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 การศึกษาความหลากหลายชนดิพันธุและการกระจายพันธุของหอยน้ําจืด Paludomus spp. ในลุม
แมน้ําแควนอย จ. กาญจนบุรี โดยสุมเก็บตัวอยางดวยมือ พรอมทั้งศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางเคมี
ของน้ํา ตัวอยางที่ไดนํามาศึกษาโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก ฟนหอย กายวิภาค การศึกษาไอโซ
ไซมและตรวจสอบความสามารถในการติดเชื้อปรสิต เมื่อนําตัวอยางหอยน้ําจืด Paludomus spp. จากน้ําตกไทรโย
คนอย น้ําตกไทรโยคใหญ หวยเตาดํา ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด น้ําตกผาตาด น้ําพุหวยเขยง ลําธารปาชุมชน
บานทามะเดื่อ น้าํตกเกริงกระเวีย น้ําตกไดชองถอง และน้ําตกตะเคียนทอง มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
เปลือกเปรียบเทียบตามการรายงานของ Brandt (1974) ซึ่งแบงหอยน้ําจืด Paludomus spp. ในประเทศไทยโดย
อาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาออกเปน 2 ชนิดคือ Paludomus petrosus และ Paludomus siamensis  พบวา
หอยที่เก็บจากหวยเตาดํามีลักษณะเปลือกคลายกับ P. petrosus  หอยที่เก็บจากน้ําตกผาตาด น้ําพุหวยเขยง น้ําตก
ไดชองถอง น้ําตกเกริงกระเวีย และน้ําตกตะเคียนทอง มีลักษณะคลายกับ P. siamensis ตัวอยางเปลือกหอยจากจุด
สํารวจที่เหลือมีลักษณะเปลือกคลายกับหอยน้ําจืด Paludomus ทั้ง 2 ชนิด การศกึษาลักษณะฟนพบมีสูตรฟนเปน
แบบทีนิโอกลอซซา เมื่อทําการเปรียบเทียบรูปราง  ขนาด  และจาํนวนหยักของฟนพบวาฟนของหอยที่เก็บจากหวย
เตาดํามีลักษณะฟนกลางกวางแตกตางจากจุดสํารวจอื่น  

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคพบวามีระบบสืบพันธุเปนแบบระบบปด และระบบเปด คือมีทอนําไข
หรือทอนําสเปรมเปนระบบปด สวนทอสืบพันธุแพลเลียลเปนระบบเปด และพบวาลักษณะลวดลายบนเทนเทเคิล 
และรงควัตถุรอบตาของหอยจากหวยเตาดําแตกตางจากจุดสํารวจอื่น ผลการศึกษาเอนไซม โดยวธิีอิเล็กโทรโฟริซิส
พบวาเอนไซม esterase, leucine aminopeptidase, lactase dehydrogenase และ malate dehydrogenase 
ชี้ใหเหน็ความแตกตางของหอย Paludomus จากหวยเตาดํากับหอยจากจุดสํารวจอื่นในระดับสปชีส (คาระยะหาง
ทางพันธุกรรมเทากับ 0.191)  เมื่อนําผลการศึกษามาประมวลเขาดวยกัน สามารถแบงหอยน้ําจืด Paludomus spp. 
จากจุดสํารวจทั้ง 10 พื้นที่ออกเปน 2 สปชีส โดยจดัหอยจากหวยเตาดําแยกออกจากจุดสํารวจอื่นอยางชัดเจน 

การตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจืด Paludomus spp. พบตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิ
ใบไมจํานวน 4 กลุม คือ Parapleurolophocercous cercaria, Cotylomicrocercous cercaria, Strigea cercaria  
และ Virgulate  cercaria  
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 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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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การเปลี่ยนแปลงและความผนัแปรของสภาพทางภูมิอากาศของโลกในปจจุบันได
กอใหเกิดการทบทวนพฤติกรรมของมนุษยที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยทั่วๆไปของโลก  
การเสียสมดุลยภาพทางธรรมชาติ  เปนปญหาสําคญัที่นานาประเทศทัว่โลกกําลังประสบอยูใน
ปจจุบัน  ผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการสูญเสียทรพัยากรธรรมชาติตามมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึง่ยากที่จะประเมินคณุคาได  ดังนัน้การอนุรักษ
และการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ  จงึเปนเรื่องที่มีความสาํคัญอยางยิง่ในปจจุบนั 
 นักวทิยาศาสตรตางเชื่อกนัวาเทคโนโลยอียางเดยีวไมสามารถแกปญหาเรื่องประชากร  
(population)  ภาวะมลพษิ  (pollution)  และความยากจน  (poverty)  ได  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยความเขาใจถึงระบบความเปนไปของธรรมชาติ  ความ
เขาใจถึงระบบนิเวศเปนสิ่งสําคัญในการอนุรักษและการใชประโยชน  ทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  (sustainable  development)  ความรู  ในดานความ
หลากหลายทางชวีภาพเปนหัวใจสาํคัญเพื่อความเขาใจถึงระบบนิเวศในพื้นที่  และเปนสิง่ที่
สามารถ  ชวยการจัดการทรัพยากรอยางแทจริง   
 ความหลากหลายทางชีวภาพ  (Biodiversity)  มีความหมายอยางงายๆวาเปนสภาพ
โดยรวม  ของสิ่งมีชวีิต  และพันธุกรรมทั้งหมด  ที่ปรากฏอยูในโลกนี ้  สามารถสรุปไดเปน  (1)  
ความหลากหลายของชนิด  หรือสปชีส  (species  diversity)  ของสิง่มีชีวิตทั้งหมด  (2)  ความ
หลากหลายทางพันธกุรรม  (genetic  diversity)  ที่มีอยูในแตละหนวย  ของสิ่งมีชวีิต  (3)  ความ
หลากหลายทางนิเวศ  (ecological  diversity)  ตามแหลงที่อยูอาศยั  ตางๆของสิง่มีชีวิต  (วิสุทธิ์  
ใบไม,  2538)  คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ  คือ  ส่ิงที่มนษุยพึง่พาในการดํารงชีวิตซึง่
แสดงใหเหน็ถงึประโยชนทั้งทางดานการเกษตรกรรม  การแพทย  และการอุตสาหกรรม  (วิสุทธิ์  
ใบไม,  2532)  ในการศกึษาความหลากหลายของชนิดพนัธุของหอยน้ําจืดนัน้ไดมีการศึกษาทั้ง
เพื่อประโยชน  ทางดานเศรษฐกิจ  และทางการแพทย  เนื่องจากทั้งมนุษยและสัตวมีความเปนอยู
ที่เกี่ยวของกนั  ในทางนิเวศวทิยานั้นสายโซอาหารของสิ่งมีชวีิตเปนตัวกาํหนดทิศทาง
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ของสภาพแวดลอมในถิ่นอาศัยนัน้ๆ  หอยน้ําจืดเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่ทีเ่ปนตัวกําหนดบทบาทใน
แหลงชุมชนนัน้ๆเชนกัน  ในทางการแพทยหอยน้ําจืดบางชนิดเปนโฮสตกึง่กลางของพยาธิใบไม
บางชนิด  ซึ่งสามารถติดตอมาสูคนและสตัวได   
 ลุมแมน้ําแควนอย  เปนลุมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณในเขตผืนปาตะวันตก  และมี
ความสาํคัญตอกิจกรรมการทองเที่ยว  แมน้ําแควนอย  เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาว
ศรี  มีแหลงน้าํที่สําคัญคือ  แมน้ํารันตี  และหวยซองกะเลีย  ในเขตอําเภอสังขละบุรี  ไหลผาน
อําเภอทองผาภูมิ  อําเภอไทรโยค  และอําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ไหลไปรวมกับแมน้ําแคว
ใหญเปนแมน้าํแมกลองตอไป  มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  แมน้าํไทรโยค    มีความยาวประมาณ  
259  กิโลเมตร  เปนลุมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ  ในเขตผืนปาตะวนัตก  และมคีวามสาํคัญตอ
กิจกรรมการทองเทีย่ว  นอกจากนี้ยงัเปนแหลงตนน้ําของผืนปาตะวนัตกซึ่งถือเปน  ปาฝนเขตรอน  
(Rainforest)  ที่ยังคงหลงเหลืออยู    บริเวณตนน้ําซึง่เปนตนกาํเนิดของแมน้ําแควนอยนี้  เปนลุม
น้ําที่อยูบนที่สูงมีลักษณะเปนหวยลาํธารสายเล็กบาง  ใหญบาง  มีปาสมบูรณปกคลุมพืน้ที่  
ตลอดความยาวของลุมน้าํไหลผานอุทยานแหงชาตเิขื่อนเขาแหลม  อุทยานแหงชาติเขื่อนศรี
นครินทร  และอุทยานแหงชาติไทรโยค  ซึ่งถือไดวาเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งของประเทศ  ดงันัน้ในการสํารวจชนิดพนัธุของหอยน้าํจืดในบริเวณลุมแมน้ําแควนอยนีจ้ึง
ถือเปนองคความรูที่มีประโยชนตอผืนปาตะวันตก  และชุมชนในเขตทีใ่ชประโยชนจากแมน้าํสายนี้
อยางยิ่ง 
 การศึกษาหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ในประเทศไทยในอดีตพบวามีเพียงขอมูล
จากรายงานเกี่ยวกบัชนิดของหอยน้ําจืดในประเทศไทย  (Brandt,  1974)  เทานั้น  โดยไดจดั
จําแนกหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลอืก  และ  ฟน
หอย  แบงไดเปน  2  ชนิด  คือ  Paludomus  petrosus  เปลือกรูปรางคอนขางกลม  ผิวเรียบ  มี
ลายพาดตามขวางเปนแถบ  3  แถบ  ไมมี  umbilicus  มีสูตรฟนเปนแบบ Taenioglossa  
(2:1:1:1:2)  มีแหลงกระจายตามลาํหวยบริเวณเทือกเขาในจังหวัด  ชุมพร  ระนอง  
นครศรีธรรมราช  พัทลงุ  นอกจากนีพ้บวาเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไม  Paragonimus  
westermani  ที่กอโรคในสตัว  และ  Paludomus  siamensis  มีลักษณะตางจากชนิดแรกคือ
เปลือกรูปรางไมกลมเทาชนดิแรก    มี  spine  สูง  ผิวเปลือกมี  spiral  lines  และลักษณะของ  
rhachis  มีปกสั้น  ๆ  เปนรูปสามเหลีย่ม  มีแหลงกระจายอยูในจังหวัด  แพร  ลําปาง  พิษณุโลก  
เลย  และ  กาญจนบรีุ  ตอมาจากการศึกษาความหลากหลายของหอยน้ําจืดในเขตพื้นที่ปาเตาดํา  
อําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี  (ดวงเดือน,  2543)  พบหอยน้าํจืด  Paludomus  sp.  ในแหลง
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สํารวจ  เปลือกมีรูปรางคอนขางกลมมลีายพาดตามขวาง  ผิวเปลือกเรียบ  ฟนเปนแบบ  
Taenioglossa  (2:1:1:1:2)  แตจากรายงานยังไมไดสรุปชนิดของหอยวาเปนชนิดใดแนนอน
เนื่องจากพบวาลักษณะรูปรางของเปลือก  (Shell   morphology)  มีความคลายคลึงกับรูปรางของ  
Paludomus  petrosus  ตามรายงานของ  Brandt  (1974)  ในขณะที่แรดูลามลัีกษณะของฟน
กลาง  (rhachis)  คลายคลึงกับ  Paludomus  siamensis    ดังนั้นผูวิจัยจงึใหขอเสนอแนะใน
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดพนัธุของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.   
 งานวิจยัในครัง้นีน้อกจากใชลักษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือก  ลักษณะทางกาย
วิภาค  ฟนหอย  ยงัใชการศึกษารูปแบบพนัธุกรรม  (Genetic  patterns)  มาชวยในการจัดจาํแนก
ใหชัดเจนขึน้ดวย  ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ะเปนงานวิจยัที่ชวยใหเกิดองคความรูในดานของความ
หลากหลายของชนิดหรือสปชีย  (species  diversity)  ความหลากหลายทางพนัธกุรรม  (genetic  
diversity)  และเขาใจถงึองคประกอบดานกายภาพ  (abiotic  component)  ของถิ่นที่อยูอาศัย
ของหอยน้ําจดืชนิดนี ้  อีกทั้งยงัมกีารตรวจสอบทางดานปรสิตที่มีความสัมพันธกับหอยน้าํจืดชนดิ
นี ้ โดยสามารถที่จะขยายผลการสํารวจไปสูการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพดานตางๆเพือ่
ประโยชนในการรวบรวมความรูตอไปในอนาคต 
 
ความมุงหมาย 

การศึกษาความหลากหลายชนิดพนัธุและการกระจายพนัธุของหอยน้าํจืด 
Paludomus  spp.  บริเวณลุมแมน้ําแควนอย  มีเปาหมายเพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของเปลอืก  (Shell  morphology)  ลักษณะในการจาํแนกชนิดของหอยน้าํจืดโดยแรดูลา  
(ฟน)  ของหอย  ลักษณะทางกายวิภาค  (Anatomy)  และการศึกษารูปแบบพันธุกรรม  (Genetic  
patterns)  ในหอยชนิดเดียวกนัเพื่อตรวจสอบความหลากหลายของชนิดพันธุทีแ่ทจริง  เพือ่
ประโยชนในการพัฒนาความรูทางดานชนดิพันธุของหอย  รวมทั้งเปนขอมูลพืน้ฐานในการศึกษา
ความสัมพันธระหวางหอยกบัสภาพนเิวศบริเวณแหลงที่อยู  และการติดเชื้อปรสิตในหอยรวมทั้ง
โอกาสในการแพรกระจายปรสิตสูคนและสัตวในชุมชนใกลเคียง 

 
วัตถุประสงคการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาชนดิพันธุของหอยน้ําจืด    Paludomus  spp.  ในแนวลุมแมน้ําแควนอย 
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของถิ่นอาศัยของหอยน้ําจดื    Paludomus  spp. 
3. เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายวิภาคของหอยน้ําจืด    Paludomus  spp.  ที่สํารวจ

พบในแนวลุมแมน้ําแควนอย 
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4. เพื่อตรวจสอบรูปแบบทางพนัธุกรรมของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.   
5. เพื่อตรวจสอบความสามารถในการติดเชื้อปรสิตและชนิดของปรสิตที่พบในหอยน้ําจืด  

Paludomus  spp.   
 

ประโยชนของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เพือ่ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลเพิม่เติมความรูใหชัดเจนเกี่ยวกับ

ความหลากหลายของชนิดพันธุ  และการจําแนกพนัธุของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  ใน
ประเทศไทย  เพื่อเปนแหลงขอมูลพืน้ฐานใชประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน
ตอไป  นอกจากนี้ขอมูลทางปรสิตยังมีประโยชนตองานดานปรสิตวทิยา  ซึง่สามารถนําขอมูลการ
วิจัยมาประมวลใหเกิดความรูดานการเฝาระวังโรคปรสิตในคน  และสัตว  ได 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ในบริเวณตนน้าํของลุมแมน้าํแควนอย  จงัหวัด
กาญจนบุรี  ครอบคลุมอําเภอไทรโยค    อําเภอทองผาภูมิ  และอําเภอสังขละบุรี  พืน้ที่ศึกษาไดแก   

1. น้ําตกไทรโยคนอย  อําเภอไทรโยค   
2. น้ําตกไทรโยคใหญ      อําเภอไทรโยค 
3. หวยเตาดํา   อําเภอไทรโยค 
4. น้ําพุรอนหินดาด      อําเภอทองผาภูมิ 
5. น้ําตกผาตาด  อําเภอทองผาภูมิ 
6. น้ําพุหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ 
7. ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ อําเภอทองผาภูมิ 
8. น้ําตกเกริงกระเวีย  อําเภอทองผาภูมิ 
9. น้ําตกไดชองถอง  อําเภอทองผาภูมิ 
10. น้ําตกตะเคยีนทอง  อําเภอสังขละบุรี 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
Albumin    gland  ตอมสรางเยื่อหุมไข 
Anus   ทวารหนัก 
Aperture     ชองเปดหรือปากของเปลือกหอย 
Apex     สวนยอดหรือสวนปลายของเปลือกหอยฝาเดียว 
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Apyrene   สเปรมที่ไมมนีวิเคลียส 
Auricle     หัวใจสวนบน 
Body    whorl  เวิรลหรือวงขดสุดทายของเปลือกหอยนับจากสวนยอดของ 

เปลือก    เปนเวิรลที่ใหญที่สุดของเปลือกหอย 
Brood  pouch โพรงซึง่มีลักษณะคลายถงุในรางกายหอยเพศเมีย  ซึง่ใช

เปนที่สําหรับการเจริญเติบโตของไขหรือเอมบริโอของหอย 
Buccal    cavity  ชองบรรจุบักคลัแมส 
Buccal    mass  สวนที่บรรจุแรดูลาหรือฟนหอย 
Capsule    gland  ตอมสรางแคปซูล 
Cercaria เปนตัวออนของพยาธิใบไม  ซึ่งเจริญมาจาก  redia  และ

เปนระยะสุดทายของระยะตัวออนที่เจริญภายในหอย 
Columella   แกนของเปลือกหอยซึง่มีลักษณะเปนเกลยีว 
Columellar    lip  ขอบปากเปลอืกที่บริเวณคอลูเมลลา 
Concentric การจัดเรียงตวัของเสนการเติบโตของโอเพอรคิวลัมประเภท

หนึง่โดยมนีิวเคลียสซึ่งเปนจดุศูนยกลางรวมกันและแผ
ขยายออกไปในลักษณะคลายวงแหวนรอบ  ๆ   นิวเคลยีส 

Conchology  การศึกษาเกี่ยวกับเปลือกของหอย 
Conical   มีรูปรางคลายกรวย 
Crystalline    style แทงสไตลบรรจุอยูในถงุสไตล    มหีนาที่หลัง่เอนไซมยอย

อาหารประเภทคารโบไฮเดรต 
Ctenidium   เหงือก 
Dextral   เปลือกหอยทีม่ีปากเปลือกเปดทางดานขวาหรือวนขวา 
Dimeric  protein  โปรตีนที่ประกอบดวยหนวยยอย  2  หนวย 
Dioecious   หอยประเภททีม่ีเพศผูและเพศเมียแยกกนั 
Docoglossa  แรดูลาที่ประกอบดวยฟนที่ใหญและแข็งแรง 
Eupyrene   สเปรมที่มีจาํนวนโครโมโซมเปนแฮพลอยด 
Filament   แผนเหงือก 
Flame  cell เปน  excretory  cell  ซึ่งมขีน  ใชโบกพดัเอาของเสียออก

จากรางกาย 
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Foot   แผนเทาของหอย    ทําหนาที่ในการเคลื่อนที ่
Gastric    shield แผนไคทินในผนังกระเพาะอาหาร    ทาํหนาที่ปองกนัผนงั

กระเพาะจากการเสียดสีกับโพรโทสไตล 
Globose   รูปทรงกลม 
Growth    line  เสนตามแนวตัง้บนผวิเปลือกของหอยฝาเดยีว 
Hyperpyrene  สเปรมที่มีจาํนวนโครโมโซมมากกวาแฮพลอยด 
Hypobranchial    gland ตอมที่ทาํหนาที่หลัง่สารที่ใชดักจับอาหารในหอยฝาเดียว

หรือตอมในผนังดานในของแมนเทิล ทาํหนาทีห่ลั่ง
สารอาหารสําหรับไขในหอยสองฝา 

Intermediate    host โฮสตตวักลางหรือส่ิงมีชวีิตที่ปรสิตเขาไปอาศัยอยูในสวนใด
สวนหนึง่ของรางกาย    แลวปรสิตเจริญเติบโต    เปลีย่น
รูปรางจากระยะหนึ่งไปเปนอีกระยะหนึง่    แตยังไมถงึตัว
เต็มวัย     

Lip   ขอบปากเปลอืกของหอย 
Lateral  teeth  ฟนขางของหอยฝาเดียว 
Marginal  teeth  ฟนริมของหอยฝาเดียว 
Mantle   ผิวหนังซึง่ปกคลุมอวัยวะภายในของหอย 
Mantle    cavity ชองแมนเทิล    มีเหงือกบรรจุอยูภายใน    และเปนชอง

รองรับส่ิงขับถายจากระบบสบืพันธุ    ระบบขับถาย    และ
ระบบทางเดินอาหารของหอย 

Melanin   รงควัตถุสีดํา 
Miracidium เปนพยาธิตวัออนที่มีขนรอบ ๆ  ตวั  ซึ่งฟกออกจากไขของ

พยาธิใบไม 
Monomeric  protein  โปรตีนที่ประกอบดวยหนวยยอยเพยีง  1  หนวย 
Nuclear    whorl     เวิรลหรือวงขดของเปลือกหอยซึ่งสรางขึ้นโดยเอมบริโอกอน

ฟกเปนตัวหอย    เปนเวิรลสวนยอดของเปลือกหอย 
Null  allele   อัลลีลหนึง่ที่แสดงออกโดยการไมสรางโปรตีน 
Operculum แผนหนิปูนหรอืฝาซ่ึงติดอยูกับแผนเทาของหอยใชปดปาก

เปลือกเมื่อหอยหดตัวเขาไปในเปลือก 
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Osphradium อวัยวะรับความรูสึกทําหนาที่ทดสอบคุณภาพน้าํที่ผานเขา
มาในตวัหอย 

Oviparous   หอยที่ออกลูกเปนไข 
Ovoviviparous หอยที่ใหกาํเนดิไขที่มีเปลือกหุมและฟกเปนตัวภายใน

รางกายของหอยตัวแม 
Penis   อวัยวะที่ใชในการผสมพนัธุของหอยเพศผู 
Penultimate  whorl  เวิรลหรือขดวงถัดจากบอดีเวริล 
Polymorphism  ยีนตําแหนงหนึ่งซึง่มฟีโนไทปมากกวา  2  ฟโนไทป 
Prostate    gland  ตอมที่ทาํหนาที่สรางน้ําหลอเลี้ยงสเปรม 
Rachidian  teeth  ฟนกลางของหอยฝาเดียว 
Rachiglossa แรดูลาที่ประกอบดวยฟนริมที่แข็งสามซี่  มีฟนกลางและฟน

ขางทีม่ีปลายแหลมหลายซี ่
Radula   โครงสรางคลายฟนในปากของหอยทั่วไป 
Redia เปนตัวออนพยาธิเจริญมาจาก  sporocyst  มีรูปรางเปนถุง  

ภายในมหีลอดอาหาร  และสวนที่จะเจรญิเปนลําไส 
Rhinophore แรดูลาที่ประกอบดวยฟนกลางใหญ    มฟีนขางหาซี่และมี

ฟนริมจาํนวนมาก 
Sculpture   รองรอยบนเปลือกหอยที่มีอยูตามธรรมชาติ 
Spire สวนของเปลือกหอยที่ขดเปนเกลียวอยูเหนือปากเปลือกไป

ถึงสวนยอดของเปลือก 
Sporocyst พยาธิตัวออนของพยาธิใบไม  โดยเปลี่ยนแปลงมาจาก  

miracidium  มีรูปรางเปนถงุ  
Sucker อวัยวะสําหรับใชเกาะยึด  มี  2  ชนิดคือ  Oral  sucker  

และ  Ventral  sucker  
Suture   รองหรือรอยตอระหวางเวิรลหรือวงขด 
Taenioglossa แรดูลาที่ประกอบดวยฟนกลางหนึง่ซี่และฟนขางสามคูใน

แตละแถว 
Teleconch   เปลือกหอยชัน้ทีถ่ัดจากโพรโทคอนชทีห่อยสรางขึ้นภายหลัง 
Tentacle   อวัยวะลักษณะคลายหนวด    ทําหนาที่รับสัมผัส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 
                                                                                                                                                                8

Toxoglossa แรดูลาที่แตละแถวประกอบดวยฟนคูเดียวขนาดใหญ  
รูปรางเปนแทงภายในกลวง 

Umbilicus รูเปดที่กลางฐานของเปลือกหอยหรือที่ปลายฐานของคอลู
เมลลา 

Ventricle   หัวใจสวนลาง 
Vas  efferens  เปนทอที่ออกจากอัณฑะไปยัง  vas  deferens 
Vas  deferens  เปนทอที่ตอจาก  vas  efferens  ไปยังอวยัวะสืบพันธุเพศผู 
Whorl วงขดหรือการขดครบหนึ่งรอบ    รอบ  ๆ    แกนของเปลือก

หอย    การนบัเวิรลหรือขดวงของเปลือกหอยนบัจากสวน
ยอดลงมาทีปากเปลือก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
อนุกรมวธิาน  และสัณฐานวิทยาของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp. 
 หอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  จัดอยูในไฟลัมมอลลัสกา  (Phylum  Mollusca)  
คลาสแกสโทรโพดา  (Class  Gastropoda)  ซับคลาสโพรโซแบรงเคีย   (Subclass  
Prosobranchia)  ออรเดอรเมโซแกสโทรโพดา  (Order  Mesogastropoda)  แฟมิลีพลูโรเซอรดิี   
(Family Pleuroceridae)  จนีัสพาลูโดมัส   (Genus Paludomus)   

ลักษณะโดยทัว่ไปของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  เปลือกคอนขางมีขนาดเล็ก  
รูปรางยาวคอนขางกลม  เปลือกแข็งและหนา  สีเขียวมะกอกหรือสีน้ําตาล  สวนยอดของเปลอืก
มักสึกกรอน  ที่ผิวเปลือกสวนใหญพบสคัลเชอร  (sculpture)  มีลักษณะเปนเสนสไปรัล  (spiral  
line)   บริเวณซูเชอร  (suture)  เปนรอง  สวนบอดีเวริลใหญ  ไมมอัีมบิลิคัส  (umbilicus)  ปาก
เปลือกกวาง  ขอบปากเปลอืกเรียบ  มีแถบสี  สีน้าํตาลพาดตามขวางหรือตามแนวเวิรลของเปลือก
ประมาณ  1-3  แถบ  โอเพอรคิวลัมบาง  เปนมนั  และเปนแบบคอนเซน ทริกมสีไปรัลนิวเคลยีส  
หอยตัวเมียออกลูกเปนไข  และไมมถีุงฟกตัวออน  (brood  pouch)  (Brandt,  1974  และ  สุชาต,ิ  
2538)  จากรายงานของ  Brandt  (1974)  ไดจัดจําแนกหอยน้าํจดื  Paludomus  spp.  ใน
ประเทศไทยออกเปน  2  ชนดิคือ  Paludomus  petrosus  และ  Paludomus  siamensis   (รูปที ่ 
1)  ลักษณะของ    Paludomus  petrosus  เปลือกหอยมีขนาดกลาง  รูปรางคอนขางกลม  ปลาย
ยอดมักสึกกรอน  หรือมีประมาณ  2 – 3 เวิรล  เปลือกมีสีเขียวมะกอก  ถงึสีน้าํตาล  ผิวเปลอืก
เรียบ  ยกเวนมีเสนตามแนวตั้งของเปลอืก  (growth  line)  สวนใหญพบรองตามแนวซูเชอร  
(subsutural  spiral  grooves)  2 – 3 รอง  สวนของบอดีเวิรลมีขนาดใหญ  ไมมีอัมบิลิคัส  ปาก
เปลือกกวาง  มีแถบสีพาดตามขวางประมาณ  2 – 3  แถบ  บางครั้งอาจพบ 1  หรือ  4  แถบ  แต
นอยมากที่จะพบวาไมมีแถบสีพาดตามขวาง    คอลูเมลลา  (columella)  คอนขางกวาง  มีสูตรฟน
เปนแบบทนีิโอกลอซซา  (2 : 1 : 1 : 1 : 2)  ฟนกลางมหียักตรงกลางใหญ  1  หยัก  มีหยกัเล็ก ๆ  
ดานขาง  5  หยัก  สวนริมของฟนกลางมลัีกษณะมวนงอ  ฟนขางมหียัก  1 – 4  หยกั  ฟนริมหยาบ
มีหยกั  6 – 7  หยกั  และมฟีนริมละเอียดประมาณ  21  หยกั  ในหอยเพศเมยีมีรองนาํไข  (egg  
transfer  groove)  สวนหอยเพศผูไมมีอวัยวะในการผสมพันธุ  (intromittrant  organ)  

9 
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พบกระจายอยูตามลําหวยบริเวณเทือกเขาในจังหวัดชมุพร  ระนอง  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  
นอกจากนีย้ังถูกสันนิษฐานวาเปนโฮสตกึง่กลางของพยาธิใบไม  Paragonimus  westermani  
ที่กอโรคในสัตว  สวน    Paludomus  siamensis  มีลักษณะตางจากชนิดแรกคือเปลือกรูปรางไม
กลมเทาชนิดแรก   มีสไปรสูง  ผิวเปลือกพบเสนในแนวการขดวนของหอย  (spiral  line)  ชัดเจน
กวา  เปลือกมีสีน้ําตาลแก  แถบสีพาดตามขวางของเปลือกมีสูตรเปนแบบ  0034  หรือ  1034  
นอยมากที่จะเปนแบบ  0030,  0230  หรือ  0000  และสวนริมของฟนกลางที่มีลักษณะปกจะหด
ส้ันคลายรูปสามเหลีย่ม  มแีหลงกระจายอยูในจังหวัด  แพร  ลําปาง  พิษณโุลก  เลย  และ
กาญจนบุรี  
การจัดจาํแนกหอยฝาเดียว 

การจัดจําแนกเพื่อบงชี้ความหลากหลายทางพันธกุรรม  (genetic  diversity)  ของ
ส่ิงมีชีวิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพอาจเปนการจาํแนกความแตกตางในระหวางและภายในสป
ชีส  (between  and  within  species)  ระหวางและภายในประชากร  (between  and  within  
populations)  หรือระหวางแตละตัว  (between  individuals)   ลักษณะที่ใชบงบอกความ
แตกตางนีม้ี  2  ประเภท  (ดร.สุรินทร,  2545)  คือ  

1.  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  (Morphological  marker) 
2.  ลักษณะทางโมเลกุล  (Molecular  marker) 

 ลักษณะทางสณัฐานวิทยา  (Morphological  marker)  ลักษณะเปลือกจัดเปน
ลักษณะสําคญัในการจัดจาํแนกหอยฝาเดียวออกเปน แฟมิลี  (fami\y)  จีนัส  (genus)  และ  สป
ชีส  (species)  ลักษณะที่ใชไดแก  ขนาด  รูปรางของเปลือก  และลักษณะของสวนประกอบตางๆ  
ของเปลือก  เชน  ลักษณะของเวิรล  (whorl)  ซึ่งอาจกลมหรือเปนมุมหรือยกสูง  เปนสันหรือแบน  
จํานวนเวิรลซ่ืงอาจม ี 3  เวริลหรือหลายเวิรล  การมีหรือไมมีอัมบิลิคัส  (umbilicus)  และลักษณะ
ของอัมบิลิคัสซ่ึงอาจแคบหรอืกวาง  ลักษณะของแกนของเปลือกหรือคอลูเมลลา  (columella)  ซึ่ง
อาจตรงหรือบิดเปนเกลียว  ลักษณะของขอบปากเปลือก  (aperture)  ดานนอกซึง่อาจตรง  หรือ
โคง  หรือหยกั  ลักษณะลวดลายและสีของเปลือก  ลักษณะของปากเปลือก  คือมีชองเปดทาง
ดานขวาหรือเด็กซทรัล  (dextral)  หรือมีชองเปดทางดานซายหรือซินิสทรัล  (sinistral)  การมี
หรือไมมีโอเพอรคิวลัม  (operculum)  ปดปากเปลือก  และชนิดของโอเพอคิวลัม  เปนตน 

ซึ่งลักษณะทางสัณฐานวทิยาและลักษณะทางโมเลกุลทีใ่ชในการศึกษาความแตกตาง
ของหอยฝาเดยีวโดยทั่วไปเปนดังนี้  (สุชาติ  และคณะ,  2538) 
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ลักษณะทางสณัฐานวิทยาของหอยฝาเดียว 
1. เปลือกหอย 

 เปลือกของหอยฝาเดียว  (gastropod)  ที่พบเหน็กนัทัว่ไปมีรูปรางทรงกรวย  (conic)  
มียอดแหลมและขดเปนวง  ภายในเปลือกกลวงและมีตัวหอยบรรจุอยู  เปลือกขดสุดทายจะมีสวน
หัวและแผนเทา  (head  and  foot)  ขดอยูภายใน  หอยสามารถยืน่ทั้งสวนหัวและแผนเทาออกมา
และหดกลับเขาเปลือกทางปากเปลือก  (aperture)   

1.1 ลักษณะโดยทัว่ไปของเปลือกหอย 
โดยทั่วไปของเปลือกหอยฝาเดียวจะเปนทรงกรวย  มยีอดแหลมปดตันซึ่งมีขนาดเลก็

ที่สุดและจัดเปนสวนยอดของเปลือก  (apex)  เมื่อเปรียบเทียบกับปากกรวยซึ่งมขีนาดใหญกวา
และจัดเปนสวนฐานเปลือก  (base)  ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการขดวนของเปลือกหอยจะเริ่มจาก
สวนยอดเปลอืกและวนเปนชั้น  ๆ  เรียกเวิรล  (whorl)  ในลักษณะที่เปนเกลียวรอบแนวแกนซึ่งถอื
เปนแนวสมมตุิบริเวณกึ่งกลางเปลือก  ผลของการขดวนรอบแนวสมมุติของเปลือกหอยทําใหผนัง
ดานในของเปลือกหอยดานที่ติดกับแนวแกนสมมุตมิีลักษณะเปนแทงเรียกคอลูเมลลา  
(columella)  ซึ่งอาจมีร้ิวหรือรอยพับบนผิว  (columellar  fold)  ชั้นของขดหอยจากยอดเปลือก
ถึงเวิรลรองสุดทายเรียกสไปร  (spire)  หรือสไปรเวิรล  (spire  whorl)  และเวิรลสุดทายของ
เปลือกหอยเรียกบอดีเวิรล  (body  whorl)  บริเวณทีแ่ตละเวิรลมาแตะกันเรียกซเูชอร  (suture)  
นอกจากนีท้ี่ปลายสุดของบอดีเวิรลจะมีชองหรือรูเปดเพื่อเปนทางใหตัวหอยคืบคลานออกนอก
เปลือกเรียกปากเปลือก  รอบ  ๆ  ปากเปลอืกมีขอบเรียกขอบปากเปลอืก  (peristome)  และที่สวน
ปลายคอลูเมลลาใกล  ๆ  กบัปากเปลือกจะมีรูเรียกอัมบิลิคัส  (umbilicus)  (รูปที่  2) 

1.1.1 ยอดเปลือก 
ยอดเปลือกเปนชั้นที่เลก็ที่สุดของเปลือกหอยซึ่งสรางกอนสวนอื่นของเปลือกตั้งแต

ระยะตัวออน  เรียกสวนของขดยอดเปลือกนี้วานิวเคลียรเวิรล  (nuclear  whorl)  หรือเอพิคัลเวิรล  
(apical  whorl)  หรือโพโทคอนช  (protoconch)  สวนเปลือกหอยชั้นตาง  ๆ  ทีถ่ัดลงมานัน้เปน
เปลือกทีห่อยสรางขึ้นมาในภายหลงัเมื่อหอยโตขึ้นเรียกเทเลคอนช  (teleconch)  ลักษณะการขด
วนของโพรโทคอนชอาจจะอยูในระนาบเดียวกนักับการขดวนของ  เทเลคอนช    (รูปที่  3  ก-ซ)  
หรืออาจจะอยูคนละระนาบกันก็ได  (รูปที่  3  ฌ-ณ)  ในหอยบางชนิดโพรโทคอนชจะถูกหุมดวย
เทเลคอนช  โพรโทคอนชสวนใหญมีผิวเรียบแตในหอยบางชนิดก็มีลวดลายบนผวิ  ในหอยที่มกีาร
ขดวนของโพรโทคอนชและเทเลคอนชในระนาบเดียวกัน  ความแตกตางของผวิโพรโทคอนชและ
เทเลคอนชทําใหสามารถบอกขอบเขตของโพรโทคอนได  นอกจากนีท้ิศทางของการขดวนของโพร
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โทคอนชอาจจะเปนไปในทิศทางเดียวกับของเทเลคอนช เรียกโพรโทคอนชชนิดนี้วาโฮมิโอสโตรฟก  
(homeostrophic)  ถาทศิทางการขดวนของโพรโทคอนชเปนไปในทิศทางที่แตกตางกับของเทเส
คอนชเรียกโพรโทคอนชลักษณะนีว้าเฮเทอโรสโตรฟก  (heterostrophic)  สวนใหญขนาดของโพร
โทคอนชจะเลก็มากเมื่อเทียบสัดสวนกับขนาดของเปลือกของหอยตวัเต็มวัย  แตมีหอยบางชนิดจะ
มีโพรโทคอนชเปนรูปโดม  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  23  มิลลิเมตร  ซึง่จัดวาเปนโพรโทคอนชทีม่ี
ขนาดใหญ    บางชนิดสวนเอพิคัลเวิรลหลุดออกไปดังนั้น  สไปรเวิรลที่ติดกับเอพคิัสเวิรลจึงสราง
สารมาปดซูเชอรเพื่อปองกนัอวัยวะภายใน  กระบวนการเชนนีเ้รียก  ดคีอลเลชัน  (decollation)     

1.1.2 สไปรเวิรลและและซูเชอร     
การพิจารณาความสงูของเวิรลแตละเวิรลของเปลือกหอยวัดจากระยะหางระหวางซู

เชอร    ในหอยชนิดเดียวกนัอาจมีความสูงของแตละเวิรลคอนขางคงทีห่รืออาจไมแนนอน  สวน
ใหญในหอยแดละชนิดความสูงของแตละเวิรลข้ึนอยูกับความชนัของการขดวนของแตละเวิรลของ
เปลือกหอย  หรือข้ึนอยูกับลักษณะการลาดเอียงของซูเชอรของแตละเวิรล    นอกจากนี้ในเปลือก
หอยหลายชนดิพบวาสวนของผิวเปลือกมลีวดลายเปนสนัหรือขอบนนู  (rib)  มีผลทําใหซูเชอรมี
ลักษณะเปนคลื่นมากจนทาํใหสวนของสไปรเวิรลบิดตัวตามไปดวย  ในหอยบางชนดิสไปรเวิรลโคง  
(convex)  หรืออาจคอนขางแบน  หรืออาจยกเปนมุมทาํใหมีลักษณะเปนสันเรียก  แครินาหรือคีล    
(carina,  keel)  ถาในกรณีที่สไปรเวริลมีแครินายกเปนมุมสูงใกลแนวซูเชอรก็จะเรียกสวนของ
เปลือกบริเวณนั้นวาโชวเดอร  (shoulder)  ลักษณะตาง  ๆ  ของซูเชอรนั้นขึ้นอยูกับลักษณะการ
โคงเวาของผิวเปลือกและการขดวนของเวิรล    ในหอยหลายชนิดจะมีแนวซูเชอรเอียงหรือเปนไป
ในแนวเดยีวกบัการขดวนของบอดีเวิรล  เชน  หอยทรงกรวยแบน  (รูปที่  4  ก)  และซูเชอรของแต
ละเวิรลคอนขางชิดกนัเรียก  ฟลัช  ( ืflush)  นอกจากนี้ในหอยที่มีเปลือกสวนบอดีเวิรลใหญและ
กวางกวาสไปรเวิรลมากนั้น  สไปรเวิรลจะลูเขาหากนัที่จุดยอดเปลอืก  เรียกซูเชอรของเปลือก
ลักษณะดังกลาววาแอดเพรสด  (adpressed)  ซึ่งสามารถสังเกตไดจากลักษณะของปากเปลือกที่
เปนมุมแคบทางดานบน  (รูปที่  4  ข)  นอกจากนี้ในหอยที่มีแนวการขดวนของแตละเวิรลคอนขาง
สม่ําเสมอตามแนวแกนของเปลือกอาจมีซูเชอรลึก  (รูปที่  4  ค)  หรือเปนรอง  เชนในกรณีที่รูปทรง
ของแตละเวิรลคอนขางแคบ  (รูปที่  4  ง)  และในเปลือกหอยที่เวิรลมีลักษณะเปนโชวเดอรใน
แนวซูเชอร    แนวซูเชอรจะมีลักษณะเปนรองยาวและลกึ  (canaliculate)  เปนตน  (รูปที่  4  จ,  ฉ) 

1.1.3 บอดีเวิรลและปากเปลือก 
บอดีเวิรลเปนสวนของเวิรลสุดทายหรือเวริลที่ถูกสรางหลังสุดของเปลอืก  ที่ปลายสุด

ของบอดีเวิรลจะมีปากเปลือกเพื่อใหตวัหอยคืบคลานออกนอกเปลือก  เมื่อหงายเปลือกหอยขึน้จะ
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เห็นปากเปลือกเปนแนวโคงทางดานขาง  และดานขางที่อยูตรงขามกบัปากเปลือกจะเปนแนวเวา
หรือคอด  (neck)  ในหอยบางชนิดโดยเฉพาะหอยน้ําเค็มเปลือกจะมีสวนยื่นยาวออกมาจากปาก
เปลือกมากเรียกรองไซฟอน  (siphonal  canal)  ซึ่งเปนที่บรรจุทอนาํน้ําหรือไซฟอนของหอย   
 บริเวณรอบปากเปลือกมีขอบเรียกขอบปากเปลือก  ซึ่งแตละดานมีชื่อเรียกตางกันขอบ
ปากเปลือกดานที่ติดกับสวนสุดทายของบอดีเวิรลเรียกขอบปากเปลือกดานนอก  (outer  lip)  
ขอบปากเปลอืกที่สวนฐานของเปลือกเรียกขอบปากเปลือกสวนฐาน  (basal  lip)  และขอบปาก
เปลือกสวนที่เหลือซ่ึงอยูใกลแนวแกนของเปลือกเรียกขอบปากเปลือกดานใน  (inner  lip)  ซึ่ง
ประกอบดวยสองสวนคือ  ขอบปากเปลอืกคอลูเมลลาร  (coIumeIIar  lip)  ซึ่งสรางจากแนวแกน
ของเปลือกและขอบปากเปลอืกพาไรเอทัล  (parietal  lip)  ซึ่งสวนใหญเปนแนวที่ยืน่จากแนวแกน
ไปถึงแนวซูเชอร  (รูปที่  2) 

ที่ฐานของปากเปลือกจะเปนบริเวณที่ขอบปากเปลือกดานนอกและดานในมาบรรจบ
กันเปนแนวโคงที่ดอเนื่อง  เรียกเปลือกลักษณะนีว้าโฮโลสโตมาทัส  (holostomatous)  (รูปที่  5  
ก)  แตในหอยหลายชนิดโดยเฉพาะหอยทะเลขอบปากเปลือกดานนอกและดานในไมบรรจบกัน
เนื่องจากมีรองไซฟอนคัน่  เรียกเปลือกลักษณะนีว้าไซโฟโนสโตมาทัส  (siphonostomatous)  (รูป
ที ่ 5  ข,  ค)  ในกรณีนี้รองของไซฟอนอาจมีลักษณะเปนติ่ง  หรืออาจเปนรองแคบและยาวที่อาจมี
ลักษณะตรงหรือโคง     

ในเปลือกหอยบางชนิดขอบปากเปลือกดานนอกและขอบปากเปลือกพาไรเอทัลมาพบ
กันในลกัษณะที่เปนมุมที่บริเวณจุดสิ้นสุดของซูเชอรของบอดีเวิรล  และทําใหแนวของปากเปลือก
พาไรเอทัลดานหลงัเปนสันเล็ก  ๆ  ข้ึนมาเรียกสันพาไรเอทัล  (parietal  ridge)    ในเปลือกหอย
บางชนิดผนงัดานนอกของบอดีเวิรลและขอบปากเปลอืกจะหนาในบริเวณดานในหรือดานนอก
หรือทั้งสองดาน  นอกจากนี้ในเปลือกหอยบางชนิดมขีอบปากเปลอืกกระดกออก  (reflected)  
หรืออาจมวนพับเขา  (inflected)  และบรเิวณขอบปากเปลือกดานนอกอาจมีลักษณะเปนสนั  หรือ
อาจเปนหนาม  (spine)  หรืออาจมีลักษณะเปนปกยื่นหรือแผออกดวย 

1.1.4 อัมบิลิคัส  (umbilicus)   
อัมบิลิคัสเปนชองหรือรู  หรือรอยบุม  (depression)  รอบคอลูเมลลาซึง่เปนผลจากการ 

ขดวนของเวิรล  ในเปลือกหอยสวนใหญจะมีอัมบิลิคัสเปนเกลียว  (spiral  cavity)  และพบทีบ่อดี
เวิรลหรืออาจพบที่สวนฐานของเปลือก  นักศังขวิทยา  (malacologist)  เรียกเปลือกหอยที่มีอัมบิ
ลิคัสวาเพอรฟอเรต  (perforate)  หรืออัมบิลิเคต  (umbilicate)  และเรียกเปลือกหอยที่ไมมีอัมบิ
ลิคัสวาอิมเพอรฟอเรต  (imperforate)  หรือนอนอัมบิลิเคต  (non-umbilicate) 
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1.2 รูปรางของเปลือก 
โดยทั่วไปเปลอืกหอยฝาเดียวจะมีรูปรางเปนทรงกรวยลกัษณะตาง  ๆ  แตก็มีหอยบาง

ชนิดที่มเีปลือกรูปทรงขดแบน  (planispiral)  หรือเปนทรงกรวยเตี้ยทีม่ีเปลือกทัง้สองดานของคอลู
เมลลาที่เหมือนกนั  (isostrophic)  หรือในหอยบางชนดิก็มีเปลือกขนาดเล็กและฝงอยูในแมนเทลิ
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)  การพจิารณารูปรางของเปลือกหอยทรงกรวยอยางละเอียดนั้นจะตอง
พิจารณาจากขนาดของมุมสไปร  (spire  angle)  ซึ่งเปนมุมยอดเปลอืก   

เปลือกหอยบางชนิดมีการขดวนผิดปกตหิรือไมสม่ําเสมอ  เชนมกีารขดวนของเปลอืก
แตละชั้นอยางหลวม  ๆ  ทําใหแตละเวิรลไมสัมผัสกนั  บางชนิดมีการขดวนของเปลือกหอยวงแรก
ติดตอกันเปนทรงกรวยแบน  แตการขดวนของเปลอืกชวงทายหรอืบางสวนของบอดีเวิรลจะไม
สม่ําเสมอและเปนไปอยางหลวม  ๆ  เรียกเปลือกลักษณะดังกลาววาเทอรริคิวเลต  (turriculate)  
บางชนิดเวิรลชวงแรกจะหายไปและการขดวนของเวิรลที่เหลือทําใหเปลือกมีลักษณะเปนทอคลาย
เขาสัตว  เรียกเปลือกลักษณะนี้วาสกาลารฟิอรม  (scalaiform)   

1.3 แนวการขดวนของเปลือก 
การขดวนของเปลือกหอยแบงไดเปน  2  ประเภทสังเกตจากการหงายสวนปากเปลอืก

ข้ึนใหสวนยอดเปลือกหนัออกนอกตัวผูสังเกต  ถาพบวาปากเปลือกอยูทางซายมือแสดงวาคือ  การ
ขดวนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือวนซายเรียกซินิสทรัล  (sinistral)  ถาปากเปลือกอยูทางดาน
ขวามือแสดงวาการขดวนของเปลือกหอยเปนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือวนขวาเรียกเด็กซ 
ทรัล  (dextral)  (รูปที ่ 7)   

1.4 ขนาดของเปลอืกหอย 
 ขนาดที่ใชวัดเปลือกหอยคือความยาวหรือความสงูและความกวางของเปลือกหอย  
สามารถใชความยาวของเปลือกมาจัดจาํแนกเปลือกหอยออกเปนขนาดตาง  ๆ  ได  (รูปที่  8)  
นอกจากนีย้ังอาศัยการวัดขนาดมุมสไปร  (รูปที่  9)  และการนบัจํานวนเวิรล  (รูปที่  10)  เพือ่ใช
พิจารณารูปทรงและจัดจําแนกหอยอยางละเอียดอีกดวย   

1.5 ลวดลายบนเปลือกและลวดลายของสีเปลือก 
 ที่ผิวของเปลือกหอยจะมีลวดลายแตกตางกันไป  เชน    มีลักษณะเปนตุม  เปนหนาม  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
                                                                                                                                                              15 

เปนรอยยน  เปนรอยบุม  เปนสัน  เปนเสนนนู  หรือ  เปนเสนบาง  ๆ  ในกรณีที่เปนเสนนัน้ลายเสน
บนเปลือกหอยจะพบสองแนวคือ  เสนในแนวตัง้  หรือเสนการเตบิโตคือ  เสนที่อยูในระนาบ
เดียวกับแนวคอลูเมลลา  (transverse,  growth  line)  และเสนในแนวนอนคือเสนที่อยูในระนาบ
เดียวกับแนวการขดวนของหอย  (spiral  line)  (รูปที่  11)  สําหรับเสนการเติบโตของเปลือกนั้นจะ
ส้ินสุดที่ขอบปากเปลือก  และในหอยตางชนิดกนัจะมีเสนการเติบโตที่มีความคมชดัผิดกันอีกดวย    
เสนในแนวนอนนัน้จะมีอยูสองลักษณะคือ  เปนเสนนูนหนา  หรืออาจเปนเสนที่บุมหรือฝงลงไปใน
ผิวเปลือก   

ในหอยน้ําจืดและหอยบกสวนใหญจะมีเปลือกเปนสพีืน้  มีบางชนดิที่มีลายเปนแถบสี
ในแนวตัง้หรือเปนแถบสีในแนวนอนของเปลือก  หรืออาจพบทัง้สองแนวแถบส ี  โดยอาจพบเปน
แถบบางหรือหนาหรืออาจเปนเสน  และแถบสีนั้นอาจพบเปนสีออนสลับสีเขมหรือเปนแถบสหีลาย
สี  (รูปที่  12)  สวนในหอยน้าํเค็มลวดลายของสีเปลือกอาจพบเปนแถบ  เปนร้ิว  เปนจุดหรืออาจมี
รูปแบบไมแนนอน   

1.6 โอเพอรคิวลัม 
ในหอยซับคลาสโพรโซแบรงเคียสวนใหญจะมีโอเพอรคิวลัม  (opercuIum)  หรือแผน

ปดปากเปลือก  ยกเวนหอยในซับคลาสโอพิสโทแบรงเคีย  และ  พลัโมเนต  สวนใหญจะไมมโีอ
เพอรคิวลัม  ตําแหนงของโอเพอรคิวลัมจะอยูทีบ่ริเวณดานบนสวนทายของแผนเทาของหอย  
หนาทีห่ลักของโอเพอรคิวลมัคือปดปากเปลือกเมื่อตัวหอยหดกลับเขาเปลือก  โดยทั่วไปโอเพอร
คิวลัมจะปดปากเปลือกไดัสนิททําใหสามารถปองกนัอนัตรายใหกับตัวหอยซึง่อยูภายในได  แตใน
หอยบางชนิดโอเพอรคิวลัมจะปดปากเปลอืกไมสนิทหรอืไมปดปากเปลือกและอาจเปลี่ยนแปลง
รูปรางไปเพื่อทําหนาทีเ่ฉพาะ    บางชนดิจะมีโอเพอรคิวลัมยาวและแหลมคมชวยในการเคลื่อนที่
โดยการขุดทราย 

