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นาํในมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม. อาจารย์
ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ.   หนา้ 113. 

การติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ของหอยและปลาในสระนํา มหาวิทยาลัยศิลปากร  มี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาความหลากหลายชนิดพนัธ์ุของหอยฝาเดียว หอยสองฝา ปลา และตรวจสอบ
การติดเชือตวัอ่อนของพยาธิใบไม ้โดยกาํหนดจุดเก็บตวัอยา่ง 12 จุด รอบสระนาํภายในมหาวิทยาลยั 
ดาํเนินการเก็บตวัอยา่งระหว่างเดือนกนัยายน 2555 ถึง กรกฏาคม  2556 เก็บตวัอยา่งหอยฝาเดียวโดย
วิธีจบัดว้ยมือและกระชอน สุ่มเก็บโดยวิธีจบัเวลา (counts per unit of time method) ใชผู้เ้ก็บ 3 คน ครัง
ละ 10 นาที  และเก็บตวัอย่างหอยสองฝาโดยใชก้ระชอน (scooping method) ตกั 3 ครัง และใชแ้หจบั
ปลาโดยเหวียงแห 3 ครังต่อการสุ่มจบัปลาในแต่ละจุดสาํรวจ ผลการศึกษาเก็บตวัอยา่งหอยฝาเดียวได้
จําน วน   6,677 ตัว  จําแนกได้  10 ช นิ ดพัน ธ์ุ  ดั ง นี  Bithynia siamensis siamensis, Clea helena, 

Filopaludina javanica, Filopaludina sumatrensis polygramma, Melanoides tuberculata, Pila polita, 

Promacea canaliculata Tarebia granifera, Thiara rudis และ Thiara scaba หอยสองฝา จาํนวน 355 

ตวั จาํแนกได้ 13 ชนิดพนัธ์ุ ดังนี Pilsbryoconcha exilis compressa, P. e. exilis, Uniandra contradens 

ascia, U. c. tumidula, U. c. rustica, Ensidens ingallsianus ingallsianus, E. i. dugasti, Scabies 

crispate, Limnoperna supoti, L. siamensis, Scaphula pinna, Indonaia substriata แ ล ะ  Polymesoda 

(Geloina) proxima สุ่มเก็บตวัอย่างปลาได้ จาํนวน 147 ตวั จาํแนกได ้7 ชนิดพนัธ์ุ ดงันี Barbonymus 

gonionotus, B. schwanenfeldii, Cyclocheilichthys enoplos, Labiobarbus siamensis, Osteochilus 

vittatus, Puntioplites proctozysron และ Tilapia nilotica จากการตรวจสอบการติดเชือตัวอ่อนพยาธิ
ใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย ดว้ยวิธีการ shedding และ crushing พบการติดเชือเฉพาะในหอยฝาเดียว มีอตัรา
การติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ 2.44% (163/6677) พบพยาธิใบไม้ 5 ชนิดพัน ธ์ุ  คือ  Astiotrema 

monticellii, Haplorchis pumilio, Acanthatrium hitaense, Loxogenoides  bicolor แ ล ะ  Cardicola 

alseae   การติดเชือพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา พบพยาธิ  2 ชนิดพนัธ์ุ คือ Haplorchis 

pumilio และ Centrocestus caninus อตัราการติดเชือ 100 %ในปลา B. gonionotus  
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Trematode infections of freshwater molluscs and fishes were studied at Silpakorn University. 

The aims of this were investigation of species diversity of gastropods, bivalves, fishes and their 

trematode infetions. The sample were collected from pond in Silpakorn University, Sanamchandra 

Palace Campus, between September 2012 and July 2013. There were 12 stations around pond. The 

counts per unit of time method was used for gastropod sampling. Three collectors were collected by 

hand and scoop for 10 minutes each stations. Bivalves were collected by 3 scoops for each stations.  

Fishes were collected by cast a net 3 times for each stations. A total of 6,677 snails were collected, they 

were 10 species; Bithynia siamensis siamensis, Clea helena, Filopaludina javanica, Filopaludina 

sumatrensis polygramma, Melanoides tuberculata, Pila polita, Promacea canaliculata, Tarebia 

granifera, Thiara rudis and Thiara scaba. A total of 355 bivalve were collected, they were 13 species; 

Pilsbryoconcha exilis compressa, P. e. exilis, Uniandra contradens ascia, U. c. tumidula, U. c. rustica, 

Ensidens ingallsianus ingallsianus, E. i.  dugasti, Scabies crispate, Limnoperna supoti, L. siamensis, 
Scaphula pinna, Indonaia substriata and Polymesoda (Geloina) proxima. A total of 147 fishes were 

collected, they were 7 species; Barbonymus gonionotus, B. schwanenfeldii, Cyclocheilichthys enoplos, 

Labiobarbus siamensis, Osteochilus vittatus, Puntioplites proctozysron and Tilapia nilotica. Cercarial 

infections were examined by shedding and crushing methods. The cercariae were found only in snails, 

the infection rate was 2.44% (163/6677). Five species of trematodes were found, they were Astiotrema 

monticellii, Haplorchis pumilio, Acanthatrium hitaense, Loxogenoides bicolor and Cardicola alseae. 

Two species of metacercariae were found in collected fish, they were Haplorchis pumilio and 

Centrocestus caninus. The infection rate of B. gonionotus was 100%.  

 

 

Department of Biology                            Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature........................................                                                    Academic Year 2014 

Thesis Advisor's signature........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 
ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารยที์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ ทีไดก้รุณาให้โอกาสให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาํเนินการวิจยั และเป็นกาํลงัใจทีสําคญัอย่างยิง ในการทาํวิทยานิพนธ์ให้
สําเร็จอย่างสมบูรณ์ขอขอบคุณ อาจารย์ดร. วิวิชชุตา เดชรักษา ประธานกรรมการตรวจสอบ
วทิยานิพนธ์ ผูศ้าสตราจารย ์พ.อ.หญิง ดร.ธญัญารัตน์  กุญชรบุญ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ ดร.วันวิวาห์  ตุ้มน้อย  กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีกรุณาให้ค ําแนะนํา 
ขอ้เสนอแนะ ให้แนวคิดต่างๆทีเป็นประโยชน์ และตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ รวมทงัผูแ้ทน
บณัฑิตวิทยาลยัทีกรุณาตรวจทานแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึน ขอขอบคุณ คุณสุ
ลกัษณ์ นามโชติ ทีให้ความช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวก และคอยดูแลให้คาํแนะนําในการทาํ
ปฏิบติัการ ขอขอบคุณ คุณสมโภช สัจจธรรมธวชั ทีให้ความช่วยเหลือในการเก็บตวัอย่างนอก
สถานที ขอขอบคุณ คุณวฑูิรย ์วรรธนะนิตย ์ทีให้การช่วยเหลือ และให้คาํแนะนาํในการทาํงานดา้น
กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ขอขอบคุณทุกคนทีช่วยเหลือในการเก็บตวัอยา่ง ให้คาํแนะนาํ 
ตลอดจนให้กาํลงัใจต่างๆ ทาํให้ขา้พเจา้ไดท้าํผลงานวิจยัทีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการ
นาํเสนอผลงานวจิยัในประเทศ และต่างประเทศ ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา 

ขอขอบคุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และโรงเรียนสาธิต
มธัยม มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีให้การสนับสนุนในทุกดา้น ขอขอบคุณท่านอาจารยทุ์กท่าน และ
เจา้หนา้ทีทุกคนทีมีส่วนเกียวขอ้งทีใหค้วามช่วยเหลือ และความสะดวกต่อวทิยานิพนธ์ฉบบันี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่พีน้อง และญาติทุกคนทีคอยช่วยเหลือให้คาํปรึกษา 
และเป็นกาํลังใจในทุกๆด้านเป็นอย่างดีทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จ และสมบูรณ์ จึงกราบ
ขอบพระคุณ และขอบคุณไวใ้นโอกาสนี 

 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ช  

สารบัญ 
หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ......................................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................. ฉ 
สารบญัตาราง .................................................................................................................................... ฌ 
สารบญัภาพ ....................................................................................................................................... ญ 
บทที 
1  บทนาํ .........................................................................................................................................  
 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา .......................................................................... 1 
 ความมุ่งหมาย .................................................................................................................. 2 
 จุดประสงคข์องการวจิยั ................................................................................................... 2 
 สมมติฐาน ........................................................................................................................ 2 
 ขอบเขตการศึกษา ............................................................................................................ 2 
2  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ..................................................................................................   
 สัณฐานวทิยาของเปลือกหอยฝาเดียว ............................................................................... 3 
 สัณฐานวทิยาของเปลือกหอยสองฝา................................................................................ 6 
 สัณฐานวทิยาของปลา ...................................................................................................... 8 
 การจาํแนกพยาธิใบไม ้................................................................................................... 11 
 วฎัจกัรชีวิต..................................................................................................................... 12 
 ตวัอ่อนของพยาธิใบไม ้.................................................................................................. 13 
 การศึกษารูปร่าง และรายละเอียดตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย ..................................... 16 
 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ......................................................................................................... 17 
3  วธีิดาํเนินการศึกษา ....................................................................................................................   
 การสาํรวจพืนทีและกาํหนดจุด ...................................................................................... 24 
 วธีิเก็บตวัอยา่ง ................................................................................................................ 25 
 เก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มบริเวณพืนทีทีสุ่มตวัอยา่งหอยและปลา .................................. 25 
 ตรวจสอบชนิดหอยฝาเดียวและหอยสองฝา .................................................................. 26 
 ตรวจสอบชนิดปลา ........................................................................................................ 26 
 ตรวจหาหารติดเชือในหอยและปลา ............................................................................... 26 

ช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ช  

สารบัญ 
บทที หนา้ 
 ตรวจสอบชนิดพยาธิ ...................................................................................................................... 26 
 ศึกษาตวัอ่อนพยาธิดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ............................... 29 
 4 ผลการศึกษา ...............................................................................................................................  
 ขอ้มูลบริเวณพืนทีเก็บตวัอยา่ง ....................................................................................... 30 
 ขอ้มูลสภาพแวดลอ้ม ..................................................................................................... 31 
 การจดัจาํแนกหอยฝาเดียว หอยสองฝา และปลา ............................................................ 37 
 ความหนาแน่นและอตัราการติดเชือของหอยฝาเดียว ..................................................... 55 
 การจาํแนกตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย ............................................................. 60 
 ความหนาแน่นและอตัราการติดเชือของหอยสองฝา ..................................................... 78 
 ความหนาแน่นและอตัราการติดเชือในปลา ................................................................... 81 
 การจาํแนกตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย ..................................................... 83 

การศึกษาการติดเชือส่วนต่างๆ ของปลาทีมีการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์
คาเรีย .............................................................................................................................. 89 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียและโฮสตกึ์งกลาง 
(intermediate host) และสิงแวดลอ้ม .............................................................................. 94 

 5 การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา ............................................................................................  
สภาพแวดลอ้มของแหล่งนาํพืนทีทีศึกษา ชนิดพนัธ์ุและการกระจายพนัธ์ุหอยและปลานาํ
จืด .................................................................................................................................. 97 

 อตัราการติดเชือ และความหนาแน่นของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และปลานาํจืด......... 99 
 สรุปผลการศึกษา ......................................................................................................... 102 
 ขอ้เสนอแนะการดาํเนินการวิจยัต่อ .............................................................................. 103 
บรรณานุกรม .................................................................................................................................. 104 
ภาคผนวก .............................................................................................................................................  
 ภาคผนวก ก   
 การเตรียมสารเคมี ................................................................................................................ 109 
ประวติัผูว้ิจยั ................................................................................................................................... 113 
 

ซ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

สารบญัตาราง 
 
ตารางที   หนา้  
 1  ขอ้มูลกายภาพและเคมีสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรครังที  เดือนกนัยายน 2555 ................  31 
  2  ขอ้มูลกายภาพและเคมีสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรครังที 2 เดือนพฤศจิกายน 2555 ...........  32 
 3  ขอ้มูลกายภาพและเคมีสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรครังที 3 เดือนมกราคม 2556 ................  33 
 4  ขอ้มูลกายภาพและเคมีสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรครังที 4 เดือนมีนาคม 2556 ..................  34 
 5  ขอ้มูลกายภาพและเคมีสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรครังที 5 เดือนพฤษภาคม 2556 .............  35 
 6  ขอ้มูลกายภาพและเคมีสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรครังที 6 เดือนกรกฏาคม 2556..............  36 
 7  จาํนวนหอยนาํจืดทีสุ่มไดบ้ริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร และอตัราการติดเชือ ...........  59 
 8  เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นโฮสตกึ์งกลางของหอยนาํจืดแต่ละชนิด .....................  59 
 9  ชนิดของพยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียและการติดเชือของหอยนาํจืด .................................  60 
 10 จาํนวนประชากรหอยสองฝานาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร ..............................  79 
 11 จาํนวนประชากรหอยสองฝานาํจืดและอตัราการติดเชือ.......................................................  80 
 12 จาํนวนประชากรและอตัราการติดเชือปลานาํจืด ..................................................................  82 
 14  ชนิดของพยาธิตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียและการติดเชือของปลานาํจืด ..........................  88 
   13 แสดงจาํนวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียทีติดเชือในส่วนต่างๆของปลา .  90 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบญัรูป 
 
รูปที   หนา้  
   1 โครงสร้างต่าง ๆ ภายนอกของเปลือกหอยฝาเดียว (Gastropode) .........................................  4 
 2  ลกัษณะลวดลายแบบต่าง ๆ บนเปลือกหอย .........................................................................  5 
 3 ลกัษณะฝาปิดปากเปลือก (operculum) .................................................................................  6  
 4  โครงสร้างของเปลือกหอยสองฝา .........................................................................................   7 
 5 ครีบต่างๆของปลา ................................................................................................................  9 
 6  รูปร่างเซอร์คาเรียโดยทวัไปประกอบไปดว้ยส่วนลาํตวั (body) และส่วนหาง (tail) .............  12 
 7 วฏัจกัรชีวติ (life cycle) ของพยาธิใบไม ้...............................................................................  13  
 8 ตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นระยะต่างๆ..........................................................................................  15 

 9 ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria)......................................................  16 
 10 รูปบริเวณเก็บตวัอยา่งหอยปละปลานาํจืด ............................................................................  25 
 11 ภาพถ่ายบริเวณทีเก็บตวัอยา่งหอยและปลานาํจืด .................................................................   30 
 12 หอยนาํจืดฝาเดียวทีพบบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร .................................................  43 
 13 หอยนาํจืดสองฝาทีพบบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร .................................................  50 

14 ปลานาํจืดทีพบบริเวณสระนาํในมหาวทิยาลยัศิลปากร ........................................................  54 
15 แผนภูมิแสดงจาํนวนประชากรหอยฝาเดียวนาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรทีสุ่ม 
               ไดใ้นแต่ละเดือน ตงัแต่เดือนกนัยายน 2555 – เดือนกรกฎาคม 2556 ......................  55 
16 เปรียบเทียบจาํนวนประชากรหอยฝาเดียวนาํจืดทีสุ่มไดบ้ริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร     
                   ระหวา่งเดือนกนัยายน 2555 – เดือนกรกฏาคม 2556 .............................................  57 
17 ลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Astiotrema monticellii   ....................................................  68 
18 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะ metacercaria ชนิด Astiotrema monticellii .......................  69 
19 ภาพ SEM ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย Astiotrema monticellii ...............................  30 
20 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Haplorchis pumilio ..................................................................  71 
21 ภาพ SEM ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย Haplorchis pumilio ....................................  72 
22 ลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Acantharium hitaense ......................................................  73 
23 ภาพ SEM ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย Acantharium hitaense ................................  74 
24 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Loxogenoides bicolor ...............................................................  75 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

สารบญัรูป 
 
รูปที   หนา้  

25 ภาพ SEM ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย Loxogenoides bicolor ................................  76 
26 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Cardicola alseae ......................................................................  77 
27 ภาพ SEM ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Cardicola alseae ..........................................................  77 
28 จาํนวนประชากรหอยสองฝานาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร ตงัแต่เดือนกนัยายน  
                                 2555 – เดือนกรกฏาคม 2556 ............................................................................  78 
29 เปรียบเทียบจาํนวนชนิดและประชากรปลานาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรแต่ละ 
                                 เดือน ตงัแต่เดือนกนัยายน 2555 – เดือนกรกฏาคม 2556 ..................................  81 
30 เปรียบเทียบจาํนวนชนิดและประชากรปลานาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรแต่ละ 
                                 เดือนรวมทงัหมด ตงัแต่เดือนกนัยายน 2555 – เดือนกรกฏาคม 2556 ...............  82 
31 ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย ชนิด Haplorchis pumulio ....................................  84 
32 ภาพ SEM ตวัอ่อนระยะเมจาเซอร์คาเรีย Haplorchis pumulio ..............................................  85 
33 ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียชนิด Centrocestus caninus   .................................  87 
34 ส่วนต่างๆ ของปลาทีติดเชือพยาธิ Haplorchis pumilio ........................................................  89 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1

บทท ี1 
 

บทนํา 
 

. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัการติดเชือพยาธิใบไมย้งัเป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุขทีสําคญัของประเทศ

ไทยโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนทีอยู่อาศยัในพืนทีนอกเขตเมืองซึงอาจไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัโรคปรสิตหนอนพยาธิจึงส่งผลสู่ความเสียงในการแพร่กระจายของพยาธิและปัจจยัทีส่งผล
ต่อความเสียงในการติดเชือพยาธินนั คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีปนเปือนไข่หรือตวัอ่อน
พยาธิ การรับประทานอาหารทีปนเปือนปรสิตนี อาจมาจากวฒันธรรมการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น
แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงปัญหาสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลกัษณะซึงเป็นอีก
ปัจจัยหนึงทีมีผลต่อการเพิมความเสียงต่อการติดเชือพยาธิใบไม้ ดังนันการพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุขและการใหค้วามรู้ทีถูกตอ้งต่อการปฏิบติัตนใหถู้กสุขลกัษณะจึงเป็นสิงสาํคญั 

พยาธิใบไม้ลาํไส้ขนาดเล็ก และพยาธิใบไม้ตบั เป็นสาเหตุของโรคในคน และในสัตว ์
ติดต่อโดยการกินปลาดิบ โดยทีไข่ของพยาธิจากคนและสัตวที์เป็นโรค ออกมาพร้อมกบัอุจจาระลง
ในแหล่งนาํ เมือถูกหอยทีเป็นโฮสต์กึงกลางตวัที 1 กินเขา้ไป ตวัอ่อนระยะไมราซิเดียมจะพฒันา
เป็นตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย วา่ยนาํออกจากหอย และไชเขา้ปลาซึงเป็นโฮสตกึ์งกลางตวัที 2 พฒันา
เป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย ซึงเป็นระยะติดต่อ เมือคนหรือสัตวกิ์นปลาดิบซึงมีตวัอ่อนระยะ
ติดต่อนีสามารถทาํใหเ้กิดโรคพยาธิได ้เรียกเป็นโรคพยาธิทีติดต่อโดยปลา (Fish bone disease)  

สระนาํในมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นแหล่งนาํทีมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสัตวน์าํ
อาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก เช่น หอย ปลา นก และสัตวเ์ลือยคลาน การศึกษาเกียวกบัชนิดพนัธ์ุของ
หอยและปลา ในบริเวณสระแก้ว และการติดเชือของปรสิตหนอนพยาธิในบริเวณสระแก้ว เป็น
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัในครังนี เพือประโยชน์ในการมีขอ้มูลดา้นปรสิตหนอนพยาธิ ในแหล่งนาํ
ทีมีความสาํคญัทงัภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร และเป็นแหล่งนาํทีมีความสําคญัในจงัหวดันครปฐม 
เนืองจากเป็นอ่างนาํขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม และเชือมต่อกบัคลองเจดียบ์ูชา ซึงเป็น 
คลองทีติดต่อจากแม่นาํนครชยัศรี ผ่านตวัเมืองนครปฐมจากดา้นตะวนัออก มายงัดา้นตะวนัตก สู่
คลองวงัตะก ูและคลองทพัหลวง เชือมต่อไปยงัแม่นาํแม่กลองในจงัหวดัราชบุรี และกาญจนบุรี  
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2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
. เพือศึกษาชนิดหอยและปลานําจืดทีพบ  บริเวณสระนําในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

. เพือศึกษาอตัราการติดเชือพยาธิใบไมแ้ละชนิดพยาธิใบไมใ้น บริเวณสระนําในมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

. เพือศึกษารูปร่างลกัษณะและจาํแนกชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียและเมตาเซอร์คาเรีย
ทีพบในหอยนาํจืดและปลานาํจืด บริเวณสระนาํในมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
4. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหอย ปลานาํจืด และชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียและ
เมตาเซอร์คาเรีย บริเวณสระนาํในมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 
 อตัราการติดเชือพยาธิใบไมข้องหอยและปลานาํจืด มีความสัมพนัธ์กนัและมีความสัมพนัธ์
กบัฤดูกาล 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาชนิดพนัธ์ุของหอยและปลา การติดเชือพยาธิใบไม้ ในปลาและหอยทีสุ่มเก็บได ้
บริเวณสระนําในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ อาํเภอเมือง จังหวดั
นครปฐม เก็บตวัอยา่งทุก 2 เดือน ตงัแต่เดือนกนัยายน 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556  
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 บทท ี2  
 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 

1. สัณฐานวทิยาของเปลอืกหอยฝาเดียว (Shell Morphology of Gastropoda) 
ลกัษณะเปลือกจดัเป็นลกัษณะสําคญัในการจดัจาํแนกหอยฝาเดียวออกเป็นวงศ์   (Family) 

สกุล (Genus)  และ ชนิด (Species)  ลักษณะทีใช้ได้แก่  ขนาด  รูปร่างของเปลือก และลักษณะ
ส่วนประกอบต่างๆของเปลือก เช่น ลกัษณะของเวิร์ล (whorl) ซึงอาจกลมหรือเป็นมุมหรือยกสูง
เป็นสันหรือแบน จาํนวนเวิร์ล การมีหรือไม่มีอมับิลิคสั (umbilicus) และลกัษณะของอมับิลิคสัซึง
อาจแคบหรือกวา้ง ลกัษณะของแกนของเปลือกหรือคอลูเมลลา (columella)  ซึงอาจตรงหรือบิดเป็น
เกลียว  ลกัษณะของขอบปากเปลือก (aperture)  ดา้นนอกซึงอาจตรงหรือโคง้หรือหยกั  ลกัษณะ
ลวดลายและสีของเปลือก  ลักษณะของปากเปลือก  คือมีช่องเปิดทางด้านขวาหรือเด็กซ์ทรัล 
(dextral) หรือมีช่องเปิดทางดา้นซ้ายหรือซินิสทรัล (sinistral) ซึงหมายถึงการขดวนของเปลือกหอย
วา่เป็นแบบวนขวา (dextral) หรือ วนซ้าย (sinistral)  การมีหรือไม่มีโอเพอร์คิวลมั(operculum) ปิด
ปากเปลือก และชนิดของโอเพอร์คิวลมั เป็นตน้ (สุชาติ อุปถมัภ ์และคณะ, 2538) 
 
ลกัษณะทวัไปของเปลอืก  (รูปท ี1) 

เปลือกหอยฝาเดียวเป็นทรงกรวย ปลายยอดแหลม เรียก  apex ส่วนฐานเปลือก (base) มี
ขนาดใหญ่กวา่ ลกัษณะการขดวนของเปลือกหอยจะเริมจากส่วนยอดเปลือก และวนเป็นชนัๆ แต่ละ
ชนั เรียก เวิร์ล (whorl) ซึงจะวนรอบแกนกลางของเปลือก ทีเรียกว่า columella บริเวณปากเปลือก 

(aperture) สามารถพบ columella มีลกัษณะเป็นริวหรือรอยพบับนผิวเรียก columella  fold  ชนัยอด
สุดของเปลือกเป็นส่วนทีเล็กทีสุด วงยอดสุดนีเรียก nuclear  whorl  หรือ embryonic  whorl  หรือ 
protoconch  ชนัสุดทา้ยของเปลือกมีขนาดใหญ่กว่าชนัอืน เรียกวา่ body  whorl  ชนัเปลือกทีเหนือ 
body whorl  ขึนไปรวมเรียกวา่ spire บริเวณทีแต่ละ whorl มาแตะกนัเรียก  suture ซึงอาจมีลกัษณะ
ลึก (indented  suture) หรือ ตืน (shallow  suture) หรือยืนออกมา (shoulder suture)  บริเวณรอบๆ
ปากเปลือกจะเรียก  peristome  ส่วนปลายของ columella  ใกล้ๆ ปากเปลือกในหอยบางชนิดจะมีรู
เปิดเรียก   umbilicus  หอยทีมี  umbilicus  เรียกว่า perforate shell หอยบางชนิดไม่มี  umbilicus 

เรียกวา่ imperforate  shell

3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

รูปท ี1โครงสร้างต่าง ๆ ภายนอกของเปลือกหอยฝาเดียว (Gastropode) 

 

การจําแนกหอยฝาเดียว 
 การจาํแนกหอยฝาเดียวสามารถใชอ้งคป์ระกอบของโครงสร้างเปลือกทีมองเห็น ซึงรูปร่าง
ของหอยฝาเดียว สามารถจาํแนกไดห้ลายแบบ เช่น รูปกรวยครึงทรงกลม รูปไข่กระสวยลูกข่าง และ
ทรงกระบอก เป็นตน้ ซึงอาจพบหอยบางชนิดมีเปลือกรูปทรงขดแบน (planispiral) หรือทรงกรวย
เตีย นอกจากนีในหอยบางชนิดมีเปลือกขนาดเล็กและฝังอยูใ่นแมนเทิลหรืออาจไม่มีเปลือกจากการ
สังเกตยงัพบวา่หอยมีการขดวนของเปลือก โดยเราสามารถสังเกตจากการหงายส่วนปากเปลือกขึน
ใหส่้วนยอดเปลือกหนัออกนอกตวัผูส้ังเกต ถา้พบวา่ปากเปลือกอยูท่างซา้ยมือคือ วนซา้ย เรียก 

ซินิสทรัล (sinistral) ถา้ปากเปลือกอยูท่างดา้นขวามือ คือการวนขวาเรียกเด็กซ์ทรัล (dextral)  

ขนาดของเปลือกหอยคือความยาวหรือความสูงวดัจากยอดเปลือก (apex) ไปถึงขอบฐานของ 
เปลือก และความกวา้งของเปลือกหอย วดัจากส่วนทีกวา้งทีสุดของบอดีเวิร์ลถึงส่วนทีกวา้งทีสุด 
ของปากเปลือก  ความกวา้งของขอบปากเปลือกวดัจากแนวศูนยก์ลางของขอบปากเปลือกจากดา้น
หนึงไปยงัอีกดา้นหนึง ความยาวของขอบปากเปลือก  วดัจากแนวศูนยก์ลางของปลายความสูงขอบ
ปากเปลือกดา้นหนึงไปถึงขอบฐานเปลือกสามารถใชจ้ดัจาํแนกเปลือกหอยออกเป็นขนาดต่างๆได ้
และสามารถใชจ้าํนวนเวิร์ล (whorl) การนบัวง (whorl)  ของหอย  เริมนบัจากจุดปลายยอดของหอย  
นบัวนมาชนแนวเดียวกบัจุดเริมตน้  จะเป็นวงที  และนับวนต่อไปจนถึงแนวเส้นตรงเดียวกบัวง   
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ที  จะเป็นวงที  เช่นนีเรือยไปเป็นส่วนประกอบในการจดัจาํแนกหอยไดเ้ช่นกนั   นอกจากนีเรา
สามารถสังเกตจากลวดลายบนเปลือกและสีของเปลือก ทีมีความแตกต่างกนัตามชนิดของหอย เช่น 
เป็นตุ่ม หนาม รอยยน่ รอยบุ๋ม อาจมีสันเป็นเส้นนูน หรือ เป็นเส้นบางๆในกรณีทีเป็นเส้นบนเปลือก 
จะพบสองแนว คือ แนวตังหรือเส้นการเติบโต คือเส้นทีอยู่ในระนาบเดียวกับแนวคอลูเมลลา  
(transverse, growth line)  และ แนวนอน คือเส้นทีอยู่ในระนาบเดียวกับแนวการขดวนของหอย 

(spiral line) (รูปที 2)  สําหรับเส้นการเติบโตของเปลือกนนัจะสินสุดทีขอบปากเปลือกและในหอย
ต่างชนิดกนัมีเส้นการเติบโตแตกต่างกนัไป  
 

 
 
รูปท ี  ลกัษณะลวดลายบนเปลือกหอยฝาเดียว. จาก สังขวิทยา (พิมพค์รังที 1) (น. 70), โดย สุชาติ 
อุปถมัภ,์ มาลียา เครือตราชู, เยาวลกัษณ์ จิตรามวงศ ์และ ศิริวรรณ จนัทเตมีย,์ , กรุงเทพฯ: ศกัดิ
โสภาการพิมพ.์ 

 

 หอยฝาเดียวส่วนใหญ่มีโอเพอร์คิวลมั  (operculum)  หรือแผน่ปิดปากเปลือก  โอเพอร์
คิวลมัอยูบ่ริเวณดา้นบนส่วนทา้ยของแผน่เทา้หอย หนา้ทีหลกัของโอเพอร์คิวลมั   คือปิดปากเปลือก
เมือตวัหอยหดกลบัเขา้เปลือก  โดยทวัไปโอเพอร์คิวลมัจะปิดปากเปลือกไดสันิททาํให้สามารถ
ป้องกนัอนัตรายให้กบัตวัหอยซึงอยู่ภายในได ้แต่ในหอยบางชนิดโอเพอร์คิวลมัจะปิดปากเปลือก
ไม่สนิทหรือไม่ปิดปากเปลือก โอเพอร์คิวลมัมีรูปร่างหลายแบบ (รูปที )  
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รูปท ี  ลกัษณะฝาปิดปากเปลือก (operculum) 

A: spiral nucleus, B: concentric, D: paucispiral 

 

2. สัณฐานวทิยาของเปลอืกหอยสองฝา (Shell Morphology of Bivalvia) 
เปลือกของหอยสองฝา (bivale) ประกอบดว้ยฝาจาํนวนสองฝา ลกัษณะเปลือกทีประกบ

ติดกนัจะเหมือนกนัทุกประการเพียงแต่กลบัซ้ายขวา เปลือกทงัสองของหอยสองฝานันประกบ
ติดกนัทางดา้นบนทีค่อนมาทางดา้นซ้ายดว้ยบานพบั (hinge ligament) นอกจากนียงัพบวา่ดา้นใน
ของเปลือกยงัยึดแน่นดว้ยฟัน (hinge teeth) ซึงจะช่วยยึดเปลือกไวด้ว้ยกนั  ฟันประกอบดว้ย ฟันแล
เทอรัล (lateral teeth) ซึงมีลกัษณะยาวเรียวใตบ้านพบัและอยูท่างทา้ยของเปลือก ฟันซูโดคาร์ดินลั 
(pseudocardinal teeth) มีขนาดสันกว่าฟันแลเทอรัลมากและอยู่ทางส่วนหน้าของเปลือก เปลือก
ส่วนทีถูกสร้างขึนก่อนเป็นส่วนยอดสุดและแก่ทีสุดเรียกวา่ อมัโบ (umbo) ตาํแหน่งของอมัโบนีจะ
อยู่ทางดา้นบนค่อนไปทางดา้นหน้าของเปลือก อมัโบมีลวดลายต่างกนั เช่น ลายวงกลมลายหยกั 
เป็นสันบางหรือเป็นสันหนา ถดัจากฟันแลเทอรัลซึงอยู่ทางดา้นทา้ยของเปลือกลงมาทางดา้นล่าง
ของเปลือกดา้นในยงัมีรอยกล้ามเนือ (muscle scar) ซึงมีลกัษณะกลมใหญ่ติดอยู่สองรอยคือ รอย
กลา้มเนือพีดลัรีแทรกเตอร์ส่วนหลงั (poseterior pedal retractor) ซึงเป็นรอยทีเล็กกวา่และอยูใ่ตฟั้น
แลเทอรัล และรอยกลา้มเนือส่วนแอดดกัเตอร์ส่วนหลงั (posterior adductor) ซึงเป็นรอยทีใหญ่กวา่
และอยู่ใตก้ลา้มเนือพีดลัรีแทรกเตอร์ส่วนหลงั ส่วนหน้าของเปลือกทีอยู่แนวเดียวกบัรอยทงัสอง
ดงักล่าวจะพบร่องรอยของกลา้มเนือซึงเป็นลกัษณะกลมหรือรีอยูส่องรอยดว้ยกนัคือ รอยกลา้มเนือ
แอดดัคเตอร์ส่วนหน้า (anterior adductor) ซึงพบอยู่ทางด้านหน้าของฟันซูโดคาร์ดินัล  รอย
กลา้มเนือพีดลัรีแทรกเตอร์ส่วนหน้า  (anterior pedel retractor) ซึงอยูด่า้นล่างของฟันซูโดคาร์ดินลั 
และรอยกลา้มเนือพีดลัโพรแทรกเตอร์ (pedal protractor) ซึงอยูล่่างสุด นอกจากนียงัมีอีกรอยหนึง
ซึงมีลักษณะเป็นเส้นโค้งอยู่ด้านล่างสุดของเปลือกด้านใน ซึงแสดงถึงส่วนขอบของแมนเทิล 
(mantle) ทีติดกบัเปลือกและเชือมระหว่างรอยกล้ามเนือทางส่วนหน้าและส่วนหลังถ้าพิจารณา
ทางดา้นนอกของเปลือกจะพบเส้นตามแนวนอนของเปลือกหรือเส้นการเจริญเติบโต (growth line) 

