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บทคดัย่อ 

การศึกษาปรสิตกลุ่มโมโนจีเนียนที่พบในปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) ที่เลี้ยง
ในกระชงับร ิเวณแม่น ้าตาปี ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ใน 1 รอบการเลี้ยง โดยเก็บตัวอย่างปลา
เดือนละ 2 ครัง้ ติดต่อกนัจนสิ้นสุดการเลี้ยง 135 วนั น ามาตรวจหาปรสิตโมโนจ ีเนียนจากบริเวณเหงอืก จดั
จ าแนกชนิด ค านวณหาความชุกชุม และความหนาแน่นเฉลี่ย ผลการศึกษาพบมปีรสิตโมโนจีเนียนทัง้หมด 2 
สกุล 6 ชนิด ได้แก่ Cichlidogyrus sclerosus ,   C. tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus sp. A และ 
Scutogyrus longicornis ทัง้นี้ชนิดที่มคีวามชุกชุมสูงกว่า 50 % ได้แก่ C. thurstonae (62.28 %), C. sclerosus 
(60.86 %), C. tubicirrus (60.42 %) และ S.  longicornis (59.77 %) ส่วน C. tilapiae, Cichlidogyrus sp. A. มคีวามชุกชุม 
20.09 และ 6.04 % ตามล าดบั, C. tubicirrus มคีวามหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด (7.86 ตัว / ปลา 1 ตัว) รองมาคือ C. 
thurstonae (7.08), C.  sclerosus (5.39) และ S. longicornis (4.63) ความหนาแน่นเฉลีย่ชี้ใหเ้หน็ว่าปรมิาณปรสติโมโนจี
เนียนทีเ่ขา้เกาะอาศยัในปลานิลแดงในการศกึษาครัง้นี้ค่อนขา้งต ่า และไม่สรา้งปญัหาต่อสุขภาพและผลผลติปลาแต่อย่าง
ใด ส่วนคุณภาพน ้าของการศกึษาในครัง้นี้ไมม่ผีลต่อปรมิาณการเขา้เกาะของโมโนจเีนียน  

 

ค าส าคญั : โมโนจเีนียน ปรสติปลา ปลานิลแดง การเลีย้งปลาในกระชงั 

Abstract 
This study investigated monogeneans in cage-cultured red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) 

from Tapi River, Thung-yai District, Nakhonsithammarat Province. Twenty fish samples were collected every two weeks 
throughout the rearing period (135 days). The gill parasites were dislodged and prepared for identification. Six species of 
monogeneans found were identified, Cichlidogyrus sclerosus, C. tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus sp. A, 
and Scutogyrus longicornis. Of these, four species had more than 50% prevalence, C. thurstonae (62.28%), C. sclerosus 
(60.86%), C. tubicirrus (60.42%), and S. longicornis (59.77%). Prevalence of C. tilapiae and Cichlidogyrus sp. A. were 
20.09% and 6.04% respectively. C. tubicirrus had a mean intensity of 7.86 individuals/1 individual fish, C. thurstonae had 
7.08, C. sclerosus 5.39, and S. longicornis 4.63. Because of the low monogenean population present in the cultured fish, 
there were no clinical signs and fish health and production were not affected. Water quality showed no impact on the 
infestation of monogeneans. 

 

Keywords: Monogenean: Fish parasite: Red tilapia: Cage culture 

mailto:theerawootl@yahoo.com


วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่16 ฉบบัที ่1 มกราคม – เมษายน 2557 

 
33 

 

 

บทน า 

ปลานิลเป็นปลาน ้ าจืดที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกจิเป็นอย่างมากในปจัจุบนั เนื่องจากความต้องการ

