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บทคดัย่อ 
จากการส ารวจปลาน ้าจดืเพื่อศกึษาปรสติกลุ่มโมโนจเีนียนจากแหล่งน ้าต่าง ๆ ในบรเิวณลุ่มน ้าปากพนัง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2557 พบปลาจ านวน 51 ชนิด 37 สกุล 19 วงศ์ 7 อนัดบั รวม
ทัง้สิ้น 751 ตวั มคีวามชุกชุมของปรสติโมโนจเีนียน 41 เปอร์เซ็นต์ (312 ตวั) สามารถจ าแนกโมโนจเีนียนได ้11 
สกุล 42 ชนิด ดงันี้ Bifurcohaptor (1 ชนิด) และ Cornudiscoides (7 ชนิด) พบในกลุ่มปลากด, แขยง (Bagridae), 
Bychowskyella (1 ชนิด) และ Quadriacanthus (1 ชนิด) พบในกลุ่มปลาดุก (Clariidae), Dactylogyrus (12 ชนิด) 
และ Paradiplozoon (2 ชนิด) พบในกลุ่มปลาตะเพียน (Cyprinidae), Malayanodiscoides (1 ชนิด) พบในปลา
สลาด (Notopteridae), Pseudodactylogyroides  (1 ชนิด)  พบในปลาบู่ทราย  (Eleotridae), Sundanonchus              
(2 ชนิด) พบในปลาหมอชา้งเหยยีบ (Pristolepidae) และปลาชะโด (Channidae), Trianchoratus (5 ชนิด) พบใน
กลุ่มปลาหมอไทย (Anabantidae) ปลากระดี่ (Osphronemidae) และปลาช่อน และปลากระสง (Channidae), 
Thaparocleidus  (9 ชนิด) พบในกลุ่มปลากด, แขยง (Bagridae) และกลุ่มปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) การปรากฏ
ของปรสติในปลาเจา้บา้นแต่ละกลุ่ม แสดงใหเ้หน็ว่าปรสติกลุ่มโมโนจเีนียนมคีวามจ าเพาะต่อปลาเจา้บา้นในระดบั
สกุลและชนิดสงูมาก และมแีนวโน้มทีจ่ะใชเ้ป็นหมายธรรมชาต ิ(biological tag) ได ้   

 

 ค าส าคญั : ปรสติโมโนจเีนียน ปลาน ้าจดื ลุ่มน ้าปากพนงั 
 

Abstract 
Fifty-one fish species from 37 genera, 19 families, and 7 orders were obtained from various sites 

in Pak-panang Basin, Nakhon Si Thammarat between 2013 and 2014, and a total of 751 fish individuals 
were examined for monogeneans. Only 41% (312 fish samples) were infected with monogeneans. Forty-
two monogenean species from 11 genera were identified. Bifurcohaptor (1  sp.)  and Cornudiscoides ( 7 
spp.) were found only on fishes of Baridae, Bychowskyella (1 sp.) and Quadriacanthus (1 sp.) were from 
Clariidae, and Dactylogyrus ( 1 2  spp.)  and Paradiplozoon (2 spp.)  were found on cyprinid fishes 
(Cyprinidae). Malayanodiscoides (1 sp. )  was present only on Notopterus notopterus (Notopteridae) and 
Pseudodactylogyroides (1 sp.)  was collected only from Oxyeleotris marmorata (Eleotridae), while 
Sundanonchus ( 2 spp.)  were observed on Pristolepis fasciatus (Pristolepidae) and Channa micropeltes 
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(Channidae). Trianchoratus (5 spp.) were obtained from three fish families, Anabantidae, Osphronemidae, 
and Channidae. Thaparocleidus ( 9  spp.)  were found on two fish groups, Bagridae and Siluridae. The 
presence of monogeneans on their particular hosts indicated host-specificity at generic and/or specific 
levels. The results suggested that the monogeneans could be used as biological tags.   
 