ซึงเป็นเส้นทีสร้างเปลือกใหม่รอบอมัโบ เพือเป็นการเพิมขนาด ทาํให้เกิดลายเส้นของเปลือกรอบ
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อมัโบออกเป็นชนัๆ ทางดา้นหลงัของเปลือกจะมีสันยาวตลอดแนวตงัซึงอาจมีลกัษณะโคง้นูนหรือ
เวา้เปลือก เช่น ผิวเปลือกอาจเป็นตุ่มแทนทีจะเป็นผิวเรียบ หรือหอยบางชนิดก็อาจจะมีสีสันและ
ลวดลายสีต่างกนัไปโดยเฉพาะอยา่งยงิหอยทะเล หรือบางชนิด  อาจพบหนามยาวบนผวิเปลือก 

 

 
 

รูปท ี  โครงสร้างของเปลือกหอยสองฝา. จาก  หอยกาบน้าจืดของไทย (พิมพค์รังที 1) (น. 6), โดย 
จุฑามาศ จิวาลกัษณ์, พิชิต พรหมประศรี และ อรภา นาคจินดา, 2550, กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 

 

หลกัการดูตาํแหน่งของเปลือก ไม่ว่าจะสังเกตหอยทางด้านในหรือด้านนอกก็ตามจะมี
หลกัการพิจารณตาํแหน่งของเปลือกดงันี (รูปที 4) พิจารณาจากดา้นนอกของเปลือก ให้ผูส้ังเกตถือ
เปลือกหอย โดยให้ส่วนยาวหรือแนวนอนของเปลือกตงัฉากกบัตวัผูส้ังเกตและให้ดา้นอมัโบตงัขึน
โดยให้บานพบัหันเขา้หาตวัผูส้ังเกตเปลือกซีกขวามือของผูส้ังเกตคือเปลือกขวา ส่วนเปลือกซีก
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ซ้ายมือของผูส้ังเกตคือเปลือกซ้ายบริเวณเปลือกดา้นตรงขา้มกบัตวัผูส้ังเกต ดา้นหน้าของเปลือก 
ส่วนเปลือกดา้นใกลผู้ส้ังเกตคือดา้นหลงั ดา้นทีมีอมัโบคือดา้นนอกของเปลือก และดา้นตรงขา้มคือ
ดา้นล่างของเปลือก เป็นตน้ 

พิจารณาจากดา้นในของเปลือก ใหผู้ส้ังเกตถือเปลือกหอยซีกใดซีกหนึง โดยให้ดา้นในของ
เปลือกซีกนันหงายขึน และให้อัมโบหันออกนอกตัวผูส้ังเกตโดยให้ส่วนสูงของเปลือกอยู่ใน
แนวตงัฉากกบัตวัผูถื้อ เปลือกดา้นทีบานพบัอยูท่างซ้ายมือของผูส้ังเกตคือเปลือกซ้าย ส่วนเปลือก
ดา้นทีบานพบัอยู่ทางขวามือของผูส้ังเกตคือเปลือกขวา ดา้นทีมีอมัโบคือดา้นบนและดา้นตรงขา้ม
คือดา้นล่าง ดา้นทีมีฟันแลเทอรัลคือดา้นทา้ยหรือดา้นหลงั และดา้นตรงขา้มทีพบฟันซูโดคาร์ดินลั
คือดา้นหนา้ 

รูปร่างของเปลือกหอยสองฝามีหลายแบบดว้ยกนั เช่น อาจเป็นรูปสามเหลียมดา้นไม่เท่า 
รูปสามเหลียม รูปกลม รูป ¼ ของวงกลม รูปไข่ และรูปรี ในบางกรณีจะพบวา่ส่วนทา้ยสุดของ
เปลือกมีลกัษณะยกขึนหรือยืนออกไปมากเรียกปีก (wing) หรือมีสันโคง้นูนขึน หรือเวา้ลงไปใน
เปลือกมีผลทาํใหพ้ิจารณาชนิดของรูปร่างไดย้าก 

 

3. สัณฐานวิทยาของปลา 
ปลานาํจืดไทยเกือบทุกชนิดสามารถใช้เป็นอาหารได้  แต่ในทีนีจะกล่าวถึงชนิดทีจบัขึนมา

บริโภคเป็นประจาํและพบเห็นบ่อยในทอ้งตลาด  โดยแบ่งตามการจาํแนกเป็น  Family  ดงัต่อไปนี  
(ชวลิต วิทยานนท์, 7) Family  Notopteridae (วงศ์ปลากราย)  Family  Cyprinidae (วงศ์ปลา
ตะเพียน สร้อย  และ ซิว) Family  Hemiramphidae (วงศ์ปลาเข็ม)  Family  Ambassidae (วงศ์ปลา
กระจก , แป้นแก้ว) Family  Toxotidae (วงศ์ปลาเสือพ้นนํา) Family  Nandidae (วงศ์ปลาหมอ
ช้างเหยียบ ) Family  Eleotrididae (วงศ์ปลาบู่ )  Family  Anabantidae (วงศ์ปลาหมอ)  Family  

Belontiidae (วงศป์ลาสลิด) และFamily  Cichlidae (วงศป์ลานิล)   
 

การจัดจําแนกปลา 
 การศึกษารูปร่างลกัษณะภายนอกของปลานนั หากพิจารณาให้ดีแลว้จะเห็นวา่ปลามีรูปร่าง
ลกัษณะแตกต่างกนั การทีปลามีลกัษณะต่างๆนนัเป็นการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
และการหากินเพือความอยูร่อด สันฐานวิทยาของปลามีรูปร่างแบบสมมาตรซ้าย-ขวา  ยกเวน้ปลา
ซีกเดียว  ร่างกายปลาแบ่งออกได้เป็น  ส่วน  (วิมล เหมาะจนัทร์, ; สุภาพ มงคลประสิทธิ, 

) หวั  (head)  เริมจากปลายสุดของจะงอยปากถึงริมสุดของกระดูกกระพุง้แกม้หรือกระดูกปิด
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เหงือก  (opercle  หรือ opercular bone)  ลาํตวั  (trunk  หรือ  body)  อยู่ถดัจากกระดูกปิดเหงือกไป
จนถึงรูทวาร (anus)  ส่วนนีเป็นส่วนทีตงัของครีบ  (fin)  เกือบทงัหมดยกเวน้ครีบหางและครีบกน้  
เป็นส่วนทีมีเกล็ดและต่อมเมือกมากซึงใชส้ําหรับการป้องกนัตวั  หาง (tail) เป็นส่วนสุดทา้ยของตวั
ปลา  โดยเริมจากรูทวารไปจนสุดปลายครีบหาง  ส่วนนีเป็นทีตงัของครีบกน้และครีบหาง  เป็นส่วน
ทีมีเกล็ดปกคลุม  มีกลา้มเนืออยูห่นาแน่น  เพือใชใ้นการควบคุมทิศทางการเคลือนทีและช่วยในการ
ทรงตวัอวยัวะภายนอกตวัเป็นอวยัวะทีสามารถมองเห็นได้ทนัทีจากภายนอก  ส่วนใหญ่จะเป็น
อวยัวะทีทาํหน้าทีเกียวกบัการรับสัมผสัทางประสาท  เพือให้ปลาหลบหนีอนัตรายไดท้นักาลและ
ช่วยในการหาอาหาร  ดงันนั  อวยัวะภายนอกทงัหลายจึงจาํเป็นอยา่งยงิในการดาํรงชีวิตขนัพืนฐาน
ของปลา  อวยัวะเหล่านีไดแ้ก่ ริมฝีปากและปาก (lip และ mouth) จะงอยปาก (snout หรือ rostrum) 
จมูก (nostril) อยู่ถดัจากปากเยืองไปทางด้านหลงัเล็กน้อย ตา (eye) ส่วนใหญ่จะอยู่  ขา้งของหัว 
แผ่นปิดเหงือก  (operculum) แผ่นปิดเหงือกจะอยู่  ข้างของหัว  ทําหน้าทีปิดเหงือก  หนวด 

(barbel)เส้นขา้งตวั (lateral line) ครีบ (fin) ครีบปลาอยูบ่ริเวณลาํตวัและส่วนหาง ใชว้า่ยนาํและทรง
ตวั มี  ประเภท คือ ครีบเดียว และครีบคู่ ครีบเดียวมีหนา้ทีทรงตวัไม่ให้เอียงซ้าย-ขวา และเป็นหาง
เสือคดัทา้ย ได้แก่ครีบหลงั (dorsal fin) ครีบหาง (caudal fin) ครีบก้น (anal fin) ครีบอก (pectoral 

fin) และ ครีบทอ้งหรือครีบเอว (pelvic fin, ventral fin) (รูปที ) รูกน้ (anus หรือ cloaca) 

 

 
 

รูปท ี5 ครีบต่างๆของปลา 
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รูปร่างหรือรูปทรงของปลาโดยทวัไปมีมากมายหลากหลาย ดงันนัจึงจดัแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
ซึงพอจะแบ่งออกไดด้งันีแบ่งตามความยาวตวัปลาโดยเปรียบเทียบระหว่างความยาวกบัความลึก
ของตวัปลาซึงแบ่งรูปร่าง (body shape) ได้ 3 แบบดว้ยกนั (สืบสิน สนธิรัตน, 2527) คือลาํตวัยาว 
(elongate) ลําตัวปานกลาง (oblong) และลําตัวสัน (ovate) หากแบ่งตามรูปทรงของปลา (body 

form)เมือมองทางด้านข้างและภาคตัดขาวง  จดัแบ่งรูปทรงปลาได้ 8 แบบ (วิมล เหมาะจนัทร์, 
2540; สุภาพ มงคลประสิทธิ, 2529) คือรูปทรงแบบกระสวย (fusiform) รูปทรงกลม (globiform  
หรือglobe-shaped) รูปทรงแบบงู รูปทรงแบบเส้นดา้ย  (filiform  หรือ  thread-shaped)  รูปทรงแบบ
แถบแบนยาว  (trachipteriform  หรือ  taeniform  หรือ  ribbon-shaped)  รูปทรงแบบลูกธนู  (arrow-

shaped  หรือ  sagittiform) รูปทรงแบนขา้ง  (compressec  form  หรือ  compressiform) 
และรูปทรงแบนลง (depressed form หรือ depressiform) ในการกล่าวถึงรูปทรงปลานนั บางครังเรา
ไม่สามารถจะกล่าวถึงแบบใดแบบหนึงทีกล่าวมาขา้งตน้ไดแ้ต่เพียงอยา่งเดียว ดงันนั จึงจาํเป็นตอ้ง
กล่าวรูปทรงทีมองเห็นภายนอกควบคู่ไปกบัลกัษณะภาคตดัขวาง เพือให้มองเห็นภาพไดช้ดัเจนว่า
ปลานนัมีรูปทรงเป็นอยา่งไร 

ปลาก็เช่นเดียวกบัสัตวช์นิดอืน คือมีสิงปกคลุมร่างกายเพือปกป้องอนัตราย และเชือโรคใน
เบืองตน้ก่อนทีจะเขา้ไปยงัอวยัวะภายใน สิงปกคลุมร่างกายปลามี 2 อยา่ง ไดแ้ก่ ผวิหนงั และเกล็ด 

ผวิหนงัปลาเป็นทีอยูข่องส่วนต่างๆหลายอยา่ง ไดแ้ก่ เกล็ด ต่อมเมือก ต่อมพิษ เซลล์สร้างสี อวยัวะ
เปล่งแสง ประสาทรับความรู้สึก นอกจากนี ผิวหนงัยงัช่วยปรับความสมดุลของนาํ และเกลือ ช่วย
ขบัถ่ายของเสีย และช่วยหายใจชันของผิวหนังประกอบด้วยเนือเยือ 2 ชัน (วิมล เหมาะจนัทร์,  
2540; Hildebrand, 1995) คือ ผิวหนังชันนอก (epidermis) เจริญมาจากเนือเยือชันนอก เป็นเซลล์
หลายชนัซึงมีลกัษณะแบนและชืน ประกอบดว้ยชนัของเซลล์ 10-30 ชนั จาํนวนชนัขึนกบัว่าเป็น
บริเวณใดของร่างกาย และอายุของปลา ผิวหนงัชนันียงัมีเซลล์สร้างสี ต่อมพิษ และต่อมสร้างเมือก 
ปลาไม่มีเกล็ดจะมีเมือกมากกว่าปลามีเกล็ด เมือกช่วยให้ปลาว่ายนําได้อย่างรวดเร็ว ช่วยกาํจดั
แบคทีเรียจากผิว และผิวหนังชนัใน (dermis) เจริญมาจากเยือชันกลาง มีความหนา และซับซ้อน
มากกวา่ผิวหนงัชนันอก ประกอบดว้ยเนือเยือเกียวพนั ชนันีจะมีเส้นเลือด เส้นประสาท และอวยัวะ
รับสัมผสัทีไวมาก เป็นชนัทีสร้างเกล็ด ปลาทีเจริญเต็มวยัแลว้จะมีผิวหนงัชนัในหนากว่าชนันอก 
ความหนาของผวิหนงัขึนอยูก่บัจาํนวนชนั และการอดัแน่นของชนั โดยเฉพาะทีผิวหนงัชนัในซึงจะ
เปลียนแปลงมากนอ้ยไปตามชนิดของปลา หนงัปลากระดูกแข็งทีไม่มีเกล็ดบางชนิดจะหยาบหนา 
สามารถลอกออกมาเป็นแผ่นไดแ้บบหนงัสัตวอื์นๆ เกล็ด (Scale) เป็นสิงปกคลุมตวัปลาอยา่งหนึง 
นบัวา่เป็นโครงกระดูกภายนอก เนืองจากอยูภ่ายนอก และห่อหุ้มตวัปลา ลูกปลาเกิดใหม่แรกๆจะมี
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ผวิหนงัเรียบ ต่อมาเกล็ดจะเริมพฒันาจากแผน่เล็กๆ กลมๆ เป็นเกล็ดทีสมบูรณ์ขึน ตามอายุ ปลาแต่
ละชนิดจะมีเกล็ดต่างกนัไป เกล็ดของปลาอาจแบ่งออกตามลกัษณะโครงสร้าง คือ (วิมล เหมาะ
จนัทร์, 2528; สุภาพ มงคลประสิทธิ, 2529) เกล็ดคอสมอยด ์(cosmoid scale) เกล็ดแกนอยด ์(ganoid 

scale) เกล็ดพลาคอยด ์(placoid) และเกล็ดปลาทัวไป  (elasmoid scale) แบ่งออกเป็นเกล็ดไซ
คลอยด์ (cycloid scale) ทีมีขอบเรียบ ลกัษณะเป็นแผ่นบาง หรือหนา ผิวหน้าของเกล็ดไม่ขรุขระ
เวลาลูบจากทางหางไปหัวจะไม่รู้สึกสากมือและเกล็ดทีนอยด์ (ctenoid) มีลกัษณะของเกล็ดเป็น
หนามแหลม (spine) แผน่หนา้ ผวิขรุขระ เวลาลูบจากหางไปยงัหวัจะรู้สึกสากมือ 

 
การจัดจําแนกตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย 

ตวัอ่อนของพยาธิไมร้ะยะเซอร์คาเรียมีหลายชนิด  ซึงสามารถจดัจาํแนกชนิดได ้ซึงระยะนี
มีการพัฒนามาจากระยะ daughter  sporocyst  หรือ  redia  โดยจะออกมาจากหอยทีเป็นโฮสต์
ตวักลางตวัที  แลว้ไชออกจากหอยวา่ยอยูใ่นนาํ  เมือพบโฮสตต์วักลางตวัที  ทีเหมาะสม ตวัอ่อน
พยาธิจะไชโดยฝังหวัเขา้ไป แลว้เปลียนรูปร่างเป็นถุงในเนือเยอืของโฮสต ์(encystment) เซอร์คาเรีย
เป็นระยะตวัอ่อนทีมีลกัษณะรูปร่างคลา้ยตวัเต็มวยั ดงันนัจึงสามารถใชร้ะยะนีศึกษาแทนตวัเต็มวยั
ของพยาธิใบไมไ้ด ้(Malek, 1974) 

รูปร่างเซอร์คาเรียโดยทวัไปประกอบไปดว้ยส่วนลาํตวั (body) และส่วนหาง (tail) (รูปที  
)  บางชนิดอาจมีหางสันหรือไม่มีหาง การมีหางยาวจะช่วยในการว่ายนาํ  อาจมี finfold ซึงเป็น
ครีบหางอยูบ่ริเวณส่วนหาง มีลกัษณะเป็นแผน่บางใส ทางดา้นปลายหาง ในกลุ่มพยาธิใบไมเ้ลือด
พบระยะเซอร์คาเรียมีหาง  แฉก (fork tail) ซึงเป็นระยะติดต่อทีพร้อมจะไชเขา้สู่โฮสตสุ์ดทา้ยหรือ
โฮสต์เฉพาะเพือเจริญเป็นพยาธิตวัเต็มวยั  (adult) ต่อไป ส่วนลาํตวัจะมีอวยัวะยึดเกาะรอบปาก
ส่วนบน (oral  sucker) หรือ อวยัวะยึดเกาะส่วนทอ้ง (ventral  sucker)   มีตา (eyespot) หรือไม่มีตา  
มีคอหอย (pharynx) บางชนิดจะไม่มี pharynx  พบในกลุ่ม Schistosomes  ซึงเป็นพยาธิใบไมเ้ลือด
ในคน  และยงัมีหลอดอาหาร (esophagus)  มีลักษณะเป็นหลอดกล้ามเนือต่อจากคอหอย    เป็น
ทางเดินอาหารจากคอหอยลงสู่กระเพาะ  มีต่อม penetration  gland  ทีผลิตเอนไซม ์ สําหรับการใช้
เจาะทะลุเขา้สู่โฮสต์ตวักลางตวัที  ต่อมนีถ้าอยู่ทางด้านหน้า เรียกว่า anterior penetration glands   
ทางด้านหลัง เรียกว่า   posterior penetration glands และเซอร์คาเรียบางชนิดอาจพบ cystogenous 

gland  ซึงเป็นต่อมสร้าง cystogenous cells สําหรับการสร้างถุงซีสต ์เพือเจริญเป็นตวัอ่อนในระยะ
เมตาเซอร์คาเรีย  มี excretory  bladder  ทาํหนา้ทีเป็นกระเพาะขบัถ่ายของเสีย  excretory  duct  เป็น
ท่อทีทาํหน้าทีสําหรับขบัถ่ายของเสีย  excretory  pore  เป็นช่องเปิดสําหรับการขบัถ่ายของเสีย  มี 
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excretory vesicle ซึงเป็นกลุ่มเซลล์ทีเรียงตัวล้อมรอบเป็นผนังเซลล์ ภายในเป็นช่องว่างใส อยู่
ทางดา้นทา้ยลาํตวั ทาํหน้าทีเกียวกบัการควบคุมความเขม้ขน้ของสารภายในเซลล์ให้อยูใ่นระดบัที
สมดุล เช่น การขบัถ่ายของเสียหรือแลกเปลียนสารระหว่างภายในกบัภายนอกเซลล์ และมี flame 

cell เป็น excretory  cell ทีใชข้นโบกพดัของเสียออกจากร่างกาย  
 

 
 

รูปท ี  รูปร่างเซอร์คาเรียโดยทวัไปประกอบไปดว้ยส่วนลาํตวั (body) และส่วนหาง (tail) 
 
วฏัจักรชีวติ (Life cycle)  

พยาธิใบไมต้วัเต็มวยั  อาศยัอยูใ่นอวยัวะส่วนต่างๆของโฮสตซึ์งเป็นคนหรือสัตวที์มีกระดูก
สันหลงั มีการผสมพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ และออกไข่ในบริเวณอวยัวะทีอาศยัอยู่ ไข่ออกสู่ภายนอก
ร่างกายโดยปนออกมากบัอุจจาระ  เสมหะ  หรือปัสสาวะลงสู่นาํ  เจริญเป็นตวัอ่อนระยะไมราซิ
เดียม (miracidium) ออกจากไข่ว่ายไปในนํา แล้วไชเขา้สู่หอยนําจืดซึงเป็นโฮสต์ตวักลางตวัที  
(first intermediate host) แลว้เจริญเป็นตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต์ (sporocyst) บริเวณลาํไส้ของหอย
หรือเจริญไปเป็นตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต์ลูก (daughter sporocyst)   สําหรับพยาธิใบไมเ้ลือดจะมี
ระยะสปอโรซีสต ์  รุ่นหรือ  รุ่น แลว้แต่ชนิดของพยาธิ  ส่วนพยาธิใบไมช้นิดอืนจะเจริญต่อไป
เป็นระยะรีเดีย (redia) และเซอร์คาเรีย (cercaria) เมือเซอร์คาเรียเจริญเต็มทีจะไชออกจากหอยว่าย
อยูใ่นนาํ  เมือพบโฮสตต์วักลางตวัที  (second intermediate host) ทีเหมาะสม เช่น กุง้ หอย ปู ปลา 
จะไชเข้าไปและสลัดหางทิง  แล้วสร้างถุงซีสต์กลายเป็นตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย
(metacercaria)ซึงเป็นระยะติดต่อ เมือคนหรือสัตวมี์กระดูกสันหลงัซึงเป็นโฮสตสุ์ดทา้ย (definitive 

host)  มากินตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียเข้าไป ตวัอ่อนพยาธิจะออกจากถุงซีสต์บริเวณ
ส่วนบนหรือส่วนตน้ของลาํไส้เล็กแลว้เดินทางไปยงัอวยัวะของโฮสตที์พยาธิเหล่านนัตอ้งการอาศยั
อยู่เจริญเป็นตวัเต็มวยั  (รูปที 7)  ยกเวน้ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้เลือดทีสามารถ
ติดต่อเขา้สู่โฮสต์สุดทา้ยได้เลย โดยไม่ตอ้งผ่านโฮสต์ตวักลางตวัที    ด้วยวิธีไชเขา้ทางผิวหนัง
โดยตรง  
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รูปท ี 7 วฏัจกัรชีวิต (life cycle) ของพยาธิใบไม ้

ทีมา : Jesmin minaya, Clonorchiasis - Chinese or Oriental Liver Fluke Disease, เขา้ถึงเมือ  
มิถุนายน , เขา้ถึงไดจ้าก http://web.stanford.edu/group/parasites/ParaSites2001 /clonorch/ 

ClonorchiasisWebsite.html 

 

วฏัจกัรชีวิตของพยาธิใบไมแ้ต่ละชนิดมีการเจริญและพฒันาการของตวัอ่อนในระยะต่างๆ
แตกต่างกนัออกไป ขึนอยูก่บัชนิดของพยาธิ โดยทวัไป ระยะตวัอ่อนทีพบไดใ้นพยาธิใบไม ้มีดงันี 
ระยะไมราซิเดียม (miracidium)   สปอโรซีสต์แม่ (mother sporocyst)   สปอโรซีสต์ลูก (daughter 

sporocyst)  รีเดียแม่ (mother redia)    รีเดียลูก (daughter  redia)    เซอร์คาเรีย (cercaria)  และเมตา-

เซอร์คาเรีย (metacercaria)  
 

ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้  
พยาธิใบไมมี้ตวัอ่อนหลายระยะและมีการเจริญเติบโตหลายลกัษณะ ดงันี (รูปที 8) 

1.ไข่ของพยาธิใบไม ้(egg) มีรูปร่าง ขนาดทีแตกต่างกนั เกือบทุกชนิดมีฝาปิด (operculum) 
ยกเวน้ไข่พยาธิใบไมเ้ลือด ซึงไม่มีฝาปิด แต่โครงสร้างพิเศษ ลกัษณะเป็นหนาม (spine) ยนืออกจาก
เปลือกไข่ พยาธิใบไม้เลือดแต่ละชนิดจะมีลักษณะขนาดและตาํแหน่งของหนามบนเปลือกไข่
แตกต่างกันดงันันนอกจากส่วนทีกล่าวมาแล้ว ตาํแหน่งของหนามบนเปลือกไข่ยงัเป็นลักษณะ
สาํคญัทีใชใ้นการจาํแนกชนิดของพยาธิใบไมเ้ลือด 
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 2. ตัวอ่อนระยะไมราซิ เดียม  (miracidium) จะออกจากโฮสต์โดยปะปนกับอุจจาระ 
ปัสสาวะ หรือเสมหะ เมือลงไปในนาํหรือไข่ถูกกินโดยโฮสตกึ์งกลางตวัแรก ไดแ้ก่หอยนาํจืด ตวั
อ่อนระยะนี จะออกจากไข่  ถา้ไข่มีฝาปิดตวัอ่อนจะดนัฝากไข่ให้เปิดออก สําหรับไข่ทีไม่มีฝาปิด
เนืองจากสารละลายภายในไข่มีความเขม้ขน้กวา่ภายนอก นาํจึงซึมผา่นเปลือกไข่เขา้ไปภายในทาํให้
ไข่บวม เมือมีการเคลือนไหวของตวัอ่อนภายในไข่จึงทาํให้เปลือกไข่แตกปล่อยตวัอ่อนออกสู่
ภายนอก  ตัวอ่อนระยะไมราซิ เดียมมีขนรอบตัวทําให้สามารถว่ายนําได้ดี  อวัยวะภายใน
ประกอบดว้ยต่อมสร้างสารเมือกและเอนไซม์ (penetration gland) และต่อมทีหัว (apical gland) ทาํ
หนา้ทีสร้างเอนไซม์ยอ่ยโปรตีนช่วยให้ไมราซิเดียมสามารถไชเขา้ไปในโฮสตต์วักลางได้ง่ายขึน มี
เฟรมเซลล์(flame cell)และเซลล์ตวัอ่อน (germ cells) ซึงสามารถเจริญเป็นตวัอ่อนระยะต่อไป ไมรา
ซิเดียมทีออกจากไข่ในระบบทางเดินอาหารของหอยจะไชผา่นเนือเยอืระบบทางเดินอาหาร สาํหรับ
ไมราซิเดียมทีออกจากไข่ในนาํ จะไชผา่นผิวหอยส่วนทีอ่อนนุ่มเช่น บริเวณหัว หรือขา โดยอาศยั
เอนไซมจ์ากต่อมสร้างสารเมือกและเอนไซมที์หัวช่วยยอ่ยเนือเยือของหอย ก่อนทีจะใชส่้วนหวัไช
ผา่นเนือเยอืเขา้ไปพร้อม ๆ กบัสลดัขนรอบตวัทิง เดินทางเขา้ไปในอวยัวะภายในของหอย 

 3. ตวัอ่อนระยะสปอร์โรซีสต์ (sporocyst) และรีเดีย (redia) เมือตวัอ่อนระยะไมราซิเดียม
ไชเขา้ไปในเนือเยือของหอยแล้วส่วนใหญ่จะเดินทางเขา้สู่ตบั (hepatopancreas)และเจริญเป็นตวั
อ่อนระยะสปอร์โรซีสต์ซึงมีลกัษณะเป็นถุง ภายในมีเซลล์อ่อนทีมีการแบ่งตวัจาํนวนมาก เซลล์
อ่อนเหล่านีอาจเจริญต่อไปเป็นลูกสปอร์โรซีสต ์(daughter sporocyst) ซึงมีลกัษณะเหมือนแม่ หรือ
เจริญไปเป็นตวัอ่อนระยะรีเดีย มีลกัษณะคลา้ยถุงเช่นกนัแต่ภายในจะมีอวยัวะบางอยา่งเกิดขึน เช่น
หลอดคอ และรูเกิด (birth pore) ทงัลูกสปอร์โรซีสต์และรีเดียทาํหน้าทีสร้างตวัอ่อนระยะต่อไป 
โดยทวัไปถา้มีตวัอ่อนระยะลูกสปอร์โรซีสตจ์ะไม่มีตวัอ่อนระยะรีเดีย และถา้มีตวัอ่อนระยะรีเดียจะ
ไม่มีตวัอ่อนระยะลูกสปอร์โรซีสต ์ตวัอ่อนระยะสปอร์โรซีสตแ์ละรีเดียไดรั้บสารอาหารจากโอสต์
โดยดูดซิมผา่นผนงัลาํตวัเขา้ไปโดยตรง 

 4. ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย (cercaria)โดยทัวไปคล้ายตัวเต็มวยัแต่จะมีหาง ซึงมีรูปร่าง
ลักษณะหลายแบบตามชนิดของปรสิตนันๆ อวยัวะบางอย่างเช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขบัถ่าย อวยัวะดูดเกาะ และปากตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียไม่กินอาหาร สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้น
ระยะสัน ประมาณ 24-48 ชัวโมงโดยอาศยัพลงังานทีสะสมอยู่ภายในตวั (สารไกลโคเจน) เซอร์
คาเรียทีเกิดจากตวัอ่อนระยะรีเดียเมือเจริญเต็มทีแลว้จะออกจากรีเดียโดยผ่านทางรูเกิด ส่วนเซอร์
คาเรียทีเกิดจากตวัอ่อนระยะลูกสปอร์โรซีสตจ์ะดนัผนงัของลูกสปอร์โรซีสต์จนแตก จากนนัเซอร์
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คาเรียจะออกจากหอยทีเป็นโฮสต์โดยอาศยัปัจจยัภายนอกเป็นตวักระตุน้ เช่น อุณหภูมิ (positive 

thermotropism) และแสง (positive phototropism)  
 5. ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) สามารถไชเขา้ไปเจริญเป็นตวัเต็มวยัใน
โฮสต์สุดทา้ยโดยตรง แต่พยาธิใบไมส่้วนใหญ่ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียจะตอ้งเขา้ไปเจริญในโฮสต์
ตวักลางตวัทีสองก่อนทีจะเจริญเป็นตวัเต็มวยัในโฮสต์สุดท้ายได้ โฮสต์ตวักลางตวัทีสองนีอาจ
เป็นไดท้งัสัตวน์าํ สัตวบ์ก แมลง หรือพืช เซอร์คาเรียอาจเขา้ไปสร้างเป็นซีสตเ์รียกเมตาเซอร์คาเรีย 
(metacercaria) ในกลา้มเนือ บนผิวในอวยัวะต่าง ๆ ของสัตวห์รือบนใบ ผลหรือลาํตน้ของพืชนาํ ตวั
อ่อนของปรสิตภายในซีสตมี์รูปร่างและอวยัวะเช่นเดียวกบัตวัเต็มวยัแต่ขนาดจะเล็กกวา่ เมตาเซอร์
คาเรียเป็นตวัอ่อนระยะติดต่อ (infective stage) ของปรสิตทีเตรียมพร้อมทีจะเขา้ไปเจริญเป็นตวัเต็ม
วยัในโฮสต์สุดท้าย โดยอาจมีชีวิตอยู่ได้ในลักษณะนีเป็นเวลานานหลายปี (Noble et at., 1989) 
ตราบทีโฮสตย์งัไม่ตายโดยตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมจ้ะมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยตวัเต็ม
วยั (รูปที 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี8 ตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นระยะต่างๆ (A, B) ไข่พยาธิ  (C-E) ตวัอ่อนระยะไมราซิเดียม  
(F) ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์(G) ตวัอ่อนระยะรีเดีย  (H) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย. จาก ปรสิตทาง
การแพทย์: โปรโตซัว และหนอนพยาธิ (น. 156), โดย วนัชยั มาลีวงษ,์ ผวิพรรณ มาลีวงษ ์และ 
นิมิต มรกต, 2544, ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานาวทิยา. 
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รูปท ี9 ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) (A) กลุ่ม Halipegus (B) กลุ่ม 
Plagiorchis (C) กลุ่ม Notocotylus (D) กลุ่ม Philophthalmus. จาก How to know the Trematode (p. 

36). โดย S.C. Schell, 1970, Iowa: Wm. c. Brown Company Publishers. 

