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51303204 : สาขาวิชาชีววิทยา
คําสําคัญ : Cercariae / Infection / Freshwater snails / Thiaridae
พีรพล รัตนไทย : การติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ใน
ภาคใต้ของประเทศไทย. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ. ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ. 330 หน้า.
การติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridaeในภาคใต้ของประเทศ
ไทย ทําการสํารวจการกระจายพันธุ์ของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae และกําหนดจุดสํารวจได้ 34 พืนที 14 จังหวัด
เก็บตัวอย่างในแต่ละพืนทีเป็ นเวลา 1 ปี โดยเก็บตัวอย่างทุกๆ 2 เดือน ดําเนินงานตังแต่เดือนมกราคม 2551 –
กันยายน 2552 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างด้วยวิธี counts per unit of time ใช้ผเู ้ ก็บตัวอย่าง 5 คน ครังละ 10 นาที ศึกษา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางเคมีของนํา มีความแตกต่างกันตามฤดูกาล โดยพบว่าฤดูแล้งและฤดูนาหลาก
ํ
มีผลต่อการสุ่มเก็บหอย จํานวนหอยทีสุ่มได้ทงหมด
ั
21,501 ตัว จําแนกได้เป็ น 9 ชนิด คือ Melanoides
tuberculata, Melanoides jugicostis, Tarebia granifera, Adamietta housei, Sermyla riqueti, Thiara scabra,
Brotia costula costula Brotia wykoffi และ Neoradina prasongi พบหอย M. tuberculata มีจาํ นวนมากทีสุด คิด
เป็ นร้อยละ 42.91 (9,227/21,501) ตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้โดยวิธี shedding และ crushing พบตัวอ่อนระยะ
เซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้ทงหมด
ั
17 ชนิด ได้แก่ Haplorchis pumilio (S-1), Haplorchis taichui (S-2),
Stictodora tridactyla (S-3), Heterophyes heterophyes (S-4), Centrocestus formosanus (S-5), Acanthatrium
hitaense (S-6), Loxogenoides bicolor (S-7), Haematoloechus similis (S-8), Philophthalmus sp. (S-9),
Cardicola alseae (S-10), Alaria mustelae (S-11), Transversotrema laruei (S-12), Apatemon gracilis (S-13),
Mesostephanus appendicalatus (S-14), Gastrothylax crumenifer (S-15), Cercaria caribbea LXVIII (S-16) และ
Podocotyle (Podocotyle) lepomis (S-17) โดยพบหอย 8 ชนิด เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ คือ M. tuberculata,
M. jugicostis, T. granifera, T. scabra, S. riqueti, B. costula costula, A. Housei และ N. prasongi มีอตั ราการติด
เชือร้อยละ 24.09 (2,223/9,227), 6.41 (59/920), 7.88 (463/5,873), 2.66 (70/2,631), 0.57 (4/707), 1.01
(14/1,392), 0.35 (1/282) และ 21.51 (100/465) ตามลําดับ หอยทีมีการติดเชือพยาธิใบไม้จาํ นวน 2,934 ตัว คิด
เป็ นอัตราการติดเชือปรสิ ตร้อยละ 13.65 (2,934/21,501) และตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยทีพบการติดเชือมากทีสุด
คือ S. tridactyla (S-3) ร้อยละ 59.82 (1,755/2,934) ปรสิ ตทีติดเชือในหอยตัวเดียวกัน 2 ชนิด (double infection)
มีมากถึง 11 รู ปแบบ ได้แก่ (1) S. tridactyla (S-3) + C. alseae (S-10), (2) S. tridactyla (S-3) + L. bicolor (S7), (3) H. taichui (S-2) + L. bicolor (S-7), (4) L. bicolor (S-7) + C. alceae (S-10), (5) H.pumilio (S-1) + A.
mustelae (S-11), (6) C. formosanus (S-5) + L. bicolor (S-7), (7) S. tridactyla (S-3) + A. gracilis (S-13), (8) L.
bicolor (S-7) + A. gracilis (S-13), (9) H. taichui (S-2) + A.mustelae (S-11), (10) M. appendicalatus + C.
formosanus และ (11) L. bicolor + T. laruei และพบการติดเชือปรสิ ต 3 ชนิด 1 รู ปแบบ คือ S. tridactyla(S-3) +
L. bicolor(S-7 ) + C. alseae (S-10)
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กิตติกรรมประกาศ
การติดเชือตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้
ของประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จึง
ทําให้เกิดโครงการวิทยานิพนธ์นี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผูเ้ กียวข้องในหน่วยงานดังกล่าวทุกท่านที
ให้การสนับสนุน ประสานงานในทุกๆด้านจนกระทังการศึกษาในครังนีสําเร็ จลงด้วยดี
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ รศ. ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ทีได้กรุ ณาให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ และเป็ นกําลังใจทีสําคัญอย่าง
ยิง ในการทําวิทยานิพนธ์ให้สาํ เร็ จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พ.อ.หญิง ดร.ธัญญารัตน์
กุญชรบุญ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําและตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์
และได้ช่วยเหลือเกียวกับงานด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) อีกด้วย รวมทังผูแ้ ทนบัณฑิต
วิทยาลัยทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําและตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิงขึน
ขอขอบคุณ คุณสุ ลกั ษณ์ อยูค่ ง ทีให้ความช่วยเหลือและคอยดูแลให้คาํ แนะนําในการทําปฏิบตั ิการ
ขอขอบคุณ คุณสมโภช สัจจธรรมธวัช ทีให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างภาคสนามทัวทุก
ภูมิภาค ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย์ แซ่โง้ว ในการช่วยเหลือเกียวกับงานด้านกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน (SEM) ขอขอบคุณ คุณวิวชิ ชุตา เดชรักษา, คุณนําฝน ภัทรดุษฎี, และพีๆ เพือนๆ
น้องๆ ทุกคน ทีช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนให้กาํ ลังใจต่างๆ อย่างมากมาย ทําให้ขา้ พเจ้า
ได้ทาํ ผลงานวิจยั ทีมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพในการนําเสนอผลงานวิจยั ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ขอขอบคุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้การ
สนับสนุนในทุกๆด้าน ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน และเจ้าหน้าทีทุกท่านทีมีส่วนเกียวข้องให้
ความช่วยเหลือและความสะดวกต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ ทีคอยให้คาํ ปรึ กษาในทุกๆด้าน และขอขอบคุณ พีๆทุก
คนทีให้กาํ ลังใจตลอดมาและให้การสนับสนุนเป็ นอย่างดีทาํ ให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลงด้วยดี
และสมบูรณ์แบบมากยิงขึน
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30 ตัวอ่อนของพยาธิ ใบไม้เลือดในระยะเซอร์คาเรี ย....................................................
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33 ตัวอ่อนของพยาธิ ใบไม้เลือดกลุ่ม Furcocercous cercariae………………………
34 ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในระยะเซอร์คาเรี ยชนิดต่างๆ………………………………...
35 แผนทีประเทศไทยแสดงพืนทีสํารวจหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณภาคใต้……
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โรคปรสิ ตหนอนพยาธิ เป็ นสาเหตุของความสู ญเสี ยทางด้านการสาธารณสุ ขและการปศุสัตว์ของประเทศ โดยพบว่าโรคปรสิ ตหนอนพยาธินีทําให้ประเทศต้องใช้จ่ายเพือการเฝ้ าระวังโรค
และความสู ญเสี ยจากผลผลิตของการปศุสัตว์ หลายร้อยล้านบาท ต่อปี จากการศึกษาความชุกและ
ความรุ นแรงของโรคปรสิ ตหนอนพยาธิยงั คงพบการติดโรคอยูท่ วๆไปในประเทศ
ั
ในปี 2539-2540
พบอัตราการติดเชื อโรคปรสิ ตหนอนพยาธิ ในภาคกลางของประเทศ ถึงร้อยละ 31.5 (ดุษณี บุญ
พิทกั ษ์สกุล และ กวี โพธิ เงิน, 2547) นอกจากนียังมีรายงานการตรวจพบโรคพยาธิใบไม้ในจังหวัด
ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อในอัตราทีสู งมากเช่นกัน โรคพยาธิใบไม้สามารถพบ
ได้ทงในคนและในสั
ั
ตว์ โดยสามารถติดต่อและแพร่ กระจายจากโฮสต์สุดท้าย (definitive host) ซึง
ได้แก่คนและสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยพยาธิจะออกไข่ปนมากับอุจจาระของโฮสต์ ตกลงสู่ แหล่งนํา
จากนันตัวอ่อนพยาธิ จะฟักออกจากไข่เป็ นตัวอ่อนระยะไมราซิเดียม(miracidium)ว่ายอยูใ่ นนําเพือ
เข้าสู่ หอยซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึง (first intermediate host) มีการพัฒนาเปลียนแปลงรู ปร่ าง
และเพิมจํานวนแบบไม่อาศัยเพศเป็ นระยะสปอโรซีสต์ (sporocyst) ระยะรี เดีย (redia) จนได้ตวั
อ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (cercariae) ซึ งสามารถว่ายนําเป็ นอิสระอีกครังหนึง ตัวอ่อนระยะะเซอร์
คาเรี ยออกจากตัวหอยไชเข้าสู่ โฮสต์ตวั กลางตัวทีสอง (second intermediate host) อันได้แก่ ปลา
กุง้ นําตก
ปูนาตก
ํ
หรื อพืชนํา
เปลียนแปลงรู ปร่ างเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ย
(metacercariae) ระยะนีเป็ นระยะติดต่อ (infective stage) ถ้าคนหรื อสัตว์มีกระดูกสันหลัง กินตัว
อ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยทียังมีชีวติ อยูเ่ ข้าไป ปรสิ ตก็สามารถเจริ ญเติบโตกลายเป็ นพยาธิตวั แก่
ต่อไป (ภาพที 1) นอกจากนียังสามารถพบพยาธิใบไม้บางชนิดมีตวั อ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยเป็ นระยะ
ติดต่อโดย ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยนีสามารถไชเข้าสู่ ผวิ หนังของโฮสต์สุดท้ายได้โดยตรง และ
เจริ ญเติบโตเป็ นพยาธิ ตวั แก่ภายในโฮสต์ต่อไป เช่นพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma spp.
หอยนําจืดเป็ นโฮสต์ทีมีความสําคัญอย่างยิงในวัฏจักรชีวิตของพยาธิ ใบไม้ดงั นันการศึกษา
พยาธิใบไม้จากระยะตัวอ่อนทีพบได้จากหอยทีป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ เป็ นวิธีการหนึงที
สามารถประเมินสถานการณ์ระบาดวิทยาของโรคพยาธิในท้องถินต่างๆ ได้ โดยตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิใบไม้เป็ นระยะทีมีรูปร่ างและอวัยวะภายในใกล้เคียงกับระยะตัวเต็มวัย (Malek,
1

2

1922a, b) จึงเป็ นระยะทีสามารถนํามาศึกษาเพือใช้จาํ แนกชนิดของปรสิ ตได้แทนระยะตัวเต็มวัย
ช่วยให้สามารถศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์และการแพร่ กระจายพันธุ์ของพยาธิ ใบไม้ เพือ
เป็ นข้อมูลทีสําคัญต่องานด้านการสาธารณสุ ขและการปศุสัตว์ต่อไป

Adult worm

Unembryonated eggs
embryonated eggs

metacercariae
miracidium

sporocyst

1

redia
cercariae

ภาพที 1 วัฏจักรชีวติ (life cycle) ของพยาธิใบไม้ แสดงระยะตัวเต็มวัย และตัวอ่อน
ระยะต่างๆ โฮสต์ตวั กลาง และโฮสต์สุดท้ายของพยาธิใบไม้
(ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550)

3

หอยวงศ์ Thiaridae ส่ วนใหญ่เป็ นหอยนําจืด จัดอยูใ่ นอันดับเมโซแกสโทรโพดา (Order
Mesogastropoda) ชันย่อยโพรโซแบรงเคีย (Subclass Prosobranchia) หอยในวงศ์นีแบ่งออกเป็ น 2
วงศ์ยอ่ ย (Subfamily) คือ
1. Subfamily Thiarinae มีสมาชิกอยู่ 5 สกุล(Genus) คือ Thiara Röding, 1798; Melanoides
Olivier, 1804; Tarebia Adam,1854; Sermyla Adam, 1854 และ Neoradina Brandt, 1974
2. Subfamily Melanatriinae มีสมาชิกอยู่ 3 สกุล(Genus) คือ Adamietta Brandt, 1974;
Brotia Adams, 1866 และ Paracrostoma Cossmann, 1900
ในประเทศไทยหอยวงศ์ Thiaridae มีรายงานพบ 8 สกุล 27 ชนิด ดังนี (Brandt, 1974;
Klinhom, 1989)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Taxa
Thiara scabra Müller, 1774
Melanoides tuberculata Müller, 1774
Melanoides jugicostis Hanley & Theobald, 1876
Tarebia granifera Lamarck, 1822
Sermyla riqueti Grateloup, 1840
Neoradina prasongi Brandt, 1974
Adamietta housei Lea, 1856
Brotia pagodula Gould, 1847
Brotia binodosa binodosa Blanford, 1903
Brotia binodosa subgloriosa Brandt, 1968
Brotia binodosa spiralis Brandt, 1974
Brotia insolita Brot, 1868
Brotia pseudoasperata Brandt, 1968
Brotia baccata Gould, 1847
Brotia citrina Brot, 1868
Brotia manningi Brandt, 1968
Brotia microsculpta Brandt, 1968
Brotia costula costula Rafinesque, 1833
Brotia costula varicosa Troschel, 1837

การแพร่ กระจายในประเทศไทย
พบทุกจังหวัด
พบทุกจังหวัด
กรุ งเทพฯ สระบุรี เพชรบูรณ์
พบทุกจังหวัด
พบทุกจังหวัด
กระบี
ราชบุรี
ตาก (อ.แม่สอด, อ.แม่ระมาด)
พิษณุโลก เพชรบูรณ์
พิษณุโลก เลย
พิษณุโลก
พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์
เลย
ตาก แม่ฮ่องสอน
จังหวัดทางภาคเหนือ
น่าน เลย แพร่ เพชรบูรณ์
พิษณุโลก เลย
ภาคใต้
นครศรี ธรรมราช กระบี สงขลา
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No.
Taxa
20 Brotia costula peninsularis Brandt, 1974
21 Brotia (Senckenbergin) wykoffi Brandt, 1974
22 Paracrostoma pseudosulcospira pseudosulcospira
Brandt, 1968
23 Paracrostoma pseudosulcospira armata Brandt, 1968
24 Paracrostoma solemiana Brandt, 1968
25 Paracrostoma paludiformis paludiformis Yen, 1939
26 Paracrostoma paludiformis dubiosa Brandt, 1974
27 Paracrostoma morrisoni Brandt, 1974

การแพร่ กระจายในประเทศไทย
ภาคใต้
กาญจนบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เลย ขอนแก่น
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

พบว่าหอยในวงศ์ Thiaridae นีมีความสําคัญทางการแพทย์ คือเป็ นโฮสต์ตวั กลางของ
ปรสิ ตซึ งก่อโรคในคนและสัตว์ เช่น เป็ นโฮสต์ของพยาธิใบไม้ปอดชนิด Paragonimus westermani
Kerbert, 1878 พยาธิ ใบไม้ลาํ ไส้ขนาดเล็ก เช่น Metagonimus yokogawai Katsurada, 1913 และ
Haplorchis taichui Nishigori, 1924 อย่างไรก็ตามความรู้เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิใบไม้
กับหอยทีเป็ นโฮสต์ตวั กลางนีเป็ นความรู้ทีมีการศึกษาวิจยั อยูใ่ นวงจํากัด โดยเฉพาะการรายงานผล
การศึกษาทีได้จากต่างประเทศ เช่น การศึกษาตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยจากหอยนําจืดในประเทศ
อังกฤษ (Nasir, 1974) การศึกษาตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยในประเทศญีปุ่ น (ITO, 1980) สําหรับใน
ประเทศไทยนัน มีการศึกษาเกียวกับหอยนําจืดในด้านการกระจายพันธุ์กว่า 30 ปี (Brandt, 1974)
และมีการศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างหอยนําจืดและการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้
ทีมีความสําคัญต่อคนและสัตว์ เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ของหอยนําจืดชนิด Tricula aperta
กับพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma maekongi (Kitikoon, 1981; Kitikoon et al., 1981) การศึกษา
ความสัมพันธ์ของพยาธิใบไม้ลาํ ไส้ Fasciolopsis buski กับหอยนําจืด Segmentina trochoideus
(Ratanaponglakha et al., 1988; 1989) การติดเชือพยาธิ ใบไม้ในหอยนําจืด Paludomus petrosus
บริ เวณนําตกป่ าละอู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (Krailas et al., 2003) การศึกษารู ปร่ างลักษณะตัว
อ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้ทีได้จากหอยนําจืด บริ เวณนําตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ (Ukong et al., 2007) การติดเชื อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์
Thiaridae บริ เวณลุ่มนําเข็ก (Dechruksa, 2007) การติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยของ
หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ((วิวชิ ชุตา
เดชรักษา, 2549; ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550) อย่างไรก็ตามความรู้เกียวกับความสัมพันธ์ของหอย
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นําจืดและพยาธิใบไม้ทีมีการศึกษาในประเทศไทยนียังมีอยูน่ อ้ ยมาก เมือดําเนินการศึกษาข้อมูล
เกียวกับชนิดพันธุ์และการแพร่ กระจายพันธุ์ของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ซึงมีการแพร่ กระจาย
พันธุ์อยูห่ ลายจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทยมีรายงานการพบ
หอยในวงศ์ Thiaridae ถึง 18 ชนิดพันธุ์ พบการติดเชือปรสิ ตภายในหอยจํานวน 10 ชนิด (วิวชิ ชุตา
เดชรักษา, 2549) และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีรายงานการพบหอยในวงศ์
Thiaridae เพียง 9 ชนิดพันธุ์ พบการติดเชือปรสิ ตภายในหอยจํานวน 11 ชนิด (ศิริลกั ษณ์ โชติแสง
ศรี , 2550) เนื องจากการติดเชือพยาธิใบไม้ในหอยนําจืดนี มีความสําคัญเกียวกับความสามารถใน
การแพร่ กระจายโรคพยาธิ ใบไม้
รวมถึงเป็ นองค์ความรู้ในด้านระบาดวิทยาของโรคปรสิ ตที
สามารถพบในประเทศไทย การศึกษาในครังนีเป็ นการศึกษาการติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เซอร์คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในพืนทีภาคใต้ของประเทศไทย เป็ นการตรวจสอบการ
แพร่ กระจายพันธุ์ของหอยนําจืดในวงศ์ทีมีความสําคัญ และตรวจสอบการแพร่ กระจายพันธุ์ของ
พยาธิใบไม้ทีอาจพบในภาคใต้ของประเทศ ประโยชน์ของการศึกษาในครังนี ถือเป็ นงานต่อเนือง
จากงานวิจยั ของหน่วยวิจยั ปรสิ ตวิทยาและสังขวิทยาทางการแพทย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการทําให้เกิดองค์ความรู้ดา้ นความหลากหลายทางชีวภาพ
ของหอยนําจืดและนํากร่ อยและด้านปรสิ ตวิทยาของประเทศไทยสื บเนืองต่อไป
ความมุ่งหมาย
การติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย มีเป้ าหมายเพือศึกษาการกระจายพันธุ์ของหอยนําจืดทีมีความสัมพันธ์กบั การติดเชื อ
พยาธิใบไม้ การศึกษาชนิดพันธุ์ของหอยในกลุม Thiarid กับความสามารถในการติดเชื อพยาธิใบไม้
บริ เวณภาคใต้ของประเทศไทยนี ยังไม่เคยมีรายงาน มาก่อนหน้างานวิจยั ในครังนี สําหรับการวิจยั
เกียวกับการติดเชือพยาธิใบไม้ในหอยนําจืดทีเคยมีรายงาน หน่วยวิจยั ปรสิ ตวิทยา และสังขวิทยา
ทางการแพทย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทาํ การศึกษาใน หอย
วงศ์ Pleuroceridae โดยสํารวจหอยนําจืด Paludomus sp. ซึงเป็ นหอยทีถูกรายงานว่ามีความสามารถ
เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ ใบไม้เช่นกัน สําหรับหอยในวงศ์ Thiaridae นี มีรายงานการติดเชือ
พยาธิ ใบไม้ลาํ ไส้ขนาดเล็กทีมีความสําคัญต่อทางการแพทย์
ดังนันการศึกษาการติดเชื อตัวอ่อน
ระยะเซอร์ คาเรี ยจากหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae นีจึงมีประโยชน์อย่างยิง
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสํารวจการแพร่ กระจายของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีพบในภาคใต้ของประเทศไทย
2. เพือจําแนกชนิดของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก
3. เพือตรวจสอบตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้ทีพบในหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae
4. เพือจําแนกชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิใบไม้ทีพบในหอยนําจืดทีทําการสํารวจ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM)
ประโยชน์ ของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั งนี เป็ นการตรวจสอบชนิ ดและการแพร่ กระจายของหอยนําจืดวงศ์
Thiaridae ซึ งเป็ นหอยทีมีความสําคัญทางการแพทย์ คือเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตซึ งก่อโรคใน
คนและสัตว์ ดังนันหากทราบถึงชนิด การกระจายพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่างหอยนําจืดซึงเป็ น
โฮสต์ตวั กลางกับพยาธิ ก็จะเป็ นข้อมูลพืนฐานต่องานด้านปรสิ ตวิทยาทีสามารถบ่งบอกถึงลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา (morphology) ของตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยทีพบได้ในภาคใต้ของประเทศไทย
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่องานทางด้านสาธารณสุ ขมูลฐานของชุ มชน และงานทางด้านระบาดวิทยา
เพือให้ประชาชนในชุ มชนมีสุขภาพทีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันจะเกิดจากโรคพยาธิ ใน
แหล่งทีพบการแพร่ กระจาย ทังนี เพือเป็ นแนวทางในการป้ องกันความเสี ยงของโรคพยาธิ ในแหล่ง
ชุมชนทีจะเกิดขึนได้ในอนาคต
ขอบเขตการวิจัย
การติดเชือตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของ
ประเทศไทยบริ เวณจังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขนั ธ์, ชุมพร, ระนอง, จังหวัดสุราษฏร์ธานี,
นครศรี ธรรมราช, ตรัง, ภูเก็ต, พัทลุง, พังงา, กระบี, สตูล และสงขลา มีพนที
ื ทีทําการศึกษา 34 พืนที ดังนี
จุดสํารวจที 1 ประตูระบายนํา กม. 19+500
อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
จุดสํารวจที 2 ประตูระบายนําฉุกเฉิ น
จุดสํารวจที 3 เขือนเพชรบุรี
จุดสํารวจที 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จุดสํารวจที 5 คลองห้วยยาง
จุดสํารวจที 6 คลองทับสะแก
จุดสํารวจที 7 นําตกขาอ่อน
จุดสํารวจที 8 นําตกไทรคู่

อําเภอชะอํา
อําเภอท่ายาง
อําเภอชะอํา

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

อําเภอห้วยยาง
อําเภอทับสะแก
อําเภอบางสะพาน
อําเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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จุดสํารวจที 9 นําตกกะเปาะ
จุดสํารวจที 10 คลองระ
จุดสํารวจที 11 นําตกสี ขีด
จุดสํารวจที 12 นําตกกรุ งชิง
จุดสํารวจที 13 ลําธารยอดเหลือง
จุดสํารวจที 14 คลองปะเหลียน
จุดสํารวจที 15 ฝายนําล้นปะเหลียน
จุดสํารวจที 16 นําตกโตนตก
จุดสํารวจที 17 นําตกโตนปลิว
จุดสํารวจที 18 นําตกอ่างทอง
จุดสํารวจที 19 ลําธารนําตกฟ้ าลัน
จุดสํารวจที 20 คลองชลประทานบ้านอู่เรื อ

อําเภอท่าแซะ
อําเภอหลังสวน
อําเภอสิ ชล
อําเภอนบพิตาํ
อําเภอนบพิตาํ
อําเภอย่านตาขาว
อําเภอปะเหลียน
อําเภอปะเหลียน
อําเภอนาโยง
อําเภอสิ เกา
อําเภอศรี นคริ นทร์
อําเภอเมือง

จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดราชบุรี

จุดสํารวจที 21 คลองขุดบ้านสวนผึง

อําเภอสวนผึง

จังหวัดราชบุรี

จุดสํารวจที 22 ห้วยหนึง

อําเภอสวนผึง

จังหวัดราชบุรี

จุดสํารวจที 23 คลองบางบอน

อําเภอกระบุรี

จังหวัดระนอง

จุดสํารวจที 24 คลองนาคา

อําเภอเมือง

จังหวัดระนอง

จุดสํารวจที 25 นําตกวิภาวดี

อําเภอดอนสัก

จังหวัดสุราษฏร์ธานี

จุดสํารวจที 26 คลองยัน

อําเภอวิภาวดี

จังหวัดสุราษฏร์ธานี

จุดสํารวจที 27 นําตกโตนไทร

อําเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต

จุดสํารวจที 28 นําตกบางแป

อําเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต

จุดสํารวจที 29 นําตกกระทู ้

อําเภอกระทู ้

จังหวัดภูเก็ต

จุดสํารวจที 30 นําตกรามัญ

อําเภอตะกัวทุ่ง

จังหวัดพังงา

จุดสํารวจที 31 ลําธารสระมรกต

อําเภอคลองท่อม

จังหวัดกระบี

จุดสํารวจที 32 นําตกปาหนัน

อําเภอควนกาหลง

จังหวัดสตูล

จุดสํารวจที 33 ฝายเก็บนําท่าแพร

อําเภอควนโดน

จังหวัดสตูล

จุดสํารวจที 34 คลองม่วง

อําเภอควนเนียง

จังหวัดสงขลา
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นิยามศัพท์เฉพาะ
Accidental host

Acetabulum
Anterior penetration gland

Aperture
Apex
Base
Body
Body whorl
Brood pouch
Carrier
Cercaria
Cirrus
Cirrus pore
Cirrus pouch
Columella
Columellar lip
Concentric

Conchology

โฮสต์ซึงติดเชื อปรสิ ตโดยบังเอิญ ปรสิ ตสามารถดําเนินชีวิตจน
ครบวงจรชีวติ ได้ หรื ออาจพบว่าปรสิ ตสามารถเจริ ญเป็ นระยะตัว
แก่ได้แต่ไม่สามารถสื บพันธุ์ได้
บริ เวณ ventral sucker ทีมีกล้ามเนือเจริ ญมากกว่า ventral sucker
ธรรมดา
ต่อมทางด้านหน้าทีผลิตเอนไซม์ของตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ในระยะ
เซอร์ คาเรี ยสําหรับการใช้เจาะทะลุเข้าสู่ โฮสต์ตวั กลางตัวที 2
(2nd intermediate host)
ช่องเปิ ดของปากเปลือกหอย
ส่ วนยอดหรื อส่ วนปลายของเปลือกหอยฝาเดียว
ส่ วนฐานของเปลือกหอย
ส่ วนลําตัวของตัวอ่อนพยาธิ ในระยะเซอร์คาเรี ย
เวิร์ลหรื อวงขดสุ ดท้ายของเปลือกหอยนับจากส่ วนยอดของ
เปลือก เป็ นเวิร์ลทีใหญ่ทีสุ ดของเปลือกหอย
โพรงซึ งมีลกั ษณะคล้ายถุงในร่ างกายหอยเพศเมีย ซึ งใช้เป็ นที
สําหรับการเจริ ญเติบโตของไข่ หรื อเอ็มบริ โอของหอย
โฮสต์ทีมีความต้านทานต่อปรสิ ต สามารถทําลายปรสิ ตลงแต่ไม่
หมดไป ยังสามารถแพร่ กระจายปรสิ ตให้ผอู้ ืนได้
ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ ซึ งเจริ ญมาจาก redia หรื อ sporocyst
และเป็ นระยะสุ ดท้ายของระยะตัวอ่อนทีเจริ ญภายในหอย
อวัยวะสื บพันธุ์เพศผูข้ องพยาธิใบไม้
รู เปิ ดให้ cirrus ยืนออกมา
รู กว้างๆสําหรับเก็บ cirrus เมือหดกลับเข้าไป
แกนของเปลือกหอยซึงมีลกั ษณะเป็ นเกลียว
ขอบปากเปลือกทีบริ เวณคอลูเมลลา
การจัดเรี ยงตัวของเส้นการเติบโตของโอเพอร์คิวลัมประเภทหนึง
โดยมีนิวเคลียสซึ งเป็ นจุดศูนย์กลางร่ วมกันและแผ่ขยายออกไป
ในลักษณะคล้ายวงแหวนรอบๆนิวเคลียส
วิชาทีศึกษาเกียวกับเปลือกหอย
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Conical
Crystalline style
Cystogenous cells
Cystogenous gland

Daughter redia
Daughter sporocyst

Definitive Host
Dextral
Digenetic

Dioecious
Distomata
Dorso - median finfold
Dorso - ventral finfold
Dorsoventrally
Ectoparasite
Endoparasite
Esophagus
Excretory bladder

เปลือกหอยทีมีรูปร่ างคล้ายกรวย
แท่งสไตล์บรรจุอยูใ่ นถุงสไตล์ มีหน้าทีหลังเอนไซม์ยอ่ ยอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรต
กลุ่มเซลล์ทีมีความสําคัญในการสร้างถุงซี สต์ซึงกระจายอยูท่ วไป
ั
ภายในลําตัวของพยาธิใบไม้ในระยะเซอร์คาเรี ย
ต่อมทีผลิต cystogenous cellsโดยพบในตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
เป็ นต่อมทีมีไว้สาํ หรับการฟอร์มซีส (cyst) หรื อการสร้างถุงซีสต์
เพือเจริ ญเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ย ซึงเป็ นระยะติดต่อ
ของโฮสต์สุดท้าย
พยาธิตวั อ่อนทีอยูภ่ ายในถุงริ เดียและกําลังจะพัฒนาไปเป็ น
ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยต่อไป
ระยะทีพยาธิตวั อ่อนทีอยูใ่ นถุง มีช่องเปิ ด (birth pore) สําหรับ
ให้ตวั อ่อนระยะเซอร์คาเรี ยออก ภายในถุงมีผนังบาง และมีช่อง
ว่างระหว่างตัว (body cavity) มี germinal cell
โฮสต์ทีมีระยะตัวเต็มวัยของปรสิ ตอาศัยอยูแ่ ละปรสิ ตนัน
ผสมพันธุ์กนั ได้หรื อสื บพันธุ์กนั ได้ในโฮสต์นนั
เปลือกหอยทีมีปากเปลือกเปิ ดทางด้านขวาหรื อวนขวา
เทอมทีใช้กบั flukes หรื อ parasites ทีมีการเจริ ญสองแบบ
คือ asexual เกิดในระยะตัวอ่อน และ sexual เกิดในระยะตัวแก่
จึงสมบูรณ์ในวงชีวิตช่วงหนึ ง
พยาธิทีมีอวัยวะเพศแยกกันเป็ นตัวผูแ้ ละตัวเมีย
พยาธิทีมีอวัยวะยึดเกาะ (sucker) 2 อัน
ครี บหางส่ วนหลังอยูบ่ ริ เวณกึงกลางของส่ วนหาง มีลกั ษณะ
เป็ นเนื อเยือบาง ใส
ครี บทางด้านท้องและทางด้านหลังของส่ วนหาง
ลักษณะทีสําคัญของพยาธิ ใบไม้ทีมีลาํ ตัวแบนจากบนลงล่าง
ปรสิ ตทีอาศัยอยูน่ อกร่ างกายของโฮสต์ เช่น หมัด เหา
ปรสิ ตทีอาศัยอยูใ่ นร่ างกายของโฮสต์ เช่น หนอนพยาธิ
ส่ วนทีต่อระหว่างปากและลําไส้ (pharynx)
ทําหน้าทีเป็ นกระเพาะขับถ่ายของเสี ย
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Excretory duct
Excretory pore
Excretory vesicle

Eyespot
Finfold
Flame cell
Foot
Fork tail
Freshwater snails
Gland duct
Genital primordium
Genital pore
Germ ball
Germinal cells
Growth line
Hermaphrodite
Infection

Intermediate host

Lateral finfold

ท่อทีทําหน้าทีสําหรับขับถ่ายของเสี ย
ช่องเปิ ดสําหรับการขับถ่ายของเสี ย
กลุ่มเซลล์ทีเรี ยงตัวล้อมรอบเป็ นผนังเซลล์ ภายในเป็ นช่องว่างใส
อยูท่ างด้านท้ายลําตัว (body) ทําหน้าทีเกียวกับการควบคุมความ
เข้มข้นของสารภายในเซลล์ให้อยูใ่ นระดับทีสมดุล เช่น การขับ
ถ่ายของเสี ยหรื อแลกเปลียนสารระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์
ส่ วนตาของพยาธิ ใบไม้ทีมี pigment โดยทัวไปจะพบ 1 คู่
ครี บหางของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยทีมีลกั ษณะเป็ นแผ่น
บาง ใส อยูบ่ ริ เวณส่ วนหาง
เป็ น excretory cell ซึงมีขนใช้โบกพัดของเสี ยออกจากร่ างกาย
แผ่นเท้าของหอย ทําหน้าทีในการเคลือนที
พยาธิใบไม้กลุ่ม furcocercous cercaria ทีมีหาง 2 แฉก
หอยฝาเดียวทีอาศัยอยูใ่ นนําจืด
ท่อของต่อมต่างๆ
เซลล์สืบพันธุ์ทีมีการเจริ ญพัฒนาไปเป็ นรังไข่ หรื ออัณฑะต่อไป
อยูใ่ กล้บริ เวณ ventral sucker
ทางเปิ ดส่ วนรวมของอวัยวะสื บพันธุ์ของตัวผูแ้ ละตัวเมีย
กลุ่มเซลล์ทีเจริ ญมาจาก germinal cell โดยจะมีการพัฒนา
ไปเป็ นตัวอ่อนในระยะต่างๆต่อไป
เซลล์เจริ ญทีพบการกระจายเซลล์จาํ นวนมากในตัวอ่อนของ
พยาธิใบไม้
เส้นตามแนวตังบนผิวเปลือกของหอยฝาเดียว
พยาธิใบไม้ทีมีสองเพศในตัวเดียวกัน
พยาธิสภาพทีเกิดจาก protozoa หรื อ helminth ทีปรสิ ต (infect)
เข้าไปในโฮสต์
แล้วสามารถเจริ ญต่อไปเป็ นตัวเต็มวัยหรื อ
ก่อให้เกิดโรคต่อโฮสต์ได้
โฮสต์ตวั กลางหรื อสิ งมีชีวติ ทีปรสิ ตเข้าไปอาศัยอยูใ่ นส่ วนใด
ส่ วนหนึงของร่ างกาย แล้วปรสิ ตเจริ ญเติบโต เปลียนรู ปร่ างจาก
ระยะหนึงไปเป็ นอีกระยะหนึ ง แต่ยงั ไม่ถึงตัวเต็มวัย
ครี บด้านข้างของส่ วนหาง (tail) มีลกั ษณะเป็ นเนือเยือ บาง ใส
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Laurer’s canal
Lip
Mehlis’ gland
Mesocercaria

Metacercaria
Miracidium
Monoecious
Monogenetic
Mother redia
Mother sporocyst

Multispiral
Nuclear whorl
Ootype
Operculum
Oral sucker
Oviparous

คล้ายครี บ อยูบ่ ริ เวณด้านข้างส่ วนหางของตัวอ่อนพยาธิระยะ
เซอร์คาเรี ย
อวัยวะทีเป็ นท่อต่อกับ oviduct และภายนอกคล้าย copulatory
canal
ขอบปากเปลือกของหอย
ต่อมทีทําหน้าทีกระตุน้ ให้ vitelline cell ปล่อย globule ซึงมีวตั ถุ
ดิบในการสร้างเปลือกไข่ ซึงมีเซลล์เดียวเรี ยงล้อมรอบ ootype
พยาธิตวั อ่อนทีอยูร่ ะหว่างระยะเซอร์คาเรี ยกับเมตาเซอร์ คาเรี ย
ซึงพยาธิตวั อ่อนในระยะนีคล้ายกับตัวอ่อนในระยะเซอร์คาเรี ย
ยกเว้นจะไม่มีหาง
พยาธิตวั อ่อนระยะเซอร์คาเรี ยเปลียนแปลงรู ปร่ างไปเป็ นซีสต์
พยาธิตวั อ่อน (larva) ทีมีขนรอบๆตัวซึงฟักออกจากไข่ของพยาธิ
ใบไม้
การมีอวัยวะสื บพันธุ์เพศผูแ้ ละเพศเมียอยูใ่ นตัวเดียวกัน
เป็ นเทอมทีใช้กบั flukes หรื อ parasites ทีมีการเจริ ญแบบ
เดียว สมบูรณ์ในวงชีวติ ช่วงหนึง
พยาธิตวั อ่อนทีอยูภ่ ายในถุงรี เดียและกําลังจะพัฒนาไปเป็ นตัว
อ่อนระยะรี เดียต่อไป
พยาธิตวั อ่อนของพยาธิใบไม้ โดยเปลียนแปลงมาจาก
miracidium มีรูปร่ างเป็ นถุง ภายในมี germ cell จํานวนมากและ
จะกลายเป็ น daughter sporocysts หรื อ redia
ลวดลายบนโอเพอร์คิวลัมทีมีลกั ษณะวนเป็ นวงต่อกันหลายวง
เวิร์ลหรื อวงขดของเปลือกหอยซึงสร้างขึนโดยเอมบริ โอก่อนฟัก
เป็ นตัวหอย เป็ นเวิร์ลส่ วนยอดของเปลือกหอย
อวัยวะของเพศเมียเป็ นทีสําหรับไข่ผสมกับสเปิ ร์ม
แผ่นหิ นปูนหรื อฝาซึงติดอยูก่ บั แผ่นเท้าของหอยใช้ปิดปาก
เปลือก เมือหอยหดตัวเข้าไปในเปลือก
อวัยวะยึดเกาะรอบปากส่ วนบน
การออกลูกเป็ นไข่และฟักตัวนอกตัวแม่ หรื อพวกทีออกลูก
เป็ นไข่
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Parasitism
Paratenic host
Parthenita

Paucispiral
Penetration gland
Posterior penetration glands

Radula
Redia

Reservoir Host
Sculpture
Seminal receptacle
Seminal vesicle
Spire
Sporocyst
Stylet
Sucker

การอยูร่ ่ วมกันแบบทีฝ่ ายหนึงได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ ายหนึงเสี ย
ประโยชน์
โฮสต์ทีช่วยส่ งระยะตัวอ่อนของปรสิ ตไปสู่ โฮสต์ตวั ต่อไป โดย
ทีปรสิ ตทีเข้าอยูใ่ นโฮสต์นีไม่มีการเปลียนแปลงหรื อเพิมจํานวน
คําทีใช้กบั พยาธิตวั อ่อนระยะสปอโรซี สต์และตัวอ่อนระยะรี เดีย
คือ เป็ นช่วงทีมีการสื บพันธุ์จากไข่ทีไม่ได้ผสมเชือจากตัวผู้
(parthenogenesis)
ลวดลายบนโอเพอร์คิวลัมทีมีลกั ษณะวนต่อกันเป็ นวงเล็กๆ
ต่อมผลิตเอนไซม์ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
สําหรับการใช้เจาะทะลุเข้าสู่ โฮสต์ตวั กลางตัวที 2
ต่อมทางด้านหลังทีผลิตเอนไซม์ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เซอร์คาเรี ยสําหรับการใช้เจาะทะลุเข้าสู่ โฮสต์ตวั กลางตัว
ที 2 (2nd intermediate host)
โครงสร้างคล้ายฟันในปากของหอยฝาเดียว
ตัวอ่อนพยาธิ เจริ ญมาจาก sporocyst มีรูปร่ างเป็ นถุง (sac) ภายใน
ตัวมีหลอดอาหาร และส่ วนทีจะเจริ ญเป็ นลําไส้ มีผนังบาง
และมีกล้ามเนือคอหอย (pharynx) ภายในช่องว่างลําตัว จะมีตวั
อ่อนและ germinal cell
สัตว์ทีโดยปกติมีปรสิ ต โดยเป็ น definitive host และเป็ นแหล่ง
แพร่ กระจายปรสิ ตมาสู่ คน ทําหน้าทีคล้ายเป็ นรังโรค
ร่ องรอยบนเปลือกหอยทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ
อวัยวะของตัวเมียทีมีไว้สาํ หรับเก็บสเปิ ร์ม
ส่ วนล่างสุ ดของ vas deferens ซึ งขยายใหญ่และเปิ ดเข้าสู่ cirrus
ส่ วนของเปลือกหอยทีขดเป็ นเกลียวอยูเ่ หนือบอดีเวิร์ลไปถึงส่ วน
ยอดของเปลือก
พยาธิตวั อ่อนของพยาธิใบไม้โดยเปลียนแปลงมาจากmiracidium
มีรูปร่ างเป็ นถุง ภายในมี germ cell
ส่ วนทียืนออกมาจาก oral sucker มีลกั ษณะเป็ นแท่งเดียวยาว
หรื อ บางครังอาจเป็ นกระเปาะ (bulb)
อวัยวะสําหรับใช้เกาะยึด ซึงอาจอยูร่ อบปาก เรี ยกว่า
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Suture
Tail
Teleconch
Tentacle
Thiaridae

Umbilicus
Vas efferens
Vas deferens
Vector
Ventral sucker
Virgula organ

Vitelline glands
Viviparous
Whorl

oral sucker หรื อ อยูด่ า้ นท้อง เรี ยกว่า ventral sucker
ร่ องหรื อรอยต่อระหว่างเวิร์ลหรื อวงขด
บริ เวณส่ วนหางของตัวอ่อนพยาธิ ในระยะเซอร์คาเรี ย
เปลือกหอยชันทีถัดจากโพรโทคอนช์ทีหอยสร้างขึนภายหลัง
อวัยวะลักษณะคล้ายหนวด ทําหน้าทีรับสัมผัส
กลุ่มหอยนําจืดฝาเดียวทีมีเปลือกทรงกรวยยาว หรื อทรงกรวยไข่
ผิวเปลือกไม่เรี ยบ อาจเป็ นสันหรื อมีลวดลายนูน หรื อขรุ ขระ มี
ฝาปิ ดเปลือก (operculum) บางเป็ นมันเป็ นแบบพอซิ สไปรัล
(paucispiral) หรื อ มัลติสไปรัล (multispiral)
รู เปิ ดทีกลางฐานของเปลือกหอยหรื อทีปลายฐานของ columella
ท่อทีออกจากอัณฑะ (testes) ไปยัง vas deferens
ท่อทีต่อจาก vas efferens ไปยัง cirrus
สัตว์ทีสามารถนําปรสิ ตจากโฮสต์หนึงไปยังอีกโฮสต์หนึ ง บาง
ครังอาจพบว่า vector เป็ น intermediate host ด้วย
อวัยวะยึดเกาะส่ วนท้อง
อวัยวะทีเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิ ในกลุ่ม Xiphidiocercariae
โดยเป็ นทีเก็บสะสมสารเพือใช้หลังในการป้ องกันตัวอ่อนระยะ
เซอร์คาเรี ยจากสิ งแวดล้อมและยังเป็ นอวัยวะทีช่วยในการยึดจับ
กับโฮสต์ได้ดี
ต่อมซึงให้สารสําหรับการเจริ ญเติบโตของไข่และสร้างเปลือกไข่
พวกทีออกลูกเป็ นตัว
วงขดหรื อการขดครบหนึงรอบ รอบ ๆ แกนของเปลือกหอย
การนับเวิร์ลหรื อขดวงของเปลือกหอยนับจากส่ วนยอดลงมาที
ปากเปลือก
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บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง


อนุกรมวิธาน และสั ณฐานวิทยาของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae
หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae จัดอยูใ่ นไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) ชันแกสโทรโพดา
(Class Gastropoda) ชันย่อยโพรโซแบรงเคีย (Subclass Prosobranchia) อันดับเมโซแกสโทรโพดา
(Order Mesogastropoda) วงศ์ไทอาริ ดี (Family Thiaridae)
จากการรายงานของ Brandt (1974) ได้จดั จําแนกจีนสั ของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ใน
ประเทศไทยเป็ น 27 ชนิด (Species) 8 สกุล (Genus) คือ Thiara Röding, 1798; Melanoides Olivier,
1804; Tarebia Adam, 1854 ; Sermyla Adam, 1854 ; Neoradina Brandt, 1974; Adamietta Lea,
1856; Brotia Adams, 1866 และ Paracrostoma Cossmann, 1900
ลักษณะโดยทัวไปของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae เปลือกจะมีรูปร่ างทรงกรวยยาวหรื อทรง
กรวยรู ปไข่ ผิวเปลือกไม่เรี ยบอาจเป็ นสันหรื ออาจมีลวดลายนูนหรื อขรุ ขระ สไปร์มกั สึ กกร่ อน
โอเพอร์คิวลัม (operculum) บางเป็ นมันและเป็ นแบบพอซิสไปรัล (paucispiral) หรื อมัลติสไปรัล
(multispiral) หอยเพศเมียออกลูกเป็ นตัว (viviparous) ถุงฟักตัวอ่อนอยูบ่ ริ เวณช่องใต้ลาํ ตัว
บริ เวณคอและมีรูเปิ ดทางด้านขวาของคอ อาศัยอยูใ่ นนําจืด ส่ วนใหญ่พบในทวีปยุโรปตอนใต้ 15
อัฟริ กา เอเชีย อเมริ กาใต้ หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีพบในประเทศไทยทัง 8 genera มีลกั ษณะที
สําคัญ ดังนี (ภาพที 2)
1. Genus Tarebia เปลือกมีรูปร่ างเป็ นทรงกรวยรี ยาว มีลกั ษณะหนา เป็ นสี เขียวหรื อสี
นําตาล ผิวเปลือกเป็ นมันและปกคลุมด้วยปุ่ มหรื อตุ่มกลมเล็กๆ (tubercle) มีขนาดยาวประมาณ 12 –
44 มิลลิเมตร เป็ นหอยทีมีปากเปลือกเป็ นแบบเด็กซ์ทรัล (dextral) มีโอเพอร์คิวลัมแบบพอซิสไปรัล
(paucispiral) มีอยูเ่ พียง 1 species คือ Tarebia granifera Lamarck, 1822 พบในทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538) (ภาพที 2A)
2. Genus Thiara เปลือกมีรูปร่ างเป็ นทรงกรวยรี ยาว มีบอดีเวิร์ลใหญ่ สี เขียวมะกอก ผิว
เปลือกมีหนาม มีขนาดยาวประมาณ 18 – 32 มิลลิเมตร เป็ นหอยทีมีปากเปลือกเป็ นแบบเด็กซ์ทรัล
(dextral) มีโอเพอร์คิวลัมเป็ นแบบพอซิสไปรัล (paucispiral) ในประเทศไทยพบ 1 species คือ
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Thiara scabra Müller, 1774 พบในทุกจังหวัดของประเทศไทย (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
(ภาพที 2B)
3. Genus Melanoides เปลือกมีรูปร่ างยาวรี มีเวิร์ลประมาณ 12 –16 เวิร์ล ซึงค่อยๆมีขนาด
ใหญ่ขึน เวิร์ลอาจมีลกั ษณะนูนหรื อแบน ส่ วนยอดของเปลือก (apex) มักมีลกั ษณะกร่ อนหรื อมี
ลักษณะคล้ายปลายตัด (truncate) เปลือกมีสีนาตาลหรื
ํ
อสี เขียวมะกอก เปลือกเป็ นสันและผิวเปลือก
ปกคลุมด้วยปุ่ มเล็กๆมีขนาดยาวประมาณ 22-42 มิลลิเมตร เป็ นหอยทีมีปากเปลือกแบบเด็กซ์ทรัล
(dextral) โอเพอร์ คิวลัมรู ปไข่และเป็ นแบบพอซิสไปรัล (paucispiral) ในประเทศไทยพบ 2 species
คือ Melanoides tuberculata Müller, 1774 และ Melanoide jugicostis Hanley & Theobald, 1876
(สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538) (ภาพที 2C)
4. Genus Brotia เปลือกมีรูปร่ างยาวรี มีขนาดหนาและใหญ่ ยาวประมาณ 20 – 75
มิลลิเมตร ผิวเรี ยบหรื อมีสันเป็ นเกลียว สันของเปลือกอาจประดับด้วยปุ่ มกลมเล็กๆหรื อหนาม
ส่ วนยอดของเปลือกมีลกั ษณะกร่ อน (eroded) หอยมีปากเปลือกกว้างรู ปไข่และเป็ นแบบเด็กซ์ทรัล
(dextral) โอเพอร์ คิวลัมมีรูปร่ างกลมและเป็ นแบบมัลติสไปรัล (multispiral) เป็ นหอยทีสามารถ
สื บพันธุ์จากไข่ทีไม่ได้รับการผสมจากตัวผู้ (parthenogenesis) ในประเทศไทยพบ 14 species คือ
Brotia pagodula Gould, 1847; B. binodosa binodosa Blanford, 1903; B. binodosa subgloriosa
Brandt, 1968; B. binodosa spiralis Brandt, 1974; B. insolita Brot, 1868; B. pseudoasperata
Brandt, 1968; B. baccata Gould, 1847; B. citrina Brot, 1868; B. manningi Brandt, 1968; B.
microsculpta Brandt, 1968; B. costula costula Rafinesque, 1833; B. costula varicosa Troschel,
1837; B. costula peninsularis Brandt, 1974 และ B. (Senckenbergin) wykoffi Brandt, 1974
(สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538) (ภาพที 2D)
5. Genus Sermyla เปลือกมีรูปร่ างเป็ นกรวยรี ยาว มีบอดีเวิร์ลขนาดใหญ่ มีสีเขียวหรื อ
สี นาตาล
ํ
ส่ วนยอดของเปลือก (apex) มักมีลกั ษณะกร่ อน ผิวเปลือกเป็ นมันและมีลกั ษณะคล้ายกับ
หอย Tarebia granifera แต่เปลือกไม่ปกคลุมด้วยปุ่ มหรื อตุ่มกลมเล็กๆ (tubercle) บริ เวณส่ วนฐาน
ของเปลือกจะมีเส้น spiral ridges เห็นได้อย่างชัดเจน บางครังอาจมีหนาม(spine) คล้ายกับหอย
Thiara scabra โดยทัวไปมีขนาดยาวประมาณ 9–17 มิลลิเมตร เป็ นหอยทีมีปากเปลือกเป็ นแบบ
เด็กซ์ทรัล (dextral) มีโอเพอร์คิวลัมแบบพอซิสไปรัล (paucispiral) ในประเทศไทยพบ 1 species
คือ Sermyla riqueti Grateloup, 1840 พบในทุกจังหวัดของประเทศไทย (Brandt, 1974) (ภาพที 2E)
6. Genus Neoradina เปลือกมีรูปร่ างยาวรี มีขนาดหนาและใหญ่ มีสีเขียวมะกอก มีเวิร์ล
ประมาณ 10 –14 เวิร์ล เปลือกหอยยาวประมาณ 44 – 48 มิลลิเมตร ผิวเรี ยบหรื อมีสันเป็ นเกลียว
ส่ วนยอดของเปลือกมีลกั ษณะกร่ อน (eroded) หอยมีปากเปลือกกว้างรู ปไข่และเป็ นแบบเด็กซ์ทรัล
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(dextral) โอเพอร์คิวลัมเป็ นแบบพอซิสไปรัล (paucispiral) ในประเทศไทยพบ 1 species คือ
Neoradina prasongi Brandt, 1974 พบทีจังหวัดกระบี (Brandt, 1974) (ภาพที 2F)
7. Genus Adamietta เปลือกมีรูปร่ างยาวรี ขนาดปานกลาง ผิวเปลือกเรี ยบ ยกเว้นเส้น
ตามแนวตังบนผิวเปลือกของหอย (growth line) เปลือกมีสีนาตาลออกเขี
ํ
ยวมะกอก มีเวิร์ลประมาณ
12 –14 เวิร์ล เพิมขึนตามขนาดตัว ส่ วนยอดของเปลือกมักมีลกั ษณะกร่ อน (eroded) หอยมีปาก
เปลือกกว้างรู ปไข่และเป็ นแบบเด็กซ์ทรัล(dextral) โอเพอร์คิวลัมเป็ นแบบพอซิสไปรัล(paucispiral)
ในประเทศไทยพบ 1 species คือ Adamietta housei Lea, 1856 พบทีบ้านห้วยยาง จังหวัดสระบุรี
(Brandt, 1974) (ภาพที 2G)
8. Genus Paracrostoma เปลือกมีรูปร่ างเป็ นกรวยยาวค่อนข้างกลม เปลือกหนามีสีนาตาล
ํ
แก่หรื อสี เทาดํา ผิวเปลือกเรี ยบหรื ออาจมีหนามหรื อตุ่มตามแต่ชนิดของหอยแต่ละชนิด ส่ วนยอด
ของเปลือกมักมีลกั ษณะกร่ อน (eroded) ปากเปลือกกว้างรู ปไข่และเป็ นแบบเด็กซ์ทรัล (dextral)
โอเพอร์คิวลัมเป็ นแบบพอซิ สไปรัล (paucispiral) ในประเทศไทยพบ 6 species คือ Paracrostoma
pseudosulcospira pseudosulcospira Brandt, 1968; P. pseudosulcospira armata Brandt, 1968; P.
solemiana Brandt, 1968; P. paludiformis paludiformis Yen, 1939; P. paludiformis dubiosa
Brandt, 1974; P. morrisoni Brandt, 1974 (Brandt, 1974) (ภาพที 2H)

A

B

C

D
ซม.

ซม.

E

F

G

H

ภาพที 2 หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae (A) จีนสั Tarebia ; (B) จีนสั Thiara ;
(C) จีนสั Melanoides ; (D) จีนสั Brotia ; (E) จีนสั Sermyla ; (F) จีนสั Neoradina ;
(G) จีนสั Adamietta ; (H) จีนสั Paracrostoma
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)


17


การจัดจําแนกหอยฝาเดียว
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological marker)
ลักษณะเปลือกจัดเป็ นลักษณะสําคัญในการจัดจําแนกหอยฝาเดียวออกเป็ น วงศ์ (Family)
สกุล (Genus) และ ชนิด (Species) ลักษณะทีใช้ได้แก่ ขนาด รู ปร่ างของเปลือก และลักษณะ
ส่ วนประกอบต่างๆของเปลือก เช่น ลักษณะของเวิร์ล (whorl) ซึงอาจกลมหรื อเป็ นมุมหรื อยกสู ง
เป็ นสันหรื อแบน จํานวนเวิร์ลซึงอาจมี 3 เวิร์ลหรื อหลายเวิร์ล การมีหรื อไม่มีอมั บิลิคสั (umbilicus)
และลักษณะของอัมบิลิคสั ซึงอาจแคบหรื อกว้าง
ลักษณะของแกนของเปลือกหรื อคอลูเมลลา
(columella) ซึงอาจตรงหรื อบิดเป็ นเกลียว ลักษณะของขอบปากเปลือก (aperture) ด้านนอกซึง
อาจตรงหรื อโค้งหรื อหยัก ลักษณะลวดลายและสี ของเปลือก ลักษณะของปากเปลือก คือมีช่อง
เปิ ดทางด้านขวาหรื อเด็กซ์ทรัล (dextral) หรื อมีช่องเปิ ดทางด้านซ้ายหรื อซินิสทรัล (sinistral) การมี
หรื อไม่มีโอเพอร์ คิวลัม(operculum)ปิ ดปากเปลือกและชนิดของโอเพอร์คิวลัมเป็ นต้น ซึงการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยฝาเดียวโดยทัวไปเป็ น ดังนี (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
1. เปลือกหอย
เปลือกของหอยฝาเดียว (gastropod) ทีพบเห็นกันทัวไปมีรูปร่ างทรงกรวย (conic) มียอด
แหลมและขดเป็ นวง ภายในเปลือกกลวงและมีตวั หอยบรรจุอยู่ เปลือกขดสุ ดท้ายจะมีส่วนหัวและ
แผ่นเท้า (head and food) ขดอยูภ่ ายใน หอยสามารถยืนทังส่ วนหัวและแผ่นเท้าออกมาและหดกลับ
เข้าเปลือกทางปากเปลือก (aperture)
1.1 ลักษณะทัวไปของเปลือก
โดยทัวไปของเปลือกหอยฝาเดียวจะเป็ นทรงกรวย มีปลายยอดแหลม เรี ยก apex เมือ
เปรี ยบเทียบกับปากกรวย ซึ งมีขนาดใหญ่กว่าและจัดเป็ นส่ วนฐานเปลือก (base) ทังนีเนืองจาก
ลักษณะการขดวนของเปลือกหอยจะเริ มจากส่ วนยอดเปลือกและวนเป็ นชันๆ แต่ละชัน เรี ยก เวิร์ล
(whorl) ซึง whorl นีจะวนรอบแกนกลางเรี ยก columella และจะสุ ดตรงปากเปลือก(aperture)
columella นีอาจมีริวหรื อรอยพับบนผิวเรี ยก columella fold ชันยอดสุ ดของเปลือกเป็ นส่ วนทีเล็ก
ทีสุ ด วงยอดสุ ดนีจะเรี ยก nuclear whorl หรื อ embryonic whorl หรื อ protoconch ชันสุ ดท้ายของ
เปลือกจะมีขนาดใหญ่กว่าชันอืน เรี ยกชันนีว่า body whorl ชันเหนือ body whorl ขึนไปจะเรี ยก
spire บริ เวณทีแต่ละ whorl มาแตะกันจะเรี ยก suture ซึงอาจมีลกั ษณะลึก (indented suture) หรื อ
ตืน (shallow suture) หรื อยืนออกมา (shoulder suture) บริ เวณรอบๆปากเปลือกจะเรี ยก peristome
ส่ วนปลายของ columella ใกล้ๆปากเปลือกในหอยบางชนิดจะมีรูเปิ ดเรี ยก umbilicus หอยทีมี
umbilicus เรี ยกว่า perforate shell หอยบางชนิดไม่มี umbilicus เรี ยกว่า imperforate shell (ภาพที 3)
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สไปร์

ภาพที 3 โครงสร้างต่าง ๆ ของเปลือกหอยฝาเดียว (ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)

1.1.1 ยอดเปลือก
ยอดเปลือกเป็ นชันทีเล็กทีสุ ดของเปลือกหอย ซึ งสร้างก่อนส่ วนอืนของเปลือกตังแต่ระยะ
ตัวอ่อน เรี ยกส่ วนของขดยอดเปลือกนีว่านิวเคลียร์ เวิร์ล (nuclear whorl) หรื อเอพิคลั เวิร์ล (apical
whorl) หรื อโพรโทคอนช์ (protoconch) ส่ วนเปลือกหอยชันต่าง ๆ ทีถัดลงมานันเป็ นเปลือกที
หอยสร้างขึนมาในภายหลังเมือหอยโตขึนเรี ยกเทเลคอนช์ (teleconch) ลักษณะการขดวนของ
โพรโทคอนช์อาจจะอยูใ่ นระนาบเดียวกันกับการขดวนของ เทเลคอนช์ (ภาพที 4A-H) หรื ออาจจะ
อยูค่ นละระนาบกันก็ได้ (ภาพที 4I-P) ในหอยบางชนิดโพรโทคอนช์จะถูกหุ ้มด้วยเทเลคอนช์
โพรโทคอนช์ส่วนใหญ่ มีผิวเรี ยบแต่ในหอยบางชนิดก็มีลวดลายบนผิว ในหอยทีมีการขดวนของ
โพรโทคอนช์และเทเลคอนช์ในระนาบเดียวกัน ความแตกต่างของผิวโพรโทคอนช์และเทเลคอนช์
ทําให้สามารถบอกขอบเขตของโพรโทคอนช์ได้ นอกจากนีทิศทางของการขดวนของโพรโทคอนช์
อาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับของเทเลคอนช์
เรี ยกโพรโทคอนช์ชนิดนีว่าโฮมิโอสโตรฟิ ก
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(homeostrophic) ถ้าทิศทางการขดวนของโพรโทคอนช์ เป็ นไปในทิศทางทีแตกต่างกับของเทเลคอนช์เรี ยกโพรโทคอนช์ลกั ษณะนีว่าเฮเทอโรสโตรฟิ ก (heterostrophic) ส่ วนใหญ่ขนาดของโพรโทคอนช์จะเล็กมากเมือเทียบสัดส่ วนกับขนาดของเปลือกของหอยตัวเต็มวัย แต่มีหอยบางชนิดจะมี
โพรโทคอนช์เป็ นรู ปโดม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 มิลลิเมตร ซึงจัดว่าเป็ นโพรโทคอนช์ทีมี
ขนาดใหญ่ บางชนิดส่ วนเอพิคลั เวิร์ลหลุดออกไปดังนัน สไปร์ เวิร์ลทีติดกับเอพิคสั เวิร์ลจึงสร้าง
สารมาปิ ดซูเชอร์ เพือป้ องกันอวัยวะภายใน กระบวนการเช่นนีเรี ยก ดีคอลเลชัน (decollation)
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ภาพที 4 ลักษณะการขดวนของโพรโทคอนช์ของเปลือกหอยฝาเดียวชนิดต่าง ๆ (A-H)
การขดวนในระนาบเดียวกับการขดวนของเทเลคอนช์ (I-P) การขดวนคนละระนาบ
กัน (ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
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1.1.2 สไปร์เวิร์ลและซูเชอร์
การพิจารณาความสู งของเวิร์ลแต่ละเวิร์ลของเปลือกหอย วัดจากระยะห่างระหว่างซูเชอร์
ในหอยชนิดเดียวกันอาจมีความสู งของแต่ละเวิร์ลค่อนข้างคงทีหรื ออาจไม่แน่นอน ส่ วนใหญ่ใน
หอยแต่ละชนิดความสู งของแต่ละเวิร์ล ขึนอยูก่ บั ความชันของการขดวนของแต่ละเวิร์ลของเปลือก
หอย หรื อขึนอยูก่ บั ลักษณะการลาดเอียงของซูเชอร์ของแต่ละเวิร์ล
นอกจากนีในเปลือกหอย
หลายชนิดพบว่าส่ วนของผิวเปลือกมีลวดลายเป็ นสันหรื อขอบนูน (rib) มีผลทําให้ซูเชอร์มีลกั ษณะ
เป็ นคลืนมากจนทําให้ส่วนของสไปร์เวิร์ลบิดตัวตามไปด้วย
ในหอยบางชนิดสไปร์เวิร์ลโค้ง
(convex) หรื ออาจค่อนข้างแบน หรื ออาจยกเป็ นมุมทําให้มีลกั ษณะเป็ นสันเรี ยกแคริ นาหรื อคีล
(carina, keel) ในกรณี ทีสไปร์เวิร์ลมีแคริ นายกเป็ นมุมสู งใกล้แนวซูเชอร์ก็จะเรี ยกส่ วนของเปลือก
บริ เวณนันว่าโชว์เดอร์ (shoulder) ลักษณะต่างๆ ของซูเชอร์นนขึ
ั นอยูก่ บั ลักษณะการโค้งเว้าของผิว
เปลือกและการขดวนของเวิร์ล ในหอยหลายชนิดจะมีแนวซูเชอร์เอียงหรื อเป็ นไปในแนวเดียวกับ
การขดวนของบอดีเวิร์ล เช่น หอยทรงกรวยแบน (ภาพที 5A) และซูเชอร์ของแต่ละเวิร์ลค่อนข้าง
ชิดกันเรี ยก ฟลัช (flush) นอกจากนีในหอยทีมีเปลือกส่ วนบอดีเวิร์ลใหญ่และกว้างกว่าสไปร์ เวิร์
ลมากนัน สไปร์เวิร์ลจะลู่เข้าหากันทีจุดยอดเปลือก เรี ยกซูเชอร์ของเปลือกลักษณะดังกล่าวว่า แอด
เพรสด์(adpressed)
ซึงสามารถสังเกตได้จากลักษณะของปากเปลือกทีเป็ นมุมแคบทางด้านบน
(ภาพที 5B) นอกจากนีในหอยทีมีแนวการขดวนของแต่ละเวิร์ลค่อนข้างสมําเสมอตามแนวแกน
ของเปลือกอาจมีซูเชอร์ลึก (ภาพที 5C) หรื อเป็ นร่ อง เช่น ในกรณี ทีรู ปทรงของแต่ละเวิร์ลค่อนข้าง
แคบ (ภาพที 5D) และในเปลือกหอยทีเวิร์ลมีลกั ษณะเป็ นโชว์เดอร์ในแนวซูเชอร์ แนวซูเชอร์จะมี
ลักษณะเป็ นร่ องยาวและลึก (canaliculate) เป็ นต้น (ภาพที 5E, F)
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ภาพที 5 ลักษณะของซูเชอร์ ในหอยฝาเดียวแบบต่าง ๆ (A) ซูเชอร์แบบฟลัช (B) ซูเชอร์แบบ
แอดเพรสด์ (C) ซูเชอร์แบบลึก (D) ซูเชอร์แบบเป็ นร่ อง (E, F) ซูเชอร์ แบบเป็ นร่ องยาวและ
ลึก (ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
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1.1.3 บอดีเวิร์ลและปากเปลือก
บอดีเวิร์ลเป็ นส่ วนของเวิร์ลสุ ดท้ายหรื อเวิร์ลทีถูกสร้างหลังสุ ดของเปลือก ทีปลายสุ ดของ
บอดีเวิร์ลจะมีปากเปลือกเพือให้ตวั หอยคืบคลานออกนอกเปลือก เมือหงายเปลือกหอยขึนจะเห็น
ปากเปลือกเป็ นแนวโค้งทางด้านข้าง และด้านข้างทีอยูต่ รงข้ามกับปากเปลือกจะเป็ นแนวเว้าหรื อ
คอด (neck) ในหอยบางชนิด โดยเฉพาะหอยนําเค็มเปลือกจะมีส่วนยืนยาวออกมาจากปากเปลือก
มากเรี ยกร่ องไซฟอน (siphonal canal) ซึงเป็ นทีบรรจุท่อนํานําหรื อไซฟอนของหอย
บริ เวณรอบปากเปลือกมีขอบเรี ยกขอบปากเปลือก ซึ งแต่ละด้านมีชือเรี ยกต่างกันขอบปาก
เปลือกด้านทีติดกับส่ วนสุ ดท้ายของบอดีเวิร์ลเรี ยกขอบปากเปลือกด้านนอก (outer lip) ขอบปาก
เปลือกทีส่ วนฐานของเปลือกเรี ยกขอบปากเปลือกส่ วนฐาน (basal lip) และขอบปากเปลือกส่ วนที
เหลือซึงอยูใ่ กล้แนวแกนของเปลือกเรี ยกขอบปากเปลือกด้านใน (inner lip) ประกอบด้วยสองส่ วน
คือ ขอบปากเปลือกคอลูเมลลาร์ (coIumeIIar lip) ซึงสร้างจากแนวแกนของเปลือกและขอบปาก
เปลือกพาไรเอทัล (parietal lip) ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นแนวทียืนจากแนวแกนไปถึงแนวซูเชอร์ (ภาพที 3)
ฐานของปากเปลือกจะเป็ นบริ เวณทีขอบปากเปลือกด้านนอกและด้านในมาบรรจบกันเป็ น
แนวโค้งทีต่อเนื อง เรี ยกเปลือกลักษณะนีว่า โฮโลสโตมาทัส (holostomatous) (ภาพที 6A) แต่ใน
หอยหลายชนิดโดยเฉพาะหอยทะเลขอบปากเปลือกด้านนอกและด้านในไม่บรรจบกัน เนืองจากมี
ร่ องไซฟอนคัน เรี ยกเปลือกลักษณะนีว่า ไซโฟโนสโตมาทัส (siphonostomatous) (ภาพที 6B, C)
ในกรณี นีร่ องของไซฟอนอาจมีลกั ษณะเป็ นติง หรื ออาจเป็ นร่ องแคบและยาวอาจมีลกั ษณะตรงหรื อ
โค้ง เปลือกหอยบางชนิดขอบปากเปลือกด้านนอกและขอบปากเปลือกพาไรเอทัลมาพบกัน ใน
ลักษณะทีเป็ นมุมทีบริ เวณจุดสิ นสุ ดของซูเชอร์ของบอดีเวิร์ล ทําให้แนวของปากเปลือกพาไรเอทัล
ด้านหลังเป็ นสันเล็ก ๆ ขึนมาเรี ยก สันพาไรเอทัล (parietal ridge) ในเปลือกหอยบางชนิดผนัง
ด้านนอกของบอดีเวิร์ลและขอบปากเปลือกจะหนาในบริ เวณด้านในหรื อด้านนอกหรื อทังสองด้าน
นอกจากนีในเปลือกหอยบางชนิดมีขอบปากเปลือกกระดกออก (reflected) หรื ออาจม้วนพับเข้า
(inflected) และบริ เวณขอบปากเปลือกด้านนอกอาจมีลกั ษณะเป็ นสันหรื ออาจเป็ นหนาม (spine)
หรื ออาจมีลกั ษณะเป็ นปี กยืนหรื อแผ่ออกด้วย
1.1.4 อัมบิลิคสั (umbilicus)
อัมบิลิคสั เป็ นช่องหรื อรู หรื อรอยบุ๋ม (depression) รอบคอลูเมลลาซึงเป็ นผลจากการขด
วนของเวิร์ล ในเปลือกหอยส่ วนใหญ่จะมีอมั บิลิคสั เป็ นเกลียว (spiral cavity) และพบทีบอดีเวิร์ล
หรื ออาจพบทีส่ วนฐานของเปลือก นักสังขวิทยา (malacologist) เรี ยกเปลือกหอยทีมีอมั บิลิคสั ว่า
เพอร์ฟอเรต (perforate) หรื ออัมบิลิเคต (umbilicate) และเรี ยกเปลือกหอยทีไม่มีอมั บิลิคสั ว่า อิมเพอร์ฟอเรต (imperforate) หรื อนอนอัมบิลิเคต (non-umbilicate)
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ภาพที 6 เปลือกหอยฝาเดียวลักษณะต่าง ๆ (A) ลักษณะโฮโลสโตมาทัส (holostomatous) 
(B,C) ลักษณะไซโฟโนสโตมาทัส (siphonostomatous)
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
1.2 รู ปร่ างของเปลือก
โดยทัวไปเปลือกหอยฝาเดียวจะมีรูปร่ างเป็ นทรงกรวยลักษณะต่าง ๆ กันหลายแบบ เช่น รู ป
กรวยครึ งทรงกลม (ภาพที 7A) รู ปไข่ (ภาพที 7B) รู ปกระสวยหรื อทรงเล็กเรี ยวยาว (ภาพที 7C) รู ป
คล้ายลูกข่าง (ภาพที 7D) หรื อรู ปทรงกระบอก (ภาพที 7E) เป็ นต้น แต่ก็มีหอยบางชนิดทีมีเปลือก
รู ปทรงขดแบน (planispiral) หรื อเป็ นทรงกรวยเตียทีมีเปลือกทังสองด้านของคอลูเมลลาที
เหมือนกัน (isostrophic) หรื อในหอยบางชนิดก็มีเปลือกขนาดเล็กและฝังอยูใ่ นแมนเทิลหรื ออาจไม่
มีเปลือก
ในหอยทีมีเปลือกทรงกรวยนัน ความแตกต่างของรู ปร่ างของเปลือกขึนอยูก่ บั ลักษณะการขด
วนของเปลือกรอบแนวแกนของหอย เปลือกของหอยทรงกรวยอาจเป็ นรู ปยาว (elongate) (ภาพที
8A, B) รู ปกรวยรู ปไข่ (ภาพที 8C-E) รู ปกรวยกลม (globose) (ภาพที 8F, G) หรื อเตีย (depressed)
(ภาพที 8H) การพิจารณารู ปร่ างของเปลือกหอยทรงกรวยอย่างละเอียดนันจะต้องพิจารณาจากขนาด
ของมุมสไปร์ (spire angle) ซึงเป็ นมุมยอดเปลือก
เปลือกหอยบางชนิ ดมีการขดวนผิดปกติหรื อไม่สมําเสมอ เช่นมีการขดวนของเปลือกแต่ละชัน
อย่างหลวม ๆ ทําให้แต่ละเวิร์ลไม่สัมผัสกัน บางชนิดมีการขดวนของเปลือกหอยวงแรกติดต่อกัน
เป็ นทรงกรวยแบน แต่การขดวนของเปลือกช่วงท้ายหรื อบางส่ วนของบอดีเวิร์ลจะไม่สมําเสมอและ
เป็ นไปอย่างหลวม ๆ เรี ยกเปลือกลักษณะดังกล่าวว่าเทอร์ริคิวเลต (turriculate) บางชนิดเวิร์ลช่วง
แรกจะหายไปและการขดวนของเวิร์ลทีเหลือทําให้เปลือกมีลกั ษณะเป็ นท่อคล้ายเขาสัตว์
เรี ยก
เปลือกลักษณะนีว่า สกาลาริ ฟอร์ ม (scalariform)
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ภาพที 7 เปลือกหอยรู ปทรงกรวยแบบต่าง ๆ (A) รู ปกรวยครึ งทรงกลม (subglobose),
(B) รู ปไข่ (oval), (C) รู ปกระสวยหรื อทรงเล็กเรี ยวยาว (fusiform – spindle shaped),
(D) รู ปคล้ายลูกข่าง (turbiniform) (E) รู ปทรงกระบอก (cylindrical)
(ดัดแปลงจาก ผุสดี ศรี อรุ ณ, 2547)
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G