โอเพอรคิวลัมมีรูปรางหลายแบบ  (รูปที่  13)  โดยทั่วไปเปนแผนแบน  อาจเปนรูปรีหรือ
รูปกลม  มีน้ําหนักเบาและเปนมนัเงาเนื่องจากประกอบดวยสารคอนคิโอลิน  (รูปที่  13  ก-ฒ)  
หรืออาจมีความหนาหนกั  และลักษณะดานกวาพวกแรกเนื่องจากประกอบดวยสารพวกหินปูน  
(รูปที่  13  ณ-ท)  หอยที่มีโอเพอรคิวลัมชนิดเกลียวจัดเปนหอยที่โบราณที่สุด  (รูปที่  13  ซ,  ฌ)  
นอกจากนี้ลวดลายทีพ่บบนโอเพอรคิวลัมดานนอกอาจมีลักษณะวนเปนวงตอกันหลายวงเรียกมลั
ติสไปรัล  (m ีultispiral)  (รูปที่  13  ฌ,  ฎ,  ฏ)  หรืออาจวนตอกนัเปนวงเล็ก  ๆ  เรียกพอซิสไปรัล  
(paucispiral)  (รูปที่  13  ถ)  หรืออาจเปนวงเดี่ยวซอนกนัหลาย  ๆ  วงเรียกคอนเซนทริก  
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(concentric)  (รูปที่  13  ง,  ญ)  หรือเปนวงเดี่ยวซอนกันหลายวงและตรงกลางมวีงเล็ก  ๆ  วน
ตอเนื่องกนัเรยีกคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนวิเคลียส  (spiral    nucleus)  (รูปที่  13  ฑ)   

2. สวนลาํตัว 
2.1 โครงสรางภายนอก  เมื่อสังเกตหอยขณะคบืคลานจะเหน็สวนหวั    แผนเทา     

เทนเทเคิลรวมทั้งตาและไซฟอน      ยืน่ออกมาจากเปลอืก    เมื่อแกะเปลือกหอยออกจะพบแผน
แมนเทิลคลุมบริเวณสวนหวัและคอไว    ถายกแผนแมนเทิลข้ึนจะพบขางใตเปนชองเรียกชองแมน
เทิล    หรือชองแพลเลียล    (pallial    cavity)    นอกจากนี้ยงัพบรูเปดของระบบสืบพันธุและเพนสิ    
(penis)    ซึ่งเปนสวนของอวัยวะสืบพนัธุในหอยบางชนดิอีกดวย 

2.1.1 สวนหัว   
 สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของตัวหอย    สวนใหญดานหนาสุดของสวนหวัจะมปีาก    
ในหอยบางชนิดสวนหวัอาจยื่นยาวเรียวออกไปมากเรยีกโพรบอสซสิ    (proboscis)    (รูปที่    13    
ก)    หรืออาจยื่นออกไปเล็กนอยทาํใหเหน็เปนลักษณะอวนสัน้เรียกสเนาท    (snout)    (รูปที่    14   
ข)    ในกรณหีอยทีม่ีโพรบอสซิสหรือสเนาทนั้นปากจะอยูที่ปลายสวนดังกลาว    ดานหลังปากจะ
พบเทนเทเคิล    1-2    คูแลวแตชนิดของหอย    บริเวณเทนเทเคิลจะพบตาซึง่สวนใหญจะมีหนึง่คู    
กรณีที่หอยมีเทนเทเคิลหนึง่คู    อาจพบตาที่ปลายหรือโคนเทนเทเคิลก็ได    (รูปที ่   15)    ในกรณี
หอยทีม่ีเทนเทเคิลสองคู    เชน    หอยพลัโมเนต    ตามักพบที่ปลายเทนเทเคิลคูหนาซึ่งมักยาว
กวาเทนเทเคิลคูหลัง    แตในหอยบางชนิดอาจพบตาสองคู     

2.1.2 สวนคอ 
 คอเปนสวนทีอ่ยูถัดจากสวนหวัและอยูบริเวณหลังเทนเทเคิล    ในหอยโพรโซแบรงเคีย
ที่มีเพศแยกกนั    หอยเพศผูจะมีเวิรจ    (verge)    หรือเพนนิสบริเวณคอดานบนหรือเทนเทเคิล
ขวาอาจมีขนาดใหญกวาเทนเทเคิลซายและทําหนาที่เปนเพนนิส    (รูปที่    16) 

2.1.3 แผนเทา   
 แผนเทาเปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั    ดานบนของแผนเทาติดกับดานขาง
ของลําตัว    ในหอยทีม่ีโอเพอรคิวลัม    แผนโอเพอรคิวลัมจะอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา    
โดยทั่วไปแผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง    และเปนกลามเนื้อหนา 

2.1.4 แมนเทิล 
 แมนเทิลเปนแผนเนื้อซ่ึงอยูในขดสุดทายของเปลือกหอย  หรืออยูในสวนบอดีเวิรลของ
เปลือก    แมนเทิลปกคลุมสวนหัวและคอของเปลือกหอย    สวนสดุทายของแมนเทิลติดกับสวน
อวัยวะภายใน    ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรยีกชองแมนเทิล    ภายในแมนเทลิ
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ของหอยโพรโซแบรงเคียจะพบสวนปลายของระบบสืบพันธุ    สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร    
เชน    เรกตรัมและเอนัส    ไต    และหวัใจ    ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยูบริเวณหนาสดุจะมีรูเปดของ
ระบบสืบพันธุ    และเอนัสอยูใกล  ๆ    กัน      ในชองแมนเทิลจะมเีหงือก    ออสเฟรเดียมและ
ตอมไฮโพแบรงเคียล    (hypobranchial    gland)    หรือตอมเมือกสําหรับดักอาหาร       
 รงควัตถุ    (pigment)    ทีพ่บบนสวนตางๆ    ของตัวหอยมหีลายชนิดดวยกนั    เชน    
รงควัตถุเมลานนิ    (melanin)    รงควัตถุสีเหลือง    แดง    สม   และน้ําตาล    เปนตน    รงควัตถุ
อาจอยูกระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนสวนตาง    ๆ    ของตัวหอย    เชน    สวนหวั    แผนเทา    
ตา    เทนเทเคิล    แมนเทลิ    เปนตน    หรืออาจรวมกันเปนกลุมทาํใหเกิดเปนลวดลายตาง  ๆ    
(รูปที่    16) 

2.2 โครงสรางภายใน  เมื่อแกะเปลือกหอยออก    ผาตวัหอยตามแนวยาวของลาํตัว    
จะพบระบบอวัยวะภายใน    เชน    ระบบสืบพันธุ    ระบบประสาท    และระบบทางเดินอาหาร    
เปนตน 

2.2.1 ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินอาหาร    หอยฝาเดียวมีการกินอาหารหลายแบบ    เชน    กินพืชเปน

อาหาร    (herbivore)    กินสัตวเปนอาหาร    (carnivore)    กินซากพืชซากสัตวที่เนาเปอยเปน
อาหาร    หากินตามพืน้น้าํ    กินอาหารที่ลอยอยูในน้าํ    (suspension    feeder)    และพวกที่
เปนปรสิต    เปนตน    แมวาหอยฝาเดยีวจะมีการกนิอาหารหลายแบบแตมีลักษณะที่เหมือนกัน
คือ    (1)    ใชแรดูลาในการกินอาหาร   (2)    มีการยอยอาหารทั้งหมดหรือบางสวนเปนแบบ
ภายนอกเซลล    (3)    สวนใหญมีเอนไซมซึง่สรางจากตอมน้าํลาย    ถงุหลอดอาหาร    
(esophageal    pouch)    หรือตับอยางใดอยางหนึง่หรือรวมกันในการผลิตเอนไซมในการยอย
ภายนอกเซลล    (4)    มกีระเพาะอาหารเปนอวยัวะสําหรับการยอยภายนอกเซลล    และมีตับ
สําหรับดูดซึมอาหารและการยอยภายในเซลลในบางกรณี    (5)    จากผลการที่หอยบิดตัว    
(torsion)    เปนมุม    1800    กระเพาะอาหารจะบิดตัวเปนมุม    1800    ตามไปดวย    ทําใหสวน
ปลายของหลอดอาหารติดตอกับกระเพาะอาหารทางดานทายของตัวหอยและสวนลําไสซึ่งอยูที่
สวนหนาของตัวหอยบิดตัวดวย    อยางไรก็ตามหอยที่มวีิวัฒนาการสูงขึ้นมีแนวโนมที่รูเปดของ
หลอดอาหารสูกระเพาะอาหารนัน้จะอยูที่สวนหนาของตัวหอยเนื่องจากหอยกลุมนี้จะมกีารบิดตัว
กลับ    (detorsion)    และ    (6)    การเคลื่อนตัวของอาหารในระบบทางเดนิอาหารอาศัยการพัด
โบกของซิเลียที่บุตามผนังของระบบทางเดินอาหารมากกวาการหดตัวของกลามเนือ้ 
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นักศังขวิทยา  ไดแบงฟนหอยออกเปนชนดิตาง ๆ กนั  (รูปที่  17)  โดยอาศัยจาํนวนฟน
หอยในหนึ่งแถวขวาง  และรูปรางลักษณะตาง ๆ ดงันี้  (สุชาติ  อุปถัมภ,  2538)  (1)  ไรพิดิ
โอกลอซซา  (rhipidoglossa)  มีสูตรฟนเปนแบบ  ∞ : ~5 : 1 : ~5 : ∞  ฟนริมมีจํานวนมาก  
รูปรางยาวจัดเรียงตัวเหมือนพัด  (2)  โดโคกลอซซา  (docoglossa)  มีสูตรฟนเปน  3 : 1 : 
(2+0+2) : 1 : 3  ฟนกลางมีส่ีซี่  ฟนขางสองซี ่  และฟนริมมีหกซี ่  (3)  ทีนโิอกลอซซา  
(taenioglossa)  มีสูตรฟนเปน  2 : 1 : 1 : 1 : 2  ที่ปลายฟนกลางประกอบดวยหยักมากมาย  แต
หยักที่ใหญที่สุดอยูตรงกลาง  (4)  ทีโนกลอซซา  (ptenoglossa)  มีสูตรฟนไมแนนอน  (5)  รา
คิกลอซซา  (rachiglossa)  มีสูตรฟนเปน  1 : 1 : 1  หรือ  0 : 1 : 0  ฟน
กลางประกอบดวยซี่ฟนที่แหลมคม  ฟนขางกวางเหมือนคราดประกอบดวยซี่ฟนจาํนวนมาก  (6)  
โทโซกลอซซา  (toxoglossa)  มีสูตรฟนเปน  1 : 0 : 0 : 0 : 1  หรือ  1 : 0 : 1 
พบแตฟนริมซึง่มีลักษณะยาว  (7)  สทีโนกลอซซา  (stenoglossa)  มีสูตรฟนผสมระหวางรา
คิกลอซซาและโทโซกลอซซา  (8)  จิมโนกลอซซา (gymnoglossa)  ไมมีฟนเนื่องจากเปนพวก
ปรสิต   

ระบบทางเดินอาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด    ในกรณีที่หอยมีโพรบอส
ซิสจะพบปากอยูที่ปลายโพรบอสซิส    รอบ  ๆ    ปากจะหนาเรียกริมฝปาก    (lip)    ชองปากไป
เปดที่ชองบกัคัล    (buccal    cavity)    หรือฟารงิส    (pharynx)    (รูปที่    18)    ภายในฟารงิส
จะมีขากรรไกรและแรดูลาที่ใชในการขูดและบดอาหารซึง่เปนสารพวกเขาสัตว    ขากรรไกรอาจมี
หนึง่หรือสองอัน    ถัดจากขากรรไกรไปทางดานหลังคือแรดูลา    สวนที่แรดุลาบรรจุอยูเรียกโอ
ดอนโทฟอร    (odontophore)    หรือบักคัสแมส    (buccal    mass)        ดานขางของสวนทาย
ของหลอดอาหารยงัมีตอมน้ําลาย    1  –  2    คูซึ่งประกอบดวยทอน้ําลายไปเปดที่ฟารงิสบริเวณ
ใกลกับถงุแรดูลา     

อาหารที่ถกูบดหรือเคี้ยวแลวจะเคลื่อนจากฟารงิสไปสูหลอดอาหาร    ซึ่งมีลักษณะเปน
ทอยาว    (รูปที่    18)    หลอดอาหารจะเปนสวนที่ยาวที่สุดของระบบทางเดินอาหาร    กระเพาะ
อาหารเปนสวนของระบบทางเดนิอาหารที่พองออกเปนถุงเหน็ไดชัดเจน    กระเพาะอาหารอยูสวน
ทายสุดของหลอดอาหาร    และอยูติดตอกับตับ        รูเปดของกระเพาะอาหารที่สําคัญสองรูคือ    
รูที่ติดตอกับหลอดอาหารและลําไส    นอกจากนีย้ังมีทอของตับซ่ึงมีสองทอมาเปดในกระเพาะ
อาหารดวย     

ในหอยชั้นต่ําหลายชนิด    ภายในกระเพาะอาหารสวนทายมถีุงสไตล    ถุงสไตลเปน
สวนของกระเพาะทีห่ดตัวเพื่อนาํอาหารใหเคลื่อนไปสูลําไส   และบรรจุโพรโทสไตล    (protostyle)    
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ซึ่งมีลักษณะเปนแทงหมนุได    ทําหนาที่คนอาหารที่ยังยอยไมหมดเพื่อชวยใหการยอยเปนไป
อยางสมบูรณ    ในหอยออรเดอรเมโซแกสโทรโพดาและหอยโอพิโซแบรงเคียบางชนิด    บริเวณ
สวนทายของกระเพาะอาหารจะมีคริสทัลลีนสไตลแทนโพโทรสไตล    คริสทัลลีนสไตลมีลักษณะ
เปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร    ในกระเพาะอาหารของหอยเหลานี้จะมีสวนผนงักระเพาะที่
หนาและมีผิวมันเรียก    แกสตริกชีลด    เพื่อปองกนัการเสียดสีกับคริสทัลลีนสไตล  บริเวณทีต่อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส    ซึ่งอยูทีด่านหนากระเพาะอาหาร    บริเวณสวนทายของลําไสจะ
ขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบของแมนเทิลที่บริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสู
ภายนอก 

2.2.2 ระบบลําเลียง 
หอยฝาเดียวจะมีหวัใจบรรจุอยูในชองรอบหัวใจใกลกับเหงือก    (ctenidium)    และ

อยูระหวางไตกับตับ    (รูปที่    17)    ปกติหัวใจประกอบดวยเวนทริเคิลหนึง่อันและออริเคิล    1  –  
2    อัน    อวัยวะทีใ่ชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก    เหงอืกบรรจุอยูในชองแมนเทลิ    
นอกจากนีบ้ริเวณใกล  ๆ    กับเหงอืกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะเปนตอมสําหรับทดสอบ
สารเคมีในน้ํากอนผานเขาสูเหงือก     

2.2.3 ระบบขับถาย 
 อวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียของหอยฝาเดียวคือไต    ซึ่งอยูทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน    โดยจะอยูหลังชองแมนเทิลและอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ    (รูปที่    18)    
ปกติไตมีสีน้ําตาลแดง    หรือสีน้ําตาลเขม    ลักษณะคลายถงุ    ผนังมีลักษณะเปนคลื่นหรือเปน
ลอนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขบัสารรวมทัง้น้าํที่ไมตองการออกสูภายนอก    ของเสยีในไตจะถูกกําจดัสู
เสนเลือดที่ไหลผานไตหลงัจากนัน้จะถูกสงผานไปยังเหงือกและชองแมนเทิลตามลาํดับ    หอยฝา
เดียวจะมีไต    1  –  2    อัน    นอกจากนี้ในหอยฝาเดียวสวนใหญ    ตับจะทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ขับถายอีกดวย    ของเสียจากตับจะถกูขบัออกจากรางกายทางกระเพาะอาหารและลําไส 

2.2.4 ระบบสืบพันธุ 
 หอยฝาเดียวสวนใหญจะมีเพศแยกกนั   อวัยวะสืบพนัธุมีหนึ่งอนัฝงอยูในตับ    อวัยวะ
สืบพันธุคือรังไขในหอยเพศเมีย    และเทสทิสในหอยเพศผู    จากอวยัวะสืบพันธุกจ็ะมีทอสืบพันธุ    
(gonoduct)    ซึ่งอาจมีลักษณะงาย    ๆ    หรือซับซอนแลวแตสปชสี      ตอจากทอสืบพนัธุนี้จะมี
ทอสืบพนัธุสวนที่สามซึง่มีตนกําเนิดจากแมนเทิลเรียกทอสืบพันธุแพลเลียล    (pallial    duct)    
สวนของทอสืบพันธุนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายกลายเปนอวยัวะพิเศษตาง    ๆ    เชนที่
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ทําหนาที่ในการเก็บสเปรม      เปนตอมโพรสเทต    หรือ    เปนตอมแอลบิวมิน      ตอมสราง
แคปซูลในหอยเพศเมยีเปนตน     
ลักษณะทางโมเลกุล  (Molecular  marker) 
 ลักษณะทางโมเลกุลม ี  2  ระดับ  คือ  ระดับโปรตีน  เปนการตรวจสอบที่โมเลกุลของ
โปรตีนชนิดตาง ๆ  และระดับดีเอ็นเอ  ซึ่งตรวจสอบความแตกตางของลาํดับนวิคลีโอไทดใน
โมเลกุลของดีเอ็นเอ 

เครื่องหมายโปรตีน  (Protein  marker) 
การตรวจสอบสิ่งมีชีวิตโดยใชความแตกตางของโมเลกุลของโปรตีนใชวิธีแยกโมเลกลุ

ของโปรตีนดวยเทคนิคอิเลก็โทรโฟริซิส  แลวจึงยอมดูแถบของโปรตีนจาํเพาะโดยใชสารที่
เหมาะสม  เชน  การตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนในเลือด  นอกจากนีย้ังนิยมตรวจสอบรูปแบบ
ของเอ็นไซมบางชนิดหรือไอโซไซมตาง ๆ  ขอดีของการตรวจสอบโปรตีน  คือ  สามารถตรวจได
หลายตาํแหนง  คาใชจายไมสูงมากนัก  และแถบของโปรตีนหรือไอโซไซมนี้ยงัมีการขมรวมกัน
แบบ  codominant  ชวยใหแยกความแตกตางระหวางแถบโปรตนีแบบโฮโมไซกสัและเฮเทอโร
ไซกัสได 

ขอจํากัดของการตรวจสอบโปรตีนหรือไอโซไซม  คือ  จาํนวนยีนที่ตรวจสอบไดยังมไีม
มากนัก  ไมกระจายครอบคลุมทั้งจโีนม  และตองมีการแสดงออกของยีนที่ศกึษาจงึตองเลอืก
เนื้อเยื่อและระยะเวลาที่เหมาะสมในการวเิคราะห  ผลทีไ่ดยังขึ้นอยูกับชนิดของเนื้อเยื่อ  ระยะของ
การเจริญเติบโตและสิ่งแวดลอมดวย  นอกจากนี้โปรตนีและเอนไซมยังสูญเสียสภาพธรรมชาติได
งาย  จงึตองวเิคราะหผลในเวลาจาํกัด  ไมสามารถเก็บตัวอยางไวนานได  ในแงของการตรวจสอบ
พบความแตกตางในระดับโปรตีนยังมีคาต่ํามากเมื่อเทยีบกับการตรวจสอบระดับดีเอ็นเอ  
เนื่องจากอัลลีลหรือรูปแบบของยีนที่แตกตางกนันัน้  นิวคลีโอไทดทีแ่ตกตางกนัอาจไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงกรดอะมิโน  หรือบางครั้งแมวาการเปลี่ยนชนิดของกรดอะมิโนที่ตําแหนงใดตําแหนง
หนึง่แลวก็ตาม  อาจจะไมมีผลตอระยะทางการเคลื่อนที่ของโมเลกลุเมื่อทําอเิล็กโทรโฟริซิส  ทาํให
ไมสามารถตรวจพบความแตกตางนั้น ๆ  ได  พบวาการตรวจสอบระดับโปรตีนนีต้รวจพบความ
แตกตางของเครื่องหมายโปรตีนไดเพียง  30  เปอรเซนตของทีเ่กิดการแทนที่เบสทั้งหมดเทานัน้  
ทําใหผลที่ตรวจสอบไดพบความแตกตางต่าํกวาทีเ่ปนจริง 

เครื่องหมายดเีอ็นเอ  (DNA  marker) 
การตรวจสอบในระดับดีเอ็นเอมีขอดีกวาการตรวจสอบโปรตีน  คือ  โมเลกุลของดีเอ็น

เอมีความเสถยีรกวาจึงเก็บไวไดนาน  สามารถวิเคราะหจากตัวอยางที่ถูกเก็บไวเปนเวลายาวนาน
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ได  และเนื่องจากดีเอ็นเอเปนองคประกอบที่มีอยูภายในเซลลเกือบทกุเซลลในปริมาณเทากนั  จึง
สามารถตรวจสอบดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อใด ๆ  ระยะการเจริญเติบโตหรือสภาพทางสรีรวิทยาใดก็ได
โดยไมข้ึนกับสภาพแวดลอม  ตรวจสอบดีเอ็นเอจากสวนที่เปนยีนหรือไมใชยีนกไ็ด  จะมกีาร
แสดงออกหรือไมก็ไดจึงตรวจสอบไดโดยไมจํากัด  ครอบคลุมทั้งจโีนม  ประกอบกบัมีวิธีตรวจสอบ
เครื่องหมายดเีอ็นเอแบบตาง ๆ  ใหเลือกมากมาย  ทําใหการใชดีเอน็เอเปนเครื่องหมายทําไดอยาง
กวางขวาง  ประยุกตใชในดานตาง ๆ  ไดไมจํากัด  

 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส  (Electrophoresis) 

อิเล็กโทรโฟริซสิ  เปนเทคนิคที่ใชแยกโมเลกุลของสารที่มีประจุออกจากกันโดยใช
กระแสไฟฟา  โดยใหสารทีม่ีประจุนัน้เคลือ่นที่ผานตวักลางชนิดหนึ่งในสารละลาย  สารทีม่ีประจุ
ตางกนัจะเคลือ่นที่ไปในทิศทางตรงกนัขาม  เทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิสสามารถแยกโปรตีนโดยเฉพาะ
พวกเอนไซมทีม่ีน้ําหนักโมเลกุลตางกันหรือโมเลกุลที่มีขนาดเทากันแตมปีระจุไฟฟาตางกันไดโดย
อาศัยหลกัการที่วาโปรตีนประกอบดวยสายโพลีเปปไทดซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโนชนิดตาง ๆ  ที่
มีประจุมาตอกันเปนโปรตีน  ในกรดอะมโินทัง้  20  ชนิดนัน้มีอยู  5  ชนิดทีม่ีประจุ  คือ  ไลซนี 
(lysine)  อารจินิน  (arginine)  และฮิสติดนิ  (histidine)  มีประจุบวก  สวนกรดแอสพารติก  
(aspartic acid)  และกรดกลูตามิก  (glutamic acid)  มีประจุลบ  ดังนัน้สายโพลีเปปไทดแตละ
สายซึ่งประกอบดวยลําดับของกรดอะมิโนชนิดตางๆ  กนั  ก็จะมชีนิดและปริมาณประจุสุทธิตาง ๆ  
กัน  ตามจํานวนกรดอะมโินที่มีประจุ  ซึง่ปรากฏอยูในสายโพลีเปปไทดนัน้ ๆ   ดังนั้นจะเหน็วาแม
โปรตีน  2  ชนิดจะมีกรดอะมิโนตางกันเพียงเล็กนอยประจุสุทธิของโปรตีนนัน้ ๆ  ก็จะแตกตางกนั  
ซึ่งมีผลใหโปรตีนเหลานัน้เคลื่อนที่ในสนามไฟฟาดวยความเรว็  และ/หรือ  ทิศทางที่ตางกัน  (อุทยั
รัตน,  2543)  นอกจากประจุแลวอัตราการเคลื่อนที่ยงัขึ้นอยูกับขนาด  รูปรางโมเลกุล  
แรงเคลื่อนไฟฟาและตัวกลางที่ใชดวย  (ดร.สุรินทร,  2545) 

1. ขนาดของโปรตีน  โปรตีนที่มโีมเลกุลขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาโปรตีนที่มี
ขนาดใหญ 

2. เปอรเซนตและชนิดของเจล  ถาเพิม่ความเขมขนหรือเปอรเซนตเจลโมเลกุลของ 
โปรตีนจะเคลือ่นที่ไดชาลง  โดยเจลทีน่ิยมใชคือโพลีอะครีลาไมดเจล  (polyacrylamide  gel)  
และอะกาโรสเจล  (agarose  gel)   
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อะกาโรสเจล  (agarose  gel)  อะกาโรสเจลเปนโพลีเมอรของ  D-galactose  สลับกบั  
3,6-anhydrogalactose  แยกไดจากวุน  (agar)  เนื่องจากอะกาโรสจับตัวกับสารตาง ๆ  ไดนอย
มาก  จงึนยิมใชเปนตัวกลางในการทําอิเลก็โทรโฟริซิส 

โพลีอะครีลาไมดเจล  (polyacrylamide  gel)  โพลีอะครีลาไมดเจลเกดิจากการรวมตัว
ของอะครีลาไมด  (acrylamide)   และบิสอะครีลาไมด  (N,N’-methylene  bisacrylamide  หรือ
เรียกสั้น ๆ วา  bisacrylamide)  โมเลกุลเดี่ยวมารวมตวักันเปนโพลีเมอรซึ่งมีลักษณะเปนรางแห  
เปนโมเลกุลทีสั่งเคราะหข้ึนทางเคม ี  จงึมีความสม่าํเสมอควบคุมขนาดได  ไมทําปฏิกิริยากบั
สารเคมีใด  มคีวามใส  มีความคงตัวของ  pH  อุณหภูมิ  และม ี ionic  strength  กวาง  สามารถ
ปรับขนาดของชองในโพลเีมอรไดจึงเหมาะสมสาํหรับเปนตัวกลางในการแยกโมเลกุลของโปรตีน
และดีเอ็นเอ 
 อะครีลาไมดเปนโมเลกุลพืน้ฐานในเจล  โดยมีบิสอะครีลาไมดเปนตัวเชื่อมตอโมเลกุล
ทั้งหมดใหประสานกนัเปนรางแห  (crosslinking  agent)  ดังนั้นขนาดของชอง  (pore  size)  จึง
ข้ึนอยูกับความเขมขนของอะครีลาไมดและเปอรเซนตของบิสอะครีลาไมดที่มีในเจลทั้งหมด  การ
บอกความเขมขนของเจลจงึมี  2  คา  คือ  

1. %T  (total)  =  ความเขมขนเปนเปอรเซนตของโมเลกลุเดี่ยวทัง้หมด  (อะครีลา
ไมด + บิสอะครีลาไมด) 

2. %C  (crosslinker)  =  ความเขมขนเปนเปอรเซนตของบิสอะครีลาไมดเทียบกับ
ความเขมขนของโมเลกุลเดี่ยวทัง้หมด 

ถาเพิม่ความเขมขนของบิสอะครีลาไมด   ขนาดของชองจะเล็กลง  และจะเล็กที่สุดเมื่อ  
C  มีคาเทากบั  5  เปอรเซนต  ถาเพิ่มคา  C  จะไดรางแหขนาดใหญและชองจะกวางขึ้น  เชน  เมื่อ
ใชเจลที่มีความเขมขน  T  เทากับ  5  เปอรเซนตและ  C  เทากับ  5  เปอรเซนต  จะไดเจลที่มีชอง
ขนาด  20  นาโนเมตร  แตถาใชเจลทีม่ีความเขมขน  T  เทากับ  5  เปอรเซนตและ  C  เทากับ  30-
50  เปอรเซนตจะไดเจลที่มชีองขนาดประมาณ  500-600  นาโนเมตร  ถาเตรียมโพลีอะครีลาไมด
โดยไมใสบิสอะครีลาไมดจะไดโพลีเมอรเปนสายยาวเทานั้นเรียกวา  linear  polyacryl -amide 
 การจับตัวเปนโพลีเมอร  (polymerization)  ของอะครีลาไมดกับบิสอะครีลาไมดเร่ิมตน
ดวยเติมสารแอมโมเนยีมเปอรซัลเฟต  (ammonium  persulfate)  หรือไรโบฟลาวนิ  (riboflavin)  
และใส  N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine  (TEMED)  หรือ  3’-dimethylamino-
propionitrile  (DMAPN)  เพื่อเรงใหเกิดปฏกิิริยาการจับตัวเปนโพลีเมอร 
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ระบบแอมโมเนียเปอรซัลเฟลตและ  TEMED   TEMED  จะเปนตัวเรงปฏิกิริยาการเกิด
อนุมูลอิสระ  (free  radical)  จากแอมโมเนียเปอรซัลเฟต  ทาํใหการเกิดการเริ่มตนปฏิกิริยาการ
จับตัวของอะครีลาไมดและบิสอะครีลาไมดเปนโพลเีมอร  ดังนั้นถาเพิ่มปริมาณ  TEME  หรือ
แอมโมเนยีมเปอรซัลเฟต  จะเรงปฏิกิริยาทําใหเกิดการจับตัวเปนโพลอีะครีลาไมดไดเร็วขึ้น   

ระบบไรโบฟลาวนิและ  TEMED  อาศัยแสงเพื่อเร่ิมตนปฏิกิริยาการจบัตัวเปนโพลีเมอร  
โดยไรโบฟลาวินจะสลายตวัเกิดเปนอนุมูลอิสระเมื่อไดรับแสง  จึงทําใหเกิดการจับตัวของอะครีลา
ไมดและบิสอะครีลาไมดเปนโพลีเมอรไดโดยไมจําเปนตองมี  TEMED  แตถามี  TEMED  ปฏิกิริยา
จะเกิดไดดีกวาและไดเจลทีส่ม่ําเสมอกวา 
 ปฏิกิริยาการจบัตัวเปนโพลีเมอรจะเกิดไดชาหรือไมเกิดเลยถาคา  pH  ต่ําและปฏิกิริยา
ยังถกูยับยัง้ดวยออกซิเจนดวย  ดงันัน้บางครั้งจึงตองกาํจัดออกซิเจนกอนโดยใชปมดูดอากาศออก  
(degas)  กอนที่จะเติม  TEMED  และแอมโมเนยีเปอรซัลเฟต หรือไรโบฟลาวิน 
 อะครีลาไมดและบิสอะครีลาไมดโมเลกุลเดีย่ว  เปนสารที่เปนพิษและสามารถดูดซึม
ผานผวิหนังได  จึงควรสวมถุงมือขณะปฏบิัติงาน  โพลอีะครีลาไมดเจลใชไดทั้งแบบ  native  gel  
และ  denaturing  gel  (รูปที่  19) 

3. แรงเคลื่อนไฟฟา  (valtage)  ถาเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟาโปรตีนจะเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น  
ในการแยกขนาดของโปรตีนโดยวิธอิีเลก็โทรโฟริซิสนี้  ตองใชแรงเคลื่อนไฟฟาทีเ่หมาะสม  ถาใช
แรงเคลื่อนไฟฟาสงูเกนิไปโปรตีนเคลื่อนที่ไดเร็ว  แตการแยกตัวจะไมดี  ถาใชแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํา
เกินไปโปรตีนจะเคลื่อนที่ชา  แยกตัวไดดี  แตแถบโปรตีนจะไมคมชัด  เพราะเกิดการแพร  
(diffusion)  ของโปรตีน 

4. บัฟเฟอรที่ใช  ชนิดของบัฟเฟอรมีผลตอการเคลื่อนที่ของโปรตีน  บฟัเฟอรทีน่ิยม
ใชมี  3  ชนิด  คอื  TAE  (Tris-acetate,  EDTA),  TAB  (Tris-borate,  EDTA)  และ  TPE  (Tris-
phosphate,  EDTA)  ซึง่มีขอดีขอเสียตางกัน   TBE  นิยมใชที่ความเขมขน  0.5  เทา  ใชแยกไดดี  
มีความสามารถเปนบฟัเฟอรไดดี  (buffering  capacity)  ไดดี  แตสามารถเกิดปฏิกริิยากับอะกา
โรสเจลได  TAE  ใชไดทัว่ไป  แตมีความสามารถในการเปนบัฟเฟอรต่ํา  จึงไมควรใชในกรณีทีท่าํอิ
เล็กโทรโฟริซิสเปนเวลานานมากหรือควรใหมีการหมนุเวยีนของบฟัเฟอร  สวน  TPE  มี
ความสามารถเปนบัฟเฟอรไดดี  แตไมเหมาะถามีการสกดัโปรตีนดวยเอทานอล   เพราะจะเกิดการ
ตกตะกอนของฟอสเฟตดวย  การเลือกใชบัฟเฟอรแตละชนิดจึงขึน้อยูกับวัตถุประสงคของการ
ทดลอง 
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วิธีการของการแยกสารดวยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส  ทาํไดโดยการนาํเนื้อเยือ่จาก
อวัยวะที่สรางโปรตีนชนิดนัน้ๆ  มาบดแลวแยกโปรตีนออกจากเนื้อเยื่อ  โดยอาจแยกดวยน้ําหรือ
สารละลายบฟัเฟอร  หรือถาใชตัวอยางจากน้าํเลือดก็สามารถนํามาศกึษาไดทนัท ี  ใสโปรตีนลงใน
ชองเล็กๆ  บนแผนเจล  ซึ่งอาจเปนแปง  (starch  gel)  หรือโพลีอะครีลาไมด  (polyacrylamide)  
จากนั้นปลอยใหกระแสไฟฟาไหลผานโดยใชไฟกระแสตรง  (ที่มีความตางศักยหรือปริมาณกระแส
คงที่)  โมเลกลุของโปรตีนกจ็ะเคลื่อนที่  โดยพวกทีม่ีประจุบวกจะเคลื่อนที่ไปสูข้ัวลบ  (cathode)  
โปรตีนประจุลบจะเคลื่อนที่ไปสูข้ัวบวก  (anode)  อัตราความเร็วของการเคลื่อนที่ข้ึนกับขนาดของ
ประจุ  จากนัน้จึงนําแผนเจลมาผานกระบวนการยอมสีจําเพาะสาํหรับเอนไซมแตละชนิดที่ตองการ
ศึกษาซึง่จะปรากฏเปนแถบสีหรือแบนด  (band)  บนแผนเจลในตาํแหนงตาง ๆ  กัน  จากลักษณะ
ของแถบโปรตีนที่ปรากฏ  (electromorph)  ก็จะสามารถบอกถึงยีโนไทพทีน่าจะเปนของยนีที่
ควบคุมการสรางโปรตีนชนิดนั้นๆ  ได   

 
หลักการตรวจวัดความสัมพันธุระหวางประชากรจากผลเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส 

รูปแบบของแถบสีที่แสดงออกนั้น  จัดไดวาเปนรูปแบบทั้งของฟโนไทป  และจีโนไทปได
ดวยเพราะโดยเทคนิคอิเลก็โทรโฟริซิสการแสดงออกของอัลลีลเปนโคโดมิแนนส  (codominance)  
คือทุกอัลลีลมโีอกาสแสดงออก  ยนีตําแหนงหนึง่อาจมีรูปอัลลีลมากกวาสองรูป  รูปของเอนไซมที่
กําหนดมาจากอัลลีลตางกนัของยนีเดียวกัน  เรียกวา  อัลโลไซม  (allozymes)  นอกจากนี้โปรตนี
หรือเอนไซมชนิดหนึ่งๆ  อาจถูกกาํหนดดวยยนีมากกวาหนึ่งตาํแหนง  รูปโปรตีนทีส่รางขึ้นมาจาก
ตางยนีเรียกวา  ไอโซไซม  (isozymes)   ยีนจาํนวนมากในประชากรของสิ่งมีชวีิตมรูีปแบบอัลลีลห
ลายรูป  กลาวไดวายีนนัน้เปนโพลมิอรฟก  (polymorphic)  (โดยทัว่ไปจะใชเกณฑกาํหนดอัลลีลที่
มีความถี่สูงสดุตองมีคานอยกวา  0.95  ถามากกวา  0.95  แมจะมีรูปอัลลีลหลายรูปก็ไมถือวายนี
นั้นเปนโพลิมอรฟก)  (ยุพา  และคณะ,  2546)  จากการที่ยนีแตละตําแหนงอาจมีอัลลีลมากกวา  
2  อัลลีล  จึงตองมกีารกาํหนดชื่อของยีนอยางเปนระบบ  และจากยนีที่ปรากฏสามารถบอกถึง
ความสัมพันธุระหวางประชากรไดจากการคํานวณหาคาความหลากหลายทางพันธุกรรม   

การกําหนดชือ่ของอัลลีลและยีน   
การศึกษาไอโซไซมสัญลักษณที่ใชเรียกเอนไซม และตําแหนงของแถบเอนไซมทีป่รากฏ

นั้นจะแทนดวยอักษรยอของชื่อเอนไซมทีใ่ช  ตัวอยางเชน  MDH  ยอมาจาก  malate  
dehydrogenase  เปนสัญลักษณในการกลาวถึงเอนไซมธรรมดา  Mdh   ใชเมื่อกลาวถึงตําแหนง
ของยีน  (loci)  ถามีมากกวา  1  ตําแหนงจะใสตัวเลขกํากับลงไป  เชน  Mdh-1    การใหตัวเลขมี  
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2  ระบบคือระบบ  เลขที่มีคานอยที่สุด  (1)  คือแถบโปรตีนที่วิง่เร็วทีสุ่ด  หรือระบบเลขที่มีคานอย
ที่สุด  คือแถบโปรตีนทีว่ิ่งชาที่สุด   แตละตําแหนงอาจมีแถบเอนไซมมากกวา  1  อัลลีลก็จะมีการ
ตั้งชื่อเปนตวัยกอยูขางบน  Mdh – 1a,   Mdh – 1b   (Andrew,  1999  และ  Komalamisra,  
lecture) 

อัลลีล  1  ตําแหนงจะประกอบไปดวยอัลลีลอยูเปนคู   ถาเหมือนกนัจะ  coat  
polypeptide  ตําแหนงเดียวกันจึงเห็นแถบเอนไซมเดียว  แตถาตางกนัจะ  coat  polypeptide  2  
ชนิด  จะเห็นแถบเอนไซม  2  แถบเรียกเฮตเทอโรไซโกต  (heterozygote) 
 

การหาความถีข่องอัลลีลและยีน   
 ความถี่ของยนีหรืออัลลีลคํานวณไดจากจีโนไทปตางๆ  ของยีนตาํแหนงหนึ่งๆ  ที่

ปรากฏในประชากร  หรือจากความถี่จโีนไทป  ความถี่คํานวณไดโดยการรวมจาํนวนอัลลีลชนดิ
เดียวกนัที่ปรากฏในจีโนไทปตางๆ  และหารดวยจํานวนรวมของอลิัลของยีนตําแหนงเดียวกัน
ทั้งหมดในประชากร  หรือคํานวณจากสูตร    f  =  2H0  + He / 2N   เมื่อ  H0 =  จาํนวนยนีทีม่ียีโน
ไทพเปนแบบโฮโมไซกัส  He =  จํานวนยีนที่มียีโนไทพเปนแบบเฮตเทอโรไซกัส   และ  N  =  
จํานวนตวัอยางแตละพืน้ที่  (Ayala  1980  และ  Weaver,  1991) 

คาความถี่ของอัลลีลและจีโนไทปใดๆ   มคีาระหวาง  0  ถึง  1  หากประชากรใดมี
ความถี่อัลลีลเทากับ  1  หมายความวายนีตําแหนงนัน้มอัีลลีลเพียงรูปเดียวในประชากร  หรืออาจ
กลาวไดวาอัลลีลนั้นไดเกิดฟกส  (fixed)  ในประชากรนัน้  หรือยนีเปนโมโนมอรฟก  
(monomorphic)   

จากขอมูลความถี่ยนี  สามารถนําไปคํานวณคาที่แสดงความหลากหลายทาง
พันธกุรรมภายในประชากรตลอดจนความแตกตางทางพันธกุรรมระหวางประชากรเหลานั้นได   

ความหลากหลายทางพนัธกุรรมภายในประชากร  สามารถบอกไดดวยขอมูลหลาย
ลักษณะ  ไดแก 

1. รอยละของยีนในสภาวะหลากรูปแบบ  (percent  polymorphic  loci)  คือ สัดสวน
ของยีนที่มีอัลลีลมากกวา  1  อัลลีลคิดเปนรอยละของจํานวนยีนที่ศกึษาทั้งหมดสาํหรับการศึกษา
ที่มีจํานวนตัวอยางประชากรนอยใชเกณฑวา ยีนทีถ่ือวาหลากรูปแบบตองมีความถี่ของอัลลีลทีพ่บ
มากที่สุดไมเกนิ 0.95 (P95)  สําหรับการศกึษาที่มีจาํนวนตัวอยางตอประชากรตั้งแต  100  ข้ึนไป
สามารถใชเกณฑ   P99  ได 
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2. จํานวนอัลลีลเฉล่ียตอตําแหนง  (number  of  alleles  per  locus) โดยนับ
จํานวนอัลลีลที่ศึกษาทัง้หมดทุกตําแหนง  แลวนํามาหารดวยจาํนวนตําแหนงของยีนทั้งหมดที่
ทําการศึกษา  

3. เฮตเทอโรไซโกต   (heterozygosity)   หมายถงึความถี่ของเฮตเทอโรไซโกตตอยีน 
1 ตําแหนงจะคํานวณทั้งคาจริง (H0) และคาตามทฤษฏ ี(He)  โดยที่คา 

 H0 (observed  heterozygosity)  คือสัดสวนของเฮตเทอโรไซกัส จีโนไทปเฉล่ียตอ
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)  ที่กลาวไววาความถี่ของอัลิลจะคงที่เสมอทกุชั่วรุนตราบเทาที่ไมมีปจจัย  4  
ประการเกิดขึน้  คือ  มวิเทชัน  (mutation)  การอพยพยายถิน่หรือการไหลของยนี  (migration  or  
gene  flow)  แรนดอมเจเนติกดริฟตหรือดริฟต  (random  genetic  drift  or  drift)  และการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ  (natural  selection)   

ความหลากหลายทางพนัธกุรรมระหวางประชากร 
ระยะหางทางพันธกุรรม  (genetic  distance,  D)  ระยะหางทางพนัธุกรรมเปนคาที่

บอกจํานวนของยีนที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปภายในยนีแตละตําแหนง  หลงัจากที่ประชากรทัง้สอง
เร่ิมแยกจากกนั  สามารถคํานวณไดจากคาความเหมือนทางพนัธุกรรม  (genetic  identity,  I)     

ประชากร  2  ประชากร  คอื  X  และ  Y  มีคาความถีข่องอัลลีล  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  /  √ (∑xi

2  ∑yi
2) 

เมื่อ  xI  และ  yI  คือความถีอั่ลลีลของปรชากร  X  และ Y  ตามลําดับ  โดยที่คา  I =  1  
ไดเมื่อลักษณะ  monomorphic  ในประชากร  X  และ  Y  เกิดขึ้นที่อัลลีลเดียวกนั  และคา  I  =  0  
เมื่อ  monomorphic  ในประชากร  X  และ  Y  เกิดขึ้นตางอัลลีลกนั  คาเฉลีย่เจเนติกไอเดนตติี  
และคาระยะหางทางพนัธุกรรมคํานวณไดจาก      

 I  =    Jxy  /  √Jx Jy    และ       D =    - ln  I    หรือ     D  =  -  loge  I 
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โดยที่  Jx = ∑ xi
2  และ  Jy = ∑ y2

i   จากขอมูลระยะหางทางพนัธุกรรมที่ได  
สามารถนํามาสรางความสัมพันธทางวิวัฒนาการไดโดยวิธีการตางๆ  เชน  UPGMA  
(unweighted – pair – group  method) 

คาระยะหางทางพันธกุรรมระหวางประชากรที่อยูใกลกันมักมีคาต่ํา  แตถามีส่ิงกีด
ขวางตามสภาพภูมิศาสตรคา  D  ก็จะสงูขึ้น  คา  D  ของสิ่งมีชวีิตที่แตกตางกนัในระดับประชากร
จะมีคาประมาณ  0.01  ถา  D  มีคาใกลเคียง  0.1  ประชากร  2  กลุมนั้นจะแตกตางกนัในระดับ
ชนิดยอย  (subspecies)  ถาความแตกตางประมาณ  1  แสดงวาประชากร  2  กลุมนั้นตางชนดิ
กัน  (อุทยัรัตน,  2543) 
ความสาํคัญของหอยตอทางการแพทยและสัตวแพทย 

โดยปกติหอยน้ําจืดมีความสัมพันธกับวงจรชีวิตของปรสิตคือ  หอยน้าํจืดฝาเดียว
สามารถเปนโฮสตตัวกลาง    (intermediate    host)    ของปรสิต    (parasite)    ทีก่อโรคในคน
และในสัตวได    หอยน้าํจืดฝาเดียวซึง่เปนโฮสตตัวกลางทีมีความสาํคัญของหอยตอทางการแพทย
และสัตวแพทยในประเทศไทยนั้น    พบสงักัดอยูในสองออรเดอรคือ    ออรเดอรเมโซแกสโทรโพดา    
และออรเดอรเบซอมมาโทโฟรา    (สุชาติ,    2538)   หอยน้ําจืดไดรับเชื้อปรสิตจากการกินไขพยาธิ
ที่ปนออกมากบัอุจจาระ  หรือจากตัวออนพยาธิระยะไมราซิเดียม (miraci- dium)  ไชเขาสูหอย
แลวเจริญไปเปนตัวออนระยะสปอโรซีสต  (sporocyst)    มีลักษณะเปนถงุผนงับาง  ภายในม ี 
germ   cell   สปอโรซีสตเจริญตอไปเปนตัวออนระยะเรเดีย  (redia)  ซึ่งม ี รูปรางเปนถุงมีปาก  
คอหอย  และลําไส ลักษณะรูปถุงมกีารเจริญ เพิ่มจํานวนโดยไมอาศยัเพศ    ตัวออนที่เพิ่มข้ึนนีจ้ะ
เจริญเปนตัวออนระยะเซอรคาเรีย  (cercariae)    ลําตัวรูปรี    มีหาง    รูปรางลักษณะทั่วไปคลาย
ตัวเต็มวัย    เมื่อตัวออนระยะเซอรคาเรยีเจริญเต็มที่จะไชออกจากหอยวายไปในน้าํ    เมื่อพบ
โฮสตที่เหมาะสมซึ่งสวนใหญเปนสัตวน้ํา    ไดแก    กุง    ปู    ปลา    จะไชเขาไปแลวสลัดหางทิ้ง
สรางถงุซีสตกลายเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย  (metacercariae)  ซึ่งเปนระยะติดตอ    เมื่อ
โฮสตสุดทาย    (definitive  host)  เชนคน    และสัตวมีกระดูกสันหลัง    ซึ่งเปนโฮสตจําเพาะกนิ
เขาไป    ตัวออนเหลานัน้จะเจริญเปนตัวเต็มวัย    ยกเวนตัวออนระยะเซอรคาเรียกลุม    
furcocerocus  cercaria    สามารถติดตอเขาสูโฮสตสุดทายดวยวธิีไชเขาทางผิวหนงัโดยตรง    
โดยไมตองผานโฮสตกึง่กลางตัวที ่ 2  (รูปที่  20) 

เนื่องจากเซอรคาเรียเปนตวัออนที่มีลักษณะรูปรางคลายตัวเต็มวัย    จงึใชเซอรคาเรีย
ศึกษาแทนตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม  (Malek,  1922)    การเจริญเติบโตของเซอรคาเรียสมบูรณ
ไดดีตองอาศัยปจจัยของอุณหภูมิ  และแสงเปนสาํคัญ    และในการออกมาแตละครั้ง/วนั    มี
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จํานวนเซอรคาเรียมากเปนพันตัว    ซึง่จะออกไดทุกวนัจนกวาหอยจะตาย    (อุณหภูมิที่เหมาะสม
ประมาณ  24–28  ๐C)    และเมื่อออกจากเนื้อเยื่อหอยแลวเซอรคาเรียตองปรับตัวใหมีชีวิตรอดใน
สภาพแวดลอมนั้นๆ    จงึทาํใหสามารถสงัเกต  และศกึษาพฤติกรรมในการดํารงชีวติอิสระในน้ําได    
(ใชเวลาอยางนอย  12  ชั่วโมง  ในการหาโฮสตตัวใหม)    โดยสังเกตพฤติกรรมของการเคลื่อนไหว
ลําตัว    และสวนหาง    ในการวายน้าํและในขณะพัก    ซึง่เซอรคาเรียสวนมากจะใชสวนหาง
เคลื่อนไหวในการวายน้าํ    แตมีเซอรคาเรียบางชนิดทีม่ีหางสัน้    หรือไมมีหางเลยจะเคลื่อนไหว
โดยการคลานบนพืน้แทน    (Schmidlt,  1981)    และใชสวนลาํตัวในการดิน้    (การยืด  –  การ
หด)    พรอมกัน    ความสามารถของการวายน้าํไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับชนิดของเซอรคาเรีย    
เพราะบางชนดิมีความไวตอแสงทําใหวายกระจายอยูทัว่บริเวณผิวน้าํ    บางชนิดจะลอยอยูเปน
กลุม    บางชนิดมีความไวตอแสงชาจะคลานอยูบริเวณกนแหลงน้าํ    และบางชนิดอยูสงบนิ่งที่กน
แหลงน้ําจนพบโฮสตสุดทาย   

ชนิดของตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย 
Luhe  (1909)  เปนคนแรกที่จัดจาํแนกกลุมของเซอรคาเรีย  โดยอาศัยลักษณะ

ภายนอก    เชน    อวัยวะดดูเกาะ    (sucker),  collar  spines,  stylet,  finfold    บนหาง    เปน
ตน    ตอมาไดมีการพัฒนาการศึกษาชนดิของเซอรคาเรียมากขึน้  โดย  Faust  (1924)  ไดกาํหนด
รูปแบบสูตรของ  flame  cell  ทําใหการพิจารณา  รูปรางของเซอรคาเรียในการจัดจําแนกกลุม
สมบูรณข้ึน  Schell  (1962),  Malek  and  Chang  (1974)  อธิบายลักษณะรูปรางของเซอรคา
เรีย    และจัดกลุมเซอรคาเรยีออกเปน  7  กลุม    ดังนี ้ (รูปที่  21) 

1. กลุม    Furcocercous  cercariae    ลักษณะเดนของกลุมเซอรคาเรียนี ้    คือ    
มีหางแฉก  หรือหางสอม    (forktail  cercariae)  จึงเรียกเซอรคาเรียในกลุมนี้วา  forktail 
cercariae  เมื่อเจริญเปนตัวเต็มวัยจัดเปนพยาธิใบไมวงศเดียวที่แยกเพศผูและเพศเมียอยูคนละ
ตัว และมี oral sucker, ventral sucker  รูปรางเปนรูปทรงกระบอก โดยทัว่ไปแลวพยาธิตัวออน
ระยะไมราซิเดยีมจะไชเขาสูหอยทีเ่หมาะสมแลวพัฒนาไปเปนระยะสปอโรซีสต 2 รุน และพฒันา
ตอไปเปนระยะเซอรคาเรียซึง่เปนระยะติดตอในคนหรือสัตวตอไป เซอรคาเรียนี ้ 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  ม ี ventral  sucker  หรือพบเปนเซลลข้ันเริ่มตน  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  และเปลี่ยนแปลงเปนตวัออนระยะเมตาเซอรคาเรีย  ในเนื้อเยื่อของโฮสตกึ่งกลางตัวที่
สอง 

1.2 Brevifurcate  apharyngeate  type  (รูปที่  21ซ)  เปนเซอรคาเรียอยูใน  
Superfamily  Schistosomatoidea  ลักษณะเดน  คือ  ปลายหางแฉกจะสัน้กวาสวนตนหาง  
ลําตัวกลมร ี  มี  oral  sucker  ที่เปลีย่นแปลงเปน  extensile  penetration  organ,  ไมมี  
pharynx  และ  intestinal  caeca,  ม ี 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,  สวนหางม ี  finfold  ทั้งดานขาง  (lateralfinfold)  หรือตรง
กลางสนัหาง  (dorsoventral  finfold)  มีระบบขับถายแบบ  mesostomate  และ  excretory  
bladder  แบบหนา  (thickepithelial)  เซอรคาเรียเจริญในเรเดีย   และเปลี่ยนแปลงเปนตวัออน
ระยะเมตาเซอรคาเรียในปลา 

3. กลุม  Monostome  cercariae  (รูปที่  21ค)  เปนเซอรคาเรยี  อยูใน  
Superfamily  Notcotyloidea  ลักษณะเดนของเซอรคาเรีย  คือ  มขีนาดใหญ  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  ในลาํตัว  มีความไวตอแสง  เจริญในเรเดีย  และเจริญสมบูรณในเนื้อหอย  
ตัวอยางของเซอรคาเรียในกลุมนี ้  คือ  Notocotylus seineti  พยาธิตัวเต็มวยัจะอาศัยอยูในลาํไส
ใหญของเปด    นอกจากนี้   Notocotylus spp.  ยังเปนปรสิตในกวาง   และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
อีกดวย 

4. กลุม  Gymnocephalous  cercariae  (รูปที่  21ง)  เปนเซอรคาเรียอยูใน  Family  
Fasciolidae  ลักษณะเดน  คือ  ลําตัวกลม  มี  cystogenous  gland  มากมาย  มีอวยัวะชวย
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เกาะอยูที่สวนหัว  (oral  sucker)    และสวนทอง  (ventral  sucker)  สวนหางตรงธรรมดาไมม ี 
finfold  วายน้าํชา  อาศัยอยูบริเวณกนแหลงน้าํ  เซอรคาเรียเจริญใน  redia  และเปลี่ยนแปลงเปน
ตัวออนระยะ  metacercariae  เกาะบนพืชน้าํ  ในปลา  หรือสัตวเลือ้ยคลาน  ตัวอยางของเซอร
คาเรียในกลุมนี้  Family  Heterophyidae ซึ่งพยาธิตวัเต็มวยัจะเปนปรสิตที่ทาํใหเกิดพยาธิใบไม
ในลําไสของ  นก  สัตวเลี้ยงลกูดวยนม  และบางครั้งก็ทาํใหเกิดโรคในคนได  Family  
Opisthorchiidae  ตัวเต็มวยัจะอาศัยอยูในทอน้ําดีในตับหรือทอน้ําดใีหญของสัตวเลื้อยคลาน  นก  
สัตวเลี้ยงลกูดวยนม  และอาจจะทําใหเกดิโรคในคนได   Family  Fasciolidae  ตัวเต็มวัยจะอาศยั
อยูในตับและทอน้าํดีของสตัวเคี้ยวเอื้อง  (แกะ, วัว, ควาย)  และบางครั้งอาจจะทําใหเกิดโรคในคน
ได เชน  พวก  Fasciola spp.   

