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การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุและการกระจายพันธุของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ในลุม
แมน้ําแควนอย จ. กาญจนบุรี โดยสุมเก็บตัวอยางดวยมือ พรอมทั้งศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางเคมี
ของน้ํา ตัวอยางที่ไดนํามาศึกษาโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก ฟนหอย กายวิภาค การศึกษาไอโซ
ไซมและตรวจสอบความสามารถในการติดเชื้อปรสิต เมื่อนําตัวอยางหอยน้ําจืด Paludomus spp. จากน้ําตกไทรโย
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ชี้ใหเห็นความแตกตางของหอย Paludomus จากหวยเตาดํากับหอยจากจุดสํารวจอื่นในระดับสปชีส (คาระยะหาง
ทางพันธุกรรมเทากับ 0.191) เมื่อนําผลการศึกษามาประมวลเขาดวยกัน สามารถแบงหอยน้ําจืด Paludomus spp.
จากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ออกเปน 2 สปชีส โดยจัดหอยจากหวยเตาดําแยกออกจากจุดสํารวจอื่นอยางชัดเจน
การตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจืด Paludomus spp. พบตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิ
ใบไมจํานวน 4 กลุม คือ Parapleurolophocercous cercaria, Cotylomicrocercous cercaria, Strigea cercaria
และ Virgulate cercaria
_____________________________________________________________________________________________
ภาควิชาชีววิทยา
บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2547
ลายมือชื่อนักศึกษา ……………………………………………………….
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1. ……………………………………… 2. ……………………………...

ง

K 43512001 : MAJOR : BIOLOGY
KEY WORD : PALUDOMUS / MORPHOLOGY / ANATOMY / ISOENZYME / CERCARIAE
NAPATSORN NOTESIRI : STUDIES ON THE SPECIES DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF
FRESHWATER SNAIL GENUS PALUDOMUS IN KWAE NOI RIVER WATERSHED. THESIS ADVISORS :
ASST. PROF. DUANGDEAN KRILAS, Ph.D., AND ASST. PROF. TUENTA JANECHARUT, Ph.D. 221 pp. ISBN
974-464-559-8.
The species diversity and distribution of freshwater snails genus Paludomus spp. were studied at ten
different locations of the water sources in Kwae Noi river watershead, Kanchanaburi province; these are Saiyok Noi
waterfall, Saiyok Yai waterfall, Toa Dum stream, Hin Dad hot spring, Pa Tad waterfall, Huay Kha Yang spring, Ban Tha
Ma Dua brook, Krung Krawia waterfall, Dai Chong Thong waterfall and Takhian Thong waterfall. Counts per unit of
time method was used in this study, and the samples of freshwater snails were handpicked every 10 minutes per
sampling by five collectors. In addition, the physico-chemical characteristics of streams and water quality were
examined. The snail specimens were studied in various aspects, namely, shell morphology, anatomy, radula
morphology, isoenzyme electrophoresis and trematode infection. The specimens were identified and categorized
according to the shell morphology study by Brandt (1974). Two species were presented in the Brandt report which
are Paludomus petrosus and Paludomus siamensis. All of the collected snails are dextral and the operculum is
concentric with spiral. The shells are elongated and subglobose in shape. The surface is smooth and covered with a
brownish or greenish periderm. Most of them show pointed apex, deep suture, and narrow columella. However, the
snails of Toa Dum stream, are markedly different from the others in that they show eroded apex, shallow suture and
wide columella. In addition, when the ratios of the length of body whorl/shell length and size index were analyzed
using ANOVA tests, Toa Dum snails exhibits significant difference (P<0.05) in the size index. For the radula
morphology, the collected snails exhibit Taenioglossa form, which has dentition formula 2:1:1:1:2
(marginal:lateral:rhachis:lateral:marginal), interesting differences are noted among the cusp formula of the teeth.
Comparative study of number, shape, size of cusps illustrates that the snails from Toa Dum stream are noticeably
different from the others. The central tooth widths are significantly different (P<0.05).
The anatomy of the snails showed that there are two reproductive systems--close and open pallial oviduct.
Pigment on the tentacles of snails from Toa Dum are different from the others in that they show pigment around the
eye and no pigment strips on the tentacles. Isoenzymes were analysed by polyacrylamide gel electrophoresis.
Banding patterns in four enzymes : esterase, leucine aminopeptidase, lactase dehydrogenase and malate
dehydrogenase, have shown that the snails from Toa Dum are different from the others at the species levels (D =
0.191). According to the results of this study, the Paludomus spp. freshwater snails from the ten survey locations
should be classified into two species, where those from Toa Dum stream are distinctly discriminated from the others.
For the trematode infection, four types of cercariae were found in the snails. They are
Parapleurolophocercous cercaria, Cotylomicrocercous cercaria, Strigea cercaria and Vigulate cercaria.
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จากจุดสํารวจทั้ง 10 พืน้ ที่ ……………………………………...
แสดงแถบโปรตีนของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. …………………
แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด Parapleurolophocercous
cercaria ………………………………………………………….
แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด Cotylomicrocercous cercaria .
แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด Strigea cercaria ……………….
แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด Virgulate cercaria ……………..
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงและความผันแปรของสภาพทางภูมิอากาศของโลกในปจจุบันได
กอใหเกิดการทบทวนพฤติกรรมของมนุษยที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยทั่วๆไปของโลก
การเสียสมดุลยภาพทางธรรมชาติ เปนปญหาสําคัญที่นานาประเทศทัว่ โลกกําลังประสบอยูใน
ปจจุบัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติตามมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ยากที่จะประเมินคุณคาได ดังนัน้ การอนุรักษ
และการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิง่ ในปจจุบนั
นักวิทยาศาสตรตางเชื่อกันวาเทคโนโลยีอยางเดียวไมสามารถแกปญ
 หาเรื่องประชากร
(population) ภาวะมลพิษ (pollution) และความยากจน (poverty) ได การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความเขาใจถึงระบบความเปนไปของธรรมชาติ ความ
เขาใจถึงระบบนิเวศเปนสิ่งสําคัญในการอนุรักษและการใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development) ความรู ในดานความ
และเปนสิง่ ที่
หลากหลายทางชีวภาพเปนหัวใจสําคัญเพื่อความเขาใจถึงระบบนิเวศในพื้นที่
สามารถ ชวยการจัดการทรัพยากรอยางแทจริง
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) มีความหมายอยางงายๆวาเปนสภาพ
โดยรวม ของสิ่งมีชวี ิต และพันธุกรรมทั้งหมด ที่ปรากฏอยูในโลกนี้ สามารถสรุปไดเปน (1)
ความหลากหลายของชนิด หรือสปชีส (species diversity) ของสิง่ มีชีวิตทั้งหมด (2) ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ที่มีอยูในแตละหนวย ของสิ่งมีชวี ิต (3) ความ
หลากหลายทางนิเวศ (ecological diversity) ตามแหลงที่อยูอาศัย ตางๆของสิง่ มีชีวิต (วิสทุ ธิ์
ใบไม, 2538) คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ คือ สิ่งที่มนุษยพงึ่ พาในการดํารงชีวิตซึง่
แสดงใหเห็นถึงประโยชนทั้งทางดานการเกษตรกรรม การแพทย และการอุตสาหกรรม (วิสุทธิ์
ใบไม, 2532) ในการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุของหอยน้ําจืดนัน้ ไดมีการศึกษาทั้ง
เพื่อประโยชน ทางดานเศรษฐกิจ และทางการแพทย เนื่องจากทั้งมนุษยและสัตวมีความเปนอยู
ที่เกี่ยวของกัน
ในทางนิเวศวิทยานั้นสายโซอาหารของสิ่งมีชวี ิตเปนตัวกําหนดทิศทาง
1

2

ของสภาพแวดลอมในถิ่นอาศัยนัน้ ๆ หอยน้ําจืดเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่ ทีเ่ ปนตัวกําหนดบทบาทใน
แหลงชุมชนนัน้ ๆเชนกัน ในทางการแพทยหอยน้ําจืดบางชนิดเปนโฮสตกงึ่ กลางของพยาธิใบไม
บางชนิด ซึ่งสามารถติดตอมาสูคนและสัตวได
ลุมแมน้ําแควนอย เปนลุม น้ําที่มีความอุดมสมบูรณในเขตผืนปาตะวันตก และมี
ความสําคัญตอกิจกรรมการทองเที่ยว แมน้ําแควนอย เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาว
ศรี มีแหลงน้าํ ที่สาํ คัญคือ แมน้ํารันตี และหวยซองกะเลีย ในเขตอําเภอสังขละบุรี ไหลผาน
อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค และอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไหลไปรวมกับแมน้ําแคว
ใหญเปนแมนา้ํ แมกลองตอไป มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา แมนา้ํ ไทรโยค มีความยาวประมาณ
259 กิโลเมตร เปนลุมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ ในเขตผืนปาตะวันตก และมีความสําคัญตอ
กิจกรรมการทองเทีย่ ว นอกจากนี้ยงั เปนแหลงตนน้ําของผืนปาตะวันตกซึ่งถือเปน ปาฝนเขตรอน
(Rainforest) ที่ยังคงหลงเหลืออยู บริเวณตนน้ําซึง่ เปนตนกําเนิดของแมน้ําแควนอยนี้ เปนลุม
น้ําที่อยูบนที่สงู มีลักษณะเปนหวยลําธารสายเล็กบาง ใหญบาง มีปาสมบูรณปกคลุมพืน้ ที่
อุทยานแหงชาติเขื่อนศรี
ตลอดความยาวของลุมน้าํ ไหลผานอุทยานแหงชาติเขื่อนเขาแหลม
นครินทร และอุทยานแหงชาติไทรโยค ซึ่งถือไดวาเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งของประเทศ ดังนัน้ ในการสํารวจชนิดพันธุของหอยน้าํ จืดในบริเวณลุมแมน้ําแควนอยนีจ้ ึง
ถือเปนองคความรูที่มีประโยชนตอผืนปาตะวันตก และชุมชนในเขตทีใ่ ชประโยชนจากแมนา้ํ สายนี้
อยางยิ่ง
การศึกษาหอยน้ําจืด Paludomus spp. ในประเทศไทยในอดีตพบวามีเพียงขอมูล
จากรายงานเกี่ยวกับชนิดของหอยน้ําจืดในประเทศไทย (Brandt, 1974) เทานั้น โดยไดจดั
จําแนกหอยน้าํ จืด Paludomus spp. โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก และ ฟน
หอย แบงไดเปน 2 ชนิด คือ Paludomus petrosus เปลือกรูปรางคอนขางกลม ผิวเรียบ มี
ลายพาดตามขวางเปนแถบ 3 แถบ ไมมี umbilicus มีสูตรฟนเปนแบบ Taenioglossa
(2:1:1:1:2)
มีแหลงกระจายตามลําหวยบริเวณเทือกเขาในจังหวัด
ชุมพร
ระนอง
นครศรีธรรมราช พัทลุง นอกจากนีพ้ บวาเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไม Paragonimus
westermani ที่กอโรคในสัตว และ Paludomus siamensis มีลักษณะตางจากชนิดแรกคือ
เปลือกรูปรางไมกลมเทาชนิดแรก มี spine สูง ผิวเปลือกมี spiral lines และลักษณะของ
rhachis มีปกสั้น ๆ เปนรูปสามเหลีย่ ม มีแหลงกระจายอยูในจังหวัด แพร ลําปาง พิษณุโลก
เลย และ กาญจนบุรี ตอมาจากการศึกษาความหลากหลายของหอยน้ําจืดในเขตพื้นที่ปาเตาดํา
อําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี (ดวงเดือน, 2543) พบหอยน้าํ จืด Paludomus sp. ในแหลง
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สํารวจ เปลือกมีรูปรางคอนขางกลมมีลายพาดตามขวาง ผิวเปลือกเรียบ ฟนเปนแบบ
Taenioglossa (2:1:1:1:2) แตจากรายงานยังไมไดสรุปชนิดของหอยวาเปนชนิดใดแนนอน
เนื่องจากพบวาลักษณะรูปรางของเปลือก (Shell morphology) มีความคลายคลึงกับรูปรางของ
Paludomus petrosus ตามรายงานของ Brandt (1974) ในขณะที่แรดูลามีลักษณะของฟน
กลาง (rhachis) คลายคลึงกับ Paludomus siamensis ดังนั้นผูว ิจัยจึงใหขอเสนอแนะใน
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดพันธุของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
งานวิจยั ในครัง้ นีน้ อกจากใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก ลักษณะทางกาย
วิภาค ฟนหอย ยังใชการศึกษารูปแบบพันธุกรรม (Genetic patterns) มาชวยในการจัดจําแนก
ใหชัดเจนขึน้ ดวย
ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ะเปนงานวิจยั ที่ชว ยใหเกิดองคความรูในดานของความ
หลากหลายของชนิดหรือสปชีย (species diversity) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic
diversity) และเขาใจถึงองคประกอบดานกายภาพ (abiotic component) ของถิ่นที่อยูอาศัย
ของหอยน้ําจืดชนิดนี้ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบทางดานปรสิตที่มีความสัมพันธกับหอยน้าํ จืดชนิด
นี้ โดยสามารถที่จะขยายผลการสํารวจไปสูการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพดานตางๆเพือ่
ประโยชนในการรวบรวมความรูตอไปในอนาคต
ความมุงหมาย
การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุและการกระจายพันธุของหอยน้าํ จืด
Paludomus spp. บริเวณลุมแมน้ําแควนอย มีเปาหมายเพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของเปลือก (Shell morphology) ลักษณะในการจําแนกชนิดของหอยน้าํ จืดโดยแรดูลา
(ฟน) ของหอย ลักษณะทางกายวิภาค (Anatomy) และการศึกษารูปแบบพันธุกรรม (Genetic
patterns) ในหอยชนิดเดียวกันเพื่อตรวจสอบความหลากหลายของชนิดพันธุท แี่ ทจริง เพือ่
ประโยชนในการพัฒนาความรูทางดานชนิดพันธุของหอย รวมทั้งเปนขอมูลพืน้ ฐานในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางหอยกับสภาพนิเวศบริเวณแหลงที่อยู และการติดเชื้อปรสิตในหอยรวมทั้ง
โอกาสในการแพรกระจายปรสิตสูคนและสัตวในชุมชนใกลเคียง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาชนิดพันธุของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ในแนวลุมแมน้ําแควนอย
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของถิ่นอาศัยของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
3. เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายวิภาคของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่สํารวจ
พบในแนวลุมแมน้ําแควนอย
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4. เพื่อตรวจสอบรูปแบบทางพันธุกรรมของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
5. เพื่อตรวจสอบความสามารถในการติดเชื้อปรสิตและชนิดของปรสิตที่พบในหอยน้ําจืด
Paludomus spp.
ประโยชนของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพือ่ ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลเพิม่ เติมความรูใหชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ และการจําแนกพันธุข องหอยน้ําจืด Paludomus spp. ใน
ประเทศไทย เพื่อเปนแหลงขอมูลพืน้ ฐานใชประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน
ตอไป นอกจากนี้ขอมูลทางปรสิตยังมีประโยชนตองานดานปรสิตวิทยา ซึง่ สามารถนําขอมูลการ
วิจัยมาประมวลใหเกิดความรูดานการเฝาระวังโรคปรสิตในคน และสัตว ได
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ในบริเวณตนน้าํ ของลุมแมนา้ํ แควนอย จังหวัด
กาญจนบุรี ครอบคลุมอําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี พืน้ ที่ศึกษาไดแก
1. น้ําตกไทรโยคนอย
อําเภอไทรโยค
อําเภอไทรโยค
2. น้ําตกไทรโยคใหญ
3. หวยเตาดํา
อําเภอไทรโยค
4. น้ําพุรอนหินดาด
อําเภอทองผาภูมิ
5. น้ําตกผาตาด
อําเภอทองผาภูมิ
6. น้ําพุหว ยเขยง
อําเภอทองผาภูมิ
7. ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
อําเภอทองผาภูมิ
8. น้ําตกเกริงกระเวีย
อําเภอทองผาภูมิ
9. น้ําตกไดชองถอง
อําเภอทองผาภูมิ
10. น้ําตกตะเคียนทอง
อําเภอสังขละบุรี
นิยามศัพทเฉพาะ
Albumin gland
Anus
Aperture
Apex

ตอมสรางเยื่อหุมไข
ทวารหนัก
ชองเปดหรือปากของเปลือกหอย
สวนยอดหรือสวนปลายของเปลือกหอยฝาเดียว
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Apyrene
Auricle
Body whorl
Brood pouch
Buccal cavity
Buccal mass
Capsule gland
Cercaria
Columella
Columellar lip
Concentric

Conchology
Conical
Crystalline style
Ctenidium
Dextral
Dimeric protein
Dioecious
Docoglossa
Eupyrene
Filament
Flame cell

สเปรมที่ไมมนี วิ เคลียส
หัวใจสวนบน
เวิรลหรือวงขดสุดทายของเปลือกหอยนับจากสวนยอดของ
เปลือก เปนเวิรลที่ใหญที่สดุ ของเปลือกหอย
โพรงซึง่ มีลักษณะคลายถุงในรางกายหอยเพศเมีย ซึง่ ใช
เปนที่สาํ หรับการเจริญเติบโตของไขหรือเอมบริโอของหอย
ชองบรรจุบักคัลแมส
สวนที่บรรจุแรดูลาหรือฟนหอย
ตอมสรางแคปซูล
เปนตัวออนของพยาธิใบไม ซึ่งเจริญมาจาก redia และ
เปนระยะสุดทายของระยะตัวออนที่เจริญภายในหอย
แกนของเปลือกหอยซึง่ มีลกั ษณะเปนเกลียว
ขอบปากเปลือกที่บริเวณคอลูเมลลา
การจัดเรียงตัวของเสนการเติบโตของโอเพอรคิวลัมประเภท
หนึง่ โดยมีนิวเคลียสซึ่งเปนจุดศูนยกลางรวมกันและแผ
ขยายออกไปในลักษณะคลายวงแหวนรอบ ๆ นิวเคลียส
การศึกษาเกี่ยวกับเปลือกของหอย
มีรูปรางคลายกรวย
แทงสไตลบรรจุอยูในถุงสไตล
มีหนาที่หลัง่ เอนไซมยอย
อาหารประเภทคารโบไฮเดรต
เหงือก
เปลือกหอยทีม่ ีปากเปลือกเปดทางดานขวาหรือวนขวา
โปรตีนที่ประกอบดวยหนวยยอย 2 หนวย
หอยประเภททีม่ ีเพศผูและเพศเมียแยกกัน
แรดูลาที่ประกอบดวยฟนที่ใหญและแข็งแรง
สเปรมที่มีจาํ นวนโครโมโซมเปนแฮพลอยด
แผนเหงือก
เปน excretory cell ซึ่งมีขน ใชโบกพัดเอาของเสียออก
จากรางกาย
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Foot
Gastric shield
Globose
Growth line
Hyperpyrene
Hypobranchial gland

Intermediate host

Lip
Lateral teeth
Marginal teeth
Mantle
Mantle cavity

Melanin
Miracidium
Monomeric protein
Nuclear whorl
Null allele
Operculum

แผนเทาของหอย ทําหนาที่ในการเคลื่อนที่
แผนไคทินในผนังกระเพาะอาหาร ทําหนาที่ปองกันผนัง
กระเพาะจากการเสียดสีกับโพรโทสไตล
รูปทรงกลม
เสนตามแนวตัง้ บนผิวเปลือกของหอยฝาเดียว
สเปรมที่มีจาํ นวนโครโมโซมมากกวาแฮพลอยด
ตอมที่ทาํ หนาที่หลัง่ สารที่ใชดักจับอาหารในหอยฝาเดียว
หรือตอมในผนังดานในของแมนเทิล
ทําหนาทีห่ ลั่ง
สารอาหารสําหรับไขในหอยสองฝา
โฮสตตวั กลางหรือสิ่งมีชวี ิตที่ปรสิตเขาไปอาศัยอยูในสวนใด
สวนหนึง่ ของรางกาย แลวปรสิตเจริญเติบโต เปลีย่ น
รูปรางจากระยะหนึ่งไปเปนอีกระยะหนึง่
แตยังไมถงึ ตัว
เต็มวัย
ขอบปากเปลือกของหอย
ฟนขางของหอยฝาเดียว
ฟนริมของหอยฝาเดียว
ผิวหนังซึง่ ปกคลุมอวัยวะภายในของหอย
ชองแมนเทิล มีเหงือกบรรจุอยูภายใน และเปนชอง
รองรับสิ่งขับถายจากระบบสืบพันธุ ระบบขับถาย และ
ระบบทางเดินอาหารของหอย
รงควัตถุสีดํา
เปนพยาธิตวั ออนที่มีขนรอบ ๆ ตัว ซึ่งฟกออกจากไขของ
พยาธิใบไม
โปรตีนที่ประกอบดวยหนวยยอยเพียง 1 หนวย
เวิรลหรือวงขดของเปลือกหอยซึ่งสรางขึ้นโดยเอมบริโอกอน
ฟกเปนตัวหอย เปนเวิรลสวนยอดของเปลือกหอย
อัลลีลหนึง่ ที่แสดงออกโดยการไมสรางโปรตีน
แผนหินปูนหรือฝาซึ่งติดอยูก ับแผนเทาของหอยใชปดปาก
เปลือกเมื่อหอยหดตัวเขาไปในเปลือก
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Osphradium
Oviparous
Ovoviviparous
Penis
Penultimate whorl
Polymorphism
Prostate gland
Rachidian teeth
Rachiglossa
Radula
Redia
Rhinophore
Sculpture
Spire
Sporocyst
Sucker
Suture
Taenioglossa
Teleconch
Tentacle

อวัยวะรับความรูสึกทําหนาที่ทดสอบคุณภาพน้าํ ที่ผา นเขา
มาในตัวหอย
หอยที่ออกลูกเปนไข
หอยที่ใหกาํ เนิดไขที่มีเปลือกหุมและฟกเปนตัวภายใน
รางกายของหอยตัวแม
อวัยวะที่ใชในการผสมพันธุข องหอยเพศผู
เวิรลหรือขดวงถัดจากบอดีเวิรล
ยีนตําแหนงหนึ่งซึง่ มีฟโนไทปมากกวา 2 ฟโนไทป
ตอมที่ทาํ หนาที่สรางน้ําหลอเลี้ยงสเปรม
ฟนกลางของหอยฝาเดียว
แรดูลาที่ประกอบดวยฟนริมที่แข็งสามซี่ มีฟนกลางและฟน
ขางทีม่ ีปลายแหลมหลายซี่
โครงสรางคลายฟนในปากของหอยทั่วไป
เปนตัวออนพยาธิเจริญมาจาก sporocyst มีรูปรางเปนถุง
ภายในมีหลอดอาหาร และสวนที่จะเจริญเปนลําไส
แรดูลาที่ประกอบดวยฟนกลางใหญ มีฟนขางหาซี่และมี
ฟนริมจํานวนมาก
รองรอยบนเปลือกหอยที่มีอยูตามธรรมชาติ
สวนของเปลือกหอยที่ขดเปนเกลียวอยูเหนือปากเปลือกไป
ถึงสวนยอดของเปลือก
พยาธิตัวออนของพยาธิใบไม
โดยเปลี่ยนแปลงมาจาก
miracidium มีรูปรางเปนถุง
อวัยวะสําหรับใชเกาะยึด มี 2 ชนิดคือ Oral sucker
และ Ventral sucker
รองหรือรอยตอระหวางเวิรลหรือวงขด
แรดูลาที่ประกอบดวยฟนกลางหนึง่ ซี่และฟนขางสามคูใน
แตละแถว
เปลือกหอยชัน้ ทีถ่ ัดจากโพรโทคอนชทหี่ อยสรางขึ้นภายหลัง
อวัยวะลักษณะคลายหนวด ทําหนาที่รับสัมผัส
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Toxoglossa
Umbilicus
Ventricle
Vas efferens
Vas deferens
Whorl

แรดูลาที่แตละแถวประกอบดวยฟนคูเดียวขนาดใหญ
รูปรางเปนแทงภายในกลวง
รูเปดที่กลางฐานของเปลือกหอยหรือที่ปลายฐานของคอลู
เมลลา
หัวใจสวนลาง
เปนทอที่ออกจากอัณฑะไปยัง vas deferens
เปนทอที่ตอจาก vas efferens ไปยังอวัยวะสืบพันธุเพศผู
วงขดหรือการขดครบหนึ่งรอบ รอบ ๆ แกนของเปลือก
หอย การนับเวิรลหรือขดวงของเปลือกหอยนับจากสวน
ยอดลงมาทีปากเปลือก

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
อนุกรมวิธาน และสัณฐานวิทยาของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
หอยน้าํ จืด Paludomus spp. จัดอยูในไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca)
คลาสแกสโทรโพดา (Class Gastropoda) ซับคลาสโพรโซแบรงเคีย
(Subclass
Prosobranchia) ออรเดอรเมโซแกสโทรโพดา (Order Mesogastropoda) แฟมิลีพลูโรเซอริดี
(Family Pleuroceridae) จีนัสพาลูโดมัส (Genus Paludomus)
ลักษณะโดยทัว่ ไปของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. เปลือกคอนขางมีขนาดเล็ก
รูปรางยาวคอนขางกลม เปลือกแข็งและหนา สีเขียวมะกอกหรือสีน้ําตาล สวนยอดของเปลือก
มักสึกกรอน ที่ผิวเปลือกสวนใหญพบสคัลเชอร (sculpture) มีลักษณะเปนเสนสไปรัล (spiral
line) บริเวณซูเชอร (suture) เปนรอง สวนบอดีเวิรลใหญ ไมมอี ัมบิลิคัส (umbilicus) ปาก
เปลือกกวาง ขอบปากเปลือกเรียบ มีแถบสี สีนา้ํ ตาลพาดตามขวางหรือตามแนวเวิรลของเปลือก
ประมาณ 1-3 แถบ โอเพอรคิวลัมบาง เปนมัน และเปนแบบคอนเซน ทริกมีสไปรัลนิวเคลียส
หอยตัวเมียออกลูกเปนไข และไมมถี ุงฟกตัวออน (brood pouch) (Brandt, 1974 และ สุชาติ,
2538) จากรายงานของ Brandt (1974) ไดจัดจําแนกหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ใน
ประเทศไทยออกเปน 2 ชนิดคือ Paludomus petrosus และ Paludomus siamensis (รูปที่
1) ลักษณะของ Paludomus petrosus เปลือกหอยมีขนาดกลาง รูปรางคอนขางกลม ปลาย
ยอดมักสึกกรอน หรือมีประมาณ 2 – 3 เวิรล เปลือกมีสีเขียวมะกอก ถึงสีนา้ํ ตาล ผิวเปลือก
เรียบ ยกเวนมีเสนตามแนวตั้งของเปลือก (growth line) สวนใหญพบรองตามแนวซูเชอร
(subsutural spiral grooves) 2 – 3 รอง สวนของบอดีเวิรลมีขนาดใหญ ไมมีอมั บิลิคัส ปาก
เปลือกกวาง มีแถบสีพาดตามขวางประมาณ 2 – 3 แถบ บางครั้งอาจพบ 1 หรือ 4 แถบ แต
นอยมากที่จะพบวาไมมีแถบสีพาดตามขวาง คอลูเมลลา (columella) คอนขางกวาง มีสูตรฟน
เปนแบบทีนิโอกลอซซา (2 : 1 : 1 : 1 : 2) ฟนกลางมีหยักตรงกลางใหญ 1 หยัก มีหยักเล็ก ๆ
ดานขาง 5 หยัก สวนริมของฟนกลางมีลักษณะมวนงอ ฟนขางมีหยัก 1 – 4 หยัก ฟนริมหยาบ
มีหยัก 6 – 7 หยัก และมีฟนริมละเอียดประมาณ 21 หยัก ในหอยเพศเมียมีรองนําไข (egg
transfer groove) สวนหอยเพศผูไมมีอวัยวะในการผสมพันธุ (intromittrant organ)
9
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พบกระจายอยูตามลําหวยบริเวณเทือกเขาในจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พัทลุง
นอกจากนีย้ ังถูกสันนิษฐานวาเปนโฮสตกงึ่ กลางของพยาธิใบไม Paragonimus westermani
ที่กอโรคในสัตว สวน Paludomus siamensis มีลักษณะตางจากชนิดแรกคือเปลือกรูปรางไม
กลมเทาชนิดแรก มีสไปรสงู ผิวเปลือกพบเสนในแนวการขดวนของหอย (spiral line) ชัดเจน
กวา เปลือกมีสีน้ําตาลแก แถบสีพาดตามขวางของเปลือกมีสูตรเปนแบบ 0034 หรือ 1034
นอยมากที่จะเปนแบบ 0030, 0230 หรือ 0000 และสวนริมของฟนกลางที่มีลักษณะปกจะหด
สั้นคลายรูปสามเหลีย่ ม มีแหลงกระจายอยูในจังหวัด แพร ลําปาง พิษณุโลก เลย และ
กาญจนบุรี
การจัดจําแนกหอยฝาเดียว
การจัดจําแนกเพื่อบงชี้ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ของ
สิ่งมีชีวิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพอาจเปนการจําแนกความแตกตางในระหวางและภายในสป
ชีส (between and within species) ระหวางและภายในประชากร (between and within
populations) หรือระหวางแตละตัว (between individuals) ลักษณะที่ใชบงบอกความ
แตกตางนีม้ ี 2 ประเภท (ดร.สุรินทร, 2545) คือ
1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological marker)
2. ลักษณะทางโมเลกุล (Molecular marker)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological marker) ลักษณะเปลือกจัดเปน
ลักษณะสําคัญในการจัดจําแนกหอยฝาเดียวออกเปน แฟมิลี (fami\y) จีนัส (genus) และ สป
ชีส (species) ลักษณะที่ใชไดแก ขนาด รูปรางของเปลือก และลักษณะของสวนประกอบตางๆ
ของเปลือก เชน ลักษณะของเวิรล (whorl) ซึ่งอาจกลมหรือเปนมุมหรือยกสูง เปนสันหรือแบน
จํานวนเวิรลซืง่ อาจมี 3 เวิรลหรือหลายเวิรล การมีหรือไมมีอัมบิลิคัส (umbilicus) และลักษณะ
ของอัมบิลิคัสซึ่งอาจแคบหรือกวาง ลักษณะของแกนของเปลือกหรือคอลูเมลลา (columella) ซึ่ง
อาจตรงหรือบิดเปนเกลียว ลักษณะของขอบปากเปลือก (aperture) ดานนอกซึง่ อาจตรง หรือ
โคง หรือหยัก ลักษณะลวดลายและสีของเปลือก ลักษณะของปากเปลือก คือมีชองเปดทาง
ดานขวาหรือเด็กซทรัล (dextral) หรือมีชองเปดทางดานซายหรือซินิสทรัล (sinistral) การมี
หรือไมมีโอเพอรคิวลัม (operculum) ปดปากเปลือก และชนิดของโอเพอคิวลัม เปนตน
ซึ่งลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางโมเลกุลทีใ่ ชในการศึกษาความแตกตาง
ของหอยฝาเดียวโดยทั่วไปเปนดังนี้ (สุชาติ และคณะ, 2538)
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยฝาเดียว
1. เปลือกหอย
เปลือกของหอยฝาเดียว (gastropod) ที่พบเห็นกันทัว่ ไปมีรูปรางทรงกรวย (conic)
มียอดแหลมและขดเปนวง ภายในเปลือกกลวงและมีตัวหอยบรรจุอยู เปลือกขดสุดทายจะมีสว น
หัวและแผนเทา (head and foot) ขดอยูภายใน หอยสามารถยืน่ ทั้งสวนหัวและแผนเทาออกมา
และหดกลับเขาเปลือกทางปากเปลือก (aperture)
1.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของเปลือกหอย
โดยทั่วไปของเปลือกหอยฝาเดียวจะเปนทรงกรวย มียอดแหลมปดตันซึ่งมีขนาดเล็ก
ที่สุดและจัดเปนสวนยอดของเปลือก (apex) เมื่อเปรียบเทียบกับปากกรวยซึ่งมีขนาดใหญกวา
และจัดเปนสวนฐานเปลือก (base) ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการขดวนของเปลือกหอยจะเริ่มจาก
สวนยอดเปลือกและวนเปนชั้น ๆ เรียกเวิรล (whorl) ในลักษณะที่เปนเกลียวรอบแนวแกนซึ่งถือ
เปนแนวสมมุติบริเวณกึ่งกลางเปลือก ผลของการขดวนรอบแนวสมมุติของเปลือกหอยทําใหผนัง
ดานในของเปลือกหอยดานที่ติดกับแนวแกนสมมุตมิ ีลักษณะเปนแทงเรียกคอลูเมลลา
(columella) ซึ่งอาจมีรวิ้ หรือรอยพับบนผิว (columellar fold) ชั้นของขดหอยจากยอดเปลือก
ถึงเวิรลรองสุดทายเรียกสไปร (spire) หรือสไปรเวิรล (spire whorl) และเวิรลสุดทายของ
เปลือกหอยเรียกบอดีเวิรล (body whorl) บริเวณทีแ่ ตละเวิรลมาแตะกันเรียกซูเชอร (suture)
นอกจากนีท้ ี่ปลายสุดของบอดีเวิรลจะมีชอ งหรือรูเปดเพื่อเปนทางใหตัวหอยคืบคลานออกนอก
เปลือกเรียกปากเปลือก รอบ ๆ ปากเปลือกมีขอบเรียกขอบปากเปลือก (peristome) และที่สวน
ปลายคอลูเมลลาใกล ๆ กับปากเปลือกจะมีรูเรียกอัมบิลิคัส (umbilicus) (รูปที่ 2)
1.1.1 ยอดเปลือก
ยอดเปลือกเปนชั้นที่เล็กที่สดุ ของเปลือกหอยซึ่งสรางกอนสวนอื่นของเปลือกตั้งแต
ระยะตัวออน เรียกสวนของขดยอดเปลือกนี้วา นิวเคลียรเวิรล (nuclear whorl) หรือเอพิคัลเวิรล
(apical whorl) หรือโพโทคอนช (protoconch) สวนเปลือกหอยชั้นตาง ๆ ทีถ่ ัดลงมานัน้ เปน
เปลือกทีห่ อยสรางขึ้นมาในภายหลังเมื่อหอยโตขึ้นเรียกเทเลคอนช (teleconch) ลักษณะการขด
วนของโพรโทคอนชอาจจะอยูในระนาบเดียวกันกับการขดวนของ เทเลคอนช (รูปที่ 3 ก-ซ)
หรืออาจจะอยูค นละระนาบกันก็ได (รูปที่ 3 ฌ-ณ) ในหอยบางชนิดโพรโทคอนชจะถูกหุมดวย
เทเลคอนช โพรโทคอนชสวนใหญมีผวิ เรียบแตในหอยบางชนิดก็มีลวดลายบนผิว ในหอยที่มกี าร
ขดวนของโพรโทคอนชและเทเลคอนชในระนาบเดียวกัน ความแตกตางของผิวโพรโทคอนชและ
เทเลคอนชทําใหสามารถบอกขอบเขตของโพรโทคอนได นอกจากนีท้ ิศทางของการขดวนของโพร
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โทคอนชอาจจะเปนไปในทิศทางเดียวกับของเทเลคอนช เรียกโพรโทคอนชชนิดนี้วา โฮมิโอสโตรฟก
(homeostrophic) ถาทิศทางการขดวนของโพรโทคอนชเปนไปในทิศทางที่แตกตางกับของเทเส
คอนชเรียกโพรโทคอนชลักษณะนีว้ าเฮเทอโรสโตรฟก (heterostrophic) สวนใหญขนาดของโพร
โทคอนชจะเล็กมากเมื่อเทียบสัดสวนกับขนาดของเปลือกของหอยตัวเต็มวัย แตมีหอยบางชนิดจะ
มีโพรโทคอนชเปนรูปโดม มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 23 มิลลิเมตร ซึง่ จัดวาเปนโพรโทคอนชทมี่ ี
ขนาดใหญ บางชนิดสวนเอพิคัลเวิรล หลุดออกไปดังนั้น สไปรเวิรล ที่ติดกับเอพิคัสเวิรลจึงสราง
สารมาปดซูเชอรเพื่อปองกันอวัยวะภายใน กระบวนการเชนนีเ้ รียก ดีคอลเลชัน (decollation)
1.1.2 สไปรเวิรลและและซูเชอร
การพิจารณาความสูงของเวิรลแตละเวิรลของเปลือกหอยวัดจากระยะหางระหวางซู
เชอร ในหอยชนิดเดียวกันอาจมีความสูงของแตละเวิรลคอนขางคงทีห่ รืออาจไมแนนอน สวน
ใหญในหอยแดละชนิดความสูงของแตละเวิรลขึ้นอยูกับความชันของการขดวนของแตละเวิรลของ
เปลือกหอย หรือขึ้นอยูกับลักษณะการลาดเอียงของซูเชอรของแตละเวิรล นอกจากนี้ในเปลือก
หอยหลายชนิดพบวาสวนของผิวเปลือกมีลวดลายเปนสันหรือขอบนูน (rib) มีผลทําใหซูเชอรมี
ลักษณะเปนคลื่นมากจนทําใหสวนของสไปรเวิรลบิดตัวตามไปดวย ในหอยบางชนิดสไปรเวิรลโคง
(convex) หรืออาจคอนขางแบน หรืออาจยกเปนมุมทําใหมีลกั ษณะเปนสันเรียก แครินาหรือคีล
(carina, keel) ถาในกรณีที่สไปรเวิรลมีแครินายกเปนมุมสูงใกลแนวซูเชอรก็จะเรียกสวนของ
เปลือกบริเวณนั้นวาโชวเดอร (shoulder) ลักษณะตาง ๆ ของซูเชอรนั้นขึ้นอยูก ับลักษณะการ
โคงเวาของผิวเปลือกและการขดวนของเวิรล
ในหอยหลายชนิดจะมีแนวซูเชอรเอียงหรือเปนไป
ในแนวเดียวกับการขดวนของบอดีเวิรล เชน หอยทรงกรวยแบน (รูปที่ 4 ก) และซูเชอรของแต
ละเวิรลคอนขางชิดกันเรียก ฟลัช (ืflush) นอกจากนี้ในหอยที่มีเปลือกสวนบอดีเวิรลใหญและ
กวางกวาสไปรเวิรลมากนั้น สไปรเวิรลจะลูเขาหากันที่จุดยอดเปลือก เรียกซูเชอรของเปลือก
ลักษณะดังกลาววาแอดเพรสด (adpressed) ซึ่งสามารถสังเกตไดจากลักษณะของปากเปลือกที่
เปนมุมแคบทางดานบน (รูปที่ 4 ข) นอกจากนี้ในหอยที่มีแนวการขดวนของแตละเวิรลคอนขาง
สม่ําเสมอตามแนวแกนของเปลือกอาจมีซูเชอรลึก (รูปที่ 4 ค) หรือเปนรอง เชนในกรณีที่รูปทรง
ของแตละเวิรลคอนขางแคบ (รูปที่ 4 ง) และในเปลือกหอยที่เวิรลมีลักษณะเปนโชวเดอรใน
แนวซูเชอร แนวซูเชอรจะมีลักษณะเปนรองยาวและลึก (canaliculate) เปนตน (รูปที่ 4 จ, ฉ)
1.1.3 บอดีเวิรลและปากเปลือก
บอดีเวิรลเปนสวนของเวิรลสุดทายหรือเวิรลที่ถูกสรางหลังสุดของเปลือก ที่ปลายสุด
ของบอดีเวิรลจะมีปากเปลือกเพื่อใหตวั หอยคืบคลานออกนอกเปลือก เมื่อหงายเปลือกหอยขึน้ จะ
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เห็นปากเปลือกเปนแนวโคงทางดานขาง และดานขางที่อยูตรงขามกับปากเปลือกจะเปนแนวเวา
หรือคอด (neck) ในหอยบางชนิดโดยเฉพาะหอยน้ําเค็มเปลือกจะมีสวนยื่นยาวออกมาจากปาก
เปลือกมากเรียกรองไซฟอน (siphonal canal) ซึ่งเปนที่บรรจุทอนําน้ําหรือไซฟอนของหอย
บริเวณรอบปากเปลือกมีขอบเรียกขอบปากเปลือก ซึ่งแตละดานมีชื่อเรียกตางกันขอบ
ปากเปลือกดานที่ติดกับสวนสุดทายของบอดีเวิรลเรียกขอบปากเปลือกดานนอก (outer lip)
ขอบปากเปลือกที่สวนฐานของเปลือกเรียกขอบปากเปลือกสวนฐาน (basal lip) และขอบปาก
เปลือกสวนที่เหลือซึ่งอยูใกลแนวแกนของเปลือกเรียกขอบปากเปลือกดานใน (inner lip) ซึ่ง
ประกอบดวยสองสวนคือ ขอบปากเปลือกคอลูเมลลาร (coIumeIIar lip) ซึ่งสรางจากแนวแกน
ของเปลือกและขอบปากเปลือกพาไรเอทัล (parietal lip) ซึ่งสวนใหญเปนแนวที่ยนื่ จากแนวแกน
ไปถึงแนวซูเชอร (รูปที่ 2)
ที่ฐานของปากเปลือกจะเปนบริเวณที่ขอบปากเปลือกดานนอกและดานในมาบรรจบ
กันเปนแนวโคงที่ดอเนื่อง เรียกเปลือกลักษณะนีว้ าโฮโลสโตมาทัส (holostomatous) (รูปที่ 5
ก) แตในหอยหลายชนิดโดยเฉพาะหอยทะเลขอบปากเปลือกดานนอกและดานในไมบรรจบกัน
เนื่องจากมีรองไซฟอนคัน่ เรียกเปลือกลักษณะนีว้ าไซโฟโนสโตมาทัส (siphonostomatous) (รูป
ที่ 5 ข, ค) ในกรณีนี้รองของไซฟอนอาจมีลักษณะเปนติ่ง หรืออาจเปนรองแคบและยาวที่อาจมี
ลักษณะตรงหรือโคง
ในเปลือกหอยบางชนิดขอบปากเปลือกดานนอกและขอบปากเปลือกพาไรเอทัลมาพบ
กันในลักษณะที่เปนมุมที่บริเวณจุดสิ้นสุดของซูเชอรของบอดีเวิรล และทําใหแนวของปากเปลือก
พาไรเอทัลดานหลังเปนสันเล็ก ๆ ขึ้นมาเรียกสันพาไรเอทัล (parietal ridge) ในเปลือกหอย
บางชนิดผนังดานนอกของบอดีเวิรลและขอบปากเปลือกจะหนาในบริเวณดานในหรือดานนอก
หรือทั้งสองดาน นอกจากนี้ในเปลือกหอยบางชนิดมีขอบปากเปลือกกระดกออก (reflected)
หรืออาจมวนพับเขา (inflected) และบริเวณขอบปากเปลือกดานนอกอาจมีลกั ษณะเปนสัน หรือ
อาจเปนหนาม (spine) หรืออาจมีลักษณะเปนปกยื่นหรือแผออกดวย
1.1.4 อัมบิลิคัส (umbilicus)
อัมบิลิคัสเปนชองหรือรู หรือรอยบุม (depression) รอบคอลูเมลลาซึง่ เปนผลจากการ
ขดวนของเวิรล ในเปลือกหอยสวนใหญจะมีอัมบิลิคัสเปนเกลียว (spiral cavity) และพบทีบ่ อดี
เวิรลหรืออาจพบที่สว นฐานของเปลือก นักศังขวิทยา (malacologist) เรียกเปลือกหอยที่มีอัมบิ
ลิคัสวาเพอรฟอเรต (perforate) หรืออัมบิลิเคต (umbilicate) และเรียกเปลือกหอยที่ไมมีอัมบิ
ลิคัสวาอิมเพอรฟอเรต (imperforate) หรือนอนอัมบิลเิ คต (non-umbilicate)
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1.2 รูปรางของเปลือก
โดยทั่วไปเปลือกหอยฝาเดียวจะมีรูปรางเปนทรงกรวยลักษณะตาง ๆ แตก็มีหอยบาง
ชนิดที่มเี ปลือกรูปทรงขดแบน (planispiral) หรือเปนทรงกรวยเตี้ยทีม่ ีเปลือกทัง้ สองดานของคอลู
เมลลาที่เหมือนกัน (isostrophic) หรือในหอยบางชนิดก็มีเปลือกขนาดเล็กและฝงอยูในแมนเทิล
หรืออาจไมมีเปลือกเลย
ในหอยที่มีเปลือกทรงกรวยนั้น ความแตกตางของรูปรางของเปลือกขึ้นอยูกับลักษณะ
การขดวนของเปลือกรอบแนวแกนของหอย เปลือกของหอยทรงกรวยอาจเปนรูปยาว (elongate)
(รูปที่ 6 ก, ข) รูปกรวยรูปไข (รูปที่ 6 ค-จ) รูปกรวยกลม (globose) (รูปที่ 6 ฉ, ช) หรือเตี้ย
(depressed) (รูปที่ 6 ซ) การพิจารณารูปรางของเปลือกหอยทรงกรวยอยางละเอียดนั้นจะตอง
พิจารณาจากขนาดของมุมสไปร (spire angle) ซึ่งเปนมุมยอดเปลือก
เปลือกหอยบางชนิดมีการขดวนผิดปกติหรือไมสม่ําเสมอ เชนมีการขดวนของเปลือก
แตละชั้นอยางหลวม ๆ ทําใหแตละเวิรลไมสัมผัสกัน บางชนิดมีการขดวนของเปลือกหอยวงแรก
ติดตอกันเปนทรงกรวยแบน
แตการขดวนของเปลือกชวงทายหรือบางสวนของบอดีเวิรลจะไม
สม่ําเสมอและเปนไปอยางหลวม ๆ เรียกเปลือกลักษณะดังกลาววาเทอรริคิวเลต (turriculate)
บางชนิดเวิรลชวงแรกจะหายไปและการขดวนของเวิรลที่เหลือทําใหเปลือกมีลักษณะเปนทอคลาย
เขาสัตว เรียกเปลือกลักษณะนี้วา สกาลาริฟอรม (scalaiform)
1.3 แนวการขดวนของเปลือก
การขดวนของเปลือกหอยแบงไดเปน 2 ประเภทสังเกตจากการหงายสวนปากเปลือก
ขึ้นใหสวนยอดเปลือกหันออกนอกตัวผูสงั เกต ถาพบวาปากเปลือกอยูทางซายมือแสดงวาคือ การ
ขดวนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือวนซายเรียกซินิสทรัล (sinistral) ถาปากเปลือกอยูทางดาน
ขวามือแสดงวาการขดวนของเปลือกหอยเปนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือวนขวาเรียกเด็กซ
ทรัล (dextral) (รูปที่ 7)
1.4 ขนาดของเปลือกหอย
ขนาดที่ใชวัดเปลือกหอยคือความยาวหรือความสูงและความกวางของเปลือกหอย
สามารถใชความยาวของเปลือกมาจัดจําแนกเปลือกหอยออกเปนขนาดตาง ๆ ได (รูปที่ 8)
นอกจากนีย้ ังอาศัยการวัดขนาดมุมสไปร (รูปที่ 9) และการนับจํานวนเวิรล (รูปที่ 10) เพือ่ ใช
พิจารณารูปทรงและจัดจําแนกหอยอยางละเอียดอีกดวย
1.5 ลวดลายบนเปลือกและลวดลายของสีเปลือก
ที่ผิวของเปลือกหอยจะมีลวดลายแตกตางกันไป เชน มีลักษณะเปนตุม เปนหนาม