ภาพที 8 เปลือกหอยรู ปทรงกรวยแบบต่าง ๆ พิจารณาจากขนาดของมุมสไปร์ 
(A, B) รู ปกรวยยาว (C - E) รู ปกรวยรู ปไข่ (F,G) รู ปกรวยกลม (H) รู ปกรวยเตีย 
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
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1.3 แนวการขดวนของเปลือก
การขดวนของเปลือกหอยแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท สังเกตจากการหงายส่ วนปากเปลือกขึนให้
ส่ วนยอดเปลือกหันออกนอกตัวผูส้ ังเกต ถ้าพบว่าปากเปลือกอยูท่ างซ้ายมือคือ การขดวนในทิศทาง
ทวนเข็มนาฬิกาหรื อวนซ้ายเรี ยกซินิสทรัล (sinistral) ถ้าปากเปลือกอยูท่ างด้านขวามือ คือการขดวน
ของเปลือกหอยเป็ นไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรื อวนขวาเรี ยกเด็กซ์ทรัล (dextral) (ภาพที 9)

A

B

ภาพที 9 ลักษณะการขดวนของเปลือกหอยรู ปทรงกรวย (A) แบบซินิสทรัล(sinistral) 
หรื อวนซ้าย (B) แบบเด็กซ์ทรัล (dextral) หรื อวนขวา
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
1.4 ขนาดของเปลือกหอย
ขนาดทีใช้วดั เปลือกหอยคือความยาวหรื อความสู งและความกว้างของเปลือกหอย สามารถใช้
ความยาวของเปลือกมาจัดจําแนกเปลือกหอยออกเป็ นขนาดต่างๆได้ (ภาพที 10) นอกจากนียังอาศัย
การวัดขนาดมุมสไปร์ (ภาพที 11) และการนับจํานวนเวิร์ล (ภาพที 12) เพือใช้พิจารณารู ปทรง
และจัดจําแนกหอยอย่างละเอียดอีกด้วย
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ภาพที 10 การจําแนกเปลือกหอยทีมีขนาดต่าง ๆ กัน ขนาดเล็กมาก (2 มิลลิเมตร)
ขนาดเล็ก (2-10 มิลลิเมตร) ขนาดกลาง (11-30 มิลลิเมตร) ขนาดใหญ่ (!30
มิลลิเมตร) (ดัดแปลงจาก ผุสดี ศรี อรุ ณ, 2547)

ภาพที 11 การวัดมุมสไปร์ (spire)ในหอยทรงกรวยทีมีการขดวนอย่างปกติ
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
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ภาพที 12 ลักษณะการนับจํานวนเวิร์ล (whorl) (ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
1.5 ลวดลายบนเปลือกและลวดลายของสี เปลือก
ผิวของเปลือกหอยจะมีลวดลายแตกต่างกันไป เช่น มีลกั ษณะเป็ นตุ่ม เป็ นหนาม
เป็ นรอยย่น เป็ นรอยบุ๋ม เป็ นสัน เป็ นเส้นนูน หรื อ เป็ นเส้นบาง ๆ ในกรณี ทีเป็ นเส้นนันลายเส้น
บนเปลือกหอยจะพบสองแนวคือ เส้นในแนวตัง หรื อเส้นการเติบโตคือ เส้นทีอยูใ่ นระนาบ
เดียวกับแนวคอลูเมลลา (transverse, growth line) และเส้นในแนวนอนคือเส้นทีอยูใ่ นระนาบ
เดียวกับแนวการขดวนของหอย (spiral line) (ภาพที 13) สําหรับเส้นการเติบโตของเปลือกนันจะ
สิ นสุ ดทีขอบปากเปลือก และในหอยต่างชนิดกันจะมีเส้นการเติบโตทีมีความคมชัดผิดกันอีกด้วย
เส้นในแนวนอนนันจะมีอยูส่ องลักษณะ คือเป็ นเส้นนูนหนาหรื ออาจเป็ นเส้นทีบุ๋มหรื อฝังลงไปใน
ผิวเปลือก
แถบสี ใน
แนวตังฉาก
เส้นในแนวขนาน
กับแกนกลาง

สันโค้งทีอยูใ่ น
แนวขนานกับ
เส้นนูนใน
แนวตังฉากกับ

หนาม

เส้นทีเป็ นร่ องตาม
แนวตังฉากกับ

ตุ่ม

สันในแนวตังฉาก
กับแกนกลาง

แอ่ง

สันแหลม
รอยย่น

ภาพที 13 ลักษณะลวดลายแบบต่าง ๆ บนเปลือกหอย (ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ,2538) 
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1.6 โอเพอร์คิวลัม
ในหอยซับคลาสโพรโซแบรงเคีย ส่ วนใหญ่จะมีโอเพอร์ คิวลัม (opercuIum) หรื อแผ่น
ปิ ดปากเปลือก ยกเว้นหอยในซับคลาสโอพิสโทแบรงเคียและพัลโมเนต ส่ วนใหญ่จะไม่มีโอเพอร์ คิวลัม ตําแหน่งของโอเพอร์ คิวลัมจะอยูท่ ีบริ เวณด้านบนส่ วนท้ายของแผ่นเท้าของหอย หน้าทีหลัก
ของโอเพอร์คิวลัม คือปิ ดปากเปลือกเมือตัวหอยหดกลับเข้าเปลือก โดยทัวไปโอเพอร์ คิวลัมจะปิ ด
ปากเปลือกไดัสนิททําให้สามารถป้ องกันอันตรายให้กบั ตัวหอยซึ งอยูภ่ ายในได้ แต่ในหอยบางชนิด
โอเพอร์ คิวลัมจะปิ ดปากเปลือกไม่สนิทหรื อไม่ปิดปากเปลือกและอาจเปลียนแปลงรู ปร่ างไปเพือทํา
หน้าทีเฉพาะ บางชนิดจะมีโอเพอร์คิวลัมยาวและแหลมคมช่วยในการเคลือนทีโดยการขุดทราย
โอเพอร์ คิวลัมมีรูปร่ างหลายแบบ (ภาพที 14) โดยทัวไปเป็ นแผ่นแบนอาจเป็ นรู ปรี หรื อ
รู ปกลม มีนาหนั
ํ กเบาและเป็ นมันเงาประกอบด้วยสารคอนคิโอลิน (ภาพที 14A-O)หรื ออาจมีความ
หนาหนัก และประกอบด้วยสารพวกหินปูน (ภาพที14P-T) หอยทีมีโอเพอร์คิวลัมชนิดเกลียว
จัดเป็ นหอยทีโบราณทีสุ ด (ภาพที 14H, I)
นอกจากนีลวดลายทีพบบนโอเพอร์คิวลัมด้านนอก
อาจมีลกั ษณะวนเป็ นวงต่อกัน
หลายวง เรี ยกมัลติสไปรัล (multispiral) (ภาพที14 I, K, L) หรื ออาจวนต่อกันเป็ นวงเล็ก ๆ เรี ยก
พอซิสไปรัล (paucispiral) (ภาพที 14S) หรื ออาจเป็ นวงเดียวซ้อนกันหลาย ๆ วงเรี ยกคอนเซนทริ ก
(concentric) (ภาพที14D, J) หรื อเป็ นวงเดียวซ้อนกันหลายวงและตรงกลางมีวงเล็กๆ วน
ต่อเนืองกันเรี ยกคอนเซนทริ กทีมีสไปรัลนิวเคลียส (spiral nucleus) (ภาพที 14N)
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H
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ภาพที 14 ลักษณะฝาปิ ดปากเปลือก (operculum) (A - T) ฝาปิ ดปากเปลือกแบบต่างๆ
(U) หอยแบบเด็กซ์ทรัลทีมีฝาปิ ดปากเปลือกแบบสไปรัลทีวนทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
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2. การกําหนดตําแหน่งและทิศทางของเปลือกหอย
2.1 หอยทรงกรวย ให้หงายส่ วนปากเปลือกขึน ส่ วนยอดเปลือกออกนอกตัว ด้านปาก
เปลือกจะเป็ นด้านหน้า (anterior) ด้านปลายยอดเปลือกจะเป็ นด้านหลัง (posterior) เปลือกทีอยูท่ าง
ด้านซ้ายมือเรา คือเปลือกด้านซ้าย เปลือกทีอยูท่ างด้านขวามือเรา คือเปลือกด้านขวา (ภาพที 15A,
B)

A

B

ภาพที 15 ทิศทางและตําแหน่งของเปลือกหอยรู ปทรงกรวย (A) แนวนอน (B) แนวตัง
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
2.2 หอยทรงขดแบน (planispiral) ให้ควําปากเปลือกลง โดยให้ส่วนปากเปลือกออกนอก
ตัวเรา ส่ วนปากเปลือกจะเรี ยกเป็ นด้านหน้า (anterior) ส่ วนเปลือกทีอยูใ่ กล้ตวั เราคือด้านหลัง
(posterior) เปลือกทีอยูท่ างด้านซ้ายของมือเราคือเปลือกด้านซ้าย เปลือกทีอยูท่ างด้านขวามือเราคือ
เปลือกด้านขวา (ภาพที 16A-C)
2.3 หอยทรงฝาชี (patelliform) ให้ส่วนยอดของเปลือกหันเข้าหาตัวเรา โดยให้แนว
columella ตังฉากกับตัวเรา เปลือกทีอยูด่ า้ นนอกตัวเรา คือด้านหน้า (anterior) ส่ วนเปลือกทีอยู่
ใกล้ตวั เราคือด้านหลัง (posterior) เปลือกทีอยูท่ างด้านซ้ายมือเราคือเปลือกด้านซ้าย เปลือกทีอยู่
ทางด้านขวามือเราคือเปลือกด้านขวา (ภาพที 17A, B)
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A

B

C

ภาพที 16 ทิศทางและตําแหน่งของเปลือกหอยรู ปทรงขดแบน (A) เปลือกด้านซ้าย (ด้านใน)
(B) เปลือกด้านขวา (ด้านอัมบิลิคสั ) (C) เปลือกในแนวนอน
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)

A

B

ภาพที 17 ทิศทางและตําแหน่งของเปลือกหอยทรงฝาชี (A) เปลือกวนขวาหรื อเด็กซ์ทรัล
(ยอดเปลือกอยูท่ างซ้าย) (B) เปลือกวนซ้ายหรื อซินิสทรัล (ยอดเปลือกอยูท่ างขวา)
(ดัดแปลงจาก สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
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3. การวัดขนาดของเปลือกหอย
การวัดขนาดของเปลือก มีการวัดส่ วนต่างๆ ดังนี (ภาพที 18A-C)
3.1 ความกว้างของเปลือกหอย โดยวัดจากส่ วนทีกว้างทีสุ ดของบอดีเวิร์ลถึงส่ วนทีกว้างทีสุ ด
ของปากเปลือก (CB หรื อ AD หรื อ XcYc)
3.2 ความยาวหรื อความสู งของเปลือกหอย โดยวัดจากยอดเปลือก (apex) ไปถึงขอบฐานเปลือก
(AB หรื อ CD หรื อ XY)
3.3 ความกว้างของขอบปากเปลือก โดยวัดจากแนวศูนย์กลางของขอบปากเปลือกจากด้าน
หนึงไปยังอีกด้านหนึง (GH)
3.4 ความยาวของขอบปากเปลือก โดยวัดจากแนวศูนย์กลางของปลายความสู งขอบปากเปลือก
ด้านหนึงไปถึงขอบฐานเปลือก (EF)
3.5 การนับวง (whorl) ของหอย เริ มนับจากจุดปลายยอดของหอย นับวนมาชนแนวเดียวกับ
จุดเริ มต้น จะเป็ นวงที 1 และนับวนต่อไปจนถึงแนวเส้นตรงเดียวกับวงที 1 จะเป็ นวงที 2 เช่นนี
เรื อยไป
D
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B
ภาพที 18 การวัดขนาดของเปลือกหอย (A) ความกว้างยาวของขอบปากเปลือก ;
(B) ความกว้างยาวของเปลือกหอยและขอบปากเปลือกหอย ; (C) ความกว้างยาว
ของเปลือกหอย (ดัดแปลงจาก ผุสดี ศรี อรุ ณ, 2547)
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หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีมีความสํ าคัญทางการแพทย์และสั ตวแพทย์
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึงทีมีความหลากหลายของหอยนําจืดและหอยนํากร่ อย โดย
พบหอยนําจืดประมาณ 170 species และหอยนํากร่ อยประมาณ 96 species หอยเหล่านีสังกัดอยูใ่ น
75 genera 23 family และ 6 order ซึ งพบกระจายอยูใ่ น 3 Subclass ของหอยฝาเดียว ได้แก่
Subclass Prosobranchia, Subclass Opisthobranchia และ Subclass Pulmonata มีรายงานการพบ
หอยนําจืดฝาเดียวซึ งเป็ นโฮสต์ตวั กลาง (intermediate host) ของปรสิ ต โดยมีความสําคัญทาง
การแพทย์และสัตวแพทย์อยูไ่ ม่ถึง 20 speccies จัดอยูใ่ น 2 order และ 8 family ดังนี (สุ ชาติ
อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
1.1 Subclass Prosobranchia
1.1.1 Order Mesogastropoda
1.1.1.1 Family Viviparidae พบในประเทศไทย มี 7 genera และ 23 species เป็ นหอยทีให้
กําเนิดไข่ทีมีเปลือกหุม้ และฟักเป็ นตัวภายในร่ างกายของหอยตัวแม่ (ovoviviparous) ในประเทศ
ไทยมี 2 species ซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตทีก่อให้เกิดโรคในคน ได้แก่ Genus Filopaludina
Habe, 1964 ซึ งแบ่งเป็ น 2 Subgenus ได้แก่ Subgenus Filopaludina และ Siamopaludina ใน
ประเทศไทยมีหอย 2 species ซึงมีความสําคัญทางการแพทย์ ได้แก่ Filopaludina sumatrensis
polygramma พบในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย Filopaludina martensi martensi พบใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย ชือสามัญคือ หอยขม หอยทัง 2 ชนิดนี พบอาศัย
อยูใ่ นแหล่งนํานิง เช่น ในบ่อนํา นาข้าว ทะเลสาบ ป่ าพรุ หรื อในแหล่งนําทีไหลช้า เช่น ในคลอง
แม่นาและลํ
ํ
าธาร เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ลาํ ไส้ขนาดกลางซึ งเป็ นปรสิ ตในกลุ่มเอไคโนสโทม (Echinostome) เช่น Echinostoma malayanum, E. revolutum, E. ilocanum, E. caninum
เป็ นต้น
1.1.1.2 Family Pilidae, Ampullariidae หรื อเป็ นทีรู้จกั กันทัวๆไปว่า “หอยโข่ง” (apple snail)
เป็ นหอยนําจืดทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดและพบทัวๆไปในประเทศไทย มี 2 genera ซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลาง
ของปรสิ ตทีก่อให้เกิดโรคในคน ดังนี
1.1.1.2.1 Genus Pila พบในประเทศไทย 5 species ได้แก่ Pila ampullacea, P. pesmei, P.
scutata, P. polita และ P. gracilis หอยโข่งพบอาศัยอยูใ่ นนาข้าวและในแหล่งนําตืนๆ เป็ นทีนิยม
รับประทานกัน เนืองจากมีขนาดใหญ่และพบได้ทวไปมี
ั
2 species ทีมีความสําคัญทางการแพทย์
คือหอย P. ampullacea และ P. polita โดยเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิตวั กลม Angiostrongylus
cantonensis และพยาธิใบไม้ลาํ ไส้ขนาดกลาง Echinostoma ilocanum
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1.1.1.2.2 Genus Pomacea พบในประเทศไทย 3 species ได้แก่ Pomacea canaliculata, P.
insularus และ Pomacea sp. หอยโข่งเหล่านีมีถินกําเนิดในทวีปอเมริ กากลาง อเมริ กาใต้ หมู่เกาะ
อินเดียตะวันตก และบริ เวณตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พบในประเทศไทยเมือปี พ.ศ. 2527
หอยเหล่านีถูกนําเข้ามาเพือทําความสะอาดตูป้ ลา ต่อมาได้ถูกนําไปเลียงในบ่อเพือนําไปขายตาม
ร้านอาหารหรื อเพือขายให้กบั โรงงานบรรจุกระป๋ องส่ งไปจําหน่ายต่างประเทศ ในปั จจุบนั หอย
Pomacea ได้แพร่ กระจายตามคลองและแม่นากลายเป็
ํ
นศัตรู ของต้นข้าว และพืชนําและสามารถเป็ น
โฮสต์ตวั กลางของพยาธิตวั กลม Angiostrongylus cantonensis ซึงก่อให้เกิดโรคในคนได้
1.1.1.3 Family Bithyniidae ในประเทศไทยพบ 3 genera และ 12 species มีเพียง 2 species
ซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ตบั ของคน Opisthorchis viverrini ได้แก่ Bithynia
(Digoniostoma) funiculata พบในภาคเหนือของประเทศไทยและ B. (D.) siamensis พบทัวๆไป
ในประเทศไทย หอยเหล่านีอาศัยอยูใ่ นนาข้าว ในคลองและในอ่างเก็บนํา
1.1.1.4 Family Pomatiopsidae พบเพียง 4 genera ทีเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตทีก่อให้เกิด
โรคในคน ดังนี
1.1.1.4.1 Genus Oncomelania เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้เลือดของคน Schistosoma
japonicum ในแถบทวีปเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มี 6 species คือ Oncomelania hupensis
พบในประเทศจีน O. nosophora พบในประเทศญีปุ่ น O. quadrasi พบในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ O.
lindoensis พบในประเทศอินโดนิเซีย และ O. formosana, O. chiui พบในไต้หวัน สําหรับใน
ประเทศไทยไม่พบหอยชนิดนี
1.1.1.4.2 Genus Neotricula มี 3 species คือ Neotricula aperta พบในแม่นามู
ํ ลและแม่นาโขง
ํ
N. burchi พบทีจังหวัดเชียงใหม่ และ N. jinghongensis พบในมณฑลยูนาน ประเทศจีน หอย N.
aperta เป็ นหอยเพียงชนิดเดียวเท่านัน ทีมีความสําคัญทางการแพทย์ เนืองจากเป็ นโฮสต์ตวั กลาง
ของพยาธิใบไม้เลือดในคนชนิด Schistosoma mekongi ในประเทศลาวและกัมพูชา นอกจากนี
ยังพบว่าหอย N. aperta สามารถติดเชื อพยาธิ ใบไม้ปอด Paragonimus heterotremus ในห้องปฏิบตั ิ
การได้ (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
1.1.1.4.3 Genus Tricula พบว่าในประเทศจีน หอย Tricula เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้
ปอดของสัตว์ เช่น Paragonimus skrjabini, P. szechuanensis เป็ นต้น ส่ วน T. humida และ T.
gregoriana นัน เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้เลือดในสัตว์ Schistosoma sinensium
หอยเหล่านีพบอาศัยอยูร่ ิ มฝังลําธารหรื อเกาะทีก้อนหิ นในลําธาร ทีมีนาไหลช้
ํ
าๆ ในประเทศไทย
หอย T. bollingi เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้เลือด (Schistosoma sinensium) ของหนูใน
ธรรมชาติ ในห้องปฎิบตั ิการ หอย T. bollingi สามารถติดเชือพยาธิ ใบไม้เลือด (S. mekongi) และ
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พยาธิใบไม้ปอด (P. heterotremus) ของคนได้ หอย T. bollingi พบเกาะอาศัยอยูต่ ามรากฝอยของ
ชมพูป่ ่ า (Eugenia siamensis) ทีขึนอยูร่ ิ มลําธาร (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
1.1.1.4.4 Genus Robertsiella มี 2 species คือ Robertsiella kaporensis และ R. gismanni
หอยทัง 2 ชนิดนีเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma malayensis ของหนูใน
ประเทศมาเลเซีย
หอยเหล่านีพบเกาะอาศัยอยูต่ ามรากฝอยของต้นอโศกเหลือง
(Saraca
thaipingensis) ทีขึนอยูร่ ิ มลําธาร
1.1.1.5 Family Thiaridae เป็ นหอยทีให้กาํ เนิดไข่ทีมีเปลือกหุม้ และฟักเป็ นตัวภายในหอยตัว
แม่เหมือนกับหอยทีสังกัดใน Family Viviparidae มี 3 species ซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตที
ก่อให้เกิดโรคในคน พบบริ เวณทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังนี
1.1.1.5.1 Genus Tarebia ในประเทศไทยพบเพียง 1 species คือ Tarebia granifera มี
ความสําคัญทางการแพทย์ โดยเชื อว่าเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus
westermani และพบว่าเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ ใบไม้ลาํ ไส้ขนาดเล็ก Metagonimus yokogawai,
Haplorchis taichui และ Stellantchasmus falcatus พบหอยเหล่านีอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบ บ่อ คลอง
แม่นาํ และลําธาร
1.1.1.5.2 Genus Melanoides มีรายงานเพียง 1 species ทีมีความสําคัญทางการแพทย์ คือ
Melanoides tuberculata เนืองจากเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus
westermani) ในประเทศจีนและไต้หวัน และเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิใบไม้ลาํ ไส้ขนาด
เล็ก (Haplorchis pumilio, H. yokogawai, Prosthodendrium molenkampi) ในทวีปเอเซียและใน
ประเทศไทย พบหอยเหล่านี ทัวไปในทะเลสาบ บ่อ คลอง แม่นาและลํ
ํ
าธาร
1.1.1.5.3 Genus Brotia พบว่าในประเทศไทย หอยเหล่านีไม่มีความสําคัญทางการแพทย์อย่าง
แน่ชดั แต่ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์พบหอย Brotia asperata เป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิ
ใบไม้ปอด (P. westermani)
1.1.1.6 Family Pleuroceridae หอยในกลุ่มนีจะเป็ นหอยทีออกลูกเป็ นไข่ (oviparous) หรื อทีให้
กําเนิดไข่ทีมีเปลือกหุม้ และฟักเป็ นตัวภายในหอยตัวแม่ พบในทวีปอเมริ กาและเอเชีย ส่ วนใหญ่เป็ น
โฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตทีก่อให้เกิดโรคในปลาและสัตว์ชนิดต่างๆ ในประเทศไทยพบ 2 species
คือ Paludomus petrosus และ P. siamensis แต่ไม่มีรายงานถึงความสําคัญทางการแพทย์
1.1.1.6.1 Genus Semisulcospira มีอยูเ่ พียง 1 species คือ Semisulcospira libertina ซึงเป็ น
โฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิใบไม้ปอด (P. westermani) ในประเทศญีปุ่ น เกาหลี และไต้หวัน
พบหอยเหล่านีอาศัยอยูใ่ นทะเลสาบ บึง และคลอง

34


1.2 Subclass Pulmonata
1.2.1 Order Basommatophora
1.2.1.1 Family Lymnaeidae หอยในกลุ่มนีพบอาศัยในแหล่งนําจืดทัวโลก เป็ นหอยทีไม่มี
โอเพอร์คิวลัม ในประเทศไทยพบเพียง 4 species ซึงทุกชนิดเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตที
ก่อให้เกิดโรคในคน
1.2.1.1.1 Genus Radix มี 3 species คือ Radix rubiginosa, R. swinhoei และ R. luteola พบว่า
R. rubiginosa เป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิใบไม้ตบั ในโคและกระบือ Fasciola gigantica
ซึงติดต่อถึงคนได้ และยังเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงและตัวทีสองของพยาธิใบไม้ลาํ ไส้ของคน
Echinostoma malayanum, E. revolutum และ Plagiorchis harinasutai นอกจากนียังเป็ นโฮสต์
ตัวกลางของพยาธิ ใบไม้เลือดของสัตว์ดว้ ย เช่น Schistosoma incognitum, Trichobilharzia
maegraithi, Orientobilharzia harinasutai ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ใบไม้เลือดของสัตว์
เหล่านีสามารถไชผ่านผิวหนังของคนได้ แต่ไม่สามารถเจริ ญเป็ นตัวเต็มวัยในคนได้ จึงก่อให้เกิด
ผิวหนังอักเสบและมีอาการคัน (cercarial dermatitis) ชาวชนบทจึงเรี ยกหอยชนิ ดนีว่า “หอยคัน”
หอยเหล่านีพบทัวไปในประเทศไทย ยกเว้นบางจังหวัดในภาคเหนือ ประเทศลาว กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
R. swinhoei เป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิใบไม้ตบั Fasciola gigantica และพยาธิ
ใบไม้ลาํ ไส้ Echinostoma ilocanum หอยเหล่านีพบในจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย
เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่ เชียงราย และน่าน ในภาคเหนือของประเทศพม่า ในประเทศ
ลาว จีน และญีปุ่ น
R. luteola เป็ นหอยทีพบในประเทศอินเดีย ศรี ลงั กา พม่า และจีน ในประเทศไทย พบที
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ไม่มีรายงานว่าเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตชนิดใด
1.2.1.1.2 Genus Austropeplea พบเพียงชนิดเดียว คือ Austropeplea ollula มีรายงานว่าเป็ น
โฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิใบไม้ตบั ในโคและกระบือ (Fasciola gigantica) และเป็ นโฮสต์
ตัวกลางตัวทีหนึงและตัวทีสองของพยาธิ ใบไม้ลาํ ไส้กลุ่ม Echinostoma spp. หลายชนิด ในประเทศ
ไทยพบหอยเหล่านีใน กรุ งเทพฯ ธนบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และน่าน ในประเทศจีน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ พบหอยเหล่านีเป็ นครังแรกบนเกาะกวม หมู่เกาะมหาสมุทร
แปซิฟิก
1.2.1.2 Family Planorbidae ในประเทศไทยพบ 13 species แต่มี 5 species ทีมีความสําคัญทาง
การแพทย์ โดยแบ่งตามจีนสั ได้ดงั นี
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1.2.1.2.1 Genus Gyraulus ในประเทศไทยพบ 6 species แต่มีเพียงชนิดเดียวทีมีความสําคัญ
ทางการแพทย์ คือ Gyraulus convexiusculus มีรายงานว่าเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงและตัวทีสอง
ของพยาธิใบไม้ลาํ ไส้ Echinostoma ilocanum และเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีสองของพยาธิใบไม้ลาํ ไส้
E. malayanum และ E. revolutum นอกจากนียังพบในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
1.2.1.2.2 Genus Biomphalaria หอยชนิดนีเป็ นโฮสต์ตวั กลางทีสําคัญของพยาธิใบไม้เลือดของ
คน สายพันธุ์ Schistosoma mansoni เช่น Biomphalaria glabrata พบในทวีปอเมริ กาใต้และหมู่
เกาะคาริ บเบียน B. straminea และ B. tenagophila พบในประเทศบราซิล B. pfeifferi, B.
alexandrina, B. sudanica, B. choanomphala พบในทวีปอัฟริ กา
1.2.1.2.3 Genus Indoplanorbis ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว คือ Indoplanorbis exustus
เป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงและตัวทีสองของพยาธิใบไม้ลาํ ไส้ของคน Echinostoma malayanum
และ E. revolutum
นอกจากนียังเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้เลือดของโคและกระบือ
(Schistosoma spindale) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของ S. spindale สามารถไชผ่านผิวหนังของคน
ได้แต่ไม่สามารถเจริ ญเป็ นตัวเต็มวัยในคนได้ จึงก่อให้เกิดผิวหนังอักเสบและมีอาการคัน พบหอย
ชนิดนีได้ในประเทศไทย อินเดีย ศรี ลงั กา ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนิเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
ญีปุ่ น และเกาะฮาวาย
1.2.1.2.4 Genus Bulinus หอยกลุ่มนีเป็ นโฮสต์ตวั กลางทีสําคัญของพยาธิใบไม้เลือดของคน
สายพันธุ์ Schistosoma haematobium เช่น Bulinus (Bulinus) truncatus พบในประเทศอียปิ ต์
ซูดาน เอธิโอเปี ย ทูนิเซีย B. (B.) guernei พบในประเทศแกมเบียและซีนีกลั B. (B.) beccarii พบใน
บริ เวณแถบตะวันออกของทวีปอัฟริ กา
1.2.1.2.5 Genus Segmentina พบว่ามี 2 species ทีเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิใบไม้
ลําไส้ขนาดใหญ่ Fasciolopsis buski ของคนได้แก่ Segmentina (Polypylis) hemisphaerula พบ
อาศัยในแหล่งนํานิงในประเทศไทย ลาว กัมพูชา จีนและไต้หวัน และ Segmentina (Trochorbis)
trochoideus พบในประเทศไทย ลาว พม่า อินเดีย และอินโดนีเซีย
1.2.1.2.6 Genus Hippeutis มีเพียงชนิดเดียวทีเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึงของพยาธิใบไม้ลาํ ไส้
ขนาดใหญ่ Fasciolopsis buski ของคนคือ Hippeutis (Helicorbis) umbilicalis พบหอยชนิดนี อาศัย
อยูใ่ นนํานิงและแพร่ กระจายในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ศรี ลงั กา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ จีน ญีปุ่ น อินโดนีเซีย นิวกินี เป็ นต้น
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1.2.1.2.7 Genus Camptoceras มีเพียงชนิดเดียวในประเทศไทย คือ Camptoceras (Culmenella)
jiraponi พบในจังหวัดนครศรี ธรรมราชและกรุ งเทพฯ ไม่มีรายงานว่าเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ต
ใดๆทีก่อให้เกิดโรคในคน
1.2.1.2.8 Genus Amerianna มีเพียงชนิดเดียวในประเทศไทย คือ Amerianna carinata ซึงพบ
บริ เวณคลองในกรุ งเทพฯ นอกจากนียังพบในประเทศออสเตรเลีย นิวกินี และอินโดนีเซีย ไม่มี
รายงานว่าเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตใดทีก่อให้เกิดโรคในคน
พยาธิใบไม้ (Fluke or Digenetic Trematode)
พยาธิใบไม้ จัดอยูใ่ น Phylum Platyhelminthes Class Trematoda Subclass Digenea
รู ปร่ างทัวไปเหมือนใบไม้ รู ปรี หรื อยาวเรี ยวทางด้านหน้า (anterior) และป้ านทางด้านท้าย
(posterior) ลําตัวแบนจากบนลงล่าง (dorsoventrally) ไม่มีช่องว่างในลําตัว มีอวัยวะทีใช้ยดึ เกาะ
เป็ นกล้ามเนือแข็งแรง ลักษณะรู ปถ้วย เรี ยกว่า sucker ส่วนใหญ่มี 2 ชนิด คือ oral sucker อยูป่ ลาย
หน้าล้อมรอบช่องปาก และ acetabulum (ventral sucker) ซึ งอยูท่ างด้านท้อง มีอวัยวะเพศผูแ้ ละเพศ
เมียอยูใ่ นตัวเดียวกัน ยกเว้น พยาธิใบไม้เลือด มีระบบประสาท ระบบขับถ่าย ระบบสื บพันธุ์พฒั นา
อย่างดีและสมบูรณ์เห็นได้ชดั มากอยูก่ ลางลําตัวระหว่างแขนงของลําไส้ทงสอง
ั
การสื บพันธุ์มี 2
แบบ คือระยะตัวเต็มวัยมีการสื บพันธุ์แบบมีเพศ (sexual reproduction) ส่ วนระยะตัวอ่อนมีการ
สื บพันธุ์แบบไม่มีเพศ (asexual reproduction) ดังนันจึงเรี ยกพยาธิ ในกลุ่มนีว่า Digenea (กอง
โรคติดต่อทัวไป, 2541) (ภาพที 19)
การจําแนกพยาธิใบไม้
สามารถแยกชนิดตามอวัยวะทีพยาธิตวั เต็มวัยอาศัยอยูไ่ ด้เป็ น 4 กลุ่มใหญ่ๆ
1. พยาธิใบไม้ลาํ ไส้ (Intestinal fluke) ตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้อาศัยอยูใ่ นลําไส้ อาจเป็ น
ลําไส้เล็กหรื อลําไส้ใหญ่
2. พยาธิใบไม้ตบั (Liver fluke) ตัวเต็มวัย อาศัยอยูใ่ นทางเดินนําดีหรื อท่อนําดีของตับ
3. พยาธิใบไม้ปอด (Lung fluke) ตัวเต็มวัยอาศัยอยูใ่ นปอด
4. พยาธิใบไม้เลือด (Blood fluke) ตัวเต็มวัยอาศัยอยูใ่ นเส้นเลือดดํา
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ภาพที 19 รู ปร่ างลักษณะโดยทัวไปของพยาธิใบไม้ (วันชัย มาลีวงษ์ และคณะ, 2544)
รู ปร่ างลักษณะทัวไปของพยาธิ ใบไม้ (Brown, 1975 ; Neva and Brown, 1994)
1. ผิวหนัง (Tegument) ลักษณะผิวเรี ยบ บางครังจะเป็ นสันนูนขึนมาเป็ นตุ่มหรื อหนาม
(ภาพที 20A) ยืดหยุน่ ได้ดีและทนต่อสภาพแวดล้อม ผนังของลําตัวประกอบด้วยเซลล์ทียังมีชีวติ อยู่
ชันนอกเป็ นไซโทพลาซึ มของเซลล์หนาประมาณ 15-21 ไมโครเมตร มี plasma membrane คลุมอยู่
ชันนีจะต่อกับไซโทพลาซึมของ cyton cell ส่ วนชันในประกอบด้วยชันกล้ามเนื อและ cyton cell
ทําหน้าทีรับความรู ้สึกต่างๆ(Malek, 1980) นอกจากนันยังทําหน้าทีดูดซึมอาหารนําตาลผิวหนังของ
พยาธิใบไม้บางชนิดยังมีสารพวก mucopolysaccharides และ polyphenols ซึงสารเหล่านีสามารถ
ป้ องกันการย่อยหรื อนําย่อยของโฮสต์ได้
2. ระบบทางเดินอาหาร (Digestive system) ระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยปากอยู่
ปลายสุ ดหรื อเกือบปลายสุ ดส่ วนหน้า ล้อมรอบด้วย oral sucker ต่อมาเป็ นคอหอย (pharynx) ซึง
มีลกั ษณะเป็ นกล้ามเนือ หลอดอาหาร (esophagus) และลําไส้ (intestinal cecum) ปกติลาํ ไส้จะ
แยกเป็ นสองแขนง และปลายตัน ไม่มีทวารเปิ ดออก (ภาพที 20B) อาหารทีเป็ นของเหลวหรื อกึง
ของเหลว จากบริ เวณทีอยูอ่ าศัยจะถูกดูดซึ มเข้าทางผิวคลุมลําตัว อาหารทีไม่เป็ นสารละลายจะถูก
ดูดกินเข้าทางปากย่อยในลําไส้ อาหารทีย่อยสลายแล้วถูกดูดซึมโดยผนังลําไส้ของพยาธิ ส่ วนเศษ
อาหารทีไม่ตอ้ งการจะออกมาทางปาก
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3. ระบบประสาท (Nervous system) เป็ นระบบอย่างง่ายไม่ซบั ซ้อน ประกอบด้วย ปุ่ ม
ประสาท 1 คู่ ทางด้านหลังของหลอดอาหาร และ มีเส้นประสาท 3 คู่ ด้านละคู่อยูท่ างด้านข้าง ด้าน
ท้อง และด้านหลัง (Zaman and Keong, 1994) ระหว่างเส้นประสาทนีจะมีเส้นเชือมโยงเป็ นจํานวน
มากและมีปลายแขนงไปสู่ อวัยวะต่างๆ ของพยาธิ นอกจากนียังมีปุ่มประสาทพิเศษบริ เวณอวัยวะ
เพศและมีปลายเส้นประสาททีไวต่อแสงบริ เวณส่ วนหัว (ภาพที 20C)
4. ระบบขับถ่าย (Excretory system) ประกอบด้วย ciliated cell ขนาดเล็ก เรี ยกว่า Flame
cells (ภาพที20G) ลักษณะการเคลือนไหวของซิเลีย (cilia) เหมือนกับเปลวเทียนกระจายอยูส่ องข้าง
ลําตัวมีจาํ นวนข้างละเท่ากันในพยาธิ แต่ละชนิด ทําหน้าทีพัดดูดของเหลวทีต้องการกําจัดเข้าสู่ ท่อ
ขับถ่ายขนาดเล็กหลายท่อไปรวมกันเป็ นท่อขนาดใหญ่ คือ collecting tubule และสะสมอยูใ่ น
กระเพาะขับถ่าย (excretory bladder) ก่อนถูกขับออกจากร่ างกายทางรู เปิ ดทางส่ วนท้ายสุ ดของลําตัว
(ภาพที 20D)
5.ระบบสื บพันธุ์ (Reproductive system)
พยาธิใบไม้พวก Digenetic trematode ทีเป็ นปรสิ ตของคนมี 2 เพศ คือ เพศผูแ้ ละเพศเมีย
ในตัวเดียวกัน ยกเว้น พยาธิ ใบไม้เลือด
5.1 อวัยวะสื บพันธุ์เพศผู ้ โดยทัวไปจะมีอณั ฑะสองอัน บางชนิดมีมากกว่าสองอัน เช่น
พยาธิใบไม้เลือด และบางชนิดมีอนั เดียว เช่น พยาธิ Haplorchis spp. อัณฑะรู ปร่ างกลมเป็ นก้อน
หรื อเป็ นแขนงหรื อเป็ นฝอย มีท่ออสุ จิยอ่ ย (vas efferens)ต่อจากลูกอัณฑะแล้วรวมเป็ นท่ออสุ จิใหญ่
(vas deferens) เปิ ดเข้าสู่ ถุงพักนําเชือ (seminal vesicle) ซึ งจะต่อกับท่อฉีดเชื ออสุ จิ (ejaculatory
duct หรื อ cirrus) ซึ งท่อตอนต้นจะมีต่อมลูกหมาก (prostatic gland) ปกคลุม พบในพยาธิบางชนิด
อวัยวะส่ วนนีจะมีถุง (cirrus sac หรื อ cirrus pouch) หุม้ อยู่ รู เปิ ดของอวัยวะเพศผูอ้ าจเปิ ดร่ วมกับ
อวัยวะเพศเมีย(common genital pore) หรื อเปิ ดเดียว (male genital pore) ในบริ เวณทีต่างกันออกไป
แล้วแต่ชนิ ดของพยาธิ (ภาพที 20E, H)
5.2 อวัยวะสื บพันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วยรังไข่ (ovary) 1 อัน รู ปกลมรี หรื อแขนงมีท่อรังไข่
สันต่อกับถุงเก็บนําเชือ (seminal receptacle) และท่อ vitelline รวมก่อนจะเปิ ดเข้า ootype ซึงปก
คลุมด้วย Mehlis’s glands จากนันเปิ ดเข้าสู่ มดลูก ซึงเป็ นท่อยาวขดไปมาก่อนจะเปิ ดออกสู่ ภายนอก
ตรงส่ วนปลายท่อจะมีผนังกล้ามเนือหนาขึน เรี ยก metraterm ปลายอีกข้างหนึงของ seminal
receptacle จะมีท่อเปิ ดออกสู่ ภายนอกเรี ยก Laurer’s canal เชือว่าท่อนีคล้ายช่องคลอดในการผสม
พันธุ์ของพยาธิใบไม้ 2 ตัว เพศเมียมีอวัยวะทีสําคัญอีกอย่างหนึง คือ vitelline glands หรื อ
vitellaria จะมีลกั ษณะเป็ นคู่อยู่ 2 ข้างของลําตัว มีหน้าทีผลิต vitelline cells ซึงเป็ นอาหารสําหรับ
ตัวอ่อนในไข่ (ภาพที 20F, I)
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ภาพที 20 รู ปร่ างและอวัยวะโดยทัวไปของพยาธิใบไม้ (A-I) b : bladder; c : ceca; cg : cephalic
ganglia; cl : cilia; cr : cirrus; cr.s : cirral sac; ct : collecting tube; dn : dorsal nerve
trunk; e : esophagus; ec : excretory capillary; ep : excretory pore; fc : flame cell;
ga : genital atrium; go : genital opening; lc : Laurer’s canal; ln : lateral nerve trunk;
mg : Mehlis’ gland; n : nucleus; oot : ootype; os : oral sucker; ov : ovary; p : pharynx;
pg : prostate gland; s : spines; sr : seminal receptacle; sv : seminal vesicle; t : testis;
u : uterus; vd : vas deferens; ve : vas efferens; vn : ventral nerve trunk; vs : ventral
sucker; vt : vitellaria; vt.d : vitelline duct (ดัดแปลงจาก Brown and Neva, 1983)
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การผสมพันธุ์
โดยปกติพยาธิใบไม้จะไม่ผสมพันธุ์ในตัวเอง ถึงแม้วา่ มีอวัยวะทังสองเพศอยูใ่ นตัวเดียวกัน
ยกเว้นถ้ามีพยาธิเพียงตัวเดียว มีท่อเปิ ดของอวัยวะเพศผูแ้ ละเพศเมียร่ วมกัน อัณฑะทําหน้าทีสร้าง
เชืออสุ จิผา่ นมาตามท่ออสุ จิยอ่ ย และท่ออสุ จิใหญ่ ไปเก็บไว้ที seminal vesicle การผสมพันธุ์เป็ น
การแลกเปลียนเชืออสุ จิระหว่างหนอนพยาธิ เชื ออสุ จิจากอีกตัวหนึงจะเข้าไปตามท่อมดลูกของ
พยาธิ อีกตัวหนึง และไปเก็บไว้ที seminal receptacle ส่ วนเกินจะไหลออกไปทาง Laurer’s canal
รังไข่ สร้างไข่ (ovum) ถูกส่ งมาตามท่อรังไข่ (oviduct) เข้าสู่ ootype ผสมกับเชืออสุ จิใน ootype
ในขณะเดียวกัน vitelline cell จะผ่านไปยัง ootype พร้อมกับไข่ทีมาจากรังไข่และ Mehlis’s gland
จะขับสารออกมาร่ วมในขบวนการสร้างเปลือกไข่ เชือว่าสารทีหลังจาก Mehlis’s gland ทําหน้าที
กระตุน้ ให้ vitelline cell ปล่อย globule ซึ งมีวตั ถุดิบในการสร้างเปลือกไข่ สร้างเยือแม่แบบของไข่
เพือให้สร้างสารเปลือกไข่มาเกาะ หล่อลืนมดลูกและกระตุน้ อสุ จิต่อมาเมือไข่เข้าไปอยูใ่ นมดลูกจะ
มีขบวนการ tanning ทําให้เปลือกไข่มีสีเข้มข้น จากนันไข่จะเคลือนไปในมดลูกและปล่อยออก
ปลายทางสู่ ภายนอก
วัฏจักรชีวติ (Life cycle)
พยาธิ ใบไม้ตวั เต็มวัย อาศัยอยูใ่ นอวัยวะส่ วนต่างๆของโฮสต์ซึงเป็ นคนหรื อสัตว์ทีมีกระดูก
สันหลัง มีการผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศ และออกไข่ในบริ เวณอวัยวะทีอาศัยอยู่ ไข่ออกสู่ ภายนอก
ร่ างกายโดยปนออกมากับอุจจาระ เสมหะ หรื อปัสสาวะลงสู่ นาํ เจริ ญเป็ นตัวอ่อนระยะไมราซิ
เดียม (miracidium) ออกจากไข่วา่ ยไปในนํา แล้วไชเข้าสู่ หอยนําจืดซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวที 1
(first intermediate host) แล้วเจริ ญเป็ นตัวอ่อนระยะสปอโรซี สต์ (sporocyst) บริ เวณลําไส้ของหอย
หรื อเจริ ญไปเป็ นตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ลูก (daughter sporocyst) สําหรับพยาธิใบไม้เลือดจะมี
ระยะสปอโรซีสต์ 1 รุ่ นหรื อ 2 รุ่ น แล้วแต่ชนิดของพยาธิ ส่ วนพยาธิ ใบไม้ชนิดอืนจะเจริ ญต่อไป
เป็ นระยะรี เดีย (redia) และเซอร์คาเรี ย (cercaria) เมือเซอร์คาเรี ยเจริ ญเต็มทีจะไชออกจากหอยว่าย
อยูใ่ นนํา เมือพบโฮสต์ตวั กลางตัวที 2 (second intermediate host) ทีเหมาะสม เช่น กุง้ หอย ปู ปลา
จะไชเข้าไปและสลัดหางทิง แล้วสร้างถุงซีสต์กลายเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย(metacercaria)
ซึ งเป็ นระยะติดต่อ เมือคนหรื อสัตว์มีกระดูกสันหลังซึงเป็ นโฮสต์สุดท้าย (definitive host) มากิน
ตัวอ่อนพยาธิ ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยเข้าไป ตัวอ่อนพยาธิ จะออกจากถุงซีสต์บริ เวณส่ วนบนหรื อส่ วน
ต้นของลําไส้เล็กแล้วเดินทางไปยังอวัยวะทีพยาธิ เหล่านันจะเจริ ญเป็ นตัวเต็มวัย (ภาพที 21) ยกเว้น
ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ใบไม้เลือดทีสามารถติดต่อเข้าสู่ โฮสต์สุดท้ายได้เลย โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านโฮสต์ตวั กลางตัวที 2 ด้วยวิธีไชเข้าทางผิวหนังโดยตรง (ภาพที 22)

41


ภาพที 21 วัฏจักรชีวติ โดยทัวไปของพยาธิ ใบไม้ (Schell, 1970)

ภาพที 22 วัฏจักรชีวติ โดยทัวไปของพยาธิใบไม้เลือด (กองโรคติดต่อทัวไป, 2541)
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วัฏจักรชีวติ ของพยาธิ ใบไม้แต่ละชนิดนันก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึนอยูก่ บั ชนิด
และกระบวนการเจริ ญและพัฒนาการของตัวอ่อนในระยะต่างๆ
เช่น
ระยะไมราซิเดียม
(miracidium) สปอโรซี สต์แม่ (mother sporocyst) สปอโรซีสต์ลูก (daughter sporocyst) รี เดียแม่
(mother redia) รี เดียลูก (daughter redia) เซอร์คาเรี ย (cercaria) และเมตาเซอร์คาเรี ย (metacercaria)
บางระยะอาจมีหรื อไม่มี แต่สามารถเจริ ญไปเป็ นตัวเต็มวัยได้ เช่น พยาธิใบไม้ Diplostomum
flexicaudum เจริ ญจากระยะ miracidium ĺ mother sporocyst ĺ daughter sporocyst ĺ
cercaria ĺ metacercaria ĺ ตัวเต็มวัย
พยาธิใบไม้ Caecincola paroulus เจริ ญจากระยะ miracidium ĺ mother redia ĺ cercaria
ĺ metacercaria ĺ ตัวเต็มวัย ในขณะทีพยาธิใบไม้เลือดจะไม่มีระยะรี เดีย เช่น พยาธิ
ใบไม้ Alaria mustelae เจริ ญจากระยะ miracidium ĺ mother sporocyst ĺ daughter sporocyst
ĺ cercaria ĺ mesocercaria ĺ metacercaria ĺ ตัวเต็มวัย เป็ นต้น ซึงสิ งเหล่านีเกิดจาก
กลไกภายในของพยาธิ กบั โฮสต์ทีมีความสัมพันธ์กนั ทีทําให้พยาธิใบไม้แต่ละชนิดมีวฏั จักรชีวติ ที
หลากหลายและแตกต่างกันออกไป (Schell, 1970) (ภาพที 23)

ภาพที 23 วัฏจักรชีวติ ของพยาธิใบไม้แต่ละชนิด (Schell, 1970)
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ตัวอ่อนของพยาธิ ใบไม้ (วันชัย มาลีวงษ์ และคณะ, 2544)
พยาธิใบไม้มีตวั อ่อนหลายระยะและหลายลักษณะของการเจริ ญเติบโต ดังนี 
1. ไข่ (egg) พยาธิ ใบไม้เมือผสมพันธุ์กนั แล้วจะออกไข่ทางรู เปิ ดอวัยวะสื บพันธุ์ (genital
atrium) ไข่ของพยาธิใบไม้แต่ละชนิดมีขนาดและรู ปร่ างแตกต่างกันมาก บางชนิ ดมีไข่ขนาดเล็ก
บางชนิดขนาดใหญ่ แต่ไข่เกือบทุกชนิดมีฝาปิ ด (operculum) (ภาพที 24A) ยกเว้นไข่ของพยาธิ
ใบไม้เลือด ซึ งจะมีหนามยืนออกจากเปลือกไข่ ไข่พยาธิ บางชนิด เมือออกมาจะเจริ ญเต็มทีมีตวั
อ่อนเรี ยกว่าไมราซิ เดียม (miracidium) เรี ยกไข่พยาธินีว่า unembryonated egg (ภาพที 24B) โดย
ต้องใช้เวลาอีกหลายวันในนําจึงจะเจริ ญเปลียนเป็ นไมราซิ เดียม เช่น ไข่ของ Fasciola spp.
2. ตัวอ่อนไมราซิเดียม (miracidium) มีรูปร่ างคล้ายกระสวย มีขนซิเลียอยูร่ อบตัวช่วยใน
การว่ายนํา (ภาพที 24C-E) ส่ วนหน้ามีต่อมขับนําย่อย (penetration gland) ออกมา เพือช่วยในการ
ไชเข้าสู่ หอย ซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลาง (intermediate host) ขณะทีไชเข้าสู่ หอยก็จะสลัดขนซิเลียรอบตัว
ทิง แล้วเดินทางเข้าสู่ อวัยวะภายในของหอยเจริ ญเป็ นตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ (sporocyst)ไมราซิ
เดียมมี protonephridia 1-2 คู่เปิ ดออกสู่ รูเปิ ดด้านข้างส่ วนท้ายของลําตัว ในส่ วนครึ งล่างของลําตัวมี
germ cell ซึ งเป็ นเซลล์แบ่งตัวและจะถูกนําไปสู่ ระยะสปอโรซี สต์ต่อไป
3. ตัวอ่อนระยะสปอโรซี สต์ (sporocyst) เจริ ญในบริ เวณภายนอกลําไส้หอย มีลกั ษณะ
เป็ นถุงผนังบาง ภายในมี germ cells สปอโรซีสต์เจริ ญต่อไปเป็ นรี เดีย (redia) สปอโรซีสต์ใน
บางครังเจริ ญต่อไปเป็ นสปอโรซี สต์ลูก (daughter sporocyst) ซึงมีรูปร่ างลักษณะเหมือนเดิม ปาก
และอวัยวะอืนๆเห็นไม่เด่นชัด มี germinal cells เป็ นจํานวนมากเพือผลิตตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
สําหรับโครงสร้างในระยะสปอโรซีสต์มีไว้เพือให้เอ็มบริ โอเจริ ญเติบโตต่อไป (ภาพที24F, 25A)
4. ตัวอ่อนระยะรี เดีย (redia) มีรูปร่ างเป็ นถุง มีปากคอหอยและลําไส้ ลักษณะรู ปถุง เรี ยว
ยาว มี germinal cells เป็ นจํานวนมากเพือผลิตตัวอ่อนระยะรี เดีย (ภาพที 24G, 25B) ในบางครัง
รี เดียอาจผลิตรี เดียลูก (daughter sporocyst) (ภาพที 25C) ซึงตัวอ่อนระยะนีจะมีรูปร่ างลักษณะ
เหมือนเดิม ยกเว้น จะมีการผลิตตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยเป็ นจํานวนมาก และตอนท้ายผนังลําตัว
อาจยืนออกมาเล็กน้อย สําหรับเคลือนไหวคล้ายขาหนึงคู่ มีการเจริ ญเพิมจํานวนของรี เดียเป็ นแบบ
ไม่อาศัยเพศ สําหรับพยาธิใบไม้เลือดจะไม่มีระยะรี เดีย
5. ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย (cercaria) เป็ นตัวอ่อนของพยาธิ ใบไม้ทีเจริ ญมาจากเซลล์ ใน
ระยะรี เดียหรื อสปอโรซีสต์ เป็ นตัวอ่อนระยะสุ ดท้ายทีเจริ ญในหอย ลําตัวรู ปรี มีหาง รู ปร่ าง
ลักษณะทัวไป คล้ายกับตัวเต็มวัย มี oral sucker และ acetabulum ลําไส้แยกเป็ น 2 แฉก เมือเจริ ญ
เต็มที แล้วจะไชออกจากหอยว่ายไปมาในนํา เพือจะหาโฮสต์ทีเหมาะสมต่อไป ซึ งอาจจะเป็ นโฮสต์
เฉพาะหรื อโฮสต์ตวั กลางตัวทีสอง (second intermediate host) (ภาพที 24H)
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ภาพที 24 ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในระยะต่างๆ (A, B) ไข่พยาธิ (C-E) ตัวอ่อนระยะไมราซิเดียม
(F) ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ (G) ตัวอ่อนระยะรี เดีย (H) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
(วันชัย มาลีวงษ์ และคณะ, 2544)
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ภาพที 25 ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในระยะสปอโรซี สต์และรี เดีย (A) สปอโรซีสต์ลูก (daughter
sporocyst) (B) รี เดียแม่ (mother redia) (C) รี เดียลูก (daughter redia)
(ดัดแปลงจาก Zaman, 1972)
6. ตัวอ่อนระยะมีโซเซอร์คาเรี ย (mesocercaria) เป็ นพยาธิตวั อ่อนทีอยูร่ ะหว่างระยะเซอร์
คาเรี ยกับเมตาเซอร์ คาเรี ย รู ปร่ างคล้ายลูกแพร์ มีหนาม มี penetration gland 2 คู่ และพบ flame cell
เป็ นจํานวนมาก โดยพยาธิ ในระยะนีจะคล้ายกับตัวอ่อนในระยะเซอร์ คาเรี ย ยกเว้นจะไม่มีหาง และ
บริ เวณลําตัวจะมีขนาดใหญ่ เมือเข้าสู่ โฮสต์จะอาศัยอยูใ่ นช่องว่างระหว่างผนังลําตัวกับท่อทางเดิน
อาหาร ท่อนําเหลือง หรื อระหว่างกล้ามเนือของสัตว์สะเทินนําสะเทินบกและสัตว์เลือยคลานจะพบ
พยาธิ ใบไม้ระยะนีในจีนสั Alaria แฟมิลี Diplostomatidae (ภาพที 26)
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ภาพที 26 ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ในระยะมีโซเซอร์ คาเรี ย (Mesocercaria) (Schell, 1970)
7. ตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ย (metacercaria) ในระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้จะเข้า
ไปเจริ ญในโฮสต์ตวั กลางตัวทีสอง ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นสัตว์นาํ เซอร์คาเรี ยเมือไชเข้าโฮสต์จะสลัดหาง
ทิง และสร้างถุงหุ ม้ ตัวไว้ (encystation) มีรูปร่ างกลม เปลือกหนา และมีตวั อ่อนอยูภ่ ายในเป็ นตัว
อ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย ซึ งเป็ นระยะติดต่อของโฮสต์เฉพาะ (ภาพที 27) ส่ วนตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ใบไม้เลือดจะไชเข้าสู่ โฮสต์สุดท้าย หรื อโฮสต์เฉพาะเพือเจริ ญเป็ นพยาธิตวั เต็มวัย
(ภาพที 28)
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ภาพที 27 ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรี ย (Metacercaria)
(A) กลุ่ม Halipegus (B) กลุ่ม Plagiorchis (C) กลุ่ม Notocotylus
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(D) กลุ่ม Philophthalmus (ดัดแปลงจาก Schell, 1970)
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ภาพที 28 ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้เลือดในระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย
(A) กลุ่ม Diplostomulum (B) กลุ่ม Neascus (C) กลุ่ม Tetracotyle
(ดัดแปลงจาก Schell, 1970)
ตัวอ่อนของพยาธิ ในระยะเซอร์คาเรี ยมีหลายชนิด ซึ งสามารถจัดจําแนกออกเป็ น family
หรื อ superfamily ได้ซึงระยะนีมีการพัฒนามาจากระยะ sporocyst หรื อ redia โดยจะออกมาจาก
หอยทีเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวที 1 แล้วไชออกจากหอยว่ายอยูใ่ นนํา เมือพบโฮสต์ตวั กลางตัวที 2 ที
เหมาะสม ตัวอ่อนของพยาธิ ก็จะไชเข้าไปโดยฝังหัวเข้าไป แล้วเปลียนรู ปร่ างไปเป็ นถุงในเนือเยือ
ของโฮสต์สุดท้ายต่อไป (encystment) เซอร์คาเรี ยเป็ นระยะตัวอ่อนทีมีลกั ษณะรู ปร่ างจําเพาะจึงมี
ผูใ้ ช้เซอร์คาเรี ยศึกษาจําแนกชนิดของพยาธิใบไม้ได้ (Malek, 1922; Schell, 1970)
รู ปร่ างเซอร์ คาเรี ยโดยทัวไปจะประกอบไปด้วยส่ วนลําตัว (body) และส่ วนหาง (tail) (ภาพ
ที 29) บางชนิดอาจมีหางสันหรื อไม่มีหาง การมีหางยาวจะช่วยในการว่ายนํา อาจมี finfold ซึงเป็ น
ครี บหางอยูบ่ ริ เวณส่ วนหาง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นบาง ใส ทางด้านปลายหาง ในกลุ่มพยาธิใบไม้เลือด
จะพบระยะเซอร์คาเรี ยมีหาง 2 แฉก (fork tail) ซึ งเป็ นระยะติดต่อทีพร้อมจะไชเข้าสู่ โฮสต์สุดท้าย
หรื อโฮสต์เฉพาะเพือเจริ ญเป็ นพยาธิตวั เต็มวัย (adult) ต่อไป (ภาพที 30) ส่ วนลําตัวจะมีอวัยวะยึด
เกาะรอบปากส่ วนบน (oral sucker) หรื อ อวัยวะยึดเกาะส่ วนท้อง (ventral sucker) มีตา (eyespot)
หรื อไม่มีตา มีคอหอย (pharynx) บางชนิดจะไม่มี pharynx พบในกลุ่ม Schistosomes ซึงเป็ นพยาธิ
ใบไม้เลือดในคน และยังมีหลอดอาหาร (esophagus) มีลกั ษณะเป็ นหลอดกล้ามเนื อต่อจากคอหอย
เป็ นทางเดินอาหารจากคอหอยลงสู่ กระเพาะ มีต่อม penetration gland ทีผลิตเอนไซม์ สําหรับการ
ใช้เจาะทะลุเข้าสู่ โฮสต์ตวั กลางตัวที 2 ต่อมนีถ้าอยูท่ างด้านหน้า เรี ยกว่า anterior penetration glands
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ทางด้านหลัง เรี ยกว่า posterior penetration glands และเซอร์คาเรี ยบางชนิดอาจพบ cystogenous
gland ซึ งเป็ นต่อมสร้าง cystogenous cells สําหรับการสร้างถุงซีสต์ เพือเจริ ญเป็ นตัวอ่อนในระยะ
เมตาเซอร์คาเรี ย มี excretory bladder ทําหน้าทีเป็ นกระเพาะขับถ่ายของเสี ย excretory duct เป็ น
ท่อทีทําหน้าทีสําหรับขับถ่ายของเสี ย excretory pore เป็ นช่องเปิ ดสําหรับการขับถ่ายของเสี ย มี
excretory vesicle ซึ งเป็ นกลุ่มเซลล์ทีเรี ยงตัวล้อมรอบเป็ นผนังเซลล์ ภายในเป็ นช่องว่างใส อยู่
ทางด้านท้ายลําตัว ทําหน้าทีเกียวกับการควบคุมความเข้มข้นของสารภายในเซลล์ให้อยูใ่ นระดับที
สมดุล เช่น การขับถ่ายของเสี ยหรื อแลกเปลียนสารระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ และมี flame
cell เป็ น excretory cell ทีใช้ขนโบกพัดของเสี ยออกจากร่ างกาย

ภาพที 29 ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย (Schell, 1970)
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ภาพที 30 ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้เลือดระยะเซอร์ คาเรี ย (ดัดแปลงจาก Schell, 1962)
การศึกษารู ปร่ างและรายละเอียดตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรีย มีดังนี
ลักษณะรู ปร่ างลําตัวของเซอร์ คาเรี ยจะแตกต่างกัน เช่น ลําตัวกลม ลําตัวรี ลําตัวคล้ายลูก
แพร์ บริ เวณผิวลําตัวบางชนิดจะมีผวิ เรี ยบ เช่น Cercaria yoshidae และบางชนิดผิวจะมีหนาม เช่น
Haplorchis pumilio เป็ นต้น
โดยรายละเอียดเกียวกับตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยบริ เวณผิวลําตัว
อวัยวะภายในและส่ วนหาง มีดงั นี (สุ ลกั ษณ์ อยูค่ ง และคณะ, 2547)
1. ลําตัวและบริ เวณผิวลําตัว
1.1 หนาม (spine) โดยทัวไปหนามบริ เวณผิวลําตัวของเซอร์คาเรี ยจะมีความละเอียดและบาง
ใกล้เคียงกัน มีอยูร่ อบลําตัว ส่ วนความหนาแน่นและขนาดขึนอยูก่ บั แต่ละบริ เวณของผิวลําตัว โดย
พยาธิ ใบไม้แต่ละชนิดก็จะมีลกั ษณะทีแตกต่างกันออกไป เช่น
1.1.1 หนามมีลกั ษณะพิเศษ เป็ นแบบ collar spine บริ เวณใกล้ oral sucker เช่น พยาธิใน
กลุ่ม Echinostomatidae
1.1.2 หนามอยูบ่ ริ เวณ oral sucker เรี ยกว่า stylet เป็ นลักษณะพิเศษทีพบในพยาธิ กลุ่ม
Xiphidiocercariae ซึ งรู ปร่ างและขนาดสามารถบอกถึงชนิดของเซอร์ คาเรี ยแต่ละชนิดได้และจะไม่
พบในระยะเมตาเซอร์คาเรี ย
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1.1.3 หนามทีอยูบ่ ริ เวณปาก เป็ นหนามลักษณะพิเศษ เรี ยกว่า oral spine จะเห็น เมือส่ วน
ปากเปิ ดออกมา มี 3 แถว สามารถบอกชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ใบไม้กลุ่ม
Heterophyidae ได้
1.2 ขน (hair) เมือมองภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) จะเห็นลักษณะขน
บางละเอียด บริ เวณทีฐานมีลกั ษณะนูน สามารถตังขึนและหดกลับได้ บางชนิดบริ เวณฐานจะมี
เส้นประสาทอยูท่ ีรากขน เรี ยกว่า sensory hair หรื อบางชนิดจะไม่มี sensory hair ทีบริ เวณฐาน
1.3 ครี บ (fin-fold) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางยืนออกมาบริ เวณส่ วนหลัง (dorsal) ของลําตัวเซอร์คาเรี ย
พบเฉพาะในพยาธิ บางชนิดเท่านัน เช่น Haplorchis pumilio, H. taichui เป็ นต้น
2. โครงสร้างภายใน
2.1 ส่ วนบริ เวณลําตัว โดยทัวไปตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยจะมีลาํ ตัวใส ทําให้สามารถมองเห็น
อวัยวะภายในได้ชดั เจน ส่ วนมากจะพบว่ามี pigment granules กระจายอยูภ่ ายในลําตัวเป็ นจํานวน
มาก เช่น พยาธิ ในกลุ่ม Heterophyidae เป็ นต้น แต่พยาธิบางชนิดจะมี cystogenous glands เป็ น
จํานวนมากอยูภ่ ายในลําตัวเช่นกัน เช่น พยาธิในกลุ่ม Megalurous cercariae, Monostome cercariae,
Haplosplanchnid cercariae เป็ นต้น
2.1.1 อวัยวะดูดเกาะ (sucker) เป็ นอวัยวะทีใช้ยดึ เกาะของพยาธิ มีลกั ษณะเป็ นกล้ามเนือทีแข็งแรง
คล้ายถ้วย สามารถใช้จาํ แนกกลุ่มของเซอร์คาเรี ยได้ อวัยวะยึดเกาะมี 2 แบบ ดังนี
2.1.1.1 อวัยวะดูดเกาะส่ วนหัว (oral sucker) มีลกั ษณะเป็ นกล้ามเนือล้อมรอบช่องปาก
(Schmidt and Roberts, 1981) ส่ วนใหญ่อยูท่ างด้านบนสุ ดของลําตัวและเจริ ญสมบูรณ์ ในตัวอ่อน
ระยะเซอร์คาเรี ยบางชนิด oral sucker จะเปลียนรู ปร่ างเป็ น virgula organ เช่น พยาธิในกลุ่ม
Xiphidiocercariae หรื อบางชนิดเปลียนรู ปร่ างคล้ายรู ปแพร์ เช่น พยาธิในกลุ่ม Furcocercous
cercariae
2.1.1.2 อวัยวะดูดเกาะส่ วนท้อง (ventral sucker หรื อ acetabulum) ส่ วนใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณ
ด้านท้องกลางลําตัว ยกเว้นในกลุ่ม Amphistome cercariae จะอยูท่ างด้านท้ายสุ ดของลําตัว มักพบ
ventral sucker ในพยาธิใบไม้เกือบทุกชนิด ยกเว้นในกลุ่ม Monostome cercariae
2.1.2 ช่องทางเดินอาหาร (Alimentary canal) เป็ นระบบทางเดินอาหารทีเริ มตังแต่
ปาก
prepharynx
pharynx
esophagus
intestine บางชนิดก็ไม่
พบ pharynx เช่น พยาธิ กลุ่ม Schistomatidae หรื อบางชนิดไม่พบ prepharynx เช่น พยาธิกลุ่ม
Cytophorous cercariae ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ส่ วนมากจะไม่ค่อยพบ intestine แต่จะพบใน
ระยะตัวเต็มวัย เมือพิจารณา intestine จะยากมาก ต้องย้อมสี neutral red ความเข้มข้นตําๆ จึงจะ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
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2.1.3 ระบบขับถ่าย (excretory system) เป็ นระบบขับถ่ายทีเจริ ญสมบูรณ์อยูส่ ่ วนท้ายของลําตัว ซึง
เป็ นอวัยวะทีพิจารณายากมากในระยะเซอร์คาเรี ย ต้องอาศัยความชํานาญในการหาและกําหนดสู ตร
flame cell จากการรายงานของ Komiya (1961) และ Schell (1970) สามารถแบ่งระบบขับถ่ายของ
ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
2.1.3.1 ถุงขับถ่าย (excretory bladder) เป็ นอวัยวะทีมีช่องว่างทีใหญ่ อยูส่ ่ วนกลาง ด้านท้ายของ
ลําตัว แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี (ภาพที 31)

