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คํานํา 
 

 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิชาการที่ไดนําเสนอใน
การประชุมวิชาการประมงป 2549 เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549 ณ หองประชุมกรมประมง ซึ่งประกอบดวยผลงาน
วิชาการทั้งหมด 8 สาขา คือ เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง อาหารสัตวน้ํา โรคสัตวน้ํา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง พันธุกรรมสัตวน้ํา พัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา และเศรษฐกิจสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักวิชาการ
สามารถนําผลงานวิจัยเหลานี้มาใชประโยชนอยางเปนระบบจริงจังตอเนื่อง หลีกเลี่ยงความซ้ําซอน และสามารถดําเนินการ
ตอยอดหรือเสริมงานวิจัยในสาขาตางๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 กรมประมงขอขอบคุณนักวิจัยและผูเขารับฟงทุกทานที่ใหความรวมมือในการสงผลงานและเขารวมการประชุม 
และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 ที่ไดรวบรวมขึ้นมานี้จะเปนประโยชน 
ตอหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูเกี่ยวของและผูสนใจ ในการนําไปใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิจัยและ/หรือใชเปนขอมูล
อางอิงตอไป  
 
 
 
          (นายจรัลธาดา  กรรณสูต) 

      17  มกราคม  2550 
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ผลของสดัสวนธาตุคารบอนอินทรียและไนโตรเจนในตะกอนดิน 
ตอการเปล่ียนแปลงคณุภาพน้ํา ตะกอนดนิ และการจัดการเลี้ยงกุงกุลาดาํ 

 
พุทธ สองแสงจินดา* และ วลีรัตน มูสิกะสังข 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
 

บทคัดยอ 
 

 ศึกษาผลของสัดสวนคารบอนอินทรียและไนโตรเจนในตะกอนดินตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําและตะกอน
ดินรวมทั้งผลตอกิจกรรมของแพลงกตอนพืช แบคทีเรียและการเจริญเติบโตของกุงในบอเลี้ยงกุงกุลาดําจํานวน 8 บอ โดย
เก็บตัวอยาง อาหาร น้ํา ตะกอนดินและขอมูลการจัดการเลี้ยงทุก 2 สัปดาห นํามาวิเคราะหปริมาณสารประกอบไนโตรเจน 
คารบอนอินทรีย รวมทั้งปริมาณคลอโรฟลลเอ แบคทีเรีย และวัดกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในน้ํา คือ การหายใจ การสังเคราะห
แสง และอัตราการผลิตออกซิเจนสุทธิ ผลการศึกษาพบวา ความหนาแนนของการปลอยกุงลงเลี้ยง 29-43 ตัว/ตร.ม. ได
ผลผลิตกุงกุลาดํา 616-1638 กก./ไร ขนาดกุงเฉลี่ย 18-30 ก. อัตราเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.5-2.3 และ อัตรารอด 64-89%  
ผลการวิเคราะหธาตุอาหาร พบวา อาหารกุงมีปริมาณคารบอนและไนโตรเจนอินทรีย เทากับ 39.12% และ 6.45% 
ตามลําดับคิดเปนสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจน 6.1 สวนปริมาณคารบอนอินทรียและไนโตรเจนเฉลี่ยในน้ําชวง
เริ่มตนและสิ้นสุดการเลี้ยงเพิ่มขึ้นจาก 3.62 เปน 30.04 มก./ล. และ 1.02  เปน 8.51 มก./ล. และในตะกอนดินเพิ่มขึ้นจาก 
0.61 เปน 0.58% และ 0.08 เปน 0.17% ตามลําดับโดยสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินมีแนวโนมลดลง
ตามระยะเวลาเลี้ยง ในขณะที่คาสัดสวนในน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาพบวาในระหวางการเลี้ยงปริมาณ
คลอโรฟลลเอเพิ่มขึ้นจาก 16.46 เปน 405.5 ไมโครกรัม/ล. ปริมาณแบคทีเรียลดลงจาก 6.70x107 เปน 3.77 x107 เซลล/มล.  
และอัตราการเจริญเติบโตของกุงอยูในชวง 0.04-0.45 ก./วัน สวนกิจกรรมการผลิตออกซิเจนสุทธิเปลี่ยนจาก 0.15 เปน 
4.40 มก.ออกซิเจน/ล./ชม. การหายใจของน้ําเปลี่ยนจาก 0.14 เปน 0.61 มก.ออกซิเจน/ล./ชม. และการสังเคราะหแสง
เปลี่ยนจาก 0.29 เปน 5.02 มก.ออกซิเจน/ล./ชม. ผลจากการศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวา สัดสวนธาตุคารบอนอินทรีย:
ไนโตรเจนในตะกอนดินในชวง 3-10 เปนสภาวะสิ่งแวดลอมที่ทําใหน้ําในบอเลี้ยงกุงมีคลอโรฟลลเอในชวง 73-197 
ไมโครกรัม/ล. และแบคทีเรียรวม อยูระหวาง 5x107- 7x107 เซลล/มล. ซึ่งสภาวะดังกลาว อาจสงผลใหกุงกุลาดําที่เลี้ยงในบอ
ดินมีอัตราการเจริญเจริญเติบโตมากกวา 0.2 ก./วัน  

 
คําสําคัญ :  คารบอนอินทรีย  ไนโตรเจน คุณภาพน้ํา  คุณภาพตะกอนดิน  การเลี้ยงกุง 
   
* ผูรับผิดชอบ  ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 
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Effect of Carbon and Nitrogen Ratio in Sediment on Variation of Water, Sediment Qualities and 
Black Tiger Shrimp Culture 

Putth  Songsangjinda* and Waleerat  Musikasung 
Coastal Aquaculture Research Institute.  

  
Abstract 

 
 The effects of organic carbon and nitrogen ratio in sediment on variation of water and sediment qualities as 
well as biological processes of phytoplankton, bacteria and growth of black tiger shrimp were carried out in 8 earthen 
ponds.  Feed pellet, water and sediment samples and shrimp growing data were collected every 2 weeks. The samples 
were analyzed for the nitrogenous compounds, organic carbon, chlorophyll a, direct bacterial count, water respiration, 
photosynthesis and net oxygen production. The results were found that stocking density was 28-43 shrimp/m2, 
production 616-1638 kg/rai, size 28-30 g, food conversion rate 1.5-2.3 and survival rate 64-89%. The results from 
nutrient analysis showed that feed pellet contained about 39.12% and 6.45% of organic carbon (C) and nitrogen (N) with 
the C:N ratio 6.1. The C and N in water and sediment were 3.62-30.04 mg/l and 1.02-8.51 mg/l, and 0.61-0.58% and 
0.08-0.17% at the beginning and end of shrimp culture, in respectively. The C:N ratio in water increased through out the 
culture period while this ratio in sediment decreased. In addition, the concentration of chlorophyll a increased from 
16.45 to 405.5 ug/l through out the culture period while the number of direct bacterial count decreased from 6.70x107 to 
3.77x107 cell/ml and the average growth rate of shrimps was about 0.04-0.45 g/d. The net oxygen production increased 
from 0.15 to 4.40 mgO2/l/h, water respiration slightly increased from 0.14 to 0.61 mgO2/l/h, while photosynthesis 
increased from 0.29 to 5.02 mgO2/l/h. The results of this study indicate that the C:N ratio in the sediment within range 3-
10 is suitable to promote chlorophyll a and direct bacterial count in the range of 73-197 ug/l and 5x107-7x107 cell/ml and 
probably results in a good growth (more than 0.2 g/d) of the cultured black tiger shrimp in the earthen pond.  
 
Key words: organic carbon, nitrogen, water quality, sediment quality, shrimp culture.  
   
* Corresponding author   Kaorubchang, Muang District, Songkhla 90000 
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คํานํา 
 

 ตะกอนดินพื้นบอมีความสําคัญตอการเลี้ยงกุงกุลาดํา เพราะกุงดํารงชีพและกินอาหารบนพื้นบอศักยภาพใน 
การรองรับผลผลิตกุงจึงขึ้นอยูกับปริมาณของเสียและคุณภาพตะกอนดิน พ้ืนบอเลี้ยงกุงทะเลแบบหนาแนนมีการสะสม
ของตะกอนสารอินทรียเร็วกวาในแหลงน้ําธรรมชาติ เน่ืองจากอาหารที่ใหในปริมาณมากแลวกินไมหมดและสิ่งขับถาย
สะสมอยูที่พ้ืนบอ (พุทธ และคณะ, 2533) อาหารกุงกุลาดําเปนอาหารที่มีโปรตีนสูง 35-40% การยอยสลายของสารอินทรีย
ของอาหารที่เหลือตกคางจึงทําใหตะกอนดินเปนแหลงสะสมของแอมโมเนีย  ไนไตรท  ไนเตรท อินทรียไนโตรเจน และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด (ดุสิต และคณะ, 2536) จากการศึกษาดุลไนโตรเจนในบอเลี้ยงกุงกุลาดําระบบปดหมุนเวียนขนาด 2 ไร 
พบวา ไนโตรเจนจากอาหารถูกยอยสลาย เปลี่ยนแปลง และเคลื่อนยายมวลระหวางน้ําและตะกอนดินอยูตลอดระยะเวลา
ของการเลี้ยงกุง พบการตกตะกอนของไนโตรเจนที่พ้ืนบอ 841 กก. การปลอยออกมาจากตะกอนดินพื้นบอ 705 กก. การ
สะสมในตะกอนดินสุทธิ 12.7 กก. และถูกปลอยออกไปจากบอเลี้ยงกุงในรูปของกาซไนโตรเจนถึงประมาณ 124 กก. 
(พุทธ และคณะ, 2547) กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองใชออกซิเจนในปริมาณมากจนทําใหออกซิเจนละลายในน้ํามี
ปริมาณลดลง (Cowan and Boynton, 1996)  
 มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมสัดสวนของคารบอนและไนโตรเจน โดยการเติมคารโบไฮเดรตเพื่อกระตุนให
มีการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียและทําใหเกิดการลดปริมาณของแอมโมเนียในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  และผลที่ไดใน 
การทดลองในบอเลี้ยงปลานิล พบวา ปลานิลสามารถบริโภคแบคทีเรียที่ผลิตขึ้นมาไดดวยวิธีนี้ และเปนการลดตนทุนใน
การผลิตสัตวน้ําไดอีกดวย (Avnimelech, 1999) อยางไรก็ตาม ในบอเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนามีการใหอาหารสําเร็จรูปที่มี
ทั้งคารบอนอินทรียและไนโตรเจนในปริมาณสูงอยูตลอดเวลา  ดังนั้นในแงมุมหนึ่ง การใหอาหารกุงจึงเปนการรบกวน
สัดสวนของคารบอนอินทรียและไนโตรเจนในน้ํา และตะกอนดิน และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ ของระบบนิเวศบอเลี้ยงกุง และวิธีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมในบอเลี้ยงกุงเพื่อใหเลี้ยงกุงจนสามารถจับกุง
ขายไดในปริมาณมาก  แตยังไมมีรายงานทางวิชาการที่ใชในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน งานวิจัยนี้จึงถูกดําเนินการ
ขึ้นเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสัดสวนคารบอนและไนโตรเจนของน้ําและตะกอนดินที่เปลี่ยนไปในระหวาง 
การจัดการใหอาหารเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาในบอดิน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 

วัตถุประสงค 
 

1. ศึกษาผลของการใหอาหารตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณของคารบอนอินทรียและสารประกอบไนโตรเจนใน
ตะกอนดิน และในน้ําของบอเลี้ยงกุงกุลาดํา 

2. ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสัดสวนคารบอนอินทรียและไนโตรเจนในตะกอนดินตอการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้ําในบอ 

3. ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสัดสวนคารบอนอินทรียและไนโตรเจนในตะกอนดิน ตอการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมของแพลงกตอนพืช แบคทีเรีย และการเจริญเติบโตของกุงกุลาดํา  
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อุปกรณและวิธีการศึกษา 

บอและการจัดการเลี้ยงกุง 
 

บอที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบอดินขนาดตั้งแต 2.8 – 9.1 ไร จํานวน 8 บอ ในฟารมเลี้ยงกุงกุลาดําจํานวน 2 
ฟารม คือ ดํารงฟารม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา และยิ่งยงฟารม ในเขตอําเภอ   ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี  

บอเลี้ยงกุงของดํารงฟารม มีเตรียมพื้นบอโดยตากบอประมาณ 2 เดือน เตรียมน้ําเปนเวลา 10 วัน โดยใชน้ําจาก
บอพักน้ําเติมจนไดระดับ 1.4 เมตร แลวปลอยกุงขนาดพี 16-19 ความหนาแนน 45,000-55,000 ตัว/ไร ในชวงที่กุงอายุ
ระหวาง 0-15 วันใหอาหาร 4 มื้อ หลังจากกุงอายุ 15 วันใหอาหารวันละ 5 มื้อจนกระทั่งจับกุง ปรับอาหารจากการ
ตรวจสอบยอเมื่อกุงมีอายุได 35 วัน ในชวงเดือนแรก เติมน้ํา 1 ครั้งทุกๆ 10 วัน ในชวงกุงมีอายุ 2-3 เดือน ถายและเติมน้ํา
ทุกๆ 7 วัน และหลังจากกุงมีอายุ 3 เดือนเปลี่ยนถายน้ําทุกๆ 5 วัน จนกระทั่งจับกุง  ตลอดระยะเวลาเลี้ยงกุง ควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําในระหวางชวง 06.00-07.00 น. ใหมีในปริมาณไมตํ่ากวา 5 มก./ล. 

สําหรับบอเลี้ยงกุงของยิ่งยงฟารม มีการเตรียมพื้นบอโดยไมเอาดินออก ตากบอประมาณ 3 สัปดาห เติมแบคทีเรีย
ทางการคาในกลุมบาซิลลัส (บาซิลลัส 1001-6001) ประมาณ 1 กก./ไร ปรับความเปนกรด-ดางของดินใหอยูในระดับ 5.5  
เติมน้ําจนไดระดับเฉล่ีย 1.35 เมตร และปลอยกุงขนาดพี 15 ความหนาแนน 63,000 ตัว/ไร ในชวงที่กุงมีอายุระหวาง 0-30 
วัน ใหอาหาร 4 มื้อ เมื่อกุงมีอายุ 30 วันใหอาหารวันละ 5 มื้อ จนกระทั่งจับกุง เริ่มตรวจสอบและปรับอาหารโดยใชยอเมื่อ
กุงมีอายุ 1 เดือน และควบคุมออกซิเจนในระหวางชวง 06.00-07.00 น. ใหมีในปริมาณไมตํ่ากวา 5 มก./ล. 

ขอมูลการเลี้ยง 
 

ในระหวางการศึกษา เก็บตัวอยางอาหาร ขอมูลการกินอาหารและน้ําหนักของกุง เพื่อวิเคราะหปริมาณ คารบอน
และไนโตรเจนอินทรียในอาหาร คํานวณปริมาณอาหารคารบอนและไนโตรเจนอินทรียที่ใหลงไปในแตละบอ  (ก./ตรม./
วัน) จากปริมาณอาหารที่เกษตรกรบันทึกไวในแตละวัน หลังจากกุงมีอายุ 30 วัน สุมตัวอยางกุงโดยใชแหทุก 2 สัปดาห นับ
จํานวนและชั่งน้ําหนักกุงทั้งหมด แลวนํามาหาน้ําหนักเฉลี่ย  คํานวณอัตราการเจริญเติบโตของกุง (ก./วัน) จากการ
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักเฉลี่ยทุก 2 สัปดาห  เมื่อเลี้ยงกุงจนครบเวลาที่กําหนดไว และเกษตรกรจับกุงแลว เก็บขอมูลระยะเวลา
ในการเลี้ยงกุงผลผลิต ปริมาณอาหารทั้งหมด ขนาดกุงเฉลี่ย นํามาคํานวณ ผลผลิตตอไร อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
อัตรารอด (%) และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตลอดระยะเวลาเลี้ยง (ก./วัน) ของกุงแตละบอ  

การเก็บตัวอยางน้ําและการวิเคราะห  
 

เก็บตัวอยางน้ําทุก 2 สัปดาห ในเวลากลางวัน (10.00-12.00 น.) บริเวณสะพานตรวจสอบการกินอาหารของกุง  
วัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (dissolved oxygen: DO)  ดวยเครื่อง DO meter ยี่หอ YSI รุน 57 และวัดความเปนกรด-ดาง
ของน้ํา ดวยเครื่อง pH meter ยี่หอ WTW รุน pH 330  เก็บตัวอยางน้ําแชในถังน้ําแข็ง ลําเลียงตัวอยางน้ํามายัง
หองปฏิบัติการ และนําตัวอยางน้ําที่ไมไดกรองมาวิเคราะหปริมาณอัลคาไลนิต้ีดวยวิธีการไตเตรทโดยใช bromocresal 
green เปน indicator (APHA, 1985) สําหรับตัวอยางน้ําที่เหลือ กรองดวยกระดาษกรอง GF/C แลวนําไปวิเคราะหปริมาณ
แอมโมเนียรวมดวยวิธี Modified indo-phenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) วิเคราะหปริมาณไนไตรทดวยวิธี 
Diazotization (Bendschneider and Robinson, 1952) วิเคราะหปริมาณไนเตรทดวยวิธี Cadmium reduction method 
(APHA, 1985) แลววัดปริมาณในรูปของไนไตรทดวยวิธี Diazotization ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน วิเคราะหปริมาณ
ไนโตรเจนละลายน้ํารวม (total dissolved nitrogen) ดวยวิธีเปอรซัลเฟต  ออกซิเดชั่น (Hansen and Koroleff, 1998) เพื่อยอย
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ไนโตรเจนละลายทั้งหมดใหอยูในรูปไนเตรทแลววิเคราะหเชนเดียวกันกับตัวอยางไนเตรทที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
คํานวณปริมาณไนโตรเจนอินทรียละลายน้ํา (dissolved organic nitrogen: DON) จากผลตางของปริมาณไนโตรเจนละลาย
น้ํารวมกับปริมาณไนโตรเจนอนินทรียละลายน้ํา (แอมโมเนียรวม + ไนไตรท +ไนเตรท)  

วิเคราะหปริมาณ คารบอนอินทรียและไนโตรเจนอินทรียในตะกอนแขวนลอยจากตัวอยางตะกอนที่กรองดวย
กระดาษ whatman GF/F (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มม. เผา (pre-combustion) ที่ 450 oC เปนเวลา 4 ชม.)  แลวนําไปเผาที่
อุณหภูมิสูง 950 องศาเซลเซียส โดยใชเครื่องวิเคราะหธาตุ CHN analyzer (LEGO; Model 900)  คํานวณปริมาณไนโตรเจน
รวม  = ไนโตรเจนอินทรียในตะกอนแขวนลอย + ไนโตรเจนละลายน้ํา 
 วิเคราะหปริมาณคารบอนอินทรียละลายน้ําในรูปของ non purgeable organic carbon ของตัวอยางน้ําที่เติมกรด 
(pre acidification) ปรับคาความเปนกรด-ดางใหตํ่ากวา 3 แลวนําไปไลกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นดวยกาซออกซิเจน
บริสุทธิ์ กอนนําไปวิเคราะหดวยวิธีเผาภายใตอุณหภูมิสูงประมาณ 700 องศาเซลเซียส โดยใชเครื่องวิเคราะห TOC 
analyzer (Elementar; Model liquiTOC) คํานวณปริมาณคารบอนอินทรียรวม = คารบอนอินทรียในตะกอนแขวนลอย+
คารบอนอินทรียละลายน้ํา 
 วิเคราะหปริมาณมวลชีวภาพของแพลงกตอนพืชในรูปของคลอโรฟลล เอ จากตัวอยางน้ําที่กรองดวยกระดาษ
กรองชนิด cellulose acetate สกัดคลอโรฟลลออกจากตัวอยางดวยสารละลายอะซิโตน 90% เปนเวลา 1 คืน นําไปปน
เหว่ียง (centrifuge) แลวนําเอาสารละลายใสไปวัดการดูดกลืนแสงและคํานวณปริมาณความเขมขนของคลอโรฟลล เอ โดย
ใชสมการของ SCOR/UNESCO (Strickland and Parsons, 1972) 
 วิเคราะหปริมาณแบคทีเรียโดยวิธีนับตรง (direct bacterial count) โดยนําน้ําตัวอยางน้ําที่เก็บรักษาสภาพของ
แบคทีเรียดวยสารละลายกลูตารัลดีไฮด (glutaraldehyde ความเขมขนในตัวอยางประมาณ 1%) เตรียมน้ําตัวอยางปริมาณ 2  
มล. นําไปเขยาใหแบคทีเรียชนิดที่เกาะติดกับตะกอน (attached bacteria) หลุดออกมา โดยใชเสียงความถี่สูงที่ผลิตดวย
กําลังไฟฟา 240 W ความถี่ 19.5 KHz (Kaijo, Ultrasonic generation) เปนเวลา 15 วินาที แลวนํามายอมสีฟลูโอเรสเซนท
ดวยสารละลาย DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole; Sigma) ความเขมขนสุดทายในตัวอยาง 0.5-1.0 มคก./มล. นําไป
กรองบนกระดาษกรอง nucleopore filters (0.2 ไมครอน) ที่ยอมสีดํา และนับเซลลแบคทีเรียบนกระดาษกรองที่เรืองแสงฟ
ลูโอเรสเซนทเมื่อสองภายใตกลองจุลทรรศน Epifluorescence microscope (Olympus) โดยใช UV filter โดยใชกําลังขยาย
ของกลองจุลทรรศน 1,000 เทา  
 วัดกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตของน้ําในบอเลี้ยงกุง คือ การหายใจ (water respiration) การสังเคราะหแสง 
(photosynthesis) และอัตราการผลิตสุทธิ (net oxygen production) ของน้ําทันทีในภาคสนามในวัน โดยบรรจุตัวอยางน้ําใน
ขวดมืด-สวาง (dark-light bottle ขวดบีโอดีที่หุมและไมหุมดวยพลาสติกสีดํา) จํานวนบอละ 3 ซ้ํา นําขวดมืด-สวางไปบม
ในน้ําของบอเลี้ยงกุงที่ระดับ 10 ซม. ตํ่าจากผิวน้ํา เปนเวลาประมาณ 4-6 ช่ัวโมงระหวาง 09:00-15:00 น. วัดปริมาณ
ออกซิเจนกอนและหลังการบมเพื่อคํานวณอัตราการผลิตและการใชออกซิเจนที่เกิดขึ้นในระหวางทดลอง (หนวย : มก.
ออกซิเจน/ล./วัน) ตามสูตร  
           อัตราการผลิตออกซิเจนสุทธิ (ขวดสวาง) = อัตราการผลิตออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง – 
                                                                                อัตราการใชออกซิเจนจากการหายใจของน้ํา (ขวดมืด) 

การเก็บตัวอยางตะกอนดินและการวิเคราะห  
 

เก็บตัวอยางตะกอนดินทุก 2 สัปดาห จากบอเลี้ยงกุงทั้ง 8 บอ จํานวนบอละ 3 จุด ดวยกระบอกเก็บตัวอยางดินใน
วันเดียวกับที่เก็บตัวอยางน้ํา บรรจุในถุงเก็บตัวอยางดิน ลําเลียงในถังน้ําแข็งกลับมายังหองปฏิบัติการ   
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วิเคราะหปริมาณสารประกอบไนโตรเจนในตะกอนดินโดยการสกัดสารประกอบไนโตรเจนจากตัวอยางตะกอน
ดินเปยกที่ทราบน้ําหนักแนนอน ดวยสารละลาย 2N KCl ปริมาตร 50 มล. กรองเอาตะกอนดินออก ปรับปริมาตรน้ํา
ตัวอยางที่สกัดไดใหเปน 200 มล. ดวยน้ํากลั่น แลวกรองน้ําสกัดดินใหใสดวยกระดาษกรอง whatman GF/C แลวนํา
ตัวอยางน้ําสกัดดินที่กรองไดไปวิเคราะหสารประกอบไนโตรเจน (แอมโมเนียรวม ไนไตรท และไนเตรท) ตามวิธีการ
วิเคราะหสารประกอบไนโตรเจนในตัวอยางน้ําที่ไดกลาวมาแลวขางตน คํานวณปริมาณของสารที่วิเคราะหไดตอน้ําหนัก
ตัวอยางตะกอนดินแหง (มก./กก. ดินแหง)โดยเทียบจากความชื้น น้ําหนักตะกอนดินเปยก และปริมาตรสุดทายของน้ํา
ตัวอยางที่สกัดตะกอนดิน  

วิเคราะหปริมาณคารบอนอินทรียรวมและไนโตรเจนรวมในตะกอนดินที่อบไลความชื้นที่อุณหภูมิ 80  
องศาเซลเซียส เปนเวลา 8-12 ชม. คัดเอาเศษเปลือกหอยออก นําตัวอยางไปบดเปนเนื้อเดียวกัน แลวช่ังตัวอยางปริมาณ 
 8-10 มก.  นําตัวอยางมาเผาที่อุณหภูมิสูง 950 องศาเซลเซียสและวิเคราะหปริมาณ โดยใชเครื่องวิเคราะหธาตุ  
CHN analyzer (LEGO ; Model 900) 

วิเคราะหปริมาณความตองการออกซิเจนของตะกอนดิน (sediment oxygen demand) ทันทีที่กลับมาถึง
หองปฏิบัติการ โดยใชตัวอยางตะกอนดินเปยก 3-5 กรัม ใสลงในขวดบีโอดีที่มีน้ําทะเลความเค็มเทากับน้ําในบอเลี้ยงกุงที่
เก็บตัวอยาง เขยาใหตัวอยางตะกอนดินใหผสมเขากับน้ําในขวดแลววัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเริ่มตน ดวยเครื่องวัด
ออกซิเจน (YSI model 57 ที่มี BOD probe) นําไปบมไวในน้ําที่อุณหภูมิประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส  เปนเวลาประมาณ 
24 ชม. วัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในขวดอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบม  คํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจน
ในขวดบีโอดีตอน้ําหนักตะกอนดินแหงตอวัน 

 วิเคราะหปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดในตะกอนดินในรูปของไฮโดรเจนซัลไฟดที่ปลอยออกมาจากตะกอนดิน
หลังจากเติมกรด (acid volatile sulfide) โดยใชอุปกรณวิเคราะหปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด Gastec (hydrogen sulfide 
detection tube No.201H) คํานวณไฮโดรเจนซัลไฟดที่อานไดตอน้ําหนกัดินแหง 

การวิเคราะหตัวอยางอาหาร  
 

วิเคราะหปริมาณคารบอนอินทรียรวมและไนโตรเจนรวมในอาหารที่ใชเลี้ยงกุง โดยนําอาหารไปบดเปนเนื้อแลว
อบไลความชื้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 8-12 ชม แลวช่ังตัวอยางปริมาณ 2-4 มก. นําตัวอยางมาเผาที่
อุณหภูมิสูง 950 องศาเซลเซียสและวิเคราะหปริมาณโดยใชเครื่องวิเคราะหธาตุ CHN analyzer (LEGO; Model 900) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการเลี้ยงกุง 
 
 ผลการศึกษาพบวา บอเลี้ยงกุงทั้ง 8 บอ ปลอยกุงลงเลี้ยงในความหนาแนนระหวาง 29-43 ตัว/ ตร.ม.  มีระยะเวลา
เลี้ยงกุงอยูระหวาง 114-139 วัน ไดผลผลิตกุงกุลาดํา 616-1,638 กก./ไร โดยมีขนาดกุงเฉลี่ย 18-30 ก./ตัว อัตราเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ 1.5-2.3  อัตรารอด 64-89% และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตลอดการเลี้ยง เทากับ 0.14-0.22 ก./วัน (ตารางที่ 
1) ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการศึกษา ไมพบอาการติดเชื้อและกินอาหารลดลงอยางผิดปกติของกุงที่เลี้ยงในบอที่ศึกษาทั้งหมด 
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คารบอนและไนโตรเจนอินทรียจากการใหอาหารกุงและการสะสมในบอเล้ียงกุง 
 
 ผลจากการวิเคราะหตัวอยางอาหารพบวา อาหารกุงมีปริมาณคารบอนและไนโตรเจนอินทรีย เฉลี่ยตลอดการเลี้ยง
เทากับ 39.12% และ 6.45% ตามลําดับ เมื่อคํานวณตามปริมาณการใหอาหารที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาเลี้ยง พบวาปริมาณ
เฉลี่ยของคารบอนและไนโตรเจนอินทรียจากอาหารที่ใหในบอเลี้ยงกุง เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 0-448.5 และ 0-74.0 ก./
ตรม./วัน ตามลําดับ โดยในชวงปลายของการเลี้ยงปริมาณคารบอนและไนโตรเจนอินทรียมีการเพิ่มขึ้นและลดลงตาม
ปริมาณการกินอาหารของกุง (ภาพที่ 1)   

ตารางที่ 1    ผลการเลี้ยงกุงกุลาดําในบอดิน 
 ผลการเลี้ยงกุง พิสัย เฉลี่ย ± เบี่ยงเบน 

ความหนาแนน (ตัว/ตร.ม.) 29 – 43 36 ± 5 
ระยะเวลาเลี้ยงกุง (วัน) 114 – 139 129 ± 8 
ผลผลิตกุง (กก./ไร) 616 – 1,638 986 ± 362 
ขนาดกุงเฉลี่ย (ก./ตัว) 18 – 30 23 ± 4 
อัตราเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.5 – 2.3 1.8 ± 0.3 
อัตรารอด (%) 64 – 89 77 ± 10 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตลอดการเลี้ยง (ก./วัน) 0.14 – 0.22 0.18 ± 0.03 

 

 

 

 

 
 

 
 
ภาพที่ 1  ปริมาณเฉลี่ยของคารบอน (เสนประ) และไนโตรเจนอินทรีย (เสนทึบ) จากการใหอาหารตลอดระยะเวลาเลี้ยง 

   กุงกุลาดําในบอดิน  

 เมื่อพิจารณาคาความเขมขนของคารบอนอินทรียและไนโตรเจนรวมที่สะสมในน้ํา พบวามีความเขมขนเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วเฉพาะหลังจากการเลี้ยงกุงไป 1 เดือน โดยมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.62 เปน 30.04 มก./ล. และ 1.02  เปน 8.51 
มก./ล. ในน้ําชวงเริ่มตนและสิ้นสุดการเลี้ยงตามลําดับ  สวนการสะสมของคารบอนอินทรียและไนโตรเจนรวมในตะกอน
ดิน พบการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณเพียงเล็กนอย โดยมีคาเฉลี่ยของคารบอนอินทรียเปลี่ยนจาก 0.61 เปน 0.58% และ
คาเฉลี่ยของไนโตรเจนรวมเปลี่ยนจาก 0.08 เปน 0.17% ตามลาํดับ  ผลการศึกษาพบวาปริมาณไนโตรเจนรวมในตะกอนดิน
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เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงปลายของการเลี้ยง ในขณะที่ปริมาณอินทรียคารบอนในตะกอนดินมีแนวโนมลดลงอยางชาๆ 
(ภาพที่ 2) ทําใหการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนรวมในน้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาเลี้ยง แตสัดสวนดังกลาวในตะกอนดินกลับมีการเปลี่ยนแปลงลดลง  (ภาพที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของคารบอนอินทรีย (เสนประ) และไนโตรเจนรวม (เสนทึบ) ในน้ําและปริมาณใน  

 ตะกอนดินตลอดระยะเวลาเลี้ยงในบอเลี้ยงกุงกุลาดํา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3  การเปลี่ยนแปลงสัดสวนคารบอนอินทรียตอไนโตรเจนรวมในน้ํา (เสนประ) และในตะกอนดิน(เสนทึบ)  

 ตลอดระยะเวลาเลี้ยงในบอเลี้ยงกุงกุลาดํา 
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 สารประกอบไนโตรเจนและคารบอนอินทรียในน้ําและตะกอนดิน แสดงในตารางที่ 2 พบวา สารประกอบ
ไนโตรเจนในน้ําสวนใหญอยูในรูปไนโตรเจนอินทรียทั้งละลายน้ําและในตะกอนแขวนลอย โดยมีคาเฉลี่ยตลอดการเลี้ยง
เทากับ 1.8±1.5 และ 1.7±1.4 มก./ล. คิดเปน 44.9 และ 41.9% ตามลําดับ สวนแอมโมเนียรวม ไนไตรทและไนเตรท ซึ่งเปน
ไนโตรเจนอนินทรีย พบในปริมาณนอยกวา 10% โดย แอมโมเนียรวมมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 0.4 ± 0.6 มก./ล  สําหรับ
คารบอนอินทรีย พบมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ทั้งในรูปที่ละลายน้ําและในรูปตะกอนแขวนลอยคือ 8.1±6.0 และ 8.4±6.5  
คิดเปน 49.1 และ 50.9% ตามลําดับ  
 ผลการวิเคราะหสารประกอบไนโตรเจนในตะกอนดิน พบวา ไนโตรเจนสวนใหญในตะกอนดิน เปนไนโตรเจน
อินทรีย โดย มีคาเฉลี่ยเทากับ 858.8±1,186.5 มก./นน.ดินแหง (หรือเทากับ 0.08±1.1%) คิดเปน 97.7% ที่เหลืออีกเล็กนอย
เปนสารประกอบไนโตรเจนในรูปสารอนินทรีย คือ แอมโมเนียรวม   ไนเตรท และไนไตรท ตามลําดับ สวนปริมาณ
คารบอนอินทรีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 6029 ± 5019 มก./นน.ดินแหง (หรือ เทากับ 0.60± 0.50%) 

ตารางที่ 2  พิสัย (ตํ่าสุด – สูงสุด) คาเฉลี่ย ± เบี่ยงเบน และเฉลี่ย (% ของสารประกอบรวม) ของไนโตรเจนและคารบอน
อินทรียในน้ําและตะกอนดินตลอดระยะเวลาเลี้ยงในบอเลี้ยงกุงกุลาดํา 

ตัวแปรที่ศึกษา พิสัย  (ตํ่าสุด - สงูสุด) เฉลี่ย  ± เบี่ยงเบน % เฉลี่ย  
คุณภาพน้ํา 
ไนโตรเจนรวม (มก./ล.) 4.0 100 
    แอมโมเนีย (มก./ล.) 0.0 - 3.0 0.4 ± 0.6 9.7 
    ไนไตรท (มก./ล.) 0.0 - 1.2 0.1 ± 0.2 2.1 
    ไนเตรท (มก./ล.) 0.0 - 0.4 0.1 ± 0.1 1.4 
    ไนโตรเจนอินทรียละลายนํ้า (มก./ล.) 0.1 - 7.6 1.8 ± 1.5 44.9 
    ไนโตรเจนอินทรียในตะกอนแขวนลอย (มก./ล.) 0.1 - 6.8 1.7 ± 1.4 41.9 
คารบอนอินทรียรวม (มก./ล.) 16.6 100 
    คารบอนอินทรียละลายนํ้า (มก./ล.) 0.0 - 21.8 8.1 ± 6.0 49.1 
    คารบอนอินทรียในตะกอนแขวนลอย (มก./ล.) 0.1 - 30.6 8.4 ± 6.5 50.9 
คุณภาพตะกอนดิน 
ไนโตรเจนรวม (มก./นน.ดินแหง) 879.1 100 
    แอมโมเนียรวม (มก./นน.ดินแหง) 3.2 - 106.2 14.8 ± 14.5 1.7 
    ไนไตรท (มก./นน.ดินแหง) 0.0 - 2.2 0.3 ± 0.3 0.0 
    ไนเตรท (มก./นน.ดินแหง) 1.8 - 18.7 5.3 ± 3.0 0.6 
    ไนโตรเจนอินทรีย (มก./นน.ดินแหง) 150.9 – 9,312.3 858.8 ± 1,186.5 97.7 
คารบอนอินทรีย (มก./นน.ดินแหง) 6,029 100 

 

การเปล่ียนแปลงของสิ่งมีชีวิตและกิจกรรมในบอเล้ียงกุงกุลาดํา 
 

  ผลการศึกษา พบวา ในระหวางการเลี้ยงกุงกุลาดํา ปริมาณแพลงกตอนพืชวัดในรูปของคลอโรฟลลเอเพิ่มขึ้นจาก 
16.46 เปน 405.5 ไมโครกรัม/ล. ปริมาณแบคทีเรียรวมจากการนับโดยตรง ลดลงจาก 6.70x107 เปน 3.77 x107 เซลล/มล. 
และอัตราการเจริญเติบโตของกุงเปลี่ยนแปลงอยูในชวง 0.04-0.45 ก./วัน สวนกิจกรรมการผลิตออกซิเจนสุทธิเปลี่ยนจาก 
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อัตราการผลิตออกซิเจนสุทธิ อัตราการหายใจของน้ํา

อัตราการสังเคราะหแสง

0.15 เปน 4.40 มก.ออกซิเจน/ชม./ล. การหายใจของน้ําเปลี่ยนจาก 0.14 เปน 0.61 มก.ออกซิเจน/ล./ชม. และออกซิเจนจาก
การสังเคราะหแสงเปลี่ยนจาก 0.29 เปน 5.02 มก.ออกซิเจน/ล./ชม. (ภาพที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต [(ภาพบน) แพลงกตอนพืชในรูปของคลอโรฟลล เอ (เสนประ) แบคทีเรียรวม  

    (เสนทึบเทา) และการเจริญเติบโตของกุง (เสนทึบดํา)] และกิจกรรม ของสิ่งมีชีวิต(ภาพลาง) อัตราการผลิต 
    ออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง (เสนประตรง) และอัตราการผลผลิตออกซิเจนสุทธิ (เสนทึบตรง) และ 
    อัตราการใชออกซิเจนจากการหายใจ (เสนทึบโคง) ของน้ําตลอดระยะเวลาเลี้ยงในบอเลี้ยงกุงกุลาดํา  

ผลของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพตะกอนดิน 
 

 คาสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินมีการเปลี่ยนแปลงลดลงตามระยะเวลาเลี้ยง และเมื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางคาสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินกับปริมาณสารประกอบไนโตรเจนอนินทรีย 
ความตองการออกซิเจนและปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดในตะกอนดิน พบวา การเพิ่มขึ้นของคาสัดสวนคารบอนอินทรีย:
ไนโตรเจนในตะกอนดิน ไมมีแนวโนมของความสัมพันธตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารประกอบไนโตรเจนอนินทรียใน
ตะกอนดิน แตมีแนวโนมความสัมพันธในเชิงบวกกับ คาความตองการออกซิเจนของตะกอนดิน  และมีความสัมพันธ 
เชิงผกผันกับคาไฮโดรเจนซัลไฟดในตะกอนดิน (ภาพที่ 5) คาความตองการออกซิเจนของตะกอนดิน มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
และลงในชวง 16-995 มก./กก.ดินแหง/วัน และไฮโดรเจนซัลไฟดในตะกอนดินมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงในชวง 0.2-
1,574.1 มก./กก.ดินแหง 
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ภาพที่ 5  ความสัมพันธของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพตะกอนดินใน

บอเลี้ยงกุงกุลาดํา  [ภาพบน  แอมโมเนียรวม (เสนประ) ไนไตรท (เสนประทึบ)  ไนเตรท (เสนบาง)  ภาพลาง 
ความตองการออกซิเจน (เสนประ) ไฮโดรเจนซัลไฟด (เสนทึบ) ] 

ผลของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา 
 

 ความสัมพันธระหวางคาสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินกับคุณภาพน้ําทั่วไปในการจัดการ
เลี้ยงกุงคือ อัลคารไลนิตี  ความเปนกรด-ดาง และออกซิเจน พบวา คาสัดสวนที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบเพียงเล็กนอยตอการ
เพิ่มขึ้นของความเปนกรด-ดาง และออกซิเจนในน้ําที่วัดในชวงเวลากลางวัน  แตจะมีความสัมพันธผกผันเชิงเสนโคงกับ
คาอัลคารไลนิตี แอมโมเนียรวม ไนโตรเจนอินทรีย และคารบอนอินทรียทั้งรูปละลายน้ําและในรูปของตะกอนแขวนลอย 
แตไมแสดงความสัมพันธเชิงเสนกับคาไนไตรท และไนเตรทในน้ํา  (ภาพที่ 6)   
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ภาพที่ 6  ความสัมพันธของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในบอเลี้ยง 
กุงกุลาดํา [ภาพบน อัลคารไลนิตี (เสนประหนา) ความเปนกรด-ดาง (พีเอช:เสนประบาง) ออกซิเจน (เสนหนา), 
ภาพกลาง แอมโมเนียรวม (เสนประบาง) ไนโตรเจนอินทรียละลายน้ํา (เสนประหนา) ไนโตรเจนอินทรียในตะกอน
แขวนลอย (เสนหนา) และ ภาพลาง คารบอนอินทรียละลายนํ้า (เสนประ) คารบอนอินทรียในตะกอนแขวนลอย 
(เสนหนา)]  
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ผลของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินตอสิ่งมีชีวิตในบอเล้ียงกุง 
 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคาสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินกับสิ่งมีชิวิตในบอเลี้ยง
กุง พบวา สัดสวนที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธเชิงบวกเสนโคงกับปริมาณแบคทีเรีย มีความสัมพันธเชิงผกผันเสนโคงกับ
แพลงกตอนพืช และมีความสัมพันธแบบเสนโคงระฆังควํ่ากับอัตราการเจริญเติบโตของกุงกุลาดํา สวนความสัมพันธ
ระหวางคาสัดสวน C:N กับกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในบอเลี้ยงกุงนั้น พบวา คาสัดสวนที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธเชิงผกผัน
เสนโคงกับคาการผลิตออกซิเจนสุทธิและการผลิตออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช แตไมมี
ความสัมพันธเชิงเสนกับการหายใจของน้ําซึ่งเปนกิจกรรมของแบคทีเรียและแพลงกตอนพืช (ภาพที่ 7) เมื่อพิจารณา
สัดสวนธาตุคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินในชวง 3-10 นั้น พบวา น้ําในบอเลี้ยงกุงมีคลอโรฟลล เอ และ
แบคทีเรียรวม ในชวง 73-197 ไมโครกรัม/ล. และ 5x107- 7x107 เซลล/มล. และกุงมีอัตราการเจริญเจริญเติบโตมากกวา 0.2 
ก./วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 7  ความสัมพันธของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินกับสิ่งมีชีวิต [ภาพบนแบคทีเรีย (เสนบาง)  
แพลงกตอนพืชในรูปคลอโรฟลลเอ (เสนประ) และการเจริญเติบโตของกุง (เสนหนา)] และกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต 
[ภาพลาง อัตราการผลิตออกซิเจนจากการสังเคราะหแสง (เสนหนาเทา) และอัตราการผลผลิตออกซิเจนสุทธิ 
(เสนประ) และอัตราการใชออกซิเจนจากการหายใจ (เสนหนา)] ในบอเลี้ยงกุงกุลาดํา  

 
วิจารณผลการศึกษา 

 
 ผลการเลี้ยงกุงในการศึกษาครั้งนี้ (ตารางที่ 1) ช้ีใหเห็นวาบอเลี้ยงกุงกุลาดําของทั้งสองฟารมประสบความสําเร็จ
ในการเลี้ยงกุงเปนอยางดี โดยสามารถเลี้ยงกุงกุลาดําใหกินอาหารและเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องโดยไมพบอาการติด 
เช้ือโรคจนเปนอุปสรรคตอการเลี้ยง และมีอัตรารอดสูงอยูมากกวา 60%  การจัดการเลี้ยงเชนนี้ทําใหบอเลี้ยงไดรับอาหาร
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อยางตอเนื่อง สารประกอบคารบอนและไนโตรเจนที่อยูอาหารจึงถูกใสลงไปในบออยูตลอดเวลา และเมื่อมีการสะสมของ
สารอินทรีย ที่ผิวตะกอนดิน  สารอินทรียและธาตุอาหารที่สะสมในตะกอนดินสวนหนึ่งจะถูกยอยสลายโดยสัตวหนาดิน
และจุลินทรียที่อาศัยอยูในตะกอนดินในสภาวะที่มีออกซิเจนแลวเปลี่ยนสารอินทรียใหกลายเปนแรธาตุ (Boucher-Rodoni 
and Boucher, 1990) ซึ่งแรธาตุเหลานี้จะมีการสะสมและแลกเปลี่ยนระหวางมวลน้ําและตะกอนดินที่บริเวณผิวสัมผัสของ
น้ําตะกอนดิน (water-sediment interface) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท  
ในมวลน้ําและตะกอนดิน และทําใหออกซิเจนในน้ําลดลง (Cowan and Boynton, 1996) ในทํานองตรงกันขาม  พุทธ และ
อุษณยี (2549) ไดรายงานวาในสภาพที่ไมสามารถใหอาหารเนื่องจากกุงไมยอมกินอาหารเปนระยะเวลานาน นอกจากกุงจะ
มีการเจริญเติบโตที่ลดนอยลงแลว ระบบนิเวศของบอเลี้ยงกุงสามารถเปลี่ยนแปลงไปอยูในอีกสภาพหนึ่งไดอยางรวดเร็ว 
เชน  การ เกิดไฮโดร เจนซัลไฟด ในตะกอนดินพื้นบอ เลี้ ย งกุ งที่ ข าดไนเตรท  เนื่ องจากธาตุอาหารที่ ลดลง 
ในบอเลี้ยงกุงจากการลดอาหาร ทําใหกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในบอเลี้ยงกุง เชน กระบวนการ 
ไนตริฟเคชั่น ดีไนตริฟเคชั่น และซัลเฟตรีดักช่ันเปลี่ยนแปลงไป  สภาพแวดลอมในบอเลี้ยงกุงไมเหมาะสมตอ 
การเจริญเติบโตของกุงกุลาดํา  ดังนั้น ระบบนิเวศในบอเลี้ยงกุงจึงตองถูกรักษาใหอยูในสภาพสมดุล โดยตองใหมี 
ธาตุอาหารจําเปนที่ใสเขาสูระบบผานการใหอาหาร เพื่อใหกระบวนการทางชีวภาพที่มีประโยชน เชน ไนตริฟเคชั่นและ 
ดีไนตริฟเคชั่น สามารถเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง 
 ผลการศึกษาที่พบวา ปริมาณคารบอนและไนโตรเจนอินทรียที่ใหลงไปในบอเลี้ยงกุงจากใหอาหารประจําวัน
เพิ่มขึ้นในชวง 0-448.5 และ 0-74.0 ก./ตรม./วัน ในชวงการเลี้ยงนั้น เห็นไดชัดวาสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ 
และสัดสวนของคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินลดลงและในน้ําเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 1 และ 3)  แสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกันของระบบนิเวศของน้ําและตะกอนดินในบอเลี้ยงกุง ในตะกอนดินการสะสมของ
ไนโตรเจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากเพิ่มปริมาณไนโตรเจนอินทรียในตะกอนดินและการเพิ่มดังกลาวไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนอนินทรียในตะกอนดิน (ภาพที่ 5) ช้ีใหเห็นวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนใน
ตะกอนดิน ไมขึ้นกับปริมาณของไนโตรเจนอินทรีย ซึ่งมีในปริมาณมากถึง 97%  มีรายงานการศึกษาพบวา ออกซิเจนเปน
ปจจัยจํากัดตอการยอยสลายสารอินทรียแบบใชอากาศในตะกอนดินทะเลและในบอเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนา (Jørgensen, 
1982, พุทธ และคณะ, 2543)  ซึ่งทําใหตะกอนดินเฉพาะชั้นบางๆ ที่สัมผัสออกซิเจนหรือช้ันที่ออกซิเจนสามารถแทรกตัว
ผานลงไปไดเทานั้นที่มีการยอยสลายแบบใชออกซิเจน จึงทําใหกระบวนการยอยสลายอาหารกุงเปลี่ยนใหเปน
สารประกอบไนโตรเจนอนินทรีย (nitrogen oxidation) ในตะกอนดินที่อยูลึกลงไปเกิดขึ้นไดนอย  ไนโตรเจนอินทรียจึงมี
การสะสมไดมากอีกเหตุผลหน่ึงคือการปลอยและการใชสารประกอบไนโตรเจนอนินทรียในตะกอนดินบอเลี้ยงกุงเกิด
อยางตอเนื่อง  เพราะสารประกอบแอมโมเนียมเปนสารประกอบที่สามารถละลายน้ําได ตะกอนดินจึงสามารถปลอยออกมา
สูมวลน้ําไดงาย  สวนไนไตรท และไนเตรท ก็ถูกตะกอนดินใชไปในกระบวนการดีไนตริฟเคชั่นที่ เปลี่ยนแปลง 
ไนเตรทใหเปนกาซไนโตรเจน (พุทธ และคณะ, 2543; Hargreaves, 1998) จึงทําใหไนโตรเจน อนินทรียในตะกอนดิน
เหลืออยูในปริมาณจํากัด และไมแสดงแนวโนมความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนใน
ตะกอนดิน 
 คาสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในน้ําที่เพิ่มขึ้นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มปริมาณของคารบอน
อินทรีย และไนโตรเจนรวมในน้ํา และสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของปริมาณคลอโรฟลลเอ ซึ่งเปนตัวบงช้ีมวล
ชีวภาพของแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยงกุงกุลาดํา  Wasmund et al. (2005) รายงานวา แพลงกตอนพืชเปนสิ่งมีชีวิตในระดับ
ปฐมภูมิ ที่สามารถสรางสารอินทรียขึ้นไดเองโดยผานกระบวนการสังเคราะหแสง โดยใชคารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสจากน้ํา จึงเปนกระบวนการทางชีวะที่ทําใหในมวลน้ําของบอเลี้ยงกุงมีปริมาณคารบอนและไนโตรเจน
อินทรียเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาเลี้ยง ผลจากการศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาปริมาณสารอินทรียในน้ําสวนใหญอยูในรูปที่
ละลายน้ําและอยูในตะกอนแขวนลอย (แพลงกตอนพืช) และพบในปริมาณที่ใกลเคียงกัน อาจช้ีใหเห็นวาแพลงกตอนพืช
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สามารถดูดซับคารบอนและไนโตรเจนจากน้ําในบอเลี้ยงกุงไดเฉลี่ยเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง เทานั้น Burford and Williams  
(2001) ไดรายงานวา สารอินทรียละลายน้ําในบอเลี้ยงกุงโดยเฉพาะไนโตรเจนอินทรียละลายน้ําจะอยูในรูปของ dissolved 
primary amines และ urea ซึ่งสามารถละลายออกมาจากอาหารที่ใหกุงกินหรือผานการยอยสลายของจุลินทรียชนิดตางๆ 
ได  สารประกอบยูเรียจะถูกจุลินทรียในน้ําใชไปไดงายและเร็วทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนไนโตรเจนอนินทรีย 
ละลายน้ํารูปตางๆ  แตไนโตรเจนอินทรียละลายน้ําอื่นๆที่เหลืออยูไมเหมาะสมในการนําไปใชประโยชนโดยจุลินทรีย
เพราะยอยสลายยาก จึงทําใหมีอัตราการยอยสลายชา และเหลือสะสมอยูในน้ํา  
 สวนการที่สัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินที่เพิ่มขึ้นในชวงกวางที่แสดงความสัมพันธตอการ
เพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายและคาความเปนกรด-ดางในน้ําเพียงเล็กนอย (ภาพที่  6) นั้น ช้ีใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นคาสัดสวน
ดังกลาวไมไดเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนและคาความเปนกรด-ดางจนไมเหมาะตอการเลี้ยงกุง 
สวนการที่สัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินมีความสัมพันธเชิงผกผันเสนโคงตอการเปลี่ยนแปลงของ
คาอัลคาไลนิตี แสดงใหเห็นวา เมื่อคาสัดสวนดังกลาวในตะกอนดินเพิ่มขึ้น จะทําใหน้ํามีการเปลี่ยนแปลงของพีเอช 
เกิดขึ้นในชวงกวางขึ้น เนื่องจากคาอัลคาไลนิตีในน้ําซึ่งเปนคุณภาพน้ําที่ตานทานการเปลี่ยนแปลงของความเปนกรด-ดาง
ลดลง  ในระบบนิเวศของบอเลี้ยงกุง คาออกซิเจนและคาความเปนกรด-ดางมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในรอบ 24 ชม. มาก
นอยเพียงใด ระบบจะถูกควบคุมโดยอัตราการสังเคราะหแสง และปริมาณอัลคาไลนิตีในเวลากลางวัน และความตองการ
ออกซิเจนในการหายใจในเวลากลางคืนเมื่อการสังเคราะหแสงสิ้นสุดลง  ผลของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนใน
ตะกอนดินที่เพิ่มขึ้นสงผลทางตรงตอการเพิ่มปริมาณของแพลงกตอนพืช (ในรูปของคลอโรฟลลเอ) และกิจกรรมในการ
สังเคราะหแสงและการหายใจ  ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นของการเพิ่มสัดสวนดังกลาวจึงเปนผลที่เกิดขึ้นทางออมและไมเปนปจจัย
ที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนและความเปนกรด-ดางและปริมาณอัลคาไลนิตีในระบบนิเวศของบอเลี้ยง  
 ผลของสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินที่มีคาสูง จะสอดคลองกับปริมาณ ไฮโดรเจนซัลไฟดที่
ตํ่า และความตองการออกซิเจนในบอเลี้ยงกุงที่สูง และใหเห็นวา สภาพที่มีคารบอนอินทรียสูงและไนโตรเจนนอย 
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ยอยสลายสารอินทรีย และใชคารบอนอินทรีย เปนแหลงพลังงานในสภาวะที่
มีออกซิเจน เปนที่นาสังเกตวาสภาวะเชนนี้เกิดขึ้นในระยะสามเดือนแรกของการเลี้ยงกุงที่ตะกอนดินยังไมเสื่อมโทรม  การ
ที่สารอินทรียสามารถยอยสลายไดดีจําเปนจะตองมีออกซิเจนที่บริเวณผิวหนาตะกอนดินที่เพียงพอ ซึ่งระบบเชนนี้ 
นอกจากจะทําใหไนโตรเจนอินทรียสามารถถูกออกซิไดซโดยออกซิเจนเปลี่ยนเปนไนเตรท โดยกระบวนการไนตริฟเคชั่น
ที่ผิวหนาตะกอนดินแลว (Hargreaves, 1998) ไนเตรทที่เกิดขึ้นยังสามารถกระตุนใหเกิดกระบวนการดีไนตริฟเคชั่นในชั้น
ตะกอนดินที่อยูลึกลงไปจนออกซิเจนจากน้ําไมสามารถซึมแพรลงไปได  การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนใน
สภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอทําใหเกิดไนเตรทซึ่งเปนผลผลิตสุดทายของกระบวนการไนตริฟเคชั่นทั้งในน้ําและผิวตะกอน
ดินที่มี ออกซิเจนสูง และทําใหคุณภาพน้ําดีขึ้นและการเจริญเติบโตของกุงดีขึ้น (Thompson  et al., 2002)   
 พุทธ และคณะ (2547) ไดประเมินอัตราการเกิดกระบวนการดีไนตริฟเคชั่นในบอเลี้ยงกุงระบบปดสามารถทําให
สารประกอบไนโตรเจนจากโปรตีนของอาหารในบอเลี้ยงกุงถูกเปลี่ยนแปลงเปนกาซไนโตรเจนไดถึง 25.6% และ 64.6% 
ของไนโตรเจนจากอาหาร สอดคลองกับการศึกษาของ Burford et al. (2002) และผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวา ชวงเดือน
สุดทายบอเลี้ยงกุงมีสัดสวนคารบอนอินทรีย:ไนโตรเจนในตะกอนดินต่ําลง และพบไฮโดรเจนซัลไฟดในตะกอนดินใน
ปริมาณสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ พุทธ และอุษณีย (2549) ที่ไดเสนอสมมุติฐานของการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟดใน
บอเลี้ยงกุงวา เกิดจากการเปลี่ยนกระบวนการทางชีวเคมีของดินจากดีไนตริฟเคชั่นไปเปนซัลเฟตรีดักช่ัน ซึ่งเปนสภาวะ 
ขาดออกซิเจนอยางรุนแรง ทําใหไมมีการยอยสลายสารอินทรียและการออกซิไดซของไนโตรเจน  การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ 
อาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตะกอนดินมีไนโตรเจนอินทรียสะสมมากขึ้น ดังนั้น สภาวะของตะกอนดินที่มีสัดสวนของ
คารบอนอินทรียตอไนโตรเจนต่ํา จึงอาจเปนสภาวะที่ตะกอนดินขาดออกซิเจนและมีไฮโดรเจนซัลไฟดสูง จึงไมเอื้อตอการ
เจริญเติบโตของกุงกุลาดําที่มีนิสัยในการดํารงชีวิตและกินอาหารอยูบนพื้นบอ  สอดคลองกับผลการวัดอัตราการ
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เจริญเติบโตของกุงในเดือนทายๆ ที่ลดต่ําลง  อยางไรก็ตาม จากความพยายามของเกษตรกรในการเพิ่มออกซิเจนลงไปใน
น้ํา และควบคุมใหออกซิเจนละลายน้ํามีความเขมขนสูงกวา 5 มก./ล. ในตอนเชาตรู จะชวยควบคุมไมใหกระบวนการ
ซัลเฟตรีดักช่ันขยายไปทั่วบออยางรวดเร็วจึงทําใหกุงไมไดรับผลกระทบมากนัก 
 จากการเก็บขอมูลการเจริญเติบโต พบวาอัตราการเจริญเติบโตของกุงเพิ่มขึ้นสอดคลองกับลดลงของคาคารบอน
อินทรียและไนโตรเจนในตะกอนดิน และการเพิ่มขึ้นของคาสัดสวนดังกลาวในน้ํา โดยเฉพาะในชวงการเลี้ยงกุงสามเดือน
แรก  แตในชวงเดือนสุดทายของการเลี้ยง การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนดังกลาวทั้งในน้ําและตะกอนดินมีสวนทําใหการ
เจริญเติบโตของกุงลดต่ําลง (ภาพที่ 3 และ 4)  สภาวะเชนนี้แสดงใหเห็นวา ระบบนิเวศที่เอื้อตอการเจริญเติบโตที่ดี จะตอง
มีคาสัดสวนของคารบอนอินทรียและไนโตรเจน ในระดับหนึ่งที่ไมนอยและมากเกินไป (จากภาพที่ 7 พบวาอยูในชวง
ประมาณ 3-10) สภาวะเชนนี้สามารถ บงบอกไดจากน้ําที่แพลงกตอนพืชสามารถเพิ่มปริมาณได และแบคทีเรียในน้ํามี
ปริมาณคอนขางคงที่ (ภาพที่ 3) ในสภาพเชนนี้จะทําใหระบบบอเลี้ยงมีคาอัตราการผลิตออกซิเจนสุทธิจากการสังเคราะหแสง
สูง และน้ํามีความตองการออกซิเจนต่ํา เกษตรกรสามารถจัดการเรื่องออกซิเจนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสภาพของ
ระบบนิเวศเชนนี้ จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อระยะเวลาการเลี้ยงกุงผานเขาไปสูเดือนที่สี่  อยางไรก็ตามในเดือนสุดทายของการ
เลี้ยงกุง อัตราการเจริญเติบโตที่ดีของกุงยังคงสามารถเกิดขึ้นได ถาหากเกษตรกรสามารถควบคุมของเสียและจัดการ
ออกซิเจนใหมีในปริมาณที่เหมาะสม 

สรุปผลการศึกษา 
 

ชวงที่เหมาะสมของสัดสวนคารบอนอินทรีย และไนโตรเจนในตะกอนดิน สําหรับการเจริญเติบโตของกุงที่ได
จากการศึกษาครั้งนี้ เปนชวงกวางๆ  (3-10) คาดังกลาว เปนคาที่ทําใหระบบนิเวศของตะกอนดินในบอเลี้ยงกุง มีปริมาณ
ความตองการออกซิเจนและปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดในตะกอนดิน ไมสูงเกินไป  สภาพดังกลาวมีความเหมาะสมตอการ
จัดการใหออกซิเจนผิวหนาดินมีปริมาณเพียงพอสําหรับ การยอยสลายของเศษอาหารกุงที่เหลือตกคางอยูบนพื้นบอ  การ
ยอยสลายที่มีออกซิเจนเพียงพอ ทําให มีการปลอยสารประกอบไนโตรเจนและคารบอนอินทรีย ออกมาละลายในน้ําไดมาก
ขึ้น แพลงกตอนพืช จึงมีการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณไดอยางตอเนื่อง ทําใหระบบนิเวศของน้ํามีออกซิเจนอยางเพียงพอ ทั้ง
จากการสังเคราะหแสง และจากการจัดการควบคุมออกซิเจนใหเพียงพอในเวลากลางคืน  ปริมาณแพลงกตอนพืชที่ไมเขม
จนเกินไป จะทําใหเกษตรกรสามารถจัดการใหมีปริมาณความเขมขนของออกซิเจนละลายน้ําเพียงพอสําหรับการ
เจริญเติบโตและปองกันการขาดออกซิเจนบริเวณผิวหนาดิน ทําใหกุงกินอาหารและเติบโตอยางตอเนื่อง  
 แตอยางไรก็ตาม เมื่อเลี้ยงกุงไปจนกุงมีอายุมากกวา 100 วัน บอเลี้ยงกุงมีคาสัดสวนคารบอนอินทรีย และ
ไนโตรเจนในตะกอนดินลดตํ่าลง จนทําใหมีไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดขึ้นมากในตะกอนดินพื้นบอ สภาพเชนนี้สอดคลองกับ
ปริมาณแพลงกตอนพืชในน้ําที่มากเกินพอดี ทําใหมีความตองการออกซิเจนมาก จนอาจเกิดสภาพขาดออกซิเจนบน
ตะกอนดินพื้นบอ กุงกุลาดําที่เลี้ยงจึงมีการเจริญเติบโตชาลง เนื่องจากไมสามารถดํารงชีวิต และหากินอาหารบนพื้นบอไดดี
เทากับชวงที่พ้ืนบอมีสภาพเหมาะสม วิธีการแกไขนั้นเกษตรกรควรเนนการเพิ่มออกซิเจนใหเพียงพอถึงพื้นบอ และจัดการ
ใหกุงกินอาหารสม่ําเสมอ ปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ จะชวยทําใหสภาพแวดลอมผิวหนาตะกอนดินมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของคารบอนอินทรีย และสารไนโตรเจนในสภาพที่ใชออกซิเจน ปองกันการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด และทําให
สภาพแวดลอมพื้นบอเลี้ยงเหมาะสม และการเจริญเติบโตของกุงดีอยางตอเนื่องไปจนตลอดระยะเวลาเลี้ยงกุงที่ไดวางแผน
ไว และเปนหลักการที่ทําใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงกุงกุลาดําใหโต และมีผลผลิตดีในบอดิน    
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คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณนายดํารง กาญจนเมธากุล (ดํารงฟารม) และนายนันทาศักดิ์ หงษกิตติญากุล (ยิ่งยงฟารม) ที่ได
ใหความอนุเคราะหในการใชบอเลี้ยงกุงเปนสถานที่ทําการวิจัย  และขอขอบคุณนายฐานันดร ทัตตานนท ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และผูชวยวิจัยทุกทานของกลุมวิจัยการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ที่ไดใหการสนับสนุน
การปฏิบัติงานและใหความรวมมือในระหวางการทําวิจัยดวยดีตลอดมา 
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การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia  areolata  Link , 1807) จากระยะวัยออน (veliger larvae)  
ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) โดยการใสและไมใสทรายละเอียดท่ีพื้นถังอนุบาล 

ในชวงระยะเวลาที่แตกตางกนั 
 

ปริญญา สุทธินนท *๑ วราห เทพาหุดี ๒ และ เรณู ยาชิโร ๑ 
๑ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง    

๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

บทคัดยอ 
 

 การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia  areolata  Link , 1807) จากระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน 
(early juvenile) อายุ 60 วัน ไดดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2548 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคในการอนุบาลใหมีอัตรารอดสูงขึ้น เนื่องจากในธรรมชาติหอยหวานอาศัยอยูใน 
พ้ืนทะเลที่เปนทรายหรือทรายปนโคลนจึงคาดวาในการอนุบาลจากระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน  
(early juvenile) โดยการใสทรายละเอียดพื้นถังอนุบาลเพื่อเลียนแบบธรรมชาตินั้นจะสามารถเพิ่มอัตรารอดใหสูงขึ้นได 
ดังนั้นจึงทดลองใสทรายละเอียดพื้นถังอนุบาลในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งไดทําการอนุบาลระยะวัยออน เปนเวลา 
75 วัน (ลูกหอยลงพื้นอายุ 60 วัน) โดยแบงเปน 5 ชุดการทดลองๆ ละ 5 ซ้ํา คือ ชุดการทดลองที่ 1 (t1) ไมเติมทรายละเอียด
ตลอดการทดลอง (ชุดการทดลองควบคุม) ชุดการทดลองที่ 2 (t2) โดยเติมทรายละเอียดกอนถึงระยะลงพื้น 5 วัน ชุดการ
ทดลองที่ 3 (t3) โดยเติมทรายละเอียดในวันแรกที่ลูกหอยเริ่มลงพื้น ชุดการทดลองที่ 4 (t4) อนุบาลระยะวัยออนถึงระยะลง
พ้ืนทั้งหมดแลวจึงเติมทรายละเอียด ชุดการทดลองที่ 5 (t5) อนุบาลระยะวัยออนถึงระยะลงพื้นทั้งหมดแลวรวบรวมระยะ
ลงพื้นทั้งหมดไปอนุบาลในถังใหมที่มีทรายละเอียด(ยายถังใหม) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา การอนุบาลลูกหอยระยะวัย
ออนถึงระยะลงพื้นใชเวลาประมาณ 15 วัน และอนุบาลระยะลงพื้นตอไปอีก 60 วัน ซึ่งไดความยาวเฉลี่ยดังนี้ 8.81±0.37 
8.12±0.40 8.25±0.36 8.62±0.38 และ 8.45±0.67  มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) และไดอัตรารอดเฉลี่ยดังนี้ 16.38±1.05 20.99±1.45 17.97±0.36 20.63±1.35 และ 21.13±1.14% ตามลําดับ แต
อัตรารอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ การอนุบาลที่มีการใสทรายละเอียดใหอัตรารอดสูงกวาการ
อนุบาลที่ไมใสทรายละเอียดและการอนุบาลที่เติมทรายละเอียดกอนถึงระยะลงพื้น 5 วัน เปนการจัดการที่สะดวกและไม
ทําใหลูกหอยเครียด จึงนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุดที่นําไปใชในการอนุบาลลูกหอยตอไป 
 
คําสําคัญ : หอยหวาน ระยะวัยออน ระยะลงพื้น ระยะวัยรุน อนุบาล ทรายละเอียด  
    
* ผูรับผิดชอบ  e-mail : psutthinon@hotmail.com 
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Nursing of  Babylon Snail (Babylonia areolata Link, 1807) 
from Veliger Larvae to Early Juveniles with  Sand Substrate Application in Different Periods 

 
Parinya Sutthinon *1  Wara Taparhudee 2  and Renu Yashiro 1 

1 Rayong Coastal Fisheries Research and Development  

2 Kasetsart University 
 

Abstract 
 

 Nursing of babylon snail (Babylonia areolata Link, 1807) was conducted in hatchery during September–October 
2005 at Rayong Coastal Fisheries Research and Development Center. The aim of this study was to develop nursing 
techniques of babylon snail (Babylonia areolata Link, 1807) in order to obtain the highest survival rate from veliger 
larvae to early juveniles. Using sand substrate, five treatments with five replications to compare nursing with sand 
substrate application in different periods were set up for the experiment. The 1st treatment (t1) was control treatment  
(no sand subtrate). The 2nd treatment (t2), sand was filled as a substrate for  five days before the veliger larvae 
metamorphosed into the crawling juveniles. The 3rd treatment (t3), sand was filled as a substrate at the first day that 
veliger larvae metamorphosed into the crawling stage. The 4th treatment (t4), sand was filled as a substrate after all 
veliger larvae metamorphosed into the crawling juveniles. The 5 th treatment (t5),all crawling juveniles were moved to 
the new tank with sand substrate. After nursing for 75 days, the average shell lengths of five treatments were 8.81±0.37, 
8.12±0.40, 8.25±0.36, 8.62±0.38 and 8.45±0.67 mm. respectively and the average survival rates were 16.38±1.05, 
20.99±1.45, 17.97±0.36, 20.63±1.35 and  21.13±1.14 % respectively. Statistic analysis of the results showed that the 
average  shell lengths of all treatments were not significantly different at p>0.05, but the average survival rates of t2, t4 
and t5 were significantly higher than t1 and t3 at p<0.05. Thus filling sand  as a substrate for  five days before the veliger 
larvae metamorphosed into the crawling juveniles is the most convenient method to manage and reduce larvae stress. 
 
