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54303205 : สาขาวชิาชีววทิยา 
คาํสาํคญั :  infection, trematode, metacercaria, freshwater fish, Pasak Cholasid Reservior 
  นวลพรรณ  วรีะเวชสุกิจ : การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียของปลา
นาํจืด บริเวณเขือนป่าสักชลสิทธิประเทศไทย. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.ดวงเดือน  
ไกรลาศ.  161 หนา้. 

ระยะติดต่อของพยาธิใบไมส้ามารถพบไดใ้นปลานาํจืด มนุษยแ์ละสัตวจ์ะไดรั้บการติดเชือ
พยาธิจากการกินปลาดิบ หรือปลาทีปรุงไม่สุก ทาํใหเ้กิดโรคพยาธิใบไมก่้อปัญหาทางสาธารณสุขที
สําคญัของประเทศในแถบเอเชีย โดยมีรายงานการติดเชือโรคพยาธิใบไมต้บั และโรคพยาธิใบไม้
ลาํไส้ขนาดเล็ก จาก ปลาในวงคป์ลาตะเพียน การศึกษาครังนีเป็นการตรวจสอบชนิดของปลา และ
การติดเชือพยาธิ บริเวณอ่างเก็บนาํ เขือนป่าสักชลสิทธิ ประเทศไทย สุ่มเก็บตวัอย่างปลาโดยซือ
ปลาจากตลาดปลารอบเขือน จาํนวน 11 จุด คือ วดัเขาพระ  ท่าปลาเขาพระ  บา้นมะนาวหวานหมู่   
บา้นโคกสลุง ตลาดปลาชยับาดาล  บา้นวิสาหกิจชุมชน  บา้นมะกอกหวาน  บา้นมะนาวหวาน   
บา้นมะนาวหวาน   บา้นแก่งผกักูด  และบา้นท่าหลวง เก็บตวัอยา่งทุก  เดือน เป็นเวลา  ปี โดย
ดาํเนินการเก็บตวัอย่างระหว่าง เดือนมิถุนายน 2011 ถึง เดือนเมษายน 2012 นาํปลาทีสุ่มเก็บมา
จาํแนกชนิดตามลกัษณะทางสัณฐานวทิยา ตรวจหาตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียดว้ยวิธี 
compression แลว้นาํตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียทีไดท้าํการจดัจาํแนกชนิดตามลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยา และตรวจสอบชนิดพนัธ์ุของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียโดยใช ้
internal transcribed spacer I and II เพือดูขนาดของแถบ PCR ทีเกิดขึน  จากการสุ่มเก็บตวัอยา่งพบ
จาํนวนปลาทีสุ่มไดท้งัหมด  ตวั จาํแนกได ้  ชนิด พบการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตา
เซอร์คาเรียในปลา  ชนิด คือ ปลากระมงั ปลาตะโกก ปลาซ่า ปลาสร้อยขาว ปลาบู่ ปลาตะพาก 
ปลาสร้อยนกเขา ปลากระแห ปลาตะเพียนทอง และปลากระสูบจุด มีอตัราการติดเชือคือ 4.31% 
( /789), 6.72% ( /789) 7.10% ( /789), 3.17% ( /789), 0.25% ( /789), 7.35% ( /789) 
0.89% ( /789), 6.97% ( /789), 1.77% ( /789) และ  0.76% ( /789) ตามลําดับ  ผลจากการ
ตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 
พบตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมล้าํไส้ขนาดเล็ก  ชนิด คือ Haplorchis pumilio and 
Centrocestus formosanus 
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      NUANPAN  VEERAVECHSUKIJ : METACERCARIAL  INFECTIONS  OF  

FRESHWATER  FISHES  AT  PASAK  CHOLASID  RESERVIOR, THAILAND. THESIS 

ADVISOR :  ASSOC. PROF. DUANGDUEN KRAILAS.  161 pp. 
 Infection stages of many trematodes can be found  in freshwater fishes. Humans and animals 

can be infected by eating raw or un-cooked freshwater fishes. They have caused critical public health 

problems in Asia. Family Cyprinidae have been reported to be significant intermediate host of these 

trematodes. The present study investigated species of fishes and trematodes infections around Pasak 

Cholasid reservoir in Thailand. The fishes were collected at 11 fish makets; Watkhaopra, Thaplakhaopra, 

Banmanowwhan Mu 4, Bankoksalung, Chaibadan fish market, Banwisahakijchumchon, 

Banmakokwhan, Banmanowwhan1, Banmanowwhan2, Banklangpakkrood and BanThaluang. From 

each location, the fishes were collected every three months for one year, at varying periods between June 

2011 and April 2012. The total of 789 fish were classified into 25 species. Larval stage of trematodes, 

metacercariae were examined by compression method. The metacercariae were identified based on their 

morphology. Then polymerase chain reaction of internal transcribed spacer I and II were performed. 

Based on the size of PCR products, metacercariae species would be indentified. Ten species of fish found 

infected with trematode were Puntioplites proctozysron, Cyclocheilichthys enoplos, Labiobarbus 
siamensis, Henicorhynchus siamensis, Oxyeleotris marmoratus, Hypsibarbus wetmorei, Osteochilus 
hasselti, Barbodes schwanenfeldi, Barbodes altus and Hampala dispar. The infection rates were 4.31% 
(34/789), 6.72% (53/789) 7.10% (56/789), 3.17% (25/789), 0.25% (2/789), 7.35% (58/789) 
0.89% (7/789), 6.97% (55/789), 1.77% (14/789) and 0.76% (6/789) respectively. Based on 

morphology and molecular results, the trematodes were categorized into two species: they were small 

intestinal flukes Haplorchis pumilio and Centrocestus formosanus.  

 

Department of Biology                             Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature ........................................                             Academic Year 2013 

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

การติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียของปลาน ้ าจืด บริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ
ประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนา
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าให้เกิดโครงการวิทยาพนธ์น้ี ขา้พเจา้
ขอขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานดงักล่าวทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุน ความช่วยเหลือ ประสานงานใน
ทุกๆดา้นจนกระทัง่การศึกษาในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้โอกาสให้ค าแนะน า  ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ติดตาม
ความกา้วหนา้ในการด าเนินการวิจยั  และเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จอยา่ง
สมบูรณ์ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. วศิน อิงคพฒันากุล ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ผู ้
ศาสตราจารย์ พ.อ.หญิง ดร.ธัญญารัตน์  กุญชรบุญ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.
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สะดวก และคอยดูแลให้ค  าแนะน าในการท าปฏิบติัการ ขอขอบคุณ คุณสมโภช สัจจธรรมธวชั ท่ีให้ความ
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ค  าแนะน าในการท างานดา้นกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ลกัษณะของเข่ือนเป็นเข่ือนดินกกัเก็บน ้ าท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย สร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหาน ้ าท่วมใน
บริเวณลุ่มแม่น ้าป่าสักในฤดูน ้าหลาก และขาดแคลนน ้ากินน ้าใชเ้พื่อการเกษตรในฤดูร้อน ซ่ึงสร้าง 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก เม่ือสร้างเข่ือนเสร็จในปี พ.ศ. 2542 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อยา่งมาก โดยเกษตรกรมีน ้ากินน ้ าใชท้  าการเกษตรในฤดูแลง้ น ้ าไม่ท่วมในฤดูฝน นอกจากน้ี
ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา และเป็นแหล่งประมงน ้าจืดขนาดใหญ่ ท าใหป้ระชาชนบริเวณรอบเข่ือน 
มีอาชีพใหม่ เกิดความสมบูรณ์ของแหล่งน ้ าท าให้มีการอพยพเขา้ออกของประชาชน มีทั้งประชาชนท่ี
เคยอาศยัอยู่ในบริเวณพื้นท่ี ท่ีกลายเป็นอ่างเก็บน ้ า อพยพออกจากพื้นท่ีเพื่อหาท่ีอยู่อาศยั และพื้นท่ี
ประกอบอาชีพแหล่งใหม่ และประชาชนท่ีอพยพเขา้มาประกอบอาชีพใหม่ๆ รอบอ่างเก็บน ้ า นอกจาก
ประชาชนแลว้ยงัมีส่ิงมีชีวติท่ีอพยพเขา้มาอาศยัใหม่ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาแหล่งน ้ า  ผลของการ
อพยพเขา้ออกของประชาชน สัตวเ์ล้ียง และสัตวอ์พยพต่างๆน้ี ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพข้ึน โดยมีปัจจยัมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะกบัการเป็นแหล่งอาหาร 
ท่ีสมบูรณ์ข้ึน  เกิดความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากการเกิดระบบนิเวศ
ท่ีสมบูรณ์ (เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ, 2551) 

อยา่งไรก็ตาม ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ก็สามารถท าใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นสาธารณสุข 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่กระจายของโรคปรสิตหนอนพยาธิ (Hudson et al., 2006) เช่น เกิดการระบาด
ของสัตวรั์งโรค โฮสตต์วักลาง เป็นตน้ เม่ือส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงก็สามารถก่อใหเ้กิดวงจรการ
แพร่กระจายของพยาธิท่ียากต่อการควบคุม (Deom, 1975) เช่น เกิดการแพร่กระจายของโรคพยาธิใบไม้
ตบัในชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณเข่ือนอุบลรัตน์ของประเทศไทย หรือเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคพยาธิใบไมเ้ลือด หลงัการเปิดใชเ้ข่ือนอสัวาน ในประเทศอียปีต ์(Harinasuta et al., 1970; 
Sornmani et al., 1974)
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แมว้า่ปัจจุบนัจะมีการรณรงคเ์ก่ียวกบัการป้องกนัโรคพยาธิอยา่งมาก แต่ก็ยงัมีการติดเช้ือพยาธิ
ในอตัราท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพของประชาชนและสัตวเ์ล้ียง การแพร่กระจาย 
ของโรคพยาธิยงัข้ึนอยู่กบัระบบสาธารณสุขท่ีไม่ดีในทอ้งถ่ิน ท าให้เอ้ืออ านวยต่อการเจริญของพยาธิ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเช้ือปรสิตในโฮสต์ตวักลางท่ีเป็นระยะติดต่อ หากมีจ านวนโฮสต์ตวักลางท่ี
เป็นระยะติดต่อจ านวนมากก็จะเอ้ือต่อการท่ีปรสิตเจริญเป็นตวัเตม็วยั ท าใหอ้ตัรา 
การติดเช้ือในคน และในสัตวเ์พิ่มข้ึน 

การศึกษาโฮสต์ตวักลางของโรคหนอนพยาธิท่ีสามารถติดต่อ และกระจายมายงัโฮสตสุ์ดทา้ย
(definitive host) บริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ซ่ึงไดแ้ก่ คน และสัตว ์ เร่ิมจากไข่ของพยาธิจะปนออกมา
กบัอุจจาระของโฮสต ์ไข่ก็จะตกลงสู่แหล่งน ้า ตวัอ่อนของพยาธิจะฟักออกจากไข่เป็นตวัอ่อน 
ระยะไมราซิเดียม(miracidium) วา่ยน ้าเพื่อเขา้สู่หอย ซ่ึงเป็นโฮสตต์วักลางตวัท่ีหน่ึง (first intermediate 
host) มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง และเพิ่มจ านวนเป็นระยะสปอโรซีสต ์ (sporocyst) ระยะรีเดีย (redia) 
จนถึงระยะเซอร์คาเรีย (cercariae) ซ่ึงเป็นระยะท่ีไชออกจากหอย และวา่ยน ้าเพื่อเขา้สู่โฮสตต์วักลางตวั
ท่ีสอง (second intermediate host) ไดแ้ก่ ปลา กุง้น ้าตก ปูน ้าตก หรือพืชน ้า พยาธิใบไมร้ะยะน้ีเรียกวา่
ระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercariae) เป็นระยะติดต่อ (infective stage) เม่ือคนหรือสัตวกิ์นตวัอ่อน
ระยะน้ีก็สามารถเจริญเติบโตกลายเป็นตวัเตม็วยัต่อไป (รูปท่ี 1) 
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รูปท่ี 1 วฏัจกัรชีวิต (life cycle) ของพยาธิใบไม ้แสดงโฮสตสุ์ดทา้ย โฮสต์ตวักลาง ตวัเต็มวยั 

                  และตวัอ่อนระยะต่างๆของพยาธิ 
 
โรคปรสิตท่ีส าคญัและพบว่าจะมาพร้อมกบัการพฒันาแหล่งน ้ า ได้แก่ โรคพยาธิใบไม ้โดย

พบวา่มีการติดเช้ือมากในบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ถบบริเวณเขตร้อน (WHO, 2004) พยาธิใบไม้
สามารถก่อโรคไดท้ั้งในคน และในสัตว ์การเกิดโรคพยาธิใบไมข้ึ้นอยูก่บัต าแหน่งท่ีตวัเต็มวยัของพยาธิ
อาศยัอยูใ่นร่างกายของโฮสต ์ซ่ึงสามารถจ าแนกชนิดของพยาธิแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ พยาธิใบไมต้บั 
(liver fluke) พยาธิใบไมป้อด (lung fluke) พยาธิใบไมล้ าไส้ (intestinal fluke) และพยาธิใบไมเ้ลือด 
(blood fluke) โดยพยาธิใบไมต้บั และพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็ก สามารถพบตวัอ่อนของพยาธิ  
ระยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีเป็นระยะติดต่อในปลา พยาธิทั้งสองชนิดน้ีในระยะเมตาเซอร์คาเรียมีลกัษณะ
ทางสัณฐานวทิยาคลา้ยกนัมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการจ าแนกชนิด และมกัจะเกิดความผดิพลาด 
อยูบ่่อยๆ (Thaenkham et al., 2011) จึงตอ้งท าการตรวจสอบหลายๆวิธีเพื่อให้แน่ใจวา่ถูกตอ้งแม่นย  าใน
การระบุชนิดของพยาธิ ส่วนปลาท่ีน าโรคพยาธิส่วนใหญ่เป็นปลามีเกล็ดวงศ ์Cyprinidae ปลาในวงศ์น้ี
มีจ  านวนชนิดมากท่ีสุดในปลาน ้ าจืดของประเทศไทย และเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีมีการคา้ขายตามท่าปลา

ตวัเตม็วยั 

ไข่พยาธิ
w-j 

ไมราซิเดยีม
w-j 

หอยน า้จดื เซอร์คาเรีย 

เมตาเซอร์คาเรีย 

ปลาน า้จดื 
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และตลาดปลาทัว่ไป นอกจากน้ียงัเป็นกลุ่มปลาท่ีใชบ้ริโภคกนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั (ชวลิต วิทยา
นนท,์ 2547) ไดแ้ก่ Cyclocheilichthys sp.  Puntius sp.  Hampala sp.  Puntiuplites sp. และ Osterechilus 
sp. เม่ือประชาชนมีการรับประทานปลาไม่ถูกสุขลกัษณะจะส่งผลให้ไดรั้บตวัอ่อนปรสิตในระยะติดต่อ
ไดโ้ดยตรง เช่น พบพยาธิใบไม ้Opisthorchis viverrini ในประเทศไทย บริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด เน่ืองจากการรับประทานปลาดิบเป็นประจ า (Upatham & Viyanant, 
2003) เช่น การรับประทาน ก้อยปลา ปลาส้ม หม ่าปลา ลาบปลา ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีปรุงโดยใช้ความ
เปร้ียว และความเคม็ แต่การปรุงอาหารแบบน้ีไม่สามารถฆ่าพยาธิได ้ความร้อนเท่านั้นท่ีสามารถ 
ฆ่าพยาธิได ้จากรายงานพบวา่ประชากรประมาณ 680                                        พยาธิ
ใบไมต้บัชนิด Clonorchis sinensisi และ Opisthorchis spp. ประมาณ 20        (Keiser & Utzinger, 
2005) ปลาท่ีพบวา่เป็นโฮสตท่ี์น าโรคพยาธิใบไมต้บัท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปลาหนามหลงั (Cyclocheilichthys 
apogon) ปลาแกม้ช ้ า(Puntius orphoides) ปลาตะเพียนทราย(Puntius leiacanthus) และปลากระสูบจุด 
(Hampala dispar) (Vichaisri et al., 1982) และมีรายงานการติดเช้ือพยาธิใบไมล้ าไส้ในระยะเมตาเซอร์
คาเรียชนิด Haplorchis taichui, Haplorchis pumilio และ Centrocestus sp. ตรวจพบในปลาตะเพียน 
(Barbonymus gonionotus) (Wongsawad et al., 2000) การศึกษาปลากลุ่ม Cyprinoid จากจงัหวดั
เชียงใหม่ พบการติดเช้ือพยาธิใบไมช้นิด Haplorchis taichui (Kumchoo et al., 2005) นอกจากน้ียงัพบ
การติดเช้ือพยาธิใบไมใ้นปลาซ่า ท่ีคลองบางใหญ่ จงัหวดัภูเก็ต (Krailas et al., 2004) ดงันั้นการศึกษา
พยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาน ้ าจืดนั้นจึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะสามารถประเมินสถานการณ์การ
ระบาดของโรคในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาแหล่งน ้ า เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัต่องานดา้นสาธารณสุข 
และปศุสัตวต่์อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาอตัราการติดเช้ือ และรูปร่างลกัษณะตวัอ่อนของพยาธิใบไม้
ระยะเมตาเซอร์คาเรีย ในบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จงัหวดัลพบุรี เพื่อตรวจหาชนิดของปลาน ้ าจืดท่ีพบ
ในบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ตรวจสอบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียจากปลา 
แต่ละชนิดท่ีเป็นโฮสตก่ึ์งกลางของพยาธิใบไม ้และตรวจสอบอตัราการติดเช้ือของพยาธิใบไมใ้นอวยัวะ
แต่ละส่วนของปลาน ้าจืดท่ีสุ่มเก็บได ้เพื่อเป็นขอ้มูลและประโยชน์ในการรวบรวมความรู้ทางดา้น 
ปรสิตวทิยาต่อไปในอนาคต  เป็นความรู้ในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้
ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ีท่ีศึกษา 
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ความมุ่งหมาย 
 การติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียของปลาน ้าจืด บริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
จงัหวดัลพบุรี มีเป้าหมาย เพื่อศึกษาการกระจายพนัธ์ุของปลาน ้าจืดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือ 
พยาธิใบไม ้การศึกษาชนิดพนัธ์ุของปลาน ้าจืดท่ีตลาดปลา และท่าปลารอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
กบัความสามารถในการติดเช้ือพยาธิใบไม ้ยงัไม่เคยมีรายงานมาก่อน และการพฒันาแหล่งน ้าโดย 
การสร้างเข่ือนในประเทศไทยยงัมีความจ าเป็นในการจดัท าแผนการเฝ้าระวงัโรคหนอนพยาธิ  
 เพราะประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่กระจายของโรคพยาธิประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณ
ดงักล่าวมีการเปล่ียนอาชีพมาท าประมงกนัมากข้ึนและยงัเป็นศูนยก์ลางการส่งออกปลาน ้าจืดไปยงัพื้นท่ี
ต่างๆ ดงันั้นการตรวจหาปรสิตระยะเมตาเซอร์คาเรียจากปลาน ้าจืดชนิดต่างๆบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
จงัหวดัลพบุรี จึงมีประโยชน์อยา่งยิง่ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อส ารวจชนิดพนัธ์ุของปลาน ้าจืดท่ีพบไดจ้ากตลาดปลา และท่าปลาบริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
โดยจ าแนกชนิดพนัธ์จากลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของปลา 
2.             การติดเช้ือ                                                           
ป  ตวัอยา่งท่ีสุ่มได ้
3. เพื่อ                                                      ในปลาตวัอยา่งท่ีสุ่มได ้ 
 
สมมติฐาน 

การสร้างเข่ือนท าใหเ้กิดความสมบูรณ์ของแหล่งน ้าท่ีช่วยในการกระจายพนัธ์ุ และเพิ่มจ านวน
ของหนอนพยาธิ ท าใหส้ัตวท่ี์เป็นโฮสตต์วักลางมีโอกาสในการติดเช้ือหนอนพยาธิสูง ส่งผลให้
ประชาชนบริเวณดงักล่าวมีความเส่ียงในการเกิดโรค 
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ประโยชน์ของการวจัิย 
 งานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอตัราการติดเช้ือ และชนิดของพยาธิท่ีมีการติดเช้ือในปลาน ้ าจืด
ท่ีใชบ้ริโภค ซ่ึงปลาท่ีศึกษาสามารถเป็นโฮสต์ตวักลาง (intermediate host) ของพยาธิใบไมท่ี้ก่อให้เกิด
โรคในคนและสัตว ์ดงันั้นหากทราบถึงชนิด การกระจายตวั และความสัมพนัธ์ระหว่างปลาน ้ าจืดกบั
พยาธิ ท าใหท้ราบถึงลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของปลาน ้าจืดท่ีมีการติดเช้ือพยาธิใบไม ้
ระยะเมตาเซอร์คาเรีย ในบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานทางสาธารณสุข เพื่อ
ศึกษาความปลอดภยัในการบริโภคปลาในแหล่งน ้ า ท าให้ได้ขอ้มูลว่าปลาชนิดใดท่ีพบปรสิตระยะ
ติดต่อสูง เพื่อการเฝ้าระวงัการติดเช้ือปรสิตในปลามาสู่คน  
 
ขอบเขตการวจัิย 

ศึกษาปลาน ้ าจืด       เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือน 
เมษายน 2556 ครอบคลุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว จ าแนกชนิดปลาท่ีพบ ตรวจสอบปรสิต
ในระยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีพบในปลาน ้ าจืด และศึกษารูปร่างลกัษณะตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของ
พยาธิใบไม้ท่ีพบในปลาน ้ าจืดตรวจสอบชนิดพันธ์ุของพยาธิโดยใช้วิธีทางโมเลกุล มีพื้นท่ี ท่ี
ท าการศึกษา 11 พื้นท่ี ดงัน้ี 
จุดส ารวจท่ี 1 วดัเขาพระ     ต าบลหนองบวั  อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 2 ท่าปลาเขาพระ  ต าบลหนองบวั  อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 3 บา้นมะนาวหวาน หมู่4  ต าบลมะนาวหวาน   อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 4 บา้นโคกสลุง   ต าบลโคกสลุง  อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 5 ตลาดปลาชยับาดาล   ต าบลชยับาดาล  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 6 บา้นวสิาหกิจชุมชน   ต าบลมะกอกหวาน อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 7 บา้นมะกอกหวาน  ต าบลมะกอกหวาน อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 8 บา้นมะนาวหวานจุด 1   ต าบลมะนาวหวาน  อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 9 บา้นมะนาวหวานจุด 2   ต าบลมะนาวหวาน  อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 10 บา้นแก่งผกักดู   ต าบลแก่งผกักดู  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดั ลพบุรี 
จุดส ารวจท่ี 11 บา้นท่าหลวง   ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จงัหวดั ลพบุรี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
Accidental host               โฮสตซ่ึ์งติดเช้ือปรสิตโดยบงัเอิญ  ปรสิตสามารถด าเนินชีวติจน 

ครบวงจรชีวติได ้หรืออาจพบวา่ปรสิตสามารถเจริญเป็นระยะตวัแก่
ไดแ้ต่ไม่สามารถสืบพนัธ์ุได ้

Acetabulum บริเวณ ventral sucker ท่ีมีกลา้มเน้ือเจริญมากกวา่ ventral sucker 
ธรรมดา 

Anal fin ครีบกน้จะอยูร่ะหวา่งรูกน้ และครีบหลงั 
Barbel    ส่วนท่ีเป็นหนวดของปลา จะอยูบ่ริเวณส่วนหวัใกลก้บัปาก และ 

จมูก หรืออยูใ่ตค้าง 
Carrier    โฮสตท่ี์มีความตา้นทานต่อปรสิต  สามารถท าลายปรสิตลง 

แต่ไม่หมดไป  ยงัสามารถแพร่กระจายปรสิตใหผู้อ่ื้นได ้  
Caudal fin   ครีบหางอยูท่า้ยสุดของล าตวัปลา 
Cercaria    ตวัอ่อนของพยาธิใบไม ้ ซ่ึงเจริญมาจาก redia หรือ sporocyst  

และเป็นระยะสุดทา้ยของระยะตวัอ่อนท่ีเจริญภายในหอย 
Cirrus    อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผูข้องพยาธิใบไม ้
Cirrus  pore   รูเปิดให ้cirrus ยืน่ออกมา 
Cirrus  pouch   รูกวา้งๆส าหรับเก็บ cirrus เม่ือหดกลบัเขา้ไป 
Crystalline  style   แท่งสไตลบ์รรจุอยูใ่นถุงสไตล ์ มีหนา้ท่ีหลัง่เอนไซมย์อ่ยอาหาร 

ประเภทคาร์โบไฮเดรต 
Definitive  Host              โฮสตท่ี์มีระยะตวัเตม็วยัของปรสิตอาศยัอยูแ่ละปรสิตนั้น 

ผสมพนัธ์ุกนัไดห้รือสืบพนัธ์ุกนัไดใ้นโฮสตน์ั้น 
Digenetic   เทอมท่ีใชก้บั  flukes  หรือ  parasites  ท่ีมีการเจริญสองแบบ  

คือ asexual  เกิดในระยะตวัอ่อน และ sexual  เกิดในระยะตวัแก่จึง
สมบูรณ์ในวงชีวติช่วงหน่ึง 

Dioecious   พยาธิท่ีมีอวยัวะเพศแยกกนัเป็นตวัผูแ้ละตวัเมีย 
Distomata   พยาธิท่ีมีอวยัวะยดึเกาะ (sucker)  2 อนั 
Dorsal fin   ส่วนของครีบหลงัท่ีอยูส่่วนหลงัของล าตวัปลา อาจมี 1, 2 หรือ 3  
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ตอนก็ได ้
Dorsoventrally   ลกัษณะท่ีส าคญัของพยาธิใบไมท่ี้มีล าตวัแบนจากบนลงล่าง 
Ectoparasite   ปรสิตท่ีอาศยัอยูน่อกร่างกายของโฮสต ์เช่น หมดั เหา 
Endoparasite   ปรสิตท่ีอาศยัอยูใ่นร่างกายของโฮสต ์เช่น หนอนพยาธิ 
Esophagus   ส่วนท่ีต่อระหวา่งปากและล าไส้ (pharynx) 
Excretory  bladder  ท าหนา้ท่ีเป็นกระเพาะขบัถ่ายของเสีย 
Excretory  duct   ท่อท่ีท าหนา้ท่ีส าหรับขบัถ่ายของเสีย 
Excretory  pore   ช่องเปิดส าหรับการขบัถ่ายของเสีย 
Excretory  vesicle  กลุ่มเซลลท่ี์เรียงตวัลอ้มรอบเป็นผนงัเซลล ์ภายในเป็นช่องวา่ง 

ใสอยูท่างดา้นทา้ยล าตวั (body) ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมความ
เขม้ขน้ของสารภายในเซลลใ์หอ้ยูใ่นระดบัท่ีสมดุล เช่น การขบัถ่าย
ของเสียหรือแลกเปล่ียนสารระหวา่งภายในกบัภายนอกเซลล ์

Eyespot    ส่วนตาของพยาธิใบไมท่ี้มี pigment โดยทัว่ไปจะพบ 1 คู่ 
Flame  cell   เป็น excretory   cell  ซ่ึงมีขนใชโ้บกพดัของเสียออกจากร่างกาย 
Freshwater fishes  ปลาท่ีอาศยัอยูใ่นน ้าจืด 
Gland  duct   ท่อของต่อมต่างๆ 
Genital  primordium   เซลลสื์บพนัธ์ุท่ีมีการเจริญพฒันาไปเป็นรังไข่ หรืออณัฑะต่อไป  

อยูใ่กลบ้ริเวณ  ventral sucker    
Genital  pore   ทางเปิดส่วนรวมของอวยัวะสืบพนัธ์ุของตวัผูแ้ละตวัเมีย 
Germ ball   กลุ่มเซลลท่ี์เจริญมาจาก germinal cell  โดยจะมีการพฒันา 

ไปเป็นตวัอ่อนในระยะต่างๆต่อไป 
Germinal  cells   เซลลเ์จริญท่ีพบการกระจายเซลลจ์  านวนมากในตวัอ่อนของ 

พยาธิใบไม ้  
Gill raker    เป็นส่วนประกอบของเหงือกท่ีเกาะอยูท่างดา้นในของกระดูก 

เหงือกดา้นตรงขา้มกบัเส้นเหงือก   
Hermaphrodite   พยาธิใบไมท่ี้มีสองเพศในตวัเดียวกนั 
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Infection พยาธิสภาพท่ีเกิดจาก  protozoa  หรือ  helminth ท่ีปรสิต (infect) เขา้
ไปในโฮสตแ์ลว้สามารถเจริญต่อไปเป็นตวัเตม็วยัหรือก่อใหเ้กิดโรค
ต่อโฮสตไ์ด ้

Intermediate   host  โฮสตต์วักลางหรือส่ิงมีชีวติท่ีปรสิตเขา้ไปอาศยัอยูใ่นส่วนใด 
ส่วนหน่ึงของร่างกาย  แลว้ปรสิตเจริญเติบโต  เปล่ียนรูปร่างจาก
ระยะหน่ึงไปเป็นอีกระยะหน่ึง แต่ยงัไม่ถึงตวัเตม็วยั 

Laurer’s canal   อวยัวะท่ีเป็นท่อต่อกบั oviduct และภายนอกคลา้ย copulatory  
canal 

Lateral line   เส้นขา้งล าตวัของปลา อยูท่างดา้นขา้งของตวัดา้นละเส้น ใชรั้บ 
ความรู้สึกเก่ียวกบัแรงสั่นสะเทือนของน ้า  

Mehlis’ gland   ต่อมท่ีท าหนา้ท่ีกระตุน้ให ้vitelline  cell ปล่อย globule ซ่ึงมี 
    วตัถุดิบในการสร้างเปลือกไข่  ซ่ึงมีเซลลเ์ดียวเรียงลอ้ม 

รอบ ootype 
Mesocercaria   พยาธิตวัอ่อนท่ีอยูร่ะหวา่งระยะเซอร์คาเรียกบัเมตาเซอร์คาเรีย 

ซ่ึงพยาธิตวัอ่อนในระยะน้ีคลา้ยกบัตวัอ่อนในระยะเซอร์คาเรีย 
ยกเวน้จะไม่มีหาง 

Metacercaria   พยาธิตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียเปล่ียนแปลงรูปร่างไปเป็นซีสต ์ 
Miracidium   พยาธิตวัอ่อน (larva) ท่ีมีขนรอบๆตวัซ่ึงฟักออกจากไข่ของ 

พยาธิใบไม ้
Monoecious   การมีอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียอยูใ่นตวัเดียวกนั 
Monogenetic   เป็นเทอมท่ีใชก้บั  flukes  หรือ  parasites  ท่ีมีการเจริญแบบ 

เดียว  สมบูรณ์ในวงชีวติช่วงหน่ึง 
Operculum   แผน่ปิดเหงือก จะอยู ่2 ขา้งของส่วนหวั ท าหนา้ท่ีปิดเปิดเหงือก 

เพื่อช่วยหายใจ 
opercular  bone   กระดูกกระพุง้แกม้หรือกระดูกปิดเหงือก   
Ootype    อวยัวะของเพศเมียเป็นท่ีส าหรับไข่ผสมกบัสเปิร์ม 
Oral  sucker   อวยัวะยดึเกาะรอบปากส่วนบน 
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Parasitism    การอยูร่่วมกนัแบบท่ีฝ่ายหน่ึงไดป้ระโยชน์แต่อีกฝ่ายหน่ึงเสีย 
ประโยชน์ 

Paratenic  host โฮสตท่ี์ช่วยส่งระยะตวัอ่อนของปรสิตไปสู่โฮสตต์วัต่อไป  โดยท่ี
ปรสิตท่ีเขา้อยูใ่นโฮสตน้ี์ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มจ านวน 

Pectoral fin ครีบอก จะเป็นครีบคู่อยูถ่ดัจากช่องเหงือกมาทางหลงัเล็กนอ้ย 
Redia ตวัอ่อนพยาธิเจริญมาจาก sporocyst มีรูปร่างเป็นถุง (sac) ภายในตวัมี

หลอดอาหาร และส่วนท่ีจะเจริญเป็นล าไส้ มีผนงับางและมีกลา้มเน้ือ
คอหอย (pharynx) ภายในช่องวา่งล าตวั จะมีตวัอ่อนและ germinal 
cell 

Reservoir  Host  สัตวท่ี์โดยปกติมีปรสิต  โดยเป็น definitive host และเป็นแหล่ง 
แพร่กระจายปรสิตมาสู่คน ท าหนา้ท่ีคลา้ยเป็นรังโรค 

Seminal  receptacle  อวยัวะของตวัเมียท่ีมีไวส้ าหรับเก็บสเปิร์ม 
Seminal  vesicle   ส่วนล่างสุดของ vas deferens ซ่ึงขยายใหญ่และเปิดเขา้สู่ cirrus 
Sporocyst พยาธิตวัอ่อนของพยาธิใบไมโ้ดยเปล่ียนแปลงมาจากmiracidium มี

รูปร่างเป็นถุง  ภายในมี germ cell 
Sucker    อวยัวะส าหรับใชเ้กาะยดึ  ซ่ึงอาจอยูร่อบปาก เรียกวา่    

oral sucker  หรือ  อยูด่า้นทอ้ง   เรียกวา่   ventral  sucker 
Vas  efferens   ท่อท่ีออกจากอณัฑะ (testes)  ไปยงั  vas  deferens 
Vas  deferens   ท่อท่ีต่อจาก  vas  efferens  ไปยงั cirrus 
Vector    สัตวท่ี์สามารถน าปรสิตจากโฮสตห์น่ึงไปยงัอีกโฮสตห์น่ึง  บาง 

คร้ังอาจพบวา่ vector เป็น intermediate  host ดว้ย 
Ventral  sucker   อวยัวะยดึเกาะส่วนทอ้ง 
Ventral fin   ครีบทอ้ง เป็นครีบท่ีตั้งอยูด่า้นล่างของล าตวั โดยอยูค่นละขา้ง 

ของแนวสันทอ้ง 
Vitelline  glands   ต่อมซ่ึงใหส้ารส าหรับการเจริญเติบโตของไข่และสร้าง 

เปลือกไข่ 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ประวตัิและทีม่าของเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ลุ่มน ้าป่าสักมีตน้ก าเนิดมาทางหุบเขาแถบจงัหวดัเลย ไหลสู่เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ 

มาบรรจบกบัแม่น ้ าเจา้พระยาท่ี จ.อยุธยา นบัความยาวไดป้ระมาณ 513 กิโลเมตร ปริมาณน ้ าท่ีเอ่อ
ลน้ในบางฤดูของปีหรือบางคร้ังลดแห้งจนมองเห็นเนินทราย บนพื้นท่ีลุ่มน ้ ากว่า 14,520 ตาราง
กิโลเมตร นบัวา่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 13ในจ านวน 25 ลุ่มน ้ าของประเทศไทย ดว้ยสายพระเนตร
อนัยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในการช่วยเหลือราษฎรท่ีอยูใ่นแถบลุ่มน ้ าป่าสักท่ีตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาความแห้งแลง้ ขาดน ้ าเพื่อการเกษตรในบางปีและในบางปีตอ้งประสบกบัอุทกภยั 
ยงัความเดือดร้อนสู่ราษฎรนบัจากลุ่มน ้าป่าสักไปจนถึงลุ่มน ้าเจา้พระยา หรือแมแ้ต่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลฯพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯไดพ้ระราชทานพระราชด าริเม่ือ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2532 ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเข่ือนกกัเก็บน ้ าแม่น ้ าป่าสักอย่าง
เร่งด่วน เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้า เพื่อประโยชน์ต่อพื้นท่ีเพาะปลูก และบรรเทาปัญหาอุทกภยั
ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในลุ่มน ้ าป่าสัก เป็นผลสืบเน่ืองมายงัเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล
ด้วย ซ่ึงน าความเดือนร้อนมาให้ราษฎรเกือบทุกปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชด ารัสเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เก่ียวกบัการพฒันาแหล่งน ้ าของกรมชลประทานวา่ หากเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปัจจุบนั ก็
สามารถแกปั้ญหาน ้าท่วม ภยัแลง้ และขาดแคลนน ้าใหก้บัประชาชนได ้จะตอ้งก่อสร้างเข่ือน 2 แห่ง 
ท่ีแม่น ้ าป่าสัก และแม่น ้ านครนายก ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัให้ด าเนินการ เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2537 โครงการน้ีใชเ้วลาก่อสร้าง 5 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2537 - 2542 และพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวไดท้รงพระกรุณาพระราชทานนาม เข่ือนน้ีวา่ "เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ" อนัหมายถึง "เข่ือน
แม่น ้ าป่าสักท่ีเก็บกกัน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ" เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ไดเ้ร่ิมเก็บกกัน ้ าคร้ังแรกเม่ือ
วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเป็นประธานในพิธี โครงการ
พฒันาลุ่มน ้าป่าสักอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริไดก่้อสร้างเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิเสร็จสมบูรณ์ และเพื่อ
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เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  แผนท่ีแสดงลุ่มแม่น ้าป่าสัก 
(แผนท่ีลุ่มน ้าป่าสัก. (2551). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 8 มีนาคม 2555.  