A

B

ภาพที 31 ถุงขับถ่าย (excretory bladder)
(A) ผนังหนา (thick walled, epithelial)
(B) ผนังบาง (thin walled, non epithelial)
(ดัดแปลงจาก Schell, 1970)

2.1.3.1.1 ผนังบาง (thin walled) มีลกั ษณะเป็ น non-epithelial bladder ถุงผนังเซลล์บาง
รู ปร่ างเซลล์แบน (flat cells) พบในพยาธิกลุ่ม Furcocercous cercariae, Echinostome cercariae,
Monostome cercariae, Amphistome cercariae
2.1.3.1.2 ผนังหนา (thick walled) มีลกั ษณะเป็ น epithelial bladder ถุงผนังเซลล์หนา
รู ปร่ างเซลล์คล้ายลูกเต๋ า ประกอบด้วย cuboidal cells พบในพยาธิ กลุ่ม Xiphidiocercariae,
Microcercous cercariae และ Heterophyidea
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2.1.3.2 ท่อขับถ่าย (excretory tube) มี 2 แบบ คือ (ภาพที 32)
2.1.3.2.1 Mesostomate มีลกั ษณะเป็ นท่อ primary excretory หลัก 1 คู่ (main excretory
tube) โดยเริ มจากถุงขับถ่ายไปทางด้านหน้าถึงกึงกลางลําตัว แล้วแยกออกเป็ น 2 ทาง (secondary
excretory cannal) คือ ไปด้านหน้า (anterior) และทางด้านหลัง (posterior) แล้วแตกแขนงเป็ นท่อ
เล็กๆ (third excretory) มี flame cell ติดอยูท่ ีปลายแขนง พบท่อขับถ่ายแบบนีในพยาธิกลุ่ม
Xiphidiocercariae, Gymnocephalous cercariae เป็ นต้น
2.1.3.2.2 Stenostomate พบว่ามี primary excretory หลัก 1 คู่ (main excretory tube)
เริ มจากถุงขับถ่ายไปทางด้านหน้าเกือบถึง oral sucker แล้วเปลียนเป็ นท่อเล็กหันกลับมาด้านหลัง
(secondary excretory) แล้วแตกเป็ นท่อเล็กๆ 2 ท่อ (third excretory) ไปด้านหน้า (anterior) 1 ท่อ
และไปทางด้านหลัง (posterior) 1 ท่อ จากนันแตกแขนงเล็กๆ มี flame cell ติดอยูท่ ีปลายแขนง พบ
ท่อขับถ่ายแบบนีในพยาธิกลุ่ม Echinostome cercariae, Monostome cercariae, Amphistome
cercariae เป็ นต้น

A

B

ภาพที 32 ท่อระบบขับถ่าย (excretory tube)
(A) แบบ Mesostomate (B) แบบ Stenostomate
(ดัดแปลงจาก Schell, 1970)
บางครังท่อขับถ่ายจะเปิ ดออกมาบริ เวณใกล้ผวิ ของลําตัว และบางครังจะไม่พบท่อเล็กของ
flame cell เพราะท่อเปิ ดอยูล่ ึกเข้าไปในเนื อเยือ
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2.1.3.3 Flame cell สามารถใช้จาํ แนกกลุ่มของตัวอ่อนพยาธิในระยะเซอร์คาเรี ยได้ ซึ ง flame cell
ของพยาธิแต่ละชนิดก็จะมีสูตรแตกต่างกันออกไป (Komiya, 1961) เช่น สู ตร flame cell 2 x [(3+3)
+ (3+3+3)] = 30 หมายถึง
x (3+3) ชุดแรก หมายถึง ท่อ secondary excretory ด้านหน้ามี flame cell 2 ชุดๆ ละ 3 อัน
x (3+3+3) หมายถึง ท่อ secondary excretory ด้านหลังมี flame cell 3 ชุดๆ ละ 3 อัน
x 2x หมายถึง มีชุด flame cell ทังด้านซ้ายและขวาเหมือนกัน
ในบางชนิด ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยจะมี flame cell ชุดสุ ดท้ายของท่อ secondary
excretory ด้านหลังไปอยูใ่ นส่ วนของหาง 1 ชุด การเขียนสู ตร flame cell จะใช้เครื องหมาย [ ]
แสดงให้ทราบว่า flame cell ชุดนัน อยูบ่ ริ เวณหาง จากตัวอย่างข้างต้น มี flame cell ทีหาง 1 ชุด 3
อัน จึงเขียนสู ตรเป็ น 2 x [ (3 + 3) + ( 3 + 3 + [3] ) ] = 30
2.1.4 ระบบประสาทและความรู้สึก
2.1.4.1 Cerebral ganglia 1 คู่ อยูบ่ ริ เวณระหว่างส่ วนท้อง ส่ วนหลัง ส่ วนข้าง ของ
pharynx และจะผ่านข้าม prepharynx
2.1.4.2 Eye spots หรื อบริ เวณหน่วยรับแสง ประกอบด้วย เส้นประสาทรับความรู้สึก และ
มี pigment (Noble et al., 1989) ส่ วนมาก eye spots จะมี 1 คู่ อยูใ่ กล้ cerebral ganglia แต่พยาธิบาง
ชนิด จะมี eye spots 3 อัน เช่น พยาธิในกลุ่ม Monostome cercariae ซึ งมีความไวต่อแสงมาก
2.1.5 ระบบสื บพันธุ์ พบว่าอยูร่ ะหว่าง ventral sucker กับ excretory bladder หรื อพยาธิบางชนิด
จะอยูท่ างด้านหน้าของ ventral suckerในตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยพบว่าไม่ค่อยมีความสําคัญมากนัก
เนืองจากเป็ นระยะเริ มต้นของระบบสื บพันธุ์
2.1.6 ต่อมทีสําคัญในระยะเซอร์ คาเรี ย มีดงั นี
2.1.6.1 Penetration gland เป็ นต่อมขับนําย่อยอยูบ่ ริ เวณกลางลําตัวทัง 2 ข้าง มีท่อเปิ ด
ออกที oral sucker อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของลําตัว ขณะทีมีชีวติ อยูจ่ ะมีลกั ษณะใส เมือย้อมสี 0.5%
neutral red จะมองเห็น penetration gland ได้อย่างชัดเจน พบว่าภายในมีเม็ดเล็กๆ (granule) 2 ชนิด
คือ ชนิดหยาบ และละเอียด เช่น Loxogenoides bicolor เป็ นต้น
2.1.6.2 Cystogenous gland อยูบ่ ริ เวณส่ วนท้ายของลําตัวและใต้ผวิ หนัง ไม่มีท่อเปิ ด
ภายในมีเม็ดเล็กๆ หรื อรู ปแท่ง มีจาํ นวนหนาแน่นมาก ทําให้ทึบมองไม่เห็นอวัยวะอืนๆของเซอร์ คาเรี ย และสามารถเปลียนรู ปร่ างเป็ น cyst wall ในระยะเมตาเซอร์คาเรี ย
2.1.6.3 Mucoid gland อยูใ่ ต้ผวิ หนัง มีท่อเปิ ดออกทีปลายด้านหน้าสุ ดของลําตัว
ประกอบด้วยสาร mucopolysaccharide อยูท่ วผิ
ั วของลําตัวทังหมด
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2.1.6.4 Cephalic หรื อ Head gland สามารถพบในพยาธิบางชนิด เท่านัน เมือทําการย้อม
สี eosin และ neutral red จะเห็นว่ามีลกั ษณะคล้ายถุงขับถ่าย พบในพยาธิกลุ่ม Furcocercous
cercariae
2.2 ส่ วนบริ เวณหางและส่ วนอืนๆของหาง
2.2.1 ส่ วนตัวหาง
หางเป็ นอวัยวะทีใช้ในการเคลือนไหวในการว่ายนํา มีรูปร่ างลักษณะหลายแบบ เช่น
- หางแฉกหรื อหางส้อม (fork-tail) เช่น พยาธิ กลุ่ม Furcocercous cercariae
- หางสัน เช่น พยาธิกลุ่ม Microcercous cercariae
- หางยาว เช่น พยาธิกลุ่ม Macrocercous cercariae
ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ใบไม้บางชนิด พบว่าไม่มีหางทีใช้ในการเคลือนไหว แต่
ใช้กล้ามเนือลําตัวคลานแทน เช่น พยาธิกลุ่ม Cercariaeum cercariae, Leucochloridium cercaria,
Mutabile cercaria เป็ นต้น (Schmidt and Robert, 1981)
2.2.2 ส่ วนอืนๆของหาง อาจจะพบมีลกั ษณะพิเศษต่างๆ เช่น
- บริ เวณผิวของหางบางชนิด จะพบครี บ (fin fold) บางๆอยูบ่ ริ เวณด้านหลังหรื อด้านท้อง (dorsal or
ventral) หรื อด้านข้าง (lateral) หรื อปลายหาง เช่น พยาธิกลุ่ม Furcocercous cercariae,
Parapleurolophocercous cercariae, Pleurolophocercous cercariae เป็ นต้น
- บางชนิดส่ วนหางจะพบขน (hair) เช่น พยาธิกลุ่ม Xiphidiocercariae
- บางชนิดจะมีอวัยวะพิเศษทีใช้ดูดเกาะติดทีปลายหาง เรี ยกว่า adhesive organ เช่น พยาธิกลุ่ม
Microcercous cercariae
- บริ เวณส่ วนหาง มีท่อเปิ ดออกของ excretory tube เช่น พยาธิกลุ่ม Echinostome cercariae จะมี
ท่อเปิ ด excretory tube บริ เวณส่ วนกลางของต้นหาง แต่พยาธิกลุ่ม Furcocercous cercariae จะมี
ท่อเปิ ด excretory tube บริ เวณส่ วนปลายหางแฉก
นอกจากนียังพบว่าตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้บางชนิด ส่ วนหางจะมี flame
cell หรื อ pigment cell หรื อ caudal body ซึงขึนอยูก่ บั พยาธิใบไม้แต่ละชนิด
ชนิดของตัวอ่อนพยาธิระยะเซอร์ คาเรีย
Luhe (1909) เป็ นคนแรกทีจัดจําแนกกลุ่มของเซอร์คาเรี ย โดยอาศัยลักษณะภายนอก เช่น
อวัยวะดูดเกาะ (sucker), collar spines, stylet, finfold บนหาง เป็ นต้น ต่อมาได้มีการพัฒนา
การศึกษาชนิดของเซอร์ คาเรี ยมากขึน โดย Faust (1924) ได้กาํ หนดรู ปแบบสู ตรของ flame cell
ทําให้การพิจารณา รู ปร่ างของเซอร์ คาเรี ยในการจัดจําแนกกลุ่ม สมบูรณ์ขึน และได้มีผทู้ าํ การศึกษา
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ตัวอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรี ยโดยอธิบายลักษณะรู ปร่ างของเซอร์คาเรี ย และจัดเซอร์ คาเรี ยออกเป็ น
กลุ่ม ได้ดงั นี (Komiya, 1961; Schell,1962; Malek and Cheng, 1974) (ภาพที 33, 34)

A

C

B

D

E

ภาพที 33 ตัวอ่อนของพยาธิ ใบไม้เลือดกลุ่ม Furcocercous cercariae
(A) Strigeids (Holostomes) (B) Human schistostome
(C) Schistosomatium douthitti (D) Bird schistosome
(E) Turtle blood fluke (ดัดแปลงจาก Malex, 1962)
1. กลุ่ม Furcocercous cercariae ลักษณะเด่นของกลุ่มเซอร์ คาเรี ยนี คือ มีหางแฉก หรื อ
หางส้อม (forktail cercariae) จึงเรี ยกเซอร์คาเรี ยในกลุ่มนีว่า forktail cercariae เมือเจริ ญเป็ นตัว
เต็มวัยจัดเป็ นพยาธิใบไม้วงศ์เดียวทีแยกเพศผูแ้ ละเพศเมียอยูค่ นละตัว และมี oral sucker, ventral
sucker รู ปร่ างเป็ นรู ปทรงกระบอก โดยทัวไปแล้วพยาธิตวั อ่อนระยะไมราซิ เดียมจะไชเข้าสู่ หอยที
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เหมาะสมแล้วพัฒนาไปเป็ นระยะสปอโรซีสต์ 2 รุ่ น และพัฒนาต่อไปเป็ นระยะเซอร์ คาเรี ยซึ งเป็ น
ระยะติดต่อในคนหรื อสัตว์ต่อไป เซอร์คาเรี ยนี สามารถแยกออกได้ 2 ชนิด
1.1 Longifurcate pharyngeate type เป็ นเซอร์คาเรี ยอยูใ่ น Superfamily Strigeoidea
ลักษณะเด่น คือ ปลายหางแฉก (furcae) ยาวกว่าส่ วนต้นหาง หรื อได้สัดส่ วนกับส่ วนต้นหาง ลําตัว
กลมรี มี oral sucker, pharynx, intestinal caeca สมบูรณ์ มี ventral sucker หรื อพบเป็ นเซลล์ขนั
เริ มต้น มี penetration gland อย่างน้อย 1 ชนิดภายในลําตัว มี excretory bladder แบบบาง (thin –
epithelial) และมี excretory pores เปิ ดใกล้ๆกับบริ เวณหางแฉกของแต่ละข้าง eye spots มี pigment
หรื อไม่มี, มี finfold ทีปลายหางแฉก ระบบขับถ่ายแบบ mesostomate เซอร์ คาเรี ยในกลุ่มนีเจริ ญ
ในสปอโรซี สต์และเปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ย ในเนือเยือของโฮสต์ตวั กลางตัว
ทีสอง (second intermediate host) บริ เวณส่ วนหัวหรื อตาในปลา บางครังอาจพบในสัตว์สะเทินนํา
สะเทินบก หรื อสัตว์เลือยคลาน เช่น Cotylurus communis ในนกนางนวลทีกินปลา, Strigea strigis
ในนกเค้าแมว, Diplostomum flexicaudum ในนกทีกินปลา, Pharyngostomoides procyonis ใน
ตัวแร็ กคูน และ Prohemistomum vivax ในแมว สุ นขั เหยียว บางครังพบในคน (ภาพที 33A)
1.2 Brevifurcate apharyngeate type เป็ นเซอร์คาเรี ยอยูใ่ น Superfamily Schistosomatoidea
ลักษณะเด่น คือ ปลายหางแฉกจะสันกว่าส่ วนต้นหาง ลําตัวกลมรี มี oral sucker ถูกเปลียนแปลง
มาจาก extensile penetration organ ไม่มี pharynx และ intestinal ceaca มองเห็นเพียงเล็กน้อย,
มี ventral sucker, มี penetration gland 2 ชนิดภายในลําตัว, มีตา (eye spots) ซึงมี pigments พบ
ในจีนสั Trichobilharzia (T. ocellata, T. stagnicolae, T. physellae) และพบในสัตว์เลียงลูกด้วยนม
บางชนิด ได้แก่ Schistosomatium douthitti และ Heterobilharzia americana พวกไม่มี eye spots
ได้แก่ S. mansoni, S. haematobium และ S. haematobium ซึงเป็ นพยาธิใบไม้เลือดในคน บางชนิดมี
finfold ทีลําตัว เซอร์คาเรี ยเจริ ญใน sporocyst มีระบบขับถ่ายแบบ mesostomate และ excretory
bladder แบบบาง (thin – epithelial) นอกจากนียังสามารถสังเกตเห็น excretory pore เปิ ดทีปลาย
หางแฉก (ภาพที 33B-E)
2. กลุ่ม Monostome cercariae เป็ นเซอร์คาเรี ย อยูใ่ น Superfamily Notocotyloidea
ลักษณะเด่นของเซอร์คาเรี ย คือ มี oral sucker ขนาดเล็ก ไม่มี ventral sucker ลําตัวมีขนาดใหญ่
ไม่มีคอหอย อาจมีตา 2 หรื อ 3 อัน อยูท่ ีส่ วนหัวของลําตัว มีหางยาวกว่าส่ วนลําตัว มีระบบขับถ่าย
แบบ stenostomate และ excretory bladder แบบบาง (thin epithelial) มีอวัยวะเกาะติดอยูด่ า้ น
ท้ายของลําตัว (adhesive organ) มี cystogenous gland ในลําตัว มีความไวต่อแสง เจริ ญในรี เดีย
และเจริ ญสมบูรณ์ในเนือหอย ตัวอย่างของเซอร์คาเรี ยในกลุ่มนี คือ Notocotylus seineti พยาธิตวั
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เต็มวัยจะอาศัยอยูใ่ นลําไส้ใหญ่ของเป็ ด นอกจากนี Notocotylus spp. ยังเป็ นปรสิ ตในกวาง และ
สัตว์เลียงลูกด้วยนมอีกด้วย (ภาพที 34A)
3. กลุ่ม Amphistome cercariae เป็ นเซอร์คาเรี ยอยูใ่ น Superfamily Paramphistomatoidea
มีลกั ษณะเด่น คือ มี ventral sucker ขนาดใหญ่อยูส่ ่ วนท้ายของลําตัวและ oral sucker มีขนาดเล็ก
บริ เวณลําตัวมีขนาดใหญ่ หางยาว โดยส่ วนใหญ่แล้วจะมีตา (eye spots) ทีมี pigment ขนาดใหญ่
และมี caudal sucker ขนาดใหญ่ ระบบขับถ่ายเป็ นแบบ stenostomate และ excretory bladder
แบบบาง (thin non – epithelial) เห็นร่ องขับถ่ายของเสี ยอยูต่ รงกลางของหางตลอดความยาวของ
หาง เซอร์ คาเรี ยชนิดนีจะฝังตัวเป็ นระยะเมตาเซอร์คาเรี ยในพืชนํา หรื อบนผิวหนังของกบ ตัวอย่าง
เซอร์คาเรี ยในกลุ่มนี คือ Paramphistomum spp. เป็ นปรสิ ตในกระเพาะอาหารส่ วนรู เมน (rumen)
ของ วัว ควาย, Diplodiscus spp. เป็ นปรสิ ตในลําไส้ตรงของกบ, Gastrodiscus aegyptiacus เป็ น
ปรสิ ตในลําไส้ใหญ่ของม้า พบในอัฟริ กาและในแถบเอเชีย เป็ นต้น (ภาพที 34B)
4. กลุ่ม Gymnocephalous cercariae เป็ นเซอร์ คาเรี ยอยูใ่ น Family Fasciolidae
ลักษณะเด่น คือ ลําตัวกลม มี cystogenous gland มากมาย ไม่มี stylet มีอวัยวะช่วยยึดเกาะอยูท่ ี
ส่ วนหัว (oral sucker) และส่ วนท้อง (ventral sucker) ส่ วนหางตรงไม่มี finfold ตัวอ่อนระยะ
เซอร์คาเรี ยว่ายนําช้า อาศัยอยูบ่ ริ เวณก้นแหล่งนํา เซอร์คาเรี ยเจริ ญในรี เดีย และเปลียนแปลงไปเป็ น
ตัวอ่อนในระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย เกาะบนพืชนํา ในปลา หรื อสัตว์เลือยคลาน ตัวอย่างของเซอร์ คาเรี ยในกลุ่มนี คือ Family Heterophyidae ซึงพยาธิตวั เต็มวัยจะเป็ นปรสิ ตทีทําให้เกิดพยาธิใบไม้
ในลําไส้ของ นก สัตว์เลียงลูกด้วยนม และบางครังก็ทาํ ให้เกิดโรคในคนได้ Family Opisthorchiidae
ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยูใ่ นท่อนําดีในตับหรื อท่อนําดีใหญ่ของสัตว์เลือยคลาน นก สัตว์เลียงลูกด้วยนม
และอาจทําให้เกิดโรคในคนได้ Family Fasciolidae ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยูใ่ นตับและท่อนําดีของ
สัตว์เคียวเอือง (แกะ,วัว,ควาย) และบางครังอาจทําให้เกิดโรคในคนได้ เช่น พวก Fasciola spp.
(ภาพที 34C)
5. กลุ่ม Echinostome cercariae เป็ นเซอร์คาเรี ยอยูใ่ น Superfamily Echinostomatoidea
มีลกั ษณะเด่น คือ มี spine collar รอบ oral sucker เรี ยกว่า head collar, มี ceaca ทียาว ลักษณะ
หางรู ปทรงกระบอก มีลาํ ไส้ยาวหรื อสัน มีระบบขับถ่ายแบบ stenostomate และ excretory bladder
แบบบาง(thin non - epithelial) มี excretory pore เปิ ดออกทางด้านข้างของหางใกล้ฐานส่ วนต้นของ
หาง หางยาวพัดโบกได้แรงและรวดเร็ ว อาศัยอยูบ่ ริ เวณใต้ผวิ นํา ว่ายนําได้ดี คล่องแคล่ว เจริ ญอยู่
ในรี เดีย และเปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย ในหอยตัวเดียวกัน หรื อไชเข้าไปใน
หอยตัวอืน ลูกอ๊อดของกบ หรื อในปลา ตัวเต็มวัยของพยาธิ ในกลุ่มนีจะเป็ นปรสิ ตทีทําให้เกิดพยาธิ
ใบไม้ในลําไส้ของนกและสัตว์เลียงลูกด้วยนม
บางครังอาจจะทําให้เกิดโรคในคนได้ เช่น
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Echinostoma revolutum และ Echinoparyphium recurvatum เป็ นพยาธิใบไม้ในลําไส้ของนก
สําหรับพยาธิในกลุ่ม Echinochasmus spp. และ Stephanoprora spp. จะเป็ นปรสิ ตทีทําให้เกิดพยาธิ
ใบไม้ในลําไส้ของสัตว์เลียงลูกด้วยนม และ นก บางครังสามารถพบได้ในคน (ภาพที 34D)
6. กลุ่ม Megalurous cercariae เป็ นเซอร์คาเรี ยอยูใ่ น Family Philophthalmidae มีลกั ษณะ
เด่น คือ บริ เวณปลายหางมี adhesive gland cells ไม่มี excretory canal (Schell, 1970) ตัวอ่อน
ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญในรี เดีย เปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ยในลําไส้ของไก่ นก
และเป็ ด (ภาพที 34E)
7. กลุ่ม Microcercous cercariae เป็ นกลุ่มพยาธิ ใบไม้ทีมีลกั ษณะทีสําคัญ คือ มีหางสัน
และบริ เวณหางจะมีลกั ษณะเป็ นปุ่ ม (knoblike) หรื อรู ปร่ างเป็ นถ้วย (cupshape) บริ เวณส่ วนลําตัวจะ
มี stylet อยูใ่ น oral sucker และมี ventral sucker ขนาดใหญ่กว่า ตัวอ่อนพยาธิในกลุ่มนีจะนําพยาธิ
ใบไม้ปอดในคน คือ Paragonimus westermani ซึ งตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยจะมีลกั ษณะหางสันและ
ออกมาจากหอยนําจืดตระกูล Thiaridae หลังจากนันจะมีการว่ายไชเข้าสู่ โฮสต์ตวั กลางตัวที 2 เช่น ปู
หรื อกุง้ นําจืด โดยเซอร์ คาเรี ยจะไชเข้าไปทีเหงือกและกล้ามเนือของปูหรื อกุง้ แล้วมีการเจริ ญพัฒนา
ไปเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ย เพือเจริ ญเป็ นตัวเต็มวัยในคนหรื อสัตว์ต่อไป (ภาพที 34F)
8. กลุ่ม Xiphidiocercariae เป็ นเซอร์คาเรี ยอยูใ่ น Superfamily Plagiorchiodea มีลกั ษณะ
เด่น คือ มี stylet อยูบ่ ริ เวณ oral sucker ภายในลําตัวมี penetration gland และ mucoid gland
เจริ ญสมบูรณ์ ในบางชนิด oral sucker จะมี virgula organ มีระบบขับถ่ายแบบ mesostomate
เซอร์ คาเรี ยในกลุ่มนีว่ายนําค่อนข้างช้า เจริ ญเป็ นระยะรี เดีย หรื อเจริ ญเป็ นระยะสปอโรซี สต์ใน
เนือเยือหอยและเปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในสัตว์มีกระดูกสันหลังหรื อสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลัง (ภาพที 34G)
9. กลุ่ม Pleurolophocercous cercariae เป็ นเซอร์คาเรี ยอยูใ่ นSuperfamily Opisthorchiodea
มีลกั ษณะเด่น คือ ไม่พบ lateral finfold บริ เวณหาง มีลาํ ตัวกลมรี ภายในลําตัวพบ penetration
gland และ cystogenous gland มี ventral sucker หรื อไม่มี โดยทัวไปจะพบ eye spots มี pigment
มีระบบขับถ่ายแบบ mesostomate และ excretory bladder แบบหนา (thick – epithelial) เซอร์คาเรี ย
เจริ ญในรี เดียและเปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในปลา (ภาพที 34H)
10. กลุ่ม Parapleurolophocercous cercariae เป็ นเซอร์คาเรี ยอยูใ่ น Family Heterophyidae
มีลกั ษณะเด่น คือ พบ lateral finfold บริ เวณหาง มีลาํ ตัวกลมรี ภายในลําตัวพบ penetration gland
และ cystogenous gland มี ventral sucker เจริ ญยังไม่เต็มที eye spots มี pigment เซอร์ คาเรี ยเจริ ญใน
รี เดียและเปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ยในปลา หรื อสามารถพบระยะตัวแก่ของ
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พยาธิ ใบไม้กลุ่มนีได้ในลําไส้ของคน สุ นขั แมว หนู เช่น Haplorchis taichui, H. pumilio
(ประยงค์ ระดมยศ และคณะ, 2539) (ภาพที 34I)
11. กลุ่ม Gasterostome cercariae เป็ นเซอร์ คาเรี ย อยูใ่ น Family Bucephalidae มีลกั ษณะ
ทีสําคัญ คือ มีปากอยูต่ รงกลางของส่ วนลําตัว ลําไส้มีรูปร่ างคล้ายถุง มีหางสัน แยกออกเป็ น 2 แฉก
สมมาตรกัน คล้ายกับเขาสัตว์ ซึ งลักษณะหางสองแฉกจะมีลกั ษณะแตกต่างจากกลุ่ม Furcocercous
cercariae พยาธิ ในกลุ่มนีพบตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ ในหอยสองฝา กลุ่ม Unionidae แล้วมีการ
เจริ ญพัฒนาไปเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย ซึงเป็ นระยะติดต่อในปลาบริ เวณผิวหนังหรื อใน
เส้นประสาท สําหรับตัวเต็มวัยจะทําให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในลําไส้ในปลา พบบริ เวณลําไส้หรื อ
ภายในกระเพาะของปลา (ภาพที 34J)
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Parapleurolophocercous cercariae

ภาพที 34 ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ในระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดต่างๆ
(A) Monostome cercariae (B) Amphistome cercariae (C) Gymnocephalus cercariae
(D) Echinostome cercariae (E) Megalurous cercariae (F) Microcercous cercariae
(G) Xiphidiocercariae (H) Pleurolophocercous cercariae (I) Parapleurolophocercous
cercariae (J) Gasterostome cercariae (ดัดแปลงจาก Malex, 1962)
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยสามารถจัดจําแนกชนิดกลุ่ม Family หรื อ Superfamilyได้
(Schell, 1970) และอาจจําแนกชนิดในระดับสปี ชีส์ (species)ได้ เนืองจากตัวอ่อนในระยะนีเริ มมี
อวัยวะภายในร่ างกายแล้ว โดยทัวไปจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนลําตัว (body) ได้แก่ 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 เป็ นต้น ส่ วนหาง (tail) บางชนิดจะมี finfold อยูบ่ ริ เวณต้นหางหรื อปลายหาง เซอร์
คาเรี ยเป็ นตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ทีเจริ ญมาจาก sporocyst หรื อ redia ภายในตัวหอยซึงเป็ นโฮสต์
ตัวกลางตัวทีหนึง เมือเจริ ญเต็มทีแล้วก็จะไชออกจากหอยว่ายไปมาในนํา เพือจะหาโฮสต์ที
เหมาะสมต่อไปซึ งอาจจะเป็ นโฮสต์เฉพาะหรื อโฮสต์ตวั กลางตัวทีสอง ซึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสัตว์นาํ
ได้แก่ พวกปลา ปู กุง้ หอย เป็ นต้น แล้วเจริ ญเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ยซึงเป็ นระยะติดต่อ
ก่อให้เกิดโรคพยาธิ ใบไม้ (โรคพยาธิใบไม้ตบั , โรคพยาธิใบไม้ปอด, โรคพยาธิใบไม้ในลําไส้) กับ
คนหรื อสัตว์ต่อไป
แต่สาํ หรับตัวอ่อนในระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ใบไม้เลือดจะมีการไชเข้าสู่
โฮสต์สุดท้ายหรื อโฮสต์เฉพาะเพือเจริ ญเป็ นพยาธิตวั เต็มวัย ดังนันการศึกษาเกียวกับตัวอ่อนพยาธิ
ในระยะเซอร์คาเรี ยจึงมีความสําคัญต่อความรู้ในด้านระบาดวิทยาของโรคปรสิ ต สามารถเป็ นตัวบ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของหอยในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ ใบไม้ และ
ความสามารถในการแพร่ กระจายของพยาธิใบไม้ชนิดต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั พบว่ามีรายงานการศึกษาหรื องานวิจยั ทีเกียวข้องกับการติดเชื อพยาธิใบไม้ในระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืด ทังในประเทศและต่างประเทศ ดังนี
Giboda et al. (1991) ศึกษาการติดเชือพยาธิใบไม้ Opisthorchis และ Haplorchis ในคน
บริ เวณประเทศลาว เมือทําการตรวจพยาธิใบไม้ในหอยนําจืด ปลา แมว และ อุจจาระของคน พบตัว
อ่อนพยาธิ ใบไม้ในระยะเซอร์ คาเรี ยของ Opisthorchis viverrini ในหอย Bithynia siamensis
goniomphalus (Family Bithyniidae) และพยาธิ Haplorchis taichui ในหอย Tarebia granifera
ระยะเมตาเซอร์คาเรี ย พบ Opisthorchis viverrini ในปลา (กลุ่ม Cyprinoid fish); พยาธิในกลุ่ม
Heterophyid ซึงเป็ นพยาธิ ตวั แบนขนาดเล็ก พบในลําไส้เล็กของคน สุ นขั และสัตว์เลียงลูกด้วยนม
63
อืนๆทีกินปลา เช่น Haplorchis taichui, H. pumilio ในปลา (กลุ่ม Cyprinoid fish) ผลการศึกษาทีได้
ทําให้ทราบว่ากลุ่มประชากร(กลุ่มตัวอย่าง) พบการติดเชื อพยาธิ ใบไม้ในลําไส้ H. taichui สู งกว่า
พยาธิใบไม้ตบั O. viverrini บริ เวณจังหวัดเวียงจันทร์ ประเทศลาว
Adam et al. (1993) ศึกษาพยาธิตวั อ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยในกลุ่ม Lophocercous cercariae
จากหอยนําจืด Bithynia siamensis goniomphalus ซึงเป็ นหอยใน Subclass Prosobranchia Genus
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Bithyniidae เดิมเคยมีรายงานเกียวกับพยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrini ในระยะเซอร์ คาเรี ยว่า
มีหอย Bithynia siamensis goniomphalus เป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวทีหนึง (Wykoff et al., 1965;
Harinasuta and Harinasuta, 1984) ผูว้ จิ ยั และคณะได้ศึกษา หอย Bithynia siamensis goniomphalus
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ งเป็ นพืนทีทีมีการเกิดโรคพยาธิ ใบไม้ตบั หลังจาก
นันได้ทาํ การศึกษาตัวอ่อนของพยาธิในระยะเซอร์คาเรี ยโดยวิธี shedding ตรวจสอบลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา (morphology) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่ องกราด (SEM) ผลการศึกษาพบหอย Bithynia siamensis goniomphalus ติดเชื อพยาธิ 4 กลุ่ม
คือ Lophocercous cercariae, Monostome cercariae, Furcocercous cercariae, Xiphidiocercariae
สําหรับพยาธิ ในกลุ่ม Lophocercous cercariae สามารถบอกลักษณะความแตกต่างออกจากพยาธิ
ใบไม้ตบั O. viverrini ได้จากลักษณะโครงสร้างของ finfold และการจัดเรี ยงหนามรอบๆ oral
sucker โดยพยาธิกลุ่ม Lophocercous cercariae จะมี finfold ล้อมรอบ tip บริ เวณปลายหางไม่แผ่
ขยายกว้างมากเหมือนกับพยาธิ O. viverrini และพบว่าในบริ เวณด้านหน้า (anterior end) มีหนาม
(spines) และฟัน (teeth) จัดเรี ยงอยูอ่ ย่างเป็ นระเบียบ แต่ในพยาธิ O. viverrini บริ เวณอวัยวะยึด
เกาะด้านหน้า (oral sucker) มีหนามจัดเรี ยงตรงส่ วนหัวสําหรับใช้ในการยืด-หด ซึ งล้อมรอบใน
บริ เวณปากเปิ ด (mouth opening) และฟัน (teeth) จากลักษณะทีกล่าวมาทําให้สามารถจัดจําแนก
กลุ่มหรื อชนิ ดของพยาธิ ออกจากกันได้ระหว่างพยาธิในกลุ่ม Lophocercous cercariae กับ O.
viverrini ได้อย่างชัดเจน (Rothschild, 1938)
Pointier (1993) ศึกษาเกียวกับการควบคุมทางชีวภาพของหอย Biomphalaria glabrata ซึง
เป็ นโฮสต์นาํ พยาธิใบไม้เลือด Schistosoma mansoni โดยใช้หอย Melanoides tuberculata เป็ นตัว
ควบคุม ในระหว่างปี ค.ศ. 1978 และ ค.ศ. 1986 โดยนําหอย M. tuberculata เลียงรวมกันกับหอย
B. glabrata ตามธรรมชาติในบริ เวณพืนทีทีทําการศึกษา (Saint Lucia) พบว่ามีจาํ นวนประชากร
หอย M. tuberculata มากขึน ในขณะทีหอย B. glabrata มีจาํ นวนประชากรลดน้อยลงถึง 17 พืนที
และมีเพียง 2 พืนทีจุดสํารวจทีพบความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง
เพิมขึน เป็ นจํานวนมาก เมือไม่มีหอย M. tuberculata อยูใ่ นบริ เวณแหล่งนํานัน ในการศึกษาครังนี
คณะผูว้ จิ ยั และคณะยังพบหอยชนิดอืน เช่น หอย Planorbid และ หอย B. straminea ในบริ เวณ
Saint Lucia เป็ นครังแรก
Surin (1993) ศึกษาความแตกต่างของพยาธิ ใบไม้ในกลุ่ม Pleurolophocercous cercariae
ระหว่าง Genus Procerovum กับ Genus Haplorchis โดยนําหอยมาแช่ในนําทีปราศจาก
คลอรี นหรื อนํากรอง ให้แสงตลอดเวลา หลังจากนันทําการตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิในระยะ
เซอร์คาเรี ยภายใต้กล้องสเตอริ โอและกล้องจุลทรรศน์
พร้อมทําการวาดรู ปตัวอ่อนพยาธิ ภายใต้
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กล้อง camera lucida พบว่าหอยนําจืด Stenomelania denisoniensis บริ เวณทางตอนเหนือของ
Queensland ประเทศออสเตรเลีย เป็ นโฮสต์ทีนําพยาธิใน Genus Procerovum [P. varium (Hsu,
1951); P. cheni (Hsu, 1951) ; P. calderoni (Velasquez, 1973)] ซึงพยาธิ ในกลุ่ม
Pleurolophocercous cercariae มีลกั ษณะทีสําคัญคือ อาจมีหรื อไม่มี lateral finfold ทีหาง, eyespots
มี pigment, ventral sucker ยังไม่เจริ ญเต็มที, มี penetration glands 7 คู่, มีท่อเปิ ดจัดเรี ยงเป็ น 3-4-4-3
เป็ นต้น เช่น พยาธิในกลุ่ม Haplorchis, Procerovum และ Stellantchasmus (Pearson, 1964) สรุ ป
ผลได้วา่ พยาธิใน Genus Procerovum มีลกั ษณะแตกต่างจาก Genus Haplorchis บริ เวณปาก
(mouth) มีหนามเรี ยงอยู่ 3 แถว (4:5:6) และบริ เวณหางจะมี lateral finfold และ dorso - ventral
finfold (Surin, 1993) แต่พยาธิ ใน Genus Haplorchis จะมีหนามรอบปากเรี ยงตามขวาง 2 แถว
ด้านล่าง 5 ด้านบน 6 (Faust and Nishigori, 1926) แต่จากการรายงานของ Ito (1980) พบว่ามี oral
spines 3 แถว คือ 4:5-8:5-8 และบริ เวณหางมีความคล้ายกัน คือมี lateral finfold และ dorso-ventral
finfold (Yamaguti, 1975) นอกจากนียังพบว่า Procerovum และ Stellantchasmus สามารถจําแนก
Genus ออกจากกันได้อย่างชัดเจน คือ บริ เวณหางของพยาธิ Stellantchasmus จะไม่พบ lateral
finfold (Pearson & Ow Yang, 1982)
Pointier และ Giboda (1999) ศึกษาเกียวกับการควบคุมทางชีวภาพของโฮสต์ทีเป็ นตัวนํา
พยาธิใบไม้เลือด Schistosoma mansoni พบว่าหอยในวงศ์ Thiaridae (Tarebia granifera,
Melanoides tuberculata) สามารถใช้เป็ นตัวควบคุมทางชีวภาพของปริ มาณหอย Biomphalaria
glabrata ซึงเป็ นโฮสต์ของพยาธิใบไม้เลือดให้มีจาํ นวนลดลงได้ (Pointier et al., 1993; Giboda, et
al., 1997) ทําให้การแพร่ กระจายโรคในบริ เวณพืนทีทีเสี ยงต่อการเกิดโรคพยาธิลดลงตามไปด้วย
การศึกษาในครังนีเป็ นการศึกษาระยะยาว จึงจําเป็ นต้องมีระยะเวลาและความระมัดระวังในการ
ป้ องกันความเสี ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ทีอาจจะเกิดขึนกับโฮสต์ในกลุ่ม Thiaridae ต่อไป โดยจากการ
รายงานในอดีต พบว่าหอยนําจืด T. granifera เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ในลําไส้ คือ
Haplorchis taichui (Giboda et al., 1991) และยังไม่เป็ นทีทราบแน่ชดั ว่าหอย T. granifera เป็ น
intermediate host ทีก่อโรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus westermani) หรื อไม่ ซึ งต้องมีการ
ทดลองและทําการศึกษาต่อไป (Michelson, 1992) นอกจากนีในการศึกษายังตรวจพบหอยทีมีการ
ติดเชื อพยาธิ ใบไม้ Centrocestus formosanus ในประเทศ Mexico อีกด้วย
Wegeberg et al.(1999) ศึกษาเกียวกับการหาขนาดของหอยสองฝา Cerastoderma edule
ทีมีขนาดเหมาะสมในการถูกเลือกเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
ในกลุ่ม
Echinostomatidae (Himasthla spp.) เช่น H. elongata, H. continua และ H. interrupta ซึงเป็ นพยาธิ
ใบไม้ในลําไส้ของนกและสัตว์เลียงลูกด้วยนม คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาโดยนําตัวอ่อนพยาธิใบไม้
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ระยะเซอร์คาเรี ยทีได้จากหอยฝาเดียวใน Subclass Prosobranchia ซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวที 1 (1st
intermediate host) และพยาธิ ตวั อ่อนระยะเซอร์คาเรี ย H. elongata มาจากหอย Littorina littorea,
H. continua และ H. interrupta มาจากหอย Hydrobia ulvae แล้วนําเซอร์คาเรี ยทีได้ไป infected เข้า
สู่ หอยสองฝา (Cerastoderma edule) ซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลางตัวที 2 (2nd intermediate host) หลังจาก
นันก็จะมีการเจริ ญพัฒนาไปเป็ นตัวอ่อนในระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย ฝังตัวเป็ นถุง cyst อยูภ่ ายใน
เนือเยือหอย ซึ งเป็ นระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ โดยมีนกชายฝัง เป็ น definitive hosts ผลการศึกษา
ทีได้พบว่า ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิใบไม้ประมาณร้อยละ 98 ติดเชื อ (infected) เข้าสู่ หอย
สองฝาทีมีขนาดความยาว 4 มิลลิเมตร โดยพยาธิ H. interrupta มีประสิ ทธิภาพในการติดเชือเข้าสู่
หอยสองฝาทีมีขนาดความยาวประมาณ 4 มิลลิเมตรถึงร้อยละ 44 ในขณะทีพยาธิ H. continua มี
ประสิ ทธิภาพในการติดเชื อเข้าสู่ หอยสองฝาทีมีขนาดความยาวอยูใ่ นช่วง 10 - 14 มิลลิเมตรถึงร้อย
ละ 25 และพบว่าพยาธิ H. elongata มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการติดเชื อทีเข้าสู่ หอยสองฝาทีมีขนาด
ความยาวอยูใ่ นช่วง 6 - 14 มิลลิเมตร ถึงร้อยละ 60 และขนาดหอยทีมีความยาวน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
จะมีประสิ ทธิ ภาพในการติดเชือเข้าสู่ หอยสองฝาน้อยกว่าร้อยละ16 นอกจากนียังพบว่าตัวอ่อนของ
พยาธิในระยะเมตาเซอร์คาเรี ยจะอยูบ่ ริ เวณเท้า (foot), mantle หรื อ siphon ของหอยสองฝา จาก
การศึกษาส่ วนใหญ่พบว่าพยาธิ H. continua และ H. interrupta จะพบระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยร้อยละ
86 ในบริ เวณเท้า และ H. elongata พบร้อยละ 49 ในบริ เวณเท้า เช่นกัน สรุ ปได้วา่ ขนาดของหอย
ทีเหมาะสมต่อการถูกติดเชื อ
ต้องมีความจําเพาะกับชนิดของพยาธิ ในแต่ละชนิ ดทีติดเชือด้วย
เนืองจากการเกิดขบวนการติดเชือ (infection) ต้องมีกลไกเฉพาะระหว่างหอยทีเป็ นโฮสต์กบั พยาธิ
(Bartoli and Combes, 1986; Combes et al., 1994) เช่น ตัวอ่อนของพยาธิระยะเซอร์คาเรี ยเข้าสู่
โฮสต์ในบริ เวณ mantle cavity โดยผ่านทางท่อ siphon หรื อ ท่อเปิ ดบริ เวณ mantle หรื อการทีตัว
อ่อนของพยาธิระยะเซอร์คาเรี ยถูกปล่อยออกมาทาง mantle cavity เป็ นต้น (Lauckner, 1983)
Pointier และ Jourdane (2000) ศึกษาเกียวกับการควบคุมทางชีวภาพของโฮสต์ทีเป็ นตัวนํา
พยาธิ ใบไม้เลือด บริ เวณแคริ บเบียน ประเทศฝรังเศส ซึงเป็ นพืนทีเสี ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ ศึกษา
โดยใช้หอยนําจืดใน Family Ampullariidae (Pomacea glauca, Marisa cornuarietis) และ Family
Thiaridae (Tarebia granifera, Melanoides tuberculata) พบว่าหอยใน Family Ampullariidae
เคยใช้เป็ นตัวควบคุมทางชีวภาพของหอยนําจืดทีเป็ นโฮสต์ของพยาธิ ใบไม้เลือด ให้มีจาํ นวนลดลง
ได้ ในบริ เวณเกาะทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย การศึกษาในครังนีได้ศึกษาในบริ เวณแคริ บเบียน
โดยนําหอยทัง 2 family มาใช้เป็ นตัวควบคุมทางชี วภาพ ทําให้ได้ผลการศึกษาว่าหอยในกลุ่ม
Ampullarids ได้แก่ Marisa cornuarietis และหอยในกลุ่ม Thiaridae ได้แก่ T. granifera, M.
tuberculata มีประสิ ทธิภาพดีในการเป็ นตัวควบคุมทางชีวภาพของปริ มาณหอยทีเป็ นโฮสต์ของ
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พยาธิใบไม้เลือดให้มีจาํ นวนลดลงได้ ในบริ เวณแคริ บเบียน (Jobin et al., 1977; Jobin and
Laracuente, 1979; Prentice, 1983; Pointier et al.,1989, 1991b; Pointier and Guyard, 1992)
Krailas et al. (2003) ศึกษาการติดเชื อพยาธิตวั อ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิใบไม้ใน
หอยนําจืด Paludomus petrosus บริ เวณนําตกป่ าละอู จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ดําเนินการตังแต่
เดือนเมษายน 2001 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2002 เป็ นระยะเวลา 1 ปี พบพยาธิใบไม้ 4 กลุ่ม คือ
Xiphidiocercariae, Amphistome cercariae, Furcocercous cercariae type I และ Furcocercous
cercariae type II โดยพยาธิใบไม้ในกลุ่ม Xiphidiocercariae จะพบในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ แต่ตวั อ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้อีก 3 กลุ่ม พบในเดือนกุมภาพันธ์เท่านัน
และพบอัตราการติดเชือปรสิ ตของหอยนําจืด เดือนกุมภาพันธ์ 2002 สู งกว่าในทุกเดือนคือ จุด
สํารวจ 1 และ 2 พบอัตราการติดเชือปรสิ ต 1.12% และ 9.93% ตามลําดับ ในการศึกษาครังนี
สามารถแบ่งกลุ่ม Furcocercous cercariae ออกเป็ น 2 ชนิด โดยอาศัยความแตกต่างระหว่าง
Furcocercous cercariae type I และ Furcocercous cercariae type II ดังนี type I จะไม่มีคอหอย
(pharynx) มีหางแฉกยาว เป็ นพยาธิใบไม้เลือดในกลุ่ม Schistosomes ก่อให้เกิดโรคพยาธิ ใบไม้
เลือดในนกและในคน, type II จะมีคอหอย มีหางแฉกสันกว่า type I เป็ นพยาธิใบไม้เลือดในกลุ่ม
Strigeids (Holostomes) ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้เลือดในปลา สัตว์สะเทินนําสะเทินบกหรื อ
สัตว์เลือยคลาน และอาจก่อให้เกิดโรคในคนได้ (Malex, 1962)
Salam และ Sreelatha (2004) ศึกษาผิวภายนอกลําตัวของตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรี ย Austrobilharzia sp. ซึงเป็ นพยาธิใบไม้เลือดในนก (Bearup, 1956) โดยมีโฮสต์ตวั กลางตัวที
1 คือ หอยฝาเดียว Planaxis sulcatus พบในบริ เวณอ่าวคูเวท เมือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) พบว่าลักษณะผิวภายนอกลําตัวของเซอร์คาเรี ยจะมีความคล้าย
กับพยาธิ ใบไม้เลือดในสัตว์เลียงลูกด้วยนม ภายหลังจากศึกษา ทําให้ทราบถึงความแตกต่างของ
ชนิด cilia จํานวน cilia และตําแหน่งหน่วยรับความรู้สึกในบริ เวณทีแตกต่างกัน เมือทําการจัด
จําแนกชนิด พบว่าพยาธิใบไม้เลือดระยะเซอร์คาเรี ย Genus Austrobilharzia มีอวัยวะรับสัมผัส
(receptor) มากกว่า 13 ชนิด โดยอาศัยความแตกต่างของการไม่มีขน (acilia) หรื อการมีขนเพียงเส้น
เดียว (unicilia) และเป็ นครังแรกทีพบขนหลายเส้น (multicilia) ในบริ เวณอวัยวะรับสัมผัสของพยาธิ
ใบไม้เลือดกลุ่ม strigeid โดย receptor แต่ละบริ เวณจะมีความแตกต่างกันของความยาว cilia และ
โครงสร้างของ cilia รอบๆปลอกคอ (collar) และบริ เวณฐานหุม้ ผิวลําตัว (tegumentary base) ชนิด
ของอวัยวะรับสัมผัสยังมีตาํ แหน่งทีเฉพาะเจาะจง ดังนี (1) บริ เวณทีไม่มีขน (acilia) จะมีลกั ษณะ
เป็ นรอยโหว่ (pitlike) อยูท่ างด้านหน้าของอวัยวะส่ วนหัวและบริ เวณอวัยวะยึดเกาะส่ วนท้อง
(ventral sucker) (2) บริ เวณทีมีขนเพียงเส้นเดียว (unicilia) มีลกั ษณะ cilia ยาวงอได้ ไม่พบใน
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บริ เวณ collar หรื อ tegumentary base บริ เวณส่ วนลําตัวและหาง (3) บริ เวณทีมีขนเพียงเส้นเดียว
(unicilia) มีลกั ษณะ cilia สันและแข็ง พบได้ในบริ เวณ collar และ tegumentary base (4) บริ เวณทีมี
ขนหลายเส้น (multicilia) จะมี cilia 6 เส้นงอได้ในบริ เวณ collar ซึ งมีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอก
บริ เวณอวัยวะทางด้านหน้า คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลตัวอ่อนพยาธิ ระยะเซอร์คาเรี ยภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) ทําให้ทราบถึงหน่วยรับความรู้สึกชนิดต่างๆและ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้อย่างชัดเจนและแน่นอน ทังนีเพือประโยชน์ในการจัดลําดับหมวดหมู่
ของพยาธิใบไม้เลือด Family Schistosomatidae ต่อไปในอนาคต จากการรายงานการศึกษาพยาธิ
ใบไม้ใน Genus Austrobilhazia ซึงเป็ นพยาธิใบไม้เลือดในนก พบว่ามีการแพร่ ระบาดในประเทศ
ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริ กา และฮาวาย โดยมีหอย Pyrazus australis เป็ นโฮสต์ตวั กลาง
ของพยาธิ A. terrigatensis (Bearup, 1956) โดยการทดลองนําเอาตัวอ่อนพยาธิใบไม้เลือด
Austrobilharzia ในระยะเซอร์คาเรี ยทีได้จากหอย Planaxis sulcatus มา infected เข้าไปในไก่
พบว่าตัวเต็มวัยของพยาธิ Austrobilharzia spp. จะเข้าไปอาศัยอยูใ่ นบริ เวณหลอดเลือด หลังจากนัน
จะเคลือนย้ายไปยังบริ เวณ mesenteric veins ของไก่ (Rohde, 1977) ซึงเซอร์คาเรี ยใน Genus
Austrobilharzia เป็ นสาเหตุของอาการ swimmer’s itch ในคน โดยเคยมีรายงานการวิจยั ในประเทศ
ออสเตรเลีย (Bearup, 1955) ทางฝังตะวันออกและตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Grodhaus
and Keh, 1958 ; Sindermann, 1960) และฮาวาย ( Chu and Cutress, 1954) นอกจากนียังมีการ
รวบรวมพยาธิใบไม้ Austrobilharzia sp. จากหอย Cerithidea cingulata, Planaxis sulcatus ใน
บริ เวณอ่าวคูเวท (Salam & Sreelatha, 1998)
Kumchoo et al.(2005) ศึกษาการติดเชือพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย ในปลาตระกูล cyprinoid โดยจับปลาในกลุ่ม cyprinoid บริ เวณจุดสํารวจ 2 พืนที ได้แก่ จุด
สํารวจที 1 วังแพนดํา อําเภอชุมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จุดสํารวจที 2 เขือนแม่งดั อําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ทําการศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2001 ถึงเดือนตุลาคม
2002 ผลการศึกษาพบปลากลุ่ม cyprinoid ทังหมด 617 ตัว 15 ชนิด เมือตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิ
ใบไม้ในระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย ซึ งเป็ นระยะติดต่อพบการติดเชื อปรสิ ตสู งถึง 91.4% (266/290) และ
83.8% (274/327) โดยมีค่าเฉลียความหนาแน่นของเมตาเซอร์คาเรี ยเป็ น 242.9 และ 107.4 ใน
บริ เวณจุดสํารวจที 1, 2 ตามลําดับ ซึงจุดสํารวจที 1 บริ เวณอําเภอชุมทองมีอตั ราการติดเชือปรสิ ต
และค่าเฉลียความหนาแน่นสู งกว่าบริ เวณจุดสํารวจที 2 บริ เวณอําเภอแม่แตง อย่างเห็นได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนีเมือศึกษาอวัยวะของปลาทีพบตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ยมีความหนาแน่นมาก
ทีสุ ด ในบริ เวณกล้ามเนื อ รองลงมา คือ ส่ วนหัว ทัง 2 บริ เวณจุดสํารวจ นอกจากนียังพบปลากลุ่ม
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cyprinoid มีการติดเชือพยาธิใบไม้ชนิดอืน เช่น Centrocestus caninus, Haplorchoides sp. และ
Haplorchis pumilio เป็ นต้น
Urabe (2005) ศึกษาตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้ Genus Philophthalamus
ในหอยนําจืด Semisulcospira libertina ประเทศญีปุ่ น โดยเก็บตัวอย่างในบริ เวณ Innai town,
Oita Prefecture, Kyusya ซึงศึกษาเกียวกับเซอร์คาเรี ยใน Family Philophthalmidae โดยมีการ
บันทึกไว้เป็ นครังแรกในเอเชียตะวันออก โดยพบในหอย Genus Semisulcospira สําหรับตัวอ่อน
ของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยกลุ่มนีพบว่าเจริ ญมาจาก daughter rediae นอกจากนี ยังมีการศึกษา
เพืออธิ บายถึงรู ปร่ างลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพยาธิ และยังพบว่าตัวอ่อนของพยาธิระยะเซอร์ คาเรี ย มีการฝังตัว (encyst) เพือเปลียนรู ปร่ างไปเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในภาชนะหรื อ
ภายในขวดแก้วซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะทีพบในพยาธิ Genus Philophthalmus เท่านัน พยาธิ ใบไม้ใน
Family Philophthalmidae Travassos, 1918 เป็ นพยาธิใบไม้ลาํ ไส้ในนก (Schell, 1985) ซึงบางครัง
ก่อให้เกิดโรคในคนได้ (Nollen & Kanev, 1995; Mimori et al., 1982) ระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิ
สกุลนี เคยมีรายงานไว้วา่ พบบริ เวณทางเอเชียตะวันออก เช่น พยาธิ Cercaria fulvior Faust, 1924
พบในหอย Melanoides tuberculata ทีไต้หวัน (Nakagawa, 1915) เป็ นต้น
Molloy และ Anderson (2005) ศึกษาการแพร่ กระจายของพยาธิ ใบไม้ตบั Fasciola
hepatica. ในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และดูความเป็ นไปได้ของชนิ ดหอยนําจืดทีเป็ น
โฮสต์ตวั กลาง ซึ งบริ เวณทีทําการสํารวจนีมีหอยนําจืดพันธุ์พืนเมือง คือ Austropeplea viridis เคยมี
รายงานในอดีตว่านําโรคพยาธิ ใบไม้ตบั F. hepatica โดยได้สร้างความเสี ยหายทางเศรษฐกิจอย่าง
มากมาย และต่อมาได้มีหอยนําจืด Pseudosuccinia columella มาจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึงเป็ น
โฮสต์ตวั กลางของ F. hepatica เช่นเดียวกันและมีการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว ดังนันผูว้ จิ ยั จึง
ทําการศึกษาว่าหอยสองชนิ ดนี ชนิดใดมีความสามารถเป็ นโฮสต์ตวั กลางได้ดีกว่ากัน วิธีการศึกษา
ผูว้ จิ ยั นําซี รัมและนํานมวัวจากบริ เวณทีมีอตั ราเสี ยงต่อการติดเชื อโรคพยาธิ ใบไม้ตบั
มาตรวจหา
antibody ของ F. hepatica โดยวิธี ELISA พบว่านํานมวัวให้ผลบวก 44 ตัวอย่างจาก 523 ตัวอย่าง
ส่ วนซี รัมจากวัวเนือ ให้ผลบวก 2 ตัวอย่างจาก 142 ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้อธิ บายไว้วา่ เหตุทีนํานมของ
วัวนมมีอตั ราการติดเชือสู งกว่าวัวเนื อ เพราะว่า ฟาร์มโคนมมักตังอยูบ่ ริ เวณทีมีฝนตกชุก มีนาท่
ํ วม
ขัง ซึ งเหมาะแก่การอาศัยอยูข่ องหอยนําจืดทีนําโรคพยาธิ อย่างไรก็ตามหอยทังสองชนิดพบการ
แพร่ กระจายไม่สมําเสมอ แต่พบมากทางตอนใต้ของรัฐ และหอย P. columella ซึงเป็ นพันธุ์ใหม่
นันมีอตั ราการติดเชือสู งกว่า A. viridis และมีแนวโน้มการแพร่ กระจายเพิมมากขึน
วิวชิ ชุตา เดชรักษา (2549) ศึกษาการติดเชื อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ในภาคเหนือของประเทศไทย ทําการสํารวจการกระจายพันธุ์ของหอยนําจืดวงศ์
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Thiaridae และกําหนดจุดสํารวจได้ 26 พืนที ดําเนินงานตังแต่เดือนธันวาคม 2547 – กรกฎาคม
2549 พบหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 18 ชนิดตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้โดยวิธี shedding
และ crushing พบตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้ทงหมด
ั
10 ชนิด ได้แก่ Haplorchis
pumilio (CtN1), Haplorchis taichui (CtN2), Centrocestus formosanus (CtN3), Acanthatrium
hitaense (CtN4), Loxogenoides bicolor (CtN5), Haematoloechus similis (CtN6), Cloacitrema
philippinum (CtN7), Cardicola alseae (CtN8), Alaria mustelae (CtN9), Transversotrema laruei
(CtN10) โดยมีหอยนําจืด ในวงศ์ Thiaridae 7 ชนิด ทีเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ ได้แก่ T. granifera
[(CtN1), (CtN3), (CtN4), (CtN5), (CtN6), (CtN8),(CtN9), (CtN10)]; M. tuberculata [(CtN1), (CtN2),
(CtN3), (CtN4), (CtN5), (CtN6), (CtN7), (CtN10)]; T. scabra [(CtN1), (CtN2), (CtN4), (CtN5), (CtN6),
(CtN10)]; P. p. paludiformis [(CtN6)]; B. wykoffi [(CtN5), (CtN6)]; B. c. costula [(CtN1), (CtN5),
(CtN6)]; B. citrina [(CtN1), (CtN5), (CtN6)] โดยพบจาก 18 พืนที อัตราการติดเชือปรสิ ตของหอย
ใน 26 พืนที มีความแตกต่างกันไป ตังแต่ร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 50.54 และพบว่าหอยนําจืด T.
granifera มีอตั ราการติดเชือปรสิ ตสู งถึงร้อยละ 5 (1,241/24,862) และมีความสามารถเป็ นโฮสต์
ตัวกลางของพยาธิ ใบไม้หลายชนิด ปรสิ ตทีสามารถพบได้จากหลายพืนที ได้แก่ L. bicolor (CtN5),
H. similis (CtN6) และ H. pumilio (CtN1) พบได้จาก 17, 14 และ 12 พืนที ตามลําดับ
Díaz et al. (2006) ศึกษาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยชนิดใหม่ (Cercaria marinoi
n.sp.) ทีพบในหอย Melanoides tuberculata (Prosobranchia : Thiaridae) ซึ งสอดคล้องกับการ
ทดลองระยะเมตาเซอร์คาเรี ยใน Bufo spp. (Anura : Bufonidae) บริ เวณ Sucre state ประเทศ
Venezuela โดยเซอร์ คาเรี ยในกลุ่มนีพบในหอย M. tuberculata และจัดอยูใ่ นกลุ่ม Gymnocephalous
(Luhe, 1909) ลักษณะทีสําคัญของพยาธิ ในกลุ่มนีคือ ไม่มี stylet และ collar spines และจัดอยูใ่ น
Subgroup Longivesiculata Gold & Lengy, 1974 โดยมีรูปร่ างของ excretory bladder เป็ นรู ปตัว
Y (Y-shaped) ศึกษาตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ เซอร์คาเรี ย และเมตาเซอร์ คาเรี ย พบหอย M.
tuberculata 6 ตัวมีอตั ราการติดเชื อปรสิ ต 16.6% (1:6) หลังจากนันนําเซอร์ คาเรี ยทีได้ไป infected
ใน Bufo granulosus และ B. marinus พบตัวอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในบริ เวณตับของ
คางคก
นอกจากนียังพบว่าเซอร์คาเรี ยทีมีลกั ษณะใกล้เคียง Cercaria marinoi n.sp. ได้แก่ 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. จะมีลกั ษณะ
แตกต่างจากเซอร์คาเรี ยทีกล่าวมา คือ จํานวน flame cells, การจัดเรี ยงและจํานวนของ penetration
gland cells และบริ เวณ primary excretory canals ทําให้สามารถบอกได้วา่ C. marinoi ทีพบ