 
การศึกษารูปร่าง และรายละเอยีดตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 

เมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) คือ ตวัอ่อนระยะสุดทา้ยของพยาธิใบไม ้ซึงเปลียนแปลง
พฒันามาจากตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย โดยการผ่านเขา้ไปในโฮสต์ตวักลางตวัทีสอง สลดัหางทิง 
แล้วหลงัสารออกมาจาก cystogenous glands สร้างเป็นถุงขึนมาหุ้มตวั (encystation) กลายเป็นตวั
อ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียฝังอยูใ่นเนือเยอืของโฮสตต์วักลางตวัทีสอง สามารถพบตวัอ่อนระยะนีได้
ในกุง้ หอย ปู ปลา พืชนาํ และผกัต่างๆ ส่วนใหญ่แลว้ตวัอ่อนระยะนีจะเป็นระยะติดต่อ (infective 

stage) ทีจะเจริญพฒันาต่อเป็นตวัเตม็วยัในโฮสตสุ์ดทา้ยไดแ้ก่ เมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมป้อด, 

ตบั และลาํไส้ (พยาธิใบไมเ้ลือดไม่มีตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย)ลกัษณะของเมตาเซอร์คาเรียที
สร้างถุงหุม้ตวั (encysted metacercaria) รูปร่างกลม หรือ รีมีผนงัซีสต ์(cyst wall)  –  ชนั หนาบาง
แตกต่างกันตวัอ่อนภายในซีสต์ มีกระเพาะขับถ่าย (excretory bladder), oral sucker และ ventral 

suckerภายใน  excretory bladder  มีของเสียเป็นเม็ดบรรจุอยู่ผิวของตวัอ่อนอาจมีหนามอนัเล็กๆ 
กระจายอยูท่วัตวั หลกัเกณฑ์ทีใชใ้นการแยกชนิดเมตาเซอร์คาเรียประกอบดว้ย รูปร่างลกัษณะของ
ซีสต์จาํนวนชันและความหนาของผนังซีสต์สี รูปร่าง และขนาดตวัอ่อนในซีสต์ความยาวของ 
excretory bladder การเปรียบเทียบขนาดของเส้นผ่านศูนยก์ลางระหว่าง oral sucker และ ventral 

sucker 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 Waikagul (1998) ทาํการตรวจสอบการติดเชือของพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา
นําจืด พบว่า Opisthorchis viverrini จัดเป็นพยาธิทีพบได้บ่อยในปลานําจืดโดยทําการจับปลา
ในช่วงปี ค.ศ.1992 ถึงค.ศ.1996 จากการสาํรวจปลาจากตลาดทงัสิน 14 จงัหวดัเป็นเวลา 4 ปี พบการ
ติดเชือพยาธิ Opisthorchis viverrini ในระยะเมตาเซอร์คาเรีย ในปลานําจืดทีจังหวดัอุดรธานี 
สระแกว้ และปราจีนบุรี โดยในเขตอาํเภออรัญประเทศเป็นบริเวณทีพบการติดเชือสูงถึง 25-28% 

ส่วนใน12 จงัหวดัพบการติดเชือพยาธิในกลุ่ม Heterophyid ในระยะเมตาเซอร์คาเรีย ประกอบไป
ด้ ว ย  Haphorchis pumilio, H. taichui, H. yogokawai, Stellantchasmus falcatus, Centrocestus 

formosanus และ Haphorchoides cahirinus ซึงจากการตรวจสอบพบการติดเชือพยาธิ O. viverrini 
มากขึนจากระยะเวลา 10 ปีทีผา่นมา 

Cremont et al. (2001) ทําการศึกษา  Microcercous cercaria ทีไม่ทราบชนิดพันธ์ุซึงเป็น
ปรสิตของAmiantis purpurataโดยข้อมู ลสอดคล้องกับ ระยะ เมตาเซอร์คาเรียในบ ริเวณ
บวัโนสไอเรสและทีราบชายฝังปาตาโกเนียทางตะวนัตกเฉียงใตข้องฝังแอตแลนติค การกระจายตวั
ของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียในครังนีมีความแตกต่างโดยพบ Monorchiid Microcercous cercariae 

ที แตกต่าง  3 ก ลุ่ม คือLasiotocus minutus (Manter, 1931), Lasiotocus elongatus (Manter, 1931), 

และ Cercaria caribbea XXXVI (Cable, 1956) โดยอาศยัลกัษณะของระบบขบัถ่ายและบริเวณของ
ventral Monorchiid ทีพบในครังนีมีวงชีวติคลา้ยคลึงกบัL. Minutus และ L. elongates ในการพบ ตวั
อ่อน Monorchiid ในครังนีถือเป็นครังแรกทีพบในทางตอนใตก้ารติดเชือพยาธิใบไมอ้ยู่ในช่วง 0- 

25% ในบริเวณทีราบชายฝังปาตาโกเนียพบการติดเชือในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเมือ
หอยไม่มีการติดเชือจะสร้างแกมมีตจาํนวนมาก แต่ถา้มีการติดเชือจะไม่สร้างแกมมีต 

Sukontason et al. (2001) ทาํการศึกษาปลาในวงศ์ปลาตะเพียน ซึงจากรายงานว่าพบตัว
อ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียสามารถตรวจพบไดม้ากในบริเวณส่วนหวัหางและกลา้มเนือของปลา 

Nithiuthai et el. (2002) ทาํการศึกษาตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียจากปลานาํจืดจาก
บริเวณลาํธารลาํชะมวก จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2000 พบปลาเกล็ดขาว 79 ตวั 
จาํแนกได้ 3 ชนิดพนัธ์ุ คือ Puntius leiacanthus (52), Cyclocheilichthys armatus (22) และHampla 

dispar (5)  พบการติดเชือตวัอ่อนพยาธิในระยะเมตาเซอร์คาเรีย 51.9% และพบตวัอ่อนพยาธิ 2 กลุ่ม 
ได้แ ก่  Haplochinae spp. และ  Heterophyidae spp. พบปลา  3 ช นิด ติด เชื อ เมตาเซอ ร์คาเรีย
Haplochinae spp. ป ระกอบด้ว ยPuntius leiacanthus, Cyclocheilichthys armatus และ  Hampla 

dispar โดย มี อัต ราก าร ติด เชื อ  95.5%, 20% และ1.9%  ตามลําดับ ส่ วน  เม ต าเซ อ ร์ค าเรี ย
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Heterophyidae ติดเชือเฉพาะในปลา Puntius leiacanthus เท่านันโดยมีอัตราการติดเชือ 30.77% 

และพบปลาติดเชือพยาธิชนิดอืนทีไม่สามารถจาํแนกได้ 3.8% ไม่พบการติดเชือOpisthorchis 

viverrini ซึงในรายงานก่อนหน้านีในประเทศไทย รายงานวา่มีการติดเชือของพยาธิชนิดนีสูงมาก
และยงัพบการติดเชือ Haplorchinae spp.ของปลานาํจืดในประเทศไทย 

Hernandez et al. (2003) ศึกษาความแตกต่างทางลักษณะโครงสร้างของ Centrocestus 

formosanusในระยะตวัอ่อน โดยนาํตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียจากหอย Melanoides tuberculata ปลา 
Rivulus harti และ Synbranchus marmoratus และทาํการเตรียมลูกอ๊อต เพือทาํให้ติดเชือพยาธิโดย
การนาํหอยทีมีการติดเชือมาเลียงในตูป้ลา และนาํลูกอ๊อตใส่เขา้ไปเพือให้ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย
ไชเขา้ไปในลูกออ๊ต ผลการทดลองพบการติดเชือพยาธิใบไมช้นิด Centrocestus formosanus ในปลา
บริเวณเหงือกปลา และพบในลูกอ๊อตบริเวณเนือเยอืไขมนัซึงลกัษณะของ Centrocestus sp. ทีตรวจ
พบมีความแตกต่างของจาํนวน circumoral spines  

Krailas et al. (2003) ทาํการตรวจสอบการติดเชือพยาธิในหอยนาํจืดชนิด Paludomus petrosus  
ทีพบบริเวณนาํตกป่าละอู โดยทาํการเก็บตวัอย่างตงัแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2001 ถึง กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2002 

ดว้ยวิธีการ counts per unit of time method พบหอยจาํนวนสูงสุดในเดือนมิถุนายนค.ศ.2001 และพบการ
ติด เชื อพยาธิ สู งสุ ดใน เดือนกุมภ าพัน ธ์  ค .ศ .2002 จําแนกพยาธิ ใบไม้ได้ เป็น  4 ก ลุ่มได้แ ก่ 
Xiphidiocercariae, Amphistome, Furcocercous cercariae type I และ  Furcocercous cercariae type II ซึง
พบวา่กลุ่ม Xiphidiocercariae เป็นพยาธิทีพบไดต้งัแต่เดือนเมษายน ค.ศ.2001 ถึงกุมภาพนัธ์ค.ศ.2002และ
กลุ่มAmphistome, Furcocercous cercariae type I และFurcocercous cercariae type II พบในเดือน 

กุมพาพนัธ์ค.ศ.2002 

Krailas et al. (2004) ศึกษาอตัราการติดเชือพยาธิใบไมใ้นปลานาํจืด บริเวณบ่อบาํบดันาํเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรม จังหวดัภูเก็ต โดยเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนเมษายน 2001 ถึงเดือน
เมษายน 2002 ในการตรวจหาพยาธิใบไม้ในปลานําจืดผูว้ิจยัได้มีการแยกส่วนต่างๆของปลา
ออกเป็น 5 ส่วน คือ เหงือก เกล็ด ครีบอก ครีบหลงั ครีบทอ้ง ครีบหาง จากการทดลองพบวา่ปลา
Tilapia nilotica มีอตัราการติดเชือ 5.5% (7/128) โดยพบวา่ส่วนของครีบอก และครีบหลงัมีการติด
เชือมากทีสุด 42.9% (3/7) และปลา Valamugil cunnesius มีอตัราการติดเชือ 97.7% (128/131) พบวา่
ส่วนของครีบหลงัมีการติดเชือมากทีสุด 42.4% (1,887/4,455) 

Poulin & Mouritsenoin (2004) ทําการศึกษาการสะสมของพยาธิ Echinostomatidae ใน
ระยะ metacercariaeทีพบในหอยแครงนิวซีแลนด์โดยเปรียบเทียบอตัราการติดเชือสะสมระหว่าง
กลุ่มทีอยูบ่ริเวณกน้ทะเลลึกและกลุ่มทีอยูบ่ริเวณพืนทีดินเลน พบวา่แหล่งทีอยูไ่ม่ไดเ้ป็นเงือนไขที
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ส่งผลการติดเชือสะสมในระยะ metacercariae ในหอยแครง แต่พบว่าการติดเชือสะสมจะมีความ
แตกต่างตามแนวของตงัของพืนทีในโซน intertidal 

Ukong et al.  (2007) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัอ่อนของพยาธิใบไมใ้นระยะ
เซอร์คาเรียทีไดจ้ากการเก็บตวัอย่างของหอยนาํจืดบริเวณนาํตกเอราวณั อุทยานแห่งชาติเอราวณั 
พบหอยนําจืดทังหมด   4 ชนิด ได้แก่ Melanoides jugicostis,  Tarebia granifera, Thiara scabra 
และ Melanoides tuberculata โดยพบการติดเชือพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย จาํนวน 3 รูปแบบ 
แบ่งเป็น 6 ชนิด ประกอบไปดว้ย (1) Parapleurolophocercous cercariae  ไดแ้ก่ Haplorchis pumilio, 

Stictodora tridactyla ( 2)  Furcocercous cercariaeไ ด้ แ ก่  Mesostephanus appendicalatus, 

Transversotrema laruei, Cardicola alseae แ ล ะ  ( 3)  Xiphidiocercariae  ไ ด้ แ ก่  Loxogenoides 

bicolor ซึง M. tuberculata จดัเป็นหอยนําจืดทีมีอตัราการติดเชือพยาธิใบไม้มากทีสุดถึง . % 
และสามารถเป็นโฮสตต์วักลางของพยาธิใบไมไ้ดถึ้ง 3 ชนิด  

Elsheikha et al. (2008)  ศึกษาการติดเชือ และความชุกในฤดูกาลต่างๆ ของพยาธิใบไมก้ลุ่ม 
Heterophyid ระยะเมตาเซอร์คาเรียทีพบในปลานาํกร่อย ทาํการทดลองเป็นเวลา 12 เดือน ระหวา่ง
เดือนมิถุนายน 2006 ถึง เดือนพฤษภาคม 2007 บริเวณทะเลสาบ Manzala ประเทศอียิปต์จาก
ตวัอย่างปลาจาํนวน 832 ตวั แบ่งไดเ้ป็น 5 ชนิด คือ Mugil cephalus, Mugil capito, Mugil auratus, 

Tilapia nilotica และ Tilapia zilli พบอตัราการติดเชือร้อยละ 23.2 จาํแนกตวัอ่อนพยาธิระยะเมตา
เซอร์คาเรีย โดยใช้วิธี Compression method และ Artificial digestion method และนาํไปตรวจสอบ
ตวัเต็มวยัจากการติดเชือในลูกสุนัขเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถจาํแนกพยาธิโดยใช้ลกัษณะทาง
สัณฐานวิทยาได้ 6 ชนิดพนัธ์ุ ได้แก่ Heterophyes heterophyes, Heterophyes aequalis, Pygidiopsis 

genata, Phagicola sp., Haplorchis sp. และ Stictodora sp. พบวา่ H. heterophyes มีอตัราการติดเชือ
มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 56 สําหรับการติดเชือซึงศึกษาตามฤดูกาล พบการติดเชือ  Heterophyid  
สูงสุดในฤดูร้อน คิดเป็นร้อยละ 38.2  รองลงมาคือ  ฤดูใบไมผ้ลิ คิดเป็นร้อยละ 26.6  ฤดูใบไมร่้วง 
คิดเป็นร้อยละ 19.3   และพบน้อยทีสุดในฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 8.7 ถือไดว้่าฤดูกาลเป็นปัจจยัที
สาํคญัต่อการติดเชือ และความชุกของตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิ Heterophyid 

Han et al. (2008) ศึกษาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียชนิดCentrocestus 

formosanusในปลาตะเพียนทราย ประเทศลาว พบว่า Centrocestus formosanus จะมีลกัษณะของ 

circumoral spines เป็น  2 แถวรอบปาก มีจาํนวน  circumoral spines32spines seminal vesicle ยาว 
ovary เป็นแบบ oval-shaped excretory bladder เป็นแบบ X-shaped 
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 Kim et al. (2008) ทาํการศึกษาการติดเชือพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย  Clonorchis 

sinensis ของปลานาํจืด ในประเทศเกาหลีโดยทาํการจบัปลาได ้677 ตวั จาก 34 บริเวณตงัแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ถึงเดือนมิถุนายน  ค.ศ.  แล้วนํามาตรวจสอบด้วยวิธีการ  digestion 

technique พบว่ามีปลา 7 ชนิด ทีมีการติดเชือในระยะเมตาเซอร์คาเรียของ C. sinensis จากปลา
ทงัหมด 17 ชนิดพบอตัราการติดเชือของปลา คือ Pseudorasbora parva (48%),  Pungtungia herzi 

(60%),  Pseudogobio esocinus (15.7%), Acheilognathus intermedia (29%), Odontobutis 

interrupta(21%), Zacco temmincki (33%), Zacco platypus (3.6%) และHemibarbus labeo (26.3%) 

พบปลา 2 ชนิดคือ P. Parva และ P. Herzi ทีสามารถใชใ้นการทาํประมาณการแพร่กระจายของเชือ 

C. sinensis ของปลาในแต่ละบริเวณของแม่นาํในประเทศเกาหลีใต ้

Krailas et al. (2008) ทาํการเก็บตวัอย่างหอยกาบนําจืดจาก 16 พืนที ของ 11 จงัหวดัทาง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยทาํการเก็บหอยกาบทุกๆ 2 เดือนระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2006  ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007 ด้วยวิธีการ counts per unit of time (sampling 

method) เก็บตวัอยา่งหอยกาบได ้508 ตวัและสามารถจาํแนกได ้6 ชนิดพนัธ์ุ คือCorbicula sp. 208 

ตั ว , Pilsbryoconcha sp. 23 ตั ว , Scabies crispate 136 ตั ว , Pseudodon mouhoti 6 ตั ว , 

Limnopernasiamensis 51 ตั ว แ ล ะ  Physunio eximinus 12 ตั ว  พ บ ก า ร ติ ด เ ชื อ  Bucephalid 

(Gasterostome) cercariae ในหอยกาบ 3 ตวั คือ Corbicula sp.ซึงเก็บไดจ้ากเขือนราษีไศลและเขือน
ลาํปาวและLimnoperna siamensisซึงเก็บไดจ้ากแม่นาํลาํปาว พบอตัราการติดเชือ 0.59% (3/508) ซึง
หอยกาบนาํจืดสามารถเป็นทงัโฮสตกึ์งกลางที 1 และ 2 ของพยาธิใบไมด้งันนัการศึกษานีจึงเป็นครัง
แรกทีมีการรายงานขอ้มูลของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียจากหอยกาบนาํจืดในบริเวณนี 

 Woon-Mok et al. (2009) รวบรวมปลานําจืด 307 ตัว 31 ชนิด จาก 5 ภูมิภาคในเขตการ
ปกครองตนเองมณฑลกวางสีประกอบไปด้วย  Fusui - Xian, Mashan - Xian, Nanning City, 

Yangsuo County และ Binyang–Xian ตงัแต่เดือนกรกฎาคม  ถึงสิงหาคม  เก็บขอ้มูลจาก
การวดัความยาวและ นาํหนกัตามชนิดและระบุชนิดพนัธ์ุปลา จากนนับดเนือปลาบดผสมกบันาํยอ่ย
เทียมแลว้ กรองดว้ย ตาข่ายขนาด  ×  มิลลิเมตรและลา้งดว้ยนาํเกลือ . % แลว้ตรวจสอบภายใต ้
stereomicroscope พบว่า ไม่พบเมตาเซอร์คาเรียในปลาทีไดจ้าก Fusui-xian ส่วนปลาจาก Mashan-

xian และในตลาด  Nanning พบเมตาเซอร์คาเรีย  3 ชนิด  คือ  Haplorchis taichui, Haplorchis 

pumilio, แล ะCentrocestus formosanus  ในป ล าจาก  Yangshuo พบ  Metagonimus yokogawai, 

Clonorchis sinensis และ Echinochasmus perfoliatus และในปลาจาก Binyang-xian พบ H. pumilo 

และ C. sinensis  
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Kaopiew et al. (20 ) ศึกษาความชุกของเมตาเซอร์คาเรียในปลาตะเพียนขาวปลากระสูบ
ปลากระมงัและปลาสร้อยขาวในแม่นาํชี 5 จุดไดแ้ก่ตาํบลฟ้าหยาดตาํบลโนนทรายตาํบลม่วงตาํบล
บึงแกและตาํบลผือฮีอาํเภอมหาชนะชยัจงัหวดัยโสธรและพบวา่มีเมตาเซอร์คาเรียจากปลาในตาํบล
โนนทรายเท่านนัทีมีอตัราการการติดเชือสูงถึงร้อยละ 46 โดยความหนาแน่นของการติดเชือในปลา
สร้อยขาวมีค่าเฉลียของจาํนวนเมตาเซอร์คาเรียสูงทีสุดถึงคือ 267.23 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึงตวั
ส่วนปลากระสูบปลาตะเพียนขาวมีค่าเฉลียเมตาเซอร์คาเรียต่อตวั 79.22 และ 0.5 เมตาเซอร์คาเรีย
ตามลาํดบัส่วนปลากระมงัไม่พบเมตาเซอร์คาเรียจากการแยกชนิดของเมตาเซอร์คาเรียในปลาสร้อย
ขาวพบเมตาเซอร์คาเรีย Haplorchis pumilio เฉลีย 0.92 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึงตวัและเมตา
เซอร์คาเรียที ไม่สามารถระบุชนิดได้เฉ ลีย  266.23 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึงตัวส่ วน 
Metacercaria hasegawai พบสูงสุดในปลากระสูบคือ 0.11 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหนึงตวั 

Nguyen et al. (2010) ไดท้าํการศึกษาการติดเชือพยาธิใบไมที้สามารถติดต่อจากสัตวสู่์คน
โดยการกินปลาของฟาร์มแบบผสมทีเลียงสัตว์ปีก และปลา ในเขตปกครอง Nghia Lac และ 
NghiaPhu จงัหวดั Nam Dinh ของประเทศเวียดนาม โดยตรวจหาจากไก่ และเป็ดซึงเป็นสัตวรั์งโรค 
อย่างละ 50 ตวั ในแต่ละเขตการปกครองรวม 200 ตวัพบมีการติดเชือพยาธิใบไมห้ลายชนิดในไก่ 
12% และใน เป็ ด  30% โดยรวม ถึ งพ ยาธิ ใบ ไม้  2 ช นิ ด  คื อ  Centrocestus formosanusและ 
Echinostoma cinetochis โดยพบพยาธิทงั 2 ชนิดในไก่ และพบพยาธิชนิด Echinostoma cinetochis

เพียงชนิดเดียวในเป็ด อตัราการติดเชือของพยาธิทงั 2 ชนิดในเป็ด และในไก่ คิดเป็น 12% และ 7% 
ตามลาํดบั การติดเชือพยาธิใบไมใ้นฟาร์มเลียงปลาเกิดจากการทีหอย และปลาในฟาร์มได้รับมูล
ของสัตวปี์กเป็นอาหาร 

Krailas et al. (2011)ทาํการศึกษาการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ 
Haplorchis pumilio ทีเป็นพยาธิใบไมใ้นลาํไส้คนทีอยูใ่นโฮสกึงกลางของหอยนาํจืด วงศ ์Thiaridea

และ Pachychildaeทางภาคใตข้องประเทศไทย  โดยสุ่มเก็บตวัอย่างทงัหมด 34 จุดสํารวจ และพบ
การติดเชือปรสิตทงัหมด 13 จุด  พบหอยนาํจืดวงศ์ Thiaridea 9 ชนิดพนัธ์ุ  ไดแ้ก่  Thiara scabra, 

sermyla riqueti, Neoradina prasongi และTarebia granifer พบหอยนํ า จื ด ว งศ์  Pachychilidae 
ทังหมด 4 ชนิดพันธ์ุ  ได้แก่  Brotia sp.,  Brotia sp.,  Brotia  wykoffi  และ Adamietta houseiโดย
พบว่าหอยนําจืดวงศ์ Thiaridea 3  ชนิดพันธ์ุทีพบมีการติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ Haplorchis 

taichui และ Haplorchis pumilio  และไม่พบการติดเชือในหอยนาํจืดวงศ์ Pachychilidae  อตัราการ
ติดเชือ H. taichui และ H. pumilio  คือ  0.59% (126/21,501)  และ  0.12% (25/21,501)  ตามลาํดบั 
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 Thaenkham et al. (2011) ไดท้าํการศึกษาวิธีทีรวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นยาํในการจดัจาํแนก
ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย โดบพบวา่ Haplorchis taichui, H. pumilio, H. yokogawai, 

Procerovum varium, Stellantchasmus falcatus และ  Centrocestus formosanus เป็ นพ ยาธิ ใบ ไม้
ลาํไส้ในกลุ่ม heterophyid  มีการแพร่กระจายอยูใ่นแถบทวปีเอเชียโดยมีปลาเป็นโฮสตต์วักลางตวัที 

 (second intermediate host) พบตวัอ่อนระยะ  metacercaria เป็นระยะติดต่อจากปลามาสู่คน จาก
การทีตวัอ่อน ระยะ metacercaria ของพยาธิใบไมท้งั 6 ชนิดนีมีลกัษณะทางสัณฐานวิทยาคลา้ยกนั
มาก มกัจะเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยๆ จึงได้พฒันาการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม ้6 ชนิดในกลุ่ม 

heterophyid ในระยะ metacercaria ให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นยาํมากขึนโดยใช้เทคนิค 
PCR-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)  จาก s ribosomal RNA gene เป็น  
genetic marker และ Mball เป็น restriction enzyme  คณะผูว้ิจยัเชือว่าวิธีทีพฒันาขึนเป็นวิธีทีง่าย 
รวดเร็ว แม่นยาํ ในการตรวจวินิจฉัยพยาธิในกลุ่ม heterophyid สามารถลดความผิดพลาดในการ
ตรวจวินิจฉัยดว้ยวิธีการตรวจจากลกัษณะสัณฐานวิทยาของพยาธิ  วิธีนีสามารถแยกตวัอ่อนพยาธิ
ใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียไดอ้ย่าชดัเจน และยงัสามารถแยกตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์
คาเรียทีผสมกนัออกจากกนัไดอี้กดว้ย  

Chontananarth & Wongsawad (2013) ทาํการศึกษาสถานภาพของการติดเชือพยาธิระยะ
เซอร์คาเรียในหอยนาํจืด จากแหล่งนาํในบริเวณทีแตกต่างกนัในจงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย โดย
ทาํการเก็บตวัอย่างจากทงัหมด 13 อาํเภอ ตงัแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2008 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.
2012  และทาํการตรวจสอบการติดเชือดว้ยวิธีการ crushing แลว้ทาํการศึกษาลกัษณะทางสัณฐาน
วิทยา พบว่าเก็บหอยไดท้งัหมด 2,479 ตวั แบ่งเป็น 7 วงศ์ 14 ชนิดพนัธ์ุ โดยพบหอยติดเชือพยาธิ
ใบไม้18 ชนิด(17.27%) และพบเซอร์คาเรีย 9 กลุ่ม  ได้แก่  Gymnocheplalous cercaria,  Strigea 

cercaria, Megalurous cercaria, Monostome cercaria, Parapleurolocerous cercaria (Haplorchis 

cercaria), Pleurolocerous cercaria, Furcocerous cercaria (Transversotrema cercaria), 

Xiphidiocercaria และ Virgulate cercaria ซึงพบว่า Parapleurolocerous cercaria เป็นกลุ่มทีพบมาก
ทีสุด (64.25%) 

 Wongmaneeprateep et al. (2013) ทาํการสํารวจการติดเชือพยาธิใบไมต้บัในหอยฝาเดียว
และปลาในพืนทีรับนาํเหนือเขือนอุบลรัตน์ ศึกษาโดยเก็บตวัอย่างในลาํนําสาขาและอ่างเก็บนํา
ธรรมชาติจาํนวน  สถาน จุดที 1 ลาํนาํพอง จุดที 2 อ่างเก็บนาํโสกรวก จุดที 3 อ่างเก็บนาํหนองคู 
จุดที 4 ห้วยทรายขาว จุดที 5 อ่างเก็บนาํห้วยลอมไผ ่จุดที 6 ลาํนาํพอง จุดที 7 อ่างเก็บนาํห้วยยางทาํ
การตรวจหาเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมต้บั ด้วยวิธีส่องกลอ้งจุลทรรศน์และด้วยวิธีย่อยดว้ย
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นําย่อย pepsinในตัวอย่างปลาและการตรวจหาเซอร์คาเรียของเชือพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีการ 
cercarial shedding และย่อยด้วยวิธีใช้นําย่อยpepsin ในตวัอย่างหอย จากการเก็บข้อมูลพบปลา
ทงัสินจาํนวน  วงศ์  สกุล  ชนิด ไดแ้ก่ วงศ์ Notopteridae  ชนิด วงศ์ Cyprinidae  ชนิด 
วงศ์ Cobitidae  ชนิด วงศ์ Siluridae  ชนดิ วงศ์ Oryziidae  ชนิด วงศ์ Belonidae  ชนิด วงศ ์
Symbranchidae  ชนิด วงศ ์Pristolepidae  ชนิด วงศ ์Ambassidae  ชนิด วงศ ์Eleotrididae  ชนิด 
วงศ์ Mastacembelidae  ชนิด วงศ์  Anabantidae  ชนิด วงศ ์Belontiidae  ชนิด วงศ์ Channidae  
ชนิด  และวงศ์   Tetraodontidae  ชนิด  และหอยจํานวน   วงศ์   สกุล   ชนิด  ได้แก่  วงศ ์
Ampullariidae  ชนิด และวงศ ์Viviparidae  ชนิดผลการตรวจหาการติดเชือ พบวา่ ไม่มีเมตาเซอร์
คาเรีย และเซอร์คาเรียของเชือพยาธิใบไมต้บัในปลา และหอยทุกตวั  

วราภรณ์ น้อยโขง และคณะ (2010) จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลา และ
สภาวะการติดพยาธิในบริเวณเขือนแควน้อย บาํรุงแดน จงัหวดัพิษณุโลก มีวตัถุประสงค์เพือเป็น
การเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นนิเวศวิทยาทีเกิดจากการสร้างเขือน การศึกษาอยูใ่นช่วงเดือน กนัยายน 
และเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  โดยใช้ข่ายดกัปลา และมีสถานีเก็บตวัอย่างทงัสิน  สถานี คือ 
สถานีที 1 บริเวณสะพานแก่งคนันา บา้นแก่งคนันา ซึงเป็นจุดทีนาํจะไหลเขา้เขือน สถานีที 2 บา้นาํ
โจน จุดเก็บอยูใ่นบริเวณอ่างเก็บนาํของเขือนซึงรับนาํมาจากสถานีที 1 และสถานีที 3 บริเวณสวน
แสนพรหม ซึงเป็นทีนาํไหลออกจากเขือน  ปลาทีพบจาํแนกไดเ้ป็น   อนัดบั  วงศ ์  ชนิด  ไดแ้ก่ 
อัน ดับ  Cypriniformes  (ว งศ์  Cyprinidae แล ะ  ว งศ์  Bagaridae)  อัน ดับ  Siluriformeds (ว งศ ์
Pangasiidae แ ล ะ ว ง ศ์  Bagaridae) อั น ดั บ  Pleuronectiformes (ว ง ศ์  Soleidae)  อั น ดั บ 
Synbranchiformes (วงศ์ Mastacembelidae) และอันดับ  Perciformes (วงศ์ Channidae) การศึกษา
สภาวะการติดพยาธิของปลา พบตวัอ่อนพยาธิระยะติดต่อ ทงัสิน  ชนิด คือ Haplorchis taichui,   

Haplorchoides sp. และ Centrocestus canius ในปลาทังหมด  ชนิด คือ ปลาตะเพียนทราย ปลา
สร้อยขาว ปลาสร้อยลูกกล้วย ปลาซิวควาย ปลากระมงั ปลาซิวครีบแดง ปลาไส้ตนัตา แดง ปลา
ไส้ตนัตาขาว และปลาหนามหลงั 
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บทท ี3 
 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 

1. สาํรวจพืนทีและกาํหนดจุดเพือการศึกษา 
 ในการศึกษานีไดก้าํหนดพืนทีทาํการศึกษาทงัหมด จาํนวน 12 จุด เพือทาํการเก็บตวัอย่างหอย
และปลานาํจืดทีบริเวณสระนาํของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐมโดยกาํหนดจุดเก็บตวัอยา่งให้ครอบคลุมพืนทีศึกษา แบ่งจุดสํารวจสองฝังของสระ ดา้น
ทิศตะวนัออก E 1-6 และด้านทิศตะวนัตก W 1-6 รวม 12 จุดสํารวจ ดังนี (รูปที 10) ซึงวดัพิกัดด้วย
เครืองมือ GPS (GPS plus III, Taiwan) 

จุดสาํรวจที  สระทรงพล (E1) 
จุดสาํรวจที  สระทรงพล ใกลส้นามเปตอง (E2) 
จุดสาํรวจที  สระแกว้ส่วนตน้ ฝังคณะศึกษาศาสตร์(E3) 
จุดสาํรวจที  สระแกว้ฝังคณะศึกษาศาตร์ (E4) 

จุดสาํรวจที  สระแกว้ฝังหอทบัแกว้ 1 (E5) 

จุดสาํรวจที  สระนาํหนา้อาคาร 50 ปี คณะอกัษรศาตร์ (E6) 

จุดสาํรวจที  สระทรงพล ฝังประตูทางเขา้มหาวทิยาลยั (W1) 

จุดสาํรวจที  สระทรงพล ฝังสีแยกหนา้คณะอกัษรศาตร์ (W2) 

จุดสาํรวจที  สระแกว้ ตรงขา้มคณะอกัษรศาสตร์  (W3) 

จุดสาํรวจที  สระแกว้ฝังคณะวทิยาศาสตร์ (W4) 

จุดสาํรวจที  สระแกว้หลงัคณะวทิยาศาสตร์ (W5) 

จุดสาํรวจที  สระนาํหนา้อาคาร 50 ปีคณะอกัษรศาสตร์ (W6) 
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รูปที 10 บริเวณทีเก็บตวัอยา่งหอยและปลานาํจืด บริเวณสระนาํของมหาวทิยาลยัศิลปากร   
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 

2. วธีิการเก็บตวัอยา่ง 

เก็บตวัอยา่งหอยและปลาบริเวณสระนาํในมหาวทิยาลยัศิลปากร ทุก 2 เดือน สุ่มเก็บหอยฝาเดียว 

และหอยสองฝา ดว้ยมือ (hand picking) และกระชอน (scooping) ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิ counts per 

unit of time โดยใชผู้เ้ก็บตวัอยา่ง 3 คน จบัเวลา 10 นาที ในแต่ละครังและแต่ละจุดสาํรวจ สาํหรับการใช้
กระชอนตกั จุดละ 3 ครัง เก็บตวัอยา่งปลาโดยใชเ้ครืองมือจบัปลา ไดแ้ก่ แห ขนาดตา 7 เซนติเมตรและ
ความกวา้งของแห 6 เมตร 70 เซนติเมตร ใชก้ารเหวยีงแห จุดละ 3 ครัง  
 

3. เก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มบริเวณพืนทีทีสุ่มตวัอยา่งหอยและปลา 
เก็บขอ้มูลคุณภาพนาํ ในเวลาทีสุ่มเก็บตวัอยา่งทุกครัง ดงันี อุณหภูมิเหนือนาํและใตน้าํ ค่าความ

เป็นกรดเป็นด่างของนาํ ปริมาณแสง ค่าการนาํไฟฟ้าของนาํ ค่าความขุ่นของนาํ ค่าความเค็มของนาํ และ
ค่าออกซิเจนทีละลายในนํา ใช้เครืองมือ muti- parameter water quality meter (U50 Horiba, Japan) เก็บ
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ตัวอย่างนําบริเวณจุดสํารวจ นํามาวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีของนํา โดยใช้เครืองมือ The 

Analysis 975MP (Orbeco Analytical System Inc., USA) 
 

4. ตรวจสอบชนิดของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาในหอ้งปฏิบติัการ  
 4.1 ตรวจสอบทางสัณฐานวิทยาของเปลือก (Shell morphology) 

4.2 จาํแนกชนิดของหอยทีพบ 

5.ตรวจสอบชนิดของปลาในหอ้งปฏิบติัการ  
 5.1 ตรวจสอบทางสัณฐานวิทยา 

5.2 จาํแนกชนิดของปลาทีพบ 

6. การตรวจหาการติดเชือของพยาธิในหอยและปลา 
ตรวจหาปรสิตในหอยโดยวธีิ Shedding โดยนาํหอยใส่ไวใ้นถว้ยแกว้วางไวข้า้มคืน (ใหมี้

