“ทาก” ในผืนป่าหน้าฝน
ในช่วงที่ฝนตกโปรยปราย หากใครมีที่เที่ยวประเภทแบกเป้เดินป่า เพื่อสํารวจความงามของ
ธรรมชาติป่าฝน แน่นอนว่าย่อมมีโอกาสได้พบเจอกับ “ทาก” สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่เตรียมพร้อมมาชูคอ
สลอนคอยต้อนรับนักเดินป่าตลอดทาง
ทาก นักล่ากระหายเลือด
ทาก (Land Leech) เป็นกลุ่ม
สัตว์จําพวกปลิง ถูกจัดอยู่ในไฟลัมแอนนี
ลิดา (Phylum Annelida) ชั้นฮิรูดินี
(Class Hirudinae) วงศ์ (Family)
Haemadipsidae มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า
Haemadipsa sp. ลักษณะทั่วไปของ
ทาก คื อ มี ข นาดทั่ ว ไปประมาณ 2-6
เซนติเมตร ส่วนของลําตัวแบ่งออกเป็นปล้องๆ คล้ายวงแหวนมาต่อกันจํานวน 34 ปล้อง ซึ่งหากมอง
แบบผิวเผินแล้ว อาจจะทําให้ยากต่อการแยกแยะว่าด้านไหนคือส่วนหัวและด้านไหนคือส่วนท้าย วิธี
สังเกตง่ายๆ คือ ด้านที่ลําตัวที่อ้วนกว่ามักจะเป็นส่วนท้าย ส่วนด้านที่เรียวกว่าคือส่วนหัว

จุดเด่นของสัตว์กลุ่มนี้คือการมีแว่นดูด (Sucker) โดยทากจะมีแว่นดูดอยู่ทั้งด้านด้านหน้า
และด้านปลายสุดของลําตัว ซึ่งแว่นดูดด้านท้ายมีไว้สําหรับช่วยยึดลําตัวให้ติดกับพื้นผิวสัมผัส ขณะที่
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ทากเป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันเรียกว่า กระเทย เช่นเดียวกับไส้เดือน แต่พวกมันก็
ต้องผสมพันธุ์ข้ามตัว ด้วยการจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนเซลล์สืบพันธุ์ จากนั้นทากจะทําการวางไข่ในปลอก
ไข่ ซึ่งในปลอกไข่แต่ละอันจะมีตัวอ่อนอยู่ 5-11 ตัว หรือแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด
กลวิธี เกาะ กรีดแล้วดูด
ทากเป็นสัตว์ผู้ล่า ดูดเลือดจากสัตว์อื่นเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว วิธีการมองหาเหยื่อนั้น
พวกมันจะคอยจับแรงจับสั่นสะเทือน แสงหรือเงาที่พาดผ่าน รวมทั้งความร้อนจากการหายใจ เมื่อ
เหยื่อเดินผ่าน ทากจะทําการจู่โจมไปข้างหน้าด้วยการใช้แว่นดูดที่อยู่ด้านท้ายเกาะติดกับพื้นก่อน
จากนั้นพวกมันจะค่อยๆ ยืดส่วนหัวไปด้านหน้าด้วยการหดและขยายวงแหวนรอบลําตัวเพื่อไปยึด
เกาะบนผิวของเหยื่อ จากนั้นก็ดึงแว่นดูดส่วนท้ายจากพื้นขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นไปอย่างนุ่มนวลจน
เหยื่อแทบไม่รู้สึกตัว
เมื่อทากขึ้นไปบนผิวเหยื่อได้สําเร็จ พวกมันจะคืบคลานไปยังตําแหน่งที่เหมาะสมต่อการดูด
เลือด โดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่ระหว่างง่ามนิ้ว
จากนั้นพวกมันจะค่อยๆ ใช้ขากรรไกรซึ่งอยู่ภายในช่อง
ปากกรีดบนผิวหนังของเหยื่อให้เปิดออกเพื่อดูดเลือด
ระหว่างการดูดเลือด ทากจะปล่อยสารสองชนิด
สารตั ว แรกมี อ งค์ ป ระกอบคล้ า ยกั บ สารฮี ส ตามี น
(Histamine) ซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ ช่ ว ยกระตุ้ น หลอดเลื อ ดให้
ขยายตัว เหยื่อจะรู้สึกชา จึงถูกดูดเลือกเป็นเวลานานโดย
ไม่รู้สึกตัว และสารตัวที่สองคือสารที่มีองค์ประกอบคล้าย