5. กลุม  Echinostome  cercariae  (รูปที ่  21จ)  เปนเซอรคาเรียอยูใน  
Superfamily  Echinostomatoidea  มีลักษณะเดน  คือ  มี  spine  collar  รอบ  oral  sucker,  ม ี 
caeca  ที่ยาว  ลักษณะหางรูปทรงกระบอก  มีระบบขับถายแบบ  stenostomate  และ  
excretory  bladder  แบบบาง  (thin  non  -  epithelial)  มีรูเปดออกดานขางของหางใกลฐาน
สวนตนของหาง  หางยาวพัดโบกไดแรงและรวดเร็ว  อาศัยอยูบริเวณกนแหลงน้าํ  วายน้ําไดดี
คลองแคลว  เจริญอยูในเรเดีย  และเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรยี  ในหอยตวั
เดียวกนั  หรือไชเขาไปในหอยตัวอื่น ลูกออดของกบ  หรือในปลา  ตัวเต็มวัยของพยาธิในกลุมนีจ้ะ
เปนปรสิตทีท่าํใหเกิดพยาธใิบไมในลําไสของนกและสตัวเลี้ยงลกูดวยนม  บางครั้งอาจจะทําใหเกิด
โรคในคนได  ตัวอยางเชน  Echinochasmus spp.  และ  Stephanoprora spp.  จะเปนปรสิตที่
ทําใหเกิดพยาธิใบไมในลําไสของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  และนก   พยาธิในกลุมนี้สามารถพบในคน
ได 

6. กลุม  Xiphidiocercariae  (รูปที ่  21ฉ)  เปนเซอรคาเรียอยูใน  Superfamily  
Plagiorchiodea  มีลักษณะเดน  คือ  ม ี stylet  อยูใน  oral  sucker  ภายในลําตวัมี  penetrating  
gland  และ  mucoid  gland  เจริญสมบูรณ  ในบางชนิด  oral  sucker  จะมี  virgula  organ  มี
ระบบขับถายแบบ  mesostomate  เซอรคาเรียในกลุมนี้วายน้ําคอนขางชา  เจริญเปนระยะเรเดีย  
หรือเจริญเปนระยะสปอโรซสีต  ในเนื้อเยื่อหอย  และเปลี่ยนแปลงเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคา
เรีย  ในสัตวมกีระดูกสันหลงั     

7. กลุม  Amphistome  cercariae  (รูปที่ 21ช)  เปนเซอรคาเรียอยูใน  Superfamily  
Paraphistomatoidea  มีลักษณะเดน  คอื  ม ี ventral  sucker  ขนาดใหญอยูสวนทายของลาํตัว  
บริเวณลําตัวมีขนาดใหญ  หางยาว  ม ี eye  spots  ทีม่ี  pigment  ขนาดใหญ  ระบบขับถายเปน
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แบบ  stenostomate  และ  excretory  bladder  แบบบาง  (thin  non  –  epithelial)  เหน็รอง
ขับถายของเสยีอยูตรงกลางของหางตลอดความยาวของหาง  เซอรคาเรียชนิดนีจ้ะฝงตัวเปนระยะ
เมตาเซอรคาเรียในพืชน้ํา  หรือบนผิวหนงัของกบ  โดยสวนใหญแลวจะมีตา  ตวัอยางเซอรคาเรีย
ในกลุมนี้คือ  Megalodiscus spp. เปนปรสิตในลําไสตรงของกบ  Paramphistomum spp.  เปน
ปรสิตในกระเพาะอาหารสวน rumen ของ ววั  ควาย  Gastrodiscus aegyptiacus   เปนปรสิตใน
ลําไสใหญของ มา ในอฟัริกา  และในแถบเอเชีย  เปนตน 
 
 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 

การจัดจําแนกหอยในปจจุบนัยังคงใชลักษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลือกอยู  แต
หอยในบางแฟมิลีมีเปลือกที่มีลักษณะคลายคลึงกันมากทาํใหเปนการยากที่จะใชลักษณะเปลือก
ในการจัดจาํแนกหอย  ดังนั้นจงึตองอาศัยลักษณะของอวัยวะตาง  ๆ  ของหอย  เชน  อวัยวะ
สืบพันธุเพศผู  เปนตน  นอกจากนี้ลักษณะการแพรกระจายของหอยชนิดตาง  ๆ  ก็เปนขอมูล
สําคัญที่ใชชวยในการจัดจําแนกหอยแตละชนิดอีกดวย ในหอยหลายชนิดอาจใชลักษณะเปลือก
ควบคูไปกับลักษณะทัง้โครงสรางภายนอกและภายในของหอย  ลักษณะโครงสรางภายนอก  เชน  
รูปรางของแผนเทา  สีและลวดลายของแมนเทิล  แผนเทา  บริเวณขางลาํตัว  เทนเทเคิล  
(tentacle)  และสวนหัว  เปนตน  สวนโครงสรางลกัษณะภายใน  เชนรูปรางและตําแหนงของ
อวัยวะของระบบสืบพันธุ  ระบบทางเดนิอาหาร  และอวยัวะที่อยูบริเวณแมนเทิลเปนตน  
นอกจากนีย้ังอาจใชการศึกษาทางโครโมโซมและการศึกษาทางชีวเคม ี เชน  ใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟ
ริซิสในการจาํแนกหอยบางชนิดที่ไมสามารถใชลักษณะของเปลือกและสวนลาํตัวไดเดนชัด 

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   ปรากฏแถบเอนไซมข้ึน  แตมีเพียงเอนไซม ALP,  
EST  และ  GOT   ที่แสดงใหเหน็ความแตกตางระหวางหอย   Tricula  aperta  ทั้ง  3  ชนิด    
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Buth  และ  Suloway  (1983)  ศึกษารูปแบบไอโซไซมโดยใชเทคนคิอิเล็กโทรโฟริซิส  
(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)  ศึกษาหอยในตระกูลบิทินีด ี  (Bithyniidae)  ออรเดอรเมโซแกสโทร 
โพดา  โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา การศึกษาโครโมโซมและคุณสมบัติทางชีวเคมี  เปน
หลักฐานในการจัดจําแนกชนิดของหอยในตระกูลนี ้  3  สกุลคือ  Parafossarulus  
manchouricus,  Gabbia  misella  และ  Bithynia  tentaculata  การศึกษาลกัษณะเปลือก
พบวาผิวเปลือกของหอย  Parafossarulus  manchouricus  ไมเรียบยกเปนสนัตามแนวการขดวน
ของเปลือก  สวนยอดสกึกรอน  ซูเชอรตืน้  และปากเปลือกหนากวาอีก  2  สกุล  และขนาดของ
หอย   Gabbia  misella   เล็กกวาชนิดอืน่  (ไมเกิน  7.5  มิลลิเมตร)  จํานวนโครโมโซมของหอย  
Gabbia  misella  มี n=18  สวนในหอยอกี  2  สกุลเปน  n=17   การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมี
จากลําตวัของหอยทัง้  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  กลุมเมือ่ตรวจสอบดวย  
coomasssie  blue     

Thompson  (1984)   จัดจําแนกหอยในตระกูลไฮโดรบิดี  (Hydrobidae)  ออรเดอร  
เมโซแกสโทรโพดา  ซับคลาสโพโซแบรงเคยี  5  สกุล  คอื  Lepyrium,  Clappia,  Somatogyrus,  
Gillia  และ  Fluminicola   ออกจากกนัไดโดยอาศัยลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือกรวมกับ
ลักษณะทางกายวิภาคของหอย  (โครงสรางภายในลําตวั  และโครงสรางภายนอกลาํตัวของหอย)  
จากการศึกษาพบวาสามารถแบงหอยออกจากกนัโดยอาศัยลักษณะรูปรางเปลือก  ขนาดของ
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เปลือก  การมหีรือไมมีอัมบลิิคัล  รูปแบบโอเพอรคิวลัม  จํานวนหยักของฟน  รูปรางฟนขาง  และ
การมีหรือไมมอีวัยวะสืบพนัธุเพศผู  (เพนนิส) 

Viyanant  (1985)  ทําการศึกษารูปแบบไอโซไซม    ของหอย  Bithynia  funiculata,  
B.  siamensis  และ  B.  s.  goniomphalus  โดยใชเทคนคิอิเล็กโทรโฟริซิส  (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  ออกจากกนั  พบวาลักษณะโครงสรางภายในโดยทั่วไปเหมือนกันยกเวนลักษณะ  
renal  vas  deferens  ของระบบสืบพนัธุเพศผูมีรูปรางแตกตางกนัคือ  มีรูปรางเปนทรงกระบอก
ยาว  รูปรางทรงกรวย   รูปสามเหลีย่ม  เปนรูปทรงกลมขนาดเล็ก  หรือ  เปนรูปโดม  ตามลําดับ 

Klinhom  (1989)  ศึกษาหอยในตระกูลไทอาริดี  (Thiaridae)  ออรเดอรเมโซแกสโทร
โพดา  โดยใชลักษณะทางกายวิภาคและคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการ  เปนหลักฐานในการ
จัดจําแนกชนดิของหอยในตระกูลนี ้  เนื่องจากเดิมการจัดจําแนกใชรูปรางเปลือกแตเพียงอยาง
เดียว  จากการศึกษาตอมาพบวาหอยชนดินี้มีรูปรางเปลือกไมแนนอน  เปลีย่นแปลงไปตามสภาพ
ส่ิงแวดลอม  การศึกษาของ  Klinhom  พบวาจากเปลือกหอย  10  ลักษณะสามารถแบงตัวอยาง
หอย  30  ตัวอยางออกเปน  2  กลุม  โดยอาศัยลักษณะความยาวปากเปลือกตอความยาวเปลือก  
ลักษณะทางกายวิภาคพบความแตกตางของฟนหอยอยูที่หยักฟนริม  และรูปรางของฟนขาง  จาก
การศึกษาทางชีวเคมีโดยวิธอิีเล็คโทฟอริซสิ  (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  ของประเทศไทยควรมกีารจัด
หมวดหมูใหมจากเดิมม ี 8  สกุล  26  สปชีส  เปน  4  สกุล  27  สปชสีแทน   
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George  (1990)  ศึกษาจดัจําแนกหอย  Gammatricula  chinensis  gen.  nov.,  
sp.  nov. เทยีบกับหอยในซับแฟมิลีเดียวกัน  (Triculinae) อีก  11  สกุล  โดยอาศัยลักษณะ
สัณฐานวิทยาของเปลือก  และลักษณะทางกายวิภาค  จากการศึกษาพบวาหอยสกุล  
Gammatricula  มีลักษณะใกลเคียงกับหอยสกุล  Wucochona   มากที่สุดจะตางกนัตรงที่หอย   
Gammatricula  มถีุงรับสเปรมอยูทางดานขวาบริเวณปลายทอนาํไข  จึงจัดหอยชนิดนี้อยูในกลุม
เดียวกับ    Wucochona   คือ  Tribe  Pachydrobini   

Keawjam  (1990)  ศกึษาจัดจําแนกหอยโขงเหลือง  หรือหอยเชอรี่  ในสกุล  
Pomacea   ในประเทศไทย    โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก  ระบบสืบพนัธุ  
และรูปแบบไอโซไซม  เปนหลักฐานในการจัดจําแนก  การศึกษาพบวา  Pomacea  canaliculata  
และ  P.  insularus   มีรูปรางเปลือก  จํานวนเวิรล  และรูปแบบโอเพอรคิวลัมเหมือนกัน  แต
แตกตางกนัทีข่นาด  สีของเปลือก  แถบสีพาดตามขวาง  สีของแผนเทา  และตําแหนงของ  
seminal  vesicle   สวนหอย  Pomacea  sp.  มีลักษณะแตกตางจากทัง้  2  สปชีสในทกุดาน  
ลักษณะและตาํแหนงของ  seminal  vesicle   ในหอย  P.  canaliculata    เปนสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ  อยูทางปลายของตอมโพรสเทต   หอย  P.  insularus   ลักษณะเปนทรงกลมขนาดเล็ก  ๆ  
อยูต่ําลงมาจากสวนปลายของตอมโพรสเทต  ในหอย  Pomacea  sp.  มีลักษณะกลมขนาดเลก็
อยูที่สวนปลายของตอมโพรสเทต   และจากการตรวจสอบรูปแบบไอโซไซมดวยเอนไซม  EST,  
HBDH-1,  IDH  และ  PGM-2   พบวาแถบเอนไซม EST,  HBDH-1  และ  IDH  ในหอย P.  
canaliculata  และ  P.  sp.    คลายกันมากกวาหอย  P.  insularus  มีเพยีงเอนไซม  PGM-2  ที่
แสดงใหเหน็วา  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   มลัีกษณะตางจากชนิดอื่นอยางชัดเจน  สวน        
L.  viridis   มีขนาดเล็กมากตางจากชนิดอ่ืน  เมื่ออาศัยลักษณะจาํนวนหยักของฟนสามารถแบง
หอยออกไดเปน  4  กลุม  คอื  L.  cumingiana, L. quadrasi,   L.  rubiginosa  และ  L.  viridis  

Monzon  (1994)  ทําการศกึษารูปแบบไอโซไซมของเอนไซม  7  ชนดิ  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)  โดยอาศัยลักษณะทางกายวิภาคในการจัดจาํแนก  ซึ่งพบวาทั้ง  
2  สปชีสมีลักษณะทางกายวิภาคแตกตางกนัอยางชัดเจน  ตั้งแตสีของแมนเทิล  ขนาดของแมน
เทิล  ขนาดตอมออสเฟรเดียม  ลักษณะของไต  ลักษณะของตอมไฮโพแบรงเคีย  ความยาวโพบอส
ซิส  ลักษณะฟนกลางและฟนขาง   ลักษณะเพนนิส  เปนตน   

Krailas  (2003)  ทําการศึกษาอัตราการติดเชื้อของหอยน้ําจืด  Paludomus  
petrosus  บริเวณน้ําตกปาละอ ู  จังหวดัประจวบคีรีขันธ  ตั้งแตเดอืนเมษายน  2001  ถึงเดือน
กุมภาพนัธ  2002  การตรวจสอบพบตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย  4  กลุมคือ  
Xiphidiocercariae,  Amphistome  cercariae,  Furcocercous  cercariae  type  I  และ  
Furcocercous  cercaria  type  II  โดย  Xiphidiocercariae  พบในชวงเดือนเมษายน  ถงึเดือน
กุมภาพนัธ  สวนตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียอีก  3  ชนิดพบในเดือนกุมภาพนัธ 

ดวงเดือน  และคณะ  (2544)  ทําการศึกษาความหลากหลายของหอยน้าํจืดในเขต
พื้นที่ปาเตาดาํ  อําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานวาพบหอยน้ําจืด    Paludomus  spp.  
ในแหลงสาํรวจ  ลักษณะเปลือกคอนขางกลม  ปลายยอดสึกกรอน  ผิวเปลือกเรียบ  มีแถบสีพาด
ตามขวาง   และพบวามฟีนเปนแบบทีนิโอกลอซซา  แตจากรายงานไมไดสรุปวาหอย   
Paludomus  spp.  ทีพบเปนชนิดใดแนนอน  เนื่องจากลักษณะเปลือกที่พบคลายคลึงกับหอย  
Paludomus  petrosus  ในขณะทีฟ่นกลางมีลักษณะคลายกับ  Paludomus  siamensis    ซึ่ง
ผูทําวิจัยไดเสนอไววาควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดพนัธุของหอยน้ําจืด   Paludomus  
spp.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
1. รวบรวมขอมูลดานการสํารวจหอยน้ําจืดในประเทศไทย  และตางประเทศ   
2. ศึกษาขอมูลจากแผนที่  รวบรวมขอมูลทตุิยภูมิ   
3. การกําหนดจดุสํารวจหอยน้ําจืด  Paludomus  spp. 

จากการรายงานของ  Brandt  (1974)  ที่กลาววาหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  มี
แหลงกระจายอยูตามลําหวยบริเวณเทือกเขา  การศึกษาครั้งนี้จึงไดสํารวจแหลงน้าํบริเวณลุม
แมน้ําแควนอยที่มีลักษณะเหมาะสมที่หอยชนิดนี้จะเจรญิพันธุได  หลังจากการสํารวจจึงได
กําหนดจุดสํารวจในเขตลุมแมน้ําแควนอยนี้ได  10  พืน้ที่คือ  (รูปที ่ 22) 

3.1 น้ําตกไทรโยคนอย  (น้าํตกเขาพัง)  เปนน้ําตกที่ตั้งอยูในเขตอําเภอไทรโยค  อยู
ติดกับถนนสายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ  ตนกําเนิดเปนน้าํผุดจากภูเขามาตามลาํธารเล็กๆ  ไหลตก
ลงที่ผาหนิปนู  

3.2 น้ําตกไทรโยคใหญ  (น้าํตกเขาโจน)   เปนน้ําตกทีต่ั้งอยูในเขตอาํเภอไทรโยค   
น้ําตกจะไหลลงสูแมน้าํแควนอย   ตนกาํเนิดของสายน้าํเชื่อวาเกิดจากอุทยานแหงชาติเอราวัณ 

3.3 หวยเตาดํา   เปนลําหวยในปาเตาดําที่ตั้งอยูในเขตตําบลวังกระแจะ  อําเภอไทร
โยค   

3.4 น้ําตกผาตาด  ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ   เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติ
เขื่อนศรีนครินทร  

3.5 ลําธารขางน้าํพุรอนหนิดาด  (น้ําพุรอนกุยมั่ง)  ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูม ิ   
เปนลําธารน้าํเย็นไหลผานขางบอน้าํพุรอนหินดาด   

3.6 น้ําพุหวยเขยง  ตัง้อยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ  ตําบลหวยเขยง  อยูบริเวณริมทาง
ใกลกับศูนยอบรมทหารผานศึก ฯ    เขื่อนเขาแหลม  

3.7 ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ เปนธารน้ําไหลผาน
ปาพรุชุมชนบานทามะเดื่อริมทางเขาบานทามะเดื่อ   

3.8 น้ําตกเกริงกระเวีย  เปนน้าํตกที่ตัง้อยูในเขตอําเภอทองผาภูม ิ  อยูริมถนนสาย
ทองผาภูม-ิสังขละบุรี  หางจากอําเภอทองผาภูมิประมาณ 45 กิโลเมตร 

36 
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3.9 น้ําตกไดชองถอง  เปนน้าํตกที่ตั้งอยูในเขตอําเภอทองผาภูมิ    เปนน้ําตกขนาด
เล็ก  เลยจากน้ําตกเกริงกระเวียไปตามเสนทางทองผาภูมิ-สังขละบุรี 2 กิโลเมตร จะมีทางแยกซาย
ไปน้ําตกอีกประมาณ 6 กิโลเมตร  

3.10 น้ําตกตะเคยีนทอง  เปนน้าํตกที่ตัง้อยูบริเวณเทือกเขาตะนาวศร ี แนวเขต
ชายแดนไทย-พมา ในเขตอําเภอสังขละบุรี ตัวน้าํตกมีตนน้าํอยูในเขตประเทศพมา ไหลมาตาม
แนวเขาที่กัน้เขตแดน สูประเทศไทยที่หวยซองกาเลียซึง่เปนสวนหนึง่ของตนน้ําแควนอย  
 
4. การเก็บขอมูลสภาพแวดลอมในบริเวณจดุสํารวจ 

การศึกษานี้ใชการสังเกตุ  การวัดคาพกิัด  และการศึกษาคุณภาพน้ํา  (การวิเคราะหหา
คุณสมบัติทางกายภาพ  และการหาสวนประกอบทางเคมีของน้าํ)  

4.1 วัดคาพิกัดดวยเครื่องมือ  GPS  (Garmin  Taiwan,  GPS  12  XL)  เพื่อบันทึก
จุดพิกัดที่แนนอนของพืน้ที่สํารวจ 

4.2 เก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางนิเวศวทิยาบริเวณพืน้ทีสํ่ารวจ    
4.3 ศึกษาคุณภาพน้าํ 
4.3.1 การตรวจวิเคราะหหาคุณสมบัติทางกายภาพ  โดยทําการ 
- วัดอุณหภูมิ   
- วัดความเรว็ของกระแสน้าํ   โดยใช  Flow  meter  (2030  General  Oceanic,  

USA)  บันทึกคาเฉลี่ยจากการวัดความเร็วของกระแสน้ํา  3  คร้ัง 
- 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  และการเลีย้งหอยในหองปฏิบัติการ 
เก็บตัวอยางหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ในบริเวณจุดสํารวจที่กําหนด  โดยใช

วิธีการสุมดวยการจับเวลา  โดยวิธ ี counts  per  unit  of  time  (Oliver  and  Schneiderman,  
1965)  ซึ่งใชผูทําการเก็บตัวอยาง  5  คน  เดนิสุมเก็บตัวอยางหอยดวยมือ  (Hand  picking)  ใน
ทิศทางทวนน้าํเปนเวลา  10  นาที  แลวนาํหอยที่ไดกลับมาศึกษาตอในหองปฏิบัติการ   
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หอยทีเ่ก็บตัวอยางไดนาํมาตรวจหาเชื้อพยาธิในหอยดวยวิธีการ  shedding  เพื่อเก็บ
ตัวออนพยาธริะยะเซอรคาเรีย  หอยที่ไมพบการติดเชื้อพยาธินาํมาเลี้ยงตอในหองปฏิบัติการเพือ่
ใชในการศึกษาลักษณะทางกายวิภาค  และรูปแบบทางพนัธุกรรมของหอย  โดยเลีย้งหอยในกลอง
พลาสติกสี่เหลี่ยมขนาดกวาง  20  ซ.ม.  ยาว  28   ซ.ม.  สูง  12  ซ.ม.  ใชน้าํกรองในการเลีย้งหอย
โดยใสน้ําประมาณครึ่งหนึ่งของกลองเลีย้งหอย  ใหออกซิเจนตลอดการเลี้ยง  ใหแสงสวางในการ
เลี้ยงประมาณ  10  ชัว่โมงตอวัน  อุณหภมูิที่ใชในการเลี้ยงหอยประมาณ  25 0 C  อาหารที่ใชใน
การเลี้ยงหอยมีสองชนิดคือไดอะตอม  และอาหารปลาบดเปนผง 

เมื่อพบวามีของเสียในน้าํ  หรือ  พบวามหีอยตายเกิดขึน้  ใหนําหอยทีต่ายออกโดยเร็ว
และกําจัดของเสียในน้ําออก โดยดูดน้ําทีม่ีของเสียออกครึ่งหนึ่งแลวเติมน้าํใหมลงไปแทน  
เนื่องจากหอยคอนขางไวตอสภาพน้าํที่ไมสะอาด  และการเปลี่ยนแปลงน้าํอยางกะทนัหนั 

 
6. การตรวจหาเชื้อพยาธิในหอย 

ทําการตรวจสอบหาเชื้อพยาธิในหอยโดยใชวิธ ี shedding นําหอยน้ําจดื  Paludomus  
spp.  มาใสในถวยแกว  หรือถวยพลาสตกิใสที่มนี้ํากรองบรรจุอยูประมาณครึ่งหนึ่งของถวย  ใชผา
ขาวบางปดทบัที่ปากถวยเพื่อปองกนัไมใหหอยหนีออกจากถวย  วางทิง้ไวขามคืนแลวนาํมา
ตรวจหาตวัออนพยาธิภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ 

ศึกษารูปรางลกัษณะ และอวัยวะภายในของตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียภายใต
กลองจุลทรรศน   ดวยการทาํสไสดแบบชั่วคราวและแบบถาวร  

การทาํสไลดแบบชั่วคราว 
- นําตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียมาวางบนกระจกสไลดแลวปดดวย cover slip 
- ยอมสี  0.1 %  neutral  red  หรือ  0.1 %  Toluidine blue  ( เจือจางดวยน้าํกลัน่ 

1: 10 )  ดวยวิธ ี irrigate  คือ  หยดสีขาง ๆ  แผนกระจกปดสไลดที่ขอบดานหนึ่ง  
แลวใชกระดาษทิชชู  หรือกระดาษกรองซบัออกดานตรงขาม เพื่อใหสีทีหยดลงไป
ไหลผานเขาไปแทนที่น้าํ  ทิง้ไวประมาณ 10 - 30 นาที  

- นํามาศึกษาใตกลองจุลทรรศน 
การทาํสไลดแบบถาวร 
วิธียอมสีดวย carmine & fast green 

-      นําตวัออนระยะเซอรคาเรียที่รักษาสภาพเนื้อเยื่อใน 10% formalin ใสใน Petri  
dish ขนาดเลก็ 
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- ลางตัวออนระยะเซอรคาเรียดวยน้าํกลัน่ 2 คร้ัง ๆ  ละ 10 นาท ี
- ยอมตัวออนพยาธิดวยสี Semichon’s acetic carmine ( เจือจางดวยน้าํกลัน่ 

1:10 ) แชทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง  หรือคางคืน 
- ลางสีออกดวย  50%  และ 70% alcohol  ข้ันตอนละ 2 คร้ัง  ๆ  ละ 10 นาที

ตามลําดับ  สังเกตเหน็ลาํตัวติดสีชมพอูอน  และอวัยวะภายในติดสีชมพูเขม 
(หากติดสีมากเกินใหลางออกดวย  acid alcohol ) 

- ยอมตัวออนพยาธิตอดวยส ี  0.2 %  fast  green  ใน 95%  alcohol ( เจือจางสี
ดวย 95% alcohol 1:10 )  นาน  10 - 20  วนิาที  สังเกตเห็นสีเขยีวติดขอบลําตัว 

- ลางสีสวนเกินออกดวย  95%  alcohol  2 คร้ัง  ๆ  ละ 20 นาท ี
- แทนที่น้าํภายในตัวออนพยาธิดวย  abs. alcohol  2  คร้ัง  ๆ  ละ 10 นาที  และ  

abs.alcohol : xylene  (อัตราสวน  1:1)  นาน  10  นาท ี
- ทําใหใสดวย  xylene  2  คร้ัง ๆ  ละ  10  นาท ี
- นําตัวอยางที่ไดวางบนสไลดและปด  cover  slip  ดวย  DPX 
- นําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา 

 
วิธียอมสีดวย  hematoxylin  
- นําตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียที่รักษาสภาพเนื้อเยื่อใน 10% formalin  ใสใน  

Petri dish  ขนาดเล็ก 
- ลางตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรียดวยน้ํากลั่น  2  คร้ังๆละ  10 นาท ี
- ยอมตัวออนพยาธิดวยส ี  Ehrlich’s  hematoxylin  (เจือจางดวยน้าํกลั่น 1:10)  

แชทิ้งไวประมาณ  1 – 5 นาท ี
- ลางสีสวนเกินออกดวยน้ํากลั่น  2  คร้ัง ๆ ละ 5- 10 นาที 
- แทนที่น้าํดวย  50%,  70%,  95% alcohol  และ abs. alcohol  ข้ันตอนละ  2 

คร้ัง ๆ  ละ 10 นาทีตามลําดับ  และ abs.alcohol : xylene  (อัตราสวน 1 :1)   
นาน 10 นาท ี

- ทําใหใสดวย  xylene  2 คร้ัง ๆ  ละ 10 นาท ี
- นําตัวอยางที่ไดวางบนสไลดและปด  cover  slip  ดวย  DPX   
- นําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา 
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7. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
7.1 การศึกษาลักษณะของเปลอืกหอย 
  นําเปลือกหอยมาทําความสะอาด  โดยลางเศษดนิที่ตดิอยูตามเปลอืกหอยออกให

หมด  ระวงัอยาใหสวนยอดของเปลือกหอยหัก  และทําการศึกษาลกัษณะตาง  ๆ  ของเปลือกหอย
ดังนี ้      

- ศึกษาลักษณะโดยทัว่ไปของเปลือก  โดยดูลักษณะยอดเปลือก  ความสงูของ 
สไปรเวิรล  ความสงูของบอดีเวิรล  ลักษณะของซูเชอร   ลักษณะของปากเปลือก 
(Armengol,  1996  และ  Chiu  and  others,  2002) 

- ศึกษาจาํนวนเวิรล  การนับจํานวนเวิรลของหอย    เร่ิมนับจากจุดปลายยอดของ
หอย  นบัวนมาชนแนวเดียวกับจุดเริ่มตน  จะเปนวงที่  1  และนับวนเชนนี้เร่ือยไป  

- รูปรางเปลือก  พจิารณาจากขนาดของมุมสไปรซึ่งเปนมมุยอดของเปลอืก  โดยวัด
จากการลากเสนจากดานขางของเปลือกมาตัดกันตรงแนวคอลูเมลลาของยอด
เปลือก   

- แนวการขดวนของเปลือก  โดยวางเปลือกหอยหงายขึ้นบนฝามือ  ใหยอดเปลือกชี้
ออกจากลาํตัว  ถาปากเปลือกอยูทางดานซายมือของเราก็คือวนซาย  ถาปาก
เปลือกอยูทางขวามือก็คือวนขวา 

- ศึกษาขนาดของเปลือก  โดยวัดขนาดความกวาง  และความยาวของเปลือกดวย  
เวอรเนีย  คาลปิเปอร  (Vernier  caliper ) 

- ลวดลายบนเปลือก  และลวดลายของสเีปลือก  โดยศึกษาลายเสนบนผวิของ
เปลือกหอย และ  รูปแบบแถบสีพาดตามขวางของเปลอืก  

- โอเพอรคิวลัม  ศึกษาลักษณะ  และลวดลายของโอเพอรคิวลัมดานนอก  ภายใต
กลองจุลทรรศนสเตอริโอ   

7.2 การศึกษาลักษณะของฟนหอย 
ทําการตรวจสอบลักษณะของฟนหอยโดยใชกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา  และกลอง

จุลทรรศนอิเลก็ตรอนแบบสองกราด  ทาํการศึกษาลกัษณะของฟนหอยเกี่ยวกับจํานวนแถวของฟน
หอย  รูปราง  ขนาด  และจํานวนหยักของฟนกลาง  ฟนขาง  และฟนริมของหอย  วิธกีารเตรียม
ตัวอยางฟนหอยเปนดังนี ้

7.2.1 วิธีการเตรียมฟนหอยเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน   
- นําตัวอยางหอยมากะเทาะเปลือกออก  หรือนําตัวอยางหอยที่ตายแลวมาดงึตัว 
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หอยออกและทําการยอยเนือ้หอยเพื่อแยกเอาแรดูลาออกมาดวยการแช 10%  
NaOH   ขามคืน 

- แยกฟนหอยออกจากเนื้อหอยภายใตกลองจุลทรรศน ดวย  forcep  ปลายแหลม
ขนาดเล็ก   

- นําฟนหอยที่ไดมาลาง  NaOH  ออกดวยน้ํากลัน่  5 –10  นาท ี
- เปลี่ยนมาแชฟนหอยใน  2% HCl   นาน  5-10 นาที  เพื่อลาง  NaOH   
- ลาง  HCL   ดวยน้าํกลัน่อีกครั้งประมาณ   5 –10 นาท ี
- ดึงน้ําออกดวย  50  %,  70%  และ  95%  alcohol ตามลําดับ  ข้ันตอนละ  2  

คร้ัง ๆ  ละ  10 –30  นาท ี
- ยอมฟนหอยดวยส ี  4%  Eosin  Y  ใน  95 %  alcohol  จนกระทัง่ฟนหอยติดสี

ประมาณ  2  วัน 
- ลางสีสวนเกินออกดวย  95 %  และ  absolute  alcohol  ข้ันตอนละ  2  ครั้ง ๆ  

ละ  10 –30  นาท ี
- ใช  forcep  กางฟนหอยใหแผออกมากทีสุ่ดภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ 
-  ทาํใหตัวอยางฟนใสดวยการแช  xylene  2  คร้ัง ๆ  ละ  10  นาท ี
- นําฟนหอยที่ไดมาวางบนสไลดและปด  cover  slip  ดวย  DPX  และนําไปศึกษา

ภายใตกลองจลุทรรศนแบบธรรมดา 
7.2.2 วิธีการเตรียมฟนหอยเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ

สองกราด   
 ข้ันตอนการเตรียมฟนหอยเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด

เหมือนกับการเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบธรรมดา  แตตัวอยางฟนหอย
หลังจากแช  absolute  alcohol  แลวจะนํามาวางลงบน  stub  ที่มีเทปกาวคารบอนติดอยู  
(carbon  colloidal  adhesive)   และปลอยทิ้งไวใหแหง   จากนัน้นําตัวอยางที่ได
ไปเคลือบดวยทองคําใชเวลาประมาณ  100-200  วินาท ี  ดวยเครื่อง  sputter  coater  
(Cressington  108,  UK)  นําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด     
 

7.3 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาค 
ทําการศึกษาลักษณะโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายในของหอยน้ําจืด  

Paludomus  spp.  โดยใชตัวอยางหอยที่ยังมีชีวิตอยู  (ทาํใหเหน็สขีองอวัยวะภายในไดชัดเจน)    
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แลวทําการ  relax  ดวย  0.08 %  เมนทอล  (menthol)  เปนเวลา  2-4  ชัว่โมง  หลังจากทําการ  
relax  นําหอยมากะเทาะเปลือกออกอยางระมัดระวัง  นําตัวหอยมาศึกษาลกัษณะโครงสรางของ
หอยภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ 

-  โครงสรางลาํตัวภายนอก   ทําการศึกษาสวนหวั  สวนคอ  แผนเทา  และแมนเทิล
ของหอย  โดยสังเกตตําแหนงของตา  ลวดลาย  หรือรงควัตถุทีพ่บบนสวนตาง ๆ    

-  โครงสรางลําตัวภายใน  ทําการผาหอยตามแนวยาวของลาํตัวหอย  และศกึษา
รูปราง  ขนาด  การจัดเรยีงตัวของอวัยวะภายใน  เกี่ยวกบัระบบทางเดินอาหาร  ระบบลําเลียง  
ระบบขับถาย  และระบบสืบพันธุของหอย   

 
8. การศึกษารูปแบบทางพนัธกุรรม   

ศึกษารูปแบบไอโซไซมของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  โดยใชเทคนิคอิเล็คโทรฟอริ
ซิส  (Electrophoresis) 

8.1 การเตรียมตัวอยาง 
นําหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ไปแชแข็ง  (freezer)  ประมาณ  20  นาที  จะทําให

ดึงตัวหอยออกมาจากเปลือกหอยไดโดยไมตองทุบเปลอืกหอย  ตัดแยกสวนแผนเทาหอยออกจาก
สวนลาํตัวหอยโดยใชมีดผาตัด  ตัดสวนแผนเทาหอยที่ไดออกเปนชิน้เล็ก  ๆ  และบดสวนแผนเทา
หอยดวย  grinder    เติม  20 %  sucrose  ลงไปชวยในการบด  (Chung,  1984)  นาํตัวอยางที่
บดแลวไปบดซ้ําดวยเครื่อง  sonicator  (Ultra  Turrax  T25  basic  IKA) ประมาณ  10  นาที  
เก็บสารละลายที่บดไดทิ้งไว  1  คนืที ่ 4  องศาเซลเซยีส  แลวนํามาปนเหวี่ยงดวยความเร็ว  6,000  
rpm  ที่  4  องศาเซลเซยีส   เปนเวลา  30  นาที  (Refrigerated  centrifuge  HARRIER  18/80)  
เก็บสวนใสที่ไดไวที่อุณหภูม ิ - 20  องศาเซลเซียส   

8.2 การเตรียม  Polyacrylamide  Gel  Electrophoresis    
8.2.1 ประกอบแผนกระจก  2  แผน  ใหมีชองวางระหวางแผนกระจก  0.75  

มิลลิเมตร  วางลงบนแทนสําหรับเตรียมเจลจากนั้นทาํการทดสอบวาไมมีรอยร่ัวโดยการใสน้าํกลัน่
ใหเต็มชองวางระหวางกระจกบนแผนเตรียมเจล 

8.2.2 เตรียมสารละลาย  7.5%  separating  gel  และสารละลาย  4%  
stacking  gel  แตยังไมผสม  TEMED  (ภาคผนวก) 

8.2.3 เทน้าํกลัน่ที่ใชในการทดสอบรอยรั่วออกโดยใชทิชชูซับใหแหง  แลวทาํ
การผสม  TEMED  ลงไปในสารละลาย  separating  gel  เปนอันดบัสุดทาย  ใชพลาสเจอรปเปต
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ดูดสารละลายที่เตรียมไวมาใสในชองวางระหวางกระจก  ใหมีระดับตํ่าจากระดับปลาย  comb  ที่
วัดไวประมาณ  1  ซม.  ปรับผิวหนาของ  gel  ใหเรียบดวยการเติมน้าํกลั่นลงไปในชองวางระหวาง
กระจกใหเตม็ใชเวลาประมาณ  30  นาทีเพื่อใหเจลแข็งตัว 

8.2.4 TEMED  ลงในสารละลาย  stacking  gel    ที่ผสมไวแลวเททับลงบน  
separating  gel  จนเต็มชองวางระหวางกระจก  จากนั้นใส  comb  ลงไปเพื่อเจาะชองไวสําหรับ
หยอดสารละลายตัวอยาง  รอจนเจลแขง็ตัว ใชเวลาประมาณ  15 –30  นาท ี  จากนั้นนําแผน
กระจกทีม่ีเจลไปยึดติดกับอุปกรณสําหรับใสลงในกลองบรรจุ  electrode  buffer   ใส  buffer  ใน
ชองวาง ระหวางเจล  2  แผนใหเต็มแลวดึง  comb  ออก 

8.2.5 เตรียมสารละลายตัวอยางและสารละลายโปรตีนมาตรฐานใหมีความ
เขมขนเทากับ  10  µg  โดยนําสารละลายตัวอยางและสารละลายโปรตีนมาตรฐานผสมกบั  
sample  buffer  ในอัตราสวน  1 :1  แลวหยดสารละลายลงในชองใสตัวอยางใตสารละลาย  
electrode  buffer อยางเบาๆ  ระวังไมใหเกิดฟองอากาศ  

8.2.6 ตอข้ัวไฟฟาของเครื่อง  electrophoresis  เขากับเครื่องจายไฟฟา
กระแสตรง  โดยตอ ข้ัวสีแดงเขากับข้ัวบวก  และตอข้ัวสีดําเขากับข้ัวลบ  ใชกระแสไฟฟาความตาง
ศักย  100  โวลล   

8.2.7 เปดเครื่องจายกระแสไฟฟาเพื่อใหสารละลายตัวอยางทีห่ยอดไวเคลื่อนที่
ไปบนแผนเจล  จนกระทัง้แถบสีน้ําเงินของโบโมฟลนีอลบูล  วิง่ลงมาถึงปลายลางของแผนเจล  จึง
ปด กระแสไฟฟาแลวแกะชดุ  electrophoresis  ออก   

8.2.8 คอยๆ  แกะแผนเจลออกจากชุด  electrophoresis  อยางเบามือ  ทํา
เครื่องหมายทีข่อบแผนเจลเพื่อใหทราบวาหลุมแรกเปนดานใด 

 
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  นาท ี  
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- ยอมเจลดวย  coomassie  staining  solution  เปนเวลา  1  คนื  จนกระทั่งเกิด
แถบโปรตีนขึ้นชัดเจน 

- ลางสีสวนเกินออกจากแผนเจลโดยการแชแผนเจลใน  Destaining  solution   
 
8.4 ทําการ  Dry  gel   
ตัดแผน  Cellophane  ใหมีขนาดใหญกวาแผนเจลประมาณ  2  นิ้ว  จํานวน  2  แผน   

นําแผน  Cellophane  แผนหนึ่งวางบนกระจกใสซึ่งตัดเตรียมไวใหมีขนาดใหญกวา แผนเจล  
จากนั้นทําการไลฟองอากาศออกโดยเปดนํา้ใหไหลผานตลอดเวลา  นําแผนเจลที่ตองการทําแหง
วางทับบนแผน  Cellophane  แลววางแผน  Cellophane  ที่เตรียมไวอีกแผนหนึง่วางทับลงไปบน
แผนเจลอีกครั้ง  ไลฟองอากาศโดยใหน้าํไหลผาน  พบัแผน  Cellophane  ไปอีกดานหนึง่ของ
กระจกดึงใหตึง  (ระวังอยาใหมีฟองอากาศ)  แลวใชตัวหนีบที่เตรียมไวหนีบทัง้สี่ดานของแผนเจล  
ปลอยทิง้ไวใหแหงที่อุณหภมูิหอง   

 
9. การวิเคราะหผลการศึกษา 

9.1 การวิเคราะหผลลักษณะทางสัณฐานวทิยา  
 ทําการเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือก  ลักษณะฟน  และลักษณะทาง
กายวิภาคของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ระหวางตัวอยางที่เก็บจากจุดสํารวจทั้ง  10  พืน้ที ่   
ดวยการทดสอบทางสถิต ิ โดยใชโปรแกรม  SPSS  (One - Way  ANOVA)  เปนตัวเปรียบเทยีบ
แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ   

9.2 การวิเคราะหผลรูปแบบทางพนัธุกรรม  
เมื่อทําการยอมสีแผนเจลเพือ่ศึกษาเอนไซมโดยใชปฏิกิริยาเคมีจาํเพาะ จะปรากฏแถบ

เอนไซมลักษณะตาง  ๆ   แตกตางกันไปตามโครงสรางของโปรตีน  จากลักษณะที่ปรากฏนํามา
กําหนดจีโนไทปที่ควรจะเปน  กําหนดชื่อยีนโดยใชระบบตัวเลขที่มีคานอยที่สุด  (1)  คือแถบ
โปรตีนทีว่ิ่งเร็วที่สุด  และคาํนวณคาตาง  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  จัดกลุมความสัมพันธทางววิัฒนาการ  (phylogenetic  
relationship)  โดยวธิี  Unweighted  Pair  Group  Arithmetic  Average  (UPGMA)    
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9.3 สรุปและวิเคราะหผลขอมูล 
 สรุปผลเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวทิยา  ลักษณะทางกายวิภาค  และรูปแบบ
ทางพนัธุกรรม   ของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บตัวอยางจากแหลงสาํรวจทั้ง  10  พืน้ที่  
และเปรียบเทยีบความสมัพนัธระหวางประชากรทั้ง  10  พืน้ที่  โดยใชโปรแกรม  Phylogenetic  
Analysis  Using  Parsimong  (PAUP)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4 
 

ผลการวิจัย 
♦  การศึกษาสภาพแวดลอม 
 
จุดสํารวจที ่ 1  น้ําตกไทรโยคนอย 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0484306 
   UTM  1595637 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลาํธารเล็กๆ  ชั้นบนเหนือน้ําตก  สูงจาก

ระดับน้ําทะเล  180  เมตร  (รูปที่ 23) น้ําในลําธารลกึประมาณ  20.5  เซนติเมตร  พืน้น้าํเปน
ตะกอนดินน้ําคอนขางใส   รอบๆลําธารมพีืชขนาดปานกลาง  เชน  บอน  และพืชขนาดใหญ  เชน  
ตนมะเดื่อ  ลําไยขึ้นปกคลมุลําธาร  มีแสงสองผานเลก็นอยประมาณ  880  Lux  อุณหภูมิของน้าํ  
25  องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดาง ของน้ําในลาํธารคอนขางเปนดางประมาณ  8.51  คา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ําที่คาการละลายที ่  8.18  mg/l กระแสน้ําไหลชา  คาความเร็วของการไหล
ของน้ํา  3.64  m/sec  (ตารางที่ 1)  พบหอยเกาะอยูตามกอนหินและดินพืน้น้าํริมลําธาร  เปลือก
หอยมีดนิเกาะทั้งตัว   
จุดสํารวจที ่ 2  น้ําตกไทรโยคใหญ 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0484248  
   UTM  1595516 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํตก  สูงจากระดับน้ําทะเล  193  เมตร  

น้ําตกลกึประมาณ  14.5  เซนติเมตร  (รูปที่ 24)  พื้นน้าํเปนแผนหิน  และทราย  น้ําใสสะอาด    
บริเวณหนิพบตะไคร  และเฟรนอยูทั่วไป  บริเวณน้าํตกมีรมไมปกคลุม  เชน  ตนไผ  น้ําตกจึงรมร่ืน
มีแสงสองผานประมาณ  5,140  Lux   อุณหภูมิของน้าํประมาณ  26  องศาเซลเซยีส คาความเปน
กรด-ดางของน้ําประมาณ  8.28  คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํมีคาการละลายที่  7.99  mg/l  ความ
แรงน้ําปานกลาง  คาความเร็วของการไหลของน้ํา  11.18 m/sec  (ตารางที่ 1)  หอยมักเกาะอยู
ตามพืน้หนิ  และตามพืน้ทราย 

 
 

46 
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จุดสํารวจที ่ 3  หวยเตาดํา 
บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0470822 
   UTM  1577177 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลาํหวยขนาดเลก็  สูงจากระดบัน้ําทะเล  500  

เมตร  (รูปที่ 25)  น้ําใส  พื้นน้ําเปนดิน  หนิ  และทราย  กระแสน้ําไหลแรง  รอบๆบริเวณลําหวยมี
ตนไมขนาดเลก็  ขนาดกลาง  และขนาดใหญข้ึนปกคลมุ  บริเวณลําหวยมีลักษณะโปรง  แสงสอง
ผานลงมาได  อุณหภูมิของน้าํประมาณ  22  องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้าํ
ประมาณ  7.5  คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที ่  8.7  mg/l  กระแสน้ําไหลชา   คา
ความเร็วของการไหลของน้าํ  0.5 m/sec (ตารางที ่ 1)  หอยมักเกาะอยูตามกอนหิน  ตามพืน้น้ํา
และกิ่งไมทีย่ื่นไปในน้ําริมลําหวย 
จุดสํารวจที ่ 4  ลําธารขางน้าํพุรอนหนิดาด 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0470723 
   UTM  1616626 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลาํธารที่อยูริมบอน้ําพุรอน  สูงจาก

ระดับน้ําทะเล  85  เมตร  (รูปที่ 26)  น้ําขุน  พื้นน้ําเปนดิน  และโคลน  ความลกึของน้ําประมาณ  
30  เซนติเมตร  ลําธารมีแสงสองผานประมาณ  3,250  Lux   อุณหภูมิของน้าํประมาณ  25  องศา
เซลเซียส คาความเปนกรด-ดางของน้ําในลําธาร  7.97  คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํมีคาการ
ละลายที่  4.6  mg/l  กระแสน้ําไหลคอนขางแรง  คาความเรว็ของการไหลของน้ํา  16.1  m/sec  
(ตารางที่ 1)  บริเวณลําธารมีตนไมข้ึนปกคลุม  เชน  ตนสัก  ตนไผ  และมีใบไมทบัถมปกคลุมตาม
ริมฝงลําธาร  หอยมักเกาะอยูตามกอนหนิ  ตามรากตนไมที่ยืน่ไปในน้าํ  และฝงตัวอยูตามพืน้ดิน 
จุดสํารวจที ่ 5  น้ําตกผาตาด 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0476106 
   UTM  1619340 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํตกที่ไหลผานชั้นหนิ  สูงจากระดับน้าํทะเล  

195เมตร  (รูปที่ 27)  กระแสน้ําไหลชาตลอดเวลา  ความลึกของน้ําประมาณ  31.5  เซนติเมตร  
พื้นน้ําเปนทราย  กอนหิน  ซากใบไม  และใบไมทับถมมาก  พื้นน้าํสวนใหญเปนดินโคลน  น้ําจึง
ขุนเนื่องจากตะกอนดนิ  รอบๆ  น้าํตกมีตนไมยนืตนขนาดใหญ  เชน  ตนสัก  น้ําตกจึงคอนขางรม
มีแสงสองผานประมาณ  1,200  Lux  อุณหภูมิของน้าํ  24  องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดาง
ของน้ําในลําธาร 8.67  คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที ่ 7.83  mg/l  คาความเร็วของ
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การไหลของน้าํ  13.58  m/sec  (ตารางที่ 1)  หอยจะเกาะอยูตามกอนหนิและพื้นน้าํที่เปนดิน
โคลนบริเวณน้าํตื้น  เปลือกหอยมีหนิปูนและตะกอนดนิเกาะทัง้ตัว 
จุดสํารวจที ่ 6  น้ําพุหวยเขยง 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0456436 
   UTM  1625068 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนรองน้าํที่มนุษยสรางขึ้น  สูงจากระดับน้าํทะเล  

