและ cyton cell  
ทําหนาที่รับความรูสึกตางๆ(Malek, 1980) นอกจากนั้นยงัทําหนาที่ดดูซึมอาหารน้ําตาลผิวหนังของ 
พยาธิใบไมบางชนิดยังมีสารพวก mucopolysaccharides  และ polyphenols  ซ่ึงสารเหลานี้สามารถ
ปองกันการยอยหรือน้ํายอยของโฮสตได 

2. ระบบทางเดินอาหาร (Digestive  system)     ระบบทางเดนิอาหารประกอบดวยปากอยู 
ปลายสุดหรือเกือบปลายสุดสวนหนา  ลอมรอบดวย  oral  sucker  ตอมาเปนคอหอย (pharynx)  ซ่ึง
มีลักษณะเปนกลามเนื้อ  หลอดอาหาร (esophagus)  และลําไส (intestinal  cecum)  ปกติลําไสจะ
แยกเปนสองแขนง  และปลายตัน ไมมีทวารเปดออก (รูปที่ 20B)  อาหารที่เปนของเหลวหรือกึ่ง
ของเหลว จากบริเวณที่อยูอาศัยจะถูกดูดซมึเขาทางผิวคลุมลําตัว  อาหารที่ไมเปนสารละลายจะถกู
ดูดกินเขาทางปากยอยในลําไส  อาหารที่ยอยสลายแลวถูกดูดซึมโดยผนังลําไสของพยาธิ สวนเศษ
อาหารที่ไมตองการจะออกมาทางปาก 
              3. ระบบประสาท (Nervous  system)  เปนระบบอยางงายไมซับซอน  ประกอบดวย  ปุม
ประสาท 1 คู  ทางดานหลังของหลอดอาหาร และ มีเสนประสาท 3 คู ดานละคูอยูทางดานขาง  ดาน
ทอง และดานหลัง (Zaman and Keong, 1994)  ระหวางเสนประสาทนี้จะมีเสนเชื่อมโยงเปนจํานวน
มากและมีปลายแขนงไปสูอวัยวะตางๆ ของพยาธิ นอกจากนี้ยังมีปุมประสาทพิเศษบริเวณอวยัวะ
เพศและมีปลายเสนประสาทที่ไวตอแสงบริเวณสวนหวั  (รูปที่ 20C) 
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4. ระบบขับถาย (Excretory  system)  ประกอบดวย  ciliated  cell  ขนาดเล็ก เรียกวา Flame   
cells (รูปที2่0G) ลักษณะการเคลื่อนไหวของซิเลีย (cilia) เหมือนกับเปลวเทียนกระจายอยูสองขาง
ลําตัวมีจํานวนขางละเทากันในพยาธิแตละชนิด ทําหนาที่พัดดดูของเหลวที่ตองการกําจัดเขาสูทอ
ขับถายขนาดเล็กหลายทอไปรวมกันเปนทอขนาดใหญ คือ  collecting  tubule   และสะสมอยูใน
กระเพาะขับถาย (excretory bladder) กอนถูกขับออกจากรางกายทางรเูปดทางสวนทายสุดของลําตัว 
(รูปที่ 20D) 

5.ระบบสืบพันธุ (Reproductive  system) 
พยาธิใบไมพวก Digenetic trematode  ที่เปนปรสิตของคนมี 2 เพศ  คือ เพศผูและเพศเมีย 

ในตัวเดยีวกัน  ยกเวน  พยาธิใบไมเลือด 
5.1 อวัยวะสืบพันธุเพศผู  โดยทั่วไปจะมอัีณฑะสองอัน  บางชนิดมีมากกวาสองอัน เชน  

พยาธิใบไมเลือด  และบางชนิดมีอันเดียว  เชน พยาธิ  Haplorchis  spp.  อัณฑะรูปรางกลมเปนกอน  
หรือเปนแขนงหรือเปนฝอย มีทออสุจิยอย (vas efferens)ตอจากลูกอัณฑะแลวรวมเปนทออสุจิใหญ 
(vas deferens) เปดเขาสูถุงพักน้ําเชื้อ (seminal vesicle) ซ่ึงจะตอกับทอฉีดเชื้ออสุจิ (ejaculatory  
duct  หรือ cirrus)  ซ่ึงทอตอนตนจะมีตอมลูกหมาก (prostatic  gland) ปกคลุม พบในพยาธิบางชนิด  
อวัยวะสวนนีจ้ะมีถุง (cirrus sac หรือ cirrus pouch) หุมอยู  รูเปดของอวัยวะเพศผูอาจเปดรวมกับ
อวัยวะเพศเมีย(common genital pore) หรือเปดเดีย่ว (male genital  pore) ในบริเวณทีต่างกันออกไป
แลวแตชนิดของพยาธิ (รูปที ่20E, H) 

5.2 อวัยวะสืบพันธุเพศเมยี ประกอบดวยรังไข (ovary) 1 อัน  รูปกลมรีหรือแขนงมีทอรังไข 
ส้ันตอกับถุงเกบ็น้ําเชื้อ (seminal  receptacle) และทอ vitelline รวมกอนจะเปดเขา ootype   ซ่ึงปก
คลุมดวย Mehlis’s glands  จากนั้นเปดเขาสูมดลูก ซ่ึงเปนทอยาวขดไปมากอนจะเปดออกสูภายนอก
ตรงสวนปลายทอจะมีผนังกลามเนื้อหนาขึน้ เรียก metraterm ปลายอีกขางหนึ่งของ seminal  
receptacle  จะมีทอเปดออกสูภายนอกเรียก  Laurer’s  canal เชื่อวาทอนี้คลายชองคลอดในการผสม
พันธุของพยาธิใบไม 2 ตวั  เพศเมยีมอีวัยวะที่สําคญัอีกอยางหนึง่ คือ vitelline  glands หรือ 
vitellaria  จะมีลักษณะเปนคูอยู 2 ขางของลําตัว มีหนาที่ผลิต vitelline  cells  ซ่ึงเปนอาหารสําหรบั
ตัวออนในไข (รูปที่ 20F, I)  
การผสมพันธุ 

โดยปกติพยาธิใบไมจะไมผสมพันธุในตวัเอง ถึงแมวามีอวยัวะทั้งสองเพศอยูในตวัเดียวกัน 
 ยกเวนถามีพยาธิเพียงตัวเดยีว มีทอเปดของอวัยวะเพศผูและเพศเมยีรวมกัน อัณฑะทําหนาที่สราง
เชื้ออสุจิผานมาตามทออสุจิยอย และทออสุจิใหญ  ไปเกบ็ไวที่ seminal  vesicle  การผสมพันธุเปน
การแลกเปลี่ยนเชื้ออสุจิระหวางหนอนพยาธิ  เชื้ออสุจิจากอีกตัวหนึ่งจะเขาไปตามทอมดลูกของ
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พยาธิอีกตวัหนึ่ง  และไปเกบ็ไวที่ seminal  receptacle  สวนเกนิจะไหลออกไปทาง  Laurer’s  canal  
รังไข  สรางไข (ovum) ถูกสงมาตามทอรังไข (oviduct) เขาสู ootype  ผสมกับเชื้ออสุจิใน ootype 
ในขณะเดยีวกนั vitelline cell  จะผานไปยงั ootype พรอมกับไขที่มาจากรังไขและ Mehlis’s  gland  
จะขับสารออกมารวมในขบวนการสรางเปลือกไข เชื่อวาสารที่หล่ังจาก Mehlis’s  gland  ทําหนาที่
กระตุนให vitelline cell ปลอย globule ซ่ึงมีวัตถุดิบในการสรางเปลือกไข สรางเยื่อแมแบบของไข
เพื่อใหสรางสารเปลือกไขมาเกาะ หลอล่ืนมดลูกและกระตุนอสุจิตอมาเมื่อไขเขาไปอยูในมดลูกจะ
มีขบวนการ tanning ทําใหเปลือกไขมสีีเขมขน จากนั้นไขจะเคลือ่นไปในมดลูกและปลอยออก
ปลายทางสูภายนอก 
  วงจรชีวิต (Life cycle)  

พยาธิใบไมตวัเต็มวัย  อาศยัอยูในอวัยวะสวนตางๆของโฮสตซ่ึงเปนคนหรือสัตวที่มีกระดูก 
สันหลัง มีการผสมพันธุแบบอาศัยเพศ และออกไขในบริเวณอวัยวะที่อาศัยอยู ไขออกสูภายนอก
รางกายโดยปนออกมากับอจุจาระ  เสมหะ  หรือปสสาวะลงสูน้ํา  เจริญเปนตวัออนระยะไมราซิ
เดียม (miracidium) ออกจากไขวายไปในน้ํา แลวไชเขาสูหอยน้ําจดืซ่ึงเปนโฮสตตัวกลางตัวที่ 1 
(first intermediate host) แลวเจริญเปนตวัออนระยะสปอโรซีสต (sporocyst) บริเวณลําไสของหอย
หรือเจริญไปเปนตัวออนระยะสปอโรซีสตลูก (daughter sporocyst)   สําหรับพยาธใิบไมเลือดจะมี
ระยะสปอโรซีสต  1 รุนหรือ 2 รุน แลวแตชนิดของพยาธิ  สวนพยาธิใบไมชนิดอืน่จะเจริญตอไป
เปนระยะรีเดยี (redia) และเซอรคาเรีย (cercaria) เมื่อเซอรคาเรียเจริญเต็มที่จะไชออกจากหอยวาย
อยูในน้ํา  เมื่อพบโฮสตตัวกลางตัวที่ 2 (second intermediate host) ที่เหมาะสม เชน กุง หอย ปู ปลา 
จะไชเขาไปและสลัดหางทิ้ง แลวสรางถุงซีสตกลายเปนตวัออนระยะเมตาเซอรคาเรีย(metacercaria)  
ซ่ึงเปนระยะตดิตอ เมื่อคนหรือสัตวมีกระดูกสันหลังซ่ึงเปนโฮสตสุดทาย (definitive host)  มากิน
ตัวออนพยาธิระยะเมตาเซอรคาเรียเขาไป ตัวออนพยาธิจะออกจากถุงซีสตบริเวณสวนบนหรือสวน
ตนของลําไสเล็กแลวเดนิทางไปยังอวยัวะที่พยาธิเหลานัน้จะเจริญเปนตัวเต็มวัย  (รูปที่ 21)  ยกเวน
ตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมเลือดที่สามารถติดตอเขาสูโฮสตสุดทายไดเลย โดยไมตอง
ผานโฮสตตัวกลางตัวที่  2  ดวยวิธีไชเขาทางผิวหนังโดยตรง (รูปที่  22) 

วงจรชีวิตของพยาธิใบไมแตละชนิดนัน้ก็จะมีความแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับชนิดและ
กระบวนการเจริญและพัฒนาการของตัวออนในระยะตางๆ เชน ระยะไมราซิเดียม (miracidium)   
สปอโรซีสตแม (mother sporocyst)   สปอโรซีสตลูก (daughter sporocyst)  รีเดียแม (mother redia)    
รีเดียลูก (daughter  redia)    เซอรคาเรีย (cercaria)  และเมตาเซอรคาเรีย (metacercaria) บางระยะ
อาจมีหรือไมมี แตสามารถเจริญไปเปนตวัเต็มวัยได เชน พยาธิใบไม Diplostomum  flexicaudum 
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เจริญจากระยะ miracidium          mother sporocyst         daughter sporocyst      cercaria      
metacercaria           ตัวเต็มวยั        พยาธิใบไม  Caecincola  paroulus     เจริญจากระยะ miracidium                            
          mother  redia             cercaria             metacercaria           ตัวเตม็วัย       ในขณะที่พยาธิใบไม
เลือดจะไมมีระยะรีเดยี   เชน พยาธิใบไม Alaria  mustelae เจริญจากระยะ miracidium          mother 
sporocyst            daughter sporocyst           cercaria             mesocercaria             metacercaria                                   
ตัวเต็มวัย  เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เกิดจากกลไกภายในของพยาธิกับโฮสตที่มีความสัมพันธกันที่ทําให
พยาธิใบไมแตละชนิดมวีงจรชีวิตที่หลากหลายและแตกตางกันออกไป (Schell, 1970)   (รูปที่ 23) 
ตัวออนของพยาธิใบไม    (วนัชัย   มาลีวงษ และคณะ, 2544) 
พยาธิใบไมมีตวัออนหลายระยะและหลายลกัษณะของการเจริญเติบโต ดังนี ้

1. ไข (egg) พยาธิใบไมเมือ่ผสมพันธุกันแลวจะออกไขทางรูเปดอวยัวะสืบพันธุ (genital  
atrium)  ไขของพยาธิใบไมแตละชนดิมีขนาดและรูปรางแตกตางกันมาก     บางชนดิมีไขขนาดเลก็   
บางชนิดขนาดใหญ  แตไขเกือบทุกชนิดมฝีาปด (operculum) (รูปที่ 24A) ยกเวนไขของพยาธิใบไม
เลือด    ซ่ึงจะมีหนามยื่นออกจากเปลือกไข  ไขพยาธิบางชนิด  เมื่อออกมาจะเจรญิเต็มที่มีตัวออน
เรียกวาไมราซิเดียม (miracidium)  เรียกไขพยาธินี้วา unembryonated  egg (รูปที่ 24B) โดยตองใช
เวลาอีกหลายวนัในน้ําจึงจะเปลี่ยนเจริญเปนไมราซิเดียม  เชน ไขของ  Fasciola  spp. 

2. ตัวออนไมราซิเดียม (miracidium)  มีรูปรางคลายกระสวย     มีขนซเิลียอยูรอบตัวชวยใน 
การวายน้ํา (รูปที่ 24C-E) สวนหนามีตอมขับน้ํายอย (penetration  gland) ออกมา  เพื่อชวยในการไช
เขาสูหอย ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลาง (intermediate  host) ขณะที่ไชเขาสูหอยก็จะสลัดขนซิเลียรอบตัวทิง้  
แลวเดนิทางเขาสูอวัยวะภายในของหอยเจริญเปนตัวออนระยะสปอโรซีสต (sporocyst)ไมราซิเดียม
มี protonephridia 1-2 คูเปดออกสูรูเปดดานขางสวนทายของลําตัว ในสวนครึ่งลางของลําตัวมี germ 
cell ซ่ึงเปนเซลลแบงตัวและจะถูกนําไปสูระยะสปอโรซีสตตอไป 

3. ตัวออนระยะสปอโรซีสต  (sporocyst)    เจริญในบริเวณภายนอกลําไสหอย  มีลักษณะ 
เปนถุงผนังบาง  ภายในมี germ cells สปอโรซีสตเจริญตอไปเปนรีเดีย (redia) สปอโรซีสตใน
บางครั้งเจริญตอไปเปนสปอโรซีสตลูก (daughter  sporocyst) ซ่ึงมีรูปรางลักษณะเหมือนเดิม  ปาก
และอวยัวะอ่ืนๆ เห็นไมเดนชัด มี germinal cells เปนจาํนวนมากเพื่อผลิตตัวออนระยะเซอรคาเรีย 
สําหรับโครงสรางในระยะสปอโรซีสตมไีวเพื่อใหเอ็มบริโออาศัยเจริญเติบโตตอไป(รูปที่24F, 25A) 

4.  ตัวออนระยะรีเดยี (redia) มีรูปรางเปนถุง มีปากคอหอยและลําไส   ลักษณะรปูถุง   เรียว  
ยาว  มี germinal cells เปนจํานวนมากเพื่อผลิตตัวออนระยะรีเดยี (รูปที่ 24G, 25B)  ในบางครั้ง รีเดีย
อาจผลิตรีเดียลูก (daughter sporocyst) (รูปที่ 25C)  ซ่ึงตัวออนระยะนี้จะมีรูปรางลักษณะเหมือนเดิม 
ยกเวน จะมกีารผลิตตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนจํานวนมาก  และตอนทายผนังลําตวัอาจยืน่ออกมา
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เล็กนอย สําหรับเคลื่อนไหวคลายขาหนึ่งคู มีการเจริญเพิ่มจํานวนของรีเดียเปนแบบไมอาศัยเพศ  
สําหรับพยาธิใบไมเลือดจะไมมีระยะรเีดีย 

5. ตัวออนระยะเซอรคาเรีย  (cercaria)  เปนตัวออนของพยาธิใบไมที่เจริญมาจากเซลล   ใน 
ระยะรีเดียหรือสปอโรซีสต เปนตัวออนระยะสุดทายทีเ่จริญในหอย  ลําตัวรูปรี  มีหาง รูปราง
ลักษณะทั่วไป คลายกับตวัเตม็วัย ม ี oral  sucker และ acetabulum ลําไสแยกเปน 2 แฉก เมื่อเจริญ
เต็มที่ แลวจะไชออกจากหอยวายไปมาในน้าํ เพื่อจะหาโฮสตที่เหมาะสมตอไป ซ่ึงอาจจะเปนโฮสต 
เฉพาะหรือโฮสตตัวกลางตัวท่ีสอง (second  intermediate  host) (รูปที่ 24H) 
 6. ตัวออนระยะมีโซเซอรคาเรีย (mesocercaria)  เปนพยาธิตัวออนที่อยูระหวางระยะเซอร
คาเรียกับเมตาเซอรคาเรีย  รูปรางคลายลูกแพร มีหนาม มี penetration gland 2 คู และพบ flame cell 
เปนจํานวนมาก โดยพยาธิในระยะนี้จะคลายกับตวัออนในระยะเซอรคาเรีย ยกเวนจะไมมีหาง และ
บริเวณลําตวัจะมีขนาดใหญ  เมื่อเขาสูโฮสตจะอาศัยอยูในชองวางระหวางผนังลําตวักับทอทางเดนิ
อาหาร ทอน้ําเหลือง หรือระหวางกลามเนือ้ของสัตวสะเทินน้ําสะเทนิบกและสัตวเล้ือยคลานจะพบ
พยาธิใบไมระยะนีใ้นจีนัส Alaria แฟมิลี Diplostomatidae  (รูปที่ 26) 

7. ตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย (metacercaria)    ในระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมจะเขา 
ไปเจริญในโฮสตตัวกลางตัวท่ีสอง ซ่ึงสวนใหญเปนสัตวน้ํา  เซอรคาเรียเมื่อไชเขาโฮสตจะสลัดหาง 
ทิ้ง และสรางถุงหุมตัวไว (encystation) มีรูปรางกลม เปลือกหนา และมีตัวออนอยูภายในเปนตวั
ออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ซ่ึงเปนระยะตดิตอของโฮสตเฉพาะ (รูปที่ 27) สวนตวัออนระยะเซอร-
คาเรียของพยาธิใบไมเลือดจะไชเขาสูโฮสตสุดทาย  หรือโฮสตเฉพาะเพื่อเจริญเปนพยาธิตวัเต็มวัย  
(รูปที่ 28) 

ตัวออนของพยาธิในระยะเซอรคาเรียมีหลายชนิด       ซ่ึงสามารถจัดจําแนกออกเปน family 
หรือ superfamily  ไดซ่ึงระยะนี้มีการพฒันามาจากระยะ daughter  sporocyst  หรือ  redia  โดยจะ
ออกมาจากหอยที่เปนโฮสตตวักลางตัวที่ 1 แลวไชออกจากหอยวายอยูในน้ํา   เมื่อพบโฮสตตัวกลาง 
ตัวที่ 2 ที่เหมาะสม ตัวออนของพยาธิก็จะไชเขาไปโดยฝงหัวเขาไป แลวเปลี่ยนรูปรางไปเปนถุงใน
เนื้อเยื่อของโฮสตสุดทายตอไป  (encystment)  เซอรคาเรียเปนระยะตวัออนที่มีลักษณะรูปรางคลาย
ตัวเต็มวัย  ดังนั้นจึงสามารถใชระยะนี้ศกึษาแทนตวัเต็มวยัของพยาธิใบไมได (Malek, 1922) 

รูปรางเซอรคาเรียโดยทัว่ไปจะประกอบไปดวยสวนลําตัว (body) และสวนหาง (tail) (รูปที่ 
29)  บางชนิดอาจมีหางสั้นหรือไมมีหาง การมีหางยาวจะชวยในการวายน้ํา  อาจมี finfold ซ่ึงเปน
ครีบหางอยูบริเวณสวนหาง มีลักษณะเปนแผนบาง ใส ทางดานปลายหาง ในกลุมพยาธิใบไมเลือด
จะพบระยะเซอรคาเรียมีหาง 2 แฉก (fork tail) ซ่ึงเปนระยะติดตอทีพ่รอมจะไชเขาสูโฮสตสุดทาย
หรือโฮสตเฉพาะเพื่อเจริญเปนพยาธิตวัเต็มวัย (adult) ตอไป (รูปที่ 30)  สวนลําตัวจะมีอวยัวะยดึ
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เกาะรอบปากสวนบน (oral  sucker) หรือ อวัยวะยึดเกาะสวนทอง (ventral  sucker)   มีตา (eyespot) 
หรือไมมีตา  มีคอหอย (pharynx) บางชนิดจะไมมี pharynx  พบในกลุม Schistosomes  ซ่ึงเปนพยาธิ
ใบไมเลือดในคน  และยังมหีลอดอาหาร (esophagus)  มีลักษณะเปนหลอดกลามเนือ้ตอจากคอหอย    
เปนทางเดนิอาหารจากคอหอยลงสูกระเพาะ  มีตอม penetration  gland  ที่ผลิตเอนไซม  สําหรับการ
ใชเจาะทะลุเขาสูโฮสตตัวกลางตัวที่ 2 ตอมนี้ถาอยูทางดานหนา เรียกวา anterior penetration glands   
ทางดานหลัง เรียกวา   posterior penetration glands และเซอรคาเรียบางชนิดอาจพบ cystogenous 
gland  ซ่ึงเปนตอมสราง cystogenous cells สําหรับการสรางถุงซีสต เพื่อเจริญเปนตวัออนในระยะ
เมตาเซอรคาเรีย  มี excretory  bladder  ทําหนาที่เปนกระเพาะขับถายของเสีย  excretory  duct  เปน
ทอที่ทําหนาทีสํ่าหรับขับถายของเสีย  excretory  pore  เปนชองเปดสําหรับการขับถายของเสีย  มี 
excretory vesicle ซ่ึงเปนกลุมเซลลที่เรียงตัวลอมรอบเปนผนังเซลล ภายในเปนชองวางใส อยู
ทางดานทายลําตัว ทําหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมความเขมขนของสารภายในเซลลใหอยูในระดับที่
สมดุล เชน การขับถายของเสียหรือแลกเปลี่ยนสารระหวางภายในกบัภายนอกเซลล และมี flame 
cell เปน excretory  cell ที่ใชขนโบกพัดของเสียออกจากรางกาย   
 
การศึกษารูปรางและรายละเอียดตัวออนระยะเซอรคาเรีย  มีดังนี ้
 ลักษณะรูปรางลําตัวของเซอรคาเรียจะแตกตางกัน  เชน  ลําตัวกลม  ลําตัวรี  ลําตวัคลายลูก
แพร   บริเวณผิวลําตัวบางชนิดจะมีผิวเรียบ เชน Cercaria  yoshidae และบางชนิดผิวจะมีหนาม เชน 
Haplorchis pumilio เปนตน    โดยรายละเอียดเกีย่วกับตัวออนระยะเซอรคาเรียบริเวณผิวลําตัว   
อวัยวะภายในและสวนหาง   มีดังนี้  (สุลักษณ  อยูคง และคณะ, 2547) 
1. ลําตัวและบริเวณผิวลําตัว 
1.1  หนาม (spine) โดยทั่วไปหนามบริเวณผิวลําตัวของเซอรคาเรียจะมีความละเอียดและบาง
ใกลเคียงกัน มอียูรอบลําตัว  สวนความหนาแนนและขนาดขึ้นอยูกบัแตละบริเวณของผิวลําตัว โดย
พยาธิใบไมแตละชนิดกจ็ะมลัีกษณะที่แตกตางกันออกไป  เชน 

1.1.1 หนามมลัีกษณะพิเศษ เปนแบบ collar  spine บริเวณใกล oral sucker เชน พยาธิใน
กลุม  Echinostomatidae  

1.1.2   หนามอยูบริเวณ oral sucker  เรียกวา stylet  เปนลักษณะพิเศษทีพ่บในพยาธิกลุม 
Xiphidiocercariae ซ่ึงรูปรางและขนาดสามารถบอกถึงชนิดของเซอรคาเรียแตละชนดิไดและจะไม
พบในระยะเมตาเซอรคาเรีย 

1.1.3  หนามทีอ่ยูบริเวณปาก    เปนหนามลกัษณะพิเศษ เรียกวา oral spine จะเห็น เมือ่สวน 
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ปากเปดออกมา มี 3 แถว สามารถบอกชนิดตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมกลุม 
Heterophyidae ได 
1.2 ขน (hair)  เมื่อมองภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) จะเห็นลักษณะขน
บางละเอียด บริเวณที่ฐานมีลักษณะนูน สามารถตั้งขึ้นและหดกลบัได บางชนดิบริเวณฐานจะมี
เสนประสาทอยูที่รากขน เรียกวา sensory  hair  หรือบางชนิดจะไมมี sensory  hair ที่บริเวณฐาน 
1.3 ครีบ (fin-fold) มีลักษณะเปนแผนบางยื่นออกมาบริเวณสวนหลัง (dorsal) ของลําตัวเซอรคาเรีย 
พบเฉพาะในพยาธิบางชนิดเทานั้น   เชน  Haplorchis  pumilio, H.  taichui  เปนตน 
2. โครงสรางภายใน 
2.1 สวนบริเวณลําตวั  โดยทัว่ไปตวัออนระยะเซอรคาเรียจะมีลําตวัใส  ทําใหสามารถมองเห็น
อวัยวะภายในไดชัดเจน  สวนมากจะพบวามี pigment  granules กระจายอยูภายในลําตัวเปนจํานวน
มาก เชน พยาธิในกลุม Heterophyidae เปนตน  แตพยาธิบางชนิดจะม ี cystogenous  glands  เปน
จํานวนมากอยูภายในลําตัวเชนกัน เชน  พยาธิในกลุม Megalurous cercariae, Monostome cercariae, 
Haplosplanchnid  cercariae  เปนตน  
2.1.1 อวัยวะดดูเกาะ (sucker)  เปนอวยัวะที่ใชยดึเกาะของพยาธิ มีลักษณะเปนกลามเนื้อที่แข็งแรง 
คลายถวย   สามารถใชจําแนกกลุมของเซอรคาเรียได อวยัวะยดึเกาะมี 2 แบบ ดังนี ้

2.1.1.1 อวัยวะดูดเกาะสวนหัว (oral sucker)  มีลักษณะเปนกลามเนื้อลอมรอบชองปาก 
(Schmidt  and  Roberts, 1981) สวนใหญอยูทางดานบนสุดของลําตัวและเจริญสมบูรณ  ในตวัออน
ระยะเซอรคาเรียบางชนิด  oral sucker  จะเปลี่ยนรูปรางเปน virgula organ  เชน พยาธิในกลุม 
Xiphidiocercariae หรือบางชนิดเปลี่ยนรูปรางคลายรูปแพร เชน พยาธิในกลุม Furcocercous  
cercariae 

2.1.1.2 อวัยวะดูดเกาะสวนทอง (ventral  sucker หรือ acetabulum) สวนใหญจะอยูบริเวณ
ดานทองกลางลําตัว  ยกเวนในกลุม Amphistome  cercariae จะอยูทางดานทายสุดของลําตัว มักพบ 
ventral sucker ในพยาธิใบไมเกือบทุกชนดิ ยกเวนในกลุม  Monostome  cercariae  
2.1.2 ชองทางเดินอาหาร (Alimentary  canal) เปนระบบทางเดินอาหารที่เร่ิมตั้งแต                           
         ปาก           prepharynx             pharynx             esophagus              intestine     บางชนิดก็ไม 
พบ pharynx เชน พยาธิกลุม Schistomatidae หรือบางชนิดไมพบ prepharynx  เชน พยาธิกลุม 
Cytophorous  cercariae  ตัวออนระยะเซอรคาเรีย  สวนมากจะไมคอยพบ intestine แตจะพบใน
ระยะตัวเต็มวยั      เมื่อพิจารณา intestine  จะยากมาก ตองยอมสี neutral  red ความเขมขนต่ําๆ จึงจะ 
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน   
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2.1.3 ระบบขับถาย (excretory  system)  เปนระบบขับถายที่เจริญสมบูรณอยูสวนทายของลําตัว  ซ่ึง
เปนอวยัวะที่พจิารณายากมากในระยะเซอรคาเรีย ตองอาศัยความชํานาญในการหาและกําหนดสูตร 
flame cell จากการรายงานของ Komiya (1961) และ Schell (1970)  สามารถแบงระบบขับถายของ
ตัวออนระยะเซอรคาเรียออกเปน 3 สวน  ไดแก 
2.1.3.1  ถุงขับถาย (excretory  bladder) เปนอวัยวะท่ีมีชองวางที่ใหญ   อยูสวนกลาง  ดานทายของ
ลําตัว   แบงออกเปน 2 กลุม  ดงันี้  (รูปที่  31) 

2.1.3.1.1 ผนังบาง (thin walled) มีลักษณะเปน non-epitherial  bladder ถุงผนังเซลลบาง 
รูปรางเซลลแบน (flat cells)  พบในพยาธกิลุม  Furcocercous  cercariae, Echinostome  cercariae, 
Monostome   cercariae, Amphistome  cercariae 

2.1.3.1.2 ผนังหนา  (thick walled) มีลักษณะเปน epitherial  bladder  ถุงผนังเซลลหนา   
รูปรางเซลลคลายลูกเตา ประกอบดวย cuboidal cells พบในพยาธิกลุม Xiphidiocercariae, 
Microcercous  cercariae และ Heterophyidea  
2.1.3.2  ทอขับถาย  (excretory  tube)  มี 2 แบบ คือ (รูปที่  32) 

2.1.3.2.1 Mesostomate  มีลักษณะเปนทอ primary  excretory หลัก 1 คู (main excretory  
tube) โดยเริ่มจากถุงขับถายไปทางดานหนาถึงกึ่งกลางลําตัว แลวแยกออกเปน 2 ทาง (secondary 
excretory cannal) คือ ไปดานหนา (anterior) และทางดานหลัง (posterior) แลวแตกแขนงเปนทอ
เล็กๆ (third excretory) มี flame cell ติดอยูที่ปลายแขนง  พบทอขับถายแบบนี้ในพยาธิกลุม  
Xiphidiocercariae, Gymnocephalous  cercariae  เปนตน 

2.1.3.2.2 Stenostomate   พบวามี primary  excretory  หลัก 1 คู  (main  excretory  tube)  
เร่ิมจากถุงขับถายไปทางดานหนาเกือบถึง oral sucker แลวเปลี่ยนเปนทอเล็กหันกลับมาดานหลัง 
(secondary excretory) แลวแตกเปนทอเล็กๆ  2  ทอ  (third  excretory) ไปดานหนา (anterior) 1 ทอ 
และไปทางดานหลัง (posterior) 1 ทอ จากนั้นแตกแขนงเล็กๆ มี flame cell ติดอยูที่ปลายแขนง  พบ
ทอขับถายแบบนี้ในพยาธิกลุม Echinostome cercariae, Monostome cercariae, Amphistome 
cercariae  เปนตน 
 บางครั้งทอขับถายจะเปดออกมาบริเวณใกลผิวของลําตัว  และบางครั้งจะไมพบทอเล็กของ 
flame  cell เพราะทอเปดอยูลึกเขาไปในเนือ้เยื่อ 
2.1.3.3  Flame  cell  สามารถใชจําแนกกลุมของตัวออนพยาธิในระยะเซอรคาเรียได ซ่ึง flame cell 
ของพยาธิแตละชนิดก็จะมีสูตรแตกตางกนัออกไป (Komiya, 1961) เชน สูตร flame cell  2 x [(3+3) 
+ (3+3+3)] = 30  หมายถึง  

• (3+3)  ชุดแรก   หมายถึง ทอ secondary  excretory  ดานหนามี flame cell 2 ชุดๆ ละ 3 อัน 
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• (3+3+3)   หมายถึง ทอ secondary  excretory  ดานหลังมี flame cell 3 ชุดๆ ละ 3 อัน 
• 2x  หมายถึง มชุีด flame  cell ทั้งดานซายและขวาเหมือนกัน 

ในบางชนดิ  ตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียจะมี flame cell  ชุดสุดทายของทอ secondary  
excretory  ดานหลังไปอยูในสวนของหาง  1 ชุด  การเขียนสูตร  flame  cell  จะใชเครื่องหมาย [ ]  
แสดงใหทราบวา  flame cell ชุดนั้น อยูบริเวณหาง จากตวัอยางขางตน มี flame cell ที่หาง 1 ชุด 3 
อัน จึงเขียนสูตรเปน  2 x [ (3 + 3)  +  ( 3 + 3 +  [3] ) ] = 30   
2.1.4  ระบบประสาทและความรูสึก  
 2.1.4.1  Cerebral  ganglia  1  คู อยูบริเวณระหวางสวนทอง  สวนหลัง  สวนขาง  ของ 
pharynx และจะผานขาม prepharynx 
 2.1.4.2  Eye spots  หรือบริเวณหนวยรับแสง ประกอบดวย เสนประสาทรับความรูสึก และ
มี pigment (Noble et al., 1989)  สวนมาก eye spots จะม ี1 คู อยูใกล cerebral  ganglia  แตพยาธิบาง
ชนิด จะมี eye  spots 3  อัน  เชน พยาธิในกลุม Monostome  cercariae  ซ่ึงมีความไวตอแสงมาก  
2.1.5 ระบบสืบพันธุ    พบวาอยูระหวาง ventral  sucker กับ excretory  bladder  หรือพยาธิบางชนิด
จะอยูทางดานหนาของ ventral suckerในตวัออนระยะเซอรคาเรียพบวาไมคอยมีความสําคัญมากนัก 
เนื่องจากเปนระยะเริ่มตนของระบบสืบพันธุ 
2.1.6 ตอมที่สําคัญในระยะเซอรคาเรีย  มีดังนี้  
 2.1.6.1  Penetration  gland เปนตอมขับน้ํายอยอยูบริเวณกลางลําตัวท้ัง 2 ขาง  มีทอเปด
ออกที่ oral sucker อยูดานหนาสุดของลําตัว  ขณะทีม่ีชีวิตอยูจะมลัีกษณะใส เมื่อยอมสี 0.5% 
neutral red จะมองเห็น penetration gland ไดอยางชัดเจน   พบวาภายในมีเม็ดเล็กๆ (granule) 2 ชนิด 
คือ ชนิดหยาบ และละเอยีด เชน  Loxogenoides  bicolor  เปนตน 
 2.1.6.2 Cystogenous  gland  อยูบริเวณสวนทายของลําตัวและใตผิวหนัง ไมมทีอเปด 
ภายในมีเมด็เล็กๆ หรือรูปแทง มีจํานวนหนาแนนมาก ทําใหทึบมองไมเห็นอวัยวะอ่ืนๆของเซอร-
คาเรีย และสามารถเปลี่ยนรูปรางเปน cyst wall ในระยะเมตาเซอรคาเรีย 
 2.1.6.3 Mucoid gland  อยูใตผิวหนงั  มีทอเปดออกที่ปลายดานหนาสุดของลําตัว 
ประกอบดวยสาร mucopolysaccharide อยูทั่วผิวของลําตัวทั้งหมด 
 2.1.6.4   Cephalic หรือ Head  gland  สามารถพบในพยาธิบางชนิด เทานั้น  เมื่อทําการยอม
สี eosin และ neutral red จะเห็นวามลัีกษณะคลายถุงขับถาย พบในพยาธิกลุม Furcocercous  
cercariae  
2.2 สวนบริเวณหางและสวนอื่นๆของหาง 
2.2.1 สวนตัวหาง  
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หางเปนอวัยวะท่ีใชในการเคลื่อนไหวในการวายน้ํา มีรูปรางลักษณะหลายแบบ  เชน         
-   หางแฉกหรอืหางสอม (fork-tail) เชน พยาธิกลุม Furcocercous  cercariae  
-   หางสั้น  เชน พยาธิกลุม Microcercous  cercariae  
-   หางยาว  เชน พยาธิกลุม Macrocercous  cercariae 

ตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมบางชนิด พบวาไมมีหางที่ใชในการเคลื่อนไหว แต
ใชกลามเนื้อลําตัวคลานแทน  เชน พยาธกิลุม Cercariaeum  cercariae, Leucochloridium cercaria, 
Mutabile cercaria เปนตน   (Schmidt  and  Robert, 1981) 
2.2.2 สวนอื่นๆของหาง อาจจะพบมีลักษณะพิเศษตางๆ เชน  
- บริเวณผิวของหางบางชนิด จะพบครีบ (fin fold) บางๆอยูบริเวณดานหลังหรือดานทอง (dorsal or 
ventral) หรือดานขาง (lateral) หรือปลายหาง เชน พยาธิกลุม Furcocercous cercariae, 
Parapleurolophocercous  cercariae, Pleurolophocercous  cercariae  เปนตน 
-  บางชนิดสวนหางจะพบขน (hair) เชน  พยาธิกลุม Xiphidiocercariae  
- บางชนิดจะมีอวัยวะพเิศษที่ใชดูดเกาะตดิที่ปลายหาง เรียกวา adhesive organ เชน พยาธกิลุม 
Microcercous  cercariae 
-  บริเวณสวนหาง  มีทอเปดออกของ excretory  tube  เชน พยาธิกลุม Echinostome  cercariae จะมี
ทอเปด excretory  tube  บริเวณสวนกลางของตนหาง แตพยาธิกลุม Furcocercous  cercariae จะมี
ทอเปด excretory  tube บริเวณสวนปลายหางแฉก   
 นอกจากนี้ยังพบวาตวัออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมบางชนิด สวนหางจะมี flame 
cell หรือ pigment  cell หรือ caudal  body ซ่ึงขึ้นอยูกับพยาธิใบไมแตละชนิด 
 
ชนิดของตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย 
 Luhe (1909)   เปนคนแรกทีจ่ัดจําแนกกลุมของเซอรคาเรีย  โดยอาศยัลักษณะภายนอก เชน  
อวัยวะดูดเกาะ (sucker), collar spines, stylet, finfold  บนหาง เปนตน  ตอมาไดมีการพัฒนา
การศึกษาชนดิของเซอรคาเรียมากขึ้น โดย Faust (1924)  ไดกําหนดรปูแบบสูตรของ flame  cell  
ทําใหการพจิารณา รูปรางของเซอรคาเรียในการจดัจําแนกกลุม สมบูรณขึ้น  และไดมีผูทําการศึกษา
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียโดยอธิบายลักษณะรูปรางของเซอรคาเรีย  และจัดเซอรคาเรียออกเปน
กลุม  ไดดังนี้  (Komiya, 1961; Schell,1962; Malek and Cheng, 1974)  (รูปที่ 33, 34) 

1. กลุม Furcocercous  cercariae  ลักษณะเดนของกลุมเซอรคาเรียนี้  คือ มีหางแฉก หรือ 
หางสอม (forktail  cercariae)  จึงเรียกเซอรคาเรียในกลุมนี้วา forktail  cercariae  เมื่อเจริญเปนตัว
เต็มวัยจัดเปนพยาธิใบไมวงศเดียวที่แยกเพศผูและเพศเมียอยูคนละตวั  และมี  oral  sucker, ventral  
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sucker  รูปรางเปนรูปทรงกระบอก โดยทัว่ไปแลวพยาธติัวออนระยะไมราซิเดียมจะไชเขาสูหอยที่
เหมาะสมแลวพัฒนาไปเปนระยะสปอโรซีสต 2 รุน และพัฒนาตอไปเปนระยะเซอรคาเรียซ่ึงเปน
ระยะติดตอในคนหรือสัตวตอไป  เซอรคาเรียนี้ สามารถแยกออกได 2 ชนิด 

1.1 Longifurcate  pharyngeate  type   เปนเซอรคาเรียอยูใน Superfamily  Strigeoidea   
ลักษณะเดน  คือ ปลายหางแฉก (furcae) ยาวกวาสวนตนหาง หรือไดสัดสวนกับสวนตนหาง  ลําตัว
กลมรี    มี  oral  sucker, pharynx, intestinal  caeca สมบูรณ  มี ventral  sucker หรือพบเปนเซลลขั้น
เร่ิมตน  มี penetration  gland  อยางนอย  1 ชนิดภายในลําตัว  มี excretory  bladder  แบบบาง (thin – 
epithelial) และมี excretory pores เปดใกลๆ กับบริเวณหางแฉกของแตละขาง  eye spots มี pigment  
หรือไมม,ี ม ีfinfold  ที่ปลายหางแฉก  ระบบขับถายแบบ mesostomate   เซอรคาเรียในกลุมนี้เจริญ
ในสปอโรซีสตและเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ในเนื้อเยื่อของโฮสตตัวกลางตัว
ที่สอง (second  intermediate  host) บริเวณสวนหวัหรือตาในปลา  บางครั้งอาจพบในสัตวสะเทินน้ํา 
สะเทินบก หรือสัตวเล้ือยคลาน เชน Cotylurus  communis  ในนกนางนวลที่กินปลา, Strigea strigis  
ในนกเคาแมว, Diplostomum  flexicaudum ในนกทีก่นิปลา, Pharyngostomoides  procyonis ใน
ตัวแร็กคนู และ Prohemistomum vivax ในแมว สุนัข  เหยี่ยว บางครั้งพบในคน (รูปที ่33A)   

1.2 Brevifurcate apharyngeate type เปนเซอรคาเรียอยูใน Superfamily  Schistosomatoidea   
ลักษณะเดน คอื  ปลายหางแฉกจะสั้นกวาสวนตนหาง  ลําตัวกลมรี  ม ีoral  sucker  ถูกเปลี่ยนแปลง
มาจาก extensile  penetration  organ  ไมมี  pharynx  และ  intestinal  ceaca  มองเห็นเพยีงเล็กนอย, 
มี ventral  sucker, มี  penetration  gland  2 ชนิดภายในลําตัว,  มีตา (eye  spots)  ซ่ึงมี pigments พบ
ในจีนัส  Trichobilharzia (T. ocellata, T. stagnicolae, T. physellae) และพบในสัตวเล้ียงลูกดวยนม
บางชนิด ไดแก Schistosomatium douthitti และ Heterobilharzia  americana พวกไมมี eye spots 
ไดแก S. mansoni, S. haematobium และ S. haematobium ซ่ึงเปนพยาธิใบไมเลือดในคน บางชนิดม ี
finfold ที่ลําตัว  เซอรคาเรียเจริญใน sporocyst มีระบบขับถายแบบ mesostomate และ excretory  
bladder แบบบาง (thin – epithelial)  นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตเห็น excretory  pore  เปดที่ปลาย
หางแฉก (รูปที่ 33B-E)  

2. กลุม Monostome  cercariae เปนเซอรคาเรีย อยูใน Superfamily  Notocotyloidea   
ลักษณะเดนของเซอรคาเรีย คือ มี oral  sucker ขนาดเลก็ ไมมี ventral  sucker  ลําตัวมีขนาดใหญ  
ไมมีคอหอย  อาจมีตา 2 หรือ 3 อัน อยูที่สวนหวัของลําตวั  มีหางยาวกวาสวนลําตวั มีระบบขับถาย
แบบ  stenostomate  และ  excretory  bladder  แบบบาง (thin epithelial)  มีอวัยวะเกาะติดอยูดาน
ทายของลําตัว (adhesive  organ)  มี  cystogenous  gland  ในลําตัว  มีความไวตอแสง   เจริญในรีเดยี  
และเจริญสมบรูณในเนื้อหอย  ตวัอยางของเซอรคาเรียในกลุมนี้  คือ Notocotylus  seineti  พยาธิตัว
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เต็มวัยจะอาศยัอยูในลําไสใหญของเปด  นอกจากนี้  Notocotylus  spp.  ยังเปนปรสิตในกวาง และ
สัตวเล้ียงลูกดวยนมอีกดวย (รูปที่ 34A)    

3. กลุม Amphistome  cercariae  เปนเซอรคาเรียอยูใน  Superfamily Paramphistomatoidea   
มีลักษณะเดน คือ มี ventral  sucker  ขนาดใหญอยูสวนทายของลําตัวและ oral  sucker  มีขนาดเล็ก
บริเวณลําตวัมขีนาดใหญ  หางยาว  โดยสวนใหญแลวจะมีตา (eye spots) ที่มี pigment ขนาดใหญ
และมี caudal  sucker  ขนาดใหญ ระบบขับถายเปนแบบ stenostomate และ excretory  bladder 
แบบบาง (thin non – epithelial)  เห็นรองขับถายของเสียอยูตรงกลางของหางตลอดความยาวของ
หาง   เซอรคาเรียชนิดนีจ้ะฝงตัวเปนระยะเมตาเซอรคาเรียในพืชน้ํา หรือบนผิวหนงัของกบ ตัวอยาง 
เซอรคาเรียในกลุมนี้ คือ Paramphistomum  spp.  เปนปรสิตในกระเพาะอาหารสวนรูเมน (rumen) 
ของ วัว ควาย, Diplodiscus  spp. เปนปรสิตในลําไสตรงของกบ, Gastrodiscus  aegyptiacus  เปน
ปรสิตในลําไสใหญของมา พบในอัฟริกาและในแถบเอเชีย เปนตน  (รูปที่ 34B)    

4.  กลุม   Gymnocephalous  cercariae   เปนเซอรคาเรียอยูใน   Family  Fasciolidae   
ลักษณะเดน  คือ ลําตัวกลม มี cystogenous  gland  มากมาย ไมมี stylet มอีวัยวะชวยยึดเกาะอยูที่
สวนหวั  (oral  sucker)  และสวนทอง (ventral  sucker)  สวนหางตรงไมมี  finfold  ตัวออนระยะ
เซอรคาเรียวายน้ําชา อาศัยอยูบริเวณกนแหลงน้ํา  เซอรคาเรียเจริญในรีเดีย  และเปลี่ยนแปลงไปเปน 
ตัวออนในระยะเมตาเซอรคาเรีย  เกาะบนพชืน้ํา  ในปลา  หรือสัตวเล้ือยคลาน      ตัวอยางของเซอร- 
คาเรียในกลุมนี้  คือ Family  Heterophyidae  ซ่ึงพยาธิตัวเต็มวัยจะเปนปรสิตที่ทําใหเกิดพยาธิใบไม
ในลําไสของ นก สัตวเล้ียงลูกดวยนม และบางครั้งก็ทําใหเกิดโรคในคนได Family Opisthorchiidae  
ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยูในทอน้ําดีในตับหรือทอน้ําดีใหญของสัตวเล้ือยคลาน  นก สัตวเล้ียงลูกดวยนม 
และอาจทําใหเกิดโรคในคนได    Family Fasciolidae      ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยูในตับและทอน้ําดีของ 
สัตวเคี้ยวเอื้อง (แกะ,วัว,ควาย)  และบางครั้งอาจทําใหเกดิโรคในคนได เชน พวก Fasciola spp.  
(รูปที่ 34C)      

5. กลุม Echinostome  cercariae  เปนเซอรคาเรียอยูใน  Superfamily  Echinostomatoidea   
มีลักษณะเดน  คือ  ม ีspine  collar  รอบ  oral  sucker  เรียกวา head collar, มี  ceaca  ที่ยาว  ลักษณะ
หางรูปทรงกระบอก มีลําไสยาวหรือส้ัน มีระบบขับถายแบบ stenostomate  และ excretory  bladder  
แบบบาง(thin  non - epithelial) มี excretory pore เปดออกทางดานขางของหางใกลฐานสวนตนของ
หาง  หางยาวพัดโบกไดแรงและรวดเร็ว  อาศัยอยูบริเวณใตผิวน้ํา วายน้ําไดดี  คลองแคลว  เจริญอยู
ในรีเดยี และเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ในหอยตัวเดยีวกัน หรือไชเขาไปใน
หอยตวัอ่ืน  ลูกออดของกบ หรือในปลา ตวัเต็มวัยของพยาธิในกลุมนีจ้ะเปนปรสิตทีท่ําใหเกิดพยาธิ
ใบไมในลําไสของนกและสตัวเล้ียงลูกดวยนม             บางครั้งอาจจะทําใหเกิดโรคในคนได     เชน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

39

Echinostoma revolutum  และ  Echinoparyphium recurvatum  เปนพยาธิใบไมในลําไสของนก  
สําหรับพยาธิในกลุม Echinochasmus spp.  และ Stephanoprora spp. จะเปนปรสิตทีท่ําใหเกิดพยาธิ
ใบไมในลําไสของสัตวเล้ียงลูกดวยนม และ นก บางครั้งสามารถพบไดในคน (รูปที่ 34D)  

6. กลุม  Megalurous  cercariae  เปนเซอรคาเรียอยูใน Family Philophthalmidae มีลักษณะ
เดน คือ บริเวณปลายหางม ี adhesive  gland  cells  ไมมี excretory  canal  (Schell, 1970) ตัวออน
ระยะเซอรคาเรียเจริญในรีเดยี เปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียในลําไสของไก นก 
และเปด (รูปที ่34E)   
  7. กลุม Microcercous  cercariae  เปนกลุมพยาธิใบไมที่มีลักษณะทีสํ่าคัญ คือ มีหางสั้น
และบริเวณหางจะมีลักษณะเปนปุม (knoblike) หรือรูปรางเปนถวย (cupshape) บริเวณสวนลําตัวจะ
มี  stylet  อยูใน  oral sucker และมี ventral sucker ขนาดใหญกวา ตัวออนพยาธิในกลุมนี้จะนําพยาธิ
ใบไมปอดในคน คือ Paragonimus westermani ซ่ึงตัวออนระยะเซอรคาเรียจะมีลักษณะหางสั้นและ
ออกมาจากหอยน้ําจดืตระกูล Thiaridae หลังจากนั้นจะมกีารวายไชเขาสูโฮสตตัวกลางตัวที่ 2 เชน ป ู
หรือกุงน้ําจดื โดยเซอรคาเรียจะไชเขาไปที่เหงือกและกลามเนื้อของปูหรือกุงแลวมีการเจริญพัฒนา 
ไปเปนตวัออนระยะเมตาเซอรคาเรีย  เพื่อเจริญเปนตัวเตม็วัยในคนหรือสัตวตอไป (รูปที่ 34F)   

8.  กลุม Xiphidiocercariae  เปนเซอรคาเรียอยูใน  Superfamily  Plagiorchiodea  มีลักษณะ 
เดน  คือ มี stylet อยูบริเวณ oral  sucker ภายในลําตวัมี penetration gland  และ mucoid  gland  
เจริญสมบูรณ ในบางชนิด oral  sucker  จะมี virgula  organ มีระบบขับถายแบบ mesostomate  
เซอรคาเรียในกลุมนี้วายน้ําคอนขางชา     เจริญเปนระยะรีเดีย     หรือเจริญเปนระยะสปอโรซีสตใน 
เนื้อเยื่อหอยและเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียในสัตวมีกระดกูสันหลังหรือสัตวไม
มีกระดกูสันหลัง (รูปที่ 34G)   
  9. กลุม Pleurolophocercous  cercariae เปนเซอรคาเรียอยูในSuperfamily Opisthorchiodea   
มีลักษณะเดน คือ ไมพบ lateral finfold บริเวณหาง  มีลําตัวกลมรี  ภายในลําตวัพบ penetration  
gland  และ cystogenous  gland  มี ventral  sucker  หรือไมมี โดยทัว่ไปจะพบ eye spots มี pigment  
มีระบบขับถายแบบ mesostomate และ excretory bladder  แบบหนา (thick – epithelial)  เซอรคาเรีย
เจริญในรีเดยีและเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียในปลา  (รูปที่ 34H) 

10. กลุม Parapleurolophocercous  cercariae   เปนเซอรคาเรียอยูใน Family  Heterophyidae   
มีลักษณะเดน คือ พบ lateral finfold บริเวณหาง  มีลําตวักลมรี  ภายในลําตัวพบ penetration  gland  
และ cystogenous gland มี ventral  sucker เจริญยังไมเต็มที่ eye spots มี pigment เซอรคาเรยีเจริญใน
รีเดียและเปลี่ยนแปลงเปนตวัออนระยะเมตาเซอรคาเรียในปลา หรือสามารถพบระยะตัวแกของ
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พยาธิใบไมกลุมนี้ไดในลําไสของคน  สุนัข  แมว  หนู  เชน  Haplorchis taichui, H. pumilio 
(ประยงค  ระดมยศ และคณะ, 2539) (รูปที่ 34I)   
 11. กลุม  Gasterostome  cercariae   เปนเซอรคาเรีย อยูใน Family Bucephalidae มีลักษณะ
ที่สําคัญ  คือ มีปากอยูตรงกลางของสวนลําตัว ลําไสมีรูปรางคลายถุง มีหางสั้น แยกออกเปน 2 แฉก 
สมมาตรกัน คลายกับเขาสัตว  ซ่ึงลักษณะหางสองแฉกจะมีลักษณะแตกตางจากกลุม Furcocercous  
cercariae  พยาธิในกลุมนี้พบตัวออนระยะสปอโรซีสต ในหอยสองฝา กลุม Unionidae แลวมีการ
เจริญพัฒนาไปเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ซ่ึงเปนระยะติดตอในปลาบริเวณผิวหนังหรือใน
เสนประสาท สําหรับตัวเต็มวัยจะทําใหเกิดโรคพยาธิใบไมในลําไสในปลา พบบริเวณลําไสหรือ
ภายในกระเพาะของปลา (รูปที่ 34J)    

