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เปลือก พบตวัอยา่งหอยนาํจืด (หอยฝาเดียว, หอยสองฝา) ทงัหมด 4,435 ตวั จดัจาํแนกหอยไดเ้ป็น  
วงศ ์12 สกุล  ชนิดพนัธ์ุ ดงันี หอยฝาเดียว 9 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ Lymnaea(Radix) rubiginosa 7 ตวั, 
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เดียว 4 ชนิดพนัธ์ุ คือ B. s. siamensis, M. tuberculata, F. sumatrensis polygramma และ T. 

granifera มีอตัราการติดเชือร้อยละ 1.99 (30/1,505), 27.11 (170/627), 0.40 (1/250) และ 21.43 
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Loxogenoides bicolor, Cardicola alseae, Apatemon gracilis, Echinochasmus pelicani และ 
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 CHATAPAT  CHUANPRASIT : CERCARIAL  INFECTIONS  OF  FRESHWATER  

MOLLUSCS  AT  PASAK  CHOLASID  RESERVOIR, THAILAND. THESIS ADVISOR :  

ASSOC. PROF. DUANGDUEN KRAILAS, Ph. D. 205 pp. 

 Cercarial infections of freshwater molluscs at Pasak Cholasid reservoir, Lopburi 

province and Saraburi province, Thailand, were investigated molluscs and their trematode 

infections. The mollusc samples were collected four times by counts per unit of time method from 

21 sampling sites between June 2011 and April 2012. Five collectors collected the molluscs every 

20 minutes each times. The species of mollusks were classified based on shell morphology. A total 

of 4,435 molluscs were identified into 9 families, 12 genera and 16 species. They were 9 species of 

gastropods and 7 species of bivalves; the gastropods were 7 Lymnaea(Radix) rubiginosa, 1,505 

Bithynia siamensis siamensis, 1,003 Clea (Anentome) helena, 100 Pila ampullacea, 203 Pomacea 

sp., 627 Melanoides tuberculata, 14 Tarebia granifera, 67 Filopaludina javanica, 250 

Filopaludina sumatrensis polygramma, and the bivalves were 69 Indonaia substriata, 98 Scabies 

crispata, 132 Scabies phaselus, 196 Corbicula arata, 3Corbicula blandiana, 29 Corbicula 

gustaviana, 132 Limnopema supoti. Trematode infections were examined by shedding and 

crushing methods.The infection rate was 4 .60% (204/4,435). Four species of molluscs found 

trematodes; they were B. s. siamensis, M. tuberculata, F. sumatrensis polygramma and T. 

granifera. The infection rates were 1.99% (30/1,505), 27.11% (170/627), 0.40% (1/250) and 

21.43% (3/14), respectively. Seven species of trematodes were categorized; they were Haplorchis 

pumilio, Allocreadium isoporum, Loxogenoides bicolor, Cardicola alseae, Apatemon gracilis, 

Echinochasmus pelecani and Gastrothylax crumenifer. 
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บทท ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
โครงการทีเกิดจากพระราชดาํริในการสร้างเขือนป่าสักชลสิทธิเพือบรรเทาอุทกภยัแกปั้ญหา

การขาดแคลนนาํและพฒันาพืนทีทีเหมาะสมเป็นแหล่งกกัเก็บนาํสาํรอง  ใชน้าํเพือการอุปโภคและการ
บริโภค  การพฒันาเศรษฐกิจดา้นการประมง  รวมทงัพฒันาพืนทีสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

มีการติดตามตรวจสอบเพือการเฝ้าระวงัผลจากการเปลียนแปลงหรือการพฒันาแหล่งนาํตอ้งมี
การสังเกตและติดตามผลกระทบเกียวกบัสิงแวดลอ้ม  และการสาธารณสุขการแพร่ขยายตวัของพาหะ
ตวักลางหรือพาหะนาํโรคทีมีอยูเ่ดิมมากขึน  รวมทงัอาจมีการเคลือนยา้ยเขา้มาใหม่ทงัโรคและพาหะนาํ
โรครวมทงัสัตวรั์งโรค  ดงันนับริเวณพืนทีรอบเขือนป่าสักชลสิทธิ  ซึงมีบริเวณกวา้งและมีประชาชน
อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากในชุมชน  จึงตอ้งมีการเฝ้าระวงัโรคเพือพฒันาคุณภาพชีวติต่อไป 

โรคพยาธิใบไมส้ามารถพบไดท้งัในคนและในสัตว ์ โดยสามารถติดต่อและแพร่กระจาย
จากโฮสตสุ์ดทา้ย (definitive host) ซึงไดแ้ก่คนและสัตวมี์กระดูกสันหลงัโดยพยาธิจะออกไข่ปนมา
กบัอุจจาระของโฮสต ์ตกลงสู่แหล่งนาํ  จากนนัตวัอ่อนพยาธิจะฟักออกจากไข่เป็นตวัอ่อนระยะ 

ไมราซิเดียม (miracidium) วา่ยอยูใ่นนาํเพือเขา้สู่หอยซึงเป็นโฮสตต์วักลางตวัทีหนึง (first 

intermediate host) มีการพฒันาเปลียนแปลงรูปร่าง  และเพิมจาํนวนแบบไม่อาศยัเพศเป็นระยะ 

สปอโรซีสต ์(sporocyst) ระยะรีเดีย (redia)  จนไดต้วัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย (cercariae) ซึงสามารถ
วา่ยนาํเป็นอิสระอีกครังหนึง  ตวัอ่อนระยะะเซอร์คาเรียออกจากตวัหอยไชเขา้สู่โฮสตต์วักลางตวัที
สอง (second intermediate host)  อนัไดแ้ก่  ปลา  กุง้นาํตก  ปูนาํตก  หรือพืชนาํ  เปลียนแปลงรูปร่าง
เป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercariae)  ระยะนีเป็นระยะติดต่อ (infective stage)  ถา้คน
หรือสัตวมี์กระดูกสันหลงั  กินตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียทียงัมีชีวติอยูเ่ขา้ไป ปรสิตก็สามารถ
เจริญเติบโตกลายเป็นพยาธิตวัแก่ต่อไป (รูปที 1) 
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รูปที 1 วงจรชีวติพยาธิใบไม ้

 

หอยนาํจืดเป็นโฮสตที์มีความสาํคญัอยา่งยงิในวงจรชีวติของพยาธิใบไมด้งันนัการศึกษา
พยาธิใบไมจ้ากระยะตวัอ่อนทีพบไดจ้ากหอยทีป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิใบไมเ้ช่น  Melanoides 
tuberculata (Krailas et al., 2011), Bithynia sp. (Petney et al., 2012) และ Corbicula sp. (Krailas et 

al., 2008) เป็นวธีิการหนึงทีสามารถประเมินสถานการณ์ระบาดวทิยาของโรคพยาธิในทอ้งถินต่างๆ 
ได ้ โดยตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมมี้รูปร่างและอวยัวะทีจาํเพาะสามารถนาํมาศึกษา
เพือใชจ้าํแนกชนิดของปรสิตได ้ช่วยใหส้ามารถศึกษาความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุการ
แพร่กระจายพนัธ์ุของพยาธิใบไม ้และการแพร่กระจายของโฮสตต์วักลาง ซึงเป็นขอ้มูลทีสาํคญัใน
งานดา้นการระบาดของโรคปรสิตหนอนพยาธิของคนและสัตวเ์ลียง 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพือศึกษาชนิดของหอยนาํจืดบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิ ประเทศไทย 

 2. เพือศึกษาอตัราการติดเชือปรสิตและตรวจสอบชนิดของปรสิตทีพบในหอยนาํจืดบริเวณ
เขือนป่าสักชลสิทธิ ประเทศไทย  

3. เพือศึกษารูปร่างลกัษณะและจาํแนกชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียทีพบใน
หอยนาํจืด  
  

สมมติฐานของการศึกษา 
 - ชนิดพนัธ์ุและอตัราการติดเชือของหอยนาํจืด มีการเปลียนแปลงไปตามฤดูกาล 
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ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียของหอยนาํจืดบริเวณเขือนป่าสักชล-
สิทธิ ประเทศไทย ซึงเป็นเขือนกกัเก็บนาํตามแนวทางพระราชดาํริเพือพฒันาแหล่งนาํ แบ่งเป็น 21 

จุดสาํรวจ ตรวจสอบปรสิตทีพบในหอยนาํจืดและศึกษาลกัษณะรูปร่างลกัษณะตวัอ่อนระยะ 

เซอร์คาเรียของพยาธิใบไมที้พบในหอยนาํจืด  โดยเก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดระหวา่งเดือนมิถุนายน 
2554 ถึงเดือนเมษายน 2555  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
Accidental host   โฮสตซึ์งติดเชือปรสิตโดยบงัเอิญ  ปรสิตสามารถดาํเนินชีวติจน 

ครบวงจรชีวติได ้หรืออาจพบวา่ปรสิตสามารถเจริญเป็นระยะตวั
แก่ไดแ้ต่ไม่สามารถสืบพนัธ์ุได ้

Acetabulum บริเวณventral sucker ทีมีกลา้มเนือเจริญมากกวา่ ventral sucker 

ธรรมดา 
Adductor muscle กลา้มเนือยดึฝา 
Anterior  penetration  glands ต่อมทางดา้นหนา้ทีผลิตเอนไซมข์องตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นระยะ

เซอร์คาเรียสาํหรับการใชเ้จาะทะลุเขา้สู่โฮสตต์วักลางตวั 

ที   (2nd intermediate  host) 

Aperture   ช่องเปิดของปากเปลือกหอย 
Apex    ส่วนยอดหรือส่วนปลายของเปลือกหอยฝาเดียว 

Base    ส่วนฐานของเปลือกหอย 

Bivalve    หอยกาบคู่ 
Body    ส่วนลาํตวัของตวัอ่อนพยาธิในระยะเซอร์คาเรีย 

Body   whorl   เวร์ิลหรือวงขดสุดทา้ยของเปลือกหอยนบัจากส่วนยอดของ 

เปลือก  เป็นเวร์ิลทีใหญ่ทีสุดของเปลือกหอย 

Brood  pouch   โพรงซึงมีลกัษณะคลา้ยถุงในร่างกายหอยเพศเมีย  ซึงใชเ้ป็นที 

สาํหรับการเจริญเติบโตของไข่ หรือเอม็บริโอของหอย 

Cardinal teeth lamellae ทีอยูต่รงกลางของบานพบัทงัซา้ยและขวามีหนา้าที
เสริมความมนัคงของ valves ทงัสอง มกัพบวา่ cardinal teeth 

ดา้นซา้ยจะมี  ส่วนดา้นขวาจะมี  ในบางครังก็ตรงกนัขา้ม 

Carrier    โฮสตที์มีความตา้นทานต่อปรสิต  สามารถทาํลายปรสิตลง 
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แต่ไม่หมดไป  ยงัสามารถแพร่กระจายปรสิตใหผู้อื้นได ้  
Cercaria    ตวัอ่อนของพยาธิใบไม ้ ซึงเจริญมาจาก redia หรือ sporocyst 

และระยะตวัอ่อนทีสามารถวา่ยนาํออกจากหอย 

Cirrus    อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผูข้องพยาธิใบไม ้

Cirrus  pore   รูเปิดให ้cirrus ยนืออกมา 
Cirrus  pouch   รูกวา้งๆสาํหรับเก็บ cirrus เมือหดกลบัเขา้ไป 

Columella   แกนของเปลือกหอยซึงมีลกัษณะเป็นเกลียว 

Columellar  lip   ขอบปากเปลือกทีบริเวณคอลูเมลลา 
Concentric   การจดัเรียงตวัของเส้นการเติบโตของโอเพอร์คิวลมัประเภท 

    หนึงโดยมีนิวเคลียสซึงเป็นจุดศูนยก์ลางร่วมกนัและแผข่ยาย 

    ออกไปในลกัษณะคลา้ยวงแหวนรอบๆนิวเคลียส 

Conchology   วชิาทีศึกษาเกียวกบัเปลือกหอย 

Conical    เปลือกหอยทีมีรูปร่างคลา้ยกรวย 

Crystalline style   แท่งสไตลบ์รรจุอยูใ่นถุงสไตล ์ มีหนา้ทีหลงัเอนไซมย์อ่ยอาหาร 

ประเภทคาร์โบไฮเดรต 

Cystogenouscells  กลุ่มเซลลที์มีความสาํคญัในการสร้างถุงซีสตซึ์งกระจายอยู ่
    ทวัไปภายในลาํตวัของพยาธิใบไมใ้นระยะเซอร์คาเรีย 

Cystogenous gland   ต่อมทีผลิต cystogenous cellsโดยพบในตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 
เป็นต่อมทีมีไวส้าํหรับการฟอร์มซีส (cyst) หรือการสร้างถุงซีสต์
เพือเจริญเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย ซึงเป็นระยะติดต่อ
ของโฮสตสุ์ดทา้ย 

Daughter  redia   พยาธิตวัอ่อนทีอยูภ่ายในถุงรีเดียและกาํลงัจะพฒันาไปเป็น 

ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียต่อไป 

Daughter  sporocyst  ระยะทีพยาธิตวัอ่อนทีอยูใ่นถุง  มีช่องเปิด (birth  pore) สาํหรับ 

ใหต้วัอ่อนระยะเซอร์คาเรียออก ภายในถุงมีผนงับาง และมีช่อง 

วา่งระหวา่งตวั (body cavity)  มี germinal cell 

Definitive  Host   โฮสตที์มีระยะตวัเตม็วยัของปรสิตอาศยัอยูแ่ละปรสิตนนั 

ผสมพนัธ์ุกนัไดห้รือสืบพนัธ์ุกนัไดใ้นโฮสตน์นั 

Dextral    เปลือกหอยทีมีปากเปลือกเปิดทางดา้นขวาหรือวนขวา 

Digenetic   เทอมทีใชก้บั  flukes หรือ  parasites  ทีมีการเจริญสองแบบ  
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คือ asexual  เกิดในระยะตวัอ่อน และ sexual  เกิดในระยะตวัแก่
จึงสมบูรณ์ในวงชีวิตช่วงหนึง 

Dioecious   พยาธิทีมีอวยัวะเพศแยกกนัเป็นตวัผูแ้ละตวัเมียคนละตวั 
Distomata   พยาธิทีมีอวยัวะยดึเกาะ (sucker)  2อนั 

Dorso - median  finfold  ครีบหางส่วนหลงัอยูบ่ริเวณกึงกลางของส่วนหาง มีลกัษณะ 

เป็นเนือเยือบาง ใส 

Dorso - ventral  finfold  ครีบทางดา้นทอ้งและทางดา้นหลงัของส่วนหาง 

Dorsoventrally ลกัษณะทีสาํคญัของพยาธิใบไมที้มีลาํตวัแบนจากส่วนทอ้งและ 

 ส่วนหลงั 

Ectoparasite   ปรสิตทีอาศยัอยูน่อกร่างกายของโฮสต ์เช่น หมดั เหา 
Endoparasite   ปรสิตทีอาศยัอยูใ่นร่างกายของโฮสต ์เช่น หนอนพยาธิ 

Esophagus   ส่วนทีต่อระหวา่งปากและลาํไส้ (pharynx) 

Excretory  bladder  ทาํหนา้ทีเป็นกระเพาะขบัถ่ายของเสีย 

Excretory  duct   ท่อทีทาํหนา้ทีสาํหรับขบัถ่ายของเสีย 

Excretory  pore   ช่องเปิดสาํหรับการขบัถ่ายของเสีย 

Excretory  vesicle  กลุ่มเซลลที์เรียงตวัลอ้มรอบเป็นผนงัเซลล ์ภายในเป็นช่องวา่ง 

ใสอยูท่างดา้นทา้ยลาํตวั (body) ทาํหนา้ทีเกียวกบัการควบคุม
ความเขม้ขน้ของสารภายในเซลลใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีสมดุล เช่น 
การขบัถ่ายของเสียหรือแลกเปลียนสารระหวา่งภายในกบั
ภายนอกเซลล ์

Excurrent   ไซฟอนนาํนาํออก 

Exhalant siphon   ไซฟอนนาํนาํออก 

Eyespot    ส่วนตาของพยาธิใบไมที้มี pigment โดยทวัไปจะพบ  คู่ 
Finfold    ครีบหางของพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียทีมีลกัษณะเป็นแผน่ 

บาง ใส อยูบ่ริเวณส่วนหาง 

Flame  cell   เป็น excretory cell  ซึงมีขนใชโ้บกพดัของเสียออกจากร่างกาย 

Foot    แผน่เทา้ของหอย ทาํหนา้ทีในการเคลือนที 

Fork tail    พยาธิใบไมก้ลุ่ม furcocercouscer caria ทีมีหาง  แฉก 

Freshwater snails  หอยฝาเดียวทีอาศยัอยูใ่นนาํจืด 

Gland  duct   ท่อของต่อมต่างๆ 
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Genital  primordium  เซลลสื์บพนัธ์ุทีมีการเจริญพฒันาไปเป็นรังไข่ หรืออณัฑะต่อไป 

อยูใ่กลบ้ริเวณ  ventral sucker    

Genital  pore   ทางเปิดส่วนรวมของอวยัวะสืบพนัธ์ุของตวัผูแ้ละตวัเมีย 

Germ ball   กลุ่มเซลลที์เจริญมาจาก germinal cell  โดยจะมีการพฒันา 
ไปเป็นตวัอ่อนในระยะต่างๆต่อไป 

Germinal  cells   เซลลเ์จริญทีพบการกระจายเซลลจ์าํนวนมากในตวัอ่อนของ 

พยาธิใบไม ้    

Growth  line   เส้นตามแนวตงับนผวิเปลือกของหอย 

Hermaphrodite   พยาธิใบไมที้มีสองเพศในตวัเดียวกนั 

Hinge ligament   เอน็ยดึฝาหรือบานพบั 

Incurrent   ไซฟอนนาํนาํเขา้ 
Infection พยาธิสภาพทีเกิดจาก  protozoa  หรือ  helminth ทีปรสิต เขา้ไป

ในโฮสตแ์ลว้สามารถเจริญต่อไปเป็นตวัเตม็วยัหรือก่อให้เกิดโรค
ต่อโฮสตไ์ด ้

Inhalant siphon ไซฟอนนาํนาํเขา้ 
Intermediate   host  โฮสตต์วักลางหรือสิงมีชีวติทีปรสิตเขา้ไปอาศยัอยูใ่นส่วนใด 

ส่วนหนึงของร่างกาย  แลว้ปรสิตเจริญเติบโต  เปลียนรูปร่างจาก
ระยะหนึงไปเป็นอีกระยะหนึง แต่ยงัไม่ถึงตวัเตม็วยั 

Lateral  finfold   ครีบดา้นขา้งของส่วนหาง (tail)  มีลกัษณะเป็นเนือเยอื  บาง ใส 

คลา้ยครีบอยูบ่ริเวณดา้นขา้งส่วนหางของตวัอ่อนพยาธิระยะ 

เซอร์คาเรีย 

Lateral teeth    อยูที่บริเวณส่วนปลายของความยาวของ lamellae ตรง 

บริเวณ hinge-plate 

Laurer’s canal   อวยัวะทีเป็นท่อต่อกบั oviduct และภายนอกคลา้ย copulatory 

canal 

Lip    ขอบปากเปลือกของหอย 

Mantle     cavity ทีมีเหงือกอยู ่
Margin     ขอบของเปลือก 

Mehlis’ gland   ต่อมทีทาํหนา้ทีกระตุน้ให ้vitelline cell ปล่อย globule ซึงมี 

    วตัถุดิบในการสร้างเปลือกไข่ซึงมีเซลลเ์ดียวเรียงลอ้ม 
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รอบ ootype 

Mesocercaria   พยาธิตวัอ่อนทีอยูร่ะหวา่งระยะเซอร์คาเรียกบัเมตาเซอร์คาเรีย 

ซึงพยาธิตวัอ่อนในระยะนีคลา้ยกบัตวัอ่อนในระยะเซอร์คาเรีย 

ยกเวน้จะไม่มีหาง 

Metacercaria   พยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียเปลียนแปลงรูปร่างไปเป็นซีสต ์

Miracidium   พยาธิตวัอ่อน (larva) ทีมีขนรอบๆตวัซึงฟักออกจากไข่ของ 

พยาธิใบไม ้

Monoecious   การมีอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียอยูใ่นตวัเดียวกนั 

Monogenetic   เป็นเทอมทีใชก้บั  flukes หรือ parasites  ทีมีการเจริญแบบ 

เดียว  สมบูรณ์ในวงชีวติช่วงหนึง 

Mother  redia   พยาธิตวัอ่อนทีอยูภ่ายในถุงรีเดียและกาํลงัจะพฒันาไปเป็น 

ตวัอ่อนระยะรีเดียต่อไป 

Mother  sporocyst  พยาธิตวัอ่อนของพยาธิใบไม ้โดยเปลียนแปลงมาจาก  
miracidium มีรูปร่างเป็นถุง ภายในมี germ cell จาํนวนมากและ
จะกลายเป็น daughter sporocysts หรือ redia 

Multispiral   ลวดลายบนโอเพอร์คิวลมัทีมีลกัษณะวนเป็นวงต่อกนัหลายวง
Nuclear   Whorl   เวร์ิลหรือวงขดของเปลือกหอยซึงสร้างขึนโดยเอมบริโอก่อน 

ฟักเป็นตวัหอย   เป็นเวิร์ลส่วนยอดของเปลือกหอย 

Ootype    อวยัวะของเพศเมียเป็นทีสาํหรับไข่ผสมกบัสเปิร์ม 

Operculum   แผน่หินปูนหรือฝาซึงติดอยูก่บัแผน่เทา้ของหอยใชปิ้ดปาก 

เปลือก เมือหอยหดตวัเขา้ไปในเปลือก 

Oral  sucker   อวยัวะยดึเกาะรอบปากส่วนบน 

Oviparous   การออกลูกเป็นไข่และฟักตวันอกตวัแม่ หรือพวกทีออกลูก 

    เป็นไข่ 
Parasitism    การอยูร่่วมกนัแบบทีฝ่ายหนึงไดป้ระโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึงเสีย 

ประโยชน์ 

Paratenic  host โฮสตที์ช่วยส่งระยะตวัอ่อนของปรสิตไปสู่โฮสตต์วัต่อไป  โดย
ทีปรสิตทีเขา้อยูใ่นโฮสตนี์ไม่มีการเปลียนแปลงหรือเพิมจาํนวน 

Parthenita   คาํทีใชก้บัพยาธิตวัอ่อนระยะสปอโรซีสตแ์ละตวัอ่อนระยะรีเดีย 

คือ เป็นช่วงทีมีการสืบพนัธ์ุจากไข่ทีไม่ไดผ้สมเชือจากตวัผู ้
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(parthenogenesis) 

Paucispiral   ลวดลายบนโอเพอร์คิวลมัทีมีลกัษณะวนต่อกนัเป็นวงเล็กๆ 

Penetration  gland  ต่อมผลิตเอนไซมข์องตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 

สาํหรับการใชเ้จาะทะลุเขา้สู่โฮสตต์วักลางตวัที   
Posterior  penetration  glands ต่อมทางดา้นหลงัทีผลิตเอนไซมข์องตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะ 

เซอร์คาเรียสาํหรับการใชเ้จาะทะลุเขา้สู่โฮสตต์วักลางตวัที   
(2ndintermediate  host) 

Protoconch   เวร์ิลหรือวงขดของเปลือกหอยซึงสร้างขึนโดยเอมบริโอ ก่อน 

    ฟักเป็นตวัหอย เป็นเวิร์ลส่วนยอดของเปลือกหอย 
Radula    โครงสร้างคลา้ยฟันในปากของหอยฝาเดียว 

Redia ตวัอ่อนพยาธิเจริญมาจาก sporocyst มีรูปร่างเป็นถุง (sac) ภายใน
ตวัมีหลอดอาหาร และส่วนทีจะเจริญเป็นลาํไส้ มีผนงับางและมี
กลา้มเนือคอหอย (pharynx) ภายในช่องวา่งลาํตวั จะมีตวัอ่อน
และ germinal cell 

Reservoir  Host สัตวที์โดยปกติมีปรสิต  โดยเป็น definitive host และเป็นแหล่ง 

แพร่กระจายปรสิตมาสู่คน ทาํหนา้ทีคลา้ยเป็นรังโรค 

Retractor muscle   กลา้มเนือดึงเทา้หอยกาบ 
Sculpture   ร่องรอยบนเปลือกหอยทีมีอยูต่ามธรรมชาติ 

Seminal  receptacle  อวยัวะของตวัเมียทีมีไวส้าํหรับเก็บสเปิร์ม 

Seminal  vesicle   ส่วนล่างสุดของ vas deferens ซึงขยายใหญ่และเปิดเขา้สู่ cirrus 

Siphons    เป็นท่อทีอยูท่างตอนปลายของดา้น posterior ในหอยสองฝา  
เป็นส่วนทีนาํนาํเขา้ออก และอยูบ่ริเวณดา้นนอกของ  
mantle cavity 

Spire    ส่วนของเปลือกหอยทีขดเป็นเกลียวอยูเ่หนือบอดีเวิร์ลไป 

ถึงส่วนยอดของเปลือก 

Sporocyst พยาธิตวัอ่อนของพยาธิใบไมโ้ดยเปลียนแปลงมาจาก 

miracidium มีรูปร่างเป็นถุง  ภายในมี germ cell 

Stylet    ส่วนทียนืออกมาจาก oral sucker มีลกัษณะเป็นแท่งเดียวยาว  
หรือ บางครังอาจเป็นกระเปาะ (bulb) 

Sucker    อวยัวะสาํหรับใชเ้กาะยดึ  ซึงอาจอยูร่อบปาก เรียกวา่    
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oral sucker  หรืออยูด่า้นทอ้ง  เรียกวา่  ventral  sucker 

Suture    ร่องหรือรอยต่อระหวา่งเวร์ิลหรือวงขด 

Tail    บริเวณส่วนหางของตวัอ่อนพยาธิในระยะเซอร์คาเรีย 

Teleconch   เปลือกหอยชนัทีถดัจากโพรโทคอนช์ทีหอยสร้างขึนภายหลงั 

Tentacle   อวยัวะลกัษณะคลา้ยหนวด  ทาํหนา้ทีรับสัมผสั 

Thiaridae   กลุ่มหอยนาํจืดฝาเดียวทีมีเปลือกทรงกรวยยาว หรือทรง 

กรวยไข่ผวิเปลือกไม่เรียบ อาจเป็นสันหรือมีลวดลายนูน  
หรือขรุขระ  มีฝาปิดเปลือก (operculum) บางเป็นมนัเป็นแบบ 

พอซิสไปรัล (paucispiral) หรือ มลัติสไปรัล (multispiral) 

Umbilicus   รูเปิดทีกลางฐานของเปลือกหอยหรือทีปลายฐานของ columella 

Umbo    ส่วนหนึงทีอยูบ่น dorsal margin ของเปลือก ลอ้มรอบทาํให ้

เปลือกเป็นรูปเป็นร่าง 
Vas  efferens   ท่อทีออกจากอณัฑะ (testes)  ไปยงั vas deferens 

Vas  deferens   ท่อทีต่อจาก vas efferens ไปยงั cirrus 

Vector    สัตวที์สามารถนาํปรสิตจากโฮสตห์นึงไปยงัอีกโฮสตห์นึง  บาง 

ครังอาจพบวา่ vector เป็น intermediate  host ดว้ย 

Ventral  sucker   อวยัวะยดึเกาะส่วนทอ้ง 

Virgula  organ   อวยัวะทีเป็นลกัษณะสาํคญัของพยาธิในกลุ่ม Xiphidiocercariae 

โดยเป็นทีเก็บสะสมสารเพือใชห้ลงัในการป้องกนัตวัอ่อนระยะ 

เซอร์คาเรียจากสิงแวดลอ้มและยงัเป็นอวยัวะทีช่วยในการยดึจบั 

กบัโฮสตไ์ดดี้  

Vitelline  glands   ต่อมซึงใหส้ารสาํหรับการเจริญเติบโตของไข่และสร้าง 

เปลือกไข่ 
Viviparous   พวกทีออกลูกเป็นตวั 

Whorl    วงขดหรือการขดครบหนึงรอบ รอบๆ แกนของเปลือกหอย   
การนบัเวิร์ลหรือขดวงของเปลือกหอยนบัจากส่วนยอดลงมาที
ปากเปลือก 



 

บทท ี2 
 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 

อนุกรมวธิาน  และสัณฐานวิทยาของหอยนําจืด 
การจัดจําแนกหอยฝาเดียว 
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก (shell morphology) 

ลกัษณะของเปลือกเป็นลกัษณะสาํคญัในการจดัจาํแนกหอยฝาเดียวออกเป็น  
วงศ ์(Family)  สกุล (Genus)  และ ชนิด (Species)  ลกัษณะทีใชไ้ดแ้ก่ ขนาด รูปร่างของเปลือก  
และลกัษณะส่วนประกอบต่างๆของเปลือก  เช่น ลกัษณะของเวิร์ล (whorl)  ซึงอาจกลมหรือเป็นมุม
หรือยกสูง  เป็นสันหรือแบน  จาํนวนเวร์ิล  การมีหรือไม่มีอมับิลิคสั (umbilicus)  และลกัษณะของ
อมับิลิคสัซึงอาจแคบหรือกวา้ง  ลกัษณะแกนของเปลือกหรือคอลมัเมลลา (columella)  ซึงอาจตรง
หรือบิดเป็นเกลียว  ลกัษณะของปากเปลือก (aperture)  ดา้นนอกอาจตรงหรือโคง้หรือหยกั  
ลกัษณะลวดลายและสีของเปลือก  ลกัษณะของปากเปลือก  คือมีช่องเปิดทางดา้นขวาหรือ
เด็กซ์ทรัล (dextral) หรือมีช่องเปิดทางดา้นซา้ยหรือซินิสทรัล (sinistral)  การมีหรือไม่มีโอเพอร์
คิวลมั (operculum) ปิดปากเปลือกและชนิดของโอเพอร์คิวลมั เป็นตน้  ซึงการศึกษาลกัษณะ
สัณฐานวทิยาของหอยฝาเดียวโดยทวัไปเป็น ดงันี (สุชาติ  อุปถมัภ ์ และคณะ, 2538) 

. ลกัษณะเปลือกของหอยฝาเดียว 

 ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นทรงกรวย (conic)  ยอดแหลมขดเป็นวง ภายในกลวงและมีตวัหอย
อยูภ่ายในเปลือกหอย  เปลือกขดสุดทา้ยจะมีส่วนหวัและแผน่เทา้ (head and foot) ขดอยูภ่ายใน ยอด
เปลือก (apex) เป็นส่วนบนสุดมีลกัษณะเป็นยอดแหลม เปลือกวงสุดทา้ยมีขนาดใหญ่เรียก  
บอดีเวิร์ล (body whorl)  ดา้นล่างเรียกฐานของเปลือก (base)  เปลือกหอยขดวนเป็นชนัๆ  แต่ละชนั
เรียก เวิร์ล (whorl) ส่วนทีเหนือ body whorl ไปจนถึงปลายยอด เรียกวา่ สไปร์ (spire) บริเวณทีแต่
ละเวร์ิลต่อกนัเรียกวา่ suture ซึงอาจมีลกัษณะลึก (indented suture) หรือตืน (shallow suture) หรือ
ยนืออกมา (shoulder suture)ลกัษณะการขดวนของเปลือกหอยเริมตงัแต่ยอดเปลือกวนเป็นชนัๆลง
มาในลกัษณะรอบแนวแกนกลางทีเรียก คอลมัเมลลา (columella)    และจะสุดตรงปากเปลือก 
(aperture)  ซึงคอลมัเมลลา อาจมีริวเรียกวา่รอยพบัแกนกลาง ใกล้ๆ ปากเปลือกอาจมีรูเปิดเรียกวา่ 
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อมับิลิคสั (umbilicus) หอยทีมี umbilicus เรียกวา่ perforate shell หอยบางชนิดไม่มี umbilicus 
เรียกวา่ imperforate shell (รูปที 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที 2โครงสร้างต่างๆของหอยฝาเดียว 

 

 .  ยอดเปลือก (apex) 

 ยอดเปลือกหรือทีเรียกวา่นิวเคลียร์เวร์ิล (nuclear whorl) หรือเอพิคลัเวิร์ล (apical whorl) 

หรือโพรโทคอนช์ (protoconch) เป็นส่วนทีสร้างก่อนส่วนอืนของเปลือกโดยสร้างตงัแต่ระยะตวั
อ่อน  เปลือกหอยชนัถดัลงมาเป็นเปลือกทีสร้างขึนมาภายหลงัเมือหอยโตขึนเรียกวา่ เทเลคอนช์ 
(teleconch)  ทิศทางของการขดวนของโพรโทคอนช์และเทเลคอนช์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเรียก
โพรโทคอนช์ลกัษณะนีวา่โฮมิโอสโทรฟิก (homeostrophic) ถา้ทิศทางการขดวนของโพรโทคอนช์
และ เทเลคอนช์เป็นไปในทิศทางทีแตกต่างกนัของเรียกโพรโทคอนช์  ลกัษณะนีวา่เฮเทอโรสโทร
ฟิก (heterostrophic)  ขนาดของโพรโทคอนช์จะเล็ก แต่มีหอยบางชนิดจะมีโพรโทคอนช์เป็นรูป
โดม  มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 23 มิลลิเมตร  ซึงจดัวา่เป็นโพรโทคอนช์ทีมีขนาดใหญ่  บางชนิด
ส่วนโพรโทคอนช์ หลุดออกไปดงันนั  สไปร์เวร์ิลทีติดกบัโพรโทคอนช์ จะสร้างสารมาปิดซูเชอร์
เพือป้องกนัอวยัวะภายใน กระบวนการเช่นนี เรียกวา่ ดีคอลเลชนั (decollation) 
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1.2 ซูเชอร์ (suture) 

ลกัษณะต่างๆ ของซูเชอร์นนัขึนอยูก่บัลกัษณะการโคง้เวา้ของผวิเปลือกและการขดวน
ของเวิร์ล (รูปที 3) เช่น หอยทรงกรวยแบน และซูเชอร์ของแต่ละเวร์ิลค่อนขา้งชิดกนัเรียกวา่  ฟลชั 
(flush) ในหอยทีมีเปลือกส่วนบอดีเวร์ิลใหญ่  สไปร์เวร์ิลจะลู่เขา้หากนัทีจุดยอดเปลือก  เรียกซูเชอร์
ของเปลือกลกัษณะดงักล่าววา่ แอดเพรสด ์(adpressed) หอยทีมีแนวการขดวนของแต่ละเวร์ิลค่อน
ขา้งสมาํเสมอตามแนวแกนของเปลือกอาจมีซูเชอร์ลึกหรือเป็นร่อง เช่น แต่ละชนัค่อนขา้งแคบและ
ในเปลือกหอยทีเวร์ิลมีลกัษณะเป็นโชวเ์ดอร์ในแนวซูเชอร์ (canaliculated) เป็นตน้  

1.3 สไปร์เวร์ิล (spire whorl) 

เปลือกหอยหลายชนิดพบวา่ส่วนของผวิเปลือกมีลวดลายเป็นสันหรือขอบนูน (rib)  มีผล
ทาํใหซู้เชอร์มีลกัษณะเป็นคลืนมากจนทาํใหส่้วนของสไปร์เวิร์ลบิดตวัตามไปดว้ยในหอยบาง
ชนิดสไปร์เวิร์ลโคง้ (convex) หรือค่อนขา้งแบน  หรืออาจยกเป็นมุมทาํใหมี้ลกัษณะสันเรียกวา่ 
แครินาหรือคีล (carina, keel)  ในกรณีทีสไปร์เวิร์ลมีแครินายกเป็นมุมสูงใกลแ้นวซูเชอร์ก็จะเรียก
ส่วนของเปลือกบริเวณนนัวา่โชวเ์ดอร์ (shoulder) 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3 ลกัษณะของซูเชอร์ในหอยฝาเดียวแบบต่างๆ  (A) ซูเชอร์แบบฟลชั  (B) ซูเชอร์แบบแอด
เพรสด ์ (C) ซูเชอร์แบบลึก  (D) ซูเชอร์แบบเป็นร่อง  (E, F) ซูเชอร์แบบเป็นร่องยาวและลึก  
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 1.4 บอดีเวร์ิล (body whorl) 

 บอดีเวิร์ลเป็นส่วนของเวร์ิลสุดทา้ยหรือเวิร์ลทีถูกสร้างหลงัสุดมีขนาดใหญ่ทีสุดจะมีช่อง
เปิด  เรียกวา่ ปากเปลือกเพือใหต้วัหอยคลานออกมาภายนอก  

 1.5 ปากเปลือก (aperture) 

 ปากเปลือกเป็นช่องเปิดอยูบ่ริเวณเวิร์ลสุดทา้ย (รูปที 4)  ปากเปลือกมีส่วนประกอบดงันี
ดา้นทีติดกบัส่วนสุดทา้ยของบอดีเวิร์ล เรียกขอบปากเปลือกดา้นนอก (outer lip) ดา้นทีอยูใ่กล้
แนวแกนของเปลือกเรียกขอบปากเปลือกดา้นใน (inner lip) ประกอบดว้ยสองส่วน คือ ขอบปาก
เปลือกคอลมัเมลลา (columellar lip) ซึงสร้างจากแนวแกนของเปลือกและขอบปากเปลือก 

พาไรเอทลั (parietal lip) ซึงส่วนใหญ่เป็นแนวทียนืจากแกนไปถึงแนวซูเชอร์และขอบปากเปลือกที
ส่วนฐานเรียกขอบปากเปลือกส่วนฐาน (basal lip)ฐานของเปลือกเป็นแนวโคง้ต่อเนือง  เรียกปาก
เปลือกลกัษณะนีวา่  โฮโลสโตมาทสั (holostomatous)  หอยบางชนิด  เปลือกจะมีส่วนยืนยาว
ออกมาจากปากเปลือกเรียกวา่ร่องไซฟอน (siphonal canal) ซึงเป็นทีบรรจุท่อนาํนาํหรือไซฟอน
ของหอยเรียกปากเปลือกลกัษณะนีวา่ ไซโฟโนสโตมาตสั (siphonostomatous)  หอยบางชนิดขอบ
ปากเปลือกหนาในบริเวณดา้นในหรือดา้นนอกหรือทงัสองดา้นหอยบางชนิดมีขอบปากเปลือก
กระดกออก (reflected) หรืออาจมว้นพบัเขา้ (inflected) บริเวณขอบปากเปลือกดา้นนอกอาจมี
ลกัษณะเป็นสันหรืออาจเป็นหนาม (spine) หรืออาจมีลกัษณะเป็นปีกยนืหรือแผอ่อก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที 4 เปลือกหอยฝาเดียวลกัษณะต่างๆ  (A) ลกัษณะโฮโลสโตมาทสั (holostomatous) 

(B) ลกัษณะไซโฟโนสโตมาทสั (siphonostomatous) 
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1.6 อมับิลิคสั (umbilicus) 

 อมับิลิคสัเป็นร่อง รู หรือรอยบุ๋ม (depression) รอบคอลมัเมลลา ซึงเกิดจากการขดวนของ
เวร์ิล  ในเปลือกหอยส่วนใหญ่จะมีอมับิลิคสัเป็นเกลียวและพบทีบริเวณบอดีเวิร์ลหรืออาจพบที
ส่วนฐานของเปลือก  นกัสังขวทิยา (malacologist) เรียกเปลือกหอยทีมีอมับิลิคสัวา่เพอร์ฟอเรต 
(perforate) และเรียกเปลือกหอยทีไม่มีอมับิลิคสัวา่ อิมเพอร์ฟอเรต (imperforate)  

 

2. รูปร่างของเปลือก 

 เปลือกหอยมีรูปร่างไดห้ลายแบบ (รูปที 5) ไดแ้ก่ รูปกรวยครึงทรงกลม รูปไข่  
รูปกระสวยหรือทรงเล็กเรียวยาว รูปคลา้ยลูกข่าง หรือรูปทรงกระบอก และอาจพบ รูปทรงขดแบน 
(planispiral) หรือเป็นทรงกรวยเตียบางชนิดมีเปลือกขนาดเล็กและฝังอยูใ่นแมนเทิลหรืออาจไมมี
เปลือกสามารถพิจารณารูปร่างเปลือกหอยจากมุมยอดเปลือกที เรียกวา่ มุมสไปร์ (spire angle) โดย
เรียกลกัษณะของหอย เช่น ทรงกรวยยาว (elongate) กรวยรูปไข่ กรวยกลม (globose) หรือเตีย 
(depressed) (รูปที 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 5 เปลือกหอยรูปทรงกรวยแบบต่างๆ (A) รูปกรวยครึงทรงกลม (subglobose) 

(B) รูปไข่ (oval)  (C) รูปกระสวยหรือทรงเล็กเรียวยาว (fusiform-spindle shaped)  (D) รูปคลา้ย
ลูกข่าง (turbiniform)  (E) รูปทรงกระบอก (cylindrical)  
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รูปที 6 เปลือกหอยรูปทรงกรวยแบบต่างๆ  พิจารณาจากขนาดของมุมสไปร์  
(A, B) รูปกรวยยาว  (C-E) รูปกรวยรูปไข่  (F, G) รูปกรวยกลม  (H) รูปกรวยเตีย 

 

3. แนวการขดวนของเปลือก 

 การจดัจาํแนกชนิดของหอยสังเกตแนวการขดวนของเปลือกหอยโดยดูวา่มีเปลือกแบบ
วนซา้ย ซินิสทรัล (sinistral)  หรือแบบวนขวาเด็กซ์ทรัล (dextral)  สังเกตไดจ้าก หงายส่วน 

ปากเปลือกขึนและหนัส่วยยอดเปลือกออกจากตวัผูส้ังเกต  ถา้ปากเปลือกอยูท่างซา้ยมือคือ  การ 

ขดวนในทิศทางทวนเขม็นาฬิกาหรือวนซา้ยเรียกซินิสทรัล (sinistral)  ถา้ปากเปลือกอยูท่างดา้น
ขวามือ คือการขดวนของเปลือกหอยเป็นไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกาหรือวนขวาเรียกวา่เด็กซ์ทรัล 
(dextral) (รูปที 7) 
 
 
 

 

 

 

 รูปที 7 ลกัษณะการวนของเปลือกหอยรูปทรงกรวย  (A) แบบวนซา้ยหรือซินิสทรัล 
(sinistral)  (B) แบบวนขวาหรือเด็กซ์ทรัล (dextral)   
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4. ขนาดของเปลือกหอย 

 ขนาดของเปลือกหอยวดัไดจ้ากความยาว (ความสูง) และความกวา้งของเปลือกหอย  
สามารถใชค้วามยาวของเปลือกหอยจาํแนกขนาด โดยนกัสังขวทิยาไดจ้ดักลุ่มหอยทีมีขนาด
มากกวา่ 30 มม. เป็นหอยขนาดใหญ่ และขนาดทีเล็กกวา่ 10 มม. เป็นหอยขนาดเล็ก (รูปที 8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที 8 การจาํแนกเปลือกหอยทีมีขนาดต่างๆกนั  ขนาดเล็กมาก ( < 2  มิลลิเมตร)  ขนาด
เล็ก (2-10 มิลลิเมตร)  ขนาดกลาง ( 11-30 มิลลิเมตร)  ขนาดใหญ่  ( > 30 มิลลิเมตร) 

 