Key words :  Babylonia areolata, veliger larvae,  crawling juveniles, early juveniles, nursing, sand substrate  
    
* Corresponding author  e-mail : psutthinon@hotmail.com 
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คํานํา 
 

 หอยหวาน (Babylonia  areolata  Link , 1807) เปนสัตวทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีผูนิยม
บริโภคกันทั้งภายในและตางประเทศ ในปจจุบันมีราคาคอนขางสูง (300-350 บาทตอกิโลกรัม) เมื่อเปรียบเทียบกับ 
หอยทะเลอื่นๆ ปจจุบันนี้ผลผลิตหอยหวานในธรรมชาติมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีการจับจากธรรมชาติเปน
จํานวนมากและหอยหวานที่จับไดมีขนาดเล็กลงทําใหการใชประโยชนจากทรัพยากรไมคุมคาทําใหเกิดการขาดแคลน 
พอแมพันธุในธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีหลายหนวยงานที่สงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตลูกหอยหวานที่ปลอยลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติและสงเสริมการเลี้ยงหอยหวานในเชิงพาณิชย เชน กรมประมง สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนตน สวนใหญพบวาการอนุบาลลูกหอยจากระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) 
ขนาด 5-10 มิลลิเมตร ที่ยังมีอัตรารอดต่ํา เชน จากการศึกษาของธานินทร (2539) ที่อนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae)  
ถึงระยะวัยรุนอายุ 1 ป เฉลี่ย 0.34% Poomtong and Nhongmeesub (1996) ที่อนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะ
วัยรุนอายุ 2 เดือน เฉลี่ย 0.84% นิพนธ และจรัล (2543) ที่อนุบาลระยะวัยออนถึงระยะวัยรุนขนาด 1 เซนติเมตร ไดสูงสุด
เทากับ 2.02% (อางตาม บังอร และคณะ, 2548) นิลนาจ และศิรุษา (2545) ที่อนุบาลระยะวัยออนถึงหอยขนาด  
0.5 เซนติเมตร เฉลี่ย 0.19% บังอร และคณะ (2548) ที่อนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) 
อายุ 60 วัน เฉลี่ย 9.82% ธวัช และคณะ (2548) ที่อนุบาลตั้งแตไข (eggs) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) ขนาด 1 เซนติเมตร 
ไดอัตรารอดตายเฉลี่ย 7.18% สงผลใหลูกหอยขนาด 1 เซนติเมตร มีตนทุนการผลิตสูงซึ่งเกษตรกรนําไปเลี้ยงแลวได
ผลตอบแทนไมสูงมากแตตองใชเวลาเลี้ยงนานถึง 6-12 เดือนตอหนึ่งรอบการเลี้ยง เนื่องจากหอยในธรรมชาติอาศัยอยู
บริเวณชายฝงที่มีพ้ืนทองทะเลเปนทราย และทรายปนโคลน (ธานินทร, 2539; นิลนาจ และศิรุษา, 2545; Abbott and 
Dance, 1989) จึงคาดวาในการอนุบาลจากระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) โดยการใสทราย
ละเอียดพื้นถังอนุบาลเพื่อเลียนแบบธรรมชาตินั้นจะสามารถเพิ่มอัตรารอดใหสูงขึ้นได ดังนั้นจึงทําการศึกษาวิธีการอนุบาล
โดยการใสและไมใสทรายละเอียดที่พ้ืนถังอนุบาลในแตละชวงของการอนุบาลเพื่อใหไดวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกใช
มากที่สุดที่จัดการไดงาย สะดวกในการทํางานและมีอัตรารอดสูงสดุ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดและคุณภาพน้ําของการอนุบาลลูกหอยหวานจากระยะวัยออน (veliger 
larvae) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) อายุ 60 วัน โดยการใสและไมใสทรายละเอียดที่พ้ืนถังทดลองในแตละชวงของ 
การอนุบาล 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ระยะเวลาและสถานที่ทําการทดลอง 
 
 ทําการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง จ. ระยอง ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2548 เปน
ระยะเวลา 75 วัน 
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2. แบบแผนการทดลอง 
 
 การวางแผนการวิจัยแบบสุมตลอด (completely randomized design) โดยแบงเปน 5 ชุดการทดลอง (treatments) ซึ่ง
แตละชุดมี 5 ซ้ํา (replicates) คือ 
 ชุดการทดลองที่ 1 (t1 ) :   อนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae) เปนเวลา 75 วัน โดยไมใสทรายตลอดการทดลอง 

(ชุดควบคุม)  
ชุดการทดลองที่ 2 (t2) :   อนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae) โดยใสทรายกอนถึงระยะลงพื้น 5 วัน และเลี้ยง

ตอไปจนครบ 75 วัน  
ชุดการทดลองที่ 3 (t3 ) :   อนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae) โดยใสทรายในวันแรกที่ลูกหอยเริ่มลงพื้นและ

เลี้ยงตอไปจนครบ 75 วัน 
ชุดการทดลองที่ 4 (t4 ) :   อนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะลงพื้น (veliger larvae) ทั้งหมดจึงใสทราย

และเลี้ยงตอไปจนครบ 75 วัน 
ชุดการทดลองที่ 5 (t5) :   อนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะลงพื้น (veliger larvae) ทั้งหมดจึงรวบรวม

ระยะลงพื้นไปอนุบาลในถังใหมที่มีทราย (ยายถังใหม) และเลี้ยงตอไปจนครบ 75 วัน 
 
3. วิธีดําเนินการทดลอง  
 
3.1 การเตรียมน้ําและถังทดลอง 
 3.1.1 เตรียมน้ําที่ใชตลอดการทดลองโดยการฆาเชื้อดวยคลอรีน 20 กรัมตอตัน 
 3.1.2 เตรียมถังทดลองโดยใชถังไฟเบอรกลาสกลมขนาด 50 ลิตร เสนผานศูนยกลาง 0.45 เมตร (พ้ืนที่ของพื้นถัง
ประมาณ 0.16 ตารางเมตร) ซึ่งติดขอบถังดวยอวนมุงฟาที่กวาง 2 นิ้ว เพื่อปองกันการปนหนีของลูกหอยระยะลงพื้น 
3.2 การเตรียมหอยทดลอง 
 3.2.1 นําตะกราฝกไขหอยหวานอายุ 5 วันไปใสในบอซีเมนตขนาด 2  ตัน เมื่อระยะวัยออน (veliger larvae) ฟก
ออกมาแลวยายตะกราฝกออก แลวอนุบาลระยะวัยออนตั้งแตออกจากฝกไขจนถึงวันที่ 5 
 3.2.2 ในวันที่ 6 แบงลูกหอยหวานจากบอซีเมนตขนาด 2 ตัน มาใสในถังอนุบาลขนาด 50 ลิตร (เติมน้ํา 40 ลิตร) 
จํานวน 8,000 ตัวตอถัง (ความหนาแนน  200 ตัว/ลิตร) ซึ่งแบงเปน 5 ชุดการทดลอง 5 ซ้ํา (ตามขอ 2) เทากับจํานวน 25 ถัง  
3.3 การจัดการระหวางการทดลอง 
 3.3.1 การใหอาหาร 
 - ระยะวัยออน (veliger larvae) ที่อนุบาลในบอซีเมนตขนาด 2 ตัน ต้ังแตออกจากฝกไขจนถึงวันที่ 5 โดยให 
แพลงกตอนพืชคือ Chaetoceros  calsitrans  ที่ความหนาแนน 20,000 cells/cc จํานวน 2 ครั้ง/วัน และเมื่อยายลงถังทดลอง
ขนาด 50 ลิตร แลวใหแพลงกตอนพืช 2 ชนิด คือ Chaetoceros  calsitrans และ Tetraselmis sp. ที่ความหนาแนน 20,000 
cells/cc ในอัตราสวน 1:1 จํานวน 2 ครั้ง/วัน  
 - ระยะลงพื้น จะใหอารทีเมียแรกฟกที่แชแข็ง (frozen artemia) เปนเวลา 2 สัปดาหและใหอารทีเมียตัวเต็มวัยที่ 
แชแข็ง (frozen artemia) เปนเวลา 2 สัปดาห หลังจากนี้ใหเนื้อปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis) หั่นเปนช้ินๆ จํานวน 
2 มื้อตอวัน โดยใหกินจนอิ่มแลวเก็บช้ินปลาที่เหลือออก 
 3.3.2 การจัดการคุณภาพน้ํา 
 - ระยะวัยออน (veliger larvae) เปลี่ยนถายน้ํา 30-50% วันเวนวัน  
 - ระยะลงพื้น (early juvenile) เปลี่ยนถายน้ํา 80-100% ทุกวัน หลังจากใหอาหารมื้อที่สุดทาย 
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 - วิเคราะหคุณภาพน้ําทุกสัปดาห ดังตอไปนี้ 
  วัดความเค็มดวยเครื่องมือ Reflectosalino  meter ยี่หอ ATAGO รุน S-10E  
  วัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอรแบบปรอท 
  วัดความเปนกรดเปนดางดวย pH meter ยี่หอ Denver  Strument รุน Model 50 
  วัดคาออกซิเจนที่ละลายในน้ําดวย D.O. meter ยี่หอ YSI รุน 550  DO 
  วัดคาความเปนดางของน้ํา (alkalinity) โดยวิธีไตรเตชัน ดวยเครื่องจายสารอัตโนมัติยี่หอ BRAND (APHA, 
1980) 
  เครื่องมือวัดคาแอมโมเนียและไนไตรทดวยเครื่อง UV-visible spectrophotometer ยี่หอ SHIMADZO รุน 
UV-1601 (Grasshoff , 1976) 
 3.3.3 การใสทรายละเอียด 
 การใสทรายระหวางการอนุบาลจะใสตามชุดการทดลองซึ่งแบงเปน 5 ชุดการทดลอง 5 ซ้ํา (ตามขอ 2) โดยใชทราย
ละเอียดขนาดประมาณ 350 ไมครอน หรือกรองผานสวิงกุงระยะไมซีสโรยใหทั่วพ้ืนถัง โดยครั้งแรกใหมีความหนา  
1-2 มิลลิเมตร และเมื่อลูกหอยระยะลงพื้นมีอายุ 30 วัน ใสทรายเพิ่มใหมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร 

 
4. การบันทึกขอมูล 
 
 สุมระยะลงพื้น (crawling juvenile) ไปวัดความยาวใตกลองจุลทรรศน 10 ตัวตอถัง และอนุบาลลูกหอยจนครบ  
75 วัน จึงสุมมาจํานวน 10% เพื่อช่ังวัดขนาดและนับจํานวนเพื่อหาอัตรารอด  

 
5. การวิเคราะหขอมูล  
 
 ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อทดสอบความแปรปรวน (analysis of 
variance) แบบ one way ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชุดการทดลองที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Duncan’s new 
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)  

 
ผลการการศึกษา 

 
1. อัตราการเจริญเติบโต  
 
 การอนุบาลจากระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะลงพื้น (crawling stage) ใชเวลาประมาณ 15 วัน ซึ่งพบวา 
ทุกชุดการทดลองมีอัตราการเจริญเติบโตโดยมีความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
และทุกชุดการทดลองที่อนุบาลระยะลงพื้นถึงระยะวัยรุน (early juvenile) อายุ 60 วัน มีอัตราการเจริญเติบโตโดยมีน้ําหนัก
เฉลี่ย ความกวางเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 3 
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อัตราการเจริญเติบโตดานความยาว(มิลลิเมตร)
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ภาพที่ 1  กราฟแสดงอัตราการเจรญิเติบโต โดยความยาวเปลือกเฉลีย่ (มิลลิเมตร) ต้ังแตระยะวัยออนถึงระยะวัยรุนอายุ 60 วัน 

 
2. อัตรารอดตาย 
 
 การอนุบาลจากระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) อายุ 60 วัน พบวา อัตรารอดตาย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) คือชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีอัตรารอดตายต่ํากวาชุดการทดลองที่ 2 
3 4 และ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 3  มีอัตรารอดตายต่ํากวาชุดการทดลองที่ 2 4 5 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตชุดการทดลองที่ 2 4 และ 5 มีอัตรารอดตายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ซึ่งชุดการทดลองที่ 1 เปนชุดควบคุมที่ไมใสทราย ชุดการทดลอง 2 ที่เติมทรายละเอียดกอนถึงระยะลงพื้น 5 วัน 
ชุดการทดลอง 3 ที่เติมทรายละเอียดในวันแรกที่ลูกหอยเปลี่ยนเปนระยะลงพื้น ชุดการทดลอง 4 ที่เติมทรายละเอียด
หลังจากที่ลูกหอยเปลี่ยนเปนระยะลงพื้นทั้งหมด และ ชุดการทดลอง 5 โดยการยายลูกหอยระยะลงพื้นทั้งหมดไปอนุบาล
ในถังใหมที่มีทรายละเอียด มีอัตรารอดตายเฉลี่ยดังนี้ 16.38±1.05 20.99±1.45 17.97±0.36 20.63±1.35 และ 21.13±1.14% 
ตามลําดับ ดังภาพที่ 2 และตารางที่ 3 
  

อัตรารอดจากระยะวัยออนถึงระยะวัยรุนอายุ 60 วัน

21.13
b

20.63
b

16.38
a

20.99
b

17.97
c

0

5

10

15

20

25

30

t1 t2 t3 t4 t5

ชุดการทดลองท่ี 1-5 (t1-t5)

อัต
รา
รอ
ด

 (
%

)

 
หมายเหตุ : ตัวอักษรยกกําลังที่แตกตางกัน(a b c) แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
 
ภาพที่ 2  กราฟแสดงอัตรารอดตายตั้งแตระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) อายุ 60 วัน 
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3. คุณภาพน้ําเฉล่ียตลอดการทดลอง  
 
 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําเฉลี่ยตลอดการทดลอง ดังตารางที่ 4 พบวาน้ําที่เติม (น้ําฆาเชื้อดวยคลอรีน 20 กรัม/ตัน)
กับน้ําทุกชุดการทดลองมีคาความเค็ม คาออกซิเจนที่ละลายน้ํา และอุณหภูมิไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนคาความ
เปนกรด-ดาง คาความเปนดาง คาแอมโมเนียรวมและคาไนไตรท – ไนโตรเจนมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ซึ่งคาความเปนกรด – ดาง และคาความเปนดางของน้ําที่เติมมีคาสูงกวา สวนคาแอมโมเนียรวมและ 
คาไนไตรท - ไนโตรเจนของน้ําที่เติมมีคาต่ํากวา  
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ตารางที่ 3  ผลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดของการอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) โดยไมใสทรายและใสทรายในแตละชวงของการอนุบาล 

รายการ 

ชุดการทดลองที่ 
1( t1) 

ไมเติมทราย 
2( t2) 

เติมทราย 5วัน 
กอนถึงระยะลงพื้น 

3( t3) 
เติมทรายในวันแรก 
ที่พบระยะลงพื้น 

4( t4) 
เติมทรายหลังจากที่ 

เปนระยะลงพื้นทั้งหมด 

5( t5) 
ยายระยะลงพื้นทั้งหมด 
ไปถังใหมที่มีทราย 

ระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะลงพื้น (crawling stage)      
ความยาวเริ่มตนของระยะวัยออนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 0.484 ± 0.0065 ª 0.483 ± 0.0050 ª 0.482 ± 0.0059 ª 0.482 ± 0.0056 ª 0.482  ± 0.0094 ª 
ความยาวเริ่มตนของระยะลงพื้นเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 1.087 ± 0.035 ª 1.075 ± 0.057 ª 1.071 ± 0.047 ª 1.086 ± 0.067 ª 1.074 ± 0.072 ª 
ระยะลงพื้นถึงระยะวัยรุน (early juvenile) อายุ 60 วัน      
น้ําหนักระยะวัยรุนอายุ 60 วัน (กรัม) 0.24 ± 0.04 ª 0.19 ± 0.02 b 0.20 ± 0.01 b 0.21 ± 0.01 b 0.19 ± 0.02 b 
ความกวางระยะวัยรุนอายุ 60 วัน (มิลลิเมตร) 4.85 ± 0.34 ª 4.24 ± 0.21 b 4.44 ± 0.24 b 4.83 ± 0.42 b 4.61 ± 0.58 b 
ความยาวระยะวัยรุนอายุ 60 วัน (มิลลิเมตร) 8.81 ± 0.37 ª 8.12 ± 0.40 ª 8.25 ± 0.36 ª 8.62 ± 0.38 ª 8.45 ± 0.67 ª 
อัตราการเติบโตโดยความยาว (มิลลิเมตร/วัน) 0.129 ± 0.0054 ª 0.117 ± 0.0062 ª 0.121 ± 0.0074 ª 0.126 ± 0.0058 ª 0.123 ± 0.0106 ª 
อัตรารอดจากระยะวัยออนถึงระยะวัยรุนอายุ 60 วัน(%) 16.38 ± 1.05 ª 20.99 ± 1.45  b 17.97 ±  0.36 c 20.63 ± 1.35  b 21.13 ± 1.14  b 
 
หมายเหตุ : ในแถวตามแนวนอน ตัวอักษรที่ไมเหมือนกัน (a b c)  แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 4  คุณภาพของน้ําที่เติม และในถังทดลองอนุบาลลูกหอยหวานระยะวัยออน (veliger larvae) จนถึงระยะวัยรุน  
(early juvenile) เปนเวลา 75 วัน  

 
คุณภาพน้ํา ชุดการทดลอง ตํ่าสุด - สูงสุด เฉลี่ย 
อุณหภูมิน้ํา  น้ําที่เติม 25-33 28.17 ± 0.12 a 

(องศาเซลเซียส) t1 25-33 28.14 ± 0.12 a 
 t2 25-33 28.16 ± 0.13 a 
 t3 25-33 28.17 ± 0.13 a 
 t4 25-33 28.17 ± 0.15 a 
 t5 25-33 28.22 ± 0.12 a 

ออกซิเจนที่ละลายน้ํา น้ําที่เติม 4.30-5.74 5.16 ± 0.59 a 
(มิลลิกรัม/ลิตร) t1 4.21-6.07 5.13 ± 0.03 a 

 t2 4.28-6.05 5.13 ± 0.03 a 
 t3 4.24-6.06 5.15 ± 0.03 a 
 t4 4.27-6.06 5.14 ± 0.03 a 
 t5 4.22-6.04 5.17 ± 0.06 a 

ความเค็ม น้ําที่เติม 30-35 32.00 ± 2.74 a 
(สวนในพันสวน) t1 30-35 33.00 ± 0.00 a 

 t2 30-35 32.80 ± 0.45 a 
 t3 30-35 33.00 ± 0.00 a 
 t4 30-35 33.00 ± 0.00 a 
 t5 30-35 32.80 ± 0.45 a 

ความเปนกรด-ดาง น้ําที่เติม 8.00-8.40 8.36 ± 0.19 a 
 t1 7.65-8.29 8.04 ± 0.02 b 
 t2 7.61-8.29 8.02 ± 0.03 b 
 t3 7.57-8.29 8.03 ± 0.02 b 
 t4 7.55-8.29 8.01 ± 0.02 b 
 t5 7.52-8.29 8.02 ± 0.05 b 

ความเปนดาง น้ําที่เติม 100-135 117.88 ± 11.86 a 
(มิลลิกรัม/ลิตร) t1 60.0-134.2 95.98 ± 5.25 b 

 t2 58.6-135 95.74 ± 3.17 b 
 t3 67.2-130.8 97.40 ± 2.70 b 
 t4 54.8-134.5 96.24 ± 5.86 b 
 t5 48.8-134.4 93.32 ± 2.87 b 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

คุณภาพน้ํา ชุดการทดลอง ตํ่าสุด - สูงสุด เฉลี่ย 
แอมโมเนียรวม น้ําที่เติม 0.0121-0.0698 0.0274 ± 0.0239 a 
(มิลลิกรัม/ลิตร) t1 0.0000-2.1963 0.7828 ± 0.0469 b 

 t2 0.0000-2.0765 0.7383 ± 0.1256 bc 
 t3 0.0000-1.8421 0.7275 ± 0.0422 bc 
 t4 0.0000-2.4901 0.7657 ± 0.1424 bc 
 t5 0.0000-2.0187 0.6291 ± 0.0878 c 

ไนไตรท-ไนโตรเจน น้ําที่เติม 0.0000-0.1505 0.0248 ± 0.0155 a 
(มิลลิกรัม/ลิตร) t1 0.0305-0.7458 0.4280 ± 0.0322 b 

 t2 0.0305-0.7746 0.4043 ± 0.0687 b 
 t3 0.0305-0.7458 0.4249 ± 0.0253 b 
 t4 0.0305-0.7746 0.4235 ± 0.0465 b 
 t5 0.0305-0.7458 0.4868 ± 0.0327 c 

 
หมายเหตุ 1. ตัวอักษร(a b หรือ c) ที่ไมเหมือนกัน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ(p<0.05) 
                 2. อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยตลอดการทดลอง ประมาณ 29.77 องศาเซลเซียส 

 
สรุปและวิจารณ 

 
 การอนุบาลลูกหอยระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) อายุ 60 วัน ในครั้งนี้พบวาใน 
ชุดการทดลองที่ 1 (t1) เปนชุดควบคุมที่ไมใสทรายละเอียดตลอดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 2 (t2) ที่เติมทรายละเอียด
กอนถึงระยะลงพื้น 5 วัน ชุดการทดลองที่ 3 (t3) ที่เติมทรายละเอียดในวันแรกที่ลูกหอยเปลี่ยนเปนระยะลงพื้น ชุดการ
ทดลองที่ 4 (t4) ที่เติมทรายละเอียดหลังจากที่ลูกหอยเปลี่ยนเปนระยะลงพื้นทั้งหมด และ ชุดการทดลองที่ 5 (t5) โดยการ
ยายลูกหอยระยะลงพื้นทั้งหมดไปอนุบาลในถังใหมที่มีทรายละเอียด จะมีอัตราการเติบโตดานความยาวเฉลี่ยตอวัน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คือ 0.129±0.0054 0.117±0.0062 0.121±0.0074 0.126±0.0058 และ 
0.123±0.0106 มิลลิเมตร/วัน ตามลําดับ แตอัตรารอดตายเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ 
16.38±1.05 20.99±1.45 17.97±0.36 20.63±1.35 และ 21.13±1.14 % ตามลําดับ ซึ่งชุดควบคุมที่ไมใสทรายละเอียดระหวาง
การอนุบาลนั้นจะมีอัตรารอดตายต่ํากวาทุกชุดการทดลองที่มีการใสทราย ดังนั้นการใสทรายละเอียดที่พ้ืนถังอนุบาลใหกับ
ลูกหอยระยะลงพื้น (crawling stage) คาดวาเปนการเลียนแบบธรรมชาติจึงชวยลดความเครียดได เนื่องจากหอยใน
ธรรมชาติอาศัยอยูบริเวณชายฝงที่มีพ้ืนทองทะเลเปนทรายและ ทรายปนโคลน (ธานินทร, 2539; นิลนาจ และศิรุษา, 2545; 
Abbott and Dance, 1989) เมื่อเปรียบเทียบการใสทรายในแตละชวงของการอนุบาล พบวาชุดการทดลองที่ 3 ที่เติมทราย
ละเอียดในวันแรกที่ลูกหอยเปลี่ยนเปนระยะลงพื้นนั้นมีอัตรารอดตายต่ํากวากับชุดการทดลองที่ 2 4 และ 5 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ฉะนั้นการที่เติมทรายละเอียดในวันแรกที่ลูกหอยเปลี่ยนเปนระยะลงพื้นอาจเปนการจัดการที่
ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนการรบกวนลูกหอยทําใหเกิดความเครียดหรือทรายละเอียดที่เติมลงไปกระจายตัวไมดีซึ่งสวนที่
หนาอาจทับลูกหอยที่กําลังอยูในชวงวิกฤตที่กําลังจะเปลี่ยนจากระยะวัยออน (veliger larvae) เปนระยะลงพื้น (crawling 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                             O14 

 29

stage) ทําใหลูกหอยบางสวนตายได และการอนุบาลที่มีการใสทรายตามชุดการทดลอง 2 4 และ 5 จะมีอัตรารอดตายที่ 
ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) จึงสามารถเลือกนําไปใชได แตชุดการทดลอง 2 ที่เติมทรายละเอียดกอนถึงระยะลงพื้น  
5 วัน นาจะเปนวิธีการที่เหมาะสมในการเลือกใชมากที่สุดเพราะเปนการจัดการที่งายสะดวกในการทํางานและไมทําใหลูก
หอยเกิดความเครียด จะเห็นไดวาการศึกษาครั้งนี้ไดอัตรารอดตายสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ ธานินทร (2539) ที่อนุบาล
ระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุนอายุ 1 ป ไดเทากับ 0.34% Poomtong and Nhongmeesub (1996) ที่อนุบาลระยะ
วัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุนอายุ 2 เดือน ไดเทากับ 0.84% นิพนธ และจรัญ (2543) ที่อนุบาลระยะวัยออนถึง
ระยะวัยรุนขนาด 1 เซนติเมตร ไดสูงสุดเทากับ 2.02% (อางตาม บังอร และคณะ, 2548) นิลนาจ และศิรุษา (2545)  
ที่อนุบาลระยะวัยออนถึงหอยขนาด 0.5 เซนติเมตร ไดเทากับ 0.19% บังอร และคณะ (2548) ที่อนุบาลระยะวัยออน 
(veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) อายุ 60 วัน ไดอัตรารอดตายเฉลี่ย 9.82% ธวัช และคณะ (2548) ที่อนุบาล
ต้ังแตไข (eggs) ถึงระยะวัยรุน (early juvenile) ขนาด 1 เซนติเมตร ไดอัตรารอดตายเฉลี่ย 7.18% ซึ่งแตละการศึกษามีการ
อนุบาล การจัดการและการใหอาหารที่แตกตางกัน เชน บังอร และคณะ (2548) ไดอนุบาลระยะวัยออน (veliger larvae)  
ที่ความหนาแนนสูงกวาถึง 4.6 เทา คือ เฉลี่ย 920 (720-1233) ตัวตอลิตร (แตการศึกษานี้ใชความหนาแนน 200 ตัวตอลิตร) 
จึงทําใหไดอัตรารอดตายต่ํากวา ถึงแมวามีการยายระยะวัยออนที่เริ่มมีระยะลงพื้นในวันแรกไปอนุบาลในกระชังขนาด 
0.29 ตารางเมตร จนเปลี่ยนเปนระยะลงพื้นทั้งหมดจึงยายไปอนุบาลในถังที่มีทรายละเอียดที่พ้ืนถังตอจนเปนระยะวัยรุน
อายุ 60 วัน และถึงแมวา ธวัช และคณะ (2548) ไดอนุบาลระยะวัยออนในความหนาแนนที่ตํ่ากวา คือ 75-150 ตัวตอลิตร 
แลวยายระยะลงพื้นในวันแรกไปอนุบาลในถังที่มีทรายละเอียดเชนเดียวกันแตกลับไดอัตรารอดตายต่ํากวา ซึ่งอาจเนื่องจาก
วิธีการที่ยายลูกหอยที่อยูในชวงวิกฤตทําใหลูกหอยมีความบอบช้ํามากจึงทําใหเกิดความเสียหายมากเหมือนกับ 
ชุดการทดลองที่ 3 ที่เติมทรายละเอียดในวันแรกที่ลูกหอยเปลี่ยนเปนระยะลงพื้น 
 ในดานคุณภาพน้ําระหวางการศึกษาดังตารางที่ 4 พบวาอยูในเกณฑปกติที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป 
ถึงแมวาคาแอมโมเนียรวมและคาไนไตรท-ไนโตรเจนของน้ําในทุกชุดการทดลองมีคาคอนคางสูง แตยังมีคาต่ํากวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับคา 96-hr LC50 ของแอมโมเนียของลูกกุงกุลาดําระยะ postlarva อยูในชวง 1.26-5.71 mg/l และคา 96-hr 
LC50 ของไนไตรทของลูกกุงแชบวยระยะ postlarva 7-16 อยูระหวาง 4.8-6.1 mg/l และ 24-hr LC50 ของไนไตรทของ 
ลูกกุงแชบวยระยะ nauplius protozoea และ mysis เทากับ 6.1 29.0 และ 12.8 mg/l ถึงแมวาความเปนพิษของไนไตรทจะมี
ผลกับสัตวน้ําที่มีเลือดแบบฮีโมโกลบิน (haemoglobin) มากกวาแบบฮีโมไซยานิน (haemocyanin) ในสัตวกลุมกุง-ปูซึ่ง
ปฏิกิริยาของไนไตรทกับฮีโมไซยานินยังไมชัดเจนเหมือนกับปฏิกิริยาของไนไตรทกับฮีโมโกลบินที่ทําใหเกิดโรคเลือดสี
น้ําตาล (brown blood disease) กับสัตวน้ํา (ยนต, 2539) ดังนั้นหอยหวานที่มีเลือดแบบฮีโมไซยานิน ความเปนพิษของ 
ไนไตรทนาจะมีผลเชนเดียวกับสัตวกลุมกุง-ปู ซึ่งยนต (2539) กลาววา ไนไตรทในระดับความเขมขนที่ตํ่ากวาระดับที่ทํา
ใหสัตวน้ําตาย จะทําใหสัตวน้ําออนแอและติดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียไดงาย ซึ่งคาความเปนพิษของแอมโมเนีย
และไนไตรทของการศึกษานี้อาจทําใหลูกหอยเครียดได แตในการอนุบาลระยะวัยออนมีการเปลี่ยนถายน้ํา 30-50 % และ
เมื่อลูกหอยเปลี่ยนเปนระยะลงพื้นก็มีการเปลี่ยนถายน้ํา 80-100% เปนประจําทุกวันจึงอาจมีผลกระทบตอลูกหอยไมมากนัก 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากการทดลองนี้ควรจะมีการศึกษาหาวัสดุที่ใชติดขอบบออนุบาลที่จะสามารถปองกันการไตขึ้นมาแหงตายที่ 
ขอบบอของลูกหอยระยะลงพื้นและพัฒนาเทคนิคอื่นๆที่จะอนุบาลลูกหอยจากระยะวัยออน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุน 
(early juvenile) เพื่อเพิ่มอัตรารอดใหสูงขึ้นซึ่งจะสามารถลดตนทุนการผลิตลูกหอยขนาด 1 เซนติเมตรไดและสําหรับ
ปญหาอื่นๆ ก็มีความสําคัญซึ่งจําเปนที่จะตองมีการศึกษาและวิจัยตอไป 
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คําขอบคุณ 
 

 ขอขอบคุณผอ. เรณู ยาชิโร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง ที่ใหการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีพรอมชวยตรวจแกไขงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณ ผศ.ดร. วราห เทพาหุดี หัวหนาภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหคําแนะนําการเขียนงานวิจัยและตรวจแกไขงานวิจัยนี้ 
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การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม.  
ดวยความหนาแนนตางกัน 

 
ฤทธิกร  ศรแกว* และ บังอร  ศรีมุกดา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรี 
 

บทคัดยอ 
 

การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile ที่มีความยาวเปลือกเฉลี่ย 0.35 
มิลลิเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 0.0147 กรัม ในถังทรงกลมขนาดจุ 300 ลิตร (พ้ืนที่กนถังเทากับ 0.636 ตารางเมตร) ดวย 
ความหนาแนน 1,272  1,908  2,544  3,180 และ 3,816 ตัวตอถัง (หนาแนน 2,000  3,000  4,000  5,000 และ 6,000 ตัวตอ
ตารางเมตร) ความหนาแนนละ 3 ซ้ํา เปนเวลา 30 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาลูกหอยมีผลผลิตเฉลี่ย 1,194  1,820  
2,397  3,002 และ 3,672 ตัวตอถัง ตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีอัตราการรอดตาย
เฉลี่ยเทากับรอยละ 93.89  95.37  94.24  94.40 และ 96.23 ตามลําดับ แตมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) มีความยาวเปลือกเฉลี่ยเทากับ 12.87  12.30  11.85  11.78 และ 11.29 มิลลิเมตร ตามลําดับและมีน้ําหนักเฉลี่ย
เทากับ 0.3920  0.3322  0.3154  0.2982 และ 0.2654 กรัม ตามลําดับ การทดลองครั้งนี้สามารถผลิตลูกหอยขนาดความยาว
เปลือกมากกวา 1 เซนติเมตร จํานวนเทากับ 1,175  1,754  2,298  2,827 และ 3,319 ตัว ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 98.37  
96.38  95.87  94.19 และ 90.38  ตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลการทดลองสรุป
ไดวาการอนุบาลลูกหอยหวานดวยความหนาแนน 6,000 ตัวตอตารางเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากใหผลผลิต
และจํานวนตัวหอยขนาดใหญมากกวาการอนุบาลดวยความหนาแนนอื่นโดยที่ใชระยะเวลาการอนุบาลเพียง 30 วัน และ
ยังใหอัตราการรอดตายไมแตกตางจากการอนุบาลที่ความหนาแนนอื่น แมจะมีขนาดความยาวและน้ําหนักต่ํากวา 
การอนุบาลที่ความหนาแนนอื่นๆ เพียงเล็กนอย  
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Nursing on Early Juvenile of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) with Different 
Stocking Density 

 
Ritthikorn  Sornkaew* and Bung-orn  Srimukda 

Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center  
 

Abstract 
 

Nursing on early juvenile of spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807), 0.35 mm in mean shell length , 
0.0147 g in mean body weight were carried on 300 L of circle tanks (0.636 m2 of bottom area) with stocking density at 
2,000, 3,000, 4,000, 5,000 and 6,000 inds/m2. Three replications were studied for each density. After 30 days of 
experiment period, the number of juvenile were 1,194,  1,820,  2,397, 3,002 and 3,672 inds/tank and the survival rate 
were 93.89,  95.37,  94.24,  94.40 and 96.23 % respectively. The statistic proved to be significant for the number of 
juvenile (P<0.05) but not for the survival rate (P>0.05). The average shell length were 12.87, 12.30, 11.85, 11.78 and 
11.29 mm and the  body weight were 0.3920,  0.3322,  0.3154,  0.2982 and 0.2654 gram respectively. Moreover, the 
result showed that the juveniles with shell length more than 1 cm were 1,175,  1,754,  2,298,  2,827 and 3,319 inds/tank 
or 98.37,  96.38,  95.87,  94.19 and 90.38 % respectively. And were significant difference between density (P<0.05). 

Accordingly, nursing on early juvenile of spotted babylon with density 6,000 inds/ m2 was the most optimum 
density because of the highest number of juveniles with shell length more than 1 cm. Also, the survival rate showed no 
statistical difference from each density.  

 
Key words: spotted babylon, nursing, density 
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คํานํา 
 

หอยหวานหรือหอยตุกแกมีช่ือสามัญวา spotted babylon มีช่ือวิทยาศาสตรวา Babylonia areolata Link, 1807 
เปนหอยฝาเดียว เปลือกคอนขางหนา เปลือกเปนรูปไข ผิวเรียบ เปลือกมีพ้ืนสีขาวและมีแตมสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลดํา 
ขนาดใหญเรียงเปน 3 แถวบนวงลําตัว (body whorl) ปลายสุดของสวนเปลือกจะแหลมโดยสวนหัวจะขดเปนเกลียว  
หอยหวานอาศัยอยูบริเวณพื้นทะเลที่เปนทรายหรือทรายปนโคลนที่ระดับความลึกประมาณ 5-10 เมตร พบแพรกระจายอยู
ทั่วไปบริเวณชายฝงทะเลของอาวไทยและทะเลอันดามัน ไดแก ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง และสตูล (นิลนาจ และ ศิรุษา, 2545) หอยหวานเปนสัตวกินเนื้อมีตอมน้ําลาย
สําหรับสรางน้ํายอยและสงออกมาทางงวงยาวที่เรียกวา proboscis เพื่อยอยอาหารภายนอกรางกายแลวจึงดูดอาหารที่ยอย
แลวเขาไป 

ปจจุบันหอยหวานเปนที่นิยมบริโภคกันมากทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน จีน ฮองกง ไตหวัน และญี่ปุน 
ประกอบกับปริมาณหอยหวานที่จับจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงจึงทําใหราคาหอยหวานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตธุรกิจ 
การเพาะเลี้ยงหอยหวานก็ไมไดขยายตัวมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการของตลาดเนื่องจากการเลี้ยงหอยหวาน
ตองลงทุนสูงในระยะแรก และใชระยะเวลาในการเลี้ยงนานหลายเดือน ทําใหจํานวนผูประกอบการเลี้ยงหอยหวาน 
ในปจจุบันมีไมมากนัก นอกจากนี้จํานวนลูกพันธุหอยหวานที่ผลิตไดในปจจุบันมีไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจาก
ปญหาอัตราการรอดตายที่ตํ่า และตนทุนการผลิตลูกหอยหวานขนาด 1 ซม. ยังอยูในระดับสูงตองขายลูกพันธุขนาด 1 ซม. 
ในราคาตัวละ 0.9 -1 บาท ทําใหธุรกิจการเพาะเลี้ยงหอยหวานเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควรเนื่องจากผลตอบแทนยังต่ํา เพราะ
คาใชจายกวา 40 % เปนสวนของคาลูกพันธุ 

อยางไรก็ตามความหนาแนนที่เหมาะสม ผลผลิตและระยะเวลาที่ใชในการอนุบาลมีผลตอตนทุนในการผลิต 
ลูกหอยหวานขนาด  1 ซม. เพื่อจําหนายใหแกเกษตรกร หากผู เพาะเลี้ยงสามารถใชเวลานอยที่สุดในการอนุบาล 
ลูกหอยหวานโดยไดผลผลิตตอพ้ืนที่สูงสุดจะทําใหธุรกิจการเพาะเลี้ยงหอยหวานเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากมี
ผลตอบแทนสูงเปนแรงผลักดันใหเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหอยหวานกันมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถผลิต 
ลูกพันธุขนาดที่เหมาะสมปลอยแหลงน้ําธรรมชาติไดมากยิ่งขึ้นเปนการอนุรักษพันธุหอยหวานใหคงอยูตลอดไป 
 

วัตถุประสงค 
 

1. ศึกษาอัตราการรอดตายของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ดวยความ
หนาแนนตางกัน 

2. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ดวยความ
หนาแนนตางกัน 

3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกหอยหวานระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ดวยความ
หนาแนนตางกัน 

4. ศึกษาอัตราปลอยที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยหวานจากระยะ early juvenile เปนลูกหอยขนาด 1 ซม. 
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design, CRD) (อนันตชัย, 2542) โดยนําลูกหอย
หวานหลังจากลงพื้นแลว 15 วัน ซึ่งอยูในระยะ early juvenile มาอนุบาลในถังอนุบาลขนาด 300 ลิตร จํานวน 15 ใบ ที่
ระดับความหนาแนนตางกัน แบงเปน 5 ชุดการทดลอง (treatment) ๆ ละ 3 ซ้ํา (replication) ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแนน 2,000 ตัวตอตารางเมตร หรือเทากับ 1,272 ตัวตอถัง 
ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแนน 3,000 ตัวตอตารางเมตร หรือเทากับ 1,908 ตัวตอถัง 
ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแนน 4,000 ตัวตอตารางเมตร หรือเทากับ 2,544 ตัวตอถัง 
ชุดการทดลองที่ 4 ความหนาแนน 5,000 ตัวตอตารางเมตร หรือเทากับ 3,180 ตัวตอถัง 
ชุดการทดลองที่ 5 ความหนาแนน 6,000 ตัวตอตารางเมตร หรือเทากับ 3,816 ตัวตอถัง 
ดําเนินการทดลองที่โรงเพาะฟกของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรีระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน 

ถึง 21 ธันวาคม 2548 
 
2. อุปกรณการทดลอง 
 

ถังทดลองที่นํามาใชในการอนุบาลลูกหอยหวานเปนถังพลาสติกกลมทรงกระบอกขนาดความจุ 300 ลิตร เสน
ผานศูนยกลาง 90 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร มีพ้ืนที่กนถัง 0.636 ตารางเมตร ปดปากถังดวยพลาสติกใส ใชไมหนีบยึด
ติดกับขอบถังโดยรอบและดานในถังหางจากปากถังประมาณ 15  เซนติเมตร ติดดวยแผนยางฟองน้ําโดยรอบเพื่อปองกัน
ลูกหอยปนหนี ปูพ้ืนถังดวยทรายหยาบปานกลางหนาประมาณ 0.5 -1 เซนติเมตร เติมน้ําเสมอระดับแผนยางฟองน้ํา ให
อากาศโดยใชปมลมผานหัวทรายถังละ 1 หัว เปดลมแรงเพื่อใหละอองน้ํากระจายทั่วถังปองกันลูกหอยที่ปนขึ้นขอบถังแหง
ตาย (ภาพที่ 1)  

 
 

ภาพที่ 1  ถังอนุบาลลูกหอยหวาน 
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3. วิธีการทดลอง 
 

3.1 การเตรียมน้ําที่ใชในการอนุบาล 
 ใชน้ําทะเลความเค็ม 30-32 สวนในพัน (ppt) ที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน 20 สวนในลาน (ppm) เปาลมจน
หมดคลอรีน เวลานําไปใชกรองดวยผาชีฟองตาละเอียดอีกครั้ง 

3.2 การเตรียมลูกหอยทดลอง 
 นําลูกหอยหวานหลังจากลงพื้นแลว 15 วัน ซึ่งอยูในระยะ early juvenile (อายุ 25 วัน) (ภาพที่ 2) ที่ไดจาก
การเพาะฟกและอนุบาลโดยให Chaetoceros sp. Tetraselmis sp. สาหรายผง (Spirulina sp.) และ อารทีเมียตัวเต็มวัยแชแข็ง
เปนอาหารตามวิธีการของ บังอรและคณะ (2548) มาสุมช่ังวัดขนาดจํานวน 300 ตัว และนับลูกหอยลงถังทดลองตาม
แผนการทดลองที่กําหนด โดยใชลูกหอยทั้งหมดจํานวน 38,160 ตัว 

3.3 อาหารและการใหอาหาร 
 ใหอาหาร คืออารทีเมียตัวเต็มวัยแชแข็งวันละ 1 ครั้งในตอนเชาโดยใหอาหารแบบใหกินจนอิ่ม (satiation 
feeding) และเมื่อลูกหอยเริ่มมีขนาด 0.5 เซนติเมตรขึ้นไปจึงใหปลาขางเหลืองสดรวมดวย จนกระทั่งลูกหอยทุกตัว 
มีขนาดมากกวา 0.5 เซนติเมตร จึงงดใหอารทีเมียตัวเต็มวัยและใหเฉพาะปลาขางเหลืองสดอยางเดียวจนสิ้นสุดการทดลอง  
 

 
 
ภาพที่ 2  ลูกหอยหวานที่นํามาทดลองเปนลูกหอยหลังจากลงพื้นแลว 15 วัน ซึ่งอยูในระยะ early juvenile (อายุ 25 วัน) 

 
3.4 การจัดการคุณภาพน้ํา 

ทําการเปลี่ยนถายน้ําในตอนเชากอนใหอาหารทุกวัน และในตอนบายทําการเก็บเศษอาหารที่เหลือออก
เปลี่ยนถายน้ํามากกวา 100 % โดยการ flow น้ํา ทําความสะอาดถังอนุบาลโดยการใชฟองน้ําชุบน้ําเช็ดภายในถังโดยรอบ
และทําความสะอาดทรายโดยการใชมือกวนทรายเบาๆ เพื่อใหทรายชั้นลางขึ้นมาสัมผัสอากาศเปนการปองกันไมใหเกิด
การสะสมของเสียในสภาวะที่ไมมีอากาศ ซึ่งทําใหเกิดการยอยสลายเปนกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ได (ภาพที่ 3) 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
เก็บตัวอยางน้ําจากถังทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําในเวลา 9.00 น. ทุก 2 วันจนสิ้นสุดการทดลองตาม

ตัวแปรคุณภาพน้ําคือ ความเค็มวัดดวยเครื่องวัดความเค็ม (salino-refractometer) ยี่หอ ATAGO รุน S/mill ความเปนกรด-
ดาง (pH) โดยวิธี electrometric method ดวยเครื่อง pH meter ยี่หอ WTW รุน 720 ความเปนดาง (alkalinity) โดยวิธี titrate 
(APHA-AWWA and WPCF, 1980) อุณหภูมิของน้ําวัดดวยเทอรโมมิเตอรแบบปรอท ปริมาณแอมโมเนียรวม (NH3-N) 
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โดยวิธี Phenyl hypochlorite method (Grasshoff, 1976) ปริมาณไนไตรท (NO2
--N) โดยวิธี Diazotization method 

(Strickland and Parsons, 1972) 
 

 
 

ภาพที่ 3  การเปลี่ยนถายน้ํา ทําความสะอาดถังอนุบาลและทําความสะอาดทราย 
             

3.5 การศึกษาอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกหอยหวาน 
 เมื่ออนุบาลลูกหอยหวานครบ 30 วัน จึงสุมลูกหอยหวานมาถังละ 100 ตัว นํามาวัดความยาวเปลือกดวย
เวอรเนีย และชั่งน้ําหนักรวมหอยทั้งหมดในแตถังเพื่อหาน้ําหนักเฉลี่ย จากนั้นแบงลูกหอยออกเปน 2 กลุม คือ ลูกหอย
ขนาดใหญหรือกลุมที่มีความยาว >1 เซนติเมตร และลูกหอยขนาดเล็กหรือกลุมที่มีความยาว <1 เซนติเมตร บันทึกจํานวน
ในแตละกลุม สําหรับอัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตคํานวณจากสูตรดังนี้ 

อัตราการรอดตาย (%) = (จํานวนหอยที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการทดลอง × 100) / จํานวนหอยเมื่อเริ่มการทดลอง 
ความยาวเปลือกที่เพิ่มขึ้น (มิลลิเมตร/ตัว)  = ความยาวเปลือกเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - ความยาวเปลือก

เฉลี่ยเมื่อเริ่มการทดลอง 
น้ําหนักหอยที่เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว) = น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มการทดลอง  

 อัตราการเจริญเติบโตโดยความยาวเปลือก (มิลลิเมตร/วัน) = (ความยาวเปลือกเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – 
ความยาวเปลือกเฉลี่ยเมื่อเริ่มการทดลอง) / ระยะเวลาในการอนุบาล (วัน) 
 อัตราการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักหอย (กรัม/วัน) = (น้ําหนักตัวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักเฉลี่ย
เมื่อเริ่มการทดลอง) / ระยะเวลาในการอนุบาล (วัน) 
 
4.การวิเคราะหขอมูล 
 

วิเคราะหความแตกตางของอัตราการรอดตาย และ การเจริญเติบโต ระหวางชุดการทดลองโดยใชวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows Version 10.0 (บุญเรียง, 2548) 
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ผลการศึกษา 
 

1. อัตราการรอดตายของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ดวยความหนาแนนตางกัน 
 
จํานวนหอยที่เหลือเมื่ออนุบาลครบ 30 วัน ในถังที่อนุบาลลูกหอยดวยความหนาแนน 2,000 3,000  4,000  5,000 

และ 6,000 ตัว/ตารางเมตร มีจํานวนอยูระหวาง 1,144-1,226  1,789-1,857  2,361-2,464  2,970-3,056 และ 3,636-3,703 ตัว 
หรือมีจํานวนเฉลี่ยเทากับ 1,194±44  1,820±34  2,397±58  3,002±47 และ 3,672±34 ตัว ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีอัตราการรอดตายอยูระหวาง 89.94-96.38  93.76-97.33  92.81-96.86  93.40-96.10 และ 
95.28-97.04 % หรือมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเทากับ 93.89±3.46  95.37±1.81  94.24±2.27  94.40±1.48 และ 96.23±0.89 % 
ตามลําดับแตไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  อัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile ดวยความหนาแนน 
                  ตางกันเปนเวลา 30 วัน (อายุ 55 วัน) 

ความหนาแนน 
(ตัว/ตารางเมตร) 

จํานวนหอยเมื่อเริ่มการ
ทดลอง  
(ตัว/ถัง) 

จํานวนหอยที่เหลือเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง  

(ตัว/ถัง) 

อัตราการรอดตาย 
(%) 

2,000 1,272 1,194±44a 93.89±3.46a 
3,000 1,908 1,8204±34b 95.37±1.81a 
4,000 2,544 2,397±58c 94.24±2.27a 
5,000 3,180 3,002±47d 94.40±1.48a 
6,000 3,816 3,672±34e 96.23±0.89a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรไมเหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
  
2. อัตราการเจริญเติบโตของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ดวยความหนาแนนตางกัน 

 
ความยาวเปลือกหอยเมื่ออนุบาลครบ 30 วัน ในถังที่อนุบาลลูกหอยดวยความหนาแนน 2,000  3,000  4,000  

5,000 และ 6,000 ตัว/ตารางเมตร มีความยาวเปลือกอยูระหวาง 12.53-13.31  12.27-12.32  11.63-11.97  11.59-11.90 และ 
11.05-11.57 มิลลิเมตร หรือมีความยาวเปลือกเฉลี่ยเทากับ 12.87±0.39  12.30±0.02  11.85±0.19  11.78±0.17 และ 
11.29±0.26 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีอัตราการเจริญเติบโตโดยความยาวเปลือกอยูระหวาง 0.31-0.33  0.30-0.30  0.28-0.29  
0.28-0.29  และ 0.26-0.27 มิลลิเมตร/วัน หรือมีอัตราการเจริญเติบโตโดยความยาวเปลือกเฉลี่ยเทากับ 0.32±0.01  
0.30±0.00  0.28±0.01  0.28±0.01 และ 0.26±0.01 มิลลิเมตร/วัน ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ยกเวนชุดการทดลองที่อนุบาลลูกหอยดวยความหนาแนน 4,000 กับ 5,000 ตัว/ตารางเมตร ไมมีความแตกตาง 
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) ขนาดเฉลี่ยของลูกหอยแสดงในภาพที่ 4 
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ตารางที่ 2  การเจริญเติบโตโดยความยาวเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile   
                  ดวยความหนาแนนตางกันเปนเวลา 30 วัน (อายุ 55 วัน) 

ความหนาแนน 
(ตัว/ตารางเมตร) 

ความยาวเปลือกเมื่อ
เริ่มการทดลอง 

(มิลลิเมตร) 

ความยาวเปลือกเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง 

(มิลลิเมตร) 

ความยาวที่เพิ่มขึ้น 
(มิลลิเมตร) 

อัตราการเจริญเติบโต 
(มิลลิเมตร/วัน) 

2,000 3.35±0.79 12.87±0.39d 9.52±0.39d 0.32±0.01d 
3,000 3.35±0.79 12.30±0.02c 8.95±0.02c 0.30±0.00c 
4,000 3.35±0.79 11.85±0.19b 8.50±0.11b 0.28±0.01b 
5,000 3.35±0.79 11.78±0.17b 8.43±0.17b 0.28±0.01b 
6,000 3.35±0.79 11.29±0.26a 7.94±0.26a 0.26±0.01a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรไมเหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
 

                                                      
                      2,000 ตัว/ตารางเมตร                                                                                    3,000 ตัว/ตารางเมตร    
 

                                               
                     4000 ตัว/ตารางเมตร                                                                                       5,000 ตัว/ตารางเมตร  
 

 
6,000 ตัว/ตารางเมตร 

ภาพที่ 4  ขนาดลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile ดวยความหนาแนนตางกันเปนเวลา 30 วัน 
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น้ําหนักหอยเมื่ออนุบาลครบ 30 วัน ในถังที่อนุบาลลูกหอยดวยความหนาแนน 2,000  3,000  4,000  5,000 และ 
6,000 ตัว/ตารางเมตร มีน้ําหนักอยูระหวาง 0.3793-0.4121  0.3148-0.3474  0.3095-0.3190  0.2906-0.3085 และ 0.2498-
0.2869 กรัม หรือมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 0.3920±0.0176  0.3322±0.0164  0.3154±0.0052  0.2982±0.0096 และ 
0.2654±0.0192 กรัม ตามลําดับ มีอัตราการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักอยูระหวาง 0.0122-0.0132  0.0100-0.0111  0.0098-
0.0101  0.0092-0.0098 และ 0.0078-0.0091 กรัม/วัน หรือมีอัตราการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 0.0126±0.0006  
0.0106±0.0005  0.0100±0.0002  0.0094±0.0003 และ 0.0084±0.0006 กรัม/วัน ตามลําดับ ทั้งนี้พบวาชุดการทดลองที่
อนุบาลลูกหอยดวยความหนาแนน 4,000 ตัว/ตารางเมตร ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่อนุบาล
ลูกหอยดวยความหนาแนน 3,000 และ5,000 ตัว/ตารางเมตร ในขณะที่ชุดการทดลองอื่นพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเฉลี่ยของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile ดวยความ 
                  หนาแนนตางกันเปนเวลา 30 วัน (อายุ 55 วัน) 

ความหนาแนน 
(ตัว/ตารางเมตร) 

น้ําหนักเมื่อเริ่มการ
ทดลอง  
(กรัม) 

น้ําหนกัเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง 
 (กรัม) 

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 
(กรัม) 

อัตราการเจริญเติบโต 
(กรัม/วัน) 

2,000 0.0147 0.3920±0.0176d 0.3773±0.0176d 0.0126±0.0006d 
3,000 0.0147 0.3322±0.0164c 0.3175±0.0164c 0.0106±0.0005c 
4,000 0.0147 0.3154±0.0052bc 0.3007±0.0052bc 0.0100±0.0002bc 
5,000 0.0147 0.2982±0.0096b 0.2835±0.0096b 0.0094±0.0003b 
6,000 0.0147 0.2654±0.0192a 0.2507±0.0192a 0.0084±0.0006a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรไมเหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
 

สัดสวนของลูกหอยขนาด > 1 เซนติเมตร เมื่ออนุบาลครบ 30 วันในถังที่อนุบาลลูกหอยดวยความหนาแนน 
2,000  3,000  4,000  5,000 และ 6,000 ตัว/ตารางเมตร มีจํานวนอยูระหวาง 1,118-1,204  1,703-1,798  2,256-2,383  2,760-
2,866 และ 3,235-3,474 ตัว หรือมีจํานวนเฉลี่ยเทากับ 1,175±49  1,754±48  2,298±73  2,827±59 และ 3,319±135 ตัว 
ตามลําดับ คิดเปนเปอรเซ็นตอยูระหวาง 97.73-99.18  95.17-97.13  95.35-96.71  92.93-96.17 และ87.65 % หรือมี
เปอรเซ็นตเฉลี่ยเทากับ 98.37±0.74  96.38±1.04  95.87±0.73  94.19±1.74 และ 90.38±3.61 % ตามลําดับ มีความแตกตาง
ทางสถิติทุกชุดการทดลอง (p<0.05)  

สัดสวนของลูกหอยขนาด < 1 เซนติเมตร เมื่ออนุบาลครบ 30 วันในถังที่อนุบาลลูกหอยดวยความหนาแนน 
2,000  3,000  4,000  5,000 และ 6,000 ตัว/ตารางเมตร มีจํานวนอยูระหวาง 10-26  52-86  81-110  114-210 และ 203-456 
ตัว  หรือมีจํานวนเฉลี่ยเทากับ  19±8  66±18  99±16  175±53 และ  353±133 ตัว ตามลําดับ  คิดเปนเปอร เซ็นต 
อยูระหวาง 0.82-2.27  2.87-4.81  3.29-4.65  3.83-7.07 และ 5.52-12.31 % หรือมีเปอรเซ็นตเฉลี่ยเทากับ 1.63±0.74  
3.62±1.04  4.13±0.73  5.81±1.74 และ 9.62±3.61 % ตามลําดับ โดยสัดสวนจํานวนและสัดสวนเปอรเซ็นตของ 
ชุดการทดลองที่อนุบาลดวยความหนาแนน 3,000 และ 4,000 ตัว/ตารางเมตร ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับ 
ชุดการทดลองที่อนุบาลลูกหอยดวยความหนาแนน 2,000 และ 5,000 ตัว/ตารางเมตร แตชุดการทดลองอื่นนั้นพบวา 
มีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4  สัดสวนการเจริญเติบโตเฉลี่ยของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile ดวยความ 
                  หนาแนนตางกันเปนเวลา 30 วัน (อายุ 55 วัน) 

ความหนาแนน 
(ตัว/ตารางเมตร) 

ลูกหอยขนาด >1 เซนติเมตร  ลูกหอยขนาด <1 เซนติเมตร รวม 
(ตัว) จํานวน (ตัว) %  จํานวน (ตัว) % 

2,000 1,175±49a 98.37±0.74c  19±8a 1.63±0.74a 1,194±44a 
3,000 1,754±48b 96.38±1.04bc  66±18ab 3.62±1.04ab 1,8204±34b 
4,000 2,298±73c 95.87±0.73bc  99±16ab 4.13±0.73ab 2,397±58c 
5,000 2,827±59d 94.19±1.74b  175±53b 5.81±1.74b 3,002±47d 
6,000 3,319±135e 90.38±3.61a  353±133c 9.62±3.61c 3,672±34e 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยอักษรไมเหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)   
 
3. การเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกหอยหวานระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ดวยความหนาแนน
ตางกัน 
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2,000 ตัว/ตารางเมตร
3,000 ตัว/ตารางเมตร
4,000 ตัว/ตารางเมตร
5,000 ตัว/ตารางเมตร
6,000 ตัว/ตารางเมตร

 
ภาพที่ 5  การเปลี่ยนแปลง pH Alkalinity NH3 NO2

- ความเค็ม และ อุณหภูมิ ในถังที่อนุบาลลูกหอยหวานดวยความ 
                     หนาแนนตางกันเปนเวลา 30 วัน 
 
4. อัตราปลอยท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยหวานจากระยะ early juvenile เปนลูกหอยขนาด 1 ซม. 
 

เมื่อพิจารณาจากผลผลิต อัตราการรอดตาย สัดสวนและจํานวนหอยขนาดมากกวา 1 เซนติเมตร คุณภาพน้ํา และ 
การจัดการในการอนุบาลเปนเวลา 30 วัน พบวาการอนุบาลลูกหอยหวานจากระยะ early juvenile เปนลูกหอยขนาด 1 
เซนติเมตร ที่ความหนาแนน 6,000 ตัวตอตารางเมตร  มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีผลผลิตและจํานวนหอย 
ขนาดมากกวา 1 เซนติเมตร มากที่สุด ขณะที่อัตราการรอดตายไมแตกตางกัน  
 

สรุปและวิจารณผลการศึกษา 
 

เมื่อพิจารณาผลผลิตของลูกหอยหวานที่อนุบาลจากระยะ early juvenile ดวยความหนาแนน 2,000  3,000  4,000  
5,000 และ 6,000 ตัว/ตารางเมตร เปนเวลา 30 วัน  พบวา ลูกหอยหวานที่อนุบาลดวยความหนาแนนที่สูงกวาใหผลผลิตที่
มากกวาการอนุบาลดวยความหนาแนนที่ตํ่ากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงทุก
ชุดการทดลอง (94.24-96.23 %) แตไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05)   

สวนการเจริญเติบโตทั้งทางดานความยาว และน้ําหนักนั้น พบวาลูกหอยหวานที่อนุบาลดวยความหนาแนนที่สูง
กวามีแนวโนมใหผลการเจริญเติบโตต่ํากวาการอนุบาลดวยความหนาแนนที่ตํ่ากวา แตสัดสวนการเจริญเติบโตของหอย
ขนาดใหญที่มีความยาวเปลือก > 1 เซนติเมตร ยังมีจํานวนมากกวา การที่ลูกหอยที่อนุบาลดวยความหนาแนนที่สูงกวามี
การเจริญเติบโตที่ตํ่ากวาเนื่องจากที่สภาวะความหนาแนนที่สูงลูกหอยตองแยงกันกินอาหารทําใหไดรับอาหารไมทั่วถึง
และไดรับนอยกวาที่สภาวะความหนาแนนต่ํากวา นอกจากนี้หอยยังมีความเครียดมากกวา 
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การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกหอยหวานดวยความหนาแนนที่สูงกวา พบวามีแนวโนมคุณภาพน้ํา 
ที่แยกวาการอนุบาลดวยความหนาแนนที่ตํ่ากวา โดยพบวามีคาความเปนกรด-ดาง และคาความเปนดางเฉลี่ยตํ่ากวา 
ในขณะที่ปริมาณแอมโมเนียรวมและปริมาณไนไตรทมีค า เฉลี่ ยสู งกว า  ทั้ งนี้ เนื่องจากการอนุบาลลูกหอย 
ดวยความหนาแนนที่สูงกวามีการใหอาหารที่มากกวาทําใหมีของเสียสะสมมากกวา แตความแตกตางของคุณภาพน้ํา 
ในการทดลองครั้งนี้ไมมีผลทําใหอัตราการรอดตายแตกตางกัน แมวาคุณภาพน้ําบางตัวเชน ปริมาณแอมโมเนียรวม  
มีคาสูงกวาที่กําหนดไวสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําคือ 0.4 mg/l (คณิต และคณะ, 2537) แตก็พบวาหอยหวานยังมี 
อัตราการรอดตายสูงทุกชุดการทดลองแสดงวาหอยหวานสามารถทนทานตอความเปนพิษของแอมโมเนียคอนขางสูง 

ดังนั้นการอนุบาลลูกหอยหวานจากระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ดวยความหนาแนน 6,000  
ตัวตอตารางเมตรนับวามีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากใหผลผลิตและจํานวนตัวหอยขนาดใหญมากกวาการอนุบาล
ดวยความหนาแนนอื่นโดยที่ใชระยะเวลาการอนุบาลเพียง 30 วัน และยังใหอัตราการรอดตายไมแตกตางจากการอนุบาลที่
ความหนาแนนอื่น แมจะมีขนาดความยาวและน้ําหนักต่ํากวาการอนุบาลที่ความหนาแนนอื่นๆ เพียงเล็กนอย  
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ประชาคมแพลงกตอนพชืในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
 

ธนาภรณ จิตตปาลพงศ๑* อรินทร จรกรรณ ๒และ วิชมัย  โสมจันทร๑  
๑สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด  

๒สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาประชาคมแพลงกตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 - เดือน
กันยายน 2545 โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําทุกๆ ฤดู รวม 3 ครั้ง จาก 4 สถานี ทําการจําแนกชนิด นับปริมาณแพลงกตอนพืช 
และวิเคราะหคาคลอโรฟลลเอ  

ผลการศึกษาพบแพลงกตอนพืช 181 ชนิด มีความหนาแนน 235+438 หนวย/มล คาคลอโรฟลลเอ 8.10+4.96 มก/
ลูกบาศกเมตร ซึ่งคิดเปนมวลชีวสารของแพลงกตอนพืช (น้ําหนักแหง) อยูระหวาง 406.13-1,625.00 มก/ลูกบาศกเมตร 
โครงสรางประชาคมของแพลงกตอนพืชประกอบดวย สาหรายสีเขียวเกมน้ําเงิน 38.49% รองลงมาคือ ยูกลีนา 27.44% 
สาหรายสีเขียว 18.44%   ไดโนแฟลกเจลเลต 10.23% ไดอะตอม 4.81% และสาหรายสีทอง 0.59% และมี seasonal 
succession  คาดัชนีความหลากหลาย 1.3989+0.6441 ณ ที่ระดับผิวน้ํามีการแพรกระจาย ของแพลงกตอนพืชดีที่สุด  

 
คําสําคัญ : ประชาคมแพลงกตอนพืช บึงบอระเพ็ด 
   
* ผูรับผิดชอบ จตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๒-๐๓๖๕ e-mail: tanapornc@fisheries.go.th 
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Phytoplankton Community in Borapet swamp, Nakhon Sawan province 
 

Tanaporn Chittapalapong1* Arin Chorakun2 and  Witchamai Somachan1 
1Inland Fisheries Resources Research and Development Institute 

2National Inland Fisheries Institute 
 

Abstract 
 

The study on phytoplankton community in Borapet swamp, Nakhon Sawan province was carried out from 
October 1999 to September 2000. Samples were seasonally collected 3 times from 4 stations in order to quantitatively 
and qualitatively enumerate.  

Samples identified showed 181 species phytoplankton, 235+438 unit/ml abundances and were 8.10+4.96 
mg/cubic meter Chlorophyll a. Total biomass of dry phytoplankton was 406.13-1,625.00 mg/cubic meter. A structure of 
phytoplankton composed of blue-green algae, euglena , green algae, euglena, dinoflagellates, diatom and golden algae 
38.49%, 27.44%, 18.44%, 10.23%, 4.81%, 5.94% and 0.59% respectively. Seasonal succession of phytoplankton was 
occurred. Diversity index was 1.3989+0.6441. The best distribution of phytoplankton was at surface water. 
 
Key words : phytoplankton community,  Borapet Swamp 
   
*  Corresponding author  Jatujak  Bangkok 10900 Tel. 02-562-0495 e-mail: tanapornc@fisheries.go.th 
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คํานํา 
 

บึงบอระเพ็ดมีอาณาเขตติดตอกัน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอชุมแสง และอําเภอทาตะโก หรือที่ พิกัด เสนรุง
ที่ 15 องศา 40 ลิปดา ถึง 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา 10 ลิปดาถึง 100 องศา 23 ลิปดาตะวันออก 
(สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2546)  ป พ.ศ. 2502 ไดมีการปรับปรุงบึงครั้งแรกโดยการลดระดับน้ํา ทําให 
ผลผลิตสัตวน้ําเพิ่มขึ้นจากเดิมแลวลดลง ตอมาป พ.ศ. 2515 มีการปรับปรุงบึงบอระเพ็ดครั้งที่ 2 โดยการลดระดับน้ํา
เชนเดียวกับครั้งแรก สงผลใหผลผลิตปลาเพิ่มขึ้นโดยตอมาผลผลิตไดลดลง ไดมีการปรับปรุงบึงฯ ครั้งใหญระหวางป  
พ.ศ. 2534-2536 ไดทําการขุดลอกตะกอน บูรณะปรับปรุงฝายกั้นน้ําใหมเพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้นที่ระดับความ
สูง 24 ร.ท.ก. โดยมีเปาหมายใหบึงบอระเพ็ดเปนแหลงผลิตพันธุสัตวน้ํา และเปนธนาคารเก็บรักษาพอแมพันธุสัตวน้ํา 
ขนาดใหญที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันสําหรับบริหารจัดการ การใชประโยชน
จากบึงบอระเพ็ดอยางสมดุลในทุกดานอยางยั่งยืน จึงควรมีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานสภาพนิเวศและทรัพยากรประมง
อยางละเอียด และครอบคลุม โดยเฉพาะในเรื่องอาหารธรรมชาติที่เปนผลผลิตขั้นตนของแหลงน้ํา หรือเปนหวงโซแรกของ
ระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด ไดแก แพลงกตอนพืช ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ตองใชประกอบสําหรับพิจารณา ในการจัดการ
ทรัพยากรในบึงบอระเพ็ดไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนสูงสุดอยางยั่งยืน  และทําให 
บึงบอระเพ็ดกลับมาเปนแหลงผลิต และอนุรักษพันธุปลาน้ําจืด และสัตวน้ําอื่นๆ ตามวัตถุประสงคต้ังแตเริ่มกอสราง  

 
วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษาชนิด และปริมาณของแพลงกตอนพืชในบึงบอระเพ็ด 
2. ศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในบึงบอระเพ็ด  
3. ศึกษาโครงสรางประชาคมของแพลงกตอนพืชในบึงบอระเพ็ด 
 

วิธีการศึกษา 
 
1. เขตพื้นที่และจุดเก็บตัวอยาง 
 

กําหนดสถานีศึกษา4 สถานี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 1)  
สถานีที่ 1 บริเวณคลองขุด (ทางน้ําเขา) ที่พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 1735600N, 641750E ความลึกเฉลี่ย 253 ซม.

มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 314.73 +7.30 µsemen 
สถานีที่ 4 บริเวณอุทยานนกน้ํา (แหลงทองเที่ยว) ที่พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 1734150N, 633150E ความลึกเฉลี่ย 

217 ซม.มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 258.20 +25.51 µsemen 
สถานีที่ 6 บริเวณทับกฤช (กระชังปลา) ที่พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 1738100N, 632800E ความลึกเฉลี่ย 300 ซม.

มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 282.80+54.81 µsemen 
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ภาพที่ 1 แผนที่บึงบอระเพ็ด โดยสังเขป     สถานีเก็บตัวอยาง 
 

สถานีที่ 7 บริเวณแพกลางน้ํา (หนาศูนยประมงฯ) ที่พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 1736050N, 628750E ความลึก
เฉลี่ย 300 ซม.มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 187.77+49.60 µsemen 

 
2. วิธีการเก็บตัวอยางขอมูล 
 

2.1 การรวบรวมและจําแนกแพลงกตอนพืช 
ทําการสุมเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชรวม  3  ครั้ง (ครั้ง/ฤดู) โดยเดือนธันวาคม 2544 เปนตัวแทนฤดูหนาว เดือน

มีนาคม 2545 เปนตัวแทนฤดูรอน และเดือนกันยายน 2545 เปนตัวแทนฤดูฝน วิธีการเก็บตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงค
ดังนี้ 

 2.1.1 เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพ (qualitative) เพื่อนํามาจําแนกชนิด นําถุงลากแพลงกตอนที่มีขนาด 
ชองตา 10µ ลากในแนวดิ่ง จากระดับประมาณ 0.5 เมตรเหนือพ้ืนทองน้ํา (bottom) มาถึงผิวน้ํา (surface) 3 ครั้ง เก็บรักษา
ดวยน้ํายาลูกอลล ทําการจําแนกกลุมของแพลงกตอนพืช ในหองปฏิบัติการ ผานกลองกําลังขยายต่ํา ใชไมโครไพแพตเลือก
แพลงกตอนที่ตองการนํามาทําสไลดถาวรโดยหยดกลีเซอรลีน ในสไลดหลุมวางตัวอยาง ใชเข็มปกแมลงขนาด 100 
ไมครอนจัดตัวอยางใหอยูก่ึงกลางหลุมปดดวยแผนปดสไลด นํายาทาเล็บมาทาเชื่อมขอบแผนปดสไลดกับสไลด เพ่ือกัน
ไมใหสไลดแหง จําแนกชนิดผานกลองจุลทรรศน Meiji กําลังขยาย 4 10 40 และ100 เทา หนังสือที่ใชประกอบการจําแนก
ชนิดไดแก คีรี และคณะ (2545); ลัดดา (2538);  Eugen and Lenzenweger (1994); Komarek (1984)ว และ Mizuno (1968) 
Shirota (1966) 

 2.1.2 เก็บตัวอยางเชิงปริมาณ (quantitative) โดยใช ruttner water sampler ขนาด 2 ลิตร ความลึกน้ํา
ต้ังแต 3 เมตรขึ้นไปเก็บตัวอยางน้ําที่ 3 ระดับ ไดแก 0.5 เมตรจากผิวน้ํา กลางน้ํา และที่ 0.5 เมตรเหนือพ้ืนทองน้ํา ระดับน้ํา

เขตรักษาพืช

6 

7 

4 

1 
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ตํ่ากวา 3 เมตร เก็บ 2 ระดับ (0.5 เมตรจากผิวน้ํา และ 0.5 เมตรเหนือพ้ืนทองน้ํา) แบงตัวอยางน้ํา 50 มล/ระดับ เก็บรักษา
ดวยน้ํายาลูกอลล ทําการนับในหองปฏิบัติการ เขยาขวดเก็บตัวอยางสุมน้ํา 1 มล หยดลงใน sedgwick-rafter counting cell 
ปดดวยแผนปดสไลดนําไปนับภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 10 เทา 3 ครั้งใชคาเฉลี่ย 

 2.1.3. วิเคราะหคาคลอโรฟลลเอซึ่งเปนมวลชีวสาร (biomass) ของแพลงกตอนพืชใช ruttner water 
sampler ขนาด 2 ลิตร เก็บน้ําที่ระดับความลึก 0.5 เมตรจากผิวน้ํา 500 ml /ขวด เก็บรักษาดวยความเย็นนําไปวิเคราะห 
คาคลอโรฟลลเอในหองปฏิบัติการดวยวิธีใชวิธี ethanol method (Nusch, 1980) 

 2.1.4 การเก็บตัวอยางน้ํา เก็บตัวอยางน้ําที่ระดับความลึก 0.5 เมตรจากผิวน้ํา เพื่อนํากลับมาวิเคราะห 
คาดัชนีคุณภาพน้ําที่ระบุในตารางที่ 1 (Taras, 1971).  
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของน้ําที่ศึกษาพรอมวิธีวิเคราะห 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีวิเคราะห 
ความโปรงแสง (cm)* Secchi disc plate 
ความเปนกรดเปนดาง* pH meter 
ออกซิเจนละลาย (mg/L)* Oxygen meter 

ความนําไฟฟา (µmhos/cm)* Conductivity meter 
ความเปนดาง (mg/L as CaCO3 )* Titrimetric method 
ความกระดาง (mg/L as CaCO3 )* Titrimetric method 

สารแขวนลอย (mg/L)** Gravimetric method 
แอมโมเนียไนโตรเจน (µg/L)** Phenate method 

ฟอสฟอรัสรวม (µg/L)** Ascorbic acid method 
หมายเหตุ  *  วิเคราะห ณ สถานีศึกษาในบึงบอระเพ็ด  
                 ** วิเคราะหในหองปฏิบัติการเคมี 
 
3. วิธีวิเคราะหขอมูล (Methods for Analysis) 
 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป primer 5.09 (Clarke & Gorley, 2001) โดยการวิเคราะห  
3.1. การวิเคราะหตัวแปรเดียว (univariate analysis) ไดแกคาดัชนีทั้ง 3 ไดแก ดัชนีความหลากหลาย ดัชนี 

ความสม่ําเสมอ และดัชนคีวามอุดมสมบูรณ ดัชนีทั้งสามารถบอกวาเกิดอะไรขึ้นในแหลงน้ํานั้นๆ 
 3.1.1 ดัชนีความหลากหลาย (diversity Index) 
 คาดัชนีความหลากหลายโดยใชสูตรของ shannon – weiner diversity  index ที่ไดดัดแปลงแลว  

(Washington, 1984;  Ludwig &  Reynolds , 1988 ; Clarke  &  Warwick , 2001) มีสูตร ดังนี้คือ  
 

H = - (Pi log2 Pi) 
 

    H    =    ดัชนีความหลากหลาย 
    Pi    =    สัดสวนของจํานวนสิ่งมีชีวิตที่ i ตอจํานวนตัวอยางทั้งหมด 
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การศึกษาครั้งนี้ไดคํานวณคาดัชนีความหลากหลายโดยใชปริมาณแพลงกตอนพืชที่จําแนกถึงระดับชนิด 
(Warwick, 1988)  

นําคาดัชนีความหลากหลายเปนตัวช้ีสภาพของแหลงน้ํา ในสภาวะปกติที่ไมมีการปนเปอนมลภาวะ แหลงน้ํา 
มีคาดัชนีความหลากหลายสูงโดยมีจํานวนชนิดมาก แตปริมาณแพลงกตอนพืชในแตละชนิดนอย แตถาแหลงน้ําไดรับ 
การรบกวนจากมลภาวะมีคาดัชนีความหลากหลายต่ําเพราะมีแพลงกตอนพืชนอยชนิดแตบางชนิดมีปริมาณมาก (Round, 
1981)   

 3.1.2 คาดัชนีความสม่ําเสมอ (evenness index) 
 คาดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนพืชเปนคาที่บอกถึงการกระจายของชนิด และปริมาณของ

แพลงกตอนพืชในประชาคม โดยคํานึงถึงปริมาณของแพลงกตอนพืชในแตละชนิดที่พบ ณ จุดสํารวจตาง ๆ โดยถา
คํานวณแลวไดคาสูงใกล หรือเทากับ 1:1 แสดงวาที่จุดสํารวจนั้น ๆ ประกอบดวยแพลงกตอนพืชชนิดตาง ๆ  ที่มีปริมาณ
ใกลเคียงกัน และมีการกระจายที่เหมือนกัน  การคํานวณคาดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนพืช ใชวิธีของ Sheldon 
(1969)  โดยมีสูตรดังนี้ 

J′     =     H / S   หรือ   H / H max 
J′     =     คาดัชนีความสม่ําเสมอ 
H     =    คาดัชนีความหลากหลาย 
S     =     จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชที่พบในจุดสํารวจนั้น 
H max     =     คาดัชนีความหลากหลายที่อาจมีคาไดมากที่สุดของจุดสํารวจนั้น 

จากการพบจํานวนของแพลงกตอนพืชในแตละชนิด  (S)   มีปริมาณมากเทา ๆ  กัน   (H max    =    ln  S)  
 3.1.3 คาดัชนีความอุดมสมบูรณ หรือดัชนีความชุกชุมทางชนิด (species richness index) 

 เปนคาที่บอกถึงความอุดมสมบูรณของชนิดสิ่งมีชีวิตในแตละจุดสํารวจ คือจํานวนชนิดทั้งหมดของ
แพลงกตอนพืชที่พบในแตละจุดสํารวจ คายิ่งสูงแสดงวามีมากชนิด คํานวณตามวิธีการของ  margalef ‘s index   (Ludwig  
&  Reynolds,  1988 ; Clarke  and  Warwick , 2001)   ดังนี้ 

D     =      ( S – 1 )  / ln ( n) 
D     =     คาดัชนีความอุดมสมบูรณ 
S     =     จํานวนชนิดที่พบ 
n     =     จํานวนตัวทั้งหมดที่พบ 
ln    =     natural logarithm 

3.2. การวิเคราะหและรายงานผล 
ผลที่ไดจากการจําแนก  วิเคราะห  และจัดการขอมูลการสุมตัวอยางทั้งหมดไดนําเสนอในรูปของภาพถาย   

ตาราง   กราฟ  และ  การอธิบายเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ชนิดปริมาณ และมวลชีวสารของแพลงกตอนพืช 
 

1.1 ชนิดและการจําแนกทางอนุกรมวิธาน 
แพลงกตอนพืชที่พบในเขตรักษาพืชพันธุของบึงบอระเพ็ด  จ.นครสวรรค  จากการรวบรวมตัวอยางดวยถุงลาก

แพลงกตอนขนาด 10 ไมครอนในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2545) ที่จําแนกไดถึงระดับชนิดมี 181 
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ชนิด (ตารางในภาคผนวกที่ 1 และภาพที่ 2) จาก 6 Phyla ไดแก สาหรายสีเขียว หรือ Chlorophyta 93 ชนิด หรือ 51% (เปน
กลุมเดสมิด 58 ชนิด หรือ 32%) Euglenophyta 35 ชนิด หรือ 19% สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน หรือ Cyanophyta 25 ชนิด
หรือ 14% ไดอะตอม หรือ Bacillariophyta 21 ชนิด หรือ 12% ไดโนแฟลคเจลเลต หรือ Pyrrhophyta 4 ชนิด หรือ 2% และ
สาหรายสีทอง หรือ Chrysophyta เพียง 3 ชนิด หรือ 2%  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสรางประชาคมแพลงกตอนพืช (ชนิด) ของบึงบอระเพ็ด 
 

1.2 ปริมาณแพลงกตอนพืช 
ผลการศึกษาปริมาณแพลงกตอนพืชในเขตรักษาพืชพันธุของบึงบอระเพ็ดทั้ง  4 จุดสํารวจโดยเครื่องมือ ruttner 

sampler ระหวางเดือนตุลาคม 2544 ถึงกันยายน 2545 มีรายละเอียดดังตารางที่ 2  มีความหนาแนนแพลงกตอนพืชเฉลี่ย 
235+439 หนวย/มล ความชุกชุมสูงสุด 1,679 หนวย/มล พบที่ระดับพื้นทองน้ํา ของสถานีที่ 6  ในฤดูฝน และความชุกชุม
ตํ่าสุด 5 หนวย/มล พบที่ระดับพื้นทองน้ําสถานีที่ 7 ในฤดูหนาว ชนิดแพลงกตอนพืชที่มีความหนาแนนสูงสุด 1,573 
หนวย/มล คือ Cylindrospermopsis ที่สถานีที่ 4 ระดับพื้นทองน้ํา ในฤดูรอน รองลงมา 977 หนวย/มล คือ Dictyosphaerium 
ที่ระดับพื้นทองน้ําสถานีที่ 6 ในฤดูฝน และเมื่อพิจารณาเปนสถานีในทุกฤดู ตารางที่ 3 สถานีที่ 6 ในฤดูฝนมีความหนาแนน
มากที่สุดโดยมีปริมาณแพลงกตอนพืชเฉลี่ย 1,381 หนวย/มล สวนสถานีที่ 7 ในฤดูหนาวมีความหนาแนนต่ําสุด มีปริมาณ
แพลงกตอนพืชเฉลี่ย 12 หนวย/มล เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 สถานี (คาเฉลี่ย) ในรอบป จากภาพที่ 3 สถานีที่ 6 มีความชุกชุม
สูงสุด 567 หนวย/มล สถานีที่ 4 รองลงมา 378 หนวย/มล  สถานีที่ 1 110 หนวย/มล และสถานีที่ 7 มีหนาแนนต่ําสุด 82 
หนวย/มล  พิจารณาเปนฤดู (คาเฉลี่ย) ฤดูฝนมีความชุกชุมแพลงกตอนพืชสูงที่สุด 469 หนวย/มล รองลงมาเปนฤดูรอน 309 
หนวย/มล และฤดูหนาวมีคานอยที่สุด 76 หนวย/มล 
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12%

2%

19% 2%

Cyanophyta Chlorophyta Bacillariophyta
Chrysophyta Euglenophyta Pyrrhophyta
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบความชุกชุมของแพลงกตอนพืชทั้ง 4 สถานีในรอบป 

 
1.3 มวลชีวสารของแพลงกตอนพืช 
ผลการวิเคราะหคาคลอโรฟลดเอ ของบึงบอระเพ็ดทั้ง  3 ฤดูโดยวิธี ethanol method (Nusch, 1980) ระหวางเดือน

ตุลาคม 2544 ถึงกันยายน 2545 บึงบอระเพ็ดมีคาคลอโรฟลดเอ เฉลี่ย 8.1727+4.4840 มก/ลูกบาศกเมตร โดยมีคาสูงสุด 
13.3181+4.12 มก/ลูกบาศกเมตร ในฤดูฝน และมีคาต่ําสุด 5.1000+0.81 มก/ลูกบาศกเมตร ในฤดูหนาว และ 6.1000+4.77
มก/ลูกบาศกเมตร(ตารางที่5) ในฤดูรอน จาก Reynolds (1984) นําคาคลอโรฟลดเอมาประเมินปริมาณของแพลงกตอนพืช
(น้ําหนักแหง) ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0.5-2.0% ดังนั้นบึงบอระเพ็ดมีมวลชีวสารรวม (น้ําหนักแหง) ของแพลงกตอนพืช อยู
ระหวาง 408.64-1,634.54  มก/ลูกบาศกเมตร  

 
2. ดชันีความหลากหลายแพลงกตอนพืช  
 

จากตารางที่ 2 ผลของการวิเคราะหอานคาไดดังนี้ 
2.1 ดัชนีความอุดมสมบูรณ บึงบอระเพ็ดมีคาดัชนีความอุดมสมบูรณ เฉลี่ย 2.3814+ 1.0525 โดยมีคาสูงสุด 

4.0516 ที่สถานีที่ 4 ระดับผิวน้ําในฤดูฝน และมีคาต่ําสุด 0.4551 ที่สถานีที่ 7 ระดับผิวน้ํา ในฤดูหนาว และเมื่อพิจารณาเปน
สถานีที่สํารวจ (คาเฉลี่ย) จากตารางที่ 4 

2.2 ดัชนีความสม่ําเสมอ บึงบอระเพ็ดมีคาดัชนีความสม่ําเสมอ เฉลี่ย 0.6273+0.2359 โดยมีคาสูงสุด 1.0000 ที่
สถานีที่ 7 ระดับพื้นทองน้ํา ในฤดูหนาว และมีคาต่ําสุด 0.1161 สถานีที่ 4 ระดับพื้นทองน้ํา ในฤดูรอน 

2.3 ดัชนีความหลากหลาย บึงบอระเพ็ดมีคาดัชนีความหลากหลายเฉลี่ย 1.3989+0.6441 โดยมีคาสูงสุด 2.4480 ที่
สถานีที่ 7 ระดับผิวน้ําในฤดูรอน และมีคาต่ําสุด 0.3284 ที่สถานีที่ 7 ระดับผิวน้ํา ในฤดูฝน 
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3. โครงสรางประชาคมของแพลงกตอนพืช 

