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 ชตพรรษ  ชวนประสิทธิ : การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียของหอยนาํจืด 
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 การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียของหอยนาํจืด บริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิ
ประเทศไทย  เป็นการสํารวจชนิดพนัธ์ุหอยนาํจืดและการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์-
คาเรียในหอย บริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิ จงัหวดัลพบุรี และจงัหวดัสระบุรี ทาํการศึกษาโดยเก็บ
ตวัอย่างหอยนาํจืดรอบเขือนป่าสักชลสิทธิ  จุดสํารวจ เก็บตวัอย่าง 4 ครัง ในระหว่างเดือน
มิถุนายน 2554 – เมษายน 2555 ดว้ยวิธีจบัเวลา (counts per unit of time method) โดยมีผูเ้ก็บ
ตวัอยา่ง  คน ครังละ  นาที ทาํการจาํแนกชนิดพนัธ์ุหอยนาํจืดดว้ยลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของ
เปลือก พบตวัอยา่งหอยนาํจืด (หอยฝาเดียว, หอยสองฝา) ทงัหมด 4,435 ตวั จดัจาํแนกหอยไดเ้ป็น  
วงศ ์12 สกุล  ชนิดพนัธ์ุ ดงันี หอยฝาเดียว 9 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ Lymnaea(Radix) rubiginosa 7 ตวั, 
Bithynia siamensis siamensis ,505 ตวั, Clea (Anentome) helena 1,003 ตวั, Pila ampullacea 100 
ตวั, Pomacea sp. 3 ตวั, Melanoides tuberculata 627 ตวั, Tarebia granifera 14 ตวั, Filopaludina 

javanica 7 ตวั, Filopaludina sumatrensis polygramma 50 ตวั และหอยสองฝา 7 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่
Indonaia substriata 69 ตวั, Scabies crispata 98 ตวั, Scabies phaselus 132 ตวั, Corbicula arata 

6 ตวั, Corbicula blandiana 3 ตวั, Corbicula gustaviana 29 ตวั, Limnopema supoti 32 ตวั
สําหรับการตรวจสอบการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียของหอยนาํจืด ทาํการศึกษา
ดว้ยวิธี Shedding และ Crushing พบอตัราติดเชือปรสิตร้อยละ 4.60 (204/4,435) ติดเชือในหอยฝา
เดียว 4 ชนิดพนัธ์ุ คือ B. s. siamensis, M. tuberculata, F. sumatrensis polygramma และ T. 

granifera มีอตัราการติดเชือร้อยละ 1.99 (30/1,505), 27.11 (170/627), 0.40 (1/250) และ 21.43 
(3/14) จาํแนกชนิดพยาธิใบไมไ้ด ้7 ชนิดพนัธ์ุ คือHaplorchis pumilio, Allocreadium isoporum, 
Loxogenoides bicolor, Cardicola alseae, Apatemon gracilis, Echinochasmus pelicani และ 
Gastrothylax crumenifer 
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 Cercarial infections of freshwater molluscs at Pasak Cholasid reservoir, Lopburi 

province and Saraburi province, Thailand, were investigated molluscs and their trematode 

infections. The mollusc samples were collected four times by counts per unit of time method from 

21 sampling sites between June 2011 and April 2012. Five collectors collected the molluscs every 

20 minutes each times. The species of mollusks were classified based on shell morphology. A total 

of 4,435 molluscs were identified into 9 families, 12 genera and 16 species. They were 9 species of 

gastropods and 7 species of bivalves; the gastropods were 7 Lymnaea(Radix) rubiginosa, 1,505 

Bithynia siamensis siamensis, 1,003 Clea (Anentome) helena, 100 Pila ampullacea, 203 Pomacea 

sp., 627 Melanoides tuberculata, 14 Tarebia granifera, 67 Filopaludina javanica, 250 