169  เมตร  (รูปที่ 28)  น้ําใสความแรงน้ําปานกลาง  น้าํลึกประมาณ  11.5  เซนติเมตร  พื้นน้าํเปน
พื้นปนู  ทรายละเอียด  และกอนหนิขนาดเล็กๆ  บริเวณโดยรอบมีตนไมข้ึนปกคลุม  มีแสงแดดสอง
ประมาณ  3,680  Lux  อุณหภูมิของน้าํ  24  องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ํามคีา 
8.36  คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํมีคาการละลายที่  8.36  mg/l  คาความเร็วของการไหลของน้ํา 
17.43  m/sec  (ตารางที ่1)   หอยเกาะอยูตามพืน้ทรายและกอนหิน 
จุดสํารวจที ่ 7  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0455733 
   UTM  1618114 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลาํธารขนาดเลก็  สูงจากระดับน้ําทะเล  195  

เมตร  (รูปที่ 29)  ความลึกของน้าํประมาณ  12  เซนติเมตร  น้ําใส  กระแสน้ําไหลชา  พืน้น้ําเปน
พื้นดนิและโคลน  เปนลําธารที่ไหลผานปาพร ุ  มีทัง้ตนไมขนาดเล็ก  และขนาดใหญข้ึนปกคลุมลํา
ธารทัง้สาย  สวนใหญจะเปนตนเตยหนาม  มีแสงสองผานเล็กนอยประมาณ  1,310  Lux   
อุณหภูมิของน้าํ 26 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้าํในลําธารมีคา  8.97  คา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่  7.34  mg/l  คาความเร็วของการไหลของน้ํา 4.38  
m/sec  (ตารางที ่1) หอยเกาะอยูตามพืน้ดิน  ฝงตัวอยูในดินและอยูตามพืชที่ข้ึนในน้ํา 
จุดสํารวจที ่ 8  น้ําตกเกริงกระเวีย 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0460707 
   UTM  1656006 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํตกชั้นเตี้ยๆ  ไหลตามชั้นหินปนู  สูงจาก

ระดับน้ําทะเล  253  เมตร  (รูปที่  30)  น้ําใส  กระแสน้ําไหลชา  น้ําลึกประมาณ  34.5  เซนติเมตร  
พื้นน้ําเปนทรายหยาบ  ดินโคลน  และกอนหนิขนาดเล็ก  บริเวณน้ําตกมีตนไมใหญข้ึนปกคลมุ
โดยรอบ  แสงสองผานประมาณ  14,500  Lux  อุณหภูมิของน้าํ 24 องศาเซลเซยีส  คาความเปน
กรด-ดางของน้ําในลําธารมคีา  7.90  คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํมคีาการละลายที่  10.5  mg/l  
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คาความเรว็ของการไหลของน้าํ 6.91  m/sec  (ตารางที่  1)   หอยเกาะอยูตามกอนหนิ  และฝงตัว
อยูตามดินและทราย 
จุดสํารวจที ่ 9  น้ําตกไดชองถอง 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0459952 
   UTM  1656468 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํตกขนาดเลก็ ๆ  น้ําคอนขางใส  สูงจาก

ระดับน้ําทะเล  209  เมตร  (รูปที่  31)  ความแรงน้าํปานกลาง  น้ําลึกประมาณ  39.67  เซนติเมตร  
พื้นน้ําเปนหินปูน  และดินโคลนปกคลุมเปนพืน้หนา  มีเศษกิ่งไมใบไมทับถมอยูตามพืน้น้ํา  รอบๆ
บริเวณน้ําตกมีตนไมใหญข้ึนปกคลุม  น้าํตกจึงคอนขางรม  มีแสงสองประมาณ  4,700  Lux  
อุณหภูมิของน้าํ 25 องศาเซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้าํในลําธารมีคา  8.10  คา
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาการละลายที่  8.62  mg/l  คาความเร็วของการไหลของน้ํา 12.00  
m/sec  (ตารางที ่1)  หอยเกาะอยูตามเศษกิ่งไมใบไม  และฝงตัวอยูในดินโคลน 
จุดสํารวจที ่ 10  น้าํตกตะเคยีนทอง 

บริเวณที่เก็บตัวอยางมีคาพกิัดที่  47P  0441536 
   UTM  1691183 
สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนลาํธาร  สูงจากระดับน้ําทะเล  204  เมตร  

(รูปที่  32)  น้ําใสสะอาด  ความแรงน้าํปานกลาง  น้าํลึกประมาณ  47  เซนติเมตร  พื้นน้ําเปน
ทรายละเอียด  และกอนหนิขนาดเล็กๆ  รอบบริเวณน้ําตกปกคลุมดวยแนวไผ  เฟรน  และตนไมยืน
ตนขนาดใหญหลายชนิด  น้าํตกมีแสงสองผานประมาณ  30,500  Lux  อุณหภูมิของน้าํ 24 องศา
เซลเซียส  คาความเปนกรด-ดางของน้ําในลําธารมีคา  8.22  คาออกซิเจนที่ละลายในน้าํมีคาการ
ละลายที่  8.11  mg/l  คาความเรว็ของการไหลของน้ํา  23.36  m/sec (ตารางที ่ 1)  หอยเกาะอยู
ตามกอนหนิ  และอยูตามพืน้น้าํ 

 
♦  การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย    

เมื่อนําตวัอยางเปลือกหอยทีเ่ก็บจากจุดสํารวจบริเวณตางๆ  มาทาํการตรวจสอบ
ลักษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือก  ไดแก  รูปรางของเปลอืกหอย  ขนาดของเปลือกหอย  
จํานวนเวิรล  การขดวนของเปลือกหอย  ลักษณะลวดลายของแผนปดปากเปลือก  และลวดลาย
บนเปลือกหอยไดผลดังนี ้
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จุดสํารวจที ่ 1  น้ําตกไทรโยคนอย 
เปลือกหอยมขีนาดเล็ก  รูปทรงเปนกรวยรูปไขคอนขางกลม  (ขนาดของมมุสไปร

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)  เปลอืกหอยมีดนิเกาะหนา  เมื่อแกะดินออกเปลือกหอยมีผิวเรียบ  สีน้าํตาล
และมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก  สวนฐานเปลือกพบลวดลายทีเ่ปนเสนมีลักษณะแบบเสนที่
เปนรองตามแนวการขดวนของหอย  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา  (dextral)  
เปลือกหอยมสีวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรล   (รูปที่  34  ก) ความยาวเฉลีย่
ของบอดีเวิรล  6.08 ± 0.5 มิลลิเมตร    ซูเชอรเปนแบบลึก  ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่  
5.4 ± 0.42 มิลลิเมตร  ความกวางเฉลีย่  3.29 ± 0.245มิลลิเมตร    ขอบปากเปลอืกสวนฐานโคง
มน  เวิรลของเปลือกหอยมจีํานวน  6.0 – 6.75  เวิรล  (ตารางที ่  2,  3  และ  4)  แผนปดปาก
เปลือก  (operculum)  บาง  เปนมนั  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทรกิที่มสีไปรัลนิวเคลยีส  
(concentric  with  spiral)  (รูปที่  35  ก) 
จุดสํารวจที ่ 2  น้ําตกไทรโยคใหญ 

 เปลือกหอยมขีนาดเล็ก  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)  เปลือกหอยมีผิวเรียบ  สีน้ําตาลและมีแถบสี
พาดตามขวางของเปลือก  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา  (dextral)  เปลือกหอยมี
สวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวน สไปรเวิรล   (รูปที่  34  ข)  ความยาวเฉลีย่ของบอดีเวิรล  
5.79 ± 2.58 มิลลิเมตร    ซูเชอรเปนแบบลึก  ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลี่ย   5.03 ± 0.84  
มิลลิเมตร  ความกวางเฉลี่ย  3.18 ± 0.61มิลลิเมตร    ขอบปากเปลือกสวนฐานโคงมน  เวิรลของ
เปลือกหอยมจีํานวน  5.5 –  7.0  เวริล  (ตารางที ่  2,  3  และ  4)  แผนปดปากเปลอืก  
(operculum)  บาง  เปนมนั  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส  (concentric  
with  spiral)  (รูปที่  35  ข) 
จุดสํารวจที ่ 3  หวยเตาดํา 

เปลือกหอยมขีนาดเล็ก  รูปทรงเปนกรวยกลม  (ขนาดของมุมสไปรประมาณ 81 0)  
ขนาดความยาวเฉลี่ย  6.3  ±  1.75  มิลลิเมตร  ความกวางเฉลี่ย  5.5  ±  1.69  มิลลิเมตร  มคีา  
size  index  ประมาณ  87.10  (รูปที่  33  ค)  เปลือกหอยมีผิวเรียบ  สีน้ําตาลออกเขียวและมีแถบ
สีพาดตามขวางของเปลือก  สวนยอดของสไปรเวิรลมีการสึกกรอนเรยีกวาปลายยอดตัด (eroded)  
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จึงไมสามารถนับจํานวนเวิรลได  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา  (dextral)  เปลือก
หอยมีสวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวริลมาก   (รูปที ่ 34  ค)  ความยาวเฉลี่ยของ  
บอดีเวิรล  6.1 ± 1.68 มิลลิเมตร    ซูเชอรของเปลอืกตื้น  ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่   
6.25 ± 1.66 มิลลิเมตร  ความกวางเฉลีย่  4.21 ± 1.37 มิลลิเมตร    (ตารางที่  2, 3  และ  4)  
ขอบปากเปลอืกสวนฐานโคงมน  แผนปดปากเปลือก  (operculum)  บาง  เปนมนั  มีลวดลายเปน
แบบคอนเซนทริกทีม่ี สไปรัลนิวเคลียส  (concentric  with  spiral)  (รูปที่  35  ค) 
จุดสํารวจที ่ 4  ลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด 

เปลือกหอยมขีนาดเล็ก  รูปทรงเปนกรวยรูปไขคอนขางกลม  (ขนาดของมมุสไปร
ประมาณ  680)  ขนาดความยาวเฉลีย่  10.28 ± 1.74   มิลลิเมตร  ความกวางเฉลี่ย  6.75 ± 1.03  
มิลลิเมตร  มคีา  size  index  ประมาณ  65.70  (รูปที่  33  ง)  เปลือกหอยมีผิวเรียบ  สีน้ําตาล
เขมและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก  สวนฐานเปลือกพบลวดลายทีเ่ปนเสนมีลักษณะแบบ 
เสนที่เปนรองตามแนวตัง้ฉากกับแกนกลาง  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา  
(dextral)  เปลือกหอยมีสวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวน สไปรเวิรล   (รูปที่  34  ง)  ความ
ยาวเฉลีย่ของบอดีเวิรล  6.01 ± 0.39มลิลิเมตร    ซูเชอรเปนแบบลึก  ปากเปลอืกมีขนาดความ
ยาวเฉลีย่   5.23 ± 0.33 มิลลิเมตร  ความกวางเฉลีย่  3.77 ± 0.23มิลลิเมตร    ขอบปากเปลือก
สวนฐานโคงมน  เวิรลของเปลือกหอยมจีํานวน  6 – 7.5  เวิรล  (ตารางที่  2,  3  และ  4)  แผนปด
ปากเปลือก  (operculum)  บาง  เปนมัน  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มสีไปรัลนิวเคลยีส  
(concentric  with  spiral)  (รูปที่  35  ง) 
จุดสํารวจที ่ 5  น้ําตกผาตาด 

เปลือกหอยมขีนาดเล็ก  รูปทรงเปนกรวยรูปไขคอนขางกลม  (ขนาดของมมุสไปร
ประมาณ  670)  ขนาดความยาวเฉลีย่  10.5  ±  2.10  มลิลิเมตร  ความกวางเฉลีย่  6.8  ±  1.24  
มิลลิเมตร  มคีา  size  index     ประมาณ  64.76  (รูปที่  33  จ)  เปลือกหอยมีดินเกาะหนา  เมื่อ
แกะดินออกเปลือกหอยมีผิวเปลือกสีน้ําตาลและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก  และมีเปลือก
หอยบางสวนที่พบแถบสพีาดตามขวางไปถึงสวนของสไปรเวิรลดวย  ผิวเปลือกไมเรียบเปนเสนที่
อยูในระนาบเดียวกับแนวการขดวนของเปลือก  (spiral  line)  สวนฐานเปลือกพบลวดลายทีเ่ปน
เสนชัดเจนกวาบริเวณอื่น  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอยมี
สวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรล   (รูปที่  34  จ)  ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวริล  
5.89 ± 0.95 มิลลิเมตร  ซูเชอรเปนแบบลกึและมีรองเลก็นอย  ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่   
5.24 ± 0.85 มิลลิเมตร  ความกวางเฉลี่ย  3.42 ± 0.57 มิลลิเมตร  ขอบปากเปลือกสวนฐานโคง
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มน  เวิรลของเปลือกหอยมีจาํนวน  6.0 – 7.0  เวิรล  (ตารางที ่ 2,  3  และ 4)  แผนปดปากเปลือก  
(operculum)  บาง  เปนมนั  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่ม ีสไปรัลนิวเคลียส  (concentric  
with  spiral)  (รูปที่  35  จ) 
จุดสํารวจที ่ 6  น้ําพุหวยเขยง 

เปลือกหอยมขีนาดเล็ก  รูปทรงเปนรูปกรวยกลม  (ขนาดของมมุสไปรประมาณ 75 0)  
ขนาดความยาวเฉลี่ย  9.25  ±  1.76  มลิลิเมตร  ความกวางเฉลีย่  6.57  ±  1.10  มิลลิเมตร  มี
คา  size  index  ประมาณ  71.01  (รูปที่  33  ฉ)  เปลือกหอยมสีีน้ําตาลและมีแถบสีพาดตาม
ขวางของเปลอืก  จากสวนบอดีเวิรลไปถึงสวนสไปรเวิรล  ผิวเปลือกไมเรียบเปนเสนที่อยูในระนาบ
เดียวกับแนวการขดวนของเปลือก  (spiral  line)  สวนฐานเปลือกพบลวดลายที่เปนเสนชัดเจนกวา
บริเวณอื่น  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา  (dextral)  เปลือกหอยมีสวนของบอดี
เวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรล   (รูปที่  34  ฉ)  ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวริล     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  (ตารางที ่  2,  3  และ  4)  ผิวของโพรโทคอนช  (protoconch)  มี
ลวดลายบนผวิเปนเสนวนตามแนวการขดวนของหอย   แผนปดปากเปลือก  (operculum)  บาง  
เปนมนั  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส  (concentric  with  spiral)  (รูปที่  
35  ฉ) 
จุดสํารวจที ่ 7  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 

เปลือกหอยมขีนาดเล็ก  รูปทรงเปนกรวยรูปไขคอนขางกลม  (ขนาดของมมุสไปร
ประมาณ  650)  ขนาดความยาวเฉลี่ย  7.9  ±  1.92  มิลลิเมตร  ความกวางเฉลี่ย  4.9  ±  0.89  
มิลลิเมตร  มคีา  size  index   ประมาณ  62.45  (รูปที่  33  ช)  เปลือกหอยมีดินเกาะหนา  
เปลือกหอยมผิีวเปลือกเรียบสีน้ําตาลออกเขียว  และมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก  สวนสไปร  
(spine)  สูง  สวนฐานเปลือกพบลวดลายที่เปนเสนมีลักษณะแบบเสนที่เปนรองตามแนวการขดวน
ของเปลือกหอย  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา  (dextral)  เปลือกหอยมสีวนของ
บอดีเวิรลใหญและกวางกวาสวนสไปรเวิรล   (รูปที ่ 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  (ตารางที ่ 2,  3  และ 4)  แผนปดปากเปลอืก  (operculum)  บาง  เปน
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มัน  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มสีไปรัลนิวเคลยีส  (concentric  with  spiral)  (รูปที่  35  
ช) 
จุดสํารวจที ่8 น้ําตกเกริงกระเวีย 

เปลือกหอยมขีนาดเล็กรูปกรวยกลม (ขนาดมุมสไปรประมาณ 75o) ขนาดความยาว
เฉล่ีย 9.63±1.17 มิลลิเมตร  ความกวางเฉลี่ย   6.89±0.86  มิลลิเมตร  มีคา  size index  
ประมาณ  71.62  (รูปที่  33  ซ)  เปลือกหอยมีสีน้ําตาลและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก ผิว
เปลือกไมเรียบ มีเสนแนวขดวนของเปลือก (spiral line) สวนสไปรสูง ฐานเปลือกพบลวดลายที่
เปนเสนชัดเจนกวาบริเวณอืน่ ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอย
มีสวนของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสไปรเวิรล   (รูปที่  34  ซ)  ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวริล 
5.82±0.76 มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลกึและมีรองเลก็นอย 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)  มีลวดลายบนผวิเปนเสนวนตามแนวการขดวนของหอย  แผนปด
ปากเปลือก  (operculum)  บางเปนมนั  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มสีไปรัลนิวเคลยีส   
(concentric with spiral)   (รูปที่  35  ซ) 
จุดสํารวจที ่9 น้ําตกไดชองถอง 

เปลือกหอยมขีนาดเล็ก รูปกรวยกลม (ขนาดมุมสไปรประมาณ 74o) ขนาดความยาว
เฉล่ีย 8.6±1.01 มิลลิเมตร  ความกวางเฉลี่ย  6.38±0.79  มิลลิเมตร มีคา  size index  ประมาณ 
74.13  (รูปที่  33  ฌ)  เปลือกหอยมสีีน้าํตาลออนและมแีถบสีพาดตามขวางของเปลือก ผิวเปลือก
ไมเรียบ มีเสนแนวขดวนของเปลือก (spiral line) สวนฐานของเปลือกพบลวดลายทีช่ัดเจนกวา
บริเวณอื่น ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา (dextral) เปลือกหอยมีสวนของบอดี
เวิรลใหญและกวางกวาสไปรเวิรล   (รูปที่  34  ฌ)  ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวริล 5.05±0.70 
มิลลิเมตร ซูเชอรเปนแบบลกึและมีรองเลก็นอย ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่ 4.43±0.63 
มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย  3.09±0.39  มิลลิเมตร ขอบปากเปลอืกสวนฐานโคงมน เวิรลของ
เปลือกมีจํานวน  6.75-7.25 เวิรล  (ตารางที ่ 2,  3  และ  4)  ผิวของโพรโทคอนช  (protoconch)  
มีลวดลายบนผิวเปนเสนวนตามแนวการขดวนของหอย  แผนปดปากเปลือก  (operculum)  บาง
เปนมนั  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส  (concentric with spiral)   (รูปที่  
35  ฌ)   
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จุดสํารวจที ่10 น้ําตกตะเคียนทอง 
เปลือกหอยมขีนาดกลาง รูปกรวยกลม  (ขนาดมุมสไปรประมาณ 77o) ขนาดความยาว

เฉล่ีย 11.09±1.87 มิลลิเมตร  ความกวางเฉลี่ย  8.10±1.32  มิลลิเมตร  มีคา  size  index  
ประมาณ  73.04  (รูปที่  33  ญ)  เปลือกหอยมีสีน้าํตาลและมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือก  ผิว
เปลือกไมเรียบ  มีเสนแนวขดวนของเปลอืก  (spiral line)  สวนสไปรสูง  ฐานเปลอืกพบลวดลายที่
เปนเสนชัดเจนกวาบริเวณอืน่  ลักษณะการขดวนของเปลือกเปนแบบวนขวา  เปลือกหอยมีสวน
ของบอดีเวิรลใหญและกวางกวาสไปรเวิรล  (รูปที ่  34  ญ)  ความยาวเฉลี่ยของบอดีเวริล  
6.73±0.99  มิลลิเมตร  ซูเชอรเปนแบบลกึและมีรองเลก็นอย  ปากเปลือกมีขนาดความยาวเฉลีย่  
6.02±0.84  มิลลิเมตร  ความกวางเฉลีย่  3.93±0.69  มิลลิเมตร  ขอบปากเปลอืกสวนฐานโคง
มน  เวิรลของเปลือกมีจํานวน  6.25-7.5  เวิรล  (ตารางที ่  2,  3  และ  4)  ผิวของโพรโทคอนช  
(protoconch)  มีลวดลายบนผิวเปนเสนวนตามแนวการขดวนของหอย  แผนปดปากเปลือก  
(operculum)  บางเปนมนั  มีลวดลายเปนแบบคอนเซนทริกที่มีสไปรัลนิวเคลียส  (concentric 
with spiral)  (รูปที่  35  ญ) 
 
♦  การศึกษาลักษณะฟนของหอย 

ผลการศึกษาลักษณะฟนของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เกบ็จากจุดสํารวจทั้ง  
10  พื้นที่เปนดังนี ้
จุดสํารวจที ่ 1  น้ําตกไทรโยคนอย 

หอยทีพ่บมีลักษณะแผนฟนยาวเฉลีย่  1.61  ±  0.01  มลิลิเมตร  กวางเฉลี่ย  0.52  ± 
0.02  มิลลิเมตร  (ตารางที ่  5)  ฟนของหอยเปนแบบทนีิโอกลอซซา  (Taenioglossa)  มีสูตรฟน  
(dentition  formula)  เปนแบบ  2:1:1:1::2  คือมีฟนกลาง  (central  teeth)  1  ซี ่ ฟนขาง  lateral  
teeth)  ดานละ  1  ซี่  และฟนริม  2  ซี่  แบงเปนฟนหยาบ  (inner  marginal  teeth)  ดานละ  1  
ซี่  ฟนละเอียด  (outer  marginal  teeth)  ดานละ  1  ซี่   (รูปที ่ 36  ก)   

 ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมหียกัเล็กดานละ  2 –4 
หยัก   คือมีลักษณะหยักฟน  (cusps  formula)  เปน  2-4 :1: 2-4  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่  มี
ลักษณะหยักเปน  3-4 :1: 3-4  หยักตรงกลางมีขนาดใหญ  หยกัดานขางเปนหยักเล็กๆ  และหยกั
ฟนขางดานทีต่ิดกับฟนกลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอกีดานหนึง่  (รูปที ่ 37  ก  และ  
39  ก)  ฟนริมมี  2  แบบคือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กนัอยูประมาณ  7- 8  หยัก  
ฟนละเอียดอยูดานนอกมหียักฟนประมาณ  11-13  หยัก  (ตารางที ่ 6)  (รูปที่  38  ก  และ  40  ก) 
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จุดสํารวจที ่ 2  น้ําตกไทรโยคใหญ   
หอยทีพ่บมีลักษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ประมาณ  1.53 ±  0.04   มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย  

0.46  ± 0.04  มิลลิเมตร  (ตารางที่  5)  ฟนของหอยเปนแบบทนีิโอกลอซซา   มีสูตรฟนเปนแบบ  
2:1:1:1::2  คือมีฟนกลาง  1  ซี่  ฟนขางดานละ  1  ซี่  และฟนริมมฟีนหยาบดานละ  1  ซี่  ฟน
ละเอียดดานละ  1  ซี่  (รูปที่ 36  ข) 

 ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมีหยักเลก็ดานละ  2 – 3  
หยัก   คือมีลักษณะหยักฟนเปน  2-3 :1: 2-3  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี ่มีลักษณะหยกัเปน  3-4 
:1: 3-4  หยักตรงกลางมีขนาดใหญ  หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ  และหยักฟนขางดานที่ติดกับฟน
กลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่เชนเปนแบบ  4-1-3  หรือเปน  3-1-2  เปน
ตน  (รูปที่  37  ข  และ  39  ข)  ฟนริมม ี 2  แบบคือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กนั
อยูประมาณ  7- 8  หยัก  ฟนละเอียดอยูดานนอกมหียกัฟนประมาณ  11  หยกั  (ตารางที ่ 6)  (รูป
ที่  38  ข  และ  40  ข) 
จุดสํารวจที ่ 3  หวยเตาดํา 

 หอยทีพ่บมีลักษณะแผนฟนยาวเฉลี่ยประมาณ  1.60  ±  0.01  มิลลิเมตร  กวาง
เฉล่ีย  0.47  ± 0.03  มิลลิเมตร  (ตารางที่  5)  ฟนของหอยเปนแบบทีนิโอกลอซซา   มีสูตรฟนเปน
แบบ  2:1:1:1::2  คือมีฟนกลาง  1  ซี่  ฟนขางดานละ  1  ซี่  และฟนริมมีฟนหยาบดานละ  1  ซี่  
ฟนละเอียดดานละ  1  ซี่  (รูปที่  36  ค) 

 ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมีหยกัเล็กดานละ  5  หยัก   
คือมีลักษณะหยักฟนเปน  5 :1: 5  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่ มีลักษณะหยกัเปน  5 :1: 5  หยกัตรง
กลางมีขนาดใหญมากและกวางกวาหยักดานขางทีม่ีขนาดเล็กๆ มาก  (รูปที่  37  ค  และ  39  ค)  
ฟนริมม ี  2  แบบคือ  มฟีนหยาบอยูดานในมหียกัฟนขนาดเทาๆ กนัอยูประมาณ  7  หยัก  ฟน
ละเอียดอยูดานนอกมีหยักฟนประมาณ  24  หยัก  และรอยหยกัของฟนละเอียดมีลักษณะเปนรอง
ตื้นๆ ตางจากหอยทีเ่ก็บจากจุดสํารวจอื่น  (ตารางที่  6) (รูปที่  38  ค  และ  40  ค) 
จุดสํารวจที ่ 4  ลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด 

หอยทีพ่บมีลักษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ประมาณ  1.67  ±  0.02  มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย  
0.54  ± 0.02  มิลลิเมตร  (ตารางที่  5)  ฟนของหอยเปนแบบทนีิโอกลอซซา   มีสูตรฟนเปนแบบ  
2:1:1:1::2  คือมีฟนกลาง  1  ซี่  ฟนขางดานละ  1  ซี ่  และฟนริมมฟีนหยาบดานละ  1  ซี่  ฟน
ละเอียดดานละ  1  ซี่ (รูปที ่ 36  ง) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
                                                                                   
                                                                                                                                                              56

 ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมีหยักเลก็ดานละ  2 – 3  
หยัก   คือมีลักษณะหยักฟนเปน  2-3 :1: 2-3  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่ มีลักษณะหยกัเปน  3-5 
:1: 3-5  หยักตรงกลางมีขนาดใหญ  หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ  และหยักฟนขางดานที่ติดกับฟน
กลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่เชนเปนแบบ  4-1-2  หรือเปน  5-1-2  เปน
ตน  (รูปที่  37  ง  และ  39  ง)  ฟนริมมี  2  แบบคือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กัน
อยูประมาณ  7  หยกั  ฟนละเอียดอยูดานนอกมหียักฟนประมาณ  11  หยัก  (ตารางที ่  6) (รูปที่  
38  ง  และ  40  ง) 
จุดสํารวจที ่ 5  น้ําตกผาตาด 

หอยทีพ่บมีลักษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ประมาณ  1.78  ±  0.03  มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย  
0.52  ±  0.01   มิลลิเมตร  (ตารางที ่ 5)  ฟนของหอยเปนแบบทนีิโอกลอซซา  มีสูตรฟนเปนแบบ  
2:1:1:1::2  คือมีฟนกลาง  1  ซี่  ฟนขางดานละ  1  ซี ่  และฟนริมมฟีนหยาบดานละ  1  ซี่  ฟน
ละเอียดดานละ  1  ซี่  (รูปที่  36  จ) 

 ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมีหยกัเล็กดานละ  3  หยัก   
คือมีลักษณะหยักฟนเปน  3 :1: 3  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่ มีลักษณะหยกัเปน  3-6 :1: 2-4  หยกั
ตรงกลางมีขนาดใหญ  หยักดานขางเปนหยักเล็กๆ  และหยักฟนขางดานที่ติดกับฟนกลางจะมี
จํานวนหยกัฟนนอยกวาอีกดานหนึง่  (รูปที ่  37  จ  และ  39  จ)  ฟนริมม ี 2  แบบคือมีฟนหยาบ
อยูดานในมหียักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ  8  และ 10  หยัก  ฟนละเอียดอยูดานนอกมหียัก
ฟนประมาณ  11  13  และ  16หยกั  (ตารางที่  6)  (รูปที่  38  จ  และ  40  จ) 
จุดสํารวจที ่ 6  น้ําพุหวยเขยง 

หอยทีพ่บมีลักษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ประมาณ  1.68  ±  0.02  มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย  
0.54  ± 0.02   มิลลิเมตร  (ตารางที่  5)  ฟนของหอยเปนแบบทนีิโอกลอซซา  มีสูตรฟนเปนแบบ  
2:1:1:1::2  คือมีฟนกลาง  1  ซี่  ฟนขางดานละ  1  ซี่  และฟนริมมฟีนหยาบดานละ  1  ซี่  ฟน
ละเอียดดานละ  1  ซี่ (รูปที่  36  ฉ) 

 ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมีหยกัเล็กดานละ  3  หยัก   
คือมีลักษณะหยักฟนเปน  3 :1: 3  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่ มีลักษณะหยกัเปน  4-5 :1: 1-2  หยกั
ตรงกลางมีขนาดใหญ  หยกัดานขางเปนหยักเลก็ๆ  และหยักฟนขางดานที่ติดกับฟนกลางสวน
ใหญจะมีจาํนวนหยักฟนนอยกวาอีกดานหนึง่  (รูปที่  37  ฉ  และ  39  ฉ)  ฟนริมมี  2  แบบคือมี
ฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ  7  หยัก  ฟนละเอียดอยูดานนอกมหียัก
ฟนประมาณ  11  หยกั  (ตารางที ่ 6)  (รูปที ่ 38  ฉ  และ  40  ฉ) 
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จุดสํารวจที ่ 7  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 
หอยทีพ่บมีลักษณะแผนฟนยาวเฉลีย่ประมาณ  1.87  ±  0.06  มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย  

0.46   ± 0.01  มิลลิเมตร  (ตารางที่  5)  ฟนของหอยเปนแบบทนีิโอกลอซซา   มีสูตรฟนเปนแบบ  
2:1:1:1::2  คือมีฟนกลาง  1  ซี่  ฟนขางดานละ  1  ซี ่  และฟนริมมฟีนหยาบดานละ  1  ซี่  ฟน
ละเอียดดานละ  1  ซี่   (รูปที ่ 36  ช) 

 ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมีหยักเลก็ดานละ  2 – 3  
หยัก   คือมีลักษณะหยักฟนเปน  2-3 :1: 2-3  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่ มีลักษณะหยกัเปน  3-4 
:1: 2-3  หยักตรงกลางมีขนาดใหญ  หยกัดานขางเปนหยักเลก็ๆ  และหยกัฟนขางบางสวนดานที่
ติดกับฟนกลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอกีดานหนึง่เชนเปนแบบ     3-1-2  เปนตน  
(รูปที่  37  ช  และ  39  ช)  ฟนริมม ี 2  แบบคือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กนัอยู
ประมาณ  8- 9  หยกั  ฟนละเอียดอยูดานนอกมหียักฟนประมาณ  14  หยัก  (ตารางที ่ 6)  (รูปที่  
38  ช  และ  40  ช) 
จุดสํารวจที ่8  น้าํตกเกริงกระเวีย 

ลักษณะแผนฟนยาวเฉลี่ยประมาณ  1.81  ±  0.03  มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย  0.40   ± 
0.01  มิลลิเมตร (ตารางที ่ 5)  ฟนของหอยเปนแบบทนีิโอกลอซซา  มีสูตรฟนเปนแบบ 2:1:1:1:2  
คือมีฟนกลาง 1  ซี่ ฟนขางดานละ  1  ซี่  และฟนริมมฟีนหยาบดานละ  1  ซี่  ฟนละเอียดดานละ  
1  ซี่   (รูปที่  36  ซ) 

ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมีหยกัเล็กดานละ  3-4  หยัก   
คือมีลักษณะหยักฟนเปน  3-4 :1: 3-4  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่  มีลักษณะหยกัเปน  3-4 :1: 2  
หยักตรงกลางมีขนาดใหญ  หยกัดานขางเปนหยกัเล็กๆ  และหยกัฟนขางดานทีต่ิดกับฟนกลาง
สวนใหญจะมจีํานวนหยกัฟนนอยกวาอีกดานหนึง่ (รูปที ่ 37  ซ  และ  39  ซ)  ฟนรมิมี  2  แบบคือ
มีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ  7-8  หยกั  ฟนละเอยีดอยูดานนอกมี
หยักฟนประมาณ  11-13  หยัก  (ตารางที ่ 6)  (รูปที่  38  ซ  และ  40  ซ) 
จุดสํารวจที ่9  น้าํตกไดชองถอง 

ลักษณะแผนฟนยาวเฉลี่ยประมาณ  1.81  ±  0.01  มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย  0.42   ± 
0.02  มิลลิเมตร (ตารางที่ 5)  ฟนของหอยเปนแบบทนีิโอกลอซซา  มีสูตรฟนเปนแบบ  2:1:1:1:2  
คือมีฟนกลาง 1  ซี ่ ฟนขางดานละ  1  ซี ่ และฟนริมมฟีนหยาบดานละ  1  ซี่  ฟนละเอียดดานละ  
1  ซี่   (รูปที่  36  ฌ) 
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ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยกั  และมีหยักเลก็ดานละ  2 – 3  
หยัก   คือมีลักษณะหยักฟนเปน  2-3 :1: 2-3  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่  มีลักษณะหยักเปน  3-4 
:1: 2-3  หยักตรงกลางมีขนาดใหญ  หยกัดานขางเปนหยักเลก็ๆ  และหยกัฟนขางบางสวนดานที่
ติดกับฟนกลางสวนใหญจะมีจํานวนหยักฟนนอยกวาอกีดานหนึง่เชนเปนแบบ     3-1-2  เปนตน  
(รูปที่  37  ฌ  และ  39  ฌ)  ฟนริมมี  2  แบบคือมีฟนหยาบอยูดานในมีหยักฟนขนาดเทาๆ กันอยู
ประมาณ  7-8  หยัก  ฟนละเอียดอยูดานนอกมีหยกัฟนประมาณ  11-12  หยกั  (ตารางที่  6)  (รูป
ที่  38  ฌ  และ  40  ฌ) 
จุดสํารวจที ่10  น้าํตกตะเคยีนทอง 

ลักษณะแผนฟนยาวเฉลี่ยประมาณ  1.81  ±  0.01  มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย  0.49   ± 
0.03  มิลลิเมตร (ตารางที ่ 5) ฟนของหอยเปนแบบทีนโิอกลอซซา  มีสูตรฟนเปนแบบ 2:1:1:1:2 
คือมีฟนกลาง 1  ซี ่ ฟนขางดานละ  1  ซี ่ และฟนริมมฟีนหยาบดานละ  1  ซี่  ฟนละเอียดดานละ  
1  ซี่   (รูปที่  36  ญ) 

ลักษณะฟนกลางมหียกัที่ใหญอยูตรงกลาง  1  หยัก  และมีหยกัเล็กดานละ  2-3  หยัก   
คือมีลักษณะหยักฟนเปน  2-3 :1: 2-3  ฟนขางมีอยูดานละ  1  ซี่  มีลักษณะหยกัเปน  3-5 :1: 2  
หยักตรงกลางมีขนาดใหญ  หยกัดานขางเปนหยกัเล็กๆ  และหยกัฟนขางดานทีต่ิดกับฟนกลาง
สวนใหญจะมจีํานวนหยกัฟนนอยกวาอีกดานหนึง่   (รูปที ่ 37  ญ  และ  39  ญ)  ฟนริมมี  2  แบบ
คือมีฟนหยาบอยูดานในมหียักฟนขนาดเทาๆ กันอยูประมาณ  7-8  หยัก  ฟนละเอียดอยูดานนอก
มีหยกัฟนประมาณ  11-12  หยัก  (ตารางที่  6)  (รูปที่  38  ญ  และ  40  ญ) 

 
♦  ผลการศกึษาลักษณะทางกายวิภาค 

ในการศึกษาครั้งนี้ทาํการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของหอยน้ําจืด  Paludomus  
spp.  ที่เก็บจากจุดสํารวจทัง้  10  พืน้ที่  โดยศึกษาโครงสรางลาํตัวภายนอก  (สวนหัว,  สวนคอ  
และแผนเทา)  และโครงสรางลําตวัภายใน (ระบบทางเดินอาหาร  ระบบลาํเลียง  และระบบ
สืบพันธุ)  ของหอย  พบวาเมื่อแกะเปลือกหอยออกสามารถมองผานผนังลาํตัวของหอยเหน็การ
จัดเรียงตัวของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในบางสวนของหอยได  พบวาการจัดเรียงโครงสราง
อวัยวะตางๆ  ของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  ทัง้เพศผู  และเพศเมียเหมือนกัน  (รูปที ่  41,  
42)   ผลการศกึษาลักษณะและขนาดของอวัยวะตาง  ๆ  เปนดังนี ้
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จุดสํารวจที ่ 1  น้ําตกไทรโยคนอย 
โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ

หอย  ในหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนีพ้บวาสวนหวัยืน่ออกไป
เล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้เรยีกสเนาท  (snout)   ดานหลังปากจะพบเทนเทเคิล  1  คู  
และพบตาซึง่มี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงควัตถุสีเขียวเหลือง
กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอและมีรงควตัถุเมลานินปกคลุมอยูทาํใหเหน็เทนเทเคลิมีลักษณะ
เหมือนเปนขอปลอง  (รูปที่  43ก,  44ก)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหวัและอยูบริเวณหลัง
เทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเวิรจ  (verge)  หรือเพนนิสยืน่ออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวน
แผนเทาเปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลําตวั  มี
แผนโอเพอรควิลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ  สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทลิกับตัวหอยเรียกชองแมนเทลิ  ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสบืพันธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร  เชน  เรกตรมั  เอนัส  ไต  
หัวใจ  เหงือก  ตอมไฮโพแบรงเคียล  และออสเฟรเดียม  ที่ขอบของแมนเทิลซ่ึงอยูบริเวณหนาสุดมี
ลักษณะเปนปุมยื่นออกมา  (fringe  of  processes)  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ําเสมอ
บนแมนเทิล   แมนเทิลมีความยาวเฉลีย่  7.09  ±  1.06  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมี
ความยาวเฉลีย่  7.43  ±  0.43   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลีย่   6.85  ±  1.32,  ตารางที่  7,  
17)    

โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัว  จะพบระบบอวยัวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที่  45  ก,  46  ก)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบักคัล  (buccal  cavity)  หรือฟาริงส  (pharynx)   ภายในฟา
ริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  (buccal  mass)   ซึ่งมีความ
ยาวเฉลีย่ประมาณ   2.13  ±   0.23  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.20  ±  0.19  
และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.08  ±  0.26)  บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะ
เปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารมตีอมน้ําลาย  1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลีย่  8.08  
±  1.39 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลีย่  8.28  ±  1.44  และหอยเพศเมียมีความยาว
เฉล่ีย  7.88  ±  1.46)  สวนทายของหลอดอาหารตอกับกระเพาะอาหารมีลักษณะคลายถงุสสีม
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ออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะอาหารมีถงุสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตล
ลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร  กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนงักระเพาะทีห่นาและมี
ผิวดานในมนัเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณที่ตอจากกระเพาะอาหารคือลําไส  ซึง่อยูที่ดานหนา
กระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลีย่   8.52  ±  1.44  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
8.64  ±  1.44  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  8.40  ±  1.61)  บริเวณสวนทายของลําไสจะ
ขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบของแมนเทิลที่บริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสู
ภายนอก  เรกตัมมีความยาวเฉลี่ยประมาณ  7.72  ±  1.39  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาว
เฉล่ีย  8.48  ±  1.34  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  6.95  ±  1.04) 

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  (ctenidium)  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจ
ประกอบดวยเวนทริเคิลหนึ่งอันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก  
เหงือกบรรจุอยูในชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลี่ยมจํานวนเฉลี่ย  81.44  ±  6.44  อัน
เรียงตอกัน  (หอยเพศผูมีจาํนวนเฉลีย่  83.84  ±  6.77  และหอยเพศเมียมจีํานวนเฉลีย่  79.04  
±  5.75)  เหงือกมีความยาวเฉลี่ย  6.15  ±  0.99  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  5.88  
±  1.02  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  6.42  ±  0.98)  บริเวณใกล ๆ  กับเหงือกจะมีออส
เฟรเดียมที่มีลักษณะเปนตอมสําหรับทดสอบสารเคมใีนน้ํากอนผานเขาสูเหงือก  ออสเฟรเดียมมี
ความยาวเฉลีย่  1.95  ±  0.31  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.11  ±  0.22  และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  1.82  ±  0.33)  นอกจากนีย้ังพบตอมไฮโพแบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่
เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวางเหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูตดิกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  3.84  ±  0.35  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
3.94  ±  0.33  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  3.74  ±  0.38)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  (testis)  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  
(lobe)  สีสม  เรียงตัวแตกแขนงเปนกิง่กานฝงอยูในตับ  (สีน้ําตาล)  แตละแขนงเชือ่มกันดวยทอ 
สเปรม  (vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาว
เฉล่ีย  13.80  ±  2.79  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  16.12  ±  2.55  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรม
มีลักษณะเปนทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพล  เลียล  (pallial  gonoduct)   
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ลักษณะของทอสืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทํา
ใหทอแพลเลยีลประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยื่อดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผน
บางสีขาว  ที่ผิวดานลางพบเนื้อเยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อ
ดานขวา  (lateral  lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมลัีกษณะเปนรอง  (ทอพับไป
มา)  ผนงัดานขวากับทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทําใหมีลักษณะเปนถุง  
ทอสืบพนัธุแพลเลียลมีความยาวเฉลีย่  4.81  ±  1.53  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพันธุ
แพล     เลยีลจะพบทอยืน่ออกมา  (pallial  tentacle)  และไมพบเพนสิยื่นยาวออกไปบริเวณสวน
คอ   สเปรมของหอยทีพ่บมขีนาดเล็ก  แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  
และ สเปรมทีม่ีหัวเปนแบบกระสวยมหีางยาว  6  หาง  ซึ่งมีขนาดใหญกวาสเปรมที่มี  1  หาง  (รูป
ที่  47)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  (ovary)  มีสีเหลอืงเขียวเรียงตวัแตกแขนงฝงอยู
ในตับ  รังไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  13.6  
±  1.75  มิลลิเมตร   ตับมคีวามยาวเฉลีย่  15.98  ±  1.36  มิลลิเมตร   ทอนําไขเปนทอสีขาว
เชื่อมตอจากรงัไขไปยังทอนาํไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถงึสีสม
ออน  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนือ้เยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับใน
หอยเพศผูแตมีขนาดใหญและยาวกวา  มคีวามยาวเฉลีย่  6.84  ±  1.07  มิลลิเมตร  ที่ผิวเนื้อเยือ่
ดานในของผนงัทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพับไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพล
เลียลประกอบดวยตอมแอลบิวมิน  (albumen  gland  =  posterior  pallial  oviduct)  และ  ตอม
แคปซูล  (capsule  gland  =  anterior  pallial  oviduct)  นอกจากนี้ยงัมอีวยัวะรับสเปรม  
(copulatory  bursa)  ดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อ
บาง  ขยายใหญ  เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอม
แคปซูลอยูสวนปลายทางดานขอบแมนเทิล  มีสีขาว  ผนงัดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ทีผิ่ว
ดานในหนาเปนทอพับไปมา         
จุดสํารวจที ่ 2  น้ําตกไทรโยคใหญ 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทาํใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง  (รูปที ่  43  ข)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
                                                                                   
                                                                                                                                                              62

บริเวณหลังเทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกบัดานขางของลําตัว  มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ  สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทลิกับตัวหอยเรียกชองแมนเทลิ  ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสบืพันธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร   ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสดุมีลักษณะเปนปุมยืน่ออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํเสมอบนแมน
เทิล   แมนเทลิมีความยาวเฉลี่ย  7.23  ±  0.72  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉล่ีย  6.75  ±  0.24   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย   7.87  ±  0.64,  ตารางที่  8)  

โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที ่  45  ข,  46  ข)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.60  ±   0.17  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.58  ±  0.18  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.63  ±  0.17)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  6.24  ±  0.63 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
5.98  ±  0.42  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  6.50  ±  0.76)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร  
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนงักระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณทีต่อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส  ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   7.43  ±  
0.41  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  7.20  ±  0.08  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
7.65  ±  0.51)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสดุที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   6.89  ±  
1.52  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  6.08  ±  0.90  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
7.70  ±  1.68) 
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ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  94.96  ±  14.72  อันเรียงตอกนั  
(หอยเพศผูมีจาํนวนเฉลีย่  97.06  ±  16.12  และหอยเพศเมียมจีํานวนเฉลีย่  92.86  ±  14.72)  
เหงือกมีความยาวเฉลีย่  6.05  ±  0.39  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  6.00  ±  0.37  
และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  6.12  ±  0.46  บริเวณใกล ๆ  กบัเหงือกจะมีออสเฟรเดียมทีม่ี
ลักษณะเปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย  1.94  ±  0.32  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมี
ความยาวเฉลีย่  1.93  ±  0.30  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  1.95  ±  0.39)  นอกจากนี้ยงั
พบตอมไฮโพแบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึ่งเปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยู
ระหวางเหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  4.30  ±  0.33  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
4.30  ±  0.33  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  4.30  ±  0.40)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย  11.50  
±  3.55  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  15.80  ±  2.18  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  4.02  
±  0.25  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนิสยืน่ยาวออกไปบริเวณสวนคอ  สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   
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ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  13.78  ±  2.83  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  16.33  ±  2.23  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  5.00  ±  0.91  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา         
จุดสํารวจที ่ 3  หวยเตาดํา 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุเมลานนิปกคลุมอยูอยางสม่าํเสมอ  และที่บริเวณรอบตาพบรงควัตถุสีขาวครีมกระจายอยู
โดยรอบ (รูปที ่  43  ค,  44  ข)  สวนคอเปนสวนที่อยูถดัจากสวนหวัและอยูบริเวณหลังเทนเทเคลิ  
ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยืน่ออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทาเปนสวนที่อยูติดสวน
หัวไปทางดานหลัง  ดานบนของแผนเทาติดกับดานขางของลาํตัว  มีแผนโอเพอรคิวลัมอยูที่
ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมีลักษณะกวาง  และเปนกลามเนือ้หนา  พบรงค
วัตถุสีเหลืองเขียว  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  มีสวนแมนเทิลจะปกคลุม
สวนหัวและคอ  สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวยัวะภายใน  ใตแมนเทิลมชีองระหวางแมน
เทิลกับตัวหอยเรียกชองแมนเทิล  ภายในแมนเทิลของหอยจะพบสวนปลายของระบบสืบพนัธุ  
สวนปลายของระบบทางเดนิอาหาร   ที่ขอบของแมนเทลิซ่ึงอยูบริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยื่น
ออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ําเสมอบนแมนเทิล   แมนเทิลมีความยาวเฉลีย่  6.45  
±  1.44  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  6.30  ±  1.59   และ หอยเพศเมยี
มีความยาวเฉลี่ย   6.70  ±  1.44,  ตารางที่  9)  
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โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที ่  45  ค,  46  ค)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.76  ±   0.28  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.76  ±  0.34  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.77  ±  0.21)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  5.01  ±  0.76 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
4.82  ±  0.88  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  5.34  ±  0.47)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถงุสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร  
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนงักระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณทีต่อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส  ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   5.81  ±  
1.17  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  5.30  ±  1.19  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
6.67  ±  0.47)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   6.63  ±  
1.43  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  6.62  ±  1.82  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
6.63  ±  0.74) 

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  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
เฉล่ีย  2.42  ±  0.28  และหอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย  2.34  ±  0.40)  นอกจากนี้ยงัพบ
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ตอมไฮโพ  แบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  3.09  ±  0.74  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
3.28  ±  0.84  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.77  ±  0.47)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลีย่  7.88  
±  3.41  มิลลิเมตร  ตับมคีวามยาวเฉลีย่  9.14  ±  3.66  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  3.62  
±  1.03  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนสิยื่นยาวออกไปบริเวณสวนคอ   สเปรมของหอยทีพ่บมีขนาดเลก็  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  10.15  ±  4.74  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  12.85  ±  3.75  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  4.45  ±  0.47  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
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ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา         
จุดสํารวจที ่ 4  ลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทาํใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง  (รูปที ่  43  ง)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกบัดานขางของลําตัว  มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ  สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทลิกับตัวหอยเรียกชองแมนเทลิ  ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสบืพันธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร   ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสดุมีลักษณะเปนปุมยืน่ออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํเสมอบนแมน
เทิล   แมนเทลิมีความยาวเฉลี่ย  7.27  ±  0.50  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉล่ีย  7.42  ±  0.52   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย   7.12  ±  0.50,  ตารางที่  10)  

โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดนิอาหาร  เปนตน  (รูปที ่  45  ง,  46  ง)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.28  ±   0.24  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.40  ±  0.29  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.16  ±  0.11)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  6.38  ±  0.68 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
6.58  ±  0.53  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลี่ย  6.18  ±  0.81)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
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อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร  
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนงักระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณทีต่อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส  ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   8.18  ±  
0.43  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  8.20  ±  0.46  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
8.16  ±  0.44)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทลิทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   7.27  ±  
0.19  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  7.20  ±  0.19  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
7.34  ±  0.19) 

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  96.16  ±  7.04  อันเรียงตอกัน  (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย  98.16  ±  7.85  และหอยเพศเมยีมีจํานวนเฉลีย่  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
เฉล่ีย  2.20  ±  0.14  และหอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย  2.18  ±  0.11)  นอกจากนี้ยงัพบ
ตอมไฮโพแบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกับตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีเหลือง  ลักษณะคลายถงุ  ผนงัมี
ลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  3.95  ±  0.17  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  4.01  
±  0.18  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  3.87  ±  0.15)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย  13.13  
±  2.89  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  15.70  ±  3.35  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
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สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  4.80  
±  0.39  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนิสยืน่ยาวออกไปบริเวณสวนคอ  สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  11.73  ±  3.39  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  14.77  ±  4.63  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  4.86  ±  0.55  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา         
จุดสํารวจที ่ 5  น้ําตกผาตาด 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทาํใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง  (รูปที ่  43  จ)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกบัดานขางของลําตัว  มีแผนโอ
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เพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ  สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทลิกับตัวหอยเรียกชองแมนเทลิ  ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสบืพันธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร   ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสดุมีลักษณะเปนปุมยืน่ออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํเสมอบนแมน
เทิล   แมนเทลิมีความยาวเฉลี่ย  8.46  ±  0.56  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉล่ีย  8.60  ±  0.48   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย   8.32  ±  0.65,  ตารางที่  11)  

โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที ่  45  จ,  46  จ)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.74  ±   0.22  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.74  ±  0.17  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.73  ±  0.29)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  7.28  ±  0.46 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
7.23  ±  0.38  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  7.32  ±  0.58)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร  
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนงักระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณทีต่อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส  ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   8.80  ±  
0.93  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  8.72  ±  0.83  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
8.88  ±  1.12)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   9.62  ±  
0.75  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  9.87  ±  0.37  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
9.37  ±  0.99) 

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
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เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  91.80  ±  4.08  อันเรียงตอกัน  (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย  92.00  ±  2.24  และหอยเพศเมยีมีจํานวนเฉลีย่  91.60  ±  5.68)  เหงือกมี
ความยาวเฉลีย่  8.22  ±  0.61  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  7.94  ±  0.63  และหอย
เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  8.57  ±  0.43  บริเวณใกล ๆ  กบัเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะ
เปนตอมยาว ออสเฟรเดียมมีความยาวเฉลี่ย  2.79  ±  0.30  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาว
เฉล่ีย  2.92  ±  0.31  และหอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย  2.66  ±  0.26)  นอกจากนี้ยงัพบ
ตอมไฮโพแบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  4.12  ±  0.73  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
4.38  ±  0.84  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  3.80  ±  0.47)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย  15.23  
±  1.09  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  17.54  ±  1.01  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  5.25  
±  0.43  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนิสยืน่ยาวออกไปบริเวณสวนคอ  สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   
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ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  15.68  ±  0.54  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  18.19  ±  0.55  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  5.90  ±  0.63  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา         
จุดสํารวจที ่ 6  น้ําพุหวยเขยง 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทาํใหเห็นเทนเท
เคลิมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง  (รูปที ่  43  ฉ)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกบัดานขางของลําตัว  มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอของหอย  สวนสดุทายของแมนเทิลติดกับสวน
อวัยวะภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรยีกชองแมนเทิล  ภายในแมนเทลิ
ของหอยจะพบสวนปลายของระบบสืบพนัธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร   ที่ขอบของแมน
เทิลซ่ึงอยูบริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยื่นออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ําเสมอ
บนแมนเทิล   แมนเทิลมีความยาวเฉลีย่  7.16  ±  0.42  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมี
ความยาวเฉลีย่  6.97  ±  0.37   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย   7.35  ±  0.40,  ตารางที ่ 
12)  
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โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที ่  45  ฉ,  46  ฉ)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.31  ±   0.26  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.26  ±  0.28  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.36  ±  0.26)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  6.44  ±  0.85 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
5.75  ±  0.50  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  7.13  ±  0.44)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร  
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนงักระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณทีต่อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส  ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   7.26  ±  
0.53  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  7.00  ±  0.42  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
7.52  ±  0.54)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   8.06  ±  
0.71  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  7.71  ±  0.65  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
8.40  ±  0.66) 

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  97.50  ±  2.88  อันเรียงตอกัน  (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย  97.40  ±  2.30  และหอยเพศเมยีมีจํานวนเฉลีย่  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
เฉล่ีย  2.22  ±  0.08  และหอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย  2.23  ±  0.22)  นอกจากนี้ยงัพบ
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ตอมไฮโพแบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  4.08  ±  0.36  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
4.14  ±  0.38  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  4.02  ±  0.37)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย  14.31  
±  0.79  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  15.68  ±  0.45  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  4.88  
±  0.33  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนิสยืน่ยาวออกไปบริเวณสวนคอ  สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  13.22  ±  1.21  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  15.04  ±  0.73  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  4.81  ±  1.08  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
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ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา          
จุดสํารวจที ่ 7  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทาํใหเห็นเทนเท
เคลิมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง  (รูปที ่  43  ช)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกบัดานขางของลําตัว  มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ  สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทลิกับตัวหอยเรียกชองแมนเทลิ  ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสบืพันธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร   ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสดุมีลักษณะเปนปุมยืน่ออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํเสมอบนแมน
เทิล   แมนเทลิมีความยาวเฉลี่ย  7.44  ±  0.72  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉล่ีย  7.66  ±  0.83   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย   7.22  ±  0.62,  ตารางที่  7)  

โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที ่  45  ช,  46  ช)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.72  ±   0.15  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.72  ±  0.19  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.72  ±  0.13)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  7.02  ±  0.41 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
6.91  ±  0.50  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  7.12  ±  0.33)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
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อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร กระ 
เพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณที่ตอจาก
กระเพาะอาหารคือลําไส  ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   8.11  ±  
0.32  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  7.99  ±  0.32  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
8.24  ±  0.31)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   8.35  ±  
0.28  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  8.33  ±  0.31  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
8.36  ±  0.27) 

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  89.76  ±  2.35  อันเรียงตอกัน  (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย  89.32  ±  2.50  และหอยเพศเมยีมีจํานวนเฉลีย่  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
เฉล่ีย  2.28  ±  0.13  และหอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย  2.28  ±  0.13)  นอกจากนี้ยงัพบ
ตอมไฮโพแบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  3.39  ±  0.34  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
3.24  ±  0.28  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  3.54  ±  0.35)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย  12.23  
±  1.41  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  14.24  ±  1.32  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
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สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  4.89  
±  0.89  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนิสยืน่ยาวออกไปบริเวณสวนคอ  สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  11.58  ±  2.06  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  13.37  ±  2.21  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  4.23  ±  0.62  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา          
จุดสํารวจที ่ 8  น้ําตกเกริงกระเวีย 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทาํใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมอืนเปนขอปลอง  (รูปที ่  43  ซ)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกบัดานขางของลําตัว  มีแผนโอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
                                                                                   
                                                                                                                                                              78

เพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอของหอย  สวนสดุทายของแมนเทิลติดกับสวน
อวัยวะภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทิลกับตัวหอยเรยีกชองแมนเทิล  ภายในแมนเทลิ
ของหอยจะพบสวนปลายของระบบสืบพนัธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร   ที่ขอบของแมน
เทิลซ่ึงอยูบริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยื่นออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่ําเสมอ
บนแมนเทิล   แมนเทิลมีความยาวเฉลีย่  7.77  ±  0.78  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมี
ความยาวเฉลีย่  7.96  ±  0.43   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย   7.58  ±  1.05,  ตารางที ่ 
14)  

โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที ่ 45  ฌ,  46  ฌ)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.14  ±   0.12  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.09  ±  0.13  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.18  ±  0.08)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  6.07  ±  0.89 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
5.90  ±  0.58  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  6.24  ±  1.17)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร กระ 
เพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณที่ตอจาก
กระเพาะอาหารคือลําไส  ซ่ึงอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   5.95  ±  
0.74  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  6.38  ±  0.49  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
5.52  ±  0.73)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   7.95  ±  
1.06  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  7.80  ±  0.68  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
8.10  ±  1.41) 
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ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  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
เฉล่ีย  2.88  ±  0.08  และหอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย  2.83  ±  0.17)  นอกจากนี้ยงัพบ
ตอมไฮโพ  แบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  3.28  ±  0.43  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
3.38  ±  0.16  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  3.19  ±  0.60)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย  13.20  
±  0.42  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  15.28  ±  0.41  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  4.58  
±  0.79  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนิสยืน่ยาวออกไปบริเวณสวนคอ  สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   
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ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  12.48  ±  2.58  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  14.38  ±  2.44  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  4.64  ±  0.97  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา         
จุดสํารวจที ่ 9  น้ําตกไดชองถอง 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทาํใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมอืนเปนขอปลอง  (รูปที ่  43  ฌ)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกบัดานขางของลําตัว  มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ  สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทลิกับตัวหอยเรียกชองแมนเทลิ  ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสบืพันธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร   ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสดุมีลักษณะเปนปุมยืน่ออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํเสมอบนแมน
เทิล   แมนเทลิมีความยาวเฉลี่ย  7.98  ±  0.36  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉล่ีย  7.98  ±  0.48   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย   7.98  ±  0.24,  ตารางที่  15)  
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โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที ่  45  ซ,  46  ซ)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.18  ±   0.63  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.20  ±  0.07  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.16  ±  0.05)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  5.34  ±  0.13 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
5.36  ±  0.11  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  5.32  ±  0.15)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
อาหารมีถงุสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร  
กระเพาะอาหารสวนนี้มีผนงักระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณทีต่อ
จากกระเพาะอาหารคือลําไส  ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   7.06  ±  
0.61  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  6.58  ±  0.47  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
7.54  ±  0.21)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   7.44  ±  
0.75  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  7.04  ±  0.90  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
7.84  ±  0.21) 

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  95.50  ±  2.51  อันเรียงตอกัน  (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย  96.20  ±  1.30  และหอยเพศเมยีมีจํานวนเฉลีย่  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
เฉล่ีย  2.42  ±  0.18  และหอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย  2.46  ±  0.17)  นอกจากนี้ยงัพบ
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ตอมไฮโพแบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  3.66  ±  0.39  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
3.68  ±  0.53  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  3.64  ±  0.24)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย  12.04  
±  1.23  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  13.94  ±  1.18  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  5.06  
±  0.29  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนิสยืน่ยาวออกไปบริเวณสวนคอ  สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  11.90  ±  1.41  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  13.94  ±  1.22  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  5.88  ±  0.22  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
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ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา         
จุดสํารวจที ่ 10  น้าํตกตะเคยีนทอง 

โครงสรางภายนอกของหอย  เร่ิมจากสวนหัวของหอย  สวนหัวอยูบริเวณดานหนาของ
หอย  สวนหวัยื่นออกไปเลก็นอยทําใหเหน็เปนลกัษณะอวนสัน้เรียกสเนาท  ดานหลังปากจะพบ
เทนเทเคิล  1  คู  และพบตาซึ่งม ี  1  คู  ที่บริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหัวและเทนเทเคิลพบรงค
วัตถุสีเขียวเหลืองกระจัดกระจายอยางสม่าํเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทาํใหเห็นเทนเท
เคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง  (รูปที ่  43  ญ)  สวนคอเปนสวนที่อยูถัดจากสวนหัวและอยู
บริเวณหลังเทนเทเคิล  ในหอยเพศผูไมพบวามีเพนนิสยื่นออกมาที่บริเวณคอดานบน  สวนแผนเทา
เปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกบัดานขางของลําตัว  มีแผนโอ
เพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมลัีกษณะกวาง  และเปน
กลามเนื้อหนา  พบรงควัตถุสีเขียวเหลือง  กระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาของหอย  
สวนแมนเทิล  แมนเทิลจะปกคลุมสวนหัวและคอ  สวนสุดทายของแมนเทิลติดกับสวนอวัยวะ
ภายใน  ใตแมนเทิลมีชองระหวางแมนเทลิกับตัวหอยเรียกชองแมนเทลิ  ภายในแมนเทิลของหอย
จะพบสวนปลายของระบบสบืพันธุ  สวนปลายของระบบทางเดินอาหาร   ที่ขอบของแมนเทิลซึ่งอยู
บริเวณหนาสดุมีลักษณะเปนปุมยืน่ออกมา  พบรงควัตถุสีเขียวกระจายอยางสม่าํเสมอบนแมน
เทิล   แมนเทลิมีความยาวเฉลี่ย  9.19  ±  0.59  มิลลิเมตร   (แมนเทิลของหอยเพศผูมีความยาว
เฉล่ีย  9.03  ±  0.70   และ หอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย   9.34  ±  0.48,  ตารางที่  16)  

โครงสรางภายในของหอย  เมื่อผาตัวหอยในแนวยาวของลําตัวจะพบระบบอวัยวะ
ภายใน  เชนระบบสืบพนัธุ  ระบบทางเดินอาหาร  เปนตน  (รูปที ่ 45  ญ,  46  ญ)  ระบบทางเดิน
อาหารของหอยเริ่มจากสวนปากที่อยูหนาสุด  จะพบปากอยูที่ปลายสเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนา
เรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปดที่ชองบกัคัล  หรือฟาริงส  ภายในฟาริงสจะมีขากรรไกรและแรดูลา 
สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  ซึง่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ   2.88  ±   0.11  มิลลิเมตร  
(หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  2.90  ±  0.10  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  2.86  ±  0.13)  
บักคัสแมสตอกับหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารพบตอมน้าํลาย  
1  คู   หลอดอาหารมีความยาวเฉลี่ย  7.70  ±  0.80 มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
7.34  ±  1.05  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  8.06  ±  0.13)  สวนทายของหลอดอาหารตอ
กับกระเพาะอาหารซึ่งมีลักษณะคลายถงุสสีมออนอยูติดตอกับตับ บริเวณสวนทายของกระเพาะ
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อาหารมีถุงสไตลภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมีเอนไซมชวยยอยอาหาร กระ 
เพาะอาหารสวนนี้มีผนังกระเพาะทีห่นาและมีผิวดานในมันเรียก  แกสตริกชีลด  บริเวณที่ตอจาก
กระเพาะอาหารคือลําไส  ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  ลําไสมีความยาวเฉลี่ย   9.32  ±  
0.77  มิลลิเมตร  (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  8.81  ±  0.76  และหอยเพศเมียมคีวามยาวเฉลีย่  
9.83  ±  0.34)  บริเวณสวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไปสิ้นสุดที่ขอบ
ของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก  เรกตมัมีความยาวเฉลี่ยประมาณ   9.64  ±  
0.72  มิลลิเลตร   (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  9.27  ±  0.62  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  
10.01  ±  0.67) 

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.   ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจนี้มี
หัวใจบรรจุอยูในชองรอบหวัใจใกลกับเหงอืก  และอยูระหวางไตกับตับ  หวัใจประกอบดวยเวนทริ
เคิลหนึง่อันและออริเคิลหนึง่อัน  อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคอืเหงือก  เหงือกบรรจุอยูใน
ชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูปสามเหลีย่มจํานวนเฉลีย่  95.60  ±  2.12  อันเรียงตอกัน  (หอย
เพศผูมีจํานวนเฉลี่ย  97.00  ±  1.58  และหอยเพศเมยีมีจํานวนเฉลีย่  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
เฉล่ีย  2.36  ±  0.11  และหอยเพศเมยีมีความยาวเฉลี่ย  2.72  ±  0.49)  นอกจากนี้ยงัพบ
ตอมไฮโพแบรงเคียล  (สีขาวขุน)  ซึง่เปนตอมสรางเมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวาง
เหงือกและเรกตรัม)  ดวย   

ระบบขับถาย  อวัยวะที่ใชในการกาํจัดของเสียคือไต  ซึง่มีอยูหนึง่อันทางดานหนาของ
อวัยวะภายใน  โดยอยูติดกบัตับและชองรอบหัวใจ  ไตมีสีขาวครีมถงึสีสมออน  ลักษณะคลายถงุ  
ผนังมีลักษณะเปนคลื่น  มีความยาวเฉลี่ย  4.16  ±  0.46  มิลลิเมตร (หอยเพศผูมีความยาวเฉลี่ย  
4.00  ±  0.19  และหอยเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย  4.31  ±  0.61)   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผูเร่ิมจากเทสทสิ  ประกอบดวยเซลลขนาดเล็ก  (lobe)  สี
สม  เรียงตวัแตกแขนงเปนกิ่งกานฝงอยูในตับ  (สีน้าํตาล)  แตละแขนงเชื่อมกนัดวยทอสเปรม  
(vas  efferens)  กอนจะรวมเขาสูทอนําสเปรม  (vas  deferens)  เทสทิสมีความยาวเฉลี่ย  13.06  
±  2.58  มิลลิเมตร  ตับมีความยาวเฉลีย่  15.95  ±  2.97  มิลลิเมตร  ทอนาํสเปรมมีลักษณะเปน
ทอสีขาวใสตอจากเทสทิสไปยังทอสืบพนัธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   ลักษณะของทอ
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สืบพันธุแพลเลียลมีสีขาว  ผนังบาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิล  ทําใหทอแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดาน  คือเนื้อเยือ่ดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ทีผิ่ว
ดานลางพบเนือ้เยื่อเรียงตัวกนัเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  
lamina)  จะหนากวาทางดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากบั
ทางดานซายเชื่อมตอกันที่บริเวณใกลกับทอสเปรม  ทอสืบพันธุแพลเลียลมีความยาวเฉลี่ย  5.42  
±  0.19  มิลลิเมตร  ดานลางซายของทอสืบพนัธุแพลเลยีลจะพบทอยื่นออกมา  (pallial  
tentacle)  และไมพบเพนิสยืน่ยาวออกไปบริเวณสวนคอ  สเปรมของหอยที่พบมีขนาดเล็ก  
แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมที่มหีัวสัน้มหีางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่มหีัวเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ซึง่มีขนาดใหญกวาสเปรมที่ม ี 1  หาง   

ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  รังไข  มีสีเหลืองเขียวเรยีงตัวแตกแขนงฝงอยูในตับ  รัง
ไขแตละแขนงประกอบดวยเซลลขนาดใหญกวาในเพศผู  รังไขมีความยาวเฉลี่ย  16.25  ±  1.50  
มิลลิเมตร   ตบัมีความยาวเฉลี่ย  18.98  ±  2.17  มิลลิเมตร   ทอนาํไขเปนทอสีขาวเชื่อมตอจาก
รังไขไปยังทอนําไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนําไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถึงสีสมออน  พบ
รอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวยเนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผู
แตมีขนาดใหญและยาวกวา  มีความยาวเฉลี่ย  5.16  ±  0.19  มิลลิเมตร  ทีผิ่วเนื้อเยื่อดานใน
ของผนังทัง้  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลียล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  และ  ตอมแคปซูล  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  โคพูลาทอรี
เบอรซาดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อบาง  ขยาย
ใหญ  เหน็เปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอมแคปซูลอยูสวน
ปลายทางดานขอบแมนเทลิ  มีสีขาว  ผนังดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ที่ผิวดานในหนาเปน
ทอพับไปมา       

 
♦  ผลการศกึษารูปแบบทางพันธุกรรม 

 
การศึกษารูปแบบทางพนัธกุรรมของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บจากจดุ

สํารวจทัง้  10  พืน้ที่ดวยเทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิส  แลวนาํแผนเจลมายอมเพื่อศึกษาเอนไซมจํานวน  
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  สังเกตเหน็แถบเอนไซมไดไมชัดเจน  (weak  enzyme  activity)  แตเอนไซม  
ALDOX,  MDH  และ  EST  แสดงแถบเอนไซมที่มคีวามเขม  (strong  enzyme  activity)  
สังเกตเห็นชัดเจนมากกวา  นอกจากนีย้ังพบวาเอนไซม  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  พืน้ที่  สามารถกําหนดยีนที่ควบคมุไดทั้งสิน้  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  จัดเปนยนีในสภาพโฮโมไซกัส  (ยนีตาํแหนงนั้นมีอัลลี
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)   และยีนที่อยูในสภาพโฮโมไซกสั
ที่อัลลีลตางกนั  3  ตําแหนง  (Lap-2,  Ldh-1 และ  Mdh)   (ตารางที ่ 18) 

  ยนีที่แสดงความแตกตางระหวางชนิดของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ทั้ง  10  
พื้นที่มี  6  ตําแหนง  โดย  Lap-2,  Ldh-1  และ  Mdh  ปรากฏแถบเอนไซมที่อัลลีลตางกนั  สวน
ยีนอีก  3  ตําแหนง  คือ  Est-3,  Est-4   และ  Est-5  มีอัลลีลที่แตกตางกนัระหวาง 10  พื้นที ่ โดย
แตละยีนอยูในสภาพหลากรูปแบบ   
ลักษณะของแถบเอนไซมตําแหนงตางๆ  เปนดังนี ้
เอนไซมทีถู่กควบคุมโดยยนีหนึง่ตําแหนง  (Monomorphic  Enzyme) 

aldehyde  oxidase  (ALDOX) 
ผลการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม  ALDOX  พบวาแถบเอนไซมของตัวอยางหอย

ทั้ง  10  พืน้ที ่  ที่ปรากฏบนแผนเจลแสดงผลเหมือนกนัคือ  ปรากฏแถบเอนไซม  Aldox  เกิดขึ้น
เพียงแถบเดียวบนแผนเจล  ที่ตําแหนงเดยีวกนัในทุกพืน้ที ่  ซึง่แถบเอนไซมที่ปรากฏเกิดจากยนีบน
ตําแหนง  Aldox. 33  (Rf  =  0.33)  (รูปที่  51)    ดังนั้นแถบเอนไซมบริเวณที่ปรากฏถูกควบคุมโดย
ยีนหนึง่ตําแหนง  และยนีตาํแหนงนี้มีอัลลีลเพียงรูปเดียว  (เกิดฟกสในประชากร)   

xanthine  dehydrogenase  (XDH) 
ผลการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม  XDH  พบวาแถบเอนไซมของตัวอยางหอยทั้ง  

10  พืน้ที่  ทีป่รากฏบนแผนเจลแสดงผลเหมือนกนัคือ  ปรากฏแถบเอนไซม  Xdh  เกิดขึ้นเพียง
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แถบเดียวบนแผนเจล  ทีต่ําแหนงเดียวกันในทุกพืน้ที ่  ซึ่งแถบเอนไซมที่ปรากฏเกิดจากยนีบน
ตําแหนง  Xdh. 42  (Rf  =  0.42)  (รูปที่  52)   

malate  dehydrogenase  (MDH) 
ผลการยอมแผนเจลเพื่อศึกษาเอนไซม  MDH  พบวาในตัวอยางแตละพื้นที่จะปรากฏ

แถบเอนไซม  Mdh  เพียงแถบเดียวบนแผนเจล  แตฟกสที่อัลลีลตางกนั  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)   ซึ่งตัวอยางหอยน้ําจดื  
Paludomus  spp.  ที่เก็บจากหวยเตาดาํพบแถบเอนไซมปรากฏที่อัลลีล   Mdh. 90   หอยที่เกบ็
ตัวอยางจากน้าํตกไทรโยคนอย   น้ําตกไทรโยคใหญ  และน้ําพุหวยเขยงพบแถบเอนไซมปรากฏที่  
Mdh. 82    และหอยทีเ่ก็บจากลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด  น้าํตกผาตาด  ลําธารปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ  น้ําตกเกริงกระเวีย  น้าํตกไดชองถอง  และน้าํตกตะเคียนทอง  พบแถบเอนไซมปรากฏที่   
Mdh. 77  (รูปที่  53)    

 
เอนไซมทีถู่กควบคุมโดยยนีหลายตาํแหนง  (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  ที่ฟกสอัลลีลเดียวกนั  คือ
ปรากฏแถบเอนไซมเกิดขึ้นเพียงแถบเดียว  (monomorphic)  ที่ตําแหนงเดียวกนัทัง้  10  พื้นที่   

Est-3  เปนยีนที่มีความหลากหลายรูปแบบ  ปรากฏแถบเอนไซมแบงออกเปน  2  แบบ  
คือยีนที่เปนแบบโฮโมไซโกต  (homozygotes) พบแถบเอนไซมปรากฏเพยีงแถบเดียว  (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)   ถกู
ควบคุมโดยยนี  2  อัลลีล คือ  Est-3. 63  และ  Est-3. 54   จากตัวอยางทัง้  10  พื้นที่หอยที่เก็บ
ตัวอยางจากน้าํตกไทรโยคนอย  น้ําตกไทรโยคใหญ  น้ําตกไดชองถอง  และน้าํตกตะเคียนทอง  
พบแถบเอนไซมเพียงแถบเดยีวที่ตาํแหนง  Est-3. 54  หอยที่เก็บตัวอยางจากลาํธารขางบอน้ําพุรอน
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หินดาด  น้ําพหุวยเขยง  และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  พบแถบเอนไซมแถบเดยีวที่ตาํแหนง 
Est-3. 63  สวนหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา  น้ําตกผาตาด  และน้ําตกเกริงกระเวีย  พบแถบ
เอนไซมเปนแบบเฮตเทอโรไซโกต    

Est-4  เปนยีนในสภาวะความหลากหลายรูปแบบ  ปรากฏแถบเอนไซมแบงออกเปน  2  
แบบ  คือ  ยีนที่เปนแบบโฮโมไซโกตพบแถบเอนไซมปรากฏขึ้น  1  แถบ  (Est-4. 49) หรือ  ยีนที่เปน
เฮตเทอโรไซโกตปรากฏแถบเอนไซมข้ึน  2  แถบ  (ที่ตําแหนง  Est-4. 44  และ  Est-4. 46  หรือ  Est-
4. 46  และ  Est-4. 49)  แสดงวาแถบเอนไซมบริเวณนีถ้กูควบคุมโดยยีน  3  อัลลีล  คือ  Est-4. 49,  
Est-4. 46  และ  Est-4. 44  จากตัวอยางพบวาหอยที่เกบ็ตัวอยางจากหวยเตาดําพบแถบเอนไซม  1  
แถบ  หอยจากน้ําตกไทรโยคนอย  น้ําตกไทรโยคใหญ  น้ําตกผาตาด  น้ําตกเกริงกระเวีย  น้าํตกได
ชองถอง  และน้ําตกตะเคียนทอง  พบแถบเอนไซม  2  แถบที่ตําแหนง Est-4. 46  และ  Est-4. 49   
ตัวอยางหอยจากน้าํพหุวยเขยง  และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  พบแถบเอนไซม  2  แถบที่
ตําแหนง Est-4. 44  และ  Est-4. 46  สวนหอยทีเ่ก็บตัวอยางจากลาํธารขางบอน้ําพรุอนหนิดาดไม
ปรากฏแถบเอนไซมข้ึนที่บริเวณนี้  (null  alelles)   

Est-5  เปนยีนในสภาวะหลากหลายรปูแบบ  ปรากฏแถบเอนไซมแบงออกเปน  2  
แบบ  คือยีนทีเ่ปนแบบโฮโมไซโกต  (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)   ดังนัน้ที่
บริเวณนีน้าจะถูกควบคุมโดยยีน  2  อัลลีล คือ  Est-4. 42   และ  Est-4. 35   จากตัวอยางทัง้  10  
พื้นที่หอยที่เกบ็ตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคนอย  น้ําตกไทรโยคใหญ  น้าํพหุวยเขยง  ลําธารปา
ชุมชนบานทามะเดื่อ  น้ําตกไดชองถอง  และน้ําตกตะเคียนทอง  พบแถบเอนไซมเพียงแถบเดียวที่
ตําแหนง  Est-4. 42  หอยที่เกบ็ตัวอยางจากหวยเตาดํา  พบแถบเอนไซมแถบเดียวที่ตําแหนง Est-4. 

35  สวนหอยทีเ่ก็บตัวอยางจากลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด  และน้าํตกผาตาด  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  จดัเปนยนีในสภาพโฮโมไซกสั  ทีฟ่กสอัลลีลเดียวกนั  ปรากฏแถบเอนไซม

เกิดขึ้นเพยีงแถบเดียว  (monomorphic)  เหมือนกนัทัง้  10  พื้นที ่
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Lap-2   จัดเปนยนีในสภาพโฮโมไซกัส  ทีฟ่กสอัลลีลตางกัน  ปรากฏแถบเอนไซมข้ึน  2  
แบบ  คือเกิดแถบเอนไซมข้ึน 1  แถบที่ตําแหนง  Lap-2. 43  หรือเกิดแถบเอนไซม  1  แถบที ่ Lap-
2. 38  (แสดงวาถูกควบคุมโดยยีน  2  อัลลีล  คือ  Lap-2. 43  และ  Lap-2. 38)  จากตัวอยางทัง้  10  
พื้นที่พบวาหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดําพบแถบเอนไซมบนตาํแหนง  Lap-2. 43  สวนตวัอยาง
หอยอีก  9  พื้นทีพ่บแถบเอนไซมบนตาํแหนง  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  (แสดงวาถกูควบคุมโดยยีน  2  อัลลีล  
คือ  Ldh-1. 92  และ  Ldh-1. 85)    จากตัวอยางทั้ง  10  พื้นที่พบวาหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตา
ดําพบแถบเอนไซมบนตาํแหนง  Ldh-1. 85  สวนตวัอยางหอยอีก  9  พื้นที่พบแถบเอนไซมบน
ตําแหนง  Ldh-1. 92   

Ldh-2. 41  ปรากฏแถบเอนไซมเกิดขึ้นเพียงแถบเดียว  (monomorphic)  เหมือนกันทั้ง  
10  พื้นที ่ (รูปที ่ 56)   

 
ความหลากหลายทางพนัธกุรรม 

ความหลากหลายทางพนัธกุรรมภายในประชากร   
จํานวนอัลลีลเฉล่ียตอตําแหนงของทุกพื้นที่มีคาระหวาง  1.00  ถึง  1.250  ซึ่งคอนขาง

ต่ํา  (ตารางที่  19)  โดยมีคาต่ําสุดในหอยที่เก็บตัวอยางจากลําธารขางบอน้าํพุรอนหินดาด  (1.00)  
เปอรเซ็นตยนีในสภาวะหลากรูปแบบมีคาสูงสุดในหอยที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคนอย  
น้ําตกไทรโยคใหญ  หวยเตาดํา  น้าํตกผาตาด  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  และน้ําตก
ตะเคียนทอง  โดยมีคาเทากันคือ  25%  หอยที่เก็บจากลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด  น้ําพหุวย
เขยง  น้ําตกเกริงกระเวีย  และน้ําตกไดชองถอง  มีคาเปอรเซ็นตยีนในสภาพหลากรูปแบบเทากบั  
8.3%  คาเฮตเทอโรไซโกซิตจีากคาสงัเกต  (H0)  มีคาเฉลี่ย  0.115  ±  0.053  คาเฉลี่ยนีม้ีคา
ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของสัตวไมมีกระดูกสนัหลงัทัว่ไปซึ่งมีคา  0.100  (อุทัยรัตน  ณ  นคร  2543 : 
79)  โดยมีคาสูงสุดในหอยจากน้ําตกผาตาด  (0.250)  และต่ําสุดในประชากรหอยจากหวยเตาดํา  
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด  น้ําพหุวยเขยง  และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  (0.083)  คา  
H0    ที่สูงแสดงวามีขนาดประชากร  (effective  population  size)  ใหญ  สวนคาเฮตเทอโรไซโกซิ
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ตีจากคาทฤษฎี  (He)  มีคาเฉลี่ย  0.076  ±  0.027 และมีคาต่ํากวาคาสังเกตทุกพืน้ทีย่กเวนหอย
จากหวยเตาดาํ   และประชากรหอยน้าํจดื  Paludomus  spp.  สวนใหญไมอยูในสมดุลฮารดี   
ไวนเบอรก  โดยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีม่ีโฮโมไซโกตต่ํากวาคาทางทฤษฏ ี

 
ความหลากหลายระหวางประชากร  คาระยะหางทางพนัธุกรรม  (Genetic  distance,  

D) และคาความเหมือนทางพันธกุรรม  (Genetic  Identity,  I)  
คาระยะหางทางพันธกุรรมระหวางหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ทั้ง  10  พืน้ทีม่ีคา

ระหวาง  0.000399  ถึง  0.451169  คาความเหมือนทางพนัธุกรรมมีคาระหวาง  0.636883 ถึง  
0.999959  (ตารางที่  20) โดยหอยที่เก็บจากน้าํตกไทรโยคนอยและน้ําตกไทรโยคใหญมคีา
ระยะหางทางพันธกุรรมนอยที่สุด  (0.000399)  และมีคาความเหมือนทางพันธกุรรมสูงสดุ  
(0.999959)  รองลงมาคือหอยจากน้าํตกไดชองถองและน้ําตกตะเคยีนทอง  มีคาระยะหางทาง
พันธกุรรมและคาความเหมือนทางพันธุกรรมเปน  0.000981  และ  0.999019  ตามลําดับ  สวน
คาระยะหางทางพันธกุรรมมคีาสูงสุดระหวางหอยน้ําจืดที่เก็บจากหวยเตาดํากับพื้นที่อ่ืน  โดยมี
คาเฉลี่ย  0.361093  ±  0.079454 
 

แผนผังความสัมพันธทางพนัธุกรรม   
หอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ทั้ง  10  พื้นที่  สามารถแยกออกไดเปน  2  กลุมใหญ  

(รูปที่  57)  โดยมีความแตกตางทางพนัธกุรรมในระดับชนิดยอย  (D = 0.190473)  กลุมแรกเปน
หอยจากหวยเตาดํา  ในกลุมสองเปนหอยที่เก็บตัวอยางจาก  9  พืน้ที่  (คาระยะหางทางพนัธุกรรม
ระหวางประชากรกลุมนี้มีคาสูง)        ซึง่สามารถแบงเปน  3  กลุมประชากรยอยในระดับเกือบเปน
ชนิดยอย  (D = 0.081965  และ  0.073220)   โดยหอยทีเ่ก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคนอย  
น้ําตกไทรโยคใหญ  และน้าํพุหวยเขยงจัดเปนกลุมเดียวกัน  หอยที่เกบ็ตัวอยางจากลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาดจัดอยูในกลุมเดียวกับน้าํตกผาตาด    และหอยทีเ่ก็บตัวอยางจากน้าํตกเกริงก
ระเวีย  น้ําตกไดชองถอง  และน้าํตกตะเคียนทองจัดอยูในกลุมเดียวกนั   ซึ่งหอยน้าํจดื  
Paludomus  spp. ใน  3  กลุมยอยมคีวามแตกตางกันในระดับประชากร  (คา  D  ประมาณ  
0.01)                                                                                                                               

 
ความสัมพันธระหวางหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  โดยการตรวจสอบโปรตีน 
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จากศึกษารูปแบบโปรตีนจากแผนเทาของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บจาก
จุดสํารวจทัง้  10  พืน้ที่ดวยเทคนคิอิเล็กโทรโฟริซิส  แลวนาํมายอมเพื่อศึกษาโปรตนีดวยสี  
Coomassie  blue  พบวาทัง้  10  พื้นที่ใหผลเหมือนกนั  คือ  ปรากฏแถบโปรตีนขึ้น  17  แถบ  
(รูปที่  58)  เมื่อเทียบกับ  marker  protein  (bovine  serum  albumin  และ  chicken  egg  
albumin)  พบวาแถบโปรตีนที่ปรากฏมคีาน้ําหนักโมเลกุล  (molecular  weight)  ระหวาง  
35,435  ถึง  235,128   (ตารางที่  21) 

 
♦  ผลการตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจดื  Paludomus  spp. 

การตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตในหอยที่สุมได  โดยการ  shedding  เมื่อไดตัวออนของ
ปรสิตในระยะเซอรคาเรียออกมา  นาํมายอมสีและทําการตรวจสอบชนิดของปรสิตที่พบ  โดยการ
วัดขนาดและตรวจสอบรูปรางและอวยัวะภายนอกและภายในของปรสิตนั้น ๆ  ไดผลดังนี ้
จุดสํารวจที ่ 1  น้ําตกไทรโยคนอย   

พบตัวออนระยะเซอรคาเรียจํานวน  2  ชนดิ  ดังนี ้
1.1 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  1  SN–C1  (รูปที่  59)  
เซอรคาเรียมีลักษณะลําตวัรูปไข  ที่ผิวลาํตัวมีหนาม  (spins)  2  แบบ  คือขนาดเล็ก

ปลายแหลม  และขนาดเลก็ปลายมนปานปกคลุมรอบลําตัว  บริเวณรูปากเปดมหีนามเรียงเปน
แถว  3  แถว  คือ  4-6,  12-14  และ  22-24  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  
พบวาเซอรคาเรียชนิดนีม้ีตา  (eye  spots)  จํานวน  1  คู  ซึ่งม ี pigment  หยาบรปูส่ีเหลี่ยม  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  และพบวามหีางยาวกวาสวนของลําตัว  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  แลวพุงตัวไป
ขางหนา  ประมาณ  7  วนิาที  และหยดุพักประมาณ  27  วนิาท ี  เวลาลอยตวัพกัอยูกับที่ปลาย
หางจะชี้ข้ึนขางบนผวิน้าํ  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้  (จากคาเฉลีย่ของเซอรคาเรีย
จํานวน  10  ตัว) 
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Body  95-115  (av. 109)  µm  x  235-387.5  (av. 264)  µm 
Oral  sucker 32.5-45  (av. 34)  µm  x  35-50  (av. 38)  µm 
Ventral  sucker  12.5-25  (av. 20)  µm  x  12.5-27.5  (av. 21)  µm   
Excretory  bladder 57.5-95  (av. 73)  µm  x  60-95  (av. 71)  µm   
Pharynx  12.5-17.5  (av. 13)  µm  x  12.5-17.5  (av. 13)  µm 
Eye  spots 7.5-12.5  (av.11)  µm  x  5-12.5  (av.9)  µm 
Tail  27.5-37.5  (av. 33)  µm  x  73.6-525  (av. 454)  µm 
 
1.2 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  2  SN–C2  (รูปที่  60) 
เซอรคาเรียมีลักษณะลําตวัรูปไขยาวรี  บริเวณผิวลําตวัมีหนามสั้นขนาดเล็กปกคลุม

รอบลําตัว  และมีขนอยูเปนกลุมๆ  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลาํตัว  oral  sucker  
มีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ  บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี  stylet  ที่ปลายแยกเปน  2  
แฉก  ลักษณะของ  oral  sucker  และ  ventral  sucker เมื่อมองดานขางจะเหน็เปนรูปตัว C  พบ 
prepharynx  ยาวและมี  pharynx  อยูสวนปลาย  พบ  penetration  gland  จํานวน  3  คู  
ลักษณะใสอยูดานขางลําตัวเหนือ  ventral  sucker  ซึ่งอยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อ
ลอมรอบ  และนูนสงูขึ้นจากผิวดานทองของลําตัว  บริเวณผิว  ventral  sucker  มี spine  ขนาด
เล็กละเอียดอยูรอบนอก และม ี  spine  ยาวอยูขอบดานใน  excretory bladder   มีผนังหนารปู
ส่ีเหลี่ยม  พบ flame cell  ภายในลาํตัวเปน  2 [(2+2)+(2+2)] = 16  และพบหางลกัษณะสั้นเปน
รูปถวย  ม ี  adhesive  organ  อยูภายในมีปลายทอออก  2  ทางตดิกับสวนทายของลําตัว  การ
เคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน  เวลาพกัใชบริเวณหางเกาะทีพ่ืน้ชูสวนลาํตัวขึ้นใน
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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จุดสํารวจที ่ 2  น้ําตกไทรโยคใหญ 

พบตัวออนระยะเซอรคาเรียจํานวน  3  ชนดิ  ดังนี ้
2.1 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  1  SY-C1  (รูปที่  61) 
เซอรคาเรียมีลักษณะลําตวัรูปไข  มหีนามอยูรอบลําตวั  พบ  ventral sucker  มี

ลักษณะกลมนูนออกมาจากลําตัว มหีนามอยูโดยรอบ  อยูตรงกลางของลําตวั  และมีขนาดใหญ
เทากับ oral sucker  พบ  excretory bladder  มีขนาดเล็กยาวมทีอเปดออกที่ปลายหางแฉก  2  
ทอ  ม ี  pigment   และแกรนูลกระจายอยูทั่วตวั  และพบหางแยกออกเปน  2  แฉก  (หางสอม)  
ลักษณะปลายหางงองุม มี cytoplasm มาก    การเคลือ่นที่ของเซอรคาเรียอาศัยสวนหางสะบัดไป
มาเพื่อเคลื่อนที่ไปขางหนาประมาณ  3-4  วินาท ี แลวหยุดพักประมาณ  10  วินาท ี เวลาพกัตัวจะ
ลอยตัวพักอยูกับที่ปลายหางจะชี้ข้ึนขางบนผิวน้ํา  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 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  2  SY-C2   
เซอรคาเรียมีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C2  คือลําตัวรูปไขยาวรี  บริเวณผิว

ลําตัวมหีนามสั้นขนาดเลก็ปกคลุมรอบลําตัว  และมขีนอยูเปนกลุมๆ  ภายในลําตัวพบแกรนูลห
ยาบกระจายทัว่ลําตัว  oral  sucker  มีลักษณะกลามเนือ้ลอมรอบ  บริเวณตรงกลางเปนชองกลวง
ดานบนมี  stylet  ที่ปลายแยกเปน  2  แฉก  ลักษณะของ  oral  sucker  และ  ventral  sucker 
เมื่อมองดานขางจะเหน็เปนรูปตัว C  พบ prepharynx  ยาวและมี  pharynx  อยูสวนปลาย  พบ  
penetration  gland  จํานวน  3  คู  ลักษณะใสอยูดานขางลาํตัวเหนือ  ventral  sucker  ซึ่งอยู
กลางลาํตัวมีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ  และนูนสงูขึน้จากผิวดานทองของลาํตัว  บริเวณผิว  
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ventral  sucker  มี spine  ขนาดเล็กละเอียดอยูรอบนอก และม ี  spine  ยาวอยูขอบดานใน  
excretory bladder   มีผนังหนารูปส่ีเหลี่ยม  และพบหางลักษณะสั้นเปนรูปถวย  ม ี  adhesive  
organ  อยูภายในมีปลายทอออก  2  ทางติดกับสวนทายของลาํตัว  การเคลื่อนทีข่องเซอรคาเรีย
เปนแบบตัวหนอน  เวลาพกัใชบริเวณหางเกาะทีพ่ืน้ชูสวนลาํตัวขึ้นในแนวตั้ง  ขนาดตัวออนระยะ
เซอรคาเรียเปนดังนี้  (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน  10  ตัว) 

Body  87.5-130  (av. 105.8)  µm x  175-350  (av. 226.8)  µm 
Oral  sucker 35-50  (av. 44.3)  µm  x  40-62.5  (av. 46.8)  µm 
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 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  3  SY-C3  (รูปที่  62) 
เซอรคาเรียมีลักษณะลําตวัรูปไข  บริเวณลาํตัวมหีนามขนาดเล็กปกคลุมโดยรอบลําตัว  

ภายในลําตวัพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  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  ม ี 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  บริเวณผวิของหางมีหนามแหลมยาว
ปกคลุมรอบหาง  พบทอเปดของ  excretory  bladder  ที่ปลายหางและมี  pigment  กระจายอยู  
การเคลื่อนที่อาศัยการพลิกตัวซาย-ขวาสลับไปมาอยางรวดเร็ว  พรอมกับเคลือ่นที่ไปขางหนา  
ขณะหยุดพกัจะลอยหงายทองและปลายหางชี้ข้ึนบนผวิน้าํ  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี ้ 
(จากคาเฉลีย่ของเซอรคาเรียจํานวน  10  ตัว) 

Body  38-55  (av. 43.9)  µm  x  68-87.5   (av. 76.0)  µm  
Oral  sucker 20-30  (av. 23.1)  µm  x  20-30  (av. 23.1)  µm  
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Ventral  sucker 10-25  (av. 17.3)  µm  x  10-27.5  (av. 17.8)  µm  
Pharynx  5-8  (av. 6.8)  µm  x  5-10  (av. 8.4)  µm 
Tail      12.5-18  (av. 16.0)  µm  x  50-100  (av. 69.7)  µm   
Stylet  2–3  (av. 2.2)  µm  x  7–15  (av. 10)  µm 
 

จุดสํารวจที ่ 3  หวยเตาดํา 
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย  1  ชนิดคือ  TD-C1  ซึ่งมีลักษณะเหมอืนกับเซอรคาเรีย

ชนิด  SY-C3  (รูปที่  62)  คอื  เซอรคาเรียมีลักษณะลาํตัวรูปไข  บริเวณลําตัวมหีนามขนาดเล็กปก
คลุมโดยรอบลําตัว  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  oral  sucker   มี  vigulate  
gland  2  กอนและเหน็  stylet  ชัดเจน  พบทอเปดออกของ  penetration  gland  จํานวน  4  ทอ  
ดานขางของ  stylet  บริเวณ  oral  sucker  มี pharynx ลักษณะกลมขนาดเล็กตดิอยูกับ  oral  
sucker  ดานลาง  penetration  gland  แบงออกเปน  2  ชนิด จาํนวน  3  คู  ม ี 1  คู  ลักษณะใส  
อีก  2  คูมีแกรนูลละเอียดอยูภายใน  ventral  sucker  อยูบริเวณกลางลาํตัว มีขนาดเลก็กวา  
oral sucker  ต่ําลงมามี  genital  primordial  รูปตัวซ ี มี excretory  bladder  ขนาดเล็กรูปถวย
อยูดานทายของลําตัว  และพบหางติดตอกับดานทองสวนทายลําตวั  ลักษณะหางตรงปลายหาง
แหลม สามารถยืด-หดได  เพราะบริเวณดานขางมีกลามเนื้อ  บริเวณผวิของหางมีหนามแหลมยาว
ปกคลุมรอบหาง  พบทอเปดของ  excretory  bladder  ที่ปลายหางและมี  pigment  กระจายอยู  
การเคลื่อนที่อาศัยการพลิกตัวซาย-ขวาสลับไปมาอยางรวดเร็ว  พรอมกับเคลือ่นที่ไปขางหนา  
ขณะหยุดพกัจะลอยหงายทองและปลายหางชี้ข้ึนบนผวิน้าํ  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี ้ 
(จากคาเฉลีย่ของเซอรคาเรียจํานวน  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  
Pharynx  4.2-5.2  (av. 4.7)  µm  x  5.2-6.3  (av. 5.7)  µm 
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   
 

จุดสํารวจที ่ 4  ลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด 
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย  2  ชนิด  ดังนี ้
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4.1 ตัวออนเซอรคาเรียชนิดที่  1  HD-C1 
เซอรคาเรียทีพ่บมีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SY-C1  คือ  เซอรคาเรียมีลักษณะ

ลําตัวรูปไข  มีหนามอยูรอบลําตัว  พบ  ventral sucker  มีลักษณะกลมนนูออกมาจากลําตัว มี
หนามอยูโดยรอบ  อยูตรงกลางของลาํตัว  และมีขนาดใหญเทากับ oral sucker  พบ  excretory 
bladder  มีขนาดเล็กยาวมทีอเปดออกทีป่ลายหางแฉก  2  ทอ  มี  pigment   และแกรนูลกระจา
ยอยูทัว่ตัว  และพบหางแยกออกเปน  2  แฉก  (หางสอม)  ลักษณะปลายหางงองุม ม ีcytoplasm 
มาก    การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียอาศัยสวนหางสะบดัไปมาเพื่อเคลื่อนที่ไปขางหนาประมาณ  3-
4  วินาที  แลวหยุดพักประมาณ  10  วนิาที  เวลาพกัตัวจะลอยตวัพักอยูกับที่ปลายหางจะชี้ข้ึน
ขางบนผวิน้ํา  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี ้  (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 
Tail  stem  15–45  (av. 28)  µm  x  130–170 (av. 148) µm 
Tail  furcal 5–25  (av. 16.5)  µm  x  117.5–167.5 (av.151.5) µm 
 
4.2 ตัวออนเซอรคาเรียชนิดที่  2  HD-C2 
เซอรคาเรียมีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C2  (รูปที ่  60)  และ  SY-C2  คือ

ลําตัวรูปไขยาวรี  บริเวณผวิลําตัวมีหนามสั้นขนาดเลก็ปกคลุมรอบลําตัว  และมขีนอยูเปนกลุมๆ  
ภายในลําตวัพบแกรนูลหยาบกระจายทัว่ลําตัว  oral  sucker  มีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ  
บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี  stylet  ที่ปลายแยกเปน  2  แฉก  ลักษณะของ  oral  
sucker  และ  ventral  sucker เมื่อมองดานขางจะเหน็เปนรูปตัว C  พบ prepharynx  ยาวและมี  
pharynx  อยูสวนปลาย  พบ  penetration  gland  จาํนวน  3  คู  ลักษณะใสอยูดานขางลําตัว
เหนือ  ventral  sucker  ซึ่งอยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ  และนนูสงูขึ้นจากผิวดาน
ทองของลาํตัว  บริเวณผิว  ventral  sucker  มี spine  ขนาดเลก็ละเอียดอยูรอบนอก และมี  
spine  ยาวอยูขอบดานใน  excretory bladder   มีผนงัหนารูปส่ีเหลีย่ม  และพบหางลักษณะสั้น
เปนรูปถวย  มี  adhesive  organ  อยูภายในมีปลายทอออก  2  ทางติดกับสวนทายของลาํตัว  
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การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน  เวลาพกัใชบริเวณหางเกาะทีพ่ืน้ชูสวนลาํตัวขึ้นใน
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 
 

จุดสํารวจที ่ 5  น้ําตกผาตาด 
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย  6  ชนิด  ดังนี ้
5.1 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  1  PT-C1 
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C2 (รูปที่  60),  SY-C2  และ  

HD-C2  คือลําตัวรูปไขยาวรี  บริเวณผิวลาํตัวมหีนามสัน้ขนาดเลก็ปกคลุมรอบลําตัว  และมีขนอยู
เปนกลุมๆ  ภายในลาํตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลาํตัว  oral  sucker  มีลักษณะกลามเนือ้
ลอมรอบ  บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี  stylet  ที่ปลายแยกเปน  2  แฉก  ลักษณะของ  
oral  sucker  และ  ventral  sucker เมื่อมองดานขางจะเหน็เปนรูปตัว C  พบ prepharynx  ยาว
และมี  pharynx  อยูสวนปลาย  พบ  penetration  gland  จาํนวน  3  คู  ลักษณะใสอยูดานขาง
ลําตัวเหนือ  ventral  sucker  ซึง่อยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ  และนนูสูงขึน้จากผวิ
ดานทองของลาํตัว  บริเวณผิว  ventral  sucker  มี spine  ขนาดเล็กละเอียดอยูรอบนอก และมี  
spine  ยาวอยูขอบดานใน  excretory bladder   มีผนงัหนารูปส่ีเหลีย่ม  และพบหางลักษณะสั้น
เปนรูปถวย  มี  adhesive  organ  อยูภายในมีปลายทอออก  2  ทางติดกับสวนทายของลาํตัว  
การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน  เวลาพกัใชบริเวณหางเกาะทีพ่ืน้ชูสวนลาํตัวขึ้นใน
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 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
                                                                                   
                                                                                                                                                              98

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 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  2  PT-C2 
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะ เหมือนกับเซอรคาเรีย  SY-C3  (รูปที่  62)  และ  TD-C1  

คือ  คือเซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข  บริเวณลาํตัวมหีนามขนาดเล็กปกคลุมโดยรอบลําตัว  
ภายในลําตวัพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  oral  sucker   มี  vigulate  gland  2  กอน
และเห็น  stylet  ชัดเจน  ventral  sucker  อยูบริเวณกลางลําตวั มีขนาดเล็กกวา  oral sucker  ม ี
excretory  bladder  ขนาดเล็กรูปถวยอยูดานทายของลําตัว  และพบหางตดิตอกับดานทอง
สวนทายลําตวั  ลักษณะหางตรงปลายหางแหลม สามารถยืด-หดได  เพราะบริเวณดานขางมี
กลามเนื้อ  บริเวณผิวของหางมหีนามแหลมยาวปกคลมุรอบหาง  การเคลื่อนที่อาศัยการพลกิตัว
ซาย-ขวาสลับไปมาอยางรวดเร็ว  พรอมกับเคลื่อนที่ไปขางหนา  ขณะหยุดพกัจะลอยหงายทอง
และปลายหางชี้ข้ึนบนผวิน้าํ  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้  (จากคาเฉลีย่ของเซอรคาเรีย
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 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  3  PT-C3 
เซอรคาเรียมีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C1  (รูปที่  59)  คอื  เซอรคาเรยีมี