38.49%

18.44%

27.44%

10.23%

0.58%4.81%

Cyanophyta Chlorophyta Bacillariophyta
Chrysophyta Euglenophyta Pyrrhophyta

 
ภาพที่ 4 โครงสรางประชาคมแพลงกตอนพืชของบึงบอระเพ็ด 

 
ลักษณะโครงสรางประชาคมของแพลงกตอนพืชในบึงบอระเพ็ด ประกอบดวยสาหรายสีเขียวเกมน้ําเงินมาก

ที่สุด 38.49% รองลงมาคือยูกลีนา 27.44% สาหรายสีเขียว 18.44%   ไดโนแฟลกเจลเลต 10.23% ไดอะตอม 4.81% และ
สาหรายสีทอง 0.59% (ภาพที่ 4 และตารางที่ 5) จากภาพที่ 5 โครงสรางประชาคมของแพลงกตอนพืชมีความผันแปรตาม
ฤดู  ไดแก ฤดูหนาว มียูกลีนามากที่สุด 65.35% รองลงมาคือ ไดโนแฟลกเจลเลต 17.93% สาหรายสีเขียว 11.07% สาหราย
สีเขียวเกมน้ําเงิน 3.97% สาหรายสีทอง 1.32% และไดอะตอม 0.36% ฤดูรอน มีสาหรายสีเขียวเกมน้ําเงินมากที่สุด 71.16% 
รองลงมาไดโนแฟลกเจลเลต 11.11% ยูกลีนา 9.24% ไดอะตอม 4.37% สาหรายสีเขียว 3.74% และสาหรายสีทอง 0.38% 
และฤดูฝน มีสาหรายสีเขียว มากที่สุด 40.51% รองลงมา สาหรายสีเขียวเกมน้ําเงิน 40.33% ไดอะตอม 9.71% ยูกลีนา 
7.74% ไดโนแฟลกเจลเลต  1.66 % และสาหรายสีทอง 0.05% 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบโครงสรางประชาคมแพลงกตอนพืชของบึงบอระเพ็ดทั้ง 3 ฤดู 

 
5. คุณภาพน้ํา 
 

ผลจากการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 3 ครั้งระหวางเดือนธันวาคม 2544 ถึง เดือนกันยายน 2545 มีคาเฉลี่ยดังตารางที่ 4 
และ 6  มีคาต่ําสุด และสูงสุดดังนี้ โดยพบวา  มีความลึกอยูระหวาง 1.5 – 4.0 เมตร ลึกที่สุดคือ สถานีที่ 6 ในฤดูหนาว และ



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                             O16 

 53

ต้ืนที่สุดคือสถานีที่ 4 ในฤดูฝน คาความนําไฟฟามีคาอยูระหวาง  146.50 – 337.00 ไมโครซีเมนส โดยสูงสุดสถานีที่ 6 ใน
ฤดูฝน 337.00 ไมโครซีเมนส  และต่ําสุด 146.50 ไมโครซีเมนส สถานีที่ 7 ในฤดูฝน คาออกซิเจนละลายมีคาอยูระหวาง  
3.24-6.14  มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดเปนดางของน้ํามีคาอยูระหวาง 7.24-8.35 คาความโปรงแสงมีคาอยูระหวาง  
98.57 – 191.43 เซนติเมตร  คาความเปนดางมีคาอยูระหวาง  67.57 – 104.29 มิลลิกรัมตอลิตร  และคาความกระดางมีคาอยู
ระหวาง  56.86 – 72.14  มิลลิกรัมตอลิตร คารบอนไดออกไซดอิสระ 1.86 – 8.86 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียไนโตรเจน 
0.0197 – 0.1217 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรรัสรวม 0.0202 – 0.1099 มิลลิกรัมตอลิตร สารแขวนลอย 5.27 - 10.04  
มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อพิจารณาคาคลอโรฟลลเอสอดคลองกับฟอสฟอรรัสรวม ที่มีคาสูงสุดในฤดูฝน 

 
วิจารณผลการศึกษา 

 
การศึกษาประชาคมแพลงกตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ต้ังแตเดือนธันวาคม 2544 ถึงเดือน

กันยายน 2545 พบแพลงกตอนพืชประกอบดวย 6 ไฟลั่ม ไดแก สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน สาหรายสีเขียว ไดอะตอม  
ไดโนแฟลคเจลแลต ยูกลีนา และสาหรายสีทองโดยมีปริมาณชนิดแพลงกตอนพืชที่พบในครั้งนี้รวม 73 สกุล 181 ชนิด ซึ่ง
มากชนิดกวาในรายงานของปลอดประสพ และคณะ (2525) ที่ไดทําการสํารวจชลชีวะของบึงบอระเพ็ดรายงานวาพบ
แพลงกตอนพืชเพียง 44 ชนิด  มากสกุลกวา วราภรณ (2526) ที่ไดทําการศึกษาชนิด และปริมาณแพลงกตอนใน 
บึงบอระเพ็ดระหวางเดือนกันยายน 2524 ถึงเดือนกรกฎาคม 2525 โดยพบแพลงกตอนพืช 64 สกุล และมากชนิดกวา  
สุอินทร และกาญจนารี (2538) ที่ไดทําการสํารวจชลชีววิทยาบางประการและทรัพยากรประมงในบึงบอระเพ็ดหลังการ
ปรับปรุงระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2536 พบแพลงกตอนพืชเพียง 19 ชนิด การที่ไดมากชนิดเนื่องจากมีวิธี 
การเก็บตัวอยางที่แยกเก็บระหวางชนิด และปริมาณ  และทําการเก็บตัวอยางดวยถุงแพลงกตอนขนาดตา 10 ไมครอน  
ลากในแนวดิ่งของน้ําทั้งคอลัมนรวม 3 ครั้ง ทําใหไดตัวอยางแพลงกตอนพืชครอบคลุม ประกอบกับการนําตัวอยาง 
แพลงกตอนพืชมาทําสไลดถาวรทําใหสามารถจําแนกชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ปริมาณแพลงกตอนพืชที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ เฉลี่ย 235+438 หนวย/มล มีความชุกชุมมากกวา ประสพ และ
คณะ (2525) ที่รายงาน 2,050 ตัว/ลิตร (2 ตัว/มล) มากกวา วราภรณ (2526)   ที่รายงาน ปริมาณเฉลี่ย  1,675.27 ×103 หนวย/
ลูกบาศกเมตร (2 หนวย/มล ) มีปริมาณมากกวากองประมงน้ําจืด (2535) ที่ไดรายงาน 587 ตัว/ลิตร(1 หนวย/มล)  และ
มากกวาสุอินทร และกาญจนารี (2538) ที่ไดรายงาน 1,182 ตัว/ลิตร (2 หนวย/มล) การที่ไดปริมาณแพลงกตอนพืช
หนาแนนมากกวาเนื่องจากวิธีการเก็บตัวอยางน้ําทั้งคอลัมน หรือในแนวดิ่งที่ 2 (ผิวน้ํา และพื้นทองน้ํา)-3 ระดับ (ผิวน้ํา 
กลางน้ํา และพื้นทองน้ํา)  โดยไมใชถุงกรองแพลงกตอนทําใหแพลงกตอนพืชไมหลุดรอดไป  โดยเฉพาะ 
Cylindrospermopsis เปนสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่มีขนาดเล็กโดยมีความกวางนอยกวา 10 ไมครอน มีปริมาณมากที่สุด 
และยังพบวาที่พ้ืนทองน้ําของสถานีที่ 6  ในฤดูฝนมีปริมาณแพลงกตอนพืชหนาแนนที่สุด 1,679 หนวย/มล รองลงมาที่
ระดับพื้นทองน้ําสถานีที่ 7 ในฤดูหนาว ที่มีความหนาแนน 1,573 หนวย/มล จากภาพที่ 6 สถานีที่ 1 6 และ 7 มีความ
หนาแนนของแพลงกตอนพืชเพิ่มขึ้นจากฤดูหนาวที่มีความหนาแนนของแพลงกตอนพืชตํ่าไปสูงสุดในฤดูฝน สวนสถานีที่ 
4  มีความหนาแนนของแพลงกตอนพืชมากที่สุดในฤดูรอน  
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ภาพที่ 6 เปรียบเทียบความหนาแนนของแพลงกตอนพืชของ 4 สถานีในรอบป 

 
มวลชีวสารของแพลงกตอนพืชของบึงบอระเพ็ดโดยใชคาคลอโรฟลลเอ มีคาเฉลี่ย 8.1727+4.4840 มก/ม3 มี

คาสูงสุดในฤดูฝน 13.3181 มก/ม3 สอดคลองกับคาฟอสฟอรัสรวมที่สูงสุดในฤดูฝน 0.1099 มก/ลิตร เชนกัน นั่นคือหวงโซ
อาหารหวงแรกของบึงบอระเพ็ด หรือมวลชีวสารของแพลงกตอนพืช (ash-free dry weight) ที่ไดคาอยูระหวาง 408.64-
1,634.54 มก/ม3 ดัชนีความหลากหลาย (เฉลี่ย) ของบึงบอระเพ็ด 1.3989 ตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับหวยหองไคร 1.86 (ยุวดี, 
2548) ซึ่งเปนอางเก็บน้ําที่อยูบนเขา มีการรบกวนจากบานเรือนของชุมชนนอยกวาบึงฯ  

โครงสรางประชาคมแพลงกตอนพืชของบึงบอระเพ็ดเกิดการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล seasonal succession เริ่ม
จากฤดูหนาวความชุกชุมของแพลงกตอนพืชเฉล่ีย นอยที่สุด 69 หนวย/มล เพราะมีระดับน้ําลึกที่สุดโดยมีกลุมยูกลีนาเปน
ตัวเดน บงบอกคุณภาพน้ําคอนขางไมดีมีสารอาหารสูง (ยุวดี, 2548) ในฤดูรอนปริมาณน้ําลดลงแตความชุกชุมของ 
แพลงกตอนพืชเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 258 หนวย/มล โดยมีสาหรายสีเขียวเกมน้ําเงินเปนตัวเดนบงบอกคุณภาพน้ําคอนขางไมดี
มีสารอาหารสูง (ยุวดี, 2548) และฤดูฝนน้ําฝนไดนําแรธาตุอาหารไหลลงสูแหลงน้ําทําใหความชุกชุมของแพลงกตอนพืช
เฉลี่ยสูงสุด  430 หนวย/มล และมีสาหรายสีเขียว คือ Dictyosphaerium sp ที่เปน non motile coccoid and colonial green 
algae เปนตัวเดนปรากฏการณแบบนี้พบเฉพาะในทะเลสาบตื้นๆ และมีความอุดมสมบูรณสูง (shallow eutrophic lakes) 
และไมมีการแบงช้ันของน้ํา (Wehr and Sheath, 2003)  บงบอกคุณภาพน้ําระดับปานกลาง (ยุวดี, 2548) โครงสรางของ
แพลงกตอนพืชที่เปลี่ยนแปลงในแตละฤดูบอกถึงแรธาตุ อนินทรียที่ลงสูในบึงบอระเพ็ดมีความแตกตางกัน 

คุณภาพน้ํา โดยเฉพาะระดับน้ํา จากภาพที่ 7 เปรียบเทียบระดับน้ําของ 3 ชวงเวลา ไดแกในรอบป 2544-45 2535-
36 และ 2508-2521 ในป 2544-45 เปนปที่ระดับน้ําในบึงบอระเพ็ดลงต่ําที่สุดโดยเฉพาะในฤดูฝนเพราะเปนปที่ฝนมาลาชา 
สงผลใหระดับน้ําในฤดูหนาวของบึงบอระเพ็ดสูงกวาระดับน้ําในฤดูฝน ประกอบกับการเก็บตัวอยางอยูในชวงตนเดือน
กันยายนฝนเพิ่งเริ่มตกไดเพียง 2-3 วันทําใหระดับหรือความลึกของน้ําในฤดูฝนนอยหรือต้ืนที่สุด 
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบระดับน้ําในบึงบอระเพ็ด ในรอบป 2544-2545 2535-2536 และ 2508-2521 
 

สรุปผลศึกษา 
 

1. บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวยแพลงกตอนพืชที่จําแนกได 181 ชนิด จาก 6 ไฟลั่ม ไดแก 
สาหรายสีเขียวเกมน้ําเงิน สาหรายสีเขียว ยูกลีนา ไดโนแฟลกเจลเลต ไดอะตอม และ สาหรายสีทอง มีความหนาแนนเฉลี่ย 
235+438 หนวย/มล และมีมวลชีวสารเฉลี่ย 8.1727+4.4840 มก/ลูกบาศกเมตร โดยคิดเปนน้ําหนักแหงของแพลงกตอนพืช
อยูระหวาง 408.64-1,634.54 มก/ลูกบาศกเมตร 

2. ดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืชในบึงบอระเพ็ด มีคาเฉลี่ยตลอดทั้งป 1.3989+0.6441 ดัชนีความอุดม
สมบูรณมีคาเฉลี่ย 2.3814+1.0525 และดัชนีความสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ย 0.6273+0.2359 บึงบอระเพ็ด มี ภาวะน้ําแดงที่เกิดจาก
แพลงกตอนพืชบลูมเพราะมีแรธาตุโดยเฉพาะฟอสฟอรัสลงสูน้ําที่มากเกินไป 

3.โครงสรางประชาคมของแพลงกตอนพืชในบึงบอระเพ็ดมี seasonal succession ฤดูหนาวมีกลุมยูกลีนา เปนตัว
เดน พอเขาฤดูรอนเปลี่ยนเปนสาหรายสีเขียวเกมน้ําเงิน เปนตัวเดน และสุดทายฤดูฝนเปลี่ยนเปนสาหรายสีเขียว เปนตัว
เดน จากการที่มีอาหารหลากหลายทําใหบึงบอระเพ็ดมีสัตวน้ําหลากหลาย 

4. ระดับคุณภาพน้ําในเขตรักษาพืชพันธุของบึงบอระเพ็ดอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตว 
 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการปรับปรุงบึงบอระเพ็ดหลังจากที่ไดปรับปรุงครั้งสุดทายในป พ.ศ. 2535-36  บึงบอระเพ็ดมีตะกอน
ทับถมทาํใหต้ืนเขิน โดยเฉพาะเมื่อฝนมาลาชา ทําใหพ้ืนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําลดนอยลง 

2. ควรมีมาตรการปองกัน และควบคุมการปนเปอนจากปุย และยากําจัดศัตรูพืชลงสูน้ําในบึงบอระเพ็ดอยาง
จริงจัง 

3. ควรมีมาตรการปองกัน และควบคุมการปลอยน้ําทิ้งจากบานเรือน และชุมชนรอบๆ บึงลงสูบึงบอระเพ็ดโดย
ไมมีการบําบัด 

4. ควรมีมาตรการความคุมดูแลการทองเที่ยว ไดแก การทิ้งขยะ และชนิดเรือที่ใชทองเที่ยว 
5. ควรมีการศึกษาดานอาหารธรรมชาติทุกๆปเพื่อติดตาม เฝาระวัง และดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของแพลงกตอนที่มีผลตอโครงสรางปลาในอนาคต 

21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
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6. ในการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชควรเพิ่มการเก็บในแนวดิ่ง (ทั้งคอลัมน) ไมใชเก็บแตเพียงที่ผิวน้ําแตเพียง
ระดับเดียว และควรแยกขวดเก็บระหวางการเก็บเพื่อจําแนกชนิด และนับปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ อีกทั้งควร
วิเคราะหคาคลอโรฟลดเอทุกครั้ง เพื่อเปนคายืนยันกันกับคาปริมาณแพลงกตอนพืชที่นับได 

 
เอกสารอางอิง 
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ตารางที่ 2 คาดัชนีความอุดมสมบูรณ  ความสม่ําเสมอ  และความหลากหลายของแพลงกตอนพืช ของบึงบอระเพ็ดระหวาง
เดือนธันวาคม 2544 ถึง เดือนกันยายน 2545 (0 = ผิวน้ํา 5=กลางน้ํา และ 1= พ้ืนทองน้ํา) 

 

สถานี/ระดับ/เดือน/ป 
จํานวน 

(หนวย/มล) ดัชนีความอุดมสมบูรณ ดัชนีความสม่ําเสมอ ดัชนีความหลากหลาย 

1.0.12.44 43 1.0635 0.5910 0.9511 
1.5.12.44 31 0.8736 0.6228 0.8634 
1.1.12.44 84 2.0312 0.5103 1.1749 
4.0.12.44 73 1.1654 0.5893 1.0559 
4.5.12.44 59 3.1882 0.7977 2.1053 
4.1.12.44 67 0.9513 0.5999 0.9655 
6.0.12.44 392 1.6747 0.3081 0.7387 
6.5.12.44 49 1.0278 0.6296 1.0134 
6.1.12.44 18 2.7678 0.8527 1.8735 
7.0.12.44 9 0.4551 0.7642 0.5297 
7.5.12.44 7 1.5417 0.8322 1.1537 
7.1.12.44 5 2.4853 1.0000 1.6094 
1.0.3.45 89 3.3418 0.7847 2.1756 
1.1.3.45 51 3.5607 0.8318 2.2527 
4.0.3.45 251 1.8098 0.2118 0.5080 
4.1.3.45 1,671 2.5602 0.1161 0.3479 
6.0.3.45 195 3.4136 0.4321 1.2723 
6.5.3.45 173 2.9108 0.2742 0.7604 
6.1.3.45 72 2.5721 0.6452 1.6033 
7.0.3.45 35 3.6565 0.9276 2.4480 
7.5.3.45 16 2.5247 0.9248 1.9231 
7.1.3.45 30 2.6461 0.8786 2.0230 
1.0.9.45 342 3.2563 0.6663 1.9961 
1.1.9.45 37 3.3233 0.8113 2.0810 
4.0.9.45 85 4.0516 0.8079 2.3788 
4.1.9.45 90 3.7779 0.7129 2.0604 
6.0.9.45 1,066 3.2991 0.5581 1.7737 
6.1.9.45 1,679 3.7706 0.4494 1.5132 
7.0.9.45 537 1.4318 0.1426 0.3284 
7.5.9.45 27 1.2137 0.5007 0.8058 
7.1.9.45 15 1.4771 0.6714 1.0806 
เฉลี่ย 235+439 2.3814+1.0525 0.6273+0.2359 1.3989+0.6441 
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ตารางที่ 3 ความหนาแนนของแพลงกตอนพืช ของบึงบอระเพ็ดระหวางเดือนธันวาคม 2544 ถึง เดือนกันยายน 2545 
 

สถานี/เดือน/ป จํานวน (หนวย/มล) 
1.12.44 57 
4.12.44 72 
6.12.44 162 
7.12.44 12 

คาเฉลี่ยฤดูหนาว 76 
1.3.45 77 
4.3.45 967 
6.3.45 158 
7.3.45 35 

คาเฉลี่ยฤดูรอน 309 
1.9.45 198 
4.9.45 96 
6.9.45 1,381 
7.9.45 199 

คาเฉลี่ยฤดูฝน 469 
 
ตารางที่ 4 คุณสมบัติของน้ํา ในบึงบอระเพ็ดระหวางเดือนธันวาคม 2544 ถึง เดือนกันยายน 2545 
 

ฤดู ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน คาเฉลีย่ 
ความโปรงแสง (ซม) 157.86 191.43 98.57 149.28+47.02 
คลอโรฟลล เอ (มก/ม3) 8.0897 5.1394 13.3181 8.8491+4.14 
ออกซิเจน (มก/ลิตร) 6.13 6.14 3.24 5.17+1.67 
ความเปนดาง (มก/ลิตร) 91.71 104.29 67.57 87.86+18.66 
ความกระดาง (มก/ลิตร) 72.14 65.14 56.86 64.71+7.65 
แอมโมเนียไนโตรเจน(มก/ลิตร) 0.0463 0.1217 0.0197 0.0626+0.0529 
ฟอสฟอรัสรวม (มก/ลิตร) 0.0210 0.0202 0.1099 0.0504+0.0516 
สารแขวนลอย (มก/ลิตร) 5.27 5.37 10.04 6.8933+2.7256 
ความเปนกรดเปนดางของน้ํา 7.24 8.35 7.41 7.67+0.5979 
คารบอนไดออกไซดอิสระ (มก/ลิตร) 5.64 1.86 8.86 5.45+3.50 
 



O16                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 

 60

ตารางที่ 5 โครงสรางประชาคมแพลงกตอนพืช (โดยปริมาณ %) ของบึงบอระเพ็ดในแตฤดูสํารวจ 
 

Phylum ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน เฉลี่ย 
Cyanophyta 3.97 71.16 40.33 38.49 
Chlorophyta 11.07 3.74 40.51 18.44 
Bacillariophyta 0.36 4.37 9.71 4.81 
Chrysophyta 1.32 0.38 0.05 0.59 
Euglenophyta 65.35 9.24 7.74 27.44 
Pyrrhophyta 17.93 11.11 1.66 10.23 

 
ตารางที่ 6 ความลึก และคาการนําไฟฟา ของสถานีสํารวจ บึงบอระเพ็ดระหวางเดือนธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2545 
 

สถานี/เดือน/ป ความลึก (เมตร) การนําไฟฟา (ไมโครซีเมนต) 

1/12/2544 3.0 314.80 
4/12/2544 3.0 257.60 
6/12/2544 4.0 227.40 
7/12/2544 3.0 242.80 
1/3/2545 2.6 307.40 
4/3/2545 2.0 233.00 
6/3/2545 3.0 284.00 
7/3/2545 3.0 174.00 
1/9/2545 2.0 322.00 
4/9/2545 1.5 284.00 
6/9/2545 2.0 337.00 
7/9/2545 3.0 146.50 
คาเฉลี่ย 2.7+0.68 260.87+59.19 

 
ตารางภาคผนวกที่ 1 ชนิดแพลงกตอนพืชที่พบในบึงบอระเพ็ดระหวางเดือน ธันวาคม 2544ถึง กันยายน 2545 
 

Cyanophyta Pandorina sp. 
Anabaena affinis Pediastrum biwae 
Anabaena cylindrica Pediastrum boryanum 
Anabaena flos-aquae Pediastrum duplex 
Anabaena planctonica Pediastrum duplex var. gracillimum 
Anabaena sphaerica Pediastrum clathratum 
Anabaena sp. Pediastrum orbital 
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Aphanocapsa sp. Pediastrum pertusum 
Aphanizomenon sp. Pediastrum simplex 
Arthrospira platensis Pediastrum simplex var.clathratum 
Cylindrospermopsis raciborskii Scenedesmus tropicus 
Cylindrospermum sp. Scenedesmus spp. 
Gloeotrichia sp. Selenastrum sp. 
Lyngbya majuscula Spirogyra spp. 
Lyngbya spp. Tetraedron gracile 
Merismopedia elegans Tetraedron regulare 
Microcystis sp. Tetraedron trigonum 
Oscillatoria irrigua  Volvox aureus 
Oscillatoria limosa  Desmids 
Oscillatoria lemmermannii  Arthrodesmus sp. 
Oscillatoria perornata Closterium aciculare 
Oscillatoria princeps Closterium acerosum 
Oscillatoria tenuis Closterium acutum 
Oscillatoria spp Closterium anceolatum 
Raphidiopsis sp. Closterium erhenbergii 
Spirulina major Closterium costatum 
Chlorophyta Closterium dianae 
Ankistrodesmus  bernardii Closterium gracile 
Botryococcus braunii Closterium kuetzingii 
Chara sp. Closterium lineatum 
Chlamydomonas spp. Closterium monoliferum 
Chodatella sp. Closterium  pseudolunula 
Coelastrum asteroidum Closterium rectimarginatum 
Coelastrum  pulchrum Closterium setaceum 
Coelastrum sp. Closterium spp. 
Crucigenia sp. Cosmarium contractum 
Dictyosphaerium sp. Cosmarium depressum 
Dimorphococcus lunatus Cosmarium granatum 
Eudorina elegans Cosmarium margaritatum 
Eudorina sp. Cosmarium moniliforme 
Kirshnella  obesa Cosmarium portianum 
Monoraphidium sp. Cosmarium porrectum 
Oocystis sp. Cosmarium quadrum 
Pandorina morum Spondylosium moniliforme 
Cosmarium paragrantoides Spondylosium planum 
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Cosmarium pseudonitidulum Spondylosium pulchralum 
Cosmarium  pyramidatum var. convexum Staurastrum dickiei 
Closterium tumidulum Staurastrum protectum var. rangoonese 
Cosmarium spp. Staurastrum sebaldi 
Desmedium aptogonium Staurastrum spp 
Desmedium baileyi Staurodesmus convergens 
Desmedium swartzii Euglenophyta 
Euastrum bidentatum Euglena acus 
Euastrum crameri Euglena ehrenbergii 
Euastrum monocyclum Euglena geniculata 
Euastrum spinulosum Euglena gigas 
Gonatozygon kinahanii Euglena oxyuris 
Hyalotheca disiliens (Smith) Euglena polymorpha 
Micrasterias ceylanica Euglena proxima 
Micrasterias foliacea Euglena rostrifera 
Micrasterias pinnatifida Euglena sociabilis 
Micrasterias radians Euglena spirogyra 
Mougeatia spp. Euglena variabilis 
Pleurotaenium  aciculare Euglena wangi  
Pleurotaenium baculoides Euglena spp. 
Pleurotaenium coronatum Trachelomonas armata 
Pleurotaenium nodosum Trachelomonas dubia 
Pleurotaenium spp. Trachelomonas  gibberosa 
Closterium spetbergense Trachelomonas hispida var. coronata 
Closterium turgidum Trachelomonas horrida 
Bacillariophyta Trachelomonas raciborski var. raciborski 
Amphipleura pellucida Trachelomonas robusta  
Aulacoseira sp. Trachelomonas scabra 
Cocconeis sp. Trachelomonas superba  
Cymbella sp. Trachelomonas vovocina 
Diatoma sp. Trachelomonas spp. 
Eunotia valida Phacus helikoides 
Eunotia sp. Phacus longicauda 
Fragillaria sp. Phacus pleuronectes 
Frustulia sp. Phacus tortus 
Gomphonema sp. Phacus spp. 
Gyrosigma sp. Lepocinclis sphagnophila 
Navicula sp. Lepocinclis fusiformis 
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Nitzschia spp. Lepocinclis wangi 
Rhopalodia sp. Stromboromonas  ostralica 
Stauroneis sp. Stromboromonas  fluviatilis 
Surirella elegan Stromboromonas sp. 
Surirella robusta var.splendida Pyrrhophyta 
Surirella sp Peridinopsis sp. 
Synedra spp Peridinium spp. 
Synedra ulna Ceratium hirundinella 
Tabellaria spp Ceratium spp. 
Chrysophyta  
Centritractus belenophorus  
Dinobryon divergens  
Dinobryon sp.  
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เงื่อนไขดานเศรษฐกิจสังคมและแบบจําลองการมีสวนรวมของชุมชนประมงรอบคลองนาทับ 

ตอกิจการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมสงขลา 
 

ศราวุธ  เจะโสะ*  อภิรดี  แซล่ิม และ สุภางศ ลัดดาวัลย  
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี  

 

บทคัดยอ 

 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับการยอมรับและเขามีสวนรวมของชุมชน
ประมง พรอมการสรางแบบจําลอง  โดยพิจารณาจากเงื่อนไขดานเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนประมงรอบ 
คลองนาทับ  ใชวิธีการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน 1,000 ตัวอยาง การสัมภาษณผูนําชุมชนเชิงลึก 20 คน และการจัดเวที
ชาวบานหรือกลุมเสวนาเปาหมาย 80 คน  ผลการศึกษาพบวามีประชากรที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ
โรงไฟฟาสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําคลองนาทับ 300 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 37,160  คน หรือครัวเรือน  6,325  
ครัวเรือน  สวนใหญ รอยละ 97 ของหัวหนาครัวเรือน รับทราบขอมูลขาวสารและเหตุผลความจําเปนที่ตองกอสราง
โครงการ เนื่องจากความตองการพลังงานไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขามีสวนรวมของชุมชนตอ
กิจการโรงไฟฟา ประกอบดวย (1) ลักษณะสวนบุคคลของผูนําชุมชนหรือหัวหนาครัวเรือน  เชน  เพศ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ภาวะผูนํา ระดับความเครงครัดทางศาสนา (2) ระดับการพึ่งพาทรัพยากรเพื่อเปน
รายไดของครอบครัว (3) ลักษณะนิสัยของเจาหนาที่ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (4)  ความถี่ในการเขาหาชุมชน 
(5) กิจกรรมสงเสริมอาชีพ ของ กฟผ. มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ตอระดับการยอมรับและตัดสินใจเขามี
สวนรวมในโครงการ รอยละ 75 ของหัวหนาครัวเรือน เห็นดวยกับโครงการนี้ และ รอยละ 80 วิตกกังวลผลกระทบตอ 
สัตวน้ําและคุณภาพน้ําในคลองนาทบั แบบจําลองตนแบบของการมีสวนรวมของชุมชน พบวากระบวนการดําเนินการตอง
ประกอบดวย (1) ความมีอิสระ ความสามารถ จิตสํานึกและความเต็มใจ ทั้งระดับสวนบุคคลและตัวแทนชุมชนที่ประสงค
เขามีบทบาท (2) การสื่อการที่ทั่วถึง (3) การสนทนาภาคประชาชนอยางสมานฉันท และ (4) การทํางานรวมกันอยางเปน
เครือขาย 
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Cultural Socioeconomic Conditions and Prototype Model of Community Participation of People 
Living in the Vicinity of Natab Canal, Southern Thailand Towards Songkhla EGAT’s Thermal 

Power Plant 
 

Sarawuth Chesoh* Apiradee Lim and Supang Ladavalaya 

Pattani Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

The purposes of this study were to investigate factors affecting community participation and set up prototype 
model towards the Songkhla EGAT’s thermal power plant project of people living in the vicinity of Natab canal 
including cultural socioeconomic conditions. Using structure questionnaire for collecting data, One thousand household 
leaders, 20 community leaders’ in-depth key informants were interviewed and 80 local activists were focus groups 
discussed.  Data on socio-demographic, life style and attitude toward the project were obtained. 

Total population that directly affected from this thermal power plant project approximately 37,160 persons and 
6,325 households’ covered area of 300 square kilometers in the vicinity of Natab canal. Ninety seven percent of 
household leaders were perceived in this project due to increasing electricity demand. The results of this study revealed 
that (1) the personalities of the household leaders including gender, educational level, social status in the village, 
economic and asset status, leadership, religious awareness (2) degree of dependence on fisheries and forestry resources 
for the livelihood of the household leaders (3) the characteristics of EGAT’s public relation staffs (4) the frequencies of 
village access and (5) the community extension projects and support funding were statistically significant related with 
the project acceptance and degree of community participation. There were 75% of household leaders agreed with this 
project but 80% had a great concern with the water quality and aquatic animal impacts. In conclusion, the prototype 
model of community participation revealed that the community stakeholders requested to be involved at all steps of 
project procedures/development based on the fundamental of (1) freedom, ability and willingness to participate, (2) two-
way-communication, (3) citizen dialogue and (4) networking/co-management. Further details and limitations are 
discussed in the report.  
 
Key words: cultural socioeconomic conditions, model of community participation, natab canal, songkhla EGAT’s  
                     thermal power plant 
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คํานํา 
 

ผลพวงจากการพัฒนาประเทศที่ผ านมา  ได เปลี่ ยนแปลงวิ ถี ชี วิตชุมชนดั้ ง เดิม  ที่ เคยผูกพันอยู กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น มาสูวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองสมัยใหม ที่เนนการบริโภคแบบวัตถุนิยม 
ทําใหตองสิ้นเปลืองทรัพยากรอยางมากมาย และเปนการรวมศูนยอํานาจโดยราชการสวนกลางในการตัดสินใจ วางแผน
และดําเนินงาน ทําใหองคกรชุมชนทองถิ่นไมมีความเขมแข็ง ขาดทักษะประสบการณในการบริหารจัดการทรัพยากรหรือ
โครงการตางๆ ในสวนของโครงการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ บทเรียนการชุมชุนตอตานหรือประทวงการ
กอสรางโรงไฟฟาบอนอก โรงไฟฟาหินกรดู จังหวัดประจวบคิรีขันธ ตลอดจนโครงการทอแกสไทย-มาเลเชีย ของมวลชน
ในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาที่ผานมา จึงมีคําถามวาเหตุใดโครงการพัฒนาพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟาระดับประเทศ
เหลานี้ จึงมีขอขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน ทั้งที่ไดรับการกลั่นกรองอยางดีจากหลายฝาย เชน คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และไดมีมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมชุมชน
อยางครบถวน แตกลับถูกตอตานอยางรุนแรงและขาดการยอมรับจากชุมชน แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการดําเนินโครงการพัฒนา จึงไดมีการรณรงคนํามาใชกันเปนกลไกขับเคลื่อนสังคมกันอยาง
กวางขวาง (Lane, 1995; Schübeler, 1996; Wanyee, 2005).  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีกิจการผลิตกระแสไฟฟาในพื้นที่ที่
ออนไหวอยางอําเภอจะนะ ซึ่งชุมชนมีประสบการณตอสูหรือตอตานโครงการทอแกสมาอยางเขมแข็ง ตอเนื่องยาวนาน 
(US Energy Information Administration, 2003)  แมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จําเปนตองรับผิดชอบตอความ
มั่นคงทางดานพลังงานของประเทศและคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหจัดสรางโรงงานไฟฟาพลังงานความรอนรวม ขนาด 700 
เมกกะวัตต โดยใชแกสธรรมชาติจากอาวไทยเปนเชื้อเพลิงแลวก็ตาม โครงการนี้ จําเปนจะตองสูบน้ําเพื่อการหลอเย็นและ
น้ําใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค ประมาณ 39,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และมีการปลอยน้ําทิ้งจากระบบหลอเย็น ซึ่ง
คอนขางมีอุณหภูมิสูงกวาปกติลงสูคลองนาทับ (ฝายสิ่งแวดลอม, 2549) จึงทําใหมีขอวิตกกังวลของชุมชนที่อยูรอบ 
คลองนาทับวา จะเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ําและวิถีชีวิตประจําวันของชุมชน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค เพื่อทราบอิทธิพลของปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการตัดสินใจเขามีสวนรวมและเสนอ
รูปแบบที่เหมาะสมในการมีสวนรวมของชุมชนตอกิจการโครงการโรงไฟฟาสงขลาตอไป   

 
กรอบความคิด ขอบเขต และวิธีดําเนินการศึกษา 

 
 โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลา ต้ังอยูในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หรือในลุมน้ําคลองนาทับ 
ระหวางละติจูดและลองติจูดที่  7º 06' 28"N and 100º 42' 50" E, 6º 53' 40"N and 100º 38' E, ดําเนินการศึกษาครอบคลุม
พ้ืนที่ 5 ตําบล คือ ตําบลนาทับ  จะโหนง คลองเปยะ  ตลิ่งชัน และตําบลปาชิง  ซึ่งตั้งอยูรอบคลองนาทับ (ภาพที่ 1) ระหวาง
เดือนเมษายน 2548 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 การศึกษาครอบคลุมประเด็นดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของชุมชน ดังนี้ (1) ศึกษาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวกับในพื้นที่ศึกษา  และ (2) ศึกษาสํารวจ
ภาคสนาม โดยวิธีใชแบบสอบถามสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนแบบรายบุคคล 1,000 คน การสัมภาษณผูนําชุมชนเชิงลึก  
(in-depth key informant interview) จํานวน 20 คน และการจัดเวทีชาวบานหรือกลุมเสวนา (focus group) ซึ่งประกอบดวย 
ผูนําธรรมชาติ นักกิจกรรมในทองถิ่น ขาราชการ และผูนําองคการบริหารสวนตําบล 2 ครั้ง จํานวน 80 คน ตลอดจนการ
สังเกตพฤติกรรมชีวิตประจําวันของสมาชิกในชุมชน ควบคูกัน ทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ วิเคราะห
และนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและผลศึกษาภาคสนาม มาสังเคราะหเปนภาพรวมเพื่อตอบคําถามการวิจัยให
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ครบถวนสมบูรณในลักษณะของการสรางองคความรูจากฐานรากและสงคืนผลการศึกษาสูชุมชนเพื่อจักไดประยุกตใชใน
การพัฒนาชุมชนรอบคลองนาทับตอไป  
 

ผลการศึกษา 
 

1. สภาพทั่วไปของชุมชนรอบคลองนาทับ 
 
 ผลการศึกษาพบวามีประชากรที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟาสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํา
คลองนาทับ 300 ตารางกิโลเมตร สวนใหญอยูในตําบลนาทับ จะโหนง คลองเปยะ ปาชิงและตําบลตลิ่งชัน หรืออาจกลาว
วาอยูในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ และครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวคลองนาทับจนถึงปากคลองเชื่อมตอ
กับชายฝงทะเล โดย มีประชากร 37,160 คน หรือครัวเรือน 6,325 ครัวเรือน   

1.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
        ผลการสัมภาษณประชากรที่อยูรอบคลองนาทับ  5 ตําบล 20 หมูบาน ประกอบดวยตําบลนาทับ จะโหนง 
คลอง-เปยะ ปาชิงและตลิ่งชัน จํานวน 1,000  ครัวเรือน โดยรอยละ 78.5  เปนเพศชาย รอยละ 21.5 เปนเพศหญิง รอยละ 
88.3  มีสถานภาพเปนหัวหนาครัวเรือน อายุเฉลี่ย 51.75 + 17.25 ป  สวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน (2-11 คน)   
รอยละ 89.9 เปนครอบครัวเดี่ยว และรอยละ 10.1 เปนครอบครัวขยาย รอยละ 18.2 ไมมีหรือมีวุฒิการศึกษาต่ํากวา
การศึกษาภาคบังคับ รอยละ 71.0 มีการศึกษาระดับภาคบังคับ  รอยละ 6.2   มีการศึกษาระดับมัธยมตน รอยละ 2.7  
มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย รอยละ 2.3 มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และรอยละ 0.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
สูงกวา รอยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนั้น นับถือพุทธศาสนาและอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  แสดงที่ต้ังชุมชนที่สํารวจสํารวจขอมูลบริเวณคลองนาทับ 5 ตําบล รวม 20 หมูบาน 
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หมายเหตุ 
  หมายถึงชุมชนที่สํารวจ 

1 หมู 1 บานคลองขา ตําบลนาทับ 11 หมู 11 บานคลองทิง ตําบลนาทับ 
2 หมู 2 บานปากบางนาทับ ตําบลนาทับ 12 หมู 12 บานปากจด ตําบลนาทับ 
3 หมู 3 บานทายาง ตําบลนาทับ  13 หมู 13 บานทํานบ ตําบลนาทับ 
4  หมู 4 บานทาคลอง ตําบลนาทับ 14 หมู 14 บานคลองสอง ตําบลนาทับ  
5 หมู 5 บานมางอน ตําบลนาทับ 15 หมู 6 บานทาคลอง ตําบลจะโหนง 
6 หมู 6 บานใต ตําบลนาทับ 16 หมู 7 บานทุงกรวด ตําบลจะโหนง 
7 หมู 7 บานนาเสมียน ตําบลนาทับ 17 หมู 10 บานเขาจันทร ตําบลจะโหนง 
8 หมู 8 บานเตาอิฐ ตําบลนาทับ 18 หมู 6 บานควนหัวชาง ตําบลคลองเปยะ 
9 หมู 9 บานคูน้ํารอบ ตําบลนาทับ 19 หมู 3 บานปางาม ตําบลตลิ่งชัน 

10 หมู 10 บานปก ตําบลนาทับ  20 หมู 1 บานโคกมวง บานปาชิง ตําบลปาชิง 
 

1.2 ภาวะการประกอบอาชีพ รายได หนี้สินครัวเรือน การตั้งถิ่นฐาน และการสาธารณสุข 
       รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน ประมาณ  155,200.75  บาท/ครัวเรือน/ป  โดยมีแหลงที่มาของรายได จากการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน ดังนี้ การรับจางแรงงาน 92,732.15 บาท (รอยละ 59.75)  การประมง 31,428.05  
บาท (รอยละ 20.25)  การคาขายและธุรกิจสวนตัว 19,710.43 บาท (รอยละ12.70) การเกษตร 8,536.01 บาท (รอยละ 5.50)  
รับราชการหรือพนักงานของรัฐ 1,164.00  บาท (รอยละ 0.75) พนักงานบริษัท 1,629.60  บาท (รอยละ 1.05)  ครัวเรือน
สวนใหญมีรายไดเพียงพอตอรายจายประจําวัน ในกลุมที่รายไดไมเพียงพอ จะแกปญหาอับดับแรกดวยการประหยัด
คาใชจาย รองลงมา คือ กูยืมเงินจากญาติหรือเพื่อนบานและแสวงหาอาชีพเสริม  อาชีพหลักของครัวเรือนรอบคลองนาทับ 
เปนอาชีพรับจางแรงงาน (รอยละ 59.75) ซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของชุมชน รองลงมา คืออาชีพประมง (รอยละ 20.25) ใน
ตําบลนาทับ โดยเฉพาะบานนาเสมียน บานปากบาง บานทายาง บานมางอนและบานทาคลอง มีการทําประมงมากกวา  
รอยละ 50  ภาวะหนี้สินของครัวเรือน  พบวารอยละ 32.6 มีหนี้สิน  ซึ่งหนี้สินโดยรวมมาจากการกูเงินจาก ธกส. เฉลี่ย 
16,390.01 บาท/ครัวเรือน ประชาชนสวนใหญเปนคนดั้งเดิมในพื้นที่ที่อาศัยอยูในปจจุบัน รอยละ 87.0 ไมมีการยายออกไป
อยูที่อื่น ครัวเรอืนสวนใหญรอยละ 60.9 มีลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานชั้นเดียวกอดวยอิฐบล็อกพื้นซีเมนต  พ้ืนที่บริเวณบาน
มากที่สุด 100 ตารางวา พบวามีเพียงรอยละ 17. 5  สวนใหญรอยละ 91.4 มีโฉนดที่ดินเปนของตนเอง ในดานการวางแผน
ครอบครัว พบวามีการคุมกําเนิดกันนอยในสังคมมุสลิม ผลการสํารวจพบวา รอยละ 47.8 เคยใชวิธีการคุมกําเนิด  รอยละ 
51.9 ไมเคยใชวิธีการคุมกําเนิด  สวนวิธีการคุมกําเนิดที่พบมากที่สุดคือ รอยละ 25.2  คุมกําเนิดดวยวิธีการกินยาเม็ด
คุมกําเนิด   รอยละ 22.4 มีจํานวนบุตรทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยูสูงสุด จํานวน  3 คน  ผลสํารวจทางดานสาธารณสุขพบวา  
รอยละ 99.6 มีสวมใช  และ รอยละ 50.8 สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว โรคที่พบมากที่สุด คือ ไขหวัด และ 
โรคทางเดินอาหาร หรือทองรวง 
 1.3 กิจกรรมประจําวันที่ครอบครัวปฏิบัติรวมกัน 
       กิจกรรมที่รวมกันทั้งครอบครัว คือ รับประทานอาหารรวมกัน รอยละ 90  ดูโทรทัศนรวมกัน รอยละ 7 และ
นั่งคุยดวยกัน รอยละ 3 ครอบครัวมุสลิมจะมีเวลาตักเตือนกันและกันนอย เนื่องจากทั้งพอและแม ตองทํางานนอกบานทั้งคู 
อยางไรก็ตาม การตักเตือนยังเปนเรื่องสําคัญที่ครอบครัวมุสลิมตางใหการเนนย้ําอยูเสมอตามแตโอกาสจะเอื้ออํานวย โดย
การศึกษาในครั้งนี้ พบวาหัวหนาครอบครัวยังคงแสดงบทบาทดานนี้อยูคิดเปนรอยละ 36.36 ของครอบครัวที่นํามาศึกษา
ทั้งหมด ขณะที่แมบานจะอยูในลําดับรองลงมาคิดเปนรอยละ 31.81 สวนที่เหลืออีกรอยละ 22.72 จะเปนการตักเตือน
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รวมกันระหวางพอบานและแมบาน อนึ่งสิ่งที่เห็นไดชัดในลักษณะการตักเตือนก็คือ จะมีการตักเตือนแบบนานๆครั้ง 
มากกวาการตักเตือนแบบประจํา 

1.4 ปจจัยที่ทําใหชุมชนชาวไทยมุสลิมและชุมชนชาวไทยพุทธอยูรวมกันมาไดอยางสันติจากอดีตจนถึงปจจุบัน   
       จากการสัมภาณเชิงลึก ผลการศึกษาพบวาการที่ชุมชนชาวไทยมุสลิมและชุมชนชาวไทยพุทธ อยูรวมกันได
อยางสันติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก  พ้ืนฐานกระบวนการเรียนการสอนอิสลามศึกษาและพุทธศาสนารวมกันตั้งแต
ระดับประถมศึกษา  พ้ืนฐานทางชาติพันธุที่มีการแตงงานระหวางกันและเกี่ยวดองระบบเครือญาติ พ้ืนฐานทางภาษาที่ใช
ภาษาถิ่นรวมกัน และมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบานที่เกื้อกูลใหเกียรติตอกัน พ้ืนฐานเหตุการณทางประวัติศาสตร
ของชุมชนที่สืบเชื้อสายและรวมพัฒนาชุมชนมาดวยกัน พ้ืนฐานทางสังคม การเมืองและการปกครองที่รวมกันแกไขปญหา 
ขอขัดแยงในชุมชนอยางยุติธรรมและปรองดองรวมกันบนพื้นฐานของศีลธรรม จารีตประเพณี มากกวาการใชขอกฎหมาย 
และพื้นฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใชประโยชนรวมกัน ทั้งที่ดินสงวน ทุงหญาเลี้ยงสัตว ปาไมชุมชน และทรัพยากร
สัตวน้ําในคลองนาทับและชายฝงทะเล  สวนปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เชน พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ มีสวนทําใหอยูรวมกัน
อยางสันติ แตชุมชนใหความสําคัญกับคุณคาทางศีลธรรมหรือความทรงคุณวุฒิของทรัพยากรบุคคล เชน ปราชญชาวบาน 
หมอพื้นบาน หมอตําแย มากกวาระดับฐานะทางเศรษฐกิจ   
 
2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของโครงการ 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ระดับความเขมขนในความตองการเขามีสวนรวมของโครงการอยางเต็มใจนั้น พบวาขึ้นอยูกับ  

2.1 ลักษณะสวนบุคคลของผูนําชุมชน หรือหัวหนาครัวเรือนตัวอยางแตละคน ประกอบดวย (1) เพศ โดยพบวา
เพศชายมีความกะตื้อรื้อรนเขาไปมีสวนในโครงการมากกวาเพศหญิง (2) ระดับการศึกษา พบวา คนที่มีการศึกษาสูง  
มีความเต็มใจในการเขาไปมีสวนรวมของโครงการต่ําหรือนอยกวาคนมีการศึกษาต่ํากวา (3) สถานภาพทางสังคม 
(ตําแหนง) ในชุมชนหรือตําบล โดยพบวาบุคคลที่มีตําแหนงในชุมชน ทั้งเปนทางการและเปนผูนําธรรมชาติ มีความสนใจ
ประสงคเขามามีบทบาทในโครงการมากกวาหรือสูงกวาคนที่ไมมีตําแหนง (4) ฐานะทางเศรษฐกิจ พบวาหัวหนาครัวเรือน
ตัวอยางที่คอนขางมีรายไดสูง ร่ํารวยหรือมีทรัพยสินมาก สนใจเขารวมในโครงการ มากกวากลุมคนที่ยากจนหรือมีการถือ
ครองทรัพยสินนอย (5)  ภาวะผูนํา ทั้งดานการเมืองและการศาสนา โดยพบวาหัวหนาครัวเรือนตัวอยาง ที่มีจิตสํานึก
สาธารณะ จิตสํานึกประชาธิปไตย  กระตือรือรนในการรับรูขอมูล ขาวสารบานเมืองมีความประสงคเขามามีบทบาทใน
โครงการมากกวาหรือสูงกวาคนที่ไมมีภาวะผูนําหรือใชชีวิตไปวันๆ (6) ระดับความเครงครัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนา 
พบวาหัวหนาครัวเรือนตัวอยางที่เครงครัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนาในชีวิตประจําวัน มีความกะตื้อรื้อรนและตระหนัก
ในความสําคัญของการเขาไปมีสวนในโครงการมากกวาบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในกลุมผูนับถือศาสนาอิสลาม  

2.2 ระดับการพึ่งพาทรัพยากรเพื่อเปนรายไดของครอบครัว โดยเฉพาะในกลุมผูมีอาชีพการประมงตองอาศัย
ทรัพยากรสัตวน้ําในการประกอบอาชีพ และใชประโยชนจากปาไมที่อยูรอบคลองนาทับเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน 
แสดงความสัมพันธในเชิงบวกกับระดับความตองการเขาไปมีสวนรวมของโครงการ ในระดับที่สูงกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
(p<0.01) กับผูมีอาชีพรับจางแรงงาน คาขาย ธุรกิจสวนตัว หางหุนสวนหรือพนักงานบริษัท  และอาชีพขาราชการ   

2.3 ลักษณะนิสัยของเจาหนาที่ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บุคลิกภาพ อัธยาศัยสวนบุคคล และระดับ
มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ภาคสนาม กฟผ. มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขามีสวนรวมของโครงการ   

2.4 ความถี่ในการเขาหาชุมชนของเจาหนาที่  พบวากรณีที่เจาหนาที่ภาคสนามของ กฟผ. มีจํานวนครั้งของการ
เขาชุมชนหรือลงพื้นที่บอยครั้ง หรือการเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชนและการกุศลในชุมชน จะสงผลอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ตอการตัดสินใจเขาไปมีสวนรวมของชุมชนตอโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีหรือพ้ืนที่ที่
เจาหนาที่ เขาปฏิบัติงานสนามนอยกวา หรือไมมีกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธเลย 
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2.5 กิจกรรมสงเสริมอาชีพ  โครงการหรือกิจกรรมการชวยเหลือของ กฟผ. ทั้งดานการชวยเหลือสวนตัว 
สวนรวม  หรือกิจการสาธารณประโยชนของชุมชน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  (p<0.01) ตอการตัดสินใจเขาไปมี
สวนรวมของโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไมมีกิจกรรมการสงเสริมอาชีพในชุมชน   
 
3. ทัศนคติทางสังคมและวัฒนธรรมตอการยอมรับโครงการโรงไฟฟาสงขลา 
 
 3.1 การรับรู 

จากการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนตัวอยาง สวนใหญรอยละ 97 ไดรูและรับทราบวาโครงการโรงไฟฟาสงขลา
ไดมาตั้งอยูในพื้นที่อําเภอจะนะ หรือบริเวณใกลเคียงชุมชนของตัวเอง  โดยไดรับทราบขาวสารจากการพูดคุยกับเพื่อนบาน
หรือตามรานน้ําชา รอยละ 47.0 ทราบจากผูนําชุมชนหรือเจาหนาที่สวนราชการทองถิ่นและเจาหนาที่อําเภอจะนะ รอยละ 
33.5 และทราบจากเจาหนาที่  กฟผ. รอยละ 15.5 จากการสอบถามถึงความเขาใจตอการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟา
สงขลา เรื่องลักษณะของโครงการ การผลิตกระแสไฟฟา เช้ือเพลิงที่ใช ระยะเวลาการกอสรางและดําเนินการนั้น หัวหนา
ครัวเรือนตัวอยาง รอยละ 8.5 มีความเขาใจในโครงการ ระดับดี รอยละ 38.6 มีความเขาใจในโครงการ ระดับปานกลาง 
รอยละ 27.9 มีความเขาใจในโครงการในระดับนอย และ รอยละ 25.0 ยังไมมีความรูความเขาใจในโครงการ 

3.2 ความคิดเห็นและทัศนคติตอโครงการ 
หัวหนาครัวเรือนตัวอยาง สวนใหญ รอยละ 75 เห็นดวยกับโครงการนี้ โดยคาดหวังวา โครงการไฟฟาสงขลามี

ประโยชนตอประเทศชาติและชุมชน ทําใหทองถิ่นเจริญขึ้น ชวยใหเกิดการจางแรงงานในทองถิ่นและเสริมความมั่นคง
ของระบบไฟฟาพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มีจํานวน รอยละ 25  แมรับทราบวาจะมีโครงการเกิดขึ้น แตไมเห็นดวยที่จะมีโครงนี้
ทําการกอสรางขึ้นในพื้นที่ โดยมีสวนนอยในจํานวนนี้ เพียงรอยละ 5.5 ที่คิดวาโครงการโรงไฟฟานี้ ไมมีประโยชนเพราะ
ไมไดชวยใหความเปนอยู หรือชุมชนดีขึ้น และสวนที่เหลือ รอยละ 19.5 ยังไมทราบขอมูลขาวสารที่ชัดเจนของโครงการ 
ทําใหไมแนใจวา การกอสรางโรงไฟฟาจะมีประโยชนหรือโทษอยางไรตอชุมชน 

3.3 ประเด็นปญหาและขอวิตกกังวล พบวาหัวหนาครัวเรือนตัวอยาง มีความเห็นตอผลกระทบที่คาดวาเกิดขึ้น 
ดังนี้  

1. รอยละ 70 ระบุวามีความวิตกกังวลเรื่องโครงการจะสงผลกระทบใหสัตวน้ําหมดไปหรือลดลง โดย (1.1) 
กังวลวา การสูบน้ําเพื่อใชหลอเย็นจะทําใหดูดไขปลา ตัวออนลูกปลา ตลอดจนสัตวน้ําวัยออน เปนตน (1.2) กังวลวา การ
ปลอยน้ําที่มีอุณหภูมิสูง และมีสารเคมีตกคางจากหอหลอเย็น หรือจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา จะทําลายสัตวนํ้าวัยออน
ตลอดจนสัตวน้ําตางๆ ใหลดนอยลงและกระทบกับรายไดของชาวประมง 

2. รอยละ 15 ระบุวามีความวิตกกังวลวาการโครงการทําใหน้ําทวมรุนแรงและผลกระทบตออาชีพและ
ผลผลิตทางการเกษตร โดย (2.1) เกรงวาการถมที่กอสรางโครงการทําใหน้ําทวมรุนแรงและขยายพื้นที่กวางมากขึ้น เพราะ
พ้ืนดินเดิมเปนที่ลุมต่ํา (2.2) การกอสรางโครงการทําใหดินตะกอนในคลองมากขึ้น น้ําขุนมาก ทําใหคลองตื้นเขิน ไม
สามารถแลนเรือหรือประกอบอาชีพเลี้ยงปลาได (2.3) การกอสรางโครงการทําใหระดับน้ําใตดินเปลี่ยนแปลงทําใหสวน
ผลไมเสียหาย 

3. รอยละ 10 ระบุวามีความวิตกกังวลวาโครงการทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง ผลการกอสรางและดําเนิน
โครงการจะทําใหคุณภาพน้ําในคลองนาทับเสื่อมโทรมลง เชน มีตะกอนดินมากขึ้น ทําใหน้ํามีความขุนมากขึ้น มีขยะมูลฝอย 
คราบน้ํามัน ตลอดจนมีสารโลหะหนักปนเปอนในคลองมาก 

4. รอยละ 5 ระบุวามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ สุขภาพและสภาพทางสังคม วา (4.1) เกรงวา
การผลิตกระแสไฟฟาทําใหเกิดเขมาควัน กาซพิษขึ้นในพื้นที่ เปนไดอันตรายตอสุขภาพ (4.2) ระหวางกอสรางทําใหเกิด
ฝุนละอองในอากาศ การคมนาคมบนถนนติดขัดจากรถบรรทุกดิน (4.3) เกิดชุมชนเมืองที่ไมมีระเบียบ เปนแหลงอบายมุข 
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และมั่วสุมของเยาวชน และ (4.4) เกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน โรงงานตางๆ เปนแหลงที่มาของน้ําเสีย อากาศเปนพิษและ
ทัศนวิสัยที่ไมสวยงาม จากการขาดการวางแผนผังเมืองหรือชุมชนที่ดี 

3.4 ประเด็นการยอมรับและเห็นดวยกับการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 75.0 
ตอบรับวาเห็นดวยที่มีโครงการ  
 
4. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนตอกิจการโรงไฟฟาสงขลา 
 
 ผลการศึกษาชี้วา  หัวหนาครัวเรือนตัวอยาง ผูนําชุมชน และนักกิจกรรมในชุมชนเรียกรอง แสดงความประสงค
เขาไปมีสวนรวมหรือเปนตัวแทนในการรวมตรวจสอบหรือรวมตัดสินใจทุกกระบวนการดําเนินโครงการ ทุกกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนของโครงการ ต้ังแตเริ่มตนขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการวางแผนจัดหาหรือคัดเลือกสถานที่ 
ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน ขั้นตอนการออกแบบและกอสราง  ขั้นตอนดําเนินการผลิตกระแสไฟฟา ตลอดจนรวมเปน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตลอดอายุโครงการ บนพื้นฐานของความสมัครใจ  ความมีอิสระ และ
ความเต็มใจเขาไปมีสวนรวมของแตละคน  การรับรูขอมูลที่มีการสื่อสารระหวางกันอยางสมานฉันท เสมอภาคระหวางกัน 
และการรวมกันทํางานอยางเปนเครือขาย โดยผลการศึกษา พบวาเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูการยอมรับโครงการของ
ชุมชนรอบคลองนาทับ ตองประกอบดวยกระบวนการดําเนินการ ดังตอไปนี้  

1.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   ตองแสดงภาวะผูนํ าหรือสรางภาพพจนที่ดี ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบพื้นที่โครงการ โดยการประกาศเปนนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม ที่ชัดเจนตอสาธารณะ 

2. สรางความเชื่อมั่นและการยอมรับโครงการ โดยการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารการกอสรางโครงการ และ
ผลกระทบ ทั้งดานบวกและดานลบที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนอยางตอเนื่อง เปดเผย และสามารถตรวจสอบได 

3. แสดงความจริงใจในทุกขั้นตอนของโครงการอยางโปรงใส โดยเนนการรับรูขาวสารของชุมชนบนพื้นฐาน
ของผลประโยชนรวมกันอยางจริงใจ ชัดเจน  

4. จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได เชน การสงเสริมอาชีพ  การฝกอบรม  
ตลอดจนการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งระดับสวนตัว สวนรวม และกิจการสาธารณประโยชนอยางเปดเผย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพิจารณารับบุคลากรหรือแรงงาน (คน) ในพื้นที่เขาทํางานในตําแหนงตางๆ ของโครงการกอนเปนสําคัญ เพื่อสราง
ความเปนเจาของโครงการโรงไฟฟาสงขลา  ตลอดจนตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผลิตกระแสไฟฟา ที่
อาจทําความเสียหายแกชุมชน โดยมีองคกรทางวิชาการที่เปนที่ไมมีสวนได สวนเสียและยอมรับรวมกันเปนคณะกรรมการ 

ดังนั้น ผลการสังเคราะหจากการศึกษา พบวาแบบจําลองตนแบบ (prototype model) ของการมีสวนรวมของ
ชุมชนตอกิจการโรงไฟฟาสงขลา จึงตองอยูบนพื้นฐานกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ (1) ความมีอิสระ ความสามารถ 
จิตสํานึกและความเต็มใจสวนบุคคลที่ประสงคเขามีสวนรวม ทั้งระดับบุคคลรวมสังเกตการณ และรวมเปนคณะกรรมการ 
หรือผูแทนชุมชน (2) มีการสื่อสาร 2 ทาง อยางทั่วถึงและตอเนื่อง ระหวางคณะผูบริหารโครงการกับตัวแทนชุมชน (3) การ
สนทนาภาคประชาชน (เวทีสาธารณะ) เพื่อช้ีแจงผลดําเนินโครงการ หรือความกาวหนาของโครงการในโอกาสตางๆ อยาง
สมานฉันท เสมอภาคและสม่ําเสมอ และ (4) การทํางานรวมกัน อยางเปนเครือขาย โดยมีการรวมรับรูสถานการณ รูปญหา
ที่เกิดขึ้น มีการตัดสินใจแกไขปญหารวมกัน และรวมติดตาม ตรวจสอบผลดําเนินการอยางเปนระบบรวมกัน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 

1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการเขามีสวนรวมของโครงการ 
 

ผลการศึกษาพบวา (1) ลักษณะสวนบุคคลของผูนําชุมชนหรือหัวหนาครัวเรือน  เชน  เพศ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพทางสังคม  ฐานะทางเศรษฐกิจ ภาวะผูนํา ระดับความเครงครัดทางศาสนา (2) ระดับการพึ่งพาทรัพยากรเพื่อเปน 
รายไดของครอบครัว (3) ลักษณะนิสัยของเจาหนาที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (4)  ความถี่ในการเขาหาชุมชน (5) 
กิจกรรมการสงเสริมอาชีพของ กฟผ. มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ตอระดับการยอมรับและตัดสินใจเขามี
สวนรวมในโครงการ แสดงใหเห็นวาคุณสมบัติสวนตัว ดานภาวะผูนํา สํานึกสาธารณะ หรือความมุงมั่นจริงจังตอกิจกรรม
สวนรวมในชุมชนของหัวหนาครัวเรือนหรือผูนําชุมชนแตบุคคล เปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการตัดสินใจเขามีสวนรวม
ในโครงการ และเปนที่สังเกตวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาคอนขางสูงสนใจเขามีสวนรวมนอยกวาผูมีการศึกษาต่ํากวา อาจ
เนื่องจากเห็นวาเกิดประโยชนกับชุมชนหรือตัวเองนอยหรือไมมีเวลา ตลอดจนตนเองมีคาเสียโอกาสสูงกวาการเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมชุมชน  อยางไรก็ตาม กลุมที่มีฐานะเศรษฐกิจคอนขางดีสนใจเขารวมกิจกรรมสูง เนื่องจากตระหนัก
ในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสงผลถึงอาชีพตนเองตลอดจนการคาดหวังมีสวนรวมเชิงผลประโยชน ทั้งทางตรงและทางออม
จากกิจการโรงไฟฟา ปจจัยเหลานี้ ช้ีใหเห็นวาสังคมชนบทไทยในภาคใตตอนลาง ที่เปนพหุสังคม มีความหลากหลายของ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะในทองที่ที่มีผูนับถือศาสนาอิสลามเปนประชากรสวนใหญ ความเปนปจเจกบุคคล (individualism) 
ความเปนอัตลักษณที่หยิ่งในเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเอง ตลอดจนศรัทธาเชื่อมั่นอยางเหนียวแนนตามหลักการของศาสนา
อิสลามนั้น คุณลักษณะสวนตัวของหัวหนาครัวเรือนหรือผูนําชุมชนดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งในการตัดสินใจเขารวม
มีบทบาทในกิจกรรมสวนรวมของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลเช่ือมโยงไปยังสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีนองหรือเพื่อน
สนิท  ตลอดจนชาวบานในชุมชน (อาดีช, 2547) ดังนั้น กฟผ. จําเปนตองคัดเลือกเจาหนาที่ภาคสนามสําหรับพื้นที่นี้เปน
กรณีพิเศษ และจําเปนอยางยิ่งที่ตองตระหนักอยางถองแทตอขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตประจําวัน
ของชุมชน และควรมีบุคลิกภาพที่มีปฏิสัมพันธเชิงสรางสรรคกับชุมชนอยางมืออาชีพ บนพื้นฐานของความจริงใจ 
สม่ําเสมอและโปรงใส ชัดเจน จึงจะเปนที่ยอมรับและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพราะหากเจาหนาที่เหลานี้ถูกปฎิเสธ
จากชุมชนแลว จะกอความยุงยากกับการดําเนินโครงการได  นอกจากนี้ ยังช้ีใหเห็นวา การประสานงานโดยอาศัยความรูจัก
คุนเคย หรือความสนิทสนมระหวางกัน จะมีประสิทธิภาพของการทํางานที่ตองติดตอกับชุมชนสูงกวาการประสานงาน
อยางเปนทางการ ดังนั้น การประชาสัมพันธขาวสารของโครงการ ไมควรแจงขอมูลขาวสารผานตัวแทนชุมชนผานระบบ
ราชการ เชน สมาชิก อบต. กํานัน หรือผูใหญบานเพียงอยางเดียว จําเปนตองใชวิธีการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยการบอก
กลาวขอมูลโครงการแกสมาชิกชุมชนโดยตรงตามรานน้ําชา งานบุญ งานบวช งานเลี้ยงหรืองานศพ ตลอดจนตามมัสยิดที่
ประชาชนมาละหมาด โดยเฉพาะในวันศุกร จะเกิดสัมฤทธิผลและกระตุนใหการมีสวนรวมของชุมชนมีบทบาทเขมแข็ง 
สูงมากยิ่งขึ้น  

 
2. ทัศนคติทางสังคมและวัฒนธรรมตอการยอมรับโครงการโรงไฟฟาสงขลา 
 
 การที่ประชากรสวนใหญในพื้นที่โครงการ รอยละ 97 ไดรับรูและรับทราบวาโครงการโรงไฟฟาสงขลาไดมา
ต้ังอยูในพื้นที่อําเภอจะนะ อีกทั้ง มีจํานวนผูยอมรับและเห็นดวยตอโครงการโรงไฟฟาสงขลา ถึงรอยละ 75 พรอมทั้งได
แสดงใหเห็นถึงเหตุผล ความจําเปนที่ตองสรางโรงไฟฟา อันเนื่องจากความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น จํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยคาดหวังวาโครงการไฟฟาสงขลามีประโยชนตอชุมชน ทําใหทองถิ่นเจริญขึ้น 
ชวยใหเกิดการจางแรงงานในทองถิ่น ช้ีใหเห็นวาการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธของเจาที่ กฟผ. ที่ผานมาประสบ
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ความสําเร็จในระดับดียิ่ง เมื่อประเมินเปรียบเทียบกับสถานการณตอตานทอแกสไทย-มาเลเชีย ที่ยังชุมนุมมีกิจกรรม
เคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง แมจะยังมีอยูในพื้นที่และชุมชนใกลเคียงกันก็ตาม ดังนั้น กฟผ. สํานักงานใหญ จึงจําเปนตอง
ตระหนักในความสําเร็จเบื้องตนนี้ จึงควรสรางขวัญ กําลังใจใหกับเจาหนาที่ภาคสนาม และปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ตลอดจนพันธกรณีที่ใหสัจวาจาในการชวยเหลือชุมชนอยางแนวแนตอไป  

สวนกลุมตัวอยางเพียง รอยละ 25 ที่ไมเห็นดวยการโครงการนั้น หากพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นไดวาใน
จํานวนนี้ มีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 19.5 ยังไมทราบขอมูลขาวสารที่ชัดเจนของโครงการ ทําใหไมแนใจวาการกอสราง
โรงไฟฟานี้ จะมีประโยชนหรือโทษอยางไรตอชุมชน หาก กฟผ. ประชาสัมพันธเชิงรุก เจาะจงกลุมเปาหมายเหลานี้อยาง
จริงจัง  จึงมีโอกาสอยางสูง ที่จะทําใหมีผูเห็นดวยกับโครงการ เพิ่มสูงถึงรอยละ 94.5 สวนผูคัดคานหรือไมเห็นดวยกับ
โครงการนั้น มีเพียง รอยละ 5.5 เทานั้น โดยเห็นวาโครงการโรงไฟฟานี้ ไมมีประโยชนเพราะไมไดชวยใหความเปนอยู
ของชุมชนดีขึ้น ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากกลุมคนเหลานี้ ไดรับความบอบช้ําทางจิตใจจากการปฏิบัติของเจาหนาที่ราชการที่ไร
วินัยในอดีต จึงมีทัศนคติเชิงลบ อคติตอทางราชการมาถึงปจจุบัน ทําใหไมเช่ือถือวาการกอสรางโครงการจะถูกตองตาม
แบบแปลนหรือไม ไมเช่ือถือระบบตรวจสอบหรือการตรวจรับมอบงาน ไมไวใจในความซื่อสัตยของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ และไมเช่ือมั่นวาเทคโนโลยีสมัยใหมจะสามารถปฏิบัติการโดยไมมีปญหาขอผิดพลาดทางเทคนิคหรือ
สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมได บางกลุมคนไมเช่ือมั่นตอนโยบายของการไฟฟาฝายผลิตวาเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
และเชื่อวาขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ ซึ่งประเด็นเหลานี้ผูบริหารโครงการ จําเปนตองใสใจตระหนักตอความคิดเห็น
เหลานี้ 

ในสวนของชาวมุสลิม ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของชุมชนรอบคลองนาทับ (รอยละ 85) ยอมรับวาโครงการนี้
เปนโครงการที่ดีและไมมีผลกระทบตอกิจกรรมทางศาสนาในชีวิตประจําวัน โดยใหขอเสนอแนะวา ควรประชาสัมพันธ
ขอมูลของโครงการโดยตรงตอประชาชนในระดับรากหญา ใหมีความเขาใจอยางกวางขวางมากขึ้น กลุมตัวอยางแสดง
ความคิดเห็นวาที่ผานมาเจาหนาที่ กฟผ. มักใหความสําคัญของการประชาสัมพันธผานเจาหนาที่ อบต. หรือขาราชการใน
อําเภอเทานั้น  
 สําหรับประเด็นขอกังวลของชุมชนตอผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น พบวารอยละ 95 หวงใยเกี่ยวกับน้ําและสัตวน้ํา
ในคลองนาทับ ทั้งดานคุณภาพน้ําที่อาจเสื่อมโทรมลง น้ําทวมที่อาจรุนแรงมากขึ้น  และปริมาณสัตวน้ําที่อาจลดนอยลง 
โดยเฉพาะกลุมอาชีพที่เกี่ยวของกับการประมง  ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของชุมชนรอบคลองนาทับ (รอยละ 73.89)  
ทั้งการประมงในทะเล และแนวชายฝง การจับสัตวน้ําในคลอง และพื้นที่ราบน้ําทวม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมถึงใน
กระชังในลําคลอง และการเลี้ยงกุงทะเลบริเวณ 2  ฝงคลอง  ตลอดจนการรับจางแรงงานในธุรกิจประมง เชน เปนลูกจางใน
เรือประมง  ทาเรือ  แพปลา ชางเทคนิคซอมแซมเครื่องมือประมง แรงงานทําปลากระตัก กะปและการแปรรูปผลิตภัณฑ
ประมง ตลอดจนการขนสง และเปนคนกลางลําเลียงสัตวน้ําในชุมชนนาทับไปยังผูบริโภคในตลาดอําเภอจะนะ หาดใหญ 
และอําเภอเมืองสงขลา ดังจะเห็นไดวากิจการประมงมีความสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจในชุมชน อยางไรก็ตาม ความขัดแยงใน
การใชน้ําระหวางชุมชนปากคลอง กลางคลองและตนน้ํา และระหวางชาวประมงดวยกันเองที่ใชเครื่องมือประมงแตกตาง
กันมีอยูเปนปกติ นอกจากนี้ยังมีขอขัดแยงระหวางชาวประมงอวนลอยกับกิจการลองแพเพื่อการทองเที่ยวที่เครื่องมือ
ประมงมักถูกทําลาย ชุมชนเองยอมรับวาคลองนาทับ เปนแหลงรองรับน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร นากุง
และจากครัวเรือน จึงเสี่ยงตอการเกิดมลพิษและสงผลกระทบตอสัตวน้ํา ยิ่งกวานั้น ยังมีขอขัดแยงมาตั้งแตอดีต ระหวาง
ชุมชนที่อยูตนคลอง  ที่ตองการน้ําจืดเพื่อการเกษตร กับผูที่อาศัยอยูบริเวณปากคลองที่ตองการน้ําเค็มเพื่อการประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยตองการขุดลอกคลองเพื่อความสะดวกในการเดินเรือเขาออกระหวางคลองนาทับกับอาวไทย  
ประเด็นเหลานี้จําเปนจะตองหาจุดรวมเพื่อจัดสรรผลประโยชนที่ลงตัวรวมกัน ซึ่งจําเปน ตองพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้ (1) 
อุทกวิทยาของทรัพยากรน้ําในลุมน้ําคลองนาทับ (2) ความสัมพันธของการใชน้ํากับวิถีชีวิตชุมชน และ (3) การบริหาร
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จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน ซึ่งปจจัยทั้ง 3  ดังกลาวนี้  ตองดําเนินการโดยใชมติรวมกันของที่ประชุม
ชุมชนทั้งลุมน้ําคลองนาทับ 

การกอสรางโครงการโรงไฟฟาสงขลาในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน ฝายสิ่งแวดลอม (2549) รายงานวาเปนระยะ
การปรับถมพ้ืนที่โครงการ สวนใหญรอยละ 90 ขึ้นไป ระบุวาไมไดรับผลกระทบในดานเขมาควัน น้ําทวมขัง ขยะมูลฝอย 
น้ําเสีย รวมทั้งการพังทลายของดิน รอยละ 23.5 ระบุวาไดรับผลกระทบจากการขนสงของรถบรรทุกดิน ทําใหเกิด 
ฝุนละอองตามทองถนนเพิ่มขึ้น และรอยละ 31.1 ระบุวาเกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนริมถนนเพิ่มขึ้น ซึ่งไดช้ีแจงและทํา
ความเขาใจไปแลว 

 
3. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนตอกิจการโรงไฟฟาสงขลา 
 
 การมีสวนรวมของชุมชนนั้น โดยทั่วไปมี 4 ลักษณะ คือ (1) การมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เพื่อใหประชาชนในชุมชนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมตัดสินใจ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น  (2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในโครงการ หรือชุมชนเปนผูรวมสนับสนุนปจจัยการดําเนินงานของ
โครงการในดานตางๆ ซึ่งสามารถสรางความรูสึกเปนเจาของแกชุมชน เชน สนับสนุนวัตถุสิ่งของ แรงงาน หรือเปน
หุนสวนในโรงไฟฟา (3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการผลิตกระแสไฟฟา หรือการพัฒนาที่ดินรอบ
โครงการ เพื่อใหชุมชนพึงพอใจ ทั้งในดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การรักษาทัศนียภาพที่สวยงาม และ (4) การมีสวนรวม
ในการติดตามประเมินผล และรวมตรวจสอบในทุกชวงเวลาของการบริหารโครงการ ตลอดจนรวมเสนอแนะแกไขปญหา
ตางๆ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบุแนวคิด เนนการใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 
ใหมีผลเชิงกฎหมาย ที่ใชในการปกครองประเทศ ในเรื่องการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการใหทองถิ่น สนับสนุนให
ประชาชน ชุมชนเขามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเอง รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ที่
เคยถูกผูกขาดเฉพาะหนวยราชการ ดังที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา คน 5 กลุม ตองรวมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม คือ รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 290) ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม (มาตรา 46) องคกรอิสระประกอบดวย 
องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม และสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 56) และประชาชน หรือบุคคลทั่วไป (มาตรา 59)(อิทธิพล, 
2549) ปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดหลักเกณฑการรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของรัฐ 
เปนระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนการมุงเนนการมี 
สวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานตามโครงการ
ของรัฐบาล ในชวงเวลากอนการกอสราง แตยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ทางตรงและทางออม รูปแบบการมีสวนรวมกําหนดและวางแผนโครงการ  การมีสวนรวมแสวงหาทางเลือกเกี่ยวกับ
โครงการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมถึงการติดตามการตรวจสอบในชวงกอสราง และในชวงดําเนินการ 
 การมีสวนรวมของชุมชนตอโครงการกอสรางโรงไฟฟาสงขลา จึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  ใน
การเปดโอกาส ใหประชาชนในชุมชนไดรวมแสดงทัศนะ  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก 
และรวมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการตรวจสอบ การประเมินผล และการยอมรับรวมกัน 
ต้ังแตชวงเริ่มตนวางแผนโครงการ  ชวงการกอสราง และชวงดําเนินการผลิตกระแสไฟฟา ดวยตัวเองหรือผูแทน หรือผาน
องคกรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นอยางมีเสรีภาพ สามารถแสดงบทบาทดวยความเสมอภาค ซึ่งจําเปนตองอยูบนพื้นฐานของ
ความมีอิสระ  ความสามารถ และความเต็มใจเขามีสวนรวมในโครงการของแตละบุคคล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ควรเผยแพรขอมูลโครงการอยางกวางขวางทั่วถึง พรอมกระตุนการมีสวนรวมของชุมชนอยางโปรงใสและจริงใจ  ผล
การสํารวจที่พบวารอยละ 25 ของกลุมที่สัมภาษณ ไมเห็นดวยกับโครงการนี้ เนื่องจาก (1) เจาหนาที่ยัง ไมไดทําความเขาใจ
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อยางถองแทกับชุมชน (2) ความวิตกกังวลในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับทรัพยากรประมงในคลองนาทับ 
และการกอสรางโครงการอาจทําใหน้ําทวม ขยายวงกวางขึ้น และ (3) บทเรียนในเชิงลบจากพฤติกรรมของเจาหนาที่
ราชการในอดีต ทําใหชุมชนคิดเห็นวา ทางราชการมักมีวาระซอนเรน อิงกับผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชน
สวนรวม กลุมที่มีรายไดของครัวเรือนมาจากการจับสัตวน้ําหรือหาของปา ไมฟนหรือไมใชสอยรอบคลองมาจําหนายเปน
รายไดของครัวเรือน จะเปนกลุมใหญที่ไมเห็นดวยกับโครงการ ในขณะที่กลุมอาชีพรับจางแรงงานเห็นดวยกับโครงการ 
เพราะคาดหวังวาจะมีการจางงานเพิ่มขึ้น 

ในกรณีนี้ การมีสวนรวมของชุมชนตอกิจการโรงไฟฟาสงขลา มีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งยวดตอการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่ของโครงการ  โดยมีขอคํานึงในกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ (1) ตองพิถีพิถันและละเอียดออนใน
การกําหนดขั้นตอนและบทบาทการมีสวนรวมของชุมชน (2) ผูที่เขามารวมกระบวนการตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เปนที่
ยอมรับของทุกฝาย (3) ตองกําหนดกฎเกณฑ หรือเงื่อนไขในการทํางานอยางชัดเจน และ (4) จะตองทํางานรวมกันในทุก
ขั้นตอนของโครงการ บนพื้นฐานของ (4.1) ความมีอิสระ ความสามารถ และความเต็มใจที่จะเขารวมโครงการ (4.2) มีการ
สื่อสารสองทาง อยางเทาเทียมกัน (4.3) มีการพูดคุยกันแบบสมานฉันท เอื้ออาทรตอกัน นอกจากนี้ กุญแจแหงความสําเร็จ
ในการทํางานที่มีความหลากหลายในทางวัฒนธรรมและชุมชนคอนขางออนไหวตอความเชื่อมั่นทางราชการเชนนี้ การ
ติดตอสื่อสารโดยตรงกับบุคคลเปาหมาย กลุมเปาหมายเชิงความสัมพันธสวนตัว จะมีความสําคัญและสัมฤทธิผลมากกวา
การติดตอกันอยางเปนทางการหรือผานตัวแทนหรือผานรายการทางวิทยุโทรทัศน รวมทั้งเงื่อนไขที่จะนําไปสูการยอมรับ
โครงการของชุมชน กฟผ. ตองประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม ที่ชัดเจนตอสาธารณะ สรางความเชื่อมั่นโดยการ
ประชาสัมพันธ  แสดงความจริงใจทุกขั้นตอนของโครงการอยางโปรงใส และจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน และประกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได  ดังนั้น การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงควรตระหนักในการคัดเลือก บุคคลเขาทํางานใน
ภาคสนาม  และควรพิจารณาบุคลากรในพื้นที่เขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ เพื่อสรางจิตสํานึกของความเปนเจาของใน
โครงการ 

 
ขอเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะของชุมชน 5 ประการ คือ  (1) ควรมีการปลอยพันธุสัตวน้ําทดแทนใน 

คลองนาทับเปนประจําทุกป  (2) ควรใหความสําคัญดานการศึกษาระดับเด็กเล็กเพราะจะไดใจผูปกครอง หรือการ
ชวยเหลือสนับสนุนเงินทุนใหกับโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนสอนศาสนาเทียบเทาโรงเรียนของทางราชการ เชน โครงการ
โรงเรียนในฝน เปนตน (3) ควรมีการสงเสริมและใหเงินทุน ปลูกปาในที่ดินเอกชนรอบพื้นที่โครงการ (4) ควรพิจารณา
คัดเลือกบุคคลในพื้นที่เขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ ในโครงการ กอนคนนอกพื้นที่โดยมีระบบการคัดเลือกที่โปรงใส (5) 
ควรมีการวางแผนการใชที่ดินและแผนที่ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ และควรมีหนวยรับขอรองเรียนในพื้นที่ 
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การประเมินผลกระทบดานนิเวศทางน้ําและการใชประโยชนประมงในคลองนาทับ 
กอนการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลา 

 
ศราวุธ  เจะโสะ*   โชคชัย  เหลืองธุวะปราณีต   ระพีพร  เรืองชวย   อภิรดี  แซล่ิม   หัตธยา  ธงรบ  

สุวิมล  สี่หิรัญวงศ   มาโนช  รุงราตรี   ชไมพร  แกวศรีทอง   จีรนันท  อุไรประสิทธ์ิ และ การุณ อุไรประสิทธ์ิ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี  

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาพปจจุบันและผลกระทบดานนิเวศทางน้ําและการใชประโยชน
ทรัพยากรประมงในคลองนาทับ  กอนการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลา  เพื่อเสนอมาตรการลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น  โดยแบงพื้นที่ศึกษาเปน 4 สวน 9 สถานีสํารวจ  เก็บขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม 2548 ถึงเดือนเมษายน 
2549  สรุปผลพบวาคุณภาพน้ําในคลองนาทับอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 และเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ประเภทที่ 4  มีความเหมาะสมตอการเจริญ เติบโตและวางไขของสัตวน้ํา โดยความเค็ม
และปริมาณน้ําทวมเปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ พ้ืนที่บริเวณปากคลองถึงชายฝงทะเล มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดปรากฎการณน้ําเปลี่ยนสี  พบชนิดสัตวน้ําทั้งหมด 211 ชนิด  ผลผลิตมวลชีวภาพ  2,522.75 – 7,709.59 กรัมตอไร  ผล
จับสัตวน้ํา (CPUE) 0.12-2.45 กิโลกรัมตอช่ัวโมง และความหนาแนนสัตวน้ําวัยออน 3,060.46 – 5,622.58 ตัวตอปริมาตร
น้ํา 1,000  ลูกบาศกเมตร  ผลการศึกษาชี้วาความหลากหลาย   ผลผลิตมวลชีวภาพ  ผลจับสัตวน้ําและปริมาณสัตวน้ําวัย
ออนในชวงตอนกลางคลอง  มีปริมาณสูงอยางมีนัยสําคัญกวาชวงตนคลอง ปากคลองและชายฝงทะเล  สํารวจมีชาวประมง
ทั้งหมด 1,902 คน  ผลจับสัตวน้ําทั้งหมด 1,835  ตันตอป  รายไดเฉลี่ยระหวาง  75,000 – 480,000 บาทตอรายตอป  
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชน้ําในคลอง สรุปได 3 ประการ คือ (1) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และสัตวน้ําวัยออน  จะ
ถูกดูดติดไปกับน้ําเขาสูระบบระบายความรอน และ (2) การปลอยน้ํารอนที่มีอุณหภูมิสูงกวาปกติลงสูลําคลอง และ (3) อาจ
มีการปนเปอนของสารเคมีจากกระบวนการหลอเย็น ระบบลางทอและทําความสะอาดโรงไฟฟาลงสูคลองนาทับ  อยางไร
ก็ตาม สามารถบรรเทาผลกระทบดังกลาว  โดยควบคุมความเร็วการสูบน้ํา การควบคุมอุณหภูมิน้ํากอนระบายทิ้ง การ
ออกแบบระบบงานดิน การใชน้ําในระบบปดและเพิ่มรอบการใชน้ําใหสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม  จําเปนตองศึกษาติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตอไป 
 
คําสําคัญ : ผลกระทบดานนิเวศทางน้ํา  การใชประโยชนประมง  คลองนาทับ  โรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลา 
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Environmental Impacts Assessment of Aquatic Ecosystem and Fisheries Resources Utilization 

of Natab Canal before Songkhla Thermal Power Plant Construction 
 

 Sarawuth Chesoh  Chokchai Luangtuwapraneet  Rapeeporn Ruangchuay  Apiradee Lim  Hattaya Tongrob 
Suwimol Sihirunwong  Manot Rungratree  Chamaiporn Kaewsritong  Jeeranun Uraiprasit  

and Karun Uraiprasit 
Pattani Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
The study is aimed to evaluate the present status and environmental impacts assessment of aquatic ecosystem 

and fisheries resources utilizationin of Natab canal, before Songkhla thermal power plant construction (700 MW) for 
proposing guidelines to minimize impacts according to sustainable development. The 26-km. canal is divided into 4 
parts and 9 stations for sampling of data collection and standard methods are used. It was monthly conducted from May 
2005 to April 2006. The results from this study reveal that the water quality of Natab canal can be classified into class 3 
of surface water standard guideline and class 4 of coastal sea water standard guideline that suitable for growth and 
reproduction of aquatic animals including fresh, brackish and marine animals. Water salinity and flood play significance 
roles for various water quality and biodiversity variation. The eutrophication is a high risk occurrence in the water area 
between the mouth of canal and coastal zone. There were 211 species of aquatic animals, standing crops 2,522.75 – 
7,709.56 grams per Rai, fish catch 0.12-2.45 kilograms per hour and the average of fish larva density for the whole canal 
16,293.84 individual per 1,000 cubic meter.  Diversity index, standing crop, fish catch and abundance of fish larva in 
canal central, the area between Ban Thung Kuad and Ma Ngon, was significant higher than those in downstream, mouth 
of river and coastal zone and associated with monthly rainfall. There were 1,906 of fishermen and annual fish catch 
approximately 1,835 metric ton. The average income was 75,000 – 480,000 Baht per fishermen per year. The expected 
impact of the project to the ecosystem can be summarized into 3 categories. The first is the impingement and 
entrainment of microscopic aquatic animals, and planktonic organism. The second is the discharge of warm water into 
the canal and the third is the chemical reagents contamination. Controlling of water pump velocity, water temperature, 
earthwork design, use of closed water system and releasing mixed species of fish can minimize the negative impacts. 
Therefore, further studies are needed to monitor and evaluate the impacts to the environment and quality of life of the 
people around the Natab canal watershed. 