15

เปนรอยยน เปนรอยบุม เปนสัน เปนเสนนูน หรือ เปนเสนบาง ๆ ในกรณีที่เปนเสนนัน้ ลายเสน
บนเปลือกหอยจะพบสองแนวคือ เสนในแนวตัง้ หรือเสนการเติบโตคือ เสนที่อยูในระนาบ
เดียวกับแนวคอลูเมลลา (transverse, growth line) และเสนในแนวนอนคือเสนที่อยูในระนาบ
เดียวกับแนวการขดวนของหอย (spiral line) (รูปที่ 11) สําหรับเสนการเติบโตของเปลือกนั้นจะ
สิ้นสุดที่ขอบปากเปลือก และในหอยตางชนิดกันจะมีเสนการเติบโตที่มีความคมชัดผิดกันอีกดวย
เสนในแนวนอนนัน้ จะมีอยูสองลักษณะคือ เปนเสนนูนหนา หรืออาจเปนเสนที่บมุ หรือฝงลงไปใน
ผิวเปลือก
ในหอยน้ําจืดและหอยบกสวนใหญจะมีเปลือกเปนสีพนื้ มีบางชนิดที่มีลายเปนแถบสี
ในแนวตัง้ หรือเปนแถบสีในแนวนอนของเปลือก หรืออาจพบทัง้ สองแนวแถบสี โดยอาจพบเปน
แถบบางหรือหนาหรืออาจเปนเสน และแถบสีนั้นอาจพบเปนสีออนสลับสีเขมหรือเปนแถบสีหลาย
สี (รูปที่ 12) สวนในหอยน้าํ เค็มลวดลายของสีเปลือกอาจพบเปนแถบ เปนริ้ว เปนจุดหรืออาจมี
รูปแบบไมแนนอน
1.6 โอเพอรคิวลัม
ในหอยซับคลาสโพรโซแบรงเคียสวนใหญจะมีโอเพอรคิวลัม (opercuIum) หรือแผน
ปดปากเปลือก ยกเวนหอยในซับคลาสโอพิสโทแบรงเคีย และ พัลโมเนต สวนใหญจะไมมโี อ
เพอรคิวลัม
ตําแหนงของโอเพอรคิวลัมจะอยูท บี่ ริเวณดานบนสวนทายของแผนเทาของหอย
หนาทีห่ ลักของโอเพอรคิวลัมคือปดปากเปลือกเมื่อตัวหอยหดกลับเขาเปลือก โดยทั่วไปโอเพอร
คิวลัมจะปดปากเปลือกไดัสนิททําใหสามารถปองกันอันตรายใหกับตัวหอยซึง่ อยูภ ายในได แตใน
หอยบางชนิดโอเพอรคิวลัมจะปดปากเปลือกไมสนิทหรือไมปดปากเปลือกและอาจเปลี่ยนแปลง
รูปรางไปเพื่อทําหนาทีเ่ ฉพาะ บางชนิดจะมีโอเพอรคิวลัมยาวและแหลมคมชวยในการเคลื่อนที่
โดยการขุดทราย
โอเพอรคิวลัมมีรูปรางหลายแบบ (รูปที่ 13) โดยทั่วไปเปนแผนแบน อาจเปนรูปรีหรือ
รูปกลม มีน้ําหนักเบาและเปนมันเงาเนื่องจากประกอบดวยสารคอนคิโอลิน (รูปที่ 13 ก-ฒ)
หรืออาจมีความหนาหนัก และลักษณะดานกวาพวกแรกเนื่องจากประกอบดวยสารพวกหินปูน
(รูปที่ 13 ณ-ท) หอยที่มีโอเพอรคิวลัมชนิดเกลียวจัดเปนหอยที่โบราณที่สุด (รูปที่ 13 ซ, ฌ)
นอกจากนี้ลวดลายทีพ่ บบนโอเพอรคิวลัมดานนอกอาจมีลักษณะวนเปนวงตอกันหลายวงเรียกมัล
ติสไปรัล (mีultispiral) (รูปที่ 13 ฌ, ฎ, ฏ) หรืออาจวนตอกันเปนวงเล็ก ๆ เรียกพอซิสไปรัล
(paucispiral) (รูปที่ 13 ถ) หรืออาจเปนวงเดี่ยวซอนกันหลาย ๆ วงเรียกคอนเซนทริก
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(concentric) (รูปที่ 13 ง, ญ) หรือเปนวงเดี่ยวซอนกันหลายวงและตรงกลางมีวงเล็ก ๆ วน
ตอเนื่องกันเรียกคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส (spiral nucleus) (รูปที่ 13 ฑ)
2. สวนลําตัว
2.1 โครงสรางภายนอก เมื่อสังเกตหอยขณะคืบคลานจะเห็นสวนหัว แผนเทา
เทนเทเคิลรวมทั้งตาและไซฟอน
ยืน่ ออกมาจากเปลือก เมื่อแกะเปลือกหอยออกจะพบแผน
แมนเทิลคลุมบริเวณสวนหัวและคอไว ถายกแผนแมนเทิลขึน้ จะพบขางใตเปนชองเรียกชองแมน
เทิล หรือชองแพลเลียล (pallial cavity) นอกจากนี้ยงั พบรูเปดของระบบสืบพันธุและเพนิส
(penis) ซึ่งเปนสวนของอวัยวะสืบพันธุในหอยบางชนิดอีกดวย
2.1.1 สวนหัว
สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของตัวหอย
สวนใหญดา นหนาสุดของสวนหัวจะมีปาก
ในหอยบางชนิดสวนหัวอาจยื่นยาวเรียวออกไปมากเรียกโพรบอสซิส (proboscis) (รูปที่ 13
ก) หรืออาจยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท (snout) (รูปที่ 14
ข) ในกรณีหอยทีม่ ีโพรบอสซิสหรือสเนาทนั้นปากจะอยูที่ปลายสวนดังกลาว ดานหลังปากจะ
พบเทนเทเคิล 1-2 คูแลวแตชนิดของหอย บริเวณเทนเทเคิลจะพบตาซึง่ สวนใหญจะมีหนึง่ คู
กรณีที่หอยมีเทนเทเคิลหนึง่ คู อาจพบตาที่ปลายหรือโคนเทนเทเคิลก็ได (รูปที่ 15) ในกรณี
หอยทีม่ ีเทนเทเคิลสองคู เชน หอยพัลโมเนต ตามักพบที่ปลายเทนเทเคิลคูหนาซึ่งมักยาว
กวาเทนเทเคิลคูหลัง แตในหอยบางชนิดอาจพบตาสองคู
2.1.2 สวนคอ
คอเปนสวนทีอ่ ยูถัดจากสวนหัวและอยูบริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยโพรโซแบรงเคีย
ที่มีเพศแยกกัน หอยเพศผูจะมีเวิรจ (verge) หรือเพนนิสบริเวณคอดานบนหรือเทนเทเคิล
ขวาอาจมีขนาดใหญกวาเทนเทเคิลซายและทําหนาที่เปนเพนนิส (รูปที่ 16)
2.1.3 แผนเทา
แผนเทาเปนสวนที่อยูติดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขาง
ของลําตัว ในหอยทีม่ ีโอเพอรคิวลัม แผนโอเพอรคิวลัมจะอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
โดยทั่วไปแผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง และเปนกลามเนื้อหนา
2.1.4 แมนเทิล
แมนเทิลเปนแผนเนื้อซึง่ อยูในขดสุดทายของเปลือกหอย หรืออยูในสวนบอดีเวิรลของ
เปลือก แมนเทิลปกคลุมสวนหัวและคอของเปลือกหอย สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวน
อวัยวะภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิล
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ของหอยโพรโซแบรงเคียจะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร
เชน เรกตรัมและเอนัส ไต และหัวใจ ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยูบ ริเวณหนาสุดจะมีรูเปดของ
ระบบสืบพันธุ และเอนัสอยูใกล ๆ กัน ในชองแมนเทิลจะมีเหงือก ออสเฟรเดียมและ
ตอมไฮโพแบรงเคียล (hypobranchial gland) หรือตอมเมือกสําหรับดักอาหาร
รงควัตถุ (pigment) ทีพ่ บบนสวนตางๆ ของตัวหอยมีหลายชนิดดวยกัน เชน
รงควัตถุเมลานิน (melanin) รงควัตถุสีเหลือง แดง สม และน้ําตาล เปนตน รงควัตถุ
อาจอยูกระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนสวนตาง ๆ ของตัวหอย เชน สวนหัว แผนเทา
ตา เทนเทเคิล แมนเทิล เปนตน หรืออาจรวมกันเปนกลุมทําใหเกิดเปนลวดลายตาง ๆ
(รูปที่ 16)
2.2 โครงสรางภายใน เมื่อแกะเปลือกหอยออก ผาตัวหอยตามแนวยาวของลําตัว
จะพบระบบอวัยวะภายใน เชน ระบบสืบพันธุ ระบบประสาท และระบบทางเดินอาหาร
เปนตน
2.2.1 ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินอาหาร หอยฝาเดียวมีการกินอาหารหลายแบบ เชน กินพืชเปน
อาหาร (herbivore) กินสัตวเปนอาหาร (carnivore) กินซากพืชซากสัตวที่เนาเปอยเปน
อาหาร หากินตามพืน้ น้าํ กินอาหารที่ลอยอยูในน้าํ (suspension feeder) และพวกที่
เปนปรสิต เปนตน แมวาหอยฝาเดียวจะมีการกินอาหารหลายแบบแตมีลักษณะที่เหมือนกัน
คือ (1) ใชแรดูลาในการกินอาหาร (2) มีการยอยอาหารทั้งหมดหรือบางสวนเปนแบบ
ภายนอกเซลล
(3)
สวนใหญมีเอนไซมซงึ่ สรางจากตอมน้าํ ลาย
ถุงหลอดอาหาร
(esophageal pouch) หรือตับอยางใดอยางหนึง่ หรือรวมกันในการผลิตเอนไซมในการยอย
ภายนอกเซลล (4) มีกระเพาะอาหารเปนอวัยวะสําหรับการยอยภายนอกเซลล และมีตับ
สําหรับดูดซึมอาหารและการยอยภายในเซลลในบางกรณี
(5)
จากผลการที่หอยบิดตัว
0
0
(torsion) เปนมุม 180 กระเพาะอาหารจะบิดตัวเปนมุม 180 ตามไปดวย ทําใหสว น
ปลายของหลอดอาหารติดตอกับกระเพาะอาหารทางดานทายของตัวหอยและสวนลําไสซึ่งอยูท ี่
สวนหนาของตัวหอยบิดตัวดวย
อยางไรก็ตามหอยที่มวี ิวัฒนาการสูงขึ้นมีแนวโนมที่รูเปดของ
หลอดอาหารสูกระเพาะอาหารนัน้ จะอยูท ี่สวนหนาของตัวหอยเนื่องจากหอยกลุมนี้จะมีการบิดตัว
กลับ (detorsion) และ (6) การเคลื่อนตัวของอาหารในระบบทางเดินอาหารอาศัยการพัด
โบกของซิเลียที่บุตามผนังของระบบทางเดินอาหารมากกวาการหดตัวของกลามเนือ้
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นักศังขวิทยา ไดแบงฟนหอยออกเปนชนิดตาง ๆ กัน (รูปที่ 17) โดยอาศัยจํานวนฟน
หอยในหนึ่งแถวขวาง และรูปรางลักษณะตาง ๆ ดังนี้ (สุชาติ อุปถัมภ, 2538) (1) ไรพิดิ
โอกลอซซา (rhipidoglossa) มีสูตรฟนเปนแบบ ∞ : ~5 : 1 : ~5 : ∞ ฟนริมมีจํานวนมาก
รูปรางยาวจัดเรียงตัวเหมือนพัด (2) โดโคกลอซซา (docoglossa) มีสูตรฟนเปน 3 : 1 :
(2+0+2) : 1 : 3 ฟนกลางมีสี่ซี่ ฟนขางสองซี่ และฟนริมมีหกซี่ (3) ทีนโิ อกลอซซา
(taenioglossa) มีสูตรฟนเปน 2 : 1 : 1 : 1 : 2 ที่ปลายฟนกลางประกอบดวยหยักมากมาย แต
หยักที่ใหญที่สดุ อยูตรงกลาง (4) ทีโนกลอซซา (ptenoglossa) มีสูตรฟนไมแนนอน (5) รา
คิกลอซซา (rachiglossa) มีสูตรฟนเปน 1 : 1 : 1 หรือ 0 : 1 : 0 ฟน
กลางประกอบดวยซี่ฟน ที่แหลมคม ฟนขางกวางเหมือนคราดประกอบดวยซี่ฟน จํานวนมาก (6)
โทโซกลอซซา (toxoglossa) มีสูตรฟนเปน 1 : 0 : 0 : 0 : 1 หรือ 1 : 0 : 1
พบแตฟนริมซึง่ มีลักษณะยาว (7) สทีโนกลอซซา (stenoglossa) มีสูตรฟนผสมระหวางรา
คิกลอซซาและโทโซกลอซซา (8) จิมโนกลอซซา (gymnoglossa) ไมมีฟน เนื่องจากเปนพวก
ปรสิต
ระบบทางเดินอาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด ในกรณีที่หอยมีโพรบอส
ซิสจะพบปากอยูที่ปลายโพรบอสซิส รอบ ๆ ปากจะหนาเรียกริมฝปาก (lip) ชองปากไป
เปดที่ชองบักคัล (buccal cavity) หรือฟาริงส (pharynx) (รูปที่ 18) ภายในฟาริงส
จะมีขากรรไกรและแรดูลาที่ใชในการขูดและบดอาหารซึง่ เปนสารพวกเขาสัตว ขากรรไกรอาจมี
หนึง่ หรือสองอัน ถัดจากขากรรไกรไปทางดานหลังคือแรดูลา สวนที่แรดุลาบรรจุอยูเรียกโอ
ดอนโทฟอร (odontophore) หรือบักคัสแมส (buccal mass)
ดานขางของสวนทาย
ของหลอดอาหารยังมีตอมน้ําลาย 1 – 2 คูซึ่งประกอบดวยทอน้ําลายไปเปดที่ฟาริงสบริเวณ
ใกลกับถุงแรดูลา
อาหารที่ถกู บดหรือเคี้ยวแลวจะเคลื่อนจากฟาริงสไปสูหลอดอาหาร ซึ่งมีลักษณะเปน
ทอยาว (รูปที่ 18) หลอดอาหารจะเปนสวนที่ยาวที่สุดของระบบทางเดินอาหาร กระเพาะ
อาหารเปนสวนของระบบทางเดินอาหารที่พองออกเปนถุงเห็นไดชัดเจน กระเพาะอาหารอยูสว น
ทายสุดของหลอดอาหาร และอยูติดตอกับตับ
รูเปดของกระเพาะอาหารที่สาํ คัญสองรูคือ
รูที่ติดตอกับหลอดอาหารและลําไส
นอกจากนีย้ ังมีทอของตับซึง่ มีสองทอมาเปดในกระเพาะ
อาหารดวย
ในหอยชั้นต่ําหลายชนิด ภายในกระเพาะอาหารสวนทายมีถุงสไตล ถุงสไตลเปน
สวนของกระเพาะทีห่ ดตัวเพื่อนําอาหารใหเคลื่อนไปสูลาํ ไส และบรรจุโพรโทสไตล (protostyle)
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ซึ่งมีลักษณะเปนแทงหมุนได
ทําหนาที่คนอาหารที่ยังยอยไมหมดเพื่อชวยใหการยอยเปนไป
อยางสมบูรณ ในหอยออรเดอรเมโซแกสโทรโพดาและหอยโอพิโซแบรงเคียบางชนิด บริเวณ
สวนทายของกระเพาะอาหารจะมีคริสทัลลีนสไตลแทนโพโทรสไตล คริสทัลลีนสไตลมีลักษณะ
เปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร ในกระเพาะอาหารของหอยเหลานี้จะมีสว นผนังกระเพาะที่
หนาและมีผิวมันเรียก แกสตริกชีลด เพื่อปองกันการเสียดสีกับคริสทัลลีนสไตล บริเวณทีต่ อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ดี่ านหนากระเพาะอาหาร บริเวณสวนทายของลําไสจะ
ขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบของแมนเทิลที่บริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสู
ภายนอก
2.2.2 ระบบลําเลียง
หอยฝาเดียวจะมีหวั ใจบรรจุอยูในชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก (ctenidium) และ
อยูระหวางไตกับตับ (รูปที่ 17) ปกติหัวใจประกอบดวยเวนทริเคิลหนึง่ อันและออริเคิล 1 –
2
อัน
อวัยวะทีใ่ ชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก
เหงือกบรรจุอยูใ นชองแมนเทิล
กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลกั ษณะเปนตอมสําหรับทดสอบ
นอกจากนีบ้ ริเวณใกล ๆ
สารเคมีในน้ํากอนผานเขาสูเ หงือก
2.2.3 ระบบขับถาย
อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียของหอยฝาเดียวคือไต
ซึ่งอยูทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยจะอยูห ลังชองแมนเทิลและอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ (รูปที่ 18)
ปกติไตมีสีน้ําตาลแดง หรือสีน้ําตาลเขม ลักษณะคลายถุง ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่นหรือเปน
ลอนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขับสารรวมทัง้ น้าํ ที่ไมตองการออกสูภายนอก ของเสียในไตจะถูกกําจัดสู
เสนเลือดที่ไหลผานไตหลังจากนัน้ จะถูกสงผานไปยังเหงือกและชองแมนเทิลตามลําดับ หอยฝา
เดียวจะมีไต 1 – 2 อัน นอกจากนี้ในหอยฝาเดียวสวนใหญ ตับจะทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ขับถายอีกดวย ของเสียจากตับจะถูกขับออกจากรางกายทางกระเพาะอาหารและลําไส
2.2.4 ระบบสืบพันธุ
หอยฝาเดียวสวนใหญจะมีเพศแยกกัน อวัยวะสืบพันธุมีหนึ่งอันฝงอยูในตับ อวัยวะ
สืบพันธุคือรังไขในหอยเพศเมีย และเทสทิสในหอยเพศผู จากอวัยวะสืบพันธุกจ็ ะมีทอสืบพันธุ
(gonoduct) ซึ่งอาจมีลักษณะงาย ๆ หรือซับซอนแลวแตสปชสี  ตอจากทอสืบพันธุน ี้จะมี
ทอสืบพันธุสว นที่สามซึง่ มีตน กําเนิดจากแมนเทิลเรียกทอสืบพันธุแพลเลียล (pallial duct)
สวนของทอสืบพันธุน ี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายกลายเปนอวัยวะพิเศษตาง ๆ เชนที่
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ทําหนาที่ในการเก็บสเปรม
เปนตอมโพรสเทต หรือ เปนตอมแอลบิวมิน
ตอมสราง
แคปซูลในหอยเพศเมียเปนตน
ลักษณะทางโมเลกุล (Molecular marker)
ลักษณะทางโมเลกุลมี 2 ระดับ คือ ระดับโปรตีน เปนการตรวจสอบที่โมเลกุลของ
โปรตีนชนิดตาง ๆ และระดับดีเอ็นเอ ซึ่งตรวจสอบความแตกตางของลําดับนิวคลีโอไทดใน
โมเลกุลของดีเอ็นเอ
เครื่องหมายโปรตีน (Protein marker)
การตรวจสอบสิ่งมีชีวิตโดยใชความแตกตางของโมเลกุลของโปรตีนใชวิธีแยกโมเลกุล
ของโปรตีนดวยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส
แลวจึงยอมดูแถบของโปรตีนจําเพาะโดยใชสารที่
เหมาะสม เชน การตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนในเลือด นอกจากนีย้ ังนิยมตรวจสอบรูปแบบ
ของเอ็นไซมบางชนิดหรือไอโซไซมตาง ๆ ขอดีของการตรวจสอบโปรตีน คือ สามารถตรวจได
หลายตําแหนง คาใชจา ยไมสูงมากนัก และแถบของโปรตีนหรือไอโซไซมนี้ยงั มีการขมรวมกัน
แบบ codominant ชวยใหแยกความแตกตางระหวางแถบโปรตีนแบบโฮโมไซกัสและเฮเทอโร
ไซกัสได
ขอจํากัดของการตรวจสอบโปรตีนหรือไอโซไซม คือ จํานวนยีนที่ตรวจสอบไดยังมีไม
มากนัก ไมกระจายครอบคลุมทั้งจีโนม และตองมีการแสดงออกของยีนที่ศกึ ษาจึงตองเลือก
เนื้อเยื่อและระยะเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห ผลทีไ่ ดยังขึ้นอยูกับชนิดของเนื้อเยื่อ ระยะของ
การเจริญเติบโตและสิ่งแวดลอมดวย นอกจากนี้โปรตีนและเอนไซมยังสูญเสียสภาพธรรมชาติได
งาย จึงตองวิเคราะหผลในเวลาจํากัด ไมสามารถเก็บตัวอยางไวนานได ในแงของการตรวจสอบ
พบความแตกตางในระดับโปรตีนยังมีคา ต่ํามากเมื่อเทียบกับการตรวจสอบระดับดีเอ็นเอ
เนื่องจากอัลลีลหรือรูปแบบของยีนที่แตกตางกันนัน้ นิวคลีโอไทดทแี่ ตกตางกันอาจไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงกรดอะมิโน หรือบางครั้งแมวาการเปลี่ยนชนิดของกรดอะมิโนที่ตําแหนงใดตําแหนง
หนึง่ แลวก็ตาม อาจจะไมมีผลตอระยะทางการเคลื่อนที่ของโมเลกุลเมื่อทําอิเล็กโทรโฟริซิส ทําให
ไมสามารถตรวจพบความแตกตางนั้น ๆ ได พบวาการตรวจสอบระดับโปรตีนนีต้ รวจพบความ
แตกตางของเครื่องหมายโปรตีนไดเพียง 30 เปอรเซนตของทีเ่ กิดการแทนที่เบสทั้งหมดเทานัน้
ทําใหผลที่ตรวจสอบไดพบความแตกตางต่าํ กวาทีเ่ ปนจริง
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker)
การตรวจสอบในระดับดีเอ็นเอมีขอดีกวาการตรวจสอบโปรตีน คือ โมเลกุลของดีเอ็น
เอมีความเสถียรกวาจึงเก็บไวไดนาน สามารถวิเคราะหจากตัวอยางที่ถูกเก็บไวเปนเวลายาวนาน
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ได และเนื่องจากดีเอ็นเอเปนองคประกอบที่มีอยูภายในเซลลเกือบทุกเซลลในปริมาณเทากัน จึง
สามารถตรวจสอบดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อใด ๆ ระยะการเจริญเติบโตหรือสภาพทางสรีรวิทยาใดก็ได
โดยไมขึ้นกับสภาพแวดลอม ตรวจสอบดีเอ็นเอจากสวนที่เปนยีนหรือไมใชยีนก็ได จะมีการ
แสดงออกหรือไมก็ไดจึงตรวจสอบไดโดยไมจํากัด ครอบคลุมทั้งจีโนม ประกอบกับมีวิธีตรวจสอบ
เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบตาง ๆ ใหเลือกมากมาย ทําใหการใชดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายทําไดอยาง
กวางขวาง ประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดไมจํากัด
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซสิ (Electrophoresis)
อิเล็กโทรโฟริซสิ
เปนเทคนิคที่ใชแยกโมเลกุลของสารที่มีประจุออกจากกันโดยใช
กระแสไฟฟา โดยใหสารทีม่ ีประจุนนั้ เคลือ่ นที่ผา นตัวกลางชนิดหนึ่งในสารละลาย สารทีม่ ีประจุ
ตางกันจะเคลือ่ นที่ไปในทิศทางตรงกันขาม เทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิสสามารถแยกโปรตีนโดยเฉพาะ
พวกเอนไซมทมี่ ีน้ําหนักโมเลกุลตางกันหรือโมเลกุลที่มีขนาดเทากันแตมปี ระจุไฟฟาตางกันไดโดย
อาศัยหลักการที่วาโปรตีนประกอบดวยสายโพลีเปปไทดซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโนชนิดตาง ๆ ที่
มีประจุมาตอกันเปนโปรตีน ในกรดอะมิโนทัง้ 20 ชนิดนัน้ มีอยู 5 ชนิดทีม่ ีประจุ คือ ไลซีน
(lysine) อารจินิน (arginine) และฮิสติดนิ (histidine) มีประจุบวก สวนกรดแอสพารติก
(aspartic acid) และกรดกลูตามิก (glutamic acid) มีประจุลบ ดังนัน้ สายโพลีเปปไทดแตละ
สายซึ่งประกอบดวยลําดับของกรดอะมิโนชนิดตางๆ กัน ก็จะมีชนิดและปริมาณประจุสุทธิตาง ๆ
กัน ตามจํานวนกรดอะมิโนที่มีประจุ ซึง่ ปรากฏอยูในสายโพลีเปปไทดนนั้ ๆ ดังนั้นจะเห็นวาแม
โปรตีน 2 ชนิดจะมีกรดอะมิโนตางกันเพียงเล็กนอยประจุสุทธิของโปรตีนนัน้ ๆ ก็จะแตกตางกัน
ซึ่งมีผลใหโปรตีนเหลานัน้ เคลื่อนที่ในสนามไฟฟาดวยความเร็ว และ/หรือ ทิศทางที่ตางกัน (อุทยั
รัตน,
2543)
นอกจากประจุแลวอัตราการเคลื่อนที่ยงั ขึ้นอยูก ับขนาด
รูปรางโมเลกุล
แรงเคลื่อนไฟฟาและตัวกลางที่ใชดวย (ดร.สุรินทร, 2545)
1. ขนาดของโปรตีน โปรตีนที่มโี มเลกุลขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาโปรตีนที่มี
ขนาดใหญ
2. เปอรเซนตและชนิดของเจล ถาเพิม่ ความเขมขนหรือเปอรเซนตเจลโมเลกุลของ
โปรตีนจะเคลือ่ นที่ไดชาลง โดยเจลทีน่ ิยมใชคือโพลีอะครีลาไมดเจล (polyacrylamide gel)
และอะกาโรสเจล (agarose gel)
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อะกาโรสเจล (agarose gel) อะกาโรสเจลเปนโพลีเมอรของ D-galactose สลับกับ
3,6-anhydrogalactose แยกไดจากวุน (agar) เนื่องจากอะกาโรสจับตัวกับสารตาง ๆ ไดนอ ย
มาก จึงนิยมใชเปนตัวกลางในการทําอิเล็กโทรโฟริซิส
โพลีอะครีลาไมดเจล (polyacrylamide gel) โพลีอะครีลาไมดเจลเกิดจากการรวมตัว
ของอะครีลาไมด (acrylamide) และบิสอะครีลาไมด (N,N’-methylene bisacrylamide หรือ
เรียกสั้น ๆ วา bisacrylamide) โมเลกุลเดี่ยวมารวมตัวกันเปนโพลีเมอรซึ่งมีลักษณะเปนรางแห
เปนโมเลกุลทีส่ ังเคราะหข้นึ ทางเคมี จึงมีความสม่าํ เสมอควบคุมขนาดได ไมทําปฏิกิริยากับ
สารเคมีใด มีความใส มีความคงตัวของ pH อุณหภูมิ และมี ionic strength กวาง สามารถ
ปรับขนาดของชองในโพลีเมอรไดจึงเหมาะสมสําหรับเปนตัวกลางในการแยกโมเลกุลของโปรตีน
และดีเอ็นเอ
อะครีลาไมดเปนโมเลกุลพืน้ ฐานในเจล โดยมีบิสอะครีลาไมดเปนตัวเชื่อมตอโมเลกุล
ทั้งหมดใหประสานกันเปนรางแห (crosslinking agent) ดังนั้นขนาดของชอง (pore size) จึง
ขึ้นอยูกับความเขมขนของอะครีลาไมดและเปอรเซนตของบิสอะครีลาไมดที่มีในเจลทั้งหมด การ
บอกความเขมขนของเจลจึงมี 2 คา คือ
1. %T (total) = ความเขมขนเปนเปอรเซนตของโมเลกุลเดี่ยวทัง้ หมด (อะครีลา
ไมด + บิสอะครีลาไมด)
2. %C (crosslinker) = ความเขมขนเปนเปอรเซนตของบิสอะครีลาไมดเทียบกับ
ความเขมขนของโมเลกุลเดี่ยวทัง้ หมด
ถาเพิม่ ความเขมขนของบิสอะครีลาไมด ขนาดของชองจะเล็กลง และจะเล็กที่สุดเมื่อ
C มีคาเทากับ 5 เปอรเซนต ถาเพิ่มคา C จะไดรางแหขนาดใหญและชองจะกวางขึ้น เชน เมื่อ
ใชเจลที่มีความเขมขน T เทากับ 5 เปอรเซนตและ C เทากับ 5 เปอรเซนต จะไดเจลที่มีชอง
ขนาด 20 นาโนเมตร แตถา ใชเจลทีม่ ีความเขมขน T เทากับ 5 เปอรเซนตและ C เทากับ 3050 เปอรเซนตจะไดเจลที่มชี องขนาดประมาณ 500-600 นาโนเมตร ถาเตรียมโพลีอะครีลาไมด
โดยไมใสบิสอะครีลาไมดจะไดโพลีเมอรเปนสายยาวเทานั้นเรียกวา linear polyacryl -amide
การจับตัวเปนโพลีเมอร (polymerization) ของอะครีลาไมดกับบิสอะครีลาไมดเริ่มตน
ดวยเติมสารแอมโมเนียมเปอรซัลเฟต (ammonium persulfate) หรือไรโบฟลาวิน (riboflavin)
และใส N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine (TEMED) หรือ 3’-dimethylaminopropionitrile (DMAPN) เพื่อเรงใหเกิดปฏิกิริยาการจับตัวเปนโพลีเมอร
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ระบบแอมโมเนียเปอรซัลเฟลตและ TEMED TEMED จะเปนตัวเรงปฏิกิริยาการเกิด
อนุมูลอิสระ (free radical) จากแอมโมเนียเปอรซัลเฟต ทําใหการเกิดการเริ่มตนปฏิกิริยาการ
จับตัวของอะครีลาไมดและบิสอะครีลาไมดเปนโพลีเมอร ดังนั้นถาเพิ่มปริมาณ TEME หรือ
แอมโมเนียมเปอรซัลเฟต จะเรงปฏิกิริยาทําใหเกิดการจับตัวเปนโพลีอะครีลาไมดไดเร็วขึ้น
ระบบไรโบฟลาวินและ TEMED อาศัยแสงเพื่อเริ่มตนปฏิกิริยาการจับตัวเปนโพลีเมอร
โดยไรโบฟลาวินจะสลายตัวเกิดเปนอนุมูลอิสระเมื่อไดรับแสง จึงทําใหเกิดการจับตัวของอะครีลา
ไมดและบิสอะครีลาไมดเปนโพลีเมอรไดโดยไมจําเปนตองมี TEMED แตถามี TEMED ปฏิกิริยา
จะเกิดไดดีกวาและไดเจลทีส่ ม่ําเสมอกวา
ปฏิกิริยาการจับตัวเปนโพลีเมอรจะเกิดไดชาหรือไมเกิดเลยถาคา pH ต่ําและปฏิกิรยิ า
ยังถูกยับยัง้ ดวยออกซิเจนดวย ดังนัน้ บางครั้งจึงตองกําจัดออกซิเจนกอนโดยใชปมดูดอากาศออก
(degas) กอนที่จะเติม TEMED และแอมโมเนียเปอรซัลเฟต หรือไรโบฟลาวิน
อะครีลาไมดและบิสอะครีลาไมดโมเลกุลเดีย่ ว เปนสารที่เปนพิษและสามารถดูดซึม
ผานผิวหนังได จึงควรสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน โพลีอะครีลาไมดเจลใชไดทั้งแบบ native gel
และ denaturing gel (รูปที่ 19)
3. แรงเคลื่อนไฟฟา (valtage) ถาเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟาโปรตีนจะเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น
ในการแยกขนาดของโปรตีนโดยวิธอี ิเล็กโทรโฟริซิสนี้ ตองใชแรงเคลื่อนไฟฟาทีเ่ หมาะสม ถาใช
แรงเคลื่อนไฟฟาสูงเกินไปโปรตีนเคลื่อนที่ไดเร็ว แตการแยกตัวจะไมดี ถาใชแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํา
เกินไปโปรตีนจะเคลื่อนที่ชา แยกตัวไดดี แตแถบโปรตีนจะไมคมชัด เพราะเกิดการแพร
(diffusion) ของโปรตีน
4. บัฟเฟอรที่ใช ชนิดของบัฟเฟอรมีผลตอการเคลื่อนที่ของโปรตีน บัฟเฟอรทนี่ ิยม
ใชมี 3 ชนิด คือ TAE (Tris-acetate, EDTA), TAB (Tris-borate, EDTA) และ TPE (Trisphosphate, EDTA) ซึง่ มีขอ ดีขอเสียตางกัน TBE นิยมใชที่ความเขมขน 0.5 เทา ใชแยกไดดี
มีความสามารถเปนบัฟเฟอรไดดี (buffering capacity) ไดดี แตสามารถเกิดปฏิกริ ิยากับอะกา
โรสเจลได TAE ใชไดทวั่ ไป แตมีความสามารถในการเปนบัฟเฟอรต่ํา จึงไมควรใชในกรณีทที่ าํ อิ
เล็กโทรโฟริซิสเปนเวลานานมากหรือควรใหมีการหมุนเวียนของบัฟเฟอร สวน TPE มี
ความสามารถเปนบัฟเฟอรไดดี แตไมเหมาะถามีการสกัดโปรตีนดวยเอทานอล เพราะจะเกิดการ
ตกตะกอนของฟอสเฟตดวย
การเลือกใชบัฟเฟอรแตละชนิดจึงขึน้ อยูกับวัตถุประสงคของการ
ทดลอง
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วิธีการของการแยกสารดวยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส
ทําไดโดยการนําเนื้อเยือ่ จาก
อวัยวะที่สรางโปรตีนชนิดนัน้ ๆ มาบดแลวแยกโปรตีนออกจากเนื้อเยื่อ โดยอาจแยกดวยน้ําหรือ
สารละลายบัฟเฟอร หรือถาใชตัวอยางจากน้าํ เลือดก็สามารถนํามาศึกษาไดทนั ที ใสโปรตีนลงใน
ชองเล็กๆ บนแผนเจล ซึ่งอาจเปนแปง (starch gel) หรือโพลีอะครีลาไมด (polyacrylamide)
จากนั้นปลอยใหกระแสไฟฟาไหลผานโดยใชไฟกระแสตรง (ที่มีความตางศักยหรือปริมาณกระแส
คงที่) โมเลกุลของโปรตีนก็จะเคลื่อนที่ โดยพวกทีม่ ีประจุบวกจะเคลื่อนที่ไปสูขั้วลบ (cathode)
โปรตีนประจุลบจะเคลื่อนที่ไปสูขั้วบวก (anode) อัตราความเร็วของการเคลื่อนที่ขึ้นกับขนาดของ
ประจุ จากนัน้ จึงนําแผนเจลมาผานกระบวนการยอมสีจําเพาะสําหรับเอนไซมแตละชนิดที่ตองการ
ศึกษาซึง่ จะปรากฏเปนแถบสีหรือแบนด (band) บนแผนเจลในตําแหนงตาง ๆ กัน จากลักษณะ
ของแถบโปรตีนที่ปรากฏ (electromorph) ก็จะสามารถบอกถึงยีโนไทพทนี่ า จะเปนของยีนที่
ควบคุมการสรางโปรตีนชนิดนั้นๆ ได
หลักการตรวจวัดความสัมพันธุระหวางประชากรจากผลเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส
รูปแบบของแถบสีที่แสดงออกนั้น จัดไดวาเปนรูปแบบทั้งของฟโนไทป และจีโนไทปได
ดวยเพราะโดยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิสการแสดงออกของอัลลีลเปนโคโดมิแนนส (codominance)
คือทุกอัลลีลมีโอกาสแสดงออก ยีนตําแหนงหนึง่ อาจมีรูปอัลลีลมากกวาสองรูป รูปของเอนไซมที่
กําหนดมาจากอัลลีลตางกันของยีนเดียวกัน เรียกวา อัลโลไซม (allozymes) นอกจากนี้โปรตีน
หรือเอนไซมชนิดหนึ่งๆ อาจถูกกําหนดดวยยีนมากกวาหนึ่งตําแหนง รูปโปรตีนทีส่ รางขึ้นมาจาก
ตางยีนเรียกวา ไอโซไซม (isozymes) ยีนจํานวนมากในประชากรของสิ่งมีชวี ิตมีรูปแบบอัลลีลห
ลายรูป กลาวไดวายีนนัน้ เปนโพลิมอรฟก (polymorphic) (โดยทัว่ ไปจะใชเกณฑกาํ หนดอัลลีลที่
มีความถี่สูงสุดตองมีคานอยกวา 0.95 ถามากกวา 0.95 แมจะมีรปู อัลลีลหลายรูปก็ไมถือวายีน
นั้นเปนโพลิมอรฟก) (ยุพา และคณะ, 2546) จากการที่ยนี แตละตําแหนงอาจมีอัลลีลมากกวา
2 อัลลีล จึงตองมีการกําหนดชื่อของยีนอยางเปนระบบ และจากยีนที่ปรากฏสามารถบอกถึง
ความสัมพันธุร ะหวางประชากรไดจากการคํานวณหาคาความหลากหลายทางพันธุกรรม
การกําหนดชือ่ ของอัลลีลและยีน
การศึกษาไอโซไซมสัญลักษณที่ใชเรียกเอนไซม และตําแหนงของแถบเอนไซมทปี่ รากฏ
นั้นจะแทนดวยอักษรยอของชื่อเอนไซมทใี่ ช ตัวอยางเชน MDH ยอมาจาก malate
dehydrogenase เปนสัญลักษณในการกลาวถึงเอนไซมธรรมดา Mdh ใชเมื่อกลาวถึงตําแหนง
ของยีน (loci) ถามีมากกวา 1 ตําแหนงจะใสตัวเลขกํากับลงไป เชน Mdh-1 การใหตัวเลขมี
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2 ระบบคือระบบ เลขที่มีคา นอยที่สุด (1) คือแถบโปรตีนที่วงิ่ เร็วทีส่ ุด หรือระบบเลขที่มีคานอย
ที่สุด คือแถบโปรตีนทีว่ ิ่งชาที่สุด แตละตําแหนงอาจมีแถบเอนไซมมากกวา 1 อัลลีลก็จะมีการ
ตั้งชื่อเปนตัวยกอยูขางบน Mdh – 1a, Mdh – 1b (Andrew, 1999 และ Komalamisra,
lecture)
อัลลีล 1 ตําแหนงจะประกอบไปดวยอัลลีลอยูเปนคู ถาเหมือนกันจะ coat
polypeptide ตําแหนงเดียวกันจึงเห็นแถบเอนไซมเดียว แตถาตางกันจะ coat polypeptide 2
ชนิด จะเห็นแถบเอนไซม 2 แถบเรียกเฮตเทอโรไซโกต (heterozygote)
การหาความถีข่ องอัลลีลและยีน
ความถี่ของยีนหรืออัลลีลคํานวณไดจากจีโนไทปตา งๆ ของยีนตําแหนงหนึ่งๆ ที่
ปรากฏในประชากร หรือจากความถี่จโี นไทป ความถี่คํานวณไดโดยการรวมจํานวนอัลลีลชนิด
เดียวกันที่ปรากฏในจีโนไทปตางๆ
และหารดวยจํานวนรวมของอัลิลของยีนตําแหนงเดียวกัน
ทั้งหมดในประชากร หรือคํานวณจากสูตร f = 2H0 + He / 2N เมื่อ H0 = จํานวนยีนทีม่ ียีโน
ไทพเปนแบบโฮโมไซกัส He = จํานวนยีนที่มียีโนไทพเปนแบบเฮตเทอโรไซกัส และ N =
จํานวนตัวอยางแตละพืน้ ที่ (Ayala 1980 และ Weaver, 1991)
คาความถี่ของอัลลีลและจีโนไทปใดๆ มีคาระหวาง 0 ถึง 1 หากประชากรใดมี
ความถี่อัลลีลเทากับ 1 หมายความวายีนตําแหนงนัน้ มีอัลลีลเพียงรูปเดียวในประชากร หรืออาจ
กลาวไดวา อัลลีลนั้นไดเกิดฟกส
(fixed)
ในประชากรนัน้
หรือยีนเปนโมโนมอรฟก
(monomorphic)
จากขอมูลความถี่ยนี
สามารถนําไปคํานวณคาที่แสดงความหลากหลายทาง
พันธุกรรมภายในประชากรตลอดจนความแตกตางทางพันธุกรรมระหวางประชากรเหลานั้นได
ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร สามารถบอกไดดวยขอมูลหลาย
ลักษณะ ไดแก
1. รอยละของยีนในสภาวะหลากรูปแบบ (percent polymorphic loci) คือ สัดสวน
ของยีนที่มีอัลลีลมากกวา 1 อัลลีลคิดเปนรอยละของจํานวนยีนที่ศกึ ษาทั้งหมดสําหรับการศึกษา
ที่มีจํานวนตัวอยางประชากรนอยใชเกณฑวา ยีนทีถ่ ือวาหลากรูปแบบตองมีความถี่ของอัลลีลทีพ่ บ
มากที่สุดไมเกิน 0.95 (P95) สําหรับการศึกษาที่มีจาํ นวนตัวอยางตอประชากรตั้งแต 100 ขึ้นไป
สามารถใชเกณฑ P99 ได
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2. จํานวนอัลลีลเฉลี่ยตอตําแหนง (number of alleles per locus) โดยนับ
จํานวนอัลลีลที่ศึกษาทัง้ หมดทุกตําแหนง
แลวนํามาหารดวยจํานวนตําแหนงของยีนทั้งหมดที่
ทําการศึกษา
3. เฮตเทอโรไซโกต (heterozygosity) หมายถึงความถี่ของเฮตเทอโรไซโกตตอยีน
1 ตําแหนงจะคํานวณทั้งคาจริง (H0) และคาตามทฤษฏี (He) โดยที่คา
H0 (observed heterozygosity) คือสัดสวนของเฮตเทอโรไซกัส จีโนไทปเฉลีย่ ตอ
ตําแหนง คํานวณไดจากขอมูลจริง
He (expected heterozygosity) เปนคาเฮตเทอโรไซโกซิตี ทีไดจากการคํานวณ
ทางออม โดยตั้งสมมุติฐานวาประชากรนั้นอยูในสภาพสมดุล ดังนั้นความถี่ของจีโนไทปโฮโมไซ
โกตเทากับ p2 + q2 และความถี่ของเฮตเทอโรไซโกต = 1 – (p2 + q2)
สามารถเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวาง H0 และ He โดยวิธีทดสอบไคสแควร
(χ2) = (H0 –He)2 / He เพื่อทดสอบความเบี่ยงเบนจากสมดุลย ฮารดี – ไวนเบอรก (Hardy –
Weinberg principle) ที่กลาวไววาความถี่ของอัลิลจะคงที่เสมอทุกชั่วรุนตราบเทาที่ไมมีปจ จัย 4
ประการเกิดขึน้ คือ มิวเทชัน (mutation) การอพยพยายถิน่ หรือการไหลของยีน (migration or
gene flow) แรนดอมเจเนติกดริฟตหรือดริฟต (random genetic drift or drift) และการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)
ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวางประชากร
ระยะหางทางพันธุกรรม (genetic distance, D) ระยะหางทางพันธุกรรมเปนคาที่
บอกจํานวนของยีนที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปภายในยีนแตละตําแหนง หลังจากที่ประชากรทัง้ สอง
เริ่มแยกจากกัน สามารถคํานวณไดจากคาความเหมือนทางพันธุกรรม (genetic identity, I)
ประชากร 2 ประชากร คือ X และ Y มีคาความถีข่ องอัลลีล ith ในประชากร X
เปน xi และ ความถี่ของอัลลีล ith ในประชากร Y เปน yi คา Nei’s coefficient of genetic
identity (I) ระหวางประชากร 2 กลุมคํานวณไดจาก I = ∑ xi yi / √ (∑xi2 ∑yi2)
เมื่อ xI และ yI คือความถีอ่ ัลลีลของปรชากร X และ Y ตามลําดับ โดยที่คา I = 1
ไดเมื่อลักษณะ monomorphic ในประชากร X และ Y เกิดขึ้นที่อลั ลีลเดียวกัน และคา I = 0
เมื่อ monomorphic ในประชากร X และ Y เกิดขึ้นตางอัลลีลกัน คาเฉลีย่ เจเนติกไอเดนติตี
และคาระยะหางทางพันธุกรรมคํานวณไดจาก
I = Jxy / √Jx Jy และ D = - ln I หรือ D = - loge I
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โดยที่ Jx = ∑ xi2 และ Jy = ∑ y2i จากขอมูลระยะหางทางพันธุกรรมที่ได
สามารถนํามาสรางความสัมพันธทางวิวัฒนาการไดโดยวิธีการตางๆ
เชน
UPGMA
(unweighted – pair – group method)
คาระยะหางทางพันธุกรรมระหวางประชากรที่อยูใกลกันมักมีคาต่ํา
แตถามีสงิ่ กีด
ขวางตามสภาพภูมิศาสตรคา D ก็จะสูงขึ้น คา D ของสิ่งมีชวี ิตที่แตกตางกันในระดับประชากร
จะมีคาประมาณ 0.01 ถา D มีคาใกลเคียง 0.1 ประชากร 2 กลุม นั้นจะแตกตางกันในระดับ
ชนิดยอย (subspecies) ถาความแตกตางประมาณ 1 แสดงวาประชากร 2 กลุมนั้นตางชนิด
กัน (อุทยั รัตน, 2543)
ความสําคัญของหอยตอทางการแพทยและสัตวแพทย
โดยปกติหอยน้ําจืดมีความสัมพันธกับวงจรชีวิตของปรสิตคือ
หอยน้าํ จืดฝาเดียว
สามารถเปนโฮสตตัวกลาง (intermediate host) ของปรสิต (parasite) ทีก่ อโรคในคน
และในสัตวได หอยน้าํ จืดฝาเดียวซึง่ เปนโฮสตตัวกลางทีมีความสําคัญของหอยตอทางการแพทย
และสัตวแพทยในประเทศไทยนั้น พบสังกัดอยูในสองออรเดอรคือ ออรเดอรเมโซแกสโทรโพดา
และออรเดอรเบซอมมาโทโฟรา (สุชาติ, 2538) หอยน้ําจืดไดรับเชื้อปรสิตจากการกินไขพยาธิ
ที่ปนออกมากับอุจจาระ หรือจากตัวออนพยาธิระยะไมราซิเดียม (miraci- dium) ไชเขาสูหอย
แลวเจริญไปเปนตัวออนระยะสปอโรซีสต (sporocyst) มีลักษณะเปนถุงผนังบาง ภายในมี
germ cell สปอโรซีสตเจริญตอไปเปนตัวออนระยะเรเดีย (redia) ซึ่งมี รูปรางเปนถุงมีปาก
คอหอย และลําไส ลักษณะรูปถุงมีการเจริญ เพิ่มจํานวนโดยไมอาศัยเพศ ตัวออนที่เพิ่มขึ้นนีจ้ ะ
เจริญเปนตัวออนระยะเซอรคาเรีย (cercariae) ลําตัวรูปรี มีหาง รูปรางลักษณะทั่วไปคลาย
ตัวเต็มวัย เมื่อตัวออนระยะเซอรคาเรียเจริญเต็มที่จะไชออกจากหอยวายไปในน้าํ
เมื่อพบ
โฮสตที่เหมาะสมซึ่งสวนใหญเปนสัตวน้ํา ไดแก กุง ปู ปลา จะไชเขาไปแลวสลัดหางทิ้ง
สรางถุงซีสตกลายเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย (metacercariae) ซึ่งเปนระยะติดตอ เมื่อ
โฮสตสุดทาย (definitive host) เชนคน และสัตวมีกระดูกสันหลัง ซึ่งเปนโฮสตจําเพาะกิน
เขาไป
ตัวออนเหลานัน้ จะเจริญเปนตัวเต็มวัย
ยกเวนตัวออนระยะเซอรคาเรียกลุม
furcocerocus cercaria
สามารถติดตอเขาสูโฮสตสุดทายดวยวิธีไชเขาทางผิวหนังโดยตรง
โดยไมตองผานโฮสตกงึ่ กลางตัวที่ 2 (รูปที่ 20)
เนื่องจากเซอรคาเรียเปนตัวออนที่มีลกั ษณะรูปรางคลายตัวเต็มวัย จึงใชเซอรคาเรีย
ศึกษาแทนตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม (Malek, 1922) การเจริญเติบโตของเซอรคาเรียสมบูรณ
ไดดีตองอาศัยปจจัยของอุณหภูมิ และแสงเปนสําคัญ และในการออกมาแตละครั้ง/วัน มี
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จํานวนเซอรคาเรียมากเปนพันตัว ซึง่ จะออกไดทุกวันจนกวาหอยจะตาย (อุณหภูมิที่เหมาะสม
ประมาณ 24–28 ๐C) และเมื่อออกจากเนื้อเยื่อหอยแลวเซอรคาเรียตองปรับตัวใหมีชีวิตรอดใน
สภาพแวดลอมนั้นๆ จึงทําใหสามารถสังเกต และศึกษาพฤติกรรมในการดํารงชีวติ อิสระในน้ําได
(ใชเวลาอยางนอย 12 ชั่วโมง ในการหาโฮสตตัวใหม) โดยสังเกตพฤติกรรมของการเคลื่อนไหว
ลําตัว และสวนหาง ในการวายน้าํ และในขณะพัก ซึง่ เซอรคาเรียสวนมากจะใชสว นหาง
เคลื่อนไหวในการวายน้าํ แตมีเซอรคาเรียบางชนิดทีม่ ีหางสัน้
หรือไมมีหางเลยจะเคลื่อนไหว
โดยการคลานบนพืน้ แทน (Schmidlt, 1981) และใชสวนลําตัวในการดิน้ (การยืด – การ
หด)
พรอมกัน
ความสามารถของการวายน้าํ ไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับชนิดของเซอรคาเรีย
เพราะบางชนิดมีความไวตอแสงทําใหวา ยกระจายอยูทวั่ บริเวณผิวน้าํ
บางชนิดจะลอยอยูเปน
กลุม บางชนิดมีความไวตอแสงชาจะคลานอยูบริเวณกนแหลงน้าํ และบางชนิดอยูสงบนิ่งที่กน
แหลงน้ําจนพบโฮสตสุดทาย
ชนิดของตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย
Luhe (1909) เปนคนแรกที่จัดจําแนกกลุมของเซอรคาเรีย โดยอาศัยลักษณะ
ภายนอก เชน อวัยวะดูดเกาะ (sucker), collar spines, stylet, finfold บนหาง เปน
ตน ตอมาไดมีการพัฒนาการศึกษาชนิดของเซอรคาเรียมากขึน้ โดย Faust (1924) ไดกาํ หนด
รูปแบบสูตรของ flame cell ทําใหการพิจารณา รูปรางของเซอรคาเรียในการจัดจําแนกกลุม
สมบูรณขึ้น Schell (1962), Malek and Chang (1974) อธิบายลักษณะรูปรางของเซอรคา
เรีย และจัดกลุมเซอรคาเรียออกเปน 7 กลุม ดังนี้ (รูปที่ 21)
1. กลุม Furcocercous cercariae ลักษณะเดนของกลุมเซอรคาเรียนี้ คือ
มีหางแฉก หรือหางสอม
(forktail cercariae) จึงเรียกเซอรคาเรียในกลุม นี้วา forktail
cercariae เมื่อเจริญเปนตัวเต็มวัยจัดเปนพยาธิใบไมวงศเดียวที่แยกเพศผูและเพศเมียอยูคนละ
ตัว และมี oral sucker, ventral sucker รูปรางเปนรูปทรงกระบอก โดยทัว่ ไปแลวพยาธิตัวออน
ระยะไมราซิเดียมจะไชเขาสูห อยทีเ่ หมาะสมแลวพัฒนาไปเปนระยะสปอโรซีสต 2 รุน และพัฒนา
ตอไปเปนระยะเซอรคาเรียซึง่ เปนระยะติดตอในคนหรือสัตวตอไป เซอรคาเรียนี้ สามารถแยกออก
ได 2 ชนิด
1.1 Longifurcate pharyngeate type (รูปที่ 21ก) เปนเซอรคาเรียอยูใน
Superfamily Strigeoidea ลักษณะเดน คือ ปลายหางแฉกยาวกวาสวนตนหาง หรือได
สัดสวนกับสวนตนหาง ลําตัวกลมรี มี oral sucker, pharynx, intestinal caeca
สมบูรณ มี ventral sucker หรือพบเปนเซลลขั้นเริ่มตน มี penetrating gland 1 ชนิดภายใน
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ลําตัว, eye spots มี pigment หรือไมมี, มี finfold ที่ปลายหางแฉก ระบบขับถายแบบ
mesostomate และ excretory bladder แบบบาง (thin - epithelial) เซอรคาเรียเจริญในส
ปอโรซีสต และเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ในเนื้อเยื่อของโฮสตกึ่งกลางตัวที่
สอง
1.2 Brevifurcate apharyngeate type (รูปที่ 21ซ) เปนเซอรคาเรียอยูใน
Superfamily Schistosomatoidea ลักษณะเดน คือ ปลายหางแฉกจะสัน้ กวาสวนตนหาง
ลําตัวกลมรี มี oral sucker ที่เปลีย่ นแปลงเปน extensile penetration organ, ไมมี
pharynx และ intestinal caeca, มี ventral sucker, มี penetrating gland 2 ชนิดภายใน
ลําตัว, eye spots มี pigment, บางชนิดมี finfold ที่ลําตัว, เซอรคาเรียเจริญใน sporocyst
มีระบบขับถายแบบ mesostomate และ excretory bladder แบบบาง (thinepithelial) มี
รูเปด excretory ที่ปลายหางแฉก
2. กลุม Pleurolophocercous cercariae (รูปที่ 21ข) เปนเซอรคาเรียอยูใน
Superfamily Opisthorchiodea และ Heterophyidae ลักษณะเดน คือ มีลําตัวกลมรี ภายใน
ลําตัวพบ penetrating gland และ cystogenous gland มี ventral sucker หรือไมมี หรือ
หายไป, eye spots มี pigment, สวนหางมี finfold ทั้งดานขาง (lateralfinfold) หรือตรง
กลางสันหาง (dorsoventral finfold) มีระบบขับถายแบบ mesostomate และ excretory
bladder แบบหนา (thickepithelial) เซอรคาเรียเจริญในเรเดีย และเปลี่ยนแปลงเปนตัวออน
ระยะเมตาเซอรคาเรียในปลา
3. กลุม Monostome cercariae (รูปที่ 21ค) เปนเซอรคาเรีย อยูใน
Superfamily Notcotyloidea ลักษณะเดนของเซอรคาเรีย คือ มีขนาดใหญ และมีกลามเนื้อ
รอบ oral sucker ไมมี ventral sucker ไมมีคอหอย อาจมีตา 2 หรือ 3 อัน, มี eye spots
อยูที่สวนหัวของลําตัว, มีระบบขับถายแบบ stenostomate และ excretory bladder แบบบาง
(thin nonepithelial) มีอวัยวะเกาะติดอยูดานทายของลําตัว (adhesive organ) มี
cystogenous gland ในลําตัว มีความไวตอแสง เจริญในเรเดีย และเจริญสมบูรณในเนื้อหอย
ตัวอยางของเซอรคาเรียในกลุมนี้ คือ Notocotylus seineti พยาธิตัวเต็มวัยจะอาศัยอยูในลําไส
ใหญของเปด นอกจากนี้ Notocotylus spp. ยังเปนปรสิตในกวาง และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
อีกดวย
4. กลุม Gymnocephalous cercariae (รูปที่ 21ง) เปนเซอรคาเรียอยูใน Family
Fasciolidae ลักษณะเดน คือ ลําตัวกลม มี cystogenous gland มากมาย มีอวัยวะชวย
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เกาะอยูท ี่สว นหัว (oral sucker) และสวนทอง (ventral sucker) สวนหางตรงธรรมดาไมมี
finfold วายน้าํ ชา อาศัยอยูบ ริเวณกนแหลงน้าํ เซอรคาเรียเจริญใน redia และเปลี่ยนแปลงเปน
ตัวออนระยะ metacercariae เกาะบนพืชน้าํ ในปลา หรือสัตวเลือ้ ยคลาน ตัวอยางของเซอร
คาเรียในกลุม นี้ Family Heterophyidae ซึ่งพยาธิตวั เต็มวัยจะเปนปรสิตที่ทาํ ใหเกิดพยาธิใบไม
ในลําไสของ นก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และบางครั้งก็ทาํ ใหเกิดโรคในคนได Family
Opisthorchiidae ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยูในทอน้ําดีในตับหรือทอน้ําดีใหญของสัตวเลื้อยคลาน นก
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และอาจจะทําใหเกิดโรคในคนได Family Fasciolidae ตัวเต็มวัยจะอาศัย
อยูในตับและทอน้าํ ดีของสัตวเคี้ยวเอื้อง (แกะ, วัว, ควาย) และบางครั้งอาจจะทําใหเกิดโรคในคน
ได เชน พวก Fasciola spp.
5. กลุม Echinostome cercariae (รูปที่ 21จ) เปนเซอรคาเรียอยูใน
Superfamily Echinostomatoidea มีลักษณะเดน คือ มี spine collar รอบ oral sucker, มี
caeca ที่ยาว ลักษณะหางรูปทรงกระบอก มีระบบขับถายแบบ stenostomate และ
excretory bladder แบบบาง (thin non - epithelial) มีรูเปดออกดานขางของหางใกลฐาน
สวนตนของหาง หางยาวพัดโบกไดแรงและรวดเร็ว อาศัยอยูบริเวณกนแหลงน้าํ วายน้ําไดดี
คลองแคลว เจริญอยูในเรเดีย และเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย ในหอยตัว
เดียวกัน หรือไชเขาไปในหอยตัวอื่น ลูกออดของกบ หรือในปลา ตัวเต็มวัยของพยาธิในกลุมนีจ้ ะ
เปนปรสิตทีท่ าํ ใหเกิดพยาธิใบไมในลําไสของนกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม บางครั้งอาจจะทําใหเกิด
โรคในคนได ตัวอยางเชน Echinochasmus spp. และ Stephanoprora spp. จะเปนปรสิตที่
ทําใหเกิดพยาธิใบไมในลําไสของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และนก พยาธิในกลุมนี้สามารถพบในคน
ได
6. กลุม Xiphidiocercariae (รูปที่ 21ฉ) เปนเซอรคาเรียอยูใน Superfamily
Plagiorchiodea มีลักษณะเดน คือ มี stylet อยูใน oral sucker ภายในลําตัวมี penetrating
gland และ mucoid gland เจริญสมบูรณ ในบางชนิด oral sucker จะมี virgula organ มี
ระบบขับถายแบบ mesostomate เซอรคาเรียในกลุม นี้วา ยน้ําคอนขางชา เจริญเปนระยะเรเดีย
หรือเจริญเปนระยะสปอโรซีสต ในเนื้อเยื่อหอย และเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคา
เรีย ในสัตวมกี ระดูกสันหลัง
7. กลุม Amphistome cercariae (รูปที่ 21ช) เปนเซอรคาเรียอยูใน Superfamily
Paraphistomatoidea มีลักษณะเดน คือ มี ventral sucker ขนาดใหญอยูสวนทายของลําตัว
บริเวณลําตัวมีขนาดใหญ หางยาว มี eye spots ทีม่ ี pigment ขนาดใหญ ระบบขับถายเปน
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แบบ stenostomate และ excretory bladder แบบบาง (thin non – epithelial) เห็นรอง
ขับถายของเสียอยูตรงกลางของหางตลอดความยาวของหาง เซอรคาเรียชนิดนีจ้ ะฝงตัวเปนระยะ
เมตาเซอรคาเรียในพืชน้ํา หรือบนผิวหนังของกบ โดยสวนใหญแลวจะมีตา ตัวอยางเซอรคาเรีย
ในกลุมนี้คือ Megalodiscus spp. เปนปรสิตในลําไสตรงของกบ Paramphistomum spp. เปน
ปรสิตในกระเพาะอาหารสวน rumen ของ วัว ควาย Gastrodiscus aegyptiacus เปนปรสิตใน
ลําไสใหญของ มา ในอัฟริกา และในแถบเอเชีย เปนตน