69


เป็ นสปี ชีส์ใหม่ และยังเป็ นการรายงานครังแรกทีพบพยาธิในกลุ่ม Gymnocephalous cercaria ใน
หอย M. tuberculata ในประเทศ Venezuela
Farahnak et al. (2006)
สํารวจตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยของหอยนําจืด
Genus Melanopsis spp. และการแพร่ กระจายของโรค จุดประสงค์ในการศึกษาครังนีเพือทําการ
จําแนกชนิดเซอร์คาเรี ยทีได้จากหอย Genus Melanopsis spp. ได้แก่ M. doriae, M. costata, M.
praemorsa และ M. nodosa หอยเหล่านีเป็ นหอยทีมีความสําคัญทางการแพทย์ โดยเก็บตัวอย่าง
หอยนําจืด Melanopsis spp. ได้ทงหมด
ั
2,266 ตัว จากบริ เวณคลองหลายพืนทีในจังหวัด Khuzestan
ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศอิหร่ าน ศึกษาพยาธิใบไม้โดยวิธี Shedding และ Crushing ผล
การศึกษาพบหอยทีมีการติดเชือ 3.1% (72 : 2,266) โดยพบเซอร์คาเรี ย 4 family ได้แก่ (1) Family
Heterophyidae (Haplorchis pumilio, H. taichui, Stellantchasmus falcatus และ Centrocestus
formosanus) ; (2) Family Echinostomatidae (Echinochasmus milvi) ; (3) Family
Cyathocotylidae ; (4) Family Philophthalmidae
Martorelli et al. (2006) ศึกษาพบตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ Acanthoparyphium
sp. ชนิดใหม่ จากหอยฝาเดียว Zeacumantus subcarinatus ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยทําการสํารวจ
เก็บตัวอย่างหอยฝาเดียวและหอยสองฝา (Z. subcarinatus และ Austrovenus stutchburyi) สุ่ มเก็บ
ตัวอย่างด้วยมือในบริ เวณอ่าว Portobello ท่าเรื อ Otago บริ เวณเกาะทางใต้ ประเทศนิวซี แลนด์ นํามา
ศึกษาการติดเชื อปรสิ ตในระยะรี เดีย เซอร์คาเรี ย และเมตาเซอร์คาเรี ย แล้วจัดจําแนกโดยอาศัย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาในระยะเซอร์คาเรี ยของปรสิ ต พบว่าปรสิ ตชนิดนีเป็ นพยาธิ ใบไม้กลุ่ม
Echinostome จัดอยูใ่ นสกุล Acanthoparyphium ซึงมีลกั ษณะของการจัดเรี ยงตัวและจํานวนของ
cephalic gland ขนาดของ sucker ต่างๆ รวมทังขนาดและจํานวนของ collar spine แตกต่างไปจาก
ชนิดทีเคยมีรายงานมาก่อน จึงระบุวา่ Acanthoparyphium sp. ซึงพบในการศึกษาครังนีเป็ นปรสิ ต
ชนิดพันธุ์ใหม่ นอกจากนียังพบว่าหอยสองฝาทีนํามาศึกษานันมีปรสิ ตระยะเมตาเซอร์คาเรี ยอยู่ 2
ชนิด คือ Curtuteria australis กับ Acanthoparyphium sp. โดยปรสิ ตทังสองนีจะไปทําลาย
ความสามารถในการอาศัยอยูใ่ ต้โคลนของหอย ทําให้หอยสองฝาถูกล่าจากนก Oystercatcher ได้ง่าย
มากขึน ส่ งผลต่อห่วงโซ่ อาหารในธรรมชาติ ทําให้เกิดการเปลียนแปลงของระบบนิเวศแบบ
benthic community ในพืนทีบริ เวณนันๆได้ สําหรับพยาธิ A. tyosenense Yamaguti, 1939 เคยมี
การรายงานพบในคน ซึงก่อให้เกิดโรคเกียวกับระบบทางเดินอาหาร จนเสี ยชีวติ ในประเทศเกาหลี
(Seo et al., 1983 ; Chai & Lee, 2002 ; Chai et al., 2001) ในประเทศนิวซีแลนด์มีรายงานไว้ 2 ชนิด
โดยมีนกทะเลเป็ นโฮสต์ ได้แก่ พยาธิ A. spinulosum Johnston, 1917 พบในนก Limosa lapponica
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baueri (Allison, 2001) และพยาธิ Acanthoparyphium sp. พบในนก Haematopus ostralegus
finschi (Mckenna, 1998)
Miura และ Chiba (2006) ศึกษาบริ เวณแหล่งการแพร่ กระจายการติดเชื อพยาธิ ใบไม้ 2
ชนิดในเวลาเดียวกัน โดยอาศัยลักษณะขนาดและชนิดหอยทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง ศึกษาบริ เวณอ่าว
Katsugigaura ใน Miyagi Prefecture ประเทศญีปุ่ น ซึงเก็บตัวอย่างหอย Batillaria attramentaria
มาบริ เวณละ 20 ตัว จาก 23 พืนที พบหอย B. attramentaria เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ Cercaria
batillariae ร้อยละ 40.2 และพยาธิ renicolid cercaria I ร้อยละ 13 นอกจากนียังมีการติดเชือพยาธิ
ทัง 2 ชนิดในเวลาดียวกันสู งถึงร้อยละ 7 และพบว่าพยาธิส่วนใหญ่จะมีการติดเชื อเข้าสู่ หอยขนาด
ใหญ่ พบว่าหอยทีมีการติดเชือพยาธิ C. batillariae จะแพร่ กระจายตําในเขตพืนทีชายฝังทังนีขึนอยู่
กับระดับนําขึน - นําลงด้วย ส่ วนหอยทีมีการติดเชือด้วยพยาธิ renicolid cercaria I จะพบการ
แพร่ กระจายในบริ เวณนําลึกมากกว่าหอยในกลุ่มทีไม่ได้รับเชือปรสิ ต และการทีหอยมีการติดเชื อ
พยาธิ ใบไม้ 2 ชนิดในเวลาเดียวกันนี เนืองจากลักษณะทางกายภาพ ชีวเคมีหรื อทางสรี รวิทยาของ
หอยทีมีการเปลียนแปลง จากการถูกกระตุน้ หลายๆ ครังของปรสิ ตทีจะเข้าสู่ โฮสต์ทาํ ให้พยาธิมีการ
ผ่านเข้าสู่ โฮสต์ได้อย่างง่าย เพราะมีการปรับโครงสร้างทางสรี รวิทยาของโฮสต์ทีพร้อมต่อการติด
เชือของพยาธิ แต่ละชนิดแล้ว
นอกจากนียังพบการรายงานเกียวกับหอย B. attramentaria เป็ น
โฮสต์ตวั กลางตัวที 1 ของพยาธิใบไม้ถึง 8 ชนิด ในประเทศญีปุ่ น (Miura et al., 2005)
ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี (2550) การติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยของหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทําการสํารวจการกระจายพันธุ์ของ
หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae และกําหนดจุดสํารวจได้ 28 พืนที ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 – ตุลาคม
2550 จํานวนหอยทีสุ่ มได้ทงหมด
ั
12,474 ตัว จําแนกได้เป็ น 9 ชนิด คือ Melanoides tuberculata,
Melanoides jugicostis, Tarebia granifera, Adamietta housei, Brotia (Brotia) citrina, Brotia
(Senckenbergia) wykoffi, Brotia (Brotia) insolita, Brotia (Brotia) manningi และ Paracrostoma
pseudosulcospira pseudosulcospira พบหอย M. tuberculata มากทีสุ ดจํานวน 7,594 ตัว คิดเป็ น
ร้อยละ 60.88 ตรวจหาตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้โดยวิธี shedding และ crushing พบตัวอ่อนระยะเซอร์
คาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ทงหมด
ั
11 ชนิด ได้แก่ Cystophorous cercariae (NE-1), Stictodora tridactyla
(NE-2), Apatemon gracilis (NE-3), Centrocestus formosanus (NE-4), Loxogenoides bicolor
(NE-5), Haematoloechus similis (NE-6), Haplorchis taichui (NE-7), Acanthatrium hitaense
(NE-8), Mesostephanus appendicalatus (NE-9), Cardicola alseae (NE-10) และ Alaria mustelae
(NE-11)
โดยพบหอย 4 ชนิด เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ และมีอตั ราการติดเชือดังนี
Melanoides tuberculata, Melanoides jugicostis, Adamietta housei และ Tarebia granifera มี
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อัตราการติดเชื อ 22.82%, 6.80%, 0.66% และ 0.15% ตามลําดับ หอยทีมีการติดเชือพยาธิใบไม้
จํานวน 1,761 ตัว คิดเป็ นอัตราการติดเชือปรสิ ตร้อยละ 14.12 (1,761/12,474) และตัวอ่อนระยะ
เซอร์ คาเรี ยทีพบการติดเชื อมากทีสุ ดคือ L. bicolor (NE-5) ร้อยละ 45.85 (801/1747)
Labbo et al. (2007) ศึกษาโรคพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma haematobium ทีอาศัยอยูใ่ น
ระบบทางเดินปั สสาวะของคน ซึงเป็ นโรคทีก่อให้เกิดปั ญหาต่อประเทศในแถบแอฟริ กาเป็ นอย่าง
ยิง โดยมีโฮสต์ตวั กลางทีสําคัญได้แก่ Bulinus truncatus มักพบตามแม่นาํ หนองนํา แอ่งนํา เป็ น
ต้น และยังมีหอยนําจืดอีกชนิดหนึง คือ Bulinus forskalii มักอยูใ่ นแหล่งนําเหล่านีเช่นเดียวกัน
พบทีสาธารณรัฐไนเจอร์ อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของแอฟริ กา ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษาว่า B.
forskalii จะสามารถเป็ นโฮสต์ตวั กลางของ S. haematobium ได้เหมือนกับ B. truncatus หรื อไม่
และมากน้อยเพียงใด พบว่า B. truncatus มีอตั ราการติดเชือสู ง คือ 67%, 72%, 69% และ 78%
ตามลําดับ ซึ งไม่มีความแตกต่างกัน ส่ วน B. forskalii มีอตั ราการติดเชือค่อนข้างตํา คือ 0, 3%, 4%
และ 8% ตามลําดับ จะเห็นว่าถ้าปริ มาณของ miracidium มากขึน อัตราการถูก infect ก็จะมากตาม
ไปด้วย แสดงว่าต้องใช้ปริ มาณของ miracidium สู งๆ จึงจะ infect ได้ดี ถึงอย่างไรก็ทาํ ให้เห็นว่า B.
forskalii สามารถเป็ นโฮสต์ตวั กลางของ S. haematobium ได้ แม้อตั ราการติดเชือ จะตํา
Ukong et al. (2007) ศึกษารู ปร่ างลักษณะตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้ ซึง
ตรวจสอบจากหอยนําจืด ในบริ เวณนําตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี โดย
วิธี Shedding สุ่ มตัวอย่างหอยและตรวจหาปรสิ ต ในช่วงเดือนธันวาคม 2545 ถึงเดือนสิ งหาคม
2546 ผลการศึกษาพบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย จําแนกได้เป็ น 3 กลุ่ม 6 ชนิด ดังนี
กลุ่มที 1 Pleurolophocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis pumilio และ
Stictodora tridactyla กลุ่มที 2 Furcocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ชนิด Mesostephanus
appendicalatus, Transversotrema laruei และ Cardicola alseae กลุ่มที 3 Xiphidiocercariae พบ
ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ชนิด Loxogenoides bicolor และหอยนําจืดทีสุ่ มได้มีทงหมด
ั
1,163 ตัว พบหอย
ทีติดเชื อพยาธิ 62 ตัว คิดเป็ นอัตราการติดเชื อร้อยละ 5.33
ชนิดของหอยนําจืดทีสํารวจพบ สามารถจําแนกได้เป็ น 4 ชนิดดังนี Melanoides jugicostis
687 ตัว Tarebia granifera 91 ตัว Thiara scabra 296 ตัว Melanoides tuberculata 89 ตัว พบ
อัตราการติดเชื อพยาธิ ใบไม้ 45 ตัว (6.55%), 6 ตัว (6.59%), 1 ตัว(0.34%) และ 10 ตัว (11.24%)
ตามลําดับ
Dechruksa (2007) ศึกษาการติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์
Thiaridae บริ เวณลุ่มนําเข็ก ทําการสํารวจการกระจายพันธุ์ของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae และ
กําหนดจุดสํารวจได้ 5 พืนที ดําเนินงานตังแต่เดือนธันวาคม 2547 – ตุลาคม 2548 พบหอยนําจืด
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วงศ์ Thiaridae ทังหมด 9,568 ตัว ประกอบด้วย 14 ชนิด ได้แก่ Tarebia granifera, Melanoides
tuberculata, Thiara scabra, Paracrostoma pseudosulcospira pseudosulcospira, P. paludiformis
paludiformis, P. paludiformis dubiosa, P. morrisoni, Brotia binodosa binodosa, B. microsulpta,
B. wykoffi, B. pagodula, B. binodosa spiralis, B. insolita และ B. manningi ตรวจหาตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้โดยวิธี shedding และ crushing ผลการศึกษาพบตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ย จําแนก
ได้เป็ น 2 กลุ่ม 5 ชนิด ดังนี กลุ่มที 1 Parapleurolophocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ชนิด
Haplorchis pumilio และ Centrocestus formosanus กลุ่มที 2 Xiphidiocercariae พบตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ชนิด Acanthatrium hitaense ,Loxogenoides bicolor และ Haematoloechus similes อัตราการ
ติดเชื อแต่ละชนิ ด ได้แก่ 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4% และ 0.1% ตามลําดับ พบว่าหอยนําจืด M.
tuberculata มีอตั ราการติดเชื อปรสิ ตสู งถึงร้อยละ 33.3 (8:24)
Devi และ Jauhari (2007) ศึกษาความหลากหลายและการกระจายพันธุ์ของ cercaria ทีได้
จากหอยนําจืดบริ เวณแหล่งนําบริ เวณ Ratnagiri, Maharashtra (India) โดยทําการสํารวจหอยนําจืด
จากแหล่งนํา 5 จุดสํารวจ ได้แก่ Khed, Chiplun, Ratnagiri, Parchuri และ Gimvi แต่ละสถานทีมี
หลายหลายลักษณะ อาทิเช่น แม่นา,ํ ลําธาร, ทุ่งนา, บ่อนํา และคลอง เป็ นต้น ทําการศึกษา
ระหว่าง เมษายน ถึง พฤษภาคม 2006 พบหอยทังหมด 9 species ได้แก่ Indoplanorbis exustus,
Lymnaea luteola, L. acuminate, Paludoomus obesus, Ferrissia tenuis, Thiara (Melanoides)
tuberculata, Bellamya bengalensis, B. dissimilis และ Pila globosa นอกจากนียังพบหอยสองฝา
ด้วย ส่ วนใหญ่จะพบ I. exustus ทุกที รองลงมาเป็ น Lymnaea luteola, Thiara (Melanoides)
tuberculata, Thiara (Melanoides) tuberculata และ B. dissimilis ตามลําดับ จากการตรวจสอบการ
ติดเชื อปรสิ ตโดยวิธี shedding ผูว้ จิ ยั พบว่าในวันแรกจะยังไม่พบ cercaria ต้องตรวจสอบซําในวันที
2 หรื อทําการ crushing จึงจะพบ cercariae ซึ งผูว้ จิ ยั พบทังหมด 3 กลุ่ม คือ Schistosome,
amphistome และ liverfluke หอยทุกชนิดสามารถพบ cercaria ยกเว้น Pila globosa โดย
Schistosome พบเฉพาะในหอย I. exustus และ L. luteola โดยบริ เวณทุ่งนา, ลําธาร และ พืนทีลุ่มนํา
จะพบหอยนําจืดมากทีสุ ด และบริ เวณทุ่งนาพบจํานวนหอยติดเชือมากทีสุ ด
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บทที 3
วิธีดําเนินการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลด้านการสํารวจหอยนําจืดในประเทศไทย และต่างประเทศ
2. ศึกษาข้อมูลจากแผนที ประเทศไทย โดยตรวจสอบการพบหอยวงศ์ Thiaridae เปรี ยบเทียบกับ
แผนที กําหนดเส้นทางเดินทาง
3. การกําหนดจุดสํารวจหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของประเทศไทย
การศึกษาหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีพบในประเทศไทยครังนี ใช้ขอ้ มูลอ้างอิงจากรายงาน
ของ Brandt (1974) ซึ งมีรายงานการพบหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae 8 สกุล (Genus) 27 ชนิด
(Species)และมีแหล่งการกระจายทีสามารถพบได้ทุกพืนทีในประเทศไทย โดยทําการสํารวจบริ เวณ
ภาคใต้ของประเทศไทย 14 จังหวัด (ภาพที 35) พบแหล่งนําทีมีลกั ษณะสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
ต่อการอยูร่ อดและการเจริ ญพันธุ์ของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae กําหนดจุดสํารวจ โดยศึกษาการ
ติดเชื อตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยในหอยนําจืดกลุ่มเป้ าหมายได้ 34 พืนที (ภาพที 36) ดังนี
3.1 ประตูระบายนํา กม. 19+500 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
3.2 ประตูระบายนําฉุกเฉิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
3.3 เขือนเพชรบุรี อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
3.4 ม. ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
3.5 คลองห้วยยาง อําเภอห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.6 คลองทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.7 นําตกขาอ่อน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.8 นําตกไทรคู่ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.9 นําตกกะเปาะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3.10 คลองระ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
3.11 นําตกสีขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3.12 นําตกกรุ งชิง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3.13 ลําธารยอดเหลือง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3.14 คลองปะเหลียน อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
3.15 ฝายนําล้นปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
3.16 นําตกโตนตก อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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3.17 นําตกโตนปลิว อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
3.18 นําตกอ่างทอง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
3.19 ธารนําตกฟ้ าลัน อําเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง
3.20 คลองชลประทานบ้านอูเ่ รื อ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3.21 ห้วยหนึง อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี
3.22 ห้วยหนึง อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี
3.23 คลองบางบอน อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
3.24 คลองนาคา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
3.25 นําตกวิภาวดี อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
3.26 คลองยัน อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
3.27 นําตกโตนไทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3.28 นําตกบางแป อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3.29 นําตกกระทู้ อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
3.30 นําตกรามัญ อําเภอตะกัวทุ่ง จังหวัดพังงา
3.31 ลําธารสระมรกต อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี
3.32 นําตกปาหนัน อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
3.33 ฝายเก็บนําท่าแพร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
3.34 คลองม่วง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
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ภาพที 35 แผนทีประเทศไทยแสดงพืนทีสํารวจหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae
ในบริ เวณภาคใต้
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ภาพที 36 จุดเก็บตัวอย่างหอยนําจืด 34 พืนทีในภาคใต้
(1 : ประตูระบายนํา กม. 19+500, 2 : ประตูระบายนําฉุกเฉิ น,3 : เขือนเพชรบุรี, 4 : ม. ศิลปากร วิทยาเขต
เพชรบุรี, 5 : คลองห้วยยาง, 6 : คลองทับสะแก, 7 : นําตกขาอ่อน, 8 : นําตกไทรคู,่ 9 : นําตกกะเปาะ, 10 :
คลองระ, 11 : นําตกสี ขีด, 12 : นําตกกรุ งชิง, 13 : ลําธารยอดเหลือง, 14 : คลองปะเหลียน, 15 : ฝายนําล้นปะ
เหลียน, 16 : นําตกโตนตก, 17 : นําตกโตนปลิว, 18 : นําตกอ่างทอง, 19 : ลําธารนําตกฟ้ าลัน, 20 : คลอง
ชลประทานบ้านอู่เรื อ, 21 : คลองขุดบ้านสวนผึง, 22 : ห้วยหนึง, 23 : คลองบางบอน, 24 : คลองนาคา, 25 :
นําตกวิภาวดี, 26 : คลองยัน, 27 : นําตกโตนไทร, 28 : นําตกบางแป, 29 : นําตกกระทู,้ 30 : นําตกรามัญ, 31 : ลํา
ธารสระมรกต, 32 : นําตกปาหนัน, 33 : ฝายเก็บนําท่าแพร, 34 : คลองม่วง)
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4. การเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในบริ เวณจุดสํารวจ
ทําการศึกษาโดยการวัดค่าพิกดั และทําการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
นําในบริ เวณจุดสํารวจ
4.1 วัดค่าพิกดั ด้วยเครื องมือ GPS (Garmin Taiwan, GPS 12 XL) เพือบันทึกพิกดั ของจุดสํารวจ
4.2 เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยทัวไปในบริ เวณแหล่งนําทีพบหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae
4.3 ทําการวิเคราะห์คุณภาพนําของจุดสํารวจ
4.3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ
- วัดอุณหภูมิเหนือนํา - ใต้นาํ
- วัดความเร็ วของกระแสนํา โดยใช้ Flow meter (2030 General Oceanic, USA) หาค่าเฉลีย
ความเร็ วของกระแสนําจากการบันทึกผล 3 จุด/ครัง
- วัดค่าความเป็ นกรด-ด่างของนําโดยใช้ pH meter (Water Quality Checker U-10 Horiba,
Japan)
- วัดปริ มาณออกซิ เจนในนําโดยใช้ Oxygen meter (Water Quality Checker U-10 Horiba,
Japan)
4.3.2 การตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี โดยใช้เครื องวัดสารเคมีสาํ เร็ จรู ป
(spectrophotometer Orbeco-Hellige 975 MP the analyst, USA)
5. การเก็บตัวอย่าง และการเลียงหอยในห้องปฏิบตั ิการ
ทําการสุ่ มเก็บตัวอย่างหอยนําจืด โดยเก็บตัวอย่างในแต่ละพืนทีทุกๆ 2 เดือน เป็ นระยะเวลา 1 ปี
(ดําเนิ นงานตังแต่เดือนมีนาคม 2451 – กันยายน 2552) โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างด้วยวิธี counts per unit
of time (Oliver and Schneiderman, 1965) ใช้ผเู้ ก็บตัวอย่าง 5 คน ครังละ 10 นาที เดินสุ่ มเก็บ
ตัวอย่างหอยด้วยมือ (Hand picking) หรื อใช้กระชอน (scooping) และนํามาตรวจหาตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธีการ shedding ส่ วนหอยทีไม่พบการติดเชือพยาธิ
นํามาเลียงต่อจนครบ 30 วัน โดยตรวจการติดเชือซําทุกสัปดาห์ เลียงหอยในกล่องพลาสติกสี เหลียม
ขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 28 ซม. สู ง 12 ซม. ใช้นากรองในการเลี
ํ
ยงหอยโดยใส่ นาประมาณครึ
ํ
งหนึง
ของกล่องเลียงหอย ให้ออกซิ เจนตลอดการเลียง ให้แสงสว่างในการเลียงประมาณ 10 ชัวโมงต่อวัน
อุณหภูมิทีใช้เลียงหอยประมาณ 28 qC อาหารทีใช้ในการเลียงหอยมี 2 ชนิด คือ ไดอะตอมและ
อาหารปลาบดเป็ นผง เมือพบว่ามีของเสี ยในนําหรื อพบว่ามีหอยตายเกิดขึน ให้นาํ หอยทีตายออก
โดยเร็ วและกําจัดของเสี ยในนําออกโดยดูดนําทีมีของเสี ยออกครึ งหนึง แล้วเติมนําใหม่ลงไปแทน
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เนืองจากหอยค่อนข้างไวต่อสภาพนําทีไม่สะอาดและสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปจากเดิม
(นภัสสร โน๊ตศิริ, 2547)
6. การตรวจหาพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในหอย
6.1 วิธีการ Shedding โดยนําหอยใส่ ไว้ในถ้วยแก้วหรื อถ้วยพลาสติกวางไว้ในทีมืดข้ามคืน
แล้วทําการตรวจหาตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริ โอไมโครสโคป
6.2 วิธีการ Crushing นําหอยทีตายมาตรวจหาตัวอ่อนพยาธิหรื อนําหอยทีตรวจไม่พบตัว
อ่อนระยะเซอร์คาเรี ยในวิธี shedding โดยตรวจหาระยะสปอโรซีสต์ รี เดีย หรื อ เซอร์คาเรี ย ทียังอยู่
ในเนือเยือของหอยทําโดยทุบเปลือกหอยออก
นําเนื อหอยมาบีลงบนกระจกสไลด์และตรวจหา
ปรสิ ตในตัวหอย ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ศึกษาตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิใบไม้ทีตรวจพบ และนํามาตรวจสอบชนิดโดย
วัดขนาดตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ดังนี
- นําหยดนําทีมีตวั อ่อนระยะเซอร์คาเรี ยมาผสมกับ 10 % formalin อัตราส่ วน 1:1 แล้วหยดลงบน
สไลด์ ปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์
- นํามาวัดขนาดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดว้ ย ocular micrometer และ stage micrometer
- วาดภาพรู ปร่ างลักษณะตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ camera lucida
- ศึกษารู ปร่ างลักษณะและอวัยวะภายในตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
- หลังจากนันทําการศึกษารู ปร่ างลักษณะและอวัยวะภายในของตัวอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรี ยภาย
ใต้กล้องจุลทรรศน์ ด้วยการทําสไลด์แบบชัวคราว-แบบถาวรและศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอก
ของลําตัวพยาธิ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM)
การทําสไลด์แบบชัวคราว (non - permanent slide)
- นําตัวอ่อนพยาธิ ระยะเซอร์ คาเรี ยมาวางบนกระจกสไลด์แล้วปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์ (cover slip)
- ย้อมสี 0.5% neutral red (เจือจางด้วยนํากลัน 1:10) ด้วยวิธี irrigate คือ หยดสี ขา้ งๆแผ่นกระจกปิ ด
สไลด์ทีขอบด้านหนึงแล้วใช้กระดาษทิชชูหรื อกระดาษกรองซับออกด้านตรงกันข้าม เพือให้สีที
หยดลงไปไหลผ่านเข้าไปแทนทีนํา ทิงไว้ประมาณ 10-30 นาที
- นํามาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
การทําสไลด์แบบถาวร (permanent slide) ทําได้ 2 วิธี
6.1.1 วิธียอ้ มสี ดว้ ย Semichon’s acetic carmine & fast green
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นําตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยทีรักษาสภาพเนือเยือใน 10 % formalin ใส่ ใน Petri dish ขนาดเล็ก
ล้างตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยด้วยนํากลัน 2 ครัง ๆ ละ 10 นาที
ทาสารละลายอัลบูมิน บางๆ ทัวแผ่นสไลด์
ใช้หลอดดูดๆนําทีมีตวั อ่อนระยะเซอร์คาเรี ยหยดลงบนสไลด์ พยาธิจะติดบนสไลด์ ปล่อยทิงไว้
ให้แห้งพอหมาดๆ
- ย้อมสี Semichon’s acetic carmine (เจือจางด้วยนํากลัน 1:10) แช่ทิงไว้ประมาณ 1 ชัวโมงหรื อ
ค้างคืน
- ล้างสี ออกด้วยนํากลัน 2 ครังๆ ละ 10 นาที
- แทนทีนําด้วย 50 % alcohol, 70% alcohol ขันตอนละ 2 ครังๆละ 10 นาที ตามลําดับ สังเกต
เห็นลําตัวติดสี ชมพูอ่อน อวัยวะภายในติดสี ชมพูเข้ม (หากติดสี เข้มมากเกินให้ลา้ งออกด้วย acid
alcohol)
- ย้อมสี ทบั ด้วย 0.2% fast green in 95% alcohol (เจือจางสี ดว้ ย 95% alcohol 1:10) นาน 10 –
20 วินาที สังเกตเห็นสี เขียวติดขอบลําตัว
- ล้างสี ออกด้วย 95% alcohol 2 ครังๆละ 20 นาที
- แทนทีด้วย absolute alcohol 2 ครังๆละ 10 นาที และ absolute alcohol : xylene (1 : 1) นาน
10 นาที
- ทําให้ใสด้วย xylene 2 ครังๆละ 10 นาที
- ปิ ดด้วย DePeX mounting medium (DPX)
6.1.2 วิธียอ้ มสี ดว้ ย Ehrlich’s hematoxylin
- นําตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยทีรักษาสภาพเนือเยือใน 10% formalin ใส่ ใน Petri dish ขนาดเล็ก
- ล้างตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยด้วยนํากลัน 2 ครังๆละ 10 นาที
- ทาสารละลายอัลบูมิน บางๆทัวแผ่นสไลด์
- ใช้หลอดดูดๆนําทีมีตวั อ่อนระยะเซอร์คาเรี ยหยดลงบนสไลด์ พยาธิจะติดบนสไลด์ ปล่อยทิงไว้
ให้แห้งพอหมาดๆ
- ย้อมสี Ehrlich’s hematoxylin ( เจือจางด้วยนํากลัน 1 : 10 ) แช่ทิงไว้ประมาณ 1 – 5 นาที
- ล้างสี ออกด้วยนํากลัน 2 ครังๆละ 5 – 10 นาที (หากติดสี เข้มมากเกินให้ลา้ งออกด้วย acid
alcohol)
- แทนทีนําด้วย 50 % alcohol, 70% alcohol, 95% alcohol, absolute alcohol ขันตอนละ 2 ครัง ๆ
ละ 10 นาที ตามลําดับ และ absolute alcohol : xylene (1:1) 1 ครัง นาน 10 นาที
- ทําให้ใสด้วย xylene 2 ครังๆละ 10 นาที
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- ปิ ดด้วย DePeX mounting medium (DPX)
6.1.3 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) ตามวิธี conventional scanning
electronmicroscopic ดังนี
- นําเซอร์คาเรี ย fix ใน 2.5% glutaraldehyde ใน 0.1 M sodium cacodylate buffer (containing
calcium acetate) pH 7.2 ที 4 qC อย่างน้อย 2 ชัวโมง
- ล้าง 3 ครังด้วย 0.1 M sodium cacodylate buffer (containing calcium acetate) pH 7.2
- จากนัน fix ใน 1% osmium tetroxide (OsO4)ใน 0.1 M sodium cacodylate buffer pH 7.2 ที 4 qC
อย่างน้อย 1-2 ชัวโมง
- ล้าง 3 ครังด้วยนํากลัน
- ดึงนําออกจากเซอร์คาเรี ย (dehydrated) ด้วย ethanol 50%,70%, 80%,90%, 95% และ100%
ใช้เวลาขันตอนละ 10 นาที
- นําเซอร์คาเรี ยไปทําให้แห้ง โดยเครื อง critical point drying (CPD)
- หลังจากนันนํา specimens มาวางบน stub แล้ว coat ด้วยทอง ใน ion-sputter ที 10-15 mA
ประมาณ 1-2 นาที
- นํา specimens ตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron
Microscope, SEM)
7. จําแนกชนิดของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
ทําการจําแนกชนิดพยาธิใบไม้ตามการจัดจําแนกของ Komiya (1961), Schell (1970),
Yamaguti (1975) และ Ito (1980) ตามลักษณะสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้และอวัยวะภายในของ
ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย โดยศึกษาจากส่ วนรู ปร่ างและส่ วนประกอบของอวัยวะต่างๆ ดังนี
eyespots, body, tail, oral sucker, ventral sucker, stylet, pharynx, penetration gland และ
excretory bladder
นอกจากนียังอาศัยลักษณะการเปลียนแปลงและการพัฒนาจากระยะสปอโรซีสต์ หรื อ รี เดีย
ของพยาธิใบไม้แต่ละชนิด เพือเจริ ญเป็ นตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ในการจําแนกชนิด
8. การจัดจําแนกชนิดของหอยนําจืด
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย โดยนําเปลือกหอยมาทําความสะอาดและ
ศึกษาลักษณะต่างๆของเปลือกหอย ดังนี
- ลักษณะของเปลือก โดยดูลกั ษณะยอดเปลือก ความสู งของสไปร์เวิร์ล ความสู งของบอดีเวิร์ล
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ลักษณะของซูเชอร์ ลักษณะของปากเปลือก (Armemgol, 1996; Chiu et al., 2002)
- จํานวนเวิร์ล การนับจํานวนเวิร์ลของหอย เริ มนับจากจุดปลายยอดของหอย นับวนมาชนแนว
เดียวกับจุดเริ มต้น จะเป็ นวงที 1 และนับวนเช่นนีเรื อยไป
- รู ปร่ างเปลือก พิจารณาจากขนาดของมุมสไปร์ ซึ งเป็ นมุมยอดของเปลือก โดยวัดจากการลากเส้น
จากด้านข้างของเปลือกมาตัดกันตรงแนวคอลูเมลลาของยอดเปลือก
- แนวการขดวนของเปลือก โดยวางเปลือกหอยหงายขึนบนฝ่ ามือ ให้ยอดเปลือกชี ออก จากลําตัว
ถ้าปากเปลือกอยูท่ างด้านซ้ายมือของเราก็คือวนซ้าย ถ้าปากเปลือกอยูท่ างขวามือก็คือวนขวา
- ศึกษาขนาดของเปลือก โดยวัดขนาดความกว้างและความยาวของเปลือกด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์
(vernier caliper)
- ลวดลายบนเปลือก และสี เปลือก โดยศึกษาลายเส้นบนผิวของเปลือกหอย และรู ปแบบแถบสี
พาดตามขวางของเปลือก
- โอเพอร์คิวลัม ศึกษาลักษณะและลวดลายของโอเพอร์คิวลัมด้านนอก ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
สเตอริ โอ
9. การวิเคราะห์ผลการศึกษา
9.1 การวิเคราะห์ผลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย
ทําการจําแนกชนิ ดเปลือกหอยนําจืดตามการจัดจําแนกของ Brandt (1974) ในบริ เวณจุดสํารวจ
28 พืนที ด้วยการทดสอบทางสถิติเบืองต้น (ความกว้างเฉลีย ความยาวเฉลีย และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน) เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ เพือแสดงความแตกต่างขนาดเปลือกหอยในแต่ละ
พืนที
9.2 สรุ ปและวิเคราะห์ผลข้อมูล
9.2.1 นับจํานวนหอยทีทําการเก็บตัวอย่างมาในแต่ละครัง พร้อมหาเปอร์เซนต์การติดเชื อปรสิ ต
ทีตรวจพบในหอย >อัตราการติดเชือปรสิ ต = (จํานวนหอยทีติดเชือ/จํานวนหอยทังหมด)
x 100@
9.2.2 วัดขนาดหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีเก็บมาในแต่ละเดือน หาค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน และค่า size index >size index = (ความกว้างของเปลือก/ความยาวของเปลือก)
x 100@ โดยเปลือกจะมีรูปร่ างกลมมากขึน เมือค่า size index เพิมมากขึน
9.2.3 เปรี ยบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีเก็บตัวอย่าง
จากจุดสํารวจทัง 34 พืนที
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9.2.4 จําแนกชนิดพยาธิใบไม้ตามลักษณะรู ปร่ างสัณฐานวิทยาทีทําการตรวจพบตัวอ่อน
ในระยะ สปอโรซีสต์ รี เดีย และเซอร์คาเรี ย
9.2.5 เปรี ยบเทียบความหนาแน่นและอัตราการติดเชื อปรสิ ตของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ใน
บริ เวณจุดสํารวจ 34 พืนที
9.2.6 เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของชนิดพยาธิใบไม้ ทีมีความจําเพาะต่อหอยนําจืดทีเป็ นโฮสต์
ตัวกลางตัวที 1 ในแต่ละชนิดว่ามีมากน้อยเพียงใดในธรรมชาติ
10. รายงานผลการศึกษา
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บทที 4
ผลการศึกษา
x การศึกษาสภาพแวดล้อม
จุดสํารวจที 1

ประตูระบายนํา กม. 19+500 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0608147
(E 99˚ 59' 48.5")
UTM 1421109
(N 12˚ 51' 15.1")
ความสู งจากระดับนําทะเล 17 เมตร
บริ เวณจุดสํารวจอยูร่ ิ มถนน คลองดังกล่าวไหลผ่านทางระบายนําสู่ ประตูนาที
ํ อยูอ่ ีกฝากของ
ถนน ซึ งใช้เปิ ดรองรับนําทีระบายออกจากคลอง (ภาพที 37) ประตูนานี
ํ เป็ นคันกันนําเค็มทีอยูใ่ นบริ เวณ
กม.19+500 นํานิง ขุ่น มีสีนาตาล
ํ
พบหอยฝังตัวอยูใ่ นตะกอนโคลนริ มตลิง บางชนิ ดพันธุ์เกาะตามลํา
ต้นของพืช ความลึกของนําบริ เวณทีพบหอย 10-27.33 เซนติเมตร ความเป็ นกรดด่างของนํามีค่า 7.147.82 ค่าการนําไฟฟ้ า 0.42-5.49 μS/cm ความขุ่นของนํามีค่า 23-152 NTU ค่าการละลายของ ออกซิเจน
ในนํา 3.20-6.52 mg/L อุณหภูมิเหนือนํามีค่า 27-34 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิใต้นามี
ํ ค่า 25.5-33.2 องศา
เซลเซียส นํานิงไม่สามารถวัดการไหลของนําได้ ในพืนทีนีวัดปริ มาณแสงแดดได้ประมาณ 5,88029,300 Lux

ภาพที 37 จุดสํารวจที 1 ประตูระบายนํา กม. 19+500 อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
83

84

จุดสํารวจที 2 ประตูระบายนําฉุกเฉิน

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที

47P 0612294
UTM 1432518

(E 100° 02' 07.5")
(N 12° 57.43' 26.0")

ความสู งจากระดับนําทะเล 14 เมตร
บริ เวณจุดสํารวจอยูร่ ิ มฝังถนนซึงเป็ นแม่นาที
ํ ไหลผ่านชุมชนในบริ เวณนี คลองดังกล่าว
ไหลผ่านทางระบายนําสู่ ประตูนาที
ํ อยูอ่ ีกฝากของถนน
ซึ งใช้เปิ ดรองรับนําทีระบายออกจากแม่นาํ
ํ แนวโขดหินขนาดต่างๆ
ประตูนานี
ํ เป็ นคันกันนําเค็มทีอยูใ่ นบริ เวณ กม.6+560 ชายฝังริ มนําฝังประตูนามี
(ภาพที 38) ริ มฝังแม่นาเป็
ํ นพืนดินเลนนํากร่ อย มีเปลือกหอยชนิดต่างๆกระจายอยูม่ ากมาย ในแหล่งนํา
มีสัตว์นามากมายหลายชนิ
ํ
ด เช่น ปลาตีน หอยนําจืด นอกจากนีในแหล่งนํายังพบพืชนํา เช่น ผักตบชวา
ลอยนําอยูต่ ามชายฝังเป็ นจํานวนมาก พืชขนาดเล็กชนิ ดต่างๆจะขึนรกในช่วงเดือนกรกฏาคมและพบ
การตายในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน แหล่งรองรับนํานีมีปริ มาณนําสู งในช่วงเดือนมกราคม แต่ในช่วง
เดือนกรกฏาคมมีปริ มาณนําทีน้อยกว่ามาก ในพืนทีนีวัดปริ มาณแสงแดดได้ประมาณ 11,400-60,300
Lux

ภาพที 38 จุดสํารวจที 2 ประตูระบายนําฉุ กเฉิน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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จุดสํารวจที 3

เขือนเพชรบุรี อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0593234
(E 99° 51' 34.4")
UTM 1427919
(N 12° 54' 58.6")
ความสู งจากระดับนําทะเล 20 เมตร
เป็ นแหล่งนําทีไหลมาจากแม่นาเพชรบุ
ํ
รี มีความลึกไม่มากนัก บริ เวณทีใช้เก็บตัวอย่างมี
สะพานข้ามฝังแม่นาํ (ภาพที 39) ริ มสองฝังแม่นามี
ํ ลกั ษณะเป็ นพืนหินกรวดปนทราย ในช่วงฤดูหนาว
และฤดูร้อนจะมีพืชขนาดเล็ก เช่น หญ้า ไม้พมุ่ และไม้เลือยหลายชนิดเจริ ญขึนมา ในช่วงฤดูฝนพบพืช
เหล่านีเจริ ญมาก แหล่งนําค่อนข้างใสสะอาด กระแสนําพัดไม่แรงมากนัก บรรยากาศร่ มรื น จึงมักมี
ผูค้ นบางส่ วนใช้เป็ นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนียังมีสัตว์นาขนาดเล็
ํ
กมาอาศัยอยูใ่ นแหล่งนํา
มากมายเช่น หอยนําจืด แมลงและปลาขนาดเล็ก เป็ นต้น วัดปริ มาณแสงแดดได้อยูใ่ นช่วง 15,300101,500 Lux (วัดปริ มาณแสงในเดือนกรกฏาคม 2551 ไม่ได้เนืองจากฝนตกหนัก)

ภาพที 39 จุดสํารวจที 3 เขือนเพชรบุรี อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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จุดสํารวจที 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0548986
(E 99˚ 26' 56.9")
UTM 1263975
(N 11˚ 26' 4.6")
ความสู งจากระดับนําทะเล 90 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจมีลกั ษณะเป็ นบ่อขุดขนาดค่อนข้างใหญ่ ถัดจากประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีนากั
ํ กไว้ใช้ในหน้าแล้ง อยูต่ ิดริ มถนนเป็ นพืนที
ส่ วนหน้าของทุ่งหญ้า (ภาพที 40) นํานิง ขุ่น มีสีนาตาล
ํ
พบหอยฝังตัวอยูใ่ นตะกอนโคลนริ มตลิง และ
เกาะอยูต่ ามลําต้นของพืชนํา ความลึกของนําบริ เวณทีพบหอย 6.67-30.67 เซนติเมตร ความเป็ นกรดด่าง
ของนํามีค่า 7.95-8.90 ค่าการนําไฟฟ้ า 0.131-0.180 μS/cm ความขุ่นของนํามีค่า 50-140 NTU ค่าการ
ละลายของ ออกซิเจนในนํา 6.00-8.70 mg/L อุณหภูมิเหนือนํามีค่า 27.0-34.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้
นํามีค่า 25.5-33.2 องศาเซลเซียส นํานิงไม่สามารถวัดการไหลของนําได้

ภาพที 40 จุดสํารวจที 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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จุดสํารวจที 5

คลองห้วยยาง อําเภอห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0572928
(E 99˚ 40' 8.4")
UTM 1283751
(N 11˚ 36' 47.0")
ความสู งจากระดับนําทะเล 18 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจเป็ นลําธารของคลองห้วยยางอยูใ่ ต้สะพานรถข้าม (ภาพที 41)
พืนมีลกั ษณะเป็ นพืนทราย ลําธารมีนาค่
ํ อนข้างน้อย ลําธารมีความลึก 17-44 เซนติเมตร มีแสงแดดส่ อง
ผ่าน 6800-57900 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27-32.5 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิใต้นาํ 23.6-31.8 องศาเซลเซียส
ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 7.14-8.23 สภาพการนําไฟฟ้ าของนํา มีค่า 0.237-0.452 μS/cm มีปริ มาณ
เกลือ 0.01% และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.15-0.95 เมตร/วินาที

ภาพที 41 จุดสํารวจที 5 คลองห้วยยาง อําเภอห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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จุดสํารวจที 6

คลองทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0566046
(E 99˚ 36' 20.3")
UTM 1270623
(N 11˚ 29' 40.1")
ความสู งจากระดับนําทะเล 13 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจเป็ นลําธารของคลองทับสะแกอยูใ่ ต้สะพานรถข้าม (ภาพที
42) พืนมีลกั ษณะเป็ นพืนทรายและมีกอ้ นหิน พบว่าหอยเกาะบนก้อนหิ นและอยูใ่ นทราย ลําธารมีนาํ
ค่อนข้างน้อย ลําธารมีความลึก 5.5-12 เซนติเมตร มีแสงแดดส่ องผ่าน 700-72700 Lux อุณหภูมิเหนือ
นํา 29-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้นาํ 21.8-30.7 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 7.488.05 สภาพการนําไฟฟ้ าของนํา มีค่า 0.339-0.530 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0.02% ค่าความขุ่น 23-183 NTU
และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.507-97เมตร/วินาที

ภาพที 42 จุดสํารวจที 6 คลองทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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จุดสํารวจที 7

นําตกขาอ่อน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0548986
(E 99˚ 26' 56.9")
UTM 1263975
(N 11˚ 26' 4.6")
ความสู งจากระดับนําทะเล 90 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจเป็ นลําธารของนําตกขาอ่อน อยูร่ ิ มถนน (ภาพที 43) ลักษณะ
เป็ นเนิ นหิ น และมีกอ้ นหิ นขนาดเล็กบนทรายหยาบ พบว่าหอยเกาะบนก้อนหินและอยูพ่ ืนทราย ลําธารมี
นําค่อนข้างน้อย ลําธารมีความลึก 4.5-9.0 เซนติเมตร มีแสงแดดส่ องผ่าน 4500-90900 Lux อุณหภูมิเหนือ
นํา 25.7-32 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิใต้นาํ 21.8-31.7 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 6.987.57 สภาพการนําไฟฟ้ าของนํามีค่า 0.045-0.066 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0% ค่าความขุ่น 0-455 และค่า
ความเร็ วของการไหลของนํา 0.48-1.92 เมตร/วินาที

ภาพที 43 จุดสํารวจที 7 นําตกขาอ่อน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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นําตกไทรคู่ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0539293
(E 99˚ 21' 36.1")
UTM 1242370
(N 11˚ 14' 21.8")
ความสู งจากระดับนําทะเล 83 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจเป็ นลําธารของนําตกไทรคู่อยูใ่ ต้สะพานทางเข้านําตกไทรคู่
ลักษณะเป็ นก้อนหิ นเรี ยงกระจายบนพืนทราย และเนินทราย (ภาพที 44) พบว่าหอยเกาะบนก้อนหินและ
อยูพ่ ืนทราย ลําธารมีนาค่
ํ อนข้างน้อย ลําธารมีความลึก 7-15 เซนติเมตร มีแสงแดดส่ องผ่าน 1200-14400
Lux อุณหภูมิเหนือนํา 26-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้นาํ 22-30.8 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่าง
ของนํา มีค่า 7.06-7.54 สภาพการนําไฟฟ้ าของนํา มีค่า 0.035-3.00 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0% ค่าความขุ่น 4
และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.60-1.67 เมตร/วินาที

จุดสํารวจที 8

ภาพที 44 จุดสํารวจที 8 นําตกไทรคู่ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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จุดสํารวจที 9

นําตกกะเปาะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0523496
(E 99˚ 12' 53.9")
UTM 1187290
(N 10˚ 44' 28.7")
ความสู งจากระดับนําทะเล 69 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจมีตน้ ไม้ขึนทัง 2 ริ มฝัง ให้ความร่ มรื น (ภาพที 45) พืนนํามี
ลักษณะเป็ นดินร่ วนปนทราย นําค่อนข้างใส มีแสงแดดส่ องผ่าน 2400-46300 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 2732 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้นาํ 23.5-27.7 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 7.81-8.35 ค่า
ออกซิ เจนทีละลายในนํามีค่าการละลายที 7.30-9.47 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของนํา มีค่า 0.373-0.435
μS/cm ปริ มาณเกลือ 0% ค่าความขุ่น 5-53 และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.27-1.90 เมตร/วินาที

ภาพที 45 จุดสํารวจที 9 นําตกกะเปาะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
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จุดสํารวจที 10 คลองระ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0501820
(E 99˚ 00' 59.8")
UTM 1103614
(N 9˚ 59' 04.3")
ความสู งจากระดับนําทะเล 44 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจเป็ นลําธาร (ภาพที 46) พืนนําเป็ นดินทราย หอยอยูใ่ นทราย และ
เกาะตามหิน มีความลึก 9-17 เซนติเมตร มีแสงแดดส่ องผ่าน 700-95100 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 28-36
องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิใต้นาํ 23.7-30.1 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 6.91-7.56
สภาพการนําไฟฟ้ าของนํามีค่า 0.051-0.068 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0.00% ค่าความขุ่น 4-45 ไม่สามารถวัด
อัตราการไหลของนําได้

ภาพที 46 จุดสํารวจที 10 คลองระ

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
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จุดสํารวจที 11 นําตกสี ขีด อําเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0581782
(E 099˚ 46' 30.1")
UTM 0996120
(N 9˚ 00' 40.8")
ความสู งจากระดับนําทะเล 45 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจมีพืนเป็ นทรายหยาบ (ภาพที 47) หอยอยูใ่ นทราย และเกาะตาม
หิน มีความลึก 17.17-42.33 เซนติเมตร มีแสงแดดส่ องผ่าน 260-1600 Lux อุณหภูมิเหนื อนํา 25-29
องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิใต้นาํ 24.2-25.4 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 8.19-8.33 ค่า
ออกซิ เจนทีละลายในนํามีค่าการละลายที 7.80-9.10 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของนํามีค่า 0.385-0.423
μS/cm ปริ มาณเกลือ 0.01% และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.37 -1.87เมตร/วินาที

ภาพที 47 จุดสํารวจที 11 นําตกสี ขีด อําเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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จุดสํารวจที 12 นําตกกรุ งชิง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0573766
(E 99˚ 40' 15.2")
UTM 0964016
(N 8˚ 43' 14.0")
ความสู งจากระดับนําทะเล 45 เมตร
สภาพแวดล้อมบริ เวณจุดสํารวจ เป็ นเป็ นลําธาร (ภาพที 48) ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็ น
ลําธารทีไหลมาจากนําตกกรุ งชิง พืนลําธารเป็ นทรายหยาบ พบหอยอาศัยอยูใ่ นทราย และดินตะกอน ลํา
ธารมีความลึกของนําประมาณ 7-24 เซนติเมตร มีแสงแดดส่ องผ่าน 100-43700 Lux อุณหภูมิเหนือนํา
25-32 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิใต้นาํ 21.9-25.1 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 7.96-8.16
ค่าออกซิ เจนทีละลายในนํามีค่าการละลายที 6.49 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของนํามีค่า 0.179-0.371
μS/cm ปริ มาณเกลือ 0.01% ค่าความขุ่น 5-18 และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.23-0.89 เมตร/วินาที

ภาพที 48 จุดสํารวจที 12 นําตกกรุ งชิง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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จุดสํารวจที 13 ลําธารยอดเหลือง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0582862
(E 99˚ 45' 11.6")
UTM 0954644
(N 8˚ 38' 10.5")
ความสู งจากระดับนําทะเล 68 เมตร
สภาพแวดล้อมบริ เวณจุดสํารวจเป็ นลําธารทีมีความกว้างมาก พืนลําธารมีลกั ษณะเป็ นทราย
หยาบ ริ มตลิงมีหญ้าขึนมาก (ภาพที 49) มีความลึก 11.33-17 เซนติเมตร มีแสงแดดส่ องผ่าน 900050300 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 26-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้นาํ 22.6-30.8 องศาเซลเซียส ความเป็ น
กรด-ด่างของนํา มีค่า 7.42-7.94 สภาพการนําไฟฟ้ าของนํามีค่า 0.032-0.38 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0% ค่า
ความขุ่น 2-17 และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.05-3.21 เมตร/วินาที

ภาพที 49 จุดสํารวจที 13 ลําธารยอดเหลือง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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จุดสํารวจที 14 คลองปะเหลียน อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47N 0575148
(E 99˚ 40' 51.6")
UTM 0814632
(N 7˚ 22' 11.5")
ความสู งจากระดับนําทะเล 12 เมตร
สภาพแวดล้อมบริ เวณจุดสํารวจมีลกั ษณะเป็ นคลองธรรมชาติ ตลิงค่อนข้างชัน เป็ นตลิงดิน มี
ต้นหญ้าขึนปกคลุมกระจายอยูท่ วไป
ั (ภาพที 50) นําค่อนข้างขุ่น มีแสงแดดส่ องผ่าน 430-85400 Lux
อุณหภูมิเหนื อนํา 28-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้นาํ 26.6-27.7 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของ
นํา มีค่า 6.73-8.07 ค่าออกซิ เจนทีละลายในนํามีค่าการละลายที 6.73-8.07 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของ
นํา มีค่า 0.053-0.071 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0% ค่าความขุ่น 13-56 และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 00.44 เมตร/วินาที

ภาพที 50 จุดสํารวจที 14 คลองปะเหลียน อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
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จุดสํารวจที 15 ฝายนําล้นปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47N 0589171
(E 99˚ 48' 28.8")
UTM 0809176
(N 7˚ 19' 13.2")
ความสู งจากระดับนําทะเล 43 เมตร
สภาพแวดล้อมของจุดสํารวจเป็ นตลิงปูนคอนกรี ต (ภาพที 51) พืนด้านล่างเป็ นดินร่ วนปน
ทราย นําค่อนข้างใส มีแสงแดดส่ องผ่าน 2300-40300 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27.5-31 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิใต้นาํ 26-27.6 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 7.17-7.88 ค่าออกซิเจนทีละลาย
ในนํามีค่าการละลายที 6.30-9.15 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของนํา มีค่า 0.034-0.159 μS/cm ปริ มาณ
เกลือ 0% ค่าความขุ่น 7-141 ไม่สามารถวัดการไหลของกระแสนําได้

ภาพที 51 จุดสํารวจที 15 ฝายนําล้นปะเหลียน

อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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จุดสํารวจที 16 นําตกโตนตก อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47N 0597819
(E 99˚ 53' 10.6")
UTM 08004622 (N 7˚ 16' 44.2")
ความสู งจากระดับนําทะเล 41 เมตร
สภาพแวดล้อมบริ เวณจุดสํารวจมีลกั ษณะเป็ นธารนําตก มีโขดหิ นขนาดใหญ่ นําใส (ภาพที
52) มีแสงแดดส่ องผ่าน 46300 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27.5-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้นาํ 24.5-25.1
องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 8.14 ค่าออกซิเจนทีละลายในนํามีค่าการละลายที 6.479.35 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของนํา มีค่า 0.161-0.222 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0% ค่าความขุ่น 3-115 และ
ค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.41-2.39 เมตร/วินาที

ภาพที 52 จุดสํารวจที 16 นําตกโตนตก อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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จุดสํารวจที 17 นําตกโตนปลิว อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47N 0586922
(E 99˚ 47' 17.0")
UTM 0834212
(N 7˚ 32' 48.2")
ความสู งจากระดับนําทะเล 63 เมตร
สภาพแวดล้อมบริ เวณจุดสํารวจเป็ นลําธารหน้านําตก นําตกขนาดกลาง พืนลําธารมีลกั ษณะ
เป็ นดินร่ วนปนทราย นําค่อนข้างใส (ภาพที 53) มีแสงแดดส่ องผ่าน 46300 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27
องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้นาํ 23.1 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 8.14 ค่าออกซิ เจนที
ละลายในนํามีค่าการละลายที 8.06 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของนํา มีค่า 0.435 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0%
ค่าความขุ่น 7 และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.27 เมตร/วินาที

ภาพที 53 จุดสํารวจที 17 นําตกโตนปลิว อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
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จุดสํารวจที 18 นําตกอ่างทอง อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47N 0545829
(E 99˚ 24' 56.9")
UTM 0834527
(N 7˚ 33' 01.2")
ความสู งจากระดับนําทะเล 37 เมตร
สภาพแวดล้อมบิเวณทีทําการเก็บตัวอย่างมีลกั ษณะเป็ นแอ่งนําของนําตก มีนาไหลตลอดทั
ํ
งปี
(ภาพที 54)ปริ มาณนําแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา นําไหลลงสู่ แอ่งนําด้านล่าง มีตน้ ไม้ให้ร่มเงาดูร่มรื น
มีนกั ท่องเทียวแวะพักตลอดเวลาเนืองจากอยูต่ ิดถนนสาย ตรัง-สิ เกา พืนนําเป็ นทรายละเอียด นํา
ค่อนข้างขุ่น มีแสงแดดส่ องผ่าน 2900-36000 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27-30 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิใต้นาํ
26-27.5 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 6.77-7.76 ค่าออกซิเจนทีละลายในนํามีค่าการ
ละลายที 7.03-9.15 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของนํา มีค่า 0.435 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0% ค่าความขุ่น -5
และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.040-0.420 เมตร/วินาที

ภาพที 54 จุดสํารวจที 18 นําตกอ่างทอง อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
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จุดสํารวจที 19 ลําธารนําตกฟ้ าลัน อําเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0600371
(E 99˚ 54' 39.0")
UTM 0840975
(N 7˚ 36' 25.9")
ความสู งจากระดับนําทะเล 80 เมตร
สภาพแวดล้อมบริ เวณจุดสํารวจ เป็ นลําธารขนาดเล็ก อยูใ่ นสวนยาง ริ มตลิงเป็ นดินลาดชันมี
ต้นไม้ขึนจํานวนมาก นํามีลกั ษณะใส (ภาพที 55) มีแสงแดดส่ องผ่าน 590-96900 Lux อุณหภูมิเหนือนํา
24.5-31.0 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิใต้นาํ 23.1-26.9 องศาเซลเซียส ความเป็ นกรด-ด่างของนํา มีค่า 6.77.82 ค่าออกซิ เจนทีละลายในนํามีค่าการละลายที 5.40-9.80 mg/L สภาพการนําไฟฟ้ าของนํามีค่า 0.0370.077 μS/cm ปริ มาณเกลือ 0% ค่าความขุ่น 1-73 และค่าความเร็ วของการไหลของนํา 0.01-2.17 เมตร/
วินาที

ภาพที 55 จุดสํารวจที 19 ลําธารนําตกฟ้ าลัน อําเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง
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จุดสํารวจที 20 คลองชลประทานบ้านอู่เรื อ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที
47P 0591885 (E 99q 50c 57.3s)
UTM 1494987 (N 13q 31c 21.9s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 152 เมตร
พืนทีเป็ นคลองชลประทาน ทีรับนําจากแม่นาแม่
ํ กลอง (ภาพที 56) ความลึกของนํา 3-40
เซนติเมตร สภาพนําเน่าเสี ยตลอดปี พืนนําเป็ นโคลน พบหอยเกาะตามเสาปูน กองใบไม้ทบั ถม และ
ตามพืนซี เมนต์รอบสระ ความเข้มของแสง 28,800-88,600 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 23 - 35 ๐C
อุณหภูมิใต้นาํ 20 – 30 ๐C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา 6.28-8.34 ออกซิเจนทีละลายในนํา 2.00-4.65
mg/l นํานิง

ภาพที 56 จุดสํารวจที 20 คลองชลประทานบ้านอู่เรื อ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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จุดสํารวจที 21 คลองขุดบ้านสวนผึง อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที
47P 0536942 (E 99q 20c 29.2s)
UTM 1494301 (N 13q 31c 03.9s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 113 เมตร
พืนทีเป็ นคลองขุด รับนําจากแม่นาภาชี
ํ
เพือใช้ในการเกษตร (ภาพที 57) นํานิงไม่ไหลเวียน
ํ าเสี ยมากและมีแหนขึนอยูห่ นาแน่น ตลิงเป็ นดิน พืนนําเป็ นลักษณะดินปนโคลน พบ
จึงทําให้นาเน่
หอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ ความลึก 7-14 เซนติเมตร ปริ มาณ
แสง 5,000-68,800 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 25 - 34 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 24 - 29 ๐C ความเป็ นกรด - ด่าง
ของนํา 6.48-7.53 ออกซิ เจนทีละลายในนํา 0.50-2.80 mg/l นํานิง

ภาพที 57 จุดสํารวจที 21 คลองขุดบ้านสวนผึง อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี
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จุดสํารวจที 22 ห้วยหนึง อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P
0531752 (E 99q 17c 36.5s)
UTM 1497566
(N 13q 31c 21.9s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 151 เมตร
พืนทีเป็ นธารนําใส (ภาพที 58) ความลึก 20-44 เซนติเมตร บริ เวณโดยรอบมีตน้ ไม้ขึนอยู่
หนาแน่น ตลิงเป็ นพืนทราย พืนนําเป็ นกรวด พบหอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษ
กิงไม้ใบไม้ ปริ มาณแสง 10,600-89,400 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 22 - 38 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 22 - 31 ๐C
ความเป็ นกรด- ด่างของนํา 6.75-8.84 ออกซิเจนทีละลายในนํา 5.50-8.90 mg/l ความเร็ วของนํา 0.25 –
1.09 m/sec

ภาพที 58 จุดสํารวจที 22 ห้วยหนึง อําเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี
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จุดสํารวจที 23 คลองบางบอน อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0475939 (E 98q 46c 48.7s)
UTM 1142510 (N 10q 20c 10.8s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 18 เมตร
ลําธารขนาดกลาง (ภาพที 59) ความลึก 15- >100 เซนติเมตร กระแสนําไหลค่อนข้างแรง นํา
ขุ่น บริ เวณโดยรอบมีตน้ หญ้าและวัชพืชหนาแน่น ตลิงเป็ นพืนดิน พืนนําเป็ นหิ นกรวดขนาดใหญ่ พบ
หอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ปริ มาณแสง 1,000-27,800 Lux
อุณหภูมิเหนือนํา 25 - 31 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 25 - 28 ๐C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา 6.23-9.69 ปริ มาณ
ออกซิ เจนทีละลายในนํา 5.55-8.60 mg/l ความเร็ วของนํา 0.13–0.5 m/sec

ภาพที 59 จุดสํารวจที 23 คลองบางบอน อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
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จุดสํารวจที 24 คลองนาคา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0446245 (E 98q 30c 36.9s)
UTM 1045370 (N 9q 27c 26.6s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 3 เมตร
ลําธารขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา (ภาพที 60) ความลึก 14-42 เซนติเมตร
บริ เวณริ มตลิงมีวชั พืชขึนหนาแน่น มีตน้ ไม้ใหญ่ปกคลุม ตลิงเป็ นทราย พืนนําเป็ นกรวด พบหอยฝัง
ตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ ปริ มาณแสง 1,200-50,900 Lux อุณหภูมิ
เหนื อนํา 26 - 30 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 22 - 26 ๐C ความเป็ นกรด- ด่างของนํา 6.19-7.17 ปริ มาณออกซิเจนที
ละลายในนํา 6.50-8.50 mg/l ความเร็ วของนํา 0.07 – 0.31 m/sec

ภาพที 60 จุดสํารวจที 24 คลองนาคา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
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จุดสํารวจที 25 นําตกวิภาวดี อําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0574211 (E 99q 40c 31.2s)
UTM 1009881 (N 9q 8c 9.6s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 10 เมตร
ลําธารด้านล่างของนําตกวิภาวดี (ภาพที 61)
ความลึกของนําบริ เวณทีพบหอย 22-32
เซนติเมตร รอบบริ เวณโดยรอบเป็ นป่ าไผ่ ตลิงเป็ นดิน พืนนําเป็ นทรายละเอียดปนกรวดขนาดเล็ก พบ
หอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ปริ มาณแสง 200-13,000 Lux อุณหภูมิ
เหนื อนํา 26 - 29 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 25 - 28 ๐C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา 7.11-8.13 ปริ มาณออกซิเจน
ทีละลายในนํา 7.00-10.00 mg/l ความเร็ วของนํา 0.30 – 0.76 m/sec

ภาพที 61 จุดสํารวจที 25 นําตกวิภาวดี อําเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
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จุดสํารวจที 26 คลองยัน อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0495127
(E 98q 57c20.3s)
UTM 1017275
(N 9q 12c 12.8s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 66 เมตร
พืนทีเป็ นคลองขนาดใหญ่ (ภาพที 62) ความลึก 15-38 เซนติเมตร นําใสกระแสนําไหล
ค่อนข้างแรง บริ เวณโดยรอบมีตน้ ไม้ใหญ่หนาแน่น ตลิงเป็ นปูน พืนนําเป็ นกรวดปนทราย พบหอยฝัง
ตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ ปริ มาณแสง 21,900-89,000 Lux อุณหภูมิ
เหนื อนํา 28 -34 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 24 - 30 ๐C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา 6.27-7.71 ปริ มาณออกซิเจน
ทีละลายในนํา 7.20-9.40 mg/l ความเร็ วของนํา 0.13 - 0.47 m/sec

ภาพที 62 จุดสํารวจที 26 คลองยัน อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี

109

จุดสํารวจที 27 นําตกโตนไทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0430183
(E 98q 21c58.8s)
UTM 0887116
(N 8q 1c 32.4s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 45 เมตร
ลําธารด้านล่างนําตกโตนไทร (ภาพที 63) ความลึก 6-16 เซนติเมตร นําขุ่นกระแสไหลเอือย
ๆ บริ เวณโดยรอบมีตน้ ไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่น พืนนําเป็ นก้อนหิ นและกรวด พบหอยฝังตัวอยูใ่ น
พืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ ปริ มาณแสง 5,400-39,100 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 28 29 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 25 - 28 ๐C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา 5.57-8.63 ปริ มาณออกซิเจนทีละลายในนํา
6.15-9.00 mg/l ซากขยะทีลอยอยูบ่ นผิวนํา ความเร็ วของนํา 0 – 0.37 m/sec

ภาพที 63 จุดสํารวจที 27 นําตกโตนไทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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จุดสํารวจที 28 นําตกบางแป อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P 0433552 (E 98q 23c49.3s)
UTM 0888579
(N 8q 2c 20.5s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 50 เมตร
ลําธารด้านล่างนําตกบางแป (ภาพที 64) ความลึก 8-30 เซนติเมตร บริ เวณโดยรอบมีตน้ ไม้
ใหญ่และต้นไผ่ขึนปกคลุม ร่ มรื น ตลิงเป็ นดิน พืนนําเป็ นหินและทราย พบหอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดิน
และทรายใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ ปริ มาณแสง 1,200-8,000 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 28
- 29 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 24 - 27 ๐ C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา 6.00-8.10 ปริ มาณออกซิเจนทีละลายใน
นํา 6.50-8.80 mg/l ความเร็ วของนํา 0.16 – 0.97 m/sec

ภาพที 64 จุดสํารวจที 28 นําตกบางแป อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
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จุดสํารวจที 29 นําตกกระทู ้ อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P
0425735
(E 98q 19c 34s)
UTM 0876392
(N 7q 55c 49.4s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 43 เมตร
ลําธารขนาดเล็กด้านล่างนําตกกระทู้ (ภาพที 65) ความลึก 13-39 เซนติเมตร ตลิงเป็ นหินปน
ทราย พืนนําเป็ นทราย มิลลิกรัมต่อลิตร พบหอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้
ใบไม้ ปริ มาณแสง 14,600-68,400 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27 - 29 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 24 - 27 ๐C ความ
เป็ นกรด - ด่างของนํา 6.67-7.56 ปริ มาณออกซิเจนทีละลายในนํา 06.65-9.20 mg/l ความเร็ วของนํา
0.24 – 1.11 m/sec

ภาพที 65 จุดสํารวจที 29 นําตกกระทู้ อําเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต
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จุดสํารวจที 30 นําตกรามัญ อําเภอตะกัวทุ่ง จังหวัดพังงา
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47P
0441577 (E 98q 28c0.9s)
UTM 0934274 (N 8q 27c 8.5s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 33 เมตร
พืนทีเป็ นลําธารขนาดกลาง นําไหลมาจากนําตกรามัญ (ภาพที 66)
ความลึก 13-44
เซนติเมตร มีวชั พืชขึนอยูท่ งสองฝั
ั
งของตลิง มีตน้ ไม้ใหญ่และต้นไผ่ขึนปกคลุม ตลิงเป็ นดิน พืนนํา
เป็ นทรายปนกรวดขนาดเล็ก พบหอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้
ปริ มาณแสง 6,400-20,700 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27 - 30 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 24 - 27 ๐C ความเป็ นกรด ด่างของนํา 6.35-7.13 ปริ มาณออกซิ เจนทีละลายในนํา 6.00-8.90 mg/l ความเร็ วของนํา 0.17 – 0.85
m/sec

ภาพที 66 จุดสํารวจที 30 นําตกรามัญ อําเภอตะกัวทุ่ง จังหวัดพังงา
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จุดสํารวจที 31 ลําธารสระมรกต อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที

47N 0529003
(E 99q 15c 47.1s)
UTM 0875489
(N 7q 55c 14.9s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 24 เมตร
ลําธารขนาดใหญ่ มีนาไหลไปตามร่
ํ
องนํา (ภาพที 67) ความลึก 13-39 เซนติเมตร นําใสมีสี
เขียวเหมือนมรกต กระแสนําไหลแรง บริ เวณโดยรอบมีตน้ ไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่น ตลิงเป็ นดิน พืน
นําเป็ นหิ นขนาดใหญ่มาก พบหอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ ปริ มาณ
แสง 451-1,000 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27 - 30 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 27 - 30 ๐C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา
7.05-8.12 ปริ มาณออกซิเจนทีละลายในนํา 5.90-8.65 mg/l ความเร็ วของนํา 0.37 – 0.86 m/sec

ภาพที 67 จุดสํารวจที 31 ลําธารสระมรกต อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี
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จุดสํารวจที 32 นําตกปาหนัน

อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที

47N 0628539 (E 100q 9c 48.6s)
UTM 0757961 (N 6q 51c 22.8s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 47 เมตร
ลําธารขนาดใหญ่ดา้ นบนของนําตก (ภาพที 68) ความลึก 19-39 เซนติเมตร บริ เวณโดยรอบมี
ต้นไม้ขึนหนาแน่น ตลิงเป็ นดิน พืนนําเป็ นหิ นและทราย พบหอยฝังตัวอยูใ่ นพืนทรายใต้นาํ เกาะอยู่
ตามริ มตลิง ปริ มาณแสง 4,400-46,200 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 27 - 32 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 23 - 27 ๐C
ความเป็ นกรด - ด่างของนํา 5.63-8.05 ปริ มาณออกซิเจนทีละลายในนํา 6.55-8.40 mg/l ความเร็ วของ
นํา 0.39 – 0.91 m/sec

ภาพที 68 จุดสํารวจที 32 นําตกปาหนัน อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
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จุดสํารวจที 33 ฝายเก็บนําท่าแพร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47N 0614233 (E 100q 2c 2.3s)
UTM 0754345 (N 6q 49c 26s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 41 เมตร
คลองชลประทาน (ภาพที 69) ความลึกของนํา 20-60 เซนติเมตร พืนทีโล่ง ตลิงเป็ นปูน พบ
หอย เกาะอยูต่ ามริ มตลิง ปริ มาณแสง 5,400-39,100 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 28 - 35 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 25
- 30 ๐C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา 6.40-7.33 ปริ มาณออกซิเจนทีละลายในนํา 5.50-9.00 mg/l นํานิง

ภาพที 69 จุดสํารวจที 33 ฝายเก็บนําท่าแพร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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จุดสํารวจที 34 คลองวัดม่วง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
บริ เวณทีเก็บตัวอย่างมีค่าพิกดั ที 47N 0652200 (E 100q 22c 43.1s)
UTM 0796777 (N 7q 12c 24.5s)
ความสู งจากระดับนําทะเล 13 เมตร
คลองธรรมชาติไหลผ่านพืนนา (ภาพที 70) ความลึก 25-35 เซนติเมตร ตลิงเป็ นหินกรวดปน
ดิน พืนนําเป็ นดิน พบหอยฝังตัวอยูใ่ นพืนดินใต้นาํ เกาะอยูต่ ามริ มตลิง เศษกิงไม้ใบไม้ ปริ มาณแสง
12,100-98,900 Lux อุณหภูมิเหนือนํา 29 - 34 ๐C อุณหภูมิใต้นาํ 29 - 33 ๐C ความเป็ นกรด - ด่างของนํา
6.40-6.84 ปริ มาณออกซิเจนทีละลายในนํา 1.85-7.15 mg/l นํานิง

ภาพที 70 จุดสํารวจที 34 คลองม่วง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
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x

การศึกษาลักษณะสั ณฐานวิทยาของเปลือกหอย
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกทําโดยตรวจสอบรู ปร่ างของเปลือกหอย

ของเปลือกหอย การขดวนของเปลือกหอย

ขนาด

ลวดลายบนเปลือกหอย ลวดลายของแผ่นปิ ดปาก

เปลือก และจํานวนเวิร์ล ผลการศึกษาหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของประเทศไทย จากจุด
สํารวจ 34 พืนที พบหอยวงศ์ Thiaridae จํานวน 9 ชนิดพันธุ์ ดังนี (ตารางที 1 )
x ชนิดที 1 หอยนําจืด Melanoides tuberculata
x ชนิดที 2 หอยนําจืด Melanoides jugicostis
x ชนิดที 3 หอยนําจืด Tarebia granifera
x ชนิดที 4 หอยนําจืด Thiara scabra
x ชนิดที 5 หอยนําจืด Brotia (Brotia) costula costula
x ชนิดที 6 หอยนําจืด Brotia (Senckenbergia) wykoffi
x ชนิดที 7 หอยนําจืด Sermyla riqueti
x ชนิดที 8 หอยนําจืด Adamietta housei
x ชนิดที 9 หอยนําจืด Neoradina prasongi
ตารางที 1 ชนิดหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีพบบริ เวณภาคใต้ จากจุดสํารวจที 1- 34
ชนิดหอยนําจืด

จุดสํารวจ
1. ประตูระบายนํา กม. 19+500
2. ประตูระบายนําฉุกเฉิ น
3. เขือนเพชรบุรี
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เพชรบุรี)
5. คลองห้วยยาง
6. คลองทับสะแก

M.
tuberculata

M.
jugicostis

T.
granifera

T.
scabra

B.
costula

B.
wykoffi

S.
riqueti

A.
housei

N.
prasongi
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ตารางที 35 (ต่อ)
จุดสํารวจ
7. นําตกขาอ่อน
8. นําตกไทรคู่
9. นําตกกะเปาะ
10. คลองระ
11. นําตกสี ขีด
12. นําตกกรุ งชิง
13. ลําธารยอดเหลือง
14. คลองปะเหลียน
15. ฝายนําล้นปะเหลียน
16. นําตกโตนตก
17. นําตกโตนปลิว
18. นําตกอ่างทอง
19. ลําธารนําตกฟ้ าลัน
20.คลองชลประทานบ้านอูเ่ รื อ
21. คลองขุดบ้านสวนผึง
22. ห้วยหนึง
23. คลองบางบอน
24. คลองนาคา
25.นําตกวิภาวดี
26. คลองยัน
27. นําตกโตนไทร
28. นําตกบางแป
29. นําตกกระทู ้
30. นําตกรามัญ
31. ลําธารสระมรกต
32. นําตกปาหนัน
33. ฝายเก็บนําท่าแพร
34.คลองม่วง

ชนิดหอยนําจืด
M.
tuberculata

M.
jugicostis

T.
granifera

T.
scabra

B.
costula

B.
wykoffi

S.
iqueti

A.
housei

N.
prasongi
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เมือทําการศึกษาชนิ ดของหอยนําจืด โดยอาศัยลักษณะเปลือก ขนาดของเปลือก ถินทีพบ ลักษณะ
การอยูอ่ าศัยและบริ เวณทีพบหอยนําจืดแต่ละชนิด พบว่ามีลกั ษณะทีสําคัญดังนี
ชนิดที 1 หอยนําจืด Melanoides tuberculata ( Muller , 1774)
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 71 A)
เปลือกมีรูปร่ างยาวรี มีเวิร์ลประมาณ 6-10 เวิร์ล ซึงค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึนและจะเพิม
จํานวนเวิร์ลตามขนาดของหอย เวิร์ลอาจมีลกั ษณะนูนหรื อแบน ส่ วนยอดของเปลือก (apex) มักมี
ลักษณะกร่ อนหรื อมีลกั ษณะคล้ายปลายตัด (truncate) เปลือกมีสีนาตาลหรื
ํ
อสี เขียวมะกอก เปลือก
เป็ นสันและผิวเปลือกปกคลุมด้วยปุ่ มเล็กๆ (tubercle) ลวดลายบนเปลือกหอยจะมี spiral ridges
เป็ นเส้นเล็กๆเป็ นจํานวนมากมีลวดลายเป็ นสันหรื อขอบนูน เปลือกหอยมีการขดวนแบบเวียนขวา
(dextral) มีโอเพอร์ คิวลัมรู ปไข่และเป็ นแบบพอซิสไปรัล (paucispiral)
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย

10.62 – 22.02
15.22 r 2.74
3.10 – 8.73
6.61 r 1.29

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

ถินทีพบ (Distribution) :
พบในทุกจังหวัดของประเทศไทย
ลักษณะการอยู่อาศัย (Habitat) :
โดยทัวไปแล้วหอยนําจืด Melanoides tuberculata จะอาศัยอยูใ่ นนํานิงหรื อนําไหล และมี
การเกาะตามโขดหิ น หอยบางตัวจะฝังตัวอยูใ่ นดินทรายหรื อในดินทีเป็ นโคลนตม กินอาหารพวก
สาหร่ ายหรื อไดอะตอมทีเกาะตามโขดหิ นและซากพืชเป็ นอาหาร
สถานทีเก็บตัวอย่าง (Collecting site) :
พบหอยนําจืด Melanoides tuberculata ในทุกบริ เวณ คือ ประตูระบายนํา กม. 19+500, ประตู
ระบายนําฉุ กเฉิ น,เขือนเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, คลองห้วยยาง,
คลองทับสะแก, นําตกขาอ่อน, นําตกไทรคู่, นําตกกะเปาะ, คลองระ, นําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง, ลํา
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ธารยอดเหลือง, คลองปะเหลียน, ฝายนําล้นปะเหลียน, นําตกโตนตก, นําตกโตนปลิว, นําตก
อ่างทอง, ลําธารนําตกฟ้ าลัน, คลองชลประทานบ้านอู่เรื อ, คลองขุดบ้านสวนผึง, ห้วยหนึง, คลอง
บางบอน, คลองนาคา, นําตกวิภาวดี, คลองยัน, นําตกโตนไทร, นําตกบางแป, นําตกกระทู,้ นําตก
รามัญ, ลําธารสระมรกต, นําตกปาหนัน, ฝายเก็บนําท่าแพร และคลองม่วง
ชนิดที 2 หอยนําจืด Melanoides jugicostis ( Hanley & Theobald , 1876)
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 71 B)
เปลือกมีรูปร่ างยาวรี ขนาดเล็ก ผิวเปลือกเป็ นสันนูน (ribs) และเป็ นร่ อง (grooves)
สลับกันอย่างชัดเจน มีเวิร์ลประมาณ 5 - 7 เวิร์ล ส่ วนยอดของเปลือก (apex) มักมีลกั ษณะกร่ อน
(eroded) เปลือกมีสีนาตาลหรื
ํ
อสี เขียว พบแถบสี นาตาล
ํ
(band) อยูบ่ ริ เวณฐานของเปลือก เปลือก
หอยมีการขดวนแบบเวียนขวา (dextral) มีโอเพอร์คิวลัมรู ปไข่และเป็ นแบบพอซิ สไปรัล
(paucispiral)
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย

7.19 – 18.24
9.18 r 2.53
3.39 – 5.94
4.85 r 0.25

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

ถินทีพบ (Distribution) :
ตามการรายงานของ Brandt, 1974 พบหอยนําจืด Melanoides jugicostis ในบริ เวณ
กรุ งเทพฯ สระบุรี เพชรบูรณ์
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ลักษณะการอยู่อาศัย (Habitat) :
โดยทัวไปแล้วหอยนําจืด Melanoides jugicostis จะอาศัยอยูใ่ นนํานิงหรื อนําไหล และมี
การเกาะตามโขดหิน กิงไม้แห้ง ใบไม้แห้ง และฝังตัวอยูใ่ นดินทรายหรื อในดินทีเป็ นโคลนตม กิน
อาหารพวกสาหร่ ายหรื อไดอะตอมทีเกาะตามโขดหิ นและซากพืชเป็ นอาหาร
สถานทีเก็บตัวอย่าง (Collecting site) :
พบหอยนําจืด Melanoides jugicostis บริ เวณคลองห้วยยาง, คลองทับสะแก, นําตกกะ
เปาะ, นําตกสี ขีด, คลองปะเหลียน, ฝายนําล้นปะเหลียน, ห้วยหนึง, คลองบางบอน, คลองนาคา,
คลองยัน, นําตกโตนไทร, นําตกรามัญ และฝายเก็บนําท่าแพร
ชนิดที 3 หอยนําจืด Tarebia granifera ( Lamarck , 1822 )
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 71 C)
เปลือกมีรูปร่ างเป็ นกรวยรี ยาว มีลกั ษณะหนาเป็ นสี เขียวหรื อสี นาตาล
ํ
ผิวเปลือกเป็ นสัน
และปกคลุมด้วยปุ่ มหรื อตุ่มกลมเล็กๆ (tubercle) โดยทัวไปยอดเปลือกจะสึ กกร่ อน (apex eroded)
มีเวิร์ลประมาณ 3 – 4 เวิร์ล บอดีเวิร์ล (body whorl) มีขนาดใหญ่ ลวดลายบนเปลือกประกอบด้วย
spiral groove และ axial ribs โดยผิวเปลือกมีลวดลายเป็ นสันหรื อขอบนูนประกอบด้วย 2 spiral
grooves ลึก และ 3 spiral rows เป็ นตุ่ม ส่ วนฐานเปลือก (base) จะเป็ น spiral ridge เพียงอย่างเดียว
เปลือกหอยมีการขดวนแบบเวียนขวา (dextral) มีการขดวนเป็ นแบบ dextral มีฝาปิ ดปากเปลือก
หรื อโอเพอร์คิวลัม (operculum) เป็ นแบบพอซิสไปรัล (paucispiral)
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย
ถินทีพบ (Distribution) :
พบในทุกจังหวัดของประเทศไทย

12.71 – 24.44
17.65 r 3.28
5.28 – 10.30
7.08 r 1.63

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
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ลักษณะการอยู่อาศัย (Habitat) :
โดยทัวไปแล้วหอยนําจืด T. granifera จะอาศัยอยูใ่ นนํานิงหรื อนําไหล และมีการเกาะตาม
โขดหิ น หอยบางตัวจะฝังตัวอยูใ่ นดินทรายหรื อในดินทีเป็ นโคลนตม กินอาหารพวกสาหร่ ายหรื อ
ไดอะตอมทีเกาะตามโขดหินและซากพืชเป็ นอาหาร
สถานทีเก็บตัวอย่าง (Collecting site) :
พบหอยนําจืด T. granifera พบเฉพาะทีบริ เวณประตูระบายนํา กม. 19+500, ประตูระบาย
นําฉุ กเฉิ น,เขือนเพชรบุรี, คลองห้วยยาง, คลองทับสะแก, นําตกขาอ่อน, นําตกกะเปาะ, นําตกกรุ ง
ชิง, คลองปะเหลียน, ฝายนําล้นปะเหลียน, นําตกโตนตก, คลองขุดบ้านสวนผึง, ห้วยหนึง, คลองยัน
และฝายเก็บนําท่าแพร
ชนิดที 4 หอยนําจืด Thiara scabra ( Muller , 1774 )
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 71 D)
เปลือกมีรูปร่ างเป็ นกรวยรี ยาว มีบอดีเวิร์ลใหญ่ มีสีเขียวมะกอก ผิวเปลือกมีหนาม
บางครังจะพบแถบสี นาตาล
ํ
1- 3 แถว (band) ลวดลายบนเปลือกหอยจะมี spiral ridgesประมาณ 5
เส้นอาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าและเห็นเส้นได้อย่างชัดเจน เปลือกหอยมีการขดวนแบบเวียนขวา
(dextral) มีโอเพอร์ คิวลัมรู ปไข่และเป็ นแบบพอซิ สไปรัล (paucispiral)
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย
ถินทีพบ (Distribution) :
พบในทุกจังหวัดของประเทศไทย

12.48 – 14.04
13.19 r 0.42
5.73 – 7.39
6.93 r 0.61

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
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ลักษณะการอยู่อาศัย (Habitat) :
โดยทัวไปแล้วหอยนําจืด Thiara scabra จะมีชีวติ อยูใ่ นนําได้นาน และพบว่าเมือหอยกลุ่ม
นีอาศัยอยูใ่ นนําไหลจะมีการฝังตัวอยูใ่ นดินทีเป็ นโคลนตมหรื อในดินทรายตามริ มๆขอบนํา
นอกจากนียังพบว่าหอยบางตัวยังเกาะตามโขดหินด้วย กินอาหารพวกสาหร่ ายหรื อไดอะตอมและ
ซากพืชเป็ นอาหาร
สถานทีเก็บตัวอย่าง (Collecting site) :
พบหอยนําจืด Thiara scabra ในบริ เวณประตูระบายนํา กม. 19+500, ประตูระบายนําฉุกเฉิน,
คลองทับสะแก, นําตกขาอ่อน, นําตกไทรคู่, นําตกกะเปาะ, นําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง, ลําธารยอด
เหลือง, คลองปะเหลียน, ฝายนําล้นปะเหลียน, นําตกโตนตก, ลําธารนําตกฟ้ าลัน, คลองบางบอน,
คลองนาคา, คลองยัน, นําตกโตนไทร, นําตกบางแป, นําตกรามัญ, ลําธารสระมรกต และฝายเก็บ
นําท่าแพร
ชนิดที 5 หอยนําจืด Brotia (Brotia) costula costula (Rafinesque , 1833)
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 72 E, 72 F)
เปลือกหอยมีรูปร่ างเป็ นทรงกรวย มีขนาดใหญ่ทีสุ ดในวงศ์ Thiaridae เปลือกหนา ผิว
เปลือกมีสีนาตาลดํ
ํ
าหรื อสี เขียวออกนําตาล ส่ วนยอดของเปลือกมีลกั ษณะปลายตัด (truncate) มี
เวิร์ล 7 - 8 เวิร์ล ลวดลายบนผิวเปลือกมีลกั ษณะเป็ นเกลียวมีร่องเป็ นเส้นบางๆตามขวาง (spiral
grooves) เป็ นจํานวนมาก ทางด้านบนเหนือขึนไปครึ งหนึงของ body whorl หอยชนิ ดนีบาง
ลักษณะจะพบ spiral ridges เป็ นสันนูน มีแถบสี นาตาล
ํ
1 – 3 แถบ (band) อยูใ่ นแต่ละเวิร์ล ขอบ
ปากเปลือกมีขนาดใหญ่เป็ นรู ปไข่ ภายในมีสีขาวนํานม (milky – white) หรื อสี นาตาล
ํ
เปลือกหอย
มีการขดวนแบบเวียนขวา (dextral) โอเพอร์ คิวลัมมีรูปร่ างค่อนข้างกลม และเป็ นแบบมัลติส
ไปรัล (multispiral)
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ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย

29.91 – 42.23
39.44 r 0.55
10.61 – 18.44
15.08 r 0.35

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

ถินทีพบ (Distribution) :
พบหอย Brotia (Brotia) costula costula ทางภาคใต้ของประเทศไทย จากการรายงานยัง
พบใน บริ เวณ แม่นาปิ
ํ ง ทางตอนใต้ของจังหวัดตาก , แม่นาเมย
ํ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(Brandt , 1974) และบริ เวณ นําพุหินดาด อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (Klinhom , 1989)
ลักษณะการอยู่อาศัย (Habitat) :
หอยนําจืด Brotia (Brotia) costula costula ส่ วนใหญ่จะมีการฝังตัวอยูใ่ นพืนดิน เกาะอยู่
ตามโขดหิน ตามใบไม้แห้ง และกิงไม้แห้ง กินอาหารพวกสาหร่ ายหรื อไดอะตอมทีเกาะตามโขด
หินและซากพืชเป็ นอาหาร
สถานทีเก็บตัวอย่าง (Collecting site) :
พบหอยนําจืด Brotia (Brotia) costula costula บริ เวณนําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง, นําตก
โตนตก, ลําธารนําตกฟ้ าลัน, คลองบางบอน, นําตกวิภาวดี, คลองยัน, ลําธารสระมรกต และนําตก
ปาหนัน
ชนิดที 6 หอยนําจืด Brotia (Senckenbergia) wykoffi (Brandt, 1974)
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 72 G)
เปลือกหอยมีรูปร่ างเป็ นกรวยยาว เปลือกแข็งและมีลกั ษณะกึงโปร่ งแสงมีสีนาตาลแดง
ํ
และมีแถบสี นาตาล
ํ
3 แถบ (band) สามารถมองเห็นแถบได้โดยแถบจะอยูเ่ หนือเวิร์ล ซึ งแถบแรกจะ
อยูใ่ ต้ซูเซอร์ แถบที 2 จะอยูต่ าลงมาถั
ํ
ดจากแถบแรก และแถบที 3 จะอยูท่ างด้านส่ วนฐานของบอดี
เวิร์ล มีลายเส้นในแนวตัง (growth line) บริ เวณผิวค่อนข้างขรุ ขระ และมีสัน (spiral ridges) ตรง
ฐานของเปลือกบริ เวณบอดีเวิร์ลเห็นไม่ค่อยชัดเจนมากนัก ส่ วนยอดของเปลือกมักมีลกั ษณะกร่ อน
(eroded) มีเวิร์ลประมาณ 6-7 เวิร์ล เปลือกหอยมีการขดวนแบบเวียนขวา (dextral) มีโอเพอร์คิวลัม
รู ปไข่ และเป็ นแบบพอซิ สไปรัล (paucispiral)
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ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย

12.70 - 19.43
16.54 r 3.53
6.87 – 11.62
7.90 r 1.15

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

ถินทีพบ (Distribution) :
พบหอย B. wykoffi บริ เวณนําตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (Brandt , 1974)
ลักษณะการอยู่อาศัย (Habitat) :
หอยนําจืด B. wykoffi จะมีการเกาะอยูต่ ามโขดหินและฝังตัวอยูต่ ามพืนทรายหรื อในดินที
เป็ นโคลน มีการกินอาหารโดยกินสาหร่ ายหรื อไดอะตอมทีเกาะตามโขดหิ นและซากพืชเป็ นอาหาร
สถานทีเก็บตัวอย่าง (Collecting site) :
พบหอยนําจืด B. wykoffi บริ เวณนําตกกรุ งชิง อําเภอนบพิตาํ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ชนิดที 7 หอยนําจืด Sermyla riqueti (Grateloup, 1840)
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 73 H)
เปลือกมีรูปร่ างturreted หรื อ cylinderial ส่ วนใหญ่สไปร์มกั กัดกร่ อน บอดีเวิร์ลมีขนาด
ใหญ่ประมาณครึ งหนึงหรื อมากกว่าครึ งหนึงของความยาวเปลือก บริ เวณครึ งบนของบอดีเวิร์ลมี
รอยชัดเจนมีลกั ษณะเป็ นร่ องหยัก ซึ งรอยนีเกิดบน postnuclear whorls ส่ วนฐานของเปลือกมี 810 obtuse spiral ridge บางตัวมีตุ่มเป็ นหนามเรี ยงตัวเป็ นแถววนมีลกั ษณะคล้าย Thiara เปลือก
หอยมีการขดวนแบบเวียนขวา (dextral)ช่องเปิ ดของเปลือกหอย(Aperture) เป็ นแบบ periform
ลําตัวมีสีเทามีรงควัตถุสีเหลือง แมนเทิลมีfringe แผ่นปิ ดปากเปลือกเป็ นแบบ paucispiral
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย

11.27 – 13.28
12.44 r 1.44
4.84 – 5.86
5.03 r 1.01

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
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ถินทีพบ :
พบบริ เวณบอมเบย์ ประเทศอินเดีย พืนทีแถบชายฝังทะเลของมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก
ลักษณะการอยู่อาศัย :
โดยทัวไปอาศัยอยูใ่ นโคลนเลน ในบริ เวณชายฝังทีมีนาขึ
ํ นนําลงมักพบว่ามีลกั ษณะแบบ
turreted ส่ วนทีพบในบริ เวณพืนทรายนันมีลกั ษณะ cylindrical พบแบบทีมีหนามบริ เวณแม่นาํ
เจ้าพระยา บริ เวณแม่นาพบหอยมี
ํ
ขนาดเล็กและพบขนาดใหญ่บริ เวณนํากร่ อย
สถานทีเก็บตัวอย่าง :
พบหอยนําจืด Sermyla riqueti ในบริ เวณประตูระบายนํา กม. 19+500, ประตูระบายนํา
ฉุกเฉิน, คลองทับสะแก, คลองปะเหลียน และฝายนําล้นปะเหลียน
ชนิดที 8 หอยนําจืด Adamietta housei Brandt, 1968
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 73 I)
เปลือกหอยมีรูปร่ างเป็ นทรงกรวย

มีขนาดกลาง ผิวเรี ยบ

ยกเว้นอาจมีเส้นของการ

เจริ ญเติบโต สี ออกเหลืองนําตาล มีลาย ผิวเป็ นมัน มักจะพบปลายแหลม บางครังอาจพบปลายตัด
มีเวิร์ล 12 - 14 เวิร์ล แต่ละเวิร์ลค่อนข้างแบน บอดีเวิร์ลวัดได้ขนาด 2/5 ของความยาวเปลือก
ทังหมดขอบปากเปลือกมีขนาดใหญ่เป็ นรู ปไข่และแหลมคม มีการขดวนเป็ นแบบ dextral โอเพอร์
คิวลัมมีรูปร่ างค่อนข้างกลม และเป็ นแบบพอซิสไปรัล (paucispiral)
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย

17.11 – 31.12
24.19 r 3.86
6.02 – 9.20
7.24 r 1.24

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
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ถินทีพบ (Distribution) :
พบหอย Adamietta housei ทางภาคใต้ของประเทศไทย และมีรายงานพบทีบ้านห้วยยาง
จังหวัดสระบุรี (Brandt , 1974)
ลักษณะการอยู่อาศัย (Habitat) :
หอยนําจืด Adamietta housei ส่ วนใหญ่จะมีการฝังตัวอยูใ่ นพืนดิน กินอาหารพวก
สาหร่ ายหรื อไดอะตอมทีเกาะตามโขดหิ นและซากพืชเป็ นอาหาร
สถานทีเก็บตัวอย่าง (Collecting site) :
พบหอยนําจืด Adamietta housei บริ เวณประตูระบายนํา กม. 19+500, ประตูระบายนําฉุ กเฉิ น และ
คลองม่วง
ชนิดที 9 หอยนําจืด Neoradina prasongi
ลักษณะเปลือก : (ภาพที 73 J)
เปลือกมีรูปร่ างกรวยยาวรี มีเวิร์ลประมาณ 8-12 เวิร์ล จํานวนเวิร์ลจะมากหรื อน้อยขึนอยู่
กับขนาดของหอยและเวิร์ลอาจมีลกั ษณะนูนหรื อแบน ส่ วนยอดของเปลือก (apex) มักมีลกั ษณะ
ปลายแหลม เปลือกมีสีนาตาลหรื
ํ
อสี เขียวมะกอก ลักษณะผิวเปลือกเป็ นสัน มีลวดลายบนเปลือก
หอยและมี spiral groove เป็ นเส้นเล็กๆ จํานวนมากในบริ เวณเวิร์ลด้านบน ส่ วนบอดีเวิร์ลจะมีขนาด
ใหญ่และพบเส้นsubsutural ridge ซึงมองเห็นได้อย่างชัดเจน ขอบปากเปลือกมีลกั ษณะปลายเรี ยว
รู ปไข่ เปลือกหอยมีการขดวนแบบวนขวา (dextral) มีโอเพอร์ คิวลัมรู ปไข่และเป็ นแบบพอซิส
ไปรัล (paucispiral)
ขนาดเปลือกหอย (Size of adult shells) :
ความสู งของเปลือกหอย
ความสู งเฉลียของเปลือกหอย
ความกว้างของเปลือกหอย
ความกว้างเฉลียของเปลือกหอย

28.67 – 33.87
32.23 r 2.80
6.85 – 9.67
8.79 r 0.87

มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

ถินทีพบ :
พบบริ เวณบอมเบย์ ประเทศอินเดีย พืนทีแถบชายฝังทะเลของมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก
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ลักษณะการอยู่อาศัย :
โดยทัวไปจะฝังตัวอยูใ่ นดิน และเกาะตามใบไม้ กิงไม้ ทีอยูใ่ นนํา
สถานทีเก็บตัวอย่าง :
พบหอยนําจืด Neoradina prasongi บริ เวณนําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง, นําตกโตนตก, คลองบาง
บอน, นําตกวิภาวดี และลําธารสระมรกต
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A

1 cm

B

C

D
ภาพที 71 หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีพบในบริ เวณภาคใต้
A : Melanoides tuberculata

B : Melanoides jugicostis,

C : Tarebia granifera

D : Thiara scabra
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E
10 mm

F

G

ภาพที 72 หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีพบในบริ เวณภาคใต้
E : Brotia (Brotia) costula costula
F : Brotia (Brotia) costula costula
G : Brotia (Senckenbergia) wykoffi
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10 mm

H
10 mm

I

10mm

J
ภาพที 73 หอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีพบในบริ เวณภาคใต้
H : Sermyla riqueti
J : Neoradina prasongi

I : Adamietta housei
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x ความหนาแน่ นของจํานวนประชากรหอยนําจืด และจํานวนการติดเชือปรสิ ต
จากการเก็บตัวอย่างหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของประเทศไทยทัง 14 จังหวัด ผล
การสํารวจพบแหล่งนําทีมีหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae จํานวน 34 พืนที และได้ทาํ การเก็บตัวอย่าง
หอยนําจืดแต่ละจุดสํารวจทุกๆ 2 เดือน จนครบ 1 ปี ซึงงานวิจยั นีใช้เวลาดําเนินงานตังแต่เดือน
มีนาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2552
ความหนาแน่นของประชากรหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในแต่ละจุดสํารวจมีจาํ นวนแตกต่าง
กันไปตามฤดูกาล และการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม บางครังพบจํานวนมาก หรื อบางครัง
ไม่พบหอย เมือนําตัวอย่างหอยนําจืดทีสุ่ มเก็บได้มาตรวจหาการติดเชือปรสิ ต ผลทีได้คือ ในแต่ละ
เดือนพบอัตราการติดเชือปรสิ ตแตกต่างกัน บางจุดสํารวจไม่พบการติดเชือปรสิ ต บางจุดสํารวจ
พบการติดเชื อมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละเดือน โดยได้ทาํ การเปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดทีพบ
ทังหมดกับจํานวนหอยติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนของแต่ละจุดสํารวจไว้ดงั ต่อไปนี
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จุดสํ ารวจ 1 ประตูระบายนํา กม. 19+500
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551 - มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 908 ตัว พบหอยนําจืด 5 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 99 ตัว Sermyla
riqueti 91 ตัว Thiara scabra 284 ตัว Tarebia granifera 420 ตัว และ Adamietta housei
14
ตัว ในเดือนพฤษภาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมาก
ทีสุ ด 387 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 0.84 ในเดือนกันยายน 2551 (ตารางที 2 และภาพที 74)
ตารางที 2 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณประตูระบายนํา กม. 19+500
(จุดสํารวจที 1) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Tarebia granifera
Thiara scabra
Sermyla riqueti
Adamietta housei
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

ประตูระบายนํา กม. 19+500
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
6
27
15
7
31
13
0
200 85
48
26
61
7
105 20
41
1
110
6
48
0
23
14
0
3
7
2
0
2
0
22 387 122 119 74 184
908
0
2
2
1
0
0
0.00 0.52 1.64 0.84 0.00 0.00
5
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ภาพที 74 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
ประตูระบายนํา กม. 19+500 ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 –
มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 2 ประตูระบายนําฉุกเฉิน
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551 - มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 847 ตัว พบหอยนําจืด
5 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 15 ตัว
Sermyla riqueti 438 ตัว Thiara scabra 117 ตัว Tarebia granifera 183 ตัว และ Adamietta housei
94 ตัว ในเดือนพฤษภาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอย
มากทีสุ ด 277 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อ
สู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 8.89 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 (ตารางที 3 และภาพที 75)
ตารางที 3 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณประตูระบายนําฉุกเฉิ น
(จุดสํารวจที 2) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Tarebia granifera
Thiara scabra
Sermyla riqueti
Adamietta housei
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

ประตูระบายนําฉุกเฉิน
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
0
0
2
0
0
13
98
18
2
0
4
61
7
0
0
0
0
110
160 182 45
19
32
0
3
77
0
5
9
0
268 277 49
24
45 184
847
0
0
0
0
4
0
0.00 0.00 0.00 0.00 8.89 0.00
4
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ภาพที 75 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
ประตูระบายนําฉุ กเฉิน ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 3 เขือนเพชรบุรี
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 549 ตัว พบหอยนําจืด 2 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 137 ตัว Tarebia
granifera 412 ตัว ในเดือนกันยายน 2551 เก็บตัวอย่างครังที 4 มีความหนาแน่นของจํานวน
ประชากรหอยมากทีสุ ด 150 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตรา
การติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 53.23 ในเดือนกรกฎาคม 2551 (ตารางที 4 และภาพที 76)
ตารางที 4 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณเขือนเพชรบุรี
(จุดสํารวจที 3) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Tarebia granifera
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

เขือนเพชรบุรี
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
21
48
8
54
0
6
102 96 116 96
0
2
123 144 124 150
0
8
549
23
17
66
15
0
3
18.70 11.81 53.23 10.00 0.00 37.50
124
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ภาพที 76 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
เขือนเพชรบุรีระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552

139

จุดสํ ารวจ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 1074 ตัว พบหอยนําจืด 1 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 1074 ตัว ใน
เดือนกันยายน 2551 เก็บตัวอย่างครังที 4 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด 280
ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อย
ละ 100 ในเดือนมีนาคม, พฤษภาคม 2551 และมกราคม 2552 (ตารางที 5 และภาพที 77)
ตารางที 5 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี (จุดสํารวจที 4) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
144 186 155 280 155 154
144 186 155 280 155 154
1074
144
186 152 276 139 154
100.00 100.00 98.06 98.57 89.68 100.00
1051
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ภาพที 77 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ระหว่างเดือน
มีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 5 คลองห้ วยยาง
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 1157 ตัว พบหอยนําจืด 3 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 211 ตัว
Melanoides jugicostis 30 ตัว และ Tarebia granifera 916 ตัว ในเดือนพฤษภาคม2551 เก็บตัวอย่าง
ครังที 2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 302 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ต
ในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 5.28 ในเดือนกรกฎาคม
2551 (ตารางที 6 และภาพที 78)
ตารางที 6 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองห้วยยาง
(จุดสํารวจที 5) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2
3

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

คลองห้วยยาง
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
11
40
71
49
12
28
7
6
0
6
11
0
108 256 175 104 68 205
126 302 246 159 91 233
1157
2
1
13
5
7
3
1.59 0.33 5.28 3.14 7.69 1.29
31
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ภาพที 78 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองห้วยยางระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 6 คลองทับสะแก
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 1,112 ตัว พบหอยนําจืด 5 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 124 ตัว
Melanoides jugicosti 2 ตัว Sermyla riqueti 2 ตัว Thiara scabra 21 ตัว และ Tarebia granifera
963 ตัว ในเดือนมกราคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 6 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมาก
ทีสุ ด คือ 424 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อ
สู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 1.83 ในเดือนกันยายน 2551 (ตารางที 7 และภาพที 79)
ตารางที 7 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองทับสะแก
(จุดสํารวจที 6) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552

ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
Thiara scabra
Sermyla riqueti
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

มี.ค. พ.ค.
2551 2551
4
6
0
2
72 197
2
1
0
1
78 207
0
0.00

1
0.48

คลองทับสะแก
ก.ค. ก.ย.
2551 2551
28
26
0
0
85
77
1
6
0
0
114 109
1112
0
2
0.00 1.83
6

พ.ย. ม.ค.
2551 2552
51
9
0
0
120 412
8
3
1
0
180 424
3
1.67

0
0.00
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ภาพที 79 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองทับสะแกระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 7 นําตกขาอ่อน
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 981 ตัว พบหอยนําจืด 3 ชนิด คือ คือ Melanoides tuberculata 32 ตัว
Thiara scabra 58 ตัวและ Tarebia granifera 891 ตัว ในเดือนมกราคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 6
มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 213 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละ
เดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 4.10 ในเดือนมีนาคม 2551 (ตารางที
8 และภาพที 80)
ตารางที 8 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกขาอ่อน
(จุดสํารวจที 7) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2
3

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Tarebia granifera
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกขาอ่อน
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
10
2
4
2
7
7
110 202 134 106 133 206
2
2
21
2
31
0
122 206 159 110 171 213
981
5
2
2
0
0
1
4.10 0.97 1.26 0.00 0.00 0.47
10
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ภาพที 80 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกขาอ่อนระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 8 นําตกไทรคู่
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 442 ตัว พบหอยนําจืด 2 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 429 ตัว Thiara
scabra 13 ตัว และในเดือนพฤศจิกายน 2551 เก็บตัวอย่างครังที 5 มีความหนาแน่นของจํานวน
ประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 100 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบ
อัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 50.0 ในเดือนกันยายน 2551 (ตารางที 9 และภาพที 81)
ตารางที 9 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกไทรคู่
(จุดสํารวจที 8) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกไทรคู่
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
58
94
84
16
91
86
0
0
4
0
9
0
58
94
88
16 100 86
442
3
6
6
8
0
3
5.17 6.38 6.82 50.00 0.00 3.49
26
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ภาพที 81 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกไทรคู่ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 9 นําตกกะเปาะ
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551 - มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 1,423 ตัว พบหอยนําจืด 4 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 133 ตัว
Melanoides jugicosti 2 ตัว Thiara scabra 566 ตัว และ Tarebia granifera 722 ตัว ในเดือน
พฤษภาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 329
ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อย
ละ 26.67 ในเดือนกันยายน 2551 (ตารางที 10 และภาพที 82)
ตารางที 10 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกกะเปาะ
(จุดสํารวจที 9) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2
3
4

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกกะเปาะ
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
3
24
6
25
45
30
0
0
0
0
2
0
110 214 136 52 130 80
86
91
76
88
70 155
199 329 218 165 247 265
1423
10
81
12
44
16
28
5.03 24.62 5.50 26.67 6.48 10.57
191
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ภาพที 82 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกกะเปาะระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 10 คลองระ
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 739 ตัว พบหอยนําจืด 1 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 739 ตัวในเดือน
พฤษภาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 172
ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อย
ละ 32.79 ในเดือนกรกฎาคม 2551 (ตารางที 11 และภาพที 83)
ตารางที 11 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองระ
(จุดสํารวจที 10) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

คลองระ
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
107 172 61 156 156 87
107 172 61 156 156 87
739
0
7
20
26
39
5
0.00 4.07 32.79 16.67 25.00 5.75
97
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ภาพที 83 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองระระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 11 นําตกสี ขีด
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 331 ตัว พบหอยนําจืด 5 ชนิด คือ Brotia costula costula 305 ตัว
Melanoides tuberculata 9 ตัว Melanoides jugicostis 2 ตัว Thiara scabra 7 ตัว และ Neoradina
prasongi 8 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 3 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากร
หอยมากทีสุ ด คือ 77 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติด
เชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 4.76 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 (ตารางที 12 และภาพที 84)
ตารางที 12 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกสี ขีด
(จุดสํารวจที 11) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552

ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Thiara scabra
Brotia costula
Neoradina prasongi
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกสี ขีด
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
0
0 1.00
8
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
31
33
73
58
58
52
0
0
1
0
0
7
31
35
77
66
63
59
331
0
1
2
1
3
2
0.00 2.86 2.60 1.52 4.76 3.39
9
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ภาพที 84 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกสี ขีดระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 12 นําตกกรุ งชิ ง
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551 - มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 486 ตัว พบหอยนําจืด 6 ชนิด คือ Brotia costula costula 183 ตัว Brotia
(Senckenbergia) wykoffi 4 ตัว Melanoides tuberculata 18 ตัว Thiara scabra 2 ตัว Tarebia
granifera 157 ตัว และ Neoradina prasongi 122 ตัว ในเดือนพฤษภาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที
2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 166 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่
ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 45.16 ในเดือนพฤศจิกายน 2551
(ตารางที 13 และภาพที 85)
ตารางที 13 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกกรุ งชิง
(จุดสํารวจที 12) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2
3
4
5
6

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Tarebia granifera
Thiara scabra
Neoradina prasongi
Brotia costula
Brotia wykoffi
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกกรุ งชิง
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.
2551 2551 2551 2551 2551 2552
1
0
0
17
0
0
28
76
27
16
10
0
0
2
0
0
0
0
8
60
30
5
9
10
29
24
81
26
12
11
0
4
0
0
0
0
66 166 138 64
31
21
486
1
24
29
8
14
3
1.52 14.50 21.01 12.50 45.16 14.29
79
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ภาพที 85 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกกรุ งชิงระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 13 ลําธารยอดเหลือง
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551- มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 1208 ตัว พบหอยนําจืด 2 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 872 ตัว Thiara
scabra 336 ตัว ในเดือนมีนาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 1 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากร
หอยมากทีสุ ด คือ 248 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติด
เชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 37.80 ในเดือนกรกฎาคม 2551 (ตารางที 14 และภาพที 86)
ตารางที 14 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณลําธารยอดเหลือง
(จุดสํารวจที 13) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

มี.ค. พ.ค.
2551 2551
158 145
90
63
248 208
84
51
33.87 24.52

ลําธารยอดเหลือง
ก.ค. ก.ย.
2551 2551
198 116
48
69
246 185
1208
93
36
37.80 19.46
360

พ.ย. ม.ค.
2551 2552
113 142
66
0
179 142
50
46
27.93 32.39
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ภาพที 86 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
ลําธารยอดเหลืองระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 14 คลองปะเหลียน
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 562 ตัว พบหอยนําจืด 5 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 205 ตัว
Melanoides jugicostis 91 ตัว Thiara scabra 15 ตัว Sermyla riqueti 174 ตัว และ Tarebia
granifera 77 ตัว ในเดือนมีนาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากร
หอยมากทีสุ ด คือ 181 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติด
เชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 21.54 ในเดือนกันยายน 2551 (ตารางที 15 และภาพที 87)
ตารางที 15 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองปะเหลียน
(จุดสํารวจที 14) ระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
Thiara scabra
Sermyla riqueti
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

ม.ค. มี.ค.
2551 2551
1
14
0
0
1
0
0
14
0 153
2
181
0
35
0.00 19.34

คลองปะเหลียน
พ.ค. ก.ค.
2551 2551
98
40
3
0
14
32
0
0
21
0
136 72
562
24
2
17.65 2.78
90

ก.ย. พ.ย.
2551 2551
3
49
58
30
3
27
1
0
0
0
65 106
14
15
21.54 14.15
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ภาพที 87 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองปะเหลียนระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
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จุดสํ ารวจ 15 ฝายนําล้นปะเหลียน
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมกราคม 2551- พฤศจิกายน 2551 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 772 ตัว พบหอยนําจืด 5 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 506 ตัว
Melanoides jugicostis 140 ตัว Sermyla riqueti 2 ตัว Thiara scabra 115 ตัว และ Tarebia
granifera 9 ตัว ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เก็บตัวอย่างครังที 6 มีความหนาแน่นของจํานวน
ประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 350 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบ
อัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 42.59 ในเดือนกันยายน 2551 (ตารางที 16 และภาพที 88)
ตารางที 16 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณฝายนําล้นปะเหลียน
(จุดสํารวจที 15) ระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
Thiara scabra
Sermyla riqueti
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

ฝายนําล้นปะเหลียน
ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.
2551 2551 2551 2551 2551 2551
15
8
41 120 54 268
7
33
36
0
0
64
6
2
1
0
0
0
5
9
43
40
0
18
0
2
0
0
0
0
33
54 121 160 54 350
772
2
4
19
13
23 138
6.06 7.41 15.7 8.13 42.59 39.43
199
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ภาพที 88 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณฝายนําล้น
ปะเหลียนระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
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จุดสํ ารวจ 16 นําตกโตนตก
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมกราคม 2551- พฤศจิกายน 2551 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 714 ตัว พบหอยนําจืด 5 ชนิด คือ Brotia costula costula 376 ตัว
Melanoides tuberculata 301 ตัว Thiara scabra 10 ตัว Tarebia granifera 26 ตัวและ Neoradina
prasongi 1 ตัว ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เก็บตัวอย่างครังที 6 มีความหนาแน่นของจํานวน
ประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 189 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบ
อัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 35.14 ในเดือนมกราคม 2551 (ตารางที 17 และภาพที 89)
ตารางที 17 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกโตนตก
(จุดสํารวจที 16) ระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Tarebia granifera
Thiara scabra
Brotia (costula) costula
Neoradina prasongi
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกโตนตก
ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.
2551 2551 2551 2551 2551 2551
28
36
75
42
19 101
0
5
13
0
2
6
0
0
8
0
0
2
9
20
87 136 44
80
0
1
0
0
0
0
37
62 183 178 65 189
714
13
0
27
11
6
37
35.14 0.00 14.75 6.18 9.23 19.58
94
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ภาพที 89 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกโตนตกระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
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จุดสํ ารวจ 17 นําตกโตนปลิว
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมกราคม 2551- พฤศจิกายน 2551 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 1,049 ตัว พบหอยนําจืด 1 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 1,049 ตัว
ในเดือนมีนาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ
246 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ น
ร้อยละ 14.62 ในเดือนพฤษภาคม 2551 (ตารางที 18 และภาพที 90)
ตารางที 18 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกโตนปลิว
(จุดสํารวจที 17) ระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551

ชนิด

1

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

ม.ค. มี.ค.
2551 2551
73 246
73 246
7
9.59

11
4.47

นําตกโตนปลิว
พ.ค. ก.ค.
2551 2551
171 219
171 219
1049
25
24
14.62 10.96
101

ก.ย. พ.ย.
2551 2551
172 168
172 168
17
17
9.88 10.12
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ภาพที 90 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกโตนปลิวระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
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จุดสํ ารวจ 18 นําตกอ่างทอง
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมกราคม 2551- พฤศจิกายน 2551 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 311 ตัว พบหอยนําจืด 1 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 311 ตัว ใน
เดือนพฤษภาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที 3 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ
120 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ น
ร้อยละ 55.56 ในเดือนกันยายน 2551 (ตารางที 19 และภาพที 91)
ตารางที 19 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกอ่างทอง
(จุดสํารวจที 18) ระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
ชนิด

1

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกอ่างทอง
ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.
2551 2551 2551 2551 2551 2551
34
27 120 69
36
25
34
27 120 69
36
25
311
11
9
38
22
20
9
32.35 33.33 31.67 31.88 55.56 36.00
109
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ภาพที 91 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกอ่างทองระหว่างเดือนมกราคม 2551 - พฤศจิกายน 2551
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จุดสํ ารวจ 19 ลําธารนําตกฟ้ าลัน
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนมีนาคม 2551 - มกราคม 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทังหมด 344 ตัว พบหอยนําจืด 3 ชนิด คือ Brotia costula costula 342 ตัว
Melanoides tuberculata 1 ตัว และ Thiara scabra 1 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 2551 เก็บตัวอย่างครังที
3 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 110 ตัว ไม่พบการติดเชือปรสิ ต (ตาราง
ที 20 และภาพที 92)
ตารางที 20 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณลําธารนําตกฟ้ าลัน
(จุดสํารวจที 19) ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
ชนิด

1
2
3

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Thiara scabra
Brotia (costula) costula
รวม (ตัว)

มี.ค. พ.ค.
2551 2551
1
0
1
0
17
0
19
0

ลําธารนําตกฟ้ าลัน
ก.ค. ก.ย.
2551 2551
0
0
0
0
110 81
110 81
344

พ.ย. ม.ค.
2551 2552
0
0
0
0
109 25
109 25

ภาพที 92 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
ลําธารนําตกฟ้ าลันระหว่างเดือนมีนาคม 2551 – มกราคม 2552
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จุดสํ ารวจ 20 คลองชลประทานบ้ านอู่เรือ
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 9 ตัว พบหอยนําจืด 1 ชนิด คือ Melanoides tuberculata ในเดือน
พฤศจิกายน 2551 เก็บตัวอย่างครังที 1 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 5
ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อย
ละ 50 ในเดือนพฤษภาคม 2552 (ตารางที 21 และภาพที 93)
ตารางที 21 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองชลประทานบ้านอู่เรื อ
(จุดสํารวจที 20) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

คลองชลประทานบ้านอู่เรื อ
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
5
0
2
2
0
0
5
0
2
2
0
0
9
1
0
0
1
0
0
20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
2
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ภาพที 93 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองชลประทานบ้านอู่เรื อระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551
- กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 21 คลองขุดบ้ านสวนผึง
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 252 ตัว พบหอยนําจืด 2 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 213 ตัว และ
Tarebia granifera 39 ตัว ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เก็บตัวอย่างครังที 1 มีความหนาแน่นของ
จํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 93 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดย
พบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 17.20 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 (ตารางที 22 และภาพที
94)
ตารางที 22 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองขุดบ้านสวนผึง
(จุดสํารวจที 21) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Tarebia granifera
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

คลองขุดบ้านสวนผึง
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
85
60
15
48
5
0
8
0
6
24
1
0
93
60
21
72
6
0
252
16
1
0
1
0
0
17.20 1.67 0.00 1.39 0.00 0.00
18
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ภาพที 94 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณคลองขุด
บ้านสวนผึงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 22 ห้ วยหนึง
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 1068 ตัว พบหอยนําจืด 3 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 234 ตัว
Melanoides jugicostis 2 ตัว และ Tarebia granifera 832 ตัว ในเดือนกันยายน 2552 เก็บตัวอย่าง
ครังที 6 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 288 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ต
ในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 23.68 ในเดือนกรกฎาคม
2552 (ตารางที 23 และภาพที 95)
ตารางที 23 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณห้วยหนึง
(จุดสํารวจที 22) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

ห้วยหนึง
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
60
70
29
24
6
45
0
2
0
0
0
0
68 115 104 156 146 243
128 187 133 180 152 288
1068
12
11
8
10
35
42
9.38 5.88 6.02 5.56 23.68 14.58
119
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ภาพที 95 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
ห้วยหนึงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 23 คลองบางบอน
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 140 ตัว พบหอยนําจืด 5 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 16 ตัว
Melanoides jugicostis 73 ตัว Thiara scabra 1 ตัว Brotia costula costula 12 ตัว และ Neoradina
prasongi 20 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 5 มีความหนาแน่นของจํานวน
ประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 44 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบ
อัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 6.82 ในเดือนกรกฎาคม 2552 (ตารางที 24 และภาพที 96)
ตารางที 24 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองบางบอน
(จุดสํารวจที 23) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Thiara scabra
Brotia (costula) costula
Neoradina prasongi
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

คลองบางบอน
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
3
5
3
5
18
0
5
24
5
24
15
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
10
0
8
2
8
2
0
0
16
32
16
32
44
0
140
0
1
0
1
3
0
0.00 3.13 0.00 3.13 6.82 0.00
5
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ภาพที 96 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองบางบอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 24 คลองนาคา
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 71 ตัว พบหอยนําจืด 3 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 56 ตัว
Melanoides jugicostis 2 ตัวและ Thiara scabra 13 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 5
มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 27 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละ
เดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 3.85 ในเดือนพฤษภาคม 2552
(ตารางที 25 และภาพที 97)
ตารางที 25 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองนาคา
(จุดสํารวจที 24) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

คลองนาคา
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
6
3
3
25
19
0
0
0
0
0
2
0
2
2
2
1
6
0
8
5
5
26
27
0
71
0
0
0
1
0
0
0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 0.00
1

179

ภาพที 97 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองนาคาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 25 นําตกวิภาวดี
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 351 ตัว พบหอยนําจืด 3 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 70 ตัว Brotia
costula costula 1 ตัว และ Neoradina prasongi 280 ตัว ในเดือนกันยายน 2552 เก็บตัวอย่างครังที
6 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 93 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่
ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 41.67 ในเดือนมกราคม 2552
(ตารางที 26 และภาพที 98)
ตารางที 26 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกวิภาวดี
(จุดสํารวจที 25) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Brotia (costula) costula
Neoradina prasongi
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกวิภาวดี
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
0
0
13
0
15
42
0
0
0
0
0
1
58
36
60
15
61
50
58
36
73
15
76
93
351
7
15
5
1
7
0
12.07 41.67 6.85 6.67 9.21 0.00
35
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ภาพที 98 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกวิภาวดีระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 26 คลองยัน
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 665 ตัว พบหอยนําจืด 5 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 292 ตัว
Melanoides jugicostis 151 ตัว Tarebia granifera 206 ตัว Brotia costula costula 3 ตัว และ Thiara
scabra 13 ตัว ในเดือนพฤษภาคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 4 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากร
หอยมากทีสุ ด คือ 233 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติด
เชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 17.65 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 (ตารางที 27 และภาพที 99)
ตารางที 27 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองยัน
(จุดสํารวจที 26) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3
4
5

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
Thiara scabra
Brotia (costula) costula
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

คลองยัน
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
13
26
25 152 76
0
4
9
44
26
68
0
0
21
81
50
54
0
0
1
4
3
5
0
0
1
0
2
0
0
17
58 154 233 203
0
665
3
4
6
17
2
0
17.65 6.90 3.90 7.30 0.99 0.00
32
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ภาพที 99 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองยันระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 27 นําตกโตนไทร
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 747 ตัว พบหอยนําจืด 3 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 222 ตัว
Melanoides jugicostis 129 ตัว และ Thiara scabra 396 ตัว ในเดือนมกราคม 2552 เก็บตัวอย่างครัง
ที 2 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 242 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตใน
แต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 7.89 ในเดือนกันยายน 2552
(ตารางที 28 และภาพที 100)
ตารางที 28 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกโตนไทร
(จุดสํารวจที 27) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

พ.ย. ม.ค.
2551 2552
56
45
0
0
114 197
170 242
12
7.06

3
1.24

นําตกโตนไทร
มี.ค. พ.ค.
2552 2552
0
70
0
23
0
45
0
138
747
0
4
0.00 2.90
29

ก.ค. ก.ย.
2552 2552
41
10
106
0
12
28
159 38
7
4.40

3
7.89
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ภาพที 100 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกโตนไทรระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 28 นําตกบางแป
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 462 ตัว พบหอยนําจืด 2 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 76 ตัว และ
Thiara scabra 386 ตัว ในเดือนมีนาคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 3 มีความหนาแน่นของจํานวน
ประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 134 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบ
อัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 86.67 ในเดือนกรกฎาคม 2552 (ตารางที 29 และภาพที 101)
ตารางที 29 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกบางแป
(จุดสํารวจที 28) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกบางแป
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
15
5
19
25
3
9
79
73 115 75
12
32
94
78 134 100 15
41
462
7
10
9
9
13
1
7.45 12.82 6.72 9.00 86.67 2.44
49
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ภาพที 101 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกบางแประหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 29 นําตกกระทู้
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 385 ตัว พบหอยนําจืด 1 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 385 ตัว ใน
เดือนกรกฎาคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 5 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ
102 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ น
ร้อยละ 4.76 ในเดือนพฤษภาคม 2552 (ตารางที 30 และภาพที 102)
ตารางที 30 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกกระทู้
(จุดสํารวจที 29) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกกระทู้
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
52
52
63
84 102 32
52
52
63
84 102 32
385
0
1
0
4
1
0
0.00 1.92 0.00 4.76 0.98 0.00
6
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ภาพที 102 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกกระทูร้ ะหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 30 นําตกรามัญ
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 339 ตัว พบหอยนําจืด 3 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 3 ตัว
Melanoides jugicostis 288 ตัว และ Thiara scabra 48 ตัว ในเดือนมีนาคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที
3 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 167 ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่
ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 4.76 ในเดือนพฤศจิกายน 2551
(ตารางที 31 และภาพที 103)
ตารางที 31 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกรามัญ
(จุดสํารวจที 30) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกรามัญ
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
0
1
1
1
0
0
0
10 163 72
42
1
21
13
3
2
9
0
21
24 167 75
51
1
339
1
0
4
1
1
0
4.76 0.00 2.40 1.33 1.96 0.00
7
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ภาพที 103 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกรามัญระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 31 ลําธารสระมรกต
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 556 ตัว พบหอยนําจืด 4 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 356 ตัว
Brotia costula costula 164 ตัว Neoradina prasongi 34 ตัว และ Thiara scabra 2 ตัว ในเดือน
กันยายน 2552 เก็บตัวอย่างครังที 6 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 161
ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อย
ละ 6.06 ในเดือนกรกฎาคม 2552 (ตารางที 32 และภาพที 104)
ตารางที 32 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณลําธารสระมรกต
(จุดสํารวจที 31) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3
4

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Brotia (costula) costula
Thiara scabra
Neoradina prasongi
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

พ.ย. ม.ค.
2551 2552
2
39
46
3
0
0
0
0
48
42
1
2.08

0
0.00

ลําธารสระมรกต
มี.ค. พ.ค.
2552 2552
52
88
40
15
0
2
9
0
101 105
556
5
5
4.95 4.76
20

ก.ค. ก.ย.
2552 2552
52 123
24
36
0
0
23
2
99 161
6
6.06

3
1.86
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ภาพที 104 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
ลําธารสระมรกตระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 32 นําตกปาหนัน
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 176 ตัว พบหอยนําจืด 2 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 170 ตัวและ
Brotia costula costula 6 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 5 มีความหนาแน่นของ
จํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 51 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดย
พบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 9.52 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 (ตารางที 33 และภาพที
105)
ตารางที 33 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณนําตกปาหนัน
(จุดสํารวจที 32) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Brotia (costula) costula
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

นําตกปาหนัน
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
19
30
34
40
47
0
2
0
0
0
4
0
21
30
34
40
51
0
176
2
0
0
1
3
0
9.52 0.00 0.00 2.50 5.88 0.00
6
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ภาพที 105 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
นําตกปาหนันระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 33 ฝายเก็บนําท่าแพร
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 1015 ตัว พบหอยนําจืด 4 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 760 ตัว
Melanoides jugicostis 8 ตัว Tarebia granifera 20 ตัว และ Thiara scabra 227 ตัว ในเดือน
กันยายน 2552 เก็บตัวอย่างครังที 6 มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 229
ตัว และพบการติดเชื อปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดยพบอัตราการติดเชือสู งสุ ด คิดเป็ นร้อย
ละ 4.79 ในเดือนพฤษภาคม 2552 (ตารางที 34 และภาพที 106)
ตารางที 34 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณฝายเก็บนําท่าแพร
(จุดสํารวจที 33) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2
3
4

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
Thiara scabra
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

พ.ย. ม.ค.
2551 2552
41 107
6
0
3
0
40
60
90 167
0
0.00

0
0.00

ฝายเก็บนําท่าแพร
มี.ค. พ.ค.
2552 2552
103 138
2
0
0
0
33
29
138 167
1015
0
8
0.00 4.79
9

ก.ค. ก.ย.
2552 2552
178 193
0
0
15
2
31
34
224 229
1
0.45

0
0.00

197

ภาพที 106 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
ฝายเก็บนําท่าแพรระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
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จุดสํ ารวจ 34 คลองม่ วง
เก็บตัวอย่างหอยนําจืด เดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552 มีจาํ นวนประชากรหอยนํา
จืดวงศ์ Thiaridae ทังหมด 256 ตัว พบหอยนําจืด 2 ชนิด คือ Melanoides tuberculata 82 ตัวและ
Adamietta housei 174 ตัว ในเดือนกรกฎาคม 2552 เก็บตัวอย่างครังที 5 มีความหนาแน่นของ
จํานวนประชากรหอยมากทีสุ ด คือ 67 ตัว และพบการติดเชือปรสิ ตในแต่ละเดือนแตกต่างกัน โดย
พบอัตราการติดเชื อสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 13.89 ในเดือนกันยายน 2552 (ตารางที 35 และภาพที 107)
ตารางที 35 จํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae บริ เวณคลองม่วง
(จุดสํารวจที 34) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552
ชนิด

1
2

จุดสํารวจ
หอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Adamietta houauei
รวม (ตัว)

จํานวนหอยติดเชือในแต่ ละเดือน
อัตราการติดเชือปรสิ ต (%)
รวมจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต (ตัว)

คลองม่วง
พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
2551 2552 2552 2552 2552 2552
26
15
4
17
2
18
23
28
20
20
65
18
49
43
24
37
67
36
256
0
0
0
4
1
5
0.00 0.00 0.00 10.81 1.49 13.89
10
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ภาพที 107 เปรี ยบเทียบจํานวนหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้บริ เวณ
คลองม่วง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 - กันยายน 2552

200

x อัตราการติดเชือปรสิ ต
การสํารวจหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของประเทศไทยทัง 34 พืนที พบบริ เวณทีมี
การติดเชือปรสิ ต 33 จุดสํารวจ ในแต่ละพืนทีพบหอยวงศ์ Thiaridae ต่างชนิดพันธุ์และอัตราการติด
เชือปรสิ ตแตกต่างกัน โดยผลการสํารวจพบว่าหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทีสุ่ มได้จาํ นวนทังหมด
21,501 ตัว พบการติดเชื อปรสิ ตจํานวน 2,934 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 13.65 (ตารางที 36) บริ เวณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบอัตราการติดเชื อตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ สู งสุ ด
ถึงร้อยละ 97.86 (ตารางที 36, ภาพที 108) และพบว่า Melanoides tuberculata เป็ นหอยทีมีจาํ นวน
มากทีสุ ดในการสุ่ มเก็บได้จากการศึกษาในครังนี และ มีอตั ราการติดเชื อมากทีสุ ด โดยมีการติดเชือ
ร้อยละ 23.81 เมือเปรี ยบเทียบกับจํานวนหอยทีสุ่ มจับได้ (ตารางที 37, ภาพที 109)
ตารางที 36 ตารางสรุ ปอัตราการติดเชือปรสิ ตบริ เวณจุดสํารวจทัง 34 จุดสํารวจ ในภาคใต้
ในช่วงเดือนมกราคม 2551 - เดือนกันยายน 2552

จุดสํารวจ
1. ประตูระบายนํา
19+500

ชนิดหอยนําจืด(โฮสต์)
1 Melanoides tuberculata
2 Tarebia granifera
3 Thiara scabra
4 Adamietta housei
5 Sermyla riqueti
รวม 5 ชนิด
เดือนกรกฎาคม 51 พบการติดเชือมากทีสุด

2. ประตูระบายนํา
ฉุกเฉิ น

1 Melanoides tuberculata
2 Tarebia granifera
3 Thiara scabra
4 Adamietta housei
5 Sermyla riqueti
รวม 5 ชนิด
เดือนพฤศจิกายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด

จํานวน
หอย
ทังหมด
(ตัว)
99
420
284
14
91
908
122

จํานวน
หอย
ติดเชือ
(ตัว)
4
1
0
0
0
5
2

อัตราการ
ติดเชือ
(%)

15
183
117
94
438
847
45

0
0
0
0
4
4
4

0
0
0
0
0.91
0.47
8.89

4.04
0.24
0
0
0
0.55
1.63
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ตารางที 36 (ต่อ)

จุดสํารวจ
3. เขือนเพชรบุรี

ชนิดหอยนําจืด(โฮสต์)
1 Melanoides tuberculata
2 Tarebia granifera

รวม 2 ชนิด
เดือนกรกฎาคม 51 พบการติดเชือมากทีสุด
4. มหาวิทยาลัย
1 Melanoides tuberculata
ศิลปากรวิทยาเขต
รวม 1 ชนิด
เพชรบุรี
เดือนกันยายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
5. คลองห้วยยาง
1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Tarebia granifera
รวม 3 ชนิด
เดือนพฤศจิกายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
6. คลองทับสะแก 1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Tarebia granifera
4 Thiara scabra
5 Sermyla riqueti
รวม 5 ชนิด
เดือนกันยายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
7. นําตกขาอ่อน
1 Melanoides tuberculata
2 Tarebia granifera
3 Thiara scabra
รวม 3 ชนิด
เดือนมีนาคม 51 พบการติดเชือมากทีสุด

จํานวน
หอย
ทังหมด
(ตัว)
137
412
549
124
1074

จํานวน
หอย
ติดเชือ
(ตัว)
5
119
124
66
1051

อัตราการ
ติดเชือ
(%)

1074
280
211
30
916
1157
91
124
2
963
21
2
1112
109
32
891
58
981
122

1051
276
29
1
1
31
7
6
0
0
0
0
6
4
4
5
1
10
5

97.86
98.57
14.22
3.33
0.11
2.68
7.69
4.84
0
0
0
0
0.54
3.67
12.50
0.56
0.38
1.02
4.10

3.65
28.88
22.59
53.23
97.86
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ตารางที 36 (ต่อ)

จุดสํารวจ
8. นําตกไทรคู่

ชนิดหอยนําจืด(โฮสต์)
1 Melanoides tuberculata
2 Thiara scabra

รวม 2 ชนิด
เดือนกันยายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
9. นําตกกระเปาะ 1 Melanoides tuberculata
2 Tarebia granifera
3 Thiara scabra
4 Melanoides jugicostis
รวม 4 ชนิด
เดือนกันยายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
10. คลองระ
1 Melanoides tuberculata
รวม 1 ชนิด
เดือนกรกฎาคม 51 พบการติดเชือมากทีสุด
11. นําตกสี ขีด
1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Thiara scabra
4 Brotia (Brotia) costula costula
5 Neoradina prasongi
รวม 5 ชนิด
เดือนมกราคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
12. นําตกกรุ งชิง 1 Melanoides tuberculata
2 Tarebia granifera
3 Thiara scabra
4 Brotia (costula) costula
5 Neoradina prasongi
6 Brotia (Senckenbergia) wykoffi
รวม 6 ชนิด
เดือนพฤศจิกายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด

จํานวน
หอย
ทังหมด
(ตัว)
429
13
442
16
133
722
566
2
1423
165
739
739
61
9
2
7
305
8
331
59
18
157
2
183
122
4
486
31

จํานวน
หอย
ติดเชือ
(ตัว)
24
2
26
8
5
183
3
0
191
44
97
97
20
3
1
0
3
2
9
3
6
12
0
10
51
0
79
14

อัตราการ
ติดเชือ
(%)
5.59
15.38
5.88
50.00
3.76
25.35
0.53
0
13.42
26.67
13.13
13.13
32.79
33.33
50.0
0
0.98
25.0
2.72
5.08
27.78
4.46
0
5.49
50.00
0
16.26
45.16
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ตารางที 36 (ต่อ)

จุดสํารวจ
13. ลําธารยอด
เหลือง

ชนิดหอยนําจืด(โฮสต์)
1 Melanoides tuberculata
2 Thiara scabra

รวม 2 ชนิด
เดือนกรกฎาคม 51 พบการติดเชือมากทีสุด
14. คลองปะเหลียน 1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Tarebia granifera
4 Thiara scabra
5 Sermyla riqueti
รวม 5 ชนิด
เดือนมีนาคม 51 พบการติดเชือมากทีสุด
15. ฝายนําล้น
1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
ปะเหลียน
3 Tarebia granifera
4 Thiara scabra
5 Sermyla riqueti
รวม 5 ชนิด
เดือนกันยายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
16. นําตกโตนตก
1 Melanoides tuberculata
2 Tarebia granifera
3 Thiara scabra
4 Brotia (Brotia) costula costula
5 Neoradina prasongi
รวม 5 ชนิด
เดือนมกราคม 51 พบการติดเชือมากทีสุด

จํานวน
หอย
ทังหมด
(ตัว)
872
336
1208
246
205
91
77
15
174
562
181
506
140
9
115
2
772
54
301
26
10
376
1
714
37

จํานวน
หอย
ติดเชือ
(ตัว)
344
16
360
92
26
46
18
0
0
90
30
187
2
3
7
0
199
8
77
16
0
1
0
94
13

อัตราการ
ติดเชือ
(%)
39.33
5.06
29.80
37.40
12.68
50.55
23.38
0
0
16.01
16.57
36.96
1.43
33.33
6.08
0
25.78
14.81
25.58
61.54
0
0.27
0
13.17
35.1
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ตารางที 36 (ต่อ)

จุดสํารวจ
17. นําตกโตนปลิว

18. นําตกอ่างทอง

19. ลําธารนําตก
ฟ้ าลัน

20. คลองชลประทาน
บ้านอู่เรื อ
21. คลองขุดบ้าน
สวนผึง

22. ห้วยหนึง

ชนิดหอยนําจืด(โฮสต์)
1 Melanoides tuberculata
รวม 1 ชนิด
เดือนพฤษภาคม 51 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
รวม 1 ชนิด
เดือนกันยายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Thiara scabra
3 Brotia costula costula
รวม 1 ชนิด
1 Melanoides tuberculata
รวม 1 ชนิด
เดือนพฤษภาคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Tarebia granifera
รวม 2 ชนิด
เดือนพฤศจิกายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Tarebia granifera
รวม 3 ชนิด
เดือนกรกฎาคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด

จํานวน
หอย
ทังหมด
(ตัว)
1049

จํานวน
หอย
ติดเชือ
(ตัว)
101

อัตราการ
ติดเชือ
(%)

1049
171
311
311
36
1
1
342
344
9
9
2
213
39
252
93
234
2
832
1068
152

101
25
109
109
20
0
0
0
0
2
2
1
18
0
18
16
25
0
94
119
36

9.63
14.62
35.05
35.05
55.56
0
0
0
0
22.22
22.22
50.00
8.45
0
7.14
17.20
10.68
0
11.30
11.14
23.68

9.63

205

ตารางที 36 (ต่อ)

จุดสํารวจ

ชนิดหอยนําจืด(โฮสต์)

23. คลองบางบอน 1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Thiara scabra
4 Brotia costula costula
5 Neoradina prasongi

24. คลองนาคา

25. นําตกวิภาวดี

26. คลองยัน

รวม 5 ชนิด
เดือนกรกฎาคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Thiara scabra
รวม 3 ชนิด
เดือนพฤษภาคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Brotia costula costula
3 Neoradina prasongi
รวม 3 ชนิด
เดือนมกราคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Tarebia granifera
4 Thiara scabra
5 Brotia costula costula
รวม 5 ชนิด
เดือนพฤศจิกายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด

จํานวน
หอย
ทังหมด
(ตัว)
34
73
1
12
20
140
44
56
2
13
71
26
70
1
280
351
36
292
151
206
13
3
665
17

จํานวน
หอย
ติดเชือ
(ตัว)
2
3
0
0
0
5
3
1
0
0
1
1
2
0
33
35
15
21
1
10
0
0
32
3

อัตราการ
ติดเชือ
(%)
5.88
4.11
0
0
0
3.57
6.82
1.79
0
0
1.41
3.85
2.86
0
11.79
9.97
41.66
7.19
0.66
4.85
0
0
4.81
17.65
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ตารางที 36 (ต่อ)

จุดสํารวจ

ชนิดหอยนําจืด(โฮสต์)

27. นําตกโตนไทร 1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Thiara scabra

28. นําตกบางแป

29. นําตกกระทู ้

30. นําตกรามัญ

31. ลําธารสระ
มรกต

32. นําตกปาหนัน

รวม 3 ชนิด
เดือนกันยายน 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Thiara scabra
รวม 2 ชนิด
เดือนกรกฎาคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
รวม 1 ชนิด
เดือนพฤษภาคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Melanoides jugicostis
3 Thiara scabra
รวม 3ชนิด
เดือนพฤศจิกายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Thiara scabra
3 Brotia costula costula
4 Neoradina prasongi
รวม 4 ชนิด
เดือนกรกฎาคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Brotia costula costula
รวม 2 ชนิด
เดือนพฤศจิกายน 51 พบการติดเชือมากทีสุด

จํานวน
หอย
ทังหมด
(ตัว)
222
129
396

จํานวน
หอย
ติดเชือ
(ตัว)
27
0
2

อัตราการ
ติดเชือ
(%)

747
38
76
386
462
15
385

29
3
13
36
49
13
6

3.88
7.89
17.11
9.33
10.61
86.67
1.56

385
84
3
288
48
339
21
356
2
164
34
556
99
170
6
176
21

6
4
0
5
2
7
1
5
1
0
14
20
6
6
0
6
2

1.56
4.76
0
1.74
4.17
2.06
4.76
1.40
50.00
0
41.18
3.60
6.06
3.53
0
3.41
9.52

12.16
0
0.51
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ตารางที 36 (ต่อ)

จุดสํารวจ

ชนิดหอยนําจืด(โฮสต์)

33
1 Melanoides tuberculata
ฝายเก็บนําท่าแพร 2 Melanoides jugicostis
3 Tarebia granifera
4 Thiara scabra

34
คลองม่วง

รวม 4 ชนิด
เดือนพฤษภาคม 52 พบการติดเชือมากทีสุด
1 Melanoides tuberculata
2 Adamietta housei
รวม 2 ชนิด
เดือนกันยายน 52 พบการติดเชือมากทีสุด
รวมจํานวนหอยทังหมด

จํานวน
หอย
ทังหมด
(ตัว)
760
8
20
227
1015
167
82
174
256
36
21,501

จํานวน
หอย
ติดเชือ
(ตัว)
8
0
1
0
9
8
9
1
10
5
2,934

อัตราการ
ติดเชือ
(%)
1.05
0
5.00
0
0.89
4.79
10.98
0.57
3.91
13.89
13.65
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ภาพที 108 กราฟอัตราการติดเชือปรสิ ต (%) ในแต่ละจุดสํารวจทัง 34 พืนที
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ตารางที 37 เปรี ยบเทียบความสามารถในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของหอยนําจืดแต่ละชนิดทีสามารถ
เป็ นพาหะนําโรคพยาธิใบไม้
ชนิดหอยนําจืด
Melanoides tuberculata
Melanoides jugicostis
Tarebia granifera
Thiara scabra
Brotia costula costula
Brotia wykoffi
Adamietta housei
Sermyla riqueti
Neoradina prasongi
รวม

จํานวนหอยติดเชือ
(ตัว)
2,223
59
463
68
14
0
1
4
100
2,932

จํานวนหอยทังหมด
(ตัว)
9,227
920
5,873
2,631
1,392
4
282
707
465
21,501

อัตราการติดเชื อ
(%)
24.09
6.41
7.88
2.59
1.01
0.00
0.35
0.57
21.51
13.64

ภาพที 109 กราฟเปรี ยบเทียบความสามารถในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของหอยนําจืดแต่ละชนิด
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การจําแนกรู ปแบบตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรียของพยาธิใบไม้
ผลการตรวจสอบลักษณะรู ปร่ างและจัดจําแนกชนิดของพยาธิตวั อ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของ
พยาธิใบไม้ สามารถจําแนกได้ 8 รู ปแบบ จํานวน 17 ชนิด ดังนี
ลักษณะสํ าคัญของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ดังนี

รู ปแบบที 1 Parapleurophocercous cercariae
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะทีสําคัญ คือบริ เวณต้นหางพบ lateral finfolds
(Schell, 1970) และตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญในรี เดีย เปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรี ยในปลา พบว่าเป็ นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ของนกหรื อในลําไส้ของคน สุ นขั
แมวและหนู (ประยงค์ ระดมยศและคณะ, 2539) พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยในรู ปแบบ
นี 4 ชนิด ได้แก่ Haplorchis pumilio , Haplorchis taichui , Stictodora tridactyla และ
Heterophyes heterophyes
ชนิดที 1 Haplorchis pumilio (S-1) Looss, 1899 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะรี เดีย (ภาพ 110CD) มีลกั ษณะกว้าง รู ปไข่ สี นาตาลอ่
ํ
อน ภายในมีตวั อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยอยูเ่ ป็ นจํานวน
มาก คอหอย (pharynx) เป็ นทรงกลม (spherical) ลําไส้ (gut) มีขนาดเล็ก มีช่องเปิ ดสําหรับให้ตวั
อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยออกอยูท่ างด้านหน้าของช่องว่างลําตัว
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria): (ภาพที 110A-B, ภาพที
111)
- ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี เหลืองนําตาลอ่อน บริ เวณผิวลําตัวมีหนาม
ขนาดเล็กละเอียดอยูเ่ ป็ นแถวๆปกคลุมรอบลําตัว มีส่วนหัวอยูท่ างด้านใน oral sucker สามารถยืน
เข้า-ออกได้ และบริ เวณผิวด้านท้องและด้านข้างลําตัวพบขน (hair) บริ เวณทีฐานมีลกั ษณะนูน
(sensory hair) ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบสี นาตาลกระจายอยู
ํ
ท่ วลํ
ั าตัว
บริ เวณ oral sucker
พบท่อเปิ ดออกของ penetration gland จํานวน 8 ท่อ ด้านหน้า 4 ด้านหลัง 4 มี eye spots 1 คู่ มี
pigment หยาบรู ปสี เหลียม pharynx มีรูปร่ างกลมขนาดเล็กอยูต่ รงกลาง มี penetration gland ข้าง
ละ 7 ก้อน (7 คู่) สังเกตเห็นชัดเจนขนาดใหญ่วางตามความยาวของลําตัวติดต่อกันจนสุ ดลําตัว โดย
โอบล้อม excretory bladder ตอนท้ายไว้ ภายในมีแกรนูลละเอียดบางๆ ventral sucker ลักษณะเป็ น
กลุ่มเซลล์เล็กๆทีกําลังเริ มเจริ ญขนาดเล็กอยูบ่ ริ เวณกลางลําตัว ใต้ลงมาพบ genital primary กลุ่ม
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เล็กๆ มี excretory bladder แบบกลม ปิ ดทึบ ภายในมีแกรนูลละเอียดหนาแน่น มี cystogenous
gland กระจายอยูด่ า้ นข้างและส่ วนหลังของลําตัว
- ส่ วนหาง (Tail) : หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว และขนาดหางยาวกว่าลําตัว ลักษณะ
ตรงปลายหางแหลมหักงอเล็กน้อย พบ lateral finfolds ด้านข้างของหางส่ วนต้น และ dorso –
ventral finfolds อยูบ่ ริ เวณส่ วนกลางด้านหลังหาง พาดยาวตลอดหางโดยมีลกั ษณะอ้อมปลายหาง
วกกลับมาด้านท้องของหาง ภายในมี pigment อยูเ่ ป็ นกลุ่มๆละ 3-5 เซลล์ ไม่พบ flame cell พบท่อ
เปิ ดของ excretory bladder ทีปลายหาง
-ขนาด (Measurements) :
Body
: 95-155 Pm (av. 137 Pm) x 157-311 Pm (av. 282 Pm)
Tail
: 10-35 Pm (av. 30 Pm) x 465-590 Pm (av. 525 Pm)
Oral sucker
: 27-48 Pm (av. 36 Pm) x 27-48 Pm (av. 36 Pm)
Ventral sucker : 14-24 Pm (av. 18 Pm) x 14 - 24 Pm (av. 18 Pm)
Pharynx
: 7-10 Pm (av. 9 Pm) x 11-17 Pm (av. 15 Pm)
Excretory bladder : 28-40 Pm (av. 34 Pm) x 28-40 Pm (av. 34 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัวอยูใ่ นระดับผิวนํา หรื อกลางนําลักษณะหางอยูด่ า้ นบน ส่ วนลําตัวจมอยูด่ า้ นล่าง
การเคลือนไหว ม้วนตัวไปมาอย่างรวดเร็ ว แล้วมีการดีดตัวลอยไปข้างหน้า ประมาณ 2 - 4 วินาที
แล้วหยุดพักนาน 15 - 20 วินาที บริ เวณผิวนํา และมีชีวติ อยูใ่ นนําได้ประมาณ 2-3 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
คลองห้วยยาง นําตกโตนตก นําตกโตนปลิว นําตกอ่างทอง นําตกโตนไทร
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิ ดที 1 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Parapleurolophocercous cercariae (Schell, 1970) เนืองจากบริ เวณส่ วนต้นหางพบ lateral finfolds
ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น มี penetration gland สมบูรณ์ชดั เจนวาง
เรี ยงติดต่อกันตามยาวของลําตัว 7 คู่ eye spots รู ปสี เหลียม pharynx ขนาดเล็ก ventral sucker เป็ น
กลุ่มเซลล์เล็กๆทีเริ มเจริ ญ excretory bladder แบบกลมปิ ดทึบ และมีท่อเปิ ดทีปลายหาง ส่ วนหาง
มี dorso-ventral finfolds ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญภายในรี เดีย สามารถจัดจําแนก
ชนิดตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด Haplorchis pumilio (S-1)
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ภาพที 110 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Haplorchis pumilio (S-1)
(OS : oral sucker, ES : eye spot, P : pharynx, PG : penetration gland,
VS : ventral sucker, EB : excretory bladder, Ta : tail, re : redia, C : cercaria )
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ย้อมสี 0.5% neutral red
(C) ตัวอ่อนระยะรี เดียไม่ได้ยอ้ มสี (D) ตัวอ่อนระยะรี เดีย ย้อมสี 0.5 % neutral red

ES
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SP
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fin fold

OS

A

B

lateral finfold
dorsal body
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Ta

dorso-ventral finfold

ภาพที 111 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Haplorchis pumilio (S-1)
(OS : oral sucker , VS : ventral sucker , SP : spine , Ta : tail )
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ส่ วนบน Oral sucker
(C-D) ส่ วนหางบริ เวณ lateral finfold และ dorso-ventral finfold