 
Keywords: environmental impacts assessment of aquatic ecosystem, fisheries resources utilizationin, Natab canal,  
                     Songkhla thermal power plant 
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คํานํา 
 

 คณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 อนุมัติใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) กอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลา ต้ังอยูที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ประมาณ 751 ไร กําลังผลิต 
700 เมกะวัตต วงเงินลงทุนประมาณ 17,000 ลานบาท โดยใชกาซธรรมชาติจากแหลงพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซียใน 
อาวไทย เปนเชื้อเพลิงและใชน้ําดิบจากคลองนาทับ ประมาณ 38,880 ลูกบาศกเมตรตอวัน ในระบบหลอเย็นของโรงไฟฟา 
และน้ําจากคลองโพมาซึ่งเปนตนน้ําของคลองนาทับอีก 465 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อการอุปโภคบริโภค กําหนดกอสราง
ในป 2548 และจายไฟเขาระบบในป 2551 เพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแกระบบไฟฟาในภาคใต และ ครม. มีมติเห็นชอบให 
กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ในการสรางความมั่นใจตอชุมชนใหเกิดการยอมรับโครงการและระมัดระวังในการใชน้ําที่
อาจเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและตอวิถีชีวิตของชุมชนรอบคลองนาทับได ดังนั้น การศึกษาผลกระทบระบบนิเวศทาง
น้ําและสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณคลองนาทับกอนการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลานี้ จึงมีความสําคัญ
และเรงดวน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาพที่เปนอยูในปจจุบันของคลองนาทับ ทั้งดานระบบนิเวศทางน้ําและ
สภาวะทรัพยากรประมง ดังนี้ (1) คุณลักษณะทางกายภาพ เชน ลักษณะภูมิศาสตร อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา คุณภาพน้ําและ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา (2) คุณลักษณะทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตในน้ํา ประกอบดวย (2.1) 
โครงสรางประชาคมปลาและสัตวน้ํา (2.2) แหลงวางไขหรือแหลงอนุบาลลูกปลาและสัตวน้ําวัยออน (2.3) โครงสราง
ประชาคมของแพลงกตอน (2.4) โครงสรางประชาคมสัตวหนาดินและพรรณไมน้ํา และ (3) การใชประโยชนการประมง 
เพื่อเสนอแนะการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนตอไป 

 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

 
ลุมน้ําคลองนาทับ ต้ังอยูระหวางละติจูดและลองติจูดที่  7º 06' 28"N and 100º 42' 50" E, 6º 53' 40"N and 100º 

38' E, เขตรอนช้ืนและอิทธิพลของลมมรสุม การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ําหรือระบบนิเวศ จึงขึ้นอยูกับปจจัยทาง
ธรรมชาติ (natural annual factors) และกิจกรรมของมนุษย (anthropogenic factors) ผูศึกษาวิจัย จึงไดแบงพื้นที่ศึกษา 
สํารวจเก็บตัวอยางตามคุณลักษณะนิเวศของลําคลองและระดับความเค็มของน้ํา เปน 4 ตอน ดังนี้ (1) ชวงตนคลอง เริ่ม
ต้ังแตบานปาชิง (บานโคกมวง/บานมาเงย) หมูที่ 1 ตําบลปาชิง (2) บานปางาม หมูที่ 3 ตําบลตลิ่งชัน (3) บานควนหัวชาง 
หมู 6 ตําบลคลองเปยะ จนถึงบานทาคลอง (หัวแหลม) หมูที่ 6 ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ (2) ชวงกลางคลอง เริ่มตั้งแต
บานทาคลอง หมูที่ 6 ตําบลจะโหนง บานทุงกรวด บานทาโบถส จนถึงบานหมู 5 บานมางอน (บานบอโตะคง) หมู 9  
บานคูน้ํารอบ ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ (3) ชวงปากคลองหรือปากบาง เริ่มต้ังแตบานนาเสมียน หมูที่ 7 ตําบลนาทับ  
บานทาคลอง บานทายาง บานโละ บานเตาอิฐ บานทาวัด บานคลองขาจนถึงบานปากบาง ตําบลนาทับ (4) ชวงชายฝงทะเล 
กําหนดจุดสํารวจในทะเล หางจากปากน้ําตรงบริเวณหนาบานปากบางระยะทางในทะเล ประมาณ 3 กิโลเมตร จํานวน 9 
สถานี (ภาพที่ 1) ทําการศึกษาเปนระยะเวลา 12 เดือน ระหวางพฤษภาคม 2548 ถึงเดือนเมษายน 2549 โดยเก็บตัวอยางน้ํา
เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตามวิธีการเก็บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินและน้ําทะเลชายฝง ที่กําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ 2537) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
และเรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) วิเคราะหตัวอยางน้ําโดยใชวิธี standard 
methods APHA, AWWA และ WEF (1998) ทําการวิเคราะหทั้งในภาคสนามและหองปฏิบัติการ โครงสรางประชาคม 
สัตวน้ําตาง โดยใชอวนทับตลิ่งตาถี่ลอมจับและเก็บตัวอยางสัตวน้ําจากชาวประมง จําแนกชนิดตามคูมือของ Rainboth 
(1996) และ Taki (1984) สวนลูกปลาและสัตวน้ําวัยออน ใช Bongo Net และสวิงผาไนลอนปลายเรียว ตามวิธีการใน 
Wetland Research and Management (2003) และ อภิชาติ (2546) โครงสรางประชาคมของแพลงกตอน ใชวิธีและจําแนก
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ตามคูมือของ Edmondson (1963); Prescott (1962); ลัดดา (2537) และลัดดา (2541) โครงสรางประชาคมสัตวหนาดิน 
(benthos) ใชวิธีตามหนังสือ Brandt (1974); Fitter and Manuel (1986) การสํารวจและจําแนกพรรณไมน้ํา ตามวิธีของ 
สุชาดา (2540)  สวนสํารวจการใชประโยชนทางการประมง ใชแบบสอบถามสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน 1,000 ครัวเรือน 
จํานวน 20 หมูบานรอบคลองนาทับ (ภาพที่ 2)   

 

                 
    

 

ภาพที่ 1 แสดงสถานนี้สํารวจระบบนิเวศ คุณภาพน้ําและสิ่งมีชีวิตในคลองนาทับ รวม 9 สถานีสํารวจ 
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ผลการศึกษา 
 

ผลศึกษาพบวาลุมน้ําคลองนาทับ เกิดจากที่ราบแองกะทะ ระหวางภูเขา 3 ดาน ประกอบดวย ดานทิศตะวันตก คือ 
เทือกเขาเหรงและเขารูปชาง ดานทิศตะวันออก คือ เทือกเขาปะชาง และเขาจอมแห และดานทิศใต คือ เทือกเขาน้ําคาง 
พ้ืนที่จึงลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่หลังคารับน้ํา 300 ตารางกิโลเมตร ความยาว 
ลําคลอง 26 กิโลเมตร ภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบ ที่ลุมชายฝงทะเล สลับกับสันทรายและเนินเขา ความลาดชันนอยกวา 5% 
และสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน 20 เมตร  
1. ลักษณะดานนิเวศของลุมน้ําคลองนาทับ สรุปไดดังนี้  

(1) บริเวณปากคลอง (ปากบาง) และชายฝงทะเล จากบานปากบาง คลองขา ทายาง ทาวัด เตาอิฐ ทาคลอง  
นาเสมียน คูน้ํารอบ จดบานมางอน ความยาว 10 กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 4.1-6.4 เมตร ความเค็มเฉลี่ย 15.2 - 20.7 psu 
สภาพเปนหาดทราย ปาสันทราย และเปนที่ต้ังชุมชน ในคลองมีเครื่องมือจับสัตวน้ําประจําที่พวกโพงพาง หนาแนนสูงมาก  

(2) บริเวณชวงกลางคลอง จากบานมางอน (บอโตะคง) ทาโบสถ ทุงกรวด บานปลายเหมือง จดบานทาคลอง 
ตําบลจะโหนง มีความยาว 9 กิโลเมตร ความเค็มเฉลี่ย 5.3 - 13.6 psu เปนชวงที่คลองกวางมากที่สุด คือ 1,200 เมตร แต
สวนใหญน้ําตื้น ความลึกเฉลี่ย 0.8-1.4 เมตร สภาพเปนปาชายเลน ปาเสม็ดขาวที่คอนขางสมบูรณ จัดเปนแหลงผสมพันธุ
วางไข แหลงอนุบาลลูกสัตวน้ําวัยออนและเปนชวงคลองที่มีการประมงจับสัตวน้ําดวยอวนลอย ลอบและเบ็ดมากที่สุด  

(3) บริเวณตนคลองและที่ราบน้ําทวม เกิดจากการไหลรวมกันของคลองโพมาและคลองลึก ที่บานโคกมวง 
ตําบลปาชิง ชวงนี้มีความยาว 7 กิโลเมตร ความลึกระหวาง 0.6-5.3 เมตร โดยจะคอยๆ ลึกจากตนน้ําไปยังชวงตอนกลาง
คลอง ความเค็มเฉลี่ย 0.01–20.95 psu จึงมีระบบนิเวศแบบน้ําจืด น้ํากรอย ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพริมคลองเปนปาชายคลอง 
พรุปาเสม็ด สวนยางพารา และทํานากุงมากกวาพื้นที่คลองชวงอื่นๆ 
2. คุณภาพน้ําและโลหะหนักในคลองนาทับ 
 โดยสรุปคุณภาพน้ําในคลองนาทับอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ไดแก แหลง
น้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆา
เช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ (2) การเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําบริเวณ
ชายฝงที่คลองนาทับไหลลงอาวไทย จัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ประเภทที่ 4 การใชประโยชนเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง (ตารางที่ 1) โดยพบวาบริเวณชวงตนคลอง คุณภาพน้ํา มีคาความโปรงแสง ความเค็ม ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณไนเตรตและซัลเฟต แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จากคุณภาพ
น้ําดังกลาวในชวงกลางคลอง ปากคลองและชายฝง ซึ่งแนวโนมของดัชนีคุณภาพน้ําดังกลาวนี้ มีอิทธิพลเชิงลบตอการ
ดํารงชีพของสัตวน้ํา เชน ปริมาณไนเตรต (1.21-1.63 มก/ล) แอมโมเนีย (0.35-0.67 มก/ล) คอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฟอสเฟตสูงมากในทุกสถานีสํารวจ (1.06-1.40 มก/ล ในชวงตนฤดูฝน มีแนวโนมพบปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
และฟคอลโคลิฟอรม มีคาสูงสุด (ประมาณ 5,190 และ 1,031 MPN/100 ml) โดยที่บานปาชิงพบมากที่สุด ซึ่งอาจปนเปอน
สูสัตวน้ํา และถายทอดถึงผูบริโภคอาจเปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหารได นอกจากนี้ บริเวณตนคลองและในทะเล พบ
ปริมาณโลหะหนักคอนขางสูง เชน ปรอท 0.0017 µg/l (ND-0.024) ตะกั่ว 0.0017 mg/l (ND-0.457) แคดเมี่ยม 0.0393 mg/l 
(ND-0.362) mg/l และอนุมูลเหล็กทั้งหมด 1.14 (0.00-8.56) mg/l 
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ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของน้ําโดยเฉลี่ยตลอดลําคลองของคลองนาทับ 
 

คุณสมบัติ ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย เฉลี่ย (ต่ําสุด-สูงสุด) เกณฑกําหนดสูงสุด** 
1.ทางกายภาพ 1.1 ความลึก meter 3.3 (0.5 – 7.2) - 

  1.2 อุณหภูมิ 0 C 30.9 (27.8 – 34.5) ธรรมชาติ 
  1.3 ความโปรงแสง centimeter 72 (17 – 185) - 
  1.4 ความเค็ม psu. 10.7 (0.0 -  32.0) - 
  1.5 คาการนําไฟฟา micro S/cm 15.4 (0.0-55.0) - 
  1.6 ความขุน FTU 19.3 (0.0 – 117) - 

2. ทางเคม ี 2.1 ความเปนกรดดาง - 7.5 (6.4 – 8.5) 5 - 9 
  2.2 ปริมาณออกซิเจน mg/l 6.4 (0.7 – 8.5) 4.0 
  2.3 คาบีโอดี (BOD5) mg/l 1.6(0.2 – 5.6) 2.0 
  2.4 ของแข็งละลายน้ํา mg/l 15,408 (66-36,950) - 
  2.5 ปริมาณตะกอน mg/l 139.3 (4.0-426.0) - 
  2.6 น้ํามันและไขมนั mg/l 502 (0.0-5,213.5) - 
  2.7 ความเปนดาง mg/l 56 (7-128) - 
  2.8 ความกระดาง mg/l 2,205 (0-6,413) - 
  2.9 ซัลเฟต mg/l 1,102.5 (4.1-3,782.8) - 
  2.10 ไนเตรต mg/l 1.3 (0.65-8.91) 5.0 
  2.11 ฟอสเฟต mg/l 0.99 (0.00-2.82) - 
  2.12 คลอไรด mg/l 7,596 (0-18,494) - 
  2.13 แอมโมเนีย mg/l 0.5 (0.00-4.67)  0.5 
  2.14 เหล็กทั้งหมด mg/l 1.14 (0.00-8.56) - 

3. ทางชีวภาพ 3.1 โคลีฟอรม MPN/100 ml 1,117 (20-24,000) 20,000 
  3.2 ฟคอลโคลีฟอรม MPN/100 ml 497 (20-3,500) 1,000 
        4. โลหะหนัก 4.1 ปรอท µg/l 0.0017 (ND-0.024) 0.002 
     4.2  ตะกั่ว mg/l 0.0017 (ND-0.457) 0.05 
  4.3  แคดเมี่ยม mg/l 0.0393 (ND-0.362) 0.05 
  4.4  ทองแดง mg/l 0.0198 (ND-0.0565) 0.1 
  4.5  แมงกานีส  mg/l  0.0008 (ND-0.0052) 1.0 
  4.6  สังกะสี mg/l 0.0482 (ND-0.235) 1.0 
  4.7 โครเมี่ยม mg/l ND 0.05 
 4.8 นิเกิล mg/l ND 0.1 

   หมายเหตุ ND หมายถึง ตรวจไมพบ (non-detectable) ** เกณฑกําหนดสูงสุดแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3  
 

3. ดานชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตในน้ํา  
3.1 โครงสรางประชาคมสัตวน้ํา 
     ผลสํารวจพบประชากรสัตวน้ําทั้งหมดไมนอยกวา 211 ชนิด เปนพวกปลา 167 ชนิด ในจํานวนนี้ เปนปลาที่

อาศัยเฉพาะในน้ําจืด บริเวณตนคลองและพื้นที่ราบน้ําทวม 37 ชนิด ปลาน้ําจืดหรือน้ํากรอย 10 ชนิด ปลาน้ํากรอยและ
ชายฝงทะเล 87  ชนิด ปลาอาศัยอยูบริเวณชายฝงและในทะเล 15 ชนิด และปลาที่สามารถอยูไดทั้งในน้ําจืด น้ํากรอยและ
ตามชายฝงทะเลอีก 18 ชนิด จําพวกกุง 12 ชนิด เปนกุงที่อยูไดทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย 4 ชนิด กุงน้ํากรอยชายฝงทะเล 8 ชนิด 
จําพวกปู 13 ชนิด เปนปูน้ําจืด (ปูนา) 1 ชนิด กลุมปลาที่พบโดดเดน (dominant family) หรือพบมากที่สุด 10 อันดับแรก 
พบวาครอบครัวปลาแปน (Leioganathidae) พบจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุมปลาขี้จีน (Centropomdae)  
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ปลาขางเงิน (Atheriniidae) ปลากระทุง/ปลาเข็ม (Hemiramphidae) ปลาบูแคระ/บูใส (Gobiidae) ปลากะตัก (Clupeidae) 
ปลาแมวหูดํา/ปลาหลังเขียว (Engraulididae) ปลากระบอก (Mugilidae) ปลากดคลอง/แขยง (Ariidae) ปลาสลิดหิน 
(Siganidae) ที่สามารถเจริญเติบโตได ทั้งน้ํากรอยและน้ําเค็ม (euryhaline) และแมวาสัตวน้ํารอยละ 43 ของปริมาณที่
ชาวประมงจับได (ตารางที่ 2) มีมูลคาทางเศรษฐกิจต่ําก็ตาม แตมีความสําคัญเชิงผลผลิตเบื้องตน (primary production) และ
สายใยอาหาร (food web) ที่ควบคุมสมดุลของความอุดมสมบูรณในคลองนาทับ  

 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความสําคัญทางเศรษฐกิจและสัดสวนสัตวน้ําที่ชาวประมงจับไดในคลองนาทับ  
 
ความสําคัญ 
ทางเศรษฐกิจ 

ราคาจําหนาย  
(บาท/กิโลกรัม) 

ชนิดสัตวน้ําที่โดดเดน รอยละ 

ระดับสูง ≥ 100 กุงกุลาดํา กุงกุลาลาย กุงแชบวย กุงกามกราม 
กุงขาว ปลากะรัง ปลากุเรา ปลาบูทราย ปลากะ
บอก ปลากะพงขาว ปูมา ปูดํา หอยนางรม 

12 

ปานกลาง 50 - 99 ปลาดุกทะเล  ปลาจวด  ปลาขางลาย ปลากด
ทะเล  กะพงแดง กะพงขางปาน แปนยักษ หมึก
กลวย กุงตะกาด กุงหัวมัน กุงฝอย ขี้ตัง สลิดหิน 
ปลาชอน ชะโด ปลาดุก สลิด ไหล 

45 

ระดับต่ําถึง 
ปานกลาง 

5 - 49 ปลาแปน  กะตัก  หลังเขียว  โคก ปลาแมว 
ดอกหมาก หมอไทย หมอเทศ ทองเทียว กุงเคย 
ตะเพียน ขี้ขม สลาด หมอชางเหยียบ หอยแครง 
หอยแมลงภู หอยกะพง ปูแสม 

20 

ระดับต่ํามาก 0 - 4 ปลาแปนเล็ก ปลาขี้จีน  ปลาบูแคระ บูใส  ปลา
ซิว ปลาปกเปา ปลาตีน ปลาขางเงิน หัวตะกั่ว 
ปลากระทุง ปูเป ปูหนุมาน  

23 

  

โครงสรางเชิงนิเวศของประชาคมสัตวน้ํา พบวาบริเวณตอนกลางของคลองนาทับ มีความหลากหลายของชนิด
สัตวน้ํามากที่สุด (169 ชนิด) รองลงมา คือ ชวงปากคลอง (157 ชนิด) บริเวณตนคลองรวมพื้นที่ราบน้ําทวม (67 ชนิด) และ
บริเวณชายฝงทะเล (58 ชนิด) ตามลําดับ สวนกําลังผลิตสัตวน้ําตอพ้ืนที่ (standing crop) พบวาตอนกลางของคลองมี
คาสูงสุด เฉลี่ย 7,709.55 กรัมตอไร รองลงมา คือ บริเวณปากคลอง ตนคลองและชายฝงทะเล เฉลี่ย 6,627.16 4,311.68 และ 
2,522.75 กรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) โดยที่บริเวณกลางคลองและปากคลองมีกําลังผลิตสัตวน้ํา สูงกวาบริเวณ 
ตนคลองและชายฝงทะเลอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) โดยมีกําลังผลิตสัตวน้ําสูงสุดในเดือนธันวาคม พฤศจิกายนและ
เดือนสิงหาคมตามลําดับ ซึ่งสัมพันธโดยตรงกับปริมาณน้ําฝนในลุมน้ําคลองนาทับ สวนอัตราการจับสัตวน้ําดวยขายและ
โพงพาง พบวาตอนกลางคลองมีคาสูงสุดเฉลี่ย 2.45 กิโลกรัมตอช่ัวโมง รองลงมา คือ ชวงปากคลอง บริเวณตนคลองและ
บริเวณชายฝงทะเล เฉลี่ย 2.16 1.85 และ 0.12 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ตามลําดับ โดยจับสัตวน้ําสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคมตามลําดับ สัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดโดดเดน คือ กุงกามกราม หมอไทย ปลากดหัวออน ปลาทราย กุงกุลาดํา  
กุงแชบวย ปูมา ปูดํา ปลากะรัง กุงตะกาด ปลากะบอก กะตัก ปลากะพงและกุงเคย 
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ตารางที่ 3 แสดงโครงสรางระบบนิเวศและประชาคมสัตวน้ําที่สํารวจพบในคลองนาทับ  
 

ชวง 
คลองนาทับ 

จําแนก 
ระบบนิเวศ 

ความหลากหลาย 
(จํานวนชนิด) 

กําลังผลิต 
(กรัม/ไร) 

อัตราการจับ 
(ก.ก/ช.ม) 

สัตวน้ําเศรษฐกิจ 
ชนิดโดดเดน 

ตนคลอง น้ําจืด พรุปาเสม็ด 67 4,311.68 0.12  กุงกามกราม หมอ ซิว ขี้ขม 
กลางคลอง น้ํากรอย/จืด ปาชายเลน 169 7,709.59 2.45  กุงกุลา แชบวย ปูดํา กะรัง 
ปากคลอง น้ํากรอย/เค็ม ปาสันทราย 157 6,627.16 2.16  กุงกุลา แชบวย กะบอก ขี้ตัง 
ชายฝงทะเล น้ําเค็ม ปาชายหาด 58 2,522.75 1.85  กะตัก กุงเคย ยอดมวง  ปูมา  

ภาพที่ 3  ความสามารถจับสัตวนํ้าของชาวประมงในคลองนาทับ
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ตนคลอง
กลางคลอง
ปากคลอง
ชายฝง

ตนคลอง 0.16 0.12 0.06 0.03 0.07 0.16 0.17 0.19 0.14 0.15 0.28 0.10

กลางคลอง 2.77 2.38 2.68 1.38 1.87 2.08 3.81 2.65 3.24 3.43 2.60 2.62

ปากคลอง 1.96 1.67 1.65 1.44 1.04 1.89 3.91 3.17 3.32 3.52 2.63 2.46

ชายฝง 1.96 1.39 1.93 1.15 1.68 1.84 2.51 2.13 2.13 2.83 2.83 2.75

พค 48 มิย 48 กค 48 สค 48 กย 48 ตค 48 พย 48 ธค 48 มค 49 กพ 49 มีค 49 เมย 49

 
ภาพที่ 3 ความสามารถจับสัตวน้ําของชาวประมงในคลองนาทับ 
 

3.2 ฤดูกาลวางไข แหลงวางไขและแหลงอนุบาลลูกปลาและสัตวน้ําวัยออน 
       ผลสํารวจชนิด ปริมาณและองคประกอบสัดสวนของสัตวน้ําวัยออนพบลูกปลากะตัก (15.52%) กุงฝอย 

(11.97%) กุงเคย (10.06%) ปลากะบอก (9.45%) ปลาขี้จีน (7.69%) ปลาแปน (7.28%) ปลาซิว (5.29%) ปลาบูแคระ      
(3.84 %) กุงตะกาด (3.41%) ปลาขางเงิน (2.90%) ปลากะทุง/ปลาเข็ม (2.68%) ปลาหลังเขียว (2.48%) กุงหัวมัน (2.46%) 
ปลาขี้ตัง (1.88%) และกุงกามกราม (1.35%) เปนลูกสัตวน้ํา 15 ชนิดแรกที่โดดเดน จากลูกสัตวน้ําที่สํารวจพบเปนประจํา 
44 ชนิด โดยพบวาชวงตอนกลางคลอง โดยเฉพาะชวงบานมางอนถึงบานทุงกรวดเปนพื้นที่สัตวน้ําวัยออนชุกชุมสูงสุด 
5,622.58 ตัวออน ตอ 1,000 ลูกบาศกเมตร และสูงกวาสถานีสํารวจอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) รองลงมาเปนบริเวณ 
ปากคลอง ตนคลองและชายฝงทะเล ประมาณ 4,663 3,099.59 และ 3,060.46 ตัวออน ตอ 1,000 ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 
ปริมาณรวมเฉลี่ย 16,293.84 ตัวออน ตอ 1,000 ลูกบาศกเมตร  สัตวน้ําวางไขตลอดป แตมีคาสูงสุด (peak) อยูระหวางเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม (ตารางที่ 4) ปริมาณสัตวน้ําวัยออน พบวามีความสัมพันธโดยตรงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) 
กับปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละเดือน สวนชวงตนคลองนั้น พบเพียงกุงกามกรามวัยออน ลูกปลาชอนและกลุมปลาตะเพียน 
เทานั้น ที่เปนสัตวเศรษฐกิจ (รอยละ7.26) นอกจากนั้น รอยละ 92.74 เปนลูกปลาหรือสัตวน้ําที่ไมสําคัญทางเศรษฐกิจ  
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ภาพที่ 4 แสดงปริมาณและการแพรกระจายสัตวน้ําวัยออนในคลองนาทับ
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กลางคลอง
ปากคลอง
ชายฝงทะเล

ตนคลอง 4,294 3,351 1,637 859 2,003 4,510 4,605 5,339 6,674 2,579 717 322

กลางคลอง 5,644 4,416 2,160 1,203 2,786 6,643 12,151 8,442 10,552 6,805 1,875 1,910

ปากคลอง 2,561 1,791 1,728 1,178 2,775 5,021 10,409 9,779 12,224 5,829 1,670 990

ชายฝงทะเล 1,498 1,060 1,479 883 1,286 1,403 5,744 6,356 7,946 3,216 688 842

พค 48 มิย 48 กค 48 สค 48 กย 48 ตค 48 พย 48 ธค 48 มค 49 กพ 49 มีค 49 เมย 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงปริมาณและการแพรกระจายสัตวน้ําวัยออนในคลองนาทับ 
 

3.3 โครงสรางประชาคมแพลงกตอน 
      ความชุกชุมและการแพรกระจายแพลงกตอนพืชพบ 5 ดิวิชัน 88 ชนิด โดยที่ดิวิชัน Pyrrophyta พวก 

dinoflagellate และ Peridinium มีความหนาแนนสูงสุด ณ บริเวณตนคลองที่บานปาชิง 696,863,000 เซลล/ลบ.ม (ตารางที่ 
4) ซึ่งอาจเกิดปรากฏการณขี้ปลาวาฬได (red tide) สวนชนิดของแพลงกตอนสัตว พบมี 11 ไฟลัม/กลุม โดยมีความชุกชุม
มากที่สุดตอนชวงกลางคลองนาทับ โดยเฉพาะที่สถานีบานทุงกรวด มีปริมาณรวม 11,591,000 ตัว/ลบ.ม โดยพบกลุมของ 
copepod มากที่สุด มีปริมาณ 9,019,000 ตัว/ลบ.ม รองลงมาเปนสถานีควนหัวชาง มีแพลงกตอนสัตวปริมาณรวมกัน 
5,475,000 ตัว/ลบ.ม ซึ่งเปนแพลงกตอนสัตวในกลุม copepod เชนกัน (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 4 ดิวิชัน (Division) และปริมาณแพลงกตอนพืชที่พบในสถานีสํารวจของคลองนาทับ 
 
จุดสํารวจ Cyanophyta 

(blue green ) 
Chlorophyta 
(green algae) 

Chrysophyta 
(diatom) 

Pyrrophyta 
(dinoflagellate) 

Euglenophyta 
(euglena) 

รวมทั้งหมด 

ในทะเล 1 0 18,072 1,815 17 19,905 
ปากบาง 42 136 22,373 733 228 23,512 
คลองขา 45 107 8,385 371 50 8,958 
ทาคลอง 14 268 2,351 180 50 2,863 
มางอน 14 148 2,694 113 107 3,076 
ทุงกรวด 15,995 340 2,310 869 17 19,531 

ควนหัวชาง 1,364 2,240 893 3,457 33 7,987 
ปางาม 156 6,476 2,792 4,044 67 13,535 
ปาชิง 33 249 135 696,863 777 698,057 

รวมเฉลีย 
แตละ Division 1,963 1,107 6,667 78,716 150 797,424 

หนวย : X 1,000 (เซลล/ลูกบาศกเมตร) 
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ตารางที่  5 ไฟลัม/กลุม และปริมาณแพลงกตอนสัตวที่พบในแตละสถานีสํารวจของคลองนาทับ 
 

ไฟลัม/กลุม ในทะเล ปากบาง คลองขา ทาคลอง มางอน ทุงกรวด ควนหัว 
ชาง 

ปา
งาม 

ปาชิง เฉลี่ย 
Protozoa 91 435 283 341 482 813 1,596 52 2 455 
Coelenterata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 
Rotifera 0 32 23 167 331 389 408 145 1,150 293.89 
Chaetognatha 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0.56 
Annelida 0 21 16 23 23 3 7 1 0 10.44 
Cladocera 0 1 0 1 1 316 6 3 1,386 190.44 
Copepoda 1,050 2,066 848 1,669 1,496 9,019 3,361 402 1,149 2,340 
Eucarida  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.22 
Cirripeda 0 0 1 10 1 0 0 0 0 1.33 
Mollusca 30 134 479 162 208 210 25 4 0 139.11 
Chordata 197 311 178 796 565 734 56 1 0   315.33 
รวมทังหมดใน
แตละสถานี 1,368 3,000 1,831 3,171 3,109 11,485 5,459 608 3,687 3,746.44 

หนวย : x 1,000 (เซลล/ลูกบาศกเมตร) 
 
 3.4 โครงสรางประชาคมสัตวหนาดินและพรรณไมน้ํา 

       สัตวหนาดินพบ 8 กลุม สวนใหญเปนหอยฝาเดียว เชน หอยถาน หอยขี้นก สวนหอยสองฝา เชน หอยกะพง 
หอยแมลงภู มักเกาะติดอยูกับเปลือกหอย กอนหิน ซากอวน หรือหลักไม บริเวณบานมางอน มีความหนาแนนสูงสุดเฉลี่ย 
14,371 ตัว/ตารางเมตร (ตารางที่ 6) สวนบานปากบางและบานคลองขาที่พบสัตวหนาดินปริมาณต่ํานั้น สันนิษฐานวาเปน
ชวงรองน้ํา มีกระแสน้ําไหลแรง สัตวหนาดินอาจอยูอาศัยกระจายตามริมตลิ่งของคลอง ขณะที่บานปาชิงแทบไมพบ 
สัตวหนาดิน สอดคลองกับผลสํารวจที่พบวามีปริมาณแพลงกตอนพืชสูงมากๆ จนสัตวหนาดินเหลานี้ตายหรืออพยพ
เคลื่อนยายไปยังพื้นที่อื่นๆ สวนผลการสํารวจพรรณไมน้ํานั้น ไมพบแหลงหญาทะเล สวนใหญเปนพรรณไมน้ําพื้นเมืองที่
เจริญเติบโตริมฝงคลองซึ่งพบแพรกระจายทั่วไปและไมมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ 

 
ตารางที่  6 กลุมและปริมาณสัตวหนาดินที่พบในแตละสถานีสํารวจของคลองนาทับ  
 

กลุม  ใน
ทะเล 

 ปากบาง  คลอง
ขา 

 ทา
คลอง  

 มางอน ทุงกรวด  ควนหัว  
 ชาง 

 ปา
งาม 

 ปาชิง เฉลีย 

หอยสองฝา 993 0 158 1,307 3,875 685 592 60 37 856.33 
หอยฝาเดียว 770 55 0 100 8,463 126 33 19 4 1,063.33 
ไสเดือนทะเล  0 63 448 41 967 7 7 0 0 170.33 
ปู 8 48 8 0 7 4 0 19 11 11.67 
กุง 0 0 0 4 4 4 0 0 0 1.33 
ครัสเตเชียอื่นๆ 0 22 22 74 1055 18 37 4 0 136.89 
ดาวเปราะ 0 19 22 0 0 0 0 0 0 4.56 
ปลา 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.44 

รวมทังหมด 
ในแตละสถานี 1,771 207 658 1,526 14,371 848 669 102 52  2,244.89 

หนวย : ตัว/ตารางเมตร 
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3.5 ดานการใชประโยชนทางการประมง 
      ผลสํารวจพบวามีชาวประมง 1,902 ราย อยูในตําบลนาทับมากที่สุด 1,706 ราย รองลงมา คือ ตําบลจะโหนง 
คลองเปยะ ปาชิงและตลิ่งชัน จํานวน 123 32 11 และ 30 ราย ตามลําดับ หรือรอยละ 20.25 ของครัวเรือนทั้งหมด และมี
รายไดการทําประมง รอยละ 35.75 ของรายไดครัวเรือน มีเรือประมงทั้งหมด 1,705 ลํา ประกอบดวยเรือยนตที่เครื่องยนต
อยูกลางลําเรือ 215 ลํา (ทําการประมงตามชายฝงและในทะเล) แตสวนใหญที่ใชในลําคลอง เปนเรือหางยาวติดเครื่องยนต 
3-15 แรงมา ความยาว 5 - 12 เมตร จํานวน 980 ลํา และเรือพาย 510 ลํา เครื่องมือประมงที่ใชตามชายฝงทะเล ประกอบดวย
อวนครอบปลากะตัก อวนลาก อวนลอยกุง อวนลอยปลาและอวนปู ลอบปูและปลา สวนในลําคลอง ประกอบดวย 
อวนลอยกุง อวนลอยปลา อวนลอยปู ลอบปู ลอบปลา โพงพาง บาม ไซนั่ง (ตู) นอกจากนี้ มีชาวประมงพื้นบานจํานวน 
198 ราย ไมมีการใชเรือเปนพาหนะในการหาปลา ใชเครื่องมือพวกเบ็ดราว เบ็ดสาย แห สวิงชอน ฉมวก และการใชมือ
เปลาจับ หรืองมปลา กุง ปูและหอย ประเมินผลจับเฉลี่ย 6,370 กิโลกรัม/วันทําการประมง (ประมาณ 152.88 เมตริกตัน/
เดือน) ประกอบดวยพวกปลา 3,780 กิโลกรัม พวกกุง 1,800 กิโลกรัม พวกปู 450 กิโลกรัม  พวกหอย 120 กิโลกรัม และ
พวกหมึก 220 กิโลกรัม ในจํานวนนี้  สงจําหนายใหเถาแกประจําในชุมชน บริโภคในครัวเรือนและแจกจายญาติพ่ีนอง  
      สวนการทําประมงในพื้นที่ราบน้ําทวมและลําน้ําสาขานั้น พบวามีจํานวน 20 - 30 ราย สวนใหญมีถ่ินฐาน
กระจายอยูในตําบลตางๆ ของอําเภอจะนะ และอําเภอเมืองสงขลา ประกอบอาชีพนี้ เพื่อเสริมรายได จากอาชีพ 
สวนยางพารา รับจางกรีดยางหรือรับจางแรงงาน ในชวงที่ฝนตกติดตอกันหลายวันหรือฤดูฝน ประมาณ 20 – 60 วันทํา 
การประมง/ป โดยใชเครื่องมือประมงพื้นบาน พวกแห อวน ลอบ ไซ สุม กะชอน สวิง ฉมวก เบ็ดสาย เบ็ดราว และอื่นๆ 
สัตวน้ําที่สําคัญ คือ ปลาชอน ดุกนา สลิด หมอ ไหลนา ตะเพียน ขี้ขม ซิว กระดี่ กบนา แมงดานา ปูนา หอยโขง หอยขม
และกุงกามกราม รายได 17,000 – 25,000 บาท/ราย/ป  มีการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา และกุงขาวแวนาไม 382 ราย พ้ืนที่ 458 บอ 
1,626 ไร เลี้ยงปลากะพงขาวในกะชัง 2,800 กะชัง ปลากะรัง 30 กะชัง ปลาทับทิม 40 กะชัง  นอกจากนี้ มีการเลี้ยงปลาใน
บอดินแบบยังชีพ 
 

วิจารณผล 
 

1. ดานภูมิศาสตร อุทกวิทยาและระบบนิเวศของลุมน้ําคลองนาทับ 
 
 1.1 เนื่องจากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนช้ืน รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ดาน 
ทําใหมีฝนตกตลอดป ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในคาบ 30 ป ประมาณ 1,995 มิลลิเมตร อยางไรก็ตาม ในป 2548 มีปริมาณน้ําฝน 
3,200 มิลลิเมตร โดยสูงสุดในเดือนธันวาคม 829.5 มิลลิเมตร รองลงมาในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 333.4 และ 230.4 
มิลลิเมตร ตามลําดับ ทําใหน้ําทวมหนักในภาคใต สงผลตอระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตในน้ําตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนอยางยิ่ง 
 1.2 จากลักษณะทางกายภาพของคลองนาทับ ที่ตนน้ํากับปากคลองมีความลาดชันนอยกวา 5% และมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางไมเกิน 20 เมตร มีความยาวเพียง 26 กิโลเมตร ชวงตนคลอง แคบและลึก ขณะที่ชวงกลางคลอง
กวางและแบนราบ บางชวงกวางถึง 1,200 เมตร น้ําตนทุน มีปริมาณนอยโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ขณะที่มีการบุกรุกพื้นที่
ปาไมเพื่อทําการเกษตร การพัฒนาที่ดิน  การทํานากุงและของเสียชุมชนมาก ปจจัยเหลานี้ ทําใหมีการชะลางพังทลายของ
หนาดิน น้ําขุนสูง และดินตะกอน ดินลูกรัง สารแขวนลอยของอินทรียวัตถุตกตะกอนทับถม ตลอดจนมีปุยหรือธาตุอาหาร
ของพืชน้ําและแพลงกตอนพืช (nutrient loading) ในคลองสูงมาก สวนในลําคลอง มีกระชังเลี้ยงปลาและเครื่องมือประมง
ประจําที่หนาแนน จึงกีดขวางทางน้ําไหล ทําใหคลองตื้นเขิน มีเมือกโคลนตมตามพื้นทองคลองหนามากและกระจายตลอด
ลําคลอง (ดุสิต และคณะ, 2535) นอกจากนี้ น้ําทะเลไดรุกเขามาในแผนดินและกัดเซาะชายฝงทะเลตลอดเวลา ผลกระทบ
ขางตนนี้ ขึ้นอยูกับอิทธิพลพายุโซนรอนหรือดีเปรสชั่นในรอบปของลุมน้ําคลองนาทับเปนสําคัญ  
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 3. ความเค็มน้ํา เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการกําหนดระบบนิเวศและภาวะดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตในคลองนาทับ 
เชน ความชุกชุม การแพรกระจายชนิดพันธุ โครงสรางประชากรสัตวน้ําและแพลงกตอนและสัตวหนาดิน นอกจากนี้ 
ความเค็มน้ํา ยังขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําทาทั้งหมดในพื้นที่หลังคารับน้ําของลุมน้ําคลองนาทับ ความเค็มของน้ํา 
มีความสัมพันธโดยตรงกับการตายของปลาที่เลี้ยงในกระชัง กลาวคือ น้ําที่มีความเค็มสูงจัด (ชวงน้ําตาย) หรือความเค็มต่ํา
มาก (ชวงน้ําจืดหลากทวม) รวมกับความขุนน้ําที่สูง (ตะกอนดิน/สารแขวนลอย จากการชะลางของน้ําฝน) ทําใหปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้า ความเปนกรด-ดาง (pH) คาความเปนดาง (alkalinity) และอุณหภูมิน้ําเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ทําให
สัตวน้ํา (ปลา/กุง ซึ่งเปนสัตวเลือดเย็น) ในกะชังหรือบอเลี้ยงตายกะทันหัน (Tookwinas, 1988) น้ําในคลองที่ความเค็มต่ําๆ 
แตมีความขุนสูงจัด สงผลกระทบเชิงลบตอปริมาณการลงแรงทําประมง (fishing effort) หรือผลจับสัตวน้ํา  เนื่องจากไม
สามารถออกทําประมงได หรือเครื่องมือประมงเสียหาย อยางไรก็ตาม ในระยะแรกๆ ของฤดูฝน น้ําฝนที่ไหลทวม  สงผล
ใหชาวประมงจับปลาไดมาก โดยเฉพาะปลาทองเที่ยว ซึ่งหนีน้ําจืดออกจากที่หลบซอน และในชวงน้ําทวม ชาวประมงมัก
จับปลาน้ําจืดพื้นบานตามพื้นที่ราบน้ําทวม รวมทั้งปลาและกุงที่หลุดหรือหลบหนีออกมาจากบอเลี้ยงไดมากเชนเดียวกัน  
 
2. คุณภาพน้ําและโลหะปนเปอนในคลองนาทับ 
 
 1. ชวงตนคลอง น้ํามีคาความโปรงแสง ความเค็ม ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณ
ไนเตรตและซัลเฟต แตกตางจากชวงกลางคลอง ปากคลองและชายฝงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งแนวโนมของ
ดัชนีคุณภาพน้ําดังกลาว มีอิทธิพลเชิงลบตอการดํารงชีพของสัตวน้ํา อีกทั้ง ปริมาณไนเตรต (1.21-1.63 มก/ล) แอมโมเนีย 
(0.35-0.67 มก/ล) คอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสเฟตสูงมากในทุกสถานีสํารวจ (1.06 - 1.40 มก/ล) (คามาตรฐานของ
ดัชนีเหลานี้ ไมเกินกวา 0.05 มก/ล) สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดุสิตและคณะ (2535) สันนิษฐานวาเกิดจากการชะลาง
ของน้ําฝนและมีธาตุอาหารพืช จากสวนผลไม สวนยางพาราและน้ําทิ้งนากุง ตลอดจนน้ําเสียชุมชน เชน สารผงซักฟอก
หรือสารชําระลางตางๆ อีกทั้ง การไหลหมุนเวียนของน้ําบริเวณตนคลองและชายฝงทะเล มีอัตราคอนขางต่ํา เนื่องจาก
ตอนกลางคลองน้ําตื้น ทําใหพืชน้ําและแพลงกตอนพืช ขยายการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว บานปาชิง บานโคกมวง พบวามี
พวกสาหรายสีเขียว และ Euglenoids ปริมาณสูง นอกจากนี้ บริเวณปากคลองและชายฝงทะเล  สํารวจพบ diatom และ 
dinoflagellate ปริมาณมาก อาจทําใหเกิดปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี (eutrophication) สัตวน้ําตายฉับพลัน อีกทั้งสาหรายกลุม 
Euglenoids และ Oscillatoria ซึ่งเปนสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน พบปะปนปริมาณที่สูง สาหรายเหลานี้ จัดเปนดัชนีช้ีวัดถึง
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา 
 2. ชวงฤดูฝนตลอดลําคลอง มีแนวโนมพบปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม และฟคอลโคลิฟอรม คอนขางสูง 
โดยเฉพาะชวงฝนแรกของปในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พบปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม และ ฟคอลโคลิฟอรม มี
คาสูงสุด 5,190 และ 1,031 MPN/100 ml โดยที่บานปาชิงพบมากที่สุด ซึ่งอาจปนเปอนสูสัตวน้ํา และถายทอดถึงผูบริโภคที่
อาจเปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหารหรือทองรวงได (เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา ประเภทที่ 2 และ 3 กําหนดใหมีได 
ไมเกิน 1,000 และ 4,000 MPN/100 ml ตามลําดับ) 
 3. แมวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้ง
จากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ
และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ (2) การเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
และคุณภาพน้ําบริเวณชายฝงที่คลองนาทับไหลลงอาวไทย จัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ประเภทที่ 4 
การใชประโยชนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงก็ตาม (กรมควบคุมมลพิษ, 2549)  แตผูนําชุมชนและผูทรงคุณวุฒิประจํา
หมูบาน มักกังวลวาในชวงฝนตกหรือน้ําทวม อาจมีการรั่วไหลของโลหะหนักหรือสารเคมีตางๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ต้ังอยูรอบคลองนาทับได  ผลศึกษาเปนที่นาสังเกตวาบริเวณชายฝงและปากคลองนาทับ มีปริมาณปรอทสูงกวาสถานี
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อื่นๆ สันนิษฐานวาอาจเกิดจากการรบกวนพื้นทองทะเล ทําใหตะกอนที่มีปรอทตกคางอยูแลวฟุงกระจายเขามาตามกระแส
น้ํา สวนตะกั่วและแคดเมียม ที่พบบริเวณตนคลองและกลางคลองคอนขางสูงนั้น อาจเกิดจากการชะลางสารตะกั่วและ
แคดเมียมที่สะสมอยูในสายแรของกิจการเหมืองแรดีบุกในอดีตของอําเภอจะนะและนาทวี ตลอดจนอาจมาจากดินลูกรัง
หรอืการระเบิดภูเขาเพื่อทําเหมืองหินก็ได อยางไรก็ตาม ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นขอสังเกตเหลานี้ตอไป 
 
3. ดานชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตในน้ํา  
 
 1. โดยภาพรวม คลองนาทับมีความหลากหลายทางชีวภาพของปลา กุง หอย และปูสูงมาก อีกแหลงหนึ่งของ
ประเทศไทย มีสัตวน้ําไมนอยกวา 211 ชนิด ซึ่งมากกวาลุมน้ําปากพนัง (ไพโรจน และคณะ, 2540) ตรวจสอบพบวาสัตวน้ํา
ทุกชนิดพบแพรกระจายทั่วไปในนานน้ําไทยและเขตรอนช้ืน ไมมีสถานภาพตองเฝาระวังหรือใกลสูญพันธุ สวนใหญที่พบ
โดดเดน เปนพวกปลาแปน ขี้จีน ขางเงิน กระทุง/เข็ม บูแคระ กะตัก กดหัวออน ปลาแขยง แมวหูดํา กระบอก และปลาขี้ตัง 
สํารวจพบในอัตราถี่สูงมากและมีมูลคาต่ําก็ตาม แตกลุมปลาเหลานี้ มีความสําคัญเชิงผลผลิตเบื้องตน (primary production) 
และสายใยอาหาร (food web) ที่ควบคุมเสถียรภาพสมดุลวงจรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ หรือความอุดมสมบูรณของคลองนาทับ 
เมื่อพิจารณาดานพลวัตรประชากรสัตวน้ําในคลองนาทับ ประกอบดวย 3 กลุมประชากรสัตวน้ํา ดังนี้ 
 (1.1) กลุมสัตวน้ําประจําถิ่น (resident fish) สวนใหญเปนสัตวน้ําปลาน้ําจืดในตอนตนคลอง เชน ปลาซิว  
หมอไทย สลิด ชอน ไหลนา สลาด และปลาดุก เปนตน นอกจากนี้ เนื่องจากสภาพทางตอนตนคลอง น้ํามีความเค็มต่ําถึง
ปานกลาง (0-5.3 psu) จึงทําใหพบสัตวน้ําจืดที่สามารถปรับตัวเจริญเติบโตไดดีในสภาพน้ํากรอยหรือน้ําเค็มบางชนิดตลอด
ป   เชน  ปลาบู ปลานิล ปลาหมอเทศ  ปลาแขยง ปลากดเหลือง เปนตน สัตวน้ํากรอยและน้ําเค็มที่พบถี่มากในบริเวณ
ตอนกลางคลอง ปากคลองและชายฝงทะเล ประเภทกุง  ไดแก กุงกุลาดํา  กุงตะกาดขาว  กุงตะกาดหางแดง  กุงแชบวย  
และกุงกะตอม  ประเภทหอย ไดแก หอยถาน หอยนางรม หอยแมลงภู และประเภทปลา ไดแก  ปลากดหัวแข็ง  ปลากะรัง 
ปลาดุกทะเล  ปลากะพง เปนตน สัตวน้ําเหลานี้ เปนสัตวน้ําประจําถิ่นในชวงกลางคลองถึงปากคลอง โดยมีวงจรชีวิตที่
ตองการความเค็มหลายระดับ ผลการศึกษา ยังพบวาสัตวน้ําบางชนิดเปนสัตวน้ําประจําถ่ินไดมากกวาหนึ่งบริเวณหรือ
ตลอดลําคลอง เชน ปลาแปน พบจํานวนมากที่สุด รองลงมา ไดแก ปลาขี้จีน ปลาขางเงิน ปลากระทุง ปลาเข็ม ปลาบูแคระ 
ปลาบูใส ปลากะตัก ปลาแมวหูดํา ปลาหลังเขียว ปลากระบอก ปลากดคลอง ปลาแขยง ปลาสลิดหิน ปลาขี้ตัง เปนตน  
 (1.2) กลุมสัตวน้ําอพยพ (migrant fish)  เนื่องจากสัตวน้ําบางชนิดมีพฤติกรรมการเดินทางอพยพ  เขาหรือออก
จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งของลําคลอง รวมทั้งจากชายฝงทะเลอาวไทยเขาออกในคลองนาทับ เพื่อผสมพันธุ
วางไขและเลี้ยงตัวออน  ผลการสํารวจพบวามีกลุมสัตวน้ําอพยพในคลองนาทับ พบมีสัดสวน (%) สูงในทุกบริเวณ เชน 
ตอนกลางคลอง และปากคลอง ไดแก กลุมปลาเห็ดโคน ปลากุเราแคระ ปลาอินทรี ปลาสีกุน ปลาทู ปลากะพงแดง  
ปลาโคก และปลาดาบเงิน กลุมสัตวน้ําอพยพที่ เปนสัตวน้ํากรอยและน้ําจืด  ไดแก กุงกามกราม  ปลากะพงขาว  
ปลาตาเหลือก และปลาบูทราย การอพยพเดินทางเขาหรือออกในคลองนาทับ อาจเปนบางชวงเวลาหรือบางฤดูกาล ขึ้นอยู
กับคุณสมบัติความเค็มน้ําและความเร็วของกระแสน้ํา รวมท้ังวงจรชีวิตของสัตวน้ําชนิดนั้นๆ  เชน  กุงกุลาดํา กุงกุลาลาย 
กุงแชบวย และกุงตะกาด มักเขามาเปนสัตวน้ําอพยพของคลองนาทับในบริเวณตอนกลางของคลอง ในชวงฤดูแลงหรือฝน
ตกนอย น้ําทะเลจะรุกเขามาถึงตอนตนคลอง ทําใหความเค็มของน้ําเพิ่มสูงขึ้น  ปลากระบอกดํา ปลาตะเภาขางลาย และ
ปลาตะกรับเสือดาว เปนสัตวน้ําประจําถิ่นบริเวณปากคลองนาทับ แตเขามาเปนสัตวน้ําอพยพของตนคลอง เนื่องจากวงจร
ชีวิตตองการเจริญเติบโตในน้ํามีความเค็มต่ํา  แตจะวางไขและเลี้ยงตัวออนในน้ําที่มีความเค็มสูงกวา เปนตน นอกจากนี้ มี
ปลาตูหนา หรือปลาไหลหูดํา ที่ชอบอาศัยในน้ําจืด แตจะอพยพไปวางไขและอนุบาลตัวออนในทะเล เปนตน 
 (1.3) กลุมสัตวน้ําพลัดหลง (displacement fish)    จากการที่คลองนาทับ มีลักษณะทางกายภาพที่เปนแหลงรับ
น้ําฝนและรับอิทธิพลน้ําทา ตลอดจนน้ําขึ้นน้ําลงของน้ําทะเลในอาวไทย  ทําใหมีสัตวน้ําพลัดหลงเขาออกในชวงที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความเค็มและความเร็วของกระแสน้ํา เชน  ปลาทู ปลาทรายแกว แมงกะพรุนหนัง แมงกะพรุนไฟ 
และเหาฉลาม นอกจากนี้ พบหมึกกระดอง หมึกสาย พลัดหลงเขามาในชวงฤดูแลง เปนตน สวนปลากระสูบ  ปลากระดี่ 
ปลาหมอ ปลาเสือสุมาตรา ปลาตะเพียน ปลาชอน ปลาชะโด จะพลังหลงเขาออกไปบริเวณปากคลองในชวงฤดูฝนหรือ
ชวงน้ําทวมหลาก เปนตน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงชนิดองคประกอบและการแพรกระจายของทรัพยากรสัตวน้ําใน 
คลองนาทับ จึงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดานความเค็ม ความเร็วของกระแสน้ํา วงจรชีวิตและระดับความ
ทนทานตอความเค็มของสัตวน้ําแตละชนิดเปนสําคัญ 
 2. ชวงตอนกลางของคลอง โดยเฉพาะชวงบานมางอน หมูที่ 5 บานทาโบสถ หมูที่ 8 ตําบลนาทับ ถึงบาน 
ทุงกรวด ตําบลจะโหนง เปนบริเวณที่พบสัตวน้ําวัยออนชุกชุมสูงที่สุด และสูงกวาสถานีสํารวจอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) สัตวน้ํามีการวางไขตลอดป แตคาสูงสุด (peak) อยูระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มีปริมาณรวมเฉลี่ย
ตลอดลําคลอง ประมาณ 16,293.84 ตัวออน ตอ 1,000 ลูกบาศกเมตร  การผสมพันธุวางไขของพอแมพันธุสัตวน้ําปลานั้น มี
ความสัมพันธโดยตรงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) กับปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละเดือน ดังนั้น บริเวณชวงตอนกลางของ
คลองนาทับ จึงมีความสําคัญที่เปนแหลงผสมพันธุ วางไข เพาะฟกและอนุบาลลูกสัตวน้ําวัยออน อีกทั้ง เปนพื้นที่ปาไม 
ชายเลน ปาเสม็ดขาว และปาไมแคระชายคลอง ที่คอนขางสมบูรณครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร  สัตวน้ําวัยออน
เหลานี้ มีทั้งกลุมที่อาศัยอยูในคลองนาทับ ชวงระยะเวลาหนึ่ง กอนที่จะอพยพออกไปเจริญเติบโตเปนสัตวน้ําวัยสมบูรณเพศ 
(adult) บริเวณชายฝงทะเลไป เชน  กลุมปลาสลิดหิน  กะพงขางลาย  กะพงขางปาน กะพงแดง  ปลาสาก ปลาสีกุน ปลาวัว 
ปลาดาบเงิน เปนตน ตลอดจนลูกปลาอินทรี ปลาทู ปลาลัง ปลากะรัง กุงกุลา กุงแชบวย ปูทะเล เปนตน และกลุมสัตวน้ําที่
อาศัยคลองนาทับ ในชวงความเค็มปานกลาง (10-15 psu) หลังจากผสมพันธุวางไข เพาะฟกและอนุบาลตัวออนแลว 
เคลื่อนยายไปเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยในบริเวณน้ําจืดหรือความเค็มต่ําบริเวณตนคลอง เชน กุงกามกราม ปลาบูทราย 
ปลาตาเหลือก เปนตน ชวงตนคลองนั้น สํารวจพบเพียงกุงกามกรามวัยออน ลูกปลาชอน ปลาชะโดและปลาตะเพียน
เทานั้น ที่เปนสัตวน้ําเศรษฐกิจ (รอยละ 7.26 ของลูกสัตวน้ําวัยออนทั้งหมด) นอกจากนั้น สวนใหญ (รอยละ 92.74) เปน
สัตวน้ําที่มีราคาต่ํามาก เชน ลูกปลาซิว ปลาบูแคระ ปลาปกเปา ปลาขี้จีน และปลาแปน เปนตน ทั้งนี้ เพราะวาลักษณะ
กายภาพของคลองชวงนี้ แคบ ลึกและน้ําคอนขางเปนกรด จากอิทธิพลของน้ําพรุปาเสม็ด บางชวงน้ํามีสีชาคล้ํา สวนใน
คลองโพมาและคลองลึก น้ําคอนขางตื้น มีพืชน้ํา พวกหญาและตนไมในลําคลอง ตลอดจนการใชประโยชนที่ดินรูปแบบ
ตางๆ ที่สภาพแวดลอมตนน้ํานี้ อยูในภาวะเสื่อมโทรม  
 3. เมื่อพิจารณาดานโครงสรางประชาคมสัตวน้ํา พบวาบริเวณตอนกลางของคลองนาทับ มีดัชนีความหลากหลาย
ของชนิดสัตวน้ํา (biodiversity index) สูงที่สุด รองลงมา คือ ชวงปากคลอง (ปากบาง) บริเวณตนคลองรวมพื้นที่ราบ 
น้ําทวม และบริเวณชายฝงทะเล ตามลําดับ สวนกําลังผลิตสัตวน้ําตอพ้ืนที่ (standing crop) พบวาชวงกลางของคลองนาทับ 
มีคาสูงสุด เฉลี่ย 7,709.55 กรัมตอไร รองลงมา คือ บริเวณปากคลอง ตนคลอง และชายฝงทะเล เฉลี่ย 6,627.16 4,311.68 
และ 2,522.75 กรัมตอไร ตามลําดับ โดยที่บริเวณกลางคลองและปากคลองมีกําลังผลิตสัตวน้ําสูงกวาบริเวณตนคลอง และ
ชายฝงทะเลอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001) โดยมีกําลังผลิตของสัตวน้ําสูงสุดในเดือนสิงหาคมและเดือนมิถุนายน 
ตามลําดับ สวนอัตราการจับสัตวน้ําดวยขายและโพงพาง พบวาตอนกลางของคลองนาทับ มีคาสูงสุด เฉลี่ย 2.45 กิโลกรัม
ตอช่ัวโมง รองลงมา คือ ชวงปากคลอง บริเวณตนคลองและชายฝงทะเล เฉลี่ย  2.16 1.85 และ 0.12 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
ตามลําดับ โดยมีอัตราการจับสัตวน้ําสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ตามลําดับ ช้ีใหเห็นวาบริเวณชวงกลาง
คลองและปากคลอง เปนชวงที่มีความอุดมสมบูรณที่สุด สวนบริเวณตนคลองนั้น องคประกอบชนิดสัตวน้ํา ที่มีราคาต่ํา
มาก มีการทําประมงนอยที่สุด มีการใชบาม เบ็ดสายและฉมวกดําน้ํายิงกุงกามกราม ขณะที่ตอนกลางและปากคลอง  
สวนใหญเปนสัตวน้ําเศรษฐกจิ มีกิจกรรมประมงหนาแนนตลอดลําคลอง 
 4. ความชุกชุมและการแพรกระจายของแพลงกตอน พบวาแพลงกตอนพืชกลุม Dinoflagellate และ Peridinium มี
ความหนาแนนสูงสุด บริเวณตนคลอง บานปาชิง พบความหนาแนน 6.9 x108 เซลล/ลบ.ม ซึ่งอาจทําใหเกิดปรากฏการณ 



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                             O20 

 91

ขี้ปลาวาฬ (red tide) โดยพบวาอาจมีระยะพักตัว (cyst) เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม จึงมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
(bloom) โดยขณะที่แพลงกตอน bloom มีขอดี คือ เปนการเพิ่มอาหารใหกับสัตวน้ําวัยออน แตหากแพลงกตอนตาย
ฉับพลัน จะถูกยอยสลาย น้ําเนาและขาดออกซิเจนอยางรุนแรง ทําใหสัตวน้ําตายในวงกวางได  ดังนั้น ควรมีการเฝาระวัง 
ภาวะเกิดการ bloom ของแพลงกตอน (eutrophication) ตอไป เชนเดียวกับสาหรายกลุม blue green สกุล Oscillatoria พบ
มากบริเวณตอนกลางคลอง มีปริมาณ 15,000,000 เซลล/ ลบ.ม โดยปกติสาหรายชนิดนี้ จะ bloom ในน้ําที่มีอินทรียสารสูง 
พบวาสาหรายกลุมนี้ เจริญเติบโตในบางชวงเวลา แสดงใหเห็นวาบางชวงเวลามีการปลอยของเสียที่มีอินทรียสารสูงลงใน
คลอง  จึงเฝาระวังคุณภาพน้ําในบริเวณนี้เชนเดียวกัน โดยเฉพาะการระบายทิ้ง จากนากุงริมฝงคลอง หากมีการเลี้ยงสัตวน้ํา
ในกะชัง ขณะที่ปริมาณน้ําไหลถายเทไมดีเพียงพอหรือชวงน้ําตาย ทําใหสัตวน้ําตายหรือออนแอเกิดโรคระบาดได การ
สํารวจพบแพลงกตอนสัตวกลุม copepod โดยเฉพาะระยะตัวออนชุกชุมมากบริเวณตอนกลางคลอง จึงยืนยันไดวา พ้ืนที่
บริเวณนี้ เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับเปนพื้นที่คุมครองเพื่อสัตวน้ําไดผสมพันธุ วางไขและอนุบาลตัวออนในคลองนาทับ 
 5. สัตวหนาดิน สวนใหญเปนหอยฝาเดียว เชน หอยถาน หอยขี้นก สวนหอยสองฝา เชน หอยกะพง หอยแมลงภู 
มักเกาะติดอยูกับเปลือกหอย กอนหิน ซากอวน หรือหลักไม สวนกลุม polychaete พบคอนขางนอย สันนิษฐานวาเกิดจาก
ปลา ปู หรือกุงที่หากินบริเวณหนาดิน (demersal fish) ซึ่งพบชุกชุมในคลองนาทับ เชน ปลากะพงแสม กะพงขางปาน  
สลิดหิน ปลาขี้ตังและกุงทะเลตางๆ เปนตน ใช Annelids กลุมนี้เปนอาหาร บริเวณชายฝงทะเลบานนาทับ มีความอุดม
สมบูรณสูง (สัตวหนาดิน 3,898 ตัว/ตารางเมตร) สวนบานปากบางและบานคลองขาที่พบสัตวหนาดินปริมาณต่ํานั้น 
สันนิษฐานวาเปนชวงรองน้ํา กระแสน้ําไหลแรง สัตวหนาดินอาจอยูอาศัยกระจายตามริมตลิ่ง ขณะที่บานปาชิง แทบไมพบ
สัตวหนาดิน สอดคลองกับผลสํารวจที่พบวามีปริมาณแพลงกตอนพืชสูงมากจนสัตวหนาดินเหลานี้ ตายหรือเคลื่อนยายไป
ยังพื้นที่อื่นๆ  
 
4. ดานการใชประโยชนทางการประมง 
 

แมวาประชากรที่อยูรอบคลองนาทับ รวมทั้ง 5 ตําบล มีครัวเรือนประมง (ทําการประมงเปนหลัก) เพียงรอยละ 
20.25 ของครัวเรือนทั้งหมด และรายไดจากการทําประมง (รวมลูกจางในเรือประมง) มีประมาณรอยละ 35.75 ของรายได
ครัวเรือนเฉลี่ยทั้งหมดก็ตาม แตสินคาและผลติภัณฑประมงนั้น กอใหเกิด การจางงานตอเนื่อง (linkage effects) โดยเฉพาะ
อาชีพการตกแตงปลากะตักตมสุกแหง (ปาด/ฉีกปลาฉิ่งฉาง) ที่สวนใหญเปนแรงงานแมบาน กลุมสตรีและเยาวชน รับจาง
ทํางานดังกลาว อยูที่บานหรือในชุมชน โดยมีผูประกอบอาชีพนี้มากกวา รอยละ 75 ของครัวเรือนตําบลนาทับทั้งหมด 
รายไดเฉลี่ย 150 – 350 บาท/ราย/วันทําการ จัดเปนแหลงรายไดที่สําคัญในการค้ําจุนคาใชจายในครอบครัวและสรางความ
มั่นคง เขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใหหลุดพนจากปญหาสังคม อบายมุขและอาชญากรรม นอกจากนี้ ทรัพยากร 
สัตวน้ํา กุง ปลา ปู หอยและอื่นๆ ที่เจริญเติบโตแพรขยายเผาพันธุ ดํารงชีวิตอยางเปนวัฏจักรอยูในคลองนาทับที่ไหลผาน
หนาบานเรือนชาวนาทับนั้น ประชาคมมุสลิม รูสํานึกและตระหนัก (muslim awareness) สูงยิ่ง ถึงความเปนสิริมงคล ความ
โปรดปรานและความเมตตาสูงยิ่ง ที่อัลเลาะฮไดประทานทรัพยากรเหลานี้ มาใหมนุษยชาติบนหนาแผนดิน ดังนั้น คลอง
นาทับจึงมิใชเพียงสายน้ําธรรมดา ที่มีน้ําไหลจากภูเขาผานลงทะเล แตเปนสายน้ําแหงชีวิต จิตวิญญาณ และความอยูรอด
ของครัวเรือนประชากรตําบลนาทับและชุมชนทั้งลุมน้ํา คลองนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   
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ขอเสนอแนะ 
 

ผลกระทบตอระบบนิเวศทางน้ําที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ สรุปได 3 ประการ คือ (1) สิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก ไขและสัตวน้ําวัยออน  จะถูกดูดติดไปกับน้ําเขาสูระบบระบายความรอน  (2)  การปลอยน้ํารอนจากระบบ 
หลอเย็นที่มีอุณหภูมิสูงกวาปกติลงสูลําคลอง  (3) สารเคมีปนเปอนจากการทําความสะอาดระบบหลอเย็นหรือเครื่องจักร
ประจํารอบการใชงาน โดยเฉพาะคลอรีนและสารเคมีประเภทกรด-ดาง ที่ใชปรับปรุงคุณภาพน้ําและปองกันตะกรันและ
ตะกอนในทอน้ํา รวมทั้งตะกอนดิน ขยะมูลฝอยและคราบน้ํามันเครื่องจักรกลในระหวางการกอสรางโครงการ เหลานี้จะ
ถูกน้ําฝนชะลางลงสูลําคลองได อยางไรก็ตาม ผลการศึกษา พบวาบริเวณที่ต้ังโครงการไมใชแหลงผสมพันธุวางไขและ
อนุบาลสัตวน้ํา เนื่องจากคุณสมบัติของน้ําไมเหมาะสม และขาดอาหารธรรมชาติสําหรับลูกสัตวน้ําวัยออน ทั้งนี้ แหลง
ผสมพันธุวางไขและอนุบาลสัตวน้ําวัยออนของคลองนาทับ ต้ังอยูชวงตอนกลางของคลอง ระหวางบานทุงกรวด  
บานปลายเหมือง บานทาโบสถ บานมางอน และบานคูน้ํารอบ ซึ่งอยูหางออกไปดานปากคลอง หางจากที่ต้ังโครงการ 
ประมาณ 9 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ สามารถบรรเทาลดลงได โดยดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ตองควบคุมความเร็วของการสูบน้ําเขา ไมใหเกิดกระแสน้ํา หรือลดการสั่นกระเพื่อมของน้ํามากที่สุด อัตรา
การไหลของน้ําไมควรเกินกวา 0.5 ลูกบาศกเมตร/วินาที (ความเร็วพ้ืนดิน 1.8 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง) และควรปกไมไผสลับ
ฟนปลาเพื่อชะลอความเร็วกระแสน้ําและจะเปนที่ยึดเกาะอาศัยของตะไครน้ํา หอย พวก polychaete หรือพวก periphyton 
ซึ่งตัวออนสัตวน้ําจักใชเปนแหลงหลบซอนหรือหนีออกไปได อยางไรก็ตาม โครงการไดกําหนดความเร็วกระแสน้ําใน
คลองชักน้ํา ตองไมเกิน 0.1 เมตร/วินาที ซึ่งเปนระดับที่กระทบตอแพลงกตอน สัตวน้ําวัยออนหรือสิ่งมีชีวิตในน้ําต่ํามาก 

(2) การควบคุมอุณหภูมิของน้ําที่ปลอยออกสูสาธารณะไมใหแตกตางสูงเกินกวาอุณหภูมิน้ําในลําคลอง 2 องศา
เซลเซียส โดยการเก็บกักน้ําทิ้งจากหอหลอเย็นไวในบอพักน้ํา (holding pond) อยางนอย 2 วัน และปลอยลงบอหนวงน้ํา 
(retention pond) อีก 1 วัน กอนปลอยลงสูคลองนาทับ มวลน้ําสามารถถายเทความรอนระหวางกันในระดับอุณหภูมิปกติ
ในระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร จากจุดระบายน้ําทิ้ง 

(3) การออกแบบระบบงานดิน คลองสงน้ําหรือบอพักน้ําเพื่อลดความเร็วกระแสน้ํา โดยควรออกแบบคลองสงน้ําเขา
ขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 5 ตารางเมตรที่ระดับน้ําต่ําสุด จากคลองนาทับเขาพื้นที่โครงการ ผนวกกับการควบคุม
ความเร็วในการสูบน้ํา แพลงกตอนสัตวและลูกพันธุสัตวน้ําสามารถหลบหนีไปได และการออกแบบคลองระบายน้ําให
กวางและลึกเพียงพอ  

(4) การใชน้ําหมุนเวียนในระบบปด (closed system) หรือเพิ่มรอบหมุนเวียนการใชน้ําใหสูงขึ้น  
(5) ควรมีการปลอยพันธุสัตวน้ําแบบผสมผสาน (หลายชนิด) ความหนาแนน 1 - 2 ตัว ตอ ตารางเมตร เชน  

ปลานิล ปลานิลแดง ปลาบา ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาสลิด กุงกามกราม หอยขม หอยโขงหรือปลากะพงขาวใน
บอพักน้ําและบอหนวงน้ํา รวมทั้งทําการเลี้ยงปลาในกระชังในคลองระบายน้ํา กอนปลอยลงในคลองนาทับ เพื่อแสดงเปน
ดัชนีช้ีวัดระดับคุณภาพน้ําทิ้ง และเสริมสรางจิตวิทยามวลชนในการยอมรับมาตรฐานการจัดการน้ําทิ้งของโครงการ  

จากผลการศึกษาที่พบวา (1) แหลงกําเนิดภาวะมลพิษทางน้ําในคลองนาทับมีที่มาหลายแหลงดวยกัน (2) ชุมชน
รอบคลองนาทับ ยังคงใชประโยชนทรัพยากรในลักษณะตักตวงผลประโยชนสวนบุคคลเฉพาะหนา มากกวาเพื่อความ
ยั่งยืนของสวนรวม โดยคํานึงถึงลูกหลานในอนาคตเปนสําคัญ อีกทั้งบางสวนทําการประมงแบบผิดกฎหมายและ
ประชาคมรอบคลองนาทับ ยังมีความรูดานระบบนิเวศของคลองนาทับที่คอนขางจํากัดและขาดองคความรูเชิงวิทยาศาสตร 
แมมีทัศนคติที่ดีเชิงการอนุรักษทรัพยากรสูงก็ตาม และ (3) มีขอขัดแยงการใชประโยชนทรัพยากรน้ําในคลองนาทับ 
ระหวางชุมชนตนน้ํา    กับชุมชนปากคลองและระหวางกลุมอาชีพ ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อ
ความยั่งยืนของคลองนาทับจึงตองประกอบดวย (1) ความรวมมือ การมีสวนรวมและสํานึกสาธารณะอยางจริงจังของ
ผูบริหารองคกรทองถิ่น สวนราชการและสมาชิกทุกภาคสวนในพื้นที่ (2) ความรู ความเขาใจ การยอมรับและระดับการให
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ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชกรรม ธุรกิจบริการ
และภาคครัวเรือนในการจัดการน้ําทิ้งหรือน้ําเสียลงสูแหลงน้ําและคลองนาทับ (3) การจัดระบบฐานขอมูลนิเวศทางน้ําหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้ําคลองนาทับเปนระบบที่เขาใจงาย ทันสมัยหรือเปนปจจุบันและเผยแพรสูสาธารณะ โดยเฉพาะ
ชุมชนระดับรากหญาอยางทั่วถึงและตอเนื่อง (4) เสนอวิธีการและเทคนิคการจัดการน้ําทิ้ง/น้ําเสียระดับครัวเรือนหรือ
ชุมชนที่เหมาะสมกับทองถิ่นหรือมีตนทุนการจัดการที่สมเหตุสมผลกอนที่จะปลอยออกสูแหลงน้ําสาธารณะ และ (5) การ
เขมงวดกวดขันในการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและตอเนื่องของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพราะชุมชนมีทัศนคติ 
เชิงลบ คอนขางออนไหวและขาดความไววางใจตอราชการหรือเจาพนักงานของรัฐ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและองคกร
ทองถิ่น อันนําไปสูการตอตานหรือปฏิเสธโครงการพัฒนาของทางราชการ 

 
สรุปผล 

 
 คุณภาพน้ําในคลองนาทับอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 มีความเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตและวางไขของสัตวน้ํา  ทั้งสัตวน้ําจืด  น้ํากรอยและสัตวน้ําชายฝง โดยความเค็มและปริมาณน้ําฝน  
(น้ําทวม) เปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยพบวาพื้นที่ระหวางปากคลองถึงชายฝงทะเล มีความเสี่ยงที่จะเกิด
ปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี สํารวจพบสัตวน้ําทั้งหมด  211 ชนิด  ผลผลิตมวลชีวภาพ  2,522.75 – 7,709.56 กรัมตอไร  ผลจับ
สัตวน้ํา  0.12 - 2.45 กิโลกรัมตอช่ัวโมง  และความหนาแนนสัตวน้ําวัยออน รวมเฉลี่ยตลอดลําคลอง ประมาณ 16,293.84 
ตัวออน ตอ 1,000 ลูกบาศกเมตร  คาดัชนีความหลากหลาย  ผลผลิตมวลชีวภาพ  ผลจับสัตวน้ําและความชุกชุมของสัตวน้ํา
วัยออน พบวาชวงตอนกลางคลองระหวางบานทุงกรวด ตําบลจะโหนง ถึงบานคูน้ํารอบ ตําบลนาทับ  มีปริมาณสูงอยางมี
นัยสําคัญกวาชวงตนคลอง  ปากคลองและชายฝงทะเลและมีความสัมพันธโดยตรงอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับปริมาณน้ําฝน มี
ชาวประมงทั้งหมด 1,902 คน  ผลจับสัตวน้ําประมาณ 1,835  ตันตอป  รายไดเฉลี่ย  75,000 – 480,000 บาทตอรายตอป 
ผลกระทบตอระบบนิเวศนทางน้ําที่คาดวาจะเกิดขึ้น สรุปได 3 ประการ คือ (1) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ไขและสัตวน้ําวัยออน 
จะถูกดูดติดไปกับน้ําเขาสูระบบหลอเย็น (2) การปลอยน้ํารอนจากระบบหลอเย็นที่มีอุณหภูมิสูงกวาปกติลงสูลําคลอง และ  
(3) อาจมีสารเคมีปนเปอนหรือถูกน้ําฝนชะลางลงสูลําคลองได  แมบริเวณที่ต้ังโครงการไมใชแหลงผสมพันธุวางไข และ
อนุบาลสัตวน้ําก็ตาม จําเปนตองมีแผนบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และตองศึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนตองมีแผนปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางน้ําในยุทธศาสตร “ชุมชนคนรวมสายน้ําคลอง  
นาทับ” มากกวาพิจารณาเฉพาะพื้นที่เขตการปกครองเพียงอยางเดยีว 
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การผลิตปลานลิทริพลอยด และเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และลักษณะตางๆ  
ของปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ 

 
สืบพงษ ฉัตรมาลัย๑ นวลมณี พงศธนา๒* และ วัฒนะ ลีลาภัทร๓ 

๑กรมประมง 
๒ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี 
๓สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 
บทคัดยอ 

 
ศึกษาการผลิตปลานิลทริพลอยดและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลทริพลอยดและ

ปลานิลแปลงเพศ ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี ระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนเมษายน 2549 ทดลอง
ผลิตปลานิลทริพลอยดโดยการเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด ดวยการแชไขปลานิลหลังจากผสม 3 5 7 นาที  
ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 10 20 30 นาที ผลจากการทดลองพบวาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด 100 เปอรเซ็นต และมี %triploid yield สูงสุด ไดแก การแชไขปลานิล
หลังจากผสม 3 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที  

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ โดยการทดลอง
อนุบาลปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 30 วัน แยกกันในบอซีเมนตขนาด 6 ลูกบาศกเมตร จํานวน 450 ตัว/บอ 
รวม 3 บอ/กลุม ระยะเวลา 60 วัน จากการวิเคราะหผลทางสถิติพบวาปลานิลทริพลอยดมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
ตํ่ากวาปลานิลแปลงเพศ 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ โดยการทดลองเลี้ยง
ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 90 วัน รวมกันในกระชังขนาด 4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 110 ตัว/กลุม/กระชัง 
รวม 3 กระชัง ระยะเวลา 120 วัน จากการวิเคราะหผลทางสถิติพบวาปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ 
มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ แตปลานิลทริพลอยดมีอัตรารอดตายและมีคาดัชนีความสมบูรณเพศ 
(gonadosomatic index) ตํ่ากวาปลานิลแปลงเพศ 
 
คําสําคัญ :  ปลานิล ทริพลอยด แปลงเพศ 
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Triploid Tilapia Production 
and Comparison of Growth and Other Traits between Triploid and Sex Reversed Tilapia 

 
Suebpong Chatmalai1  Nuanmanee Pongthana2* and Wattana Leelapat3 

1Department of Fisheries 
2Pathumthani Fisheries Test and Research Center 

3Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
 

Abstract 
  

Triploid tilapia production and comparison of growth and other traits between triploid and sex reversed tilapia 
were performed at the Pathumthani Fisheries Test and Research Center, Pathumthani province during October 2005 to 
April 2006. Induction of triploidy in tilapia was investigated by cold shock for 10, 20, and 30 min at 9°C, 3, 5, and 7 
min after fertilization. Cold shock at 9°C for 10 min three min after fertilization induced 100% triploids with the highest 
percentage of triploid yield. 