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
           การติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ในภาคเหนือ 
เหนือของประเทศไทย  สามารถจัดจําแนกชนิดกลุม Family หรือ Superfamilyได (Schell, 1970) 
และอาจจําแนกชนิดในระดบัสปชีส (species)ได  เนื่องจากตัวออนในระยะนี้เร่ิมมีอวัยวะภายใน
รางกายแลว โดยทัว่ไปจะแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนลําตัว (body) ไดแก oral  sucker, ventral  
sucker, gland  duct, pharynx, prepharynx, eyespot, esophagus, penetration  gland, flame cell, 
excretory  duct, intestinal  cecum, cystogenous  gland,  excretory  vesicle และ excretory  pore 
เปนตน สวนหาง (tail) บางชนิดจะมี finfold อยูบริเวณตนหางหรือปลายหาง  เซอรคาเรียเปนตัว
ออนของพยาธใิบไมที่เจริญมาจาก daughter sporocyst หรือ redia ภายในตัวหอยซ่ึงเปนโฮสต
ตัวกลางตวัที่หนึ่ง     เมื่อเจริญเต็มที่แลวกจ็ะไชออกจากหอยวายไปมาในน้ํา     เพือ่จะหาโฮสตที่
เหมาะสมตอไปซ่ึงอาจจะเปนโฮสตเฉพาะหรือโฮสตตัวกลางตัวที่สอง ซ่ึงสวนใหญจะเปนสัตวน้ํา 
ไดแก พวกปลา  ปู  กุง  หอย  เปนตน แลวเจริญเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียซ่ึงเปนระยะติดตอ 
กอใหเกิดโรคพยาธิใบไม (โรคพยาธิใบไมตับ, โรคพยาธิใบไมปอด, โรคพยาธิใบไมในลําไส)  กับ
คนหรือสัตวตอไป แตสําหรับตัวออนในระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมเลือดจะมีการไชเขาสู
โฮสตสุดทายหรือโฮสตเฉพาะเพื่อเจริญเปนพยาธิตวัเต็มวัย  ดังนั้นการศึกษาเกีย่วกบัตัวออนพยาธิ
ในระยะเซอรคาเรียจึงมีความสําคัญตอความรูในดานระบาดวิทยาของโรคปรสิต สามารถเปนตัวบง
บอกถึงความสัมพันธระหวางความสามารถของหอยในการเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม และ
ความสามารถในการแพรกระจายของพยาธิใบไมชนิดตางๆ  จากการรวบรวมขอมูลในอดีตจนถึง
ปจจุบัน พบวามีรายงานการศึกษาหรืองานวิจยัที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อพยาธิใบไมในระยะเซอร-
คาเรียของหอยน้ําจดื  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ดังนี้ 
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Giboda et al. (1991) ศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไม Opisthorchis และ Haplorchis ในคน 
บริเวณประเทศลาว เมื่อทําการตรวจพยาธใิบไมในหอยน้ําจืด ปลา แมว และ อุจจาระของคน พบตวั 
ออนพยาธิใบไมในระยะเซอรคาเรียของ Opisthorchis  viverrini  ในหอย Bithynia  siamensis 
goniomphalus (Family Bithyniidae) และพยาธิ Haplorchis  taichui  ในหอย Tarebia  granifera  
ระยะเมตาเซอรคาเรีย พบ Opisthorchis  viverrini ในปลา (กลุม Cyprinoid fish); พยาธิในกลุม 
Heterophyid ซ่ึงเปนพยาธิตวัแบนขนาดเลก็ พบในลําไสเล็กของคน  สุนัข และสัตวเล้ียงลูกดวยนม
อ่ืนๆที่กินปลา เชน Haplorchis  taichui, H. pumilio ในปลา (กลุม Cyprinoid fish) ผลการศึกษาที่ได
ทําใหทราบวากลุมประชากร(กลุมตัวอยาง) พบการติดเชือ้พยาธิ ใบไมในลําไส  H.  taichui  สูงกวา
พยาธิใบไมตบั  O.  viverrini  บริเวณจังหวัดเวียงจันทร  ประเทศลาว 
 Adam et al. (1993)  ศึกษาพยาธิตัวออนระยะเซอรคาเรียในกลุม Lophocercous  cercariae 
จากหอยน้ําจดื Bithynia siamensis goniomphalus  ซ่ึงเปนหอยใน Subclass Prosobranchia   Genus 
Bithyniidae เดิมเคยมีรายงานเกี่ยวกับพยาธิใบไมตับ Opisthorchis  viverrini ในระยะเซอรคาเรียวา
มีหอย Bithynia siamensis goniomphalus  เปนโฮสตตัวกลางตวัทีห่นึ่ง (Wykoff et al., 1965; 
Harinasuta and Harinasuta, 1984)   ผูวิจัยและคณะไดศกึษา หอย Bithynia siamensis goniomphalus
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงเปนพืน้ที่ที่มีการเกดิโรคพยาธิใบไมตับ หลังจาก
นั้นไดทําการศกึษาตวัออนของพยาธิในระยะเซอรคาเรียโดยวิธี shedding ตรวจสอบลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา (morphology) ภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดาและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกราด (SEM) ผลการศึกษาพบหอย Bithynia siamensis goniomphalus  ติดเชื้อพยาธิ 4 กลุม 
คือ Lophocercous cercariae, Monostome  cercariae, Furcocercous cercariae, Xiphidiocercariae 
สําหรับพยาธิในกลุม Lophocercous cercariae สามารถบอกลักษณะความแตกตางออกจากพยาธิ
ใบไมตับ O. viverrini ไดจากลักษณะโครงสรางของ finfold และการจัดเรียงหนามรอบๆ oral 
sucker      โดยพยาธิกลุม Lophocercous cercariae จะมี finfold ลอมรอบ tip บริเวณปลายหางไมแผ
ขยายกวางมากเหมือนกับพยาธิ O. viverrini และพบวาในบริเวณดานหนา (anterior end) มีหนาม 
(spines) และฟน (teeth) จดัเรียงอยูอยางเปนระเบียบ แตในพยาธิ O.  viverrini  บริเวณอวัยวะยึด
เกาะดานหนา (oral sucker) มีหนามจัดเรียงตรงสวนหัวสําหรับใชในการยืด-หด ซ่ึงลอมรอบใน
บริเวณปากเปด (mouth opening) และฟน (teeth) จากลักษณะทีก่ลาวมาทําใหสามารถจัดจําแนก
กลุมหรือชนิดของพยาธิออกจากกนัไดระหวางพยาธใินกลุม Lophocercous cercariae กับ O.  
viverrini  ไดอยางชัดเจน  (Rothschild, 1938) 
 Pointier (1993)  ศึกษาเกีย่วกบัการควบคุมทางชีวภาพของหอย Biomphalaria  glabrata ซ่ึง
เปนโฮสตนําพยาธิใบไมเลือด Schistosoma mansoni โดยใชหอย Melanoides  tuberculata  เปนตัว
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ควบคุม ในระหวางป ค.ศ. 1978  และ ค.ศ. 1986 โดยนําหอย M.  tuberculata  เล้ียงรวมกันกับหอย 
B. glabrata ตามธรรมชาติในบริเวณพืน้ที่ที่ทําการศึกษา (Saint Lucia)  พบวามจีํานวนประชากร
หอย M. tuberculata  มากขึ้น ในขณะที่หอย  B. glabrata  มีจํานวนประชากรลดนอยลงถึง 17 พื้นที่ 
และมีเพยีง 2 พื้นที่จุดสาํรวจที่พบความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยที่เปนโฮสตตัวกลาง
เพิ่มขึ้น เปนจํานวนมาก เมื่อไมมีหอย M.  tuberculata อยูในบริเวณแหลงน้ํานั้น  ในการศึกษาครั้งนี้
คณะผูวจิัยและคณะยังพบหอยชนิดอื่น เชน หอย Planorbid และ หอย B. straminea  ในบริเวณ 
Saint Lucia เปนคร้ังแรก 

Surin (1993) ศึกษาความแตกตางของพยาธิใบไมในกลุม Pleurolophocercous cercariae  
ระหวาง Genus Procerovum  sp.    กับ  Genus  Haplorchis sp.    โดยนาํหอยมาแชในน้ําที่ปราศจาก 
คลอรีนหรือน้ํากรอง  ใหแสงตลอดเวลา   หลังจากนั้นทําการตรวจหาตวัออนของพยาธิในระยะ
เซอรคาเรียภายใตกลองสเตอริโอและกลองจุลทรรศน พรอมทําการวาดรูปตวัออนพยาธิภายใต
กลอง camera  lucida  พบวาหอยน้ําจดื Stenomelania  denisoniensis บริเวณทางตอนเหนือของ 
Queensland  ประเทศออสเตรเลีย  เปนโฮสตที่นําพยาธิใน Genus Procerovum [P. varium (Hsu, 
1951); P. cheni (Hsu, 1951) ; P. calderoni (Velasquez, 1973)] ซ่ึงพยาธิในกลุม 
Pleurolophocercous cercariae มีลักษณะทีสํ่าคัญคือ อาจมีหรือไมมี  lateral  finfold ที่หาง, eyespots 
มี pigment, ventral sucker ยงัไมเจริญเต็มที่, มี penetration glands 7 คู, มีทอเปดจัดเรียงเปน 3-4-4-3 
เปนตน  เชน พยาธิในกลุม Haplorchis, Procerovum และ Stellantchasmus  (Pearson, 1964) สรุป
ผลไดวา พยาธิใน Genus Procerovum  มีลักษณะแตกตางจาก Genus  Haplorchis  บริเวณปาก 
(mouth) มีหนามเรียงอยู 3 แถว (4:5:6) และบริเวณหางจะมี  lateral  finfold และ  dorso - ventral 
finfold (Surin, 1993)  แตพยาธิใน Genus  Haplorchis  จะมีหนามรอบปากเรียงตามขวาง 2 แถว 
ดานลาง 5 ดานบน 6 (Faust and Nishigori, 1926) แตจากการรายงานของ Ito (1980) พบวามี oral 
spines 3 แถว คือ 4:5-8:5-8  และบริเวณหางมีความคลายกัน คือมี lateral finfold และ dorso-ventral 
finfold (Yamaguti, 1975)  นอกจากนี้ยังพบวา Procerovum และ Stellantchasmus สามารถจําแนก
Genus ออกจากกันไดอยางชัดเจน คือ บริเวณหางของพยาธ ิ Stellantchasmus  จะไมพบ lateral 
finfold  (Pearson & Ow Yang, 1982) 
 Pointier  และ Giboda (1999) ศึกษาเกี่ยวกับการควบคมุทางชีวภาพของโฮสตที่เปนตัวนํา
พยาธิใบไมเลือด Schistosoma  mansoni  พบวาหอยในวงศ Thiaridae (Tarebia granifera, 
Melanoides tuberculata) สามารถใชเปนตัวควบคุมทางชีวภาพของปริมาณหอย Biomphalaria  
glabrata ซ่ึงเปนโฮสตของพยาธิใบไมเลือดใหมจีํานวนลดลงได (Pointier et al., 1993; Giboda, et 
al., 1997)  ทําใหการแพรกระจายโรคในบริเวณพื้นทีท่ี่เสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิลดลงตามไปดวย  
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การศึกษาในครั้งนี้เปนการศกึษาระยะยาว จึงจําเปนตองมีระยะเวลาและความระมัดระวังในการ
ปองกันความเสี่ยงตอโรคพยาธิใบไมที่อาจจะเกิดขึ้นกับโฮสตในกลุม Thiaridae ตอไป โดยจากการ
รายงานในอดตี    พบวาหอยน้ําจดื T. granifera เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมในลําไส คือ 
Haplorchis  taichui (Giboda et al., 1991) และยังไมเปนที่ทราบแนชัดวาหอย T. granifera เปน 
intermediate host  ที่กอโรคพยาธิใบไมปอด (Paragonimus  westermani) หรือไม ซ่ึงตองมีการ
ทดลองและทําการศึกษาตอไป (Michelson, 1992)  นอกจากนีใ้นการศกึษายังตรวจพบหอยที่มีการ
ติดเชื้อพยาธใิบไม Centrocestus  formosanus ในประเทศ Mexico อีกดวย 
 Wegeberg et al.(1999)   ศึกษาเกีย่วกับการหาขนาดของหอยสองฝา Cerastoderma  edule 
ที่มีขนาดเหมาะสมในการถูกเลือกเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรีย ในกลุม 
Echinostomatidae (Himasthla  spp.) เชน H. elongata, H. continua และ H. interrupta ซ่ึงเปนพยาธิ
ใบไมในลําไสของนกและสตัวเล้ียงลูกดวยนม คณะผูวิจยัไดทําการศึกษาโดย infected ตัวออนพยาธิ
ใบไมระยะเซอรคาเรียที่ไดจากหอยฝาเดียวใน Subclass Prosobranchia ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลางตวัที่ 1 
(1st  intermediate host) โดยนําพยาธิตวัออนระยะเซอรคาเรีย H. elongata  มาจากหอย Littorina 
littorea, H. continua และ H. interrupta มาจากหอย Hydrobia  ulvae แลวนําเซอรคาเรียที่ไดไป 
infected เขาสูหอยสองฝา (Cerastoderma  edule)  ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลางตัวที่ 2 (2nd intermediate 
host) หลังจากนั้นก็จะมกีารเจริญพัฒนาไปเปนตัวออนในระยะเมตาเซอรคาเรีย ฝงตัวเปนถุง cyst 
อยูภายในเนื้อเยื่อหอย ซ่ึงเปนระยะติดตอของพยาธิใบไม โดยมีนกชายฝง เปน definitive  hosts  ผล
การศึกษาที่ไดพบวา ตวัออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมประมาณรอยละ 98 ติดเชื้อ (infected) 
เขาสูหอยสองฝาที่มีขนาดความยาว 4 มิลลิเมตร    โดยพยาธิ H. interrupta มีประสิทธิภาพในการ
ติดเชื้อเขาสูหอยสองฝาที่มีขนาดความยาวประมาณ 4 มลิลิเมตรถึงรอยละ 44 ในขณะที่พยาธิ  H.  
continua มีประสิทธิภาพในการติดเชื้อเขาสูหอยสองฝาที่มีขนาดความยาวอยูในชวง 10 - 14 
มิลลิเมตรถึงรอยละ 25 และพบวาพยาธิ H. elongata  มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตดิเชื้อที่เขาสูหอย
สองฝาที่มีขนาดความยาวอยูในชวง 6 - 14 มิลลิเมตร ถึงรอยละ 60 และขนาดหอยที่มคีวามยาวนอย
กวา 6 มิลลิเมตร จะมีประสิทธิภาพในการติดเชื้อเขาสูหอยสองฝานอยกวารอยละ16 นอกจากนีย้ัง
พบวาตวัออนของพยาธิในระยะเมตาเซอรคาเรียจะอยูบริเวณเทา (foot), mantle หรือ siphon ของ
หอยสองฝา จากการศึกษาสวนใหญพบวาพยาธิ H. continua และ H.  interrupta จะพบระยะเมตา-
เซอรคาเรียรอยละ 86 ในบริเวณเทา และ  H. elongata  พบรอยละ 49 ในบริเวณเทา เชนกัน  สรุปได
วาขนาดของหอยที่เหมาะสมตอการถูกติดเชื้อ ตองมีความจําเพาะกับชนิดของพยาธิในแตละชนดิที่
ติดเชื้อดวย  เนื่องจากการเกิดขบวนการติดเชื้อ (infection) ตองมีกลไกเฉพาะระหวางหอยที่เปน
โฮสตกับพยาธิ (Bartoli and Combes, 1986; Combes et al., 1994)   เชน  ตวัออนของพยาธิระยะ
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เซอรคาเรียเขาสูโฮสตในบริเวณ mantle cavity โดยผานทางทอ siphon หรือ ทอเปดบริเวณ mantle 
หรือการที่ตัวออนของพยาธิระยะเซอรคาเรียถูกปลอยออกมาทาง mantle cavity  เปนตน (Lauckner, 
1983) 
 Pointier และ Jourdane (2000)  ศึกษาเกี่ยวกับการควบคมุทางชีวภาพของโฮสตที่เปนตัวนํา
พยาธิใบไมเลือด บริเวณแคริบเบียน ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเปนพื้นที่เสีย่งตอการเกิดโรคพยาธิ  ศกึษา
โดยใชหอยน้ําจืดใน Family Ampullariidae (Pomacea glauca, Marisa  cornuarietis) และ Family 
Thiaridae (Tarebia  granifera, Melanoides  tuberculata)  พบวาหอยใน Family Ampullariidae    
เคยใชเปนตัวควบคุมทางชีวภาพของหอยน้ําจืดที่เปนโฮสตของพยาธิใบไมเลือด   ใหมีจํานวนลดลง 
ได ในบริเวณเกาะทางตอนใตของประเทศอินเดีย การศกึษาในครั้งนี้ไดศึกษาในบริเวณแคริบเบียน
โดยนําหอยทั้ง 2 family มาใชเปนตวัควบคุมทางชวีภาพ ทําใหไดผลการศึกษาวาหอยในกลุม 
Ampullarids ไดแก Marisa cornuarietis และหอยในกลุม Thiaridae ไดแก T. granifera, M. 
tuberculata มีประสิทธิภาพดีในการเปนตัวควบคมุทางชีวภาพของปริมาณหอยที่เปนโฮสตของ
พยาธิใบไมเลือดใหมจีํานวนลดลงได ในบริเวณแครบิเบียน  (Jobin et al., 1977; Jobin and 
Laracuente, 1979; Prentice, 1983; Pointier et al.,1989, 1991b; Pointier and Guyard, 1992)  
 Krailas  et al. (2003)  ศึกษาการตดิเชือ้พยาธิตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธใิบไมใน
หอยน้ําจืด Paludomus  petrosus บริเวณน้ําตกปาละอู จังหวดัประจวบคีรีขันธ ทําการศึกษา โดย
แบงจุดสํารวจออกเปน 2 จุด เก็บตัวอยางทกุๆ 2 เดือนตั้งแตเดือนเมษายน 2001 ถึงเดือนกุมภาพันธ 
2002  เปนระยะเวลา 1 ป เกบ็ตัวอยางหอยน้ําจืดดวยวิธี Hand  picking และใชวิธีสุมโดยการจับเวลา 
counts  per unit  of  time พบพยาธิใบไม 4 กลุม คือ Xiphidiocercariae, Amphistome  cercariae, 
Furcocercous cercariae type I และ Furcocercous cercariae type II โดยพยาธิใบไมในกลุม 
Xiphidiocercariae จะพบในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือนกมุภาพันธ แตตัวออนระยะเซอรคาเรียของ
พยาธิใบไมอีก 3 กลุม     พบในเดือนกุมภาพันธเทานั้นและพบอัตราการติดเชื้อปรสิตของหอยน้ําจดื 
เดือนกุมภาพนัธ 2002 สูงกวาในทกุเดือนคือ จุดสํารวจ 1 และ 2 พบอัตราการติดเชือ้ปรสิต 1.12% 
และ 9.93% ตามลําดับ  ในการศึกษาครัง้นี้สามารถแบงกลุม Furcocercous cercariae ออกเปน 2 
ชนิด โดยอาศยัความแตกตางระหวาง Furcocercous cercariae type I และ Furcocercous cercariae 
type II ดังนี ้ type I จะไมมีคอหอย (pharynx) มีหางแฉกยาว  เปนพยาธิใบไมเลือดในกลุม 
Schistosomes กอใหเกิดโรคพยาธิใบไมเลือดในนกและในคน, type II จะมีคอหอย มีหางแฉกสั้น
กวา type I เปนพยาธิใบไมเลือดในกลุม Strigeids (Holostomes) กอใหเกิดโรคพยาธิใบไมเลือดใน
ปลา สัตวสะเทินน้ําสะเทนิบกหรือสัตวเล้ือยคลาน  และอาจกอใหเกิดโรคในคนได (Malex, 1962) 
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Salam และ Sreelatha (2004)  ศึกษาผิวภายนอกลําตัวของตัวออนพยาธิใบไม   ระยะเซอร-
คาเรีย Austrobilharzia  sp.  ซ่ึงเปนพยาธิใบไมเลือดในนก (Bearup, 1956) โดยมีโฮสตตัวกลางตวัที่ 
1 คือ หอยฝาเดียว Planaxis  sulcatus  พบในบริเวณอาวคูเวท  เมือ่ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)    พบวาลักษณะผิวภายนอกลําตวัของเซอรคาเรียจะมีความคลาย
กับพยาธิใบไมเลือดในสัตวเล้ียงลูกดวยนม    ภายหลังจากศึกษา ทําใหทราบถึงความแตกตางของ
ชนิด cilia จาํนวน cilia และตําแหนงหนวยรับความรูสึกในบริเวณที่แตกตางกนั  เมื่อทําการจัด
จําแนกชนิด พบวาพยาธิใบไมเลือดระยะเซอรคาเรีย Genus Austrobilharzia มีอวยัวะรับสัมผัส 
(receptor) มากกวา 13 ชนดิ  โดยอาศัยความแตกตางของการไมมีขน (acilia) หรือการมีขนเพียงเสน
เดียว (unicilia) และเปนคร้ังแรกที่พบขนหลายเสน (multicilia) ในบริเวณอวยัวะรับสัมผัสของพยาธิ
ใบไมเลือดกลุม strigeid โดย receptor แตละบริเวณจะมีความแตกตางกันของความยาว cilia และ
โครงสรางของ cilia รอบๆปลอกคอ (collar) และบริเวณฐานหุมผิวลําตัว (tegumentary base)  ชนิด
ของอวัยวะรับสัมผัสยังมีตําแหนงที่เฉพาะเจาะจง ดังนี้ (1) บริเวณที่ไมมีขน (acilia) จะมีลักษณะ
เปนรอยโหว (pitlike) อยูทางดานหนาของอวยัวะสวนหัวและบริเวณอวยัวะยึดเกาะสวนทอง 
(ventral  sucker)  (2) บริเวณที่มีขนเพยีงเสนเดียว (unicilia)  มีลักษณะ cilia ยาวงอได ไมพบใน
บริเวณ collar หรือ  tegumentary base บริเวณสวนลําตวัและหาง (3) บริเวณที่มีขนเพียงเสนเดยีว 
(unicilia) มีลักษณะ cilia ส้ันและแขง็ พบไดในบริเวณ collar และ  tegumentary base (4) บริเวณที่มี
ขนหลายเสน (multicilia) จะมี cilia 6 เสนงอไดในบริเวณ collar ซ่ึงมีรูปรางเปนทรงกระบอก
บริเวณอวัยวะทางดานหนา คณะผูวิจยัไดศกึษาขอมลูตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียภายใตกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ทําใหทราบถึงหนวยรับความรูสึกชนิดตางๆและ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาไดอยางชัดเจนและแนนอน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการจดัลําดับหมวดหมู
ของพยาธิใบไมเลือด Family Schistosomatidae ตอไปในอนาคต  จากการรายงานการศึกษาพยาธิ
ใบไมใน Genus Austrobilhazia ซ่ึงเปนพยาธิใบไมเลือดในนก พบวามีการแพรระบาดในประเทศ 
ออสเตรเลีย  แคนาดา  สหรัฐอเมริกา และฮาวาย โดยมีหอย Pyrazus  australis เปนโฮสตตัวกลาง
ของพยาธิ  A. terrigatensis  (Bearup, 1956)    โดยการทดลองนาํเอาตัวออนพยาธิใบไมเลือด 
Austrobilharzia  ในระยะเซอรคาเรียที่ไดจากหอย Planaxis sulcatus  มา infected เขาไปในไก  
พบวาตวัเต็มวยัของพยาธิ Austrobilharzia spp. จะเขาไปอาศัยอยูในบริเวณหลอดเลอืด หลังจากนัน้
จะเคลื่อนยายไปยังบริเวณ mesenteric  veins  ของไก (Rohde, 1977)  ซ่ึงเซอรคาเรียใน Genus 
Austrobilharzia เปนสาเหตุของอาการ swimmer’s itch ในคน โดยเคยมีรายงานการวจิัยในประเทศ
ออสเตรเลีย (Bearup, 1955)   ทางฝงตะวนัออกและตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  (Grodhaus 
and Keh, 1958 ; Sindermann, 1960)  และฮาวาย ( Chu  and Cutress, 1954)  นอกจากนี้ยังมกีาร
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รวบรวมพยาธิใบไม Austrobilharzia  sp. จากหอย Cerithidea cingulata, Planaxis  sulcatus  ใน
บริเวณอาวคูเวท  (Salam & Sreelatha, 1998)   
 Kumchoo et al.(2005)  ศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไม Haplorchis  taichui  ระยะเมตาเซอร-
คาเรีย ในปลาตระกูล cyprinoid โดยจับปลาในกลุม cyprinoid บริเวณจดุสํารวจ 2 พืน้ที่ ไดแก จุด
สํารวจที่ 1 วังแพนดํา อําเภอชุมทอง  จังหวัดเชียงใหม จุดสํารวจที่ 2 เขื่อนแมงัด  อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชยีงใหม  ทําการศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนพฤศจกิายน 2001 ถึงเดือนตุลาคม 
2002  ผลการศึกษาพบปลากลุม cyprinoid ทั้งหมด 617 ตัว 15 ชนิด  เมื่อตรวจหาตวัออนของพยาธิ
ใบไมในระยะเมตาเซอรคาเรีย ซ่ึงเปนระยะติดตอพบการติดเชื้อปรสิตสูงถึง 91.4% (266/290) และ 
83.8% (274/327)  โดยมคีาเฉลี่ยความหนาแนนของเมตาเซอรคาเรียเปน 242.9 และ 107.4 ใน
บริเวณจุดสํารวจที่ 1, 2 ตามลําดับ  ซ่ึงจุดสํารวจที่ 1 บริเวณอําเภอชุมทองมีอัตราการติดเชื้อปรสิต
และคาเฉลี่ยความหนาแนนสูงกวาบริเวณจุดสํารวจที่ 2 บริเวณอําเภอแมแตง อยางเหน็ไดอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้เมื่อศกึษาอวัยวะของปลาที่พบตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียมีความหนาแนนมาก
ที่สุด ในบริเวณกลามเนื้อ รองลงมา คือ สวนหวั ทั้ง 2 บริเวณจุดสํารวจ นอกจากนี้ยังพบปลากลุม 
cyprinoid มีการติดเชื้อพยาธิใบไมชนิดอืน่ เชน Centrocestus  caninus, Haplorchoides  sp. และ 
Haplorchis  pumilio เปนตน 
 Urabe  (2005)  ศึกษาตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไม Genus  Philophthalamus  
ในหอยน้ําจดื Semisulcospira  libertina  ประเทศญี่ปุน  โดยเก็บตวัอยางในบริเวณ Innai  town, 
Oita Prefecture, Kyusya ซ่ึงศึกษาเกีย่วกับเซอรคาเรียใน Family Philophthalmidae  โดยมีการ
บันทึกไวเปนครั้งแรกในเอเชียตะวันออก โดยพบในหอย Genus Semisulcospira   สําหรับตัวออน
ของพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียกลุมนี้พบวาเจริญมาจาก daughter  rediae  นอกจากนี้ยังมีการศกึษา
เพื่ออธิบายถึงรูปรางลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพยาธิ และยังพบวาตัวออนของพยาธิระยะเซอร-
คาเรีย มีการฝงตัว (encyst) เพื่อเปลี่ยนรูปรางไปเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียในภาชนะหรือ
ภายในขวดแกวซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะที่พบในพยาธิ Genus Philophthalmus เทานั้น พยาธิใบไมใน 
Family  Philophthalmidae Travassos, 1918  เปนพยาธใิบไมลําไสในนก (Schell, 1985) ซ่ึงบางครั้ง
กอใหเกิดโรคในคนได  (Nollen & Kanev, 1995; Mimori et al., 1982)  ระยะเซอรคาเรียของพยาธิ
สกุลนี้ เคยมีรายงานไววาพบบริเวณทางเอเชียตะวันออก เชน พยาธิ Cercaria  fulvior  Faust, 1924 
พบในหอย Melanoides  tuberculata ที่ไตหวัน  (Nakagawa, 1915) เปนตน 
  Díaz et al. (2006)  ศึกษาตวัออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียชนิดใหม (Cercaria  marinoi 
n.sp.) ที่พบในหอย Melanoides  tuberculata (Prosobranchia : Thiaridae) ซ่ึงสอดคลองกับการ
ทดลองระยะเมตาเซอรคาเรียใน Bufo spp. (Anura : Bufonidae) บริเวณ Sucre state ประเทศ 
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Venezuela โดยเซอรคาเรียในกลุมนี้พบในหอย M. tuberculata และจัดอยูในกลุม Gymnocephalous 
(Luhe, 1909) ลักษณะที่สําคัญของพยาธิในกลุมนี้คือ ไมมี stylet  และ collar  spines และจดัอยูใน 
Subgroup Longivesiculata  Gold  & Lengy, 1974  โดยมีรูปรางของ excretory  bladder เปนรูปตวั 
Y (Y-shaped)  ศึกษาตวัออนระยะสปอโรซีสต  เซอรคาเรีย และเมตาเซอรคาเรีย พบหอย M.  
tuberculata 6 ตัวมีอัตราการติดเชื้อปรสิต 16.6% (1:6)  หลังจากนัน้นาํเซอรคาเรียที่ไดไป infected 
ใน Bufo granulosus และ B. marinus  พบตัวออนพยาธิระยะเมตาเซอรคาเรียในบริเวณตับของ
คางคก       นอกจากนีย้ังพบวาเซอรคาเรียที่มีลักษณะใกลเคียง Cercaria  marinoi  n.sp. ไดแก C. 
indicae XIV  Sewell, 1922; C. tuniforka Premvati, 1954; C. ingestis Holliman, 1961; C. laventina  
Gold  & Lengy, 1974  และ C. tandani  Saxena, 1982  โดยพยาธ ิC. marinoi n.sp. จะมีลักษณะ
แตกตางจากเซอรคาเรียที่กลาวมา คือ จํานวน flame cells, การจัดเรียงและจํานวนของ penetration  
gland  cells และบริเวณ primary excretory canals    ทําใหสามารถบอกไดวา C. marinoi  ที่พบ
เปนสปชีสใหม และยังเปนการรายงานครัง้แรกที่พบพยาธิในกลุม Gymnocephalous cercaria ใน
หอย M.  tuberculata  ในประเทศ Venezuela 
 Farahnak et al. (2006)         สํารวจตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจดื 
Genus Melanopsis spp. และการแพรกระจายของโรค จุดประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อทําการ
จําแนกชนิดเซอรคาเรียที่ไดจากหอย  Genus  Melanopsis  spp. ไดแก M. doriae, M. costata, M. 
praemorsa และ M. nodosa   หอยเหลานี้เปนหอยที่มคีวามสําคัญทางการแพทย  โดยเก็บตวัอยาง
หอยน้ําจืด Melanopsis spp. ไดทั้งหมด 2,266 ตัว  จากบริเวณคลองหลายพื้นทีใ่นจังหวัด Khuzestan 
ทางตะวนัตกเฉียงใตของประเทศอิหราน    ศึกษาพยาธิใบไมโดยวิธี  Shedding และ Crushing  ผล
การศึกษาพบหอยที่มกีารตดิเชื้อ 3.1% (72 : 2,266)  โดยพบเซอรคาเรีย 4 family ไดแก (1) Family 
Heterophyidae (Haplorchis pumilio, H. taichui, Stellantchasmus  falcatus และ Centrocestus  
formosanus) ;  (2) Family  Echinostomatidae (Echinochasmus  milvi) ; (3) Family 
Cyathocotylidae ; (4) Family  Philophthalmidae 
 Martorelli et al. (2006)   ศึกษาพบตวัออนระยะเซอรคาเรียของพยาธ ิ  Acanthoparyphium 
sp. ชนดิใหม จากหอยฝาเดยีว Zeacumantus subcarinatus ในประเทศนิวซีแลนด โดยทําการสํารวจ 
เก็บตัวอยางหอยฝาเดียวและหอยสองฝา (Z. subcarinatus และ Austrovenus  stutchburyi) สุมเกบ็
ตัวอยางดวยมอืในบริเวณอาว Portobello ทาเรือ Otago บริเวณเกาะทางใต ประเทศนวิซีแลนด นํามา
ศึกษาการตดิเชื้อปรสิตในระยะรีเดยี เซอรคาเรีย และเมตาเซอรคาเรีย แลวจัดจาํแนกโดยอาศัย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาในระยะเซอรคาเรียของปรสิต พบวาปรสิตชนิดนี้เปนพยาธิใบไมกลุม 
Echinostome จัดอยูในสกลุ Acanthoparyphium ซ่ึงมีลักษณะของการจัดเรียงตัวและจํานวนของ 
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cephalic gland  ขนาดของ sucker ตางๆ รวมทั้งขนาดและจํานวนของ  collar spine  แตกตางไปจาก
ชนิดที่เคยมีรายงานมากอน จึงระบุวา Acanthoparyphium sp. ซ่ึงพบในการศึกษาครั้งนี้เปนปรสิต
ชนิดพันธุใหม นอกจากนีย้งัพบวาหอยสองฝาที่นํามาศึกษานัน้มีปรสิตระยะเมตาเซอรคาเรียอยู 2 
ชนิด คือ Curtuteria  australis  กับ Acanthoparyphium sp. โดยปรสิตทั้งสองนี้จะไปทําลาย
ความสามารถในการอาศยัอยูใตโคลนของหอย ทําใหหอยสองฝาถูกลาจากนก Oystercatcher ไดงาย
มากขึ้น   สงผลตอหวงโซอาหารในธรรมชาติ    ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศแบบ  
benthic community  ในพื้นที่บริเวณนั้นๆได  สําหรับพยาธิ A. tyosenense  Yamaguti, 1939  เคยมี
การรายงานพบในคน ซ่ึงกอใหเกดิโรคเกีย่วกับระบบทางเดินอาหาร  จนเสียชีวิต ในประเทศเกาหลี 
(Seo et al., 1983 ; Chai & Lee, 2002 ; Chai et al., 2001) ในประเทศนวิซีแลนดมีรายงานไว 2 ชนิด 
โดยมีนกทะเลเปนโฮสต ไดแก พยาธิ A. spinulosum  Johnston, 1917 พบในนก Limosa  lapponica  
baueri (Allison, 2001)  และพยาธิ  Acanthoparyphium  sp. พบในนก Haematopus  ostralegus  
finschi (Mckenna, 1998)  
 Miura และ Chiba (2006)  ศึกษาบริเวณแหลงการแพรกระจายการติดเชื้อพยาธิใบไม   2 
ชนิดในเวลาเดยีวกัน โดยอาศัยลักษณะขนาดและชนิดหอยที่เปนโฮสตตัวกลาง ศึกษาบริเวณอาว 
Katsugigaura ใน Miyagi Prefecture ประเทศญี่ปุน ซ่ึงเก็บตัวอยางหอย Batillaria  attramentaria  
มาบริเวณละ  20 ตัว จาก 23 พื้นที่  พบหอย B. attramentaria เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ Cercaria  
batillariae รอยละ 40.2 และพยาธ ิ  renicolid cercaria I  รอยละ 13 นอกจากนี้ยังมกีารติดเชื้อพยาธิ
ทั้ง 2 ชนิดในเวลาดียวกนัสูงถึงรอยละ 7 และพบวาพยาธิสวนใหญจะมีการติดเชื้อเขาสูหอยขนาด
ใหญ พบวาหอยที่มีการติดเชื้อพยาธิ C.  batillariae จะแพรกระจายต่ําในเขตพืน้ที่ชายฝงทั้งนี้ขึน้อยู 
กับระดับน้ําขึ้น - น้ําลงดวย สวนหอยที่มกีารติดเชื้อดวยพยาธิ renicolid cercaria I     จะพบการ
แพรกระจายในบริเวณน้ําลึกมากกวาหอยในกลุมที่ไมไดถูก infected และการทีห่อยมีการตดิเชื้อ
พยาธิใบไม 2 ชนิดในเวลาเดียวกันนี้  เนือ่งจากลักษณะทางกายภาพ ชีวเคมีหรือทางสรีรวิทยาของ
หอยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  จากการถูกกระตุนหลายๆ คร้ังของปรสิตที่จะเขาสูโฮสตทําใหพยาธิมีการ
ผานเขาสูโฮสตไดอยางงาย เพราะมีการปรับโครงสรางทางสรีรวิทยาของโฮสตที่พรอมตอการติด
เชื้อของพยาธิแตละชนดิแลว       นอกจากนี้ยังพบการรายงานเกี่ยวกับหอย B. attramentaria  เปน
โฮสตตัวกลางตัวที่ 1 ของพยาธิใบไมถึง 8 ชนิด  ในประเทศญี่ปุน (Miura et al., 2005) 
 Ukong et al. (2007)  ศึกษารูปรางลักษณะตวัออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไม ซ่ึง
ตรวจสอบจากหอยน้ําจืด ในบริเวณน้ําตกเอราวัณ อุทยานแหงชาตเิอราวัณ จังหวดักาญจนบุรี   โดย
วิธี Shedding สุมตัวอยางหอยและตรวจหาปรสิต ในชวงเดือนธันวาคม2545 ถึงเดือนสิงหาคม  
2546   ผลการศึกษาพบตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรีย จําแนกไดเปน 3 กลุม 6 ชนิด ดังนี ้
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กลุมที่ 1 Pleurolophocercous  cercariae พบตัวออนพยาธิใบไมชนดิ Haplorchis  pumilio และ 
Stictodora tridactyla กลุมที่ 2 Furcocercous  cercariae พบตัวออนพยาธิใบไมชนิด Mesostephanus 
appendicalatus, Transversotrema laruei และ Cardicola  alseae  กลุมที่ 3 Xiphidiocercariae  พบ
ตัวออนพยาธิใบไมชนิด Loxogenoides  bicolor และหอยน้ําจดืที่สุมไดมีทั้งหมด 1,163 ตัว พบหอย
ที่ติดเชื้อพยาธ ิ62 ตัว คิดเปนอัตราการติดเชือ้รอยละ 5.33 
 ชนิดของหอยน้ําจืดที่สํารวจพบ สามารถจําแนกไดเปน 4 ชนิดดังนี้  Melanoides  jugicostis  
687 ตัว  Tarebia  granifera  91 ตัว  Thiara  scabra  296 ตัว  Melanoides  tuberculata  89 ตัว  พบ
อัตราการติดเชือ้พยาธิใบไม 45 ตัว (6.55%),  6 ตัว (6.59%), 1 ตัว(0.34%) และ 10 ตัว (11.24%)  
ตามลําดับ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  

 
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

1.  รวบรวมขอมูลดานการสํารวจหอยน้ําจดืในประเทศไทย และตางประเทศ 
2.  ศึกษาขอมลูจากแผนที่ รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ   
3.  การกําหนดจุดสํารวจหอยน้ําจดืวงศ Thiaridae  ในภาคเหนือของประเทศไทย 

การศึกษาหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ที่พบในประเทศไทยครั้งนี้ ใชขอมูลอางอิงจากรายงาน 
ของ Brandt (1974) ซ่ึงมีรายงานการพบหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae 8 สกุล (Genus) 27 ชนิด 
(Species)และมีแหลงการกระจายที่สามารถพบไดทุกพืน้ที่ในประเทศไทย โดยทําการสํารวจบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทย 17 จังหวดั (รูปที่ 35) พบแหลงน้ําที่มีลักษณะสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
ตอการอยูรอดและการเจริญพันธุของหอยน้ําจืดวงศ   Thiaridae   กําหนดจุดสํารวจ     โดยศึกษาการ
ติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียในหอยน้ําจดืกลุมเปาหมายไว  26 พื้นที ่(รูปที่ 36)  ดังนี ้ 

  3.1    น้ําตกสกุโณทยาน (น้ําตกวงันกแอน)  เปนน้ําตกที่ตั้งอยูในเขตอําเภอวังทอง    จังหวัด
พิษณุโลก เปนน้ําตกขนาดเล็กที่เกิดจากลาํธารวังทอง  ตนกําเนดิมาจากลําน้ําเข็ก  น้ําตกจากหนาผา
มีความสูงประมาณ 10 เมตร 

  3.2    น้ําตกแกงโสภา  เปนน้ําตกที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  อําเภอวังทอง   
จังหวดัพิษณุโลก เปนน้ําตกขนาดใหญทีเ่กิดจากลําหวยเข็กใหญไหลผานหนาผาขนาดใหญ เปน
น้ําตกที่ตกสูงมาก มี 3 ช้ันและสูงประมาณ 41 เมตร ตกจากหนาผามทีางน้ําเปนชวง ๆ ลดหล่ันลง
มาสูพื้นเบื้องลางหลายระดับ   

  3.3   ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  ตั้งอยูในอทุยานแหงชาตทิุงแสลงหลวง    อําเภอ
วังทอง   จังหวดัพิษณุโลก  เปนลําธารขนาดใหญที่เกิดจากลําน้ําเข็ก  มนี้ําไหลตลอดป 

  3.4   น้ําตกผาลาด  ตั้งอยูดานลางของหนวยพิทกัษหวยน้ําไซ  บานหวยน้าํไซ   ตําบลเนินเพิ่ม       
อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  เปนน้ําตกไมสูงมากนัก และมนี้ํามากตลอดทั้งป 

  3.5   น้ําตกศรีดิษฐ  ตัง้อยูบานรมโพธิ์รมไทร  ตําบลหนองแมนา  อําเภอเขาคอ จังหวดั
เพชรบูรณ  เปนน้ําตกขนาดใหญ มีช้ันเดียว  มีสายน้ําไหลผานหนาผาหินกวางมองเห็นคลายมานน้ํา 
และมีน้ําไหลตลอดป     
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  3.6 น้ําตกแมสา เปนน้ําตกที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ–ปุย   อําเภอแมริม  จังหวัด
เชียงใหม  เปนน้ําตกที่มีน้ําไหลตลอดป มีทั้งหมด 8 ช้ัน แตละชั้นหางกันประมาณ 100 - 500 เมตร  

  3.7 ลําธารอุทยานแหงชาตถํ้ิาปลา มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานถ้ําปลา  และวนอุทยาน
น้ําตกผาเสื่อ    อําเภอเมือง    จังหวดัแมฮองสอน  ในบริเวณปาสงวนแหงชาติแมปายฝงขวา   เปนถํ้า 
ใตเชิงเขา มีน้ําไหลออกมาตลอดป และยังเปนแหลงตนน้าํลําธารที่สําคัญ  

3.8 ลําธารแมสะงา      ตั้งอยูในอําเภอเมือง    จังหวดัแมฮองสอน      เปนน้าํตกที่อยูเหนือเขื่อน 
แมสะงาขึ้นไป มีความสูงประมาณ 15 เมตร กวางประมาณ 10 เมตร เปนน้ําตกที่สวยงาม   มีน้ําไหล 
ตลอดทั้งป  

 3.9 ลําธารหวยเสือเฒา  เปนลําธารที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง  จังหวดัแมฮองสอน  เปนลําธารขนาด
ปานกลางที่ไหลมาจากหมูบาน มีน้ําไหลตลอดทั้งป  

3.10 น้ําตกลานสาง    ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติลานสาง   อําเภอเมือง    จังหวดัตาก     เปนน้ําตก 
ที่อยูตอนตนของหวยลานสาง    มีความสูงประมาณ 40 เมตร      น้ําตกจะไหลพุงออกมาจากซอก
เขา แลวไหลลดหล่ันลงมา 3 ช้ัน รวมตัวลงสูแองน้ํา และไหลลงสูน้ําตกลานเลี้ยงมาตอไป 

3.11 น้ําตกพาเจริญ   ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ   อําเภอแมสอด   จังหวดัตาก   เปน
น้ําตกหนิปูนทีส่วยงาม ดวยช้ันน้ําตกทีไ่หลลดหล่ันลงมาเปนชั้นเล็กชัน้นอยจาํนวนมาก เปนปาที่
อุดมสมบูรณ   พื้นที่เปนภูเขาสูงสลับซับซอน โดยเปนตนกําเนดิของหวยแมละเมา 

3.12 น้ําตกคลองลาน  ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติคลองลาน   อําเภอคลองลาน  จังหวดั  
กําแพงเพชร เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน มีน้ําตลอดป มีความสูง 95 เมตร กวางประมาณ 40 เมตร 
เปนปาตนน้ําลําธารและตนกาํเนิดของแมน้าํหลายสาย เชน คลองขลุง  คลองสวนหมาก ไหลมารวม
กันลงสูแมน้ําปง 

 3.13 น้ําตกคลองน้ําไหล (น้ําตกปางควาย) ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติคลองลาน อําเภอคลองลาน  
จังหวดักําแพงเพชร เปนน้ําตกที่ลดหล่ันกนัลงมา ถึง 9 ช้ัน มีน้ําไหลตลอดป 

 3.14  น้ําตกตาดเดือน ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  อําเภอศรสัีชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย
เปนน้ําตกที่อยูในหวยทาแพ สูงประมาณ 10 เมตร มีลักษณะเปนลานหนิกวางและแองน้ํา ลําน้ําไหล 
คดเคี้ยวตกลงสูแองน้ําลึก  มีน้ําไหลตลอดป 

 3.15 ลําธารอุทยานแหงชาตศิรีสัชนาลัย  ตั้งอยูในอําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย เปนลําธาร
ขนาดกลาง  มนี้ําไหลตลอดป    

 3.16 น้ําตกแมพูล   ตั้งอยูในอําเภอลับแล   จังหวดัอุตรดิตถ  เปนน้ําตกทีเ่กิดจากการตกแตงธาร 
น้ํา โดยการเทปูนใหน้ําไหลลดหล่ันจากบนเขาสูงลงมา มีลักษณะเปนฝายน้ําลน มีความสูงหลายชัน้ 
และมีน้ําไหลตลอดป 
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  3.17 น้ําตกเชงิทอง     ตั้งอยูในอําเภอเมือง      จังหวดัแพร        เปนน้ําตกที่ตั้งอยูในเขตอุทยาน 
แหงชาติลําน้ํานาน    เปนน้าํตกขนาดเล็กริมถนน   มีน้ําไหลตลอดป และมีทางเดนิตามลําหวยมุน
ตอข้ึนไปยังน้าํตกหวยมุนและน้ําตกดอยผาหมอกซึ่งสูงและไหลลดหลั่นลงมาหลายชั้น               

  3.18  ลําธารแมสม   ตั้งอยูในอําเภอลอง   จังหวดัแพร   เปนลําธารขนาดปานกลางในหมูบาน
ผาคอ  มีลักษณะคลายฝายน้าํลน   

  3.19  หวยสะเนยีน    ตั้งอยูในอําเภอเมือง  จังหวดันาน  เปนลําหวยขนาดใหญ ซ่ึงเปนลําหวย
ที่คอยหลอเล้ียงลําน้ํานานและลําน้ํายม    มนี้ําไหลตลอดทั้งป 

  3.20  น้ําตกสองแคว   ตั้งอยูในอําเภอเมือง   จังหวดันาน       เปนน้ําตกขนาดเล็กที่ตั้งอยูในเขต 
อุทยานแหงชาตินันทบุรีและตั้งอยูในพื้นทีป่าดิบแลงที่มคีวามอุดมสมบูรณ  บรรยากาศโดยรอบ
น้ําตกมีความรมร่ืนมากและมีน้ําไหลตลอดทั้งป 

   3.21 น้ําตกหวยตนผ้ึง   ตัง้อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  
เปนน้ําตกขนาดเล็กมี 3 ช้ัน มีน้ําไหลตลอดป ทางเขาน้ําตกเปนทางเดินเทา ประมาณ 1 กิโลเมตร 
ตลอดเสนทางจะพบกับธารน้ําตกชั้นเล็กชัน้นอย มีตนไมขนาดเล็กและใหญ กระจายอยูรอบบริเวณ 
ที่ทําการเก็บตวัอยาง ทําใหมสีภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน และมีน้ําไหลตลอดทั้งป 
          3.22 น้ําตกธารสวรรค ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
อยูในเขตปาแมยมฝงขวา มลัีกษณะเปนน้าํตกหิน  4 ช้ัน มีตนกําเนดิน้าํจากลําหวยสองสบ  หวยโปง  
หวยอูนและตาน้ําบอเบี้ย ไหลมารวมกันเปนหวยแมปง และตกจากหนาผาเปนน้ําตกธารสวรรคและ
มีน้ําไหลตลอดป   

    3.23  น้ําตกจําปาทอง  ตั้งอยูในอําเภอเมอืง  จังหวดัพะเยา      เปนน้ําตกขนาดใหญและสูงชัน  
มี 7 ช้ัน อยูในเขตของอุทยานแหงชาตดิอยหลวง ซ่ึงเปนพื้นที่ที่เปนตนน้ําลําธาร อันเปนตนกําเนดิ
ของแมน้ําวังและกวานพะเยา  มีน้ําไหลตลอดป  

    3.24  คลองแมมาย  ตั้งอยูในอําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง       เปนลําธารขนาดกลางอยูบริเวณ 
หมูบานปงปาเปา  มีน้ําไหลตลอดทั้งปแตจะมีปริมาณน้ํามากในชวงฤดฝูน 

    3.25  น้ําตกโปงพระบาท  ตั้งอยูในอาํเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย    เปนน้ําตกทีต่ั้งอยูในเขต    
วนอุทยานโปงพระบาท มีลักษณะเปนแกงหนิ มีความลาดชันไมมากนัก มีลักษณะการไหลที่
ลดหล่ันกันเปนชั้นๆลงมา มีความตางระดบักันไมมาก มีน้ําไหลตลอดป 

3.26 น้ําตกปูแกง     ตั้งอยูในอําเภอพาน     จังหวดัเชยีงราย      เปนน้ําตกที่ตั้งอยูในเขตอุทยาน 
แหงชาติดอยหลวง เปนน้ําตกที่มีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ํา พื้นน้ํามีลักษณะเปนหนิกรวด 
หรือหินปนทราย มี 9 ช้ัน และมีน้ําไหลตลอดทั้งป  
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4. การเก็บขอมูลสภาพแวดลอมในบริเวณจุดสํารวจ 
ทําการศึกษาโดยการวัดคาพกิัดและทาํการวิเคราะหหาคณุสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ 

น้ําในบริเวณจดุสํารวจ 
4.1 วัดคาพกิัดดวยเครื่องมือ  GPS  (Garmin  Taiwan, GPS 12 XL) เพื่อบันทึกพิกัดของจดุสํารวจ  
4.2 เก็บขอมูลสภาพแวดลอมโดยทั่วไปในบริเวณแหลงน้ําทีพ่บหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  
4.3 ทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําของจุดสํารวจ 

4.3.1 การตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ 
-  วัดอุณหภมูิเหนือน้ํา - ใตน้ํา 
- วัดความเร็วของกระแสน้ํา โดยใช Flow meter (2030 General  Oceanic, USA) หาคาเฉลี่ย

ความเร็วของกระแสน้ําจากการบันทึกผล 3 จุด/คร้ัง 
- วัดคาความเปนกรด-ดางของน้ําโดยใช pH  meter  (Water Quality  Checker U-10, Japan) 
- วัดปริมาณออกซิเจนในน้ําโดยใช Oxygen  meter  (Water Quality  Checker U-10, Japan) 

      4.3.2   การตรวจวเิคราะหสวนประกอบทางเคมี โดยใชเครื่องวัดสารเคมีสําเร็จรูป  (KID :  
Visocolor® ECO, Germany) 
 
5. การเก็บตวัอยาง และการเลี้ยงหอยในหองปฏิบัติการ 

      ทําการสุมเก็บตัวอยางหอยน้ําจดื โดยเก็บตัวอยางในแตละพื้นที่ทกุๆ 2 เดือน  เปน
ระยะเวลา 1 ป (ดําเนินงานตัง้แตเดือนธันวาคม 2547 – กรกฎาคม 2549) โดยสุมเก็บตวัอยางดวยวิธี 
counts per unit of time   (Oliver  and  Schneiderman, 1965) ใชผูเก็บตวัอยาง 5 คน คร้ังละ 10 นาที  
เดินสุมเก็บตวัอยางหอยดวยมือ (Hand picking)  เปนเวลา  10 นาที แลวนําหอยทีไ่ดกลับมาศึกษา
ภายในหองปฏิบัติการตอไป  หอยที่เก็บตัวอยางไดนํามาตรวจหาพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียใน
หอยดวยวิธีการ shedding  หอยท่ีไมพบการติดเชื้อพยาธินํามาเลี้ยงตอจนครบ 30 วัน โดยทําการ 
shedding ซํ้าทุกสัปดาห โดยเลี้ยงหอยในกลองพลาสติกสี่เหล่ียมขนาดกวาง 20 ซม. ยาว 28 ซม.  สูง 
12 ซม.  ใชน้ํากรองในการเลี้ยงหอยโดยใสน้ําประมาณครึ่งหนึ่งของกลองเลี้ยงหอย  ใหออกซิเจน
ตลอดการเลี้ยง ใหแสงสวางในการเลี้ยงประมาณ 10 ช่ัวโมงตอวัน อุณหภูมิที่ใชเล้ียงหอยประมาณ 
27 °C  อาหารที่ใชในการเลี้ยงหอยมี 2 ชนิด คือ ไดอะตอมและอาหารปลาบดเปนผง เมื่อพบวามี
ของเสียในน้ําหรือพบวามหีอยตายเกิดขึ้น  ใหนําหอยที่ตายออกโดยเร็วและกําจดัของเสียในน้ําออก 
โดยดูดน้ําที่มขีองเสียออกครึ่งหนึ่ง แลวเตมิน้ําใหมลงไปแทน    เนื่องจากหอยคอนขางไวตอสภาพ
น้ําที่ไมสะอาดและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (นภัสสร โนตศิริ, 2547)  
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6. การตรวจหาพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียในหอย 
6.1 วิธีการ Shedding  โดยนาํหอยใสไวในถวยแกวหรือถวยพลาสติกวางไวในที่มืดขามคืน 

แลวทําการตรวจหาตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอไมโครสโคป  
6.2 วิธีการ Crushing      นําหอยที่ตายมาตรวจหาตวัออนพยาธิหรือนําหอยที่ตรวจไมพบตัว 