Filopaludina sumatrensis polygramma, and the bivalves were 69 Indonaia substriata, 98 Scabies 

crispata, 132 Scabies phaselus, 196 Corbicula arata, 3Corbicula blandiana, 29 Corbicula 

gustaviana, 132 Limnopema supoti. Trematode infections were examined by shedding and 

crushing methods.The infection rate was 4 .60% (204/4,435). Four species of molluscs found 

trematodes; they were B. s. siamensis, M. tuberculata, F. sumatrensis polygramma and T. 

granifera. The infection rates were 1.99% (30/1,505), 27.11% (170/627), 0.40% (1/250) and 

21.43% (3/14), respectively. Seven species of trematodes were categorized; they were Haplorchis 

pumilio, Allocreadium isoporum, Loxogenoides bicolor, Cardicola alseae, Apatemon gracilis, 

Echinochasmus pelecani and Gastrothylax crumenifer. 
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การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียของหอยนาํจืด บริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิประเทศ
ไทย  ไดรั้บทุนสนบัสนุนการทาํวจิยัจากสาํนกับริหารโครงการวจิยัในอุดมศึกษา และพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาติ สาํนกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และทุนอุดหนุนการทาํวทิยานิพนธ์สาํหรับนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา จากงบประมาณแผน่ดิน ของบณัฑิตวทิยาลยั ประจาํปีงบประมาณ 2556 (ครังที )  ขา้พเจา้
ขอขอบคุณหน่วยงานและผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง  ทีสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือจนการศึกษาในครังนีสาํเร็จ
ดว้ยดี 

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ  รศ. ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ทีไดใ้ห้
ความรู้  ช่วยเหลือ  คาํแนะนาํ  และเป็นกาํลงัใจจนวทิยานิพนธ์สมบูรณ์  ขอขอบพระคุณ  รศ. ดร. วศิน   
อิงคพฒันากุล  ทีใหเ้กียรติเป็นประธานกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์  ผศ. พ.อ.หญิง ดร. ธญัญารัตน์  
กุญชรบุญ  กรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์  ทีกรุณาใหค้วามรู้  คาํแนะนาํและตรวจทานแกไ้ขวทิยานิพนธ์  
และ อาจารย ์ดร. กมัปนาท  ธาราภูมิ  ทีช่วยใหค้วามคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ  เพือนาํไปปรับปรุงใชใ้นเล่ม
วทิยานิพนธ์  รวมทงัผูแ้ทนบณัฑิตวทิยาลยัทีกรุณาใหค้าํแนะนาํและตรวจทานแกไ้ขวทิยานิพนธ์จนสมบุรณ์  
ขอขอบคุณ  คุณสุลกัษณ์  นามโชติ  ทีใหค้วามช่วยเหลือ  ใหค้าํแนะนาํในการทาํปฏิบติัการ  รวมถึงการติดต่อ
ประสานงานกบัผูที้เกียวขอ้งกบัการศึกษาในครังนี  ขอขอบคุณ  คุณสมโภช  สัจจธรรมธวชั  ทีใหค้วาม
ช่วยเหลือในการเก็บตวัอยา่งภาคสนาม  ขอขอบคุณ  คุณวิฑูรย ์ วรรธนะนิตย ์ ในการใหค้าํแนะนาํ และงาน
ดา้นกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM)  ขอขอบคุณ  คุณววิชิชุตา  เดชรักษา, พีๆ  นอ้งๆ  ทุกคน  ทีช่วยเหลือ
ในการเก็บตวัอยา่ง  จนเสร็จสินการสาํรวจ 

ขอขอบคุณ  ภาควชิาชีววทิยา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  ทีใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆ ดา้น  ขอขอบคุณ
อาจารยทุ์กท่านและเจา้หนา้ทุกท่าน  ทีใหค้วามช่วยเหลือและกาํลงัใจจนวทิยานิพนธ์สมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อและคุณแม่  ทีคอยรับฟัง  ใหค้าํปรึกษา  และเป็นกาํลงัใจหลกัทีทาํให้
วทิยานิพนธ์ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์      
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