งานวิจัยที่เกีย่ วของ
การจัดจําแนกหอยในปจจุบนั ยังคงใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกอยู แต
หอยในบางแฟมิลีมีเปลือกที่มีลักษณะคลายคลึงกันมากทําใหเปนการยากที่จะใชลักษณะเปลือก
ในการจัดจําแนกหอย ดังนั้นจึงตองอาศัยลักษณะของอวัยวะตาง ๆ ของหอย เชน อวัยวะ
สืบพันธุเ พศผู เปนตน นอกจากนี้ลักษณะการแพรกระจายของหอยชนิดตาง ๆ ก็เปนขอมูล
สําคัญที่ใชชวยในการจัดจําแนกหอยแตละชนิดอีกดวย ในหอยหลายชนิดอาจใชลักษณะเปลือก
ควบคูไปกับลักษณะทัง้ โครงสรางภายนอกและภายในของหอย ลักษณะโครงสรางภายนอก เชน
รูปรางของแผนเทา สีและลวดลายของแมนเทิล แผนเทา บริเวณขางลําตัว เทนเทเคิล
(tentacle) และสวนหัว เปนตน สวนโครงสรางลักษณะภายใน เชนรูปรางและตําแหนงของ
อวัยวะของระบบสืบพันธุ
ระบบทางเดินอาหาร
และอวัยวะที่อยูบริเวณแมนเทิลเปนตน
นอกจากนีย้ ังอาจใชการศึกษาทางโครโมโซมและการศึกษาทางชีวเคมี เชน ใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟ
ริซิสในการจําแนกหอยบางชนิดที่ไมสามารถใชลักษณะของเปลือกและสวนลําตัวไดเดนชัด
Kitikoon (1981) ศึกษารูปแบบไอโซไซมในหอย Tricula aperta 3 ชนิดคือ
Tricula aperta α race, Tricula aperta β race และ Tricula aperta γ race โดยใช
เทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส (Horizontal starch-gel) ศึกษาเอนไซม 12 ชนิด alanine
aminopeptidase (AAP), acid phosphatase (ACP), alkaline phosphatase (ALP),
esterase (EST), glutamate oxaloacetate transminase (GOT), leucine aminopeptidase
(LAP), malate dehydrogenase (MDH), octanol dehydrogenase (ODH), sorbitol
dehydrogenase (SoDH), xanthine dehydrogenase (XO), a-glycerophosphate
dehydrogenase (aGPDH) และ b-hydroxybutyrate dehydrogenase (bHBDH) พบวา
เอนไซม AAP, ALP, EST, LAP และ GOT ปรากฏแถบเอนไซมขึ้น แตมีเพียงเอนไซม ALP,
EST และ GOT ที่แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางหอย Tricula aperta ทั้ง 3 ชนิด
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Buth และ Suloway (1983) ศึกษารูปแบบไอโซไซมโดยใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส
(14% starch gel) เปรียบเทียบหอยในสกุล Physa 2 สปชีส คือ Physa gyrina และ
Physa anatina ดวยเอนไซม 11 ชนิด คือ acid phosphatase (ACP), alkaline
phosphatase (AKPH), aspartate aminoptransferase (AAT), esterese (EST),
glucosephosphate isomerase (GPI), glyceral-3-phosphate isomerase (G-3-PHD),
leucine aminopeptidase (LAP), L-iditol dehydrogenase (IDDH), malate
dehydrogenase (MDH), phosphoglucomutase (PGM), superoxide dismutase (SOD)
พบวาแถบสีของเอนไซม AAT, EST, GPI, G-3-PHD และ PGM มีลักษณะหลากรูปแบบ
(polymorphic) มีเพียงแถบเอนไซม AAT, G-3-PHD และ PGM เทานั้นแสดงใหเห็นความ
แตกตางระหวาง 2 สปชีส
Chung (1984) ศึกษาหอยในตระกูลบิทินีดี (Bithyniidae) ออรเดอรเมโซแกสโทร
โพดา โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา การศึกษาโครโมโซมและคุณสมบัติทางชีวเคมี เปน
หลักฐานในการจัดจําแนกชนิดของหอยในตระกูลนี้
3
สกุลคือ
Parafossarulus
manchouricus, Gabbia misella และ Bithynia tentaculata การศึกษาลักษณะเปลือก
พบวาผิวเปลือกของหอย Parafossarulus manchouricus ไมเรียบยกเปนสันตามแนวการขดวน
ของเปลือก สวนยอดสึกกรอน ซูเชอรตนื้ และปากเปลือกหนากวาอีก 2 สกุล และขนาดของ
หอย Gabbia misella เล็กกวาชนิดอืน่ (ไมเกิน 7.5 มิลลิเมตร) จํานวนโครโมโซมของหอย
Gabbia misella มี n=18 สวนในหอยอีก 2 สกุลเปน n=17 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมี
จากลําตัวของหอยทัง้ 3 สกุล โดยใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส (15% starch gel) พบวาการ
ตรวจสอบรูปแบบไอโซไซมของเอนไซม 13 ชนิด มีเพียงเอนไซม glutamate-oxaloacetate
transaminase (GOT), alkaline phosphatase (ALP), acid phosphatase (AcP), alanine
aminopeptidase (AAP) และ esterase (EST) ที่แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางหอย 3
สกุล และไมพบความแตกตางของน้ําหนักโมเลกุลระหวางหอยทั้ง 3 กลุมเมือ่ ตรวจสอบดวย
coomasssie blue
Thompson (1984) จัดจําแนกหอยในตระกูลไฮโดรบิดี (Hydrobidae) ออรเดอร
เมโซแกสโทรโพดา ซับคลาสโพโซแบรงเคีย 5 สกุล คือ Lepyrium, Clappia, Somatogyrus,
Gillia และ Fluminicola ออกจากกันไดโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกรวมกับ
ลักษณะทางกายวิภาคของหอย (โครงสรางภายในลําตัว และโครงสรางภายนอกลําตัวของหอย)
จากการศึกษาพบวาสามารถแบงหอยออกจากกันโดยอาศัยลักษณะรูปรางเปลือก
ขนาดของ
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เปลือก การมีหรือไมมีอัมบิลิคัล รูปแบบโอเพอรคิวลัม จํานวนหยักของฟน รูปรางฟนขาง และ
การมีหรือไมมอี วัยวะสืบพันธุเพศผู (เพนนิส)
Viyanant (1985) ทําการศึกษารูปแบบไอโซไซม ของหอย Bithynia funiculata,
B. siamensis และ B. s. goniomphalus โดยใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส (4.8 %
polyacrylamide gel) ตรวจสอบเอนไซม 12 ชนิด คือ carbonic anhydrase (CA), alkaline
phosphatase (ALP), latase dehydrogenase (LDH), acid phosphatase (ACP),
phosphoglucoisomerase (PGI), malate dehydrogenase (MDH), phosphoglucomutase
(PGM), glutamate-oxaloacetate transaminase (GOT), hexokinase (HK), glutamate
dehydrogenase (GDH), leucine aminopeptidase (LAP) และ eaterase (EST) พบวามี
เพียงเอนไซม 4 ชนิดคือ LDH, PGM, PGI และ EST แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
หอย Bithynia ทั้ง 3 สปชสี 
Keawjam (1987) ทําการศึกษาลักษณะโครงสรางภายในของหอยเพื่อจัดจําแนก
หอย Pila sp. 5 สปชีสคือ P. ampullacea, P. angelica, P. gracilis,
P. pesmei
และ P. polita ออกจากกัน พบวาลักษณะโครงสรางภายในโดยทั่วไปเหมือนกันยกเวนลักษณะ
renal vas deferens ของระบบสืบพันธุเพศผูมีรูปรางแตกตางกันคือ มีรูปรางเปนทรงกระบอก
ยาว รูปรางทรงกรวย รูปสามเหลีย่ ม เปนรูปทรงกลมขนาดเล็ก หรือ เปนรูปโดม ตามลําดับ
Klinhom (1989) ศึกษาหอยในตระกูลไทอาริดี (Thiaridae) ออรเดอรเมโซแกสโทร
โพดา โดยใชลักษณะทางกายวิภาคและคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการ เปนหลักฐานในการ
จัดจําแนกชนิดของหอยในตระกูลนี้
เนื่องจากเดิมการจัดจําแนกใชรูปรางเปลือกแตเพียงอยาง
เดียว จากการศึกษาตอมาพบวาหอยชนิดนี้มีรูปรางเปลือกไมแนนอน เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพ
สิ่งแวดลอม การศึกษาของ Klinhom พบวาจากเปลือกหอย 10 ลักษณะสามารถแบงตัวอยาง
หอย 30 ตัวอยางออกเปน 2 กลุม โดยอาศัยลักษณะความยาวปากเปลือกตอความยาวเปลือก
ลักษณะทางกายวิภาคพบความแตกตางของฟนหอยอยูท ี่หยักฟนริม และรูปรางของฟนขาง จาก
การศึกษาทางชีวเคมีโดยวิธอี ิเล็คโทฟอริซสิ (starch gel) และตรวจสอบรูปแบบไอโซไซมของ
เอนไซมจากแผนเทาหอย 24 ชนิดพบวามีเอนไซม 14 ชนิดที่ใหผลคือเอนไซม AAT, ACP,
EST, GPD, HBDH, IDH, LDH, MDH, ME, PEP-A, GPI, SDH และ XDH สวนเอนไซม
PGM, G6PD, XO, SOD, GDH, AK, Aldolase, ADH และ CAT แสดงแถบเอนไซมไม
ชัดเจน เมื่อสรุปผลจากการศึกษาพบวาหอยในตระกูล Thiaridae ของประเทศไทยควรมีการจัด
หมวดหมูใหมจากเดิมมี 8 สกุล 26 สปชีส เปน 4 สกุล 27 สปชสี แทน
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George (1990) ศึกษาจัดจําแนกหอย Gammatricula chinensis gen. nov.,
sp. nov. เทียบกับหอยในซับแฟมิลีเดียวกัน (Triculinae) อีก 11 สกุล โดยอาศัยลักษณะ
สัณฐานวิทยาของเปลือก
และลักษณะทางกายวิภาค
จากการศึกษาพบวาหอยสกุล
Gammatricula มีลักษณะใกลเคียงกับหอยสกุล Wucochona มากที่สุดจะตางกันตรงที่หอย
Gammatricula มีถุงรับสเปรมอยูทางดานขวาบริเวณปลายทอนําไข จึงจัดหอยชนิดนี้อยูในกลุม
เดียวกับ Wucochona คือ Tribe Pachydrobini
Keawjam (1990) ศึกษาจัดจําแนกหอยโขงเหลือง หรือหอยเชอรี่ ในสกุล
Pomacea ในประเทศไทย โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก ระบบสืบพันธุ
และรูปแบบไอโซไซม เปนหลักฐานในการจัดจําแนก การศึกษาพบวา Pomacea canaliculata
และ P. insularus มีรปู รางเปลือก จํานวนเวิรล และรูปแบบโอเพอรคิวลัมเหมือนกัน แต
แตกตางกันทีข่ นาด สีของเปลือก แถบสีพาดตามขวาง สีของแผนเทา และตําแหนงของ
seminal vesicle สวนหอย Pomacea sp. มีลักษณะแตกตางจากทัง้ 2 สปชีสในทุกดาน
ลักษณะและตําแหนงของ seminal vesicle ในหอย P. canaliculata เปนสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ อยูทางปลายของตอมโพรสเทต หอย P. insularus ลักษณะเปนทรงกลมขนาดเล็ก ๆ
อยูต่ําลงมาจากสวนปลายของตอมโพรสเทต ในหอย Pomacea sp. มีลักษณะกลมขนาดเล็ก
อยูที่สวนปลายของตอมโพรสเทต และจากการตรวจสอบรูปแบบไอโซไซมดวยเอนไซม EST,
HBDH-1, IDH และ PGM-2 พบวาแถบเอนไซม EST, HBDH-1 และ IDH ในหอย P.
canaliculata และ P. sp. คลายกันมากกวาหอย P. insularus มีเพียงเอนไซม PGM-2 ที่
แสดงใหเห็นวา P. canaliculata และ P. insularus มีความสัมพันธกัน
Monzon (1993) ศึกษาหอยในตระกูลลิมนิดี (Lymnaeidae) โดยอาศัยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบหอย Lymnaea (Bullastra) cumingiana กับหอย Lymnaea ใน
แถบ Indo-Pacific อีก 5 ชนิด L. (Radix) quadrasi (Philippines), L. (Radix) rubiginosa
(Indonesia), L. (Radix) rubiginosa (Thailand), L. (Radix) viridis (Guam) และ
L. (Radix) viridis (Hong Kong) จากลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกแบงหอยทั้ง 6 ชนิด
ออกไดเปน 3 กลุม โดย L. cumingiana มีลักษณะตางจากชนิดอื่นอยางชัดเจน สวน
L. viridis มีขนาดเล็กมากตางจากชนิดอื่น เมื่ออาศัยลักษณะจํานวนหยักของฟนสามารถแบง
หอยออกไดเปน 4 กลุม คือ L. cumingiana, L. quadrasi, L. rubiginosa และ L. viridis
Monzon (1994) ทําการศึกษารูปแบบไอโซไซมของเอนไซม 7 ชนิด โดยใชเทคนิค
อิเล็กโทรโฟริซสิ
เปรียบเทียบหอยในตระกูลลิมนิดี (Lymnaeidae) พบวามีเพียงเอนไซม
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esterase (EST), alkaline phosphatase (ALP) และ Catalase (CAT) แสดงใหเห็นความ
แตกตางระหวางหอย Lymnaea ไดอยางชัดเจน
Simone (1995) ศึกษาเปรียบเทียบหอยกลุม Tonnoidea 2 สปชีส (Tonno
galea และ Tonna maculosa) โดยอาศัยลักษณะทางกายวิภาคในการจัดจําแนก ซึ่งพบวาทั้ง
2 สปชีสมีลกั ษณะทางกายวิภาคแตกตางกันอยางชัดเจน ตั้งแตสขี องแมนเทิล ขนาดของแมน
เทิล ขนาดตอมออสเฟรเดียม ลักษณะของไต ลักษณะของตอมไฮโพแบรงเคีย ความยาวโพบอส
ซิส ลักษณะฟนกลางและฟนขาง ลักษณะเพนนิส เปนตน
Krailas (2003) ทําการศึกษาอัตราการติดเชื้อของหอยน้ําจืด Paludomus
petrosus บริเวณน้ําตกปาละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตเดือนเมษายน 2001 ถึงเดือน
กุมภาพันธ
2002
การตรวจสอบพบตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย
4
กลุม คือ
Xiphidiocercariae, Amphistome cercariae, Furcocercous cercariae type I และ
Furcocercous cercaria type II โดย Xiphidiocercariae พบในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือน
กุมภาพันธ สวนตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียอีก 3 ชนิดพบในเดือนกุมภาพันธ
ดวงเดือน และคณะ (2544) ทําการศึกษาความหลากหลายของหอยน้าํ จืดในเขต
พื้นที่ปาเตาดํา อําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี รายงานวาพบหอยน้ําจืด Paludomus spp.
ในแหลงสํารวจ ลักษณะเปลือกคอนขางกลม ปลายยอดสึกกรอน ผิวเปลือกเรียบ มีแถบสีพาด
ตามขวาง
และพบวามีฟนเปนแบบทีนิโอกลอซซา
แตจากรายงานไมไดสรุปวาหอย
Paludomus spp. ทีพบเปนชนิดใดแนนอน เนื่องจากลักษณะเปลือกที่พบคลายคลึงกับหอย
Paludomus petrosus ในขณะทีฟ่ นกลางมีลกั ษณะคลายกับ Paludomus siamensis ซึ่ง
ผูทําวิจัยไดเสนอไววา ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดพันธุของหอยน้ําจืด
Paludomus
spp.

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. รวบรวมขอมูลดานการสํารวจหอยน้ําจืดในประเทศไทย และตางประเทศ
2. ศึกษาขอมูลจากแผนที่ รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
3. การกําหนดจุดสํารวจหอยน้ําจืด Paludomus spp.
จากการรายงานของ Brandt (1974) ที่กลาววาหอยน้ําจืด Paludomus spp. มี
แหลงกระจายอยูตามลําหวยบริเวณเทือกเขา
การศึกษาครั้งนี้จึงไดสํารวจแหลงน้าํ บริเวณลุม
แมน้ําแควนอยที่มีลกั ษณะเหมาะสมที่หอยชนิดนี้จะเจริญพันธุได
หลังจากการสํารวจจึงได
กําหนดจุดสํารวจในเขตลุมแมน้ําแควนอยนี้ได 10 พืน้ ที่คือ (รูปที่ 22)
3.1 น้ําตกไทรโยคนอย (น้าํ ตกเขาพัง) เปนน้ําตกที่ตั้งอยูในเขตอําเภอไทรโยค อยู
ติดกับถนนสายกาญจนบุร-ี ทองผาภูมิ ตนกําเนิดเปนน้าํ ผุดจากภูเขามาตามลําธารเล็กๆ ไหลตก
ลงที่ผาหินปูน
3.2 น้ําตกไทรโยคใหญ (น้าํ ตกเขาโจน) เปนน้ําตกทีต่ ั้งอยูในเขตอําเภอไทรโยค
น้ําตกจะไหลลงสูแมนา้ํ แควนอย ตนกําเนิดของสายน้าํ เชื่อวาเกิดจากอุทยานแหงชาติเอราวัณ
3.3 หวยเตาดํา เปนลําหวยในปาเตาดําที่ตั้งอยูในเขตตําบลวังกระแจะ อําเภอไทร
โยค
3.4 น้ําตกผาตาด ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติ
เขื่อนศรีนครินทร
3.5 ลําธารขางน้าํ พุรอนหินดาด (น้ําพุรอนกุยมั่ง) ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ
เปนลําธารน้าํ เย็นไหลผานขางบอน้าํ พุรอนหินดาด
3.6 น้ําพุหว ยเขยง ตัง้ อยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ ตําบลหวยเขยง อยูบริเวณริมทาง
ใกลกับศูนยอบรมทหารผานศึก ฯ เขื่อนเขาแหลม
3.7 ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ เปนธารน้ําไหลผาน
ปาพรุชุมชนบานทามะเดื่อริมทางเขาบานทามะเดื่อ
3.8 น้ําตกเกริงกระเวีย เปนน้าํ ตกที่ตงั้ อยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ อยูร ิมถนนสาย
ทองผาภูม-ิ สังขละบุรี หางจากอําเภอทองผาภูมิประมาณ 45 กิโลเมตร
36
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3.9 น้ําตกไดชองถอง เปนน้าํ ตกที่ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ เปนน้ําตกขนาด
เล็ก เลยจากน้ําตกเกริงกระเวียไปตามเสนทางทองผาภูมิ-สังขละบุรี 2 กิโลเมตร จะมีทางแยกซาย
ไปน้ําตกอีกประมาณ 6 กิโลเมตร
3.10 น้ําตกตะเคียนทอง
เปนน้าํ ตกที่ตงั้ อยูบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี แนวเขต
ชายแดนไทย-พมา ในเขตอําเภอสังขละบุรี ตัวน้าํ ตกมีตนน้าํ อยูในเขตประเทศพมา ไหลมาตาม
แนวเขาที่กนั้ เขตแดน สูประเทศไทยที่หว ยซองกาเลียซึง่ เปนสวนหนึง่ ของตนน้ําแควนอย
4. การเก็บขอมูลสภาพแวดลอมในบริเวณจุดสํารวจ
การศึกษานี้ใชการสังเกตุ การวัดคาพิกัด และการศึกษาคุณภาพน้ํา (การวิเคราะหหา
คุณสมบัติทางกายภาพ และการหาสวนประกอบทางเคมีของน้าํ )
4.1 วัดคาพิกัดดวยเครื่องมือ GPS (Garmin Taiwan, GPS 12 XL) เพื่อบันทึก
จุดพิกัดที่แนนอนของพืน้ ที่สาํ รวจ
4.2 เก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางนิเวศวิทยาบริเวณพืน้ ทีส่ ํารวจ
4.3 ศึกษาคุณภาพน้าํ
4.3.1
การตรวจวิเคราะหหาคุณสมบัติทางกายภาพ โดยทําการ
- วัดอุณหภูมิ
- วัดความเร็วของกระแสน้าํ โดยใช Flow meter (2030 General Oceanic,
USA) บันทึกคาเฉลี่ยจากการวัดความเร็วของกระแสน้ํา 3 ครั้ง
- วัดคาความเปนกรดเปนดางของน้ํา โดยใช pH meter (Jenway 3051 UK)
- วัดปริมาณออกซิเจนในน้าํ โดยใช Oxygen meter (Jenway 9071, UK)
4.3.2
การตรวจวิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมีของน้าํ โดยใชเครื่องมือ The
Analysit 975 MP (Orbeco Analytical Systems Inc., USA)
5. การเก็บตัวอยาง และการเลีย้ งหอยในหองปฏิบัติการ
เก็บตัวอยางหอยน้ําจืด Paludomus spp. ในบริเวณจุดสํารวจที่กําหนด โดยใช
วิธีการสุมดวยการจับเวลา โดยวิธี counts per unit of time (Oliver and Schneiderman,
1965) ซึ่งใชผูทําการเก็บตัวอยาง 5 คน เดินสุมเก็บตัวอยางหอยดวยมือ (Hand picking) ใน
ทิศทางทวนน้าํ เปนเวลา 10 นาที แลวนําหอยที่ไดกลับมาศึกษาตอในหองปฏิบัติการ
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หอยทีเ่ ก็บตัวอยางไดนาํ มาตรวจหาเชื้อพยาธิในหอยดวยวิธีการ shedding เพื่อเก็บ
ตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย หอยที่ไมพบการติดเชื้อพยาธินาํ มาเลี้ยงตอในหองปฏิบัติการเพือ่
ใชในการศึกษาลักษณะทางกายวิภาค และรูปแบบทางพันธุกรรมของหอย โดยเลีย้ งหอยในกลอง
พลาสติกสี่เหลี่ยมขนาดกวาง 20 ซ.ม. ยาว 28 ซ.ม. สูง 12 ซ.ม. ใชนา้ํ กรองในการเลีย้ งหอย
โดยใสน้ําประมาณครึ่งหนึ่งของกลองเลีย้ งหอย ใหออกซิเจนตลอดการเลี้ยง ใหแสงสวางในการ
เลี้ยงประมาณ 10 ชัว่ โมงตอวัน อุณหภูมิที่ใชในการเลี้ยงหอยประมาณ 25 0 C อาหารที่ใชใน
การเลี้ยงหอยมีสองชนิดคือไดอะตอม และอาหารปลาบดเปนผง
เมื่อพบวามีของเสียในน้าํ หรือ พบวามีหอยตายเกิดขึน้ ใหนําหอยทีต่ ายออกโดยเร็ว
และกําจัดของเสียในน้ําออก
โดยดูดน้ําทีม่ ีของเสียออกครึ่งหนึ่งแลวเติมน้าํ ใหมลงไปแทน
เนื่องจากหอยคอนขางไวตอสภาพน้าํ ที่ไมสะอาด และการเปลี่ยนแปลงน้าํ อยางกะทันหัน
6. การตรวจหาเชื้อพยาธิในหอย
ทําการตรวจสอบหาเชื้อพยาธิในหอยโดยใชวิธี shedding นําหอยน้ําจืด Paludomus
spp. มาใสในถวยแกว หรือถวยพลาสติกใสที่มนี ้ํากรองบรรจุอยูประมาณครึ่งหนึ่งของถวย ใชผา
ขาวบางปดทับที่ปากถวยเพื่อปองกันไมใหหอยหนีออกจากถวย
วางทิง้ ไวขามคืนแลวนํามา
ตรวจหาตัวออนพยาธิภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ
ศึกษารูปรางลักษณะ
และอวัยวะภายในของตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียภายใต
กลองจุลทรรศน ดวยการทําสไสดแบบชั่วคราวและแบบถาวร
การทําสไลดแบบชั่วคราว
- นําตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียมาวางบนกระจกสไลดแลวปดดวย cover slip
- ยอมสี 0.1 % neutral red หรือ 0.1 % Toluidine blue ( เจือจางดวยน้าํ กลัน่
1: 10 ) ดวยวิธี irrigate คือ หยดสีขาง ๆ แผนกระจกปดสไลดที่ขอบดานหนึ่ง
แลวใชกระดาษทิชชู หรือกระดาษกรองซับออกดานตรงขาม เพื่อใหสีทีหยดลงไป
ไหลผานเขาไปแทนที่นา้ํ ทิง้ ไวประมาณ 10 - 30 นาที
- นํามาศึกษาใตกลองจุลทรรศน
การทําสไลดแบบถาวร
วิธียอมสีดว ย carmine & fast green
นําตัวออนระยะเซอรคาเรียที่รักษาสภาพเนื้อเยื่อใน 10% formalin ใสใน Petri
dish ขนาดเล็ก
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-

ลางตัวออนระยะเซอรคาเรียดวยน้าํ กลัน่ 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที
ยอมตัวออนพยาธิดวยสี Semichon’s acetic carmine ( เจือจางดวยน้าํ กลัน่
1:10 ) แชทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง หรือคางคืน
ลางสีออกดวย 50% และ 70% alcohol ขั้นตอนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที
ตามลําดับ สังเกตเห็นลําตัวติดสีชมพูออน และอวัยวะภายในติดสีชมพูเขม
(หากติดสีมากเกินใหลางออกดวย acid alcohol )
ยอมตัวออนพยาธิตอดวยสี 0.2 % fast green ใน 95% alcohol ( เจือจางสี
ดวย 95% alcohol 1:10 ) นาน 10 - 20 วินาที สังเกตเห็นสีเขียวติดขอบลําตัว
ลางสีสว นเกินออกดวย 95% alcohol 2 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที
แทนที่นา้ํ ภายในตัวออนพยาธิดวย abs. alcohol 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที และ
abs.alcohol : xylene (อัตราสวน 1:1) นาน 10 นาที
ทําใหใสดวย xylene 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที
นําตัวอยางที่ไดวางบนสไลดและปด cover slip ดวย DPX
นําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา

วิธียอมสีดว ย hematoxylin
- นําตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียที่รักษาสภาพเนื้อเยื่อใน 10% formalin ใสใน
Petri dish ขนาดเล็ก
- ลางตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียดวยน้ํากลั่น 2 ครั้งๆละ 10 นาที
- ยอมตัวออนพยาธิดวยสี Ehrlich’s hematoxylin (เจือจางดวยน้าํ กลั่น 1:10)
แชทิ้งไวประมาณ 1 – 5 นาที
- ลางสีสวนเกินออกดวยน้ํากลั่น 2 ครั้ง ๆ ละ 5- 10 นาที
- แทนที่นา้ํ ดวย 50%, 70%, 95% alcohol และ abs. alcohol ขั้นตอนละ 2
ครั้ง ๆ ละ 10 นาทีตามลําดับ และ abs.alcohol : xylene (อัตราสวน 1 :1)
นาน 10 นาที
- ทําใหใสดวย xylene 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที
- นําตัวอยางที่ไดวางบนสไลดและปด cover slip ดวย DPX
- นําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา
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7. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
7.1 การศึกษาลักษณะของเปลือกหอย
นําเปลือกหอยมาทําความสะอาด โดยลางเศษดินที่ตดิ อยูตามเปลือกหอยออกให
หมด ระวังอยาใหสวนยอดของเปลือกหอยหัก และทําการศึกษาลักษณะตาง ๆ ของเปลือกหอย
ดังนี้
- ศึกษาลักษณะโดยทัว่ ไปของเปลือก โดยดูลักษณะยอดเปลือก ความสูงของ
สไปรเวิรล ความสูงของบอดีเวิรล ลักษณะของซูเชอร ลักษณะของปากเปลือก
(Armengol, 1996 และ Chiu and others, 2002)
- ศึกษาจํานวนเวิรล การนับจํานวนเวิรลของหอย เริ่มนับจากจุดปลายยอดของ
หอย นับวนมาชนแนวเดียวกับจุดเริ่มตน จะเปนวงที่ 1 และนับวนเชนนี้เรื่อยไป
- รูปรางเปลือก พิจารณาจากขนาดของมุมสไปรซึ่งเปนมุมยอดของเปลือก โดยวัด
จากการลากเสนจากดานขางของเปลือกมาตัดกันตรงแนวคอลูเมลลาของยอด
เปลือก
- แนวการขดวนของเปลือก โดยวางเปลือกหอยหงายขึ้นบนฝามือ ใหยอดเปลือกชี้
ออกจากลําตัว ถาปากเปลือกอยูทางดานซายมือของเราก็คือวนซาย ถาปาก
เปลือกอยูทางขวามือก็คือวนขวา
- ศึกษาขนาดของเปลือก โดยวัดขนาดความกวาง และความยาวของเปลือกดวย
เวอรเนีย คาลิปเปอร (Vernier caliper )
- ลวดลายบนเปลือก และลวดลายของสีเปลือก โดยศึกษาลายเสนบนผิวของ
เปลือกหอย และ รูปแบบแถบสีพาดตามขวางของเปลือก
- โอเพอรคิวลัม ศึกษาลักษณะ และลวดลายของโอเพอรคิวลัมดานนอก ภายใต
กลองจุลทรรศนสเตอริโอ
7.2 การศึกษาลักษณะของฟนหอย
ทําการตรวจสอบลักษณะของฟนหอยโดยใชกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา และกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด ทําการศึกษาลักษณะของฟนหอยเกี่ยวกับจํานวนแถวของฟน
หอย รูปราง ขนาด และจํานวนหยักของฟนกลาง ฟนขาง และฟนริมของหอย วิธกี ารเตรียม
ตัวอยางฟนหอยเปนดังนี้
7.2.1
วิธีการเตรียมฟนหอยเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน
- นําตัวอยางหอยมากะเทาะเปลือกออก หรือนําตัวอยางหอยที่ตายแลวมาดึงตัว
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หอยออกและทําการยอยเนือ้ หอยเพื่อแยกเอาแรดูลาออกมาดวยการแช 10%
NaOH ขามคืน
- แยกฟนหอยออกจากเนื้อหอยภายใตกลองจุลทรรศน ดวย forcep ปลายแหลม
ขนาดเล็ก
- นําฟนหอยที่ไดมาลาง NaOH ออกดวยน้ํากลัน่ 5 –10 นาที
- เปลี่ยนมาแชฟนหอยใน 2% HCl นาน 5-10 นาที เพื่อลาง NaOH
- ลาง HCL ดวยน้าํ กลัน่ อีกครั้งประมาณ 5 –10 นาที
- ดึงน้ําออกดวย 50 %, 70% และ 95% alcohol ตามลําดับ ขัน้ ตอนละ 2
ครั้ง ๆ ละ 10 –30 นาที
- ยอมฟนหอยดวยสี 4% Eosin Y ใน 95 % alcohol จนกระทัง่ ฟนหอยติดสี
ประมาณ 2 วัน
- ลางสีสว นเกินออกดวย 95 % และ absolute alcohol ขั้นตอนละ 2 ครั้ง ๆ
ละ 10 –30 นาที
- ใช forcep กางฟนหอยใหแผออกมากทีส่ ุดภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ
- ทําใหตัวอยางฟนใสดวยการแช xylene 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที
- นําฟนหอยที่ไดมาวางบนสไลดและปด cover slip ดวย DPX และนําไปศึกษา
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา
7.2.2
วิธีการเตรียมฟนหอยเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด
ขั้นตอนการเตรียมฟนหอยเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
เหมือนกับการเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา แตตัวอยางฟนหอย
หลังจากแช absolute alcohol แลวจะนํามาวางลงบน stub ที่มีเทปกาวคารบอนติดอยู
(carbon colloidal adhesive)
และปลอยทิ้งไวใหแหง
จากนัน้ นําตัวอยางที่ได
ไปเคลือบดวยทองคําใชเวลาประมาณ 100-200 วินาที ดวยเครื่อง sputter coater
(Cressington 108, UK) นําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
7.3 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาค
ทําการศึกษาลักษณะโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายในของหอยน้ําจืด
Paludomus spp. โดยใชตัวอยางหอยที่ยังมีชีวิตอยู (ทําใหเห็นสีของอวัยวะภายในไดชัดเจน)
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แลวทําการ relax ดวย 0.08 % เมนทอล (menthol) เปนเวลา 2-4 ชัว่ โมง หลังจากทําการ
relax นําหอยมากะเทาะเปลือกออกอยางระมัดระวัง นําตัวหอยมาศึกษาลักษณะโครงสรางของ
หอยภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ
- โครงสรางลําตัวภายนอก ทําการศึกษาสวนหัว สวนคอ แผนเทา และแมนเทิล
ของหอย โดยสังเกตตําแหนงของตา ลวดลาย หรือรงควัตถุทพี่ บบนสวนตาง ๆ
- โครงสรางลําตัวภายใน ทําการผาหอยตามแนวยาวของลําตัวหอย และศึกษา
รูปราง ขนาด การจัดเรียงตัวของอวัยวะภายใน เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียง
ระบบขับถาย และระบบสืบพันธุของหอย
8. การศึกษารูปแบบทางพันธุกรรม
ศึกษารูปแบบไอโซไซมของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. โดยใชเทคนิคอิเล็คโทรฟอริ
ซิส (Electrophoresis)
8.1 การเตรียมตัวอยาง
นําหอยน้ําจืด Paludomus spp. ไปแชแข็ง (freezer) ประมาณ 20 นาที จะทําให
ดึงตัวหอยออกมาจากเปลือกหอยไดโดยไมตองทุบเปลือกหอย ตัดแยกสวนแผนเทาหอยออกจาก
สวนลําตัวหอยโดยใชมีดผาตัด ตัดสวนแผนเทาหอยที่ไดออกเปนชิน้ เล็ก ๆ และบดสวนแผนเทา
หอยดวย grinder เติม 20 % sucrose ลงไปชวยในการบด (Chung, 1984) นําตัวอยางที่
บดแลวไปบดซ้ําดวยเครื่อง sonicator (Ultra Turrax T25 basic IKA) ประมาณ 10 นาที
เก็บสารละลายที่บดไดทิ้งไว 1 คืนที่ 4 องศาเซลเซียส แลวนํามาปนเหวี่ยงดวยความเร็ว 6,000
rpm ที่ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที (Refrigerated centrifuge HARRIER 18/80)
เก็บสวนใสที่ไดไวที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส
8.2 การเตรียม Polyacrylamide Gel Electrophoresis
8.2.1
ประกอบแผนกระจก 2 แผน ใหมีชองวางระหวางแผนกระจก 0.75
มิลลิเมตร วางลงบนแทนสําหรับเตรียมเจลจากนั้นทําการทดสอบวาไมมีรอยรั่วโดยการใสนา้ํ กลัน่
ใหเต็มชองวางระหวางกระจกบนแผนเตรียมเจล
8.2.2
เตรียมสารละลาย 7.5% separating gel และสารละลาย 4%
stacking gel แตยังไมผสม TEMED (ภาคผนวก)
8.2.3
เทน้าํ กลัน่ ที่ใชในการทดสอบรอยรั่วออกโดยใชทิชชูซับใหแหง แลวทํา
การผสม TEMED ลงไปในสารละลาย separating gel เปนอันดับสุดทาย ใชพลาสเจอรปเปต
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ดูดสารละลายที่เตรียมไวมาใสในชองวางระหวางกระจก ใหมีระดับต่าํ จากระดับปลาย comb ที่
วัดไวประมาณ 1 ซม. ปรับผิวหนาของ gel ใหเรียบดวยการเติมน้าํ กลั่นลงไปในชองวางระหวาง
กระจกใหเต็มใชเวลาประมาณ 30 นาทีเพื่อใหเจลแข็งตัว
8.2.4
TEMED ลงในสารละลาย stacking gel ที่ผสมไวแลวเททับลงบน
separating gel จนเต็มชองวางระหวางกระจก จากนั้นใส comb ลงไปเพื่อเจาะชองไวสําหรับ
หยอดสารละลายตัวอยาง รอจนเจลแข็งตัว ใชเวลาประมาณ 15 –30 นาที จากนั้นนําแผน
กระจกทีม่ ีเจลไปยึดติดกับอุปกรณสําหรับใสลงในกลองบรรจุ electrode buffer ใส buffer ใน
ชองวาง ระหวางเจล 2 แผนใหเต็มแลวดึง comb ออก
8.2.5
เตรียมสารละลายตัวอยางและสารละลายโปรตีนมาตรฐานใหมีความ
เขมขนเทากับ 10 µg โดยนําสารละลายตัวอยางและสารละลายโปรตีนมาตรฐานผสมกับ
sample buffer ในอัตราสวน 1 :1 แลวหยดสารละลายลงในชองใสตัวอยางใตสารละลาย
electrode buffer อยางเบาๆ ระวังไมใหเกิดฟองอากาศ
8.2.6
ตอขั้วไฟฟาของเครื่อง electrophoresis เขากับเครื่องจายไฟฟา
กระแสตรง โดยตอ ขั้วสีแดงเขากับขัว้ บวก และตอขั้วสีดําเขากับขั้วลบ ใชกระแสไฟฟาความตาง
ศักย 100 โวลล
8.2.7
เปดเครื่องจายกระแสไฟฟาเพื่อใหสารละลายตัวอยางทีห่ ยอดไวเคลื่อนที่
ไปบนแผนเจล จนกระทัง้ แถบสีน้ําเงินของโบโมฟลีนอลบูล วิง่ ลงมาถึงปลายลางของแผนเจล จึง
ปด กระแสไฟฟาแลวแกะชุด electrophoresis ออก
8.2.8
คอยๆ แกะแผนเจลออกจากชุด electrophoresis อยางเบามือ ทํา
เครื่องหมายทีข่ อบแผนเจลเพื่อใหทราบวาหลุมแรกเปนดานใด
8.3 การยอมแผนเจล
8.3.1
ยอมแผนเจลเพื่อศึกษารูปแบบไอโซไซม นําแผนเจลมายอมเอนไซมโดย
ใชปฏิกิริยาทางเคมีจําเพาะสําหรับเอนไซม 6 ชนิด aldehydeoxidase (ALDOX), esterase
(EST), leucine amino peptidase (LAP), lactase dehydrogenase (LDH), malate
dehydrogenase (MDH) และ xanthine dehydrogenase (XDH) (ภาคผนวก ง)
8.3.2
ยอมแผนเจลเพื่อศึกษารูปแบบของโปรตีนดวย Coomassie Brilliant
Blue R-250 (Hoefer, 1994)
- แชแผนใน 10 % TCA เปนเวลา 30 นาที
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- ยอมเจลดวย coomassie staining solution เปนเวลา 1 คืน จนกระทั่งเกิด
แถบโปรตีนขึ้นชัดเจน
- ลางสีสว นเกินออกจากแผนเจลโดยการแชแผนเจลใน Destaining solution
8.4 ทําการ Dry gel
ตัดแผน Cellophane ใหมีขนาดใหญกวาแผนเจลประมาณ 2 นิ้ว จํานวน 2 แผน
นําแผน Cellophane แผนหนึ่งวางบนกระจกใสซึ่งตัดเตรียมไวใหมีขนาดใหญกวา แผนเจล
จากนั้นทําการไลฟองอากาศออกโดยเปดนํา้ ใหไหลผานตลอดเวลา นําแผนเจลที่ตอ งการทําแหง
วางทับบนแผน Cellophane แลววางแผน Cellophane ที่เตรียมไวอีกแผนหนึง่ วางทับลงไปบน
แผนเจลอีกครั้ง ไลฟองอากาศโดยใหนา้ํ ไหลผาน พับแผน Cellophane ไปอีกดานหนึง่ ของ
กระจกดึงใหตึง (ระวังอยาใหมีฟองอากาศ) แลวใชตัวหนีบที่เตรียมไวหนีบทัง้ สี่ดานของแผนเจล
ปลอยทิง้ ไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง
9. การวิเคราะหผลการศึกษา
9.1 การวิเคราะหผลลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ทําการเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือก ลักษณะฟน และลักษณะทาง
กายวิภาคของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ระหวางตัวอยางที่เก็บจากจุดสํารวจทั้ง 10 พืน้ ที่
ดวยการทดสอบทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS (One - Way ANOVA) เปนตัวเปรียบเทียบ
แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
9.2 การวิเคราะหผลรูปแบบทางพันธุกรรม
เมื่อทําการยอมสีแผนเจลเพือ่ ศึกษาเอนไซมโดยใชปฏิกิริยาเคมีจาํ เพาะ จะปรากฏแถบ
เอนไซมลักษณะตาง ๆ แตกตางกันไปตามโครงสรางของโปรตีน จากลักษณะที่ปรากฏนํามา
กําหนดจีโนไทปที่ควรจะเปน กําหนดชื่อยีนโดยใชระบบตัวเลขที่มีคานอยที่สุด (1) คือแถบ
โปรตีนทีว่ ิ่งเร็วที่สุด และคํานวณคาตาง ๆ ไดแก ความถี่อัลลีล (allelic frequency) ทดสอบ
สมดุลยฮารดี ไวนเบิรก (อุทัยรัตน, 2543) อัตราสวนยีนในสภาวะหลากรูปแบบ (polymorphic
loci, P95) จํานวณอัลลีลเฉลี่ยตอตําแหนง (number of alleles per locus) คาเฮตเทอโรไซโก
ซิตี (heterozygosity) (Ayala, 1980) และคํานวณระยะหางทางพันธุกรรม (genetic
distrance) ตามวิธีของ Nei จัดกลุมความสัมพันธทางวิวัฒนาการ (phylogenetic
relationship) โดยวิธี Unweighted Pair Group Arithmetic Average (UPGMA)
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9.3 สรุปและวิเคราะหผลขอมูล
สรุปผลเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางกายวิภาค และรูปแบบ
ทางพันธุกรรม ของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากแหลงสํารวจทั้ง 10 พืน้ ที่
และเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางประชากรทั้ง 10 พืน้ ที่ โดยใชโปรแกรม Phylogenetic
Analysis Using Parsimong (PAUP)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
♦ การศึกษาสภาพแวดลอม
จุดสํารวจที่ 1 น้ําตกไทรโยคนอย
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0484306
UTM 1595637
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลําธารเล็กๆ ชั้นบนเหนือน้ําตก สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 180 เมตร (รูปที่ 23) น้ําในลําธารลึกประมาณ 20.5 เซนติเมตร พืน้ น้าํ เปน
ตะกอนดินน้ําคอนขางใส รอบๆลําธารมีพืชขนาดปานกลาง เชน บอน และพืชขนาดใหญ เชน
ตนมะเดื่อ ลําไยขึ้นปกคลุมลําธาร มีแสงสองผานเล็กนอยประมาณ 880 Lux อุณหภูมิของน้าํ
25 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดาง ของน้ําในลําธารคอนขางเปนดางประมาณ 8.51 คา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ําที่คาการละลายที่ 8.18 mg/l กระแสน้ําไหลชา คาความเร็วของการไหล
ของน้ํา 3.64 m/sec (ตารางที่ 1) พบหอยเกาะอยูตามกอนหินและดินพืน้ น้าํ ริมลําธาร เปลือก
หอยมีดนิ เกาะทั้งตัว
จุดสํารวจที่ 2 น้ําตกไทรโยคใหญ
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0484248
UTM 1595516
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํ ตก สูงจากระดับน้ําทะเล 193 เมตร
น้ําตกลึกประมาณ 14.5 เซนติเมตร (รูปที่ 24) พื้นน้าํ เปนแผนหิน และทราย น้ําใสสะอาด
บริเวณหินพบตะไคร และเฟรนอยูท ั่วไป บริเวณน้าํ ตกมีรมไมปกคลุม เชน ตนไผ น้ําตกจึงรมรืน่
มีแสงสองผานประมาณ 5,140 Lux อุณหภูมิของน้าํ ประมาณ 26 องศาเซลเซียส คาความเปน
กรด-ดางของน้ําประมาณ 8.28 คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํ มีคาการละลายที่ 7.99 mg/l ความ
แรงน้ําปานกลาง คาความเร็วของการไหลของน้ํา 11.18 m/sec (ตารางที่ 1) หอยมักเกาะอยู
ตามพืน้ หิน และตามพืน้ ทราย
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จุดสํารวจที่ 3 หวยเตาดํา
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0470822
UTM 1577177
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลําหวยขนาดเล็ก สูงจากระดับน้ําทะเล 500
เมตร (รูปที่ 25) น้ําใส พื้นน้ําเปนดิน หิน และทราย กระแสน้ําไหลแรง รอบๆบริเวณลําหวยมี
ตนไมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญขึ้นปกคลุม บริเวณลําหวยมีลักษณะโปรง แสงสอง
ผานลงมาได อุณหภูมิของน้าํ ประมาณ 22 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางของน้าํ
ประมาณ 7.5 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคา การละลายที่ 8.7 mg/l กระแสน้ําไหลชา คา
ความเร็วของการไหลของน้าํ 0.5 m/sec (ตารางที่ 1) หอยมักเกาะอยูตามกอนหิน ตามพืน้ น้ํา
และกิ่งไมทยี่ ื่นไปในน้ําริมลําหวย
จุดสํารวจที่ 4 ลําธารขางน้าํ พุรอนหินดาด
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0470723
UTM 1616626
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลําธารที่อยูริมบอน้ําพุรอน
สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 85 เมตร (รูปที่ 26) น้ําขุน พื้นน้ําเปนดิน และโคลน ความลึกของน้ําประมาณ
30 เซนติเมตร ลําธารมีแสงสองผานประมาณ 3,250 Lux อุณหภูมิของน้าํ ประมาณ 25 องศา
เซลเซียส คาความเปนกรด-ดางของน้ําในลําธาร 7.97 คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํ มีคาการ
ละลายที่ 4.6 mg/l กระแสน้ําไหลคอนขางแรง คาความเร็วของการไหลของน้ํา 16.1 m/sec
(ตารางที่ 1) บริเวณลําธารมีตนไมขึ้นปกคลุม เชน ตนสัก ตนไผ และมีใบไมทบั ถมปกคลุมตาม
ริมฝงลําธาร หอยมักเกาะอยูตามกอนหิน ตามรากตนไมที่ยนื่ ไปในน้าํ และฝงตัวอยูตามพืน้ ดิน
จุดสํารวจที่ 5 น้ําตกผาตาด
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0476106
UTM 1619340
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํ ตกที่ไหลผานชั้นหิน สูงจากระดับน้าํ ทะเล
195เมตร (รูปที่ 27) กระแสน้ําไหลชาตลอดเวลา ความลึกของน้ําประมาณ 31.5 เซนติเมตร
พื้นน้ําเปนทราย กอนหิน ซากใบไม และใบไมทับถมมาก พื้นน้าํ สวนใหญเปนดินโคลน น้ําจึง
ขุนเนื่องจากตะกอนดิน รอบๆ น้าํ ตกมีตน ไมยนื ตนขนาดใหญ เชน ตนสัก น้ําตกจึงคอนขางรม
มีแสงสองผานประมาณ 1,200 Lux อุณหภูมิของน้าํ 24 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดาง
ของน้ําในลําธาร 8.67 คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 7.83 mg/l คาความเร็วของ
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การไหลของน้าํ 13.58 m/sec (ตารางที่ 1) หอยจะเกาะอยูตามกอนหินและพื้นน้าํ ที่เปนดิน
โคลนบริเวณน้าํ ตื้น เปลือกหอยมีหนิ ปูนและตะกอนดินเกาะทัง้ ตัว
จุดสํารวจที่ 6 น้ําพุหว ยเขยง
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0456436
UTM 1625068
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนรองน้าํ ที่มนุษยสรางขึ้น สูงจากระดับน้าํ ทะเล
169 เมตร (รูปที่ 28) น้ําใสความแรงน้ําปานกลาง น้าํ ลึกประมาณ 11.5 เซนติเมตร พื้นน้าํ เปน
พื้นปูน ทรายละเอียด และกอนหินขนาดเล็กๆ บริเวณโดยรอบมีตนไมขึ้นปกคลุม มีแสงแดดสอง
ประมาณ 3,680 Lux อุณหภูมิของน้าํ 24 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางของน้ํามีคา
8.36 คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํ มีคาการละลายที่ 8.36 mg/l คาความเร็วของการไหลของน้ํา
17.43 m/sec (ตารางที่ 1) หอยเกาะอยูต ามพืน้ ทรายและกอนหิน
จุดสํารวจที่ 7 ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0455733
UTM 1618114
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลําธารขนาดเล็ก สูงจากระดับน้ําทะเล 195
เมตร (รูปที่ 29) ความลึกของน้าํ ประมาณ 12 เซนติเมตร น้ําใส กระแสน้ําไหลชา พืน้ น้ําเปน
พื้นดินและโคลน เปนลําธารที่ไหลผานปาพรุ มีทงั้ ตนไมขนาดเล็ก และขนาดใหญขึ้นปกคลุมลํา
ธารทัง้ สาย สวนใหญจะเปนตนเตยหนาม มีแสงสองผานเล็กนอยประมาณ 1,310 Lux
อุณหภูมิของน้าํ 26 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางของน้าํ ในลําธารมีคา 8.97 คา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 7.34 mg/l คาความเร็วของการไหลของน้ํา 4.38
m/sec (ตารางที่ 1) หอยเกาะอยูตามพืน้ ดิน ฝงตัวอยูในดินและอยูตามพืชที่ขึ้นในน้ํา
จุดสํารวจที่ 8 น้ําตกเกริงกระเวีย
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0460707
UTM 1656006
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํ ตกชั้นเตี้ยๆ ไหลตามชั้นหินปูน สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 253 เมตร (รูปที่ 30) น้ําใส กระแสน้ําไหลชา น้ําลึกประมาณ 34.5 เซนติเมตร
พื้นน้ําเปนทรายหยาบ ดินโคลน และกอนหินขนาดเล็ก บริเวณน้ําตกมีตนไมใหญขึ้นปกคลุม
โดยรอบ แสงสองผานประมาณ 14,500 Lux อุณหภูมิของน้าํ 24 องศาเซลเซียส คาความเปน
กรด-ดางของน้ําในลําธารมีคา 7.90 คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํ มีคาการละลายที่ 10.5 mg/l
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คาความเร็วของการไหลของน้าํ 6.91 m/sec (ตารางที่ 1) หอยเกาะอยูตามกอนหิน และฝงตัว
อยูตามดินและทราย
จุดสํารวจที่ 9 น้ําตกไดชองถอง
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0459952
UTM 1656468
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํ ตกขนาดเล็ก ๆ น้ําคอนขางใส สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 209 เมตร (รูปที่ 31) ความแรงน้าํ ปานกลาง น้ําลึกประมาณ 39.67 เซนติเมตร
พื้นน้ําเปนหินปูน และดินโคลนปกคลุมเปนพืน้ หนา มีเศษกิ่งไมใบไมทับถมอยูตามพืน้ น้ํา รอบๆ
บริเวณน้ําตกมีตนไมใหญขนึ้ ปกคลุม น้าํ ตกจึงคอนขางรม มีแสงสองประมาณ 4,700 Lux
อุณหภูมิของน้าํ 25 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางของน้าํ ในลําธารมีคา 8.10 คา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่ 8.62 mg/l คาความเร็วของการไหลของน้ํา 12.00
m/sec (ตารางที่ 1) หอยเกาะอยูตามเศษกิ่งไมใบไม และฝงตัวอยูในดินโคลน
จุดสํารวจที่ 10 น้าํ ตกตะเคียนทอง
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพิกัดที่ 47P 0441536
UTM 1691183
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลําธาร สูงจากระดับน้ําทะเล 204 เมตร
(รูปที่ 32) น้ําใสสะอาด ความแรงน้าํ ปานกลาง น้าํ ลึกประมาณ 47 เซนติเมตร พื้นน้ําเปน
ทรายละเอียด และกอนหินขนาดเล็กๆ รอบบริเวณน้ําตกปกคลุมดวยแนวไผ เฟรน และตนไมยืน
ตนขนาดใหญหลายชนิด น้าํ ตกมีแสงสองผานประมาณ 30,500 Lux อุณหภูมิของน้าํ 24 องศา
เซลเซียส คาความเปนกรด-ดางของน้ําในลําธารมีคา 8.22 คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํ มีคาการ
ละลายที่ 8.11 mg/l คาความเร็วของการไหลของน้ํา 23.36 m/sec (ตารางที่ 1) หอยเกาะอยู
ตามกอนหิน และอยูตามพืน้ น้าํ
♦ การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย
เมื่อนําตัวอยางเปลือกหอยทีเ่ ก็บจากจุดสํารวจบริเวณตางๆ
มาทําการตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก ไดแก รูปรางของเปลือกหอย ขนาดของเปลือกหอย
จํานวนเวิรล การขดวนของเปลือกหอย ลักษณะลวดลายของแผนปดปากเปลือก และลวดลาย
บนเปลือกหอยไดผลดังนี้
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จุดสํารวจที่ 1 น้ําตกไทรโยคนอย
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก รูปทรงเปนกรวยรูปไขคอนขางกลม (ขนาดของมุมสไปร
ประมาณ 680) ขนาดความยาวเฉลี่ย 9.5 ± 1.96 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 6.2 ± 1.16
มิลลิเมตร มีคา size index [(ความกวางของเปลือก / ความยาวของเปลือก) x 100] ประมาณ
64.93 (รูปที่ 33 ก) เปลือกหอยมีดนิ เกาะหนา เมื่อแกะดินออกเปลือกหอยมีผวิ เรียบ สีนา้ํ ตาล
และมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก สวนฐานเปลือกพบลวดลายทีเ่ ปนเสนมีลักษณะแบบเสนที่
เปนรองตามแนวการขดวนของหอย ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral)
เปลือกหอยมีสวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรล (รูปที่ 34 ก) ความยาวเฉลีย่
ของบอดีเวิรล 6.08 ± 0.5 มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึก ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่
5.4 ± 0.42 มิลลิเมตร ความกวางเฉลีย่ 3.29 ± 0.245มิลลิเมตร ขอบปากเปลือกสวนฐานโคง
มน เวิรลของเปลือกหอยมีจํานวน 6.0 – 6.75 เวิรล (ตารางที่ 2, 3 และ 4) แผนปดปาก
เปลือก (operculum) บาง เปนมัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มสี ไปรัลนิวเคลียส
(concentric with spiral) (รูปที่ 35 ก)
จุดสํารวจที่ 2 น้ําตกไทรโยคใหญ
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก รูปทรงเปนกรวยกลม (ขนาดของมุมสไปรประมาณ 700)
ขนาดความยาวเฉลี่ย 8.94 ± 1.73 มิลลิเมตร ความกวางเฉลีย่ 6.38 ± 1.10 มิลลิเมตร มี
คา size index ประมาณ 71.32 (รูปที่ 34 ข) เปลือกหอยมีผวิ เรียบ สีน้ําตาลและมีแถบสี
พาดตามขวางของเปลือก ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอยมี
สวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวน สไปรเวิรล (รูปที่ 34 ข) ความยาวเฉลีย่ ของบอดีเวิรล
5.79 ± 2.58 มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึก ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลี่ย 5.03 ± 0.84
มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 3.18 ± 0.61มิลลิเมตร ขอบปากเปลือกสวนฐานโคงมน เวิรลของ
เปลือกหอยมีจํานวน 5.5 – 7.0 เวิรล (ตารางที่ 2, 3 และ 4) แผนปดปากเปลือก
(operculum) บาง เปนมัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส (concentric
with spiral) (รูปที่ 35 ข)
จุดสํารวจที่ 3 หวยเตาดํา
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก รูปทรงเปนกรวยกลม (ขนาดของมุมสไปรประมาณ 81 0)
ขนาดความยาวเฉลี่ย 6.3 ± 1.75 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 5.5 ± 1.69 มิลลิเมตร มีคา
size index ประมาณ 87.10 (รูปที่ 33 ค) เปลือกหอยมีผิวเรียบ สีน้ําตาลออกเขียวและมีแถบ
สีพาดตามขวางของเปลือก สวนยอดของสไปรเวิรลมีการสึกกรอนเรียกวาปลายยอดตัด (eroded)
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จึงไมสามารถนับจํานวนเวิรลได ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือก
หอยมีสว นของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรลมาก (รูปที่ 34 ค) ความยาวเฉลี่ยของ
บอดีเวิรล 6.1 ± 1.68 มิลลิเมตร ซูเชอรของเปลือกตื้น ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่
6.25 ± 1.66 มิลลิเมตร ความกวางเฉลีย่ 4.21 ± 1.37 มิลลิเมตร (ตารางที่ 2, 3 และ 4)
ขอบปากเปลือกสวนฐานโคงมน แผนปดปากเปลือก (operculum) บาง เปนมัน มีลวดลายเปน
แบบคอนเซนทริกทีม่ ี สไปรัลนิวเคลียส (concentric with spiral) (รูปที่ 35 ค)
จุดสํารวจที่ 4 ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก รูปทรงเปนกรวยรูปไขคอนขางกลม (ขนาดของมุมสไปร
ประมาณ 680) ขนาดความยาวเฉลีย่ 10.28 ± 1.74 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 6.75 ± 1.03
มิลลิเมตร มีคา size index ประมาณ 65.70 (รูปที่ 33 ง) เปลือกหอยมีผวิ เรียบ สีน้ําตาล
เขมและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก สวนฐานเปลือกพบลวดลายทีเ่ ปนเสนมีลักษณะแบบ
เสนที่เปนรองตามแนวตัง้ ฉากกับแกนกลาง
ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา
(dextral) เปลือกหอยมีสว นของบอดีเวิรล ใหญและกวางกวาสวน สไปรเวิรล (รูปที่ 34 ง) ความ
ยาวเฉลีย่ ของบอดีเวิรล 6.01 ± 0.39มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึก ปากเปลือกมีขนาดความ
ยาวเฉลีย่ 5.23 ± 0.33 มิลลิเมตร ความกวางเฉลีย่ 3.77 ± 0.23มิลลิเมตร ขอบปากเปลือก
สวนฐานโคงมน เวิรลของเปลือกหอยมีจํานวน 6 – 7.5 เวิรล (ตารางที่ 2, 3 และ 4) แผนปด
ปากเปลือก (operculum) บาง เปนมัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มสี ไปรัลนิวเคลียส
(concentric with spiral) (รูปที่ 35 ง)
จุดสํารวจที่ 5 น้ําตกผาตาด
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก รูปทรงเปนกรวยรูปไขคอนขางกลม (ขนาดของมุมสไปร
ประมาณ 670) ขนาดความยาวเฉลีย่ 10.5 ± 2.10 มิลลิเมตร ความกวางเฉลีย่ 6.8 ± 1.24
มิลลิเมตร มีคา size index ประมาณ 64.76 (รูปที่ 33 จ) เปลือกหอยมีดินเกาะหนา เมื่อ
แกะดินออกเปลือกหอยมีผวิ เปลือกสีน้ําตาลและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก และมีเปลือก
หอยบางสวนที่พบแถบสีพาดตามขวางไปถึงสวนของสไปรเวิรลดวย ผิวเปลือกไมเรียบเปนเสนที่
อยูในระนาบเดียวกับแนวการขดวนของเปลือก (spiral line) สวนฐานเปลือกพบลวดลายทีเ่ ปน
เสนชัดเจนกวาบริเวณอื่น ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอยมี
สวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรล (รูปที่ 34 จ) ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวิรล
5.89 ± 0.95 มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึกและมีรองเล็กนอย ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่
5.24 ± 0.85 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 3.42 ± 0.57 มิลลิเมตร ขอบปากเปลือกสวนฐานโคง
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มน เวิรลของเปลือกหอยมีจาํ นวน 6.0 – 7.0 เวิรล (ตารางที่ 2, 3 และ 4) แผนปดปากเปลือก
(operculum) บาง เปนมัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มี สไปรัลนิวเคลียส (concentric
with spiral) (รูปที่ 35 จ)
จุดสํารวจที่ 6 น้ําพุหว ยเขยง
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก รูปทรงเปนรูปกรวยกลม (ขนาดของมุมสไปรประมาณ 75 0)
ขนาดความยาวเฉลี่ย 9.25 ± 1.76 มิลลิเมตร ความกวางเฉลีย่ 6.57 ± 1.10 มิลลิเมตร มี
คา size index ประมาณ 71.01 (รูปที่ 33 ฉ) เปลือกหอยมีสีน้ําตาลและมีแถบสีพาดตาม
ขวางของเปลือก จากสวนบอดีเวิรลไปถึงสวนสไปรเวิรล ผิวเปลือกไมเรียบเปนเสนที่อยูในระนาบ
เดียวกับแนวการขดวนของเปลือก (spiral line) สวนฐานเปลือกพบลวดลายที่เปนเสนชัดเจนกวา
บริเวณอื่น ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอยมีสวนของบอดี
เวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรล (รูปที่ 34 ฉ) ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวิรล 5.97 ±
1.04 มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึก ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลี่ย 5.21 ± 0.94 มิลลิเมตร
ความกวางเฉลี่ย 3.46 ± 0.67 มิลลิเมตร ขอบปากเปลือกสวนฐานโคงมน เวิรลของเปลือกหอย
มีจํานวน 5.5 – 7.25 เวิรล (ตารางที่ 2, 3 และ 4) ผิวของโพรโทคอนช (protoconch) มี
ลวดลายบนผิวเปนเสนวนตามแนวการขดวนของหอย แผนปดปากเปลือก (operculum) บาง
เปนมัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส (concentric with spiral) (รูปที่
35 ฉ)
จุดสํารวจที่ 7 ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก รูปทรงเปนกรวยรูปไขคอนขางกลม (ขนาดของมุมสไปร
ประมาณ 650) ขนาดความยาวเฉลี่ย 7.9 ± 1.92 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 4.9 ± 0.89
มิลลิเมตร มีคา size index ประมาณ 62.45 (รูปที่ 33 ช) เปลือกหอยมีดินเกาะหนา
เปลือกหอยมีผิวเปลือกเรียบสีน้ําตาลออกเขียว และมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก สวนสไปร
(spine) สูง สวนฐานเปลือกพบลวดลายที่เปนเสนมีลกั ษณะแบบเสนที่เปนรองตามแนวการขดวน
ของเปลือกหอย ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอยมีสวนของ
บอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรล (รูปที่ 34 ช) ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวิรล 4.33 ±
0.94 มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึกปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลี่ย 3.89 ± 0.84 มิลลิเมตร
ความกวางเฉลี่ย 2.45 ± 0.57 มิลลิเมตร ขอบปากเปลือกสวนฐานโคงมน เวิรลของเปลือกหอย
มีจํานวน 6.0 – 7.0 เวิรล (ตารางที่ 2, 3 และ 4) แผนปดปากเปลือก (operculum) บาง เปน
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มัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มสี ไปรัลนิวเคลียส (concentric with spiral) (รูปที่ 35
ช)
จุดสํารวจที่ 8 น้ําตกเกริงกระเวีย
เปลือกหอยมีขนาดเล็กรูปกรวยกลม (ขนาดมุมสไปรประมาณ 75o) ขนาดความยาว
เฉลี่ย 9.63±1.17 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 6.89±0.86 มิลลิเมตร มีคา size index
ประมาณ 71.62 (รูปที่ 33 ซ) เปลือกหอยมีสนี ้ําตาลและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก ผิว
เปลือกไมเรียบ มีเสนแนวขดวนของเปลือก (spiral line) สวนสไปรสูง ฐานเปลือกพบลวดลายที่
เปนเสนชัดเจนกวาบริเวณอืน่ ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอย
มีสวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสไปรเวิรล (รูปที่ 34 ซ) ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวิรล
5.82±0.76 มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึกและมีรองเล็กนอย ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่
4.77±0.53 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 3.18±0.38 มิลลิเมตร ขอบปากเปลือกสวนฐานโคงมน
เวิรลของเปลือกมีจํานวน 6.5-7.0 เวิรล และมีการสึกกรอนเล็กนอย (ตารางที่ 2, 3 และ 4) ผิว
ของโพรโทคอนช (protoconch) มีลวดลายบนผิวเปนเสนวนตามแนวการขดวนของหอย แผนปด
ปากเปลือก (operculum) บางเปนมัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มสี ไปรัลนิวเคลียส
(concentric with spiral) (รูปที่ 35 ซ)
จุดสํารวจที่ 9 น้ําตกไดชองถอง
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก รูปกรวยกลม (ขนาดมุมสไปรประมาณ 74o) ขนาดความยาว
เฉลี่ย 8.6±1.01 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 6.38±0.79 มิลลิเมตร มีคา size index ประมาณ
74.13 (รูปที่ 33 ฌ) เปลือกหอยมีสีนา้ํ ตาลออนและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก ผิวเปลือก
ไมเรียบ มีเสนแนวขดวนของเปลือก (spiral line) สวนฐานของเปลือกพบลวดลายทีช่ ัดเจนกวา
บริเวณอื่น ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอยมีสวนของบอดี
เวิรลใหญและกวางกวาสไปรเวิรล (รูปที่ 34 ฌ) ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวิรล 5.05±0.70
มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึกและมีรองเล็กนอย ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่ 4.43±0.63
มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 3.09±0.39 มิลลิเมตร ขอบปากเปลือกสวนฐานโคงมน เวิรลของ
เปลือกมีจํานวน 6.75-7.25 เวิรล (ตารางที่ 2, 3 และ 4) ผิวของโพรโทคอนช (protoconch)
มีลวดลายบนผิวเปนเสนวนตามแนวการขดวนของหอย แผนปดปากเปลือก (operculum) บาง
เปนมัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส (concentric with spiral) (รูปที่
35 ฌ)
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จุดสํารวจที่ 10 น้ําตกตะเคียนทอง
เปลือกหอยมีขนาดกลาง รูปกรวยกลม (ขนาดมุมสไปรประมาณ 77o) ขนาดความยาว
เฉลี่ย 11.09±1.87 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 8.10±1.32 มิลลิเมตร มีคา size index
ประมาณ 73.04 (รูปที่ 33 ญ) เปลือกหอยมีสีนา้ํ ตาลและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก ผิว
เปลือกไมเรียบ มีเสนแนวขดวนของเปลือก (spiral line) สวนสไปรสูง ฐานเปลือกพบลวดลายที่
เปนเสนชัดเจนกวาบริเวณอืน่ ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา เปลือกหอยมีสว น
ของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสไปรเวิรล (รูปที่ 34 ญ) ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวิรล
6.73±0.99 มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลึกและมีรองเล็กนอย ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่
6.02±0.84 มิลลิเมตร ความกวางเฉลีย่ 3.93±0.69 มิลลิเมตร ขอบปากเปลือกสวนฐานโคง
มน เวิรลของเปลือกมีจํานวน 6.25-7.5 เวิรล (ตารางที่ 2, 3 และ 4) ผิวของโพรโทคอนช
(protoconch) มีลวดลายบนผิวเปนเสนวนตามแนวการขดวนของหอย แผนปดปากเปลือก
(operculum) บางเปนมัน มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส (concentric
with spiral) (รูปที่ 35 ญ)
♦ การศึกษาลักษณะฟนของหอย
ผลการศึกษาลักษณะฟนของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจทั้ง
10 พื้นที่เปนดังนี้
จุดสํารวจที่ 1 น้ําตกไทรโยคนอย
หอยทีพ่ บมีลกั ษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ 1.61 ± 0.01 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย 0.52 ±
0.02 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา (Taenioglossa) มีสูตรฟน
(dentition formula) เปนแบบ 2:1:1:1::2 คือมีฟนกลาง (central teeth) 1 ซี่ ฟนขาง lateral
teeth) ดานละ 1 ซี่ และฟนริม 2 ซี่ แบงเปนฟนหยาบ (inner marginal teeth) ดานละ 1
ซี่ ฟนละเอียด (outer marginal teeth) ดานละ 1 ซี่ (รูปที่ 36 ก)
ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 2 –4
หยัก คือมีลกั ษณะหยักฟน (cusps formula) เปน 2-4 :1: 2-4 ฟนขางมีอยูดานละ 1 ซี่ มี
ลักษณะหยักเปน 3-4 :1: 3-4 หยักตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยัก
ฟนขางดานทีต่ ิดกับฟนกลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ (รูปที่ 37 ก และ
39 ก) ฟนริมมี 2 แบบคือมีฟนหยาบอยูด านในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ 7- 8 หยัก
ฟนละเอียดอยูดานนอกมีหยักฟนประมาณ 11-13 หยัก (ตารางที่ 6) (รูปที่ 38 ก และ 40 ก)
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จุดสํารวจที่ 2 น้ําตกไทรโยคใหญ
หอยทีพ่ บมีลกั ษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ ประมาณ 1.53 ± 0.04 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย
0.46 ± 0.04 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา มีสตู รฟนเปนแบบ
2:1:1:1::2 คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟนหยาบดานละ 1 ซี่ ฟน
ละเอียดดานละ 1 ซี่ (รูปที่ 36 ข)
ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 2 – 3
หยัก คือมีลกั ษณะหยักฟนเปน 2-3 :1: 2-3 ฟนขางมีอยูดานละ 1 ซี่ มีลกั ษณะหยักเปน 3-4
:1: 3-4 หยักตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยักฟนขางดานที่ติดกับฟน
กลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ เชนเปนแบบ 4-1-3 หรือเปน 3-1-2 เปน
ตน (รูปที่ 37 ข และ 39 ข) ฟนริมมี 2 แบบคือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กัน
อยูประมาณ 7- 8 หยัก ฟนละเอียดอยูดา นนอกมีหยักฟนประมาณ 11 หยัก (ตารางที่ 6) (รูป
ที่ 38 ข และ 40 ข)
จุดสํารวจที่ 3 หวยเตาดํา
หอยทีพ่ บมีลกั ษณะแผนฟนยาวเฉลี่ยประมาณ 1.60 ± 0.01 มิลลิเมตร กวาง
เฉลี่ย 0.47 ± 0.03 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา มีสูตรฟนเปน
แบบ 2:1:1:1::2 คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟน หยาบดานละ 1 ซี่
ฟนละเอียดดานละ 1 ซี่ (รูปที่ 36 ค)
ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 5 หยัก
คือมีลักษณะหยักฟนเปน 5 :1: 5 ฟนขางมีอยูดานละ 1 ซี่ มีลักษณะหยักเปน 5 :1: 5 หยักตรง
กลางมีขนาดใหญมากและกวางกวาหยักดานขางทีม่ ีขนาดเล็กๆ มาก (รูปที่ 37 ค และ 39 ค)
ฟนริมมี 2 แบบคือ มีฟน หยาบอยูดา นในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ 7 หยัก ฟน
ละเอียดอยูดานนอกมีหยักฟนประมาณ 24 หยัก และรอยหยักของฟนละเอียดมีลกั ษณะเปนรอง
ตื้นๆ ตางจากหอยทีเ่ ก็บจากจุดสํารวจอื่น (ตารางที่ 6) (รูปที่ 38 ค และ 40 ค)
จุดสํารวจที่ 4 ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
หอยทีพ่ บมีลกั ษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ ประมาณ 1.67 ± 0.02 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย
0.54 ± 0.02 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา มีสตู รฟนเปนแบบ
2:1:1:1::2 คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟนหยาบดานละ 1 ซี่ ฟน
ละเอียดดานละ 1 ซี่ (รูปที่ 36 ง)
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ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 2 – 3
หยัก คือมีลกั ษณะหยักฟนเปน 2-3 :1: 2-3 ฟนขางมีอยูดานละ 1 ซี่ มีลกั ษณะหยักเปน 3-5
:1: 3-5 หยักตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยักฟนขางดานที่ติดกับฟน
กลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ เชนเปนแบบ 4-1-2 หรือเปน 5-1-2 เปน
ตน (รูปที่ 37 ง และ 39 ง) ฟนริมมี 2 แบบคือมีฟน หยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กัน
อยูประมาณ 7 หยัก ฟนละเอียดอยูดานนอกมีหยักฟนประมาณ 11 หยัก (ตารางที่ 6) (รูปที่
38 ง และ 40 ง)
จุดสํารวจที่ 5 น้ําตกผาตาด
หอยทีพ่ บมีลกั ษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ ประมาณ 1.78 ± 0.03 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย
0.52 ± 0.01 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา มีสตู รฟนเปนแบบ
2:1:1:1::2 คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟนหยาบดานละ 1 ซี่ ฟน
ละเอียดดานละ 1 ซี่ (รูปที่ 36 จ)
ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 3 หยัก
คือมีลักษณะหยักฟนเปน 3 :1: 3 ฟนขางมีอยูดานละ 1 ซี่ มีลกั ษณะหยักเปน 3-6 :1: 2-4 หยัก
ตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยักฟนขางดานที่ติดกับฟนกลางจะมี
จํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ (รูปที่ 37 จ และ 39 จ) ฟนริมมี 2 แบบคือมีฟนหยาบ
อยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ 8 และ 10 หยัก ฟนละเอียดอยูดานนอกมีหยัก
ฟนประมาณ 11 13 และ 16หยัก (ตารางที่ 6) (รูปที่ 38 จ และ 40 จ)
จุดสํารวจที่ 6 น้ําพุหว ยเขยง
หอยทีพ่ บมีลกั ษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ ประมาณ 1.68 ± 0.02 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย
0.54 ± 0.02 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา มีสตู รฟนเปนแบบ
2:1:1:1::2 คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟนหยาบดานละ 1 ซี่ ฟน
ละเอียดดานละ 1 ซี่ (รูปที่ 36 ฉ)
ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 3 หยัก
คือมีลักษณะหยักฟนเปน 3 :1: 3 ฟนขางมีอยูดานละ 1 ซี่ มีลกั ษณะหยักเปน 4-5 :1: 1-2 หยัก
ตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยักฟนขางดานที่ติดกับฟนกลางสวน
ใหญจะมีจาํ นวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ (รูปที่ 37 ฉ และ 39 ฉ) ฟนริมมี 2 แบบคือมี
ฟนหยาบอยูดา นในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ 7 หยัก ฟนละเอียดอยูดานนอกมีหยัก
ฟนประมาณ 11 หยัก (ตารางที่ 6) (รูปที่ 38 ฉ และ 40 ฉ)
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จุดสํารวจที่ 7 ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
หอยทีพ่ บมีลกั ษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ ประมาณ 1.87 ± 0.06 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย
0.46 ± 0.01 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา มีสตู รฟนเปนแบบ
2:1:1:1::2 คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟนหยาบดานละ 1 ซี่ ฟน
ละเอียดดานละ 1 ซี่ (รูปที่ 36 ช)
ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 2 – 3
หยัก คือมีลกั ษณะหยักฟนเปน 2-3 :1: 2-3 ฟนขางมีอยูดานละ 1 ซี่ มีลกั ษณะหยักเปน 3-4
:1: 2-3 หยักตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยักฟนขางบางสวนดานที่
ติดกับฟนกลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ เชนเปนแบบ 3-1-2 เปนตน
(รูปที่ 37 ช และ 39 ช) ฟนริมมี 2 แบบคือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยู
ประมาณ 8- 9 หยัก ฟนละเอียดอยูดานนอกมีหยักฟนประมาณ 14 หยัก (ตารางที่ 6) (รูปที่
38 ช และ 40 ช)
จุดสํารวจที่ 8 น้าํ ตกเกริงกระเวีย
ลักษณะแผนฟนยาวเฉลี่ยประมาณ 1.81 ± 0.03 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย 0.40 ±
0.01 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา มีสูตรฟนเปนแบบ 2:1:1:1:2
คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟน หยาบดานละ 1 ซี่ ฟนละเอียดดานละ
1 ซี่ (รูปที่ 36 ซ)
ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 3-4 หยัก
คือมีลักษณะหยักฟนเปน 3-4 :1: 3-4 ฟนขางมีอยูดา นละ 1 ซี่ มีลักษณะหยักเปน 3-4 :1: 2
หยักตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยักฟนขางดานทีต่ ิดกับฟนกลาง
สวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ (รูปที่ 37 ซ และ 39 ซ) ฟนริมมี 2 แบบคือ
มีฟนหยาบอยูด านในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ 7-8 หยัก ฟนละเอียดอยูดานนอกมี
หยักฟนประมาณ 11-13 หยัก (ตารางที่ 6) (รูปที่ 38 ซ และ 40 ซ)
จุดสํารวจที่ 9 น้าํ ตกไดชองถอง
ลักษณะแผนฟนยาวเฉลี่ยประมาณ 1.81 ± 0.01 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย 0.42 ±
0.02 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา มีสูตรฟนเปนแบบ 2:1:1:1:2
คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟนหยาบดานละ 1 ซี่ ฟนละเอียดดานละ
1 ซี่ (รูปที่ 36 ฌ)
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ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 2 – 3
หยัก คือมีลกั ษณะหยักฟนเปน 2-3 :1: 2-3 ฟนขางมีอยูดานละ 1 ซี่ มีลักษณะหยักเปน 3-4
:1: 2-3 หยักตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยักฟนขางบางสวนดานที่
ติดกับฟนกลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ เชนเปนแบบ 3-1-2 เปนตน
(รูปที่ 37 ฌ และ 39 ฌ) ฟนริมมี 2 แบบคือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยู
ประมาณ 7-8 หยัก ฟนละเอียดอยูดานนอกมีหยักฟนประมาณ 11-12 หยัก (ตารางที่ 6) (รูป
ที่ 38 ฌ และ 40 ฌ)
จุดสํารวจที่ 10 น้าํ ตกตะเคียนทอง
ลักษณะแผนฟนยาวเฉลี่ยประมาณ 1.81 ± 0.01 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย 0.49 ±
0.03 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนโิ อกลอซซา มีสูตรฟนเปนแบบ 2:1:1:1:2
คือมีฟนกลาง 1 ซี่ ฟนขางดานละ 1 ซี่ และฟนริมมีฟนหยาบดานละ 1 ซี่ ฟนละเอียดดานละ
1 ซี่ (รูปที่ 36 ญ)
ลักษณะฟนกลางมีหยักที่ใหญอยูตรงกลาง 1 หยัก และมีหยักเล็กดานละ 2-3 หยัก
คือมีลักษณะหยักฟนเปน 2-3 :1: 2-3 ฟนขางมีอยูดา นละ 1 ซี่ มีลักษณะหยักเปน 3-5 :1: 2
หยักตรงกลางมีขนาดใหญ หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ และหยักฟนขางดานทีต่ ิดกับฟนกลาง
สวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ (รูปที่ 37 ญ และ 39 ญ) ฟนริมมี 2 แบบ
คือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ 7-8 หยัก ฟนละเอียดอยูดานนอก
มีหยักฟนประมาณ 11-12 หยัก (ตารางที่ 6) (รูปที่ 38 ญ และ 40 ญ)
♦ ผลการศึกษาลักษณะทางกายวิภาค
ในการศึกษาครั้งนี้ทาํ การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของหอยน้ําจืด Paludomus
spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจทัง้ 10 พืน้ ที่ โดยศึกษาโครงสรางลําตัวภายนอก (สวนหัว, สวนคอ
และแผนเทา) และโครงสรางลําตัวภายใน (ระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียง และระบบ
สืบพันธุ) ของหอย พบวาเมื่อแกะเปลือกหอยออกสามารถมองผานผนังลําตัวของหอยเห็นการ
จัดเรียงตัวของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในบางสวนของหอยได พบวาการจัดเรียงโครงสราง
อวัยวะตางๆ ของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ทัง้ เพศผู และเพศเมียเหมือนกัน (รูปที่ 41,
42) ผลการศึกษาลักษณะและขนาดของอวัยวะตาง ๆ เปนดังนี้
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จุดสํารวจที่ 1 น้ําตกไทรโยคนอย
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย ในหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนีพ้ บวาสวนหัวยืน่ ออกไป
เล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท (snout) ดานหลังปากจะพบเทนเทเคิล 1 คู
และพบตาซึง่ มี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงควัตถุสีเขียวเหลือง
กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูทาํ ใหเห็นเทนเทเคิลมีลักษณะ
เหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43ก, 44ก) สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยูบริเวณหลัง
เทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเวิรจ (verge) หรือเพนนิสยืน่ ออกมาที่บริเวณคอดานบน สวน
แผนเทาเปนสวนที่อยูติดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มี
แผนโอเพอรควิ ลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร เชน เรกตรัม เอนัส ไต
หัวใจ เหงือก ตอมไฮโพแบรงเคียล และออสเฟรเดียม ที่ขอบของแมนเทิลซึง่ อยูบริเวณหนาสุดมี
ลักษณะเปนปุม ยื่นออกมา (fringe of processes) พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ําเสมอ
บนแมนเทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลีย่ 7.09 ± 1.06 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมี
ความยาวเฉลีย่ 7.43 ± 0.43 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่ 6.85 ± 1.32, ตารางที่ 7,
17)
โครงสรางภายในของหอย เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัว จะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ก, 46 ก) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล (buccal cavity) หรือฟาริงส (pharynx) ภายในฟา
ริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส (buccal mass) ซึ่งมีความ
ยาวเฉลีย่ ประมาณ 2.13 ± 0.23 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 2.20 ± 0.19
และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.08 ± 0.26) บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะ
เปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารมีตอมน้ําลาย 1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลีย่ 8.08
± 1.39 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลีย่ 8.28 ± 1.44 และหอยเพศเมียมีความยาว
เฉลี่ย 7.88 ± 1.46) สวนทายของหลอดอาหารตอกับกระเพาะอาหารมีลักษณะคลายถุงสีสม
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ออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะอาหารมีถงุ สไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตล
ลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมี
ผิวดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณที่ตอจากกระเพาะอาหารคือลําไส ซึง่ อยูที่ดา นหนา
กระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลีย่ 8.52 ± 1.44 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
8.64 ± 1.44 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 8.40 ± 1.61) บริเวณสวนทายของลําไสจะ
ขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบของแมนเทิลที่บริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสู
ภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 7.72 ± 1.39 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 8.48 ± 1.34 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่ 6.95 ± 1.04)
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก (ctenidium) และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจ
ประกอบดวยเวนทริเคิลหนึ่งอันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก
เหงือกบรรจุอยูในชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลี่ยมจํานวนเฉลี่ย 81.44 ± 6.44 อัน
เรียงตอกัน (หอยเพศผูมีจาํ นวนเฉลีย่ 83.84 ± 6.77 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลีย่ 79.04
± 5.75) เหงือกมีความยาวเฉลี่ย 6.15 ± 0.99 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 5.88
± 1.02 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.42 ± 0.98) บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออส
เฟรเดียมที่มีลกั ษณะเปนตอมสําหรับทดสอบสารเคมีในน้ํากอนผานเขาสูเหงือก ออสเฟรเดียมมี
ความยาวเฉลีย่ 1.95 ± 0.31 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 2.11 ± 0.22 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 1.82 ± 0.33) นอกจากนีย้ ังพบตอมไฮโพแบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่
เปนตอมสรางเมือกอยูท างดานขวาของเหงือก (อยูระหวางเหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูตดิ กับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 3.84 ± 0.35 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
3.94 ± 0.33 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 3.74 ± 0.38)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส (testis) ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก
(lobe) สีสม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิง่ กานฝงอยูในตับ (สีน้ําตาล) แตละแขนงเชือ่ มกันดวยทอ
สเปรม (vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาว
เฉลี่ย 13.80 ± 2.79 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 16.12 ± 2.55 มิลลิเมตร ทอนําสเปรม
มีลักษณะเปนทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พล เลียล (pallial gonoduct)
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ลักษณะของทอสืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทํา
ใหทอแพลเลียลประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยื่อดานซาย (medial lamina) เปนแผน
บางสีขาว ที่ผิวดานลางพบเนื้อเยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อ
ดานขวา (lateral lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไป
มา) ผนังดานขวากับทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทําใหมีลักษณะเปนถุง
ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลีย่ 4.81 ± 1.53 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุ
แพล เลียลจะพบทอยืน่ ออกมา (pallial tentacle) และไมพบเพนิสยื่นยาวออกไปบริเวณสวน
คอ สเปรมของหอยทีพ่ บมีขนาดเล็ก แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรม ที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง
และ สเปรมทีม่ ีหัวเปนแบบกระสวยมีหางยาว 6 หาง ซึ่งมีขนาดใหญกวาสเปรมที่มี 1 หาง (รูป
ที่ 47)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข (ovary) มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยู
ในตับ รังไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 13.6
± 1.75 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 15.98 ± 1.36 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาว
เชื่อมตอจากรังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสขี าวขุนถึงสีสม
ออน พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนือ้ เยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับใน
หอยเพศผูแตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลีย่ 6.84 ± 1.07 มิลลิเมตร ที่ผิวเนื้อเยือ่
ดานในของผนังทัง้ 2 ดานมีลักษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพล
เลียลประกอบดวยตอมแอลบิวมิน (albumen gland = posterior pallial oviduct) และ ตอม
แคปซูล (capsule gland = anterior pallial oviduct) นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม
(copulatory bursa) ดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อ
บาง ขยายใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอม
แคปซูลอยูสวนปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ทีผ่ ิว
ดานในหนาเปนทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 2 น้ําตกไทรโยคใหญ
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํ เสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูท าํ ใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43 ข) สวนคอเปนสวนที่อยูถ ัดจากสวนหัวและอยู
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บริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูต ิดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง
และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยืน่ ออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํ เสมอบนแมน
เทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลี่ย 7.23 ± 0.72 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 6.75 ± 0.24 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.87 ± 0.64, ตารางที่ 8)
โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ข, 46 ข) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.60 ± 0.17 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.58 ± 0.18 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.63 ± 0.17)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 6.24 ± 0.63 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
5.98 ± 0.42 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.50 ± 0.76) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผวิ ดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณทีต่ อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 7.43 ±
0.41 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 7.20 ± 0.08 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
7.65 ± 0.51) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 6.89 ±
1.52 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.08 ± 0.90 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
7.70 ± 1.68)
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ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 94.96 ± 14.72 อันเรียงตอกัน
(หอยเพศผูม ีจาํ นวนเฉลีย่ 97.06 ± 16.12 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลีย่ 92.86 ± 14.72)
เหงือกมีความยาวเฉลีย่ 6.05 ± 0.39 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.00 ± 0.37
และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.12 ± 0.46 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมทีม่ ี
ลักษณะเปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 1.94 ± 0.32 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ี
ความยาวเฉลีย่ 1.93 ± 0.30 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 1.95 ± 0.39) นอกจากนี้ยงั
พบตอมไฮโพแบรงเคียล (สีขาวขุน ) ซึ่งเปนตอมสรางเมือกอยูท างดานขวาของเหงือก (อยู
ระหวางเหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 4.30 ± 0.33 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
4.30 ± 0.33 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 4.30 ± 0.40)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย 11.50
± 3.55 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 15.80 ± 2.18 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 4.02
± 0.25 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยืน่ ยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
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ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 13.78 ± 2.83
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 16.33 ± 2.23 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 5.00 ± 0.91 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 3 หวยเตาดํา
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุเมลานินปกคลุมอยูอยางสม่าํ เสมอ และที่บริเวณรอบตาพบรงควัตถุสีขาวครีมกระจายอยู
โดยรอบ (รูปที่ 43 ค, 44 ข) สวนคอเปนสวนที่อยูถดั จากสวนหัวและอยูบริเวณหลังเทนเทเคิล
ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยืน่ ออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทาเปนสวนที่อยูติดสวน
หัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอเพอรคิวลัมอยูท ี่
ดานบนและทายของแผนเทา แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง และเปนกลามเนือ้ หนา พบรงค
วัตถุสีเหลืองเขียว กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย มีสวนแมนเทิลจะปกคลุม
สวนหัวและคอ สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะภายใน ใตแมนเทิลมีชอ งระหวางแมน
เทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล
ภายในแมนเทิลของหอยจะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ
สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยูบริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยื่น
ออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ําเสมอบนแมนเทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลีย่ 6.45
± 1.44 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.30 ± 1.59 และ หอยเพศเมีย
มีความยาวเฉลี่ย 6.70 ± 1.44, ตารางที่ 9)
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โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ค, 46 ค) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.76 ± 0.28 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.76 ± 0.34 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.77 ± 0.21)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 5.01 ± 0.76 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
4.82 ± 0.88 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 5.34 ± 0.47) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถงุ สไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผวิ ดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณทีต่ อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 5.81 ±
1.17 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 5.30 ± 1.19 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
6.67 ± 0.47) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 6.63 ±
1.43 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.62 ± 1.82 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
6.63 ± 0.74)
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 66.00 ± 5.63 อันเรียงตอกัน (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย 64.8 ± 5.72 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลี่ย 68.00 ± 6.00) เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่ 5.50 ± 0.97 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 5.54 ± 1.15 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 5.43 ± 0.80 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 2.39 ± 0.30 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 2.42 ± 0.28 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.34 ± 0.40) นอกจากนี้ยงั พบ
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ตอมไฮโพ แบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่ เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 3.09 ± 0.74 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
3.28 ± 0.84 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.77 ± 0.47)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลีย่ 7.88
± 3.41 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 9.14 ± 3.66 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 3.62
± 1.03 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยื่นยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยทีพ่ บมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 10.15 ± 4.74
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 12.85 ± 3.75 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 4.45 ± 0.47 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
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ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 4 ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํ เสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูท าํ ใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43 ง) สวนคอเปนสวนที่อยูถ ัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูต ิดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง
และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยืน่ ออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํ เสมอบนแมน
เทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลี่ย 7.27 ± 0.50 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 7.42 ± 0.52 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.12 ± 0.50, ตารางที่ 10)
โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ง, 46 ง) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.28 ± 0.24 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.40 ± 0.29 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.16 ± 0.11)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 6.38 ± 0.68 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
6.58 ± 0.53 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.18 ± 0.81) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
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อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผวิ ดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณทีต่ อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 8.18 ±
0.43 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 8.20 ± 0.46 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
8.16 ± 0.44) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 7.27 ±
0.19 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 7.20 ± 0.19 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
7.34 ± 0.19)
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 96.16 ± 7.04 อันเรียงตอกัน (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย 98.16 ± 7.85 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลีย่ 93.65 ± 5.91) เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่ 5.74 ± 0.25 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 5.78 ± 0.16 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 5.70 ± 0.36 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 2.19 ± 0.12 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 2.20 ± 0.14 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.18 ± 0.11) นอกจากนี้ยงั พบ
ตอมไฮโพแบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่ เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีเหลือง ลักษณะคลายถุง ผนังมี
ลักษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 3.95 ± 0.17 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 4.01
± 0.18 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่ 3.87 ± 0.15)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย 13.13
± 2.89 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 15.70 ± 3.35 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
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สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 4.80
± 0.39 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยืน่ ยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 11.73 ± 3.39
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 14.77 ± 4.63 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 4.86 ± 0.55 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 5 น้ําตกผาตาด
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํ เสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูท าํ ใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43 จ) สวนคอเปนสวนที่อยูถ ัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูต ิดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอ
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เพอรคิวลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง
และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยืน่ ออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํ เสมอบนแมน
เทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลี่ย 8.46 ± 0.56 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 8.60 ± 0.48 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 8.32 ± 0.65, ตารางที่ 11)
โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 จ, 46 จ) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.74 ± 0.22 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.74 ± 0.17 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.73 ± 0.29)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 7.28 ± 0.46 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
7.23 ± 0.38 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.32 ± 0.58) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผวิ ดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณทีต่ อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 8.80 ±
0.93 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 8.72 ± 0.83 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
8.88 ± 1.12) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 9.62 ±
0.75 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 9.87 ± 0.37 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
9.37 ± 0.99)
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
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เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 91.80 ± 4.08 อันเรียงตอกัน (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย 92.00 ± 2.24 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลีย่ 91.60 ± 5.68) เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่ 8.22 ± 0.61 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 7.94 ± 0.63 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 8.57 ± 0.43 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 2.79 ± 0.30 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 2.92 ± 0.31 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.66 ± 0.26) นอกจากนี้ยงั พบ
ตอมไฮโพแบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่ เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 4.12 ± 0.73 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
4.38 ± 0.84 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 3.80 ± 0.47)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย 15.23
± 1.09 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 17.54 ± 1.01 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 5.25
± 0.43 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยืน่ ยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
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ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 15.68 ± 0.54
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 18.19 ± 0.55 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 5.90 ± 0.63 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 6 น้ําพุหว ยเขยง
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํ เสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูท าํ ใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43 ฉ) สวนคอเปนสวนที่อยูถ ัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูต ิดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง
และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอของหอย สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวน
อวัยวะภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิล
ของหอยจะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมน
เทิลซึ่งอยูบริเวณหนาสุดมีลกั ษณะเปนปุมยื่นออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ําเสมอ
บนแมนเทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลีย่ 7.16 ± 0.42 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมี
ความยาวเฉลีย่ 6.97 ± 0.37 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.35 ± 0.40, ตารางที่
12)
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โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ฉ, 46 ฉ) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.31 ± 0.26 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.26 ± 0.28 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.36 ± 0.26)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 6.44 ± 0.85 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
5.75 ± 0.50 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.13 ± 0.44) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผวิ ดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณทีต่ อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 7.26 ±
0.53 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 7.00 ± 0.42 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
7.52 ± 0.54) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 8.06 ±
0.71 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 7.71 ± 0.65 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
8.40 ± 0.66)
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 97.50 ± 2.88 อันเรียงตอกัน (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย 97.40 ± 2.30 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลีย่ 97.60 ± 3.65) เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่ 6.27 ± 0.52 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.09 ± 0.47 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.45 ± 0.54 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 2.23 ± 0.16 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 2.22 ± 0.08 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.23 ± 0.22) นอกจากนี้ยงั พบ
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ตอมไฮโพแบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่ เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 4.08 ± 0.36 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
4.14 ± 0.38 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 4.02 ± 0.37)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย 14.31
± 0.79 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 15.68 ± 0.45 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 4.88
± 0.33 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยืน่ ยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 13.22 ± 1.21
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 15.04 ± 0.73 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 4.81 ± 1.08 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
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ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 7 ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํ เสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูท าํ ใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43 ช) สวนคอเปนสวนที่อยูถ ัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูต ิดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง
และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยืน่ ออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํ เสมอบนแมน
เทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลี่ย 7.44 ± 0.72 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 7.66 ± 0.83 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.22 ± 0.62, ตารางที่ 7)
โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ช, 46 ช) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.72 ± 0.15 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.72 ± 0.19 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.72 ± 0.13)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 7.02 ± 0.41 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
6.91 ± 0.50 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.12 ± 0.33) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
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อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร กระ
เพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผิวดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณที่ตอจาก
กระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 8.11 ±
0.32 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 7.99 ± 0.32 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
8.24 ± 0.31) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 8.35 ±
0.28 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 8.33 ± 0.31 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
8.36 ± 0.27)
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 89.76 ± 2.35 อันเรียงตอกัน (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย 89.32 ± 2.50 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลีย่ 90.20 ± 2.39) เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่ 6.85 ± 0.36 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.88 ± 0.31 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.82 ± 0.44 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 2.28 ± 1.12 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 2.28 ± 0.13 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.28 ± 0.13) นอกจากนี้ยงั พบ
ตอมไฮโพแบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่ เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 3.39 ± 0.34 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
3.24 ± 0.28 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 3.54 ± 0.35)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย 12.23
± 1.41 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 14.24 ± 1.32 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
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สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 4.89
± 0.89 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยืน่ ยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 11.58 ± 2.06
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 13.37 ± 2.21 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 4.23 ± 0.62 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 8 น้ําตกเกริงกระเวีย
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํ เสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูท าํ ใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43 ซ) สวนคอเปนสวนที่อยูถ ัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูต ิดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอ
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เพอรคิวลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง
และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอของหอย สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวน
อวัยวะภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิล
ของหอยจะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมน
เทิลซึ่งอยูบริเวณหนาสุดมีลกั ษณะเปนปุมยื่นออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ําเสมอ
บนแมนเทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลีย่ 7.77 ± 0.78 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมี
ความยาวเฉลีย่ 7.96 ± 0.43 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.58 ± 1.05, ตารางที่
14)
โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ฌ, 46 ฌ) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.14 ± 0.12 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.09 ± 0.13 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.18 ± 0.08)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 6.07 ± 0.89 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
5.90 ± 0.58 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.24 ± 1.17) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร กระ
เพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผิวดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณที่ตอจาก
กระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 5.95 ±
0.74 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.38 ± 0.49 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
5.52 ± 0.73) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 7.95 ±
1.06 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 7.80 ± 0.68 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
8.10 ± 1.41)
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ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 94.4 ± 3.41 อันเรียงตอกัน (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย 93.8 ± 3.56 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลี่ย 95.00 ± 3.54) เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่ 6.16 ± 0.63 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.29 ± 0.78 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.04 ± 0.50 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 2.85 ± 0.13 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 2.88 ± 0.08 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.83 ± 0.17) นอกจากนี้ยงั พบ
ตอมไฮโพ แบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่ เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 3.28 ± 0.43 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
3.38 ± 0.16 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 3.19 ± 0.60)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย 13.20
± 0.42 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 15.28 ± 0.41 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 4.58
± 0.79 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยืน่ ยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
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ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 12.48 ± 2.58
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 14.38 ± 2.44 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 4.64 ± 0.97 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 9 น้ําตกไดชองถอง
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํ เสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูท าํ ใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43 ฌ) สวนคอเปนสวนที่อยูถ ัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูต ิดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง
และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยืน่ ออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํ เสมอบนแมน
เทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลี่ย 7.98 ± 0.36 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 7.98 ± 0.48 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.98 ± 0.24, ตารางที่ 15)
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โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ซ, 46 ซ) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.18 ± 0.63 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.20 ± 0.07 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.16 ± 0.05)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 5.34 ± 0.13 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
5.36 ± 0.11 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 5.32 ± 0.15) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถงุ สไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผวิ ดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณทีต่ อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 7.06 ±
0.61 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.58 ± 0.47 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
7.54 ± 0.21) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 7.44 ±
0.75 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 7.04 ± 0.90 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
7.84 ± 0.21)
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 95.50 ± 2.51 อันเรียงตอกัน (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย 96.20 ± 1.30 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลีย่ 94.80 ± 3.35) เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่ 6.59 ± 0.26 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.58 ± 0.31 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 6.60 ± 0.22 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 2.44 ± 0.16 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 2.42 ± 0.18 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.46 ± 0.17) นอกจากนี้ยงั พบ
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ตอมไฮโพแบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่ เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 3.66 ± 0.39 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
3.68 ± 0.53 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 3.64 ± 0.24)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย 12.04
± 1.23 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 13.94 ± 1.18 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 5.06
± 0.29 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยืน่ ยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 11.90 ± 1.41
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 13.94 ± 1.22 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 5.88 ± 0.22 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
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ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
จุดสํารวจที่ 10 น้าํ ตกตะเคียนทอง
โครงสรางภายนอกของหอย เริ่มจากสวนหัวของหอย สวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของ
หอย สวนหัวยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียกสเนาท ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล 1 คู และพบตาซึ่งมี 1 คู ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํ เสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูท าํ ใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง (รูปที่ 43 ญ) สวนคอเปนสวนที่อยูถ ัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูต ิดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตัว มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูท ี่ดานบนและทายของแผนเทา
แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง
และเปน
กลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย
สวนแมนเทิล แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยืน่ ออกมา พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํ เสมอบนแมน
เทิล แมนเทิลมีความยาวเฉลี่ย 9.19 ± 0.59 มิลลิเมตร (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 9.03 ± 0.70 และ หอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 9.34 ± 0.48, ตารางที่ 16)
โครงสรางภายในของหอย
เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน เชนระบบสืบพันธุ ระบบทางเดินอาหาร เปนตน (รูปที่ 45 ญ, 46 ญ) ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด จะพบปากอยูท ี่ปลายสเนาท รอบ ๆ ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล หรือฟาริงส ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส ซึง่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.88 ± 0.11 มิลลิเมตร
(หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย 2.90 ± 0.10 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.86 ± 0.13)
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํ ลาย
1 คู หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย 7.70 ± 0.80 มิลลิเมตร (หอยเพศผูม ีความยาวเฉลี่ย
7.34 ± 1.05 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 8.06 ± 0.13) สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลกั ษณะคลายถุงสีสมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
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อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร กระ
เพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่ นาและมีผิวดานในมันเรียก แกสตริกชีลด บริเวณที่ตอจาก
กระเพาะอาหารคือลําไส ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร ลําไสมีความยาวเฉลี่ย 9.32 ±
0.77 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 8.81 ± 0.76 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลีย่
9.83 ± 0.34) บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 9.64 ±
0.72 มิลลิเลตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 9.27 ± 0.62 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย
10.01 ± 0.67)
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูใ นชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึง่ อัน อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่ มจํานวนเฉลีย่ 95.60 ± 2.12 อันเรียงตอกัน (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย 97.00 ± 1.58 และหอยเพศเมียมีจํานวนเฉลีย่ 94.20 ± 1.64) เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่ 6.74 ± 0.36 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย 6.47 ± 0.27 และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 7.00 ± 0.19 บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย 2.54 ± 0.38 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาว
เฉลี่ย 2.36 ± 0.11 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 2.72 ± 0.49) นอกจากนี้ยงั พบ
ตอมไฮโพแบรงเคียล (สีขาวขุน) ซึง่ เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม) ดวย
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต ซึง่ มีอยูห นึง่ อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ ไตมีสีขาวครีมถึงสีสมออน ลักษณะคลายถุง
ผนังมีลกั ษณะเปนคลื่น มีความยาวเฉลี่ย 4.16 ± 0.46 มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย
4.00 ± 0.19 และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 4.31 ± 0.61)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผูเ ริ่มจากเทสทิส ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก (lobe) สี
สม เรียงตัวแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ (สีนา้ํ ตาล) แตละแขนงเชื่อมกันดวยทอสเปรม
(vas efferens) กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม (vas deferens) เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย 13.06
± 2.58 มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลีย่ 15.95 ± 2.97 มิลลิเมตร ทอนําสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพันธุแ พลเลียล (pallial gonoduct) ลักษณะของทอ
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สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดาน คือเนื้อเยือ่ ดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ทีผ่ ิว
ดานลางพบเนือ้ เยื่อเรียงตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral
lamina) จะหนากวาทางดานซาย ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับ
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย 5.42
± 0.19 มิลลิเมตร ดานลางซายของทอสืบพันธุแพลเลียลจะพบทอยื่นออกมา (pallial
tentacle) และไมพบเพนิสยืน่ ยาวออกไปบริเวณสวนคอ
สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก
แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมที่มหี ัวสัน้ มีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่มหี ัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ซึง่ มีขนาดใหญกวาสเปรม ที่มี 1 หาง
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย รังไข มีสีเหลืองเขียวเรียงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู รังไขมีความยาวเฉลี่ย 16.25 ± 1.50
มิลลิเมตร ตับมีความยาวเฉลี่ย 18.98 ± 2.17 มิลลิเมตร ทอนําไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา มีความยาวเฉลี่ย 5.16 ± 0.19 มิลลิเมตร ทีผ่ ิวเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้ 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน และ ตอมแคปซูล นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อบาง ขยาย
ใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ที่ผวิ ดานในหนาเปน
ทอพับไปมา
♦ ผลการศึกษารูปแบบทางพันธุกรรม
การศึกษารูปแบบทางพันธุกรรมของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุด
สํารวจทัง้ 10 พืน้ ที่ดว ยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส แลวนําแผนเจลมายอมเพื่อศึกษาเอนไซมจํานวน
6 ชนิดคือ aldehyde oxidase (ALDOX), esterase (EST), leucine aminopeptidase
(LAP), lactase dehydrogenase (LDH), malate dehydrogenase (MDH), และ
xanthine dehydrogenase (XDH) ตรวจสอบรูปแบบของเอนไซมที่ไดจากแผนเทาของหอยน้ํา
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จืด พบวาแถบโปรตีนที่ยอมดวยเอนไซม LAP, LDH และ XDH มีความเขมของแถบเอนไซมที่
ปรากฏนอย สังเกตเห็นแถบเอนไซมไดไมชัดเจน (weak enzyme activity) แตเอนไซม
ALDOX, MDH และ EST แสดงแถบเอนไซมที่มคี วามเขม (strong enzyme activity)
สังเกตเห็นชัดเจนมากกวา นอกจากนีย้ ังพบวาเอนไซม ALDOX, XDH และ MDH ถูกควบคุม
โดยยีนเพียงหนึ่งตําแหนง (monomorphic loci) เอนไซม EST, LAP และ LDH ถูกควบคุม
โดยยีนหลายตําแหนง (polymorphic loci)
จากการวิเคราะหไอโซไซม 6 ระบบ และโปรตีน 1 ระบบ ในหอยน้ําจืด
Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจ 10 พืน้ ที่ สามารถกําหนดยีนที่ควบคุมไดทั้งสิน้ 12
ตําแหนง คือ Aldox, Est-1, Est-2, Est-3, Est-5, Lap-1, Lap-2, Ldh-1, Ldh-2, Mdh
และ Xdh โดยยีนทั้ง 12 ตําแหนง จัดเปนยีนในสภาพโฮโมไซกัส (ยีนตําแหนงนั้นมีอลั ลี
ลเพียงรูปเดียว) 6 ตําแหนง (Aldox, Eat-1, Est-2, Lap-1, Ldh-2 และ Xdh) ยีนที่มีความ
หลากหลาย (P95) 3 ตําแหนง (Est-3, Est-4 และ Est-5) และยีนที่อยูในสภาพโฮโมไซกัส
ที่อัลลีลตางกัน 3 ตําแหนง (Lap-2, Ldh-1 และ Mdh) (ตารางที่ 18)
ยีนที่แสดงความแตกตางระหวางชนิดของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ทั้ง 10
พื้นที่มี 6 ตําแหนง โดย Lap-2, Ldh-1 และ Mdh ปรากฏแถบเอนไซมที่อัลลีลตางกัน สวน
ยีนอีก 3 ตําแหนง คือ Est-3, Est-4 และ Est-5 มีอัลลีลที่แตกตางกันระหวาง 10 พื้นที่ โดย
แตละยีนอยูในสภาพหลากรูปแบบ
ลักษณะของแถบเอนไซมตําแหนงตางๆ เปนดังนี้
เอนไซมทถี่ ูกควบคุมโดยยีนหนึง่ ตําแหนง (Monomorphic Enzyme)
aldehyde oxidase (ALDOX)
ผลการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม ALDOX พบวาแถบเอนไซมของตัวอยางหอย
ทั้ง 10 พืน้ ที่ ที่ปรากฏบนแผนเจลแสดงผลเหมือนกันคือ ปรากฏแถบเอนไซม Aldox เกิดขึ้น
เพียงแถบเดียวบนแผนเจล ที่ตําแหนงเดียวกันในทุกพืน้ ที่ ซึง่ แถบเอนไซมที่ปรากฏเกิดจากยีนบน
ตําแหนง Aldox. 33 (Rf = 0.33) (รูปที่ 51) ดังนั้นแถบเอนไซมบริเวณที่ปรากฏถูกควบคุมโดย
ยีนหนึง่ ตําแหนง และยีนตําแหนงนี้มีอัลลีลเพียงรูปเดียว (เกิดฟกสในประชากร)
xanthine dehydrogenase (XDH)
ผลการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม XDH พบวาแถบเอนไซมของตัวอยางหอยทั้ง
10 พืน้ ที่ ทีป่ รากฏบนแผนเจลแสดงผลเหมือนกันคือ ปรากฏแถบเอนไซม Xdh เกิดขึ้นเพียง
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แถบเดียวบนแผนเจล ทีต่ ําแหนงเดียวกันในทุกพืน้ ที่ ซึ่งแถบเอนไซมที่ปรากฏเกิดจากยีนบน
ตําแหนง Xdh. 42 (Rf = 0.42) (รูปที่ 52)
malate dehydrogenase (MDH)
ผลการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม MDH พบวาในตัวอยางแตละพื้นที่จะปรากฏ
แถบเอนไซม Mdh เพียงแถบเดียวบนแผนเจล แตฟกสที่อัลลีลตางกัน ลักษณะแถบเอนไซมที่
ปรากฏแบงออกเปน 3 แบบ เกิดขึ้นบนตําแหนงตางกัน คือ ปรากฏแถบเอนไซม 1 แถบที่
ตําแหนง Mdh. 90 (Rf = 0.90), ปรากฏแถบเอนไซม 1 แถบที่ตําแหนง Mdh. 82 (Rf = 0.82)
หรือปรากฏแถบเอนไซม 1 แถบที่ตําแหนง Mdh. 77 (Rf = 0.77) ซึ่งตัวอยางหอยน้ําจืด
Paludomus spp. ที่เก็บจากหวยเตาดําพบแถบเอนไซมปรากฏที่อลั ลีล Mdh. 90 หอยที่เก็บ
ตัวอยางจากน้าํ ตกไทรโยคนอย น้ําตกไทรโยคใหญ และน้ําพุหว ยเขยงพบแถบเอนไซมปรากฏที่
Mdh. 82 และหอยทีเ่ ก็บจากลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด น้าํ ตกผาตาด ลําธารปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ น้ําตกเกริงกระเวีย น้าํ ตกไดชองถอง และน้าํ ตกตะเคียนทอง พบแถบเอนไซมปรากฏที่
Mdh. 77 (รูปที่ 53)
เอนไซมทถี่ ูกควบคุมโดยยีนหลายตําแหนง (Polymorphic enzyme)
esterase (EST)
จากการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม EST พบวามีแถบเอนไซม Est ปรากฏขึ้น
5 ชวง (five zone) คือ Est-1 (Rf = 0.96), Est-2 (Rf = 0.68), Est-3 (Rf = 0.63 และ
0.54), Est-4 (Rf = 0.49, 0.46 และ 0.44) และ Est-5 (Rf = 0.42 และ 0.35)
โดย Est-1. 96 และ Est-2. 68 จัดเปนยีนในสภาพโฮโมไซกัส ที่ฟกสอลั ลีลเดียวกัน คือ
ปรากฏแถบเอนไซมเกิดขึ้นเพียงแถบเดียว (monomorphic) ที่ตําแหนงเดียวกันทัง้ 10 พื้นที่
Est-3 เปนยีนที่มีความหลากหลายรูปแบบ ปรากฏแถบเอนไซมแบงออกเปน 2 แบบ
คือยีนที่เปนแบบโฮโมไซโกต (homozygotes) พบแถบเอนไซมปรากฏเพียงแถบเดียว (ตําแหนง
Est-3. 63 หรือที่ตําแหนง Est-3. 54) หรือปรากฏยีนที่เปนแบบเฮตเทอโรไซโกต (heterozygotes)
พบแถบเอนไซม 3 แถบ (Est-3. 63, Est-3. 58 และ Est-3. 54) จากรูปแบบเฮตเทอโรไซโกตที่
ปรากฏแสดงวาแถบเอนไซมบริเวณนี้มีรูปแบบเปนไดเมอริค โปรตีน (dimeric protein) ถูก
ควบคุมโดยยีน 2 อัลลีล คือ Est-3. 63 และ Est-3. 54 จากตัวอยางทัง้ 10 พื้นที่หอยที่เก็บ
ตัวอยางจากน้าํ ตกไทรโยคนอย น้ําตกไทรโยคใหญ น้ําตกไดชองถอง และน้าํ ตกตะเคียนทอง
พบแถบเอนไซมเพียงแถบเดียวที่ตาํ แหนง Est-3. 54 หอยที่เก็บตัวอยางจากลําธารขางบอน้ําพุรอน
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หินดาด น้ําพุหวยเขยง และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ พบแถบเอนไซมแถบเดียวที่ตาํ แหนง
Est-3. 63 สวนหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา น้ําตกผาตาด และน้ําตกเกริงกระเวีย พบแถบ
เอนไซมเปนแบบเฮตเทอโรไซโกต
Est-4 เปนยีนในสภาวะความหลากหลายรูปแบบ ปรากฏแถบเอนไซมแบงออกเปน 2
แบบ คือ ยีนที่เปนแบบโฮโมไซโกตพบแถบเอนไซมปรากฏขึ้น 1 แถบ (Est-4. 49) หรือ ยีนที่เปน
เฮตเทอโรไซโกตปรากฏแถบเอนไซมขึ้น 2 แถบ (ที่ตําแหนง Est-4. 44 และ Est-4. 46 หรือ Est4. 46 และ Est-4. 49) แสดงวาแถบเอนไซมบริเวณนีถ้ กู ควบคุมโดยยีน 3 อัลลีล คือ Est-4. 49,
Est-4. 46 และ Est-4. 44 จากตัวอยางพบวาหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดําพบแถบเอนไซม 1
แถบ หอยจากน้ําตกไทรโยคนอย น้ําตกไทรโยคใหญ น้ําตกผาตาด น้ําตกเกริงกระเวีย น้าํ ตกได
ชองถอง และน้ําตกตะเคียนทอง พบแถบเอนไซม 2 แถบที่ตําแหนง Est-4. 46 และ Est-4. 49
ตัวอยางหอยจากน้าํ พุหว ยเขยง และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ พบแถบเอนไซม 2 แถบที่
ตําแหนง Est-4. 44 และ Est-4. 46 สวนหอยทีเ่ ก็บตัวอยางจากลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาดไม
ปรากฏแถบเอนไซมขึ้นที่บริเวณนี้ (null alelles)
Est-5 เปนยีนในสภาวะหลากหลายรูปแบบ ปรากฏแถบเอนไซมแบงออกเปน 2
แบบ คือยีนทีเ่ ปนแบบโฮโมไซโกต (homozygotes) พบแถบเอนไซมปรากฏ 1 แถบ (ตําแหนง
Est-4. 42 หรือที่ตําแหนง Est-4. 35) หรือปรากฏยีนที่เปนแบบเฮตเทอโรไซโกต (heterozygotes)
พบแถบเอนไซม 3 แถบ (Est-3. 42, Est-3. 39 และ Est-3. 35) จากรูปแบบเฮตเทอโรไซโกตที่
ปรากฏแสดงวาแถบเอนไซมบริเวณนี้มีรูปแบบเปนไดเมอริค โปรตีน (dimeric protein) ดังนัน้ ที่
บริเวณนีน้ าจะถูกควบคุมโดยยีน 2 อัลลีล คือ Est-4. 42 และ Est-4. 35 จากตัวอยางทัง้ 10
พื้นที่หอยที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคนอย น้ําตกไทรโยคใหญ น้าํ พุหวยเขยง ลําธารปา
ชุมชนบานทามะเดื่อ น้ําตกไดชองถอง และน้ําตกตะเคียนทอง พบแถบเอนไซมเพียงแถบเดียวที่
ตําแหนง Est-4. 42 หอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา พบแถบเอนไซมแถบเดียวที่ตําแหนง Est-4.
35
สวนหอยทีเ่ ก็บตัวอยางจากลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด และน้าํ ตกผาตาด พบแถบเอนไซม
เปนแบบเฮตเทอโรไซโกต (รูปที่ 54)
leucine aminopeptidase (LAP)
ผลจากการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม LAP พบวามีแถบเอนไซมปรากฏขึ้น 2
ตําแหนง คือ Lap-1 (Rf = 0.64) และLap-2 (Rf = 0.43 และ 0.38)
Lap-1. 64 จัดเปนยีนในสภาพโฮโมไซกัส ทีฟ่ กสอัลลีลเดียวกัน ปรากฏแถบเอนไซม
เกิดขึ้นเพียงแถบเดียว (monomorphic) เหมือนกันทัง้ 10 พื้นที่
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Lap-2 จัดเปนยีนในสภาพโฮโมไซกัส ทีฟ่ กสอัลลีลตางกัน ปรากฏแถบเอนไซมขนึ้ 2
แบบ คือเกิดแถบเอนไซมขนึ้ 1 แถบที่ตําแหนง Lap-2. 43 หรือเกิดแถบเอนไซม 1 แถบที่ Lap2. 38 (แสดงวาถูกควบคุมโดยยีน 2 อัลลีล คือ Lap-2. 43 และ Lap-2. 38) จากตัวอยางทัง้ 10
พื้นที่พบวาหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดําพบแถบเอนไซมบนตําแหนง Lap-2. 43 สวนตัวอยาง
หอยอีก 9 พื้นทีพ่ บแถบเอนไซมบนตําแหนง Lap-2. 38 (รูปที่ 55)
lactase dehydrogenase (LDH)
จากการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม
LDH พบวามีแถบเอนไซมปรากฏ 2
ตําแหนง คือ Ldh-1 (Rf = 0.92 และ 0.85) และ Ldh-2 (Rf = 0.41)
โดยพบวา Ldh-1 มีแถบเอนไซมปรากฏ 2 แบบ คือ ปรากฏแถบเอนไซม 1 แถบที่
Ldh-1. 92 หรือปรากฏแถบเอนไซม 1 แถบที่ Ldh-1. 85 (แสดงวาถูกควบคุมโดยยีน 2 อัลลีล
คือ Ldh-1. 92 และ Ldh-1. 85) จากตัวอยางทั้ง 10 พื้นที่พบวาหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตา
ดําพบแถบเอนไซมบนตําแหนง Ldh-1. 85 สวนตัวอยางหอยอีก 9 พื้นที่พบแถบเอนไซมบน
ตําแหนง Ldh-1. 92
Ldh-2. 41 ปรากฏแถบเอนไซมเกิดขึ้นเพียงแถบเดียว (monomorphic) เหมือนกันทั้ง
10 พื้นที่ (รูปที่ 56)
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร
จํานวนอัลลีลเฉลี่ยตอตําแหนงของทุกพื้นที่มีคาระหวาง 1.00 ถึง 1.250 ซึ่งคอนขาง
ต่ํา (ตารางที่ 19) โดยมีคาต่ําสุดในหอยที่เก็บตัวอยางจากลําธารขางบอน้าํ พุรอนหินดาด (1.00)
เปอรเซ็นตยนี ในสภาวะหลากรูปแบบมีคาสูงสุดในหอยที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคนอย
น้ําตกไทรโยคใหญ หวยเตาดํา น้าํ ตกผาตาด ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ และน้ําตก
ตะเคียนทอง โดยมีคาเทากันคือ 25% หอยที่เก็บจากลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด น้ําพุหวย
เขยง น้ําตกเกริงกระเวีย และน้ําตกไดชองถอง มีคาเปอรเซ็นตยีนในสภาพหลากรูปแบบเทากับ
8.3% คาเฮตเทอโรไซโกซิตจี ากคาสังเกต (H0) มีคาเฉลี่ย 0.115 ± 0.053 คาเฉลี่ยนีม้ ีคา
ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของสัตวไมมีกระดูกสันหลังทัว่ ไปซึ่งมีคา 0.100 (อุทัยรัตน ณ นคร 2543 :
79) โดยมีคาสูงสุดในหอยจากน้ําตกผาตาด (0.250) และต่ําสุดในประชากรหอยจากหวยเตาดํา
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด น้ําพุหวยเขยง และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ (0.083) คา
H0 ที่สงู แสดงวามีขนาดประชากร (effective population size) ใหญ สวนคาเฮตเทอโรไซโกซิ
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ตีจากคาทฤษฎี (He) มีคาเฉลี่ย 0.076 ± 0.027 และมีคาต่ํากวาคาสังเกตทุกพืน้ ทีย่ กเวนหอย
จากหวยเตาดํา และประชากรหอยน้าํ จืด Paludomus spp. สวนใหญไมอยูใ นสมดุลฮารดี
ไวนเบอรก โดยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีม่ ีโฮโมไซโกตต่ํากวาคาทางทฤษฏี
ความหลากหลายระหวางประชากร คาระยะหางทางพันธุกรรม (Genetic distance,
D) และคาความเหมือนทางพันธุกรรม (Genetic Identity, I)
คาระยะหางทางพันธุกรรมระหวางหอยน้ําจืด Paludomus spp. ทั้ง 10 พืน้ ทีม่ ีคา
ระหวาง 0.000399 ถึง 0.451169 คาความเหมือนทางพันธุกรรมมีคาระหวาง 0.636883 ถึง
0.999959 (ตารางที่ 20) โดยหอยที่เก็บจากน้าํ ตกไทรโยคนอยและน้ําตกไทรโยคใหญมคี า
ระยะหางทางพันธุกรรมนอยที่สุด (0.000399) และมีคาความเหมือนทางพันธุกรรมสูงสุด
(0.999959) รองลงมาคือหอยจากน้าํ ตกไดชองถองและน้ําตกตะเคียนทอง มีคาระยะหางทาง
พันธุกรรมและคาความเหมือนทางพันธุกรรมเปน 0.000981 และ 0.999019 ตามลําดับ สวน
คาระยะหางทางพันธุกรรมมีคาสูงสุดระหวางหอยน้ําจืดที่เก็บจากหวยเตาดํากับพื้นที่อื่น โดยมี
คาเฉลี่ย 0.361093 ± 0.079454
แผนผังความสัมพันธทางพันธุกรรม
หอยน้าํ จืด Paludomus spp. ทั้ง 10 พื้นที่ สามารถแยกออกไดเปน 2 กลุมใหญ
(รูปที่ 57) โดยมีความแตกตางทางพันธุกรรมในระดับชนิดยอย (D = 0.190473) กลุมแรกเปน
หอยจากหวยเตาดํา ในกลุม สองเปนหอยที่เก็บตัวอยางจาก 9 พืน้ ที่ (คาระยะหางทางพันธุกรรม
ระหวางประชากรกลุมนี้มีคา สูง)
ซึง่ สามารถแบงเปน 3 กลุม ประชากรยอยในระดับเกือบเปน
ชนิดยอย (D = 0.081965 และ 0.073220) โดยหอยทีเ่ ก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคนอย
น้ําตกไทรโยคใหญ และน้าํ พุหว ยเขยงจัดเปนกลุมเดียวกัน หอยที่เก็บตัวอยางจากลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาดจัดอยูในกลุมเดียวกับน้าํ ตกผาตาด
และหอยทีเ่ ก็บตัวอยางจากน้าํ ตกเกริงก
ระเวีย น้ําตกไดชองถอง และน้าํ ตกตะเคียนทองจัดอยูในกลุมเดียวกัน
ซึ่งหอยน้าํ จืด
Paludomus spp. ใน 3 กลุม ยอยมีความแตกตางกันในระดับประชากร (คา D ประมาณ
0.01)
ความสัมพันธระหวางหอยน้าํ จืด Paludomus spp. โดยการตรวจสอบโปรตีน
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จากศึกษารูปแบบโปรตีนจากแผนเทาของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ที่เก็บจาก
จุดสํารวจทัง้ 10 พืน้ ที่ดวยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส แลวนํามายอมเพื่อศึกษาโปรตีนดวยสี
Coomassie blue พบวาทัง้ 10 พื้นที่ใหผลเหมือนกัน คือ ปรากฏแถบโปรตีนขึ้น 17 แถบ
(รูปที่ 58) เมื่อเทียบกับ marker protein (bovine serum albumin และ chicken egg
albumin) พบวาแถบโปรตีนที่ปรากฏมีคาน้ําหนักโมเลกุล (molecular weight) ระหวาง
35,435 ถึง 235,128 (ตารางที่ 21)
♦ ผลการตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจืด Paludomus spp.
การตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตในหอยที่สมุ ได โดยการ shedding เมื่อไดตัวออนของ
ปรสิตในระยะเซอรคาเรียออกมา นํามายอมสีและทําการตรวจสอบชนิดของปรสิตที่พบ โดยการ
วัดขนาดและตรวจสอบรูปรางและอวัยวะภายนอกและภายในของปรสิตนั้น ๆ ไดผลดังนี้
จุดสํารวจที่ 1 น้ําตกไทรโยคนอย
พบตัวออนระยะเซอรคาเรียจํานวน 2 ชนิด ดังนี้
1.1
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 1 SN–C1 (รูปที่ 59)
เซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวรูปไข ที่ผิวลําตัวมีหนาม (spins) 2 แบบ คือขนาดเล็ก
ปลายแหลม และขนาดเล็กปลายมนปานปกคลุมรอบลําตัว บริเวณรูปากเปดมีหนามเรียงเปน
แถว 3 แถว คือ 4-6, 12-14 และ 22-24 ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว
พบวาเซอรคาเรียชนิดนีม้ ีตา (eye spots) จํานวน 1 คู ซึ่งมี pigment หยาบรูปสี่เหลี่ยม พบ
pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กอยูตรงกลางระหวางตา มี penetration gland 14 กอน เรียง
ตามความยาวลําตัว 4 แถว แถวละ 3, 4, 4 และ 3 กอนตามลําดับ พบ ventral sucker
ลักษณะเปนกลุมเซลลเล็ก ๆ พบ excretory bladder ลักษณะผนังหนา รูปตัววี ขนาดใหญ
อยูสวนทายของลําตัว และพบวามีหางยาวกวาสวนของลําตัว ลักษณะตรงปลายหางแหลม
บริเวณสวนตนของหางพบ lateral finfold แผออกเล็กนอย และ dorsoventral finfold อยู
บริเวณสวนกลางดานหลังหาง พาดยาวตลอดหาง โดยมีลักษณะออมปลายหางกลับมาดานทอง
ของหาง พบทอเปดออกของ excretory bladder ที่ปลายหาง และมี pigment อยูเปนกลุม ๆ
ละ 3-5 เซลล มีการเคลื่อนที่โดยการพลิกตัวซาย-ขวา สลับไปมาอยางรวดเร็ว แลวพุง ตัวไป
ขางหนา ประมาณ 7 วินาที และหยุดพักประมาณ 27 วินาที เวลาลอยตัวพักอยูกับที่ปลาย
หางจะชี้ขนึ้ ขางบนผิวน้าํ ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลีย่ ของเซอรคาเรีย
จํานวน 10 ตัว)
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Body
Oral sucker
Ventral sucker
Excretory bladder
Pharynx
Eye spots
Tail

