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ชตพรรษ ชวนประสิ ทธิ : การติดเชือตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืด
บริ เวณเขือนป่ าสักชลสิ ทธิ ประเทศไทย. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ.
205 หน้า.
การติดเชือตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืด บริ เวณเขือนป่ าสักชลสิ ทธิ
ประเทศไทย เป็ นการสํารวจชนิ ดพันธุ์ หอยนําจืดและการติดเชื อตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยในหอย บริ เวณเขือนป่ าสักชลสิ ทธิ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ทําการศึกษาโดยเก็บ
ตัวอย่างหอยนําจื ดรอบเขือนป่ าสักชลสิ ทธิ จุ ดสํารวจ เก็บ ตัวอย่าง 4 ครัง ในระหว่างเดื อน
มิถุนายน 2554 – เมษายน 2555 ด้วยวิธีจบั เวลา (counts per unit of time method) โดยมีผเู้ ก็บ
ตัวอย่าง คน ครังละ นาที ทําการจําแนกชนิ ดพันธุ์หอยนําจืดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
เปลือก พบตัวอย่างหอยนําจืด (หอยฝาเดียว, หอยสองฝา) ทังหมด 4,435 ตัว จัดจําแนกหอยได้เป็ น
วงศ์ 12 สกุล ชนิดพันธุ์ ดังนี หอยฝาเดียว 9 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ Lymnaea(Radix) rubiginosa 7 ตัว,
Bithynia siamensis siamensis ,505 ตัว, Clea (Anentome) helena 1,003 ตัว, Pila ampullacea 100
ตัว, Pomacea sp. 3 ตัว, Melanoides tuberculata 627 ตัว, Tarebia granifera 14 ตัว, Filopaludina
javanica 7 ตัว, Filopaludina sumatrensis polygramma 50 ตัว และหอยสองฝา 7 ชนิดพันธุ์ ได้แก่
Indonaia substriata 69 ตัว, Scabies crispata 98 ตัว, Scabies phaselus 132 ตัว, Corbicula arata
6 ตัว, Corbicula blandiana 3 ตัว, Corbicula gustaviana 29 ตัว, Limnopema supoti 32 ตัว
สําหรับการตรวจสอบการติดเชื อตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืด ทําการศึกษา
ด้วยวิธี Shedding และ Crushing พบอัตราติดเชือปรสิ ตร้อยละ 4.60 (204/4,435) ติดเชือในหอยฝา
เดียว 4 ชนิ ดพันธุ์ คือ B. s. siamensis, M. tuberculata, F. sumatrensis polygramma และ T.
granifera มีอตั ราการติดเชื อร้อยละ 1.99 (30/1,505), 27.11 (170/627), 0.40 (1/250) และ 21.43
(3/14) จําแนกชนิ ดพยาธิ ใบไม้ได้ 7 ชนิ ดพันธุ์ คือHaplorchis pumilio, Allocreadium isoporum,
Loxogenoides bicolor, Cardicola alseae, Apatemon gracilis, Echinochasmus pelicani และ
Gastrothylax crumenifer
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Cercarial infections of freshwater molluscs at Pasak Cholasid reservoir, Lopburi
province and Saraburi province, Thailand, were investigated molluscs and their trematode
infections. The mollusc samples were collected four times by counts per unit of time method from
21 sampling sites between June 2011 and April 2012. Five collectors collected the molluscs every
20 minutes each times. The species of mollusks were classified based on shell morphology. A total
of 4,435 molluscs were identified into 9 families, 12 genera and 16 species. They were 9 species of
gastropods and 7 species of bivalves; the gastropods were 7 Lymnaea(Radix) rubiginosa, 1,505
Bithynia siamensis siamensis, 1,003 Clea (Anentome) helena, 100 Pila ampullacea, 203 Pomacea
sp., 627 Melanoides tuberculata, 14 Tarebia granifera, 67 Filopaludina javanica, 250
Filopaludina sumatrensis polygramma, and the bivalves were 69 Indonaia substriata, 98 Scabies
crispata, 132 Scabies phaselus, 196 Corbicula arata, 3Corbicula blandiana, 29 Corbicula
gustaviana, 132 Limnopema supoti. Trematode infections were examined by shedding and
crushing methods.The infection rate was 4 .60% (204/4,435). Four species of molluscs found
trematodes; they were B. s. siamensis, M. tuberculata, F. sumatrensis polygramma and T.
granifera. The infection rates were 1.99% (30/1,505), 27.11% (170/627), 0.40% (1/250) and
21.43% (3/14), respectively. Seven species of trematodes were categorized; they were Haplorchis
pumilio, Allocreadium isoporum, Loxogenoides bicolor, Cardicola alseae, Apatemon gracilis,
Echinochasmus pelecani and Gastrothylax crumenifer.
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กิตติกรรมประกาศ
การติดเชือตัวอ่อนพยาธิ ใบไม้ระยะเซอร์ คาเรี ยของหอยนําจืด บริ เวณเขือนป่ าสักชลสิ ทธิ ประเทศ
ไทย ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจยั จากสํานักบริ หารโครงการวิจยั ในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์สาํ หรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากงบประมาณแผ่นดิน ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2556 (ครังที ) ข้าพเจ้า
ขอขอบคุณหน่วยงานและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง ทีสนับสนุนและให้ความร่ วมมือจนการศึกษาในครังนีสําเร็ จ
ด้วยดี
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ รศ. ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทีได้ให้
ความรู้ ช่วยเหลือ คําแนะนํา และเป็ นกําลังใจจนวิทยานิ พนธ์สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ รศ. ดร. วศิน
อิงคพัฒนากุล ทีให้เกียรติเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผศ. พ.อ.หญิง ดร. ธัญญารัตน์
กุญชรบุญ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทีกรุ ณาให้ความรู้ คําแนะนําและตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์
และ อาจารย์ ดร. กัมปนาท ธาราภูมิ ทีช่วยให้ความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ เพือนําไปปรับปรุ งใช้ในเล่ม
วิทยานิพนธ์ รวมทังผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัยทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําและตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์จนสมบุรณ์
ขอขอบคุณ คุณสุ ลกั ษณ์ นามโชติ ทีให้ความช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนําในการทําปฏิบตั ิการ รวมถึงการติดต่อ
ประสานงานกับผูท้ ีเกียวข้องกับการศึกษาในครังนี ขอขอบคุณ คุณสมโภช สัจจธรรมธวัช ทีให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างภาคสนาม ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย์ วรรธนะนิตย์ ในการให้คาํ แนะนํา และงาน
ด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ขอขอบคุณ คุณวิวชิ ชุตา เดชรักษา, พีๆ น้องๆ ทุกคน ทีช่วยเหลือ
ในการเก็บตัวอย่าง จนเสร็ จสิ นการสํารวจ
ขอขอบคุณ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ขอขอบคุณ
อาจารย์ทุกท่านและเจ้าหน้าทุกท่าน ทีให้ความช่วยเหลือและกําลังใจจนวิทยานิพนธ์สมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ทีคอยรับฟัง ให้คาํ ปรึ กษา และเป็ นกําลังใจหลักทีทําให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนีเสร็ จสมบูรณ์
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