และความนิยมในการบรโิภคปลาเนื้อขาวทีค่่อนขา้งสูงขึ้น

ซึ่งเป็นแหล่งโปรตนีทีส่ าคญัต่อผูบ้รโิภค ผลผลติของปลา

นิลในประเทศไทยตัง้แต่ปีพ.ศ.2534 -2553 มีปริมาณ

เพิม่ขึ้นจาก 28,100 ตนั เป็น 204,700 ตัน โดยแบ่งเป็น

จากบ่อ 158,293 ตนั นา 7,756 ตนั ร่องสวน 2,137 ตนั และ

กระชงั 36,494 ตนั [1] การเลี้ยงปลานิลยงัประสบปญัหาใน

ด้านต่างๆ ส่งผลท าให้ต้นทุนของการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้สาเหตุหนึ่งมาจากปรสติ ทีเ่ป็นปจัจยัส าคญั

อย่างหนึ่ งที่ท าให้เกิดโรคในสัตว์น ้ า เนื่ องจากปรสิต

ส่วนมากสามารถเขา้สู่ปลาไดโ้ดยตรงหรอือาจแฝงตวัมากบั

สิง่มชีวีติอื่น ๆ ที่ปลากนิเป็นอาหาร ปรสติจะส่งผลให้ก่อ

เกดิโรคในปลาได ้เมือ่ปรสติเขา้สู่ตวัปลาจะท าใหป้ลาป่วย

และอ่อนแอลง การศกึษาเกีย่วกบัปรสติทีพ่บในปลานิลและ

ก่อใหเ้กดิโรค มทีัง้ปรสติทีพ่บเกาะอยู่ภายนอก และภายใน 

ได้แก่ เห็บปลา เห็บระฆงั พยาธิตัวตืด พยาธิตัวกลม 

พยาธ ิ หวัหนาม โพรโทซวั และโมโนจเีนียน [2]                         

โมโนจเีนียน (monogenean) เป็นปรสติตวัแบน 

(Platyhelminthes) ทีพ่บมากและเป็นอนัตรายกบัสตัว์น ้าใน

ธรรมชาติ และระบบการเลี้ยง มกีารศึกษาพบว่าบรเิวณ

เหงือกพบปรสิตได้สูงสุดตลอดทัง้ปี [4] เนื่องจากเป็น

บรเิวณทีม่กีารแลกเปลีย่นก๊าซ [5] Vallat and Berthe [3] 

กล่าวว่า Gyrodactylus salaris ท าใหป้ลา Atlantic salmon ที่

เลีย้งในฟารม์ตายไดถ้งึ 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถท าให้

ปลาแซลมอน ในแม่น ้าของประเทศนอร์เวย์ตายสูงถึง 98 

เปอร์ เซ็นต์  โดยขัดขวางการท าง านของระบบการ

แลกเปลีย่นก๊าซของปลา แมว้่าการตดิเชื้อปรสติกลุ่มโมโน

จเีนียนจะไมรุ่นแรง และอาจไม่ท าใหป้ลาตายอย่างรวดเรว็ 

แต่การเขา้เกาะของปรสติกลุ่มนี้ท าใหอ้วยัวะส่วนทีถู่กเกาะ

อาศยันัน้เกดิความเสยีหาย เนื่องจากโครงสร้างในการยดึ

เกาะได้แก่ hook และ anchor มคีวามแหลมคมท าให้เกดิ

บาดแผลและเกดิ ความร าคาญในปลาเจ้าบ้านน าไปสู่การ

ตดิเชื้ออื่นๆ [6] และ [7] เช่น แบคทเีรยี เชื้อรา และไวรสั 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงได้ ดังนั ้น

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกบัรูปร่างลักษณะ ความชุกชุม 

และความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสติโมโนจเีนียนจงึจ าเป็น 

เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานเชงินิเวศวทิยาในการจดัการเลี้ยง

ปลานิลแดงเชิงพาณิชย์ ซึ่งนอกจากจะเฝ้าระวงัแล้ว ยงั

สามารถใช้พยากรณ์ความเสี่ยงผลผลิตของปลานิลแดง

ต่อไป 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการทดลอง 

เกบ็ตวัอย่างปลานิลแดง (Oreochromis niloticus 

x O. mossambicus) จากฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชงับรเิวณ

แมน่ ้า ตาปี ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช (พกิดั

ดาวเทยีม 47 P 0549632 UTM 0929333) ครัง้ละ 20 ตวั 

จ านวน 10 ครัง้ ตลอดระยะเวลาหนึ่งรอบการเลี้ยง 

(ประมาณ 135 วนั) ขนส่งโดยใช้ถงัขนาด 200 ลติร ให้

อากาศตลอดการขนส่ง น าไปศึกษาที่สาขาประมง คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

วทิยาเขตนครศรธีรรมราช  

จากนั ้น ท าการสลบปลาด้วยน ้ ามันกานพลู

เขม้ขน้ 80 ppm ตามวธิขีอง นาวนิ และคณะ [8] ชัง่น ้าหนัก 

และวดัความยาว น าปลาทีส่ลบแลว้ไปตรวจหาปรสติกลุ่ม

โมโนจเีนียนตามวธิขีอง Tonguthai et al. [9] โดยการตดั

แยกแกนเหงอืกและซีเ่หงอืกใส่ในจานแกว้ทีม่นี ้าสะอาดอยู่ 

น าเหงอืกไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 

เมื่อพบปรสิตกลุ่มโมโนจเีนียนใช้เขม็ปลายเฉียงขูดออก 

ดดูดว้ยปิเปตขนาดเลก็พเิศษ มาหยดบนแผ่นสไลด์ ปิดทบั

ดว้ยกระจกปิดสไลด์ ผนึกมุมกระจกด้วยน ้ายาเคลอืบเล็บ 

เตมิน ้ายา ammonium-pricate glycerine เพื่อตรงึและรกัษา

สภาพของตัวอย่าง น าไปศึกษาและจ าแนกชนิดตาม

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] 
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นับจ านวนปรสติกลุ่มโมโนจเีนียนแล้วหาค่าความชุกชุม 

และความหนาแน่นเฉลีย่ตามวธิขีอง Margolis et al. [18] 
 

ความชกุชมุ  = จ านวนปลาทีต่รวจพบปรสติชนิดนัน้ๆ x 100 
(Prevalence: %)   จ านวนปลาทัง้หมดทีท่ าการตรวจ 
 

ความหนาแน่นเฉลีย่ = จ านวนทัง้หมดของปรสติทีพ่บชนดินัน้ๆ 
(Mean intensity)        จ านวนปลาทีพ่บปรสติชนิดนัน้ๆ 

 ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

1. ปรสิตโมโนจีเนียนที่ตรวจพบจากเหงือก        
ของปลานิลแดงในการศกึษาครัง้นี้  ม ี2 สกุล ได้แก่ สกุล 
Cichlidogyrus Paperna, 1960 และ Scutogyrus   Dossou, 
1982 ทัง้นี้ ล ักษณะที่แตกต่างกันของทัง้ 2 สกุลคือ 
Cichlidogyrus ม ีdorsal transverse bar โคง้เป็นรูป      ม ี
process ในลกัษณะทีค่ลา้ยหูกระต่ายสัน้ ซึ่งการศกึษาครัง้
นี้พบ 5 ชนิด (รูปที่ 1) ได้แก่ Cichlidogyrus sclerosus,            
C. tubicirrus,  C. thurstonae, C. tilapiae และ Cichlidogyrus 
sp. A. ขณะที ่Scutogyrus จะม ีdorsal transverse bar โคง้
เป็นรูป    เช่นกนั แต่ปลายทัง้สองข้างจะแผ่ออก และม ี
process ที่ยาวกว่า dorsal transverse bar 2 เท่า พบ  1 
ชนิด (รูปที1่) ไดแ้ก่ Scutogyrus longicornis ซึ่งชนิดของ         
โมโนจีเนียนจากการศกึษาในครัง้นี้พบว่า สอดคล้องกบั
การรายงานของ ธรีวุฒ ิและกจิการ [19] ทีพ่บโมโนจเีนียน
ในปลาทบัทิม และปลานิลด า จ านวน 5 ชนิด ได้แก่  C. 
thurstonae, C. sclerosus, C. tilapiae      C. tubicirrus และ S. 
longicornis  และยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Thongdon-
A et al. [17] ทีพ่บโมโนจเีนียนทัง้  5 ชนิดนี้ในปลานิลแดง
ลกูผสมบรเิวณภาคกลางของประเทศไทย แต่การศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในครัง้นี้ไม่พบ C. halli และ C. rognoni  ดงัที่ เอกรฐั [10] 
ได้ท าการศึกษา (ตารางที่ 1) จากการรายงานงานของ 
Roux and Oldewage [20] พบโมโนจีเนียน สกุล 
Cichlidogyrus จากปลาวงศ์ Cichlidae จ านวนทัง้หมด 85 
ชนิด ม ี15 ชนิดที่พบในปลานิล (Oreochromis niloticus) 
ได้แก่ C. aegypticus, C. arthracanthus, C. cirratus,            
C. dossoui, C. halli, C. halli typicus, S. longicornis,                     
C. nematocirrus, C. rognoni, C. sclerosus, C. thurstonae,       
C. tiberianus, C. tilapiae, C. tubicirrus magnum และ                  
C. zambezensis  แต่จากการศกึษาในครัง้นี้พบโมโนจเีนียน 
1 ชนิด ที่มลีกัษณะแตกต่างจากเอกสารที่น ามาใช้ในการ
จดัจ าแนกชนิด คอื Cichlidogyrus sp. A ซึ่งมคีวามเป็นไป
ไดท้ีจ่ะเป็นชนิดใหม ่ทัง้นี้ตอ้งรอการตรวจสอบทางสณัฐาน
วทิยา และทางชวีวทิยาโมเลกุลใหแ้น่ชดัอกีครัง้ 

2. การติดโมโนจเีนียน ความชุกชุม และความ

หนาแน่นเฉลี่ยของปรสติกลุ่มโมโนจเีนียนที่พบในปลานิล

แดงจากการศกึษาความชุกชุม และความหนาแน่นเฉลี่ย

ของปรสิตกลุ่มโมโนจีเนียนที่พบในปลานิลแดงผลการ

ว ิเ คร าะห ์ค ่าความช ุกช ุมพบว ่า  C. thurstonae,                

C. sclerosus, C. tubicirrus และ S. longicornis มคีวามชุกชุม

สงูกว่า C. tilapiae และ Cichlidogyrus sp. A (p<0.05) (ตาราง

ที่ 2) C. tubicirrus มคีวามหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดและไม่

แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบั C. thurstonae และ 

C. sclerosus  (p>0.05) ส่วน Cichlidogyrus sp. A มี

ความหนาแน่นเฉลีย่ต ่าสุด แต่ไม่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติกิบั C. tilapiae (p>0.05) (ตารางที ่2) 

 

c 

c 
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รปูท่ี 1 โมโนจเีนียน 6 ชนิดทีพ่บในปลานิลแดงทีเ่ลีย้งในกระชงับรเิวณแมน่ ้าตาปี อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช 

Cichlidogyrus sclerosus C. tubicirrus C. thurstonae C. tilapiae Cichlidogyrus sp. 
A. 

Scutogyrus longicornis 
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ตารางท่ี 1 โมโนจเีนียนทีพ่บในปลานิลในประเทศไทย 
 
โมโนจีเนียน ธีรวฒิุและกิจการ [19] เอกรฐั [10] Thongdon-A et al. [17] การศึกษาครัง้น้ี 
C. sclerosus + + + + 
C. thurstonae + + + + 
C. tilapiae + + + + 
C. tubicirrus + - + + 
Cichlidogyrus  sp. A. 