Keywords: Monogenean; Freshwater fish; Pak-panang Basin 
 

บทน า 
ลุ่มน ้ าปากพนัง ตัง้อยู่ ในลุ่มน ้ าภาคใต้ฝ ัง่

ตะวนัออก มพีื้นที่รวมประมาณ 1,989,932 ไร่ ตัง้อยู่
ทางตอนใต้ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ครอบคลุม
จงัหวดันครศรธีรรมราช 11 อ าเภอ ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ ัง้หมด
ของอ าเภอปากพนัง อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอร่อน
พบิูลย์ อ าเภอจุฬาภรณ์ อ าเภอชะอวด อ าเภอหวัไทร 
อ าเภอพระพรหม และอ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิบางส่วน
ของอ า เภอลานสกา  อ า เภอทุ่ งสง  อ า เภอเมือง
นครศรีธรรมราช บางส่วนของ อ าเภอป่าพะยอม 
จงัหวัดพัทลุง และอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [1]           
ลุ่ มน ้ าปากพนัง เ ป็นลุ่ มน ้ าที่มีความส าคัญด้าน
เกษตรกรรม เศรษฐกจิและวถิชีวีติประชากรทีอ่าศยัอยู่
ในพื้นที่ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้ าในการ
อุปโภคและบรโิภคโดยส่วนมากใช้ในดา้นการเกษตร
และการประมง มแีม่น ้าปากพนังเป็นแม่น ้าสายส าคญั 
และประกอบด้วยสายน ้ าสาขาหลายสายที่ไหลมา
บรรจบกนั และไหลลงสู่ทะเลทางด้านทิศตะวนัออก
ของจงัหวดันครศรธีรรมราช [2]   

จากรายงานของธรีวุฒแิละคณะ [3] ไดท้ าการ
ส า ร ว จ พั น ธุ์ ป ล า น ้ า จื ด ที่ มี อ ยู่ ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรธีรรมราช โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มน ้า 4 แห่งคอื 
ลุ่มน ้าปากพนัง ลุ่มน ้าตาปี ลุ่มน ้าตรงั และลุ่มน ้าอื่นๆ 
พบปลาน ้ าจืดทัง้สิ้น 11 อันดับ 31 วงศ์ ในส่วนของ
พื้นที่ลุ่มแม่น ้ าปากพนัง พบปลาน ้ าจืด 8 อันดบั 22 
วงศ ์43 ชนิด ในจ านวนชนิด หรอืวงศต่์างๆ ของปลาที่
แพ ร่ ก ร ะ จ ายอ ยู่  เ ป็ นปล ากลุ่ มปล าต ะ เพีย น 
(Cyprinidae) และกลุ่มปลากด ปลาแขยง (Bagridae) 
จดัเป็นปลาเศรษฐกิจเป็นกลุ่มที่มคีวามหลากหลาย
มากที่สุด และมคีวามยากในการจ าแนก เนื่องจากมี
ความคล้ายคลึงกัน ในด้านสัณฐานวิทยาอย่างยิ่ง 
อาจจะส่งผลในเรือ่งการคดัเลอืกพนัธุ์ในการเพาะเลี้ยง 

รวมถึงการอนุรักษ์  ทัง้นี้ ปลาที่รวบรวมได้จาก
ธรรมชาตไิม่ว่าจะเป็นขนาดเลก็ หรอืปลาขนาดพ่อแม่
พันธุ์มีโอกาสที่จะมีปรสิตติดมาด้วย วิธีการในการ
จ า แนกชนิ ดพัน ธุ์ ต ล อดจนคว ามสัมพัน ธ์ เ ชิ ง
ววิฒันาการมหีลายวธิี แต่การใช้ปรสิตในแง่การเป็น
หมายธรรมชาตเิริม่เป็นทีศ่กึษาและยอมรบักนัมากขึน้ 
[4] 

การศึกษาด้านปรสิตส่วนใหญ่จะศึกษาการ
เกิดความเสียหาย การก่อโรคต่อปลาน ้าจืด และใน
ดา้นนิเวศวทิยาไดใ้ชป้ระโยชน์จากปรสติในการเป็นตวั
บ่งชี้เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัสตัว์น ้าหรอืปลาเจา้บา้น 
แล ะ ใ ช้ เ ป็ น ข้อ มู ลพื้ น ฐ าน ในกา รศึกษ าคว าม
หลากหลายของปรสติในแหล่งน ้าแล้วยงัสามารถใช้
เป็นดชันีทางชวีภาพบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศมลพิษทางเคมีในน ้ า [5], [6], [7] รวมถึง
การเป็นหมายธรรมชาติในการใช้จ าแนกชนิดกลุ่ม
ประชากรของปลาเจา้บา้น เนื่องจากปรสติกลุ่มโมโนจี
เนียนเป็นปรสิตที่มคีวามจ าเพาะเจาะจงต่อปลาเจ้า
บา้นสงู [8]  

 

ดังนัน้งานวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนใน
ปลาน ้าจดืที่ส ารวจพบในพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนังภายใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลในการ
บรหิารจดัการในดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของ
ปรสติในปลาน ้าจดื และการใชป้ระโยชน์จากปรสติใน
การเป็นหมายธรรมชาตต่ิอไป 

 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการ 
1. การส ารวจแหล่งน ้า 

ก าหนดจุดเกบ็ตวัอย่างในพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนังแบ่ง
ออก เป็น 5 พืน้ที ่รวม 16 จุด (รปูที ่1) ดงันี้  
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2. การเก็บตัวอย่างปลาเพ่ือศึกษาปรสิตโมโน-               
จีเนียน 