5. ลวดลายบนเปลือกและลวดลายของสีเปลือก 

 โดยปกติเปลือกหอยจะมีลวดลายต่างๆ บริเวณผวิเปลือก เช่น รอยยน่ รอยบุ๋ม เป็นสัน  มีตุ่ม 
หนาม เป็นตน้  เส้นในแนวตงั หรืออเส้นการเติบโตคือ  เส้นทีอยูใ่นระนาบเดียวกบัแนวคอลูเมลลา 
(transverse growth line) และเส้นในแนวนอนคือเส้นทีอยูใ่นระนาบเดียวกนักบัแนวการขดวนของ
หอย (spiral line)  หอยแต่ละชนิดก็จะมีเส้นการเจริญเติบโตทีต่างกนัไป  เส้นแนวนอนนนัจะมีอยู่
สองลกัษณะ คือเป็นเส้นนูนหรืออาจเป็นเส้นบุ๋มลงไปในผวิเปลือก 

 

6. โอเพอร์คิวลมั 

 โอเพอร์คิวลมัหรือแผน่ปิดปากเปลือกอยูบ่ริเวณดา้นบนส่วนทา้ยของแผน่เทา้ของหอย
โดยจะมีหนา้ทีหลกัคือปิดปากเปลือกเมือตวัหอยหดเขา้ไปในเปลือก  โดยทวัไปโอเพอร์คิวลมัจะ
ปิดปากเปลือกไดส้นิทหรือไม่ปิดปากเปลือกและอาจเปลียนแปลงรูปร่างไปเพือทาํหนา้ทีเฉพาะ  
บางชนิดจะมีโอเพอร์คิวลมัยาวและแหลมคมช่วยในการเคลือนทีโดยการขดุทราย 

ในหอยสับคลาสโพรโซแบรงเคีย ส่วนใหญ่จะมีโอเพอร์คิวลมั (operculum)  ยกเวน้หอย
ในซบัคลาสโอพิสโทแยรงเคียและพลัโมเนต ส่วนใหญ่จะไม่มีโอเพอร์คิวลมั 
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การกาํหนดตาํแหน่งและทิศทางของเปลือกหอย 

1. หอยทรงกรวย  ใหห้งายส่วนปากเปลือกขึนหนัยอดเปลือกออกนอกตวั  ดา้นปากเปลือกจะเป็น
ดา้นหนา้ (anterior)  ดา้นยอดเปลือกจะเป็นดา้นหลงั (posterior)  เปลือกทางดา้นซา้ยมือผูส้ังเกต  คือ
เปลือกดา้นซา้ย เปลือกทางดา้นขวามือผูส้ังเกต คือเปลือกดา้นขวา (รูปที ) 
 

 

 

 

 

  

รูปที  ทิศทางและตาํแหน่งของเปลือกหอยรูปทรงกรวย  (A) แนวนอน  (B) แนวตงั 

 

2. หอยทรงขดแบน (planispiral)  ใหค้วาํปากเปลือกลงโดยใหส่้วนปากเปลือกออกนอกตวัผูส้ังเกต  
ส่วนปากเปลือกจะเรียกเป็นดา้นหนา้ (anterior)  ส่วนเปลือกทีอยูใ่กลต้วัผูส้ังเกตคือดา้นหลงั 
(posterior) เปลือกทีอยูท่างซ้ายมือคือเปลือกดา้นซา้ย เปลือกทีอยูท่างขวามือคือเปลือกดา้นขวา  
(รูปที ) 
3. หอยทรงฝาชี (patelliform)  ใหส่้วนยอดของเปลือกหนัเขา้หาตวัผูส้ังเกต โดยใหแ้นว columella 

ตงัฉากกบัตวัเรา เปลือกทีอยูด่า้นนอกตวัผูส้ังเกต คือดา้นหนา้ (anterior)  ส่วนเปลือกทีอยูใ่กลต้วัผู ้
สังเกตคือดา้นหลงั (posterior)  เปลือกทีอยูท่างดา้นซา้ยมือคือเปลือกดา้นซา้ย เปลือกทีอยูท่างดา้น
ขวามือคือเปลือกดา้นขวา (รูปที ) 
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 รูปที  ทิศทางและตาํแหน่งของเปลือกหอยรูปทรงขดแบน  (A) เปลือกดา้นซา้ย 

(ดา้นใน)  (B) เปลือกดา้นขวา (ดา้นอมับิลิคสั)  (C) เปลือกในแนวนอน   
 

 
 

 

 

 

 

รูปที  ทิศทางของเปลือกหอยฝาชี  
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การวดัขนาดเปลือกหอยฝาเดียว 
การวดัขนาดของเปลือก มีการวดัส่วนต่างๆ ดงันี (รูปที ) 
1.ความกวา้งของเปลือกหอย  โดยวดัจากส่วนทีกวา้งทีสุดของบอร์ดีเวร์ิลถึงส่วนทีกวา้งทีสุดของ
ปากเปลือก (CB หรือ AD) 

2. ความยาวหรือความสูงของเปลือกหอย  โดยวดัจากยอดเปลือก (apex)  ไปถึงขอบฐานเปลือก (AB 

หรือ CD) 

3. ความกวา้งของขอบปากเปลือก  โดยวดัจากแนวศูนยก์ลางของปากเปลือกจากดา้นหนึงไปยงัอีก
ดา้นหนึง (GH) 

4. ความยาวของขอบปากเปลือก  โดยวดัจากแนวศูนยก์ลางของปลายความสูงของปากเปลือกดา้น
หนึงไปถึงขอบฐานเปลือก (EF) 

5. การนบัวน (whorl) ของหอย  เริมนบัจากจุดปลายยอดของหอย นบัวนมาชนแนวเดียวกบั
จุดเริมตน้ จะเป็นวงที 1 และนบัวนต่อไปจนถึงแนวเส้นตรงเดียวกบัวงที 1 จะเป็นวงที 2 เช่นนีไป
เรือยๆ  จนสุด 

 
 

 

 

 

 รูปที  การวดัขนาดของเปลือกหอยฝาเดียว  (A) ความกวา้งยาวของเปลือกหอยรูปทรง 

ขดแบน  (B) ความกวา้งยาวของเปลือกหอยรูปทรงกรวย  (C) นบัการขดวนของเปลือกหอย   
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การจัดจําแนกหอยสองฝา 
หอยสองฝาอยูใ่นชนัไบวาลเวยี (Class Bivalvia)  เป็นสัตวที์มีเปลือกทงัสองมีรูปร่าง

เหมือนกนัขนาดใกลเ้คียงกนัยดึติดกนัดว้ยกลา้มเนือยดึฝา (adductor muscle) และเอน็ยึดฝาหรือ
บานพบั (hinge ligament) ซึงบานพบัจะยดึเปลือกทางดา้นหลงับริเวณใตบ้านพบัประกอบดว้ยฟัน
เรียกวา่ hinge teeth ซึงช่วยยดึเปลือกไวด้ว้ยกนัประกอบดว้ยฟันซูโดคาร์ดินลัและฟันแลเทอรัล 

(รูปที ) การปิดและเปิดของฝาเมือกลา้มเนือยดึเปลือกคลายตวัเอน็จะเป็นตวัดึงใหฝ้าเปิดและการ
หดตวัของกลา้มเนือยดึเปลือกทาํใหฝ้าถูกปิดเปลือกส่วนบนสุดของเปลือกเรียกวา่อมัโบเป็นส่วนที
ถูกสร้างขึนก่อนส่วนอืน ขนาดของเปลือกใหญ่ขึนโดยการสร้างเปลือกเพิมขึนรอบอมัโบซอ้นขยาย
ออกไปเรือยๆทาํใหเ้กิดเส้นลายบนเปลือกรอบอมัโบออกเป็นชนัๆเรียกวา่เส้นการเจริญเติบโต 

(growth line) การดูวา่เป็นเปลือกซา้ยหรือขวาทาํไดโ้ดยถือเปลือกหอยใหด้า้นอมัโบตงัขึนและให้
ดา้นบานพบัของเปลือกหนัเขา้หาผูส้ังเกตเปลือกทีอยูซี่กขวามือคือเปลือกขวาส่วนเปลือกทีอยูท่าง
ซา้ยมือคือเปลือกซา้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที  โครงสร้างส่วนต่างๆ ของเปลือกหอยสองฝา  (A) เปลือกหอยสองฝาภายนอก  
(B) เปลือกหอยสองฝาภายใน  (C) เปลือกหอยสองฝาดา้นบน   
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รูปร่างของเปลอืกและฟัน 

 ลกัษณะสัณฐานวทิยาของเปลือกหอยมีหลายแบบเช่นเป็นรูปสีเหลียมดา้นไม่เท่ารูป
สามเหลียมรูปกลมรูป 1/4 ของวงกลมรูปไข่และรูปรีหอยกาบบางชนิดดา้นหนา้และดา้นหลงัหรือ
เฉพาะดา้นหลงัจะมีแง่ยกตวัขึนสูงเรียกวา่ปีกบางชนิดมีสันดา้นหลงัโคง้นูนขึนหรือเวา้ลงไปใน
เปลือก (รูปที ) 
 

 

 
 

 

 

 

 รูปที  เปลือกรูปแบบต่างๆของหอยกาบ  (A) ดา้นไม่เท่า  (B) รูปสีเหลียมคางหมู   
(C) รูปยาวรีคลา้ยลิม  (D) รูป ¼ ของวงกลม  (E) รูปกลม  (F) รูปสามเหลียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  แสดงลวดลายของบีกหรืออมัโบ  (A) ลายหยกั  (B) ลายวงกลมซอ้น  (C) ลายเป็นรัศมี 
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 ลกัษณะของฟันหอยสามารถใชจ้าํแนกชนิดของหอยร่วมกบัลกัษณะสัณฐานของเปลือก
หอยกาบบางชนิดอาจมีรูปร่างภายนอกคลา้ยกนัแต่ลกัษณะฟันของหอยต่างสกุลกนัมีความแตกต่าง
กนัหอยกาบบางชนิดไม่มีฟันเช่น สกุล Pilsbryoconcha  บางชนิดมฟันซูโดคาร์ดินลัแต่ไม่มีฟัน 

แลเทอรัล เช่น หอยสกุล Pseudodon  และบางชนิดมีฟันซูโดคาร์ดินลัและฟันแลเทอรัลเช่นหอย
สกุล Hyriopsis 

 

รอยของกลา้มเนือต่างๆ (muscle scar) บริเวณดา้นในของเปลือก 

1. รอยของกลา้มเนือยดึฝา (adductor muscle scar) รอยทีอยูด่า้นหนา้เรียก anterior adductor muscle 

scar รอยดา้นทา้ยเรียก posterior adductor muscle scar  

2. รอยของกลา้มเนือดึงเทา้ (retractor muscle scar) เป็นรอยเล็กกวา่และอยูใ่กล้ๆ กบักลา้มเนือยดึฝา
ทงัสองขา้งมีหนา้ทีดึงกลา้มเนือเทา้หดกลบัเขา้ไปในเปลือก 

3. รอยของกลา้มเนือพีดลัโพรแทรกเตอร์ (pedal protractor muscle scar) อยูใ่กลก้บัรอยของ
กลา้มเนือยดึฝาและรอยของกลา้มเนือดึงเทา้ส่วนหนา้ซึงเป็นรอยทีอยูล่่างสุด (จุฑามาศ จิวาลกัษณ์
และคณะ, 2550) 

หอยสองฝาขณะมีชีวิตสามารถสังเกตุเห็นแผน่เทา้ (foot) ทีใชใ้นการเคลือนไหวซึงเป็น
ส่วนทียนืออกมาอยูค่่อนมาทางดา้นหนา้ของเปลือก พบท่อนาํหรือไซฟอน (siphon) ทางดา้นขา้ง
บริเวณทา้ยสุดของเปลือก เมือแกะเอาเนือหอยออกจากเปลือกจะพบส่วนแมนเทิลปกคลุมอวยัวะ
ภายในของหอยไวห้มดหรือเกือบหมด 

 ก. แผน่เทา้  เป็นแผน่กลา้มเนือหนาและแขง็แรง มีลกัษณะแบนดา้นขา้ง และรูปร่างคลา้ย
ใบมีดหรือขวาน โดยทวัไปแผน่เทา้ของหอยสองฝาใชใ้นการคืบคลานแต่จะมีการดดัแปลงไป
สาํหรับการฝังตวั ซึงกลไกในการเคลือนไหวของแผน่เทา้ในการฝังตวันนัจะเกียวขอ้งกบัแรงดนั
ของเลือดกบัการยดืหดตวัของกลา้มเนือทียดึติดระหวา่งแผน่เทา้กบัแผน่เปลือก ซึงไดแ้ก่ กลา้มเนือ
พีดลัโพรแทรกเตอร์ช่วยในการยดืตวัของแผน่เทา้และกลา้มเนือรีแทรกเตอร์ช่วยในการหดตวัของ
แผน่เทา้ 
 ข. ไซฟอน  เกิดจากลอนชนักลางของขอบแมนเทิลทีมีการเปลียนแปลงรูปร่างไซฟอนใน
หอยสองฝาจะแยกเป็นสองท่อคือ ไซฟอนนาํนาํเขา้ (incurrent, inhalant siphon) และไซฟอนนาํนาํ
ออก (excurrent, exhalant siphon) หอยสองฝาบางชนิดไซฟอนทงัสองอาจเชือมติดกนั 

 ค. แมนเทิล  ของหอยสองฝามีขนาดใหญ่จาํนวนสองชิน ปกคลุมอวยัวะภายในของหอยไว ้
ในหอยนาํจืดสังเกตแฟมิลียนิูโอนิดี (Family Unionidae) นนัพบวา่ทีบริเวณรอยต่อดา้นบนของแมน
เทิลทงัสองชินทีอยูท่างส่วนทา้ยของลาํตวัหอยมีรูเปิดของระบบทางเดินอาหารซึงอยูเ่หนือเอนสั 
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(anus) เรียกรูเปิดซูปราเอนสั (supra- anal opening) ขอบของแมนเทิลประกอบดว้ยกลา้มเนือแนว
รัศมี (radial muscle) และกลา้มเนือวงกลม (circular muscle) ซึงมีหนา้ทีบงัคบัการไหลเขา้ออกของ
นาํในช่องแมนเทิล (mantle cavity) ลอนชนักลางทาํหนา้ทีเกียวกบัการรับสัมผสั และลอนชนันอก
เกียวขอ้งกบัการสร้างเปลือก 

 ส่วนผวิของแมนเทิลจะติดกบัผวิเปลือกอยูส่องบริเวณคือ บริเวณร่องเพริออสเทรคลั 
(periostracal groove) ซึงเป็นบริเวณทีมีลอนชนันอกของขอบแมนเทิลอยูแ่ละเป็นบริเวณทีมี
กลา้มเนือมายดึติด บริเวณช่องวา่งระหวา่งแมนเทิลกบัเปลือกจะมีสารประกอบต่างๆของเปลือก 
เช่น สารพวกหินปูน และสารอินทรียบ์างชนิดบรรจุอยู ่ซึงจะผนึกกนัเป็นชนัของเปลือกหอย ใน
หอยสองฝาดึกดาํบรรพ ์เช่น หอย  Nucula lamarck  ช่องแมนเทิลจะกวา้งทาํใหก้ระแสนาํเขา้ทาง
ดา้นหนา้และออกทางดา้นขา้งของช่องแมนเทิล  

ส่วนในหอยทีมีรูปร่างทีกา้วหนา้กวา่โดยเฉพาะหอยทีชอบฝังตวัอยูใ่นรูนนั ขอบแมนเทิล
บางระดบัจะเชือมติดกนั ทาํใหช่้องแมนเทิลแคบกวา่ในพวกหอยดึกดาํบรรพ ์การเขา้ออกของ
กระแสนาํจะจาํกดัอยูเ่ฉพาะทางดา้นหลงัโดยผา่นเขา้ออกทางไซฟอน 

 

การวดัขนาดเปลือกหอยสองฝา 
การวดัขนาดของเปลือก  มีการวดัส่วนต่างๆ  ดงันี (รูปที ) 
1. ความกวา้งของเปลือกหอย  โดยวดัจากขอบเปลือกส่วนทีกวา้งทีสุดถึงขอบเปลือกอีกดา้น (CB 

หรือ AD) 

2. ความสูงของเปลือก  โดยวดัจากอมัโบหรือส่วนทีสูงทีสุดของเปลือกถึงขอบล่างของเปลือก (AB 

หรือ CD) 

3. ความหนาของเปลือก  โดยวดัจากเปลือกส่วนทีโคง้ทีสุดของฝาดา้นหนึงถึงเปลือกส่วนทีโคง้
ทีสุดของฝาอีกดา้นหนึง (EF) 
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 รูปที  การวดัขนาดของเปลือกหอยสองฝา  (A) ความกวา้งและสูงของเปลือก 

หอยสองฝา  (B) ความหนาของเปลือกหอยสองฝา 
 

พยาธิใบไม ้(Fluke or Digenetic Trematode) 

 พยาธิใบไมจ้ดัอยูใ่น Phylum Platyhelminthes  Class Trematoda  Subclass Digenea  

รูปร่างทวัไปเหมือนใบไม ้รูปรี หรือยาวเรียวทางดา้นหนา้ (anterior) และป้านทางดา้นทา้ย 
(posterior) ลาํตวัแบนจากบนลงล่าง (dorsoventrally flatten)  ไม่มีช่องวา่งในลาํตวั  มีอวยัวะทีใชย้ดึ
เกาะเป็นกลา้มเนือแขง็แรง เรียกวา่ sucker  ส่วนใหญ่มีสองชนิด  คือ oral sucker อยูป่ลายหนา้
ลอ้มรอบช่องปาก  และ acetabulum (ventral sucker)  ซึงอยูท่างดา้นทอ้งส่วนใหญ่มีอวยัวะเพศผู ้
และเพศเมียอยูใ่นตวัเดียวกนั มีระบบประสาท ระบบขบัถ่าย ระบบสืบพนัธ์ุพฒันาอยา่งดีและ
สมบูรณ์ การสืบพนัธ์ุมี 2 แบบ คือระยะตวัเตม็วยัมีการสืบพนัธ์ุแบบมีเพศ (sexual reproduction)  

ส่วนระยะตวัอ่อนมีการสืบพนัธ์ุแบบไม่มีเพศ (asexual reproduction) ดงันนัจึงเรียกพยาธิในกลุ่มนี
วา่ Digenea (รูปที ) 
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รูปที  รูปร่างลกัษณะทวัไปของพยาธิใบไม ้(วนัชยั  มาลีวงษ ์ และคณะ, 44) 
 

รูปร่างลกัษณะทวัไปของพยาธิใบไม ้ (Brown, 1975; Neva & Brown, 1994) 

1. ผวิหนงั (Tegument)  ลกัษณะผวิเรียบ  บางครังจะเป็นสันนูนขึนมามีตุ่มหรือหนาม
ยดืหยุน่ไดดี้และทนต่อสภาพแวดลอ้ม ผนงัของลาํตวัประกอบไปดว้ยเซลลที์ยงัมีชีวติอยู ่ชนันอก
เป็นไซโทพลาซึมของเซลลห์นาประมาณ 15-21 ไมโครเมตร  มี plasma membrane คลุมอยูช่นันีจะ
ต่อกบัไซโทพลาซึมของ cyton cell ส่วนชนัในประกอบดว้ยกลา้มเนือและ cyton cell ทาํหนา้ทีรับ
ความรู้สึกต่างๆ (Malek, 1980) นอกจากนนัยงัทาํหนา้ทีดูซึมอาหารและนาํตาล  ผวิหนงัของพยาธิ
ใบไมบ้างชนิดยงัมีสารพวก mucopolysaccharides และ polyphenols ซึงสารเหล่านีสามารถป้องกนั
การยอ่ยหรือนาํยอ่ยของโฮสตไ์ด ้

2. ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system) ประกอบดว้ยปากอยูส่่วนหนา้ของลาํตวั  
ลอ้มรอบดว้ย oral sucker ถดัมาเป็นคอหอย (pharynx)  ซึงมีลกัษณะเป็นกลา้มเนือ หลอดอาหาร 
(esophagus)  และสาํไส้ (intestinal cecum)  ปกติลาํไส้จะแยกเป็นสองแขนง และปลายตนั ไม่มี
ทวารเปิดออก อาหารทีเป็นของเหลวหรือกึงของเหลว จากบริเวณทีอยูอ่าศยัจะดูดซึมเขา้ทางผวิคลุม
ลาํตวั อาหารทีไม่เป็นสารละลายจะถูกดูดกินทางปากและยอ่ยในลาํไส้ อาหารทียอ่ยสลายแลว้ถูกดูด
ซึมโดยผนงัลาํไส้ของพยาธิ  ส่วนเศษอาหารทีไม่ตอ้งการจะถูกคายออกมาทางปาก 
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3. ระบบประสาท (Nervous system)  เป็นระบบอยา่งง่ายไม่ซบัซอ้น  ประกอบดว้ยปม
ประสาท 1 คู่  ทางดา้นหลงัของหลอดอาหารและมีเส้นประสาท 3 คู่ ดา้นละคู่อยูท่างดา้นขา้ง ดา้น
ทอ้ง  และมีปุ่มประสาทพิเศษบริเวณอวยัวะเพศและมีเส้นประสาททีไวต่อแสงบริเวณหวั  

4. ระบบขบัถ่าย (Excretory system)  ประกอบดว้ย ciliated cell  ขนาดเล็ก เรียกวา่ flame 

cell ลกัษณะการเคลือนไหวของซิเลีย (cilia) เหมือนกบัเปลวเทียนกระจายอยูส่องขา้งลาํตวัมีจาํนวน
ขา้งละเท่ากนัในพยาธิแต่ละชนิด ทาํหนา้ทีพดัสิงทีตอ้งการกาํจดัเขา้สู่ท่อขบัถ่ายขนาดเล็กไปรวมใน
ท่อขนาดใหญ่ คือ collecting tubule และส่งไปสู่ถุงขบัถ่าย (excretory bladder) ก่อนถูกขบัออกจาก
ร่างกายทางรูเปิดทางส่วนทา้ยสุดของลาํตวั  

5. ระบบสืบพนัธ์ุ (Reproductive system) 

พยาธิใบไมพ้วก Digenetic trematode ทีเป็นปรสิตของคนมี 2 เพศ คือ เพศผู ้ และเพศเมีย
ในตวัเดียวกนั  ยกเวน้ พยาธิใบไมเ้ลือด 

5.1 อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผู ้ โดยทวัไปจะมีอณัฑะสองอนั บางชนิดมีมากกวา่สองอนั เช่น  
พยาธิใบไมใ้นเลือด และบางชนิดมีอนัเดียว เช่น พยาธิ Haplorchis spp. อณัฑะมีรูปร่างกลมเป็น
กอ้น  เป็นแขนงหรือเป็นฝอย  มีท่ออสุจิยอ่ย (vas efferens) ต่อจากลูกอณัฑะแลว้รวมเป็นท่ออสุจิ
ใหญ่ (vas deferens)  เปิดเขา้สู่ถุงพกันาํเชือ (seminal vesicle) ซึงจะต่อกบัท่อฉีดเชืออสุจิ 
(ejaculatory duct หรือ cirrus) ซึงท่อตอนตน้จะมีต่อมลูกหมาก (prostatic gland) ปกคลุม  พบใน
พยาธิบางชนิด อวยัวะส่วนนีจะมีถุง (cirrus sac หรือ cirrus pouch) หุม้อยู ่ รูเปิดของอวยัวะเพศผู ้
อาจเปิดร่วมกบัอวยัวะเพศเมีย (common genital pore) หรือเปิดเดียว (male genital pore)  ในบริเวณ
ทีต่างกนัออกไปแลว้แต่ชนิดของพยาธิ  

5.2 อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมีย  ประกอบดว้ยรังไข่ (ovary) 1 อนั รูปกลมรีหรือแขนงมีท่อรัง
ไข่สันต่อกบัถุงเก็บนาํเชือ (seminal receptacle) และท่อ vitelline รวมก่อนจะเปิดเขา้ ootype ซึงปก
คลุมดว้ย Mehlis’s glands จากนนัเปิดเขา้สู่มดลูก ซึงเป็นท่อยาวขดไปมาก่อนจะเปิดออกสู่ภายนอก  
ตรงส่วนปลายท่อจะมีผนงักลา้มเนือหนาขึน เรียก metraterm  ปลายปากอีกดา้นหนึงของ seminal 

receptacle จะมีท่อเปิดออกสู่ภายนอกเรียก Laurer’s canal เชือกนัวา่ท่อนีคลา้ยช่องคลอดในการ
ผสมพนัธ์ุของพยาธิใบไม ้2 ตวั  เพศเมียมีอวยัวะทีสาํคญัอีกอยา่งหนึง คือ vitelline glands หรือ 
vitellaria จะมีลกัษณะเป็นคู่อยู ่2 ขา้งของลาํตวั  มีหนา้ทีผลิต vitelline cells ซึงเป็นอาหารสาํหรับ
ตวัอ่อนในไข่ 
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วฏัจกัรชีวติ (Life cycle) 

 พยาธิใบไมต้วัเตม็วยั  ทีอาศยัอยูใ่นร่างกายของโฮสต ์ทงัคนและสัตว ์มีการผสมพนัธ์ุ
แบบอาศยัเพศ และออกไข่บริเวณอวยัวะทีอาศยัอยู ่ไข่ออกสู่ภายนอกร่างกายโดยปนออกมากบั
อุจจาระ เสมหะ หรือปัสสาวะ เมือลงสู่นาํ พฒันาเป็นตวัอ่อน ไมราซิเดียม (miracidium) จะเขา้ไป
อาศยัอยูใ่นหอย ซึงเป็นโฮสตต์วักลางตวัที 1 (first intermediate host) แลว้เจริญเป็นระยะ 

สปอโรซีสต ์(sporocyst) บริเวณลาํไส้ของหอยหรือเจริญไปเป็นตระยะสปอโรซีสตลู์ก (daughter 

sporocyst) สาํหรับพยาธิใบไมเ้ลือดจะมีระยะสปอโรซีสต ์1 รุ่นหรือ 2 รุ่น  แลว้แต่ชนิดของพยาธิ  
ส่วนพยาธิใบไมช้นิดอืนจะเจริญต่อไปเป็นระยะรีเดีย (redia) และเซอร์คาเรีย (cercaria) เมือเซอร์
คาเรียเจริญเตม็ทีจะไชออกจากหอยวา่ยอยูใ่นนาํ  เมือพบโฮสตต์วักลางตวัที 2 (second intermediate 

host) ทีเหมาะสม เช่น กุง้ หอย ปู ปลา จะไชเขา้ไปและสลดัหางทิงแลว้สร้างถุงซีสตก์ลายเป็นตวั
อ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria)  ซึงเป็นระยะติดต่อ  เมือโฮสตสุ์ดทา้ย (definitive host)  

มากินตวัอ่อนระยะติดต่อเขา้ไป  ตวัอ่อนพยาธิจะออกจากถุงซีสตบ์ริเวณส่วนบนหรือส่วนตน้ของ
ลาํไส้เล็กแลว้เดินทางต่อไปยงัอวยัวะทีพยาธิเหล่านนัจะเจริญเป็นตวัเตม็วยั (รูปที )  ยกเวน้ตวั
อ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมเ้ลือดทีสามารถติดต่อเขา้สู่โฮสตสุ์ดทา้ยไดเ้ลย  โดยไม่ตอ้ง
ผา่นโฮสตต์วักลางที 2 ดว้ยวธีิไชเขา้ทางผวิหนงัโดยตรง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  วฏัจกัรชีวิตโดยทวัไปของพยาธิใบไม ้(Schell,1970) 
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ตวัอ่อนระยะต่างๆของพยาธิใบไม ้

 . ไข่ (egg)  ไข่ของพยาธิใบไมแ้ต่ละชนิดมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกนัมาก บางชนิดไข่
ขนาดเล็ก บางชนิดขนาดใหญ่ มีฝาปิดเปลือกไข่ หรือมีหนามยนืจากเปลือกไข่ (spine) (operculum) 

ไข่พยาธิบางชนิด  เมือออกมาจะเจริญเตม็ทีมีตวัอ่อนไมราซิเดียม (miracidium) อยูภ่ายใน เรียกไข่นี
วา่ embryonated egg บางชนิดตอ้งยงัไม่มีตวัอ่อนภายในเรียก unembryonated egg (รูปที 19) จะ
ออกมาเจริญอยูภ่ายนอกจนได ้ตวัอ่อนระยะไมราซิเดียม 

 2. ตวัอ่อนไมราซิเดียม (miracidium) มีรูปร่างคลา้ยกระสวย มีขนซิเลียอยูร่อบตวัช่วยใน
การวา่ยนาํ (รูปที 19)  ส่วนหนา้มีต่อมขบันาํยอ่ย (penetration gland) ออกมา เพือช่วยในการไชเขา้สู่
หอย  ซึงเป็นโฮสตต์วักลาง (intermediate host) ขณะทีไชเขา้สู่หอยก็จะสลดัขนซิเลียรอบตวัทิง  
แลว้เดินทางเขา้สู่อวยัวะภายในของหอยและเจริญเป็นตวัอ่อนรสปอโรซีสต ์(sporocyst)  ไมราซิ
เดียมมี protonephridia 1-2 คู่  เปิดออกสู่รูเปิดดา้นขา้งส่วนทา้ยของลาํตวั  ในส่วนครึงล่างของลาํตวั
มี germ cell ซึงเป็นเซลลแ์บ่งตวัและจะถูกนาํไปสู่ระยะสปอโรซีสตต่์อไป 

 3. ตวอ่อนสปอโรซีสต ์(sporocyst)  เจริญบริเวณส่วนลาํไส้หอย  มีลกัษณะเป็นถุงผนงั
บาง ภายในมี germ cells สปอโรซีสตเ์จริญต่อไปเป็นรีเดีย (redia) หรือเจริญต่อไปเป็นสปอโรซีสต์
ลูก (daughter sporocyst) ซึงมีรูปร่างลกัษณะเหมือนเดิม  ปากและอวยัวะอืนๆเห็นไม่เด่นชดั  มี 
germ cells เป็นจาํนวนมากเพือผลิตตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย (รูปที ) 
 4. ตวัอ่อนรีเดีย (redia)  มีรูปร่างเป็นถุง  มีปากคอหอยและลาํไส้ ลกัษณะรูปถุง เรียวยาว  
มี germinal cells เป็นจาํนวนมากเพือผลิตตวัอ่อนระยะรีเดียในบางครังรีเดียอาจผลิตรีเดียลูก 
(daughter redia) (รูปที , ) ตวัอ่อนระยะนีจะมีรูปร่างลกัษณะเหมือนเดิม  ยกเวน้จะมีการผลิต
ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียเป็นจาํนวนมาก  และตอนทา้ยผนงัลาํตวัอาจยนืออกมาเล็กนอ้ยสาํหรับ
เคลือนไหวคลา้ยขาหนึงคู่ มีการเจริญเพิมจาํนวนของรีเดียเป็นแบบไม่อาศยัเพศ  สาํหรับพยาธิใบไม้
เลือดจะไม่มีระยะรีเดีย 

 5. ตวัอ่อนเซอร์คาเรีย (cercaria) เป็นตวัอ่อนของพยาธิใบไมที้เจริญมาจากเซลล ์ในระยะ
รีเดียหรือสปอโรซีสต ์ เป็นตวัอ่อนระยะสุดทา้ยทีเจริญในหอย ตวัยาวรี มีหาง  รูปร่างลกัษณะทวัไป
คลา้ยกบัตวัเตม็วยั  มี oral sucker และ acetabulum ลาํไส้แยกเป็นสองแฉก  เมือเจริญเต็มทีแลว้จะไช
ออกจากหอยวา่ยไปมาในนาํเพือจะหาโฮสตที์เหมาะสมต่อไป  ซึงอาจจะเป็นโฮสตเ์ฉพาะหรือ
โฮสตต์วักลางตวัทีสอง (second intermediate host) (รูปที ) 
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 รูปที  ตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นระยะต่างๆ  (A, B) ไข่พยาธิ  (C-E) ตวัอ่อนระยะไมรา 
ซิเดียม  (F) ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์ (G) ตวัอ่อนระยะรีเดีย  (H) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย (ทีมา: 
วนัชยั  และคณะ, 44) 
 

 

 

 

A B C 

D 
E 

F 
G 

H 
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 รูปที  ตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นสปอโรซีสตแ์ละรีเดีย  (A) รีเดียแม่ (mother radia)  

(B) รีเดียลูก (daughter redia) (Schell,1970) 
 

 6. ตวัอ่อนมีโซเซอร์คาเรีย (mesocercaria)  เป็นพยาธิตวัอ่อนทีอยูร่ะหวา่งระยะเซอร์
คาเรียกบัเมตาเซอร์คาเรีย รูปร่างคลา้ยลูกแพร์ มีหนาม มี penetration gland 2 คู่ และพบ flame cell 

เป็นจาํนวนมาก โดยพยาธิในระยะนีจะคลา้ยกบัตวัอ่อนในระยะเซอร์คาเรีย  ยกเวน้จะไม่มีหาง และ
บริเวณลาํตวัจะมีขนาดใหญ่  เมือเขา้สู่โฮสตจ์ะอาศยัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งผนงัลาํตวักบัท่อทางเดิน
อาหาร ท่อนาํเหลือง หรือระหวา่งกลา้มเนือของสัตวส์ะเทินนาํสะเทินบกและสัตวเ์ลือยคลานจะพบ
พยาธิใบไมร้ะยะนีในจีนสั Alaria แฟมิลี Diplostomatidae (รูปที ) 
 

 

รูปที  ตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นระยะมีโซเซอร์คาเรีย (mesocercaria)  (Schell,1970) 
 

A B 
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 7. ตวัอ่อนเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) (รูปที ) ในระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้
จะเขา้ไปเจริญในโฮสตต์วักลางตวัทีสอง  ซึงส่วนใหญ่เป็นสัตวน์าํ  เซอร์คาเรียเมือไชเขา้สู่โฮสตจ์ะ
สลดัหางทิง  และสร้างถุงหุม้ตวัไว ้(encystaion)  มีรูปร่างกลม เปลือกหนา และมีตวัอ่อนอยูภ่ายใน
เป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย  ซึงเป็นระยะติดต่อของโฮสตสุ์ดทา้ยส่วนตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย
ของพยาธิใบไมเ้ลือดจะไชเขา้สู่โฮสตสุ์ดทา้ย เพือเจริญเป็นพยาธิตวัเตม็วยั (รูปที ) 

 
 

 รูปที  ตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria)  (A) กลุ่ม Halipegus  

(B) กลุ่ม Plagiorchis  (C) กลุ่ม Notocotylus  (D) กลุ่ม Philophthalmus (Schell,1970) 
 

 

 รูปที  ตวัอ่อนพยาธิใบไมเ้ลือด ในระยะเมตาเซอร์คาเรีย  (A) กลุ่ม Diplostomulum 

(B) กลุ่ม Neascus  (C) กลุ่ม Tetracotyle (Schell,1970) 
 

A 

B 

C 

D 

A B C 
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 ตวัอยา่งพยาธิใบไมใ้นระยะเซอร์คาเรียมีหลายชนิด  ซึงสามารถจดัจาํแนกออกเป็น 
family หรือ superfamily ได ้ ซึงระยะนีมีการเจริญจากระยะ sporocyst หรือ redia โดยออกมาจาก
หอยทีเป็นโฮสตต์วักลางตวัที 1 แลว้ไชออกจากหอยวา่ยอยูใ่นนาํ เมือพบโฮสตต์วักลางตวัที 2 ที
เหมาะสม  ตวัอ่อนของพยาธิก็จะไชเขา้ไป แลว้เปลียนรูปร่างเป็นถุงในเนือเยอืของโฮสตสุ์ดทา้ย  
เซอร์คาเรียเป็นระยะตวัอ่อนทีมีลกัษณะรูปร่างจาํเพาะจึงมีผูใ้ชเ้ซอร์คาเรียศึกษาและจาํแนกชนิด
ของพยาธิใบไม ้(Malek, 1922) 

 รูปร่างเซอร์คาเรียโดยทวัไปประกอบดว้ยส่วนลาํตวั (body) และส่วนหาง (tail) (รูปที )
บางชนิดอาจหางสันหรือไม่มีหาง การมีหางยาวจะช่วยในการวา่ยนาํ อาจมี finfold ซึงเป็นคีบหาง
อยูบ่ริเวณส่วนหาง  มีลกัษณะเป็นแผน่บาง ใส ทางดา้นปลายหาง ในกลุ่มพยาธิใบไมเ้ลือดจะพบ
เซอร์คาเรียทีมีหางสองแฉก (fork tail)  ซึงเป็นระยะติดต่อทีพร้อมจะไชเขา้สู่โฮสตสุ์ดทา้ยหรือเพือ
เจริญเป็นพยาธิตวัเตม็วยั (adult) ต่อไป ส่วนลาํตวัจะมีอวยัวะยดึเกาะรอบปากส่วนบน (oral sucker) 

หรือ อวยัวะยดึเกาะส่วนทอ้ง (ventral sucker)  มีตา (eyespot) หรือไม่มีตา มีคอหอย (pharynx) บาง
ชนิดไม่มี pharynx พบในกลุ่ม Schistosomes ซึงเป็นพยาธิใบไมเ้ลือดในคน และยงัมีหลอดอาหาร 
(esophagus) มีลกัษณะเป็นหลอดกลา้มเนือต่อจากคอหอยเป็นทางเดินอาหารจากคอหอยสู่กระเพาะ  
มีต่อม penetration gland ทีผลิตเอนไซมส์าํหรับการใชเ้จาะทะลุเขา้โฮสตต์วักลางตวัที 2 ต่อมนีถา้
อยูท่างดา้นหนา้ เรียกวา่ anterior penetration glands  ส่วนทางดา้นหลงั เรียกวา่  posterior 

penetration glands และเซอร์คาเรียบางชนิดอาจจะพบ cystogenous gland  ซึงเป็นต่อมสร้าง  
cystogenous cells  สาํหรับสร้างถุงซีสต ์ เพือเจริญเป็นตวัอ่อนในระยะเมตาเซอร์คาเรีย มี excretory 

bladder ทาํหนา้ทีเป็นกระเพาะขบัถ่ายของเสีย  excretory duct เป็นท่อทีทาํหนา้ทีสาํหรับขบัถ่ายของ
เสีย excretory pore เป็นช่องเปิดสาํหรับการขบัถ่ายของเสีย มี excretory vesicle ซึงเป็นกลุ่มเซลลที์
เรียงตวัลอ้มรอบเป็นผนงัเซลล ์ภายในเป็นช่องวา่งใส อยูท่างดา้นทา้ยลาํตวั ทาํหนา้ทีเกียวกบัการ
ควบคุมความเขม้ขน้ของสารภายในเซลลใ์หอ้ยูใ่นระดบัทีสมดุล เช่น การขบัถ่ายของเสียหรือ
แลกเปลียนสารระหวา่งภายในกบัภายนอกเซลล ์และมี flame cell เป็น excretory cell ทีใชข้นโบก
พดัของเสียออกจากร่างกาย 
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 รูปที  ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย  (A) กลุ่มมี finfold ซึงเป็นครีบหางอยยู่
บริเวณส่วนหาง (Schell,1970) 
 

การศึกษารูปร่างและรายละเอียดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 ลาํตวัและผวิของลาํตวั 

 เซอร์คาเรียมีลกัษณะรูปร่างของลาํตวัแตกต่างกนั เช่น ลาํตวักลม ลาํตวัรี หรือคลา้ยลูก
แพร์  บริเวณผิวก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกนัโดยลกัษณะของผวิอาจพบความแตกต่างกนัดงันี 

1.  หนาม (spirne) โดยทวัไปหนามทีผวิลาํตวัจะมีความละเอียดและบางใกลเ้คียงกนั  
ขึนอยูก่บัรอบตวัมีความหนาแน่นและขนาดแตกต่างกนัไปตามแต่ละส่วนของผวิลาํตวัอาจพบ
หนามลกัษณะพิเศษ ดงันี 
 “collar spine”  บริเวณใกล ้oral sucker ในกลุ่ม Echinostomatidae 

 “stylet” หนามทีอยูใ่นoral sucker ในกลุ่ม Xiphidiocercariae  โดยทีรูปร่างและ
ขนาดสามารถบอกถึงชนิดเซอร์คาเรียได ้

 “oral spine” จะเห็นเมือส่วนปากเปิดออกมา ใชจ้าํแนกชนิดเซอร์คาเรียได ้

 2.  ขน (hair) สังเกตโดยกลอ้งกาํลงัขยายสูง ลกัษณะของขนจะบางละเอียด บริเวณฐานมี
ลกัษณะนูนสามารถยกตงัขึนและหดกลบัได ้บางชนิดบริเวณฐานขนมีเส้นประสาทอยูที่รากขน  
เรียกวา่ “sensory hair” หรือบางชนิดจะไม่มี sensory hair ทีบริเวณฐาน 

 3.  ครีบ (finfold) เป็นแผน่บางทียนืออกจากส่วนหางสามารถพบไดก้บัเซอร์คาเรีย 

บางชนิด 
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โครงสร้างภายใน 

 ส่วนบริเวณลาํตวั 

 โดยทวัไปตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียจะมีลาํตวัใส มองเห็นลกัษณะเด่นของอวยัวะภายใน
ชดัเจน  แต่ส่วนมากจะพบวา่ pigment granules มาปิดบงัเช่น ในกลุ่ม Heterophyidae, Monostome  

และมี cystogenous gland มาปิดบงัในบางชนิดจึงมองไม่เห็นอวยัวะภายในชดั ทาํใหล้าํตวัทึบ เช่น  
ในกลุ่มของพยาธิใบไมต้บั 

 - อวยัวะดูดเกาะ (sucker) เป็นอวยัวะยดึเกาะมีลกัษณะเป็นกลา้มเนือแขง็แรง  
รูปร่างคลา้ยถว้ยมี 2 ชนิด 

 - อวยัวะดูดเกาะส่วนหวั (oral sucker) ลกัษณะคลา้ยเนือลอ้มช่องปาก ส่วน
ใหญ่อยูท่างดา้นบนสุดของลาํตวัเจริญสมบูรณ์ ในตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียบางชนิด oral sucker จะ
มีการเปลียนแปลงรูปร่างเป็น virgular organ เช่นในกลุ่ม Xiphidiocercariae หรือบางชนิดเปลียน
รูปร่างคลา้ยลูกแพร์ เช่น ในกลุ่ม Furcocercous cercariae 

 -  อวยัวะดูดเกาะส่วนทอ้ง (ventral sucker, acetabulum) ส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณ
ดา้นทอ้งกลางลาํตวั  ยกเวน้ในกลุ่ม Amphistome cercariae ซึงจะอยูด่า้นทา้ยสุดของลาํตวั เซอร์-
คาเรียส่วนมากจะมี ventral sucker ยกเวน้ในกลุ่ม Monostome cercariae 

 ช่องทางเดินอาหาร (alimentary canal) เป็นระบบทางเดินอาหารเริมตงัแต่ 

ปาก  Prepharynx                     Pharynx                  Esophagus             Intestine 

  ในแต่ละอวยัวะนนัจะตอ้งพิจารณาทงัรูปร่างและขนาด  และอาจพบวา่ไม่มีอวยัวะ
บางอยา่ง เช่น ในกลุ่ม Schistosomatidae ไม่พบ pharynx ในกลุ่ม cytophorous cercariae ไม่พบ 
prepharynx  ในเซอร์คาเรียส่วนมากจะไม่ค่อยพบ intestine ซึงจะพบในระยะตวัเตม็วยั หาก
พิจารณาจะยากมากจะตอ้งยอ้มสี neutral red ความเขม้ขน้ตาํ 
 ระบบขบัถ่าย (excretory system)เป็นระบบทีเจริญสมบูรณ์  อยูท่างส่วนทา้ยของลาํตวั
เป็นอวยัวะทีพิจารณาไดย้ากมากในเซอร์คาเรีย จาํเป็นตอ้งอาศยัความชาํนาญในการตรวจหา  
แบ่งระบบขบัถ่ายได ้3 ส่วน 