Scutogyrus longicornis 

- - - + 

(syn. C. longicornis) + + + + 
 
ตารางท่ี 2 ความชุกชุม และความหนาแน่นเฉลีย่ของโมโนจเีนียนแต่ละชนิดตลอดการเลีย้ง 

โมโนจีเนียน ความชุกชมุ (%) ความหนาแน่นเฉล่ีย 

Cichlidogyrus thurstonae 62.28a 7.08ab 

C. sclerosus 60.86a 5.39ab 

C. tubicirrus 60.42a 7.86a 

C. tilapiae 20.09b 2.03c 

Cichlidogyrus sp. A 6.04b 0.85c 

Scutogyrus longicornis 

(syn. C. longicornis) 
59.77a 4.63b 

*หมายเหตุ : ตวัอกัษรก ากบัเหนือตวัเลขทีต่่างกนัในแต่ละสดมภแ์สดงความแตกต่างทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95 % 

การศกึษาปรสิตกลุ่มโมโนจเีนียนที่พบในปลา
นิลแดงที่เลี้ยงในกระชงัจะเห็นได้ว่า C. thurstonae, C. 
sclerosus,  C. tubicirrus และ S. longicornis มคีวามชุกชุม
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วน C. tilapiae และ Cichlidogyrus 
sp. A มคีวามชุกชุมต ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ C. tubicirrus 
ความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด Cichlidogyrus sp. A มคีวาม
หนาแน่นเฉลี่ยต ่าสุด สอดคล้องกบัการศึกษาของ ธรีวุฒ ิ
และกจิการ  [19]  ได้ศกึษาในจงัหวดันครศรีธรรมราช
พบว่า C. thurstonae,  C. sclerosus และ C. tilapiae จาก
ปลาทบัทมิในจงัหวดันครศรธีรรมราช มคีวามชุกชุม 80, 
70 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วน C. sclerosus,                
S. longicornis, C. thurstonae, C. tilapiae และ C. tubicirrus 
จากปลานิลด าในจงัหวดันครศรธีรรมราชมคีวามชุกชุม 60, 
50, 50, 40 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั อีกทัง้ยงั

สอดคล้องกับ เอกรฐั [10] ได้ศึกษาโมโนจีเนียนในปลา
ทบัทมิ จงัหวดัปทุมธานี ซึ่งพบ C. halli และ C. sclerosus 
ในปลาตัวอย่างมคีวามชุกชุมสูงที่สุด 83.89 เปอร์เซ็นต์ 
C.tilapiae มีความชุกชุมต ่ าที่สุด 18.33 เปอร์เซ็นต์ C. 
sclerosus เป็นชนิดที่มคีวามหนาแน่นเฉลี่ยสูงที่สุด 19.5 
ตวัต่อปลา 1 ตวั และพบ  C. tilapiae มคีวามหนาแน่นเฉลีย่
ต ่าทีสุ่ด 1.8 ตวัต่อปลา 1 ตวั 

3. ระยะเวลาการเลี้ยงปลานิลแดงกบัปรมิาณ
ของโมโนจเีนียน 

จากการศกึษาในครัง้นี้พบว่าวนัแรกของการปล่อย

ปลาลงเลีย้ง ไมพ่บการเขา้เกาะของโมโนจเีนียน แต่จะพบ

เมือ่ระยะเวลาการเลีย้งเพิม่ขึน้ และจะมปีรมิาณของโมโนจี

เนียนรวมสูงสุด (598 ตวั) เมื่อเวลาผ่านไป 45 วนั พบว่า 
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ปรมิาณของโมโนจเีนียนรวมทีพ่บมแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 

จนถงึวนัจบัขาย (423 ตวั) (รปูที ่2)                         