Comparison of growth and other traits between triploid and sex reversed tilapia was conducted by separate 
nursing of 30 days old triploid and sex reversed tilapia fry in six 6 m3 concrete tanks, 450 fish per tank, 3 tanks per 
group. Triploids grew significantly slower and survived significantly lower than sex reversed tilapia.   

Comparison of growth and other traits between triploid and sex reversed tilapia was conducted by communal 
culture of 90 days old triploid and sex reversed tilapia in three 4 m3 floating cage, 110 fish per group per cage. No 
significance in growth between triploid and sex reversed tilapia was observed. Triploids survived significantly lower and 
had significantly lower percentage of gonadosomatic index than sex reversed tilapia. 
 
Key words :  tilapia, Oreochromis niloticus, triploid, sex reversed 
_________ 
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คํานํา 
 
ปลานิลเปนที่นิยมบริโภคและเลี้ยงกันแพรหลายกันทั่วโลกทั้งในทวีปเอเซียและอัฟริกา โดยเฉพาะในเขตรอน

และกึ่งเขตรอน โดยใชทดแทนปลาเนื้อขาวชนิดอื่นๆ ปลานิลจัดเปนสัตวน้ําที่มีผลผลิตมากเปนอันดับ 9 ของผลผลิต 
สัตวน้ําทั่วโลกที่ไดมาจากการเพาะเลี้ยง ทวีปเอเซียเปนแหลงผลิตใหญของปลานิลคิดเปนปริมาณ 80% ของผลผลิต
ทั้งหมด ประเทศจีนมีผลผลิตปลานิลสูงสุดรอยละ 35 รองลงมาไดแก อินโดนีเซีย ไทย ฟลิปปนส และไตหวัน ในปจจุบัน
การเพาะเลี้ยงปลานิลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก เนื่องจากตลาดในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และทวีปยุโรปขยายตัว
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีการนําเขาและบริโภคปลานิลอันดับหนึ่งของโลก  

ปลานิลจัดเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีผลผลิตเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงปลานิลในป พ.ศ. 2548 มีปริมาณ 99,729 ตัน คิดเปนมูลคา 3,247.162 ลานบาท ไทยมีการสงออกผลิตภัณฑ
ปลานิลเพียงรอยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด ฉะนั้น การเพาะเลี้ยงปลานิลในไทยยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มไดอีก เนื่องจาก
ตลาดปลานิลทั่วโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

เนื่องจากปลานิลเพศผูเจริญเติบโตเร็วกวาเพศเมียและมีขนาดใหญกวาเพศเมีย จึงเปนเหตุใหมีการแปลงเพศ 
ปลานิลใหเปนเพศผูเพื่อใชในการเพาะเลี้ยงเชิงการคา การเพาะเลี้ยงปลานิลเพศผูจะชวยใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ไมเกิดการ
ผสมพันธุวางไขในบอเลี้ยง และไดปลาขนาดใกลเคียงกันเมื่อเก็บเกี่ยว วิธีการแปลงเพศปลานิลใหเปนเพศผูที่นิยมใชใน
เชิงธุรกิจ ไดแก การใหลูกปลานิลระยะ swim-up กินอาหารผสมฮอรโมน 17α-methyltestosterone (MT) ความเขมขน 50-
60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแปลงเพศปลานิลใหเปนเพศผูอยูในระดับ 95-98% 
อิสราเอลและไตหวันเปนประเทศที่ริเริ่มใชวิธีการแปลงเพศปลานิลใหเปนเพศผูในเชิงธุรกิจเปนเวลานานแลว ปจจุบันมี
หลายประเทศทั่วโลกที่นําวิธีนี้ไปใชรวมท้ังประเทศไทยดวย วิธีการนี้มีขอเสีย คือ ปลานิลแปลงเพศอาจไมเปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภคในบางประเทศ ตองใชแรงงานและตนทุนคอนขางสูง หากประสิทธิภาพในการแปลงเพศต่ํา หรือมีการ
ปนเปอนของปลานิลจากแหลงน้ําธรรมชาติ ก็อาจเกิดการผสมพันธุวางไขของปลานิลในบอเลี้ยงได 

วิธีการอื่นที่นิยมใชในการผลิตปลานิลเพศผู ไดแก การผสมขามพันธุระหวางปลานิลเพศเมียและปลาบลูทิลาเปย
เพศผู ซึ่งจะไดลูกผสมที่เปนเพศผูประมาณ 80-90% การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตปลานิลเพศผูจากการผสมพันธุ
ระหวางปลานิลเพศผู YY-male และปลานิลเพศเมีย XX-female ซึ่งจะไดลูกปลานิลที่เปนเพศผู XY-male ประมาณ 95% 
(Mair et al., 1997)  

การผลิตปลานิลที่มีโครโมโซม 3 ชุด ซึ่งเปนหมัน เปนวิธีการหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงการใชฮอรโมนในการแปลงเพศ
ปลานิล ชวยแกปญหาการผสมพันธุวางไขในบอเลี้ยงและลดปญหาการปนเปอน ไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อเหนี่ยวนําให 
ปลานิล ปลาบลูทิลาเปย และปลาหมอเทศมีโครโมโซม 3 ชุด เชน Hussain et al. (1991) ไดทดลองเหนี่ยวนําปลานิลใหมี
โครโมโซม 3 ชุด โดยการแชไขปลานิลหลังจากผสม 7 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ใหผลได
ปลานิลที่มีโครโมโซม 3 ชุด 100% ไดทดลองแชไขปลานิลหลังจากผสม 5 นาที ในน้ํารอนอุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส 
นาน 3.5 นาที ใหผลไดปลานิลที่มีโครโมโซม 3 ชุด 100% และยังไดทดลองชอคไขปลานิลหลังจากผสม 9 นาที ดวย 
hydrostatic pressure ระดับ 8,000 psi นาน 9 นาที ซึ่งใหผลไดปลานิลที่มีโครโมโซม 3 ชุด 100% Valenti (1975) ทดลอง
เหนี่ยวนําปลาบลูทิลาเปย (blue tilapia) ใหมีโครโมโซม 3 ชุด โดยการแชไขปลาบลูทิลาเปยหลังจากผสม 15 นาที ในน้ํา
เย็นอุณหภูมิ 11 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ใหผลไดปลาบลูทิลาเปยที่มีโครโมโซม 3 ชุด 75% ไดทดลองแชไข 
ปลาบลูทิลาเปยหลังจากผสม 15 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ใหผลไดปลาบลูทิลาเปยที่มี
โครโมโซม 3 ชุด เพียง 28.5% และยังไดทดลองแชไขปลาบลูทิลาเปยหลังจากผสม 15 นาที ในน้ํารอนอุณหภูมิ 32-38 
องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ซึ่งใหผลไดปลาบลูทิลาเปยที่มีโครโมโซม 3 ชุด เพียง 10% Varadaraj และ Pandian (1990) 
ทดลองเหนี่ยวนําปลาหมอเทศใหมีโครโมโซม 3 ชุด โดยการแชไขปลาหมอเทศหลังจากผสม 2.5 นาที ในน้ํารอนอุณหภูมิ 
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42 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ใหผลไดปลาหมอเทศที่มีโครโมโซม 3 ชุด 100% จากการศึกษาของ Bramick et al. (1996) 
พบวาปลานิลที่มีโครโมโซม 3 ชุด เจริญเติบโตเร็วกวาและใหผลผลิตสูงกวาปลานิลปกติประมาณ 56-123%  

ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตปลานิลแปลงเพศเพื่อใชในการเพาะเลี้ยงประมาณปละ 500 ลานตัว หากสามารถ
ผลิตปลานิลหมันในเชิงธุรกิจได จะเปนประโยชนอยางมากตออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลและการสงออกปลานิล 
จะชวยใหประเทศลดการนําเขาและการใชฮอรโมนในการแปลงเพศปลานิล ลดตนทุนและแรงงานในการผลิตลูกปลานิล 
และลดปญหาการปนเปอนของฮอรโมนสูสิ่งแวดลอม อันจะทําใหอุตสาหกรรมการสงออกปลานิลของประเทศมีศักยภาพ
เชิงธุรกิจในการแขงขันกับตลาดตางประเทศ การศึกษาวิจัยนี้เพื่อทดสอบการเลี้ยงปลานิลทริพลอยดซึ่งจะเปนขอมูล
พ้ืนฐานประกอบในการพัฒนาการผลิตปลานิลหมันเชิงธุรกิจในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อทดลองเหนี่ยวนําใหปลานิลเปนทริพลอยด 
2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆของปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

1. การทดลองเหนี่ยวนําใหปลานิลเปนทริพลอยด  
 

วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design โดยแบงชุดทดลองออกเปน 10 ชุด ไดแก ชุดควบคุม 1 
ชุด (TC) และชุดทดลอง 9 ชุด (T1-T9) โดยแตละชุดทดลองมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับระยะเวลาหลังจากผสมไขกับ
น้ําเชื้อ (3  5 และ 7 นาที) และระยะเวลาในการแช (10  20 และ 30 นาที) ดําเนินการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา 

ในชุดควบคุม (TC) รีดไขจากปลานิลเพศเมียใสในชามแกวที่แหงและสะอาด รีดน้ําเชื้อจากปลานิลเพศผูใสใน
หลอดเก็บน้ําเชื้อ ใชไมโครปเปตดูดน้ําเชื้อออกจากหลอด ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ผสมน้ําเชื้อกับไข เติมน้ําอุณหภูมิ 28 
องศาเซลเซียส ลงในชามไข นําไขไปฟกในกรวยฟกไขระบบน้ําหมุนเวียนอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส  

ในชุดทดลอง 9 ชุด (T1-T9) เหนี่ยวนําใหปลานิลเปนทริพลอยดโดยการแชไขปลานิลหลังจากผสมกับน้ําเชื้อแลว
ระยะเวลา 3  5 และ 7 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลานาน 10  20 และ 30 นาที รีดไขจากปลานิล
เพศเมียใสในชามแกวที่แหงและสะอาด แบงไขออกเปน 9 ชุด รีดน้ําเชื้อจากปลานิลเพศผูใสในหลอดเก็บน้ําเชื้อ ใช 
ไมโครปเปตดูดน้ําเชื้อออกจากหลอด ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ผสมน้ําเชื้อกับไข เติมน้ําอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ลงในชาม
ไข ยายไขที่ผสมแลวลงในกระชอนพลาสติก นําไขในแตละชุดทดลองไปแชใน refrigerated water bath อุณหภูมิ 9 องศา
เซลเซียส ภายหลังจากผสมไขกับน้ําเชื้อแลวนาน 3  5 และ 7 นาที แชไขในน้ําอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 20 
และ 30 นาท ีนําไขในแตละชุดทดลองไปฟกในกรวยฟกไขระบบน้ําหมุนเวียนอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส 

ในชุดควบคุม (TC) และชุดทดลองตางๆ (T1-T9) ตรวจสอบ % ตัวออนที่พัฒนาเปนลูกปลาระยะ swim-up เก็บ
ตัวอยางเลือดจากลูกปลาระยะ swim-up ที่รอดตายทั้งหมดในแตละชุดทดลอง ไปตรวจสอบ ploidy level โดยใชเครื่อง 
flow cytometer (Partec PA-II) วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของชุดควบคุม (TC) และชุดทดลองตางๆ (T1-T9) โดย
เปรียบเทียบขอมูลเปอรเซ็นตอัตรารอดตายของลูกปลาระยะ swim-up เปอรเซ็นตอัตราการเกิดทริพลอยด (%triploid rate) 
และ %triploid yield โดยใช Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (Sokal and Rohlf, 1981) 
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2. การทดลองอนุบาลและเลี้ยงปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ 
 

ผลิตปลานิลทริพลอยดโดยการเหนี่ยวนําใหมีโครโมโซม 3 ชุด จากการแชไขปลานิลหลังจากผสมกับน้ําเชื้อแลว
ระยะเวลา 3 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 10 นาที นําไขปลานิลทริพลอยดไปฟกในกรวยฟกไข
ระบบน้ําหมุนเวียนอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส นําลูกปลานิลทริพลอยดระยะ swim-up ไปอนุบาล 
ในถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะไดลูกปลานิลทริพลอยด อายุ 30 วัน ขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

ผลิตปลานิลแปลงเพศจากการใหลูกปลานิลระยะถุงไขยุบกินอาหารผสมฮอรโมน 17α-methyltestosterone 
(MT) ความเขมขน 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ดําเนินการแปลงเพศลูกปลานิลในถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร 
ระยะเวลา 21 วัน จากนั้นอนุบาลตออีก 7 วัน ซึ่งจะไดลูกปลานิลแปลงเพศ อายุ 30 วัน ขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

ทดลองอนุบาลปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 30 วัน แยกกันในบอซีเมนตขนาด 6 ลูกบาศกเมตร 
จํานวน 450 ตัว/บอ รวม 3 บอ/กลุม ระยะเวลา 60 วัน ใหลูกปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 40% วันละ 3 ครั้ง บันทึก
น้ําหนักรวมของอาหารที่ใหลูกปลาตลอดระยะเวลา 60 วัน บันทึกจํานวนลูกปลาที่รอดตายในแตละกลุม วิเคราะหอัตรา
การรอดตายของปลาทดลองที่อายุ 90 วัน สุมลูกปลาจํานวน 50 ตัว/กลุม มาวัดขนาดและชั่งน้ําหนัก ประเมินอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) จากการวัดการเพิ่มของน้ําหนักของปลาทดลองที่อายุ 90 วัน จากสูตร (Brett, 
1979) 

specific growth rate (%/วัน) = ln (น้ําหนักสุดทาย) – ln (น้ําหนักเริ่มตน)  x 100 
ระยะเวลา (วัน) 

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของปลาทดลองทั้ง 2 กลุมของลักษณะตางๆ โดยใช Duncan’s multiple range 
test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (Sokal and Rohlf, 1981) 

นําปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 90 วัน จํานวน 330 ตัว/กลุม มาทําเครื่องหมายโดยการตัดครีบหู
ซายและครีบหูขวา ทดลองเลี้ยงปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศรวมกันในกระชังขนาด 4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 
110 ตัว/กลุม/กระชัง รวม 3 กระชัง ระยะเวลา 120 วัน ใหปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% วันละ 3 ครั้ง บันทึก
จํานวนปลาที่รอดตายในแตละกลุม วิเคราะหอัตราการรอดตายของปลาทดลองที่อายุ 210 วัน วัดขนาดและชั่งน้ําหนักปลา
และน้ําหนักเนื้อปลาของปลาที่รอดตายทั้งหมด ประเมินอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) จากการวัดการ
เพิ่มของน้ําหนักของปลาทดลองที่อายุ 210 วัน  

นําปลาแตละตัวมาแลเฉพาะเนื้อ ช่ังน้ําหนักเนื้อเพื่อประเมินเปอรเซ็นตเนื้อแล จากสูตร 
เปอรเซ็นตเนื้อแล  = น้ําหนักเนื้อ  x 100 

น้ําหนักตัวปลา 
นําถุงน้ําเชื้อหรือรังไขของปลาแตละตัวมาช่ังน้ําหนัก เพื่อประเมินคาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonadosomatic 

index, GSI) จากสูตร (Cearl and Peter, 1990) 
gonadosomatic index = น้ําหนักถุงน้ําเชื้อหรือรังไข  x 100 

น้ําหนักตัวปลา 
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของปลาทดลองทั้ง 2 กลุมของลักษณะตางๆ โดยใช Duncan’s multiple range 

test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (Sokal and Rohlf, 1981) 
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ผลการศึกษา 
 

1. การทดลองเหนี่ยวนําใหปลานิลเปนทริพลอยด  
 

ผลจากการทดลองเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด ในชุดทดลองตางๆ พบวาชุดควบคุม (TC) และชุด
ทดลอง T1-T9 มีอัตรารอดตายของลูกปลาระยะ swim-up เฉลี่ย 13.9±5.3  10.2±1.3  8.7±0.3 8.0±0.2  5.8±0.2  2.1±0.3 
6.3±1.4  1.3±0.2  1.8±0.2 และ1.4±0.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยชุดควบคุม (TC) มีอัตรารอดตายของลูกปลาระยะ swim-up สูงสุด และชุดทดลอง T7 และ T9 ซึ่งเหนี่ยวนํา
ใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุดโดยการแชไขปลานิลหลังจากผสม 7 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 10 และ 
30 นาที มีอัตรารอดตายของลูกปลาระยะ swim-up ตํ่าสุด เมื่อประเมินอัตรารอดตายของลูกปลาระยะ swim-up ในชุด
ทดลอง T1-T9 สัมพัทธกับชุดควบคุมไดคาเฉลี่ย 98.4±0.7  83.5±1.5  77.3±1.3  51.3±0.7  18.7±1.3  53.2±1.9  
6.5±0.5  8.9±0.6 และ 6.8±0.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
ชุดทดลอง T1 ซึ่งเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุดโดยการแชไขปลานิลหลังจากผสม 3 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีอัตรารอดตายของลูกปลาระยะ swim-up สัมพัทธกับชุดควบคุมสูงสุด และชุดทดลอง T7 
และ T9 ซึ่งเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุดโดยการแชไขปลานิลหลังจากผสม 7 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศา
เซลเซียส นาน 10 และ 30 นาที มีอัตรารอดตายของลูกปลาระยะ swim-up สัมพัทธกับชุดควบคุมต่ําสุด 

ลูกปลาระยะ swim-up ในชุดควบคุม (TC) เปนดิพลอยด (2n) 100 เปอรเซ็นต สวนชุดทดลอง T1-T9 มีอัตราการ
เกิดทริพลอยด (triploid rate) เฉลี่ย 100.0±0.0  100.0±0.0  100.0±0.0  72.6±1.4  90.0±1.0  94.9±1.1  100.0±0.0  
100.0±0.0 และ 100.0±0.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุด
ทดลอง T1-T3 ซึ่งเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด โดยการแชไขปลานิลหลังจากผสม 3 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 
องศาเซลเซียส นาน 10  20 และ 30 นาที และชุดทดลอง T7-T9 ซึ่งเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด โดยการแชไข
ปลานิลหลังจากผสม 7 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 10 20 และ 30 นาที มีอัตราการเกิดทริพลอยด 100 
เปอรเซ็นต 

ชุดทดลอง T1-T9 มี %triploid yield เฉลี่ย 98.4±0.0  83.5±0.0  77.3±1.3  37.3±0.2  16.8±0.9  50.4±1.2  
6.5±0.5  8.9±0.6 และ 6.8±0.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
ชุดทดลอง T1 ซึ่งเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด โดยการแชไขปลานิลหลังจากผสม 3 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มี %triploid yield สูงสุด สวนชุดทดลอง T7 และ T9 ซึ่งเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 
ชุด โดยการแชไขปลานิลหลังจากผสม 7 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 10 และ 30 นาที มี %triploid yield 
ตํ่าสุด 

 
2. การทดลองอนุบาลและเลี้ยงปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ 
 

ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 30 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.4±0.0 และ 0.3±0.1 กรัม ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีความยาวเฉลี่ย 2.6±.1 และ 2.5±0.0 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีความลึกของลําตัวเฉลี่ย 5.1±0.3 และ 4.8±0.1 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่ง
ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีความหนาของลําตัวเฉลี่ย 1.5±0.1 และ 1.4±0.2 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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ภายหลังการอนุบาลปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศแยกกันในบอซีเมนต  ระยะเวลา  60 วัน  
ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 90 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 37.1±0.9 และ 38.1±0.7 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ  (p<0.05) โดยปลานิลแปลงเพศมีน้ํ าหนักมากกวาปลานิลทริพลอยด  
ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) ที่ประเมินจากน้ําหนักเฉลี่ย 
7.52±0.04 และ 8.07±0.07 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
ปลานิลแปลงเพศมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาปลานิลทริพลอยด ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศมีอัตรา
รอดตายเฉลี่ย 25.3±1.2 และ 83.3±5.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยปลานิลแปลงเพศมีอัตรารอดตายสูงกวาปลานิลทริพลอยด 

ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 90 วัน มีความยาวเฉลี่ย 12.8±0.7 และ 12.6±0.2 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีความลึกของลําตัวเฉลี่ย 37.3±3.5 และ 38.8±0.6 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีความหนาของลําตัวเฉล่ีย 16.1±1.8 และ 16.0±0.4 
มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

ภายหลังการเลี้ยงปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศรวมกันในกระชัง ระยะเวลา 120 วัน ปลานิลทริพลอยด
และปลานิลแปลงเพศ อายุ 210 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 370.3±10.7 และ 360.8±46.0 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลานิลทริพลอยดมีน้ําหนักมากกวาปลานิลแปลงเพศ ปลานิลทริพลอยดและ
ปลานิลแปลงเพศมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) ที่ประเมินจากน้ําหนักเฉลี่ย 1.95±0.03 และ 
1.87±0.04 เปอร เซ็นตตอวัน  ตามลําดับ  (ตารางที่  2)  ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ  (p<0.05) โดย 
ปลานิลทริพลอยดมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาปลานิลแปลงเพศ ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศมีอัตรา
รอดตายเฉลี่ย 70.0±1.8 และ 82.4±8.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยปลานิลแปลงเพศมีอัตรารอดตายสูงกวาปลานิลทริพลอยด 

ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 210 วัน มีความยาวเฉลี่ย 26.1±0.3 และ 25.8±1.1 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีความลึกของลําตัวเฉลี่ย 88.5±0.7 และ 87.8±4.7 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีความหนาของลําตัวเฉล่ีย 39.7±0.6 และ 38.1±1.0 
มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

ปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ อายุ 210 วัน มีเปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ย 39.9±0.2 และ 39.9±0.8 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ไดผลผลิตเฉลี่ย 6.2±1.4 และ 6.5±0.3 กิโลกรัม/
ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 5) ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีคาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonadosomatic 
index) เฉลี่ย 0.05±0.01 และ 0.47±0.32 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยปลานิลแปลงเพศมีคาดัชนคีวามสมบูรณเพศสูงกวาปลานิลทริพลอยด 
 

วิจารณผล 
 
วิธีการที่สามารถเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด ได 100 เปอรเซ็นต ไดแก การแชไขปลานิลหลังจาก

ผสม 3 หรือ 7 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 10  20  30 นาที ซึ่งสอดคลองกับผลจากการศึกษาของ 
Hussain et al., (1991) ซึ่งทดลองเหนี่ยวนําปลานิลใหมีโครโมโซม 3 ชุด ได 100 เปอรเซ็นต โดยการแชไขปลานิลหลังจาก
ผสม 7 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แตวิธีการในการศึกษานี้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
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เหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด 100 เปอรเซ็นต และมี %triploid yield สูงสุด ไดแก การแชไขปลานิลหลังจากผสม 
3 นาที ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 

ปลานิลทริพลอยดในชวงอายุ 90 วัน มีการเจริญเติบโตต่ํากวาปลานิลแปลงเพศ ซึ่งสอดคลองกับผลจากการศึกษา
ของ Puckhaber and Horstgen-Schwark (1991) ที่พบวาปลานิลทริพลอยดในชวงอายุ 136 วัน มีน้ําหนักนอยกวาปลานิล
ปกติ แตปลานิลทริพลอยดในชวงอายุ 210 วัน มีการเจริญเติบโตสูงกวาปลานิลแปลงเพศ ซึ่งสอดคลองกับผลจากการศึกษา
ของ Bramick et al., (1996) ที่พบวาปลานิลทริพลอยดในชวงวัยเจริญพันธุเจริญเติบโตเร็วกวาปลานิลปกติประมาณ  
56-123% ทั้งนี้เนื่องจากปลานิลทริพลอยดมีคาดัชนีความสมบูรณเพศที่ตํ่ามาก อาจจะไมสามารถผสมพันธุวางไขไดอยาง
ปลานิลปกติและปลานิลแปลงเพศ จึงทําใหมีพลังงานเหลือสําหรับการเจริญเติบโต 

ปลานิลทริพลอยดในชวงอายุ 90 และ 210 วัน มีอัตรารอดตายต่ํากวาปลานิลแปลงเพศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากการวิธีการเหนี่ยวนําใหมีโครโมโซม 3 ชุด โดยใชอุณหภูมิ ซึ่งมีผลกระทบตออัตรารอดตายมากกวาการ
แปลงเพศโดยใชฮอรโมน 
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ตารางที่ 1 ผลของการใชอุณหภูมิ 9 องศาเซลเซียส ในการเหนี่ยวนําใหปลานิลมีโครโมโซม 3 ชุด ในชุดทดลองตางๆ 
Table 1 The effects of 9°C cold shock treatments on the induction of triploidy in tilapia 
 

ชุด
ทดลอง 

วิธีการเหนี่ยวนําปลานิลทริพลอยด %survival 
rate to 
swim 

%survival 
rate to swim 
(relative to 

control) 

%triploid 
rate 

%triploid 
yield อุณหภูมิ

shock ไข 
(°C) 

ระยะเวลาเริ่ม 
shock ไขหลัง
ผสม (นาที) 

ระยะเวลา 
shock ไข 

(นาที) 
TC ชุดควบคุม 13.9±5.3 a 100.0±0.0 a 0.0±0.0 e 0.0±0.0 i 
T1 9 3 10 10.2±1.3 a 98.4±0.7 b 100.0±0.0 a 98.4±0.0 a 
T2 9 3 20 8.7±0.3 a 83.5±1.5 c 100.0±0.0 a 83.5±0.0 b 
T3 9 3 30 8.0±0.2 b 77.3±1.3 d 100.0±0.0 a 77.3±1.3 c 
T4 9 5 10 5.8±0.2 c 51.3±0.7 e 72.6±1.4 d 37.3±0.2 e 
T5 9 5 20 2.1±0.3 d 18.7±1.3 f 90.0±1.0 c 16.8±0.9 f 
T6 9 5 30 6.3±1.4 c 53.2±1.9 e 94.9±1.1 b 50.4±1.2 d 
T7 9 7 10 1.3±0.2 e 6.5±0.5 h 100.0±0.0 a 6.5±0.5 h 
T8 9 7 20 1.8±0.2 d 8.9±0.6 g 100.0±0.0 a 8.9±0.6 g 
T9 9 7 30 1.4±0.1 e 6.8±0.2 h 100.0±0.0 a 6.8±0.2 h 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่ 2 น้ําหนักและ specific growth rate ที่ประเมินจากน้ําหนักของปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ 
Table 2 Body weight and specific growth rate estimated from body weight of triploid and sex reversed tilapia 
 

กลุม น้ําหนัก (กรัม) 
อายุ 30 วัน อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

ปลานิลทริพลอยด 0.4±0.0 a  37.1±0.9 b  370.3±10.7 a  
ปลานิลแปลงเพศ 0.3±0.1 a 38.1±0.7 a 360.8±46.0 b 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

กลุม Specific growth rate (น้ําหนัก) (%/วัน) 
อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

ปลานิลทริพลอยด 7.52±0.04 b 1.95±0.03 a 
ปลานิลแปลงเพศ 8.07±0.07 a 1.87±0.04 b 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 3 ความยาว ความลึก และความหนาของปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ 
Table 3 Total length, body depth, and body width of triploid and sex reversed tilapia 
 

กลุม ความยาว (เซนติเมตร) 
อายุ 30 วัน อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

ปลานิลทริพลอยด 2.6±0.1 a  12.8±0.7 a  26.1±0.3 a  
ปลานิลแปลงเพศ 2.5±0.0 a 12.6±0.2 a 25.8±1.1 a 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

กลุม ความลึก (มิลลิเมตร) 
อายุ 30 วัน อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

ปลานิลทริพลอยด 5.1±0.3 a  37.3±3.5 a  88.5±0.7 a  
ปลานิลแปลงเพศ 4.8±0.1 a 38.8±0.6 a 87.8±4.7 a 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

กลุม ความหนา (มิลลิเมตร) 
อายุ 30 วัน อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

ปลานิลทริพลอยด 1.5±0.1 a  16.1±1.8 a  39.7±0.6 a  
ปลานิลแปลงเพศ 1.4±0.2 a 16.0±0.4 a 38.1±1.0 a 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่ 4 อัตรารอดตายของปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ 
Table 4 Survival rates of  triploid and sex reversed tilapia 
 

กลุม อัตรารอดตาย (%) 
อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

ปลานิลทริพลอยด 25.3±1.2 b  70.0±1.8 b  
ปลานิลแปลงเพศ 83.3±5.6 a 82.4±8.9 a 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 5 เปอรเซ็นตเนื้อแล ผลผลิต และคาดัชนีความสมบูรณเพศของปลานิลทริพลอยดและปลานิลแปลงเพศ  
อายุ 210 วัน 

Table 5 Percent fillet yield, production, and gonadosomatic index of  210 days old triploid and sex reversed tilapia 
 

กลุม เปอรเซ็นตเนื้อแล ผลผลิต (กิโลกรัม/ลบ.ม) คาดัชนีความสมบูรณเพศ 
(gonadosomatic index) 

(%) 
ปลานิลทริพลอยด 39.9±0.2 a  6.2±1.4 a  0.05±0.01 b  
ปลานิลแปลงเพศ 39.9±0.8 a  6.5±0.3 a  0.47±0.32 a  

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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การผสมขามพันธุกุงกามกราม 
 

นวลมณี พงศธนา* และ นนทปวิธ ออกแดง 
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี 

 
บทคัดยอ 

 
ศึกษาการผสมขามพันธุกุงกามกราม 2 พันธุ (กุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และกุงกามกรามจาก

แมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี ระหวางเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือน
กันยายน 2548 โดยการประเมินคา %heterosis ของลักษณะตางๆจากการผสมขามพันธุระหวางกุงกามกราม 2 พันธุ  
(กุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง (K) และกุงกามกรามจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (B)) แบบ 2x2 
factorial mating design ใหไดกุงกามกราม 4 กลุม (KK  KB  BK และ BB) นําลูกกุงกามกรามทั้ง 4 กลุม อายุ 30 วัน จํานวน 
6,000 ตัว/กลุม ไปแยกเลี้ยงในบอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ/กลุม รวม 4 บอ ใหลูกกุงกามกรามกินอาหาร
สําเร็จรูปวันละ 4 ครั้ง ในอัตรา 20% น้ําหนักตัว อนุบาลลูกกุงกามกรามนาน 60 วัน นําลูกกุงกามกรามแตละกลุมมาฉีดสี 
visible implant elastomer (VIE) จํานวน 3,000 ตัว/กลุม นํากุงกามกรามที่ฉีดสี VIE ไปเลี้ยงรวมกันในบอดินขนาด 800 
ตารางเมตร จํานวน 3 บอๆละ 1,000 ตัว/กลุม ใหกุงกินอาหารสําเร็จรูปวันละ 4 ครั้ง ในอัตรา 10% น้ําหนักตัว เลี้ยง 
กุงกามกรามทั้ง 4 กลุม ระยะเวลา 120 วัน ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลทางสถิติของการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
ของกุงกามกราม 4 กลุม ที่อายุ 90 และ 210 วัน ประเมินอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะจากการวัดการเพิ่มของขนาดความยาว
และน้ําหนักกุงกามกรามทดลองที่อายุ 90 และ 210 วัน 

จากการวิเคราะหผลทางสถิติพบวากุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง (KK) มีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะสูงกวาแตมีอัตรารอดตายต่ํากวากุงกามกรามจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (BB) กุงกามกรามพันธุผสม 
KB มีอัตรารอดตายและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด จากการประเมินคา %heterosis พบวากุงกามกรามพันธุผสม 
KB และ BK มีคา %heterosis  ที่เปนบวกทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวากุงกามกรามพันธุผสม KB และ BK มีการเจริญเติบโต
และอัตรารอดตายสูงกวากุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง (KK) และกุงกามกรามจากแมน้ําบางประกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (BB) ประมาณ 3.03-630.19% 
 
คําสาํคัญ :  กุงกามกราม ผสมขามพันธุ 
___________ 
*  ผูรับผิดชอบ  ๓๙ หมู ๑ ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๑๕๕๖-๗  
e-mail : nagri@loxinfo.co.th 
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Cross Breeding in Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) 
  

Nuanmanee Pongthana* and Nonpawith Ookdang 
Pathumthani Fisheries Test and Research Center 

 
Abstract 

  
Cross breeding between two stocks of freshwater prawns was performed at the Pathumthani Fisheries Test and 

Research Center, Pathumthani province during October 2002 to September 2005. Percent heterosis was evaluated in 
crossbreeding of two freshwater prawn stocks from Khaburi River, Ranong province (K) and Praprakong River, 
Chacheongsao province (B). Four groups of thirty-day-old purebred (KK, BB) and crossbred (KB, BK) post-larvae 
resulting from the 2x2 factorial mating design between the two freshwater prawn stocks were stocked in four 50-m2 
concrete tanks, 1 tank per group, at the stocking rate of 6,000 post-larvae per tank. Commercial feed was given four 
times daily at 20% of the prawn biomass. After nursing for 60 days, 3,000 prawn per group were tagged with Visible 
Implant Elastomer (VIE). They were communally stocked in 3 earthen ponds at the stocking rate of 1,000 prawn per 
group per pond. Commercial feed was given four times daily at 10% of the prawn biomass. Prawn were reared for 120 
days. Survival rates at 90 and 210 days was estimated and analyzed. Specific growth rate, measured from carapace 
length and body weight increment at 90 and 210 days, was estimated and analyzed.  

The purebred KK performed better in growth, but poorer in survival than the purebred BB. The crossbred KB 
performed the best in survival and growth among all groups. All positive deviations of crossbred KB and BK were 
observed for all traits studied. It was indicated that the crossbred KB and BK performed 3.03-630.19% better than their 
parental stocks in growth and survival rate. 
 
Key words :  freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii , cross breeding 
_________ 
*  Corresponding author   39 Moo 1 T. Klongha A. Klongluang Pathumthani 12120 Tel. 0 2904 1556-7  
e-mail : nagri@loxinfo.co.th 
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คํานํา 
 
กุงกามกรามจัดเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

ผลผลิตกุงกามกรามของประเทศไทยในป 2546 จากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 28,150.93 ตัน คิดเปนมูลคา 2,945.5 ลานบาท 
(กรมประมง, 2548) 

กุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii หรือ giant freshwater prawn) จัดอยูในสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง 
แตมีเปลือกหุมอยูภายนอก ลําตัวแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนหัว สวนลําตัว และ สวนหาง สวนหัวประกอบดวยขาเดิน 3 
คู และขาที่มีลักษณะเปนกามอีก 2 คู สวนปลายสุดประกอบดวยกรี ตาอยูสวนใตโคนกรี สวนลําตัวแบงออกเปนปลองๆ 
รวม 6 ปลอง ดานลางของสวนลําตัวมีขาวายน้ํา 5 คู ระหวางปลองที่ 1 ถึงปลองที่ 5 สวนหางประกอบดวยแพนหางขางละ 
1 คู ตรงสวนกลางเปนปลายหางแหลม ความแตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียของกุงกามกรามสามารถจําแนกไดดังนี้  
เพศผูจะมีชองเปดของน้ําเชื้อ 1 คู อยูที่โคนขาเดินคูที่ 5 ดานใน บริเวณชองทองระหวางขอบของเปลือกหุมตัวของเพศผูจะ
แคบกวาของเพศเมียซึ่งจะสามารถสังเกตไดชัดมากโดยเฉพาะในกุงที่โตเต็มวัยในระยะผสมพันธุวางไข นอกจากนี้ขาเดินคู
ที่ 2 ที่มีลักษณะเปนกามของกุงเพศผูจะมีขนาดใหญและยาวกวากุงเพศเมียเมื่อมีขนาดเทาๆกัน แตลักษณะที่บงชัดถึงความ
แตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียจะอยูที่บริเวณโคนขาวายน้ําคูที่ 2 เพศผูมีต่ิงขนาดเล็กยื่นออกมา 2 ต่ิง เรียกวา appendix 
masculina กับ appendix interna  บริเวณโคนขาวายน้ําคูที่ 2 ของเพศเมีย จะมีต่ิงยื่นออกมาเพียงอันเดียวเรียกวา appendix 
interna 

กุงกามกรามพบแพรกระจายในแหลงน้ําจืดธรรมชาติทั่วไปโดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีทางออกติดตอกับทะเล  
กุงกามกรามเริ่มผสมพันธุวางไขเมื่อมีขนาดตั้งแต 90 มิลลิเมตร หรืออายุประมาณ 6-7 เดือน และสามารถวางไขไดตลอดป 
(อําพล และคณะ, 2510; ไพโรจน และทรงชัย, 2512) ระยะที่มีการผสมพันธุวางไขมากที่สุดอยูในชวงฤดูฝน กุงที่มีขนาด
ความยาว 160-220 มิลลิเมตร มีเปอรเซ็นตไขมากกวากุงขนาดอื่นๆ และกุงที่มีความยาวมากกวา 280 มิลิเมตร พบวาไมมีไข
เลย (อําพล และคณะ, 2510) กุงเพศเมียที่มีไขแกจัด สังเกตไดจากสวนหัวซึ่งมีสีสม กอนที่จะมีการผสมพันธุกับกุงเพศผู  
กุงเพศเมียจะมีการลอกคราบ เมื่อคราบใหมเริ่มแข็งตัว เพศผูจะเขาผสมพันธุทันที โดยประกบติดกับเพศเมียทางดานทอง 
จากนั้นเพศผูจะปลอยถุงน้ําเชื้อเขาไปเก็บไวบริเวณหนาอก หลังจากนั้นประมาณ 6-20 ช่ัวโมง ไขจะเริ่มเคลื่อนจากสวนหัว
ออกมาทางชองเพศซึ่งอยูที่โคนขาเดินคูที่ 3 ผานออกมาผสมกับน้ําเชื้อเพศผูแลวไขจะไปติดอยูที่ชองทองบริเวณขาวายน้ํา 
ไขที่ไมไดรับการผสมกับน้ําเชื้อเพศผูจะเนาสลายไป สวนไขที่ไดรับการผสมจะเจริญพัฒนาจนฟกออกเปนตัวประมาณ 19 
วัน 

กุงกามกรามมีจํานวนโครโมโซม 2n=118 ซึ่งประกอบดวยโครโมโซมชนิด metacentric จํานวน 45 คู ชนิด 
submetacentric จํานวน 45 คู ชนิด subtelocentric จํานวน 14 คู (Chavez Justo และคณะ 1991) มีระบบกําหนดเพศเปนแบบ 
ZZ:ZW โดยเพศผูมีโครโมโซมเพศ ZZ และเพศเมียมีโครโมโซมเพศ ZW (Malecha และคณะ 1992) 

ปญจา และคณะ (2532) ศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมในกุงกามกรามที่รวบรวมจากแมน้ําบางประกง  
แมน้ํากระบุรี และฟารมเกษตรกร โดยการสกัดไมโตรคอนเดรียดีเอ็นเอ (mitochondrial DNA) สายสั้นๆ ขนาดประมาณ 
0.2-2 kbp และนําไปตอเขากับพลาสมิด (plasmid) พาหะ pUG12 ซึ่งถูกตัดดวยเอนไซม BamH1 แลวนําเขาสูแบคทีเรีย 
 E. coli JM 107 หลังจากคัดเลือกพลาสมิดสายผสมโดยวิธี colony hybridization และ southern blot hybridization จะได 
พลาสมิดสายผสม 51 ชนิด ใชพลาสมิดสายผสมที่มีช้ินไมโตรคอนเดรียดีเอ็นเอขนาด 1.1 kbp เปนตัวจําแนกความผันแปร 
ซึ่งพบวากุงกามกรามจากแมน้ําบางประกงแตกตางจากแมน้ํากระบุรี สวนกุงกามกรามจากฟารมเกษตรกรมีลักษณะเหมือน 
กุงกามกรามจากแมน้ําบางประกง 
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ศรีรัตน และพนม (2541) ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุงกามกรามโดยวิธีการตรวจสอบโปรตีน/
เอนไซม (starch gel electrophoresis) จํานวน 18 เอนไซม พบวาประชากรกุงกามกรามจาก 3 แหลงของประเทศไทย คือ 
ฉะเชิงเทรา สุราษฎรธานี และสงขลา เปนประชากรกลุมเดียวกันและมีโครงสรางทางพันธุกรรมที่คลายคลึงกัน 

Meewan (1993) ศึกษาการประเมินคาอัตราพันธุกรรมชองอัตราการเจริญเติบโตและการถายทอดทางพันธุกรรม
ของการเปลี่ยนแปลงรูปรางกุงกามกราม พบวาอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของกุงกามกรามที่อายุ 23 
สัปดาห หรือ 5.8 เดือน มีคา 0.2+0.14 และ 0.15+0.09 จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางพี่นองในระดับของแมและ
พอตามลําดับ ซึ่งคาดังกลาวทําใหทราบวามีความเปนไปไดในการปรับปรุงพันธุกุงกามกรามใหมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
ขึ้นไดโดยวิธีการคัดพันธุ (Falconer, 1989) 
 

วัตถุประสงค 
 
เพื่อประเมินคา %Heterosis ของลักษณะตางๆ จากการผสมขามพันธุกุงกามกราม 

 
อุปกรณและวิธีดําเนินการ 

 
ศึกษาการผสมขามพันธุระหวางกุงกามกราม 2 พันธุ ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี ระหวางเดือน

ตุลาคม 2545 ถึงเดือนกันยายน 2548 โดยการประเมินคา %heterosis ของลักษณะตางๆ จากการผสมขามพันธุระหวาง 
กุงกามกราม 2 พันธุ (กุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง (K) และกุงกามกรามจากแมน้ําบางประกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (B)) แบบ 2x2 factorial mating design ใหไดกุงกามกราม 4 กลุม (KK, KB, BK, BB)  
 

เพศผู เพศเมีย 
แมน้ํากระบุรี (K) แมน้ําบางประกง (B) 

แมน้ํากระบุรี (K) KK 
(กระบุรี x กระบุรี) 

KB 
(กระบุรี x บางประกง) 

แมน้ําบางประกง (B) BK 
(บางประกง x กระบุรี) 

BB 
(บางประกง x บางประกง) 

 
นําลูกกุงกามกรามทั้ง 4 กลุม อายุ 30 วัน จํานวน 6,000 ตัว/กลุม ไปแยกเลี้ยงในบอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร 

จํานวน 1 บอ/กลุม รวม 4 บอ ใหลูกกุงกินอาหารสําเร็จรูปวันละ 4 ครั้ง ในอัตรา 20% น้ําหนักตัว อนุบาลลูกกุงนาน 60 วัน 
นําลูกกุงกามกรามแตละกลุมมาฉีดสี visible implant elastomer (VIE) จํานวน 3,000 ตัว/กลุม นํากุงกามกรามที่

ฉีดสี VIE ไปเลี้ยงรวมกันในบอดินขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 3 บอๆละ 1,000 ตัว/กลุม เลี้ยงกุงกามกรามทั้ง 4 กลุม 
ระยะเวลา 120 วัน  

ตรวจสอบการเจริญเติบโตและจํานวนรอดตายของกุงกามกราม 4 กลุม วิเคราะหอัตราการรอดตายของกุงทดลอง
ที่อายุ 90 และ 210 วัน ประเมินอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) จากการวัดการเพิ่มของน้ําหนักและ
ความยาวของกุงทดลองที่อายุ 90 และ 210 วัน จากสูตร (Brett, 1979) 

specific growth rate (%/วัน)  =  ln (น้ําหนักสุดทาย) – ln (น้ําหนักเริ่มตน)  x 100  
ระยะเวลา (วัน) 

และ 
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specific growth rate (%/วัน)  =  ln (ความยาวสุดทาย) – ln (ความยาวเริ่มตน)  x 100  
ระยะเวลา (วัน) 

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของกุงกามกราม 4 กลุม โดยใช Duncan’s multiple range test ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (Sokal and Rohlf, 1981) 

คํานวณคา % heterosis ของลักษณะตางๆ จากสูตร (Tave 1986) 
% heterosis = (คาเฉลี่ยของพันธุผสม - คาเฉลี่ยของพันธุพอแม) x 100 

 คาเฉลี่ยของพันธุพอแม 
 

ผลการศึกษา 
 

กุงกามกราม 4 กลุม ไดแก กลุม KK  KB  BK และ BB อายุ 30 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.02±0.00  0.02±0.01  
0.02±0.01 และ 0.02±0.01 กรัม ตามลําดับ เมื่ออนุบาลในบอซีเมนต นาน 60 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.74±0.07  2.35±0.20 
1.27±0.02 และ 0.44±0.04 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) ที่
ประเมินจากน้ําหนักเฉลี่ย 8.00±0.20  10.80±1.05  9.44±1.20 และ 7.06±1.05 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกุงกามกรามกลุม KB มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด สวนกุงกามกรามกลุม BB มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ําสุด กุงกามกรามกลุม KK มีอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวากุงกามกรามกลุม BB 

ภายหลังการเลี้ยงกุงกามกราม 4 กลุม รวมกันในบอดิน นาน 120 วัน กุงกามกราม 4 กลุมดังกลาว มีน้ําหนักเฉลี่ย 
29.15±0.15  42.20±1.70  33.60±0.30 และ 23.80±0.80 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
(specific growth rate) ที่ประเมินจากน้ําหนักเฉลี่ย 4.47±0.34  4.70±0.31  4.56±0.33 และ 4.29±0.02 เปอรเซ็นตตอวัน 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกุงกามกราม
กลุม KB มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด สวนกุงกามกรามกลุม BB มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ําสุด กุงกามกราม
กลุม KK มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวากุงกามกรามกลุม BB 

กุงกามกราม 4 กลุม ดังกลาว อายุ 30 วัน มีความยาวเฉลี่ย 1.00±0.10  1.00±0.20  1.00±0.10 และ 1.00±0.20 
เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่ออนุบาลในบอซีเมนต นาน 60 วัน มีความยาวเฉลี่ย 4.00±0.40  6.04±0.41  4.80±0.20 และ 
3.76±0.24 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) ที่ประเมินจาก
ความยาวเฉลี่ย 3.08±0.00  4.02±0.30  3.49±0.13 และ 2.82±0.30 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งมีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกุงกามกรามกลุม KB มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
สูงสุด สวนกุงกามกรามกลุม BB มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ําสุด กุงกามกรามกลุม KK มีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะสูงกวากุงกามกรามกลุม BB 

ภายหลังการเลี้ยงกุงกามกราม 4 กลุม รวมกันในบอดิน นาน 120 วัน กุงกามกราม 4 กลุมดังกลาว มีความยาว
เฉลี่ย 14.20±1.00  16.75±1.25  15.15±0.35 และ 11.10±0.10 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และมีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) ที่ประเมินจากความยาวเฉลี่ย 1.61±0.02  1.72±0.08  1.65±0.05 และ 
1.47±0.02 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยกุงกามกรามกลุม KB มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด สวนกุงกามกรามกลุม BB มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ตํ่าสุด กุงกามกรามกลุม KK มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวากุงกามกรามกลุม BB 
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กุงกามกราม 4 กลุมดังกลาวซึ่งอนุบาลในบอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร ระยะเวลา 60 วัน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 
34.5±1.5  77.5±0.4  50.0±1.0 และ 45.0±1.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยกุงกามกรามกลุม KB มีอัตรารอดตายสูงสุด สวนกุงกามกรามกลุม KK มีอัตรารอดตายต่ําสุด (ตารางที่ 3)  
กุงกามกรามกลุม BB มีอัตรารอดตายสูงกวากุงกามกรามกลุม KK 

ภายหลังการเลี้ยงกุงกามกราม 4 กลุม รวมกันในบอดิน ระยะเวลา 120 วัน กุงกามกราม 4 กลุมดังกลาว มีอัตรา
รอดตายเฉลี่ย 13.4±0.6  71.4±0.4  31.0±1.5 และ 21.8±0.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยกุงกามกรามกลุม KB มีอัตรารอดตายสูงสุด สวนกุงกามกรามกลุม KK มีอัตรารอดตายต่ําสุด 
(ตารางที่ 3) กุงกามกรามกลุม BB มีอัตรารอดตายสูงกวากุงกามกรามกลุม KK 

คา %heterosis ของอัตรารอดตายและ specific growth rate ที่ประเมินจากน้ําหนักและความยาวของกุงกามกราม
พันธุผสม KB อายุ 90 วัน ซึ่งเกิดจากการผสมขามระหวางกุงกามกรามเพศผูจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และ 
กุงกามกรามเพศเมียจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเทากับ 94.97  40.29 และ 35.42 ตามลําดับ คา %heterosis 
ของลักษณะดังกลาวเปนคาบวกทั้งหมด แสดงใหเห็นวากุงกรามพันธุผสม KB มีการเจริญเติบโตและการรอดตายดีกวา 
กุงกามกรามที่เปนพอแมพันธุกลุม KK และ BB ประมาณ 35.42-94.97 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4)  

คา %heterosis ของอัตรารอดตายและ specific growth rate ที่ประเมินจากน้ําหนักและความยาวของกุงกามกราม
พันธุผสม KB อายุ 210 วัน ซึ่งเกิดจากการผสมขามระหวางกุงกามกรามเพศผูจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และ 
กุงกามกรามเพศเมียจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเทากับ 305.68  6.42 และ 11.40 ตามลําดับ คา %heterosis 
ของลักษณะดังกลาวเปนคาบวกทั้งหมด แสดงใหเห็นวากุงกามกรามพันธุผสม KB มีการเจริญเติบโตและการรอดตาย
ดีกวากุงกามกรามที่เปนพอแมพันธุกลุม KK และ BB ประมาณ 6.42-305.68 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4) 

คา %heterosis ของอัตรารอดตายและ specific growth rate ที่ประเมินจากน้ําหนักและความยาวของกุงกามกราม
พันธุผสม BK อายุ 90 วัน ซึ่งเกิดจากการผสมขามระหวางกุงกามกรามเพศผูจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
กุงกามกรามเพศเมียจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง มีคาเทากับ 25.79  22.77 และ 18.12 ตามลําดับ คา %heterosis ของ
ลักษณะดังกลาวเปนคาบวกทั้งหมด แสดงใหเห็นวากุงกามกรามพันธุผสม BK มีการเจริญเติบโตและการรอดตายดีกวา 
กุงกามกรามที่เปนพอแมพันธุกลุม BB และ KK ประมาณ 18.12-25.79 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4)  

คา %heterosis ของอัตรารอดตายและ specific growth rate ที่ประเมินจากน้ําหนักและความยาวของกุงกามกราม
พันธุผสม BK อายุ 210 วัน ซึ่งเกิดจากการผสมขามระหวางระหวางกุงกามกรามเพศผูจากแมน้ําบางประกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และกุงกามกรามเพศเมียจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง มีคาเทากับ 76.14  3.31 และ 7.43 ตามลําดับ  
คา %heterosis ของลักษณะดังกลาวเปนคาบวกทั้งหมด แสดงใหเห็นวากุงกามกรามพันธุผสม BK มีการเจริญเติบโตและ
การรอดตายดีกวากุงกามกรามที่เปนพอแมพันธุกลุม BB และ KK ประมาณ 3.31-76.14 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4) 

เมื่อเปรียบเทียบคา %heterosis ในกุงกามกรามพันธุผสม KB และ BK อายุ 90 และ 210 วัน ของอัตรารอดตาย
และ specific growth rate ที่ประเมินจากน้ําหนักและความยาว พบวากุงกามกรามพันธุผสม KB มีคา %heterosis ของ
ลักษณะดังกลาวสูงกวากุงกามกรามพันธุผสม BK แสดงใหเห็นวากุงกามกรามพันธุผสม KB มีการรอดตายและการ
เจริญเติบโตสูงกวากุงกามกรามพันธุผสม BK โดยเปรียบเทียบจากความแตกตางกับกุงกามกรามที่เปนพอแมพันธุกลุม KK 
และ BB (กุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
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วิจารณผล 
 

 กุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และกุงกามกรามจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรามี 
การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายแตกตางกันทางสถิติ กุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง มีการเจริญเติบโตใน
ดานน้ําหนักและความยาวเมื่ออายุ 90 และ 210 วัน สูงกวากุงกามกรามจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แตมี 
อัตรารอดตายเมื่ออายุ 90 และ 210 วัน ตํ่ากวากุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งสอดคลองกับผลจาก
การศึกษาของปญจา และคณะ (2532) ที่พบวากุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และกุงกามกรามจาก 
แมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความแตกตางกันทางพันธุกรรม ซึ่งอาจมีผลทําใหกุงกามกรามจากทั้ง 2 แหลง มี
อัตรารอดตายและการเจริญเติบโตแตกตางกัน ผลจากการศึกษาไดผลใกลเคียงกับผลจากการศึกษาของจุฑามาศ (2536) ซึ่ง
ทดลองผสมขามสายพันธุกงกามกรามจาก 2 แหลง คือ แมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และแมน้ําเจาพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แบบ reciprocal crosses และพบวาลูกกุงกามกรามวัยออนจากกลุมผสมของสายพันธุจังหวัดระนองมี
ความยาวเหยียดมากกวาลูกกุงที่ไดจากกลุมผสมของสายพันธุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อนํากุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และกุงกามกรามจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มา
ผสมขามพันธุ มีผลทําใหไดกุงกามกรามพันธุผสม KB (พันธุผสมระหวางกุงกามกรามเพศผูจากแมน้ํากระบุรี จังหวัด
ระนอง และเพศเมียจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา) และกุงกามกรามพันธุผสม BK (พันธุผสมระหวาง 
กุงกามกรามเพศผูจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพศเมียจากแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง) มีลักษณะเดนกวา
พอแม โดยมีอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตดีกวากุงกามกรามที่เปนพอแมพันธุ  ในการคัดพันธุกุงกามกรามเพื่อใหได
พันธุที่เจริญเติบโตเร็วและมีอัตรารอดสูง จึงควรใชกุงกามกรามพันธุผสมระหวางกุงกามกรามจากแมน้ํากระบุรี จังหวัด
ระนอง และจากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนประชากรพื้นฐาน ผลจากการศึกษานี้ไดผลดีกวาผลจากการศึกษา
ของจุฑามาศ (2536) ซึ่งทดลองผสมขามสายพันธุกงกามกรามจาก 2 แหลง คือ แมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง และ 
แมน้ําเจาพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ reciprocal crosses ซึ่งไมพบคาความเดน (heterosis) ของลูกผสมของทั้ง
สองกลุม 

 
คําขอบคุณ 

 
รายงานการวิจัยฉบับนี้ เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การทดสอบและปรับปรุงพันธุ 

กุงกามกราม” รหัสทะเบียนวิจัยเลขที่  48-0601-48130 คณะผูวิจัยขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและ
ทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานีที่ไดสนับสนุนงานวิจัยจนสําเร็จดวยดี 

  
เอกสารอางอิง 

 
กรมประมง. 2548. สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ประจําป 2546. เอกสารฉบับที่ 16/2548. กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการ

ประมง, ศูนยสารสนเทศ, กรมประมง. 67 หนา. 
จุฑามาศ รัตติกาลสุข. 2536. การผสมขามสายพันธุกุงกามกราม. วิทยานิพนธ (วท.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 109 หนา. 
ปญจา ใยถาวร, สกล พันธุยิ้ม, สัณห พานิชกุล และเปยมศักดิ์ เมนะเศวต. 2532. การผันแปรของไมโตรคอนเดรียดีเอ็นเอใน

กุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man). การประชุม วทท ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยมหิดล. (บทคัดยอ) 



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                             O35 

 113

ไพโรจน พรหมานนท และ ทรงชัย สหวัชรินทร. 2512. ผลการศึกษาชีววิทยาบางประการและการทดลองเพาะเลี้ยงกุง
กามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) ที่สถานีประมงทะเลสงขลา. รายงานวิชการกรมประมง พ.ศ. 
2512 กรมประมง. 30 หนา. 

ศรีรัตน สอดสุข และพนม กระจางพจน สอดสุข. 2541. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุงกามกรามจาก 3 
แหลงในประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 18. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง. 39 หนา. 

อําพล พงศสุวรรณ, ไพโรจน พรหมานนท และทรงชัย สหวัชรินทร. 2510. การศึกษาชีวประวัติเบื้องตนของกุงกามกราม
ในทะเลสาบสงขลา. รายงานประจําป พ.ศ. 2509-10 สถานีประมงสงขลา กองสํารวจและคนควา กรมประมง. 
หนา 145-169. 

Brett, J-R. 1979. Environmental factors and growth. In: W.S. Hoar, D.J. Randall and J.R. Brett (eds.). Fish Physiology. 
Academic Press. New York. Vol. 8:599-667. 

Falconer, D.S. 1989. Introduction to Quantitative Genetics. Third edition. Longman Scientific and Technical. New York. 
438 pp. 

Malecha, S.K., P.A. Nevin, P. Ha, L.E. Barck, Y. Lamadrid-Rose, S. Masuno and D. Hedgecock, 1992. Sex-ratios and 
sex-determination in progeny from crosses of surgically sex-reversed freshwater prawns, Macrobrachium 
rosenbergii. Aquaculture 105:201-218. 

Meewan, M. 1993. Morphological Inheritability and Growth of Giant Freshwater Prawns. MSc. Thesis. Asian Institute 
of Technology, Pathumthani. Thailand. 30 pp. 

Sokal, R.R. and Rohlf, F.J. 1981. Biometry, 2nd edition. W.H. Freeman and Company, New York. 859 pp. 
Tave, D. 1986. Genetics for Fish Hatchery Management. AVI Publishing Company, Inc., New York. 299 pp. 
 



O35                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 

 114

ตารางที่ 1 น้ําหนักและ Specific growth rate ที่ประเมินจากน้ําหนักของกุงกามกราม 4 กลุม 
Table 1 Body weight and specific growth rate estimated from body weight of four freshwater prawn groups 
 

กลุม 
(เพศผู x เพศเมีย) 

น้ําหนัก (กรัม) 
อายุ 30 วัน อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

KK (กระบุรี x กระบุรี) 0.02±0.00 a  0.74±0.07 c  29.15±0.15 c  
KB (กระบุรี x บางประกง) 0.02±0.01 a 2.35±0.20 a 42.20±0.80 a 
BK (บางประกง x กระบุรี) 0.02±0.01 a  1.27±0.02 b  33.60±0.30 b  
BB (บางประกง x บางประกง) 0.02±0.01 a  0.44±0.04 d  23.80±0.80 d  

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

กลุม 
(เพศผู x เพศเมีย) 

Specific growth rate (น้ําหนัก) (%/วัน) 
อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

KK (กระบุรี x กระบุรี) 8.00±0.20 c 4.47±0.34 c 
KB (กระบุรี x บางประกง) 10.80±0.55 a 4.70±0.31 a 
BK (บางประกง x กระบุรี) 9.44±0.60 b 4.56±0.33 b 
BB (บางประกง x บางประกง) 7.06±0.55 d 4.29±0.02 d 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่ 2 ความยาวและ Specific growth rate ที่ประเมินจากความยาวของกุงกามกราม 4 กลุม 
Table 2 Carapace length and specific growth rate estimated from carapace length of four freshwater prawn groups 
 

กลุม 
(เพศผู x เพศเมีย) 

ความยาว (เซนติเมตร) 
อายุ 30 วัน อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

KK (กระบุรี x กระบุรี) 1.00±0.10 a  4.00±0.40 c  14.20±0.50 c  
KB (กระบุรี x บางประกง) 1.00±0.20 a 6.04±0.41 a 16.75±0.65 a 
BK (บางประกง x กระบุรี) 1.00±0.10 a  4.80±0.20 b  15.15±0.35b  
BB (บางประกง x บางประกง) 1.00±0.20 a  3.56±0.24 d  11.10±0.10 d  

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
  

กลุม 
(เพศผู x เพศเมีย) 

Specific growth rate (ความยาว) (%/วัน) 
อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

KK (กระบุรี x กระบุรี) 3.08±0.00 c 1.61±0.02 c 
KB (กระบุรี x บางประกง) 4.02±0.30 a 1.72±0.08 a 
BK (บางประกง x กระบุรี) 3.49±0.13 b 1.65±0.05 b 
BB (บางประกง x บางประกง) 2.82±0.15 d 1.47±0.12 d 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 3 อัตรารอดตายของกุงกามกราม 4 กลุม 
Table 3 Survival rates of  four freshwater prawn groups 
 

กลุม 
(เพศผู x เพศเมีย) 

อัตรารอดตาย (%) 
อายุ 90 วัน อายุ 210 วัน 

KK (กระบุรี x กระบุรี) 34.5±1.5 d  13.4±0.6 d  
KB (กระบุรี x บางประกง) 77.5±0.4 a 71.4±0.4 a 
BK (บางประกง x กระบุรี) 50.0±1.0 b  31.0±1.5 b  
BB (บางประกง x บางประกง) 45.0±1.0 c  21.8±0.8 c  

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่ 4 คา %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายจากการผสมขามพันธุกุงกามกราม 
Table 4 Percent heterosis of specific growth rate and survival rate from cross breeding of freshwater prawn 
 

กลุม  
(เพศผู x เพศเมีย) 

คา %Heterosis อายุ 90 วัน 
Specific growth rate 

(น้ําหนัก) 
Specific growth rate 

(ความยาว) 
อัตรารอดตาย 

(%) 
KB (กระบุรี x บางประกง) 40.29 35.42 94.97 
BK (บางประกง x กระบุรี) 22.77  18.12  25.79 

 
กลุม  

(เพศผู x เพศเมีย) 
คา %Heterosis อายุ 210 วัน 

Specific growth rate 
(น้ําหนัก) 

Specific growth rate 
(ความยาว) 

อัตรารอดตาย 
(%) 

KB (กระบุรี x บางประกง) 6.42 11.40 305.68 
BK (บางประกง x กระบุรี) 3.31  7.43  76.14 
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วิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใชเคร่ืองหมายพันธุกรรมอัลโลไซม 
ระหวางประชากรกุงกามกรามที่เกิดจากระบบการผสมขามของ ๓ สายพันธุ 

 
พนม กระจางพจน  สอดศุข*   สุภัทรา  อุไรวรรณ   และ ศรีรัตน  สอดศุข 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

แนวทางหนึ่งของการพัฒนาพันธุสัตวน้ําเพื่อยกระดับคุณภาพของพันธุใหดียิ่งขึ้น ทั้งในดานลักษณะปรากฏที่
ตองการ และในดานความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม ไดแก การผสมขามระหวางตางสายพันธุ 
ดวยเหตุนี้ การพัฒนาพันธุกุงกามกรามที่มีอยูแลวของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา เพื่อใหไดพันธุที่มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นทั้งในดานลักษณะการเจริญเติบโตที่ปรากฏใหเห็น และในดานความแปรปรวนทางพันธุกรรม จึงไดถูกดําเนินการ
ภายใตโครงการคูขนาน 2 โครงการ คือ (1) “ทดสอบคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตของกุงกามกรามที่ไดจากวิธีการผสม
สลับ 3 สายพันธุ” (สุภัทรา และคณะ, 2549) และ (2) “วิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใชเครื่องหมาย
พันธุกรรมอัลโลไซมระหวางประชากรกุงกามกรามที่เกิดจากระบบการผสมขามของ 3 สายพันธุ” (พนม และคณะ, 2549) 

โครงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใชเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซมระหวาง
ประชากรกุงกามกรามที่เกิดจากระบบการผสมขามของ 3 สายพันธุ ไดถูกดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม (1) ระหวางประชากรกุงกามกรามที่เปนรุนพอแม 3 สายพันธุ คือ พันธุสพก. พันธุจากฟารม
เอกชนจังหวัดเพชรบุรี และพันธุธรรมชาติจากแมน้ําจันทบุรี และ (2) ระหวางประชากรกุงกามกราม 9 ครอส (crosses) ซึ่ง
เปนรุนลูกที่เกิดจากระบบการผสมขามของพอแม 3 สายพันธุ โดยการผสมสลับตางสายพันธุ (reciprocal cross) และผสม
ภายในสายพันธุเดียวกัน  ภายใตการใชเทคโนโลยีเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม  ทั้งนี้เพื่อใหทราบวา ความแปรปรวน
หรือความหลากหลายทางพันธุกรรม (ซึ่งบงบอกถึงศักยภาพและคุณภาพทางพันธุกรรมของพันธุ) จะตางกันหรือไมอยางไร 
ระหวางกุงกามกราม 3 สายพันธุที่เปนรุนพอแม และระหวางกุงกามกราม 9 ครอสที่เปนรุนลูก 

ผลการวิเคราะหปรากฏวา ปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมซึ่งตรวจวัดในรูปจํานวนอัลลีลเฉลี่ยตอโลกัส 
(number of alleles per locus, NoA) และคาสังเกตเฮตเตอโรไซกอสซิตี (observable heterozygosity, H) ของ 3 สายพันธุที่
เปนรุนพอแมมีคา NoA = 1.20 (±0.10) – 1.44 (±0.13) และ H = 0.023 (±0.014) – 0.043 (±0.018) ซึ่งอยูในระดับที่ใกลเคียง
กับที่เคยมีการศึกษาไวแลวในประชากรกุงกามกรามจากแหลงธรรมชาติตาง ๆ ของไทย (NoA = 1.29 – 1.33 และ H = 
0.027 – 0.036; ศรีรัตน และพนม, 2541) และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) แสดงวา ประชากรทั้ง 3 สายพันธุ
สามารถใชเปนพอแมพันธุเริ่มตนของการพัฒนาปรับปรุงพันธุได และมีศักยภาพของการเปนพอแมพันธุทัดเทียมกัน  
สวนปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมของกุงกามกราม 9 ครอสที่เปนรุนลูก มีคา NoA = 1.11 (±0.07) – 1.53 (±0.14) 
และ H = 0.010 (±0.007) – 0.042 (±0.027) ซึ่งอยูในระดับที่ใกลเคียงกับที่เคยมีการศึกษาไวแลว (ศรีรัตน และพนม, 2541) 
และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) เชนเดียวกัน  ผลที่ปรากฏออกมาเชนนี้ ชวยทําใหการเลือกคูผสมที่แสดงการ
เจริญเติบโตดีที่สุดจากการนําไปทดสอบเลี้ยงในแตละพื้นที่ (สุภัทรา และคณะ, 2549) เพื่อใชเปนพันธุเริ่มตนในการคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุของแตละพื้นที่ตอไปนั้น  สามารถดําเนินการไดอยางมั่นใจ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
คําสําคัญ : กุงกามกราม  ความแปรปรวนทางพันธุกรรม  เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม  การผสมขาม 
    

* ผูรับผิดชอบ ๓๙ หมู ๑ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐  e-mail : panomks@yahoo.com 
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Allozyme Marker Based Comparison on Genetic Variation among Macrobrachium rosenbergii  
Populations Produced from a Cross-breeding System of Three Different Stocks 

 
Panom  K.  Sodsuk*   Supattra  Uraiwan   and  Srirat  Sodsuk 

Aquatic animal genetics research and development institute, department of fisheries 
 

Abstract 
 

An aquatic animal development to produce the stock of better qualities, both in aquacultural performance  
and genetic diversity or variation, is the cross-breeding between different stocks. Following this, the Macrobrachium 
rosenbergii hatchery stock of the Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute (AAGRDI) has been 
developed to obtain the better qualities of growth performance and genetic variation initially by two parallel projects, (1) 
the “GROWTH TESTS OF GIANT FRESHWATER PRAWN, Macrobrachium rosenbergii, BY A RECIPROCAL 
CROSS OF THREE DIFFERENT STOCKS” (Uraiwan et al., 2006) and (2) the “ALLOZYME MARKER BASED 
COMPARISON ON GENETIC VARIATION AMONG Macrobrachium rosenbergii POPULATIONS PRODUCED 
FROM A CROSS-BREEDING SYSTEM OF THREE DIFFERENT STOCKS” (Sodsuk et al., 2006). 