 ถุงขบัถ่าย (excretory bladder) เป็นอวยัวะทีมีช่องวา่งขนาดใหญ่อยูส่่วนกลาง
ของลาํตวั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (รูปที ) 
  -Thin walled, non-epithelial bladder เป็นถุงผนงัเซลลบ์าง รูปร่างเซลลแ์บน 
(flat cells) เช่น ในกลุ่ม Furcocercous cercariae, Echinostome cercariae, Monostome  cercariae, 

Amphistome cercariae 
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 -  Thick walled, epithelial bladder เป็นถุงผนงัเซลลห์นา รูปร่างเซลลแ์บบ 
cuboidal cell เช่น ในกลุ่ม Xiphidiocercariae, Microcercous cercariae และ Heterophyidae 

 

      

 รูปที  ถุงขบัถ่าย (excretory bladder)  (A) ผนงัหนา (Thick walled, epithelial) 

(B) ผนงับาง (Thin walled, non-epithelial) (Schell,1970) 
 

ท่อขบัถ่าย (Excretory tube) มี 2 แบบ (รูปที ) 
-Mesostomate ลกัษณะมีท่อ primary excretory หลกั 1 คู่ (main excretory tube)  โดยเริม

จากถุงขบัถ่ายไปทางดา้นหนา้จนถึงกึงกลางลาํตวั แลว้แยกออกไป 2 ทาง ซา้ยและขวาและแต่ละ
ทางแยกออกไปทางดา้นหนา้ (anterior) และดา้นหลงั (posterior) แลว้แตกแขนงออกเป็นท่อเล็กๆ 

(Third excretory) มี flame cell ติดอยูที่ปลายแขนง เช่น ในกลุ่ม Xiphidiocercariae, 

Gymonocepharous cercariae 

 - Stenostomate ท่อ primary excretory หลกัมี 1 คู่ เริมจากถุงขบัถ่ายไปทางดา้นหนา้เกือบ
ถึง oral sucker แลว้เปลียนเป็นท่อเล็ก (secondary excretory) หนักลบัมาดา้นหลงั แลว้แตกเป็นท่อ
เล็กๆ (third excretory) ไปดา้นหนา้ (anterior) 1 ท่อ ไปทางดา้นหลงั (posterior) 1 ท่อและแตก
แขนงเล็กๆมี flame cell ติดอยูที่ปลายแขนง เช่น ในกลุ่ม Echinostome cercariae, monostome 

cercariae, Amphistome cercariae 

 

 

A B 
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 รูปที  ทอ่ระบบขบัถ่าย (excretory tube)  (A) แบบ Mesostomate (B) แบบ Stenostomate 

(Schell, 1970) 
 

Flame cell 

 การจาํแนกกลุ่มของเซอร์คาเรียใหส้มบูรณ์  มีการกาํหนดสูตร flame cellโดยจาํนวน 
flame cell สามารถใชใ้นการจดัจาํแนกชนิดของพยาธิได ้(Komiya, 1961) สูตร flame cell  เป็นดงันี 
2x[(3+3)+(3+3+3)] = 30 

(3+3)  ท่อ secondary excretory ดา้นหนา้มี flame cell 2 ชุดๆละ 3 อนั 
 (3+3+3) ท่อ secondary excretory ดา้นหลงัมี flame cell 3 ชุดๆละ 3 อนั 

 2x  มีชุด flame cell ดา้นซา้ยและขวาเหมือนกนั 

 ในบางกรณีจะพบวา่ มี flame cell ชุดสุดทา้ยของท่อ secondary excretory ดา้นหลงัไปอยู่
ในส่วนหาง 1 ชุด  การเขียนสูตร flame cell จะใช ้[ ] แทนแสดงใหท้ราบวา่ flame cell ทีหาง 1 ชุด 3 

อนั  จึงเขียนสูตรเป็น 2x[(3+3)+(3+3+[3])] = 30 

 ระบบประสาทและความรู้สึก 

 Cerebral ganglia 1 คู่  อยูร่ะหวา่งส่วนทอ้ง, ส่วนหลงัส่วนขา้งของ pharynx และขา้ม 
prepharynx 

 Eye spots or Photoreceptors  ประกอบดว้ยประสาทรับความรู้สึก และมี 
pigmentcontaining cell (Noble et al., 1989) ส่วนมากจะมี 1 คู่อยูใ่กล ้cerebral ganglia  ในบางชนิด  
เช่น  ในกลุ่ม monnostome cercariae จะมี 3 Eye spots จึงทาํใหมี้ความไวต่อแสงมาก 

 

 

 

A B 
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 ระบบสืบพนัธ์ุ 

 มีความสาํคญันอ้ยในระยะเซอร์คาเรีย เนืองจากระบบสืบพนัธ์ุยงัอยูใ่นระยะแรกเริม โดย
จะอยูใ่นบริเวณระหวา่ง ventral sucker กบั excretory bladder หรือบางชนิดอยูท่างดา้นหนา้ของ 
ventral sucker 

ต่อมทีสาํคญัในระยะเซอร์คาเรีย  มีดงันี 

Penetration gland เป็นต่อมนาํยอ่ยอยูบ่ริเวณกลางลาํตวัทงั 2 ขา้ง มีท่อเปิดออกที oral 

sucker ดา้นหนา้สุดของลาํตวั  ขณะทีมีชีวติอยูจ่ะไม่มีสี  ภายในมีเมด็เล็กๆ 2 ชนิด คือ ชนิดหยาบ
และชนิดละเอียด เช่น Schistosome cercariae ต่อมชนิดนีมีหนา้ทีขบัเอนไซม ์

 Cystogenous gland อยูบ่ริเวณส่วนทา้ยของลาํตวั และใตผ้วิหนงั ไม่มีท่อเปิด ภายในมีเมด็
เล็กๆ หรือรูปแท่ง มีจาํนวนหนาแน่นมาก ทาํใหทึ้บมองไม่เห็นอวยัวะอืนๆของเซอร์คาเรีย และ
สามารถเปลียนรูปร่างเป็น cystwall ในระยะ metacercariae 

Mucoid gland อยูใ่ตผ้วิหนงั มีท่อเปิดออกทีปลายดา้นหนา้สุดของลาํตวั  ประกอบดว้ย 
mucopolysacharide อยูท่วัผวิของลาํตวัทงัหมด 

 Cephalic gland หรือ Head gland หากยอ้มต่อมนีดว้ยสี eosin และ neutral red จะเห็น
คลา้ยถุงขบัถ่าย เช่น ในกลุ่ม Furcocercous cercariae 

 

 ส่วนบริเวณหางและส่วนต่างๆของหาง 

 ส่วนตวัหาง  หางเป็นอวยัวะทีใชใ้นการเคลือนไหวในการวา่ยนาํ มีรูปร่างลกัษณะ 

หลายแบบ เช่น 

 หางแฉก หรือหางส้อม (fork-tail) เช่น กลุ่ม Furcocercous cercariae 

 หางสัน เช่น กลุ่ม Microcercous cercariae 

 หางยาว เช่น กลุ่ม Megalurouscous cercariae 

 เซอร์คาเรียบางชนิดไม่มีหางในการเคลือนไหว อาจอาศยักลา้มเนือลาํตวัในการเคลือนไหว
แทน เช่น พยาธิกลุ่ม Cercariaeum cercariae, Leucochloridium cercaria, Mutabile cercaria เป็นตน้ 
(Schmidt and Robert, 1981) 

 ส่วนอืนๆของหาง อาจพบลกัษณะพิเศษ เช่น 

 ครีบ (fin fold)  เป็นแผน่แบนบาง พบทีหางของเซอร์คาเรียบางชนิด อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ 
(ventral)  ดา้นหลงั (dorsal)  ดา้นขา้ง (lateral) หรือปลายหาง เช่น พยาธิกลุ่ม Furcocercous 

cercariae, Pleurolophocercous cercariae เป็นตน้ 
 ขน (hair)  พบทีหางของเซอร์คาเรียบางชนิดเช่น พยาธิกลุ่ม Xiphidiocercariae 
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 Adhesive organ  เป็นอวยัวะพิเศษ ใชดู้ดเกาะ พบทีปลายหางของเซอร์คาเรียบางชนิด เช่น 
พยาธิกลุ่ม Microcercous cercariae 

 ท่อเปิดออกของ excretory tube เช่น กลุ่ม Furcocercous cercariae จะมีท่อเปิดออกของ 
excretory tube บริเวณหางแฉก และในส่วนหางบางชนิด มี flame cell, pigment cell หรือมี caudal 

cell ดว้ย 

 

ชนิดของพยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 ในการจาํแนกกลุ่มของเซอร์คาเรีย จะพิจารณาจากลกัษณะภายนอก เช่น sucker, collar 

spines, stylet, fin fold บนหาง เป็นตน้ โดย Luhe (1909) เป็นคนแรกทีจดัจาํแนกกลุ่มของเซอร์คา-
เรีย ต่อมาไดมี้การพฒันาการศึกษาเซอร์คาเรีย โดย Faust (1924)  ไดก้าํหนดรูปแบบสูตรของ flame 

cell ทาํใหก้ารพิจารณารูปร่างของเซอร์คาเรียเพือการจดัจาํแนกกลุ่มมีความสมบูรณ์มากขึน ซึง
สามารถอธิบายรูปร่างของเซอร์คาเรียและจดัเซอร์คาเรียออกเป็นกลุ่มไดด้งันี (Komiya, 1961; 

Schell, 1962; Malek & Cheng, 1974) (รูปที ,  ) 
. กลุ่ม Furcocercouse cercariae  ลกัษณะเด่น มีหางแฉกหรือหางส้อม (fork-tail)  จึง

เรียกเซอร์คาเรียในกลุ่มนีวา่ “fork tail cercariae” ในช่วงตวัเตม็วยั จดัไดว้า่เป็นพยาธิใบไมว้งศเ์ดียว
ทีแยกเพศผูแ้ละเพศเมียอยูค่นละตวัและมี oral sucker และ ventral sucker ลาํตวัมีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอก กลม รี excretory bladder แบบบาง (thin – eqithelial) excretory system เป็นแบบ 
mesostomate  ระยะไมราซีเดียม (miracidium) จะไชเขา้สู่หอยทีเหมาะสมและพฒันาไปเป็นระยะ 

สปอโรซีสต ์(sporocyst) 2 รุ่น แลว้จึงพฒันาต่อจนเป็นระยะเซอร์คาเรีย แบ่งเป็น 2 ชนิด   
 1.1 Longifurcate pharyngeate type เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Superfamily Strigeoidea  

ลกัษณะเด่น คือ ปลายหางแฉก (furcae) จะยาวกวา่ส่วนตน้หางหรือไดส้ัดส่วนกนักบัส่วนตน้หาง  
ลาํตวักลมรี มี oral sucker, pharynx, intestinal caeca สมบูรณ์  มี ventral sucker หรือยงัเป็นเซลลช์นั
เริมตน้ มี penetration gland อยา่งนอ้ย 1 ชนิด ภายในลาํตวัมี excretory bladder แบบบาง (thin-

epithelial) และมี excretory pore เปิดใกล้ๆ กบับริเวณหางแฉกของแต่ละขา้ง eye spots มี pigment 

หรือไม่มี  มี finfold ทีปลายหางแฉก  ระบบขบัถ่ายแบบ mesostomate  เซอร์คาเรียในกลุ่มนีเจริญ
ในสปอโรซีสตแ์ละเปลียนแปลงเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในบริเวณส่วนหวัหรือตาในปลา
ซึงเป็นโฮสตกึ์งกลางตวัทีสอง (second intermediate host) บางครังอาจพบในสัตวส์ะเทินนาํสะเทิน
บกหรือสัตวเ์ลือยคลาน เช่น Cotylurus communis ในนกนางนวลกินปลา, Strigea strigis ในนก 

เคา้แมว, Diplostomum flexicaudum ในนกทีกินปลา, Pharyngostomoides procyonis ในตวัแรคคูน, 

Prohemistomum vivax ในแมว สุนขั เหยยีว หรือคน (รูปที ) 
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 1.2 Brevifucate apharynggeate type เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Superfamily 

Schistosomatoidea ลกัษณะเด่น คือ ปลายหางแฉกจะสนักวา่ส่วนตน้หาง ลาํตวักลมรี มี oral sucker

ถูกเปลียนแปลงมาจาก extensile penetration organ ไม่มี pharynx และ intestinal ceaca มองเห็น
เพียงเล็กนอ้ย, มี ventral sucker, มี penetration gland 2 ชนิดภายในลาํตวั, มีตา (eye spots) ซึงมี 
pigment  พบในจีนสั Trichobilharzia (T. ocellata, T. stagnicolae, T. physellae) และพบในสัตว์
เลียงลูกดว้ยนมบางชนิด ไดแ้ก่  Schistosomatium douthitti และ Heterobilharzia Americana พวก
ไม่มี eye spots  ไดแ้ก่ S. mansoni, S. haematobium และ S. japonicum ซึงเป็นพยาธิใบไมเ้ลือดใน
คน  บางชนิดมี finfold ทีลาํตวั เซอร์คาเรียเจริญในสปอโรซีสต ์มีระบบขบัถ่ายแบบ mesostomate 
และ excretory bladder แบบบาง (thin-epithelial) และมี excretory pore เปิดทีปลายหางแฉก 

(รูปที ) 
2. กลุ่ม Monostome cercariae  เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Superfamily Notocotyloidea  

ลกัษณะเด่นของเซอร์คาเรีย คือ มี oral sucker ขนาดเล็ก ไม่มี ventral sucker และ pharynx ลาํตวัมี
ขนาดใหญ่  อาจมีตา (eye spots) 2 หรือ 3 อนัอยูที่ส่วนหวัของลาํตวัทาํใหมี้ความไวต่อแสงมีหาง
ยาวกวา่ส่วนลาํตวั  ระบบขบัถ่ายแบบ stenostomate และ excretory bladder แบบแบนบาง (thin – 

epithelial) มีอวยัวะเกาะติดดา้นทา้ยของลาํตวั เรียกวา่ “adhesive organ” มี cystogenous gland ใน
ลาํตวัเจริญในรีเดีย (redia) และเจริญสมบูรณ์ในเนือหอย ตวัอยา่งของเซอร์คาเรียในกลุ่มนี คือ 
Notocotylus seineti พยาธิตวัเตม็วยัจะอาศยัอยูใ่นลาํไส้ใหญ่ของเป็ด นอกจากนี Notocotylus spp. ยงั
เป็นปรสิตในกวาง และสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนมอีกดว้ย (รูปที ) 

3. กลุ่ม Amphistome cercariae เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Superfamily paramphistomatoidea

ลกัษณะเด่น มี oral sucker ขนาดเล็ก มี ventral sucker ขนาดใหญ่อยูส่่วนทา้ยของลาํตวั ลาํตวัมี
ขนาดใหญ่ หางยาว  eye spots มี pigment ขนาดใหญ่และมี caudal sucker ขนาดใหญ่  ระบบขบัถ่าย
เป็นแบบ stenostomate และ excretory bladder แบบแบนบาง (thin non-epithelial) ร่องขบัถ่ายของ
เสียอยูต่รงกลางของหางตลอดความยาวของหาง เซอร์คาเรียระยะนีจะฝังตวัเป็นระยะ 

เมตาเซอร์คาเรียในพืชนาํ หรือผวิหนงัของกบ ตวัอยา่งเซอร์คาเรียในกลุ่มนี  คือ Paramphistomum 

spp. พยาธิในกระเพาะส่วน rumen ของ ววั ควาย, Diplodiscus spp. พยาธิในลาํไส้ตรงของกบ, 

Gastrodiscus aegyptiacus พยาธิในลาํไส้ใหญ่ของมา้ พบในแอฟริกาและในแถบเอเชีย เป็นตน้ 

(รูปที ) 
4. กลุ่ม Gymnocepharous cercariae เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Family Fasciolida  ลกัษณะเด่น 

ลาํตวักลม มี cystogenous gland มากมาย ไม่มี stylet มีทงั oral sucker และ ventral sucker ส่วนหาง
ไม่มี finfold  จึงวา่ยนาํชา้ อาศยัอยูบ่ริเวณกน้แหล่งนาํ เซอร์คาเรียเจริญอยูภ่ายใน 
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รีเดีย (redia) และเปลียนแปลงไปเป็นตวัตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercariae) เกาะบน 

พืชนาํ ในปลา หรือสัตวเ์ลือยคลานตวัอยา่งเซอร์คาเรียในกลุ่มนี คือ Family Heterophyidae ตวัเตม็
วยัทาํใหเ้กิดโรคพยาธิใบไมใ้นลาํไส้นก สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนมบางครังก็ทาํใหเ้กิดโรคในคน Family 

Opisthorchiidae ตวัเตม็วยัอยูใ่นท่อนาํดีในตบัหรือท่อนาํดีใหญ่ของนก สัตวเ์ลือยคลานสัตวเ์ลียงลูก
ดว้ยนมและอาจเกิดโรคในคนได ้Family Fasciolidae ตวัเตม็วยัอาศยัในตบัและท่อนนาํดีของสัตว์
เคียวเอืองและอาจเกิดโรคในคนได ้เช่น พวก Fasciola spp. (รูปที ) 

5. กลุ่ม Echinostome cercariae เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Superfamily Echinostomatoidea

ลกัษณะเด่น มี spine collar รอบ oral sucker เรียกวา่ “head collar” มี ceaca ยาวหางทรงกระบอก  
ระบบขบัถ่ายแบบ stenostomate มี excretory bladder แบบบาง (thin non-epithelial) excretory pore 

เปิดออกทางดา้นขา้งของหางใกลฐ้านส่วนตน้ของหาง หางยาวพดัโบกไดแ้รงและเร็ว วา่ยนาํไดดี้
อาศยัอยูบ่ริเวณกน้แหล่งนาํเปลียนแปลงไปเป็นตวัตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยตวัเดียวกนั  
หรือไชเขา้ในหอยตวัอืน ลูกออ๊ดของกบ หรือในปลา ตวัเตม็วยัของพยาธิในกลุ่มนีจะเป็นปรสิตที
ทาํใหเ้กิดพยาธิใบไมใ้นลาํไส้นก สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม และอาจก่อใหเ้กิดโรคในคนได ้เช่น
Echinostoma revolutum และ Echinoparyphium recurvatum เป็นพยาธิใบไมใ้นลาํไส้นก สาํหรับ
พยาธิในกลุ่ม Echinochasmus spp. และ Stephanoproro spp. จะเป็นปรสิตทีทาํใหเ้กิดพยาธิใบไมใ้น
ลาํไส้นก สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม และอาจพบไดใ้นคน (รูปที ) 

6. กลุ่ม Megaluros cercariae เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Family Philophthalmidae  ลกัษณะ
เด่น คือ บริเวณปลายหางมี adhesive gland cells ไม่มี excretory canal (Schell, 1970)  ตวัอ่อนระยะ
เซอร์คาเรียเจริญในรีเดีย เปลียนแปลงเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในลาํไส้ของไก่ นก และเป็ด
(รูปที ) 

7. กลุ่ม Microcercous cercariae เป็นกลุ่มพยาธิใบไมที้มีลกัษณะเด่น คือ มีหางสันและ
เป็นปุ่ม (knoblike) หรือรูปร่างเป็นถว้ย (cup shape) มี stylet อยูใ่น oral sucker มี ventral sucker 

ขนาดใหญ่ตวัอ่อนพยาธิในกลุ่มนีจะนาํพยาธิใบไมป้อดในคน คือ Paragonimus westermani ตวั
อ่อนระยะเซอร์คาเรียมีกางสันและออกมาจากหอยนาํจืดตระกลู Thiaridae หลงัจากนนัจะมีการวา่ย
ไชเขา้สู่โฮสตต์วักลางที 2 เช่น ปู หรือกุง้นาํจืด โดยเซอร์คาเรียจะไชเขา้ไปทีเหงือกและกลา้มเนือ
ของปูหรือกุง้แลว้มีการเจริญพฒันาไปเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย เพือเจริญเป็นตวัเตม็วยัใน
คนหรือสัตวต่์อไป (รูปที ) 

8. กลุ่ม Xiphidiocercariae เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Superfamily  Plagiorchiodea  มีลกัษณะ
เด่น คือ มี stylet อยูบ่ริเวณ oral sucker ในลาํตวัมี penetration gland และ mucoid gland เจริญ
สมบูรณ์ บางชนิดที oral sucker มี virgule organ มีระบบขบัถ่ายแบบ mesostomate วา่ยนาํค่อนขา้ง
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ชา้  เจริญเป็นระยะรีเดีย (redia) หรือสปอโรซีสต ์(sporocyst) ในเนือเยอืหอยและเปลียนแปลงเป็น
ระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercariae) ในสัตวพ์วก vertebrate หรือ invertebrate เช่น Loxogenoides 

bicolor พยาธิใบไมข้องสัตวค์รึงบกครึงนาํและสัตวมี์กระดูกสันหลงัและพบตวัอ่อนระยะเซอร์-
คาเรียออกมาจากหอยนาํจืด (รูปที ) 

9. กลุ่ม Pleurolophocercous cercariae เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Superfamily  

Opisthorchisdea มีลกัษณะเด่น คือ ลาํตวักลมรี ในลาํตวัพบ penetration gland และ cystogenous 

gland มีหรือไม่มี ventral sucker ใน eye spots มี pigment หางมี finfold กลางสันหาง แต่ไม่พบ 
lateral finfold  มีระบบขบัถ่ายเป็นแบบ mesostomate มี excretory bladder หนา  เซอร์คาเรียเจริญใน
รีเดีย (redia) และเปลียนเป็นระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercariae) ในปลา พยาธิกลุ่มนีก่อใหเ้กิด
โรคพยาธิใบไมใ้นคนหรือสัตวเ์ช่น Centrocestus formosanus เป็นพยาธิใบไมข้องสัตวมี์กระดูกสัน
หลงั (รูปที ) 
 10. กลุ่ม Parapleurolophocercous cercariae เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Family Heterrophyidea  

มีลกัษณะเด่น คือ มี lateral finfold บริเวณหาง ลาํตวัรี มี penetration gland และ cystogenous gland 

ส่วนของ ventral sucker มีการเจริญยงัไม่เตม็ที eye spots มี pigment เซอร์คาเรียเจริญในรีเดียและ
เปลียนแปลงเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา หรือสามารถพบระยะตวัแก่ของพยาธิใบไม้
กลุ่มนีไดใ้นลาํไส้คน สุนขั แมว หนู เช่น  Haplorchis taichui, Haplorchis pumilio และ Stictodora 

tridactyla (รูปที ) 
 11. กลุ่ม Gasterostome cercariae เป็นเซอร์คาเรียอยูใ่น Family Bucephalidae  มีลกัษณะ
เด่น คือ ปากอยูต่รงกลางลาํตวั ลาํไส้คลา้ยถุง มีหางสันแยกออกเป็น 2 แฉกสมมาตร คลา้ยกบัเขา
สัตว ์(แตกต่างจากกลุ่ม Furcocercous cercariae) พบตวัอ่อนระยะสปอโรซีสตใ์นหอยสองฝา กลุ่ม 
Unionidae ระยะสปอโรซีสต ์(sporocyst) และมีการเจริญพฒันาไปเป็นระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
(metacercariae)  ในปลาบริเวณผวิหนงัหรือเส้นประสาท  ตวัเตม็วยัก่อใหเ้กิดโรคพยาธิใบไมใ้น
ลาํไส้ปลา  พบบริเวณลาํไส้หรือภายในกระเพาะของปลา (รูปที ) 
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 รูปที  ตวัอ่อนพยาธิใบไมเ้ลือดกลุ่ม Furcocercous cercariae  (A) Strigeids 

(Holostomes)  (B) Human  schistostome  (ทีมา:  Malex, 1962) 

 

   

 รูปที  ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียชนิดต่างๆ (ทีมา: Malex, 1962) 
(A) Monostome cercariae  (B) Amphistome cercariae  (C) Gymnocepharouscercariae 

(D) Echinostome cercariae  (E) magalurous cercariae  (F) Microcercous cercariae 

(G) Xiphidiocercariae  (H) Pleurolophocercous cercariae  (I) Parapleurolophocercous cercariae  

(J) Gasterostome cercariae 
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งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียสามารถจดัจาํแนกชนิดกลุ่ม Family หรือ 
Superfamilyได ้(Schell, 1970) และอาจจาํแนกชนิดในระดบัสปีชีส์ (species)ไดเ้นืองจากตวัอ่อนใน
ระยะนีเริมมีอวยัวะภายในร่างกายแลว้ โดยทวัไปจะแบ่งออกเป็น  ส่วนคือ ส่วนลาํตวั (body) มี
อวยัวะภายใน ไดแ้ก่ 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 เป็นตน้ ส่วนหาง (tail) บางชนิดจะมี finfold อยูบ่ริเวณตน้
หางหรือปลายหาง  เซอร์คาเรียเป็นตวัอ่อนของพยาธิใบไมที้เจริญมาจาก sporocyst หรือ redia 

ภายในตวัหอยซึงเป็นโฮสตต์วักลางตวัทีหนึง  เมือเจริญเต็มทีแลว้ก็จะไชออกจากหอยวา่ยไปมาใน
นาํ  เพือจะหาทีอยูที่เหมาะสมต่อไปซึงอาจจะเป็นโฮสตเ์ฉพาะหรือโฮสตต์วักลางตวัทีสอง ซึงส่วน
ใหญ่จะเป็นสัตวน์าํ ไดแ้ก่ ปลา ปู กุง้ หอย เป็นตน้ แลว้เจริญเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียซึง
เป็นระยะติดต่อ การก่อโรคเกิดจากการทีโฮสตต์วัสุดทา้ย ไดรั้บพยาธิระยะติดต่อ และปรสิตเจริญ
ไปเป็นพยาธิตวัเตม็วยั เติบโตต่อไป โรคพยาธิใบไมเ้หล่านี ไดแ้ก่ โรคพยาธิใบไมต้บั โรคพยาธิ
ใบไมป้อด และโรคพยาธิใบไมใ้นลาํไส้สาํหรับตวัอ่อนในระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมเ้ลือดจะ
มีการไชเขา้สู่โฮสตสุ์ดทา้ยเพือเจริญเป็นพยาธิตวัเตม็วยั  ดงันนัการศึกษาเกียวกบัตวัอ่อนพยาธิใน
ระยะเซอร์คาเรียจึงมีความสาํคญัต่อความรู้ในดา้นระบาดวิทยาของโรคปรสิต สามารถเป็นตวับ่ง
บอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถของหอยในการเป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิใบไม ้และ
ความสามารถในการแพร่กระจายของพยาธิใบไมช้นิดต่างๆ จากการรวบรวมขอ้มูลในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั พบวา่มีรายงานการศึกษาหรืองานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการติดเชือพยาธิใบไมใ้นระยะเซอร์-
คาเรียของหอยนาํจืด  ทงัในประเทศและต่างประเทศ  ดงันี 

Giboda et al., (1991) ศึกษาการติดเชือพยาธิใบไม ้บริเวณจงัหวดัเวยีงจนัทร์ ประเทศลาว 
โดยทาํการตรวจพยาธิใบไมใ้นหอยนาํจืด ปลา แมว และ อุจจาระของคน พบตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้น
ระยะเซอร์คาเรียของ Opisthorchis  viverrini ในหอย Bithynia siamensis goniomphalus (Family 

Bithyniidae) และพยาธิ Haplorchis taichui ในหอย Tarebia  granifera พบตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์-
คาเรีย ของพยาธิใบไมต้บั Opisthorchis  viverrini และพยาธิใบไมล้าํไส้ขนาดเล็ก กลุ่ม Heterophyid 

เช่น Haplorchis  taichui และ H. pumilioในปลากลุ่ม Cyprinoid fish โดยผลการศึกษา พบการติด
เชือพยาธิ ใบไมใ้นลาํไส้  H. taichui สูงกวา่พยาธิใบไมต้บั O. viverrini 

 Adam et al., (1993)  ศึกษาพยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในกลุ่ม Lophocercous  

cercariae จากหอยนาํจืด Bithynia siamensis goniomphalos ซึงเป็นหอยใน Subclass Prosobranchia   

Genus Bithyniidae เดิมเคยมีรายงานเกียวกบัพยาธิใบไมต้บั Opisthorchis  viverrini ในระยะเซอร์-
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คาเรียวา่มีหอย Bithynia siamensis goniomphalos เป็นโฮสตต์วักลางตวัทีหนึง (Wykoff et al., 1965; 

Harinasuta & Harinasuta, 1984)  คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาหอย Bithynia siamensis goniomphalos ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึงเป็นพืนทีทีมีการเกิดโรคพยาธิใบไมต้บัหลงัจากนนั
ไดท้าํการศึกษาตวัอ่อนของพยาธิในระยะเซอร์คาเรียโดยวิธี shedding  ตรวจสอบลกัษณะทาง
สัณฐานวทิยา (morphology) ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบธรรมดาและกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราดผลการศึกษาพบหอย Bithynia siamensis goniomphalos ติดเชือพยาธิ  type คือ 
Lophocercous cercariae, Monostome cercariae, Furcocercous cercariae, Xiphidiocercariae สาํหรับ
พยาธิใน type Lophocercous cercariae สามารถบอกลกัษณะความแตกต่างออกจากพยาธิใบไมต้บั 
O. viverrini ไดจ้ากลกัษณะโครงสร้างของ finfold และการจดัเรียงหนามรอบๆ oral sucker  โดย
พยาธิ พวก Lophocercous cercariae จะมี finfold ลอ้มรอบ tip บริเวณปลายหางไม่แผข่ยายกวา้งมาก
เหมือนกบัพยาธิ O. viverrini และพบวา่บริเวณส่วน anterior  มีหนาม (spines) และฟัน (teeth) 

จดัเรียงอยูอ่ยา่งเป็นระเบียบ แต่ในพยาธิ O. viverrini  บริเวณ oral sucker มีหนามลอ้มรอบบริเวณ
ปาก (mouth opening) และฟัน (teeth) จากลกัษณะทีกล่าวมาทาํใหส้ามารถจดัจาํแนก type หรือ
ชนิดของพยาธิออกจากกนัไดร้ะหวา่ง Lophocercous cercariae กบั O.  viverrini  อยา่งชดัเจน
(Rothschild, 1938) 

 Pointier (1993)  ศึกษาการควบคุมทางชีวภาพของหอย Biomphalaria  glabrata ซึงเป็น
โฮสตน์าํพยาธิใบไมเ้ลือด Schistosoma mansoni โดยใชห้อย Melanoides  tuberculata เป็นตวั
ควบคุม ในระหวา่งปี ค.ศ.  ถึง ค.ศ.  โดยนาํหอย M. tuberculata เลียงรวมกนักบัหอย  
B. glabrata ตามธรรมชาติในบริเวณพืนทีทีทาํการศึกษา (Saint Lucia) พบวา่มีจาํนวนประชากร
หอย M. tuberculata มากขึน ในขณะทีหอย B. glabrata มีจาํนวนประชากรลดนอ้ยลงถึง  พืนที 
และมี  พืนที ทีพบความหนาแน่นของจาํนวนประชากรหอยทีเป็นโฮสตต์วักลางเพิมขึน เป็น
จาํนวนมาก เมือไม่มีหอย M. tuberculata อยูใ่นบริเวณแหล่งนาํนนั 

Surin (1993) ศึกษาความแตกต่างของพยาธิใบไม ้Pleurolophocercous cercariae  ระหวา่ง
Genus Procerovum sp. กบั Genus Haplorchis sp. โดยนาํหอยมาแช่ในนาํทีปราศจากคลอรีนหรือ
นาํกรอง ให้แสงตลอดเวลา หลงัจากนนัทาํการตรวจหาตวัอ่อนของพยาธิในระยะเซอร์คาเรียภายใต้
กลอ้งสเตอริโอและกลอ้งจุลทรรศน์ พร้อมทาํการวาดรูปตวัอ่อนพยาธิภายใตก้ลอ้ง camera lucida  

พบวา่หอยนาํจืด Stenomelania  denisoniensis บริเวณทางตอนเหนือของ Queensland ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นโฮสตที์นาํพยาธิใน Genus Procerovum [P. varium (Hsu, 1951); P. cheni (Hsu, 

1951) ; P. calderoni (Velasquez, 1973)] ซึงพยาธิ Pleurolophocercous cercariae มีลกัษณะทีสาํคญั
คือ อาจมีหรือไม่มี lateral finfold ทีหาง, eyespots มี pigment, ventral sucker ยงัไม่เจริญเตม็ที มี 
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penetration glands 7 คู่, มีท่อเปิดจดัเรียงเป็น - - -  เป็นตน้ พยาธิใน type นี ไดแ้ก่ Haplorchis, 

Procerovum และ Stellantchasmus  (Pearson, 1964) สรุปผลไดว้า่ พยาธิใน Genus Procerovum มี
ลกัษณะแตกต่างจาก Genus Haplorchis บริเวณปาก (mouth) มีหนามเรียงอยู ่  แถว (4:5: ) และ
บริเวณหางจะมี lateral finfold และ dorso-ventral finfold (Surin, 1993)  แต่พยาธิใน Genus 

Haplorchis จะมีหนามรอบปากเรียงตามขวาง  แถว ดา้นล่าง 5 ดา้นบน  (Faust and Nishigori, 

1926) แต่จากการรายงานของ Ito (1980) พบวา่มี oral spines 3 แถว คือ :5-8:5-8  และบริเวณหางมี
ความคลา้ยกนั คือมี lateral finfold และ dorso-ventral finfold (Yamaguti, 1975)  นอกจากนียงั
พบวา่ Procerovum และ Stellantchasmus สามารถจาํแนก Genus ออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน คือ 
บริเวณหางของพยาธิ Stellantchasmus จะไม่พบ lateral finfold (Pearson & Ow Yang, 1982) 

 Pointier และ Giboda (1999) ศึกษาเกียวกบัการควบคุมทางชีวภาพของโฮสตที์เป็นตวันาํ
พยาธิใบไมเ้ลือด Schistosoma  mansoni พบวา่หอยในวงศ ์Thiaridae (Tarebia granifera, 

Melanoides tuberculata) สามารถใชเ้ป็นตวัควบคุมทางชีวภาพของปริมาณหอย Biomphalaria  

glabrata ซึงเป็นโฮสตข์องพยาธิใบไมเ้ลือดใหมี้จาํนวนลดลงได ้(Pointier et al., 1993; Gibodaet al., 

1997)  ทาํใหก้ารแพร่กระจายโรคในบริเวณพืนทีทีเสียงต่อการเกิดโรคพยาธิลดลงตามไปดว้ย  
การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาระยะยาว จึงจาํเป็นตอ้งมีระยะเวลาและความระมดัระวงัในการ
ป้องกนัความเสียงต่อโรคพยาธิใบไมที้อาจจะเกิดขึนกบัโฮสตใ์นกลุ่ม Thiaridae ต่อไป โดยจากการ
รายงานในอดีต    พบวา่หอยนาํจืด T. granifera เป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิใบไมใ้นลาํไส้ คือ 
Haplorchis  taichui (Giboda et al., 1991) และยงัไม่เป็นทีทราบแน่ชดัวา่หอย T. granifera เป็น 
intermediate host  ทีก่อโรคพยาธิใบไมป้อด (Paragonimus  westermani) หรือไม่ ซึงตอ้งมีการ
ทดลองและทาํการศึกษาต่อไป (Michelson, 1992)  นอกจากนีในการศึกษายงัตรวจพบหอยทีมีการ
ติดเชือพยาธิใบไม ้Centrocestus  formosanus ในประเทศ Mexico อีกดว้ย 

 Wegeberg et al.,(1999)   ศึกษาเกียวกบัการหาขนาดของหอยสองฝา Cerastoderma  

edule ทีมีขนาดเหมาะสมในการถูกเลือกเป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียในกลุ่ม 
Echinostomatidae (Himasthla  spp.) เช่น H. elongata, H. continua และ H. interruptaซึงเป็นพยาธิ
ใบไมใ้นลาํไส้ของนกและสตัวเ์ลียงลูกดว้ยนาํนม คณะผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาโดยนาํตวัอ่อนพยาธิ
ใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียทีไดจ้ากหอยฝาเดียวใน Subclass Prosobranchia ซึงเป็นโฮสตต์วักลางตวัที  

(1st  intermediate host)และพยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย H. elongate มาจากหอย Littorina littorea, 

H. continua และ H. interrupta มาจากหอย Hydrobiaulvae แลว้นาํเซอร์คาเรียทีไดไ้ป infected เขา้สู่
หอยสองฝา (Cerastoderma  edule)  ซึงเป็นโฮสตต์วักลางตวัที  (2nd intermediate host) หลงัจาก
นนัก็จะมีการเจริญพฒันาไปเป็นตวัอ่อนในระยะเมตาเซอร์คาเรีย ฝังตวัเป็นถุง cyst อยูภ่ายใน
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เนือเยอืหอย ซึงเป็นระยะติดต่อของพยาธิใบไม ้โดยมีนกชายฝังเป็น definitive  hosts  ผลการศึกษา
ทีไดพ้บวา่ ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมป้ระมาณร้อยละ  ติดเชือ (infected) เขา้สู่หอย
สองฝาทีมีขนาดความยาว  มิลลิเมตร    โดยพยาธิ H. interrupta มีประสิทธิภาพในการติดเชือเขา้สู่
หอยสองฝาทีมีขนาดความยาวประมาณ  มิลลิเมตรถึงร้อยละ  ในขณะทีพยาธิ  H. continua มี
ประสิทธิภาพในการติดเชือเขา้สู่หอยสองฝาทีมีขนาดความยาวอยูใ่นช่วง  -  มิลลิเมตรถึง 

ร้อยละ  และพบวา่พยาธิ H. elongate มีประสิทธิภาพสูงสุดในการติดเชือทีเขา้สู่หอยสองฝาทีมี
ขนาดความยาวอยูใ่นช่วง  -  มิลลิเมตร ถึงร้อยละ  และขนาดหอยทีมีความยาวนอ้ยกวา่  
 มิลลิเมตร จะมีประสิทธิภาพในการติดเชือเขา้สู่หอยสองฝานอ้ยกวา่ร้อยละ  นอกจากนียงัพบวา่
ตวัอ่อนของพยาธิในระยะเมตาเซอร์คาเรียจะอยูบ่ริเวณเทา้ (foot) แมนเทิล (mantle) หรือ  
ไซฟอน (siphon) ของหอยสองฝา จากการศึกษาส่วนใหญ่พบวา่พยาธิ H. continua และ H. 

interrupta จะพบระยะเมตาเซอร์คาเรียร้อยละ  ในบริเวณเทา้ และ H. elongate พบ 

ร้อยละ  ในบริเวณเทา้ เช่นกนั สรุปไดว้า่ขนาดของหอยทีเหมาะสมต่อการถูกติดเชือ ตอ้งมี
ความจาํเพาะกบัชนิดของพยาธิในแต่ละชนิดทีติดเชือดว้ย  เนืองจากการเกิดขบวนการติดเชือ 
(infection) ตอ้งมีกลไกเฉพาะระหวา่งหอยทีเป็นโฮสตก์บัพยาธิ (Bartoli & Combes, 1986; Combes 

et al., 1994) เช่น ตวัอ่อนของพยาธิระยะเซอร์คาเรียเขา้สู่โฮสตใ์นบริเวณ mantle cavity โดยผา่น
ทางท่อ siphon หรือ ท่อเปิดบริเวณ mantle หรือการทีตวัอ่อนของพยาธิระยะเซอร์คาเรียถูกปล่อย
ออกมาทาง mantle cavity เป็นตน้  
  Krailas et al., (2003)  ศึกษาการติดเชือพยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิ
ใบไมใ้นหอยนาํจืด Paludomus  petrosus บริเวณนาํตกป่าละอู จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทาํการศึกษา 
โดยแบ่งจุดสาํรวจออกเป็น  จุด เก็บตวัอยา่งทุกๆ  เดือนตงัแต่เดือนเมษายน  ถึงเดือน
กุมภาพนัธ์   เป็นระยะเวลา  ปี เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดดว้ยวธีิ Hand picking และใชว้ธีิสุ่มโดย
การจบัเวลา counts per unit of time พบตวัอ่อนพยาธิใบไม ้  รูปแบบ (types) คือ 
Xiphidiocercariae, Amphistome cercariae, Furcocercous cercariae type I และ Furcocercous 

cercariae type II โดยพยาธิ Xiphidiocercariae จะพบในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ แต่ตวั
อ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมอี้ก  ชนิดพบในเดือนกุมภาพนัธ์เท่านนัและพบอตัราการติด
เชือปรสิตของหอยนาํจืดเดือนกุมภาพนัธ์  สูงกวา่เดือนอืนๆคือ จุดสาํรวจ และ 2 พบอตัราการ
ติดเชือปรสิต . % และ . % ตามลาํดบั  ในการศึกษาครังนีสามารถแบ่ง Furcocercous 

cercariae ออกเป็น  ชนิด โดยอาศยัความแตกต่างระหวา่ง Furcocercous cercariae type I และ 

Furcocercous cercariae type II ดงันี type I จะไม่มีคอหอย (pharynx) มีหางแฉกยาว เป็นพยาธิใบไม้
เลือดในกลุ่ม Schistosomes ก่อใหเ้กิดโรคพยาธิใบไมเ้ลือดในนกและในคน, type II จะมีคอหอย มี
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หางแฉกสันกวา่ type I เป็นพยาธิใบไมเ้ลือดในกลุ่ม Strigeids (Holostomes) ก่อใหเ้กิดโรคพยาธิ
ใบไมเ้ลือดในปลา สัตวส์ะเทินนาํสะเทินบกหรือสัตวเ์ลือยคลาน และอาจก่อใหเ้กิดโรคในคนได ้ 