2.1 วิธีการเกบ็รวบรวมตวัอย่างปลา 
เกบ็ตวัอย่างปลาในแต่ละจุด โดยใชเ้ครื่องมอื

ประมงพืน้บา้น ไดแ้ก่ ไซ กดั อวน แห สวงิ และยอ ใน
การดกัจบัซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่  
รวมทัง้ซื้อจากตลาดปลาในพื้นที่และสอบถามยนืยนั
แหล่งที่มาของปลา ซึ่งปลาที่ได้ต้องอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ เพื่อความสะดวกในการจ าแนกชนิดตาม
หลกัการทางอนุกรมวธิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ตัวอย่างปลาที่มีชีวิตจะบรรจุในภาชนะที่มี
เครื่องให้อากาศ ส่วนตวัอย่างปลาตายจะบรรจุลงใน
ถุงพลาสตกิและน าใส่ลงัทีบ่รรจุน ้าแขง็ น าตวัอย่างมา
ตรวจที่ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น ้ า  สาขา
ประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช จ าแนก
ชนิดปลาด้วยเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง [9], [10], 
[11], [12], [13], [14] 

     

รปูท่ี 1 บรเิวณจุดเกบ็ตวัอย่างในพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงั 
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2.2 การเกบ็ตวัอย่างปรสิตโมโนจีเนียน 
น าตวัอย่างปลามาตรวจหาปรสติโมโนจเีนียน 

โดยตดัแกนเหงอืกออกทัง้ 2 ขา้ง แยกแกนเหงอืก ซี่
เหงอืก ออกจากกนั วางลงในจานแก้ว (petri dish) ที่
บรรจุน ้าสะอาด ใช้เขม็เขีย่ปลายเฉียง (bent needle) 
ขูดเยื่อเมือกบริเวณซี่เหงือกทัง้หมด  ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า (stereo microscope) เมือ่พบ
ปรสิต ใช้ปิเปตขนาดเล็ก (fine pipelte) ดูดปรสิตมา
วางลงบนกระจกสไลด์ แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 
(cover slip) เมือ่น ้าส่วนเกนิแหง้ แตะน ้ายาเคลอืบเลบ็
สใีส ลงทีม่มุทัง้สีข่องแผ่นปิดสไลด ์ทิ้งไวป้ระมาณ 2-3 
นาที แตะ  ammonium - picrate  glycerine  ที่ขอบ

ด้านใดด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์ แล้วตัง้ทิ้งไว้
ประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้สารละลาย  ammonium-
picrate glycerine แทรกซมึเขา้ไปทัว่ตวัอย่าง เพือ่ตรงึ
และรกัษาสภาพตวัอย่าง ศกึษาโครงสรา้งและสณัฐาน
วิทยาเพื่อจ าแนกชนิดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง [4], 
[15], [16], [17], [18], [19], [20], [21] 

3. การค านวณหาค่าความชุกชุม  และความ
หนาแน่นเฉล่ีย 

นบัจ านวนของโมโนจเีนียนแต่ละชนิดทีพ่บใน
ปลาแต่ละชนิด น ามาค านวณหาค่าความชุกชุม 
(prevalence) แ ล ะ ค ว ามหน าแ น่ น เ ฉ ลี่ ย  (mean 
intensity) ตามวธิขีอง Bush et al. [22] ดงันี้ 

 

ความชุกชุม =  จ านวนปลาทีต่รวจพบปรสติชนิดนัน้ๆ x 100 
      (เปอรเ์ซน็ต์)             จ านวนปลาทัง้หมดทีท่ าการศกึษา 

ความหนาแน่นเฉลีย่ = จ านวนทัง้หมดของปรสติทีพ่บชนิดนัน้ๆ 
(ตวัปรสติต่อตวัปลา)   จ านวนปลาทัง้หมดทีพ่บปรสติชนิดนัน้ 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
1. ผลการจดัจ าแนกชนิดปลาน ้าจืด 
จากการรวบรวมตัวอย่างปลาน ้ าจืด เพื่อ

ศกึษาปรสติโมโนจเีนียนจากแหล่งน ้าต่าง ๆ ในบรเิวณ
ลุ่มน ้าปากพนัง ภายในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบ
ปลาจ านวน 7 อันดบั 19 วงศ์ 37 สกุล 51 ชนิด รวม
ทัง้สิน้ 751 ตวั ดงันี้      