แสงในเวลากลางวนัและไม่มีแสงในเวลากลางคืนแบบธรรมชาติ) แลว้ทาํการตรวจหาตวัอ่อนพยาธิ
ใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียภายใตก้ลอ้ง stereomicroscope กรณีทีไม่พบตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรีย
ของพยาธิก็ทาํการเลียงหอยต่อจนครบ 30 วนั แลว้ทาํการ shedding อีกครัง 

ตรวจหาโดยวธีิ Crushing โดยนาํส่วนของเนือเยอืหอยมาบีลงบนกระจกสไลดแ์ละปิดดว้ย 

กระจกปิดสไลดต์รวจหาตวัอ่อนของพยาธิในระยะสปอโรซิสต ์รีเดีย หรือเซอร์คาเรียภายใตก้ลอ้ง 
จุลทรรศน์แบบธรรมดา 

ตรวจหาการติดเชือตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา ดว้ยวธีิ Compression Method 

ทาํการผา่ตดักลา้มเนือส่วนต่างๆ คือ กลา้มเนือใตค้รีบหลงั กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง กลา้มเนือใตค้รีบ
อก หาง เกล็ด และเหงือก วางลงบนแผน่กระจก ขนาด 4-6 นิว หยดนาํเกลือลงบนเนือเยอื 1-3 หยด
แลว้ ใชก้ระจกอีกแผน่ปิดทบัลงไป นาํส่วนต่างๆ ของปลาไปตรวจหาตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตา
เซอร์คาเรีย ภายใตก้ลอ้ง stereomicroscope  

 

7. ตรวจสอบชนิดของพยาธิทีพบ 
7.1 ศึกษาความหนาแน่นของจาํนวนประชากรหอย ปลา และอตัราการติดเชือ 

7.3 ศึกษารูปร่างลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรียดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
แบบธรรมดา 

7.3.1 วดัขนาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรีย 
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นาํหยดนาํทีมีตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรียทีทาํการ 
excyst ดว้ยวธีิการ compression แลว้มาผสมกบั 10% formalin 

อตัราส่วน 1:1 นาน 2  นาที  แลว้หยดลงบนสไลด ์ ปิดดว้ยกระจกสไลด์ 
  นาํมาวดัขนาดภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

                        7.3.2 ถ่ายภาพตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรียทีทาํการ excyst ภายใต ้

                           กลอ้งจุลทรรศน์แบบธรรมดา 

                        7.3.3 ศึกษารูปร่างลกัษณะและอวยัวะภายในตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย และเมตา- 
                            เซอร์คาเรียที excyst  

ก. แบบชวัคราว (non-permanent slide) 

นาํหยดนาํทีมีตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียและเมตาเซอร์คาเรียทีรักษาสภาพ
เนือเยอืใน 10% formalin  อตัราส่วน 1:1 ลงบนกระจกสไลดที์สะอาด 

ยอ้มสี 0.5% neutral red (เจือจางดว้ยนาํกลนั 1:10) ดว้ยวธีิ irrigation คือ 
หยดสีขา้งกระจกสไลดที์ขอบดา้นหนึงแลว้ใชก้ระดาษซบันาํออกอีก
ดา้นหนึง  เพือใหสี้ทีหยดลงไปไหลเขา้ไปแทนทีนาํเดิม  ทิงไวป้ระมาณ 
2-3 นาที 

ศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบธรรมดา 

ข. แบบถาวร (permanent slide) ทาํได ้2 วธีิ 
1. วธีิยอ้มดว้ยสี Semichon’s carmine & fast green 

นาํตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรียทีทาํการ excyst 

แลว้ทีรักษาสภาพเนือเยอืใน 10% formalin  ใส่ใน Petri dish ขนาด
เล็ก 

ลา้งตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียและเมตาเซอร์คาเรีย ทีทาํการ excyst

แลว้ดว้ยนาํกลนั 2 ครังๆละ 10 นาที 

ติดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียและเมตาเซอร์คาเรีย ทีทาํการ excyst

แลว้ลงบนกระจกสไลด ์ โดยใชไ้ข่ขาว (albumin) ทาเป็นวงกลม
เพือใหต้วัอ่อนระยะเซอร์คาเรียติดกบักระจกสไลด ์ รอให้แหง้ 

ยอ้มดว้ยสี Semichon’s carmine (เจือจางดว้ยนาํกลนั 1:10) แช่ทิง
ไวป้ระมาณ 1-2 ชวัโมง 

ลา้งสีออกดว้ยนาํกลนั 2 ครังๆละ 10 นาที 

   ส
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แทนทีนาํดว้ย 50% alcohol, 70% alcohol ขนัตอนละ 2 ครังๆละ 10 
นาทีตามลาํดบั  สังเกตเห็นลาํตวัติดสีชมพูอ่อน  อวยัวะภายในติดสี
ชมพเูขม้ (หากติดสีเขม้มากเกินใหล้า้งออกดว้ย acid alcohol) 

ยอ้มสีทบัดว้ย 0.2% fast green in 95% alcohol (เจือจางสีดว้ย 95% 

alcohol1:10) นาน 10-20 วนิาที  สังเกตเห็นสีเขียวขอบลาํตวั 

ลา้งสีออกดว้ย 95% alcohol 2 ครังๆละ 20 นาที 

แทนทีดว้ย absolute alcohol2 ครังๆละ 10 นาที และ absolute 

alcohol : xylene (1:1) นาน 10 นาที 

ทาํใหใ้สดว้ย xylene 2 ครังๆละ 10 นาที 

ปิดสไลดด์ว้ย D.P.X. 

2. วธีิยอ้มดว้ย Ehrlich’s hematoxylin 

นาํตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียทีรักษาสภาพเนือเยอืใน 10% formalin  
ใส่ใน Petri dish ขนาดเล็ก 

ลา้งตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียดว้ยนาํกลนั 2 ครังๆละ 10 นาที 

ติดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียลงบนกระจกสไลด ์ โดยใชไ้ข่ขาว 
(albumin) ทาเป็นวงกลมเพือใหต้วัอ่อนระยะเซอร์คาเรียติดกบั
กระจกสไลด ์ รอใหแ้หง้ 

ยอ้มดว้ยสี Ehrlich’s hematoxylin (เจือจางดว้ยนาํกลนั 1:10) แช่ทิง
ไวป้ระมาณ 1-5 นาที 

ลา้งสีออกดว้ยนาํกลนั 2 ครังๆละ 10 นาที (หากติดสีเขม้มากเกินให้
ลา้งออกดว้ย acid alcohol) 

แทนทีนาํดว้ย 50% alcohol, 70% alcohol, absolute alcohol 

ขนัตอนละ 2 ครังๆละ 10 นาทีตามลาํดบั และ absolute alcohol: 

xylene (1:1) 1 ครังนาน 10 นาที 

  ทาํใหใ้สดว้ย xylene 2 ครังๆละ 10 นาที 

ปิดสไลดด์ว้ย D.P.X. 
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7.4 ศึกษารูปร่างลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์ และเมตาเซอร์คาเรีย ทีทาํการ excyst แลว้  
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 

 fix ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรียทีทาํการ excyst แลว้ใน 2.5% 

glutaraldehydeใน 0.1M sodiumcacodylate buffer (containing calcium acetate) 

pH 7.2 ที 4°C อยา่งนอ้ย 2 ชวัโมง 
ลา้ง 3 ครังดว้ย 0.1 M sodium cacodylate buffer (containing calcium acetate) pH 

7.2 

จากนนั fix ใน 1% osmium tetroxide (OsO4) ใน 0.1M sodium cacodylate buffer 

(containing calcium acetate) pH 7.2 ที 4°C อยา่งนอ้ย 1-2 ชวัโมง 

 ลา้งดว้ยนาํกลนั 3 ครังๆละ 10 นาที 

 ดึงนาํออกจากเซอร์คาเรีย และเมตาเซอร์คาเรียทีทาํการ excyst แลว้ (dehydrate)    
ดว้ย acetone 20%, 40%, 60%, 80% และ 100% acetone ใชเ้วลาขนัตอนละ 10 

นาที 

  หลงัจากนนันาํ specimens มาวางลงบน stub แลว้ coat ดว้ยทองในเครือง  
  Ionsputter (Palaron C7640 SEM Sputter Coater) ที 10-15 mA ประมาณ 4 นาที 

  นาํ specimens ตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scaning  

Electron Microscope, SEM) (Camscan MX 2000, UK) 

  บนัทึกภาพ 

จาํแนกชนิดของพยาธิ  โดยตรวจสอบจากลกัษณะรูปร่างและอวยัวะต่างๆ 

 

8. รวบรวมขอ้มูลและใชโ้ปรแกรมทางสถิติศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งฤดูกาลกบัพยาธิและ host 

ทีติดเชือ บนัทึกผลการศึกษา สรุปและรายงานผลการวจิยัและตีพิมพผ์ลงานการวจิยั 
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 บทท ี   

ผลการทดลอง 

 

1. ข้อมูลบริเวณพนืทีเกบ็ตัวอย่าง 

สระนํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบไปด้วยจุดสําคญัสามจุด คือบริเวณคณะอักษร
ศาสตร์ สระตอนกลางของมหาวิทยาลยั และ สระบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ สภาพแวดลอ้มมีตน้ไม้
ขนาดเล็กขึนกระจายรอบบริเวณขอบสระ บางจุดมีตน้ไมขึ้นทึบ และหนาแน่นมีกอ้นหินจาํนวน
มากเรียงต่อกนัเป็นแนวตลิงมีแดดส่อง (รูปที 11) บางจุดมีนาํขุ่น และมีกลินเหม็น เช่น บริเวณใกล้
กบัคณะวทิยาศาสตร์ และหอทบัแกว้ 1โดยสระนาํของมหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นสระเปิดทีเชือมต่อ
สู่คลองเจดียบ์ูชา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซึงคลองแห่งนี เป็นแหล่งนําหลกัทีไหลผ่านเขต
ชุมชน โดยพิกัดอยู่ระหว่าง47P 0612542 UTM 1527539 (E 100o 02’ 28.4” N 13 o 48’ 54.9” 57’) ถึง 
47P 0612689 UTM 1527931 (E 100o 02’ 33.7” N 13 o 49’ 7.7”) และค่า altitude 20.1 เมตร 

 

 
 

รูปที 11 บริเวณทีเก็บตวัอยา่งหอยและปลานาํจืด บริเวณสระนาํของ มหาวทิยาลยัศิลปากร อาํเภอ
เมือง หวดันครปฐม 

30 
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2. ข้อมูลสภาพแวดล้อม 

ตารางท ี1 ขอ้มูลทางกายภาพและเคมี บริเวณสระนาํของมหาวทิยาลยัศิลปากร ครังที  เดือนกนัยายน 2555 (เก็บตวัอยา่งระหวา่งเวลา .  – .  น.)  

หมายเหตุ ค่า DO ไม่สามารถวดัไดเ้นืองจากสารทีใชท้ดสอบเสือมสภาพ 

 

สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี 

แสง 

(Lux) 
pH 

Conduc-

tivity 

(mS/cm) 

DO 

(mg/l 
O2) 

Turbi-

dity 

(NTU) 

TSD 

(g/L) 

Sali-

nity 

(ppt) 
ความชืน 

อุณหภูมิ 

(ºC) Cu2+ 

(mg/l) 
NO-3 

(mg/l) 
SO34 

(mg/l) 
NO-2 

(μg/l) 
Ca2+ 

(mg/l) 
Cl- 

(mg/l) 
S2- 

(mg/l) 

PO3-

4 

(mg/l) เหนือ
นาํ 

ใต้
นาํ 

E 1 30000 8.9 0.750 - 24.00 0.477 0.4 86 .0 29.6 0.46 0.28 50.3 174 138 0.42 0.20 3.9 

E 2 28000 6.4 0.729 - 19.3 0.487 0.4 62 30.0 29.8 1.85 0.26 55.7 330 72.9 30.1 0.17 14.0 

E 3 3000 6.8 0.754 - 42.3 0.453 0.4 67 31.0 29.3 2.21 0.14 66.3 131 76.8 31.9 0.18 12.0 

E 4 26700 6.9 0.768 - 19.0 0.487 0.4 63 31.0 30.0 2.32 0.25 69.2 174 66.1 24.5 0.16 12.9 

E 5 - 6.9 0.759 - 35.9 0.496 0.4 73 30.0 30.6 21.5 0.25 62.5 160 76.4 26.6 0.14 9.31 

E 6 28600 6.6 0.852 - 31.4 0.302 0.4 72 26.0 28.9 2.40 0.18 72.9 14.5 65.2 26.5 0.19 4.3 

W 1 22000 6.3 0.738 - 18.0 0.472 0.4 86 30.0 30.0 0.29 0.45 64.9 125 78.3 26.2 0.18 12.9 

W 2 25000 6.6 0.739 - 22.5 0.473 0.4 86 30.0 30.0 1.48 0.12 58.9 164 53.2 26.3 0.11 23.5 

W 3 4000 6.8 0.786 - 33.0 0.437 0.4 86 30.0 30.2 1.74 0.09 66.2 166 66.3 25.9 0.15 12.1 

W 4 4300 7.1 0.762 - 35.0 42.18 0.4 74 30.0 30.8 0.94 0.16 62.5 200 89.8 29.5 0.22 9.86 

W 5 11500 6.9 0.767 - 21.9 0.411 0.4 73 31.0 30.6 2.40 0.20 70.7 157 62.7 48.9 0.22 6.76 

W 6 6800 6.7 0.837 - 38.0 0.529 0.4 85 30.5 29.0 0.52 0.10 76.9 18.4 60.5 30.7 0.22 14.6 
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ตารางท ี2 ขอ้มูลทางกายและเคมี บริเวณสระนาํของมหาวิทยาลยัศิลปากร ครังที 2 เดือนพฤศจิกายน 2555 (เก็บตวัอยา่งระหวา่งเวลา .  – .  น.)  

 

 

 

สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี 

แสง 

(Lux) 
pH 

Conduc-

tivity 

(mS/cm) 

DO 

(mg/l 
O2) 

Turbi-

dity 

(NTU) 

TSD 

(g/L) 

Sali-

nity 

(ppt) 
ความชืน 

อุณหภูมิ 

(ºC) Cu2+ 

(mg/l) 
NO-

3 

(mg/l) 
SO3

4 

(mg/l) 
NO-

2 

(μg/l) 
Ca2+ 

(mg/l) 
Cl- 

(mg/l) 
S2- 

(mg/l) 
PO3-

4 

(mg/l) เหนือ
นาํ 

ใต้
นาํ 

E 1 23300 7.3 0.762 6.5 8.9 0.487 0.4 72 30.0 28.1 0.26 1.84 78.9 150 41.9 34.8 0.07 17.6 

E 2 65400 7.5 0.760 5.5 6.5 0.487 0.4 62 31.5 28.4 0.03 0.60 75.6 151 34.0 39.0 0.12 28.6 

E 3 1700 7.8 0.766 8.5 13.1 0.490 0.4 67 31.0 29.3 0.27 0.68 78.2 138 82.4 30.1 0.07 16.0 

E 4 24000 7.9 0.769 6.0 9.9 0.481 0.3 73.5 32.5 29.7 0.18 0.09 68.6 133 61.9 15.2 0.06 21.7 

E 5 1100 7.8 0.776 6.5 7.0 0.416 0.3 67 32.0 30.1 0.27 1.36 70.8 113 52.2 33.9 0.07 15.9 

E 6 279 7.3 0.730 6.0 21.2 0.436 0.3 85 29.0 26.6 0.27 0.42 128 49.3 131 19.4 0.04 11.3 

W 1 12000 7.7 0.764 8.5 6.8 0.489 0.4 72 33.0 28.7 0.1 0.90 74.0 133 63.6 31.6 0.07 0.00 

W 2 60000 7.6 0.762 7.5 5.5 0.487 0.4 66 31.0 28.3 0.21 0.32 71.0 142 87.8 23.9 0.03 17.1 

W 3 6700 7.8 0.768 7.0 13.0 0.491 0.4 73 31.0 29.6 0.33 0.36 78.9 128 667 86.0 0.17 12.9 

W 4 16600 7.9 0.767 6.8 9.7 0.491 0.4 66 32.0 29.7 0.13 0.11 73.3 133 44.6 49.6 0.11 17.4 

W 5 3200 7.8 0.773 7.9 3.9 0.491 0.4 78 31.0 29.5 0.26 0.1 69.9 105 79.1 23.0 0.07 17.4 

W 6 23300 7.3 0.762 5.0 8.9 0.487 0.4 72 30.0 28.1 0.17 0.23 127 54.8 25.4 24.8 0.15 4.54 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      ตารางท ี3 ขอ้มูลทางกายภาพและเคมี บริเวณสระนาํของมหาวทิยาลยัศิลปากร ครังที 3 เดือนมกราคม (เก็บตวัอยา่งระหวา่งเวลา .  – .  น.)  

 

 

 

สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี 

แสง 

(Lux) 
pH 

Conduc-

tivity 

(mS/cm) 

DO 

(mg/l 
O2) 

Turbi-

dity 

(NTU) 

TSD 

(g/L) 

Sali-

nity 

(ppt) 
ความชืน 

อุณหภูมิ 

(ºC) Cu2+ 

(mg/l) 
NO-

3 

(mg/l) 
SO3

4 

(mg/l) 
NO-

2 

(μg/l) 
Ca2+ 

(mg/l) 
Cl- 

(mg/l) 
S2- 

(mg/l) 
PO3-

4 

(mg/l) เหนือ
นาํ 

ใต้
นาํ 

E 1 40700 7.3 0.914 9.0 7.1 0.587 0.4 72 24.0 25.2 0.12 0.08 78.3 15.4 32.4 49.1 0.10 22.8 

E 2 10400 8.2 0.919 8.6 6.9 0.588 0.5 61 25.0 25.3 0.29 0.02 88.4 1024 63.7 49.3 0.14 12.6 

E 3 1500 8.9 0.961 7.7 13.8 0.614 0.5 56 25.0 26.1 0.02 0.08 150 12.3 54.2 48.5 0.06 21.6 

E 4 6700 7.8 0.963 8.0 8.7 0.616 0.5 85 24.0 26.3 0.23 0.13 95.0 19.7 73.0 31.3 0.11 13.4 

E 5 3100 8.2 0.969 7.7 12.5 0.619 0.5 85 25.5 25.9 0.65 0.05 97.1 5.43 63.8 59.2 0.13 23.8 

E 6 15500 8.0 1.30 7.9 4.8 0.815 0.6 91 23.0 23.1 0.29 0.02 174 440 274 31.9 0.04 9.44 

W 1 7500 8.3 0.918 9.0 5.8 0.586 0.4 66 25.0 25.4 0.63 0.19 73.7 87.5 34.1 31.0 0.17 24.0 

W 2 5000 8.1 0.923 8.4 6.5 0.588 0.5 78 25.5 24.1 0.28 0.08 54.4 17.3 25.7 48.7 0.17 276 

W 3 7500 7.7 0.957 8.8 13.0 0.611 0.5 73 25.0 26.2 0.03 0.10 81.6 41.6 37.0 27.4 0.10 23.4 

W 4 63 8.5 0.975 8.0 15.3 0.625 0.5 92 22.0 27.2 0.14 0.26 51.0 34.5 466.0 25.4 0.14 32.4 

W 5 17700 8.9 0.959 9.0 5.0 0.610 0.5 92 20.0 26.7 0.00 0.06 96.6 14.9 59.8 35.0 0.06 20.3 

W 6 3000 7.  1.27 8.5 4.5 0.815 0.6  23.45 28.1 0.26 0.12 158 984 79.5 29.8 0.10 19.8 
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ตารางท ี4 ขอ้มูลทางกายภาพและเคมี บริเวณสระแกว้ของมหาวทิยาลยัศิลปากร ครังที 4 เดือนมีนาคม 2556 (เก็บตวัอยา่งระหวา่งเวลา .  – .  น.)  
 
 
สถานที 

                                                  ทางกายภาพ                                                           ทางเคมี 

 
แสง 
(Lux) 

 

 

   

pH 

 

Conduc- 

tivity 

(mS/cm) 

 

Do 

(mg/l 

O2) 

 

Turbi- 

dity 

(NTU) 

 

TSD 

(g/L) 

 

Salt-

nity 

(ppt) 

 

ความชืน 
อุณหภูมิ 

( C) 

 

Cu2+ 

(mg/l) 

 

NO3
− 

(mg/l) 

 

SO4
2- 

(mg/l) 

 

NO2
- 

(mg/l) 

 

Ca2+ 

(mg/l) 

 

Cl- 

(mg/l) 

 

S2- 

(mg/l) 

 

PO3−
4 

(mg/l) เหนือ
นาํ 

ใตน้าํ 

E1 9100 8.40 0.916 0.3 11.8 0.586 0.4 92 25.0 27.3 0.02 0.02 43.5 9.36 43.8 37.4 0.04 8.53 

E2 5800 8.60 0.895 1.3 8.0 0.573 0.4 85 25.5 27.59 0.02 0.04 56.6 15.5 79.9 0.44 92.8 13.9 

E3 1200 9.76 0.952 2.7 14.4 0.609 0.5 92 25.0 27.61 0.10 0.05 55.9 23.9 176 49.2 0.10 19.8 

E4 6300 9.07 0.956 2.0 17.1 0.612 0.5 92 24.0 28.06 0.09 0.03 54.2 12.7 77.4 49.1 0.11 5.83 

E5 6900 9.22 0.986 2.5 13.1 0.631 0.5 92 25.0 27.59 0.04 0.01 54.0 39.4 54.2 51.2 0.06 28.3 

E6 4300 7.07 0.762 1.1 35.0 0.421 0.4 74 30.78 30.00 0.04 0.03 99.4 77.8 74.3 39.7 0.06 16.4 

W1 4600 9.95 0.897 2.1 9.4 0.574 0.4 85 25.0 27.34 0.06 0.02 46.9 782 33.9 39.9 0.10 0.00 

W2 900 9.99 0.894 0.7 19.6 0.572 0.4 85 25.0 27.43 0.09 0.01 58.5 12.0 76.4 31.0 0.03 9.43 

W3 2200 9.79 0.948 2.4 21.5 0.607 0.5 92 25.0 27.53 0.07 0.02 48.9 14.1 91.0 46.4 0.00 10.5 

W4 10200 8.18 0.979 1.8 20.8 0.627 0.5 92 25.0 27.49 0.08 0.04 52.5 11.2 96.2 23.4 0.06 15.9 

W5 2700 7.95 0.960 1.2 14.6 0.615 0.5 92 25.00 27.62 0.13 0.02 45.7 9.24 116 48.7 0.06 10.1 

W6 15100 6.80 1.290 2.3 38.0 0.845 0.7 63 31.00 30.17 0.11 0.01 73.9 59.4 81.5 21.2 0.05 12.4 
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ำนกัหอ
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ตารางท ี5 ขอ้มูลทางกายภาพและเคมี บริเวณสระแกว้ของมหาวทิยาลยัศิลปากร ครังที 5  เดือนพฤษภาคม 2556 (เก็บตวัอยา่งระหวา่งเวลา .  – .  น.)  

 
 

สถานที 

ทางกายภาพ ทางเคมี 

 
แสง 

(Lux) 

 

 

   

pH 

 

Conduc- 

tivity 

(mS/cm) 

 

Do 

(mg/l 

O2) 

 

Turbi- 

dity 

(NTU) 

 

TSD 

(g/L) 

 

Salt-

nity 

(ppt) 

 

ความชืน 
อุณหภูมิ 

( C) 

 

Cu2+ 

(mg/l) 

 

NO3
− 

(mg/l) 

 

SO4
2- 

(mg/l) 

 

NO2
- 

(mg/l) 

 

Ca2+ 

(mg/l) 

 

Cl- 

(mg/l) 

 

S2- 

(mg/l) 

 

PO3−
4 

(mg/l) เหนือ
นาํ 

ใตน้าํ 

E1 57500 6.60 0.876 5.2 7.4 0.561 0.4 14 33.0 31.16 0.20 0.02 52.0 17.1 84.9 32.8 0.12 35.8 

E2 71700 5.81 0.772 4.6 12.9 0.481 0.4 24 33.0 38.0 0.16 0.03 46.5 21.3 31.4 49.5 0.10 5.01 

E3 46200 6.65 0.875 5.7 41.8 41.8 0.4 58 35.0 31.17 0.13 0.02 55.9 15.5 69.5 30.6 0.06 11.9 

E4 54200 6.89 0.873 3.5 14.6 0.557 0.4 63 33.0 31.75 0.05 0.04 54.2 15.1 61.8 48.6 0.06 6.22 

E5 51100 5.09 0.447 4.7 40.9 0.267 0.2 62 33.0 30.16 0.19 0.02 54.0 15.2 60.2 49.9 0.04 8.28 

E6 3600 7.07 1.54 7.0 24.5 0.956 0.8 60 32.0 30.45 0.31 0.03 99.4 15.0 66.8 29.8 0.08 16.8 

W1 1900 6.54 0.857 5.0 4.8 0.549 0.4 74 34.0 31.19 0.18 0.04 55.0 16.8 75.9 47.8 0.03 7.45 

W2 1200 6.41 0.705 4.3 17.1 0.429 0.3 62 34.0 30.91 0.18 0.02 51.8 11.0 82.0 31.5 0.01 29.4 

W3 79700 6.59 0.778 5.5 27.8 0.484 0.4 68 35.0 31.32 0.06 0.02 51.6 19.6 67.1 37.2 0.09 13.1 

W4 85900 6.60 0.714 5.6 19.0 0.434 0.3 63 30.0 31.09 0.06 0.03 52.5 14.3 69.3 38.1 0.06 7.09 

W5 14700 6.10 0.630 5.7 31.0 0.382 0.3 57 29.0 30.52 0.15 0.03 45.7 14.2 71.6 39.7 0.06 9.13 

W6 1200 6.34 1.75 7.5 60.7 1.12 0.9 56 36.5 30.37 0.02 0.04 73.9 19.1 93.9 49.2 0.10 16.8 
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ำนกัหอ
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ตารางท ี6 ขอ้มูลทางกายภาพและเคมี บริเวณสระแกว้ของมหาวทิยาลยัศิลปากร ครังที 6 เดือนกรกฏาคม 2556 (เก็บตวัอยา่งระหวา่งเวลา .  – .  น.)  
 
 
สถานที 

                                                  ทางกายภาพ                                                           ทางเคมี 

 
แสง 
(Lux) 

 

 

   

pH 

 

Conduc- 

tivity 

(mS/cm) 

 

Do 

(mg/l 

O2) 

 

Turbi- 

dity 

(NTU) 

 

TSD 

(g/L) 

 

Salt-

nity 

(ppt) 

 

ความชืน 
อุณหภูมิ 

( C) 

 

Cu2+ 

(mg/l) 

 

NO3
− 

(mg/l) 

 

SO4
2- 

(mg/l) 

 

NO2
- 

(mg/l) 

 

Ca2+ 

(mg/l) 

 

Cl- 

(mg/l) 

 

S2- 

(mg/l) 

 

PO3−
4 

(mg/l) เหนือ
นาํ 

ใตน้าํ 

E1 27300 5.90 0.880 1.3 7.0 0.563 0.4 73 26.0 29.77 0.72 0.07 135.0 1256 88.7 49.0 0.02 17.1 

E2 20500 4.74 0.868 1.2 9.6 0.554 0.4 66 26.0 29.39 1.67 0.10 89.3 1496 78.2 29.1 0.00 15.5 

E3 2200 5.48 0.793 24.5 21.7 0.507 0.4 78 31.0 29.65 1.03 0.10 75.7 118.0 60.3 14.0 0.00 12.8 

E4 20000 5.64 0.789 14.0 16.4 0.505 0.4 78 31.0 29.97 0.92 0.07 72.5 99.2 57.1 48.6 0.00 16.4 

E5 2000 5.70 0.796 16.8 15.4 0.509 0.4 78 31.0 29.42 0.30 0.08 78.2 109.0 66.9 31.6 0.06 11.6 

E6 11600 6.20 1.11 17.7 14.0 0.707 0.5 79 30.0 28.74 0.18 0.19 126.0 166.0 33.2 28.6 0.11 10.1 

W1 10500 6.92 0.865 6.5 5.8 0.553 0.4 72 26.0 29.74 0.74 0.14 110.0 19.1 83.5 48.9 0.12 18.2 

W2 3600 5.77 0.878 9.0 8.5 0.562 0.4 72 30.0 29.76 0.18 0.11 77.9 1872 81.8 48.7 0.07 17.4 

W3 5900 5.20 0.796 9.7 32.4 0.509 0.4 78 30.0 29.56 0.32 0.13 75.1 278 78.0 41.4 0.12 14.0 

W4 6800 5.69 0.792 10.0 13.8 0.507 0.4 72 31.0 29.70 0.33 0.24 77.2 105.0 111.0 48.9 0.11 8.28 

W5 8100 6.28 0.410 8.1 55.8 0.245 0.2 77 31.0 29.02 0.44 0.08 89.3 200.0 60.2 30.7 0.08 15.3 

W6 13300 5.89 0.971 6.7 24.6 0.603 0.5 79 30.0 28.54 0.33 0.32 121.0 86.5 72.8 37.8 0.14 12.3 

   ส
ำนกัหอ
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3. การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลอืกหอยฝาเดียว หอยสองฝา และปลานําจืด  

3.1. ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเปลอืกหอยฝาเดียว 

จากการสาํรวจและเก็บตวัอยา่งหอยฝาเดียวสามารถจดัจาํแนกชนิดหอยตามลกัษณะ
สัณฐานวทิยาของเปลือกได ้8 สกุล 10 ชนิดพนัธ์ุ ดงันี 

สกุล Bithynia  
ชนิดที 1 หอยนาํจืด Bithynia siamensis siamensis 

สกุล Clea 
ชนิดที 2 หอยนาํจืด Clea helena   

สกุล Filopaludina 
ชนิดที 3 หอยนาํจืด Filopaludina javanica 

ชนิดที 4 หอยนาํจืด Filopaludina sumatrensis polygramma 

สกุล Melanoides 

ชนิดที 5 หอยนาํจืด Melanoides tuberculata 

สกุล Pila 
ชนิดที 6 หอยนาํจืด Pila polita 

สกุล Promacea 

ชนิดที 7 หอยนาํจืด Promacea canaliculata 

สกุล Tarebia 

ชนิดที 8 หอยนาํจืด Tarebia granifera 

สกุล Thiara 
ชนิดที 9 หอยนาํจืด Thiara rudis 

ชนิดที 10 หอยนาํจืด Thiara scaba 

 

ชนิดท ี1 หอยนําจืด Bithynia siamensis siamensis  

 จดัอยูใ่น Family Bithyniidae 

ลกัษณะเปลือก (รูปที 12) 
เปลือกหอยมีขนาดเล็ก สีเหลือง รูปกลมกรวย มีขนาดมุมสไปร์ประมาณ  32-34 องศา 

เปลือกมีผวิเรียบ ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา (dextral) ขอบปากเปลือกส่วนฐาน
ไดโ้คง้มนต่อเนือง (holostomatous) แผน่ปิดปากเปลือก (operculum) เป็นสารพวกหินปูน เป็นแผน่

   ส
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แบนบาง รูปรี สีขาว นาํหนกัเบา ลกัษณะดา้น ลวดลายทีพบดา้นนอกเป็นแบบคอนเซนทริกซึงมีส
ไปรัลนิวเคลียส (spiral nucleus) 

ความยาวเฉลียของเปลือกหอย   7.89 ± 0.65 มิลลิเมตร  

 ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย   5.37 ±0.59 มิลลิเมตร 

 ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  3.82 ±0.25 มิลลิเมตร 

 ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  3.05 ± 0.25 มิลลิเมตร 

 จาํนวนเวร์ิลเฉลีย    5.26 ± 0.48 เวร์ิล 

 ขนาดของมุมสไปร์    43.70 ± 1.83 องศา 
 ค่า size index      68.06 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี2 หอยนําจืด Clea helena 

 จดัอยูใ่น Family Buccinidae 

ลกัษณะเปลือก (รูปที  12) 
เปลือกหอยมีตงัแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รูปทรงรูปกรวย มีขนาดมุมสไปร์ประมาณ  30-

37 องศา เปลือกหนา คอลมัเมลลา ไม่มีรอยพบั ผวิเปลือกขรุขระ มีสีดาํ – สีนาํตาลเหลืองเป็นลาย
พาดตามขวางสลบักนั มีสีสันสะดุดตา ปากเปลือกกวา้ง และประกอบดว้ยร่องไซฟอนทางดา้นหนา้ 
แผน่ปิดปากเปลือก (operculum) เป็นมนัเงา ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา (dextral) 

ความยาวเฉลียของเปลือกหอย                  16.93 ± 2.25 มิลลิเมตร 
ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย                                8.39 ±1.01  มิลลิเมตร 

ความยาวเฉลียของปากเปลือก                                   8.02 ±0.92 มิลลิเมตร 

ความกวา้งเฉลียของปากเปลือก                 3.76 ± 0.48  มิลลิเมตร 

จาํนวนเวร์ิลเฉลีย     7 ± 0.47 เวิร์ล 

ขนาดของมุมสไปร์    32.34 ± 1.67  องศา 
ค่า size index                                                             49.56มิลลิเมตร 

ชนิดท ี3 หอยนําจืด Filopaludina javanica  
จัดอยูใ่น Family Viviparidae  

ลกัษณะเปลือก (รูปที 12) 
เปลือกหอยมีขนาดกลาง มีสีนาํตาลเขม้อมเขียว สีของเปลือกจะเปลียนเป็นสีนาํตาลหรือสี