Salam & Sreelatha (2004)  ศึกษาผวิภายนอกลาํตวัของตวัอ่อนพยาธิใบไม ้ระยะเซอร์- 

คาเรีย Austrobilharzia sp. ซึงเป็นพยาธิใบไมเ้ลือดในนก (Bearup, 1956) โดยมีโฮสตต์วักลางตวัที 
 คือ หอยฝาเดียว Planaxis  sulcatus พบในบริเวณอ่าวคูเวท เมือศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)   พบวา่ลกัษณะผวิภายนอกลาํตวัของเซอร์คาเรียจะมีความคลา้ย
กบัพยาธิใบไมเ้ลือดในสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนาํนมภายหลงัจากศึกษา ทาํใหท้ราบถึงความแตกต่างของ
ชนิด cilia จาํนวน cilia และตาํแหน่งหน่วยรับความรู้สึกในบริเวณทีแตกต่างกนั  เมือทาํการจดั
จาํแนกชนิด พบวา่พยาธิใบไมเ้ลือดระยะเซอร์คาเรีย Genus Austrobilharzia มีอวยัวะรับสัมผสั 
(receptor) มากกวา่  ชนิด โดยอาศยัความแตกต่างของการไม่มีขน (acilia) หรือการมีขนเพียงเส้น
เดียว (unicilia) และเป็นครังแรกทีพบขนหลายเส้น (multicilia) ในบริเวณอวยัวะรับสัมผสัของพยาธิ
ใบไมเ้ลือดกลุ่ม strigeid โดย receptor แต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกนัของความยาว cilia และ
โครงสร้างของ cilia รอบๆปลอกคอ (collar) และบริเวณฐานหุม้ผวิลาํตวั (tegumentary base)  ชนิด
ของอวยัวะรับสัมผสัยงัมีตาํแหน่งทีเฉพาะเจาะจง ดงันี (1) บริเวณทีไม่มีขน (acilia) จะมีลกัษณะ
เป็นรอยโหว ่(pitlike) อยูท่างดา้นหนา้ของอวยัวะส่วนหวัและบริเวณอวยัวะยดึเกาะส่วนทอ้ง 
(ventral  sucker)  (2) บริเวณทีมีขนเพียงเส้นเดียว (unicilia) มีลกัษณะ cilia ยาวงอได ้ไม่พบใน
บริเวณ collar หรือ tegumentary base บริเวณส่วนลาํตวัและหาง ( ) บริเวณทีมีขนเพียงเส้นเดียว 
(unicilia) มีลกัษณะ cilia สันและแขง็ พบไดใ้นบริเวณ collar และ tegumentary base ( ) บริเวณทีมี
ขนหลายเส้น (multicilia) จะมี cilia 6 เส้นงอไดใ้นบริเวณ collar ซึงมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก
บริเวณอวยัวะทางดา้นหนา้ คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรียภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ทาํใหท้ราบถึงหน่วยรับความรู้สึกชนิดต่างๆและ
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาไดอ้ยา่งชดัเจนและแน่นอน ทงันีเพือประโยชน์ในการจดัลาํดบัหมวดหมู่
ของพยาธิใบไมเ้ลือด Family Schistosomatidae ต่อไปในอนาคต  จากการรายงานการศึกษาพยาธิ
ใบไมใ้น Genus Austrobilhazia ซึงเป็นพยาธิใบไมเ้ลือดในนก พบวา่มีการแพร่ระบาดในประเทศ 
ออสเตรเลียแคนาดา  สหรัฐอเมริกา และฮาวาย โดยมีหอย Pyrazus  australis เป็นโฮสตต์วักลาง
ของพยาธิ A. terrigatensis (Bearup, 1956)โดยการทดลองนาํเอาตวัอ่อนพยาธิใบไมเ้ลือด 
Austrobilharzia ในระยะเซอร์คาเรียทีไดจ้ากหอย Planaxis sulcatus มา infected เขา้ไปในไก่  พบวา่
ตวัเตม็วยัของพยาธิ Austrobilharzia spp. จะเขา้ไปอาศยัอยูใ่นบริเวณหลอดเลือด หลงัจากนนัจะ
เคลือนยา้ยไปยงับริเวณ mesenteric veins ของไก่ (Rohde, 1977)  ซึงเซอร์คาเรียใน Genus 

Austrobilharzia เป็นสาเหตุของอาการ swimmer’s itch ในคน โดยเคยมีรายงานการวจิยัในประเทศ
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ออสเตรเลีย (Bearup, 1955)   ทางฝังตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  (Grodhaus 

& Keh, 1958 ; Sindermann, 1960)  และฮาวาย ( Chu & Cutress, 1954)  นอกจากนียงัมีการรวบรวม
พยาธิใบไม ้Austrobilharzia spp. จากหอย Cerithidea cingulata, Planaxis  sulcatus ในบริเวณอ่าว 

คูเวท   
 Kumchoo et al., (2005)  ศึกษาการติดเชือพยาธิใบไม ้Haplorchis taichui ระยะเมตา-
เซอร์คาเรีย ในปลาตระกลู cyprinoid โดยจบัปลาในกลุ่ม cyprinoid บริเวณจุดสาํรวจ  พืนที ไดแ้ก่ 
จุดสาํรวจที  วงัแพนดาํ อาํเภอชุมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ จุดสาํรวจที  เขือนแม่งดั อาํเภอแม่แตง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ทาํการศึกษาเป็นระยะเวลา  ปี ตงัแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนตุลาคม 

  ผลการศึกษาพบปลากลุ่ม cyprinoid ทงัหมด  ตวั  ชนิด  เมือตรวจหาตวัอ่อนของพยาธิ
ใบไมใ้นระยะเมตาเซอร์คาเรีย ซึงเป็นระยะติดต่อพบการติดเชือปรสิตสูงถึง . % (266/290) และ 

. % (274/327)  โดยมีค่าเฉลียความหนาแน่นของเมตาเซอร์คาเรียเป็น .  และ .  ใน
บริเวณจุดสาํรวจที , 2 ตามลาํดบั พบวา่จุดสาํรวจที  บริเวณอาํเภอชุมทองมีอตัราการติดเชือปรสิต
และค่าเฉลียความหนาแน่นสูงกวา่บริเวณจุดสาํรวจที  บริเวณอาํเภอแม่แตง อยา่งเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน นอกจากนีเมือศึกษาอวยัวะของปลาทีพบตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียมีความหนาแน่นมาก
ทีสุด ในบริเวณกลา้มเนือ รองลงมา คือ ส่วนหวั ทงั  บริเวณจุดสาํรวจ นอกจากนียงัพบปลากลุ่ม 
cyprinoid มีการติดเชือพยาธิใบไมช้นิดอืน เช่น Centrocestus caninus, Haplorchoides sp. และ 
Haplorchis pumilio เป็นตน้ 

 Urabe (2005)  ศึกษาตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม ้Genus Philophthalamus ใน
หอยนาํจืด Semisulcospira libertina ประเทศญีปุ่น โดยเก็บตวัอยา่งในบริเวณ Innai  town, Oita 

Prefecture, Kyusya ซึงศึกษาเกียวกบัเซอร์คาเรียใน Family Philophthalmidae โดยมีการบนัทึกไว้
เป็นครังแรกในเอเชียตะวนัออก พบในหอย Genus Semisulcospira  พบวา่ระยะเซอร์คาเรียเจริญมา
จาก daughter rediae นอกจากนียงัมีการศึกษาเพืออธิบายถึงรูปร่างลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของ
พยาธิ และยงัพบวา่ตวัอ่อนของพยาธิระยะเซอร์คาเรีย มีการฝังตวั (encyst) เพือเปลียนรูปร่างไปเป็น
ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในภาชนะหรือภายในขวดแกว้ได ้พยาธิใบไมใ้น Family 

Philophthalmidae Travassos, 1918  เป็นพยาธิใบไมล้าํไส้ในนก (Schell, 1985) ซึงบางครัง
ก่อใหเ้กิดโรคในคนได ้ (Nollen & Kanev, 1995; Mimori et al., 1982)  ระยะเซอร์คาเรียของพยาธิ
สกุลนี เคยมีรายงานไวว้า่พบบริเวณทางเอเชียตะวนัออก เช่น พยาธิ Cercaria  fulvior  Faust, 1924 

พบในหอย Melanoides  tuberculataทีไตห้วนั (Nakagawa, 1915)  

 Molloy & Anderson (2005)  ศึกษาการแพร่กระจายของพยาธิใบไมต้บั Fasciola hepatica 

ในรัฐควีนแลนด ์ประเทศออสเตรเลีย และดูความเป็นไปไดข้องชนิดหอยนาํจืดทีเป็นโฮสตต์วักลาง  
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ซึงบริเวณทีทาํการสาํรวจนีมีหอยนาํจืดพนัธ์ุพืนเมือง คือ Austropeplea viridis เคยมีรายงานในอดีต
วา่นาํโรคพยาธิใบไมต้บั F. hepatica โดยไดส้ร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอยา่งมากมาย และ
ต่อมาไดมี้หอยนาํจืด Pseudosuccinia columella จากประเทศนิวซีแลนด ์ซึงเป็นโฮสตต์วักลางของ 
F. hepatica เช่นเดียวกนัและมีการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว ดงันนัผูว้จิยัจึงทาํการศึกษาวา่หอยสอง
ชนิดนี ชนิดใดมีความสามารถเป็นโฮสตต์วักลางไดดี้กวา่กนั วธีิการศึกษาผูว้จิยันาํซีรัมและนาํนม 

ววัจากบริเวณทีมีอตัราเสียงต่อการติดเชือโรคพยาธิใบไมต้บั มาตรวจหา antibody ของ F. hepatica

โดยวธีิ ELISA พบวา่นาํนมววัใหผ้ลบวก  ตวัอยา่งจาก  ตวัอยา่ง ส่วนซีรัมจากววัเนือ ให้
ผลบวก  ตวัอยา่งจาก  ตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดอ้ธิบายไวว้า่ เหตุทีนาํนมของววันมมีอตัราการติดเชือ
สูงกวา่ววัเนือ เพราะวา่ ฟาร์มโคนมมกัตงัอยูบ่ริเวณทีมีฝนตกชุก มีนาํท่วมขงั ซึงเหมาะแก่การอาศยั
อยูข่องหอยนาํจืดทีนาํโรคพยาธิ อยา่งไรก็ตามหอยทงัสองชนิดพบการแพร่กระจายไม่สมาํเสมอ  
แต่พบมากทางตอนใตข้องรัฐ และหอย P. columella ซึงเป็นพนัธ์ุใหม่นนัมีอตัราการติดเชือสูงกวา่ 
A. viridis และมีแนวโนม้การแพร่กระจายเพิมมากขึน 

  Díaz et al., (2006)  ศึกษาตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียชนิดใหม่ (Cercaria  

marinoi n.sp.) ทีพบในหอย Melanoides tuberculata (Prosobranchia: Thiaridae) ซึงสอดคลอ้งกบั
การทดลองระยะเมตาเซอร์คาเรียใน Bufo spp. (Anura: Bufonidae) บริเวณ Sucre state ประเทศ 
Venezuela โดยเซอร์คาเรียในกลุ่มนีพบในหอย M. tuberculata และจดัอยูใ่นพวก Gymnocephalous 

(Luhe, 1909) ลกัษณะทีสาํคญัของพยาธิพวกนีคือ ไม่มี stylet  และ collar  spines และจดัอยูใ่น 
Subgroup Longivesiculata  Gold & Lengy, 1974  โดยมีรูปร่างของ excretory  bladder เป็นรูปตวั Y 

(Y-shaped)  ศึกษาตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์ เซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรียพบหอย  M. 

tuberculata 6 ตวัมีอตัราการติดเชือปรสิต . % (1:6)  หลงัจากนนันาํเซอร์คาเรียทีไดไ้ป infected 

ใน Bufogranulosus และ B.marinus พบตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียในบริเวณตบัของคางคก 
นอกจากนียงัพบวา่เซอร์คาเรียทีมีลกัษณะใกลเ้คียง Cercaria marinoi n.sp. ไดแ้ก่ C. indicae XIV  

Sewell, 1922; C. tuniforka Premvati, 1954; C. ingestis Holliman, 1961; C. laventina  Gold  & 

Lengy, 1974  และ C.tandani  Saxena, 1982  โดยพยาธิ C. marinoi n.sp. จะมีลกัษณะแตกต่างจาก
เซอร์คาเรียทีกล่าวมา คือ จาํนวน flame cells, การจดัเรียงและจาํนวนของ penetration  gland  cells 

และบริเวณ primary excretory canals ทาํใหส้ามารถบอกไดว้า่ C. marinoi ทีพบเป็นสปีชีส์ใหม่ 
และยงัเป็นการรายงานครังแรกทีพบพยาธิในกลุ่ม Gymnocephalous cercaria ในหอย  M.  

tuberculata ในประเทศ Venezuela 

 Farahnak et al., (2006)  สาํรวจตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียของหอยนาํจืด Genus 

Melanopsis spp. และการแพร่กระจายของโรค จุดประสงคใ์นการศึกษาครังนีเพือทาํการจาํแนก
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ชนิดเซอร์คาเรียทีไดจ้ากหอย Genus Melanopsis spp. ไดแ้ก่ M.doriae, M. costata, M. praemorsa

และ M. nodosa  หอยเหล่านีเป็นหอยทีมีความสาํคญัทางการแพทย ์โดยเก็บตวัอยา่งหอยนาํจืด 
Melanopsis spp. ไดท้งัหมด ,  ตวั จากบริเวณคลองหลายพืนทีในจงัหวดั Khuzestan ทาง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศอิหร่าน ศึกษาพยาธิใบไมโ้ดยวธีิ Shedding และ Crushing  ผล
การศึกษาพบหอยทีมีการติดเชือ . % (  : 2,266) โดยพบเซอร์คาเรีย  family ไดแ้ก่ ( ) Family 

Heterophyidae (Haplorchis pumilio, H. taichui, Stellantchasmus  falcatus และ Centrocestus  

formosanus) ;  ( ) Family Echinostomatidae (Echinochasmus  milvi) ; ( ) Family Cyathocotylidae 

; ( ) Family Philophthalmidae 

 Martorelli et al., (2006)ศึกษาพบตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิ Acanthoparyphium sp. 
ชนิดใหม่ จากหอยฝาเดียว Zeacumantus subcarinatus ในประเทศนิวซีแลนด ์โดยทาํการสาํรวจ 
เก็บตวัอยา่งหอยฝาเดียวและหอยสองฝา (Z. subcarinatusและ Austrovenus  stutchburyi) สุ่มเก็บ
ตวัอยา่งดว้ยมือในบริเวณอ่าว Portobello ท่าเรือ Otago บริเวณเกาะทางใต ้ประเทศนิวซีแลนด ์นาํมา
ศึกษาการติดเชือปรสิตในระยะรีเดีย เซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรีย แลว้จดัจาํแนกโดยอาศยั
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาในระยะเซอร์คาเรียของปรสิต พบวา่ปรสิตชนิดนีเป็นพยาธิใบไมก้ลุ่ม 
Echinostome จดัอยูใ่นสกุล Acanthoparyphium ซึงมีลกัษณะของการจดัเรียงตวัและจาํนวนของ 
cephalic gland ขนาดของ sucker ต่างๆ รวมทงัขนาดและจาํนวนของ collar spine แตกต่างไปจาก
ชนิดทีเคยมีรายงานมาก่อน จึงระบุวา่ Acanthoparyphium sp.ซึงพบในการศึกษาครังนีเป็นปรสิต
ชนิดพนัธ์ุใหม่ นอกจากนียงัพบวา่หอยสองฝาทีนาํมาศึกษานนัมีปรสิตระยะเมตาเซอร์คาเรียอยู ่  
ชนิด คือ Curtuteria  australisกบั Acanthoparyphium sp. โดยปรสิตทงัสองนีจะไปทาํลาย
ความสามารถในการอาศยัอยูใ่ตโ้คลนของหอย ทาํใหห้อยสองฝาถูกล่าจากนก Oystercatcher ไดง่้าย
มากขึนส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของระบบนิเวศแบบ benthic 

community ในพืนทีบริเวณนนัๆได ้สาํหรับพยาธิ A. tyosenense Yamaguti, 1939 เคยมีการรายงาน
พบในคน ซึงก่อใหเ้กิดโรคเกียวกบัระบบทางเดินอาหาร จนเสียชีวติ ในประเทศเกาหลี (Seo et al., 

1983 ; Chai & Lee, 2002 ; Chai et al., 2001) ในประเทศนิวซีแลนดมี์รายงานไว ้  ชนิด โดยมีนก
ทะเลเป็นโฮสต ์ไดแ้ก่ พยาธิ A. spinulosum  Johnston, 1917 พบในนก Limosa  lapponica  baueri 

(Allison, 2001)  และพยาธิ  Acanthoparyphium  sp. พบในนก Haematopus  ostralegus  finschi 

(Mckenna, 1998)  

 Miura & Chiba (2006)  ศึกษาการแพร่กระจายการติดเชือพยาธิใบไม ้  ชนิดโดยอาศยั
ลกัษณะขนาดและชนิดหอยทีเป็นโฮสตต์วักลาง ศึกษาบริเวณอ่าว Katsugigaura ใน Miyagi 

Prefecture ประเทศญีปุ่น โดยเก็บตวัอยา่งหอย Batillaria  attramentaria  พืนที พืนทีละ  ตวั 
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พบหอย B. attramentaria เป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิ Cercaria  batillariae ร้อยละ .  และพยาธิ  

renicolid cercaria I  ร้อยละ  นอกจากนียงัมีการติดเชือพยาธิทงั  ชนิดในเวลาเดียวกนัสูงถึง 

ร้อยละ  และพบวา่พยาธิส่วนใหญ่จะมีการติดเชือเขา้สู่หอยขนาดใหญ่ พบวา่หอยทีมีการติดเชือ
พยาธิ C. batillariae จะแพร่กระจายตาํในเขตพืนทีชายฝังทงันีขึนอยูก่บัระดบันาํขึน-นาํลงดว้ย  
ส่วนหอยทีมีการติดเชือดว้ยพยาธิ renicolid cercaria I จะพบการแพร่กระจายในบริเวณนาํลึก
มากกวา่หอยในกลุ่มทีไม่ไดรั้บเชือปรสิตและการทีหอยมีการติดเชือพยาธิใบไม ้  ชนิดในเวลา
เดียวกนันี เนืองจากลกัษณะทางกายภาพ ชีวเคมีหรือทางสรีรวทิยาของหอยทีมีการเปลียนแปลง  
จากการถูกกระตุน้หลายๆ ครังของปรสิตทีจะเขา้สู่โฮสตท์าํใหพ้ยาธิมีการผา่นเขา้สู่โฮสตไ์ดอ้ยา่ง
ง่าย เพราะมีการปรับโครงสร้างทางสรีรวทิยาของโฮสตที์พร้อมต่อการติดเชือของพยาธิแต่ละชนิด
แลว้นอกจากนียงัพบการรายงานเกียวกบัหอย B. attramentaria เป็นโฮสตต์วักลางตวัที  ของพยาธิ
ใบไมถึ้ง  ชนิด ในประเทศญีปุ่น (Miura et al., 2005) 

Devi & Jauhari (2007)  ศึกษาความหลากหลายและการกระจายพนัธ์ุของ cercaria ทีไดจ้าก
หอยนาํจืดบริเวณแหล่งนาํบริเวณ Ratnagiri, Maharashtra (India) โดยทาํการสาํรวจหอยนาํจืดจาก
แหล่งนาํ  จุดสาํรวจ ไดแ้ก่ Khed, Chiplun, Ratnagiri, Parchuri และ Gimvi แต่ละสถานทีมีหลาย
หลายลกัษณะ อาทิเช่น แม่นาํ ลาํธาร ทุ่งนา บ่อนาํ และคลอง เป็นตน้ ทาํการศึกษาระหวา่ง เมษายน 
ถึง พฤษภาคม   แต่ละจุดเก็บตวัอยา่ง  วนั จาํนวน  คน  ครังละ  นาที โดย hand picking 

method และ scoop method  mesh size 2 มิลลิเมตร  พบหอยทงัหมด  species ไดแ้ก่ Indoplanorbis 

exustus, Lymnaea luteola, L. acuminate, Paludoomus obesus, Ferrissia tenuis, Thiara 

(Melanoides) tuberculata, Bellamya bengalensis, B. dissimilis และ Pila globosa นอกจากนียงัพบ
หอยสองฝาดว้ย ส่วนใหญ่จะพบ I. exustus ทุกที  รองลงมาเป็น Lymnaea luteola, Thiara 

(Melanoides) tuberculata, Thiara (Melanoides) tuberculata และ B. dissimilis ตามลาํดบั จากการ
ตรวจสอบการติดเชือปรสิตโดยวธีิ shedding ผูว้จิยัพบวา่ในวนัแรกจะยงัไม่พบ cercaria  ตอ้ง
ตรวจสอบซาํในวนัที  หรือทาํการ crushing จึงจะพบ cercariae ซึงผูว้จิยัพบทงัหมด  กลุ่ม คือ 
Schistosome, amphistome และ liverfluke หอยทุกชนิดสามารถพบ cercaria ยกเวน้ Pila globosa

โดย Schistosome พบเฉพาะในหอย I. exustus และ L. luteola โดยบริเวณทุ่งนา ลาํธาร และ พืนที
ลุ่มนาํ  จะพบหอยนาํจืดมากทีสุด  และบริเวณทุ่งนาพบจาํนวนหอยติดเชือมากทีสุด 

 Labbo et al., (2007)  ศึกษาโรคพยาธิใบไมเ้ลือด Schistosoma haematobium ทีอาศยัอยูใ่น
ระบบทางเดินปัสสาวะของคน  ซึงเป็นโรคทีก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศในแถบแอฟริกาเป็นอยา่ง
มาก โดยมีโฮสตต์วักลางทีสาํคญัไดแ้ก่หอย Bulinus truncates ซึงพบตามแม่นาํ หนองนาํ แอ่งนาํ 
เป็นตน้  ในบริเวณแหล่งนาํดงักล่าวสามารถพบหอยนาํจืดอีกชนิดหนึง คือ Bulinus forskalii ผูว้จิยั
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จึงไดท้าํการศึกษาวา่ B. forskalii จะสามารถเป็นโฮสตต์วักลางของ S. haematobium ไดเ้หมือนกบั 
B. truncates หรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด  การศึกษาเริมจากเก็บตวัอยา่งในพืนทีทีน่าสนใจ  พืนที  
โดยทีแรก  เก็บตวัอยา่ง  จุด  พืนที ที  เก็บ  จุด ใชเ้วลาในการเก็บแต่ละครัง  นาที แบบสุ่ม  
เก็บสัปดาห์ละ  ครัง โดยหอยทีเก็บไดมี้ทงั B. truncatus  และ B. forskalii  นาํมาส่องไฟ  ชวัโมง  
เพือตรวจสอบวา่มีการติดเชือมาก่อนหรือไม่  ขนัตอนการ infect นนั หอยแต่ละตวัจะถูก infect ดว้ย 
miracidium 5 ตวั ทิงไว ้  ชวัโมง แลว้เปิดไฟ ทาํการทดลอง  แบบ คือ แบบที  infect ครังเดียว  
แบบที  infect ทุกวนัเป็นเวลา  สัปดาห์  แบบที  infect  ครังต่อสัปดาห์ เป็นเวลา  เดือน แบบที 

 infect  ครังต่อสัปดาห์ เป็นเวลา  เดือน ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เมือตรวจสอบการติดเชือ
ของหอยทงัสองชนิดทงั  การทดลอง พบวา่  B. truncatus มีอตัราการติดเชือสูง คือ %, 72%, 

69% และ 78% ตามลาํดบั  ซึงไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วน  B. forskalii มีอตัราการ
ติดเชือค่อนขา้งตาํ คือ , 3%, 4% และ % ตามลาํดบั จะเห็นวา่ถา้ปริมาณของ miracidium มากขึน  
อตัราการถูก infect ก็จะมากตามไปดว้ย แสดงวา่ตอ้งใชป้ริมาณของ miracidium สูงๆ จึงจะมีการติด
เชือไดดี้  ถึงอยา่งไรก็ทาํใหเ้ห็นวา่ B. forskalii สามารถเป็นโฮสตต์วักลางของ S. haematobium ได ้
แมอ้ตัราการติดเชือจะตาํ 

Ukong et al., (2007)  ศึกษารูปร่างลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม ้ซึง
ตรวจสอบจากหอยนาํจืด ในบริเวณนาํตกเอราวณั อุทยานแห่งชาติเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดย
วธีิ Shedding สุ่มตวัอยา่งหอยและตรวจหาปรสิต ในช่วงเดือนธนัวาคม  ถึงเดือนสิงหาคม  

 ผลการศึกษาพบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย จาํแนกไดเ้ป็น  รูปแบบ (types)  ชนิด 
ดงันี type ที 1 Pleurolophocercous  cercariae พบตวัอ่อนพยาธิใบไมช้นิด Haplorchis  pumilio และ 
Stictodora tridactyla  type ที  Furcocercous  cercariae พบตวัอ่อนพยาธิใบไมช้นิด 
Mesostephanus appendicalatus, Transversotrema laruei และ Cardicola  alseaetype ที  
Xiphidiocercariae  พบตวัอ่อนพยาธิใบไมช้นิด Loxogenoides  bicolor และหอยนาํจืดทีสุ่มไดมี้
ทงัหมด ,  ตวั พบหอยทีติดเชือพยาธิ  ตวั คิดเป็นอตัราการติดเชือร้อยละ .  ชนิดของหอย
นาํจืดทีสาํรวจพบ สามารถจาํแนกไดเ้ป็น  ชนิดพนัธ์ุ คือ Melanoides jugicostis 687 ตวั Tarebia  

granifera 91 ตวั Thiara scabra 296 ตวั Melanoides tuberculata 89 ตวั มีอตัราการติดเชือพยาธิ
ใบไม ้  ตวั ( . %),   ตวั ( . %),  ตวั ( . %) และ  ตวั ( . %)  ตามลาํดบั 

Krailas et al., (2008)  ศึกษาการติดเชือพยาธิใบไม ้Bucephalid (Gasterostome) ระยะ 

เซอร์คาเรีย ในหอยสองฝานาํจืด ประเทศไทย โดยไดแ้บ่งจุดสาํรวจออกเป็น 16 จุดสาํรวจ 11 

จงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทย จาํนวนหอยทงัหมด 508 ตวั 6 สปีชีส์ Corbicula sp. 280 ตวั, 
Pilsbryoconcha sp. 23 ตวั, Scabies crispate 136 ตวั, Pseudodon mouhoti 6 ตวั, Limnoperna 
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siamensis 51 ตวั และ Physunio eximinus 12 ตวั พบหอยสองฝาติดเชือ 2 สปีซีส์ คือ Corbicula sp.

ทีเขือนราษีไศลและเขือนลาํปาวและ Limnoperna siamensis ทีแม่นาํลาํปาวอตัราการติดเชือพยาธิ
ใบไม ้0.59% (3/508) โดยทีหอยสองฝาสามารถเป็นไดท้งัโฮสตล์าํดบัที 1 และโฮสตล์าํดบัที 2 ของ
พยาธิใบไม ้

 Krailas et al., (2012)  ศึกษาความหลากหลายของหอยนาํจืดและการติดเชือบริเวณอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย แบ่งจุดสาํรวจออกเป็น นาํตกเขาเขียว ลาํตะคลอง และนาํตก 

เหวสุวตั พบทงัหอยฝาเดียวและหอยสองฝา ดงันี  Melanoides tuberculata, Filopaludina martensi 

martensi, Clea (Anentome) helena, Pseudodon mouhoti และ Corbicula javanica พบการติดเชือ 
Apatemon gracilis, Mesostephanus appendiculatus และ Loxogenoides bicolor โดยที A. gracilis, 

M. appendiculatus พบการติดเชือใน C.helena บริเวณลาํตะคลอง  และนาํตกเหวสุวตัอตัราการติด
เชือพยาธิใบไม ้4.35% (2/46)  และ  6.52% (3/46) ตามลาํดบั  L. bicolor พบการติดเชือในหอย F. 

martensi บริเวณลาํตะคลอง 2.38% (1/42)  และ M. tuberculata เป็นหอยทีพบมากทีสุด C. helena 
เป็นหอยทีมีอตัราการติดเชือพยาธิใบไมสู้งสุดในการศึกษาครังนี   



 

บทท ี 3 
 

วธีิดําเนินการศึกษา 
 

1. การสาํรวจพืนทีศึกษา 
 สาํรวจพืนทีบริเวณรอบอ่างเก็บนาํเขือนป่าสักชลสิทธิ กาํหนดพืนทีและบนัทึกพิกดัดว้ย  GPS 

Plus III (Garmin Taiwan) พืนทีศึกษา 21 พืนที ดงันี (รูปที ) 
อาํเภอพฒันานิคม  จ. ลพบุรี 

จุดที 1 วดัเขาพระ 1  ต. หนองบวั 

จุดที 2 วดัเขาพระ 2  ต. หนองบวั 

จุดที 3 ท่าปลาเขาพระ 1  ต. หนองบวั 

จุดที 4 ท่าปลาเขาพระ 2  ต. หนองบวั 

จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1  หมู่ 4  ต. มะนาวหวาน 

จุดที 6 บา้นมะนาวหวาน 2  หมู่ 4  ต. มะนาวหวาน 

จุดที 7 บา้นมะนาวหวาน 3  หมู่ 4  ต. มะนาวหวาน 

จุดที 8 บา้นโคกสลุง 1  ต. โคกสลุง 

จุดที 9 บา้นโคกสลุง 2  ต. โคกสลุง 

อาํเภอชยับาดาล  จ. ลพบุรี 

จุดที 10 บา้นมะกอกหวาน 1  ต. มะกอกหวาน 

จุดที 11 บา้นมะกอกหวาน 2  ต. มะกอกหวาน 

อาํเภอพฒันานิคม  จ. ลพบุรี 

จุดที 12 บา้นมะนาวหวาน 4  ต. มะนาวหวาน 

จุดที 13 บา้นมะนาวหวาน 5  ต. มะนาวหวาน 

จุดที 14 บา้นมะนาวหวาน 6  ต. มะนาวหวาน
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 อาํเภอท่าหลวง  จ. ลพบุรี 

จุดที 15 บา้นแก่งผกักดู 1  ต. แก่งผกักดู 

จุดที 16 บา้นแก่งผกักดู 2  ต. แก่งผกักดู 

จุดที 17 บา้นแก่งผกักดู 3  ต. แก่งผกักดู 

จุดที 18 บา้นท่าหลวง 1  ต. ท่าหลวง 

จุดที 19 บา้นท่าหลวง 2  ต. ท่าหลวง 

อาํเภอวงัม่วง  จ. สระบุรี 

จุดที 20 บา้นหาดเล็บยาว 1  ต. วงัม่วง 

จุดที 21 บา้นหาดเล็บยาว 2  ต. วงัม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 29 แสดงสถานทีเก็บตวัอยา่งหอยนา้จืด 21 จุดบริเวณรอบเขือนป่าสักชลสิทธิ 

จุดที 1-2 วดัเขาพระ  ต. หนองบวั   จุดที 3-4 ท่าปลาเขาพระ  ต. หนองบวั 

จุดที 5-7 บา้นมะนาวหวานหมู่ 4 ต. มะนาวหวาน จุดที 8-9 บา้นโคกสลุง  ต. โคกสลุง 

จุดที 10-11 บา้นมะกอกหวาน  ต. มะกอกหวาน จุดที 12-14 บา้นมะนาวหวาน  ต. มะนาวหวาน 

จุดที 15-17 บา้นแก่งผกักดู  ต. ท่าหลวง  จุดที 18-19 บา้นท่าหลวง  ต. ท่าหลวง 

จุดที 20-21 บา้นหาดเล็บยาว  ต. วงัม่วง 

(ทีมาของแผนที : http://maps.google.co.th/maps; access : 22.05.2012) 
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2. การเก็บตวัอยา่ง 

เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดบริเวณรอบเขือนป่าสักชลสิทธิดว้ยวธีิ Hand picking และวธีิ Scooping 

ใชว้ธีิสุ่มโดยวธีิ counts per unit of time เก็บตวัอยา่งโดยใชผู้เ้ก็บ 5 คน  เวลา 20 นาที ทุกครังทีสุ่มเก็บ
ตวัอยา่ง เก็บตวัอยา่งในแต่ละพืนทีทุกๆ 3 เดือน  เป็นเวลา 1 ปี (เริมดาํเนินงานตงัแต่เดือนมิถุนายน 2554 

– เมษายน 2555) 

3. เก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มบริเวณพืนทีศึกษา 
 3.1 เก็บขอ้มูลรายละเอียดของสภาพแวดลอ้มบริเวณจุดสาํรวจ 
 3.2 วดัอุณหภูมิเหนือนาํ-อุณหภูมิใตน้าํ 
 3.3 ค่าความเป็น  กรด-ด่าง (pH) (U 10 Horiba Japan)  

 3.4 ส่วนประกอบทางเคมีของนาํ  โดยเครืองมือ Water analysis kit (spectrophotometer  

Orbeco-Hellige 975 MP the analyst) 

4. ตรวจสอบชนิดของหอยในหอ้งปฏิบติัการ  ดงันี 

 4.1 ตรวจสอบทางสัณฐานวิทยาของเปลือก (Shell morphology) 

 4.2 จาํแนกชนิดของหอยทีพบ 

ใชล้กัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก (shell morphology) จาํแนกชนิดของหอยทีเก็บ
ตวัอยา่งไดใ้นแต่ละพืนที  ตามการจดัจาํแนกของ (Brandt,1974); (Upatham, Sornmani, 

Kitikoon, Lohachit & Burch, 1983 ) และ (จุฑามาศ และคณะ, 50) 
: หอยฝาเดียวศึกษารูปร่างลกัษณะของเปลือกหอยลกัษณะ operculum จาํนวน whorl  

ลกัษณะของ aperture ศึกษาลวดลายบนเปลือกหอยลกัษณะการขดวนของเปลือกหอยและศึกษา 
dimension (ขนาดความกวา้งและความยาวของเปลือกหอย) การวดัขนาดของเปลือกหอยวดัความ
กวา้งและความยาวของเปลือกหอยโดยใช ้vernier caliper นบัจาํนวน whorl และศึกษาลวดลายของ 

operculum ดา้นนอกภายใตก้ลอ้ง steriomicroscope 

: หอยสองฝาศึกษารูปร่างลกัษณะของเปลือกหอยวดัความกวา้งและความยาวของเปลือก
หอยโดยใช ้vernier caliper ลกัษณะปีกของเปลือกลวดลายบนเปลือกส่วนของ umbo สีของ 

periderm ส่วนของบานพบั (hinge), รอยกลา้มเนือ (scar) และลกัษณะของฟัน (teeth) บริเวณ 

บานพบัของเปลือกเป็นตน้ 

5. การตรวจหาปรสิต 
5.1 ตรวจหาปรสิตดว้ยวธีิ Shedding โดยนาํหอยใส่ไวใ้นถว้ยแกว้วางไวข้า้มคืน (ให้มีแสง

ในเวลากลางวนัและไม่มีแสงในเวลากลางคืนแบบธรรมชาติ)   แลว้ทาํการตรวจหาตวัอ่อนพยาธิ
ใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียภายใตก้ลอ้ง stereomicroscope กรณีทีไม่พบตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรีย
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ของพยาธิก็ทาํการเลียงหอยต่อจนครบ 30 วนั   แลว้ทาํการ shedding   อีกครังเพือตรวจหาตวัอ่อน
ระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม ้

5.2 ตรวจหาปรสิตดว้ยวธีิ Crushing โดยนาํหอยทีตายมาตรวจหาตวัอ่อนพยาธิ   โดยนาํส่วนของ
เนือเยอืหอยมาบีลงบนกระจกสไลดแ์ละปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์  แลว้ตรวจหาตวัอ่อนของพยาธิ
ในระยะสปอโรซิสต ์รีเดีย หรือเซอร์คาเรีย ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบธรรมดา 

6. ตรวจสอบชนิดของพยาธิทีพบ 

6.1 ศึกษาความหนาแน่นของจาํนวนประชากรหอยและอตัราการติดเชือ 

6.2 ศึกษารูปร่างลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบธรรมดา 
6.2.1 วดัขนาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 . นาํหยดนาํทีมีตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียมาผสมกบั 10% formalin 

อตัราส่วน 1:1 นาน 2  นาที  แลว้หยดลงบนสไลด ์ ปิดดว้ย 

กระจกสไลด ์

. นาํมาวดัขนาดภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ด้วย ocular micrometer 

และ stage microscope 

 6.2.2 วาดภาพตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ camera lucida 

 6.2.3 ศึกษารูปร่างลกัษณะและอวยัวะภายในตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

แบบชัวคราว (non-permanent slide) 
 . นาํหยดนาํทีมีตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียทีรักษาสภาพเนือเยือใน 10% formalin  

  อตัราส่วน 1: 1 ลงบนกระจกสไลดที์สะอาด 

 . ยอ้มสี 0.5% neutral red (เจือจางดว้ยนาํกลนั 1:10) ดว้ยวธีิ irrigate คือ หยด 

 สีขา้งกระจกสไลดที์ขอบดา้นหนึงแลว้ใชก้ระดาษซบันาํออกอีกดา้นหนึง   
 เพือใหสี้ทีหยดลงไปไหลเขา้ไปแทนทีนาํเดิม  ทิงไวป้ระมาณ 2-3 นาที 

 . ศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบธรรมดา 
 แบบถาวร (permanent slide) ทาํได้ 2 วธีิ 
  . วธีิยอ้มดว้ยสี Semichon’s carmine & fast green 

 . นาํตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียทีรักษาสภาพเนือเยอืใน 10% formalin  

 ใส่ใน Petri dish ขนาดเล็ก 

  . ลา้งตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียดว้ยนาํกลนั 2 ครังๆละ 10 นาที 

 . ติดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียลงบนกระจกสไลด ์ โดยใชไ้ข่ขาว  
 (albumin) ทาเป็นวงกลมเพือใหต้วัอ่อนระยะเซอร์คาเรียติดกบั 
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 กระจกสไลด ์รอใหแ้หง้ 

 . ยอ้มดว้ยสี Semichon’s carmine (เจือจางดว้ยนาํกลนั 1:10) แช่ทิง 

 ไวป้ระมาณ 1-2 ชวัโมง 

 . ลา้งสีออกดว้ยนาํกลนั 2 ครังๆละ 10 นาที 

 . แทนทีนาํดว้ย 50% alcohol, 70% alcohol ขนัตอนละ 2 ครังๆละ 

 10 นาที ตามลาํดบั  สังเกตเห็นลาํตวัติดสีชมพอู่อน  อวยัวะภายใน 

 ติดสีชมพเูขม้ (หากติดสีเขม้มากเกินใหล้า้งออกดว้ย acid alcohol) 

 . ยอ้มสีทบัดว้ย 0.2% fast green in 95% alcohol (เจือจางสีดว้ย 

 95% alcohol 1:10) นาน 10-20 วนิาที  สังเกตเห็นสีเขียวขอบลาํตวั 

 . ลา้งสีออกดว้ย 95% alcohol 2 ครังๆละ 20 นาที 

 . แทนทีดว้ย absolute alcohol 2 ครังๆละ 10 นาที และ 

 absolutealcohol:xylene (1:1) นาน 10 นาที 

 . ทาํใหใ้สดว้ย xylene 2 ครังๆละ 10 นาที 

 . ปิดสไลดด์ว้ย D.P.X. 