อนัดบั Cypriniformes ไดแ้ก่ 
Aplocheilidae 1 ช นิ ด : ป ล า หั ว ต ะ กั ่ว 

(Aplocheilus panchax) 
Balitoridae 1 ช นิ ด : ป ล า ผี เ สื้ อ ติ ด หิ น 

(Homaloptera smithi)  
Cobitidae 1 ช นิ ด : ป ล า ห มู ล า ย เ สื อ 

(Syncrossus beauforti)  
Cyprinidae 20  ชนิด : ปลาตะ เพียนทอง 

(Barbonymus altus), ปลาตะเพยีนขาว (Barbonymus 
gonionotus), ปล าก ร ะ แ ห , ล า ป า  (Barbonymus 
schwanenfeldii), ปลา เล็บมือน าง  (Crossocheilus 
reticulates), ปลาไส้ตันตาแดง  (Cyclocheilich-thys 

apogon), ปลา ซ่ า (Dangila  kuhli), ปลาซิ ว ใบ ไผ่  
(Devario regina), ป ล า เ ลี ย หิ น (Garra 
cambodgiensis), ป ล า ก ร ะ สู บ ขี ด  (Hampala 
macrolepidota), ป ล า บ้ า  (Leptobarbus hoevenii), 
ปลาสร้อยลูกบัว (Lobocheilus quadrilineatus), ปลา
หนามหลงั (Mystacoleucus marginatus), ปลาพลวง
ทอ ง  (Neolissochilus soroides), ปล า ร่ อ ง ไ ม้ตั บ 
(Osteochilus waandersii), ปลาพรม  (Osteochilus 
melanopleura), ปล า ส ร้ อ ย น ก เ ข า  (Osteochilus 
vittatus), ปลาแปบควาย (Oxygaster pointoni), ปลา
ซิวควาย (Rasbora myersi), ปลาแก้มช ้า (Systomus 
orphoides) แ ล ะ ป ล า เ สื อ สุ ม า ต ร า  (Systomus 
partipentazona) 

อนัดบั Elopiformes ไดแ้ก่ 
Megalopidae 1  ช นิ ด : ป ล า ต า เ ห ลื อ ก 

(Megalops cyprinoides) 
อนัดบั Osteoglossiformes ไดแ้ก่ 
Notopteridae 1 ชนิด: ปลาสลาด (Notopterus 

notopterus) 
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อนัดบั Perciformes  
Ambassidae 1 ช นิ ด : ป ล า แ ป้ น แ ก้ ว 

(Parambassis siamensis) 
Anabantidae 1 ชนิด: ปลาหมอไทย (Anabas 

testudineus) 
Belontiidae 1 ชนิด: ปลาสลดิ (Trichogaster 

pectoralis) 
Channidae 4  ช นิ ด : ป ล า กั ้ ง  (Channa 

limbata), ปลากระสง  (Channa lucius), ปลาชะโด 
(Channa micropeltes) แ ล ะ  ป ล า ช่ อ น  (Channa 
striata) 

Eleotridae 1 ชนิด: ปลาบู่ทราย (Oxyeleotris 
marmorata) 

Osphronemidae 3 ชนิ ด : ปล ากัด  (Betta 
plendens), ปลากระดี่จุ ด  (Trichopsis trichopterus) 
และปลากรมิควาย (Trichopodus t vittatus)  

Pristolepidae 1 ชนิด: ปลาหมอช้างเหยียบ 
(Pristolepis fasciata) 

อนัดบั Siluriformes 
Bagridae 6  ช นิ ด : ป ล า ก ด เ ห ลื อ ง 

(Hemibagrus filamentus), ปลาแขยงข้างแถบขาว 
(Mystus albolineatus), ปลาแขยงหางจุด  (Mystus 
nigriceps), ปลาแขยงใบข้าว  (Mystus singaringan), 
ปลาแขยงหมู (Mystus wolffii) และปลาแขยงหิน 
(Pseudomystus siamensis) 

Clariidae 3  ชนิ ด : ปล าดุ กด้ าน  (Clarias 
batrachus), ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และ
ปลาดุกล าพนั    (Clarias nieuhofii) 

Siluridae 1 ชนิ ด : ป ล า ช ะ โ อ น  (Ompok 
bimaculatus) 

อนัดบั Synbranchiformes ไดแ้ก่ 
Mastacembelidae 2 ชนิด : ปลาหลดลาย 

(Macrognathus aculeatus) แ ล ะ ป ล า ห ล ด ภู เ ข า 
(Macrognathus circumcinctus) 

Synbranchidae 1 ช นิ ด : ป ล า ไ ห ล 
(Monopterus albus) 

 
 

อนัดบั Tetraodontiformes 
Tetraodontidae 1 ชนิด: ปลาปกัเป้าจุดแดง 

(Tetraodon cochinchinensis)  
2. ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิต        
โมโนจีเนียน 