ออนระยะเซอรคาเรียในวิธี shedding  โดยตรวจหาระยะสปอโรซีสต  รีเดีย หรือ เซอรคาเรีย ที่ยังอยู 
ในเนื้อเยื่อของหอยทําโดยทบุเปลือกหอยออก นําเนื้อหอยมาบี้ลงบนกระจกสไลดและตรวจหา
ปรสิตในตัวหอย ภายใตกลองจุลทรรศน  
ศกึษาตวัออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมที่ตรวจพบ และนํามาตรวจสอบชนิดโดย  
วัดขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรีย ดังนี ้
-  นําหยดน้ําที่มีตัวออนระยะเซอรคาเรียมาผสมกับ 10 % formalin  อัตราสวน 1:1 แลวหยดลงบน
สไลด ปดดวยกระจกปดสไลด 
-  นํามาวดัขนาดภายใตกลองจุลทรรศนดวย ocular micrometer และ stage   micrometer 
- วาดภาพรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรีย ภายใตกลองจุลทรรศน camera  lucida 
-  ศึกษารูปรางลักษณะและอวัยวะภายในตวัออนระยะเซอรคาเรีย   
-  หลังจากนั้นทําการศึกษารปูรางลักษณะและอวยัวะภายในของตวัออนพยาธิระยะเซอรคาเรียภาย  
 ใตกลองจุลทรรศน ดวยการทําสไลดแบบชั่วคราว-แบบถาวรและศึกษาลักษณะโครงสรางภายนอก  
 ของลําตัวพยาธิภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) 
การทําสไลดแบบชั่วคราว  (non - permanent  slide) 
-  นําตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียมาวางบนกระจกสไลดแลวปดดวยกระจกปดสไลด  (cover slip)  
-  ยอมสี 0.5% neutral red (เจือจางดวยน้ํากล่ัน 1:10) ดวยวิธี irrigate คือ หยดสีขางๆแผนกระจกปด
สไลดที่ขอบดานหนึ่งแลวใชกระดาษทิชชูหรือกระดาษกรองซับออกดานตรงกันขาม เพื่อใหสีที่
หยดลงไปไหลผานเขาไปแทนที่น้ํา ทิ้งไวประมาณ 10-30 นาที 
-   นํามาศึกษาภายใตกลองจลุทรรศน 
การทําสไลดแบบถาวร (permanent  slide)  ทําได 2 วิธี  
6.1.1  วิธียอมสีดวย  Semichon’s  acetic  carmine  &  fast  green 
-   นําตัวออนระยะเซอรคาเรียที่รักษาสภาพเนื้อเยื่อใน 10 % formalin ใสใน Petri  dish  ขนาดเล็ก   
-    ลางตัวออนระยะเซอรคาเรียดวยน้ํากล่ัน  2  ครั้ง ๆละ 10 นาท ี
-   ทาสารละลายอัลบูมิน  บางๆทั่วแผนสไลด 
-  ใชหลอดดูดๆน้ําที่มีตัวออนระยะเซอรคาเรียหยดลงบนสไลด พยาธจิะติดบนสไลด ปลอยทิ้งไว 
    ใหแหงพอหมาดๆ 
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-  ยอมสี Semichon’s acetic  carmine (เจือจางดวยน้ํากลั่น 1:10) แชทิ้งไวประมาณ 1 ช่ัวโมงหรือ 
    คางคืน 
-   ลางสีออกดวยน้าํกลั่น 2 คร้ังๆ ละ 10 นาที 
-  แทนทีน่้ําดวย 50 %  alcohol, 70% alcohol  ขั้นตอนละ 2 คร้ังๆละ 10 นาที   ตามลําดับ  สังเกต 
    เห็นลําตัวตดิสีชมพูออน อวัยวะภายในติดสีชมพูเขม (หากตดิสีเขมมากเกินใหลางออกดวย acid     
    alcohol)   
-   ยอมสีทับดวย 0.2% fast  green  in  95%  alcohol  (เจือจางสีดวย 95% alcohol  1:10)  นาน 10 –  
     20  วินาที สังเกตเห็นสีเขยีวตดิขอบลําตัว 
-   ลางสีออกดวย  95%  alcohol   2  คร้ังๆละ 20 นาท ี
-   แทนทีด่วย  absolute  alcohol  2 คร้ังๆละ  10 นาที และ absolute alcohol : xylene  (1 : 1)   นาน  
    10 นาที 
-   ทําใหใสดวย  xylene  2  คร้ังๆละ 10 นาที 
-   ปดดวย  DePeX mounting medium (DPX) 
6.1.2 วิธียอมสีดวย  Ehrlich’s hematoxylin 
-   นําตัวออนระยะเซอรคาเรียที่รักษาสภาพเนื้อเยื่อใน 10% formalin ใสใน Petri  dish ขนาดเล็ก 
-   ลางตัวออนระยะเซอรคาเรียดวยน้ํากล่ัน 2 คร้ังๆละ 10 นาที 
-   ทาสารละลายอัลบูมิน บางๆทั่วแผนสไลด 
-  ใชหลอดดูดๆน้ําที่มีตัวออนระยะเซอรคาเรียหยดลงบนสไลด พยาธจิะติดบนสไลด ปลอยทิ้งไว 
    ใหแหงพอหมาดๆ 
-   ยอมสี  Ehrlich’s hematoxylin ( เจือจางดวยน้ํากลั่น 1 : 10 )  แชทิ้งไวประมาณ  1 – 5 นาที 
-   ลางสีออกดวยน้าํกลั่น 2 คร้ังๆละ 5 – 10 นาที  (หากติดสีเขมมากเกินใหลางออกดวย  acid     
    alcohol)   
-   แทนทีน่้ําดวย  50 % alcohol, 70% alcohol, 95% alcohol, absolute  alcohol ข้ันตอนละ 2 คร้ัง ๆ   
    ละ 10 นาที  ตามลําดับ  และ absolute alcohol : xylene (1:1)  1 คร้ัง นาน 10 นาท ี
-   ทําใหใสดวย  xylene  2  คร้ังๆละ 10 นาที 
-   ปดดวย  DePeX mounting medium (DPX) 
6.1.3  ภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)  ตามวิธี conventional  scanning 
electronmicroscopic  ดังนี ้
-  นําเซอรคาเรีย fix ใน 2.5% glutaraldehyde  ใน 0.1 M sodium cacodylate buffer (containing  
    calcium acetate) pH 7.2  ที่  4 °C อยางนอย 2 ช่ัวโมง 
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-   ลาง 3 คร้ังดวย 0.1 M sodium cacodylate buffer (containing calcium acetate) pH 7.2   
-  จากนั้น fix ใน 1% osmium tetroxide (OsO4)ใน 0.1 M sodium cacodylate buffer pH 7.2 ที่ 4 °C   
    อยางนอย 1-2 ช่ัวโมง 
-   ลาง 3 คร้ังดวยน้าํกลั่น 
-   ดึงน้ําออกจากเซอรคาเรีย (dehydrated) ดวย ethanol  50%,70%, 80%,90%, 95% และ100%  
    ใชเวลาขั้นตอนละ 10 นาท ี
-   นําเซอรคาเรียไปทําใหแหง โดยเครื่อง  critical point drying  (CPD) 
-  หลังจากนั้นนํา specimens มาวางบน stub แลว coat ดวยทอง ใน ion-sputter ที่ 10-15 mA  
    ประมาณ 1-2 นาที 
- นํา specimens ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning  Electron   
    Microscope, SEM) 
 
7.  จําแนกชนดิของพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรีย  

ทําการจําแนกชนิดพยาธิใบไมตามการจัดจาํแนกของ Komiya (1961), Schell (1970), 
Yamaguti (1975) และ Ito (1980)  ตามลักษณะสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไมและอวยัวะภายในของ
ตัวออนระยะเซอรคาเรีย โดยศึกษาจากสวนรูปรางและสวนประกอบของอวยัวะตางๆ ดังนี้ 
eyespots, body, tail, oral  sucker,  ventral  sucker, stylet, pharynx, penetration  gland และ 
excretory  bladder  
 นอกจากนี้ยังอาศัยลักษณะการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจากระยะสปอโรซีสต หรือ รีเดีย 
ของพยาธิใบไมแตละชนดิ  เพื่อเจริญเปนตวัออนระยะเซอรคาเรีย ในการจําแนกชนิด 
 
8. การจัดจําแนกชนิดของหอยน้ําจดื 
         ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย      โดยนําเปลือกหอยมาทําความสะอาดและ
ศึกษาลักษณะตางๆของเปลือกหอย  ดังนี ้
- ลักษณะของเปลือก โดยดูลักษณะยอดเปลือก ความสูงของสไปรเวิรล  ความสูงของบอดีเวริล  
ลักษณะของซูเชอร  ลักษณะของปากเปลือก (Armemgol, 1996; Chiu et al., 2002) 
-  จํานวนเวิรล  การนับจํานวนเวิรลของหอย  เร่ิมนับจากจุดปลายยอดของหอย   นับวนมาชนแนว
เดียวกับจดุเริ่มตน  จะเปนวงที่ 1 และนับวนเชนนี้เร่ือยไป 
-  รูปรางเปลือก พิจารณาจากขนาดของมมุสไปร ซ่ึงเปนมุมยอดของเปลือก โดยวัดจากการลากเสน
จากดานขางของเปลือกมาตัดกันตรงแนวคอลูเมลลาของยอดเปลือก 
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-  แนวการขดวนของเปลือก โดยวางเปลือกหอยหงายขึน้บนฝามือ ใหยอดเปลือกชีอ้อก  จากลําตัว  
ถาปากเปลือกอยูทางดานซายมือของเรากค็ือวนซาย ถาปากเปลือกอยูทางขวามือก็คอืวนขวา 
-  ศึกษาขนาดของเปลือก  โดยวดัขนาดความกวางและความยาวของเปลือกดวยเวอรเนียคาลิปเปอร 
(vernier  caliper) 
-  ลวดลายบนเปลือก  และสีเปลือก  โดยศึกษาลายเสนบนผิวของเปลือกหอย และรูปแบบแถบสี
พาดตามขวางของเปลือก 
-  โอเพอรคิวลัม  ศึกษาลักษณะและลวดลายของโอเพอรคิวลัมดานนอก ภายใตกลองจุลทรรศน 
สเตอริโอ 
 
9. การวิเคราะหผลการศึกษา 
9.1  การวิเคราะหผลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย 

ทําการจําแนกชนิดเปลือกหอยน้ําจดืตามการจัดจําแนกของ Brandt  (1974) ในบริเวณจุดสํารวจ
ทั้ง 26 พื้นที่  ดวยการทดสอบทางสถิติเบื้องตน  (ความกวางเฉลี่ย  ความยาวเฉลี่ย  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) เปนตัวเปรียบเทียบ เพือ่แสดงความแตกตางขนาดเปลือกหอยในแตละพื้นที ่
9.2  สรุปและวิเคราะหผลขอมูล  
9.2.1 นับจํานวนหอยที่ทําการเก็บตวัอยางมาในแตละครั้ง พรอมหาเปอรเซนตการติดเชื้อปรสิตที่
ตรวจพบในหอย [อัตราการติดเชื้อปรสิต = (จํานวนหอยที่ติดเชื้อ/จํานวนหอยทั้งหมด) x 100] 
9.2.2  วัดขนาดหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ที่เก็บมาในแตละเดือน หาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคา size index  [size index = (ความกวางของเปลือก/ความยาวของเปลือก) x 100] โดยเปลือก
จะมีรูปรางกลมมากขึ้น เมื่อคา size index เพิ่มมากขึ้น 
9.2.3 เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ที่เก็บตัวอยางจาก
จุดสํารวจทั้ง 26 พื้นที่  
9.2.4 จําแนกชนิดพยาธิใบไมตามลักษณะรูปรางสัณฐานวิทยาที่ทําการตรวจพบตวัออน   ในระยะ  
สปอโรซีสต  รีเดีย และเซอรคาเรีย   
9.2.5 เปรียบเทียบความหนาแนนและอัตราการติดเชื้อปรสิตของหอยน้ําจดืวงศ Thiaridae ในบริเวณ
จุดสํารวจทั้ง 26 พื้นที ่
9.2.5 เปรียบเทียบความสัมพันธของชนิดพยาธิใบไม   ที่มีความจําเพาะตอหอยน้ําจดืที่เปนโฮสต 
ตัวกลางตวัที่ 1 ในแตละชนดิวามีมากนอยเพียงใดในธรรมชาติ 
    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
• การศึกษาสภาพแวดลอม 

 
จุดสํารวจที่ 1  น้ําตกสกุโณทยาน  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0663585  (E 100° 32′  15.6″) 
      UTM 1862047 (N 16°  50′  20.6″) 
   สภาพแวดลอมบริเวณเก็บตวัอยางเปนลําธารขนาดใหญอยูช้ันบนเหนอืน้ําตกสกุโณทยาน 
ซ่ึงเปนน้ําตกทีเ่กิดจากลําธารวังทอง โดยเปนตนกําเนิดลําน้ําเข็กที่ตกจากหนาผา (รูปที่ 37) มีความ
สูง  10 เมตร สูงจากระดับน้าํทะเล 40 เมตร น้ําในน้ําตกมีความลึก 15.17 – 53.37 เซนติเมตร  พื้นน้ํา 
เปนตะกอนดนิรวนปนทราย    บางบริเวณจะมีใบไมรวงทับถมกระจายอยู   น้ําคอนขางใส    ในชวง 
ฤดูฝนน้ําจะมสีีขุน (น้ําตาลแดง) มีโขดหนิขนาดเล็ก – ใหญ    กระจายอยูตามพืน้น้าํ บางบริเวณทีท่ํา 
การเก็บตวัอยางจะมีหลุมเปนรองหินและพบหอยจํานวนมากอาศัยอยู สวนใหญพบหอยเกาะตาม
โขดหินและฝงตัวอยูตามพื้นดิน   รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน   สภาพปาเปนปา
เบญจพรรณประกอบดวยไมพยอมที่ขึ้นอยูหนาแนนและมีไมยืนตนมากมาย มแีสงแดดสองผาน
ประมาณ 11,800 – 122,400 Lux อุณหภูมิใตน้ํา 26 – 32 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนอืน้ํา  27 – 35 
องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.14 – 8.64     คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการ 
ละลายที่ 8.04 – 9.84  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.27 – 2.03 m/sec 
พบวาในชวงฤดูรอน (กุมภาพันธ – มิถุนายน)  อุณหภูมจิะสูงทําใหมีอากาศรอนมาก  และมีปริมาณ
แสงมากกวาในเดือนอ่ืนๆที่เก็บตัวอยาง  (ตารางที่ 1)   
 
จุดสํารวจที่ 2  น้ําตกแกงโสภา  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P     0696790  (E  100° 50′  29.6″)
      UTM  1865973   (N  16°   52′  22.3″) 
                 สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตวัอยางเปนลําธารขนาดใหญอยูช้ันบนเหนือน้ําตกแกงโสภา 
ซ่ึงเปนน้ําตกขนาดใหญที่เกดิจากลําหวยเข็กใหญไหลผานหนาผาเปนน้ําตกที่มีความสูง 3 ช้ัน และ
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สูงประมาณ 41 เมตร สูงจากระดับน้าํทะเล 398  เมตร (รูปที่ 38)  ความลึกของแองน้ําเหนือน้ําตก 
10.34 – 85.67 เซนติเมตร ความลึกของน้าํในแตละพื้นที่ไมเทากัน พืน้ดินเปนดินรวนปนทราย  มี
โขดหินขนาดใหญและมีรองน้ําเปนแองน้าํขนาดเล็ก-ใหญกระจายอยูทัว่ไป  พบหอยเกาะตามโขด
หินและฝงตัวอยูตามพื้นดิน บางบริเวณจะมใีบไมรวงทับถมกระจายอยูและมีแสงแดดสองถึง 
ลักษณะน้ําคอนขางใส  ในชวงฤดูฝนน้าํจะมีสีขุน (น้ําตาลแดง) รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอม
คอนขางรมร่ืน บริเวณหนิพบมอส เฟรนเปนจํานวนมาก  มแีสงแดดสองผาน 1,300 – 18,400 Lux 
อุณหภูมิใตน้ํา 21 – 28 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  24 – 31 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-
ดางของน้ํา มคีา 7.40 – 8.21 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.38 – 11.70 mg/l 
กระแสน้ําไหลปานกลาง  มคีาความเร็วของกระแสน้ํา  0.69 – 2.97 m/sec ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณ
น้ํามากและมีคากระแสน้ําไหลคอนขางแรง  สวนในชวงฤดูรอน (เมษายน – มิถุนายน) อุณหภูมิจะ
สูงกวาเดือนอืน่ๆที่ทําการเกบ็ตัวอยาง  (ตารางที่ 2) 
 
จุดสํารวจที่ 3  ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P     0698109  (E  100°  51′  57.2″)
      UTM  1862821  (N  16°   50′  50.0″)
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดใหญ เปนพื้นที่ลาด มีโขดหินขนาด
ใหญ – เล็ก สลับกัน (รูปที่ 39) สูงจากระดับน้ําทะเล  452 เมตร       มีรองน้ําเปนแองน้ําที่มีความลึก 
และตื้นไมเทากัน   มีความลกึ 10.67 – 53.67 เซนติเมตร สวนใหญพบหอยเกาะตามโขดหินและฝง
ตัวอยูตามพื้นดิน   พื้นดินเปนดินรวนปนทราย  ลักษณะน้ําคอนขางใส      ในชวงฤดฝูนน้ําจะมีสีขุน 
น้ําตาลแดง บางบริเวณจะมใีบไมรวงทับถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา รอบๆลําธารมี
สภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน บริเวณโขดหินจะพบเฟรน และตะไครน้ํา  เปนจํานวนมาก  สภาพปา 
ประกอบดวย ปาดิบเขา ดิบแลง และ ปาเบญจพรรณ มพีันธุไมที่สําคัญไดแก สนสองใบ  กอ ยาง 
ตะเคียน มะมวงปา แดงน้ํา มะคา สัก เกด็แดง เกด็ดํา ประดู เปนตน   และทุงหญาเปนพื้นที่โลงกวาง 
ใหญ มีสนและไมดอกขึ้นสลับอยู มีแสงแดดสองผาน 1,300 – 19,900 Lux อุณหภูมิใตน้ํา 21 – 28 
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนอืน้ํา  23 – 34 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.57 – 
8.60 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.29 – 11.10  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคา 
ความเร็วของกระแสน้ํา  0.55–2.61 m/sec   ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้าํมากและมีคากระแสน้ําไหล 
คอนขางแรง สวนในชวงฤดูรอน (เมษายน – มิถุนายน)  อุณหภูมจิะสูงกวาในเดือนอื่นๆที่ทําการ
เก็บตัวอยาง  (ตารางที่ 3) 
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จุดสํารวจที่ 4  น้ําตกผาลาด  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P     0707191  (E  100°  56′  77.8″) 
      UTM  1883594  (N  17°   01′  69.1″)
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนพืน้ที่ลาดชัน เปนลําธารขนาดใหญช้ันลางของ
น้ําตกผาลาด มีโขดหินขนาดใหญ – เล็ก สลับกัน (รูปที่ 40) สูงจากระดับน้ําทะเล 267 เมตร   มีรอง
น้ําเปนแองน้ําที่มีความลึก - ตื้นไมเทากัน มีความลึก 16.33 – 70.33 เซนติเมตร สวนใหญพบหอย
เกาะตามโขดหิน ในระดับน้ําที่ลึก และฝงตัวอยูตามพื้นดิน พื้นดินเปนดินรวนปนทราย  ลักษณะน้ํา 
คอนขางใส     ในชวงฤดูฝนน้ําจะมีสีเหลืองขุน    บ างบริเวณจะมใีบไมรวงทับถมกระจายอยูทั่วไป 
ตามผิวน้ํา  รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน  สภาพปาเปนปาเบญจพรรณ เชน ไมสัก 
ประดู ตะเคียนทอง ตะแบกเลือด พยอม มะมวงปา   กรวยปา  ตะคอ  ออยชาง ฯลฯ  มีแสงแดดสอง
ผาน 7,000 – 61,500 Lux อุณหภูมิใตน้ํา 22 – 32 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  24 – 34 องศา
เซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา  มคีา 7.52 – 8.37 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลาย 
ที่ 8.24 – 9.60  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.26 – 2.48 m/sec 
ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้าํมากและกระแสน้ําไหลคอนขางแรง โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม       
สวนในชวงฤดูรอน    (เมษายน– มิถุนายน)       อุณหภูมจิะสูงกวาในเดอืนอ่ืนๆที่ทําการเก็บตัวอยาง   
(ตารางที่ 4)   
 
จุดสํารวจที่ 5  น้ําตกศรีดิษฐ  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P     0707409  (E  100°  56′  39.5″) 
      UTM  1839346  (N  17°   37′  43.3″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนพืน้ที่ลาดชัน เปนลําธารขนาดใหญ อยูช้ันบนของ
น้ําตกศรีดิษฐ  มีโขดหินขนาดใหญ – เล็ก สลับกัน (รูปที่ 41) สูงจากระดับน้ําทะเล 472 เมตร มีรอง
น้ําเปนแองน้ําที่มีความลึก - ตื้นไมเทากัน มีความลึก 10.67 – 42.67 เซนติเมตร สวนใหญพบหอย
เกาะตามโขดหินในระดับน้าํที่ลึก และบางตัวก็ฝงตวัอยูตามพื้นดิน ลักษณะดนิเปนดินรวนปนทราย  
น้ําคอนขางใส   ในชวงฤดูฝนน้ําจะมีสีน้ําตาลออกเหลืองขุน   บางบริเวณจะมใีบไมรวงทับถม
กระจายอยูทัว่ไปตามผิวน้ํา      รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน      สภาพปาเปนปา
เบญจพรรณ พบตะไครน้ําและเฟรนเปนจํานวนมากเกาะตามโขดหนิ มีแสงแดดสองผาน 3,200 – 
21,000 Lux    อุณหภูมใิตน้าํ 17 – 25 องศาเซลเซียส     อุณหภูมิเหนอืน้ํา  21 – 32 องศาเซลเซียส  
คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.51 – 8.50 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.37 – 
12.25  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา   0.81 – 2.62 m/sec        ในชวง
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ฤดูฝนจะมีน้ํามากและกระแสน้ําไหลคอนขางแรง     โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมจะมคีาความเร็วของ
กระแสน้ําสูงกวาในเดือนอ่ืนๆ (ตารางที่ 5) 
 
จุดสํารวจที่ 6  น้ําตกแมสา  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P     0489845  (E   98°  54′   12.9″) 
      UTM  2090135  (N  18°   54′  17.6″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดใหญ อยูดานลางของน้ําตกแมสา    มี 
โขดหินขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป มใีบไมรวงทับถมกระจายอยูทัว่ไปตามผิวน้ํา  (รูปที่ 42)  สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 224 เมตร มีความลึก 14 – 33 เซนติเมตร สวนใหญพบหอยฝงตัวอยูตามพื้นดิน และ
บางตัวก็เกาะตามโขดหิน  ลักษณะดนิเปนดินรวนปนทราย ลักษณะน้ําคอนขางใส  ในชวงฤดูฝนน้าํ 
จะมีสีขุน (น้ําตาลแดง)     รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน       พบตะไครน้ําและเฟรน      
เปนจํานวนมากเกาะตามโขดหินและตามพื้นดิน มีแสงแดดสองผาน 2,100 – 112,000 Lux  อุณหภูมิ
ใตน้ํา 21 – 27 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิเหนือน้ํา  23 – 31 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของ
น้ํา มีคา 8.00 – 8.94      คาออกซเิจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.06 – 11.86 mg/l     กระแสน้ํา 
ไหลปานกลาง   มีคาความเร็วของกระแสน้าํ       0.51 – 1.76 m/sec       ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํา 
มากและพบวาในเดือนกันยายน มีน้าํปาไหลหลากทําใหเกิดน้ําทวม สงผลใหทําการวดั
สภาพแวดลอมและทําการเก็บตัวอยางไมได  (ตารางที่ 6) 
 
จุดสํารวจที่ 7  ลําธารอุทยานแหงชาติถ้ําปลา  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P     0393943  (N  19°   25′  31.7″) 
      UTM  2148127  (E   97°  59′  24.9″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดใหญ อยูทางดานลางของลําน้ํา มีโขด 
หินขนาดเล็ก-ใหญ กระจายอยูทั่วไป มีใบไมรวงทับถมกระจายอยูทัว่ไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 43)   สูง
จากระดบัน้ําทะเล 343 เมตร มีความลึก 13.33 – 31 เซนติเมตร พบหอยฝงตัวอยูตามพืน้ดินเกาะตาม
โขดหิน กิ่งไม ใบไม และพชืน้ําที่อยูในลําธาร  ลักษณะดินเปนดินรวนปนทรายลักษณะน้ําคอนขาง 
ใส ในชวงฤดูฝนน้ําจะมีสีน้ําตาลออกเหลืองขุน  รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน  
พบวามีพืชน้ําลอยอยูตามน้ํากระจายอยูทัว่ไป พบตะไครน้ําและเฟรน  เปนจํานวนมากเกาะตามโขด
หินและตามพืน้ดิน มแีสงแดดสองผาน 6,000 – 119,200 Lux อุณหภูมใิตน้ํา 23 – 28 องศาเซลเซยีส  
อุณหภูมิเหนือน้ํา   20 – 33 องศาเซลเซียส   คาความเปนกรด-ดางของน้ํามีคา 7.13 – 7.86   คา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.16 –10.67  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็ว 
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ของกระแสน้ํา   1.09 – 4.22 m/sec       ในชวงฤดูฝนจะมีน้ํามากและพบวาในเดือนกันยายน  มนี้ําปา 
ไหลหลากทําใหเกิดน้ําทวม สงผลใหทําการวดัสภาพแวดลอมและทําการเก็บตัวอยางไมได   
(ตารางที่ 7) 
 
จุดสํารวจที่ 8  ลําธารแมสะงา  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P  0392234                (E 97°  58.3′  23.0″) 
        UTM  2152797     (N  19°  28.1′  6.1″)  
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดใหญ มีโขดหินขนาดเล็ก-ใหญ 
กระจายอยูทัว่ไป มีใบไมรวงทับถมกระจายอยูทัว่ไปตามผิวน้ํา  (รูปที่ 44)       สูงจากระดับน้ําทะเล  
248  เมตร มีความลึก 26 – 47.67 เซนติเมตร สวนใหญพบหอยฝงตัวอยูตามพื้นดินและเกาะตามโขด
หินในระดับน้าํที่ลึก  ลักษณะดินเปนดนิรวนปนทราย  ลักษณะน้ําคอนขางใส  ในชวงฤดูฝนน้ําจะมี
สีน้ําตาลออกเหลืองขุน รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน มีตนไมใหญ  พบตะไครน้าํ 
และ 
เฟรน เปนจํานวนมากเกาะตามโขดหิน  มีแสงแดดสองผาน 1,600 – 72,800 Lux อุณหภูมใิตน้ํา  20 
– 28 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  23 – 32 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มคีา 
7.52 – 8.47 คาออกซิเจนทีล่ะลายในน้ํามคีาการละลายที่ 8.20 – 10.58  mg/l กระแสน้ําไหลปาน
กลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.78 – 2.97 m/sec ในชวงฤดูฝนจะมีน้ํามากและพบวาในเดือน
กันยายน 
มีน้ําปาไหลหลากทําใหเกิดน้ําทวม  สงผลใหทําการวดัสภาพแวดลอมและทําการเก็บตัวอยางไมได   
(ตารางที่ 8) 
 
จุดสํารวจที่ 9  ลําธารหวยเสือเฒา 
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P    0385692  (E   97°  54′  43.7″) 
      UTM  2129663  (N  19°   15′  32.0″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดเล็ก  มีโขดหินขนาดเล็ก-ใหญ 
กระจายอยูทัว่ไป มีใบไมรวงทับถมกระจายอยูทัว่ไปตามผิวน้ํา อยูใกลในแหลงชุมชน (รูปที่ 45)  
สูงจากระดับน้าํทะเล  237  เมตร มีความลึก 11.33 – 27  เซนติเมตร พบหอยฝงตวัอยูตามพืน้ดิน  
เกาะตามโขดหิน ใบไม กิ่งไม และพืชน้ําทีอ่ยูในน้ํา   ลักษณะดินเปนดนิโคลน   ลักษณะน้ําคอนขาง 
ใส  ในชวงฤดูฝนน้ําจะมีสีขุน (น้ําตาลแดง) รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน มีตนไม
ใหญ พบพืชน้าํกระจายอยูทัว่ไป  มีตะไครน้ํา และเฟรนเกาะตามโขดหนิและตามพืน้ดินเปนจํานวน 
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มาก  มีแสงแดดสองผาน 7,400 – 136,800 Lux อุณหภมูิใตน้ํา 20 – 33 องศาเซลเซียส  อุณหภมูิ
เหนือน้ํา  23 – 30 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.14 – 7.74 คาออกซิเจนที่
ละลายในน้ํามคีาการละลายที่ 8.60 – 10.30 mg/l     กระแสน้ําไหลปานกลาง    มคีาความเร็วของ
กระแสน้ํา 0.09 – 3.13 m/secในชวงฤดูฝนจะมีน้ํามากและพบวาในเดือนกันยายน มีน้าํปาไหลหลาก 
ทําใหเกิดน้ําทวม สงผลใหทาํการวัดสภาพแวดลอมและทําการเก็บตวัอยางไมได   (ตารางที่ 9) 
 
จุดสํารวจที่ 10  น้ําตกลานสาง    
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P 0500912 (E   99°  00′  30.8″)  
      UTM 1854666 (N  16°   46′  34.9″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดเล็ก    อยูบริเวณดานลางของน้ําตก ม ี
โขดหินขนาดเล็ก-ใหญ กระจายอยูทัว่ไป มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 46)   
สูงจากระดับน้าํทะเล   331  เมตร มีความลึก 14 – 32.67 เซนติเมตร พบหอยฝงตวัอยูตามพื้นดิน  
เกาะตามโขดหิน ใบไม กิ่งไม และพืชน้ําทีอ่ยูในน้ํา   ลักษณะดินเปนดนิรวนปนทราย     ลักษณะน้าํ 
คอนขางใส  ในชวงฤดูฝนน้าํจะมีสีน้ําตาลออกเหลืองขุน  รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรม
ร่ืน มีตนไมใหญ  พบพืชน้ํากระจายอยูทั่วไป  มีตะไครน้ําและเฟรนเกาะตามโขดหินเปนจํานวนมาก 
มีแสงแดดสองผาน 7,100 – 112,500 Lux อุณหภูมิใตน้าํ 16 – 28 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  
21 – 31 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด – ดางของน้ํา มคีา 7.17 – 7.72  คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 
มีคาการละลายที่ 8.22 – 10.42  mg/l  กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา  0.38 – 
2.28 m/sec โดยเฉพาะเดือนกันยายน พบคาความเร็วของกระแสน้ําสูงกวาในดือนอ่ืนๆ(ตารางที่ 10) 
 
จุดสํารวจที่ 11  น้ําตกพาเจริญ    
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P 0473763  (E   98°  45′  19.8″) 
      UTM 1824023 (N  14°   29′  57.1″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดใหญ อยูบริเวณดานลางของน้ําตก  ม ี
กอนหินขนาดเล็ก-ใหญ กระจายอยูทัว่ไป มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 47)    
สูงจากระดับน้าํทะเล  608  เมตร มีความลึก 12.33 – 20.33  เซนติเมตร     พบหอยฝงตัวอยูตาม
พื้นดิน  เกาะตามโขดหิน ใบไม และกิ่งไมที่อยูในน้ํา  ลักษณะดินเปนดนิโคลน  ลักษณะน้ําคอนขาง 
ใส  ในชวงฤดูฝนน้ําจะมสีีน้ําตาลออกเหลืองขุน รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน มี
ตนไมใหญ  มีตะไครน้ําและเฟรนเกาะตามโขดหินเปนจํานวนมาก  มีแสงแดดสองผาน 1,800 – 
25,600 Lux    อุณหภูมใิตน้าํ 15 – 25 องศาเซลเซียส    อุณหภูมเิหนอืน้ํา  21 – 29  องศาเซลเซียส   
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คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.06 – 7.64 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่  8.36 – 
10.76 mg/l  กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.60 – 1.62 m/sec  โดยเฉพาะ
เดือนกนัยายน  พบคาความเร็วของกระแสน้ําสูงกวาในเดือนอ่ืนๆ  (ตารางที่ 11) 
 
จุดสํารวจที่ 12  น้ําตกคลองลาน    
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P 0529926 (E   99°  16′  48.4″)  
      UTM 1783038 (N  16°   07′  43.1″)  
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดใหญ อยูบริเวณดานลางของน้ําตก  ม ี
กอนหินขนาดเล็ก-ใหญ กระจายอยูทัว่ไป มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 48)   
สูงจากระดับน้าํทะเล  212  เมตร มีความลึก 17 – 45.67 เซนติเมตร พบหอยฝงตวัอยูตามพืน้ดนิ  
เกาะตามโขดหิน ใบไมแหง  กิ่งไมแหง และกระสอบทรายที่กั้นน้าํ  ลักษณะดนิเปนดนิโคลน  
ลักษณะน้ําคอนขางใส    ในชวงฤดูฝนน้ําจะมีสีน้ําตาลออกเหลืองขุน  รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอม 
คอนขางรมร่ืน มีตนไมใหญปกคลุมโดยรอบ พบตะไครน้ําเกาะตามโขดหินเปนจํานวนมาก   มแีสง 
แดดสองผาน 1,000 – 51,900 Lux อุณหภมูิใตน้ํา 21 – 28 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนอืน้ํา  25 – 30 
องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.07 – 7.38     คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการ 
ละลายที่ 8.31– 11.42  mg/l  กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา  0 – 1.65 m/sec  
ในเดือนเมษายน จะมีสภาพอากาศรอน สงผลใหมีอุณหภูมิสูงกวาเดอืนอ่ืนๆ และเดือนกุมภาพันธ  
พบวาสภาพน้าํเปนน้ํานิ่ง   จงึทําใหวัดคาความเร็วการไหลของน้ําไมได (ตารางที่ 12) 
 
จุดสํารวจที่ 13  น้ําตกคลองน้ําไหล    
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่  47P 0528239 (E   99°  15′   51.0″)  
      UTM 1790088 (N  16°   11′  32.7″) 

สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดใหญ  อยูบริเวณดานลางของน้ําตก    มี 
กอนหินขนาดเล็ก-ใหญ กระจายอยูทัว่ไป มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา  (รูปที่ 49)   
สูงจากระดับน้าํทะเล  241  เมตร   มีความลึก 20 – 41 เซนติเมตร       พบหอยฝงตวัอยูตามพืน้ดนิ      
เกาะตามโขดหิน ใบไมแหงและกิ่งไมแหง  ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย  ลักษณะน้ําคอนขางใส  
ในชวงฤดูฝนน้ําจะมีสีขุน (น้ําตาลแดง) รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน   มีตนไมใหญ
ปกคลุมโดยรอบ พบพืชน้ํา  ตะไครน้ําเกาะตามโขดหนิเปนจํานวนมาก   มแีสงแดดสองผาน 3,700 
– 66,000 Lux   อุณหภูมิใตน้าํ 22 – 29 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้าํ  24 – 31 องศาเซลเซียส  คา
ความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.22 – 7.80 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.32 – 
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11.76  mg/l  กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.57 – 2.46 m/sec โดยเฉพาะ
เดือนธันวาคม พบคาความเรว็ของกระแสน้าํคอนขางสูงและในเดือนเมษายน จะมีสภาพอากาศรอน   
สงผลใหมีอุณหภูมิสูงกวาในเดือนอ่ืนๆ (ตารางที่ 13) 
 
จุดสํารวจที่ 14  น้ําตกตาดเดือน  
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0552649 (E  99°  29′  76.8″)  
      UTM 1940726 (N 17°   33′  23.2″) 
 สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํตกที่อยูในหวยทาแพ     มลัีกษณะเปนลานหิน 
กวางและแองน้ํา ลําน้ําไหลลดหล่ันจากหนาผาลงสูดานลาง  (รูปที่ 50)  มีระยะทางหางจากที่ทําการ
อุทยานแหงชาติประมาณ 300 เมตร  สูงจากระดับน้ําทะเล 414 เมตร มีความลึก 15.67 – 73 
เซนตเิมตร พืน้น้ําเปนตะกอนดินรวนปนทราย ระดับน้ําคอนขางลึก บางบริเวณจะมีใบไมรวงทบั
ถมกระจายอยู    น้ําคอนขางใส มีโขดหินขนาดกลาง – ใหญ กระจายอยูตามพื้นน้ํา  สวนใหญจะพบ 
หอยเกาะตามโขดหินและฝงตัวอยูตามพื้นดิน รอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน มี
แสงแดดสองผาน 2,300 – 13,600 Lux อุณหภูมิใตน้ํา 21 – 29 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  22 
– 34 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.10 – 7.60   คาออกซิเจนทีล่ะลายในน้ํามคีา 
การละลายที่ 8.60 – 10.26  mg/l กระแสน้าํไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้าํ 0.20 – 3.38 
m/sec  และเดอืนกันยายน จะมีกระแสน้ําไหลแรงกวาในเดือนอื่นๆ  (ตารางที่ 14 )   
 
จุดสํารวจที่ 15    ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย    
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0552015 (E  99°  29′  24.8″)  
      UTM 1940494 (N 17°   33′  5.9″) 

สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดกลาง เปนลําธารที่เกิดจากลําน้าํทาแพ 
(รูปที่ 51)  สูงจากระดบัน้ําทะเล 182 เมตร  มีความลึก 10 – 31.67 เซนติเมตร  พื้นน้ําเปนตะกอนดิน 
รวนปนทราย บางบริเวณจะมีใบไมรวงทบัถมกระจายอยู  น้ําคอนขางใส มีโขดหินขนาดเล็ก – ใหญ 
กระจายอยูตามพื้นน้ํา   พบหอยจํานวนมากอาศัยอยู สวนใหญจะพบหอยเกาะตามโขดหินและฝงตัว 
อยูตามพื้นดินรอบๆลําธารมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน มีแสงแดดสองผาน 1,100 – 118,900 
Lux อุณหภูมใิตน้ํา 22 – 28 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนอืน้ํา  25 – 31 องศาเซลเซียส  คาความเปน
กรด-ดางของน้ํา มีคา 7.14 – 7.70 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.30 – 9.63  mg/l 
กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.19 – 4.23 m/sec  และพบวาในเดือน
กันยายน จะมกีระแสน้ําไหลแรงกวาเดือนอ่ืนๆ  (ตารางที่ 15)    
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จุดสํารวจที่ 16    น้ําตกแมพลู   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0603988 (E  99°  58′  50.6″)  
      UTM 1960330 (N 17°  43′  45.0″) 

สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนน้าํตกที่เกดิจากการตกแตงธารน้ํา โดยการเทปูนให
น้ําไหลลดหลัน่จากบนเขาสูงลงมา ดูคลายน้ําตกธรรมชาติ  มีความสูงหลายช้ัน   ลักษณะเปนฝายน้ํา 
ลน สภาพโดยรอบคอนขางรมร่ืน มีโขดหินขนาดเล็ก-ใหญ  กระจายอยูทัว่ไป มใีบไมรวงทับถม
กระจายอยูทัว่ไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 52)   สูงจากระดบัน้ําทะเล 164 เมตร มีความลึก 8 – 32 เซนติเมตร 
มีความลึก 8-32 เซนติเมตร  ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย  พบหอยฝงตัวอยูตามพื้นทราย  เกาะ
ตามโขดหิน  กิ่งไม     ใบไม   น้ําคอนขางใส        และบริเวณที่ทําการเกบ็ตัวอยางปกคลุมไปดวยปา 
เบญจพรรณจํานวนมากทําใหมีแสงสองผานไดประมาณ 100 – 74,000 Lux  อุณหภูมิใตน้าํ 24 – 28 
องศาเซลเซียส  อุณหภมูิเหนอืน้ํา  25 – 32 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.18 – 
7.56 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.57 – 9.95  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง     มีคา 
ความเร็วของกระแสน้ํา 0.77–2.47 m/sec และในเดือนกนัยายน      จะมกีระแสน้ําไหลแรงกวาเดือน 
อ่ืนๆ เนื่องจากเปนฤดูฝนทําใหมีปริมาณน้ําสูงกวาในทุกเดือน  (ตารางที่ 16)   

  
จุดสํารวจที่ 17    น้ําตกเชงิทอง   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0633900 (E  100° 15′  52.8″)  
      UTM 1993993 (N 18°    01′  54.2″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนน้าํตกที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน เปน 
น้ําตกขนาดเล็กริมถนน มีน้ําไหลตลอดป      และมีทางเดนิตามลําหวยมุนตอข้ึนไปยังน้ําตกหวยมุน 
และน้ําตกดอยผาหมอก ซ่ึงสูงและไหลลดหลั่นลงมาหลายชั้น สภาพโดยรอบคอนขางรมร่ืน  มีโขด
หินขนาดเล็ก-ใหญ  กระจายอยูทัว่ไป มใีบไมรวงทับถมกระจายอยูทัว่ไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 53)   สูง
จากระดบัน้ําทะเล  298 เมตร มีความลึก 16.67 -  มากกวา 50 เซนติเมตร  ลักษณะดนิเปนดนิรวน
ปนทราย  พบหอยฝงตัวอยูตามพื้นทราย    เกาะตามโขดหิน  น้ําคอนขางใสและคอนขางลึก    มีแสง 
แดดสองผาน 1,700 – 12,500 Lux  อุณหภูมิใตน้าํ 19 – 27 องศาเซลเซียส  อุณหภมูิเหนือน้ํา  23 – 
28 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.25 – 7.88 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการ 
ละลายที่ 9.56 – 11.70  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา  0.48 – 5.56 
m/sec และพบวาในเดือนกันยายน ปริมาณกระแสน้ําจะไหลแรงกวาทกุๆเดือน  เนื่องจากเปนฤดูฝน
ทําใหมีปริมาณน้ําสูงกวาในทุกเดือน   (ตารางที่ 17)  
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จุดสํารวจที่ 18    ลําธารแมสม   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0593065 (E  99°   52′  49.2″)  
      UTM 2015810 (N 18°   13′  51.7″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดปานกลางในหมูบานผาคอ  มีลักษณะ
คลายฝายน้ําลน มีโขดหินขนาดเล็ก – ใหญ สลับกันกระจายอยูทัว่ไป  สภาพโดยรอบคอนขางรมร่ืน 
มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 54)   สูงจากระดับน้ําทะเล  286 เมตร มีความลึก 
15.33 – 29.33 เซนติเมตร  ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย  พบหอยเกาะตามโขดหนิ และบางตวั
จะฝงตัวในพืน้ทราย  น้ําออกสีเหลืองขุน  มีแสงแดดสองผาน 2,000 – 51,300 Lux     อุณหภูมิใตน้าํ  
19 – 29 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  25 – 32  องศาเซลเซียส     คาความเปนกรด-ดางของน้ํา 
มีคา 7.0 – 8.08     คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.69 – 10.30  mg/l     กระแสน้ําไหล 
ปานกลาง   มีคาความเร็วของกระแสน้ํา  0 – 2.16 m/sec   และผลการศึกษาบริเวณลําธารหวยสม
คร้ังนี้มีสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากมีการสรางฝายกั้นน้ํา (รูปที่ 55)  ทําให
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศตามธรรมชาติมีจํานวนลดนอยลงตามไปดวย   สงผลใหสํารวจไม
พบหอยน้ําจืดในบริเวณแหลงน้ํานั้น  (ตารางที่ 18)  
 
จุดสํารวจที่ 19    หวยสะเนียน   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0674275 (E  100°  39′  16.2″) 
      UTM 2084916 (N 18°    51′   1.3″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําหวยขนาดใหญ  ซ่ึงเปนลําหวยที่คอยหลอเล้ียง
ลําน้ํานานและลําน้ํายม มีโขดหินขนาดเล็ก–ใหญ สลับกนักระจายอยูทัว่ไป  สภาพโดยรอบคอนขาง
รมร่ืน มีตนไมขนาดเล็ก-ใหญกระจายอยูรอบบริเวณที่ทาํการเก็บตวัอยาง มีใบไมรวงทับถมกระจาย
อยูทั่วไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 56)   สูงจากระดบัน้ําทะเล  280 เมตร มีความลึก 15 – 20.67 เซนติเมตร  
ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย  พบหอยเกาะตามโขดหิน และบางตัวจะฝงตัวในพื้นทราย เกาะ
ตามใบไม-กิ่งไมแหง น้ําคอนขางใส  แตในชวงฤดูฝนน้าํจะมีสีเหลืองขุน  มีแสงแดดสองผาน 5,900 
– 37,400 Lux  อุณหภูมใิตน้าํ 18 – 27 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้าํ  18 – 33  องศาเซลเซียส  คา
ความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.55 – 8.09 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 9.20 – 
10.50  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.52–2.48 m/sec ในชวงฤดูฝน
จะมีน้ํามาก     โดยเฉพาะในดือนกันยายนมีน้ําปาไหลหลาก ทําใหเกิดน้ําทวมสงผลตอการวัดสภาพ 
แวดลอมและทําการเก็บตวัอยางไมได  (ตารางที่ 19)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

68

 
จุดสํารวจที่ 20    น้ําตกสองแคว   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0672372 (E  100°  38′  11.3″) 
      UTM 2086101 (N 18°    51′  40.4″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนน้าํตกขนาดเล็ก    ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติ
นันทบุรีและตัง้อยูในพืน้ที่ปาดิบแลงที่มีความอุดมสมบรูณ บรรยากาศโดยรอบน้ําตกรมร่ืนมาก มี
ตนไมขนาดเล็ก-ใหญกระจายอยูรอบบริเวณที่ทําการเก็บตัวอยาง มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยู
ทั่วไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 57)   สูงจากระดับน้ําทะเล  306 เมตร มีความลึก 15.33 – 51.33 เซนติเมตร  
ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย  พบหอย เกาะตามโขดหิน และบางตวัจะฝงตัวในพืน้ทราย เกาะ
ตามใบไม-กิ่งไมแหง น้ําคอนขางใสแตในชวงฤดูฝนน้ําจะมีสีเหลืองขุน  มีแสงแดดสองผาน 3,200 
– 31,300 Lux  อุณหภูมใิตน้าํ 18 – 28 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้าํ  19 – 30  องศาเซลเซียส  คา
ความเปนกรด-ดางของน้ํา  มีคา 7.08 – 8.63 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.49 – 
10.75  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา  0.39–1.86 m/sec (ตารางที่ 20)  
จากการสํารวจพื้นที่บริเวณน้าํตกสองแควซึง่ตั้งอยูในหมูบานสองแคว อําเภอสองแคว  จังหวดันาน   
พบวาชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณใกลแหลงน้ําจะใชประโยชนของแหลงน้ํานั้น เพื่อบริโภคและ
อุปโภค  
 
จุดสํารวจที่ 21    น้ําตกหวยตนผึง้   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0626801 (E  100°  12′  15.7″)  
      UTM 2092020 (N 18°    55′   5.3″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนน้าํตกที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง เปน 
น้ําตกขนาดเล็กมี 3 ช้ัน มีน้ําไหลตลอดป ทางเขาน้ําตกเปนทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอด
เสนทางจะพบกับธารน้ําตกชัน้เล็กชั้นนอย    มีตนไมขนาดเล็ก-ใหญกระจายอยูรอบบริเวณที่ทําการ
เก็บตัวอยาง ทําใหมีสภาพแวดลอมคอนขางรมร่ืน มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา   
(รูปที่ 58) สูงจากระดบัน้ําทะเล  379 เมตร น้ําคอนขางลึก 19.33 – 41.67 เซนติเมตร  ลักษณะดนิ
เปนดินรวนปนทราย   พบหอยเกาะตามโขดหินและบางตัวจะฝงตัวในพื้นทราย    เกาะตามใบไม 
กิ่งไมแหง น้ําจะมีสีเหลืองขุน  มีแสงแดดสองผาน 5,500 – 60,500 Lux  อุณหภูมิใตน้ํา 19 – 26 
องศาเซลเซียส  อุณหภูมเิหนอืน้ํา  20 – 31  องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.19 – 
8.08 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่   9.32 – 11.41  mg/l   กระแสน้ําไหลปานกลาง     
มีคาความเร็วของกระแสน้ํา  0.17–1.46 m/sec  (ตารางที่ 21)   พบวาแหลงน้ําบริเวณนี้มคีาออกซิเจน 
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ที่ละลายในน้ํา (DO2) คอนขางสูง    อาจเนือ่งมาจากน้ํามกีารไหลวนอยูตลอดเวลาจึงทําใหมีปริมาณ 
กาซออกซิเจนละลายในแหลงน้ํามาก 
จุดสํารวจที่ 22    น้ําตกธารสวรรค   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0624920 (E  100°  11′  9.6″)  
      UTM 2085179 (N 18°    51′  22.7″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนน้าํตก ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาตดิอยภนูาง  
อยูในเขตปาแมยมฝงขวามีลักษณะเปนน้ําตกหิน 4 ช้ัน  มีน้ําไหลตลอดป   มีตนกําเนิดจากลําหวย
สองสบ หวยโปง หวยอูนและตาน้ําบอเบีย้ ไหลมารวมกนัเปนหวยแมปง    และตกจากหนาผาเปน
น้ําตกธารสวรรค    สภาพโดยรอบๆจะเปนปาเบญจพรรณผสมปาดิบชื้น  มีโขดหินขนาดกลาง – 
เล็ก และมีใบไมรวงทับถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 59) สูงจากระดับน้าํทะเล  420 เมตร น้ํา 
คอนขางลึก 9.67 – 32.67 เซนติเมตร  ลักษณะดนิเปนดินรวนปนทราย  พบหอยเกาะตามโขดหนิ 
และบางตัวจะฝงตัวในพืน้ทราย เกาะตามใบไม    กิ่งไมแหง     น้ําคอนขางใส     มีแสงแดดสองผาน  
2,700 – 18,000 Lux  อุณหภูมใิตน้ํา 19 – 26 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  27 – 32  องศา
เซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.48 – 8.20  คาออกซิเจนทีล่ะลายในน้ํามคีาการละลาย 
ที่ 9.47 – 10.86  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.34–1.69 m/sec 
ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้าํมาก โดยเฉพาะในเดือนกันยายน  พบน้ําปาไหลหลากทําใหเกิดน้ําทวม 
สงผลใหทําการวัดสภาพแวดลอมและทําการเก็บตัวอยางไมได     (ตารางที่ 22)  
 
จุดสํารวจที่ 23    น้ําตกจําปาทอง   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0575019 (E  99°  44′ 20.7″)  
      UTM 2122220 (N 19°  12′  55.8″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนน้าํตกขนาดใหญและสูงชัน มี 7 ช้ัน อยูในเขตของ
อุทยานแหงชาติดอยหลวง   ซ่ึงเปนพื้นที่ที่เปนตนน้ําลําธารอันเปนตนกาํเนิดของแมน้าํวังและกวาน 
พะเยา  มีน้ําไหลตลอดป สภาพปาเปนปาเบญจพรรณ ปาดิบชื้นและปาเต็งรัง มีสภาพคอนขางรมร่ืน
มีตนไมขนาดกลาง-ใหญปกคลุมกระจายอยูทั่วไป   มีใบไมรวงตามผิวน้ํา (รูปที่ 60)   สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 570  เมตร   น้ํามีความลึก 6 – 17.33 เซนติเมตร        ลักษณะดนิเปนดินรวนปนทราย  
พบหอยเกาะตามโขดหินและบางตัวจะฝงตัวในพื้นทราย เกาะตามใบไม กิ่งไมแหง น้ําคอนขางใส  
มีแสงแดดสองผาน 200 – 18,200 Lux  อุณหภูมิใตน้ํา 22 – 30 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  23 
– 30  องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.08 – 7.88      คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามี 
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คาการละลายที่ 9.57 – 9.99  mg/l  กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา  0.76 – 
1.22 m/sec       ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้าํมาก  โดยเฉพาะในเดือนกนัยายน     มีน้าํปาไหลหลาก 
ทําใหเกิดน้ําทวม     สงผลตอการวัดสภาพแวดลอมและการเก็บตวัอยาง (ตารางที่ 23)  
จุดสํารวจที่ 24    คลองแมมาย   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0566266 (E  99° 37′  35.1″)  
      UTM 2003099 (N 18°  07′  1.8″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดกลาง        ตั้งอยูในหมูบานปงปาเปา 
ตําบลวังเงิน  อําเภอแมทะ จังหวดัลําปาง  พบวาบริเวณที่ทําการเก็บตัวอยางมีโขดหินขนาดกลาง – 
เล็กกระจายอยูทั่วไป  มนี้ําไหลตลอดทั้งปแตจะมีน้ําปรมิาณมากในฤดูฝนสภาพแวดลอม โดยทั่วไป
คอนขางรมร่ืน มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา (รูปที่ 61)   สูงจากระดับน้ําทะเล  269 
เมตร น้ํามีความลึก 4.67 – 33.33 เซนติเมตร  ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย  พบหอยเกาะตาม
โขดหินและบางตัวจะฝงตัวในพื้นทราย เกาะตามใบไม  กิ่งไมแหง น้ําคอนขางใส   มีแสงแดดสอง
ผาน 100 – 48,500 Lux  อุณหภูมใิตน้ํา 19 – 30 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  18 – 31  องศา
เซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา มีคา 7.44 – 7.70  คาออกซิเจนทีล่ะลายในน้ํามคีาการละลาย 
ที่ 8.50 – 10.90  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา  0 – 2.73 m/sec  
สภาพแวดลอมบริเวณที่ทําการเก็บตวัอยางในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2549 พบวามีการสราง
ฝายกั้นน้ํา สภาพแวดลอมจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ (รูปที่ 62) แตยังสามารถเก็บตัวอยางหอย
น้ําจืดตระกูล Thiaridae ในบริเวณแหลงน้ําได  (ตารางที่ 24)  
 
จุดสํารวจที่ 25    น้ําตกโปงพระบาท   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0584581 (E  99°  48′  31.3″)  
      UTM 2212550 (N 20°  00′  34.1″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนน้าํตกที่ตั้งอยูในเขตวนอุทยานโปงพระบาท มี
ลักษณะเปนแกงหิน มีความลาดชันไมมากนัก มีลักษณะการไหลทีล่ดหล่ันกันเปนชั้นๆลงมา มี
ความตางระดบักันไมมาก มีน้ําไหลตลอดปและจะมีน้าํปริมาณมากในชวงฤดูฝน สภาพปาเปนปา
เบญจพรรณแลง สภาพแวดลอมโดยทั่วไปคอนขางรมร่ืน มีใบไมรวงทับถมกระจายอยูทัว่ไปตาม
ผิวน้ํา (รูปที ่63)  สูงจากระดบัน้ําทะเล 532 เมตร น้ํามีความลึก 18 – 37 เซนติเมตร  ลักษณะดนิเปน
ดินรวนปนทราย    พบหอยเกาะตามโขดหนิ   บางตัวจะฝงตัวในพืน้ทราย น้ําคอนขางใส มีแสงแดด 
สองผาน 1,800 – 36,200 Lux  อุณหภูมใิตน้ํา 19 – 25 องศาเซลเซียส  อุณหภูมเิหนอืน้ํา  23 – 31  
องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํา  มีคา 7.29 – 7.86 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคา 
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การละลายที่ 8.38 – 9.84  mg/l กระแสน้ําไหลปานกลาง  มีคาความเร็วของกระแสน้ํา 0.34 –1.71 
m/sec  (ตารางที่ 25) 
จุดสํารวจที่ 26    น้ําตกปูแกง   
  บริเวณที่เก็บตวัอยางมีคาพกิดัที่     47P  0573725 (E  99°  42′  0.5″)  
      UTM 2149501 (N 19°  26′  24.7″) 
 สภาพแวดลอมที่ทําการเก็บตัวอยางเปนน้าํตกที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง เปน 
น้ําตกที่มีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ํา ทําใหเกิดหนิงอกหนิยอยและหนิมลัีกษณะเปนหนิ
กรวดหรือหินปนทราย มี 9 ช้ัน และมีน้ําไหลตลอดทั้งป สภาพปาเปนปาเบญจพรรณ ปาดิบและปา
เต็งรัง สภาพแวดลอมโดยทั่วไปคอนขางรมร่ืน      มีใบไมรวงทบัถมกระจายอยูทั่วไปตามผิวน้ํา 
(รูปที่ 64)  สูงจากระดบัน้ําทะเล  567 เมตร น้ํามีความลึก 15.33 – 49 เซนติเมตร  ลักษณะดินเปนดิน
รวนปนทราย  พบหอยเกาะตามโขดหินและบางตัวจะฝงตัวในพื้นทราย น้ําคอนขางใส    มีแสงแดด 
สองผาน 100 – 12,000 Lux อุณหภูมิใตน้ํา 19 – 24 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเหนือน้ํา  23 – 30  องศา
เซลเซียส คาความเปนกรด–ดางของน้ํา มีคา 7.06 – 7.67   คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลาย 
ที่ 9.24 – 10.9 mg/l กระแสน้าํไหลปานกลาง มีคาความเร็วของกระแสน้าํ  0.42 –1.65 m/sec ในชวง
ฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามาก โดยเฉพาะเดือนกันยายนปริมาณน้ําจะสูงกวาเดือนอ่ืนๆ (ตารางที่ 26)  
 
• การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย 

การศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือกทําโดยตรวจสอบรูปรางของเปลือกหอย   
ขนาดของเปลือกหอย  การขดของเปลือกหอย   ลวดลายบนเปลือกหอย  ลวดลายของแผนปดปาก
เปลือก และจํานวนเวิรล      จากหอยที่พบบริเวณจุดสํารวจ 26 พื้นที่  ซ่ึงพบหอยทั้งหมด 18 ชนิด 
ดังนี้   (ตารางที่ 27) 

ชนิดที่ 1    หอยน้ําจดื Tarebia  granifera 
ชนิดที่ 2    หอยน้ําจดื Melanoides  tuberculata 
ชนิดที่ 3    หอยน้ําจดื Melanoides  jugicostis 
ชนิดที่ 4    หอยน้ําจดื Thiara  scabra 
ชนิดที่ 5    หอยน้ําจดื Paracrostoma  pseudosulcospira  pseudosulcospira 
ชนิดที่ 6    หอยน้ําจดื Paracrostoma  paludiformis  paludiformis 
ชนิดที่ 7    หอยน้ําจดื Paracrostoma  paludiformis dubiosa 
ชนิดที่ 8    หอยน้ําจดื Paracrostoma  morrisoni 
ชนิดที่ 9    หอยน้ําจดื  Brotia (Brotia) binodosa  binodosa 
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       ชนิดที่ 10  หอยน้ําจืด Brotia (Brotia) microsculpta 
ชนิดที่ 11  หอยน้ําจดื Brotia (Senckenbergia) wykoffi 
ชนิดที่ 12   หอยนํ้าจดื Brotia (Brotia) pagodula 
ชนิดที่ 13   หอยนํ้าจดื Brotia (Brotia) binodosa  spiralis 
ชนิดที่ 14   หอยนํ้าจดื Brotia (Brotia) insolita 
ชนิดที่ 15   หอยนํ้าจดื Brotia (Brotia) manningi 
ชนิดที่ 16   หอยนํ้าจดื Brotia (Brotia) costula  costula 
ชนิดที่ 17   หอยนํ้าจดื Brotia (Brotia) baccata 
ชนิดที่ 18   หอยนํ้าจดื Brotia (Brotia) citrina  
เมื่อทําการศึกษาชนิดของหอยน้ําจดื โดยอาศัยลักษณะเปลือก   ขนาดของเปลือก  ถ่ินที่พบ  

ลักษณะการอยูอาศัยและบรเิวณทีพ่บหอยน้ําจืดแตละชนิด  พบวามีลักษณะที่สําคัญดังนี้  
  

ชนิดที่ 1  หอยน้ําจืด  Tarebia  granifera    Lamarck, 1822  
ลักษณะเปลือก  (รูปที่  65A และ68A )  :   

เปลือกมีรูปรางเปนกรวยไข  มีลักษณะหนาเปนสีเขียวหรือสีน้ําตาล ผิวเปลือกเปนสนัและ 
ปกคลุมดวยปุมหรือตุมกลมเล็กๆ (tubercle)โดยทัว่ไปยอดเปลือกจะสกึกรอน (apex eroded) มีเวิรล 
ประมาณ  5 – 7 เวิรล  บอดีเวิรล (body whorl) มีขนาดใหญ   ขนาดมุมสไปร 30-40 องศา มุมสไปร
เฉล่ีย 33.9  (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตวั)  มีคา size index 38.66 – 58.51  ลวดลายบนเปลือก 
ประกอบดวย spiral  groove และ axial ribs  โดยผิวเปลือกมีลวดลายเปนสันหรือขอบนนู
ประกอบดวย  2 spiral  grooves ลึก  และ 3 spiral rows เปนตุม สวนฐานเปลือก (base)  จะเปน 
spiral  ridge เพียงอยางเดียว ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปาก
เปลือก (operculum) บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกันเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                      9.00 – 22.39     มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย       18.93 ±1.83  มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย        5.14 – 9.81    มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย        7.71 ± 0.81  มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) :  
หอยน้ําจืด T. granifera   พบบริเวณน้ําตก   คลอง   ลําธาร  หวย    จะอาศัยอยูในน้าํนิ่งหรือ 
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น้ําไหล   มีการเกาะตามโขดหิน ใบไม กิ่งไม หอยบางตัวจะฝงตัวอยูในดินทรายหรือในดนิที่เปน
โคลนตม   มักอยูรวมกันเปนกลุม  กินอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหินและ
ซากพืชเปนอาหาร   สามารถอาศัยอยูไดในรองหินที่ลึก  มีน้ําขังอยู   เปนตน 
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :   

พบหอยน้ําจืด T. granifera ทั้งหมด 15 พื้นที่ ไดแก (1) น้ําตกแกงโสภา  อําเภอวงัทอง 
จังหวดัพิษณุโลก (2) น้ําตกผาลาด  อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก (3) น้ําตกแมสา  อําเภอแมริม 
จังหวดัเชยีงใหม (4) ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน   (5) ลําธารหวย
เสือเฒา  อําเภอเมือง   จังหวดัแมฮองสอน    (6) น้ําตกลานสาง  อําเภอเมือง   จังหวดัตาก   (7) น้ําตก 
คลองน้ําไหล  อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร (8) น้าํตกตาดเดือน   อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัด 
สุโขทัย (9) ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวดัสุโขทัย  (10)  น้ําตกแม
พูล    อําเภอลบัแล    จังหวดัอุตรดิตถ   (11) หวยสะเนยีน  อําเภอเมอืง  จังหวดันาน     (12) น้ําตก
สองแคว  อําเภอเมือง จังหวัดนาน (13) น้ําตกธารสวรรค  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา (14)  
น้ําตกจําปาทอง อําเภอเมือง จังหวดัพะเยา  (15) คลองแมมาย   อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง   
 
ชนิดที่ 2  หอยน้ําจืด Melanoides  tuberculata    Muller, 1774   
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 65B และ 68B)  :   

เปลือกมีรูปรางเปนทรงกรวยยาว  มเีวิรลประมาณ 5-10 เวิรล  ซ่ึงคอยๆมีขนาดใหญขึ้นและ
จะเพิ่มจํานวนเวิรลตามขนาดของหอย  เวริลอาจมีลักษณะนูนหรือแบน  สวนยอดของเปลือก (apex)  
มักมีลักษณะกรอนหรือมีลักษณะคลายปลายตัด (truncate) เปลือกมีสีน้ําตาลหรือสีเขียวมะกอก  
เปลือกเปนสันและผิวเปลือกปกคลุมดวยปุมเล็กๆ(tubercle) มีขนาดมุมสไปร 20-30 องศา มุมสไปร
เฉล่ีย 22.3  (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตัว)   มีคา size index 30.09 – 45.08   จํานวนเวิรลประมาณ 5-10 
เวิรล  ลวดลายบนเปลือกหอยจะม ีspiral ridges เปนเสนเล็กๆเปนจํานวนมากมีลวดลายเปนสันหรือ
ขอบนูน  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) 
เปนรูปไข บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกนัเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                        11.07 – 29.86 มิลลิเมตร 
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย         25.87 ± 3.71 มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย          4.89 – 11.28  มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย          9.37 ± 1.37 มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat)  :  
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หอยน้ําจืด M.  tuberculata พบบริเวณน้ําตก  คลอง  ลําธาร  หวย จะอาศัยอยูในน้ํานิ่งหรือ 
น้ําไหล ซ่ึงมีการเกาะตามโขดหิน       สวนใหญหอยจะฝงตัวอยูในดินทรายหรือในดนิที่เปนโคลน
ตมมักอยูรวมกันเปนกลุม กินอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหนิและซากพืชเปน
อาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site)  :  

พบหอยน้ําจืด M. tuberculata ทั้งหมด 15 พื้นที่ ไดแก (1) น้ําตกสกุโณทยาน  อําเภอวังทอง  
จังหวดัพิษณุโลก (2) น้ําตกแกงโสภา อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก (3)  ลําธารอุทยานแหงชาติ
ทุงแสลงหลวง  อําเภอวังทอง  จังหวัดพษิณุโลก (4) น้ําตกผาลาด   อําเภอนครไทย  จังหวัด
พิษณุโลก (5) ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา อําเภอเมือง  จังหวดัแมฮองสอน (6) ลําธารหวยเสือเฒา  
อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน (7) น้ําตกคลองน้ําไหล  อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร (8) 
น้ําตกตาดเดือน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย  (9)  ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  อําเภอ
ศรีสัชนาลัย  จังหวดัสุโขทัย (10) น้ําตกแมพูล  อําเภอลบัแล  จังหวัดอุตรดิตถ (11)  น้ําตกเชิงทอง  
อําเภอเมือง  จงัหวัดแพร (12)  หวยสะเนียน  อําเภอเมือง  จังหวดันาน (13) น้ําตกหวยตนผ้ึง  อําเภอ 
เชียงมวน  จังหวัดพะเยา    (14) น้ําตกธารสวรรค    อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา  (15)  คลองแม
มาย  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง   
 
ชนิดที่ 3  หอยน้ําจืด Melanoides  jugicostis   Hanley  & Theobald, 1876   
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 65C และ 68C)   :   

เปลือกมีรูปรางเปนทรงกรวยยาว ขนาดเล็ก ผิวเปลือกเปนสันนนู (ribs) และเปนรอง 
(grooves) สลับกันอยางชดัเจน มีเวิรลประมาณ 5 - 9  เวิรล  สวนยอดของเปลือก (apex)  มักมี
ลักษณะกรอน (eroded)  เปลือกมีสีน้ําตาลหรือสีเขียว  พบแถบสีน้ําตาล (band)  อยูบริเวณฐานของ
เปลือก  มีขนาดมุมสไปร 20-30 องศา  มุมสไปรเฉล่ีย 22.5  (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตัว)  มีคา size 
index อยูในชวง 30.40 – 38.93  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปด
ปากเปลือก (operculum) เปนรูปไข บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกันเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                          9.18 – 19.34 มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย         16.31 ± 1.25 มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย          3.39  –  7.28 มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย          6.57  ±  0.65 มิลลิเมตร  
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ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) :  

   หอยน้ําจืด M. jugicostis  พบบริเวณน้ําตก  คลอง  ลําธาร  หวย  โดยจะอาศยัอยูในน้ํานิ่ง 
หรือน้ําไหล  มีการเกาะตามโขดหิน กิ่งไมแหง ใบไมแหง และฝงตัวอยูในดินทรายหรือในดินที่เปน
โคลนตม   กินอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหินและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด M. jugicostis  ทั้งหมด 4 พื้นที่  ไดแก (1) ลําธารอุทยานแหงชาตถํ้ิาปลา  
อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน (2) น้ําตกตาดเดือน  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   (3)  น้ําตก 
ธารสวรรค  อําเภอเชียงมวน  จังหวดัพะเยา   (4) คลองแมมาย   อําเภอแมทะ   จังหวดัลําปาง 
 
ชนิดที่ 4  หอยน้ําจืด Thiara  scabra    Muller, 1774  
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 65D และ 68D)  :   

เปลือกมีรูปรางเปนทรงกรวยไข  มีบอดีเวิรลใหญ  สีเขียวมะกอก  ผิวเปลือกมีหนาม  
บางครั้งจะพบแถบสีน้ําตาล 1- 3 แถว (band)  ลวดลายบนเปลือกหอยจะม ีspiral ridges ประมาณ 5 
เสน อาจจะมากกวาหรือนอยกวาและมองเห็นเสนไดอยางชัดเจน จํานวนเวิรลประมาณ 4-7 เวิรล มี
ขนาดมุมสไปร 30-40 องศา มุมสไปรเฉล่ีย 36.5 (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตัว)  มีคา size index  41.19 
– 61.27    ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) 
เปนรูปไข บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกนัเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                 9.00 – 22.39   มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย   20.48 ± 1.91   มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย      5.14 – 9.81          มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย   7.03 ± 0.93  มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) :  
หอยน้ําจืด T. scabra พบบริเวณน้ําตก  คลอง ลําธาร  หวย ซ่ึงมีน้ําไหล  ตื้น และมกีารฝงตัว 

อยูในดินที่เปนโคลนตมหรือในดินทรายตามริมๆขอบน้ํา  หอยบางตัวเกาะตามโขดหิน  เศษใบไม
แหง    กิ่งไม   พืชน้ํา   กระจายอยูตามแหลงน้ํา  มักอาศัยอยูในแหลงน้ําที่มีการไหลเวยีนน้ําอยูเสมอ 
กินอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  
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พบหอยน้ําจืด T. scabra ทั้งหมด  15  พื้นที่ ไดแก  (1) น้ําตกแกงโสภา   อําเภอวังทอง  
จังหวดัพิษณุโลก  (2) ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  อําเภอวงัทอง จังหวดัพิษณุโลก  (3)  
น้ําตกผาลาด   อําเภอนครไทย  จังหวัดพษิณุโลก  (4) น้ําตกแมสา    อําเภอแมริม   จังหวดัเชยีงใหม  
(5) ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  (6)  ลําธารหวยเสือเฒา  อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน (7) น้ําตกลานสาง  อําเภอเมือง จังหวดัตาก (8) น้ําตกคลองน้ําไหล  อําเภอ 
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร (9) น้ําตกแมพูล  อําเภอลับแล  จังหวดัอุตรดิตถ (10) น้ําตกเชิงทอง  
อําเภอเมือง  จงัหวัดแพร (11) หวยสะเนียน   อําเภอเมือง  จังหวดันาน   (12) น้ําตกสองแคว    อําเภอ 
เมือง  จังหวดันาน  (13) น้าํตกหวยตนผ้ึง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา (14) น้าํตกธารสวรรค  
อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา  (15) คลองแมมาย  อําเภอแมทะ  จังหวดัลําปาง  
 
ชนิดที่ 5  หอยน้ําจืด Paracrostoma  pseudosulcospira  pseudosulcospira   Brandt, 1968   
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 65E และ 68E)  :   

เปลือกมีรูปรางเปนกรวยไข  คอนขางกลม  มีสีน้ําตาลหรือสีเขียวมะกอก  บอดีเวิรลมีขนาด 
ใหญ   มีความสูงประมาณ 3/4 ของเปลือกหอย   สวนยอดของเปลือกมักมีลักษณะกรอน (eroded)  
มีซูเชอร (suture) ตื้น มีขนาดมุมสไปร 35-50 องศา  มุมสไปรเฉล่ีย 45.8  (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 
ตัว)   มีคา size index  58.33 – 69.72  จํานวนเวิรลประมาณ 2-3 เวิรล ลวดลายบนเปลือกหอยมี
ลักษณะเปนเสนเล็กๆละเอียด (spiral microsculpture) เปลือกหนามันวาว หอยในกลุมนี้จะไมมีแถบ
บนเปลือก สวนใหญเวิรลจะมีลักษณะแบนราบ(flat) ขอบปากเปลือกหอยมีขนาดใหญรูปไข ผิว
ภายในเปนสนี้าํเงินหรือสีขาว  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปาก
เปลือก (operculum) เปนรูปไข บาง  เปนมนั  มีลวดลายวนตอกันเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                      12.78 – 25.71            มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย       23.13  ± 2.63 มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย       8.91 – 16.58               มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย          14.76  ± 1.70 มิลลิเมตร 

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) :  
หอยน้ําจืด P.  p. pseudosulcospira พบวาอาศัยอยูในลําธารหรือในแมน้ําที่มีกระแสน้ําไหล

มาจากเทือกเขาที่เปนหินปนูจึงมีกระแสน้ําคอนขางขุนและความเร็วของกระแสน้ําไหลแรง จึงพบ
หอยมีการเกาะตามโขดหนิ และหอยบางตัวก็จะฝงตัวอยูในดินทรายหรือในดนิที่เปนโคลนตม มัก
อยูรวมกนัเปนกลุม     กินอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมและซากพืชเปนอาหาร  
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สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  
พบหอยน้ําจืด P.  p.  pseudosulcospira ทั้งหมด 4 พื้นที่ ไดแก (1) น้ําตกสกุโณทยานหรือ 

วังนกแอน  อําเภอวังทอง  จังหวดัพิษณุโลก (2) น้ําตกแกงโสภา  อําเภอวังทอง  จงัหวัดพิษณุโลก 
(3) ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  อําเภอวังทอง  จงัหวัดพิษณุโลก (4) น้ําตกผาลาด   อําเภอ 
นครไทย   จังหวัดพิษณุโลก  
 
ชนิดที่ 6  หอยน้ําจืด Paracrostoma  paludiformis  paludiformis   Yen, 1939   
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 65F และ 68F)  :   

เปลือกมีรูปรางเปนกรวยรีรูปไข  คอนขางเตี้ย  เปลือกมันวาว  ผิวเปลือกไมเรียบมาก มีสี
น้ําตาลแดงหรอืสีเทาดํา บอดีเวิรลมีขนาดใหญและกลม (round)  สวนยอดของเปลอืกมักมีลักษณะ
กรอน (eroded)   โดยทั่วไปมีเวิรล  2-3  เวิรล มีขนาดมุมสไปร 55-75 องศา มุมสไปรเฉล่ีย 63.3  
(คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตวั)  มีคา size index  74.07 – 80.48   เปลือกหอยเมื่อยังไมเจรญิเติบโตเต็มที่ 
(immature) จะมี spiral cord  เปนรองลึกชัดเจน แตเมื่อเปนตัวเต็มวยั (adult) จะมีรองที่ตื้นมากขึน้ 
ขอบปากเปลือกหอยมีขนาดกวางรูปไข ผิวภายในเปนสขีาว ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบ
วนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) เปนรูปไข  บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกนั
เปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                      12.45 – 18.05      มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย       16.86  ± 1.95  มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย       9.91 – 13.37  มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย      11.30  ± 1.26 มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) :  
หอยน้ําจืด  P.  p.  paludiformis    อาศัยอยูในแมน้ําที่มีกระแสน้ําไหลมาจากเทือกเขาที่เปน 

หินปูน  โดยพบวาหอยมีการเกาะตามโขดหิน และบางตัวจะฝงตัวอยูในดินทรายหรือในดนิที่เปน
โคลนตม  มักอาศัยอยูรวมกนัเปนกลุมและอาศัยอยูในน้าํที่ไมลึกมาก   กนิอาหารพวกสาหรายหรือ
ไดอะตอมและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  
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พบหอยน้ําจืด P. p. paludiformis ในบริเวณน้ําตกแกงโสภา  อําเภอวังทอง  จังหวดั
พิษณุโลก เทานั้น   
 
ชนิดที่ 7  หอยน้ําจืด Paracrostoma  paludiformis  dubiosa   Brandt, 1974  
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 65G และ 68G)  :   

เปลือกมีรูปรางเปนกรวยรูปไข   มีสีน้ําตาลแกหรือสีเทาดํา ผิวเปลือกบาง เปลือกมีหนาม
หรือตุม บอดีเวิรลมีหนามหรือตุม 1 แถว บอดีเวิรลไมคอยแบนราบมากนัก สวนยอดของเปลือกมัก
มีลักษณะหวัปลายตัด (eroded) โดยทัว่ไปมเีวิรล  2-3  เวิรล มีขนาดมุมสไปร 55-70 องศา  มุมสไปร
เฉล่ีย 60.1  (คดิคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตวั)   มีคา size index  66.25 – 69.33   ลักษณะการขดวนของ
เปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) บาง  เปนมัน  มลีวดลายวนตอ
กันเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                   17.24 – 23.90           มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย    21.62 ± 2.06   มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย   11.85 – 16.23  มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย   14.57 ± 1.49   มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) :  
หอยน้ําจืด P. p. dubiosa พบวาอาศัยอยูในแมน้ําที่มีกระแสน้ําไหลมาจากเทือกเขาที่เปน 

หินปูน  โดยพบวาหอยมีการเกาะตามโขดหินในบริเวณที่มีกระแสน้ําไหลแรง และบางตัวจะฝงตวั 
อยูในดินทรายหรือในดนิที่เปนโคลนตม    อยูรวมกนัเปนกลุม   อาศัยอยูในน้ําที่ไมลึกมากนัก  กนิ 
อาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด P. p. dubiosa  ทั้งหมด 3 พื้นที่ ไดแก   (1) น้ําตกสกุโณทยานหรือวังนกแอน 
อําเภอวังทอง  จังหวดัพิษณโุลก  (2) น้ําตกแกงโสภา  อําเภอวังทอง   จังหวดัพิษณุโลก  (3) ลําธาร
อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  อําเภอวังทอง  จังหวดัพิษณุโลก     

 
ชนิดที่ 8  หอยน้ําจืด  Paracrostoma  morrisoni    Brandt,  1974  
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 65H และ 68H)  :   

เปลือกมีรูปรางเปนกรวยยาวรูปไข   มีขนาดเล็ก   มีสีน้ําตาลหรือสีเขียวมะกอก  ผิวเปลือก 
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บาง   เปลือกมีหนามหรือตุม  โดยทั่วไปบอดีเวิรล (body whorl) มีเวริล  3-5  เวิรล  มีหนามหรือตุม 
2 แถว  มีขนาดมุมสไปร 40-50 องศา  มุมสไปรเฉล่ีย 47.7  (คิดคาเฉลีย่จากหอย 10 ตัว)  มีคา size 
index  62.98 – 69.75 มีหนามหรือตุม 2 แถว  สวนยอดของเปลือกมักมีลักษณะกรอน (eroded)  มี
เสนในแนวตั้ง (growth  line) เห็นไดชัดเจน  ลวดลายบนเปลือกประกอบดวย    หนามแหลมเปน
แถวส้ัน 2  แถวบริเวณบอดีเวิรล และผิวบริเวณฐานเปลอืกดานลางมีสัน (spiral  ridge)  เปนเสน 1-2 
เสน แตหอยท่ีพบจะมหีนามแหลม 1 แถวบริเวณบอดีเวริล และมี spiral  ridge เปนเสน 2  เสน  
ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) เปนรูปไข 
บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกันเปนวงเลก็ๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                      15.57 – 18.26  มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย       17.70 ±1.03  มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย      10.44 – 11.50        มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย      11.17  ± 0.44  มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) :  
หอยน้ําจืด   P.  morrisoni     พบในบริเวณแมน้ําที่มีกระแสน้ําไหลมาจากเทือกเขาหนิปูน  

สวนใหญจะมกีารเกาะอยูตามโขดหินและบางตัวมีการฝงตัวอยูในพืน้ทราย สามารถอาศัยอยูใน
กระแสน้ําทีไ่หลแรงไดโดยการเกาะตามโขดหิน กนิอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมและซากพืช 
เปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด P. morrisoni   ทั้งหมด  2 พื้นที่  ไดแก (1) น้ําตกแกงโสภา  อําเภอวงัทอง  
จังหวดัพิษณุโลก (2) ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  อําเภอวังทอง  จังหวดัพิษณุโลก 

 
ชนิดที่ 9  หอยน้ําจืด  Brotia (Brotia) binodosa  binodosa   Blanford, 1903  
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 66I และ 68I)  :  

เปลือกมีรูปรางเปนกรวยรูปไข เปลือกหนามันวาว มีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลออกเขียว
มะกอก   มีหนามเรียงเปนแถวอยู 2 แถวในแตละเวิรล  เปลือกมีหนามหรือตุม  มีขนาดมุมสไปร 35-
55 องศา   มุมสไปรเฉล่ีย 43.7   (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตัว)    มคีา size index 46.34 – 60.68   
โดยทั่วไปสวนยอดของเปลอืกมักมีลักษณะกรอน (eroded) มีเวิรลประมาณ 4 – 7 เวิรล และในแต
ละเวิรลจะแยกออกจากกันเห็นไดอยางชัดเจนทําใหเห็นซูเชอรลึก  โดยหนามในแถวแรกจะอยู
กึ่งกลางระหวางซู-เชอรและแถวที่สองจะอยใกลกับซูเชอร  ผิวบริเวณฐานเปลือกดานลางจะมีสัน 
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(spiral  ridge)  เปนเสน 4 เสน  พบ 3 หรือ 5 เสนหนาม  ในแตละแถวจะมีประมาณ 12 อันในแต
ละเวิรลและบอดีเวิรลมีหนามประมาณ  14 อัน ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา 
(dextral)  แผนปดปากเปลอืก (operculum) คอนขางกลม  บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกันเปนวง
เล็กๆ (paucispiral)  
 
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                   15.78 – 44.94         มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย    40.67 ± 3.20   มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย    9.44 – 22.79              มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย   19.30 ± 1.65  มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) :  
หอยน้ําจืด B. b. binodosa    พบในบริเวณน้ําตก   ลําธาร   หวย   หรือเกาะอยูตามโขดหิน 

ในบริเวณที่มกีระแสน้ําไหลแรงไดดี ในฤดูฝนพบหอยกลุมนี้เกาะอยูรวมกันเปนกลุมอยางหนาแนน  
กินสาหรายหรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหนิและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด  B. b. binodosa  ทั้งหมด  5  พื้นที่   ไดแก    (1)  น้ําตกสกโุณทยานหรือ 
วังนกแอน   อําเภอวังทอง จังหวดัพิษณุโลก (2) น้ําตกแกงโสภา  อําเภอวังทอง  จงัหวัดพิษณุโลก 
(3) ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  อําเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก   (4) น้ําตกผาลาด   อําเภอ 
นครไทย   จังหวัดพิษณุโลก  (5) หวยสะเนียน  อําเภอเมอืง  จังหวดันาน  
 
ชนิดที่ 10  หอยน้ําจืด  Brotia (Brotia) microsculpta   Blandt, 1968 
ลักษณะเปลือก   (รูปที่ 66J และ 68J)  : 

เปลือกมีรูปรางเปนกรวยมันวาว  มีสีน้ําตาลหรือสีเขียวมะกอก     สวนยอดของเปลือกมักม ี
ลักษณะกรอน (eroded)  บริเวณสวนบอดีเวิรลจะมีสันตามยาวพาดอยูดานฐานของเปลือก และพบ
แถบสีน้ําตาล 1-2 แถบ ขอบปากเปลือกมขีนาดใหญ โดยทัว่ไปมีขนาด 2/3 ของความสูงของบอดี-
เวิรล  มีเวิรลประมาณ 4–6 เวิรล  มีขนาดมุมสไปร 40-55 องศา  มุมสไปรเฉล่ีย 47.4  (คิดคาเฉลี่ย
จากหอย 10 ตวั)  มีคา size index  59.78 – 68.98  ภายในจะมีสีขาวหรือสีน้ําตาล ลักษณะการขดวน
ของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)    แผนปดปากเปลอืก (operculum) คอนขางกลม  บาง  เปนมัน  
มีลวดลายวนตอกันเปนวงเลก็ๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    
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ความสูงของเปลือกหอย                          10.54 – 17.17      มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย  15.95 ±1.34 มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย      6.96 – 10.40   มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย   9.11 ±0.80 มิลลิเมตร  

 
ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 

หอยน้ําจืด B. microsculpta  พบในบริเวณน้ําตก   ลําธาร   มักอาศัยอยูในน้ําที่ใส    สะอาด 
และลึก   เกาะอยูตามโขดหนิ   และอยูรวมกันอยางหนาแนนเปนกลุมตามโขดหิน สามารถอาศัยอยู
ในน้ําที่ไหลเชีย่วไดโดยใชเทาเกาะตามโขดหิน   กินสาหรายหรือไดอะตอมหรือซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด B. microsculpta  ทั้งหมด  6  พื้นที่ ไดแก (1) น้ําตกแกงโสภา   อําเภอวังทอง   
จังหวดัพิษณุโลก  (2) ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  อําเภอวงัทอง  จังหวัดพิษณุโลก   (3) 
น้ําตกผาลาด  อําเภอนครไทย จังหวดัพิษณุโลก (4) น้ําตกศรีดิษฐ  อําเภอเขาคอ  จงัหวัดเพชรบูรณ 
(5) ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา   อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน  (6) ลําธารแมสะงา  อําเภอเมือง  
จังหวดัแมฮองสอน  

 
ชนิดที่ 11  หอยน้ําจืด  Brotia (Senckenbergia) wykoffi    Brandt,  1974  
ลักษณะเปลือก    (รูปที่ 66K และ 69K)  : 

เปลือกหอยมีรูปรางเปนกรวยรูปไข เปลือกแข็งและมีลักษณะกึ่งโปรงแสง มีสีน้ําตาลแดง 
และมีแถบสีน้าํตาล 3 แถบ (band) สามารถมองเห็นแถบไดโดยแถบจะอยูเหนือเวิรล ซ่ึงแถบแรกจะ
อยูใตซูเชอร แถบที่ 2 จะอยูต่ําลงมาถัดจากแถบแรก และแถบที่ 3 จะอยูทางดานสวนฐานของบอดี-
เวิรล มีลายเสนในแนวตั้ง (growth  line)  มีขนาดมุมสไปร 35-45 องศา  มุมสไปรเฉล่ีย 38.3  (คิด
คาเฉลี่ยจากหอย 10 ตวั)  มคีา size index  38.05 – 56.61  บริเวณผิวคอนขางขรุขระ และมีสัน (spiral 
ridges) ตรงฐานของเปลือกบริเวณบอดีเวริลเห็นไมคอยชัดเจนมากนัก  สวนยอดของเปลือกมักมี
ลักษณะกรอน (eroded) มีเวิรลประมาณ 5-6 เวิรล  แตหอยท่ีพบบริเวณน้ําตกผาลาด   อําเภอนคร
ไทย จังหวัดพษิณุโลก จะมเีวิรลประมาณ  4- 5 เวิรล และแตละเวิรลมีซูเชอรลึก ขอบปากเปลือก
เปนรูปไข ภายในมีสีมวงหรือสีขาว  สามารถสังเกตเห็นแถบไดอยางชดัเจน  ลักษณะการขดวนของ
เปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) รูปไข  บาง  เปนมัน  มีลวดลาย
วนตอกนัเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    
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ความสูงของเปลือกหอย                    15.44 – 29.72        มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย     25.18 ± 0.66  มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย      6.94 – 12.44    มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย      11.18 ± 0.66  มิลลิเมตร  

 
ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 

หอยน้ําจืด B. wykoffi     มักอาศัยอยูในบรเิวณน้ําตก  ลําธาร  หวย   คลอง   โดยเกาะอยูตาม
โขดหินและฝงตัวอยูตามพื้นทรายหรือในดนิ ที่เปนโคลน มักอาศัยอยูรวมกันเปนกลุม กินสาหราย
หรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหินและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site)  :  

พบหอยน้ําจืด B. wykoffi  ทั้งหมด  9  พื้นที่ ไดแก (1) น้ําตกผาลาด อําเภอนครไทย  จังหวัด 
พิษณุโลก (2)  น้ําตกตาดเดือน  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย (3)  หวยสะเนียน  อําเภอเมือง  
จังหวดันาน (4) น้ําตกสองแคว  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน (5) น้ําตกหวยตนผ้ึง  อําเภอเชียงมวน    
จังหวดัพะเยา   (6)  น้ําตกธารสวรรค  อําเภอเชียงมวน  จงัหวัดพะเยา    (7)  น้ําตกจําปาทอง  อําเภอ 
เมือง  จังหวัดพะเยา (8) คลองแมมาย  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง (9) น้ําตกปูแกง  อําเภอพาน  
จังหวดัเชยีงราย   
 
ชนิดที่ 12  หอยน้ําจืด  Brotia  (Brotia) pagodula    Gould, 1847 
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 66L และ 69L)  : 

เปลือกหอยมีรูปรางเปนกรวยรูปไข  เปลือกหนามีสีน้ําตาล  โดยทั่วไปสวนยอดของเปลือก 
จะมีลักษณะกรอน (eroded)  ผิวเปลือกหอยจะมีสัน (spiral  ridges)   มีบา (shoulder) หรือมีสันขอบ
ยกขึ้นและมีตุมบนกึ่งกลางเวิรลและมีหนาม 6 – 8  อัน บนบอดีเวิรล  1 แถว    มีเวิรล 4 - 6 เวิรล     
มีขนาดมุมสไปร 40-45 องศา  มุมสไปรเฉลี่ย 42.3  (คดิคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตัว)    มีคา size index  
46.43 – 58.16 ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก 
(operculum)  กลม  บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกันเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                        19.86  -  32.00  มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย         28.54 ± 1.02     มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย         11.55 -  15.22 มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย         14.65  ± 0.73 มิลลิเมตร  
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ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 
หอยน้ําจืด B. pagodula  พบอยูในบริเวณน้ําตก หรือลําธาร สวนใหญมักเกาะอยูตามโขด

หินและอาศัยอยูในน้ําใส สะอาด พบไดในบริเวณที่มีน้าํไหลเชี่ยวแรง กินอาหารพวกสาหรายหรือ
ไดอะตอมที่เกาะตามโขดหนิและซากพืชเปนอาหาร   
 
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด B. pagodula ทั้งหมด  2  พืน้ที่ ไดแก (1) น้ําตกสกุโณทยาน   อําเภอวงัทอง  
จังหวดัพิษณุโลก  (2)  ลําธารแมสะงา  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน  

 
ชนิดที่ 13  หอยน้ําจืด  Brotia  (Brotia) binodosa spiralis   Brandt, 1974  
ลักษณะเปลือก   (รูปที่ 66M และ 69M)  : 

เปลือกหอยมีรูปรางเปนกรวยรูปไข  เปลือกหนามีสีน้ําตาล  โดยทั่วไปสวนยอดของเปลือก 
จะมีลักษณะกรอน (eroded)  มีเวิรลประมาณ 5-7 เวิรล  มีขนาดมุมสไปร 40-50 องศา     มุมสไปร
เฉล่ีย 42.9  (คดิคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตวั)    มีคา size index  46.92 – 56.58  ผิวเปลอืกหอยจะมีสัน 
(spiral  ridges) 4 – 6 เสน  สันเสนแรกโดยทั่วไปมักจะหายไป   ไมมีหนาม บางครั้งตรงสันอาจจะมี
ลักษณะเปนเมด็นูนเล็กๆ ขึน้มาที่ผิวเปลือกหอย   ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา 
(dextral)  แผนปดปากเปลอืก (operculum) คอนขางกลม  บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนตอกันเปนวง
เล็กๆ (paucispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                   21.72 – 24.41         มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย    23.42  ± 1.48   มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย    10.19 – 13.81  มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย    12.24 ± 1.48   มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 
หอยน้ําจืด B. b. spiralis  สวนใหญอาศยัอยูตามแมน้ําที่เปนน้ําตกตามธรรมชาติ    มักเกาะ

อยูตามโขดหนิ    กินอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหินหรือซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด   B. b. spiralis   ทั้งหมด  2  พื้นที่  ไดแก (1) น้ําตกแกงโสภา   อําเภอวงัทอง 
 จังหวดัพิษณุโลก   (2) น้ําตกผาลาด     อําเภอนครไทย   จังหวดัพิษณุโลก 
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ชนิดที่ 14  หอยน้ําจืด  Brotia  (Brotia) insolita    Brot, 1868 
ลักษณะเปลือก  (รูปที่ 66N และ 69N)  : 

เปลือกหอยมีรูปรางเปนกรวยรูปไข  มขีนาดเล็ก  เปลือกไมหนามีสีเทาดําหรือสีเขียว
มะกอก  โดยทั่วไปสวนยอดของเปลือกจะมีลักษณะกรอน (eroded)  มีเวิรลประมาณ 4 - 6 เวิรล 
และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของเปลือกหอย  มบีอดีเวิรลขนาดใหญเปนคร่ึงหนึ่งของความ
ยาวเปลือก มขีนาดมุมสไปร 35-45 องศา  มุมสไปรเฉลี่ย 40.5  (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตวั)  มคีา 
size index  42.41 – 57.19       โดยทั่วไปจะไมพบแถบสีน้าํตาลบนผิวเปลือก        บางครั้งอาจจะพบ  
spiral  ridge  ที่สวนฐานของบอดีเวิรล   ซูเชอรลึก  ขอบปากเปลือกมีขนาดใหญเปนรูปไข   ภายใน
มีสีน้ําตาลหรือสีขาว ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก 
(operculum) ขนาดเล็ก  กลม  บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนเปนวงตอกนัหลายวง  (multispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                      18.05 – 24.97     มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย       22.06  ± 0.33  มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย       9.23 – 12.42  มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย       11.89 ± 1.08              มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 
หอยน้ําจืด B. insolita  มักอาศัยอยูตามแมน้าํ  น้ําตก  หวย    ลําธาร  สวนใหญจะมีการเกาะ

อยูตามโขดหนิและอาศยัอยูในน้ําที่ลึก      กินอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหนิ
และซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด B. insolita  ทั้งหมด  5 พื้นที่ ไดแก (1) ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง    
อําเภอวังทอง   จังหวดัพิษณุโลก   (2)   น้ําตกผาลาด    อําเภอนครไทย    จังหวดัพิษณุโลก (3) น้ําตก 
แมพูล     อําเภอลับแล    จังหวัดอุตรดิตถ   (4)  หวยสะเนียน   อําเภอเมือง   จังหวดันาน   (5) น้ําตก 
ธารสวรรค    อําเภอเชียงมวน   จังหวัดพะเยา  
 
ชนิดที่ 15  หอยน้ําจืด  Brotia  (Brotia) manningi    Brandt, 1968 
ลักษณะเปลือก   (รูปที่ 66O และ 69O)  : 

เปลือกหอยมีรูปรางเปนกรวยรูปไข  มีขนาดใหญ   เปลือกหนามีสีเทาดําหรือสีน้ําตาลแก 
รูปรางสวนฐานของเปลือกหอยคอนขางกวาง เวิรลมีลักษณะแบนราบ โดยทัว่ไปจะมีผิวเปลือก
เรียบแตมีลายเสนในแนวตั้ง  (geowth line)  ไมคอยเรียบ    มีเวิรลประมาณ 3 - 4 เวริล    มีขนาด
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มุมสไปร 35-50 องศา   มุมสไปรเฉล่ีย 43.8  (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตวั)   มีคา size index  43.67 – 
70.87  ขอบปากเปลือกมีขนาดใหญเปนรูปไข   ภายในมีสีขาว   ลักษณะการขดวนของเปลือกเปน
แบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) คอนขางกลม  บาง  เปนมัน  มีลวดลายวน
ตอกันเปนวงเล็กๆ (paucispiral)  

 
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                     23.26 – 42.75       มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย      38.88  ± 3.57  มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย      13.18 – 23.78    มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย      20.33 ± 1.25  มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 
หอยน้ําจืด B. manningi  พบอยูในบริเวณน้าํตก  ลําธารหรือหวย  สวนใหญเกาะอยูตามโขด 

หินและอาศัยอยูในน้ําลึก    มักอยูรวมกันเปนกลุม      กินอาหารพวกสาหรายหรือไดอะตอมที่เกาะ
ตามโขดหินและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด B. manningi   ทั้งหมด  7  พืน้ที่   ไดแก  (1)  น้ําตกผาลาด    อําเภอนครไทย  
จังหวดัพิษณุโลก  (2)  น้ําตกศรีดิษฐ  อําเภอเขาคอ   จังหวัดเพชรบูรณ    (3)  ลําธารอุทยานแหงชาต ิ
ถํ้าปลา  อําเภอเมือง  จังหวดัแมฮองสอน (4) ลําธารแมสะงา  อําเภอเมือง จังหวดัแมฮองสอน (5) 
น้ําตกตาดเดือน    อําเภอศรีสัชนาลัย    จังหวดัสุโขทัย    (6)  ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย   
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสโุขทัย  (7) หวยสะเนยีน   อําเภอเมือง  จังหวัดนาน  
 
ชนิดที่ 16  หอยน้ําจืด  Brotia  (Brotia)  costula  costula   Rafinesque, 1833 
ลักษณะเปลือก   (รูปที่ 66P, 67Q และ 69P-Q)  : 
 เปลือกหอยมีรูปรางเปนทรงกรวยไข  คอนขางเรียวยาว  มีเปลือกหนา  ผิวเปลือกมีสีน้ําตาล 
ดําหรือสีเขียวออกน้ําตาล  สวนยอดของเปลือกมีลักษณะปลายตัด (truncate)  มีเวิรล 7 - 12 เวิรล  
ลวดลายบนผวิเปลือกมีลักษณะเปนเกลยีวมีรองเปนเสนบางๆตามขวาง (spiral grooves) เปนจํานวน
มากทางดานบนเหนือข้ึนไปครึ่งหนึ่งของ body  whorl  หอยชนดินี้บางลักษณะจะพบ spiral  ridges 
เปนสันนูน มแีถบสีน้ําตาล 1 – 3 แถบ (band) อยูในแตละเวิรล  มีเวิรลประมาณ 6 - 8 เวิรล   มีขนาด
มุมสไปร 30-40 องศา  มุมสไปรเฉล่ีย 36.2  (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตัว)  มีคา size index 32.66 – 
48.55  ขอบปากเปลือกมีขนาดใหญเปนรูปไข  ภายในมีสีขาวน้ํานม (milky – white) หรือสีน้ําตาล        
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ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) คอนขาง
กลม  บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนเปนวงตอกันหลายวง  (multispiral)  
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)  :    

ความสูงของเปลือกหอย                     26.87 – 52.12      มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย      48.43  ± 1.12 มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย      10.61 – 19.72    มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย      18.22 ± 1.73  มิลลิเมตร 

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 
หอยน้ําจืด B. c. costula  มักอาศัยอยูในบรเิวณลําธาร     น้ําตก     คลอง  โดยสวนใหญมัก

ฝงตัวอยูในพืน้ดินและอยูรวมกันเปนกลุม  อาศัยอยูในน้ําทีใ่สสะอาดไหลแรงหรือปานกลาง     
สามารถอาศัยอยูในน้ํานิ่งได    เกาะอยูตามโขดหิน   ตามใบไมแหง  กิ่งไมแหง  กินอาหารพวก
สาหรายหรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหนิและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด B. c. costula  ทั้งหมด  8  พืน้ที่  ไดแก (1) น้ําตกพาเจริญ         อําเภอแมสอด  
จังหวดัตาก (2)  ลําธารแมสะงา  อําเภอเมอืง  จังหวัดแมอองสอน  (3)  น้ําตกตาดเดือน   อําเภอ
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย    (4)   ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย   อําเภอศรีสัชนาลัย    จังหวดั 
สุโขทัย   (5)  น้ําตกแมพูล  อําเภอลับแล  จังหวดัอุตรดิตถ    (6) น้ําตกสองแคว  อําเภอเมือง  จังหวัด 
นาน  (7) น้ําตกธารสวรรค  อําเภอเชียงมวน  จังหวดัพะเยา  (8) คลองแมมาย  อําเภอแมทะ  จังหวัด
ลําปาง 
 
ชนิดที่ 17  หอยน้ําจืด  Brotia  (Brotia) baccata    Gould, 1847 
ลักษณะเปลือก    (รูปที่ 67R และ 69R)  : 

เปลือกหอยมีรูปรางเปนกรวยยาวทรงกระบอก    ผิวเปลอืกมีสีน้ําตาลแกหรือสีมะกอกออก 
น้ําตาล ไมมีหนามแตมีปุมหรือตุมเล็กๆ   โดยทั่วไปจะมยีอดเปลือกคอนขางสึกกรอน (eroded )  มี
เวิรลประมาณ 4-5 เวิรล  มีซูเชอรลึก  มีเสน spiral ridges 3 เสน อยูบนเวิรลแตละเวิรล   มีขนาด
มุมสไปร 30-40 องศา  มุมสไปรเฉล่ีย 35.8  (คิดคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตัว)   มีคา size  index  37.00 - 
56.54  ขอบปากเปลือกมีความสูงประมาณ 2/3 ของบอดีเวิรลเปนรูปไข ภายในมีสีขาวหรือสีน้ําตาล   
ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)   แผนปดปากเปลือก (operculum)  คอนขาง
กลม    บาง    เปนมัน  มีลวดลายวนเปนวงตอกันหลายวง  (multispiral)   ซ่ึงจะมีขนาดใหญตาม
ขนาดของจํานวนเวิรล 
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ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    
ความสูงของเปลือกหอย                     29.80 – 41.89  มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย      39.48  ± 2.51 มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย      12.80 – 20.03   มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย      18.52 ± 1.38  มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 
หอยน้ําจืด B. baccata   มักอาศัยอยูในน้ําตก   แมน้ํา  ลําคลอง  ลําธาร  หรืออาศัยอยูในน้ํา

นิ่ง  น้ําลึก       สวนใหญจะมกีารเกาะอยูตามโขดหินและฝงตัวอยูในพืน้ดิน  กนิอาหารพวกสาหราย
หรือไดอะตอมที่เกาะตามโขดหินและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด B. baccata  ทั้งหมด  2  พื้นที่  ไดแก  (1)  ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา    
อําเภอเมือง     จังหวดัแมอองสอน    (2)  ลําธารแมสะงา   อําเภอเมือง    จังหวดัแมอองสอน   

 
ชนิดที่ 18  หอยน้ําจืด  Brotia  (Brotia)  citrina   Brot, 1868 
ลักษณะเปลือก   (รูปที่ 67S และ 69S)  : 

เปลือกหอยมีรูปรางเปนกรวยรูปไข    ผิวเปลือกไมโปรงแสงมีสีเหลืองออกเขียว หรือสี
เขียวมะกอก  สีน้ําตาล ซ่ึงเปลือกจะมีลักษณะแข็ง  หนา  สวนยอดของเปลือกมีลักษณะสึกกรอน  ม ี
เวิรล 5-8 เวิรล  โดยจะมีจํานวนเวิรลเพิ่มมากขึ้นตามรปูราง ผิวเปลือกเรียบละเอยีดแตมีลายเสนใน
แนวตั้ง  (geowth line) ไมคอยเรียบมากนัก   มีขนาดมุมสไปร 30-40 องศา  มุมสไปรเฉล่ีย 37.7  
(คดิคาเฉลี่ยจากหอย 10 ตวั)  มีคา size  index  36.28 – 53.97   ขอบปากเปลือกมีขนาดใหญรูปไข  
ภายในมีสีขาวหรือสีออกเทา จะพบแถบสีน้ําตาล 1- 3 แถบ  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบ
วนขวา (dextral)  แผนปดปากเปลือก (operculum) บาง  เปนมัน  มีลวดลายวนเปนวงตอกันหลายวง  
(multispiral)    
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells)   :    

ความสูงของเปลือกหอย                      13.46 – 36.76 มิลลิเมตร  
ความสูงเฉลี่ยของเปลือกหอย       33.29  ± 2.72  มิลลิเมตร 

  ความกวางของเปลือกหอย       6.50  – 15.13    มิลลิเมตร  
ความกวางเฉลี่ยของเปลือกหอย       12.79 ± 1.80 มิลลิเมตร  

ลักษณะการอยูอาศัย (Habitat) : 
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หอยน้ําจืด B. citrina   พบในบริเวณน้ําตก  แมน้ํา   ลําหวย  ลําธาร  ลําคลอง   สวนใหญ
เกาะอยูตามโขดหินกระจายอยูทั่วไป  ฝงตวัตามพื้นดินหรือทราย หรือเกาะตามกิ่งไมและใบไมแหง  
กินอาหารพวกสาหราย  ไดอะตอมที่เกาะตามโขดหินและซากพืชเปนอาหาร   
สถานที่เก็บตัวอยาง (Collecting site) :  

พบหอยน้ําจืด B. citrina ทั้งหมด 12 พื้นที่ ไดแก   (1) น้ําตกคลองลาน      อําเภอคลองลาน 
จังหวดักําแพงเพชร  (2)  น้ําตกตาดเดือน  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวดัสุโขทัย (3)  ลําธารอุทยาน
แหงชาติศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   (4)  น้ําตกแมพูล    อําเภอลับแล    จังหวัด 
อุตรดิตถ  (5)  น้ําตกเชิงทอง  อําเภอเมือง  จังหวดัแพร  (6)  ลําธารแมสม  อําเภอลอง  จังหวัดแพร 
(7) หวยสะเนยีน  อําเภอเมือง  จังหวดันาน (8) น้ําตกสองแคว  อําเภอเมอืง  จังหวดันาน    (9) น้ําตก 
ธารสวรรค  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา    (10)  น้ําตกจําปาทอง    อําเภอเมือง   จังหวัดพะเยา 
(11) คลองแมมาย   อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง    (12) น้ําตกโปงพระบาท     อําเภอเมือง      จังหวดั 
เชียงราย 
 
• ความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยน้ําจืด 

ผลการศึกษาความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยน้ําจืดวงศ   Thiaridae  ในภาคเหนือ 
ของประเทศไทย พบวาจํานวนประชากรหอยน้ําจดืทีท่ําการเก็บตวัอยางทุกๆ 2 เดือน บริเวณจุด
สํารวจทั้ง 26 พื้นที่ ในแตละเดือน จะมีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยแตกตางกันออกไป
ในแตละเดือน และยังมีขนาดเปลือกหอยที่มีความแตกตางกันออกไปตามแตชนิดและแตละฤดูกาล
ทําใหทราบถึงความสัมพันธความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยน้ําจืดตอระบบนิเวศ ในแตละ 
พื้นที่ที่ทําการศึกษา ดังนี ้
จุดสํารวจที่ 1 น้ําตกสกุโณทยานหรือวังนกแอน 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 – ตุลาคม 2548  มีจํานวนประชากรหอย 
น้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 2,491 ตัว (รูปที่ 70) พบหอย 5 ชนดิไดแก Melanoides  tuberculata 13 
ตัว  Paracrostoma  pseudosulcospira  pseudosulcospira 2,469 ตัว Paracrostoma  paludiformis  
dubiosa  1 ตัว  Brotia (Brotia) binodosa  binodosa 7 ตวั และ Brotia (Brotia) pagodula  1  ตัว ใน
เดือนมิถุนายน 2548   พบความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด  778 ตัว  (ตารางที่ 28) 
ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจดื พบวาหอย  M. tuberculata  มีขนาดเฉลี่ยอยู
ระหวาง 4.99 – 7.97 มิลลิเมตร และ 11.07 – 21.76  มิลลิเมตร ตามลําดับ ในเดือนกมุภาพันธ 2548 
หอย M. tuberculata  มีขนาดตัวเล็กกวาในทุกเดือน คือ มีความกวางเฉลี่ย 4.99 ±0.62 มิลลิเมตร
และความยาวเฉลี่ย 11.07 ±1.28 มิลลิเมตร  สวนหอยชนิด P. p. pseudosulcospira  พบมากในทกุ
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เดือนมีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง  8.91 – 16.58 มิลลิเมตร และ 12.78 – 24.38 
มิลลิเมตร  ตามลําดับ ในเดือนเมษายน 2548หอยชนดินี้จะมีขนาดตวัเล็กกวาทุกเดอืน คือมีความ
กวางเฉลี่ย 8.91 ±1.66 มิลลิเมตร  และความยาวเฉลี่ย 12.78 ±2.85 มิลลิเมตร    หอยชนิด P. p.  
dubiosa  พบ 1 ตัว ในเดือนกุมภาพนัธ 2548  มีความกวาง 16.21 มิลลิเมตร และความยาว  22.90 
มิลลิเมตร หอยชนิด  B. b. binodosa ในเดอืนกุมภาพันธ 2548 พบวามคีวามกวางเฉลี่ย 14.77 ±1.10 
มิลลิเมตร  และความยาวเฉลีย่ 25.52 ±1.26 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม 2548  มีขนาดตัวเล็กกวา
โดยมีความกวาง  9.44  มิลลิเมตร และความยาว 15.78 มิลลิเมตร หอยชนิด B. pagodula  พบ 1 ตวั 
ในเดือนสิงหาคม 2548 มีความกวาง 11.55 มิลลิเมตร และความยาว 19.86 มิลลิเมตร  สําหรับคา 
size index  ของหอยทั้ง 5 ชนิดมีคา  35.20 – 69.72 โดยหอยชนดิ M. tuberculata  เปลือกหอยมี
รูปรางทรงกรวยยาว  (20-30 องศา) และมคีา size index  นอยกวาหอยทุกชนิดที่พบในบริเวณน้ําตก 
สกุโณทยาน คอื  35.20 – 45.08  (ตารางที่ 54) 
 