จาก http://www.haii.or.th/wiki/images/c/ce/PS) 
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ลกัษณะโครงการ 
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ มีลกัษณะเป็นเข่ือนดิน แกนดินเหนียว (Zoned Type) ระดบัสันเข่ือน 

+46.60 ม.รทก. (เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง) ความยาวประมาณ 4,860 เมตร ความสูงเข่ือน 
31.5 ม. ความกวา้งสันเข่ือน 10 เมตร ระดบักกัเก็บน ้าสูงสุดท่ี +43.00 ม.รทก. ปริมาณกกัเก็บน ้ า 960 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

  
รูปท่ี 3  ลกัษณะของเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 

(เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ. (2551). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 8 มีนาคม 2555.  
จาก http://www.lopburi.go.th/pasakdam.htm) 

 
พื้นท่ีบริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ 
  จ  านวน 114,119 ไร่ โดยมีพื้นท่ีของราษฎรตอ้งมีการโยกยา้ย จ านวน 100,944 ไร่ ในเขต  
2 จงัหวดั 4 อ าเภอ 15 ต าบล 65 หมู่บา้น รวมประชาชนประมาณ 7,700 ครอบครัว และมีพื้นท่ีท่ี       
จะตอ้งจ่ายค่าทดแทนท่ีดิน จ านวน 96,700 ไร่ โดยมีรายช่ือพื้นท่ี ดงัน้ี  
จงัหวดัลพบุรี พื้นท่ี 96,658 ไร่ อยูใ่นพื้นท่ี 3 อ าเภอ 13 ต าบล 60 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
- อ าเภอพฒันานิคม ต าบลโคกสลุง ต าบลน ้าสุด ต าบลมะนาวหวาน ต าบลหนองบวั 
- อ าเภอท่าหลวง ต าบลท่าหลวง ต าบลแก่งผกักดู 
- อ าเภอชยับาดาล ต าบลบวัชุม ต าบลล านารายณ์ ต าบลท่ามะนาว ต าบลท่าดินด า ต าบลชยับาดาล 
ต าบลมะกอกหวาน ต าบลม่วงค่อม 
จงัหวดัสระบุรี พื้นท่ี 8,642 ไร่ อยูใ่นพื้นท่ี 1 อ าเภอ 2 ต าบล 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
อ าเภอวงัม่วง ต าบลวงัม่วง ต าบลค าพราน 
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ประโยชน์ของการสร้างเข่ือน 
1.เป็นแหล่งน ้าถาวรเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนต่าง ๆ ในเขตจงัหวดัลพบุรีและ 
   จงัหวดัสระบุรี   
2.เป็นแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรส าหรับพื้นท่ีชลประทานท่ีจะเกิดใหม่ในเขตจงัหวดัลพบุรี  
   และจงัหวดัสระบุรี จ  านวน 174,500 ไร่  
3.เป็นแหล่งน ้าเสริมส าหรับพื้นท่ีโครงการชลประทานเดิมในทุ่งเจา้พระยาฝ่ังตะวนัออก   
ตอนล่าง ประมาณ 2,200,000 ไร่ 

4.ช่วยบรรเทาอุทกภยัใหแ้ก่พื้นท่ีสองฝ่ังแม่น ้าป่าสักในเขตจงัหวดัลพบุรี และจงัหวดั    
สระบุรี และยงัมีผลช่วยบรรเทาอุทกภยัใหแ้ก่พื้นท่ีตอนล่างลงไปดว้ย  

5. เป็นแหล่งน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัลพบุรี และจงัหวดัสระบุรี  
6. เป็นแหล่งน ้าเสริมเพื่อแกปั้ญหาขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
7. อ่างเก็บน ้าจะกลายเป็นแหล่งประมงน ้าจืดขนาดใหญ่ 
 
การสร้างเข่ือนนอกจากช่วยแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ภยัแลง้ และขาดแคลนน ้ าให้กบัประชาชน

แลว้ ยงัท าให้ประชาชนมีอาชีพใหม่ คืออาชีพประมง ท่ีสามารถจบัปลาจากอ่างเก็บน ้ ามาขาย สร้าง
รายไดส้ร้างอาชีพไดอ้ยา่งมหาศาล บริเวณใกลอ่้างเก็บน ้ าจะพบตลาดจ าหน่ายปลา ทั้งปลาสด และ
ปลาแปรรูป เช่น ปลายา่ง ปลาแดดเดียว ปลาทอด และปลาส้ม เป็นตน้ (เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ, 2551)  
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อนุกรมวธิาน และสัณฐานวทิยาของปลา 
ประเภทของปลาในปัจจุบนัจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 กลุ่มดงัน้ี (ชวลิต วทิยานนท,์ 2547) 

1.ปลาปากกลม (Agnatha) เป็นพวกปลาท่ีไม่มีขากรรไกร มีปากเป็นท่อใช้ดูดเลือดเน้ือจากเหยื่อ
เท่านั้นพวก Hagfish เป็นปลาท่ีเคยพบในเขตน่านน ้าไทยทางฝ่ังทะเลอนัดามนั 
2.ปลากระดูกอ่อน (Cartilaginous fish) เป็นปลาท่ีมีโครงสร้างซ่ึงประกอบดว้ยเซลล์ของกระดูก
อ่อนอยา่งเดียว มีเหงือกแยกออกมาเป็น 5 ช่อง มีเกล็ดแบบพลาคอยด์ เช่น ปลาฉลาม ปลาในกลุ่มน้ี
ในน ้าจืดพบไม่ก่ีชนิด 
3.ปลากระดูกแขง็ (Bony fish) มีโครงกระดูกท่ีประกอบดว้ยเซลล์กระดูกแข็งเป็นส่วนมาก มีเหงือก
รวมกนั และเปิดออกเป็นช่องเดียว มีเกล็ดคลุมผิวหนงัแบบต่างๆ ขากรรไกรติดต่อกบักะโหลก มี
รูปร่างแตกต่างกนัมากมายแลว้แต่ชนิด ไดแ้ก่ ปลาทัว่ไปท่ีพบมากกวา่ 12,000 ชนิด ในประเทศไทย
พบปลาน ้าจืดประมาณ 700 ชนิด 

ปลาจดัอยูใ่นไฟลมั  Chordata  (Phylum Chordata)  ซบัไฟลมั  Vertebrata (Subphylum  
Vertebrata)  ชั้น Osteichthyes  (Class  Osteichthyes)  ซบัคลาส Actinopterygii  (Subclass 
Actinopterygii) เป็นปลากระดูกแขง็ปัจจุบนัมีโครงร่างเป็นกระดูกแขง็ (bone) เหงือก 1 คู่  มีแผน่
ปิดเหงือก  มีถุงลมหรือปอด (Berg, 1965) 

ปลาใน  Subclass  น้ีส่วนใหญ่พบทัว่ไปในน ้าจืด  น ้ากร่อย และน ้ าทะเล    โดยพนัธ์ุปลาน ้ า
จืดของประเทศไทยนั้นพบแลว้ประมาณ 700 ชนิด  จาก 56 วงศ ์  นอกจากน้ียงัมีพนัธ์ุปลาท่ีน าเขา้
จากต่างประเทศมาเพาะเล้ียงอีก  10  ชนิด  ปลาน ้ าจืดไทยเกือบทุกชนิดสามารถใชเ้ป็นอาหารได ้ 
แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงชนิดท่ีจบัข้ึนมาบริโภคเป็นประจ า และพบเห็นบ่อยในทอ้งตลาด  โดยแบ่งตาม
การจ าแนกเป็น  Family  ดงัต่อไปน้ี  (ชวลิต วทิยานนท,์  2547) 

1. Family  Notopteridae (วงศป์ลากราย)  มีรูปร่างแบนขา้งมาก  เรียวไปทางดา้นซ้าย  ครีบ
หลงัเล็ก  ครีบกน้ละครีบหางยาวติดต่อกนั  ครีบทอ้งเล็กมาก  ปากกวา้ง  มีเกล็ดเล็กละเอียด 

2. Family  Cyprinidae (วงศป์ลาตะเพียน สร้อย  และ ซิว)  เป็นวงศท่ี์มีจ านวนปลามากท่ีสุด
ในปลาน ้ าจืดของไทย  และมีความหลากชนิดเป็นอนัดบัสามของวงศป์ลาในโลก  มีลกัษณะส าคญั
คือ  เกล็ดเป็นแบบขอบเรียบ และบาง  ครีบเป็นกา้นครีบอ่อน  ครีบหางส่วนมากเป็นแฉกเวา้  ครีบ
ทอ้งอยู่ค่อนมาทางตอนกลางของล าตวัดา้นทอ้ง  ล าตวัมกัแบนขา้ง  แต่ก็มีบางชนิดล าตวัค่อนขา้ง
กลม  ปลาในวงศน้ี์จดัเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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3. Family  Hemithamphidac (วงศ์ปลาเข็ม)  มีรูปร่างเรียวทรงกระบอก  ล าตวัแบนขา้ง
เล็กนอ้ย  หรือกลม  ลกัษณะท่ีเด่นชดัคือ  มีจะงอยปากล่างยื่นยาวกวา่ปากบนมาก  ตาโต  ครีบหลงั
ค่อนไปทางดา้นทา้ยล าตวั  มีเกล็ดค่อนขา้งเล็ก 

4. Family  Ambassidac (วงศป์ลากระจก, แป้นแกว้)  มีรูปร่างเป็นรูปไข่  ส่วนหลงัและทอ้ง
กวา้ง  ล าตวัแบนขา้งมาก  หวัโต  ตาโต  ปากกวา้ง  ครีบหลงัมี 2 ตอน  ตอนหนา้เป็นกา้นแข็งแหลม  
ตอนทา้ยเป็นกา้นอ่อน  ครีบหางเวา้ลึก  ครีบกน้มีกา้นแข็ง 3 อนั  ครีบทอ้งมีกา้นแข็ง 1 อนั  ครีบอก
เล็ก  ล าตวัใสมาก หรือขุ่นเล็กนอ้ย  และดา้นทอ้งมีสีเงิน 

5. Family  Toxotidae (วงศป์ลาเสือพน้น ้ า) รูปร่างเป็นสามเหล่ียม ส่วนหวัและจะงอยปาก
ยืน่แหลม ตาโต  ปากกวา้งอยูป่ลายสุดของหวั และยืดหดริมฝีปากไดดี้ ครีบหลงัอยูค่่อนไปทางทา้ย
ของล าตวั มีกา้นแข็ง 4-5 อนั ครีบหางปลายตดั ครีบหางปลายตดั  ครีบอกและครีบทอ้งเล็ก  เกล็ด
เล็ก  ตวัมีลายเป็นดวงสีด าขนาดใหญ่บนพื้นขาว 

6.  Family  Nandidae (วงศป์ลาหมอชา้งเหยียบ)  มีรูปร่างเป็นรูปไข่ หรือกลมรี  ล าตวัมกั
แบนขา้ง  ครีบหลงัมีกา้นแขง็หลายอนั  ครีบหางปลายมนกลม  เกล็ดใหญ่มีขอบหยกั เส้นขา้งตวัมกั
ขาดช่วงเป็น 2 ตอน  คือ ตอนหนา้ และ ตอนทา้ยท่ีโดนหาง 

7. Family  Eleotrididac (วงศ์ปลาบู่)  มีล าตวัทรงกระบอกหรือยาว  ส่วนหวัและจะงอย 
ปากมน มีเส้นขา้งตวั และแถวของเส้นประสาทอยู่บนหัวหลายแถว  ครีบหลงั แยกเป็น 2 ตอน 
ชดัเจน ครีบหางกลมมน ครีบกน้ยาว ครีบอกใหญ่ 

8. Family  Anabantidae (วงศป์ลาหมอ)  รูปร่างป้อม  ล าตวัแบนขา้ง  ส่วนหวัสั้นปลายมน
ตาโต ปากกวา้ง  ขอบฝาปิดเหงือกเป็นหยกัแขง็  เกล็ดใหญ่คลุมทัว่ตวัมีเกล็ดแบบขอบหยกั  ผิวสาก  
เส้นข้างตัวขาดตอน  ครีบหลังยาวเกือบเท่าความยาวล าตัว  มีก้านแข็งแหลมจ านวนมาก 
เช่นเดียวกบั ครีบกน้  แต่ครีบกน้สั้นกวา่ ครีบอกเล็กรูปไข่  ครีบหางปลายมน  ตวัมีสีเขียวมะกอก  
และมีลายประสีคล ้าท่ีขา้งล าตวั  ขอบฟาปิดเหงือกตอนบนมีแตม้สีด า 

9. Family  Belontiidac (วงศป์ลาสลิด)  มีรูปร่างยาวหรือรูปไข่  ล าตวัแบนขา้งส่วนหวัโต  
ตาโต  ปากเล็ก  ครีบหลงัสั้น  แต่ครีบกน้ยาวมาก  มีครีบทอ้งเล็กหรือเป็นเส้นเขียวยาว  ครีบหางเวา้
ต้ืน เกล็ดเล็ก เป็นขอบหยกั 

10. Family  Cichlidae (วงศ์ปลานิล)  เป็นวงศ์ปลาท่ีค่อนขา้งใหญ่  รูปร่างค่อนไปทาง
ส่ีเหล่ียมพื้นผา้  มีส่วนหวัโต  ล าตวัแบนขา้ง  ปากกวา้ง  ตาเล็ก  รูจมูกมีขา้งละ 1 รู เท่านั้น  ครีบหลงั
มีกา้นแขง็จ านวนมาก  ครีบอกยาวครีบทอ้งใหญ่  ครีบหางปลายตดั  เกล็ดขนาดใหญ่ เป็นแบบขอบ
หยกั 
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การจัดจ าแนกปลา 
ลกัษณะภายนอกของปลา (External Anatomy of Fish) 
 การศึกษารูปร่างลกัษณะภายนอกของปลานั้น หากพิจารณาให้ดีแลว้จะเห็นวา่ปลามีรูปร่าง
ลกัษณะแตกต่างกนั การท่ีปลามีลกัษณะต่างๆนั้นเป็นการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
และการหากินเพื่อความอยูร่อด ซ่ึงการศึกษาลกัษณะภายนอกของปลาโดยทัว่ไปมีดงัน้ี  
1.ส่วนต่างๆของปลา 

สันฐานวทิยาของปลามีรูปร่างแบบสมมาตรซา้ย-ขวา  ยกเวน้ปลาซีกเดียว  ร่างกายปลาแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน  (วมิล เหมาะจนัทร์, 2540;  สุภาพ มงคลประสิทธ์ิ, 2529) (รูปท่ี 4)  คือ 

1.1 หัว  (head)  เร่ิมจากปลายสุดของจะงอยปากถึงริมสุดของกระดูกกระพุง้แก้มหรือ
กระดูกปิดเหงือก  (opercle  หรือ opercular bone)  ส่วนหัวน้ีจะเป็นท่ีตั้งของอวยัวะรับความรู้สึก
เกือบทุกชนิด ไดแ้ก่  ตา  ปาก  จมูก  หนวด  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของระบบประสาท ไดแ้ก่  สมอง  
และระบบหายใจคือเหงือกซ่ึงใชแ้ลกเปล่ียนก๊าซจากน ้า  อีกทั้งมีระบบยอ่ยอาหารบางส่วน คือ  ปาก  
ฟัน  ล้ิน  และช่องคอ 

1.2 ล าตวั  (trunk  หรือ  body)  อยูถ่ดัจากกระดูกปิดเหงือกไปจนถึงรูทวาร (anus)  ส่วนน้ี
เป็นส่วนท่ีตั้งของครีบ  (fin)  เกือบทั้งหมดยกเวน้ครีบหางและครีบกน้  เป็นส่วนท่ีมีเกล็ดและต่อม
เมือกมากซ่ึงใช้ส าหรับการป้องกนัตวั  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอวยัวะภายในซ่ึงได้แก่  ระบบ
ทางเดินอาหาร  ระบบขบัถ่าย  และระบบสืบพนัธ์ุ 

1.3 หาง  (tail)  เป็นส่วนสุดทา้ยของตวัปลา  โดยเร่ิมจากรูทวารไปจนสุดปลายครีบหาง  
ส่วนน้ีเป็นท่ีตั้งของครีบกน้และครีบหาง  เป็นส่วนท่ีมีเกล็ดปกคลุมเช่นกนั  มีกลา้มเน้ืออยูห่นาแน่น  
เพื่อใชใ้นการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีเหมือนหางเสือ  และช่วยในการทรงตวั 
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รูปท่ี 4  การแบ่งส่วนต่างๆของปลา 
 

2.อวยัวะภายนอกตวัปลา  (External  organ)  
อวยัวะภายนอกตวัเป็นอวยัวะท่ีสามารถมองเห็นไดท้นัทีจากภายนอก  ส่วนใหญ่จะเป็น

อวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรับสัมผสัทางประสาท  เพื่อให้ปลาหลบหนีอนัตรายไดท้นักาล  และ
ช่วยในการหาอาหาร  ดงันั้น  อวยัวะภายนอกทั้งหลายจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งในการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน
ของปลา  อวยัวะเหล่าน้ีไดแ้ก่  

2.1 ริมฝีปากและปาก  (lip และ mouth) ภายในปากจะมีฟันและล้ินอยู ่ ส่วนใหญ่ปากจะอยู่
ปลายดา้นหนา้สุดของหวัปลา  แต่ปลาบางชนิดอาจจะอยูเ่ยื้องไปทางดา้นบนหรือล่างมากหรือนอ้ย
ต่างกนัไป  โดยเฉพาะปลากระดูกอ่อนปากจะอยูท่างดา้นล่างของตวั  

2.2 จะงอยปาก (snout หรือ rostrum) อยูร่ะหวา่งปลายสุดปากถึงตา บริเวณน้ีจะมีจมูกและ
หนวดอยู ่

2.3 จมูก (nostril) อยูถ่ดัจากปากเยื้องไปทางดา้นหลงัเล็กนอ้ย อยูใ่นบริเวณท่ีเรียกวา่จะงอย
ปาก จะมีจมูกอยู่ทางดา้นบนของจะงอยปากขา้งละ 1-2 รู จมูกท าหนา้ท่ีในการดมกล่ินเพื่อช่วยใน
การหาอาหาร ไม่ไดใ้ชห้ายใจ 

2.4 ตา (eye) ส่วนใหญ่จะอยู ่2 ขา้งของหวั ตาท าหนา้ท่ีมองเห็นภาพต่างๆ ทั้งในน ้ าและใน
อากาศ 

2.5 แผน่ปิดเหงือก (operculum) แผน่ปิดเหงือกจะอยู ่2 ขา้งของหวั ท าหนา้ท่ีปิดเหงือก และ
ขยบัปิด-เปิดเพื่อหายใจ โดยเม่ือน ้ าเขา้ทางปากแผน่น้ีจะปิดและเม่ือแลกเปล่ียนก๊าซแลว้ก็จะเปิดให้

หาง หัว ล าตัว 
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น ้ าไหลออกไป แผ่นปิดเหงือกอาจมี  2  ตอน โดยตอนหน้าอาจมีหนามแหลมยื่นออกไปทางดา้น
ทา้ย ทางด้านล่างของแผ่นปิดเหงือกอาจมีแผ่นหรือกระดูกเป็นร้ิวเรียงตวัคล้ายพดัทบัซ้อนกัน
เรียกวา่ แบรงคิโอสตีกลัเรย ์(สุภาพร สุกสีเหลือง, 2526) 

2.6 หนวด (barbel) หนวดอยูบ่ริเวณหวัใกลป้าก และจมูกหรืออาจอยูใ่ตค้าง หนวดปลา 
เปล่ียนแปลงมาจากผวิหนงัชั้นนอก ลกัษณะเป็นเน้ือนุ่มๆ หนวดปลาอาจจะสั้นหรือยาว จ านวนมาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของปลา มีหนา้ท่ีรับสัมผสัและช่วยหาอาหาร  

2.7 เส้นขา้งตวั (lateral line) อยูบ่ริเวณส่วนล าตวัไปถึงส่วนหาง เป็นอวยัวะรับความรู้สึก มี 
ลกัษณะเป็นรอยเส้นเล็กๆบนเกล็ดขา้งล าตวัปลา จุดเร่ิมตน้คือบริเวณตอนบนสุดของช่องเหงือก 
ทอดยาวไปตามขา้งตวัถึงปลายสุดของกระดูกสันหลงั ซ่ึงอยู่ตรงโคนครีบหาง ปกติจะมีขา้งละ 1 
เส้น แต่ปลาบางชนิดอาจมีมากกว่า 1 เส้นหรือไม่มีเลย เส้นขา้งตวัอาจจะติดต่อกนัไปตลอด หรือ
ขาดเป็นท่อนๆ  หน้าท่ีของเส้นข้างตวัคือรับความสั่นสะเทือนของน ้ ารอบตวั การเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิ และความเคม็ ท าใหส้ามารถรับความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหวของส่ิงท่ีอยูร่อบตวัได ้

2.8 ครีบ (fin) ครีบปลาอยูบ่ริเวณล าตวัและส่วนหาง ใชว้า่ยน ้ าและทรงตวั มี 2 ประเภท คือ 
ครีบเด่ียว และครีบคู่ ครีบเด่ียวมีหนา้ท่ีทรงตวัไม่ให้เอียงซ้าย-ขวา และเป็นหางเสือคดัทา้ย (รูปท่ี 5)  
ไดแ้ก่ 

-ครีบหลงั (dorsal fin) 
-ครีบหาง (caudal fin) 

-ครีบกน้ (anal fin)ครีบคู่ท  าหนา้ท่ีพยงุตวั และวา่ยน ้ารวมทั้งการหยดุหรือเบรก ไดแ้ก่ 
-ครีบอก (pectoral fin) 
-ครีบทอ้งหรือครีบเอว (pelvic fin, ventral fin) 

  2.9 รูกน้ (anus หรือ cloaca) รูกน้ส่วนใหญ่จะอยูห่นา้ครีบกน้ เป็นจุดแบ่งระหวา่งส่วน
ล าตวัและส่วนหางเป็นทางออกของอุจจาระเท่านั้น  
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รูปท่ี 5  ครีบต่างๆของปลา 

 
3. รูปร่างและรูปทรงของปลา (shape and form) 

รูปร่างหรือรูปทรงของปลาโดยทัว่ไปมีมากมายหลากหลาย ดงันั้นจึงจดัแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
ซ่ึงพอจะแบ่งออกไดด้งัน้ี 
3.1 แบ่งตามความยาวตวัปลา 

เป็นการจดัแบ่งรูปทรงของปลา โดยเปรียบเทียบระหวา่งความยาวกบัความลึกของตวัปลา
ซ่ึงแบ่งรูปร่าง (body shape) ได ้3 แบบดว้ยกนั (สืบสิน สนธิรัตน, 2527) คือ 

-ล าตวัยาว (elongate) ล าตวัค่อนขา้งยาวเม่ือเปรียบเทียบกบัความกวา้งของล าตวั ความยาว
มาตรฐานจะมากกวา่ 4.1-8.0 เท่าของความกวา้ง หรืออาจมากกวา่น้ีก็ได ้ 
-ล าตวัปานกลาง (oblong) ล าตวัจะสั้นกวา่แบบแรก มีความยาวมาตรฐานต่อความลึกของ
ตวัปลามากกวา่ 2 เท่าแต่ไม่เกิน 4 เท่า 
-ล าตวัสั้น (ovate) ล าตวัสั้นกวา่แบบท่ี 2 มีความยาวมาตรฐานต่อความลึกเป็น 1-2 เท่า 

3.2 แบ่งตามรูปทรงของปลา (body form) 
 เม่ือมองทางดา้นขา้งและภาคตดัขาวง  จดัแบ่งรูปทรงปลาได ้8 แบบดว้ยกนั (รูปท่ี 6)   
(วมิล เหมาะจนัทร์, 2540; สุภาพ มงคลประสิทธ์ิ, 2529)  คือ 

3.2.1 รูปทรงแบบกระสวย (fusiform) จดัเป็นรูปของปลาโดยทัว่ไป  เม่ือมองดา้นขา้งจะ
เห็นเป็นรูปเรียวแบบกระสวย  ถา้มองดา้นตดัอาจเป็นรูปกลมหรือรีเล็กนอ้ย  ทางส่วนหนา้จะหนา
แลว้ค่อย ๆ เรียวเล็กลงไปทางหาง  รูปแบบน้ีจะตา้นน ้ าน้อย  ปลาพวกน้ีจึงว่ายน ้ าเร็ว หากินไดท้ั้ง
บริเวณกลางน ้า  เช่น ปลาโอ  ปลาทู  ปลาทูน่า  ปลาฉลาม  ฯลฯ 

 
 

 
 

 

 

ครีบหลงั 
ครีบหาง 

ครีบก้น 
ครีบท้อง 

ครีบอก 
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3.2.2 รูปทรงกลม (globiform  หรือ  globe-shaped) ลกัษณะค่อนขา้งเป็นทรงกลมคลา้ย
ลูกโลกพวกน้ีจะวา่ยน ้าชา้  เช่น  ปลาปักเป้า  ฯลฯ 

3.2.3 รูปทรงแบบงู  (anguklliform หรือ snake-shaped หรือ serpentine-shaped)  รูปร่าง
เรียวยาวคลา้ยงู  การวา่ยน ้ าเหมือนกบัการสั่นของเส้นเชือก  ซ่ึงปลายส่วนท่ีไม่ถูกสั่นจะมีความแรง
นอ้ยลงท าใหมี้การตา้นน ้านอ้ยลง  เช่น  ปลาไหล  ฯลฯ 

3.2.4 รูปทรงแบบเส้นดา้ย  (filiform  หรือ  thread-shaped)  ลกัษณะเรียวยาวมากคลา้ย
เส้นดา้ย  เช่น  ปลาไหลทะเลลึกชนิดหน่ึง (Snipe  eel)  ฯลฯ 

3.2.5 รูปทรงแบบแถบแบนยาว  (trachipteriform  หรือ  taeniform  หรือ  ribbon-shaped)  
แบนยาวคลา้ยริบบิ้น  รูปหน้าตดัจะเป็นรูปแบน  ว่ายน ้ าเหมือนการเล้ือยเช่นเดียวกบัพวกรูปทรง
แบบงูแต่สามารถเบนตวัเป็นมุมไดม้ากกวา่  เช่น  ปลาดาบลาว  ปลาดาบเงิน  ฯลฯ 

3.2.6 รูปทรงแบบลูกธนู  (arrow-shaped  หรือ  sagittiform) ลกัษณะคลา้ยรูปทรงกระสวย
แต่ล าตวัยาวกวา่  ภาคตดัขวางล าตวัจะกลมหรือค่อนขา้งกลม  วา่ยน ้ าไดดี้  เช่น  ปลาการ์  ปลาไพก ์ 
ปลาช่อน  ปลาปากคม  ปลาน ้าดอกไม ้ ฯลฯ 

3.2.7 รูปทรงแบนขา้ง  (compressec  form  หรือ  compressiform) เม่ือมองจากภาคตดัขวาง
จะเห็นวา่ล าตวัดา้นซ้ายและขวาจะแบนเขา้หากนั  เช่น  ปลาอินทรี  ปลาสีกุน  ปลาแป้น  ปลาผีเส้ือ 
ฯลฯ  และถา้มองภาพทางดา้นขา้งจะสามารถแบ่งออกได ้3  แบบคือ 

- แบบรูปป้อม (bream type) รูปทรงคลา้ยรูปไข่ เช่น ปลากระด่ี ปลาผเีส้ือ ฯลฯ 
- แบบรูปเหล่ียม (moonfish type) มีลกัษณะเป็นเหล่ียม เช่น ปลาพระจนัทร์ ปลาโฉมงาม 
- แบบล้ินหมา (pleuronectiid type) เป็นลกัษณะท่ีเอาดา้นขา้งลงไปนอนกบัพื้น แล้ว

ววิฒันาการเอาส่วนของตาข้ึนมาอยูบ่นขา้งเดียวกนั เช่น ปลาล้ินหมา ปลาล้ินควาย ฯลฯ 
3.2.8 รูปทรงแบนลง (depressed form หรือ depressiform) ภาคตดัขวางล าตวัดา้นบน-ล่าง

จะแบนเขา้หากนั เช่น ปลากระเบน ปลาฉลาด ฯลฯ 
ในการกล่าวถึงรูปทรงปลานั้น บางคร้ังเราไม่สามารถจะกล่าวถึงแบบใดแบบหน่ึงท่ีกล่าว

มาขา้งตน้ไดแ้ต่เพียงอย่างเดียว ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งกล่าวรูปทรงท่ีมองเห็นภายนอกควบคู่ไปกบั
ลกัษณะภาคตดัขวาง เพื่อใหม้องเห็นภาพไดช้ดัเจนวา่ปลานั้นมีรูปทรงเป็นอยา่งไร 
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รูปท่ี 6  รูปทรง และภาคตดัขวางของปลาแบบต่างๆ (Bond, 1996) 

 1.ทรงกระสวย    2.ทรงกลม    3.แบบงู    4.แบบเส้นดา้ย    5.แบบริบบิ้น     
 6.แบบลูกธนู    7.แบบดา้นขา้ง    8.แบนลง  
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4. ส่ิงปกคลุมตวัปลา (integument) 
 ปลาก็เช่นเดียวกบัสัตวช์นิดอ่ืน คือมีส่ิงปกคลุมร่างกายเพื่อปกป้องอนัตราย และเช้ือโรคใน
เบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะเขา้ไปยงัอวยัวะภายใน ส่ิงปกคลุมร่างกายปลามี 2 อยา่ง ไดแ้ก่ ผวิหนงั และเกล็ด 
4.1 ผวิหนงั (skin) 
 ผวิหนงัปลาเป็นท่ีอยูข่องส่วนต่างๆหลายอยา่ง ไดแ้ก่ เกล็ด ต่อมเมือก ต่อมพิษ เซลล์สร้างสี 
อวยัวะเปล่งแสง ประสาทรับความรู้สึก นอกจากน้ี ผวิหนงัยงัช่วยปรับความสมดุลของน ้ า และเกลือ 
ช่วยขบัถ่ายของเสีย และช่วยหายใจ ชั้นของผิวหนงัประกอบดว้ยเน้ือเยื่อ 2 ชั้น (วิมล เหมาะจนัทร์, 
2540; Hildebrand, 1995) 
 4.1.1 ผิวหนงัชั้นนอก (epidermis) เจริญมาจากเน้ือเยื่อชั้นนอก เป็นเซลล์หลายชั้นซ่ึงมี
ลกัษณะแบนและช้ืน ประกอบดว้ยชั้นของเซลล์ 10-30 ชั้น จ  านวนชั้นข้ึนกบัวา่เป็นบริเวณใดของ
ร่างกาย และอายขุองปลา ผวิหนงัชั้นน้ียงัมีเซลล์สร้างสี ต่อมพิษ และต่อมสร้างเมือก ปลาไม่มีเกล็ด
จะมีเมือกมากกวา่ปลามีเกล็ด เมือกช่วยใหป้ลาวา่ยน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ช่วยก าจดัแบคทีเรียจากผวิ 
 4.1.2 ผิวหนงัชั้นใน (dermis) เจริญมาจากเยื่อชั้นกลาง มีความหนา และซบัซ้อนมากกว่า
ผิวหนังชั้นนอก ประกอบด้วยเน้ือเยื่อเก่ียวพนั ชั้นน้ีจะมีเส้นเลือด เส้นประสาท และอวยัวะรับ
สัมผสัท่ีไวมาก เป็นชั้นท่ีสร้างเกล็ด ปลาท่ีเจริญเตม็วยัแลว้จะมีผวิหนงัชั้นในหนากวา่ชั้นนอก ความ
หนาของผิวหนังข้ึนอยู่กับจ านวนชั้น และการอดัแน่นของชั้น โดยเฉพาะท่ีผิวหนังชั้นในซ่ึงจะ
เปล่ียนแปลงมากนอ้ยไปตามชนิดของปลา หนงัปลากระดูกแข็งท่ีไม่มีเกล็ดบางชนิดจะหยาบหนา 
สามารถลอกออกมาเป็นแผน่ไดแ้บบหนงัสัตวอ่ื์นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7  องคป์ระกอบของผวิหนงัปลา   (Lagler et al ., 1977) 
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4.2 เกล็ด (Scale) 
 มีต้นก าเนิดอยู่ผิวหนังชั้ นใน เป็นส่ิงปกคลุมตวัปลาอย่างหน่ึง นับว่าเป็นโครงกระดูก
ภายนอก เน่ืองจากอยู่ภายนอก และห่อหุ้มตวัปลา ลูกปลาเกิดใหม่แรกๆจะมีผิวหนังเรียบ ต่อมา
เกล็ดจะเร่ิมพฒันาจากแผน่เล็กๆ กลมๆ เป็นเกล็ดท่ีสมบูรณ์ข้ึน ตามอายุ ปลาแต่ละชนิดจะมีเกล็ด
ต่างกนัไป เกล็ดของปลาอาจแบ่งออกตามลกัษณะโครงสร้าง ดงัน้ี (วิมล เหมาะจนัทร์, 2528; สุภาพ 
มงคลประสิทธ์ิ, 2529) 
 4.2.1 เกล็ดคอสมอยด์ (cosmoid scale) พบในเกล็ดของปลาโบราณท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้ และ
ยงัมีชีวิตอยู่ในกลุ่ม Crossoperygian ได้แก่ พวกปลามีปอด เกล็ดมีลักษณะแข็ง รูปร่างกลม
 4.2.2. เกล็ดแกนอยด์ (ganoid scale) พบในปลาโบราณท่ีย ัง มีชีวิตอยู่ในกลุ่ม 
Actinopterygian ไดแ้ก่ ปลาปากเป็ด ปลาการ์ เกล็ดมีความหนารูปส่ีหล่ียมขนมเปียกปูน วิวฒันาการ
มาจากเกล็ดคอ-สมอยด ์
 4.2.3 เกล็ดพลาคอยด์ (placoid) พบในปลากระดูกอ่อนพวกปลาฉลาม กระเบน มีลกัษณะ
แตกต่างจากเกล็ดปลากระดูกแข็ง โดยทัว่ไปคือมีลกัษณะเป็นปุ่มรูปกรวยคลา้ยซ่ีฟันเล็กๆ จ านวน
มากมาย เรียงเป็นแถวตามแนวเฉียง ปกคลุมตลอดทั่วทั้ งตัวรวมทั้ งครีบด้วย โครงสร้าง
ประกอบดว้ย 3 ชั้น คือ ไวโทรเดนทีน (vitrodentine) เดนทีน (dentine) และเบซอลเพลท (basal 
plate) ส่วนของเบซอลเพลท จะฝังอยูใ่ตผ้วิหนงั ส่วนท่ีเหลือเป็นหนามแหลมยื่นยาวออกมา ปลายช้ี
ไปทางหาง ชั้นไวโทรเดนทีนเคลือบอยูด่า้นนอกมีลกัษณะคลา้ยเคลือบฟัน (enamel) ลึกลงไปเป็น
ชั้นของเดนทีน ซ่ึงมีเส้นเลือดและเส้นประสาทมาหล่อเล้ียง ภายในตรงกลางเกล็ดเป็นช่องวา่ง (pulp 
cavity) เกล็ดแบบน้ีจะมีขนาดเท่าเดิมแมป้ลาจะโตข้ึน แต่จะมีการหลุดและสร้างข้ึนมาทดแทน 
รูปร่างอาจแตกต่างกนัไปในปลาแต่ละชนิด อาจเป็นปุ่ม เป็นแผน่ การเรียงตวัจะไม่เป็นแผน่ต่อแผน่ 
แต่จะเหล่ือมกนัไปเร่ือยๆ  
 4.2.4 เกล็ดปลาทัว่ไป (elasmoid scale) แบบออกเป็น 
 -เกล็ดไซคลอยด ์(cycloid scale) ท่ีมีขอบเรียบ ลกัษณะเป็นแผน่บาง หรือหนา ผวิหนา้ของ 

เกล็ดไม่ขรุขระเวลาลูบจากทางหางไปหวัจะไม่รู้สึกสากมือ 
-เกล็ดทีนอยด ์(ctenoid) มีลกัษณะของเกล็ดเป็นหนามแหลม (spine) แผน่หนา้ ผวิขรุขระ  
เวลาลูบจากหางไปยงัหวัจะรู้สึกสากมือ 

ปลาท่ีมีเกล็ดแบบไซคลอยด์ส่วนใหญ่เป็นปลาท่ีมีวิวฒันาการต ่า และเกล็ดหลุดง่าย ส่วนปลาท่ีมี
เกล็ดแบบทีนอยดส่์วนใหญ่เกล็ดจะติดแน่นกบัล าตวั เป็นปลาท่ีมีววิฒันาการสูง มีกา้นครีบแขง็  
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รูปท่ี 8  ลกัษณะเกล็ดปลาชนิดต่างๆ  (Lagler et al., 1977) 
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5. ครีบ (Fin) 
 ครีบเป็นอวยัวะท่ีใชใ้นการเคร่ืองท่ีไปมาของปลา และใชช่้วยในการทรงตวั ในขณะท่ีปลา
ยงัเป็นตวัอ่อนอยูน่ั้น ครีบจะยงัไม่มีลกัษณะอย่างท่ีเห็น แต่เป็นเพียงสันนูนเท่านั้น แลว้ค่อยเจริญ
เป็นครีบต่อไป เช่ือกนัวา่ ครีบมีการพฒันามาจากบรรพบุรุษซ่ึงไม่มีครีบอยูใ่นน ้ า โดยเป็นสันกลาง
หลงัเล็กๆ แลว้แล่นไปรอบปลายหางแลว้วกไปขา้งหนา้ตามสันทอ้งจนถึงรูกน้ (anus) ต่อมาส่วนท่ี
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ก็เส่ือมหายไป เหลืออยูเ่ท่าท่ีจ  าเป็น โดยขาดตอนออกเป็นครีบเด่ียวบนหลงั เป็น
ครีบหาง และครีบกน้ ดงันั้น จึงสันนิษฐานวา่ ครีบเด่ียวมีก าเนิดมาก่อนครีบคู่ ทั้งครีบเด่ียว และครีบ
คู่จะมีกา้นครีบอ่อน และกา้นครีบแข็ง ช่วยค ้าจุนให้แข็งแรงข้ึน ครีบปลาอาจแบ่งออกตามลกัษณะ 
และการใชง้านไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ (วิมล เหมาะจนัทร์, 2540; สืบสิน สนธิรัตน, 2527; สุภาพ มงคล
ประสิทธ์ิ, 2529) 
5.1 ครีบเด่ียว อยูใ่นแนวกลางล าตวั ตามสันทอ้ง ไม่เป็นคู่ ไดแ้ก่  
 - ครีบหลงั (dorsal fin) อยูส่่วนหลงัของล าตวั อาจมี 1, 2 หรือ 3 ตอนก็ได ้ในปลากระดูก
แข็งชั้นต ่าโดยทัว่ไปจะมีครีบหลงัเพียงอนัเดียว และเป็นกา้นครีบอ่อนทั้งหมด เช่น ปลาหลงัเขียว 
ในปลาชั้นสูงข้ึนมาจะมีตั้งแต่ 2 อนัข้ึนไป เช่น ปลาทู ปลากระบอก หน้าท่ีส าคญัของครีบหลงัคือ
ช่วยพยุงตัวไม่ให้เอียง หรือพลิกหงายและเม่ือแผ่กางออกก็จะช่วยในการเล้ียวซ้าย-ขวา ว่าย
ฉวดัเฉวยีนไปมา (รูปท่ี 9) 
 - ครีบกน้ (anal fin) อยูร่ะหวา่งรูกน้ และครีบหาง มีหนา้ท่ีท านองเดียวกบัครีบหลงั และให้
แรงผลกัดนัในการวา่ยน ้าไปขา้งหนา้ หรือกระโดดพุง่ตวัข้ึนสูง เป็นครีบท่ีไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง
ววิฒันาการมากนกั ส่วนมากมีอนัเดียวยกเวน้ปลาซิวแกว้ซ่ึงมีครีบกน้อยู ่2 ครีบ (รูปท่ี 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9  ครีบหลงั และครีบกน้ของปลา (วมิล เหมาะจนัทร์, 2540) 
 

anal fin 

dorsal fin 



27 

 

- ครีบหาง (caudal fin) อยูท่า้ยสุดของล าตวั มี 1 อนั เป็นครีบเด่ียวท่ีจดัวา่มีขนาดใหญ่กวา่
ครีบอ่ืนๆ มีหนา้ท่ีวา่ยน ้ าพุ่งตวัไปขา้งหนา้ และคดัทา้ยให้ไปตามทิศทางท่ีตอ้การ ลกัษณะของครีบ
หางอาจบอกให้ทราบได้ว่าเป็นปลาว่ายน ้ าเร็วหรือช้า รูปร่างของครีบจะแตกต่างกันไปตาม
โครงสร้าง และวธีิการหาอาหาร ครีบหางแบ่งตามโครงสร้างของกระดูกภายในออกไดด้งัน้ี 
 (รูปท่ี 10) 

ก. ไดฟิเซอร์คลัเทล (diphycercal tail หรือ protocercal tail) มีลกัษณะปลายของกระดูกสัน
หลังข้อสุดท้ายเหยียดตรง และส้ินสุดลงบริเวณเกือบปลายสุดของครีบหางและแบ่งครีบหาง
ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กนั พบในปลาปากกลม และตวัอ่อน (larvae) ของปลาทุกชนิด 

ข. เฮเทอโรเซอร์คลัเทล (heterocercal tail) มีลกัษณะปลายของกระดูกสันหลงัขอ้สุดทา้ยยก
เชิดข้ึน และโคง้ไปตามขอบบนของครีบหางจนสุดปลายครีบ ท าให้แพนบนของครีบหางใหญ่และ
ยาวกวา่แพนล่าง ไดแ้ก่ หางปลาฉลาม ปลาการ์ 

ค. ไฮโพเซอร์คลัเทล (hypocercal tail) ลกัษณะหางตรงขา้มกบัแบบเฮเทอโรเซอคลั โดย
ครีบหางแพนล่างใหญ่กวา่แพนบน พบในปลาโบราณท่ีสูญพนัธ์ุแลว้ 

ง. ไจฟิโลเซอร์คลัเทล (gyphylocercal tail) ครีบหางแพนบนและแพนล่างมีลกัษณะ
เหมือนกัน แต่ไม่มีครีบหางท่ีแท้จริง เน่ืองจากปลายสุดของกระดูกสันหลังขอ้สุดทา้ย (hypural 
bone) มีลกัษณะเป็นแผน่เล็กๆ มี 2 แบบ คือ 
 - ไอโซเซอร์คลัเทล (isocercal tail) กระดูกสันหลงัขอ้สุดทา้ยเปล่ียนรูปเป็นแผน่เล็กๆ และ
ส่วนปลายของกระดูกสันหลงัไม่จรดส่วนปลายของครีบ แพนหางจะเท่ากนัทั้งบน และล่าง กา้น
ครีบท่ีประกอบเป็นครีบหางจะแยกจากครีบหลงั และครีบกน้ พบในปลาคอด ปลาพระอาทิตย ์
 - เลพโทเซอร์คลัเทล (leptocercal tail) ลกัษณะเหมือนกนัทั้ง 2 ซีก มีการเพิ่มความยาวของ
ครีบหลงั และครีบก้นจนยาวต่อเน่ืองกบัครีบหลงั กระดูกสันหลงัมีลกัษณะตรง พบในปลาปอด 
ปลากระเบน และปลากระต่าย (ratfish) 

จ. ครีบหางแบบโฮโมเซอร์คลัเทล (homocercal tail) เป็นครีบหางของปลากระดูกแข็งใน
ปัจจุบนั มองจากภายนอกจะเห็นแพนหางบน และล่างเท่ากนั ครีบหางชนิดน้ีมี 6 แบบ โดยแบ่งตาม
ลกัษณะรูปร่างท่ีมองเห็นภายนอก คือ 

a. หางรูปส้อม (forked tail) ปลายหางมีลกัษณะเป็นหยกัเวา้ลึกตรงกลาง ท าให้ครีบหางมี 2 
แฉกคลา้ยส้อม ครีบแพนบน และล่างมีความยาวเท่ากนั หรือใกลเ้คียงกนั พบใน ปลาทู ฯลฯ 