จากจ านวนปลาทัง้หมดที่ท าการศึกษา 751 
ตวั พบว่ามปีลาทีม่ปีรสติกลุ่มนี้เขา้เกาะอาศยั 312 ตวั 
คดิเป็นความชุกชุมรวม 41 เปอรเ์ซ็นต์  ส าหรบัปรสติ
โมโนจเีนียนทีร่วบรวมไดใ้นการศกึษาครัง้นี้ม ี11 สกุล 
42 ชนิด ไดแ้ก่ สกุล Bifurcohaptor (1 ชนิด) และ สกุล 
Cornudiscoides (7 ชนิด) พบในปลาวงศ์ Bagridae, 
ส กุ ล Bychowskyella (1 ช นิ ด ) แ ล ะ ส กุ ล 
Quadriacanthus (1 ชนิด) พบในปลาวงศ์ Clariidae 
ส กุ ล  Dactylogyrus ( 1 2 ช นิ ด )  แ ล ะ ส กุ ล 
Paradicplozoon (2 ชนิด) พบในปลาวงศ ์Cyprinidae, 
สกุล Malayanodiscoides (1 ชนิด) พบเฉพาะในปลา
สลาด (Notopteridae), สกุล Pseudodactylogyroides 
(1 ชนิด) พบเฉพาะในปลาบู่ทราย (Eleotridae), สกุล
Sundanonchus (2 ชนิด) พบในปลาหมอช้างเหยยีบ 
(Pristolepidae) และปลาชะโด (Channidae), สกุ ล 
Trianchoratus (5 ชนิด) พบในปลาวงศ ์Anabantidae, 
Channidae แ ล ะ Osphronemidae ส่ ว น ส กุ ล 
Thaparocleidus (9 ชนิด) พบในปลาวงศ์ Bagridae 
และ Siluridae  

ปลาทีม่ปีรสติเขา้ไปเกาะไดม้ากทีสุ่ด คอืปลา
กดเหลอืง (7 ชนิด) รองลงมาคอื ปลาชะโอน (4 ชนิด) 
ตามด้วยปลาแขยงใบข้าว (3 ชนิด) แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการรบัปรสติ สงู (ตารางที ่1) จากผล
การศกึษามปีรสติโมโนจีเนียน 21 ชนิด ที่มคีวามชุก
ชุมมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และชนิดที่มคีวามความ
หนาแน่นเฉลี่ยสูงสุด คือ Cornudiscoides sp. A ซึ่ง
พบในปลาสกุล Mystus 2 ชนิด คือ M. wolffii และ        
M. singaringan โดยมคีวามหนาแน่นเฉลีย่ 97 และ 43 
ตัวปรสิตต่อตัวปลาตามล าดับ ทัง้นี้ปลาในกลุ่มนี้
จดัเป็นเศรษฐกจิเป็นที่นิยมบรโิภค และมแีนวโน้มใน
การเพาะเลี้ยงในอนาคต ดงันัน้ การยอมรบัปรสติใน
ปรมิาณทีส่งู อาจจะมผีลในเรือ่งการจดัการสุขภาพ ใน
ระบบการเพาะเลี้ยง จึงจ าเป็นต้องมกีารเฝ้าระวงัใน
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เรือ่งนี้เช่นกนั เพราะนอกจากจะมผีลกระทบต่อตวัปลา
ที่เป็นเจ้าบ้านโดยตรงแล้ว อาจก่อให้เกิดการระบาด
ตดิต่อในวงกวา้งไดอ้กีดว้ย 
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ตารางท่ี  1 ความชุกชุม และความหนาแน่นเฉลีย่ของปรสติโมโนจเีนียนทีพ่บในปลาทีท่ าการศกึษา 
               An: Anabantidae, Ba: Bagridae, Ch: Channidae, Cl: Clariidae, Co: Cobitidae, Cy: Cyprinidae, 
El: Eleotridae, No: Notopteridae, Os: Osphronemidae, Pr:  Pristolepidae, Si: Siluridae 
 

ชนิดโมโนจีเนียน ชนิดของปลาท่ีพบโมโนจีเนียน 
ความชุกชุม 

(%) 
ความหนาแน่นเฉล่ีย 
(ตวัปรสิตต่อตวัปลา) 

Bifucohapter baungi  Lim & Furtado, 
1983 

Hemibagrus filamentus (Ba) 12 1 

Bychowskyella tchangi  Gussev, 1976 Clarias macrocephalus (Cl) 18 2 

Cornudiscoides anchoratus  Lim, 1987 Mystus singaringan (Ba) 75 21 

 M.  wolffii (Ba) 40 14 

C.  malayensis Lim, 1987 Hemibagrus filamentus (Ba) 21 35 

C.  selangoricus  Lim, 1987 H.  filamentus (Ba) 6 3 

C.  sundanensis  Lim, 1987 H.  filamentus (Ba) 15 18 

C.  bagri  Lim, 1987 Mystus albolineatus (Ba) 31 10 

Cornudiscoides  sp. A M.  singaringan (Ba) 88 43 

 M.  wolffii (Ba) 50 97 

Cornudiscoides  sp. B M.  wolffii (Ba) 50 16 

Dactylogyrus  puntii  Lim & Furtado, 
1986 

Barbonymus schwanenfeldii (Cy) 60 1 

D.  quadribrachiatus  Lim,1987 Hampala  macrolepidota (Cy) 75 74 

D.  macrolepidoti Lim,1987 H. macrolepidota (Cy) 50 2 

D.  cristatocleithrium  Lim & Furtado, 
1986 

Systomus orphoides (Cy) 100 20 

D. barbi  Reichenbach-Klinke 1951 
D. osteochili  Lim & Furtado, 1984 

Cyclocheilichthys apogon (Cy) 
Osteochilus waandersii (Cy) 