จุดสํารวจที่ 2    น้ําตกแกงโสภา 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 – ตุลาคม 2548    มีจํานวนประชากรหอย 
น้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 1,620 ตัว (รูปที่ 71) พบหอย 10 ชนิด ไดแก Tarebia granifera 282 ตัว 
Melanoides tuberculata 3 ตัว  Thiara scabra 12 ตัว Paracrostoma  pseudosulcospira  
pseudosulcospira 25 ตัว Paracrostoma  paludiformis  paludiformis 736 ตัว Paracrostoma  
paludiformis dubiosa 78 ตัว  Paracrostoma  morrisoni 94 ตัว  Brotia (Brotia) binodosa  binodosa 
197 ตัว Brotia (Brotia) microsculpta 189 ตัว และ Brotia (Brotia) binodosa  spiralis  4 ตัว ใน
เดือนมิถุนายน 2548 พบความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 442 ตัว จากผลการ
สํารวจพบหอยชนิด P. p. paludiformis  ในบริเวณน้ําตกแกงโสภาเทานั้น (ตารางที่ 29)  ขนาดความ
กวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด T. granifera มีขนาดเฉลี่ยอยูระหวาง 8.67 – 10.87 มิลลิเมตร  
และ 17.09 – 21.40  มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยในเดือนเมษายน 2548 หอย T. granifera  มีขนาดตัว
เล็กกวาในทกุเดือน คือ มีความกวางเฉลี่ย 8.67 ±1.14 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 17.09 ±1.03 
มิลลิเมตร  มีคา size index  49.49 – 52.74 รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  หอย M.  tuberculata 
มีความกวางเฉลี่ย 8.94 ±0.40 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 19.88 ±0.90 มิลลิเมตร มีคา size index 
44.74  รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว พบในเดือนธันวาคม 2547 เทานั้น   หอยชนิด T. scabra  
มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 5.26 – 7.16 มิลลิเมตร และ 9.00 – 12.41 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ  มีคา size index  57.70 – 59.26  รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  พบวาเดือนมิถุนายน 
2548 เปลือกหอยมีขนาดเล็กกวาทุกเดือน  หอยชนดิ P. p. pseudosulcospira  มีขนาดความกวางและ
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ความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 12.46 –14.66 มิลลิเมตร และ 19.14 – 21.92  มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา 
size index 65.10 – 69.47 รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  สําหรบัหอย P. p. paludiformis พบ
ไดในทกุๆเดือนโดยมีขนาดความกวางและความยาวเฉลีย่อยูระหวาง 9.91 – 13.37 มิลลิเมตร    และ 
13.25 – 18.05  มิลลิเมตร  ตามลําดับ  มคีา  size index  74.07 – 80.48 รูปรางเปลือกหอยคอนขาง
กลม พบเฉพาะในบริเวณน้ําตกแกงโสภาเทานั้น หอย P. p. dubiosa  มีขนาดเปลือกหอยคอนขาง
ใหญ มีขนาดความกวางและความยาวเฉลีย่อยูระหวาง 11.85 – 14.08 มิลลิเมตร และ 17.24 – 20.51  
มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา  size index ในแตละเดือนใกลเคียงกัน คือ 68.16 – 69.16 รูปรางเปลือก
หอยเปนทรงกรวยไข   หอย  P. morrisoni  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 10.86 – 
11.50 มิลลิเมตร และ 15.57 – 18.26  มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index  62.98 – 69.75 เปลือก
หอยเปนทรงกรวยไข คอนขางกลม  หอย B. b. binodosa  พบในทุกเดอืน มีขนาดคอนขางใหญ คือ 
มีความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง  10.83 – 15.06 มิลลิเมตร และ 19.55 – 27.67  มิลลิเมตร 
ตามลําดับ   มคีา size index  52.46 – 58.29 เปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  หอย  B. microsculpta  มี
ขนาดไมคอยใหญมากนัก  คือ มีความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 7.96 – 9.58 มิลลิเมตร 
และ 11.88 – 15.24 มิลลิเมตร ตามลําดับ    ซ่ึงหอยใน Genus Brotia กลุมนี้จากการรายงานของ 
Brandt (1974)   พบวามีขนาดเล็กที่สุด  และมีคา  size index 59.78 – 67.00 เปลือกหอยมีรูปรางเปน
ทรงกรวยไข  และหอย B. b. spiralis  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 10.19 – 
13.81 มิลลิเมตร และ 21.72 – 24.41 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index  46.92 – 56.58  ลักษณะ
รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  (ตารางที่ 55) 
 
จุดสํารวจที่ 3    ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 –  ตุลาคม 2548    มีจํานวนประชากรหอย 
น้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 3,877 ตัว (รูปที่ 72) พบหอย 8 ชนิด ไดแก Melanoides tuberculata 3 
ตัว  Thiara scabra 4 ตัว  Paracrostoma pseudosulcospira  pseudosulcospira 560 ตัว  
Paracrostoma  paludiformis  dubiosa 3,187 ตัว  Paracrostoma  morrisoni  23 ตัว   Brotia (Brotia) 
binodosa  binodosa 93 ตัว  Brotia (Brotia) microsculpta 6 ตัว และ Brotia (Brotia) insolita 1 ตัว 
ในเดือนมิถุนายน 2548 พบความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 1,403  ตัว 
(ตารางที่ 30) ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด M. tuberculata มีขนาดเฉลี่ย 
6.31±0.25 มิลลิเมตร และ 17.43±0.36 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index 36.20 และรูปราง
เปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว   พบในเดือนธันวาคม 2547 เทานั้น  หอย T. scabra  มีขนาดความ
กวางเฉลี่ย 8.59±0.43 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 14.02±0.72 มิลลิเมตร มีคา size index 61.27 
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รูปรางเปลือกเปนทรงกรวยไข  พบในเดือนกุมภาพันธ 2548 เทานั้นหอย P. p. pseudosulcospira มี
ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 12.48 – 15.44 มิลลิเมตร และ 20.69 – 25.71 
มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา  size index  60.05 – 68.51 รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข สามารถ
พบไดทุกๆเดอืน  สําหรับหอย P. p. dubiosa  มีจํานวนประชากรหอยน้าํจืดหนาแนนมากที่สุด โดย 
มีความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 11.97 – 16.23 มิลลิเมตร และ 17.65 – 23.41 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ มีคา size index  66.25 – 69.33 รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข คอนขางกลม และใน
เดือนเมษายน 2548 จะมีขนาดใหญกวาทกุเดือน คือ มคีวามกวางเฉลี่ย 8.59±0.43 มิลลิเมตร และ
ความยาวเฉลี่ย 14.02±0.72 มิลลิเมตร  หอย P. morrisoni  มีความกวางเฉลี่ย 10.44±1.39 มิลลิเมตร
และความยาวเฉลี่ย 16.05±0.46 มิลลิเมตร  มีคา size index  65.05  มีรูปรางเปลือกหอยเปนทรง
กรวยไข  พบในเดือนธันวาคม 2547 เทานัน้ หอย B. b. binodosa  มีความกวางและความยาวเฉลี่ยอยู
ระหวาง 12.47 – 15.47 มิลลิเมตร และ 20.55 – 26.15 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index 52.57 – 
60.68 รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข และพบไดในทุกเดือน    หอย B. microsculpta มีความ
กวางเฉลี่ย 7.84±0.34 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 11.93±0.41 มิลลิเมตร  มีคา size index  65.72  
รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข คอนขางกลม  พบในเดือนเมษายน 2548 เทานัน้ และหอย B. 
insolita มีความกวาง 11.28  มิลลิเมตรและความยาว 21.90 มิลลิเมตร  มีคา size index  51.51 
ลักษณะเปลือกหอยรูปทรงกรวยไข พบในเดือนกุมภาพันธ  2548 เทานั้น (ตารางที่ 56) 
จุดสํารวจที่ 4    น้ําตกผาลาด 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 –  ตุลาคม 2548   มีจํานวนประชากรหอย 
น้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 559 ตัว (รูปที่ 73) พบหอย 10 ชนิด ไดแก  Tarebia  granifera 2 ตัว 
Melanoides tuberculata 5 ตัว Thiara  scabra 70 ตัว  Paracrostoma  pseudosulcospira  
pseudosulcospira 241 ตัว  Brotia (Brotia) binodosa  binodosa  7 ตัว Brotia (Brotia) microsculpta 
71 ตัว  Brotia (Senckenbergia) wykoffi 146 ตัว Brotia (Brotia) binodosa  spiralis 1 ตัว  Brotia 
(Brotia) insolita  4 ตัว และ Brotia (Brotia) manningi 12 ตัว  ในเดอืนเมษายน 2548  พบความ
หนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 173  ตวั (ตารางที่ 31)   ขนาดความกวางและความ
ยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด T. granifera  มีขนาดเฉลี่ย 8.64±0.03 มิลลิเมตร และ 16.33±0.05 
มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index 52.91 รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว คอนขางกลม พบ
ในเดือนกุมภาพันธ 2548 เทานั้น  หอย M. tuberculata พบ 1 ตัวในเดอืนกุมภาพันธ 2548 มีขนาด
ความกวาง 7.32 มิลลิเมตร และความยาว 20.97 มิลลิเมตร  size index มีคา 34.91 และในเดือน
มิถุนายน 2548 มีขนาดความกวางเฉลี่ย 7.65±1.24 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 19.76±1.90 
มิลลิเมตร มีคา size index 38.71 ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว  หอย T. scabra  มี
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ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.97 – 7.46 มิลลิเมตร และ 11.48 – 14.78 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ มีคา  size index  48.65 – 60.71  รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  หอย P. p. 
pseudosulcospira มีขนาดความกวาง ความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 12.51 – 15.48 มิลลิเมตร และ 20.67 
– 24.02 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา  size index 60.35 – 66.72  รูปรางเปลือกหอยทรงกรวยไข 
คอนขางกลม หอย B. b. binodosa   มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 11.48 – 13.48 
มิลลิเมตร และ 21.06 – 23.85 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา  size index  54.42 – 56.52  รูปรางเปลือก
หอยทรงกรวยไข ในเดือนธันวาคม 2547 หอยมีขนาดเล็กกวาเดือนอ่ืนๆ หอย B. microsculpta  มี
ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.96 – 8.75 มิลลิเมตร และ 10.54 – 13.48 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ    มคีา  size index  64.91 – 66.46  รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข   คอนขางกลม  ใน
เดือนสิงหาคม 2548 หอยมีขนาดเล็กกวาเดือนอ่ืนๆ โดยมีขนาดความกวางเฉลี่ย 6.96±0.41 
มิลลิเมตร และความยาวเฉลีย่ 10.54±0.73 มิลลิเมตร หอย B. wykoffi  มีขนาดความกวางและความ
ยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 10.41 – 12.24 มิลลิเมตร และ 20.39 – 22.35 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา  size 
index  51.05 – 56.61  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรงกรวยไข สามารถพบในทกุเดือน หอย B. 
b. spiralis พบเพียง 1 ตวั มีขนาดความกวาง 12.71 มิลลิเมตร และความยาว 24.31 มิลลิเมตร  มีคา 
size index 52.67  รูปรางเปลือกหอยทรงกรวยไข  หอย  B. insolita  ในเดือนเมษายน 2548 มีขนาด
ความกวางเฉลี่ย 11.78± 0.45 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 22.31±0.81 มิลลิเมตร  มีคา size index 
52.80 และในเดือนตุลาคม 2548 มีขนาดความกวางเฉลี่ย 12.42±0.29 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 
22.56±0.33 มิลลิเมตร มีคา size index  55.05 ลักษณะรปูรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข และหอย  
B. manningi  มีขนาดความกวางเฉลี่ย 17.13±1.43 มิลลิเมตรและความยาวเฉลีย่ 38.21±1.25
มิลลิเมตร  มีคา size  index  44.83      ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  พบเฉพาะใน
เดือนตุลาคม 2548 เทานั้น (ตารางที่ 57) 
 
จุดสํารวจที่ 5    น้ําตกศรีดิษฐ 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนธันวาคม 2547 –  ตุลาคม 2548   มีจํานวนประชากรหอย 
น้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 1,021 ตัว (รูปที่ 74) พบหอย 2 ชนิด ไดแก Brotia (Brotia) 
microsculpta 984 ตัว และ Brotia (Brotia) manningi 37 ตัว ในเดือนเมษายน 2548 มคีวามหนาแนน
ของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 275 ตัว (ตารางที่ 32) ขนาดความกวางและความยาวเฉลีย่
ของหอยน้ําจดื B. microsculpta  มีขนาดเฉลี่ยอยูระหวาง 7.48 – 9.76 มิลลิเมตร และ 11.49 – 14.59 
มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index  63.40 – 68.98   รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข คอนขาง
กลม  พบวาในเดือนเมษายนหอยมีขนาดเล็กกวาทกุเดือน โดยมีความกวางเฉลี่ย 7.48±1.64 
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มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 11.49±1.80 มิลลิเมตร  สําหรับหอย B. manningi  มีขนาดเปลือก
คอนขางใหญ ในเดือนธันวาคม 2547 มีขนาดความกวางเฉลี่ย 16.20± 1.65 มิลลิเมตร และความยาว
เฉล่ีย 35.67±1.10 มิลลิเมตร  มีคา size index 45.42 และในเดือนมิถุนายน 2548 มีขนาดความกวาง
เฉล่ีย 18.67±1.49 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 42.75±1.61 มิลลิเมตร มีคา size index  43.67  
ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข (ตารางที่ 58) 
 
จุดสํารวจที่ 6    น้ําตกแมสา 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 – พฤศจิกายน 2548  มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 372 ตวั (รูปที่ 75) พบหอย 2 ชนิด ไดแก Tarebia  granifera 278 
ตัว และ Thiara  scabra  94 ตัว ในเดือนมีนาคม 2548 มีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอย
มากที่สุด คือ 120 ตัว (ตารางที่ 33)  ขนาดความกวางและความยาวเฉลีย่ของหอยน้ําจดื T.  granifera  
มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 9.25 – 12.57 มิลลิเมตร และ 20.71 – 31.92 มิลลิเมตร  ตามลําดับ   มีคา size 
index  40.59 – 49.14  รูปรางเปลือกหอยทรงกรวยไข พบวาในเดือนพฤษภาคม 2548 เปลือกหอยมี
ขนาดใหญกวาในเดือนอื่นๆ โดยมีความกวางเฉลี่ย 12.57± 0.79 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 
31.92±1.21 มิลลิเมตร หอย T. scabra  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.57 – 9.20 
มิลลิเมตร และ 14.14 – 19.51 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา  size index 46.46 – 49.33  รูปรางเปลือก
หอยเปนทรงกรวยไข  ในเดือนพฤษภาคม 2548 เปลอืกหอยมีขนาดเล็กกวาในเดอืนอ่ืนๆ โดยมี
ความกวางเฉลี่ย 6.57± 0.46 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 14.14±0.78 มิลลิเมตร (ตารางที่ 59) 
 
จุดสํารวจที่ 7    ลําธารอุทยานแหงชาติถ้ําปลา 

เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 – พฤศจิกายน 2548  มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 979 ตัว (รูปที่ 76)  พบหอย 7 ชนิด ไดแก Tarebia  granifera 185 
ตัว  Melanoides  tuberculata 60 ตัว  Melanoides jugicostis 3 ตัว  Thiara  scabra  89 ตัว Brotia 
(Brotia) microsculpta 17 ตัว  Brotia (Brotia) manningi  54  ตัว  และ Brotia (Brotia) baccata  571 
ตัว  ในเดือนมนีาคม2548 และเดือนพฤศจกิายน 2548 สามารถสุมเก็บหอยไดจํานวนเทากัน คือ 226 
ตัว (ตารางที่ 34) ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจดื T. granifera  มีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 7.78 – 9.23 มิลลิเมตร และ 16.53 – 22.09 มิลลิเมตร ตามลําดบั มีคา size index  41.78 – 
47.22 ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  สามารถพบหอยชนิดนี้ไดในทกุเดือน  หอย M. 
tuberculata  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 4.89 – 8.41 มิลลิเมตร และ 13.13 – 
25.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index  32.47 – 39.75  ลักษณะรปูรางเปลือกหอยเปนทรงกรวย
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ยาว พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2548 หอยมีขนาดเล็กกวาในทกุเดือน คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 
4.89±0.64 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 13.13±0.77 มิลลิเมตร หอย M. jugicostis พบในเดือน
มีนาคม 2548 มีขนาดความกวาง 6.15  มิลลิเมตร และความยาว  16.24 มิลลิเมตร  มีคา size index 
37.87  และในเดือนกรกฎาคม 2548 มีขนาดความกวางเฉลี่ย 3.44±0.61 มิลลิเมตรและความยาว
เฉล่ีย 10.81±1.05 มิลลิเมตร มีคา size index  31.82  รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว   หอย T.  
granifera  สามารถพบหอยชนิดนี้ไดในทุกเดือน มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 
6.33 – 9.69 มิลลิเมตร และ 12.37 – 17.22 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index  45.62 – 56.27  
ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข โดยในเดือนพฤษภาคม 2548 หอยจะมีขนาดใหญกวา
ในเดือนอื่นๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 9.69±0.65 มิลลิเมตรและความยาวเฉลีย่ 17.22±0.24 
มิลลิเมตร และมีคา size index สูงกวาในเดือนอ่ืนๆ  ทําใหเปลือกหอยมีขนาดคอนขางกลม  หอย  B. 
microsculpta มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 7.56 – 8.45 มิลลิเมตร และ 11.35 – 
13.21 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index 60.99 – 66.61  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวย
ไข คอนขางกลม หอย  B. manningi  มีขนาดใหญ  ความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 13.18 – 
18.12 มิลลิเมตร และ 23.26 – 29.48 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index  53.56 – 61.47  ลักษณะ
รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  หอย B. baccata พบในทุกๆเดอืนที่สุมเก็บตวัอยาง มีขนาด
ใหญ ความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 12.80 – 16.97 มิลลิเมตร และ 30.25 – 41.89 
มิลลิเมตรตามลําดับ มีคา size index  37.00 – 45.65   ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข     
พบหอยชนิดนี้เฉพาะบริเวณลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลาและลําธารแมสะงา เทานั้น (ตารางที่ 60)   
 
จุดสํารวจที่ 8    ลําธารแมสะงา 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 – พฤศจิกายน 2548  มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 928 ตวั (รูปที ่ 77) พบหอย 5 ชนิด ไดแก Brotia (Brotia) 
microsculpta  80 ตัว  Brotia (Brotia) pagodula 24 ตัว  Brotia (Brotia) manningi  179 ตัว  Brotia 
(Brotia) costula costula  143 ตัว และ Brotia (Brotia) baccata  502 ตัว  ในเดือนพฤษภาคม 2548 
และเดือนกรกฎาคม  2548  สามารถสุมเก็บหอยไดจํานวนเทากัน คือ 249 ตัว (ตารางที่  35) ขนาด
ความกวางและความยาวเฉลีย่ของหอยน้ําจดื B. microsculpta  พบเฉพาะในเดือนมนีาคม 2548 มี
ขนาดความกวางเฉลี่ย 10.40±0.76 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 17.17±0.16 มิลลิเมตร มีคา size 
index 60.57  ในเดือนพฤศจกิายน 2548 มีความกวางเฉลี่ย  9.19±0.78 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 
14.92±0.55 มิลลิเมตร มีคา size index 61.60  ลักษณะรปูรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  คอนขาง
กลม  หอย B. pagodula พบเฉพาะในเดอืนกรกฎาคม 2548  มีขนาดความกวางเฉลี่ย 13.35±0.65 
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มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 28.75±1.70 มิลลิเมตร มีคา size index 46.43 และในเดอืนพฤศจิกายน 
2548 มีขนาดความกวางเฉลี่ย  15.22±0.44 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 32.00±0.16 มิลลิเมตร มี
คา size index 47.56  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข   หอย B. manningi  มีขนาดใหญ 
โดยมีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 19.13 – 23.78 มิลลิเมตร และ 33.28 – 35.89 
มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index 55.45 – 66.26 ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรงกรวยไข โดย
ในแตละเดือนมีขนาดใกลเคยีงกัน ยกเวนในเดือนมีนาคม 2548 เปลือกหอยจะมขีนาดใหญและ
คอนขางกลมกวาในทุกๆเดอืน  หอย   B. c. costula  มีขนาดใหญ มขีนาดความกวางและความยาว
เฉล่ียอยูระหวาง 15.99 – 17.85 มิลลิเมตร และ 33.28 – 37.67 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index 
43.91 – 48.40 ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข และหอย B. baccata มีขนาดใหญ โดยมี
ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 15.16–20.03 มิลลิเมตร และ 29.80–40.21 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ มีคา size index 48.45 – 56.54 ลักษณะรปูรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข ในเดือน
พฤศจิกายน 2548 หอยมีขนาดใหญกวาในทุกเดือน คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  20.03±1.56 
มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 40.21±1.43 มิลลิเมตร พบหอยกลุมนีเ้ฉพาะบริเวณลําธารอุทยาน
แหงชาติถํ้าปลาและลําธารแมสะงาเทานั้น (ตารางที่ 61)   
 
จุดสํารวจที่ 9 ลําธารหวยเสือเฒา 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื  ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 – พฤศจิกายน 2548  มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 830 ตัว (รูปที่ 78)  พบหอย 3  ชนิดไดแก Tarebia  granifera 574 
ตัว Melanoides tubercula 51 ตัว และ Thiara  scabra 205 ตัว  ในเดือนพฤษภาคม 2548  พบความ
หนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 576 ตัว (ตารางที่ 36)  ขนาดความกวางและความ
ยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด T. granifera  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 7.18 – 11.62 มิลลิเมตร และ 17.34 – 
24.59 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index  41.41 – 47.25 ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวย
ไข  ในเดือนพฤศจิกายน 2548 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ โดยมีขนาดความกวางเฉลี่ย  
11.62±0.17 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 24.59±0.85 มิลลิเมตร หอย M. tubercula ในเดือน
พฤษภาคม 2548 มีความกวางเฉลี่ย 6.44±0.81 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 18.50±1.52 มิลลิเมตร 
ในเดือนกรกฎาคม 2548 มีความกวางเฉลี่ย  6.22±0.84 มิลลิเมตร และความยาวเฉลีย่ 17.81±1.68 
มิลลิเมตร และในเดือนพฤศจิกายน  2548 มีขนาดความกวางเฉลี่ย  5.88±0.16 มิลลิเมตรและความ
ยาวเฉลี่ย 18.06±0.88 มิลลิเมตร มีคา size index  32.56 – 34.92  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรง
กรวยยาว  หอย T. scabra มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 5.25 – 7.64 มิลลิเมตร 
และ 11.68 – 15.39 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index   44.01 – 56.16  ลักษณะรูปรางเปลือกหอย
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เปนทรงกรวยไข ในเดือนมนีาคม 2548  หอยชนดินี้มีคา size index  56.16   สูงกวาทุกเดือนทําให
รูปรางหอยมีขนาดคอนขางกลม (ตารางที่ 62)  
จุดสํารวจที่ 10 น้ําตกลานสาง 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื  ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 – พฤศจิกายน 2548  มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 774 ตัว (รูปที่ 79)  พบหอย 2  ชนดิ ไดแก  Tarebia granifera  
658 ตัว และ Thiara scabra  116 ตัว ในเดือนพฤษภาคม 2548 พบความหนาแนนของจํานวน
ประชากรหอยมากที่สุด คือ 348 ตัว (ตารางที่ 37) ขนาดความกวางและความยาวเฉลีย่ของหอยน้ําจืด 
T.  granifera  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 6.24 – 9.64 มิลลิเมตร และ 12.52 – 21.48 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
มีคา size index  41.19 – 49.84  รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  ในเดือนมกราคม 2548 หอยมี
ขนาดเล็กกวาในเดือนอื่นๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 6.24±0.41 มิลลิเมตร และความยาวเฉลีย่ 
12.52±0.11 มิลลิเมตร มีคา size index  สูงกวาในทุกเดือน ทําใหหอยมีรูปรางคอนขางกลม  และ
หอย T. scabra มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 5.81 – 9.71 มิลลิเมตร และ 12.84 – 
22.39 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีคา size index 43.37 – 46.79  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวย
ไข ในเดือนพฤษภาคม 2548 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  
9.71±0.30 มิลลิเมตร      ความยาวเฉลี่ย 22.39±0.41 มิลลิเมตร (ตารางที่ 63) 
 
จุดสํารวจที่ 11 น้ําตกพาเจริญ 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื  ตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 – มกราคม 2549  มีจํานวนประชากรหอย
น้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 1,066 ตัว (รูปที่ 80)  พบหอยเพียง 1 ชนดิ คือ Brotia (Brotia) costula 
costula   1,066 ตัว ในเดือนพฤษภาคม 2548  มีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด 
คือ 301 ตัว  (ตารางที่ 38)  ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด B. c. costula  มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 16.17 – 19.72 มิลลิเมตร และ 45.58 – 52.12 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size 
index  35.48 – 38.34  และลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข ในเดือนมกราคม 2549 หอย
มีขนาดใหญกวาในทกุเดือน คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  19.72±0.21 มิลลิเมตรและความยาวเฉลีย่ 
52.12±0.18 มิลลิเมตร (ตารางที่ 64)  นอกจากนีย้ังพบวาหอยชนิดนี้มีขนาดใหญที่สุดใน Genus  
Brotia  (Brandt, 1974)  
 
จุดสํารวจที่ 12 น้ําตกคลองลาน 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื  ตั้งแตเดือนกุมภาพนัธ 2548 – ธันวาคม 2548  มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 309 ตัว (รูปที่ 81) พบหอยเพียง 1 ชนิด คือ Brotia (Brotia) 
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citrina 309 ตัว ในเดือนมถุินายน 2548  มีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 
114 ตัว  (ตารางที่ 39)  ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด B. citrina มีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 6.50 – 12.04 มิลลิเมตร และ 13.46 – 29.43 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  39.23 – 
48.29  และลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  ในเดือนเมษายน 2548 หอยมีขนาดเล็กกวา
เดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 6.50±0.14 มิลลิเมตร และความยาวเฉลีย่ 13.46±0.33 
มิลลิเมตร  ในเดือนมิถุนายน 2548 หอยมีขนาดใหญมากที่สุด โดยมีขนาดความกวางเฉลี่ย  
12.04±0.29 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 29.43±0.25 มิลลิเมตร(ตารางที่ 65)   
 
จุดสํารวจที่ 13 น้ําตกคลองน้ําไหล 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื  ตั้งแตเดือนกุมภาพนัธ 2548 – ธันวาคม 2548  มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 459 ตัว (รูปที่ 82) พบหอย  3  ชนิด ไดแก Tarebia granifera 350 
ตัว   Melanoides tubercula 63 ตัว และ Thiara scabra 46 ตัว ในเดอืนกุมภาพันธ 2548 พบความ
หนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 95 ตัว (ตารางที่ 40) ขนาดความกวางและความ
ยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด T. granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 10.77 – 14.37 มิลลิเมตร และ 20.63 – 
27.87 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  46.23 – 58.51  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรง
กรวยไข ในเดือนเมษายน 2548 พบหอยมีขนาดใหญกวาเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  
14.37±0.83 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 27.87±0.92 มิลลิเมตร ในเดอืนมิถุนายน 2548  หอยมีคา 
size index สูงกวาเดือนอ่ืนๆ ทําใหหอยมีรูปรางคอนขางกลม  หอย M. tubercula  มีขนาดความ
กวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.97 – 9.83 มิลลิเมตร และ 18.99 – 24.55 มิลลิเมตร ตามลําดับ  
มีคา size index  36.54 – 40.04  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรงกรวยยาว ในเดือนสิงหาคม  
2548 หอยมีขนาดเล็กกวาเดอืนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  6.97±0.71 มิลลิเมตรและความ
ยาวเฉลี่ย 18.99±0.46 มิลลิเมตร  และหอย T. scabra  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยู
ระหวาง 7.01 – 9.81 มิลลิเมตร และ 14.04 – 20.77 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  47.20 – 
50.89  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  ในเดือนสิงหาคม  2548 หอยมีขนาดใหญกวา
เดือนอ่ืนๆ มขีนาดความกวางเฉลี่ย  9.81±0.74 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 20.77±0.24 
มิลลิเมตร  (ตารางที่ 66) 
 
จุดสํารวจที่ 14 น้ําตกตาดเดือน 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 696 ตวั (รูปที่ 83) พบหอย 7 ชนิด ไดแก Tarebia  granifera 300  
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ตัว  Melanoides  tuberculata  161 ตัว  Melanoides jugicostis  2  ตวั  Brotia (Brotia) manningi 13  
ตัว Brotia (Brotia) costula costula 100 ตัว  Brotia (Brotia) citrina 106 ตัว และ Brotia 
(Senckenbergia) wykoffi  14  ตัว ในเดือนมกราคม 2549  พบความหนาแนนของจํานวนประชากร
หอยมากที่สุด คือ 158 ตัว  (ตารางที่ 41)  ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด T. 
granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 9.40 – 10.93 มิลลิเมตร และ 21.38 – 27.49 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มี
คา size index  39.76 – 48.41  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  ในเดือนพฤษภาคม 2549 
หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอื่นๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  10.93±0.30 มิลลิเมตรและความ
ยาวเฉลี่ย 27.49±0.41 มิลลิเมตร  มีคา size index  39.76 รูปรางเปลือกหอยมีลักษณะเรียวยาวกวา
เดือน อ่ืนๆ หอย M. tuberculata  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 8.09 – 11.28 
มิลลิเมตร และ 20.32 – 29.86 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  34.54 – 40.60  ลักษณะรูปราง
เปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว ในเดือนมีนาคม 2549 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอืน่ๆ คือ มีขนาด
ความกวางเฉลี่ย  11.28±0.23 มิลลิเมตร  และความยาวเฉลี่ย 29.86±0.14 มิลลิเมตร  มีคา size index  
37.78  หอย M. jugicostis  พบเฉพาะในเดือนกรกฎาคม 2548 และเดือนพฤษภาคม 2549 โดยพบ
เพียงเดือนละ 1 ตัว เทานั้น  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว  หอย B. manningi  มีขนาด
ความกวางและความยาวเฉลีย่อยูระหวาง 17.45 – 20.65 มิลลิเมตร และ 30.44 – 34.86 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ  มคีา size index  56.00 – 65.93  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  คอนขาง
กลม พบหอยชนิดนี้เฉพาะในเดือนกรกฎาคม  2548  พฤศจิกายน  2548  และเดือนมกราคม  2549  
หอย  B. c. costula  พบไดทุกๆเดือน มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 14.61 – 
16.90 มิลลิเมตร และ 34.63 – 42.23 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  36.40 – 48.55  ลักษณะ
รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข   หอย B. citrina  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยู
ระหวาง 10.80 – 14.56  มิลลิเมตร และ 26.48 – 36.76  มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  37.22 
– 40.79  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  พบหอยชนิดนี้ไดในทุกเดือนที่สุม โดยใน
เดือนมีนาคม 2549 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ  และหอย B. wykoffi มีขนาดความกวางและ
ความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 11.91 – 12.38 มิลลิเมตร และ 25.88 – 29.72 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา 
size index  41.52 – 46.02  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข   พบหอยชนิดนี้เฉพาะใน
เดือนกรกฎาคม  2548  เดือนพฤศจิกายน  2548 และเดือนมกราคม 2549 (ตารางที่ 67) 
 
จุดสํารวจที่ 15 ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 1,260 ตัว (รูปที่ 84) พบหอย  5 ชนิด ไดแก Tarebia  granifera 
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749  ตัว Melanoides  tuberculata 113  ตัว  Brotia (Brotia) manningi  28 ตัว  Brotia (Brotia) 
costula costula  222  ตัว  Brotia (Brotia) citrina  148 ตัว ในเดือนมกราคม 2549 พบความ
หนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 314 ตัว (ตารางที่ 42)  ขนาดความกวางและความ
ยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด T. granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 8.54 – 13.15 มิลลิเมตร และ 16.61 – 
29.79 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  41.67 – 51.41  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรง
กรวยไข  ในเดือนมนีาคม 2549 หอยมีขนาดใหญกวาเดอืนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  
13.15±0.46 มิลลิเมตร  และความยาวเฉลีย่ 29.79±0.71 มิลลิเมตร  มีคา size index  44.14 รูปราง
เปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  หอย M. tuberculata  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 
6.78 – 8.32 มิลลิเมตร และ 16.63 – 22.64 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  35.08 – 41.61  
ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว โดยในเดือนพฤศจิกายน 2548 หอยมีขนาดเล็ก  และมี
คา size  index สูง ทําใหหอยมีรูปรางอวนกวาในเดือนอ่ืนๆ   หอย  B. manningi   มีขนาดความกวาง
และความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 18.69 – 20.73 มิลลิเมตร และ 28.26 – 32.60 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มี
คา size index  58.55 – 70.87  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  คอนขางกลม    หอย B. 
c. costula  มีขนาดใหญ ความกวางเฉลี่ยอยูระหวาง 15.28 – 18.44  มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ยอยู
ระหวาง 37.81 – 47.14 มิลลิเมตร มีคา size index  35.63 – 39.12  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปน
ทรงกรวยไข  พบวาหอยที่สุมไดในเดือนพฤษภาคม  2549 มีขนาดใหญกวาเดือนอื่นๆ คือ มีขนาด
ความกวางเฉลี่ย  18.44±0.47 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย 47.14±0.76 มิลลิเมตร  สําหรับหอย B. 
citrina  มีขนาดคอนขางใหญเชนกัน โดยมีความกวางเฉลี่ยอยูระหวาง 10.16 – 12.32 มิลลิเมตร และ
ความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 27.83 – 32.70 มลิลิเมตร    มคีา size index  36.42 – 38.29     ลักษณะ
รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  (ตารางที่ 68) 
 
จุดสํารวจที่ 16 น้ําตกแมพูล 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 346 ตัว (รูปที่ 85)  พบหอย  6 ชนิด ไดแก Tarebia  granifera 137 
ตัว  Melanoides  tuberculata  70 ตัว  Thiara  scabra 44 ตัว  Brotia (Brotia) insolita  8 ตัว Brotia 
(Brotia) costula costula 29 ตัว และ Brotia (Brotia) citrina 58 ตัว  ในเดือนกรกฎาคม 2548 พบ
ความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 148 ตัว (ตารางที่ 43) ขนาดความกวางและ
ความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจดื T. granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 8.05 – 9.37 มลิลิเมตร และ 18.48 – 
23.65 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  39.41 – 44.49  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรง
กรวยไข และมีขนาดไมแตกตางกันมากนกัในแตละเดือน  หอย  M. tuberculata มีขนาดความกวาง
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และความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.71 – 10.04 มิลลิเมตร และ 20.66 – 29.81 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มี
คา size index  30.09 – 33.68  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว ในเดือนกรกฎาคม 2548 
หอยมีขนาดเล็กกวาเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  6.71±0.71 มิลลิเมตร และความยาว
เฉล่ีย 20.66±0.64 มิลลิเมตร หอย  T. scabra มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.58 
– 8.62 มิลลิเมตร และ 13.16 – 19.89 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  41.84 – 50.00  ลักษณะ
รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข ในเดือนพฤศจิกายน 2548 หอยมีขนาดเล็กกวาเดอืนอ่ืนๆ คือ มี
ขนาดความกวางเฉลี่ย 6.58±0.46 มิลลิเมตร  และความยาวเฉลี่ย 13.16±0.53 มิลลิเมตร  หอย B. 
insolita  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 10.45 – 10.73 มิลลิเมตร และ 22.53 – 
24.97 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index   42.41 – 46.53  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรง
กรวยไข พบเฉพาะในเดือนกรกฎาคม  2548  พฤศจิกายน  2548 และเดือนมีนาคม  2549 โดยขนาด
หอยในแตละเดือนมีคาไมแตกตางกันมากนัก  หอย B. c. costula  มขีนาดความกวางและความยาว
เฉล่ียอยูระหวาง 10.61 – 14.86 มิลลิเมตร และ 26.87 – 38.76 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  
35.47 – 39.52  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข ไมพบหอยชนดินี้ในเดือนกันยายน  
2548  หอย B. citrina มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 10.16 – 15.13 มิลลิเมตร 
และ 22.59 – 36.27 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  39.87 – 44.98  ลักษณะรูปรางเปลือกหอย
เปนทรงกรวยไข ในเดือนพฤศจิกายน 2548 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความ
กวางเฉลี่ย 15.13±0.54 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 36.27±0.79 มิลลิเมตร  (ตารางที่ 69) 
 
จุดสํารวจที่ 17 น้ําตกเชงิทอง 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 30 ตัว (รูปที่ 86) พบหอย 3 ชนิด ไดแก Melanoides  tuberculata  
7 ตัว  Thiara  scabra  8 ตัว และ Brotia (Brotia) citrina  15 ตัว ในเดือนมกราคม 2549 พบความ
หนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 12 ตวั (ตารางที่ 44)  ขนาดความกวางและความ
ยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด M. tuberculata  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 5.99 – 7.79 มิลลิเมตร และ 15.89 – 
20.12 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  36.03 – 42.71  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรง
กรวยยาว  พบหอยชนดินี้เฉพาะในเดือนกรกฎาคม  2548  เดือนมกราคม  2549 และเดือน
พฤษภาคม 2549    หอย T. scabra  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 5.66 – 9.81 
มิลลิเมตร และ 13.30 – 21.75 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  42.56 – 47.15  ลักษณะรูปราง
เปลือกหอยเปนทรงกรวยไข พบหอยชนิดนี้เฉพาะในเดอืนกรกฎาคม  2548   เดือนมกราคม  2549 
และเดือนมีนาคม  2549 ซ่ึงในเดือนนี้พบหอยขนาดเล็กกวาในเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวาง  
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5.66 มิลลิเมตรและความยาว  36.27 มิลลิเมตร  สําหรับหอย B. citrina มีขนาดความกวางและความ
ยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 11.07 – 12.77 มิลลิเมตร และ 26.67 – 34.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size 
index  37.35 – 45.71  รูปรางเปลือกเปนทรงกรวยไข  (ตารางที่ 70)  
 
จุดสํารวจที่ 18 ลําธารแมสม 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 370 ตัว (รูปที่ 87) พบหอย 1 ชนิด คือ  Brotia (Brotia) citrina  
370 ตัว ในเดอืนกรกฎาคม 2548 มีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 158 ตัว 
ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2549    ทําการสํารวจไมพบหอยน้ําจดืในแหลงน้ํา  เนื่องจากมีการ
สรางฝายกั้นน้าํทําใหมีสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม    สงผลใหการมีชีวิตอยูรอดของหอย 
น้ําจืดลดลง (ตารางที่ 45)  ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจดื B. citrina  มีคาเฉลี่ย
อยูระหวาง 7.51 – 8.61 มิลลิเมตร และ 19.09 – 23.73 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  36.28 – 
39.34  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  พบวาในเดือนกรกฎาคม  2548 หอยมีขนาดเล็ก
กวาในเดือนอืน่ๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 7.51±0.64 มิลลิเมตรและความยาวเฉลีย่  19.09±0.79 
มิลลิเมตร   (ตารางที่ 71) 
 
จุดสํารวจที่ 19 หวยสะเนียน 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 453 ตวั (รูปที่ 88) พบหอย  8  ชนิด ไดแก  Tarebia  granifera 
151 ตัว  Melanoides  tuberculata  60 ตัว  Thiara  scabra 37 ตัว  Brotia  (Brotia)  binodosa  
binodosa 34 ตัว  Brotia (Senckenbergia) wykoffi 11 ตัว  Brotia (Brotia) insolita 5 ตัว   Brotia 
(Brotia) manningi  18 ตัว และ Brotia (Brotia) citrina  137 ตัว (ตารางที่ 46) ในเดือนมกราคม 2549 
พบความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 138 ตัว  ในเดือนกันยายน 2548    มีน้ําปา 
ไหลหลากสงผลใหเกิดน้ําทวมจึงไมสามารถทําการเก็บตัวอยางในแหลงน้ํานั้นได       สําหรับขนาด
ความกวางและความยาวเฉลีย่ของหอยน้ําจดื T. granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 9.16 – 11.63 
มิลลิเมตร และ 21.77 – 25.97 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  38.66 – 44.78  ลักษณะรูปราง
เปลือกหอยเปนทรงกรวยไข ในเดือนกรกฎาคม 2548 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอื่นๆ คือ มี
ขนาดความกวางเฉลี่ย  11.63±0.09 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย  25.97±0.45 มิลลิเมตร   หอย M.  
tuberculata  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.67 – 8.10 มิลลิเมตร และ 17.59 – 
23.56 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  32.50 – 40.19  รูปรางเปลือกเปนทรงกรวยยาว  ใน
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เดือนมีนาคม  2549 และเดอืนพฤษภาคม 2549 หอยมีขนาดเล็กกวาในเดือนอ่ืนๆ   หอย T. scabra  
มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.06 – 8.96 มิลลิเมตร และ 12.12 – 18.75 
มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  46.63 – 50.00 ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข 
โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน  2548  พบหอยมีขนาดเล็กและมีคา size index สูง ทําใหหอยมี
รูปรางอวนกวาในเดือนอื่นๆ  หอย B. b. binodosa  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 
10.84 – 22.79 มิลลิเมตร และ 19.76 –44.94 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  46.34 – 57.99 
ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  คอนขางกลม  และในเดอืนมีนาคม  2549 พบวาหอยมี
ขนาดใหญกวาเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  22.79±0.82 มิลลิเมตร และความยาวเฉลีย่  
44.94±0.16  มิลลิเมตร หอย  B. wykoffi   มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 9.73 – 
11.00 มิลลิเมตร และ 22.28 – 24.28 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index   43.53 – 49.14 ลักษณะ
รูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข ไมพบหอยชนดินี้ในเดือนกนัยายน  2548 และเดอืนพฤษภาคม  
2549   หอย B. insolita  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 9.23 – 11.53 มิลลิเมตร 
และ 18.05 – 21.26 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  50.77 – 57.19 ลักษณะรูปรางเปลือกหอย
เปนทรงกรวยไข  คอนขางกลม  หอย B. manningi  พบหอยชนดินี้มขีนาดใหญ โดยมีขนาดความ
กวางและความยาวเฉลี่ยอยูในชวง 19.43 – 23.33 มิลลิเมตร และ 31.57 – 36.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ  
มีคา size index  59.73 – 64.55 ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  คอนขางกลม และหอย 
B. citrina มีขนาดความกวาง  ความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 12.95 – 14.41 มิลลิเมตรและ 25.46 – 34.48 
มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  40.08 – 53.97 รูปรางเปลือกเปนทรงกรวยไข   (ตารางที่ 72) 
 
จุดสํารวจที่ 20 น้ําตกสองแคว 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 776 ตัว (รูปที่ 89) พบหอย  5  ชนิด  ไดแก  Tarebia  granifera  
275 ตัว  Thiara  scabra  74 ตัว  Brotia (Senckenbergia) wykoffi  65 ตัว  Brotia (Brotia) costula  
costula  230 ตัว และ Brotia (Brotia) citrina 132 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 2548 พบความหนาแนน
ของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 202 ตัว (ตารางที่ 47) ขนาดความกวางและความยาวเฉลีย่
ของหอยน้ําจดื T. granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 7.29 – 8.80 มิลลิเมตร และ 14.85 – 17.35 
มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index   48.18 – 52.98  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  
หอย T. scabra  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 5.94 – 7.40 มิลลิเมตร และ 11.52 
– 14.28 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  48.00 – 51.82  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรง
กรวยไข   และในเดือนกรกฎาคม  2548 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอื่นๆ คือ มีขนาดความกวาง
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เฉล่ีย  7.40±0.44 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย  14.28±0.57  มิลลิเมตร  หอย B. wykoffi  มีขนาด
ความกวางและความยาวเฉลีย่อยูระหวาง 8.02 – 10.57 มิลลิเมตร และ 17.13 –24.62 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ  มคีา size index  42.55 – 47.38  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  หอย B. c.  
costula  มีขนาดใหญ  โดยมีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 12.09 – 14.08 มิลลิเมตร 
และ 30.03 – 39.22 มิลลิเมตร ตามลําดับ    มีคา size index  34.39 – 41.42    ลักษณะรูปรางเปลอืก
หอยเปนทรงกรวยไข หอย B. citrina  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 7.77 – 10.10 
มิลลิเมตร และ 17.37 – 24.26 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  34.39 – 41.42  รูปรางเปลือก
เปนทรงกรวยไข (ตารางที่ 73) 
 
จุดสํารวจที่ 21 น้ําตกหวยตนผึ้ง 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  ทั้งหมด 1,075 ตัว (รูปที่ 90) พบหอย  3  ชนิดไดแก  Melanoides  
tuberculata  131 ตัว   Thiara  scabra  75 ตัว และ  Brotia (Senckenbergia) wykoffi  869 ตัว  ใน
เดือนกรกฎาคม 2548 มีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 272 ตัว (ตารางที่ 48)  
ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจดื M. tuberculata  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 5.30 – 8.15 
มิลลิเมตร และ 14.61 – 23.41 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index 33.26 – 37.86  ลักษณะรูปราง
เปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว ในเดือนมีนาคม 2549 หอยมีขนาดเล็กกวาในเดือนอืน่ๆ คือ มีขนาด
ความกวางเฉลี่ย  5.30±0.44 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย 14.61±0.65  มิลลิเมตร   หอย  T. scabra  
มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 5.14 – 8.82 มิลลิเมตร และ 12.48 – 20.21 
มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index   41.19 – 43.68  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  
ในเดือนกันยายน  2548 หอยมีขนาดใหญกวาเดือนอื่นๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  8.82±0.26 
มิลลิเมตร และความยาวเฉลีย่  20.21±0.71  มิลลิเมตร หอย  B. wykoffi  มีขนาดความกวางและ
ความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 9.12 – 12.41 มิลลิเมตร และ 19.81 – 27.91 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา 
size index  44.46 – 47.15  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  พบวาในเดือนกรกฎาคม  
2548 หอยมีขนาดใหญกวาเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  12.41±0.51 มิลลิเมตร และ 
ความยาวเฉลี่ย  27.91±1.63  มิลลิเมตร  (ตารางที่ 74) 
 
จุดสํารวจที่ 22 น้ําตกธารสวรรค 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 1,349 ตัว (รูปที่ 91)  พบหอย  8 ชนิดไดแก Tarebia  granifera 
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219 ตัว  Melanoides  tuberculata  368 ตัว  Melanoides  jugicostis 14 ตัว  Thiara  scabra 147 ตัว 
Brotia (Senckenbergia) wykoffi 45 ตัว  Brotia (Brotia) insolita 17 ตัว  Brotia (Brotia) costula  
costula  464 ตัว และ Brotia (Brotia) citrina  75 ตัว  ในเดือนกรกฎาคม 2548 พบความหนาแนน
ของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 431 ตัว (ตารางที่ 49) ขนาดความกวางและความยาวเฉลีย่
ของหอยน้ําจดื T. granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 6.13 – 9.66 มิลลิเมตร และ 13.58 – 22.38 
มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  43.16 – 47.57  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข 
ในเดือนมกราคม 2549 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  9.66±0.38 
มิลลิเมตร และความยาวเฉลีย่  22.38±0.96  มิลลิเมตร   หอย M. tuberculata  มีขนาดความกวาง
และความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.30 – 9.52 มิลลิเมตร และ 19.32 – 28.93 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา 
size index  32.70 – 34.10  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว และในเดือนมกราคม 2549 
หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอื่นๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  9.52±1.06 มิลลิเมตร และความยาว
เฉล่ีย  28.93±0.73  มิลลิเมตร   หอย M.  jugicostis มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 
5.32 – 6.21 มิลลิเมตร และ 15.86 – 19.34 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  30.40 – 37.79  
ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว   หอย  T. scabra มีขนาดความกวางและความยาวเฉลีย่
อยูระหวาง 6.46 – 8.00 มิลลิเมตร และ 13.84 – 18.43 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  41.98 – 
50.14  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข   หอย B. wykoffi มีขนาดความกวางและความ
ยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 7.62 – 12.44 มิลลิเมตร และ 16.03 – 25.62 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size 
index   43.11 – 48.56  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  พบวาในเดือนกันยายน 2548 
หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอื่นๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  12.44±0.16 มิลลิเมตร และความ
ยาวเฉลี่ย  25.62±0.81  มิลลิเมตร   หอย  B. insolita มีขนาดคอนขางใหญ โดยมขีนาดความกวาง
และความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 9.45 – 12.13 มิลลิเมตร และ 21.06 – 23.10 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มี
คา size index  43.30 – 55.97  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข   คอนขางกลม  พบวาใน
เดือนมีนาคม 2549  หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ  สําหรับหอย B. c. costula  มีความกวางและ
ความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 12.45 – 13.83 มิลลิเมตร และ 32.20 – 39.28 มิลลิเมตร ตามลําดับ  และมี
คา size index  32.66 – 38.66  ลักษณะรปูรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข และหอย  B. citrina  มี
ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 9.23 – 15.77 มิลลิเมตร และ 22.64 – 34.59 
มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index   40.77 – 45.59  ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  
และพบวาในเดือนพฤศจิกายน 2548 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  
15.77±0.88 มิลลิเมตร    และความยาวเฉลีย่  34.59±0.27  มิลลิเมตร   (ตารางที่ 75) 
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จุดสํารวจที่ 23 น้ําตกจําปาทอง 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกนัยายน 2548 – กรกฎาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 819 ตวั (รูปที่ 92)  พบหอย  3 ชนดิ ไดแก  Tarebia  granifera 
244 ตัว  Brotia (Senckenbergia) wykoffi 537 ตัว และ Brotia (Brotia) citrina  38  ตวั  ในเดือน
พฤษภาคม 2549 มีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 285 ตัว  (ตารางที่ 50) 
ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจดื T. granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 5.51 – 6.85 
มิลลิเมตร และ 11.37 – 14.38 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index   47.17 – 51.42  ลักษณะรูปราง
เปลือกหอยเปนทรงกรวยไข      หอย T.  granifera   ในบริเวณน้ําตกจําปาทองพบวามีขนาดเล็กและ 
มีรูปรางคอนขางอวน แตไมพบหอยชนิดนี้ในเดือนกนัยายน 2548 หอย B. wykoffi  มีขนาดความ
กวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.94 – 10.21 มิลลิเมตร และ 15.44 – 24.34 มิลลิเมตร ตามลําดับ  
มีคา size index  41.95 – 48.06  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรงกรวยไข ในเดือนพฤษภาคม  
2549 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ  คือ  มีขนาดความกวางเฉลี่ย  10.21±0.93 มิลลิเมตร และ
ความยาวเฉลี่ย  24.34±0.84  มิลลิเมตร และหอย B. citrina  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ย
อยูระหวาง 7.44 – 13.07 มิลลิเมตร และ 16.17 – 32.70 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  37.54 
– 46.01  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยทรงกรวยไข    พบวาในเดือนมีนาคม  2549    หอยมีขนาดใหญ
กวาในเดือนอืน่ๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 13.07±1.14 มิลลิเมตร และความยาวเฉลีย่  
32.70±0.95  มิลลิเมตร (ตารางที่ 76) 
 
จุดสํารวจที่ 24 คลองแมมาย 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 1,276 ตัว (รูปที่ 93)  พบหอยทั้งหมด  7  ชนิด ไดแก  Tarebia  
granifera  206 ตัว  Melanoides  tuberculata 201 ตัว   Melanoides  jugicostis 11  ตัว   Thiara  
scabra  136 ตัว  Brotia (Senckenbergia) wykoffi  60 ตัว   Brotia (Brotia) costula  costula 572 ตัว 
และ Brotia (Brotia) citrina  90  ตัว  ในเดอืนมีนาคม 2549  มีความหนาแนนของจํานวนประชากร
หอยมากที่สุด คือ 275 ตัว (ตารางที่ 51) ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด T.  
granifera มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 7.42 – 8.99 มิลลิเมตร และ 13.77 – 18.31 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา 
size index 45.52 – 56.03 ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข คอนขางกลม  หอย M.  
tuberculata  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 5.23 – 8.04 มิลลิเมตร และ 13.17 – 
20.94 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  36.82 – 39.71  ลักษณะรปูรางเปลือกเปนทรงกรวยยาว 
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พบวาในเดือนกันยายน 2548 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย  
8.04±1.43 มิลลิเมตร  และความยาวเฉลี่ย  20.94±0.83  มิลลิเมตร  หอย M. jugicostis  มีขนาด
ความกวางและความยาวเฉลีย่อยูระหวาง 3.39 – 7.28 มิลลิเมตร และ 9.18 – 18.70 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ  มีคา size index  36.41 – 38.93  ลักษณะรปูรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยยาว ในเดือน
มกราคม 2549  พบหอย M. jugicostis  1 ตัว และมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความ
กวาง 7.28 มิลลิเมตร  ความยาว 18.70 มิลลิเมตร  และไมพบหอยชนิดนี้ในเดือนพฤษภาคม  2549  
หอย T. scabra  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 6.13 – 9.00 มิลลิเมตร และ 12.00 
– 17.48 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  46.84 – 56.03 ลักษณะรปูรางเปลือกเปนทรงกรวยไข 
คอนขางกลม พบวาในเดือนมกราคม 2549 หอยมีขนาดใหญกวาเดือนอื่น  คือ มีขนาดความกวาง
เฉล่ีย  9.00±1.04 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย  17.48±1.08  มิลลิเมตร  และในเดือนพฤษภาคม  
2549  มีคา size  index  56.03  เปลือกหอยจึงมีลักษณะรปูรางคอนขางอวนกวาในเดอืนอ่ืนๆ  หอย 
B. wykoffi  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 7.79 – 8.45 มิลลิเมตร และ 15.77 – 
17.87 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  46.04 – 49.85  ลักษณะรูปรางเปลอืกหอยเปนทรง
กรวยไข   หอย B. c. costula  มีขนาดใหญ  ความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 11.68 – 16.62 
มิลลิเมตร และ 26.98 – 39.86 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  37.81 – 43.29  ลักษณะรูปราง
เปลือกหอยเปนทรงกรวยไข  พบวาในเดอืนมกราคม 2549 หอยมีขนาดใหญกวาเดอืนอ่ืนๆ คือ มี
ขนาดความกวางเฉลี่ย 16.62±0.14 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย  39.86±0.53  มิลลิเมตร  และหอย  
B. citrina  มีขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยอยูระหวาง 7.35 – 11.70 มิลลิเมตร และ 16.44 – 
25.06 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index  41.00 – 46.69  ลักษณะรูปรางเปลือกเปนทรงกรวยไข  
และในเดือนมกราคม 2549 หอยมีขนาดใหญกวาในเดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 
11.70±0.23 มิลลิเมตรและความยาวเฉลี่ย  25.06±0.71  มิลลิเมตร  (ตารางที่ 77) 
 
จุดสํารวจที่ 25 น้ําตกโปงพระบาท 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกนัยายน 2548 – กรกฎาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 182 ตัว (รูปที่ 94) พบหอย 1 ชนิด  คือ  Brotia (Brotia) citrina   
182  ตัว   ในเดือนพฤษภาคม 2549 มีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ่ด คือ 59 ตัว  
(ตารางที่ 52) ขนาดความกวางและความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจดื B. citrina   มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
8.44 – 10.97 มิลลิเมตร และ 18.51 – 26.56 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มคีา size index 40.55  – 45.60  
ลักษณะรูปรางเปลือกหอยเปนทรงกรวยไข    และในเดอืนกันยายน 2548 พบวาหอยมีขนาดเล็กกวา
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ในเดือนอื่นๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 8.44±0.78 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย  18.51±1.54  
มิลลิเมตร  (ตารางที่ 78) 
จุดสํารวจที่ 26 น้ําตกปูแกง 
 เก็บตัวอยางหอยน้ําจดื ตั้งแตเดือนกนัยายน 2548 – กรกฎาคม 2549 มีจํานวนประชากร
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ทั้งหมด 945 ตวั (รูปที่ 95) พบหอย 1 ชนิด  คือ Brotia (Senckenbergia) 
wykoffi   945 ตัว  ในเดือนพฤษภาคม 2549 มีความหนาแนนของจํานวนประชากรหอยมากที่สุด คือ 
345 ตัว  (ตารางที่ 53)  ขนาดความกวาง  ความยาวเฉลี่ยของหอยน้ําจืด B. wykoffi  มีคาเฉลีย่อยู
ระหวาง 7.10 – 9.56 มิลลิเมตรและ 16.71 – 23.73 มิลลิเมตร ตามลําดับ  มีคา size index   38.05  – 
42.68  ลักษณะรูปรางเปลือกเปนทรงกรวยไข และในเดอืนกันยายน 2548 หอยมีขนาดใหญกวาใน
เดือนอ่ืนๆ คือ มีขนาดความกวางเฉลี่ย 9.56±0.99 มิลลิเมตร และความยาวเฉลี่ย  23.73±1.14  
มิลลิเมตร  (ตารางที่ 79) 
 เมื่อทําการสํารวจหอยน้ําจืดวงศ  Thiaridae ในภาคเหนอืทั้ง 26 พื้นที่ พบหอยท้ังหมด 
24,862 ตัว  จําแนกเปน 5 genera 18 species  ดังนี้  
1. Genus Tarebia   พบ  1 species  ไดแก 