4. คุณภาพน ้าในบรเิวณทีม่กีารเลี้ยงปลานิลแดง
ในกระชงั 

ตลอดการเลี้ยงการปลานิลแดงพบว่าคุณภาพ

น ้ า  ได้แก่  ปริม าณออกซิ เจนละลายน ้ า ,ไนไตรท์ , 

แอมโมเนีย, อุณหภมู,ิ ความเป็นกรด - ด่าง, ความโปร่งใส, 

ความเป็นด่าง และ ความกระดา้ง จะอยู่ในปรมิาณต ่าสุด-

สงูสุดอยู่ระหว่าง 3.1-4.5 ppm, 0-0.1 ppm, 0 ppm, 26-29 

°C, 5-7, 22.5- 77.5 cm, 34 ppm และ 21.1-70 ppm 

ตามล าดับ (ตารางที่ 3) บริเวณที่เลี้ยงปลานิลแดงเป็น

แหล่งน ้าธรรมชาตมิกีารถ่ายเทของน ้าอยู่ตลอดเวลา มกีาร

พดัพาตะกอน แร่ธาตุหรอืสารอนิทรยีต่์างๆ มากบัแหล่งน ้า

ท าให้คุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน เมื่อน าไป

เปรยีบเทยีบกบัค่าคุณภาพน ้ามาตรฐานทีท่ าการเลี้ยงสตัว์

น ้าของกรมประมง [21] พบว่า ค่าออกซิเจนละลายน ้า ,    

ไนไตรท์, แอมโมเนีย และความเป็นด่าง ต ่ากว่ามาตรฐาน 

ส่วนอุณหภูม,ิ ความเป็นกรด-ด่าง, ความโปร่งใส และ 

ความกระด้าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งค่าคุณภาพน ้ า 

ดงักล่าวไมก่ระทบต่อระบบการเลี้ยง และการเขา้เกาะของ

โมโนจเีนียนในครัง้นี้ อย่างไรกด็มีรีายงานว่าคุณภาพน ้ามี

ผลต่อความหนาแน่นเฉลี่ยและความชุกชุมของปรสิต 

โดยเฉพาะอย่างยิง่อุณหภูมจิะมผีลโดยตรงกบัความชุกชุม

ของโมโนจเีนียน [22] และอุณหภมูยิงัส่งผลใหโ้มโนจเีนียน

ในบ่อเลี้ยงปลา มีความชุกชุมสูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ 

เนื่ องจากอุณหภูมิจะส่ งผลต่อระยะเวลาการเจริญ

เจรญิเตบิโต และระยะเวลาการพฒันาของตวัอ่อนของโมโน

จเีนียน [23, 24]  

 

 

 
 

รปูท่ี 2 ปรมิาณโมโนจเีนียนตลอดการเลีย้งปลานิลแดง 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

ปริ
มา

ณ
ขอ

งโ
มโ
นจี

เนี
ยน

 (ต
วั)

 

ระยะเวลาเล้ียง (วนั) 



วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่16 ฉบบัที ่1 มกราคม – เมษายน 2557 

 
38 

 

ตารางท่ี 3 คุณภาพน ้าในบรเิวณทีม่กีารเลีย้งปลานิลแดงในกระชงั 

หมายเหตุ : กรมประมง (มปป.) 
 

สรปุผล 

การเลีย้งปลานิลแดงในกระชงับรเิวณแม่น ้าตาปี     

จงัหวดันครศรีธรรมราช ระยะเวลาเลี้ยง 135 วนั พบ           

โมโนจเีนียนทัง้หมด 2 สกุล 6 ชนิด คือ C. sclerosus,             

C. tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus sp. A 

และ S. longicornis ปรมิาณของโมโนจเีนียนทีศ่กึษาทัง้หมด

มแีนวโน้มลดลงจนถึงจบัขาย ส่วนคุณภาพน ้าตลอดการ

เลีย้งไมม่ผีลต่อการเขา้เกาะของโมโนจเีนียนในครัง้นี้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิยันี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิยัเรื่อง

ชวีวิทยา นิเวศวิทยา ปฏสิมัพนัธ์ และการเกดิโรคปรสิต        

โมโนจเีนียนในปลาน ้าจดืและการจดัการสุขภาพในระบบ

การเลี้ยงปลาน ้ าจืดเศรษฐกิจ ในบริเวณลุ่มน ้ าภาคใต้

ตอนกลางของประเทศไทย โดยไดร้บัทุนอุดหนุนประเภท

งบประมาณประจ าปี 2555 -2556 จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั โดยม ีผศ.ดร. ธรีวุฒ ิเลศิสุทธิ

ชวาล เป็นหวัหน้าโครงการ  
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