95-115 (av. 109) µm x 235-387.5 (av. 264) µm
32.5-45 (av. 34) µm x 35-50 (av. 38) µm
12.5-25 (av. 20) µm x 12.5-27.5 (av. 21) µm
57.5-95 (av. 73) µm x 60-95 (av. 71) µm
12.5-17.5 (av. 13) µm x 12.5-17.5 (av. 13) µm
7.5-12.5 (av.11) µm x 5-12.5 (av.9) µm
27.5-37.5 (av. 33) µm x 73.6-525 (av. 454) µm

1.2
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 2 SN–C2 (รูปที่ 60)
เซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวรูปไขยาวรี บริเวณผิวลําตัวมีหนามสั้นขนาดเล็กปกคลุม
รอบลําตัว และมีขนอยูเปนกลุมๆ ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลําตัว oral sucker
มีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี stylet ที่ปลายแยกเปน 2
แฉก ลักษณะของ oral sucker และ ventral sucker เมื่อมองดานขางจะเห็นเปนรูปตัว C พบ
prepharynx ยาวและมี pharynx อยูสวนปลาย พบ penetration gland จํานวน 3 คู
ลักษณะใสอยูด านขางลําตัวเหนือ ventral sucker ซึ่งอยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อ
ลอมรอบ และนูนสูงขึ้นจากผิวดานทองของลําตัว บริเวณผิว ventral sucker มี spine ขนาด
เล็กละเอียดอยูรอบนอก และมี spine ยาวอยูขอบดานใน excretory bladder มีผนังหนารูป
สี่เหลี่ยม พบ flame cell ภายในลําตัวเปน 2 [(2+2)+(2+2)] = 16 และพบหางลักษณะสั้นเปน
รูปถวย มี adhesive organ อยูภายในมีปลายทอออก 2 ทางติดกับสวนทายของลําตัว การ
เคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน
เวลาพักใชบริเวณหางเกาะทีพ่ นื้ ชูสว นลําตัวขึ้นใน
แนวตั้ง ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
67.5–132.5 (av. 100) µm x 200–320 (av. 246) µm
Oral sucker
35-50 (av. 43) µm x 37.5-45 (av. 40.5) µm
Ventral sucker
37.5-50 (av. 45.5) µm x 40-57.5 (av. 48) µm
Excretory bladder 37.5-62.5 (av. 54.6) µm x 35-87.5 (av. 57) µm
Pharynx
7.5-20 (av. 18) µm x 7.5-25 (av. 13) µm
Tail
30 - 52.5 (av. 37) µm x 7.5-25 (av. 13) µm
Stylet
10-12.5 (av. 12.25) µm x 3.75-7.5 (av. 6) µm
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จุดสํารวจที่ 2 น้ําตกไทรโยคใหญ
พบตัวออนระยะเซอรคาเรียจํานวน 3 ชนิด ดังนี้
2.1
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 1 SY-C1 (รูปที่ 61)
เซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวรูปไข มีหนามอยูรอบลําตัว พบ ventral sucker มี
ลักษณะกลมนูนออกมาจากลําตัว มีหนามอยูโดยรอบ อยูตรงกลางของลําตัว และมีขนาดใหญ
เทากับ oral sucker พบ excretory bladder มีขนาดเล็กยาวมีทอ เปดออกที่ปลายหางแฉก 2
ทอ มี pigment และแกรนูลกระจายอยูท่วั ตัว และพบหางแยกออกเปน 2 แฉก (หางสอม)
ลักษณะปลายหางงองุม มี cytoplasm มาก การเคลือ่ นที่ของเซอรคาเรียอาศัยสวนหางสะบัดไป
มาเพื่อเคลื่อนที่ไปขางหนาประมาณ 3-4 วินาที แลวหยุดพักประมาณ 10 วินาที เวลาพักตัวจะ
ลอยตัวพักอยูก ับที่ปลายหางจะชี้ขึ้นขางบนผิวน้ํา ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จาก
คาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
45-100 (av. 64.5) µm x 80-175 (av.130.9) µm
Oral sucker
25-30 (av. 26.5) µm x 25-30 (av. 26.4) µm
Ventral sucker
25-30 (av. 26.1) µm x 25-32.5 (av. 26.6) µm
Excretory bladder 10-17.5 (av. 13.6) µm x 12.5-22.5 (av. 17.1) µm
Pharynx
5-12.5 (av. 9.5) µm x 10-20 (av. 12.9) µm
Tail stem
25-57.5 (av. 36.1) µm x 125-190 (av. 157) µm
Tail furcal
12.5-20 (av.17.8) µm x 100-187.5 (av. 151.3) µm
2.2
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 2 SY-C2
เซอรคาเรียมีลกั ษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C2 คือลําตัวรูปไขยาวรี บริเวณผิว
ลําตัวมีหนามสั้นขนาดเล็กปกคลุมรอบลําตัว และมีขนอยูเปนกลุม ๆ ภายในลําตัวพบแกรนูลห
ยาบกระจายทัว่ ลําตัว oral sucker มีลักษณะกลามเนือ้ ลอมรอบ บริเวณตรงกลางเปนชองกลวง
ดานบนมี stylet ที่ปลายแยกเปน 2 แฉก ลักษณะของ oral sucker และ ventral sucker
เมื่อมองดานขางจะเห็นเปนรูปตัว C พบ prepharynx ยาวและมี pharynx อยูสว นปลาย พบ
penetration gland จํานวน 3 คู ลักษณะใสอยูดานขางลําตัวเหนือ ventral sucker ซึ่งอยู
กลางลําตัวมีลกั ษณะกลามเนื้อลอมรอบ และนูนสูงขึน้ จากผิวดานทองของลําตัว บริเวณผิว
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ventral sucker มี spine ขนาดเล็กละเอียดอยูรอบนอก และมี spine ยาวอยูขอบดานใน
excretory bladder มีผนังหนารูปสี่เหลี่ยม และพบหางลักษณะสั้นเปนรูปถวย มี adhesive
organ อยูภายในมีปลายทอออก 2 ทางติดกับสวนทายของลําตัว การเคลื่อนทีข่ องเซอรคาเรีย
เปนแบบตัวหนอน เวลาพักใชบริเวณหางเกาะทีพ่ นื้ ชูสว นลําตัวขึ้นในแนวตั้ง ขนาดตัวออนระยะ
เซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
87.5-130 (av. 105.8) µm x 175-350 (av. 226.8) µm
35-50 (av. 44.3) µm x 40-62.5 (av. 46.8) µm
Oral sucker
Ventral sucker
37.5-57.5 (av. 49.3) µm x 42.5-57.5 (av. 49.6) µm
Excretory bladder 30-62.5 (av. 45.0) µm x 50-62.5 (av. 52.3) µm
Pharynx
7.5-20 (av. 15.0) µm x 10-15 (av. 12.5) µm
Tail
37.5-50 (av. 42.5) µm x 32.5-42.5 (av. 37.2) µm
Stylet
5-7.5 (av. 6.6) µm x 10-15 (av. 13.0) µm
2.3
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 3 SY-C3 (รูปที่ 62)
เซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวรูปไข บริเวณลําตัวมีหนามขนาดเล็กปกคลุมโดยรอบลําตัว
ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว oral sucker มี vigulate gland 2 กอน
และเห็น stylet ชัดเจน พบทอเปดออกของ penetration gland จํานวน 4 ทอ ดานขางของ
stylet บริเวณ oral sucker มี pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กติดอยูกับ oral sucker
ดานลาง penetration gland แบงออกเปน 2 ชนิด จํานวน 3 คู มี 1 คู ลักษณะใส อีก 2
คูมีแกรนูลละเอียดอยูภายใน ventral sucker อยูบริเวณกลางลําตัว มีขนาดเล็กกวา oral
sucker ต่ําลงมามี genital primordial รูปตัวซี มี excretory bladder ขนาดเล็กรูปถวยอยู
ดานทายของลําตัว และพบหางติดตอกับดานทองสวนทายลําตัว ลักษณะหางตรงปลายหาง
แหลม สามารถยืด-หดได เพราะบริเวณดานขางมีกลามเนื้อ บริเวณผิวของหางมีหนามแหลมยาว
ปกคลุมรอบหาง พบทอเปดของ excretory bladder ที่ปลายหางและมี pigment กระจายอยู
การเคลื่อนที่อาศัยการพลิกตัวซาย-ขวาสลับไปมาอยางรวดเร็ว
พรอมกับเคลือ่ นที่ไปขางหนา
ขณะหยุดพักจะลอยหงายทองและปลายหางชี้ขึ้นบนผิวน้าํ ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้
(จากคาเฉลีย่ ของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
38-55 (av. 43.9) µm x 68-87.5 (av. 76.0) µm
20-30 (av. 23.1) µm x 20-30 (av. 23.1) µm
Oral sucker
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Ventral sucker
Pharynx
Tail
Stylet

10-25 (av. 17.3) µm x 10-27.5 (av. 17.8) µm
5-8 (av. 6.8) µm x 5-10 (av. 8.4) µm
12.5-18 (av. 16.0) µm x 50-100 (av. 69.7) µm
2–3 (av. 2.2) µm x 7–15 (av. 10) µm

จุดสํารวจที่ 3 หวยเตาดํา
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย 1 ชนิดคือ TD-C1 ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย
ชนิด SY-C3 (รูปที่ 62) คือ เซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข บริเวณลําตัวมีหนามขนาดเล็กปก
คลุมโดยรอบลําตัว ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว oral sucker มี vigulate
gland 2 กอนและเห็น stylet ชัดเจน พบทอเปดออกของ penetration gland จํานวน 4 ทอ
ดานขางของ stylet บริเวณ oral sucker มี pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กติดอยูกับ oral
sucker ดานลาง penetration gland แบงออกเปน 2 ชนิด จํานวน 3 คู มี 1 คู ลักษณะใส
อีก 2 คูมีแกรนูลละเอียดอยูภายใน ventral sucker อยูบริเวณกลางลําตัว มีขนาดเล็กกวา
oral sucker ต่ําลงมามี genital primordial รูปตัวซี มี excretory bladder ขนาดเล็กรูปถวย
อยูดานทายของลําตัว และพบหางติดตอกับดานทองสวนทายลําตัว ลักษณะหางตรงปลายหาง
แหลม สามารถยืด-หดได เพราะบริเวณดานขางมีกลามเนื้อ บริเวณผิวของหางมีหนามแหลมยาว
ปกคลุมรอบหาง พบทอเปดของ excretory bladder ที่ปลายหางและมี pigment กระจายอยู
การเคลื่อนที่อาศัยการพลิกตัวซาย-ขวาสลับไปมาอยางรวดเร็ว
พรอมกับเคลือ่ นที่ไปขางหนา
ขณะหยุดพักจะลอยหงายทองและปลายหางชี้ขึ้นบนผิวน้าํ ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้
(จากคาเฉลีย่ ของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
39.5-54.1 (av. 50.8) µm x 62.4-104.4 (av. 83.0) µm
Oral sucker
27.0-35.4 (av. 30.7) µm x 25.0-35.4 (av. 30.1) µm
Ventral sucker
12.5-22 (av. 13.0) µm x 10.4-23.5 (av. 12.4) µm
4.2-5.2 (av. 4.7) µm x 5.2-6.3 (av. 5.7) µm
Pharynx
Tail
6.2-13.0 (av. 12.0) µm x 47.8-82.4 (av. 59.4) µm
Stylet
2- 3 (av. 2.2) µm x 7-13 (av. 12) µm
จุดสํารวจที่ 4 ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย 2 ชนิด ดังนี้
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4.1
ตัวออนเซอรคาเรียชนิดที่ 1 HD-C1
เซอรคาเรียทีพ่ บมีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SY-C1 คือ เซอรคาเรียมีลักษณะ
ลําตัวรูปไข มีหนามอยูรอบลําตัว พบ ventral sucker มีลักษณะกลมนูนออกมาจากลําตัว มี
หนามอยูโดยรอบ อยูตรงกลางของลําตัว และมีขนาดใหญเทากับ oral sucker พบ excretory
bladder มีขนาดเล็กยาวมีทอเปดออกทีป่ ลายหางแฉก 2 ทอ มี pigment และแกรนูลกระจา
ยอยูทวั่ ตัว และพบหางแยกออกเปน 2 แฉก (หางสอม) ลักษณะปลายหางงองุม มี cytoplasm
มาก การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียอาศัยสวนหางสะบัดไปมาเพื่อเคลื่อนที่ไปขางหนาประมาณ 34 วินาที แลวหยุดพักประมาณ 10 วินาที เวลาพักตัวจะลอยตัวพักอยูกับที่ปลายหางจะชี้ขึ้น
ขางบนผิวน้ํา ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10
ตัว)
Body
37.5–85 (av. 63.8) µm x 120–150 (av. 130.8) µm
Oral sucker
20–30 (av. 29.8) µm x 20–30 (av. 23.5) µm
Ventral sucker
20–30 (av. 24.0) µm x 17.5–27.5 (av. 24.5) µm
Excretory bladder 10–25 (av. 14.5) µm x 10–30 (av. 17.5) µm
Pharynx
10–30 (av. 14.5) µm x 7.5–3.0 (av. 13.8) µm
15–45 (av. 28) µm x 130–170 (av. 148) µm
Tail stem
Tail furcal
5–25 (av. 16.5) µm x 117.5–167.5 (av.151.5) µm
4.2
ตัวออนเซอรคาเรียชนิดที่ 2 HD-C2
เซอรคาเรียมีลกั ษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C2 (รูปที่ 60) และ SY-C2 คือ
ลําตัวรูปไขยาวรี บริเวณผิวลําตัวมีหนามสั้นขนาดเล็กปกคลุมรอบลําตัว และมีขนอยูเปนกลุม ๆ
ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทัว่ ลําตัว oral sucker มีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ
บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี stylet ที่ปลายแยกเปน 2 แฉก ลักษณะของ oral
sucker และ ventral sucker เมื่อมองดานขางจะเห็นเปนรูปตัว C พบ prepharynx ยาวและมี
pharynx อยูส วนปลาย พบ penetration gland จํานวน 3 คู ลักษณะใสอยูด านขางลําตัว
เหนือ ventral sucker ซึ่งอยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ และนูนสูงขึ้นจากผิวดาน
ทองของลําตัว บริเวณผิว ventral sucker มี spine ขนาดเล็กละเอียดอยูรอบนอก และมี
spine ยาวอยูขอบดานใน excretory bladder มีผนังหนารูปสี่เหลีย่ ม และพบหางลักษณะสั้น
เปนรูปถวย มี adhesive organ อยูภายในมีปลายทอออก 2 ทางติดกับสวนทายของลําตัว
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การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน เวลาพักใชบริเวณหางเกาะทีพ่ นื้ ชูสว นลําตัวขึ้นใน
แนวตั้ง ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
82.5–132.5 (av. 99.7) µm x 200–320 (av. 247.2) µm
Oral sucker
35–47.5 (av. 42.8) µm x 37.5–45 (av. 40.8) µm
Ventral sucker
37.5–50 (av. 45.0) µm x 32.5–57.5 (av. 46.1) µm
Excretory bladder 37.5–62.5 (av. 55.0) µm x 35–87.5 (av. 56.1) µm
Pharynx
7.5–20 (av. 17.8) µm x 7.5–25 (av. 13.3) µm
Tail
32.5–50 (av. 42.8) µm x 30–52.5 (av. 36.9) µm
Stylet
3.75–7.5 (av. 6.3) µm x 10–12.5 (av. 12.2) µm
จุดสํารวจที่ 5 น้ําตกผาตาด
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย 6 ชนิด ดังนี้
5.1
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 1 PT-C1
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C2 (รูปที่ 60), SY-C2 และ
HD-C2 คือลําตัวรูปไขยาวรี บริเวณผิวลําตัวมีหนามสัน้ ขนาดเล็กปกคลุมรอบลําตัว และมีขนอยู
เปนกลุมๆ ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลําตัว oral sucker มีลักษณะกลามเนือ้
ลอมรอบ บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี stylet ที่ปลายแยกเปน 2 แฉก ลักษณะของ
oral sucker และ ventral sucker เมื่อมองดานขางจะเห็นเปนรูปตัว C พบ prepharynx ยาว
และมี pharynx อยูสวนปลาย พบ penetration gland จํานวน 3 คู ลักษณะใสอยูดานขาง
ลําตัวเหนือ ventral sucker ซึง่ อยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ และนูนสูงขึน้ จากผิว
ดานทองของลําตัว บริเวณผิว ventral sucker มี spine ขนาดเล็กละเอียดอยูร อบนอก และมี
spine ยาวอยูขอบดานใน excretory bladder มีผนังหนารูปสี่เหลีย่ ม และพบหางลักษณะสั้น
เปนรูปถวย มี adhesive organ อยูภายในมีปลายทอออก 2 ทางติดกับสวนทายของลําตัว
การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน เวลาพักใชบริเวณหางเกาะทีพ่ นื้ ชูสว นลําตัวขึ้นใน
แนวตั้ง ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
73–106 (av. 89) µm x 266–333 (av. 298) µm
Oral sucker
42–51 (av. 45) µm x 35.5–45.0 (av. 43.0) µm
Ventral sucker
40.5–55 (av. 46.0) µm x 42–62 (av. 50) µm
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Excretory bladder 41.6–56.2 (av. 54.1) µm x 40–52.5 (av. 52.0) µm
Pharynx
8.0–22.9 (av. 18.7) µm x 7.5–20.8 (av. 16.6) µm
Tail
44–52 (av. 47) µm x 42–52 (av. 46) µm
Stylet
3.8–7.5 (av. 6.4) µm x 12–17 (av. 14.0) µm
5.2
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 2 PT-C2
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะ เหมือนกับเซอรคาเรีย SY-C3 (รูปที่ 62) และ TD-C1
คือ คือเซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข บริเวณลําตัวมีหนามขนาดเล็กปกคลุมโดยรอบลําตัว
ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว oral sucker มี vigulate gland 2 กอน
และเห็น stylet ชัดเจน ventral sucker อยูบริเวณกลางลําตัว มีขนาดเล็กกวา oral sucker มี
excretory bladder ขนาดเล็กรูปถวยอยูดานทายของลําตัว และพบหางติดตอกับดานทอง
สวนทายลําตัว ลักษณะหางตรงปลายหางแหลม สามารถยืด-หดได เพราะบริเวณดานขางมี
กลามเนื้อ บริเวณผิวของหางมีหนามแหลมยาวปกคลุมรอบหาง การเคลื่อนที่อาศัยการพลิกตัว
ซาย-ขวาสลับไปมาอยางรวดเร็ว พรอมกับเคลื่อนที่ไปขางหนา ขณะหยุดพักจะลอยหงายทอง
และปลายหางชี้ขึ้นบนผิวน้าํ ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลีย่ ของเซอรคาเรีย
จํานวน 10 ตัว)
Body
44-60 (av. 51) µm x 71-114 (av. 105) µm
Oral sucker
22.8-33.3 (av. 23.3) µm x 21-29 (av. 25) µm
Ventral sucker
20.8-27 (av. 22.5) µm x 20.8-27 (av. 22.8) µm
Excretory bladder 22.5-29.1 (av. 25) µm x 20.8-27 (av. 24.9) µm
Tail
13-21 (av. 17.0) µm x 44-91 (av. 80) µm
Stylet
1-3 (av. 2) µm x 2-6 (av. 4) µm
5.3
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 3 PT-C3
เซอรคาเรียมีลกั ษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C1 (รูปที่ 59) คือ เซอรคาเรียมี
ลักษณะลําตัวรูปไข ที่ผิวลําตัวมีหนาม (spins) 2 แบบ คือขนาดเล็กปลายแหลม และขนาด
เล็กปลายมนปานปกคลุมรอบลําตัว บริเวณรูปากเปดมีหนามเรียงเปนแถว 3 แถว คือ 4-6,
12-14 และ 22-24 ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว พบวาเซอรคาเรียชนิดนีม้ ี
ตา (eye spots) จํานวน 1 คู ซึ่งมี pigment หยาบรูปสี่เหลี่ยม พบ pharynx ลักษณะกลม
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ขนาดเล็กอยูตรงกลางระหวางตา มี penetration gland 14 กอน เรียงตามความยาวลําตัว 4
แถว แถวละ 3, 4, 4 และ 3 กอนตามลําดับ พบ ventral sucker ลักษณะเปนกลุมเซลลเล็ก
ๆ พบ excretory bladder ลักษณะผนังหนา รูปตัววี ขนาดใหญ อยูสวนทายของลําตัว และ
พบวามีหางยาวกวาสวนของลําตัว ลักษณะตรงปลายหางแหลม บริเวณสวนตนของหางพบ
lateral finfold แผออกเล็กนอย และ dorsoventral finfold อยูบริเวณสวนกลางดานหลังหาง
พาดยาวตลอดหาง โดยมีลกั ษระออมปลายหางกลับมาดานทองของหาง พบทอเปดออกของ
excretory bladder ที่ปลายหาง และมี pigment อยูเปนกลุม ๆ ละ 3-5 เซลล มีการเคลื่อนที่
โดยการพลิกตัวซาย-ขวา สลับไปมาอยางรวดเร็ว แลวพุงตัวไปขางหนา ประมาณ 7 วินาที
และหยุดพักประมาณ 27 วินาที เวลาลอยตัวพักอยูกบั ที่ปลายหางจะชี้ขึ้นขางบนผิวน้ํา ขนาด
ตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
141-166 (av. 154) µm x 258-316 (av. 285) µm
45.8-47.8 (av. 46.8) µm x 40-50 (av. 44) µm
Oral sucker
Ventral sucker
24.9-29 (av. 27) µm x 24.9-27 (av. 26) µm
Excretory bladder 52-75 (av. 72.8) µm x 60-68.6 (av. 62.4) µm
Eye spots
24.9-31.2 (av.28.1) µm x 16.6-18.7 (av.17.7) µm
Tail
48-54 (av. 51) µm x 366-416 (av. 391) µm
5.4
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 4 PT-C4
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SY-C1 (รูปที่ 61) และ HD-C1
คือ เซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข มีหนามอยูรอบลําตัว พบ ventral sucker มีลักษณะกลม
นูนออกมาจากลําตัว มีหนามอยูโดยรอบ อยูตรงกลางของลําตัว และมีขนาดใหญเทากับ oral
sucker พบ excretory bladder มีขนาดเล็กยาวมีทอเปดออกทีป่ ลายหางแฉก 2 ทอ มี
pigment และแกรนูลกระจายอยูท ั่วตัว และพบหางแยกออกเปน 2 แฉก (หางสอม) ลักษณะ
ปลายหางงองุม มี cytoplasm มาก การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียอาศัยสวนหางสะบัดไปมาเพือ่
เคลื่อนที่ไปขางหนาประมาณ 1 นาที แลวหยุดพักประมาณ 3-4 วินาที เวลาพักตัวจะลอยตัว
พักอยูกบั ที่ปลายหางจะชี้ขึ้นขางบนผิวน้ํา ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลีย่
ของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
64–94 (av. 75) µm x 129–181 (av. 149) µm
Oral sucker
25–33.3 (av. 29.1) µm x 24.9–31.2 (av. 28.6) µm
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Ventral sucker
Excretory bladder
Pharynx
Tail stem
Tail furcal

25–32.2 (av. 28.1) µm x 24.9–31.2 (av. 27.2) µm
10–15 (av. 13.6) µm x 10–16.6 (av. 14.6) µm
6.2–10.4 (av. 9.5) µm x 7.5–13.0 (av. 13.8) µm
31–52 (av. 40) µm x 146–193 (av. 171) µm
12–17 (av. 14) µm x 104–208 (av.155) µm

จุดสํารวจที่ 6 น้ําพุหว ยเขยง
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย 3 ชนิด ดังนี้
6.1
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 1 HY-C1
เซอรคาเรียมีลกั ษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C2 (รูปที่60), SY-C2 และ HD-C2,
PT-C1 คือลําตัวรูปไขยาวรี บริเวณผิวลําตัวมีหนามสั้นขนาดเล็กปกคลุมรอบลําตัว และมีขนอยู
เปนกลุมๆ ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลําตัว oral sucker มีลักษณะกลามเนือ้
ลอมรอบ บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี stylet ที่ปลายแยกเปน 2 แฉก ลักษณะของ
oral sucker และ ventral sucker เมื่อมองดานขางจะเห็นเปนรูปตัว C พบ prepharynx ยาว
และมี pharynx อยูสวนปลาย พบ penetration gland จํานวน 3 คู ลักษณะใสอยูดานขาง
ลําตัวเหนือ ventral sucker ซึง่ อยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ และนูนสูงขึน้ จากผิว
ดานทองของลําตัว บริเวณผิว ventral sucker มี spine ขนาดเล็กละเอียดอยูร อบนอก และมี
spine ยาวอยูขอบดานใน excretory bladder มีผนังหนารูปสี่เหลีย่ ม และพบหางลักษณะสั้น
เปนรูปถวย มี adhesive organ อยูภายในมีปลายทอออก 2 ทางติดกับสวนทายของลําตัว
การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน เวลาพักใชบริเวณหางเกาะทีพ่ นื้ ชูสว นลําตัวขึ้นใน
แนวตั้ง ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
70-120 (av. 94.0) µm x 225-320 (av. 257.0) µm
Oral sucker
35-65 (av. 44.0) µm x 27.5-60 (av. 45.0) µm
Ventral sucker
37.5-75 (av. 50.0) µm x 40-52.5 (av. 45) µm
Excretory bladder 40-75 (av. 52.0) µm x 37.5-87.5 (av. 61.0) µm
7.5-20 (av. 18.0) µm x 7.5-20 (av. 13.0) µm
Pharynx
Tail
32.5-50 (av. 36.0) µm x 32.5-50 (av. 36.0) µm
Stylet
5–7.5 (av. 5.3) µm x 7.5–15 (av. 12) µm
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6.2
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 2 HY-C2
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SY-C3 (รูปที่ 62), TD-C1 และ
PT-C2 คือเซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข บริเวณลําตัวมีหนามขนาดเล็กปกคลุมโดยรอบลําตัว
ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว oral sucker มี vigulate gland 2 กอน
และเห็น stylet ชัดเจน พบทอเปดออกของ penetration gland จํานวน 4 ทอ ดานขางของ
stylet บริเวณ oral sucker มี pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กติดอยูกับ oral sucker
ดานลาง penetration gland แบงออกเปน 2 ชนิด จํานวน 3 คู มี 1 คู ลักษณะใส อีก 2
คูมีแกรนูลละเอียดอยูภายใน ventral sucker อยูบริเวณกลางลําตัว มีขนาดเล็กกวา oral
sucker ต่ําลงมามี genital primordial รูปตัวซี มี excretory bladder ขนาดเล็กรูปถวยอยู
ดานทายของลําตัว และพบหางติดตอกับดานทองสวนทายลําตัว ลักษณะหางตรงปลายหาง
แหลม สามารถยืด-หดได เพราะบริเวณดานขางมีกลามเนื้อ บริเวณผิวของหางมีหนามแหลมยาว
ปกคลุมรอบหาง พบทอเปดของ excretory bladder ที่ปลายหางและมี pigment กระจายอยู
การเคลื่อนที่อาศัยการพลิกตัวซาย-ขวาสลับไปมาอยางรวดเร็ว
พรอมกับเคลือ่ นที่ไปขางหนา
ขณะหยุดพักจะลอยหงายทองและปลายหางชี้ขึ้นบนผิวน้าํ ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้
(จากคาเฉลีย่ ของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
Body
55-80 (av. 62.0) µm x 60-95 (av. 82.0) µm
Oral sucker
5.0-7.5 (av. 6.0) µm x 5.0 (av. 5.0) µm
Ventral sucker
10-15 (av. 12.0) µm x 10-15 (av. 13.0) µm
Excretory bladder 22.5-30 (av. 26.0) µm x 12.5 (av. 12.5) µm
Tail
17.5-22.5 (av. 19.0) µm x 30-42.5 (av. 33.0) µm
2.5–5 (av. 2.8) µm x 12.5-15 (av. 13) µm
Stylet
6.3
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 3 HY-C3
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C1 (รูปที่ 59) และ PT-C3
คือ เซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข ทีผ่ ิวลําตัวมีหนาม (spins) 2 แบบ คือขนาดเล็กปลาย
แหลม และขนาดเล็กปลายมนปานปกคลุมรอบลําตัว บริเวณรูปากเปดมีหนามเรียงเปนแถว 3
แถว คือ 4-6, 12-14 และ 22-24 ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว พบวา
เซอรคาเรียชนิดนี้มีตา (eye spots) จํานวน 1 คู ซึ่งมี pigment หยาบรูปสี่เหลี่ยม พบ
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pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กอยูตรงกลางระหวางตา มี penetration gland 14 กอน เรียง
ตามความยาวลําตัว 4 แถว แถวละ 3, 4, 4 และ 3 กอนตามลําดับ พบ ventral sucker
ลักษณะเปนกลุมเซลลเล็ก ๆ พบ excretory bladder ลักษณะผนังหนา รูปตัววี ขนาดใหญ
อยูสวนทายของลําตัว และพบวามีหางยาวกวาสวนของลําตัว ลักษณะตรงปลายหางแหลม
บริเวณสวนตนของหางพบ lateral finfold แผออกเล็กนอย และ dorsoventral finfold อยู
บริเวณสวนกลางดานหลังหาง พาดยาวตลอดหาง โดยมีลักษระออมปลายหางกลับมาดานทอง
ของหาง พบทอเปดออกของ excretory bladder ที่ปลายหาง และมี pigment อยูเปนกลุม ๆ
ละ 3-5 เซลล มีการเคลื่อนที่โดยการพลิกตัวซาย-ขวา สลับไปมาอยางรวดเร็ว แลวพุง ตัวไป
ขางหนา ประมาณ 7 วินาที และหยุดพักประมาณ 27 วินาที เวลาลอยตัวพักอยูกับที่ปลาย
หางจะชี้ขนึ้ ขางบนผิวน้าํ ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลีย่ ของเซอรคาเรีย
จํานวน 10 ตัว)
95-115 (av. 109.0) µm x 235-287.5 (av. 264.0) µm
Body
Oral sucker
32.5-45 (av. 34.0) µm x 35-50 (av. 38.0) µm
Ventral sucker
12.5-25 (av. 20.0) µm x 12.5-27.5 (av. 21.0) µm
Excretory bladder 57.5-95 (av. 73.0) µm x 60-95 (av. 71.0) µm
Pharynx
12.5-17.5 (av. 13.0) µm x 12.5-17.5 (av. 13.0) µm
Eye spots
7.5-12.5 (av.11.0) µm x 5-12.5 (av.9.0) µm
Tail
27.5-37.5 (av. 33.0) µm x 73.6-525 (av. 454.0) µm
จุดสํารวจที่ 7 ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย 2 ชนิด ดังนี้
7.1
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 1 TM-C1
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C2 (รูปที่ 60), SY-C2, HDC2, PT-C1 และ HY-C1 คือ ลําตัวรูปไขยาวรี บริเวณผิวลําตัวมีหนามสัน้ ขนาดเล็กปกคลุม
รอบลําตัว และมีขนอยูเปนกลุมๆ ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลําตัว oral sucker
มีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี stylet ที่ปลายแยกเปน 2
แฉก ลักษณะของ oral sucker และ ventral sucker เมื่อมองดานขางจะเห็นเปนรูปตัว C พบ
prepharynx ยาวและมี pharynx อยูสวนปลาย พบ penetration gland จํานวน 3 คู
ลักษณะใสอยูด านขางลําตัวเหนือ ventral sucker ซึ่งอยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อ
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ลอมรอบ และนูนสูงขึ้นจากผิวดานทองของลําตัว บริเวณผิว ventral sucker มี spine ขนาด
เล็กละเอียดอยูรอบนอก และมี spine ยาวอยูขอบดานใน excretory bladder มีผนังหนารูป
สี่เหลี่ยม และพบหางลักษณะสั้นเปนรูปถวย มี adhesive organ อยูภายในมีปลายทอออก 2
ทางติดกับสวนทายของลําตัว การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน เวลาพักใชบริเวณ
หางเกาะทีพ่ นื้ ชูสวนลําตัวขึน้ ในแนวตั้ง ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลีย่ ของ
เซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
71–104 (av. 83) µm x 259–345 (av. 288) µm
Body
Oral sucker