1.1  Tarebia  granifera   จาํนวน 4,610 ตัว ในบริเวณจดุสํารวจ 15 พืน้ที่  ไดแก   น้าํตกแกง 
โสภา    น้ําตกผาลาด   น้ําตกแมสา   ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา    ลําธารหวยเสือเฒา   น้ําตกลาน 
สาง   น้ําตกคลองน้ําไหล  น้ําตกตาดเดือน   ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย    น้ําตกแมพูล   หวย 
สะเนียน    น้ําตกสองแคว   น้ําตกธารสวรรค   น้ําตกจําปาทอง   และคลองแมมาย 
2. Genus  Melanoides  พบ 2 species  ไดแก 

2.1 Melanoides  tuberculata   จํานวน 1,309 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ 15 พื้นที่ ไดแก  น้ําตก 
สกุโณทยาน    น้ําตกแกงโสภา      ลําธารอุทยานแหงชาตทิุงแสลงหลวง     น้ําตกผาลาด        ลําธาร 
อุทยานแหงชาติถํ้าปลา   ลําธารหวยเสือเฒา     น้ําตกคลองน้ําไหล   น้ําตกตาดเดือน   ลําธารอุทยาน 
แหงชาติศรีสัชนาลัย    น้ําตกแมพูล   น้ําตกเชิงทอง  หวยสะเนียน   น้ําตกหวยตนผ้ึง        น้ําตกธาร 
สวรรคและคลองแมมาย 

2.2 Melanoides  jugicostis   จํานวน 30 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ 4 พื้นที่ ไดแก  ลําธาร
อุทยานแหงชาติถํ้าปลา   น้ําตกตาดเดือน   น้ําตกธารสวรรค และคลองแมมาย 
3. Genus  Thiara  พบ 1 species ไดแก 
 3.1  Thiara  scabra  จํานวน 1,157 ตัว    ในบริเวณจุดสํารวจ 15  พื้นที่    ไดแก   น้ําตกแกง 
โสภา   ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง   น้ําตกผาลาด    น้ําตกแมสา    ลําธารอุทยานแหงชาต ิ
ถํ้าปลา    ลําธารหวยเสือเฒา    น้ําตกลานสาง    น้ําตกคลองน้ําไหล    น้ําตกแมพูล      น้ําตกเชิงทอง   
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หวยสะเนยีน   น้ําตกสองแคว   น้ําตกหวยตนผ้ึง   น้ําตกธารสวรรค และคลองแมมาย 
 
4. Genus  Paracrostoma  พบ  4  species  ไดแก 
 4.1 Paracrostoma  pseudosulcospira  pseudosulcospira  จํานวน 3,295 ตัว ในบริเวณจุด
สํารวจ  4  พื้นที่  ไดแก  น้ําตกสกุโณทยาน  น้ําตกแกงโสภา    ลําธารอุทยานแหงชาตทิุงแสลงหลวง 
และน้ําตกผาลาด 
 4.2 Paracrostoma  paludiformis  paludiformis  จํานวน 736 ตัว ในบริเวณน้ําตกแกงโสภา   
 4.3 Paracrostoma  paludiformis dubiosa  จํานวน 3,266 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ  3  พื้นที่  
ไดแก  น้ําตกสกุโณทยาน    น้ําตกแกงโสภา   และลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง    
 4.4 หอยน้ําจืด  Paracrostoma  morrisoni  จํานวน 117 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ  2  พื้นที ่ 
ไดแก  น้ําตกแกงโสภา  และลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง    
5. Genus  Brotia  พบ 10  species  ไดแก 
 5.1 Brotia  (Brotia)  binodosa  binodosa   จํานวน 338 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ  5  พื้นที ่ 
ไดแก   น้ําตกสกุโณทยาน   น้ําตกแกงโสภา   ลําธารอุทยานแหงชาตทิุงแสลงหลวง  น้ําตกผาลาด   
และหวยสะเนยีน   
 5.2 Brotia  (Brotia) microsculpta  จํานวน 1,347 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ  6  พื้นที่  ไดแก   
น้ําตกแกงโสภา  ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง  น้ําตกผาลาด  น้ําตกศรีดิษฐ    ลําธารอุทยาน 
แหงชาติถํ้าปลา  และลําธารแมสะงา   
 5.3 Brotia (Senckenbergia) wykoffi    จํานวน  2,692 ตัว   ในบริเวณจุดสํารวจ  9  พื้นที่   
ไดแก   น้ําตกผาลาด    น้ําตกตาดเดือน     หวยสะเนยีน    น้ําตกสองแคว    น้ําตกหวยตนผ้ึง    น้ําตก 
ธารสวรรค    น้ําตกจําปาทอง    คลองแมมายและน้ําตกปแูกง 
 5.4 Brotia (Brotia)  pagodula       จํานวน  25 ตัว  ในบริเวณจุดสํารวจ  2  พืน้ที่   ไดแก   
น้ําตกสกุโณทยาน  และลําธารแมสะงา 
 5.5 Brotia (Brotia)  binodosa  spiralis  จํานวน 5 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ  2  พืน้ที่   ไดแก   
น้ําตกแกงโสภาและน้ําตกผาลาด 
 5.6 Brotia (Brotia) insolita   จํานวน 35 ตวั ในบริเวณจดุสํารวจ  5  พืน้ที่   ไดแก  ลําธาร
อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง   น้ําตกผาลาด    น้ําตกแมพูล   หวยสะเนียนและน้ําตกธารสวรรค 
 5.7 Brotia (Brotia)  manningi  จํานวน 341 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ  7  พื้นที่   ไดแก  น้ําตก 
ผาลาด    น้ําตกศรีดิษฐ    ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา    ลําธารแมสะงา   น้ําตกตาดเดือน   ลําธาร 
อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย   และหวยสะเนียน    
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 5.8 Brotia (Brotia)  costula  costula     จํานวน 2,826 ตัว ในบริเวณจุดสํารวจ  8  พื้นที ่  
ไดแก    ลําธารแมสะงา        น้ําตกพาเจริญ       น้ําตกตาดเดือน    ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย      
น้ําตกแมพูล   น้ําตกสองแคว  น้ําตกธารสวรรค   และคลองแมมาย 
 5.9 Brotia (Brotia) baccata      จํานวน 1,073 ตัว   ในบริเวณจุดสํารวจ  2  พื้นที ่   ไดแก  
ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลาและลําธารแมสะงา 
 5.10 Brotia (Brotia) citrina      จํานวน 1,660 ตัว ในบริเวณจุดสาํรวจ  12  พืน้ที่   ไดแก  
น้ําตกคลองลาน    น้ําตกตาดเดือน    ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย   น้ําตกแมพลู   น้ําตกเชิง
ทอง   ลําธารแมสม    หวยสะเนยีน    น้ําตกสองแคว    น้าํตกธารสวรรค   น้ําตกจําปาทอง  คลองแม
มาย   และน้ําตกโปงพระบาท 
 จากผลการสํารวจที่ไดทั้ง 26 พื้นที่ในภาคเหนือ พบวา T. granifera  มีจํานวนประชากร
หอยมากที่สุด  คือ 4,610 ตัว และ B. b. spiralis  มีจํานวนประชากรหอยนอยที่สุด  คือ 5 ตัว  และ
การกระจายพนัธุของหอยน้าํจืดวงศ   Thiaridae    พบวามีการกระจายพันธุอยูทั่วๆไปตามแหลงน้าํ 
ในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ  แตหอยบางชนดิก็จะอาศัยอยูอยางเฉพาะเจาะจงกับแหลงน้ํานั้น เชน B. 
baccata    พบเฉพาะบริเวณลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลาและลําธารแมสะงา เทานั้น   และ  P. p. 
paludiformis  พบเฉพาะในบริเวณน้ําตกแกงโสภา  นอกจากนี้ยังพบวาหอย Genus Paracrostoma 
สามารถพบไดในบริเวณลุมแมน้ําเข็กเทานัน้ (Brandt, 1974) เชน น้ําตกสกุโณทยาน  น้ําตกแกง
โสภา    ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง   น้ําตกผาลาด   เปนตน 
 

• การตรวจสอบชนิด     จําแนกกลุมตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไม  และอัตรา 
การติดเชื้อปรสิต   

การตรวจหาตวัออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมจากหอยทําโดย วิธี  Shedding    สําหรับวิธี  
Crushing  นอกจากตวัออนระยะเซอรคาเรียแลว ยังสามารถพบตัวออนในระยะอื่นๆของพยาธิใบไม
ไดดวย  ผลการสํารวจหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ในภาคเหนือของประเทศไทยทั้ง 26 พื้นที่ พบ
บริเวณที่มกีารติดเชื้อปรสิต 18 พื้นที่  ซ่ึงในแตละบริเวณมีอัตราการตดิเชื้อปรสิต ดังนี้ (ตารางที่ 80) 
1. น้ําตกสกุโณทยาน มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ  0.12 (3/2,491) โดยพบการติดเชื้อปรสิตมาก 
    ในเดือนตุลาคม   2548   (2/113=1.77%) 
2. น้ําตกแกงโสภา มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 4.75 (77/1,620) โดยพบการติดเชื้อปรสิตมาก 
    ในเดือนกุมภาพันธ   2548   (47/343=13.70%) 
3. น้ําตกผาลาด    มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ1.07 (6/559)     โดยพบการติดเชื้อปรสิตมาก 
    ในเดือนกุมภาพันธ  2548  (3/62=4.84%) 
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4. น้ําตกแมสา  มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 18.01 (67/372)  โดยพบการติดเชื้อปรสิตมาก 
   ในเดือนมีนาคม  2548   (37/120=30.83%) 
5. ลําธารอุทยานแหงชาติถ้ําปลา มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 21.86 (214/979)โดยพบการติดเชื้อ 
    ปรสิตมาก  ในเดือนพฤศจกิายน  2548  (63/226=27.88%) 
6. ลําธารหวยเสือเฒา มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 14.58 (121/830) โดยพบการตดิเชื้อปรสิตมาก       
   ในเดือนกรกฎาคม  2548   (26/125=20.80%) 
7. น้ําตกลานสาง มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 26.74 (207/774)   โดยพบการติดเชือ้ปรสิตมาก 
     ในเดือนมกราคม  2548   (30/46=65.22%) 
 8. น้ําตกพาเจริญ มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 0.19 (2/1,066)  โดยพบการติดเชื้อปรสิตมาก 
     ในเดือนกรกฎาคม  2548   (1/126=0.79%) 
 9. น้ําตกคลองน้ําไหล มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 50.54 (232/459)โดยพบการติดเชื้อปรสิตมาก 
     ในเดือนมิถุนายน  2548   (57/89=64.04%) 
10. น้ําตกตาดเดือน มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 26.29 (183/696)   โดยพบการตดิเชื้อปรสิตมาก 
      ในเดือนมนีาคม  2549   (61/130=46.92%) 
11. ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 23.81 (300/1,260)  โดยพบ 
      การติดเชื้อปรสิตมาก  ในเดอืนมีนาคม  2549   (144/282=51.06%) 
12. น้ําตกแมพลู  มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 18.50 (64/346)   โดยพบการติดเชื้อปรสิตมาก 
      ในเดือนมนีาคม  2549   (33/58=56.90%) 
13. น้ําตกเชงิทอง  มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 26.67 (8/30)     โดยพบการติดเชือ้ปรสิตมาก 
     ในเดือนกรกฎาคม  2548   (2/4=50.00%) 
14. หวยสะเนียน  มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 3.09 (14/453)     โดยพบการติดเชือ้ปรสิตมาก 
     ในเดือนพฤษภาคม  2549   (3/44=6.82%) 
15. น้ําตกสองแคว  มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 2.06 (3/122)     โดยพบการติดเชือ้ปรสิตมาก 
     ในเดือนมกราคม  2549   (6/123=4.88%) 
16. น้ําตกหวยตนผึง้ มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 1.67 (18/1,075)   โดยพบการตดิเชื้อปรสิตมาก 
     ในเดือนมกราคม  2549   (11/164=6.71%) 
17. น้ําตกธารสวรรค มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 2.74 (37/1,349)โดยพบการตดิเชื้อปรสิตมาก 
     ในเดือนพฤษภาคม  2549   (26/171=15.20%) 
18. คลองแมมาย มีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 2.19 (28/1,276)   โดยพบการติดเชื้อปรสิตมาก 
     ในเดือนพฤศจิกายน  2548   (10/265=3.77%) 
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      ผลการศึกษาพบวาบริเวณที่มีอัตราการติดเชื้อปรสิตสูงสุด  คือบริเวณน้ําตกคลองน้ําไหลมี
อัตราการติดเชือ้ปรสิตรอยละ  50.54 (232/459)  และบริเวณน้ําตกสกุโณทยาน     มีอัตราการติดเชื้อ 
ปรสิตนอยที่สุด รอยละ 0.12 (3/2,491)  จํานวนตัวอยางหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  ซ่ึงสุมจากจุด
สํารวจทั้ง 26 พื้นที่   ในการศึกษาครั้งนี้ มทีั้งหมด  24,862 ตัว พบหอยท่ีติดเชื้อปรสติ 1,597 ตัว คดิ
เปนรอยละ 6.42 (1597/24,862)  ชนิดของหอยที่พบตวัออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไม (โฮสต
ตัวกลางตวัที่หนึ่ง) มี 7 ชนดิ  ดังนี ้ T. granifera, M. tuberculata, T. scabra, P. p. paludiformis, B. 
wykoffi, B. c. costula  และ B. citrina     นอกจากนี้ ในแตละเดือนยังพบหอยที่เปนโฮสตกับพยาธิ
ใบไมแตละชนิด ที่มีอัตราการติดเชื้อปรสิตแตกตางกนั (ตารางที่ 81, 82)  เมื่อทําการเปรียบเทยีบ
อัตราการติดเชือ้ปรสิตของหอยแตละชนิด  พบวา T. granifera มีอัตราการติดเชื้อรอยละ 26.92 
(1,241/4,610), M. tuberculata มีอัตราการติดเชื้อรอยละ 13.67 (179/1,309), T. scabra มีอัตราการ
ติดเชื้อรอยละ 12.19 (141/1,157), P. p. paludiformis  มีอัตราการติดเชื้อรอยละ 0.27 (2/736), B. 
wykoffi  มีอัตราการติดเชื้อรอยละ 0.48 (13/2,692), B. c. costula  มีอัตราการติดเชื้อรอยละ 0.35 
(10/2,826), B. citrina  มีอัตราการติดเชื้อรอยละ 0.66 (11/1,660)  

ผลการตรวจสอบลักษณะรูปรางและจัดจําแนกชนิดของพยาธิตัวออนระยะเซอรคาเรียของ
พยาธิใบไม  สามารถจําแนกได 5 กลุม จํานวน 10 ชนิด  ดังนี้   
1. กลุม Parapleurophocercous  cercariae   
    พยาธิใบไมกลุมนี้ มีลักษณะที่สําคัญ คือบริเวณตนหางพบ lateral  finfolds (Schell, 1970)   
และตัวออนระยะเซอรคาเรียเจริญในรีเดยี เปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียในปลา 
พบวาเปนตัวออนของพยาธิใบไมนกหรือในลําไสของคน  สุนัข  แมวและหนู (ประยงค  ระดมยศ
และคณะ, 2539) พยาธิตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบในกลุมนี้มี 2 ชนดิ ไดแก Haplorchis  pumilio 
(CtN1) และ H.  taichui  (CtN2) 
2. กลุม Pleurophocercous  cercariae   
            พยาธิใบไมกลุมนี้ มลัีกษณะที่สําคัญ คือบริเวณตนหางไมพบ lateral finfolds (Schell, 1970)   
และตัวออนระยะเซอรคาเรียเจริญในรีเดยี เปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียในปลา 
พบวาเปนตัวออนของพยาธิใบไมนกหรือในลําไสของกระตาย  หนู หมู สุนัข แมว และคน (Ito, 
1980)  พยาธิตวัออนระยะเซอรคาเรียที่พบในกลุมนี้มี 1 ชนิด คือ Centrocestus  formosanus  (CtN3)  
3. กลุม   Xiphidiocercariae    
           พยาธิใบไมกลุมนี้   มลัีกษณะที่สําคัญ  คือ  มี   Stylet   อยูใน   Oral  sucker    (Schell, 1970) 
และตัวออนระยะเซอรคาเรียเจริญในสปอโรซีสต เปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียใน
สัตวมีกระดูกสันหลังหรือไมมีกระดกูสันหลัง (Schell, 1970)  พบวาเปนตวัออนพยาธิใบไมของ
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สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เชน กบ (Yamaguti, 1975) พยาธิตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบในกลุมนีม้ี 
3 ชนิด ไดแก Acanthatrium hitaense (CtN4), Loxogenoides  bicolor (CtN5) และ Haematoloechus  
similis  (CtN6) 
4. กลุม Megalurous  cercariae 

 พยาธิใบไมกลุมนี้   มีลักษณะที่สําคัญ  คือ บริเวณปลายหางจะมี adhesive  gland  cells  
และไมมี excretory  canal  (Schell, 1970) และตัวออนระยะเซอรคาเรียเจริญในรีเดีย เปลี่ยนแปลง
เปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียในลําไสของไก  นก และเปด (Yamaguti, 1975) พยาธิตัวออน
ระยะเซอรคาเรียที่พบในกลุมนี้มี 1 ชนิด คอื Cloacitrema  philippinum (CtN7) 
 5. กลุม  Furcocercous  cercariae 

พยาธิใบไมกลุมนี้   มีลักษณะที่สําคัญ  คือ มีหางแฉก หรือหางสอม (fork-tail  cercariae) 
และตัวออนระยะเซอรคาเรียเจริญในสปอโรซีสต โดยตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนระยะติดตอใน
คนหรือสัตวตอไป พบวาเปนตัวออนพยาธิใบไมในเลือดของสัตวมีกระดูกสันหลัง  เชน ปลา นก 
และคน (Schell, 1970) พยาธิตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบในกลุมนี้มี 3 ชนิด คือ Cardicola  alseae 
(CtN8),  Alaria  mustelae (CtN9) และ Transversotrema  laruei (CtN10) 

ตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรีย เมื่อทําการตรวจสอบโดยวิธี shedding และ crushing 
โดยทําการศึกษารูปราง  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของตัวออนพยาธ ิ 
(Komiya, 1961; Schell, 1962; Malek  and  Cheng, 1974;  Ito, 1980) ภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริ- 
โอ  กลองจุลทรรศนธรรมดาและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) สามารถจําแนก
ชนิดตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมไดจํานวน 10  ชนิด  ในบริเวณจุดสํารวจทั้ง 18 พืน้ที่  
ดังนี้  (ตารางที ่83) 
ชนิดที่ 1              :   Haplorchis  pumilio  (CtN1)   Looss, 1899  (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ    : พบไดจากจดุสํารวจ  12  พื้นที่  ไดแก (1) น้ําตกสกุโณทยาน  อําเภอวังทอง  จังหวัด 
พิษณุโลก (2) น้ําตกผาลาด  อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก (3) น้ําตกแมสา  อําเภอแมริม  จังหวัด 
เชียงใหม (4) อุทยานแหงชาติถํ้าปลา  อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (5) ลําธารหวยเสือเฒา  อําเภอ
เมือง  จังหวัดแมฮองสอน (6) น้ําตกตาดเดือน  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย (7) ลําธารอุทยาน
แหงชาติศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   (8)   น้ําตกแมพูล    อําเภอลับแล   จังหวดั 
อุตรดิตถ (9) หวยสะเนยีน  อําเภอเมือง  จงัหวัดนาน (10) น้ําตกสองแคว   อําเภอเมอืง  จังหวดันาน  
(11) น้ําตกธารสวรรค   อําเภอเชียงมวน  จังหวดัพะเยา  (12) คลองแมมาย  อําเภอแมทะ  จงัหวดั
ลําปาง 
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง :  T. granifera, M. tuberculata, T. scabra, B. c. costula, B. citrina 
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ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita)   :   ตัวออนของพยาธิในระยะรีเดีย (redia)  มีลักษณะ
กวาง รูปไข สีน้ําตาลออน ภายในจะมีตัวออนในระยะเซอรคาเรียอยูเปนจํานวนมาก  คอหอย 
(pharynx) เปนทรงกลม (spherical)  ลําไส (gut) มีขนาดเล็ก   มชีองเปดสําหรับใหตวัออนระยะ
เซอรคาเรียออกอยูทางดานหนาของชองวางลําตัว (รูปที่ 98) 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)   :  (รูปที่ 96, 97) 

สวนลําตัว (Body)  :  ลักษณะลําตัวเปนรูปไข    มีสีเหลืองน้ําตาลออน      บริเวณผวิลําตัวม ี
หนามขนาดเล็กละเอียดอยูเปนแถวๆปกคลมุรอบลําตัว มีสวนหวัอยูทางดานใน oral sucker  
สามารถยื่นเขา – ออกได และบริเวณผิวดานทองและดานขางลําตัวพบขน (hair) บริเวณที่ฐานมี
ลักษณะนูน (sensory hair)  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบสีน้ําตาลกระจายอยูทัว่ลําตวั    บริเวณ oral   
sucker  พบทอเปดออกของ penetration  gland จํานวน 8 ทอ ดานหนา 4 ดานหลัง 4 มี eye spots 1 คู 
มี pigment หยาบรูปสี่เหล่ียม   pharynx  มีรูปรางกลมขนาดเล็กอยูตรงกลาง มี penetration gland 
ขางละ 7 กอน  (7 คู)  สังเกตเห็นชัดเจนขนาดใหญวางตามความยาวของลําตัวติดตอกันจนสุดลําตวั 
โดยโอบลอม excretory bladder ตอนทายไว  ภายในมีแกรนูลละเอียดบางๆ ventral sucker  ลักษณะ
เปนกลุมเซลลเล็กๆที่กําลังเริ่มเจริญขนาดเล็กอยูบริเวณกลางลําตัว  ใตลงมาพบ genital  primary  
กลุมเล็กๆมี excretory  bladder  แบบกลม ปดทึบ  ภายในมีแกรนูลละเอียดหนาแนน มี cystogenous 
gland กระจายอยูดานขางและสวนหลังของลําตัว 

สวนหาง (Tail) :  หางตอติดกับสวนทายของลําตัว และขนาดหางยาวกวาลําตัว ลักษณะ
ตรงปลายหางแหลม  หกังอเล็กนอย พบ lateral  finfolds ดานขางของหางสวนตน และ dorso – 
ventral finfolds อยูบริเวณสวนกลางดานหลังหาง พาดยาวตลอดหางโดยมีลักษณะออมปลายหาง 
วกกลับมาดานทองของหาง ภายในมี pigment อยูเปนกลุมๆละ 3-5 เซลล  ไมพบ flame  cell  พบทอ
เปดของ excretory  bladder ที่ปลายหาง 
ขนาด  (Measurements)   : 
 Body     : 90-140 µm (av. 124 µm) x 168–295 µm (av. 257 µm) 
 Tail    : 10-36 µm (av. 30 µm) x 465-528 µm (av. 490 µm) 

Oral  sucker     : 27-48 µm (av. 36 µm) x 27-48 µm (av. 36 µm) 
Ventral  sucker   : 14-24 µm (av. 18 µm) x 14 – 24 µm (av. 18 µm) 
Pharynx                : 8-10 µm (av.  9 µm) x 12-19  µm  (av. 15 µm) 

 Excretory bladder  : 28-40 µm (av. 34 µm) x 28-40 µm  (av. 34 µm) 
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พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   
การลอยตัวจะมีการลอยตัวอยูในระดับผิวน้ํา หรือกลางน้ําลักษณะหางอยูดานบน สวน

ลําตัวจะจมอยูดานลาง การเคลื่อนไหว  มวนตวัไปมาอยางรวดเร็ว   แลวมีการดดีตัวลอยไปขางหนา  
ประมาณ 2 – 4 วินาที แลวหยุดพกันาน 15 - 20 วินาที  บริเวณผิวน้ํา และมีชีวิตอยูในน้ําไดโดยเฉลี่ย 
ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง  

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 1 (CtN1) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม 
Parapleurolophocercous cercariae (Schell, 1970)  เนื่องจากบริเวณสวนของตนหางพบ lateral  
finfolds ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญของพยาธิในกลุมนี้ จากลกัษณะเดนที่มี penetration gland  สมบูรณ
ชัดเจนวางเรียงติดตอกันตามยาวของลําตวั 7 คู  eye spots รูปส่ีเหล่ียม  pharynx ขนาดเล็ก ventral 
sucker  เปนกลุมเซลลเล็กๆที่เร่ิมเจริญ excretory bladder   แบบกลมปดทึบ และมีทอเปดที่ปลาย
หาง   สวนหางมี dorso-ventral finfolds ตัวออนพยาธิเจริญภายในรีเดยี สามารถจัดจาํแนกชนิดของ
เซอรคาเรียที่พบไดเปนชนิด H. pumilio  (CtN1)     
  
ชนิดที่ 2          :    Haplorchis  taichui  (CtN2)    Nishigori, 1924    (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ  :   พบไดจากจุดสํารวจ 2 พื้นที่  ไดแก  (1) น้ําตกตาดเดือน  อําเภอศรีสัชนาลัย   
จังหวดัสุโขทัย  (2) น้ําตกหวยตนผ้ึง  อําเภอเชียงมวน  จังหวดัพะเยา 
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง    :   M.  tuberculata,  T.  scabra   
ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita)  :  ตัวออนของพยาธิในระยะรีเดีย (redia)  มีลักษณะ
กวาง    รูปไข    สีน้ําตาลออน    ภายในจะมีตัวออนระยะเซอรคาเรียอยูเปนจํานวนมาก    มีชองเปด 
สําหรับใหตวัออนระยะเซอรคาเรีย ออกอยูทางดานหนาของชองวางลําตัว (รูปที่ 101) 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)   :  (รูปที่ 99, 100 ) 

สวนลําตัว (Body)  :  ลักษณะลําตัวเปนรูปไข  มีสีเหลืองน้ําตาลออน  บริเวณผวิลําตัวจะม ี
หนามขนาดเล็กละเอียดอยูเปนแถวๆ ปกคลุมรอบลําตัวและมีเสนประสาทรับความรูสึก (sensory 
hair)  เพียงเล็กนอย มีสวนหวัอยูทางดานใน oral  sucker  สามารถยื่นเขา – ออกได มีหนามรอบปาก
เรียงตามขวาง 2 แถว ดานลาง 5  ดานบน 6 (Faust and Nishigori, 1926) จากการรายงานของ Ito 
(1980) พบวามี oral spines 3 แถว (4:5-8:5-8)   ภายในลําตัวพบแกรนลูหยาบสีน้ําตาลกระจายอยูทัว่ 
ลําตัว บริเวณ oral  sucker  พบทอเปดออกของ penetration  gland จํานวน 14 ทอ (3:4:4:3) มี eye 
spots 1 คู มี pigment หยาบรูปสี่เหล่ียม มี prepharynx ส้ัน และ pharynx  มีรูปรางกลมขนาดเล็กอยู
ตรงกลาง มี penetration gland ขางละ 7 กอน  (7 คู)  อยูขางๆ  genital primordial และ excretory 
vesicle ประกอบดวยกลุมเซลล oxyphilic granules มี ventral sucker  ขนาดเล็ก ลักษณะเปนกลุม
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เซลลเล็กๆที่กําลังเริ่มเจริญอยูบริเวณกลางลําตัว    มี  genital   primordial    ยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ 
มี excretory  bladder  แบบกลม  ปดทึบ ภายในมแีกรนูลละเอียดหนาแนน    และ excretory  vesicle 
มีผนังหนา พบ cystogenous cells กระจายอยูตามดานขางลําตัวจาก pharynx  ถึงสวนหลังของลําตัว 
(posterior  end)  สูตรโครงสราง flame cells ยังไมแนนอนในระยะเซอรคาเรีย  แตเมื่อเจริญเปนตัว
เต็มวัย(adult)  จะมีสูตรเปน  2[(2+2+2)+(2+2+2)] = 24  (Ito, 1980) 

สวนหาง (Tail) :  หางตอติดกับสวนทายของลําตัว และขนาดหางยาวกวาลําตัว  ปลายหาง
แหลม  มี lateral และ dorso – ventral  fin folds อยูบริเวณหาง ไมพบ flame  cell  พบทอเปดของ 
excretory  bladder ที่ปลายหาง 
ขนาด  (Measurements)   : 
 Body    : 93-135 µm (av. 132 µm) x 156–276 µm (av. 242 µm) 
 Tail  : 15-42 µm (av. 35 µm) x 378-514 µm (av. 485 µm) 

Oral  sucker   : 24-45 µm (av. 38 µm) x 27-45 µm (av. 38 µm) 
Ventral  sucker : 15-25 µm (av. 20 µm) x 15 – 25 µm (av. 20 µm) 
Pharynx     : 8-10 µm (av.  10 µm) x 12-18  µm  (av. 15 µm) 

 Excretory bladder  : 30-42 µm (av. 37 µm) x 30-42 µm  (av. 37 µm) 
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   

การลอยตัว จะมีการลอยตวัอยูในระดับผิวน้ํา หรือกลางน้ํา  การเคลื่อนไหว มวนตวัไปมา
อยางรวดเรว็บนผิวน้ํา ประมาณ 8 – 12 วินาที แลวหยุดพกันาน 5 - 10 วินาที   สามารถมีชีวิตอยูใน
น้ําไดโดยเฉลี่ยประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง  

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่  2   (CtN2)    สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม  
Parapleurolophocercous cercariae (Schell, 1970)  เนื่องจากบริเวณสวนของตนหางพบ lateral  
finfolds ซ่ึงเปนลักษณะทีสํ่าคัญของพยาธิในกลุมนี้ จากลักษณะเดน ที่มีหนามรอบปากเรียงตาม
ขวาง 2 แถว ดานลาง 5  ดานบน 6 (Faust and Nishigori,1926) มี eye spots 1 คู มี pigment หยาบรูป
ส่ีเหล่ียม มี prepharynx ส้ัน และ มี  pharynx พบ penetration gland ขางละ 7 กอน  (7 คู)  อยูขางๆ  
genital primordial  และ excretory vesicle บริเวณหาง    มี lateral และ dorso – ventral  fin folds   
ตัวออนพยาธิเจริญภายในรีเดีย สามารถจัดจําแนกชนดิของเซอรคาเรียที่พบไดเปนชนิด H. taichui  
(CtN2)     
 
ชนิดที่ 3        :   Centrocestus  formosanus (CtN3)  Nishigori, 1924  (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ  :  พบไดจากจุดสํารวจ 8 พื้นที ่  ไดแก   (1)   น้ําตกแกงโสภา     อําเภอวังทอง   จังหวดั 
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พิษณุโลก (2) อุทยานแหงชาติถํ้าปลา  อําเภอเมือง   จังหวดัแมฮองสอน   (3)  น้ําตกลานสาง  อําเภอ 
เมือง  จังหวดัตาก (4) น้ําตกคลองน้ําไหล   อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร (5) น้ําตกตาด
เดือน   อําเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย (6) ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวดัสุโขทัย (7) น้ําตกแมพูล  อําเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ  (8) น้ําตกเชิงทอง  อําเภอเมอืง  
จังหวดัแพร 
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง    :  T. granifera,  M. tuberculata  
ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita)  :  ถุงรีเดียมีขนาดเล็ก รูปทรงกระบอก มี pharynx 
โดยทั่วไปจะมหีนามปกคลุมและมี sensory hair  อยูทางสวนหนาของถุงรีเดีย และมีตัวออนของ
พยาธิในระยะเซอรคาเรียประมาณ 20 ตวัอยูภายในถุง รีเดีย  (รูปที่ 104) 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria) :  (รูปที่ 102, 103) 

สวนลําตัว (Body)  :   ลักษณะลําตวัเปนรูปไข    มีสีเหลืองน้ําตาลออน    บริเวณผวิลําตัวม ี
หนามขนาดเล็กละเอียดอยูเปนแถวๆปกคลมุรอบลําตัว     มีสวนหวัอยูทางดานใน oral  sucker  
สามารถยื่นเขา – ออกได และบริเวณปากทีใ่ชยึดเกาะดานหนา (oral  sucker ) จะม ีoral spines คลาย
กับ rostellar  hooks ของพยาธิตัวตืด อยู 2  แถว อยูทั้งหมด 9 อัน โดยแถวแรก จะมี 4 อัน และแถวที่
สอง 5 อัน (Chen, 1942)  มี esophagus ส้ัน มี ventral sucker ยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ สวนลําไสยงั
ไมมีการพัฒนาดี  พบ cystogenous gland cell  สวนใหญเรียงตัวอยูขางๆลําตัว มี eye spots 1 คู  และ
มี pigment สีเหลืองน้ําตาลออนรูปส่ีเหล่ียม  อยูใกลๆกับ pharynx มี penetration gland ขางละ 7 อัน
อยูระหวาง pharynx กับ excretory vesical มีทอเปด 4 กลุม (แตละอันประกอบดวย 3 : 4 : 4 :3) และ
มี Acetabulum  ยังไมเจรญิเต็มที่ อยูระหวางลําไส กับ excretory vesical   มี excretory bladder 
ขนาดใหญรูปรางเปนรูปตัววี (V – shaped) และพบ Flame cell มีสูตรเปน 2[(2+2)+(2+2)] = 16 

สวนหาง (Tail) : หางตอติดกับสวนทายของลําตัว มีลักษณะเรียวยาว และขนาดหางจะสั้น
กวาลําตัว ลักษณะตรงปลายหางแหลม (tip) เกือบครึ่งหนึ่งของสวนทายลําตัว บริเวณหางจะพบ 
dorsal และ ventral  finfold  เปนเยื่อบางๆอยู   
ขนาด  (Measurements)   : 
 Body    : 45-72 µm (av. 64 µm) x 82 – 120 µm (av. 117 µm) 

Tail  :  14-17 µm (av. 15µm) x 69-92 µm (av. 82 µm) 
Oral  sucker   : 16-26 µm (av. 24 µm) x 17-28 µm (av. 25 µm) 

 Ventral  sucker : 12-16 µm (av. 14 µm) x 12-16 µm (av. 14 µm) 
Pharynx          : 7-9 µm (av. 8 µm) x 8-10 µm (av. 9 µm) 

 Excretory bladder   :  24-30 µm (av. 28 µm) x 38–52 µm (av. 45 µm) 
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พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   

การลอยตัว จะมีการลอยตวัอยูในระดับผิวน้ํา หรือกลางน้ํา ลักษณะหางจะชี้อยูดานบน 
สวนลําตัวจะจมอยูดานลาง จะมีการเคลื่อนไหวโดยมวนตวัตวดัหางพลิกกลับไปกลับมาอยาง
รวดเร็วประมาณ 8-10 วินาที   แลวหยุดพกันาน 45 - 50 วนิาที    บริเวณผิวน้ํา และมีชีวิตอยูในน้ําได 
โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที ่ 3 (CtN3) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม 
Pleurolophocercous cercariae (Schell, 1970) เนื่องจากบริเวณสวนของตนหางไมพบ lateral  
finfolds ซ่ึงเปนลักษณะทีสํ่าคัญของพยาธิในกลุมนี้  จากลักษณะเดน ที่มีบริเวณปากทีใ่ชยึดเกาะ
ดานหนา (oral sucker) จะมี oral spines คลายกับ rostellar  hooks ของพยาธิตัวตดื อยู 2  แถว อยู
ทั้งหมด 9 อัน โดยแถวแรก จะมี 4 อัน และแถวที่สอง 5 อัน (Chen, 1942)  มี penetration gland ขาง
ละ 7 อันอยูระหวาง pharynx กับ excretory vesical  และมี excretory bladder ขนาดใหญรูปรางเปน
รูปตัววี (V shaped)  สวนปลายหางแหลม (tip) และบริเวณหางจะพบ dorsal และ ventral  finfold 
เปนเยื่อบางๆ ตัวออนพยาธิเจริญภายในรีเดีย  สามารถจัดจําแนกชนิดของเซอรคาเรียที่พบไดเปน
ชนิด C.  formosanus (CtN3)   
 
ชนิดที่ 4        :  Acanthatrium  hitaense (CtN4)  Koga, 1953  (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ :  พบไดจากจุดสํารวจ  11  พืน้ที่  ไดแก   (1)  น้ําตกแกงโสภา    อําเภอวงัทอง   จังหวดั 
พิษณุโลก  (2) น้ําตกแมสา  อําเภอแมริม  จังหวดัเชยีงใหม  (3) อุทยานแหงชาติถํ้าปลา  อําเภอเมือง  
จังหวดัแมฮองสอน (4) ลําธารหมูบานหวยเสือเฒา  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน  (5) อุทยาน
แหงชาติน้ําตกลานสาง  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก (6) น้ําตกคลองน้ําไหล  อําเภอคลองลาน  จังหวดั
กําแพงเพชร (7) น้ําตกตาดเดือน  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวดัสุโขทัย  (8) ลําธารอุทยานแหงชาติ
ศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสโุขทัย  (9) น้ําตกแมพูล    อําเภอลับแล   จังหวดัอุตรดิตถ 
(10) น้ําตกสองแคว  อําเภอเมือง  จังหวดันาน (11) น้าํตกธารสวรรค  อําเภอเชียงมวน  จังหวดัพะเยา 
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง    :  T.  granifera, T. scabra, M. tuberculata 
ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita) :  สปอโรซีสตมีรูปรางเปนรูปไขหรือคอนขางกลม 
และมีตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียประมาณ 10 ตัวในสปอโรซีสต  (รูปที่ 107) 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)  :  (รูปที่ 105, 106) 

สวนลําตัว (Body)  :  ลําตัวเปนรูปไข มสีีขาว  บริเวณ oral  sucker  มี stylet  และพบ 
virgulate  gland  มี penetration  gland 2 คู อยูบริเวณดานขางของลําตัว  pharynx  มีลักษณะกลม 
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และส้ัน  ventral  sucker มีขนาดเล็กกวา  oral  sucker  พบ  excretory  bladder  ขนาดเล็กอยูทางดาน
ทายของลําตัว     

สวนหาง (Tail) : หางตอตดิกบัสวนทายของลําตัว  พบวาสวนหางมีขนาดสั้นกวาสวนลําตัว  
 ขนาด  (Measurements)   : 
 Body   : 53-92 µm (av. 78 µm) x 80-110 µm (av. 100 µm) 
 Tail  : 19-25 µm (av. 23 µm) x 26-75 µm (av. 68 µm) 

Oral  sucker   : 25-32 µm (av. 30 µm) x 34-40 µm (av. 37 µm) 
Stylet      : 8-13 µm (av. 10 µm) x 11-13 µm (av. 12 µm) 
Ventral  sucker : 15-16 µm (av. 16 µm) x 15-18 µm (av. 17 µm) 
Pharynx     : 10-15 µm (av. 13 µm) x 12-24 µm (av. 20 µm) 

 Excretory bladder     : 8-12 µm (av. 10 µm) x 20-46 µm (av. 38 µm) 
 
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   

การลอยตัว จะมีการลอยตัวอยูในระดับผิวน้ํา หรือกลางน้ํา  จะมกีารเคลื่อนไหวโดยมวนตวั 
กลับไปกลับมาอยางรวดเรว็ประมาณ 45-60 วินาที แลวหยุดพกันาน 2 - 5 วินาที   บริเวณผิวน้ํา และ 
พบวาบางตวัจะมีการยดึเกาะอยูที่พื้นน้ําโดยใช oral  sucker และ ventral sucker ชวยในการเคลื่อนที่ 
มีชีวิตอยูในน้ําไดโดยเฉลี่ยประมาณ 2-4 ช่ัวโมง  

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที ่ 4 (CtN4) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม 
Xiphidiocercariae (Schell, 1962)  เนื่องจากบริเวณ oral  sucker  มี stylet  ที่สามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญของพยาธิในกลุมนี้ จากลักษณะเดนที่มี พบ virgulate  gland  
และบริเวณ oral  sucker  มี stylet  มี penetration  gland 2 คู อยูบริเวณดานขางของลําตัว  ventral  
sucker มีขนาดเล็กกวา oral sucker สวนปลายหางมีลักษณะเล็กแหลม (tip) ตัวออนพยาธิเจรญิ
ภายในถุงสปอโรซีสต  สามารถจัดจําแนกชนิดของเซอรคาเรียที่พบไดเปนชนิด A.  hitaense (CtN4)   

 
ชนิดที่ 5        : Loxogenoides  bicolor (CtN5)  Kaw, 1945  (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ  :  พบไดจากจุดสํารวจ  17  พืน้ที่  ไดแก (1) น้ําตกสกุโณทยาน  อําเภอวังทอง  จังหวดั 
พิษณุโลก  (2) น้ําตกแกงโสภา   อําเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก (3) น้ําตกผาลาด  อําเภอนครไทย  
จังหวดัพิษณุโลก (4) น้ําตกแมสา  อําเภอแมริม จังหวดัเชยีงใหม  (5) อุทยานแหงชาตถํ้ิาปลา  อําเภอ 
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เมือง  จังหวดัแมฮองสอน (6) ลําธารหวยเสือเฒา  อําเภอเมือง  จังหวดัแมฮองสอน (7) น้ําตกลาน
สาง  อําเภอเมือง  จังหวัดตาก (8) น้ําตกคลองน้ําไหล   อําเภอคลองลาน  จังหวดักําแพงเพชร   (9)   
น้ําตก 
ตาดเดือน  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวดัสุโขทัย  (10) ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย    อําเภอ
ศรีสัชนาลัย  จังหวดัสุโขทัย (11) น้ําตกแมพูล  อําเภอลบัแล  จังหวัดอุตรดิตถ  (12) น้ําตกเชิงทอง  
อําเภอเมือง  จงัหวัดแพร  (13) หวยสะเนียน   อําเภอเมือง  จังหวดันาน   (14)  น้ําตกสองแคว  อําเภอ 
เมือง  จังหวัดนาน (15) น้ําตกหวยตนผ้ึง  อําเภอเชียงมวน  จังหวดัพะเยา (16) น้ําตกธารสวรรค   
อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา   (17) คลองแมมาย   อําเภอแมทะ   จังหวัดลําปาง 
 หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง : T. granifera, M. tuberculata, T. scabra, B. citrina, B. c. costula, B. 
wykoffi 
ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita)    : สปอโรซีสตมีรูปรางเปนรูปไขหรือคอนขาง
กลม และมีตวัออนพยาธิระยะเซอรคาเรียประมาณ 8 - 10 ตัวในสปอโรซีสต  (รูปที่ 110)   
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)  :  (รูปที่ 108, 109) 

สวนลําตัว (Body)  :  ลําตัวเปนรูปไข มีสีขาว  ผิวลําตัวมีหนาม (spines) ขนาดเล็กปกคลุม
ลําตัว ภายในลาํตัวพบแกรนลูหยาบสีน้ําตาลกระจายอยูทัว่ลําตัว บริเวณ oral  sucker  มี stylet  และ
พบ virgulate  gland  มี penetration  gland 3 คู อยูบริเวณดานขางของลําตัวเมื่อยอมสี neutral red 
สามารถสังเกตไดอยางชดัเจน   pharynx  มีลักษณะกลมขนาดเล็ก และสั้น  ventral  sucker มีขนาด
เล็กกวา  oral  sucker   พบ  genital  primordial รูปตัวซี ( C-shape)  มี excretory  bladder  ขนาดเล็ก
อยูทางดานทายของลําตัว     

สวนหาง (Tail) : หางตอติดกับสวนทายของลําตัว  และสวนหางมีขนาดสั้นกวาสวนลําตัว 
ลักษณะหางตรง  ปลายหางแหลม  สามารถยืด –หด ได เพราะบริเวณดานขางมีกลามเนื้อ บริเวณผิว
ของหางจะพบหนามแหลมยาว ปกคลุมรอบหาง สวนปลายหางจะมีหนามยาว มี pigment อยูเปน
กลุมๆละ 3 – 5 เซลล และพบทอเปดของ excretory  bladder ที่ปลายหาง 
ขนาด  (Measurements)   : 
 Body     :  54-82 µm (av. 75 µm) x 90-120 µm (av. 110 µm) 
 Tail   :  20-30 µm (av. 27 µm) x 35-80 µm (av. 75 µm) 

Oral  sucker    :  24-30 µm (av. 28 µm) x 24-30 µm (av. 28 µm) 
Stylet       :  5-8 µm (av. 7 µm) x 14-20 µm (av. 18 µm) 
Ventral  sucker      : 12-18 µm (av. 15 µm) x 13-20 µm (av. 17 µm) 
Pharynx       : 4-6 µm (av. 5 µm) x 4-10 µm (av. 8 µm) 
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Excretory bladder    : 8-10 µm (av. 9 µm) x 10-30 µm (av. 25 µm) 
 
 
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   

การลอยตัว จะมีการลอยตัวอยูในระดับผิวน้ําหรือกลางน้าํลักษณะหางอยูดานบน     สวน 
ลําตัวจะจมอยูดานลาง จะมกีารเคลื่อนไหวโดยงอหางพบัเขาหาลําตัว พลิกลําตัวซาย-ขวา สลับไป
มาอยางรวดเร็วแลวพุงไปขางหนา ไมมีทิศทางที่แนนอนประมาณ 60-75 วินาที แลวหยุดพักนาน 2 
- 5 วนิาที  บริเวณผวิน้ํา เซอรคาเรียบางตัวจะมีการยดึเกาะอยูที่พืน้น้ําโดยใช oral  sucker และ 
ventral sucker ชวยในการเคลื่อนที่ มีชีวิตอยูในน้ําไดโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ช่ัวโมง 

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที ่ 5 (CtN5) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม 
Xiphidiocercariae (Schell, 1962) เนื่องจากบริเวณ oral  sucker  มี stylet  ที่สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญของพยาธิในกลุมนี้  จากลักษณะเดนที่มี บริเวณ oral  sucker  มี 
stylet  และพบ virgulate  gland  มี penetration  gland 3 คู อยูบริเวณดานขางของลําตัว  ventral  
sucker มีขนาดเล็กกวา oral sucker  มี genital  primordial รูปตัวซี ( C shape)  สวนปลายหางจะพบ
หนามแหลมยาว ปกคลุมรอบหาง  ม ีpigment อยูเปนกลุมๆละ 3 – 5 เซลล และมีทอเปด excretory  
bladder ที่บริเวณปลายหาง ตัวออนพยาธิเจริญภายในถุงสปอโรซีสต  สามารถจัดจาํแนกชนิดของ
เซอรคาเรียที่พบไดเปนชนิด L.  bicolor  (CtN5)     
 
ชนิดที่ 6        :   Haematoloechus  similis (CtN6)  Looss, 1899  (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ   :   พบไดจากจุดสํารวจ 14 พื้นที่  ไดแก (1) น้ําตกแกงโสภา   อําเภอวังทอง     จังหวดั 
พิษณุโลก (2) น้ําตกผาลาด  อําเภอนครไทย  จังหวัดพษิณุโลก (3) ลําธารหมูหวยเสือเฒา  อําเภอ
เมือง  จังหวดัแมอองสอน (4) น้ําตกพาเจริญ  อําเภอแมสอด  จังหวดัตาก (5) น้ําตกคลองน้ําไหล  
อําเภอคลองลาน   จังหวดักําแพงเพชร   (6) น้ําตกตาดเดอืน   อําเภอศรีสัชนาลัย    จงัหวดัสุโขทัย 
(7)  ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย   อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย (8) น้ําตกแมพูล   อําเภอ 
ลับแล   จังหวดัอุตรดิตถ  (9) น้ําตกเชิงทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดแพร (10) หวยสะเนียน   อําเภอ
เมือง  จังหวัดนาน (11) น้ําตกสองแคว   อําเภอเมือง  จังหวัดนาน  (12) น้ําตกหวยตนผ้ึง  อําเภอเชยีง 
มวน  จังหวัดพะเยา (13) น้าํตกธารสวรรค   อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา  (14) คลองแมมาย  
อําเภอแมทะ   จังหวดัลําปาง 
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง  :  T. granifera, M. tuberculata, T. scabra, P. p. paludiformis, B. wykoffi, 
B. c. costula, B. citrina 
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ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita)   : สปอโรซีสตมีรูปรางเปนรูปไข หรือคอนขางกลม 
และมีตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียประมาณ 1-4 ตัวในสปอโรซีสต (รูปที่ 113) 
 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)    :   (รูปที่ 111, 112) 

สวนลําตัว (Body)  :    ลําตวัเปนรูปไข มสีีขาวใส     ผิวลําตัวเรียบ (smooth)   มีขนาดเล็ก
ปกคลุมลําตัว  ไมมี  cuticular hairs และ caudal pocket  ไมพบ cystogenous  cell  ภายในลําตัวใส  
บริเวณ oral  sucker  มี stylet  ยาว ประมาณ 30 – 32 µ ไมมี virgulate  gland  มี penetration  gland 
6 คู อยูบริเวณดานขางของลําตัวเรียงตวัไมเปนระเบยีบ เมื่อยอมสี neutral red สามารถสังเกตได
อยางชัดเจน   pharynx  มีลักษณะกลม  ขนาดเล็ก และ  ventral  sucker มีขนาดเล็กกวา  oral  sucker   
พบ excretory  bladder  เปนรูปตัว Y   พบ Flame cell   มีสูตรเปน  2[(3+3+3)+(3+3+3)] = 36 

สวนหาง (Tail) : หางตอติดกบัสวนทายของลําตัว  และสวนหางมีขนาดสั้นกวาสวนลําตัวมี
ลักษณะตรงปลายหางแหลม และพบวาหางไมมี  finfold   
ขนาด  (Measurements)   : 
 Body   :  87-104 µm (av. 95 µm) x 130-164 µm (av. 148 µm) 
 Tail  :  27-34 µm (av. 30 µm) x 90-120 µm (av. 115 µm) 

Oral  sucker   :  34-42 µm (av. 38 µm) x 37-46 µm (av. 42 µm) 
Stylet      :  20-34 µm (av. 30 µm) x 20-34 µm (av. 32 µm) 
Ventral  sucker :  10-20 µm (av. 16 µm) x 12-20 µm (av. 18 µm) 
Pharynx  :  11-13 µm (av. 12 µm) x 15-17 µm (av. 16 µm) 

 Excretory bladder : 20-22 µm (av. 21 µm) x 20-24 µm (av. 22 µm) 
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   

การลอยตัว จะมีการลอยตัวอยูในระดับผิวน้ําหรือกลางน้าํลักษณะหางอยูดานบน       สวน 
ลําตัวจะจมอยูดานลาง จะมกีารเคลื่อนไหวโดยงอหางพบัเขาหาลําตัว พลิกลําตัวซาย-ขวา สลับไป
มาอยางรวดเร็วประมาณ 15-20 วินาที   แลวลอยตัวพักนิง่ในน้ํานาน 10 - 15 วินาที    มีชีวิตอยูในน้าํ 
ไดโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที ่ 6 (CtN6) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม 
Xiphidiocercariae (Schell, 1962) เนื่องจากบริเวณ oral  sucker  มี stylet  ที่สามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญของพยาธิในกลุมนี้ จากลกัษณะเดนที่มี บริเวณ oral  sucker  มี stylet 
ยาว ประมาณ 30 – 32 µ   ไมมี  virgulate  gland  มี penetration  gland 6 คู   อยูบริเวณดานขางของ
ลําตัว  เรียงตวัไมเปนระเบยีบ  มี pharynx  ลักษณะกลมขนาดเล็ก   สวน ventral  sucker มีขนาดเล็ก
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กวา  oral  sucker  พบ excretory  bladder  เปนรูปตัว Y สวนหางมีขนาดสั้นกวาสวนลําตัวมีลักษณะ
ตรงปลายหางแหลม และพบวาหางไมม ี  finfold  ตัวออนพยาธิเจริญในถุงสปอโรซีสต  สามารถจัด
จําแนกชนิดของเซอรคาเรียที่พบไดเปนชนิด H. similis (CtN6)     
ชนิดที่ 7         :   Cloacitrema   philippinum  (CtN7)  Velasquez , 1969  (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ   :  พบไดจากจดุสํารวจ 1 พื้นที่  ไดแก  คลองแมมาย  อําเภอแมทะ  จังหวดัลําปาง   
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง       :  M.  tuberculata 
ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita) : ตัวออนมีการเจริญในรีเดยี รูปรางเรียวยาว 
ทรงกระบอก สีน้ําตาล  มี pharynx อยูทางดานบน  ลําไส (gut) เรียวยาว และมีตวัออนพยาธิระยะ
เซอรคาเรียประมาณ 7 –10  ตัวในถุงรีเดีย  (รูปที่ 116) 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)    : (รูปที่ 114, 115) 

 สวนลําตัว (Body)  :  ลําตัวเรียวยาว  ใส  มีสีขาว ไมมี eye spots มี prepharynx ยาว  pharynx 
ยาว 23 –38 x 25 – 40, ceca  ยาวไปเกือบดานทายลําตวั  ผิวเรียบไมมีหนาม  ผนังลําตัวหนา  ม ี
sensory papillae กระจายอยู  บริเวณ oral sucker มีทอเปดประมาณ 12 ทอเรียงเปนแถว พบ  
cystogenous  cells กระจายอยูทั่วไปตามลําตัว  excretory  vesicle มีผนังบาง และมกีารยืดยาวออก
เมื่อมีการเคลื่อนที่   ventral sucker มีขนาดใหญกวา oral  sucker 

สวนหาง (Tail) : หางตอติดกับสวนทายของลําตัว  สวนหางมีขนาดยาวกวาสวนลําตัว มี
vacuole ขนาดเล็ก – ใหญ กระอยูทัว่บริเวณหางมีลักษณะเปนชองวางขาวใส มี granule อยูภายใน 
และบริเวณปลายหางจะมี adhesive gland cells ไมพบ lateral  finfolds  
ขนาด  (Measurements)   : 
 Body    : 122-184µm (av. 169 µm) x 280-450 µm (av. 396 µm) 
 Tail  :  25-38 µm (av. 34 µm) x 230-547 µm (av. 480 µm) 

Oral  sucker   :  50-60 µm (av. 56 µm) x 50-60 µm (av. 56 µm) 
Ventral  sucker :  60-70 µm (av. 68 µm) x 60-75 µm (av. 70 µm) 
Pharynx    : 23-38 µm (av. 35 µm) x 25-40 µm (av. 35 µm) 

 Excretory bladder    : 15-20 µm (av. 18 µm) x 14-21 µm (av. 18 µm) 
พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   