ลักษณะลําตวัรูปไข  ที่ผิวลําตัวมีหนาม  (spins)  2  แบบ  คือขนาดเล็กปลายแหลม  และขนาด
เล็กปลายมนปานปกคลุมรอบลําตัว  บริเวณรูปากเปดมีหนามเรียงเปนแถว  3  แถว  คือ  4-6,  
12-14  และ  22-24  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  พบวาเซอรคาเรียชนิดนีม้ี
ตา  (eye  spots)  จํานวน  1  คู  ซึ่งม ี pigment  หยาบรูปส่ีเหลี่ยม  พบ  pharynx  ลักษณะกลม
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ขนาดเล็กอยูตรงกลางระหวางตา  ม ี penetration  gland  14  กอน  เรียงตามความยาวลําตัว  4  
แถว  แถวละ  3,  4,  4  และ  3  กอนตามลําดับ  พบ  ventral  sucker  ลักษณะเปนกลุมเซลลเลก็ 
ๆ  พบ  excretory  bladder  ลักษณะผนังหนา  รูปตัวว ี ขนาดใหญ  อยูสวนทายของลําตัว  และ
พบวามีหางยาวกวาสวนของลําตัว  ลักษณะตรงปลายหางแหลม  บริเวณสวนตนของหางพบ  
lateral  finfold  แผออกเล็กนอย  และ   dorsoventral  finfold  อยูบริเวณสวนกลางดานหลังหาง  
พาดยาวตลอดหาง  โดยมีลักษระออมปลายหางกลบัมาดานทองของหาง  พบทอเปดออกของ  
excretory  bladder  ที่ปลายหาง  และม ี pigment  อยูเปนกลุม ๆ  ละ  3-5  เซลล  มีการเคลื่อนที่
โดยการพลกิตวัซาย-ขวา  สลับไปมาอยางรวดเร็ว  แลวพุงตัวไปขางหนา  ประมาณ  7  วินาที  
และหยุดพกัประมาณ  27  วินาท ี  เวลาลอยตัวพักอยูกบัที่ปลายหางจะชี้ข้ึนขางบนผิวน้ํา  ขนาด
ตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้  (จากคาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน  10  ตัว) 

Body  141-166  (av. 154)  µm  x  258-316  (av.  285)  µm 
Oral  sucker 45.8-47.8  (av. 46.8)  µm  x  40-50  (av. 44)  µm 
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 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  4  PT-C4 
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SY-C1  (รูปที่  61)  และ  HD-C1  

คือ  เซอรคาเรยีมีลักษณะลาํตัวรูปไข  มีหนามอยูรอบลําตัว  พบ  ventral sucker  มีลักษณะกลม
นูนออกมาจากลําตัว มีหนามอยูโดยรอบ  อยูตรงกลางของลําตวั  และมีขนาดใหญเทากับ oral 
sucker  พบ  excretory bladder  มีขนาดเล็กยาวมทีอเปดออกทีป่ลายหางแฉก  2  ทอ  มี  
pigment   และแกรนูลกระจายอยูทั่วตวั  และพบหางแยกออกเปน  2  แฉก  (หางสอม)  ลักษณะ
ปลายหางงองุม ม ี cytoplasm มาก    การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียอาศัยสวนหางสะบัดไปมาเพือ่
เคลื่อนที่ไปขางหนาประมาณ  1  นาท ี  แลวหยุดพักประมาณ  3-4  วนิาท ี  เวลาพักตัวจะลอยตัว
พักอยูกบัที่ปลายหางจะชี้ข้ึนขางบนผวิน้ํา  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี ้  (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 25–32.2  (av. 28.1)  µm  x  24.9–31.2  (av. 27.2)  µm   
Excretory bladder 10–15  (av. 13.6)  µm  x  10–16.6  (av. 14.6)  µm 
Pharynx  6.2–10.4  (av. 9.5)  µm  x  7.5–13.0  (av. 13.8)  µm 
Tail stem  31–52  (av. 40)  µm  x  146–193  (av. 171)  µm 
Tail furcal  12–17  (av. 14)  µm  x  104–208  (av.155)  µm 

 
จุดสํารวจที ่ 6  น้ําพุหวยเขยง 

พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย  3  ชนิด  ดังนี ้
6.1 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  1  HY-C1 
เซอรคาเรียมีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C2  (รูปที่60),  SY-C2  และ  HD-C2,  

PT-C1  คือลําตัวรูปไขยาวรี  บริเวณผิวลําตัวมหีนามสั้นขนาดเลก็ปกคลุมรอบลําตัว  และมีขนอยู
เปนกลุมๆ  ภายในลาํตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลาํตัว  oral  sucker  มีลักษณะกลามเนือ้
ลอมรอบ  บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี  stylet  ที่ปลายแยกเปน  2  แฉก  ลักษณะของ  
oral  sucker  และ  ventral  sucker เมื่อมองดานขางจะเหน็เปนรูปตัว C  พบ prepharynx  ยาว
และมี  pharynx  อยูสวนปลาย  พบ  penetration  gland  จาํนวน  3  คู  ลักษณะใสอยูดานขาง
ลําตัวเหนือ  ventral  sucker  ซึง่อยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ  และนนูสูงขึน้จากผวิ
ดานทองของลาํตัว  บริเวณผิว  ventral  sucker  มี spine  ขนาดเล็กละเอียดอยูรอบนอก และมี  
spine  ยาวอยูขอบดานใน  excretory bladder   มีผนงัหนารูปส่ีเหลีย่ม  และพบหางลักษณะสั้น
เปนรูปถวย  มี  adhesive  organ  อยูภายในมีปลายทอออก  2  ทางติดกับสวนทายของลาํตัว  
การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน  เวลาพกัใชบริเวณหางเกาะทีพ่ืน้ชูสวนลาํตัวขึ้นใน
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   
Pharynx  7.5-20  (av. 18.0)  µm  x  7.5-20  (av. 13.0)  µm 
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 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  2  HY-C2 
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SY-C3  (รูปที่  62),  TD-C1  และ  

PT-C2  คือเซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข  บริเวณลําตัวมีหนามขนาดเล็กปกคลมุโดยรอบลําตวั  
ภายในลําตวัพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  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  ม ี 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  บริเวณผวิของหางมีหนามแหลมยาว
ปกคลุมรอบหาง  พบทอเปดของ  excretory  bladder  ที่ปลายหางและมี  pigment  กระจายอยู  
การเคลื่อนที่อาศัยการพลิกตัวซาย-ขวาสลับไปมาอยางรวดเร็ว  พรอมกับเคลือ่นที่ไปขางหนา  
ขณะหยุดพกัจะลอยหงายทองและปลายหางชี้ข้ึนบนผวิน้าํ  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี ้ 
(จากคาเฉลีย่ของเซอรคาเรียจํานวน  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   
Stylet  2.5–5  (av. 2.8)  µm  x  12.5-15  (av. 13)  µm    
                                                                                                                          
6.3 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  3  HY-C3  
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C1  (รูปที่  59)  และ  PT-C3  

คือ  เซอรคาเรียมีลักษณะลาํตัวรูปไข  ทีผิ่วลําตัวมีหนาม  (spins)  2  แบบ  คือขนาดเล็กปลาย
แหลม  และขนาดเล็กปลายมนปานปกคลมุรอบลําตัว  บริเวณรูปากเปดมีหนามเรยีงเปนแถว  3  
แถว  คือ  4-6,  12-14  และ  22-24  ภายในลําตวัพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  พบวา
เซอรคาเรียชนดินี้มีตา  (eye  spots)  จํานวน  1  คู  ซึ่งม ี  pigment  หยาบรูปส่ีเหลี่ยม  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  และพบวามหีางยาวกวาสวนของลําตัว  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  แลวพุงตัวไป
ขางหนา  ประมาณ  7  วนิาที  และหยดุพักประมาณ  27  วนิาท ี  เวลาลอยตวัพกัอยูกับที่ปลาย
หางจะชี้ข้ึนขางบนผวิน้าํ  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้  (จากคาเฉลีย่ของเซอรคาเรีย
จํานวน  10  ตัว) 

Body  95-115  (av. 109.0)  µm  x  235-287.5  (av. 264.0)  µm 
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 
 

จุดสํารวจที ่ 7  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย  2  ชนิด  ดังนี ้
7.1 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  1  TM-C1 
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C2  (รูปที่  60),  SY-C2,  HD-

C2,  PT-C1  และ  HY-C1  คือ  ลําตัวรูปไขยาวรี  บริเวณผิวลําตัวมีหนามสัน้ขนาดเล็กปกคลมุ
รอบลําตัว  และมีขนอยูเปนกลุมๆ  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลาํตัว  oral  sucker  
มีลักษณะกลามเนื้อลอมรอบ  บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนมี  stylet  ที่ปลายแยกเปน  2  
แฉก  ลักษณะของ  oral  sucker  และ  ventral  sucker เมื่อมองดานขางจะเหน็เปนรูปตัว C  พบ 
prepharynx  ยาวและมี  pharynx  อยูสวนปลาย  พบ  penetration  gland  จํานวน  3  คู  
ลักษณะใสอยูดานขางลําตัวเหนือ  ventral  sucker  ซึ่งอยูกลางลําตัวมีลักษณะกลามเนื้อ
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ลอมรอบ  และนูนสงูขึ้นจากผิวดานทองของลําตัว  บริเวณผิว  ventral  sucker  มี spine  ขนาด
เล็กละเอียดอยูรอบนอก และม ี  spine  ยาวอยูขอบดานใน  excretory bladder   มีผนังหนารปู
ส่ีเหลี่ยม  และพบหางลักษณะสั้นเปนรูปถวย  ม ี adhesive  organ  อยูภายในมปีลายทอออก  2  
ทางติดกับสวนทายของลาํตัว  การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน  เวลาพกัใชบริเวณ
หางเกาะทีพ่ืน้ชูสวนลาํตัวขึน้ในแนวตั้ง  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี ้  (จากคาเฉลีย่ของ
เซอรคาเรียจํานวน  10  ตัว) 

Body  71–104  (av. 83)  µm  x  259–345  (av. 288)  µm 
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 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  2  TM-C2 
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C1  (รูปที่  59),  PT-C3  และ  

HY-C3  คือ  เซอรคาเรียมีลักษณะลําตวัรูปไข  ที่ผิวลาํตัวมีหนาม  (spins)  2  แบบ  คือขนาดเล็ก
ปลายแหลม  และขนาดเลก็ปลายมนปานปกคลุมรอบลําตัว  บริเวณรูปากเปดมหีนามเรียงเปน
แถว  3  แถว  คือ  4-6,  12-14  และ  22-24  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  
พบวาเซอรคาเรียชนิดนีม้ีตา  (eye  spots)  จํานวน  1  คู  ซึ่งม ี pigment  หยาบรปูส่ีเหลี่ยม  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  และพบวามหีางยาวกวาสวนของลําตัว  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  แลวพุงตัวไป
ขางหนา  ประมาณ  7  วนิาที  และหยดุพักประมาณ  27  วนิาท ี  เวลาลอยตวัพกัอยูกับที่ปลาย
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หางจะชี้ข้ึนขางบนผวิน้าํ  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้  (จากคาเฉลีย่ของเซอรคาเรีย
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  
 

จุดสํารวจที ่ 8  น้ําตกเกริงกระเวีย 
สํารวจไมพบการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  ที่เกบ็ตัวอยางจากจุด

สํารวจบริเวณนี้   
 

จุดสํารวจที ่ 9  น้ําตกไดชองถอง 
สํารวจไมพบการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  ที่เกบ็ตัวอยางจากจุด

สํารวจบริเวณนี ้
 

จุดสํารวจที ่ 10  น้าํตกตะเคยีนทอง 
พบตัวออนระยะเซอรคาเรีย  3  ชนิด  ดังนี ้
10.1 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  1  TK-C1 
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C1  (รูปที่  59),  PT-C3,  HY-

C3  และ  TM-C2  คือเซอรคาเรียมีลักษณะลําตัวรูปไข  ที่ผิวลําตัวมีหนาม  (spins)  ปกคลุมรอบ
ลําตัว  บริเวณรูปากเปดมหีนามเรียงเปนแถว  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจายอยูทั่วลาํตัว  
พบวาเซอรคาเรียชนิดนีม้ีตา  (eye  spots)  จํานวน  1  คู  ซึ่งม ี pigment  หยาบรปูส่ีเหลี่ยม  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  และพบวามหีางยาวกวาสวนของลําตัว  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  แลวพุงตัวไป
ขางหนา  ประมาณ  7  วนิาที  และหยดุพักประมาณ  27  วนิาท ี  เวลาลอยตวัพกัอยูกับที่ปลาย
หางจะชี้ข้ึนขางบนผวิน้าํ  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้  (จากคาเฉลีย่ของเซอรคาเรีย
จํานวน  10  ตัว) 

Body  60.32-115  (av.  110) µm  x  145.7-387  (av.  224)  µm 
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 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  2  TK-C2 
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SN-C2  (รูปที่  60),  SY-C2,  HD-

C2,  PT-C1,  HY-C1  และ  TM-C1  คือ  ลําตัวรูปไขยาวรี  บริเวณผิวลําตัวมีหนามสั้นขนาดเลก็
ปกคลุมรอบลําตัว  และมีขนอยูเปนกลุมๆ  ภายในลาํตัวพบแกรนูลหยาบกระจายทั่วลาํตัว  oral  
sucker  มีลักษณะกลามเนือ้ลอมรอบ  บริเวณตรงกลางเปนชองกลวงดานบนม ี  stylet  ที่ปลาย
แยกเปน  2  แฉก  ลักษณะของ  oral  sucker  และ  ventral  sucker เมื่อมองดานขางจะเหน็เปน
รูปตัว C  พบ prepharynx  ยาวและม ี  pharynx  อยูสวนปลาย  พบ  penetration  gland  
จํานวน  3  คู  ลักษณะใสอยูดานขางลําตัวเหนือ  ventral  sucker  ซึ่งอยูกลางลาํตัวมีลักษณะ
กลามเนื้อลอมรอบ  และนนูสูงขึน้จากผวิดานทองของลาํตัว  บริเวณผวิ  ventral  sucker  มี spine  
ขนาดเล็กละเอียดอยูรอบนอก และม ี spine  ยาวอยูขอบดานใน  excretory bladder   มีผนงัหนา
รูปส่ีเหลี่ยม  และพบหางลกัษณะสั้นเปนรูปถวย  ม ี adhesive  organ  อยูภายในมีปลายทอออก  
2  ทางติดกับสวนทายของลําตัว  การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียเปนแบบตัวหนอน  เวลาพกัใช
บริเวณหางเกาะทีพ่ืน้ชูสวนลําตัวขึ้นในแนวตั้ง  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้  (จาก
คาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน  10  ตัว) 
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Body  83-118  (av. 115.0)  µm  x  230-306  (av. 299.0)  µm 
Oral  sucker 35-56  (av. 54.0)  µm  x  38-60  (av. 58.0)  µm   
Ventral  sucker 44-56  (av. 52)  µm  x  42-58  (av. 55.0)  µm    
Excretory  bladder 38-52  (av. 45.0)  µm  x  50-62  (av. 52)  µm 
Tail      45-56  (av. 53)  µm  x  56-68  (av. 60)  µm 
Stylet  5–6.2  (av. 5.3)  µm x  12–15  (av. 13)  µm 
 
10.3 ตัวออนระยะเซอรคาเรียชนดิที่  3  TK-C3   
เซอรคาเรียชนดินี้มีลักษณะเหมือนกับเซอรคาเรีย  SY-C1  (รูปที่  61)  และ  HD-C1  

คือ  เซอรคาเรยีมีลักษณะลาํตัวรูปไข  มีหนามอยูรอบลําตัว  พบ  ventral sucker  มีลักษณะกลม
นูนออกมาจากลําตัว มีหนามอยูโดยรอบ  อยูตรงกลางของลําตวั  และมีขนาดใหญเทากับ oral 
sucker  พบ  excretory bladder  มีขนาดเล็กยาวมทีอเปดออกทีป่ลายหางแฉก  2  ทอ  มี  
pigment   และแกรนูลกระจายอยูทั่วตวั  และพบหางแยกออกเปน  2  แฉก  (หางสอม)  ลักษณะ
ปลายหางงองุม ม ี cytoplasm มาก    การเคลื่อนที่ของเซอรคาเรียอาศัยสวนหางสะบัดไปมาเพือ่
เคลื่อนที่ไปขางหนาประมาณ  3-4  วนิาท ี  แลวหยุดพักประมาณ  10  วนิาท ี  เวลาพักตัวจะ
ลอยตัวพักอยูกับที่ปลายหางจะชี้ข้ึนขางบนผิวน้ํา  ขนาดตัวออนระยะเซอรคาเรียเปนดังนี้  (จาก
คาเฉลี่ยของเซอรคาเรียจํานวน  10  ตัว) 

Body  39.5–62.4  (av. 61)  µm  x  93.6–150  (av. 122)  µm 
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 
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บทที่  5 
 

การวิเคราะหและสรปุผล 
 

จากการศึกษาในอดีตหอยน้าํจืดสกุล  Paludomus  spp.  จัดอยูใน  Phylum  
Mollusca,  Class  Gastropoda,  Subclass  Prosobranchia,  Order  Mesogastropoda,  
Family  Paludomidae  เปลือกมีรูปรางยาว  หรือคอนขางกลม  โดยทั่วไปมีแถบสีพาดตามขวาง  
หรือตามแนวเวิรลของเปลือก  โอเพอรควิลัมบาง  เปนมัน  และเปนแบบคอนเซนทริกมีสไปรัล
นิวเคลียส  ในประเทศไทย  Brandt  (1974)  ไดจัดจําแนกหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  
ออกเปน  2  ชนิดคือ  Paludomus  petrosus  และ  Paludomus  siamemsis  โดยอาศยั
ลักษณะผิวของเปลือกหอย 

ลักษณะของ    Paludomus  petrosus  เปลือกหอยรูปรางคอนขางกลม  ปลายยอด
มักสึกกรอน  หรือมีประมาณ  2 – 3 เวริล  ผิวเปลือกเรียบ  ยกเวนมีเสนตามแนวตั้งของเปลอืก  
(growth  line)  สวนใหญพบรองตามแนวซูเชอร  2 – 3 รอง  สวนของบอดีเวิรลมีขนาดใหญ  ไมมี
อัมบิลิคัส  ปากเปลือกกวาง  มีแถบสีสีน้าํตาลพาดตามขวางประมาณ  2 – 3  แถบ  คอลูเมลลา
คอนขางกวาง  มีสูตรฟนเปนแบบทนีิโอกลอซซา  (2 : 1 : 1 : 1 : 2)  ฟนกลางมหียกัตรงกลางใหญ  
1  หยกั  มีหยกัเล็ก ๆ  ดานขาง  5  หยัก  สวนริมของฟนกลางมีลักษณะปกมวนงอ  ฟนขางมีหยกั  
1 – 4  หยกั  ฟนหยาบมหียกั  6 – 7  หยกั  และมฟีนละเอียดประมาณ  21  หยัก  ในหอยเพศเมยี
มีรองนาํไข  (egg  transfer  groove)  สวนหอยเพศผูขาดอวัยวะในการผสมพนัธุ  (intromittrant  
organ)  พบกระจายอยูตามลําหวยบริเวณเทือกเขาในจังหวัดชุมพร  ระนอง  นครศรีธรรมราช  
พัทลงุ  นอกจากนีย้ังถูกสันนิษฐานวาเปนโฮสตกึง่กลางของพยาธิใบไม  Paragonimus  
westermani  ที่กอโรคในสตัว    สวน  Paludomus  siamensis  มีลักษณะตางจากชนิดแรกคือ
เปลือกรูปรางไมกลมเทาชนดิแรก   มีสไปร  (spire)  สูง  ผิวเปลือกพบเสนในแนวการขดวนของ
หอย  (spiral  line)  ชัดเจนกวา  แถบสีพาดตามขวางของเปลือกมีสูตรเปนแบบ  0034  หรือ  
1034  นอยมากทีจ่ะเปนแบบ  0030,  0230  หรือ  0000  และสวนริมของฟนกลางที่มีลักษณะปก
จะหดสั้นคลายรูปสามเหลี่ยม  มีแหลงกระจายอยูในจงัหวัด  แพร  ลําปาง  พิษณุโลก  เลย  และ
กาญจนบุรี  
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ในการศึกษานีท้ําการศึกษาสภาพแวดลอมของพืน้ที่สํารวจ ลักษณะทางสัณฐานวทิยา  
ลักษณะกายวภิาค  และรูปแบบทางพนัธกุรรมของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  เพื่อตรวจสอบ
ชนิดพนัธุของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ในลุมแมน้ําแควนอย  ซึ่งผลที่ไดสรุปไดดังนี้ 
1.  สภาพแวดลอมของพืน้ที่สํารวจ 
 สภาพแวดลอมบริเวณที่เก็บตัวอยางเปนน้าํตก  หรือลําธาร  ที่มีตนไมขนาดเล็ก  และ
ใหญข้ึนปกคลมุ  เชน  ตะไคร  เฟรน  ตนไผ  ตนมะเดื่อ  และตนสัก  ใตทองน้ําเปนทราย  มีกอนหิน
ขนาดเล็ก  หรือเปนตะกอนดิน  น้าํใสสะอาดและมีการไหลของน้าํตลอด   กระแสน้าํไหลปานกลาง
ถึงไหลแรง  (ตารางที่  1)   
 การศึกษาทางกายภาพ  อันไดแก  คุณสมบัติทางกายภาพของน้ํา  เชน  การไหล  
ความขุน  อุณหภูมิและแสงแดดที่ไดรับ  และคุณสมบัติทางเคมี  ซึง่ไดแกสารเคมีตาง  ๆ  ในจดุ
สํารวจทัง้  10  พื้นที่ไมแตกตางกนัมากนัก  สําหรับทางเคมนีั้นเนื่องจากการวิเคราะหไดใช
เครื่องมือภาคสนาม  ซึง่ไมสามารถวิเคราะหใหละเอยีดไดดีเทากับการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ  
ดังนัน้ขอมูลทีสํ่ารวจครั้งนี้จงึใชไดเปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่แสดงใหเหน็ความแตกตางของปริมาณ
สารเคมีบางชนิด  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโดยละเอียดตอไป  การศึกษาทางกายภาพและ
ทางเคมีของจดุสํารวจทีพ่บหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  สรุปไดดังนี ้    
 1.  อุณหภูม ิ (temperature)  อุณหภูมิของจุดสํารวจทั้ง  10  พืน้ที ่ ไมแตกตางกนั  มี
คาประมาณ  25  องศาเซลเซียส  เมื่อเปรียบเทียบอณุหภูมิของน้าํกับอุณหภูมิอากาศไมมีความ
แตกตางกนัมากนกัซึ่งมีผลมาจากสภาพปาที่มีความสมบูรณดี  อุณหภูมิจึงไมผันแปรมาก 
 2.  กระแสน้าํ  (water  velocity)  การศึกษาการไหลของน้าํโดยการวดัคาการไหลดวย
เครื่องมือ   Flowmeter  นีม้ีความคลาดเคลื่อนสูงมากเนื่องจากกระแสน้ําในแหลงพื้นที่จะมีอัตรา
การไหลแตกตางกนัในแตละจุดของธารน้าํแมจะเปนเวลาเดียวกัน  ดังนัน้การวัดคากระแสน้ําเปน
การตรวจสอบแบบคราว ๆ  เทานั้น  อยางไรก็ตามไดมีการศึกษาถงึกระแสน้ําที่มอิีทธิพลตอหอย
บางชนิดและพบวา  หอย  Biomphalaria  glabrata  ซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไมเลือด  
Schistosoma  mansoni   ในแอฟริกาไมสามารถเกาะอยูไดเมื่อกระแสน้ํามีความเร็วสูงกวา  0.33  
m/sec  (Jobin  and  Ippen,  1964)  สําหรับกระแสน้ําที่วัดไดจากจุดสํารวจทัง้  10  พืน้ที่มีคา  
0.5-23.36  (ตารางที่  1)  ซึ่งพบวาหอยน้ําจืด    Paludomus  spp.  ยังสามารถเจริญพันธุอยูได
โดยที่เกาะอยูบนหนิ  หรือเกาะอยูกับดานลางของกอนหินที่ฝงอยูในพื้นน้ํา  สามารถวิเคราะหไดถึง
ความแตกตางของสภาพนิเวศของหอยตางชนิดกนั  รวมทัง้ความตองการปริมาณออกซิเจนที่
แตกตางกนั  เนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลแรงสามารถเพิ่มคาออกซเิจนในน้ําได  
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 3.  Conductivity  เปนการวัดสภาพการนําไฟฟา  หรือคา  Total  Dissoved  Solid  
(TDS)  เปนตวัเลขที่บอกถึงความสามารถของตัวอยางน้าํในการนาํกระแสไฟฟา  จะมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับความเขมขนทัง้หมดของสารทีม่ีประจุที่ละลายอยูในน้าํ  และอุณหภูมิที่ทาํการวัด  (ชนิด  
ความเขมขน  และจาํนวนประจุของสาร)  ซึง่มนีักวิจยับางคนพบวาคา  conductivity  มีอิทธพิล
ตอการเจริญพนัธุของหอย  (Jennings,  1973)  และพบวาเปนตวัแปรในการจาํกดัการกระจาย
ของหอย  Biomphalaria  pfeifferi  พาหะกึง่กลางของพยาธ ิ  Schistosome  ในแอฟริกา  
(Appleton,  1978)  จากการศึกษาในจุดสํารวจทัง้  10  พื้นทีพ่บวามี  conductivity  (289-730  
µmhos/cm)  สูง  ยกเวนหวยเตาดาํมีคาต่ํา  (20  µmhos/cm)  ทําใหไมสามารถสรุปไดวาคา  
conductivity  มีความสําคญัอยางไรกับหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.   
 4.  pH  เปนคาที่แสดงปรมิาณความเขมขนของอนุภาคไฮโดรเจนในน้าํ  แสดงความ
เปนกรดหรือดางของน้ํา  โดยปกติส่ิงมีชวีติสามารถดํารงชีวิตอยูไดสบายที ่  pH  เหมาะสมคือ  
ในชวงที่เปนกลางประมาณ  6-9  ถาคา  pH  สูงหรือตํ่าไปจะสรางความเครียดใหกับส่ิงมีชวีิตใน
น้ําได  ในการศึกษาสิง่มีชีวติในน้ําพบวาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไมสามารถขยายพันธุไดที่  pH  ต่ํากวา  
6  และปลาหลายชนิดวางไขนอยลงเมื่อ  pH  มากกวา  8.5  (มัน่สนิ  และคณะ,  2539)  จาก
การศึกษาพบวาคา  pH  ของจุดสํารวจมีคา  7.50-8.97  ซึง่เปนชวง  pH  ที่ส่ิงมีชีวิตสามารถ
เจริญเติบโตไดดีในแหลงน้าํธรรมชาตทิั่วไป   
 5.  Iron  จากการวเิคราะหพบวาน้ําในแหลงน้ําทั้ง  10  พืน้ทีม่ีคา  0.00-0.77  ซึง่
ปริมาณ  Iron  ทีพ่บไมสูงกวา  criteria  ของ  European  Inland  Fisheries  Advisory  
Commission  (1970)  ที่ไดกําหนดไววาถาสูงกวา  1  mg/l  จะมีอันตรายตอสัตวน้าํทัว่ ๆ  ไป  
เพราะอาจเกิดสารละลายที่เปนพษิได 
 6.  Chromium  การวิเคราะหปริมาณของ  chromium  ในน้ําของแหลงน้าํ  10  พืน้ที่  
พบวามีคาอยูระหวาง  0.00-0.07  mg/l  ยกเวนหวยเตาดํามีคาคอนขางสงู  0.24  mg/l  และสูง
กวา  criteria  ที่กําหนดไววาถามีคาเกิน  0.1  mg/l  แลวจะมีอันตรายตอสัตวน้ํา  แตอยางไรก็ตาม  
chromium  จะเกิดอันตรายตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ  ดวย  เชน  pH  Hardness  และ  alkalinity  
ของน้ําดวย 
 7.  Phosphate  ฟอสเฟตมีบทบาทสาํคัญในการกาํหนดความสมบรูณของพืชน้าํ  ซึ่ง
เปนอาหารของสัตวน้าํในแหลงน้าํ  โดยทัว่ไปฟอสเฟตควรมีคาอยูระหวาง  0.1-0.5  mg/l  (มั่นสิน 
และคณะ,  2539)  จากการวิเคราะหทีพ่บปริมาณฟอสเฟตในหวยเตาดํามีคา  0.10  mg/l    ซึ่งอยู
ในชวงที่เหมาะสม  แตปริมาณฟอสเฟตในแหลงอื่นมีคาสูง  โดยเฉพาะที่ลําธารขางบอน้าํพุรอนหิน
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ดาดมีคา  46.4  mg/l  (ตารางที ่  1)  แสดงวาแหลงน้ํามกีารเจริญเติบโตของวัชพืชน้าํมากและ
รวดเร็ว 
 8.  ออกซิเจนในน้าํ  คาออกซิเจนเปนปจจัยอยางหนึง่สาํหรับส่ิงมีชีวิตในน้าํ  ตัวอยาง
คาออกซิเจนทีล่ะลายในน้าํทีบ่ริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส  มคีาการละลายที่  8.84  mg/l  
ใกลเคียงกับปริมาณออกซิเจนทีว่ัดไดจากจุดสํารวจ  (7.34-8.62)  ซึ่งเปนปริมาณออกซิเจนที่
เหมาะสมสาํหรับการเจริญเตบิโตและการขยายพนัธุของส่ิงมีชวีิต  ยกเวนที่ลําธารขางบอน้าํพุรอน
หินดาดมีคา  4.60  mg/l  เปนชวงปริมาณออกซิเจนทีส่ิ่งมีชีวิตสามารถอยูได  แตถาเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องสิง่มีชวีิตในน้าํจะเจริญเติบโตชาและไมสามารถขยายพนัธุได 
  
2.  ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือก 

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่สุม
เก็บตัวอยางบริเวณลุมแมน้าํแควนอย  จ.  กาญจนบรีุ  ทั้ง  10  พืน้ทีน่ัน้  พบวาหอยน้ําจดื  
Paludomus  spp.  มีขนาดเล็ก  การวนของเปลือกเปนแบบวนขวา  เปลือกมีสีน้ําตาลออนถงึสี
น้ําตาลเขม  และมีแถบสีพาดตามขวางของเปลือกหอย  ฝาปดปากเปลือกเปนแบบคอนเซนทริกมี 
สไปรัลนิวเคลยีส     

หอยน้าํจืดที่เกบ็จากหวยเตาดํามีลักษณะเปลือกคอนขางกลม  (size  index  87.10)   
ปลายยอดตัด  ผิวเปลือกไมมี  spiral  line  (รูปที่  63ก)  คลายคลึงกบั  Paludomus  petrosus  
หอยน้าํจืดที่เกบ็จากน้ําตกผาตาด  น้าํพหุวยเขยง  น้าํตกไดชองถอง  น้าํตกเกรงิกระเวยี  และ
น้ําตกตะเคยีนทอง  มีลักษณะเปลือกคลายคลึงกับ  Paludomus  siamensis    คือเปลือกรูปราง
ไมกลม  มีสไปรสูง  ผิวเปลอืกมี  spiral  line  (รูปที่  63ข)  และหอยที่เก็บจากน้ําตกไทรโยคนอย  
น้ําตกไทรโยคใหญ  ลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด  และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  มีลักษณะ
เปลือกคลายกบัหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ทัง้  2  ชนิด  คือผิวเปลือกเรียบไมมี  spiral  line  
คลายกับ  Paludomus  petrosus  แตเปลือกมีรูปรางไมกลม  และมสีไปรสูงคลายกับ  
Paludomus  siamensis  (รูปที่  63ค) 

รูปแบบของแถบสีพาดตามขวางของเปลอืกจากจุดสาํรวจ  9  พื้นที ่  (ยกเวนหวยเตา
ดํา)  สวนใหญเปนแบบ  0034  (ตารางที่  3)  ซึ่งคลายกับรายงานของ Brandt  (1974 : 160 - 
161)  ที่พบวาแถบสีพาดตามขวางของเปลือกหอย  Paludomus  siamensis  มีสูตรเปนแบบ  
0034  หรือ  1034      
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ดังนัน้จากผลลักษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือกหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  
สามารถแบงหอยที่เก็บตัวอยางจาก  10  พื้นที่ออกไดเปน  3  กลุมใหญ  คือ  กลุมแรกมีรูปราง
คลายหอย    Paludomus  petrosus  กลุมที่สองมีรูปรางคลายกับหอย  Paludomus  siamensis  
และกลุมทีม่ีลักษณะคลายคลึงกับหอยทัง้สองชนิด       
 
3.  ลักษณะทางสณัฐานวิทยาของฟน 

ผลการศึกษาลักษณะฟน (แรดูลา)  ของหอยทัง้  10  พืน้ที ่  พบวามีลักษณะฟนเปน
แบบทีนิโอกลอซซา  (Taenioglossa)  มีสูตรฟน  (dentition  formula)  เปน  2:1:1:1:2  คือมีฟน
กลาง  (central,  rachidian  teeth)  1  ซี ่ ปลายฟนกลางประกอบดวยหยกั  (cusp)  มากมายแต
หยักที่ใหญที่สุดอยูตรงกลาง  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  พืน้ทีม่ีความ
แตกตางกนั  (ตารางที่  5  และ  6)  และแมวาจะเปนฟนอันเดียวกันกม็ีความแตกตางกนัเล็กนอย
ดวย 

 ลักษณะฟนของหอยน้ําจืดที่เก็บจากหวยเตาดํานัน้  ฟนกลางมีจาํนวนหยักเปน  5-1-
5  ฟนขาง  5-1-5  และมีรอยหยกัตรงกลางปานและใหญกวาหยักของฟนกลางของหอยในแหลง
อ่ืนมาก  (รูปที่  37,  39)  โดยฟนหยาบมี  7  หยัก  และฟนละเอียดมีประมาณ  24  หยัก  ซึง่มี
ความคลายคลึงกับฟนหอยน้ําจืด  Paludomus  petrosus  สวนลักษณะฟนของหอยที่เกบ็จาก
แหลงพืน้ที่อ่ืนมีจํานวนหยักของฟนแตกตางกนัไปและสวนใหญมีจํานวนหยักฟนกลาง หยกัของ
ฟนละเอียด  และความกวางของฟนกลางนอยกวาหอยที่เก็บจากหวยเตาดํา  (ตารางที ่ 5,  6)     
 
4.  ลกัษณะทางกายวิภาค 

 ลักษณะทางกายวิภาคของหอยน้ําจืด Paludomus  spp.  ทั้ง  10  พื้นที่สวนใหญมี
ระบบโครงสรางลําตวัภายนอก  และโครงสรางลาํตัวภายในเหมือนกนั  อาจมีลักษณะบางอยาง
แตกตางกนับางในบางพืน้ที ่  

โครงสรางลาํตัวภายนอก  พบสวนหวัอยูบริเวณดานหนาของตวัหอย  และยืน่ออกไป
เล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวนสัน้เรยีก สเนาท  ดานหลังปากพบเทนเทเคิล  1  คู  และพบตา  
1  คูบริเวณโคนเทนเทเคิล  ที่สวนหวัและเทนเทเคิลพบรงควัตถุสีเขยีวเหลืองกระจัดกระจายอยาง
สม่ําเสมอและมีรงควัตถุเมลานนิปกคลุมอยูทําใหเห็นเทนเทเคิลมีลักษณะเหมือนเปนขอปลอง  
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ยกเวนหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  จากหวยเตาดําที่สวนหวัและเทนเทเคลิพบรงควัตถุเม
ลานนิปกคลุมอยางสม่ําเสมอ  จงึไมเห็นเทนเทเคิลมีลักษณะเปนขอปลองและที่บริเวณรอบตา
หอยพบรงควตัถุสีเหลืองครมีกระจายอยูโดยรอบตางจากหอยที่เก็บตัวอยางจากบรเิวณอื่น  (รูปที่  
43,  44) 

แผนเทาเปนสวนที่อยูติดสวนหวัไปทางดานหลงั  ดานบนของแผนเทาติดกับดานขาง
ของลําตัว  มีแผนโอเพอรคิวลัมอยูที่ดานบนและทายของแผนเทา  แผนเทาของหอยมีลักษณะ
กวาง  และเปนกลามเนื้อหนา  พบรงควตัถุสีเขียวเหลอืงกระจัดกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทา
ของหอย   ยกเวนหอยจากหวยเตาดาํพบรงควัตถุสีเหลืองกระจายอยางสม่ําเสมอบนแผนเทาหอย 

สวนแมนเทิลที่ปกคลุมสวนหัวและคอของหอยพบรงควตัถุสีเขียวกระจายอยางสม่ํา 
เสมอบนแมนเทิล  ที่ขอบของแมนเทิลซ่ึงอยูบริเวณหนาสุดมีลักษณะเปนปุมยื่นออกมา  (fringe  
of  processes)  (รูปที่  41,  42ก)  ตางจากจนีัส  Cleopatra  ซึ่งเปนหอยในซับแฟมิลีเดียวกนั  ที่
ไมพบลักษณะปุมยืน่ออกมาจากขอบแมนเทิล  (Brown,  1980)   

โครงสรางลาํตัวภายใน  ระบบทางเดินอาหารของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.   เร่ิม
จากสวนปากที่อยูหนาสุดบริเวณปลาย สเนาท  รอบ ๆ  ปากจะหนาเรียกริมฝปาก  ชองปากไปเปด   
ภายในมีขากรรไกรและแรดูลา สวนที่แรดูลาบรรจุอยูเรียกบักคัสแมส  บกัคัสแมสตอกับหลอด
อาหารซึง่มีลักษณะเปนทอยาว  ดานขางของหลอดอาหารมีตอมน้าํลาย  1  คู  สวนทายของหลอด
อาหารตอกับกระเพาะอาหาร  กระเพาะอาหารของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ทั้ง  10  พืน้ที่
แบงออกเปน  2  สวนชัดเจน  (กระเพาะอาหารสวนหนา   และกระเพาะอาหารสวนทาย)  และมถีุง
สไตลยื่นออกมาจากกระเพาะอาหารสวนทายภายในบรรจุคริสทัลลีนสไตลลักษณะเปนแทงใสมี
เอนไซมชวยยอยอาหาร  (รูปที่  50) 

หอยน้าํจืด  Paludomus  spp. เปนหอยที่กนิพืชขนาดเล็กเปนอาหาร  กินอาหารตาม
ซากใบไม  ตามกอนหิน  กนิสาหราย  และไดอะตอมขนาดเล็กเปนอาหาร  อาหารจะผานทางลําไส
ไปยังกระเพาะอาหาร  Malek  และ  Cheng  (1974)  รายงานวาหอยในซับคลาสโพรโซแบรงเคีย  
ที่กนิพืชขนาดเล็กเปนอาหารจะมีแทงคริสทัลลีนสไตลหลั่งเอนไซม  amylolytic ชวยยอยอาหาร  
Dazo  (1965)  รายงานวาหลอดอาหาร  และกระเพาะอาหารของหอยซูปเปอรแฟมิลีเซอรริทาเซยี  
(Cerithiacea)  จะไดรับเอนไซม  cellulase  จากตอมน้าํลาย  และตับมาชวยยอยอาหาร อาหารที่
ยังยอยไมหมดจะถูกยอยอยางสมบูรณดวยโพรโทสไตล  บริเวณที่ตอจากกระเพาะอาหารคือลําไส  
ซึ่งอยูที่ดานหนากระเพาะอาหาร  สวนทายของลําไสจะขยายขนาดขึ้นกลายเปนเรกตัมและไป
ส้ินสุดที่ขอบของแมนเทิลทีบ่ริเวณเอนัสซ่ึงเปดออกสูภายนอก   
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เมื่อเปรียบเทยีบระบบทางเดินอาหารของหอยน้าํจืด Paludomus  spp.  กับหอยทีอ่ยู
ในแฟมิลีใกลเคียงกนัเชนหอย  Lepyrium  showalteri   แฟมิลีไฮโดรบีดี  (Hydrobiidae)  แฟมิลี
โมดูริดี  (Thompson,  1984),  หอยในแฟมิลีไทอาริดี  (Thiaridae)  (Klinhom,  1989)  และหอย  
Modulus  modulus  (Houbrick,  1981)  พบวามกีระเพาะอาหารคลายกนั  ยกเวนสวนถุงสไตล  
ที่สวนถงุสไตลของหอย   Paludomus  spp.    จะยืน่ออกมาจากกระเพาะไมเหมือนหอยในแฟมิลี
อ่ืน ความยาวของหลอดอาหารกับลําไสในหอย Paludomus  spp.  ไมแตกตางกนัมากคลายกบั
หอยไทอาริดี  แตในหอย  Pila  sp.  (Keawjam,  1986)  พบวาลําไสยาวกวาหลอดอาหารมาก  

ระบบลําเลียงของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  มีหวัใจบรรจุอยูในชองรอบหัวใจใกล
กับเหงือก  และอยูระหวางไตกับตับ  หัวใจประกอบดวยเวนทริเคลิหนึง่อันและออริเคิลหนึ่งอนั  
อวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซคือเหงือก  เหงือกบรรจุอยูในชองแมนเทิลประกอบดวยเซลลรูป
สามเหลี่ยมเรยีงตอกนั  บริเวณใกล ๆ  กับเหงือกจะมีออสเฟรเดียมที่มีลักษณะเปนตอมสําหรบั
ทดสอบสารเคมีในน้าํกอนผานเขาสูเหงือก  นอกจากนีย้ังพบตอมไฮโพแบรงเคียลซึง่เปนตอมสราง
เมือกอยูทางดานขวาของเหงือก  (อยูระหวางเหงือกและเรกตรัม)    

 ระบบขับถาย  อวยัวะที่ใชในการกําจัดของเสียคือไต  มีลักษณะคลายถงุ  ผนังมี
ลักษณะเปนคลื่นซึ่งมีอยูหนึง่อันทางดานหนาของอวยัวะภายใน  โดยอยูติดกับตับและชองรอบ
หัวใจ   

  ระบบสืบพันธุ  ในหอยทั้งเพศผู  และเพศเมียของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  มี
ระบบสืบพันธุทั้งระบบปด  และระบบเปด  คือทอนําสเปรมจากเทสทสิ  หรือทอนําไขจากรังไขเขา
มาในบริเวณแมนเทิลจะเปนระบบปด  สวนทอสืบพันธุแพลเลียล  (pallial  gonoducts)  เปนแบบ
เปด (ทอแพลเลียลมีรอยแยกเปนชองตามความยาวของแมนเทิล) ทอสืบพนัธุแพลเลยีล
ประกอบดวยเนื้อเยื่อช้ันนอก  (outer  lamina)  และชั้นใน  (inner  lamina)  ในหอยเพศเมียทอ
สืบพันธุแพลเลียล  (pallial  oviduct)  มีขนาดใหญกวาหอยเพศผู   เชนเดียวกับหอย  Modulus  
modulus  (Houbrick,  1980)  และหอย  Melanoides  tuberculata  (Klinhom,  1989)  

ระบบสืบพันธุของหอยเพศผู  ลักษณะทอสืบพันธุแพลเลียล  (pallial  gonoduct)   มีสี
ขาว  ผนงับาง  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทลิ  ทําใหทอแพลเลียลประกอบดวยเนื้อเยือ่  
2  ดาน  คือเนือ้เยื่อดานซาย  (medial  lamina)  เปนแผนบางสีขาว  ที่ผิวดานลางพบเนื้อเยื่อเรียง
ตัวกันเปนแนว  (gonoduct  groove)  สวนเนื้อเยื่อดานขวา  (lateral  lamina)  จะหนากวาทาง
ดานซาย  ที่ผิวดานในมีลักษณะเปนรอง  (ทอพับไปมา)  ผนังดานขวากับทางดานซายเชื่อมตอกนั
ที่บริเวณใกลกบัทอสเปรม  ในหอยเพศผูไมพบเพนิสเชนเดียวกับหอยแฟมิลีไทอาริดี  (Klinhom,  
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1989)  และหอยแฟมิลีโมดริูดี  (Houbrick,  1980)  แตจะพบวามทีอนําสเปรม  (pallial  tentacle)  
ยื่นออกมาทางดานซายของทอสืบพนัธุแพลเลียลแทน   (รูปที่  48)  สเปรมของหอยที่พบมีขนาด
เล็ก  แบงเปน  2  ชนิดคือ  สเปรมหวัสั้นมีหางยาว  1  หาง  และ สเปรมที่หวัเปนแบบกระสวยมี
หางยาว  6  หาง  ขนาดใหญกวา สเปรมที่ม ี  1  หาง  (รูปที ่  47)  สอดคลองกบัการศึกษาของ  
Houbrick  (1980)  และ  Klinhom  (1989)  Houbrick  รายงานวาพบ สเปรมในหอย  Modulus  
modulus   2  ชนิดคือ  eupyrene  spermatozoa  รูปทรงกระบอก  สวนคอคอดเลก็ลงมหีางยาว  
1 - 5  หางและ  apyrene  spermatozoa  ขนาดใหญกวา  มีหางยาว  6  หาง  Klinhom  รายงาน
วาพบสเปรม  2  ชนิดเชนเดียวกนั  สเปรมขนาดใหญม ี  6  หาง  และสเปรมขนาดเล็กมี  1  หาง  
หัวของสเปรมมีรูปรางเปนแบบกระสวย 

ระบบสืบพันธุของหอยเพศเมีย  ลักษณะทอนาํไขแพลเลียล  (pallial  oviduct)  ทอนํา
ไขแพลเลียลมีสีขาวขุนถงึสีสมออน  พบรอยแยกตามความยาวของแมนเทิลและ  ประกอบดวย
เนื้อเยื่อ  2  ดานเชนเดียวกับในหอยเพศผูแตมีขนาดใหญและยาวกวา  ที่ผิวเนือ้เยื่อดานในของ
ผนังทั้ง  2  ดานมีลักษณะของทอพบัไปมาตามความยาวของแมนเทิล  ทอนําไขแพลเลยีล
ประกอบดวยตอมแอลบิวมนิ  (albumen  gland  =  posterior  pallial  oviduct)  และ  ตอม
แคปซูล  (capsule  gland  =  anterior  pallial  oviduct)  นอกจากนี้ยงัมอีวัยวะรับสเปรม  
(copulatory  bursa)  ดวย  ตอมแอลบิวมินอยูที่บริเวณสวนปลายใกลกับทอนําไข  มีผนงัเนื้อเยื่อ
บาง  ขยายใหญ  เห็นเปนรองลักษณะคลายแผนเหงอืกเรียงซอนกนั   มีสีสมออน  สวนตอม
แคปซูลอยูสวนปลายทางดานขอบแมนเทิล  มีสีขาว  ผนงัดานนอกไมเรียบเหน็เปนรอยยน  ทีผิ่ว
ดานในหนาเปนทอพับไปมา  (รูปที่  49)      

Brandt  (1974)  รายงานวาพบ  egg  transfer  groove  และ  pit  ในหอย  
Paludomus  spp. เพศเมีย  และไมพบอวัยวะที่ใชในการผสมพนัธุ  (intromittant  organ)  ใน
หอยเพศผู  คลายกับหอย  Modulus  modulus  (Houbrick  1980)  ที่อยูในแฟมิลีใกลเคียงกนั  
ดังนัน้จึงเปนไปไดวาการผสมพันธุในหอย  Paludomus  spp.  นาจะเปนเหมือนหอย  Modulus  
Modulus    คือหอยเพศผูใชแผนเทาเกาะกับเปลือกหอยเพศเมยีเพื่อใหชองวางแมนเทิลอยูใกลกนั  
แลวปลอย  สเปอรมาโทฟอร  (spermatophore)  ออกมาเขาสูชองวางแมนเทิลของหอยเพศเมยีไป
ยังอวยัวะรับสเปอรมาโทฟอร  (spermatophore  receptor)   ที่เนื้อเยื่อดานซาย  (mediant  
lamina)  ของทอนาํไขแพลเลียลตอไป  เนื่องจากหอยเพศผูไมมีเพนนิส  หรืออวัยวะอื่นที่ใชในการ
ผสมพันธุ 
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 จากลักษณะทางกายวิภาคของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.   สามารถแยกหอยน้าํ
จืด  Paludomus  spp.  ออกไดเปน  2  กลุมใหญ ๆ  โดยอาศัยความแตกตางของลักษณะเทนเท
เคิล  และรงควัตถุบริเวณสวนหวัของหอย  พบวาหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บตัวอยาง
จากหวยเตาดาํแตกตางจากหอยจากแหลงพืน้ที่อ่ืน 

 
5.  รูปแบบทางพันธุกรรม 

เนื่องจากลกัษณะทางสัณฐานวทิยาและลกัษณะทางกายวิภาคของหอยอาจมีปจจัย
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและอายุของหอยมาเกีย่วของ  ซึง่อาจมีผลตอลักษณะขนาด  และรูปราง
อวัยวะตาง ๆ  ของหอย  การศึกษาครั้งนีจ้งึไดทําการศึกษาเกีย่วกบัรูปแบบทางพนัธกุรรมของหอย
รวมดวย  โดยใชวิธีแยกโมเลกุลของโปรตีนดวยเทคนคิอิเล็กโทรโฟรีซิส  ซึง่เปนการศึกษาทาง
โมเลกุล  (molecular  marker)  อยางหนึ่งเพื่อบงชี้ความแตกตางหลากหลายทางพนัธุกรรม  
(genetic  diversity)  ของสิ่งมีชีวิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพอาจเปนการจาํแนกความแตกตาง
ในระหวางและภายในสปชสี  (between  and  within  species)  ระหวางและภายในประชากร  
(between  and  within  populations)  หรือระหวางแตละตัว  (between  individuals)  ก็ได  
(สุรินทร,  2545) 

ในป  1949  เร่ิมมีการใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซสิศึกษาในหอยเปนครั้งแรกโดย  
Deutsch  และ  McShan  ทําการศึกษาจากเลือดของหอยทากบก  (Chung,  1984)  ตั้งแตนั้น
เปนตนมาก็เร่ิมมีการใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสตรวจสอบรูปแบบของเอนไซมในหอยกันอยาง
แพรหลาย  (Kitikoon,  1981;  Chung,  1984;  Kewjam,  1990;  Klinhom,  1989;   Monzon,  
1994)   

การศึกษาครั้งนี้ใชเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสตรวจสอบรูปแบบเอนไซมจากแผนเทาหอย
น้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจ  10  พืน้ที ่  ผลการศึกษาดวยเอนไซม  6  
ชนิด  พบวาเอนไซม  EST,  LAP,  LDH  และ  MDH  แสดงใหเห็นความแตกตางของแถบเอนไซม
จากตัวอยางหอย  10  พืน้ที่  (ตารางที ่  18)  โดยยีนที่แสดงความแตกตางมี   6  ตําแหนง  คือ  
Lap-2,  Ldh-1  และ  Mdh  ปรากฏที่อัลลีลตางกนั  ยนี  Est-3,  Est-4   และ  Est-5  มียนีอยูใน
สภาพหลากรปูแบบ   

ผลของเอนไซม  LAP,  LDH  และ  MDH  พบวาอัลลีล  Lap-2. 43  และ  Ldh-1.85  
เปนอัลลีลที่แสดงลักษณะเฉพาะในหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดาํ  สวนในยนี  Mdh  พบวา  
อัลลีล   Mdh. 90  เปนอัลลีลที่พบในหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา  ลําธารปาชุมชนบานทา
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มะเดื่อ  น้าํตกเกริงกระเวีย  น้ําตกไดชองถอง  และน้าํตกตะเคียนทอง  Mdh. 82   น้ําตกไทรโย
คนอย  น้าํตกไทรโยคใหญ  และน้าํพหุวยเขยง   และ  Mdh. 77   ลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด  
และ  น้ําตกผาตาด        

ผลของเอนไซม  EST  พบวาหอยจากหวยเตาดํา  น้ําตกผาตาด  และน้าํตกเกริงก
ระเวีย  พบแถบเอนไซม  Est-3  เปนแบบเฮตเทอโรไซโกต  (3  แถบ)  สวนอกี  7  พื้นที่พบแถบ
เอนไซมเปนแบบโฮโมไซโกต  (1  แถบ)  หอยจากหวยเตาดําพบแถบเอนไซม  Est-4  เปนแบบโฮโม
ไซโกต  (1  แถบ)  และหอยจากลาํธารขางบอน้ําพรุอนหนิดาดไมพบแถบเอนไซมที่บริเวณนี้  
(นัลอัลลีล)  น้าํตกหนิดาด  น้ําตกผาตาด  และน้าํตกเกริงกระเวยี  พบแถบเอนไซม  Est-5  เปน
แบบเฮตเทอโรไซโกต  (3  แถบ)   สวนหอยอีก  7  พืน้ทีพ่บแถบเอนไซมเปนแบบโฮโมไซโกต  (1  
แถบ)   เมื่อพจิารณาจากคาความถี่ยนีพบวายนี  Est-3  ในหอยที่เก็บตัวอยางจากลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาด  น้าํพหุวยเขยง  และลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ ปรากฏแถบเอนไซมที่อัลลีล  
Est-3 . 63   และยีน  Est-5   ในหอยที่เกบ็ตัวอยางจากน้ําพุหวยเขยง  และลําธารปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ  ปรากฏแถบเอนไซมที่อัลลีล  Est-5 . 42   

ความหลากหลายทางพนัธกุรรมของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ทีเ่ก็บตัวอยาง
จากจุดสํารวจทั้ง  10  พืน้ที ่ พบวาคาเฮตเทอโรไซโกซิตมีีคาคอนขางสูง  แสดงใหเห็นวาประชากร
หอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ในทั้ง  10  พืน้ที่  ยงัมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง  เมื่อ
พิจารณาคาระยะหางทางพนัธุกรรม  (D) และคาความเหมือนทางพนัธุกรรม  (I)  จากการศึกษา
คร้ังนี้พบวาสามารถแบงหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ออกเปน  2  กลุมใหญที่มคีวามแตกตาง
ทางพนัธุกรรมในระดับชนิดยอย  (มีคา  D ≥ 0.1)    โดยหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดาํแยก
จากพืน้ที่อ่ืนอยางชัดเจน     (อุทัยรัตน,  2544  และ  Chung,  1984)  หอยทีเ่ก็บตัวอยางจากอกี 9  
พื้นที่  คาระยะหางทางพนัธกุรรมระหวางประชากรกลุมนี้มีคาสงู   ซึง่สามารถแบงเปน  3  กลุม
ประชากรยอยในระดับเกือบเปนชนิดยอย  (มีคา  D  ใกลเคียง  0.1)  กลุมที่หนึ่งหอยจากลาํธาร
ขางบอน้าํพุรอนหนิดาด  และ  น้าํตกผาตาด  กลุมทีส่องหอยจากลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  
น้ําตกเกริงกระเวีย  น้าํตกไดชองถอง  และน้ําตกตะเคยีนทอง  กลุมสุดทายไดแก  หอยจากน้ําตก
ไทรโยคนอย  น้ําตกไทรโยคใหญ  และน้ําพุหวยเขยง  โดยที่หอยจากน้าํตกไทรโยคนอยกับน้าํตก
ไทรโยคใหญมคีวามสัมพันธทางพนัธุกรรมใกลชิดกันมากที่สุด  (รูปที่  57)   

ผลการศึกษาโปรตีนจากการยอมแผนเจลดวย  coomassie  blue  พบวาแถบโปรตีน
ทั้ง  10  พืน้ที่ปรากฏผลเหมือนกนั  ผลที่ไดสอดคลองกับการศึกษาของ   Chung  (1984)  ที่
ทําการศึกษาหอยในกลุม  Bithyniidae  3  ชนิด  (Parafossarulus  manchouricus,  Gabbia  
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misella  และ  Bithynia  teneacalata)  และไมพบความแตกตางของแถบโปรตีนที่ปรากฏ
เชนเดียวกนั   แสดงวาการศึกษาระดับโปรตีนดวย  coomassie  blue  ไมสามารถแยกความ
แตกตางระหวางประชากรสิง่มีชีวิตที่มีความแตกตางระดับชนิดยอยได 
 
6.  การติดเชือ้ปรสิตในหอยน้ําจืด  Paludomus  spp. 

การตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตหอยน้าํจืดนั้นจะเปนประโยชนในการเปนขอมูลดาน
งานสาธารณสุข  และงานปรสิตวิทยา  โดยทีห่อยน้าํจืดเปนโฮสตที่สําคัญของพยาธใิบไม 

การศึกษาการติดเชื้อปรสิตในหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  จะชวยใหทราบถึงกลุม
ของเชื้อปรสิตที่สามารถอาศยัหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  เปนโฮสต  และชวยใหทราบถึงกลุม
ของสัตวที่ติดโรคพยาธิในบริเวณจุดสํารวจได  จากจุดสาํรวจทัง้  10  พืน้ที ่  ยกเวนน้าํตกเกรงิก
ระเวีย  และน้าํตกไดชองถองที่ไมพบการติดเชื้อปรสิต  พบปรสิต  4  กลุมคือ 

1. Parapleurolophocercous  cercaria   
ตัวออนระยะเซอรคาเรียมีลักษณะลําตวักลมรี  ภายในลําตัวพบ  penetration  gland  

มี ventral  sucker  เปนกลุมเซลลเล็ก ๆ    พบ  eye  spots  จํานวน  1  คู  ที่มี  pigment  อยู
ภายใน  และพบ  excretory  bladder  ลักษณะผนงัหนา อยูสวนทายของลําตัว  บริเวณสวนหางที่
ติดกับลําตัวพบ  finfold  แผออกทางดานขางเล็กนอย  (lateral  finfold)  และพบ  finfold  บริเวณ
สวนกลางดานหลงัหาง  พาดยาวตลอดหางโดยมีลักษณะออมปลายหางกลับมาทางดานทองของ
หาง  (dorsoventral  finfold)  (รูปที่  59)   ตัวออนระยะเซอรคาเรยีที่พบวามีรูปรางแบบนี้ไดแก  
SN-C1,  PT-C3,  HY-C3,  TM-C2  และ  TK-C1  รูปรางลักษณะตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบจดั
อยูในกลุม  Pleurolophocercous  cercariae  บริเวณตนหางม ี  lateral  finfold  จึงจัดแยกเปน
กลุมยอย  Parapleurolophocercous  cercaria  (Schell,  1970)  ซึง่สวนใหญเปนตัวออนพยาธิ
ใบไมใน  Family Heterophidea   ที่กอโรคในสัตวมีกระดูกสันหลงัและพบวาเซอรคาเรียชนิดนี้มี
ลักษณะคลายกับเซอรคาเรีย  Stictodora  tridactyla  Martin  et  Kuntz,  1955  (Yamaguti,  
1975)  ที่เปนตัวออนของพยาธิใบไมในนก  

2. Cotylomicrocercous  cercaria  
ตัวออนระยะเซอรคาเรียมีลักษณะลําตวัยาว  ที่บริเวณผิวลําตัวมหีนามสัน้ขนาดเล็ก

ปกคลุมรอบลําตัว  และมีขนอยูเปนกลุมๆ  ภายในลําตวัพบแกรนูลหยาบกระจายทัว่ลําตัว  ม ี oral  
sucker  ดานบนมี  stylet  ที่ปลายแยกเปน  2  แฉก  พบ prepharynx  ยาวและม ี pharynx  อยู
สวนปลาย  พบ  penetration  gland  จํานวน  3  คู   มี  excretory bladder   มีผนังหนารปู
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ส่ีเหลี่ยม  พบ flame cell  ภายในลําตวัเปน  2 [(2+2)+(2+2)] = 16  สวนหางสัน้เปนรูปถวย  มี  
adhesive  organ  อยูภายใน  (รูปที่  60)  ตัวออนระยะเซอรคาเรียที่พบวามีรูปรางแบบนี้ไดแก  
SN-C2,  SY-C2,  HD-C2,  PT-C1,  HY-C1,  TM-C1  และ  TK-C2  จากรูปรางลักษณะตัวออน
ระยะเซอรคาเรียมีสวนหางสัน้เปนรูปถวย  จัดอยูในกลุม  Microcercous  cercariae  ภายในหาง
มี  adhesive  organ  อยูภายใน  จึงจัดแยกเปนเซอรคาเรียชนิด  Cotylomicrocercous  cercaria  
(Schell,  1970)  พบวาเซอรคาเรยีชนิดนี้มีลักษณะคลายกับเซอรคาเรีย  Coitocaecum  
anaspidis   ที่พบในหอย  Potamopyrgus  antipodum   ซึง่เปนเซอรคาเรียที่จะพบตัวออนระยะ
เมตาเซอรคาเรียในสัตวพวก crustacean  เชน พวกกุง,  ปู   และพบตวัเต็มวยัในปลาน้าํจืดขนาด
เล็ก  (Yamaguti,  1975)   

3. Strigea  cercaria   
ตัวออนระยะเซอรคาเรียมีลักษณะลําตวัรูปรางทรงกระบอก  พบหนามอยูรอบลําตวั  มี  

pharynx   พบ  ventral  sucker  มีขนาดใหญเทากบั  oral  sucker  ม ี  excretory bladder   
ขนาดเล็ก  สวนหางเปนหางแฉก  หรือหางสอม  ความยาวหางแฉกใกลเคียงกับความยาวสวนตน
หาง  ตวัออนระยะเซอรคาเรยีที่พบวามีลักษณะแบบนี้ไดแก  SY-C1,  HD-C1,  PT-C4  และ  TK-
C3  (รูปที ่ 61)  จากลักษณะความยาวหางแฉกใกลเคียงกับความยาวสวนตนหางและ  excretory   
มีขนาดเล็กจึงจัดอยูในกลุม Longifurcate-pharyngeate  cercariae  (Schell,  1962)  เซอร
คาเรียชนิดนี้พบ ventral sucker  ชัดเจน  จึงจัดแยกเปนเซอรคาเรียชนิด  Strigea  cercaria  ซึ่ง
เปนเซอรคาเรยีของพยาธิใบไมในแฟมิลี  Diplostomatidae  และ  Strigeidae  (Yamaguti, 1975)  
ที่กอโรคพยาธใิบไมในนก  

4. Virgulate  cercaria   
ตัวออนระยะเซอรคาเรียมีลักษณะลําตวัรูปไข  ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบกระจาย

อยูทั่วลําตัว  oral  sucker  มี  virgulate  gland  2  กอนและเหน็  stylet  ชัดเจน  ภายในลําตวัมี  
penetration  gland  มี pharynx  ลักษณะกลมขนาดเล็กติดอยูกับ  oral  sucker  พบ excretory  
bladder  ขนาดเล็กรูปถวยอยูดานทายของลําตัว  สวนหางติดตอกับดานทองสวนทายลาํตัว  
ลักษณะหางตรงปลายแหลม  บริเวณผวิของหางพบหนามแหลมยาวปกคลุมรอบหาง  ตัวออน
ระยะเซอรคาเรียที่พบวามีรูปรางแบบนี้ไดแก  SY-C3,  TD-C1,  PT-C2  และ  HY-C2  (รูปที่  62)  
จากลักษณะเซอรคาเรียที่พบ  stylet  จึงจัดอยูในกลุม  Xiphidiocercariae  และที ่ 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  ซึ่งเปนเซอรคาเรียของพยาธิใบไมที่กอโรคในสัตวมกีระดูกสันหลังพวกสัตวสะเทนิน้ํา
สะเทนิบก  (Schell,  1970)     
 
7.  สรปุผลการศกึษา 

การศึกษาหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  บริเวณลุมแมน้ําแควนอย  มีวัตถุประสงค
เพื่อจะทราบความหลากหลายชนิดพนัธุและการกระจายพันธุ  รวมทัง้ความสามารถในการติดเชื้อ
ปรสิตของหอยน้ําจืด   Paludomus  spp.  เพือ่การอนุรักษความหลากหลายชนิดพนัธุของ
ส่ิงมีชีวิต  โดยสํารวจในจุดสํารวจบริเวณลุมแมน้ําแควนอย  10  พื้นที ่  ผลการศึกษาทางดาน
สภาพแวดลอมพบวาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํา  เชน  การไหล,  อุณหภูมิและแสงแดดที่ไดรับ  
และคุณสมบัติทางเคมี  ซึง่ไดแกสารเคมีตาง  ๆ  ทีค่าดวาจะมีผลอิทธิพลตอการเจริญพันธุของ
หอย  ในแหลงสํารวจทัง้  10  พื้นที่ไมมีความแตกตางกนั  ยกเวนหวยเตาดํามีคา  conductivity  
ต่ํากวาแหลงสาํรวจอื่น  จงึไมสามารถสรุปไดวาคา  conductivity  มีความสาํคัญตอการเจริญของ
หอย Paludomus  spp.  อยางไร   

ผลการศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยา  ลักษณะทางกายวิภาค  และรูปแบบทาง
พันธกุรรมของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  จากแหลงสาํรวจทั้ง  10  พืน้ทีพ่บวามีลักษณะ
บางอยางแตกตางกนั  เมื่อทําการเปรียบเทียบความสัมพันธของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp. 
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ลักษณะทางกายวิภาค  และรูปแบบเอนไซมของหอยทัง้  10  
พื้นที่  ที่แตกตางกนั  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)  พบวาหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  จากจดุสํารวจทัง้  10  
พื้นที่มีจาํนวนลักษณะที่แตกตางกนัตั้งแต  0 –17  ลักษณะ  (ตารางที ่  23)  โดยหอยที่เกบ็
ตัวอยางจากน้าํตก   เกริงกระเวีย  น้ําตกไดชองถอง  และน้าํตกตะเคียนทอง  มีววิัฒนาการ
ใกลเคียงกนัมากที่สุด  อาจจัดเปนชนิดยอยเดียวกัน  และหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดาํมี
ความแตกตางจากแหลงพืน้ที่อ่ืนอยางชัดเจน  ดังนัน้การศึกษาครั้งนี้จึงแบงหอยน้ําจืด  
Paludomus  spp.  ที่เก็บตัวอยางจากแหลงน้าํทัง้  10  พืน้ที่ออกเปน  8  กลุม  มคีวามสัมพันธ
ทางพนัธุกรรมตามลําดับ  (รูปที่  64)  คือ  

1. น้ําตกไทรโยคนอย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
  120
  

2. น้ําตกไทรโยคใหญ 
3. น้ําตกเกริงกระเวีย  น้ําตกไดชองถอง  และน้ําตกตะเคียนทอง 
4. น้ําตกผาตาด 
5. ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด 
6. น้ําพุหวยเขยง   
7. ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ   
8. หวยเตาดํา   
ผลการศึกษาความสามารถในการติดเชื้อปรสิต  พบวาหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  

สามารถเปนโฮสตของตัวออนระยะเซอรคาเรีย 4  ชนดิคือ  Parapleurolophocercous  cercaria  
และ  Strigea  cercaria  เปนตัวออนพยาธิใบไมทีก่อโรคในนก  Cotylomicrocercus  cercaria  
เปนตัวออนพยาธิใบไมที่กอโรคในปลาน้าํจืดขนาดเล็ก  และ  Virgulate  cercaria   เปนตัวออน
พยาธิใบไมที่กอโรคในสัตวมกีระดูกสันหลงัพวกสัตวสะเทินน้ําสะเทนิบก   

จากการศึกษาครั้งนี้แสดงวาหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  บริเวณลุมแมน้ําแควนอย  
จังหวัดกาญจนบุรีนาจะมีความหลากหลายทางชนิดพนัธุมากกวา  1  ชนิด  เนื่องจากหอย  
Paludomus  spp.  จากหวยเตาดําแตกตางจากพื้นที่อ่ืนอยางชัดเจน  และในทางนิเวศวทิยาหอย
น้ําจืดเปนสิ่งมชีีวิตหนึ่งในระบบสายโซอาหาร  ดังนัน้ผลการศึกษาการติดเชื้อปรสิตในหอยน้ําจืด  
Paludomus  spp.  สามารถนาํไปใชประโยชนในการเฝาระวังโรคในสัตวเพื่อชวยในการอนุรักษ
พันธุส่ิงมีชวีิตในระบบนเิวศได   
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ภาคผนวก  ก 
ตารางประกอบผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

128

ตารางที่ 1  แสดงคุณภาพในแหลงน้าํ  บริเวณจุดสํารวจ  ในเดือนตุลาคม  2545 
 

คุณสมบัติ น้ําตก 
ไทรโยคนอย 

น้ําตก 
ไทรโยคใหญ 

หวยเตาดํา ลําธารขางบอ
น้ําพุรอน   
หินดาด 

น้ําตก 
ผาตาด 

น้ําพุ 
หวยเขยง 

ลําธารปา
ชุมชนบานทา

มะเดื่อ 

น้ําตก 
เกริงกระเวีย 

น้ําตก 
ไดชองถอง 

น้ําตก 
ตะเคียนทอง 

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) 

 
27 
25 

3.64 
 

8.51 
0.01 
0.05 
0.44 
8.18 
0.00 
17.7 

0.012 
398 
1.77 
412 
5.08 
730 

 
26 
26 

11.18 
 

8.28 
0.00 
0.06 
0.03 
7.99 
0.00 
8.03 

0.005 
400 
1.20 
394 
15.7 
642 

 
24 
22 
0.5 

 
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 

 
26 
25 

16.1 
 

7.95 
0.07 
0.77 
0.18 
4.60 
12.5 
23.6 

0.032 
227 
2.95 
329 
46.4 
310 

 
25 
24 

13.58 
 

8.67 
0.01 
0.02 
0.11 
7.83 
0.10 
10.9 

0.008 
171 
0.89 
176 
15.2 
289 

 
24.5 
24 

17.43 
 

8.36 
0.00 
0.06 
0.25 
8.36 
0.50 
9.14 

0.004 
353 
1.04 
321 
12.2 
580 

 
28 
26 

4.38 
 

8.97 
0.01 
0.00 
0.05 
7.34 
0.00 
7.30 

0.002 
212 
0.00 
278 
5.75 
383 

 
25 
24 

6.91 
 

7.90 
0.01 
0.00 
0.11 
10.5 
0.00 
7.16 

0.004 
200 
1.10 
154 
10.1 
350 

 
27 
25 

12.00 
 

8.10 
0.00 
0.01 
0.14 
8.62 
0.00 
7.98 

0.002 
222 
1.74 
188 
12.8 
320 

 
24 
24 

23.36 
 

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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ตารางที ่ 2  เปรียบเทียบลกัษณะและขนาดของเปลือกหอยน้าํจืด  Palladiums  spp.  ที่เก็บจากจุดสํารวจในแตละพื้นที ่ (คาเฉลี่ย  ±  SD) 
 

 
 

น้ําตก      
ไทรโยคนอย 

น้ําตก       
ไทรโยคใหญ 

หวยเตาดํา ลําธารขาง
บอน้ําพุรอน  
หินดาด 

น้ําตก       
ผาตาด 

น้ําพุ       
หวยเขยง 

ลําธารปา
ชุมชนบาน
ทามะเดื่อ 

น้ําตก       
เกริงกระเวีย 

น้ําตก       
ไดชองถอง 

น้ําตก
ตะเคียนทอง 

การวนของเปลือก วนขวา วนขวา วนขวา วนขวา วนขวา วนขวา วนขวา วนขวา วนขวา วนขวา 
รูปราง กรวยรูปไข กรวยกลม กรวยกลม กรวยรูปไข กรวยรูปไข กรวยกลม กรวยรูปไข กรวยกลม กรวยกลม กรวยกลม 
สีเปลือก น้ําตาล น้ําตาล น้ําตาลเขียว น้ําตาลเขม น้ําตาล น้ําตาล น้ําตาลเขียว น้ําตาลออน น้ําตาลออน น้ําตาลออน 
ขนาดมุมสไปร(องศา) 68 70 81 68 67 75 65 75 74 77 
จํานวนเวิรล 6.0 -6.75 5.5 – 7.0 Eroded 6.0 – 7.5 6.0 - 7.0 5.5 –7.25 6.0 – 7.0 6.5 – 7.0 6.75–7.25 6.25 –7.5 
ความยาวเปลือก (มม.) 9.5±1.96 8.94±1.73 6.3±1.75 10.3±1.7 10.5±2.1 9.25±1.76 7.9±1.92 9.63±1.17 8.6±1.01 11.09±1.87 
ความกวางเปลือก (มม.) 6.2±1.16 6.38±1.10 5.5±1.69 6.8±1.03 6.8±1.24 6.57±1.10 4.9±0.89 6.89±0.86 6.38±0.79 8.10±1.32 
ความยาวบอดีเวิรล (มม.) 6.08±0.5 5.79±2.58 6.1±1.68  6.0±0.39 5.89±0.95 5.97±1.04 4.3±0.94 5.82±0.76 5.05±0.70 6.73±0.99 
ความยาวปากเปลือก (มม.) 5.4±0.42 5.03±0.84 6.55±1.7 5.23±0.33 5.24±0.85 5.21±0.94 3.89±0.84 4.77±0.53 4.43±0.63 6.02±0.84 
ความกวางปากเปลือก  (มม.) 3.29±0.25 3.18±0.61 4.2±1.37 3.37±0.23 3.42±0.59 3.46±067 2.45±0.57 3.18±0.38 3.09±0.39 3.93±0.69 
LBW ÷L* 0.64 0.649 0.968 0.58 0.56 0.645 0.54 0.604 0.587 0.606 
Size  index** 64.93 71.32 87.10 65.70 64.76 71.01 62.45 71.62 74.13 73.04 

 
  หมายเหตุ *   LBW ÷L =  ความยาวของบอดีเวิรล ÷  ความยาวของเปลือก 
  **  size  index  =  (ความกวางของเปลือก ÷  ความยาวของเปลือก) ×  100    เปลือกจะมีรูปรางกลมมากขึ้นเมื่อคา  size  index 
                                                    เพิ่มขึ้น 
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ตารางที ่  3  แสดงคาเปอรเซ็นตของจํานวนลายบนเปลือกหอยที่พบในหอยน้าํจดื  Paludomus  spp.  ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจในแตละพืน้ที ่  (N= 
จํานวนตวัหอย) 

 
จํานวนลาย ลักษณะลาย

บนเปลือก
หอย 

น้ําตก      
ไทรโยคนอย 

น้ําตก      
ไทรโยคใหญ 

หวยเตาดํา ลําธารขาง 
บอน้ําพุรอน   
หินดาด 

น้ําตก      
ผาตาด 

น้ําพุ       
หวยเขยง 

ลําธารปา
ชุมชนบาน
ทามะเดื่อ 

น้ําตก       
เกริงกระเวีย 

น้ําตก       
ไดชองถอง 

น้ําตก
ตะเคียนทอง 

ไมมีลาย 0000 - - 0.699 2.789 9.346 1.556 - 3.448 9.756 - 
1  ลาย  - 0.723 - 6.175 15.888 1.167 - 3.448 - - 

 0004 - 0.723 - - 15.888 0.389 - - - - 
 0030 - - - 6.175 - 0.778 - 3.448 - - 
 0200 - - - - - - - - - - 
 1000 - - - - - - - - - - 

2  ลาย  9.770 86.747 8.392 37.848 42.524 43.241 30.233 89.655 82.927 77.528 
 0034 9.770 86.747 - 34.661 40.888 36.187 30.233 89.655 82.927 77.528 
 0204 - - 8.392 3.187 1.636 - - - - - 
 1004 - - - - - 1.050 - - - - 
 0230 - - - - - 6.004 - - - - 
 1030 - - - - - - - - - - 
 1200 - - - - - - - - - - 
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ตารางที่  3  (ตอ) 
 
จํานวนลาย ลักษณะลาย

บนเปลือก
หอย 

น้ําตก      
ไทรโยคนอย 

น้ําตก      
ไทรโยคใหญ 

หวยเตาดํา ลําธารขาง 
บอน้ําพุรอน   
หินดาด 

น้ําตก      
ผาตาด 

น้ําพุ       
หวยเขยง 

ลําธารปา
ชุมชนบาน
ทามะเดื่อ 

น้ําตก       
เกริงกระเวีย 

น้ําตก       
ไดชองถอง 

น้ําตก
ตะเคียนทอง 

3  ลาย  87.356 12.530 81.119 35.060 22.897 52.529 67.767 3.448 7.317 22.472 
 0234 66.092 12.530 67.133 34.462 18.925 52.140 67.767 3.448 7.317 22.472 
 1034 21.264 - 2.797 0.598 3.972 0.389 - - - - 
 1204 - - 11.189 - - - - - - - 
 1230 - - - - - - - - - - 

4  ลาย 1234 2.586 - 9.790 18.127 9.346 1.506 - - - - 
N  348 415 50 502 428 394 129 30 41 89 
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ตารางที ่ 4  แสดงคาเปอรเซน็ตของจํานวนเวิรล  (whorl)  ที่พบในหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจในแตละพืน้ที ่
 

Whorl 
 

น้ําตกไทรโย
คนอย 

น้ําตกไทร
โยคใหญ 

หวยเตาดํา ลําธารขาง
บอน้ําพุรอน 
หินดาด 

น้ําตก   
 ผาตาด 

น้ําพุ   
 หวยเขยง 

ลําธารปา
ชุมชนบาน
ทามะเดื่อ 

น้ําตก       
เกริงกระเวีย 

น้ําตก    
ไดชองถอง 

น้ําตก
ตะเคียน 
ทอง 

Eroded - - 100% - - - - 9.37% - - 
5.50 - 10% - - - 0.52% - - - - 
5.75 - 20% - - - - - - - - 
6.00 20% 30% - 23.08% 30.43% 2.88% 16.67% - - - 
6.25 20% 30% - - 13.04% 4.71% 33.33% - - 1.07% 
6.50 20% - - 30.77% 21.74% 18.59% 16.67% 9.38% - 3.23% 
6.75 40% 10% - 7.69% 8.70% 13.62% - 31.25% 28.9% 2.15% 
7.00 - - - 30.77% 26.09% 59.16% 33.33% 50.00% 68.9% 60.22% 
7.25 - - - - - 0.52% - - 2.20% 21.5% 
7.50 - - - 7.69% - - - - - 11.83% 
7.75 - - - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - - - 
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ตารางที่  5  เปรียบเทียบขนาดของฟนหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บจากจุดสํารวจในแตละพื้นที่  (คาเฉลี่ย  ±  SD)  (สุมนบัฟนจํานวน  10  แถวตอ  
ฟนของหอย  1  ตัว) 

 
 
 

น้ําตก     
   ไทรโยคนอย 

น้ําตก 
ไทรโยคใหญ 

หวยเตาดํา ลําธารขางบอ
น้ําพุรอน    
หินดาด 

น้ําตก        
 ผาตาด 

น้ําพุ    
   หวยเขยง 

ลําธารปา
ชุมชนบานทา

มะเดื่อ 

น้ําตก 
เกริง กระเวีย 

น้ําตก  
ไดชองถอง 

น้ําตกตะเคียน  
ทอง 

จํานวนหอย (ตัว) 5 10 5 10 15 15 5 5 5 5 
จํานวนแถวของฟน

หอย 
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) 

ความยาวของฟน 
(มม.) 

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) 

ความกวางของฟน  
(มม.) 

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) 

ความกวางของฟน
กลาง (µm) 

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) 

จํานวนแถวของฟน
หอยที่สุมนบั 

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)  และคาเปอรเซ็นตลักษณะหยักฟน  (cusps  formula)  ของฟนกลาง  ฟนขาง  และฟนริมของหอยน้ําจดื  
Paludomus  spp.  ที่เก็บจากจุดสํารวจในแตละพืน้ที ่(สุมนับฟนจาํนวน  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 

จํานวนหอย  
(ตัว) 

5 10 5 10 15 15 5 5 5 5 

สูตรฟน 
 

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 

ฟนกลาง 
 

4-1-4 (3.16%) 
3-1-4(10.53%) 
3-1-3(45.26%) 
2-1-2(41.05%) 

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%) 

ฟนขาง 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%) 

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%) 

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%) 

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%) 

 
 

ฟนริมหยาบ 7 (43.75%) 
8 (56.25%) 

7     (60.00%) 
8    (40.00%) 

7    (100%) 7    (100%) 8   (70.00%) 
10  (30.00%) 

  7   (100%) 8       (25.0%) 
9  (75.0%) 

  7   (60.0%) 
  8   (40.0%) 

7  (80.0%) 
8  (20.0%) 

7  (30.0%) 
8  (70.0%) 
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ตารางที่  6  (ตอ) 
 

 
 

น้ําตก        
 ไทรโยคนอย 

น้ําตก       
 ไทรโยคใหญ 

หวยเตาดํา ลําธารขางบอ
น้ําพุรอน  
  หินดาด 

น้ําตก 
ผาตาด 

น้ําพุ       
 หวยเขยง 

ลําธารปา
ชุมชนบานทา

มะเดื่อ 

น้ําตก        
 เกริงกระเวีย 

น้ําตก        
  ไดชองถอง 

น้ําตก
ตะเคียนทอง 

ฟนริม
ละเอยีด 

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  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย  
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคนอย   (คาเฉลี่ย  ±  SD)   (จาํนวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 23.16  ±  3.84 

(18.39 – 27.93) 
20.30  ±  1.52 
(18.41 - 22.19) 

0.160 

ความยาวตับ 15.98  ±  1.36 
(14.29 – 17.67) 

16.12 ±  2.55 
(12.96 – 19.28) 

0.461 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 13.60  ±  1.75 
(11.43 – 15.77) 

13.80  ±  2.79 
(10.34 – 17.26) 

0.895 

ความยาวแมนเทิล 6.86  ±  1.32 
(5.47 – 8.24) 

7.43  ±  0.43 
(6.75 – 8.11) 

0.432 

ความยาวออสเฟรเดียม 1.82  ±  0.33 
(1.40 – 2.24) 

2.11  ±  0.22 
(1.76 – 2.46)  N=4 

0.180 

ความยาวเหงือก 6.42  ±  0.98 
(5.20 – 7.64) 

5.88  ±  1.02 
(4.61 – 7.15) 

0.421 

จํานวนเซลลเหงือก 79.04  ±  5.75 
(71.90 – 86.18) 

83.84  ±  6.77 
(75.43 – 92.25) 

0.262 

ความยาวบักคัสแมส 2.08  ±  0.26 
(1.81 – 2.35) 

2.20  ±  0.19 
(1.97 – 2.43) 

0.406 

ความยาวหลอดอาหาร 7.88  ±  1.46 
(6.06 – 9.69) 

8.28  ±  1.44 
(6.49 – 10.07) 

0.673 

ความยาวลําไส 8.40  ±  1.61 
(6.40 – 10.40) 

8.64  ±  1.45 
(6.84 – 10.44) 

0.810 

ความยาวเรกตรัม 6.95  ±  1.04 
(5.66 – 8.24) 

8.48  ±  1.34 
(6.81 – 10.15) 

0.079 

ความยาวไต 3.74  ±  0.38 
(3.13 – 4.35)  N=4 

3.94  ±  0.33 
(3.41 – 4.47)  N=4 

0.461 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 6.84  ±  1.07 
(5.72 – 7.96) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 4.81  ±  1.53 
(2.91 – 6.71) 

- 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
  137

ตารางที่  8  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย  
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไทรโยคใหญ    (จาํนวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 20.80  ±  0.44 

(19.72 – 21.88) 
18.74  ±  3.47 
(14.43 – 23.05) 

0.464 

ความยาวตับ 16.33  ±  2.23 
(12.78 – 19.87) 

15.80  ±  2.18 
(12.33 – 19.27) 

0.748 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 13.78  ±  2.83 
(9.28 – 18.27) 

11.50  ±  3.55 
(5.85 – 17.15) 

0.355 

ความยาวแมนเทิล 7.87  ±  0.64 
(6.27 – 9.46) 

6.75  ±  0.24 
(6.37 – 7.13) 

0.022* 

ความยาวออสเฟรเดียม 1.95  ±  0.39 
(1.33 – 2.57) 

1.93  ±  0.30 
(1.45 – 2.40) 

0.922 

ความยาวเหงือก 6.12  ±  0.46 
(5.55 – 6.69) 

6.00  ±  0.37 
(5.61 – 6.39) 

0.459 

จํานวนเซลลเหงือก 92.86  ±  14.72 
(74.58 – 111.14) 

97.06  ±  16.12 
(77.05 – 117.07) 

0.634 

ความยาวบักคัสแมส 2.63  ±  0.17 
(2.35 – 2.89) 

2.58  ±  0.18 
(2.36 – 2.80) 

1.00 

ความยาวหลอดอาหาร 6.50  ±  0.76 
(5.29 – 7.71) 

5.98  ±  0.42 
(5.31 – 6.64) 

0.273 

ความยาวลําไส 7.65  ±  0.51 
(6.84 – 8.46) 

7.20  ±  0.08 
(7.07 – 7.33) 

0.130 

ความยาวเรกตรัม 7.70  ±  1.68 
(5.03 – 10.37) 

6.08  ±  0.90 
(4.64 – 7.51) 

0.139 

ความยาวไต 4.30  ±  0.40 
(3.31 – 5.29) 

4.30  ±  0.33 
(3.78 – 4.82) 

1.00 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 5.00  ±  0.91 
(3.56 – 6.44) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 4.02  ±  0.25 
(3.40 – 4.63) 

- 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ที่ระดับความเชื่อม่ัน  95 %  (p< 0.05)   
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ตารางที่  9  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย   
ที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดาํ    (จาํนวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 15.43  ±  1.55 

(11.58 – 19.28) 
15.64  ±  1.69 
(13.54 – 17.74) 

0.869 

ความยาวตับ 12.85  ±  3.75 
(9.1 – 16.6) 

9.14  ±  3.66 
(4.60 – 13.68) 

0.282 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 10.15  ±  4.74 
(5.41 –14.89 ) 

7.88  ±  3.42 
(3.64 – 12.12) 

0.498 

ความยาวแมนเทิล 6.70  ±  1.44 
(3.12 – 10.28) 

6.30  ±  1.59 
(4.33 – 8.27) 

0.734 

ความยาวออสเฟรเดียม 2.33  ±  0.40 
(1.33 – 3.34) 

2.42  ±  0.28 
(2.08 – 2.76) 

0.728 

ความยาวเหงือก 5.43  ±  0.80 
(3.44 – 7.43) 

5.54  ±  1.15 
(4.12 – 6.96) 

0.893 

จํานวนเซลลเหงือก 68.00  ±  6.00 
(53.09 – 82.90) 

64.80  ±  5.72 
(57.70 –  71.90) 

0.480 

ความยาวบักคัสแมส 2.77  ±  0.21 
(2.25 – 3.28) 

2.76  ±  0.34 
(2.34 – 3.18) 

0.977 

ความยาวหลอดอาหาร 5.33  ±  0.47 
(4.16 – 6.51) 

4.82  ±  0.88 
(3.73 – 5.91) 

0.396 

ความยาวลําไส 6.67  ±  0.47 
(5.49 – 7.84) 

5.30  ±  1.19 
(3.82 – 6.78) 

0.113 

ความยาวเรกตรัม 6.63  ±  0.74 
(4.80 – 8.46) 

6.62  ±  1.82 
(4.36 – 8.88) 

0.991 

ความยาวไต 2.77  ±  0.47 
(1.59 – 3.94) 

3.28  ±  0.84 
(2.23 – 4.33) 

0.379 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 4.45  ±  0.46 
(3.71 – 5.19) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 43.62  ±  1.03 
(2.34 – 4.90) 

- 
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ตารางที่  10  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย  
ที่เก็บตัวอยางจากลําธารขางบอน้าํพุรอนหินดาด    (จาํนวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 20.12  ±  1.02 

(18.86 – 21.38) 
20.02  ±  1.20 
(18.53 – 21.51) 

0.891 
 

ความยาวตับ 14.77  ±  4.63 
(3.26 – 26.27) 

15.70  ±  3.35 
(10.37 – 21.03) 

0.767 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 11.73  ±  3.39 
(6.33 – 17.12) 

13.13  ±  2.89 
(8.53 – 17.72) 

0.553 

ความยาวแมนเทิล 7.12  ±  0.50 
(6.50 – 7.74) 

7.42  ±  0.52 
(6.78 – 8.06) 

0.377 

ความยาวออสเฟรเดียม 2.18  ±  0.11 
(2.04 – 2.32) 

2.20  ±  0.14 
(2.02 – 2.38) 

0.809 

ความยาวเหงือก 5.70  ±  0.36 
(5.13 – 6.27) 

5.78  ±  0.16 
(5.58 – 5.98) 

0.665 

จํานวนเซลลเหงือก 93.65  ±  5.91 
(84.25 – 103.05) N=4 

98.16  ±  7.85 
(88.41 – 107.91) 

0.374 

ความยาวบักคัสแมส 2.16  ±  0.11 
(2.02 – 2.30) 

2.40  ±  0.29 
(2.04 – 2.76) 

0.125 

ความยาวหลอดอาหาร 6.18  ±  0.81 
(5.17 – 7.19) 

6.58  ±  0.53 
(5.92 – 7.24) 

0.384 

ความยาวลําไส 8.16  ±  0.44 
(7.61 – 8.71) 

8.20  ±  0.46 
(7.62 – 8.78) 

0.892 

ความยาวเรกตรัม 7.34  ±  0.19 
(7.10 – 7.58) 

7.20  ±  0.19 
(6.97 – 7.43) 

0.280 

ความยาวไต 3.87  ±  0.15 
(3.49 – 4.25) 

4.00  ±  0.18 
(3.73 – 4.28) N=4 

0.327 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 4.86  ±  0.55 
(4.18 – 5.54) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 4.80  ±  0.39 
(4.31 – 5.29) 

- 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
  140

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

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 22.60  ±  1.01 

(21.35 – 23.85) 
22.22  ±  0.86 
(21.15 – 23.29) 

0.539 

ความยาวตับ 18.19  ±  0.55 
(17.31 – 19.07) 

17.54  ±  1.01 
(15.93 – 19.16) 

0.303 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 15.68  ±  0.54 
(14.82 – 16.53) 

15.23  ±  1.09 
(13.50 – 16.96) 

0.488 

ความยาวแมนเทิล 8.32  ±  0.65 
(7.51 – 9.13) 

8.60  ±  0.48 
(8.00 – 9.19) 

0.464 

ความยาวออสเฟรเดียม 2.66  ±  0.26 
(2.34 – 2.98) 

2.92  ±  0.31 
(2.53 – 3.30) 

0.195 

ความยาวเหงือก 8.57  ±  0.43 
(7.89 – 9.24) 

7.94  ±  0.63 
(7.16 – 8.71) 

0.131 

จํานวนเซลลเหงือก 91.60  ±  5.68 
(84.54 – 98.66) 

92.00  ±  2.24 
(89.22 – 94.78) 

0.887 

ความยาวบักคัสแมส 2.73  ±  0.29 
(2.37 – 3.10) 

2.74  ±  0.17 
(2.54 – 2.95) 

0.949 

ความยาวหลอดอาหาร 7.32  ±  0.58 
(6.61 – 8.04) 

7.23  ±  0.38 
(6.76 – 7.71) 

0.773 

ความยาวลําไส 8.88  ±  1.12 
(7.49 – 10.27) 

8.72  ±  0.83 
(7.70 – 9.75) 

0.806 

ความยาวเรกตรัม 9.37  ±  0.99 
(8.14 – 10.61) 

9.87  ±  0.37 
(9.40 – 10.33) 

0.328 

ความยาวไต 3.80  ±  0.47 
(3.05 – 4.55) 

4.38  ±  0.84 
(3.33 – 5.43) 

0.261 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 5.90  ±  0.63 
(4.90 – 6.90) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 5.25  ±  0.43 
(4.72 – 5.79) 

- 
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ตารางที่  12  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย  
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําพุหวยเขยง    (จํานวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 19.34  ±  1.35 

(17.66 – 21.02) 
17.28  ±  1.47 
(15.46 – 19.10) 

0.050 

ความยาวตับ 15.04  ±  0.73 
(13.87 – 16.20) 

15.68  ±  0.45 
(14.95 – 16.40) 

0.187 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 13.22  ±  1.21 
(11.71 – 14.72) 

14.31  ±  0.79 
(13.06 – 15.56) 

0.164 

ความยาวแมนเทิล 7.35  ±  0.40 
(6.85 – 7.84) 

6.97  ±  0.37 
(6.50 – 7.43) 

0.155 

ความยาวออสเฟรเดียม 2.23  ±  0.22 
(1.96 – 2.51) 

2.22  ±  0.08 
(2.12 – 2.32) 

0.897 

ความยาวเหงือก 6.45  ±  0.54 
(5.78 – 7.13) 

6.09  ±  0.47 
(5.51 – 6.67) 

0.292 

จํานวนเซลลเหงือก 97.60  ±  3.65 
(93.07 – 102.13) 

97.40  ±  2.30 
(94.54 – 100.26) 

0.920 

ความยาวบักคัสแมส 2.36  ±  0.26 
(2.04 – 2.68) 

2.26  ±  0.28 
(1.92 – 2.61) 

0.582 

ความยาวหลอดอาหาร 7.13  ±  0.44 
(6.59 – 7.67) 

5.75  ±  0.50 
(5.13 – 6.37) 

0.02* 

ความยาวลําไส 7.52  ±  0.54 
(6.84 – 8.19) 

7.00  ±  0.42 
(6.47 – 7.53) 

0.132 

ความยาวเรกตรัม 8.40  ±  0.66 
(7.58 – 9.22) 

7.72  ±  0.65 
(6.91 – 8.52) 

0.137 

ความยาวไต 4.02  ±  0.37 
(3.56 – 4.47) 

4.14  ±  0.38 
(3.67 – 4.61) 

0.613 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 4.81  ±  1.08 
(3.47 – 6.15) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 4.88  ±  0.33 
(4.35 – 5.40) 

- 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อม่ัน  95 %  (p< 0.05)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
  142

ตารางที่  13  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย  
ที่เก็บตัวอยางจากลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ    (จาํนวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 19.44  ±  2.16 

(16.76 – 22.12) 
18.44  ±  1.06 
(17.12 – 19.76) 

0.380 

ความยาวตับ 13.37  ±  2.21 
(9.86 – 16.88) 

14.24  ±  1.32 
(12.61 – 15.87) 

0.485 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 11.58  ±  2.06 
(8.31 – 14.86) 

12.23  ±  1.41 
(10.47 – 13.98) 

0.594 

ความยาวแมนเทิล 7.22  ±  0.62 
(6.45 – 7.99) 

7.66  ±  0.83 
(6.63 – 8.68) 

0.372 

ความยาวออสเฟรเดียม 2.28  ±  0.13 
(2.12 – 2.44) 

2.28  ±  0.13 
(2.12 – 2.44) 

1.000 

ความยาวเหงือก 6.82  ±  0.44 
(6.27 – 7.37) 

6.88  ±  0.31 
(6.46 – 7.26) 

0.810 

จํานวนเซลลเหงือก 90.20  ±  2.39 
(87.24 – 91.16) 

89.32  ±  2.49 
(86.23 – 92.41) 

0.584 

ความยาวบักคัสแมส 2.72  ±  0.13 
(2.56 – 2.88) 

2.72  ±  0.19 
(2.48 – 2.96) 

1.000 

ความยาวหลอดอาหาร 7.12  ±  0.33 
(6.71 – 7.53) 

6.91  ±  0.50 
(6.30 – 7.53) 

0.461 

ความยาวลําไส 8.24  ±  0.30 
(7.86 – 8.62) 

7.99  ±  0.32 
(7.59 – 8.38) 

0.232 

ความยาวเรกตรัม 8.36  ±  0.27 
(8.02 – 8.70) 

8.33  ±  0.31 
(7.94 – 8.71) 

0.875 

ความยาวไต 3.54  ±  0.35 
(3.10 – 3.98) 

3.24  ±  0.28 
(2.89 – 3.59) 

0.180 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 4.23  ±  0.62 
(3.46 – 4.99) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 4.89  ±  0.89 
(3.79 – 6.00) 

- 
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ตารางที่  14  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย  
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกเกริงกระเวยี    (จาํนวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 19.34  ±  4.10 

(14.25 – 24.43) 
19.52  ±  0.83 
(18.48 – 20.56) 

0.926 

ความยาวตับ 14.38  ±  2.44 
(11.35 – 17.41) 

15.28  ±  0.41 
(14.77 – 15.79) 

0.439 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 12.48  ±  2.58 
(9.27 – 15.69) 

13.20  ±  0.42 
(12.68 – 13.72) 

0.556 

ความยาวแมนเทิล 7.58  ±  1.05 
(6.28 – 8.88) 

7.96  ±  0.43 
(7.42 – 8.50) 

0.475 

ความยาวออสเฟรเดียม 2.83  ±  0.17 
(2.55 – 3.10) 

2.88  ±  0.08 
(2.74 – 3.02) 

0.572 

ความยาวเหงือก 6.04  ±  0.50 
(5.42 – 6.65) 

6.29  ±  0.78 
(5.32 – 7.26) 

0.569 

จํานวนเซลลเหงือก 95.00  ±  3.54 
(90.61 – 99.39) 

93.80  ±  3.56 
(89.38 – 98.22) 

0.608 

ความยาวบักคัสแมส 2.18  ±  0.08 
(2.08 – 2.28) 

2.09  ±  0.13 
(1.93 – 2.26) 

0.260 

ความยาวหลอดอาหาร 6.24  ±  1.17 
(4.79 – 7.69) 

5.90  ±  0.58 
(5.18 – 6.62) 

0.576 

ความยาวลําไส 5.52  ±  0.73 
(4.80 – 7.69) 

6.38  ±  0.49 
(5.78 – 6.98) 

0.060 

ความยาวเรกตรัม 8.10  ±  1.41 
(6.35 – 9.85) 

7.80  ±  0.68 
(6.95 – 8.65) 

0.680 

ความยาวไต 3.19  ±  0.60 
(2.45 – 3.93) 

3.38  ±  0.16 
(3.18 – 3.58) 

0.506 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 4.64  ±  0.97 
(3.43 – 5.85) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 4.58  ±  0.79 
(3.31 – 5.84) 

- 
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ตารางที่  15  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย  
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกไดชองถอง   (จํานวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 18.56  ±  0.60 

(17.81 – 19.31) 
14.88  ±  1.28 
(13.29 – 16.47) 

0.00* 

ความยาวตับ 13.94  ±  1.22 
(12.43 – 15.45) 

13.94  ±  1.18 
(12.47 – 15.41) 

1.000 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 11.90  ±  1.41 
(10.15 – 13.65) 

12.04  ±  1.23 
(10.51 – 13.57) 

0.871 

ความยาวแมนเทิล 7.98  ±  0.24 
(7.68 – 8.28) 

7.98  ±  0.48 
(7.38 – 8.58) 

1.000 

ความยาวออสเฟรเดียม 2.46  ±  0.17 
(2.25 – 2.67) 

2.42  ±  0.18 
(2.20 – 2.64) 

0.724 

ความยาวเหงือก 6.60  ±  0.22 
(6.26 – 6.94) 

6.58  ±  0.31 
(6.19 – 6.97) 

0.917 

จํานวนเซลลเหงือก 94.80  ±  3.35 
(90.64 – 98.96) 

96.20  ±  1.30 
(94.58 – 97.82) 

0.409 

ความยาวบักคัสแมส 2.16  ±  0.05 
(2.09 – 2.23) 

2.20  ±  0.07 
(2.20 – 2.64) 

0.347 

ความยาวหลอดอาหาร 5.32  ±  0.15 
(5.14 – 5.50) 

5.36  ±  0.11 
(5.22 – 5.50) 

0.645 

ความยาวลําไส 7.54  ±  0.21 
(7.28 – 7.79) 

6.58  ±  0.47 
(6.00 – 7.16) 

0.003* 

ความยาวเรกตรัม 7.84  ±  0.21 
(7.58 – 8.10) 

7.04  ±  0.90 
(7.38 – 8.58) 

0.089 

ความยาวไต 3.64  ±  0.24 
(3.34 – 3.94) 

3.68  ±  0.53 
(3.03 – 4.33) 

0.881 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 5.88  ±  0.22 
(5.52 – 6.23) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 5.06  ±  0.29 
(4.70 – 5.42) 

- 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อม่ัน  95 %  (p< 0.05)   
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ตารางที่  16  แสดงความยาวอวัยวะภายในของหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  เพศผูและเพศเมีย  
ที่เก็บตัวอยางจากน้ําตกตะเคียนทอง (จาํนวนตัวหอย,  N =  5) 

 
 เพศเมีย เพศผู คาความแตกตางทาง

สถิติ  (P = 0.05) 
ความยาวลําตัว 21.77  ±  1.30 

(20.16 – 23.39) 
19.32  ±  1.32 

(17.68 – 20.8-96) 
0.018* 

ความยาวตับ 18.97  ±  2.17 
(15.52 – 22.43) 

15.95  ±  2.97 
(11.21 – 20.68) 

0.151 

ความยาวรังไขหรือเทสทิส 16.25  ±  1.50 
(13.86 – 18.64) 

13.06  ±  2.58 
(8.96 – 17.16) 

0.076 

ความยาวแมนเทิล 9.34  ±  0.48 
(8.74 – 9.94) 

9.03  ±  0.70 
(8.16 – 9.90) 

0.445 

ความยาวออสเฟรเดียม 2.72  ±  0.49 
(2.12 – 3.32) 

2.36  ±  0.11 
(2.22 – 2.50) 

0.146 

ความยาวเหงือก 7.00  ±  0.19 
(6.76 – 7.24) 

6.47  ±  0.27 
(6.13 – 6.81) 

0.007* 

จํานวนเซลลเหงือก 94.20  ±  1.64 
(92.16 – 96.24) 

97.00  ±  1.58 
(95.04 – 98.96) 

0.025* 

ความยาวบักคัสแมส 2.86  ±  0.13 
(2.69 – 3.03) 

2.90  ±  0.10 
(2.78 – 3.02) 

0.608 

ความยาวหลอดอาหาร 8.06  ±  0.13 
(7.90 – 8.22) 

7.34  ±  1.05 
(6.03 – 8.64) 

0.162 

ความยาวลําไส 9.83  ±  0.34 
(9.41 – 10.26) 

8.81  ±  0.76 
(7.87 – 9.75) 

0.025* 

ความยาวเรกตรัม 10.01  ±  0.67 
(9.18 – 10.84) 

9.27  ±  0.62 
(8.50 – 9.75) 

0.108 

ความยาวไต 4.31  ±  0.61 
(3.55 – 5.07) 

4.00  ±  0.19 
(3.77 – 4.23) 

0.308 

ความยาวทอนําไขแพลเลียล 5.16  ±  0.19 
(4.93 – 5.40) 

- - 

ความยาวทอสืบพันธุแพลเลียล - 5.42  ±  0.19 
(5.18 – 5.66) 