40–49 (av. 41) µm x 37.5–47.5 (av. 44.3) µm

Ventral sucker

44–65 (av. 53) µm x 45–62.5 (av. 50.3) µm

Tail

42–56 (av. 47) µm x 39–49 (av. 42) µm

Stylet

5–6.24 (av. 5.3) µm x 13–18 (av. 15) µm

7.2
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 2 TM-C2
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C1 (รูปที่ 59), PT-C3 และ
HY-C3 คือ เซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวรูปไข ที่ผิวลําตัวมีหนาม (spins) 2 แบบ คือขนาดเล็ก
ปลายแหลม และขนาดเล็กปลายมนปานปกคลุมรอบลําตัว บริเวณรูปากเปดมีหนามเรียงเปน
แถว 3 แถว คือ 4-6, 12-14 และ 22-24 ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว
พบวาเซอรคาเรียชนิดนีม้ ีตา (eye spots) จํานวน 1 คู ซึ่งมี pigment หยาบรูปสี่เหลี่ยม พบ
pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กอยูตรงกลางระหวางตา มี penetration gland 14 กอน เรียง
ตามความยาวลําตัว 4 แถว แถวละ 3, 4, 4 และ 3 กอนตามลําดับ พบ ventral sucker
ลักษณะเปนกลุมเซลลเล็ก ๆ พบ excretory bladder ลักษณะผนังหนา รูปตัววี ขนาดใหญ
อยูสวนทายของลําตัว และพบวามีหางยาวกวาสวนของลําตัว ลักษณะตรงปลายหางแหลม
บริเวณสวนตนของหางพบ lateral finfold แผออกเล็กนอย และ dorsoventral finfold อยู
บริเวณสวนกลางดานหลังหาง พาดยาวตลอดหาง โดยมีลักษระออมปลายหางกลับมาดานทอง
ของหาง พบทอเปดออกของ excretory bladder ที่ปลายหาง และมี pigment อยูเปนกลุม ๆ
ละ 3-5 เซลล มีการเคลื่อนที่โดยการพลิกตัวซาย-ขวา สลับไปมาอยางรวดเร็ว แลวพุง ตัวไป
ขางหนา ประมาณ 7 วินาที และหยุดพักประมาณ 27 วินาที เวลาลอยตัวพักอยูกับที่ปลาย
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หางจะชี้ขนึ้ ขางบนผิวน้าํ ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลีย่ ของเซอรคาเรีย
จํานวน 10 ตัว)
Body
143–167 (av. 156) µm x 260–318 (av. 287) µm
Oral sucker
42–56 (av. 47) µm x 42–52 (av. 46) µm
Ventral sucker
12.5-20 (av. 19.5) µm x 12.5-25 (av. 20) µm
Excretory bladder 57.5-93.3 (av. 74.0) µm x 58.2-95 (av. 72.0) µm
Pharynx
12.5-16.5 (av. 13.0) µm x 12.5-17.5 (av. 14.3) µm
Eye spots
8.32-12.5 (av.12.5) µm x 7.5-12.5 (av.9.4) µm
Tail
50–56 (av. 53) µm x 368–418 (av. 393) µm
จุดสํารวจที่ 8 น้ําตกเกริงกระเวีย
สํารวจไมพบการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุด
สํารวจบริเวณนี้
จุดสํารวจที่ 9 น้ําตกไดชองถอง
สํารวจไมพบการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุด
สํารวจบริเวณนี้
จุดสํารวจที่ 10 น้าํ ตกตะเคียนทอง
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย 3 ชนิด ดังนี้
10.1
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 1 TK-C1
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C1 (รูปที่ 59), PT-C3, HYC3 และ TM-C2 คือเซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข ที่ผวิ ลําตัวมีหนาม (spins) ปกคลุมรอบ
ลําตัว บริเวณรูปากเปดมีหนามเรียงเปนแถว ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูท ั่วลําตัว
พบวาเซอรคาเรียชนิดนีม้ ีตา (eye spots) จํานวน 1 คู ซึ่งมี pigment หยาบรูปสี่เหลี่ยม พบ
pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กอยูตรงกลางระหวางตา มี penetration gland 14 กอน เรียง
ตามความยาวลําตัว 4 แถว แถวละ 3, 4, 4 และ 3 กอนตามลําดับ พบ ventral sucker
ลักษณะเปนกลุมเซลลเล็ก ๆ พบ excretory bladder ลักษณะผนังหนา รูปตัววี ขนาดใหญ
อยูสวนทายของลําตัว และพบวามีหางยาวกวาสวนของลําตัว ลักษณะตรงปลายหางแหลม
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บริเวณสวนตนของหางพบ lateral finfold แผออกเล็กนอย และ dorsoventral finfold อยู
บริเวณสวนกลางดานหลังหาง พาดยาวตลอดหาง โดยมีลักษณะออมปลายหางกลับมาดานทอง
ของหาง พบทอเปดออกของ excretory bladder ที่ปลายหาง และมี pigment อยูเปนกลุม ๆ
ละ 3-5 เซลล มีการเคลื่อนที่โดยการพลิกตัวซาย-ขวา สลับไปมาอยางรวดเร็ว แลวพุง ตัวไป
ขางหนา ประมาณ 7 วินาที และหยุดพักประมาณ 27 วินาที เวลาลอยตัวพักอยูกับที่ปลาย
หางจะชี้ขนึ้ ขางบนผิวน้าํ ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จากคาเฉลีย่ ของเซอรคาเรีย
จํานวน 10 ตัว)
60.32-115 (av. 110) µm x 145.7-387 (av. 224) µm
Body
Oral sucker
27-33.3 (av. 31.2) µm x 35-45 (av. 38) µm
Ventral sucker
14.5-23 (av. 20.8) µm x 14.5-23 (av. 21) µm
Excretory bladder 29-49.9 (av. 46.8) µm x 35.4-52 (av. 45.7) µm
Pharynx
8.3-10.4 (av. 9.4) µm x 8.3-10.4 (av. 9.4) µm
Eye spots
10.4-12.5 (av.11.1) µm x 12.5-14.6 (av.13.2) µm
Tail
20.8-22.9 (av. 21.8) µm x 353.6-416 (av. 384.8) µm
10.2
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 2 TK-C2
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SN-C2 (รูปที่ 60), SY-C2, HDC2, PT-C1, HY-C1 และ TM-C1 คือ ลําตัวรูปไขยาวรี บริเวณผิวลําตัวมีหนามสั้นขนาดเล็ก
ปกคลุมรอบลําตัว และมีขนอยูเปนกลุมๆ ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลําตัว oral
sucker มีลักษณะกลามเนือ้ ลอมรอบ บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี stylet ที่ปลาย
แยกเปน 2 แฉก ลักษณะของ oral sucker และ ventral sucker เมื่อมองดานขางจะเห็นเปน
รูปตัว C พบ prepharynx ยาวและมี pharynx อยูสวนปลาย พบ penetration gland
จํานวน 3 คู ลักษณะใสอยูดานขางลําตัวเหนือ ventral sucker ซึ่งอยูก ลางลําตัวมีลักษณะ
กลามเนื้อลอมรอบ และนูนสูงขึน้ จากผิวดานทองของลําตัว บริเวณผิว ventral sucker มี spine
ขนาดเล็กละเอียดอยูรอบนอก และมี spine ยาวอยูขอบดานใน excretory bladder มีผนังหนา
รูปสี่เหลี่ยม และพบหางลักษณะสั้นเปนรูปถวย มี adhesive organ อยูภายในมีปลายทอออก
2 ทางติดกับสวนทายของลําตัว การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน เวลาพักใช
บริเวณหางเกาะทีพ่ นื้ ชูสวนลําตัวขึ้นในแนวตั้ง ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จาก
คาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
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Body
Oral sucker
Ventral sucker
Excretory bladder
Tail
Stylet

83-118 (av. 115.0) µm x 230-306 (av. 299.0) µm
35-56 (av. 54.0) µm x 38-60 (av. 58.0) µm
44-56 (av. 52) µm x 42-58 (av. 55.0) µm
38-52 (av. 45.0) µm x 50-62 (av. 52) µm
45-56 (av. 53) µm x 56-68 (av. 60) µm
5–6.2 (av. 5.3) µm x 12–15 (av. 13) µm

10.3
ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิดที่ 3 TK-C3
เซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย SY-C1 (รูปที่ 61) และ HD-C1
คือ เซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข มีหนามอยูรอบลําตัว พบ ventral sucker มีลักษณะกลม
นูนออกมาจากลําตัว มีหนามอยูโดยรอบ อยูตรงกลางของลําตัว และมีขนาดใหญเทากับ oral
sucker พบ excretory bladder มีขนาดเล็กยาวมีทอเปดออกทีป่ ลายหางแฉก 2 ทอ มี
pigment และแกรนูลกระจายอยูท ั่วตัว และพบหางแยกออกเปน 2 แฉก (หางสอม) ลักษณะ
ปลายหางงองุม มี cytoplasm มาก การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียอาศัยสวนหางสะบัดไปมาเพือ่
เคลื่อนที่ไปขางหนาประมาณ 3-4 วินาที แลวหยุดพักประมาณ 10 วินาที เวลาพักตัวจะ
ลอยตัวพักอยูก ับที่ปลายหางจะชี้ขึ้นขางบนผิวน้ํา ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้ (จาก
คาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน 10 ตัว)
39.5–62.4 (av. 61) µm x 93.6–150 (av. 122) µm
Body
Oral sucker
16.6-35.4 (av. 31) µm x 16.6–37.4 (av. 31) µm
Ventral sucker
14.6–27 (av. 25.0) µm x 14.6–27.5 (av. 24.5) µm
Excretory bladder 16.6–18.7 (av. 17.5) µm x 18.7–20.8 (av. 19.2) µm
Pharynx
7.3–10.4 (av. 8.7) µm x 7.3–11 (av. 10.4) µm
Tail stem
27–35.4 (av. 30.4) µm x 104–145.6 (av. 117.8) µm
Tail furcal
12.5-20.8 (av. 17.1) µm x 110–166.4 (av.133.5) µm
Stylet
2–2.1 (av. 2.1) µm x 4.2–6.2 (av. 4.9) µm

1

บทที่ 5
การวิเคราะหและสรุปผล
จากการศึกษาในอดีตหอยน้าํ จืดสกุล Paludomus spp. จัดอยูใน Phylum
Mollusca, Class Gastropoda, Subclass Prosobranchia, Order Mesogastropoda,
Family Paludomidae เปลือกมีรูปรางยาว หรือคอนขางกลม โดยทั่วไปมีแถบสีพาดตามขวาง
หรือตามแนวเวิรลของเปลือก โอเพอรควิ ลัมบาง เปนมัน และเปนแบบคอนเซนทริกมีสไปรัล
นิวเคลียส ในประเทศไทย Brandt (1974) ไดจัดจําแนกหอยน้ําจืด Paludomus spp.
ออกเปน 2 ชนิดคือ Paludomus petrosus และ Paludomus siamemsis โดยอาศัย
ลักษณะผิวของเปลือกหอย
ลักษณะของ Paludomus petrosus เปลือกหอยรูปรางคอนขางกลม ปลายยอด
มักสึกกรอน หรือมีประมาณ 2 – 3 เวิรล ผิวเปลือกเรียบ ยกเวนมีเสนตามแนวตั้งของเปลือก
(growth line) สวนใหญพบรองตามแนวซูเชอร 2 – 3 รอง สวนของบอดีเวิรลมีขนาดใหญ ไมมี
อัมบิลิคัส ปากเปลือกกวาง มีแถบสีสีนา้ํ ตาลพาดตามขวางประมาณ 2 – 3 แถบ คอลูเมลลา
คอนขางกวาง มีสูตรฟนเปนแบบทีนิโอกลอซซา (2 : 1 : 1 : 1 : 2) ฟนกลางมีหยักตรงกลางใหญ
1 หยัก มีหยักเล็ก ๆ ดานขาง 5 หยัก สวนริมของฟนกลางมีลกั ษณะปกมวนงอ ฟนขางมีหยัก
1 – 4 หยัก ฟนหยาบมีหยัก 6 – 7 หยัก และมีฟนละเอียดประมาณ 21 หยัก ในหอยเพศเมีย
มีรองนําไข (egg transfer groove) สวนหอยเพศผูขาดอวัยวะในการผสมพันธุ (intromittrant
organ) พบกระจายอยูตามลําหวยบริเวณเทือกเขาในจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
Paragonimus
พัทลุง
นอกจากนีย้ ังถูกสันนิษฐานวาเปนโฮสตกงึ่ กลางของพยาธิใบไม
westermani ที่กอโรคในสัตว สวน Paludomus siamensis มีลักษณะตางจากชนิดแรกคือ
เปลือกรูปรางไมกลมเทาชนิดแรก มีสไปร (spire) สูง ผิวเปลือกพบเสนในแนวการขดวนของ
หอย (spiral line) ชัดเจนกวา แถบสีพาดตามขวางของเปลือกมีสูตรเปนแบบ 0034 หรือ
1034 นอยมากทีจ่ ะเปนแบบ 0030, 0230 หรือ 0000 และสวนริมของฟนกลางที่มีลักษณะปก
จะหดสั้นคลายรูปสามเหลี่ยม มีแหลงกระจายอยูในจังหวัด แพร ลําปาง พิษณุโลก เลย และ
กาญจนบุรี
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ในการศึกษานีท้ ําการศึกษาสภาพแวดลอมของพืน้ ที่สาํ รวจ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะกายวิภาค และรูปแบบทางพันธุกรรมของหอยน้ําจืด Paludomus spp. เพื่อตรวจสอบ
ชนิดพันธุของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ในลุมแมน้ําแควนอย ซึ่งผลที่ไดสรุปไดดังนี้
1. สภาพแวดลอมของพืน้ ที่สํารวจ
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํ ตก หรือลําธาร ที่มีตน ไมขนาดเล็ก และ
ใหญขึ้นปกคลุม เชน ตะไคร เฟรน ตนไผ ตนมะเดื่อ และตนสัก ใตทองน้ําเปนทราย มีกอนหิน
ขนาดเล็ก หรือเปนตะกอนดิน น้าํ ใสสะอาดและมีการไหลของน้าํ ตลอด กระแสน้าํ ไหลปานกลาง
ถึงไหลแรง (ตารางที่ 1)
การศึกษาทางกายภาพ อันไดแก คุณสมบัติทางกายภาพของน้ํา เชน การไหล
ความขุน อุณหภูมิและแสงแดดที่ไดรับ และคุณสมบัติทางเคมี ซึง่ ไดแกสารเคมีตาง ๆ ในจุด
สํารวจทัง้ 10 พื้นที่ไมแตกตางกันมากนัก สําหรับทางเคมีนั้นเนื่องจากการวิเคราะหไดใช
เครื่องมือภาคสนาม ซึง่ ไมสามารถวิเคราะหใหละเอียดไดดีเทากับการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ดังนัน้ ขอมูลทีส่ ํารวจครั้งนี้จงึ ใชไดเปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่แสดงใหเห็นความแตกตางของปริมาณ
สารเคมีบางชนิด เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโดยละเอียดตอไป การศึกษาทางกายภาพและ
ทางเคมีของจุดสํารวจทีพ่ บหอยน้าํ จืด Paludomus spp. สรุปไดดังนี้
1. อุณหภูมิ (temperature) อุณหภูมิของจุดสํารวจทั้ง 10 พืน้ ที่ ไมแตกตางกัน มี
คาประมาณ 25 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้าํ กับอุณหภูมิอากาศไมมีความ
แตกตางกันมากนักซึ่งมีผลมาจากสภาพปาที่มีความสมบูรณดี อุณหภูมิจึงไมผนั แปรมาก
2. กระแสน้าํ (water velocity) การศึกษาการไหลของน้าํ โดยการวัดคาการไหลดวย
เครื่องมือ Flowmeter นีม้ ีความคลาดเคลื่อนสูงมากเนื่องจากกระแสน้ําในแหลงพื้นที่จะมีอัตรา
การไหลแตกตางกันในแตละจุดของธารน้าํ แมจะเปนเวลาเดียวกัน ดังนัน้ การวัดคากระแสน้ําเปน
การตรวจสอบแบบคราว ๆ เทานั้น อยางไรก็ตามไดมีการศึกษาถึงกระแสน้ําที่มอี ิทธิพลตอหอย
บางชนิดและพบวา หอย Biomphalaria glabrata ซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไมเลือด
Schistosoma mansoni ในแอฟริกาไมสามารถเกาะอยูไดเมื่อกระแสน้ํามีความเร็วสูงกวา 0.33
m/sec (Jobin and Ippen, 1964) สําหรับกระแสน้ําที่วัดไดจากจุดสํารวจทัง้ 10 พืน้ ที่มีคา
0.5-23.36 (ตารางที่ 1) ซึ่งพบวาหอยน้ําจืด Paludomus spp. ยังสามารถเจริญพันธุอยูได
โดยที่เกาะอยูบ นหิน หรือเกาะอยูก ับดานลางของกอนหินที่ฝงอยูในพื้นน้ํา สามารถวิเคราะหไดถึง
ความแตกตางของสภาพนิเวศของหอยตางชนิดกัน
รวมทัง้ ความตองการปริมาณออกซิเจนที่
แตกตางกัน เนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลแรงสามารถเพิ่มคาออกซิเจนในน้ําได
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3. Conductivity เปนการวัดสภาพการนําไฟฟา หรือคา Total Dissoved Solid
(TDS) เปนตัวเลขที่บอกถึงความสามารถของตัวอยางน้าํ ในการนํากระแสไฟฟา จะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับความเขมขนทัง้ หมดของสารทีม่ ีประจุที่ละลายอยูในน้าํ และอุณหภูมิที่ทาํ การวัด (ชนิด
ความเขมขน และจํานวนประจุของสาร) ซึง่ มีนักวิจยั บางคนพบวาคา conductivity มีอิทธิพล
ตอการเจริญพันธุของหอย (Jennings, 1973) และพบวาเปนตัวแปรในการจํากัดการกระจาย
ของหอย Biomphalaria pfeifferi พาหะกึง่ กลางของพยาธิ Schistosome ในแอฟริกา
(Appleton, 1978) จากการศึกษาในจุดสํารวจทัง้ 10 พื้นทีพ่ บวามี conductivity (289-730
µmhos/cm) สูง ยกเวนหวยเตาดํามีคาต่ํา (20 µmhos/cm) ทําใหไมสามารถสรุปไดวาคา
conductivity มีความสําคัญอยางไรกับหอยน้าํ จืด Paludomus spp.
4. pH เปนคาที่แสดงปริมาณความเขมขนของอนุภาคไฮโดรเจนในน้าํ แสดงความ
เปนกรดหรือดางของน้ํา โดยปกติสิ่งมีชวี ติ สามารถดํารงชีวิตอยูไดสบายที่ pH เหมาะสมคือ
ในชวงที่เปนกลางประมาณ 6-9 ถาคา pH สูงหรือต่ําไปจะสรางความเครียดใหกับสิ่งมีชวี ิตใน
น้ําได ในการศึกษาสิง่ มีชีวติ ในน้ําพบวาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไมสามารถขยายพันธุไดที่ pH ต่ํากวา
6 และปลาหลายชนิดวางไขนอยลงเมื่อ pH มากกวา 8.5 (มัน่ สิน และคณะ, 2539) จาก
การศึกษาพบวาคา pH ของจุดสํารวจมีคา 7.50-8.97 ซึง่ เปนชวง pH ที่สงิ่ มีชีวิตสามารถ
เจริญเติบโตไดดีในแหลงน้าํ ธรรมชาติทั่วไป
5. Iron จากการวิเคราะหพบวาน้ําในแหลงน้ําทั้ง 10 พืน้ ทีม่ ีคา 0.00-0.77 ซึง่
ปริมาณ Iron ทีพ่ บไมสงู กวา criteria ของ European Inland Fisheries Advisory
Commission (1970) ที่ไดกําหนดไววา ถาสูงกวา 1 mg/l จะมีอันตรายตอสัตวนา้ํ ทัว่ ๆ ไป
เพราะอาจเกิดสารละลายที่เปนพิษได
6. Chromium การวิเคราะหปริมาณของ chromium ในน้ําของแหลงน้าํ 10 พืน้ ที่
พบวามีคาอยูร ะหวาง 0.00-0.07 mg/l ยกเวนหวยเตาดํามีคาคอนขางสูง 0.24 mg/l และสูง
กวา criteria ที่กําหนดไววา ถามีคาเกิน 0.1 mg/l แลวจะมีอันตรายตอสัตวน้ํา แตอยางไรก็ตาม
chromium จะเกิดอันตรายตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ ดวย เชน pH Hardness และ alkalinity
ของน้ําดวย
7. Phosphate ฟอสเฟตมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความสมบูรณของพืชน้าํ ซึ่ง
เปนอาหารของสัตวนา้ํ ในแหลงน้าํ โดยทัว่ ไปฟอสเฟตควรมีคาอยูระหวาง 0.1-0.5 mg/l (มั่นสิน
และคณะ, 2539) จากการวิเคราะหทพี่ บปริมาณฟอสเฟตในหวยเตาดํามีคา 0.10 mg/l ซึ่งอยู
ในชวงที่เหมาะสม แตปริมาณฟอสเฟตในแหลงอื่นมีคา สูง โดยเฉพาะที่ลาํ ธารขางบอน้าํ พุรอนหิน
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ดาดมีคา 46.4 mg/l (ตารางที่ 1) แสดงวาแหลงน้ํามีการเจริญเติบโตของวัชพืชน้าํ มากและ
รวดเร็ว
8. ออกซิเจนในน้าํ คาออกซิเจนเปนปจจัยอยางหนึง่ สําหรับสิ่งมีชีวิตในน้าํ ตัวอยาง
คาออกซิเจนทีล่ ะลายในน้าํ ทีบ่ ริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีคาการละลายที่ 8.84 mg/l
ใกลเคียงกับปริมาณออกซิเจนทีว่ ัดไดจากจุดสํารวจ (7.34-8.62) ซึ่งเปนปริมาณออกซิเจนที่
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตและการขยายพันธุของสิ่งมีชวี ิต ยกเวนที่ลาํ ธารขางบอน้าํ พุรอน
หินดาดมีคา 4.60 mg/l เปนชวงปริมาณออกซิเจนทีส่ ิ่งมีชีวิตสามารถอยูได แตถาเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องสิง่ มีชวี ิตในน้าํ จะเจริญเติบโตชาและไมสามารถขยายพันธุได
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก
จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่สุม
เก็บตัวอยางบริเวณลุมแมนา้ํ แควนอย จ. กาญจนบุรี ทั้ง 10 พืน้ ทีน่ นั้ พบวาหอยน้ําจืด
Paludomus spp. มีขนาดเล็ก การวนของเปลือกเปนแบบวนขวา เปลือกมีสนี ้ําตาลออนถึงสี
น้ําตาลเขม และมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือกหอย ฝาปดปากเปลือกเปนแบบคอนเซนทริกมี
สไปรัลนิวเคลียส
หอยน้าํ จืดที่เก็บจากหวยเตาดํามีลักษณะเปลือกคอนขางกลม (size index 87.10)
ปลายยอดตัด ผิวเปลือกไมมี spiral line (รูปที่ 63ก) คลายคลึงกับ Paludomus petrosus
หอยน้าํ จืดที่เก็บจากน้ําตกผาตาด น้าํ พุหวยเขยง น้าํ ตกไดชองถอง น้าํ ตกเกริงกระเวีย และ
น้ําตกตะเคียนทอง มีลกั ษณะเปลือกคลายคลึงกับ Paludomus siamensis คือเปลือกรูปราง
ไมกลม มีสไปรสูง ผิวเปลือกมี spiral line (รูปที่ 63ข) และหอยที่เก็บจากน้ําตกไทรโยคนอย
น้ําตกไทรโยคใหญ ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ มีลักษณะ
เปลือกคลายกับหอยน้ําจืด Paludomus spp. ทัง้ 2 ชนิด คือผิวเปลือกเรียบไมมี spiral line
คลายกับ Paludomus petrosus แตเปลือกมีรูปรางไมกลม และมีสไปรสูงคลายกับ
Paludomus siamensis (รูปที่ 63ค)
รูปแบบของแถบสีพาดตามขวางของเปลือกจากจุดสํารวจ 9 พื้นที่ (ยกเวนหวยเตา
ดํา) สวนใหญเปนแบบ 0034 (ตารางที่ 3) ซึ่งคลายกับรายงานของ Brandt (1974 : 160 161) ที่พบวาแถบสีพาดตามขวางของเปลือกหอย Paludomus siamensis มีสูตรเปนแบบ
0034 หรือ 1034

111

ดังนัน้ จากผลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยน้ําจืด Paludomus spp.
สามารถแบงหอยที่เก็บตัวอยางจาก 10 พื้นที่ออกไดเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุม แรกมีรูปราง
คลายหอย Paludomus petrosus กลุมที่สองมีรูปรางคลายกับหอย Paludomus siamensis
และกลุมทีม่ ีลกั ษณะคลายคลึงกับหอยทัง้ สองชนิด
3. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟน
ผลการศึกษาลักษณะฟน (แรดูลา) ของหอยทัง้ 10 พืน้ ที่ พบวามีลักษณะฟนเปน
แบบทีนิโอกลอซซา (Taenioglossa) มีสูตรฟน (dentition formula) เปน 2:1:1:1:2 คือมีฟน
กลาง (central, rachidian teeth) 1 ซี่ ปลายฟนกลางประกอบดวยหยัก (cusp) มากมายแต
หยักที่ใหญที่สดุ อยูตรงกลาง ฟนขาง (lateral teeth) ดานละ 1 ซี่ และฟนริม (marginal
teeth) ดานละ 2 ซี่ เปนฟนหยาบ (inner marginal teeth) 1 ซี่ และฟนละเอียด (outer
marginal teeth) 1 ซี่ สวนความกวางของฟนและจํานวนหยักของฟนหอยทั้ง 10 พืน้ ทีม่ ีความ
แตกตางกัน (ตารางที่ 5 และ 6) และแมวาจะเปนฟนอันเดียวกันก็มีความแตกตางกันเล็กนอย
ดวย
ลักษณะฟนของหอยน้ําจืดที่เก็บจากหวยเตาดํานัน้ ฟนกลางมีจาํ นวนหยักเปน 5-15 ฟนขาง 5-1-5 และมีรอยหยักตรงกลางปานและใหญกวาหยักของฟนกลางของหอยในแหลง
อื่นมาก (รูปที่ 37, 39) โดยฟนหยาบมี 7 หยัก และฟนละเอียดมีประมาณ 24 หยัก ซึง่ มี
ความคลายคลึงกับฟนหอยน้ําจืด Paludomus petrosus สวนลักษณะฟนของหอยที่เก็บจาก
แหลงพืน้ ที่อื่นมีจํานวนหยักของฟนแตกตางกันไปและสวนใหญมีจํานวนหยักฟนกลาง หยักของ
ฟนละเอียด และความกวางของฟนกลางนอยกวาหอยที่เก็บจากหวยเตาดํา (ตารางที่ 5, 6)
4. ลักษณะทางกายวิภาค
ลักษณะทางกายวิภาคของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ทั้ง 10 พื้นที่สวนใหญมี
ระบบโครงสรางลําตัวภายนอก และโครงสรางลําตัวภายในเหมือนกัน อาจมีลกั ษณะบางอยาง
แตกตางกันบางในบางพืน้ ที่
โครงสรางลําตัวภายนอก พบสวนหัวอยูบ ริเวณดานหนาของตัวหอย และยืน่ ออกไป
เล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้ เรียก สเนาท ดานหลังปากพบเทนเทเคิล 1 คู และพบตา
1 คูบริเวณโคนเทนเทเคิล ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงควัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยาง
สม่ําเสมอและมีรงควัตถุเมลานินปกคลุมอยูทําใหเห็นเทนเทเคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง
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ยกเวนหอยน้าํ จืด Paludomus spp. จากหวยเตาดําที่สว นหัวและเทนเทเคิลพบรงควัตถุเม
ลานินปกคลุมอยางสม่ําเสมอ
จึงไมเห็นเทนเทเคิลมีลักษณะเปนขอปลองและที่บริเวณรอบตา
หอยพบรงควัตถุสีเหลืองครีมกระจายอยูโดยรอบตางจากหอยที่เก็บตัวอยางจากบริเวณอื่น (รูปที่
43, 44)
แผนเทาเปนสวนที่อยูติดสวนหัวไปทางดานหลัง ดานบนของแผนเทาติดกับดานขาง
ของลําตัว มีแผนโอเพอรคิวลัมอยูที่ดา นบนและทายของแผนเทา แผนเทาของหอยมีลกั ษณะ
กวาง และเปนกลามเนื้อหนา พบรงควัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทา
ของหอย ยกเวนหอยจากหวยเตาดําพบรงควัตถุสีเหลืองกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาหอย
สวนแมนเทิลที่ปกคลุมสวนหัวและคอของหอยพบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ํา
เสมอบนแมนเทิล ที่ขอบของแมนเทิลซึง่ อยูบริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยื่นออกมา (fringe
of processes) (รูปที่ 41, 42ก) ตางจากจีนัส Cleopatra ซึ่งเปนหอยในซับแฟมิลีเดียวกัน ที่
ไมพบลักษณะปุมยืน่ ออกมาจากขอบแมนเทิล (Brown, 1980)
โครงสรางลําตัวภายใน ระบบทางเดินอาหารของหอยน้ําจืด Paludomus spp. เริ่ม
จากสวนปากที่อยูหนาสุดบริเวณปลาย สเนาท รอบ ๆ ปากจะหนาเรียกริมฝปาก ชองปากไปเปด
ภายในมีขากรรไกรและแรดูลา สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส บักคัสแมสตอกับหลอด
อาหารซึง่ มีลกั ษณะเปนทอยาว ดานขางของหลอดอาหารมีตอมน้าํ ลาย 1 คู สวนทายของหลอด
อาหารตอกับกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ทั้ง 10 พืน้ ที่
แบงออกเปน 2 สวนชัดเจน (กระเพาะอาหารสวนหนา และกระเพาะอาหารสวนทาย) และมีถุง
สไตลยื่นออกมาจากกระเพาะอาหารสวนทายภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมี
เอนไซมชวยยอยอาหาร (รูปที่ 50)
หอยน้าํ จืด Paludomus spp. เปนหอยที่กนิ พืชขนาดเล็กเปนอาหาร กินอาหารตาม
ซากใบไม ตามกอนหิน กินสาหราย และไดอะตอมขนาดเล็กเปนอาหาร อาหารจะผานทางลําไส
ไปยังกระเพาะอาหาร Malek และ Cheng (1974) รายงานวาหอยในซับคลาสโพรโซแบรงเคีย
ที่กนิ พืชขนาดเล็กเปนอาหารจะมีแทงคริสทัลลีนสไตลหลั่งเอนไซม amylolytic ชวยยอยอาหาร
Dazo (1965) รายงานวาหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารของหอยซูปเปอรแฟมิลีเซอรริทาเซีย
(Cerithiacea) จะไดรับเอนไซม cellulase จากตอมน้าํ ลาย และตับมาชวยยอยอาหาร อาหารที่
ยังยอยไมหมดจะถูกยอยอยางสมบูรณดวยโพรโทสไตล บริเวณที่ตอจากกระเพาะอาหารคือลําไส
สวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไป
ซึ่งอยูท ี่ดานหนากระเพาะอาหาร
สิ้นสุดที่ขอบของแมนเทิลทีบ่ ริเวณเอนัสซึง่ เปดออกสูภายนอก
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เมื่อเปรียบเทียบระบบทางเดินอาหารของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. กับหอยทีอ่ ยู
ในแฟมิลีใกลเคียงกันเชนหอย Lepyrium showalteri แฟมิลีไฮโดรบีดี (Hydrobiidae) แฟมิลี
โมดูริดี (Thompson, 1984), หอยในแฟมิลีไทอาริดี (Thiaridae) (Klinhom, 1989) และหอย
Modulus modulus (Houbrick, 1981) พบวามีกระเพาะอาหารคลายกัน ยกเวนสวนถุงสไตล
ที่สวนถุงสไตลของหอย Paludomus spp. จะยืน่ ออกมาจากกระเพาะไมเหมือนหอยในแฟมิลี
อื่น ความยาวของหลอดอาหารกับลําไสในหอย Paludomus spp. ไมแตกตางกันมากคลายกับ
หอยไทอาริดี แตในหอย Pila sp. (Keawjam, 1986) พบวาลําไสยาวกวาหลอดอาหารมาก
ระบบลําเลียงของหอยน้ําจืด Paludomus spp. มีหวั ใจบรรจุอยูในชองรอบหัวใจใกล
กับเหงือก และอยูระหวางไตกับตับ หัวใจประกอบดวยเวนทริเคิลหนึง่ อันและออริเคิลหนึ่งอัน
อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก เหงือกบรรจุอยูในชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูป
สามเหลี่ยมเรียงตอกัน บริเวณใกล ๆ กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะเปนตอมสําหรับ
ทดสอบสารเคมีในน้าํ กอนผานเขาสูเ หงือก นอกจากนีย้ ังพบตอมไฮโพแบรงเคียลซึง่ เปนตอมสราง
เมือกอยูท างดานขวาของเหงือก (อยูระหวางเหงือกและเรกตรัม)
ระบบขับถาย อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต มีลกั ษณะคลายถุง ผนังมี
ลักษณะเปนคลื่นซึ่งมีอยูหนึง่ อันทางดานหนาของอวัยวะภายใน โดยอยูติดกับตับและชองรอบ
หัวใจ
ระบบสืบพันธุ ในหอยทั้งเพศผู และเพศเมียของหอยน้ําจืด Paludomus spp. มี
ระบบสืบพันธุท ั้งระบบปด และระบบเปด คือทอนําสเปรมจากเทสทิส หรือทอนําไขจากรังไขเขา
มาในบริเวณแมนเทิลจะเปนระบบปด สวนทอสืบพันธุแพลเลียล (pallial gonoducts) เปนแบบ
เปด
(ทอแพลเลียลมีรอยแยกเปนชองตามความยาวของแมนเทิล)
ทอสืบพันธุแพลเลียล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อชัน้ นอก (outer lamina) และชั้นใน (inner lamina) ในหอยเพศเมียทอ
สืบพันธุแพลเลียล (pallial oviduct) มีขนาดใหญกวาหอยเพศผู เชนเดียวกับหอย Modulus
modulus (Houbrick, 1980) และหอย Melanoides tuberculata (Klinhom, 1989)
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศผู ลักษณะทอสืบพันธุแพลเลียล (pallial gonoduct) มีสี
ขาว ผนังบาง พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล ทําใหทอแพลเลียลประกอบดวยเนื้อเยือ่
2 ดาน คือเนือ้ เยื่อดานซาย (medial lamina) เปนแผนบางสีขาว ที่ผิวดานลางพบเนื้อเยื่อเรียง
ตัวกันเปนแนว (gonoduct groove) สวนเนื้อเยื่อดานขวา (lateral lamina) จะหนากวาทาง
ดานซาย ที่ผวิ ดานในมีลักษณะเปนรอง (ทอพับไปมา) ผนังดานขวากับทางดานซายเชื่อมตอกัน
ที่บริเวณใกลกบั ทอสเปรม ในหอยเพศผูไมพบเพนิสเชนเดียวกับหอยแฟมิลีไทอาริดี (Klinhom,
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1989) และหอยแฟมิลีโมดูริดี (Houbrick, 1980) แตจะพบวามีทอนําสเปรม (pallial tentacle)
ยื่นออกมาทางดานซายของทอสืบพันธุแพลเลียลแทน (รูปที่ 48) สเปรมของหอยที่พบมีขนาด
เล็ก แบงเปน 2 ชนิดคือ สเปรมหัวสั้นมีหางยาว 1 หาง และ สเปรมที่หวั เปนแบบกระสวยมี
หางยาว 6 หาง ขนาดใหญกวา สเปรม ที่มี 1 หาง (รูปที่ 47) สอดคลองกับการศึกษาของ
Houbrick (1980) และ Klinhom (1989) Houbrick รายงานวาพบ สเปรมในหอย Modulus
modulus 2 ชนิดคือ eupyrene spermatozoa รูปทรงกระบอก สวนคอคอดเล็กลงมีหางยาว
1 - 5 หางและ apyrene spermatozoa ขนาดใหญกวา มีหางยาว 6 หาง Klinhom รายงาน
วาพบสเปรม 2 ชนิดเชนเดียวกัน สเปรมขนาดใหญมี 6 หาง และสเปรมขนาดเล็กมี 1 หาง
หัวของสเปรมมีรูปรางเปนแบบกระสวย
ระบบสืบพันธุข องหอยเพศเมีย ลักษณะทอนําไขแพลเลียล (pallial oviduct) ทอนํา
ไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสม ออน พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ ประกอบดวย
เนื้อเยื่อ 2 ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผูแตมีขนาดใหญและยาวกวา ที่ผวิ เนือ้ เยื่อดานในของ
ผนังทั้ง 2 ดานมีลกั ษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมิน (albumen gland = posterior pallial oviduct) และ ตอม
แคปซูล (capsule gland = anterior pallial oviduct) นอกจากนี้ยงั มีอวัยวะรับสเปรม
(copulatory bursa) ดวย ตอมแอลบิวมินอยูท ี่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข มีผนังเนื้อเยื่อ
บาง ขยายใหญ เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงือกเรียงซอนกัน มีสีสมออน สวนตอม
แคปซูลอยูสวนปลายทางดานขอบแมนเทิล มีสีขาว ผนังดานนอกไมเรียบเห็นเปนรอยยน ทีผ่ ิว
ดานในหนาเปนทอพับไปมา (รูปที่ 49)
Brandt (1974) รายงานวาพบ egg transfer groove และ pit ในหอย
Paludomus spp. เพศเมีย และไมพบอวัยวะที่ใชในการผสมพันธุ (intromittant organ) ใน
หอยเพศผู คลายกับหอย Modulus modulus (Houbrick 1980) ที่อยูในแฟมิลีใกลเคียงกัน
ดังนัน้ จึงเปนไปไดวาการผสมพันธุในหอย Paludomus spp. นาจะเปนเหมือนหอย Modulus
Modulus คือหอยเพศผูใชแผนเทาเกาะกับเปลือกหอยเพศเมียเพื่อใหชองวางแมนเทิลอยูใกลกนั
แลวปลอย สเปอรมาโทฟอร (spermatophore) ออกมาเขาสูชองวางแมนเทิลของหอยเพศเมียไป
ยังอวัยวะรับสเปอรมาโทฟอร (spermatophore receptor) ที่เนื้อเยื่อดานซาย (mediant
lamina) ของทอนําไขแพลเลียลตอไป เนื่องจากหอยเพศผูไมมีเพนนิส หรืออวัยวะอื่นที่ใชในการ
ผสมพันธุ
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จากลักษณะทางกายวิภาคของหอยน้ําจืด Paludomus spp. สามารถแยกหอยน้าํ
จืด Paludomus spp. ออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ โดยอาศัยความแตกตางของลักษณะเทนเท
เคิล และรงควัตถุบริเวณสวนหัวของหอย พบวาหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยาง
จากหวยเตาดําแตกตางจากหอยจากแหลงพืน้ ที่อนื่
5. รูปแบบทางพันธุกรรม
เนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายวิภาคของหอยอาจมีปจจัย
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและอายุของหอยมาเกีย่ วของ ซึง่ อาจมีผลตอลักษณะขนาด และรูปราง
อวัยวะตาง ๆ ของหอย การศึกษาครั้งนีจ้ งึ ไดทําการศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบทางพันธุกรรมของหอย
รวมดวย โดยใชวิธีแยกโมเลกุลของโปรตีนดวยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ซึง่ เปนการศึกษาทาง
โมเลกุล (molecular marker) อยางหนึ่งเพื่อบงชี้ความแตกตางหลากหลายทางพันธุกรรม
(genetic diversity) ของสิ่งมีชีวิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพอาจเปนการจําแนกความแตกตาง
ในระหวางและภายในสปชสี  (between and within species) ระหวางและภายในประชากร
(between and within populations) หรือระหวางแตละตัว (between individuals) ก็ได
(สุรินทร, 2545)
ในป
1949
เริ่มมีการใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซสิ ศึกษาในหอยเปนครั้งแรกโดย
Deutsch และ McShan ทําการศึกษาจากเลือดของหอยทากบก (Chung, 1984) ตั้งแตนั้น
เปนตนมาก็เริม่ มีการใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสตรวจสอบรูปแบบของเอนไซมในหอยกันอยาง
แพรหลาย (Kitikoon, 1981; Chung, 1984; Kewjam, 1990; Klinhom, 1989; Monzon,
1994)
การศึกษาครั้งนี้ใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสตรวจสอบรูปแบบเอนไซมจากแผนเทาหอย
น้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจ 10 พืน้ ที่ ผลการศึกษาดวยเอนไซม 6
ชนิด พบวาเอนไซม EST, LAP, LDH และ MDH แสดงใหเห็นความแตกตางของแถบเอนไซม
จากตัวอยางหอย 10 พืน้ ที่ (ตารางที่ 18) โดยยีนที่แสดงความแตกตางมี 6 ตําแหนง คือ
Lap-2, Ldh-1 และ Mdh ปรากฏที่อัลลีลตางกัน ยีน Est-3, Est-4 และ Est-5 มียนี อยูใน
สภาพหลากรูปแบบ
ผลของเอนไซม LAP, LDH และ MDH พบวาอัลลีล Lap-2. 43 และ Ldh-1.85
เปนอัลลีลที่แสดงลักษณะเฉพาะในหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา สวนในยีน Mdh พบวา
อัลลีล Mdh. 90 เปนอัลลีลที่พบในหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา ลําธารปาชุมชนบานทา

116

มะเดื่อ น้าํ ตกเกริงกระเวีย น้ําตกไดชองถอง และน้าํ ตกตะเคียนทอง Mdh. 82 น้ําตกไทรโย
คนอย น้าํ ตกไทรโยคใหญ และน้าํ พุหวยเขยง และ Mdh. 77 ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
และ น้ําตกผาตาด
ผลของเอนไซม EST พบวาหอยจากหวยเตาดํา น้ําตกผาตาด และน้าํ ตกเกริงก
ระเวีย พบแถบเอนไซม Est-3 เปนแบบเฮตเทอโรไซโกต (3 แถบ) สวนอีก 7 พื้นที่พบแถบ
เอนไซมเปนแบบโฮโมไซโกต (1 แถบ) หอยจากหวยเตาดําพบแถบเอนไซม Est-4 เปนแบบโฮโม
ไซโกต (1 แถบ) และหอยจากลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาดไมพบแถบเอนไซมที่บริเวณนี้
(นัลอัลลีล) น้าํ ตกหินดาด น้ําตกผาตาด และน้าํ ตกเกริงกระเวีย พบแถบเอนไซม Est-5 เปน
แบบเฮตเทอโรไซโกต (3 แถบ) สวนหอยอีก 7 พืน้ ทีพ่ บแถบเอนไซมเปนแบบโฮโมไซโกต (1
แถบ) เมื่อพิจารณาจากคาความถี่ยนี พบวายีน Est-3 ในหอยที่เก็บตัวอยางจากลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาด น้าํ พุหวยเขยง และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ ปรากฏแถบเอนไซมที่อัลลีล
Est-3 . 63 และยีน Est-5 ในหอยที่เก็บตัวอยางจากน้ําพุหว ยเขยง และลําธารปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ ปรากฏแถบเอนไซมที่อัลลีล Est-5 . 42
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ทีเ่ ก็บตัวอยาง
จากจุดสํารวจทั้ง 10 พืน้ ที่ พบวาคาเฮตเทอโรไซโกซิตมี ีคาคอนขางสูง แสดงใหเห็นวาประชากร
หอยน้าํ จืด Paludomus spp. ในทั้ง 10 พืน้ ที่ ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง เมื่อ
พิจารณาคาระยะหางทางพันธุกรรม (D) และคาความเหมือนทางพันธุกรรม (I) จากการศึกษา
ครั้งนี้พบวาสามารถแบงหอยน้ําจืด Paludomus spp. ออกเปน 2 กลุมใหญที่มคี วามแตกตาง
ทางพันธุกรรมในระดับชนิดยอย (มีคา D ≥ 0.1) โดยหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดําแยก
จากพืน้ ที่อื่นอยางชัดเจน (อุทัยรัตน, 2544 และ Chung, 1984) หอยทีเ่ ก็บตัวอยางจากอีก 9
พื้นที่ คาระยะหางทางพันธุกรรมระหวางประชากรกลุมนี้มีคาสูง ซึง่ สามารถแบงเปน 3 กลุม
ประชากรยอยในระดับเกือบเปนชนิดยอย (มีคา D ใกลเคียง 0.1) กลุมที่หนึ่งหอยจากลําธาร
ขางบอน้าํ พุรอนหินดาด และ น้าํ ตกผาตาด กลุมทีส่ องหอยจากลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
น้ําตกเกริงกระเวีย น้าํ ตกไดชองถอง และน้ําตกตะเคียนทอง กลุมสุดทายไดแก หอยจากน้ําตก
ไทรโยคนอย น้ําตกไทรโยคใหญ และน้ําพุหว ยเขยง โดยที่หอยจากน้าํ ตกไทรโยคนอยกับน้าํ ตก
ไทรโยคใหญมคี วามสัมพันธทางพันธุกรรมใกลชิดกันมากที่สุด (รูปที่ 57)
ผลการศึกษาโปรตีนจากการยอมแผนเจลดวย coomassie blue พบวาแถบโปรตีน
ทั้ง 10 พืน้ ที่ปรากฏผลเหมือนกัน ผลที่ไดสอดคลองกับการศึกษาของ Chung (1984) ที่
ทําการศึกษาหอยในกลุม Bithyniidae 3 ชนิด (Parafossarulus manchouricus, Gabbia
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misella และ Bithynia teneacalata) และไมพบความแตกตางของแถบโปรตีนที่ปรากฏ
เชนเดียวกัน แสดงวาการศึกษาระดับโปรตีนดวย coomassie blue ไมสามารถแยกความ
แตกตางระหวางประชากรสิง่ มีชีวิตที่มีความแตกตางระดับชนิดยอยได
6. การติดเชือ้ ปรสิตในหอยน้ําจืด Paludomus spp.
การตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตหอยน้าํ จืดนั้นจะเปนประโยชนในการเปนขอมูลดาน
งานสาธารณสุข และงานปรสิตวิทยา โดยทีห่ อยน้าํ จืดเปนโฮสตที่สาํ คัญของพยาธิใบไม
การศึกษาการติดเชื้อปรสิตในหอยน้าํ จืด Paludomus spp. จะชวยใหทราบถึงกลุม
ของเชื้อปรสิตที่สามารถอาศัยหอยน้ําจืด Paludomus spp. เปนโฮสต และชวยใหทราบถึงกลุม
ของสัตวที่ติดโรคพยาธิในบริเวณจุดสํารวจได จากจุดสํารวจทัง้ 10 พืน้ ที่ ยกเวนน้าํ ตกเกริงก
ระเวีย และน้าํ ตกไดชองถองที่ไมพบการติดเชื้อปรสิต พบปรสิต 4 กลุมคือ
1. Parapleurolophocercous cercaria
ตัวออนระยะเซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวกลมรี ภายในลําตัวพบ penetration gland
มี ventral sucker เปนกลุม เซลลเล็ก ๆ พบ eye spots จํานวน 1 คู ที่มี pigment อยู
ภายใน และพบ excretory bladder ลักษณะผนังหนา อยูสวนทายของลําตัว บริเวณสวนหางที่
ติดกับลําตัวพบ finfold แผออกทางดานขางเล็กนอย (lateral finfold) และพบ finfold บริเวณ
สวนกลางดานหลังหาง พาดยาวตลอดหางโดยมีลกั ษณะออมปลายหางกลับมาทางดานทองของ
หาง (dorsoventral finfold) (รูปที่ 59) ตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบวามีรูปรางแบบนี้ไดแก
SN-C1, PT-C3, HY-C3, TM-C2 และ TK-C1 รูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบจัด
อยูในกลุม Pleurolophocercous cercariae บริเวณตนหางมี lateral finfold จึงจัดแยกเปน
กลุมยอย Parapleurolophocercous cercaria (Schell, 1970) ซึง่ สวนใหญเปนตัวออนพยาธิ
ใบไมใน Family Heterophidea ที่กอโรคในสัตวมีกระดูกสันหลังและพบวาเซอรคาเรียชนิดนี้มี
ลักษณะคลายกับเซอรคาเรีย Stictodora tridactyla Martin et Kuntz, 1955 (Yamaguti,
1975) ที่เปนตัวออนของพยาธิใบไมในนก
2. Cotylomicrocercous cercaria
ตัวออนระยะเซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวยาว ที่บริเวณผิวลําตัวมีหนามสัน้ ขนาดเล็ก
ปกคลุมรอบลําตัว และมีขนอยูเปนกลุมๆ ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทัว่ ลําตัว มี oral
sucker ดานบนมี stylet ที่ปลายแยกเปน 2 แฉก พบ prepharynx ยาวและมี pharynx อยู
สวนปลาย พบ penetration gland จํานวน 3 คู มี excretory bladder มีผนังหนารูป
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สี่เหลี่ยม พบ flame cell ภายในลําตัวเปน 2 [(2+2)+(2+2)] = 16 สวนหางสัน้ เปนรูปถวย มี
adhesive organ อยูภายใน (รูปที่ 60) ตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบวามีรูปรางแบบนี้ไดแก
SN-C2, SY-C2, HD-C2, PT-C1, HY-C1, TM-C1 และ TK-C2 จากรูปรางลักษณะตัวออน
ระยะเซอรคาเรียมีสวนหางสัน้ เปนรูปถวย จัดอยูในกลุม Microcercous cercariae ภายในหาง
มี adhesive organ อยูภายใน จึงจัดแยกเปนเซอรคาเรียชนิด Cotylomicrocercous cercaria
(Schell, 1970) พบวาเซอรคาเรียชนิดนี้มีลักษณะคลายกับเซอรคาเรีย Coitocaecum
anaspidis ที่พบในหอย Potamopyrgus antipodum ซึง่ เปนเซอรคาเรียที่จะพบตัวออนระยะ
เมตาเซอรคาเรียในสัตวพวก crustacean เชน พวกกุง , ปู และพบตัวเต็มวัยในปลาน้าํ จืดขนาด
เล็ก (Yamaguti, 1975)
3. Strigea cercaria
ตัวออนระยะเซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวรูปรางทรงกระบอก พบหนามอยูรอบลําตัว มี
pharynx พบ ventral sucker มีขนาดใหญเทากับ oral sucker มี excretory bladder
ขนาดเล็ก สวนหางเปนหางแฉก หรือหางสอม ความยาวหางแฉกใกลเคียงกับความยาวสวนตน
หาง ตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบวามีลักษณะแบบนี้ไดแก SY-C1, HD-C1, PT-C4 และ TKC3 (รูปที่ 61) จากลักษณะความยาวหางแฉกใกลเคียงกับความยาวสวนตนหางและ excretory
มีขนาดเล็กจึงจัดอยูในกลุม Longifurcate-pharyngeate cercariae (Schell, 1962) เซอร
คาเรียชนิดนี้พบ ventral sucker ชัดเจน จึงจัดแยกเปนเซอรคาเรียชนิด Strigea cercaria ซึ่ง
เปนเซอรคาเรียของพยาธิใบไมในแฟมิลี Diplostomatidae และ Strigeidae (Yamaguti, 1975)
ที่กอโรคพยาธิใบไมในนก
4. Virgulate cercaria
ตัวออนระยะเซอรคาเรียมีลกั ษณะลําตัวรูปไข ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจาย
อยูทั่วลําตัว oral sucker มี virgulate gland 2 กอนและเห็น stylet ชัดเจน ภายในลําตัวมี
penetration gland มี pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กติดอยูกับ oral sucker พบ excretory
bladder ขนาดเล็กรูปถวยอยูดานทายของลําตัว สวนหางติดตอกับดานทองสวนทายลําตัว
ลักษณะหางตรงปลายแหลม บริเวณผิวของหางพบหนามแหลมยาวปกคลุมรอบหาง ตัวออน
ระยะเซอรคาเรียที่พบวามีรูปรางแบบนี้ไดแก SY-C3, TD-C1, PT-C2 และ HY-C2 (รูปที่ 62)
จากลักษณะเซอรคาเรียที่พบ stylet จึงจัดอยูในกลุม Xiphidiocercariae และที่ oral sucker
มี virgulate gland จึงแยกเปนเซอรคาเรียชนิด Virgulate cercaria (Schell, 1970) ซึ่งเปน
เซอรคาเรียของพยาธิในแฟมิลี Lecithodendriidae และพบวามีลักษณะคลายกับเซอรคาเรีย
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Loxogenoides bicolor Kaw, 1945 (Yamaguti, 1975) ที่พบในหอย Goniobasis
depygis ซึ่งเปนเซอรคาเรียของพยาธิใบไมที่กอโรคในสัตวมกี ระดูกสันหลังพวกสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก (Schell, 1970)
7. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาหอยน้ําจืด Paludomus spp. บริเวณลุมแมน้ําแควนอย มีวัตถุประสงค
เพื่อจะทราบความหลากหลายชนิดพันธุและการกระจายพันธุ รวมทัง้ ความสามารถในการติดเชื้อ
ปรสิตของหอยน้ําจืด
Paludomus spp. เพือ่ การอนุรักษความหลากหลายชนิดพันธุข อง
สิ่งมีชีวิต โดยสํารวจในจุดสํารวจบริเวณลุมแมน้ําแควนอย 10 พื้นที่ ผลการศึกษาทางดาน
สภาพแวดลอมพบวาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํา เชน การไหล, อุณหภูมิและแสงแดดที่ไดรับ
และคุณสมบัติทางเคมี ซึง่ ไดแกสารเคมีตาง ๆ ทีค่ าดวาจะมีผลอิทธิพลตอการเจริญพันธุของ
หอย ในแหลงสํารวจทัง้ 10 พื้นที่ไมมีความแตกตางกัน ยกเวนหวยเตาดํามีคา conductivity
ต่ํากวาแหลงสํารวจอื่น จึงไมสามารถสรุปไดวาคา conductivity มีความสําคัญตอการเจริญของ
หอย Paludomus spp. อยางไร
ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางกายวิภาค และรูปแบบทาง
พันธุกรรมของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. จากแหลงสํารวจทั้ง 10 พืน้ ทีพ่ บวามีลกั ษณะ
บางอยางแตกตางกัน เมื่อทําการเปรียบเทียบความสัมพันธของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางกายวิภาค และรูปแบบเอนไซมของหอยทัง้ 10
พื้นที่ ที่แตกตางกัน 20 ลักษณะ (ตารางที่ 22) (Davis, 1985 และ Davis, 1990) โดยใช
โปรแกรม Phylogenetic Analysis Using Parsimong (PAUP) จัดกลุมความสัมพันธทาง
วิวัฒนาการ (phylogenetic relationship) ดวยวิธี Unweighted Pair Group Method with
Arithmetic Average (UPGMA) พบวาหอยน้าํ จืด Paludomus spp. จากจุดสํารวจทัง้ 10
พื้นที่มีจาํ นวนลักษณะที่แตกตางกันตั้งแต 0 –17 ลักษณะ (ตารางที่ 23) โดยหอยที่เก็บ
ตัวอยางจากน้าํ ตก เกริงกระเวีย น้ําตกไดชองถอง และน้าํ ตกตะเคียนทอง มีววิ ัฒนาการ
ใกลเคียงกันมากที่สุด อาจจัดเปนชนิดยอยเดียวกัน และหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํามี
ความแตกตางจากแหลงพืน้ ที่อื่นอยางชัดเจน
ดังนัน้ การศึกษาครั้งนี้จึงแบงหอยน้ําจืด
Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากแหลงน้าํ ทัง้ 10 พืน้ ที่ออกเปน 8 กลุม มีความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมตามลําดับ (รูปที่ 64) คือ
1. น้ําตกไทรโยคนอย
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2. น้ําตกไทรโยคใหญ
3. น้ําตกเกริงกระเวีย น้ําตกไดชองถอง และน้ําตกตะเคียนทอง
4. น้ําตกผาตาด
5. ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
6. น้ําพุหว ยเขยง
7. ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
8. หวยเตาดํา
ผลการศึกษาความสามารถในการติดเชื้อปรสิต พบวาหอยน้าํ จืด Paludomus spp.
สามารถเปนโฮสตของตัวออนระยะเซอรคาเรีย 4 ชนิดคือ Parapleurolophocercous cercaria
และ Strigea cercaria เปนตัวออนพยาธิใบไมทกี่ อโรคในนก Cotylomicrocercus cercaria
เปนตัวออนพยาธิใบไมที่กอโรคในปลาน้าํ จืดขนาดเล็ก และ Virgulate cercaria เปนตัวออน
พยาธิใบไมที่กอ โรคในสัตวมกี ระดูกสันหลังพวกสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
จากการศึกษาครั้งนี้แสดงวาหอยน้าํ จืด Paludomus spp. บริเวณลุม แมน้ําแควนอย
จังหวัดกาญจนบุรีนา จะมีความหลากหลายทางชนิดพันธุมากกวา 1 ชนิด เนื่องจากหอย
Paludomus spp. จากหวยเตาดําแตกตางจากพื้นที่อนื่ อยางชัดเจน และในทางนิเวศวิทยาหอย
น้ําจืดเปนสิ่งมีชีวิตหนึ่งในระบบสายโซอาหาร ดังนัน้ ผลการศึกษาการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจืด
Paludomus spp. สามารถนําไปใชประโยชนในการเฝาระวังโรคในสัตวเพื่อชวยในการอนุรักษ
พันธุสงิ่ มีชวี ิตในระบบนิเวศได

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
ดวงเดือน ไกรลาศ และคณะ 2544. การศึกษาความหลากหลายของหอยน้ําจืดในเขตพื้นทีป่ า
เตาดํา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณโครงการ
พัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
(โครงการ BRT), 37 หนา
มั่นสิน ตัณฑุลเวศม และไพพรรณ พรประภา 2539. การจัดการคุณภาพน้าํ และการบําบัดน้ํา
เสียในบอเลี้ยงปลาและสัตวน้ําอืน่ ๆ. พิมพครั้งที่ 3. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร. กรุงเทพฯ, หนา 10-22
ยุพา ผลโภค และคณะ 2546. หลักพันธุศาสตร. สมาคมพันธุศาสตรแหประเทศไทย. กรุงเทพฯ,
หนา 258–286.
วิสุทธิ์ ใบไม 2532. ความหลากหลายทางชีวภาพ. ใน การสัมมนาชีววิทยาครั้งที่ 7 เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. สิริวัฒน วงษศิริ และศุภชัย หลอโลหะการ
บรรณาธิการ บริษัทประชาชนจํากัด. กรุงเทพมหานคร, หนา 1-13
วิสุทธิ์ ใบไม 2538. สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรุงเทพฯ, หนา 28-31.
สุชาติ อุปถัมภ และคณะ 2538. สังขวิทยา. พิมพครั้งที่ 1. ศักดิ์โสภาการพิมพ. กรุงเทพฯ.
517 หนา
สุรินทร ปยะโชคณากุล 2545. จีโนมและเครื่องหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอารเอพีดีและเอเอฟ
แอลพี, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ, หนา 41-47
อุทัยรัตน ณ นคร 2543. พันธุศาสตรสัตวน้ํา. พิมพครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
กรุงเทพฯ, หนา 66-91
อุทัยรัตน ณ นคร 2544. การศึกษาความแตกตางทางพันธุกรรมของปลาสกุล Clarias และ
Prophagorus ในประเทศไทยโดยใชเทคนิค Protein Electrophoresis และ
RAPD-PCR. ใน รายงานการวิจยั โครการ BRT. โครงการ BRT. กรุงเทพฯ, หนา
326-350

121

122

ภาษาอังกฤษ
Andrews RH and Chilton NB. 1999. Multilocus enzyme electrophoresis : a valuable
technique for providing Answers to problems in parasite systematics.
Inter J Parasitol, 29: 213-253.
Appleton C. 1978. Review of literature on abiotic factors influencing the
distribution and life cycle of Bilharziasis intermediate hosts snails.
Malacol Rev, 11: 1-25.
Armengol ML. 1996. Taxonomic revision of Potamolithus Agapetus Pilsbry, 1911,
and Potamolithus buschii (Frauenfeld, 1865) (Gastropoda : Hydrobiidae).
Malacologia, 38(1-2): 1-17.
Ayala FJ and others. 1972. Enzyme variability in the Drosophila willistoni group
IV Genic variation in natural populations of Drosophila willistoni.
Genetics, 70: 113-139.
Ayala FJ and Kinger JA. 1980. Gel Electrophoresis. Modern Genetics, The
Benjamin Cummings Publishing Company, Inc., California. 612-627.
Brandt AM. 1974. The non-marine aquatic Mollusca of Thailand. Arch. Moll.
Band 105, I-IV, 1-423.
Brown DS. 1980. Freshwater snails of Africa and their medical importance.
British Library Cataloguing in Publication Data, London. 464 pp.
Buth DG and Suloway JJ. 1983. Biochemical genetics of the snail genus Physa :
a comparison of populations of two species. Malacologia. 23(2): 351359.
Chiu Y, Chen HC, Lee SC and Chen CA. 2002. Morphometric of shell and
operculum variations in the Viviparid snail, Cipangopaludina chinensis
(Mollusca : Gastropoda), in Taiwan. Zoological studies, 41(3): 321-331.
Chung P. 1984. A comparative study of three species of Bithynidae (Mollusca :
Prosobranchia) : Parafossarulus manchouricus, Gabbia misella and
Bithynia tentaculata. Malacol Rev, 17: 1-66.