58 
67 

34 
2 

Dactylogyrus  sp. A Crossocheilus reticulatus (Cy) 100 1 

Dactylogyrus  sp. B Cyclocheilichthys  apogon (Cy) 42 48 

Dactylogyrus  sp. C Dangila kuhli (Cy) 73 1 

Dactylogyrus  sp. D Neolissochilus soroides (Cy) 100 1 

Dactylogyrus  sp. E Rasbora myersi (Cy) 100 3 

Dactylogyrus  sp. F Syncrossus beauforti (Co) 18 1 

Malayanodiscoides bihamuli  Lim & 
Furtado, 1986 

Notopterus notopterus (No) 88 2 

Paradiplozoon sp. Barbonymus schwanenfeldii (Cy) 40 1 

Paradiplozoon sp. Osteochilus vittatus   (Cy) 100 1 

Pseudodactylogyroides marmoratae  
Lim, 1995 

Oxyeleotris marmorata (El) 11 2 
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ตารางท่ี  1 (ต่อ) ความชุกชุม และความหนาแน่นเฉลีย่ของปรสติโมโนจเีนียนทีพ่บในปลาทีท่ าการศกึษา  
 

ชนิดโมโนจีเนียน ชนิดของปลาท่ีพบโมโนจีเนียน 
ความชุกชุม 

(%) 
ความหนาแน่นเฉล่ีย 
(ตวัปรสิตต่อตวัปลา) 

Quadricanthus  kobiensis  Ha Ky, 1968 Clarias macrocephalus (Cl) 50 20 

Sundanonchus  foliaceus  Lim & 
Furtado, 1985 

Channa micropeltes (Ch) 67 5 

S. triradicatus  Lim & Furtado, 1985 Pristolepis fasciata (Pr) 100 10 

Thaparocleidus devaraji  Gussev, 1976 Ompok bimaculatus (Si) 17 2 

T.  octotylus  Kulkarni, 1969 O. bimaculatus (Si) 71 7 

Thaparocleidus  sp. A O. bimaculatus (Si) 71 9 

Thaparocleidus  sp. B O. bimaculatus (Si) 37 3 

Thaparocleidus  sp. C Hemibagrus filamentus (Ba) 18 5 

Thaparocleidus  sp. D H.  filamentus (Ba) 85 23 

Thaparocleidus  sp. E H.  filamentus (Ba) 92 41 

Thaparocleidus  sp. F Mystus singaringan (Ba) 25 2 

Thaparocleidus  sp. G Pseudomystus siamensis (Ba) 14 12 

Trianchoratus gussevi  Lim, 1986 Anabas testudineus (An) 15 7 

T.  leerium Lim, 1986 A.  testudineus (An) 3 2 

T.  trichogasterium  Lim, 1986 Trichgaster trichopterus (Be) 52 13 

T.  ophiocephali  Lim, 1986 Channa lucius (Ch) 58 5 

T.  pahangensis  Lim, 1986 C. striata (Ch) 17 1 

 
จากการจ าแนกปรสิตโมโนจีเนียนในครัง้นี้  

พบว่าชนิดทีม่กีารรายงานแลว้จ านวน 28 ชนิด ทีเ่หลอื 
14 ชนิดคาดว่าเป็นชนิดใหม่ ทัง้นี้จะมกีารตรวจสอบ
และรายงานในวารสารทางวชิาการเฉพาะทางต่อไป 

ในการศกึษาครัง้นี้กลุ่มปลาทีพ่บจ านวนปรสติ
โมโนจเีนียนที่มจี านวนค่อนขา้งจ าเพาะในระดบัชนิด
ต่อปลาเจ้าบ้านคอื ปลากลุ่ม Cyprinidae พบโมโนจี-
เนียนสกุล Dactylogyrus ถงึ 12 ชนิด จากปลาทีศ่กึษา
จ านวน  23 ชนิด   โม โนจีเนี ยน ในสกุ ลนี้ มีกา ร
แพร่กระจายในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก
รายงานของ Lim [17] พบสกุลนี้  66 ชนิด และจาก
ร าย ง าน  Chaudhary et al. [23] พบ  80 ชนิ ด ใน
ประเทศอนิเดยี ส่วนในประเทศไทยมรีายงานโมโนจี-
เนียนสกุล Dactylogyrus ประมาณ 51 ชนิด [10], [17], 