28 

 

b. หางรูปเคียวหรือพระจนัทร์เส้ียว (lunate หรือ concave tail) ปลายหางมีลกัษณะเป็นรูป
เคียว โดยเวา้เขา้ไปคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นรอยหยกัท่ีต้ืนกวา่แบบแรก พบใน ปลาโอ ปลาทูน่า 
ฯลฯ 

c. หางรูปเวา้เล็กนอ้ย (emarginated tail) ปลายหางเวา้เล็กนอ้ย พบในปลาเห็ดโคน ปลา
ขา้งลาย ฯลฯ 

d. หางรูปตดัตรง (truncate หรือ straight tail) ส่วนทา้ยของครีบหางตดัตรงหรือเกือบตรง 
ไดแ้ก่ หางปลาตะกรับ ปลาเสือตอ ปลาหูชา้ง ปลาล้ินหมาบางชนิด ฯลฯ 

e. หางกลม (rounded tail) ปลายครีบหางกลมมนอยา่งพดั พบในปลาช่อน ปลาหมอไทย 
ฯลฯ 

f. หางปลายแหลม (pointed tail) ปลายครีบแหลมอยา่งใบโพธ์ิ เช่น ปลาบู่ ปลามา้ ฯลฯ 
5.2 ครีบคู่ เป็นส่วนเทียบไดก้บัแขนขาของสัตวช์ั้นสูง มีไม่เกิน 2 คู่ 
 5.2.1 ครีบอก หรือครีบหู (pectoral fin หรือ breast fin) เป็นครีบคู่ อยูถ่ดัจากช่องเปิดเหงือก
มาทางหลงัเล็กนอ้ย ต าแหน่งท่ีตั้งของครีบหูอาจจะสูงหรือต ่าก็ได ้แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของ
ปลา ลกัษณะของครีบก็เปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมของปลา  
 5.2.2 ครีบทอ้ง (ventral fin หรือ pelvic fin หรือ abdominal fin) เป็นครีบท่ีตั้งอยูด่า้นล่าง
ของล าตวั และอยูชิ่ดกนั โดยอยูค่นละขา้งของแนวสันทอ้ง ต าแหน่งท่ีตั้งของครีบทอ้งจะเป็นเคร่ือง
ช้ีใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของตวัปลาไดม้ากกวา่ต าแหน่งของครีบหู ท่ีตั้งครีบทอ้งมี 3 ต  าแหน่ง คือ 
(รูปท่ี 11) 
 - ต  าแหน่งคอ (jugular position) อยูล่  ้าไปทางหนา้ของครีบอก 
 - ต  าแหน่งอก (thoracic position) อยูต่รงใตค้รีบอกพอดี 
 - ต  าแหน่งทอ้ง (abdomen position) อยูเ่ยื้องไปขา้งหลงัครีบอกจนถึงบริเวณทอ้งใกลรู้ทวาร 
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รูปท่ี 10  ครีบหางแบบต่างๆ 
 1-2.เฮเทอโรเซอร์คลัเทล (heterocercal)   3.ไดฟิเซอร์คลัเทล (diphycercal)   

4.เลพโทเซอร์คลัเทล (leptocercal)   5-6.ไอโซเซอร์คลัเทล (isocercal) 
7.โฮโมเซอร์คลัเทล (homocercal)   (a-g) หางเวา้, หางรูปส้อม, หางเวา้, หางตดั 
ตรง, หางกลม, หางปลายแหลม, และหางเวา้แบบ 2 เวา้ (ประจิตร วงศรั์ตน์, 2541) 
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รูปท่ี 11  ต  าแหน่งท่ีตั้งครีบทอ้ง 1. ท่ีทอ้ง   2. ท่ีทรวงอก   3. ท่ีคอ 
(Bond, 1979) 

 
6. ระบบหายใจ (Respiratory System) 
 การหายใจตามความเข้าใจทัว่ไปหมายถึง การรับเอาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและ
ขณะเดียวกนัก็มีการถ่ายเทเอาแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นของเสียอนัเกิดจากการเผาผลาญ
อาหารออกนอกร่างกาย แต่ความหมายท่ีถูกตอ้งของการหายใจคือ การเผาผลาญอาหารโดยใชแ้ก๊ส
ออกซิเจนในระดบัเซลล์เพื่อให้ไดพ้ลงังานออกมาและมีของเสียเกิดคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
ซ่ึงต้องขบัออกนอกร่างกาย การหายใจของปลามีค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องอยู่สองค า คือ การหายใจ 
(respiration) ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีระดับเซลล์เพื่อให้เกิดพลังงาน กับอีกค า คือ การระบายอากาศ 
(ventilation) ซ่ึงหมายถึงขบวนการแลกเปล่ียนแก๊สระหว่างตวัปลากบัน ้ า ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีเหงือกเป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากน้ีอาจจะมีการแลกเปล่ียนแก๊สบริเวณผวิหนงั ช่องปาก ถุงลม และส่วนของล าไส้
เล็กในปลาบางชนิด ปลาไม่ไดใ้ชจ้มูกในการหายใจ อวยัวะท่ีใช้ในการหายใจเปล่ียนแปลงไปตาม
ขั้นการเจริญเติบโตของปลา โดยขณะท่ีเป็นตวัอ่อนก่อนท่ีเหงือกจะเจริญสมบูรณ์ใชเ้ส้นเลือดท่ีอยู่
บนถุงไข่ และบริเวณท่ีจะเกิดครีบช่วยในการหายใจปลาบางชนิดตวัอ่อนมีเหงือกพิเศษ และบาง
ชนิดมีเหงือกเทียม (pseudobranch) ท าหนา้ท่ีหายใจแทนจนกวา่เหงือกจะเจริญสมบูรณ์ 
 (สืบสิน สนธิรัตน, 2527)  
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ส่วนประกอบของเหงือก 
เหงือกของปลาตั้งอยูภ่ายในช่องเหงือก มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ (รูปท่ี 12) 
- กระดูกเหงือก (gill arch) เป็นแกนส าคญัของเหงือก โดยเป็นท่ียดึเกาะของเส้นเหงือก และ

ซ่ีกรอง มีลกัษณะโคง้งอ หนัส่วนเวา้รับช่องปาก มีทั้งหมด 4 คู่ 
- เส้นเหงือก (gill filament, branchial filament หรือ lamellae) มีลกัษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ 

ละเอียดอ่อนนุ่ม มีสีแดงสดเน่ืองจากสีของเม็ดเลือดในเส้นเลือดฝอยท่ีมาหล่อเล้ียงและแลก เปล่ียน

แก๊ส เส้นเหงือกจะออกมาเป็นคู่เกาะบนกระดูกเหงือก แต่ละเส้นจะมีเส้นเหงือกฝอย (secondary 

lamellae) เป็นเส้นสั้ นๆ งอกออกมาทั้งสองขา้งของเส้นเหงือก ในปลากระดูกอ่อนจะมีเยื่อกั้น 

(interbranchial septum) ระหวา่งเส้นเหงือกท่ีออกมาเป็นคู่บนกระดูกเหงือก ท าให้เส้นเหงือกถูก

แยกออกจากกนั เกาะอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลงัของเยื่อกั้น เส้นเหงือกแต่ละด้านเรียกว่าเฮมิ 

บรานซ์ (hemibranh) เหงือกทั้งอนัเรียกโฮโลบรานซ์ (holobranch) เส้นเหงือกส่วนปลายจะแยกออก

จากเยื่อกั้น การท่ีมีเยื่อกั้นท าให้ช่อง เปิดเหงือกของปลากระดูกอ่อนมีดา้นละ 5 ช่อง ซ่ึงเกิดจากเยื่อ

กั้นดา้นละ 4 อนัโดยช่องเหงือกช่องแรกจะมีเฮมิบรานซ์ติดอยูก่บัผนงัดา้นหนา้ โดยไม่ไดย้ดึติดกบั

กระดูกเหงือก เหงือกอีก 4 คู่ จะเป็นโฮโลบรานซ์ยึดติดกบัเยื่อกั้นและกระดูกเหงือก ส่วนในปลา

กระดูกแข็งไม่มีเยื่อกั้น เส้นเหงือกท่ีออกมาเป็นคู่บนกระดูกเหงือกเป็นโฮโลบรานซ์ มีกระดูก

เหงือกดา้นละ 4 อนั อยูแ่นบชิดกนัภายในช่องเหงือกเดียวกนั จึงมีช่องเปิดดา้นละ 1 ช่อง เส้นเหงือก

ฝอยเป็นส่วนส าคญัในการแลกเปล่ียนแก๊ส ตรงส่วนปลายของเส้นเหงือกฝอยจะบางมาก และปก

คลุมดว้ยเซลล์เยื่อบุผิว และประกอบดว้ยร่างแหของเส้นเลือดฝอย ปลากระดูกแข็งชั้นสูงบางชนิด

ยงัคงมีเหงือกเทียม ซ่ึงบางชนิดจะอยูเ่ป็นอิสระบางชนิดติดกบัผนงัดา้นในของกระดูกกระพุง้แกม้ 

โดยเหงือกเทียมน้ีจะไดรั้บเลือดจากแขนงของเอโอร์ตา (aorta) ซ่ึงสัมพนัธ์กบัจอตาซ่ึงตอ้งการ

ออกซิเจนมาก 

- ซ่ีกรอง (gill raker) เป็นส่วนประกอบของเหงือกท่ีเกาะอยูท่างดา้นในของกระดูกเหงือก
ดา้นตรงขา้มกบั เส้นเหงือก โดยซ่ีกรองจะช้ีไปทางช่องปาก ซ่ีกรองจะมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนั
ไปตามชนิดของปลา ปลากินพืชหรือแพลงก์ตอนจะมีซ่ีกรองเป็นเส้นยาวเรียวละเอียดและมีจ านวน
มาก เช่น ปลาทู ส่วนปลากินเน้ือมกัจะมีซ่ีกรองลกัษณะเป็นตุ่ม เป็นหนามแหลม และมีจ านวนนอ้ย 
เช่น ปลาช่อน ซ่ีกรองนอกจากจะถูกใช้ในการกรองและสกดักั้นให้อาหารไหลผ่านเขา้ สู่ช่องคอ
แลว้ยงัท าหนา้ท่ีป้องกนัไม่ให้เศษผง หรือส่ิงท่ีปลาไม่ตอ้งการเขา้ไปขดัขวางการแลกเปล่ียนแก๊สท่ี
เส้นเหงือกดว้ย 
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กลไกของกระบวนการหายใจ 
การแลกเปล่ียนแก๊สเกิดข้ึนท่ีเหงือกโดยมีน ้ าเป็นตวักลาง ปลาไม่ได้แลกเปล่ียนแก๊สกบั

อากาศโดยตรง แต่จะรับเอาออกซิเจนท่ีละลายน ้ าเท่านั้น ดงันั้นจึงมีกลไกควบคุมการไหลของน ้ า
ผา่นไปบนผวิเหงือก โดยน ้าจะไหลเขา้ไปทางช่องปากผา่นไปยงัช่องเหงือกผา่นผิวเหงือก แลว้ออก
ทางช่องเปิดเหงือก ในบริเวณช่องปากและช่องเหงือกจะท างานสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นสูบเพื่อ
ควบคุม การไหลของน ้าผา่นเหงือก แบ่งขั้นตอนการท างานได ้4 ระยะคือ (วมิล, 2540) 

ระยะท่ี 1 น ้ าไหลเขา้มาภายในช่องปากเน่ืองจากการลดระดบัต ่าลงของช่องปากในระยะน้ี 
กระดูกกระพุง้แก้มจะปิด กล้ามเน้ือท่ียึดอยู่ดวัยท าให้ช่องเหงือกขยายตวั ท าให้ความดนัในช่อง
เหงือกต ่ากวา่ความดนัภายในช่องปาก 

ระยะท่ี 2 ในระยะน้ี เน่ืองจากความแตกต่างของความดนัในช่องปากมีมากกวา่น ้าจึงไหลไป
ยงัช่องเหงือก ผา่นผวิเหงือก ปากจะปิด ช่องปากยกสูงข้ึนท าใหเ้กิดแรงดนัในช่องปากมากข้ึน ท าให้
น ้าไหลจากช่องปากไปสู่ช่องเหงือกเพิ่มข้ึน 

ระยะท่ี 3 เม่ือความดนัในช่องปากเพิ่มมากข้ึนจะไปเพิ่มความกดดนัในช่องเหงือกซ่ึงจะดนั 
ใหก้ระพุง้แกม้เปิดออก ท าใหน้ ้าไหลออกจากช่องเหงือกไป 

ระยะท่ี 4 เม่ือน ้ าไหลออกจากช่องเหงือกจนกระทัง่ความดนัในช่องปากต ่ากวา่ความดนัใน
ช่อง เหงือก จึงท าใหน้ ้าเกิดการไหลกลบัจากช่องเหงือกไปยงัช่องปากซ่ึงจะท าใหก้ระพุง้แกม้ ปิดลง 
แต่ปากจะเปิด น ้าจะไหลเขา้สู่ช่องปากเน่ืองจากแรงดนัของน ้ าภายนอกมากกวา่ภายในช่องปาก เม่ือ
หมดช่วงน้ีแลว้จะเกิดระยะท่ี 1 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 ส่วนประกอบของเหงือก 

gill filament 

gill raker 

gill arch 
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ปลาน า้จืดทีม่ีความส าคัญทางการแพทย์ และสัตวแพทย์ 
 ปลาน ้ าจืดมีบทบาทต่อคนไทยมานาน เพราะสังคมไทยแต่เดิมอาศยัอยู่บนแผ่นดินเป็น
ส่วนมาก และท าการกสิกรรมเป็นหลกัจึงตอ้งอาศยัน ้ าจากแม่น ้ าในการท ามาหากิน ใช้สอย และ
อาศยัปลาน ้าจืดเล้ียงชีพ นอกจากน้ีปลายงัมีโปรตีนท่ีมีประโยชน์ในทางโภชนาการ ในเน้ือปลายงัมี
เกลือแร่ต่างๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ ดี อี ค่อนขา้งครบถว้น ท่ีส าคญั ไขมนัใน
ปลาเป็นไขมนัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดโรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด 
 จากการท่ีปลามีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงมีการบริโภคปลากนัอยา่งแพร่หลาย ทั้งการปรุง
จากปลาสด และการแปรรูปเพื่อถนอมไวบ้ริโภคไดน้าน หรืออาจน าไปจ าหน่ายเป็นอาชีพไดอี้กดว้ย 
จะเห็นไดว้า่ปลามีคุณค่ามากมาย แต่ถา้ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการบริโภคปลา
ก็จะสามารถท าให้เกิดโทษได้เช่นกัน เน่ืองจากปลาน ้ าจืดเป็นโฮสต์ตัวกลางตัว ท่ีสอง (2nd 
intermediate host) ของพยาธิใบไมต้บั และพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็ก (Chai et al., 2005) ตวัอ่อน
ของพยาธิท่ีเขา้อยูใ่นปลานั้นเป็นตวัอ่อนท่ีเป็นระยะติดต่อ เรียกตวัอ่อนระยะน้ีวา่ ตวัอ่อนระยะเมตา
เซอร์คาเรีย โดยตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาจะเขา้สู่ร่างกายคนผา่นทางอาหารโดยการกิน
ปลาท่ีปรุงไมสุก (Sripa et al., 2007) ความรุนแรงของโรคจะข้ึนอยูก่บัจ  านวนปรสิต ปลาท่ีน าโรค
พยาธิใบไมต้บั และล าไส้ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะอยู่ในวงศ ์Cyprinidae ซ่ึงเป็นวงศ์ท่ีมีจ  านวนชนิด
ปลามากท่ีสุด และยงัเป็นกลุ่มปลาท่ีใช้บริโภคกนัอย่างแพร่หลาย ปลาในวงศ์ Cyprinidae ท่ีพบใน
ประเทศไทยมีทั้งหมด 44 ชนิด มีรายงานพบการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั และล าไส้ขนาดเล็ก 12 ชนิด 
ไดแ้ก่ ปลากระมงั  ปลากระสูบจุด  ปลากระสูบขีด  ปลากระแห  ปลาแกม้ช ้า ปลาตะพาก 
 ปลาตะเพียนขาว  ปลาตะเพียนทราย  ปลาสร้อยขาว  ปลาสร้อยนกเขา  ปลาไส้ตนัตาแดง   
ปลาไส้ตนัตาขาว  ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเม-ตาเซอร์คาเรียท่ีพบอยู่ในกลุ่ม Opisthorchiid และ 
Heterophyid การตรวจหาปรสิตระยะเมตาเซอร์คาเรียจากปลาชนิดต่างๆสามารถใช้เป็นขอ้มูล
พื้นฐานทางสาธารณสุขเพื่อศึกษาความปลอดภยัในการบริโภคปลาในแหล่งน ้ า ท าให้ไดข้อ้มูลว่า
ปลาชนิดใดท่ีพบปรสิตระยะติดต่ออยูสู่ง เพื่อจะไดเ้ป็นการเฝ้าระวงัการติดเช้ือปรสิตในปลาสู่คน 
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พยาธิใบไม้   (Fluke  or  Digenetic  Trematode) 
พยาธิใบไม ้จดัอยูใ่น Phylum Platyhelminthes  Class Trematoda   Subclass Digenea  

รูปร่างทั่วไปเหมือนใบไม้ รูปรี หรือยาวเรียวทางด้านหน้า (anterior) และป้านทางด้านท้าย 
(posterior)  ล าตวัแบนจากบนลงล่าง (dorsoventrally)  ไม่มีช่องวา่งในล าตวั มีอวยัวะท่ีใชย้ึดเกาะ
เป็นกลา้มเน้ือแข็งแรง ลกัษณะรูปถว้ย เรียกวา่ sucker ส่วนใหญ่มี 2 ชนิด คือ oral sucker อยูส่่วน
ปลายดา้นหนา้ลอ้มรอบช่องปาก และ acetabulum (ventral  sucker) ซ่ึงอยูท่างดา้นทอ้ง ส่วนใหญ่มี
อวยัวะเพศผูแ้ละเพศเมียอยู่ในตวัเดียวกนั (monoecious) มีระบบประสาท  ระบบขบัถ่าย ระบบ
สืบพนัธ์ุพฒันาอยา่งดีและสมบูรณ์เห็นไดช้ดัมากอยูก่ลางล าตวัระหวา่งแขนงของล าไส้ทั้งสอง การ
สืบพนัธ์ุมี 2 แบบ คือระยะตวัเต็มวยัมีการสืบพนัธ์ุแบบมีเพศ  (sexual reproduction) ส่วนระยะตวั
อ่อนมีการสืบพนัธ์ุแบบไม่มีเพศ (asexual reproduction)    ดงันั้นจึงเรียกพยาธิในกลุ่มน้ีวา่ Digenea   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13  รูปร่างลกัษณะโดยทัว่ไปของพยาธิใบไม ้ (Schell, 1970) 
การจ าแนกพยาธิใบไม้   

สามารถแยกชนิดตามอวยัวะท่ีพยาธิตวัเตม็วยัอาศยัอยูไ่ดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ 
1. พยาธิใบไมล้ าไส้ (intestinal  fluke)  ตวัเตม็วยัของพยาธิใบไมอ้าศยัอยูใ่นล าไส้ อาจเป็น 
    ล าไส้เล็กหรือล าไส้ใหญ่ 
2. พยาธิใบไมต้บั (liver  fluke) ตวัเตม็วยั  อาศยัอยูใ่นทางเดินน ้าดีหรือท่อน ้าดีของตบั 
3. พยาธิใบไมป้อด (lung fluke)  ตวัเตม็วยัอาศยัอยูใ่นปอด 
4. พยาธิใบไมเ้ลือด (blood  fluke)  ตวัเตม็วยัอาศยัอยูใ่นเส้นเลือดด า 
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รูปร่างลักษณะ และชีววทิยา (Brown, 1975; Neva and Brown, 1994) 
ผวิ มีลกัษณะผวิเรียบ   บางคร้ังจะเป็นสันนูนข้ึนมาเป็นตุ่มหรือหนาม (รูปท่ี 14 A) ยืดหยุน่

ได้ดีและทนต่อสภาพแวดล้อม  ผนังของล าตวัประกอบด้วยเซลล์ท่ียงัมีชีวิตอยู่  ชั้นนอกเป็นไซ
โทพลาซึมของเซลล์หนาประมาณ 15-21 ไมโครเมตร มี plasma membrane คลุมอยู ่ชั้นน้ีจะต่อกบั
ไซโทพลาซึมของ  cyton cell ส่วนชั้นในประกอบดว้ยชั้นกลา้มเน้ือและ cyton cell  ท าหนา้ท่ีรับ
ความรู้สึกต่างๆ (Malek, 1980) และสามารถดูดซึมอาหารจากโฮสต์ ผิวหนงัของพยาธิใบไมบ้าง
ชนิดยงัมีสารพวก mucopolysaccharides  และ polyphenols  ซ่ึงสารเหล่าน้ีสามารถป้องกนัการยอ่ย
หรือน ้ายอ่ยของโฮสตไ์ด ้

ระบบทางเดินอาหาร (digestive  system) ระบบทางเดินอาหารประกอบดว้ยปากอยูป่ลาย 
สุดหรือเกือบปลายสุดส่วนหนา้  ลอ้มรอบดว้ย  oral  sucker  ต่อมาเป็นคอหอย (pharynx)  ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นกลา้มเน้ือ  หลอดอาหาร (esophagus)  และล าไส้ (intestinal  cecum)  ปกติล าไส้จะแยก
เป็นสองแขนง บริเวณส่วนปลายตนั ไม่มีทวารเปิดออก (รูปท่ี 14 B)  อาหารท่ีเป็นของเหลวหรือก่ึง
ของเหลว จากบริเวณท่ีอยูอ่าศยัจะถูกดูดซึมเขา้ทางผิวคลุมล าตวั  อาหารท่ีไม่เป็นสารละลายจะถูก
ดูดกินเขา้ทางปากย่อยในล าไส้  อาหารท่ียอ่ยสลายแลว้ถูกดูดซึมโดยผนงัล าไส้ของพยาธิ ส่วนเศษ
อาหารท่ีไม่ตอ้งการจะคายกลบัออกมาทางปาก 
 ระบบประสาท (nervous  system)  เป็นระบบอย่างง่ายไม่ซับซ้อน  ประกอบดว้ย  ปุ่ม
ประสาท 1 คู่  ทางดา้นหลงัของหลอดอาหาร และ มีเส้นประสาท 3 คู่ ดา้นละคู่อยูท่างดา้นขา้ง  ดา้น
ทอ้ง และดา้นหลงั (Zaman and Keong, 1994)  ระหวา่งเส้นประสาทน้ีจะมีเส้นเช่ือมโยงเป็นจ านวน
มากและมีปลายแขนงไปสู่อวยัวะต่างๆ ของพยาธิ นอกจากน้ียงัมีปุ่มประสาทพิเศษบริเวณอวยัวะ
เพศและมีปลายเส้นประสาทท่ีไวต่อแสงบริเวณส่วนหวั  (รูปท่ี 14 C) 
 ระบบขบัถ่าย (excretory  system)  ประกอบดว้ย  ciliated  cell  ขนาดเล็ก เรียกวา่ Flame   
cells (รูปท่ี14 G) ลกัษณะการเคล่ือนไหวของซิเลีย (cilia) เหมือนกบัเปลวเทียนกระจายอยูส่องขา้ง
ล าตวัมีจ านวนขา้งละเท่ากนัในพยาธิแต่ละชนิด ท าหนา้ท่ีพดัดูดของเหลวท่ีตอ้งการก าจดัเขา้สู่ท่อ
ขบัถ่ายขนาดเล็กหลายท่อไปรวมกนัเป็นท่อขนาดใหญ่ คือ  collecting  tubule   และสะสมอยูใ่น
กระเพาะขบัถ่าย (excretory bladder) ก่อนถูกขบัออกจากร่างกายทางรูเปิดทางส่วนทา้ยสุดของล าตวั 
(รูปท่ี 14 D) 

ระบบสืบพนัธ์ุ (reproductive  system) พยาธิใบไมพ้วก Digenetic trematode  ท่ีเป็นปรสิต
ของคนมี 2 เพศ  คือ เพศผูแ้ละเพศเมียในตวัเดียวกนั  ยกเวน้  พยาธิใบไมเ้ลือด 
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- อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผู ้ โดยทัว่ไปมีอณัฑะสองอนั บางชนิดมีมากกว่าสองอนั เช่น พยาธิ
ใบไมเ้ลือด  และบางชนิดมีอนัเดียว  เช่น พยาธิ  Haplorchis  spp.  อณัฑะรูปร่างกลมเป็นกอ้น  หรือ
เป็นแขนงหรือเป็นฝอย มีท่ออสุจิย่อย (vas efferens) ต่อจากลูกอณัฑะแลว้รวมเป็นท่ออสุจิใหญ่ 
(vas deferens) เปิดเขา้สู่ถุงพกัน ้ าเช้ือ (seminal vesicle) ซ่ึงจะต่อกบัท่อฉีดเช้ืออสุจิ (ejaculatory  
duct  หรือ cirrus)  ซ่ึงท่อตอนตน้จะมีต่อมลูกหมาก (prostatic  gland) ปกคลุม พบในพยาธิบางชนิด  
อวยัวะส่วนน้ีจะมีถุง (cirrus sac หรือ cirrus pouch) หุ้มอยู ่ รูเปิดของอวยัวะเพศผูอ้าจเปิดร่วมกบั
อวยัวะเพศเมีย (common genital pore) หรือเปิดเด่ียว (male genital  pore) ในบริเวณท่ีต่างกนั
ออกไปแลว้แต่ชนิดของพยาธิ (รูปท่ี 14 E, H) 

- อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมีย ประกอบดว้ยรังไข่ (ovary) 1 อนั  รูปกลมรีหรือแขนงท่อรังไข่ต่อ
กบัถุงเก็บน ้ าเช้ือ (seminal  receptacle) และท่อ vitelline เปิดเขา้สู่ ootype   ซ่ึงปกคลุมดว้ย Mehlis’s 
glands  จากนั้นเปิดเขา้สู่มดลูก ซ่ึงเป็นท่อยาวขดไปมาก่อนจะเปิดออกสู่ภายนอกตรงส่วนปลายท่อ
จะมีผนงักลา้มเน้ือหนาข้ึน เรียก metraterm ปลายอีกขา้งหน่ึงของ seminal  receptacle  จะมีท่อเปิด
ออกสู่ภายนอกเรียก  Laurer’s  canal เช่ือวา่ท่อน้ีคลา้ยช่องคลอดในการผสมพนัธ์ุของพยาธิใบไม ้2 
ตวั  vitelline  glands หรือ vitellaria เป็นอวยัวะท่ีส าคญั มีลกัษณะเป็นคู่อยู ่2 ขา้งของล าตวั มีหนา้ท่ี
ผลิต vitelline  cells  ซ่ึงเป็นอาหารส าหรับตวัอ่อนในไข่ (รูปท่ี 14 F, I)  
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รูปท่ี 14  รูปร่างและอวยัวะโดยทัว่ไปของพยาธิใบไม ้ (Brown & Neva, 1983) 
(A-I)   b : bladder; c : ceca; cg : cephalic ganglia; cl : cilia; cr : cirrus; cr.s : cirral 

sac; ct : collecting  tube; dn : dorsal  nerve trunk; e : esophagus; ec : excretory  
capillary; ep : excretory  pore; fc : flame cell; ga : genital atrium; go : genital 
opening; lc : Laurer’s canal; ln : lateral nerve trunk; mg : Mehlis’ gland; n : 
nucleus; oot : ootype; os : oral sucker; ov : ovary; p : pharynx; pg : prostate 
gland; s : spines; sr : seminal receptacle; sv : seminal vesicle; t : testis; u : uterus; 
vd : vasdeferens; ve : vas efferens; vn : ventral nerve trunk; vs : ventral  sucker; 
vt : vitellaria; vt.d : vitelline duct 
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วฏัจักรชีวติ (Life cycle)  
พยาธิใบไมต้วัเตม็วยั  อาศยัอยูใ่นอวยัวะส่วนต่างๆของโฮสตซ่ึ์งเป็นคนหรือสัตวท่ี์มีกระดูก 

สันหลงั มีการผสมพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ และออกไข่ในบริเวณอวยัวะท่ีอาศยัอยู่ ไข่ออกสู่ภายนอก
ร่างกายโดยปนออกมากบัอุจจาระ  เสมหะ  หรือปัสสาวะลงสู่น ้ า  เจริญเป็นตวัอ่อนระยะไมราซิ
เดียม (miracidium) ออกจากไข่ว่ายไปในน ้ า แลว้ไชเขา้สู่หอยน ้ าจืดซ่ึงเป็นโฮสต์ตวักลางตวัท่ี 1 
(first intermediate host) แลว้เจริญเป็นตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์(sporocyst) บริเวณล าไส้ของหอย
หรือเจริญไปเป็นตวัอ่อนระยะสปอโรซีสตลู์ก (daughter sporocyst)   ส าหรับพยาธิใบไมเ้ลือดจะมี
ระยะสปอโรซีสต์  1 รุ่นหรือ 2 รุ่น แลว้แต่ชนิดของพยาธิ  ส่วนพยาธิใบไมช้นิดอ่ืนจะเจริญต่อไป
เป็นระยะรีเดีย (redia) และเซอร์คาเรีย (cercaria) เม่ือเซอร์คาเรียเจริญเต็มท่ีจะไชออกจากหอยวา่ย
อยูใ่นน ้ า  เม่ือพบโฮสตต์วักลางตวัท่ี 2 (second intermediate host) ท่ีเหมาะสม เช่น กุง้ หอย ปู ปลา 
จะไชเขา้ไปและสลดัหางทิ้ง แลว้สร้างถุงซีสตก์ลายเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย(metacercaria) 
ซ่ึงเป็นระยะติดต่อ เม่ือคนหรือสัตวมี์กระดูกสันหลงัซ่ึงเป็นโฮสตสุ์ดทา้ย (definitive host)  มากิน
ตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียเขา้ไป ตวัอ่อนพยาธิจะออกจากถุงซีสตบ์ริเวณส่วนบนหรือส่วน
ตน้ของล าไส้เล็กแลว้เดินทางไปยงัอวยัวะของโฮสต์ท่ีพยาธิเหล่านั้นตอ้งการอาศยัอยู่เจริญเป็นตวั
เต็มวยั  (รูปท่ี 15)  ยกเวน้ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมเ้ลือดท่ีสามารถติดต่อเขา้สู่โฮสต์
สุดทา้ยไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผา่นโฮสตต์วักลางตวัท่ี  2  ดว้ยวธีิไชเขา้ทางผวิหนงัโดยตรง  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15   วฏัจกัรชีวติ (life cycle) ของพยาธิใบไม ้

ตวัเตม็วยั 

ไข่พยาธิ
w-j 

ไมราซิเดยีม
w-j 

หอยน า้จดื เซอร์คาเรีย 

เมตาเซอร์คาเรีย 

ปลาน า้จดื 
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วฏัจกัรชีวติของพยาธิใบไมแ้ต่ละชนิดมีการเจริญและพฒันาการของตวัอ่อนในระยะต่างๆ
แตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัชนิดของพยาธิ โดยทัว่ไป ระยะตวัอ่อนท่ีพบไดใ้นพยาธิใบไม ้มีดงัน้ี 
ระยะไมราซิเดียม (miracidium)   สปอโรซีสตแ์ม่ (mother sporocyst)   สปอโรซีสตลู์ก (daughter 
sporocyst)  รีเดียแม่ (mother redia)    รีเดียลูก (daughter  redia)    เซอร์คาเรีย (cercaria)  และเมตา
เซอร์คาเรีย (metacercaria) การเจริญเติบโตไปเป็นตวัเตม็วยัของพยาธิใบไมน้ั้น อาจพบหรือไม่พบ
ระยะตวัอ่อนบางระยะข้ึนอยูก่บัชนิดของพยาธิ  เช่น  

- พยาธิใบไม ้Diplostomum  flexicaudum เจริญจากระยะ miracidium  mother 
sporocyst    daughter sporocyst    cercaria  metacercaria     ตวัเตม็วยั 

- พยาธิใบไม ้ Caecincola  paroulus    เจริญจากระยะ miracidium     mother  redia   
   cercaria      metacercaria   ตวัเตม็วยั  

- พยาธิใบไม ้Alaria  mustelae เจริญจากระยะ miracidium    mother sporocyst     
daughter sporocyst   cercaria        mesocercaria  metacercaria  ตวัเตม็วยั  เป็นตน้  

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากกลไกภายในของพยาธิกบัโฮสต์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัท่ีท าให้พยาธิ
ใบไมแ้ต่ละชนิดมีวฏัจกัรชีวติท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัออกไป (Schell, 1970)  (รูปท่ี 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16  รูปแบบวฏัจกัรชีวิตของพยาธิใบไมช้นิดต่างๆ  (Schell, 1970) 
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ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้     
พยาธิใบไมมี้ตวัอ่อนหลายระยะและมีการเจริญเติบโตหลายลกัษณะ ดงัน้ี (รูปท่ี 17-18) 
1.ไข่ของพยาธิใบไม ้(egg) 

 ไข่ของพยาธิใบไมแ้ต่ละชนิดมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน  พยาธิใบไมบ้างชนิดมีไข่
ขนาดเล็กมาก (10-15 ไมโครเมตร) บางชนิดไข่อาจมีขนาดใหญ่ (150-180 ไมโครเมตร) แต่เกือบทุก
ชนิดจะมีฝาปิด (operculum) ยกเวน้ไข่ของพยาธิใบไมเ้ลือด ซ่ึงนอกจากไข่จะไม่มีฝาปิดแลว้ยงัมี
ส่วนประกอบลกัษณะเป็นหนาม (spine) ยื่นออกจากเปลือกไข่ พยาธิใบไมเ้ลือดแต่ละชนิดจะมี
ลกัษณะขนาดและต าแหน่งของหนามบนเปลือกไข่แตกต่างกนัดงันั้นนอกเหนือจากรูปร่างและ
ขนาดของไข่แลว้ ลกัษณะและต าแหน่งของหนามบนเปลือกไข่ยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีใชใ้นการจ าแนก
ชนิดของพยาธิใบไมเ้ลือด 
 2.ตวัอ่อนระยะไมราซิเดียม (miracidium) 
 ไข่ของพยาธิใบไมส่้วนใหญ่ออกจากโฮสตโ์ดยปะปนอยูใ่นอุจจาระ ปัสสาวะ หรือเสมหะ 
เม่ือลงไปในน ้าหรือไข่ถูกกินโดยโฮสตก่ึ์งกลางตวัแรก ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่หอยน ้ าจืด ตวัอ่อน ระยะ
มิราซิเดียมจะออกจากไข่  กรณีท่ีไข่มีฝาปิดตวัอ่อนจะดนัฝากไข่ให้เปิดออก ส าหรับไข่ท่ีไม่มีฝาปิด
เน่ืองจากสารละลายภายในไข่มีความเขม้ขน้กวา่ภายนอก น ้าจึงซึมผา่นเปลือกไข่เขา้ไปภายในท าให้
ไข่บวม เม่ือมีการเคล่ือนไหวของตวัอ่อนภายในไข่จึงท าให้เปลือกไข่แตกปล่อยตวัอ่อนออกสู่
ภายนอก ตวัอ่อนระยะไมราซิเดียมมีขนรอบตวัจึงสามารถวา่ยน ้ าไดดี้ อวยัวะภายในประกอบดว้ย
ต่อมสร้างสารเมือกและเอนไซม ์(penetration gland) และต่อมท่ีหวั (apical gland) ท าหนา้ท่ีสร้าง
เอนไซมส์ าหรับยอ่ยโปรตีนเพื่อช่วยใหไ้มราซิเดียมสามารถไชเขา้ไปในโฮสตต์วักลางไดส้ะดวกข้ึน 
(Wajdi, 1966) มีระบบขบัถ่ายท่ีประกอบด้วยเฟรมเซลล์ (flame cell)และมีเซลล์ตวัอ่อน (germ 
cells) ซ่ึงจะเจริญเป็นตวัอ่อนระยะต่อไป ไมราซิเดียมท่ีออกจากไข่ในระบบทางเดินอาหารของหอย
จะไชผ่านเน้ือเยื่อระบบทางเดินอาหาร ส าหรับไมราซิเดียมท่ีออกจากไข่ในน ้ า จะไชผ่านผิวหอย
ส่วนท่ีอ่อนนุ่มเช่น บริเวณหัว หรือขา โดยอาศยัเอนไซม์จากต่อมสร้างสารเมือกและเอนไซม์ท่ีหัว
ช่วยย่อยเน้ือเยื่อของหอย ก่อนท่ีจะใชส่้วนหวัไชผ่านเน้ือเยื่อเขา้ไปพร้อม ๆ กบัสลดัขนรอบตวัทิ้ง 
เดินทางเขา้ไปในอวยัวะภายในของหอย 
 3.ตวัอ่อนระยะสปอร์โรซีสต ์(sporocyst) และรีเดีย (redia) 
 เม่ือไมราซิเดียมไชเข้าไปในเน้ือเยื่อของหอยแล้วส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าไปในตับ 
(hepatopancreas) เพื่อเจริญต่อไปเป็นตวัอ่อนระยะสปอร์โรซีสตซ่ึ์งมีลกัษณะเป็นถุง ภายในมีเซลล์
อ่อนท่ีมีการแบ่งตวัจ านวนมาก เซลล์อ่อนเหล่าน้ีอาจเจริญต่อไปเป็นลูกสปอร์โรซีสต์ (daughter 
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sporocyst) ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนแม่ หรือเจริญไปเป็นตวัอ่อนระยะรีเดีย มีลกัษณะคลา้ยถุงเช่นกนัแต่
ภายในจะมีอวยัวะบางอย่างเกิดข้ึน เช่นหลอดคอ และรูเกิด (birth pore) ทั้งลูกสปอร์โรซีสต์และ
รีเดียท าหนา้ท่ีสร้างตวัอ่อนระยะต่อไป โดยทัว่ไปถา้มีตวัอ่อนระยะลูกสปอร์โรซีสตจ์ะไม่มีตวัอ่อน
ระยะรีเดีย และถา้มีตวัอ่อนระยะรีเดียจะไม่มีตวัอ่อนระยะลูกสปอร์โรซีสต์ ตวัอ่อนระยะสปอร์โร
ซีสตแ์ละรีเดียไดรั้บสารอาหารจากโอสตโ์ดยดูดซิมผา่นผนงัล าตวัเขา้ไปโดยตรง 
 4.ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย (cercaria) 
 ภายในตวัอ่อนระยะลูกสปอร์โรซีสต์ หรือรีเดียจะมีเซลล์ตวัอ่อนซ่ึงจะมีการแบ่งตวัเพิ่ม
จ านวนข้ึนเป็นตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียซ่ึงมีลักษณะโดยทัว่ไปคล้ายตวัเต็มวยัแต่จะมีหาง ซ่ึงมี
รูปร่างลกัษณะไดห้ลายแบบตามชนิดของปรสิต อวยัวะบางอย่างเช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขบัถ่าย อวยัวะดูดเกาะ และปากเร่ิมจะเกิดข้ึนแมว้า่อาจจะยงัไม่ท างานเต็มท่ี เน่ืองจากตวัอ่อนระยะ
เซอร์คาเรียไม่กินอาหาร มีชีวิตอยูไ่ดส้ั้ น ๆ ช่วงระยะเวลา 24-48 ชัว่โมงโดยอาศยัพลงังานท่ีสะสม
อยูภ่ายในตวัในรูปของสารไกลโคเจน เซอร์คาเรียท่ีเกิดจากตวัอ่อนระยะรีเดียเม่ือเจริญเต็มท่ีแลว้จะ
ออกจากรีเดียโดยผา่นทางรูเกิด ส่วนเซอร์คาเรียท่ีเกิดจากตวัอ่อนระยะลูกสปอร์โรซีสตจ์ะดนัผนงั
ของลูกสปอร์โรซีสต์จนแตก จากนั้นเซอร์คาเรียจะออกจากหอยท่ีเป็นโฮสต์โดยอาศัยปัจจัย
ภายนอกเป็นตวักระตุน้ เช่น อุณหภูมิ (positive thermotropism) และแสง (positive phototropism) 
อย่างไรก็ตามเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้บางชนิดอาจไม่แสดงพฤติกรรมอย่างใดต่อแสงและ
อุณหภูมิเลย (Smyth, 1966; Erasmus, 1972) เซอร์คาเรียส่วนใหญ่จะมีต่อมสร้างเอนไซมท่ี์ส่วนหวั 
(penetration gland) ส าหรับพยาธิใบไมเ้ลือดต่อมน้ีสร้างเอนไซม์สองชนิดคือ ไฮยาลูโรติเนส 
(hyalurodinase) และคอลลาจิเนส (collagenase) ช่วยย่อยเน้ือเยื่อท่ีผิวหนังของโฮสต์เพื่อให้เซอร์
คาเรียสามารถไชทะลุเขา้ไปไดง่้ายข้ึน (Smyth, 1976)  
 5.ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) 
 ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมเ้ลือดจะไชเข้าไปเจริญเป็นตวัเต็มวยัในโฮสต์
สุดท้ายโดยตรง แต่พยาธิใบไม้ส่วนใหญ่ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียจะต้องเข้าไปเจริญในโฮสต์
ตวักลางตวัท่ีสองก่อนท่ีจะเจริญเป็นตวัเต็มวยัในโฮสต์สุดทา้ยได้ โฮสต์ตวักลางตวัท่ีสองน้ีอาจ
เป็นไดท้ั้งสัตวน์ ้ า สัตวบ์ก แมลง หรือพืช เซอร์คาเรียอาจเขา้ไปสร้างเป็นซีสตเ์รียกเมตาเซอร์คาเรีย 
(metacercaria) ในกลา้มเน้ือ บนผวิในอวยัวะต่าง ๆ ของสัตวห์รือบนใบ ผลหรือล าตน้ของพืชน ้ า ตวั
อ่อนของปรสิตภายในซีสตมี์รูปร่างและอวยัวะเช่นเดียวกบัตวัเต็มวยัแต่ขนาดจะเล็กกวา่ เมตาเซอร์
คาเรียเป็นตวัอ่อนระยะติดต่อ (infective stage) ของปรสิตท่ีเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้ไปเจริญเป็นตวัเต็ม
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วยัในโฮสต์สุดทา้ย โดยอาจมีชีวิตอยู่ไดใ้นลกัษณะน้ีเป็นเวลานานหลายปี (Noble et at., 1989) 
ตราบท่ีโฮสตย์งัไม่ตายโดยตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมจ้ะมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยตวั 
เตม็วยั 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 17  ตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นระยะต่างๆ 
              (A, B) ไข่พยาธิ  (C-E) ตวัอ่อนระยะไมราซิเดียม   
              (F) ตวัอ่อนระยะสปอโรซีสต ์ 
              (G) ตวัอ่อนระยะรีเดีย  (H) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย   