123

Davis GM. 1981. Different modes of evolution and adaptive radiation in the
Pomatiopsidae (Prosobranchia : Mesogastropoda). 21(1-2): 209-262.
Davis GM. 1985. Erhaia, A new genus and new species of Pomatiopsidae from
China (Gastropoda : Rissoacea). Proc Acad Nat Sci Phila, 137: 48-78.
Davis GM. 1990. New genus of Triculinae (Prosobranchia : Pomatiopsidae) from
China : Phylogenetic relationships. Proc of Acad Nat Sci Phila, 142:
143-165.
Dazo BC. 1965. The morphology and natural history of Pleurocera acuta and
Goniobasis
livescens
(Gastropoda: Cerithiacea: Pleuroceridae).
Malacologia, 3: 1-80.
Faust EC. 1924. Notes on larval flukes from Chaina II Studies on some laval
flukes from the central and south cost provinces of China. Amer. J,
Hyg, 4: 241-301.
Hoefer Scientific Instruments. Protein electrophoresis : Applications guide. Hoefer
Scientific Instruments, San Francisco, 18-43.
Houbrick RS. 1980. Observations on the anatomy and life history of Modulus
modulus (Prosobranchia : Modulidae). Malacologia, 20: 117-142.
Houbrick RS. 1981. Anatomy, biology and systematics of Campanile symbolicum
with reference of adaptive radiation of the cerithiacea (Gastropoda:
Prosobranchia). Malacologia, 21: 263-289.
Jenning C, Kock N and Vaneeden A. 1973. The effect of the total dissolved
salts in water on the biology of the freshwater snail Biomphalaria
pfeifferi. Wet. Bydrae P.U.C.H.O. Reeks B. Natuurwet. 50: 26.
Jobin R and Ippen T. 1964. Ecological design of irrigation canals for snail
control. Science, 145: 1324-1326.
Keawjam RS. 1986. The apple snails of Thailand : distribution, habitats and shell
morphology. Malacol Rev, 19: 61-81.
Keawjam RS. 1987. The apple snails of Thailand : aspects of comparative
anatomy. Malacol Rev, 20: 69-89.

124

Keawjam RS. and Upathum SE. 1990. Shell morphology, reproductive anatomy
and genetic patterns of three species of apple snails of the genus
Pomacea in Thailand. J Med & Appl Malacol, 2: 45-57.
Kitikoon V. 1981. Studies on Tricula aperta and related taxa, the snail
intermediate hosts of Schistoma mekongi. III Susceptibility studies.
Malacol Rev, 14: 37.
Klinhom U. 1989. The Thiaridae (Prosobranchia : Gastropoda) of Thailand : their
morphology, anatomy, allozymes and systematic relationships. Ph D
Dissertation, Mahidol University, 266 pages
Krailas D et al. 2003. Cercarial infection in Paludomus petrosus, freshwater snail
in Pa La-U waterfall. Southeast Asian J Trop Med Pub Hlth. 34 (2):
286-290.
Malex EA. 1922. Snail-transmitted parasitic diseases. CRC Press, Inc., Florida,
vol.1, 51-70.
Malex EA. 1922. Snail-transmitted parasitic diseases. CRC Press, Inc., Florida,
vol.2, 203-204.
Malex EA and Cheng TC. 1974. Medical and economic malacology. Academic
Press, New York. 398 pages.
Monzon RB, Thammapalerd N, Kitikoon V, Temcharoen P, Sornmani N and
Viyanant V. 1993. Comparative radular morphology of Lymnaea
(Bullastra) cumingiana (Pulmonata : Lymnaeidae) and ralated taxa in the
Indo-Pacific region. Southeast Asian J Trop Med Pub Hlth, 24(3): 549543.
Monzon RB, Thammapalerd N, Kitikoon V, Temcharoen P, Sornmani N and
Viyanant V. 1993. Comparative shall morphology of Lymnaea (Bullastra)
cumingiana (Pulmonata : Lymnaeidae) and ralated taxa in the IndoPacific region. Southeast Asian J Trop Med Pub Hlth, 24(3): 554-562.
Monzon RB, Thammapalerd N, Kitikoon V, Temcharoen P, Sornmani N and
Viyanant V. 1994. Comparative horizontal starch gel isoenzyme

125

electrophoresis of Lymnaea (Bullastra) cumingiana (Pulmonata :
Lymnaeidae) and ralated taxa in the Indo-Pacific region. Southeast
Asian J Trop Med Pub Hlth, 25(1): 181-185.
Oliver LJ and Schneiderman M. 1956. A method for estimating the density of
aquatic snail population. Exp Parasitol, 5:109-117.
Schell SC. 1962. Parasitology laboratory manual. John Wiley and sons, New
York, 19-26.
Schell SC. 1970. How to know the trematode. Wm. C. Brown Publishers, Iowa,
1-43.
Schmidt GD and Roberts LS. 1981. Foundations of parasitology. 2nd ed. The
C.V. Mosby Company, London, 254-266.
Simone LL. 1995. Anatomical study on Tonna galea (Linne, 1758) and Tonna
maculosa (Dillwyn, 1817) (Mesogastropoda, Tonnoidea, Tonnidae) from
Brazilian region. 37(1): 23-32.
Steiner WWM and Joslyn DJ. 1979. Electrophoretic techniques for the genetic
study of mosquitoes. Mosquitoes. 1(39): 39-50.
Thompson FG. 1984. North american freshwater snail genera of the Hydrobiid
subfamily Lithoglyphinae. Malacologia, 25(1): 109-141.
Thompson TE. 1973. Euthyneuran and other molluscan spermatozoa. Malacologia,
14: 167-206.
Tsukamoto M, Nakajima Y and Chuang C. 1988. Zymogram comparison in three
taxa of Oncomelania, vector snails of schistosomiasis. J. UOEH, 10(4):
381-390.
Tsukamoto M. 1989. Enhancement of Staining Intensity of Mosquito larva
Zymograms after Electrophoresis. J. UOEH, 11(4): 461-479.
Viyanant V, Upatham ES and Siriteramongkol S. 1985. Enzyme analysis of
Bithynia (Mollusca : Bithyniidae) by Isoelectricfocusing. Malacological
Review. 18: 15-20.

126

Weaver, Robert F., and Hedrick, Philip W. “An Introduction of Population
Genetics.” In Basic Genetics. 413-426. Wm. C. Brown Publishers, 1991.
Yamaguti S. 1975. A synoptical review of life historieds of digenetic trematodes
of vertebrates. Kyoto, 345-361.

ภาคผนวก ก
ตารางประกอบผลการวิจัย

128

ตารางที่ 1 แสดงคุณภาพในแหลงน้าํ บริเวณจุดสํารวจ ในเดือนตุลาคม 2545
คุณสมบัติ

Physical properties
Air temperature (C0)
Water temperature (C0)
Water velocity (m/sec)
Chemical properties
pH
Chromium hexavalent (mg/L)
Iron (mg/L)
Nitrate (mg/L) NO3-N
Oxygen dissolved (mg/L)
Manganese (mg/L)
Sulfate (mg/L)
Nitrite (mg/L)
Alkalinity (mg/L) as CaCO3
Chloride (mg/L)
Total-Hardness(mg/L)asCaCO3
Phosphate reactive (mg/L)
Conductivity (µmhos/cm)

น้ําตก
ไทรโยคนอย

น้ําตก
ไทรโยคใหญ

หวยเตาดํา

ลําธารขางบอ
น้ําพุรอน
หินดาด

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

ลําธารปา
ชุมชนบานทา
มะเดื่อ

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตก
ตะเคียนทอง

27
25
3.64

26
26
11.18

24
22
0.5

26
25
16.1

25
24
13.58

24.5
24
17.43

28
26
4.38

25
24
6.91

27
25
12.00

24
24
23.36

8.51
0.01
0.05
0.44
8.18
0.00
17.7
0.012
398
1.77
412
5.08
730

8.28
0.00
0.06
0.03
7.99
0.00
8.03
0.005
400
1.20
394
15.7
642

7.50
0.24
0.06
0.6
8.7
0.20
4.00
0.02
15
5.00
20.0
0.10
20.0

7.95
0.07
0.77
0.18
4.60
12.5
23.6
0.032
227
2.95
329
46.4
310

8.67
0.01
0.02
0.11
7.83
0.10
10.9
0.008
171
0.89
176
15.2
289

8.36
0.00
0.06
0.25
8.36
0.50
9.14
0.004
353
1.04
321
12.2
580

8.97
0.01
0.00
0.05
7.34
0.00
7.30
0.002
212
0.00
278
5.75
383

7.90
0.01
0.00
0.11
10.5
0.00
7.16
0.004
200
1.10
154
10.1
350

8.10
0.00
0.01
0.14
8.62
0.00
7.98
0.002
222
1.74
188
12.8
320

8.22
0.00
0.02
0.07
8.11
0.00
13.4
0.004
166
0.00
138
3.86
290
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะและขนาดของเปลือกหอยน้าํ จืด Palladiums spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจในแตละพื้นที่ (คาเฉลี่ย ± SD)

การวนของเปลือก
รูปราง
สีเปลือก
ขนาดมุมสไปร(องศา)
จํานวนเวิรล
ความยาวเปลือก (มม.)
ความกวางเปลือก (มม.)
ความยาวบอดีเวิรล (มม.)
ความยาวปากเปลือก (มม.)
ความกวางปากเปลือก (มม.)
LBW ÷L*
Size index**

หมายเหตุ

น้ําตก
น้ําตก
ไทรโยคนอย ไทรโยคใหญ

หวยเตาดํา

ลําธารขาง
บอน้ําพุรอน
หินดาด

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

ลําธารปา
ชุมชนบาน
ทามะเดื่อ

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตก
ตะเคียนทอง

วนขวา
กรวยรูปไข
น้ําตาล
68
6.0 -6.75
9.5±1.96
6.2±1.16
6.08±0.5
5.4±0.42
3.29±0.25
0.64
64.93

วนขวา
กรวยกลม
น้ําตาลเขียว
81
Eroded
6.3±1.75
5.5±1.69
6.1±1.68
6.55±1.7
4.2±1.37
0.968
87.10

วนขวา
กรวยรูปไข
น้ําตาลเขม
68
6.0 – 7.5
10.3±1.7
6.8±1.03
6.0±0.39
5.23±0.33
3.37±0.23
0.58
65.70

วนขวา
กรวยรูปไข
น้ําตาล
67
6.0 - 7.0
10.5±2.1
6.8±1.24
5.89±0.95
5.24±0.85
3.42±0.59
0.56
64.76

วนขวา
กรวยกลม
น้ําตาล
75
5.5 –7.25
9.25±1.76
6.57±1.10
5.97±1.04
5.21±0.94
3.46±067
0.645
71.01

วนขวา
กรวยรูปไข
น้ําตาลเขียว
65
6.0 – 7.0
7.9±1.92
4.9±0.89
4.3±0.94
3.89±0.84
2.45±0.57
0.54
62.45

วนขวา
กรวยกลม
น้ําตาลออน
75
6.5 – 7.0
9.63±1.17
6.89±0.86
5.82±0.76
4.77±0.53
3.18±0.38
0.604
71.62

วนขวา
กรวยกลม
น้ําตาลออน
74
6.75–7.25
8.6±1.01
6.38±0.79
5.05±0.70
4.43±0.63
3.09±0.39
0.587
74.13

วนขวา
กรวยกลม
น้ําตาลออน
77
6.25 –7.5
11.09±1.87
8.10±1.32
6.73±0.99
6.02±0.84
3.93±0.69
0.606
73.04

วนขวา
กรวยกลม
น้ําตาล
70
5.5 – 7.0
8.94±1.73
6.38±1.10
5.79±2.58
5.03±0.84
3.18±0.61
0.649
71.32

* LBW ÷L = ความยาวของบอดีเวิรล ÷ ความยาวของเปลือก
** size index = (ความกวางของเปลือก ÷ ความยาวของเปลือก) × 100 เปลือกจะมีรูปรางกลมมากขึ้นเมื่อคา size index
เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 3 แสดงคาเปอรเซ็นตของจํานวนลายบนเปลือกหอยที่พบในหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจในแตละพืน้ ที่ (N=
จํานวนตัวหอย)
น้ําตก
น้ําตก
จํานวนลาย ลักษณะลาย
บนเปลือก ไทรโยคนอย ไทรโยคใหญ
หอย
ไมมีลาย
0000
1 ลาย
0.723
0004
0.723
0030
0200
1000
2 ลาย
9.770
86.747
0034
9.770
86.747
0204
1004
0230
1030
1200
-

หวยเตาดํา

0.699
8.392
8.392
-

ลําธารขาง
บอน้ําพุรอน
หินดาด
2.789
6.175
6.175
37.848
34.661
3.187
-

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

9.346
15.888
15.888
42.524
40.888
1.636
-

1.556
1.167
0.389
0.778
43.241
36.187
1.050
6.004
-

ลําธารปา
ชุมชนบาน
ทามะเดื่อ
30.233
30.233
-

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตก
ตะเคียนทอง

3.448
3.448
3.448
89.655
89.655
-

9.756
82.927
82.927
-

77.528
77.528
-
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ตารางที่ 3 (ตอ)
จํานวนลาย ลักษณะลาย
น้ําตก
น้ําตก
บนเปลือก ไทรโยคนอย ไทรโยคใหญ
หอย
3 ลาย
87.356
12.530
0234
66.092
12.530
1034
21.264
1204
1230
4 ลาย
1234
2.586
N
348
415

หวยเตาดํา

81.119
67.133
2.797
11.189
9.790
50

ลําธารขาง
บอน้ําพุรอน
หินดาด
35.060
34.462
0.598
18.127
502

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

22.897
18.925
3.972
9.346
428

52.529
52.140
0.389
1.506
394

ลําธารปา
ชุมชนบาน
ทามะเดื่อ
67.767
67.767
129

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตก
ตะเคียนทอง

3.448
3.448
30

7.317
7.317
41

22.472
22.472
89
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ตารางที่ 4 แสดงคาเปอรเซ็นตของจํานวนเวิรล (whorl) ที่พบในหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจในแตละพืน้ ที่
Whorl

น้ําตกไทรโย
คนอย

น้ําตกไทร
โยคใหญ

หวยเตาดํา

Eroded
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
7.75
8

20%
20%
20%
40%
-

10%
20%
30%
30%
10%
-

100%
-

ลําธารขาง
บอน้ําพุรอน
หินดาด
23.08%
30.77%
7.69%
30.77%
7.69%
-

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

30.43%
13.04%
21.74%
8.70%
26.09%
-

0.52%
2.88%
4.71%
18.59%
13.62%
59.16%
0.52%
-

ลําธารปา
ชุมชนบาน
ทามะเดื่อ
16.67%
33.33%
16.67%
33.33%
-

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

9.37%
9.38%
31.25%
50.00%
-

28.9%
68.9%
2.20%
-

น้ําตก
ตะเคียน
ทอง
1.07%
3.23%
2.15%
60.22%
21.5%
11.83%
-
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบขนาดของฟนหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจในแตละพื้นที่ (คาเฉลี่ย ± SD) (สุมนับฟนจํานวน 10 แถวตอ
ฟนของหอย 1 ตัว)

จํานวนหอย (ตัว)
จํานวนแถวของฟน
หอย
ความยาวของฟน
(มม.)
ความกวางของฟน
(มม.)
ความกวางของฟน
กลาง (µm)
จํานวนแถวของฟน
หอยที่สุมนับ

น้ําตก
ไทรโยคนอย

น้ําตก
ไทรโยคใหญ

หวยเตาดํา

ลําธารขางบอ
น้ําพุรอน
หินดาด

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

ลําธารปา
ชุมชนบานทา
มะเดื่อ

น้ําตก
เกริง กระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตกตะเคียน
ทอง

5

10

5

10

15

15

5

5

5

5

117 ± 5
(112-122)

120 ± 5
(115-125)

118 ± 6
(112-124)

106 ± 8
(98-114)

117 ± 5
(112-122)

122 ± 6
(118-128)

116 ± 5
(111-121)

120 ± 5
(115-125)

122 ± 5
(118-127)

113 ± 9
(104-122)

1.61 ±0.01
(1.60 – 1.62)

1.53 ±0.04
(1.49 – 1.57)

1.60 ±0.01
(1.59–1.61)

1.67 ±0.02
(1.65–1.69)

1.78 ±0.03
(1.75-1.81)

1.68 ±0.02
(1.66-1.70)

1.87 ±0.06
(1.81-1.93)

1.81 ±0.03
(1.78-1.84)

1.81 ±0.01
(1.80-1.82)

1.81 ±0.01
(1.80-1.82)

0.52 ±0.02
(0.50-.54)

0.46 ±0.01
(0.45-0.47)

0.47 ±0.03
(0.44-0.50)

0.54 ±0.02
(0.52-0.56)

0.52 ±0.01
(0.51-0.53)

0.54 ±0.02
(0.52-0.56)

0.46 ±0.01
(0.45-0.47)

0.40 ±0.01
(0.39-0.41)

0.42 ±0.02
(0.40-0.44)

0.49 ±0.03
(0.47-0.52)

33.7 ± 1.96
(31.7-35.66)

34.3 ± 2.31
(31.99-36.6)

58.2 ± 3.18
(55.0-61.4)

39.0 ± 3.16
(35.8-42.2)

40.47± 2.4
(38.07-42.87)

41.4 ± 1.1
(40.3-42.5)

30.75±2.65
(28.1-33.4)

34.9±1.34
(33.6-36.24)

36.0±0.6
(35.4-36.6)

46.7± 3.9
(42.8-50)

9. 4 ± 1.07
(8-10)

9.5 ± 1.02
(8-10)

8.2± 1.2
(7-9)

9.7 ± 1.25
(8-10)

9.8 ± 0.82
(9-11)

9.5 ± 1.02
(8-10)

9.8 ± 0.42
(9-10)

8.7 ± 0.58
(8-9)

8.5± 1.6
(7-10)

8.6 ± 1.5
(7-10)
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ตารางที่ 6 แสดงสูตรฟน (dentition formula) และคาเปอรเซ็นตลกั ษณะหยักฟน (cusps formula) ของฟนกลาง ฟนขาง และฟนริมของหอยน้ําจืด
Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจในแตละพืน้ ที่ (สุมนับฟนจํานวน 10 แถวตอฟนของหอย 1 ตัว)
น้ําตก
ไทรโยคนอย

น้ําตก
ไทรโยคใหญ

หวยเตาดํา

ลําธารขางบอ
น้ําพุรอน
หินดาด

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

ลําธารปา
ชุมชนบานทา
มะเดื่อ

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตก
ตะเคียนทอง

5

10

5

10

15

15

5

5

5

5

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

2:1:1:1:2

4-1-4 (3.16%)
3-1-4(10.53%)
3-1-3(45.26%)
2-1-2(41.05%)
4-1-4 (8.34%)
4-1-3(17.71%)
4-1-2(17.71%)
3-1-3(30.20%)
3-1-2(26.04%)

3-1-3(23.53%)
2-1-2(76.47%)

5-1-5 (100%)

3-1-3 (30.0%)
2-1-2 (70.0%)

3-1-3 (100%)

3-1-3 (100%)

3-1-3(65.55%)
2-1-2(34.45%)

4-1-4 (40.0%)
3-1- (60.0%)

3-1-3 (75.0%)
2-1-2 (25.0%)

3-1-3 (80.0%)
2-1-2 (20.0%)

4-1-3(10.25%)
4-1-2(43.59%)
4-1-1(7.69%)
3-1-3 (5.13%)
3-1-2(20.51%)
3-1-1(12.83%)

5-1-5 (100%)

5-1-2 (10.0%)
5-1-1 (10.0%)
4-1-2 (30.0%)
4-1-1 (40.0%)
3-1-2 (10.0%)

5-1-2 (20.0%)
5-1-1 (10.0%)
4-1-2 (30.0%)
4-1-1 (10.0%)
3-1-2 (30.0%)

4-1-2 (30.0%)
3-1-3 (10.0%)
3-1-2 (60.0%)

4-1-2(55.56%)
3-1-2(44.44%)

4-1-2 (87.5%)
3-1-2 (12.5%)

5-1-2 (40.0%)
4-1-2 (50.0%)
3-1-2 (10.0%)

7 (60.00%)
8 (40.00%)

7 (100%)

7 (100%)

6-1-2(11.48%)
5-1-3 (3.27%)
5-1-2(32.79%)
4-1-4 (6.56%)
4-1-2(39.34%)
3-1-3 (1.64%)
3-1-2 (4.92%)
8 (70.00%)
10 (30.00%)

7 (60.0%)
8 (40.0%)

7 (80.0%)
8 (20.0%)

7 (30.0%)
8 (70.0%)

จํานวนหอย
(ตัว)
สูตรฟน
ฟนกลาง

ฟนขาง

ฟนริมหยาบ 7
8

(43.75%)
(56.25%)

7 (100%)

8
9

(25.0%)
(75.0%)
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ตารางที่ 6 (ตอ)

ฟนริม
ละเอียด

น้ําตก
ไทรโยคนอย

น้ําตก
ไทรโยคใหญ

หวยเตาดํา

ลําธารขางบอ
น้ําพุรอน
หินดาด

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

ลําธารปา
ชุมชนบานทา
มะเดื่อ

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตก
ตะเคียนทอง

11 (27.30%)
12 (13.60%)
13 (59.10%)

11 (100%)

24 (100%)

11 (100%)

11 (50.00%)
13 (20.00%)
16 (30.00%)

11 (100%)

14 (100%)

11 (10.0%)
12 (40.0%)
13 (50.0%)

11 (50.0%)
12 (50.0%)

11 (12.0%)
12 (88.0%)
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ตารางที่ 7 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคนอย (คาเฉลี่ย ± SD) (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

23.16 ± 3.84
(18.39 – 27.93)
15.98 ± 1.36
(14.29 – 17.67)
13.60 ± 1.75
(11.43 – 15.77)
6.86 ± 1.32
(5.47 – 8.24)
1.82 ± 0.33
(1.40 – 2.24)
6.42 ± 0.98
(5.20 – 7.64)
79.04 ± 5.75
(71.90 – 86.18)
2.08 ± 0.26
(1.81 – 2.35)
7.88 ± 1.46
(6.06 – 9.69)
8.40 ± 1.61
(6.40 – 10.40)
6.95 ± 1.04
(5.66 – 8.24)
3.74 ± 0.38
(3.13 – 4.35) N=4
6.84 ± 1.07
(5.72 – 7.96)
-

20.30 ± 1.52
(18.41 - 22.19)
16.12 ± 2.55
(12.96 – 19.28)
13.80 ± 2.79
(10.34 – 17.26)
7.43 ± 0.43
(6.75 – 8.11)
2.11 ± 0.22
(1.76 – 2.46) N=4
5.88 ± 1.02
(4.61 – 7.15)
83.84 ± 6.77
(75.43 – 92.25)
2.20 ± 0.19
(1.97 – 2.43)
8.28 ± 1.44
(6.49 – 10.07)
8.64 ± 1.45
(6.84 – 10.44)
8.48 ± 1.34
(6.81 – 10.15)
3.94 ± 0.33
(3.41 – 4.47) N=4
-

0.160

4.81 ± 1.53
(2.91 – 6.71)

-

0.461
0.895
0.432
0.180
0.421
0.262
0.406
0.673
0.810
0.079
0.461
-
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ตารางที่ 8 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคใหญ (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

20.80 ± 0.44
(19.72 – 21.88)
16.33 ± 2.23
(12.78 – 19.87)
13.78 ± 2.83
(9.28 – 18.27)
7.87 ± 0.64
(6.27 – 9.46)
1.95 ± 0.39
(1.33 – 2.57)
6.12 ± 0.46
(5.55 – 6.69)
92.86 ± 14.72
(74.58 – 111.14)
2.63 ± 0.17
(2.35 – 2.89)
6.50 ± 0.76
(5.29 – 7.71)
7.65 ± 0.51
(6.84 – 8.46)
7.70 ± 1.68
(5.03 – 10.37)
4.30 ± 0.40
(3.31 – 5.29)
5.00 ± 0.91
(3.56 – 6.44)
-

18.74 ± 3.47
(14.43 – 23.05)
15.80 ± 2.18
(12.33 – 19.27)
11.50 ± 3.55
(5.85 – 17.15)
6.75 ± 0.24
(6.37 – 7.13)
1.93 ± 0.30
(1.45 – 2.40)
6.00 ± 0.37
(5.61 – 6.39)
97.06 ± 16.12
(77.05 – 117.07)
2.58 ± 0.18
(2.36 – 2.80)
5.98 ± 0.42
(5.31 – 6.64)
7.20 ± 0.08
(7.07 – 7.33)
6.08 ± 0.90
(4.64 – 7.51)
4.30 ± 0.33
(3.78 – 4.82)
-

0.464

4.02 ± 0.25
(3.40 – 4.63)

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)

0.748
0.355
0.022*
0.922
0.459
0.634
1.00
0.273
0.130
0.139
1.00
-
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ตารางที่ 9 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

15.43 ± 1.55
(11.58 – 19.28)
12.85 ± 3.75
(9.1 – 16.6)
10.15 ± 4.74
(5.41 –14.89 )
6.70 ± 1.44
(3.12 – 10.28)
2.33 ± 0.40
(1.33 – 3.34)
5.43 ± 0.80
(3.44 – 7.43)
68.00 ± 6.00
(53.09 – 82.90)
2.77 ± 0.21
(2.25 – 3.28)
5.33 ± 0.47
(4.16 – 6.51)
6.67 ± 0.47
(5.49 – 7.84)
6.63 ± 0.74
(4.80 – 8.46)
2.77 ± 0.47
(1.59 – 3.94)
4.45 ± 0.46
(3.71 – 5.19)
-

15.64 ± 1.69
(13.54 – 17.74)
9.14 ± 3.66
(4.60 – 13.68)
7.88 ± 3.42
(3.64 – 12.12)
6.30 ± 1.59
(4.33 – 8.27)
2.42 ± 0.28
(2.08 – 2.76)
5.54 ± 1.15
(4.12 – 6.96)
64.80 ± 5.72
(57.70 – 71.90)
2.76 ± 0.34
(2.34 – 3.18)
4.82 ± 0.88
(3.73 – 5.91)
5.30 ± 1.19
(3.82 – 6.78)
6.62 ± 1.82
(4.36 – 8.88)
3.28 ± 0.84
(2.23 – 4.33)
-

0.869

43.62 ± 1.03
(2.34 – 4.90)

0.282
0.498
0.734
0.728
0.893
0.480
0.977
0.396
0.113
0.991
0.379
-
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ตารางที่ 10 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากลําธารขางบอน้าํ พุรอนหินดาด (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

20.12 ± 1.02
(18.86 – 21.38)
14.77 ± 4.63
(3.26 – 26.27)
11.73 ± 3.39
(6.33 – 17.12)
7.12 ± 0.50
(6.50 – 7.74)
2.18 ± 0.11
(2.04 – 2.32)
5.70 ± 0.36
(5.13 – 6.27)
93.65 ± 5.91
(84.25 – 103.05) N=4
2.16 ± 0.11
(2.02 – 2.30)
6.18 ± 0.81
(5.17 – 7.19)
8.16 ± 0.44
(7.61 – 8.71)
7.34 ± 0.19
(7.10 – 7.58)
3.87 ± 0.15
(3.49 – 4.25)
4.86 ± 0.55
(4.18 – 5.54)
-

20.02 ± 1.20
(18.53 – 21.51)
15.70 ± 3.35
(10.37 – 21.03)
13.13 ± 2.89
(8.53 – 17.72)
7.42 ± 0.52
(6.78 – 8.06)
2.20 ± 0.14
(2.02 – 2.38)
5.78 ± 0.16
(5.58 – 5.98)
98.16 ± 7.85
(88.41 – 107.91)
2.40 ± 0.29
(2.04 – 2.76)
6.58 ± 0.53
(5.92 – 7.24)
8.20 ± 0.46
(7.62 – 8.78)
7.20 ± 0.19
(6.97 – 7.43)
4.00 ± 0.18
(3.73 – 4.28) N=4
-

0.891

4.80 ± 0.39
(4.31 – 5.29)

0.767
0.553
0.377
0.809
0.665
0.374
0.125
0.384
0.892
0.280
0.327
-

140

ตารางที่ 11 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกผาตาด (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

22.60 ± 1.01
(21.35 – 23.85)
18.19 ± 0.55
(17.31 – 19.07)
15.68 ± 0.54
(14.82 – 16.53)
8.32 ± 0.65
(7.51 – 9.13)
2.66 ± 0.26
(2.34 – 2.98)
8.57 ± 0.43
(7.89 – 9.24)
91.60 ± 5.68
(84.54 – 98.66)
2.73 ± 0.29
(2.37 – 3.10)
7.32 ± 0.58
(6.61 – 8.04)
8.88 ± 1.12
(7.49 – 10.27)
9.37 ± 0.99
(8.14 – 10.61)
3.80 ± 0.47
(3.05 – 4.55)
5.90 ± 0.63
(4.90 – 6.90)
-

22.22 ± 0.86
(21.15 – 23.29)
17.54 ± 1.01
(15.93 – 19.16)
15.23 ± 1.09
(13.50 – 16.96)
8.60 ± 0.48
(8.00 – 9.19)
2.92 ± 0.31
(2.53 – 3.30)
7.94 ± 0.63
(7.16 – 8.71)
92.00 ± 2.24
(89.22 – 94.78)
2.74 ± 0.17
(2.54 – 2.95)
7.23 ± 0.38
(6.76 – 7.71)
8.72 ± 0.83
(7.70 – 9.75)
9.87 ± 0.37
(9.40 – 10.33)
4.38 ± 0.84
(3.33 – 5.43)
-

0.539

5.25 ± 0.43
(4.72 – 5.79)

0.303
0.488
0.464
0.195
0.131
0.887
0.949
0.773
0.806
0.328
0.261
-
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ตารางที่ 12 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําพุหว ยเขยง (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

19.34 ± 1.35
(17.66 – 21.02)
15.04 ± 0.73
(13.87 – 16.20)
13.22 ± 1.21
(11.71 – 14.72)
7.35 ± 0.40
(6.85 – 7.84)
2.23 ± 0.22
(1.96 – 2.51)
6.45 ± 0.54
(5.78 – 7.13)
97.60 ± 3.65
(93.07 – 102.13)
2.36 ± 0.26
(2.04 – 2.68)
7.13 ± 0.44
(6.59 – 7.67)
7.52 ± 0.54
(6.84 – 8.19)
8.40 ± 0.66
(7.58 – 9.22)
4.02 ± 0.37
(3.56 – 4.47)
4.81 ± 1.08
(3.47 – 6.15)
-

17.28 ± 1.47
(15.46 – 19.10)
15.68 ± 0.45
(14.95 – 16.40)
14.31 ± 0.79
(13.06 – 15.56)
6.97 ± 0.37
(6.50 – 7.43)
2.22 ± 0.08
(2.12 – 2.32)
6.09 ± 0.47
(5.51 – 6.67)
97.40 ± 2.30
(94.54 – 100.26)
2.26 ± 0.28
(1.92 – 2.61)
5.75 ± 0.50
(5.13 – 6.37)
7.00 ± 0.42
(6.47 – 7.53)
7.72 ± 0.65
(6.91 – 8.52)
4.14 ± 0.38
(3.67 – 4.61)
-

0.050

4.88 ± 0.33
(4.35 – 5.40)

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)

0.187
0.164
0.155
0.897
0.292
0.920
0.582
0.02*
0.132
0.137
0.613
-
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ตารางที่ 13 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

19.44 ± 2.16
(16.76 – 22.12)
13.37 ± 2.21
(9.86 – 16.88)
11.58 ± 2.06
(8.31 – 14.86)
7.22 ± 0.62
(6.45 – 7.99)
2.28 ± 0.13
(2.12 – 2.44)
6.82 ± 0.44
(6.27 – 7.37)
90.20 ± 2.39
(87.24 – 91.16)
2.72 ± 0.13
(2.56 – 2.88)
7.12 ± 0.33
(6.71 – 7.53)
8.24 ± 0.30
(7.86 – 8.62)
8.36 ± 0.27
(8.02 – 8.70)
3.54 ± 0.35
(3.10 – 3.98)
4.23 ± 0.62
(3.46 – 4.99)
-

18.44 ± 1.06
(17.12 – 19.76)
14.24 ± 1.32
(12.61 – 15.87)
12.23 ± 1.41
(10.47 – 13.98)
7.66 ± 0.83
(6.63 – 8.68)
2.28 ± 0.13
(2.12 – 2.44)
6.88 ± 0.31
(6.46 – 7.26)
89.32 ± 2.49
(86.23 – 92.41)
2.72 ± 0.19
(2.48 – 2.96)
6.91 ± 0.50
(6.30 – 7.53)
7.99 ± 0.32
(7.59 – 8.38)
8.33 ± 0.31
(7.94 – 8.71)
3.24 ± 0.28
(2.89 – 3.59)
-

0.380

4.89 ± 0.89
(3.79 – 6.00)

0.485
0.594
0.372
1.000
0.810
0.584
1.000
0.461
0.232
0.875
0.180
-
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ตารางที่ 14 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกเกริงกระเวีย (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

19.34 ± 4.10
(14.25 – 24.43)
14.38 ± 2.44
(11.35 – 17.41)
12.48 ± 2.58
(9.27 – 15.69)
7.58 ± 1.05
(6.28 – 8.88)
2.83 ± 0.17
(2.55 – 3.10)
6.04 ± 0.50
(5.42 – 6.65)
95.00 ± 3.54
(90.61 – 99.39)
2.18 ± 0.08
(2.08 – 2.28)
6.24 ± 1.17
(4.79 – 7.69)
5.52 ± 0.73
(4.80 – 7.69)
8.10 ± 1.41
(6.35 – 9.85)
3.19 ± 0.60
(2.45 – 3.93)
4.64 ± 0.97
(3.43 – 5.85)
-

19.52 ± 0.83
(18.48 – 20.56)
15.28 ± 0.41
(14.77 – 15.79)
13.20 ± 0.42
(12.68 – 13.72)
7.96 ± 0.43
(7.42 – 8.50)
2.88 ± 0.08
(2.74 – 3.02)
6.29 ± 0.78
(5.32 – 7.26)
93.80 ± 3.56
(89.38 – 98.22)
2.09 ± 0.13
(1.93 – 2.26)
5.90 ± 0.58
(5.18 – 6.62)
6.38 ± 0.49
(5.78 – 6.98)
7.80 ± 0.68
(6.95 – 8.65)
3.38 ± 0.16
(3.18 – 3.58)
-

0.926

4.58 ± 0.79
(3.31 – 5.84)

0.439
0.556
0.475
0.572
0.569
0.608
0.260
0.576
0.060
0.680
0.506
-
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ตารางที่ 15 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไดชองถอง (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

18.56 ± 0.60
(17.81 – 19.31)
13.94 ± 1.22
(12.43 – 15.45)
11.90 ± 1.41
(10.15 – 13.65)
7.98 ± 0.24
(7.68 – 8.28)
2.46 ± 0.17
(2.25 – 2.67)
6.60 ± 0.22
(6.26 – 6.94)
94.80 ± 3.35
(90.64 – 98.96)
2.16 ± 0.05
(2.09 – 2.23)
5.32 ± 0.15
(5.14 – 5.50)
7.54 ± 0.21
(7.28 – 7.79)
7.84 ± 0.21
(7.58 – 8.10)
3.64 ± 0.24
(3.34 – 3.94)
5.88 ± 0.22
(5.52 – 6.23)
-

14.88 ± 1.28
(13.29 – 16.47)
13.94 ± 1.18
(12.47 – 15.41)
12.04 ± 1.23
(10.51 – 13.57)
7.98 ± 0.48
(7.38 – 8.58)
2.42 ± 0.18
(2.20 – 2.64)
6.58 ± 0.31
(6.19 – 6.97)
96.20 ± 1.30
(94.58 – 97.82)
2.20 ± 0.07
(2.20 – 2.64)
5.36 ± 0.11
(5.22 – 5.50)
6.58 ± 0.47
(6.00 – 7.16)
7.04 ± 0.90
(7.38 – 8.58)
3.68 ± 0.53
(3.03 – 4.33)
-

0.00*

5.06 ± 0.29
(4.70 – 5.42)

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)

1.000
0.871
1.000
0.724
0.917
0.409
0.347
0.645
0.003*
0.089
0.881
-
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ตารางที่ 16 แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํ จืด Paludomus spp. เพศผูและเพศเมีย
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกตะเคียนทอง (จํานวนตัวหอย, N = 5)

ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือเทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส
ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพลเลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล

เพศเมีย

เพศผู

คาความแตกตางทาง
สถิติ (P = 0.05)

21.77 ± 1.30
(20.16 – 23.39)
18.97 ± 2.17
(15.52 – 22.43)
16.25 ± 1.50
(13.86 – 18.64)
9.34 ± 0.48
(8.74 – 9.94)
2.72 ± 0.49
(2.12 – 3.32)
7.00 ± 0.19
(6.76 – 7.24)
94.20 ± 1.64
(92.16 – 96.24)
2.86 ± 0.13
(2.69 – 3.03)
8.06 ± 0.13
(7.90 – 8.22)
9.83 ± 0.34
(9.41 – 10.26)
10.01 ± 0.67
(9.18 – 10.84)
4.31 ± 0.61
(3.55 – 5.07)
5.16 ± 0.19
(4.93 – 5.40)
-

19.32 ± 1.32
(17.68 – 20.8-96)
15.95 ± 2.97
(11.21 – 20.68)
13.06 ± 2.58
(8.96 – 17.16)
9.03 ± 0.70
(8.16 – 9.90)
2.36 ± 0.11
(2.22 – 2.50)
6.47 ± 0.27
(6.13 – 6.81)
97.00 ± 1.58
(95.04 – 98.96)
2.90 ± 0.10
(2.78 – 3.02)
7.34 ± 1.05
(6.03 – 8.64)
8.81 ± 0.76
(7.87 – 9.75)
9.27 ± 0.62
(8.50 – 9.75)
4.00 ± 0.19
(3.77 – 4.23)
-

0.018*

5.42 ± 0.19
(5.18 – 5.66)

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p< 0.05)

0.151
0.076
0.445
0.146
0.007*
0.025*
0.608
0.162
0.025*
0.108
0.308
-
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบขนาดอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจในแตละพื้นที่ (คาเฉลีย่ ± SD)

จํานวนหอย (ตัว)
ความยาวลําตัว
ความยาวตับ
ความยาวรังไขหรือ
เทสทิส
ความยาวแมนเทิล
ความยาวออสเฟรเดียม
ความยาวเหงือก
จํานวนเซลลเหงือก
ความยาวบักคัสแมส
ความยาวหลอดอาหาร
ความยาวลําไส

น้ําตก
ไทรโยคนอย

น้ําตก
ไทรโยคใหญ

หวยเตาดํา

น้ําพุรอน
หินดาด

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

บานทามะเดื่อ

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตก
ตะเคียนทอง

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

21.73 ± 31.40 19.51 ± 2.84 15.56 ± 1.53 20.07 ± 1.05 22.41 ± 0.91 18.31 ± 1.72 18.94 ± 1.69 19.43 ± 2.78 16.72 ± 2.16 20.55 ± 1.79
(19.48– 23.97) (17.14– 21.88) (14.28– 16.84) (19.32– 20.82) (21.76– 23.06) (17.08– 19.54) (17.73– 20.15) (17.44– 21.42) (15.18– 18.26) (19.27– 21.83)
16.13 ± 1.90 16.06 ± 2.06 10.20 ± 3.81 15.30 ± 3.60 17.87 ± 0.83 15.36 ± 0.66 13.85 ± 1.70 14.83 ± 1.71 13.94 ± 1.13 17.46 ± 2.90
(14.77– 17.49) (14.34– 17.79) (6.67– 13.72) (11.96– 18.64) (17.17– 18.56) (14.80– 15.91) (12.55– 15.17) (13.60– 16.06) (13.13– 14.75) (15.03– 19.89)
13.70 ± 2.20 12.64 ± 3.21
8.53 ± 3.57
12.43 ± 3.01 15.45 ± 0.83 13.70 ± 1.14 11.94 ± 1.64 12.84 ± 1.79 11.97 ± 1.25 14.66 ± 2.59
(12.13– 15.27) (9.95– 15.32) (5.23– 11.83) (9.91– 14.94) (14.76– 16.14) (12.83– 14.58) (10.68– 13.20) (11.56– 14.12) (11.08– 12.86) (12.49– 16.82)
7.09 ± 1.06
(6.33 – 7.84)
1.95 ± 0.31
(1.71 – 2.19)
6.15 ± 0.99
(5.44 – 6.85)
81.44 ± 6.44
(76.83– 86.35)
2.13 ± 0.23
(1.98 – 2.29)
8.08 ± 1.39
(7.09 – 9.07)
8.52 ± 1.45
(7.48 – 9.56)

7.23 ± 0.72
(6.56 – 7.90)
1.94 ± 0.32
(1.67 – 2.21)
6.05 ± 0.40
(5.79 – 6.32)
94.96 ± 14.72
(84.43 -105.4)
2.60 ± 0.17
(2.47 – 2.73)
6.24 ± 0.63
(5.71 – 6.77)
7.43 ± 0.41
(7.08 – 7.77)

6.45 ± 1.44
7.27 ± 0.50
8.46 ± 0.56
7.16 ± 0.42
7.44 ± 0.72
7.77 ± 0.78
7.98 ± 0.36
9.19 ± 0.59
(5.25 – 7.65)
(7.13 – 7.41)
(8.06 – 8.86)
(6.86 – 7.46)
(6.92 – 7.96)
(7.21 – 8.33)
(7.72 – 8.24)
(8.76 – 9.61)
2.39 ± 0.30
2.19 ± 0.12
2.79 ± 0.30
2.23 ± 0.16
2.28 ± 0.12
2.85 ± 0.13
2.44 ± 0.16
2.54 ± 0.38
(2.13 – 2.64)
(2.10 – 2.28)
(2.57 – 3.00)
(2.11 – 2.34)
(2.19 – 2.37)
(2.75 – 2.96)
(2.32 – 2.56)
(2.27 – 2.81)
5.50 ± 0.97
5.74 ± 0.25
8.22 ± 0.61
6.27 ± 0.52
6.85 ± 0.36
6.16 ± 0.63
6.59 ± 0.26
6.74 ± 0.36
(5.23 – 11.83) (5.55 – 5.94)
(7.75 – 8.69)
(5.90 – 6.64)
(6.59 – 7.11)
(5.71 – 6.61)
(6.39 – 6.79)
(6.48 – 6.99)
66.00 ± 5.63 96.16 ± 7.04 91.80 ± 4.08 97.50 ± 2.88 89.76 ± 2.35 94.40 ± 3.41 95.50 ± 2.51 95.60 ± 2.12
(61.29– 70.71) (90.74– 101.6) (88.88– 94.72) (95.44– 99.56) (88.08– 91.44) (91.96 –96.84) (93.71 –97.29) (94.08 –97.12)
2.76 ± 0.28
2.28 ± 0.24
2.74 ± 0.22
2.31 ± 0.26
2.72 ± 0.15
2.14 ± 0.12
2.18 ± 0.06
2.88 ± 0.11
(2.53 – 2.99)
(2.11 – 2.45)
(2.58 – 2.90)
(2.13 – 2.50)
(2.61 – 2.83)
(2.05 – 2.22)
(2.13 – 2.23)
(2.80 – 2.96)
5.01 ± 0.76
6.38 ± 0.68
7.28 ± 0.46
6.44 ± 0.85
7.02 ± 0.41
5.95 ± 0.74
5.34 ± 0.13
7.70 ± 0.80
(4.38 – 5.65)
(5.89 – 6.87)
(6.95 – 7.61)
(5.83 – 7.05)
(6.72 – 7.31)
(5.42 – 6.48)
(5.25 – 5.43)
(7.13 – 8.27)
5.81 ± 1.17
8.18 ± 0.43
8.80 ± 0.93
7.26 ± 0.53
8.11 ± 0.32
6.07 ± 0.89
7.06 ± 0.61
9.32 ± 0.77
(4.83 – 6.79)
(7.88 – 8.46)
(8.14 – 9.47)
(6.88 – 7.64)
(7.88 – 8.34)
(5.43 – 6.71)
(6.62 – 7.50)
(8.77 – 9.87)
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ตารางที่ 17 (ตอ)

ความยาวเรกตรัม
ความยาวไต
ความยาวทอนําไขแพล
เลียล
ความยาวทอสืบพันธุแพล
เลียล

น้ําตก
ไทรโยคนอย

น้ําตก
ไทรโยคใหญ

หวยเตาดํา

น้ําพุรอน
หินดาด

น้ําตก
ผาตาด

น้ําพุ
หวยเขยง

บานทามะเดื่อ

น้ําตก
เกริงกระเวีย

น้ําตก
ไดชองถอง

น้ําตก
ตะเคียนทอง

7.72 ± 1.39
(6.72 – 8.71)
3.84 ± 0.35
(3.55 – 4.13)
6.84 ± 1.07
(5.72 – 7.96)
4.81 ± 1.53
(2.91 – 6.71)

6.89 ± 1.52
(5.62 – 8.16)
4.30 ± 0.33
(4.00 – 4.60)
5.00 ± 0.91
(3.56 – 6.44)
4.02 ± 0.25
(3.40 – 4.63)

6.63 ± 1.43
(5.43 – 7.82)
3.09 ± 0.74
(2.47 – 3.70)
4.45 ± 0.46
(3.71 – 5.19)
43.62 ± 1.03
(2.34 – 4.90)

7.27 ± 0.19
(7.13 – 7.41)
3.95 ± 0.17
(3.79 – 4.10)
4.86 ± 0.55
(4.18 – 5.54)
4.80 ± 0.39
(4.31 – 5.29)

9.62 ± 0.75
(9.08 – 10.16)
4.12 ± 0.73
(3.56 – 4.68)
5.90 ± 0.63
(4.90 – 6.90)
5.25 ± 0.43
(4.72 – 5.79)

8.06 ± 0.71
(7.55 – 8.57)
4.08 ± 0.36
(3.82 – 4.33)
4.81 ± 1.08
(3.47 – 6.15)
4.87 ± 0.33
(4.35 – 5.40)

8.35 ± 0.28
(8.15 – 8.54)
3.39 ± 0.34
(3.15 – 3.63)
4.23 ± 0.62
(3.46 – 4.99)
4.89 ± 0.89
(3.79 – 6.00)

7.95 ± 1.06
(7.19 – 8.71)
3.28 ± 0.43
(2.98 – 3.59)
5.88 ± 0.22
(5.52 – 6.23)
5.06 ± 0.29
(4.70 – 5.42)

7.44 ± 0.75
(6.91 – 7.97)
3.66 ± 0.39
(3.38 – 3.93)
4.64 ± 0.97
(3.43 – 5.85)
4.58 ± 0.79
(3.31 – 5.84)

9.64 ± 0.72
(9.13 – 10.16)
4.16 ± 0.46
(3.83 – 4.48)
5.16 ± 0.19
(4.93 – 5.40)
5.42 ± 0.19
(5.18 – 5.66)
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ตารางที่ 18 แสดงคาความถี่อัลลีล (Allele frequencies) ของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บ
ตัวอยางจากจุดสํารวจ 10 พื้นที่ 1 : ไทรโยคนอย, 2 : ไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา,
4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอ นหินดาด, 5 : น้ําตกผาตาด, 6 : น้ําพุหวยเขยง, 7 : ลําธาร
ปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเกริงกระเวีย, 9 : น้ําตกไดชองถอง, 10 : น้ําตก
ตะเคียนทอง ( n = จํานวนตัวอยาง, h = คาเฮตเทอโรไซโกซิตีตอยีนหนึ่งตําแหนง)
ยีน
Aldox
.32
n
h
Est-1
.96
n
h
Est-2
.68
n
h
Est-3
.63
.54
n
h
Est-4
.49
.46
.44
n
h
Est-5
.42
.35
n
h

จุดสํารวจ
5
6

1

2

3

4

7

8

9

10

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
35
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
35
0.0

1.000
30
0.0

1.000
35
0.0

1.000
30
0.0

1.000
35
0.0

1.000
30
0.0

1.000
35
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
35
0.0

1.000
30
0.0

1.000
35
0.0

1.000
30
0.0

1.000
35
0.0

1.000
30
0.0

0.071
0.929
35
0.132

0.083
0.914
30
0.158

0.500
0.500
30
0.500

1.000
0.0
30
0.0

0.50
0.50
35
0.500

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
35
0.0

0.333
0.667
30
0.444

0.143
0.857
35
0.245

0.167
0.833
30
0.278

0.571
0.429
0.0
35
0.490

0.583
0.417
0.0
30
0.486

0.666
0.0
0.334
30
0.445

30
-

0.50
0.50
0.0
35
0.500

0.333
0.167
0.500
30
0.611

0.417
0.083
0.500
35
0.569

0.833
0.167
0.0
30
0.278

0.643
0.357
0.0
35
0.459

0.583
0.417
0.0
30
0.486

0.929
0.071
35
0.132

0.917
0.083
30
0.152

0.167
0.833
30
0.278

0.50
0.50
30
0.500

0.50
0.50
35
0.500

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
35
0.0

0.583
0.417
30
0.486

0.917
0.083
35
0.152

0.833
0.167
30
0.278

Null
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ตารางที่ 18 (ตอ)
ยีน
Est-5