1. วธีิยอ้มดว้ย Ehrlich’s hematoxylin 

 . นาํตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียทีรักษาสภาพเนือเยอืใน 10% formalin  

 ใส่ใน Petri dish ขนาดเล็ก 

 . ลา้งตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียดว้ยนาํกลนั 2 ครังๆละ 10 นาที 

 . ติดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียลงบนกระจกสไลด ์ โดยใชไ้ข่ขาว  
 (albumin) ทาเป็นวงกลมเพือใหต้วัอ่อนระยะเซอร์คาเรียติดกบั 

 กระจกสไลด ์ รอใหแ้หง้ 

 . ยอ้มดว้ยสี Ehrlich’s hematoxylin (เจือจางดว้ยนาํกลนั 1:10) แช่ 

 ทิงไวป้ระมาณ 1-5 นาที 

 . ลา้งสีออกดว้ยนาํกลนั 2 ครังๆละ 10 นาที (หากติดสีเขม้มากเกิน 

 ใหล้า้งออกดว้ย acid alcohol) 

 . แทนทีนาํดว้ย 50% alcohol, 70% alcohol, absolute alcohol  

 ขนัตอนละ 2 ครังๆละ 10 นาทีตามลาํดบั และ absolute alcohol:  

 xylene (1:1) 1 ครังนาน 10 นาที 

 . ทาํใหใ้สดว้ย xylene 2 ครังๆละ 10 นาที 

 . ปิดสไลดด์ว้ย D.P.X. 
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6.3 ศึกษารูปร่างลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(SEM) 

 - fix ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  ใน 2.5% glutaraldehydeใน 0.1M sodiumcacodylate buffer 

(containing calcium acetate) pH 7.2 ที 4°C อยา่งนอ้ย 2 ชวัโมง 
 - ลา้ง 3 ครังดว้ย 0.1 M sodium cacodylate buffer (containing calcium acetate) pH 7.2 

 - จากนนั fix ใน 1% osmium tetroxide (OsO4) ใน 0.1M sodium cacodylate buffer 

(containing calcium acetate) pH 7.2 ที 4°C อยา่งนอ้ย 1-2 ชวัโมง 

- ลา้งดว้ยนาํกลนั 3 ครังๆละ 10 นาที 

 - ดึงนาํออกจากเซอร์คาเรีย(dehydrate) ดว้ย ethanol 50%, 70%, 80%, 90%, 95% alcohol 

และ  absolute alcohol ใชเ้วลาขนัตอนละ 10 นาที 
- นาํเซอร์คาเรียไปทาํใหแ้หง้โดยเครือง critical point drying (CPD) (Palaron CPD 7501, 

UK) 

- หลงัจากนนันาํ specimens มาวางลงบน stub แลว้ coat ดว้ยทองในเครือง ion-sputter 

(Palaron SC7640 SEM Sputter Coater)  ที 10-15 mA ประมาณ 4 นาที 

 - นาํ specimens ตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 

Microscope, SEM) (Camscan MX 2000, UK) 

 - บนัทึกภาพ 

- จาํแนกชนิดของพยาธิ  โดยตรวจสอบจากลกัษณะรูปร่างและอวยัวะต่างๆ 

7. การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

 7.1 นบัจาํนวนหอยทีเก็บตวัอยา่งมาในแต่ละครัง  พร้อมหาเปอร์เซ็นตก์ารติดเชือปรสิตทีตรวจ
พบในหอย[ อตัราการติดเชือปรสิต = ( จาํนวนหอยทีติดเชือ/จาํนวนหอยทงัหมด) x 100 ] 

 7.2 วดัขนาดหอยนาํจืดมาหาค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และค่า side index  

[ side index = (ความกวา้งของเปลือก/ความยาวของเปลือก) x 100 ]  โดยเปลือกจะมีรูปร่างกลมมากขึน  
เมือค่า side index เพิมมากขึน 

 7.3 เปรียบเทียบลกัษณะทางสัณญานวทิยาของหอยนาํจืด  ทีเก็บตวัอยา่งจากจุกสาํรวจทงั 21 จุด  
รอบเขือนป่าสักชลสิทธิ 

 7.4 จาํแนกชนิดพยาธิใบไมต้ามลกัษณะรูปร่างสัณฐานวทิยาทีทาํการตรวจพบตวัอ่อนในระยะ 

สปอโรซีสต ์ รีเดีย  และเซอร์คาเรีย 

 7.5  เปรียบเทียบความหนาแน่นและอตัราการติดเชือปรสิตของหอยนาํจืดจากจุดสาํรวจทงั 21 จุด  
รอบเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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 7.6  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของชนิดพยาธิใบไม ้ ทีมีความจาํเพาะต่อหอยนาํจืดทีเป็นโฮสต์
ตวักลางตวัที 1 ในแต่ละชนิดวา่มีมากนอ้ยเพียงใดในธรรมชาติ 

8. วเิคราะห์และรายงานผล 

8.1 วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มทงัขอ้มูลทางกายภาพและทางเคมี บริเวณพืนทีสาํรวจ เพือ
เปรียบเทียบในแต่ละพืนที 

 8.2 ศึกษาชนิดพนัธ์ุของหอยและการติดเชือพยาธิใบไม ้ ตรวจสอบชนิดพนัธ์ุหอยนาํจืดเพือ
จาํแนกชนิดพนัธ์ุ  จากนนัตรวจหาการติดเชือพยาธิใบไมแ้ละคิดอตัราการติดเชือ 

 8.3 ศึกษาความสามารถในการเป็นโฮสตต์วักลางของหอยชนิดพนัธ์ุต่างๆ
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บทท ี4 

 

ผลการศึกษา 
 

พืนทีศึกษา 
การศึกษาในครังนีกาํหนดจุดสาํรวจ 21 จุด มีความครอบคลุมพืนทีรอบอ่างเก็บนาํ

บริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิสภาพแวดลอ้ม และจุดพิกดัของพืนทีศึกษาไดถู้กบนัทึกเพือเป็นขอ้มูล
ของผลการศึกษา 
สภาพแวดลอ้มของพืนทีศึกษา 

จุดที 1 วดัเขาพระ 1 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

ค่าพิกดั   N 14° 54' 52.0", E 101° 03' 39.9"   

 (UTM 1649757, 47P 0721680)  

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 43 เมตร 

พืนทีสาํรวจเป็นบ่อดินติดกบัพืนทีเพาะปลูกอยูต่าํกวา่ถนนลมพดัตลอดเวลานาํค่อนขา้งใส  มีหญา้
ขึนรอบบริเวณบ่อนาํ  ในฤดูฝนนาํจะท่วมพบหอยอยูใ่นตะกอนโคลนริมตลิงสามารถวดัปริมาณ
แสงแดดไดป้ระมาณ 51400- 00 lux ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง -  
เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 8.15-8.22 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.253-0.290 ms ความ
ขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 77.8-118 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้10.0-27.9  
มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 29-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 29-32 องศาเซลเซียส 
 

  

 

 

 

 

 

 

 รูปที 30 จุดที 1 วดัเขาพระ 1 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

  จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ
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จุดที 2 วดัเขาพระ 2 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

ค่าพิกดั   N 14° 54' 41.4", E 101° 04' 3.1"  

 (UTM 1649440, 47P 0722377)  

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 44 เมตร 

พนืทีเป็นบ่อขดุอยูห่่างและตาํกวา่ถนน  มีทุ่งหญา้ขนาดกวา้ง มีตน้หญา้ขึนเล็กนอ้ย  นาํ
ค่อนขา้งใสและนิง  ในฤดูฝนนาํจะท่วม  พบหอยเกาะอยูข่อบบ่อ  สามารถวดัปริมาณแสงแดดได้
ประมาณ 50800-92000 lux ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 30-39 เซนติเมตร 
ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 7.98-8.50 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.218-0.314 ms ความขุ่นของนาํมี
ค่าระหวา่ง 35.1-78.3 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้9.51-20.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
อุณหภูมิเหนือนาํ 28-38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 27-32 องศาเซลเซียส 

 

 
 

 รูปที 31 จุดที 2 วดัเขาพระ 2 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 3 ท่าปลาเขาพระ 1 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 53' 26.8", E 101° 03' 48.1"  

 (UTM 1647140, 47P 0721950) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 47 เมตร 

พนืทีสาํรวจตาํกวา่ถนน  เป็นทุ่งโล่ง  มีลมพดัตลอดเวลา  ใตพ้ืนนาํเป็นดินปนกรวด  พบ
หอยฝังตวัอยูใ่นดินใตน้าํ  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 58600-69000 lux ความลึกของ
นาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 21-51 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 8.14-8.30 ค่า
การนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.298-0.466 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 16.13-128 NTU ค่าการละลาย
ของออกซิเจนในนาํวดัได ้9.12-3.33 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 29-33 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิใตน้าํ 28-29 องศาเซลเซียส 

 

 

รูปที 32 จุดที 3 ท่าปลาเขาพระ 1 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

  จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 4 ท่าปลาเขาพระ 2 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 53' 21.2", E 101° 03' 34.4"  

 (UTM 1646965, 47P 0721543) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 47 เมตร 

บริเวณจุดสาํรวจเป็นพืนทีโล่งกวา้งมีหญา้ปกคลุมริมตลิง  พืนนาํเป็นโคลนปนทราย  นาํ
ค่อนขา้งใส  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 37400-91300 lux ความลึกของนาํในบริเวณที
พบหอยมีค่าระหวา่ง 20-38 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 7.92-8.45 การนาํไฟฟ้าเท่ากบั
0.284-0.32 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 10.4-90.2 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้
9.49-26.9 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 29-36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 28-35 องศา
เซลเซียส 

 

 

 รูปที 33 จุดที 4 ท่าปลาเขาพระ 2 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 55' 14.4", E 101° 02' 46.9"  

 (UTM 1650431, 47P 0720091) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 50 เมตร 

บริเวณจุดสาํรวจเป็นลานกวา้ง  อยูต่าํกวา่ถนนมีการเลียงววัแบบปล่อยกินหญา้  ดินเป็น
ดินเหนียว  นาํค่อนขา้งขุ่น  ในฤดูฝนนาํจะท่วมถึงขอบถนน  สามารถวดัปริมาณแสงแดดได้
ประมาณ 47000-73000 lux ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 24-30 เซนติเมตร 
ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 8.04-9.06 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.226-0.331 ms ความขุ่นของนาํมี
ค่าระหวา่ง 34.9-281 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้9.2-27.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 
อุณหภูมิเหนือนาํ 26-36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 28-36 องศาเซลเซียส 

 

 

รูปที 34 จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 6 บา้นมะนาวหวาน 2 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 55' 14.4", E 101° 02' 46.9"  

 (UTM 1650431, 47P 0720091) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 50 เมตร 

บริเวณสาํรวจเป็นลานกวา้ง  อยูต่าํกวา่ถนน ห่างจากถนนไม่มาก  ดินเป็นดินเหนียวปน
หิน  มีหญา้ขึนปกคลุมพืนดินในฤดูฝนไม่สามารถเก็บตวัอยา่งหอยไดเ้นืองจากนาํท่วม  สามารถวดั
ปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 47000 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 26 
เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 9.06 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.226 ms ความขุ่นของนาํมีค่า
ระหวา่ง 50.4 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้9.71 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 
36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 36 องศาเซลเซียส   

 

 
 

รูปที 35 จุดที 6 บา้นมะนาวหวาน 2  หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 7 บา้นมะนาวหวาน 3 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 54' 59.5", E 101° 02' 54.6"  

 (UTM 1649989, 47P 0720325) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 50 เมตร 

บริเวณสาํรวจห่างจากถนนมีหญา้ขึนริมตลิงและมีแอ่งนาํขงัตืนๆ  นาํค่อนขา้งใส  ในฤดูฝน
ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งหอยไดเ้นืองจากนาํท่วมสามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 27000-
80200 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 25-26 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่าง
ของนาํมีค่า 8.13-8.48 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.305-0.394 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 

43.3-70.1 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้9.24-27.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือ
นาํ 25-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 27-36 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 36 จุดที 7 บา้นมะนาวหวาน 3 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 8 บา้นโคกสลุง 1 ต. โคกสลุง อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 58' 24.6", E 101° 01' 43.8"  

 (UTM 1656264, 47P 0718154) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 51 เมตร 

บริเวณสาํรวจเป็นพืนทีโล่ง  มีลมพดัเขา้หาตลิงอยูต่ลอดเวลา  มีการจบัสัตวน์าํ  สีของนาํ
เป็นสีนาํตาล  ดินใตน้าํเป็นตะกอนสีนาํตาล  พบหอยฝังตวัอยูใ่นตะกอนริมตลิงและโคนหญา้  
สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 79600-86500 lux ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่า
ระหวา่ง 35-50 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 7.96-8.12 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 

.272-0.333 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 12.9-155 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดั
ได ้9.89-22.3 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 27-37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 28-31 องศา
เซลเซียส 

 

 
 

รูปที 37 จุดที 8 บา้นโคกสลุง 1 ต. โคกสลุง อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

  จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 9 บา้นโคกสลุง 2 ต. โคกสลุงอ. พฒันานิคมจ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 59' 32.1", E 101° 01' 19.0"  

 (UTM 1658327, 47P 0717393) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 55 เมตร 

บริเวณสาํรวจเป็นนาํตืนๆ  แต่ในฤดูฝนนาํจะท่วมถึงถนนและลน้มาอีกฝัง  ดินเป็นตะกอน
โคลน  พบหอยเกาะอยูก่บัโคนหญา้  นาํเป็นสีนาํตาลขุ่น  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 
49600-73400 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 38-52 เซนติเมตร ความเป็นกรด
ด่างของนาํมีค่า 7.87-8.45 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.259-0.332 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 

26.8-194 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนวดัได ้9.44-20.2 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 30-
38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 26-32 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 38 จุดที 9 บา้นโคกสลุง 2 ต. โคกสลุง อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 10 บา้นมะกอกหวาน 1 ต. มะกอกหวาน อ. ชยับาดาล จ. ลพบุรี 

ค่าพิกดั  N 15° 03' 35.5", E 101° 03' 36.2"  

 (UTM 1665848, 47P 0721419) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 54 เมตร 

บริเวณสาํรวจอยูติ่ดทุ่งนา  ดินเป็นดินเหนียว  นาํค่อนขา้งขุ่น  มีชาวบา้นจบัสัตวน์าํใน
บริเวณนี  ในฤดูฝนนาํจะเขา้ท่วมทุ่งนาและบริเวณสาํรวจสามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 
12300-77200 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 30-300 เซนติเมตร ความเป็น
กรดด่างของนาํมีค่า 7.55-8.75 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.263-0.626 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง
37.4-250 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้5.5-31.9 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 
28-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 30-34 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 39 จุดที 10 บา้นมะกอกหวาน 1 ต. มะกอกหวาน อ. ชยับาดาล จ. ลพบุรี 

  จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 

 

 

 

 



71 
 

จุดที 11 บา้นมะกอกหวาน 2 ต. มะกอกหวาน อ. ชยับาดาล จ. ลพบุรี 

ค่าพิกดั N 15° 03' 32.2", E 101° 03' 26.5"  

 (UTM 1665747, 47P 0721135) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 47 เมตร 

บริเวณสาํรวจอยูติ่ดทุ่งนา  นาํสีนาํตาลพบหอยเกาะอยูริ่มตลิงและฝังตวัอยูใ่นดิน  มี
ชาวบา้นจบัสัตวน์าํในบริเวณนี  ในฤดูฝนนาํจะเขา้ท่วมทุ่งนาและบริเวณสาํรวจ   สามารถวดั
ปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 12300-62700 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 

28-100 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 7.55-8.62 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 

0.240-0.993 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 7-99.9 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได้
11.71-71.8 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 27-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 27-32 องศา
เซลเซียส 

 

 
 

รูปที 40 จุดที 11 บา้นมะกอกหวาน 2 ต. มะกอกหวาน อ. ชยับาดาล จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัตกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 12 บา้นมะนาวหวาน 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 53' 44.9", E 101° 05' 54.6"  

 (UTM 1647736, 47P 0725727) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 52 เมตร 

บริเวณสาํรวจนาํค่อนขา้งนิง  ดินเป็นดินเหนียว  อยูต่าํกวา่ถนนมาก  ในฤดูฝนนาํจะท่วม
บริเวณสาํรวจจึงไม่สามารถเก็บหอยไดใ้นช่วงนนั  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 31800-
53000 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 33-42 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่าง
ของนาํมีค่า 7.79-7.98 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.353-0.993 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 30.9-126 

NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้9.30-22.1 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 24-31 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 24-30 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 41 จุดที 12 บา้นมะนาวหวาน 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 13 บา้นมะนาวหวาน 5 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 56' 20.6", E 101° 04' 50.1"  

 (UTM 1652499, 47P 0723755)  

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 58 เมตร 

บริเวณสาํรวจเป็นทุ่งกวา้ง  มีสัตวเ์ลียงเช่น  ววั  แพะ  กินหญา้ใกลบ้ริเวณสาํรวจ  และมี
ฝงูนก  สีนาํเป็นสีนาํตาลขุ่น  ดินเป็นตะกอนสีแดงอิฐ  ลมพดัเขา้หาตลิงตลอดเวลา  สามารถวดั
ปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 34400-75700 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 

28-40 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 8.19-8.28 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.303-0.334 ms 
ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 0.09-104 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้9.3-20.39 
มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 23-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 25-30 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 42 จุดที 13 บา้นมะนาวหวาน 5 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 14 บา้นมะนาวหวาน 6 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
ค่าพิกดั N 14° 58' 11.8", E 101° 04' 47.4"  

 (UTM 1655917, 47P 0723638) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 47 เมตร 

บริเวณสาํรวจมีการใชหิ้นกอ้นใหญ่ถม  ลมพดัเขา้หาตลิงตลอดเวลา  นาํค่อนขา้งใส  พบ
หอยเกาะทีหินและฝังตวัอยูใ่นทราย  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 9000-67900 lux  
ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 28-40 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า
8.32-8.44 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.312-2.41 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 30.5-100 NTU ค่าการ
ละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้11.73-14.19 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 23-28 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 24-29 องศาเซลเซียส 

 

 
 

 รูปที 43 จุดที 14 บา้นมะนาวหวาน 6 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 15 บา้นแก่งผกักดู 1 ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

ค่าพิกดั N 15° 00' 06.0", E 101° 04' 49.2"  

 (UTM 1659430,47P 0723663) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 51 เมตร 

บริเวณจุดสาํรวจมีหญา้และไมพุ้ม่  มีลมพดัเขา้หาตลิงตลอดเวลา  นาํมีสีนาํตาลและไม่ลึก
มาก  ชาวบา้นนาํสัตว ์ เช่น  แพะ  เขา้มาเลียงในพืนที  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 
14800-64200 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 27-45 เซนติเมตร ความเป็นกรด
ด่างของนาํมีค่า 8.12-8.76 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.239-0.332 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง
10.18-301 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้8.0-21.1 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือ
นาํ 25-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 24-29 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 44 จุดที 15 บา้นแก่งผกักดู 1 ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 16 บา้นแก่งผกักดู 2 ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

ค่าพิกดั N 15° 00' 47.3", E 101° 04' 49.3"  

 (UTM 1660700, 47P 0723653) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 46 เมตร 

บริเวณจุดสาํรวจเป็นนาํนิงใส  ดินใตน้าํเป็นดินเหนียว  มีหญา้ขึนบริเวณริมตลิง  สามารถ
พบหอยบนผวิโคลน  ในฤดูฝนนาํจะท่วมบริเวณนี  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 10000-
73400 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 30-48 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่าง
ของนาํมีค่า 7.86-8.37 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.319-0.703 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 38.1-160 

NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้8.0-19.4 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 26-31 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 25-30 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 45 จุดที 16 บา้นแก่งผกักดู 2 ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 17 บา้นแก่งผกักดู 3 ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

ค่าพิกดั N 15° 00' 47.3", E 101° 04' 49.3"  

  (UTM 1660700, 47P 0723653) 

ความสูงจากระดบันาํทะเล 46 เมตร 

บริเวณสาํรวจมีลมแรงและพดัเขา้หาฝังตลอดเวลา  นาํมีสีนาํตาลขุ่น  ดินเป็นดินเหนียว
พบหอยฝังตวัอยูใ่นดิน  ชาวบา้นบริเวณสาํรวจนิยมจบัสัตวน์าํในบริเวณนี  และนาํสัตวเ์ลียงมา
ปล่อยกินหญา้ใกลบ้ริเวณสาํรวจ  ในนาํมากจะท่วมและขงัจนไม่สามารถเขา้ถึงพืนทีสาํรวจได้
สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 30100 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่า 53 
เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 8.16 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.317 ms ความขุ่นของนาํมีค่า
250 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้9.23 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 31 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 28 องศาเซลเซียส 

 

 
 

 รูปที 46 จุดที 17 บา้นแก่งผกักดู 3 ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 18 บา้นท่าหลวง 1 ต.ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

ค่าพิกดั N 15° 04' 27.2", E 101° 05' 40.5"  

 (UTM 1667474, 47P 0725118) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 47 เมตร 

บริเวณจุดสาํรวจเป็นทุ่งกวา้งอยูติ่ดกบัสะพาน  พบหอยส่วนมากเกาะอยูที่โคนหญา้  นาํ
ค่อนขา้งใส  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 32400-92500 lux  ความลึกของนาํในบริเวณที
พบหอยมีค่าระหวา่ง 35-40 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 7.43-8.30 ค่าการนาํไฟฟ้า
เท่ากบั 0.227-0.372 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 48.3-191 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนใน
นาํวดัได ้6.5-24.4 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ  28-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 25-32 
องศาเซลเซียส 

 

 
 

 รูปที 47 จุดที 18 บา้นท่าหลวง 1 ต.ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 19 บา้นท่าหลวง 2 ต.ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

ค่าพิกดั N 15° 03' 44.1", E 101° 05' 43.1"  

 (UTM 1666148, 47P 0725209) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 49 เมตร 

บริเวณจุดสาํรวจมีตน้ไมแ้ละหญา้ขึนริมตลิง  นาํมีสีนาํตาลขุ่น  ลมพดัแรง  ชาวบา้น
มกัจะนาํสัตวเ์ลียงมาปล่อยกินหญา้ในบริเวณสาํรวจ  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 
21400-80600 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 30-47 เซนติเมตร ความเป็นกรด
ด่างของนาํมีค่า 7.58-8.31 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.220-0.336 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 

37.7-192 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้6.7-20.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 
26.5-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 24-34 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 48 จุดที 19 บา้นท่าหลวง 2 ต.ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 20 บา้นหาดเล็บยาว 1 ต.วงัม่วง อ. วงัม่วง จ. สระบุรี 

ค่าพิกดั N 14° 52' 30.8", E 101° 06' 20.4"  

 (UTM 1645464, 47P 0726519) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 43 เมตร 

บริเวณจุดสาํรวจเป็นทุ่งโล่ง  นาํค่อนขา้งใสดินใตน้าํมีหินปน  มีลมพดัเขา้ฝังตลอดเวลา 
สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 17800-31700 lux  ความลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่า
ระหวา่ง 18-32 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 7.85-8.08 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.308-
0.371 ms ความขุ่นของนาํมีค่าระหวา่ง 11.3-90.1 NTU ค่าการละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้
10.0-20.8 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใตน้าํ 22-27 องศา
เซลเซียส 

 

 
 

รูปที 49 จุดที 20 บา้นหาดเล็บยาว 1 ต.วงัม่วง อ. วงัม่วง จ. สระบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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จุดที 21 บา้นหาดเล็บยาว 2 ต.วงัม่วง อ. วงัม่วง จ. สระบุรี 

ค่าพิกดั N 14° 52' 55.2", E 101° 06' 5.7"  

 (UTM 1646208, 47P 0726072) 

 ความสูงจากระดบันาํทะเล 47 เมตร 

บริเวณจุดสาํรวจเป็นทุ่งโล่ง  อยูห่่างจากถนน  นาํค่อนขา้งใส  มีลมพดัตลอดเวลา  ใน
บริเวณใกลเ้คียงมีการทาํไร่ออ้ย  สามารถวดัปริมาณแสงแดดไดป้ระมาณ 29200-39400 lux  ความ
ลึกของนาํในบริเวณทีพบหอยมีค่าระหวา่ง 30-34 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของนาํมีค่า 7.98-
8.32 ค่าการนาํไฟฟ้าเท่ากบั 0.310-0.682 ms ความขุ่นของนาํทีค่าระหวา่ง 18.6-36.8 NTU ค่าการ
ละลายของออกซิเจนในนาํวดัได ้10.0-16.2 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิเหนือนาํ 22-29 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิใตน้าํ 22-27 องศาเซลเซียส 

 

 
 

รูปที 50 จุดที 21 บา้นหาดเล็บยาว 2 ต.วงัม่วง อ. วงัม่วง จ. สระบุรี 

 จุดสาํรวจอยูท่างทิศตะวนัออกของเขือนป่าสักชลสิทธิ 
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ชนิดและจาํนวนหอยทีสุ่มเก็บบริเวณพืนทีศึกษา 
 การสุ่มเก็บหอยในบริเวณพืนทีศึกษา 21 จุดสาํรวจ เก็บตวัอยา่งได ้จาํนวน 4,435 ตวั  
จดัจาํแนกหอยทีสุ่มได ้ดงันี หอยฝาเดียว จาํนวน 3,776 ตวั จาํแนกเป็น 6 วงศ ์(family) 

8 สกุล (genus)  9 ชนิดพนัธ์ุ (species)  และหอยสองฝา จาํนวน 659 ตวั จาํแนกเป็น 3 วงศ ์(family)  

4 สกุล (genus)  7 ชนิดพนัธ์ุ (species) 
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ตารางที 1 ชนิดของหอยนาํจืดฝาเดียวทีพบบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิประเทศไทย  21 จุดสาํรวจ 

จุดสาํรวจ ชนิดหอยนาํจืด 
L. rubiginosa B. siamensis C. helena F. javanica F. polygramma M. tuberculata P. ampullaceal Pomacea sp. T. granifera 

- อาํเภอพฒันานิคม จ. ลพบุรี 

จุดที 1 วดัเขาพระ 1 ต. หนองบวั          

จุดที 2 วดัเขาพระ 2 ต. หนองบวั          

จุดที 3 ท่าปลาเขาพระ 1 ต. หนองบวั          

จุดที 4 ท่าปลาเขาพระ 2 ต. หนองบวั          

จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน          

จุดที 6 บา้นมะนาวหวาน 2 หมู่ 4 ต.มะนาวหวาน          

จุดที 7 บา้นมะนาวหวาน 3 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน          

จุดที 8 บา้นโคกสลุง 1 ต. โคกสลุง          

จุดที 9 บา้นโคกสลุง 2 ต. โคกสลุง          

-อาํเภอชัยบาดาล จ. ลพบุรี 

จุดที 10 บา้มะกอกหวาน 1 ต. มะกอกหวาน          

จุดที 11 บา้มะกอกหวาน 2 ต. มะกอกหวาน          

83 
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ตารางที 1 (ต่อ) 

จุดสาํรวจ 
ชนิดหอยนาํจืด 

L. rubiginosa B. siamensis C. helena F. javanica F. polygramma M.  tuberculata P. ampullacea Pomacea sp. T. granifera 

-อาํเภอพฒันานิคม จ. ลพบุรี 

จุดที 12 บา้นมะนาวหวาน 4 ต. มะนาวหวาน          

จุดที 13 บา้นมะนาวหวาน 5 ต. มะนาวหวาน          

จุดที 14 บา้นมะนาวหวาน 6 ต. มะนาวหวาน          

-อาํเภอท่าหลวง จ. ลพบุรี 

จุดที 15 บา้นแก่งผกักดู 1 ต. แก่งผกักดู          

จุดที 16 บา้นแก่งผกักดู 2 ต. แก่งผกักดู          

จุดที 17 บา้นแก่งผกักดู 3 ต. แก่งผกักดู          

จุดที 18 บา้นท่าหลวง 1 ต. ท่าหลวง          

จุดที 19 บา้นท่าหลวง 2 ต. ท่าหลวง          

-อาํเภอวงัม่วง จ. สระบุรี 

จุดที 20 บา้นหาดเลบ็ยาว 1 ต. วงัม่วง          

จุดที 21 บา้นหาดเลบ็ยาว 2 ต. วงัม่วง          

 84 
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ตารางที 2 ชนิดของหอยนาํจืดสองฝาทีพบบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิประเทศไทย  21 จุดสาํรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดสาํรวจ 
ชนิดหอยนาํจืด 

C. arata C. blandiana C. gustaviana I. substriata L. supoti S. crispate S. phaselus 
- อาํเภอพฒันานิคม จ. ลพบุรี 

จุดที 1 วดัเขาพระ 1 ต. หนองบวั        

จุดที 2 วดัเขาพระ 2 ต. หนองบวั        

จุดที 3 ท่าปลาเขาพระ 1 ต. หนองบวั        

จุดที 4 ท่าปลาเขาพระ 2 ต. หนองบวั        

จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน        

จุดที 6 บา้นมะนาวหวาน 2 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน        

จุดที 7 บา้นมะนาวหวาน 3 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน        

จุดที 8 บา้นโคกสลุง 1 ต. โคกสลุง        

จุดที 9 บา้นโคกสลุง 2 ต. โคกสลุง        

-อาํเภอชัยบาดาล จ. ลพบุรี 

จุดที 10 บา้มะกอกหวาน 1 ต. มะกอกหวาน        

จุดที 11 บา้มะกอกหวาน 2 ต. มะกอกหวาน        

85 
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ตารางที 2 (ต่อ) 

จุดสาํรวจ 
ชนิดหอยนาํจืด 

C. arata C. blandiana C. gustaviana I. substriata L. supoti S. crispate S. phaselus 
-อาํเภอพฒันานิคม จ. ลพบุรี 

จุดที 12 บา้นมะนาวหวาน 4 ต. มะนาวหวาน        

จุดที 13 บา้นมะนาวหวาน 5 ต. มะนาวหวาน        

จุดที 14 บา้นมะนาวหวาน 6 ต. มะนาวหวาน        

-อาํเภอท่าหลวง จ. ลพบุรี 
จุดที 15 บา้นแก่งผกักดู 1 ต. แก่งผกักดู        

จุดที 16 บา้นแก่งผกักดู 2 ต. แก่งผกักดู        

จุดที 17 บา้นแก่งผกักดู 3 ต. แก่งผกักดู        

จุดที 18 บา้นท่าหลวง 1 ต. ท่าหลวง        

จุดที 19 บา้นท่าหลวง 2 ต. ท่าหลวง        

-อาํเภอวงัม่วง จ. สระบุรี 

จุดที 20 บา้นหาดเลบ็ยาว 1 ต. วงัม่วง        

จุดที 21 บา้นหาดเลบ็ยาว 2 ต. วงัม่วง        
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การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลอืกหอย 

หอยฝาเดียว 6 วงศ ์(Family)  7 สกุล (genus)  9 ชนิดพนัธ์ุ (species) (รูปที 51) ไดแ้ก่  
Family 1 Lymnaeidae พบ 1 สกุล (genus) ไดแ้ก่  

- Genus Lymnaea (Radix) พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ (species) คือ 

1.1 Lymnaea(Radix) rubiginosa เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 7 ตวั (รูปที 51A) 
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือกบาง รูปกรวยรี สีเหลืองปนนาํตาล

ถึงนาํตาลอ่อน ผวิเปลือกเรียบ ไม่มีลวดลาย ยอดเปลือกเป็นกรวยแหลม ลกัษณะการขดวนของ
เปลือกเป็นแบบวนขวา ไม่มีแผน่เปลือก 

   ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  12.16±3.62  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 6.05±2.31  mm 

   ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  8.23±2.55  mm 

   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  3.80±1.42  mm 
   ค่า size index                     49.75 

Family 2 Bithyniidae พบ 1 สกุล ไดแ้ก่  
- Genus Bithynia พบ  ชนิดพนัธ์ุ คือ  

2.1 Bithynia siamensis siamensis  เก็บตวัอยา่งหอยไดจ้าํนวน 1,505 ตวั (รูปที 51C) 
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือกบาง มนัวาว รูปกรวยรี สีนาํตาล 

อ่อนหรือสีเขียวมะกอก ผวิเปลือกเรียบ มีลวดลาย ยอดเปลือกแหลม ลกัษณะการขดวนของเปลือก
เป็นแบบวนขวา มีแผน่เปลือกบาง มีลวดลายเป็นวง เดียวซอ้นกนัหลายวง (Concentric) 

    ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  7.84±0.48  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 4.50±0.24  mm 

ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  3.53±0.25  mm 

   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  3.03±0.69  mm 

   ค่า size index                    57.40 
    Family 3 Buccinidae พบ 1 สกุล ไดแ้ก่  

- Genus Clea พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ  
3.1 Clea (Anentome) helena เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 1,003 ตวั (รูปที 51E) 

     ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือกค่อนขา้งแขง็ รูปกรวยยาว   
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สีเหลืองอ่อนหรือเขียว มีช่องไซฟอน (siphon) ผวิเปลือกมีสันขนานกบัแกนกลาง บริเวณบอดีเวร์ิล 
(body whorl) มี 14-24 สัน และมีแถบสีนาํตาลเขม้ 1-3 แถบ  ยอดเปลือกเป็นกรวยแหลมกร่อน 
ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา มีแผน่เปลือกบาง มีลวดลายเป็นวงเดียวซ้อนกนัหลาย
วง (Concentric) 

ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  16.69±2.29  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 7.10±0.97  mm 

ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  6.45±0.97  mm 

   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  3.83±0.55  mm 

   ค่า size index                    42.54 
Family 4 Ampullariidae (Pilidae) พบ 2 สกุล ไดแ้ก่  

 - Genus Pila พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ  
 4.1 Pila ampullacea เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 100 ตวั (รูปที 51H) 

ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือกรูปกลมขนาดใหญ่ สีเหลืองอ่อน 

ปนเขียว  มีบอดีเวิร์ล (body whorl) ขนาดใหญ่ผวิเปลือกเรียบ มีลวดลายเป็นแถบสีนาํตาลวนรอบ
ลาํตวั ยอดเปลือกเป็นกรวยแบน ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา มีแผน่เปลือกหนามี
ลวดลายเป็นวงเดียวซอ้นกนัหลายวง (Concentric) 

    ขนาดเปลือกหอย 

  ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  52.27±10.74  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 46.97±11.5  mm 

ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  38.18±8.27  mm 

   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  27.54±6.59  mm 

   ค่า size index                    89.86 
  - Genus Pomacea พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ  
 4.2 Pomacea sp. เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 203 ตวั (รูปที 51I) 

ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือกรูปกลมใหญ่ สีเหลืองทอง มี 

บอดีเวิร์ล (body whorl) ขนาดใหญ่ผวิเปลือกเรียบ หนามีลวดลายเป็นแถบสีนาํตาล หรือเหลือง 

ปนนาํตาล ยอดเปลือกเป็นกรวยแบน ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา มีแผน่เปลือก
หนามีลวดลายเป็นวงเดียวซอ้นกนัหลายวง (Concentric) 
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    ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  40.38±5.99  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 35.42±6.05  mm 

ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  31.05±5.09  mm 

   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  21.60±4.36  mm 

   ค่า size index                   87.72 
 Family 5 Thiaridae พบ 2 สกุล ไดแ้ก่  

 - Genus Melanoides พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ  
 5.1 Melanoides tuberculata เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 627 ตวั (รูปที 51B) 
 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือก รูปกรวยยาว สีนาํตาลหรือเขียว 

มะกอก ผวิเปลือกเป็นสัน หรือปุ่มเล็กๆ มีลวดลายเป็นสันหรือขอบนูนและมีลายเส้นจาํนวนมาก 
ยอดเปลือกเป็นกรวยแหลม ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา มีแผน่เปลือกบางมนั มี
ลวดลายวนต่อกนัเป็นวงเล็กๆ (paucispiral) 

      ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  15.83±2.26  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 5.39±0.71  mm 

ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  3.59 ± 0.57  mm 

   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  5.41 ± 0.69  mm 

   ค่า size index                    34.05 

 - Genus Tarebia พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ   
 5.2 Tarebia granifera เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 14 ตวั (รูปที 51D) 
 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก:ลกัษณะเปลือกหนา รูปกรวยยาว สีนาํตาลหรือเขียว 
ผวิเปลือกเป็นสันหรือปุ่มหรือตุ่มเล็กๆ (tubercle)  มีบอดีเวร์ิล (body whorl) ขนาดใหญ่มีลวดลาย
เป็นสันหรือขอบนูนประกอบดว้ย 2 spiral grooves และ 3 spiral rows เป็นตุ่ม ยอดเปลือกเป็นกรวย
แหลม ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา มีแผน่เปลือกบาง มนั มีลวดลายวนต่อกนัเป็น
วงเล็กๆ (paucispiral) 

     ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  15.55±4.30  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 6.84±1.47  mm 

ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  7.50 ± 1.83  mm 
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   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  4.21 ± 1.48  mm 

   ค่า size index                    43.99 
Family 6 Viviparidae พบ 1 สกุล ไดแ้ก่  
 - Genus Filopuludina พบ 2 ชนิดพนัธ์ุ คือ  
 6.1 Filopaludina javanica เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 67 ตวั (รูปที 51F) 

    ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือกหนา รูปกรวยกลม สีนาํตาลหรือ
ดาํ หรือเขียวมะกอก มีบอดีเวิร์ล (body whorl) ขนาดใหญ่ผวิเปลือกเรียบ มีเส้นรอบลาํตวั ไม่มีสี 
ยอดเปลือกเป็นกรวยทู่ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา มีแผน่เปลือกหนามีลวดลาย
เป็นวงเดียวซอ้นกนัหลายวง (Concentric) 

    ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  34.96±4.44  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 26.38±3.50  mm 

ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  19.33±4.22  mm 

   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  15.71±1.75  mm 

   ค่า size index                    75.46 

6.2 Filopaludina sumatrensis polygramma เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 250 ตวั (รูปที 51G) 
    ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือกค่อนขา้งแขง็ รูปกรวยกลม สี

เขียวอ่อน มีบอดีเวิร์ล (body whorl) ขนาดใหญ่ผวิเปลือกเรียบมีแถบสีเขม้ 4-5 แถบ  ยอดเปลือกเป็น
กรวยแหลม ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา มีแผน่เปลือกบางมีลวดลายเป็นวงเดียว
ซอ้นกนัหลายวง (Concentric) 

     ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  18.55±2.71  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 28.44±3.11  mm 

ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  13.55±1.34  mm 

   ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  11.37±1.56  mm 

   ค่า size index                    65.23 
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หอยสองฝา 3 วงศ ์(Family)  4 สกุล (genus)  7 ชนิดพนัธ์ุ (รูปที 52) ไดแ้ก่  
 Family 7 Unionidae (Amblemidae) พบ 2 สกุล ไดแ้ก่  
 - Genus Indonaia พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ  
                     7.1 Indonaia substriata เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 69 ตวั (รูปที 52D) 

   ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก: ลกัษณะเปลือกบาง รูปไข่ สีนาํตาลปนเขียว  
เปลือกบนมน อมัโบป่องเล็กนอ้ย มีลายเส้นตวัว ีเรียงตวัไม่สมาํเสมอ  บานพบัแคบ มีฟันบาง ฟัน 

ซูโดคาร์ดินลัเป็นแผน่บางยาวมี 2 อนัทีฝาขวาและ 1 อนัทีฝาซา้ย ฟันแลเทอรัลยาวบางมี 2 อนัทีฝา
ซา้ยและ 1 อนัทีฝาขวา 

ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  10.32±2.87  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 20.65±4.25  mm  
   ความหนาเฉลียของเปลือกหอย 6.57±1.77  mm 

- Genus Scabies  พบ 2 ชนิดพนัธ์ุ คือ  
7.2 Scabies crispata  เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 98 ตวั (รูปที 52F) 

  ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก:ลกัษณะเปลือกขนาดเล็ก รูปไข่ยาว สีเหลืองอ่อน 
มีลายเส้นเป็นสันตวัวชีดัเจนสีเขียวแก่ จากอมัโบถึงดา้นล่างของเปลือกฟันซูโดคาร์ดินลัเป็นหยกั
แหลมสัน ฟันแลเทอรัลเป็นแผน่โคง้ 

    ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  10.97±1.14  mm 

ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 21.79±2.25  mm 

ความหนาเฉลียของเปลือกหอย 9.22±1.18  mm 

7.3 Scabies phaselus เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 132 ตวั (รูปที 52G) 
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก :ลกัษณะเปลือกขนาดเล็ก รูปไข่ยาว เปลือก 

มนัวาวสีเหลืองอ่อน มีลายเส้นซิกแซกสีเขียวแก่จาํนวนมาก ฟันซูโดคาร์ดินลัเป็นหยกัแหลมคม สัน 
ฟันแลเทอรัลเป็นแผน่โคง้ 

    ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  14.70±3.85  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 21.26±2.97  mm 

ความหนาเฉลียของเปลือกหอย 7.54±0.93  mm 
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Family 8 Corbiculidae พบ 1 สกุล ไดแ้ก่  
  - Genus Corbicula พบ 3 ชนิดพนัธ์ุ คือ  
8.1 Corbicula arata เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 196 ตวั (รูปที 52A) 

     ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก:ลกัษณะเปลือกขนาดเล็ก หนา กลมคลา้ยพดั  
สีเหลืองปนเขียวเขม้ มีลายเส้นเป็นสันเรียงโคง้ขนานกบัอมัโบระยะห่างเท่าๆกนัยาวจนสุดเปลือก 
อมัโบอยูต่รงกลาง เปลือกดา้นหนา้และดา้นหลงัสมมาตรกนั  

    ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  12.17±1.15  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 11.35±0.72  mm 

ความหนาเฉลียของเปลือกหอย 7.62±2.36  mm 

 8.2 Corbicula blandiana เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 3 ตวั (รูปที 52C) 
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก:ลกัษณะเปลือกขนาดเล็ก หนา คลา้ยพดั สี 

เหลืองปนเขียวเขม้ มีลายเส้นเป็นสันเรียงโคง้ขนานกบัอมัโบระยะห่างกนัมากยาวจนสุดเปลือก  อมั
โบอยูต่รงกลางเปลือก ดา้นหนา้โคง้มน มีความชนัเวา้เล็กนอ้ยบริเวณส่วนบน ความยาวดา้นและ
ดา้นหลงัเกือบเท่ากนั  

   ขนาดเปลือกหอย 

           ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  13.96±4.25  mm 

           ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 14.68±0.35  mm 

ความหนาเฉลียของเปลือกหอย 9.54±0.6  mm 

 8.3 Corbicula gustaviana เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 29 ตวั (รูปที 52B) 
   ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก :ลกัษณะเปลือกขนาดเล็ก หนา คลา้ยพดั สีเหลือง

ปนเขียวเขม้ มีลายเส้นเป็นสันเรียงโคง้ขนานกบัอมัโบระยะห่างปานกลางยาวจนสุดเปลือก  อมัโบ
ยกสูงและเอียงไปดา้นหนา้เล็กนอ้ย  

    ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  11.61±2.31  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 10.18±2.70  mm 

ความหนาเฉลียของเปลือกหอย 6.67±1.68  mm 
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Family 9 Mytilidae พบ 1 สกลุ ไดแ้ก่  
  - Genus Limnoperna พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ  

9.1 Limnopema supoti เก็บตวัอยา่งไดจ้าํนวน 132 ตวั (รูปที 52E) 
 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก:ลกัษณะเปลือกขนาดเล็ก บาง สีนาํตาลเขม้ปนดาํ  
ไม่มีลายบนเปลือก ปลายเปลือกดา้นหนา้มน และดา้นหลงัโคง้ป่อง ไม่มีฟัน 

   ขนาดเปลือกหอย 

   ความสูงเฉลียของเปลือกหอย  4.72±0.63  mm 

   ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย 9.37±0.89  mm 

ความหนาเฉลียของเปลือกหอย 4.21±0.74  mm 
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รูปที 51 หอยนาํจืดฝาเดียวทีพบบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิ 

(A) Lymnaea(Radix) rubiginosa  (B) Melanoides tuberculata 

(C) Bithynia siamensis siamensis  (D) Tarebia granifera 

(E) Clea (Anentome) helena 

 

A 

B 

C 

D 

E 

10 mm 
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รูปที 51 (ต่อ) หอยนาํจืดฝาเดียวทีพบบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิ 

(F) Filopaludina javanica   (G) Filopaludina sumatrensis polygramma 

(H) Pila ampullacea   (I) Pomacea sp. 

 

 

 

F 

G 

H 

I 

10 mm 

10 mm 
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รูปที 52 หอยนาํจืดสองฝาทีพบบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิ 

 (A) Corbicula arata  (B) Corbicula gustaviana 

(C) Corbicula blandiana (D) Indonaia substriata 

 

10 mm 
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รูปที 52 (ต่อ) หอยนาํจืดสองฝาทีพบบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิ 

(E) Limnopema supoti  (F) Scabies crispata  

(G) Scabies phaselus 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mm 
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ความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยนําจืด  และจํานวนการติดเชือปรสิต 

 จากการเก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดทีพบบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิทงั 21 จุด ทุกๆ 3 เดือน  
จนครบ 1 ปี งานวจิยันีใชเ้วลาดาํเนินงานตงัแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554– เมษายน พ.ศ.2555 

 ความหนาแน่นของหอยนาํจืดในแต่ละจุดสาํรวจมีความแตกต่างกนัและเปลียนแปลงไป
ตามสภาพแวดลอ้ม บางครังพบจาํนวนมาก หรือบางครังไม่พบเลย เมือนาํตวัอยา่งหอยนาํจืดทีสุ่ม
เก็บไดม้าตรวจการติดเชือปรสิตในแต่ละเดือนจะพบอตัราการติดเชือทีแตกต่างกนั โดยทาํการ
เปรียบเทียบจาํนวนหอยนาํจืดทีพบทงัหมดกบัจาํนวนหอยทีติดเชือปรสิตในแต่ละเดือนของแต่ละ
จุดสาํรวจไวด้งัต่อไปนี   
 ผลการสาํรวจจาํนวนหอยทีสุ่มไดท้งัหมด 4,435 ตวั พบการติดเชือปรสิตจาํนวน 204 ตวั  
คิดเป็นร้อยละ 4.60 (204/4,435) พบวา่ Melanoides tuberculata เป็นหอยทีมีจาํนวนมากทีสุดใน
การศึกษาครังนีและอตัราการติดเชือมากทีสุด คือ Haplorchis pumilio โดยมีอตัราการติดเชือร้อยละ
3.34 (148/4,435) เมือเทียบกบัจาํนวนหอยทีสุ่มจบัได ้
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จุดท ี1 วดัเขาพระ 1 ต. หนองบัว อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที 3) แบ่งเป็น 

 ครังที 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งหอยได ้8 ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 95 ตวัดงันี 

- หอยฝาเดียว 4 ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 32 ตวัไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

- หอยสองฝา 4 ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 63 ตวัไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

ครังที 2 (เดือนตุลาคม 2554) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้  

ครังที 3 (เดือนมกราคม 2555) เก็บตวัอยา่งหอยได ้4ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 14 ตวัดงันี 

- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 10 ตวัไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

- หอยสองฝา 1 ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 4 ตวัไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 
ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยได ้4 ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 91 ตวัดงันี 

- หอยฝาเดียว 2 ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 47 ตวัไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

- หอยสองฝา 2 ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 44  ตวัไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 
 

ตารางที 3 อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืดจุดที 1 วดัเขาพระ 1  

ต. หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 4  0 0 

- Clea (Anentome) helena    - - -     0 0 

- Filopaludina javanica 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 

-Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

20 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Pomacea sp.    - - -    0 0 0 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

8 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 
 

0 
 

0 34 0 0 

- Indonaia substriata 3 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Limnopema supoti 0 0 0 - - - 4 0 0 0 0 0 
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 ตารางที 3 (ต่อ) 

 

 
  

 รูปทีที 53 จาํนวนหอยนาํจืดจุดที 1 วดัเขาพระ 1 ต. หนองบวั อ. พฒันานิคม 

  จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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95 

14 

91 

0 0 0 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

- Scabies crispata 15 0 0 - - - 0 0 0 10 0 0 

- Scabies phaselus 37 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

รวม    - - -     0 0 
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จุดท ี  วดัเขาพระ  ต. หนองบัว อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที 4) แบ่งเป็น 

ครังที 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งหอยได ้5 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 49 ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 33 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 16 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

ครังที 2 (เดือนตุลาคม 2554) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 
ครังที 3 (เดือนมกราคม 2555) เก็บตวัอยา่งหอยได ้4 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 15 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 4 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 15 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยได ้2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 2 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 1 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 1 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 

ตารางที 4 อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที 2 วดัเขาพระ 2 

ต. หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 

หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 1 

 

 
 

 

- Clea (Anentome) 

helena 

   - - -       

- Pila ampullacea 0 0 0 - - - 1 0 0    

- Pomacea sp.    - - -       

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 

- Limnopema supoti 13 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Scabies crispata 3 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

รวม    - - -    2 0 0 
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รูปที 54 จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที 2 วดัเขาพระ 2 ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม  
  จ. ลพบุรี ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 
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จุดท ี  ท่าปลาเขาพระ  ต. หนองบัว อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั  
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ดงันี 
 ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้ 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 3 ตวั 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 12 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 1 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  ท่าปลาเขาพระ 1 

ต. หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

- Clea (Anentome) 

helena 

   - - -    12   

- Filopaludina javanica 3 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Pila ampullacea 0 0 0 - - - 2 0 0 0 0 0 

- Pomacea sp.    - - -    0 0 0 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 

รวม    - - -    13   
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รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที  ท่าปลาเขาพระ  ต.หนองบวั  
อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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จุดท ี  ท่าปลาเขาพระ  ต. หนองบัว อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 4 ตวั คิดเป็น 
8.00% (4/50) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis  siamensis 
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุจาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 44 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 44 ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 5 ตวั คิดเป็น 
11.36% (5/44) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  ท่าปลาเขาพระ 2 

ต. หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 

หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

8.00 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 1 

 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena    - - -    28   

- Filopaludina javanica 0 0 0 - - - 2 0 0 0 0 0 

-Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

0 0 0 - - - 3 0 0 0 0 0 

-Melanoides tuberculata 0 0 0 - - - 0 0 0 15 5 11.36 

- Pomacea sp.    - - -       
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ตารางที  (ต่อ) 

 
 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที  ท่าปลาเขาพระ  ต. หนองบวั  
อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 

หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

0 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
- Limnopema supoti 0 0 0 - - - 4 0 0 0 0 0 

รวม   .  - - -    44 5 11.36 
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จุดท ี  บ้านมะนาวหวาน  หมู่  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เกบ็ตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  ตวั คิดเป็น  
2.99% (4/134) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis 

- หอยสองฝา  ชนิด จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  ตวั คิดเป็น 
14.06% (9/64) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis 
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 44 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 21 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 23 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที บา้นมะนาวหวาน 1 

หมู่  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

2.99 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

14.06    

- Clea (Anentome) helena    - - -    21 0 0 

- Filopaludina javanica 2 0 0 - - - 0 0 0    

- Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

9 0 0 - - - 7 0 0 0 0 0 

-Melanoides tuberculata 0 0 0 - - - 10 0 0    

- Pila ampullacea 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที  บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่   
ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรีระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554- 

เมษายน 2555 
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140

ครังที 1 (มิ. ย. 