 การลอยตัว จะมีการลอยตวัอยูในระดับผิวน้ํา หรือกลางน้ํา จะมกีารเคลื่อนไหวโดยยืดตวั 
แลวลอยอยูบนผิวน้ํา บางครั้งหมุนกลับไปกลับมาประมาณ 20 –28 วินาที     แลวหยุดพกับนผิวน้าํ 
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นาน 2 - 4 วินาที  มีการเคลื่อนที่โดยวายน้ําเคลื่อนตัวไปขางหนา สังเกตบริเวณหางจะมีการยืดยาว
ออกขณะเคลื่อนที่   บริเวณปลายหางม ี adhesive gland ชวยเกาะยึดกับฐาน ขณะยืดตวัไปมา 
สามารถมีชีวิตอยูในน้ําไดโดยเฉลี่ยประมาณ 2-4 ช่ัวโมง  

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที ่ 7 (CtN7) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม 
Megalurous  cercariae (Schell, 1962)   เนื่องจากบริเวณสวนปลายหางมี adhesive gland cells ซ่ึง
เปนลักษณะทีสํ่าคัญของพยาธิในกลุมนี้  จากลักษณะเดนที่มี บริเวณหางมี  adhesive  gland cells  
และสวนหางมีขนาดยาวกวาสวนลําตัว มvีacuole ขนาดเล็ก – ใหญ กระจายอยูทัว่บริเวณหาง ไมมี 
eye spots มี prepharynx, ลําไส (ceca) ยาวไปเกือบดานทายลําตัว  ผิวเรียบไมมีหนาม  ผนังลําตัว
หนา  พบ  cystogenous  cells กระจายอยูทัว่ไปตามลําตัว และ excretory  vesicle มีผนังบาง ตัวออน
เจริญในถุงรีเดยี  สามารถจัดจําแนกชนิดของเซอรคาเรียที่พบไดเปนชนิด C. philippinum  (CtN7)     
 
ชนิดที่ 8    :   Cardicola  alseae (CtN8)  Meade et  Pratt, 1965  (Yamaguti, 1975) 
 บริเวณที่พบ   :  พบไดจากจดุสํารวจ 2 พื้นที่ ไดแก (1) อุทยานแหงชาตถํ้ิาปลา  อําเภอเมือง  จังหวัด 
แมฮองสอน  (2) น้ําตกลานสาง  อําเภอเมือง  จังหวดัตาก 
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง   :  T. granifera 
ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita) : สปอโรซีสตมีรูปรางเปนรูปไขหรือคอนขางกลม มี
ผนังหนา และมีตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียประมาณ 7-12 ตัว ภายในสปอโรซีสต  (รูปที่ 119) 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)    : (รูปที่ 117, 118) 

สวนลําตัว (Body)  :  ลําตัวมีลักษณะใส ขนาดเล็ก ลักษณะลําตัวโคงงอคลายตะขอ (hook)  
มีสวนหวัยืน่ออกมา (anterior  organ)  มีหนาม ขนาดเลก็ปกคลุม และมีรูปากเปดออก สวนบริเวณ
ผิวลําตัวมีหนาม  (spines) ขนาดเล็กละเอยีดปกคลุมรอบลําตัว มีหนามแหลมยาวบริเวณสวนบน 
สวนลางของดานหลังและดานทองของลําตัว บริเวณกลางหลังพบ dorso-median fin fold ภายใน
ลําตัวพบแกรนูลหยาบ  กระจายอยูทัว่ลําตัว  มี penetration  gland อยูบริเวณกลางหลัง  มี excretory 
bladder ขนาดเล็ก  

สวนหาง (Tail) : หางตอติดกับสวนทายของลําตัว  ลักษณะหางยาวกวาลําตัว ปลายหาง
แฉกคลายสอม (fork tail) ขนาดปลายหางแฉก (furcal) ส้ันกวาสวนตนหางและมีลักษณะแหลม
คลายเล็บสัตว พบหนาม ขนาดเล็ก แหลมยาว บริเวณสวนผิว และมขีน (sensory hair) ภายในพบ 
caudal body และกลามเนื้อบริเวณดานขางเรียงตามยาว ไมพบ flam cell มี  furcal  finfold และทอ
เปดของ excretory  bladder ที่ปลายหางแฉก 
ขนาด  (Measurements)   : 
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 Body      :  18-39 µm (av. 28 µm) x 72- 110 µm (av. 95 µm) 
 Anterior  organ      :  11-15 µm (av. 13 µm) x 14- 20 µm (av. 17 µm) 

Excretory bladder  :  3-8 µm (av. 5 µm) x 10-35 µm (av. 21 µm) 
Tail  stem    :  15-30 µm (av. 26 µm) x 154-197 µm (av. 185 µm) 
Tail furcal    :  7-11 µm (av. 9 µm) x 28-54 µm (av. 51 µm) 
Dorso-median Fin fold   :  5-12 µm (av. 8 µm)  

พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   
การลอยตัวจะลอยตัวอยูในระดับผิวน้ํา ลักษณะลําตัวและหางมวนกลม   ปลายหางแฉกกาง 

ออก การเคลื่อนไหว มวนลําตัวหมุนเขาหาหางเปนวงกลม เคล่ือนที่ไปขางหนา ประมาณ 6 – 10 
วินาที แลวหยดุพักลอยตวั ประมาณ 3-4 วินาที ลักษณะมวนลําตวัอยูดานบนแลวคอยๆหมุนสวน
ลําตัวจมลงดานลาง ปลายหางแฉกลอยขึ้นดานบนแทน มีชีวิตอยูในน้ําไดนานประมาณ 2– 3 ช่ัวโมง 

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที ่ 8 (CtN8) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม
Furcocercous  cercariae ชนดิ Lophocercous  apharygeate  cercariae (Schell, 1962)  เนื่องจากม ี
หางสองแฉก (fork-tail) มี Dorso-median finfold บนลําตัว ไมมี pharynx  มีตอม penetration gland 
1 ชนิด และอาจพบหรือไมพบ ventral sucker (Schell, 1970)  ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญของพยาธิใน
กลุมนี้  จากลักษณะเดนที่ม ี พบวาสวนหางเปนแฉกโดยปลายหางเปนแฉก (furcal) ส้ันกวาลําตัว
หางไมพบ pharynx บริเวณกลางหลังพบ dorso – median finfold มี penetration  gland อยูบริเวณ
กลางหลัง  มี excretory  bladder ขนาดเลก็  และไมพบ ventral sucker ตัวออนพยาธิเจริญภายใน
ถุงสปอโรซีสต  สามารถจัดจําแนกชนิดของเซอรคาเรียที่พบไดเปนชนิด C.  alseae (CN8)   
 
ชนิดที่ 9         :   Alaria mustelae (CtN9)    Bosma, 1899  (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ   :  พบไดจากจุดสํารวจ 3 พื้นที่  ไดแก  (1)  น้ําตกตาดเดือน    อําเภอศรีสัชนาลัย    
จังหวดัสุโขทัย  (2) ลําธารอุทยานแหงชาตศิรีสัชนาลัย  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย (3) น้ําตก 
ธารสวรรค  อําเภอเชียงมวน  จังหวดัพะเยา 
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง   :  T. granifera   
ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita) : สปอโรซีสตมีรูปรางเรียวยาว และมีตัวออนพยาธิ
ระยะเซอรคาเรียประมาณ  8 - 10 ตัวในสปอโรซีสต  (รูปที่ 122) 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)    : (รูปที่120, 121) 

สวนลําตัว (Body) : ลําตัวเปนรูปไข   มีสีขาวใส  มีหนามปกคลุมอยูทางดานหนาของลําตัว 
(anterior  part)  จัดเรียงไมเปนระเบียบ  (irregular)   Oral  sucker  มีขนาดใหญกวา  postacetabular  
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gland   มี eye spots 1 คู  (ใส)  ไมมี pigment อยูกึ่งกลางระหวาง oral sucker กับ ventral sucker  มี 
prepharynx ส้ัน  pharynx มี ขนาดเล็กและเปนมัดกลามเนื้อ  esophagus ยาว และมี caecum สามารถ
ยืด-หดไดตั้งแตบริเวณ posterior   ถึง acetabulum  พบทอเปดอยูทางดานบนใกลบริเวณปาก  ซ่ึงจะ
มีหนามอยู  เพยีงเล็กนอย มี penetration  gland  2 คู อยูขาง  acetabulum  พบ granules แบบละเอยีด 
(fine)  มีหนามลอมรอบปากของ acetabulum  2 แถวจดัเรียงไมเปนระเบยีบขณะทีเ่กิดการยืด – หด
ตัว พบ flame cell  มีสูตรเปน 2[(1+1+1)+(1+1)+(2)] (Bosma, 1931) 

สวนหาง (Tail) : หางตอติดกับสวนทายของลําตัว  มีลักษณะเปนหาง  2  แฉกยาว  (fork-
tail cercaria) และสวนหางแฉกมีขนาดยาวกวาตนหาง บริเวณสวนตนหาง (tail-stem) จะไมมหีนาม 
แตบริเวณหางแฉก (furcae) จะมีหนามที่จดัเรียงอยางไมเปนระเบียบ (irregular) ลักษณะโครงสราง
คลายกับเสนผม (hair-like)  พบวาบริเวณหางไมมี caudal  bodies  มี excretory pore แตละดานอยู
ปลายหางแฉก  และไมพบ finfold 
ขนาด  (Measurements)   : 
 Body   :  105-154 µm (av. 138 µm) x 185 -280 µm (av. 255 µm) 
 Tail  :  48-60 µm (av. 55 µm) x 220 -300 µm (av. 260 µm) 
 Fork – tail  :  38 – 65 µm (av. 60 µm) x 245-320 µm (av. 280 µm 

Oral  sucker   :  28-40 µm (av. 36 µm) x 28-40 µm (av. 36 µm) 
Ventral  sucker :  15-30 µm (av. 22 µm) x 15-30 µm (av. 22 µm) 
Pharynx     :  10-15 µm (av. 13 µm) x 14-17 µm (av. 15 µm) 

พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   
การลอยตัวพร้ิวไปมาในระดบัผิวน้ํา หากสังเกตในขณะที่มกีารเคลื่อนที่ลําตัวจะใสมาก 

เซอรคาเรียมีความไวตอแสงมาก ทําใหมกีารเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็วในน้ํา  (เนื่องจากบริเวณ
eyespots ไมมี pigment ) โดยเซอรคาเรียจะหมุนพลิกตวัไปมาอยางรวดเร็วพุงไปขางหนา ลอยตัวใน
น้ําประมาณ 20 - 30 วินาที  แลวพักนิ่งในน้ํานาน 3 - 5 วินาที      สามารถมีชีวิตอยูในน้ําไดนานโดย 
เฉล่ียประมาณ 2-3  ช่ัวโมง  

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที ่ 9 (CtN9) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม 
Furcocercous cercariae  ชนิด Longifurcate  pharyngeate  cercariae (Schell, 1962)  เนื่องจาก มี 
pharynx และหาง 2 แฉกคลายสอม (fork-tail) ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญของพยาธิในกลุมนี้  จาก
ลักษณะเดนทีม่ี พบ pharynx ขนาดเล็กและเปนมัดกลามเนื้อ  มี penetration  gland  2 คู หางมี
ลักษณะเปนหาง  2  แฉกยาว  (fork-tail cercaria) และสวนหางแฉกมขีนาดยาวกวาตนหาง บริเวณ
สวนตนหาง (tail-stem) ไมมีหนาม แตบริเวณหางแฉก (furcae) มีหนามที่จดัเรยีงอยางไมเปน
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ระเบียบ (irregular) และบริเวณหางไมมี caudal  bodies   มี excretory pore แตละดานอยูขางๆหาง
แฉก  ไมพบ finfold ตัวออนพยาธิเจริญภายในถุงสปอโรซีสต  สามารถจัดจําแนกชนิดของเซอร-
คาเรียที่พบไดเปนชนิด  A. mustelae  (CtN9)   

 
 
 

ชนิดที่ 10       : Transversotrema  laruei (CtN10)  Velasguez, 1958  (Yamaguti, 1975) 
บริเวณทีพ่บ   :  พบไดจากจดุสํารวจ 9 พื้นที่ ไดแก  (1) น้ําตกแมสา  อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม 
(2) ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดแมฮองสอน (3) ลําธารหวยเสือเฒา  อําเภอ
เมือง  จังหวดัแมฮองสอน (4) น้ําตกลานสาง  อําเภอเมอืง  จังหวัดตาก  (5) น้าํตกแมพูล  อําเภอลบั
แล   จังหวัดอตุรดิตถ (6) น้าํตกเชิงทอง  อําเภอเมือง  จงัหวัดแพร (7) น้ําตกหวยตนผ้ึง  อําเภอเชียง
มวน  จังหวัดพะเยา (8) น้ําตกธารสวรรค   อําเภอเชยีงมวน  จังหวัดพะเยา  (9) คลองแมมาย  อําเภอ
แมทะ   จังหวดัลําปาง   
หอยท่ีเปนโฮสตตัวกลาง   :  T. granifera , M. tuberculata, T. scabra  
ระยะตัวออนพยาธิที่พบในหอย (Parthenita) :ตัวออนของพยาธิในระยะรีเดยี (redia) มีลักษณะกวาง 
รูปไข   สีน้ําตาลออน   ภายในจะมีตวัออนในระยะเซอรคาเรียอยู เปนจํานวนมาก  pharynx  เปน
ทรงกลม (spherical)  มีชองเปดสําหรับใหตัวออนระยะเซอรคาเรียออกอยูทางดานหนาของชองวาง
ลําตัว (รูปที่ 125) 
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย (Cercaria)  : (รูปที่123, 124) 

สวนลําตัว (Body)  :  ลําตัวรูปคลายชาม  มีสีน้ําตาลออน  สวนลําตัวสามารถพลิกคว่ํา พลิก 
หงายได มีขนาดความกวางยาวมากกวาความยาวของลําตัว บริเวณผิวลําตัวมีหนาม (spines) รูป
สามเหลี่ยมคลายเกล็ดปลา ปกคลุมรอบลําตัว ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลําตวั  มีรู 
ปากเปด  (gentral pore) ออกของ seminal  vesicle ดานบนสุดของลําตัว พบ eye spots ลักษณะกลม  
ขนาดใหญ บริเวณดานทองพบรูปากเปด (mouth  ventral) ลักษณะกลม ขนาดใหญอยูดานลางของ 
eye spots และพบ esophagus มีลักษณะแคบและยาวมากอยูระดับเดยีวกับ  ventral  sucker แยก
ออกเปน 2 ทางแลวตอกับ intestine ซ่ึงลักษณะเปนคล่ืนหยกัโคงงอไปมายาวตลอดลําตัวโอบลอม 
testis ทั้ง 2 ขาง มี overy อยูดานบนทางซายของ testis สวน ventral sucker ลักษณะกลมขนาดใหญ
ยื่นออกนอกลําตัว บริเวณผิวมีหนามรูปสามเหลี่ยมปกคลุม พบ excretory  bladder ขนาดเล็กอยู
สวนทายของลาํตัว  
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สวนหาง (Tail) : หางตอติดกบัสวนหลังของลําตัว ลักษณะหางยาวกวาลําตัว ปลายหางแฉก
คลายสอม (Fork  tail) ขนาดปลายหางแฉก (furcal) ยาวไดสัดสวนกับตวัหาง บริเวณฐานของลําตัว
หางพบมีระยางค 1 คู  (ขางละ 1 ระยางค) ดานปลายสุดของระยางคมี  adhesive pad  สวนปลายหาง
แฉกแบนบางคลายชอน  ตรงกลางสวนปลายหางแฉกมีรอยหยกัเขาเล็กนอย ภายในพบกลามเนื้อ
บริเวณตามขวาง กลางหางพบ flame cell  4 อัน พบทอเปดของ excretory  bladder ที่ปลายหางแฉก 
ขนาด  (Measurements)   : 
 Body        :  425-670 µm (av. 574 µm) x 280- 510 µm (av. 370 µm) 
 Genital pore             :  12 – 18 µm (av. 15 µm) 
 Pharynx                   :  25 – 57 µm (av. 574 µm) x 280- 510 µm (av. 370 µm) 
 Eye  spot      :  14 –20 µm (av. 18 µm) x 14 - 20 µm (av. 18 µm) 
 Excretory bladder    :  11-23 µm (av. 15 µm)  
 Ventral  sucker        :  85 –105 µm (av. 95 µm) x 85 - 105 µm (av. 95 µm) 

Tail  stem      :  50 -185 µm (av. 98 µm) x 254-570 µm (av. 360 µm) 
Tail furcal      :  45-110 µm (av. 66 µm) x 145-310 µm (av. 204 µm) 
Appendages             :  18 -72 µm (av. 47 µm) x 120-250 µm (av. 160 µm) 

พฤติกรรมการเคลื่อนไหว :   
 การลอยตัว ลอยตัวอยูในระดับผิวน้ําหรือกลางน้ํา  ลักษณะหางอยูดานบน  สวนลําตัวจะจม 
อยูดานลาง  การเคลื่อนไหว  พลิกลําตัวซาย – ขวา สลับไปมาอยางรวดเร็ว พรอมกบัเคลื่อนไหวไป
ขางหนาลักษณะเปนคร่ึงวงกลม ประมาณ 8 - 10 วนิาที แลวหยดุพักนาน 2 – 3 นาที ลักษณะ
สวนตัวพับกลบัเขาหาสวนหางและจมอยู สวนลางปลายหางแฉกลอยชีอ้ยูดานบน หรือบางครั้งคลี่
สวนลําตัวออกมา เคล่ือนไหวแบบพลิ้วไปตามกนถวยน้ํา (แบบพลิกซาย – ขวา) 

จากรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที ่ 10 (CtN10) สามารถจัดพยาธิอยูในกลุม
Furcocercous  cercariae ชนิด Brevifurcate  apharyngeate  cercariae (Schell, 1962)    เนื่องจากม ี
หางสองแฉก (fork-tail)  มี pharynx ไมมี dorso-median finfold บนลําตัว ซ่ึงเปนลักษณะที่สําคัญ
ของพยาธิในกลุมนี้  จากลักษณะเดนที่มี  พบวามี appendages 1 คู สวนหางเปนแฉก (fork tail) บาง
คลายชอนไมมีขนหรือหนาม  โดยปลายหางเปนแฉก (furca) ยาวไดสัดสวนกับลําตัวหาง  บริเวณ
ผิวลําตัวมีหนามรูปสามเหลี่ยมคลายเกล็ดปลา (spines) ลําตัวมีรูปรางคลายชาม สีน้ําตาลออน 
ภายในพบเซลลสืบพันธุ และ intestine สมบูรณ สวนปลายหางแฉกแบนบางคลายชอน ไมมขีน 
หรือหนาม ดานฐานตนหาง มีระยางค 1 คู พบ flame cell 4 อันที่บริเวณลําตวัหาง  ตัวออนพยาธิ
เจริญในรีเดยี  สามารถจัดจําแนกชนิดของเซอรคาเรียที่พบไดเปนชนิด T.  laruei  (CtN10)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

128

การศึกษาความสามารถในการติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมของหอยน้ําจดืวงศ Thiaridae  ใน
คร้ังนี้ พบหอยจํานวน 7 ชนิด   ที่สามารถเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม ดังนี้ (ตารางที่ 84)  (1)  
T.  granifera เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิทั้งหมด 8 ชนดิ  ไดแก H. pumilio (CtN1), C. formosanus 
(CtN3), A. hitaense (CtN4), L. bicolor (CtN5), H. similis (CtN6), C. alseae (CtN8), A. mustelae 
(CtN9), T. laruei (CtN10); (2) M. tuberculata  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิทั้งหมด 8 ชนิด ไดแก H. 
pumilio (CtN1), H. taichui (CtN2), C. formosanus (CtN3), A. hitaense (CtN4), L. bicolor (CtN5), H.  
similis (CtN6), C. philippinum (CtN7),  T. laruei (CtN10); (3) T. scabra  เปนโฮสตตัวกลางของ
พยาธิทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก H. pumilio (CtN1), H. taichui (CtN2), A. hitaense (CtN4), L. bicolor 
(CtN5), H. similis (CtN6), T. laruei (CtN10); (4) P. p. paludiformis  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ
ทั้งหมด 1 ชนดิ  คือ Haematoloechus  similis (CtN6); (5) B. wykoffi  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ
ทั้งหมด 2 ชนดิ ไดแก L. bicolor (CtN5), H. similis (CtN6);  (6) B. c. costula เปนโฮสตตัวกลางของ
พยาธิทั้งหมด 3 ชนิด  ไดแก H. pumilio (CtN1), L. bicolor (CtN5), H.  similis (CtN6); (7) B. citrina  
เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิทั้งหมด 3 ชนดิ ไดแก H. pumilio (CtN1), L. bicolor (CtN5), H.  similis 
(CtN6)   
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
 

การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
  

การติดเชื้อตวัออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดวงศ  Thiaridae ในภาคเหนือ
ของประเทศไทยเปนการศึกษาที่ทําใหทราบถึงชนิดพันธุของหอยน้ําจดืวงศ  Thiaridae  ที่กระจาย
พันธุอยูในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย และความสามารถในการเปนโฮสตตัวกลางใหกบั
พยาธิใบไมของหอยแตละชนิดพันธุที่อยูในตระกูลนี้  หอยน้ําจดืวงศ Thiaridae จัดอยูในไฟลัม
มอลลัสกา (Phylum Mollusca)  คลาสแกสโทรโพดา (Class Gastropoda) ซับคลาสโพรโซแบรงเคีย  
(Subclass Prosobranchia) อันดับเมโซแกสโทรโพดา (Order  Mesogastropoda)  วงศไทอาริดี 
(Family Thiaridae)  ในประเทศไทย  หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  ถูกจัดจําแนกเปน 8 สกุล (genera) 
27 ชนิด (species)โดยมีการแพรกระจายอยูทั่วประเทศ  (Brandt, 1974) 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี ้ ทําการศึกษาเฉพาะพื้นทีท่างภาคเหนือของประเทศไทย 17  
จังหวดั  กําหนดพื้นที่ศกึษา หลังจากการสํารวจพบหอยน้ําจดืวงศ  Thiaridae ทั้งหมด 26 พื้นที่ 
ไดแก น้ําตกสกุโณทยาน   น้ําตกแกงโสภา   ลําธารอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง    น้ําตกผาลาด   
น้ําตกศรีดิษฐ   น้ําตกแมสา    ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา    ลําธารแมสะงา    ลําธารหวยเสือเฒา   
น้ําตกลานสาง   น้ําตกพาเจริญ    น้ําตกคลองลาน     น้ําตกคลองน้ําไหล     น้ําตกตาดเดือน     ลําธาร 
อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย    น้ําตกแมพูล      น้ําตกเชิงทอง    ลําธารแมสม    หวยสะเนยีน    น้ําตก 
สองแคว    น้ําตกหวยตนผ้ึง       น้ําตกธารสวรรค       น้ําตกจําปาทอง       คลองแมมาย    น้ําตกโปง 
พระบาท  และน้ําตกปแูกง  สามารถจําแนกหอยวงศ Thiaridae ได 5 สกุล 18 ชนิด  จากการสุมเกบ็
ตัวอยางหอยในแตละพืน้ที่ทกุๆ 2 เดือน เปนเวลา 1 ป ใชเวลาสุมเก็บตัวอยางครบ 26 พื้นที่  ระหวาง
เดือนธันวาคม 2547 – กรกฎาคม  2549 มีจํานวนตัวอยางหอยที่สุมเกบ็ไดทั้งหมด 24,862 ตัว พบ
การติดเชื้อพยาธิใบไมจํานวน 1,597 ตัว คิดเปนรอยละ 6.42  โดยการติดเชื้อพยาธใิบไมที่ตรวจพบ
สามารถจําแนกกลุมและชนดิของพยาธิไดจากตัวออนระยะเซอรคาเรีย  ในการศึกษาครั้งนี้ ไดทํา
การบันทึกผลของสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่เปนจุดสํารวจ    จําแนกชนิดของหอยในวงศ Thiaridae 
ที่พบเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางชนิดของหอยและชนิดของปรสิต รวมถึงความสามารถในการ
แพรกระจายพนัธุทั้งของหอยและปรสิตทีพ่บ  โดยไดรวบรวมผลการศึกษาและนํามาวิเคราะหเปน
สวนๆ ตามลําดับขั้นตอน เพือ่ความเขาใจดงัตอไปนี้  
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1. สภาพแวดลอมของพื้นท่ีสาํรวจ 
 บริเวณพืน้ที่สํารวจเปนพื้นทีชุ่มน้ํา  ไดแกบริเวณน้ําตก    หวย   ลําธาร  และคลอง  พบวามี
ตนไมขนาดเล็ก ใหญขึ้นปกคลุม สภาพแวดลอมสวนใหญเปนปาเบญจพรรณ และปาบางสวนเปน
ปาสนเขา  พบพืชพวก   มอส   ตะไคร  เฟรน  บอนปา  กระเจยีวปา  ไผ  มะเดื่อ  สัก  ยาง  ประดู   
เปนตน พื้นดนิสวนใหญเปนดินรวนปนทราย มีโขดหินขนาดเล็ก ใหญ เรียงสลับซอนกันในแหลง
น้ํา  สภาพน้ําบริเวณน้ําตกธรรมชาติ     มีน้ําใสสะอาด  และมีการไหลวนของน้ําตลอดเวลา     ระดับ
กระแสน้ําไหลปานกลางจนถึงไหลแรง          สวนบริเวณที่เปนหวย    ลําธาร    และคลอง    จะมีน้าํ 
คอนขางใส มีใบไมกระจายอยูทั่วไปตามพื้นน้ํา   และเมื่อทําการวัดความเร็วของกระแสน้ํา    พบน้ํา 
นิ่งจนถึงไหลปานกลางโดยสภาพน้ํานิ่งทีว่ัดคาไมไดจะอยูในชวงฤดูทีม่ีน้ํานอยโดยเฉพาะในเดือน 
กุมภาพนัธ ถึงเดือนมีนาคม การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพและทาง
เคมี ซ่ึงการศึกษาทางกายภาพ ประกอบดวย ปริมาณแสง   ความลึก   ความเร็วของกระแสน้ํา  ความ 
เปนกรด-ดาง (pH)  คาการนําไฟฟา  (Conductivity)  คาความขุน  (Turbidity)  คาการละลาย
ออกซิเจนในน้าํ (DO2)  อุณหภูมิเหนือน้ําและอุณหภูมใิตน้ํา     สําหรับทางเคมี   ทําการตรวจสอบ
ปริมาณแรธาตตุางๆ ไดแก โครเมียม  เหล็ก  ไนเตรท  ไนไตรท  แมงกานีส   คอปเปอร  ฟอสเฟต  
และแคลเซียมคารบอเนต  สามารถแยกวิเคราะหขอมูลทางสภาพแวดลอม    ดังนี ้

1.1 ปริมาณแสง  มีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ํา  โดยเปนปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มี 
ผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา   ผลการศึกษาพบคาปริมาณแสงมีความแตกตางกันในแตละ 
พื้นที่และชวงเวลา  อยางไรก็ตามคาปริมาณแสงที่วดัไดมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
ส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําที่ทําการสํารวจ  ไดแก พืชน้ําสีเขียว  แพลงคตอนพืชและสาหราย   ทําใหเกดิ
การสังเคราะหแสงของผูผลิตขั้นตน ซ่ึงตองใชพลังงานแสงแดด เพือ่ผลิตสารเคมีอินทรียที่เปน
สวนประกอบของเซลลใหม      พืชน้ําเหลานี้ถือเปนแหลงอาหารของสัตวน้ํา    เชน   หอย   ปู  ปลา  
เปนตน (ฉัตรชัย  รัตนไชย, 2539) 
 1.2 ความลึกของน้ํา บริเวณจุดสํารวจแตละพื้นที่และแตละฤดูมีความแตกตางกันออกไป 
เชน ในชวงฤดูฝน  (เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม)   คาความลึกของน้ํามีมากกวาในเดือนอ่ืนๆ  
นอกจากนี้ยังพบวาหอยบางชนิดมีการเกาะอาศัยอยูตามโขดหินและในน้ําที่ลึกเทานัน้ เชน  Brotia 
(Brotia) microsculpta  บริเวณน้ําตกศรีดษิฐ   อําเภอเขาคอ   จังหวัดเพชรบูรณ     และ  B.  (B.) 
microsculpta, B. (B.) pagodula, B. (B.) manningi  ในบริเวณลําธารแมสะงา   อําเภอเมือง  จังหวดั
แมฮองสอน  เปนตน  
 1.3  ความเร็วของกระแสน้ํา   แสดงผลเปนคาเฉลี่ยของแตละพื้นที่  เนื่องจากภูมิประเทศ
ของแหลงสํารวจมีลักษณะเปนธารน้ําไหลผานโขดหิน ทําใหเกิดความแตกตางของกระแสน้ําในแต
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ละจุดของลําธารเดียวกัน  ทําใหคาเฉลี่ยของความเรว็กระแสน้ํา ขึน้อยูกับสภาพภูมิประเทศและ
ฤดูกาล  ดังนี้   ในเดือนกนัยายน   เปนฤดูน้ําหลาก    คาความเร็วของกระแสน้ํามีมากกวาในเดือน
อ่ืนๆ    เชน บริเวณน้ําตกเชิงทอง   มีคาความเร็วกระแสน้ํา  5.56  เมตร/วินาที  ในขณะทีจุ่ดสํารวจ
บางแหงไมสามารถวัดคาความเร็วของกระแสน้ําได        เนื่องจากน้ําทวมมีน้ําปาไหลหลาก สงผล
ใหกระแสน้ําไหลแรงเชี่ยว  เชน  น้ําตกจําปาทอง   น้ําตกแมสา     ลําธารอุทยานแหงชาติถํ้าปลา    
ลําธารแมสะงา  ลําธารหวยเสือเฒา  หวยสะเนียนและน้าํตกธารสวรรค      จากการสํารวจครั้งนี้
พบวาหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae สามารถเจริญพันธุอยูไดโดยที่เกาะอยูบนหนิหรือเกาะอยูทางดาน
ลางของกอนหนิที่ฝงอยูในพืน้น้ํา ทําใหสามารถวิเคราะหไดถึงความแตกตางของสภาพนิเวศของ
หอยตางชนดิกัน รวมทั้งความตองการปริมาณออกซิเจนที่แตกตางกนัเนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลแรง
สามารถเพิ่มคาออกซิเจนในแหลงน้ําได  และยังเปนการชวยกระจายมวลสารออกไปทําใหความ
เขมขนของมวลสารนอยลง การเนาเสียจึงเกิดขึ้นไดชากวาแหลงน้ํานิ่ง   (ชาญวิทย โฆษิตานนท 
และคณะ, 2536)     อยางไรก็ตามไดมกีารศึกษาถึงกระแสน้ําที่มีอิทธิพลตอหอยบางชนิด และพบวา
หอย Biomphalaria  glabrata  ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมเลือด Schistosoma  mansoni 
ในอัฟริกาไมสามารถเกาะอยูไดเมื่อกระแสน้ํามีความเรว็สูงกวา 0.33 เมตร/วินาที (Jobin  and  
Ippen, 1964)  

1.4  คาความเปนกรด-ดาง (pH)  เปนคาทีแ่สดงปริมาณความเขมขนของอนุภาคไฮโดรเจน
ในน้ํา โดยปกติส่ิงมีชีวิตสามารถดํารงอยูได เมื่อ  pH  มีคาอยูในชวง 5 – 9 (กองจดัการคุณภาพน้ํา, 
2550)   ถาคา pH สูงหรือต่ําไปจะสรางความเครียดใหกับสิ่งมีชีวิตในน้ําได  ในการศึกษาสิ่งมีชีวิต
ในน้ําพบวาส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กไมสามารถขยายพนัธุไดที่ pH ต่ํากวา  6 และปลาหลายชนิดวางไข
นอยลงเมื่อ pH มากกวา 8.5  (มั่นสิน ตัณฑุลเวศน และไพพรรณ พรประภา, 2540)  นอกจากนี้ยัง
พบวาส่ิงมีชีวติไมสามารถอาศัยอยูในน้ําจดืที่มีคา pH ต่ํากวา 5 ไดโดยไมทําลายการขยายพันธุ เชน 
ในประเทศสวเีดน เมื่อทําการประเมินคา pH พบวาทะเลสาบ 4,600 แหงมีคา pH ต่ํากวา 5 ทําให
ปลาไมสามารถอาศัยอยูได 4,000 แหงและอีก 17,000 แหงที่มีสัตวน้ําหลายชนิดไวตอความเปนกรด 
ลดลง เชน ปลาโรช และกุง          นอกจากนี้คณะผูวิจยัยงัพบวาถาคา pH ต่ํา ระดับอะลูมิเนียมจะสูง  
ซ่ึงมักสูงกวา 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร ตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลกกําหนดไว  ความ
เปนกรดที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเปนตวัเพิ่มปริมาณทองแดง  สารหนู  และสารปรอทดวยเหมอืนกัน  ทําใหมี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอส่ิงมีชีวิตในน้ําและมีผลตอสุขภาพของมนุษย (ทํานอง เจริญรูป และคณะ, 
2544)  โดยทัว่ไปน้ําตามธรรมชาติปกติมีคาความเปนกรด-ดาง  ระหวาง 6.5-7.5 สวนน้ําทิ้ง มกัมี
ความเปนกรดนอยกวาหรือมากกวา  คา pH มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จึงตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

132

ควบคุมใหคงที่หรือควบคุมใหอยูในชวงทีก่ําหนด  จากการศึกษาจดุสาํรวจทั้ง 26 พื้นที่พบวามีคา 
pH อยูในชวง 7.00 - 8.50  ซ่ึงเปนชวง pH ที่ส่ิงมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตไดดีในแหลงน้ําธรรมชาติ 
ทั่วไป (ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล, 2550)  

1.5 คาการนําไฟฟาของน้ํา (Conductivity)  หรือคา Total  Dissoved  Solid (TDS) เปนตัว
เลขที่บงบอกถึงความสามารถของน้ําในการนํากระแสไฟฟา  จะมากหรอืนอยขึ้นอยูกบัความเขมขน 
ทั้งหมดของสารที่มีประจุทีล่ะลายอยูในน้าํ  และอุณหภมูิที่ทําการวัด (ชนิดความเขมขน และจํานวน
ประจุของสาร) คาการนําไฟฟาที่ไดชวยในการคาดคะเนผลของประจุไฟฟาตางๆทีม่ีตอสมดุลทาง
เคมี และผลทางกายภาพทีม่ีตอพืชและสตัว และอัตราการกัดกรอนของสารตางๆไดดวย (ธงชยั 
พรรณสวัสดิ์ และวิบูลยลักษณ  วิสุทธิศักดิ์, 2540) มีผูทําวิจยั พบวาคา conductivity   มีอิทธิพลตอ
การเจริญพันธุของหอย (Jennings et al., 1973)  และพบวาเปนตวัแปรในการจํากัดการกระจายของ
หอย Biomphalaria  pfeifferi   ซ่ึงเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ Schistosome  ในอัฟริกา (Appleton, 
1978)  การศึกษาในครั้งนีว้ัดคา conductivity ไดระหวาง 0.010 – 0.540 mS/cm ซ่ึงเปนคาที่คอนขาง
สูง    อยางไรกต็ามหอยน้ําจืดที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา สามารถดํารงชีวิตอยูได 
 1.6 คาความขุนของน้ํา (Turbidity) เกดิจากการที่น้ํามีสารแขวนลอยตางๆอยู เชน ดิน
ตะกอน  สารอินทรีย  สารอนินทรีย  แพลงคตอน  และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอ่ืนๆ  พบวาในบริเวณจุด
สํารวจทั้ง 26 พื้นที่ มีคา turbidity อยูระหวาง  5 -  ≥999  โดยมีคาแตกตางกันตามสถานที่และ
ฤดูกาล   เดือนตุลาคม จะมีคา turbidity สูงกวาในเดือนอืน่ๆ     เนื่องจากเปนชวงฤดูฝน มีน้ําปาไหล
หลากทําใหน้ําขุน  ในบางจดุสํารวจไมสามารถวัดคาความขุนของน้ําได    สําหรับคา turbidity  นี้มี
ความผันแปรตามคาความเรว็ของกระแสน้าํ  
 1.7 คาการละลายออกซิเจนในน้ํา (DO2)  มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร  เปนคาชี้คุณภาพ
ของแหลงน้ําวามีสภาพเปนอยางไร    มีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือไม   เนื่อง 
จากออกซิเจนเปนตัวควบคุมกระบวนการใชพลังงานของแหลงน้ํา  ซ่ึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน 
น้ําขึ้นอยูกับอณุหภูมิของน้ํา   ความกดดนัของอากาศและสิ่งเจือปนในน้ํา  เชน  เกลือชนิดตางๆ 
(ชาญวิทย  โฆษิตานนท และคณะ, 2536 ; ธงชัย  พรรณสวัสดิ์ และวิบลูยลักษณ วิสุทธิศักดิ,์ 2540)   
จากการรายงานคาออกซิเจนในน้ําที่เหมาะสม ตอการดํารงชีวิตของพืชน้ําและสัตวน้ํา         ควรมีคา 
ออกซิเจนละลายอยูในน้ําไมนอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร (UESPA, 1976)  ซ่ึงจากการสํารวจพื้นที่
ทั้ง 26 พื้นที่     พบวามีคาออกซิเจนในน้ําอยูระหวาง 8.00–12.00 มิลลิกรัมตอลิตร  ถือเปนคาที่อยู
ในชวงเหมาะสมตอส่ิงมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยูในแหลงน้ําได 
 1.8 อุณหภูมิของน้ํา มีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ํา โดยเปนตัวควบคุมการเจริญและ 
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การแพรพันธุของพืชน้ํา และสัตวน้ํา    อุณหภูมิมีสวนเกี่ยวของกับอตัราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
ความสามารถในการละลายของกาซ     ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีผลตอกล่ินและรสของน้ํา    (ชาญวิทย   โฆษิ-
ตานนท และคณะ, 2536)  อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําอยูในชวง 23 – 32 องศา
เซลเซียส (กองจัดการคุณภาพน้ํา, 2550)  การศึกษาครั้งนี้พบวาในแตละบริเวณจดุสํารวจจะมี
อุณหภูมิเหนือน้ําอยูในชวง 18 – 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมใิตน้าํ อยูในชวง 17 – 33  องศา
เซลเซียส   โดยอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  อยางไรก็ตามเนื่องจากแหลงสํารวจเปนบริเวณ
พื้นที่ชุมน้ํา  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมจิึงมีไมมากนกั รวมถึงอุณหภมูิเหนือน้ําและใตน้ํามีความ 
แตกตางกันเพยีงเล็กนอยเทานั้น 

1.9 โครเมียม  (Cr)  การวิเคราะหปริมาณของโครเมียมในแหลงน้ําทั้ง 26 พื้นที่ พบวามีคา
อยูระหวาง 0.00 – 0.10 มิลลิกรัมตอลิตร จุดสํารวจที่มีคาโครเมียมสูงที่สุดคือ น้ําตกแกงโสภา วัดคา 
ได 0.10 มิลลิกรัมตอลิตรในเดือนมิถุนายน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของปริมาณธาตุที่
ละลายอยูในน้าํ เกณฑทีเ่หมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําควรมีคาโครเมียมไมเกิน 0.05 
มิลลิกรัมตอลิตร แตอยางไรก็ตามปริมาณโครเมียมที่จะเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตตองขึ้นอยูกับปจจัย
อ่ืนๆของน้ําดวย  เชน pH,  Hardness  และ Alkalinity (กองจัดการคณุภาพน้ํา, 2550)   

1.10  เหล็ก (Fe3+)  การวิเคราะหปริมาณของเหล็กในแหลงน้ําทั้ง 26 พื้นที่ พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.00 – 0.30 มิลลิกรัมตอลิตร   โดยอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําตาม 
ธรรมชาติตามที่มีรายงานไวควรมีคาไมเกิน 0.30 มิลลิกรัมตอลิตร  (กองจัดการคุณภาพน้ํา, 2550)  
นอกจากนี้ยังมีรายงานวาถาปริมาณน้ํามีคาอิออนของเหล็กสูงกวา 1.00 มิลลิกรัมตอลิตร จะมีผลตอ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วๆไปดวย (European Inland Fisheries Advisory Commission, 1970)  
อยางไรก็ตามพบวาเหล็กเปนโลหะที่พบไดในธรรมชาติ ทั้งในน้ําธรรมชาติและในดิน  เหล็กที่
ละลายอยูในแหลงน้ํามาก ๆ อาจมีสาเหตุจากกากของเสียอุตสาหกรรม  เหล็กเปนสวนประกอบของ
เซลลเม็ดเลือดแดงในรางกาย   มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคกําหนดคาไวมากอยูแลว จึงไมมีรายงาน
การ เจ็บปวยจากการบริ โภคน้ํ าที่ มี เห ล็กมากเกินไป  (ภาควิชา เคมี  คณะวิทยาศาสตร    
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550)  

1.11 ไนเตรท (NO3
-)   การวิเคราะหปริมาณของไนเตรทในแหลงน้ําทั้ง 26 พื้นที่ พบวามีคา

อยูระหวาง 0.35 – 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร         เมื่อเทียบจากเกณฑมาตรฐานคาไนเตรทในแหลงน้าํที่ 
ส่ิงมีชีวิตสามารถอาศัยอยูไดควรมีคาไมเกนิ 5.00  มิลลิกรัมตอลิตร  เพราะหากเกินคามาตรฐานแลว
อาจมีอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําได (กองจัดการคณุภาพน้ํา, 2550)   ไนเตรทเปนองคประกอบ 
หลักของปุย ชวยในการเจริญเติบโตของพืช ถามีปริมาณมากในแหลงน้ําจะทําใหพชืน้ําเจริญเติบโต 
มากเกินไป และสงผลตอปริมาณออกซิเจนในน้ํา นอกจากนี้ยังพบวา ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทํา 
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ใหเกิดภาวะยูโทรฟเคชัน (eutrophication) ในทะเลสาบและอางเก็บน้ําซึ่งกระตุนใหพืชน้ําเจริญเตบิ 
โตอยางผิดปกติ   โดยเฉพาะสาหรายเซลลเดียว  ทาํใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลงเมื่อพืชเหลานัน้ 
ตายทับถม จึงเปนสาเหตุหนึง่ที่ทําใหน้ําเนาเสีย (ทํานอง  เจริญรูป และคณะ, 2544) 

1.12 ไนไตรท (NO2
- ) การวเิคราะหปริมาณไนไตรทในแหลงน้ําทั้ง 26 พื้นที่ พบวามีคาอยู

ระหวาง 0.00 – 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร   ซ่ึงเปนคาที่อยูในเกณฑมาตรฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถ
อาศัยอยูในแหลงน้ําไดโดยมคีาไนไตรทไมเกิน 0.50 มิลลิกรัมตอลิตร(กองจัดการคุณภาพน้ํา, 2550)   
เมื่อทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําทางเคมีโดยใชชุดตรวจสารสําเร็จรูป (KID visocolor ® ECO, 
Germany) พบวาในบางครัง้ตรวจไมพบคาไนไตรทเนือ่งมาจากในบริเวณแหลงน้ํานั้นมีคาการแตก 
ตัวของอิออนนอยมากจึงทําใหไมสามารถวัดคาออกมาได     โดยทัว่ไปในแหลงน้ําตามธรรมชาติจะ 
มีไนไตรทปริมาณต่ํา      หากพบไนไตรทมากในแหลงน้ําจะสงผลใหสัตวน้ํามีการขนถายออกซิเจน 
ไปเลี้ยงเนื้อเยือ่ตางๆภายในรางกายลดนอยลง ผลกระทบที่ตามมาทําใหสัตวน้ําตายเพิ่มมากขึ้น และ 
มีจํานวนลดลงอยางรวดเรว็ (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550)  

1.13 แมงกานสี (Mn)  เปนธาตุที่มีความจําเปนตอการเจรญิเติบโตของพืชและชวยในระบบ
การทํางานของเอนไซมในรางกาย  การวิเคราะหปริมาณของแมงกานีสในแหลงน้าํทั้ง 26 พื้นที่ 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.00 –1.00 มิลลิกรัมตอลิตร ยกเวนบริเวณน้ําตกแมพูลในเดือนกันยายน 2548    
ที่มีคาแมงกานสี 1.20 มิลลิกรัมตอลิตร       เนื่องมาจากในเดือนกันยายนเปนชวงฤดูฝนทําใหมนี้ําปา 
ไหลหลาก  (น้าํมีสีน้ําตาลแดง)      ความเขมขนของปริมาณแรธาตุตางๆในน้ําจึงมีคาสูงกวาในเดือน 
อ่ืนๆ เมื่อเทียบจากเกณฑมาตรฐานของสิ่งมีชีวิตในน้าํที่สามารถอาศัยอยูไดควรมคีาไมเกิน 1.00 
มิลลิกรัมตอลิตร เพราะหากเกินคามาตรฐานแลว จะสงผลตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําได  (กองจัดการ
คุณภาพน้ํา, 2550)      นอกจากนี้บริเวณน้ําตกแมสาในเดอืนพฤศจิกายน 2548 หลังน้าํทวม     พบคา 
แมงกานีสสูง กวาเดือนอ่ืนๆ  และในเดือนกันยายน 2548        ซ่ึงเปนชวงฤดูฝนเกดิน้าํทวมในหลาย 
พื้นที่  มีน้ําปาไหลหลาก   เมือ่ทําการตรวจสอบสภาพน้ําพบคาแมงกานีสสูงขึ้นเกือบทุกแหง    ทัง้นี้ 
อาจเนื่องจากมนี้ําบางสวนถูกขังอยูตามแองน้ําหรือที่ลุม หรือซึมอยูในผิวดิน     เมื่อฝนตกเกิดการ
ชะลางละลายแรธาตุตางๆในน้ํา    ทําใหความเขมขนของสารอิออนแตกตัวไดมากขึน้  จึงพบแรธาตุ
มีคาสูงในแตละบริเวณเกือบทุกเดือน (ฉัตรไชย  รัตนไชย,  2539)    

1.14 ทองแดงหรือคอปเปอร (Cu)  การวิเคราะหปริมาณของคอปเปอรในแหลงน้ําทั้ง 26 
พื้นที่ พบวามคีาอยูระหวาง 0.00 – 0.70 มิลลิกรัมตอลิตร   โดยมคีาไมเกินเกณฑมาตรฐานของ
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูไดในแหลงน้ําซ่ึงควรมีคาคอปเปอรไมเกิน 1.00 มิลลิกรัมตอลิตร (USEPA, 
1976)   บางพืน้ที่พบวาไมสามารถวัดคาคอปเปอรได    เนื่องมาจากในบริเวณแหลงน้ํานั้นเปนแหลง 
น้ําตามธรรมชาติจึงทําใหมีคาคอปเปอรนอยมาก การวัดคาเบื้องตนจึงไมพบ  
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1.15 ฟอสเฟต (PO4
3-)  การวิเคราะหปริมาณของฟอสเฟตในแหลงน้าํทั้ง 26 พื้นที่ พบวามี

คาอยูระหวาง 0.20 – 5.00 มิลลิกรัมตอลิตร       เกณฑมาตรฐานสําหรับฟอสเฟตในแหลงน้ําจากการ 
รายงานไมมีกาํหนดไวอยางแนชัด แตจากการสํารวจหอยน้ําจดืวงศ  Thiaridae พบวาสามารถอาศัย
อยูในแหลงน้ําไดอยางปกติ    ฟอสเฟตเปนธาตุที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชและสัตว 
เชนเดยีวกับไนเตรท ถามีปริมาณมากจะสงผลตอระบบสิ่งแวดลอม ทําใหวัชพืชน้าํเติบโตเร็ว เชน 
ผักตบชวา นอกจากนี้ยังชวยในการเจริญเติบโตของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน     ถาหากบริโภคน้ําที ่
มีสาหรายเหลานี้จะมีผลเสียตอสุขภาพ         สวนมากมาจากการปลอยน้ําเสีย   น้ําซักลาง    แหลงน้าํ 
โดยทั่วไปควรมีคาอยูในระหวาง 0.01 – 0.1 พีพีเอ็ม  (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2550)  

1.16 แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) เปนองคประกอบทีสํ่าคัญในการสรางเปลือกหอยโดย
เปนผลึกของสารหินปูน มลัีกษณะเปนแผนแบนบางและมันวาว เพื่อชวยในการหอหุมตวัหอย
ไว  เมื่อเปลือกหอยตดิแนนอยูกับหนิปูน  หินปูนที่สรางขึ้นจะเกาะตดิกันเปนกอนใหญ หนา ทําให
มีผลตอขบวนการสรางเปลือกหอย ทั้งนี้ขึน้อยูกับชนิดของหอยน้ําจืดแตละชนิด   (ฉตัรไชย  ปรีชา, 
2550) จากการวิเคราะหปริมาณแคลเซียมคารบอเนตในการศึกษาแหลงน้ําทั้ง  26 พื้นที่ มีคาอยู
ระหวาง 18 – 342  มิลลิกรัมตอลิตร  โดยบริเวณน้ําตกหวยตนผ้ึง  พบมีปริมาณสูงกวาพืน้ที่อ่ืนๆ  
หอยในบริเวณนี้จึงมีลักษณะเปลือกหนากวาในบริเวณอ่ืนๆ และสามารถพบตระกอนของหินปูน
เกาะอยูที่เปลือกเปนจํานวนมาก 

การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางเคมีของแหลงสํารวจในครั้งนี้ ทําใหทราบถึง
ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวติในแหลงน้ําแตละแหง  ซ่ึงส่ิงมีชีวิตในน้าํ 
แตละชนดิพันธุจะเติบโตและแพรพนัธุได จําเปนตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สัตวและพืชแต
ละชนิดตองการธาตุอาหาร และองคประกอบทางสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน ดังนัน้ สภาพแวดลอม
จึงสามารถเปนตัวกําหนดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นๆ ในทางกลับกันปริมาณและ
ความหลากหลายชนิดพนัธุของสิ่งมีชีวิตกส็ามารถใชเปนดัชนีบงบอกคุณภาพของสิง่แวดลอมได
เชนกัน   
 
2. การจัดจําแนกหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  

หอยวงศ Thiaridae สวนใหญเปนหอยน้ําจืด จดัอยูใน Phylum Mollusca  Class Gastropoda  
Order  Mesogastropoda  Subclass Prosobranchia  ซ่ึงหอยในวงศนีแ้บงออกเปน 2 Subfamily คือ  

(1) Subfamily Thiarinae มีสมาชิกอยู 5 สกุล คือ Thiara Röding, 1798 ; Melanoides 
Olivier, 1804; Tarebia Adam, 1854; Sermyla Adam, 1854 และ Neoradina  Brandt, 1974    
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(2) Subfamily  Melanatriinae  มีสมาชิกอยู 3 สกุล คือ Adamietta Brandt, 1974 ;  Brotia  
Adams,1866 และ Paracrostoma Cossmann, 1900 (Brandt, 1974)  นอกจากนี้ยังพบวาหอยวงศ 
Thiaridae  สามารถจัดจําแนกอยูใน Phylum Mollusca  Class Gastropoda Order Neotaenioglossa   
Family Thiaridae  (University of  Michigan Museum of  Zoology, 2006)  ซ่ึงไดทําการจัดจําแนก
ลําดับหอยวงศ Thiaridae ใน Order Mesogastropoda ของหอยวงศ Thiaridae ไปเปน Order 
Neotaenioglossa   ปจจุบันไดมีการศกึษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยน้ําจดือยางกวางขวาง 
และมีการจดัเรยีงหมวดหมูของหอยน้ําจืดแตกตางกันออกไป สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ไดใชขอมูล 
อางอิงหลักจากการรายงานของ Brandt (1974)    เนื่องจากเปนผูที่ทําการศึกษาหอยน้าํจืดและทําการ 
จัดจําแนกหอยน้ําจืดเปนคร้ังแรกในประเทศไทย  

การสํารวจและกําหนดแหลงศึกษา ที่สามารถจําแนกชนดิของหอยน้ําจดืวงศ Thiaridae ใน
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย (Conchology)  พบ
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  ทั้งหมด 5 สกุล 18 ชนิด  จากที่เคยมีรายงานไวในประเทศไทยจํานวน 8 
สกุล 27 ชนิด (Brandt, 1974) อาจเนื่องจากภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสงู
สลับซับซอนตอเนื่องกันทั้งภูมิภาค  โดยมลัีกษณะทางธรณีวิทยาสวนใหญประกอบดวยหินดินดาน  
หินทรายสลับกับชั้นหนิปูน หินตะกอน สําหรับหินอัคนีและหินแปร พบเพียงสวนนอยและยังเปน
แหลงกําเนิดของแมน้ําสายสาํคัญ ไดแก แมน้ําปง แมน้ําวัง  แมน้ํายม  แมน้ํานาน    พบหินที่เกิดจาก 
การสะสมของตะกอนทะเล  เชน กลุมหินลําปาง สวนใหญเปนตะกอนที่เกิดจากแมน้าํเหลานี้ และม ี
ซากดึกดําบรรพที่สําคัญๆ ไดแก หอยกาบคู (pelecypod) Halobia sp., Daonella sp., Posidonia sp. 
และหอยกาบเดี่ยว (cephalopod) แอมโมไนต (ammonite) Paratrachyceras sp. (ศูนยสารสนเทศ
ทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากร, 2550)    ทําใหบงบอกไดวาภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศหรือ
สภาพแวดลอมเบื้องตนที่เหมาะสม ตอการเจริญพันธุของหอยน้ําจืดที่เกิดจากการพัดพาของกระแส- 
น้ําจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง เกิดการกระจายพันธุไปสูแหลงน้ําอื่น ทําใหเกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจากอดีตเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว   