Implementing allozymically genetic marker technology, the project “ALLOZYME MARKER BASED 
COMPARISON ON GENETIC VARIATION AMONG Macrobrachium rosenbergii POPULATIONS PRODUCED 
FROM A CROSS-BREEDING SYSTEM OF THREE DIFFERENT STOCKS” was carried out with the objective of 
genetic variation comparison among: (1) three different original stocks, the AAGRDI, Phetchaburi private farm and wild 
Chanthaburi River, which were the parental generation, and (2) nine progeny populations produced from reciprocal 
cross and intra-stock breeding of the three parental stocks. This was to know whether and how the genetic variation 
would be different among the three parental stocks and among the nine progeny populations, inferring the genetic 
potential and quality of each stock and population. 

The resulting genetic variation amounts, by number of alleles per locus (NoA) and observable heterozygosity 
(H), of the three parental stocks which were ranged respectively from 1.20 (±0.10) to 1.44 (±0.13) and from 0.023 
(±0.014) to 0.043 (±0.018) were about the same level as those of natural stocks (NoA = 1.29 – 1.33 and H = 0.027 – 
0.036; Sodsuk and Sodsuk, 1998) and were not significantly different among each other, suggesting not only that the 
validity of the three stocks to be used as based population for genetic improvement via selective breeding program but 
also their equal broodstock potentials. Similarly, the genetic variation appeared in the nine progeny populations, NoA = 
1.11 (±0.07) – 1.53 (±0.14) and H = 0.010 (±0.007) – 0.042 (±0.027), which were about the same level as those of natural 
stocks (Sodsuk and Sodsuk, 1998) and were not significantly different among each other, inferred the same suggestion. 
This inference is tremendously helpful as the best cross performing the best growth to be used as based population in 
selective breeding program of each different area appropriately tested (Uraiwan et al., 2006) is confidently selectable 
with the most efficiency and effectiveness succeeded. 

 
Key words : Macrobrachium rosenbergii, genetic variation, allozymically genetic marker, cross-breeding. 
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คํานํา 
 

เปนเวลาหลายทศวรรษมาแลวที่กุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ไดถูกเพาะพันธุจากธรรมชาติ 
จนกลายมาเปนพันธุเพาะเลี้ยง (domesticated) ซึ่งปจจุบันปรากฏอยูในพื้นที่หลายแหงโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ของประเทศ  แตในขณะเดียวกันการเพาะพันธุกุงกามกราม (พันธุเพาะเลี้ยง) ก็ไดถูกดําเนินการโดยมิไดคํานึงถึงการดํารง
รักษาพันธุ และพัฒนาปรับปรุงพันธุอยางเปนระบบ มาเปนเวลานานหลายสิบป จึงทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของสายพันธุ 
(กุงหัวโต ตัวเล็ก โตชา ออนแอ ฯลฯ) ปรากฏใหเห็นในหลายพื้นที่เชนกัน 

แนวทางหนึ่งของการพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตวน้ําอยางเปนระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพของพันธุใหดียิ่งขึ้น  
ทั้งในดานลักษณะปรากฏที่ตองการ และในดานความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม (ซึ่งบงบอกถึงศักยภาพ
และคุณภาพทางพันธุกรรมของพันธุ) ไดแก การผสมขามระหวางตางสายพันธุ (inter-stocks cross-breeding) ดวยเหตุนี้ 
การพัฒนาพันธุกุงกามกรามที่มีอยูแลวของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา (สพก.) เพื่อใหไดพันธุที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
ทั้งในดานลักษณะการเจริญเติบโตที่ปรากฏใหเห็นและในดานความแปรปรวนทางพันธุกรรม จึงไดเริ่มตนดําเนินการอยาง
เปนระบบภายใตโครงการคูขนาน 2 โครงการ คือ (1) “ทดสอบคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตของกุงกามกรามที่ไดจากวิธีการ
ผสมสลับ 3 สายพันธุ” (สุภัทรา และคณะ, 2549)  และ (2) “วิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใช
เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซมระหวางประชากรกุงกามกรามที่เกิดจากระบบการผสมขามของ 3 สายพันธุ” (พนม และ
คณะ, 2549) 

เทคโนโลยีเครื่องหมายพันธุกรรมโมเลกุล (molecular genetic marker technology) ในระดับเอนไซม/โปรตีน ที่
รูจักกันดี ไดแก เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม (allozymically genetic marker) ยังเปนเทคโนโลยีที่มีการยอมรับอยาง
กวางขวางวามีกําลังความสามารถเพียงพอสําหรับการศึกษาดานความหลากหลายหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรม(Ward 
and Grewe, 1995) ซึ่งในประเทศไทยไดมีการใชเทคโนโลยีนี้กับการศึกษาดังกลาวในสัตวน้ําประเภทกุงไดผลเปนที่นาพอใจ
มาแลว ทั้งในกุงทะเล ไดแก กุงกุลาดํา (ศรีรัตน, 2539; พนม และคณะ, 2548) และกุงแชบวย (ศรีรัตน และพนม, 2541 ก) 
และในกุงน้ําจืด ไดแก กุงกามกราม (ศรีรัตน และพนม, 2541 ข) 

ดวยเหตุผลเหลานี้ โครงการ “วิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใชเครื่องหมายพันธุกรรม
อัลโลไซมระหวางประชากรกุงกามกรามที่เกิดจากระบบการผสมขามของ 3 สายพันธุ” (พนม และคณะ, 2549) จึงไดถูก
ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรม (1) ระหวางประชากรกุงกามกราม
ที่เปนรุนพอแม 3 สายพันธุ (stocks) คือ พันธุสพก. พันธุจากฟารมเอกชนจังหวัดเพชรบุรี และพันธุธรรมชาติจากแมน้ําจันทบุรี  
และ (2) ระหวางประชากรกุงกามกราม 9 ครอส (crosses) ซึ่งเปนรุนลูกที่เกิดจากระบบการผสมขามของพอแม 3 สายพันธุ 
โดยการผสมสลับตางสายพันธุ (reciprocal cross) และผสมภายในสายพันธุเดียวกัน  ภายใตการใชเทคโนโลยีเครื่องหมาย
พันธุกรรมอลัโลไซมในการศึกษาวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ  ทั้งนี้เพื่อใหทราบวา ความแปรปรวนหรือความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม (ซึ่งบงบอกถึงศักยภาพและคุณภาพทางพันธุกรรมของพันธุ) จะตางกันหรือไมอยางไร ระหวางกุงกามกราม 
3 สายพันธุที่เปนรุนพอแม และระหวางกุงกามกราม 9 ครอสที่เปนรุนลูก 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิเคราะห และขั้นตอนการดําเนินงานโดยรวม 
 

โดยที่โครงการ “วิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใชเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม
ระหวางประชากรกุงกามกรามที่เกิดจากระบบการผสมขามของ 3 สายพันธุ” (พนม และคณะ, 2549) และโครงการ 
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“ทดสอบคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตของกุงกามกรามที่ไดจากวิธีการผสมสลับ 3 สายพันธุ” (สุภัทรา และคณะ, 2549) 
ไดถูกดําเนินการอยางเปนระบบควบคูกันไป ดังนั้น ตัวอยางกุงกามกรามที่ใชในการศึกษาวิเคราะหของโครงการแรก (พนม 
และคณะ, 2549) จึงไดจากการสุมจากประชากรกุงที่เกิดจากการดําเนินงานดานการเพาะเลี้ยงของโครงการที่สอง (สุภัทรา 
และคณะ, 2549) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานโดยรวม ซึ่งอยูในชวงระหวางปพ.ศ. 2545-2548  สรุปไดดังนี้ 

1) ป 2545-2546 รวบรวมพันธุจาก 3 แหลงพันธุ (stocks) ไดแก พันธุสพก. (AAGRDI)  พันธุจากฟารมเอกชน
จังหวัดเพชรบุรี (FARM)  และพันธุธรรมชาติจากแมน้ําจันทบุรี (WILD) ทําการเพาะเลี้ยงจนไดลูกของแตละสายพันธุ จึง
ทําการเก็บตัวอยางจํานวนสายพันธุละประมาณ 40-60 ตัว โดยตัดเฉพาะสวนขาวายน้ํา (pleopods) ของแตละตัวใสใน 
microtube ไมใหปะปนกัน แลวนําไปเก็บรักษาในตูแชแข็งที่อุณหภูมิตํ่ากวา -60 ๐C เพื่อการวิเคราะหในหองปฏิบัติการดวย
เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม ตอไป 

2) ป 2546-2547 ลูกของแตละสายพันธุที่ไดในขอ 1 ถูกเลี้ยงเปนพอแมพันธุ และจับคูผสม หรือครอส (cross) ทั้ง
ภายในสายพันธุเดียวกัน (intra-stock) และผสมระหวางตางสายพันธุ (inter-stock) แบบสลับ (reciprocal cross)  ดังนั้น จึง
ทําใหไดลูกพันธุทั้งหมดจํานวน 9 ประชากร จากจํานวน 9 ครอส (3 ครอส จากการผสมภายในสายพันธุเดียวกัน และอีก 6 
ครอส จากการผสมระหวางตางสายพันธุแบบสลับ ตามที่แสดงใน ตารางที่ 2) 

3) ป 2547-2548 ประชากรลูกพันธุ 9 ครอส ถูกเลี้ยงแยกกัน แลวทําการเก็บตัวอยางเพื่อการวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ โดยดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนในขอ 1 
 
การวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ 
 

ทําการวิเคราะหตัวอยาง (ขาวายน้ําที่ถูกเก็บแชแข็งไว) ในหองปฏิบัติการดวยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรม
อัลโลไซม ที่จํานวน 19-25 อัลโลไซมโลไซ (allozyme loci)  โดยมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติโดยรวมตาม ศรีรัตน และพนม 
(2541 ข) ซึ่งไดรายงานไวในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุงกามกรามจากแหลงธรรมชาติ 3 แหลง 
(ฉะเชิงเทรา สุราษฎรธานี และสงขลา) ของไทย 

การเขียนและใหช่ือยีนเปน โลกัส (locus) หรือ โลไซ (loci) (ตารางผนวกที่ 1-3) แกขอมูลที่ปรากฏจากเทคนิค
เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม (ภาพผนวก ที่ 1) ใชตามระบบของ Shaklee et al. (1990) 
 
การคํานวณและวิเคราะหขอมูล 
 

ขอมูลพันธุกรรมที่ไดจากการวิเคราะหในหองปฏิบัติการทั้งหมด ถูกรวบรวมและคํานวณเปนคาความผันแปรทาง
พันธุกรรม (genetic variabilities) ไดแก คาจํานวนอัลลีล (number of alleles, NoA) และคาสังเกตเฮตเตอโรไซกอสซิตี 
(observable heterozygosity, H) ซึ่งอยูในรูปคาเฉลี่ยตอโลกัส (per locus average)  คาดังกลาวนิยมใชในการตรวจวัด
ปริมาณความหลากหลาย/แปรปรวนทางพันธุกรรม (Allendorf and Ryman, 1987) และมีการใชกับการศึกษาในประชากร
สัตวน้ําที่ผานการเพาะเลี้ยง ไดผลเปนที่นาพอใจมาแลว (Falconer, 1981; Kincaid, 1983; พนม และคณะ, 2544; พนม และ
คณะ, 2548)  การคํานวณขอมูลในสวนนี้ทั้งหมดโดยใชซอฟตแวรที่มีช่ือวา BIOSYS-1 release 1.7 ของ Swofford and 
Selander (1989) ซึ่งเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับการศึกษาดานพันธุศาสตรประชากรโดยเฉพาะ 

ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคาที่ระบุปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมในรูป H และ NoA ที่ตรวจวัดไดใน
ระหวางกุงกามกราม 3 สายพันธุที่เปนรุนพอแม และระหวางกุงกามกราม 9 ครอสที่เปนรุนลูกโดยวิธีทางสถิติ ตามวิธีของ 
Sokal and Rohlf (1981) และ Ward et al. (1994) การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ช่ือวา SYSTAT ของ Wilkinson et al. (1992) 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
 

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของประชากรพอแม 3 สายพันธุ 
 

ความแปรปรวนทางพันธุกรรม โดยคาความผันแปรทางพันธุกรรม ไดแก คา NoA (จํานวนอัลลีล) และ H  
(เฮตเตอโรไซกอสซิตี) เฉลี่ยตอโลกัส ของประชากรพอแม 3 สายพันธุเริ่มตน ปรากฏตามที่แสดงใน ตารางที่ 1 ซึ่งแสดงคา 
NoA อยูระหวาง 1.20 (±0.10) – 1.44 (±0.13) และ H ระหวาง 0.023 (±0.014) – 0.043 (±0.018)  (คา NoA และ H ที่
แตละอัลโลไซมโลกัส ของการวิเคราะหตัวอยางที่จํานวน 25 อัลโลไซมโลไซ ดวยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม 
แสดงไวใน ตารางผนวกที่ 1)  ปริมาณคา NoA และ H ของประชากร 3 สายพันธุที่ปรากฏออกมาดังกลาว ยืนยันความสามารถ
ของสายพันธุที่จะถูกใชเปนพอแมพันธุเริ่มตนของการพัฒนาปรับปรุงพันธุได เนื่องจากปริมาณที่ปรากฏ อยูในระดับเดียวกับ 
(หรือไมตํ่ากวา) ปริมาณที่ปรากฏในประชากรธรรมชาติ ซึ่งมีคา NoA อยูระหวาง 1.29 – 1.33 และ H ระหวาง 0.027 – 0.036 
(ศรีรัตน และพนม, 2541 ข) 
 
ตารางที่ 1 คาเฮตเอตโรไซกอสซิตี (H) และจํานวนอัลลีล (NoA) เฉลี่ยตอโลกัส ของ 3 สายพันธุเริ่มตน 
Table 1 Per locus averages of heterozygosities (H) and number of alleles (NoA) of the three initial stocks. 

พันธุ (stock) จาํนวนอัลลีล (NoA) เฮตเอตโรไซกอสซิตี (H) 
AAGRDI 1.36 (±0.11)a 0.043 (±0.018)A 

WILD 1.20 (±0.10)a 0.023 (±0.014)A 
FARM 1.44 (±0.13)a 0.036 (±0.016)A 

หมายเหตุ : - คาที่แสดงในวงเล็บคือ standard errors (±S.E.) 
- คาเฉลี่ยกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวา ไมมีนัยสําคัญในความแตกตาง
ทางสถิติ (p>0.05) ระหวางคาที่ถูกกํากับนั้น 

- AAGRDI = พันธุสพก.  WILD = พันธุธรรมชาติจากแมน้ําจันทบุรี  FARM = พันธุจากฟารมเอกชนจังหวัดเพชรบุรี 

Remarks : - Values in parentheses are standard errors (±S.E.) 
- Averages with same superscripts in the same column show no satistically significant differences (p>0.05) 

among them. 
- AAGRDI = Aquatic animal genetics research and development institute stock, WILD = Wild stock from 

Chanthaburi river, FARM = Phetchaburi private farm stock 
 

นอกจากนี้ ตารางที่ 1 ยังแสดงคา NoA และ H ที่ปรากฏในแตละประชากรของ 3 สายพันธุวาไมมีนัยสําคัญใน
ความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งกันและกัน  ซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่ทัดเทียมกันในการเปนพอแมพันธุของประชากรทั้ง 
3 สายพันธุ 

ดังนั้น ผลที่ปรากฏโดย ตารางที่ 1 ทั้งหมด จึงเปนการแสดงวา ประชากรทั้ง 3 สายพันธุ นอกจากจะสามารถใช
เปนพอแมพันธุเริ่มตนของการพัฒนาปรับปรุงพันธุไดแลว ยังมีศักยภาพของการเปนพอแมพันธุทัดเทียมกันอีกดวย 
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ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของประชากรลูกพันธุท้ัง 9 ครอส 
 

ความแปรปรวนทางพันธุกรรม โดยคาความผันแปรทางพันธุกรรม ไดแก คา NoA (จํานวนอัลลีล) และ H  
(เฮตเตอโรไซกอสซิตี) เฉลี่ยตอโลกัส ของประชากรลูกพันธ 9 ครอส ปรากฏตามที่แสดงใน ตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคา NoA 
อยูระหวาง 1.11 (±0.07) – 1.53 (±0.14) และ H ระหวาง 0.010 (±0.007) – 0.042 (±0.027)  (คา H และ NoA ที่แตละอัลโลไซม
โลกัส ของการวิเคราะหตัวอยางลูกพันธุ 9 ครอสที่จํานวน 19 อัลโลไซมโลไซ ดวยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม 
แสดงไวใน ตารางผนวกที่ 2 และ 3 ตามลําดับ) 

ผลการวิเคราะหที่ปรากฏตาม ตารางที่ 2 แสดงปริมาณคา NoA และ H อยูในระดับเดียวกับ (หรือไมตํ่ากวา) 
ปริมาณที่ปรากฏในประชากรธรรมชาติซึ่งมีคา NoA อยูระหวาง 1.29 – 1.33 และ H ระหวาง 0.027 – 0.036 (ศรีรัตน และ
พนม, 2541 ข) และคาที่ปรากฏในแตละครอสไมแสดงนัยสําคัญในความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งกันและกัน จึงเปน
การยืนยันความสามารถของประชากรลูกพันธุทั้ง 9 ครอส วา สามารถใชเปนประชากรเริ่มตนของการพัฒนาปรับปรุงพันธุ
ไดโดยมีศักยภาพของการเปนพอแมพันธุทัดเทียมกัน  เชนเดียวกับที่ปรากฏในประชากรพอแม 3 สายพันธุ 

 
ตารางที่ 2 คาเฮตเอตโรไซกอสซิตี (H) และจํานวนอัลลีล (NoA) เฉลี่ยตอโลกัส ของลูกพันธุ 9 ครอส 
Table 2 Per locus averages of heterozygosities (H) and number of alleles (NoA) of all 9 crosses. 

Cross Male x Female 
จํานวนอัลลีล (NoA) 

(average ±S.E.) 
เฮตเอตโรไซกอสซิตี (H) 

(average ±S.E.) 
T1 WILD x AAGRDI 1.11 (±0.07)a 0.011 (±0.008)A 
T2 AAGRDI x WILD 1.26 (±0.10)a 0.042 (±0.027)A 
T3 AAGRDI x FARM 1.16 (±0.09)a 0.010 (±0.007)A 
T4 FARM x AAGRDI 1.32 (±0.13)a 0.016 (±0.007)A 
T5 WILD x FARM 1.53 (±0.14)a 0.030 (±0.010)A 
T6 FARM x WILD 1.26 (±0.13)a 0.026 (±0.013)A 
T7 FARM x FARM 1.37 (±0.11)a 0.024 (±0.010)A 
T8 WILD x WILD 1.21 (±0.10)a 0.018 (±0.009)A 
T9 AAGRDI x AAGRDI 1.16 (±0.09)a 0.015 (±0.009)A 

หมายเหตุ : เชนเดียวกับหมายเหตุของ ตารางที่ 1 
Remarks : Same as the remarks of Table 1 
 

ดวยผลที่ปรากฏออกมาเชนเดียวกันระหวางประชากรพอแม 3 สายพันธุ และประชากรลูกพันธุ 9 ครอสนี้ จึง
สมควรสรุปไดวาปริมาณคา NoA และ H ที่ปรากฏในประชากรลูกพันธุ 9 ครอส ยังอยูในระดับเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
กับที่ปรากฏในประชากรพอแม 3 สายพันธุ 
 
ผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น 
 

(1) จากการศึกษาวิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรพอแม 3 สายพันธุเริ่มตน และใน
ประชากรลูกพันธุ 9 ครอสซึ่งเกิดจากระบบการผสมขาม (cross-breeding system) ของ 3 สายพันธุนั้น แลวไดผลปรากฏ
ออกมาเหมือนกัน คือ ปริมาณความแปรปรวนฯ ระหวางประชากรพอแม 3 สายพันธุ และระหวางประชากรลูกพันธุ 9 ครอส 
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ไมมีความแตกตางเหมือนกัน อีกทั้งระดับของปริมาณฯ ก็ยังอยูในระดับเดียวกันดวย  ซึ่งผลที่ปรากฏออกมาเชนนี้ สมควร
ใชเปนขอมูลหลักฐานเพื่อสรุปยืนยันผลที่จะเกิดจากการใชเทคโนโลยีการผสมขามระหวางตางสายพันธุไดดังนี้คือ 
“ภายใตระบบการเพาะพันธุเดียวกัน  ถาแตละประชากรของสายพันธุพอแมท่ีใชเปนตนกําเนิดในระบบการผสมขาม
ระหวางตางสายพันธุ มีปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมไมแตกตางกัน ยอมสงผลใหปริมาณความแปรปรวนฯ 
ระหวางประชากรลูกพันธุท่ีเกิดจากระบบการผสมขามนั้น จะไมแตกตางกันดวย และจะยังคงอยูในระดับเดียวกับปริมาณ
ความแปรปรวนฯ ของประชากรสายพันธุพอแมท่ีเปนตนกําเนิดนั้นเอง”  ขอสรุปดังกลาวนี้ นับวามีประโยชนมากสําหรับ
การใชเทคโนโลยีการผสมขามฯ เพื่อการพัฒนาพันธุในระบบอุตสาหกรรม เพราะชวยทําใหสามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้น
ในประชากรลูกพันธุจํานวนหลายครอสไดโดยไมจําเปนตองวิเคราะหตัวอยาง จึงชวยลดขั้นตอนการดําเนินงาน ทําให
ประหยัดทั้งแรงงาน งบประมาณ และเวลา ลงเปนอยางมาก 

(2) เนื่องจากเหตุผลหลักของการใชเทคโนโลยีการผสมขามระหวางตางสายพันธุก็คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
พันธุใหดียิ่งขึ้นทั้งในแงของการแสดงออกซึ่งลักษณะปรากฏที่ตองการ และในดานความหลากหลายทางพันธุกรรม ดังนั้น
จึงจําเปนตองทราบวา ในจํานวนคูผสมหรือครอสที่จะมีไดในระบบการผสมขามนั้น คูผสมใดหรือครอสใดจะดีและ
เหมาะสมที่สุดสําหรับใชเปนพันธุเริ่มตนของการคัดเลือกปรับปรุงพันธุในแตละพื้นที่ตอไป และดวยเหตุนี้ การทดสอบ
เลี้ยงลูกพันธุทุกครอสในพื้นที่จริงจึงตองดําเนินการ (สุภัทรา และคณะ, 2549) เพื่อใหทราบการแสดงออกซึ่งลักษณะ
ปรากฏที่ตองการตอสภาพพื้นที่นั้น รวมทั้งตองทําการวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมใน
ประชากรลูกพันธุแตละครอส (พนม และคณะ, 2549) เพื่อใหทราบขอมูลดานความหลากหลายทางพันธุกรรม จึงจะทําให
สามารถเลือกคูผสมที่ดีและเหมาะสมที่สุดได โดยที่คูผสมนั้นจะตองพรอมไปดวยคุณลักษณะทั้งในแงการแสดงออกตอ
การเพาะเลี้ยง (ซึ่งในกรณีนี้ ไดแก ลักษณะการเจริญเติบโต) และในดานความหลากหลายทางพันธุกรรม 

สําหรับการศึกษาวิเคราะหปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมในระบบการผสมขามระหวางกุงกามกราม 3 
สายพันธุในครั้งนี้ ปรากฏผลวาประชากรลูกพันธุทั้ง 9 ครอสที่เกิดจากระบบการผสมขามมีปริมาณความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2) ซึ่งนับวามีประโยชนมาก เพราะชวยทําใหการเลือกคูผสมที่แสดงการเจริญเติบโตดี
ที่สุดจากการนําไปทดสอบเลี้ยงในแตละพื้นที่เพื่อใชเปนพันธุเริ่มตนในการคัดเลือกปรับปรุงพันธุของพื้นที่นั้นตอไป 
(สุภัทรา และคณะ, 2549) สามารถกระทําไดงาย และดวยความมั่นใจ เพราะสามารถใหความสนใจกับคุณลักษณะการ
แสดงออกดานการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลในเรื่องคุณลักษณะดานความหลากหลายทางพันธุกรรม 
เนื่องจากผลการวิเคราะหที่ปรากฏตาม ตารางที่ 2 คือการยืนยันปริมาณความหลากหลายฯ วามีทัดเทียมกันในทุกครอส  
การดําเนินงานจึงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ผลจากการศึกษาของโครงการคูขนานทั้ง 2 โครงการ สามารถสรุปออกมาไดเปน ตารางที่ 3 และดวยขอมูลที่
แสดงไวใน ตารางที่ 3 นี้ ทําใหสามารถเลือกคูผสมที่ดีและเหมาะสมที่สุดสําหรับนําไปใชเปนพันธุเริ่มตนของการคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุในแตละพื้นที่ตอไป ไดดังนี้ 

ปทุมธานี คูผสมระหวาง พันธุสพก. (เพศเมีย) x   พันธุธรรมชาติจากแมน้ําจันทบุรี (เพศผู) 

อุตรดิตถ คูผสมระหวาง พันธุสพก. (เพศเมีย) x   พันธุจากฟารมเอกชนจังหวัดเพชรบุรี (เพศผู) 

บุรีรัมย คูผสมระหวาง พันธุสพก. (เพศผู) x   พันธุจากฟารมเอกชนจังหวัดเพชรบุรี (เพศเมีย) 
(หรือ) พันธุสพก. (เพศเมีย) x   พันธุจากฟารมเอกชนจังหวัดเพชรบุรี (เพศผู) 

ชุมพร คูผสมระหวาง พันธุสพก. (เพศเมีย) x   พันธุจากฟารมเอกชนจังหวัดเพชรบุรี (เพศผู) 
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คําขอบคุณ 
 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ของกลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ําจืด กลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวทะเลและ
ชายฝง และศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ บุรีรัมย เพชรบุรี และชุมพร ซึ่งมีสวนชวยใหงานวิจัยเสร็จสมบูรณ 

โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก 2 แหลง คือ กรมประมง (งบปกติ ภายใตกิจกรรมวิจัยการเพาะเลี้ยงและ
ปรับปรุงพันธุ) รหัสทะเบียนวิจัยเลขที่ 45-0602-45104  และ SEAFDEC/AQD  ซึ่งคณะผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ 
 
ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวของทางพันธุกรรมที่แสดงโดย คาเฮตเอตโรไซกอสซิตี (H) และจํานวนอัลลีล (NoA) เฉลี่ยตอโลกัส 

(พนม และคณะ, 2549)  และลักษณะการเจริญเติบโตโดยคาความยาวและน้ําหนัก และเปอรเซ็นตเฮตเตอโรซิส 
ของลูกพันธุทั้ง 9 ครอสใน 4 พ้ืนที่แตกตางกัน (สุภัทรา และคณะ, 2549) 

Table 3 Genetic informations by heterozygositiies (H) and number of alleles (NoA) (Sodsuk et al., 2006), and 
growth performances and % heterosis of all 9 crosses in four different areas (Uraiwan et al., 2006). 

Environment 
(months) 

 
Cross Male 

 
x 

 
Female Sodsuk et al. (2006) Uraiwan et al. (2006) 

Performance % heterosis 
H NoA Length Weigth Length Weigth 

Pathumthani 
(4) 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 

WILD 
AAGRDI 
AAGRDI 

FARM 
WILD 
FARM 
FARM 
WILD 

AAGRDI 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

AAGRDI 
WILD 
FARM 
AAGRDI 
FARM 
WILD 
FARM 
WILD 
AAGRDI 

0.011 A 
0.042 A 
0.010 A 
0.016 A 
0.030 A 
0.026 A 
0.024 A 
0.018 A 
0.015 A 

1.11 a 
1.26 a 
1.16 a 
1.32 a 
1.53 a 
1.26 a 
1.37 a 
1.21 a 
1.16 a 

11.473 c 
10.856 b 
11.289 b 
10.860 b 
11.109 a 
10.867 b 
10.661 a 
10.909 b 
10.605 a 

19.799 a 
16.369 b 
19.591 a 
15.832 b 
17.446 c 
17.263 c 
15.360 b 
17.157 c 
15.487 b 

3.79 
 

4.15 
 

1.88 
 
- 
- 
- 

10.80 
 

14.83 
 

6.74 
 
- 
- 
- 

Uttaradit 
(4) 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 

WILD 
AAGRDI 
AAGRDI 

FARM 
WILD 
FARM 
FARM 
WILD 

AAGRDI 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

AAGRDI 
WILD 
FARM 
AAGRDI 
Farm 
WILD 
FARM 
WILD 
AAGRDI 

0.011 A 
0.042 A 
0.010 A 
0.016 A 
0.030 A 
0.026 A 
0.024 A 
0.018 A 
0.015 A 

1.11 a 
1.26 a 
1.16 a 
1.32 a 
1.53 a 
1.26 a 
1.37 a 
1.21 a 
1.16 a 

12.982 a 
12.671 ade 
13.140 a 
13.822 b 
12.500 ace 
12.002 c 
12.212 dc 
12.044 c 
12.267 ec 

24.354 a 
24.449 a 
23.977 a 
22.083 a 
22.908 a 
20.681 a 
21.965 a 
22.035 a 
20.230 a 

5.52 
 

10.14 
 

1.01 
 
- 
- 
- 

15.47 
 

9.16 
 

-0.93 
 
- 
- 
- 

Buriram 
(4) 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 

WILD 
AAGRDI 
AAGRDI 

FARM 
WILD 
FARM 
FARM 
WILD 

AAGRDI 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

AAGRDI 
WILD 
FARM 
AAGRDI 
FARM 
WILD 
FARM 
WILD 
AAGRDI 

0.011 A 
0.042 A 
0.010 A 
0.016 A 
0.030 A 
0.026 A 
0.024 A 
0.018 A 
0.015 A 

1.11 a 
1.26 a 
1.16 a 
1.32 a 
1.53 a 
1.26 a 
1.37 a 
1.21 a 
1.16 a 

11.552 ac 
11.486 a 
12.040 b 
11.782 b 
11.604 bc 
11.270 a 
11.170 a 
11.224 a 
11.753 bc 

24.680 a 
23.680 a 
26.876 a 
26.050 a 
23.850 a 
23.160 a 
22.400 b 
21.540 c 
24.410 a 

0.27 
 

3.90 
 

2.14 
 
- 
- 
- 

5.24 
 

13.07 
 

6.99 
 
- 
- 
- 

Chumphon 
(4) 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

WILD 
AAGRDI 
AAGRDI 

FARM 
WILD 
FARM 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

AAGRDI 
WILD 
FARM 
AAGRDI 
FARM 
WILD 

0.011 A 
0.042 A 
0.010 A 
0.016 A 
0.030 A 
0.026 A 

1.11 a 
1.26 a 
1.16 a 
1.32 a 
1.53 a 
1.26 a 

11.564 a 
11.650 a 
11.573 a 
11.912 bc 
11.155 a 
11.549 a 

15.965 cd 
19.245 b 
18.465 a 
18.520 ab 
15.119 d 
17.825 a 

0.28 
 

0.78 
 

-2.69 
 

5.17 
 

2.77 
 

4.51 
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T7 
T8 
T9 

FARM 
WILD 

AAGRDI 

x 
x 
x 

FARM 
WILD 
AAGRDI 

0.024 A 
0.018 A 
0.015 A 

1.37 a 
1.21 a 
1.16 a 

11.743 ac 
11.588 a 
11.561 a 

18.505 ab 
15.995 cd 
17.485 ac 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

หมายเหตุ : - ขอมูลที่ระบุดวยสีเขมแตละแถว คือ ครอสที่มีการแสดงออกดีและเหมาะสมที่สุด สําหรับสภาพแวดลอมนั้น ๆ 
- คาที่กํากับดวยอักษรอังกฤษตางกันในคอลัมนเดียวกันของสภาพแวดลอมเดียวกัน แสดงความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในระหวางคาที่ถูกกํากับนั้น 

Remarks : - The rows of highlighted data show the best performing crosses most suitably for the relevant environments. 
- Values with different superscripts in the same column of the same environment show statistically 

significant differences (p<0.05) between them. 
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1 คาเฮตเตอโรไซกอสซิตี (H) และจํานวนอัลลีล (NoA) ในแตละประชากรของพอแม 3 สายพันธุ ที่

จํานวน 25 อัลโลไซมโลไซ 
Appendix Table 1 Observable heterozygosities (H) and number of alleles (NoA) of the three stocks (the AAGRDI, 

wild and private farm) 

Allozyme 
locus/ci 

Heterozygosities (H) Number of alleles (NoA) 
AAGRDI WILD Private farm AAGRDI WILD Private farm 

1. AAT-1* 0 0 0 1 1 1 
2. AAT-2* 0.033 0.050 0.034 2 2 2 
3. ACP-1* 0 0 0 1 1 1 
4. ACP-2* 0 0 0 1 1 1 
5. ALAT* 0.037 0 0 2 1 1 
6. EST* 0 0 0 1 1 1 
7. ESD* 0.080 0 0 2 1 2 
8. FBALD-1* 0 0 0 1 1 1 
9. FBALD-2* 0 0 0 1 1 1 

10. G3PDH-1* 0 0 0 1 1 1 
11. G3PDH-2* 0 0 0 1 1 1 
12. G6PDH* 0 0 0.037 1 1 2 
13. GPI* 0.100 0.050 0.067 2 2 3 
14. HK-1* 0 0 0 1 1 1 
15. HK-2* 0 0 0 1 1 1 
16. IDHP* 0.250 0.316 0.069 3 3 2 
17. LDH* 0 0 0 1 1 1 
18. MDH-1* 0 0 0 1 1 1 
19. MDH-2* 0.367 0 0.233 2 1 2 
20. MEP* 0.100 0.158 0.333 2 2 3 
21. MPI* 0 0 0.033 1 1 2 
22. PGDH* 0 0 0 1 1 1 
23. PGM* 0.100 0 0.103 2 1 2 
24. XDH* 0 0 0 1 1 1 
25. ODH* 0 0 0 1 1 1 

Average 
(±S.E.) 

0.043 
(±0.018) 

0.023 
(±0.014) 

0.036 
(±0.016) 

1.36 
(±0.11) 

1.20 
(±0.10) 

1.44 
(±0.13) 
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ตารางผนวกที่ 2 คาเฮตเตอโรไซกอสซิตี (H) ในแตละประชากรของลูกพันธุ 9 ครอส ที่จํานวน 19 อัลโลไซมโลไซ 
Appendix Table 2 Observable heterozygosities (H) of each progeny population of 9 crosses. 

Allozyme 
locus/ci 

Heterozygosities 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1. AAT-1* 0 0.067 0 0 0 0 0 0 0.111 
2. AAT-2* 0 0 0.100 0 0 0 0 0 0 
3. ACP* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. AK* 0 0 0 0 0.100 0 0.053 0 0 
5. EST* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. ESD-1* 0 0 0 0.050 0 0 0 0 0 
7. ESD-2* 0 0 0 0 0 0 0.053 0 0 
8. GPI* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. MPI* 0.060 0 0 0 0.050 0 0.150 0.060 0 

10. PGDH* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11. XDH* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12. IDHP* 0 0 0 0 0.050 0 0.100 0 0.067 
13. G3PDH* 0 0.500 0 0.050 0.118 0.200 0 0.133 0 
14. G6PDH* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15. HK* 0 0 0 0 0.105 0.050 0 0 0 
16. MDH-1* 0 0.118 0 0.056 0 0 0 0 0 
17. MDH-2* 0.143 0.059 0 0.100 0.105 0.150 0.050 0.067 0.111 
18. LDH* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19. PGM* 0 0.059 0.083 0.056 0.050 0.100 0.050 0.067 0 

Average 
(±S.E.) 

0.011 
(±0.008) 

0.042 
(±0.027) 

0.010 
(±0.007) 

0.011 
(±0.008) 

0.030 
(±0.010) 

0.026 
(±0.013) 

0.024 
(±0.010) 

0.018 
(±0.009) 

0.015 
(±0.009) 

 
ตารางผนวกที่ 3 คาจํานวนอัลลีล (NoA) ในแตละประชากรของลูกพันธุ 9 ครอส ที่จํานวน 19 อัลโลไซมโลไซ 
Appendix Table 3 Number of alleles (NoA) of each progeny population of 9 crosses. 

Allozyme 
locus/ci 

Number of alleles 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1. AAT-1* 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
2. AAT-2* 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
3. ACP* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4. AK* 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
5. EST* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. ESD-1* 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
7. ESD-2* 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
8. GPI* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9. MPI* 2 1 1 1 2 1 2 2 1 

10. PGDH* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11. XDH* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12. IDHP* 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
13. G3PDH* 1 2 2 3 3 3 2 2 1 
14. G6PDH* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15. HK* 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
16. MDH-1* 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
17. MDH-2* 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
18. LDH* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19. PGM* 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

Average 
(±S.E.) 

1.11 
(±0.07) 

1.26 
(±0.10) 

1.16 
(±0.09) 

1.32 
(±0.13) 

1.53 
(±0.14) 

1.26 
(±0.13) 

1.37 
(±0.11) 

1.21 
(±0.10) 

1.16 
(±0.09) 
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ภาพผนวกที่ 1 ตัวอยางแบนดจากเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซมในกุงกามกราม ซึ่งเปนแบนดที่เกิดจาก

ปฏิกิริยาการยอมทางเคมีชีวะที่เอนไซม MDH  AAT  MPI  PGM และ IDHP 
Appendix Figure 1 Sample of bands from the allozymically genetic marker technique in Macrobrachium rosenbergii. 

The bands were resolved with biochemical staining for five enzymes, MDH, AAT, MPI, PGM and 
IDHP. 
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ทดสอบคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตของกุงกามกรามที่ไดจากวิธีการผสมขามแบบสลับ 3 สายพันธุ 
 

สุภัทรา อุไรวรรณ * พนม กระจางพจน สอดศุข   ศรีรัตน  สอดศุข  วิศณุพร รัตนตรัยวงศ   สมศักดิ์ รุงทองใบสุรีย  
ธนันญช สังกรธนกิจ  และ กฤษณุพันธ  โกเมนไปรรินทร  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
ตามหลักการดานพันธุศาสตรโดยทั่วไปไดกลาววาประชากรพื้นฐานที่ใชเปนประชากรเริ่มตนในการปรับปรุง

พันธุจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสองประการคือจะตองมีความหลากหลายทางพันธุกรรมและมีการแสดงออกของ
ลักษณะเปาหมายดีเหมาะสม ณ สภาพแวดลอมที่จะดําเนินการปรับปรุงพันธุ ดังนั้นการคัดเลือกสายพันธุใหเหมาะสมใน
แตละสภาพแวดลอมจึงเปนกาวแรกของการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจะทดสอบการ
เจริญเติบโตของกุงกามกรามที่ไดจากการผสมขามแบบสลับ (reciprocal cross) ระหวาง  3 สายพันธุผลิตเปน 9 กลุมแบบ
การผสม   สายพันธุดังกลาวไดแก (1) สายพันธุ “สพก”เปนสายพันธุที่ผานการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตเปนรุนที่ 3  
(2) สายพันธุ “เกษตรกร” เปนสายพันธุที่นํามาจากฟารมเกษตรกร จังหวัดเพชรบุรีและไดเพาะเลี้ยงตอมาถึง 2 รุนโดยไมมี
การคัดเลือก (3) สายพันธุ “ธรรมชาติ”เปนสายพันธุที่นํามาจากแหลงน้ําจังหวัดจันทบุรีและไดเพาะเลี้ยงตอมาถึง 2 รุนโดย
ไมมีการคัดเลือก ดําเนินการวิจัยทดสอบระหวางธันวาคม 2547 ถึงมกราคม 2549 ณ สภาพแวดลอม 4 แหง คือในบอ
ซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 18 บอ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จังหวัดปทุมธานี และ ในกระชัง
ขนาด 5 x 5 x 1.5 ตารางเมตร ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ํา 3 แหง คือ จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัด
ชุมพร แหงละ 18 กระชัง ในทุกสภาพแวดลอมใชวิธีการเลี้ยงที่เหมือนกัน เชน อัตราการปลอย (10 ตัว ตอตารางเมตร) 
อาหารและอัตราการใหอาหารเปนตน ใชระยะเวลาการเลี้ยงนาน 4 เดือนเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเนื่องจากเปนอายุ
ของกุงกามกรามที่ใชเปนมาตรฐานในการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาคา heterosis ซึ่ง
แสดงถึงความเดนของลูกผสมโดยความยาวและน้ําหนักมีคาระหวาง 0.27 ถึง10.14% และ 2.77 ถึง15.47% ตามลําดับ คา
ความเดนของลูกผสมแตละคูผสมมีความเหมาะสมแตกตางกันไปในแตละสภาพแวดลอมดังนี้คือ ในสภาพแวดลอม ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จังหวัดปทุมธานี กุงกามกรามสายพันธุผสม “ธรรมชาติ x สพก” (ช่ือหนาคือ
สายพันธุของพอพันธุ และ ช่ือหลังคือสายพันธุของแมพันธุ) มีการเจริญเติบโตสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยความ
ยาวและน้ําหนักมีคาเฉลี่ยเปน 11.473+1.079 เซนติเมตร และ 19.799+6.692 กรัม ตามลําดับ ในสภาพแวดลอม ณ ศูนยวิจัย
และทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ กุงกามกรามสายพันธุผสม “เกษตรกร x สพก”  มีการเจริญเติบโตสูงสุดอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)  โดยความยาวมีคาเฉลี่ยเปน 13.822+1.872 เซนติเมตรในสภาพแวดลอม ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุ
สัตวน้ําบุรีรัมย กุงกามกรามสายพันธุผสม “สพก x เกษตรกร” มีการเจริญเติบโตสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดย
ความยาวและน้ําหนักมีคาเฉลี่ยเปน 12.040+1.422 เซนติเมตร และ 26.876+9.543 กรัม ตามลําดับ และในสภาพแวดลอม ณ 
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร กุงกามกรามสายพันธุผสม “เกษตรกร x สพก” มีการเจริญเติบโตสูงสุดอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยความยาวมีคาเฉลี่ยเปน 11.912+1.133 เซนติเมตร และ 18.520+5.955 กรัม ตามลําดับ  ผลการวิจัย
ครั้งนี้ทําใหนักปรับปรุงพันธุสามารถคัดเลือกสายพันธุกุงกามกรามที่เหมาะสมเพื่อใชเปนประชากรพื้นฐานในการ
ปรับปรุงพันธุที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต ณ สภาพแวดลอมดังกลาวขางตน  
  

คําสําคัญ :  กุงกามกราม  การเจริญเติบโต  การผสมสลับ 

*  ผูรับผิดชอบ  ๓๙  หมู ๑ ต. คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐   e-mail : supattrau@yahoo.com 



O37                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 

 130

Growth Tests of Giant Freshwater Prawn,  Macrobrachium rosenbergii, 
 by a Reciprocal  Cross of  Three Different Stocks 

 
Supattra Uraiwan*  Panom K. Sodsuk   Srirat Sodsuk   Wisannuporn Rattanatriwong    

Somsark Rungtongbaisuree  Tanan Sakontanakit  and Kridsanupan Komanpririn  
 Aquatic animal genetics research and development institute 

 

Abstract 
 

 Generally, the good base population for genetic improvement program requires high genetic variations as well 
as suitable stock that can be adapted for each environment.  Three stocks of Macrobrachium rosenbergii  including 
“AAGRDI” (Aquatic Animal Genetics Research and Development  Institute, AAGRDI,), “FARM” (Petchaburi farm) 
and “WILD” stocks were used as the based populations for the program. The first step of the genetic improvement 
approaches was the stock selection. Therefore, a reciprocal cross of the 3 different stocks was initiated 9 crosses as 
follows: AAGRDI x AAGRDI, FARM x FARM, WILD x WILD, AAGRDI x FARM, FARM x AAGRDI, AAGRDI x 
WILD, WILD x AAGRDI, FARM x WILD and WILD x FARM  (first and second letters indicates male and female 
parents, respectively). The objective of this study was to find the best growth of a cross in each specific environment. 
The four environments were located in 20 m2 concrete ponds at the Aquatic Animal Genetics Research and 
Development  Institute, Pathumthani province and in 5 x 5x 1.5 m2 mesh cages at 3 Fisheries Test and Research Centers, 
Uttaradit, Buriram and Chumphon province. The experiment had been carried on during December 2004 to January 
2006. The 9 crosses had been reared under these above environments for the period of 4 months. Similar experiment  
procedures such as a stocking density, a feeding regime and measurement schedules have been used in all crosses. The 
stocking rate was 10  prawns / m2. The results illustrated that heterosis on lengths and weights of these crosses ranged 
between 0.28-10.14% and 2.77-15.47%, respectively. In the AAGRDI environment, the WILD x AAGRDI showed the 
statistical significant (p<0.05) best cross with 11.473+1.079 cm in length and 19.799+6.692 g in weight. In the Uttaradit 
Fisheries Test and Research Center, the FARM x AAGRI showed to be the statistical significance (p<0.05) best cross 
with 13.822+1.872 cm in length. In the Buriram Fisheries Test and Research Center, the AAGRI x FARM showed to be 
the statistical significance (p<0.05)  best cross with 12.040+1.422 cm in length and 26.876+9.543g in weight.  In the 
Chumphon Fisheries Test and Research Center, the FARM x AAGRI showed the statistical significant best cross with 
11.912+1.133 cm in length and 18.520+5.955 g in weight. In conclusion, this study illustrates the suitable stock for 
future genetic improvement program in the above Fisheries Centers. 
 
Keywords:  growth,  Macrobrachium rosenbergii , reciprocal cross 
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คํานํา 
 

 กุงกามกรามพันธุพ้ืนเมืองที่เพาะเลี้ยงอยูทั่วไปในประเทศไทยนั้นมีประวัติการเพาะเลี้ยงที่ยาวนานถึง 36 ป โดย
เริ่มตนจากป พ.ศ. 2513 เปนตนมา เมื่อนักวิชาการหลายทานประสบผล สําเร็จในการอนุบาลลูกกุงกามกรามในสภาพกักขัง 
(ทรงชัย และไพโรจน, 2513 และ อนันต และพจนีย, 2525 ) และตอมากรมประมงไดดําเนินการวิจัยคนควาดานเพาะและ
อนุบาลจนไดลูกกุงเปนจํานวนมากแลวจึงจําหนายใหเกษตรกรนําไปเลี้ยงในบอดิน นอกจากนี้กรมประมงยังไดถายทอด
เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลลูกกุงตลอดจนการเลี้ยงใหเกษตรกรจึงสงผลใหมีการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามแพรหลายทั่ว
ประเทศจนถึงปจจุบัน (สมพงษ, 2546) ซึ่งในมุมมองดานพันธุศาสตรกลาวไดวา วงจรชีวิตกุงกามกรามที่เพาะเลี้ยงของ
ประเทศไทยนั้นเปน “สัตวเลี้ยง” (domesticated) อยางสมบูรณ โดยที่ประชากรของกุงกามกรามไดเติบโตอยูในบอเลี้ยงมี
การถายทอดพันธุกรรมของจากรุน (generation) หนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งสืบเนื่องติดตอกันเปนระยะเวลานานหลายๆรุน                   
( Doyle, 1983)   

จากการที่กุงกามกรามเปน “สัตวเลี้ยง” นั้นทําใหนักวิชาการสามารถบริหารจัดการพัฒนาพันธุกุงกามกรามใหมี
ลักษณะที่ดีตามความตองการของผูบริโภคไดดวยเทคนิคการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ ดังไดมีการพัฒนาพันธุเพื่อเพิ่ม
การเจริญเติบโตโดย สุภัทรา และคณะ (2546) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ดําเนินการปรับปรุง
พันธุดวยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 1 รุน พบวา  กุงกามกรามในกลุมประชากรที่ผานขบวนการคัดเลือก มีการ
เจริญเติบโตคิดเปน 14-15% ดีกวากุงกามกรามกลุมประชากรที่ไมผานขบวนการคัดเลือก และตอมา สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําก็ไดนําประชากรกุงกามกรามที่เพาะเลี้ยงอีกหลายกลุมประชากรมาเลี้ยงเพื่อการวิจัยพัฒนาหา 
สายพันธุที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงแตละสภาพแวดลอมตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการวิจัยดังกลาวนี้ไดกําลัง
ดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน 
 โดยทั่วไปแลวหลักทฤษฎีของการปรับปรุงพันธุซึ่งนักปรับปรุงพันธุตองถือปฏิบัติประกอบดวยสองหลักการคือ 
ประการแรกนักปรับปรุงพันธุควรใชประชากรเบื้องตนของชนิดพันธุเปาหมายที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากพอ
เพื่อใหไดผลการตอบสนองของการพัฒนาอยางสูงสุด   และขณะเดียวกันประการที่สองนักปรับปรุงพันธุจะตองคัดเลือก
ประชากรของสายพันธุที่มีการแสดงออกของลักษณะสําคัญที่เหมาะสมสําหรับสภาพการเพาะเลี้ยงที่จะดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาพันธุ ( Kirpichnikov, 1981 และ Falconer and Mackay, 1996) 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนสวนหน่ึงของการวิจัยปรับปรุงพันธุ กุงกามกรามโดยถือปฏิบัติตามหลักทฤษฎีดังกลาวซึ่ง
เกี่ยวของกับกุงกามกรามสายพันธุหลัก 3 สายพันธุคือ สายพันธุ “สพก” (“AAGRDI”) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ําไดดําเนินการปรับปรุงสายพันธุเปนสายพันธุเจริญเติบโตดี และ ตอมา สถาบันฯไดรวบรวมกุงกามกราม
สายพันธุอื่นอีก 2 สายพันธุ ไดแกสายพันธุที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเขตจังหวัดเพชรบุรีและในที่นี้เรียกวาสายพันธุ
“เกษตรกร” (“FARM”) และสายพันธุ“ธรรมชาติ” (“WILD”)จากจังหวัดจันทบุรี และไดมีรายงานถึงความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในกุงกามกราม 3 สายพันธุดังกลาวนี้ โดย Uraiwan  and  Sodsuk (2005) ใชวิธีการวิเคราะห allozyme และ
สรุปวาไมพบความแตกตางทางดานความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวางกุงกามกรามทั้งสามสายพันธุ ซึ่งมีคา 
heterozygosity อยูระหวาง 0.23+0.014 ถึง 0.43+0.018 และคาเฉลี่ยจํานวน alleles ตอ locus เปน 1.2 +0.10 ถึง 1.4+0.11 
ดังนั้นกุงกามกรามทั้ง สามสายพันธุจึงเหมาะสมที่จะเปนประชากรเริ่มตนในการพัฒนาปรับปรุงพันธุได แตอยางไรก็ตาม
กอนที่จะดําเนินการปรับปรุงพันธุจะตองคัดเลือกสายพันธุที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงเสียกอน ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึง
ไดนําเอาเทคนิคดานการผสมขามแบบสลับ ( reciprocal cross, Falconer and Mackay, 1996) ระหวางกลุมประชากรของ 3 
สายพันธุ เพื่อสรางสายพันธุ 9 กลุมแบบการผสม (crosses)  และทดสอบลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจคือการเจริญเติบโต
และการรอดตายในสภาพแวดลอมที่จะดําเนินการปรับปรุงพันธุ ตอไป นอกจากนี้ พนม และคณะ  (2549 ) ไดดําเนินการ
การวิจัยคูขนานกับงานวิจัยฉบับนี้ วิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากร ทั้ง 9 กลุมแบบผสมดังกลาวนี้ 



O37                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 

 132

เพื่อจะไดนําขอมูลจาก ทั้งสองโครงการวิจัยมาประกอบการพิจารณาเลือกหาสายพันธุกุงกามกรามที่เหมาะสมในการ
พัฒนาพันธุตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการรอดตาย ของกุงกามกราม 3 สายพันธุและลูกผสมสลับในสภาพการเลี้ยง

บอซีเมนต ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จังหวัดปทุมธานี และ กระชัง ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ํา
อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย และศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ํา
ชุมพร  จังหวัดชุมพร 
 2. ประเมินคาทางพันธุกรรมคือความเดน ของลูกผสม (heterosis, Falconer และ Mackay, 1996) ที่ไดจากการ
ผสมขามแบบสลับ ในลักษณะการเจริญเติบโตเมื่อเลี้ยงในสภาพแวดลอมตางๆ ดังกลาว 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการทดลองระหวาง ธันวาคม  2547 ถึง มกราคม 2549 
 

2. สายพันธุและการผลิตพันธุกุงกามกรามในการทดลอง 
 

ประวัติความเปนมาและการเรียกช่ือกุงกามกราม 9 แบบการผสมในรายงานฉบับนี้จะเรียกช่ือเปนช่ือสายพันธุ
โดยกําหนดชื่อตามแบบของการผสม ซึ่งหนานําดวยช่ือของสายพันธุหลักที่เปนพอพันธุและตามดวยช่ือของสายพันธุหลัก
ที่เปนแมพันธุดังตอไปนี้ ( ตารางที่1) 
  2.1  สายพันธุ “สพก x สพก” (“AAGRDI x AAGRDI”) เปนกุงกามกรามสายพันธุ “สพก” ที่ไดดําเนินการ
ปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตได 3 รุน (สุภัทราและคณะ, 2546) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
  2.2  สายพันธุ“เกษตรกร x เกษตรกร” (“FARM x FARM”) เปนกุงกามกรามสายพันธุที่นํามาจากฟารมเกษตรกร
จังหวัดเพชรบุรีเมื่อป พ.ศ. 2545  และไดเพาะเลี้ยงโดยปราศจากการคัดเลือกเปนระยะเวลา 2 รุน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ํา  
  2.3  สายพันธุ “ธรรมชาติ  x  ธรรมชาติ” (“WILD x WILD”) เปนกุงกามกรามสายพันธุที่รวบรวมมาจากแมน้ํา
จันทบุรี เมื่อป พ.ศ. 2545  และไดเพาะเลี้ยง โดยปราศจากการคัดเลือก เปนระยะเวลา 2 รุน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ํา  
  2.4 สายพันธุ “สพก x เกษตรกร” (“AAGRDI x FARM”) เปนกุงกามกรามลกูผสมที่ไดจากการผสมระหวาง 
พอสายพันธุ “สพก” กับแมสายพันธุ “เกษตรกร” 
  2.5 สายพันธุ “เกษตรกร x สพก” (“FARM x AAGRDI”) เปนกุงกามกรามลูกผสมที่ไดจากการผสมระหวาง 
พอสายพันธุ “เกษตรกร” กับแมสายพันธุ “ สพก” 
  2.6  สายพันธุ “สพก x ธรรมชาติ” (“AAGRDI x WILD”) เปนกุงกามกรามลูกผสมที่ไดจากการผสมระหวาง 
พอสายพันธุ “ สพก”กับแมสายพันธุ “ธรรมชาติ” 
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  2.7  สายพันธุ “ธรรมชาติ x สพก” (“WILD x AAGRDI”) เปนกุงกามกรามลูกผสมที่ไดจากการผสมระหวาง 
พอสายพันธุ “ธรรมชาติ” กับแมสายพันธุ “สพก” 
  2.8  สายพันธุ “เกษตรกร x ธรรมชาติ” (“FARM x WILD”) เปนกุงกามกรามลูกผสมที่ไดจากการผสมระหวาง
พอสายพันธุ “เกษตรกร” กับแมสายพันธุ “ธรรมชาติ” 
  2.9  สายพันธุ “ธรรมชาติxเกษตรกร” (“WILD x FARM”) เปนกุงกามกรามลูกผสมที่ไดจากการผสมระหวาง 
พอสายพันธุ “ธรรมชาติ” กับแม สายพันธุ “เกษตรกร” 
  ดําเนินการเพาะและอนุบาลกุงกามกราม ตามวิธีการของ สุภัทราและคณะ (2546)  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ําโดยแตละแบบการผสมไดจากการผสมพอแมพันธุกุงกามกราม 10 คู (30 คู ตอ3 สายพันธุหลัก)  
 
3.  แผนการทดลอง 
 
  อนุบาลลูกกุงจนอายุ 1 เดือนซึ่งมีขนาดเริ่มตนทุกสายพันธุและทุกสภาพแวดลอม ความยาวเฉลี่ย 2.47+0.17 
เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.12+0.03 กรัม  นําไปเลี้ยงในบอซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน  18  บอสายพันธุละ 2 
บอ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา และในกระชังขนาด 5x5x1.5 ตารางเมตร ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุ
สัตวน้ํา 3 แหง คือ จังหวัดอุตรดิตถ  จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดชุมพร แหงละ 18 กระชัง เลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือนใช
อัตราการปลอย 10 ตัวตอตารางเมตรเก็บขอมูลการเจริญเติบโต ตลอดการทดลองโดยสุมช่ังวัด 30  ตัวตอสายพันธุและวัด
ขนาดทุกตัวบันทึกเพศและเก็บขอมูลอัตราการรอดตายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 
4.  อาหารและการใหอาหาร 
 
  4.1  กุงอายุ 1 เดือนใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปของบริษัทเจริญโภคภัณฑเบอร 9941  มีสวนประกอบปลาปน กุงปน 
ปลาหมึกปน  ถ่ัวเหลือง  ปลายขาว  ขาวโพด วิตามิน  เกลือแร ซึ่งมีปริมาณโปรตีน ไมตํ่ากวา 40 เปอรเซ็นต  ไขมันไมตํ่า
กวา  3  เปอรเซ็นต ความชื้นไมมากกวา 12 เปอรเซ็นต และกากไมมากกวา 3 เปอรเซ็นต ใหอาหารจนอิ่ม 4-5 ครั้ง ตอวัน 
  4.2  กุงอายุ 2-4 เดือน ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปของบริษัทเจริญโภคภัณฑเบอร  9942  มีสวนประกอบ และปริมาณ
โปรตีนไขมัน ความชื้น และกาก เชนเดียวกับอาหารเบอร  9941 ใหอาหารจนอิ่ม  4  ครั้ง ตอวัน 
 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
 
  ขอมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะห ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT  (Wilkinson et al., 1992) 
  เปรียบเทียบความแตกตางของความยาวหรือน้ําหนักระหวาง  9  สายพันธุ โดยใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ two-
level  nested analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกตางของสายพันธุเปนคู โดยวิธี Tukey’s procedure ตามวิธีการ
ของ Sotal และ Rohlf  (1981) และ Wilkinson et al., 1992  มีโมเดลดังนี้คือ 

 
Yijkl = µ+  α i  +  Bij   +ϕ k  + εijkl 

 
เมื่อ Yijkl  เปนน้ําหนัก/ความยาวกุงกามกรามตัวที่ l จาก บอ/กระชัง  j ภายในสายพันธุที่ i 
 µ คือ คาเฉลี่ยทั้งหมดของน้ําหนักตัว/ความยาว 
 α i  คือ อิทธิพลจากของสายพันธุที่ i 
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 Bij   คือ อิทธิพลของบอ/กระชังที่ j ภายในสายพันธุที่ i 
 ϕ k   คือ อิทธิพลของเพศที่  k 
 εijk คือ ความคลาดเคลื่อน 
คาอัตราการรอดตายที่อายุ  4  เดือน ทําการแปลงขอมูลดวยวิธี angular transformation เปนคา arcsine ตามวิธีการ

ของ Sotal และ Rohlf  (1981) เพื่อปรับขอมูลใหมีการแพรกระจายแบบ normal  distribution กอนที่จะนํามาวิเคราะหความ
แปรปรวนโดยมีอิทธิพลของสายพันธุใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ one-way analysis of variance  ตามโมเดล 

   
Yij = µ+  α i     + εij 
 

เมื่อ Yij  เปนคาอัตราการรอดตายของกุงกามกรามในบอที่  j จากสายพันธุที่  i 
  µ คือ  คาเฉลี่ยทั้งหมดอัตราการรอดตาย 
  α i  คือ   อิทธิพลของสายพันธุที่ i 
  εijk คือ  ความคลาดเคลื่อน 

 
6. ผลดานพันธุกรรมจากการผสมขามแบบสลับ 
 
  ในการผสมขามนั้นสามารถประเมินคาทางพันธุกรรมที่สามารถนําไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุได 
คือการประเมินความแตกตางของลูกผสมสลับจากสายพันธุหลักพอแม คือการประเมินคาความเดนของลูกผสม (heterosis, 
Falconer และ Mackay, 1996) คํานวณจากสูตร 
    % heterosis   =       คาเฉลี่ยของลูกผสมสลับ – คาเฉลี่ยของพอแม    x 100 
       คาเฉลี่ยของพอแม   
  โดยคาเฉลี่ยของลูกผสมนั้นคํานวณจากลูกผสมที่เกิดขึ้นจากทุกแบบของการผสมสายพันธุพอและสายพันธุแม
ผสมจับคูสลับในทุกกรณี หรือเรียกวา diallele cross (Falconer และ Mackay, 1996) 

 
ผลการศึกษา 

 
1. การเจริญเติบโต 
 

การเจริญเติบโตโดยคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักของกุงกามกรามที่อายุ 4 เดือนในแตละสภาพแวดลอมแสดงใน
ตารางที่ 2 เมื่อนํามาวิเคราะหความแปรปรวนพบคาความแตกตางระหวางสายพันธุดังนี้คือ 
 สภาพแวดลอมใน บอซีเมนต ณ จังหวัดปทุมธานี 

กุงกามกรามสายพันธุ “ธรรมชาติ x สพก” มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีคาความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยทั้งสอง
เพศเปน 11.473+1.079 เซนติเมตร และ 19.799+6.692 กรัม ตามลําดับซึ่งมีคามากกวาคาดังกลาวของกุงกามกรามสายพันธุ
อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 2  และ 3 

1.2 สภาพแวดลอมในกระชัง ณ จังหวัดอุตรดิตถ 
กุงกามกรามสายพันธุ “เกษตรกร x สพก” มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีคาความยาวเฉลี่ยทั้งสองเพศเปน 

13.822+1.872 เซนติเมตรซึ่งมีคามากกวาคาดังกลาวของกุงกามกรามสายพันธุอื่นๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ตารางที่ 2  และ 3 
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1.3 สภาพแวดลอมในกระชัง ณ จังหวัดบุรีรัมย 
กุงกามกรามสายพันธุ  “สพก x เกษตรกร ” และ “เกษตรกร x สพก.” มีการเจริญเติบโตที่ไมแตกตางกันโดยมีคา

ความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยทั้งสองเพศเปน 12.040+1.422 กับ 11.782+1.952  เซนติเมตร และ 26.876+9.543 กับ
26.050+14.267  กรัม ตามลําดับ และ คาความยาวเฉลี่ยดังกลาวนี้มีคาสูงกวาคาดังกลาวของสายพันธุอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) สวนในดานน้ําหนักคาเฉลี่ยดังกลาวมีคามากกวาคาดังกลาวของสายพันธุ “เกษตรกรx เกษตรกร” และ 
“สพก x สพก” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตารางที่ 2  และ 3 

1.4 สภาพแวดลอมในกระชัง ณ จังหวัดชุมพร 
กุงกามกรามสายพันธุ “เกษตรกร x สพก” มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีคาความยาวเฉลี่ยทั้งสองเพศเปน 

11.912+1.133 เซนติเมตร และ 18.520+5.955 กรัม ตามลําดับซึ่งมีคามากกวาคาดังกลาวของกุงกามกรามสายพันธุอื่นๆ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตารางที่ 2  และ 3 
 
2. อัตราการรอดตาย 
 

ในทุกสภาพแวดลอมไมพบความแตกตางในอัตราการรอดตายของกุงกามกรามที่อายุ 4 เดือนของทุกสายพันธุ
โดยมีคาเฉลี่ยของอัตรารอดตายกุงกามกรามเปน 77.8+14.2  97.7+5.8 97.7+4.9 และ 77.9+15.4 เปอรเซ็นต  
ในสภาพแวดลอม ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดชุมพร ตามลําดับ (ตารางที่2)  
 
3. ผลดานพันธุกรรมจากการผสมขามแบบสลับ 
 

คาความเดนของลูกผสมในความยาวและน้ําหนัก ของกุงกามกรามที่อายุ 4 เดือนในทุกสภาพแวดลอมแสดงใน
ตารางที่ 2 ดังนี้คือ 

3.1 สภาพแวดลอมในบอซีเมนต ณ จังหวัดปทุมธานี 
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “สพก” กับ สายพันธุ  “ธรรมชาติ” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนักมีคา

เปน 3.79 และ 10.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “สพก” กับ สายพันธุ  “เกษตรกร” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนักมีคา

เปน 4.15 และ 14.83 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “เกษตรกร” กับ สายพันธุ  “ธรรมชาติ” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนัก

มีคาเปน 1.88 และ 6.74 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
3.2 .สภาพแวดลอมในกระชัง ณ จังหวัดอุตรดิตถ  
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “สพก” กับ สายพันธุ  “ธรรมชาติ” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนักมีคา

เปน 5.52 และ 15.47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “สพก” กับ สายพันธุ  “เกษตรกร” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนักมีคา

เปน 10.14 และ 9.16 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “เกษตรกร” กับ สายพันธุ  “ธรรมชาติ” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนัก

มีคาเปน 1.01 และ -0.93 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
3.3 สภาพแวดลอมในกระชัง ณ จังหวัดบุรีรัมย 
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “สพก” กับ สายพันธุ  “ธรรมชาติ” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนักมีคา

เปน 0.27 และ 5.24 เปอรเซ็นต ตามลําดบั  
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คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “สพก” กับ สายพันธุ  “เกษตรกร” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนักมีคา
เปน 3.90 และ 13.07 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “เกษตรกร” กับ สายพันธุ  “ธรรมชาติ” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนัก
มีคาเปน 2.14 และ 6.99 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

3.4 สภาพแวดลอมในกระชัง ณ จังหวัดชุมพร 
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “สพก” กับ สายพันธุ  “ธรรมชาติ” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนักมีคา

เปน 0.28 และ 5.17 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “สพก” กับ สายพันธุ  “เกษตรกร” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนักมีคา

เปน 0.78 และ 2.77 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
คา heterosis ของคูผสมสลับ สายพันธุ “เกษตรกร” กับ สายพันธุ  “ธรรมชาติ” ในลักษณะ ความยาวและน้ําหนัก

มีคาเปน -2.69 และ 4.51 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงคาเปอรเซ็นต heterosis ของ คาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักของกุงกามกรามจากการผสมขามแบบสลับ 3 
สายพันธุ เลี้ยงในสภาพแวดลอม 4 แหง เปนระยะเวลา 4 เดือน (AAGRDI and WILD = “สพก” ผสมกับ 
“ธรรมชาติ” ,  AAGRDI and FARM = “สพก” ผสมกับ “เกษตรกร” ,  WILD and FARM= “ธรรมชาติ” ผสมกับ 
“เกษตรกร” ) 

Figure 1  Illustrated percent heterosis in length -weight of 3 reciprocal crosses of  Macrobrachium   rosenbergii   
(AAGRDI and WILD, AAGRDI and FARM, and WILD and FARM) grew in 4 different environments: 
1=Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Pathumtani province (AAGRDI) 
2= Uttaradit Fisheries Test and Research Center,  Uttaradit  province (UTTARADIT) 
3.=Buriram Fisheries Test and Research Center, Buriram province  (BURIRAM) 
4.= Chumphon Fisheries Test and Research Center , Chumphon province (CHUMPHON) 
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ตารางที่1  แสดงผังการผสมขามแบบสลับของกุงกามกราม 3 สายพันธุหลักคือสายพันธุ “สพก” (AAGRDI) สายพันธุ     
                 “เกษตกร” (FARM)  และ สายพันธุ “ธรรมชาติ” (WILD) 
Table 1.  Reciprocal  Cross  of  3 different stocks Macrobrachium rosenbergii  namely,  AAGRDI,  FARM and WILD. 
 
                                                                                                             Female parents 
Male parents     AAGRDI FARM WILD 
AAGRDI AAGRDI x AAGRDI AAGRDI x FARM AAGRDI x WILD 
FARM FARM x AAGRDI FARM x FARM FARM x WILD 
WILD WILD x AAGRDI WILD x FARM WILD x  WILD 

 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยความยาว-น้ําหนัก และอัตรารอดตาย+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+  standard deviation , sd) และ คา 

  เปอรเซ็นต  heterosis ของกุงกามกราม 9 แบบการผสม (crosses)  ที่อายุ 4 เดือนเลี้ยงในสภาพแวดลอม 
  4 จังหวัด  

Table 2.  Mean length –weight and survival rate with standard deviation (+sd) and the heterosis of  9 crosses of 
Macrobrachium  rosenbergii  grew in different provinces. 

 
Environments  Crosses                                   Performances % heterosis 

(Provinces)  Length+sd Weight+sd %survival +sd Length Weight 
Pthumthani 1.WILD x AAGRDI 11.473+1.079c 19.799+6.692a 94.5+7.8 3.79 10.80 
 2. AAGRDI x WILD 10.856+0.975b 16.369+4.901b 75.5+0.7   
 3.AAGRDI x FARM 11.289+1.042b 19.591+8.174a 76.5+17.7 4.15 14.83 
 4.FARM x AAGRDI 10.860+0.783b 15.832+3.846b 83.0+5.7   
 5.WILD x FARM 11.109+1.297a 17.446+7.163c 64.5+29.0 1.88 6.74 
 6.FARM x WILD 10.867+0.794b 17.263+4.262c 63.0+14.0   
 7.FARM x FARM 10.661+1.033a 15.360+9.248b 67.5+9.2   
 8.WILD x WILD 10.909+1.050b 17.157+5.142c 84.0+00   
 9.AAGRDI x AAGRDI 10.605+ 0.733a 15.487+5.050b 92.0+1.4   
   mean 77.8+14.2   
ttaradit 1.WILD x AAGRDI 12.982+1.094a 24.354+8.143a 94.5+7.8 5.52 15.47 

2. AAGRDI x WILD 12.671+1.287ade 24.449+6.478 a 89.5+14.8   
3.AAGRDI x FARM 13.140+1.398a 23.977+8.585 a 100+0.00 10.14 9.16 
4.FARM x AAGRDI 13.822+1.872b 22.083+7.900 a 100+0.00   
5.WILD x FARM 12.500+1.565ace 22.908+8.379 a 100+000 1.01 -0.93 
6.FARM x WILD 12.002+1.217c 20.681+6.586 a 100+0.0   

The different letters illustrate significant difference at P-value<0.05 
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Table 2.  (cont.) 
Environments Crosses Performances % heterosis 

(Provinces)  Length+sd Weight+sd %survival  Length Weight 
7.FARM x FARM 12.212+1.637dc 21.965+8.802 a 100+00   
8.WILD x WILD 12.044+1.160c 22.035+8.375 a 94.5+7.8   
9.AAGRDI x AAGRDI 12.267+ 1.588ec 20.230+7.567 a 100.00   

   mean 97.6+5.8   
Buriram 1.WILD x AAGRDI 11.552+1.618ac 24.680+11.004a 99.5+7.0 0.27 5.24 
 2. AAGRDI x WILD 11.486+1.616a 23.680+10.225a 100+00   
 3.AAGRDI x FARM 12.040+1.422b 26.876+9.543a 100+00 3.90 13.07 
 4.FARM x AAGRDI 11.782+1.952b 26.050+14.267a 85.5+4.9   
 5.WILD x FARM 11.604+1.461bc 23.850+10.132a 97.5+3.5 2.14 6.99 
 6.FARM x WILD 11.270+1.417a 23.160+9.672a 100+0.00   
 7.FARM x FARM 11.170+1.518a 22.400+9.606b 97.0+4.2   
 8.WILD x WILD 11.224+1.616a 21.540+10.560c 100+0.0   
 9AAGRDI x AAGRDI 11.753+ 1.324bc 24.410+7.564a 100+0.0   
   mean 97.7+4.9   
Chumphon 1.WILD x AAGRDI 11.564+1.228a 15.965+6.024cd 23.0+19.8 0.28 5.17 
 2. AAGRDI x WILD 11.650+1.090a 19.245+6.688b 67.0+4.2   
 3.AAGRDI x FARM 11.573+0.778a 18.465+5.233a 69.0+28.3 0.78 2.77 
 4.FARM x AAGRDI 11.912+1.133bc 18.520+5.955ab 72.5+3.5   
 5.WILD x FARM 11.155+1.200a 15.119+5.977d 81.0+18.4 -2.69 4.51 
 6.FARM x WILD 11.549+1.161a 17.825+6.257a  87.0+4.2   
 7.FARM x FARM 11.743+1.014ac 18.505+6.563ab 86.0+8.5   
 8.WILD x WILD 11.588+0.875a 15.995+4.927cd 89.5+7.0   
 9AAGRDI x AAGRDI 11.561+ 0.997a 17.485+5.231ac 66.5+3.18   
   mean 77.9+15.4   

The different letters illustrate significant difference at P-value<0.05 
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ตารางที่ 3  การวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโต โดยน้ําหนักและความยาวของกุงกามกราม  
 9 แบบการผสม ที่อายุการเลี้ยง 4 เดือน ในสภาพแวดลอมตางๆ (crosses= อิทธิพลของแบบการผสมหรือสาย   
 พันธุ   sex= อิทธิพลของเพศ และ ponds/cages=อิทธิพลของบอ/กระชัง) 

Table 3   Analysis of variance of  length-weight of 9 crosses of Macrobrachium rosenbergii at age of 4 months old  
                grew in  different environments. 
 

ความยาว 
 

Source DF Mean Square F-ratio P 
1. Pathumtani     

Crosses 8 25.698 25.850 0.000 
Sex 1 585.707 589.181 0.000 

Pond within crosses 9 10.034 10.093 0.000 
Error 3184 0.994   

2. Uttaradit     
Crosses 8 234.905 27.667 0.000 

Sex 1 1000.056  117.787 0.000 
Cages within crosses 9 259.841 30.604 0.000 

Error 1416 8.490   
3. Buriram     

Crosses 8 7.203 5.984 0.000 
Sex 1 1026.187  852.571 0.000 

Cages within crosses 9 6.776 5.630 0.000 
Error 870 1.204   

4. Chumphon     
Crosses 8 92.383 95.498 0.000 

Sex 1 6.554  6.775 0.000 
Cages within crosses 9 6.825 7.055 0.000 

Error 881 0.967   
 

น้ําหนัก 
 

Source DF Mean Square F-ratio P 
1. Pathumtani     

Crosses 8 751.260 23.407 0.000 
Sex 1 14609.776 455.204 0.000 

Pond within crosses 9 291.470 9.081 0.000 
Error 3184 32.095   
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Table 3   (cont.) 
 

Source DF Mean Square F-ratio P 
2. Uttaradit     

Crosses 8 3210.883 0.893 0.521 
Sex 1 3364.573  0.936 0.333 

Cages within crosses 9 2738.848 0.762  0.652 
Error 1416 3595.011   

3. Buriram     
Crosses 8 235.878 4.282 0.000 

Sex 1 44664.305  810.722 0.000 
Cages within crosses 9 309.845 5.624 0.000 

Error 870 55.092   
4. Chumphon     

Crosses 8 208.585 7.541 0.000 
Sex 1 5104.823  184.566 0.000 

Cages within crosses 9 172.031 6.220 0.000 
Error 881 27.659   

 
ตารางที่ 4  การวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะอัตราการรอดตายของกุงกามกราม 9 แบบการผสมหรือสายพันธุที่  
                  อายุการเลี้ยง 4 เดือน ในสภาพแวดลอมตางๆ (crosses = อิทธิพลของแบบการผสมหรือสายพันธุ ) 
Table 4     Analysis of variance of  survival rate of 9 crosses of Macrobrachium rosenbergii at age of 4 months old  
                 grew in different environments. 