ดาํเมือหอยมีอายมุากขึน พบวา่ส่วนมากมีตะไคร้นาํเกาะติดกระจายทวัผวิเปลือก รูปทรงกรวยกลม 
มีขนาดมุมสไปร์ประมาณ  52-69 องศา เวิร์ล (whorl) สุดทา้ยของเปลือกหอยหรือบอดีเวร์ิล (body 

whorl) มีขนาดใหญ่และมีสีสันลกัษณะเป็นเกลียว ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา 
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(dextral) ขอบปากเปลือกส่วนฐานโคง้มน (holostomatous) แผน่ปิดปากเปลือก (operculum) เป็น
แผน่แบน รูปรี สีนาํตาลบริวณตรงกลางจะมีสีนาํตาลเขม้ มีนาํหนกัเบา เป็นมนัเงาลวดลายทีพบดา้น
นอกเป็นแบบคอนเซนทริก (concentric) 

ความยาวเฉลียของเปลือกหอย   25.02 ± 7.33 มิลลิเมตร  

 ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย   19.90 ± 5.42 มิลลิเมตร 

 ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  13.83 ± 3.80 มิลลิเมตร 

 ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย1  1.76 ± 2.89 มิลลิเมตร 

 จาํนวนเวร์ิลเฉลีย     6.02 ±0.84 เวร์ิล 

 ขนาดของมุมสไปร์    65.20 ± 3.36 องศา 
 ค่า size index      76.31 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี4 หอยนําจืด Filopaludina sumatrensis polygramma  
 จดัอยูใ่น Family Viviparidae 

ลกัษณะเปลือก (รูปที 12) 
เปลือกหอยมีขนาดกลาง สีเขียว ทรงกรวยรูปไข่ มีขนาดมุมสไปร์ประมาณ  45-60 องศา 

เปลือกมีผิวเรียบ มีลายเส้นสีเขียวเขม้ตามแนวตงัฉากกบัแกนกลางกระจายทวับริเวณลาํตวั ลกัษณะ
การขดวนของเปลือกเป็น  แบบวนขวา (dextral) ขอบปากเปลือกส่วนฐาน  โค้งมนต่อเนือง 
(holostomatous) แผ่นปิดปากเปลือก (operculum) เป็นแผ่นแบน รูปรี สีนาํตาล ลวดลายทีพบด้าน
นอกเป็นแบบคอนเซนตริก (concentric) 

ความยาวเฉลียของเปลือกหอย   19.96 ±2.83  มิลลิเมตร 
ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย    14.55 ±1.85  มิลลิเมตร 

ความยาวเฉลียของปากเปลือก   10.14±1.12  มิลลิเมตร 

ความกวา้งเฉลียของปากเปลือก     7.60±1.13  มิลลิเมตร 

จาํนวนเวร์ิลเฉลีย    6 ± 0.44 เวิร์ล 
ขนาดของมุมสไปร์    51.26 ± 6.78  องศา 
ค่า size index                                                             72.90 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี5 หอยนําจืด Melanoides tuberculata  
 จดัอยูใ่น Family Thiaridae 

ลกัษณะเปลือก (รูปที 12) 
เปลือกรูปร่างทรงกรวยยาว  มีเวิร์ล 7 - 1 เวิร์ล ซึงค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึน และจะเพิม

จาํนวนเวิร์ลตามขนาดของหอย เวิร์ลมีลกัษณะนูนหรือแบน ส่วนยอดของเปลือก (apex) มีลกัษณะ
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กร่อนลกัษณะคลา้ยปลายตดั (truncate) เปลือกสีนาํตาลหรือสีเขียวมะกอก  เป็นสันและมีปุ่มเล็กๆ
(tubercle) ลวดลายบนเปลือกหอยมี spiral ridges เป็นเส้นเล็กๆเป็นจาํนวนมากและลวดลายเป็นสัน
หรือขอบนูน  ลักษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา(dextral) แผ่นปิดปากเปลือก 
(operculum) รูปไข่ บาง  เป็นมนั  มีลวดลายวนต่อกนัเป็นวงเล็กๆ (paucispiral) 

ความยาวเฉลียของเปลือกหอย   19.14 ± 5.27 มิลลิเมตร  

 ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย   7.37 ± 1.64 มิลลิเมตร 

 ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  6.59 ± 1.31 มิลลิเมตร 

 ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  4.39 ± 0.91 มิลลิเมตร 

 จาํนวนเวร์ิลเฉลีย     8.61 ± 1.33 เวร์ิล 

 ขนาดของมุมสไปร์     23.10 ± 1.73 องศา 
 ค่า size index      38.51 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี6 หอยนําจืด Pila polita  
 จัดอยูใ่น Family Ampullaridae  

ลกัษณะเปลือก (รูปที 12) 
 เปลือกมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ รูปร่างกลมป้อม มีอมับิลิคสั ผวิเปลือกเรียบประกอบดว้ย
เส้นการเจริญเติบโตทีอยูใ่นแนวตงัของเปลือก ปากเปลือกขนาดยาวใหญ่เป็นรูปรี ลกัษณะการขด
วนของเปลือกเป็นแบบวนขวา (dextral) แผน่ปิดปากเปลือก (operculum) สามารถปิดปากเปลือกได้
สนิท หนา แขง็ เป็นแบบคอนเซนทริก (concentric)   

                ความยาวเฉลียของเปลือกหอย     53.73 ± 5.07 มิลลิเมตร 

                ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย    40.10± 2.33 มิลลิเมตร 

                ความยาวเฉลียของปากเปลือก                38.76± 3.67 มิลลิเมตร 

                ความกวา้งเฉลียของปากเปลือก    28.96 ± 2.45 มิลลิเมตร 

                จาํนวนเวร์ิล    6 ± 1.37  เวร์ิล 

                ค่า size index                                  74.63 มิลลิเมตร 
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ชนิดท ี7 หอยนําจืด Promacea canaliculata 

  จดัอยูใ่น Family Ampullaridae  

ลกัษณะเปลือก (รูปที 12) 
           เปลือกหอยมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีสีนาํตาลแกมเหลือง สีนาํตาล หรือสีนาํตาลแกม
เขียว พบวา่ส่วนมากจะมีตะไคร้นาํเกาะติดกระจายทวัผิวเปลือก รูปทรงกรวยเตีย มีขนาดของมุมส
ไปร์ประมาณ องศา ผิวเปลือกเรียบมกัมีแถบสีแดงหรือสีนาํตาลหลายแถบซึงมีลกัษณะเป็นเกลียว 
เปลือกหอยมีอมับิลิคสั (ambilicus) ทีแคบ ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา (dextral) 

ขอบปากเปลือกส่วนฐานโคง้มนต่อเนือง (holostomatous) แผ่นปิดปากเปลือก (operculum) เป็น
แผน่แบนบาง ขนาดใหญ่ รูปรีนาํตาลเขม้ มีนาํหนกัเบาและเป็นมนัเงา ลวดลสยทีพบดา้นนอกเป็น
แบบคอนเซนตริก (concentric) 

                ความยาวเฉลียของเปลือกหอย     40.01 ± 7.36  มิลลิเมตร 

                ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย    30.95 ± 6.16  มิลลิเมตร 

                ความยาวเฉลียของปากเปลือก    30.15 ± 5.91  มิลลิเมตร 

                ความกวา้งเฉลียของปากเปลือก    21.18 ± 4.46 มิลลิเมตร  

                จาํนวนเวร์ิล    5.2± 1.65 เวร์ิล 

                ค่า size index                                               77.36 มิลลิเมตร 

 

ชนิดท ี8 หอยนําจืด Tarebia granifera  

จดัอยูใ่น Family Thairidae 

ลกัษณะเปลือก (รูปที 12) 
เปลือกหอย มีขนาดเล็ก สีเขียวหรือสีนาํตาล พบวา่ส่วนมากจะมีตะไคร้นาํเกาะติดกระจาย

ทวัลาํตวัหอย รูปทรงรูปไข่ มีขนาดมุมสไปร์ประมาณ  23-30 องศา (โดยเฉลียจากหอยจาํนวน 10 

ตวั) ผวิเปลือกไม่เรียบ มีลกัษณะเป็นตุ่มๆ (tubercles) รอบเปลือก และมีลายเส้นตามแนวตงัฉากกบั
แกนกลางชนัละ 2 เส้น มีไหล่ (shoulder) เล็กน้อย ลกัษณะการขดวนของเปลือกเป็นแบบวนขวา 
(dextral) ขอบปาก เป ลือกส่ วนฐานโค้งมน ต่อ เนื อง  (holostomatous) แผ่น ปิดปาก เป ลือก 
(operculum) เป็นแผน่แบนบางสีนาํตาล รูปรี มีนาํหนกัเบา และมนัเงา ลวดลายทีพบดา้นนอกเป็น
แบบพอซิสไปรัล (paucispiral) 

ความยาวเฉลียของเปลือกหอย   16.67 ± 2.14 มิลลิเมตร  

 ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย   7.95 ± 1.07 มิลลิเมตร 

 ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย   7.26 ± 0.9 0มิลลิเมตร 
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 ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  4.66 ± 0.65 มิลลิเมตร 

 จาํนวนเวร์ิลเฉลีย    7.57 ± 1.15 เวร์ิล 

 ขนาดของมุมสไปร์     31.60 ± 2.22 องศา 
 ค่า size index     45.37 มิลลิเมตร 

 

ชนิดท ี9 หอยนําจืด Thiara rudis 

จัดอยูใ่น Family Thairidae 
ลกัษณะเปลือก (รูปที 12) 
เปลือกมีรูปร่างกรวยรียาวหรือทรงกรวยรูปไข่ มีบอดีเวิร์ลใหญ่ ผิวเปลือกไม่เรียบ อาจเป็น

สันหรือมีลวดลายนูนหรือขรุขระ สไปร์มกัจะสึกกร่อน เปลือกหอยมีการขดวนแบบเวียนขวา 
(dextral) มีแผ่น ปิดปากเป ลือก  (operculum) บางเป็นมัน รูปไข่  และเป็นแบบพอซิสไปรัล 
(paucispiral) 

ความยาวเฉลียของเปลือกหอย   15.83 ± 1.3 2มิลลิเมตร  

 ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย    7.66 ± 0.78 มิลลิเมตร 

 ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  6.78 ± 0.69 มิลลิเมตร 

 ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  4.44 ± 2.12 มิลลิเมตร 

 จาํนวนเวร์ิลเฉลีย     7.74 ± 0.66 เวร์ิล 

 ขนาดของมุมสไปร์     31.30 ± 1.57 องศา 
 ค่า size index      52.21 มิลลิเมตร 

 

ชนิดท ี10 หอยนําจืด Thiara scaba  

 จัดอยูใ่น Family Thairidae 

ลกัษณะเปลือก (รูปที12) 
เปลือกรูปร่างทรงกรวยไข่ บอดีเวร์ิลใหญ่ สีเขียวมะกอก  ผิวเปลือกมีหนาม บางครังจะพบ

แถบสีนําตาล  1- 3 แถว (band) ลวดลายบนเปลือกหอยมี  spiral ridges ประมาณ  5 เส้น  อาจมี
มากกว่าหรือน้อยกว่า และมองเห็นเส้นได้อย่างชัดเจน มีเวิร์ล 6 – 9 เวิร์ล ลกัษณะการขดวนของ
เปลือกเป็นแบบวนขวา  (dextral) แผ่นปิดปากเปลือก (operculum) เป็นรูปไข่ บาง  เป็นมัน   มี
ลวดลายวนต่อกนัเป็นวงเล็กๆ (paucispiral)  
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ความยาวเฉลียของเปลือกหอย   17.04 ± 2.58มิลลิเมตร  

 ความกวา้งเฉลียของเปลือกหอย   8.38 ± 0.84มิลลิเมตร 

 ความยาวเฉลียของปากเปลือกหอย  7.55 ± 0.70มิลลิเมตร 

 ความกวา้งเฉลียของปากเปลือกหอย  5.00 ± 0.46 มิลลิเมตร 

 จาํนวนเวร์ิลเฉลีย     7.45 ± 0.66เวร์ิล 

 ขนาดของมุมสไปร์    36.10 ± 1.66 องศา 
 ค่า size index      49.18 มิลลิเมตร 

 

 
รูปท ี12 หอยนาํจืดทีพบบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรประกอบดว้ย A: Bithynia siamensis 

siamensis, B: Clea helena, C: Filopaludina javanica, D: Filopaludina sumatrensis polygramma 
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รูปท ี12 (ต่อ) หอยนาํจืดทีพบบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรประกอบดว้ย E: Melanoides 

tuberculata, F: Pila polita,G: Promacea canaliculata, H: Tarebia granifera, I: Thiara rudis และ  
J: Thiara scaba 
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3.2. ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลอืกหอยสองฝา  

จากการสาํรวจและเก็บตวัอยา่งหอยสองจาํแนกชนิดหอยตามลกัษณะสัณฐานวทิยาของ
เปลือกได ้8 สกุล 13 ชนิดพนัธ์ุ ดงันี 

1. สกุล Pilsbryoconcha 

 หอยสองฝานาํจืดชนิดที 1 Pilsbryoconcha exilis compressa 

หอยสองฝานาํจืดชนิดที 2 Pilsbryoconcha exilis exilis 

2. สกุล Uniandra 

หอยสองฝานาํจืดชนิดที 3 Uniandra contradens ascia 

หอยสองฝานาํจืดชนิดที 4 Uniandra contradens tumidula 

หอยสองฝานาํจืดชนิดที 5 Uniandra contraden rustica 

3. สกุลEnsidens  

 หอยสองฝานาํจืดชนิดที 6  Ensidens ingallsianus ingallsianus 

หอยสองฝานาํจืดชนิดที 7  Ensidens ingallsianus  dugasti 

4. สกุล Scabies  

 หอยสองฝานาํจืดชนิดที 8 Scabies crispata 

 5. สกุล Limnoperna  

 หอยสองฝานาํจืดชนิดที 9  Limnoperna supoti 

หอยสองฝานาํจืดชนิดที 10 Limnoperna siamensis 

 6. สกุล Scaphula  

 หอยสองฝานาํจืดชนิดที 11 Scaphula pinna 

7. สกุล Indonaia 

หอยสองฝานาํจืดชนิดที 12 Indonaia substriata 

8.สกุล Polymesoda 

 หอยสองฝานาํจืดชนิดที 13 Polymesoda (Geloina) proxima 
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ชนิดท ี1 Pilsbryoconcha exilis compressa 

 ลกัษณะเปลือก :  (รูปที 13) 
 เปลือกยาว บอบบางและแบนมาก มีสีนําตาลเข้ม มีสัดส่วนความยาวต่อความสูง 2:1 

เปลือกดา้นหลงัจะมีปลายชีตรง เปลือกดา้นล่างโคง้เล็กน้อย พบว่ามีส่วนสูงมากกว่าหอยสองฝา
ชนิดอืนในขนาดตวัทีมีความยาวเท่ากนั ไม่มีฟันซูโดคาร์ดินลั และไม่มีฟันแลเทอรัล 

 ความกวา้งเปลือก 91.64 ± 6.68      มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  42.25 ± 4.62 มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  18.02 ± 1.97 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี2 Pilbryoconcha exilis exilis  

 ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกรูปร่างยาว บอบบางและแบนมาก  มีสีนาํตาลเขม้ มีสัดส่วนความยาวต่อความสูง 2:1 

เปลือกดา้นหลงัจะมีปลายชีลงเล็กนอ้ย ส่วนเปลือกดา้นล่างค่อนขา้งตรง ไม่มีฟันซูโดคาร์ดินลั และ
ไม่มีฟันแลเทรัล 

 ความกวา้งเปลือก 70.48 ± 19.64 มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  31.0 ± 9.5 มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  13.70 ± 5.07 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี3 Uniandra contradens ascia  

 ลกัษณะเปลือก :  (รูปที 13) 
 เปลือกรูปไข่ยาว เรียบเป็นมนั มีสีนาํตาลเหลือง อาจมีรอยยน่เฉพาะอมัโบ ฟันแขง็แรง 
ฟันซูโคร์ดินลัฝาซา้ยมี 1 อนัเล็กแบน ส่วนฝาขวามี 2 อนัสันๆ ฟันแลเทอรัลฝาซา้ยยาวบางมี 2 อนั 
ส่วนฝาขวามีเพียง 1 อนั 

 ความกวา้งเปลือก 76.62 ± 6.35 มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  39.32 ± 7.40 มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  33.12 ± 4.29 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี4 Uniandra contradens tumidula  

 ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกยาว ผิวเรียบ มีสีนาํตาลอ่อน ปลายเปลือกดา้นล่างโคง้ อาจมีรอยซิกแซกทีอมัโบ มี
ฟันแข็งแรง พบวา่มีฟันซูโดคาร์ดินลัฝาซ้าย 1 อนัเล็กแบน ฝาขวามี 2 อนัสันๆ และฟันแลเทอรัลฝา
ซา้ยยาว บางมี 2 อนั ฝาขวามี 1 อนั 
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 ความกวา้งเปลือก 63.7 ± 8.48 มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  31.2 ± 3.91 มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  23.39 ±3.64 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี5 Uniandra contradens rustica  

 ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกมีรอยยน่ทงัเปลือก ผิวเปลือกขรุขระ มีสีนาํตาลเหลือง ลกัษณะฟันค่อนขา้งแขง็แรง 
พบฟันซูโดคาร์ดินลัฝาซ้ายมี 1 อนัเล็กแบน ฝาขวามี 2 อนัสันๆ และฟันแลเทอรัลฝาซ้ายยาวบาง มี 
2 อนั ฝาขวามี 1 อนั  
 ความกวา้งเปลือก 60.8 ± 0  มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  31.9 ± 0  มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  25.01 ± 0 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี6 Ensidens ingallsianus ingallsianus  

 ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกมีลกัษณะแขง็ รูปยาวรี คลา้ยลิม มีสีนาํตาล ผวิเปลือกเรียบ มกัจะมีดา้นหนา้สันกลม
มนและเรียวแหลมไปทางดา้นหลงัมองดูคลา้ยจงอยปากของนก ฟันซูโดคาร์ดินลัยาวบาง เป็นรอย
ยน่ มี 1 หรือ 2 อนัในฝาซา้ย และฝาขวามี 2 อนั สาํหรับฟันแลเทอรัลนนัจะมีลกัษณะยาวคมบาง 1 

อนัในแต่ละดา้น 

 ความกวา้งเปลือก 48.9 ± 12.17 มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  19.3 ± 4.47 มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  17.93 ± 4.97 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี7 Ensidens ingallsianus dugasti  

ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกมีลกัษณะแขง็ รูปยาวรี คลา้ยลิม มีสีนาํตาล ผวิเปลือกเรียบ เปลือกดา้นบนและ
เปลือกดา้นล่างเกือบขนานกนั ฟันซูโดคาร์ดินลัยาวบาง เป็นรอยยน่มี 1 หรือ 2 อนัในฝาซา้ย ฝาขวา
มี 2 อนั ฟันแลเทอรัลยาวคมบาง 

 ความกวา้งเปลือก  23.98 ± 0 มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  10.68 ± 0  มิลลิเมตร 
 ความหนาเปลือก  11.47 ±  มิลลิเมตร 
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ชนิดท ี8 Scabies crispata  

 ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกมีขนาดเล็ก รูปไข่ ยาวคลา้ยลิม มีลายเป็นสันรูปตวัว ี(Vshape) ยาวจากสันไปถึง
ส่วนอมั โบถึงดา้นล่างขา้งเปลือก สันเปลือกคมชดั เปลือกจะมีสีนาํตาลอ่อนพบฟันซูโดคาร์ดินลั
เป็นหยกัแหลมคม สัน ฟันแลเทอรัลเป็นแผน่โคง้ 

 ความกวา้งเปลือก 41.6 ± 9.88 มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  19.1 ± 4.09 มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  16.57 ±4.56 มิลิเมตร 

ชนิดท ี9 Limnoperna supoti  

 ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เป็นหอยขนาดเล็ก มีสีนําตาลเข้ม ตวัเต็มวยัมีความยาวเปลือกมากกว่า 1.5 เซนติเมตร 
เปลือก ทางดา้นหนา้มีปลายมน ส่วนดา้นหลงัจะโคง้กวา้งมากกวา่ (ประมาณ 2.5 เท่าของดา้นหนา้) 
เปลือกดา้นล่างตรงหรือเวา้เขา้เล็กนอ้ย เปลือกบาง อมัโบเล็ก มีเส้นใยเพือใชใ้นการยดึเกาะ ไม่มีฟัน 

 ความกวา้งเปลือก 13.1 ± 2.29 มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  6.1 ± 1.07 มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  4.8 ± 0.94 มิลลิเมตร 

ชนิดท ี10 Limnoperna siamensis   

ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เป็นหอยขนาดเล็ก มีสีนาํตาลเขม้ ตวัเตม็วยัมีความยาวเปลือกมากกวา่ 1.5 เซนติเมตร 
เปลือกทางดา้นหนา้มีปลายมน ส่วนดา้นหลงัจะโคง้กวา้งกวา่มาก (ประมาณ 2.5 เท่าของดา้นหนา้) 
เปลือกดา้นล่างตรงหรือเวา้เขา้เล็กนอ้ย เปลือกบาง อมัโบเล็ก มีเส้นใยเพือใชใ้นการยดึเกาะ ไม่มีฟัน 

 ความกวา้งเปลือก  10.75 ± 3.87   มิลลิเมตร  
 ความสูงเปลือก    7.97 ± 2.89   มิลลิเมตร 
 ความหนาเปลือก     5.60 ± 1.60    มิลลิเมตร 

ชนิดท ี11 Scaphula pinna   

ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกยาว มีสีนาํตาลอ่อน เปลือกบนและล่างเกือบขนานกนั เปลือกแบ่งเป็นสองส่วนดว้ย
สันคมวงิจากอมัโบถึงส่วนล่างของเปลือก เปลือกสีนาํตาล บานพบั (hinge plate) แคบ มีเส้นใยใช้
ในการยดึเกาะ มีฟัน 5 ซีบริเวณดา้นหนา้ (anterior) และ 6 ซีบริเวณดา้นหลงั (posterior) ตรงกลาง 
ไม่มีฟัน 
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   ความกวา้งเปลือก 8.21 ± 1.80    มิลลิเมตร 
   ความสูงเปลือก  5.79 ± 3.08   มิลลิเมตร 
   ความหนาเปลือก 4.73 ± 1.77   มิลลิเมตร 

ชนิดท ี12 Indonaia substriata  

 ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกรูปไข่ค่อนขา้งบาง มีสีนาํตาลเข้ม เปลือกบนและล่างเกือบขนานกัน อมัโบป่อง
เล็กนอ้ย มีลายส้นเป็นลกัษณะรูปตวัวี (Vshape) เรียงตวัไม่สมาํเสมอกนั ส่วนทีเหลือของเปลือกจะ
ผิวเรียบ แต่จะมีเส้นตามแนวนอนของเปลือก (growth line) กระจายอยูท่วัไป ลกัษณะแผน่บานพบั
ค่อนขา้งแคบ มีฟันบอบบาง พบฟันซูโดคาร์ดินลัเป็นแผน่บางยาว มี 2 อนัในฝาขวา และ 1 อนัใน
ฝาซา้ย ฟันแลเทอรัลยาวบาง 2 อนัในฝาซา้ย และ 1 อนัในฝาขวา 
 ความกวา้งเปลือก 67.64 ± 6.80 มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก  33.88 ± 3.34 มิลลิเมตร 

 ความหนาเปลือก  25.9 ±2.49 มิลลิเมตร  

ชนิดท ี13 Polymesoda (Geloina) proxima  

 ลกัษณะเปลือก : (รูปที 13) 
 เปลือกรูปกลม หนา  ลิกาเมนตย์าวแคบ ผวิเปลือกไม่มีสัน มีฟันคาร์ดินลั 3 อนัในแต่ละฝา 
ฟันแลเทอรัลเรียบมี 1 อนัในฝาซา้ย และ 2 อนัในฝาขวา 
 ความกวา้งเปลือก  12.07  ±  0  มิลลิเมตร 
 ความสูงเปลือก   9.74  ±  0  มิลลิเมตร 
 ความหนาเปลือก   5.83  ±  0   มิลลิเมตร 
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รูปท ี13 หอยสองฝานาํจืดทีพบบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร ประกอบดว้ย  
A: Pilsbryoconcha exilis compressa, B: Pilsbryoconcha exilis exilis, C: Uniandra contradens 

ascia, D: Uniandra contradens tumidula, E: Uniandra contraden rustica, F: Ensidens 

ingallsianus ingallsianus, G:  Ensidens ingallsianus dugasti, H: Scabies crispate, I:  Limnoperna 

supoti, J: Limnoperna siamensis, K: Scaphula pinna, L:  Indonaia substriata และ M: Polymesoda 

(Geloina) proxima 
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3.3. ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของปลานําจืด 

จากการสาํรวจและเก็บตวัอยา่งปลานาํจืดสามารถจาํแนกชนิดตามลกัษณะสัณฐานวทิยาได ้
9 สกุล 7 ชนิดพนัธ์ุดงันี 

 ปลานาํจืดชนิดที 1 Barbonymus gonionotus 

 ปลานาํจืดชนิดที 2 Barbonymus schwanenfeldii  

ปลานาํจืดชนิดที 3 Cyclocheilichthys enoplos 

ปลานาํจืดชนิดที 4 Labiobarbus siamensis 

ปลานาํจืดชนิดที 5 Osteochilus vittatus 

ปลานาํจืดชนิดที 6 Puntioplites proctozysron 

ปลานาํจืดชนิดที 7 Tilapia nilotica    ส
ำนกัหอ
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ชนิดท ี1 ปลาตะเพยีนขาว (Barbonymus gonionotus) 
 ลกัษณะ : ปลาตะเพียนมีลาํตวัค่อนขา้งป้อมแบนขา้ง เกล็ดใหญ่ หวัเล็ก ปากเล็กอยูห่นา้สุด 
ลกัษณะ แตกต่างจากปลาทีอยูใ่นสกุลเดียวกนั คือ ตะเพียนขาวมีกา้นครีบอ่อนของครีบกน้อยู่
จาํนวน  กา้น ชนิดอืน ๆ มี  กา้น สีของลาํตวัเป็นสีเขียวอมฟ้าดา้นหลงัสีนาํตาลปนเทา ทอ้งสีขาว
เงิน ครีบกน้สีเหลืองปนส้ม ครีบอืนๆ สีซีดจาง (รูปที 14) 

ขนาดลาํตวั : กวา้ง 8.96 ±1.96  เซนติเมตร (6.00 - 13.00 เซนติเมตร) × ยาว 31.86 ± 

4.50 เซนติเมตร (20.50 - 39.00 เซนติเมตร) 

 นาํหนกั  : 345.88 ±257.69 กรัม (110.00 - 1580.00 กรัม)  

ชนิดท ี2 ปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii) 
 ลกัษณะ : ลาํตวัแบนขา้ง ส่วนหลงัยกสูง หัวค่อนขา้งเล็ก ตาโต มีหนวด  คู่ทีริมฝีปาก 
ปากเล็กอยูสุ่ดของจะงอยปาก เกล็ดเล็กมีสีเงินวาวเหลือบเหลืองทอง ครีบหลงัสีส้มมีแตม้สีดาํชดัที
ดา้นบนสุด ครีบอืน ๆ มีสีส้มสดยกเวน้ขอบบนของครีบอกและขอบล่างของครีบหางทีมีแถบสีดาํ
ยาว (รูปที 14) 

ขนาดลาํตวั : กวา้ง 9.25 ±2.33 เซนติเมตร (7.00 – 11.50 เซนติเมตร) × ยาว 25.25 ± 

145.14 เซนติเมตร (19.50 - 31.00 เซนติเมตร) 

 นาํหนกัตวั : 307.50 ±207.59 กรัม (110.00 - 520.00 กรัม) 

ชนิดท ี3 ปลาตะโกก (Cyclocheilichthys enoplos) 

 ลกัษณะ : มีรูปร่างเพรียวยาว หวัเล็ก หางคอด มีหนวด 2 คู่อยูริ่มฝีปาก เกล็ดมีขนาดใหญ่สี
เงิน ครีบหลงัยกสูง ครีบหางเวา้ลึก ขนาดโตเตม็ทีประมาณ 60 เซนติเมตร (รูปที 14) 

ขนาดลาํตวั : กวา้ง 24.98 ±51.27 เซนติเมตร (7.20 - 125.00 เซนติเมตร) × ยาว 33.98 

± 5.38 เซนติเมตร (31.00 - 46.00 เซนติเมตร) 

 นาํหนกั   : .  ± . กรัม (275.00 - 1550.00 กรัม) 
ชนิดท ี4 ปลาซ่า (Labiobarbus siamensis) 

ลกัษณะ : ลาํตวัเพรียวยาว หัวเล็ก และหางคอด ปากเล็ก มีหนวดยาวทีมุมปาก 2 คู่ เกล็ด
เล็ก ลาํตวัสีเงินวาว มีแถบสีคลาํพาดตามยาว 5-6 แถบ ขา้งลาํตวัตอนเหนือครีบอกมีแถบสีคลาํตาม
แนวตงั ครีบสีจาง หรือเหลืองอ่อน ครีบหลงัยาวมาก และมีขอบสีคลาํ ครีบหางเวา้ลึกสีแดงเรือ (รูป
ที 14) 

ขนาดลาํตวั :กวา้ง 6.73 ±0.25 เซนติเมตร (6.50 – 7.00 เซนติเมตร) × ยาว 24.73 ± 

0.95 เซนติเมตร (24.00 - 25.80 เซนติเมตร) 

 นาํหนกั  : 200.00 ±18.03 กรัม (180.00 - 215.00 กรัม) 
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ชนิดท ี5 ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus vittatus) 
 ลกัษณะ :ปลาสร้อยนกเขาจดัเป็นปลากินพืช (Herbivorous) ลาํตวัค่อนขา้งแบน ปากเล็ก 
ลาํตวับริเวณส่วนหลงัมีสีนาํตาลเขม้ปนดาํ บริเวณขา้งลาํตวัมีสีนาํตาลปนเหลือง ตลอดขา้งลาํตวัมี
จุดสีดาํเรียงกระจายต่อกนัเป็นแนวจากหลงัช่องเหงือกจรดโคนหาง พบจุดสีดาํขนาดใหญ่บริเวณ
โคนครีบหาง พบจุดสีส้มประกระจายบริเวณดา้นหนา้ของลาํตวั บริเวณส่วนทอ้งมีสีขาว ฐานครีบ
อก ครีบทอ้ง ครีบกน้ ครีบหลงั และครีบหางมีสีแดง ดวงตามีขนาดปานกลาง (รูปที 14) 

ขนาดลาํตวั  : กวา้ง  6.05 ±32.53 เซนติเมตร (7.00 – 5.30 เซนติเมตร) × ยาว 22.15 ± 

1.91 เซนติเมตร (22.80 - 23.50 เซนติเมตร) 

นาํหนกั   : 125.00 ±77.78 กรัม (100.00 - 210.00 กรัม) 

ชนิดท ี6 ปลากระมัง (Puntioplites proctozysron) 
 ลกัษณะ : ลาํตวัแบนขา้งกวา่มาก ลาํตวัเกือบเป็นรูปสีเหลียมขนมเปียกปูน หวัและลาํตวั
แบนขา้ง นยัน์ตาโตและอยูค่่อนไปทางดา้นบน ไม่มีหนวด ครีบหางเวา้ลึก ลาํตวัดา้นหลงัสีคลาํ แต่
ดา้นทอ้งเป็นสีเงินลกัษณะสาํคญัทีแตกต่างกวา่ปลาสกุลปลาตะเพียนคือ กา้นครีบเดียวอนัสุดทา้ย
ของครีบกน้มีขนาดใหญ่แขง็ และขอบดา้นในหยกัคลา้ยฟันเลือย มีครีบหลงัยกสูงกา้นครีบอนัแรก
และครีบกน้เป็นรอยหยกั เกล็ดเล็กละเอียดสีเงิน ครีบทอ้งและครีบอกสีเหลืองอ่อน ครีบหางเวา้ลึก 
ตาโต หวัมนกลม ไม่มีหนวด (รูปที 14) 

ขนาดลาํตวั : กวา้ง 9.95 ±1.08 เซนติเมตร (8.80 - 11.50 เซนติเมตร) × ยาว 24.93 ± 

2.88 เซนติเมตร (22.70 - 30.50 เซนติเมตร) 

 นาํหนกั  : 317.75 ±122.46 กรัม (175.00 - 486.00 กรัม) 

ชนิดท ี7 ปลานิล (Oreochromis niloticus) 

ลกัษณะ : ริมฝีปากบนและร่างเสมอกนัทีบริเวณแกม้มีเกล็ด 4 แถวตามลาํตวัมีลายพาด
ขวางจาํนวน 9 – 10 แถบนอกจากนนัลกัษณะทวัไปมีดงันี ครีบหลงัมีเพียง 1 ครีบประกอบดว้ยกา้น
ครีบแขง็และกา้นครีบอ่อนเป็นจาํนวนมากครีบกน้ประกอบดว้ยกา้นครีบแขง็และอ่อนเช่นกนั มี
เกล็ดตามแนวเส้นขา้งตวั 33 เกล็ด ลาํตวัมีสีเขียวปนนาํตาล ตรงกลางเกล็ดมีสีเขม้ทีกระดูกแกม้มีจุด
สีเขม้อยูจุ่ดหนึงบริเวณส่วนอ่อนของครีบหลงัครีบกน้และครีบหางนนัจะมีจุดสีขาวและสีดาํ
ตดัขวางดูคลา้ยลายขา้วตรอก (รูปที 14) 

ขนาดลาํตวั : กวา้ง 17.15 ±9.27เซนติเมตร (10.50–35.00 เซนติเมตร) × ยาว 28.08 ± 

10.04 เซนติเมตร (11.50 - 39.00 เซนติเมตร) 

