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 สุภทัรตา ศรีทองแท:้ ความหลากหลายชนิดพนัธ์ุ และการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นหอย
ฝาเดียว และหอยสองฝาบริเวณอ่าวไทยของประเทศไทย. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ :              

รศ. ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ.  239 หนา้. 
 การศึกษาความหลากหลายชนิดพนัธ์ุ  และการติดเชือในหอยฝาเดียวและหอยสองฝา
บริเวณอ่าวไทย มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความหลากหลายชนิดพนัธ์ุ จดัจาํแนกชนิดพนัธ์ุหอยฝา
เดียว  และหอยสองฝา ตรวจสอบการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไม ้โดยทาํการสํารวจเก็บตวัอยา่งหอย
ทงัหมด 86 จุดสํารวจ บริเวณพืนทีป่าชายเลน แม่นาํ ลาํคลอง และปากนาํทีมีค่าความเค็มของนาํ
ระหวา่ง 0.5-30 ppt. ในภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต ้ระหวา่งเดือนเมษายน 2556-พฤษภาคม 

2557 ดว้ยวธีิจบัเวลา (count per unit of time method) ใชผู้เ้ก็บ 5 คน ครังละ 10 นาที จดัจาํแนกชนิด
พนัธ์ุหอยตวัอย่างจากลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก ตวัอย่างทงัหมดจาํนวน 17,293 ตวั 

จาํแนกออกเป็นหอยฝาเดียว 40 ชนิดพนัธ์ุ 27 สกุล 15 วงศ ์และหอยสองฝา 2 ชนิดพนัธ์ุ 2 สกุล 1 

วงศ์  การตรวจสอบการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย  ทาํการศึกษาดว้ยวิธี Shedding 

และ Crushing มีอตัราการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมท้งัหมดร้อยละ 0.69 (120/17,293) พบหอยฝา
เดียวทีมีความสามารถเป็นโฮตส์ตวักลางของพยาธิใบไม ้8 ชนิดพนัธ์ุ คือ Sermyla riqueti, 
Cerithidea quadrata, Cerithidea cingulata, Cerithidea djadjariensis, Cerithidea alata, 
Littorinopsis intermedia, Assiminea brevicula และ Clithon pequensis อตัราการติดเชือร้อยละ 2.70 

(69/2,551), 3.82 (6/157), 0.61 (18/2,963), 0.48 (6/1,246), 0.26 (2/765), 0.39 (7/1,798), 0.56 

(8/1,433) และ 0.22 (4/1,814) ตามลาํดบั จดัจาํแนกตวัอ่อนพยาธิใบไมไ้ด้ 11 ชนิดพนัธ์ุ คือ 

Haplorchis taichui, Heterophyes cercaria I, Stictodora tridactyla, Metorchis intermedius, 

Ascorhytis charadriformis, Mesostephanus appendiculatoides larva, Coitocaecum anaspidis, 
Hypoderaeum conoideam, Himasthla interrupta, Parorchis acanthus และ Cloacitrema 
philippinum 
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 SUPATTA SRITONGTAE: SPECIES DIVERSITY AND TREMATODE INFECTIONS 

OF GASTROPODS AND BIVALVES IN THE GULF OF THAILAND. THESIS ADVISOR: 

ASSOC. PROF. DUANGDUEN KRAILAS, Ph. D. 239 pp. 

 This study of species diversity and trematode infections of gastropods and bivalves in the 

Gulf of Thailand, aims to investigate species diversity and trematode infections of gastropods and 

bivalves in the Gulf of Thailand. Gastropods and Bivalves were collected from eighty-six 

localities of mangrove forests, rivers and river estuaries in the Eastern, Central and Southern 

Regions of Thailand, based on the salinity of water between 0.5-30 ppt. The molluscs samples 

were collected by counts per unit of time between April 2013 and May 2014. Five collectors 

scooped and picked the gastropods and bivalves by hand for 10 minutes at each station. The 

gastropods and bivalves were classified based on their shell morphology. A total of 17,293 

samples were collected, they were classified into 40 species, 27 genera, 15 families of gastropods; 

and 2 species, 2 genera and 1 family of bivalves. Trematode infections were examined by 

shedding and crushing methods. The infection rate was 0.69% (120/17,293). Eight species of 

snails found with trematode infections were Sermyla riqueti, Cerithidea quadrata, Cerithidea 
cingulata, Cerithidea djadjariensis, Cerithidea alata, Littorinopsis intermedia, Assiminea 
brevicula and Clithon pequensis. The infection rates were 2.70% (69/2,551), 3.82% (6/157), 

0.61% (18/2,963), 0.48% (6/1,246), 0.26% (2/765), 0.39% (7/1,798), 0.56% (8/1,433) and 0.22% 

(4/1,814), respectively. The cercariae were categorized into 11 species. They were Haplorchis 
taichui, Heterophyes cercaria I, Stictodora tridactyla, Metorchis intermedius, Ascorhytis 
charadriformis, Mesostephanus appendiculatoides larva, Coitocaecum anaspidis, Hypoderaeum 
conoideam, Himasthla interrupta, Parorchis acanthus and Cloacitrema philippinum. 
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