2554) 

ครังที 2 (ต. ค. 

2554) 

ครังที 3 (ม. ค. 

2555) 

ครังที 4 (เม. ย. 

2555) 

134 

64 

44 

4 9 
0 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

- Pomacea sp.    - - -       
หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

4 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

0 
 

0 11 0 0 
- Indonaia substriata 19 0 0 - - - 0 0 0    

- Limnopema supoti 0 0 0 - - - 10 0 0 0 0 0 

- Scabies crispata 27 0 0 - - - 0 0 0    

- Scabies phaselus 0 0 0 - - - 0 0 0 12 0 0 

รวม   .  - - -   .  44 0 0 
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จุดท ี  บ้านมะนาวหวาน  หมู่  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เกบ็ตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 3 ตวั คิดเป็น 

1 . % (3/30) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 
 ครังที  (เดือนมกราคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555)เกบ็ตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้6 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 47 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 22 ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 1 ตวั คิดเป็น 

2.13% (1/47) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 
- หอยสองฝา 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 25 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

 

ตารางที อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นมะนาวหวาน 2 

 หมู่  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 8 

 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena    - - - - - - 13   

- Melanoides tuberculata 6 3 30.00 - - - - - - 1 1 2.13 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

0 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 6 0 0 
- Indonaia substriata 0 0 0 - - - - - - 7   

- Scabies phaselus 0 0 0 - - - - - - 12 0 0 

รวม   .  - - - - - - 47 1 2.13 
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รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที 6 บา้นมะนาวหวาน 2 หมู่   
ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรีระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554- 

เมษายน 2555 
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ครังที 3 (ม. ค. 

2555) 
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2555) 

30 

47 

3 1 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 
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จุดท ี  บ้านมะนาวหวาน  หมู่  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 27 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 5 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 12 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที 7บา้นมะนาวหวาน   
หมู่  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 7 

 

 
 

 

- Clea (Anentome) 

helena 

   - - -    5  

 
 

 
- Filopaludina javanica 3 0 0 - - - 1 0 0    

- Melanoides tuberculata    - - -    3 0 0 

- Pila ampullacea    - - -       

- Pomacea sp.    - - -       
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 
 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที 7 บา้นมะนาวหวาน 3 หมู่   
ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรีระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554- 

เมษายน 2555 
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62 

43 

27 

0 0 0 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 

หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

3 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

0 
 

0 8   

- Indonaia substriata 6 0 0 - - - 0 0 0 2   

- Limnopema supoti 0 0 0 - - - 23 0 0 0   

- Scabies crispata 5 0 0 - - - 0 0 0 2   

รวม    - - -    27   
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จุดท ี  บ้านโคกสลุง  ต. โคกสลุง อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้6 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 23 ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 3 ตวั คิดเป็น 

7.32% (3/41) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Tarebia granifera 

- หอยสองฝา 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 18 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นโคกสลุง 1 

ต. โคกสลุง อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena    - - -    16   

- Filopaludina javanica 0 0 0 - - - 6 0 0 0 0 0 

- Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

5 0 0 - - - 15 0 0 0 0 0 

- Melanoides tuberculata 0 0 0 - - - 0 0 0 2 0 0 

- Pomacea sp.    - - -    0 0 0 

- Tarebia granifera 3 0 0 - - - 0 0 0 5 3 7.32 
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที  บา้นโคกสลุง  ต. โคกสลุง 

อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 

 

 

 

 

 

0
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ครังที 1 (มิ. ย. 

2554) 

ครังที 2 (ต. ค. 

2554) 

ครังที 3 (ม. ค. 

2555) 

ครังที 4 (เม. ย. 

2555) 

51 53 

41 

0 0 
3 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 

หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

11 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0 
 

0 
- Indonaia substriata 0 0 0 - - - 0 0 0 7 0 0 

- Limnopema supoti 0 0 0 - - - 5 0 0 0 0 0 

- Scabies crispata 5 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Scabies phaselus 0 0 0 - - - 0 0 0 8 0 0 

รวม    - - -    41 3 7.32 
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จุดท ี  บ้านโคกสลุง  ต. โคกสลุง อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  ตวั คิดเป็น  
8.47% (5/59) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis 

- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้6 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 88 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 1  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 70 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นโคกสลุง  

 ต. โคกสลุง อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

8.47 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena    - - -    18   

- Filopaludina javanica 2 0 0 - - - 0 0 0    

- Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

0 0 0 - - - 17 0 0    

- Pomacea sp.    - - -       
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที  9 บา้นโคกสลุง 2 ต. โคกสลุง 

อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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ครังที 2 (ต. ค. 
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ครังที 3 (ม. ค. 
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ครังที 4 (เม. ย. 

2555) 

59 

89 88 

5 
0 0 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 

หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

5 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10 
 

0 
 

0 7   
- Corbicula gastaviana    - - -    7   
- Indonaia substriata    - - -    9   
- Limnopema supoti 0 0 0 - - - 1 0 0    

- Scabies crispata    - - -    11   

- Scabies phaselus    - - -    36   

รวม   .  - - -    88   
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จุดท ี  บ้านมะกอกหวาน  ต. มะกอกหวาน อ. ชัยบหาดาล จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เกบ็ตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 1 ตวั คิดเป็น  

.19% (1/539) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis 
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

ครังที  (เดือนตุลาคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้6 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 18 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 7 ตวัพบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 1 ตวั คิดเป็น  
5.56% (1/18) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Filopaludina sumatrensis polygramma 
- หอยสองฝา 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 1  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  

บา้นมะกอกหวาน 1 ต. มะกอกหวาน อ. ชยับาดาล จ. ลพบุรี 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ หอย(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ หอย(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ หอย(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

.19 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena          4   

- Filopaludina javanica 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

-Filopaludina 

sumatrensispolygramma 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5.56 

- Pila ampullacea             

- Pomacea sp.             
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที  บา้นมะกอกหวาน  ต. มะกอกหวาน  
อ. ชยับหาดาล จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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2554) 

ครังที 3 (ม. ค. 

2555) 

ครังที 4 (เม. ย. 

2555) 

539 

12 37 18 1 0 0 1 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 

หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 9 

 

0 
 

0 
- Corbicula blandiana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Indonaia substriata 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

- Limnopema supoti 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Scabies crispata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

รวม   .        18 1 5.56 
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จุดท ี  บ้านมะกอกหวาน  ต. มะกอกหวาน อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

ครังที  (เดือนตุลาคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 3 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุจาํนวน  ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 18 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 8 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 10 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืดจุดที  บา้นมะกอหวาน 2 

ต. มะกอกหวาน อ. ชยับาดาล จ. ลพบุรี 
 

 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
-Lymnaea (Radix)rubiginosa 

 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

            

- Clea (Anentome) helena          8   

- Filopaludina javanica 1 0 0 0 0 0 0 0 0    

- Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที 1 บา้นมะกอกหวาน  2 ต. มะกอกหวาน  
อ. ชยับหาดาล จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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87 

13 
22 18 

0 0 0 0 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

- Pila ampullacea             

- Pomacea sp.             
หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5 
 

0 
 

0 8 

 

0 
 

0 
- Corbicula blandiana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Scabies phaselus    0 0 0    2   

รวม          18   
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จุดท ี  บ้านมะนาวหวาน  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เกบ็ตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 34 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 25 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 9 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  

บา้นมะนาวหวาน  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena    - - -    25   

-  Pila ampullacea    - - -       

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

6 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 
 

0 
 

0 2 

 

0 
 

0 
- Indonaia substriata 3 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Limnopema supoti 49 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Scabies crispata 7 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Scabies phaselus 0 0 0 - - - 1 0 0 7 0 0 

รวม    - - -    34   
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รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที  บา้นมะนาวหวาน  ต. มะนาวหวาน  

อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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57 
34 

0 0 0 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 
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จุดท ี  บ้านมะนาวหวาน  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เกบ็ตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 

ครังที  (เดือนมกราคม )ไม่พบตวัอยา่งหอยนาํจืด 

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เกบ็ตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้4 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 15 ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 8 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 7 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นมะนาวหวาน  

ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena    - - -    6   

- Filopaludina javanica    - - -       

- Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

   - - -       

- Melanoides tuberculata 0 0 0 - - - 0 0 0 2   

-  Pila ampullacea    - - -       

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

1 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 
 

0 
 

0 6   
- Limnopema supoti 4 0 0 - - - 0 0 0    

- Scabies phaselus 0 0 0 - - - 0 0 0 1   

รวม    - - -    15   
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รูปที 5 จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที  บา้นมะนาวหวาน  ต. มะนาวหวาน  

อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือ 
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จุดท ี  บ้านมะนาวหวาน  ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

ครังที  (เดือนตุลาคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  ตวั คิดเป็น  
2.78% (1/36) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis 
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 168 ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 156 ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 60 ตวั คิดเป็น  
35.71%(60/168) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 
- หอยสองฝา 4 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 12 ตวั ไม่พบติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นมะนาวหวาน  

ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.78 

 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena          7   

- Filopaludina javanica 0 0 0 4 0 0 1 0 0    

-Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

3 0 0 0 0 0 11 0 0    

- Melanoides tuberculata 0 0 0 0 0 0 3 0 0 143 60 35.71 

- Pila ampullacea 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางที  (ต่อ) 
 

 

 
 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที 4 บา้นมะนาวหวาน 6 ต. มะนาวหวาน  
อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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ครังที 4 (เม. ย. 
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58 

6 

36 

168 

0 0 1 

60 
จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

- Pomacea sp.          0 0 0 

- Tarebia granifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
- Corbicula gustaviana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 
- Indonaia substriata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
- Scabies crispata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
- Scabies phaselus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

รวม         .  168 60 35.71 
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จุดท ี  บ้านแก่งผกักูด  ต. แก่งผกักูด อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

ครังที  (เดือนตุลาคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 40 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 17 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นแก่งผกักดู 1 

ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี 

 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena          40   

-Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

14 0 0 0 0 0 3 0 0    

- Pila ampullacea 1 0 0 3 0 0 0 0 0    

- Pomacea sp.             
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที  บา้นแก่งผกักดู  ต. แก่งผกักดู 

อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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0 0 0 0 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula gustaviana 
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0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
- Indonaia substriata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 
- Scabies phaselus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

รวม          57   
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จุดท ี  บ้านแก่งผกักูด  ต. แก่งผกักูด อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั 
ดงันี 

- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 45 ตวั คิดเป็น  
. % (45/252) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis และ Melanoides 

tuberculata 
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

ครังที  (เดือนตุลาคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  ตวั คิดเป็น  

. % (4/100) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis และ Melanoides 

tuberculata 
ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้5 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 59 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 55 ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 7 ตวั คิดเป็น  
11.86% (7/59) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 

- หอยสองฝา 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 4 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที บา้นแก่งผกักดู    
ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ 

(ตวั) 
ร้อยละ หอย

(ตวั) 
ติดเชือ 

(ตวั) 
ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.  3 0 0 

- Clea (Anentome) helena          17 0 0 

- Filopaludina javanica 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที  บา้นแก่งผกักดู  ต. แก่งผกักดู  
อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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2554) 

ครังที 3 (ม. ค. 

2555) 

ครังที 4 (เม. ย. 

2555) 

252 

16 

100 

59 
45 

0 4 7 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือ 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

-Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

- Melanoides tuberculata 159 43 17.06 0 0 0 6 2 2.00 35 7 11.86 

- Pila ampullacea 1 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 0 
หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 1 0 0 
- Scabies crispata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

รวม 252  .     0  .  59 7 11.86 
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จุดท ี  บ้านแก่งผกักูด  ต. แก่งผกักูด อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั 
ดงันี 

- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 16 ตวั คิดเป็น  
. % (16/138) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 

- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 
ครังที  (เดือนมกราคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 
ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 77 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 77 ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 25 ตวั คิดเป็น  
32.47% (25/77) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นแก่งผกักดู   
ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena    - - - - - -    

-Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

43 0 0 - - - - - - 0 0 0 

- Pomacea sp. 0 0 0 - - - - - - 3 0 0 

- Melanoides tuberculata 65 16 11.59 - - - - - - 74 25 32.47 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula gustaviana 

 

3 

 

0 

 

0 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 

 

0 

 

0 

รวม   .  - - - - - - 77 25 32.47 
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รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที  บา้นแก่งผกักดู  ต. แก่งผกักดู  
อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือ 
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จุดท ี  บ้านท่าหลวง  ต. ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

ครังที  (เดือนตุลาคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุจาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 93 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 93 ตวัไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที บา้นท่าหลวง   
ต. ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ 

(ตวั) 
ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 
หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Lymnaea(Radix)rubiginosa 

 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

            

- Clea (Anentome) helena          93   

- Filopaludina javanica 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Melanoides tuberculata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

- Pila ampullacea 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที  บา้นท่าหลวง  ต. ท่าหลวง อ. ท่าหลวง 

จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

- Pomacea sp. 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

5 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
-  Limnopema supoti 4 0 0          

รวม       69   93   
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จุดท ี  บ้านท่าหลวง  ต. ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เกบ็ตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที  (เดือนตุลาคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  ตวั คิดเป็น  

. % (1/74) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis 
ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุจาํนวน 46 ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 1 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 3 ตวัไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 3 ตวั ไม่พบติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นท่าหลวง   
ต. ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี 

 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.  
 

 
 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena          43   

- Filopaludina javanica 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-Filopaludina sumatrensis 

polygramma 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Pila ampullacea 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Pomacea sp. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที  บา้นท่าหลวง  ต. ท่าหลวง อ. ท่าหลวง 

จ. ลพบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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135 

19 

74 

46 

0 0 1 0 

จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือปรสิต 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 1 

 

0 
 

0 
- Scabies crispata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

รวม       74  .  46   
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จุดท ี  บ้านหาดเลบ็ยาว  ต. วงัม่วง อ. วงัม่วง จ. สระบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 
ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 60 ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 60 ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 3ตวั คิดเป็น  
5.00% (3/60) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 

 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นหาดเลบ็ยาว   
ต. วงัม่วง  อ. วงัม่วง จ. สระบุรี 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

 

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 
 

 3 

 

 
 

 

- Clea (Anentome) helena    - - -    15   

- Melanoides tuberculata 0 0 0 - - -    42 3 5.00 

- Pila ampullacea 7 0 0 - - - 3 0 0    

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

2 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

รวม    - - - 6   60 3 5.00 
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รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด จุดที  บา้นหาดเล็บยาว  ต. วงัม่วง อ. วงัม่วง 

จ. สระบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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จุดท ี  บ้านหาดเลบ็ยาว  ต. วงัม่วง อ. วงัม่วง จ. สระบุรี (ตารางที ) แบ่งเป็น 

ครังที  (เดือนมิถุนายน ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  ตวั คิดเป็น 

. % (1/63) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Bithynia siamensis siamensis 
ครังที  (เดือนตุลาคม ) บริเวณจุดสาํรวจนาํท่วม (ไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได)้ 
ครังที  (เดือนมกราคม ) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้  ชนิดพนัธ์ุจาํนวน  ตวั ดงันี 

- หอยฝาเดียว 2 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 8 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
- หอยสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน  ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

ครังที 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดได ้7 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 104 ตวั ดงันี 
- หอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 8  ตวัพบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 5 ตวั คิดเป็น  
4.81% (5/104) ในหอยนาํจืดฝาเดียวชนิด Melanoides tuberculata 
- หอยสองฝา 4 ชนิดพนัธ์ุ จาํนวน 21 ตวั ไม่พบการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 

ตารางที  อตัราการติดเชือตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในตวัอยา่งหอยนาํจืด จุดที  บา้นหาดเลบ็ยาว   
ต. วงัม่วง อ. วงัม่วง จ. สระบุรี 

 

 

 

 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) ร้อยละ 

หอยนําจดืฝาเดยีว 
- Lymnaea(Radix)rubiginosa 

 

0 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
- Bithynia siamensis  

siamensis  

  .  - - -    1   

- Clea (Anentome) helena    - - -    22   

- Melanoides tuberculata 0 0 0 - - -    60 5 4.81 

- Pila ampullacea 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

- Pomacea sp. 5 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
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ตารางที  (ต่อ) 

 

 

รูปที  จาํนวนหอยนาํจืด  จุดที  บา้นหาดเล็บยาว  ต. วงัม่วง อ. วงัม่วง  
จ. สระบุรี  ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554-เมษายน 2555 
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จาํนวนหอยนาํจืด 

จาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือ 

ชนิดหอยนาํจืด 
ครังที  (มิ. ย. 2554) ครังที  (ต. ค. ) ครังที  (ม. ค. ) ครังที 4 (เม. ย. ) 
หอย 

(ตวั) 
ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ หอย
(ตวั) 

ติดเชือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

หอยนําจดืสองฝา 
- Corbicula arata 

 

0 
 

0 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

0 
 

0 3 

 

0 
 

0 
- Corbicula gustaviana    - - - 0 0 0 10 0 0 

- Limnopema supoti    - - -    0 0 0 

- Scabies crispata 0 0 0 - - - 0 0 0 3 0 0 

- Scabies phaselus 0 0 0 - - - 0 0 0 5 0 0 

รวม   .  - - - 72   104 5 4.81 
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ตารางที  จาํนวนชนิดหอยนาํจืด  จุด และอตัราการติดเชือพยาธิใบไมบ้ริเวณ 

เขือนป่าสักชลสิทธิ 
ชนิดหอยนาํจืด จาํนวน(ตวั) ติดเชือ(ตวั) ร้อยละ 

หอยนาํจืดฝาเดียว 9 ชนิดพนัธ์ุ    

- Lymnaea(Radix) rubiginosa 7   

- Bithynia siamensis siamensis 1,505 0 0.68 

-Clea (Anentome) helena 1,003   

-Filopaludina javanica 67   

-Filopaludina sumatrensis polygramma 250 1 0.02 

- Melanoides tuberculata 627 0 3.83 

-Pila ampullacea 100   

- Pomacea sp. 203   

- Tarebia granifera 14  0.07 

หอยนาํจืดสองฝา  ชนิดพนัธ์ุ       

- Corbicula arata 196   
- Corbicula blandiana 3   

- Corbicula gustaviana 29   

- Indonaia substriata 69   

- Limnopema supoti 132   

- Scabies crispata 98   

- Scabies phaselus 132   

รวม 4,435 204 4.60 
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รูปที  ความสัมพนัธ์ระหวา่งจาํนวนหอยนาํจืดทีเก็บไดก้บัจาํนวนหอยนาํจืดทีติดเชือใน
แต่ละครังทีเก็บ 
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รูปที  อตัราการติดเชือปรสิต (%) ในในแต่ละจุดสาํรวจทงั 21 จุด 
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จําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 

         หอยนาํจืดบริเวณรอบเขือนป่าสักชลสิทธิ  จุด จาํนวน 4,435 ตวั ตรวจพบการติด
เชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 20  ตวั เท่ากบัอตัราการติดเชือ 4.60% (204/4,435) ในหอย
นาํจืดฝาเดียว 4 ชนิดพนัธ์ุ สามารถจาํแนกชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียได ้5 รูปแบบ 
(types)  7 ชนิดพนัธ์ุ (species) (ตารางที 25) และพบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียชนิด 
Haplorchis pumilio มากทีสุด จาํนวน 148 ตวั เท่ากบั 3.34% (148/4,435)   

ลกัษณะรูปร่างของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียมี ดงันี 

Type  Parapleurolophocercous  cercariae  

 ตวัอ่อนพยาธิใบไม ้type นี มีลกัษณะทีสาํคญั คือบริเวณตน้หางพบ lateral finfold (Schell, 

1970)  และตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียเจริญในรีเดีย เปลียนแปลงเป็นตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา พบตวัเตม็วยั ในนก หรือในลาํไส้ของคน  สุนขั  แมวและหนู 
(ประยงค ์ระดมยศ และคณะ, 2539) พบชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย  ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
Haplorchis  pumilio 

 

ชนิดพนัธ์ุท ี  Haplorchis pumilio Looss, 1899 (Yamaguti, 1975) 

หอยนาํจืดทีพบเป็นโฮสตต์วักลาง จาํนวน  ชนิดพนัธ์ุ :  Melanoides tuberculata และ 
Bithynia siamensis siamensis 

ตวัอ่อนพยาธิใบไมที้พบในหอย (Parthenita) 

 พบตวัอ่อนระยะรีเดียมีลกัษณะลาํตวัยาวเรียว สีนาํตาลอ่อน ภายในมีตวัอ่อนระยะเซอร์
คาเรียอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  มีช่องเปิดสาํหรับเซอร์คาเรียอยูท่างดา้นหนา้ของช่องวา่งลาํตวั  
 ลกัษณะรูปร่างเซอร์คาเรีย (Cercaria) (รูปที 76-78) 

- ส่วนลาํตวั (Body): ลกัษณะลาํตวัรูปไข่  สีนาํตาลอ่อน  บริเวณผวิลาํตวัมีหนามละเอียด
เรียงเป็นแถวๆ ปกคลุมรอบลาํตวั oral sucker อยูบ่ริเวณส่วนหวัดา้นใน  สามารถยดืเขา้-ออกไดแ้ละ
บริเวณผวิดา้นทอ้งและดา้นขา้งลาํตวัพบขน (sensory hair)  บริเวณทีฐานมีลกัษณะนูน  ภายใน
ลาํตวัพบแกรนูลหยาบสีนาํตาลกระจายอยูท่วัลาํตวั  บริเวณ oral sucker พบท่อซึงต่อมาจาก 
penetration gland จาํนวน 8 ท่อ ดา้นหนา้ 4 ท่อ ดา้นหลงั 4 ท่อ มี eye spots 1 คู่  ประกอบดว้ย 
pigment หยาบรูปสีเหลียม  pharynx มีรูปร่างกลมขนาดเล็กอยูต่รงกลาง  มี penetration gland ขนาด
ใหญ่ ขา้งละ 7 กอ้น (7 คู่)  เรียงตามความยาวของลาํตวัจนถึงโอบลอ้ม excretory bladder ตอนทา้ย
ของลาํตวั  ภายในมีแกรนูลละเอียดบางๆ  ventral sucker อยูบ่ริเวณกลางลาํตวั  ลกัษณะเป็นกลุ่ม
เซลลเ์ล็กๆทีเริมเจริญถดัลงมาพบ genital primary กลุ่มเล็กๆมี excretory bladder รูปร่างกลมมี
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ลกัษณะทึบ ภายในมีแกรนูลละเอียดหนาแน่น  มี cystogenous gland กระจายอยูด่า้นขา้งและส่วน
หลงัของลาํตวั  

- ส่วนหาง (Tail): หางติดต่อกบัส่วนทา้ยของลาํตวั และส่วนหางมีขนาดยาวกวา่ส่วนของ
ลาํตวั  ลกัษณะหางแหลมหกังอเล็กนอ้ย  พบ lateral finfold ดา้นขา้งของหางส่วนตน้ และ dorso-

ventral finfold อยูบ่ริเวณส่วนกลางดา้นหลงัหาง  พาดยาวตลอดหางโดยมีลกัษณะออ้มปลายหาง
ส่วนตน้  และวกกลบัมาทางดา้นทอ้งของหาง  ขา้งในมี pigment อยูเ่ป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 3-5 เซลล ์ 
ไม่พบ flame cell พบท่อเปิดของ excretory bladder ทีปลายหาง 

- ขนาด (Measurements): (จากค่าเฉลีย 5 ตวั) 
body    : 45 – 68 μm (55μm) x 83 – 185 μm (113 μm) 

  tail   : 15 – 25 μm (20 μm) x 350 – 400 μm (377 μm) 

  oral sucker   : 15 – 28 μm (23 μm) x 18 – 28 μm (24 μm) 

  ventral sucker   : 10 – 25 μm (17 μm) x 10 – 25 μm (16 μm) 

  pharynx   : 10 – 15 μm (12 μm) x 8 – 18 μm (13 μm) 

  excretory bladder  : 10 – 23 μm (17 μm) x 10 – 23 μm (17 μm) 

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

การลอยตวั  จะมีการลอยตวัอยูใ่นระดบัผวินาํหรือกลางนาํ  ลกัษณะหางอยูท่างดา้นบน  
ส่วนลาํตวัจะจมอยูท่างดา้นล่าง  จะมีการเคลือนไหวโดยการงอหางพบัเขา้หาลาํตวัอยา่งรวดเร็วและ
พุง่ไปขา้งหนา้  ประมาณ 2-4 วนิาที  แลว้หยดุพกันาน 15-20 วนิาที  บริเวณผวินาํ และมีชีวติอยูใ่น
นาํไดป้ระมาณ 2-3 ชวัโมง 

 

Type  Xiphidiocercariae  

มีลกัษณะสาํคญั คือ มี stylet อยูใ่น oral sucker (Schell, 1970) และตวัอ่อนระยะเซอร์
คาเรียเจริญในสปอโรซีสต ์เปลียนแปลงเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในสัตวมี์กระดูกสันหลงั
หรือไม่มีกระดูกสันหลงั (Schell, 1970) พบวา่เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไมข้องสัตวส์ะเทินนาํสะเทินบก 
เช่น กบ (Yamaguti, 1975) พบชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย  ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่
Allocreadium isoporum และ Loxogenoides bicolor 

ชนิดพนัธ์ุท ี  Allocreadium isoporum Looss, 1894 Odhner, 1901 (Yamaguti, 1975) 

หอยทีพบเป็นโฮสตต์วักลาง จาํนวน1 ชนิดพนัธ์ุ: Bithynia siamensis siamensis 

ตวัอ่อนพยาธิใบไมที้พบในหอย (Parthenita) 
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ตวัอ่อนระยะรีเดียมีลกัษณะลาํตวัยาวเรียว สีนาํตาลอ่อน ภายในมีตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย
อยูเ่ป็นจาํนวนมาก  มีช่องเปิดสาํหรับเซอร์คาเรียอยูท่างดา้นหนา้ของช่องวา่งลาํตวั  

ลกัษณะรูปร่างเซอร์คาเรีย (Cercaria) (รูปที 79-80) 
-ส่วนลาํตวั (Body): ลกัษณะลาํตวัรูปไข่ สีขาว  ผวิลาํตวัเป็นรอยหยกั มีต่อมรับความรู้สึก

ตามลาํตวัและอยูร่อบ oral suckerและบริเวณรอบ oral sucker มี stylet ขนาดเล็ก ภายในลาํตวัพบ
แกรนูลหยาบสีนาํตาลกระจายอยูท่วัลาํตวั eye spots กลม อยูก่ลางลาํตวั penetration  gland 

ประมาณ 3-4 คู่ อยูบ่ริเวณดา้นขา้งลาํตวั pharynx  มีลกัษณะกลม ขนาดเล็ก และสัน ventral sucker 

มีขนาดเล็กกวา่ oral sucker เล็กนอ้ยมี excretory bladder ขนาดเล็กอยูท่างดา้นทา้ยของลาํตวั 

-ส่วนหาง (Tail): ติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั และส่วนหางมีขนาดยาวกวา่ส่วนลาํตวั 
ลกัษณะหางตรง ปลายหางแหลม สามารถยดื-หดได ้เพราะบริเวณดา้นขา้งมีกลา้มเนือ  

- ขนาด (Measurements): (จากค่าเฉลีย 5 ตวั) 
body        : 123-218 m (av. 158 m) x 170-235 m (av.204 m) 

tail        : 28-30 m (av. 28 m) x 320-470 m (av.408 m) 

oral sucker      : 45-63 m (av. 53 m) x 50-63 m (av.54 m) 

stylet       : 3-5 m (av. 4 m) x 8-20 m (av. 14 m) 

ventral sucker       : 48-68 m (av. 54 m) x 45-53 m(av.48 m) 

pharynx       : 10-15 m (av. 12 m) x 10-18 m (av.13 m) 

excretory bladder : 25-65 m (av. 38 m) x 30-53 m (av.42 m)  

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

ลอยตวัอยูใ่นระดบัผวินาํหรือกลางนาํ ลกัษณะหางอยูด่า้นบนส่วนลาํตวัจมอยูด่า้นล่าง 
การเคลือนไหวโดยงอหางพบัเขา้หาลาํตวั แลว้พุง่ไปขา้งหนา้ ไม่มีทิศทางทีแน่นอนประมาณ -  
วนิาที แลว้หยดุพกันาน -5 วนิาที บริเวณผวินาํ  

ลกัษณะรูปร่างตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียชนิดพนัธ์ุที  จดัอยูใ่นแบบ Xiphidiocercariae 

(Schell, 1962) เนืองจากบริเวณ oral sucker มี styletทีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ซึงเป็น
ลกัษณะสาํคญัของพยาธิในกลุ่มนีลกัษณะเด่นบริเวณ oral sucker มี stylet มี penetration gland 3 คู่ 
อยูบ่ริเวณดา้นขา้งลาํตวั ventral sucker มีขนาดเล็กกวา่ oral suckerส่วนปลายหางยาวกวา่ลาํตวั และ
มีท่อเปิด excretory  bladder ทีปลายหาง ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียเจริญภายในถุงรีเดีย  
สามารถจดัจาํแนกชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียทีพบเป็นชนิด  Allocreadium isoporum 
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ชนิดพนัธ์ุท ี  Loxogenoides bicolor Kaw, 1945 (Yamaguti, 1975) 

หอยทีพบเป็นโฮสตต์วักลาง จาํนวน 3 ชนิดชนิดพนัธ์ุ: Melanoides tuberculata,Bithynia 

siamensis  siamensis และ Tarebia granifera 

ตวัอ่อนพยาธิใบไมที้พบในหอย (Parthenita) 

ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์รูปไข่หรือค่อนขา้งกลม และภายในมีตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะ
เซอร์คาเรีย   

ลกัษณะรูปร่างเซอร์คาเรีย (Cercaria) (รูปที 81-82) 
-ส่วนลาํตวั (Body): ลกัษณะลาํตวัรูปไข่ สีขาว  ผวิลาํตวัมีหนาม (spines) ขนาดเล็กปก

คลุมลาํตวั ภายในลาํตวัพบแกรนูลหยาบสีนาํตาลกระจายอยูท่วัลาํตวั บริเวณ oral sucker มี stylet  

และvirgulate gland มี penetration gland 3 คู่ อยูบ่ริเวณดา้นขา้งลาํตวั เมือยอ้มสี neutral red สามารถ
สังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน pharynx มีลกัษณะกลม ขนาดเล็ก และสัน ventral sucker มีขนาดเล็กกวา่  
oral  sucker พบ genital  primordial รูปตวัซี ( C-shape) มี excretory bladder ขนาดเล็กอยูท่างดา้น
ทา้ยของลาํตวั 

-ส่วนหาง (Tail): ติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั และส่วนหางมีขนาดสันกวา่ส่วนลาํตวั 
ลกัษณะหางตรง ปลายหางแหลม สามารถยดื-หด ได ้เพราะบริเวณดา้นขา้งมีกลา้มเนือ บริเวณผวิ
ของหางพบหนามแหลมยาว ปกคลุมรอบหาง ส่วนปลายหางมีหนามยาว มี pigment อยูเ่ป็นกลุ่มๆ
ละ 3-5 เซลล ์และพบท่อเปิดของ excretory bladder ทีปลายหาง 

- ขนาด (Measurements): (จากค่าเฉลีย 15 ตวั) 
 body       : 35-62 m (av. 42 m) x 65-87 m (av. 74 m) 

oral sucker      : 10-18 m (av. 13 m) x 25-55 m (av. 46 m) 

pharynx       : 5-12 m (av. 8 m) x 5-8 m (av. 6 m) 

ventral sucker       : 10-22 m (av. 20 m) x 10-15 m (av. 12 m) 

excretory bladder : 10-20 m (av. 14 m) x 5-10 m (av. 8 m) 

tail        : 10-18 m (av. 15 m) x 25-58 m (av. 46 m) 

stylet       : 3-5 m (av. 3 m) x 10-17 m (av. 14 m) 

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

ลอยตวัอยูใ่นระดบัผวินาํหรือกลางนาํลกัษณะหางอยูด่า้นบน ส่วนลาํตวัจมอยูด่า้นล่าง 
การเคลือนไหวโดยงอหางพบัเขา้หาลาํตวั พลิกลาํตวัซา้ย-ขวา สลบัไปมาอยา่งรวดเร็วแลว้พุง่ไป
ขา้งหนา้ ไม่มีทิศทางทีแน่นอนประมาณ 60-75 วนิาที แลว้หยดุพกันาน 2-5 วนิาที  บริเวณผวินาํ
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เซอร์คาเรียบางตวัมีการยดึเกาะอยูที่พืนนาํโดยใช ้oral sucker และ ventral sucker ช่วยในการ
เคลือนที มีชีวิตอยูใ่นนาํไดป้ระมาณ -  ชวัโมง 

ลกัษณะรูปร่างตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียชนิดพนัธ์ุที  จดัอยูใ่นแบบ Xiphidiocercariae 

(Schell, 1962) เนืองจากบริเวณ oral sucker มี stylet ทีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนซึงเป็น
ลกัษณะสาํคญัของพยาธิในกลุ่มนีลกัษณะเด่นบริเวณoral sucker มี stylet และ virgulate gland มี 
penetration gland 3 คู่ อยูบ่ริเวณดา้นขา้งลาํตวั ventral sucker มีขนาดเล็กกวา่ oral sucker มี genital  

primordial รูปตวัซี (C shape)  ส่วนปลายหางพบหนามแหลมยาว ปกคลุมรอบหาง  มี pigment อยู่
เป็นกลุ่มๆละ 3-5 เซลล ์และมีท่อเปิด excretory bladder ทีปลายหาง ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์
คาเรียเจริญภายในถุงสปอโรซีสต ์ สามารถจดัจาํแนกชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียทีพบ
เป็นชนิด  Loxogenoides bicolor  

 
Type  Furcocercous  cercariae 

มีลกัษณะสาํคญั คือ หางแฉก หรือหางส้อม (fork-tail cercariae) และตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรียเจริญในสปอโรซีสต ์โดยตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียเป็นระยะติดต่อในคน
หรือสัตวต่์อไป พบวา่เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นเลือดของสัตวมี์กระดูกสันหลงั  เช่น ปลา นก และ
คน (Schell, 1970) พบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 2 ชนิดพนัธ์ุ คือ Cardicola alseae และ 
Apatemon gracilis 

ชนิดพนัธ์ุท ี4 Cardicola alseae  Meade et  Pratt, 1965 (Yamaguti, 1975) 

หอยทีเป็นโฮสตต์วักลาง จาํนวน  1 ชนิดพนัธ์ุ: Filopaludina sumatrensis polygramma 
ตวัอ่อนพยาธิใบไมที้พบในหอย (Parthenita) 

ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์รูปไข่หรือค่อนขา้งกลม มีผนงัหนา และภายในมีตวัอ่อนพยาธิ
ใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 

ลกัษณะรูปร่างเซอร์คาเรีย (Cercaria) (รูปที 83) 
-ส่วนลาํตวั (Body):ลกัษณะลาํตวัใส ขนาดเล็ก โคง้งอคลา้ยตะขอ (hook) มีส่วนหวัยนื

ออกมา (anterior organ) มีหนามขนาดเล็กปกคลุม และมีรูปากเปิดออก ส่วนบริเวณผิวลาํตวัมีหนาม 
(spines) ขนาดเล็กละเอียดปกคลุมรอบลาํตวั มีหนามแหลมยาวบริเวณส่วนบน ส่วนล่างของ
ดา้นหลงัและดา้นทอ้งของลาํตวั บริเวณกลางหลงัพบ dorso-median finfold ภายในลาํตวัพบ
แกรนูลหยาบกระจายอยูท่วัลาํตวั  มี penetration  gland อยูบ่ริเวณกลางหลงั  มี excretory bladder 

ขนาดเล็ก  
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- ส่วนหาง (Tail): หางต่อติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั หางยาวกวา่ลาํตวั ปลายหางแฉกคลา้ย
ส้อม (fork tail) ขนาดปลายหางแฉก (furcae) สนักวา่ส่วนตน้หาง มีลกัษณะแหลมคลา้ยเล็บสัตว ์
พบหนามขนาดเล็กแหลมยาวบริเวณส่วนผวิ และมีขน (sensory hair) ภายในพบ caudal body และ
กลา้มเนือบริเวณดา้นขา้งเรียงตามยาว ไม่พบ flam cell มีfurcal finfold และท่อเปิดของ excretory  

bladder ทีปลายหางแฉก 

- ขนาด (Measurements): (จากค่าเฉลีย 15 ตวั) 
body    : 19-32 m (av. 28 m) x 86-96 m (av.91 m) 

anterior organ  : 10-19 m (av. 16 m) x 15-21 m (av.19 m) 

excretory bladder : 2-3 m (av. 2 m) x 10-19 m (av.16 m) 

tail stem  : 17-32 m (av.21 m) x 96-130 m (av. 125 m) 

tail furcal  : 7-10 m (av. 9 m) x 22-37 m(av.34 m) 

dorso-median finfold  : 5-7 m (av. 7 m)  

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

การลอยตวัอยูใ่นระดบัผวินาํ ลกัษณะลาํตวัและหางมว้นกลมปลายหางแฉกกางออก การ
เคลือนไหวมว้นลาํตวัหมุนเขา้หาหางเป็นวงกลม เคลือนทีไปขา้งหนา้ ประมาณ -  วินาที แลว้
หยดุพกัลอยตวั ประมาณ -  วนิาที ลกัษณะมว้นลาํตวัอยูด่า้นบนแลว้ค่อยๆหมุนส่วนลาํตวัจมลง
ดา้นล่าง ปลายหางแฉกลอยขึนดา้นบนแทน มีชีวิตอยูใ่นนาํไดน้านประมาณ -  ชวัโมง 

ลกัษณะรูปร่างตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียชนิดพนัธ์ุที  สามารถจดัอยูใ่นแบบ Furcocercous  

cercariae ชนิด Lophocercous apharygeate cercariae (Schell, 1962)  เนืองจากมี หางสองแฉก (fork-

tail) มี dorso-median finfold บนลาํตวั ไม่มี pharynx มีต่อม penetration gland  ชนิด และอาจพบ
หรือไม่พบ ventral sucker (Schell, 1970)ซึงเป็นลกัษณะสาํคญัของพยาธิในพวกนี ลกัษณะเด่นส่วน
ปลายหางเป็นแฉก (furcal) และสันกวา่ลาํตวัหาง ไม่พบ pharynx บริเวณกลางหลงัพบ dorso - 

median finfold มี penetration gland อยูบ่ริเวณกลางหลงั  มี excretory bladder ขนาดเล็ก และไม่พบ 
ventral sucker ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียเจริญภายในถุง 

สปอโรซีสต ์สามารถจดัจาํแนกเป็นชนิด Cardicola alseae   
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ชนิดพนัธ์ุท ี5 Apatemon gracilis Szidat, 1928 (Yamaguti, 1975) 

หอยทีเป็นโฮสตต์วักลาง จาํนวน 1 ชนิดพนัธ์ุ: Melanoides tuberculata 
ตวัอ่อนพยาธิใบไมที้พบในหอย (Parthenita) 

ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์รูปไข่หรือค่อนขา้งกลม และภายในมีตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะ
เซอร์คาเรีย 

ลกัษณะรูปร่างเซอร์คาเรีย (Cercaria) (รูปที 84-85) 
-ส่วนลาํตวั (Body): ลาํตวัรูปไข่ มีหนามขนาดเล็กปกคลุมรอบลาํตวั oral sucker อยู่

ดา้นบนมีหนามปกคลุมโดยรอบ eye spot ไม่มีสี มี pharynx อยูติ่ดกบั oral sucker และ intestine อยู่
ติด pharynx แลว้แยกออก 2 ทางไปตามความยาวลาํตวัปลายท่อตนั ventral sucker อยูบ่ริเวณกลาง
ลาํตวั มีหนามรอบๆ จาํนวน 4 แถว มี penetration gland จาํนวน 4 คู่ excretory bladder ขนาดเล็ก
และยาว 

- ส่วนหาง (Tail): หางต่อติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั หางยาวใกลเ้คียงกบัลาํตวั ปลายหาง
แฉกคลา้ยส้อม (fork tail) ภายในมีแกรนูล และ cystogenous gland อยูด่า้นขา้งตลอดความยาวของ
หาง ส่วนของ tail stem พบ caudal body ประมาณ 16 กอ้น  มีท่อ excretory เปิดออกทีกึงกลางของ
ปลายหางแฉก (furcae) 

- ขนาด (Measurements): (จากค่าเฉลีย 15 ตวั) 
body    : 30-35 m (av. 32 m) x 93-100 m (av.96 m) 

oral sucker   : 13 – 23 μm (19 μm) x  – 0 μm (26 μm) 

 ventral sucker    :19 – 24 μm ( 1 μm) x  – 2  μm (  μm) 

excretory bladder : 10-13 m (av. 11 m) x 8-15 m (av.11 m) 

pharynx    : 4 – 7 μm (6 μm) x 8 – 1  μm (  μm) 

tail stem  : 23-25 m (av.24 m) x 180-185 m (av. 183 m) 

tail furcal  : 13-15 m (av. 13 m) x 53-55 m(av.54 m) 

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

การลอยตวั อยูใ่นระดบัผวินาํ และกลางนาํ หางชีขึน การเคลือนไหว มีการสะบดัหางเพือ
เคลือนทีไปขา้งหนา้ 15-20 วนิาที แลว้หยดุพกั และลอยตวัอยูน่านประมาณ 5 วนิาที 

ลกัษณะรูปร่างตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียชนิดพนัธ์ุที  สามารถจดัอยูใ่นแบบ Furcocercous  

cercariae ชนิด Longifurcate pharyngeate cercariae (Schell, 1962) เนืองจากมี หางสองแฉก (fork-

tail) oral sucker อยูด่า้นบนมีหนามปกคลุมโดยรอบ eye spot ไม่มีสี มี pharynx อยูติ่ดกบั oral 

sucker และintestineอยูติ่ด pharynx แลว้แยกออก 2 ทางไปตามความยาวลาํตวัปลายท่อตนั ventral 



