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   ศิริพร  บุตร์นิล : ความหลากหลายชนิดพนัธ์ุและการติดเชือพยาธิใบไมข้องหอยฝาเดียว
และหอยสองฝา บริเวณชายฝังทะเลอนัดามนัในประเทศไทย.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รศ.

ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ. 202 หนา้. 
 การศึกษาเรืองความหลากหลายชนิดพนัธ์ุและการติดเชือพยาธิใบไมข้องหอยฝาเดียวและ
หอยสองฝา ในบริเวณชายฝังทะเลอนัดามนัของประเทศไทย กาํหนดจุดเก็บตวัอยา่งหอยจาํนวน 40 

จุดสาํรวจ ใน 6 จงัหวดั โดยการสาํรวจแหล่งนาํและสุ่มเก็บตวัอยา่งหอยดว้ยวธีิจบัเวลา (counts per 

unit of time) ใชผู้เ้ก็บตวัอยา่งจาํนวน 5 คน เก็บตวัอยา่งครังละ 10 นาที จาํแนกชนิดพนัธ์ุหอยฝาเดียว
และหอยสองฝาดว้ยลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือก จดัจาํแนกหอยทีสุ่มได ้ ดงันี หอยฝาเดียว 

จาํนวน 3,843 ตวั จาํแนกเป็น 13 วงศ ์23 สกุล 36 ชนิดพนัธ์ุ และหอยสองฝา จาํนวน 7 ตวั จาํแนกเป็น 

2 วงศ ์2 สกุล 3 ชนิดพนัธ์ุ สาํหรับการตรวจสอบการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมข้องหอยฝาเดียวและ
หอยสองฝาศึกษาดว้ยวธีิ Shedding และ Crushing พบอตัราติดเชือปรสิตร้อยละ 0.364 (14/3,850) 

เกิดการติดเชือในหอยฝาเดียว 3 ชนิดพนัธ์ุ คือ Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata, Cerithidea 
(Cerithideopsilla) alata และ Cerithidea (Cerithidea) weyersi พบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์
คาเรียทงัหมด 4 รูปแบบ 4 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ (1) Xiphidiocercariae: Ascorhytis charadriformis (2) 

Furcocercous cercariae: Mesostephanus appendiculatoides larva (3) Echinostome cercariae: 

Himasthla interrupta (4) Megalurous cercariae: Parorchis acanthus พยาธิทีพบมีการติดเชือมาก
ทีสุด คือ Parorchis acanthus 
 

 

 

 

 

 
ภาควชิาชีววทิยา                                                  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2557 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

55303202 : MAJOR : BIOLOGY 
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 SIRIPORN  BUTNIN : SPECIES DIVERSITY AND TREMATODE INFECTIONS OF 

GASTROPODS AND BIVALVES ALONG THE ANDAMAN COAST OF THAILAND. THESIS 

ADVISOR : ASSOC. PROF. DUANGDUEN KRAILAS, Ph. D . 202 pp. 

 This study is to investigate species diversity and trematode infections of gastropods and 

bivalves along the Andaman coast of Thailand from 40 sampling sites in 6 provinces. The counts per 

unit method was used for snail sampling. Five researchers collected snail samples every 10 minutes at 

each sampling site. The species of mollusks were determined based on their shell morphology. A 

total of 3,850 molluscs were classified into 15 families, 25 genera and 39 species. There were 36 

species of gastropods and 3 species of bivalves. The parasites were studied by using shedding and 

crushing methods. The infection rate was 0.364% (14/3,850). Three species of gastropods were 

found with trematode infections. They were Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata, Cerithidea 
(Cerithideopsilla) alata and Cerithidea (Cerithidea) weyersi. Four species of four cercarial types 

were categorized. They were (1) Xiphidiocercariae: Ascorhytis charadriformis; (2) Furcocercous 

cercariae: Mesostephanus appendiculatoides larva; (3) Echinostome cercariae: Himasthla 
interrupta; and, (4) Megalurous cercariae: Parorchis acanthus. The highest cercarial infection was 

caused by Parorchis acanthus.   
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 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีได้
กรุณาใหโ้อกาส ใหค้าํแนะนาํ ใหก้าํลงัใจ ช่วยเหลือตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการทาํวทิยานิพนธ์
จนสาํเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ ดร. ววิชิชุตา เดชรักษา ประธานกรรมการตรวจสอบ
วทิยานิพนธ์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พนัเอกหญิง ดร.ธญัญารัตน์ กุญชรบุญ กรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
และอาจารย ์ดร. วนัวิวาห์ ตุม้นอ้ย กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ ให้
แนวคิดต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ และตรวจทานแกไ้ขวทิยานิพนธ์ รวมทงัผูแ้ทนบณัฑิตวทิยาลยัทีกรุณาให้
คาํแนะนาํและตรวจทานแกไ้ขวทิยานิพนธ์ใหมี้ความเรียบร้อยสมบูรณ์มากยงิขึน ขอขอบคุณภาควชิา
ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และคุณสุลกัษณ์ นามโชติ ทีสนบัสนุนช่วยเหลือคอยดูแล
ใหค้าํแนะนาํในการทาํปฏิบติัการ ขอขอบคุณคุณวฑูิรย ์ วรรธนะนิตย ์ ทีใหค้าํปรึกษางานดา้นจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน (SEM) ขอขอบคุณนางสาวนวลพรรณ วรีะเวชสุกิจ (พีแนน) นางสาวชตพรรต ชวนประสิทธิ (พี
เกา้) นางสาวภินนัทรั์กข ์ประทุมศรีขจร (พีฮวั) นางสาวสุภทัรตา ศรีทองแท ้ (จ๋า) นางสาวภาพร วงศเ์วยีน 

(นอ้งนก) ในการเก็บตวัอยา่ง ใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนใหก้าํลงัใจต่างๆ ทาํใหข้า้พเจา้ไดท้าํผลงานวจิยัทีมี
คุณภาพ ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงใจในความกรุณา 
  ขอขอบคุณ ภาควชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆ ดา้น ขอขอบคุณ
อาจารยทุ์กท่านและเจา้หนา้ทุกท่าน ทีใหค้วามช่วยเหลือและความสะดวกต่อวทิยานิพนธ์ต่อฉบบันี  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่และคุณแม่ ทีคอยรับฟัง ใหค้าํปรึกษา และเป็นกาํลงัใจหลกัทีทาํให้
วทิยานิพนธ์ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ 
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