- 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อม่ัน  95 %  (p< 0.05)   
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ตารางที่  17  เปรียบเทียบขนาดอวยัวะภายในของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บจากจุดสาํรวจในแตละพื้นที่  (คาเฉลีย่  ±  SD) 
 
 น้ําตก 

ไทรโยคนอย 
น้ําตก 

ไทรโยคใหญ 
หวยเตาดํา น้ําพุรอน 

หินดาด 
น้ําตก 
ผาตาด 

น้ําพุ       
หวยเขยง 

บานทามะเดื่อ น้ําตก 
เกริงกระเวีย 

น้ําตก 
ไดชองถอง 

น้ําตก 
ตะเคียนทอง 

จํานวนหอย  (ตัว) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
ความยาวลําตัว 21.73 ± 31.40 

(19.48– 23.97)  
19.51 ± 2.84 

(17.14– 21.88)  
15.56 ± 1.53 

(14.28– 16.84)  
20.07 ± 1.05 

(19.32– 20.82)  
22.41 ± 0.91 

(21.76– 23.06)  
18.31 ± 1.72 

(17.08– 19.54)  
18.94 ± 1.69 

(17.73– 20.15)  
19.43 ± 2.78 

(17.44– 21.42)  
16.72 ± 2.16 

(15.18– 18.26)  
20.55 ± 1.79 

(19.27– 21.83)  
ความยาวตับ 16.13 ± 1.90 

(14.77– 17.49) 
16.06 ± 2.06 

(14.34– 17.79) 
10.20 ± 3.81 
(6.67– 13.72) 

15.30 ± 3.60 
(11.96– 18.64) 

17.87 ± 0.83 
(17.17– 18.56) 

15.36 ± 0.66 
(14.80– 15.91) 

13.85 ± 1.70 
(12.55– 15.17) 

14.83 ± 1.71 
(13.60– 16.06) 

13.94 ± 1.13 
(13.13– 14.75) 

17.46 ± 2.90 
(15.03– 19.89) 

ความยาวรังไขหรือ
เทสทิส 

13.70 ± 2.20 
(12.13– 15.27)  

12.64 ± 3.21 
(9.95– 15.32)  

8.53 ± 3.57 
(5.23– 11.83)  

12.43 ± 3.01 
(9.91– 14.94)  

15.45 ± 0.83 
(14.76– 16.14)  

13.70 ± 1.14 
(12.83– 14.58)  

11.94 ± 1.64 
(10.68– 13.20)  

12.84 ± 1.79 
(11.56– 14.12)  

11.97 ± 1.25 
(11.08– 12.86)  

14.66 ± 2.59 
(12.49– 16.82)  

ความยาวแมนเทิล 7.09 ± 1.06 
(6.33 – 7.84) 

7.23 ± 0.72 
(6.56 – 7.90) 

6.45 ± 1.44 
(5.25 – 7.65) 

7.27 ± 0.50 
(7.13 – 7.41) 

8.46 ± 0.56 
(8.06 – 8.86) 

7.16 ± 0.42 
(6.86 – 7.46) 

7.44 ± 0.72 
(6.92 – 7.96) 

7.77 ± 0.78 
(7.21 – 8.33) 

7.98 ± 0.36 
(7.72 – 8.24) 

9.19 ± 0.59 
(8.76 – 9.61) 

ความยาวออสเฟรเดียม 1.95 ± 0.31 
(1.71 – 2.19) 

1.94 ± 0.32 
(1.67 – 2.21) 

2.39 ± 0.30 
(2.13 – 2.64) 

2.19 ± 0.12 
(2.10 – 2.28) 

2.79 ± 0.30 
(2.57 – 3.00) 

2.23 ± 0.16 
(2.11 – 2.34) 

2.28 ± 0.12 
(2.19 – 2.37) 

2.85 ± 0.13 
(2.75 – 2.96) 

2.44 ± 0.16 
(2.32 – 2.56) 

2.54 ± 0.38 
(2.27 – 2.81) 

ความยาวเหงือก 6.15 ± 0.99 
(5.44 – 6.85) 

6.05 ± 0.40 
(5.79 – 6.32) 

5.50 ± 0.97 
(5.23 – 11.83) 

5.74 ± 0.25 
(5.55 – 5.94) 

8.22 ± 0.61 
(7.75 – 8.69) 

6.27 ± 0.52 
(5.90 – 6.64) 

6.85 ± 0.36 
(6.59 – 7.11) 

6.16 ± 0.63 
(5.71 – 6.61) 

6.59 ± 0.26 
(6.39 – 6.79) 

6.74 ± 0.36 
(6.48 – 6.99) 

จํานวนเซลลเหงือก 81.44 ± 6.44 
(76.83– 86.35)  

94.96 ± 14.72 
(84.43 -105.4)  

66.00 ± 5.63 
(61.29– 70.71)  

96.16 ± 7.04 
(90.74– 101.6)  

91.80 ± 4.08 
(88.88– 94.72)  

97.50 ± 2.88 
(95.44– 99.56)  

89.76 ± 2.35 
(88.08– 91.44)  

94.40 ± 3.41 
(91.96 –96.84)  

95.50 ± 2.51 
(93.71 –97.29)  

95.60 ± 2.12 
(94.08 –97.12)  

ความยาวบักคัสแมส 2.13 ± 0.23 
(1.98 – 2.29) 

2.60 ± 0.17 
(2.47 – 2.73) 

2.76 ± 0.28 
(2.53 – 2.99) 

2.28 ± 0.24 
(2.11 – 2.45) 

2.74 ± 0.22 
(2.58 – 2.90) 

2.31 ± 0.26 
(2.13 – 2.50) 

2.72 ± 0.15 
(2.61 – 2.83) 

2.14 ± 0.12 
(2.05 – 2.22) 

2.18 ± 0.06 
(2.13 – 2.23) 

2.88 ± 0.11 
(2.80 – 2.96) 

ความยาวหลอดอาหาร 8.08 ± 1.39 
(7.09 – 9.07) 

6.24 ± 0.63 
(5.71 – 6.77) 

5.01 ± 0.76 
(4.38 – 5.65) 

6.38 ± 0.68 
(5.89 – 6.87) 

7.28 ± 0.46 
(6.95 – 7.61) 

6.44 ± 0.85 
(5.83 – 7.05) 

7.02 ± 0.41 
(6.72 – 7.31) 

5.95 ± 0.74 
(5.42 – 6.48) 

5.34 ± 0.13 
(5.25 – 5.43) 

7.70 ± 0.80 
(7.13 – 8.27) 

ความยาวลําไส 8.52 ± 1.45 
(7.48 – 9.56) 

7.43 ± 0.41 
(7.08 – 7.77) 

5.81 ± 1.17 
(4.83 – 6.79) 

8.18 ± 0.43 
(7.88 – 8.46) 

8.80 ± 0.93 
(8.14 – 9.47) 

7.26 ± 0.53 
(6.88 – 7.64) 

8.11 ± 0.32 
(7.88 – 8.34) 

6.07 ± 0.89 
(5.43 – 6.71) 

7.06 ± 0.61 
(6.62 – 7.50) 

9.32 ± 0.77 
(8.77 – 9.87) 
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ตารางที่  17  (ตอ) 
 
 น้ําตก 

ไทรโยคนอย 
น้ําตก 

ไทรโยคใหญ 
หวยเตาดํา น้ําพุรอน 

หินดาด 
น้ําตก 
ผาตาด 

น้ําพุ       
หวยเขยง 

บานทามะเดื่อ น้ําตก 
เกริงกระเวีย 

น้ําตก 
ไดชองถอง 

น้ําตก 
ตะเคียนทอง 

ความยาวเรกตรัม 7.72 ± 1.39 
(6.72 – 8.71) 

6.89 ± 1.52 
(5.62 – 8.16) 

6.63 ± 1.43 
(5.43 – 7.82) 

7.27 ± 0.19 
(7.13 – 7.41) 

9.62 ± 0.75 
(9.08 – 10.16) 

8.06 ± 0.71 
(7.55 – 8.57) 

8.35 ± 0.28 
(8.15 – 8.54) 

7.95 ± 1.06 
(7.19 – 8.71) 

7.44 ± 0.75 
(6.91 – 7.97) 

9.64 ± 0.72 
(9.13 – 10.16) 

ความยาวไต 3.84 ± 0.35 
(3.55 – 4.13) 

4.30 ± 0.33 
(4.00 – 4.60) 

3.09 ± 0.74 
(2.47 – 3.70) 

3.95 ± 0.17 
(3.79 – 4.10) 

4.12 ± 0.73 
(3.56 – 4.68) 

4.08 ± 0.36 
(3.82 – 4.33) 

3.39 ± 0.34 
(3.15 – 3.63) 

3.28 ± 0.43 
(2.98 – 3.59) 

3.66 ± 0.39 
(3.38 – 3.93) 

4.16 ± 0.46 
(3.83 – 4.48) 

ความยาวทอนําไขแพล 
เลียล 

6.84  ±  1.07 
(5.72 – 7.96) 

5.00  ±  0.91 
(3.56 – 6.44) 

4.45  ±  0.46 
(3.71 – 5.19) 

4.86  ±  0.55 
(4.18 – 5.54) 

5.90  ±  0.63 
(4.90 – 6.90) 

4.81  ±  1.08 
(3.47 – 6.15) 

4.23  ±  0.62 
(3.46 – 4.99) 

5.88  ±  0.22 
(5.52 – 6.23) 

4.64  ±  0.97 
(3.43 – 5.85) 

5.16  ±  0.19 
(4.93 – 5.40) 

ความยาวทอสืบพันธุแพล
เลียล 

4.81  ±  1.53 
(2.91 – 6.71) 

4.02  ±  0.25 
(3.40 – 4.63) 

43.62  ±  1.03 
(2.34 – 4.90) 

4.80  ±  0.39 
(4.31 – 5.29) 

5.25  ±  0.43 
(4.72 – 5.79) 

4.87  ±  0.33 
(4.35 – 5.40) 

4.89  ±  0.89 
(3.79 – 6.00) 

5.06  ±  0.29 
(4.70 – 5.42) 

4.58  ±  0.79 
(3.31 – 5.84) 

5.42  ±  0.19 
(5.18 – 5.66) 
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ตารางที่  18  แสดงคาความถี่อัลลีล  (Allele  frequencies)  ของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บ
ตัวอยางจากจดุสํารวจ  10  พื้นที่  1 : ไทรโยคนอย,  2 :  ไทรโยคใหญ,  3 :  หวยเตาดํา,  
4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด,  5 : น้ําตกผาตาด,  6 :  น้ําพุหวยเขยง,  7 :  ลําธาร
ปาชมุชนบานทามะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเกริงกระเวีย,  9 :  น้ําตกไดชองถอง,  10 :  น้ําตก
ตะเคียนทอง   ( n =   จํานวนตัวอยาง,  h  =  คาเฮตเทอโรไซโกซิตีตอยีนหนึ่งตําแหนง) 

จุดสํารวจ  
ยีน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aldox 
.32 

n 
h 

 
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 

Est-1 
.96 

n 
h 

 
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 

Est-2 
.68 

n 
h 

 
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 

Est-3 
.63 
.54 

n 
h 

 
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 

Est-4 
.49 
.46 
.44 

n 
h 

 
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 

 
 

Null 
 

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 
Est-5 

.42 

.35 
n 
h 

 
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 
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ตารางที่  18  (ตอ) 
จุดสํารวจ  

ยีน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Est-5 

.42 

.35 
n 
h 

 
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 

Lap-1 
.64 

n 
h 

 
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-2 
.43 
.38 

n 
h 

 
0.0 

1.000 
30 
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 

Ldh-1 
.92 
.85 

n 
h 

 
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 

Ldh-2 
.41 

n 
h 

 
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 

Mdh 
.90 
.82 
.77 

n 
h 

 
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 

Xdh 
.43 

n 
h 

 
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 
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ตารางที่  19  แสดงคาจํานวนอัลลีลเฉลี่ยตอตําแหนง  (Mene  allele  per  locus)  และเปอรเซ็นต
สัดสวนของยนีในสภาวะหลากรูปแบบ  (Percent  polymorphic  loci)  คาเฮตเทอโร
ไซโกซิตี  (heterozygosity)   ทัง้คาจริง  (H0)  และคาตามทฤษฎี  (He)   และคาสมั
ประสิทธ – F  (Fis)  ของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.   

 
คาเฮตเทอโรไซโกต จุดสํารวจ จํานวน 

อัลลีล
เฉล่ียตอ
ตําแหนง 

เปอรเซ็นต
สัดสวนยีนใน
สภาวะหลาก
รูปแบบ 

คาจริง      
(H0) 

คาตามทฤษฏี  
(He) 

คา  Fis 

น้ําตกไทรโยคนอย 1.250 0.250 0.095 0.063 -0.508 
น้ําตกไทรโยคใหญ 1.250 0.250 0.097 0.066 -0.469 
หวยเตาดํา 1.250 0.250 0.083 0.102 0.186 
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด 1.000 0.083 0.083 0.042 -0.976 
น้ําตกผาตาด 1.250 0.250 0.250 0.125 -1.00 
น้ําพุหวยเขยง 1.167 0.083 0.083 0.051 -0.627 
ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 1.167 0.250 0.083 0.047 -0.766 
น้ําตกเกริงกระเวยี 1.250 0.083 0.153 0.101 -0.515 
น้ําตกไดชองถอง 1.250 0.083 0.095 0.071 -0.338 
น้ําตกตะเคียนทอง 1.250 0.250 0.125 0.087 -0.437 

คาเฉลี่ย 1.208 0.183 0.115 0.0755 -0.582 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 151

ตารางที่  20  แสดงคาความเหมือนทางพนัธุกรรม (Genetic  identity,  I)  (ดานบน)  และคาระยะหางทางพนัธุกรรม  (Genetic distance,  D)   (ดานลาง)  
ของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  ทีเ่กบ็ตัวอยางจากจุดสํารวจ  10  พื้นที่  1 : ไทรโยคนอย,  2 :  ไทรโยคใหญ,  3 :  หวยเตาดํา,  4 : ลําธาร
ขางบอน้าํพุรอนหนิดาด,  5 : น้ําตกผาตาด,  6 :  น้ําพุหวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเกริงกระเวีย,  9 :  น้ําตกไดชอง
ถอง,  10 :  น้าํตกตะเคียนทอง 

 
 

จุดสํารวจ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 - 0.999959 0.644431 0.788739 0.874229 0.906736 0.817923 0.886110 0.909745 0.908328 
2 0.000399 - 0.646966 0.791336 0.875744 0.908626 0.819823 0.887785 0.90988 0.908559 
3 0.439390 0.435461 - 0.65/046 0.689351 0.636883 0.730851 0.788151 0.743749 0.751514 
4 0.237330 0.234033 0.418480 - 0.952381 0.868741 0.867144 0.829804 0.799022 0.808019 
5 0.134413 0.132681 0.372005 0.048791 - 0.845879 0.844324 0.892466 0.878248 0.885680 
6 0.097904 0.095811 0.451169 0.140710 0.167379 - 0.911739 0.831792 0.828524 0.829273 
7 0.200987 0.198667 0.313546 0.142550 0.169219 0.092401 - 0.925357 0.917732 0.918347 
8 0.120914 0.119026 0.238066 0.186566 0.113767 0.184173 0.077597 - 0.983373 0.986000 
9 0.094591 0.094443 0.296052 0.224369 0.129827 0.188110 0.085850 0.016767 - 0.999019 

10 0.096149 0.095898 0.285665 0.213170 0.121399 0.187206 0.085180 0.014099 0.000981 - 
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รูปที่  57   แผนผังความสมัพันธทางวิวฒันาการไดของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  จากจุดสาํรวจทัง้  10  พื้นท ี

Genetic  distance  (D) 

น้ําตกไทรโยคนอย 

0.50           0.10              0.05             0.01             0.005            0.001             0.0005          0.0001          0.00005        0.00001 

น้ําตกไทรโยคใหญ 

น้ําพุหวยเขยง 

น้ําตกผาตาด 

ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด 

น้ําตกไดชองถอง 

น้ําตกตะเคียนทอง 
น้ําตกเกริงกระเวีย 

ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 

หวยเตาดํา 

0.081965 

0.190473 

0.048429 
0.000020 

0.024395 

0.040778 
0.007716 

0.000491 

0.073220 
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ตารางที่  21  แสดงระยะทางการเคลื่อนทีแ่ละน้ําหนกัโมเลกุลของแถบโปรตีนมาตรฐาน  และแถบ
โปรตีนของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.   

 
แถบโปรตีน ระยะทาง  (มม.) ระยะทางการเคลื่อนที ่ น้ําหนกัโมเลกลุ 

โปรตีนมาตรฐาน 
Albumin,  Bovine  Serum 
 
Albumin,  Chicken  Egg 

 
4.1 
6.4 
6.4 
7.1 

 
0.465 
0.787 
0.787 
0.807 

 
132,000 
66,000 
66,000 
45,000 

โปรตีนหอยน้ําจืด   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 
0.5 
0.7 
1.0 
1.4 
1.6 
2.0 
2.4 
2.6 
3.4 
3.9 
4.9 
5.3 
5.8 
6.4 
7.9 
8.2 
8.6 

 
0.057 
0.079 
0.125 
0.159 
0.181 
0.227 
0.272 
0.295 
0.386 
0.443 
0.557 
0.602 
0.659 
0.727 
0.806 
0.932 
0.977 

 
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  แสดงลักษณะของหอยน้ําจดื  Paludomus  spp.  ทัง้  10  พื้นที ่ ที่แตกตางกนั  20  
ลักษณะ  1 : ไทรโยคนอย,  2 :  ไทรโยคใหญ,  3 :  หวยเตาดํา,  4 : ลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาด5 : น้ําตกผาตาด,  6 :  น้ําพหุวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเกริงกระเวีย  9 :  น้ําตกไดชองถอง,  10 :  น้ําตกตะเคียนทอง    

 
ลักษณะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ลักษณะเปลือกเปนกรวยรูปไข (0),  รูปกรวยกลม (1) 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
ปลายยอดไมตัด (0),  ปลายยอดตัด  1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ผิวเปลือกมี  spiral line (0), ผิวเปลือกเรียบ (1) 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
ซูเชอรเปนรองลึก (0), ซูเชอรไมเปนรองลึก (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ขอบปากเปลือกดานในแคบ (0), ขอบดานในกวาง (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
มุมสไปร < 70 (0),  มุมสไปร > 70 (1) 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
สไปรเวิรลสูง (0), สไปรเวิรลต่ํา (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ฟนขางมีหยักตรงกลางแคบ (0), หยักกลางกวาง (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
หยักฟนริมละเอียดมี< 20 (0), หยักฟนมี > 20 (1) 0 0 1 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) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
เทนเทเคิลมีลายเปนขอปลอง (0), ไมมีลาย (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
รอบตาไมมีรงควัตถุ (0), รอบตามีรงควัตถุ (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ปรากฏอัลลิล Lap-2 .38 (0), อัลลิล Lap-2 .43 (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ปรากฏอัลลิล Ldh .92 (0), อัลลิล Ldh .85 (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ปรากฏอัลลิล Mdh-1 .82 (0), อัลลิล Mdh-1 .90 (1) 0 0 1 ? ? 0 1 1 1 1 
ไมปรากฏอัลลิล Mdh-2 (0), ปรากฏอัลลิล Mdh-2 .77(1) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
ยีน  Est-3 เปนเฮตเทอโรไซโกต (0), เปนโฮโมไซโกต (1)   0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
ยีน  Est-4 เปนเฮตเทอโรไซโกต (0), เปนโฮโมไซโกต (1)   1 1 1 ? 1 0 0 1 1 1 
ยีน  Est-5 เปนเฮตเทอโรไซโกต (0), เปนโฮโมไซโกต (1)   0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
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ตารางที่  23  แสดงจํานวนลักษณะของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่แตกตาง  (Total  character  differences) (ดานลาง)  และคาเฉลี่ยของจํานวน
ลักษณะที่แตกตางกนั (Mean  character  differences)  (ดานบน)   1 : ไทรโยคนอย,  2 :  ไทรโยคใหญ,  3 :  หวยเตาดํา,  4 : ลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาด,  5 : น้ําตกผาตาด,  6 :  น้ําพุหวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเกริงกระเวีย,  9 :  น้าํตกไดชองถอง,  
10 :  น้ําตกตะเคียนทอง    

 
จุดสํารวจ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - 0.10000 0.70000 0.15667 0.10526 0.35000 0.20000 0.20000 0.20000 0.20000 
2 2 - 0.60000 0.27778 0.21053 0.25000 0.30000 0.10000 0.10000 0.10000 
3 14 12 - 0.77778 0.78947 0.85000 0.80000 0.60000 0.60000 0.60000 
4 3 5 14 - 0.16667 0.38889 0.16667 0.33333 0.33333 0.33333 
5 2 4 15 3 - 0.36842 0.26316 0.15789 0.15789 0.15789 
6 7 5 17 7 7 - 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 
7 4 6 16 3 5 5 - 0.30000 0.30000 0.30000 
8 4 2 12 6 3 5 6 - 0.00000 0.00000 
9 4 2 12 6 3 5 6 0 - 0.00000 

10 4 2 12 6 3 5 6 0 0 - 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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)

ก ข
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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)

รูปที่  7  แสดงลักษณะการขดวนของเปลือกหอยรูปทรงกรวย  (ก)  แบบซินิสทรัล  หรือวนซาย  (ข)
แบบเด็กซทรัล  หรือวนขวา  (สุชาติ,  2538)

ก                                                             ข
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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)

รูปที่  11  แสดงลักษณะลวดลายแบบตาง ๆ  บนเปลือกหอย

หนาม

ตุม

แอง

เสนในแนวขนาน
กับแกนกลาง

แถบสีในแนวตั้งฉาก
กับแกนกลาง

สันโคงที่อยูใน
แนวขนานกับแกน
เสนนูนในแนว
ตั้งฉากกับแกน
เสนที่เปนรองตาม
แนวตั้งฉากกับแกน

สันในแนวตั้งฉากกับ
แกนกลาง

สันแหลม

 รอยยน
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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)

ก                                           ข                                              ค                                               ง
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รูปที่  14  แสดงลักษณะสวนหัวของหอย  (ก)  สวนหัวของหอยที่ยื่นยาวเรียวออกมามากเรียกโพร
บอสซิส  (proboscis)  (ข)  สวนหัวหอยที่ยื่นออกไปเล็กนอยทําใหเห็นเปนลักษณะอวน
ส้ันเรียก สเนาท  (snout)

รูปที่  15  แสดงตําแหนงตาที่บริเวณเทนเทเคิล  (ก)  ตําแหนงตาอยูที่ปลายแทนเทเคิล              
(ข)  ตําแหนงตาอยูที่โคนเทนเทเคิล   (Brown,  1980)

ก                                                                 ข

ก                                                                     ข
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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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รูปที่  18  แสดงอวัยวะภายในตาง ๆ  ของหอย  ในระบบทางเดินอาหาร  ระบบลําเลียง  และระบบ
หายใจ  (Malek  and  Cheng,  1974)

บักคัสแมส

ตอมน้ําลาย

หลอดอาหาร

เหงือก

ไตออริเคิล
เวนทริเคิล

กระเพาะอาหาร

ตับ

ลําไส

เรกตรัม

เอนัส

กลามเนื้อคอลัมเมล 
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รูปที่  19  แสดงโครงสรางทางเคมีของอะครีลาไมด  บิสอะครีลาไมด  และโพลีอะครีลาไมดเจล
(สุรินทร,  2545)

N,N’- methylene  bisacrylamide

CH2  = CH
            C = O
            NH2

CH2  = CH
            C = O
            NH
            CH2

            NH
            C = O
 CH2 = CH

- CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 -
CO
NH2

CO
NH
CH2

NH
CO

CO
NH2

- CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 -

- CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 – CH – [CH2 – CH -]n CH2 -

CO
NH
CH2

NH
CO

CO
NH2

CO
NH2

CO
NH2

CO
NH2

CO
NH

Polyacrylamide  gel

Acrylamide
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รูปที่  20  แสดงวงจรชีวิตของพยาธิใบไม  (กรมควบคุมโรคติดตอ,  2541)

รูปที่ 21  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)

ก

จ

ข ค ง

ฉ ช ซ
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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

9

10

8

1
3

2

5

7

46
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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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
  174

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  33  แสดงภาพวาดเปลือกและฝาปดปากเปลือกหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บจาก

จุดสํารวจทัง้  10  พืน้ที่  (ก)  น้าํตกไทรโยคนอย  (ข)  น้าํตกไทรโยคใหญ  (ค)  หวยเตา
ดํา  (ง)  ลําธารขางบอน้ําพรุอนหนิดาด  (จ)  น้ําตกผาตาด  (ฉ)  น้ําพุหวยเขยง  (ช)  
ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  (ซ)  น้าํตกเกริงกระเวยี  (ฌ)  น้ําตกไดชองถอง  และ  
(ญ)  น้าํตกตะเคียนทอง 

 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 

ช ซ 

ฌ ญ 
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รูปที่  34   แสดงเปลือกหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เก็บจากจดุสํารวจทัง้  10  พืน้ที่  (ก)  

น้ําตกไทรโยคนอย  (ข)  น้าํตกไทรโยคใหญ  (ค)  หวยเตาดํา  (ง)  ลําธารขางบอน้ําพุ
รอนหนิดาด  (จ)  น้าํตกผาตาด  (ฉ)  น้ําพหุวยเขยง  (ช)  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ  
(ซ)  น้าํตกเกริงกระเวยี  (ฌ)  น้ําตกไดชองถอง  และ  (ญ)  น้ําตกตะเคยีนทอง 

 

5  mm. 

ก ญ 

ค  

 จ    ฉ 

  ช  ซ 

  ฌ   ญ 

ค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
  176

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  35   แสดงฝาปดปากเปลือกหอยน้ําจืด Paludomus  spp. ที่เกบ็จากจุดสํารวจทั้ง  10  พืน้ที่  

(ก)  น้าํตกไทรโยคนอย  (ข)  น้าํตกไทรโยคใหญ  (ค)  หวยเตาดํา  (ง)  ลําธารขางบอ
น้ําพุรอนหินดาด  (จ)  น้าํตกผาตาด  (ฉ)  น้ําพุหวยเขยง  (ช)  ลําธารปาชุมชนบานทา
มะเดื่อ  (ซ)  น้าํตกเกริง กระเวีย  (ฌ)  น้ําตกไดชองถอง  และ  (ญ)  น้าํตกตะเคียนทอง 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 

ช ซ 

ฌ ญ 

3  มม. 
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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)

ก                                                            ข

ค                                                            ง

จ                                                           ฉ

ช                                                           ซ

ฌ                                                          ญ
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รูปที่ 37  ภาพจากกลองจุลทรรศนชนิดธรรมดาแสดงฟนกลางและฟนขางของหอยน้ําจืด  
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)

ก ข

ค

จ

ช

ฌ ญ

ง

ฉ

ซ

r

l
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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)

ก ข

ค

จ

ช

ฌ ญ

ง

ฉ

ซ
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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

ขก

ค ง

จ ฉ

ช ซ

ฌ ญ
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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

ก

ค ง

จ ฉ

ช ซ

ฌ ญ

ข
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รูปที่  41 แสดงลําตัวภายนอกของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.   (ก)  โครงสรางลําตัวภายนอก
ของหอยเพศผู  (ข)  โครงสรางลําตัวภายนอกของหอยเพศเมีย

ก

ข

ก
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รูปที่  42  ภาพวาดแสดงการจัดเรียงตัวของอวัยวะภายนอกและภายในเมื่อมองผานผนังลําตัว
ของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  (ก)  โครงสรางลําตัวดานหนาของหอยเพศผู  (ข)
โครงสรางลําตัวดานหนาของหอยเพศเมีย  (ค)  โครงสรางลําตัวดานหลัง  (ง)  โครงสราง
ลําตัวดานขาง

1  มม.

1  มม.

เทสทิส
ตับและตับออน   รังไข

เทนเทเคิล
แผนเทา

ขอบแมนเทิล

เรกตรัมเหงือก

กระเพาะอาหาร

ตา

ก                                                                        ข

ค                                                                        ง

กระเพาะอาหาร

ตับและตับออน

ทอสืบพันธุแพลเลียลหลอดอาหาร

กลามเนื้อคอลัมเมลลา

ลําไส

กระเพาะอาหาร

โอเพอรคิวลัม
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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

ก

ง

จ ฉ

ช ซ

ฌ ญ

ค

ข
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รูปที่  44  ภาพวาดแสดงสวนหัวของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  (ก)  แสดงลักษณะสวนหัว
ของหอยที่เก็บตัวอยางจากจุดสํารวจ  9  พื้นที่  (ยกเวนปาเตาดํา)  (ข)  แสดงลักษณะ
สวนหัวของหอยที่เก็บตัวอยางจากหวยเตาดํา

1  มม.

1  มม.

ก

ข
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ฌ

ง

ฉ

ซ

ญ

ข

ค

ก

จ

ช

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
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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

ก

จ

ช

ฌ

ง

ฉ

ซ

ญ

ข

ค
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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

ก

ข ค
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รูปที่  48 ภาพวาดแสดงการจัดเรียงตัวของระบบลําเลียงและอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด
Paludomus  spp.  เพศผู

1  มม.

เทสทิส
ตับและตับออน

กระเพาะอาหาร

หลอดอาหาร

ตอมน้ําลาย

บักคัสแมส

แรดูลา

ปมประสาท ลําไส

หัวใจ

ไต

ออสเฟรเดียม

เหงือก

ตอมไฮโพแบรงเคียล

ทอสืบพันธุแพลเลียล

เรกตรัม

เอนัส

กลามเนื้อคอลัมเมลลา

คริสทัลลีนสไตล
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รูปที่  49 ภาพวาดแสดงการจัดเรียงตัวของระบบลําเลียงและอวัยวะภายในของหอยน้ําจืด
Paludomus  spp.  เพศเมีย

1  มม.

ตับและตับออน

กระเพาะอาหาร

หลอดอาหาร

ตอมน้ําลาย

บักคัสแมส

แรดูลา

ปมประสาท

ลําไส

หัวใจ ไต

ออสเฟรเดียม

เหงือก
ตอมไฮโพแบรงเคียล

ทอสืบพันธุแพลเลียล

เรกตรัม

เอนัส

 รังไข

คริสทัลลีนสไตล

กลามเนื้อคอลัมเมลลา
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รูปที่  50 ภาพวาดแสดงระบบทางเดินอาหารของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.

กระเพาะอาหาร

หลอดอาหาร

ตอมน้ําลาย

บักคัสแมส

แรดูลา

ปมประสาท

ลําไส

เรกตรัม

เอนัส

ถุงสไตล
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รูปที่  51   แสดงแถบเอนไซม  Aldehyde  oxidase  (ALDOX)  (ก)  ภาพเจลแสดงแถบเอนไซม 

ALDOX  (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม  ALDOX    1 : น้ําตกไทรโยคนอย,    
2 :  น ำตกไทรโยคใหญ,  3 :  หวยเตาดาํ,  4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิดาด,  5 : 
น้ําตกผาตาด,  6 :  น้าํพหุวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเก
ริง กระเวีย,  9 :  น้ําตกไดชองถอง,  10 :  น้ําตกตะเคยีนทอง 

1        2       3       4        5        6       7        8       9      10   

1         2        3        4        5         6         7        8        9        10   - 

+ 

.32 

Aldox 

ก 

ข 
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รูปที่    52  แสดงแถบเอนไซม  Xanthine  dehydrogenase (XDH)  (ก)  ภาพเจลแสดงแถบ

เอนไซม  XDH  (ข)  ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม  XDH  1 : น้าํตกไทรโย
คนอย,  2 :  น้ําตกไทรโยคใหญ,  3 : หวยเตาดาํ,  4 : ลําธารขางบอน้ําพุรอนหนิ
ดาด,  5 : น้ําตกผาตาด,  6 :  น้ําพหุวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,  
8 :  น้ําตกเกรงิกระเวยี,  9 :  น้าํตกไดชองถอง,  10 :  น้าํตกตะเคียนทอง 

1         2        3        4        5         6         7        8        9        10   

- 

+ 

.43 

ข 

Xdh 

ก 

1        2       3       4         5        6       7        8        9      10   
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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 :  น้ําพุหวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเกริงกระเวีย,  
9 :  น้ําตกไดชองถอง,  10 :  น้ําตกตะเคยีนทอง 

 

1        2       3       4       5       6        7        8        9       10  

1         2        3        4        5         6         7        8        9        10   
- 

+ 

.77 

.82 

.90 

Mdh 

ก 

ข 
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รูปที่  54  แสดงแถบเอนไซม  Esterase  dehydrogenase  (EST)  (ก)  ภาพเจลแสดงแถบ
เอนไซม  EST  (ข)  ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม  EST  1 : น้ําตกไทรโยคนอย,  
2 :  น้ําตกไทรโยคใหญ,  3 :  หวยเตาดาํ,  4 : ลําธารขางบอน้าํพุรอนหนิดาด,  5 : 
น้ําตกผาตาด,  6 :  น้ําพหุวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเก
ริง กระเวีย,  9 :  น้ําตกไดชองถอง,  10 :  น้ําตกตะเคยีนทอง 

1     2     3      4       5      6      7      8              8      9     10     7      6      5      4      3 

ก 

1        2        3         4        5         6         7        8        9        10   

0.96 

0.68 
0.63 0.58 
0.54 
0.49 
0.46 

0.42 
0.39 
0.35 

- 

+ 

0.44 

ข 
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รูปที่  55    แสดงแถบเอนไซม Leucine  aminopeptidase  (LAP) (ก)  ภาพเจลแสดงแถบเอนไซม  

LAP  (ข) ไซโมแกรมแสดงแถบสีของเอนไซม  LAP  1 : น้ําตกไทรโยคนอย,   2 :  น้ําตก
ไทรโยคใหญ,  3 :  หวยเตาดํา,  4 : ลําธารขางบอน้าํพุรอนหนิดาด,  5 : น้ําตกผาตาด,  
6 :  น้าํพหุวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเกริงกระเวีย,  9 :  
น้ําตกไดชองถอง,  10 :  น้ําตกตะเคียนทอง 

 1       2        3        4        5        6        7        8        9       10     

Lap-1 

Lap-2 

1         2        3        4        5         6         7        8        9        10   
- 

+ 

0.64 

0.43 
0.38 

ก 

ข 
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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 :  น้ําพุหวยเขยง,  7 :  ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ,  8 :  น้ําตกเกริงกระเวีย,  
9 :  น้ําตกไดชองถอง,  10 :  น้ําตกตะเคยีนทอง 

1        2       3       4       5       6        7        8        9       10  

1         2        3        4        5         6         7        8        9        10   
- 

+ 
0.92 
0.85 

0.41 

Ldh-1 

Ldh-2 

ก 

ข 
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รูปที่  57  แผนผังความสัมพันธทางวิวัฒนาการของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  จากจุดสํารวจทั้ง  10  พื้นที ่

Genetic  distance  (D) 

น้ําตกไทรโยคนอย 

0.50           0.10              0.05             0.01             0.005            0.001             0.0005          0.0001          0.00005        0.00001 

น้ําตกไทรโยคใหญ 
น้ําพุหวยเขยง 

น้ําตกผาตาด 

ลําธารขางบอน้ําพุรอนหิน

น้ําตกไดชองถอง 

น้ําตกตะเคียนทอง 
น้ําตกเกริงกระเวีย 

ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 

หวยเตาดํา 

0.081965 

0.190473 

0.048429 
0.000020 

0.024395 

0.040778 
0.007716 

0.000491 

0.073220 
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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   

ก 

- MW 

132,000 

66,000 
45 000 

+ 

A      B     1      2     3      4      5     6     7       A      7      8     9    10     B    A 

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

Tail

Lateral  finfold

Dorsoventral  finfold

Excretory  bladder
Ventral  sucker
Penetration  gland
Eye  sports
Oral  sucker

ก ข

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

Stylet
Oral  sucker

Penetration  gland

Ventral  sucker

Excretory  bladder

Tail
Adhesive  organ

ก ข

ค
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รูปที่  61  แสดงตัวออนระยะเซอรคาเรียชนิด  Strigea  cercaria  (ก)  ตัวออนระยะเซอรคาเรีย
ยอมดวยสี  Neutral  red   (ข)  ตัวออนระยะเซอรคาเรียยอมดวยสี  Ehrlich’s
hematoxylin (ค)  ภาพวาดตัวออนระยะเซอรคาเรียแสดงอวัยวะสวนตาง  ๆ

50 um

50  um

Oral  sucker

Ventral  sucker
Excretory  bladder

Pharynx

Tail  stem

Tail  furcal

ก ข

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

Stylet
Oral  sucker

Penetration  gland
Ventral  sucker

Excretory  bladder

Tail

Pharynx
Vigulate  gland

ก ข

ค
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รูปที่  63  แผนผังความสัมพันธทางวิวัฒนาการของหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  จากแหลงสํารวจทัง้  10  พืน้ที ่ (ตัวเลขแสดงคาเฉลี่ยของลักษณะที่

แตกตางกนั) 

น้ําตกไทรโยคนอย 
น้ําตกไทรโยคใหญ 

น้ําตกเกริงกระเวีย 
น้ําตกไดชองถอง 

น้ําตกตะเคียนทอง 

น้ําตกผาตาด 
ลําธารขางบอน้ําพุรอนหินดาด 

น้ําพุหวยเขยง 

ลําธารปาชุมชนบานทามะเดื่อ 
หวยเตาดํา 

0.10000 

0.38889 

0.15000 

0.15789 

0.265223 

0.209978 

0.701916 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
การเตรียมสารเคม ี
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สารเคมสีําหรับยอมฟนหอย  (แรดูลา) 
1. 10 %  Sodium  hydroxide 

Sodium  hydroxide    10 กรัม 
เติมน้ํากลั่นใหครบ    100 มิลลิลิตร 

2. 2 %  Hydrochloric  acid 
Hydrochloric  acid    2 มิลลิลิตร 
เติมน้ํากลั่นใหครบ    100 มิลลิลิตร 

3. 4 %  Eosin  Y   
Eosin  Y     4 กรัม 
95 % ethyl  alcohol    100 มิลลิลิตร 
 

สารเคมสีําหรับยอมตัวออนพยาธิระยะเซอรคาเรีย 
1. 10  %  formalin  solution 

40 %   formalin     10 มิลลิลิตร 
เติมน้ํากลั่นใหครบ    100 มิลลิลิตร 

2. 0.1 %  neutral  red 
neutral  red  (C.I.  50040)   0.1  กรัม 
เติมน้ํากลั่นใหครบ    100 มิลลิลิตร 
ละลายสีผสมกัน  แลวกรองเก็บใสขวด  กอนใชเจือจางดวยน้าํกลัน่  10  เทา 

3. Semichon’ s  acetic  carmine 
Carmine  (C.I.  75470) 
Glacial  acetic  acid    50 มิลลิลิตร 
น้ํากลัน่      50 มิลลิลิตร 

วิธีเตรียมสี 
-  ผสม  glacial  acetic  acid และน้ํากลัน่เขาดวยกนั 
-  ละลายผงส ี Carmine  ในสารละลายขางตนจนสีไมละลาย  แลวนําสไีปตมใหเดือด  

ยกลงตัง้ทิง้ไวใหเยน็  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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วิธีเตรียมส ี
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 : ละลายส ี Hematoxylin  ในแอลกอฮอลแลวผสมกับ  glycerol  

และ  glacial  acetic  acid 
-  เตรียม  Solution B :  ละลาย  Aluminum  potassium  sulphate  ในน้าํกลัน่นาํมา

ตมใหละลาย 
-  นาํ  Solution A  และ  Solution B  มารวมกันแลวตมใหเดือด  ยกลงปลอยทิง้ไวให

เย็น  กรอง  เกบ็ใสขวด  ตั้งทิง้ไวนาน  4  สัปดาห  จงึนาํมาใช  กอนใชเจือจางดวยน้าํกลั่น  10  
เทา 

 
สารเคมสีําหรับเทคนิคอิเล็คโทรฟอริซิส 
1. สารเคมีสําหรับเตรียม  Polyacrylamide  gel 

1.1 สารละลาย  4X  Running  buffer  (1.5  M  Tris-Cl,  pH 8.8) 
Tris  base    36.3   กรัม   

   เติมน้ํากลั่น      150  มิลลิลิตร 
ปรับ   pH  8.8  ดวย  HCl 

   เติมน้ํากลั่นใหมีปริมาตรครบ  200 มิลลิลิตร 
**  เก็บที ่ 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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ปรับ   pH  6.8  ดวย  HCl  
เติมน้ํากลั่นใหมีปริมาตรครบ  50 มิลลิลิตร 
**  เก็บที ่ 4 °C  ในขวดสีชา  ** 

1.3 10%  Ammonium  persulphate 
    Ammonium  persulphate  0.10 กรัม 
    น้ํากลัน่     1.00 มิลลิลิตร 
    **  ควรเตรียมกอนใช  ** 

1.4 30 %  Acrylamide / bisacrylamide 
    Acrylamide    29.20 กรัม 
    Bisacrylamide    0.80 กรัม 
    เติมน้ํากลั่นใหครบ   100 มิลลิลิตร 
    **  เก็บที ่ 4 °C  ในขวดสีชา  ** 

1.5 15 %  Acrylamide / bisacrylamide 
    Acrylamide    14.60 กรัม 
    Bisacrylamide    0.40 กรัม 
    เติมน้ํากลั่นใหครบ   100 มิลลิลิตร 
    **  เก็บที ่ 4 °C  ในขวดสีชา  ** 

1.6 Tank  Buffer  (0.005  M  Tris,  0.0384  M  Glycine,  pH  8.3) 
    Tris      30.28 กรัม 
    Glycine     144.13 กรัม 
    เติมน้ํากลั่นใหครบ   10 ลิตร 

1.7 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 Separating  gel  
(7.5%) 

Stacking  gel  
(4%) 

น้ํากลัน่ 7.40      มล. 2.09     มล. 
1.5 M  Tris-HCl  pH 8.8  3.80      มล. - 
0.5 M  Tris-HCl  pH 6.8 - 0.78     มล. 
30%  Acrylamide / 
bisacrylamide 

3.80      มล.  - 

15%  Acrylamide / 
bisacrylamide 

- 2.60     มล.    

10%  Ammonium  
persulphate* 

100      µl     50     µl 

TEMED** 5      µl     10     µl    
ปริมาตรรวม 15.0      มล. 5.5   มล. 

*   เตรียมกอนใชโดยเติมหลงั  degas    
**  เติมหลังสดุเปนตัวเรงปฏิกิริยา   
 
2. สารเคมีสําหรับยอมเอนไซม 

2.1 Trizma  buffer,  pH  7.5 
Trizma  Base    12.1 กรัม 
Conc.  HCl    7.5 มิลลิลิตร 
เติมน้ํากลั่นใหครบ   1000 มิลลิลิตร 

2.2 สารละลาย  MTT 
MTT     1 กรัม 
น้ํากลัน่     100 มิลลิลิตร 

2.3 สารละลาย  PMS 
PMS     1 กรัม 
น้ํากลัน่     100 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 
 Na2HPO4    35.814 กรัม 
 เติมน้ํากลั่นใหครบ   500 มิลลิลิตร 
ผสม  0.2  M KH2PO4 : 0.2  M  Na2HPO4  ในอัตราสวน  51  มิลลิลิตร  :  
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 
0.2 M  Na/K PO4  buff,  pH  6.8  15   มิลลิลิตร 

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     10 มิลลิลิตร 
2.11   0.1  M  Tris – HCl,  pH  7.4 

Tris- HCl    0.788 กรัม 
เติมน้ํากลั่น    40 มิลลิลิตร 
ปรับ  pH  7.4 
เติมน้ํากลั่นใหครบ   50 มิลลิลิตร 

2.12   สารละลาย   NBT  
NBT     1 กรัม 
น้ํากลัน่     100 มิลลิลิตร 

2.13   สารละลาย  β- NAD 
NAD     1 กรัม 
น้ํากลัน่     100 มิลลิลิตร 

2.14   0.05  M  Tris- HCl,  pH  8.5 
Tris – HCl    3.94 กรัม 
เติมน้ํากลั่นใหครบ   500 มิลลิลิตร 

2.15   Trizma  buffer,  pH  8.0   
Trizma  base    24.2 กรัม 
Concentrated  HCl   11.8 มิลลิลิตร 
เติมน้ํากลั่นใหครบ   1000 มิลลิลิตร 

3. สารเคมีสําหรับยอมโปรตีน  (Comassie  blue  R-250) 
Comassie  blue    0.5 กรัม 
Methanol     200 มิลลิลิตร 
Acetic  acid     50 มิลลิลิตร 
เติมน้ํากลั่นใหครบ    600 มิลลิลิตร 

4. Destain  solution 
Methanol     40 มิลลิลิตร 
Glacial  acetic  acid    20 มิลลิลิตร 
เติมน้ํากลั่นใหครบ    600 มิลลิลิตร 
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5. 0.05  M  NaCl 
NaCl      0.029  กรัม 
เติมน้ํากลั่นใหครบ    10 มิลลิลิตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
วิธีการยอมเอนไซมโดยใชปฏิกิริยาทางเคมีจําเพาะ 
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วิธีการยอมเอนไซมโดยใชปฏิกริิยาเคมีจําเพาะ  
1.  เอนไซม  ALDOX  (Tsukamoto  1989 : 461-479  และ  Steiner  1979 : 35-54) 

- แชแผนเจลในสารละลาย  Trizma  buffer  pH  7.5  ปริมาณ  35  มลิลิลิตร  เปน
เวลา  5  นาท ี
- เติม  Benzaldehyde  0.2  มิลลิลิตร  ที่ละลายดวย  Acetone  2  มิลลิลิตร  ลงไป
ทิ้งไวประมาณ  15  นาที   
- เติมสารละลาย  MTT  1  มิลลิลิตร   ลงไปทิ้งไวประมาณ  30  นาท ี จะปรากฏแถบ
เอนไซมข้ึน 

 
2.  เอนไซม  EST  (Tsukamoto  1989 : 461-479)  

- แชแผนเจลใน  0.1 M  Na/K  PO4  buff,  pH  6.8   ปริมาณ  35  มิลลิลิตร  
ประมาณ  3-5  นาท ี
- เติม  Soln  A  ลงไปแลวบมตอในที่มืดทิ้งไวประมาณ  10  นาท ี
- เติมสารละลาย  Soln   B ลงไปแลวบมตอในที่มืด  ประมาณ  30  นาท ี จะปรากฏ
แถบเอนไซมชดัเจน  

 
3.  เอนไซม  LAP  (Steiner  1979 : 35-46) 

- แชแผนเจลในสารละลาย  Borate,  pH  5.0  ปริมาณ  50  มิลลิลิตร  เปนเวลา  15  
นาท ี
- เทสารละลาย Borate,  pH  5.0  ออก  เตมิสารละลาย  Maleate  buffer  ปริมาณ  
50  มิลลิลิตร  และสารละลาย  L-leucyl-β-naphthlamide ปริมาณ  1  มิลลิลิตร  ลง
ไปแลวบมเจลตอในที่มืดประมาณ  15  นาท ี
- เติมสารละลาย  Fast  garnet  GBC  ปริมาณ  10  มิลลิลิตร  ลงไปทิง้ไวประมาณ  
2  ชั่วโมง   จะปรากฏแถบเอนไซม 

 
4.  เอนไซม  LDH   (Tsukamoto  1989 : 461-479) 

- แชแผนเจลใน  0.1  M  Tris – HCl,  pH  7.4  ปริมาณ  50  มิลลิลิตร  เปนเวลา  5  
นาท ี
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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  นาท ี
- 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  นาท ี 
- เติมสารละลาย  MTT ปริมาณ  2  มิลลิลิตร  สารละลาย  β-NAD  ปริมาณ  2.5  
มิลลิลิตร  และ  malic  acid  50  mg  ทิง้ไวประมาณ  1  ชั่วโมง  30 นาท ี
- 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  มลิลิลิตร   และ
สารละลาย   β-NAD  ปริมาณ  2  มิลลิลิตร  ลงไปแลวบมเจลตอในทีม่ืด  40  นาท ี
- เติมสารละลาย  PMS  ปริมาณ  0.5  มิลลิลิตร  ทิ้งไวประมาณ  2  ชัว่โมง  จะ
ปรากฏแถบเอนไซมข้ึน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
การวัดปริมาณโปรตีนที่ไดจากแผนเทาหอยน้ําจืด  
Paludomus  spp.  ดวยเทคนิค  Lowry’s  method 
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1.  การวัดปริมาณโปรตีนแผนเทาหอยน้าํจืด  Paludomus  spp.  จากแหลงสาํรวจทั้ง  10  พืน้ที ่
1.1 นําสารละลายโปรตีนจากแผนเทาหอยมาเจือจางดวยน้าํกลั่นในอัตราสวน  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
ดวยน้าํกลัน่ใหไดปริมาตรรวมเปน 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  ผสมกับน้าํกลัน่  50 มิลลิลิตรใหเขากนั 

1.3.5 เติมสารที่เตรยีมไวในขอ  1.3.4  ใสลงในหลอดทดลองในขอ  1.3.3  
หลอดละ 3 มิลลิลิตร ผสมใหเขากนัทันที นาํไปบม ( incubate ) 
ประมาณ  45 นาที ที่อุณหภมูิหอง 

1.3.6 นําสารละลายโปรตีนมาตราฐานที่ได  และสารละลายโปรตีนจากแผน
เทาหอยน้ําจืด  Paludomus  spp.  ที่เจือจางไวไปวดัคาดูดกลืนแสงที่ 
660 nm โดยใชน้ํากลั่นเปน blank 
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2. การคํานวณปริมาณโปรตีน 
 นําคาการดูดกลืนแสงของสารละลายโปรตนีที่ไดเปรียบเทียบกับกราฟการดูดกลืนแสง
ของสารละลายโปรตีนมาตราฐานดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตัวอยาง  สารละลายโปรตนีวัดปริมาณโปรตีน  โดยทาํการเจือจางกบัน้ํากลัน่ในอตัราสวน  1:50  
และ  1:100  เมื่อทําการวัดคาการดูดกลนืแสงที่  660  nm  พบวามีคาการดูดกลืนแสงดังนี ้
 1:50   OD660  =  0.182 
 1:100 OD660  =  0.151 
 นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเปรียบเทียบกบักราฟโปรตนีมาตราฐาน  พบวา 
 1:50   OD660  ตรงกับปริมาณโปรตีน  56  µg  คูณปริมาณโปรตีนที่ไดกับอัตราสวน
การเจือจาง  56 x 50  =  2,800  µg 
 1:100  ตรงกบัปริมาณโปรตีน  45  µg  คูณปริมาณโปรตีนที่ไดกับอัตราสวนการเจือ
จาง  45 x 100  =  4,500  µg 
 จากนั้นนํามาคิดปริมาณโปรตีนเฉลี่ย  โดยนําปริมาณโปรตีนที่คํานวณไดมาบวกกัน  
แลวหารดวยจาํนวนอัตราสวนการเจือจาง   
 ปริมาณโปรตีนเฉลี่ย  =  (2,800 + 4,500) / 2  =  3,650  µg   
 ดังนัน้มีปริมาณโปรตีนประมาณ  3.6  มลิลิกรัมตอมิลลิลิตร  
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3.  คาการดูดกลืนแสงและปริมาณโปรตีนจากแผนเทาหอยน้าํจืด  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 
น้ําพุหวยเขยง 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 
น้ําตกตะเคยีนทอง 0.152 0.056 2.00 
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