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55303201: สาขาวชิาชีววทิยา 
คาํสาํคญั:  Freshwater Molluscs, fishes, Cercaria, Metacercaria, Trematode Infections 
  กิจจา อภิรักษเ์สนา: การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไมข้องหอย และปลานาํจืด บริเวณสระ
นาํในมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม. อาจารย์
ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ : รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ.   หนา้ 113. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alseae   การติดเชือพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลา พบพยาธิ  2 ชนิดพนัธ์ุ คือ Haplorchis 

pumilio และ Centrocestus caninus อตัราการติดเชือ 100 %ในปลา B. gonionotus  
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55303201      :   MAJOR: (BIOLOGY) 

KEY WORD : FRESHWATER MOLLUSCS, FRESHWATER FISHES, CERCARIA, 

METACERCARIA, TREMATODE INFECTIONS  

KITJA  APIRAKSENA : TREMATODE INFECTIONS OF FRESHWATER MOLLUSCS AND 

FISHES AT SILPAKORN UNIVERSITY SANAMCHANDRA PALACE CAMPUS, 

NAKHONPATHOM. THESIS ADVISOR :  ASSOC. PROF. DUANGDUEN KRAILAS.  113 pp. 

Trematode infections of freshwater molluscs and fishes were studied at Silpakorn University. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrocestus caninus. The infection rate of B. gonionotus was 100%.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารยที์ปรึกษา

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

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

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่พีน้อง และญาติทุกคนทีคอยช่วยเหลือให้คาํปรึกษา 
และเป็นกาํลังใจในทุกๆด้านเป็นอย่างดีทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จ และสมบูรณ์ จึงกราบ
ขอบพระคุณ และขอบคุณไวใ้นโอกาสนี 
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