1

จุดสํารวจ
5
6

2

3

4

7

8

9

10

.42 0.929
.35 0.071
n 35
h 0.132

0.917
0.083
30
0.152

0.167
0.833
30
0.278

0.50
0.50
30
0.500

0.50
0.50
35
0.500

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
35
0.0

0.583
0.417
30
0.486

0.917
0.083
35
0.152

0.833
0.167
30
0.278

.64 1.000
n 30
h 0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

.43 0.0
.38 1.000
n 30
h 0.0

0.0
1.000
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

0.0
1.000
30
0.0

0.0
1.000
30
0.0

0.0
1.000
30
0.0

0.0
1.000
30
0.0

0.0
1.000
30
0.0

0.0
1.000
30
0.0

0.0
1.000
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

0.0
1.000
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

0.0
1.000
0.0
30
0.0

0.0
1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
0.0
25
0.0

0.0
0.0
1.000
30
0.0

0.0
0.0
1.000
30
0.0

0.0
1.000
0.0
30
0.0

1.000
0.0
0.0
30
0.0

1.000
0.0
0.0
30
0.0

1.000
0.0
0.0
30
0.0

1.000
0.0
0.0
25
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

1.000
30
0.0

Lap-1

Lap-2

Ldh-1
.92
.85
n
h
Ldh-2
.41
n
h
Mdh
.90
.82
.77
n
h
Xdh
.43
n
h
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ตารางที่ 19 แสดงคาจํานวนอัลลีลเฉลี่ยตอตําแหนง (Mene allele per locus) และเปอรเซ็นต
สัดสวนของยีนในสภาวะหลากรูปแบบ (Percent polymorphic loci) คาเฮตเทอโร
ไซโกซิตี (heterozygosity) ทัง้ คาจริง (H0) และคาตามทฤษฎี (He) และคาสัม
ประสิทธ – F (Fis) ของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
จุดสํารวจ

น้ําตกไทรโยคนอย
น้ําตกไทรโยคใหญ
หวยเตาดํา
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
น้ําตกผาตาด
น้ําพุหวยเขยง
ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
น้ําตกเกริงกระเวีย
น้ําตกไดชองถอง
น้ําตกตะเคียนทอง
คาเฉลี่ย

จํานวน
อัลลีล
เฉลี่ยตอ
ตําแหนง
1.250
1.250
1.250
1.000
1.250
1.167
1.167
1.250
1.250
1.250
1.208

เปอรเซ็นต
สัดสวนยีนใน
สภาวะหลาก
รูปแบบ
0.250
0.250
0.250
0.083
0.250
0.083
0.250
0.083
0.083
0.250
0.183

คาเฮตเทอโรไซโกต
คาจริง
(H0)

คาตามทฤษฏี
(He)

0.095
0.097
0.083
0.083
0.250
0.083
0.083
0.153
0.095
0.125
0.115

0.063
0.066
0.102
0.042
0.125
0.051
0.047
0.101
0.071
0.087
0.0755

คา Fis

-0.508
-0.469
0.186
-0.976
-1.00
-0.627
-0.766
-0.515
-0.338
-0.437
-0.582

151

ตารางที่ 20 แสดงคาความเหมือนทางพันธุกรรม (Genetic identity, I) (ดานบน) และคาระยะหางทางพันธุกรรม (Genetic distance, D) (ดานลาง)
ของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ทีเ่ ก็บตัวอยางจากจุดสํารวจ 10 พื้นที่ 1 : ไทรโยคนอย, 2 : ไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธาร
ขางบอน้าํ พุรอนหินดาด, 5 : น้ําตกผาตาด, 6 : น้ําพุหว ยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเกริงกระเวีย, 9 : น้ําตกไดชอง
ถอง, 10 : น้าํ ตกตะเคียนทอง

จุดสํารวจ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0.000399
0.439390
0.237330
0.134413
0.097904
0.200987
0.120914
0.094591
0.096149

2
0.999959
0.435461
0.234033
0.132681
0.095811
0.198667
0.119026
0.094443
0.095898

3
0.644431
0.646966
0.418480
0.372005
0.451169
0.313546
0.238066
0.296052
0.285665

4
0.788739
0.791336
0.65/046
0.048791
0.140710
0.142550
0.186566
0.224369
0.213170

5
0.874229
0.875744
0.689351
0.952381
0.167379
0.169219
0.113767
0.129827
0.121399

6
0.906736
0.908626
0.636883
0.868741
0.845879
0.092401
0.184173
0.188110
0.187206

7
0.817923
0.819823
0.730851
0.867144
0.844324
0.911739
0.077597
0.085850
0.085180

8
0.886110
0.887785
0.788151
0.829804
0.892466
0.831792
0.925357
0.016767
0.014099

9
0.909745
0.90988
0.743749
0.799022
0.878248
0.828524
0.917732
0.983373
0.000981

10
0.908328
0.908559
0.751514
0.808019
0.885680
0.829273
0.918347
0.986000
0.999019
-
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Genetic distance (D)
0.50

0.10

0.05

0.01

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005

0.00001

0.000020
0.073220

0.048429

น้ําตกไทรโยคนอย
น้ําตกไทรโยคใหญ
น้ําพุหวยเขยง

0.081965

ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
0.040778

น้ําตกเกริงกระเวีย
0.007716

0.190473

0.000491

0.024395

น้ําตกตะเคียนทอง
น้ําตกไดชองถอง
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
น้ําตกผาตาด
หวยเตาดํา

รูปที่ 57 แผนผังความสัมพันธทางวิวฒ
ั นาการไดของหอยน้ําจืด Paludomus spp. จากจุดสํารวจทัง้ 10 พื้นที
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ตารางที่ 21 แสดงระยะทางการเคลื่อนทีแ่ ละน้ําหนักโมเลกุลของแถบโปรตีนมาตรฐาน และแถบ
โปรตีนของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
แถบโปรตีน
ระยะทาง (มม.) ระยะทางการเคลื่อนที่
โปรตีนมาตรฐาน
Albumin, Bovine Serum
4.1
0.465
6.4
0.787
Albumin, Chicken Egg
6.4
0.787
7.1
0.807
โปรตีนหอยน้ําจืด
1
0.5
0.057
2
0.7
0.079
3
1.0
0.125
4
1.4
0.159
5
1.6
0.181
6
2.0
0.227
7
2.4
0.272
8
2.6
0.295
9
3.4
0.386
10
3.9
0.443
11
4.9
0.557
12
5.3
0.602
13
5.8
0.659
14
6.4
0.727
15
7.9
0.806
16
8.2
0.932
17
8.6
0.977

น้ําหนักโมเลกุล
132,000
66,000
66,000
45,000
253,128
229,456
217,854
209,087
203,415
191,813
180,469
174,794
152,109
137,671
108,797
97,453
83,023
66,000
45,000
37,965
35,435
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ตารางที่ 22 แสดงลักษณะของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ทัง้ 10 พื้นที่ ที่แตกตางกัน 20
ลักษณะ 1 : ไทรโยคนอย, 2 : ไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาด5 : น้ําตกผาตาด, 6 : น้ําพุหวยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ, 8 : น้ําตกเกริงกระเวีย 9 : น้ําตกไดชองถอง, 10 : น้ําตกตะเคียนทอง
ลักษณะ
ลักษณะเปลือกเปนกรวยรูปไข (0), รูปกรวยกลม (1)
ปลายยอดไมตัด (0), ปลายยอดตัด 1)
ผิวเปลือกมี spiral line (0), ผิวเปลือกเรียบ (1)
ซูเชอรเปนรองลึก (0), ซูเชอรไมเปนรองลึก (1)
ขอบปากเปลือกดานในแคบ (0), ขอบดานในกวาง (1)

1
0
0
1
0
0
0

2
1
0
1
0
0
1

3
1
1
1
1
1
1

4
0
0
1
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

6
1
0
0
0
0
1

7
0
0
1
0
0
0

8
1
0
0
0
0
1

9 10
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1

หยักฟนริมละเอียดมี< 20 (0), หยักฟนมี > 20 (1)

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

หยักฟนริมหยาบมี < 8 (0), หยักฟนมี > 8 (1)

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

หยักฟนกลางมี < 5 (0), หยักฟนกลางมี > 5 (1)
เทนเทเคิลมีลายเปนขอปลอง (0), ไมมีลาย (1)
รอบตาไมมีรงควัตถุ (0), รอบตามีรงควัตถุ (1)
ปรากฏอัลลิล Lap-2 .38 (0), อัลลิล Lap-2 .43 (1)
ปรากฏอัลลิล Ldh .92 (0), อัลลิล Ldh .85 (1)
ปรากฏอัลลิล Mdh-1 .82 (0), อัลลิล Mdh-1 .90 (1)
ไมปรากฏอัลลิล Mdh-2 (0), ปรากฏอัลลิล Mdh-2 .77(1)
ยีน Est-3 เปนเฮตเทอโรไซโกต (0), เปนโฮโมไซโกต (1)
ยีน Est-4 เปนเฮตเทอโรไซโกต (0), เปนโฮโมไซโกต (1)
ยีน Est-5 เปนเฮตเทอโรไซโกต (0), เปนโฮโมไซโกต (1)

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
?
1
1
?
0

0
0
0
0
?
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0

มุมสไปร < 70 (0), มุมสไปร > 70 (1)
สไปรเวิรลสูง (0), สไปรเวิรลต่ํา (1)
ฟนขางมีหยักตรงกลางแคบ (0), หยักกลางกวาง (1)
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนลักษณะของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่แตกตาง (Total character differences) (ดานลาง) และคาเฉลี่ยของจํานวน
ลักษณะที่แตกตางกัน (Mean character differences) (ดานบน) 1 : ไทรโยคนอย, 2 : ไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาด, 5 : น้ําตกผาตาด, 6 : น้ําพุหว ยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเกริงกระเวีย, 9 : น้าํ ตกไดชองถอง,
10 : น้ําตกตะเคียนทอง
จุดสํารวจ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
14
3
2
7
4
4
4
4

2
0.10000
12
5
4
5
6
2
2
2

3
0.70000
0.60000
14
15
17
16
12
12
12

4
0.15667
0.27778
0.77778
3
7
3
6
6
6

5
0.10526
0.21053
0.78947
0.16667
7
5
3
3
3

6
0.35000
0.25000
0.85000
0.38889
0.36842
5
5
5
5

7
0.20000
0.30000
0.80000
0.16667
0.26316
0.25000
6
6
6

8
0.20000
0.10000
0.60000
0.33333
0.15789
0.25000
0.30000
0
0

9
0.20000
0.10000
0.60000
0.33333
0.15789
0.25000
0.30000
0.00000
0

10
0.20000
0.10000
0.60000
0.33333
0.15789
0.25000
0.30000
0.00000
0.00000
-

ภาคผนวก ข
ภาพประกอบการวิจัย
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รูปที่ 1 แสดงภาพเปลือกหอยน้ําจืด Paludomus spp. (ก) Paludomus petrosus (ข)
Paludomus siamensis (Brandth, 1974)

รูปที่ 2 แสดงโครงสรางตาง ๆ ของเปลือกหอยฝาเดียว (สุชาติ, 2538)
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รูปที่ 3 ลักษณะการขดวนของโพรโทคอนชของเปลือกหอยฝาเดียวชนิดตาง ๆ (ก-ซ) การขดวน
ในระนาบเดียวกับการขดวนของเทเลคอนช (ฌ-ญ) การขดวนคนละระนาบกัน (สุชาติ,
2538)
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รูปที่ 4 ลักษณะของซูเชอรในหอยฝาเดียวแบบตาง ๆ (ก) ซูเชอรแบบฟลัช (ข) ซูเชอรแบบแอด
เพรสด (ค) ซูฌชอรแบบลึก (ง) ซูเชอรแบบเปนรอง (จ,ฉ) ซูเชอรแบบเปนรองยาวและ
ลึก (สุชาติ, 2538)

รูปที่ 5 เปลือกหอยฝาเดียวลักษณะตาง ๆ (ก) ลักษณะโฮโลสโตมาทัส (ข, ค) ลักษณะไซโฟ
โนสโตมาทัส
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รูปที่ 6 แสดงเปลือกหอยรูปทรงกรวยแบบตาง ๆ พิจารณาจากขนาดของมุมสไปร (ก, ข) รูป
กรวยยาว (ค-จ) รูปกรวยรูปไข (ฉ, ช) รูปกรวยกลม (ซ) รูปกรวยเตี้ย (สุชาติ,
2538)

ก

ข

รูปที่ 7 แสดงลักษณะการขดวนของเปลือกหอยรูปทรงกรวย (ก) แบบซินิสทรัล หรือวนซาย (ข)
แบบเด็กซทรัล หรือวนขวา (สุชาติ, 2538)
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รูปที่ 8 แสดงการจําแนกเปลือกหอยที่มีขนาดตาง ๆ กัน ขนาดเล็กมาก (<2 มิลลิเมตร) ขนาด
เล็ก (2-10 มิลลิเมตร) ขนาดกลาง (11-30 มิลลิเมตร) ขนาดใหญ (>30 มิลลิเมตร)

รูปที่ 9 แสดงการวัดมุมสไปร ในหอยทรงกรวยที่มีการขดวนอยางปกติ (สุชาติ, 2538)
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รูปที่ 10 แสดงลักษณะการนับจํานวนเวิรล (whorl) (สุชาติ, 2538)

แถบสีในแนวตั้งฉาก
กับแกนกลาง
เสนในแนวขนาน
กับแกนกลาง
หนาม

สันโคงที่อยูใน
แนวขนานกับแกน
เสนนูนในแนว
ตั้งฉากกับแกน
เสนที่เปนรองตาม
แนวตั้งฉากกับแกน

ตุม

สันในแนวตั้งฉากกับ
แกนกลาง

แอง

สันแหลม
รอยยน

รูปที่ 11 แสดงลักษณะลวดลายแบบตาง ๆ บนเปลือกหอย
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รูปที่ 12 แสดงลักษณะลายเปลือกหอยที่เปนแถบสีในแนวการขดวนของเปลือกหอย (ก) เปลือก
หอยที่ไมมีลายแถบสี (ข) เปลือกหอยมีลายแถบสี 1 แถบ ตรงกลางเปลือก (ค)
เปลือกหอยมีลายแถบสี 3 แถบ (ง) เปลือกหอยมีลายแถบสีจํานวน 5 แถบ
(Weaver and Hendrick, 1991)

รูปที่ 13 แสดงลักษณะฝาปดปากเปลือก (operculum) (ก-ท) แสดงฝาปดปากเปลือกแบบตางๆ
(ธ) แสดงหอยแบบเด็กซทรัลที่มีฝาปดปากเปลือกแบบสไปรัลที่วนทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา (สุชาติ, 2538)
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รูปที่ 14 แสดงลักษณะสวนหัวของหอย (ก) สวนหัวของหอยที่ยื่นยาวเรียวออกมามากเรียกโพร
บอสซิส (proboscis) (ข) สวนหัวหอยที่ยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวน
สั้นเรียก สเนาท (snout)

ก

รูปที่

ข

15 แสดงตําแหนงตาที่บริเวณเทนเทเคิล (ก) ตําแหนงตาอยูที่ปลายแทนเทเคิล
(ข) ตําแหนงตาอยูที่โคนเทนเทเคิล (Brown, 1980)
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รูปที่ 16 แสดงลวดลายตางๆ บนลําตัวหอยที่เอาเปลือกออก และแสดงตําแหนงเวิรจหรือเพนนิส
ที่บริเวณคอดานบนของหอยเพศผู (สุชาติ, 2538)

รูปที่ 17 แสดงฟนชนิดตาง ๆ (ก) แบบไรพิโดกลอซซา (ข) แบบไดโคกลอซซา (ค) แบบทีนิโอ
กลอซซา (ง) แบบทีโนกลอซซา (จ) แบบราคิกลอซซา (ฉ) แบบโทโซกลอซซา (สุชาติ,
2538)
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ตับ

กระเพาะอาหาร

ลําไส

เวนทริเคิล
ออริเคิล

ไต

กลามเนื้อคอลัมเมล

เหงือก

หลอดอาหาร

เรกตรัม

ตอมน้ําลาย

เอนัส

บักคัสแมส

รูปที่ 18 แสดงอวัยวะภายในตาง ๆ ของหอย ในระบบทางเดินอาหาร ระบบลําเลียง และระบบ
หายใจ (Malek and Cheng, 1974)
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CH2 = CH
C=O
NH2

CH2 = CH
C=O
NH
CH2
NH
C=O
CH2 = CH

Acrylamide

N,N’- methylene bisacrylamide

- CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 CO
CO
CO
NH2
NH
NH2
CH2
NH
CO
- CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 CO
CO
CO
NH2
NH2
NH
CH2
NH
CO
- CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 CO
CO
CO
NH2
NH
NH2
Polyacrylamide gel

รูปที่ 19 แสดงโครงสรางทางเคมีของอะครีลาไมด บิสอะครีลาไมด และโพลีอะครีลาไมดเจล
(สุรินทร, 2545)
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รูปที่ 20 แสดงวงจรชีวิตของพยาธิใบไม (กรมควบคุมโรคติดตอ, 2541)
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รูปที่ 21
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แสดงรูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียกก (ก) Longifurcate cercariae
(ข) Pleurolophocercous cercariae (ค) Monostome cercariae
(ง) Gymnocephalous cercariae (จ) Echinostome cercariae
(ฉ) Xiphidiocercariae (ช) Amphistome cercariae (ซ) Brevifurcate
cercariae (Schell, 1962)
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รูปที่ 22 ภาพแผนที่บริเวณลุมแมน้ําแควนอยแสดงจุดสํารวจบริเวณตาง ๆ ที่กําหนดไว
จุดสํารวจที่ 1
น้ําตกไทรโยคนอย
จุดสํารวจที่ 2
น้ําตกไทรโยคใหญ
จุดสํารวจที่ 3
หวยเตาดํา
จุดสํารวจที่ 4
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
จุดสํารวจที่ 5
น้ําตกผาตาด
จุดสํารวจที่ 6
น้ําพุหวยเขยง
จุดสํารวจที่ 7
ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
จุดสํารวจที่ 8
น้ําตกเกริงกระเวีย
จุดสํารวจที่ 9
น้ําตกไดชองถอง
จุดสํารวจที่ 10
น้ําตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 23 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณน้ําตกไทรโยคนอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

รูปที่ 24 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณน้ําตกไทรโยคใหญ อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
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รูปที่ 25 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณหวยเตาดํา อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

รูปที่ 26 แสดงสภาพแวดลอมลําธารบริเวณบอน้ําพุรอนหินดาด อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
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รูปที่ 27 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณน้ําตกผาตาด อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

รูปที่ 28 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณน้ําพุหวยเขยง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
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รูปที่ 29 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ อ. ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี

รูปที่ 30 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณน้ําตกเกริงกระเวีย อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
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รูปที่ 31 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณน้ําตกไดชองถอง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

รูปที่ 32 แสดงสภาพแวดลอมบริเวณน้ําตกตะเคียนทอง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี
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รูปที่ 33 แสดงภาพวาดเปลือกและฝาปดปากเปลือกหอยน้าํ จืด Paludomus spp. ที่เก็บจาก
จุดสํารวจทัง้ 10 พืน้ ที่ (ก) น้าํ ตกไทรโยคนอย (ข) น้าํ ตกไทรโยคใหญ (ค) หวยเตา
ดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด (จ) น้ําตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหว ยเขยง (ช)
ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ (ซ) น้าํ ตกเกริงกระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง และ
(ญ) น้าํ ตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 34 แสดงเปลือกหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจทัง้ 10 พืน้ ที่ (ก)
น้ําตกไทรโยคนอย (ข) น้าํ ตกไทรโยคใหญ (ค) หวยเตาดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุ
รอนหินดาด (จ) น้าํ ตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหวยเขยง (ช) ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
(ซ) น้าํ ตกเกริงกระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง และ (ญ) น้ําตกตะเคียนทอง
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3 มม.
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รูปที่ 35 แสดงฝาปดปากเปลือกหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจทั้ง 10 พืน้ ที่
(ก) น้าํ ตกไทรโยคนอย (ข) น้าํ ตกไทรโยคใหญ (ค) หวยเตาดํา (ง) ลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาด (จ) น้าํ ตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหว ยเขยง (ช) ลําธารปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ (ซ) น้าํ ตกเกริง กระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง และ (ญ) น้าํ ตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 36 ภาพวาดแสดงฟนกลางและฟนขางของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุด
สํารวจทั้ง 10 พื้นที่ (ก) น้ําตกไทรโยคนอย (ข) น้ําตกไทรโยคใหญ (ค) หวยเตาดํา
(ง) ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด (จ) น้ําตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหวยเขยง (ช) ลําธาร
ปาชุมชนบานทามะเดื่อ (ซ) น้ําตกเกริงกระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง และ (ญ)
น้ําตกตะเคียนทอง ( r= rachis,ฟนกลาง, l= lateral, ฟนขาง, m=marginal, ฟน
ริม)
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ภาพจากกล องจุ ลทรรศน ชนิ ดธรรมดาแสดงฟนกลางและฟนขางของหอยน้ําจืด
Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ (ก) น้ําตกไทรโยคนอย (ข) น้ํา
ตกไทรโยคใหญ (ค) หวยเตาดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด (จ) น้ําตกผาตาด
(ฉ) น้ําพุหวยเขยง (ช) ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ (ซ) น้ําตกเกริงกระเวีย (ฌ)
น้ําตกไดชองถอง และ (ญ) น้ําตกตะเคียนทอง ( r= rachis,ฟนกลาง, l= lateral, ฟน
ขาง)
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รูปที่ 38 ภาพจากกลองจุลทรรศนชนิดธรรมดาแสดงฟนริมของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่
เก็บจากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ (ก) น้ําตกไทรโยคนอย (ข) น้ําตกไทรโยคใหญ (ค)
หวยเตาดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด (จ) น้ําตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหวยเขยง
(ช) ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ (ซ) น้ําตกเกริงกระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง และ
(ญ) น้ําตกตะเคียนทอง ( m1= inner marginal, ฟนริมหยาบ; m2= outer marginal,
ฟนริมละเอียด)
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รูปที่ 39 ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) แสดงฟนกลางและฟนขาง
ของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ (ก) น้ําตกไทร
โยคนอย (ข) น้ําตกไทรโยคใหญ (ค) หวยเตาดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
(จ) น้ําตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหวยเขยง (ช) ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ (ซ) น้ําตก
เกริงกระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง และ (ญ) น้ําตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 40 ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) แสดงฟนริมของหอยน้ําจืด
Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ (ก) น้ําตกไทรโยคนอย (ข) น้ํา
ตกไทรโยคใหญ (ค) หวยเตาดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด (จ) น้ําตกผาตาด
(ฉ) น้ําพุหวยเขยง (ช) ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ (ซ) น้ําตกเกริงกระเวีย (ฌ)
น้ําตกไดชองถอง และ (ญ) น้ําตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 41 แสดงลําตัวภายนอกของหอยน้ําจืด Paludomus spp. (ก) โครงสรางลําตัวภายนอก
ของหอยเพศผู (ข) โครงสรางลําตัวภายนอกของหอยเพศเมีย
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เทสทิส

ตับและตับออน

รังไข

1 มม.

กระเพาะอาหาร
เหงือก

เรกตรัม

ขอบแมนเทิล

ตา

แผนเทา
เทนเทเคิล
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กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร
ตับและตับออน

หลอดอาหาร

ลําไส

ทอสืบพันธุแพลเลียล

โอเพอรคิวลัม

กลามเนื้อคอลัมเมลลา

1 มม.
ค

ง

รูปที่ 42 ภาพวาดแสดงการจัดเรียงตัวของอวัยวะภายนอกและภายในเมื่อมองผานผนังลําตัว
ของหอยน้ําจืด Paludomus spp. (ก) โครงสรางลําตัวดานหนาของหอยเพศผู (ข)
โครงสรางลําตัวดานหนาของหอยเพศเมีย (ค) โครงสรางลําตัวดานหลัง (ง) โครงสราง
ลําตัวดานขาง
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รูปที่ 43 แสดงสวนหัวของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เก็บจากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ (ก)
น้ําตกไทรโยคนอย (ข) น้ําตกไทรโยคใหญ (ค) หวยเตาดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุ
รอนหินดาด (จ) น้ําตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหวยเขยง (ช) ลําธารขางปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ (ซ) น้ําตกเกริง กระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง และ (ญ) น้ําตกตะเคียนทอง

185

1 มม.

ก

1 มม.

ข

รูปที่ 44 ภาพวาดแสดงสวนหัวของหอยน้ําจืด Paludomus spp. (ก) แสดงลักษณะสวนหัว
ของหอยที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจ 9 พื้นที่ (ยกเวนปาเตาดํา) (ข) แสดงลักษณะ
สวนหัวของหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา
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รูปที่ 45 แสดงระบบลําเลียงและอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด Paludomus spp. เพศผูที่เก็บ
จากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ (ก) น้ําตกไทรโยคนอย (ข) น้ําตกไทรโยคใหญ (ค) หวย
เตาดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด (จ) น้ําตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหวยเขยง (ช)
ลําธารขางปาชุมชนบานทามะเดื่อ (ซ) น้ําตกเกริงกระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง และ
(ญ) น้ําตกตะเคียนทอง

187

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

ฌ

ญ

รูปที่ 46 แสดงระบบลําเลียงและอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด Paludomus spp. เพศเมียที่
เก็บจากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ (ก) น้ําตกไทรโยคนอย (ข) น้ําตกไทรโยคใหญ (ค)
หวยเตาดํา (ง) ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด (จ) น้ําตกผาตาด (ฉ) น้ําพุหวยเขยง
(ช) ลําธารขางปาชุมชนบานทามะเดื่อ (ซ) น้ําตกเกริงกระเวีย (ฌ) น้ําตกไดชองถอง
และ (ญ) น้ําตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 47 แสดงสเปรมของหอย Paludomus spp. (ก) สเปรมหอยทั้ง 2 ชนิด (ข) แสดง สเปร
ม ชนิดที่ 1 สเปรมที่หัวสั้นมีหางยาว 1 หาง (ค) แสดงสเปรมชนิดที่ 2 มีหัวเปน
แบบกระสวยมีหางยาว 6 หาง
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เทสทิส
กระเพาะอาหาร

ตับและตับออน

คริสทัลลีนสไตล
หลอดอาหาร

ลําไส

ปมประสาท
ตอมน้ําลาย
หัวใจ

แรดูลา

1 มม.

ไต
บักคัสแมส
ออสเฟรเดียม

ทอสืบพันธุแพลเลียล
กลามเนื้อคอลัมเมลลา

เหงือก

เอนัส

ตอมไฮโพแบรงเคียล
เรกตรัม

รูปที่ 48 ภาพวาดแสดงการจัดเรียงตัวของระบบลําเลียงและอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด
Paludomus spp. เพศผู
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รังไข
กระเพาะอาหาร

ลําไส
ตับและตับออน

คริสทัลลีนสไตล
หลอดอาหาร
1 มม.

ปมประสาท

หัวใจ

ไต

ตอมน้ําลาย
ทอสืบพันธุแพลเลียล

แรดูลา
บักคัสแมส

กลามเนื้อคอลัมเมลลา

ออสเฟรเดียม
เอนัส
เหงือก

เรกตรัม
ตอมไฮโพแบรงเคียล

รูปที่ 49 ภาพวาดแสดงการจัดเรียงตัวของระบบลําเลียงและอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด
Paludomus spp. เพศเมีย
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กระเพาะอาหาร
หลอดอาหาร
ตอมน้ําลาย

ปมประสาท

แรดูลา

บักคัสแมส

ลําไส

ถุงสไตล

เรกตรัม

เอนัส

รูปที่ 50 ภาพวาดแสดงระบบทางเดินอาหารของหอยน้ําจืด Paludomus spp.
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รูปที่ 51 แสดงแถบเอนไซม Aldehyde oxidase (ALDOX) (ก) ภาพเจลแสดงแถบเอนไซม
ALDOX (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม ALDOX 1 : น้ําตกไทรโยคนอย,
2 : นำตกไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด, 5 :
น้ําตกผาตาด, 6 : น้าํ พุหวยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเก
ริง กระเวีย, 9 : น้ําตกไดชองถอง, 10 : น้ําตกตะเคียนทอง
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52 แสดงแถบเอนไซม Xanthine dehydrogenase (XDH) (ก) ภาพเจลแสดงแถบ
เอนไซม XDH (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม XDH 1 : น้าํ ตกไทรโย
คนอย, 2 : น้ําตกไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอนหิน
ดาด, 5 : น้ําตกผาตาด, 6 : น้ําพุหวยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,
8 : น้ําตกเกริงกระเวีย, 9 : น้าํ ตกไดชองถอง, 10 : น้าํ ตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 53 แสดงแถบเอนไซม Malate dehydrogenase (MDH) (ก) ภาพเจลแสดงแถบเอนไซม
MDH (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม MDH 1 : น้ําตกไทรโยคนอย, 2 :
น้ําตกไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด, 5 : น้ําตกผา
ตาด, 6 : น้ําพุหว ยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเกริงกระเวีย,
9 : น้ําตกไดชองถอง, 10 : น้ําตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 54 แสดงแถบเอนไซม Esterase dehydrogenase (EST) (ก) ภาพเจลแสดงแถบ
เอนไซม EST (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม EST 1 : น้ําตกไทรโยคนอย,
2 : น้ําตกไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอน้าํ พุรอ นหินดาด, 5 :
น้ําตกผาตาด, 6 : น้ําพุหวยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเก
ริง กระเวีย, 9 : น้ําตกไดชองถอง, 10 : น้ําตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 55 แสดงแถบเอนไซม Leucine aminopeptidase (LAP) (ก) ภาพเจลแสดงแถบเอนไซม
LAP (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม LAP 1 : น้ําตกไทรโยคนอย, 2 : น้ําตก
ไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอน้าํ พุรอ นหินดาด, 5 : น้ําตกผาตาด,
6 : น้าํ พุหวยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเกริงกระเวีย, 9 :
น้ําตกไดชองถอง, 10 : น้ําตกตะเคียนทอง
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รูปที่ 56 แสดงแถบเอนไซม Lactase dehydrogenase (LDH) (ก) ภาพเจลแสดงแถบเอนไซม
LDH (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม LDH 1 : น้ําตกไทรโยคนอย, 2 :
น้ําตกไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด, 5 : น้ําตกผา
ตาด, 6 : น้ําพุหว ยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเกริงกระเวีย,
9 : น้ําตกไดชองถอง, 10 : น้ําตกตะเคียนทอง
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Genetic distance (D)
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0.000020
0.073220

0.048429

น้ําตกไทรโยคนอย
น้ําตกไทรโยคใหญ
น้ําพุหวยเขยง

0.081965

ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
0.040778

0.190473

น้ําตกเกริงกระเวีย
0.007716
0.000491

0.024395

น้ําตกตะเคียนทอง
น้ําตกไดชองถอง
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหิน
น้ําตกผาตาด
หวยเตาดํา

รูปที่ 57 แผนผังความสัมพันธทางวิวัฒนาการของหอยน้ําจืด Paludomus spp. จากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่
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รูปที่ 58 แสดงแถบโปรตีนของหอยน้ําจืด Paludomus spp. (ก) ภาพเจลแสดงแถบโปรตีนที่ปรากฏจากการ
ยอมดวย Coomassie blue A: Bovine serum albumin, B: Chicken egg albumin 1 :
น้ําตกไทรโยคนอย, 2 : น้ําตกไทรโยคใหญ, 3 : หวยเตาดํา, 4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด,
5 : น้ําตกผาตาด, 6 : น้ําพุหวยเขยง, 7 : ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ, 8 : น้ําตกเกริงกระเวีย,
9 : น้ําตกไดชองถอง, 10 : น้ําตกตะเคียนทอง (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบโปรตีนจากการยอมดวย
Coomassie blue ดานซาย - แสดงแถบโปรตีนมาตรฐาน Bovine serum albumin กลาง แสดงแถบโปรตีนมาตรฐาน Chicken egg
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Oral sucker
Eye sports
Penetration gland
Ventral sucker
Excretory bladder
Lateral finfold
Tail

Dorsoventral finfold

ค

รูปที่ 59 แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด Parapleurolophocercous cercaria (ก) ตัวออน
ระยะเซอรคาเรียยอมดวยสี Neutral red (ข) ตัวออนระยะเซอรคาเรียยอมดวยสี
Ehrlich’s hematoxylin (ค) ภาพวาดตัวออนระยะเซอรคาเรียแสดงอวัยวะสวนตาง ๆ
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Oral sucker

Penetration gland
Ventral sucker
Excretory bladder
Tail

Adhesive organ

ค

รูปที่ 60 แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด Cotylomicrocercous cercaria (ก) ตัวออนระยะ
เซอรคาเรียยอมดวยสี Neutral red (ข) ตัวออนระยะเซอรคาเรียยอมดวยสี
Semichon’s carmine & fast green (ค) ภาพวาดตัวออนระยะเซอรคาเรียแสดง
อวัยวะสวนตาง ๆ

202

ข

ก
Oral sucker
Pharynx
50 um

Ventral sucker
Excretory bladder

50 um
Tail stem

Tail furcal

ค
รูปที่ 61 แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด Strigea cercaria (ก) ตัวออนระยะเซอรคาเรีย
ยอมดวยสี Neutral red (ข) ตัวออนระยะเซอรคาเรียยอมดวยสี Ehrlich’s
hematoxylin (ค) ภาพวาดตัวออนระยะเซอรคาเรียแสดงอวัยวะสวนตาง ๆ
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Oral sucker
Vigulate gland
Pharynx
Ventral sucker
Penetration gland
Excretory bladder
Tail

ค
รูปที่ 62 แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด Virgulate cercaria ในกลุมยอย Virgulate
cercaria (ก) ตัวออนระยะเซอรคาเรียยอมดวยสี Neutral red (ข) ตัวออนระยะ
เซอรคาเรียยอมดวยสี Semichon’s carmine & fast green (ค) ภาพวาดตัวออน
ระยะเซอรคาเรียแสดงอวัยวะสวนตาง ๆ
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น้ําตกเกริงกระเวีย
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น้ําตกตะเคียนทอง
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น้ําพุหวยเขยง
ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
หวยเตาดํา

รูปที่ 63 แผนผังความสัมพันธทางวิวัฒนาการของหอยน้ําจืด Paludomus spp. จากแหลงสํารวจทัง้ 10 พืน้ ที่ (ตัวเลขแสดงคาเฉลี่ยของลักษณะที่
แตกตางกัน)

ภาคผนวก ค
การเตรียมสารเคมี
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สารเคมีสําหรับยอมฟนหอย (แรดูลา)
1. 10 % Sodium hydroxide
Sodium hydroxide
เติมน้ํากลั่นใหครบ
2. 2 % Hydrochloric acid
Hydrochloric acid
เติมน้ํากลั่นใหครบ
3. 4 % Eosin Y
Eosin Y
95 % ethyl alcohol

10
100

กรัม
มิลลิลิตร

2
100

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

4
100

กรัม
มิลลิลิตร

สารเคมีสําหรับยอมตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย
1. 10 % formalin solution
40 % formalin
10
มิลลิลิตร
เติมน้ํากลั่นใหครบ
100 มิลลิลิตร
2. 0.1 % neutral red
0.1 กรัม
neutral red (C.I. 50040)
เติมน้ํากลั่นใหครบ
100 มิลลิลิตร
ละลายสีผสมกัน แลวกรองเก็บใสขวด กอนใชเจือจางดวยน้าํ กลัน่ 10 เทา
3. Semichon’ s acetic carmine
Carmine (C.I. 75470)
Glacial acetic acid
50
มิลลิลิตร
น้ํากลัน่
50
มิลลิลิตร
วิธีเตรียมสี
- ผสม glacial acetic acid และน้ํากลัน่ เขาดวยกัน
- ละลายผงสี Carmine ในสารละลายขางตนจนสีไมละลาย แลวนําสีไปตมใหเดือด
ยกลงตัง้ ทิง้ ไวใหเย็น กรองเก็บใสขวดกอนใชเจือจางดวย 70 % ethyl alcohol 10 เทา
4. 0.2 % fast green
Fast green FCF (C.I. 42053)
0.2 กรัม
95 % Ethyl alcohol
100 มิลลิลิตร
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วิธีเตรียมสี
ละลายสีในแอลกอฮอล กรองสีแลวเก็บใสขวด
5. Ehrlich’ s hematoxylin stain
Hematoxylin (C.I. 75290)
2
กรัม
Ethyl alcohol
100 มิลลิลิตร
Glycerol
100 มิลลิลิตร
Glacial acetic acid
10
มิลลิลิตร
Aluminum potassium sulphate
10
กรัม
น้ํากลัน่
90
มิลลิลิตร
วิธีเตรียมสี
- เตรียม Solution A : ละลายสี Hematoxylin ในแอลกอฮอลแลวผสมกับ glycerol
และ glacial acetic acid
- เตรียม Solution B : ละลาย Aluminum potassium sulphate ในน้าํ กลัน่ นํามา
ตมใหละลาย
- นํา Solution A และ Solution B มารวมกันแลวตมใหเดือด ยกลงปลอยทิง้ ไวให
เย็น กรอง เก็บใสขวด ตั้งทิง้ ไวนาน 4 สัปดาห จึงนํามาใช กอนใชเจือจางดวยน้าํ กลั่น 10
เทา
สารเคมีสําหรับเทคนิคอิเล็คโทรฟอริซิส
1. สารเคมีสําหรับเตรียม Polyacrylamide gel
1.1 สารละลาย 4X Running buffer (1.5 M Tris-Cl, pH 8.8)
36.3 กรัม
Tris base
เติมน้ํากลั่น
150 มิลลิลิตร
ปรับ pH 8.8 ดวย HCl
เติมน้ํากลั่นใหมีปริมาตรครบ
200 มิลลิลิตร
** เก็บที่ 4 °C ในขวดสีชา **
1.2 สารละลาย 4X Stacking Gel buffer (0.5 M Tris-Cl, pH 6.8)
Tris base
3.0 กรัม
เติมน้ํากลั่น
40
มิลลิลิตร
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ปรับ pH 6.8 ดวย HCl
เติมน้ํากลั่นใหมีปริมาตรครบ
50
มิลลิลิตร
** เก็บที่ 4 °C ในขวดสีชา **
10% Ammonium persulphate
Ammonium persulphate
0.10 กรัม
น้ํากลัน่
1.00 มิลลิลิตร
** ควรเตรียมกอนใช **
30 % Acrylamide / bisacrylamide
Acrylamide
29.20 กรัม
Bisacrylamide
0.80 กรัม
เติมน้ํากลั่นใหครบ
100 มิลลิลิตร
** เก็บที่ 4 °C ในขวดสีชา **
15 % Acrylamide / bisacrylamide
Acrylamide
14.60 กรัม
Bisacrylamide
0.40 กรัม
เติมน้ํากลั่นใหครบ
100 มิลลิลิตร
** เก็บที่ 4 °C ในขวดสีชา **
Tank Buffer (0.005 M Tris, 0.0384 M Glycine, pH 8.3)
Tris
30.28 กรัม
Glycine
144.13 กรัม
เติมน้ํากลั่นใหครบ
10
ลิตร
Sample buffer
0.5 M Tris-HCl , pH 6.8
1.00 มิลลิลิตร
Glycerol
1.00 มิลลิลิตร
bromophenol blue
0.025 กรัม
น้ํากลัน่
1
มิลลิลิตร
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สวนผสมของแผนเจล
สารเคมี
น้ํากลัน่
1.5 M Tris-HCl pH 8.8
0.5 M Tris-HCl pH 6.8
30% Acrylamide /
bisacrylamide
15% Acrylamide /
bisacrylamide
10% Ammonium
persulphate*
TEMED**
ปริมาตรรวม
* เตรียมกอนใชโดยเติมหลัง degas
** เติมหลังสุดเปนตัวเรงปฏิกิริยา
2. สารเคมีสําหรับยอมเอนไซม
2.1 Trizma buffer, pH 7.5
Trizma Base
Conc. HCl
เติมน้ํากลั่นใหครบ
2.2 สารละลาย MTT
MTT
น้ํากลัน่
2.3 สารละลาย PMS
PMS
น้ํากลัน่

Separating gel
(7.5%)
7.40 มล.
3.80 มล.
3.80 มล.

Stacking gel
(4%)
2.09 มล.
0.78 มล.
-

-

2.60 มล.
µl

50 µl

5 µl
15.0 มล.

10 µl
5.5 มล.

100

12.1 กรัม
7.5 มิลลิลิตร
1000 มิลลิลิตร
1
100

กรัม
มิลลิลิตร

1
100

กรัม
มิลลิลิตร
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2.4 0.1 M Na/K PO4 buff, pH 6.8
เตรียม 0.2 M KH2PO4 (NaH2PO4)
KH2PO4
13.00 กรัม
เติมน้ํากลั่นใหครบ
500 มิลลิลิตร
เตรียม 0.2 M Na2HPO4
35.814 กรัม
Na2HPO4
เติมน้ํากลั่นใหครบ
500 มิลลิลิตร
ผสม 0.2 M KH2PO4 : 0.2 M Na2HPO4 ในอัตราสวน 51 มิลลิลติ ร :
49 มิลลิลิตร
2.5 สารละลาย Soln A
α Napthyl acetate
0.025 กรัม
Acetone
4
มิลลิลิตร
2.6 สารละลาย Soln B
Fast Blue RR salt
0.030 กรัม
เติมน้ํากลั่นใหครบ
15
มิลลิลิตร
15
มิลลิลิตร
0.2 M Na/K PO4 buff, pH 6.8
2.7 สารละลาย Borate, pH 5.0
Boric acid
30.9 กรัม
เติมน้ํากลั่นใหครบ
1000 มิลลิลิตร
ปรับ pH 5.0 ดวย 1.0 M Trizma base
2.8 Maleate buffer
Trizma base
24.2 กรัม
Maleic acid
23.2 กรัม
เติมน้ํากลั่นใหครบ
1000 มิลลิลิตร
2.9 L-leucyl-β-naphthlamide
L- leucyl β napthlamid
0.025 กรัม
น้ํากลัน่
1
มิลลิลิตร
2.10 สารละลาย Fast garnet GBC
Fast garnet GBC
0.025 กรัม
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น้ํากลัน่
2.11 0.1 M Tris – HCl, pH 7.4
Tris- HCl
เติมน้ํากลั่น
ปรับ pH 7.4
เติมน้ํากลั่นใหครบ
2.12 สารละลาย NBT
NBT
น้ํากลัน่
2.13 สารละลาย β- NAD
NAD
น้ํากลัน่
2.14 0.05 M Tris- HCl, pH 8.5
Tris – HCl
เติมน้ํากลั่นใหครบ
2.15 Trizma buffer, pH 8.0
Trizma base
Concentrated HCl
เติมน้ํากลั่นใหครบ
3. สารเคมีสําหรับยอมโปรตีน (Comassie blue R-250)
Comassie blue
Methanol
Acetic acid
เติมน้ํากลั่นใหครบ
4. Destain solution
Methanol
Glacial acetic acid
เติมน้ํากลั่นใหครบ

10

มิลลิลิตร

0.788 กรัม
40
มิลลิลิตร
50

มิลลิลิตร

1
100

กรัม
มิลลิลิตร

1
100

กรัม
มิลลิลิตร

3.94 กรัม
500 มิลลิลิตร
24.2 กรัม
11.8 มิลลิลิตร
1000 มิลลิลิตร
0.5
200
50
600

กรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

40
20
600

มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
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5. 0.05 M NaCl
NaCl
เติมน้ํากลั่นใหครบ

0.029 กรัม
10
มิลลิลิตร

ภาคผนวก ง
วิธีการยอมเอนไซมโดยใชปฏิกิริยาทางเคมีจําเพาะ
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วิธีการยอมเอนไซมโดยใชปฏิกริ ิยาเคมีจําเพาะ
1. เอนไซม ALDOX (Tsukamoto 1989 : 461-479 และ Steiner 1979 : 35-54)
- แชแผนเจลในสารละลาย Trizma buffer pH 7.5 ปริมาณ 35 มิลลิลิตร เปน
เวลา 5 นาที
- เติม Benzaldehyde 0.2 มิลลิลิตร ที่ละลายดวย Acetone 2 มิลลิลิตร ลงไป
ทิ้งไวประมาณ 15 นาที
- เติมสารละลาย MTT 1 มิลลิลิตร ลงไปทิ้งไวประมาณ 30 นาที จะปรากฏแถบ
เอนไซมขึ้น
2. เอนไซม EST (Tsukamoto 1989 : 461-479)
- แชแผนเจลใน 0.1 M Na/K PO4 buff, pH 6.8 ปริมาณ 35 มิลลิลิตร
ประมาณ 3-5 นาที
- เติม Soln A ลงไปแลวบมตอในที่มืดทิ้งไวประมาณ 10 นาที
- เติมสารละลาย Soln B ลงไปแลวบมตอในที่มืด ประมาณ 30 นาที จะปรากฏ
แถบเอนไซมชดั เจน
3. เอนไซม LAP (Steiner 1979 : 35-46)
- แชแผนเจลในสารละลาย Borate, pH 5.0 ปริมาณ 50 มิลลิลิตร เปนเวลา 15
นาที
- เทสารละลาย Borate, pH 5.0 ออก เติมสารละลาย Maleate buffer ปริมาณ
50 มิลลิลิตร และสารละลาย L-leucyl-β-naphthlamide ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ลง
ไปแลวบมเจลตอในที่มืดประมาณ 15 นาที
- เติมสารละลาย Fast garnet GBC ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ลงไปทิง้ ไวประมาณ
2 ชั่วโมง จะปรากฏแถบเอนไซม
4. เอนไซม LDH (Tsukamoto 1989 : 461-479)
- แชแผนเจลใน 0.1 M Tris – HCl, pH 7.4 ปริมาณ 50 มิลลิลิตร เปนเวลา 5
นาที
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- เติม D,L sodium Lactate 1.2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย MTT ปริมาณ 0.5
มิลลิลิตร สารละลาย NBT ปริมาณ 1.5 มิลลิลิตร และสารละลาย β-NAD
ปริมาณ 2.5 มิลลิลิตร ลงไป ทิ้งไวประมาณ 10 นาที
- เติมสารละลาย PMS ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ลงไปทิ้งไวประมาณ 3 ชั่วโมงจะ
ปรากฏแถบเอนไซม
5. เอนไซม MDH (Ayala 1972 : 113-139)
- แชแผนเจลใน 0.05 M Tris- HCl, pH 8.5 เปนเวลา 5 นาที
- เติมสารละลาย MTT ปริมาณ 2 มิลลิลิตร สารละลาย β-NAD ปริมาณ 2.5
มิลลิลิตร และ malic acid 50 mg ทิง้ ไวประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
- เติมสารละลาย PMS ปริมาณ 0.5 มิลลิลิตร ลงไปแลวบมตอในที่มืด ทิ้งไว
ประมาณ 2 ชั่วโมงจะปรากฏแถบเอนไซมชัดเจน
6. เอนไซม XDH (Steiner 1979 : 35-46)
- แชแผนเจลในสารละลาย Trizma buffer, pH 8.0 ปริมาณ 30 มิลลิลิตร ที่
เติม hypoxanthine 100 mg สารละลาย MTT ปริมาณ 1 มิลลิลิตร และ
สารละลาย β-NAD ปริมาณ 2 มิลลิลติ ร ลงไปแลวบมเจลตอในทีม่ ืด 40 นาที
- เติมสารละลาย PMS ปริมาณ 0.5 มิลลิลิตร ทิ้งไวประมาณ 2 ชัว่ โมง จะ
ปรากฏแถบเอนไซมขึ้น

ภาคผนวก จ
การวัดปริมาณโปรตีนที่ไดจากแผนเทาหอยน้ําจืด
Paludomus spp. ดวยเทคนิค Lowry’s method
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1. การวัดปริมาณโปรตีนแผนเทาหอยน้าํ จืด Paludomus spp. จากแหลงสํารวจทั้ง 10 พืน้ ที่
1.1 นําสารละลายโปรตีนจากแผนเทาหอยมาเจือจางดวยน้าํ กลั่นในอัตราสวน 1:100
และ 1:50 ปรับปริมาตรรวมใหได 1 มิลลิลิตร
1.2 เตรียมสารละลายโปรตีนมาตราฐาน และสารละลายที่ใชในการวัดปริมาณโปรตีน
- เตรียมสารละลายโปรตีนมาตรฐาน โดยใช Bovine Serum Albumin (BSA)
0.3 mg / ml ใน 0.85% Nacl
- เตรียมสารละลาย A
Na2CO3 100 กรัม ใน 1 ลิตร 0.5N NaOH
- เตรียมสารละลาย B
CuSO4 . 5H2O 1 กรัม ในน้ํากลัน่ 100 มิลลิลิตร
- เตรียมสารละลาย C
Potassium sodium tartrate 2 กรัม ในน้ํากลัน่ 100 มิลลิลิตร
1.3 วิธีวัดปริมาณโปรตีน
1.3.1 ผสมสารละลาย A:B:C ในอัตราสวน 15 : 0.75 : 0.75 มิลลิลิตร
1.3.2 นําสารละลายโปรตีนมาตราฐานที่เตรียมไวใสลงในแตละหลอดปริมาณ
0 , 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 ml. แลวปรับปริมาตร
ดวยน้าํ กลัน่ ใหไดปริมาตรรวมเปน 1 มิลลิลิตร
1.3.3 เติมสารละลายที่ผสมแลวจากขอ 1.3.1 ใสในขอ 1.3.2 หลอดละ 1
มิลลิลิตร แลวบม ( incubate ) ประมาณ 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง
1.3.4 ระหวางรอการบม ( incubate ) เตรียม 2N Folin-Phenol ปริมาตร 5
มิลลิลิตร ผสมกับน้าํ กลัน่ 50 มิลลิลิตรใหเขากัน
1.3.5 เติมสารที่เตรียมไวในขอ 1.3.4 ใสลงในหลอดทดลองในขอ 1.3.3
หลอดละ 3 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันทันที นําไปบม ( incubate )
ประมาณ 45 นาที ที่อุณหภูมิหอง
1.3.6 นําสารละลายโปรตีนมาตราฐานที่ได และสารละลายโปรตีนจากแผน
เทาหอยน้ําจืด Paludomus spp. ที่เจือจางไวไปวัดคาดูดกลืนแสงที่
660 nm โดยใชน้ํากลั่นเปน blank
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2. การคํานวณปริมาณโปรตีน
นําคาการดูดกลืนแสงของสารละลายโปรตีนที่ไดเปรียบเทียบกับกราฟการดูดกลืนแสง
ของสารละลายโปรตีนมาตราฐานดังนี้
OD 660
1.1330
1.0300
0.9270
0.8240
0.7210
0.6180
0.5150
0.4120
0.390
0.260
0.130
0 0

microgram

0

1

30

2

60

3

90

4

120 150 180 210

5

6

7

8

240 270 300

9

10 11

ตัวอยาง สารละลายโปรตีนวัดปริมาณโปรตีน โดยทําการเจือจางกับน้ํากลัน่ ในอัตราสวน 1:50
และ 1:100 เมื่อทําการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 660 nm พบวามีคาการดูดกลืนแสงดังนี้
1:50
OD660 = 0.182
1:100
OD660 = 0.151
นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเปรียบเทียบกับกราฟโปรตีนมาตราฐาน พบวา
1:50 OD660 ตรงกับปริมาณโปรตีน 56 µg คูณปริมาณโปรตีนที่ไดกับอัตราสวน
การเจือจาง 56 x 50 = 2,800 µg
1:100 ตรงกับปริมาณโปรตีน 45 µg คูณปริมาณโปรตีนที่ไดกับอัตราสวนการเจือ
จาง 45 x 100 = 4,500 µg
จากนั้นนํามาคิดปริมาณโปรตีนเฉลี่ย โดยนําปริมาณโปรตีนที่คํานวณไดมาบวกกัน
แลวหารดวยจํานวนอัตราสวนการเจือจาง
ปริมาณโปรตีนเฉลี่ย = (2,800 + 4,500) / 2 = 3,650 µg
ดังนัน้ มีปริมาณโปรตีนประมาณ 3.6 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
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3. คาการดูดกลืนแสงและปริมาณโปรตีนจากแผนเทาหอยน้าํ จืด Paludomus spp.
จุดสํารวจ
1:50 / OD660 1:100 / OD660 ปริมาณโปรตีน(mg/ml)
น้ําตกไทรโยคนอย
0.182
0.151
3.65
น้ําตกไทรโยคใหญ
0.201
0.095
2.90
หวยเตาดํา
0.128
0.040
1.75
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด
0.202
0.152
4.00
น้ําตกผาตาด
0.192
0.085
2.70
น้ําพุหว ยเขยง
0.187
0.131
3.38
ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ
0.138
0.095
2.45
น้ําตกเกริงกระเวีย
0.106
0.042
1.40
น้ําตกไดชองถอง
0.170
0.068
2.33
น้ําตกตะเคียนทอง
0.152
0.056
2.00
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

นางสาวนภัสสร โนตศิริ
444/22 หมู 4 ถนนราชดําเนิน ตําบลบานหมอ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543

สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบณ
ั ฑิต วิชาเอกชีววิทยา จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