D
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ชนิดที 2 Haplorchis taichui (S-2) Nishigori, 1924 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata, Melanoides jugicostis และ
Neoradina prasongi
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะรี เดีย (ภาพที
112D-F) มีลกั ษณะกว้าง รู ปไข่ สี นาตาลอ่
ํ
อน ภายในมีตวั อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก
มีช่องเปิ ดสําหรับให้ตวั อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยออกอยูท่ างด้านหน้าของ
ช่องว่างลําตัว
ลักษณะรูปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (รู ปที 112A-C,ภาพที 113)
-ส่ วนลําตัว (Body): ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี เหลืองนําตาลอ่อน บริ เวณผิวลําตัวมีหนามขนาด
เล็กละเอียดอยูเ่ ป็ นแถวๆปกคลุมรอบลําตัวและมีเส้นประสาทรับความรู้สึก (sensory hair) เพียงเล็ก
น้อย มีส่วนหัวอยูท่ างด้านใน oral sucker สามารถยืนเข้า - ออกได้ มีหนามเรี ยงรอบปากตามขวาง
2 แถว ด้านล่าง 5 ด้านบน 6 (Faust and Nishigori, 1926) จากการรายงานของ Ito (1980) พบว่ามี
oral spines 3 แถว (4:5-8:5-8) ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบสี นาตาลกระจายอยู
ํ
ท่ วลํ
ั าตัว บริ เวณ
oral sucker พบท่อเปิ ดออกของ penetration gland จํานวน 14 ท่อ (3:4:4:3) มี eye spots 1 คู่ มี
pigment หยาบรู ปสี เหลียม มี prepharynx สัน และ pharynx มีรูปร่ างกลมขนาดเล็กอยูต่ รงกลาง มี
penetration gland ข้างละ 7 ก้อน (7 คู่) อยูข่ า้ งๆ genital primordial และ excretory vesicle
ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ oxyphilic granules มี ventral sucker ขนาดเล็ก ลักษณะเป็ นกลุ่มเซลล์เล็กๆ
ทีกําลังเริ มเจริ ญอยูบ่ ริ เวณกลางลําตัว มี genital primordial ยังไม่เจริ ญเติบโตเต็มที มี
excretory bladder แบบกลม ปิ ดทึบ ภายในมีแกรนูลละเอียดหนาแน่น และ excretory vesicle มี
ผนังหนา พบ cystogenous cells กระจายอยูต่ ามด้านข้างลําตัวจาก pharynx ถึงส่ วนหลังของลําตัว
(posterior end) สู ตรโครงสร้าง flame cells ยังไม่แน่นอนในระยะเซอร์ คาเรี ย แต่เมือเจริ ญเป็ นตัว
เต็มวัย(adult) จะมีสูตรเป็ น 2>(2+2+2)+(2+2+2)@ = 24 (Ito, 1980)
- ส่ วนหาง (Tail) : หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว และขนาดหางยาวกว่าลําตัว ปลายหาง
แหลม มี lateral และ dorso - ventral fin folds อยูบ่ ริ เวณหาง ไม่พบ flame cell พบท่อเปิ ดของ
excretory bladder ทีปลายหาง
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- ขนาด (Measurements) :
Body
: 96-140 Pm (av. 134 Pm) x 160-275 Pm (av. 240 Pm)
Tail
: 16-40 Pm (av. 35 Pm) x 380-520 Pm (av. 490 Pm)
Oral sucker
: 25-45 Pm (av. 37 Pm) x 28-45 Pm (av. 38 Pm)
Ventral sucker : 16-25 Pm (av. 18 Pm) x 15 - 25 Pm (av. 20 Pm)
Pharynx
: 8-10 Pm (av. 9 Pm) x 12-17 Pm (av. 15 Pm)
Excretory bladder : 30-45 Pm (av. 38 Pm) x 30-42 Pm (av. 37 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนําหรื อกลางนํา การเคลือนไหว ม้วนตัวไปมาอย่างรวดเร็ วบน
ผิวนํา ประมาณ 8 - 12 วินาที แล้วหยุดพักนาน 5 - 10 วินาที สามารถมีชีวติ อยูใ่ นนําได้ประมาณ 2 3 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107):
ทับสะแก คลองระ นําตกกรุ งชิง ฝายนําล้นปะเหลียน นําตกโตนปลิว คลองขุดบ้านสวน
ผึง นําตกวิภาวดี คลองยัน และนําตกรามัญ
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยชนิดที 2 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Parapleurolophocercous cercariae (Schell, 1970) เนืองจากบริ เวณส่ วนของต้นหางพบ lateral
finfolds ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น มีหนามรอบปากเรี ยงตามขวาง 2
แถว ด้านล่าง 5 ด้านบน 6 (Faust and Nishigori,1926) มี eye spots 1 คู่ มี pigment หยาบรู ป
สี เหลียม มี prepharynx สัน และ มี pharynx พบ penetration gland ข้างละ 7 ก้อน (7 คู่) อยูข่ า้ งๆ
genital primordial และ excretory vesicle บริ เวณหาง มี lateral และ dorso - ventral fin folds ตัว
อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญภายในรี เดีย สามารถจัดจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เซอร์คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด Haplorchis taichui (S-2)
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ภาพที 112 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui
(OS: oral sucker, ES: eye spot, P: pharynx, PG: penetration gland,VS: ventral sucker,CC:
cystogenous cells, Gi: genital primordial, EB: excretory bladder,Ta: tail, re: redia, C: cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ย้อมสี 0.5 % neutral red
(C) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ย้อมสี Semichon’s camine & Fast green (D) ตัวอ่อนระยะรี เดีย
ไม่ได้ยอ้ มสี (E-F) ตัวอ่อนระยะรี เดีย ย้อมสี 0.5 % neutral red
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ภาพที 113 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย Haplorchis taichui
(OS : oral sucker , VS : ventral sucker , SP : spine , Ta : tail)
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
(B) ส่ วนบน oral sucker
(C) หนาม (spine) บริ เวณผิวลําตัว (D) dorso-ventral fanfold บริ เวณปลายหาง
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ชนิดที 3 Stictodora tridactyla (S-3) Martin et Kuntz, 1955 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata, Melanoides jugicostis, Tarebia
granifera, Thiara scabra, Sermyla riqueti, Adamietta housei และ Neoradina prasongi
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะรี เดีย (ภาพที
114C-E) มีลกั ษณะกว้าง รู ปไข่ สี นาตาลอ่
ํ
อน ภายในมีตวั อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยอยู่
pharynx เป็ นทรงกลม (spherical) ลําไส้ (gut) มีขนาดเล็ก มีช่องเปิ ดสําหรับให้ตวั อ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรี ยออกอยูท่ างด้านหน้าของช่องว่างลําตัว
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 114A-B,ภาพที
115)
- ส่ วนลําตัว (Body): ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี เหลืองนําตาล บริ เวณผิวลําตัวมีหนาม (spines)
บริ เวณรู ปากเปิ ดมีหนามเป็ นแถวๆ (oral spines) 3 แถว คือ 4 - 6, 12-14, 22-24 ภายในลําตัวพบ
แกรนูลหยาบสี นาตาลกระจายอยู
ํ
ท่ วลํ
ั าตัว บริ เวณ oral sucker พบท่อเปิ ดออกของ penetration gland
จํานวน 8 ท่อ ด้านหน้า 4 ด้านหลัง 4 โดยผ่านระหว่างกลางของ eye spots ออกสู่ บริ เวณ oral
sucker มี eye spots จํานวน 1 คู่ประกอบด้วย pigment หยาบเรี ยงตัวเป็ นรู ปสี เหลียม
pharynx
ลักษณะกลมขนาดเล็กอยูต่ รงกลางระหว่าง eye spots และตําลงมามี penetration gland 14 ก้อน วาง
เรี ยงตามยาว 4 แถวๆละ 3 : 4 : 4 : 3 บริ เวณกลางลําตัว อยูร่ ะหว่าง pharynx และ excretory bladder
ล่างลงมาพบ ventral sucker ลักษณะเป็ นกลุ่มเซลล์เล็กๆทีกําลังเริ มเจริ ญ ขนาดเล็ก และพบ
excretory bladder ลักษณะผนังหนา รู ปตัววี ขนาดใหญ่ อยูส่ ่ วนท้ายของลําตัว
- ส่ วนหาง (Tail) : ส่ วนหางติดกับส่ วนด้านหลังของลําตัว ขนาดหางยาวกว่าลําตัว ลักษณะ
ตรงปลายหางแหลม บริ เวณส่ วนต้นของหางซึงติดกับลําตัวพบ lateral finfold แผ่ออกเล็กน้อย และ
dorso-ventral finfold อยูบ่ ริ เวณส่ วนกลางด้านหลังหาง พาดยาวตลอดหางโดยมีลกั ษณะอ้อมปลาย
หางวกกลับมาด้านท้องของหาง ภายในมี pigment อยูเ่ ป็ นกลุ่มๆละ 3 - 5 cell ไม่พบ flame cell
พบท่อเปิ ดของ excretory bladder ทีปลายหาง
- ขนาด (Measurements)
Body
: 72 - 154 Pm (av. 132 Pm) x 234 - 360 Pm (av. 320Pm)
Oral sucker
: 36 - 48 Pm (av. 40 Pm) x 36 - 48 Pm (av. 40 Pm)
Eye spots
: 5 - 12 Pm (av. 8 Pm) x 12 - 18 Pm (av. 15 Pm)
Pharynx
: 11 - 19 Pm (av. 16 Pm) x 14 - 21 Pm (av. 17 Pm)
Ventral sucker : 10 - 25 Pm (av. 19 Pm) x 10 - 25 Pm (av. 19 Pm)
Excretory bladder : 50 - 84 Pm (av. 75 Pm) x 92 - 120 Pm (av. 114 Pm)
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Penetration gland : 25 - 30 Pm (av.27 Pm) x 25 - 30 Pm (av. 27 Pm)
Tail
: 37 - 55 Pm (av. 43 Pm) x 486 - 654 Pm (av. 587 Pm)
Lateral finfold
: 8 - 16 Pm (av. 14 Pm) x 80-115 Pm (av. 98)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนําหรื อกลางนํา ลักษณะหางอยูด่ า้ นบน
ส่ วนลําตัวจมอยู่
ด้านล่าง เคลือนไหวโดยพลิกลําตัวซ้าย-ขวา สลับไปมาอย่างรวดเร็ ว แล้วพุง่ ไปข้างหน้าลักษณะครึ ง
วงกลม ประมาณ 2 วินาที แล้วหยุดพัก 5-8 วินาที ลักษณะส่ วนลําตัวอยูด่ า้ นบน หางจมอยูด่ า้ นล่าง
แล้วค่อยๆ หมุนส่ วนลําตัวจมลงด้านล่าง ปลายหางลอยขึนด้านบนเหมือนลักษณะการลอยตัว
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107):
ประตูระบายนํา กม. 19+500, ประตูระบายนําฉุกเฉิน, เขือนเพชรบุรี, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, คลองห้วยยาง, คลองทับสะแก, นําตกขาอ่อน, นําตก
ไทรคู่, นําตกกะเปาะ, คลองระ, นําตกกรุ งชิง, ลําธารยอดเหลือง, คลองปะเหลียน, ฝายนํา
ล้นปะเหลียน, นําตกโตนตก, นําตกอ่างทอง, คลองชลประทานบ้านอู่เรื อ, ห้วยหนึง, นําตก
วิภาวดี, คลองยัน, ลําธารสระมรกต, นําตกปาหนัน, ฝายเก็บนําท่าแพร และคลองม่วง
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยชนิดที 3 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Parapleurolophocercous cercariae (Schell, 1970) เนืองจากบริ เวณต้นหางพบ lateral finfold ซึง
เป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี เป็ นตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ลักษณะเด่ น มีpenetration gland 14 ก้อน วางเรี ยงตามยาว 4 แถวๆละ 3 : 4 : 4 : 3 บริ เวณกลางลําตัว
อยูร่ ะหว่าง pharynx และ excretory bladder ล่างลงมาพบ ventral sucker ลักษณะเป็ นกลุ่มเซลล์
เล็กๆทีกําลังเริ มเจริ ญ ขนาดเล็ก และพบ excretory bladder ลักษณะผนังหนา รู ปตัววี ขนาดใหญ่
อยูส่ ่ วนท้ายของลําตัว ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบสี นาตาลกระจายอยู
ํ
ท่ วลํ
ั าตัว มี eye spots
จํานวน 1 คู่ประกอบด้วย pigment หยาบเรี ยงตัวเป็ นรู ป ส่ วนหางมี dorso-ventral finfold ตัวอ่อน
พยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญภายในรี เดีย สามารถจัดจําแนกตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
ทีพบในรู ปแบบ Family Heterophyidae (S-3) (Schell, 1970 )
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ภาพที 114 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ Stictodora tridactyla (S-3)
(OS : oral sucker, ES : eye spot, P : pharynx, PG : penetration gland,VS : ventral sucker,
EB : excretory bladder, Ta : tail, re : redia, C : cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
(B) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ย้อมสี 0.5% neutral red
(C-E) ตัวอ่อนระยะรี เดีย ย้อมสี 0.5 % neutral red
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ภาพที 115 ภาพ Scanning Electron Microscope ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
Stictodora tridactyla (S-3)
(OS : oral sucker, VS : ventral sucker, SP : spine, Ta : tail)
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
(B) oral sucker และ ventral sucker บนลําตัว
(C) sensory hair บนส่ วนหลังลําตัว (D) หนามบริ เวณผิวลําตัว และ sensory hair ด้านท้อง
(E) Lateral finfold ส่ วนต้นหาง (F) Dorso-ventral fanfold ส่ วนปลายหาง
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ชนิดที 4 Heterophyes heterophyes (S-4) Stossich, 1904 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata และ Neoradina prasongi
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเรเดีย (ภาพที
116D-E) มีขนาดเล็ก รู ปทรงกระบอก สี นาตาล
ํ
มีpharynx อยูท่ างด้านหน้า ภายในมีตวั อ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 116A-C,ภาพที 117)
- ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวรู ไข่ สี เหลืองนําตาลอ่อน ผิวลําตัวมีหนาม (spines)
ขนาดเล็กปกคลุมรอบลําตัว บริ เวณ oral sucker มี oral spines อยูภ่ ายใน พบ sensory hair บริ เวณ
ด้าน ventral มี eye spots 1 คู่ มี pigment หนา พบท่อขนาดใหญ่ 2 ท่อเปิ ดออกทีบริ เวณ oral sucker
มี penetration gland ลักษณะกลม 7 คู่ วางเรี ยงตามยาวช่วงกลางของลําตัว เมือย้อมด้วย neutral red
จะติดสี ชมพู ภายในพบนิวเคลียสมีสีใส และพบแกรนูลขนาดใหญ่ติดสี แดงอยูบ่ ริ เวณด้านข้างของ
ลําตัว ventral sucker เป็ นกลุ่มเซลล์ขนาดเล็กทีเริ มเจริ ญพัฒนา genital primordium เป็ นกลุ่มเล็กๆ
อยูเ่ หนือ excretory bladder ซึง excretory bladder มีผนังหนารู ปตัววี (V - shaped)
- ส่ วนหาง (Tail) : หางติดต่อกับส่ วนท้ายของลําตัว ขนาดของส่ วนหางยาวกว่าส่ วนของ
ลําตัว ลักษณะหางตรง ปลายหางแหลม พบ lateral finfold ขนาดเล็กอยูบ่ ริ เวณด้านข้างของหางส่ วน
ต้น และ dorso-ventral finfolds อยูบ่ ริ เวณส่ วนกลางด้านหลังหาง พาดยาวตลอดหางโดยมีลกั ษณะ
อ้อมปลายหาง วกกลับมาด้านท้องของหาง พบท่อเปิ ดของ excretory bladder ทีปลายหาง
- ขนาด (Measurement) :
Body
: 53-88 Pm (av. 64 Pm) x 120-163 Pm (av. 137 Pm)
Tail
: 23-30 Pm (av. 25 Pm) x 350-650 Pm (av. 375 Pm)
Oral sucker
: 18-25 Pm (av. 23 Pm) x 18 - 25 Pm (av. 23 Pm)
Ventral sucker : 15-23 Pm (av. 20 Pm) x 13 - 23 Pm (av. 18 Pm)
Pharynx
: 10-19 Pm (av. 15 Pm) x 9 - 15 Pm (av. 12 Pm)
Excretory bladder : 20-25 Pm (av. 23 Pm) x 30 - 38 Pm (av. 36 Pm)
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พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัวอยูใ่ นระดับผิวนําหรื อกลางนํา ในช่วงแรกของการลอยตัวส่ วนลําตัวจะขนาน
กับผิวนํา ต่อมาส่ วนลําตัวและส่ วนหางจะตังฉากกับผิวนํา โดยทีลักษณะของหางอยูด่ า้ นบนส่ วน
ของลําตัวจมอยูด่ า้ นล่าง แล้วหยุดการเคลือนทีประมาณ 3 วินาที แล้วย้ายส่ วนหางลงมาขนานกับผิว
นําเหมือนในตอนแรกแล้วหยุดพักนาน 6 - 9 วินาที พบว่าเซอร์คาเรี ยบางตัวมีการยึดเกาะทีพืนนํา
โดยใช้ oral sucker และ ventral sucker ช่วยในการเคลือนที จากนันมีการเคลือนไหวโดยม้วนตัว
และดีดตัวลอยไปข้างหน้า
จุดสํ ารวจทีพบ(ตารางที 106-107) :
คลองระ, นําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง, นําตกโตนปลิว, ห้วยหนึง, นําตกกระทู้ และลําธาร
สระมรกต
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดที 4 สามารถจัดอยู่ในรู ปแบบ
Parapleurolophocercous cercariae (Schell, 1970) เนืองจากบริ เวณต้นหางพบ lateral finfolds ซึ ง
เป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิ ในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น มี penetration gland วางเรี ยงติดต่อกัน
ตามยาวของลําตัว 7 คู่ บริ เวณด้านข้างของลําตัวจะพบแกรนูลขนาดใหญ่จาํ นวนมาก ventral sucker
เป็ นกลุ่มเซลล์ขนาดเล็กทีเริ มเจริ ญพัฒนา excretory bladder มีผนังหนารู ปตัววี (V - shaped) และ
พบท่อเปิ ดของ excretory bladder ทีปลายหาง ส่ วนหางมพบ lateral finfold ขนาดเล็กอยู่บริ เวณ
ด้านข้างของหางส่ วนต้น และ dorso-ventral finfolds อยู่บริ เวณส่ วนกลางด้านหลังหาง พาดยาว
ตลอดหางโดยมีลกั ษณะอ้อมปลายหาง วกกลับมาด้านท้องของหาง
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ภาพที 116 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Heterophyes heterophyes (S-4)
(OS: oral sucker, ES: eye spot, P: pharynx, PG: penetration gland, VS: ventral sucker, E:
excretory bladder, Ta: tail, re : redia, C : cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ย้อมสี 0.5% neutral red
(C) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ย้อมสี Semichon’s camine & Fast green
(D-E) ตัวอ่อนระยะเรเดีย ย้อมสี 0.5 % neutral red
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dorso-ventral finfold

OSOS
sensory hair
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dorso-ventral finfold

D

C
Ta

ภาพที 117 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
D
Heterophyes heterophyes (S-4)
(OS : oral sucker , SP : spine ,SH : sensory hair Ta : tail )
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ส่ วนบน Oral sucker และ sensory hair ด้านท้อง
(C) หนามบริ เวณผิวลําตัว (D) dorso-ventral finfold บริ เวณหาง

226

รู ปแบบที 2 Pleurophocercous cercariae
ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือบริ เวณต้นหางไม่พบ lateral finfolds
(Schell, 1970) และตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญในรี เดีย เปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในปลา พบว่าเป็ นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ของนกหรื อในลําไส้ของกระต่าย
หนู หมู สุ นขั แมว และคน (Ito, 1980) พบตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยในรู ปแบบนี 1 ชนิด
คือ Centrocestus formosanus
ชนิดที 5 Centrocestus formosanus (S-5) Nishigori, 1924 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata, Terabia granifera, Thiara scabra
และ Neoradina prasongi
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย(Parthenita)
ี
: ตัวอ่อนระยะรี เดีย (ภาพที 118D-E)มีขนาด
เล็กรู ปทรงกระบอก มี pharynx โดยทัวไปมีหนามปกคลุมและมี sensory hair อยูท่ างส่ วนหน้าของ
ถุงรี เดีย และภายในมีตวั อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยอยู่
ลักษณะรูปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 118A-C, ภาพที
119)
- ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี เหลืองนําตาลอ่อน บริ เวณผิวลําตัวมีหนาม
ขนาดเล็กละเอียดอยูเ่ ป็ นแถวๆปกคลุมรอบลําตัว มีส่วนหัวอยูท่ างด้านใน oral sucker สามารถยืน
เข้า-ออกได้ บริ เวณปากทีใช้ยดึ เกาะด้านหน้า (oral sucker ) มี oral spines คล้ายกับ rostellar hooks
ั
9 อัน โดยแถวแรก มี 4 อัน แถวทีสอง 5 อัน (Chen, 1942) มี
ของพยาธิ ตวั ตืด อยู่ 2 แถว มีทงหมด
esophagus สัน มี ventral sucker ยังไม่เจริ ญเติบโตเต็มที ส่ วนลําไส้ยงั ไม่มีการพัฒนาดี พบ
cystogenous gland cell ส่ วนใหญ่เรี ยงตัวอยูข่ า้ งๆลําตัว มี eye spots 1 คู่ และมี pigment สี เหลือง
นําตาลอ่อนรู ปสี เหลียมอยูใ่ กล้ๆกับ pharynx มี penetration gland ข้างละ 7 อันอยูร่ ะหว่าง pharynx
กับ excretory vesical มีท่อเปิ ด 4 กลุ่ม (แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 3 : 4 : 4 :3) และมี Acetabulum ยัง
ไม่เจริ ญเต็มที อยูร่ ะหว่างลําไส้ กับ excretory vesical มี excretory bladder ขนาดใหญ่รูปร่ างเป็ น
รู ปตัววี (V – shaped) และพบ Flame cell มีสูตรเป็ น 2>(2+2)+(2+2)@ = 16
-ส่ วนหาง (Tail) : หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว มีลกั ษณะเรี ยวยาว และขนาดหางจะสัน
กว่าลําตัว ลักษณะตรงปลายหางแหลม (tip) เกือบครึ งหนึงของส่ วนท้ายลําตัว บริ เวณหางพบ dorsal
และ ventral finfold เป็ นเยือบางๆอยู่
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- ขนาด (Measurements) :
Body
: 45-72 Pm (av. 64 Pm) x 82 – 120 Pm (av. 117 Pm)
Tail
: 18-30 Pm (av. 28Pm) x 60-113 Pm (av. 107 Pm)
Oral sucker
: 16-30 Pm (av. 26 Pm) x 18-30 Pm (av. 27 Pm)
Eye spots
: 6 - 12 Pm (av. 8 Pm) x 12 - 16 Pm (av. 14 Pm)
Ventral sucker : 13-20 Pm (av. 18 Pm) x 13-25 Pm (av. 20 Pm)
Pharynx
: 11-19 Pm (av. 16 Pm) x 14-21 Pm (av. 17 Pm)
Excretory bladder : 50-101 Pm (av. 92 Pm) x 87-105Pm (av. 94 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนํา หรื อกลางนํา ลักษณะหางชีอยูด่ า้ นบน ส่ วนลําตัวจมอยู่
ด้านล่าง มีการเคลือนไหวโดยม้วนตัวตวัดหางพลิกกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ วประมาณ 8-10
วินาที แล้วหยุดพักนาน 45 - 50 วินาที บริ เวณผิวนํา และมีชีวติ อยูใ่ นนําได้ประมาณ 3-4 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
คลองห้วยยาง, นําตกกะเปาะ, นําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง, นําตกโตนตก, นําตกโตนปลิว,
คลองยัน และนําตกบางแป
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดที 5 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Pleurolophocercous cercariae (Schell, 1970) เนืองจากบริ เวณส่ วนของต้นหางไม่พบ lateral
finfolds ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น มีบริ เวณปากทีใช้ยดึ เกาะ
ด้านหน้า (oral sucker) จะมี oral spines คล้ายกับ rostellar hooks ของพยาธิตวั ตืด อยู่ 2 แถว อยู่
ทังหมด 9 อัน โดยแถวแรก จะมี 4 อัน และแถวทีสอง 5 อัน (Chen, 1942) มี penetration gland ข้าง
ละ 7 อันอยูร่ ะหว่าง pharynx กับ excretory vesical และมี excretory bladder ขนาดใหญ่รูปร่ างเป็ น
รู ปตัววี (V shaped) ส่ วนปลายหางแหลม (tip) และบริ เวณหางจะพบ dorsal และ ventral finfold
เป็ นเยือบางๆ ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญภายในรี เดีย สามารถจัดจําแนกชนิดตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด Centrocestus formosanus (S-5)
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ภาพที 118 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Centrocestus formosanus
(OS : oral sucker, ES : eye spot, P :pharynx, GE : genital primordium, PG : penetration
gland, VS : ventral sucker, EB : excretory bladder, Ta : tail, re : redia, C : cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B-C) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยย้อมสี 0.5% neutral red
(D-E) ตัวอ่อนระยะรี เดีย ย้อมสี 0.5% neutral red
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ภาพที 119 ภาพ Scanning Electron Microscope ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
Centrocestus formosanus (S-5)
(OS : oral sucker , VS : ventral sucker , sp : spine , Ta : tail )
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
(B) ส่ วนบน oral sucker
(C) หนามบริ เวณผิวลําตัว และventral sucker ส่ วนท้อง
(D-E) บริ เวณส่ วนหาง
(F) ส่ วนปลายหางมีลกั ษณะแหลม (tip)

F
tip
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รู ปแบบที 3 Xiphidiocercariae
ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ มี Stylet อยูใ่ น Oral sucker
(Schell, 1970) และตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญในสปอโรซีสต์ เปลียนแปลงเป็ นตัว
อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรี ยในสัตว์มีกระดูกสันหลังหรื อไม่มีกระดูกสันหลัง (Schell,
1970) พบว่าเป็ นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ของสัตว์สะเทินนําสะเทินบก เช่น กบ (Yamaguti, 1975) พบตัว
อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย ในรู ปแบบนี 3 ชนิด ได้แก่ Acanthatrium hitaense, Loxogenoides
bicolor, และ Haematoloechus similis
ชนิดที 6 Acanthatrium hitaense (S-6) Koga, 1953 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Thiara scabra
และBrotia(Brotia)costuta costula
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ (ภาพที 120C)
รู ปไข่หรื อค่อนข้างกลม และภายในมีตวั อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยอยู่
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 120A-B, ภาพที
121)
-ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี ขาว บริ เวณ oral sucker มี stylet และพบ
virgula gland มี penetration gland 2 คู่ อยูบ่ ริ เวณด้านข้างลําตัว pharynx มีลกั ษณะกลม และสัน
ventral sucker มีขนาดเล็กกว่า oral sucker พบ excretory bladder ขนาดเล็กอยูท่ างด้านท้ายของ
ลําตัว
-ส่ วนหาง (Tail) : หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว พบว่าส่ วนหางมีขนาดสันกว่าส่ วน
ลําตัว
- ขนาด (Measurements) :
Body
: 50-80 Pm (av. 75 Pm) x 92-124 Pm (av. 100 Pm)
Tail
: 22-30 Pm (av. 28 Pm) x 66-80 Pm (av. 75Pm)
Oral sucker
: 25-31 Pm (av. 28 Pm) x 24-30 Pm (av. 28 Pm)
Stylet
: 6-8 Pm (av. 7Pm) x 15-20 Pm (av. 18 Pm)
Ventral sucker : 13-17 Pm (av. 15 Pm) x 14-20 Pm (av. 17 Pm)
Pharynx
: 4-6 Pm (av. 5Pm) x 5-10 Pm (av. 8 Pm)
Excretory bladder : 7-10 Pm (av. 9 Pm) x 11-28 Pm (av. 24 Pm)
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พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนํา หรื อกลางนํา มีการเคลือนไหวโดยม้วนตัวกลับไปกลับมา
อย่างรวดเร็ วประมาณ 45-60 วินาที แล้วหยุดพักนาน 2 - 5 วินาที บริ เวณผิวนํา และพบว่าบางตัวมี
การยึดเกาะอยูท่ ีพืนนําโดยใช้ oral sucker และ ventral sucker ช่วยในการเคลือนที มีชีวติ อยูใ่ นนํา
ได้ประมาณ 2-4 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
นําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง, นําตกอ่างทอง, นําตกบางแป และ ลําธารสระมรกต
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดที 6 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Xiphidiocercariae (Schell, 1962) เนืองจากบริ เวณ oral sucker มี stylet ทีสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น มี virgula gland และบริ เวณ
oral sucker มี stylet มี penetration gland 2 คู่ อยูบ่ ริ เวณด้านข้างลําตัว ventral sucker มีขนาดเล็ก
กว่า oral sucker ส่ วนปลายหางมีลกั ษณะเล็กแหลม (tip) ตัวอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญภายใน
ถุงสปอโรซีสต์
สามารถจัดจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด
Acanthatrium hitaense (S-6)
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ภาพที 120 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Acanthatrium hitaense (S-6)
(OS : oral sucker,Vi : virgula gland, S : stylet, P : pharynx, PG : penetration gland,
VS : ventral sucker, EB : excretory bladder, Ta : tail, Sp : sporocyst, C : cercaria )
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ย้อมสี 0.5 % neutral red
(C) ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ ย้อมสี 0.5 % neutral red
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ภาพที 121 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Acanthatrium hitaense (S-6)
(OS : oral sucker , VS : ventral sucker , SP : spine , Ta : tail )
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
(B) ส่ วนบน oral sucker
(C) หนาม (spine) บริ เวณผิวลําตัว
(D) บริ เวณส่ วนหางมี Tip

D
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ชนิดที 7 Loxogenoides bicolor (S-7) Kaw, 1945 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata, Melanoides jugicostis, Tarebia
granifera, Thiara scabra, Brotia costula costula และ Neoradina prasongi
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ (ภาพที 122C)
รู ปไข่ หรื อค่อนข้างกลม และภายในมีตวั อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ย
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 122A-B, ภาพที
123)
-ส่ วนลําตัว (Body): ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี ขาว ผิวลําตัวมีหนาม (spines) ขนาดเล็กปกคลุม
ลําตัว ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบสี นาตาลกระจายอยู
ํ
ท่ วลํ
ั าตัว บริ เวณ oral sucker มี stylet และ
virgula gland มี penetration gland 3 คู่ อยูบ่ ริ เวณด้านข้างลําตัว เมือย้อมสี neutral red สามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจน pharynx มีลกั ษณะกลม ขนาดเล็ก และสัน ventral sucker มีขนาดเล็กกว่า
oral sucker พบ genital primordial รู ปตัวซี ( C-shape) มี excretory bladder ขนาดเล็กอยูท่ างด้าน
ท้ายของลําตัว
-ส่ วนหาง (Tail): หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว และส่ วนหางมีขนาดสันกว่าส่ วนลําตัว
ลักษณะหางตรง ปลายหางแหลม สามารถยืด-หด ได้ เพราะบริ เวณด้านข้างมีกล้ามเนือ บริ เวณผิว
ของหางพบหนามแหลมยาว ปกคลุมรอบหาง ส่ วนปลายหางมีหนามยาว มี pigment อยูเ่ ป็ นกลุ่มๆ
ละ 3 - 5 เซลล์ และพบท่อเปิ ดของ excretory bladder ทีปลายหาง
-ขนาด (Measurements) :
Body
: 53-80 Pm (av. 72 Pm) x 88-119Pm (av. 107 Pm)
Tail
: 22-31 Pm (av. 28 Pm) x 36-80 Pm (av. 75 Pm)
Oral sucker
: 25-31 Pm (av. 28 Pm) x 24-30 Pm (av. 28 Pm)
Stylet
: 6-8 Pm (av. 7 Pm) x 15-20 Pm (av. 18 Pm)
Ventral sucker : 13-17 Pm (av. 15 Pm) x 14-20 Pm (av. 17 Pm)
Pharynx
: 4-6 Pm (av. 5 Pm) x 5-10 Pm (av. 8 Pm)
Excretory bladder : 7-10 Pm (av. 9 Pm) x 11-28 Pm (av. 24 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนําหรื อกลางนําลักษณะหางอยูด่ า้ นบน ส่ วนลําตัวจมอยูด่ า้ นล่าง
การเคลือนไหวโดยงอหางพับเข้าหาลําตัว พลิกลําตัวซ้าย-ขวา สลับไปมาอย่างรวดเร็ วแล้วพุง่ ไป
ข้างหน้า ไม่มีทิศทางทีแน่นอนประมาณ 60-75 วินาที แล้วหยุดพักนาน 2 - 5 วินาที บริ เวณผิวนํา

235

เซอร์คาเรี ยบางตัวมีการยึดเกาะอยูท่ ีพืนนําโดยใช้ oral sucker และ ventral sucker ช่วยในการ
เคลือนที มีชีวิตอยูใ่ นนําได้ประมาณ 2-3 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
ประตูระบายนํา กม. 19+500, เขือนเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี,
คลองห้วยยาง, คลองทับสะแก, นําตกขาอ่อน, นําตกไทรคู่, นําตกกะเปาะ, คลองระ, นําตก
สี ขีด, นําตกกรุ งชิง, ลําธารยอดเหลือง, คลองปะเหลียน, ฝายนําล้นปะเหลียน, นําตกโตนตก,
นําตกโตนปลิว, นําตกอ่างทอง, คลองขุดบ้านสวนผึง, ห้วยหนึง, คลองบางบอน, นําตกวิภาวดี,
คลองยัน, นําตกโตนไทร, นําตกบางแป, นําตกกระทู,้ นําตกรามัญ, ลําธารสระมรกต และ นําตก
ปาหนัน
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิ ดที 7 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Xiphidiocercariae (Schell, 1962) เนืองจากบริ เวณ oral sucker มี stylet ทีสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น บริ เวณ oral sucker มี stylet และ
virgula gland มี penetration gland 3 คู่ อยูบ่ ริ เวณด้านข้างลําตัว ventral sucker มีขนาดเล็กกว่า
oral sucker มี genital primordial รู ปตัวซี ( C shape) ส่ วนปลายหางพบหนามแหลมยาว ปกคลุม
รอบหาง มี pigment อยูเ่ ป็ นกลุ่มๆละ 3-5 เซลล์ และมีท่อเปิ ด excretory bladder ทีปลายหาง ตัว
อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญภายในถุงสปอโรซี สต์ สามารถจัดจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด Loxogenoides bicolor (S-7)
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ภาพที 122 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Loxogenoides bicolor (S-7)
(S : stylet, OS : oral sucker, Vi : virgula gland, P :pharynx, GE : genital primordium, PG
: penetration gland, VS : ventral sucker, EB : excretory bladder, Ta : tail, Sp : sporocyst,
C : cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยย้อมสี 0.5% neutral red
(C) ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ ย้อมสี 0.5% neutral red
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ภาพที 123 ภาพ Scanning Electron Microscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Loxogenoides bicolor (S-7)
(OS : oral sucker , VS : ventral sucker, SP : spine, Ta : tail)
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ลักษณะของ Ventral sucker
(C) หนามบริ เวณผิวของลําตัว (D) หนามบริ เวณส่ วนกลางและปลายหาง
(E-F) หนามบริ เวณด้านข้างของหาง
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ชนิดที 8 Haematoloechus similis (S-8) Looss, 1899 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์(ภาพที 124C-D)
รู ปไข่ หรื อค่อนข้างกลม และภายในมีตวั อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 124A-B, ภาพที
125)
- ส่ วนลําตัว (Body): ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี ขาวใส ผิวลําตัวเรี ยบ (smooth) มีหนามขนาด
เล็กปกคลุมลําตัว ไม่มี cuticular hairs และ caudal pocket ไม่พบ cystogenous cell ภายในลําตัว
ใส บริ เวณ oral sucker มี stylet ยาว ประมาณ 30 - 32 P ไม่มี virgula gland มี penetration gland
6 คู่ อยูบ่ ริ เวณด้านข้างลําตัวเรี ยงตัวไม่เป็ นระเบียบ เมือย้อมสี neutral red สามารถสังเกตได้อย่าง
ชัดเจน pharynx มีลกั ษณะกลม ขนาดเล็ก และ ventral sucker มีขนาดเล็กกว่า oral sucker พบ
excretory bladder เป็ นรู ปตัว Y พบ Flame cell มีสูตรเป็ น 2>(3+3+3)+(3+3+3)@ = 36
- ส่ วนหาง (Tail): หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว และส่ วนหางมีขนาดสันกว่าส่ วนลําตัว
มีลกั ษณะตรงปลายหางแหลม และไม่มี finfold
- ขนาด (Measurements) :
Body
: 86-110Pm (av. 97 Pm) x 125-160 Pm (av. 146 Pm)
Tail
: 25-32Pm (av. 28 Pm) x 90-120 Pm (av. 115 Pm)
Oral sucker
: 32-42 Pm (av. 38 Pm) x 37-48 Pm (av. 42 Pm)
Stylet
: 22-34 Pm (av. 30 Pm) x 25-34 Pm (av. 33 Pm)
Ventral sucker : 14-20 Pm (av. 16 Pm) x 15-20 Pm (av. 18 Pm)
Pharynx
: 11-13 Pm (av. 12 Pm) x 15-17 Pm (av. 16 Pm)
Excretory bladder : 20-22 Pm (av. 21 Pm) x 20-24 Pm (av. 22 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนําหรื อกลางนําลักษณะหางอยูด่ า้ นบน ส่ วนลําตัวจมอยูด่ า้ นล่าง
การเคลือนไหวโดยงอหางพับเข้าหาลําตัว พลิกลําตัวซ้าย-ขวา สลับไปมาอย่างรวดเร็ วประมาณ 1520 วินาที แล้วลอยตัวพักนิงในนํานาน 10 - 15 วินาที มีชีวติ อยูใ่ นนําได้ประมาณ 1-2 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
ฝายนําล้นปะเหลียน และฝายเก็บนําท่าแพร
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยชนิดที 8 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Xiphidio cercariae (Schell, 1962) เนืองจากบริ เวณ oral sucker มี stylet สามารถเห็นได้อย่าง
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ชัดเจน ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น บริ เวณ oral sucker มี stylet ยาว
ประมาณ 30 - 32 P ไม่มี virgula gland มี penetration gland 6 คู่ อยูบ่ ริ เวณด้านข้างลําตัว เรี ยง
ตัวไม่เป็ นระเบียบ มี pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็ก ส่ วน ventral sucker มีขนาดเล็กกว่า oral
sucker พบ excretory bladder เป็ นรู ปตัว Y ส่ วนหางขนาดสันกว่าส่ วนลําตัวมีลกั ษณะตรงปลาย
หางแหลม และไม่มี finfold ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญในถุงสปอโรซี สต์ สามารถ
จัดจําแนกชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด H. similis (S-8)
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ภาพที 124 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Haematoloechus similis (S-8)
(OS : oral sucker, Vi : virgula gland, S : stylet, P : pharynx, VS : ventral sucker,
PG : penetration gland, EB : excretory bladder,Ta : tail, Sp : sporocyst,C: cercaria )
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ไม่ได้ยอ้ มสี
(C-D) ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ ย้อมสี 0.5% neutral red
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ภาพที 125 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Haematoloechus similis (S-8)
(OS : oral sucker , VS : ventral sucker , SP : spine , Ta : tail)
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
(B) ส่ วนบน oral sucker
(C) หนาม บริ เวณผิวลําตัว
(D) บริ เวณส่ วนหาง
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รู ปแบบที 4 Megalurous cercariae
พยาธิใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ บริ เวณปลายหางมี adhesive gland cells และไม่มี
excretory canal (Schell, 1970) และตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญในรี เดีย เปลียนแปลง
เป็ นตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในลําไส้ของไก่ นก และเป็ ด (Yamaguti, 1975) พบตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในรู ปแบบนี 1 ชนิด คือ Philophthalmus sp.
ชนิดที 9 Philophthalmus (S-9) sp. Looss, 1899 (Urabe M, 2005)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata และ Thiara scabra
ตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ทีพบในหอย (Parthenita) : ตัวอ่อนระยะรี เดี ย (ภาพที 126D-E)
รู ปร่ างเรี ยวยาว ทรงกระบอก สี นาตาล
ํ
มี pharynx มีลาํ ไส้ยาวยืนอยูเ่ กือบประมาณ 2/3 ของส่ วน
ลําตัว พบรี เดียลูก (daughter redia) ภายในมีตวั อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ย และตอนท้ายผนัง
ลําตัวยืนออกมาเล็กน้อย สําหรับเคลือนไหวคล้ายขาหนึงคู่
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 126A-C)
-ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวเรี ยวยาว ใส สี ขาว ผิวมีหนามละเอียดปกคลุมอยูด่ า้ น
ท้ายลําตัวประมาณ 1/2 ของลําตัวอย่างหนาแน่ นเป็ นกลุ่ ม ผนังลํา ตัวหนาไม่มี eye spots มี
prepharynx, pharynx ยาว มีหลอดอาหาร (esophagus) แยกเป็ นสองข้างอยูร่ ะหว่าง pharynx และ
ventral sucker และมีลาํ ไส้ (intestine) ยาวเกือบสิ นสุ ดทางด้านท้ายลําตัว มี ventral sucker ขนาด
ใหญ่กว่า oral sucker มี cyst glands กระจายอยูต่ ามลําตัวเป็ นจํานวนมาก
- ส่ วนหาง (Tail) : หางติดกับส่ วนท้ายของลําตัว มีขนาดยาวใกล้เคียงกับส่ วนลําตัว (เมืออยู่
ในลักษณะปกติทีไม่มีการยืด-หด) ลักษณะเรี ยวยาว ยืดหยุ่นได้ มี vacuole ขนาดเล็กและใหญ่
กระจายอยูท่ วบริ
ั เวณหางเป็ นช่องว่างขาวใส มี granule อยูภ่ ายใน ปลายหางมี adhesive gland cells
อยูท่ างด้านท้ายลําตัว
-ขนาด (Measurements) :
Body
: 120 - 125 Pm (av. 122 Pm) x 525 - 595 Pm (av. 570 Pm)
Tail
: 30 - 32.5 Pm (av. 31 Pm) x 425-512.5Pm (av. 454 Pm)
Oral sucker
: 50 Pm (av. 55 Pm) x 55 - 62.5 Pm (av. 60 Pm)
Ventral sucker : 62.5-67.5 Pm (av. 64 Pm) x 55 - 70 Pm (av. 64 Pm)
Pharynx
: 20 - 25 Pm (av. 23 Pm) x 20 - 25 Pm (av. 23 Pm)
Excretory bladder : 37.5 - 45 Pm (av. 41 Pm) x 35 - 50 Pm (av. 41 Pm)
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พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัวอยูใ่ นระดับผิวนํา หรื อกลางนํา มีการเคลือนไหวโดยยืดตัว แล้วลอยอยูบ่ นผิวนํา
และมี การเคลื อนที โดยว่ายนําเคลื อนตัวไปข้างหน้า สังเกตบริ เวณหางจะมี การยืดยาวออกขณะ
เคลือนที บริ เวณปลายหางมี adhesive gland ช่วยเกาะยึดกับฐาน ขณะยืดตัวไปมา สามารถมีชีวิต
อยูใ่ นนําได้ไม่นาน เนืองจากมีการฟอร์ มตัวเป็ นถุง cyst อย่างรวดเร็ วภายในภาชนะ เปลียนไปเป็ น
ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย (metacercarial cyst) มีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายขวดแก้วคอยาวก้นป่ อง (ภาพที
62F)
จุดสํ ารวจพบ (ตารางที 106-107) :
นําตกกะเปาะ, นําตกโตนตก และ ห้วยหนึง
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดที 9 สามารถจัดอยู่ในรู ปแบบ
Megalurous cercariae (Schell, 1962) เนื องจากบริ เวณส่ วนปลายหางมี adhesive gland cells ซึ ง
เป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิ ในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น บริ เวณหางมี adhesive gland cells และ
ส่ วนหางมีขนาดใกล้เคียงกับส่ วนลําตัว มี vacuole ขนาดเล็ก - ใหญ่ กระจายอยูท่ วบริ
ั เวณหาง ไม่มี
eye spots มี prepharynx, pharynx มีหลอดอาหารแยกเป็ นสองข้างอยูร่ ะหว่าง pharynx และ ventral
sucker และมีลาํ ไส้ (intestine) ยาวเกือบสิ นสุ ดทางด้านท้ายลําตัว ผิวมีหนาม มี cyst glands
กระจายอยูต่ ามลําตัวเป็ นจํานวนมาก ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญในถุงรี เดียและพบ
รี เดียลูก (daughter - redia) จากลักษณะดังกล่าวทําให้สามารถบ่งบอกได้อย่างแน่ชดั ว่าพยาธิ รูปแบบ
นีอยูใ่ น Genus Philophthalmus (S-9) Looss, 1899
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ภาพที 126 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Philopthalmus sp. (S-9)
(OS : oral sucker, P:pharynx, EP : esophagus, VS : ventral sucker, in : intestine,
EB : excretory bladder, ad : adhesive gland, re : redia,)
(A-B) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยไม่ได้ยอ้ มสี และย้อมสี 0.5 % neutral red
(C-D) ตัวอ่อนระยะเรเดีย (E) ตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ย
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รู ปแบบที 5 Furcocercous cercariae
พยาธิใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ มีหางแฉก หรื อหางส้อม (fork-tail cercariae)
และตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญในสปอโรซีสต์ โดยตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์
คาเรี ยเป็ นระยะติดต่อในคนหรื อสัตว์ต่อไป พบว่าเป็ นตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ในเลือดของสัตว์มีกระดูก
สันหลัง เช่น ปลา นก และคน (Schell, 1970) พบตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในรู ปแบบนี
5 ชนิด คือ Cardicola alseae , Alaria mustelae, Transversotrema laruei , Apatemon gracilis
และ Mesostephanus appendicalatus
ชนิดที 10 Cardicola alseae (S-10) Meade et Pratt, 1965 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata, Tarebia granifera และ Neoradina
prasongi
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ (ภาพที 127D-E)
รู ปไข่หรื อค่อนข้างกลม มีผนังหนา และภายในมีตวั อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 127A-C, ภาพที
128)
- ส่ วนลําตัว (Body): ลักษณะลําตัวใส ขนาดเล็ก โค้งงอคล้ายตะขอ (hook) มีส่วนหัวยืน
ออกมา(anterior organ) มีหนาม ขนาดเล็กปกคลุม และมีรูปากเปิ ดออก ส่ วนบริ เวณผิวลําตัวมีหนาม
(spines)ขนาดเล็กละเอียดปกคลุมรอบลําตัว มีหนามแหลมยาวบริ เวณส่ วนบน ส่ วนล่างของ
ด้านหลังและด้านท้องของลําตัว บริ เวณกลางหลังพบ dorso-median fin fold ภายในลําตัวพบ
แกรนูลหยาบกระจายอยูท่ วลํ
ั าตัว มี penetration gland อยูบ่ ริ เวณกลางหลัง มี excretory bladder
ขนาดเล็ก
- ส่ วนหาง (Tail): หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว หางยาวกว่าลําตัว ปลายหางแฉกคล้าย
ส้อม (fork tail) ขนาดปลายหางแฉก (furcal) สันกว่าส่ วนต้นหาง มีลกั ษณะแหลมคล้ายเล็บสัตว์ พบ
หนามขนาดเล็กแหลมยาวบริ เวณส่ วนผิว และมีขน (sensory hair) ภายในพบ caudal body และ
กล้ามเนือบริ เวณด้านข้างเรี ยงตามยาว ไม่พบ flam cell มี furcal finfold และท่อเปิ ดของ excretory
bladder ทีปลายหางแฉก
- ขนาด (Measurements) :
Body
: 19-36 Pm (av. 28 Pm) x 71- 110 Pm (av. 95 Pm)
Anterior organ : 12-15 Pm (av. 13 Pm) x 15- 20 Pm (av. 17 Pm)
Excretory bladder : 4-8 Pm (av. 5 Pm) x 12-30 Pm (av. 21 Pm)
Tail stem
: 15-28 Pm (av. 24Pm) x 160-201 Pm (av. 180 Pm)
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Tail furcal
: 7-10 Pm (av. 9 Pm) x 30-54 Pm (av. 50 Pm)
Dorso-median Fin fold : 6-11 Pm (av. 8 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนํา ลักษณะลําตัวและหางม้วนกลม ปลายหางแฉกกางออก การ
เคลือนไหว ม้วนลําตัวหมุนเข้าหาหางเป็ นวงกลม เคลือนทีไปข้างหน้า ประมาณ 6-10 วินาที แล้ว
หยุดพักลอยตัว ประมาณ 3-4 วินาที ลักษณะม้วนลําตัวอยูด่ า้ นบนแล้วค่อยๆหมุนส่ วนลําตัวจมลง
ด้านล่าง ปลายหางแฉกลอยขึนด้านบนแทน มีชีวิตอยูใ่ นนําได้นานประมาณ 2-3 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, คลองปะเหลียน, นําตกวิภาวดี และ
คลองม่วง
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยชนิดที 10 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Furcocercous cercariae ชนิด Lophocercous apharygeate cercariae (Schell, 1962) เนืองจากมี
หางสองแฉก (fork-tail) มี Dorso-median finfold บนลําตัว ไม่มี pharynx มีต่อม penetration gland
1 ชนิด และอาจพบหรื อไม่พบ ventral sucker (Schell, 1970) ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิใน
รู ปแบบนี ลักษณะเด่ น ส่ วนปลายหางเป็ นแฉก (furcal) และสันกว่าลําตัวหาง ไม่พบ pharynx
บริ เวณกลางหลังพบ dorso - median finfold มี penetration gland อยูบ่ ริ เวณกลางหลัง มี excretory
bladder ขนาดเล็ก และไม่พบ ventral sucker ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญภายในถุงส
ปอโรซีสต์ สามารถจัดจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด Cardicola
alseae (S-10)
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ภาพที 127 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Cardicola alseae (S-10)
(An : anterior organ, PG : penetration gland, EB : excretory bladder,Ta : tail, Sp : sporocyst,
C: cercaria )
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย Ehrlich’s hematoxylin
(C) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ย้อมสี 0.5 % neutral red
(D-E) ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ ย้อมสี 0.5 % neutral red
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ภาพที 128 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Cardicola alseae (S-10)
(An : anterior organ , SP : spine ,Ta : tail )
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
(B-C) ภาพขยายบริ เวณผิวส่ วนหาง

C
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ชนิดที 11 Alaria mustelae (S-11) Bosma, 1899 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata และ Melanoides jugicostis
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนระยะสปอโรซี สต์ (ภาพที 129C-E)
รู ปร่ างเรี ยวยาว และภายในมีตวั อ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรี ย
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 129A-B, ภาพที
130)
-ส่ วนลําตัว (Body): ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี ขาวใส มีหนามปกคลุมอยูท่ างด้านหน้าของ
ลําตัวจัดเรี ยงไม่เป็ นระเบียบ Oral sucker มีขนาดใหญ่กว่า postacetabular gland มี eye spots 1 คู่
(ใส)ไม่มี pigment อยูก่ ึงกลางระหว่าง oral sucker กับ ventral sucker มี prepharynx สัน pharynx
ขนาดเล็กและเป็ นมัดกล้ามเนื อ esophagus ยาว มี caecum สามารถยืด-หดได้ตงแต่
ั บริ เวณ posterior
ถึง acetabulum พบท่อเปิ ดออกทางด้านบนใกล้บริ เวณปาก มี penetration gland 2 คู่ อยูข่ า้ ง
acetabulum พบ granules แบบละเอียด มีหนามล้อมรอบปากของ acetabulum 2 แถวจัดเรี ยงไม่
เป็ นระเบียบขณะทีเกิดการยืด – หดตัว พบ flame cell มีสูตรเป็ น 2>(1+1+1)+(1+1)+(2)@ (Bosma,
1931)
- ส่ วนหาง (Tail) : หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว ปลายหางแฉกคล้ายส้อม (fork-tail )
และส่ วนหางแฉกมีขนาดยาวกว่าต้นหาง บริ เวณส่ วนต้นหาง (tail-stem) ไม่มีหนาม แต่บริ เวณหาง
แฉกมีหนามทีจัดเรี ยงอย่างไม่เป็ นระเบียบ (irregular) ลักษณะโครงสร้างคล้ายกับเส้นผม (hair-like)
ไม่มี caudal bodies มี excretory pore แต่ละด้านอยูป่ ลายหางแฉก และไม่พบ finfold
-ขนาด (Measurements):
Body
: 105-154 Pm (av. 138 Pm) x 185 -280 Pm (av. 255 Pm)
Tail
: 48-60 Pm (av. 55 Pm) x 220 -300 Pm (av. 260 Pm)
Fork - tail
: 38 -65 Pm (av. 60 Pm) x 245-320 Pm (av. 280 Pm
Oral sucker : 28-40 Pm (av. 36 Pm) x 28-40 Pm (av. 36 Pm)
Ventral sucker : 15-30 Pm (av. 22 Pm) x 15-30 Pm (av. 22 Pm)
Pharynx
: 10-15 Pm (av. 13 Pm) x 14-17 Pm (av. 15 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัวพริ วไปมาในระดับผิวนํา สังเกตขณะการเคลือนทีลําตัวจะใสมาก เซอร์ คาเรี ยมี
ความไวต่อแสงมาก ทําให้มีการเคลือนทีได้อย่างรวดเร็ วในนํา (เนืองจากบริ เวณ eyespots ไม่มี
pigment ) โดยตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยจะหมุนพลิกตัวไปมาอย่างรวดเร็ วพุง่ ไปข้างหน้า ลอยตัวใน
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นําประมาณ 20 - 30 วินาที แล้วพักนิงในนํานาน 3 - 5 วินาที สามารถมีชีวติ อยูใ่ นนําได้นาน
ประมาณ 2-3 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
คลองห้วยยาง, นําตกไทรคู่, คลองระ, ฝายนําล้นปะเหลียน, นําตกอ่างทอง, ห้วยหนึง
และนําตกรามัญ
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดที 11 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Furcocercous cercariae ชนิด Longifurcate pharyngeate cercariae (Schell, 1962) เนืองจาก มี
pharynx และหาง แฉกคล้ายส้อม (fork-tail) ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะ
เด่ น พบ pharynx ขนาดเล็กและเป็ นมัดกล้ามเนือ มี penetration gland 2 คู่ หางแฉกยาว (fork-tail
cercaria) และส่ วนหางแฉกมีขนาดยาวกว่าต้นหาง บริ เวณส่ วนต้นหาง (tail-stem) ไม่มีหนาม แต่
บริ เวณหางแฉก (furcae) มีหนามทีจัดเรี ยงอย่างไม่เป็ นระเบียบ (irregular) และบริ เวณหางไม่มี
caudal bodies มี excretory pore แต่ละด้านอยูข่ า้ งๆหางแฉก ไม่พบ finfold ตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญภายในถุงสปอโรซีสต์ สามารถจัดจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์
คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด Alaria mustelae (S-11)
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ภาพที 129 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Alaria mustelae (S-11)
(OS: oral sucker, ES: eye spot, P: pharynx, EP: esophagus, PG: penetration gland, GE:
genital primordial, EB : excretory bladder, VS: ventral sucker, Ta: tail , Sp: sporocyst,
C: cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ย้อมสี 0.5 % neutral red
(C-E) ตัวอ่อนระยะสปอโรซี สต์ ย้อมสี 0.5 % neutral red
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ภาพที 130 ภาพ Scanning Electron Microscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Alaria mustelae (S-11)
(OS : oral sucker , VS : ventral sucker , sp : spine , Ta : tail )
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย (B) ลักษณะ ventral sucker
(C) หนามบริ เวณผิวลําตัว (D) บริ เวณส่ วนหางแฉกมีหนามคล้ายเส้นผม

D
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ชนิดที 12 Transversotrema laruei (S-12) Velasguez, 1958 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoidea. Tuberculata และ Thiara scabra
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนระยะรี เดีย (ภาพที 131D-F) มี
ลักษณะกว้าง รู ปไข่ สี นาตาลอ่
ํ
อน ภายในมีตวั อ่อนระยะเซอร์คาเรี ย pharynx ทรงกลม
(spherical)
มีช่องเปิ ดสําหรับให้ตวั อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยออกอยูท่ างด้านหน้าของ
ช่องว่างลําตัว
ลักษณะรูปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 131A-C, ภาพที
132)
-ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวรู ปคล้ายชาม สี นาตาลอ่
ํ
อน ส่ วนลําตัวสามารถพลิกควํา
พลิกหงายได้ มีขนาดความกว้างมากกว่าความยาวของลําตัว บริ เวณผิวลําตัวมีหนาม (spines) รู ป
สามเหลียมคล้ายเกล็ดปลา ปกคลุมรอบลําตัว ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท่ วลํ
ั าตัว มีรู
ปากเปิ ด (gentral pore) ออกของ seminal vesicle ด้านบนสุ ดของลําตัว พบ eye spots ลักษณะกลม
ขนาดใหญ่ บริ เวณด้านท้องพบรู ปากเปิ ด (mouth ventral) ลักษณะกลม ขนาดใหญ่อยูด่ า้ นล่างของ
eye spots และพบ esophagus มีลกั ษณะแคบและยาวมากอยูร่ ะดับเดียวกับ ventral sucker แยก
ออกเป็ น 2 ทางแล้วต่อกับ intestine ซึงลักษณะเป็ นคลืนหยักโค้งงอไปมายาวตลอดลําตัวโอบล้อม
testis ทัง 2 ข้าง มี overy อยูด่ า้ นบนทางซ้ายของ testis ส่ วน ventral sucker ลักษณะกลมขนาดใหญ่
ยืนออกนอกลําตัว พบ excretory bladder ขนาดเล็กอยูส่ ่ วนท้ายของลําตัว
- ส่ วนหาง (Tail): หางต่อติดกับส่ วนหลังของลําตัว ลักษณะหางยาวกว่าลําตัว ปลายหาง
แฉกคล้ายส้อม (fork tail) ขนาดปลายหางแฉกยาวได้สัดส่ วนกับตัวหาง บริ เวณฐานของลําตัวหาง
พบระยางค์ 1 คู่ (ข้างละ 1 ระยางค์) ด้านปลายสุ ดของระยางค์มี adhesive pad ส่ วนปลายหางแฉก
แบนบางคล้ายช้อน ตรงกลางส่ วนปลายหางแฉกมีรอยหยักเข้าเล็กน้อย ภายในพบกล้ามเนือบริ เวณ
ตามขวาง กลางหางพบ flame cell 4 อัน พบท่อเปิ ดของ excretory bladder ทีปลายหางแฉก
- ขนาด (Measurements):
Body
: 425-670 Pm (av. 574 Pm) x 280- 510 Pm (av. 370 Pm)
Genital pore
: 12 - 18 Pm (av. 15 Pm) x 12 - 18 Pm (av. 15 Pm)
Pharynx
: 25 – 57 Pm (av. 574 Pm) x 280- 510 Pm (av. 370 Pm)
Eye spot
: 14 –20 Pm (av. 18 Pm) x 14 - 20 Pm (av. 18 Pm)
Excretory bladder : 11-23 Pm (av. 15 Pm) x 11-21 Pm (av. 15 Pm)
Ventral sucker : 85 -105 Pm (av. 95 Pm) x 85 - 105 Pm (av. 95 Pm)
Tail stem
: 50 -185 Pm (av. 98 Pm) x 254-570 Pm (av. 360 Pm)
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Tail furcal
: 45-110 Pm (av. 66 Pm) x 145-310 Pm (av. 204 Pm)
Appendages
: 18 -72 Pm (av. 47 Pm) x 120-250 Pm (av. 160 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนําหรื อกลางนํา ลักษณะหางอยูด่ า้ นบน ส่ วนลําตัวจมอยู่
ด้านล่าง การเคลือนไหวพลิกลําตัวซ้าย-ขวาสลับไปมาอย่างรวดเร็ ว พร้อมกับเคลือนไหวไป
ข้างหน้าลักษณะเป็ นครึ งวงกลม ประมาณ 8 - 10 วินาที แล้วหยุดพักนาน 2 - 3 นาที ลักษณะส่ วนตัว
พับกลับเข้าหาส่ วนหางและจมอยู่ ส่ วนล่างปลายหางแฉกลอยชีอยูด่ า้ นบน หรื อบางครังคลีส่ วน
ลําตัวออกมา เคลือนไหวแบบพลิวไปตามก้นถ้วยนํา (แบบพลิกซ้าย - ขวา)
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
เขือนเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, คลองระ, ลําธารยอด
เหลือง, ฝายนําล้นปะเหลียน, นําตกอ่างทอง, ห้วยหนึง, นําตกกระทู,้ ลําธารสระมรกต และ
นําตกปาหนัน
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยชนิดที 12 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Furcocercous cercariae ชนิด Brevifurcate apharyngeate cercariae (Schell, 1962) เนืองจากมี
หางสองแฉก (fork-tail) มี pharynx ไม่มี dorso-median finfold บนลําตัว ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของ
พยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น บริ เวณผิวลําตัวมีหนามรู ปสามเหลียมคล้ายเกล็ดปลา (spines)
ลําตัวมีรูปร่ างคล้ายชาม สี นาตาลอ่
ํ
อน ภายในพบเซลล์สืบพันธุ์ และ intestine สมบูรณ์ ส่ วนปลาย
หางแฉก (furca) ยาวได้สัดส่ วนกับลําตัวหาง และแบนบางคล้ายช้อน ไม่มีขน หรื อหนาม ด้านฐาน
ต้นหาง มีระยางค์ 1 คู่ พบ flame cell 4 อันทีบริ เวณลําตัวหาง ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
เจริ ญในรี เดีย
สามารถจัดจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยทีพบเป็ นชนิด
Transversotrema laruei (S-12)
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ภาพที 131 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ Transversotrema laruei (S-12)
(Gp: genital pore, M: mouth ventral, VS: ventral sucker, EB: excretory bladder,
Te: testis, ov: ovary, I: intestine, ap: appendages,Ta: tail, re: redia , P: pharynx ,
C: cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ย้อมสี 0.5% neutral red
(C) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ย้อมสี Semichon’s camine & Fast green
(D-F) ตัวอ่อนระยะรี เดีย