                            (วนัชยั  มาลีวงษ ์และคณะ, 2544) 
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รูปท่ี 18  ตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) (Schell, 1970) 

การศึกษารูปร่าง และรายละเอยีดตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย มีดังนี้ 
เมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) คือ ตวัอ่อนระยะสุดทา้ยของพยาธิใบไม ้ซ่ึงเปล่ียนแปลง

พฒันามาจากตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย โดยการผ่านเขา้ไปในโฮสต์ตวักลางตวัท่ีสอง สลดัหางท้ิง 
แลว้หลัง่สารออกมาจาก cystogenous glands สร้างเป็นถุงข้ึนมาหุ้มตวั (encystation) กลายเป็นตวั
อ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียฝังอยูใ่นเน้ือเยือ่ของโฮสตต์วักลางตวัท่ีสอง สามารถพบตวัอ่อนระยะน้ีได้
ในกุง้ หอย ปู ปลา พืชน ้ า และผกัต่างๆ ส่วนใหญ่แลว้ตวัอ่อนระยะน้ีจะเป็นระยะติดต่อ (infective 
stage) ท่ีจะเจริญพฒันาต่อเป็นตวัเตม็วยัในโฮสตสุ์ดทา้ยไดแ้ก่ เมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมป้อด, 
ตบั และล าไส้ (พยาธิใบไมเ้ลือดไม่มีตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย) 

ลกัษณะของเมตาเซอร์คาเรียท่ีสร้างถุงหุม้ตวั (encysted metacercaria)  
1. รูปร่างกลม หรือ รี 
2. มีผนงัซีสต ์(cyst wall) 1 – 2 ชั้น หนาบางแตกต่างกนั 
3. ตวัอ่อนภายในซีสต ์มีกระเพาะขบัถ่าย (excretory bladder), oral sucker และ ventral  
    sucker  ภายใน  excretory bladder  มีของเสียเป็นเม็ดบรรจุอยู ่
4. ผวิของตวัอ่อนอาจมีหนามอนัเล็กๆ กระจายอยูท่ ัว่ตวั  
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หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการแยกชนิดเมตาเซอร์คาเรีย 
1. รูปร่างลกัษณะของซีสต ์
2. จ านวนชั้นและความหนาของผนงัซีสต ์
3. สี รูปร่าง และขนาดตวัอ่อนในซีสต ์
4. ความยาวของ excretory bladder 
5. การเปรียบเทียบขนาดของเส้นผา่นศูนยก์ลางระหวา่ง oral sucker และ ventral sucker 
 

เมตาเซอร์คาเรียท่ีสามารถพบไดใ้นปลาน ้าจืด ไดแ้ก่ (รูปท่ี 19) 

1. เมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมต้บั (วงศ ์Opisthorchiidae) 

2. เมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมล้ าไส้ (วงศ ์Heterophyidae) 

ลกัษณะเฉพาะของพยาธิใบไม้ทีพ่บตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาน า้จืด 
พยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke)  

1. Opisthorchis viverrini 
รูปร่างลกัษณะ 
 ตวัเตม็วยั : รูปร่างคลา้ยใบไมแ้บนยาว ส่วนทา้ยป้านกวา่ส่วนหวั ขนาดยาว 5-10 มิลลิเมตร 
กวา้ง 2-3 มิลลิเมตร oral sucker อยู่เกือบปลายสุดของส่วนหัว คอหอยมีลกัษณะเป็นกลา้มเน้ือ 
หลอดอาหารสั้น ล าไส้แยกเป็น 2 แขนงยาวไปทางดา้นขา้งถึงส่วนทา้ย ventral sucker อยูป่ระมาณ 
1/5 ของล าตวัส่วนหวั รังไข่มีลกัษณะเป็นกลีบ ขนาดค่อนขา้งเล็กอยูป่ระมาณ 2/3 ของล าตวัส่วนหวั 
มดลูกยาวขดไปมาอยู่กลางตวัตั้งแต่ ventral sucker ไปจนถึงรังไข่ และมีไข่อยู่เป็นจ านวนมาก 
vitelline follicles เรียงตวัตามขวางเป็นกลุ่ม ๆ กระจายอยู่ 2 ขา้งตรงกลางตวั อณัฑะมี 2 อนั มี
ลักษณะเป็น lobe เรียงกันตามยาวของล าตวัเยื้องกันเล็กน้อย และอยู่เกือบท้ายสุดของล าตัว 
excretory bladder เป็นท่อยาวตั้งแต่รังไข่ไปจนถึงส่วนทา้ย 
 ไข่ : รูปร่างรี สีน ้ าตาลปนเหลือง เม่ือหลุดออกมาปนกบัอุจจาระใหม่ ๆ มีตวัอ่อนไมราซิ
เดียมเจริญเตม็ท่ีอยูภ่ายใน มีฝาปิด มีไหล่และจุกอยูด่า้นขา้งฝา ไข่มีขนาด 22-32x11-22 ไมโครเมตร 
วฏัจกัรชีวติ  
 พยาธิตวัเตม็วยัอยูใ่นทางเดินน ้าดี และท่อน ้าดีของตบั ไข่ปนออกมากบัอุจจาระลงไปในน ้ า 
แต่ไมราซิเดียมจะไม่ฟักออกจากไข่จนกว่าจะถูกหอยน ้ าจืดบางชนิดมากินไข่ ไมราซิเดียมจะฟัก
ออกจากไข่ในล าไส้ของหอยแลว้ไชผนงัล าไส้ ออกนอกล าไส้เจริญเติบโตเปล่ียนแปลงรูปร่างเป็น 
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สปอโรซีสต ์(sporocyst)  รีเดีย (redia) และเซอร์คาเรีย (cercaria) หอยท่ีเป็นตวักลางตวัท่ีหน่ึง (first 
intermediate host) คือ Bithynia (Digoniostoma) siamensis goniomphalus พบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ Bithynia (Digoniostoma) siamensis funiculata พบในภาคเหนือ และ Bithynia 
(Digoniostoma) siamensis siamensis พบในภาคกลาง (Vichaisri et al., 1982; Yokogawa, 1969) 
 จากนั้นเซอร์คาเรียจะไชออกจากหอยว่ายไปในน ้ าแล้วไชเขา้ไปใตเ้กล็ดและเน้ือปลาใน
ตระกูลปลาตะเพียน ปลาท่ีเป็นโฮสต์ตวักลางตวัท่ีสอง (second intermediate host) คือ ปลาขาว 
(Cyclocheillicthus siaja) ปลาแม่สะแดง้ (C. apagon), ปลาขาวนอ้ย (C. repasson), ปลากระสูบ 
(Hampala dispar), ปลาแก้มช ้ า (Puntous orphoides), ปลาตะเพียนทราย (P. leiacanthys) 
(Harinasuta et al., 1961;Vichisri et al., 1982) ทั้งหมดเป็นปลาท่ีมีเกล็ดทั้งส้ิน 
 เม่ือเซอร์คาเรียไชเขา้ปลา จะสลดัหางทิ้งแลว้สร้างถุงซีสตเ์จริญเติบโตเปล่ียนแปลงรูปร่าง
เป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) ซ่ึงเป็นระยะติดต่อ เม่ือคนรับประทานอาหารท่ี
ปรุงจากปลาดิบ ๆ เช่น กอ้ยปลา ก็จะไดรั้บตวัอ่อนระยะติดต่อเขา้ไป เม่ือถึงล าไส้เล็กส่วนตน้ตวั
อ่อนจะไชออกจากถุงซีสตเ์ดินทางไปตามทางเดินน ้ าดีจนถึงท่อน ้ าดีส่วนปลายท่ีอยูใ่นตบัเจริญเป็น
ตวัเตม็วยัต่อไป ในรายท่ีมีพยาธิจ านวนมากอาจพบพยาธิไดใ้นท่อน ้าดี ถุงน ้าดี และท่อน ้าดีของตบั 
 
2. Opisthorchis felineus 
รูปร่างลกัษณะ 
 ตวัเต็มวยั : รูปร่างคลา้ย Opisthorchis viverrini ส่วนทา้ยป้านกวา่ส่วนหัว ขนาดยาว 7-12 
มิลลิเมตร กวา้ง 2-3 มิลลิเมตร อยูใ่นท่อน ้ าดีจะมีสีแบบสีของน ้ าดี ผิวเรียบ oral sucker และ ventral 
sucker มีขนาดเท่า ๆ กนั vitelline follicles เรียงตวัเป็นเส้นยาวตามขวางไปเป็นกลุ่มอยูท่างดา้นขา้ง
บริเวณก่ึงกลางตวั 
 ไข่ : รูปรีสีน ้ าตาลปนเหลือง ปลายขา้งหน่ึงมีฝาปิด มีไหล่เห็นชดั มีจุกอยูท่างดา้นตรงขา้ม
ฝา ไข่มีขนาด 30x12 ไมโครเมตร 
วฏัจกัรชีวติ 

คลา้ยกบัวฏัจกัรชีวิตของพยาธิ  Opisthorchis viverrini มีโฮสต์ตวักลางตวัท่ีหน่ึง คือ หอย 
Bithynia (Bulimus) leachi โฮสตต์วักลางตวัท่ีสอง คือ ปลา Idus melanotus, Tinca tinca, Cyprinus 
carpio, Barbus barbus, Abramis brama, A. sapa, Alburnus lucidus 
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3. Clonorchis sinensis 
รูปร่างลกัษณะ 
 ตวัเต็มวยั : แบน ยาวเรียว ส่วนทา้ยป้านกวา่ส่วนหัว ขนาด 11.5-20.1x2.8-4.6 มิลลิเมตร 
oral sucker อยูป่ลายหวัสุด มีขนาดใหญ่กวา่ ventral sucker เล็กนอ้ย ventral sucker อยูท่ี่ ¼ ทางดา้น
หัว คอหอยอยู่ถดัจาก oral sucker หลอดอาหารสั้น ล าไส้แยกเป็น 2 แขนงยาวไปถึงส่วนทา้ย 
excretory bladder ยาวตั้งแต่รังไข่ถึงส่วนทา้ย อณัฑะมี 2 อนั เรียงกนัตามยาวแตกเป็นแขนงใหญ่ ๆ 
หลายแขนง อยูท่ี่ 1/3 ทางดา้นทา้ย รังไข่ขนาดเล็กอยูเ่กือบก่ึงกลางล าตวั vitelline follicles อยู่ทาง
ดา้นขา้งตรงกลางตวัทั้ง 2 ขา้ง  
 ไข่ : รูปร่างรี สีน ้าตาลปนเหลือง มีฝาท่ีปลายขา้งหน่ึง ไหล่มองเห็นชดั และมีตุ่มอยูท่ี่ปลาย
อีกขา้งหน่ึง ขนาด 27-32 x15-18 ไมโครเมตร  
วฏัจกัรชีวติ 
 วฏัจกัรชีวิตเช่นเดียวกบัพยาธิ Opisthorchis viverrini มีโฮสต์ตวักลางตวัท่ีหน่ึง คือ หอย 
Bithynia striatula var japonicas ในญ่ีปุ่น เกาหลี โฮสต์ตวักลางตวัท่ีสอง คือ ปลาใน Family 
Cyprinidae ซ่ึงเป็นปลามีเกล็ดขนาดเล็ก ไดแ้ก่ Pseudorasbora parva, Leucogobio elongate, L. 
guntheri, L. japonica, Sacrocheilichthys variegatus, Pseudoperilampus typus, Paracheilognathus 
rhombea, Acheilognathus lanceolata, A. limbata, A. cyanostigma, Pseudogobio rivularis, Bewia 
zezera และ Carassius carassius 
 
พยาธิใบไม้ล าไส้ (Intestinal fluke)  
1. Heterophyes heterophyes 
รูปร่างลกัษณะ 
 ตวัเต็มวยั : รูปร่างเรียวยาว ส่วนหวัเรียวกวา่ส่วนทา้ย ขนาด 1.0-1.8x0.3-0.7 มิลลิเมตร มี
หนามคลุมและมีมากในส่วนหวั oral sucker อยูเ่กือบปลายสุด ส่วนหวัขนาด 0.09 มิลลิเมตร ventral 
sucker มีขนาดใหญ่กวา่ oral sucker 3 เท่า และอยูท่ี่ 1/3 ของส่วนหนา้ ล าไส้แยกเป็น 2 แขนงยาวไป
ถึงส่วยทา้ยของล าตวั genital sucker อยูท่างดา้นทา้ยติดกบั ventral sucker มีหนามจ านวน 73-90 อนั
เรียงอยู่รอบผิวด้านบน อณัฑะมี 2 อนัขนานกนัและอยู่ส่วนทา้ยของล าตวั vitelline follicles มี
ประมาณ 14 กอ้น อยูท่างดา้นขา้งของล าตวัหลงัอณัฑะ 
 ไข่ : รูปรี ขนาดเล็กมีฝาท่ีปลายขา้งหน่ึง ขนาด 28-30x15-17 ไมโครเมตร ไหล่มองเห็นไม่
ชดั 
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วฏัจกัรชีวติ 
 ไข่ปนออกมากบัอุจจาระ ภายในมีตวัอ่อนไมราซิเดียม เม่ือหอยน ้ าจืดกินเขา้ไปจะฟักออก
จากไข่ในล าไส้ของหอยซ่ึงเป็นโฮสต์ตวักลางตวัท่ีหน่ึง ได้แก่ Pirenella conica, Cerithidea 
cingulata โฮสต์ตวักลางตวัท่ีสอง ไดแ้ก่ ปลา Mugil cephalus, M. auratus, M. capito, Tilapia 
nilotica, T. zilli, Aphanius fasciatus, Sciaena equella, Solea volugaris, Gambusia affnis, 
Acanthogobius sp. 
 
2. Haplorchis taichui 
รูปร่างลกัษณะ 
 ตวัเต็มวยั : เป็นพยาธิใบไมข้นาดเล็ก ขนาด 0.88-1.16x0.43-0.51 มิลลิเมตร  ผิวมีหนาม
คลุมจากส่วนหัวไปจนถึงระดบัอณัฑะ oral sucker อยู่เกือบปลายสุด ส่วนหวัขนาด 0.060x0.065 
มิลลิเมตร คอหอยค่อนขา้งกลม หลอดอาหารเห็นชดั ล าไส้แยกเป็น 2 แขนงยาวไปถึงขอบของ
อณัฑะ ventral sucker อยูก่ลางล าตวั มีหนามจ านวน 13-16 อนั เรียงเป็นรูปพดั หนามตรงกลางจะ
ยาวท่ีสุด อณัฑะมีอนัเดียว รูปร่างกลมอยู่ส่วนทา้ยสุด รังไข่กลมอยู่ก่ึงกลางของส่วนทา้ย vitelline 
follicles กระจายอยูส่่วนทา้ย 
 ไข่ : รูปรี ปลายขา้งหน่ึงมีฝา ไหล่มองเห็นไม่ชดั ขนาด 28x14 ไมโครเมตร 
วฏัจกัรชีวติ 
 มีหอยน ้าจืด Melania obliquegranosa, M. reiniana var. hidachiens, Melanoides 
tuberculata, Tarebia granifera เป็นโฮสตต์วักลางตวัท่ีหน่ึง และมีปลา Ophicephalus striatus, 
Puntius binotatus, P. palata, P. sarana, Cirrhina reba, Amblypharyngodon mola, Labeo bata, 
Oryzia lalipes, Macropodus opercularis, Oxygaster bacaila, Pseudorasbora parva, Rhodeus 
ocellatus, Carrassius auratus เป็นโฮสตต์วักลางตวัท่ีสอง 
 
3. Haplorchis pumilio 
รูปร่างลกัษณะ 
 ตวัเต็มวยั : รูปร่างเรียว ขนาด 0.65x0.28 มิลลิเมตร มีหนามเล็ก ๆปกคลุมตลอดล าตวั oral 
sucker อยูเ่กือบปลายหนา้สุดส่วนหนา้ ขนาด 0.058x0.065 มิลลิเมตร คอหอยรูปรี หลอดอาหารยาว 
ล าไส้ผนงัหนาแยกเป็น 2 แขนงยาวไปถึงขอบหลงัของรังไข่ ventral sucker เล็กรูปหวัใจขนาด 
0.054x0.043 มิลลิเมตร มีหนามจ านวน 27-39 อนั รูปตวั I หรือ A เรียงเป็นแถวเดียวกนัอยูท่ี่ผิวนอก 



48 

 

ดา้นหน้าจะมีตุ่มยื่นออกไป 2 ตุ่ม แต่ละตุ่มจะมีหนาม 2-3 อนั อณัฑะมีอนัเดียว รูปร่างกลมอยู่
ทางดา้นหลงัของรังไข่ รังไข่กลม 
 ไข่ : รูปไข่ ขนาด 32x16 ไมโครเมตร 
วฏัจกัรชีวติ 
 โฮสต์ตวักลางตวัท่ีหน่ึง ได้แก่ หอย Melania obliquegranosa, M. reiniana var. 
hidachiens, Melanoides tuberculata 
 โฮสตต์วักลางตวัท่ีสอง ไดแ้ก่ ปลา Gambusia affnis, Tilapia nilotica, Chela laubuca, 
Oxygaster bacaila, Channa punctatus, Ophicephalus striatus, Puntius binotatusm 
 
4. Haplorchis yokogawai 
รูปร่างลกัษณะ 
 ตวัเต็มวยั : เป็นรูปไข่ เรียวไปทางดา้นหวัและป้านทางดา้นหลงั ขนาด 0.7x0.33 มิลลิเมตร 
2/3 ของผิวล าตวัจจากส่วนหัวปกคลุมดว้ยหนาม oral sucker อยู่เกือบปลายสุด ส่วนหนา้ขนาด 
0.05x0.055 มิลลิเมตร คอหอยรูปรี หลอดอาหารเห็นชดั ล าไส้แยกเป็น 2 แขนงยาวไปถึงส่วนหลงั
ของอณัฑะ ventral sucker กลมขนาด 0.025 มิลลิเมตร ปกคลุมดว้ยหนามขนาดเล็กจ านวนมาก 
อณัฑะอนัเดียว รูปร่างกลมอยู่ตรงส่วนกลางหลงัของตวั รังไข่กลม vitelline follicles กระจายอยู่
ส่วนทา้ย 
 ไข่ : รูปไข่ ไหล่มองเห็นไม่ชดั มีฝาท่ีปลายขา้งหน่ึง ขนาด 31x16 ไมโครเมตร 
วฏัจกัรชีวติ 
 หอยท่ีเป็นโฮสตต์วักลางตวัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ Melanoides tuberculata, Sternomelania 
newcombi 
 โฮสตต์วักลางตวัท่ีสอง ไดแ้ก่ ปลา Mugil dussumieri, Clarias batrachus, Arius 
manillensis, Ophicephalus striatus, Gerris kapus, Cirrhina reba, Labeo bata, Puntius sarana, 
Puntius chola, Nandus nandus 
 
5. Stellanchasmus falcatus 
รูปร่างลกัษณะ 
 ตวัเต็มวยั : รูปเรียวหรือรูปร่างเหมือนลูกแพรขนาด 0.484x0.246 มิลลิเมตร มีหนามปก
คลุมผิวตลอดตวั oral sucker อยูเ่กือบปลายสุดขนาด 0.042x0.049 มิลลิเมตร คอหอยสั้น ล าไส้แยก
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เป็น 2 แขนงยาวไปตามดา้นขา้งถึงขอบหน้าของอณัฑะ ventral sucker เล็ก ขนาด 0.035x0.033 
มิลลิเมตร มีหนามขนาดเล็ก 2 กลุ่ม มี expulsor อยูท่างซา้ยของ ventral sucker อณัฑะมี 2 อนั 
 ไข่ : รูปรีขนาด 22.5 x11.4  ไมโครเมตร ปลายขา้งหน่ึงมีฝา  
วฏัจกัรชีวติ 
 โฮสตต์วักลางตวัท่ีหน่ึง คือ หอย Stenomelain newcombi, Thiara granifera mauiensis 
 โฮสตต์วักลางตวัท่ีสอง คือ ปลา Mugil dussumieri, Mugil cephalus, Anabus testudineus, 
Liza menada, Acanthogobius flavimanus, Dermogenys pusillus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 19  ลกัษณะต่างๆของพยาธิใบไม ้Heterophyes heterophyes, Haplorchis taichui, 
 Haplorchis yokogawai, Haplorchis pumilio และ Opisthorchis viverrini   
 C = ceca; E = egg; GP = genital pore; GS = genital sucker; O = overy; OS = oral  
 sucker; S = spine; SR = seminal receptacle; SV = seminal vesicle; T = testis; TS =  
 tegumentary spine; V = vitelline gland; VGS = ventrogenital sucker; VS = ventral sucker 
 (วนัชยั  มาลีวงษ ์และคณะ, 2544) 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 Srisawangwong และคณะ (1997) ไดร้วบรวมปลาน ้ าจืดหลายชนิดจากแหล่งธรรมชาติใน
เขตขอนแก่น น ามาตรวจหาเมตาเซอร์คาเรีย พบว่า ในปลาทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลา 
Hampala dispar จะพบ Haplorchis taichui นอกจากน้ียงัพบ H. pumilio,  Centrocestus formosanus 
และ Opisthorchis viverrini  

Sukontason  และคณะ (1999) ไดท้  าการศึกษาพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในปลากลุ่ม 
Cyprinoid ท่ี Ban Pao จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการศึกษาระหวา่งเดือน กรกฎาคม 1996 –พฤษภาคม 
1997 พบการติดเช้ือพยาธิใบไม ้Opisthorchis viverrini  และพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็กในกลุ่ม 
Heterophyidae ไดแ้ก่ Centrocestus sp., Haplorchis pumilio and Haplorchis taichui ในปลา 9 ชนิด
ในกลุ่ม Cyprinoid โดยพบวา่ปลา Puntius leiacanthus มีการติดเช้ือ Haplorchis taichui มากท่ีสุด 
182 เมตาเซอร์คาเรีย/ปลาตวัเดียว Puntius orphoides มีการติดเช้ือ Opisthorchis viverrini มากท่ีสุด 
14 เมตาเซอร์คาเรีย/ปลาตวัเดียว 

Sukontason  และคณะ (2001) ไดท้  าการศึกษาปลาในวงศป์ลาตะเพียนโดยมีรายงานวา่พบ
ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียไดม้ากในบริเวณหวั หาง และกลา้มเน้ือ 

Hernandez และคณะ (2003) ไดท้  าการศึกษาความแตกต่างทางลกัษณะของ Centrocestus 
formosanus ในระยะท่ีเป็นตวัอ่อน โดยน าตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียจากหอยน ้ าจืด Melanoides 
tuberculata ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียจากปลา Rivulus harti และ Synbranchus marmoratus 
และเตรียมลูกออ๊ต เพื่อท่ีจะท าใหติ้ดเช้ือพยาธิโดยการน าหอยท่ีมีการติดเช้ือมาเล้ียงในตูป้ลา และน า
ลูกออ๊ตใส่เขา้ไปเพื่อใหต้วัอ่อนระยะเซอร์คาเรียไชเอาไปในลูกอ๊อต ผลการทดลองพบวา่พบการติด
เช้ือพยาธิใบไมช้นิด Centrocestus formosanus ในปลาบริเวณเหงือกปลา และพบในลูกอ๊อตบริเวณ 
adipose tissue ซ่ึงลกัษณะของ Centrocestus sp. จะมีแตกต่างตรงท่ีจ านวนของ circumoral spines 
โดยพบวา่ Centrocestus formosanus มีจ านวน circumoral spines 32 spines Centrocestus armatus 
มีจ านวน circumoral spines 44 spines และ Centrocestus cuspidatus มีจ านวน circumoral spines 36 
spines ซ่ึงลกัษณะของ spines จะเรียงตวักนัเป็นแถวสองแถว 

Krailas และคณะ (2004) ได้ท าการศึกษาอตัราการติดเช้ือพยาธิใบไมใ้นปลาน ้ าจืด ใน
บริเวณบ่อบ าบดัน ้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีจงัหวดัภูเก็ต โดยท าการเก็บตวัอย่างช่วงเดือน
เมษายน 2001 ถึงเดือนเมษายน 2002 ในการตรวจหาพยาธิใบไมใ้นปลาน ้ าจืดผูว้ิจยัได้มีการแยก
ส่วนต่างๆของปลาออกเป็น 5 ส่วน คือ เหงือก เกล็ด ครีบอก ครีบหลงั ครีบทอ้ง ครีบหาง จากการ
ทดลองพบวา่ปลา Tilapia nilotica มีอตัราการติดเช้ือ 5.5% (7/128) โดยพบวา่ส่วนของครีบอก และ
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ครีบหลงัมีการติดเช้ือมากท่ีสุด 42.9% (3/7) และปลา Valamugil cunnesius มีอตัราการติดเช้ือ 
97.7% (128/131) พบวา่ส่วนของครีบหลงัมีการติดเช้ือมากท่ีสุด 42.4% (1,887/4,455) 

Kumchoo และคณะ (2005) ไดท้  าการศึกษาเมตาเซอร์คาเรียชนิด Haplorchis taichui ของ
ปลาน ้ าจืดในกลุ่ม Cyprinoid บริเวณจุดส ารวจ 2 พื้นท่ี ไดแ้ก่ จุดส ารวจท่ี 1 วงัแพนด า อ าเภอชุม
ทอง จงัหวดัเชียงใหม่ จุดส ารวจท่ี 2 เข่ือนแม่งดั อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการศึกษาเป็น
เวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2001 ถึงเดือนตุลาคม 2002  ผลการศึกษาพบปลากลุ่ม Cyprinoid 
ทั้งหมด 617 ตวั 15 ชนิด เม่ือตรวจหาตวัอ่อนของพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียซ่ึงเป็นระยะ
ติดต่อพบการติดเช้ือปรสิตสูง 91.4% (266/290) และ 83.3% (274/327) ในบริเวณจุดส ารวจท่ี 1 และ 
2 ตามล าดบั ซ่ึงจุดส ารวจท่ี 1 บริเวณชุมทองมีอตัราการติดเช้ือปรสิต และค่าเฉล่ียความหนาแน่นสูง
กวา่บริเวณจุดส ารวจท่ี 2 บริเวณอ าเภอแม่แตง นอกจากน้ีเม่ือศึกษาอวยัวะของปลาท่ีพบตวัอ่อนของ
พยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียมีความหนาแน่นมากท่ีสุด อยู่บริเวณกล้ามเน้ือ รองลงมาคือ ส่วนหัว 
นอกจากน้ียงัพบปลากลุ่ม Cyprinoid มีการติดเช้ือพยาธิใบไม ้เช่นพบพยาธิใบไมช้นิด H. pumilio 
และCentrocestus formosanus 

Nguyen และคณะ (2007) ไดท้  าการสุ่มเลือกฟาร์มเล้ียงปลาส าหรับเปรียบเทียบ wild fish 
จากพื้นท่ีเดียวกนั  ปลาท่ีเพาะเล้ียงทั้ง 852ตวั จาก  4 อ  าเภอถูกเก็บรวบรวมและตรวจสอบโดยการ
ยอ่ยดว้ย pepsin เพื่อตรวจสอบการติดเช้ือ ในปลาดุกพบวา่มีความหนาแน่นของเมตาเซอร์คาเรียเป็น 
2.6% โดยมี Haplorchis pumilio เป็น 0.7% และความหนาแน่นของเมตาเซอร์คาเรียใน wild fish 
เป็น 30.6% โดยมี H. pumilio (2.8%) และ Procerovum sp. (5.6%) และ Opisthorchis  viverrini เป็น 
1.9% และไม่พบเมตาเซอร์คาเรียในปลาช่อนท่ีเพาะเล้ียง ถึงแมจ้ะมีความหนาแน่นของเมตาเซอร์
คาเรียอยู ่10.3% แต่เป็นการรายงานคร้ังแรกท่ีพบพยาธิใบไมช้นิด  H. pumilio, Procerovum sp. และ 
O. viverrini  ในปลาท่ีประเทศเวยีดนาม  

Elsheikha และคณะ (2008) ไดท้  าการศึกษาการติดเช้ือ และความชุกในฤดูกาลต่างๆ ของ
พยาธิใบไมก้ลุ่ม Heterophyid ระยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีพบในปลาน ้ากร่อย ท าการทดลองเป็นเวลา  
12 เดือน ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2006 ถึง เดือนพฤษภาคม 2007 บริเวณทะเลสาบ Manzala ประเทศ
อียปิต ์จากตวัอยา่งปลาจ านวน 832 ตวั แบ่งไดเ้ป็น 5 ชนิด คือ Mugil cephalus, Mugil capito, Mugil 
auratus, Tilapia nilotica และ Tilapia zilli พบอตัราการติดเช้ือทั้งหมดร้อยละ 23.2 จ  าแนกตวัอ่อน
พยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรีย โดยใชว้ิธี Compression method และ Artificial digestion method และ
น าไปตรวจสอบตวัเตม็วยัจากการติดเช้ือในลูกสุนขัเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถจ าแนกพยาธิโดยใช้
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาได ้6 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ Heterophyes heterophyes, Heterophyes aequalis, 
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Pygidiopsis genata, Phagicola sp., Haplorchis sp. และ Stictodora sp. พบวา่ H. heterophyes มี
อตัราการติดเช้ือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56    ส าหรับการติดเช้ือซ่ึงศึกษาตามฤดูกาล พบการติดเช้ือ  
Heterophyid  สูงสุดในฤดูร้อน คิดเป็นร้อยละ 38.2  รองลงมาคือ  ฤดูใบไมผ้ลิ คิดเป็นร้อยละ 26.6  
ฤดูใบไมร่้วง คิดเป็นร้อยละ 19.3   และพบนอ้ยท่ีสุดในฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 8.7 ถือไดว้า่ฤดูกาล
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการติดเช้ือ และความชุกของตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิ 
Heterophyid   

Han และคณะ (2008) ได้ท าการศึกษาตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียชนิด 
Centrocestus formosanus ในปลาตะเพียนทราย ประเทศลาว พบวา่ Centrocestus formosanus จะมี
ลกัษณะของ circumoral spines เป็น 2 แถวรอบปาก มีจ านวน circumoral spines 32 spines seminal 
vesicle ยาว ovary เป็นแบบ oval-shaped  excretory bladder เป็นแบบ X-shaped 

Sato และคณะ (2009) ไดท้  าการศึกษาพยาธิใบไมต้บั และล าไส้ขนาดเล็กท่ีกระจายตวัอยูท่ี่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยใชว้ิธี nuclear DNA-based PCR targeting ribosomal DNA ITS region 
เพื่อจดัจ าแนกพยาธิใบไมต้บั และพยาธิใบไมล้ าไส้ พบวา่ primer ITS 1 สามารถแยกพยาธิใบไม ้
Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis, Haplorchis pumilio and Haplorchis taichui โดยมี
แถบท่ีเกิดข้ึนคือ 800, 820, 1250 และ 930 pb ตามล าดบั ส่วน primer ITS 2 ไม่สามารถจ าแนก 
Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis และ Haplorchis pumilio เพราะมีล าดบัของแถบท่ี
เท่ากนัคือมีขนาดประมาณ 380-390 bp แต่ Haplorchis taichui มีขนาด 530 pb จึงสามารถแยกออก
จาก Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis และ Haplorchis pumilio ได ้ 

Skov และคณะ (2009) ไดท้  าการศึกษาการติดเช้ือพยาธิใบไมใ้นกลุ่ม Heterophyid จากหอย
น ้ าจืด และปลาน ้ าจืด ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ระหว่างเดือนธันวาคม 2004 ถึงเดือน
มีนาคม 2005 พบการติดเช้ือตวัอ่อนของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยน ้ าจืด Melanoides 
tuberculata จากการศึกษาโดยดูจากลกัษณะทางสัณฐานวิทยาสามารถจ าแนกตวัอ่อนระยะเซอร์
คาเรียไดเ้ป็น 3 ชนิด ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มของ Parapleurophocercous cercaria และพบตวัอ่อนระยะเมตา
เซอร์คาเรียของพยาธิใบไมช้นิด Haplorchis taichui, Haplorchis pumilio และ Procerovum sp. ใน
ปลาเกล็ดเงิน และปลายี่สก แต่ไม่มีลกัษณะทางสัณฐานวิทยาใดท่ีสามารถบอกไดว้่าตวัอ่อนระยะ
เซอร์คาเรียในหอยน ้ าจืดเป็นชนิดเดียวกนักบัตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีพบไดใ้นปลาน ้ าจืด 
ผูว้ิจยัจึงน าวิธีทาง molecular เทคนิค PCR และ Sequencing ribosomal DNA (ITS2 region) มา
จ าแนกชนิดของตวัอ่อนพยาธิระยะดงักล่าว พบวา่ตวัอ่อนเซอร์คาเรียชนิด A มีความสัมพนัธ์กบัตวั
อ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย และระยะเต็มวยัของ Haplorchis pumilio 100% ตวัอ่อนเซอร์คาเรียชนิด 
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B มีความสัมพนัธ์กบัตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของ Procerovum sp. แต่ไม่พบ Sequence ใดท่ี
ตรงกบั Haplorchis pumilio จากหลกัฐานขอ้มูลทาง molecular แสดงให้เห็นวา่มีการส่งผา่นตวัอ่อน
ของพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียจากหอยน ้าจืด เขา้สู่ปลาน ้ าจืด ซ่ึงเป็นระยะติดต่อในคนท่ีมีอุปนิสัย
ในการบริโภคปลาดิบ 

Van และคณะ (2009) ไดท้  าการจ าแนกพยาธิ Haplorchis pumilio และ Haplorchis taichui 
โดยใชล้ าดบัเบสในต าแหน่ง Internal transcribed spacer-2 (ITS2) และมีการน าตวัอยา่งจากประเทศ
ไทยมาเปรียบเทียบ ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ท าการเก็บตัวอย่างพยาธิในแต่ละระยะของวงชีวิต (cercaria, 
metacercaria, adult) จากประเทศเวยีดนาม และน ามาจ าแนกชนิดของพยาธิโดยวิธีทางสัณฐานวิทยา 
โดยการเก็บตวัอยา่ง cercaria จากหอยน ้ าจืด (Melanoides tuberculata) ในจงัหวดั Nam Dinh เก็บ
ตวัอยา่ง metacercaria จากปลา และเก็บตวัอยา่ง adult จากการตกตะกอนจากส่ิงท่ีอยูใ่นล าไส้ของ
โฮสตสุ์ดทา้ย หลงัจากนั้นน าตวัอยา่งมาศึกษาทางชีวโมเลกุลพบวา่จากการจ าแนกดว้ยลกัษณะทาง
สัณฐานวิทยา และศึกษาทางชีวโมเลกุลให้ผลเหมือนกันคือพบ Haplorchis pumilio และ 
Haplorchis taichui จากการศึกษาทางชีวโมเลกุลพบวา่ Haplorchis taichui จะมีความยาวล าดบัเบส
อยูท่ี่ 358-441 bp และ Haplorchis pumilio มีความยาวล าดบัเบสอยูท่ี่ 288-291 bp 
 Woon-Mok และคณะ (2009) ไดท้  าการทดลองโดยรวบรวมปลาน ้ าจืด 307 ตวั 31ชนิด จาก 
5 ภูมิภาคในการบริหารของภาคปกครองตนเองมณฑลกวางสี  (Fusui - Xian, Mashan - Xian, 
Nanning City, Yangsuo County, และ Binyang - Xian) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2003 ถึงสิงหาคม 
2004 จากนั้นวดัความยาวและ น ้ าหนักตามชนิดและระบุชนิดพนัธ์ุปลา บดเน้ือปลาบดผสมกับ
น ้ายอ่ยเทียมแลว้ กรองดว้ย ตาข่ายขนาด 1 × 1 มิลลิเมตรและลา้งดว้ยน ้าเกลือ 0.85% แลว้ตรวจสอบ
ภายใต ้stereomicroscope พบว่า ไม่พบเมตาเซอร์คาเรียในปลาท่ีไดจ้าก Fusui-xian ส่วนปลาจาก 
Mashan-xian และ ในตลาด Nanning พบเมตาเซอร์คาเรีย 3 ชนิด คือ Haplorchis taichui, 
Haplorchis pumilio, และ Centrocestus formosanus  ในปลาจาก Yangshuo พบ Metagonimus 
yokogawai, Clonorchis sinensis และ Echinochasmus perfoliatus  และในปลาจาก Binyang-xian 
พบ H. pumilo และ C. sinensis     
 วราภรณ์ นอ้ยโขง และคณะ (2010) ท าการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลา และ
สภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณเข่ือนแควนอ้ย บ ารุงแดน จงัหวดัพิษณุโลก มีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นนิเวศวทิยาท่ีเกิดจากการสร้างเข่ือน การศึกษาอยูใ่นช่วงเดือน 
กนัยายน และเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยใชข้่ายดกัปลา และมีสถานีเก็บตวัอยา่งทั้งส้ิน 3 
สถานี คือ สถานีท่ี 1 บริเวณสะพานแก่งคนันา บา้นแก่งคนันา ซ่ึงเป็นจุดท่ีน ้าจะไหลเขา้เข่ือน สถานี
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ท่ี 2 บา้น ้าโจน จุดเก็บอยูใ่นบริเวณอ่างเก็บน ้าของเข่ือนซ่ึงรับน ้ามาจากสถานีท่ี 1 และสถานีท่ี 3 
บริเวณสวนแสนพรหม ซ่ึงเป็นท่ีน ้าไหลออกจากเข่ือน  ปลาท่ีพบจ าแนกไดเ้ป็น  5 อนัดบั 6 วงศ ์17 
ชนิด  ไดแ้ก่ อนัดบั Cypriniformes  (วงศ ์Cyprinidae และ วงศ ์Bagaridae)  อนัดบั Siluriformeds 
(วงศ ์ Pangasiidae และวงศ ์ Bagaridae) อนัดบั Pleuronectiformes (วงศ ์ Soleidae)  อนัดบั 
Synbranchiformes (วงศ ์ Mastacembelidae) และอนัดบั Perciformes (วงศ ์ Channidae) การศึกษา
สภาวะการติดพยาธิของปลา พบตวัอ่อนพยาธิระยะติดต่อ ทั้งส้ิน 3 ชนิด คือ Haplorchis taichui,   
Haplorchoides sp. และ Centrocestus canius  ในปลาทั้งหมด 9 ชนิด คือ ปลาตะเพียนทราย ปลา
สร้อยขาว ปลาสร้อยลูกกลว้ย ปลาซิวควาย ปลากระมงั ปลาซิวครีบแดง ปลาไส้ตนัตา แดง ปลา
ไส้ตนัตาขาว และปลาหนามหลงั 