151 
 

sucker อยูบ่ริเวณกลางลาํตวั มีหนามรอบๆ จาํนวน 4 แถว มี penetration gland จาํนวน 4 คู่
excretory bladder ขนาดเล็กและยาวภายในมีแกรนูล และ cystogenous gland อยูด่า้นขา้งตลอด
ความยาวของหาง ส่วนของ tail stem พบ caudal body ประมาณ 16 กอ้น มีท่อ excretory เปิดออกที
กึงกลางของปลายหางแฉก (furcae) สามารถจดัจาํแนกเป็นชนิด Apatemon gracilis 

 

Type  Echinostome cercariae 

มีลกัษณะสาํคญั คือ มี spine collar รอบ oral sucker เรียกวา่ head collar มี ceaca ยาว  
ลกัษณะหางรูปทรงกระบอก มีลาํไส้ยาวหรือสัน มีระบบขบัถ่ายแบบ stenostomate  และ excretory 

bladder แบบบาง (thin  non - epithelial) มี excretory pore เปิดออกทางดา้นขา้งของหางใกลฐ้าน
ส่วนตน้ของหาง หางยาวพดัโบกไดแ้รงและรวดเร็ว เจริญอยูใ่นรีเดียและเปลียนแปลงเป็นตวัอ่อน 

ระยะเมตาเซอร์คาเรียในหอยตวัเดียวกนั หอยตวัอืน ลูกออ๊ดของกบหรือในปลา ตวัเตม็วยัของพยาธิ
ในกลุ่มนีเป็นปรสิตทาํให้เกิดพยาธิใบไมใ้นลาํไส้ของนก สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม และคน พบตวัอ่อน
พยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ Echinochasmus pelecani 

ชนิดพนัธ์ุท ี6 Echinochasmus pelecani Johnston et  Simpson, 1944  (Yamaguti, 

1975) 

หอยทีเป็นโฮสตต์วักลาง จาํนวน 1 ชนิดพนัธ์ุ: Bithynia siamensis siamensis 

ตวัอ่อนพยาธิใบไมที้พบในหอย (Parthenita)  

ตวัอ่อนระยะรีเดีย รูปร่างเรียวยาวทรงกระบอก สีนาํตาล พบ collar และช่องเปิด (birth 

pore) ชดัเจน มีรีเดียลูก (daughter rediae) ภายในมีตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

ลกัษณะรูปร่างเซอร์คาเรีย (Cercaria) (รูปที 86-87) 
- ส่วนลาํตวั (Body): ลกัษณะลาํตวัเรียวยาว ใส มีสีขาว ไม่มี eye spots พบ oral sucker มี

ท่อเปิดอยูท่างดา้นหนา้ 3 ท่อ (1 median, 2 submediant) ไปยงัดา้น anterodorsally, collar spines 

เห็นไม่ชดัเจนมี pharynx และ esophagus แยกเป็นสองขา้งอยูร่ะหวา่ง pharynx กบั ventral sucker 

ซึงอยูกึ่งกลางลาํตวัขณะทีตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียวา่ยอยูใ่นนาํจะสังเกตเห็น main excretory 2 ท่อ
แยกออกมาสองขา้งบริเวณ ventral sucker ไปจนถึงส่วนตน้ของกระเพาะปัสสาวะ (bladder) มี
ลกัษณะเป็นกอ้นใสๆ เมือยอ้มสีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มีระบบขบัถ่ายเจริญสมบูรณ์ดี และอวยัวะ
สืบพนัธ์ุ (genital primordia) สองกอ้นอยูด่า้นหลงัของ ventral sucker ไม่พบ penetration glands 

อาจเนืองมาจากบริเวณผวิลาํตวัปกคลุมไปดว้ย cystogenous glands numerous อยา่งหนาแน่น  ซึง
ประกอบไปดว้ย rhabdites cells มี flame cell ยงัไม่ชดัเจนมากนกั 
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- ส่วนหาง (Tail): หางติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั มีขนาดยาวใกลเ้คียงกบัส่วนลาํตวั (เมือ
อยูใ่นลกัษณะปกติทีไม่มีการยดื-หด) ลกัษณะเรียวยาว ยดืหยุน่ได ้มี vacuole เป็นช่องวา่งขาวใส 
ขนาดเล็ก-ใหญ่ กระจายอยูท่วับริเวณหาง   

-ขนาด (Measurements): (จากค่าเฉลีย 15 ตวั) 
  body   :  –  μm ( μm) x  –  μm (1  μm) 

  tail  :  –  μm (  μm) x  –  μm  μm) 

  oral sucker :  – 28 μm (2  μm) x  –  μm (2  μm) 

  ventral sucker   :  –  μm ( 7 μm) x  – 2  μm (  μm) 

  pharynx  :  –  μm (1  μm) x 8 – 1  μm (  μm) 

  excretory bladder : 10 – 23 μm (  μm) x  –  μm (  μm) 

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

การลอยตวั อยูใ่นระดบัผวินาํ หรือกลางนาํ มีการเคลือนไหวอยา่งรวดเร็ว หมุนพลิกตวั
ไปมาสลบักนันาน 5-10 วนิาที มีชีวติอยูใ่นนาํไดป้ระมาณ 3-4 ชวัโมง  

ลกัษณะรูปร่างตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียชนิดพนัธ์ุที 6 จดัเป็น Type Echinostome  

cercariae (Schell, 1962) เนืองจากมี spine collar รอบ oral sucker เรียกวา่ head collar มี main 

excretory สองท่อแยกออกมาสองขา้งบริเวณ ventral sucker ไปจนถึงส่วนตน้ของกระเพาะปัสสาวะ 
(bladder) และมี cystogenous glands numerous กระจายตวัอยูอ่ยา่งหนาแน่นตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรียเจริญในถุงรีเดีย และมีการเจริญเตม็ทีในตวัหอยก่อน สามารถจาํแนกชนิดเป็น 
Echinochasmus pelecani 

Type  Amphistome cercariae 

มีลกัษณะสาํคญั คือ มี ventral sucker ขนาดใหญ่อยูส่่วนทา้ยของลาํตวัและ oral sucker มี
ขนาดเล็ก ลาํตวัมีขนาดใหญ่ หางยาว ส่วนใหญ่มีตา (eye spots) ทีมี pigment ขนาดใหญ่ และมี 
caudal sucker ขนาดใหญ่ ระบบขบัถ่ายเป็นแบบ stenostomate และ excretory bladder แบบบาง 
(thin non – epithelial) เห็นร่องขบัถ่ายของเสียอยูต่รงกลางของหางตลอดความยาวของหาง ตวัอ่อน
ระยะเซอร์คาเรียจะฝังตวัเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในพืชนาํ หรือบนผวิหนงัของกบ เป็น
ปรสิตในลาํไส้ของกบและมา้ พบตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 1 ชนิดพนัธ์ุ คือ Gastrothylax  

crumenifer 
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ชนิดพนัธ์ุท ี7 Gastrothylax crumenifer Creplin, 1847 Otto, 1896 (Yamaguti,1975) 

หอยทีพบเป็นโฮสตต์วักลาง จาํนวน 1 ชนิดพนัธ์ุ: Bithynia siamensis  siamensis 

ตวัอ่อนพยาธิใบไมที้พบในหอย (Parthenita) 

ตวัอ่อนระยะรีเดีย รูปร่างเป็นถุงเรียวยาว พบ germ cell  แยกตวัออกมาจากผนงัลาํตวั ลอย
อยูใ่นช่องวา่งกลางลาํตวั  มี pharynx กบัลาํไส้เจริญดี  

ลกัษณะรูปร่างเซอร์คาเรีย (Cercaria) (รูปที 88-89) 
-ส่วนลาํตวั (Body): ลกัษณะลาํตวัมีขนาดใหญ่รูปค่อนขา้งรี มี eyespots มีเลนส์เป็นทรง

รูปกรวยและมี pigment สีเหลืองนาํตาลกระจายอยูท่วัลาํตวั ผวิลาํตวัเรียบ ลาํไส้ (intestinal ceca) 
แยกออกเป็น  ขา้ง ไปสินสุดทีห่างจากส่วนทา้ยสุดของลาํตวั . - .  mm.  testes มีตาํแหน่ง
สมมาตรยาวไปถึงบริเวณทีลาํไส้สินสุดขนาด oral sucker และ ventral sucker มีขนาดใกลเ้คียงกนั 

-ส่วนหาง (Tail): หางติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั และทีส่วนทา้ยสุดของหางมีส่วนท่อที
พองเป็นกระเปาะ มี vacuole เป็นช่องวา่งขาวใส ขนาดเล็ก-ใหญ่ กระจายอยูท่วับริเวณหาง   

-ขนาด (Measurement): (จากค่าเฉลีย 15 ตวั) 
body       : 200-228 m (av. 218 m) x 220-255 m (av.233 m) 

tail       : 58-68 m (av. 62 m) x 325-435 m (av.397 m) 

oral sucker     : 28-30 m (av. 28 m) x 18-28 m (av.25 m) 

ventral sucker      : 28-33 m (av. 30 m) x 18-40 m(av.28 m) 

pharynx      : 5-8 m (av. 7 m) x 10-18 m (av.14 m) 

esophagous     : 88-108 m (av. 101 m) x 100-105 m (av.102 m) 

ตัวอ่อนพยาธิระยะซีสต์ (cyst) (รูปที 88C) 

การเขา้ซีสตเ์กิดบนผนงัของภาชนะหรือบนตน้พืช หรือแมแ้ต่บนใบพืชทีใส่ลงในนาํเพือ
ใชเ้ลียงหอย มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 355 m. ซีสตมี์รูปร่างเหมือนโดม คือผนงัดา้นบนของซีสต์
จะนูน (โคง้ขึน) ส่วนผนงัซีสตด์า้นล่างจะแบนราบ ภายในมีตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คา
เรีย (metacercaria) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง . 5 mm. 

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

 การลอยตวัอยูใ่นระดบัผวินาํหรือกลางนาํ  พลิวไปตามผิวนาํ เคลือนตวัลกัษณะ
คลา้ยใบไม ้ประมาณ 8-10 วนิาที หลงัจากนนัจะมว้นงอหดตวัไปมาสลบักบัยดืตวั โดยสลบักนัเป็น
ช่วงระยะห่างประมาณ 5-10 วนิาที สามารถอยูใ่นนาํไดน้านประมาณ 3-4 ชวัโมง ซึงพยาธิชนิดนีจะ
ไวต่อแสงมาก เมือไดรั้บแสงมากจะเกิดการหดตวัและงอตวัอยา่งรวดเร็ว 
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ลกัษณะรูปร่างตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียชนิดพนัธ์ุที 7สามารถจดัอยูใ่น type Amphistome  

cercariae มีลกัษณะสาํคญั คือ มี ventral sucker ขนาดใหญ่อยูส่่วนทา้ยของลาํตวัและ oral sucker มี
ขนาดเล็ก ลาํตวัมีขนาดใหญ่ หางยาว ส่วนใหญ่มีตา (eye spots) ทีมี pigment ขนาดใหญ่และมี 
caudal sucker ขนาดใหญ่ ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียชนิดนีจะฝังตวัเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย
ในพืชนาํ หรือบนผวิหนงัของกบ เป็นตน้ สามารถจาํแนกชนิดเป็น Gastrothylax crumenifer 
 

ตารางที 25 ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียทีอยูใ่นโฮสตห์อยนาํจืดฝาเดียว 4 ชนิดพนัธ์ุ 

ชนิดตวัอ่อนระยะเซอรคาเรีย 

หอยนาํจืดทีเป็นโฮสต ์ รวม 

B.s. 

siamensis 

M.  

tuberculata 
F.s. 

polygramma 
T. 

granifera 
ตวั ร้อยละ 

- Parapleurolophocercous 

cercariae 

. Haplorchis pumilio 

 

 

2 

 

 

139 

6Lox 1Apatemon 

 

 

0 

 

0 

 

 

148 

 

 

3.35 

(148/4,4 7) 

- Xiphidiocercariae  

. Allocreadium isoporum  

 

4 

 

0 

 

0 0 4 
 

0.09 

(4/4,4 7) 

3.  Loxogenoides bicolor   13 20  3 36 0.82 

(36/4,4 7) 
- Furcocercous cercariae 

4.  Cardicola alseae   

 

 

 

 

 

1 

 

0 

 

1 
 

0.02 

(1/4,4 7) 

5. Apatemon gracilis 0 4 0 0 4 
0.09 

(4/4,4 7) 

- Echinostome cercariae 

6.  Echinochasmus pelecani 

 

2 

 

 
 

 0 

 

2 
 

0.05 

(2/4,4 7) 
- Amphistome cercariae  

7.  Gastrothylax crumenifer 

 

8 

1Lox 

 

 

 

 0 

 

9 

 

0.20 

(9/4,4 7) 

รวม 30 170 1 3 204 
4.62 

(204/4,4 7) 
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Type  Parapleurophocercous cercariae  

    

 
 

 รูปที 76 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Haplorchis pumilio 

 (OS: oral sucker, ES: eye spot, PG: penetration gland,VS: ventral  sucker, 

 EB: excretory bladder,Ta: tail, re: redia,C: cercaria)  

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี .5 % neutralred  (B) ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
(C)  ตวัอ่อนระยะรีเดีย ยอ้มสี .5 % neutral red  

 

 

 

100 μm 
100 μm 

OS 

ES 

PG 

VS 
EB 

Ta 

dorso-ventral 

lateral finfold 

lateral finfold 

A B 

C 

C 
C 
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 รูปที 77 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Haplorchis pumilio 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี Ehrlich’hematoxylin   

(B) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี Semichon’s carmine & fast green 
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 รูปที 78 ภาพ scanning electron microscope ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Haplorchis pumilio 

 (OS: oral sucker, SP: spine , Ta: tail) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (B) ส่วนบน oral sucker  (C) lateral finfold บริเวณหาง  

(D) หนาม (spine) บริเวณผวิลาํตวั  
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Type  Xiphidiocercariae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รูปที 79 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Allocreadium isoporum 

 (OS: oral sucker, ES: eye spot, P: pharynx, PG: penetration gland, VS: ventral sucker, 

 Ta: tail, EB: excretory bladder)  

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี .5 % neutral  red  (B)ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
(C) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี Ehrlich’hematoxylin 

(D) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี Semichon’s carmine & fast green 
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 รูปที 80 ภาพ scanning electron microscope ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   
 Allocreadium isoporum (S: stylet, OS: oral sucker, Ta: tail) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (B) ส่วนบน oral sucker  (C) บริเวณปลายหาง 

(D) sensory hair บริเวณผิวลาํตวั  
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รูปที 81 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Loxogenoides bicolor  

 (S: stylet, OS: oral sucker, Vi: virgulate gland, P: pharynx, GE: genital primordium, 

 PG: penetration gland, VS: ventral sucker, EB: excretory bladder, Ta: tail) 

(A) ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (B) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียยอ้มสี 0.5% neutral red 
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 รูปที  82 ภาพ scanning electron microscope ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 Loxogenoides bicolor (OS: oral sucker, VS: ventral sucker, SP:  spine, Ta : tail)  

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (B) ลกัษณะของส่วนหาง  (C) ลกัษณะของ ventral sucker 

(D) หนามบริเวณส่วนผวิของลาํตวั 
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Type  Furcocercous cercariae 

  

รูปที 83 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Cardicola alseae 

 (An: anterior organ, PG: penetration gland, EB: excretory bladder, CB: caudal body,  

 Ta: tail) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี Semichon’s carmine & fast green 

(B) ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (C) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Ehrlich’s hematoxylin 
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 รูปที 84 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Apatemon gracilis 

 (OS: oral sucker, VS: ventral sucker, CB: caudal body, PG: penetration gland,  

 EB: excretory bladder,Ta: tail) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Ehrlich’s hematoxylin  (B) ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 
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 รูปที 85 ภาพ scanning electron microscope ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Apatemon gracilis 

 (OS: oral sucker, VS: ventral sucker, Ta: tail, EP: excretory pore)  

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (B) ภาพขยายบริเวณส่วนหวั  (C) ภาพขยายบริเวณ ventral sucker  

(D) บริเวณช่องเปิด excretory pore 
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Type  Echinostome cercariae 

 

 

 รูปที 86 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Echinochasmus pelecani 
 (OS: oral sucker, P: pharynx, VS: ventral sucker, CG: cystogenous glands numerous, 

 mct: main collecting tube, EB: excretory bladder, Ta: tail) 

       (A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียยอ้มสี 0.5% neutral red  (B) ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 
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 รูปที 87 ภาพ scanning electron microscope ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
 Echinochasmus pelecani (OS: oral sucker, VS: ventral sucker, Ta: tail) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (B) ภาพขยาย oral sucker  (C) ภาพขยาย ventral sucker   

(D) บริเวณหาง 
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Type  Amphistome cercariae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที 88 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Gastrothylax crumenifer 

 (OS: oral sucker, ES: eye spot, P: pharynx, EP: esophagus, IC: intestinal cecum,  

   GA: genital atrium, VS: ventral sucker, Ta: tail, re: sporocyst,  C: cercaria) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (B) ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (C) ตวัอ่อนระยะซีสต ์(Cyst) 
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รูปที 89 ภาพ scanning electron microscope ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
Gastrothylax crumenifer (OS: oral sucker, SP: spine, Ta : tail ) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  (B) sensory hair บริเวณรอบ oral  sucker 

(C)  หนามบริเวณส่วนลาํตวั 

 

OS 

OS 
body 

Ta 

SP 

Sensory hair 

B 

C 
A 



169 

บทท ี5 
 

การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
  

 การศึกษาการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียของหอยนาํจืด บริเวณเขือนป่า
สักชลสิทธิประเทศไทย นอกจากจะเป็นการสาํรวจหาชนิดพนัธ์ุของหอยนาํจืดในแหล่งนาํแลว้   
ยงัศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มในบริเวณจุดทีพบหอย ทาํใหท้ราบถึงลกัษณะของพืนที และสภาพแหล่ง
นาํ ความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มกบัชนิดของหอย และความสัมพนัธ์ในการเป็นโฮสตต์วักลาง
ของหอยชนิดต่างๆ ชนิดพนัธ์ุของปรสิตในพืนที ทาํใหท้ราบถึงการกระจายพนัธ์ุทงัของหอยและ
พยาธิใบไมใ้นชุมชนบริเวณใกลแ้หล่งนาํ เพือเป็นประโยชน์ต่องานดา้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพและดา้นปรสิตวทิยา โดยนาํไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบังานดา้นระบาดวทิยาของโรค
หนอนพยาธิเพือประโยชน์ต่องานดา้นสาธารณสุขต่อไป 

 การศึกษาในครังนีศึกษาพืนทีบริเวณโดยรอบอ่างเก็บนาํเขือนป่าสักชลสิทธิซึงมีพืนทีอยู่
ใน 2 จงัหวดั  4 อาํเภอ คือ อาํเภอพฒันานิคม อาํเภอท่าหลวง อาํเภอชยับาดาลจงัหวดัลพบุรี และ  
อาํเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี โดยกาํหนดจุดสาํรวจได2้1 จุดสาํรวจสภาพแวดลอ้มพืนทีโดยรอบจุด
สาํรวจ ชนิดของหอยทีพบมีความสัมพนัธ์กบัปรสิต ความสามารถในการกระจายพนัธ์ุของหอยและ
ปรสิต นาํมาวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปนี 

.สภาพแวดลอ้มของพืนทีสาํรวจ 

 เขือนป่าสักชลสิทธิ มีลกัษณะเป็นเขือนดินเพือการกกัเก็บนาํไวใ้ชใ้นช่วงหนา้แลง้ และ
แกปั้ญหานาํท่วมในช่วงหนา้ฝน ชุมชนโดยรอบบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิไดใ้ชน้าํจากเขือนใน
การเกษตร จบัสัตวน์าํ และเลียงสัตว ์ดงันนัแหล่งนาํจึงมีความสาํคญั เพราะสามารถเป็นแหล่ง
แพร่กระจายของโรคพยาธิใบไมที้สาํคญั ซึงสามารถก่อใหเ้กิดโรคพยาธิใบไมใ้นคน และสัตว์
เศรษฐกิจได ้เมือมีการเปลียนแปลงระดบันาํและอตัราการไหลของนาํ จะส่งผลต่อการเปลียนแปลง
ปริมาณหอยใน Family Unionidae ซึงเป็นสัตวห์นา้ดินทีจะลดนอ้ยลงภายหลงัการสร้างเขือน (กรม
ชลประทาน, 2536)  เนืองดว้ยเขือนป่าสักชลสิทธิมีลกัษณะของแหล่งนาํในบางบริเวณทีค่อนขา้งนิง
จึงสามารถพบหอย  Melanoides tuberculata, Tarebia granifera และ Clea (Anentome) helena ใน
บริเวณรอบๆ เขือนยงัมีการใชพ้นืทีในการทาํนาจึงพบหอย Bithynia siamensis siamensis มกัพบ
หอยชนิดนีในนาขา้ว ในคลองและในอ่างเก็บนาํ (สุชาติ  อุปถมัภแ์ละคณะ, 2538) 
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ในฤดูแลง้นาํลดลงมากจะพบหอยสองฝามากในบริเวณจุดสาํรวจ ซึงมีหินหรือขอนไมใ้ตน้าํ ชนิด
พนัธ์ุของหอยสองฝาทีพบไดแ้ก่ Limnopema supoti เป็นหอยชนิดทีมีความสามารถในการยดึเกาะ
กบัหินหรือขอนไมเ้พราะมีเส้นใยยดึเกาะกบัวสัดุในนาํ ชนิดหอยสองฝาทีสามารถอาศยัไดใ้นเนือ
ดิน ทีพบไดแ้ก่  Corbicula arata, Corbicula gustaviana, Corbicula blandiana และ Indonaia 

substriata หอยสองฝาทีสามารถพบไดทุ้กแหล่งทงันาํนิงและนาํไหลไดแ้ก่ Scabies crispata และ 
Scabies phaselus 

2. สภาพทางกายภาพและทางเคมีของพืนทีสาํรวจ 

การศึกษาทางกายภาพ ประกอบดว้ย ปริมาณแสง ความลึกความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ค่า
การนาํไฟฟ้า (Conductivity)  ค่าความขุ่น (Turbidity)  ค่าการละลายออกซิเจนในนาํ (DO2) อุณหภมิู
เหนือนาํและอุณหภูมิใตน้าํสําหรับทางเคมี  ทาํการตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ไดแ้ก่ โครเมียม 
เหล็ก ไนเตรท ไนไตรท ์แมงกานีส   คอปเปอร์  ฟอสเฟต  ซลัเฟต ซลัไฟด ์คลอไรด ์และแคลเซียม
คาร์บอเนตสามารถแยกวิเคราะห์ขอ้มูลทางสภาพแวดลอ้มดงันี 
 ปริมาณแสง (Light Intensity)  เป็นปัจจยัทางสิงแวดลอ้มทีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต
ของสิงมีชีวติในแหล่งนาํ ผลการศึกษาพบค่าปริมาณแสงมีความแตกต่างกนัในแต่ละจุดสาํรวจและ
ช่วงเวลาค่าปริมาณแสงทีวดัไดมี้ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิงมีชีวติในแหล่งนาํ 
 ความลึกของนาํ (Depth of water)  ในแต่ละจุดสาํรวจและแต่ละฤดูมีความแตกต่างกนั
ออกไป เช่น ในช่วงฤดูนาํมาก (เดือนตุลาคม)  ไม่สามารถวดัค่าความลึกของนาํบริเวณจุดสาํรวจได้
เนืองจากมีการท่วมของนาํ จนไม่สามารถเก็บตวัอยา่งจากบริเวณจุดสาํรวจได ้นอกจากนียงัพบวา่
หอยสองฝามีการเกาะอาศยัอยูต่ามหินและในเนือดิน ช่วงฤดูนาํนอ้ย (เดือนมีนาคม) จึงสามารถเก็บ
ตวัอยา่งหอยสองฝาไดม้าก 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  เป็นค่าทีแสดงปริมาณความเขม้ขน้ของอนุภาคไฮโดรเจนใน
นาํ โดยปกติสิงมีชีวิตสามารถดาํรงอยูไ่ด ้เมือมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยูใ่นช่วง 5-9 (กองจดัการ
คุณภาพนาํ, 2550) ถา้ค่าความเป็นกรด-ด่างสูงหรือตาํไปจะสร้างความเครียดใหก้บัสิงมีชีวติในนาํ
ได ้ การศึกษาสิงมีชีวติในนาํพบวา่สิงมีชีวติขนาดเล็กไม่สามารถขยายพนัธ์ุไดที้ค่าความเป็นกรด-
ด่าง ตาํกวา่ 6 และปลาหลายชนิดวางไข่นอ้ยลงเมือค่าความเป็นกรด-ด่างมากกวา่ 8.5 (มนัสิน  
ตณัฑุลเวศน์ และไพพรรณ  พรประภา, 2540) ค่าความเป็นกรด-ด่างของเขือนป่าสักชลสิทธิอยูที่ 
7.43-9.06   

 ซึงยงัเป็นช่วงทีสิงมีชีวติสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดป้กติจุดสํารวจทีมีค่า pH เกินปกติที
สิงมีชีวติสามารถดาํรงอยูไ่ดไ้ดแ้ก่ จุดที 5  บา้นมะนาวหวาน หมู่ 4  และจุดที 6 บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 (เดือนมิถุนายน  2554)  มีค่า 9.06 
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 ค่าการนาํไฟฟ้าของนาํ (Conductivity)  หรือค่า Total  Dissoved  Solid (TDS) เป็นตวั
เลขทีบ่งบอกถึงความสามารถของนาํในการนาํกระแสไฟฟ้าค่าการนาํไฟฟ้าทีไดช่้วยในการ
คาดคะเนผลของประจุไฟฟ้าต่างๆทีมีต่อสมดุลทางเคมี และผลทางกายภาพทีมีต่อพืชและสัตว ์และ
อตัราการกดักร่อนของสารต่างๆไดด้ว้ย (ธงชยั  พรรณสวสัดิ และวบิูลยล์กัษณ์  วสุิทธิศกัดิ, 2540) มี
รายงานวา่ค่า conductivity มีอิทธิพลต่อการเจริญพนัธ์ุของหอย (Jennings et al., 1973) ซึงในแต่ละ
จุดสาํรวจพบวา่ค่าการนาํไฟฟ้าของนาํมีค่าใกลเ้คียงกนั 

 ค่าความขุ่นของนาํ (Turbidity)เกิดจากการทีนาํมีสารแขวนลอยต่างๆอยู ่เช่น ดินตะกอน  
สารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์แพลงคต์อน และสิงมีชีวติขนาดเล็กอืนๆ จากผลการสาํรวจพบวา่ มีค่า 
turbidity อยูร่ะหวา่ง  2 -  999  ความขุ่นของนาํจะไปบงัแสง ทาํใหก้ารสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช
นาํเกิดขึนไม่ดี มีผลต่อเนืองกบัการเกิดของสัตวน์าํ ในจุดสํารวจค่าแตกต่างกนัตามจุดสาํรวจและ
ฤดูกาล  ในช่วงเดือนตุลาคมบางจุดสาํรวจไม่สามารถวดัค่าความขุ่นของนาํไดเ้นืองจากเกิดภยันาํ
ท่วม 

 ค่าการละลายออกซิเจนในนาํ (DO2) เป็นค่าหลกัในการชีวดัคุณภาพของแหล่งนาํวา่มีความ
เหมาะสมต่อการดาํรงชีวติของสิงมีชีวติหรือไม่ซึงปริมาณออกซิเจนทีละลายในนาํขึนอยูก่บั
อุณหภูมิของนาํ   ความกดดนัของอากาศและสิงเจือปนในนาํ  เช่น  เกลือชนิดต่างๆ (ชาญวทิย ์

โฆษิตานนทแ์ละคณะ, 2536; ธงชยั  พรรณสวสัดิ และวบิูลยล์กัษณ์  วสุิทธิศกัดิ, 2540) ค่าออกซิเจน
ในนาํทีเหมาะสมต่อการดาํรงชีวติของพืชนาํและสัตวน์าํ  ควรมีค่าออกซิเจนละลายอยูใ่นนาํไม่นอ้ย
กวา่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (UESPA, 1976) จากการสาํรวจ พบวา่มีค่าออกซิเจนในนาํที ถือเป็นค่าที
สิงมีชีวติทีสามารถอาศยัอยูใ่นแหล่งนาํได ้ ซึงอยูใ่นมาตรฐานคุณภาพนาํผวิดินตามการใช้
ประโยชน์ประเภทที 3 ซึงมีค่าออกซิเจนละลายนาํสูงกวา่ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 อุณหภูมิของนาํ (temperature) มีความสาํคญัต่อสิงมีชีวติในแหล่งนาํ โดยเป็นตวัควบคุม
การเจริญและการแพร่พนัธ์ุของพืชนาํและสัตวน์าํ อุณหภูมิมีส่วนเกียวขอ้งกบัอตัราเร็วของการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี  ความสามารถในการละลายของก๊าซ สิงเหล่านีมีผลต่อกลินและรสของนาํ  
(ชาญวทิย ์โฆษิตานนทแ์ละคณะ, 2536)  อุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการดาํรงชีวิตของสัตวน์าํอยูใ่นช่วง
23-32 องศาเซลเซียส (กองจดัการคุณภาพนาํ, 2550)  จากการสาํรวจพบวา่ในแต่ละจุดสาํรวจมี
อุณหภูมิเหนือนาํอยูใ่นช่วง 22-37 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิใตน้าํ อยูใ่นช่วง 22-36 องศา
เซลเซียส โดยอุณหภูมิจะเปลียนแปลงตามฤดูกาล อุณหภูมิเหนือนาํและใตน้าํมีความแตกต่างกนั
เพียงเล็กนอ้ยในแต่ละจุดสาํรวจจากรายงานพบวา่สิงมีชีวิตตอ้งการอุณหภูมิทีเหมาะสมสาํหรับการ
ดาํรงชีวิตในดา้นต่างๆ เช่น การหายใจ การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ อตัราการกินอาหาร นอกจากนี



172 
 

อุณหภูมิยงัช่วยเพิมอตัราเมทาบอลิซึมของสัตวน์าํ สารอินทรียส์ลายตวัเร็วขึนทาํใหมี้แร่ธาตุเกิดได้
เร็วขึน (กณัฑรีย ์ ศรีพงศพ์นัธ์ุ, 2547) 
 ไนเตรท (NO3

-)  เกณฑม์าตรฐานค่าไนเตรทในแหล่งนาํทีสิงมีชีวติสามารถอาศยัอยูไ่ด้
ควรมีค่าไม่เกิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตรเพราะหากเกินค่ามาตรฐานแลว้อาจมีอนัตรายต่อสิงมีชีวติใน
แหล่งนาํได ้(กองจดัการคุณภาพนาํ, 2550)  ไนเตรทเป็นองคป์ระกอบหลกัของปุ๋ย ช่วยในการ
เจริญเติบโตของพืชถา้มีปริมาณมากในแหล่งนาํจะทาํใหพ้ืชนาํเจริญเติบโตมากเกินไป และส่งผลต่อ
ปริมาณออกซิเจนในนาํ นอกจากนียงัพบวา่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทาํใหเ้กิดภาวะ 

ยโูทรฟิเคชนั (eutrophication) ในทะเลสาบและอ่างเก็บนาํซึงกระตุน้ใหพ้ืชนาํเจริญเติบโตอยา่ง
ผดิปกติ  โดยเฉพาะสาหร่ายเซลลเ์ดียว  ทาํใหป้ริมาณออกซิเจนในนาํลดลงเมือพืชเหล่านนัตาย 

ทบัถม จึงเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหน้าํเน่าเสีย พบวา่ทุกจุดสาํรวจมีค่า 
ไม่เกินมาตรฐานมีค่าอยูห่วา่ง 0.00-0.91 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ไนไตรท ์(NO2
- )  ค่าเกณฑม์าตรฐานของสิงมีชีวิตทีสามารถอาศยัอยูใ่นแหล่งนาํไดโ้ดยมี

ค่าไนไตรทไ์ม่เกิน 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร (กองจดัการคุณภาพนาํ, 2550) บางครังตรวจไม่พบค่า 
ไนไตรทเ์นืองมาจากในบริเวณแหล่งนาํนนัมีค่าการแตกตวัของอิออนนอ้ยมากจึงทาํให้ไม่สามารถ
วดัค่าออกมาได ้โดยทวัไปในแหล่งนาํตามธรรมชาติจะมีไนไตรทป์ริมาณตาํ หากพบไนไตรทม์าก
ในแหล่งนาํจะส่งผลใหส้ัตวน์าํมีการขนถ่ายออกซิเจนไปเลียงเนือเยอืต่างๆภายในร่างกายลดนอ้ยลง 
ผลกระทบทีตามมาทาํใหส้ัตวน์าํตายเพิมมากขึน และมีจาํนวนลดลงอยา่งรวดเร็ว (ภาควชิาเคมี, 

2550)  พบวา่ทุกจุดสาํรวจมีค่าไม่เกินมาตรฐานมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00-0.434 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ทองแดงหรือคอปเปอร์ (Cu)  ค่าเกณฑม์าตรฐานของสิงมีชีวติทีอาศยัอยูไ่ดใ้นแหล่งนาํ
ควรมีค่าคอปเปอร์ไม่เกิน 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (USEPA, 1976)  พบวา่  จุดที 3  บา้นมะนาวหวาน 
(เดือนมกราคม  2555) และจุดที 3 หนองบวัหมู่ 9 (เดือนมีนาคม  2555)  มีค่าสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน
เพียงเล็กนอ้ย 

 ฟอสเฟต (PO4
3-)เกณฑม์าตรฐานสาํหรับฟอสเฟตในแหล่งนาํจากรายงานไม่มีกาํหนดไว้

อยา่งแน่ชดัแต่จากการสาํรวจพบวา่สิงมีชีวติสามารถอาศยัอยูใ่นแหล่งนาํไดอ้ยา่งปกติพบวา่มีค่าอยู่
ระหวา่ง .0 -40.70 มิลลิกรัมต่อลิตรจุดที 18 บา้นท่าหลวง และจุดที 19 บา้นท่าหลวง (เดือน
มิถุนายน 2554) มีค่าสูงทีสุด ฟอสเฟตเป็นธาตุทีมีความจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์
เช่นเดียวกบัไนเตรท ถา้มีปริมาณมากจะส่งผลต่อระบบสิงแวดลอ้ม ทาํใหว้ชัพืชนาํเติบโตเร็ว เช่น 
ผกัตบชวา นอกจากนียงัช่วยในการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมนาํเงิน ถา้หากบริโภคนาํทีมี
สาหร่ายเหล่านีจะมีผลเสียต่อสุขภาพ Miller (1979) ไดพ้บวา่พวกสารอินทรียฟ์อสเฟตในแหล่งนาํ
สูงขึนเนืองจากการใชผ้งซกัฟอก ซึงเป็นนาํทิงจากอาคารบา้นเรือนหรือชุมชน 
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 ซลัเฟต (SO2-
4) สาํหรับซลัเฟตพบวา่แบคทีเรียบางชนิดสามารถรีดิวซ์ให้เป็นซลัไฟดไ์ด ้

ซึงมีบทบาทต่อสมดุลทางเคมีของไฮโดรเจนซลัไฟดซึ์งอยูใ่นแหล่งนาํ อาจเป็นตวัทีทาํใหมี้ผลเป็น
พิษต่อสัตวน์าํได ้(มนัสิน  ตณัฑุลเวศน์ และไพพรรณ  พรประภา, 2540) เกณฑม์าตรฐาน
สาํหรับซลัเฟตในแหล่งนาํจากรายงานไม่มีกาํหนดไวอ้ยา่งแน่ชดัจากการสาํรวจพบวา่สิงมีชีวติ
สามารถอาศยัอยูใ่นแหล่งนาํไดอ้ยา่งปกติ พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.63-48.60 มิลลิกรัมต่อลิตร  จุดที  
3 หนองบวัหมู่ 9 (เดือนมีนาคม  2555) และจุดที 21 บา้นหาดเล็บยาว (เดือนมิถุนายน  2554) มีค่าสูง
ทีสุดคือ 48.60 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ซลัไฟด ์(SO3
2-) เกณฑม์าตรฐานของสิงมีชีวติในนาํทีสามารถอาศยัอยูไ่ดค้วรมีค่าไม่เกิน  

0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (กณัฑรีย ์ ศรีพงศพ์นัธ์ุ, 2547) จากการวเิคราะห์พบวา่ในแหล่งนาํมีปริมาณ
ซลัไฟดเ์กินมาตรฐานทีกาํหนดบางจุดสาํรวจ ซึงค่าซลัไฟดที์สูงนีเกิดจากการยอ่ยแปรเปลียนมาจาก
ซลัเฟตใหเ้ป็นซลัไฟด ์(เกรียงศกัดิ  อุดมสินโรจน์, 2542) 
 คลอไรด์ (Cl-)  เกณฑม์าตรฐานสาํหรับคลอรีนในแหล่งนาํจากการรายงานไม่มีกาํหนดไว้
อยา่งแน่ชดั พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.81-53.20 มิลลิกรัมต่อลิตร  จุดที 14 บา้นมะนาวหวาน (เดือน
มีนาคม 2555) มีค่าสูงทีสุดคือ 53.20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการสร้างเปลือกหอยโดยเป็น
ผลึกของสารหินปูนมีลกัษณะเป็นแผน่แบนบางและมนัวาว เพือช่วยในการห่อหุม้ตวัหอยไว ้ 

พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00-114.0 มิลลิกรัมต่อลิตรจุดที 1 หนองบวั หมู่ 9 (เดือนมิถุนายน  2554) มี
ค่าสูงทีสุด คือ 114.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางเคมีเป็นตวับ่งชีคุณภาพของสิงแวดลอ้ม ซึงมีทงั
สิงมีชีวติและไม่มีชีวติ ตลอดจนระบบนิเวศทีมนุษยส์ร้างขึน สิงแวดลอ้มจึงมีการเปลียนแปลงอยู่
เสมอและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น ถา้สิงแวดลอ้มเกิดการเปลียนแปลงยอ่มส่งผล
กระทบต่อสิงมีชีวติทีอาศยัในสิงแวดลอ้มนนัดว้ย เช่น การดาํรงชีวติของพืช สัตว ์และสิงมีชีวติ
อืนๆ จะตอ้งมีการพึงพาอาศยักนัและมีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มทีไม่มีชีวติ เช่น แร่ธาตุ 
แสงแดด มีการใชพ้ลงังานและแลกเปลียนสารอาหารซึงกนัและกนัเป็นวฏัจกัรทีดาํเนินไปเป็น
ระบบภายใตค้วามสมดุลของธรรมชาติ ดงันนัหากระบบมีการเปลียนแปลงเกิดขึนและส่งผล
กระทบเกียวเนืองไปทงัระบบ และทาํใหเ้กิดปัญหากบัการดาํรงชีวติของสิงมีชีวติอืนๆ ดงันนัความ
หลากหลายของสายพนัธ์ุสิงมีชีวติในนาํสามารถเจริญเติบโตและแพร่พนัธ์ุได ้จาํเป็นตอ้งมี
สภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมดว้ยผลจากการวเิคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของเขือนป่า-
สักชลสิทธิ  ค่าเฉลียคุณภาพนาํจดัวา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานนาํผวิดิน  เพืออุปโภค บริโภค การ
ประมง วา่ยนาํ กีฬาทางนาํ และเหมาะต่อการดาํรงชีวิตของสัตวน์าํ 
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3. ชนิดพนัธ์ุของหอยและการติดเชือพยาธิใบไม ้

 การสุ่มตวัอยา่งหอยนาํจืด 21 จุดรอบอ่างเก็บนาํบริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิประเทศไทย  
ทุกๆ 3 เดือน  เป็นเวลา 1 ปี  ตงัแต่เดือนมิถุนายน 2554-เดือนมีนาคม 2555 
 จาํนวนหอยทีสุ่มเก็บไดจ้าํนวน 4,435 ตวั  ชนิดพนัธ์ุทีเก็บตวัอยา่งไดม้ากทีสุด คือ  
Bithynia siamensis siamensis จาํนวน 1,505 ตวั คิดเป็น 33.93% (1,505/4,435) และพบการติดเชือ
จาํนวน 30 ตวั  คิดเป็นอตัราการติดเชือจากจาํนวนหอยทงัหมดทีสุ่มเก็บไดถึ้ง  0.68% (30/4,435)  

พบวา่สามารถเป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิใบไมไ้ดถึ้ง 5 ชนิดพนัธ์ุ หอย Melanoides tuberculata

เป็นชนิดพนัธ์ุทีพบจาํนวนการติดเชือพยาธิใบไมสู้งทีสุด คือ 170 ตวั คิดเป็นอตัราการติดเชือจาก
จาํนวนหอยทงัหมดทีสุ่มเก็บไดถึ้ง 3.83% (170/4,435) จากการเก็บตวัอยา่งหอยนาํจืดในครังนีเมือ
ตรวจสอบการกระจายพนัธ์ุของหอยนาํจืด 16 ชนิดพนัธ์ุ ดงันี 

 . หอย Lymnaea(Radix) rubiginosa สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 7 ตวั ใน 3 

จุดสาํรวจ ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 11  บา้นมะกอกหวาน 2  ต. มะกอกหวาน  อ. ชยับาดาล 

  จ. ลพบุรี (เดือนตุลาคม 2554) เก็บหอยชนิด L. rubiginosa ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบ
การกระจายพนัธ์ุในแหล่งนาํทวัประเทศไทย  สาํหรับต่างประเทศ พบหอยชนิดนีในพม่า ลาว 
กมัพชูา  เวยีดนาม  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย (Brandt, 1974) 
 2. หอย Bithynia siamensis siamensis  สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 1,505 ตวัใน 21 

จุดสาํรวจ ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 10 บา้นมะกอกหวาน 1 ต. มะกอกหวาน อ. ชยับาดาล 

 จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554)  เก็บหอยชนิด B. s. siamensis ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบ
การกระจายพนัธ์ุในแหล่งนาํทางภาคตะวนัตก ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย สาํหรับต่างประเทศ พบหอยชนิดนีใน กมัพชูา ทางตอนใตข้องเวยีดนาม และทางตอนใตข้อง
พม่า (Brandt, 1974) 
 3. หอย Clea (Anentome) helena สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 1,003 ตวั ใน 21 

จุดสาํรวจ ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที  บา้นมะนาวหวาน 4 ต. มะนาวหวาน  
อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554)  เก็บหอยชนิด C. helena ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมี
รายงานพบการกระจายพนัธ์ุในแหล่งนาํทวัประเทศไทย สาํหรับต่างประเทศ พบหอยชนิดนีใน
อินเดีย ลาว ทางตอนใตข้องเวยีดนาม กมัพชูา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (Brandt, 1974) 

 4. หอย Filopaludina javanica สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 67 ตวัใน 14 จุดสาํรวจ 

ในการสาํรวจครังนีพบวา่ จุดที 19 บา้นท่าหลวง 2 ต. ท่าหลวง อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 
2554)  เก็บหอยชนิด Filopaludina javanica ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจายพนัธ์ุ 

ในแหล่งนาํทวัประเทศไทย สาํหรับต่างประเทศ พบหอยชนิดนีในทางตอนใตข้องลาว กมัพชูา  ทาง 
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ตอนใตข้องเวยีดนาม (Brandt, 1974) 

 5. หอย Filopaludina sumatrensis polygramma สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมด 

จาํนวน 250 ตวั ใน 14 จุดสาํรวจ ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 13 บา้นมะนาวหวาน 5  
ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554)  เก็บหอยชนิด Filopaludina 

sumatrensis polygramma ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจายพนัธ์ุในแหล่งนาํทวั
ประเทศไทย สาํหรับต่างประเทศ พบหอยชนิดนีใน กมัพชูา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (Brandt, 

1974) 