256

adhesive pad

Gp
M

ap

VS

body
Ta

A

SP

Gp

B
ภาพที 132 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Transversotrema laruei (S-12)
(Gp : genital pore, M : mouth ventral, VS : ventral sucker, SP : spine,
ap : appendages, Ta : tail )
(A) บริ เวณลําตัวของตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
(B) หนามบริ เวณด้านบนของผิวลําตัว
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ชนิดที 13 Apatemon gracilis (S-13) Szidat,1928 (Yamaguti,1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata
ตัวอ่อนพยาธิใยไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita) : ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ (ภาพที 133C-D)
รู ปไข่หรื อค่อนข้างกลม และภายในมีตวั อ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรี ย
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 133A-B, ภาพที
134)
-ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวรู ปไข่ มีหนามขนาดเล็กปกคลุมรอบลําตัว oral sucker
อยูด่ า้ นบนมีหนามปกคลุม ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบและ cystogenous gland กระจายอยูท่ วั
ลําตัว eye spots ไม่มีสี มี pharynx อยูต่ ิดกับ oral sucker และ intestine อยูต่ ิด pharynx แล้วแยก
ออก 2 ทางไปตามความยาวของลําตัว ปลายท่อตันสิ นสุ ดทีใต้ ventral sucker, ventral sucker อยู่
บริ เวณกลางลําตัวมีลกั ษณะกลมนูนขึนออกมาจากลําตัว และมีหนามรอบๆ ปาก จํานวน 4 แถว, มี
penetration gland จํานวน 4 คู่, excretory bladder มีขนาดเล็กยาว
- ส่ วนหาง (Tail): ลักษณะหางติดกับส่ วนท้ายของลําตัว ขนาดหางยาวใกล้เคียงกับลําตัว
ปลายหางแฉกยาวได้สัดส่ วนกับลําตัวหาง ภายในมีแกรนูล และcystogenous gland อยูด่ า้ นข้าง
ตลอดความยาวของหาง ส่ วนของ tail stem พบ caudal body ประมาณ 16 ก้อน มีท่อ excretory เปิ ด
ออกทีกึงกลางของปลายหางแฉก (furca)
- ขนาด (Measurements)
Body
: 41.5 - 90.0 Pm (av. 72 Pm) x 115-140 Pm (av. 126 Pm)
Oral sucker
: 15 - 25 Pm (av. 21 Pm) x 20 - 30 Pm (av. 23 Pm)
Ventral sucker : 16 - 25 Pm (av. 23 Pm) x 20 - 30 Pm (av. 25 Pm)
Excretory bladder : 15 - 25 Pm (av. 18 Pm) x 15 - 30 Pm (av. 20 Pm)
Pharynx
: 6 - 10 Pm (av. 8 Pm) x 7 - 13 Pm (av. 9 Pm)
Tail stem
: 30 - 45 Pm (av. 39 Pm) x 240 - 312 Pm (av. 286 Pm)
Tail furcal
: 10 - 25 Pm (av. 18 Pm) x 130 - 160 Pm (av.146 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยู่ระดับผิวนํา และกลางนํา หางอยู่ดา้ นผิวนํา ส่ วนตัวอยูต่ ากว่
ํ าเล็กน้อย การ
เคลื อนไหว มี การสะบัดส่ วนหางเพือเคลื อนที ไปข้า งหน้า ประมาณ 12 – 15 วินาที แล้วหยุดพัก
ขณะพักอยูใ่ นลักษณะตัวตรง ลอยตัวอยูน่ านประมาณ 3-6 วินาที
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
ลําธารยอดเหลือง
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จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยชนิดที 13 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Fucocercous cercariae ชนิด Longifurcate pharyngeate cercariae (Schell, 1962) เนืองจาก มี
pharynx และหาง แฉกคล้ายส้อม (fork-tail) ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะ
เด่ น ส่ วนหางเป็ นแฉก (fork tail) ขนาดหางยาวใกล้เคียงกับลําตัว ปลายหางแฉกยาวได้สัดส่ วนกับ
ลําตัวหาง ภายในมีแกรนูล และ cystogenous gland อยูด่ า้ นข้างตลอดความยาวของหาง มี pharynx
อยูต่ ิดกับ oral sucker และ intestine อยูต่ ิด pharynx แล้วแยกออก 2 ทางไปตามความยาวของลําตัว
ปลายท่อตันสิ นสุ ดทีใต้ ventral sucker, ventral sucker อยูบ่ ริ เวณกลางลําตัวมีลกั ษณะกลมนูนขึน
ออกมาจากลําตัว และมีหนามรอบๆ ปาก จํานวน 4 แถว, มี penetration gland จํานวน 4 คู่,
excretory bladder มีขนาดเล็กยาว บริ เวณ tail stem พบ caudal body ประมาณ 16 ก้อน ตัวอ่อน
พยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยเจริ ญในถุงสปอโรซีสต์ สามารถจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เซอร์คาเรี ย เป็ น Apatemon gracilis (S-13) Szidat, 1928 (Yamaguti, 1975) ซึ งเป็ นตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ของนก
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ภาพที 133 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Apatemon gracilis (S-13)
(OS: oral sucker, ES: eye spot, CB: caudal body, P: pharynx, PG: penetrationgland,
VS:ventral sucker, EB: excretory bladder, Ta: tail, sp: sporocyst, C: cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B)ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ย้อมสี 0.5% neutral red
(C-D) ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ ย้อมสี 0.5% neutral red
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ภาพที 134 ภาพ Scanning Electron Microscope ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
Apatemon gracilis (S-13)
(OS : oral sucker, VS : ventral sucker, sp : spine, Ta : tail)
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
(B) ภาพขยายบริ เวณส่ วนลําตัว
(C) หนามบริ เวณผิวลําตัว
(D) ภาพขยาย Ventral sucker
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ชนิดที 14 Mesostephanus appendicalatus (S-14) (Cicrea, 1916)
Lutz, 1935 (Yamaguti, 1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides jugicostis และ Neoradina prasongi
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย(Parthenita):
ี
ตัวอ่อนระยะสปอโรซี สต์ (ภาพที 135C)
รู ปร่ างเรี ยวยาว และภายในมีตวั อ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรี ย
ลักษณะรูปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 135A-B, ภาพที
136)
-ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวรู ปไข่ สี ขาวขุ่น ลําตัวโค้งเข้าด้านท้อง บริ เวณผิวลําตัว
มีหนาม (spine) ขนาดเล็กละเอียดปกคลุมรอบลําตัว และรอบบริ เวณปาก (oral sucker) ภายในลําตัว
พบแกรนูลหยาบ และ cytogenous gland กระจายอยูท่ วลํ
ั าตัว พบ pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็ก
มี prepharynx, pharynx และ esophagus ยาวเท่ากัน มี intestine ขนาดใหญ่ต่อจาก esophagus แยก
ออกเป็ น 2 ท่อยาวตลอดลําตัว มีลกั ษณะเป็ นท่อพับไปมาปลายปิ ดบริ เวณ posterior end มี ventral
sucker เป็ นเซลล์กลุ่มเล็กๆ ทีกําลังเริ มเจริ ญ นอก 12 เซลล์ รอบใน 4 เซลล์ อยูบ่ ริ เวณกลางลําตัว มี
excretory bladder ขนาดเล็ก
-ส่ วนหาง (Tail) : หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว หางยาวกว่าลําตัว ปลายหางแฉกคล้าย
ส้อม (fork tail) ขนาดปลายหางแฉก (furcal) ยาวได้สัดส่ วนกับต้นหาง ลักษณะคล้ายสมอเรื อ และ
พบ furcal finfold ทีปลายหางแฉก (ภาพที 135D-F) บริ เวณผิวของส่ วนหางพบหนาม ขนาดเล็ก
ปกคลุมรอบหาง ภายในพบกล้ามเนือบริ เวณด้านข้างเรี ยงตามยาว ไม่พบ flame cell พบท่อเปิ ด
ของ excretory bladder ทีปลายหางแฉก (ภาพที 135F)
- ขนาด (Measurements)
Body
: 98 -137 Pm (av. 116 Pm) x 141–240 Pm (av. 187 Pm)
Oral sucker
: 32-43 Pm (av. 38 Pm) x 39-45 Pm (av. 42 Pm)
Ventral sucker : 10-14 Pm (av. 12 Pm) x 10 – 14 Pm (av. 12 Pm)
Excretory bladder : 17-28 Pm (av. 23 Pm) x 24-64 Pm (av. 42 Pm)
: 3-5 Pm (av. 4 Pm) x 7-9 Pm (av. 8 Pm)
Pharynx
Tail stem
: 37-64 Pm (av. 49 Pm) x 410-474 Pm (av. 447 Pm)
Tail furcal
: 27 - 41 Pm (av. 37 Pm) x 306 - 375 Pm (av.336 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัว อยูใ่ นระดับผิวนํา หรื อกลางนํา ลักษณะหางอยูด่ า้ นบน ส่ วนลําตัวจมอยู่
ด้านล่าง การเคลือนไหวม้วนตัวไปมาอย่างรวดเร็ ว แล้วมีการดีดตัวลอยไปข้างหน้า ประมาณ 2 - 4
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วินาที แล้วหยุดพัก ขณะพักจะอยูใ่ นลักษณะตัวงอ นาน 20 - 30 วินาที บริ เวณผิวนํา และมีชีวติ อยู่
ในนําได้ประมาณ 2-3 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107):
นําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง และนําตกโตนตก
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิ ดที 14 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Furocercous cercariae ชนิด Longifurate pharygeate cercariae (Shell, 1962) เนืองจาก มี pharynx
และหาง แฉกคล้ายส้อม (fork-tail) ซึงเป็ นลักษณะสําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น ส่ วน
หางเป็ นแฉก (fork tail) โดยปลายหางแฉก (furcal) ยาวได้สัดส่ วนกับลําตัวหาง และมี pharynx
ภายในพบ intestine สมบูรณ์และขนาดใหญ่ต่อจาก esophagus แยกออกเป็ น 2 ท่อยาวตลอดลําตัว
มีลกั ษณะเป็ นท่อพับไปมาปลายปิ ด ventral sucker เป็ นกลุ่มเซลล์เล็กๆ ทีเริ มเจริ ญ ปลายหางแฉกมี
furcal finfold จึงจัดแยกเป็ นกลุ่มของ vivax cercaria (Shell, 1970) ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์
คาเรี ยเจริ ญในถุงสปอโรซีสต์ภายในหอยมีฝา สามารถจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์
คาเรี ยเป็ น Mesostephanus appendicalatus (S-14) (Yamaguti, 1975) ซึงเป็ นตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้
ของนก
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ภาพที 135 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Mesostephanus appendicalatus (S-14)
( OS: oral sucker, P: pharynx, VS: ventral sucker, I: intestine, EB: excretory bladder,Ta:
tail, sp: sporocyst, C: cercaria)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ย้อมสี Ehrlich’s hematoxylin
(C) ตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ ย้อมสี 0.5 %neutral red
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ภาพที 136 ภาพ Scanning Electron Microscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย Mesostephanus
appendicalatus (S-14)
(OS : oral sucker, VS : ventral sucker, SP : spine, Ta : tail)
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ภาพขยาย oral sucker (C) ภาพขยาย ventral sucker
(D) furcal fanfold ปลายหางแฉก (E) sensory hairs บริ เวณขอบริ มปลายหางแฉก
(F) Excretory pore ปลายหางแฉก
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รู ปแบบที 6 Amphistome cercariae
พยาธิใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ มี ventral sucker ขนาดใหญ่อยูส่ ่ วนท้ายของ
ลําตัวและ oral sucker มีขนาดเล็ก ลําตัวมีขนาดใหญ่ หางยาว ส่ วนใหญ่มีตา (eye spots) ทีมี
pigment ขนาดใหญ่ และมี caudal sucker ขนาดใหญ่ ระบบขับถ่ายเป็ นแบบ stenostomate และ
excretory bladder แบบบาง (thin non – epithelial) เห็นร่ องขับถ่ายของเสี ยอยูต่ รงกลางของหาง
ตลอดความยาวของหาง ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดนีจะฝังตัวเป็ นตัวอ่อนระยะเมตา
เซอร์ คาเรี ยในพืชนํา หรื อบนผิวหนังของกบ เป็ นปรสิ ตในลําไส้ของกบและม้า พบตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย ในรู ปแบบนี 1 ชนิด คือ Gastrothylax crumenifer
ชนิดที 15 Gastrothylax crumenifer (S-15) (Creplin, 1847) Otto, 1896
(Yamaguti,1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Melanoides tuberculata
ตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ทีพบในหอย (Parthenita) : ตัวอ่อนระยะรี เดีย (ภาพที 137C) รู ปร่ าง
เป็ นถุ งเรี ยวยาว พบ germ cell แยกตัวออกมาจากผนังลําตัว ลอยอยู่ในช่ องว่างกลางลําตัว มี
pharynx กับลําไส้เจริ ญดี
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 137A-B, ภาพที
138)
- ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวมีขนาดใหญ่รูปค่อนข้างรี มี eyespots มีเลนส์ เป็ น
ทรงรู ปกรวย และมี pigment สี เหลืองนําตาลกระจายอยู่ทวลํ
ั าตัว ผิวลําตัวเรี ยบ ลําไส้ (intestinal
ceca) แยกออกเป็ น 2 ข้าง ไปสิ นสุ ดทีห่ างจากส่ วนท้ายสุ ดของลําตัว 0.14-0.17 mm. testes มี
ตําแหน่งสมมาตรยาวไปถึงบริ เวณทีลําไส้สินสุ ด ขนาด oral sucker และ ventral sucker มีขนาด
ใกล้เคียงกัน
- ส่ วนหาง (Tail): หางต่อติดกับส่ วนท้ายของลําตัว และทีส่ วนท้ายสุ ดของหาง มีส่วนท่อที
พองเป็ นกระเปาะ มี vacuole เป็ นช่องว่างขาวใส ขนาดเล็ก-ใหญ่ กระจายอยูท่ วบริ
ั เวณหาง
- ขนาด (Measurement) :
Body
: 190-250 Pm (av. 220 Pm) x 350-415 Pm (av. 370 Pm)
Tail
: 65 - 95 Pm (av. 82 Pm) x 328-450 Pm (av. 410 Pm)
Oral sucker : 45 - 65 Pm (av. 52 Pm) x 45- 65 Pm (av. 52Pm)
Ventral sucker : 48 - 68 Pm (av. 55 Pm) x 48- 68 Pm (av. 55Pm)
Pharynx
: 8 - 10 Pm (av. 10 Pm) x 8- 12 Pm (av. 11Pm)
Esophagous : 80 -140 Pm (av. 125 Pm) x 80- 140 Pm (av. 125Pm)
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ตัวอ่อนพยาธิระยะซีสต์ (cyst) : ( ภาพที 136 D)
การเข้าซีสต์เกิดบนผนังของภาชนะหรื อบนต้นพืช หรื อแม้แต่บนใบพืชทีใส่ ลงในนําเพือใช้
เลียงหอย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 Pm. ซี สต์มีรูปร่ างเหมือนโดม คือผนังด้านบนของซี สต์
จะนูน (โค้งขึน) ส่ วนผนังซี สต์ดา้ นล่างจะแบนราบ ภายในมีตวั อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเมตาเซอร์ คา
เรี ย (Metacercaria) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 mm.
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัวอยูใ่ นระดับผิวนําหรื อกลางนํา พลิวไปตามผิวนํา เคลือนตัวลักษณะคล้ายใบไม้
ประมาณ 8-10 วิน าที หลัง จากนันจะม้วนงอหดตัว ไปมาสลับ กับยืดตัว โดยสลับ กันเป็ นช่ วง
ระยะห่ างประมาณ 5-10 วินาที สามารถอยูใ่ นนําได้นานประมาณ 3-4 ชัวโมง ซึ งพยาธิ ชนิดนี จะไว
ต่อแสงมาก เมือได้รับแสงมากจะเกิดการหดตัวและงอตัวอย่างรวดเร็ ว
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
คลองระ
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดนี สามารถจัดอยู่ในรู ปแบบ
Amphistome cercariae พยาธิใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ มี ventral sucker ขนาดใหญ่อยู่
ส่ วนท้ายของลําตัวและ oral sucker มีขนาดเล็ก ลําตัวมีขนาดใหญ่ หางยาว ส่ วนใหญ่มีตา (eye
spots) ทีมี pigment ขนาดใหญ่และมี caudal sucker ขนาดใหญ่ ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์
คาเรี ยชนิ ดนี จะฝังตัวเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในพืชนํา หรื อบนผิวหนังของกบ เป็ นต้น
สามารถจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยนีเป็ น Gastrothylax crumenifer (S-15)
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ภาพที 137 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ Gastrothylax crumenifer (S-15)
(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) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
(C) ตัวอ่อนระยะรี เดีย
(D) ตัวอ่อนระยะซี สต์ (Cyst)

268

body

body
Ta

OS
Ta

A

D
E

body

B

C

OS

ภาพที 138 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Gastrothylax crumifer (S-15)
(OS : oral sucker, B : body, Ta : tail )
(A,B) ด้าน dorsal บริ เวณส่ วนลําตัว (body) ต่อกับส่ วนหาง ( tail)
(C) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย
(D-E) ภาพขยาย oral sucker
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รู ปแบบที 7 Renicolid cercariae
พยาธิ ใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ บริ เวณลําตัวพบ cystogenous gland มากมาย,
excretory bladder เป็ นรู ปตัว Y (Y - shape) มี cephalic glands อยูก่ ึงกลางของด้านหน้ากับอวัยวะยึด
เกาะส่ วนท้อง (acetabulum) ไม่มี stylet มีอวัยวะช่วยยึดเกาะอยูท่ ีส่ วนหัว (oral sucker) และส่ วน
ท้อง (ventral sucker) ส่ วนหางตรงไม่มี finfold ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญในสปอ
ซี สต์ และเปลี ยนแปลงไปเป็ นตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย เกาะบนพืชนํา ในปลา
หรื อ สัตว์เลือยคลาน ซึ งพยาธิ ตวั เต็มวัยเป็ นปรสิ ตทําให้เกิดพยาธิ ใบไม้ในลําไส้ของนก สัตว์เลียง
ลู ก ด้วยนม และคน พบตัวอ่อ นพยาธิ ใ บไม้ระยะเซอร์ คาเรี ย ในรู ปแบบนี 1 ชนิ ด คื อ Cercaria
caribbea LXVIII
ชนิดที 16 Cercaria caribbea LXVIII (S-16) (Cable, 1963) (Yamaguti,1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง : Tarebia granifera
ตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ทีพบในหอย (Parthenita) : ตัวอ่อนระยะสปอโรซี สต์ (ภาพที 139E)
รู ปร่ างเรี ยวยาวรู ปทรงกระบอก สี นาตาล
ํ
ขนาดประมาณ 90-110 Pm ภายในมีตวั อ่อนพยาธิ ใบไม้
ระยะเซอร์คาเรี ย
ลักษณะรูปร่ างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย (Cercaria) : (ภาพที 139A-D, ภาพที
140)
- ส่ วนลําตัว (Body): ลักษณะลําตัวแบน ยาว มี pigment สี เหลืองนําตาลอ่อน กระจายอยู่
ทัวลําตัว ผิวลําตัวมีหนาม (spines) ขนาดเล็กปกคลุ มรอบลําตัว ไม่มี eyespots อวัยวะยึดเกาะ
(sucker) มีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 28-36 Pm. มี prepharynx สันมาก, pharynx มีขนาด 12-14
Pm. พบ cephalic glands ขนาดเล็กเป็ นจํานวนมาก อยูก่ ึงกลางส่ วนท้องกระจายอยูเ่ ป็ นกลุ่มก้อน
พบ cystogenous glands numerous อยูอ่ ย่างหนาแน่น พบ excretory vesicle สัน แยกออกเป็ นสอง
ข้างจากส่ วนบนของ acetabulum อย่างชัดเจน
- ส่ วนหาง (Tail) : หางติดต่อกับส่ วนท้ายของลําตัว ขนาดของส่ วนหางยาวกว่าส่ วนของ
ลําตัว ลักษณะหางตรง ปลายหางแหลม ไม่พบ lateral finfold และ flame cell
- ขนาด (Measurement) :
Body
: 128-140 Pm. (av. 129 Pm.) x 390-435 Pm. (av. 420 Pm.)
Tail
: 34- 38 Pm. (av. 35 Pm.) x 395-480 Pm. (av. 450 Pm.)
Oral sucker : 28- 33 Pm. (av. 26 Pm.) x 28- 33 Pm. (av. 26 Pm.)
Ventral sucker : 29- 36 Pm. (av. 30 Pm.) x 29- 36 Pm. (av. 30 Pm.)
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Pharynx
: 8- 14 Pm. (av. 12 Pm.) x 10- 14 Pm. (av. 12 Pm.)
Excretory bladder : 15- 20 Pm. (av. 17 Pm.) x 15- 20 Pm. (av. 17 Pm.)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัวอยูใ่ นระดับผิวนําหรื อกลางนํา พลิวไปตามผิวนํา เคลือนตัวลักษณะคล้ายใบไม้
ประมาณ 8-10 วิน าที หลัง จากนันจะม้วนงอหดตัว ไปมาสลับ กับยืดตัว โดยสลับ กันเป็ นช่ วง
ระยะห่ างประมาณ 5-10 วินาที สามารถอยูใ่ นนําได้นานประมาณ 3-4 ชัวโมง ซึ งพยาธิ ชนิ ดนีจะไว
ต่อแสงมาก เมือได้รับแสงมากจะเกิดการหดตัวและงอตัวอย่างรวดเร็ ว
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
คลองปะเหลียน
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิดที 16 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Renicolid cercariae พยาธิ ใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ บริ เวณลําตัวพบ cystogenous gland
มากมาย, มี cephalic glands ขนาดเล็กเป็ นจํานวนมากโดยอยูก่ ึงกลางของด้านหน้ากับอวัยวะยึดเกาะ
ส่ วนท้อง (acetabulum), excretory bladder เป็ นรู ปตัว Y (Y - shape) ไม่มี stylet มีอวัยวะช่วยยึด
เกาะอยูท่ ีส่ วนหัว (oral sucker) และส่ วนท้อง (ventral sucker) ขนาดเล็ก ส่ วนหางตรงไม่มี
finfold ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญในสปอโรซี สต์ และเปลียนแปลงไปเป็ นตัวอ่อน
พยาธิ ใบไม้ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ย เกาะบนพืชนํา ในปลา หรื อ สัตว์เลือยคลาน พยาธิ ตวั เต็มวัยเป็ น
ปรสิ ตทําให้เกิดพยาธิ ใบไม้ในลําไส้ของนก สัตว์เลียงลูกด้วยนมและคน สามารถจําแนกชนิ ดตัว
อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยนีเป็ น Cercaria caribbea LXVIII (S-16)
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ภาพที 139 ลักษณะตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย Cercaria caribbea LXVIII (S-16)
(OS : oral sucker, EP : esophagus , P : pharynx , CG : cephalic glands,
IC : intestinal cecum,CC : cystogenous cells , EB: excretory bladder,
VS : ventral sucker, Ta : tail, sp : sporocyst, C : cercaria )
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ไม่ได้ยอ้ มสี
(C) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ย้อมสี 0.5% neutral red
(D) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยภายใต้กล้องสเตอริ โอ (E) ตัวอ่อนระยะสปอโรซี สต์
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ภาพที 140 ภาพถ่าย SEM ตัวอ่อนพยาธิระยะเซอร์ คาเรี ย Cercaria caribbea LXVIII (S-16)
(OS : oral sucker, VS : ventral sucker, sp : spine, Ta : tail)
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ปุ่ ม papillae รอบ oral sucker
(C) หนามบริ เวณผิวลําตัว (D) ภาพขยาย ventral sucker
(E) พืนผิวหางเรี ยบมีรอยย่น (F) บริ เวณปลายหาง

F
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รู ปแบบที 8 Cotylomicrocercous cercariae
พยาธิใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ หางมีขนาดสันรู ปร่ างคล้ายถ้วย (cup-shape)
ปลายหางมีอวัยวะยึดเกาะ(adhesive organ) เป็ นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ของปลาและสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง ซึ งมีโฮสต์กึงกลางตัวทีสองเป็ นพวก amphipods, crustaceansและตัวอ่อนของแมลง พบตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในรู ปแบบนี 1 ชนิด คือ Podocotyle (Podocotyle) lepomis
ชนิดที 17 Podocotyle (Podocotyle) lepomis (S-17) Dobrovolny, 1939 (Yamaguti,1975)
หอยทีเป็ นโฮสต์ ตัวกลาง :
ภาคกลาง Melanoides tuberculata
ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ทพบในหอย
ี
(Parthenita):ตัวอ่อนระยะสปอโรซี สต์ (ภาพที 141D)
รู ปร่ างเรี ยวยาว สี เหลืองจนถึงสี ส้ม และภายในมีตวั อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ย
ลักษณะรู ปร่ างตัวอ่ อนพยาธิใบไม้ ระยเซอร์ คาเรีย(Cercaria) : (ภาพที 141A-C, ภาพที 142)
- ส่ วนลําตัว (Body) : ลักษณะลําตัวรู ปทรงกระบอก สี ขาวใส ผิวลําตัวไม่มีหนาม (spine)
แต่มีหนามและ papillae 6 อัน ทางด้านข้างบริ เวณส่ วนหัว ภายในลําตัวพบแกรนูลแบบหยาบเต็ม
ลําตัว บริ เวณ oral sucker มี stylet และ sensory papillae รอบ oral sucker 2 วง พบท่อ prepharynx
ยาว และ pharynx เป็ นรู ปทรงกลม ส่ วนของลําไส้ (ceca) ยืนยาวไปจนถึงด้านท้ายลําตัว (posterior)
มี penetration gland 5 คู่ เปิ ดออกที oral sucker มี 2 แบบ คือ แบบใสไม่ติดสี ยอ้ ม 0.5 % neutral
red มี 2 คู่ และแบบติดสี ยอ้ ม 0.5 % neutral red 3 คู่ พบ granules อยูภ่ ายใน มี genital primodial
ของ testes อยูท่ างด้าน ventral ของ excretory vesicle และ submedian และมี ovary อยูด่ า้ น
anterior ของ testes มี excretory vesicle ทีมีผนังหนา จะเปิ ดออกที ด้าน dorsal โดยมีช่องเปิ ด 2
ช่องทีหาง Flame cell formula มีสูตรเป็ น 2>(2+2)+(2+2)@
- ส่ วนหาง (Tail): หางมีขนาดสัน ยาวประมาณ 1/2 ของลําตัว มีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายถ้วย
(cup-shaped) ทีบริ เวณปลายหางพบ adhesive organ ซึงสามารถใช้ยดึ เกาะเกียวได้ ทังนีอาจ
เนืองจากหางทีมีขนาดสันมากจึงต้องมีอวัยวะอืนทีมาช่วยในการเคลือนที
- ขนาด (Measurements) :
Body
: 65-93 Pm (av. 73 Pm) x 103-145 Pm (av. 123 Pm)
Tail
: 43-65 Pm (av. 52 Pm) x 50-75 Pm (av. 61 Pm)
Stylet
: 4-6 Pm (av. 5 Pm) x 6-10 Pm (av. 8 Pm)
Oral sucker : 30-38 Pm (av. 32 Pm) x 25-38 Pm (av. 30 Pm)
Ventral sucker : 28-40 Pm (av. 35 Pm) x 28-40 Pm (av. 35 Pm)
Pharynx
: 13-18 Pm (av. 14 Pm) x 10-13 Pm (av. 11 Pm)
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Excretory bladder : 20-30 Pm (av. 26 Pm) x 18-25 Pm (av. 21 Pm)
พฤติกรรมการเคลือนไหว :
การลอยตัวโดยการหงายด้านท้องขึน เคลือนทีในนําโดยการหดลําตัวด้านหัวกับด้านหางมา
ชนกันแล้วดีดตัวออกไป แต่ส่วนใหญ่พบติดอยูก่ บั พืนนํา และมีการเคลือนทีโดยการใช้ oral sucker
และ ventral sucker ช่วยในการเคลือนที ลอยตัวในนําประมาณ 15-20 วินาที แล้วพักนิงในนํานาน
10 -15 วินาที สามารถมีชีวติ อยูใ่ นนําได้นานประมาณ 2-3 ชัวโมง
จุดสํ ารวจทีพบ (ตารางที 106-107) :
นําตกปางแป
จากลักษณะรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยชนิด 17 สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Cotylomicrocercous (Cotylocercous) cercarie (Schell, 1970) เนืองจากบริ เวณ oral sucker พบ
stylet และหางสัน มีรูปร่ างคล้ายถ้วย (cup-shape) ปลายหางมี adhesive gland ซึงเป็ นลักษณะ
สําคัญของพยาธิในรู ปแบบนี ลักษณะเด่ น มีหนามและ papillae 6 อัน ทางด้านข้างบริ เวณส่ วนหัว
บริ เวณ oral sucker มี stylet และ sensory papillae รอบ oral sucker 2 วง ท่อ prepharynx ยาว และ
pharynx เป็ นรู ปทรงกลม ส่ วนของลําไส้ (ceca) ยืนยาวไปจนถึงด้านท้ายลําตัว (posterior) มี
penetration gland 5 คู่ แบ่งเป็ น 2 แบบมี genital primordial ของ testes อยูท่ างด้าน ventral ของ
excretory vesicle และ sub-median และมี ovary อยูด่ า้ น anterior ของ testes มี excretory vesicle ทีมี
ผนังหนา จะเปิ ดออกทีด้าน dorsal โดยจะมีรูเปิ ด 2 ข้างทีหาง ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
เจริ ญภายในถุงสปอโรซีสต์
สามารถจัดจําแนกตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเป็ นชนิด
Podocotyle (Podocotyle) lepomis (S-17)
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ภาพที 141 ลักษณะตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Podocotyle (Podocotyle) lepomis (S-17)
(OS : oral sucker, Pre : prepharynx , P : pharynx, PG : penetration gland, S : stylet,
VS : ventral sucker, Ce : ceca , EB : excretory bladder, Ta : tail, AO : adhesive organ)
(A) ภาพวาดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย (B) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย ย้อมสี 0.5% neutral red
(C) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย ย้อมสี Semichon’s camine & Fast green
(D) ตัวอ่อนระยะสปอร์ โรซีส
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ภาพที 142 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย
Podocotyle (Podocotyle) lepomis (S-17)
( VS : ventral sucker, Ta : tail, AO : adhesive organ)
(A) ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยด้านท้อง (B) ภาพขยาย oral sucker
(C ) ภาพขยาย ventral sucker
(D) ตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยด้านข้าง
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ผลการจําแนกชนิ ดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยในการศึกษาครังนี พบว่าบริ เวณคลองระ และ
นําตกกรุ งชิง มีความหลากหลายของชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยมากทีสุ ด สามารถตรวจพบเซอร์
คาเรี ยแห่งละ 7 ชนิด โดยคลองระพบเซอร์คาเรี ยชนิด H. taichui (S-2), S. tridactyla (S-3), H.
heterophyes (S-4), L. bicolor (S-7), A. mustelae (S-11), T. laruei (S-12) และ G. cruminifor (S15) บริ เวณนําตกกรุ งชิงพบเซอร์คาเรี ยชนิด H. taichui (S-2), S. tridactyla (S-3), H. heterophyse
(S-4), C. formosanus (S-5), A. hitaense (S-6), L. bicolor (S-7) และ M. appendicalatus (S-14)
นอกจากนียังสามารถพบการติดเชื อปรสิ ต 2 ชนิดในหอยตัวเดียว (double infection) โดยปรสิ ตที
พบอยูร่ ่ วมกันแบบ double infection มากทีสุ ด คือ L. bicolor (S-7) และ S. tridactyla (S-3) ชนิด
ของเซอร์คาเรี ยทีพบมากทีสุ ดคือ L. bicolor (S-7) และพบว่าหอย Neoradina prasongi มี
ความสามารถในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ได้หลายชนิดมากทีสุ ด (ตารางที 38-39)
ตารางที 38 ชนิดของพยาธิ ตวั อ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยและการติดเชือของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae
ในจุดสํารวจทัง 34 พืนที

จุดสํารวจ

จํานวนหอยทีติดเชือ/
จํานวนหอยทีสุ่มได้
ทังหมด

อัตราการ
ติดเชือ
(%)

S. tridactyla
S. tridactyla +
C. alseae

3/99
1/99

0.30
1.01

L. bicolor

1/420

0.24

S. riqueti

0/284

0.00

A. housei

0/91

0.00

หอยทีเป็ นโฮสต์

M. tuberculata
ประตูระบายนํา
T. granifera
กม. 19+500
T. scabra

ชนิดตัวอ่อนระยะ
เซอร์คาเรี ย
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ

หอยทีเป็ น
โฮสต์

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)

ประตูระบายนํา M. tuberculata
ฉุกเฉิ น

0/15

0.00

T. granifera

0/183

0.00

T. scabra

0/117

0.00

4/438

0.91

A. housei

0/94

0.00

M. tuberculata S. tridactyla

1/137

0.73

L. bicolor

2/137

1.46

T. laruei

2/137

1.46

S. tridactyla

119/412

28.88

M. tuberculata S. tridactyla

691/1074

64.34

S. riqueti
เขือนเพชรบุรี

T. granifera
มหาวิทยาลัย

S. tridactyla

ศิลปากร

L. bicolor

124/1074

11.55

(วิทยาเขต

C. alseae

17/1074

1.58

สารสนเทศ

T. laruei

1/1074

0.09

เพชรบุรี)

S. tridactyla + L. bicolor

42/1074

3.91

S. tridactyla + C. alseae

161/1074

14.99

L. bicolor + C. alseae

3/1074

0.28

S. tridactyla + L. bicolor +
C. alseae

12/1074

1.12

M. tuberculata H. pumilio

2/211

0.95

A. mustelae

8/211

3.79

L. bicolor

17/211

8.06

C. formosanus

1/211

0.47

H. pumilio + A. mustelae

1/211

0.47

M. jugicostis

S. tridactyla

1/30

3.33

T. granifera

L. bicolor

1/916

0.11

คลองห้วยยาง
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ
ทับสะแก

ขาอ่อน

หอยทีเป็ น
โฮสต์

M. tuberculata H. taichui

4/124

3.23

L. bicolor

2/124

1.61

M. jugicostis

0/2

0.00

T. granifera

0/963

0.00

T. scabra

0/21

0.00

S. riqueti

0/2

0.00

M. tuberculata S. tridactyla

2/32

6.25

L. bicolor

2/32

6.25

L. bicolor

5/891

0.56

1/58

1.72

10/429

2.33

L. bicolor

11/429

2.56

A. mustelae

3/429

0.70

S. tridactyla

1/13

7.69

L. bicolor

1/13

7.69

1/133

0.75

4/133

3.01

0/2

0.00

S. tridactyla

149/722

20.64

L. bicolor

32/722

4.43

S. tridactyla + L. bicolor

2/722

0.28

C. formosanus

1/566

0.18

L. bicolor

1/566

0.18

Philophthalmus sp.

1/566

0.18

T. granifera
ไทรคู่

T. scabra
L. bicolor
M. tuberculata S. tridactyla

T. scabra
กะเปาะ

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)

M. tuberculata S. tridactyla
L. bicolor
M. jugicostis
T. granifera

T. scabra
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ
คลองระ

สี ขีด

หอยทีเป็ น
โฮสต์

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)
38/739

5.14

L. bicolor

9/739

1.22

T. laruei

24/739

3.25

A. mustelae

4/739

0.54

H. heterophyes

2/739

0.27

H. taichui

15/739

2.03

Gastrothylax crumenifer

4/739

0.54

S. tridactyla + L. bicolor

1/739

0.14

2/9

22.22

C. formosanus

1/9

11.11

L. bicolor

1/2

50.00

0/7

0.00

3/305

0.98

M. tuberculata S. tridactyla

M. tuberculata H. heterophyes.
M. jugicostis
T. scabra

กรุ งชิง

B. costula

A. hitaense

N. prasongi

M. appendicalatus.

1/8

12.50

L. bicolor

1/8

12.50

3/18

16.67

L. bicolor

2/18

11.11

L. bicolor + C. formosanus

1/18

5.56

S. tridactyla

5/157

3.18

L. bicolor

5/157

3.18

A. hitaense

2/157

1.27

0/2

0.00

10/183

5.46

0/4

0.00

M. tuberculata S. tridactyla

T. granifera

T. scabra
B. costula
B. wykoffi

L. bicolor
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ
กรุ งชิง

ยอดเหลือง

หอยทีเป็ น
โฮสต์
N. prasongi

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)
S. tridactyla

7/122

5.74

H. taichui

25/122

20.49

H. heterophyes

2/122

1.64

M. appendicalatus.

2/122

1.64

L. bicolor

11/122

9.02

C. formosanus

2/122

1.64

H. taichui + L. bicolor

1/122

0.82

M. appendicalatus +
C. formosanus

1/122

0.82

136/872

15.60

L. bicolor

170/872

19.50

T. laruei

2/872

0.23

A. gracilis

24/872

2.75

S. tridactyla + L. bicolor

1/872

0.11

A. gracilis + S. tridactyla

3/872

0.34

A. gracilis + L. bicolor

8/872

0.92

L. bicolor

14/336

4.17

T. laruei

1/336

0.30

T. laruei + L. bicolor

1/336

0.30

21/205

10.24

L. bicolor

5/205

2.44

S. tridactyla

38/91

41.76

L. bicolor

8/91

8.79

M. tuberculata S. tridactyla

T. scabra

คลองปะเหลียน M. tuberculata S. tridactyla
M. jugicostis
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ

หอยทีเป็ น
โฮสต์

คลองปะเหลียน T. granifera

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)
S. tridactyla

11/77

14.29

L. bicolor

2/77

2.60

C. alseae

2/77

2.60

Cercaria caribbea LXVIII

1/77

1.30

S. tridactyla + C. alseae

2/77

2.60

-

0/15

0.00

0/15

0.00

50/506

9.88

L. bicolor

127/506

25.10

H. similis

1/506

0.20

T. laruei

2/506

0.40

A. mustelae

6/506

1.19

H. taichui

1/506

0.20

M. jugicostis

S. tridactyla

2/140

1.43

T. granifera

S. tridactyla

2/9

22.22

L. bicolor

1/9

11.11

7/115

6.09

0/2

0.00

41/301

13.62

L. bicolor

26/301

8.64

H. pumilio

4/301

1.33

Philophthalmus sp.

3/301

1.00

C. formosanus

1/301

0.33

M. appendicalatus.

1/301

0.33

S. tridactyla + L. bicolor

1/301

0.33

T. scabra
S. riqueti
ฝายปะเหลียน

โตนตก

M. tuberculata S. tridactyla

T. scabra

S. tridactyla

S. riqueti

-

M. tuberculata S. tridactyla
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ
โตนตก

หอยทีเป็ น
โฮสต์

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)
S. tridactyla

6/26

23.08

L. bicolor

10/26

38.46

0/10

0.00

1/376

0.27

0/1

0.00

25/1049

2.38

H. taichui

57/1049

5.43

H. pumilio

5/1049

0.48

C. formosanus

3/1049

0.29

A. mustelae

4/1049

0.38

H. heterophyse

4/1049

0.38

L. bicolor + H. taichui

2/1049

0.19

A. mustelae + H. taichui

1/1049

0.10

86/311

27.65

L. bicolor

7/311

2.25

A. hitaense

9/311

2.89

T. laruei

4/311

1.29

H. pumilio

3/311

0.96

M. tuberculata

0/1

0.00

T. scabra

0/1

0.00

B. costula

0/342

0.00

M. tuberculata S. tridactyla

2/9

22.22

M. jugicostis

0

0.00

T. granifera

0

0.00

M. tuberculata L. bicolor

17/213

7.98

H. taichui

1/213

0.47

0/39

0.00

T. granifera
T. scabra
B. costula

L. bicolor

N. prasongi
โตนปลิว

อ่างทอง

ฟ้ าลัน

บ้านอู่เรื อ

คลองขุด

M. tuberculata L. bicolor

M. tuberculata S. tridactyla

บ้านสวนผึง
T. granifera
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ
ห้วยหนึง

หอยทีเป็ น
โฮสต์

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)
21/234

8.97

H. heterophyse

2/234

0.85

L. bicolor

1/234

0.43

Philophthalmus sp.

1/234

0.43

0/2

0/2

S. tridactyla

64/832

7.69

L. bicolor

30/832

3.61

M. tuberculata L. bicolor

2/34

5.88

M. jugicostis

3/73

4.11

T. scabra

0/1

0.00

B. costula

0/12

0.00

N. prasongi

0/20

0.00

M. tuberculata A. mustelae

1/56

1.79

M. jugicostis

0/2

0.00

T. scabra

0/13

0.00

M. tuberculata L. bicolor

2/70

2.86

B. costula

0/1

0.00

H. taichui

10/280

3.57

S. tridactyla

5/280

1.79

C. alseae

1/280

0.36

L. bicolor

15/280

5.36

S. tridactyla + L. bicolor

2/280

0.71

8/292

2.74

S. tridactyla

8/292

2.74

L. bicolor

5/292

1.71

S. tridactyla

1/151

0.66

M. tuberculata T. laruei

M. jugicostis
T. granifera
คลองบางบอน

คลองนาคา

นําตกวิภาวดี

N. prasongi

คลองยัน

L. bicolor

M. tuberculata H. taichui

M. jugicostis
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ
คลองยัน

นําตกโตนไทร

หอยทีเป็ น
โฮสต์

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)
L. bicolor

6/206

2.91

S. tridactyla

3/206

1.46

C. formosanus

1/206

0.49

T. scabra

0/13

0.00

B. costula

0/3

0.00

M. tuberculata H. pumilio

10/222

4.50

L. bicolor

17/222

7.66

0/129

0.00

L. bicolor

2/396

0.51

M. tuberculata L. bicolor

11/76

14.47

C. formosanus

1/76

1.32

A. hitaense

1/76

1.32

L. bicolor

34/386

8.81

Podocotyle lepomis

2/386

0.52

1/385

0.26

L. bicolor

4/385

1.04

H. heterophyse

1/385

0.26

0/3

0.00

H. taichui

1/288

0.35

L. bicolor

3/288

1.04

A. Mustelae

1/288

0.35

L. bicolor

2/48

4.17

M. tuberculata L. bicolor

3/356

0.84

H. heterophyse

1/356

0.28

T. laruei

1/356

0.28

1/2

50.00

T. granifera

M. jugicostis
T. scabra
นําตกบางแป

T. scabra
นําตกกระทู ้

นําตกรามัญ

M. tuberculata T. laruei

M. tuberculata
M. jugicostis

T. scabra
ลําธารสระ
มรกต
T. scabra

A. hitaense
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ตารางที 38 (ต่อ)
จุดสํารวจ

หอยทีเป็ น
โฮสต์

ลําธารสระ

B. costula

มรกต

N. prasongi

นําตกปาหนัน

จํานวนหอยทีติด อัตราการ
ชนิดตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ย เชือ/จํานวนหอยที ติดเชือ
สุ่มได้ทงหมด
ั
(%)
0/164

0.00

S. tridactyla

14/34

41.18

M. tuberculata S. tridactyla

1/170

0.59

L. bicolor

4/170

2.35

T. laruei

1/170

0.59

0/6

0.00

8/760

1.05

0/8

0.00

1/20

5.00

T. scabra

0/227

0.00

M. tuberculata C. alseae

5/82

6.10

S. tridactyla

3/82

3.66

C. alseae + T. laruei

1/82

1.22

S. tridactyla

1/174

0.57

B. costula
ฝายเก็บนําท่า

M. tuberculata H. similis

แพร

M. jugicostis
T. granifera

คลองม่วง

A. housei

S. tridactyla

จุดสํารวจ
ชนิดเซอร์คาเรี ย

S. tridactyla +
L. bicolor
S.tridactyla +
C. alseae
L. bicolor +
C. alseae
H. pumilio +
A. mustelae
L. bicolor +
C. formosanus
H. taichui + L. bicolor
M. appendicalatus +
C. formosanus
S. tridactyla +
A. gracilis
L. bicolor +
A. gracilis
T. laruei + L. bicolor
A. mustelae +
H. taichui
T.laruei +
C. alseae
S. tridactyla +
L. bicolor+ C. alseae

H. similis
Philophthalmus sp.
A. gracilis
M. appendicalatus
A. mustelae
T. laruei
C. alseae
Gastrothylax
cruminifor
Cercaria caribbea
LXVIII
Podocotyle leptomis

L. bicolor

H. pumilio
H. taichui
H. heterophyte
C. formosanus
A. hitaense

S. tridactyla
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ตารางที 39 ความสัมพันธ์ของการติดเชือปรสิ ตและจุดสํารวจทัง 34 พืนที ในหอยนําจืดชนิดต่างๆ
( M. tuberculata , M. jugicostis, T. granifera , T. scabra , B. costula , B.wykoffi , S. riqueti ,
A. housei , N. prasongi )

1. ประตูระบายนํากม.
19+500
2. ประตูระบายนําฉุกเฉิ น
3. เขือนเพชรบุรี
4. ม. ศิลปากร
5. คลองห้วยยาง
6. คลองทับสะแก
7. นําตกขาอ่อน
8. นําตกไทรคู่
9. นําตกกะเปาะ
10. คลองระ
11. นําตกสี ขีด
12. นําตกกรุ งชิง
13. ลําธารยอดเหลือง

287

จุดสํารวจ
ชนิดเซอร์คาเรี ย

S. tridactyla +
L. bicolor
S.tridactyla +
C. alseae
L. bicolor +
C. alseae
H. pumilio +
A. mustelae
L. bicolor +
C. formosanus
H. taichui + L. bicolor
M. appendicalatus +
C. formosanus
S. tridactyla +
A. gracilis
L. bicolor +
A. gracilis
T. laruei + L. bicolor
A. mustelae +
H. taichui
T.laruei +
C. alseae
S. tridactyla +
L. bicolor+ C. alseae

H. similis
Philophthalmus sp.
A. gracilis
M. appendicalatus
A. mustelae
T. laruei
C. alseae
Gastrothylax
cruminifor
Cercaria caribbea
LXVIII
Podocotyle leptomis

ตารางที 39 (ต่อ)
( M. tuberculata , M. jugicostis,

L. bicolor

H. pumilio
H. taichui
H. heterophyte
C. formosanus
A. hitaense

S. tridactyla

288

T. granifera , T. scabra , B. costula ,
B.wykoffi , S. riqueti ,
A. housei , N. prasongi )

14. คลองปะเหลียน
15. ฝายปะเหลียน
16. นําตกโตนตก
17. นําตกโตนปลิว
18. นําตกอ่างทอง
19. ลําธารฟ้ าลัน
20. บ้านอู่เรื อ
21. คลองบ้านสวนผึง
22. ห้วยหนึง
23. คลองบางบอน
24. คลองนาคา
25. นําตกวิภาวดี
26. คลองยัน

288

จุดสํารวจ
ชนิดเซอร์คาเรี ย

S. tridactyla +
L. bicolor
S.tridactyla +
C. alseae
L. bicolor +
C. alseae
H. pumilio +
A. mustelae
L. bicolor +
C. formosanus
H. taichui + L. bicolor
M. appendicalatus +
C. formosanus
S. tridactyla +
A. gracilis
L. bicolor +
A. gracilis
T. laruei + L. bicolor
A. mustelae +
H. taichui
T.laruei +
C. alseae
S. tridactyla +
L. bicolor+ C. alseae

( M. tuberculata , M. jugicostis,

H. similis
Philophthalmus sp.
A. gracilis
M. appendicalatus
A. mustelae
T. laruei
C. alseae
Gastrothylax
cruminifor
Cercaria caribbea
LXVIII
Podocotyle leptomis

L. bicolor

S. tridactyla
H. pumilio
H. taichui
H. heterophyte
C. formosanus
A. hitaense

289

ตารางที 39 (ต่อ)
T. granifera , T. scabra , B. costula ,
B.wykoffi , S. riqueti ,
A. housei , N. prasongi )

27. นําตกโตนไทร
28. นําตกบางแป
29.นําตกกระทู ้
30. นําตกรามัญ
31. ลําธารสระมรกต
32. นําตกปาหนัน
33. ฝายเก็บนําท่าแพร
34. คลองม่วง

289

291

บทที 5
การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา
การติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย เป็ นการศึกษาชนิดพันธุ์ของหอยนําจืดในวงศ์ Thiaridae กับความสัมพันธ์ของพยาธิ
ใบไม้ทีมีกบั หอยวงศ์ Thiaridae การสํารวจในครังนีได้ทาํ การศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในบริ เวณจุด
สํารวจทีพบหอย ทําให้ทราบถึงลักษณะของพืนที สภาพของแหล่งนํา ชนิดพันธุ์ของปรสิ ตทีพบใน
พืนทีต่างๆ ความสามารถในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae กับพยาธิใบไม้แต่
ละชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae กับสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิต ความสามารถในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของหอยชนิดต่างๆ การแพร่ กระจายพันธุ์พยาธิ
ใบไม้ สามารถเป็ นดัชนีความเสี ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ ใบไม้ในชุมชนทีอยูใ่ กล้แหล่งนํานันๆ เป็ น
ประโยชน์ทงต่
ั องานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และงานด้านปรสิ ตวิทยา โดยนําไปสู่ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีมีประโยชน์ต่องานด้านระบาดวิทยาของโรคปรสิ ตหนอนพยาธิต่อไป ทําให้ทราบ
ถึงการแพร่ กระจายพันธุ์ทงของหอย
ั
และพยาธิใบไม้
สําหรับการศึกษาในครังนีพืนทีศึกษากําหนดขอบเขตไว้เฉพาะพืนทีภาคใต้ของประเทศ
ไทย 14 จังหวัด เมือดําเนินการสํารวจชนิดพันธุ์ของหอยวงศ์ Thiaridae สามารถกําหนดจุดสํารวจ
ได้ 34 พืนที ใน 14 จังหวัด ดังนี ประตูระบายนํา กม.19+500 ประตูระบายนําฉุ กเฉิน เขือนเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี คลองห้วยยาง คลองทับสะแก นําตกขาอ่อน นําตกไทรคู่
นําตกกะเปาะ คลองระ นําตกสี ขีด นําตกกรุ งชิง ลําธารยอดเหลือง คลองปะเหลียน ฝายนําล้นปะ
เหลียน นําตกโตนตก นําตกโตนปลิว นําตกอ่างทอง ลําธารนําตกฟ้ าลัน คลองชลประทานบ้านอู่
เรื อ คลองขุดบ้านสวนผึง ห้วยหนึง คลองบางบอน คลองนาคา นําตกวิภาวดี คลองยัน นําตก
โตนไทร นําตกบางแป นําตกกระทู้ นําตกรามัญ ลําธารสระมรกต นําตกปาหนัน ฝายเก็บนําท่า
แพร และคลองม่วง ความรู ้ทีได้เกียวกับสภาพแวดล้อมของพืนทีทีเป็ นจุดสํารวจ ชนิดของหอย
ในวงศ์ Thiaridae ทีพบ ชนิดของปรสิ ตทีมีความสัมพันธ์กบั หอยแต่ละชนิด รวมถึงความสามารถใน
การแพร่ กระจายพันธุ์ทงของหอยและปรสิ
ั
ตทีพบ นํามาวิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี
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1. สภาพแวดล้อมของพืนทีสํ ารวจ
บริ เวณพืนทีทีทําการศึกษาในจังหวัดทางภาคใต้ มีลกั ษณะแหล่งนําหลากหลายรู ปแบบ
อาทิเช่น นําตก ธารนําตก เขือน ฝายนําล้น ห้วย คลอง อ่างเก็บนํา และ หนองนํา เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมส่ วนใหญ่เป็ นป่ าเบญจพรรณ มีตน้ ไม้ขนาดเล็ก ใหญ่ขึนปกคลุม พืนนําส่ วนใหญ่
เป็ นดินร่ วนปนทราย ลักษณะนําใสสะอาด ส่ วนทีเป็ นนําตกลักษณะนํานิงจนถึงไหลปานกลาง
ส่ วนทีเป็ นคลอง แม่นาํ สระนํา ทุ่งนา ฝาย ลักษณะนํานิ ง ดังนันการสํารวจจึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของแหล่งนําชนิดนี เพราะสามารถเป็ นแหล่งแพร่ กระจายของโรคพยาธิใบไม้ทีสําคัญ สามารถ
ก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในคน และสัตว์เศรษฐกิจได้
ลักษณะของสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศแบบต่างๆ ยังส่ งผลให้ชนิดของหอยนําจืดทีพบ
แตกต่างกันไปด้วย ตัวอย่างเช่น สภาพแวดล้อมแบบเทือกเขานันจุดสํารวจจะเป็ นนําตกหรื อธาร
นําตก กระแสนําไหลแรง จนถึงมีนาป่
ํ าไหลหลาก ชนิดพันธุ์ของหอยทีพบได้แก่ Brotia spp.
เป็ นหอยชนิดทีมีความสามารถในการยึดเกาะกับก้อนหิน เนืองจากมีแผ่นเท้าทีใหญ่และแข็งแรง
มาก เช่น B. costula, B. wykoffi พบในบริ เวณนําตกทีมีกระแสนําไหลแรง โดยเกาะแน่นบริ เวณโขด
หิน (Brandt, 1974) จุดสํารวจทีพบหอยกลุ่มนีได้แก่บริ เวณ นําตกสี ขีด นําตกกรุ งชิง นําตกโตนตก
นําตกฟ้ าลัน คลองบางบอน ลําธารสระมรกต นําตกปาหนัน บริ เวณจุดสํารวจทีเป็ นอ่างเก็บนํา
อ่างนําในเขือน หรื อลักษณะของแหล่งนําค่อนข้างนิง พบหอย Melanoides sp. Tarebia sp. และ
Thiara spp. ส่ วนบริ เวณทีมีลกั ษณะเป็ นคลองหรื อห้วย ทีมีกระแสนําไหลช้าๆ จะพบหอย
Adamietta housei เช่น ประตูระบายนํา กม.19+500 ประตูระบายนําฉุ กเฉิน คลองม่วง บริ เวณ
แหล่งนําทีเป็ นต้นนําจะสามารถพบ Neoradina sp. ซึงเป็ นหอยทีมีขนาดใหญ่และจะพบทางภาคใต้
เท่านัน ลักษณะของแหล่งนําทีสามารถพบหอยได้หลายชนิดพันธุ์ ได้แก่ คลองทับสะแก นําตกสี
ขีด นําตกกรุ งชิง คลองปะเหลียน โตนตก คลองบางบอน คลองยัน ลําธารสระมรกต สามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและหอยนําจืดได้ดงั นี สามารถพบหอย M. tuberculata
T. granifera และ T. scabra ในบริ เวณธารนําไหลช้าๆ แต่จะพบหอย Brotia spp. บริ เวณนําไหลแรง
ใกล้หน้าผา มีลกั ษณะเป็ นแอ่งนําลึก และจะพบ N. prasongi ในบริ เวณทีนําไหลช้า มีใบไม้ทบั ถม
อยูม่ าก จะเห็นได้วา่ ในพืนทีสํารวจ พืนทีเดียวกัน ธารนําทีมีความแตกต่างกันสามารถพบหอยต่าง
ชนิดพันธุ์กนั สอดคล้องกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทีพบว่าชนิดพันธุ์ และการ
กระจายพันธุ์ของหอยขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของภูมิประเทศ โดยองค์ประกอบของสิ งแวดล้อม
ต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน หิ น ดิน นํา อากาศ และแร่ ธาตุต่างๆ (วิสุทธิ ใบไม้, 2538)
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2. สภาพทางกายภาพและทางเคมีของพืนทีสํ ารวจ
การศึกษาสภาพทางกายภาพของจุดสํารวจ ประกอบด้วย ปริ มาณแสง อุณหภูมิเหนือนํา
และอุณหภูมิใต้นาํ ความลึกของนํา ค่าความขุ่น (Turbidity) สภาพทางเคมี ประกอบด้วย ความ
เป็ นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนําไฟฟ้ า (Conductivity) ค่าการละลายออกซิเจนในนํา (DO) และทํา
การตรวจสอบปริ มาณแร่ ธาตุต่างๆ ได้แก่ โครเมียม เหล็ก ไนเตรท ไนไตรท์ แมงกานีส คอป
เปอร์ ฟอสเฟต ซัลเฟต ซัลไฟด์ คลอไรด์ และแคลเซียมคาร์ บอเนต สามารถแยกวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สภาพแวดล้อม ดังนี
2.1 ปริ มาณแสง เป็ นปั จจัยทางสิ งแวดล้อมทีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของสิ งมีชีวติ
ในแหล่งนํา จากการศึกษาพบว่าปริ มาณแสงมีค่าแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ซึงค่าปริ มาณแสงที
วัดได้มีความเหมาะสมต่อการสังเคราะห์แสงของผูผ้ ลิตขันต้น ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช พืชนํา
สาหร่ าย เพือผลิตสารเคมีอินทรี ยท์ ีเป็ นส่ วนประกอบของเซลล์ใหม่ เพือเป็ นอาหารของสัตว์นาํ
2.2 ความลึกของนํา (Depth of Water) พบว่าในแต่ละเดือนนํามีความลึกแตกต่างกัน
ออกไป ตามฤดูกาล ในฤดูฝนนํามาก ความลึกของนําจะวัดได้สูงตามไปด้วย แต่บางครังเกิดนํา
ท่วม ทําให้ไม่สามารถวัดความลึกทีแท้จริ งของแหล่งนําในจุดสํารวจได้ ค่าความลึกของนําทีวัดได้
เป็ นค่าทีไม่แน่นอน จุดสํารวจบางจุด เช่น อ่างเก็บนําบริ เวณเหนือเขือน ใช้วธิ ีการคาดคะเนจากริ ม
ตลิงเพือให้ทราบถึงสภาพนํามาก หรื อน้อยในแต่ละช่วงเวลาของการสํารวจ อย่างไรก็ตามพบว่า
ปริ มาณนําจะส่ งผลต่อการดํารงชีวติ ของหอย โดยหอยชนิดทีอาศัยอยูต่ ามโขดหิน เมือนําลดอย่าง
รวดเร็ วหอยทีไม่ถูกนําพัดตามกระแสนํา จะตายอยูบ่ ริ เวณซอกหินทีหอยอาศัยอยูใ่ นขณะทีมีนามาก
ํ
ทําให้ไม่สามารถสุ่ มจับหอยได้ ในทางกลับกันช่วงฤดูนาหลาก
ํ
ปริ มาณนํามาก เกิดภาวะนําท่วมทํา
ให้การเก็บตัวอย่างหอยทําได้ยากเช่นกัน
2.3 ความเร็ วของกระแสนํา (Flow rate) แสดงผลเป็ นค่าเฉลียของแต่ละพืนที เนืองจากภูมิ
ประเทศของแหล่งสํารวจมีลกั ษณะแตกต่างกัน เช่น บางแห่งเป็ นธารนําตก กระแสนําจะไหลแรง
โดยเฉพาะช่วงเกิดนําหลาก ส่ วนจุดสํารวจทีเป็ นอ่างเก็บนํา นํานิงไม่สามารถวัดการไหลของ
กระแสนําได้ การไหลของกระแสนําสามารถเพิมค่าออกซิ เจนในแหล่งนําได้ และยังเป็ นการช่วย
กระจายมวลสารออกไปทําให้ความเข้มข้นของมวลสารน้อยลง การเน่าเสี ยจึงเกิดขึนได้ชา้ กว่าแหล่ง
นํานิง (ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ และคณะ, 2536) อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาถึงกระแสนําทีมี
อิทธิพลต่อหอยบางชนิด และพบว่าหอย Biomphalaria glabrata ซึงเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ
ใบไม้เลือด Schistosoma mansoni ในอัฟริ กาไม่สามารถเกาะอยูไ่ ด้เมือกระแสนํามีความเร็ วสู งกว่า
0.33 เมตร/วินาที (Jobin and Ippen, 1964)
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2.4 ค่าความเป็ นกรด- ด่าง (pH) เป็ นค่าทีแสดงปริ มาณความเข้มข้นของอนุภาคไฮโดรเจน
ในนํา โดยปกติสิงมีชีวิตสามารถดํารงอยูไ่ ด้ในสภาวะเป็ นกลาง เมือ pH มีค่าอยูใ่ นช่วง 5-9
(กัณฑรี ย ์ ศรี พงศ์พนั ธ์, 2547) ถ้าค่า pH สู งหรื อตําไปจะสร้างความเครี ยดให้กบั สิ งมีชีวติ ในนําได้
การศึกษาในครังนีพบว่ามีค่า pH อยูใ่ นช่วง 5.57 – 9.69 ซึงส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงทีเหมาะสมกับการ
อยูร่ อดและการเจริ ญพันธุ์ของสิ งมีชีวติ ทีอาศัยอยูใ่ นแหล่งนํานัน และเป็ นช่วง pH ทีสิ งมีชีวติ
สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในแหล่งนําธรรมชาติทวไป
ั
(ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550) แต่พบว่าบางจุดสํารวจมี pH สู งเกิน 9 ได้แก่ คลองบางบอน มีค่า 9.69,
2.5 ค่าการนําไฟฟ้ าของนํา (Conductivity) หรื อค่า Total Dissolved Solid (TDS) เป็ นตัว
เลขทีบ่งบอกถึงความสามารถของนําในการนํากระแสไฟฟ้ า จะมากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั ความเข้มข้น
ทังหมดของสารทีมีประจุทีละลายอยูใ่ นนํา และอุณหภูมิทีทําการวัด (ชนิดความเข้มข้น และ
จํานวนประจุของสาร) จากรายงานพบว่าค่า conductivity มีอิทธิพลต่อการเจริ ญพันธุ์ของหอย
(Jennings et al., 1973) และพบว่าเป็ นตัวแปรในการจํากัดการกระจายของหอย Biomphalaria
pfeifferi ซึงเป็ นพาหะตัวกลางของพยาธิ Schistosome ในอัฟริ กา (Appleton, 1978) ซึงค่าการนํา
ไฟฟ้ าทีได้จะช่วยในการคาดคะเนผลของประจุไฟฟ้ าต่างๆ ทีมีต่อสมดุลทางเคมี และผลทาง
กายภาพทีมีต่อพืชและสัตว์ และอัตราการกัดกร่ อนของสารต่างๆ ได้ดว้ ย (ธงชัย พรรณสวัสดิ และ
วิบูลย์ลกั ษณ์ วิสุทธิ ศกั ดิ, 2540) สําหรับการศึกษาในครังนี พบว่าค่า conductivity อยูใ่ นช่วง 0.013
– 2.52 mS/cm ซึงเป็ นค่าทีค่อนข้างสู งในบางจุดสํารวจ
อย่างไรก็ตามหอยนําจืดทีอาศัยอยูใ่ น
แหล่งนํานัน สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้
2.6 ความขุ่นของนํา (Turbidity) เกิดจากการทีนํามีสารแขวนลอยต่างๆอยู่ เช่น ดิน ตะกอน
สารอินทรี ย ์ สารอนินทรี ย ์ แพลงก์ตอน และสิ งมีชีวติ ขนาดเล็กอืนๆ สําหรับการศึกษาในครังนี
พบว่า มีค่า turbidity อยูร่ ะหว่าง 2 - 999 NTU โดยมีค่าแตกต่างกันตามสถานทีและฤดูกาล เดือน
ตุลาคม จะมีค่า turbidity สู งกว่าในเดือนอืนๆ เนื องจากเป็ นช่วงฤดูฝน มีนาป่
ํ าไหลหลากทําให้นาํ
ขุ่น จุดสํารวจทีพบความขุ่นสู งๆ มักเป็ นบริ เวณนําตกไทรคู่ เพราะภูมิประเทศเป็ นเทือกเขานําที
ไหลลงแหล่งนําในฤดูนาหลากพั
ํ
ดพาเอาตะกอนดินปนมากับนํา สําหรับค่า turbidity นีมีความผัน
แปรตามค่าความเร็ วของกระแสนํา จากรายงานพบว่าความขุ่นของนําจะไปบังแสง ทําให้การ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชนําเกิดขึนไม่ดี มีผลต่อเนืองกับการเกิดของสัตว์นาํ นอกจากนีสาร
แขวนลอยในนําอาจดูดซับแร่ ธาตุบางชนิดทีจําเป็ นต่อการเจริ ญของพืชไปทําให้ปริ มาณแพลงก์ตอน
พืชลดลง (กัณฑรี ย ์ ศรี พงศ์พนั ธ์, 2547)
2.7 ค่าการละลายออกซิ เจนในนํา (DO) ค่าออกซิเจนเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึงสําหรับ
สิ งมีชีวติ ในแหล่งนํา ทีใช้เป็ นดัชนีชีวัดคุณภาพของนําว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดต่อการ
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ดํารงชีวิตของสิ งมีชีวิต เนืองจากออกซิเจนเป็ นตัวควบคุมกระบวนการ การใช้พลังงานของแหล่งนํา
ซึงปริ มาณออกซิ เจนทีละลายในนําขึนอยูก่ บั อุณหภูมิของนํา ความกดดันของอากาศ
และ
สิ งเจือปนในนํา เช่น เกลือชนิดต่างๆ (ธงชัย พรรณสวัสดิ และวิบูลย์ลกั ษณ์ วิสุทธิศกั ดิ, 2540)
ควรมีค่าออกซิ เจนละลายอยูใ่ นนําไม่นอ้ ยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (UESPA, 1976) จากการสํารวจ
พบว่ามีค่าออกซิเจนอยูใ่ นช่วง 0.05 – 11.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึงเมือพิจารณาปริ มาณออกซิเจน
บริ เวณคลองชลประทานบ้านอู่เรื อ และคลองขุดบ้านสวนผึงจะพบค่าออกซิ เจนตํากว่าค่าทีกําหนด
คือ ประมาณ 2.0 ทําให้สัตว์นาํ และพืชนําไม่สามารถดํารงชีวติ ได้ ดังนันในบางฤดูกาลจึงไม่
สามารถเก็บตัวอย่างหอยได้
2.8 อุณหภูมิของนํา (temperature) มีความสําคัญต่อสิ งมีชีวติ ในแหล่งนํา โดยเป็ นตัว
อุณหภูมิมีส่วนเกียวข้องกับอัตราเร็ ว
ควบคุมการเจริ ญและการแพร่ พนั ธุ์ของพืชนํา และสัตว์นาํ
ของการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความสามารถในการละลายของก๊าซ ซึงสิ งเหล่านีมีผลต่อกลินและรส
ของนํา (ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ และคณะ, 2536) อุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการดํารงชีวติ ของสัตว์
นําอยูใ่ นช่วง 23 – 32 องศาเซลเซียส (กองจัดการคุณภาพนํา, 2550) การศึกษาครังนีพบว่าในแต่ละ
จุดสํารวจจะมีอุณหภูมิเหนือนําอยูใ่ นช่วง 25 – 38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิใต้นาํ อยูใ่ นช่วง 23 –
33.2 องศาเซลเซียส ผลการวัดอุณหภูมิเหนือนําและใต้นาํ พบว่ามีอุณหภูมิต่างกันประมาณ 2-7
องศาเซลเซี ยส ซึ งขึนอยูก่ บั ฤดูกาลและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะฤดูหนาวอุณหภูมิเหนือนํากับใต้
นําจะต่างกันมาก นําสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดีทาํ ให้เปลียนแปลงช้า จากรายงานพบว่า
สิ งมีชีวติ ต้องการอุณหภูมิทีเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การหายใจ การ
เจริ ญเติบโต การสื บพันธุ์ อัตราการกินอาหาร (เมือนํามีอุณหภูมิสูงขึน สิ งมีชีวติ อาจหนีจากทีตืนๆ
เพราะร้อน แล้วลงไปอยูใ่ นทีระดับลึกแทน) และอุณหภูมิยงั ช่วยเพิมอัตราเมทาบอลิซึมของสัตว์นาํ
สารอินทรี ยส์ ลายตัวเร็ วขึนทําให้มีแร่ ธาตุเกิดได้เร็ วขึน (กัณฑรี ย ์ ศรี พงศ์พนั ธ์, 2547)
2.9 โครเมียม (Cr3+) การวิเคราะห์ปริ มาณของโครเมียมในการศึกษาครังนี พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.00 – 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร จุดสํารวจทีมีค่าโครเมียมสู งทีสุ ดคือ ฝายเก็บนําท่าแพร วัดค่า
ได้ 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เมือเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของปริ มาณ
ธาตุทีละลายอยูใ่ นนํา เกณฑ์ทีเหมาะสมต่อการดํารงชีวติ ของสัตว์นาควรมี
ํ
ค่าโครเมียมไม่เกิน 0.05
มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อย่างไรก็ตามปริ มาณโครเมียมทีจะเป็ นอันตรายต่อสิ งมีชีวติ ต้องขึนอยูก่ บั ปั จจัย
อืนๆ ของนําด้วย เช่น pH, Hardness และ Alkalinity (กองจัดการคุณภาพนํา, 2550)
2.10 Iron (Fe3+) การวิเคราะห์ปริ มาณเหล็กในการศึกษาครังนีพบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 –
2.26 มิลลิกรัมต่อลิตร เกณฑ์ทีเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์นาตามธรรมชาติ
ํ
ตามทีมีรายงาน
ไว้ควรมีค่าไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัมต่อลิตร (กัณฑรี ย ์ ศรี พงศ์พนั ธ์, 2547) หลายจุดสํารวจอยูใ่ น
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เกณฑ์ทีเหมาะสม ยกเว้นบริ เวณฝายเก็บนําท่าแพร ในเดือน พฤศจิกายน 2551 และ คลองม่วง ใน
เดือน กันยายน 2552 ทีมีค่าสู งมากผิดปกติ ซึ งเป็ นช่วงทีเกิดนําขึนสู ง อาจจะเกิดจากการชะ
เหล็กในดินออกมามาก นอกจากนียังมีรายงานว่าถ้าปริ มาณนํามีค่าอิออนของเหล็กสู งกว่า 1.00
มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีผลต่อการเพาะเลียงสัตว์นาทั
ํ วๆ ไปด้วย (European Inland Fisheries
Advisory Commission, 1970) อย่างไรก็ตามพบว่าเหล็กเป็ นโลหะทีพบได้ในธรรมชาติ ทังในนํา
ธรรมชาติและในดิน เหล็กทีละลายอยูใ่ นแหล่งนํามาก ๆ อาจมีสาเหตุจากกากของเสี ยอุตสาหกรรม
เหล็กเป็ นส่ วนประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่ างกาย มาตรฐานคุณภาพนําบริ โภคกําหนดค่า
ไว้มากอยูแ่ ล้ว จึงไม่มีรายงานการเจ็บป่ วยจากการบริ โภคนําทีมีเหล็กมากเกินไป (ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550)
2.11 ไนเตรท (NO3-) การวิเคราะห์ปริ มาณของไนเตรทในการศึกษาครังนี พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.00 – 1.92 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ งเป็ นค่าทีอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของสิ งมีชีวติ ทีสามารถ
อาศัยอยูใ่ นแหล่งนําได้โดยมีค่าไนเตรท ไม่เกิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (กองจัดการคุณภาพนํา,
2550) ไนเตรทเป็ นองค์ประกอบหลักของปุ๋ ย ช่วยในการเจริ ญเติบโตของพืช ถ้ามีปริ มาณมากใน
แหล่งนําจะทําให้พืชนําเจริ ญเติบโตมากเกินไป และส่ งผลต่อปริ มาณออกซิ เจนในนํา นอกจากนียัง
พบว่า ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทําให้เกิดภาวะยูโทรฟิ เคชัน (eutrophication) ในทะเลสาบและอ่าง
เก็บนําซึงกระตุน้ ให้พืชนําเจริ ญเติบโตอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะสาหร่ ายเซลล์เดียว ทําให้ปริ มาณ
ออกซิเจนในนําลดลงเมือพืชเหล่านันตายทับถม จึงเป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้นาเน่
ํ าเสี ย (ทํานอง เจริ ญ
รู ป และคณะ, 2544)
2.12 ไนไตรท์ (NO2- ) การวิเคราะห์ปริ มาณไนไตรท์ในการศึกษาครังนี พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.00 – 174 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึงค่าทีอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของสิ งมีชีวิตทีสามารถอาศัยอยู่
ในแหล่งนําได้โดยมีค่าไนไตรท์ไม่เกิน 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร (กองจัดการคุณภาพนํา, 2550) ใน
การศึกษาครังนีบริ เวณทีพบไนไตรท์สูงมากคือ คลองม่วง ซึงค่าทีวัดได้มีค่าสู งมากตลอดปี
โดยทัวไปในแหล่งนําตามธรรมชาติจะมีไนไตรท์ปริ มาณตํา หากพบไนไตรท์มากในแหล่งนําจะ
ส่ งผลให้สัตว์นามี
ํ การขนถ่ายออกซิ เจนไปเลียงเนือเยือต่างๆ ภายในร่ างกายลดน้อยลง ผลกระทบที
ตามมาทําให้สัตว์นาตายเพิ
ํ
มมากขึน และมีจาํ นวนลดลงอย่างรวดเร็ ว (ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550)
2.13 แมงกานีส (Mn3+) เป็ นธาตุทีมีความจําเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืชและช่วยใน
ระบบการทํางานของเอนไซม์ในร่ างกาย การวิเคราะห์ปริ มาณของแมงกานีสในการศึกษาครังนี
พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.00 – 14.40 มิลลิกรัมต่อลิตร บริ เวณนําตกรามัญในเดือนกันยายน 2552 ทีมี
ค่าแมงกานีส 14.40 มิลลิกรัมต่อลิตร เนืองมาจากในเดือนดังกล่าวเป็ นช่วงทีมีนามากทํ
ํ
าให้ความ
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เข้มข้นของปริ มาณแร่ ธาตุต่างๆ ในนําจึงมีค่าสู งกว่าในเดือนอืนๆ เมือเทียบจากเกณฑ์มาตรฐานของ
สิ งมีชีวติ ในนําทีสามารถอาศัยอยูไ่ ด้ควรมีค่าไม่เกิน 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เพราะหากเกินค่า
มาตรฐานแล้ว จะส่ งผลต่อสิ งมีชีวติ ในแหล่งนําได้ (กองจัดการคุณภาพนํา, 2550) แต่อย่างไรก็
ตามพบว่าหอยนําจืดสามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ แต่อาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาว
2.14 ทองแดงหรื อคอปเปอร์ (Cu2+) การวิเคราะห์ปริ มาณของคอปเปอร์ ในการศึกษาครังนี
พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.00 – 1.87 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามมาตรฐานควรมีค่าคอปเปอร์ไม่เกิน 1.00
มิลลิกรัมต่อลิตร (USEPA, 1976) จุดสํารวจส่ วนใหญ่พบคอปเปอร์ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น
นําตกกรุ งชิง นําตกสี ขีด นําตกไทรคู่ มีค่าเกินมาตรฐาน และจะเห็นได้วา่ จะมีค่าเพิมสู งขึนในช่วง
เดือนกันยายน-พฤศจิกายน เนืองมาจากในเดือนดังกล่าวเป็ นช่วงทีมีการหลากของนํามากอาจมีการ
ชะล้างปริ มาณแร่ ธาตุจากดินลงในนํามากความเข้มข้นของปริ มาณแร่ จึงมีสูงขึน แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าหอยนําจืดสามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ แต่อาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาว
2.15 ฟอสเฟต (PO43-) การวิเคราะห์ปริ มาณของฟอสเฟตในการศึกษาครังนี พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.20 – 96.4 มิลลิกรัมต่อลิตร เกณฑ์มาตรฐานสําหรับฟอสเฟตในแหล่งนําจากการ
รายงานไม่ได้กาํ หนดไว้อย่างแน่ชดั แต่จากการสํารวจหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae พบว่าสามารถอาศัย
อยูใ่ นแหล่งนําได้อย่างปกติ ฟอสเฟตเป็ นธาตุทีมีความจําเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์
เช่นเดียวกับไนเตรท ถ้ามีปริ มาณมากจะส่ งผลต่อระบบสิ งแวดล้อม ทําให้วชั พืชนําเติบโตเร็ ว เช่น
ผักตบชวา นอกจากนียังช่วยในการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายสี เขียวแกมนําเงิน ถ้าหากบริ โภคนําที
มีสาหร่ ายเหล่านีจะมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
ส่ วนมากปริ มาณฟอสเฟตในแหล่งนํามาจากการปล่อย
นําเสี ย นําซักล้าง แหล่งนําโดยทัวไปควรมีค่าอยูใ่ นระหว่าง 0.01 – 0.1 พีพีเอ็ม (ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล, 2550)
2.16 Sulfate (SO2-4) สําหรับซัลเฟตพบว่าแบคทีเรี ยบางชนิดสามารถรี ดิวซ์ให้เป็ นซัลไฟด์
ได้ ซึงจะมีบทบาทต่อสมดุลทางเคมีของไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึงอยูใ่ นแหล่งนํา อาจเป็ นตัวทีทําให้มี
ผลเป็ นพิษต่อสัตว์นาได้
ํ (มันสิ น ตัณฑุลเวศน์ และไพพรรณ พรประภา, 2540) การวิเคราะห์
ปริ มาณของซัลเฟตในแหล่งนําพบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 - 110 มิลลิกรัมต่อลิตร เกณฑ์มาตรฐาน
สําหรับซัลเฟตในแหล่งนําจากการรายงานไม่มีกาํ หนดไว้อย่างแน่ชดั ดังนันถ้ามีปริ มาณซัลเฟตทีสู ง
มากอาจจะส่ งผลต่อการกระจายพันธุ์ และอัตราการอยูร่ อดของจํานวนประชากรหอยนําจืดได้
2.17 Sulfide (S2-) การวิเคราะห์ปริ มาณของซัลไฟด์ในแหล่งนําพบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.000.19 มิลลิกรัมต่อลิตร เมือเทียบจากเกณฑ์มาตรฐานของสิ งมีชีวติ ในนําทีสามารถอาศัยอยูไ่ ด้ควรมี
ค่าไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (กัณฑรี ย ์ ศรี พงศ์พนั ธ์, 2547) จากการวิเคราะห์พบว่าในแหล่งนํามี
ปริ มาณซัลไฟด์ไม่เกินค่ามาตรฐาน
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2.18 Chloride (Cl-) การวิเคราะห์ปริ มาณของคลอรี นในการศึกษาครังนี พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.20 - 48.8 มิลลิกรัมต่อลิตร เกณฑ์มาตรฐานสําหรับคลอรี นในแหล่งนําจากการรายงาน
ไม่มีกาํ หนดไว้อย่างแน่ชดั
2.19 แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการสร้างเปลือกหอยโดย
เป็ นผลึกของสารหิ นปูน มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบนบางและมันวาว เพือช่วยในการห่อหุม้ ตัวหอย
ไว้ เมือเปลือกหอยติดแน่นอยูก่ บั หินปูน หินปูนทีสร้างขึนจะเกาะติดกันเป็ นก้อนใหญ่ หนา ทําให้
มีผลต่อขบวนการสร้างเปลือกหอย ทังนีขึนอยูก่ บั ชนิดของหอยนําจืดแต่ละชนิด (ฉัตรชัย ปรี ชา,
2550) จากการวิเคราะห์ปริ มาณแคลเซียมคาร์บอเนตในการศึกษาครังนี มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.00-304.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางเคมีของแหล่งสํารวจในครังนี ทําให้ทราบถึง
ปั จจัยทางสิ งแวดล้อมทีมีผลต่อการดํารงชีวติ ของสิ งมีชีวติ ในแหล่งนําแต่ละแห่ง ซึ งสิ งมีชีวติ ในนํา
แต่ละชนิดพันธุ์จะเติบโตและแพร่ พนั ธุ์ได้ จําเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม สัตว์และพืชแต่
ละชนิดต้องการธาตุอาหาร และองค์ประกอบทางสิ งแวดล้อมทีแตกต่างกัน ดังนัน สภาพแวดล้อม
จึงสามารถเป็ นตัวกําหนดการเจริ ญเติบโตของสิ งมีชีวติ ในบริ เวณนันๆ ในทางกลับกันปริ มาณและ
ความหลากหลายชนิดพันธุ์ของสิ งมีชีวติ ก็สามารถใช้เป็ นดัชนีบ่งบอกคุณภาพของสิ งแวดล้อมได้
เช่นกัน
3. การศึกษาชนิดหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae กับสภาพแวดล้อม
หอยวงศ์ Thiaridae ส่ วนใหญ่เป็ นหอยนําจืด จัดอยูใ่ น Phylum Mollusca Class Gastropoda
Order Mesogastropoda Subclass Prosobranchia ซึงหอยในวงศ์นีแบ่งออกเป็ น 2 Subfamily คือ
(1) Subfamily Thiarinae มีสมาชิกอยู่ 5 สกุล คือ Thiara Röding, 1798 ; Melanoides
Olivier, 1804; Tarebia Adam, 1854; Sermyla Adam, 1854 และ Neoradina Brandt, 1974
(2) Subfamily Melanatriinae มีสมาชิกอยู่ 3 สกุล คือ Adamietta Brandt, 1974 ; Brotia
Adams,1866 และ Paracrostoma Cossmann, 1900 (Brandt, 1974) นอกจากนียังพบว่าหอยวงศ์
Thiaridae สามารถจัดจําแนกอยูใ่ น Phylum Mollusca Class Gastropoda Order Neotaenioglossa
Family Thiaridae (University of Michigan Museum of Zoology, 2006) ซึ งได้ทาํ การจัดจําแนก
ลําดับหอยวงศ์ Thiaridae ใน Order Mesogastropoda ของหอยวงศ์ Thiaridae ไปเป็ น Order
Neotaenioglossa ปั จจุบนั ได้มีการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยนําจืดอย่างกว้างขวาง
และมีการจัดเรี ยงหมวดหมู่ของหอยนําจืดแตกต่างกันออกไป สําหรับการศึกษาในครังนีได้ใช้ขอ้ มูล
อ้างอิงหลักจากการรายงานของ Brandt (1974) เนืองจากเป็ นผูท้ ีทําการศึกษาหอยนําจืดและทําการ