 
Source DF Mean Square F-ratio P 

1. Pathumtani     
Crosses 8 0.092 2.190 0.132 

Error 9 0.042   
2. Uttaradit     

Crosses 8 0.037 0.760 0.645 
Error 9 0.049   

3. Buriram     
Crosses 8 0.064 4.394 0.120 

Error 9 0.014   
4. Chumphon     

Crosses 8 0.042 0.551 0.793 
Error 9 0.077   
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สรุปและวิจารณ 
 

1. การทดสอบอัตราการเจริญเติบโต 
 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตที่อายุ 4 เดือนของกุงกามกราม 9 แบบการผสม พบวาแตละ
สภาพแวดลอมมีแบบการผสมที่เหมาะสมแตกตางกันไปซึ่งเปนการยืนยังถึงความจําเปนในการคัดเลือกสายพันธุที่
เหมาะสมที่สุดในการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามเพื่อการพัฒนาพันธุในอนาคต และในการพิจารณาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของกุงกามกราม 9 แบบการผสมดังกลาวในรายงานของ พนม และคณะ (2549) ไมมีความแตกตางกันในคา 
heterozygosity ( มีคาอยูระหวาง 0.01+0.007 ถึง  0.42+0.027) และ จํานวน allele ตอ locus ( มีคาอยูระหวาง 1.11+0.07 ถึง  
1.53+0.114)  ดังนั้น กุงกามกรามทั้ง  9 แบบการผสม จึงมีความเหมาะสมที่จะใชเปนประชากรพื้นฐานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงใหมีลักษณะตามความตองการของผูบริโภคได สวนในแตละสภาพพื้นเพาะเลี้ยงที่ใดจะเลือกใชสายพันธุใดนั้นก็
จะขึ้นกับของผลการทดสอบในงานวิจัยฉบับนี้ซึ่งจะทําใหการดําเนินการปรับปรุงลักษณะไดผลประโยชนสูงสุดสรุปได
ดังนี้คือ 

1.1 ในสภาพพื้นที่เลี้ยงจังหวัดปทุมธานี สายพันธุ “ธรรมชาติ x สพก” มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดในดานความยาวและน้ําหนัก 

1.2 ในสภาพพื้นที่เลี้ยงจังหวัดอุตรดิตถ สายพันธุ “เกษตรกร x สพก” มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดในดานความยาว 

1.3 ในสภาพพื้นที่เลี้ยงจังหวัดบุรีรัมยสายพันธุ “สพก x เกษตรกร” มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดในดานความยาวและน้ําหนัก 

1.4 ในสภาพพื้นที่เลี้ยงจังหวัดบุรีรัมยสายพันธุ “เกษตรกร x สพก” มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดในดานความยาวและน้ําหนัก 

 
2. อัตราการการรอดตาย 
 

อัตราการรอดตายของกุงกามกรามตลอดระยะเวลาการเลี้ยง  4 เดือน ไมมีความแตกตางกันในทุกสายพันธุ และ
ทุกสภาพการเลี้ยงดังนั้นในการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุเพื่อการพัฒนาพันธุจึงพิจารณาแตเฉพาะการเจริญเติบโตเทานั้น 
 
3. การประเมินคาความเดนของลูกผสม 
 

โดยทั่วไปแลวการวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคผสมขาม หรือ crossbreeding ที่นํามาใชในการปรับปรุงพันธุพืชหรือสัตว
นั้น ผูดําเนินการมีวัตถุประสงค สองประการดวยกันคือ ประการแรกเพื่อใชประโยชนจากการที่ลูกผสมแสดงคุณสมบัติที่
ดีกวาคาเฉลี่ยของพอและแมหรือเรียกวา ความเดนของลูกผสม (heterosis )  และประการหลังเพื่อรวมลักษณะ ที่ดีของปลา
ตางสายพันธุเขาดวยกัน คา heterosis นั้นมีทั้งคาบวกและคาลบ เมื่อคาเปนบวกแสดงความเดนของลูกผสมที่อยูเหนือกวา
พอแมในทางตรงกันขามเมื่อคาเปนลบเปนคาที่แสดงความดอยของลูกผสมที่ตํ่ากวาพอแม คา heterosis ที่เปนบวกนั้นเปน
ที่ตองการที่จะใหเกิดขึ้นในลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เชน อัตราการเจริญเติบโต และการรอดตาย เปนตน 

อยางไรก็ตามความเดนของลูกผสมนั้นเปนสิ่งที่ไมอาจคาดเดาวาจะเกิดขึ้นในคูผสมพอแมคูใดนอกจากจะตอง
ทดสอบกันหลายๆ คูและเมื่อพบวาคูใดไดผลดีก็เก็บเอาไวผสมตอไป ไดมีงานวิจัยหลายทานที่ทดสอบความเดนของ
ลูกผสมดังเชนในปลาเรนโบวเทราท (Salmo gairdneri) โดย Gall (1975) ไดทดลองผสมปลาเรนโบวเทราทสายพันธุตางๆ
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พบวาคา heterosis ของน้ําหนักตัวที่อายุ 2 ป มีคา 19 เปอรเซ็นต และของจํานวนไขมีคา 9 เปอรเซ็นต แต ของขนาดไขมีคา 
-8 เปอรเซ็นต และในรายงานของ Gjerde (1988) ไดทดลองสรางสายพันธุปลาเรนโบวเทราท สายพันธุแท 6 สายพันธุ ใน
การผสมครอกเดียวกัน 3 รุน และทําการผสมขาม พบวาคา heterosis ของน้ําหนักตัวมีคาตั้งแต -9 เปอรเซ็นต จนถึง 36 
เปอรเซ็นต ในการทดลองผสมขามปลาไน (Cyprinus carpio) สองสายพันธุ  (สุภัทรา และคณะ, 2543)  คือปลาไนสาย
พันธุฮังการีเกล็ด และสายพันธุฮังการีหนัง พบวาในสภาพการเลี้ยงแบบพัฒนาลูกผสมมีความเดนกวาคาเฉลี่ยของพอแมใน
ลักษณะความยาวและน้ําหนักที่อายุ 12  เดือน คิดเปน 8 ถึง10 เปอรเซ็นต และ 30 ถึง 39 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในงานวิจัย
ฉบับนี้สามารถประเมินคา heterosis ของลูกผสมขามระหวางสายพันธุกุงกามกรามไดสอดคลองกับงานวิจัยที่ไดกลาว
ขางตนซึ่งขอมูลดังกลาวนี้สามารถนําไปประกอบการพิจารณาในการพัฒนาพันธุกุงกามกรามในอนาคต 

ลูกผสมทุกคูการผสมมีคาแตกตางกันในทุกสภาพแวดลอม (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 1) แสดงถึงการเกิด ปฏิกิริยา
ระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (genotype-environment interaction, G x E)  ถึงแมวาในรายงานฉบับนี้ไมไดวาง
แผนการทดลองเพื่อการวิเคราะห คาดังกลาว แตในภาพของการ plot คา heterosis ในแตละสภาพแวดลอมจะแสดงถึงการ
เกิดของปฏิกิริยาระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมไดอยางชัดเจน ดังนั้นการคัดเลือกสายพันธุแตละสภาพแวดลอมจึงมี
ความจําเปนกอนที่จะดําเนินการการพัฒนาสายพันธุกุงกามกรามใหไดลักษณะตามความตองการของผูบริโภค 

 
ขอเสนอแนะ 

 
การประมวลผลของการวิจัยฉบับนี้และหลักการทางดานการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ เขาดวยกันทําใหได

ขอเสนอแนะแกนักปรับปรุงเพื่อดําเนินการตอไปในอนาคตเปน 3 ประเด็นตอไปนี้ 
1. ในเชิงของผลลัพธของงานวิจัยสามารถเสนอไดวากุงกามกรามสายพันธุใดเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงในแต

ละสภาพการเพาะเลี้ยงเพื่อนักปรับปรุงพันธุจะไดนําไปพัฒนาลักษณะเปาหมายในเชิงเพาะเลี้ยงตอไป 
2. ในเชิงของกระบวนการ เมื่อไดสายพันธุที่เหมาะสมตอการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุแลวขั้นตอนตอไปนัก

ปรับปรุงพันธุควรจะคนหาวิธีการคัดเลือกที่ เหมาะสมตอสายพันธุและลักษณะเปาหมายในแตละสภาพแวดลอม                        
(สุภัทรา, 2533) 

3. การตอบสนองของการผสมขามในลักษณะการเจริญเติบโตแตละแหลงเพาะเลี้ยงที่ไมมีความสม่ําเสมอกัน
เปนการสงสัญญาณถึงการเกิดปฏิกิริยาระหวางพันธุกรรมและสภาพแวดลอม ดังนั้น นักปรับปรุงพันธุควรพึงระวังถึงการ
ตอบสนองของการคัดเลือกที่จะเกิดขึ้นในลักษณะเปาหมาย เมื่อนําไปเลี้ยงในสภาพแวดลอมตางๆ การที่จะครอบคลุมถึง
ปญหาดังกลาวขางตนนักปรับปรุงพันธุควรที่จะนําผลลัพธของการคัดเลือกซึ่งผานการดําเนินการไดอยางนอย 3 รุน ไป
ทดลองในสภาพแวดลอมตางๆ กอนที่จะเผยแพรผลลัพธดังกลาว (สุภัทรา, 2533)  
 

คําขอบคุณ 
 

งานวิจัยนี้ไดรับงบประมาณจากงบ ASEAN-SEAFDEC Special Five-Year Program on Sustainable Fisheries 
for Food Security in the ASEAN Region และสวนหนึ่งไดจากงบประมาณปกติของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว
น้ํา กรมประมง คณะผูวิจัยขอขอบคุณการใหทุนสนับสนุนเพื่อใหงานวิจัยดําเนินการไปไดอยาดียิ่ง ขอขอบคุณผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนรวมใหงานวิจัยลุลวงดวยดี 
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เปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของกุงกามกราม 
ระหวางสายพนัธุปรับปรุงและไมปรับปรงุท่ีเล้ียงในบอดนิ 

 
ประชุม  ดวนใหญ๑*     วรรณเพ็ญ  เกตุกลํ่า๒     สมศักดิ์   รุงทองใบสุรีย๑      และ สุภัทรา    อุไรวรรณ๓ 

๑ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย   กรมประมง 
๒ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี  กรมประมง 
๒สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา   กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
การทดลองเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของกุงกามกรามสายพันธุที่ไดรับการปรับปรุงแบบดูลักษณะภายใน

ครอบครัว และสายพันธุไมปรับปรุง โดยเลี้ยงในบอดินขนาด 1 ไร โดยกั้นคอก ขนาด 800 ตารางเมตร และปลอยกุง 
ลงเลี้ยงในอัตรา 3 ตัวตอตารางเมตร เปนเวลา 6 เดือน ระหวางมกราคม ถึงมิถุนายน 2548 ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุ 
สัตวน้ําบุรีรัมย พบวา กุงกามกรามสายพันธุปรับปรุง และสายพันธุไมปรับปรุง ในเพศผูมีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 
18.78+1.03  17.97+1.05 เซนติเมตร และ 101.68+15.90  89.10+15.01 กรัม ตามลําดับ สวนในเพศเมียมีความยาวและ
น้ําหนักเฉลี่ย 15.37+1.06  14.96+0.92 เซนติเมตร และ 57.30+6.80  49.20+7.40 กรัม ตามลําดับ และมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสายพันธุปรับปรุงในเพศผูและเพศเมีย มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยสูงกวาสายพันธุ
ไมปรับปรุงคิดเปน 4.31  12.37 และ 2.67  14.14 % ตามลําดับ  ดานอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ สายพันธุปรับปรุงมีคา
เทากับ 5.24+0.67 และสายพันธุไมปรับปรุงมีคาเทากับ 6.58+1.18 อัตรารอดตาย มีคาเทากับ 51.69+5.22  43.59+2.24 % 
และมีผลผลิตเฉลี่ย 111.32+4.41  83.67+8.48 กิโลกรัมตอไร ซึ่งไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) 

จากผลการทดลองในครั้งนี้ จะเห็นไดวากุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงมีลักษณะดานการเจริญเติบโตดีกวา 
สายพันธุไมปรับปรุง ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางสําหรับสงเสริมการเพาะเลี้ยงแกเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอไป  
 
คําสําคัญ : กุงกามกราม  ลักษณะเชิงเพาะเลี้ยง  สายพันธุปรับปรุง  สายพันธุไมปรับปรุง 

    
*  ผูรับผิดชอบ  หมู ๘ บานผึ้งตน ต.บานบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย ๓๑๐๐๐   e-mail : bgre_dof@yahoo.com 
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Aquacultural Traits Comparison between Selected and Unselected Strains of Giant Freshwater 
Prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879) Cultured in Earthen Ponds 

 
Prachum   Duanyai1*   Wanpen   Kateklam2    Somsak   Rungtongbaisuree1   and Supattra Uraiwan3 

1Buriram Fisheries Test and Research Center  
2Phetchaburi Fisheries Test and Research Center  

3Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

Comparison on aquacultural traits (body length and weight, survival rate, feed conversion ratio and 
production) of giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii  de Man  between the within-family selected and 
unselected strains has been carried out in two 1,600 square meters where nylon net was used to separate each pond into 
two blocks.  Two month old prawns were stocked at three individuals per square meter and the experiment was carried 
out for 6 months during January to June 2005. The experiment has been take place at Buriram Fisheries Test and 
Research Center. The results showed that the male average sizes of selected and unselected strains were 18.78+1.03, 
17.97+1.05 cm in length and 101.68+15.90, 89.10+15.01 g in weight, respectively, and 15.37+1.06, 14.96+0.92 cm in 
length and 57.30+6.80, 49.20+7.40 g in weight for female, respectively. Significant differences were detected for the 
size in both male and female prawns (p<0.05). The results indicated that selected strain of the both sexes grew better 
than those of unselected strains for both length and weight at 4.31and 12.31 in male and 2.67 and 14.14 % in female, 
respectively. Feed conversion ratios (FCR) were 5.24+0.67 and 6.58+1.18, survival rates were 51.69+5.22 and 
43.59+2.24% and production were 111.32+4.41 and 83.67+8.48 kg for selected and unselected strains, respectively. 
However, no significant statistically differences (p>0.05) were detected for all three traits. In concluding, selected strain 
had grown better than those of the unselected strain which this result can be used as guidance for the future aquacultural 
extension for farmer in the northeast region. 
 
Key words : Macrobrachium rosenbergii de Man, aquacultural traits, selected strain, unselected strain 
    
*  Corresponding author  Moo 8  T.Banbau A.Muang  C.Buriram 31000  e-mail : bgre_dof@yahoo.com 
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คํานํา 
 

กุงกามกราม (giant freshwater prawn) มีช่ือเรียกภาษาทองถิ่นของไทยหลายอยาง เชน กุงนาง กุงหลวง กุงใหญ  
กุงกามเกลี้ยง และมีช่ือวิทยาศาสตรวา Macrobrachium rosenbergii de Man ( Smith, 1945 )  เปนกุงน้ําจืดขนาดใหญ  
เนื้อมีรสชาติดี เปนที่นิยมของผูบริโภค จัดเปนสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย กุงกามกรามพบ
ทั่วไปในแหลงน้ําจืดที่มีทางติดตอกับทะเล และแหลงน้ํากรอยบริเวณปากแมน้ํา ปจจุบันปริมาณกุงกามกรามในแหลงน้ํา
ธรรมชาติลดลงอยางมากเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน การทําการประมงที่ผิดวิธีและเกินกําลังการผลิตของ
ธรรมชาติ และปญหาจากมลภาวะตางๆ เปนตน (กรมประมง, 2547) ดังนั้นการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม จึงเปนแนวทางหนึ่ง
ที่จะสามารถทดแทนผลผลิตจากธรรมชาติและมีปริมาณที่เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศและสงเปนสินคาออก 
สําหรับผลผลิตของกุงกามกรามในชวง 5 ป (พ.ศ. 2542 – 2546)  ทั้งที่จับจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงมีผลผลิต
เฉลี่ย 15,260 ตันตอป คิดเปน 3.09 %ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด  มีมูลคาเฉลี่ย 1,770.06 ลานบาทตอป ซึ่งป 2546 มี
ผลผลิตกุงกามกรามรวม 28,500 ตัน คิดเปน 5.09 %ของปริมาณสัตวน้ําจืดทั้งหมด มีมูลคา 3,039.7 ลานบาท โดยเปน
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง จํานวน 28,100 ตัน ผลผลิตดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2542 คิดเปน 230.59 % (กรมประมง, 2548) 
จากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวามีการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามเพิ่มขึ้นทุกป และเพื่อใหการเลี้ยงเปนไปอยางตอเนื่อง สถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําจึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุกุงกามกรามเพื่อใหไดสายพันธุที่โตเร็ว โดยการ
คัดเลือกแบบดูลักษณะภายในครอบครัว (within-family selection) ปรากฏวา กุงกามกรามที่มีอายุเทากันนั้น สายพันธุ
ปรับปรุงมีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยมากกวา สายพันธุทั่วไป คิดเปน 5 - 7.4 % และ 13.5 – 21.7% ตามลําดับ (สุภัทรา 
และคณะ, 2546) หลังจากที่ไดทําการปรับปรุงสายพันธุกุงกามกรามแลว สุภัทรา (2548) ไดดําเนินการทดสอบเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของสายพันธุดังกลาวในดานตาง ๆ  เชน อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการแลกเนื้อ เปนตน 
ซึ่งจากการทดลองเลี้ยงในบอซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จ.ปทุมธานี 
ระยะเวลาการเลี้ยง 7 เดือน โดยเลี้ยงกุงทั้งสองสายพันธุรวมกัน จํานวนสายพันธุละ 200 ตัวตอบอ (อัตราการปลอย 20 ตัว
ตอตารางเมตร) พบวา สายพันธุปรับปรุงมีความยาว น้ําหนัก และอัตราการรอดตายมากกวาสายพันธุไมไดปรับปรุง  
คิดเปน 8.9 17 และ 11% ตามลําดับ สวนอัตราการแลกเนื้อ มีคานอยกวาคิดเปน 43 % สําหรับการทดลองในบอดินขนาด 
400 ตารางเมตร ที่ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ ระยะเวลา 5 เดือน ทําการเลี้ยงกุงทั้งสองสายพันธุรวมกัน 
จํานวนสายพันธุละ 900 ตัวตอบอ (อัตราการปลอย 4.5 ตัวตอตารางเมตร) พบวา สายพันธุปรับปรุง มีความยาว น้ําหนัก 
และผลผลิตมากกวาสายพันธุไมไดปรับปรงุ คิดเปน 5  25 และ 45 % ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม  การทดสอบสายพันธุกุงกามกรามในพื้นที่ที่จะนําไปเลี้ยงจริงมีความสําคัญตอการศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจะสงผลใหการแสดงออกซึ่งลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงที่แตกตางไปจาก
การทดสอบในสภาพแวดลอมควบคุม  ซึ่ งการทดสอบที่ ผ านมายั งไมครอบคลุมทุก ภูมิภาค  โดย เฉพาะ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเลี้ยงกุงในหลายจังหวัด เชน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด และสุรินทร ดังนั้นศูนยวิจัย
และทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมยจึงไดดําเนินการทดสอบกุงกามกรามที่ปรับปรุงพันธุแลว เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทาง
สงเสริมการเลี้ยงกุงกามกรามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป  
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วัตถุประสงค 
 

เพื่อเปรียบเทียบกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุง โดยลักษณะเชิงเพาะเลี้ยง ไดแก อัตราการ
เจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนัก อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และผลผลิต 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. การวางแผนการทดลอง   
 

การทดลองเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของกุงกามกรามระหวางสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุง
ดําเนินการตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (randomized complete block design; RCBD) โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 2 ชุดการทดลอง (treatment) โดยดําเนินการเปรียบเทียบในบอดินจํานวน 2 บอ (block) ระหวางเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2548  เปนเวลา 6 เดือน ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 

 
2. สายพันธุกุงกามกราม 

 
2.1 สายพันธุปรับปรุง เปนสายพันธุที่ไดคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตเปนรุนที่ 3 (สุภัทรา และคณะ, 2546) 
2.2 สายพันธุไมปรับปรุง เปนสายพันธุที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดเก็บรักษาไวจากประชากร

พ้ืนฐานของสุภัทรา และคณะ (2546) เปนจํานวน 3 รุน โดยไมมีการปรับปรุงและคัดเลือกแตอยางใด 
 
3. การเตรียมบอทดลอง 
 

เตรียมบอดิน ขนาด 1 ไร จํานวน 2 บอ ใชสําหรับอนุบาลลูกกุงที่ควํ่าแลว และบอดินขนาด  1 ไร จํานวน 2 บอ 
สําหรับเลี้ยงเปรียบเทียบโดยจัดการแบงแตละบอใหเปน 2 สวน ขนาด 800 ตารางเมตรโดยใชอวนกั้นใหเปนคอก จัดใหมี
ระบบการใหอากาศที่พ้ืนกนบอใชทอ polyethylene ที่ใชสําหรับระบบน้ําหยดเปนสายใหออกซิเจน วางพาดตามความกวาง
ของบอ คอกละ 2 เสน ใสปูนขาว 80 กิโลกรัม/ไร เพื่อปรับสภาพดิน เติมน้ําเขาบอใหไดระดับ 1 เมตร กอนปลอยกุงลง
เลี้ยง ซึ่งระดับเก็บกักน้ําสูงสุดประมาณ 1.2 เมตร 
 
4. การเตรียมลูกพันธุกุงกามกราม 
 

ดําเนินการเพาะกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุง และสายพันธุไมปรับปรุง โดยแยกเพาะกุงกามกรามทั้ง 2 สาย
พันธุ  จํานวนสายพันธุละ 5 แม และแยกอนุบาลลูกกุงทั้ง 10 แมในถังไฟเบอรกลาส ขนาด 250 ลิตร จํานวน 10 ถัง จนถึง
ระยะกุงควํ่า จึงนําไปอนุบาลตอในบอดินขนาด 1 ไร จํานวน 2 บอ ซึ่งแยกเลี้ยงบอละสายพันธุ ใหอาหารสําเร็จรูปที่มี
โปรตีนไมนอยกวา 40 % ปริมาณ 20 % ของน้ําหนักตัววันละ 4 ครั้ง จนลูกกุงมีอายุครบ 2 เดือน  ทําการคัดกุงที่มีขนาด
ความยาวและน้ําหนักใกลเคียงกันทั้ง 2 สายพันธุเพื่อใชในการทดลองเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยง โดยปลอยเลี้ยงใน
คอกสายพันธุละ 1 คอกในแตละบอทดลอง และมีอัตราปลอย 3 ตัวตอตารางเมตร (2,400 ตัว/คอก)  
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5. การใหอาหาร 
 

ใชอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนไมนอยกวา 40 % ใหอาหารอัตรา 5 %ของน้ําหนักตัว ในการทดลองเลี้ยง
เดือนที่ 1 และ 2 จากนั้นลดลงเหลือ 3  2.5  2 และ 1.5 %ของน้ําหนักตัว ในเดือนที่ 3  4  5 และ 6  จํานวน 3 ครั้งตอวัน 
 
6. การเก็บขอมูลและการวิเคราะหทางสถิติ 
 

สุมช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของกุงกามกรามทุกเดือน โดย เดือนที่ 1-5 สุมจํานวน 50 ตัวตอคอก และในเดือน
ที่ 6 สุมช่ังวัดขนาด คอกละ 200 ตัว (เพศผูและเพศเมียอยางละ 100 ตัว) สิ้นสุดการทดลอง ช่ังน้ําหนักกุงที่รอดตายทั้งหมด
พรอมทั้งคัดแยกเพศเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาตางๆ ดังนี้ 

1. ความยาวเฉลี่ย 
 2. น้ําหนักเฉลี่ย    

3. อัตราการรอดตาย (%) 
=  จํานวนกุงสิ้นสุดการทดลอง x 100 

                                                            จํานวนกุงที่เริ่มทดลอง  
 4. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR)   

=  จํานวนน้ําหนักอาหารที่กุงกิน 
              น้ําหนักกุงที่เพิ่มขึ้น  

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติระหวางคาเฉลี่ยของความยาว น้ําหนัก อัตราการรอดตายและอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อเปรียบเทียบระหวางสายพันธุโดยแยกแตละเพศ และระหวางเพศภายในสายพันธุเดียวกัน โดยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบ randomized complete blocks design (Sokal and Rohlf, 1981)  ตามโมเดล  

 
Yijk    = µ + α i+ βj + εijk 

เมื่อ Yijk   = คาเฉลี่ยความยาว  น้ําหนัก  อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
µ   = คาเฉลี่ยทั้งหมด 
α i   = อิทธิพลของสายพันธุที่ i 

   β j    = อิทธิพลของบอที่ j  
ε ijk   = คาความคลาดเคลื่อน 

เปรียบเทียบความแตกตางของประชากรเปนคูๆ โดยวิธี Tukey HSD multiple comparisons ใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)  

 
7. การเปล่ียนถายน้ําและวิเคราะหคุณภาพน้ํา   
 

เปลี่ยนถายน้ําประมาณ 50 % ทุกเดือน และวิเคราะหคุณภาพน้ํา สัปดาหละ 1 ครั้ง ดังนี้  
7.1  คาความเปนกรด-ดางโดยใชเครื่อง pH meter รุน  Portable Hach one pH meter  
7.2  คาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําใชเครื่องมือวิเคราะหน้ํา YSI รุน 55   
7.3  คาความกระดางโดยวิธี EDTA titrimetric method  (ไมตรี และจารุวรรณ , 2528)   



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                       O37 

 149

7.4  คาความเปนดางโดยวิธี EDTA titrimetric method  (ไมตรี และจารุวรรณ , 2528)   
7.5 คาอุณหภูมิของน้ํา โดยใชเครื่องมือวิเคราะหน้ํา YSI รุน 55   

 
ผลการทดลอง 

 
การเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของกุงกามกรามระหวางสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุงที่เลี้ยงในบอดิน

โดยใชอวนกั้นเปนคอก อัตราการปลอย 3 ตัวตอตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดือน ไดผลดังนี้คือ  
 
1. การเจริญเติบโต 
 

1.1 ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
      กุงกามกรามสายพันธุปรับปรุง และไมปรับปรุง ในเพศผูและเพศเมียมีความยาวสุดทายเฉลี่ย 18.78±1.03 

17.97±1.05 และ 15.37±1.06  14.96±0.92 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) เมื่อวิเคราะหความแปรปรวน
ของความยาวพบวา สายพันธุปรับปรุงมีความยาวสุดทายมากกวาสายพันธุไมปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยเพศเมียเริ่มมีความแตกตางกันในเดือนที่ 2 ของการทดลอง (อายุ 4 เดือน) สวนในเพศผูพบความแตกตางในเดือนที่ 4 
ของการทดลอง (อายุ 6 เดือน) นอกจากนี้ยังพบความแตกตางระหวางเพศในสายพันธุเดียวกันตั้งแตการทดลองเดือนที่ 2 
(อายุ 4 เดือน) (p<0.05)  

1.2 นํ้าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
      เมื่อสิ้นสุดการทดลองกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุง และไมปรับปรุง มีน้ําหนักเฉลี่ย โดยกุงเพศผู และเพศ

เมีย มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 101.68±15.90  89.10±15.01 และ 57.30±6.80  49.20±7.40 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 2) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เปรียบเทียบระหวางสายพันธุ ในเพศเดียวกันและ
ระหวางเพศในสายพันธุเดียวกัน โดยความแตกตางเริ่มตั้งแตการทดลองเดือนที่ 2 (อายุ 4 เดือน)  
 
2. อัตราการรอดตาย  
 

กุงกามกรามสายพันธุปรับปรุง และไมปรับปรุง มีอัตรารอดตายเทากับ 51.69±5.22  43.59±2.24 % ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2) ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
 
3. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุง และไมปรับปรุงมีคาเทากับ 5.24±0.67  
6.58± 1.18 ตามลําดับ (ตารางที่2) ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
 
4. ผลผลิต 
 

กุงกามกรามสายพันธุปรับปรุง และไมปรับปรุง มีผลผลิตทั้งหมดจํานวน 111.32±4.41  83.67±8.48 กิโลกรัม 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) และพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
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ตารางที่ 1 ความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย ±SD ของกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุงที่เลี้ยงในบอดิน 
                 ระยะเวลา 6 เดือน  
  

  ความยาว ± SD (เซนติเมตร) น้ําหนัก ± SD (กรัม) 
ระยะเวลาทดลอง 

(อายุจริง) 
เพศ สายพันธุ  

ปรับปรุง 
สายพันธุ        
ไมปรับปรุง 

สายพันธุ       
ปรับปรุง 

สายพันธุ           
ไมปรับปรุง 

เริ่มตน 
(อายุ 2 เดือน) 

ผู 10.61±1.24 ax 10.84±1.98 ax 11.25 ±3.23 ax 10.81±2.80 ax 
เมีย 10.58 ±1.40 ax 10.42 ±1.37 ax 10.88 ±3.25 ax 10.46 ±2.06 ax 

เดือนที่1 
(อายุ 3 เดือน) 

ผู 11.49±2.20 ax 11.50±2.08 ax 23.65±7.59 ax 21.29 ±11.09 ax 
เมีย 11.75±1.81 ax 11.39 ±1.74 ax 23.59 ±7.12 ax 20.56±6.29 ax 

เดือนที่2 
(อายุ 4 เดือน) 

ผู 14.14±0.90 ax 13.90±1.51 ax 45.21±7.58 ax 40.39 ±14.78 ay 
เมีย 13.33±0.79 bx 12.60 ±1.18 by 34.42±4.61 bx 30.00±6.68 by 

เดือนที่3 
(อายุ 5 เดือน) 

ผู 15.28±0.98 ax 15.01±1.30 ax 59.93±9.79 ax 53.77±11.40 ay 
เมีย 13.86±0.84 bx 13.26±0.86 by 45.94±4.66 bx 38.13±4.07 by 

เดือนที่4 
(อายุ 6 เดือน) 

ผู 16.67±0.98 ax 15.98±1.23 ay 78.37±13.53 ax 69.07±15.28 ay 
เมีย 14.32±0.98 bx 14.10±1.24 bx 50.00±7.92 bx 44.18±13.01 by 

เดือนที่5 
(อายุ 7 เดือน) 

ผู 17.42±1.03 ax 16.74±1.10 ay 94.36±11.25 ax 82.42±15.89 ay 
เมีย 14.91±0.64 bx 14.62±0.71 bx 53.03±5.01 bx 47.88±5.51 by 

เดือนที่6 
(อายุ 8 เดือน) 

ผู 18.78±1.03 ax 17.97±1.05 ay 101.68±15.90 ax 89.10±15.01 ay 
เมีย 15.37±1.06 bx 14.96±0.92 by 57.30±6.80 bx 49.20±7.40 by 

 
หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตัวแรก (a  b  c …)ที่แตกตางกันในแนวตั้ง และคาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษร 
                 ตัวที่สอง (x  y  z …)ที่แตกตางกันในแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันระหวางเพศในสายพันธุ  
                 เดียวกัน และระหวางสายพันธุในเพศเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตามลําดับ 
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ภาพที่ 1   แสดงคาความยาวเฉลี่ยของกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุงที่เลี้ยงในบอดิน  
ระยะเวลา 6 เดือน (A) ความยาวเฉลี่ยเพศผู (B) ความยาวเฉลี่ยเพศเมีย  
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ภาพที่ 2  แสดงคาน้ําหนักเฉลี่ยของกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุงที่เลี้ยงในบอดิน 
               ระยะเวลา 6 เดือน (A) น้ําหนักเฉลี่ยเพศผู (B) น้ําหนักเฉลี่ยเพศเมีย  
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ±SD ของลักษณะตางๆ ของกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุงที่เลี้ยงในบอดิน                      

   ระยะเวลา 6 เดือน 
ลักษณะตางๆ ของกุงกามกราม สายพันธุปรับปรุง สายพันธุไมปรับปรุง 

อัตราการรอดตาย (%) 51.69± 5.22 a 43.59± 2.24 a 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) 5.24±0.67 a  6.58±1.18 a 
ผลผลิตทั้งหมด ( กิโลกรัม ) 111.32±4.41 a 83.67±8.48 a 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรที่เหมือนตามแนวนอนเดียวกันแสดงวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
  อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)  
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5. คุณภาพของน้ํา 
 

คุณภาพของน้ําในบอเลี้ยงกุงกามกรามทั้ง 2 สายพันธุตลอดระยะเวลาการเลี้ยงพบวา ความเปนกรด-ดางมีคาเฉลี่ย 
7.51 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 4.06 มิลลิกรัม/ลิตร ความเปนดางมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
104.17 - 110 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระดางมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 93.75 – 102.08 มิลลิกรัม/ลิตร และอุณหภูมิมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 26.47 – 26.88  องศาเซลเซียส (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย ±SD ของคุณภาพของน้ําในบอทดลองกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุง 

 ที่เลี้ยงระยะเวลา 6 เดือน 

คุณภาพน้ํา บอทดลองกุงกามกราม 
สายพันธุปรับปรุง สายพันธุไมปรับปรุง 

ความเปนกรด-ดาง 7.51±0.32 7.51±0.27 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 3.50±1.31 4.06±1.05 
ความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 104.17±24.48 110.00±20.22 
ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 93.75±39.87 102.08±37.53 
อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 26.47±2.94 26.88±2.94 

 
สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

 
ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุสัตวน้ําเพื่อใหไดสายพันธุที่มีคุณลักษณะดีนั้น กอนที่จะมีการสนับสนุนใหมี

การกระจายพันธุสัตวน้ําสายพันธุที่ปรับปรุงแลวไปสูเกษตรกรจําเปนจะตองมีการทดสอบเปรียบเทียบการแสดงออกของ
ลักษณะเปาหมายของสัตวน้ําสายพันธุปรับปรุงเสียกอนในสภาพแวดลอมที่แตกตางไปจากสภาพแวดลอมเดิมที่สัตวน้ํานั้น
ไดรับการปรับปรุง เพื่อใหเกษตรไดรับพันธุสัตวน้ําที่เหมาะสมตอทองถิ่นที่แทจริง (สุภัทรา, 2548ข) ผลการทดสอบการ
แสดงออกของลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงในสภาพการเลี้ยงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ใชบอดิน ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมยเปนตัวแทน พบวากุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงมีความยาวและ
น้ําหนักเฉลี่ยดีกวาสายพันธุไมปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญอยางยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เมื่อกุงกามกรามมีอายุต้ังแต 4 เดือนขึ้นไป 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 8 เดือน) สายพันธุปรับปรุงมีคาเฉลี่ยดังกลาวมากกวาสายพันธุไมปรับปรุงคิดเปน 3.51 
และ 13.01 % ตามลําดับ ผลการทดลองครั้งนี้ใหผลในลักษณะเดียวกับการทดลองเลี้ยงกุงกามกรามสายพันธุดังกลาวใน 
บอซิเมนตที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จังหวัดปทุมธานี และบอดินที่ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ํา
อุตรดิตถ แตใหผลความแตกตางที่ตํ่ากวาการทดสอบทั้งสองครั้ง ซึ่งสายพันธุปรับปรุงมีความยาวมากกวาสายพันธุไม
ปรับปรุง 5  8.9 % และน้ําหนักเฉลี่ยมากกวา 25  17 % (สุภัทรา, 2548ก) ซึ่งนาจะเปนอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและลักษณะ
รูปแบบการทดลองเลี้ยง       

สวนอัตราการรอดตาย และอัตราการแลกเนื้อของกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงและไมปรับปรุงไมพบ 
ความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ผลผลิตทั้งหมดของกุงกามกรามทั้งสองสายพันธุไมมีความแตกตางกันทางสถิติ        
(p>0.05) เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นของกุงกามกรามสายพันธุปรับปรุงยังมีไมสูงนัก และมีความจําเปนตอง
ดําเนินการโปรแกรมการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุอยางตอเนื่องเพื่อใหไดสายพันธุที่มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น 
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คุณภาพน้ําตลอดการทดลองพบวา คาความเปนกรด-ดาง มีคาเฉลี่ย 7.51 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคาเฉลี่ย 
3.50-4.06 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดางมีคาเฉลี่ย 104.17-110 มิลลิกรัมตอลิตร  ความกระดางของน้ํามีคาเฉลี่ย 93.75-
102.08 มิลลิกรัมตอลิตร และอุณหภูมิของน้ํามีคาเฉลี่ย 26.47-26.88 องศาเซลเซียส ซึ่งคาคุณภาพน้ําดังกลาวอยูในเกณฑที่
สัตวน้ําทั่วไปสามารถดํารงชีวิตอยูได  โดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) กลาววาคุณสมบัติของน้ําที่เหมาะสมของการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีคาปริมาณความเปนกรด-ดาง 6.5-9 ออกซิเจนที่ละลายน้ําไมควรตํ่ากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร ความเปนดาง 
50-300 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดาง  50-250 มิลลิกรัมตอลิตร  อุณหภูมิ 25-32 องศาเซลเซียส 

 
คําขอบคุณ 

 
ขอขอบคุณ ผอ.วัฒนะ ลีลาภัทร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ดร.วงศปฐม กมลรัตน 

ผอ.ธนัญช สังกรธนกิจที่ใหคําปรึกษาและแนะนําการวิเคราะหขอมูล คณะกรรมการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ําทุกทานที่ไดตรวจสอบแกไข แนะนําจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอบคุณ คุณวัชรพงษ มั่นหมาย  
และคุณพิเชต พลายเพชร ที่มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนเจาหนาที่ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย
ทุกทานสําหรับการเก็บขอมูล จัดพิมพเอกสาร รวมทั้งเปนแรงงานสําคัญสําหรับการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาของเกษตรกรผูเล้ียงปลานิล 
ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย 

 
อานุภาพ  วรรณคนาพล  และ ประจวบ  ฉายบุ* 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลี้ยงปลานิลตลอดจนปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินการรวมกลุมผูเลี้ยงปลานิล เพื่อนํามาสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลใน
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย  กลุมตัวอยางคือเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย
จํานวน 207 ราย โดยใชวิธีสุมอยางงายในจังหวัดเชียงใหม และแบบแบงกลุมในจังหวัดเชียงราย วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติการแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดต่ําสุด และทดสอบหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยใชไคสแควรและสหสัมพันธของเพียรสัน โดยโปรแกรม SPSS for windows 
 ผลการวิจัย พบวา เกษตรสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเลี้ยงและ
ดานการสงเสริมการเลี้ยงปลา  สวนดานที่เกษตรกรพึงพอใจปานกลาง ไดแก ดานการรวมกลุมการเลี้ยงปลาและดาน
การตลาด สําหรับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลี้ยงปลา พบวา จํานวนครั้งของการฝกอบรม การพบปะกับ
เจาหนาที่และเกษตรกรที่สังกัดกลุมเลี้ยงปลาในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย จะมีผลใหมีความพึงพอใจในการเลี้ยงปลา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอยางยิ่งทางสถิติ (p<0.01) สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุม พบวา 
เกษตรกรยังขาดความเชื่อมั่นในกลุมผูเลี้ยงปลา โดยสวนใหญเสนอวาควรการวางแผนการผลิตเพื่อใหมีผลผลิตตอเนื่อง 
และควรสนับสนุนการใหขาวสารและการแนะนําสมาชิกใหเลี้ยงปลาถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อลดตนทุนการผลิต 
 
คําสาํคัญ : ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการเลี้ยงปลานิล  การเลี้ยงปลานิล 
    
* ผูรับผิดชอบ ๖๓ ม.๔ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ๕๐๒๙๐  e-mail:arnuparp@mju.ac.th 
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Factors Affecting the Success of Raising  Tilapia Farmers  in  
Chiangmai and Chiangrai Provinces 

 
Arnuparp Wankanapol  and  Prachaub  Chaibu* 

Faculty of  Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University. 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were to 1). Determine the factors affecting on satisfication of  farmers who 
raise tilapia in Chiangmai and Chiangrai provinces and 2).To identify problem and obtacles in fish farmers’ 
organization. Data were collected in Chiangmai and Chiangrai provinces through a questionnaire of 207 samples. 
Sampling methods used were simple and cluster random sampling in Chiangmai and Chiangrai respectively. Statistical 
analyses included frequency, percentage, standard  deviation, arithmetric mean as well as Chi-square and Pearson’s 
product moment correlation coefficient tests by SPSS for windows 
 Results indicated that the majority of farmers had a high satisfication in social, economic, tilapia culture and  
fish culture extension. They  had a medium satisfication in fish farmer association and fish market system. Factors 
related to tilapia raising satisfication  included amount of training, the chance to meet government officers and group 
member in Chiangmai and Chiangrai  provinces  were highly significant(P<0.01). It was also found that farmers having 
a low confident in group performance was one of problems and barries in fish farmer group. Most farmers propose the 
better annual planning in tilapia raising in order to get continuous fish product. In addition, they need to get the technical 
supports in tilapia culture to lower the cost.  
 
Key words : satisfication in tilapia raising farmers , tilapia  raising 
    
* Corresponding author  63 Moo 4 T.Nongharn  A.Sansai  C.Chiangmai 50290  e-mail:arnuparp@mju.ac.th 
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คํานํา  
 

 จากปจจุบันการเพิ่มปริมาณการบริโภคสัตวน้ําประเภทปลามีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากคุณคาทางโภชนาการที่
ดีกวาสัตวบกชนิดอื่นๆ และยังไมพบปญหาโรคระบาดรายแรงที่อาจจะสงผลมาถึงผูบริโภคได โดยเฉพาะปลานิลและ 
ปลาทับทิมซึ่งเปนปลาน้ําจืดที่ตลาดมีความตองการสูง เกษตรกรจึงสนใจนํามาเลี้ยงกันอยางแพรหลาย จากการสํารวจของ
กรมประมง (อางในนวลมณี และคณะ, 2547) พบวาปลานิลเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีผลผลิตเปนอันดับ
หนึ่งของประเทศไทย โดยในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการเลี้ยงในบอดิน และกําลังมีความนิยมเลี้ยงในกระชังในแหลง
น้ําธรรมชาติเพิ่มขึ้นเนื่องจากใหผลผลิตสูงกวาในบอดิน (Lin and Kaewpaitoon, 2000) 
 ทางพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยก็มีการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมที่แพรหลาย โดยเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหมก็มีรูปแบบการเลี้ยงทั้งในบอดินและในกระชัง แตปจจุบันก็ยังไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการ จาก
สถิติการบริโภคปลาน้ําจืดในจังหวัดเชียงใหมพบวา มีความตองการถึง 40,000 กิโลกรัมตอวัน แตสามารถผลิตไดเพียง 
7,000 กิโลกรัม (เทพรัตน และคณะ, 2545) เทานั้น ซึ่งจํานวนที่เหลือนําเขามาจากตางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่มี
ศักยภาพในการผลิตปลานิลและทับทิมในเขตภาคเหนือเชนกัน เพื่อใหเกิดการผลิตปลานิลและปลาทับทิมอยางตอเนื่อง 
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาจึงตองรวมกลุมผูผลิตในรูปของกลุม ชมรมหรือสหกรณ ในการปอนผลผลิตของกลุมตนเองเขาสู 
การแขงขันทางการตลาด เกษตรกรและกลุมของตนจึงตองมี ความพรอมในการผลิต มีการจัดการผลผลิต มีการลดตนทุน
การผลิตเพื่อใหปลาไดคุณภาพดีตรงความตองการของตลาดตลอดเวลา จากขอมูลของกรมประมง(2546) พบวา กลุมผูเลี้ยง
ปลาในจังหวัดเชียงใหมที่ไดขึ้นทะเบียนกับทางรัฐมีไมตํ่ากวา 3 กลุมและในจังหวัดเชียงรายมีไมตํ่ากวา 6 กลุม เพื่อให
อาชีพนี้มีความยั่งยืน  สามารถสรางรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัวได  สิ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงความยั่งยืนของการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงปลาก็คือความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ เพราะหากไมพึงพอใจแลวก็ไมสามารถประกอบอาชีพนี้
ตอไปได หรือพึงพอใจแลวอะไรที่เปนปจจัยที่ทําใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองไดตอไป ซึ่งจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจ พบวา หากเกษตรกรไดรับการตอบสนองจากปจจัยพ้ืนฐาน เชน ปจจัยสี่ (Maslow A.H, 1970) และสามารถ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาไดอยางตอเนื่องทั้งผลผลิต การตลาดและรายได โดยอาศัยความสัมพันธในการดําเนินงานใน
กลุมผูเลี้ยงปลาของตน (Clinton P. A อางในธงชัย , 2530) จนสามารถตอบสนองภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง
และครอบครัวได โดยไมเดือดรอน ก็มีผลทําใหมีความพึงพอใจสูง แตหากไมไดรับการตอบสนองก็จะมีผลใหมี 
ความพึงพอใจต่ําจนตองหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ ใหม ซึ่งพรทิพย (2544) ก็ไดเพิ่มเติมวาการที่เกษตรกรผูเลี้ยงปลาจะมี
ความพอใจในการเลี้ยง ผลตอบแทนที่ไดรับจากการเลี้ยงและการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ก็เปนปจจัยที่ชวยใหเกิด
ความพึงพอใจได นอกจากนี้ Seashore และ Thomas (อางในมนตรี , 2536) ยังเพิ่มเติมวาปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ 
เปนตนและปจจัยสิ่งแวดลอมของแตละบุคคลก็มีผลใหเกิดความพึงพอใจที่แตกตางกันได การศึกษานี้จึงมุงหวังที่จะศึกษา
ความพึงพอใจและปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลี้ยงปลา ของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในจังหวัดเชียงใหมและ
เชียงรายซึ่งเปนแหลงผลิตปลานิลที่สําคัญของภาคเหนือ เพื่อเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการเพิ่มศักยภาพการแขงขันการผลิต
ปลานิลในเขตภาคเหนือเพื่อเปนอาหารปลอดภัยตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อคนหาความพึงพอใจในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย 
2. เพื่อคนหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย 
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กรอบความคิดในการศึกษา 
 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  
 1. ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม 
 2. ปจจัยดานการเลี้ยงปลานิล   ----------------> ความพึงพอใจในการเลี้ยงปลานิล 
 3. ปจจัยดานความรูความเขาใจในการเลี้ยงปลานิล 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

1. อุปกรณ 
 
 ใชแบบสอบถามปลายเปดและปด (open - end questionnaire) ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เปนเครื่องมือใน
การศึกษา โดยในสวนการวัดความรูความเขาใจใชแบบเลือกตอบถูก-ผิด และในสวนของความพึงพอใจใชมาตรวัดของ 
likert scale โดยใหคะแนนแบบ arbitary weighting  method (พวงรัตน , 2540) ในการสัมภาษณ 
 
2. วิธีการดําเนินการ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1.ประชากร  

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในบอดินพื้นที่อําเภอสันทราย และผูเลี้ยงในกระชังพื้นที่ก่ิงอําเภอดอย
หลอในจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย    
 2.กลุมตัวอยาง  
 2.1 จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ  Taro yamane ที่ความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุม 
ตัวอยาง 136 ราย และเก็บขอมูลโดยใชการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยวิธีจับสลากจากเกษตรกรที่มีรายช่ือ
ในกลุมสมาชิกผูเลี้ยงปลา 
 2.2 จังหวัดเชียงราย สุมตัวอยางแบบ  cluster or area sampling โดยใชแนวถนนเปนตัวแบงเขต ไดกลุมตัวอยาง 
71 ราย 
 
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 
 ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (content validity) จากนั้นนําไปทดลองใช (try-out) กับประชากรที่ใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 ราย วิเคราะหหาคาของความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาในสวนของความรู
ความเขาใจในการเลี้ยงปลานิลมีความเชื่อมั่นเทากับ 0.79 และในสวนของความพึงพอใจในการเลี้ยงปลานิลเทากับ 0.85 
โดยคาความเชื่อมั่นทั้ง 2 สวน มีคาอยูระหวาง 0.70-0.90 แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ (สุรพล , 2530) 
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การวิเคราะห 
 
 การทดสอบหาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ใชคา ไค-สแควร (chi-square) สําหรับตัวแปรที่มีมาตรวัดเปนนาม
บัญญัติ (nominal scale) และคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) สําหรับตัวแปรที่มีมาตร
วัดแบบอันตรภาค (interval scale)  
 

ผลการศึกษา 
 
ขอมูลสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม 
 
 เกษตรกรผูเลี้ยงปลาเปนเพศชายและหญิงรอยละ 78.72 และ 21.28 ตามลําดับ มีสถานภาพสมรสเปนสวนใหญ 
ถึงรอยละ 88.47 ในดานการศึกษาสวนใหญรอยละ 68.12 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอายุเฉลี่ยเทากับ 47 ป มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนเทากับ 10,690.02 บาท โดยเปนรายไดที่มาจากการเลี้ยงปลาและจากแหลงอื่นๆ เฉลี่ยเทากับ 6,216.59 และ 
4,564.98 บาท ตามลําดับ สําหรับจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีสมาชิกเฉลี่ย 4.02 คน สถานภาพการครอบครองที่ดินสวน
ใหญรอยละ 91.81 มีพ้ืนที่เปนของตนเอง โดยมีขนาดเฉลี่ย 7.22 ไร ในสวนของภาระหนี้สินกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 
92.89 มีภาวะหนี้สิน 
 
ขอมูลดานการเลี้ยงปลานิลหรือปลาทับทิม 
 

ผลการศึกษาการเปนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงปลาพบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 76.84 สังกัดอยูในกลุมผูเลี้ยงปลา
โดยจําแนกในจังหวัดเชียงใหมได 4 กลุม ในสวนของกลุมที่เลี้ยงปลาในบอดิน ไดแก ชมรมผูเลี้ยงปลาสันทราย กลุมผูเลี้ยง
ปลานิลจังหวัดเชียงใหมและกลุมผูเลี้ยงปลาอินสวนฟารม รอยละ 23.21 6.32  และ 6.32 ตามลําดับ สวนกลุมที่เลี้ยงใน
กระชังมีเพียงกลุมเดียว คือ กลุมผูเลี้ยงปลากระชังบานวังขามปอมรอยละ 7.15 ทางดานในจังหวัดเชียงราย พบวา มีกลุม
สังกัดอยู 5 กลุม โดยสวนใหญรอยละ 15.50 อยูในกลุมปลาทอง รองลงมา ไดแก สหกรณประมงพาน สหกรณผูเลี้ยง 
สัตวน้ําเชียงราย กลุมปลาเชียงราย และส.ลานนา รอยละ 8.20  5.81  2.43 และ 1.90 ตามลําดับ โดยทั้งหมดมีระยะเวลาอยู
ในกลุมเฉลี่ย 4.33 ป นอกจากนี้มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 23.25 ที่ไมไดสังกัดกลุมใดๆ สําหรับในดานการฝกอบรมกลุม
ตัวอยางสวนใหญรอยละ 87.49 ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาหรือการอนุรักษทรัพยากรประมง โดยมีจํานวน
ครั้งเฉลี่ยเทากับ 2.61 ครั้ง 
 ผลการศึกษาขอมูลดานการเลี้ยงปลา พบวา เปนกลุมที่เลี้ยงปลานิลในบอดินรอยละ 72 และรอยละ 28 เปนกลุมที่
เลี้ยงปลานิลหรือทับทิมในกระชัง ในสวนของแหลงน้ําที่ใชเลี้ยงสวนใหญรอยละ 72 ใชแหลงน้ําชลประทานในการเลี้ยง 
และรอยละ 28 ใชแมน้ําเปนแหลงเลี้ยงปลา ดานมูลเหตุจูงใจในการเลี้ยงปลาสวนใหญรอยละ 35.28 ตองการเลี้ยงเพื่อสราง
เสริมรายได รอยละ 25.13 ใหเหตุผลวาการทําสวนหรือนาไมคอยไดผลและประสบภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม นอกจากนี้
หนวยงานและโครงการภาครัฐไดเขามาสงเสริม เชน หนวยงานประมงและธกส. เปนตนอีกรอยละ 22.22 โดยอาศัยแหลง
ทุนสวนใหญจากการกูเงินทั้งหมดมาใชจายในการเลี้ยงปลา เชน จาก ธกส. กองทุนหมูบานและธนาคารเปนตน ถึงรอยละ 
56 และมีเพียงรอยละ 27.07 ที่ใชเงินทุนทั้งของตนเองรวมกับการกูในการเลี้ยง นอกจากนี้มีเพียงรอยละ 16.93 ที่ไมไดกูยืม
มาทําการเลี้ยงปลา ในสวนของพันธุปลาที่นํามาเลี้ยงกลุมตัวอยางซื้อมาจากเอกชนถึงรอยละ 99.53 โดยซื้อจากผูเพาะ
ขยายพันธุในพื้นที่จังหวัดตนเอง ฟารมน้ําใส จังหวัดปราจีนบุรี และบริษัทเจริญโภคภัณฑเปนสวนใหญ สําหรับสมาชิกใน
ครอบครัวที่ชวยในการเลี้ยงปลาใชเฉลี่ยเทากับ 1.99 คน และมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงปลาที่เปนบอดินมีพ้ืนที่เฉลี่ย 4.54 ไร และ
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จํานวนเฉลี่ย 2.34 บอ สวนผูเลี้ยงปลาในกระชังสวนใหญจะใชกระชังขนาด 3x3 ตร.ม. และมีจํานวนกระชังเฉลี่ย 8.02 
กระชัง ในสวนของจํานวนรุนที่ผานการเลี้ยงมาพบวากลุมตัวอยางเลี้ยงปลามาแลวเฉลี่ย 8.87 รุน ไดผลผลิตเฉลี่ย 6,055.07 
กก./รุน ในดานตนทุนการผลิต อันดับแรกเห็นวา อาหาร คือตนทุนที่มากที่สุด ถึงรอยละ 100 สวนรองลงมา ไดแก  
พันธุปลาและแรงงานอยูที่รอยละ 91.82 และ 42 ตามลําดับ นอกจากนี้หากมีปญหาในการเลี้ยงปลายังไดปรึกษากับ
เจาหนาที่ของรัฐถึงรอยละ 72.51  
 
ขอมูลความรูความเขาใจในการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม 
 
 ผลการศกึษาพบวาเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงปลาสูงถึงรอยละ 86 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.85 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 คาสูงสุด-ตํ่าสุดเทากับ 18-10 คะแนนตามลําดับ และมีเพียงรอยละ 14 ที่มีความรูความเขาใจใน
ระดับปานกลาง 
 
ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเล้ียงปลา  
 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลา (ตารางที่ 1) พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความพึง
พอใจระดับมากในดานสังคม ดานการเลี้ยง ดานเศรษฐกิจและดานการสงเสริมการเลี้ยงปลาถึงรอยละ 84.11  77.82  72.95 
และ 57.54 ตามลําดับ สําหรับดานการตลาด สวนใหญพึงพอใจระดับปานกลางเพียงรอยละ 58 สวนในดานการรวมกลุม
การเลี้ยงปลามีความพึงพอใจระดับมากและปานกลางใกลเคียงกันคือรอยละ 49.10 และ 49.70 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 1 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความพึงพอใจในดานตาง ๆ  

      N=207 
ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ รอยละ 
1. ดานสังคม มาก 84.11 
2. ดานเศรษฐกิจ มาก 72.95 
3. ดานการเลี้ยง มาก 77.82 
4. ดานการสงเสริมการเลี้ยงปลา มาก 57.54 
5. ดานการรวมกลุมการเลี้ยงปลา ปานกลาง 49.70 
6. ดานการตลาด ปานกลาง 58 
 
 โดยในดานสังคม (ตารางที่ 2) เกษตรกรมีความพึงพอใจมากในเรื่องมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ 
โอกาสทางการศึกษาของบุตรดีขึ้นและการที่สมาชิกในครอบครัวไดอยูรวมกัน รอยละ 61.82  59.47 และ 53.15 ตามลําดับ 
ในดานการเลี้ยงเกษตรกรเห็นวาเปนปลาที่ประชาชนนิยมบริโภคอยางแพรหลายและการเลี้ยงไมจําเปนตองใชสารเคมีที่
เสี่ยงตอการตกคางในเนื้อปลาถึงรอยละ 65.71 และ 52.78 ตามลําดับ ในดานเศรษฐกิจเกษตรกรเห็นวาการเลี้ยงปลาทําให
ตนเองมีความนาเชื่อถือของแหลงสินเชื่อและทําใหมีรายไดมากขึ้น รอยละ 53.16 และ 52.77 ตามลําดับ สําหรับดานการ
สงเสริมการเลี้ยงปลานิลเกษตรกรพอใจกับการไดรับการสงเสริมจากเจาหนาที่รัฐและเอกชน สายพันธุปลาที่นํามาเลี้ยงมี
คุณภาพดีและสภาพพื้นที่การเลี้ยงมีความเหมาะสมรอยละ 71  64.70 และ 59.43  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความพึงพอใจระดับมากในดานตาง ๆ  
           N=207 

ความพึงพอใจระดับมาก  รอยละ 
1. ดานสังคม - มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ 61.82 
 - โอกาสทางการศึกษาของบุตรดีขึ้น 59.47 
 - การที่สมาชิกในครอบครัวไดอยูรวมกัน 53.15 
2. ดานการเลี้ยง - เปนปลาที่ประชาชนนิยมบริโภคอยางแพรหลาย 65.71 
 - ไมเสี่ยงตอสารเคมีตกคางในตัวปลา 52.78 
3. ดานเศรษฐกิจ - มีความนาเชื่อถือของแหลงสินเชื่อ 53.16 
 - มีรายไดมากขึ้น 52.77 
4. ดานสงเสริมการเลี้ยง - การสงเสริมจากเจาหนาที่รัฐและเอกชน   71 
 - สายพันธุปลาที่นํามาเลี้ยงมีคุณภาพดี 64.70 
 - สภาพพื้นที่การเลี้ยงมีความเหมาะสม 59.43   
  
 สวนในดานการตลาดเกษตรกรเห็นวายังควรตองปรับปรุงผลตอบแทนใหคุมคาตอการลงทุนมากขึ้น ควรมีความ
สม่ําเสมอของคุณภาพปลาที่ผลิตได ควรมีการตีราคาใหถูกตองตามหลักวิชาการและควรมีเสถียรภาพดานราคาปลาที่ดีขึ้น
ถึงรอยละ 82.66  73.92  63.31 และ 53.15 ตามลําดับ  สําหรับดานการรวมกลุมการเลี้ยงปลาเกษตรกรเห็นวาควรปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การบริหารงานของคณะกรรมการ การอํานวยความสะดวกตอสมาชิกในการจับปลา การ
แกปญหาผลผลิตของกลุม นโยบายการดําเนินงานของกลุม ความนาเชื่อถือตอคณะกรรมการดําเนินงาน และความยุติธรรม
ในการดําเนินงานรอยละ 78.62  73  69.25  64.80  63.51  62.94 และ 62.93  ตามลําดับ 
 
ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลี้ยงปลา 
 
 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลี้ยงปลานิล (ตารางที่ 3) พบวา จํานวนครั้งของการฝกอบรมที่
แตกตางกันจะมีผลใหกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา r = -0.255** 
(p<0.01) นอกจากนี้ยังพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงปลาคนละจังหวัด  การติดตอเจาหนาที่และสมาชิกที่สังกัดกลุมในจังหวัด
เชียงใหมและเชียงราย จะมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาไครสแควรเทากับ 
22.957  12.130 และ 25.045  คา phi = -0.333**  0.242** และ -0.397** (p<0.01) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลา         
   N=207 

ปจจัย  ระดับความพึงพอใจ คาความสัมพันธ P 
  นอย มาก   
1. จํานวนครั้งของการฝกอบรม  r     = -0.255 0.000*** 
2. ผูเลี้ยงปลาในจังหวัด - เชียงใหม 36.8(50) 63.2(86) Phi = -0.333 0.000*** 
 - เชียงราย 71.8(51) 28.2(20) Chi-square=22.957 
3. การติดตอกับเจาหนาที่ - เคย 41.3(62) 58.7(88) Phi =  0.242 0.000*** 
 - ไมเคย 68.4(39) 31.6(18) Chi-square=12.130 
4. สมาชิกกลุมในจังหวัด - เชียงใหม 31.5(28) 68.5(61) Phi = -0.397 0.000*** 
   (N=159)   - เชียงราย 71.4(50) 28.6(20) Chi-square=25.045 
หมายเหตุ *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 
ปญหาและอุปสรรคในการรวมกลุม 
 
 1. ยังไมมีการวางแผนการผลิตภายในกลุมในรอบปที่ชัดเจน ทําใหผลผลิตปลาไมตอเนื่อง 
 2. ยังขาดการประสานงานในการถายทอดวิธีการเลี้ยงที่ถูกตองแกสมาชิกกลุม ทําใหเกษตรกรยังประสบปญหา
ผลผลิต เชน ไดน้ําหนักตอไรที่ยังไมเหมาะสม การเลี้ยงในแตละรอบการผลิตใชระยะเวลานาน และอัตราการรอดต่ํา 
ตนทุนตอหนวยที่สูงขึ้น เปนตน 
 3. มีปญหาการบริหารงานดานการเงิน ที่มีภาวะหนี้สินของกลุม เนื่องมาจากสมาชิกบางราย ซื้อเช่ืออาหารปลา
แลวไมยอมจาย ทําใหกลุมตองรับภาระหนี้สิน 

 
วิจารณผล 

 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเลี้ยงปลาของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความ 
พึงพอใจในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเลี้ยงและดานการสงเสริมการเลี้ยงปลาในระดับมาก โดยในดานสังคม 
เกษตรกรพึงพอใจมากเกี่ยวกับมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพของตนเอง เพราะทําใหมีโอกาสสงเสริมการศึกษา
ของบุตรใหดีขึ้นและครอบครัวไดอยูรวมกัน สวนในดานเศรษฐกิจเกษตรกรมีความพึงพอใจมากในเรื่อง การเลี้ยงปลาทํา
ใหตนมีความนาเชื่อถือจากแหลงสินเชื่อและสามารถเลี้ยงเปนรายไดเสริมที่ดี สําหรับดานการเลี้ยง เกษตรกรเห็นวาปลานิล
เปนปลาที่ประชาชนนิยมบริโภคแพรหลายและเปนปลาที่ไมตองใชสารเคมีในการเลี้ยงมากทําใหไมเสี่ยงตอการตกคางใน
เนื้อปลา จึงเปนทางเลือกในการเลี้ยงที่ดี จากความพึงพอใจเหลานี้ ช้ีใหเห็นวา เกษตรกรพอใจกับการประกอบอาชีพการ
เลี้ยงปลาชนิดนี้ ไมวาจะเลี้ยงเปนอาชีพเสริมหรือเลี้ยงเปนอาชีพหลัก เลี้ยงในบอดินหรือเลี้ยงในกระชัง เนื่องจากเปนการ
สรางรายไดที่ดีและตอเนื่อง มีตลาดรองรับอยูตลอดเวลา แมวาผลผลิตจะไมไดเต็มประสิทธิภาพ ไมไดรายไดมากมายแตก็
เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวตามเศรษฐกิจพอเพียงได นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในการหาแหลงทุนเนื่องจาก
เปนอาชีพที่ไดรับการสนับสนุน สงเสริมการเลี้ยงจากทางภาครัฐและไดรับความสนใจในการศึกษาดูงานจากหนวยงาน
และกลุมเกษตรกรตางๆ ตลอดเวลา สอดคลองกับวา Clinton P. Alderfer (อางในธงชัย , 2530) ที่กลาววามนุษยตองการ
ความอยูรอด และผลตอบแทน  หากความตองการที่คาดหวังไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะพึงพอใจกับการสิ่งที่ไดรับนั้น 
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และอุดม (2545) ที่พบวา เกษตรกรชาวเขามีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงในระดับสูง 
ในดานสังคม เนื่องจากไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่และประชาชนในบทบาทการเปนเกษตรกรเพิ่มขึ้น  
 ในสวนของความพึงพอใจปานกลาง ดานสังคม เกษตรกรเห็นวาการเลี้ยงปลายังมีสวนชวยเหลือสังคมและชุมชน
โดยทําใหชาวบานมีทางเลือกในการประกอบอาชีพจากพื้นที่ที่ตนมีอยู มีสวนทําใหเกษตรกรไดรับการยอมรับในสังคม
และชุมชนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเดิม สําหรับในดานเศรษฐกิจเกษตรกรเห็นวา การเลี้ยงปลามีสวนสรางรายไดทําใหมี
รายไดซื้อหาสิ่งของอํานวยความสะดวก มีฐานะที่พอมีพอกิน ลดภาระหนี้สินบางสวน มีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ
และมีเงินออมบางสวน สวนความพึงพอใจในเรื่องการเลี้ยง เกษตรกรพอใจเกี่ยวกับเปนปลาที่เลี้ยงงายเจริญเติบโตเร็วใช
เวลาในการดูแลนอย มีความคุมคาตอการลงทุนปานกลาง  สามารถประกอบอาชีพอื่นๆ ควบคูกันไปได มีแหลงขอมูล
ขาวสารและเอกสารแนะนําที่เพียงพอ ในดานการสงเสริมการเลี้ยง เกษตรกรพึงพอใจปานกลางเกี่ยวกับเกษตรกรสามารถ
ปฏิบัติตามแผนการผลิต พันธุปลาที่นํามาเลี้ยงนาพอใจในคุณภาพ การสนับสนุนปจจัยการผลิตและขอมูลขาวสารที่ยังไม
ตอเนื่อง สภาพพื้นที่สําหรับการเลี้ยงนาจะไดผลผลิตดีกวาเดิม ควรไดรับการสงเสริมจากภาคเอกชนและเจาหนาที่รัฐดานก
การแกปญหาการเลี้ยงและการตลาดที่ดีกวานี้ จากความพึงพอใจเหลานี้ช้ีใหเห็นวา เกษตรกรผูเลี้ยงปลายังประสบปญหา
ตางๆ ในการเลี้ยง ทําใหไดรับการตอบสนองผลผลิตลดลง เชน อัตราการรอดนอย น้ําคุณภาพต่ํา ตนทุนสูงโดยเฉพาะ
ตนทุนดานอาหาร ที่เปนตนทุนหลัก พันธุปลา เช้ือเพลิงและแรงงานที่สูงขึ้น ผลผลิตไดไมเต็มที่ เชน ขนาดปลาที่ได
แตกตางกันมาก ระยะเวลาการเลี้ยงไมไดตามที่กําหนด ราคาปลาต่ํากวาที่ควรจะเปน ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลตอ 
การดําเนินการเลี้ยงปลาใหไดประโยชนสูงสุด ทําใหการออมและการลงทุนไดผลกําไรลดลง แมจะไดรับการสนับสนุน
จากทางรัฐและเอกชนก็ยังไมสามารถแกปญหาใหลดลงไดสอดคลองกับ De silva และคณะ (1996) ที่กลาววา ตนทุนที่
สําคัญของธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําคือ ตนทุนคาอาหาร หากมีการจัดการที่ดีจะสามารถชวยลดตนทุนนี้ได นอกจากนี้ 
เทพรัตน และคณะ (2545) ไดเพิ่มเติมวา ปญหาการเลี้ยงปลานิลในบอดินคือ เกษตรกรนิยมปลอยปลาขนาดเล็ก (2.5–3 
ซม.) ทําใหอัตราการรอดต่ําและไมสามารถคํานวณผลผลิตที่จะไดรับได สวนเกษตรกรที่เลี้ยงในกระชัง คือ ปญหาน้ําเสีย
ทําใหเปนโรค ดังนั้นควรมีการศึกษาและถายทอดผลการศกึษาใหเขาสูเกษตรกรใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงมากยิ่งขึ้น 
 สําหรับในดานการรวมกลุมการเลี้ยงปลาและดานการตลาด เกษตรกรผูเลี้ยงปลามีความพึงพอใจในระดับ 
ปานกลางเทานั้น โดยในดานการรวมกลุมการเลี้ยงปลาเกษตรกรเห็นวาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การบริหารงานของ
คณะกรรมการดําเนินงานของกลุม การอํานวยความสะดวกตอสมาชิกในการจับปลา การแกปญหาผลผลิตของกลุมองคกร
ผูเลี้ยงปลา นโยบายการดําเนินงานของกลุม ความเชื่อถือที่มีตอคณะกรรมการดําเนินงานของกลุมและความยุติธรรมในการ
ดําเนินงานของกลุม ยังคงพอใจในระดับปานกลาง สวนในดานการตลาดเกษตรกรเห็นวา การเลี้ยงปลาใหผลตอบแทน
คุมคาตอการลงทุนลดลง ความซื่อตรงของผูรับซื้อ ผลผลิตและคุณภาพยังไมมีความสม่ําเสมอ ความเหมาะสมในการ
กําหนดสถานที่รับซื้อปลา ความสะดวกในการขนสงปลาดีพอสมควรแลว แตการตีราคายังไมถูกตองตามหลักวิชาการและ
ราคาปลายังไมมีเสถียรภาพ จากความพึงพอใจเหลานี้ช้ีใหเห็นวา ในการรวมกลุมของเกษตรกรผูเลี้ยงปลายังคงตองมี 
การจัดการวางแผนดานการผลิตใหเปนระบบเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีผลผลิตออกสูตลาดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพสามารถ
ตอรองกับตลาดได หากมีการวางแผนจัดการที่ดีจะลดปญหาการจับปลาที่ปลอยกอนหรือหลังที่เกษตรกรประสบอยู โดย
อาจเรียงลําดับแผนการผลิตของเกษตรกรแตละราย เพื่อกําหนดการจับผลผลิต นอกจากนี้ยังควรประสานงานความรู 
ความเขาใจในการเลี้ยงปลากับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการเลี้ยงปลานิลไดผลผลิตสูงสุดและสามารถลดตนทุนการผลิตได 
สําหรับทางกลุมผูเลี้ยงปลาควรชวยในการแกปญหาการเลี้ยงรวมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน อาหาร พันธุปลา และอื่น ๆ 
ที่เสมอภาคเพื่อใหผลผลิตออกสูตลาดตามเปาที่กําหนด  นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนใหทําบัญชีตนทุนของเกษตรกรแตละ
รายเพื่อใหไดทราบตนทุน ผลตอบแทนที่แทจริง สามารถตีราคาตนทุนไดอยางถูกตองและเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยน
วิธีการเลี้ยงและลดตนทุนในรุนตอๆ ไปไดสอดคลองกับประจวบ และคณะ (2547) ที่พบวา อัตราผลตอบแทนของการ
เลี้ยงปลานิลในกระชังที่แทจริงจะลดลงหากนําคาแรงของเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวมาคิดดวย ซึ่งเปนสิ่งที่
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เกษตรกรสวนใหญไมไดคํานึง นอกจากนี้ความโปรงใสในการดําเนินงานของคณะกรรมการกลุมผูเลี้ยงปลาควรพิจารณา
และแจงใหสมาชิกกลุมไดทราบตอเนื่อง เพื่อลดปญหาการทุจริตและสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะมีผลใหสมาชิกกลุมมี
ทัศนคติที่ดีขึ้นและพึงพอใจขึ้น  

สําหรับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลี้ยงปลา พบวา จํานวนครั้งของการฝกอบรมที่แตกตางกัน ผูเลี้ยง
ปลาที่อาศัยอยูคนละจังหวัด การเคยและไมเคยติดตอเจาหนาที่รัฐ และสมาชิกที่สังกัดกลุมในแตละจังหวัดที่แตกตางกันจะ
มีผลใหกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การฝกอบรม
ในแตละครั้งอาจยังไมสามารถแกปญหาใหเกษตรกรไดตรงจุด ประกอบกับเมื่อนําความรูมาปรับปรุงการผลิต ผลผลิตที่ได
ก็ไมไดสูงตาม ทําใหแมวาจะผานการอบรมมากขึ้นเพียงใดแตความพึงพอใจกลับลดลง สําหรับในดานเกษตรกรที่เลี้ยงปลา
อยูคนละจังหวัดพบวา เกษตรกรที่เลี้ยงในจังหวัดเชียงใหมจะพึงพอใจมากกวาจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมจะขายปลาไดราคาตอกิโลกรัมสูงกวาเกษตรกรที่เลี้ยงในจังหวัดเชียงราย ซึ่งแมวาจะมีสวน
แบงการตลาดที่นอยกวาแตอาจจะไดราคาตอรุนที่ดี สอดคลองกับเทพรัตน และคณะ(2545) ที่พบวา ปลาในจังหวัด
เชียงใหมนําเขามาจากจังหวัดอื่น เนื่องจากปลามีราคาถูกกวา  ประกอบการเลี้ยงปลาในจังหวัดเชียงราย ประสบปญหาน้ํา
ในบอเนาเสียมากกวาเนื่องจากสวนใหญจะเลี้ยงหมูอยูบนบอปลาและมูลหมูทําใหน้ําเนาเสียเร็ว แตเกษตรกรที่เลี้ยงใน
จังหวัดเชียงใหมจะเลี้ยงรวมกับไกซึ่งมูลไกจะมีผลเสียนอยกวา  ซึ่งจากเหตุผลนี้อาจทําใหผลผลิตของการเลี้ยงแตกตางกัน 
จึงทําใหเกษตรกรมีความพึงพอใจแตกตางกัน นอกจากนี้เกษตรกรที่เคยพบปะกับเจาหนาที่ของรัฐจะมีความพึงพอใจ
มากกวาเกษตรกรที่ไมเคยพบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การพบปะกับเจาหนาที่รัฐอาจจะไดขอมูล แนวโนมของตลาดปลา 
ตลอดจนความรูใหมๆ ที่จะนํามาปรับปรุงการผลิตใหไดมาตรฐานมากขึ้น จึงอาจมีผลใหเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก 
สอดคลองกับจุฬ (2544) ที่พบวา ความตองการและความคาดหวังที่เกษตรกรไดรับจากเอกสารดานการประมงก็เปนปจจัย
หนึ่งที่มีผลตอความพึงพอใจ สําหรับสมาชิกกลุมผูเลี้ยงปลาในจังหวัด เชียงรายและเชียงใหมพบวา เกษตรกรที่สังกัดกลุม
ในจังหวัดเชียงใหมจะมีความพึงพอใจมากกวากลุมในเชียงราย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุมผูเลี้ยงปลาในจังหวัดเชียงใหมยัง
มีนอยกวาในจังหวัดเชียงราย ทําใหสวนแบงการตลาดของแตละกลุมในจังหวัดเชียงใหมอาจมากกวากลุมในจังหวัด
เชียงรายที่มีจํานวนกลุมมากกวา ซึ่งแมจะผลิตปอนเขาสูตลาดในจังหวัดเชียงใหมไดไมเทากับความตองการทั้งหมดของ
จังหวัด แตผลประโยชนอาจเพียงพอกับความตองการของเกษตรกรที่สังกัดกลุมในจังหวัดเชียงใหมแลว  

 
สรุป 

 
 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม ใหประสบผลสําเร็จและมี
คุณภาพ จําเปนตองอาศัยปจจัยภายในตัวของเกษตรกรเอง เชน การพอใจในภาวะดานเศรษฐกิจและสังคมในการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงปลาของตนเอง และความมุงมั่นตั้งใจที่จะเลี้ยงใหมีคุณภาพและรับผิดชอบตอสังคมจากมาตรฐานการผลิตที่
กําหนดขึ้น และปจจัยภายนอกเขามาสนับสนุนไมวาจะเปนการฝกอบรมที่เหมาะสม และตรงกับความตองการสามารถ
แกปญหาไดตรงกับประเด็น ทั้งทางดานการเลี้ยงใหมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิตและสามารถบอกตนทุนที่แทจริงได 
การประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพ่ือรับทราบขาวสารเกี่ยวกับการผลิตและดานอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวของกับการเลี้ยง
และการตลาด  การประสานงานของกลุมผูเลี้ยงปลาในแตละพื้นที่เพื่อขยายศักยภาพของการเลี้ยงและการตลาด นอกจากนี้
การดําเนินงานภายในกลุมผูเลี้ยงปลาก็เปนปจจัยที่เกษตรกรตองการปรับปรุงเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน 
มีความยุติธรรมและชวยเหลือเกษตรกรตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ซึ่งปจจัยเหลานี้จะชวยใหเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาและสามารถดําเนินการเลี้ยงสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัวตลอดจนพัฒนาการ
เลี้ยงใหมีคุณภาพไดตอเนื่องและยั่งยืน 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นบานในชุมชนประมงทะเลพื้นบานบริเวณอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตอ
การสงเสริมประมง เพื่อศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ระดับทัศนคติของชาวประมง โดยการสุมสัมภาษณชาวประมง
ทะเลพื้นบานจํานวน 252  ครัวเรือน ผลการศึกษาพบวาชาวประมงทะเลพื้นบานสวนใหญเปนเพศชาย  นับถือศาสนา
อิสลาม  มีระดับการศึกษาต่ํากวาเกณฑภาคบังคับ 
 ชาวประมงทะเลพื้นบานมีความตองการใหหนวยงานของรัฐบาล  เชน กรมประมง  องคการบริหารสวนทองถิ่น
หรือมหาวิทยาลัยในทองถิ่น เขามาจัดการสงเสริมการประมงในดานการพัฒนาเทคนิคการประมงในปจจุบัน และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง รูปแบบการจัดการสงเสริมที่ชาวประมงตองการคือการสัมมนาหรือการประชุม  ใชสถานที่ภายใน
ชุมชน ระยะเวลาประมาณ 1-2   วัน เวลาที่เหมาะสมในแตละวันควรจัดในชวงบายประมาณวันละ 2-3 ช่ัวโมง/วัน 
เนื่องจากชาวประมงวางจากการประกอบอาชีพประมง 
 ชาวประมงมีทัศนคติในระดับสูงตอการสงเสริมการประมง เนื่องจากตองการพัฒนาการประมงของปจจุบันใหดี
ขึ้น และสรางรายไดเพื่อความกินดีอยูดีของครอบครัว ดังนั้นรัฐบาลควรจะพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานการมีสวนรวมของ
ชุมชนเปนสําคัญ 
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Abstract 

 
The study on attitude of small-scale fishermen to fishery extension of the fisheries community around Sikao 

bay  Sikao district, Trang province. The objectives were to study the socio- economic status and attitude of fishermen by 
used the interviewed with questionnaires were 252 sampling. 
 The results showed that most fishermen were male and Muslism. Their education was lower than the standard 
level. The small-scale fishermen want the fishery extension from government agency, ies, e.g Department of Fisheries 
and local university about fishery techniques and marine aquaculture. The best time for fishery extension in the village 
for 1-2 days course is at afternoon about 2-3 hr  that is the free- time of them.  
 The attitude of fishermen to fishery  extension  were high. They want to develop their the fisheries and 
increase their incomes. So that, the government should develop community based through participation approached. 
 