 6. หอย Melanoides tuberculata สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 627 ตวั   
ใน 12 จุดสาํรวจ  ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 16  บา้นแก่งผกักดู 2 ต. แก่งผกักดู  อ. ท่าหลวง   
จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554)  เก็บหอยชนิด Melanoides tuberculata ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมี
รายงานพบการกระจายพนัธ์ุในแหล่งนาํทวัประเทศไทย สาํหรับต่างประเทศ ในต่างประเทศ
สามารถพบการแพร่กระจายพนัธ์ุทางตอนใตข้องทวปียุโรป อฟัริกา เอเชีย ตอนใตข้องหมู่เกาะ
แปซิฟิกและประเทศออสเตรเลีย (Brandt, 1974) 

 7. หอย Pila ampullacea สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 100 ตวั ใน 15 จุดสาํรวจ 

ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 10  บา้นมะกอกหวาน 1 ต. มะกอกหวาน  อ. ชยับหาดาล  จ. ลพบุรี
(เดือนตุลาคม 2554) และจุดที 16  บา้นแก่งผกักดู 2  ต. แก่งผกักดู  อ. ท่าหลวง  จ. ลพบุรี (เดือน
ตุลาคม 2554)  เก็บหอยชนิด Pila ampullacea ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจายพนัธ์ุ
ในแหล่งนาํทวัประเทศไทย สาํหรับต่างประเทศ ในต่างประเทศสามารถพบการแพร่กระจายพนัธ์ุ
ในลาว กมัพชูา เวยีดนาม มาเลเซีย บอเนียวและอินโดนีเซีย (Brandt, 1974) 

 8. หอย Pomacea sp. สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 203 ตวั ใน 16 จุดสาํรวจ ในการ
สาํรวจครังนีพบวา่จุดที 10  บา้นมะกอกหวาน 1  ต. มะกอกหวาน  อ. ชยับหาดาล  จ. ลพบุรี (เดือน
มกราคม 2555)  เก็บหอยชนิด Pomacea sp. ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจายพนัธ์ุ
ในแหล่งนาํทวัประเทศไทย สาํหรับต่างประเทศ ถินกาํเนิดหอยเหล่านีในทวปีอเมริกากลาง อเมริกา
ใต ้ หมู่เกาะอินเดียตะวนัตก และบริเวณตอนใตข้องประเทศสหรัฐอเมริกา (สุชาติ  อุปถมัภแ์ละ
คณะ, 2538) 

 9. หอย Tarebia granifera สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 14 ตวั ใน 2 จุดสาํรวจ 

ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 14 บา้นมะนาวหวาน 6 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี
(เดือนเมษายน 2555)  เก็บหอยชนิด T. granifera ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจาย
พนัธ์ุในแหล่งนาํทวัประเทศไทย ในต่างประเทศสามารถพบการแพร่กระจายพนัธ์ุในอินเดีย เอเชีย 
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ตะวนัออกเฉียงใต ้ตอนใตข้องจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และทางดา้นตะวนัตกของหมู่เกาะแปซิฟิก 
(Brandt, 1974) 

 10. หอย Corbicula arata สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 196 ตวั ใน 19 จุดสาํรวจ   
ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 1 วดัเขาพระ 1 ต. หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (เดือนเมษายน
2555)  เก็บหอยชนิด C.arata ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจายพนัธ์ุในประเทศไทย
บริเวณ แม่นาํเมย แม่นาํปิงและแม่นาํน่าน (Brandt, 1974) 
 11. หอย Corbicula blandiana สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 3 ตวั ใน 2 จุดสาํรวจใน
การสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 11 บา้มะกอกหวาน 2 ต. มะกอกหวาน (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บหอย
ชนิด C. blandiana ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจายพนัธ์ุในประเทศไทยบริเวณ 
แม่นาํโขง แม่นาํทางตอนเหนือของประเทศไทย (Brandt, 1974)  

12. หอย Corbicula gustaviana สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 29 ตวั ใน 5 จุดสาํรวจ  
ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 21 บา้นหาดเล็บยาว 2 ต. วงัม่วง อ. วงัม่วง จ. สระบุรี (เดือนเมษายน
2555)  เก็บหอยชนิด C. gustaviana ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจายพนัธ์ุใน
ประเทศไทยบริเวณ ภาคใตข้องประเทศไทย ปากแม่นาํตาปี (Brandt, 1974) 

13. หอย Indonaia substriata สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 69 ตวัใน 10 จุดสาํรวจ 

ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่ 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม 

จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554)  เก็บหอยชนิด I. substriata ไดม้ากทีสุด หอยชนิดนีมีรายงานพบ
การกระจายพนัธ์ุในประเทศไทยบริเวณ แม่นาํโขง แม่นาํแควนอ้ย แม่นาํแควใหญ่ แม่นาํเจา้พระยา  
แม่นาํปิง มานาํน่าน แม่นาํเข็ก (Brandt, 1974) 

 14. หอย Limnopema supoti สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 132 ตวั ใน 12  

จุดสาํรวจ ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 12 บา้นมะนาวหวาน 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม  
จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554)  เก็บหอยชนิด L. supoti ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการ
กระจายพนัธ์ุในประเทศไทยบริเวณ แม่นาํเขก็ หว้ยสาน จงัหวดัเลย (Brandt, 1974) 

 15. หอย Scabies crispata สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 98 ตวั ใน 12  

จุดสาํรวจ ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่ 4 ต.มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม 
จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554)  เก็บหอยชนิด S. crispata ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการ
กระจายพนัธ์ุในประเทศไทยบริเวณ ลุ่มนาํทางภาคใต ้แม่นาํพทัลุง แม่นาํโขง และสาขาของแม่นาํ
โขง (Brandt, 1974) 
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 16. หอย Scabies phaselus สุ่มเก็บตวัอยา่งไดท้งัหมดจาํนวน 132 ตวั ใน 10  

จุดสาํรวจ  ในการสาํรวจครังนีพบวา่จุดที 1 วดัเขาพระ 1 ต. หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี
(เดือนมิถุนายน  2554)  เก็บหอยชนิด S. phaselus ไดม้ากทีสุดหอยชนิดนีมีรายงานพบการกระจาย
พนัธ์ุในประเทศไทยบริเวณ แม่นาํโขงแม่นาํสงครามห้วยทวย บริเวณจงัหวดันครพนม 

ลาํตะคลอง  จงัหวดันครราชสีมา (Brandt, 1974) 
การติดเชือพยาธิใบไมใ้นหอยนาํจืดสามารถตรวจไดจ้ากตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะ 

เซอร์คาเรียสปอโรซีสต ์และรีเดียสาํหรับตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียถือเป็นระยะทีมี
ความสาํคญัในการใชจ้าํแนกกลุ่มและชนิดของพยาธิใบไมไ้ดดี้ทีสุด เนืองจากตวัอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะนีมีรูปร่างและอวยัวะต่างๆชดัเจน มีความจาํเพาะของอวยัวะ รวมถึงตาํแหน่งของอวยัวะ
สามารถใชใ้นการจดัจาํแนกรูปแบบ (type) จนถึงชนิดของพยาธิใบไมไ้ด ้(Malex, 1922 a,b; 

Komiya, 1961; Schell, 1970; Yamaguti, 1975; Ito, 1980) สามารถนาํผลการศึกษาความสามารถใน
การเป็นโฮสตต์วักลางของหอยชนิดพนัธ์ุต่างๆ (สุชาติ อุปถมัภ ์และคณะ, 2538)  ซึงในแต่ละชนิด
พนัธ์ุของหอยมีการติดเชือพยาธิใบไมที้แตกต่างกนัออกไปส่งผลใหท้ราบการแพร่กระจายของ
พยาธิชนิดนนัๆ ในบริเวณสาํรวจรวมไปถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือแกปั้ญหาสาธารณสุขต่อไปใน
อนาคต 

การศึกษาในครังนีสามารถจาํแนกชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียได ้5 รูปแบบ 
(types) 7 ชนิดพนัธ์ุไดแ้ก่ 

Type  Parapleurolophocercous cercariae พบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 1 ชนิด คือ 

. Haplorchis pumilio Looss, 1899 (Yamaguti, 1975)  พบจากหอยทงัหมด 148 ตวั คิด
เป็นร้อยละ 72.55 (148/204) ของพยาธิทงัหมดทีพบ  พบทงัหมด 7 จุดสาํรวจ  จุดทีพบอตัราการติด
เชือ H. pumilio สูงทีสุด คือ จุดที 16 บา้นแก่งผกักดู 2 ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี (เดือน
มิถุนายน 2554) 

 H. pumilio จดัเป็นพยาธิใบไมใ้น Family Heterophyidae สามารถพบระยะตวัแก่ของ
พยาธิใบไมช้นิดนีไดใ้นลาํไส้ของคน สุนขั แมว หนู (ประยงค ์ ระดมยศ และคณะ, 2539) และ
สามารถเจริญพฒันาเป็นตวัเตม็วยัไดใ้นพวกสัตวปี์ก เช่น ลูกเป็ด ลูกไก่ (Yamaguti, 1975) มีรายงาน
พบตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลานาํจืด Oreochromys niloticus, Gambusia ffinis (Saad & 

Abed, 1995)  Ophiocephalus striatus, Glossogobius giurus, Acanthogobius sp., Muglil sp., 

Cyprinus sp., Carasisius sp., Misgurnus sp. (Yu & Mott, 1994) Puntinus binotatus, Putius palata, 

Ophicephalus striatus (Velasquez, 1973) การศึกษาตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมช้นิดนี
มีรายงานพบในหอย Melania reiniana var. hidachinensis, Melanoides tuberculata chinensis 
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(Yamaguti, 1975),  Melania tuberculata (Dung, 2007) และ Melanopsis (Farahnak, 2006) ใน
ประเทศไทย H. pumilio มีรายงานพบในหอย M. jugicostis บริเวณนาํตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี 
(Ukonget al., 2007) และผลการศึกษาในครังนี พบ H. pumilio ในหอยนาํจืด 2 ชนิดเป็นโฮสต์
ตวักลาง ไดแ้ก่ Melania tuberculata, Bithynia siamensis siamensis โดยการแพร่กระจายของ  H. 

pumilio มีมากและมีความสามารถในการใชโ้ฮสตต์วักลางไดห้ลายชนิดพนัธ์ุ   ทาํให้สามารถก่อโรค
พยาธิใบไมใ้นลาํไส้ โดยกินซีสตต์วัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลามีเกล็ดพวก Carassius และ 
Cyprinus ทาํใหมี้การแพร่กระจายสู่สัตวเ์ลียงและคนเป็นจาํนวนมาก 

Type 2 Xiphidiocercariae พบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 2 ชนิด คือ 

2. Allocreadium isoporum Looss, 1894 Odhner, 1901 (Yamaguti, 1975) พบจากหอย
ทงัหมด 4 ตวั  คิดเป็นร้อยละ1.96 (4/204) ของพยาธิทงัหมดทีพบ พบทงัหมด 1 จุดสาํรวจ  คือ   
จุดที 4  ท่าปลาเขาพระ 2  ต. หนองบวั  อ. พฒันานิคม  จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554) 

 A. isoporum พยาธิใบไมใ้น Family Allocreadiidae มีรายงานวา่สามารถพบตวัอ่อนระยะ
เซอร์คาเรียในหอย sphaerium rivicola (Yamaguti, 1975)  และในบริเวณแม่นาํ Rokytná 

ประเทศสโลวาเกีย (Moravec F., 1992) ไดท้าํการศึกษาพยาธิใบไม ้A. isoporum พบวา่หอย
Sphaerium scopoli และ Pisidium Pfeiffer เป็นโฮสตล์าํดบัทีหนึง (first intermediate hosts)  และผล
การศึกษาในครังนี พบ A. isoporum ในหอยนาํจืด 1 ชนิดเป็นโฮสตต์วักลาง ไดแ้ก่ Bithynia 

siamensis siamensis 
 . Loxogenoides  bicolor Kaw, 1945 (Yamaguti, 1975) พบจากหอยทงัหมด 36 ตวั คิด
เป็นร้อยละ 17.65 (36/204) ของพยาธิทงัหมดทีพบ พบทงัหมด 11 จุดสาํรวจจุดทีพบอตัราการติด
เชือ L. bicolor สูงทีสุด คือจุดที 17 บา้นแก่งผกักดู 3 ต. แก่งผกักดู อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี (เดือน
เมษายน 2555) 

 L. bicolor เป็นพยาธิใบไมใ้น Family Lecithodendriidae มีรายงานการพบพยาธิตวัแก่ใน
กบและสามารถพบตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในหอย Goniobasis depygis (Yamaguti, 1975)  ใน
ประเทศไทย L. bicolor มีรายงานพบในหอย M. tuberculata และ T. scabra   บริเวณนาํตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุรี (Ukonget al., 2007)  ผลการศึกษาในครังนีพบหอย 8 ชนิดเป็นโฮสตต์วักลาง 
ไดแ้ก่ T. granifera, M. tuberculata, T. scabra, B. citrina, B. c. costula, B. wykoffi, Adamietta 

housei และ M. jugicostis นบัไดว้า่เป็นพยาธิทีมีการแพร่กระจายมากทีสุดและมีความสามารถใน
การใชห้อยเป็นโฮสตต์วักลางไดห้ลายชนิดพนัธ์ุและผลการศึกษาในครังนี พบ L. bicolor ในหอย
นาํจืด 3 ชนิดเป็นโฮสตต์วักลาง ไดแ้ก่ Bithynia siamensis siamensis, Melanoides tuberculata และ 
Tarebia granifera 
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Type 3 Furcocercous cercariae พบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 2 ชนิด คือ 
4. Cardicola alseaeMeade et  Pratt, 1965 (Yamaguti, 1975) พบจากหอยทงัหมด 1 ตวั 

คิดเป็นร้อยละ 0.49 (1/204) ของพยาธิทงัหมดทีพบพบทงัหมด 2 จุดสาํรวจไดแ้ก่จุดที 9 

บา้นโคกสลุง 2 ต. โคกสลุง อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (เดือนมกราคม 2555) และ จุดที 12 

บา้นมะนาวหวาน 4 ต. มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (เดือนเมษายน 2555) 

C. alseae เป็นพยาธิใบไมเ้ลือดในปลาและจดัอยูใ่น Family Sanguinicolidae (Schell, 

1970) มีรายงานพบตวัอ่อนระยะสปอโรซีสตใ์นหอย Oxytrema silicula (Yamaguti, 1975) 

และผลการศึกษาในครังนี พบ C. alseae ในหอยนาํจืด 1 ชนิดเป็นโฮสตต์วักลาง คือ Filopaludina 

sumatrensis polygramma 

 5. Apatemon gracilis Szidat, 1928 (Yamaguti, 1975) พบจากหอยทงัหมด 4 ตวั คิดเป็น 

ร้อยละ 1.96 (4/204) ของพยาธิทงัหมดทีพบ พบทงัหมด 4 จุดสาํรวจ 

 A. gracilis เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นนก จดัอยูใ่นกลุ่ม Fucocercous cercariae (Schell, 

1962) มีรายงานการพบตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นเนือเยอืหอยทากนาํจืด ชนิด Erpobdella testacea, E. 

octoculata, Glossipbnisa complanata, Haemopis sanguisuga, Helobdella stagnalis, Protoclepsis 

tesselata, Erpobdella spp. (Nasir,1974) และผลการศึกษาในครังนี พบ A. gracilis ในหอยนาํจืด 1 
ชนิดเป็นโฮสตต์วักลาง คือ Melanoides tuberculata 

Type 4 Echinostome cercariae พบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 1 ชนิด คือ 

 6. Echinochasmus pelecani Johnston et Simpson, 1944 (Yamaguti, 1975) พบจากหอย
ทงัหมด 2 ตวั คิดเป็นร้อยละ 0.98 (2/204) ของพยาธิทงัหมดทีพบพบทงัหมด 1 จุดสาํรวจคือ   
จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่ 4 ต.มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (เดือนมิถุนายน 2554) 

 E. pelecani จดัอยูใ่นรูปแบบ Echinostome cercariae โดยมีลกัษณะทีสาํคญั คือพบ spine  

collar รอบ oral sucker และสามารถพบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะรีเดียในหอยนาํจืด Plotiopsistatei

วงศย์อ่ย Melaniidae ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียพบการฝังตวัในบริเวณเหงือกปลาเท่านนั โดย
ก่อนหนา้นีไดมี้การทดลองในลูกกบ (ลูกออ๊ด) Crinia sp., America spp. ไม่พบการฝังของตวัอ่อน
พยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียแต่อยา่งใด และตวัเตม็วยัสามารถพบไดใ้นนกเป็ดนาํ Pelecanus 

conspicillatus (Yamaguti, 1975) ผลการศึกษาในครังนีพบหอยนาํจืด 1 ชนิด ทีเป็นโฮสตต์วักลาง 
คือ Bithynia siamensis siamensis 
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Type 5 Amphistome cercariae พบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย 1 ชนิด คือ 

 7. Gastrothylax crumenifer Creplin, 1847 Otto, 1896 (Yamaguti, 1975) พบจากหอย
ทงัหมด 9 ตวั คิดเป็นร้อยละ 4.41 (9/204) ของพยาธิทงัหมดทีพบพบทงัหมด 1 จุดสาํรวจคือ   
จุดที 5 บา้นมะนาวหวาน 1 หมู่ 4 ต.มะนาวหวาน อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (เดือนมกราคม 2555) 

 G. crumenifer สามารถจดัอยูใ่นรูปแบบ Amphistome cercariae พยาธิใบไมรู้ปแบบนี มี
ลกัษณะสาํคญั คือ มี ventral sucker  ขนาดใหญ่อยูส่่วนทา้ยของลาํตวัและ oral sucker มีขนาดเล็ก 
ลาํตวัมีขนาดใหญ่ หางยาว ส่วนใหญ่มีตา (eye spots) ทีมี pigment ขนาดใหญ่และมี caudal sucker  
ขนาดใหญ่ ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียชนิดนีจะฝังตวัเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 

ในพืชนาํ หรือบนผวิหนงัของกบเป็นปรสิตในลาํไส้ของกบและมา้ (Yamaguti, 1975) ผลการศึกษา
ในครังนีพบหอยนาํจืด 1 ชนิด ทีเป็นโฮสตต์วักลาง คือ Bithynia siamensis siamensis 

 การศึกษายงัพบวา่พยาธิมีการติดเชือร่วมไดใ้นหอย 1 ตวั  โดยการติดเชือทีพบไดใ้น
การศึกษาในครังนี มีทงัแบบ ติดเชือพยาธิ 1 ชนิด ในหอย 1 ตวั (single infection) ติดเชือพยาธิ 2 

ชนิดในหอย 1 ตวั (double infections)  ซึงการศึกษาในครังนีพบหอย 2 ชนิดทีมีการติดเชือแบบ 
double infections ไดแ้ก่ หอย  B. s. siamensis 1 ตวั 1 รูปแบบ คือ L. bicolor+G.crumenifer และ 
หอย Melanoides tuberculata 6 ตวั 2 รูปแบบ คือ L. bicolor+H. pumilio และ L. bicolor+A.gracilis 

 

สรุปผลการวจัิย 
 ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาของหอยนาํจืดและการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์-
คาเรียของหอยนาํจืด บริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิประเทศไทยในครังนีนอกจากจะเป็นการสาํรวจ
ชนิดพนัธ์ุของหอยนาํจืดแลว้ยงัเป็นประโยชน์ต่องานดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
การศึกษาสภาพแวดลอ้มในบริเวณทีพบหอยและศึกษาความสัมพนัธ์ของโฮสตต์วักลางกบัชนิด
พนัธ์ุพยาธิใบไมเ้พือนาํผลไปวเิคราะห์ร่วมกบังานอืนๆ เพือเป็นแนวทางควบคุมและป้องกนัความ
เสียงต่อโรคพยาธิในชุมชนและพืนทีใกลเ้คียง ในการพฒันาคุณภาพชีวติต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะการดําเนินการวิจัยต่อ 
 ความหลากหลายของสิงมีชีวติในแหล่งนาํและพืนทีโดยรอบแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ของพืนที และเมือมีการอพยพของคนและสัตวเ์ช่น สัตวเ์ลียง และนก ซึงสามารถควบคุมไดย้ากเขา้
มาในพืนที ยอ่มมีความเปลียนแปลงทีจะตามมาในหลายๆดา้นพร้อมคนและสัตวโ์รคพยาธิใบไมจึ้ง
มีความสาํคญัมากกบังานดา้นสาธารณสุขมูลฐานจึงไม่ไดมี้แค่การตรวจโรคในคนเท่านนั ยงัตอ้ง
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สนใจศึกษาสัตวที์มีความสามารถในหารเป็นโฮสต ์ เพือเฝ้าระวงัและควบคุมรวมถึงแกปั้ญหาอยา่ง
ต่อเนือง  จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของหลายฝ่ายในการดาํเนินงานต่อไปในอนาคต 
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การเตรียมสารเคมี 

การเตรียมสีสําหรับยอมเซอรคาเรีย 

 Ehrlich’s hematoxylin stain 

Hematoxylin (C.I.75290)      2.00 g 

Ethyl alcohol                100.00 ml 

Glycerol                100.00 ml 

Glacial acetic acid                10.00 ml 

Distilled water                 90.00 ml 

Aluminium potassium sulphate               10.00 g 

 Solution A: ละลายสี Hematoxylinใน Ethyl alcohol ผสม Glycerol และ Glacial acetic 

acid 

 Solution B: ละลายAluminium potassium sulphateในน้ํากล่ัน  แลวนํามาตมใหละลาย 

นํา Solution A และ Solution B มารวมกันตมใหเดือด  ยกลงปลอยท้ิงใหเย็น  กรองเก็บใสขวด  ต้ัง
ท้ิงไวนาน 4 สัปดาหจึงนํามาใช  โดยเจือจางกับน้ํากล่ัน 1:10 

 

 0.2% Fast green in 95% alcohol 

Fast green (C.I.42053)      0.20 g 

95% Ethyl alcohol               100.00      ml 

 ละลายสี Fast green  ใน 95% Ethyl alcohol กรองเก็บใสขวด 

 

 Semichon’s acetic camine 

Carmine (C.I.75470)       

Glacial acetic acid                 50.00      ml 

Distilled water                  50.00      ml 

 

 10% Formalin solution 

40% Formalin                  50.00      ml 

Distilled water                  50.00      ml 

 Solution A: ผสม Glacial acetic acid และ distilled water ใหเขากัน 

 Solution B: ละลายผงสี Carmine ใน Solution A จนสีไมละลาย 
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 นําไปตมใหเดือด  ยกลงต้ังท้ิงไวใหเย็น  กรองเก็บใสขวด  กอนใชเจือจางดวย 70% 

Ethyl alcohol 1:10 

 0.5% neutral red 

Neutral red                      0.5     g 

Distilled water                  100.00    ml 

 ละลายสีในน้ํากล่ัน  กรองแลวเก็บใสขวด  กอนใชเจือจางดวยน้ํากล่ัน 1:10 

 

 2.5% glutaraldehyde 

2.5% glutaraldehyde                 10.00    g 

Double distilled water                 40.00 ml 

 

 0.2 M Sodium cacodylate pH 7.2 (stock 1) 

Sodium cacodylate                   4.28 g 

Double distilled water                100.00 ml 

  ละลายในน้ํากล่ัน 2 คร้ัง, ปรับคา pH ดวย 1 M HCL จนได pH 7.2 

 

 0.2 M Calcium acetate (stock 2) 

Calcium acetate                    3.16 g 

Distilled water                 100.00   ml 

 ละลาย Calcium acetate ในน้ํากล่ัน  คนใหละลายจนหมด 

 

 0.1 M Sodium cacodylate buffer (1X) (สําหรับลางตัวอยาง) 
0.2 Sodium cacodylate pH 7.2 (stock 1)               12.50 ml 

0.2 Sodium acetate (stock 2)                  0.50 ml 

Double distilled water                 40.00 ml 

 ปริมาตรรวม                 50.00 ml 
 

 0.1 M Sodium cacodylate buffer (2X) (สําหรับใชเจือจางสารตัวอ่ืน เชน glutaaldehyde) 
0.2 M cacodylate pH 7.2 (stock 1)               25.00       ml 

0.2 M Calcium acetate (stock 2)     1.00 ml 
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Double distilled water                 24.00 ml 

 ปริมาตรรวม                 50.00 ml 

 

 

 2.5% glutaraldehyde in 0.05 M Sodium cacodylate buffer pH 7.2 

2.5% glutaraldehyde                  5.00 ml 

0.2 M sodium acodylate pH 7.2               12.50 ml 

0.2 M calcium acetate                  0.50 ml 

Double distilled water                50.00 ml 

 สําหรับรักษาสภาพเนื้อเย่ือตัวอยาง 

 

 1% Osmium tetroxide 

2% Osmium tetroxide      1 สวน 
0.1 M Sodium cacodylate buffer (2X)    1 สวน 

 - เตรียมขวดภาชนะ, pasture pipette และ ampoule สาร Osmium tetroxide แชใน 
Cleaning solution ประมาณ 6 ชั่วโมง 

 - สางน้ํากล่ันหลายๆคร้ัง  (หามใชมือจับโดยตรง)  ประมาณ 1 ชั่วโมง  คร้ังสุดทายลาง
ดวยน้ํากล่ัน Double distilled water(DDW) 

 - ใช forceps จับ ampoule  ลงในขวดท่ีเตรียมไว  เขยาใหแตก  แลวผสมน้ํากล่ัน 
(DDW)25 มิลลิลิตร  แชท้ิงไวคางคืนในตูเย็น  ปดดวย foil เพื่อปองกันแสง 

 
 Cleaning solution 

Potassium dichromate               100.00 g 

Distilled water                750.00      ml 

Conc. Sulfuric acid               250.00 ml 

 

 ขอสังเกตเก่ียวกับการยอมสีตัวออนพยาธิใบไมระยะเซิรคาเรีย 

 การศึกษารูปรางลักษณะและอวัยวะภายในพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรีย  เม่ือพยาธิยังมีชีวิต
อยู (vital stain)  นิยมยอมดวยสี 0.5% neutral red (Toluylene red, Nuclear fast red, Kernechtrot)  

เนื่องจาก neutral red ชวยทําใหเซลลขณะท่ีมีชีวิตอยูติดสีของนิวเคลียสไดอยางชัดเจน (สุลักษณ 
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อยูคง, 2547; Stainsfile, 2005) ในกรณีท่ีตองการเก็บตัวอยางไวทําการศึกษา  หรือยอมสีในขณะท่ี
พยาธิไมมีชีวิต  มักยอมดวยสี Ehrlich’s heamatoxylinเพราะชวยใหนิวเคลียสติดสีมวงน้ําเงินอยาง
ชัดเจนโดยเฉพาะทําใหมองเห็น penetration gland ไดอยางชัดเจน  สวนไซโทพลาสซึมไมติดสี  
และ Semichon’scamine&Fast greenเม่ือยอมตัวอยางแลว  สี Semichon’scamine จะติดสีชมพูออก
แดงบริเวณนิวเคลียส  สามารถเห็นภายในเซลลอยางชัดเจน  สวนสี Fast green จะติดยอมสีเขียว
บริเวณไซโทพลาสซึมท่ีกระจายอยู ท่ัวๆ ไปภายในเซลล (สุลักษณ อยูคง, 2547) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
ตารางประกอบผลการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที 26 ขอ้มูลทางกายภาพ  และ  ทางเคมี  ของเขือนป่าสักชลสิทธิ  เดือนมิถุนายน  2554 (รอบที 1) 
 

จุดที สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี (mg/l) 
แสง

(Lux) 

X100 

Depth 

(cm) 
pH 

Conduc- 

tivity 

(ms) 

Tub. 

(NTU) 
DO2 

(mg/l) 

อุณหภูมิ 
Salinity 

(%) 
Cr Fe3+ NO3 

NO2 

(μg/L) Mn Cu PO4 SO4 SO3 Cl Ca2+ 
เหนือนาํ ใตน้าํ 

1 หนองบวั หมู่ 9   .  .  .  .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
2 หนองบวั หมู่ 9   .  .  .  .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
3 หนองบวั หมู่ 9 690 21 8.24 0.310 57.2 9.12 33 31 0.1   0.04 13.6  0.16 7.44 8.83 0.06 8.10 72.9 
4 หนองบวั หมู่ 9 913 20 7.92 0.316 10.4 9.49 36 31 0.1   0.04 12.4  0.22 5.03 6.76 0.06 7.88 76.1 

5 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 

  .  .  .  .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  

6 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 

  .  .  .  .    .    .  .   .  ..  .  .  .  .  

7 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 

  .  .  .  .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  

8 โคกสลุง   .  .   .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
9 โคกสลุง   .  .   .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
10 บา้นมะกอกหวาน 473 300 7.99 0.333 130 5.5 34 30 0.2   0.00 7.71  0.07 8.21 10.70 0.03 28.00 67.60 
11 บา้นมะกอกหวาน 517 100 8.14 0.411 7.0 26.8 34 32 0.2   0.01 14.60  0.00 20.10 9.98 0.03 36.00 20.20 
12 บา้นมะนาวหวาน   .  .   .    0.2   .  .   .  .  .  .  .   
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ตารางที 26 (ต่อ) 
 

จุดที สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี (mg/l) 
แสง

(Lux) 

X100 

Depth 

(cm) 
pH 

Conduc- 

tivity 

(ms) 

Tub. 

(NTU) 
DO2 

(mg/l) 

อุณหภูมิ 
Salinity 

(%) 
Cr Fe3+ NO3 

NO2 

(μg/L) Mn Cu PO4 SO4 SO3 Cl Ca2+ 
เหนือนาํ ใตน้าํ 

13 บา้นมะนาวหวาน   .  .   .    0.3   .  .   .  .  .  .  .  .  
14 บา้นมะนาวหวาน   .  .   .    0.1   .  .   .  .  .  .  .  .  
15 บา้นแก่งผกักดู   .  .   .    0.2   0.01 92.00  0.07 18.00 16.50 0.03 8.73 58.20 
16 บา้นแก่งผกักดู   .  .   .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
17 บา้นแก่งผกักดู   .  .   .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
18 บา้นท่าหลวง 324 35 7.72 0.227 191 6.5 32 32 0.1   0.03 37.50  0.64 40.70 24.10 0.11 3.64 0.00 
19 บา้นท่าหลวง 275 30 7.68 0.22 192 6.7 33 34 0.1   0.02 38.8  0.06 37.70 22.70 0.06 3.86 14.60 
20 บา้นหาดเลบ็ยาว 178 32 7.85 0.371 90.1 10.69 28 27 0.0   0.03 15.0  0.22 6.64 7.41 0.06 9.73 51.6 
21 บา้นหาดเลบ็ยาว 292 34 8.05 0.682 36.8 10.04 29 27 0.2   0.03 10.5  0.32 13.7 48.6 0.09 25.2 97.5 
หมายเหตุ : *นาํท่วมจนไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้  **นาํท่วมจนรวมเป็นจุดเดียวกนั 

     -ความลึกของนาํเป็นค่าเฉลีย 

      1. การตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของนาํ : spectrophotometer Orbeco-Hellige 975 MP the analyst 

      2. pH, turbidity, conductivity, อุณหภูมิใตน้าํ : U 10 Horiba Japan 
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ตารางที 27 ขอ้มูลทางกายภาพ  และ  ทางเคมี  ของเขือนป่าสักชลสิทธิ  เดือนตุลาคม  2554 (รอบที 2) 

จุดที สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี (mg/l) 
แสง

(Lux) 

X100 

Depth 

(cm) 
pH 

Conduc- 

tivity 

(ms) 

Tub. 

(NTU) 
DO2 

(mg/l) 

อุณหภูมิ 
Salinity 

(%) 
Cr Fe3+ NO3 

NO2 

(μg/L) Mn Cu PO4 SO4 SO3 Cl Ca2+ 
เหนือนาํ ใตน้าํ 

1 หนองบวั หมู่ 9 * * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

2 หนองบวั หมู่ 9 * * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

3 หนองบวั หมู่ 9 * * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

4 หนองบวั หมู่ 9 * * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

5 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 

* * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

6 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 

* * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

7 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 

* * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

8 โคกสลุง * * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

9 โคกสลุง * * * * * * * * *   * * * * *  * * * 

10 บา้นมะกอกหวาน 123 * .  .  .  .    .    0.03 12.4  0.14 12.3  0.10 2.16 27.4 
11 บา้นมะกอกหวาน 515 * .  .  .  .    .    0.06 31.3  0.54 5.78  0.10 5.24 4.20 
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ตารางที 27 (ต่อ) 

จุดที สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี (mg/l) 
แสง

(Lux) 

X100 

Depth 

(cm) 
pH 

Conduc- 

tivity 

(ms) 

Tub. 

(NTU) 
DO2 

(mg/l) 

อุณหภูมิ 
Salinity 

(%) 
Cr Fe3+ NO3 

NO2 

(μg/L) Mn Cu PO4 SO4 SO3 Cl Ca2+ 
เหนือนาํ ใตน้าํ 

12 บา้นมะนาวหวาน * * * * * * * * *   0.06 31.3  0.54 5.78  0.10 5.24 4.20 
13 บา้นมะนาวหวาน * * * * * * * * *   0.03 12.4  0.14 12.3  0.10 2.16 27.4 
14 บา้นมะนาวหวาน 90 * 8.44 2.41 30.5 11.3   0.06 12.2  0.17 13.3  0.11 2.95 0.00 
15 บา้นแก่งผกักดู 148 * 8.76 0.239 301 18.5   0.32 23.3  0.37 21.60  0.15 2.48 0.00 
16 บา้นแก่งผกักดู** 100 * 8.37 0.240 93 12.8   0.10 42.3  0.70 28.50  0.10 1.81 0.00 
17 บา้นแก่งผกักดู** * * * * * * * * *   * *  * *  * * * 

18 บา้นท่าหลวง 490 * 7.43 0.242 53.6 24.4   0.04 95.7  0.13 7.31  0.12 3.29 22.00 
19 บา้นท่าหลวง 214 * 7.58 0.245 37.7 20.5   0.04 70.3  0.20 9.00  0.09 3.09 30.60 
20 บา้นหาดเลบ็ยาว * * * * * * * * *   * *  * *  * * * 

21 บา้นหาดเลบ็ยาว * * * * * * * * *   * *  * *  * * * 

หมายเหตุ : *นาํท่วมจนไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้  **นาํท่วมจนรวมเป็นจุดเดียวกนั 
     -ความลึกของนาํเป็นค่าเฉลีย 

      1. การตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของนาํ : spectrophotometer Orbeco-Hellige 975 MP the analyst 

      2. pH, turbidity, conductivity, อุณหภูมิใตน้าํ : U 10 Horiba Japan 200 



ตารางที 28 ขอ้มูลทางกายภาพ  และ  ทางเคมี  ของเขือนป่าสักชลสิทธิ  เดือนมกราคม  2555 (รอบที 3) 
 

จุดที สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี (mg/l) 
แสง

(Lux) 

X100 

Depth 

(cm) 
pH 

Conduc- 

tivity 

(ms) 

Tub. 

(NTU) 
DO2 

(mg/l) 

อุณหภูมิ 
Salinity 

(%) 
Cr Fe3+ NO3 

NO2 

(μg/L) Mn Cu PO4 SO4 SO3 Cl Ca2+ 
เหนือนาํ ใตน้าํ 

1 หนองบวั หมู่ 9   .  .   .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
2 หนองบวั หมู่ 9   .  .  .  .    .    0.13 .   .  .  .  .  .  .  
3 หนองบวั หมู่ 9 586 51 8.14 0.298 16.13 33.3 29 27 0.1   0.05 .   .  .  .  .  .  .  
4 หนองบวั หมู่ 9 498 30 8.45 0.284 54.7 26.9 29 28 0.1   0.10 .   .  .  .  .  .  .  

5 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4** 

  .  .  .  .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  

6 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4** 

                    

7 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 

  .  .  .  27.0   .    .  .   .  .  .  .  .  .  

8 โคกสลุง   .  .  .  .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
9 โคกสลุง   .  .  .  .    .    .  .   .  .  .  .  .  .  
10 บา้นมะกอกหวาน  30 8.04 0.336 124 31.9 28 33 0.2   0.13 31.80  0.18 12.90 17.50 0.09 5.05 .  
11 บา้นมะกอกหวาน  28 8.13 0.333 99.9 30.4 27 27 0.2   0.04 7.76  0.32 15.80 11.70 0.10 4.64 .  
12 บา้นมะนาวหวาน   .  .  .  22.1   0.2   0.08 77.8  0.25 20.7 10.01 0.08 1.91 .  
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ตารางที 28 (ต่อ) 
 

จุดที สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี (mg/l) 
แสง

(Lux) 

X100 

Depth 

(cm) 
pH 

Conduc- 

tivity 

(ms) 

Tub. 

(NTU) 
DO2 

(mg/l) 

อุณหภูมิ 
Salinity 

(%) 
Cr Fe3+ NO3 

NO2 

(μg/L) Mn Cu PO4 SO4 SO3 Cl Ca2+ 
เหนือนาํ ใตน้าํ 

13 บา้นมะนาวหวาน   .  .  .  .    0.1   .  .   .  .  .  .  .  .  
14 บา้นมะนาวหวาน   .  .  .  .    0.1   .  .   .  .  .  .  .  .  
15 บา้นแก่งผกักดู   .  .  .  21.1   0.1   .  .   .  .  .  .  .  .  
16 บา้นแก่งผกักดู**   .  .  .  19.4   .    .  .   .  .  .  .  .  .  
17 บา้นแก่งผกักดู**                     
18 บา้นท่าหลวง  35 7.98 0.354 36.9 19.0 28 25 0.2   0.08 13.20  0.18 0.00 13.40 0.08 6.95 .  
19 บา้นท่าหลวง 806 42 7.83 0.315 48.3 19.5 26.5 24 0.1   0.07 6.29  0.10 18.08 7.01 0.07 4.93 .  
20 บา้นหาดเลบ็ยาว  18 8.08 0.308 11.3 20.8 22 22 0.1   0.09 4.96  0.01 7.11 8.52 0.09 4.58 .  

21 บา้นหาดเลบ็ยาว  31 7.98 0.310 18.6 16.2 22 22 0.1   0.10 17.7  0.24 6.20 4.11 0.10 4.62 .  
หมายเหตุ : *นาํท่วมจนไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้  **นาํท่วมจนรวมเป็นจุดเดียวกนั 

     -ความลึกของนาํเป็นค่าเฉลีย 

      1. การตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของนาํ : spectrophotometer Orbeco-Hellige 975 MP the analyst 

      2. pH, turbidity, conductivity, อุณหภูมิใตน้าํ : U 10 Horiba Japan 
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ตารางที 29 ขอ้มูลทางกายภาพ  และ  ทางเคมี  ของเขือนป่าสักชลสิทธิ  เดือนเมษายน  2555 (รอบที 4) 
 

จุดที สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี (mg/l) 
แสง

(Lux) 

X100 

Depth 

(cm) 
pH 

Conduc- 

tivity 

(ms) 

Tub. 

(NTU) 
DO2 

(mg/l) 

อุณหภูมิ 
Salinity 

(%) 
Cr Fe3+ NO3 

NO2 

(μg/L) Mn Cu PO4 SO4 SO3 Cl Ca2+ 
เหนือนาํ ใตน้าํ 

1 หนองบวั หมู่ 9 514 47 8.15 0.268 115 10.0 32 32 0.1   0.27 23.9  0.33 12.4 12.7 0.23 2.52 33.9 
2 หนองบวั หมู่ 9 508 30 8.22 0.304 78.3 10.0 33 32 0.1   0.91 25.2  0.15 9.80 0.63 0.21 5.55 38.5 
3 หนองบวั หมู่ 9 629 26 8.30 0.466 128 10.0 33 35 0.2   0.39 20.1  1.20 0.00 48.9 0.14 22.3 72.7 
4 หนองบวั หมู่ 9 374 38 8.18 0.322 90.2 10.0 33 35 0.2   0.02 25.9  0.52 2.16 10.0 0.20 6.55 95.5 

5 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4** 

730 28 8.04 0.331 281 9.2 29 32 0.2   0.13 30.0  0.29 0.03 10.0 0.19 3.33 40.6 

6 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4** 

                    

7 
บา้นมะนาวหวาน 
หมู่ 4 

648 25 8.17 0.394 45.8 9.3 30 31 0.2   0.75 16.2  0.19 19.6 25.6 0.18 20.9 37.6 

8 โคกสลุง 841 40 8.12 0.333 15.2 10.0 29 31 0.2   0.20 35.8  0.18 6.29 9.97 0.17 6.72 64.4 
9 โคกสลุง 734 52 8.16 0.332 134 10.0 31 31 0.2   0.10 41.1  0.84 0.00 11.9 0.14 3.47 286 
10 บา้นมะกอกหวาน 772 32 8.75 0.263 250 8.1 34 31 0.1   0.21 686  0.20 30.3 10.1 0.19 7.06 15.2 
11 บา้นมะกอกหวาน 627 33 8.62 0.299 71.8 8.1 34 31 0.1   0.16 13.6  0.18 10.1 8.48 0.17 6.98 9.90 
12 บา้นมะนาวหวาน 318 42 7.98 0.983 103 9.3 26 30 0.5   0.02 32.5  0.19 11.3 13.7 0.16 31.8 61.3 
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ตารางที 29 (ต่อ) 
 

จุดที สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี (mg/l) 
แสง

(Lux) 

X100 

Depth 

(cm) 
pH 

Conduc- 

tivity 

(ms) 

Tub. 

(NTU) 
DO2 

(mg/l) 

อุณหภูมิ 
Salinity 

(%) 
Cr Fe3+ NO3 

NO2 

(μg/L) Mn Cu PO4 SO4 SO3 Cl Ca2+ 
เหนือนาํ ใตน้าํ 

13 บา้นมะนาวหวาน 516 33 8.28 0.334 0.09 9.3 28 30 0.2   0.14 12.6  0.10 6.64 9.45 0.02 8.79 52.2 
14 บา้นมะนาวหวาน 595 40 8.32 0.331 35.1 13.0 28 29 0.2   0.32 29.0  0.18 6.51 8.27 0.19 53.2 378 
15 บา้นแก่งผกักดู 642 31 8.16 0.332 59.2 8.0 28 29 0.2   0.63 87.0  0.13 8.85 9.47 0.18 6.28 47.9 
16 บา้นแก่งผกักดู** 726 30 8.19 0.334 146 8.0 29 29 0.2   0.13 79.9  0.23 6.56 10.0 0.15 5.78 41.1 
17 บา้นแก่งผกักดู**                     
18 บา้นท่าหลวง 779 40 8.30 0.372 132 9.2 31 31 0.2   0.04 373  0.18 10.2 10.1 0.17 14.2 32.4 
19 บา้นท่าหลวง 702 47 8.31 0.366 123 9.2 31 30 0.2   0.15 434  0.32 0.00 9.72 0.16 14.1 42.2 
20 บา้นหาดเลบ็ยาว 294 28 8.05 0.329 32.5 10.0 25 27 0.2   0.03 47.3  0.20 5.76 9.77 0.12 7.46 31.0 
21 บา้นหาดเลบ็ยาว 394 30 8.32 0.325 19.9 10.0 25 27 0.2   0.37 22.1  0.18 12.4 9.50 0.20 8.10 38.1 
หมายเหตุ : *นาํท่วมจนไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้  **นาํท่วมจนรวมเป็นจุดเดียวกนั 

     -ความลึกของนาํเป็นค่าเฉลีย 

      1. การตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของนาํ : spectrophotometer Orbeco-Hellige 975 MP the analyst 

      2. pH, turbidity, conductivity, อุณหภูมิใตน้าํ : U 10 Horiba Japan 
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