Kaopiew  และคณะ (2010) ไดท้  าการศึกษาความชุกของเมตาเซอร์คาเรียในปลาตะเพียน
ขาว ปลากระสูบ ปลากระมงัและปลาสร้อยขาว ในแม่น ้ าชี 5 จุดไดแ้ก่ ต าบลฟ้าหยาด ต าบลโนน
ทราย ต าบลม่วง ต าบลบึงแก และต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร และพบวา่มีเมตา
เซอร์คาเรียจากปลาในต าบลโนนทรายเท่านั้น ท่ีมีอตัราการการติดเช้ือสูงถึงร้อยละ 46 โดยความ
หนาแน่นของการติดเช้ือในปลาสร้อยขาวมีค่าเฉล่ียของจ านวนเมตาเซอร์คาเรียสูงท่ีสุดถึงคือ 
267.23 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหน่ึงตวั ส่วนปลากระสูบ ปลาตะเพียนขาว มีค่าเฉล่ียเมตาเซอร์คาเรีย
ต่อตวั 79.22 และ 0.5 เมตาเซอร์คาเรียตามล าดบั ส่วนปลากระมงัไม่พบเมตาเซอร์คาเรีย จากการ
แยกชนิดของเมตาเซอร์คาเรียในปลาสร้อยขาวพบเมตาเซอร์คาเรีย  Haplorchis pumilio เฉล่ีย 0.92 
เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหน่ึงตวั และเมตาเซอร์คาเรียท่ีไม่สามารถระบุชนิดไดเ้ฉล่ีย 266.23 เมตา
เซอร์คาเรียต่อปลาหน่ึงตวั ส่วน Metacercaria hasegawai พบสูงสุดในปลากระสูบคือ 0.11 เมตา
เซอร์คาเรียต่อปลาหน่ึงตวั 

Nguyen และคณะ (2010) ไดท้  าการศึกษาการติดเช้ือพยาธิใบไมท่ี้สามารถติดต่อจากสัตวสู่์
คนโดยการกินปลาของฟาร์มแบบผสมท่ีเล้ียงสัตวปี์ก และปลา ในเขตปกครอง Nghia Lac และ 
Nghia Phu จงัหวดั Nam Dinh ของประเทศเวยีดนาม โดยตรวจหาจากไก่ และเป็ดซ่ึงเป็นสัตวรั์งโรค 
อย่างละ 50 ตวั ในแต่ละเขตการปกครองรวม 200 ตวัพบมีการติดเช้ือพยาธิใบไมห้ลายชนิดในไก่ 
12% และในเป็ด 30% โดยรวมถึงพยาธิใบไม้ 2 ชนิด คือ Centrocestus formosanus และ 
Echinostoma cinetochis โดยพบพยาธิทั้ง 2 ชนิดในไก่ และพบพยาธิชนิด Echinostoma cinetochis 
เพียงชนิดเดียวในเป็ด อตัราการติดเช้ือของพยาธิทั้ง 2 ชนิดในเป็ด และในไก่ คิดเป็น 12% และ 7% 
ตามล าดบั การติดเช้ือพยาธิใบไมใ้นฟาร์มเล้ียงปลาเกิดจากการท่ีหอย และปลาในฟาร์มไดรั้บมูล
ของสัตวปี์กเป็นอาหาร 
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 Thaenkham และคณะ (2011) ไดท้  าการศึกษาวธีิท่ีรวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นย  าในการจดั
จ าแนกตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย โดบพบวา่ Haplorchis taichui, H. pumilio, H. 
yokogawai, Procerovum varium, Stellantchasmus falcatus และ Centrocestus formosanus เป็น
พยาธิใบไมล้ าไส้ในกลุ่ม heterophyid  มีการแพร่กระจายอยูใ่นแถบทวปีเอเชียโดยมีปลาเป็นโฮสต์
ตวักลางตวัท่ี 2 (second intermediate host) พบตวัอ่อนระยะ  metacercaria เป็นระยะติดต่อจากปลา
มาสู่คน จากการท่ีตวัอ่อน ระยะ metacercaria ของพยาธิใบไมท้ั้ง 6 ชนิดน้ีมีลกัษณะทางสัณฐาน
วทิยาคลา้ยกนัมาก มกัจะเกิดความผดิพลาดอยูบ่่อยๆ จึงไดพ้ฒันาการตรวจวนิิจฉยัพยาธิใบไม ้ 6 
ชนิดในกลุ่ม heterophyid ในระยะ metacercaria ใหมี้ประสิทธิภาพ และถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึนโดย
ใชเ้ทคนิค PCR-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)  จาก 28s ribosomal RNA 
gene เป็น  genetic marker  และ Mball เป็น restriction enzyme  คณะผูว้จิยัเช่ือวา่วธีิท่ีพฒันาข้ึนเป็น
วธีิท่ีง่าย รวดเร็ว แม่นย  า ในการตรวจวินิจฉยัพยาธิในกลุ่ม heterophyid สามารถลดความผดิพลาด
ในการตรวจวินิจฉยัดว้ยวธีิการตรวจจากลกัษณะสัณฐานวทิยาของพยาธิ วธีิน้ีสามารถแยกตวัอ่อน
พยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียไดอ้ยา่ชดัเจน และยงัสามารถแยกตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตา
เซอร์คาเรียท่ีผสมกนัออกจากกนัไดอี้กดว้ย  
 Wongmaneeprateep และคณะ (2013) ท าการส ารวจการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัในหอยฝา
เดียว และปลาในพื้นท่ีรับน ้าเหนือเข่ือนอุบลรัตน์ ศึกษาโดยเก็บตวัอยา่งในล าน ้าสาขา และอ่างเก็บ
น ้าธรรมชาติจ านวน 7 สถาน จุดท่ี 1 ล าน ้าพอง จุดท่ี 2 อ่างเก็บน ้าโสกรวก จุดท่ี 3 อ่างเก็บน ้าหนอง
คู จุดท่ี 4 หว้ยทรายขาว จุดท่ี 5 อ่างเก็บน ้าหว้ยลอมไผ ่จุดท่ี 6 ล าน ้าพอง จุดท่ี 7 อ่างเก็บน ้าหว้ยยาง
ท าการตรวจหาเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมต้บั ดว้ยวิธีส่องกลอ้งจุลทรรศน์และดว้ยวธีิยอ่ยดว้ย
น ้ายอ่ย pepsin ในตวัอยา่งปลา และการตรวจหาเซอร์คาเรียของเช้ือพยาธิใบไมต้บั ดว้ยวธีิการ 
cercarial shedding และยอ่ยดว้ยวธีิใชน้ ้ายอ่ย pepsin ในตวัอยา่งหอย จากการเก็บขอ้มูลพบปลา
ทั้งส้ินจ านวน 15 วงศ ์26 สกุล 30 ชนิด ไดแ้ก่ วงศ ์Notopteridae 1 ชนิด วงศ ์Cyprinidae 13 ชนิด 
วงศ ์Cobitidae 2 ชนิด วงศ ์Siluridae 1 ชนดิ วงศ ์Oryziidae 1 ชนดิ วงศ ์Belonidae 1 ชนดิ วงศ ์
Symbranchidae 1 ชนดิ วงศ ์Pristolepidae 1 ชนิด วงศ ์Ambassidae 1 ชนิด วงศ ์Eleotrididae 1 ชนิด 
วงศ ์Mastacembelidae 1 ชนิด วงศ ์ Anabantidae 1 ชนิด วงศ ์Belontiidae 3 ชนิด วงศ ์Channidae 1 
ชนิด และวงศ ์ Tetraodontidae 1 ชนิด และหอยจ านวน 2 วงศ ์ 2 สกุล 2 ชนิด ไดแ้ก่ วงศ ์
Ampullariidae 1 ชนิด และวงศ ์Viviparidae 1 ชนิด ผลการตรวจหาการติดเช้ือ พบวา่ ไม่มีเมตาเซอร์
คาเรีย และเซอร์คาเรียของเช้ือพยาธิใบไมต้บัในปลา และหอยทุกตวั  
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บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการศึกษา 
 

1. ส ารวจพื้นท่ีศึกษา  
ส ารวจพื้นท่ีบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เพื่อก าหนดจุดส ารวจท่ีจะท าการเก็บตวัอยา่งวดัพิกดั

ดว้ย GPS Plus III (Garmin Taiwan) 
2 . ก าหนดจุดพื้นท่ีส ารวจ 

เก็บตวัอยา่งปลาน ้าจืด ในบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ โดยการสุ่มเก็บปลาจากตลาดปลา และท่า
ปลา ในแต่ละพื้นท่ีทุกๆ 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี (ด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 
2555) ใช้วิธีซ้ือจากผูข้ายท่ีสามารถบอกแหล่งท่ีมาของตวัอย่างได้ ในแต่ละพื้นท่ีตามเวลาและ
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อศึกษาการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาน ้ าจืด 
ทั้งหมด 11 จุด (รูปท่ี 20) ดงัน้ี 

จุดท่ี 1 วดัเขาพระ  ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
จุดท่ี 2 ท่าปลาเขาพระ ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
จุดท่ี 3 บา้นมะนาวหวาน หมู่4 ต. มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
จุดท่ี 4 บา้นโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
จุดท่ี 5 ตลาดปลาชยับาดาล ต.ชยับาดาล อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 
จุดท่ี 6 บา้นวสิาหกิจชุมชน ต. มะกอกหวาน อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 
จุดท่ี 7 บา้นมะกอกหวาน ต. มะกอกหวาน อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 
จุดท่ี 8 บา้นมะนาวหวานจุด 1  ต. มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
จุดท่ี 9 บา้นมะนาวหวานจุด 2  ต. มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ. ลพบุรี 
จุดท่ี 10 บา้นแก่งผกักดู ต. แก่งผกักดู อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 
จุดท่ี 11 บา้นท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 
น าตวัอยา่งปลาแช่ในถงัแช่เยน็ทนัทีแลว้จดบนัทึกจุดเก็บตวัอยา่งและน ากลบัมาใส่ตูเ้ยน็ในช่อง

แช่แขง็  ของหอ้งปฏิบติัการมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รูปท่ี  20 แสดงสถานท่ีเก็บตวัอยา่งปลา 11 จุด บริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 

(แผนท่ีเข่ือนป่าสัก. (2551). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 22 พฤษภาคม  2554. 
จาก http://maps.google.co.th/maps) 

           จุดท่ี 1 วดัเขาพระ ต.หนองบวั                              จุดท่ี 2 ท่าปลาเขาพระ ต.หนองบวั   
           จุดท่ี 3 บา้นมะนาวหวาน หมู่ 4 ต.มะนาวหวาน   จุดท่ี 4 บา้นโคกสลุง ต. โคกสลุง  
           จุดท่ี 5 ตลาดปลาชยับาดาล ต. ชยับาดาล              จุดท่ี 6 บา้นวกิิจชุมชน ต. มะกอกหวาน  
           จุดท่ี 7 บา้นมะกอกหวาน ต. มะกอกหวาน          จุดท่ี 8  บา้นมะนาวหวานจุด 1 ต. มะนาวหวาน                   
           จุดท่ี 9 บา้นมะนาวหวานจุด 2 ต. มะนาวหวาน    จุดท่ี 10 บา้นแก่งผกักดู ต. แก่งผกักดู  
           จุดท่ี 11 บา้นท่าหลวง ต. ท่าหลวง  
 

ด้านตะวนัตก ด้านตะวนัออก 

1
 

1 2  

2 

8 
3 

9 
4 

7 

10 

5 
6 11 



58 

 

3. วดัขนาดความกวา้ง ความยาวของปลา และชัง่น ้าหนกั   
น าปลาตวัอย่างท่ีได้มาแยกชนิดตามจุดเก็บตวัอย่าง น าไปชั่งน ้ าหนักโดยใช้เคร่ืองชั่งแบบ

ละเอียด วดัขนาดความกวา้งและความยาวของตวัปลาโดยใชไ้มบ้รรทดั ขนาด 12 น้ิว หรือ เวอเนียคาลิ
เปอร์ วดัความยาวล าตวั (total length) โดยวดัจากปากไปจนถึงปลายหาง และความกวา้ง (body depth) 
โดยวดัจากส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของล าตวัปลาจากขอบล าตวัดา้นหน่ึงไปยงัขอบล าตวัอีกดา้นหน่ึง (รูปท่ี21) 
ท าการจดบนัทึกน ้าหนกั และขนาด ของปลา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 21 การวดัขนาดของปลา 
1: ความยาวล าตวั (total length), 2: ความกวา้ง (body depth) 

 
 

 

 

2 

1 
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4. ตรวจสอบชนิดของปลาน ้าจืดตามลกัษณะทางสัณฐานวิทยา (ชวลิต วทิยานนท,์ 2547) 
ขนาดของปลาจะใชค้วามยาวล าตวัหรือความยาวมาตรฐาน (standard length) ซ่ึงวดัจากปลาย

จะงอยปากไปจนถึงปลายสุดโคนครีบหาง  
 ลกัษณะของล าตวัสามารถบอกถึงกลุ่มปลาได ้เช่น รูปร่างแบนขา้งหรือแบนราบ ทรงกระบอก
ยาวหรือป้อมสั้น ไปจนถึงรูปร่างแบบงู ปลาบางชนิด เช่น กลุ่มปลาเน้ืออ่อนมีทั้งรูปร่างแบนราบท่ีส่วน
หวั แต่แบนขา้งท่ีส่วนของล าตวั กลุ่มปลาล้ินหมารูปร่างแบนขา้ง แต่มนัวา่ยน ้าโดยเอาดา้นใดดา้นหน่ึง
ลงขนานกบัพื้น และมีตาท่ียา้ยมาอยูด่า้นเดียวกนัทั้งสองขา้ง 

ล าตวัของปลาส่วนใหญ่ยงัห่อหุม้ดว้ยเกล็ดปลา ซ่ึงเกิดจากผวิหนงัชั้นใน เกล็ดปลาทัว่ไปจะโต
ไปพร้อมกบัขนาดของปลาและมีความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโต  

ลกัษณะของหางใชใ้นการจดัจ าแนกชนิดของปลาแต่ละกลุ่ม โดยดูจากรูปร่าง และลกัษณะของ
ปลายหาง 

 
5. ท าการตรวจหาการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา  
ดว้ยวธีิ Compression method (รูปท่ี 22) ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ผา่ตดักลา้มเน้ือส่วนต่างๆ คือ กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั  กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง  กลา้มเน้ือใต ้ 
     ครีบอก กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง  เกล็ด และเหงือก  

5.2 วางลงบนแผน่กระจก ขนาด 4-6 น้ิว หยดน ้าเกลือลงบนเน้ือเยือ่ 1-3 หยด เพื่อไม่ให้เน้ือเยือ่
แหง้ เพราะอาจท าให้ตวัอ่อนของพยาธิใบไมต้ายได ้จากนั้นใชก้ระจกอีกแผน่ปิดทบัลง                  

             ไป กดใหแ้บนแลว้น าส่วนต่างๆ ของปลาไปตรวจหาตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย   
              ภายใตก้ลอ้ง stereomicroscope  

5.3  จดบนัทึกผล อวยัวะส่วนท่ีพบตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย  
5.4  บนัทึกภาพตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย ท่ีพบในแต่ละส่วนภายใน 

             ตวัปลาดว้ยกลอ้งถ่ายภาพ ภายใตก้ลอ้ง stereomicroscope 
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รูปท่ี 22 การตรวจหาการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา 
ดว้ยวธีิ Compression method 

 
6 การจ าแนกชนิดตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบธรรมดา   ดงัน้ี   

6.1. วดัขนาดตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
- น าหยดน ้าท่ีมีตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียมา ผสมกบั 10 % formalin อตัราส่วน 1:1 แลว้
หยดลงบนสไลด ์ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด์ 

            - น ามาวดัขนาดภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ดว้ย ocular micrometer และ stage micrometer 
            - วาดภาพรูปร่างลกัษณะตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ camera lucida 
 - ศึกษารูปร่างลกัษณะ และอวยัวะภายในตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
 หลงัจากนั้นท าการศึกษารูปร่างลกัษณะ และอวยัวะภายในของตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ด้วยวิธีการท าสไลด์แบบชั่วคราว และแบบถาวร ศึกษาลกัษณะโครงสร้าง

ภายนอกของตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียภายกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 

ยนืยนัชนิดของตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียดว้ยวธีิทาง Molecular method 

           6.2. ศึกษารูปร่างลกัษณะ และอวยัวะภายในตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
1) แบบชัว่คราว (non-permanent slide) 

            - น าตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย วางบนสไลด ์และหยดน ้าเกลือ 1 หยด บนตวัอ่อนปิดแผน่ 
กระจกปิดสไลด ์ผนงัหุม้ตวัอ่อนบางจะแตกออกเอง และถา้ผนงัหุม้ตวัอ่อนหนา ตอ้งใชเ้ขม็เข่ีย 
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ใหผ้นงัหุม้แตก ตวัอ่อนจะเคล่ือนไหวออก 
- ยอ้มสี 0.5% neutral red (เจือจางดว้ยน ้ากลัน่ 1:10) ดว้ยวิธี irrigate คือ หยดสีขา้งๆแผน่
กระจกปิดสไลดท่ี์ขอบดา้นหน่ึงแลว้ใชก้ระดาษซบัน ้าออกอีกดา้นหน่ึง  เพื่อใหสี้ท่ีหยดลงไป
ไหลเขา้ไปแทนท่ีน ้าเดิม ทิ้งไวป้ระมาณ 2-3 นาที 

            - น ามาศึกษาใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ และวาดภาพรูปร่างลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์   
cameralucida 
2) การท าสไลดถ์าวรของพยาธิ (permanent slide) 

             การท าสไลดถ์าวรของพยาธิเป็นการเก็บรักษาตวัอยา่งบนสไลดด์ว้ยการรักษาสภาพเน้ือเยือ่
ดว้ย Bouin’s fluid และการยอ้มสี Semichon’s acetic carmine และ Fast green มีหลายขั้นตอน ดงัน้ี 
 - น าตวัอ่อนพยาธิท่ีไดม้าลา้งส่ิงสกปรกออกดว้ยน ้าเกลือ (0.89% NaCl) ใหส้ะอาด 
            - เลือกตวัอ่อนพยาธิท่ีสมบูรณ์ มาวางบนกลางแผน่สไลด ์
            - น าสไลดต์วัอ่อนพยาธิมารักษาสภาพเน้ือเยือ่ดว้ย Bouin’s fluid นาน 15 นาที – 2 ชัว่โมง  
            - น าตวัอ่อนพยาธิมาลา้งน ้ายารักษาเน้ือเยือ่ออกดว้ย 70% alcohol แช่ทิ้งไว ้
            - เปล่ียนน ้ายาหลายๆคร้ัง จนกวา่ 70% alcohol จะใส 
            - น าตวัอ่อนพยาธิมายอ้มสี Semichon’s acetic carmine (เจือจางดว้ยน ้ากลัน่ 1:10) แช่ทิ้งไว ้1  

ชัว่โมง 
           - ลา้งสีออกดว้ย 70% alcohol จ  านวน 2 คร้ังๆละ 30 นาที 
            - น ามาลา้งสีส่วนเกินออก ดว้ย acid alcohol สังเกตตวัพยาธิจะใส ติดสีชมพอู่อน อวยัวะภายใน 

ทึบแสงติดสีแดงเขม้ 
            - เปล่ียนมาแช่ใน 70% alcohol จ  านวน 2 คร้ังๆละ 30 นาที 
            - น าตวัพยาธิมายอ้มสีทบัดว้ย 0.2 % fast green นาน 10-20 วนิาที สังเกตเห็นสีเขียวติดขา้งๆตวั 

พยาธิ 
            - ลา้งสีออกดว้ย 95% alcohol นาน 30 นาที 
             - เปล่ียนมาแช่ใน absolute alcohol จ านวน 2 คร้ังๆละ 30 นาที - 1 ชัว่โมง 
             - เปล่ียนมาแช่ใน absolute alcohol : xylene (1:1) นาน 30 นาที 
             - เปล่ียนมาแช่ใน xylene จ านวน 2 คร้ังๆละ 10 นาที 
             - น าตวัพยาธิมาวางบนกลางสไลด ์หยด DPX mouting ปิดทบัดว้ยกระจกปิดสไลด์ 
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7 การจ าแนกชนิดตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) ตาม  
     วธีิ conventional scanning electronmicropic ดงัน้ี 
 - Fix ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียใน 2.5% glutaradehyde ใน 0.1 M sodium cacodylate buffer  
 (containing calcium acetate)  pH 7.2 ท่ี 4  ◦C อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 
 - ลา้ง 3 คร้ังดว้ย 0.1 M sodium cacodylate buffer (containing calcium acetate) pH 7.2 
 - จากนั้น fix ใน 1% osmium tetroxide (OsO4) ใน 0.1 M sodium cacodylate buffer (containing  
 calcium acetate) pH 7.2 ท่ี 4   ◦C อยา่งนอ้ย 1-2 ชัว่โมง 
 - ลา้งดว้ยน ้ากลัน่ 3 คร้ังๆ 10 นาที 
 - ดึงน ้าออกจากเซอร์คาเรีย (dehydrate) ดว้ย ethanol 50%, 70%, 80%, 90%, 95% alcohol และ   
 absolute alcohol ใชเ้วลาขั้นตอนละ 10 นาที 
 - น าเมตาเซอร์คาเรียไปท าใหแ้หง้โดยเคร่ือง critical point drying (CPD) (Palaron CPD 7501,  
 UK) 
 - หลงัจากนั้นน า specimens มาวางลงบน stub แลว้ coat ดว้ยทอง ในเคร่ือง ion sputter (Palaron  
 SC7640 SEM Sputter Coater) ท่ี 10-15  
 mA ประมาณ 4 นาที 
 - น า specimens มาตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scaning Electron  
 Microscope, SEM) (Camscan MX 2000, UK) 
 - บนัทึกภาพ 

- จ าแนกชนิดของพยาธิ โดยตรวจสอบจากลกัษณะรูปร่างภายนอก 
 

8 การจ าแนกชนิดตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียโดยวิธีทาง Molecular เพื่อใชใ้นการยนืยนัชนิด
พนัธ์ุของพยาธิท่ีผา่นการตรวจสอบ และจดัจ าแนกชนิดดว้ยลกัษณะทางสัณฐานวทิยา โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี  

8.1 การสกดัดีเอน็เอจากเมตาเซอร์คาเรีย (genomic DNA extraction) ดว้ย DNeasy Blood   
        Tissue Kit (QIAGEN, Germany) 

-น าเมตาเซอร์คาเรียจ านวน 20 เมด็ ท่ีเก็บไวใ้น 95% alcohol น ามาป่ันเหวีย่งดว้ยความเร็วรอบ  
10,000 rpm 10 นาที เพื่อป่ันตกเมตาเซอร์คาเรีย และ air dry เป็นเวลา 5 นาที 
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-เติม Buffer ATL 180 l ลงใน microcentrifuge tube 
-เติม 20 l Proteinase K น าไป incubate ใน water bath ท่ีอุณหภูมิ 56°c เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
-เติม Buffer AL 200 l น าไป vortex และเติม absolute ethanol 200 l 
-ดูดสารละลายจาก microcentrifuge tube ใส่ลงใน column น าไปป่ันเหวีย่งดว้ยความเร็วรอบ  
 8,000 rpm เป็นเวลา 1 นาที น าสารละลายใน collection tube ท่ีผา่น column ทิ้ง 
-เติม Buffer AW1 150 l น าไปป่ันเหวีย่งดว้ยความเร็วรอบ  8,000 rpm เป็นเวลา 1 นาที น า 
 สารละลายใน collection tube ท่ีผา่น column ทิ้ง 
-เติม Buffer AW2 500 l น าไปป่ันเหวีย่งดว้ยความเร็วรอบ  12,000 rpm เป็นเวลา 3 นาที น า 
 สารละลายใน collection tube ท่ีผา่น column ทิ้ง 
-เปล่ียนยา้ย column ใส่ลงใน 1.5 ml microcentrifuge tube และเติม Buffer AE 100 l ทิ้งไว ้ 
3 นาที น าไปป่ันเหวีย่งดว้ยความเร็วรอบ  12,000 rpm 3 นาที เพื่อให ้genomic DNA ผา่น  
column ลงมายงั microcentrifuge tube 
-น า microcentrifuge tube ท่ีบรรจุ genomic DNA ท่ีไดจ้ากการสกดัผา่น column เก็บรักษาใน 
อุณหภูมิ -20°c เพื่อน าไปใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไป 
8.2 การท าปฏิกิริยาสายลูกโซ่ (Polymerase Chain Reaction หรือ PCR) 
ท าปฏิกิริยาปริมาตรรวม 50 l 
- genomic DNA   2 l 
-10x Buffer A   5 l 
- 50 mM MgCl2   2.5 l 
- 10 mM dNTP    0.5  l 
- Taq polymerase  0.5  l 
- Forward primer  2.5 l 
- Reverse primer   2.5 l 
- ddH2O    32.5  l 
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โดย primer ท่ีใชใ้นการทดลองน้ี เป็น primer ในส่วน Internal transcribed spacer (ITS) ท่ีมี
ระดบัความผนัแปรนอ้ย สามารถจ าแนกความสัมพนัธ์ุของชนิดพนัธ์ุท่ีมีสายววิฒันาการท่ีใกลเ้คียงกนั 
และถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อใชใ้นการแยกชนิดของปรสิต primer ท่ีใชถู้กออกแบบมาจากความแตกต่างของ
ล าดบัเบส ของพยาธิในวงศ ์Opisthorchoidea และวงศ ์Heterophyidae (Sato et al., 2009) 

 
ITS1-F: 5´-GTA TGC TTC GGC AGC TCG ACC GG-3´ 
ITS1-R; 5´-GGC TGC GCT CTT CAT CGA CAC ACG-3´ 
ITS2-F: 5´-CTT GAA CGC ACA TTG CGG CCA TGG G-3´ 
ITS2-R: 5´-GCG GGT AAT CAC GTC TGA GCC GAG G-3´ 
  
การท าปฏิกริยาสายลูกโซ่ท่ีอุณหภูมิต่อไปน้ี 
Preheat Temperature  94°c 4 นาที 
Denaturing Temperature  94°c 1 นาที 
Annealing Temperature  60°c 30 วนิาที 
Extension Temperature  72°c 2 นาที 
Final Extension   72°c 10 นาที 
จ านวน 40 รอบ ดว้ย thermocycler (Sato et al., 2009) 
 

 8.3 วเิคราะห์ผลดว้ย agarose gels electrophoresis 
 -เตรียมอุปกรณ์ส าหรับท า agarose gels electrophoresis  
 -ชัง่ agarose 1.5 กรัม ใส่ลงใน 1X TAE buffer 100 ml 
 -น าไปอุ่นจน agarose ละลายเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้เทลงในถาดเตรียมเจล 
 -เสียบ comb ลงบน agarose gel ทิ้งไว ้15-30 นาที แลว้ดึงออก 
 -น าเจลท่ีแขง็ตวัวางลงใน tank electrophoresis และเท 1X TAE buffer ลงใหท้่วมเจล 
 -น า PCR product ท่ีไดใ้ส่ลงในช่อง เปรียบเทียบกบั standard marker (1 Kb Plus DNA  

 Ladder) run ดว้ยกระแสไฟฟ้า 100 โวลต ์เป็นเวลา 30 นาที 
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8.4 การเตรียมตวัอยา่งเพื่อแยก DNA โดยวธีิ  electrophoresis 
-น า loading dye 1 l ผสมกบั standard marker 2.5 l บนแผน่ parafilm แลว้หยดลงใน 
ช่องของ agarose gel 
-น า loading dye 1 l ผสมกบั sample PCR product 5 l บนแผน่ parafilm แลว้หยดลงใน 
ช่องของ agarose gel 
8.5 การยอ้มแถบ DNA ดว้ย 2% ethidiumbromide 
-น าแผน่เจลออกจากถาดไปแช่ใน 2% ethidiumbromide เป็นเวลา 5 นาที 
-ลา้งสีออกดว้ยน ้ากลัน่ 10 นาที 
8.6 วเิคราะห์ผลแถบ DNA บนแผน่ agarose gel โดยใช ้UV transilluminator (VILBER  
LOURMAT, Ecx-15.M) และ gel documentation (fujifilm, thermal imaging system  
FTI-500) 
 

9. วเิคราะห์ผลการทดลอง 
 9.1 การวเิคราะห์ผลลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของปลา 
 ท าการจ าแนกชนิดปลาน ้าจืด ตามการจ าแนกของ ชวลิต วิทยานนท ์(2547) ในบริเวณจุดส ารวจ  
11 จุด ท าการทดสอบทางสถิติเบ้ืองตน้ (ความกวา้งเฉล่ีย  และความยาวเฉล่ีย ) เพื่อแสดงความแตกต่าง 
ขนาดของปลาในแต่ละพื้นท่ี 
 9.2 ศึกษาอตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย เร่ิมจากการน าจ านวนปลาท่ี
เก็บมาไดห้าเปอร์เซ็นตก์ารติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีตรวจพบในปลา จากนั้นท า
การเปรียบเทียบความหนาแน่นของจ านวนประชากรปลาและตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 
 9.3 จ  าแนกชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียตามลกัษณะทางสัณฐานวทิยา  
และตรวจสอบชนิดพนัธ์ุดว้ยวธีิทางโมเลกุล 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
การส ารวจปลาเพือ่ครวจสอบความสามารถเป็นโฮสต์ตัวกลางตัวที ่2 ของพยาธิใบไม้ 
 ก าหนดพืน้ที่เกบ็ตัวอย่างปลา 
 ก าหนดพื้นท่ีเก็บตวัอยา่งโดยก าหนดจุดเก็บตวัอยา่งกระจายรอบอ่างเก็บน ้ าบริเวณเข่ือนป่าสัก
ชลสิทธ์ิ  (รูปท่ี 23) 11 จุดส ารวจ  ดงัน้ี ดา้นทิศตะวนัออกของอ่างเก็บน ้า 4 จุด และดา้นทิศตะวนัตก  
7 จุด เก็บขอ้มูลพิกดัของพื้นท่ีทั้ง 11 จุดส ารวจ (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 23 สถานท่ีเก็บตวัอยา่งปลา 11 จุดส ารวจ บริเวณรอบอ่างเก็บน ้าเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
(แผนท่ีเข่ือนป่าสัก. (2551). วนัท่ีคน้ขอ้มูล 22 พฤษภาคม  2554. 

จาก http://maps.google.co.th/maps) 

ด้านตะวนัออก ด้านตะวนัตก 

1 
2 

3 

4 

7 

8 

5 
6 11 

10 

9 
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ตารางท่ี 1 สถานท่ีเก็บตวัอยา่งปลาดา้นทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออกรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ดา้นทิศตะวนัตกของเข่ือน ดา้นทิศตะวนัออกของเข่ือน 

อ าเภอพฒันานิคม จ. ลพบุรี 
จุดท่ี 1 วดัเขาพระ  ต.หนองบวั 
N 14๐ 54' 41.3"   E 101๐ 03' 22.2"   Alt. 48 m. 
(UTM 1649424  47P 0721156)  
จุดท่ี 2 ท่าปลาเขาพระ ต.หนองบวั   
N 14๐ 53' 30.5"   E 101๐ 63' 30.3"  Alt. 47 m 
(UTM 1647253  47P 0721409) 
จุดท่ี 3 บา้นมะนาวหวาน หมู่4 ต. มะนาวหวาน     
N 14๐ 55' 8.4"   E 101๐ 02' 40.6"   Alt. 48 m 
(UTM 1650246  47P 0719904) 
จุดท่ี 4 บา้นโคกสลุง ต.โคกสลุง 
N 14๐ 59' 07.2"   E 101๐ 01' 39.7"  Alt. 27 m. 
(UTM 1657575  47P 0718013)  
อ าเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
จุดท่ี 5 ตลาดปลาชยับาดาล ต.ชยับาดาล 
N 15๐ 04' 16.6"  E 101๐ 04' 10.4"  Alt. 57 m. 
(UTM 1667121  47P 07222435)  
จุดท่ี 6 บา้นวสิาหกิจชุมชน ต. มะกอกหวาน 
N 15๐ 03' 35.5"   E 101๐ 02' 53.2"  Alt. 63 m. 
(UTM 1666920  47P 0720125)  
จุดท่ี 7 บา้นมะกอกหวาน ต. มะกอกหวาน  
N 15๐ 03' 32.2"   E 101๐ 03' 26.5"  Alt. 46 m. 
(UTM 1665747  47P 0721135)    

อ าเภอพฒันานิคม จ. ลพบุรี 
จุดท่ี 8 บา้นมะนาวหวาน 1  ต. มะนาวหวาน  
N 15๐ 04' 16.6"   E 101๐ 04' 10.4"  Alt. 57 m. 
(UTM 1652499  47P 0723755) 
จุดท่ี 9 บา้นมะนาวหวาน 2 ต. มะนาวหวาน 
N 14๐ 58' 11.8"   E 101๐ 04' 47.4"  Alt. 47 m. 
(UTM 1655917  47P 0723638) 
 อ าเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี 
จุดท่ี 10 บา้นแก่งผกักดู ต. แก่งผกักดู 
N 15๐ 00' 06.0"   E 101๐ 04' 45.2"  Alt. 51 m. 
(UTM 1659430  47P 0723663)  
จุดท่ี 11 บา้นท่าหลวง ต.ท่าหลวง 
 N 15๐ 03' 28"   E 101๐ 05' 37.6"  Alt. 49 m. 
(UTM 1665642  47P 0725041) 
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การจัดจ าแนกชนิดพนัธ์ุปลา 
การศึกษาในคร้ังน้ีน าปลาตวัอย่างท่ีสุ่มเก็บมาไดจ้ดัจ าแนกชนิดพนัธ์ุ โดยการศึกษาลกัษณะ

สัณฐานวิทยาของปลาน ้ าจืด ตรวจสอบจากรูปร่าง และอวยัวะต่างๆของปลา เช่น ครีบทอ้ง ครีบหลงั 

ครีบหาง และเกล็ด เป็นตน้ หลงัจากนั้นน าไปตรวจหาระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม ้ตวัอย่าง

ปลาท่ีน ามาศึกษาน ามาเฉพาะปลามีเกล็ดขาวไดป้ลาตวัอยา่งทั้งหมด  จ านวน 789 ตวั สามารถจ าแนกได ้

10 วงศ ์23 สกุล 25 ชนิดพนัธ์ุ (ตารางท่ี 2) ดงัน้ี 

Family 1  Ambassidae  พบ 1 สกุล คือ 
: Genus  Parambassis  พบ 2 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
1. ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลากระจก แป้นแกว้ แวน่ (ภาคเหนือ) คาบของ (อีสาน) 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Parambassis siamensis  Fowler, 1937  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้10 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : ล าตวัแบนดา้นขา้งมาก หวัโต ตาโต มีเกล็ดเล็ก รูปร่างค่อนไปทางส่ีเหล่ียม ตวั 

ใสจนเห็นโครงกระดูก แต่ส่วนทอ้งมีสีเงินวาวหรือสีขาว ท่ีบริเวณเหนือครีบอกมีแตม้สีคล ้าจางๆ ครีบ
ใสมีขอบสีคล ้ า อยู่รวมกนัเป็นฝูงใหญ่ในแหล่งน ้ าน่ิง มีรายงานถ่ินอาศยัในแม่น ้ าทุกภาคของประเทศ
ไทย ตั้งแต่แม่น ้ าแม่กลอง ดา้นตะวนัตกของประเทศไทย จนถึงแม่น ้ าโขง ดา้นตะวนัออกของประเทศ
ไทย (รูปท่ี 24A) 
 ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   

ขนาด (body)    : 4.55 cm. (3.8 - 6 cm.) X 11.97 cm. (10.3 -13.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 27.31 gm. (13.04 -53 gm.)  

 
2. ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Parambassis wolffii Bleeker, 1850  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้8 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : ปากกวา้ง ตาโตมาก ล าตวัแบนขา้งแต่ค่อนขา้งอว้น หลงัยกสูงกวา่ปลากระจก

มาก และมีครีบหลงัใหญ่ กา้นครีบยกสูง ครีบกน้ใหญ่มีกา้นแข็งยาว ครีบหางเวา้ เกล็ดเล็ก ตวัมีสีวาว
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เหลือบตามเกล็ด เน้ือค่อนขา้งใส ครีบสีเหลืองอ่อนมีรอยประสีคล ้า ดา้นทอ้งสีจาง ขา้งแกม้มีสีเงินวาว 
อาศยัในแม่น ้า และหนองบึง พบไดทุ้กภาค (รูปท่ี 24B) 
 ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา     

ขนาด (body)    : 5.49 cm. (3.8 – 6.8 cm.) X 13.42 cm. (10 -16.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 44.68 gm. (14.11 -103.88 gm.)  

 
Family 2  Anabantidae  พบ 1 สกุล คือ 

: Genus  Anabas  พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ  
3. ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาหมอเขง็ (อีสาน)  
ช่ือวทิยาศาสตร์: Anabas testudineus Bloch, 1792  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้16 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างล าตวัป้อม ล าตวัแบนขา้ง ส่วนหัวสั้ นปลามน ตาโต ปากกวา้ง เหงือก

เป็นหยกัแขง็ เกล็ดใหญ่คลุมทัว่ตวั มีเกล็ดแบบขอบหยกั ผวิสาก เส้นขา้งตวัขาดตอน ครีบหลงัยาวเกือบ
เท่าล าตวั มีกา้นแข็งแหลมจ านวนมากเช่นเดียวกบัครีบกน้ แต่ครีบกน้สั้นกว่า ครีบอกเล็ก รูปไข่ ครีบ
หางปลายมน ตวัมีสีเขียวมะกอกและมีลายประสีคล ้ าท่ีข้างตวั ด้านทอ้งสีเหลือง ขอบฝาปิดเหงือก
ตอนบนมีแตม้สีด า พบในแหล่งน ้าน่ิงทุกภาค (รูปท่ี 24C) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา       
ขนาด (body)           : 4.54 cm. (3.2 – 5.5 cm.) X 14.41 cm. (10 -18.2 cm.)  
น ้าหนกั (weight)        : 58.96 gm. (16.11 -123.83 gm.)  
 

Family 3  Belontiidae  พบ 1 สกุล คือ 
: Genus  Trichogaster  พบ 2 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   4.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลากระด่ีนาง  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Trichogaster microlepis Günther, 1861  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้5 ตวั 
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ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างล าตวัเป็นรูปไข่ ส่วนท้ายเรียว ล าตวัแบนข้างมาก ส่วนหลังยกสูง
เล็กนอ้ย ครีบอกเล็ก ครีบทอ้งเป็นเส้นยาว ครีบหางเวา้ต้ืน ตวัมีสีเทาหรือเงินวาวอมฟ้า ครีบสีจางใส มี
ขอบสีเหลืองอ่อนเร่ือๆ อาศยัในแหล่งน ้าน่ิง และในแม่น ้าล าคลอง (รูปท่ี 24D) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา     
ขนาด (body)    : 4.46 cm. (4 – 5.2 cm.) X 12.76 cm. (11.7 -14.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 24.99 gm. (19.55 -36.1 gm.)  

   
5.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาสลิด ใบไม ้  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Trichogaster pectoralis Regan, 1909  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้1 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : ล าตวัแบนดา้นขา้งตวัหนา และยาวกว่าปลากระด่ีหมอ้ หัวโต ครีบอกใหญ่ 

ตาโต ปากเล็กอยูป่ลายสุดของจงอยปาก ครีบหางเวา้ต้ืนปลายมน ตวัมีสีเขียวมะกอกหรือน ้ าตาลคล ้า มี
แถบยาวขวางตามล าตวัตั้งแต่ขา้งแกม้ถึงกลางล าตวั และมีแถบเฉียงสีคล ้าตลอดแนวล าตวัดา้นขา้งและ
หวั ครีบมีสีคล ้า พบในแหล่งน ้าน่ิงของภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต ้(รูปท่ี  25E) 

ขนาดและน ้าหนกั ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา     
ขนาด (body)    : 7 cm.  X 18 cm.  
น ้าหนกั (weight)   : 90 gm.  
 

Family 4  Cichlidae  พบ 1 สกุล คือ 
: Genus Oreochromis   พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   6.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลานิล  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Oreochromis niloticus Linnaeus, 1757  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้116 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างคลา้ยส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีส่วนหวัโต ล าตวัแบนขา้ง ปากกวา้ง ตาเล็ก ฟัน

เป็นแผงสามเหล่ียมอยูท่ี่คอหอย รูจมูกมีขา้งละ 1 รูเท่านั้น ครีบหลงัมีกา้นครีบแข็งจ านวนมาก ครีบอก
ยาว ครีบทอ้งใหญ่ ครีบหางปลายตดั เกล็ดใหญ่เป็นแบบขอบหยกั ตวัมีสีเขียวอ่อนหรือน ้ าตาลอมเหลือง 
ดา้นบนมีสีคล ้าอมสีเขียวมะกอก มีสีเหลือบเล็กนอ้ยท่ีดา้นขา้งตวั มีลายสีคล ้าตามแนวตั้งขา้งล าตวั  
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3-4 บั้ง ดา้นทอ้งมีสีชมพเูร่ือหรือเหลือง ครีบสีจาง มีลายเส้นสีคล ้าแนวเฉียงหลายเส้น ขอบครีบมีสีแดง
เร่ือ (รูปท่ี 25F) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 7.27 cm. (1.2 – 13.5 cm.) X 19.44 cm. (4 -42 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 193.96 gm. (0.87 -900 gm.)  
 