 นาํหนกั  : 742.50 ±166.19 กรัม (520.00–1000.00 กรัม) 
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รูปท ี14 ปลานาํจืดทีพบบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร ประกอบดว้ย A: Barbonymus 

gonionotus, B: Barbonymus schwanenfeldii, C: Cyclocheilichthys enoplos, D: Labiobarbus 

siamensis, E: Osteochilus vittatus, F: Puntioplites proctozysron และ G: Oreochromis niloticus 
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4. ความหนาแน่นและอตัราการติดเชือของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และ ปลานําจืด 

4.1.ความหนาแน่นและอตัราการติดเชือของหอยฝาเดียว  

การศึกษาการติดเชือปรสิตของหอยนาํจืด บริเวณสระนาํ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ จ.นครปฐม พบวา่จาํนวนประชากรหอยทีทาํการเก็บตวัอยา่งทุกๆ 2 เดือนมี
จาํนวนประชากรหอยแตกต่างกนัไปในแต่ละเดือน จาํนวนประชากรหอยทีสุ่มไดท้งัหมด 6,677 ตวั 
เดือนกรกฏาคม 2556 มีจาํนวนประชากรหอยน้อยทีสุด คือ 822 ตวั และในเดือนพฤศจิกายน มี
จาํนวนประชากรหอยมากทีสุด คือ 1,424 ตวั  (รูปที 15) และจากการจดัจาํแนกสามารถพบหอย
ทั ง ห ม ด   ช นิ ด  คื อ  Bithynia siamensis siamensis, Clea helena, Filopaludina javanica, 

Filopaludina sumatrensis polygramma, Melanoides tuberculata, Pila polita, Promacea 

canaliculata, Tarebia granifera, Thiara rudis และ Thiara scaba 

 

 
 

 

รูปท ี15 แผนภูมิแสดงจาํนวนประชากรหอยนาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรทีสุ่มไดใ้นแต่ 

ละเดือนตงัแต่ เดือนกนัยายน255  -เดือนกรกฎาคม 2556 

 

 

1169

1424

1029

1246

987

822

ก.ย.-55 พ.ย.-55 ม.ค.-56 มี.ค.-56 พ.ค.-56 ก.ค.-56
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ตารางท ี7 จาํนวนหอยนาํจืดทีสุ่มไดบ้ริเวณสระนาํมหาวิทยาลยัศิลปากร และอตัราการติดเชือ 

ชนิดหอย 

ก.ย.-
55 

พ.ย.-
55 

ม.ค.-
56 

มี.ค.-
56 

พ.ค.-
56 

ก.ค.-
56 

รวม 

แต่ละชนิด 

Bithynia siamensis 

siamensis 
146 208 247 217 359 143 

1,320 

Clea helena 36 32 59 128 65 251 
 

571 

Filopaludina 

(siamopaludina)javanica 
97 255 181 95 46 46 

720 

Filopaludina 

sumatrensis polygramma 
66 99 99 40 10 46 

360 

Melanoides tuberculata 33 351 69 72 37 15 
 

577 

Pila polita 41 14 0 1 3 2 
 

61 

Promacea canaliculata 5 3 0 3 2 5 
 

18 

Tarebia granifera 745 362 356 495 372 95 
 

2,425 

Thiara scabra 0 4 2 17 7 3 
 

33 

Thiara rudis 0 96 16 178 86 216 
 

592 

รวมแต่ละเดือน 1,169 1,424 1,029 1,246 987 822 

 

6,677 

จาํนวนหอยติดเชือในแต่
ละเดือน 56 14 41 21 23 8 163 

อตัราการติดเชือปรสิต 

(%) 4.79 0.98 3.98 1.69 2.33 0.97 2.44 
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จากจาํนวนหอยนําจืดทีสุ่มได้ทงัหมด เมือจาํแนกชนิดแล้วพบหอยนําจืดชนิด Tarebia 

granifera มากทีสุดจาํนวน 2,425 ตวั โดยเฉพาะในเดือนกนัยายน 2555 จะมีจาํนวนมากถึง 745 ตวั 
ส่วนหอยชนิด Promacea canaliculata พบไดน้อ้ยทีสุด จาํนวน 18 ตวั (ตารางที 7) และ (รูปที 16) 

  จากการตรวจหาปรสิตโดยวิธี shedding สามารถพบตวัอ่อนของพยาธิใบไมใ้นระยะเซอร์
คาเรีย และวิธีการ crushing สามารถพบตวัอ่อนในระยะสปอโรซีสต ์รีเดีย และเซอร์คาเรีย ภายในตวั
หอย จากตวัอยา่งหอย พบวา่มีอตัราการติดเชือปรสิตในเดือนมกราคม 2556 มีอตัราการติดเชือปรสิต
สูงถึงร้อยละ 4.79 (56/1,169) ส่วนในเดือนกรกฏาคม 2556 พบอตัราการติดเชือตาํสุด ร้อยละ 0.97 

(8/822) (ตารางที 8)  

 

 
 

รูปท ี16 เปรียบเทียบจาํนวนประชากรหอยนาํจืดทีสุ่มไดบ้ริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร ระหวา่ง 

เดือนกนัยายน 255  - เดือนกรกฎาคม 2556 
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อตัราการติดเชือปรสิตของหอยแต่ละชนิดพนัธ์ุ 

ในการเก็บตวัอยา่งในเดือนกนัยายน 2555 เป็นเดือนทีพบอตัราการติดเชือสูงทีสุด คือ ร้อย
ละ 4.79 (56/1,169) เดือนกรกฏาคม 2556 เป็นเดือนทีมีอตัราการติดเชือตาํทีสุด คือ ร้อยละ 0.97 

(8/822) (ตารางที 7) 

พบว่ามีหอยทีสามารถเป็นโฮสต์ ได้ทังหมด 4 ชนิด คือ Bithynia siamensis siamensis, 

Clea helena, Melanoides tuberculata และ  Tarebia granifera ซึ งพบว่า  B. siamensis siamensis 
เป็นหอยทีมีอตัราการติดเชือสูงทีสุด คือ ร้อยละ 6.89 (91/1320) และ Clea helena มีอตัราการติด
เชือตาํทีสุด คือร้อยละ 0.0003 (2/571) (ตารางที 8) 

หอย B. siamensis siamensis มีการติดเชือ Loxogenoides  bicolor มากทีสุด คือ 45.05 % 
ของการติดเชือ (41/91) M. tuberculataมีการติดเชือ Astiotrema monticellii มากทีสุด คือ 45.95 % 

17 (37) Tarebia granifera มีการติดเชือ Acanthatrium  hitaense มากทีสุด คือ 27.27 % 9 (33) และ 
Clea helena ติดเชือ Cardicola alseae เท่านนั (ตารางที 8) 

ตรวจพบการเกิด double infection ในหอยทีเป็นโฮสต ์ทงัหมด 3 ชนิด คือ B. siamensis 

siamensis, M. tuberculata  และ T. granifera และตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรียทีสามารถอาศยั
ร่วมกนัไดคื้อ Acanthatrium  hitaense + Astiotrema monticellii,  Astiotrema monticellii + 

Loxogenoides  bicolor และ Haplorchis pumilio + Loxogenoides  bicolor (ตารางที 9) 

   ส
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59 

ตารางที 8 เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นโฮสต์กึงกลางของหอยนาํจืดแต่ละชนิดทีสามารถเป็นพาหะนาํโรคพยาธิใบไม้บริเวณสระนาํมหาวิทยาลยั
ศิลปากร (สระแกว้) วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ระหวา่งเดือนกนัยายน 255  - เดือนกรกฎาคม 2556 

ชนิดหอย 

รวมแต่ละ
ชนิด 

การติดเชือในแต่ละเดือน จาํนวนการ
ติดเชือ 

อตัราการติด
เชือ ก.ย.-55 พ.ย.-55 ม.ค.-56 มี.ค.-56 พ.ค.-56 ก.ค.-56 

Bithynia siamensis siamensis 1,320 26 11 24 16 12 2 91 6.89 

Clea helena 571 0 0 0 2 0 0 2 0.0003 

Filopaludina (siamopaludina)javanica 720 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filopaludina sumatrensis polygramma 360 0 0 0 0 0 0 0 0 

Melanoides tuberculata 577 8 3 17 2 4 3 37 6.41 

Pila polita 61 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promacea canaliculata 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarebia granifera 2,425 22 0 0 1 7 3 33 1.36 

Thiara scabra 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thiara rudis 592 0 0 0 0 0 0 0 0 

จาํนวนการติดเชือ (ตวั) 6,677 56 14 41 21 23 8 163 2.44 
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จําแนกรูปร่างตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ 

 จากการศึกษาตวัอย่างหอยนาํจืด บริเวณสระนาํมหาวิทยาลยัศิลปากร (สระแก้ว) พบว่ามี
การติดเชือตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรีย จดัจาํแนกได้ กลุ่ม คือ กลุ่มที 1 parapleurophocercous 

cercariae (2) ได้แก่ Astiotrema monticellii และ Haplorchis pumilio กลุ่มที 2 Xiphdiocercariae (2)  

ได้แก่  Acanthatrium  hitaense และ Loxogenoides  bicolor และ กลุ่มที   Furcocercous cercariae 

(1) ไดแ้ก่ Cadicola alseae 

กลุ่มท ี1 Paraplerophocercous cercaria 

 พยาธิใบไม้ในกลุ่มนี มีลักษณะทีสําคัญ คือ มีลาํตวักลมรี ภายในลําตัวพบ penetration 

gland และ cystogenous gland มี ventral sucker เจริญยงัไม่เต็มที eye spots มี pigment ส่วนหางจะมี 
finfold โดยพบ  finfold ทางด้านข้าง  (lateral finfolds) และตรงกลางส่วนหาง  (dorsal fifold) 

(Rothschild, 1938) เซอร์คาเรียเจริญในรีเดียและเปลียนแปลงเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียใน
ปลา พบวา่เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไมข้องนกหรือในลาํไส้ของคน  สุนขั  แมวและหนู (ประยงค ์ระดม
ยศ และคณะ, 2539) พยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียทีพบในกลุ่มนี คือ Astiotrema monticellii และ 
Haplorchis pumilio 

 

กลุ่มท ี2 Xiphidiocercous cercariae 

 พยาธิใบไมใ้นกลุ่มนี มีลกัษณะสําคญั คือ stylet อยู่ใน oral sucker (Schell, 1970) ภายใน
ลาํตวัมี penetration gland และ mucoid gland เจริญสมบูรณ์ ในบางชนิด oral sucker จะมี virgule 

gland มีระบบขบัถ่ายแบบ mesostomate เซอร์คาเรียในกลุ่มนีวา่ยนาํค่อนขา้งชา้ เจริญเป็นระยะรีเดีย
หรือเจริญเป็นระยะสปอโรซีสตใ์นเนือเยือหอยและเปลียนแปลงเป็นระยะเมตาเซอร์คาเรียในสัตวมี์
กระดูกสันหลงั หรือสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั (Schell, 1970) พบวา่เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไมข้องสัตว์
สะเทินนาํสะเทินบก เช่น กบ (Yamaguti, 1975) ตวัอ่อนของพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียในกลุ่มนี 
คือ Acanthatrium  hitaenseและ Loxogenoides  bicolor 

กลุ่มท ี3 Furcocercous cercariae 

 พยาธิใบไมใ้นกลุ่มนี ลกัษณะสําคญั คือ มีหางแฉก หรือหางส้อม (fork-tail cercariae) และ
ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียเจริญในสปอโรซีสต ์โดยตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย
เป็นระยะติดต่อในคนหรือสัตวต่์อไป พบวา่เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นเลือดของสัตวมี์กระดูกสัน
หลัง เช่น  ปลา นก  และคน  (Schell, 1976) ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในกลุ่มนี  คือ 
Cardicola alseae 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 
 

 

ตารางที  9 ชนิดของพยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียและการติดเชือของหอยนําจืด บริเวณสระนํา
มหาวิทยาลยัศิลปากร (สระแกว้) วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ระหวา่ง
เดือนกนัยายน 255  - เดือนกรกฎาคม 2556 

หอยทีเป็นโฮสต ์ ชนิดตวัอ่อนระยะ 

เซอร์คาเรีย 

จาํนวน
การติด
เชือ 

เปอร์เซนต์
ติดเชือ 

Bithynia siamensis 

siamensis 

 

Astiotrema monticellii 

Loxogenoides  bicolor 

Acanthatrium  hitaense 

Acanthatrium  hitaense + Astiotrema 

monticellii 

Astiotrema monticellii + Loxogenoides  

bicolor 

30 (91) 

41 (91) 

11 (91) 

3 (91) 

 

6 (91) 

32.98 % 

45.05 % 

12.09 % 

3.30 % 

 

6.59 % 

Melanoides tuberculata Astiotrema monticellii 

Acanthatrium  hitaense 

Haplorchis pumilio 

Haplorchis pumilio + Loxogenoides  bicolor 

17 (37) 

3 (37) 

8 (37) 

9 (37) 

45.95 % 

8.11 % 

21.62 % 

24.32 % 

Tarebia granifera 

 

Acanthatrium  hitaense 

Loxogenoides  bicolor 

Loxogenoides  bicolor  + Astiotrema 

monticellii 

9 (33) 

8 (33) 

16 (33) 

27.27 % 

24.24 % 

48.48 % 

Clea helena Cardicola alseae 2 (2) 100.00 % 
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ชนิดท ี   : Astiotrema monticellii  Stossich, 1904  (Yamaguti, ) 

โฮสต์  : Bithynia siamensis siamensis, Melanoides tuberculataและ Tarebia granifera 
Parthenita: ถุงรีเดีย (redia) มีขนาดเล็ก รูปทรงกระบอก สีนาํตาลอ่อน ภายในจะมีตวัอ่อนระยะ 

เซอร์คาเรีย มี pharynx เป็นทรงกลม (spherical) (รูปที 17 D-E) 

Cercaria: (รูปที 17 A-B, 19) 

ส่วนลําตัว (Body) : ลาํตวัเป็นทรงกลม หรือรูปกระสวย มีสีเหลืองนาํตาลอ่อน บริเวณผิวลาํตวัมี
หนาม (spines) ขนาดเล็กเป็นแถวๆปกคลุมรอบลาํตวั มีส่วนหวัอยูท่างดา้นใน oral sucker สามารถ
ยนืเขา้ – ออกได ้และบริเวณปากทีใชย้ึดเกาะดา้นหนา้จะมี oral spines บริเวณลาํตวัจะมีลกัษณะนูน 
(sensory hair) มี eye spots 1 คู่ มี pigment หนารูปสีเหลียม พบท่อเปิดออกของ penetration gland 

เรียงขา้งละ  แถว ดา้นละ  กอ้น เมือยอ้มดว้ย neutral red สังเกตุเห็นpenetration gland ติดสีแดง มี
นิวเคลียสติดสีชมพูใสอยู่ตรงกลาง ภายในมีแกรนูลละเอียดบางๆ ventral sucker มีขนาดเล็กกว่า 
oral sucker อยูบ่ริเวณกลางลาํตวั ใตล้งมาพบ genital primordium เป็นกลุ่มเซลล์ขนาดเล็กไม่เจริญ 
ติดสีชมพ ูexcretory bladderขนาดใหญ่ ผนงัหนา อยูเ่กือบทา้ยลาํตวั  
ส่วนหาง (Tail) : หางติดต่อกับส่วนท้ายของลําตัว ขนาดของส่วนหางยาวกว่าส่วนของลําตัว
ลกัษณะหางตรงปลายหางแหลม พบ lateral finfold ดา้นขา้งของหางยาวประมาณ ¾ ของหาง dorsal 

ventral finfolds อยูบ่ริเวณดา้นทา้ยของหาง พาดยาวตลอดหางโดยมีลกัษณะออ้มปลายหางวกกลบั
มาดา้นทอ้งของหาง ภายในพบกลา้มเนือเป็นเส้นริวๆทะแยงเขา้หาเส้นกลางหาง 

ขนาด (Measurements) 

Body                   :   76-115 m (av. 96 m) x 100-175 m (av. 133 m) 

Tail                        :    28-40 m (av. 34 m) x 225-310 m (av. 254 m) 

Oral sucker           :    35-45 m (av. 39 m) x 32-44 m (av. 38 m) 

Ventral sucker       :    22-28 m (av. 25 m) x 22-34 m (av. 30 m) 

Pharynx                 :    8-20 m (av. 14 m) x 9-23 m (av. 17 m) 

Excretory bladder :    20-35 m (av. 29 m) x 55-80 m (av. 64 m) 

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

 การลอยตวัอยูใ่นระดบัผวินาํหรือกลางนาํ ส่วนของลาํตวัและหางจะขนานกบัผิวนาํ พบวา่
เซอร์คาเรียบางตวัจะมีการยึดเกาะทีพืนนํา โดยใช้ Oral sucker และ Ventral sucker แล้วหยุดพกั
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ประมาณ 3-5 วนิาที การเคลือนไหวมีการมว้นตวัไปมาแลว้มีการดีดตวัลอยไปขา้งหนา้ประมาณ 6-

10 วนิาที ในระดบักลางนาํ แลว้หยดุเคลือนไหวนาน 18-23 วนิาที 

Metacercaria  

มีลกัษณะรูปร่างกลม ผนงัมีการฟอร์มตวัเป็น cyst ภายใน cyst จะพบ oral sucker, ventral 

sucker และ excretory bladder ทีมีสีดําชัดเจน  (รูปที  18) จะมี oral spines บริเวณผิวลําตัวจะพบ 
sensory hair กระจายอยู่ ventral sucker มีขนาดเล็กกว่า oral sucker และ excretory bladder ขนาด
ใหญ่ มีผนงัหนา อยูเ่กือบทา้ยลาํตวั ตวัอ่อนเจริญในรีเดีย 

 ลกัษณะของตวัอ่อนภายในถุงหุม้ (รูปที 18) 

 ลกัษณะของลาํตวัค่อนขา้งอวบป้อม สีนาํตาลแกมเหลือง ผิวลาํตวัมีหนาม (spines) ขนาด
เล็กปกคลุมทวัลาํตวั oral sucker ขนาดค่อนขา้งใหญ่ มี oral spine ขนาดของ ventral sucker เล็กกวา่ 
oral sucker ประมาณครึงหนึง  excretory bladder มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนสีดํา  ลักษณะของ 
esophagus, ovary และ  testes นัน  ย ังสังเกตเห็นได้ไม่ชัด เจน  อาจเนืองมาจาก  ลักษณะของ 
metacercaria นี มีการพฒันามาจาก cercaria ได้ไม่นานนัก จึงทาํให้มีการเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที 
การพฒันาของอวยัวะต่างๆ ยงัไม่สมบูรณ์ เป็นสาเหตุทาํให้สังเกตเห็นลกัษณะของอวยัวะดงักล่าว
ไดไ้ม่ชดัเจน 
ขนาด (Measurement) 

Encyst metacercaria :    78.5-82.5 m(av. 79 m) x 80.5-85.0 m (av. 82 m) 

Body                    :       60-78 m (av. 75 m) x 120-130 m (av. 125 m) 

Oral sucker           :     34-38 m (av. 35 m) x 34-40 m (av. 37.5 m) 

Ventral sucker       :     19-22 m (av. 20 m) x 21-26 m (av. 25 m) 

Excretory bladder :     21-30 m (av. 27 m) x 35-42 m (av. 40.5 m) 

 

ชนิดท ี   :Haplorchis pumilio Looss, 1899 (Yamaguti, 1975) 

โฮสต์  : Melanoides tuberculata และ Bithynia siamensis siamensis 
Parthenita : ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะรีเดีย มีลกัษณะกวา้ง รูปไข่ สีนาํตาลอ่อน ภายในมีตวั 

อ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียอยูเ่ป็นจาํนวนมาก คอหอย (pharynx) เป็นทรงกลม (spherical)  
ลาํไส้ (gut) มีขนาดเล็ก มีช่องเปิดสาํหรับใหต้วัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียออกอยูท่างดา้น 

หนา้ของช่องวา่งลาํตวั (รูปที 19 C) 
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Cercaria : (รูปที 19 A-B, 21) 

ส่วนลําตัว (Body) : ลกัษณะลาํตวัรูปไข่ สีเหลืองนําตาลอ่อน บริเวณผิวลาํตวัมีหนามขนาดเล็ก
ละเอียดอยูเ่ป็นแถวๆ ปกคลุมรอบลาํตวั มีส่วนหวัอยูท่างดา้นใน oral sucker สามารถยืนเขา้ – ออก
ได ้และบริเวณผวิดา้นทอ้งและดา้นขา้งลาํตวัพบขน (hair) บริเวณทีฐานมีลกัษณะนูน (sensory hair) 
ภายในลาํตวัพบแกรนูลหยาบสีนาํตาลกระจายอยู่ทวัลาํตวั บริเวณ oral sucker พบท่อเปิดออกของ 
penetration gland จํานวน   ท่อ  ด้านหน้า  ด้านหลัง  มี  eye spots 1 คู่  มี  pigment หยาบรูป
สีเหลียม pharynx มีรูปร่างกลมขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง มี penetration gland ข้างละ  ก้อน (  คู่) 
สังเกตเห็นชัดเจนขนาดใหญ่วางตามความยาวของลําตัวติดต่อกันจนสุดลําตัว โดยโอบล้อม 
excretory bladder ตอนทา้ยไว ้ภายในมีแกรนูลละเอียดบางๆ ventral sucker ลกัษณะเป็นกลุ่มเซลล์
เล็กๆ ทีกาํลงัเริมเจริญขนาดเล็กอยู่บริเวณกลางลาํตวั ใต้ลงมาพบ genital primary กลุ่มเล็กๆ มี 
excretory bladder แบบกลม ปิดทึบ ภายในมีแกรนูลละเอียดหนาแน่น มี cystogenous gland 
กระจายอยูด่า้นขา้งและส่วนหลงัของลาํตวั 

ส่วนหาง (Tail) : หางต่อติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั และขนาดหางยาวกว่าลาํตวั ลกัษณะตรงปลาย
หางแหลมหกังอเล็กนอ้ย พบ lateral finfolds ดา้นขา้งของหางส่วนตน้ และ dorso – ventral finfolds 

อยูบ่ริเวณส่วนกลางดา้นหลงัหาง พาดยาวตลอดหางโดยมีลกัษณะออ้มปลายหางวกกลบัมาดา้นทอ้ง
ของหาง ภายในมี pigment อยูเ่ป็นกลุ่มๆ ละ -  เซลล์ ไม่พบ flame cell พบท่อเปิดของ excretory 
bladder ทีปลายหาง 

ขนาด (Measurements) 

Body                     :    90-142 m (av. 118 m) x 160-270 m (av. 210 m) 

Tail                        :    20-35 m (av. 27 m) x 225-510 m (av. 435 m) 

Oral sucker           :    27-47 m (av. 35 m) x 27-47 m (av. 35 m) 

Ventral sucker       :    14-26 m (av. 21 m) x 14-26 m (av. 21 m) 

Pharynx                 :    8-10 m (av. 9 m) x 12-20 m (av. 15 m) 

Excretory bladder :    28-39 m (av. 32 m) x 29-40 m (av. 32 m) 
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พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

 การลอยตวัอยูใ่นระดบัผิวนาํ หรือกลางนาํลกัษณะหางอยูด่า้นบน ส่วนลาํตวัจมอยูด่า้นล่าง
การเคลือนไหว มว้นตวัไปมาอย่างรวดเร็ว แล้วมีการดีดตวัลอยไปขา้งหน้า ประมาณ -  วินาที 
แลว้หยดุพกันาน -  วนิาที บริเวณผวินาํ และมีชีวติอยูใ่นนาํไดป้ระมาณ -  ชวัโมง 
 

ชนิดท ี   : Acanthatrium  hitaense  (Koga, 1953, Yamaguti, 1975) 

โฮสต์  : Bithynia siamensis siamensis, Melanoides tuberculata และ Tarebia granifera 

Parthenita : ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์รูปไข่หรือค่อนขา้งกลม และภายในมีตวัอ่อนพยาธิ 

ใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียอยู ่(รูปที 22 C) 

Cercaria : (รูปที 22 A-B, 23) 

ส่วนลําตัว (Body) :ลกัษณะลาํตวัรูปไข่ สีขาว บริเวณ oral sucker มี stylet  และพบ virgulate  gland   

มี penetration  gland 2 คู่ อยูบ่ริเวณดา้นขา้งลาํตวั   pharynx  มีลกัษณะกลม และสัน  ventral  sucker 

มีขนาดเล็กกวา่  oral  sucker  พบ  excretory  bladder  ขนาดเล็กอยูท่างดา้นทา้ยของลาํตวั     
ส่วนหาง (Tail) :หางติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั  พบวา่ส่วนหางมีขนาดสันกวา่ส่วนลาํตวั 
ขนาด  (Measurements)   

Body                              :  35-85 m (av. 58 m) x 53-105 m (av. 87 m) 

Tail                                :    8-25 m (av. 17 m) x 38-113 m (av. 61 m) 

Oral sucker                    :     13-28 m (av. 21 m) x 13-30 m (av. 20 m) 

Ventral sucker               :    5-13 m (av. 7 m) x 8-18 m (av. 11 m) 

Pharynx                         :    5 m (av. 5 m) x 5-13 m (av. 7 m) 

Excretory bladder          :    15-25 m (av. 20 m) x 8-15 m (av. 11 m) 

Stylet   :   2.5 m (av. 2.5 m) x 5-13 m (av. 11 m) 

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

การลอยตวั อยู่ในระดบัผิวนาํ หรือกลางนาํ  มีการเคลือนไหวโดยมว้นตวักลบัไปกลบัมา
อยา่งรวดเร็วประมาณ -  วินาที แลว้หยดุพกันาน  -  วินาที   บริเวณผิวนาํ และพบวา่บางตวัมี
การยึดเกาะอยู่ทีพืนนาํโดยใช้ oral  sucker และ ventral sucker ช่วยในการเคลือนที มีชีวิตอยู่ในนาํ
ไดป้ระมาณ -  ชวัโมง  
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ชนิดท ี :   Loxogenoides  bicolor Kaw, 1945 (Yamaguti, 1975) 

โฮสต์     :   Bithynia siamensis siamensis, Melanoides tuberculata และ Tarebia granifera 

Parthenita: สปอโรซีสต์มีรูปร่างเป็นรูปไข่หรือค่อนขา้งกลมและตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรีย
ประมาณ 10 ตวัในสปอโรซีสต ์(รูปที 24 C) 

Cercaria :   (รูปที 24 A-B, 25) 

ส่วนของลําตัว (Body) : ลาํตวัเป็นรูปไข่  ผิวลาํตวัมีหนาม (spines) ขนาดเล็กปกคลุมลาํตวัภายใน
ลาํตวัพบแกรนูลหยาบสีนาํตาลกระจายอยู่ทวัลาํตวั  บริเวณ oral sucker มี stylet และพบ virgulate 

gland มี penetration glandจาํนวน 3 คู่ อยู่บริเวณด้านขา้งของลาํตวัเมือยอ้มสี neutral red สามารถ
สังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน pharynx มีลกัษณะกลมขนาดเล็ก  และสัน ventral sucker มีขนาดเล็กกวา่ oral 

sucker พบ genital primordial รูปตวัซี (C-Shape) มี excretory bladder ขนาดเล็กอยูท่างดา้นทา้ยของ
ลาํตวั 

ส่วนหาง (Tail) : หางติดต่อกับส่วนท้ายของลําตัวและส่วนหางมีขนาดสันกว่าส่วนของลําตัว
ลกัษณะหางตรง  ปลายหางแหลม  สามารถยืดหดได ้ เพราะบริเวณดา้นขา้งมีกลา้มเนือ  บริเวณผิว
ของหางจะพบหนามแหลมยาว  ปกคลุมรอบหาง  ส่วนปลายหางจะมีหนามยาว  มี pigment อยูเ่ป็น
กลุ่มๆละ 3-5 เซลล ์ และพบท่อเปิดของ excretory bladder ทีปลายหาง 

ขนาด (Measurement) 

Body                     :  45-85 m (av. 62 m) x 83-110 m (av. 95 m) 

Tail                        :    12-24 m (av. 17 m) x 30-95 m (av. 63 m) 

Oral sucker           :    20-27 m (av. 24 m) x 21-30 m (av. 25 m) 

Ventral sucker       :    10-16 m (av. 13 m) x 11-18 m (av. 14 m) 

Pharynx                 :    4-5 m (av. 5 m) x 5-12 m (av. 8 m) 

Excretory bladder :    10-12 m (av. 11 m) x 12-28 m (av. 18 m) 

Stalet    :     3-5 m (av. 4 m) x 7-20 m (av. 11 m) 

พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

การลอยตวัจะมีการลอยตวัอยูร่ะดบัผวินาํ ลกัษณะหางอยูด่า้นบนผวินาํ ส่วนลาํตวัจะอยู่
ทางดา้นล่างผวินาํ เคลือนไหวโดยการงอหางพบัเขา้ลาํตวั พลิกลาํตวัซา้ยขวา และพุง่ไปขา้งหนา้ ไม่
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มีทิศทางทีแน่นอนประมาณ 60-70 วนิาทีแลว้หยดุพกั 2-3 วนิาที บริเวณผวินาํเซอร์คาเรียบางตวัจะ
มีการยดึเกาะอยูที่พนืนาํโดยใช ้Oral suckerและ Ventral sucker ช่วยในการเคลือนที  

ชนิดท ี5 :  Cardicola alseae  (Meade and Pratt, 1965, Yamaguti, 1975) 

โฮสต์ :  Clea helena 

(Parthenita):  ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์รูปไข่หรือค่อนขา้งกลม มีผนงับาง และภายในมีตวัอ่อน
พยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย  

Cercaria:  (รูปที 26 A-B, 27) 
ส่วนลําตัว (Body): ลักษณะลําตวัใส ขนาดเล็ก โค้งงอคล้ายตะขอ (hook) มีส่วนหัวยืนออกมา 
(anterior organ) มีหนามขนาดเล็กปกคลุม และมีรูปากเปิดออก ส่วนบริเวณผิวลําตัวมีหนาม 
(spines) ขนาดเล็กละเอียดปกคลุมรอบลําตัว มีหนามแหลมยาวบริเวณส่วนบน ส่วนล่างของ
ด้านหลังและลําตัว บริเวณกลางหลังพบ dorso-median finfold ภายในลําตัวพบแกรนูลหยาบ
กระจายอยูท่วัลาํตวั penetration gland อยูบ่ริเวณกลางหลงั มี excretory bladder ขนาดเล็ก  
ส่วนหาง (Tail):หางต่อติดกบัส่วนทา้ยของลาํตวั หางยาวกวา่ลาํตวั ปลายหางแฉกคลา้ยส้อม(fork-

tail) ขนาดปลายหางแฉก (furcal) สันกว่าส่วนตน้หาง มีลกัษณะแหลมคล้ายเล็บสัตว ์พบหนาม
ขนาดเล็กแหลมยาวบริเวณส่วนผิว และมีขน (sensory hair) ภายในพบ caudal body และกลา้มเนือ
บริเวณดา้นขา้งเรียงตามยาว ไม่พบ flam cell มี furcal finfold และท่อเปิดของ excretory bladder ที
ปลายหางแฉก 

ขนาด (Measurements):  

Body                                :    18-39 m (av. 28 m) x 72-110 m (av. 95 m 

Anterior  organ  :    11-15 m (av. 13 m) x 14-20 m (av. 17 m) 

Excretory bladder        :    3-8 m (av. 5 m) x 10-35 m (av. 21 m) 

Tail  stem  :    15-30 m (av. 26 m) x 154-197 m (av. 185 m) 

Tail furcal  :    7-11 m (av. 9 m) x 28-54 m (av. 51 m) 

Dorso-median finfold    :    5-12 m (av. 8 m)  
 
พฤติกรรมการเคลอืนไหว 

 ลอยตวัอยูบ่นผิวนาํ วา่ยนาํโดยใชต้วัและหาง ขยบัเป็นคลืน วา่ยนาํไปขา้งหนา้ 5 วนิาที 
แลว้หยดุพกัทุก 1-2 วนิาที ขณะพกัจะลอยตวัผวินาํ ขยบัหางชา้ๆ แลว้กางเฉกออก 
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รูปท ี 17 ลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Astiotrema monticellii (OS : oral sucker, ES : eye spot, 
P : pharynx, PG : penetration gland,VS :  ventral sucker, EB : excretory bladder, Ta : tail) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี . % neutral red 

(B) ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
(C) ตวัอ่อนระยะรีเดีย ไม่ไดย้อ้มสี 

(D) ตวัอ่อนระยะรีเดีย ยอ้มสี . % neutral red 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท ี18 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะ metacercaria ชนิดAstiotrema monticellii (OS : oral 

sucker, VS : ventral sucker, EB : excretory bladder) 
(A)  ตวัอ่อนระยะ metacercaria ขณะอยูใ่นถุงซีสต ์(encyst) ยอ้มสี 0.5% neutral red 

(B)  ลกัษณะตวัอ่อนระยะ metacercaria เมือออกมาจากถุงซีสต ์(excyst) ยอ้มสี 0.5% 

neutral red 

(C)  ภาพวาดลกัษณะตวัอ่อนระยะ metacercaria เมือออกมาจากถุงซีสต ์(excyst) 

 

   ส
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รูปท ี19 ภาพ scanning electronmicroscope ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย Astiotrema 

monticellii (OS : oral sucker,F : fin fold , sp : spine) 
 (A)  ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 (B)  ส่วนบนของ oral sucker 