298

จัดจําแนกหอยนําจืดเป็ นครังแรกในประเทศไทย
การสํารวจและกําหนดพืนทีศึกษา สามารถจําแนกชนิดของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridaeโดยใช้
ลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย (Conchology) ในบริ เวณภาคใต้ของประเทศไทย ได้ 5 สกุล
9 ชนิด จากทีเคยมีรายงานไว้ในประเทศไทยจํานวน 8 สกุล 27 ชนิด (Brandt, 1974) ชนิดหอยนํา
จืดทีพบทัง 9 ชนิดได้แก่ Melanoides tuberculata, Melanoides jugicostis, Tarebia granifera, T.
scabra, Brotia costula costula, Brotia (Senckenbergia) wykoffi, Sermyla riqueti, Adamietta housei
และ Neoradina prasongi ซึ งจะเห็นได้วา่ หอยนําจืดทางภาคใต้มีความหลายหลายค่อนข้างมาก
และภูมิประเทศทีต่างกันพบชนิดหอยแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ หอยนําจืดของจุดสํารวจทีมี
ลักษณะเป็ นเทือกเขา กระแสนําไหลเชียว หรื อเป็ นต้นนําลําธาร จะพบหอยใน Subfamily
Melanatriinae ได้แก่ Brotia sp. แต่กระแสนําไหลช้าๆ และนําขังเป็ นแอ่ง จึงพบหอย M.
tuberculata ไม่พบหอยกลุ่ม Brotia sp. หอย M. tuberculata พบแพร่ กระจายมากทีสุ ด ถึง 34 พืนที
สําหรับหอย M. tuberculata มีลกั ษณะทีน่าสนใจมากอย่างหนึงคือ ขนาดของ M. tuberculata ใน
แต่ละจุดสํารวจทีพบมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตังแต่ขนาดเล็กมาก เช่น บริ เวณสระนําของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบหอยมีความกว้างของเปลือกประมาณ 2.96
มิลลิเมตร ความสู งของเปลือกประมาณ 9.88 มิลลิเมตร และทีพบขนาดใหญ่มากอยูท่ ีบริ เวณนําตก
ไทรคู่ หอยนําจืดมีขนาดดังนี ความกว้างของเปลือกประมาณ 10.15 มิลลิเมตร ความสู งของ
เปลือกประมาณ 26.41 มิลลิเมตร
หอยนําจืด M. jugicostis เป็ นหอยวงศ์ Thiaridae ทีเคยมีรายงานพบการแพร่ กระจายพันธุ์
เฉพาะบางพืนทีของประเทศ เช่น บริ เวณคลองรอบๆ พระราชวังจิตรลดาและสวนสัตว์ดุสิต
กรุ งเทพฯ ห้วยหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, บ้านลําโก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (Brandt,
1974) เมือมีการสํารวจหอยวงศ์ Thiaridae ในแหล่งอืนๆได้มีรายงานการพบ M. jugicostis เพิมเติม
ขึน ดังนี พบ M. jugicostis บริ เวณนําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (Ukong et al., 2007) และพบที
บริ เวณอุทยานแห่งชาติถาปลา
ํ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, นําตกตาดเดือน จังหวัดสุ โขทัย, นําตกธาร
สวรรค์ จังหวัดพะเยา และคลองแม่มาย จังหวัดลําปาง (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549) สําหรับบริ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายงานพบ M. jugicostis เพียงแห่งเดียวคือ อ่างเก็บนําบ้านหนองบัวราย
จังหวัดบุรีรัมย์ (ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550) สําหรับการสํารวจหอยวงศ์ Thiaridae บริ เวณภาคใต้
สามารถเก็บตัวอย่างหอย M. jugicostis ได้ถึง 13 แห่ง เมือเปรี ยบเทียบการแพร่ กระจายของหอย M.
jugicostis บริ เวณภาคใต้กบั ภาคอืนๆ พบว่า M. jugicostis มีการแพร่ กระจายบริ เวณภาคใต้มากกว่า
จากการแพร่ กระจาย และความแตกต่างของขนาดหอยในชนิดพันธุ์เดียวกันนี อาจเนืองมาจากความ
อุดมสมบูรณ์ของอาหาร และปัจจัยของสภาพแวดล้อม ทีเป็ นตัวกําหนดปริ มาณและชนิดพันธุ์ของ
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สิ งมีชีวติ ในแต่ละพืนที (ฉัตรไชย รัตนไชย, 2539) อย่างไรก็ตามการศึกษาชนิดพันธุ์ของหอยใน
การวิจยั นี ใช้หลักการในการจําแนกชนิดพันธุ์ของหอยโดยจําแนกจากสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย
(Shell Morphology) การตรวจสอบชนิดพันธุ์โดยตรวจสอบแบบแผนทางพันธุกรรม (genetic
pattern) จะเป็ นวิธีการทีสามารถให้ความแม่นยําในการจําแนกชนิดพันธุ์ได้ดียงขึ
ิ น เมือมีการ
ตรวจสอบชนิดพันธุ์ให้ชดั เจนขึน จะนําไปสู่ ความเข้าใจในด้านความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของ
หอยนําจืด และความสามารถในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของปรสิ ตได้มากขึนเช่นกัน
เมือเปรี ยบเทียบชนิดพันธุ์ของหอยวงศ์ Thiaridae จากการสํารวจพบในภาคเหนือของ
ประเทศไทย (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549) กับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550)
และภาคใต้ทีทําการศึกษาในครังนี
พบว่าหอยนําจืด Subfamily
Melanatriinae
ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือพบครบทัง 3 สกุล จํานวน 6 ชนิด คือ Adamietta Brandt, 1974 ; Brotia
Adams,1866 และ Paracrostoma Cossmann, 1900 (Brandt, 1974) แต่ทางภาคเหนือพบเพียง 2
สกุล คือ Brotia และ Paracrostoma รวม 14 ชนิด การศึกษาในครังนีพบหอยใน Subfamily
Melanatriinae 2 สกุล คือ Adamietta Brandt, 1974 และ Brotia Adams, 1866 3 ชนิดพันธุ์ ได้แก่
Adamietta housei, Brotia (Brotia) costula costula และ Brotia (Senckenbergia) wykoffi การ
แพร่ กระจายพันธุ์ในลักษณะเช่นนี มีขอ้ สังเกตได้ ดังนี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถพบ
หอย A. housei และ B. wykoffi ในขณะทีภาคเหนือพบ B. costula และ B, wykoffi เมือตรวจสอบ
การแพร่ กระจายพันธุ์ของหอยวงศ์ Thiaridae นี พบว่า Adamietta เป็ นหอยสกุลทีไม่พบรายงานทาง
ภาคเหนือของประเทศ นอกจากนี Adamietta ยังเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ได้อีกด้วย
สําหรับ หอยใน Subfamily Thiarinae มีสมาชิกอยู่ 5 สกุล คือ Thiara Röding, 1798 ; Melanoides
Olivier, 1804; Tarebia Adam, 1854; Sermyla Adam, 1854 และ Neoradina Brandt, 1974 ทาง
ภาคเหนือพบ 3 สกุล คือ Melanoides , Tarebia และ Thiara ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ 2
สกุล คือ Melanoides และ Tarebia ไม่พบ Thiara แต่ทางภาคใต้พบ 5 สกุล คือ Thiara Röding,
1798 ; Melanoides Olivier, 1804; Tarebia Adam, 1854; Sermyla Adam, 1854 และ Neoradina
Brandt, 1974
Neoradina prasongi เป็ นหอยสกุลทีไม่พบรายงานทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549; ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550)
นอกจากนียังพบการติดเชื อพยาธิ ใบไม้ในหอย Melanoides tuberculata ถึง 23.81% (2193/9209)
การศึกษาในครังนีสามารถเพิมเติมความรู้เกียวกับชนิดพันธุ์ และการกระจายพันธุ์ของหอยวงศ์
Thiaridae ซึ งได้มีการรวบรวมไว้ก่อนหน้านี
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4. ความหนาแน่ นของหอยและจํานวนหอยทีติดเชือปรสิ ต
การสุ่ มตัวอย่างหอยนําจืดจากจุดสํารวจทุกๆ 2 เดือน เป็ นเวลา 1 ปี ในแต่ละพืนที ตังแต่
เดือนมีนาคม 2551 – กันยายน 2552 นัน ช่วยให้การศึกษาครอบคลุมทุกฤดูกาลสามารถเห็นความ
เปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมและนํามาวิเคราะห์ผลการศึกษาเกียวกับจํานวนและอัตราการติด
เชือปรสิ ตได้แม่นยํามากขึนกว่าการสํารวจในฤดูเดียว ตัวอย่างเช่น ในฤดูแล้ง จุดสํารวจบางพืนที
นําแห้งจนไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เช่น นําตกโตนไทร ส่ วนในฤดูฝน บางพืนทีเกิดนําป่ าไหล
หลาก ทําให้ไม่สามารถลงเก็บตัวอย่างได้ หรื อเก็บหอยได้นอ้ ยกว่าปกติ เช่น ลําธารนําตกฟ้ าลัน
คลองบางบอน สภาพแวดล้อมทีผันแปรตามฤดูกาลเป็ นสิ งทีกําหนดจํานวนหอยทีสุ่ มเก็บได้อย่าง
แน่นอน ในฤดูแล้งนําน้อย หอยอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ทําให้เก็บหอยได้ง่าย มองเห็นได้ชดั เจน แต่
ฤดูฝนนํามาก กระแสนําไหลแรง นําลึกและขุ่นทําให้มองเห็นหอยได้ไม่ชดั เจน ทําให้เก็บหอยได้
น้อย จํานวนหอยทีเก็บได้ทงหมดจาก
ั
34 พืนที มีจาํ นวน 21,501 พบหอยทีติดเชือพยาธิใบไม้
2,934 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 13.65 ในแต่ละจุดสํารวจมีอตั ราการติดเชื อแตกต่างกัน บางพืนทีไม่พบ
การติดเชือปรสิ ตในหอยทีสุ่ มเก็บตลอดทังปี ได้แก่ ลําธารนําตกฟ้ าลัน จุดสํารวจทีมีอตั ราการติด
เชือปรสิ ตสู งทีสุ ดคือ แหล่งนําในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีอตั ราการ
ติดเชื อร้อยละ 97.86 (1,051/1,074) โดยแหล่งนําในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรีพบ
อัตราการติดเชื อสู งตลอดปี ถ้าพิจารณาในแต่ละเดือนพบว่าเดือนกันยายน 2551 มีความหนาแน่น
ของจํานวนหอยมากทีสุ ด และพบอัตราการติดเชื อสู งสุ ดในเดือนมีนาคม, พฤษภาคม 2551 และ
มกราคม 2552 คือ ร้อยละ 100 [(144/144) , (186/186) และ (154/154)] ซึงแปรผันตามกับจํานวน
หอยทีจับได้มากทีสุ ด แต่ความสัมพันธ์เช่นนีไม่ได้เกิดกับทุกจุดสํารวจ บางจุดสํารวจพบความ
หนาแน่นของหอยมาก แต่พบอัตราการติดเชื อน้อย โดยจํานวนหอยติดเชือจะแปรผกผันกับความ
หนาแน่น เช่น ประตูระบายนํา กม. 19+500 เป็ นต้น จุดสํารวจทีพบอัตราการติดเชื อมากรองลงมา
คือ นําตกอ่างทองมีอตั ราการติดเชือร้อยละ 35.05 (109/311)และ ลําธารยอดเหลือง มีอตั ราการติด
เชือร้อยละ 29.80 (360/1,208) หอยนําจืดทีเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้สาํ หรับการศึกษาใน
ครังนี พบว่า M. tuberculata มีความสามารถในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางมากทีสุ ดถึงร้อยละ 24.09
(2,223/9,227) รองลงมาคือ N. prasongi ร้อยละ 21.51 (100/465), T. granifera ร้อยละ 7.88
(463/5,873), S. riqueti ร้อยละ 0.57 (4/707), M. jugicostis ร้อยละ 6.41 (59/920), T. scabra 2.66
(70/2,631), B. costula costula 1.01 (14/1392) และ A. housei ร้อยละ 0.35 (1/282) จากรายงานการ
ติดเชื อพยาธิใบไม้ในหอยวงศ์ Thiaridae ในภาคเหนือของประเทศ พบว่า T. granifera มีอตั ราการ
ติดเชื อสู งทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 26.92 (1241/4610) และ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ M.
tuberculata มีอตั ราการติดเชือสู งทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 22.78 (1740/7638) (วิวชิ ชุตา เดชรักษา,
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2549; ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550) เมือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันพบว่า อัตราการติดเชือพยาธิ
ใบไม้ของหอยวงศ์ Thiaridae มีอตั ราสู งมาก เมือหอยมีการแพร่ กระจายพันธุ์มาก การแพร่ กระจาย
พันธุ์ของปรสิ ตก็จะมากตามไปด้วย
5. การจัดจําแนกชนิดปรสิ ต และอัตราการติดเชือปรสิ ต
การติดเชือพยาธิ ใบไม้ตรวจจากตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย สปอโรซีสต์ และรี เดีย สําหรับ
ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยถือเป็ นระยะทีมีความสําคัญ ในการใช้จาํ แนกรู ปแบบ (type) และชนิดของ
พยาธิ ใบไม้ได้ดีทีสุ ด เนืองจากตัวอ่อนระยะนีมีรูปร่ างและอวัยวะต่างๆ ชัดเจน โดยรู ปร่ างและ
ความจําเพาะของอวัยวะ รวมถึงตําแหน่งของอวัยวะ สามารถใช้ในการจัดจําแนกรู ปแบบจนถึง
ชนิดของพยาธิ ใบไม้ได้ (Malex, 1922 a,b; Komiya, 1961; Schell, 1970; Yamaguti, 1975; Ito,
1980)
การศึกษาในครังนีพบการติดเชือพยาธิ ใบไม้ในหอยวงศ์ Thiaridaeจํานวน 8 รู ปแบบ (type)
สามารถจําแนกชนิดได้ 17 ชนิด โดยการจําแนกชนิดนีตรวจสอบได้จากรู ปร่ างตัวอ่อนพยาธิระยะ
เซอร์คาเรี ยทีได้จากหอย 8 ชนิด จาก 33 จุดสํารวจ รู ปแบบและชนิดของเซอร์คาเรี ยทีตรวจพบ
ได้แก่
(1) Parapleurophocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในรู ปแบบนี 4
ชนิด ได้แก่ Haplorchis pumilio , Haplorchis taichui , Stictodora tridactyla และ Heterophyes
Heterophyes (2) Pleurophocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในรู ปแบบ
นี 1 ชนิด ได้แก่ Centrocestus formosanus (3) Xiphidiocercariae พบเซอร์คาเรี ย 3 ชนิด ได้แก่
Loxogenoides bicolor , Haematoloechus similis และ Acanthatrium hitaense (4) Megalurous
cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในรู ปแบบนี 1 ชนิด คือ Philophthalmus sp. (5)
Furcocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในรู ปแบบนี 5 ชนิด คือ Cardicola
alseae , Alaria mustelae, Transversotrema laruei , Apatemon gracilis และ Mesostephanus
appendicalatus (6) Amphistome cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ย ในรู ปแบบนี1
ชนิด คือ Gastrothylax crumenifer (7) Renicolid cercariae พบตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ย
ในรู ปแบบนี 1 ชนิด คือ Cercaria caribbea LXVIII (8) Cotylomicrocercous cercariae พบตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในรู ปแบบนี 1 ชนิด คือ Podocotyle (Podocotyle) lepomis
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รู ปแบบ Parapleurophocercous cercariae
S. tridactyla จัดเป็ นพยาธิใบไม้ใน Family Heterophyidae (Schell, 1970 ) เป็ นตัวอ่อนของ
พยาธิใบไม้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง รายงานการพบตัวอ่อนของพยาธิ ชนิดนี พบในหอยชนิด
Pirenella conica โดยทีสามารถพบตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาร์ เรี ย บริ เวณเนือเยือของส่ วนหัวและ
อวัยวะภายในของปลาชนิด Aphanius fasciatus (Yamaguti, 1975) และการศึกษารู ปร่ างลักษณะตัว
อ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิใบไม้ทีได้จากหอยนําจืดบริ เวณนําตกเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี พบในหอย M. tuberculata และ M. jugicostis (Ukong et al., 2007) มี
รายงานการพบ S. tridactyla ในหอย M. tuberculata 9 พืนทีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่
พบในภาคเหนือ (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549; ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550) การศึกษาครังนีพบพยาธิ
ชนิดนีจาก 24 จุดสํารวจ คือ ประตูระบายนํา กม. 19+500, ประตูระบายนําฉุกเฉิ น, เขือนเพชรบุรี,
ม. ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, คลองห้วยยาง, คลองทับสะแก, นําตกขาอ่อน,
นําตกไทรคู่, นําตกกะเปาะ, คลองระ, นําตกกรุ งชิง, ลําธารยอดเหลือง, คลองปะเหลียน,
ฝายนําล้นปะเหลียน, นําตกโตนตก, นําตกอ่างทอง, คลองชลประทานบ้านอู่เรื อ, ห้วยหนึง,
นําตกวิภาวดี, คลองยัน, ลําธารสระมรกต, นําตกปาหนัน, ฝายเก็บนําท่าแพร และคลองม่วง และ
สามารถพบในหอย Melanoides tuberculata, Sermyla riqueti, Tarebia granifera, Thiara scabra,
Melanoides jugicostis, Adamietta housei และ Neoradina prasongi เมือทําการศึกษาครอบคลุม
พืนทีในภาคใต้ของประเทศ ทําให้พบว่า S. Tridactyla สามารถแพร่ พนั ธุ์ได้ในหอย Thiaridae หลาย
ชนิดพันธุ์
H. taichui เป็ นพยาธิใบไม้ใน Family Heterophyidae สามารถพบพยาธิตวั แก่อาศัยอยูใ่ น
นกและสัตว์เลียงลูกด้วยนํานม (Ito, 1980) โดยมีรายงานการพบพยาธิตวั แก่ในลําไส้ของคน สุ นขั
แมว หนู (ประยงค์ ระดมยศ และคณะ, 2539) ในประเทศเวียดนามพบ H. taichui เป็ นพยาธิใบไม้
ลําไส้ในนก (Dung, 2007) ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยสามารถพบในปลานําจืด Cyprinus caprio,
Carasius auratus, Gambosia affinis, Ctenpharyngodon idellus (Yu and Mott, 1994) ในประเทศ
ไทยพบตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยจากปลานําจืดกลุ่ม cyprinoid บริ เวณลําธารแม่สา อุทยาน
แห่งชาติดอยสุ เทพ จังหวัดเชียงใหม่ (Wongsawad et al., 1999) เขือนแม่งดั อําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ (Chuboon et al., 2004) อําเภอชุมทอง และอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
(Kumchoo et al., 2005) สําหรับระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิ ชนิดนีมีรายงานในหอย Melania
obliquegranosa และ T. granifera (Yamaguti, 1975) การศึกษาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยนําจืด
วงศ์ Thiaridae ทางภาคเหนือของประเทศไทย พบหอย 2 ชนิดทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง ได้แก่ M.
tuberculata และ T. scabra โดยพบจากจุดสํารวจ 2 จุด โดยพบ M. tuberculata บริ เวณนําตกตาด
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เดือน จังหวัดสุ โขทัย และพบ T. scabra บริ เวณนําตกห้วยต้นผึง จังหวัดพะเยา (วิวชิ ชุตา เดช
รักษา, 2549) ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือพบตัวอ่อนพยาธิชนิดนีจากหอย M. tuberculata บริ เวณ
นําตกธารทอง จังหวัดหนองคาย และพบการติดเชื อแบบ double infection อยูก่ บั พยาธิ ชนิด A.
hitaense (ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550) สําหรับการศึกษาในครังนีพบตัวอ่อนพยาธิ ชนิดนีจากหอย
M. tuberculata , M. jugicostis, และ N. prasongi บริ เวณคลองทับสะแก คลองระ นําตกกรุ งชิง
ฝายนําล้นปะเหลียน นําตกโตนปลิว คลองขุดบ้านสวนผึง นําตกวิภาวดี คลองยัน และนําตก
รามัญ และพบการติดเชื อแบบ double infection อยูก่ บั พยาธิ ชนิด Loxogenoides bicolor
Haplorchis pumilio จัดเป็ นพยาธิใบไม้ใน Family Heterophyidae สามารถพบระยะตัวแก่
ของพยาธิใบไม้ชนิดนีได้ในลําไส้ของคน สุ นขั แมว หนู (ประยงค์ ระดมยศ และคณะ, 2539) และ
สามารถเจริ ญพัฒนาเป็ นตัวเต็มวัยได้ในพวกสัตว์ปีก เช่น ลูกเป็ ด ลูกไก่ (Yamaguti, 1975) มีรายงาน
พบระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในปลานําจืด Oreochromys niloticus, Gambusia ffinis (Saad and Abed,
1995) Ophiocephalus striatus, Glossogobius giurus, Acanthogobius sp., Muglil sp., Cyprinus sp.,
Carasisius sp., Misgurnus sp. (Yu and Mott, 1994) Puntinus binotatus, Putius palata,
Ophicephalus striatus (Velasquez, 1973) การศึกษาระยะเซอร์คาเรี ยของพยาธิ ชนิดนีมีรายงานใน
หอย Melania reiniana var hidachinensis, Melanoides tuberculata chinensis (Yamaguti, 1975),
Melania tuberculata (Dung, 2007) และ Melanopsis (Farahnak, 2006) ในประเทศไทย H. pumilio
มีรายงานพบในหอย M. jugicostis บริ เวณนําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (Ukong et. al., 2007)
ซึงเป็ นหอยนําจืดในวงศ์ Thiaridae เช่นเดียวกัน ในภาคเหนือสามารถตรวจพบพยาธิชนิดนีได้จาก
หอยในวงศ์ Thiaridae ได้ถึง 5 ชนิด ได้แก่ T. granifera, M. tuberculata, T. scabra, B. c. costula
และ B. citrina (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549) การศึกษาในครังนีหอยทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง คือ M.
tuberculata จุดสํารวจทีตรวจพบพยาธิชนิดนี ได้แก่ คลองห้วยยาง นําตกโตนตก นําตกโตนปลิว
นําตกอ่างทอง และ นําตกโตนไทร ความสามารถในการก่อโรคของ H. pumilio เป็ นพยาธิใบไม้ใน
ลําไส้ทีมีการติดต่อได้จากการกินซี สต์
ซึ งเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในปลามีเกล็ดพวก
Carassius และ Cyprinus ทําให้มีการแพร่ กระจายสู่ สัตว์เลียงและคนเป็ นจํานวนมาก
Heterophyes heterophyes เป็ นพยาธิใบไม้ใน Family Heterophyidae โดยมีรายงานการพบ
พยาธิ ตวั เต็มวัยในลําไส้ของคน สุ นขั แมว และสัตว์เลียงลูกด้วยนมทีกินปลา (ประยงค์ ระดมยศ
และคณะ, 2539) สําหรับระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิชนิดนีมีรายงานในหอย Pirenella conica
(Yamaguti, 1975) มีรายงานพบระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในปลานําจืด Mugil cephalus, M. capito, M.
auratus, Tilapia nilotica, T. zilli, Aphanius fasciatus, Sciaena equella, Solea volugaris,
Gambusia affinis และ Acanthogobius sp. (ประยงค์ ระดมยศ และคณะ, 2539) การศึกษาตัวอ่อน
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พยาธิ ใบไม้ในหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ทางภาคใต้ของประเทศไทย พบหอย 2 ชนิดทีเป็ นโฮสต์
ตัวกลาง ได้แก่ M. tuberculata และ N. prasongi โดยพบจากจุดสํารวจ 7 จุด คลองระ, นําตกสี ขีด,
นําตกกรุ งชิง, นําตกโตนปลิว, ห้วยหนึง, นําตกกระทู้ และลําธารสระมรกต
รู ปแบบ Pleurophocercous cercariae
Centrocestus formosanus จัดอยูใ่ นรู ปแบบ Pleurolophocercous cercariae เนืองจาก
รู ปร่ างของเซอร์คาเรี ย บริ เวณส่ วนต้นของหางไม่พบ lateral finfold เป็ นพยาธิใบไม้ใน Superfamily
Opisthorchioidea สามารถพบระยะตัวแก่ของพยาธิใบไม้ชนิดนีได้ในลําไส้ของ กระต่าย หนู หมู
สุ นขั แมว และคน (Ito, 1980) ในประเทศเวียดนาม C. formosanus พบในไก่และเป็ ด (Dung,
2007) และมีรายงานพบระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ชนิดนีในหอย Melania spp., M. tuberculata
chinensis, Stenomelania newcombi, T. granifera (Yamaguti, 1975); Semisulcospira libertina, S.
subplicosa, S. reiniana var. hitachiensis, M. obliquigranosa, M. hahajimae, Stenomelania
newcombi (Ito, 1980) จากการสํารวจหอย Thiaridae ในภาคเหนือของประเทศไทย พบการติดเชื อ
ในหอย M. tuberculata และ T. granifera จาก 7 พืนที (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549) และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบตัวอ่อนพยาธิ ชนิดนีจากหอย M. jugicostis บริ เวณอ่างเก็บนําบ้านหนองบัว
ราย จังหวัดบุรีรัมย์ (ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550) การศึกษาในครังนีพบตัวอ่อนพยาธิ ชนิดนีจาก
หอย Melanoides tuberculata Neoradina prasongi และ Thiara scabra บริ เวณคลองห้วยยาง,
นําตกกะเปาะ, นําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง, นําตกโตนตก, นําตกโตนปลิว, คลองยัน และนําตกบาง
แป
ปั จจุบนั โรคพยาธิ ใบไม้หลายชนิดถือได้วา่ เป็ นปั ญหาต่อประชาชนของประเทศ โดยเฉพาะ
พยาธิ ใบไม้เลือดทีมีความสําคัญต่องานด้านสาธารณสุ ขมูลฐาน เนืองจากเป็ นพยาธิ ใบไม้ทีมีวงชีวติ
แตกต่างจากชนิ ดอืน โดยมีระยะเซอร์ คาเรี ยเป็ นระยะติดต่อและสามารถเจริ ญเป็ นตัวแก่ได้ในคน
หรื อสัตว์ ในขณะทีโรคพยาธิใบไม้ตบั พยาธิใบไม้ปอด พยาธิใบไม้ลาํ ไส้ ต้องอาศัยโฮสต์ตวั กลาง
ลําดับที 2 (ปลา ปู กุง้ หอย พืชนํา) จึงสามารถเจริ ญพัฒนาเป็ นตัวแก่ในคนได้ต่อไป การติดโรคเกิด
จากการรับประทานอาหารทีมีตวั อ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ยทีอยูใ่ นอาหารไม่สุก ดังนันการติดเชือ
จากตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยจึงง่ายกว่าการติดเชื อจากระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยมาก ในการศึกษาครังนี
พบพยาธิใบไม้เลือด 5 ชนิด ได้แก่ Cardicola alseae , Alaria mustelae, Transversotrema laruei ,
Apatemon gracilis และ Mesostephanus appendicalatus ซึ งสามารถแยกชนิดออกจากกันได้โดย
การมีหรื อไม่มี pharynx โดยพบว่า A. gracilis, M. appendicalatus และ A. mustelae เป็ นพยาธิทีมี
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pharynx ในขณะที C. alseae ไม่มี pharynx แต่มี dorso-median finfold บนลําตัว ซึ งเป็ นลักษณะเด่น
ทีสําคัญของพยาธิ ชนิดนี
รู ปแบบ Furcocercous cercariae
Apatemon gracilis เป็ นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในนก จัดอยูใ่ นรู ปแบบ Fucocercous cercariae
(Schell, 1962) ซึงมีรายงานการตรวจพบตัวอ่อนปรสิ ตชนิดนีในเนื อเยือหอยทากนําจืด
ชนิด
Erpobdella testacea, E. octoculata, Glossipbnisa complanata, Haemopis sanguisuga, Helobdella
stagnalis, Protoclepsis tesselata, Erpobdella spp. (Nasir,1974 ) พบในหอย Clea (Anentome)
helena บริ เวณคลองลําตะคอง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา และพบใน
หอยวงศ์ Thiaridae 1 ชนิด คือ M. tuberculata (Chotesaengsri et al., 2006) สําหรับการศึกษาครังนี
พบ A. gracilis จากหอย M. tuberculata บริ เวณลําธารยอดเหลือง อําเภอนบพิตาํ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
Mesostephanus appendicalatus เป็ นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ของนก จัดอยูใ่ นรู ปแบบ
Furocercous cercariae ชนิด Longifurate pharygeate cercariae (Shell, 1962) ซึงมีรายงานการตรวจ
พบตัวอ่อนปรสิ ตชนิดนีในหอยนํากร่ อย ชนิด Cerithidea costata turrita และ Cerithium muscarum
(Yamaguti,1975 ) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบได้จาก Clea (Anentome) helena บริ เวณนําตก
เหวสุ วตั เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา และพบในหอยวงศ์ Thiaridae 1 ชนิด
คือ M. tuberculata (Chotesaengsri et al., 2006) สําหรับการศึกษาครังนียังพบในหอย Melanoides
jugicostis และ Neoradina prasongi บริ เวณนําตกสี ขีด, นําตกกรุ งชิง และนําตกโตนตก
Cardicola alseae เป็ นพยาธิใบไม้เลือดในปลาและจัดอยูใ่ นFamily Sanguinicolidae
(Schell, 1970) มีรายงานพบระยะสปอโรซีสต์ในหอย Oxytrema silicula (Yamaguti, 1975)
จากการศึกษาพบหอยเพียง 2 ชนิด ทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง นันคือ M. tuberculata และ Neoradina
prasongi บริ เวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี, คลองปะเหลียน, นําตกวิภาวดี และ
คลองม่วง
Alaria mustelae เป็ นพยาธิใบไม้เลือดของ นาค พังพอน แมว หมา (Yamaguti, 1975) จัด
อยูใ่ น Superfamily Strigeoidea วงจรชีวติ ของปรสิ ตในรู ปแบบนีมีความแตกต่างกับพยาธิ ใบไม้
ชนิดอืน คือ สามารถพบตัวอ่อนระยะมีโซเซอร์ คาเรี ย (mesocercaria)ในกบ หรื อในลูกอ๊อด (Rana
pipiens) ระยะเมตาเซอร์คาเรี ยพบในหนู พวก Peromyscus leucopus noveboracensis, Mustela
vison, Procyon lotor มีรายงานการพบระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ชนิดนีจากหอย Planorbula

306

armigera (Yamaguti, 1975) จากการศึกษาพบหอยเพียง 1 ชนิด ทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง นันคือ M.
tuberculata
Transversotrema laruei เป็ นพยาธิใบไม้ของปลาจัดอยูใ่ น Superfamily Schistosomatoidea
พบตัวอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในบริ เวณเหงือกและใต้เกล็ดของปลา Lates calcarifer,
Mollienesia latipinna (Yamaguti, 1975) มีรายงานการพบระยะรี เดียของพยาธิชนิดนีในหอย
Thiara riguettii (Yamaguti, 1975) ในประเทศไทย T. laruei มีรายงานพบในหอย M. tuberculata
บริ เวณนําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี (Ukong et al., 2007) และทางภาคเหนือของประเทศพบ
หอย 3 ชนิดเป็ นโฮสต์ตวั กลาง ได้แก่ T. granifera, M. jugicostis และ T. scabra ในการศึกษา
ครังนีพบหอยทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง คือ M. tuberculata, M. jugicostis และ T. scabra บริ เวณทีพบ
ได้แก่ เขือนเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี, คลองระ, ลําธารยอดเหลือง, ฝาย
นําล้นปะเหลียน, นําตกอ่างทอง, ห้วยหนึง, นําตกกระทู,้ ลําธารสระมรกต และนําตกปาหนัน
รู ปแบบ Xiphidiocercariae
พยาธิใบไม้ในรู ปแบบ Xiphidiocercariae มีลกั ษณะเด่นทีสามารถใช้จาํ แนกชนิดออกจาก
พยาธิใบไม้ในรู ปแบบอืน คือมี stylet อยูบ่ ริ เวณ oral sucker จากการศึกษาในครังนีพบพยาธิ
ใบไม้ 3 ชนิดทีมีลกั ษณะดังกล่าว ได้แก่ Acanthatrium hitaense, Loxogenoides bicolor และ
Haematoloechus similes พบว่ารู ปร่ างของ A. hitaense และ L. bicolor มีขนาดใกล้เคียงกันและมี
ลักษณะพฤติกรรมการเคลือนไหวในนําคล้ายกัน
แต่มีส่วนทีแตกต่างกันบริ เวณ penetration
gland โดย A. hitaense มี 2 คู่ ส่ วน L. bicolor มี 3 คู่ จึงทําให้พยาธิใบไม้ทงั 2 ชนิด สามารถแยก
ชนิดออกจากกันได้อย่างชัดเจน สําหรับพยาธิ H. similes มีลกั ษณะเด่นทีแตกต่างจากพยาธิ 2 ชนิด
ดังกล่าว โดยมีพฤติกรรมการเคลือนไหวในนําอย่างว่องไว มี stylet ยาวมาก และมี penetration
gland 6 คู่
A. hitaense เป็ นพยาธิ ใบไม้ใน Superfamily Plagiorchioidea มีรายงานการพบพยาธิตวั
แก่ในหนู Rattus norvegicus (Ito, 1980) และค้างคาว (Yamaguti, 1975) สามารถพบตัวอ่อนระยะ
เซอร์คาเรี ยในหอย Semisulcospira libertina (Yamaguti, 1975; Ito, 1980) การศึกษาในครังนีพบ
หอย 3 ชนิดเป็ นโฮสต์ตวั กลาง ได้แก่ T. granifera, A. housei, T. scabra, B. (costuta) costula และ
M. tuberculata
L. bicolor เป็ นพยาธิใบไม้ใน Family Lecithodendriidae มีรายงานการพบพยาธิตวั แก่ใน
กบ และสามารถพบระยะเซอร์คาเรี ยในหอย Goniobasis depygis (Yamaguti, 1975) ในประเทศ
ไทย L. bicolor มีรายงานพบในหอย M. tuberculata และ T. scabra บริ เวณนําตกเอราวัณ จังหวัด
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กาญจนบุรี (Ukong et al., 2007) และมีรายงานพบในหอย 6 ชนิดเป็ นโฮสต์ตวั กลาง ได้แก่ T.
granifera, M. tuberculata, T. scabra, B. citrina, B. c. costula และ B. wykoffi พบพยาธิชนิดนีจาก
17 จุดสํารวจ ของ 11 จังหวัดในเขตภาคเหนือของประเทศไทย (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549)
การศึกษาครังนีพบพยาธิ ชนิดนีมากทีสุ ดเช่นกัน คือ พบพยาธิชนิดนี 28 จุดสํารวจ จากทังหมดทีมี
การติดเชือ 34 จุดสํารวจ และมีรายงานพบในหอย 3 ชนิดเป็ นโฮสต์ตวั กลาง ได้แก่ M. tuberculata,
M. jugicostis, T. granifera, T. scabra, และ N. prasongi นับได้วา่ เป็ นพยาธิทีมีการแพร่ กระจายมาก
เกือบทุกบริ เวณ และมีความสามารถในการใช้หอยเป็ นโฮสต์ตวั กลางได้หลายชนิดพันธุ์
H. similis เป็ นพยาธิใบไม้ใน Family Haematoloechidae มีรายงานการพบพยาธิตวั แก่ใน
กบ เช่นเดียวกับ L. bicolor (Yamaguti, 1975) ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยของพยาธิชนิดนีสามารถพบใน
ตัวอ่อนแมลงปอ Coenagrion hastulatum (Yamaguti, 1975) และมีรายงานการพบระยะเซอร์คาเรี ย
ของพยาธิ ชนิดนีในหอย Planorbis planorbis (Yamaguti, 1975) ยังมีรายงานการพบพยาธิ ชนิดนี
ในหอย 7 ชนิดทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง ได้แก่ T. granifera, M. tuberculata, T. scabra, P. p.
paludiformis, B. wykoffi, B. c. costula และ B. citrina ในบริ เวณจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549) ) การศึกษาในครังนี พบพยาธิชนิดนี 1 จุดสํารวจ ในหอย M.
tuberculata จากทังหมดทีมีการติดเชือ 33 จุดสํารวจ
รู ปแบบ Megalurous cercariae
Philophthalmus sp. เป็ นพยาธิใบไม้รูปแบบ Megalurous cercariae มีลกั ษณะสําคัญ
คือ บริ เวณปลายหางมี adhesive gland cells และไม่มี excretory canal จัดอยูใ่ น Family
Philophthalmidae (Schell, 1970) และตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญในรี เดีย
เปลียนแปลงเป็ นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์ คาเรี ยในลําไส้ของไก่ นก และเป็ ด (Yamaguti,
1975) จากการศึกษาครังนี พบหอย 2 ชนิดทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง ได้แก่ M. tuberculata และ T.
scabra จุดสํารวจทีพบ ได้แก่ นําตกกะเปาะ, นําตกโตนตก และลําธารห้วยหนึง
รู ปแบบ Amphistome cercariae
Gastrothylax crumenifer สามารถจัดอยูใ่ นรู ปแบบ Amphistome cercariae พยาธิใบไม้
รู ปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ มี ventral sucker ขนาดใหญ่อยูส่ ่ วนท้ายของลําตัวและ oral sucker
มีขนาดเล็ก ลําตัวมีขนาดใหญ่ หางยาว ส่ วนใหญ่มีตา (eye spots) ทีมี pigment ขนาดใหญ่และมี
caudal sucker ขนาดใหญ่ ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยชนิดนีจะฝังตัวเป็ นตัวอ่อนระยะเม
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ตาเซอร์ คาเรี ยในพืชนํา หรื อบนผิวหนังของกบเป็ นปรสิ ตในลําไส้ของกบและม้า
ตัวกลาง คือ M. tuberculata จุดสํารวจทีพบอยูบ่ ริ เวณคลองระ

หอยทีโฮสต์

รู ปแบบ Renicolid cercariae
Cercaria caribbea LXVIII พยาธิใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ บริ เวณ
ลําตัวพบ cystogenous gland มากมาย, excretory bladder เป็ นรู ปตัว Y (Y - shape) มี cephalic
glands อยูก่ ึงกลางของด้านหน้ากับอวัยวะยึดเกาะส่ วนท้อง (acetabulum) ไม่มี stylet มีอวัยวะช่วย
ยึดเกาะอยูท่ ีส่ วนหัว (oral sucker) และส่ วนท้อง (ventral sucker) ส่ วนหางตรงไม่มี finfold ตัว
อ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยเจริ ญในสปอซี สต์ และเปลียนแปลงไปเป็ นตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรี ย เกาะบนพืชนํา ในปลา หรื อ สัตว์เลือยคลาน ซึงพยาธิตวั เต็มวัยเป็ นปรสิ ตทํา
ให้เกิดพยาธิใบไม้ในลําไส้ของนก สัตว์เลียงลูกด้วยนม และคน หอยทีโฮสต์ตวั กลาง คือ T.
granifera จุดสํารวจทีพบอยูบ่ ริ เวณคลองปะเหลียน
รูปแบบ Cotylomicrocercous cercariae
Podocotyle (Podocotyle) lepomis พยาธิใบไม้รูปแบบนี มีลกั ษณะสําคัญ คือ หางมี
ขนาดสันรู ปร่ างคล้ายถ้วย (cup-shape) ปลายหางมีอวัยวะยึดเกาะ(adhesive organ) เป็ นตัวอ่อน
พยาธิ ใบไม้ของปลาและสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ งมีโฮสต์กึงกลางตัวทีสองเป็ นพวก amphipods,
crustaceansและตัวอ่อนของแมลง หอยทีโฮสต์ตวั กลาง คือ M. tuberculata จุดสํารวจทีพบอยู่
บริ เวณนําตกบางแป
จากการศึกษาหอยนําจืดทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง (intermediate host) ในวงศ์ Thiaridae บริ เวณ
ภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า M. tuberculata มีอตั ราการติดเชือปรสิ ตสู งกว่าหอยชนิดอืน และมี
ความสามารถในการเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ได้หลากชนิดทีสุ ดด้วย เมือเปรี ยบเทียบกับ
หอยทีมีอตั ราการติดเชือสู งในภาคเหนือ คือ T. granifera (วิวชิ ชุตา เดชรักษา, 2549) และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหอยทีมีอตั ราการติ ดเชื อสู ง คือ M. tuberculata (ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี , 2550)
สําหรับการศึกษาในภาคใต้นี แม้นว่า M. tuberculata จะมีอตั ราการติดเชื อสู งทีสุ ด อัตราการติดเชือ
ของ N. prasongi และ T. granifera ก็ยงั พบอัตราการติดเชือสู งเป็ นลําดับรองลงมา โดยเฉพาะ M.
tuberculata นัน สามารถติดเชือปรสิ ต 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน (double infection) และมีรูปแบบการ
ติดเชื อคู่กนั ของปรสิ ตมากถึง 9 รู ปแบบ ได้แก่ แบบที 1 S. tridactyla (S-3) + C. alseae (S-10) ,
แบบที 2 S. tridactyla (S-3) + L. bicolor (S-7), แบบที 3 H. taichui (S-2) + L. bicolor (S-7) ,
แบบที 4 L. bicolor (S-7) + C. alceae (S-10), แบบที 5 H. pumilio (S-1) + A. mustelae (S-11) ,
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แบบที 6 C. formosanus (S-5) + L. bicolor (S-7), แบบที 7 S. tridactyla (S-3) +A. gracilis (S-13)
, แบบที 8 L. bicolor (S-7) + A. gracilis (S-13) และแบบที 9 H. taichui (S-2) + A. mustelae (S11) โดยแบบที 2 จะพบมากทีสุ ด การศึกษาในครังนีเห็นได้วา่ การเกิด double infection ในภาคใต้
พบมากถึง 9 รู ปแบบ และยังพบการติดเชื อปรสิ ต 3 ชนิดในเวลาเดียวกัน (triple infection) มี 1
รู ปแบบ คือ S. tridactyla (S-3) + L. bicolor (S-7) + C. alseae (S-10) สําหรับการรายงานการติด
เชือตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิ ใบไม้ทีดําเนินการมาก่อนหน้านีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบการติดเชือในหอย M. tuberculata เพียง 3 รู ปแบบ คือ แบบที 1 S. tridactyla + C. alseae ,
แบบที 2 L. bicolor + S. tridactyla และ แบบที 3 A. hitaense + H. taichui (ศิริลกั ษณ์ โชติแสงศรี
, 2550)
S. tridactyla และ L. bicolor เป็ น double infection ทีพบมากทีสุ ด อาจจะเกิดจากลักษณะ
ทางกายภาพ ชีวเคมีหรื อ สรี รวิทยาของหอยมีการเปลียนแปลงไป ตลอดจนผลจากการกระตุน้
หลายๆ ครังของพยาธิ ทีเข้าสู่ โฮสต์ มีผลต่อการผ่านเข้าสู่ host ได้อย่างง่าย เพราะมีการปรับ
โครงสร้างทางสรี รวิทยาของโฮสต์ทีพร้อมต่อการติดเชือของพยาธิแต่ละชนิด (Miura and Chiba,
2006) จึงส่ งผลให้หอยสามารถติดเชื อปรสิ ตหลายชนิดได้ในเวลาเดียวกัน ในประเทศญีปุ่ น มีการ
รายงานเกียวกับหอย Batillaria attramentaria ว่าเป็ นโฮสต์ตวั กลางที 1 ของพยาธิใบไม้จาํ นวน 8
ชนิด (Miura et al., 2005) เมือเปรี ยบเทียบผลการศึกษาทีได้พบว่า หอยนําจืด M. tuberculata
สามารถเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิได้ทงหมดถึ
ั
ง 15 ชนิด จากทังหมด 17 ชนิด มีเพียง 2 ชนิดที
ไม่พบใน M. tuberculata คือ Cercaria caribbea LXVIII และ Podocotyle lepomis จะเห็นได้วา่
หอยนําจืดในวงศ์ Thiaridae หลายชนิดสามารถเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ และไม่มี
ความจําเพาะเจาะจงต่อปรสิ ตอย่างแน่ชดั
เมือพิจารณาชนิดปรสิ ตในแต่ละแหล่งนําจะพบว่า
บริ เวณคลองระ และนําตกกรุ งชิง พบชนิดพันธุ์ของปรสิ ตมากทีสุ ดพืนทีละ 7 ชนิด เมือ
เปรี ยบเทียบการแพร่ กระจายพันธุ์ของพยาธิใบไม้ทงั 33 พืนที พบว่า L. bicolor (S-7) มีการ
แพร่ กระจายพันธุ์ได้มากทีสุ ดคือ 28 พืนที และตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยทีพบการติดเชือมากทีสุ ดคือ
S. tridactyla (S-3) ร้อยละ 59.82 (1,755/2,934) เป็ นพยาธิ ใบไม้ทีเข้าสู่ หอยทีเป็ นโฮสต์ตวั กลางได้
7 ชนิด ได้แก่ M. tuberculata ,T. granifera, M. jugicostis, T. scabra, S. riqueti, A. housei และ N.
prasongi , รองลงมาคือ L. bicolor (S-7) ร้อยละ 29.35 (861/2,934) เป็ นพยาธิใบไม้ทีเข้าสู่ หอยที
เป็ นโฮสต์ตวั กลางได้ 6 ชนิด ได้แก่ M. tuberculata ,T. granifera, M. jugicostis, T. scabra, B.
costula costula และ N. prasongi ข้อสังเกตเกียวกับความสามารถในการติดเชือพยาธิใบไม้ในหอย
N. prasongi สามารถรายงานการติดเชือตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ยของพยาธิใบไม้เป็ นครังแรกโดย
พบว่า N. prasongi มีความสามารถเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ถึง 7 ชนิด คือ H. taichui (S-
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1), S. tridactyla (S-3), H. hetrophyes (S-4), C. formosanus (S-5), L. bicolor (S-7), C. alseae (S10) และ M. appendicalatus (S-14) ทังยังสามารถติดเชือปรสิ ต 2 ชนิ ดในเวลาเดียวกัน (double
infection) มี 3 รู ปแบบ คือ แบบที 1 S. tridactyla + L. bicolor , แบบที 2 H. taichui (S-2) + L.
bicolor (S-7) และ แบบที 3 C. formosanus (S-5) + M. appendicalatus (S-14)
ข้อมูลทีได้จากการศึกษาในครังนีเป็ นข้อมูลทีดําเนินการครอบคลุมตลอดทังปี ทําให้ทราบ
ถึงความหลากหลายของชนิดหอยและชนิดของพยาธิในแต่ละเดือนว่ามีอตั ราการติดเชือปรสิ ตมาก
หรื อน้อยเพียงใด ในแต่ละพืนทีของจุดสํารวจ ผลสํารวจทีได้จึงมีความแน่นอนและเชือถือได้อย่าง
ยิงว่าในแหล่งนํานันๆ มีโอกาสทีพบหรื อไม่พบการติดเชื อปรสิ ต เนืองจากผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษา
อย่างต่อเนืองและสมําเสมอทุกๆ 2 เดือน ทําให้ได้ขอ้ มูลทีครอบคลุมระยะเวลาการพัฒนาของพยาธิ
ใบไม้ทีสามารถพบได้ในหอยทีเป็ นโฮสต์ตวั กลาง โดยทีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยมี
ระยะเวลาในการเจริ ญเติบโตภายในหอยประมาณ 30 – 45 วัน จึงออกจากหอยอยูใ่ นนําอย่างอิสระ
และหาโฮสต์ตวั กลางทีสองเพืออาศัยหรื อเกาะตามพืชนําเพือเจริ ญเป็ นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรี ย
ในพยาธิใบไม้เลือดตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย สามารถเข้าสู่ คนและสัตว์ได้โดยตรง (สว่างใจ พึง
พักตร์ , 2536) นอกจากนี ยังมีรายงานเกียวกับความสัมพันธ์ของการติดเชื อพยาธิ ใบไม้ระยะเมตา
เซอร์ คาเรี ยในปลานําจืดกับช่วงฤดูกาล
พบว่าในฤดูฝนมีการติดเชื อพยาธิสูงกว่าฤดูอืนๆ
เนืองจากหน้าฝนมีการชะล้างอุจจาระหรื อมูลสัตว์ทีมีไข่พยาธิ ลงสู่ แหล่งนํา ทําให้มีโอกาสการติด
เชือพยาธิ สูงในการพัฒนาให้ครบวัฎจักรหรื อวงจรชีวิตมากกว่าในฤดูอืน (Wiwanitkit, 2004) จาก
การศึกษาพบว่าการติดเชือพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยในหอยนําจืดยังไม่มีความสัมพันธ์ต่อฤดูกาล
อย่างแน่ชดั ทังนี อาจขึนอยูก่ บั ระยะเวลาของตัวอ่อนพยาธิทีพร้อมจะไชออกมาจากหอย โดยเฉพาะ
ในฤดูนาหลาก
ํ
มีผลต่อการเก็บตัวอย่างหอย เนื องจากมีปริ มาณนํามาก และระดับนําลึก หอยถูก
กระแสนําพัดพาจากบริ เวณหนึงไปยังอีกบริ เวณหนึงได้ง่าย ทําให้เก็บตัวอย่างได้นอ้ ยลง ดังนัน
โอกาสทีพบการติดเชื อพยาธิ จึงมีนอ้ ยเช่นกัน
ประโยชน์จากงานวิจยั ในครังนีในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทําให้ทราบถึงการกระจายพันธุ์
ของหอย และการกระจายพันธุ์ของปรสิ ต เนืองจากหอยในวงศ์ Thiaridae นี มีทงกลุ
ั ่มทีมีขนาดใหญ่
มีบทบาทในการเป็ นแหล่งอาหารทีสําคัญของทังคนและสัตว์ และกลุ่มทีมีขนาดเล็กซึ งมีจาํ นวนมาก
พบว่ามีความสามารถเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิ ใบไม้ทีมีโอกาสก่อโรคในคนและสัตว์หลายชนิด
ผลการศึกษาในครังนีสามารถช่วยเติมเต็มความรู้ในงานด้านสังขวิทยา และปรสิ ตวิทยาของประเทศ
ไทยให้พฒั นาขึนอีกขันหนึง
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6. สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาการติดเชือตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในภาคใต้
ของประเทศไทย พบหอยนําจืดทังหมด 9 ชนิดได้แก่ Melanoides tuberculata, Melanoides
jugicostis, Tarebia granifera, Thiara scabra, Brotia costula costula, Sermyla riqueti, Adamietta
housei, และ Neoradina prasongi เมือทําการตรวจสอบชนิดปรสิ ตของพยาธิใบไม้ โดยวิธี
shedding และ crushing พบการติดเชือพยาธิ ใบไม้จาํ นวน 8 รู ปแบบ (types) สามารถจําแนกชนิดได้
17 ชนิด ดังนี (1) Parapleurophocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ยใน
รู ปแบบนี 4 ชนิด ได้แก่ Haplorchis pumilio (S-1) , Haplorchis taichui (S-2), Stictodora
tridactyla (S-3) และ Heterophyes heterophyes (S-4) (2) Pleurophocercous cercariae พบตัว
อ่อนพยาธิใบไม้ 1 ชนิด ได้แก่ Centrocestus formosanus (S-5) (3) Xiphidiocercariae พบเซอร์คา
เรี ย 3 ชนิด ได้แก่ Acanthatrium hitaense (S-6), Loxogenoides bicolor (S-7) และ
Haematoloechus similis (S-8) (4) Megalurous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรี ย
1 ชนิด คือ Philophthalmus sp. (S-9) (5) Furcocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ 5 ชนิด
คือ Cardicola alseae (S-10) , Alaria mustelae (S-11), Transversotrema laruei (S-12) ,
Apatemon gracilis (S-13) และ Mesostephanus appendicalatus (S-14)
(6) Amphistome
cercariae พบตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ 1 ชนิด คือ Gastrothylax crumenifer (S-15) (7) Renicolid
cercariae พบตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ 1 ชนิด คือ Cercaria caribbea LXVIII (S-16) (8)
Cotylomicrocercous cercariae พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ 1 ชนิด คือ Podocotyle (Podocotyle)
lepomis (S-17) ตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ทงั 17 ชนิด พบได้ในหอยวงศ์ Thiaridae ดังนี (1) M.
tuberculata เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ 15 ชนิด ได้แก่ H. pumilio (S-1), H. taichui (S-2),
S. tridactyla (S-3), H. heterophyes (S-4), C. formosanus (S-5), A. hitaense (S-6), L. bicolor (S7), H. similis (S-8), Philophthalmus sp. (S-9), C. alseae (S-10), A. mustelae (S-11), T. laruei (S12), A. gracilis (S-13), M. appendicalatus (S-14) และ G. cruminifor (S-15) (2) T. granifera
เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ 6 ชนิด ได้แก่ S. tridactyla (S-3), C. formosanus (S-5), L.
bicolor (S-7), H. similis (S-8), C. alseae (S-10), และ Cercaria caribbea LXVIII (S-16) (3) M.
jugicostis เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ 4 ชนิด ได้แก่ H. taichui (S-2), S. tridactyla (S-3), L.
bicolor (S-7) และ A. mustelae (S-11) (4) A. housei เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ 1 ชนิด
ได้แก่ S. tridactyla (S-2) (5) S. riqueti เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ 1 ชนิด ได้แก่ S.
tridactyla (S-3) (6) B. costula costula เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ 2 ชนิด ได้แก่ A.
hitaense (S-6) และ L. bicolor (S-7) (7) T. scabra เป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ 7 ชนิด
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ได้แก่ S. tridactyla (S-3), C. formosanus (S-5), A. hitaense (S-6), L. bicolor (S-7),
Philophthalmus sp. (S-9), T. laruei (S-12), และ Podocotyle lepomis (S-17) (8) N. prasongi มี
ความสามารถเป็ นโฮสต์ตวั กลางของพยาธิใบไม้ 7 ชนิด คือ H. taichui (S-2), S. tridactyla (S-3),
H. heterophyes (S-4), C. formosanus (S-5), L. bicolor (S-7), C. alseae (S-10) และ M.
appendicalatus (S-14)
สรุ ปได้วา่ หอยนําจืด M. tuberculata เป็ นโฮสต์ทีมีความสามารถในการนําพยาธิใบไม้ได้
หลายชนิด สําหรับอัตราการติดเชือปรสิ ตพบว่ามีการติดเชือทังหมด 33 พืนที จาก 34 พืนที โดย
บริ เวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มีอตั ราการติดเชือร้อยละ 97.86
(1,051/1,074) นําตกอ่างทองมีอตั ราการติดเชื อร้อยละ 35.05 (109/311)และ ลําธารยอดเหลือง มี
อัตราการติดเชื อร้อยละ 29.80 (360/1,208) เมือทําการวิเคราะห์ผลโดยรวมพบว่าหอยนําจืดวงศ์
Thiaridae ทีพบในภาคใต้ทีเก็บได้ทงหมดจาก
ั
34 พืนที มีจาํ นวนหอย 21,501 พบหอยทีติดเชือ
พยาธิใบไม้ 2,934 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 13.65 และตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรี ยทีพบการติดเชือมากทีสุ ด
คือ S. tridactyla ร้อยละ 59.82 (1,755/2,934) , L. bicolor ร้อยละ 29.35 (861/2,934) และ H.
taichui 6.75 (198/2,934)
7. ข้ อเสนอแนะการดําเนินการวิจัยต่ อเนือง
โรคพยาธิใบไม้เป็ นปั ญหาทางด้านสาธารณสุ ขทีมีความสําคัญของประเทศไทย
การ
ควบคุมและป้ องกันโรคปรสิ ตต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ซึ งทางสาธารณสุ ขได้เล็งเห็น
ความสําคัญมาโดยตลอด มีการให้ความรู้กบั ประชาชน ให้คาํ แนะนําและการรักษาโรคพยาธิ ใบไม้
โดยเฉพาะประชาชนทีอยูใ่ นพืนทีเสี ยง และยังมีงานวิจยั อีกมากมายทีศึกษางานทางด้านโรคปรสิ ต
ซึงการศึกษาในครังนี
มีความสําคัญต่องานทางด้านสาธารณสุ ขมูลฐานเป็ นอย่างยิง
เพราะ
การศึกษาตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ในประเทศไทยยังมีนอ้ ยมาก และผลการศึกษาในครังนีทําให้ทราบถึง
ชนิดของพยาธิ ใบไม้ทีมีโอกาสพบในแหล่งนําทีทําการสํารวจ และชนิดหอยนําจืดทีเป็ นพาหะนํา
โรคพยาธิใบไม้
ผลการศึกษาเหล่านีสามารถนําไปเป็ นข้อมูลพืนฐานสําหรับงานเฝ้ าระวังและ
ควบคุมการเกิดโรคพยาธิ ใบไม้ได้ดงั นี
1. ชนิดของพยาธิ ใบไม้ทีพบในแต่ละแหล่งนํา ควรมีการศึกษาต่อให้ครบวงจรชีวิต โดย
การตรวจสอบถึงโฮสต์ตวั กลางตัวที 2 และ โฮสต์ตวั สุ ดท้าย เพือจะได้ทราบชนิดปรสิ ตทีแท้จริ ง
และสามารถเฝ้ าระวังและควบคุมโรคได้ถูกต้อง พร้อมทังสามารถแก้ปัญหาทีต้นเหตุได้
2. เมือทราบว่าหอยนําจืดชนิดใดเป็ นพาหะนําโรคทีสําคัญกับคนและสัตว์เลียง ควรหาทาง
ควบคุมการติดเชือพยาธิ ในหอยนําจืดชนิดนันๆ เพือเป็ นการตัดวงจรชีวติ ของพยาธิใบไม้
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จากการศึกษาในครังนีทําให้เห็นว่าหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae มีความสามารถเป็ นโฮสต์
ตัวกลางให้กบั พยาธิใบไม้หลายชนิด บางชนิดเป็ นพยาธิ ใบไม้ของสัตว์ บางชนิดเป็ นพยาธิใบไม้
ของสัตว์ทีมีรายงานการติดเชื อสู่ คนได้ (zoonosis) ดังนันการศึกษาชนิดพันธุ์ของพยาธิ ใบไม้โดย
ตรวจหาจากหอยนําจืด
สามารถนํามาคาดคะเนโอกาสการติดเชื อพยาธิใบไม้ในชุมชนต่างๆได้
การศึกษาในหอยวงศ์ Thiaridae นีเป็ นอีกหนึงความรู้ในการเฝ้ าระวังโรคปรสิ ตหนอนพยาธิที
เพิมเติมขึนในประเทศไทย ยังจําเป็ นทีจะต้องศึกษาต่อเนืองอีกมากในหอยชนิดอืน ทังหอยฝาเดียว
เช่น Clea sp., Indoplanorbis sp. และหอยสองฝา เช่น Corbicula sp. เป็ นต้น
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x สารเคมีสําหรับย้อมตัวอ่อนพยาธิระยะเซอร์ คาเรีย
1) Ehrlich’s hematoxy stain
Hematoxylin (C.I.75290)
2
กรัม
Ethyl alcohol
100 มิลลิลิตร
Glycerol
100 มิลลิลิตร
Glacial acetic acid
10
มิลลิลิตร
Distilled water
90 มิลลิลิตร
Aluminum potassium sulphate
10 มิลลิลิตร
(I) ละลายสี ใน Ethyl alcohol ผสม Glycerol และ Glacial acetic acid
(II) ละลาย Aluminum potassium sulphate ในนํากลัน แล้วนํามาต้มให้ละลาย
(III) นําส่ วนผสม (I) และ (II) มารวมกันต้มให้เดือด ยกลงปล่อยทิงให้เย็น กรอง เก็บใส่ ขวด
หมายเหตุ : ตังทิงไว้นาน 4 สัปดาห์ จึงนํามาใช้โดยเจือจางในนํากลัน อัตราส่ วน 1:10
2) 0.2 % Fast green in 95% alcohol
Fast green FCF (C.I.42053)
95% Ethyl alcohol
ละลายสี ใน 95% Ethyl alcohol กรอง เก็บใส่ ขวด

0.2
100

กรัม
มิลลิลิตร

3) 10% Formalin solution
Absolute Formalin
Distilled water
นําสารมาละลายผสมกัน

10
90

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

4) 0.5% neutral red
Neutral red (C.I. 50040)
Distilled water
นําสารมาละลายผสมกัน

0.5
100

กรัม
มิลลิลิตร
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5) Semichon ’s acetic carmine
Carmine (C.I. 75470)
Glacial acetic acid
50 มิลลิลิตร
Distilled water
50
มิลลิลิตร
(I) ผสม Glacial acetic acid และ Distilled water ให้เข้ากัน
(II) ละลายผงสี Carmine ใน (I) จนสี ไม่ละลาย
(III) นําไปต้มให้เดือด ยกลงตังทิงไว้เย็น กรอง เก็บใส่ ขวด
หมายเหตุ : ก่อนใช้เจือจางด้วย 70% Ethyl alcohol อัตราส่ วน 1:10
6) 2% Hydrochloric acid (HCl)
Hydrochloric acid
Double distilled water
นําสาร HCl มาละลายในนํากลัน ผสมให้เข้ากัน

2
98

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

x สารเคมีสําหรับเตรียมตัวอย่ าง ภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM)
1) 0.2 M Sodium cacodylate pH 7.2 (Stock)
Sodium cacodylate
4.28 กรัม
Double distilled water
100 มิลลิลิตร
(I) นําสาร sodium cacodylate ละลายในนํากลัน 2 ครัง ใน Volumetric flask ขนาด 100
มิลลิลิตร (II) ปรับ pH 7.2 ด้วย 1N HCl
2) 0.2 M Calcium acetate (Stock)
Calcium acetate
3.16 กรัม
Double distilled water
100 มิลลิลิตร
หมายเหตุ : ควรเตรี ยมใหม่ๆ เนืองจากสารเคมีจะทําปฏิกิริยาได้ดีกบั ชินตัวอย่างทีทําการศึกษา
3) 0.1 M Sodium Cacodylate buffer (1X)
0.2 M Sodium cacodylate pH 7.2
0.2 M Calcium acetate
Double distilled water

12.5
0.5
50

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
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หมายเหตุ : เตรี ยมสําหรับล้างตัวอย่าง ควรเตรี ยมในปริ มาณมาก
4) 0.1 M Sodium Cacodylate buffer (2X)
0.2 M Sodium cacodylate pH 7.2
2.5 มิลลิลิตร
0.2 M Calcium acetate
1.0 มิลลิลิตร
Double distilled water
50
มิลลิลิตร
หมายเหตุ : เตรี ยมสําหรับใช้เจือจางสาร Fixative เช่น Glutaraldehyde, Osmium tetroxide
(OsO4) เป็ นต้น
5) 2.5% Glutaraldehyde in 0.05 M Sodium cacodylate buffer pH 7.2
25% Glutaraldehyde
5
มิลลิลิตร
0.2 M Sodium cacodylate pH 7.2
12.5 มิลลิลิตร
0.2 M Calcium acetate
0.5 มิลลิลิตร
Double distilled water
50
มิลลิลิตร
หมายเหตุ : เตรี ยมสําหรับรักษาสภาพเนือเยือตัวอย่าง
6) 5% Glutaraldehyde
25% Glutaraldehyde
Double distilled water
ผสมสารละลายให้เข้ากัน

10
40

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

7) 1% Osmium tetroxide
2% Osmium tetroxide
1
ส่ วน
0.1 M Sodium Cacodylate buffer (2X)
1
ส่ วน
(I) เตรี ยมขวดภาชนะ, pasture pipette และ ampoule สาร Osmium tetroxide แช่ใน
Cleaning solution ประมาณ 6 ชัวโมงถึงค้างคืน
(II) ล้างนํากลันหลายๆครัง (ห้ามใช้มือจับโดยตรง) ประมาณ 1 ชัวโมง ครังสุ ดท้ายล้างด้วย
นํากลัน Double distilled water (DDW)
(III) ใช้ forceps จับ ampoule ลงในขวดทีเตรี ยมไว้ เขย่าให้แตก แล้วผสมนํากลัน (DDW)
25 มิลลิลิตร แช่ทิงไว้คา้ งคืนในตูเ้ ย็น ปิ ดด้วย foil เพือป้ องกันแสง
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8) Cleanning solution
Potassium dichromate
นํากรอง
Conc. H2SO4
ผสมสารละลายให้เข้ากัน

100
750
250

กรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

9) 10% Sodium hydroxide
Sodium hydroxide
10
กรัม
Double distilled water
100 มิลลิลิตร
นําสาร Sodium hydroxide มาละลายในนํากลัน ผสมให้เข้ากัน
x ข้ อสั งเกตเกียวกับการย้อมสี ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะเซอร์ คาเรีย
โดยทัวไปการศึกษารู ปร่ างลักษณะและอวัยวะภายในตัวอ่อนระยะเซอร์ คาเรี ย เมือพยาธิยงั
มีชีวติ อยู่ (vital stain) นิยมย้อมด้วยสี 0.5% neutral red (Toluylene red, Nuclear fast red,
Kernechtrot) เนืองจาก neutral red ช่วยทําให้เซลล์ขณะทีมีชีวติ อยูต่ ิดสี ของนิวเคลียสได้อย่าง
ชัดเจน (สุ ลกั ษณ์ อยูค่ ง, 2547; Stainsfile, 2005) ในกรณี ทีต้องการเก็บตัวอย่างไว้ทาํ การศึกษาหรื อ
ย้อมสี ขณะทีพยาธิ ไม่มีชีวติ มักย้อมด้วยสี Ehrlich’s heamatoxylin เพราะช่วยให้นิวเคลียสติดสี ม่วง
นําเงินอย่างชัดเจนโดยเฉพาะทําให้มองเห็น penetration glands ได้อย่างเด่นชัด ส่ วนไซโทพลาสซึม
ไม่ติดสี และ Semichon’s camine & Fast green เมือย้อมตัวอย่างแล้ว สี Semichon’s camine จะติด
สี ชมพูออกแดงบริ เวณนิวเคลียส สามารถมองเห็นภายในเซลล์อย่างชัดเจน ส่ วนสี Fast green จะ
ติดสี ยอ้ มสี เขียวบริ เวณไซโทพลาสซึมทีกระจายอยูท่ วๆไปภายในเซลล์
ั
(สุ ลกั ษณ์ อยูค่ ง, 2547)
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