Family 5  Cyprinidae  พบ 13 สกุล คือ 
: Genus  Barbodes    พบ 2 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   7.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาตะเพียนทอง  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Barbodes altus Günther, 1868  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้14 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : มีล าตวัแบนขา้ง ส่วนหลงัยกสูง หวัค่อนขา้งเล็ก ตาโต มีหนวด 2 คู่ท่ีริมฝีปาก 

ปากเล็กอยูป่ลายสุดของจะงอยปาก ครีบหลงัไม่ยกสูง ปลายขอบของกา้นครีบเป็นหยกัแข็ง ครีบหางเวา้ 
มีเกล็ดเล็กปกคลุมล าตวั ตวัมีสีเงินวาว และมีสีเหลือบเหลืองทองขา้งล าตวั ครีบหลงั ครีบหาง และครีบ
กน้ มีสีส้มหรือส้มแสด ขอบครีบหลงัแตม้สีคล ้า (รูปท่ี 29H) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 5.81 cm. (4.8 – 7.5 cm.) X 16 cm. (13 - 22 cm.)  
น ้าหนกั (weight )  : 65.20 gm. (35.55 – 145.44 gm.) 
 

  8.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลากระแห  ล าป า (ใต)้  ปก (เหนือ อีสาน)   
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Barbodes schwanenfeldi Bleeker, 1853  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้62 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : คลา้ยปลาตะเพียนทองมาก แต่มีเกล็ดเล็กกวา่และมีสีแตกต่างกนัท่ีครีบ ตวัมีสี

น ้าเงินวาวเหลือบสีเหลืองทอง ครีบหลงัสีส้มมีแตม้สีด าชดัท่ีดา้นบนสุด ครีบอ่ืนๆมีสีส้มสดยกเวน้ขอบ
บนของครีบอก และขอบล่างของครีบหางท่ีมีแถบตามยาวสีด า อาศยัเป็นฝงูในแม่น ้ าและหนองบึง พบ
ทุกภาคของไทย (รูปท่ี 29G) 
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ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา      
ขนาด (body)    : 4.18 cm. (3 – 6.9 cm.) X 12.61 cm. (9 – 21.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 27.94 gm. (9.99 – 95.4 gm.) 
 
: Genus  Cyclocheilichthy  พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
  9.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาตะโกก  โจก (อีสาน) 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Cyclocheilichthy enoplos Bleeker, 1850  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้107 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : ล าตวัเรียวยาว ไม่มีลายบนตวั ส่วนหัว และจงอยปากยื่นแหลมกว่า มีหนวด

สั้นๆท่ีริมฝีปาก 2 คู่ ส่วนหลงัสูง และมีครีบหลงัสูง กา้นครีบอนัแรกใหญ่ มีหยกัท่ีขอบดา้นทา้ย เกล็ด
ค่อนขา้งใหญ่ ท่ีเกล็ดบนเส้นขา้งตวัมีลายออกเป็นหลายแฉก ครีบหางเวา้ลึก ตวัและหัวสีน ้ าเงินซีดอม
ชมพอู่อนหรือฟ้าอ่อน ครีบสีจางมีสีแดงเร่ือๆท่ีโคนครีบ ดา้นทอ้งสีขาว อาศยัในแม่น ้ าสายใหญ่ๆ ตั้งแต่
แม่น ้าแม่กลองถึงแม่น ้าโขง พบค่อนขา้งมากในท่ีน ้าขุ่น และไหลแรง (รูปท่ี 28A) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา  
ขนาด (body)    : 4.23 cm. (2.5 - 13 cm.) X 17.71 cm. (9 – 51.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 85.73 gm. (9.74 - 1400 gm.) 
 
: Genus  Hampala  พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
 10.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลากระสูบจุด  สูด (อีสาน)  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Hampala dispar Smith, 1934  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้9 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างค่อนขา้งยาว แบนขา้งเล็กนอ้ย หวัยาว ปากกวา้งมาก มีหนวดสั้น 1 คู่ท่ี

ริมฝีปาก ครีบหลงัค่อนขา้งเล็ก ครีบหางเวา้ เกล็ดค่อนขา้งใหญ่ ตวัมีสีเงิน ดา้นหลงัสีคล ้าอมน ้าตาล ดา้น
ทอ้งสีจาง ดา้นขา้งล าตวัมีจุดสีคล ้ าขา้งละ 1 ดวง ครีบมีสีแดงเร่ือ ครีบหางมีสีแดง พบไดทุ้กภาคของ
ประเทศไทย (รูปท่ี 30I) 
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ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา  
ขนาด (body)    : 3.48 cm. (2.4 – 4.6 cm.) X 13.16 cm. (10.2 – 16.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 27.84 gm. (11.65 – 52.43 gm.) 
 
: Genus  Henieorhynchus พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
 11.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาสร้อยขาว  สร้อยหวักลม  กระบอก (เหนือ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Henieorhynchus siamensis Sauvage, 1881  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้107 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : มีลกัษณะล าตวัเพรียวยาว หัวโตและกลมมน ปากเล็กอยู่เกือบจะสุดจะงอย

ปาก ตาเล็ก เกล็ดค่อนขา้งใหญ่ ครีบหลงัเล็ก ครีบหางเวา้ลึก ตวัมีสีน ้ าเงินอมเทา มีจุดสีคล ้าเหนือครีบ
อก และจุดสีจางท่ีโคนครีบหาง ครีบหลงัมีจุกประสีคล ้า อยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ และมีการยา้ยถ่ินข้ึนตน้
น ้ าหรือบริเวณน ้ าหลากในฤดูฝนเพื่อวางไข่และหากิน อาศยัในแม่น ้ าและหนองบึงบางแห่ง รวมถึง
บริเวณอ่างเก็บน ้า (รูปท่ี 28B) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 4.12 cm. (2.5 – 11.2 cm.) X 14.97 cm. (6.2 - 33 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 58.46 gm. (6.78 - 540 gm.) 
 
: Genus  Hypsibarbus พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
12.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาตะพาก  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Hypsibarbus wetmorei Smith, 1931  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้68 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างลกัษณะคลา้ยปลาตะเพียนขาวแต่หลงัยกสูงกวา่ ปากเล็ก มีหนวด 2 คู่ท่ี

ค่อนขา้งยาวกวา่ปลาตะเพียนขาว มีเกล็ดใหญ่ ล าตวัมีสีเงินวาวเหลือบเหลืองสดหรือทอง ครีบมีสีจาง
หรือชมพู ครีบหางสีเหลืองอ่อน มีแถบสีชมพูหรือแดงเร่ือ ครีบกน้สีส้มยาวเลยไปจนถึงโคนครีบหาง 
อาศยัในแม่น ้าสายใหญ่ ตั้งแต่แม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าเจา้พระยาถึงแม่น ้าโขง (รูปท่ี 29E) 
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ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา  
ขนาด (body)    : 6.66 cm. (3.5 - 13 cm.) X 19.70 cm. (10 - 36 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 136.83 gm. (18.56- 730 gm.) 
 
 : Genus  Labeo  พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
13.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลายีส่กเทศ  โรหู้ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Labeo rohita Hamilton, 1822  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้1 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : มีรูปร่างล าตวัยาวทรงกระบอก ส่วนหวัสั้น ปากเล็ก มีหนวดสั้น 2 คู่ ริมฝีปาก

เป็นชายครุยเล็กนอ้ย และมีแผน่ขอบแข็งท่ีริมฝีปากบนและล่าง มีเกล็ดขนาดเล็กตามแนวเส้นขา้งล าตวั 
ครีบหลงัและครีบกน้มีขนาดเล็ก ครีบหางเวา้ลึก ล าตวัดา้นบนสีคล ้ า ปลาขนาดใหญ่จะมีจุดสีน ้ าตาล
แดงหรือน ้ าตาลอ่อนแตม้ท่ีเกล็ดแต่ละเกล็ด ทอ้งมีสีจาง ครีบสีคล ้ ามีขอบสีชมพูอ่อนหรือแดง พบใน
แม่น ้าสายใหญ่ๆของไทย (รูปท่ี 27J) 

ขนาดและน ้าหนกั ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา     
body   : 1.5 cm.  X 45 cm.  
weight   : 1500 gm.  
 
: Genus  Labiobarbus พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   14.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาซ่า  สร้อยลูกกลว้ย  มะลิเล้ือย  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Labiobarbus siamensis Sauvage, 1881  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้72 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : ล าตวัเพรียวยาว หวัเล็ก และหางคอด ปากเล็ก มีหนวดยาวท่ีมุมปาก 2 คู่ เกล็ด

เล็ก ล าตวัสีเงินวาว มีแถบสีคล ้ าพาดตามยาว 5-6 แถบ ขา้งล าตวัตอนเหนือครีบอกมีแถบสีคล ้ าตาม
แนวตั้ง ครีบสีจาง หรือเหลืองอ่อน ครีบหลงัยาวมาก และมีขอบสีคล ้า ครีบหางเวา้ลึกสีแดงเร่ือ ชอบอยู่
เป็นฝงูใหญ่ มกัพบรวมกบัปลาสร้อยอ่ืน ๆ พบในแม่น ้าสายหลกัและสาขา รวมถึงแหล่งน ้าหลาก  
(รูปท่ี 28C) 
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ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 3.94 cm. (2.8 - 13 cm.) X 15.20 cm. (12.5 - 21 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 35.91 gm. (19.51 – 83.80 gm.) 
 
: Genus  Morulius พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   15.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลากาด า  เพี้ย (เหนือ)  อีตู๋ (อีสาน)  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Morulius chrysophekadion Bleeker, 1850  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้3 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : มีรูปร่างค่อนขา้งป้อม ตวัเล็ก ล าตวัแบนขา้งเล็กน้อย หลงัค่อนขา้งป่องออก 

ครีบหลงัมีขนาดใหญ่ ไม่มีกา้นครีบแขง็ จงอยปากยืน่และมีตุ่มแหลม ริมฝีปากเล็ก มีหนวดค่อนขา้งยาว 
2 คู่ ตาเล็ก เกล็ดเล็ก ครีบหลงัค่อนขา้งยาว ล าตวัสีคล ้าอมน ้ าเงิน มีแตม้สีแดงบนเกล็ด ครีบสีคล ้าอมน ้ า
เงินหรือด า ดา้นทอ้งสีจาง (รูปท่ี 26I) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 10.47 cm. (5.4 – 13.5 cm.) X 21.47 cm. (4.5 - 39.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 347.51 gm. (92.52 - 840 gm.) 
 
: Genus  Osteochilus พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   16.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาสร้อยนกเขา  ขามอีไท (อีสาน)  ปกป้อม (เหนือ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Osteochilus hasselti Valenciennes, 1842  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้43 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างค่อนขา้งป้อม ส่วนหัวเล็ก ดา้นหลงัยกสูง ครีบหลงัค่อนขา้งยาว ครีบ

อ่ืนๆมีขนาดเล็ก ครีบหางเวา้ เกล็ดใหญ่ ตาเล็ก ปากเล็กอยูด่า้นปลายสุดของหวั มีหนวดสั้น 2 คู่ ตวัและ
หวัมีสีคล ้า ตอนบนมีสีเงินอมเทาหรือน ้ าตาลอ่อน ตาสีแดงเร่ือ มีแตม้สีแดงหรือส้มเหนือครีบอกหลาย
แตม้ และมีแถบตามยาวบนล าตวั 5-6 แถบไปถึงโคนหางซ่ึงมีแตม้กลมสีคล ้ า  ครีบสีคล ้ าอมแดงหรือ
เหลือง ดา้นทอ้งสีจาง พบในแหล่งน ้าทัว่ทุกภาค (รูปท่ี 29F) 
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ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 4.05 cm. (2.8 – 5.2 cm.) X 14.93 cm. ( 9 – 19.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 42.67 gm. ( 14.57 – 83.06 gm.) 
 
: Genus  Paralaubuca  พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   17.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาแปบบาง  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Paralaubuca riveroi Fowler, 1935  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้22 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : มีรูปร่างยาว ล าตวัแบนข้างมาก ปากเล็ก ตาโต ทอ้งเป็นสันคม ด้านท้อง

ค่อนขา้งกวา้งออก ครีบอกยาว ครีบทอ้งเล็ก ครีบกน้ยาว ครีบหลงัเวา้ เกล็ดเล็กละเอียด เส้นขา้งตวัไม่
ต่อเน่ืองกนั ล าตวัสีเงินอมเหลือง ส่วนหวัมีสีเขียวเร่ือ ครีบมีสีเหลืองอ่อน ครีบบางมีขอบสีคล ้า มกัอยู่
เป็นฝูงใหญ่ มีการอพยพข้ึนล่องตามแม่น ้ าเพื่อวางไข่ และหากินเป็นฤดูกาล มกัอยูใ่นแม่น ้ าสายใหญ่ท่ี
ไหลแรง (รูปท่ี 25G) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 5.88 cm. (3.5 - 17 cm.) X 16.82 cm. (3 - 26 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 54.30 gm. (27.23 – 130.76 gm.) 
 
: Genus  Puntioplites พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   18.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลากระมงั  สะกาง  กวาง (ใต)้  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Puntioplites protozysron Bleeker, 1865  

    เก็บตวัอยา่งปลาได ้63 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมท่ีดา้นหลงัยกสูง ส่วนหวัโต ตาโต ล าตวัแบนขา้งมาก  

ปากเล็กค่อนไปทางดา้นล่างของจะงอยปาก ซ่ึงค่อนขา้งทู่ ไม่มีหนวด มีเกล็ดเล็กคลุมตวั ตวัสีเงินวาว 
ครีบใสหรือสีเหลืองอ่อน ขอบครีบมีสีคล ้า ครีบหลงัยกสูง ขอบกา้นครีบอนัแรกเป็นหยกัแข็ง ครีบกน้
ค่อนขา้งยาว กา้นครีบอนัแรกมีหยกัท่ีขอบดา้นทา้ยเหมือนกบัครีบหลงั ครีบหางเวา้ลึก มีเกล็ดเล็กปาน
กลาง อาศยัในแม่น ้า และหนองบึงขนาดใหญ่ พบไดทุ้กภาคตั้งแต่แม่น ้าแม่กลองจนถึงแม่โขง  
(รูปท่ี 28D) 
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ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 5.06 cm. (2.7 – 7.2 cm.) X 15.87 cm. (9.7 – 22.5 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 53.89 gm. (9.19 – 140.88 gm.) 
 
: Genus  Rasbora  พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   19.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาซิวควาย  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Rasbora daniconius Hamilton, 1822  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้12 ตวั 

ลกัษณะรูปร่าง : มีรูปร่างยาวทรงกระบอก แบนขา้งเล็กน้อย ปากเล็กไม่มีหนวด ตาโต ครีบเล็ก ครีบ
หางเวา้ลึก มีเกล็ดใหญ่ ตวัมีสีเหลืองอ่อนอมทอง มีแถบสีเงินวาวพาดตามยาวกลางล าตวัจนถึงโคนหาง 
ครีบสีเหลืองอ่อนมีขอบสีคล ้า อาศยัเป็นฝงูใหญ่ ในแม่น ้ าและแหล่งน ้ าน่ิง พบในภาคใต ้และภาคกลาง 
(รูปท่ี 25H) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 2.24 cm. (1.5 - 3 cm.) X 9.73 cm. (7.2 – 11.7 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 9.41 gm. (4.17 – 16.58 gm.) 
 

Family 6  Eleotrididae  พบ 1 สกุล คือ 
: Genus  Oxyeleotris   พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   20.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาบู่ทราย  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Oxyeleotris marmoratus Bleeker, 1852  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้10 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : ล าตวัทรงกระบอกหรือยาว ปากกวา้ง ตาโต ขา้งแกม้มีแถวของเส้นขา้งตวัตาม

แนวยาวหลายแถว ช่องเปิดเหงือกกวา้งมาก เร่ิมตั้งแต่บริเวณตรงกบัขา้งแกม้ ส่วนหวัและจงอยปากมน 
ครีบหลงัแยกออกเป็น 2 แฉก ครีบหางมนกลม ครีบกน้ยาว ครีบอกใหญ่ เกล็ดใหญ่มีขอบเรียบ ขอบ
เกล็ดมีสีคล ้ า มีแถบขนาดใหญ่สีคล ้ า 4-5 แถบ บนด้านขา้งล าตวั ขอบเกล็ดมีสีคล ้ าจึงดูเหมือนลาย
ร่างแห ครีบใสมีแถบสีคล ้า 2-3 แถบตามแนวยาว ครีบหางมีบั้ง 4-5 บั้งตามแนวตั้ง ครีบอ่ืนสีจาง  
(รูปท่ี 30J) 
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 ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 4.34 cm. (3.1 – 5.8 cm.) X 23 cm. (18 - 25 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 144.86 gm. (36.5 – 229.2 gm.) 
 

Family 7  Hemithamphidae พบ 1 สกุล คือ 
: Genus  Zenarchopterus พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   21.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาตบัเต่า  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Zenarchopterus ectuntio Hamilton, 1822  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้5 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างเพรียวยาวแบนขา้งเล็กนอ้ย จงอยปากล่างยาว มีแผน่หนงับางๆสีคล ้าอยู่

ขา้งใต ้ตาโต เกล็ดเล็ก ครีบหลงัอยูค่่อนไปดา้นทา้ยล าตวัตรงกบัครีบกน้ ครีบหางเล็ก ปลายตดัหรือมน
เล็กนอ้ย ครีบอกและครีบทอ้งเล็ก ตวัสีเหลืองอ่อนอมน ้าเงินหรืเขียวอ่อนดา้นบน ดา้นทอ้งสีจาง ครีบใส
หรือเหลืองอ่อน พบในแม่น ้าตอนล่างของภาคกลาง ภาคใต ้ภาคตะวนัออก (รูปท่ี 26K) 
 ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   

ขนาด (body)    : 1.82 cm. (1.8 – 1.9 cm.) X 16.68 cm. (14 - 18 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 11.344 gm. (10.31 – 12.2 gm.) 
 

Family 8  Nandidae  พบ 1 สกุล คือ 
: Genus  Pristolepis พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   22.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาหมอชา้งเหยยีบ  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Pristolepis fasciatus Bleeker, 1851  
เก็บตวัอยา่งปลาได ้9 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างเป็นรูปไข่ค่อนขา้งกลม ส่วนหวัและหลงัลาดโคง้ หวัและล าตวัแบนขา้ง 

ตาเล็กอยูค่่อนไปทางดา้นบนของหวั ปากเล็ก ครีบหลงัยาวมีกา้นแข็งหลายอนั  ครีบอกยาว ครีบทอ้งอยู่
แนวเดียวกนัครีบอก ครีบกน้สั้นมีกา้นแข็ง 3 อนั ครีบหางค่อนขา้งยาวปลายมน เกล็ดเล็กแบบทีขอบ
หยกัจึงดูเหมือนผิวสาก ล าตวัดา้นบนมีสีคล ้า ดา้นขา้งมีสีเขียวมะกอก มีแถบสีคล ้าตามขวางล าตวั 8-9 
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แถบ ดา้นทอ้งสีจางหรือสีเหลืองอ่อน ครีบสีจางหรือเหลืองอ่อนมีขอบสีคล ้า พบทุกภาค อาศยัในแหล่ง
น ้าน่ิง และแม่น ้า (รูปท่ี 26L) 
 ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   

ขนาด (body)    : 4.75 cm. (2.9 – 8.9 cm.) X 12.03 cm. (8.9 – 21.1 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 52.19 gm. (10.62 – 214.51 gm.) 
 

Family 9  Notopteridae  พบ 2 สกุล คือ 
: Genus  Chitala พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   23.  ช่ือทอ้งถ่ิน :  ปลากราย   ตองกราย  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Chitala ornate Gray, 1831 
เก็บตวัอยา่งปลาได ้3 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างแบนขา้งมาก เรียวไปทางดา้นทา้ย ครีบหลงัเล็ก ครีบกน้และครีบหาง

ยาวติดต่อกันครีบท้องเล็กมาก มีเกล็ดเล็กละเอียด มีปากกวา้งมาก มุมปากอยู่เลยขอบหลังลูกตา 
หน้าผากจะหกัโคง้ ส่วนหลงัโก่งสูง ล าตวัสีเงินเทา และมีจุดกลมใหญ่สีด าขอบขาวท่ีฐานครีบกน้ มกั
อาศยัอยูบ่ริเวณท่ีมีก่ิงไม ้อยูร่วมเป็นฝงูเล็ก พบในแม่น ้า และหนองบึงขนาดใหญ่ (รูปท่ี 27M) 

ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 14.43 cm. (9.3 - 23 cm.) X 49.33 cm. (31 - 85 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 983.33 gm. (200 - 2500 gm.) 
 
: Genus  Notopterus พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
  24.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาสลาด  ตอง (อีสาน)  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Notopterus notopterus Pallas, 1769 
เก็บตวัอยา่งปลาได ้16 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างแบนขา้งมาก เรียวไปทางดา้นทา้ย ครีบหลงัเล็ก ครีบกน้และครีบหาง

ยาวติดต่อกนัครีบทอ้งเล็กมาก มีเกล็ดเล็กละเอียด มีปากกวา้งไม่เกินขอบหลงัของลูกตา พื้นล าตวัมีสี
เรียบ พบในแม่น ้าทุกแห่ง และแหล่งน ้าน่ิงท่ีสะอาด มกัอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ (รูปท่ี 27N) 
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 ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   
ขนาด (body)    : 7.06 cm. (4.5 – 10.5 cm.) X 24.97 cm. (20 - 34 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 121.25 gm. (57.53 - 260 gm.) 
 

Family 10  Toxotidae  พบ 1 สกุล คือ 
: Genus  Toxotes พบ 1 ชนิดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

   25.  ช่ือทอ้งถ่ิน : ปลาเสือพน่น ้าเกล็ดถ่ี  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Toxotes microlepis Günther, 1860 
เก็บตวัอยา่งปลาได ้7 ตวั 
ลกัษณะรูปร่าง : รูปร่างเป็นรูปสามเหล่ียม ส่วนหวั และจะงอยปากยื่นแหลม ตาโต ปากกวา้ง

อยูป่ลายสุดของหวั ครีบหลงัอยูค่่อนไปทางทา้ย มีกา้นแข็ง 4-5 อนั ครีบหางปลายตดั ครีบอกและครีบ
ทอ้งเล็ก เกล็ดเล็ก ตวัมีลายเป็นดวงสีด าขนาดใหญ่บนพื้นขาว มกัว่ายหากินเป็นฝูงเล็กๆอยู่ใกลผ้ิวน ้ า 
อาศยัในแม่น ้า น ้ากร่อย และปากน ้า (รูปท่ี 27O) 
 ขนาดและน ้าหนกัเฉล่ีย ของตวัอยา่งปลาท่ีน ามาศึกษา   

ขนาด (body)    : 4.13 cm. (2.6 – 5.8 cm.) X 11.23 cm. (7.4 - 16 cm.)  
น ้าหนกั (weight)   : 31.76 gm. ( 8.33 – 74.65 gm.) 
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ตารางท่ี 2 ชนิดปลาน ้าจืดท่ีพบจากจุดส ารวจ 11 จุดบริเวณอ่างเก็บน ้าเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  
ชนิดปลา จุดส ารวจ 

จุดท่ี 
1 

จุดท่ี 
2 

จุดท่ี 
3 

จุดท่ี 
4 

จุดท่ี 
5 

จุดท่ี 
6 

จุดท่ี 
7 

จุดท่ี 
8 

จุดท่ี 
9 

จุดท่ี 
10 

จุดท่ี 
11 

ปลากระจก            
ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์            
ปลาหมอ            
ปลากระด่ีนาง            
ปลาสลิด            
ปลานิล            
ปลาตะโกก            
ปลาสร้อยขาว            
ปลาซ่า            
ปลากระมงั            
ปลาตะพาก            
ปลาสร้อยนกเขา            
ปลากระแห            
ปลาแปบบาง            
ปลาตะเพียนทอง            
ปลาซิวควาย            
ปลากระสูบจุด            
ปลากาด า            
ปลายีส่กเทศ            
ปลาบู่ทราย            
ปลาตบัเต่า            
ปลาหมอชา้งเหยยีบ            
ปลากราย            
ปลาสลาด            
ปลาเส้ือพน่น ้ าเกลด็ถ่ี            
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ตารางท่ี 3 ลกัษณะของเกล็ดปลาน ้าจืดท่ีพบบริเวณอ่างเก็บน ้าเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  
ชนิดปลา ลกัษณะของเกลด็ปลา 

 
แบบ Cycloid 

 
 

 
แบบ Ctenoid 

 
 

ปลากระจก เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์ เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาหมอ - เกล็ดแผน่หนา ขอบเกล็ดเป็นหนาม 
ปลากระด่ีนาง - เกล็ดแผน่หนา ขอบเกล็ดเป็นหนาม 
ปลาสลิด เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลานิล เกล็ดแผน่หนา ผิวเกล็ดขรุขระ - 
ปลาตะโกก เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาสร้อยขาว เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาซ่า เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลากระมงั เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาตะพาก เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาสร้อยนกเขา เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลากระแห เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาแปบบาง เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาตะเพียนทอง เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาซิวควาย เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลากระสูบจุด เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลากาด า เกล็ดแผน่หนา ผิวเกล็ดขรุขระ - 
ปลายีส่กเทศ เกล็ดแผน่หนา ผิวเกล็ดขรุขระ - 
ปลาบู่ทราย - เกล็ดแผน่หนา ขอบเกล็ดเป็นหนาม 
ปลาตบัเต่า เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาหมอชา้งเหยยีบ - เกล็ดแผน่หนา ขอบเกล็ดเป็นหนาม 
ปลากราย เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาสลาด เกล็ดแผน่บาง ผิวเกล็ดเรียบ - 
ปลาเส้ือพน่น ้าเกล็ดถ่ี - เกล็ดแผน่หนา ขอบเกล็ดเป็นหนาม 
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รูปท่ี 24 ชนิดปลาท่ีไม่พบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 

A : Parambassis siamensis ปลากระจก B : Parambassis wolffii ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์

C : Anabas testudineus ปลาหมอ          D : Trichogaster microlepis ปลากระด่ีนาง 
 

 

2 cm. B 

A 2 cm. 

2 cm. C 

2 cm. D 
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รูปท่ี 25 (ต่อ) ชนิดปลาท่ีไม่พบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 

E : Trichogaster pectoralis ปลาสลิด  F : Oreochromis niloticus ปลานิล 
G : Paralaubuca riveroi ปลาแปบบาง  H : Rasbora daniconius ปลาซิวควาย 
 

2 cm. 
E 

2 cm. F 

2 cm. 

G 

2 cm. 
H 
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รูปท่ี 26 (ต่อ) ชนิดปลาท่ีไม่พบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 
I : Morulous chrysophykadian ปลากาด า J : Labeo rohita ปลายีส่กเทศ 

K : Zenarchopterus ectuntio  ปลาตบัเต่า L : Pristolepis fasciatus ปลาหมอชา้งเหยยีบ 

2 cm. 
I 

2 cm. J 

2 cm. 
K 

2 cm. L 
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รูปท่ี 27 (ต่อ) ชนิดปลาท่ีไม่พบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 
M : Chitala ornate ปลากราย  N : Notopterus notopterus ปลาสลาด 

O : Toxotes microlepis ปลาเส้ือพน้น ้าเกล็ดถ่ี 

 
 

2 cm. M 

2 cm. 

N 

2 cm. 
O 
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 รูปท่ี 28 ชนิดปลาท่ีพบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 
A : Cyclocheilichthys enoplos ปลาตะโกก B : Henicorhynchus siamensis ปลาสร้อยขาว 
C : Labiobarbus siamensis ปลาซ่า  D : Puntioplites proctozysron ปลากระมงั  
 

2 cm. A 

2 cm. B 

2 cm. C 

2 cm. D 
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รูปท่ี 29 (ต่อ) ชนิดปลาท่ีพบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 
 E : Hypsibarbus wetmorei ปลาตะพาก  F : Osteochilus hasselti ปลาสร้อยนกเขา 
 G : Barbodes schwanenfeldi ปลากระแห H : Barbodes altus ปลาตะเพียนทอง 
 

2 cm. E 

2 cm. F 

2 cm. G 

2 cm. 
H 



89 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 30 (ต่อ) ชนิดปลาท่ีพบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย 
 I : Hampala dispar ปลากระสูบจุด J : Oxyeleotris marmoratus ปลาบู่ทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 cm. 

I 

2 cm. 
J 
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อตัราการติดเช้ือตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ 
จากการส ารวจปลาเกล็ดขาวบริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ พบปลา 25 ชนิดพนัธ์ุ จ  านวน  

789 ตวั พบปลาติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 10 ชนิด จ านวน 310 ตวั คิดเป็นอตัรา 
การติดเช้ือ 39.29 % (310/789) (ตารางท่ี 15) จากจุดส ารวจทั้งหมด 11 จุดส ารวจ มีดงัน้ี 

จุดที ่1 วดัเขาพระ ต.หนองบัว อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี  (ตารางที ่4) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 6 ชนิด จ านวน 37 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตา 

เซอร์คาเรีย 23 ตวั คิดเป็น 62.16% (23/37) พบปลาซ่าติดเช้ือมากท่ีสุด 51.35% (19/37) 
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) น ้าท่วม 
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 2 ชนิด จ านวน 6 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์ 

คาเรีย 1 ตวั คิดเป็น 16.67% (1/6) พบในปลาตะโกก  
-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 8 ชนิด จ านวน 28 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์ 

คาเรีย 7 ตวั คิดเป็น 25% (7/28)  พบปลากระสูบจุดติดเช้ือมากท่ีสุด 14.29% (4/28)  

รูปท่ี 31 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 1 วดัเขาพระ  
ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตุลาคม 2554 ช่วงเวลาท่ีเกิดน ้าท่วม)
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ตารางท่ี 4 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 1 วดัเขาพระ ต.หนองบวั อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 
 

ชนิดปลา 
คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 

ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลากระมงั 5 4 10.81 - - - 0 0 0 0 0 0 

ปลาซ่า 21 19 51.35 - - - 0 0 0 0 0 0 

ปลาตะโกก 0 0 0 - - - 2 1 16.67 0 0 0 

ปลานิล 0 0 0 - - - 4 0 0 5 0 0 

ปลาแปบบาง 1 0 0 - - - 0 0 0 3 0 0 

ปลากระจก 2 0 0 - - - 0 0 0 5 0 0 

ปลาสร้อยขาว 0 0 0 - - - 0 0 0 3 0 0 

ปลากระสูบจุด 0 0 0 - - - 0 0 0 4 4 14.29 

ปลาสร้อยนกเขา 6 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

ปลาหมอชา้งเหยยีบ 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

ปลาเส้ือพน่น ้ าเกลด็ถ่ี 0 0 0 - - - 0 0 0 3 0 0 

ปลาซิวควาย 0 0 0 - - - 0 0 0 2 0 0 

ปลากระแห 0 0 0 - - - 0 0 0 3 3 10.71 

รวม 37 23 62.16 - - - 6 1 16.67 28 7 25 
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จุดที ่2 ท่าปลาเขาพระ ต.หนองบัว อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี  (ตารางที ่5) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 8 ชนิด จ านวน 49 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเม 

ตาเซอร์คาเรีย 20 ตวั คิดเป็น 40.82% (20/49) พบปลาซ่าติดเช้ือมากท่ีสุด 20.41% (10/49)  
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) น ้าท่วม 
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 13 ชนิด จ านวน 38 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 11 ตวั คิดเป็น 28.95% (11/38) พบปลาตะพากและปลากระแหติดเช้ือมากท่ีสุด 
13.16% (5/38)  

-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 3 ชนิด จ านวน 11ตวั ไม่พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตา 
เซอร์คาเรีย  

 
รูปท่ี 32 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 2 ท่าปลาเขาพระ 
ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม จ. ลพบุรี (ตุลาคม 2554 ช่วงเวลาท่ีเกิดน ้าท่วม) 
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 ตารางท่ี 5 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 2 ท่าปลาเขาพระ ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม  
จ. ลพบุรี 

 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลาตะพาก 5 5 10.20 - - - 7 5 13.16 0 0 0 
ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์ 6 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลานิล 3 0 0 - - - 1 0 0 4 0 0 
ปลาเส้ือพน่น ้ าเกลด็ถ่ี 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลากระสูบจุก 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลาสร้อยขาว 8 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลาสร้อยนกเขา 6 5 10.20 - - - 1 0 0 0 0 0 
ปลาซ่า 18 10 20.41 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลายีส่กเทศ 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 
ปลาหมอ 0 0 0 - - - 5 0 0 0 0 0 
ปลาสลิด 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 
ปลาหมอชา้งเหยยีบ 0 0 0 - - - 3 0 0 0 0 0 
ปลาตบัเต่า 0 0 0 - - - 5 0 0 0 0 0 
ปลากระด่ีนาง 0 0 0 - - - 2 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 2 ท่าปลาเขาพระ ต.หนองบวั อ. พฒันานิคม  
จ. ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลากระแห 0 0 0 - - - 5 5 13.16 0 0 0 
ปลาซิวควาย 0 0 0 - - - 5 0 0 0 0 0 
ปลากาด า 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 0 
ปลากระมงั 0 0 0 - - - 1 1 2.63 0 0 0 
ปลาสลาด 0 0 0 - - - 0 0 0 3 0 0 
ปลาบู่ทราย 0 0 0 - - - 0 0 0 4 0 0 

รวม 49 20 40.82 - - - 38 11 28.95 11 0 0 
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จุดที ่3 มะนาวหวานหมู่ 4 ต.มะหนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี (ตารางที ่6) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 10 ชนิด จ านวน 76 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 32 ตวั คิดเป็น 42.11% (32/76) พบปลาตะโกกติดเช้ือมากท่ีสุด 11.84% (9/76) 
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) น ้าท่วม 
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 8 ชนิด จ านวน 28 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเม 

ตาเซอร์คาเรีย 16 ตวั คิดเป็น  57.14% (16/28) พบปลาซ่าติดเช้ือมากท่ีสุด 32.14% (9/28) 
-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 4 ชนิด จ านวน 12 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตา 

เซอร์คาเรีย 7 ตวั คิดเป็น 58.33% (7/12) พบปลากระแหติดเช้ือมากท่ีสุด 50% (6/12) 

 
รูปท่ี 33 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 3 มะนาวหวานหมู่ 4 ต.มะหนาว

หวาน อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี (ตุลาคม 2554 ช่วงเวลาท่ีเกิดน ้าท่วม) 
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 ตารางท่ี 6 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 3 มะนาวหวานหมู่ 4 ต.มะหนาวหวาน  
อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลาตะโกก 10 9 11.84 - - - 2 2 7.14 0 0 0 
ปลาตะพาก 1 0 0 - - - 1 1 3.57 0 0 0 
ปลาเส้ือพน่น ้ าเกลด็ถ่ี 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลาซ่า 7 7 9.21 - - - 9 9 32.14 1 0 0 
ปลากระมงั 5 5 6.58 - - - 1 0 0 1 1 8.33 
ปลานิล 2 0 0 - - - 3 0 0 0 0 0 
ปลาสร้อยขาว 39 3 3.95 - - - 0 0 0 4 0 0 
ปลาสร้อยนกเขา 3 0 0 - - - 6 0 0 0 0 0 
ปลากระสูบจุด 2 2 2.63 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลากระแห 6 6 7.89 - - - 4 4 14.29 6 6 50 
ปลาหมอชา้งเหยยีบ 0 0 0 - - - 2 0 0 0 0 0 

รวม 76 32 42.11 - - - 28 16 57.14 12 7 58.33 
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จุดที ่4 บ้านโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี (ตารางที ่7) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 5 ชนิด จ านวน 39 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเม 

ตาเซอร์คาเรีย 9 ตวั คิดเป็น 23.08% (9/39) พบในปลาตะพากติด  
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) น ้าท่วม 
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 2 ชนิด จ านวน 8 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเม 

ตาเซอร์คาเรีย 1 ตวั คิดเป็น  12.5% (1/8) พบในปลาบู่ทราย  
-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 4 ชนิด จ านวน 18 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตา 

เซอร์คาเรีย 9 ตวั คิดเป็น 50% (9/18) พบในปลากระแห 

 
รูปท่ี 34 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ  จุดท่ี 4 บา้นโคกสลุง  
ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี (ตุลาคม 2554 ช่วงเวลาท่ีเกิดน ้าท่วม)
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ตารางท่ี 7 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 4 บา้นโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พฒันานิคม  
จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลตะพาก 14 9 23.08 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลาเส้ือพน่น ้ าเกลด็ถ่ี 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลาแปบบาง 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลานิล 21 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลาหมอชา้งเหยยีบ 2 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
ปลาซิวควาย 0 0 0 - - - 5 0 0 0 0 0 
ปลาบู่ทราย 0 0 0 - - - 3 1 12.5 0 0 0 
ปลาสร้อยนกเขา 0 0 0 - - - 0 0 0 2 0 0 
ปลาสร้อยขาว 0 0 0 - - - 0 0 0 6 0 0 
ปลากระแห 0 0 0 - - - 0 0 0 9 9 50 
ปลากาด า 0 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 

รวม 39 9 23.08 - - - 8 1 12.5 18 9 50 
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จุดที ่5 ตลาดปลาชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ตารางที ่8) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 3 ชนิด จ านวน 20 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเม 

ตาเซอร์คาเรีย 9 ตวั คิดเป็น 45 % (9/20) พบปลาซ่าติดเช้ือมากท่ีสุด 40% (8/20) 
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) เก็บตวัอยา่งปลา 4 ชนิด จ านวน 17 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเม 

ตาเซอร์คาเรีย 3 ตวั คิดเป็น  17.65% (3/17) พบในปลาสร้อยขาว  
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 3 ชนิด จ านวน 7 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเม 

ตาเซอร์คาเรีย 4 ตวั คิดเป็น  57.14% (4/7) พบในปลาตะพาก  
-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 1 ชนิด จ านวน 2 ตวั ไม่พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตา 

เซอร์คาเรีย  

 
รูปท่ี 35 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ  จุดท่ี 5 ตลาดปลาชยับาดาล 

ต.ชยับาดาล อ.ชยับาดาล (ตุลาคม 2554 ช่วงเวลาท่ีเกิดน ้าท่วม) 
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 ตารางท่ี 8 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 5 ตลาดปลาชยับาดาล ต.ชยับาดาล อ.ชยับาดาล 
จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลาซ่า 13 8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลาตะโกก 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลากระมงั 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลาสร้อยขาว 0 0 0 3 3 17.65 0 0 0 0 0 0 
ปลานิล 0 0 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 
ปลากระจก 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลากาด า 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
ปลาตะพาก 0 0 0 0 0 0 4 4 57.14 0 0 0 

รวม 20 9 45 17 3 17.65 7 4 57.14 2 0 0 
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จุดที ่6 บ้านวสิาหกจิชุมชน ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ตารางที ่9) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 6 ชนิด จ านวน 28 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 8 ตวั คิดเป็น 28.57% (8/28) พบปลาตะโกกติดเช้ือมากท่ีสุด 21.43% (6/28)  
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) น ้าท่วม 
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) ไม่พบตวัอยา่งปลา  
-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 9 ชนิด จ านวน 32 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะเมตา 

เซอร์คาเรีย 17 ตวั คิดเป็น 53.3% (17/32) พบปลาตะโกกติดเช้ือมากท่ีสุด 28.13% (9/32) 

 
รูปท่ี 36 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 6 บา้นวสิาหกิจชุมชน  
ต.มะกอกหวาน อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี (ตุลาคม 2554 ช่วงเวลาท่ีเกิดน ้าท่วม) 
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 ตารางท่ี 9 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 6 บา้นวสิาหกิจชุมชน ต.มะกอกหวาน  
  อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลาตะโกก 17 6 21.43 - - - - - - 9 9 28.13 
ปลาแปบบาง 2 0 0 - - - - - - 5 0 0 
ปลาสร้อยขาว 1 1 3.57 - - - - - - 1 0 0 
ปลากระมงั 3 1 3.57 - - - - - - 2 2 6.25 
ปลาหมอ 2 0 0 - - - - - - 5 0 0 
ปลากระด่ีนาง 3 0 0 - - - - - - 0 0 0 
ปลากระแห 0 0 0 - - - - - - 3 3 9.38 
ปลานิล 0 0 0 - - - - - - 3 0 0 
ปลาซ่า 0 0 0 - - - - - - 1 0 0 
ปลาตะพาก 0 0 0 - - - - - - 3 3 9.38 