สารฮีรูดีน (Hirudin) มี คุณ สมบัติต้านทานการแข็งตัว
ของเลือด ทําให้เลือดไม่หยุดไหล กระทั่งผ่านไปประมาณ 30-60 นาที เลือดของเหยื่อจึงจะเริ่มแข็งตัว
นอกจากนี้ขณะที่ทากดูดเลือด พวกมันยังสามารถขับเมือกเหลวที่ไม่ต้องการออกจากร่างกาย
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสารอาหารที่อยู่ในเม็ดเลือดได้มากยิ่งขึ้น ส่วนที่เป็นน้ําเลือดจะถูกกําจัดออก
ทางอวัยวะขับถ่ายที่อยู่บริเวณผิวของลําตัว และเมื่อทากดูดเลือดไปสักพัก ร่างกายของพวกมันจะ
ค่อยๆ ขยายใหญ่มากกว่าตัวปกติ 2-3 เท่าตัว
เมื่อทากดูดเลือดจนมากพอตัวจะอ้วนและมีสีดํา พวกมันจะปล่อยแว่นดูดออกจากผิวหนัง
ของเหยื่อและคืบคลานหายไป ทิ้งไว้เพียงรอยแผลเป็นกับเลือดที่ยังไม่หยุดไหล ซึ่งทากชนิดที่มี
ขากรรไกร 2 อัน เราจะเห็นแผลเป็นรูปตัว V แต่ในชนิดที่มีขากรรไกรสามอัน แผลจะมีลักษณะเป็น
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ตามหาทากหน้าแล้ง
ทากเป็นสัตว์ที่มีการหายใจทางผิวหนัง ผิวหนังจึงต้องชื้นอยู่เสมอ ดังนั้นบริเวณที่พบทากมาก
จึงต้องมีความชื้นสูง ได้แก่ ป่าดิบ ป่าดิบเขา ป่าเมฆ ป่าบริเวณหุบเขาใกล้ลําธาร รวมทั้งป่าเบญจ
พรรณ ความชื้นจึงเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญนอกเหนือไปจากอาหารและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ที่
ใช้ในการจํากัดขอบเขตการแพร่กระจายและการดํารงชีวิต
นักวิทยาศาสตร์สํารวจพบว่าในช่วงต้นฤดูฝน ราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ทากที่พบมักจะ
มีขนาดใหญ่ เป็นวัยเจริญพันธุ์ที่ออกมาหาอาหารและจับคู่ผสมพันธุ์ จากนั้นทากจะทําการวางไข่บน
ปลอกไข่ที่ถูกวางอยู่บนผิวดิน เมื่อเข้าสู่ในช่วงกลางฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เรามักจะ
เจอทากที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ฟั ก ออกจากไข่ แ ละในช่ ว งปลายฤดู ฝ นทากที่ พ บจะเป็ น ทากขนาดเล็ ก ที่ กํ า ลั ง
เจริญเติบโต
หลังจากหน้าฝนผ่านไป ย่างกรายเข้าสู่หน้าแล้ง ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทีไม่เหมาะสม ทากจะ
ค่อยๆ รวมตัวกันไปอยู่ในที่มีความชื้นสูง เช่น ริมลําธาร แต่มันจะไม่ลงไปในน้ํา พวกมันจะใช้วิธีมุดลง
ไปใต้ดินที่มีความชื้นสูงกว่า และเริ่มเข้าสู่ภาวะจําศีล ทากจะอยู่นิ่งๆ ในที่กําบัง ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ต่างๆ และใช้พลังงานจากเลือดที่สะสมไว้ จนกว่าจะย่างเข้าสู่ฤดูในครั้งใหม่ ซึ่งใช้เวลานานราว 6
เดือน แต่สําหรับทากที่ฟักออกจากไข่ แล้วไม่สามารถหาอาหารได้ก็จะตายไปในที่สุด
ทําอย่างไรเมื่อถูกทากกัด
สําหรับผู้ที่ถูกทากกัด ไม่ควรดึงทากออกขณะที่กําลังดูดเลือด เพราะจะทําให้ปากแผลกว้าง
และเลือดไหลไม่หยุด แนะนําว่าให้ใช้เกลือ ผงแป้ง แอลกอฮอล์หยดที่ตัวทาก เพราะทากเป็นสัตว์ที่
หายใจทางผิ วหนัง เมื่อมี การหยดสารละลายบางอย่างลงที่บริเวณ
ผิวหนัง จะมีผลไปรบกวนระบบการหายใจทําให้ทากปล่อยขากรรไกร