[24], [25], [26], [27], [28] ซึง่ทัง้หมดลว้นเป็นปรสติใน
ปลากลุ่ม Cyprinidae และพบปรสติโมโนจเีนียนสกุล 
Paradiplozoon  2 ชนิด โดยพบในปลากระแห และ
ปลาสร้อยนกเขา เช่นเดียวกบัรายงานของ Lim [29] 
พบสกุล Paradiplozoon ในปลากระแห และปลาสรอ้ย
นกเขา ซึง่เป็นปลาในกลุ่ม Cyprinidae  

โมโนจเีนียนสกุล Thaparocleidus พบ 9 ชนิด 
ใ น ป ล า  2 ก ลุ่ ม  คื อ  Bagridae แ ล ะ  Siluridae 
เช่นเดยีวกบัโมโนจเีนียนสกุล Cornudiscoides พบ 7 
ชนิด ซึ่งเป็นปลาในอนัดบั Siluriformes รวมถงึปรสติ
ส กุ ล Bifucohapter, Bychowskyella แ ล ะ 
Quadricanthus พ บ ส กุ ล ล ะ  1 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  
Bifucohapter baungi ใ น ป ล า ก ด เ ห ลื อ ง , 
Bychowskyella tchangi แ ล ะ Quadricanthus 
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kobiensis ในปลาดุกอุยเป็นปลาในอนัดบั Siluriformes 
ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ Lerssutthichawal [4] 
และ วัชริยา [30] ที่พบปรสิตสกุลนี้ ในปลาอันดับ 
Siluriformes แต่พบสกุล Cornudiscoides และสกุล 
Quadricanthus ในปลาดุกดา้น 

โม โนจี เ นี ยนสกุ ล  Trianchoratus 5 ชนิ ด 
ไดแ้ก่ Trianchoratus gussevi และ T. leerium ในปลา
ห ม อ ไ ท ย , T. ophiocephali ใ น ป ล า ก ร ะ ส ง ,                         
T. trichogasterium ใ น ป ล า ก ร ะ ดี่ จุ ด  แ ล ะ                             
T. pahangensis  ในปลาช่อน เมื่อเปรียบ เทียบกับ
การศกึษาของ ธรีวุฒ ิและกจิการ [32] และวชัรยิา [30] 
พบโมโนจเีนียนสกุล Trianchoratus ในปลากลุ่มปลา
หมอไทย,  ปลากระดี่จุด และปลาช่อนเช่นกนั แต่ใน
ระดับชนิดจะพบ  T. ophiocephali ในปลากระสง 
ขณะที่ Lim [15]  รายงานว่าพบ T. malayensis และ 
T. pahangensis ในปลากระสง   

โ ม โ น จี เ นี ย น ส กุ ล  Sundanonchus ใ น
การศึกษานี้พบ Sundanonchus triradicatus ในปลา
หมอช้างเหยียบ และพบ S.  foliaceus ในปลาชะโด 
เช่นเดียวกบั Lim and Furtado [19],  [32] พบปรสิต
สกุล Sundanonchus ในปลาหมอช้างเหยียบ และใน
ปลาชะโด ซึ่งเป็นที่น่าสงัเกตว่า Sundanonchus sp. 
เฉพาะในปลาชะโด แต่ไม่พบในปลาชนิดอื่น ๆ ในสกุล
เดยีวกนั แต่กลบัพบในปลาหมอช้างเหยยีบ และจาก
สมมติฐานการววิฒันาการร่วม (co-evolution) ซึ่ง
เสนอโดย Rohde [31] ท าให้ Lim and Furtado [19] 
คาดคะเนว่าปลาชะโดอาจม ี  สายววิฒันาการ
ร่วมกบัปลาหมอช้างเหยยีบ ก่อนที่จะมกีารปรบัตวั
จนเขา้มาอยู่ในกลุ่มเดยีวกบัสกุล Channa ชนิดอื่นๆ   

ในการศึกษานี้พบ Pseudodactylogyroides 
marmoratae ในปลาบู่ทราย เช่นเดยีวกบัรายงานของ 
ธรีวุฒ ิและกจิการ [32], วชัรยิา [30] และมรีายงานพบ 
P. butisensis ในปลาบู่จาก [16] แสดงให้เห็นอย่าง
ชดัเจนว่าโมโนจีเนียนสกุล  Pseudodactylogyroides 
จะเป็นปรสติเฉพาะกบัปลาในวงศ ์Eleotridae เท่านัน้  

จากขอ้มลูขา้งต้น Dactylogyrus จดัเป็นกลุ่ม
ที่สามารถแพร่กระจายในปลาหลากหลายที่สุด 
เนื่องจากพบเป็นปรสติในปลากลุ่ม Cyprinidae ไดถ้งึ 