รวม 28 8 28.57 - - - - - - 32 17 53.3 
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จุดที ่7 บ้านมะกอกหวาน ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ตารางที ่10) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 6 ชนิด จ านวน 65 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 20 ตวั คิดเป็น 30.77% (20/65) พบปลาตะโกกติดเช้ือมากท่ีสุด 20% (7/65) 
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) น ้าท่วม 
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) ไม่พบตวัอยา่งปลา  
-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) ไม่พบตวัอยา่งปลา 

 
รูปท่ี 37 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 7 บา้นมะกอกหวาน  
ต.มะกอกหวาน อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี (ตุลาคม 2554 ช่วงเวลาท่ีเกิดน ้าท่วม) 
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ตารางท่ี 10 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 7 บา้นมะกอกหวาน ต.มะกอกหวาน  
อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลาสร้อยขาว 22 7 10.77 - - - - - - - - - 
ปลาแปบบาง 3 0 0 - - - - - - - - - 
ปลากระมงั 2 0 0 - - - - - - - - - 
ปลาเส้ือพน่น ้ าเกลด็ถ่ี 1 0 0 - - - - - - - - - 
ปลานิล 1 0 0 - - - - - - - - - 
ปลาตะโกก 36 13 20 - - - - - - - - - 

รวม 65 20 30.77 - - - - - - - - - 
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จุดที ่8 มะหนาวหวาน 1 ต.มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี (ตารางที ่11) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 2 ชนิด จ านวน 7 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 4 ตวั คิดเป็น 57.14% (4/7) พบในปลาสร้อยขาว 
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) เก็บตวัอยา่งปลา 1 ชนิด จ านวน 5 ตวั ไม่พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย  
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 9 ชนิด จ านวน 26  ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 6 ตวั คิดเป็น  23.08% (6/26) พบปลาตะพากติดเช้ือมากท่ีสุด 15.39% (4/26) 
-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) ไม่พบตวัอยา่งปลา 
 

รูปท่ี 38 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 8 มะหนาวหวาน 1 
ต.มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 
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ตารางท่ี 11 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 8 มะหนาวหวาน 1 ต.มะนาวหวาน  
อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลาสร้อยขาว 4 4 57.14 0 0 0 4 0 0 - - - 
ปลานิล 3 0 0 5 0 0 2 0 0 - - - 
ปลาตะพาก 0 0 0 0 0 0 4 4 15.39 - - - 
ปลาตะโกก 0 0 0 0 0 0 2 1 3.85 - - - 
ปลากระแห 0 0 0 0 0 0 1 1 3.85 - - - 
ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 
ปลาสลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 
ปลากราย 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 
ปลาสร้อยนกเขา 0 0 0 0 0 0 10 0 0 - - - 

รวม 7 4 57.14 5 0 0 26 6 23.08 - - - 
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จุดที ่9 มะหนาวหวาน 2 ต.มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี (ตารางที ่12) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 2 ชนิด จ านวน 12 ตวั ไม่พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย  
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) น ้าท่วม 
-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) ไม่พบตวัอยา่งปลา 
-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) ไม่พบตวัอยา่งปลา 

 
รูปท่ี 39 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 9 มะหนาวหวาน 2 
 ต.มะนาวหวาน อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี (ตุลาคม 2554 ช่วงเวลาท่ีเกิดน ้าท่วม) 
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ตารางท่ี 12 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 9 มะหนาวหวาน 2 ต.มะนาวหวาน  
 อ.พฒันานิคม จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลากระจก 1 0 0 - - - - - - - - - 
ปลานิล 11 0 0 - - - - - - - - - 

รวม 12 0 0 - - - - - - - - - 
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จุดที ่10 บ้านแก่งผกักูด ต.แก่งผกักูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (ตารางที ่13) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 2 ชนิด จ านวน 27 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 6 ตวั คิดเป็น 22.22% (6/27) พบในปลาสร้อยขาว  
-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554 ) เก็บตวัอยา่งปลา 7 ชนิด จ านวน 31  ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 26 ตวั คิดเป็น  83.87% (26/31) พบปลาตะพากติดเช้ือมากท่ีสุด 38.71% 
(12/31) 

-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 2 ชนิด จ านวน 4  ตวั ไม่พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 
เมตาเซอร์คาเรีย  

-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 5 ชนิด จ านวน 18 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 
เมตาเซอร์คาเรีย 15 ตวั คิดเป็น 83.33% (15/18) พบปลากระแหติดเช้ือมากท่ีสุด 27.78% (5/18) 
 

 
รูปท่ี 40 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 10 บา้นแก่งผกักดู 

 ต.แก่งผกักดู อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
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ตารางท่ี 13 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 10 บา้นแก่งผกักดู ต.แก่งผกักดู อ.ท่าหลวง  
 จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลาสร้อยขาว 6 6 22.22 2 2 6.45 0 0 0 2 0 0 
ปลานิล 21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
ปลาตะโกก 0 0 0 3 2 6.45 0 0 0 2 2 11.11 
ปลากระมงั 0 0 0 5 4 12.90 0 0 0 4 4 22.22 
ปลาซ่า 0 0 0 2 2 6.45 0 0 0 0 0 0 
ปลากระจก 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลาตะพาก 0 0 0 13 12 38.71 0 0 0 4 4 22.22 
ปลากระแห 0 0 0 5 4 12.90 0 0 0 6 5 27.78 
ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

รวม 27 6 22.22 31 26 83.87 4 0 0 18 15 83.33 
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จุดที ่11 บ้านท่าหลวง  ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (ตารางที ่14) แบ่งเป็น 
- คร้ังท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 5 ชนิด จ านวน 25 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 

เมตาเซอร์คาเรีย 4 ตวั คิดเป็น 16% (4/25) พบปลาสร้อยนกเขาและปลากระแหติดเช้ือมากท่ีสุด 
8% (2/25) 

-คร้ังท่ี 2 (เดือนตุลาคม 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 6 ชนิด จ านวน 63  ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 
เมตาเซอร์คาเรีย 23 ตวั คิดเป็น 36.51% (23/63) พบปลาตะเพียนทองติดเช้ือมากท่ีสุด 19.05% 
(12/63)  

-คร้ังท่ี 3 (เดือนมกราคม 2554) เก็บตวัอยา่งปลา 8 ชนิด จ านวน 30 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 
เมตาเซอร์คาเรีย 15 ตวั คิดเป็น 50% (15/30) พบปลากระแหติดเช้ือมากท่ีสุด 23.33% (7/30) 

-คร้ังท่ี 4 (เดือนเมษายน 2555) เก็บตวัอยา่งปลา 5 ชนิด จ านวน 13 ตวั พบติดเช้ือตวัอ่อนระยะ 
เมตาเซอร์คาเรีย 8 ตวั คิดเป็น 61.54% (8/13) พบปลาตะพากและปลาตะโกกติดเช้ือมากท่ีสุด  
23.08% (3/13) 

รูปท่ี 41 เปรียบเทียบจ านวนปลาท่ีสุ่มเก็บไดบ้ริเวณ จุดท่ี 11 บา้นท่าหลวง 
ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 
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ตารางท่ี 14 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 11 บา้นท่าหลวง  ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง  
 จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

ปลาแปบบาง 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลาสร้อยขาว 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลากระสูบจุด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลาสร้อยนกเขา 9 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปลากระแห 6 2 8 0 0 0 8 7 23.33 0 0 0 
ปลากระมงั 0 0 0 21 7 11.11 5 3 10 3 0 0 
ปลาสลาด 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 
ปลาตะเพียนทอง 0 0 0 12 12 19.05 0 0 0 2 2 15.39 
ปลาตะพาก 0 0 0 2 2 3.18 1 1 3.33 3 3 23.08 
ปลานิล 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 
ปลาตะโกก 0 0 0 8 2 3.18 3 3 10 3 3 23.08 
ปลากราย 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
ปลาบู่ทราย 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
ปลาหมอ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในตวัอยา่งปลา จุดท่ี 11 บา้นท่าหลวง  ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง  
 จ.ลพบุรี 

 
ชนิดปลา 

คร้ังท่ี 1 (มิถุนายน) คร้ังท่ี 2 (ตุลาคม) คร้ังท่ี 3 (มกราคม) คร้ังท่ี 4 (เมษายน) 
ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ ปลา 
(ตวั) 

ติดเช้ือ
(ตวั) 

ร้อยละ 

รวม 25 4 16 63 23 36.51 30 15 50 13 8 61.54 
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ตารางท่ี 15 สรุปอตัราการติดเช้ือโรคพยาธิใบไมข้องปลาท่ีสุ่มเก็บบริเวณอ่างเก็บน ้าเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ล าดบัท่ี ช่ือปลาทอ้งถ่ิน จ านวนปลา อตัราการติดเช้ือ 

จ านวน (ตวั) ร้อยละ จ านวน (ตวั) ร้อยละ 
วงศป์ลานิล (Cichlidae) 
1. ปลานิล 116 14.70 0 0 

รวม 116 14.70 0 0 
วงศป์ลาหมอ (Anabantidae)  
1. ปลาหมอ 16 2.03 0 0 

รวม 16 2.03 0 0 
วงศป์ลาเสือพน่น ้ า (Toxotidae)  
1. ปลาเสือพน่น ้ าเกลด็ถ่ี 7 0.89 0 0 

รวม 7 0.89 0 0 
วงศป์ลาบู่ (Eleotrididae)  
1. ปลาบู่ทราย 10 1.27 2 0.25 

รวม 10 1.27 2 0.25 
วงศป์ลาเขม็ (Hemithamphidae)  
1. ปลาตบัเต่า 5 0.63 0 0 

รวม 5 0.63 0 0 
วงศป์ลาหมอชา้งเหยยีบ (Nandidae) 
1. ปลาหมอชา้งเหยยีบ 9 1.14 0 0 

รวม 9 1.14 0 0 
วงศป์ลากราย (Notopteridae)   
1. ปลาสลาด 16 2.03 0 0 
2. ปลากราย 3 0.38 0 0 

รวม 19 2.41 0 0 
วงศป์ลากระจก, แป้นแกว้ (Ambassidae)   
1. ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์ 8 1.01 0 0 
2. ปลากระจก 10 1.27 0 0 

รวม 18 2.28 0 0 

 



115 

 

ตารางท่ี 15 (ต่อ) อตัราการติดเช้ือโรคพยาธิใบไมข้องปลาท่ีสุ่มเก็บบริเวณอ่างเก็บน ้าเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
ล าดบัท่ี ช่ือปลาทอ้งถ่ิน จ านวนปลา อตัราการติดเช้ือ 

จ านวน (ตวั) ร้อยละ จ านวน (ตวั) ร้อยละ 
วงศป์ลาสลิด (Belontiidae)   
1. ปลากระด่ีนาง 5 0.63 0 0 
2. ปลาสลิด 1 0.13 0 0 

รวม 6 0.76 0 0 
วงศป์ลาตะเพียน สร้อย  และ ซิว (Cyprinidae)    
1. ปลาตะโกก 107 13.56 53 6.72 
2. ปลาสร้อยขาว 107 13.56 25 3.17 
3. ปลาซ่า 72 9.13 56 7.10 
4. ปลากระมงั 63 7.98 34 4.31 
5. ปลาตะพาก 68 8.62 58 7.35 
6. ปลาสร้อยนกเขา 43 5.45 7 0.89 
7. ปลากระแห 62 7.86 55 6.97 
8. ปลาแปบบาง 22 2.79 0 0 
9. ปลาตะเพียนทอง 14 1.77 14 1.77 
10. ปลาซิวควาย 12 1.52 0 0 
11 ปลากระสูบจุด 9 1.14 6 0.76 
12. ปลากาด า 3 0.38 0 0 
13. ปลายีส่กเทศ 1 0.13 0 0 

รวม 583 73.89 308 39.04 
รวมทั้งหมด 789 100 310 39.29 
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การศึกษาความสามารถของปลาในการเป็นโฮสต์ตัวกลางน าโรคพยาธิ 
 จากการสุ่มเก็บตวัอยา่งปลา บริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ พบปลาท่ีมีการติดเช้ือทั้งหมด 310 
ตวั แบ่งออกได ้10 ชนิด น าปลามาตรวจสอบหาความสามารถในการเป็นโฮสตต์วักลางน าโรคพยาธิ 
พบปลาตะพากมีความสามารถในการเป็นโฮสตน์ าโรคพยาธิสูงท่ีสุด 18.71% (58/310) เม่ือเทียบกบั
จ านวนปลาท่ีมีการติดเช้ือทั้งหมด ใน 11 จุดส ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 42 ความสามารถในการเป็นโฮสตต์วักลางน าโรคพยาธิ จากจ านวนปลาทั้งหมดท่ีติดเช้ือ 
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การติดเช้ือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในแต่ละจุดส ารวจ 
 จากการส ารวจเก็บตวัอยา่งปลา บริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 11 จุดส ารวจ เม่ือท าการ
เปรียบเทียบจ านวนปลาทั้งหมดท่ีติดเช้ือ (310 ตวั) กบักบัจ านวนปลาท่ีติดเช้ือในจุดส ารวจ 11 จุด พบวา่
มีอตัราการติดเช้ือท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 43 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไม ้(%) ในจุดส ารวจ 11 จุด จากจ านวนปลาท่ีมีการ 
  ติดเช้ือทั้งหมด 310 ตวั 
 
 
 

12 
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การติดเช้ือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในช่วงต่างๆ ทีท่ าการส ารวจ 
 ในการเก็บตวัอยา่งปลาบริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เกบ็ตวัอยา่งปลา ทุก 3 เดือน เป็นเวลา  
1 ปี จ  านวน 4 คร้ัง คือในช่วงเดือน มินายน 2554  เดือน ตุลาคม 2554  เดือน มกราคม 2555 และเดือน 
เมษายน 2555 ท าการศึกษาหาอตัราการติดเช้ือของพยาธิในแต่ละช่วงท่ีท าการส ารวจ โดยน าจ านวนปลา
ท่ีติดเช้ือของแต่ละช่วงการศึกษา มาเปรียบเทียบกบัจ านวนปลาท่ีติดเช้ือทั้งหมด (310 ตวั) ดงัน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 44 อตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไม ้ในช่วงเดือนต่างๆ 
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การจ าแนกชนิดพยาธิใบไม้จากตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
 ผลการตรวจสอบลกัษณะรูปร่าง สามารถจดัจ าแนกชนิดของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตา 
เซอร์คาเรียตามลกัษณะทางสัณฐานวทิยาได ้2 ชนิด คือ Haplorchis pumilio  และ Centrocestus 
fomosanus ซ่ึงจดัอยูใ่นวงศ ์Heterophyidae เป็นพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็ก จากนั้นท าการนบัจ านวน 
เมตาเซอร์คาเรียท่ีพบ ไดท้ั้งหมด 9,111 ตวั   ดงัน้ี 
 

1.Haplorchis pumilio  Looss,1899 (Yamaguti,1975) (รูปท่ี 47-49)   
 ลกัษณะรูปร่างตวัอ่อน  

       : ลกัษณะถุง encyst ใสและโปร่งแสงรูปไข่ มีผนงัหุ้ม 2 ชั้น ชั้นนอกบางใส และภายในมี
ตวัอ่อนสีน ้าตาลขดตวัอยู ่ขณะมีชีวติจะเคล่ือนไหวอยูภ่ายในถุงตลอดเวลา และสามารถสังเกตเห็น oral 
sucker ดา้นบนของล าตวั มี pharynx ผนงัหนาชดัเจน  ventral sucker  อยูป่ระมาณกลางล าตวั excretory 
bladder สีน ้าตาลเขม้ดา้นทา้ยล าตวั  (รูปท่ี 47)   
        : ลกัษณะตวัอ่อน ท่ีออกจากถุง cyst มีลกัษณะล าตวัแบน ยาว ไม่มีหาง ผิวล าตวัมีหนาม
ขนาดเล็กปกคลุมรอบล าตวั (รูปท่ี 48-49) ภายในล าตวัมี pigment สีน ้ าตาลอ่อนกระจายทัว่ล าตวั  
ส่วนบนมี oral sucker  ขนาดใหญ่ มี prepharynx ยาว  เห็น pharynx  ชดัเจน ventral sucker  มี gonotyl 
เรียงเป็นแถว 6-9 แถว   ovary อยู่เหนือ testis ซ่ึงวางเรียงตามความยาวของล าตวั อย่างละ 1 อนั  
excretory bladder อยูท่า้ยล าตวัภายในมี pigment สีน ้าตาลเขม้ 
 ขนาด  (ค่าเฉล่ียจ านวน 10 ตวั) 
  Encyst metacercaria        : 150-215 µm (av. 184 µm) 
  Thick wall   : 8 -18 µm (av. 12 µm) 
  Body    : 80-93 µm (av. 91 µm) X 300-315 µm (av. 321 µm) 
  Oral sucker   : 35-50 µm (av. 40 µm) X 30-45 µm (av. 38 µm) 
  Ventral sucker               : 13-28 µm (av. 20 µm) X 18-30 µm (av. 21µm) 
  Pharynx   : 15-30  µm (av. 21 µm) X 18-40 µm (av. 29 µm) 
  Prepharynx   : 35-50 µm (av. 44 µm)  
  Testis    : 13-23 µm (av. 18 µm) 
  Ovary                 : 20-33 µm (av. 26 µm) 
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  Excretory bladder  : 76-115  µm (av. 94 µm) X 53-85 µm (av. 63 µm)  
  Gonotyl   : 6-9 แถว  
 
 Haplorchis pumilio พบวา่ติดเช้ือในปลาทั้งหมด 9 ชนิด โดยมีจ านวนเมตาเซอร์คาเรียทั้งหมด 
9,010 ตวั คิดเป็น 98.89% (9,010/9,111) ดงัน้ี (ตารางท่ี 16) 
ปลาตะพาก พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 2,644 ตวั 29.02% (2,644/9,111)  
ปลาสร้อยขาว  พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 632 ตวั เท่ากบั 6.94% (632/9,111) 
ปลาซ่า   พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 974 ตวั เท่ากบั 10.69% (974/9,111) 
ปลากระมงั  พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 500 ตวั เท่ากบั 5.49% (500/9,111) 
ปลาตะโกก  พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 707 ตวั เท่ากบั 7.76% (707/9,111) 
ปลาสร้อยนกเขา พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 41 ตวั เท่ากบั 0.45% (41/9,111) 
ปลากระแห  พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 2,454 ตวั เท่ากบั 26.94% (2,454/9,111) 
ปลาตะเพียนทอง พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 869 ตวั เท่ากบั 9.54% (869/9,111) 
ปลากระสูบจุด  พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 189 ตวั เท่ากบั 2.07% (189/9,111) 
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2.Centrocestus fomosanus  Nishigori,1924 (Yamaguti,1975)  (รูปท่ี 50-52)  
ลกัษณะรูปร่างตวัอ่อน 

       : ลกัษณะถุง encyst ใสและโปร่งแสงรูปรีไข่ มีผนงัหุม้ 2ชั้น ค่อนขา้งหนา และภายในมีตวั
อ่อนสีน ้ าตาลขดตวั ขณะมีชีวิตจะเคล่ือนไหวอยูภ่ายในตลอดเวลา และสามารถสังเกตเห็น oral sucker 
และหนามขนาดใหญ่อยูด่า้นบนของล าตวัชดัเจน มี prepharynx ยาว  pharynx  และ ventral sucker  อยู่
ประมาณกลางล าตวั excretory bladder สีน ้าตาลอ่อน มีรูปร่างเป็น x-shaped ดา้นทา้ยล าตวั (รูปท่ี 50) 
        : ลกัษณะตวัอ่อน ท่ีออกจากถุง cyst มีลกัษณะล าตวัแบน ยาว ไม่มีหาง ผิวล าตวัมีหนาม
ขนาดเล็กปกคลุมรอบล าตวั (รูปท่ี 51-52)ภายในล าตวัมี pigment สีน ้ าตาลอ่อนกระจายทัว่ล าตวั  
ส่วนบนมี oral sucker และหนามรอบ oral sucker  มี prepharynx ยาว  เห็น pharynx  ชดัเจน ventral 
sucker  อยูป่ระมาณกลางล าตวั ใตล้งมามี ovary  1 อนั  excretory bladder มีรูปร่างเป็น x-shaped ดา้น
ทา้ยล าตวั  ภายในมี pigment สีน ้ าตาลอ่อน ระหวา่งตวั x-shaped มี testes 2 อนัวางดา้นละอนั ซ้ายและ
ขวา  
ขนาด  (ค่าเฉล่ียจ านวน 10 ตวั) 
  Encyst metacercaria     : 175-195 µm (av. 183 µm) 
  Thick wall  : 5-8 µm (av. 6 µm) 
  Body   : 115-133 µm (av. 124 µm) X 173-198 µm (av. 186 µm) 
  Oral sucker  : 48-70 µm (av. 58 µm) X 30-35 µm (av. 33 µm) 
  Ventral sucker              : 35-45 µm (av. 38 µm) X 15-20 µm (av. 19µm) 
  Pharynx  : 18-23  µm (av. 20 µm) X 38-48 µm (av. 41 µm) 
  Prepharynx  : 23-33 µm (av. 27 µm)   
  Testis (left)  : 15-23 µm (av. 19 µm) X 23-30 µm (av. 27 µm) 
  Testis (light)  : 15-20 µm (av. 19 µm) X 23-32 µm (av. 27 µm)  
  Ovary                : 23-30 µm (av. 26 µm) X 63-73 µm (av. 67 µm)  
  Excretory bladder : 38-45  µm (av. 42 µm) X 63-73 µm (av. 67 µm)  
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Centrocestus fomosanus  พบการติดเช้ือในปลา 5 ชนิด โดยมีจ านวนเมตาเซอร์คาเรียทั้งหมด 
101 ตวั คิดเป็น 1.11% (101/9,111) ดงัน้ี (ตารางท่ี 16) 
ปลาสร้อยขาว พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 39 ตวั  เท่ากบั 0.43% (39/9,111) 
ปลาตะโกก พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 33 ตวั เท่ากบั 0.36% (33/9,111) 
ปลาซ่า   พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 13 ตวั เท่ากบั 0.14% (13/9,111) 
ปลากระมงั  พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 3 ตวั เท่ากบั 0.03% (3/9,111) 
ปลาบู่ทราย  พบจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย 13 ตวั เท่ากบั 0.14% (13/9,111) 
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีติดเช้ือในส่วนต่างๆของปลา 
ชนิดปลา/จ านวนปลาท่ีติดเช้ือ (ตวั) อวยัวะท่ีพบเมตาเซอร์คา

เรีย 
Haplorchis 

pumilio   
Centrocestus 
fomosanus   

รวม 

ปลากระมงั 
Puntioplites proctozysron 

63 ตวั ติดเช้ือ 34 ตวั 

-เหงือก 0 3 3 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 4 0 4 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 1 0 1 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 1 0 1 
-เกลด็ 494 0 494 

รวม 500 
(5.49%) 

3 
(0.03%) 

503 

ปลาตะโกก 
Cyclocheilichthys enoplos 

107 ตวั ติดเช้ือ 53 ตวั 
 

-เหงือก 49 33 82 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 16 0 16 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 8 0 8 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 2 0 2 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 17 0 17 
-เกลด็ 615 0 615 

รวม 707 
(7.76%) 

33 
(0.36%) 

740 

ปลาซ่า 
Labiobarbus siamensis 

72 ตวั ติดเช้ือ 56 ตวั 
 
 

-เหงือก 91 13 104 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 14 0 14 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 3 0 3 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 11 0 11 
-เกลด็ 855 0 855 

รวม 974 
(10.69%) 

13 
(0.14%) 

987 

 
 
 



124 

 

ตารางท่ี16 แสดงจ านวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีติดเช้ือในส่วนต่างๆของปลา 
ชนิดปลา/จ านวนปลาท่ีติดเช้ือ (ตวั) อวยัวะของปลา Haplorchis 

pumilio   
Centrocestus 
fomosanus   

รวม 

ปลาสร้อยขาว 
Henicorhynchus siamensis  

107 ตวั ติดเช้ือ 25 ตวั 

-เหงือก 21 11 32 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 24 0 24 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 24 0 24 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 4 11 15 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 15 0 0 
-เกลด็ 544 17 561 

รวม 632 
(6.94%) 

39 
(0.43%) 

671 

ปลาบู่ทราย 
Oxyeleotris marmoratus  

10 ตวั ติดเช้ือ 2 ตวั 
 

-เหงือก 0 13 13 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 0 0 0 
-เกลด็ 0 0 0 

รวม 0 
 

13 
(0.14%) 

13 

ปลาตะพาก 
Hypsibarbus wetmorei  

68 ตวั ติดเช้ือ 58 ตวั 
 
 

-เหงือก 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 0 0 0 
-เกลด็ 2,644 0 0 

รวม 2,644 
(29.02%) 

0 
 

2,644 
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีติดเช้ือในส่วนต่างๆของปลา 
ชนิดปลา/จ านวนปลาท่ีติดเช้ือ (ตวั) อวยัวะของปลา Haplorchis 

pumilio   
Centrocestus 
fomosanus   

รวม 

ปลาสร้อยนกเขา 
Osteochilus hasselti  
43 ตวั ติดเช้ือ 7 ตวั 

-เหงือก 3 0 3 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 0 0 0 
-เกลด็ 38 0 38 

รวม 41 
(0.45%) 

0 41 

ปลากระแห 
Barbodes schwanenfeldi  

62 ตวั ติดเช้ือ 55 ตวั 
 

-เหงือก 61 0 61 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 44 0 44 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 3 0 3 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 6 0 6 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 1 0 1 
-เกลด็ 2,339 0 2,339 

รวม 2,454 
(26.94%) 

0 2,454 

ปลาตะเพียนทอง 
Barbodes altus  

14 ตวั ติดเช้ือ 14 ตวั 
 
 

-เหงือก 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 1 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 0 0 0 
-เกลด็ 868 0 868 

รวม 869 
(9.54%) 

0 869 
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนชนิดตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียท่ีติดเช้ือในส่วนต่างๆของปลา 
ชนิดปลา/จ านวนปลาท่ีติดเช้ือ (ตวั) อวยัวะของปลา Haplorchis 

pumilio   
Centrocestus 
fomosanus   

รวม 

ปลากระสูบจุด 
Hampala dispar  
9 ตวั ติดเช้ือ 6 ตวั 

-เหงือก 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั 0 0 0 
-กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง 0 0 0 
-เกลด็ 189 0 189 

รวม 189 
(2.07%) 

0 189 

รวมปลาทั้งหมด 10 ชนิด 9,010 
 (98.89%) 

101 
(1.11%) 

9,111 
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การศึกษาส่วนต่างๆของปลาทีม่ีการติดเช้ือตัวอ่อนของพยาธิ Haplorchis pumilio   
ในการตรวจหาตวัอ่อนของพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรีย จะใชว้ธิิ Compression คือจะแบ่งส่วน

ต่างๆของปลาออกเป็น 6 ส่วนคือ กลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั  กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้ง  กลา้มเน้ือใตค้รีบอก 
กลา้มเน้ือใตค้รีบหาง  เกล็ด และเหงือก เพื่อดูวา่พยาธิอยูบ่ริเวณใดของปลามากท่ีสุด จากการทดลอง
จ านวนพบตวัอ่อนของพยาธิ Haplorchis pumilio  จ  านวน 9,010 ตวั และ Centrocestus fomosanus  
จ  านวน 101 ตวั อยูบ่ริเวณส่วนต่างๆ ของปลาดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 45 ส่วนต่างๆของปลาท่ีพบการติดเช้ือพยาธิ Haplorchis pumilio 
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รูปท่ี 46 ส่วนต่างๆของปลาท่ีพบการติดเช้ือพยาธิ Centrocestus fomosanus 
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รูปท่ี 47 ถุงซีสตต์วัอ่อนเมตาเซอร์คาเรีย Haplorchis pumilio   
(OS: oral sucker, P:pharynx, VS:ventral sucker, I:interstine,O:ovary, T:testis, TW:Thick wall, 

EB:excretory bladder) 
       A: ภาพวาด matacercaria          B: ยอ้มสี 0.5% neutral red 
 C: ยอ้มสี Semichon’s camine & Fast green D: ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในเกล็ดปลา 
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รูปท่ี 48 ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียนอกถุงซีสต ์Haplorchis pumilio 

(OS: oral sucker, PP: prepharynx, P:pharynx, VS:ventral sucker, I:interstine, O:ovary, T:testis, 
EB:excretory bladder) 

      E: ภาพวาด matacercaria              F: ยอ้มสี 0.5% neutral red 
G: ยอ้มสี Semichon’s camine & Fast green H: Gonotyl ลกัษณะเป็นแถบ 
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รูปท่ี 49 ภาพ scanning electron microscope ตวัอ่อนนอกถุงซีสต ์ระยะเมตาเซอร์คาเรีย  
Haplorchis pumilio ( OS:oral sucker, VS:ventral sucker, sp: spine) 

A: ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย  B: ส่วนบน oral sucker 
                       C: spine บริเวณล าตวั 
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รูปท่ี 50 ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย Centrocestus fomosanus 
(OS: oral sucker, PP:prepharynx, P:pharynx, VS:ventral sucker, I:interstine, O:ovary, T,:testes, 

EB:excretory bladder) 
A: ภาพวาด matacercaria       B: ยอ้มสี 0.5% neutral red 

          C: matacercaria ท่ีอยูบ่ริเวณเหงือกปลา 
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 รูปท่ี 51 ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย Centrocestus fomosanus 
(OS: oral sucker, PP:prepharynx, P:pharynx, VS:ventral sucker, I:interstine, O:ovary, T,:testes, 

EB:excretory bladder) 
D: ภาพวาด matacercaria       E: ยอ้มสี 0.5% neutral red 
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รูปท่ี 52 ภาพ scanning electron microscope ตวัอ่อนระยเมตาเซอร์คาเรีย Centrocertus   formosanus 

( OS:oral sucker, VS:ventral sucker, sp: spine) 
A: ตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย  B: ส่วนบน oral sucker 

  C: spine และ sensory hair บริเวณล าตวั 
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การจัดจ าแนกพนัธ์ุตัวอ่อนพยาธิใบไม้ด้วย Molecular method 
 จากการตรวจสอบชนิดพนัธ์ุของพยาธิใบไมด้ว้ยวธีิ Molecular ท าใหส้ามารถแยกชนิดของตวั
อ่อนพยาธิใบไมอ้อกเป็น 2 ชนิดโดยดูจากแบนท่ีเกิดข้ึน (รูปท่ี 53-54) พบวา่ ITS 1 สามารถจ าแนกชนิด
ของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียได ้(รูปท่ี 53) คือ Centrocertus   formosanus จะมีแถบ 
DNA ท่ีเกิดข้ึนอยูท่ี่ 700 bp และ Haplorchis pumilio จะมีแถบ DNA ท่ีเกิดข้ึนอยูท่ี่ 1,250 bp ส่วน ITS 2 
ไม่สามารถจ าแนกชนิดของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียได ้เน่ืองจากแบนท่ีเกิดข้ึนมีค่า
ใกลเ้คียงกนัคือ Centrocertus   formosanus จะมีแถบ DNA ท่ีเกิดข้ึนอยูท่ี่ 400 bp และ Haplorchis 
pumilio จะมีแถบ DNA ท่ีเกิดข้ึนอยูท่ี่ 380 bp (รูปท่ี 54) 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 53 การจ าแนกชนิดพนัธ์ุของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียดว้ยวธีิ Molecular 
โดยใช ้ITS 1จดัจ าแนก; แถวM: 1 Kb DNA marker, Cf: C. formosanus จากปลาบู่, Hf1: H. pumilio 
จากปลากระมงั, Hf2: H. pumilio จากปลาตะโกก, Hf3: H. pumilio จากปลาซ่า, Hf4: H. pumilio จาก
ปลาสร้อยขาว, Hf5: H. pumilio จากปลาตะพาก, Hf6: H. pumilio จากปลาสร้อยนกเขา, Hf7: H. 
pumilio จากปลากระแห, Hf8: H. pumilio จากปลาตะเพียนทอง, Hf9: H. pumilio จากปลาปลากระสูบ
จุด, Hf10: H. pumilio จากปลาสร้อยนกเขา 
 
 

1,650 

850 
800 

1,250 

M Cf Hp1 Hp2 Hp3 Hp4 Hp5 Hp6 Hp7 Hp8 Hp9 Hp10 N 
12,000 

700 

1,250 



136 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 54 การจ าแนกชนิดพนัธ์ุของตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียดว้ยวธีิ Molecular 
โดยใช ้ITS 2 จดัจ าแนก; แถวM: 1 Kb DNA marker, Cf: C. formosanus จากปลาบู่, Hf1: H. pumilio 
จากปลากระมงั, Hf2: H. pumilio จากปลาตะโกก, Hf3: H. pumilio จากปลาซ่า, Hf4: H. pumilio จาก
ปลาสร้อยขาว, Hf5: H. pumilio จากปลาตะพาก, Hf6: H. pumilio จากปลาสร้อยนกเขา, Hf7: H. 
pumilio จากปลากระแห, Hf8: H. pumilio จากปลาตะเพียนทอง, Hf9: H. pumilio จากปลากระสูบจุด, 
Hf10: H. pumilio จากปลาสร้อยนกเขา 
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บทที ่5 
 

การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
 

 การติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียของปลาน ้ าจืดบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
เป็นการศึกษาทั้งชนิดพนัธ์ุของปลาน ้ าจืดและชนิดพนัธ์ุของพยาธิท่ีติดเช้ือในปลาบริเวณพื้นท่ีศึกษา  
การสุ่มเก็บปลาท่ีใช้บริโภคตามตลาดปลารอบบริเวณเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ ท าให้ทราบถึงจ านวนของ
ตลาดปลา แหล่งส่งปลา ชนิดพนัธ์ุของปลา ความสามารถในการเป็นโฮสต์ตวักลางของปลากบัพยาธิ
ใบไมแ้ต่ละชนิด การแพร่กระจายพนัธ์ุพยาธิใบไม ้ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถเป็นดชันีในการวดัความเส่ียง
ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในชุมชนท่ีอยู่ใกล้แหล่งน ้ านั้ นๆ เป็นประโยชน์ทั้ งในงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และงานดา้นปรสิตวิทยา โดยน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่องาน
ดา้นระบาดวทิยาของโรคปรสิตหนอนพยาธิ 

ผลของการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากพื้นท่ีศึกษาท่ีเป็นตลาดปลาและท่าปลา รอบอ่างเก็บน ้าบริเวณ
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิจ านวน 11 จุดส ารวจ สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีเป็นจุดส ารวจ ชนิด
พนัธ์ุของปลาน ้าจืดท่ีพบ ชนิดของปรสิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปลาน ้าจืดแต่ละชนิด รวมถึงความสามารถ
ในการแพร่กระจายพนัธ์ุทั้งหมดของปลาน ้าจืดและปรสิตท่ีพบไดด้งัน้ี
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1.สภาพแวดล้อมของพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เป็นเข่ือนดิน ท่ีสร้างข้ึนเพื่อกกัเก็บน ้าส าหรับประโยชน์ในการเกษตรกรรม 
และใชเ้ป็นน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน สามารถช่วยป้องกนัปัญหาอุทกภยัของพื้นท่ี
ทา้ยเข่ือน ครอบคลุมหลายจงัหวดั อ่างเก็บน ้าเหนือเข่ือนสามารถกกัเก็บน ้าไดถึ้ง 960 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
บริเวณอ่างเก็บน ้ าเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาหายากหลายชนิด และเป็นแหล่งประมงน ้ าจืดขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากลกัษณะของเข่ือนมีลกัษณะแบนราบ ท าใหแ้สงแดดและออกซิเจนกระจายตวัไดอ้ยา่งทัว่ถึง ท า
ให้ภายในอ่างเก็บน ้ ามีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ า เห็นไดจ้ากผลการศึกษาวิจยั
ของคณะประมง มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ ท่ีพบวา่ ปัจจุบนัภายในเข่ือนป่าสักมีความหลากหลายของ
พนัธ์ุปลาประมาณ 130 ชนิดพนัธ์ุ เป็นชนิดพนัธ์ุปลาท่ีพบเพิ่มข้ึน 52 ชนิด จากเดิมประมาณ 80 ชนิด 
(โครงการเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ, 2552)  ท าให้เข่ือนป่าสักเป็นแหล่งประมงท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ 
ชนิดพนัธ์ุปลาท่ีพบไดจ้ากตลาดปลา ไดแ้ก่ ปลากด ปลาสวาย ปลานิล ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลากะมงั 
ปลากราย ปลาหมอ และปลาสร้อย  และพบสินคา้แปรรูปของปลาหลายชนิด ไดแ้ก่ ปลาตากแห้ง ปลา
แดดเดียว ปลาร้า และปลาส้ม 
 จากพื้นท่ีส ารวจทั้งหมด พบว่าจุดท่ี 5 ตลาดปลาชยับาดาล และจุดท่ี 8 บา้นมะหนาวหวาน1 
เป็นตลาดปลาขนาดใหญ่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิจะแวะมาซ้ือปลาท่ีตลาดปลาน้ี จึง
เป็นแหล่งรวมปลาจากแหล่งประมงหลายแหล่งของอ่างเก็บน ้ า จุดส ารวจท่ี 1 วดัเขาพระ จุดท่ี 2 ท่าปลา
เขาพระ จุดท่ี 3 บา้นมะนาวหวาน จุดท่ี 4 บา้นโคกสลุง จุดท่ี 6 บา้นวิสาหกิจชุมชน จุดท่ี 7 บา้นมะกอก
หวาน จุดท่ี 9 บา้นมะนาวหวาน 2 จุดท่ี 10 บา้นแก่งผกักูด และจุดท่ี 11 บา้นท่าหลวง เป็นตลาดปลา 
และท่าปลาขนาดเล็กท่ีอยู่ตามหมู่บา้น  เป็นจุดท่ีพ่อคา้มารับซ้ือปลาเพื่อน าไปขายยงัตลาดใหญ่ ส่วน
ปลาท่ีเหลือจากการขายจะแปรรูปจากปลาสดเป็นปลาตากแห้ง และปลาร้า เน่ืองจากปลาส่วนใหญ่ท่ีได้
เป็นปลาท่ีมีขนาดกลางไปจนถึงเล็ก ในการแปรรูปจากปลาสดไปเป็นปลาตากแหง้หรือปลาร้านั้น 
เศษช้ินส่วนต่างๆของปลา เช่น เกล็ดปลา ก็จะถูกน าไปทิ้งบริเวณใกล้ๆ พื้นท่ีท่ีแปรรูปปลา ซ่ึงเป็น
บริเวณรอบๆอ่างเก็บน ้า เม่ือเศษช้ินส่วนปลาเหล่านั้นมีระยะติดต่อของพยาธิปนเป้ือนไป ก็สามารถ
แพร่กระจายพยาธิสู่สัตวไ์ด ้ พยาธิใบไมใ้นกลุ่มท่ีติดต่อจากปลาสู่คนและสัตว ์ ไดแ้ก่ พยาธิใบไมต้บั 
และพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็ก (Wongsawad  et  al., 1999; Chuboon et al.; 2004,  Chai et al., 2005; 
Sripa et al., 2007) โดยบริเวณท่ีมีการทิ้งเศษช้ินส่วนของปลานั้นเป็นทุ่งหญา้ท่ีมีแหล่งน ้ามีความ 
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อุดมสมบูรณ์ มีนกจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นนกประจ าถ่ิน และอพยพ นอกจากน้ียงัมีสัตวเ์ล้ียง เช่น หมา 
แมว อาศยัอยูใ่นบริเวณดงักล่าว โดยสัตวเ์หล่าน้ีสามารถเป็นรังโรค (reservoir host) ของพยาธิใบไมไ้ด้
หลายชนิด เช่น มีรายงานวิจยัถึงกลุ่มพยาธิ Echinostomatidae (Himasthla spp.) เช่น H. elongate, H. 
continua และ H. interrupta เป็นพยาธิใบไมใ้นล าไส้ของนก และสัตวเล้ียงลูกดว้ยน ้ า (Wegeberg et al., 
1999) เน่ืองจากสัตวเ์หล่าน้ีหากินอยา่งอิสระ ไม่สามารถควบคุมได ้เม่ือมีการทิ้งเศษช้ินส่วนต่างๆของ
ปลาท่ีมีการติดเช้ือพยาธิในพื้นท่ีเปิดก็จะเป็นส่วนหน่ึงในการส่งผา่นพยาธิแต่ละชนิดให้ครบวงชีวิตได้
อย่างสมบูรณ์  จากการส ารวจตวัอยา่งปลาบริเวณรอบเข่ือน 11 จุดส ารวจ พบจุดท่ี 11 บา้นท่าหลวงมี
การติดเช้ือมากท่ีสุด 18.07% (56/310) เน่ืองจากปลาท่ีเก็บไดส่้วนใหญ่อยูว่งศ ์Cyprinidae (Nithiuthai et 
al., 2002)      เช่น ปลากระแห ปลาสร้อยนกเขา ปลาตะเพียนทอง ปลาตะพาก และปลาตะโกก โดยปลา
เหล่าน้ีมีความสามารถในการเป็นโฮสตต์วักลางล าดบัท่ี 2 ดงันั้นถา้บริเวณใดมีปลาในวงศ ์Cyprinidae ก็
เอ้ือต่อการติดโรคพยาธิ นอกจากน้ีบา้นท่าหลวงยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีการแปรรูปผลิตพรรณสัตวน์ ้ าจากปลา 
อนัไดแ้ก่ ปลาตากแห้ง และปลาร้า ส่งขายให้นกัท่องเท่ียว ชุมชนใกลเ้คียง และจงัหวดัต่างๆ ถา้มีการ
บริโภคผลิตพรรณแปรรูปไม่ถูกสุขลกัษณะก็จะท าใหเ้กิดการติดโรคพยาธิ   