(C)  spine บริเวณลาํตวั 

(E) บริเวณหางของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท ี20 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Haplorchis pumilio (OS : oral sucker, ES : eye spot, P 

:pharynx, PG : penetration gland, VS : ventral sucker,EB : excretory bladder,Ta : tail, re : redia, C 

: cercaria) 

(A)  ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียยอ้มสี 0.5% neutral red 

(B)  ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

(C)  ตวัอ่อนระยะรีเดียยอ้มสี 0.5% neutral red 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท ี21 ภาพ scanning electronmicroscope ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย Haplorchis 

pumilio  

(OS : oral sucker,F : fin fold , sp : spine) 
 (A)  ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 (B)  ส่วนบนของ oral sucker 

(C)  spine บริเวณลาํตวั 

(E) บริเวณหางของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 
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สมุดกลาง



73 
 

 

 

 
รูปท ี22 ลกัษณะตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Acantharium hitaense (OS : oral sucker, S :stylet, Vi : 

virgule glang, P : pharynx,PG : penetration  gland,VS :  ventral sucker, EB : excretory bladder,Ta 

: tail,C : cercaria) 
(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ยอ้มสี . % neutral red 

              (B)  ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  
              (C)  ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์ยอ้มสี . % neutral red 
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รูปท ี23 ภาพ scanning electronmicroscope ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย Acantharium 

hitaense (OS: oral sucker, VS : ventral sucker F : fin fold , sp : spine) 
 (A)  ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

 (B)  ส่วนบนของ ventral sucker 

(C)  spine บริเวณลาํตวัและ oral sucker 

(E) บริเวณหางของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 
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รูปท ี24 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Loxogenoides bicolor (S : stylet, OS : oral sucker, Vi : 

virgulate gland, P :pharynx, Gi : genital primordium,  PG : penetration gland, VS : ventral sucker, 

EB : excretory bladder, Ta : tail, sp : sporocyst) 

 (A)  ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียยอ้มสี 0.5% neutral red 

(B)  ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

(C)  ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์ยอ้มสี 0.5% neutral red 
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รูปท ี25 ภาพ Scanning Electronmicroscope ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรีย Loxogenoides 

bicolor (OS : oral sucker,VS : ventral sucker, sp : spine) 
 (A)  ส่วนบนของ ventral sucker 

 (B)  บริเวณหางของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

(C)  spine บริเวณลาํตวั 

(E) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปที 26 ลกัษณะตวัอ่อนพยาธิใบไม ้Cardicola alseae (An: Anterior organ, PG: penetration gland, 

EB: Excretory bladder, Ta: Tail, Sp: sporocyst, C: cercaria) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียยอ้มสี 0.5% neutral red 

(B)  ภาพวาดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย  

 

รูปที 27 ภาพ scanning electronmicroscope ส่วนหวัของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย Cardicola alseae 

(An: Anterior organ, sp: spine) 

(A) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2.ความหนาแน่นและอตัราการติดเชือของหอยสองฝา  

การศึกษาการติดเชือปรสิตของหอยสองฝานาํจืด บริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร (สระ
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จ.นครปฐม พบวา่จาํนวนประชากรหอยทีทาํการเก็บตวัอยา่งทุกๆ 
2 เดือนมีจาํนวนประชากรหอยแตกต่างกนัไปในแต่ละเดือน จาํนวนประชากรหอยทีสุ่มไดท้งัหมด 

1,513 ตวัเดือนมีนาคม 2556 มีจาํนวนประชากรหอยน้อยทีสุด คือ 54 ตวั และในเดือนมกราคม 
2556 มีจาํนวนประชากรหอยมากทีสุด คือ 536 ตวั (รูปที 28) และจากการจดัจาํแนกสามารถพบ
หอยทงัหมด 3 ชนิด คือ Pilsbryoconcha exilis compressa, Pilsbryoconcha exilis exilis,Uniandra 

contradens ascia, Uniandra contradens tumidula, Uniandra contraden rustica, Ensidens 

ingallsianus ingallsianus, Ensidens ingallsianus  dugasti, Scabies crispate, Limnoperna supoti, 

Limnoperna siamensis, Scaphula pinna, Indonaia substriata และ Polymesoda (Geloina) proxima  
 

 
 

รูปท ี28 จาํนวนประชากรหอยสองฝานาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร แต่ละเดือน ตงัแต่  
เดือนกนัยายน 255  -เดือกรกฎาคม 2556 
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จากจาํนวนหอยนาํจืดสองฝาทีสุ่มไดท้งัหมด เมือจาํแนกชนิดแลว้พบหอยนาํจืดสองฝาชนิด 
Limnoperna siamensis มากทีสุดจาํนวน 405 ตวั โดยเฉพาะในเดือนมกราคม 2556 จะมีจาํนวนมาก
ถึง 226 ตัว ส่วนหอยชนิด Uniandra contraden rustica และ Ensidens ingallsianus  dugasti พบได้
นอ้ยทีสุด จาํนวนชนิดละ 1 ตวั (ตารางที10) 

ตารางท ี10 จาํนวนประชากรหอยสองฝานาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรใน เดือนกนัยายน
255  -เดือกรกฎาคม 2556  (รวมทงัมีชีวติและไม่มีชีวติ) 

ชนิด 

ก.ย.-
55 

พ.ย.-
55 

ม.ค.-
56 

มี.ค.-
56 

พ.ค.-
56 

ก.ค.-
56 รวม 

Pilsbryoconcha exilis compressa 3 3 3 1 2 1 13 

Pilsbryoconcha exilis exilis 2 1 0 2 2 2 9 

Uniandra contradens ascia 30 50 20 2 2 0 104 

Uniandra contradens tumidula 0 3 36 4 4 9 56 

Uniandra contraden rustica 0 0 0 0 1 0 1 

Ensidens ingallsianus ingallsianus 34 33 45 31 64 63 270 

Ensidens ingallsianus  dugasti 0 1 0 0 0 0 1 

Scabies crispate 31 36 31 7 35 44 184 

Limnoperna supoti, 0 0 0 0 138 54 192 

Limnoperna siamensis 2 177 226 0 0 0 405 

Scaphula pinna  0 61 172 0 18 0 251 

Indonaia substriata,  1 0 0 7 12 6 26 

Polymesoda (Geloina) proxima  0 0 1 0 0 0 1 

รวม 103 365 534 54 278 179 1513 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

 

ตารางท ี11 จาํนวนประชากรหอยสองฝานาํจืดทีมีชีวิตและอตัราการติดเชือ บริเวณสระนาํ
มหาวทิยาลยัศิลปากรใน เดือนกนัยายน 255  -เดือกรกฎาคม 2556  

ชนิด 
ก.ย.-

 

พ.ย.-
 

ม.ค.-
 

มี.ค.-
 

พ.ค.-
 

ก.ค.-
 

รวม 

Uniandra contradens ascia 

 
4 0 0 1 0 0 5 

Ensidens ingallsianus 

ingallsianus 
4 2 1 0 1 0 8 

Scabies crispate 

 
0 0 0 3 1 1 5 

Limnoperna supoti 

 
0 0 0 0 68 54 122 

Limnoperna siamensis 

 
0 8 35 0 0 0 43 

Scaphula pinna  

 
0 61 92 0 18 0 171 

รวม 8 72 128 4 88 55 355 

จาํนวนการติดเชือ 0 3 2 1 1 2 9 

เปอร์เซนตก์ารติดเชือ 0 4.17 1.56 25.0 1.34 3.34 2.53 

 

 การตรวจหาปรสิตในหอยสองฝา ด้วยวิธี Shedding และ Crushing ทําให้ทราบผลการ
ตรวจสอบลกัษณะรูปร่าง ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ส่วนประกอบอวยัวะภายในต่าง ภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์สเตอริโอ กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(SEM)จากการตรวจสอบการติดเชือปรสิตในหอยสองฝาพบวา่ หอยสองฝาทีสํารวจบริเวณสระนาํ
ภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร พบเพียงการติดเชือปรสิตภายนอก (ectoparasite) จดัจาํแนกชนิดเป็น
กลุ่มพวกปลิงนําจืด Placopdella sp. ซึงพบในหอย scabies crispate 4 ตัว Ensidens ingallsianus 

ingallsianus 4 ตวั และ Uniandra contradens ascia 1 ตวั (ตารางที11)  
 

   ส
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4.3.ความหนาแน่นและอตัราการติดเชือของปลานําจืด 

การศึกษาความหนาแน่นของประชากรและการติดเชือปรสิตของปลานาํจืด บริเวณสระนาํ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สระแก้ว) วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จ.นครปฐม พบว่าจาํนวน
ประชากรปลาทีทาํการเก็บตวัอย่างทุกๆ 2 เดือนมีจาํนวนประชากรปลาแตกต่างกนัไปในแต่ละ
เดือน จาํนวนประชากรปลาทีสุ่มไดท้งัหมด 147 ตวั เดือนพฤษภาคม 2556 มีจาํนวนประชากรปลา
นอ้ยทีสุด คือ 11 ตวั และในเดือนกนัยายน 2555 มีจาํนวนประชากรปลามากทีสุด คือ 39 ตวั (รูปที
29) และจากการจัดจําแนกสามารถพบปลาทังหมด  7 ชนิด  คือ  Barbonymus gonionotus, 

Barbonymus schwanenfeldii, Cyclocheilichthys enoplos, Labiobarbus siamensis, Osteochilus 

vittatus, Puntioplites proctozysron และ Oreochromis niloticus 

 

 
 

รูปที 29 เปรียบเทียบชนิดและจาํนวนประชากรปลานาํจืดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากรแต่ละ 

เดือนตงัแต่ เดือนกนัยายน255  -เดือกรกฎาคม 2556 

 

จากจาํนวนปลานาํจืดทีสุ่มไดท้งัหมด เมือจาํแนกชนิดแลว้พบปลานาํจืดชนิด Barbonymus 

gonionotus   มากทีสุดจาํนวน 88 ตวั โดยเฉพาะในเดือนกันยายน 2555 จะมีจาํนวนมากถึง 24 ตวั 
ส่วนปลาชนิด Labiobarbus siamensis จาํนวน 3 ตวั (รูปที 30 ) และ (ตารางที 12) 
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ก.ย.-55 พ.ย.-55 ม.ค.-56 มี.ค.-56 พ.ค.-56 ก.ค.-56

Barbonymus gonionotus  Barbonymus schwanenfeldii Cyclocheilichthys enoplos

Labiobarbus siamensis Osteochilus vittatus Puntioplites proctozysron

Oreochromis niloticus

เดือน ปี 

จาํนวน 
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รูปที 30 เปรียบเทียบชนิดและจาํนวนประชากรปลานาํจืดแต่ละชนิดบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยั
ศิลปากรในเดือนกนัยายน 255  -เดือกรกฎาคม 2556 

 
ตารางท ี12 จาํนวนประชากรและอตัราการติดเชือปลานาํจืดแต่ละชนิดทีจบัไดใ้นแต่ละเดือน 

 

ชนิด 

ก.ย.-
55 

พ.ย.-
55 

ม.ค.-
56 

มี.ค.-
56 

พ.ค.-
56 

ก.ค.-
56 

รวมแต่
ละชนิด 

Barbonymus gonionotus 24 5 20 15 4 20 88 

Barbonymus schwanenfeldii  0 1 3 1 0 1 6 

Cyclocheilichthys enoplos 3 1 3 4 5 3 19 

Labiobarbus siamensis 3 0 0 0 0 0 3 

Osteochilus vittatus 1 1 0 0 1 0 3 

Puntioplites proctozysron 2 0 0 2 0 0 4 

Oreochromis niloticus 6 4 4 5 1 4 24 

รวมแต่ละเดือน 39 12 30 27 11 28 147 

จาํนวนปลาติดเชือ 28 5 25 19 9 24 110 

อตัราการติดเชือปรสิต (%) 71.79 41.66 83.33 70.37 81.81 89.29 74.48 

88

6

19

3
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4

24

Barbonymus gonionotus  Barbonymus schwanenfeldii Cyclocheilichthys enoplos

Labiobarbus siamensis Osteochilus vittatus Puntioplites proctozysron

Oreochromis niloticus   ส
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การตรวจสอบและจําแนกชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย 

การตรวจหาตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย โดยวิธี Compression method ในเดือนกนัยายน 
5- เดือนกรกฏาคม 2556 สามารถจาํแนกชนิดตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย ได ้2 ชนิด คือ 

ชนิดท ี  Haplorchis pumilio  (Looss, 1899,Yamaguti, 1975) (รูปที 31) 
            ลกัษณะของ encyst เมตาเซอร์คาเรีย : มีรูปร่างเป็นรูปไข่ มีผนังสองชัน ผนังชันนอกบาง 
ผนงัชนัในค่อนขา้งหนา มีทงัขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีตวัอ่อนสีนาํตาลอ่อนขดตวัอยูภ่ายในถุงหุ้ม 
oral sucker มองเห็นชดัเจน แต่อวยัวะภายในอืนๆมองเห็นไดไ้ม่ชดัเจน ลกัษณะของตวัอ่อนภายใน
ถุงหุม้ ลาํตวัยาวคลา้ยใบไมสี้นาํตาลอ่อน ผวิลาํตวัมีหนาม (spines) ขนาดเล็กปกคลุมลาํตวั 

Gonotyle มีลักษณะเป็นรูปครึงวงกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถวประมาณ 7 แถว โดยเป็นกลุ่มของ 
hook ขนาดเล็ก 6-9 อนั Oralsucker ใหญ่, Esophagus สัน, Pharynx กลม ขนาดใหญ่ มองเห็นชดัเจน 

Testis มีอนัเดียว อยูต่รงกลางส่วนทา้ยของลาํตวั Ovary อยูเ่หนือ Testis ตรงกลางของลาํตวั 

Excretory bladder สีนาํตาล ขนาดใหญ่ ภายในมีเมด็สีดาํเล็กๆบรรจุอยู ่
ขนาด (Measurement)  

Encyst เมตาเซอร์คาเรีย      : 112.0-175.5 μm (av. 139.0 μm) x 113.5-237.5 μm (av. 169.5 μm) 

Body      : 100-116.5 μm (av. 104.75 μm) x 260-400 μm (av. 322.5 μm) 

Oral sucker     : 37.5-50 μm (av. 43 μm) x 37.5-45 μm (av. 385 μm) 

Ventral sucker     : 22.5-37.5 μm (av. 27.5 μm) x17.5-47.5 μm (av. 27.5 μm) 

Pharynx      : 12.5-27.5 μm (av. 19.25 μm) x 12.5-45 μm (av. 25.25 μm) 

Excretory bladder    : 37.5-75 μm (av. 58 μm) x 50-75 μm (av. 63 μm) 

Testis      : 32.5-52.5 μm (av. 38.25 μm) x 32.5-45 μm (av. 39.5 μm) 

Ovary      : 20-37.5 μm (av. 26.5 μm) x 20-37.5 μm (av. 28 μm) 

Gonotyle     : 6(2-8) แถว 
Wall      : 11.5 μm 
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รูปที 31 ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย ชนิด Haplorchis pumulio (OS:oral sucker,  

P:pharynx, VS:ventral sucker, I:intestine, O:ovary, T:testis, EB:excretory bladder) 
(A, C) ภาพวาด Encyst เมตาเซอร์คาเรีย 

(B, D) Excyst เมตาเซอร์คาเรียยอ้มดว้ยสี 0.5% neutral red 
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รูปท ี 32 ภาพ scanning electronmicroscope ตวัอ่อนระยะเมจาเซอร์คาเรีย Haplorchis pumulio 

(OS: oral sucker, sp: spine) 
 (A)  ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย  (B) oral sucker (C) spine บริเวณลาํตวั 
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ชนิดท ี  : Centrocestus caninus(Pearson and Ow-yang, 1982) (รูปที 33) 
ลกัษณะของเมตาเซอร์คาเรีย:มีลกัษณะเป็นรูปไข่ ค่อนขา้งรี สีนาํตาลแกมเหลืองหรือใสไม่

มีสีและโปร่งแสง มีผนังค่อนขา้งหนา มีตวัอ่อนขดอยู่ภายในถุงหุ้ม มองเห็นอวยัวะภายในไดไ้ม่
ชดัเจน oral sucker  และ excretory bladder มองเห็นชดัเจน โดย oral sucker มี spine ขนาดใหญ่ปก
คลุมโดยรอบ ลกัษณะของตวัอ่อนภายในถุงหุ้ม ลาํตวัเล็ก เรียวยาว สีนาํตาลแกมเหลือง ผิวลาํตวัมี
หนาม(spine)ขนาดเล็กปกคลุมทวัตวั Oral sucker ขนาดค่อนข้างใหญ่ มี circumoral spine ขนาด
ใหญ่จาํนวน 2 แถว เรียงสลบักนัVentral sucker เล็กกวา่ oral sucker ประมาณครึงหนึง Esophagus 

สัน  , Pre-pharynx ยาว  , pharynx ค่อนข้างใหญ่และยาว  Testes มี  2 อัน  ลักษณะกลมรี ตังอยู่
ส่วนทา้ยของลาํตวั ทงั 2 ขา้งลาํตวั Ovary กลม อยู่ตรงกลางลาํตวัค่อนไปทางด้านซ้าย Excretory 

bladder มีลกัษณะเป็น X-shaped สีนาํตาลอ่อน 

ขนาด (Measurement) 

Encyst metacerarial : 75-185.5 μm (av.98 μm) x75-187.5 μm (av.153.75μm) 

Body   : 55-117.5 μm (av.92.75 μm) x125-280 μm (av.222 μm) 

Oral sucker  : 30-52.5 μm (av.36.5 μm) x37.5-55 μm (av.48 μm) 

Ventral sucker  : 25-42.5 μm (av.32.75 μm) x12.5-37.5 μm (av.30.5 μm) 

Pharynx   : 10-20 μm (av.17 μm) x15-32.5 μm (23.25 μm) 

Excretory bladder : 17.5-62.5 μm (av.39 μm) x20-57.5 μm (av.40 μm) 

Testis (left)  : 20-32.5 μm (av.25.25 μm) x17.5-30 μm (av.25.25 μm) 

Testis (right)  : 20-32.5 μm (av.25.25 μm) x17.5-30 μm (av.25.25 μm)  

Ovary   : 20-32.5 μm (av.28 μm) x20-37.5 μm (av.31.25 μm) 

Wall   : 2.5 μm 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 

 

 

 

รูปท ี33 ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียชนิด Centrocestus caninus (OS:oral sucker, 

P:pharynx, VS:ventral sucker, I:intestine, O:ovary, T:testis, EB:excretory bladder ) 

(A, C) ภาพวาด Encyst เมตาเซอร์คาเรีย 

(B,D) Excyst เมตาเซอร์คาเรียยอ้มดว้ยสี0.5% neutral red 
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อตัราการติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในแต่ละเดือน  
จากการสาํรวจปลานาํจืดบริเวณสระนาํของมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงั 

สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐมพบวา่เดือนกรกฏาคม 2556 มีอตัราการติดเชือสูงทีสุด คิดเป็นร้อยละ 
89.29 (24/28) ส่วนเดือนพฤศจิกายน 2555 มีอตัราการติดเชือตาํทีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.66 (5/12) 

(ตารางที 13) 

ตารางท ี13 ชนิดของพยาธิตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียและการติดเชือของปลานาํจืด บริเวณสระ
นาํมหาวทิยาลยัศิลปากร (สระแกว้) วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ระหวา่ง
เดือนกนัยายน 255  - เดือนกรกฎาคม 2556 

ชนิดปลาทีเป็นโฮสต์ ชนิดของเมตาเซอร์คาเรีย จาํนวน
ทงัหมดของ

ปลา 

จาํนวน
ปลาทีติด
เชือ 

เปอร์เซนต์
การติดเชือ 

Barbonymus gonionotus 

 

Haplorchis pumulio 

88 

 

88 

 

100.00 

Barbonymus 

schwanenfeldii 

Haplorchis pumulio 

6 

 

4 

 

66.67 

Cyclocheilichthys 

enoplos 

 

Haplorchis pumulio 

19 

 

13 

 

68.42 

Labiobarbus siamensis 

 

Haplorchis pumulio 

Centrocestus caninus 3 

2 

1 

66.67 

33.33 

Osteochilus vittatus 

 

- 

3 

 

0 

 

0.00 

Puntioplites 

proctozysron 

 

Haplorchis pumulio 

Centrocestus caninus 

4 

2 

1 

50.00 

25.00 

Oreochromis niloticus 

-  

24 

 

0 

 

0.00 
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การศึกษาการติดเชือส่วนต่างๆ ของปลาทมีีการติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย 

พบการติดเชือพยาธิใบไม ้2 ชนิด ดงันี Haplorchis pumilio และ Centrocestus caninus ซึง
พบอตัราการติดเชือในปลาตะเพียน Barbonymus gonionotus มีการติดเชือ 100.00% (ตารางที 14) 
พบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียจาํนวน 41,809 ตวั ปลาตะเพียนมีอตัราการติดเชือตวั
อ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียสูงทีสุด คือ 28,323 ตวั (H. pumilio) และไม่พบการติดเชือในปลาสร้อย
นกเขาและปลานิล ส่วนปลาซ่า และ ปลากระมงั ติดเชือตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 2 ชนิด คือ H.  

pumilio 2,506, 729 ตวั และ C. caninus 6,822, 14 ตวั ตามลาํดบั (ตารางที 14) 

ไม่พบการติดเชือในบริเวณกลา้มเนือใตค้รีบทงัหมด และพบวา่ C. caninus ติดเชือเฉพาะ
ในปลาซ่า โดยพบตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียในเหงือกเท่านนั ส่วน H. pumilio ติดเชือมาก
ในบริเวณเกล็ดปลา โดยเฉพาะเกล็ดของปลาตะเพียน (รูปที 34) 

 

 
 

รูปท ี 34 ส่วนต่างๆ ของปลาทีติดเชือพยาธิ Haplorchis pumilio 
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ตารางที 14 แสดงจาํนวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียทีติดเชือในส่วนต่างๆของ
ปลา 

ชนิดปลา/จาํนวน
ปลาทีติดเชือ 

อวยัวะทีพบเมตาเซอร์
คาเรีย 

Haplorchis 

pumilio 

Centrocestus 

caninus 
รวม 

ปลาตะเพียน 
Barbonymus 

gonionotus 
( / ) 

เหงือก 0 0 0 

เกล็ด 15,030 (53.07%) 0 15,030 (53.07%) 

ครีบหลงั 1,878 (6.63%) 0 1,878 (6.63%) 

ครีบอก 8,108 (28.63%) 0 8,108 (28.63%) 

ครีบทอ้ง 2,230 (7.87%) 0 2,230 (7.87%) 

ครีบหาง 1,077 (3.08%) 0 1,077 (3.08%) 

กลา้มเนือใตค้รีบอก 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหลงั 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหาง 0 0 0 

รวม 28,323 (85.23%) 0 28,323 (70.69)  

ปลากระแห 
Barbonymus 

schwanenfeldii 
( / ) 

เหงือก 2 (0.52%) 0 2 (0.52%) 

เกล็ด 93 (24.22%) 0 93 (24.22%) 

ครีบหลงั 41 (10.68%) 0 41 (10.68%) 

ครีบอก 165 (42.97%) 0 165 (42.97%) 

ครีบทอ้ง 48 (12.50%) 0 48 (12.50%) 

ครีบหาง 35 (9.11%) 0 35 (9.11%) 

กลา้มเนือใตค้รีบอก 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหลงั 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหาง 0 0 0 

รวม 384 (1.16%) 0 384 (0.96%) 
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ตารางที 14 แสดงจาํนวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียทีติดเชือในส่วนต่างๆของ
ปลา(ต่อ) 

ชนิดปลา/จาํนวน
ปลาทีติดเชือ 

อวยัวะทีพบเมตาเซอร์
คาเรีย 

Haplorchis 

pumilio 

Centrocestus 

caninus 
รวม 

ปลาตะโกก 
Cyclocheilichthys 

enoplos ( / ) 

เหงือก 0 0 0 

เกล็ด 1972 (15.27%) 0 197 (15.27%) 

ครีบหลงั 83 (6.43%) 0 83 (6.43%) 

ครีบอก 678 (52.56%) 0 678 (52.56%) 

ครีบทอ้ง 312 (24.19%) 0 312 (24.19%) 

ครีบหาง 20 (1.55%) 0 20 (1.55%) 

กลา้มเนือใตค้รีบอก 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหลงั 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหาง 0 0 0 

รวม 1,290 (3.88%) 0 1,290 (3.22%) 

ปลาซ่า 
Labiobarbus 

siamensis ( / ) 

เหงือก 0 6,822 (100%)  6,822 (100%) 

เกล็ด 400 (15.96%) 0 400 (15.96%) 

ครีบหลงั 543 (21.67%) 0 543 (21.67%) 

ครีบอก 819 (32.68%) 0 819 (32.68%) 

ครีบทอ้ง 294 (11.73%) 0 294 (11.73%) 

ครีบหาง 416 (16.60%) 0 416 (16.60%) 

กลา้มเนือใตค้รีบอก 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหลงั 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหาง 0 0 0 

รวม 2,506 (7.54%) 6,822 (99.80%) 9,328 (23.28%) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 
 

 

ตารางที 14 แสดงจาํนวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียทีติดเชือในส่วนต่างๆของ
ปลา ( ต่อ) 

ชนิดปลา/จาํนวน
ปลาทีติดเชือ 

อวยัวะทีพบเมตาเซอร์
คาเรีย 

Haplorchis 

pumilio 

Centrocestus 

caninus 
รวม 

ปลาสร้อยนกเขา 
Osteochilus 

vittatus ( / ) 

เหงือก 0 0 0 

เกล็ด 0 0 0 

ครีบหลงั 0 0 0 

ครีบอก 0 0 0 

ครีบทอ้ง 0 0 0 

ครีบหาง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบอก 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหลงั 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหาง 0 0 0 

รวม 0 0 0 

ปลากระมงั 
Puntioplites 

proctozysron 
( / ) 

เหงือก 0 14 (100%) 14 (100%) 

เกล็ด 356 (48.83%) 0 356 (48.83%) 

ครีบหลงั 0 0 0 

ครีบอก 284 (38.96%) 0 284 (38.96%) 

ครีบทอ้ง 88 (12.07%) 0 88 (12.07%) 

ครีบหาง 1 (0.14%) 0 1 (0.14%) 

กลา้มเนือใตค้รีบอก 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหลงั 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหาง 0 0 0 

รวม 729 (2.19%) 14 (0.20%) 743 (1.85%) 
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ตารางที 14 แสดงจาํนวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียทีติดเชือในส่วนต่างๆของ
ปลา (ต่อ) 

ชนิดปลา/จาํนวน
ปลาทีติดเชือ 

อวยัวะทีพบเมตาเซอร์
คาเรีย 

Haplorchis 

pumilio 

Centrocestus 

caninus 
รวม 

ปลานิล 
Oreochromis 

niloticus ( / ) 

เหงือก 0 0 0 

เกล็ด 0 0 0 

ครีบหลงั 0 0 0 

ครีบอก 0 0 0 

ครีบทอ้ง 0 0 0 

ครีบหาง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบอก 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหลงั 0 0 0 

กลา้มเนือใตค้รีบหาง 0 0 0 

รวม 0 0 0 

ชนิดปลา/จาํนวน
ปลาติดเชือ
ทงัหมด 

( / ) 

รวมทงัหมด 34,973(83.65%) 6,836 (16.35%) 41,809 
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5. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียและโฮสต์กงึกลาง 
(intermediate host) และสิงแวดล้อม 

5.1. ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียและโฮสต์กงึกลาง (intermediate 

host)  

 การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นระยะเซอร์คาเรีย กบัโฮสตกึ์งกลาง ชนิด
ต่างๆ ในบริเวณสระนาํมหาวทิยาลยัศิลปากร พบมีหอยฝาเดียวทีมีความความสามารถในการเป็น
โฮสตต์วักลางไดท้งัหมด 4 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ Bithynia siamensis siamensis, Clea helena, 

Melanoides tuberculata และ Tarebia granifera ซึงเมือทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ โดยการทดสอบ
ความเป็นอิสระต่อกนัและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 

สมมติฐานในการทดสอบ 

 H0: ชนิดของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียกบัชนิดของหอยนาํจืด มีความเป็นอิสระ
ต่อกนั (ไม่มีความสัมพนัธ์กนั) 

 H1: ชนิดของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียกบัชนิดของหอยนําจืด ไม่มีความเป็น
อิสระต่อกนั (มีความสัมพนัธ์กนั) 

 ภายใตร้ะดบันยัสาํคญั α = 0.05 

สถิติทใีช้ในการทดสอบ 

 ในการทดสอบความเป็นอิสระต่อกัน (Test of independent) ของตัวแปรใช้วิธีการของ 
Pearson ซึงสถิติทีใชใ้นการทดสอบ คือ สถิติของไคสแควร์ 

 
ผลจากการคํานวณด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
 เนืองจาก p-value = 0.034 มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันนัปฏิเสธสมมติฐาน H0 นนัคือ ชนิดของ
ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียกบัชนิดของหอยนําจืด มีความสัมพนัธ์กนัทีระดบันัยสําคญั 
0.05 
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5.2. ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนชนิดโฮสต์กึงกลาง (intermediate host) กับค่าปริมาณของ Ca+ 

ในแหล่งนําทเีกบ็ตัวอย่าง  
การศึกษาความสัมพนัธ์ของจาํนวนชนิดโฮสต์กึงกลาง ในบริเวณสระนํามหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบมีหอยฝาเดียวทีมีจาํนวนชนิดโฮสต์กึงกลาง 10 ชนิดพนัธ์ุ ได้แก่ Bithynia siamensis 

siamensis, Clea helena, Filopaludina javanica, Filopaludina sumatrensis polygramma, 

Melanoides tuberculata, Pila polita, Promacea canaliculata, Tarebia granifera, Thiara rudis และ 
Thiara scaba โดยแต่ละครังทีเก็บตวัอยา่ง พบชนิดพนัธ์ุไม่เท่ากนั 

ซึงเมือทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ โดยการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันและวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติ 

สมมติฐานในการทดสอบ 

 H0: จาํนวนชนิดโฮสตกึ์งกลาง (intermediate host) กบัค่าปริมาณของ Ca+ ในแหล่งนาํทีเก็บ
ตวัอยา่ง มีความเป็นอิสระต่อกนั (ไม่มีความสัมพนัธ์กนั) 

 H1: จาํนวนชนิดโฮสตกึ์งกลาง (intermediate host) กบัค่าปริมาณของ Ca+ ในแหล่งนาํทีเก็บ
ตวัอยา่ง ไม่มีความเป็นอิสระต่อกนั (มีความสัมพนัธ์กนั) 

 ภายใตร้ะดบันยัสาํคญั α = 0.05 

สถิติทใีช้ในการทดสอบ 

 ในการทดสอบความเป็นอิสระต่อกัน (Test of independent) ของตัวแปรใช้วิธีการของ 
Pearson ซึงสถิติทีใชใ้นการทดสอบ คือ สถิติของไคสแควร์ 

 
ผลจากการคํานวณด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
 เนืองจาก p-value = 0.971 มีค่ามากกว่า 0.05 ดงันนัยอมสมมติฐาน H0 นนัคือ จาํนวนชนิด
โฮสต์ กึ งกลาง  (intermediate host) กับค่ าป ริมาณของ  Ca+ ในแหล่งนําที เก็บตัวอย่าง  ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนั ทีระดยันยัสาํคญั 0.05 
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บทท ี  

 

การวเิคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง 

 

 การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียของหอยนาํจืด และตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์
คาเรียในปลานาํจืด บริเวณสระนาํมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดั
นครปฐม เป็นการ ศึกษาชนิดพนัธ์ุของหอย ปลานาํจืด และชนิดพนัธ์ุของพยาธิทีติดเชือในหอย และ
ปลา ทาํให้ทราบถึงจาํนวนชนิดพนัธ์ุของหอยและปลา ความสามารถในการเป็นโฮสตกึ์งกลางของ
หอยกบัพยาธิ ปลากบัพยาธิ และการกระจายพนัธ์ุของพยาธิใบไม ้ขอ้มูลเหล่านีสามารถเป็นดชันีใน
การวดัความเสียงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมใ้นแหล่งนาํ และคาดคะเนความสัมพนัธ์ระหวา่งสัตวมี์
กระดูกสันหลงัชนิดอืนทีอาศยับริเวณใกลแ้หล่งนาํ เป็นประโยชน์ทงัในงานดา้นความหลากหลาย
ทางชีวภาพและงานดา้นปรสิตวิทยา โดยนาํสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลทีมีประโยชน์ต่องานดา้นระบาด
วทิยาของโรคปรสิตหนอนพยาธิ 

 ผลการศึกษาครังนีไดม้าจากพืนทีการศึกษา บริเวณสระนาํมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม พืนทีสํารวจหอย 12 จุด และสํารวจปลา 5 จุด สามารถ
วเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพืนทีจุดสํารวจ ชนิดพนัธ์ุของหอยและปลา ชนิดของปรสิตทีมีความสัมพนัธ์
กบัหอยและปลานาํจืดแต่ละชนิด รวมถึงความสามารถในการแพร่กระจายพนัธ์ุทงัหมดของหอย 
ปลานาํจืด และปรสิตทีพบไดด้งันี 
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1. สภาพแวดล้อมของแหล่งนําพนืทีการศึกษา ชนิดพันธ์ุ และการกระจายพันธ์ุของหอยและปลา
นําจืด 
ลกัษณะสระนํามหาวิทยาลัยศิลปากร (สระแก้ว) วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดั

นครปฐม เป็นสระนาํจืดขนาดใหญ่กลางพืนทีของมหาวิทยาลยั แบ่งเป็นสามพืนทีใหญ่ คือ บริเวณ
ดา้นหน้ามหาวิทยาลยั บริเวณกลางมหาวิทยาลยั และบริเวณคณะอกัษรศาสตร์ โดยสระแกว้เป็น
สระเปิดเชือมต่อกบัคลองเจดียบ์ูชา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นสระนาํทีเต็มไปดว้ยสัตวน์าํ
หลากหลายชนิด รวมถึงสัตวช์นิดอืนบริเวณรอบสระ มีลกัษณะเป็นพืนทีราบและเป็นดินเลน ริม
ตลิงเต็มไปดว้ยหินขนาดใหญ่ พืนทีริมสระมีไมใ้หญ่ปกคลุม จากพืนทีสํารวจของหอย 12 จุด และ
ปลา 5 จุด ซึงเป็นบริเวณทีเชือมต่อกบัท่อนาํทิงจากทีพกั อาคารเรียน ของมหาวทิยาลยัศิลปากร ซึงมี
สิงปฏิกูลต่างๆไหลลงแหล่งนาํ ซึงอาจทาํให้เกิดการกระจายตวัของพยาธิใบไมไ้ด ้จากสัตวสู่์สัตว ์
และ สัตว์สู่มนุษย์ ได้แก่พยาธิใบไม้ในตบั และพยาธิใบไม้ลาํไส้ขนาดเล็ก (Wongsawad et al., 

1999; Chai et al., 2005)  
จาการศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของนํา พบว่า ปริมาณแสง เป็นปัจจัยทาง

สิงแวดลอ้มทีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของสิงมีชีวิตในแหล่งนาํจากการศึกษาพบว่าปริมาณ
แสงมีค่าแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา พืนทีทาํการสาํรวจมีความเขม้แสง 279-30,000 lux  อยา่งไรก็
ตาม ค่าปริมาณแสงทีวดัได้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิงมีชีวิตในแหล่งนาํตามจุด
นนัๆ  ไดแ้ก่ พืชนาํสีเขียว  แพลงค์ตอนพืชและสาหร่าย   ทาํให้เกิดการสังเคราะห์แสงของผูผ้ลิต
ขนัตน้ ซึงตอ้งใชพ้ลงังานแสงแดด เพือผลิตสารเคมีอินทรียที์เป็นส่วนประกอบของเซลล์ใหม่  พืช
นาํเหล่านีถือเป็นแหล่งอาหารของสัตวน์าํ    เช่น   หอย   ปู  ปลา  เป็นตน้ (ฉตัรชยั  รัตนไชย, 2539)  

การศึกษาสภาพทางเคมีของจุดเก็บตวัอยา่งในครังนี ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทางสิงแวดลอ้มทีมีผล
ต่อการดํารงชีวิตของสิงมีชีวิตในแหล่งนําแต่ละแห่ง ซึงสิงมีชีวิตในนําแต่ละชนิดพันธ์ุจะ
เจริญเติบโตและแพร่พนัธ์ุได้ จาํเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม สัตว์และพืชแต่ละชนิด
ตอ้งการธาตุอาหารและองคป์ระกอบทางสิงแวดลอ้มทีแตกต่างกนั ดงันนั สภาพแวดลอ้มจึงสามารถ
เป็นตวักาํหนดการเจริญเติบโตของสิงมีชีวิตในบริเวณนันๆ ในทางกลับกันปริมาณและความ
หลากหลายชนิดพนัธ์ุของสิงมีชีวติก็สามารถใชเ้ป็นดชันีบ่งบอกคุณภาพของสิงแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั 
ค่าการละลายออกซิเจนในนาํ (DO) ของแหล่งนาํ  อยู่ระหว่าง 1.10 – 17.77 มิลลิกรัมต่อลิตร  ถือ
เป็นค่าทีอยูใ่นช่วงเหมาะสมต่อสิงมีชีวิตทีสามารถอาศยัอยูใ่นแหล่งนาํได ้เนืองจากออกซิเจนเป็น
ตวัควบคุมกระบวนการใช้พลงังานของแหล่งนาํ  ซึงปริมาณออกซิเจนทีละลายในนําขึนอยู่กับ 
อุณหภูมิของนาํ   ความกดดนัของอากาศและสิงเจือปนในนาํ  เช่น  เกลือชนิดต่างๆ (ธงชยั  พรรณ
สวสัดิ และวบิูลยล์กัษณ์ วสุิทธิศกัดิ, 2540) จากการรายงานของ Jenning et al., 1973 พบวา่ค่าการนาํ
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ไฟฟ้ามีอิทธิพลต่อการเจริญพนัธ์ุของหอย ซึงค่าการนาํไฟฟ้าทีไดจ้ะช่วยในการคาดคะเนผลของ
ประจุไฟฟ้าต่างๆทีมีผลต่อสมดุลทางเคมี และผลทางกายภาพทีมีต่อพืชและสัตว ์และอตัราการกกั
กร่อนของสารต่างๆได้ด้วย (ธงชัย พรรณสวสัดิ และ วิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศกัดิ, 2540) ปริมาณ
สารเคมีทีละลายในแหล่งนํา ส่วนใหญ่อยู่ในค่ามาตรฐาน อาจสูงกว่าเล็กน้อย ยกเวน้ ปริมาณ 
Phosphate (PO3-

4) ทีมีปริมาณค่อนขา้งสูง ซึงอาจเป็นผลมาจากการปล่อยนาํเสียจากการซักลา้งใน
บริเวณชุมชนรอบๆ แหล่งนาํ ซึงเกณฑ์มาตรฐานสําหรับฟอสเฟตในแหล่งนาํจากการรายงานไม่มี
กาํหนดไวอ้ยา่งแน่ชดั ฟอสเฟตเป็นสารประกอบฟอสฟอรัสทีพบไดใ้นนาํ ซึงฟอสฟอรัสจาํเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช แต่หากมีเกินไปจะทาํให้เกิดปัญหายโูทรฟิเคชนั (eutrophication) โดยจะไป
เร่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืชนํา ทาํให้มีพืชปกคลุมทวับริเวณผิวนํา เกิดนําเน่าเสีย 
ออกซิเจนในนาํมีน้อย แสงส่องไม่ถึงขา้งล่าง ทาํให้พืชบางชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได ้ทาํให้
สิงมีชีวิตอืนๆไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด ้(กณัฑรีย ์ศรีพงศพ์นัธ์, 2547) เมือนาํขอ้มูลลกัษณะแหล่งนาํมา
วเิคราะห์ พบวา่ปริมาณ Ca+ ไม่มีผลต่อชนิดพนัธ์ุหอยนาํจืดทีเก็บไดใ้นแต่ละครัง อาจเป็นผลมาจาก
ปริมาณทีพบในแต่ละพืนทีมีค่าไม่ต่างกนัมากและเนืองจากพืนทีในการเก็บตวัอยา่งเป็นพืนทีขนาด
เล็กและพิกดัใกลก้นั แต่อาจมีปัจยัอืนทีเกียวขอ้งเช่น แร่ธาตุชนิดอืน ซึงขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา
เหล่านีสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการศึกษาในอนาคต 

ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหพ้บหอยฝาเดียวแตกต่างกนัตามแต่ละ
จุด ซึงส่วนใหญ่หอยทีพบ จะเป็นหอยขนาดเล็กทีเกาะบริเวณตามโขดหินริมตลิง และมีนาํค่อนขา้ง
นิ ง และใส  เ ช่ น  Bithynia siamensis siamensis, Clea helena, Melanoides tuberculata, Tarebia 

granifera, Thiara rudis และ Thiara scaba เป็นต้น โดยชนิดเด่นทีพบมากทีสุดจากการสํารวจ
ระยะเวลา 1 ปี คือ Tarebia granifera ซึงอยูใ่น family Thiaridae พบการกระจายตวัมากทีสุด (2,425) 

และชนิดทีพบรองลงมาคือ Bithynia siamensis siamensis (1,320) ส่วน Clea helena นนัพบมากใน
จุดเก็บตวัอยา่งนาํนิง ขุ่นและมีกลินเหม็น นอกจากนียงัพบ Thiara rudis ซึงเป็นหอยนาํจืดทีสํารวจ
พบบริเวณนีเป็นครังแรก ซึง  Thiara rudis ได้รับการยืนยนัถึงชนิดพันธ์ุทีแน่นอนแล้ว โดย
โครงสร้างของสารพนัธุกรรม (ดุสิต บุญมีกาํ, 2557) โดยหอยชนิดนีสามารถพบการการจายพนัธ์ุได้
ตงัแต่ อินเดีย และเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(Subba Rao, 1989)  

เมือทาํการจาํแนกแล้วพบว่ามีหอยสองฝาทงัหมด 13 ชนิดพนัธ์ุซึงมีลกัษณะและขนาด
แตกต่างกันไป โดยหอยทีมีขนาดใหญ่ทีสุด คือหอย Pilsbryoconcha exilis compressa  หอยทีมี
ขนาดเล็กทีสุด คือหอย Scaphula pinna  จากรายงานของ จุฑามาศ และคณะ (2550) พบว่าหอย 
Scaphula pinna  และ Limnoperna siamensis  จะเป็นหอยทีเส้นใยสาํหรับยดึเกาะกบัวสัดุในนาํ เช่น 
หินหรือขอนไม ้ในการสํารวจครังนีจึงพบหอยสองชนิดนีเป็นจาํนวนมาก หอย Pilsbryoconcha 
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exilis compressa และ Pibryoconcha exilis exilis มีลกัษณะสัณฐาน รูปร่าง และขนาดทีใกลเ้คียงกนั
มาก  มี เพียงลักษณะต่างกันเล็กน้อยทีใช้จ ําแนกหอย  2 ชนิดคือ หอย  Pilsbryoconcha exilis 

compressa ลกัษณะของเปลือกดา้นหลงัจะมีปลายชีลงเล็กนอ้ย และเปลือกดา้นล่างจะโคง้เล็กนอ้ย 
ในขณะที Pibryoconcha exilis exilis เปลือกดา้นหลงัจะมีลกัษณะชีตรง และเปลือกด้านล่างเกือบ
ตรงกนัตลอดความกวา้งของเปลือก หอยสองฝาส่วนใหญ่ทีพบมีสีเขม้ เนืองจาก สภาพแวดลอ้มที
อาศยัอยูบ่ริเวณใตพ้นืนาํและนาํค่อนขา้งขุ่น 
 จากการสํารวจปลานาํจืด ทงัหมด 5 จุด ในระยะเวลา 1 ปี พบใน  Family  Cyprinidae  มาก
ทีสุด คือปลาตะเพียน ปลาตะโกก ปลาซ่า ปลากระมงั ปลาสร้อยนกเขา และ ปลากระแห โดยพบ
ปลาตะเพียนมากทีสุด Family  Cyprinidae  ถือเป็นวงศ์ทีมีจาํนวนปลามากทีสุดในปลานาํจืดของ
ไทย  และยงัจดัเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย  (ชวลิต วิทยานนท์, 2547) ปลาในวงศ์นียงัมี
ความสาํคญัทางการแพทยใ์นเรืองของการเป็นโฮสตน์าํโรคพยาธิหลายชนิด (Srisawangwong et al., 

1997; Sukontason et al., 1999; Wongsawad et al., 2000)    Family Cichlidae (วงศ์ปลานิล) ปลานิล
เป็นปลาทีพบรองลงมาจากปลาตะเพียน  และพบเกือบทุกจุดทีทีทาํการศึกษา ปลานิลเป็นปลา
เศรษฐกิจ แพร่ขยายพนัธ์ุง่าย มีความอดทนและปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ เช่น การรายงาน
การตรวจปลานิลบริเวณบ่อบาํบดันาํเสียของเทศบาลจงัหวดัภูเก็ต ประเทศไทย (Krailas et al., 2004)  
  
2. อตัราการติดเชือของหอยฝาเดียว หอยสองฝา และ ปลานําจืด 

การศึกษาในหอย Bithynia siamensis siamensis สามารถเป็นโฮสตกึ์งกลางของพยาธิใบไม้
ทงัหมด 3 ชนิด ซึงพบพยาธิใบไมที้มีความจาํเพาะต่อโฮสตกึ์งกลางในหอย  ชนิด (single infection) 

คือ  Acanthatrium  hitaense และ  Loxogenoides bicolor และ  Astiotrema monticellii นอกจากนี  
พบว่าพยาธิมีการติดเชือร่วมไดใ้นหอยหนึงตวั โดยในการศึกษาครังนีพบว่ามีการติดเชือพยาธิ  
ชนิดในหอย  ตวั (double infection) ได้แก่ Astiotrema monticellii + Acanthatrium  hitaense และ 
Astiotrema monticellii  + Loxogenoides bicolor  จะ เ ห็นว่าหอย  Bithynia siamensis siamensis มี
อตัราการติดเชือปรสิตชนิดต่างๆสูงกวา่หอยนาํจืดทุกชนิดทีสํารวจได ้ และมีความสามารถในการ
เป็นโฮสตกึ์งกลางของพยาธิหลายชนิด จากรายงานของ    สุชาติ อุปถมัภ์ และคณะ, (2538)   พบวา่
หอย  Bithynia siamensis siamensis เป็นโฮสต์กึงกลางของพยาธิใบไม้ตับในคน  Opisthorchis 

viverrini ทีมีการแพร่กระจายปรสิตมากทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ Melanoides tuberculata 

สามารถเป็นโฮสต์กึงกลางของพยาธิใบไม้ได้ทังหมด 3 ชนิด คือ Astiotrema monticellii และ 

Acanthatrium  hitaense และ Haplorchis pumilio ซึงมีรายงานพบว่าหอย Melanoides tuberculata 
เป็นโฮสต์กึงกลางของพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus westermani) และพยาธิใบไม้ขนาดเล็ก        
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(H. pumilio, H. yokogawai) (สุชาติ อุปถัมภ์  และคณะ , 2538) และพบ  double infection ได้แก่  
Haplorchis pumilio + Loxogenoides  bicolor  ส่วน Tarebia granifera สามารถเป็นโฮสต์กึงกลาง
ของพยาธิได้ทงัหมด 2 ชนิด ซึงพบพยาธิใบไมที้มีความจาํเพาะต่อโฮสต์กึงกลางในหอย  ชนิด 
(single infection) คือ Acanthatrium  hitaense และ Loxogenoides bicolor นอกจากนีแล้ว ยงัพบว่า
พยาธิมีการติดเชือร่วมไดใ้นหอยหนึงตวั โดยในการศึกษาครังนีพบวา่มีการติดเชือพยาธิ  ชนิดใน
หอย  ตัว (double infection) ได้แก่ Astiotrema monticellii + Loxogenoides bicolor  จากรายงาน
ของ  Miura and Chiba, 2006 พบว่าหอย Tarebia granifera เป็นโฮสต์ทีมีความจําเพาะเจาะจง
ค่อนข้างตาํ การติดเชือของปรสิตในหอยนันเชือว่าเกิดจากลักษณะทางกายภาพ ชีวเคมีหรือ 
สรีรวิทยาของหอยมีการเปลียนแปลงไป ตลอดจนผลจากการกระตุน้หลายๆ ครังของพยาธิทีเขา้สู่
โฮสต ์มีผลต่อการผา่นเขา้สู่ host ไดอ้ยา่งง่าย เพราะมีการปรับโครงสร้างทางสรีรวิทยาของโฮสตที์
พร้อมต่อการติดเชือของพยาธิแต่ละชนิด สาํหรับความสามารถในการติดเชือปรสิตหลายชนิดไดใ้น
เวลาเดียวกนั ในประเทศญีปุ่น มีการรายงานเกียวกบัหอย Batillaria  attramentaria  ว่าเป็นโฮสต์
ตวักลางที  ของพยาธิใบไมจ้าํนวน  ชนิด (Miura et al., 2005)  Clea helena สามารถพบพยาธิ 
Cardicola alseae ซึงเป็นพยาธิใบไมใ้นเลือด  
 จากการศึกษาครังนีพบการติดเชือพยาธิใบไมใ้นหอยนาํจืดจาํนวน 3 กลุ่ม สามารถจาํแนก
ได ้5 ชนิด โดยการจาํแนกนีตรวจสอบไดจ้ากรูปร่างตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียทีไดจ้าก 
ไดแ้ก่ 

กลุ่ม Parapleurophocercouscercaria มีลําตัวกลมรี ภายในลําตัวพบ penetration gland 

และ cystogenous gland มี ventral sucker เจริญยงัไม่เต็มที eye spots มี pigment ส่วนหางมี finfold 

โดยพบ finfold ทางด้านข้าง (lateral finfold) และตรงกลางส่วนหาง (dorsal finfold) (Rothshild, 

1938) เซอร์คาเรียเจริญในเรเดียและเปลียนแปลงเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา 
 1. Astiotrema monticellii  จดัเป็นพยาธิใบไมใ้นกลุ่ม Family Astiotrematidae พยาธิในกลุ่มนี
สามารถเจริญพฒันาเป็นตวัเตม็วยัไดใ้นพวกสัตวเ์ลือยคลาน สัตวค์รึงบกครึงนาํ และปลานาํจืด 
(Yamaguti, 1975) มีรายงานการพบระยะเรเดีย และระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิชนิดนีไดใ้นหอย 
Bithynia leachi (Yamaguti, 1975) เช่นเดียวกบัการศึกษาในครังนีทีสามารถตรวจพบทงั  ระยะได้
ภายในหอย B. siamensis siamensis นอกจากนียงัพบระยะเมตาเซอร์คาเรียในกบ Pelobatesfuscus, 

Ranaterrestris, Hylaarborae, Ranaribibunda (Yamaguti, 1975) ซึงต่างจากการศึกษาในครังนี จาก
ความสามารถในการกระจายพนัธ์ุของ Astiotrema monticellii สามารถวเิคราะห์ได ้คือความ สามารถ
ในการก่อโรคของ Astiotrema monticellii เนืองจากเป็นพยาธิใบไมใ้นพวกสัตวเ์ลือยคลาน สัตวค์รึง
บกครึงนาํ และปลา บริเวณสระนาํหนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร สามารถพบตวัเงินตวัทอง (Varanus 
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salvator) เป็นจาํนวนมาก จึงอาจไดรั้บซีสตที์อาศยัอยูใ่นตวัปลาโดยการกินปลาเป็นอาหาร จึงทาํให้
เกิดการแพร่กระจายของพยาธิชนิดนี  
2. Haplorchis pumilio จัดเป็นพยาธิใบไม้ในกลุ่ม Family Heterophyidae (Odhner, 1914) เป็นตัว
อ่อนของพยาธิใบไมล้าํไส้ขนาดเล็กทีพบบ่อยในปลานาํจืดทีเป็นปลาเศรษฐกิจทีสําคญั (Velasquez, 

1982) 

กลุ่ม Furcocercous cercariae มีหางแฉก หรือหางส้อม (fork-tail cercariae) และตวัอ่อน
พยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียเจริญในสปอโรซีสต ์โดยตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียเป็นระยะ
ติดต่อในคนหรือสัตวต่์อไป พบว่าเป็นตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นเลือดของสัตวมี์กระดูกสันหลงั เช่น 
ปลา นก และคน (Schell, 1976)  
1. Cardicola alseae Meade and Pratt, 1965 (Yamaguti, 1975) เป็นพยาธิใบไมเ้ลือดในปลาและจดั
อยู่ใน  Family Sanguinicolidae (Schell, 1970) มีรายงานพบตัวอ่อนระยะสปอโรซีสต์ในหอย 
Oxytrema silicula (Yamaguti, 1975)  

  กลุ่ม Xiphidiocercous cercariae พบวา่เป็นตวัอ่อนพยาธิใบไมข้องสัตวส์ะเทินนาํสะเทิน 

บก เช่น กบ (Yamaguti, 1975)   
1. Loxogenoides bicolor Kaw, 1945 เป็นพยาธิใบไมที้อยูใ่น Family Lecithodendriidae มีรายงาน 

พบพยาธิตวัแก่ในกบ และสามารถพบตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ในหอยนาํจืด Goniobasis depygis 

(Yamaguti, 1975)  
2. Acanthatrium  hitaense Koga, 1953 การพบพยาธิตวัแก่ในหนู Rattus norvegicus (Ito, 1980)  

และค้างคาว  (Yamaguti, 1975)  สามารถ  พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอย 
Semisulcospira libertine (Yamaguti, 1975 ; Ito, 1980)  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรียทีตรวจพบ มีความจาํเพาะ
เจาะจงกบัโฮสต์ แต่มีความสามรถในการติดเชือในหอยสามชนิด ซึงพบการติดเชือในหอยทีเป็น
โฮสตกึ์งกลางแตกต่างตระกูลกนั ไดแ้ก่ Thiaridae และ Bithyniidae ความสามารถในการแพร่พนัธ์ุ
นีจึงเป็นขอ้มูลทีน่าสนใจในการศึกษาดา้นการระบาดวทิยาของปรสิตชนิดนี 

การศึกษาครังนีไม่พบหอยสองฝาเป็นโฮสตกึ์งกลางของพยาธิใบไม ้แต่กลบัพบการติดเชือ
ปรสิตภายนอก (ectoparasite) จาํพวกปลิงนาํจืดจีนัส Placobdella sp. ซึงโดยทวัไป ปลิงพวกนีจะ
เกาะทีผวิ และดูดเลือดจากสัตวที์มีกระดูกสันหลงั และสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัในนาํ เนืองจากปลิง
เป็นพาราไซทช์วัคราว โดยเกาะกบัสัตวเ์ฉพาะช่วงทีตอ้งการอาหาร ซึงหอยทีถูกปลิงเกาะและดูด
เลือดจะมีอนัตรายมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัปริมาณของเลือดทีถูกดูด ถา้ถูกดูดมากหอยจะตาย เลือด
หมดตวั ลาํตวันิมเหลว (ประไพสิริ สิริกาญจน์, 2542) 
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การศึกษาการติดเชือปรสิตในปลาพบว่า ปลานาํจืดวงศ์ Cyprinidae มีอตัราการติดเชือสูง 
เมือปลาในวงศนี์มีการแพร่กระจายมาก การแพร่กระจายพนัธ์ุของปรสิตก็มากขึนตาม การศึกษาใน
ครังนีพบตวัอ่อนของพยาธิในปลานาํจืดวงศ ์Cyprinidae โดยมีการติดเชือพยาธิใบไมใ้นระยะเมตา-
เซอร์คาเรีย วงศ์ Heterophyidae ไดแ้ก่ Haplorchis pumilio และ Centrocestus caninus  จากรายงาน
ของ Nithiuthai et al., (2002) ศึกษาแหล่งนาํ ในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ปลาวงศ ์Cyprinidae มี 

เมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมสู้งถึง 51.9%  จากการตรวจหาตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของ
พยาธิใบไมใ้นอวยัวะส่วนต่างๆของปลา คือ กลา้มเนือใตค้รีบอก กลา้มเนือใตค้รีบทอ้ง กลา้มเนือใต้
ครีบหลัง กล้ามเนือใตค้รีบหาง เหงือก และเกล็ดลาํตวั พบตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียสูงสุด
บริเวณเกล็ดลาํตวั ในตวัอยา่งปลาตะเพียน เนืองจาก ดา้นบนแผน่เกล็ดมีลกัษณะเหมือนเยือบางๆ 
ซึงทาํให้ง่ายต่อการเกาะและฝังตวัลงไปง่ายกว่าส่วนอืนๆ นอกจากนีพบตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์
คาเรียสูงสุดบริเวณกล้ามเนือใต้ครีบอก ในตัวอย่างปลาตะโกก และปลากระมัง ทังนีอาจจะ
เนืองมาจากการทีพบระยะเมตาเซอร์คาเรียบริเวณกลา้มเนือใตค้รีบอก เป็นเพราะครีบอกเป็นส่วนที
พดัโบกสัมผสักบันาํไดม้ากทีสุด (ชุติมา พลายงาม, 2553) นอกจากนียงัพบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปลาตะเพียนกบัหอยนาํจืดทีติดเชือ Haplorchis pumilio อีกดว้ย 

งานวิจยันีเป็นขอ้มูลพืนฐานและเป็นประโยชน์ต่องานดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 
และงานดา้นปรสิตวิทยา โดยนาํไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลทีมีประโยชน์ต่องานดา้นระบาดวิทยาของ
โรคปรสิตหนอนพยาธิ เพือนาํไปพฒันาทางด้านสาธารณสุขและการให้ความรู้ทีถูกตอ้งต่อการ
ปฏิบติัตนใหถู้กสุขลกัษณะเพือป้องกนัการติดเชือโรคพยาธิต่อไป 

 

1. สรุปผลการศึกษา 
การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมข้องหอย และปลานาํจืด บริเวณสระนาํในมหาวทิยาลยั 

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม สํารวจหอย 12 จุดและปลา 
5 จุด เก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือนกนัยายน 2555 ถึงเดือนกรกฏาคม 2556 ไดต้วัอยา่งหอยฝาเดียว 10 

ชนิด หอยสองฝา 14 ชนิดและปลา 7 ชนิด หอยทีมีความสามารถในการเป็นโฮสต์กึงกลางนาํโรค
พยาธิใบไม้ 4 ชนิดคือ Bithynia siamensis siamensis, Clea helena, Melanoides tuberculata, และ 

Tarebia granifera พบพยา ธิ  5 ชนิด  Astiotrema monticellii, Haplorchis pumilio, Acanthatrium  

hitaense, Loxogenoides  bicolor และ Cardicola alseaeไม่พบการติดเชือในหอยสองฝา พบเพียง
ปรสิตภายนอก Placobdella sp. ปลาทีมีความสามารถในการเป็นโฮสตกึ์งกลางนาํโรคพยาธิใบไม ้5 

ชนิดคือ ปลากระมัง ปลาตะเพียน ปลากระแห ปลาซ่า และ ปลาตะโกก พบพยาธิ 2 ชนิดคือ 
Haplorchis pumilio และ Centrocestus caninus  
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2. ข้อเสนอแนะ 
โรคปรสิตทีสาํคญัจะสามารถแพร่กระจายในแหล่งนาํไดง่้าย ซึงก่อใหเ้กิดปัญหาดา้น 

สุขภาพของประชาชนและสัตวเ์ลียง ผลการศึกษาในครังนีทาํให้ทราบถึงชนิดของพยาธิใบไมที้พบ
ในแหล่งนาํบริเวณทีทาํการศึกษา และพบวา่หอยและปลานาํจืดชนิดใดทีมีความสามารถในการเป็น
โฮสตกึ์งกลางนาํโรคพยาธิได ้ทาํให้ขอ้มูลเหล่านีเป็นขอ้มูลพืนฐานในการเฝ้าระวงัโรคของพยาธิ
ใบไม้ โดยจะได้นําข้อมูลเหล่านีมาให้ความรู้กบัประชาชนในพืนทีสํารวจเกียวข้อง และควรมี
การศึกษาต่อในเรืองความสัมพนัธ์ของพยาธิใบไมก้บัสิงมีชีวิตอืนในบริเวณแหล่งนาํทีพบการติด
เชือปรสิตจากการศึกษานี เพือจะไดท้ราบถึงวงจรตามธรรมชาติและโอกาสทีพยาธิใบไมช้นิดนนัๆ 
จะสามารถติดเชือเขา้สู่คนและสัตวไ์ด ้
    ส
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การเตรียมสารเคมี 
 

การเตรียมสีสําหรับย้อมเมตาเซอร์คาเรีย 
1) 0.2% Fast green in 95% alcohol 
Fast green (C.I.42053)      0.2 g 

95% Ethyl alcohol      100 ml 

ละลายสี Fast green  ใน 95% Ethyl alcohol กรองเก็บใส่ขวด 

 

2) Semichon’s acetic camine 
Carmine (C.I.75470)       

Glacial  acetic acid      50 ml 

Distilled water       50 ml 

(I) ผสม Glacial acetic acid และ Distilled water ใหเ้ขา้กนั 

(II) ละลายผงสี Carmine ใน (I) จนสีไม่ละลาย 

(III)  นาํไปตม้ใหเ้ดือด ยกลงตงัทิงไวใ้หเ้ยน็ แลว้กรองเก็บใส่ขวด 

ก่อนใชเ้จือจางดว้ย 70% Ethyl alcohol อตัราส่วน 1:10 

  

3) 10% Formalin solution 
Absolute Formalin      10 ml 

Distilled water       90 ml 

นาํสารมาละลายผสมกนั       

 
4) 0.5% neutral red 
Neutral red        0.5     g 

Distilled water       100  ml 

นาํสารมาผสมกนั  กรองแลว้เก็บใส่ขวด  ก่อนใชเ้จือจางดว้ยนาํกลนั 1:10 
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5) 2% Hydrochloric acid (HCl) 
Hydrochloric acid      2 ml 

Distilled water       98 ml 

นาํสาร HCl มาละลายในนาํกลนั ผสมใหเ้ขา้กนั 

 
ข้อสังเกตเกยีวกบัการย้อมสีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียและเซอร์คาเรีย 
 การศึกษารูปร่างลกัษณะและอวยัวะภายในพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียและเซอร์คา
เรีย  เมือพยาธิยงัมีชีวิตอยู ่(vital stain)  นิยมยอ้มดว้ยสี 0.5% neutral red (Toluene red, Nuclear fast 

red, Kernechtrot)  เนืองจาก neutral red ช่วยทาํให้เซลล์ขณะทีมีชีวิตอยูติ่ดสีของนิวเคลียสไดอ้ยา่ง
ชดัเจน (สุลกัษณ์ อยูค่ง, 2547; Stainsfile, 2005) ในกรณีทีตอ้งการเก็บตวัอยา่งไวท้าํการศึกษา  หรือ
ยอ้มสีในขณะทีพยาธิไม่มีชีวิต  มกัยอ้มด้วยสี Semichon’s camine & Fast green เมือยอ้มตวัอย่าง
แลว้  สี Semichon’s camine จะติดสีชมพูออกแดงบริเวณนิวเคลียส  สามารถเห็นภายในเซลล์อยา่ง
ชดัเจน  ส่วนสี Fast green จะติดยอ้มสีเขียวบริเวณไซโทพลาสซึมทีกระจายอยูท่วัๆไปภายในเซลล์ 
(สุลกัษณ์ อยูค่ง, 2547) 
 

การเตรียมสารเคมีสําหรับการถ่ายภาพตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด 
(SEM) 
1) 0.2 M Sodium cacodylate pH 7.2 (stock 1) 
Sodium cacodylate                   4.28 g 

Double distilled water      100 ml 

นาํสาร Sodium cacodylateละลายในนาํกลนั 2 ครัง, ปรับค่า pH ดว้ย 1 M HClจนได ้pH 7.2 

 

2) 0.2 M Calcium acetate (stock 2) 
Calcium acetate       3.16 g 

Distilled water       100 ml 

ละลาย Calcium acetate ในนาํกลนั  คนใหล้ะลายจนหมด 
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3) 0.1 M Sodium cacodylate buffer (1X)  
0.2 Sodium cacodylate pH 7.2 (stock 1)               12.50 ml 

0.2 Sodium acetate (stock 2)                  0.50 ml 

Double distilled water                   50 ml 

 

4) 0.1 M Sodium cacodylate buffer (2X)  
0.2 M cacodylate pH 7.2 (stock 1)     25 ml 

0.2 M Calcium acetate (stock 2)     1 ml 

Double distilled water      50 ml 

 
5) 2.5% glutaraldehyde in 0.05 M Sodium cacodylate buffer pH 7.2 
2.5% glutaraldehyde      5 ml 

0.2 M sodium acodylate pH 7.2     12.50 ml 

0.2 M ca lcium acetate      0.50 ml 

Double distilled water      50 ml 

สาํหรับรักษาสภาพเนือเยอืตวัอยา่ง 

 
6) 2.5% glutaraldehyde 
2.5% glutaraldehyde                 10.00    g 

Double distilled water                 40.00 ml 

  

7) 1% Osmium tetroxide 
2% Osmium tetroxide      1 ส่วน 
0.1 M Sodium cacodylate buffer (2X)    1 ส่วน 

- เตรียมขวดภาชนะ, pasture pipette และ ampoule สาร Osmium tetroxide แช่ใน Cleaning solution 

ประมาณ 6 ชวัโมง  

- ส้างนาํกลนัหลายๆครัง  (ห้ามใชมื้อจบัโดยตรง)  ประมาณ 1 ชวัโมง  ครังสุดทา้ยลา้งดว้ยนาํกลนั 
Double distilled water(DDW) 

- ใช ้forceps จบั ampoule  ลงในขวดทีเตรียมไว ้ เขยา่ให้แตก  แลว้ผสมนาํกลนั (DDW)25 

มิลลิลิตร  แช่ทิงไวค้า้งคืนในตูเ้ยน็  ปิดดว้ย foil เพือป้องกนัแสง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 
 

 

8) Cleaning solution 
Potassium dichromate     100 g 

Distilled water      750 ml 

Conc. Sulfuric acid     250 ml 
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ประวตัิผู้ทาํงานวจัิย 

 

ชือ-สกุล   นายกิจจา อภิรักษเ์สนา 
ทีอยู ่98/92 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

 
ประวติัการศึกษา   
 พ.ศ. 25 1  สาํเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิต (วท. บ.) สาขาชีววทิยา  จาก 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาชีววทิยา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
 

ประวติัการทาํงาน  
พ.ศ. 2554 –ปัจจุบนั อาจารยส์อนรายวชิาชีววทิยา ประจาํสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิตมธัยม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั หวัหนา้สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมธัยม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
นครปฐม 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ผูช่้วยรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมธัยม คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
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