12 ชนิด แต่มปีรสติบางกลุ่มทีเ่ลอืกเขา้อาศยักบัปลา
เจ้าบ้านแบบจ าเพาะเจาะจง (host-specificity) ซึ่ง
อาจจะจ าเพาะในระดบัชนิด สกุล หรอืวงศ์ของปลา 
เจ้าบ้านในระดบัวงศ์ หรอืสกุล เช่น Cornudiscoides 
หรอื Bifurcohaptor พบเฉพาะในปลา วงศ์ Bagridae 
เท่านัน้ ส่วนในระดับชนิด จะพบว่า  Bifurcohaptor 
baungi ซึ่งรายงานครัง้แรกพบจากปลากดเหลือง 
(Hemibagrus nemurus) [18] แต่จากการศกึษาครัง้นี้
พบโมโนจเีนียนชนิดเดยีวกนันี้ จากปลากดเหลอืงอกี
ชนิดหนึ่งคอื H. filamentus ทัง้นี้ปลาทัง้ 2 ชนิดนี้ มี
สณัฐานวทิยาทีค่ลา้ยคลงึกนัมาก ดงันัน้เป็นไปไดส้งูที ่
B. baungi จะเป็นหลกัฐานทีเ่ชื่อมโยงปลาเจา้บา้น ทัง้ 
2  ชนิด ซึ่ งอาจจะระบุถึงความสัมพันธ์ ในสาย
ววิฒันาการ (phylogenetic lineage) หรอืการปรบัตวั
ทางลกัษณะภายนอกเพือ่การด ารงชวีติใน ระบบนิเวศ
ที่ต่างกนั (ecological modification) ขณะที่บางสกุล 
เช่น Thaparocleidus กลับพบแพร่กระจายในปลา
หลากหลายกลุ่ม เช่น Bagridae, Siluridae  แมว้่าบาง
ชนิดมคีวามจ าเพาะในระดบัชนิดต่อปลาเจา้บา้นน้อย 
ก็ตาม เช่นสกุล Trianchoratus สามารถพบได้จาก
ปลาหลายกลุ่ม เช่น Anabantidae, Channidae และ
ยงัมรีายงานพบในปลากลุ่ม Belontiidae อกีดว้ย [17] 
แสดงถึงความมศีกัยภาพในการเป็นหมายธรรมชาติ
ต ่ ากว่ากลุ่มที่มีความจ าเพาะต่อปลาเจ้าบ้านสูง  
อย่างไรก็ตามปรสติบางสกุลสามารถพบได้จากปลา
ต่างวงศ์ เช่น Sundanonchus พบได้จากปลาหมอ
ช้ า ง เ ห ยี ย บ  (Pristolepidae) แ ล ะ ป ล า ช ะ โ ด 
(Channidae) ซึ่ งปลาทัง้  2 ชนิดนี้ มีล ักษณะทาง
สณัฐานวิทยาต่างกัน การปรากฏของปรสิตโมโน-     
จเีนียนร่วมสกุลนี้อาจใช้เป็นหลกัฐานในการบ่งชี้ถึง
ค ว าม สัมพัน ธ์ เ ชิ ง วิ ว ัฒ น า ก า ร  (phylogenetic 
relationship) ของปลาทัง้ 2 ชนิดนี้ [4] 

 

สรปุ 
จากการศึกษาการแพร่กระจายของปรสิต 

กลุ่มโมโนจี-เนียนในปลาน ้าจดื ที่ส ารวจพบในลุ่มน ้า
ปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช การศกึษาครัง้นี้พบ
ประชากรปลาน ้าจดืหลายกลุ่ม หลายชนิด ชี้ใหเ้หน็ถงึ
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแหล่งน ้าที่ต่างกนั
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ของแต่ล่ะพื้นทีใ่นบรเิวณ ลุ่มน ้าปากพนัง และสามารถ
ใช้เ ป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดจ าแนกชนิดของ
ประชากรปลา และเป็นการอนุรกัษ์พนัธุป์ลาน ้าจดืดว้ย 
รวมถงึปรมิาณปรสติโมโนจเีนียนทีพ่บ 41 ชนิด  แมว้่า
บางกลุ่มจะค่อนขา้งมคีวามจ าเพาะเจาะจงต่อเจา้บา้น
กต็าม แต่ในระดบักลุ่มของปลาเจา้บา้นพบมปีรสติทีม่ ี
ความจ าเพาะอยู่ และการเลอืกโมโนจเีนียนเป็นหมาย
ธรรมชาติที่ดีนัน้ ควรพิจารณาถึงชนิดที่มศี ักยภาพ
ความจ าเจาะจงสูง และมจี านวนน้อยชนิด เพือ่เป็นการ
จ ากดัการเป็นหมายธรรมชาตไิดด้ ีและเป็นการบ่งบอก
ถงึปลาเจา้บา้นไดช้ดัเจน  
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