ออกมาทันที
สําหรับวิธีป้องกันทาก คือแต่งกายให้รัดกุม ใส่รองเท้าหุ้มข้อ
เพื่อป้องกันทากเกาะบริเวณเท้าได้ และควรใส่ถุงกันทากซึ่งคลุมขึ้น
มาถึงบริเวณหัวเข่า ส่วนวิธีดั้งเดิม คือ การใช้ยาฉุน สามารถช่วยลด
การเกาะของทากได้บ้าง แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก อีกทั้งยาฉุนมีสี
น้ําตาลเวลาทาจะทําให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนได้ จึงไม่ค่อยได้รับความนิยม
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นอกจากนี้ ท างสถาบั น วิ จั ย สมุ น ไพรและสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยสมุนไพร พบพบว่าใบฝรั่ง เหง้ากระชาย และเหง้า
ขมิ้นมีคุณสมบัติป้องกันทากดูดเลือด จึงได้มีการนําน้ํามันหอมระเหยมาพัฒนาเป็นตํารับยา และเมื่อ
นําไปทดลองใช้ พบว่าป้องกันได้ผล 100%
และป้องกันการกัดของทากได้เกินกว่า 8 ชั่วโมง
ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of the American Mosquito Control Association
เมื่อปีพ.ศ.2549
คุณค่าของทาก
ในอดีตวงการแพทย์โบราณของจีนค้นพบมานานแล้วว่า ทากและปลิง สามารถดูดเลือดเสีย
ได้ มีการนําทากมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เมื่อประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาล และที่น่าสนใจคือ
นักวิทยาศาสตร์พบว่า สารฮีรูดีน(Hirudin) ที่ทากปล่อยออกมาเพื่อช่วยยับยั้งการแข็งตัวของเลือดนั้น
น่าจะมีหนทางนํามาช่วยทําให้เส้นเลือดไม่อุดตัน โดยเฉพาะเส้นเลือดที่หัวใจ
นอกเหนือไปจากคุณค่าทางด้านการแพทย์แล้ว ทากยังถือเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า
ได้เป็นอย่างดี เพราะทากจะอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีความชื้นสูงเท่านั้น ดังนั้นหากไปเที่ยวป่าหน้าฝน
แล้วไม่ได้เจอทาก ก็อาจกล่าวได้ว่าไปไม่ถึงป่าสมบูรณ์ได้เช่นกัน
//////////////////////////////////////////
ที่มา:
บทความ“ชอบท่องเที่ยวป่า แต่กลัวทากสุดๆ ทําไงดี” จากจุลสารท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยานิพนธ์ ความหลากหลายของชนิด การแพร่กระจาย และผลของปัจจัยทางกายภาพต่อประชากรทาก
ในวงศ์ Haemadipsidae ที่พบในประเทศไทย โดย ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)
รายการป่าสวยน้ําใส ตอนมหัศจรรย์ป่าหน้าฝนตอนที่ 1 ทาก สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลื่น
ความถี่ FM88.5
บทความทากดูดเลือด โดยป่าเขาลําเนาไพร
http://www.thaitrip4u.com/TravelStory/STA03.asp?QID=318
เครดิตภาพ:
http://i.pbase.com/o4/44/660044/1/102652379.z55UiB31.leechtiger.jpg
www.desertusa.com/mag08/sept08/leeches.html
http://www.leech.com.my/images/leech_history.gif
http://www.trekkingthai.com/webboard/trip/4061-8.jpg
www.e-travelmart.com/ accessories_01_06_06.html
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