หอยนํ้าจืดในวงศ Thiaridae ที่สุมไดจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถแบงกลุมโดยใชขนาด
ของหอยได เปน 2 กลุม คือกลุมที่มีขนาดเล็ก ไดแกหอยในสกุล Melanoides, Tarebia และ Thiara 
กลุมที่มีขนาดใหญ ไดแกหอยในสกุล Paracrostoma และ Brotia พบวาหอยที่สุมจับไดมากที่สุดคือ   
Tarebia  granifera  สามารถสุมจับไดจํานวน 4,610 ตัว จากหอยทั้งหมด 24,862 ตัว   คิดเปนรอยละ 
18.54  หอยชนิดนี้มีรายงานพบการกระจายพันธุทั่วทุกภาคของประเทศไทย  สําหรับตางประเทศ 
พบหอยชนิดนี้ในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ตอนใตของจีน   อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส และ
ทางดานตะวันตกของหมูเกาะแปซิฟก สําหรับ  M. tuberculata, M. jugicostis  เปนหอยในวงศ 
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Thiaridae ที่มีเปลือกเปนทรงกรวยยาว (มุมสไปร 20-30 องศา) ถือเปนลักษณะเดนของหอยในวงศ 
Thiaridae ที่มีขนาดเล็ก M. tuberculata พบกระจายพันธุทั่วไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย 
โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ กรุงเทพฯ และ ธนบุรี ในตางประเทศสามารถพบการแพรกระจายพันธุทาง
ตอนใตของทวีปยุโรป อัฟริกา  เอเชีย  ตอนใตของหมูเกาะแปซิฟกและประเทศออสเตรเลีย (Brandt, 
1974) สําหรับ M. jugicostis  มีรายงานวาพบไดนอยสามารถพบการแพรกระจายพันธุเฉพาะบาง
พื้นที่ของประเทศ เชน บริเวณคลองรอบๆพระราชวังจิตรลดาและสวนสัตวดุสิต กรุงเทพฯ หวย
หมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี,  บานลําโก  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ (Brandt, 1974) จากนัน้มี
รายงานการพบเพิ่มเติม ที่บริเวณน้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (Ukong et al., 2007) การศึกษา
หอยในวงศ Thiaridae บริเวณภาคเหนือในครั้งนี้ จึงเปนการรายงานแหลงที่พบหอย M. jugicostis 
เพิ่มเติมจากการรายงานที่มีอยูเดิม   โดยพบไดจากอุทยานแหงชาติถํ้าปลา    จังหวัดแมฮองสอน 
น้ําตกตาดเดือน   จังหวัดสุโขทัย    น้ําตกธารสวรรค    จังหวัดพะเยา    คลองแมมาย    จังหวัดลําปาง   

หอยน้ําจืดบางชนิดอาศัยอยูในบริเวณภูมิประเทศลักษณะลาดเอียง  เปนแองน้ํา   ในแมน้ําที่ 
มีกระแสน้ําที่ไหลมาจากเทือกเขาที่เปนหินปูน ความจําเพาะของลักษณะภูมิประเทศถือเปนปจจัย
ในการกําหนดชนิดของสิ่งมีชีวิตไดเชนกัน  จากการประมวลผลการศึกษาในครั้งนี้ พบหอยสกุล 
Paracrostoma   จํานวน 4 ชนิด ไดแก Paracrostoma pseudosulcospira pseudosulcospira, P. 
paludiformis  paludiformis, P. p. dubiosa, P.  morrisoni  มีการกระจายพันธุเฉพาะบริเวณลุมน้ําเข็ก 
ในจังหวัดพิษณุโลกเทานั้น เช่ือไดวาลักษณะภูมิประเทศเปนตัวกําหนดชนิดพันธุโดยมีปจจัยเสริม
ในเรื่องความอุดมสมบูรณของสารอาหารในแหลงน้ํานั้นๆ มีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของ
สภาพแวดลอมวาเปนตัวกําหนดปริมาณและชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตในแตละพื้นที่ (ฉัตรไชย  รัตน
ไชย, 2539)       จุดสํารวจบริเวณแมน้ําเข็ก     เปนลักษณะของสายน้ําขนาดกลางที่ไหลจากเทือกเขา 
เพชรบูรณ ลงมารวมกับแมน้ํานาน   ซ่ึงเปนสายน้ําที่สําคัญของภาคเหนือและเปนลุมน้ําที่สําคัญของ 
ประเทศ       โดยถือเปนแมน้ําที่เปนตนน้าํของแมน้ําเจาพระยาที่มีความสําคัญตอประชาชนในหลาย 
จังหวดัของประเทศ  นอกจากบริเวณแหลงน้ําแหงนี้จะพบหอยสกุล Paracrostoma  ถึง 4 ชนิดพันธุ
แลว ยังพบหอยน้ําจดืในวงศ Thiaridae ชนิดอื่นไดในบริเวณนี้ดวย ไดแก T. granifera, M. 
tuberculata, Brotia (Brotia) pagodula, Thiara  scabra และ Brotia (Senckenbergia) wykoffi โดย
หอยน้ําจืดเหลานี้ยังไมเคยมีรายงานมากอน ในบริเวณแมน้ําเข็ก  อาจกลาวไดวา แมน้ําเข็กเปนลําน้ํา 
ขนาดยาว และเปนลําน้ําขนาดกลาง  โอกาสที่หอยจะถูกน้ําพัดพา จากแหลงตางๆมายังบรเิวณแหลง 
ใหมจึงมีสูง ทําใหเกิดการแพรพันธุหรือการกระจายพนัธุของหอยชนิดตางๆมาก กอใหเกดิความ
หลากหลายทางชีวภาพของหอยน้ําจดืกับแหลงน้ํา นบัไดวาเปนสวนหนึ่งในการทําใหเกิดความ
สมดุลหรือความเหมาะสมตอการอยูรอดของจํานวนประชากรหอยน้าํจดื     บริเวณแหลงน้ํานั้นๆใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

138

การเปนหนวยพื้นฐานที่สําคญัในหวงโซอาหารของระบบนิเวศ        
การตรวจสอบชนิดของหอยสามารถทําจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก หอยบาง

ชนิดมีลักษณะใกลเคียงกัน จงึมีความเขาใจวาเปนชนิดเดยีวกันจากการศึกษาในอดีต เชน หอยน้ําจืด 
ชนิด Brotia (Brotia) binodosa  binodosa  มีลักษณะรูปรางใกลเคียงกับ  P.  morrisoni  สามารถ
ตรวจสอบเปลือกและทําการแยกชนิดพันธุไดจากลักษณะฝาปดเปลือกและจํานวนเวิรล โดยฝาปด
เปลือกของ B.  b.   binodosa  มีลักษณะกลม มีเวิรล 5-6 เวิรล ขณะที่ P.  morrisoni  มีฝาปดเปลือก
รูปไข และมีเวิรล 3-4 เวิรล จึงสรุปวาหอยสองชนิดนี้ไมใชชนิดเดียวกัน (Solem, 1966)   และหอย 
P. morrisoni  สามารถแยกชนิดออกจากหอย P.  p.  paludiformis  ไดจากการที่ P. p. paludiformis
ไมพบหนาม (spinous)  บริเวณบอดีเวิรล (Brandt, 1974) การจําแนกหอยซึ่งมีขนาดใหญในวงศ 
Thiaridaeโดยใชลักษณะของเปลือกนี้ มีขอนาสังเกตวา ลักษณะตางๆที่เปนสวนประกอบของ
เปลือกหอยเชนลักษณะปุมหรือหนามและลายบนเปลือก สามารถนํามาใชเปรียบเทียบเพื่อการ
จําแนกชนิดของหอยไดอยางชัดเจน ทําใหงายตอการจําแนกชนิดและสามารถจําแนกไดจนถึงระดับ 
ชนิดยอย (Subspecies) ดังเชน ลักษณะเปลือกและขนาดของ B. b. binodosa  มีความคลายคลึงกับ  
B. pagodula   แตแตกตางกันที่ B. b. binodosa  มีหนามบนบอดีเวิรล  2 แถว สวน B. pagodula  มี
หนามบนบอดีเวิรล  1 แถว และ B. b. binodosa  มีจํานวนหนามที่เรียงในแตละแถวมากกวาของ  B. 
pagodula   สวน B. microsculpta  มีลักษณะแตกตางจากหอยสกุล Brotia ชนิดอื่นอยางเห็นไดชัด 
โดยลักษณะเปลือกมีขนาดเล็ก และมี spiral microsculpture  ขณะที่หอยน้ําจืด B. wykoffi  มี
ลักษณะเฉพาะคือไมมี subsutural  spiral  lines  มีบา (shoulder)  และมีแถบสีน้ําตาล  3 แถบ  B. b. 
spiralis   ลักษณะเปลือกเรียบมีลายบน spiral ridges  สวน B. citrina  แมนเปลือกจะเรียบแตไมมี 
spiral  ridges   ในขณะที่ B. baccata  และ B. c. costula  เปลือกมีลักษณะไมมีหนามเชนกันแตมี 
spiral  ridges  กวาง แยกออกจากกันไดโดยบริเวณ spiral rows  ของ B. baccata  มีตุมหรือปุมเล็กๆ
รอบเปลือก 

เมื่อศึกษาการกระจายพันธุของหอยวงศ Thiaridae ในภาคเหนือของประเทศไทย สามารถ
นําผลมาวิเคราะหได 2 ประเด็นคือ  (1) ลักษณะสภาพแวดลอมของพื้นที่ศึกษาที่สามารถพบหอย   
น้ําจืดในวงศ Thiaridae จากการศึกษาในครั้งนี้ (2) ชนิดพันธุของหอยที่พบในการศกึษาในครั้งนี้กบั
การรายงานแหลงที่พบหอยแตละชนดิ : สําหรับภูมิประเทศที่เหมาะสมในการกระจายพันธุของหอย
เปนเชนเดียวกบัการกระจายพันธุของสิ่งมีชีวิตทั่วๆไป โดยมีองคประกอบของสิ่งแวดลอมตางๆเขา
มามีบทบาทสําคัญดวย เชน อุณหภูมิ  ความชื้น  หิน  ดิน  น้ํา  อากาศ  แรธาตุตางๆ  เปนตน  (วิสุทธิ์  
ใบไม, 2538) การศึกษาหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ในครั้งนี้พบวาสวนใหญหอยมักอาศัยอยูในลําธาร 
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คลอง หนอง บึง น้ําตก หรือแมน้ํา ที่เปนน้ํานิ่ง  หรือ น้าํไหล   สภาพดินเปนดินรวนปนทราย     เมื่อ
วิเคราะหลักษณะภูมิประเทศกับจํานวนประชากรของหอย       โดยศกึษาบริเวณน้ําตกตาดเดือนกับ 
ลําธารอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย  ซ่ึงเปนแหลงตนน้ําและปลายน้ํา   สามารถพบจํานวนประชากร 
ของหอยไดมากในปริเวณปลายน้ํา  โดยสวนปลายน้ําจะมีความอุดมสมบูรณของปริมาณสารอาหาร 
มากกวา  รายงานความแตกตางของแหลงกระจายพันธุของหอยที่อยูในสกุลเดียวกนั พบวามีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน เชน B. pagodula  และ B. pseudoasperata  สามารถพบฝงตัวอยูในทราย
บริเวณพืน้น้ํา  และเกาะตามโขดหินที่เรียบและอาศัยอยูในแมน้ําทีไ่มมส่ิีงรบกวน สวน B. citrina, 
B. insolita, B. microsculpta พบในบริเวณน้ําตกที่มีกระแสน้ําไหลแรง โดยเกาะแนนบริเวณโขดหนิ 
(Brandt, 1974)   สําหรับการศึกษาในครั้งนี้สามารถพบหอยสกุล Brotia มากกวา 2 ชนิดพันธุใน
แหลงน้ําเดียวกัน และยังพบวา B. pagodula สามารถพบในลําธารที่มีน้ําไหลแรง เชน ลําธารแมสะ
งา จังหวัดแมฮองสอนได 

การศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบวาลักษณะเปลือกหอยแตละชนิด การแพรกระจายพันธุและ
ลักษณะการอยูอาศัยของหอยแตละชนิด มีความแตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ และแตกตางกัน
ในแตละฤดูกาล         ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแหลงน้ําที่มีผลตอสภาพ 
แวดลอมในแหลงน้ํา      การเจริญพันธุ     ตลอดจนชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา  หรือ 
แมกระทั้งความแตกตางระหวางลําธารแตละสายหรือแมแตชวงตางๆของลําธารเดียวกัน    ยอมมีผล 
กระทบตอชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ําตางกัน เชน ลําธารที่ไหลจากภูเขา ซ่ึงเปนตนน้ําหรือ 
ลําคลองดานลาง   อาจมีลักษณะเปนแองน้ํา     มีอัตราการไหลของกระแสน้ํานอยสงผลใหมีตะกอน 
หรือสารอินทรียเจือปนอยูในลําธารนอย         ทําใหส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําแตละบริเวณมีปริมาณและ 
การกระจายพันธุแตกตางกัน 

หอยน้ําจืดเปนส่ิงมีชีวิตที่เจริญเติบโตอยูกับที่    จึงจําเปนตองมีความสามารถที่จะเกาะยึด
ติดอยูกับหินและยึดแนนอยูไดแมวาจะมีความเร็วสูง      เมื่อธาตุอาหารที่มากับน้ํา     น้ําจะพัดพาเอา 
สารอาหารไปใหกับหอยน้ําจืดที่อยูบริเวณทายน้ําถัดไป  เพื่อใชในการเจริญเติบโตและเจริญพันธุ  
กากของเสียที่เกิดขึ้นจะถูกน้ําพัดพาตอไป         เพื่อเปนอาหารของหอยน้ําจืดชนิดอื่นบริเวณทายน้ํา 
ชวงถัดไป    เมื่อเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตามระยะทางของลําน้ํา  จึงทําใหพบหอยน้ําจืดหลายชนิดพันธุ     
ทั้งนี้ตองขึ้นกับสภาพแวดลอมในแมน้ํา ลําคลอง  ในบริเวณแหลงน้ํานั้นวามีความเหมาะสม    ตอ
การพัฒนาและเจริญพันธุของสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะยึดอยูกับที่มากนอยเพียงใด  เนื่องจากหอยน้ําจืด 
สามารถรับสารอาหารที่ตองการดวยวิธีงายๆ         จากน้ําที่ไหลผานและสามารถกําจดักากของเสียที่ 
เกิดขึ้นไดทันที ซ่ึงไมมีผลตอการเจริญพันธุของหอย แตสภาวะดังกลาวอาจมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต
พวกแพลงคตอน  ซ่ึงเปนสิ่งมีชีวิตประเภทลอยตามน้ํา     เชน    ระยะทางตนน้ํากบัทายน้ํา หากมี
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ระยะหางกนัมาก การยอยสลายจะเกดิขึ้นทีละนอยทําใหพบส่ิงมชีีวิตพวกแพลงคตอนเพิ่มขึน้ 
ขณะที่ปริมาณสารอาหารลดลงเรื่อยๆตามระยะทางของลําน้ํา   จนกระทั่งสภาพแวดลอมมีความไม 
เหมาะสมในการเจริญพันธุ  ดังนั้นสิ่งมีชีวติในแหลงน้ําชนิดพันธุตางๆ   มีการพัฒนาขึ้นมาใหมใน
แตละชวงของลําธารตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยกลาวไดวา สภาพแวดลอมของลําธารมี
ความเหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตประเภทเกาะยึดกับที่มากกวาแพลงคตอน เมื่อวิเคราะหถึงปจจยัท่ีมี
ความสําคัญในการเจริญพันธุของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา      พบวาสารอาหารที่เจือปนอยูในน้ํามักเปน 
ปจจัยจํากัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา เชน  (1)  การเพิ่มหรือลดปริมาณสารอาหารบางชนดิ
ในน้ํา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราการเจริญพันธุของสิ่งมีชีวิตในน้ํา (2) ประเภทของ
สารอาหาร   เปนตัวกําหนดปริมาณและชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา โดยทั่วไปในธรรมชาติ
จะมีความเขมขนของสารเคมีเจือปนในแหลงน้ําที่ต่ํามาก  ทําใหส่ิงมีชีวิตหลายชนิดเจริญพันธุได 
แตปริมาณของสิ่งมีชีวิตในแตละชนิดอาจมีนอย เนื่องจากขีดจํากัดดานปจจัยอาหาร  สมดุลทาง
นิเวศวิทยา  ทําใหประชากรมีความหลากหลาย (diverse)  ชนิดพันธุมากขึ้น  (Odum, 1971; Warren, 
1976)  ในขณะที่บริเวณแหลงน้ําที่ปนเปอนดวยมลพิษ  อาจมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตลดนอย 
ลง (Averett, 1982 ; Odum, 1971; Warren, 1976)    
   ขอมูลเกี่ยวกับการกระจายพันธุของหอยวงศ Thiaridae ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถเพิ่มเติม
ถ่ินที่อยูอาศัย  ของหอยสกุลตางๆไดมากขึ้น  เชน   B. pagodula    มีรายงานการแพรกระจายบริเวณ 
แมน้ําเมย อําเภอแมสอด  อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก (Brandt, 1974; Klinhom, 1989) แตการศึกษา
ในครั้งนี้      สามารถพบไดจาก  น้ําตกสกุโณทยาน    จังหวัดพิษณุโลก   และลําธารแมสะงา จังหวัด 
แมฮองสอน และ B. b. spiralis  มีรายงานพบเฉพาะในแมน้ําเข็ก จังหวัดพิษณุโลก(Brandt, 1974) 
ในการศึกษาครั้งนี้ พบ B. b. spiralis   บริเวณน้ําตกแกงโสภา  และน้ําตกผาลาด     จังหวัดพิษณุโลก  
จากขอมูลที่เคยมีในอดีต การกระจายพันธุของหอยในวงศ Thiaridae ที่มีขนาดเล็กสามารถพบได
เกือบทุกจังหวัดในประเทศ  สําหรับกลุมที่มีขนาดคอนขางใหญจนถึงขนาดใหญ มักพบการกระจาย
พันธุคอนขางจํากัดพื้นที่ อยางไรก็ดีการศึกษาในครั้งนี้ทําใหมีการบันทึกแหลงการกระจายพันธุของ
หอยเพิ่มมากขึ้น เชน หอย B. wykoffi     สามารถพบการกระจายพันธุเพิ่มขึ้นถึง 9 แหง  ไดแก น้ําตก 
ผาลาด จังหวัดพิษณุโลก, น้ําตกตาดเดือน จังหวัดสุโขทัย, หวยสะเนียน จังหวัดนาน, น้ําตกสองแคว 
จังหวัดนาน,   น้ําตกหวยตนผ้ึง    จังหวัดพะเยา,  น้ําตกธารสวรรค    จังหวัดพะเยา,  น้ําตกจําปาทอง 
จังหวัดพะเยา, คลองแมมาย จังหวัดลําปาง และน้ําตกปูแกง จังหวัดเชียงราย         จากที่เคยมีรายงาน 
เฉพาะ บริเวณน้ําตกไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี  
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3. การจัดจําแนกชนดิปรสติ และอัตราการติดเชื้อปรสิต 
การติดเชื้อพยาธิใบไมของหอยน้ําจดืวงศ Thiaridae ซ่ึงสุมไดในภาคเหนือของประเทศไทย  

ตรวจไดจากตวัออนระยะเซอรคาเรีย  สปอโรซีสต  และรีเดีย  สําหรบัตัวออนระยะเซอรคาเรียถือ
เปนระยะที่มีความสําคัญ ในการใชจําแนกกลุมและชนดิของพยาธิใบไมไดดีที่สุด เนือ่งจากตัวออน
ระยะนี้มีรูปรางและอวยัวะตางๆชัดเจน โดยรูปรางและความจําเพาะของอวัยวะ รวมถึงตาํแหนง
ของอวัยวะ    สามารถใชในการจดัจําแนกกลุมจนถึงชนิดของพยาธิใบไมได (Malex, 1922 a,b; 
Komiya, 1961; Schell, 1970; Yamaguti, 1975; Ito, 1980)   จากการศึกษาชนิดของพยาธิใบไมและ
อัตราการติดเชือ้ปรสิตในครั้งนี้ สามารถนําผลการศึกษามาวิเคราะหในประเดน็ตางๆไดดังนี้ (1) 
ความสามารถในการเปนโฮสตตัวกลางของหอยชนดิพันธุตางๆโดยเฉพาะหอยในวงศ Thiaridae ซ่ึง
มีรายงานการติดเชื้อพยาธใิบไมทั้งของคนและของสัตว (สุชาติ  อุปถัมภ และคณะ, 2538) (2) กลุม
หรือชนิดพันธุของพยาธิใบไมที่พบไดในการศึกษา รวมถึงแหลงและการแพรกระจายของพยาธิ
ชนิดนั้นๆ (3) แนวโนมดานระบาดวิทยาของปรสิตแตละชนิดพันธุที่ตรวจพบไดจากการศึกษา เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในงานดานปรสิตวิทยา และการสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ สําหรับปรสิตที่
เปนปญหากอใหเกิดโรคพยาธิใบไมทั้งของคนและสัตว 
 การศึกษาในครั้งนี้พบการตดิเชื้อพยาธิใบไมในหอยวงศ Thiaridae จํานวน 5 กลุม สามารถ
จําแนกชนิดได 10 ชนิด โดยการจําแนกชนิดนี้ตรวจสอบไดจากรปูรางตัวออนพยาธิระยะเซอร-
คาเรียที่ไดจากหอย 7 ชนิด จาก 18 จุดสํารวจ กลุมและชนิดของเซอรคาเรียที่ตรวจพบ ไดแก (1) 
กลุม Parapleurophocercous cercariae พบเซอรคาเรีย 2 ชนิด คือ Haplorchis pumilio, Haplorchis  
taichui  (2) กลุม Pleurolophocercous  cercariae  พบเซอรคาเรีย 1 ชนิด คือ Centrocestus  
formosanus  (3) กลุม   Xiphidiocercariae   พบเซอรคาเรีย 3 ชนิด คือ Acanthatrium hitaense, 
Loxogenoides  bicolor,  Haematoloechus  similis  (4) กลุม Megalurous  cercariae  พบเซอรคาเรีย 
1 ชนิด คือ  Cloacitrema  philippinum  (5) กลุม  Furcocercous  cercariae  พบเซอรคาเรีย 3 ชนิด คือ 
Cardicola  alseae,  Alaria mustelae, Transversotrema  laruei 

 H. pumilio จดัเปนพยาธิใบไมใน Family  Heterophyidae สามารถพบระยะตวัแกของ
พยาธิใบไมชนิดนี้ไดในลําไสของคน  สุนัข  แมว  หนู  (ประยงค  ระดมยศ และคณะ, 2539) และ 
สามารถเจริญพัฒนาเปนตวัเต็มวัยไดในพวกสัตวปก  เชน ลูกเปด ลูกไก (Yamaguti, 1975)   มี
รายงานพบระยะเมตาเซอรคาเรียในปลาน้ําจืด Oreochromys  niloticus, Gambusia  ffinis  (Saad and 
Abed, 1995)   Ophiocephalus striatus, Glossogobius giurus, Acanthogobius sp., Muglil sp., 
Cyprinus sp., Carasisius sp., Misgurnus sp. (Yu and Mott, 1994) Puntinus binotatus, Putius 
palata, Ophicephalus striatus (Velasquez, 1973)  การศึกษาระยะเซอรคาเรียของพยาธิชนิดนี้มี
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รายงานในหอย Melania reiniana  var. hidachinensis, Melanoides tuberculata chinensis 
(Yamaguti, 1975),  Melania  tuberculata (Dung, 2007) และ Melanopsis (Farahnak, 2006)  ใน
ประเทศไทย H. pumilio       มีรายงานพบในหอย M.  jugicostis     บริเวณน้ําตกเอราวณั       จังหวัด 
กาญจนบุรี (Ukong et al., 2007)   ซ่ึงเปนหอยน้ําจดืในวงศ  Thiaridae  เชนเดียวกับการศึกษาในครั้ง
นี้ พยาธิ H. pumilio ที่ตรวจพบจากการศกึษาในครั้งนี้มหีอยในวงศ Thiaridae ถึง 5 ชนิดเปนโฮสต
ตัวกลาง ไดแก T.  granifera, M. tuberculata, T. scabra, B. costula costula และ B. citrina  โดยการ
แพรกระจายของปรสิตชนิดนี้ พบไดจาก  12 จุดสํารวจ ของ 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย  H. pumilio จึงถือไดวาเปนพยาธิที่มกีารแพรกระจายมาก และมคีวามสามารถในการใชโฮสต
ตัวกลางไดหลายชนิดพันธุ      จากความสามารถในการกระจายพนัธุของ H. pumilio ตามที่ไดกลาว
มานี้ สามารถวิเคราะหไดถึง ความสามารถในการกอโรคของ H. pumilio  เนื่องจากเปนพยาธใิบไม
ในลําไสที่มีการติดตอไดจากการกินซีสต ซ่ึงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียในปลามีเกล็ดพวก 
Carassius และ Cyprinus ทําใหมีการแพรกระจายสูสัตวเล้ียงและคนเปนจํานวนมาก   

 H. taichui  เปนพยาธิใบไมใน Family  Heterophyidae เชนเดยีวกับ H. pumilio  สามารถ
พบพยาธิตัวแกอาศัยอยูในนกและสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม (Ito, 1980)  โดยมีรายงานการพบพยาธิตวั
แกในลําไสของคน สุนัข  แมว  หนู (ประยงค ระดมยศ และคณะ, 2539) ในประเทศเวยีดนามพบ H. 
taichui เปนพยาธิใบไมลําไสในนก (Dung, 2007)  ระยะเมตาเซอรคาเรียสามารถพบในปลาน้ําจดื  
Cyprinus caprio, Carasius auratus, Gambosia affinis, Ctenpharyngodon idellus  (Yu and Mott, 
1994)  ในประเทศไทยพบตวัออนระยะเมตาเซอรคาเรียจากปลาน้ําจืดกลุม cyprinoid  บริเวณลําธาร
แมสา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ   จังหวดัเชียงใหม (Wongsawad et al., 1999)  เขื่อนแมงัด  อําเภอ
แมแตง  จังหวัดเชยีงใหม (Chuboon et al., 2004)  อําเภอชุมทอง  และอําเภอแมแตง  จังหวดั
เชียงใหม  (Kumchoo et al., 2005) สําหรับระยะเซอรคาเรียของพยาธิชนิดนี้มรีายงานในหอย 
Melania obliquegranosa และ T. granifera (Yamaguti, 1975)   การศึกษาในครั้งนีพ้บหอย  2 ชนิด
ที่เปนโฮสตตัวกลาง ไดแก M. tuberculata, T.  scabra  โดยพบจากจุดสํารวจเพยีง 2 จุด โดยพบจาก  
M.  tuberculata  บริเวณน้าํตกตาดเดือน จังหวัดสุโขทยั และ T. scabra บริเวณน้ําตกหวยตนผ้ึง   
จังหวดัพะเยา          

C. formosanus  จัดอยูในกลุม Pleurolophocercous  cercariae เนื่องจากรูปรางของเซอรคา-
เรียบริเวณสวนตนของหางไมพบ lateral finfold เปนพยาธิใบไมใน Superfamily Opisthorchioidea 
สามารถพบระยะตวัแกของพยาธิใบไมชนดินี้ไดในลําไสของ กระตาย  หนู  หมู  สุนัข  แมว  และ
คน  (Ito, 1980) ในประเทศเวยีดนาม C. formosanus  พบในไกและเปด (Dung, 2007) และมีรายงาน
พบระยะเซอรคาเรียของพยาธิชนิดนี้ในหอยMelania spp., M. tuberculata  chinensis, Stenomelania  
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newcombi, T. granifera (Yamaguti, 1975); Semisulcospira  libertina, S.  l. subplicosa, S. reiniana  
var. hitachiensis, M. obliquigranosa, M. hahajimae, Stenomelania  newcombi  (Ito, 1980)    

จากการศึกษาในครั้งนี้พบหอยเพียง 2 ชนิดที่เปนโฮสตตัวกลาง ไดแก T. granifera  และ  
M.  tuberculata   
 พยาธิใบไมในกลุม Xiphidiocercariae มีลักษณะเดนที่สามารถใชจําแนกชนิดออกจาก
พยาธิใบไมในกลุมอ่ืน คือมี  stylet  อยูบริเวณ  oral  sucker   จากการศึกษาในครั้งนีพ้บพยาธิใบไม 
3 ชนิดที่มีลักษณะดังกลาว ไดแก A. hitaense, L. bicolor, H. similes พบวารูปรางของ A. hitaense, 
L. bicolor มีขนาดใกลเคียงกันและมีลักษณะพฤตกิรรมการเคลื่อนไหวในน้ําคลายกนั     แตมีสวนที่ 
แตกตางกันบรเิวณ penetration gland โดย  A. hitaense  มี 2 คู สวน  L. bicolor มี 3 คู  จึงทําใหพยาธิ
ใบไมทั้ง 2 ชนิด สามารถแยกชนดิออกจากกันไดอยางชดัเจน สําหรับพยาธิ H. similes มีลักษณะ
เดนที่แตกตางจากพยาธิ 2 ชนิด ดังกลาว โดยมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในน้ําอยางวองไว  มี stylet 
ยาวมาก และม ีpenetration  gland  6 คู  

A. hitaense  เปนพยาธิใบไมใน  Superfamily   Plagiorchioidea   มีรายงานการพบพยาธิตัว
แกในหน ูRattus  norvegicus  (Ito, 1980)  และคางคาว  (Yamaguti, 1975) สามารถพบตัวออนระยะ
เซอรคาเรียในหอย S. libertina (Yamaguti, 1975; Ito, 1980)  การศึกษาในครั้งนี้พบหอย 3 ชนิดเปน
โฮสตตัวกลาง ไดแก T. granifera, T. scabra  และ  M. tuberculata   
  L. bicolor เปนพยาธิใบไมใน Family Lecithodendriidae  มีรายงานการพบพยาธิตัวแกใน
กบ และสามารถพบระยะเซอรคาเรียในหอย Goniobasis depygis  (Yamaguti, 1975)  ในประเทศ
ไทย L.  bicolor มีรายงานพบในหอย M.  tuberculata และ T. scabra   บริเวณน้ําตกเอราวัณ จังหวดั 
กาญจนบุรี (Ukong et al., 2007)  ซ่ึงการศึกษาในครั้งนีพ้บหอย 6 ชนิดเปนโฮสตตัวกลาง ไดแก T. 
granifera, M.  tuberculata, T. scabra, B. citrina, B. c.  costula, B. wykoffi  พบพยาธิชนิดนี้จาก 17 
จุดสํารวจ ของ 11 จังหวัดในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย นับไดวาเปนพยาธิที่มกีารแพรกระจาย
มากเกือบทุกบริเวณ และมีความสามารถในการใชหอยเปนโฮสตตัวกลางไดหลายชนิดพันธุ         

H. similes  เปนพยาธิใบไมใน Family  Haematoloechidae  มีรายงานการพบพยาธิตัวแกใน
กบ เชนเดยีวกบั L.  bicolor (Yamaguti, 1975) ระยะเมตาเซอรคาเรียของพยาธิชนิดนีส้ามารถพบใน
ตัวออนแมลงปอ Coenagrion  hastulatum(Yamaguti, 1975) และมีรายงานการพบระยะเซอรคาเรีย
ของพยาธิชนดินี้ในหอย  Planorbis  planorbis (Yamaguti, 1975) การศึกษาครั้งนี้พบหอย 7 ชนิดที่
เปนโฮสตตัวกลาง ไดแก T. granifera, M.  tuberculata, T.  scabra, P.  p.  paludiformis, B. wykoffi, 
B. c. costula, B. citrina เมื่อวิเคราะหความสามารถในการติดเชื้อของพยาธิ L. bicolor และ H.  
similes  พบวาพยาธิทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถใชหอยสกุล Brotia sp. เปนโฮสตตัวกลางลําดับที่ 1 ได (1st 
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intermediate host) แสดงใหเห็นวาพยาธทิั้ง 2 ชนิดมี host range กวาง จึงมีโอกาสที่จะแพรกระจาย
พันธุไดดกีวาพยาธิชนิดอื่นๆ  

C. philippinum  เปนพยาธิในกลุม Megalurous  cercariae ซ่ึงสามารถพบ adhesive gland
บริเวณสวนปลายของหาง (tail tip) จัดอยูใน Family Philophthalmidae โดยมีรายงานพบระยะตัวแก
ของพยาธิใบไมชนิดนี้ไดในลําไสของเปดและไก (Yamaguti, 1975) และมีรายงานการพบระยะ
เซอรคาเรียของพยาธิชนิดนี้ในหอย Cerithium  ornate (Yamaguti, 1975) จากการศกึษาในครั้งนี้พบ
หอยเพยีง 1 ชนิดที่เปนโฮสตตัวกลาง ไดแก M. tuberculata  ถือไดวาเปนพยาธิที่มคีวามจําเพาะตอ
หอยท่ีเปนโฮสตสูง และสามารถพบการแพรกระจายของปรสิตเฉพาะคลองแมมายเทานั้น   

พยาธิใบไมทีก่ลาวมาสวนใหญเปนพยาธิใบไมในลําไส  จากการศึกษาจะพบในหอยน้าํจืด 
วงศ Thiaridae ซ่ึงยังไมพบพยาธิใบไมตับในหอยวงศนี้เหมือนกับหอยน้าํจืดวงศ Bithyniidae ที่เปน
โฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมตับของคนคือ Opisthorchis  viverrini มีการแพรกระจายปรสิตมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เชน มีรายงานพบระยะเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไม
ตับ (O. viverrini)   ในกลุมปลาตะเพียน บริเวณอางเก็บน้ํา  อําเภอหวยตะเลง    จังหวัดนครราชสีมา  
(Nithiuthai et al., 2001)  และตัวออนระยะเซอรคาเรียในหอย Bithynia (Digoniostoma) siamensis 
goniomphalos  บริเวณจังหวดักาฬสินธุ (Phongsasakulchoti  et al., 2004)  เปนตน 

ปจจุบันโรคพยาธิใบไมหลายชนิดถือไดวาเปนปญหาตอประชาชนของประเทศ โดยเฉพาะ
พยาธิใบไมเลือดที่มีความสาํคัญตองานดานสาธารณสุขมูลฐาน เนื่องจากเปนพยาธใิบไมที่มีวงชวีิต
แตกตางจากชนิดอื่น โดยมีระยะเซอรคาเรียเปนระยะติดตอและสามารถเจริญเปนตัวแกไดในคน
หรือสัตวไดทนัที ในขณะทีโ่รคพยาธิใบไมตับ พยาธิใบไมปอด  พยาธิใบไมลําไส  ตองอาศัยโฮสต
ตัวกลางลําดับที่ 2 (ปลา ปู  กุง หอย) จึงสามารถเจริญพัฒนาเปนตวัแกในคนไดตอไป โอกาสที่จะ
เปนโรคพยาธนิี้ไดก็ตอเมื่อมกีารรับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆ หรือกินอาหารที่ไมสุกอยูเปน
ประจําเทานัน้  ในการศึกษาครั้งนี้พบพยาธิใบไมเลือด 3 ชนิด ไดแก  C.  alseae, A. mustelae และ 
T. laruei  ซ่ึงสามารถแยกชนดิออกจากกันไดโดยการมหีรือไมมี pharynx โดยพบวา A. mustelae, T. 
laruei  เปนพยาธิที่มี pharynx ในขณะที่  C. alseae ไมมี pharynx มี dorso-median finfold บนลําตัว 
ซ่ึงเปนลักษณะเดนที่สําคัญของพยาธิชนดินี้  

C. alseae เปนพยาธิใบไมเลือดในปลาและจัดอยูใน Family Sanguinicolidae (Schell, 1970)  
มีรายงานพบระยะสปอโรซีสตในหอย Oxytrema  silicula (Yamaguti, 1975)      จากการศึกษาพบ
หอยเพยีง 1 ชนิด ที่เปนโฮสตตัวกลาง นัน่คือ T. granifera   

A. mustelae เปนพยาธิใบไมเลือดของ นาค พงัพอน  แมว  หมา  (Yamaguti, 1975) จัดอยู
ใน Superfamily  Strigeoidea วงจรชีวติของปรสิตในกลุมนี้มีความแตกตางกับพยาธิใบไมชนิดอืน่ 
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คือ สามารถพบตัวออนระยะมีโซเซอรคาเรีย (mesocercaria)ในกบ หรือในลูกออด (Rana pipiens) 
ระยะเมตาเซอรคาเรียพบในหนู พวก Peromyscus leucopus noveboracensis, Mustela  vison, 
Procyon lotor มีรายงานการพบระยะเซอรคาเรียของพยาธิชนิดนี้จากหอย Planorbula  armigera  
(Yamaguti, 1975)   การศึกษาในครั้งนี้พบหอย 1 ชนิด คือ T. granifera เปนโฮสตตัวกลางลําดับที่ 1  

T. laruei เปนพยาธิใบไมเลือดในปลา  จัดอยูใน Superfamily Schistosomatoidea พบตัว
ออนพยาธิระยะเมตาเซอรคาเรียในบริเวณเหงือกและใตเกล็ดของปลา Lates calcarifer, Mollienesia  
latipinna  (Yamaguti, 1975)  มีรายงานการพบระยะรเีดยีของพยาธิชนดินี้ในหอย Thiara  riguettii  
(Yamaguti, 1975) ในประเทศไทย T. laruei มีรายงานพบในหอย M. tuberculata บริเวณน้ําตก
เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (Ukong et al., 2007)   สําหรับการศึกษาในครั้งนี้พบหอย 3 ชนิดเปน
โฮสตตัวกลาง ไดแก  T. granifera, M. tuberculata  และ T. scabra 

จากการศึกษาหอยที่เปนโฮสตตัวกลาง (intermediate host) ในวงศ Thiaridae บริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทย พบวา T. granifera  มีการติดเชื้อปรสิตสูงกวาหอยชนิดอื่น และมี
ความสามารถเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมไดเกือบทุกชนิด โดยมอัีตราการติดเชื้อปรสิตสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับหอยสกุลอ่ืน เนื่องจากหอยชนิดนี้มีความสามารถในการเปนโฮสตที่ยอมให
ปรสิตหลายชนิดพันธุอาศยัอยูได (non-specific)  จึงทําใหหลายแหลงสํารวจมอัีตราการติดเชื้อ
ปรสิตสูง บางครั้ง T. granifera  สามารถติดเชื้อปรสิต 2 ชนิดในเวลาเดยีวกัน  เชน  H. pumilio และ 
L. bicolor   อาจกลาวไดวาการที่หอยมีการติดเชื้อพยาธิใบไม 2 ชนดิในเวลาเดยีวกันนี้ เนื่องจาก
ลักษณะทางกายภาพ ชีวเคมีหรือ สรีรวทิยาของหอยมกีารเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนผลจากการ
กระตุนหลายๆครั้งของพยาธิที่เขาสูโฮสต มีผลตอการผานเขาสู host ไดอยางงาย เพราะมีการปรบั
โครงสรางทางสรีระวิทยาของโฮสตที่พรอมตอการ infected ของพยาธิแตละชนดิ (Miura and 
Chiba, 2006)  จึงสงผลใหหอยสามารถติดเชื้อปรสิตหลายชนิดไดในเวลาเดียวกัน ในประเทศญี่ปุน 
มีการรายงานเกี่ยวกับหอย Batillaria  attramentaria  วาเปนโฮสตตัวกลางที่ 1 ของพยาธิใบไม
จํานวน 8 ชนิด (Miura et al., 2005)  เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ไดพบวา หอยน้ําจืด T. 
granifera สามารถเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิไดทั้งหมด 8 ชนิด เชนเดยีวกัน   จะเหน็ไดวาหอยน้ํา 
จืดหลายชนิดสามารถเปนโฮสตตัวกลางในการติดเชื้อปรสิตไดอยางหลากหลาย และไมมี
ความจําเพาะเจาะจงตอปรสติอยางแนชัด การศึกษาในครั้งนี้ สามารถพบพยาธิใบไมชนดิที่มี
ความจําเพาะตอโฮสตเพียง 1 ชนิดเทานั้น เชน  C.  philippinum (CtN7) พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย
จากหอย M. tuberculata  พยาธิใบไม C.  alseae (CtN8)  และ A. mustelae (CtN9) พบตัวออนระยะ
เซอรคาเรียจากหอย T. granifera อาจกลาวไดวาพยาธิใบไมเหลานีม้ีความจําเพาะเจาะจงตอโฮสต
สูง  จึงสามารถพบไดเฉพาะในหอยน้ําจดืที่กลาวมาเทานั้น          จากที่กลาวมาสามารถอธิบายไดวา 
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พยาธิบางชนิดอาจมีความจําเพาะเจาะจงกับหอยที่เปนโฮสตเพียง 1 ชนิดเทานัน้ แตไมจําเปนเสมอ
ไปที่หอยชนิดนั้นจะเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิเพยีงชนิดเดยีว เชนเดียวกับ พยาธใิบไมบางชนดิก็
สามารถพบไดในหอยหลายชนิด เชนกัน  

รายงานการศกึษาหอย Brotia asperataในประเทศฟลิปปนส พบวาเปนโฮสตตัวกลางลําดับ
ที่ 1 ของพยาธิใบไมปอด Paragonimus  westermani (สุชาติ อุปถัมภ และคณะ, 2538) เชนเดยีวกบั 
B. costula ในประเทศมาเลเซีย ถูกรายงานวาเปนโฮสตตวักลางของ พยาธิใบไมปอด P. westermani 
เชนเดยีวกัน (Brandt,1974) สําหรับในประเทศไทยยังไมมีรายงานการพบพยาธิใบไมปอด P. 
westermani ในหอยตามธรรมชาติ แตการศึกษาในครั้งนีส้ามารถพบหอย B. wykoffi, B. c. costula 
และ B. citrina  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมลําไส  3 ชนิด ไดแก H. pumilio, L.  bicolor และ 
H. similis  ซ่ึงเปนรายงานการพบโฮสตตัวกลาง ตัวใหมของพยาธิใบไมลําไสทั้ง 3 ชนิดที่กลาวมา 

พยาธิใบไมลําไสชนิด H. pumilio สามารถพบตัวออนระยะเซอรคาเรียไดจากหอย T.  
granifera, M.  tuberculata, T.  scabra, B. costula costula และ B. citrina   ในขณะที่  H. taichui พบ
จากหอย M.  tuberculata และ T. scabra โดยพบเฉพาะบางพื้นที่เทานั้น รวมทั้งไมมีการกระจาย
หลายพื้นทีเ่หมือนกับ H. pumilio และมีความจําเพาะตอโฮสตตัวกลางมากกวา  เมื่อเปรียบเทียบการ
แพรกระจายพนัธุของพยาธิใบไมทั้ง 26 พื้นที่ พบวา L. bicolor  มีการแพรกระจายพนัธุไดมากที่สุด
คือ 17 พื้นที่จาก 26 พื้นที่ และเปนพยาธิใบไมที่เขาสูหอยที่เปนโฮสตตวักลางไดหลายชนิด เชน  T. 
granifera, M. tuberculata, T.  scabra, B. wykoffi, B. c. costula, B. citrina  ขอสังเกตเกีย่วกับ
ความสามารถในการติดเชื้อสูหอยของพยาธิ  พบวา  H. similes     เปนพยาธิใบไมทีม่ีหอยน้ําจืดเปน 
โฮสตตัวกลางไดหลายชนิดเชนเดียวกับ L. bicolor  โดยสามารถใชหอยชนิด P. p. paludiformis 
เปนโฮสตตัวกลางไดดวย      โดยที่หอยชนดินี้ไมเคยมีรายงานพบวาเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิมา 
กอน ในขณะที่หอยบางชนดิสามารถพบพยาธิใบไมเพยีง 1 ชนิดเทานั้น เชน C. philippinum พบจาก
หอย M. tuberculata ; C.  alseae และ A. mustelae พบจากหอย T. granifera   สวนพยาธิใบไมเลือด 
T. laruei พบไดจากหอย T. granifera, M.  tuberculata, T. scabra และ C.  formosanus พบไดจาก
หอย T. granifera และ M.  tuberculata  เทานั้น  

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้เปนขอมูลที่ดําเนินการครอบคลุมตลอดทั้งป ทําใหทราบ
ถึงความหลากหลายของชนดิหอยและชนดิของพยาธิในแตละเดือนวามีอัตราการติดเชื้อปรสิตมาก
หรือนอยเพยีงใด ในแตละพืน้ที่ของจุดสํารวจ    ผลสํารวจที่ไดจึงมีความแนนอนและเชื่อถือไดอยาง
ยิ่งวาในแหลงน้ํานั้นๆมีโอกาสที่พบหรือไมพบการติดเชือ้ปรสิต        เนื่องจากผูวจิัยไดทําการศึกษา 
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อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอทุกๆ 2 เดือน ทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมระยะเวลาการพัฒนาของพยาธิ
ใบไมที่สามารถพบไดในหอยที่เปนโฮสตตวักลาง โดยที่ตัวออนของพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียมี
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตภายในหอยประมาณ 30 – 45 วัน    จึงไชออกมาจากหอยแลววายอยูใน 
น้ําอยางอิสระ    หรือพยาธิใบไมบางชนิดเกาะตามพืชน้ําเพื่อเจริญเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย  
ในขณะที่พยาธิใบไมเลือดจะมีระยะเซอรคาเรียเปนระยะติดตอ (infective stage) สามารถเขาสูคน
และสัตวได (สวางใจ พึ่งพกัตร, 2536)  นอกจากนี้ยังมรีายงานเกีย่วกบัความสัมพันธของการติดเชื้อ
พยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียในปลาน้ําจืดกับชวงฤดกูาล    พบวาในฤดูฝนมีการติดเชื้อพยาธิสูง 
กวาฤดูอ่ืนๆ      เนื่องจากหนาฝนมีการชะลางอุจจาระหรอืมูลสัตวที่มีไขพยาธิ ลงสูแหลงน้ํา ทําใหมี 
โอกาสการติดเชื้อพยาธิสูงในการพัฒนาใหครบวัฎจกัรหรือวงจรชวีิตมากกวาในฤดอ่ืูน(Wiwanitkit, 
2004) จากการศึกษาพบวาการติดเชื้อพยาธใิบไมระยะเซอรคาเรยีในหอยน้ําจดืยังไมมีความสัมพันธ 
ตอฤดูกาลอยางแนชัด ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกบัระยะเวลาของตัวออนพยาธิที่พรอมจะไชออกมาจากหอย 
โดยเฉพาะในฤดูน้ําหลาก (เดือนกันยายน)  มีผลตอการเก็บตัวอยางหอย เนื่องจากมปีริมาณน้ํามาก 
และระดับน้ําลึก หอยถูกกระแสน้ําพดัพาจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งไดงาย ทําใหเก็บ
ตัวอยางไดนอยลง ดังนั้นโอกาสที่พบการติดเชื้อพยาธิจงึมีนอยเชนกัน 

ประโยชนจากงานวิจยัในครั้งนี้ในดานความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหทราบถึงการ
กระจายพันธุของหอย และการกระจายพันธุของโรคปรสิต เนื่องจากหอยในวงศ Thiaridae นี้ มีทั้ง
กลุมที่มีขนาดใหญ มีบทบาทในการเปนแหลงอาหารที่สําคัญของทั้งคนและสัตว และกลุมที่มีขนาด
เล็กซึ่งมีจํานวนมาก        สามารถพบวามีความสามารถเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมที่มีโอกาส
กอโรคในคนและสัตวหลายชนิด       ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถชวยเติมเต็มความรูในงาน
ดานศังขวิทยา และปรสิตวิทยาของประเทศไทยใหพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึง่ 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจดืวงศ Thiaridae ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย  พบหอยน้ําจดืทั้งหมด 18 ชนิดไดแก (1) Tarebia  granifera (2) 
Melanoides tuberculata (3) Melanoides jugicostis (4) Thiara scabra (5) Paracrostoma  
pseudosulcospira pseudosulcospira (6) Paracrostoma paludiformis paludiformis (7) 
Paracrostoma  paludiformis  dubiosa (8) Paracrostoma  morrisoni (9) Brotia (Brotia) binodosa  
binodosa (10) Brotia (Brotia) microsculpta (11) Brotia (Senckenbergia) wykoffi (12) Brotia 
(Brotia) pagodula (13) Brotia (Brotia) binodosa  spiralis (14) Brotia (Brotia) insolita (15) Brotia 
(Brotia) manningi (16) Brotia (Brotia) costula  costula (17) Brotia (Brotia) baccata (18) Brotia 
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(Brotia) citrina  เมื่อทําการตรวจสอบชนดิปรสิตของพยาธิใบไม  โดยวิธี shedding และ crushing  
พบตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมทั้งหมด 5 กลุม 10 ชนิด ประกอบดวย  กลุมที่ 1 
Parapleurophocercous  cercariae  พบพยาธิ 2 ชนิด ไดแก  Haplorchis  pumilio (CtN1), Haplorchis  
taichui (CtN2) กลุมที่ 2 Pleurophocercous  cercariae พบพยาธิเพยีง 1 ชนิด ไดแก  Centrocestus  
formosanus (CtN3) กลุมที่ 3 Xiphidiocercariae  พบพยาธิ 3 ชนิด คือ  Acanthatrium  hitaense 
(CtN4), Loxogenoides  bicolor (CtN5), Haematoloechus  similis  (CtN6) กลุมที ่ 4 Megalurous  
cercariae พบพยาธิ 1 ชนิด ไดแก Cloacitrema  philippinum (CtN7) กลุมที่ 5 Furcocercous  พบ
พยาธิ 3 ชนิด ไดแก  Cardicola  alseae (CtN8), Alaria  mustelae (CtN9), Transversotrema  laruei 
(CtN10)  นอกจากนีย้ังพบโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมทัง้หมด 7 ชนดิ ไดแก (1) T.  granifera เปน
โฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม 8 ชนิด ไดแก H. pumilio (CtN1), C. formosanus (CtN3), A. hitaense 
(CtN4), L. bicolor (CtN5), H. similis (CtN6), C. alseae (CtN8), A. mustelae (CtN9), T.  laruei 
(CtN10); (2) M. tuberculata  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม 8 ชนิด ไดแก H. pumilio (CtN1), H.  
taichui (CtN2), C. formosanus (CtN3), A. hitaense (CtN4), L.  bicolor (CtN5), H. similis (CtN6), C.  
philippinum (CtN7),  T. laruei (CtN10)  ; (3) T.  scabra  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม 6 ชนิด 
ไดแก H. pumilio (CtN1), H.  taichui (CtN2), A.  hitaense (CtN4), L. bicolor (CtN5), H. similis 
(CtN6), T. laruei (CtN10); (4) P.  p.  paludiformis  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมเพียง 1 ชนิด 
ไดแก H.  similis (CtN6); (5) B. wykoffi  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม 2 ชนิด ไดแก L.  bicolor 
(CtN5), H. similis (CtN6); (6) B. c. costula  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม 3 ชนิด ไดแก H.  
pumilio (CtN1), L.  bicolor (CtN5), H. similis (CtN6) ; (7) B. citrina  เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ
ใบไม  3 ชนดิ  ไดแก H. pumilio (CtN1), L.  bicolor (CtN5), H.  similis (CtN6)  สรุปไดวาหอยน้ําจดื 
T. granifera และ M.  tuberculata เปนโฮสตที่มีความสามารถในการนําพยาธิใบไมไดหลายชนิด   
สําหรับอัตราการติดเชื้อปรสิตพบวามีการตดิเชื้อทั้งหมด 18 พื้นที่ จาก 26 พื้นที่     โดยบริเวณน้ําตก 
คลองน้ําไหล มีอัตราการติดเชื้อปรสิตมากที่สุด รอยละ 50.54 (232/459)    และบริเวณน้ําตกสกุโณ- 
ทยาน  มีอัตราการติดเชื้อปรสิตนอยที่สุด รอยละ0.12 (3/2491)   เมื่อทําการวิเคราะหผลโดยรวม
พบวาหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae  ที่พบในภาคเหนือ มีการติดเชื้อพยาธิใบไมทั้งหมด 1,597 ตัว จาก
จํานวนหอยทัง้หมด 24,862 ตัว  คิดเปนอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 6.42  (1,597/24,862)   
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6. ขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยตอเนื่อง 
         การศึกษารูปราง และชนดิตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไม ซ่ึงพบจากหอยน้ําจดื 
วงศ Thiaridae จากการศึกษาในครั้งนี้ เปนเสมือนการสํารวจและตรวจหาชนดิพันธุของพยาธิใบไม
ที่มีการกระจายพันธุในประเทศไทย ซ่ึงจากอดีตจนถึงปจจุบัน มีรายงานการศกึษานอยมาก  ใน
การศึกษาโรคหนอนพยาธิทัง้ของคนและสัตว พยาธิใบไมเปนปรสิตชนิดหนึ่งที่มคีวามสําคัญอยาง
มากในทางการแพทยและทางสัตวแพทย ความหลากหลายของชนิดพันธุของหอย และ
ความสามารถเปนโฮสตตัวกลางของหอยที่มีตอพยาธินั้น ถือเปนองคความรูที่มีความสําคัญตองาน
ดานชีววิทยาเปนอยางยิ่ง ผลของการศึกษาในครั้งนี้สามารถพบทั้งคําตอบเกี่ยวกับชนิดพันธุ การ
แพรกระจายพนัธุของหอยน้าํจืดที่มีรายงานถึงความสําคัญทางการแพทย       ความสามารถของหอย 
ในการเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไม และสามารถพบชนิดพันธุและการแพรกระจายพันธุของ
พยาธิใบไมหลายชนิดที่ยังไมเคยมีรายงานในประเทศไทยมากอน อยางไรก็ตามแมนวาการศึกษา 
ในครั้งนี้จะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่วางไว การศึกษาและการวิจัยในงานดานปรสิตวิทยา
และศังขวิทยา ยังคงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลเพื่อเปนฐานความรูของ
ประเทศตอไปในอนาคต  
 ในครั้งนี้ผูวิจยัมีขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการศึกษาและวจิัยตอเนือ่ง ดังนี ้
 1.  ควรมีการศึกษาตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียของพยาธิใบไมจากโฮสตตัวกลางตัวที่ 2 
ในบริเวณแหลงน้ําที่สามารถพบการติดเชือ้ปรสิตจากการศึกษาในครั้งนี้ตอเนื่อง เพือ่สามารถทราบ
วงจรชีวิตในธรรมชาติของปรสิตชนิดนั้นๆ 
 2.     การพัฒนาความรูเพื่อใหสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับโอกาสในการติดเชื้อพยาธิใบไม
สูสัตว และจากสัตวสูคน โดยการศกึษาจากสภาพแวดลอมและวิถีชีวติของชุมชน จะเปนความรูที่
สามารถเอื้อประโยชนตอการจัดการดานการควบคุมโรคปรสิตไดตอไป 
           3.     ในดานความหลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวกับชนดิพนัธุของหอยน้าํจืดโดยเฉพาะ 
หอยน้ําจืดวงศ Thiaridae จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวามีความแตกตางทั้งขนาดและรูปรางในการ
จัดจําแนกในขณะทีก่ารจัดจาํแนกชนิดของหอยที่มีความแตกตางกันนัน้ถูกจัดเปนชนิดเดยีวกัน 
ตัวอยางเชน หอยนํ้าจดืชนิด Melanoides tuberculata  ดังนั้นการตรวจสอบและวิเคราะหผลทางดาน
โมเลกุล (molecular marker) เชน การตรวจสอบในระดับดีเอ็นเอ (DNA)  อาจนํามาใชประโยชน
ทางดานการจดัจําแนกหมวดหมูและชนิดพันธุของหอยตอไปในอนาคต 
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