ในการเก็บตวัอยา่งปลาท าการเก็บตวัอยา่งทุกๆ 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี (เก็บตวัอยา่งปลาในช่วง
เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนเมษายน 2555)  พบวา่เดือน มิถุนายน 2554 มีอตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิ
ใบไมใ้นปลาสูงท่ีสุด 45.48% (141/310) เป็นช่วงท่ีมีปริมาณน ้ าในเข่ือนน้อย เกิดเกาะแก่ง และพื้นท่ี
ชายฝ่ังเพิ่มข้ึน สัตวต่์างๆมาอาศยัอยูร่วมกนั เพิ่มโอกาสให้ปรสิตสามารถสัมผสักบัโฮสต ์ถา้สัตวมี์การ
ติดเช้ือหนอนพยาธิ เม่ือส่ิงปฏิกูลของสัตวล์งสู่แหล่งน ้ าก็จะท าให้เกิดการกระจายของพยาธิ โดยจะถูก
ส่งผา่นไปยงัหอยน ้ าจืดท่ีเป็นโฮสตต์วักลางล าดบัท่ี 1 เช่น หอย Melanoides tuberculata (Diaz et al., 
2008) เป็นหอยท่ีพบว่ามีการกระจายอยู่ทัว่ไปเกือบทุกพื้นท่ีในประเทศไทย (Brandt, 1974) มี
ความสามารถในการเป็นโฮสตต์วักลางน าโรคพยาธิใบไมม้าสู่ปลาน ้ าจืด (Phan et al., 2010) โดยตวั
อ่อนของพยาธิในระยะน้ีจะเป็นระยะติดต่อเม่ือคนหรือสัตว์กินเข้าไปก็จะได้รับพยาธิเข้าไปด้วย 
นอกจากน้ีเดือนมิถุนายนสามารถเก็บตวัอยา่งปลาไดม้ากท่ีสุด เดือนตุลาคม 2554 เป็นเดือนท่ีมีการเกิด
อุทกภยั น ้าท่วมพื้นท่ีท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีเก็บตวัอยา่งบางจุดได ้ส่งผลมาถึงเดือนมกราคม 2555 
และเดือนเมษายน 2555 ปริมาณน ้ าในเข่ือนมีมาก พื้นท่ีท่ีเป็นชายฝ่ังหายไป  ชาวประมงงดออกหาปลา
เน่ืองจากมีพายุ กระแสลมแรง ท าให้เก็บตวัอย่างปลาไดน้้อย พบการติดเช้ือพยาธิลดลง อาจจะมาจาก
สัตวไ์ม่มีพื้นท่ีใหอ้ยูอ่าศยัจึงอพยพออกไป ท าใหล้ดโอกาสเส่ียงในการติดเช้ือพยาธิท่ีจะถูกส่งผา่นมายงั
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โฮสตต่์างๆ ดงันั้นการติดเช้ือปรสิตจะมีความผนัแปรไปตามฤดูกาล และสถานท่ีวา่มีความเอ้ือต่อการติด
เช้ือปรสิต เช่น จากการศึกษาของ Thuy et al., (2010) พบวา่ช่วงระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม
เป็นช่วงท่ีมีการแพร่กระจายของปรสิตมากท่ีสุด ในจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัมหาสารคาม   มีการ
ติดเช้ือปรสิตในช่วงปลายฤดูฝน และฤดูหนาว (Sithithaworn et al., 1997) เช่น จากการส ารวจปลาน ้ าจืด
บริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิทั้ง 11 จุดส ารวจพบบริเวณท่ีมีการติดเช้ือปรสิต 10 จุดส ารวจ โดยผล
การส ารวจพบปลาน ้าจืดท่ีสุมเก็บไดท้ั้งหมด 789 ตวั พบการติดเช้ือปรสิตจ านวน 310 ตวั คิดเป็นร้อยละ 
39.93 แสดงใหเ้ห็นวา่แหล่งน ้าท่ีท าการศึกษาน้ีมีปลาท่ีมีระยะติดต่อ (infective stage) ของปรสิต พื้นท่ีท่ี
มีการพฒันาแหล่งน ้ าอย่างเช่นการสร้างเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิน้ี ท าให้เกิดระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงใน
ความสมบูรณ์น้ีก็ท  าให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่กระจายโรคปรสิต 
(Hudsan et al., 2006) เม่ือส่ิงแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงก็สามารถก่อให้เกิดวงจรการแพร่กระจายของ
พยาธิท่ียากต่อการควบคุม (Deom., 1975)  ท าให้ในการส ารวจหาอตัราการติดเช้ือปรสิตรอบบริเวณ
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ พบการติดเช้ือพยาธิใบไม ้เช่นเดียวกบัการศึกษาบริเวณ เข่ือนล าตะคอง เข่ือนล า
ปาว เข่ือนน ้าอูน เข่ือนอุบลรัตน์ และเข่ือนแควนอ้ย ของประเทศไทย พบการแพร่ระบาดของโรคพยาธิ
ใบไมต้บัและล าไส้ และ เข่ือนอสัวาน ประเทศอียีปต ์พบการระบาดของโรคพยาธิใบไมเ้ลือด (วชัริยา 
ภูรีวโิรจน์กุล, 2544; Harinasuta et al., 1970; Kitikoon et al., 1982; Sornmani et al., 1974)  
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2. การศึกษาชนิดปลาน า้จืดทีม่ีเกลด็บริเวณรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
  ปลาน ้ าจืดไทยเกือบทุกชนิดสามารถใช้เป็นอาหาร  แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงปลาท่ีพบเห็นบ่อยในตลาด
บริเวณรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  Family  Notopteridae.  ( วงศป์ลากราย )  ปลาท่ีพบคือปลากราย และ
ปลาสลาด แต่จะพบตามตลาดปลานอ้ยมาก เป็นปลาท่ีมีราคาสูง จากการส ารวจพบเพียง 2-3 จุดส ารวจ
เท่านั้น  Family  Cyprinidae  ( วงศป์ลาตะเพียน, สร้อย  และ ซิว )  เป็นวงศท่ี์มีจ านวนปลามากท่ีสุดใน
ปลาน ้ าจืดของไทย  และยงัจดัเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย  (ชวลิต วิทยานนท์, 2547) ปลาท่ีพบ
คือ ปลาตะโกก ปลาสร้อยขาว ปลาซ่า ปลากะมงั ปลาตะพาก ปลาสร้อยนกเขา ปลากระแห ปลาแปบ
บาง ปลาตะเพียนทอง ปลาซิวควาย ปลากระสูบจุด ปลากาด า และปลายีส่กพบวา่จากการส ารวจพบปลา
ตะโกก กบัปลาสร้อยขาวมีปริมาณมากท่ีสุด นอกจากน้ีปลาในวงศน้ี์ยงัมีความส าคญัทางการแพทยใ์น
เร่ืองของการเป็นโฮสตน์ าโรคพยาธิหลายชนิด (Srisawangwong et al., 1997; Sukontason et al., 1999; 
Wongsawad et al., 2000)    Family  Cichlidae  ( วงศป์ลานิล )  ปลานิลเป็นปลาท่ีพบมากท่ีสุด และพบ
เกือบทุกพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจ แพร่ขยายพนัธ์ุง่าย มีความอดทนและปรับตวัเขา้
กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ เช่น การรายงานการตรวจปลานิลบริเวณบ่อบ าบดัน ้ าเสียของเทศบาลจงัหวดั
ภูเก็ต ประเทศไทย (Krailas et al., 2004) ส่วนปลาใน  Family  Hemithamphidae  (วงศป์ลาเข็ม ) ปลาท่ี
พบคือปลาตบัเต่า   Family  Ambassidae  (วงศป์ลากระจก, แป้นแกว้) ปลาท่ีพบคือ ปลาแป้นแกว้ยกัษ ์
และปลากระจก   Family  Toxotidae  (วงศป์ลาเสือพน้น ้ า) ปลาท่ีพบคือ ปลาเส้ือพน้น ้ าเกล็ดถ่ี  Family  
Nandidae  (วงศป์ลาหมอชา้งเหยียบ) ปลาท่ีพบคือ ปลาหมอชา้งเหยียบ Family  Eleotrididae  (วงศป์ลา
บู่) ปลาท่ีพบคือ ปลาบู่ทราย   Family  Anabantidae  (วงศป์ลาหมอ) ปลาท่ีพบคือ ปลาหมอ  Family  
Belontiidae  (วงศป์ลาสลิด)  
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3.ความหนาแน่นของปลาน า้จืด และจ านวนปลาทีม่ีการติดเช้ือปรสิต 
 จากการสุ่มตวัอย่างปลาน ้ าจืดจากจุดส ารวจ 11 จุดส ารวจ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2554 ถึงเดือนเมษายน 2555 ท าให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม และน ามาวิเคราะห์ผล
การศึกษาเก่ียวกบัจ านวน และอตัราการติดเช้ือปรสิตแม่นย  ามากกวา่การส ารวจในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
ตวัอย่างเช่น การเก็บตวัอยา่งในช่วงเดือนตุลาคม สามารถเก็บตวัอย่างไดเ้พียง 4 จุดส ารวจ จาก 11 จุด
ส ารวจเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเกิดอุทกภยัคร้ังส าคญัของประเทศไทย บริเวณจุดส ารวจมีน ้ าท่วมไม่สามารถ
เก็บตวัอยา่งได ้หรือในบางช่วงเวลาไม่สามารถพบปลาไดเ้น่ืองจากไม่มีปลาสดในตลาดปลา และ ท่า
ปลาบางแห่งไม่มีปลาเน่ืองจากไม่สามารถออกหาปลาไดเ้ม่ือคล่ืนลมแรงหรือมีพายุ เป็นตน้  จ  านวน
ปลาท่ีเก็บได้จาก 11 จุดส ารวจ มีจ านวน 789 ตวั พบปลาท่ีมีการติดเช้ือพยาธิใบไม ้310 ตวั คิดเป็น 
39.29% (310/789)  โดยพบว่าปลาท่ีพบจะเป็นปลาในวงศ ์Cyprinidae มากท่ีสุด และพบวา่ปลาวงศ์น้ี
เป็นปลาท่ีนิยม และมีการขายตามทอ้งตลาดมากมาย  ขอ้มูลการศึกษาพบ ปลาตะพากมีความสามารถใน
การเป็นโฮสตต์วักลางน าโรคพยาธิใบไมม้ากท่ีสุด 18.71% (58/310) เม่ือเทียบกบัจ านวนปลาท่ีติดเช้ือ
ทั้งหมด จากรายงานการติดเช้ือพยาธิใบไม้ในปลาน ้ าจืดวงศ์ Cyprinidae พบว่าท่ีเข่ือนล าตะคลอง 
จงัหวดันครราชสีมาพบปลากระสูบจุดมีการติดเช้ือมากท่ีสุดร้อยละ 79.41 (27/34) เข่ือนล าปาว จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ พบปลากระแหมีการติดเช้ือมากท่ีสุดร้อยละ 66.67 (8/12) เข่ือนน ้ าอูน จงัหวดัสกลนคร       
พบปลาไส้ตนัตาขาวมีการติดเช้ือมากท่ีสุดร้อยละ 80 (8/10) (วชัริยา, 2011) นอกจากจะพบปลาท่ีเข่ือน
ต่างๆ มีการติดเช้ือปรสิตแล้ว ยงัพบว่าปลาตามแม่น ้ า หนอง บึง บ่อน ้ า ก็สามารถติดเช้ือปรสิตได ้
การศึกษาของ Sukontason et al. (2007) พบพยาธิใบไมจ้ากตวัอย่างปลาในอ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ Phalee et al. (2008) พบพยาธิใบไมใ้นปลาไส้ตนัตาขาว และปลาซ่า ท่ีอ าเภอตากลา้ จงัหวดั
สกลนคร  บริเวณบ่อบ าบดัน ้ าเสีย ท่ีจงัหวดัภูเก็ตพบปลากระบอกขาวมีการติดเช้ือพยาธิใบไม ้(Krailas 
et al., 2004) มีรายงานท่ีบริเวณแม่น ้ าชี 5 จุด ไดแ้ก่ ต าบลฟ้าหยาด ต าบลโนนทราย ต าบลม่วง ต าบลบึง
แก และต าบลผือฮี อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร พบวา่มีเมตาเซอร์คาเรียจากปลาในต าบลโนน
ทรายเท่านั้น ท่ีมีอตัราการการติดเช้ือสูงถึงร้อยละ 46 โดยความหนาแน่นของการติดเช้ือในปลาสร้อย
ขาวมีค่าเฉล่ียของจ านวนเมตาเซอร์คาเรียสูงท่ีสุดถึง 267.23 เมตาเซอร์คาเรียต่อปลาหน่ึงตวั ส่วนปลา
กระสูบ ปลาตะเพียนขาว มีค่าเฉล่ียเมตาเซอร์คาเรียต่อตวั 79.22 และ 0.5 เมตาเซอร์คาเรียตามล าดบั 
(Kaopiew et al., 2010) จากการตรวจสอบปลาท่ีบริเวณแม่น ้ าโขง พบวา่ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยน ้ า
เงิน ปลาซ่า ปลาสร้อยนกเขา ปลากระมงั มีการติดเช้ือพยาธิใบไม ้(Purivirojkul, 2009)  จงัหวดั Kandal 
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และTakeo ทางตอนใตข้องประเทศกมัพชูาพบปลาไส้ตนัตาขาว ปลากระสูบจุด ปลาตะเพียนทราย และ
ปลาแกม้ช ้ า มีการติดเช้ือพยาธิใบไม ้(Touch et al., 2009) จากการส ารวจปลาท่ีจงัหวดั Vientiane 
จงัหวดั Municipality และจงัหวดั Savannakhet ประเทศลาวพบว่าปลาตะเพียนทราย ปลากระสูบจุด 
ปลาซิวหนวดยาว ปลาหนามหลงั ปลากระมงัครีบสูง และปลาไส้ตนัตาขาวมีการติดเช้ือพยาธิใบไม ้
(Rim et al., 2008) เม่ือน าขอ้มูลการศึกษาการติดเช้ือปรสิตในปลาพบวา่ ปลาน ้ าจืดวงศ ์Cyprinidae มี
อตัราการติดเช้ือสูง การศึกษาในคร้ังน้ียงัพบวา่ ปลาในวงศ ์Eleotrididae คือ ปลาบู่ทราย ยงัสามารถพบ
การติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิใบไม ้ เม่ือปลาในวงศน้ี์มีการแพร่กระจายมาก การแพร่กระจายพนัธ์ุของปรสิต
ก็มากข้ึนตามไปดว้ย นอกจากน้ีอาหารท่ีท ามาจากปลาก็มีส่วนท าใหเ้กิดการแพร่กระจายพนัธ์ุของปรสิต
ไดอี้กดว้ย พบว่าปลาท่ีติดโรคพยาธิมากคือปลาท่ีมีเกล็ด หรือปลาตระกูลปลาตะเพียนซ่ึงมีทัว่ไปตาม
แหล่งน ้ าต่างๆ จากการตรวจตวัอ่อนพยาธิใบไมใ้นปลา พบการติดเช้ือในปลากลุ่มน้ีคือ ปลาสูตร  ปลา
ปก  ปลาแม่สะแดง้  ปลาตะเพียนทราย  ปลาซิว ปลากะมงั ปลาหน้าหมอง ปลาตะเพียนขาว ปัจจยัท่ี
สนบัสนุนต่อการเป็นโรคพยาธิคือวฒันธรรมการบริโภคอาหาร โดยจะพบว่าส่วนของภาคเหนือ และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประชาชนจะป่วยดว้ยโรคพยาธิท่ีติดต่อทางการบริโภคอาหาร สุกๆ ดิบๆ 
(Sripa et al., 2007) เช่น กอ้ยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หม ่าปลา ปลาหมกไฟ ปลาป้ิง ลาบปลา และ
เป็นอาหารท่ีมีรสชาติท่ีถึงใจแลว้ สะดวกไม่ซบัซ้อนในการท าก็นบัเป็นเสน่ห์ท่ีส าคญั ท าไดง่้ายทนัใจ 
ซ่ึงวธีิการท าอาหารดงักล่าว ไม่สามารถท่ีจะฆ่าพยาธิได ้ถึงแมป้ระชาชนคิดวา่การปรุงอาหารดว้ยการใช้
ของเปร้ียว เช่น น ้ ามะนาว มะขาม หมกรังมดแดง การใช้ของเค็ม น ้ าปลา เกลือ น ้ าปลาร้า แลว้ถือว่า 
“สุก” หรือเม่ือปรุงแลว้ สีของเน้ือปลาเปล่ียนสีก็ถือวา่ “สุก” หรือการกินอาหารเหล่าน้ีร่วมกบั “เหลา้” ก็
ท าใหอ้าหารสุกได ้จากขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ การใชว้ิธีปรุงหรือกินดงักล่าวไม่สามารถฆ่าพยาธิได ้วิธีท่ี
จะท าให้ “สุก” นั้น ตอ้งใช้ความร้อนเท่านั้นจึงจะสามารถฆ่าพยาธิได้ ซ่ึงถา้ประชาชนยงัไม่มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการกินปลาก็จะท าใหเ้อ้ือต่อการติดโรคพยาธิใบไมไ้ด ้เช่น โรคพยาธิใบไมต้บั 
พบมากในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศไทยพบมากท่ีบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สาธารณรัฐประชาชนลาว เวยีดนาม และกมัพชูา (Chai et al., 2005)  
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4.การจัดจ าแนกชนิดปรสิต และอตัราการติดเช้ือปรสิต 
 การติดเช้ือพยาธิใบไมต้รวจจากตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์ซ่ึงถือว่าเป็นระยะท่ีส าคญั เพราะเป็น
ระยะท่ีติดต่อมาสู่คนโดยการกินปลาดิบ (Radomyos et al., 1998)  การศึกษาในคร้ังน้ีพบตวัอ่อนของ
พยาธิในปลาน ้ าจืดวงศ์ Cyprinidae และ วงศ์ Eleotrididae โดยมีการติดเช้ือพยาธิใบไม้ในวงศ ์
Heterophyidae เป็นพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็กเพียงวงศ์เดียว ซ่ึงตวัอ่อนของพยาธิท่ีพบมากในแถบ
ประเทศเอเชีย (Wongratanacheewin et al., 2001; Chai et al., 2005) ท่ีส าคญัยงัพบในภาคเหนือ และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมจ้ะพบแพร่กระจายสูงใน
ทุกๆแหล่งน ้า ปรสิตท่ีมีรายงานการพบระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ Haplorchis taichui, 
Haplorchis pumilio และ Centrocestus formosanus ส่วนพยาธิใบไมล้ าไส้ชนิดอ่ืนๆได้แก่ 
Stellantchasmus falcatus และ Haplorchis yokogawai มีรายงานวา่พบในปลาเพียงไม่ก่ีชนิด เช่น ปลา
เข็ม ปลากระทุงเหว (Wongsawad et al., 1998; 2000)  การพบเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมล้ าไส้
ปริมาณสูงน้ี เป็นแนวโน้มเดียวกบัท่ีมีผูศึ้กษาไวใ้นแหล่งอ่ืนๆ เช่น แหล่งน ้ าในจงัหวดันครราชสีมา 
พบวา่ปลาวงศ ์Cyprinidae มีเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไมสู้งถึง 51.9% (Nithiuthai et al., 2002) มี
รายงานวา่ในปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด ปลาสร้อยขาว ปลาหนามหลงั ปลาซ่า ปลากระมงั ปลา
ตะเพียนทราย ปลาจาด ปลาตะเพียนทอง ซ่ึงเป็นปลาในวงศ์ Cyprinidae พบการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิ
ใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียชนิด Haplorchis taichui (Wongsawad et al., 2000; Boonchot & 
Wongsawad, 2005; Nithikathkul & Wongsawad, 2008) จากการศึกษาคร้ังน้ีพบตวัอ่อนของพยาธิใบไม้
ในวงศ ์Heterophyidae มี 2 ชนิดคือ Haplorchis pumilio และ Centrocestus formosanus 

Haplorchis pumilio เป็นตวัอ่อนของพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็กท่ีพบบ่อยในปลาน ้าจืดท่ีเป็น
ปลาเศรษฐกิจท่ีส าคญั (Velasquez, 1982) ลกัษณะของตวัอ่อนของพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็กชนิดน้ีจะ
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั Haplorchis taichui แต่ต่างกนัตรงท่ี Haplorchis pumilio จะมีส่วนท่ีเรียกวา่ 
prepharynx ยาว และตรง ventral sucker ของ Haplorchis pumilio จะมีลกัษณะเป็นแถบ ซ่ึงภายในแถบ
จะมีลกัษณะคลา้ย hook ประมาณ 36 hook  เรียงเป็นแถว 6-9 แถว ส่วน Haplorchis taichui ส่วนของ 
ventral sucker จะมีลกัษณะคลา้ยหวกีลว้ย โดยบนหวจีะมีลูกอยูป่ระมาณ 15 ลูก (De et al., 2011) ขนาด
และความหนาของถุง cyst จะเพิ่มตามอายขุอง cyst จากการส ารวจหาตวัอ่อนของพยาธิใบไมล้ าไส้
ขนาดเล็ก Haplorchis pumilio พบ 9,010 ตวั เท่ากบั 98.89% (9,010/9,111) พบปลาท่ีมีการติดเช้ือ 9 
ชนิด และพบวา่ปลาตะพากมีจ านวนตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย Haplorchis pumilio มากท่ีสุด  
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2,644 ตวั คิดเป็น 29.02% (2,644/9,111) นอกจากน้ีมีรายงานวา่พบตวัอ่อนของพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาด
เล็ก Haplorchis pumilio ในปลากระสูบขีด ปลาสร้อยขาว จากแม่น ้าชี จงัหวดัยโสธร (Kaopiew et al., 
2012) Haplorchoides sp. มีรายงานพบในปลาตะเพียนขาว ปลาซ่า ปลาสร้อยขาว ปลาหนามหลงั ปลา
จาด ปลาตะเพียนทราย ปลากระมงั ปลาตะเพียนทราย ปลากระสูบขีด ปลาซิวหนวดยาว ปลาแกม้ช ้า 
ปลากระมงั ปลาไส้ตนัตาขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาหนามหลงัขาว ปลาพรมหวัเหม็น ปลากระสูบขีด 
ปลาซิวไมไ้ผ ่ (Wongsawad et al., 2000; Nithikathkul & Wongsawad, 2008; Noikong et al., 2008; 
Phalee et al., 2008; Sukontason et al., 1999) จากแหล่งน ้าในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัสกลนคร ตวั
อ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรีย Haplorchis pumilio ส่วนมากจะพบบริเวณเกล็ดของปลามากท่ีสุด 
(Namue et al., 1998) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ปลาทั้ง 9 ชนิดท่ีมีการติดเช้ือ ติดเช้ือ
บริเวณเกล็ดมากท่ีสุด 95.29% (8,586/9,010) ท าใหเ้กล็ดปลาเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถน าโรคพยาธิชนิดน้ี
ไดดี้หากมีการทิ้งลงสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสัตวท่ี์เป็นโฮสตข์องพยาธินั้นมากินจะท าใหมี้การแพร่กระจายของ
พยาธิไดม้าก  

การวเิคราะห์ลกัษณะของเกล็ดปลาและความสามารถในการติดเช้ือ 
เม่ือตรวจสอบลกัษณะของเกล็ดปลาพบวา่เกล็ดปลาท่ีมีการติดเช้ือพยาธิมากท่ีสุดจะเป็น

เกล็ดปลาแบบไซคลอยด ์เน่ืองจากเกล็ดปลาชนิดน้ีจะมีลกัษณะท่ีมีขอบเรียบเกล็ดไม่ขรุขระเวลาลูบจาก
ทางหางไปหวัจะไม่รู้สึกสากมือและจะพบเกล็ดแผน่บางท่ีติดเช้ือพยาธิมากกวา่เกล็ดแผน่หนา โดยเกล็ด
แผน่บางมกัจะหลุดง่าย เกาะติดกบัผวิของปลาไดไ้ม่ดี นอกจากน้ีเกล็ดยงัมีความโคง้เวา้เป็นทอ้งกระทะ 
เม่ิอมีตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียไชเขา้ไปก็จะสามารถฝังตวัอยูใ่นเกล็ดได ้ จะพบวา่เกล็ดท่ีมี
การติดเช้ือจะมีหลุม มีรอยการฝังตวัของพยาธิ นอกจากลกัษณะของเกล็ดท่ีเอ้ือต่อการฝังตวัของพยาธิ
แลว้ เมือกท่ีคลุมผวิของเกล็ดยงัสามารถช่วยใหพ้ยาธิเกาะติดไดดี้อีกดว้ย ส่วนเกล็ดแบบทีนอยด์จะไม่
พบการติดเช้ือพยาธิเน่ืองจากมีลกัษณะของบริเวณขอบเกล็ดมีหนามแหลม (spine) เกล็ดแผน่หนา้ ผิว
ขรุขระ เวลาลูบจากหางไปยงัหวัจะรู้สึกสากมือ ส่วนใหญ่เกล็ดจะติดแน่นกบัล าตวั และการท่ีขอบของ
เกล็ดมีหนามแหลมท าให้ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียไชเขา้ไปในเกล็ดหรือตวัปลาไดอ้ยากกวา่ นอกจากน้ี
ยงัมีรายงานวา่ส่วนของกลา้มเน้ือ และส่วนของครีบหางพบการติดเช้ือพยาธิชนิดน้ีมากท่ีสุด (Skov et 
al., 2009) ซ่ึงจะคลา้ยกบั Haplorchis taichui ท่ีจะพบเมตาเซอร์คาเรียท่ีบริเวณกลา้มเน้ือใตค้รีบ และ
ครีบหางมากท่ีสุด (Kumchoo et al., 2005; Sukontason et al., 1999) ปลาในวงศ ์Cyprinidae และวงศ ์
Eleotrididae พบวา่มีการติดตวัอ่อนของพยาธิใบไมล้ าไส้ขนาดเล็ก  
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Centrocestus formosanus ลกัษณะของพยาธิชนิดน้ีคือ ส่วนของ oral sucker จะมีหนามท่ี

เรียกวา่ spines อยูบ่ริเวณโดยรอบจ านวน 32 spines โดย spines น้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 16 
spines (Hernandez et al., 2003) ความต่างชนิดของ Centrocestus spp. น้ีจะข้ึนอยูก่บัจ  านวนของ spines 
โดยสามารถแบ่ง Centrocestus sp. ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มมี  26-36 spines ไดแ้ก่  Centrocestus 
yokogawai, Centrocestus caninus, Centrocestus longus, Centrocestus formosanus, Centrocestus 
cuspidatus and Centrocestus asadai  กลุ่มท่ีมี  38-48 spines ชนิด Centrocestus nycticoracis, 
Centrocestus kurokawai and Centrocestus armatus กลุ่มท่ีมี 50-60 spines ชนิด Centrocestus 
polyspinosus (Han et al., 2008) ส่วนของ excretory bladder พบวา่มีลกัษณะเป็น X-shaped (Waikagul 
et al., 1997) Centrocestus formosanus พบในปลา 5 ชนิด จากการส ารวจมีจ านวน 
เมตาเซอร์คาเรีย 101 ตวั คิดเป็น 1.11% (101/9,111)  พบมากท่ีสุดในปลาสร้อยขาว 0.43% (39/9,011) 
ในการศึกษาคร้ังน้ีพบ Centrocestus formosanus มีจ านวนชนิดปลา และจ านวนเมตาเซอร์คาเรียนอ้ย
มากเม่ือเทียบกบั Haplorchis pumilio จากรายงานของ Rim et al. (2013) พบในปลา 3 ชนิดคือ ปลา
ตะเพียนปลาหนวด ปลากระมงั ปลาตาใส นอกจากน้ีมีรายงานวา่ยงัพบในปลาตะเพียนทราย ปลาทอง 
ปลากินยงุ ปลาหมู ปลาน ้าหมึกจีน ปลาไน และปลาหมอ (Chen, 1942; Han et al., 2008)  จากการศึกษา
พยาธิชนิดน้ีส่วนใหญ่จะเจอในเหงือกปลามากท่ีสุด 72.28% (73/101)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Hernandez et al. (2003) ท่ีจะพบตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียชนิดน้ีมากในเหงือก ในการศึกษา
คร้ังน้ีพบบริเวณซ่ีกรองของเหงือกปลา เป็นส่วนท่ีป้องกนัเศษผง หรือส่ิงท่ีปลาไม่ตอ้งการเขา้ไป
ขดัขวางการหายใจ ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบตวัอ่อนพยาธิใบไมต้บั ซ่ึงปลาท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเคยมี
รายงายวา่พบการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั เช่น ปลาตะโกก ปลาตะเพียน ปลากระสูบจุด ปลาตะพาก และ
ปลากระมงั  (Rim et al., 2013)  
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5.การจ าแนกชนิดตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียโดยวธีิชีวโมเลกุล 
การจ าแนกตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียโดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ตวั

อ่อนของพยาธิใบไมจ้ะถูกน าออกจากถุงท่ีห่อหุ้ม เพื่อศึกษารูปร่างลกัษณะ และอวยัวะภายในของตวั
อ่อนพยาธิ โดยปกติแลว้ตวัอ่อนของพยาธิจะขดตวัอยูใ่นถุงหุ้มท าให้มองเห็นอวยัวะภายในไม่ชดัเจน 
ในการจ าแนกโดยใช้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาตอ้งอาศยัความช านาญ ใช้เวลานาน นอกจากนั้นยงัมี
โอกาสผิดพลาดสูง ดงันั้นเทคนิคทาง Molecular จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงเพื่อใชใ้นการตรวจสอบชนิด
พนัธ์ุของตวัอ่อนพยาธิใบไม ้ในการศึกษาน้ีใช้ปฎิกิริยาสายลูกโซ่ (PCR) เพื่อศึกษาบริเวณ ITS ของ 
ribosomal RNA ยีน โดยใชไ้พรเมอร์ 2 คู่ ไดแ้ก่ ITS I และ ITS II จากการศึกษาพบวา่ไพร์เมอร์ ITS I 
สามารถจ าแนกชนิดของตวัอ่อนพยาธิไดอ้ยา่งชดัเจนคือ Haplorchis pumilio มีแถบ DNA ขนาด 1,250 
bp ขณะท่ี Centrocertus formosanus มีแถบ DNA ขนาด 700 bp ส่วน ITS II ไม่สามารถแยกชนิดของ
ตวัอ่อนพยาธิได้อย่างชัดเจนเน่ืองจากแถบ DNA ท่ีเกิดข้ึนมีขนาดใกล้เคียงกัน โดย Centrocertus 
formosanus มีแถบ DNA ขนาด 400 bp และ Haplorchis pumilio มีแถบ DNA ขนาด 380 bp ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัรายงานของ Sato el al. (2009) ไดท้  าการศึกษาชนิดพนัธ์ุของไข่พยาธิชนิด Opisthorchis 
viverrini, Clonorchis sinensis, Haplorchis pumilio และ Haplorchis taichui พบวา่แถบดีเอ็นเอจากไพร
เมอร์ ITS I ของ Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis, Haplorchis pumilio และ Haplorchis 
taichui มีขนาด 800, 820, 1,250 และ 930 bp ตามล าดบั และ ITS II มีขนาด 380, 390, 380 และ 530 bp 
ตามล าดับ จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าไข่พยาธิ ท่ีใช้ในการทดลองเป็นไข่พยาธิท่ีอยู่ในวงศ ์
Opisthorchiidae และวงศ์ Heterophyidae ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการน าเมตาเซอร์คาเรียมาตรวจสอบชนิด
พนัธ์ุ วิธีดงักล่าวจึงเป็นวิธีท่ีง่าย รวดเร็ว และมีความถูกตอ้งแม่นย  า จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการจ าแนกชนิดพนัธ์ุของพยาธิ  
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6.สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาตวัอ่อนพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาน ้ าจืดบริเวณ ตลาดปลารอบเข่ือนป่า
สักชลสิทธ์ิ 11 จุดส ารวจเก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนเมษายน 2555 ไดต้วัอยา่งปลา
ทั้งหมด 25 ชนิดพนัธ์ุ ปลาท่ีมีความสามารถในการเป็นโฮสต์ก่ึงกลางน าโรคพยาธิใบไม ้10 ชนิดคือ 
ปลากระมงั ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาตะพาก ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาซ่า ปลา
กระสูบจุด ปลาตะโกก และปลาบู่ทราย พบพยาธิ 2 ชนิดคือ Haplorchis pumilio และ Centrocestus 
formosanus ปลา 9 ชนิดติดเช้ือ Haplorchis pumilio พบว่าอยู่ท่ีเกล็ดปลามากท่ีสุด คือปลาตะพาก 
รองลงมาพบท่ีเหงือกในปลาซ่า กลา้มเน้ือใตค้รีบอกในปลากระแห กลา้มเน้ือใตค้รีบทอ้งในปลาสร้อย
ขาว กลา้มเน้ือใตค้รีบหางในปลาตะโกกและกลา้มเน้ือใตค้รีบหลงั ในปลากระแห และ ปลา 5  ชนิด พบ
พยาธิ Centrocestus formosanus จากการส ารวจพบมากในปลาสร้อยขาว รองลงมาคือปลาตะโกก ปลา
ซ่า ปลาบู่ทราย และปลากระมงั ส่วนมากจะพบ Centrocestus formosanus ในเหงือกของปลา โดยจุดท่ี
11 บา้นท่าหลวง มีอตัราการติดเช้ือตวัอ่อนพยาธิระยะเมตาเซอร์คาเรียมากท่ีสุด ช่วงท่ีมีการติดเช้ือพยาธิ
มากท่ีสุดคือช่วงเดือนเมษายน 2554 
 
7.ข้อเสนอแนะการด าเนินการวจัิยต่อ 
 โรคปรสิตท่ีส าคญัจะมาพร้อมกบัการพฒันาแหล่งน ้า แมว้า่ปัจจุบนัจะมีการรณรงคเ์ก่ียวกบัการ
ป้องกนัโรคพยาธิอย่างมาก แต่ก็ยงัมีการติดเช้ือพยาธิในอตัราท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพของประชาชนและสัตวเ์ล้ียง การแพร่กระจายของโรคพยาธิยงัข้ึนอยูก่บัระบบสาธารณสุขท่ีไม่ดี
ในทอ้งถ่ิน และการรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลกัษณะ ซ่ึงทางสาธารณสุขได้เห็นถึงความส าคญั
ดงักล่าว จึงมีการให้ความรู้แก่ประชาชน และยงัมีงานวิจยัอีกมากมายท่ีมีความส าคญัต่องานทางดา้น
สาธารณสุข ผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงชนิดของพยาธิใบไม้ท่ีพบในแหล่งน ้ าบริเวณท่ี
ท าการศึกษา และพบวา่ปลาน ้าจืดชนิดใดท่ีมีความสามารถในการเป็นโฮสตก่ึ์งกลางน าโรคพยาธิได ้ท า
ให้ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเฝ้าระวงัโรคของพยาธิใบไม ้โดยจะไดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีมาให้
ความรู้กบัประชาชนในพื้นท่ีส ารวจเก่ียวกบัการปลาน ้าจืดท่ีมีความสามารถในการเป็นโฮสตต์วักลางน า
โรคพยาธิ เพื่อหลีกเหลียงการกินปลาแบบผดิสุขลกัษณะ จะไดช่้วยลดอตัราการติดเช้ือพยาธิ  
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การเตรียมสารเคมี 
การเตรียมสีส าหรับย้อมเมตาเซอร์คาเรีย 
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)  น าไปตม้ใหเ้ดือด ยกลงตั้งทิ้งไวใ้หเ้ยน็ แลว้กรองเก็บใส่ขวด 
ก่อนใชเ้จือจางดว้ย 70% Ethy alcohol อตัราส่วน 1:10 

  
3) 10% Formalin solution 
Absolute Formalin      10 ml 
Distilled water                   90 ml 
น าสารมาละลายผสมกนั       
 
4) 0.5% neutral red 
Neutral red                    0.5     g 
Distilled water                   100    ml 
น าสารมาผสมกนั  กรองแลว้เก็บใส่ขวด  ก่อนใชเ้จือจางดว้ยน ้ากลัน่ 1:10   
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5) 2% Hydrochloric acid (HCl) 
Hydrochloric acid      2 ml 
Distilled water       98 ml 
น าสาร HCl มาละลายในน ้ากลัน่ ผสมใหเ้ขา้กนั 
 
ข้อสังเกตเกีย่วกบัการย้อมสีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย 
 การศึกษารูปร่างลกัษณะและอวยัวะภายในพยาธิใบไมร้ะยะเมตาเซอร์คาเรีย  เม่ือพยาธิยงัมีชีวิต
อยู ่(vital stain)  นิยมยอ้มดว้ยสี 0.5% neutral red (Toluylene red, Nuclear fast red, Kernechtrot)  
เน่ืองจาก neutral red ช่วยท าให้เซลล์ขณะท่ีมีชีวิตอยู่ติดสีของนิวเคลียสไดอ้ย่างชดัเจน ในกรณีท่ี
ตอ้งการเก็บตวัอย่างไวท้  าการศึกษา  หรือยอ้มสีในขณะท่ีพยาธิไม่มีชีวิต  มกัยอ้มด้วยสี Semichon’s 
camine & Fast green เม่ือยอ้มตวัอย่างแลว้  สี Semichon’s camine จะติดสีชมพูออกแดงบริเวณ
นิวเคลียส  สามารถเห็นภายในเซลลอ์ยา่งชดัเจน  ส่วนสี Fast green จะติดยอ้มสีเขียวบริเวณไซโทพลาส
ซึมท่ีกระจายอยูท่ ัว่ๆไปภายในเซลล ์ 
 

การเตรียมสารเคมีส าหรับการถ่ายภาพตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) 
1) 0.2 M Sodium cacodylate pH 7.2 (stock 1) 
Sodium cacodylate                   4.28 g 
Double distilled water                 100 ml 
น าสาร Sodium cacodylate ละลายในน ้ากลัน่ 2 คร้ัง, ปรับค่า pH ดว้ย 1 M HCl จนได ้pH 7.2 
 
2) 0.2 M Calcium acetate (stock 2) 
Calcium acetate       3.16 g 
Distilled water          100 ml 
ละลาย Calcium acetate ในน ้ ากลัน่  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 
ส าหรับรักษาสภาพเน้ือเยือ่ตวัอยา่ง 
 
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 ชัว่โมง  
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- ส้างน ้ากลัน่หลายๆคร้ัง  (ห้ามใชมื้อจบัโดยตรง)  ประมาณ 1 ชัว่โมง  คร้ังสุดทา้ยลา้งดว้ยน ้ากลัน่ 
Double distilled water (DDW) 
- ใช ้forceps จบั ampoule  ลงในขวดท่ีเตรียมไว ้ เขยา่ให้แตก  แลว้ผสมน ้ากลัน่ (DDW) 25 มิลลิลิตร  
แช่ทิ้งไวค้า้งคืนในตูเ้ยน็  ปิดดว้ย foil เพื่อป้องกนัแสง 
 
8) Cleaning solution 
Potassium dichromate               100 g 
Distilled water                750       ml 
Conc. Sulfuric acid               250 ml 
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