Key  words  : attitude,  fishery extension,  Trang Province 
    
* Corresponding author Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 
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บทนํา 
 

การพัฒนาทางดานประมงของประเทศไทย ไดเจริญกาวหนาและเกิดการขยายตัวเปนอยางมาก นับไดวาการ
ประมงเปนภาคธุรกิจที่มีความสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชนให
มีความกินดีอยูดี ผลผลิตทางการประมงถูกนํามาใชเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคม การพัฒนา
ประมงทะเล อันนําไปสูปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง  จากการประเมินศักยการผลิตสูงสุดของทรัพยากร
สัตวน้ําในนานน้ําไทย  พบวาในนานน้ําไทยมีศักยการผลิตของทรัพยากรสัตวน้ําทะเลหนาดินและปลาผิวน้ํารวมประมาณ 
1,400,000  ตัน  แตปริมาณการจับสัตวน้ําทะเลไดปรากฏสูงเกินขีดศักยการผลิตสูงสุด  นับตั้งแต พ.ศ. 2514  ที่มีปริมาณ
การจับสัตวน้ําทะเลสูงถึง 1,470,289  ตัน  ซึ่งเปนสภาพการทําประมงที่มากเกินควร  สงผลทําใหความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรสัตวน้ําในนานน้ําไทยลดนอยลง  (กองประมงทะเล ,  2540)   
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงทะเลพื้นบาน  จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงชายฝงทะเล  และ
ความเสียเปรียบในการแขงขันและแยงชิงการจับสัตวน้ํา  ไดเปนแรงกดดันใหชาวประมงทะเลพื้นบานบางกลุม  ไดหันไป
ทําการประมงและใชเครื่องมือในการจับสัตวน้ําที่มีประสิทธิภาพสูง  ที่ไมเหมาะสมและผิดกฎหมายมากขึ้น  ซึ่งสงผลให
ทรัพยากรประมงชายฝงทะเลเกิดความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น  และเกิดความขัดแยงในการใชประโยชนระหวางชาวประมง
ทะเลพื้นบานกันเอง  ความพยายามในการแกไขปญหา  คือการนําระบบการจัดการประมงโดยชุมชน (community based 
fishery  management)  มาพัฒนาใชกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงทะเล  ซึ่งหากสามารถแกไขปญหาความเสื่อม
โทรมและความขัดแยงที่เกิดจากการใชทรัพยากรประมง  ยังผลใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงและเกิดประโยชน
แกชุมชนชาวประมงทะเลพื้นบานอยางยั่งยืน  
 การดําเนินงานเพื่อความสําเร็จในการพัฒนาไปสูระบบการจัดการประมงโดยชุมชนนั้น มิใชเปนเรื่องที่งาย  
ดังนั้นการวางแผนการสงเสริมการประมงใหแกชาวประมงทะเลพื้นบาน  จะเปนรูปแบบการจัดการที่ชุมชนไดจัดการดวย
ตนเอง  ซึ่งรูปแบบการสงเสริมที่ดีจําเปนที่จะตองมีการศึกษาถึงความตองการ  และการยอมรับของชาวประมงที่จะรับ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการประมง  จึงเปนเงื่อนไขประการหนึ่งที่จําเปนที่จะตองแสวงหาคําตอบใหได  ทั้งในดานการมี
สวนรวมของชาวประมงในการจัดการทรัพยากร  ที่ใชรวมกันในทองถิ่น  และดานปจจัยทางสังคมศาสตรของชาวประมง
หลายประการ ไดแก การมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากร  ประสบการณในการทํางานเปนกลุม  และทัศนคติ  เปนตน  
โดยคําตอบทางสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับชาวประมงเหลานั้น  เปนการบงบอกถึงความพรอมของชาวประมงในชุมชน  ที่จะ
เขามารับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรประมง  ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการประมงโดยชุมชน  ที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชุมชนชาวประมงทะเลพื้นบานในแตละ
พ้ืนที่ 
 การศึกษารูปแบบและทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นบาน  ตอการสงเสริมการประมง  จะมีผลตอการปรับ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานการยอมรับในการจัดการประมงโดยชุมชน  เพื่อที่จะนําผลการศึกษามากําหนดรูปแบบการ
พัฒนาการประมงชายฝงที่เหมาะสมและสอดคลอง กับสภาพพื้นฐานทางสังคมและวิถีชีวิตของชาวประมงทะเลพื้นบาน 
บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดตรัง เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการประมงโดยชุมชน  เพื่อการใช
ทรัพยากรประมงอยางมีประโยชนและยั่งยืนตลอดไป 
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วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพการทําประมงของชาวประมงทะเลพื้นบาน  บริเวณชายฝงทะเล
อันดามัน  อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นบาน  ตอการเขารับการสงเสริมการประมงของชาวประมงทะเล
พ้ืนบาน   
 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการเขารับการสงเสริมการประมงของชาวประมงทะเลพื้นบาน และ
การยอมรับตอรูปแบบการจัดการประมงโดยชุมชน 
 4. นําเสนอรูปแบบการกําหนดแผนพัฒนาการสงเสริมการประมง  และการจัดการประมงโดยชุมชน ของ
ชาวประมงทะเลพื้นบาน  บริเวณฝงอันดามัน   อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
1. ประชากร 
 

ชาวประมงทะเลพื้นบาน  ซึ่งหมายถึงชาวประมงที่ทําการประมงดวยเครื่องมือประมงทะเลขนาดเล็ก  ในบริเวณ
ชายฝงทะเลไมหางจากฝงมากนัก   ทําการประมงโดยอาจไมใชเรือ   ใชเรือที่ไมมีเครื่องยนต  เรือที่มีเครื่องยนตนอกเรือ
หรือเรือที่มีเครื่องยนตในเรือ  ที่มีระวางบรรทุกนอยกวา 5 ตันกรอส  โดยอาศัยแรงงานของสมาชิกในครัวเรือนเปนหลักใน
การทําการประมง  และมีการต้ังถิ่นฐานอาศัยอยูในบริเวณชายฝงทะเลบริเวณ  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  จํานวน ทั้งสิ้น 688   
ครัวเรือน 

 
2. กลุมตัวอยาง 
 

ขนาดของตัวอยางประชากรในการศึกษา  ทําการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปที่ใชสูตร
ของ R.V. Krejcie  และ R.W.  Morgan  โดยครัวเรือนประมงทะเลพื้นบานที่เปนประชากรในการศึกษารวมทั้งสิ้น 688 
ครัวเรอืน  จะไดจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาเทากับ  252 ครัวเรือน 
 ดําเนินการสุมกลุมตัวอยางครัวเรือนประมงทะเลพื้นบานโดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (accidental  sampling)  ทั้งนี้
เนื่องจากกลุมชาวประมงทะเลพื้นบานในบริเวณชายฝงทะเล อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  เปนชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานอาศัยอยู
รวมกันเปนชุมชนที่ใกลชิด  และมีลักษณะทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่คลายคลึงกันมาก  จึงทําใหกลุมประชากรมี
ลักษณะที่ไมแตกตางกัน 
 
3.โครงสรางแบบสัมภาษณ 
 
 อุปกรณที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนเครื่องมือแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานการวิจัย
ที่เกี่ยวของ  ซึ่งแบบสัมภาษณจะแบงออกเปน 3 สวน  ไดแก 
 1.  ขอมูลพ้ืนฐานทางดานสภาพสังคม  และขอมูลพ้ืนฐานดานสภาพการทําประมงของชาวประมงทะเลพื้นบานที่
เปนกลุมตัวอยาง 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นบานตอการเขารับการสงเสริมการประมง 
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 3.  ขอมูลเกี่ยวกับความตองการรับการสงเสริมการประมง  เพื่อการยอมรับรูปแบบการจัดการประมงโดยชุมชน 
 4.  ศึกษาสภาพวิถีชีวิตชาวประมงทะเลพื้นบาน  ในบริเวณชายฝงทะเล จังหวัดตรัง  โดยการเขารวมกิจกรรม  
สัมภาษณ  และศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูโดยทั่วไป  บันทึกภาพถายและวิดีโอ  
 
4. การวิเคราะหขอมูล        
 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม  SPSS for windows โดยหาคาเฉลี่ย  คารอยละ ความแปรปรวน
ความสัมพันธของขอมูลตัวแปร  และวิเคราะหทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปร   
 
5. การจัดทําผลงานวิจัยดานคุณภาพ        
 
 การสรางรูปแบบการจัดการประมงโดยชุมชนรวมกับชาวประมง โดยการเปดโอกาสใหชุมชนเปนผูเสนอ
รูปแบบการจัดการ  และการนําไปสูการทดลองใชภายในชุมชน เพื่อศึกษาการยอมรับและพฤติกรรมการรับรูของ
ชาวประมงในชุมชน 
 
6. ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาทัศนคติการเขารับการสงเสริมการประมงของชาวประมงทะเลพื้นบาน ฝงทะเลอันดามัน  จังหวัดตรัง  
จะสนใจกลุมชาวประมงที่เปนหัวหนาครอบครัว และมีโอกาสไดรับการอบรมมากที่สุด  เพื่อดูความสนใจ  และตองการ  
ตลอดจนวัดทัศนคติของชาวประมงตอการสงเสริมการประมงที่ผานมา  

 
7. ระยะเวลาที่ทําการวิจัยและสถานที่เก็บขอมูล 
 
 ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2547 ถึงเดือนกันยายน 2548 รวมเปนเวลา 12 เดือน 
 สถานที่เก็บขอมูล 
 1.  ศึกษาวิถีชุมชนชาวประมงทะเลพื้นบาน  โดยการรวมกิจกรรมและสัมภาษณ  รวมทั้งการเขารวมกลุมกับ
ชาวประมงทะเลพื้นบาน ในพื้นที่ตําบลไมฝาด ตําบลบอหิน ตําบลเขาไมแกว และตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
โดยเลือกหมูบานที่ติดชายฝงทะเล  หรือมีทางออกสูทะเล และเปนหมูเกาะ 
 2. เก็บขอมูลจากชาวประมงทะเลพื้นบานโดยใชแบบสัมภาษณ ในพื้นที่ตําบลไมฝาด ตําบลบอหิน  
ตําบลเขาไมแกว  และตําบลกะลาเส  อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 3.  นําขอมูลมาวิเคราะหผลที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จังหวัดตรัง   
 

ผลและวิจารณผลการศึกษา 
 

 การศึกษาทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นตอการสงเสริมประมงในอําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ซึ่งมีจํานวน
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงทะเลพื้นบาน 688 ครัวเรือน ทําการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 252 ครัวเรือน เพื่อศึกษาถึง
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สภาวะทั่วไปของชาวประมงทะเลพื้นบาน การศึกษาทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นตอการสงเสริมประมงโดยดําเนินการ
ระหวางเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลการศึกษาดังตอไปนี้  
 
ตารางที่  1  ครัวเรือนประมงทะเลพื้นบานในอําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  จําแนกตามหมูบาน 

  จํานวน  :  ครัวเรือน 
ชุมชน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 
กลุมตัวอยาง 

บานแหลมไทร 107 40 
บานทุงทอง 90 33 
บานหัวหิน 23 9 
บานโตะบัน 159 59 
บานปากคลอง 83 30 
แหลมมะขาม 80 29 
บานฉางหลาง 20 7 
บานไมฝาด 17 6 
บานปากเมง 20 7 
 บานบางคางคาว 89 32 

รวม 688 252 
 
 1. สภาวะทั่วไปของชาวประมงทะเลพื้นบาน 

ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวประมงทะเลพื้นบาน พบวาประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก รอยละ 
48.40 ทําสวนยางพาราเปนอาชีพเสริมรอยละ 23.30 รองลงมาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง รอยละ 11.90 รับจางทั่วไป รอยละ 
10.70 คาขายและกอสราง รอยละ 1.30 แปรรูปสัตวน้ํา และจักสาน รอยละ 0.60  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมง
เปนอาชีพหลักเนื่องจากมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และไมมีเงินทุน ที่ดินที่จะใชในการประกอบอาชีพอื่น 

ลักษณะเรือของชาวประมงทะเลพื้นบานทั้งหมดจะเปนเรือหางยาวชนิดมีเครื่องยนตนอกเรือ โดยมีความยาวเรือ
เฉลี่ย ประมาณ 8.31 เมตร มีขนาดเครื่องยนต 72.50 แรงมา และสวนใหญชาวประมงจะมีเรือเพียง 1 ลําในการประกอบ
อาชีพ ชาวประมงทะเลพื้นบานในตําบอหินมีการใชเครื่องมือประมงหลายชนิด ไดแก อวนลอยกุง รอยละ 78.00 รองลงมา
คืออวนลอยปลา รอยละ 62.90 อวนจมปู รอยละ19.50 ลอบปลา  รอยละ 17.00 ลอบปู รอยละ 4.40 และลอบหมึก รอยละ 
3.10  ชาวประมงทะเลพื้นบานมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือไปตามฤดูกาล และความชุกชุมของสัตวน้ํา  
 จํานวนเครื่องมือประมงที่ชาวประมงทะเลพื้นบานใชในการทําประมงขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องมือโดย พบวา 
ลอบปูมีจํานวน เฉลี่ย 78 ลูกตอครั้ง รองลงมาลอบหมึก เฉลี่ย 46 ลูกตอครั้ง อวนลอยกุง เฉลี่ย 26.75 หัวตอครั้ง อวนจมปู
จํานวน เฉลี่ย 22.50 หัวตอครั้ง ลอบปลาเฉลี่ย 20 ลูกตอครั้ง และอวนลอยปลา เฉลี่ย 18.66 หัวตอครั้ง 
 รายไดในการทําประมงแบงตามประเภทของเครื่องมือที่ใชในการทําประมง พบวา รายไดเฉลี่ยตอวันจําแนกตาม
เครื่องมือลอบหมึก เฉลี่ย 303 บาท รองลงมาอวนลอยกุง เฉลี่ย 304 บาท ลอบปู เฉลี่ย 300 บาท ลอบปลา เฉลี่ย 280 บาท   
อวนจมปู เฉลี่ย  277 บาท และอวนลอยปลา เฉลี่ย 220 บาท โดยเฉลี่ยรายไดของชาวประมงทะเลพื้นบานตอเดือน เฉลี่ย 
5,068 บาท  
 แหลงลงทุนในการประกอบอาชีพประมงของชาวประมงทะเลพื้นบานสวนใหญใชเงินออมของตนเอง รอยละ 
53.50 รองลงมาชาวประมงมีการใชสินเชื่อจากผูรวบรวมในชุมชน(แพ) รอยละ 38.40 มีการกูในระบบ รอยละ 5.70 และมี
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การกูนอกระบบ รอยละ 2.50  ในการประกอบอาชีพประมงพบวามีชาวประมงบางรายที่ใชสินเชื่อจากผูรวบรวมในชุมชน
(แพ) เพราะมีความสะดวกในการติดตอและมีความเปนกันเองภายในหมูบาน 
 2. ทัศนคติตอการเขารับการสงเสริมประมงของชาวประมงทะเลพื้นบาน ในอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
 ความสัมพันธระหวางชาวประมงทะเลพื้นบานกับหนวยงานที่ผานมา พบวา มีการจัดการประชุมในหมูบาน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รอยละ 98.10 หนวยงานของรัฐไดเขามาอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รอยละ 
92.50 และมีการเขามาอบรมใหความรูเกี่ยวกับประมง รอยละ 91.80   
 การรับรูขาวสารดานการประมงของชาวประมงทะเลพื้นบาน พบวา แหลงขาวสารที่ไดรับรูเปนประจํา คือ วิทยุ 
รอยละ 56.14 รองลงมาญาติ/เพื่อนบาน รอยละ 48.52 โทรทัศน รอยละ 44.13แหลงขาวสารที่รับรูบอยครั้ง คือ ผูนําทองถิ่น 
รอยละ 68.83 โทรทัศน รอยละ51.03 เจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 48.00 แหลงขาวสารที่รับรูนานๆ ครั้ง คือ เจาหนาที่ของรัฐ 
รอยละ 44.00  ญาติ/เพื่อนบาน รอยละ 11.76 และผูนําทองถิ่น รอยละ 10.38 ชาวประมงมีการรับรูขาวสารจากวิทยุเพราะมี
ความสะดวกในการรับรู สามารถพกพาไปในสถานที่ตางๆได และทันตอเหตุการณ แตไมคอยไดรับขาวสารจากหนวยงาน
ของรัฐ 

ชาวประมงทะเลพื้นบาน มีความตองการหนวยงานของรัฐที่เขามาใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมง   
ไดแก กรมประมง รอยละ 96.20 กรมสงเสริมการเกษตร  รอยละ 11.30 สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย รอยละ 8.80 
โดยรูปแบบการสงเสริม พบวา ชาวประมงทะเลพื้นบานสวนใหญตองการใหจัดการสงเสริมแบบการประชุม รอยละ 52.20 
รองลงมา จัดการทดลองปฏิบัติหรือสาธิต รอยละ 37.60 และการจัดการอบรมสัมมนา รอยละ 31.40 (ตารางที่ 2)  
ชาวประมงทะเลพื้นบานความตองการใหกรมประมงเปนผูจัด เพราะมีความมั่นใจวาเปนหนวยงานที่มีความเหมาะสมมี
ความสามารถใหความรูไดถูกตอง  

 
ตารางที่ 2 ความตองการเขารับการสงเสริมของชาวประมงทะเลพื้นบาน 

                      จํานวน :ราย                                       
หนวยงานและการจัดรูปแบบเขารวมสงเสริม ตองการ ไมตองการ รวม 

จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ 
หนวยงาน       
            - กรมประมง 153 96.20 6   3.80 159 100.00 
            - กรมสงเสริมการเกษตร 18 11.30 141 88.70 159 100.00 
            - สถาบันศึกษา/มหาวิทยาลัย               14 8.80 145 91.20 159 100.00 
            - อบต. 6 3.80 153 96.20 159 100.00 
           - องคกรเอกชนในทองถิ่น 5 3.10 154 96.90 159 100.00 
           - พัฒนาชุมชน 4 2.50 155 97.50 159 100.00 
การจัดรูปแบบเขารวมสงเสริม       
           - การประชุม 83 52.20 76 47.80 159 100.00 
           - การทดลองปฏิบัติหรือสาธิต 60 37.60 99 62.30 159 100.00 
           - การอบรมสัมมนา 50 31.40 109 68.60 159 100.00 
           - การศึกษาดูงาน 45 28.30 114 71.70 159 100.00 
           - การใหความรูเปนรายบุคคล 4 2.50 155 97.50 159 100.00 
           - แจกเอกสารหรือแผนพับ 2 1.30 157 98.70 159 100.00 

- การกระจายผานเสียงตามสาย 2 1.30 157 98.70 159 100.00 
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ชาวประมงทะเลพื้นบานตองใหมีการสงเสริมทางการประมงเพื่อเพิ่มความรูในดานตอไปนี้เกี่ยวกับเครื่องมือ

ประมง รอยละ 72.30 รองลงมาดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง รอยละ 37.10 ดานประมงทะเล รอยละ 27.70 ดานการตลาด
สัตวน้ํา  รอยละ 27.00 ดานอนุรักษทรัพยากรประมง รอยละ 20.10 กฎระเบียบในการทําประมง รอยละ 14.50 และ 
ดานแปรรูปสัตวน้ํา รอยละ 5.70  ชาวประมงทะเลพื้นบานตองการไดรับความรู เทคนิคใหมๆ จากความรูเดิม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ และพบวามีบางสวนที่มีความรูเรื่องของการสรางอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได 
 รูปแบบของการจัดสงเสริมประมง เพื่อถายทอดความรูแกชาวประมงทะเลพื้นบานสวนใหญ พบวา ตองการใหมี
การจัดสงเสริมในชุมชน โดยตองการใหใชศาลาอเนกประสงค รอยละ 56.00 รองลงมามัสยิด รอยละ 30.80 บานผูนํา
ทองถิ่น รอยละ 10.70 โรงเรียน รอยละ 2.50  ระยะเวลาที่เหมาะสมตอการเขารับการสงเสริม พบวา  1 วัน รอยละ 30.20 
รองลงมา 2 วัน รอยละ 24.50  3 วัน รอยละ 23.90 ชวงที่เหมาะสม พบวา สวนใหญชาวประมงตองการใหจัดการสงเสริม
ในชวงบาย รอยละ 92.50 และมีความตองการใหจัดสงเสริมในแตละวันเปนระยะเวลา 2-3 ช่ัวโมงรอยละ 66.70 รองลงมา 
1-2 ช่ัวโมง รอยละ 23.90 และ3-4 ช่ัวโมง รอยละ 5.70  ชาวประมงทะเลพื้นบานมีความตองการจัดการสงเสริมในชุมชน 
สถานที่ในการจัดสงเสริมประมงใชบริเวณที่ชาวประมงมีความคุนเคย สามารถเดินทางไดสะดวก เปนศูนยรวมของชุมชน 
และจะเห็นไดวาชาวประมงสวนใหญจะเขารวมไดในชวงบาย เนื่องจากเปนชวงที่วางจากการประกอบอาชีพประมง ดังนั้น
จึงไมควรใชระยะเวลามากเกินไป เพราะจะเปนการรบกวนการทํางาน และเวลาในการพักผอน  
 3. ระดับทัศนคติตอการสงเสริมประมงของชาวประมงทะเลพื้นบานใน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ระดับทัศนคติของชาวประมงตอการสงเสริมประมง พบวา มีความพึงพอใจเขารับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการ
ประมงซึ่งจะสามารถนําไปสูการแกปญหาการประมงในปจจุบันไดในระดับมากรอยละ 59.10  ปานกลาง รอยละ25.80 
ชาวประมงทะเลพื้นบานคิดวาการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประมงจะทําใหเกิดพัฒนาการมากขึ้นในระดับมาก รอยละ
56.60 ปานกลาง รอยละ35.20ภายหลังการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประมงจะทําใหเกิดการพัฒนามากขึ้นในระดับมาก 
รอยละ53.30 มากที่สุด รอยละ 25.20 ปานกลาง รอยละ21.40  การใหความรูควรดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานของ
รัฐและทองถิ่นในระดับมาก รอยละ50.90 มากที่สุด รอยละ 23.30 ปานกลาง  รอยละ21.40 เพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่และ
ความตองการของชาวประมงชุมชนนั้นๆ  การอบรมใหความรูทําใหฐานะดีขึ้นในระดับมาก รอยละ 42.80 ปานกลาง  
รอยละ34.00หากมีหนวยงานของรัฐเขามาใหการสงเสริมชาวประมงทะเลพื้นบานมีความพรอมตอการเขารับการสงเสริม
ในระดับมาก รอยละ37.70  มากที่สุด รอยละ33.30  ปานกลาง รอยละ 27.70 มีความพึงพอใจกับความชวยเหลือจาก
เจาหนาที่กรมประมงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ระดับมาก รอยละ40.90 ปานกลาง รอยละ25.20นอย รอยละ17.00    

การวัดระดับทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นบาน  ตอการสงเสริมประมง ไดทําการแบงระดับทัศนคติออกเปน 3 
ระดับ ไดดังนี้ 
 ระดับต่ํา                                 ชวงคะแนน           0.00 – 1.66         คะแนน 
 ระดับปานกลาง                     ชวงคะแนน           1.67 – 3.32         คะแนน          
 ระดับสูง                ชวงคะแนน           3.33 – 5.00         คะแนน 
 จากการศึกษา พบวา ระดับทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นบานตอการสงเสริมประมง มีระดับสูง รอยละ 63.52 
ระดับปานกลาง รอยละ 36.48 (ตารางที่ 3) 
 ชาวประมงทะเลพื้นบานมีระดับทัศนคติอยูในระดับสูง มีความตองการและพรอม  ตอการสงเสริมประมง หากมี
หนวยงานเขามาสงเสริมชาวประมงยินดีใหความรวมมือ 
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ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติตอการสงเสริมประมงของชาวประมงพื้นบาน 
                                                                                                                                                            จํานวน :ราย 

ระดับทัศนคติ จํานวน รอยละ 
ปานกลาง 84 36.48 

สูง 168 63.52 
รวม 252 100.00 

 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
ชาวประมงทะเลพื้นบานใหความสําคัญกับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเครื่องมือประมง โดยคิดวาความรูที่ได

สามารถทําใหเกิดการพัฒนาการประกอบอาชีพประมงเพิ่มขึ้น ซึ่งการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการประมงควรดําเนินการ
รวมกันระหวางหนวยงานรัฐและทองถิ่น ความสัมพันธของชาวประมงและหนวยงานของรัฐยังมีความสัมพันธกันนอย 
เนื่องมาจากหนวยงานของรัฐยังเขามาดูแลใหความชวยเหลือชาวประมงทะเลพื้นบานไมทั่วถึงและไมตรงกับความตองการ
ของชาวประมง ถาหนวยงานของรัฐเขามาจัดอบรมสงเสริมในดานการประมงชาวประมงมีความพรอมตอการรับการ
สงเสริมประมง เมื่อไดรับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการประมงแลวจะสามารถแกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งจะ
ทําใหมีความรูและเกิดความชํานาญในการประกอบอาชีพประมง สามารถเพิ่มรายไดทําใหมีฐานะการกินดีอยูดีขึ้น  ซึ่งขอ
เสนอรูปแบบการจัดการสงเสริมที่เหมาะดังนี้ 
 1. ชองทางสงสารควรผานทางวิทยุ โดยที่ผูนําชุมชนเปนผู เผยแพรขาวสารใหชาวประมงทราบ เพื่อให
ชาวประมงไดรับความรูอยางทั่วถึง รวดเร็วและไดรับความรูอยางถูกตอง 
 2. การสงเสริมใหความรูแกชาวประมงทะเลพื้นบานควรจัดการสงเสริมในรูปแบบการประชุม เพื่อใหไดรับ
ความรูอยางทั่วถึง  
 3.  การสงเสริมใหความรูแกชาวประมงทะเลพื้นบานควรจัดการสงเสริม  ในชวงบายเพราะชาวประมงจะวาง
จากการประกอบอาชีพ โดยมีระยะเวลาในการจัดสงเสรมิ  2-3 ช่ัวโมงตอวัน ประมาณ 1-3 วัน 
 4 .  การส ง เสริมควรจัดในบริ เวณที่ ชาวประมงมีความคุน เคย  และเปนศูนย รวมของชุมชน  เชน  
ศาลาอเนกประสงค  มัสยิด 
 5. ภาครัฐและเอกชนควรจะตองมีการเขามาสงเสริมใหความรูแกชาวประมงทะเลพื้นบานในเรื่อง  เครื่องมือ
ประมงที่ทันสมัย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ถูกตอง  และสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ 
 

คําขอบคุณ 
 
 โครงการวิจัยนี้ไดรับการอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ประเภททั่วไป  ประจําป 
2546 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ใหการ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  และขอขอบคุณชาวประมงทะเลพื้นบานในอําเภอสิเกา จังหวัดตรังทุกทาน  ที่ใหความ
ชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ดวยดี ระหวางการดําเนินการวิจัยในชุมชน 
 ขอขอบคุณนักศึกษาภาควิชาการจัดการประมง  ที่ไดรวบรวมการเก็บขอมูล  ขอยกความดีทั้งหมดและประโยชน
จากงานวิจัยฉบับนี้ใหกับชาวประมงทะเลพื้นบาน  ในชุมชนอําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ทุกคน 
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 วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ศึกษา วิเคราะหปจจัยที่ เกี่ยวของกับระบบลอจิสติกสของธุรกิจ 
กุงกามกราม  และเพื่อพัฒนาระบบลอจิสติกสและสนับสนุนธุรกิจกุงกามกรามใหเปนสินคาที่สําคัญระดับประเทศ โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ประชากรเปาหมายประกอบดวย เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามในเขตจังหวัด
นครปฐม  และผูประกอบธุรกิจกุงกามกราม ซึ่งประกอบดวยแพรับซื้อกุงกามกรามและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 
กุงกามกราม   
 การสุมตัวอยางประชากรนั้น  ในสวนของเกษตรกรผูเลี้ยงจะใชสูตรของ Taro Yamane ความเชื่อมั่นที่ 95% มา
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางกอน จากนั้นใชการประชุมกลุมยอย (cluster) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ทางดานผูประกอบ
ธุรกิจกุงกามกราม จะใชการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ (empirical method)   ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบดวย เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม 388 ราย   แพรับซื้อกุงกามกราม 3 ราย  และ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 
กุงกามกราม 1 ราย   โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล เปนเวลา 3 เดือน ต้ังแต กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2548 เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะใชแบบสอบถามกับเกษตรกรผูเลี้ยงและใชแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางกับกลุม 
ผูประกอบธุรกิจกุงกามกราม วิเคราะหและประมวลผลขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณาไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน เพื่อหาสภาพความเปนจริงในปจจุบันของปจจัยที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคและกรอบ
การวิจัยที่วางไว  
 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกสในธุรกิจสินคากุงกามกรามที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ คือ 
การรวมกลุมเกษตรกร การสงเสริมการผลิตและการพัฒนาวัตถุดิบ ไดแก พันธุกุงกามกราม และ อาหารและเวชภัณฑ การ
จัดการและระบบการเลี้ยง ไดแก รูปแบบการเลี้ยง การตรวจสอบอาหารและการวางแผนใหมีผลผลิตตลอดทั้งป การ
ตรวจสอบและคัดคุณภาพผลผลิต และมาตรฐานฟารมเลี้ยง ระบบการติดตอซื้อขาย การขนสงผลผลิต และการสงเสริมดาน
การตลาด สวนขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกสในการศึกษาวิจัยตอเนื่องครั้งตอไป ประกอบดวย การ
จัดการปจจัยการผลิต การพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ สําหรับการเก็บเกี่ยวและขนยายผลผลิตกุงกามกราม การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศกุงกามกราม และการพัฒนาฐานขอมูลองคความรูการประกอบการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม 
เชิงพาณิชยและความเปนไปไดในการจัดองคกรวิสาหกิจชุมชน 
 
คําสําคัญ :  ลอจิสติกส   นครปฐม  กุงกามกราม  การพัฒนา 
    
*  ผูรับผิดชอบ  วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ 
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Development of a Logistics System for the Giant Freshwater Prawn Business 
(Macrobrachium rosenbergii de Man) in Nakhonpathom Province , Thailand 

 
Kittiuun  Boonrod*  and  Sompong  Thongchai 

 
Abstract 

 
 The objectives of the research were to study and analyze the related factors to the logistics system of a giant 
freshwater prawn business and to develop the giant freshwater prawn business as a national prime product The 
framework of the study was applied by survey research to a population target of giant freshwater prawn farmers in 
Nakhonpathom Province Thailand and entrepreneurs of the giant freshwater prawn business, which consisted of owner 
of central markets (Phae Kung) and processing factories.  
 Random sampling of prawn farmers was applied by Taro Yamane’s Formula at a statistically significant  
p < 0.5 to determine sample size. After that, a cluster meeting was arranged for data collection, the random sampling of 
prawn business entrepreneurs was applied by an empirical method. This study consisted of 388 farmers, 3 central 
markets (Phae Kung) and 3 processing factories. A questionnaire was used with the prawn farmers and in-dept 
interviews with a structural outline, was conducted with entrepreneurs of the prawn business. Analysis of data  
employed by prescriptive statistics, in terms of frequency, mean, percentile and  standard deviation.  
 The findings showed that the farmers cultivate the prawns with a semi-intensive culture. They gathered as a 
group for information exchange but did not connect to the government sectors. Few of them were qualified by the Goods 
Aquaculture Practice. Therefore, the product was not adequate for the internal market and was not continuous.  
 Recommendations;  this study will be a guidelines for the development of a Logistics system for the giant 
freshwater prawn business in Nakhonpathom Province, and others provinces with a prawn industry. A good logistics 
system accounts for product promotion, raw material development (which includes prawn seeding, nutrient and drug), 
the farm management and culture system, culture form, nutrient inspection, all year round production, quality and 
quality and control of farm standard, purchasing-selling system, logistics, and marketing promotion. Regarding to 
development of logistics system, the further study should be done on produce management, tools and facilities for 
harvesting and logistics development, database and information system development, database knowledge for 
commercial giant freshwater prawn cultivation, and establishment of small and micro community enterprise. 
 
Key words : logistics,  Nakhonpathom,  giant  freshwater  prawn,  development 
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ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การขยายตัวของการนิยมบริโภคกุงกามกรามทั้งในประเทศและตางประเทศสงผลใหมีผูสนใจในการเลี้ยง 
กุงกามกรามเพิ่มมากขึ้นในชวง 4-5 ปที่ผานมา  โดยพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีสัดสวนพื้นที่เลี้ยงกุงกามกรามมากที่สุดใน
ประเทศถึงรอยละ 24  ของพื้นที่รวมทั้งหมด  คือประมาณ  15,000  ไรในปพ.ศ.  2545 
 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบของการเลี้ยงกุงกามกรามดังกลาวยังมีปญหาที่เกี่ยวของที่ตองการ
การพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพคือ  ต้ังแตปจจัยนําเขาสูระบบกระบวนการเลี้ยง  การ
เก็บเกี่ยว  การขนยาย  และการตลาดตลอดจนถึงผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งกลาวโดยรวมก็คือ  การจัดการ
ระบบลอจิสติกส  ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาระบบลอจิสติกสธุรกิจกุงกามกรามในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมครั้งนี้   
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 

 ประกอบดวยการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบโซอุปทานและการจัดการลอจิสติกสธุรกิจกุงกามกราม  ไดแก  
พันธุกุง  อาหารและเวชภัณฑ  การจัดการระบบการเลี้ยง  การบํารุงรักษาสภาพแวดลอมบอเลี้ยง  การเก็บเกี่ยวผลผลิต  การ
ขนยายและการจัดสงผลิตภัณฑ  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  เวลาที่ใชในระบบ  เปนพื้นฐานนําไปสูการพัฒนาระบบ
ลอจิสติกสธุรกิจกุงกามกรามในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  
 

วัตถุประสงค 
 

 1. ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบลอจิสติกสของธุรกิจกุงกามกราม  
 2. เพื่อพัฒนาระบบลอจิสติกสธุรกิจสินคากุงกามกรามในการสนับสนุนใหเปนสินคาที่สําคัญระดับประเทศ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 ขอบเขตการวิจัยดานพื้นที่ศึกษา  พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมในพื้นที่ 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบางเลน 
อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม  อําเภอสามพราน   
 ขอบเขตการวิจัยดานประชากรศึกษาและดานเนื้อหา 
 ผูเล้ียงกุงกามกราม  เกณฑในการกําหนดประชากรมีดังนี้ มีการรวมกลุมผูเลี้ยงหรือสามารถติดตอใหมาประชุม
แบบกลุมได  เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ประสบการณเลี้ยงไมนอยกวา 1 ป และทําการเลี้ยงในรูปแบบเชิงพาณิชยคาสง  
โดยศึกษาในดานเหตุผลและแรงจูงใจในการเลี้ยง  รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฟารม  ปจจัยดานการเก็บเกี่ยวผลผลิต   
ปจจัยดานการขนสง  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และ ปญหา-ขอเสนอแนะ                  
 ผูประกอบธุรกิจกุงกามกราม หมายถึงแพกุงและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกุงกามกราม ศึกษาในดานการ
ดําเนินการในปจจุบันและสภาพปญหาที่พบ 
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ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 

 ผูเล้ียงกุงกามกราม  จากการสุมตัวอยางประชากร ที่ความเชื่อมั่นระดับ 95 %  โดยสูตรของ Taro Yamane จะได
จํานวนประชากรที่ตองสํารวจรวมทั้งสิ้น  340  ราย  แลวนําประชากรที่ตองสํารวจทั้งหมดมา ศึกษากลุมประชากรผูเลี้ยงกุง
กามกราม แบบการประชุมกลุม (cluster) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดประชากรที่ศึกษาตามขอบเขตการวิจัยดานประชากร
ศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลประชากรไดทั้งสิ้น 388 ราย  
 ผูประกอบธุรกิจกุงกามกราม ในการเก็บรวบรวมขอมูลจะใชการเก็บขอมูลเชิงประจักษ (empirical) กับ กลุม 
ผูประกอบธุรกิจดังนี้ ผูประกอบกิจการแพรับซื้อกุงกามกราม  เก็บขอมูลจากตลาดกลางกุงกามกรามมหาชัยจังหวัด
สมุทรสาคร ทั้งสิ้น 3 ราย และโรงงานแปรรูปสินคาสัตวน้ํากุงกามกราม เก็บขอมูลจากโรงงานแปรรูปในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร ทั้งสิ้น3 ราย   
 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 

แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นนี้เพื่อใชเก็บขอมูลจากผูเลี้ยงกุงกามกราม  ประกอบดวยปจจัยที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้  เหตุผลและแรงจูงใจในการเลี้ยง  รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฟารม  ปจจัยดานการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต   ปจจัยดานการขนสง  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และ ปญหา-ขอเสนอแนะ 

แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง ใชสําหรับกลุมตัวอยางผูประกอบธุรกิจกุงกามกราม  อาทิเชน 
การดําเนินการในปจจุบันและสภาพปญหาที่พบ เปนตน  
 

การวิเคราะหผลขอมูล 
 

 นําแบบสอบถามซึ่งมีความสมบูรณครบถวนมาวิเคราะหและประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถี่ 
คาเฉลี่ย  รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปนตน  ดานการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางจะทํา
การประมวลผลขอมูล โดยการเรียบเรียงจัดกลุมคําตอบ เพื่อสามารถวิเคราะหและประมวลผลขอมูลไดงายขึ้นเนื่องจาก
ขอมูลจากการสัมภาษณมีความหลายหลายหรือกระจัดกระจายมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกส 
 

 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกสไดทําการอภิปรายเปน 2 แนวทางหลัก  คือ  
1. สรุปและอภิปรายผลภายในองคกรธุรกิจ  และ 2.สรุปและอภิปรายผลระหวางองคกรภายในโซอุปทานธุรกิจกุง
กามกราม มีรายละเอียดดังนี้ 
 1 สรุปและอภิปรายผลภายในองคกรธุรกิจ  
 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาจากประชากรที่ทําการศึกษาแบงเปน 3  กลุมดังนี้ 
  1.1 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม 
   1) ความพรอมในการเลี้ยงกุงกามกราม  ความรูเพิ่มเติมในการเลี้ยงนั้นสวนใหญแลวจะไดรับ
ความรูเพิ่มเติมจากสํานักงานประมงจังหวัดมากที่สุด การอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงนั้น มากกวาครึ่งที่ไมเคยไดรับการอบรม  
การไดรับมาตรฐานฟารมที่รองรับโดยกรมประมง สวนใหญจะไมไดรับมาตรฐานนี้  และการมีใบกํากับการขนยายผลผลิต
ของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงสวนใหญไมมีใบกํากับการขนยาย  สวนมาตรฐานของโรงเพาะฟกนั้นเกินครึ่งที่ไมไดรับมาตรฐาน  
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   2) การจัดการฟารมกุงกามกราม  โดยสรุปแลวระบบการเลี้ยงกุงของเกษตรกรในจังหวัด
นครปฐมนั้นจะอยูในรูปแบบระบบการเลี้ยงกึ่งพัฒนา  คือ เกษตรกรสวนใหญยังนิยมเลี้ยงแบบคละเพศและไมมีการยายบอ
ไปขุนอยู  และมากกวาครึ่งไมมีบอพักน้ํารวมถึงไมมีการใชเครื่องเติมอากาศ  ซึ่งจัดอยูในระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม แต
รายละเอียดของการเลี้ยงที่จัดอยูในระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาคือ  ในการใหอาหารกุงกามกราม เกษตรกรผูเลี้ยงกุงเกือบ
ทั้งหมดใชอาหารสําเร็จรูปและมีการตรวจเช็คปริมาณอาหารที่ให  ซึ่งสวนใหญจะใชวิธีการยกยอ   และสวนใหญจะปลอย
ลูกกุงในอัตราต่ําถึงปานกลาง คือประมาณ 36,000  ตัวตอไร อีกทั้งยังใชเวลาในการเลี้ยงตอรอบเฉลี่ยเพียง 6 เดือนเทานั้น
การวางแผนการเลี้ยงสวนใหญ ไมสามารถระบุชวงเวลาที่เริ่มตนเลี้ยงกุงได แตเกษตรกรผูเลี้ยงกุงที่สามารถระบุชวงเริ่มตน
เลี้ยงกุงกามกรามนั้นมากที่สุดจะเริ่มเลี้ยงชวงฤดูรอนในเดือนมีนาคมถึงเมษายน สวนใหญ มีสาเหตุเนื่องมาจากลูกพันธุ 
กุงกามกรามมีความพรอม 
   3) การจัดการขอมูล  พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงสวนใหญไมมีการจดบันทึกขอมูลการเลี้ยง 
สวนเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทําการจดบันทึกขอมูลการเลี้ยงนั้นการบันทึกสวนใหญเปนการจดบันทึกปริมาณการใหอาหาร ใน
การตรวจสอบราคากุงกามกรามพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงกุงเกือบทั้งหมด มีการตรวจสอบราคากุงกามกราม โดยจะใชวิธีการ
โทรถามราคากุงกามกรามจากแพกุงมากที่สุด   
   4) การนําเขาวัตถุดิบ  การนําเขาลูกพันธุเพื่อใชในการเลี้ยงนั้นเกือบทั้งหมดแลว เกษตรกร 
ผูเลี้ยงกุงจะไปนําเขามาจากโรงเพาะฟกที่อยูนอกเขตจังหวัดนครปฐม มากที่สุดคือ จังหวัดสุพรรณบุรี  และรองลงมาคือ
จังหวัดชลบุรี  โดยมีระยะทางเฉลี่ยในการนําเขาลูกพันธุประมาณ 72  กิโลเมตร  ชนิดพันธุที่นิยมใชสวนใหญจะใช 
สายพันธุดั้งเดิม (ทั่วไปที่ใชอยู) มีเพียงสวนนอยที่จะใชสายพันธุใหม (CPF) สวนการนําเขาอาหารและเวชภัณฑใชใน 
การเลี้ยงนั้นเกือบทั้งหมดแลว เกษตรกรผูเลี้ยงกุงจะไปนําเขามาจากผูคาที่อยูในอําเภอที่ฟารมของตนเองตั้งอยู โดยมี
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร   
   5) การจัดการผลผลิตกุงกามกราม  เก็บเกี่ยวผลผลิตกุงไดเฉลี่ยประมาณ 2-3 ครั้งตอรอบ 
การเลี้ยง ผลผลิตกุงกามกรามที่ไดเฉลี่ยประมาณ 220  กิโลกรัมตอไร  อายุของกุงกามกรามที่จับแรกจับ โดยเฉลี่ยอายุ 
ประมาณ 4-5  เดือน  ผลผลิตที่ไดสวนใหญเปนกุงกามกรามขนาด 15 ตัวตอกิโลกรัม  การเก็บเกี่ยวผลผลิตแตละครั้งมีกุงที่
ไมไดขนาดเฉลี่ยรอยละ 20  ของปริมาณกุงที่จับขึ้นมา  อัตราการสูญเสียหรือการตายของกุงกามกรามในการจับแตละครั้ง 
พบเฉลี่ยรอยละ 3  ของปริมาณกุงที่จับขึ้นมา  การตรวจสอบสารตกคางในกุงกามกราม พบวาสวนใหญไมมีการตรวจสอบ
สารตกคาง 
   6) การจัดการตลาดกุงกามกราม  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงมากกวาครึ่งจะนําผลผลิตไปขายกับผูรับซื้อ
เอง เนื่องจาก การนําไปขายเองจะไดราคาดี  โดยตลาดที่เกษตรกรนําไปขาย อยูที่ตลาดกลางมหาชัยทั้งหมด และมีเกษตรกร
บางสวนขายตรงใหกับผูรับซื้อที่ฟารมหรือการติดตอใหผูรับซื้อมาประมูลที่ปากบอซึ่งมีจํานวนไมมากนัก การขายผลผลิต
มากกวาครึ่งจะขายเปนแบบกุงกามกรามมีชีวิต โดยเกือบทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการไดราคาที่ดีกวาการขายแบบไมมีชีวิต  
สวนการขายแบบกุงกามกรามแบบไมมีชีวิตพบเพียงบางสวน โดยมากที่สุดในการขายแบบนี้เนื่องมาจากความสะดวกของ
ผูรับซื้อ และราคาที่ไดไมตางจากการสงแบบมีชีวิต  
   7) การจัดสงผลผลิตกุงกามกราม  รูปแบบการจัดสงกุงกามกรามพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงกุง
สวนใหญ จัดสงกุงกามกรามในลักษณะกุงมีชีวิต มีเพียงบางสวนเทานั้นที่จัดสงกุงไมมีชีวิต  โดยระยะทางในการจัดสง   
เฉลี่ยประมาณ  85  กิโลเมตร  
    7.1) กุงไมมีชีวิต  สวนใหญจะจัดสงกุงโดยใชถังพลาสติกเปนภาชนะบรรจุกุง มี
ปริมาณการจัดสงกุงตอครั้งเฉลี่ยประมาณ 1,100 กิโลกรัม การจัดสงแตละครั้งพบวามีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีกุงกามกรามที่ไม
สามารถขายได คิดเปนอัตราสูญเสียเฉลี่ยรอยละ 1.2 กิโลกรัมตอครั้ง  สาเหตุอันดับแรกเกิดจากการจัดสงกุงแตละครั้ง
หนาแนนเกินไปถือเปนสาเหตุหลักที่พบมากที่สุด  สาเหตุรองลงมาคือ กุงเกิดอาการการนิ่ม(เนื้อเละ)  ตนทุนในการจัดสง



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                       O44 

 181

ดานอุปกรณเฉลี่ยประมาณ  3,000 บาท ตนทุนในการจัดสงแตละครั้งมีทุนในการจัดสงเฉลี่ยประมาณ 440 บาทตอครั้ง   
สวนเกษตรกรที่มีการเชาอุปกรณในการจัดสงพบวามีคาเชาเฉลี่ยประมาณ  600 บาทตอครั้ง  
    7.2) กุงมีชีวิต  ทั้งหมดจะจัดสงโดยใชถังแสตนเลสใสเครื่องเติมอากาศเปนภาชนะ
บรรจุกุง มีปริมาณการจัดสงกุงตอครั้งเฉลี่ยประมาณ 560  กิโลกรัม โดยในการจัดสงแตละครั้งพบวามีเกษตรกรผูเลี้ยงกุงมี
กุงกามกรามที่ไมสามารถขายได คิดเปนอัตราสูญเสียเฉลี่ยรอยละ 0.7  กิโลกรัมตอครั้ง สาเหตุที่เกิดการสูญเสียของกุงมี
ชีวิตในการจัดสงแตละครั้งพบวา สาเหตุอันดับแรกเกิดจากการจัดสงกุงตายหรือกามหักและช้ําเปนสาเหตุหลักที่พบมาก
ที่สุด  สาเหตุรองลงมาคือ กุงกระโดออกนอกรถขณะเดินทางซึ่งพบบางบางสวน  ตนทุนในการจัดสงดานอุปกรณเฉลี่ย
ประมาณ  23,000  บาท ตนทุนในการจัดสงแตละครั้งเฉลี่ยประมาณ  700 บาทตอครั้ง  สวนเกษตรกรที่มีการเชาอุปกรณใน
การจัดสงพบวามีคาเชาเฉลี่ยประมาณ 890 บาทตอครั้ง  
 
  สรุปประเด็นปญหาของเกษตรกรผูเล้ียงกุงกามกราม 
 ดานการผลิต  ผลผลิตตอไรที่ไดอยูในปจจุบันคอนขางนอย ,ขนาดของกุงที่ไดคอนขางมีหลายขนาด  
 ดานวัตถุดิบ  ประเด็นแรกคือ ราคาของวัตถุดิบในการเลี้ยงกุงกามกรามในปจจุบันนี้มีแนวโนมที่จะแพงขึ้น  
ประเด็นที่สองคือ ดานคุณภาพ สวนมากจะเปนอาหารและลูกพันธุ   ประเด็นที่สามคือ การขาดแคลนวัตถุดิบ สวนมากแลว
จะเปนลูกพันธุกุง กลาวคือ ผูผลิตลูกพันธุกุงกามกรามไมสามารถผลิตลูกพันธุใหแกเกษตรผูเลี้ยงไดตลอดทั้งป  เกษตรกร
จงึไมสามารถวางแผนใหมีผลผลิตไดตลอดทั้งป 
 ดานการตลาด ปญหาดานการตลาดนั้นสวนมากจะเปนเรื่องของราคา กลาวคือ ราคาที่ขายไดนั้นคอนขางต่ํา และ
ราคาไมคอยแนนอนเทาที่ควร รวมถึงตลาดรับซื้อยังอยูไกลมากสําหรับในบางพื้นที่  และปญหาที่สําคัญอีกประการคือ 
อยากใหทางภาครัฐนั้นออกใบรับรองมาตรฐานฟารมและใบอณุญาตขนยายใหแกเกษตรกรอยางเรงดวน เพื่อเกษตรกรนั้น
จะสามรถนําไปขายแกผูสงออกได  
  1.2 ผูประกอบกิจการแพรับซื้อกุงกามกราม 
  ในการดําเนินกิจการแพกุงกามกรามนั้น เปนการดําเนินกิจการในรูปแบบที่คลายคลึงกับตลาดคาสง
สินคา คือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามจากทั่วทุกสารทิศจะนําผลผลิตมาขายที่แพกุงในตลาดกลางมหาชัยนี้ โดยแพกุงแต
ละรายจะใหราคารับซื้อที่ใกลเคียงกันแตกตางกันไมเกินกิโลกรัมละ 5 บาท  แลวแตวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงจะเลือกเขาแพ
ไหน แตสวนใหญแลวเกษตรกรจะเลือกแพที่คาขายกันมายาวนานจนเชื่อถือกันไดมากกวา โดยตลาดกลางนี้จะเริ่มเปดซื้อ
ขายกุงกามกรามตั้งแตเวลาประมาณ 05.30 น. จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. โดยราคากลางจะเปนไปตามกลไกของตลาด 
กลาวคือ ถาชวงไหนมีกุงเขามามากราคาก็จะลดลงคอนขางมาก หรือแมแตในวันเดียวกันก็ตามหากเกษตรกรมาสงกุงชาใน
ชวงเวลาที่ตลาดใกลจะปดราคาก็จะลดลง ในทางกลับกันหากในชวงที่กุงขาดตลาดราคากุงก็จะสูงขึ้น แตจากการสัมภาษณ
เจาของกิจการแพกุง ทําใหไดขอเท็จจริงที่วา ในชวงที่กุงขาดตลาดหรือมีความตองการกุงสูงทั้งในปริมาณและคุณภาพนั้น
ก็จะมีแตเกษตรกรรายใหญๆ เทานั้นที่แตละแพจะติดตอใหมาสง  เนื่องจากรายยอยไมสามารถมีผลผลิตในชวงที่ตลาด
ตองการทั้งปริมาณและคุณภาพได หรือแมแตพวกพอคาคนกลางที่รับประมูลกุงตามปากบอเองก็ตาม แพกุงที่มหาชัยนี้จะมี
ผูที่มารับซื้อกุงกามกรามถึงแพเลย โดยสวนใหญจะเปนพอคาแมคาจากตลาดสด ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
หรือแมแตจังหวัดที่อยูไกลออกไปอยางเชน เชียงใหม ลพบุรี ระยอง และตราด เปนตน จะมารับซื้อคราวละมากๆเพื่อนําไป
เก็บไวขาย ดังนั้นในแตละวันก็จะมีผูมารับซื้อจากหลายพื้นที่หมุนเวียนกันไป ผูรับซื้อบางรายที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงก็จะมา
ซื้อทุกวัน ที่อยูไกลออกไปก็จะมา 2-3 วัน/ครั้งโดยหลักเกณฑในการเลือกแพที่จะไปซื้อของผูรับซื้อนั้น ก็มาจากความ
เช่ือถือเหมือนกัน แตถาเปนผูรับซื้อรายใหมๆ สวนใหญจะตัดสินจากขนาดของกุงที่แตละแพมี หรือคุณภาพความสด เปน
หลัก โดยจะเฝาดูต้ังแตเกษตรกรนํากุงเขามาสงจนคัดขนาดเสร็จ แลวก็จะประมูลแขงกับผูรับซื้อที่รออยูเชนเดียวกัน โดย
สวนใหญแลวแพกุงจะไดราคาซื้อจากผูรับซื้อไมเกินรอยละ 3-5 ของราคาที่เกษตรกรขายได  และจากการสัมภาษณเจาของ
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กิจการแพกุง ทําใหไดขอสรุปอีกประเด็นที่วากุงกามกรามที่แพรับซื้อมานั้นขายหมดทุกวัน ไมวากุงจะตรงความตองการ
ของผูที่มารับซื้อหรือไม แตราคาจะลดหลั่นลงไปตามความตองการของผูรับซื้อสวนใหญนั่นเอง เพราะผูรับซื้อจะซื้อเทาที่
กําลังทรัพยของตนมีเพื่อไมใหเปนการเสียทรัพยากรในการเดินทางมาซื้อกุงกามกราม แตการนําไปขายนั้นผูบริโภคก็จะได
กุงที่คุณภาพไมคอยดี ความสดลดลงเนื่องจากการเก็บสินคาไวหลายวัน ในราคาที่แพงออกไปนั่นเอง  ขั้นตอนการดําเนิน
กิจการของแพกุงนั้นตั้งแตเริ่มกระบวนการจนเสร็จสิ้นกิจกรรมของผูที่นํามาขายแตละราย จะใชเวลาประมาณ 25-40 นาที 

 1.3 โรงงานแปรรูปสินคาสัตวน้ํากุงกามกราม 
 ลักษณะการดําเนินกิจการของโรงงานที่ทําการสํารวจนั้นจะดําเนินการในรูปแบบที่คลายกันไมแตกตาง

กันมาก  โดยจะทําการแปรรูปกุงทะเลทุกชนิด คิดเปนรอยละ 90 ของผลิตภัณฑทั้งหมด รอยละ 5 จะแปรรูปปลาทะเล และ
ที่เหลือรอยละ 5 จะแปรรูปกุงกามกราม  ในสวนการดําเนินการแปรรูปกุงกามกรามนั้น จะทําการดําเนินการตลอดทั้งป  จะ
หยุดดําเนินการก็ตอเมื่อไมมีกุงกามกรามเพียงพอที่จะเปนวัตถุดิบในการผลิตหรือเมื่อไมมีคําสั่งซื้อสินคาเขามาและจะเริ่ม
ผลิตใหมเมื่อมีวัตถุดิบเพียงพอ หรือเมื่อมีคําสั่งซื้อสินคาใหมเขามา 

  1) การนําเขาวัตถุดิบ   ดานการนําเขากุงกามกรามเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตนั้นจะสั่งซื้อจาก
ฟารมที่ไดมาตรฐาน จี เอ พี เทานั้นและตองใบรองรับมาตรฐานพันธุกุง รวมถึงใบกํากับการขนยายดวย  ซึ่งจะใหเกษตรกร
ผูเลี้ยงนํามาสงใหที่โรงงานเลย โดยจะทําการขนสงแบบมีชีวิตเพื่อการรักษาความสดและคุณภาพที่ดีของกุงกามกราม  
แหลงกุงกามกรามที่นําเขามา รอยละ 50 มาจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม รองลงมารอยละ 30 มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่
เหลือรอยละ 20 มาจาก จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร และอยุธยา  โดยจะมีการนําเขาผลผลิตตลอดทั้งป โดยการสั่งซื้อใน 
แตละวันจะสั่งเขาซื้อกุงกามกรามเขามาในปริมาณเฉลี่ย 500-600 กก. 

  2) การบริหารสินคาคงคลัง  ในสวนของสินคาคงคลังนั้นจะแบงออกเปนสองสวนคือ 
วัตถุดิบคงคลัง และผลผลิตคงคลัง ดานวัตถุดิบคงคลังนั้นไมมีการรักษาผลผลิตกลาวคือ มีผลผลิตเขามาแตละวันก็จะทํา
การผลิตทั้งหมด เพื่อความสดและคุณภาพของผลผลิต  แตจะมีการบริหารจัดการที่สินคาคงคลังแทน ทําโดยการแชแข็ง
ผลผลิตที่ไดไวกอน แลวรอการตลาดดําเนินการขาย 

  3) การดําเนินการผลิต  การดําเนินการผลิตเริ่มตนจากการรับคําสั่งซื้อจากตลาดรับซื้อ แลวสง
ตอมาใหฝายจัดซื้อหาวัตถุดิบในการผลิต โดยจะตองสอดคลองกันทั้งในดานปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดรับซื้อ
ตองการ จากนั้นก็จัดใหมีการนํากุงกามกรามมาสงที่โรงงาน แตเงื่อนไขที่สําคัญคือจะตองสงแบบกุงมีชีวิตเพื่อความสด  
เมื่อกุงมาถึงโรงงานแลวก็ทําการแชน้ําแข็งกุงทันที่เพื่อใหกุงตาย จากนั้นจึงทําการคัดขนาด แลวสงเขาสายการผลิตตอไป
ตามแตคําสั่งซื้อที่มีมา 

  4) การตลาด  ผลิตภัณฑที่ไดเปนผลิตภัณฑแชเยือกแข็งทั้งหมด จําพวก กุงเด็ดหัว เนื้อกุงบด 
กุงผาหลัง และกุงแชแข็งทั้งตัว เปนตน โดยรอยละ 95 จะสงออกนอกประเทศ เปนประเทศในแถบทวีปเอเชียและ 
ทวีปออสเตรเลีย เชน อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี บรูไน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปนตน ที่เหลือรอยละ 5 ก็จะขาย
ภายในประเทศไทยแตก็ไมไดรับความนิยมเทาที่ควร  
 2 สรุปและอภิปรายผลระหวางองคกรภายในโซอุปทานธุรกิจกุงกามกราม 
 โซอุปทานธุรกิจกุงกามกรามจากแหลงผลิตถึงปลายทาง มีกรอบการกําหนดรูปแบบการพัฒนาระบบลอจิสติกส
ธุรกิจสินคากุงกามกราม และการอภิปรายผลการศึกษา คือ การกําหนดเสนทางภายในโซอุปทานธุรกิจกุงกามกราม  และ
การอภิปรายสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้ 
  1 หนวยงานราชการ  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับโซอุปทานธุรกิจกุงกามกราม มีสวนเกี่ยวของอยู  
3 องคกร คือ ผูคาปจจัยการผลิต  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม และตลาดภายนอกประเทศ ซึ่งมีปญหาที่เปนขีดจํากัดใน 
การพัฒนาธุรกิจกุงกามกรามดังนี้ 
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   1.1 หนวยราชการ -  ผูคาปจจัยการผลิต   ปญหาที่พบระหวาง หนวยราชการ กับผูคาปจจัย
การผลิต คือ การไดรับรับมาตรฐานฟารมเพาะพันธุกุงกามกราม    อีกทั้ง ขอมูลและเทคนิคดานการเพาะพันธุยังขาดการ
เช่ือมโยงขอมูลที่ตอเนื่องจากนักวิชาการและภาครัฐ กับผูเพาะพันธุ สงผลใหปริมาณของผลผลิตพันธุกุงยังคงไมเพียงพอ
กับความตองการของเกษตรผูเลี้ยง   
   1.2 หนวยราชการ -  เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม  หนวยงานราชการและนักวิชาการ ไดมีการ
คนควาวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงกุงกามกรามอยางตอเนื่องอาทิเชน การพัฒนาอาหาร การพัฒนาระบบการเลี้ยง เปนตน เพื่อ
เพิ่มปริมาณผลผลิตใหกับเกษตรกร และจากผลการศึกษาระบุวาสวนใหญเกษตรกรผูเลี้ยงกุงก็ไดรับความรูเหลานั้นมาจาก
หนวยงานราชการคอนขางมาก แตองคความรูเหลานั้นก็ไมสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตใหเปนที่พอใจกับ
เกษตรกรทุกราย อาจมีเหตุผลมาจากขอจํากัดของตัวเกษตรกรเองไมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะ
กับรูปแบบของตนเอง หรือตนทุนในการเลี้ยงมีไมมากพอที่จะทําและประยุกตใชตามองคความรูนั้น  อีกประการหนึ่งคือ
นักวิชาการและหนวยงานราชการไมสามารถแกปญหาใหกับเกษตรกรไดอยางตรงประเด็นกับที่เกษตรกรประสบปญหาอยู 
เนื่องจากการขาดการสํารวจขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลอยางบูรณาการ จึงทําใหเกษตรกรบางสวนขาดความเชื่อถือกับ
นักวิชาการและหนวยงานราชการ  ซึ่งยอมสงผลตอการพัฒนาระบบธุรกิจในภาพรวม 
   1.3 หนวยราชการ -  ตลาดภายนอกประเทศ ปจจุบันไดมีการผลักดันและสนันสนุนเรื่อง
ของครัวไทยสูครัวโลก และกุงกามกราม ก็เปนหนึ่งในวัตถุดิบของอาหารไทยที่มีช่ือเสียงในปจจุบัน  ซึ่งถือไดวาเปนผลดี
ตอตัวสินคากุงกามกรามเองอยูแลว หากแตในปจจุบันพบวาการสงออกผลผลิตกุงกามกรามไปสูตางประเทศยังอยูใน
สัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับสินคาชนิดอื่นๆ  ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้ควรจะหาทางเปดตลาดสินคากุงกามกรามให
เปนที่นิยมอยางแพรหลาย เพราะหากจะมีการพัฒนาตัวสินคาใหดีระดับที่สูงแลวก็ตามหากแตยังไมไดรับความนิยมใน
ระดับสากลก็จะนําความขาดทุนมาสูองคกรธุรกิจที่เกี่ยวของ  และยอมสงผลถึงขีดจํากัดในการพัฒนาระบบธุรกิจใน
อนาคต 
  2 ผูคาปจจัยการผลิต  ผูคาปจจัยการผลิตมีการติดตอและเกี่ยวของกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม
โดยตรง และจากผลการศึกษาพบวาปญหาที่เกิดขึ้นระหวางผูคาปจจัยการผลิตและเกษตรกรคือ  วัตถุดิบไมเพียงพอกับ
ความตองการของเกษตรกร โดยเฉพาะพันธุกุงกามกราม นั้นสามารถที่จะผลิตพันธุกุงกามกรามไหมีผลผลิตตลอดปและ
เพียงพอกับความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงได  สงผลตอเนื่องในใหเกษตรกรไมสามารถวางแผนใหมีผลผลิตไดตลอดทั้ง
ป  อีกทั้งโรงงานแปรรูปและผูสงออกไมสามารถวางแผนการผลิตและสงออกได  สงผลตอความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม 
  3 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามมีสวนเกี่ยวของกับองคกรธุรกิจในโซ 
อุปทานกุงกามกราม 3 องคกร คือ แพกุงกามกราม โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และตลาดภายนอกประเทศ 
   3.1 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม - แพกุงกามกราม  ปญหาที่พบระหวางเกษตรกรผูเลี้ยงกับ
แพกุงกามกราม คือผลผลิต และ ราคาโดยผลผลิตที่เกษตรกรนําไปขายสวนใหญจะเปนรูปแบบของการจัดสงกุงมีชีวิต 
เนื่องจากจะไดราคาที่ดีกวา แตปญหาที่พบคือ ตนทุนโดยรวมของการจัดสงผลผลิตแบบมีชีวิตคอนขางแพงกวาการขนสง
แบบไมมีชีวิต ทั้งที่ผลผลิตทั้งหมดเมื่อมาถึงแพกุงแลวทางแพก็จะทําใหกุงตาย  ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความ 
ไมแนนอนของราคากุง  ถึงแมเกษตรกรจะมีการตรวจสอบราคากับทางแพกุงอยูแลว แตความเปนจริงที่พบคือราคากุงก็ยัง
ไมแนนอนตลอดทั้งปแมแตในรอบวันเดียวกัน เนื่องจากแพกุงจะขายผลผลิตใหแกผูรับซื้อที่มาติดตอทั้งหมดวันตอวัน อีก
ทั้งปริมาณกุงที่เขามาผานแพกุงก็มีปริมาณที่ไมแนนอนในแตละวัน  ทําใหไมสามารถกําหนดราคาที่แนนอนได ดังนั้นหาก
วันไหนมีกุงเขามาที่แพมากกุงก็จะมีราคาที่ลดลงตามกลไกของตลาด จากปญหานี้ทําใหเกษตรบางรายคิดวาแพกุงไมมี
ความเปนธรรมดานราคา สงผลใหเกษตรกรเลือกที่จะและติดตอใหผูรับซื้อมาประมูลที่ปากบอและทําใหราคาที่ขายผลผลิต
ไดลดลง  ซึ่งปญหาที่เกิดนี้ขึ้นเปนปญหาตอเนื่องมาจากการขาดการวางแผนการผลิตที่ดีของเกษตรกร 
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   3.2 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม – โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป  จากผลการศึกษาพบวา  ทาง
โรงงานจะติดตอใหเกษตรกรมาสงกุงที่โรงงาน ในรูปแบบของกุงมีชีวิต ซึ่งเกษตรกรที่ทางโรงงานติดตอไปนั้น จําเปนตอง
ไดรับ มาตรฐานรับรองฟารมเลี้ยง (G A P) และใชลูกพันธุที่จากโรงเพาะฟกที่ไดรับมาตรฐานเชนกัน  รวมถึงตองมี
ใบกํากับการขนยายดวย สวนใหญแลวแหลงที่โรงงานติดตอไปนั้น จะอยูในพื้นที่แถบจังหวัด นครปฐม สุพรรณบุรี  และ
ราชบุรี เปนตน  ซึ่งสวนใหญครึ่งหนึ่งของวัตถุดิบที่นําเขาโรงงานนั้นจะมาจากจังหวัดนครปฐม  และจากผลการศึกษา
พบวา มากวาครึ่งของทั้งฟารมเลี้ยงและโรงเพาะฟกที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไปนําเขามานั้นจะไมไดรับ
มาตรฐานรับรอง รวมทั้งไมมีใบกํากับการขนยาย อีกทั้งการตรวจสอบสารตกคางก็ยังมีใหพบเห็นอยูนอยมาก  ซึ่งสงผลให
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นใชกุงกามกรามที่มาจากจังหวัดนครปฐมเปนวัตถุดิบในการผลิตไดในปริมาณที่จํากัด อีกทั้ง
จังหวัดนครปฐมยังมีปริมาณผลผลิตตอไรคอนขางนอยทั้งที่มีพ้ืนที่ทําการเลี้ยงกุงกามกรามมากที่สุดและใกลกับแหลง
โรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด  ดั้งนั้นวัตถุดิบที่เหลือจึงจําเปนตองนําเขามาจากจังหวัดอื่นๆที่ไกลออกไป เชน สุพรรณบุรี 
ราชบุรี และอยุธยา เปนตน ซึ่งยอมสงผลตอความสดและตนทุนการผลิต 
   3.3 เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม – ตลาดภายนอกประเทศ  การติดตอระหวางเกษตรกรผูเลี้ยง
กุงกามกรามและตลาดภายนอกประเทศจากการศึกษาไมพบ  เนื่องจากเกษตรกรไมสามารถที่จะดําเนินการสงออกไดเอง 
ดังนั้นจึงตองอาศัยพอคาคนกลางในการรวบรวมผลผลิตใหกับผูสงออกในการจัดสงผลผลิตไปสูตลาดตางประเทศ ซึ่งใน
ปจจุบันการสงออกกุงกามกรามในรูปแบบกุงมีชีวิตกําลังเปนที่นิยมมากเพิ่มขึ้น เนื่องจากกุงกามกรามมีความทนทานใน
การขนสงมากกวากุงทะเลหลายๆชนิด  ดังนั้นการสงออกผลผลิตกุงกามกรามแบบมีชีวิตจึงเปนแนวทางในการสงเสริม 
การสงออกที่ดีที่จะทําใหตลาดตางประเทศรูจักกุงกามกรามและหันมาสนใจผลผลิตที่มาจากกุงกามกรามมากยิ่งขึ้น  ถา
สามารถพัฒนาในเรื่องของระบบมาตรฐานการผลิต และการมีผลผลิตที่ตรงกับความตองการของตลาดทั้งปริมาณและ
คุณภาพไดอยางตอเนื่อง 
  4 แพกุงกามกราม แพกุงกามกรามมีสวนเกี่ยวของกับองคกรธุรกิจในโซอุปทานกุงกามกราม 2 องคกร 
คือ ตลาดภายในประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 
   4.1 แพกุงกามกราม -  ตลาดภายในประเทศ  ในปจจุบันแพกุงมีบทบาทเสมือนกับสถานที่
รวบรวมผลผลิตใหกับผูรับซื้อซึ่งจะมีกระบวนการคัดขนาดและคุณภาพเพื่อการตั้งราคาขายใหกับผูรับซื้อ และผลผลิต 
สวนใหญที่มาสงที่แพกุงจะมีจุดออนในเรื่องของระบบมาตรฐานที่สําคัญสําหรับการสงออกทั้งระบบ แตก็มีผลผลิต
ปริมาณไมนอยที่ไดรับระบบมาตรฐานและคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด แตทางแพกุงก็ไมไดเขมงวดในเรื่องนี้
กลาวคือทางแพจะรับซื้อผลผลิตที่เกษตรกรนํามาสงทั้งหมด จึงทําใหผลผลิตที่สามารถจะเปนวัตถุดิบใหกับตลาดสงออก
ลดนอยลง   จึงทําใหผูซื้อผลผลิตสวนใหญที่แพกุงจะเปนตลาดภายในประเทศทั้งสิ้น   
   4.2 แพกุงกามกราม - โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป  มีการจัดสงผลผลิตใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปเฉพาะตอนที่โรงงานไมสามารถจัดหากุงกามกรามจากเกษตรกรโดยตรงได หากแตจะนําวัตถุดิบที่ได
จากแพกุงมาผลิตในสวนของผลิตภัณฑแปรรูปที่ขายภายในประเทศเทานั้น ซึ่งถาหากแพกุงกามกรามสามารถเปลี่ยน
บทบาทจากผูคาสงมาเปนพอคาคนกลางระหวางเกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปในสวนของการรวมรวมเฉพาะ
กุงกามกรามที่ไดรับมาตรฐาน เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตใหกับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ก็ยอมที่จะสงผลดีกับปริมาณ
การผลิต การขยายตัวผลิตภัณฑและตลาดภายนอกประเทศของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มมากขึ้น   และสามารถที่จะ
แกปญหาในเรื่องที่เกษตรผูเลี้ยงไมสามารถมีผลผลติตอเนื่องไดตลอดทั้งป  
  5 โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 
   5.1 โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป – ตลาดภายในประเทศ  ตลาดภายในประเทศนั้นจะไม
คอยไดรับความนิยมในดานของผลผลิตกุงกามกรามแปรรูปเทาที่ควร เนื่องจากมีผลผลิตสดๆที่มีขายในประเทศมากพออยู
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แลว ดังนั้นจึงมีการผลิตเปนสวนนอย และกุงกามกรามที่ใชเปนวัตถุดิบก็จะใชทั่วๆไปไมจําเปนตองไดรับมาตรฐานรับรอง 
หรือมีคุณภาพเทียบเทากับตลาดภายนอกประเทศ ซึ่งก็จะใชวัตถุดิบจากตลาดมหาชัย การผลิตก็แลวแตคําสั่งซื้อที่มีมา 
   5.2 โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป – ตลาดภายนอกประเทศ  ปญหาที่สําคัญคือผลิตภัณฑของ
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยงัไมมีความหลากหลาย อีกทั้งในการสงออกก็ยังจะอยูในวงแคบเทานั้น  คือสงออกไดเฉพาะ
บางประเทศที่ไมเขมงวดเรื่องของมาตรฐาน และสารตกคาง และอาจสงผลกระทบตอการพัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต 
ดังนั้นทางโรงงานอุตสาหกรรมควรมีการคนควาวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและเปนที่สนใจกับ
ตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งสงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากเศษเหลือที่เหลือใชจากผลิตภัณฑกุงกามกราม 
เชน เปลือกกุง   หัวกุง เปนตน   
 

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกสธุรกิจกุงกามกราม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิดังกลาวแสดงถึงแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานธุรกิจ 
กุงกามกราม  ซึ่งเนนในการลดภาระทางลอจิสติกสโดยรวมของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง (ตามแนวเสนประ) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลผลิตเพื่อรองรับความเชื่อมันในการตลาดทั้งภายในและนอกประเทศใหมากที่สุด ซึ่งมีขอเสนอแนะใน
การพัฒนาระบบลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานธุรกิจกุงกามกราม ดังนี้ 
 1 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกสที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 การรวมกลุมเกษตรกร  ควรมีการรวมกลุมเกษตรกรใหเปนกลุมที่มีขนาดใหญและมีแนวทางใน
การดําเนินการชัดเจนเพิ่มมากขึ้น อาทิเชน กลุมสัจจะประมงออมทรัพย ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน    หรือ  กลุม
ผูใชน้ําคลองชลประทาน ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง เปนตน  เพื่อการสงผานขอมูลที่เปนประโยชน  การแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเลี้ยงกุงกามกราม การรวมมือกันแกปญหาที่พบในการเลี้ยง  หรือเพื่อการชวยเหลือดานเงินทุนในการ
เลี้ยงกุงกามกราม  ซึ่งในปจจุบันมีกลุมเกษตรกรเหลานี้เพียง 2  กลุม   สวนที่เหลือก็เปนกลุมยอยรวมกลุมกันจากการที่เปน
เพื่อนบานที่รูจักหรือที่ต้ังฟารมใกลเคียงกัน ขอมูลหรือประสบการณที่ไดจากกลุมยอยแบบนี้ยอมมีการเคลื่อนไหวของ
ขอมูลที่วนเวียนกันแตในกลุมที่มีขนาดเล็กเทานั้น 

หนวยงานราชการ 

ผูคาปจจัย 
การผลิต 

เกษตรผูเลี้ยงกุง

ตลาดภายในประเทศ 

พอคาคนกลาง  /ผูรับ
ซื้อที่ฟารม 

แพกุง โรงงาน 
อุตสาหกรรมแปรรูป

ผูสงออก ตลาดภายนอกประเทศ 

องคกรวิสาหกิจผูเลี้ยงกุง 
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  1.2 การสงเสริมการผลิตและการพัฒนาวัตถุดิบ 
   1 ) พันธุกุงกามกราม  ดานพันธุกุงกามกรามควรสงเสริมใหมีการผลิตใหมีลูกพันธุตลอดทั้งป 
และผลิตพันธุใหมขึ้นมาตลอดเพื่อสอดคลองกับการเปนวัตถุดิบเพื่อการสงออก อีกทั้งฟารมเพาะพันธุกุงกามกรามก็ควรจะ
ไดรับมาตรฐาน และมีใบรับรองมาตรฐานใหแกผูเลี้ยงกุงกามกรามดวย อีกทั้งควรมีการควบคุมราคาจากทางภาครัฐ   ทั้งนี้
เพื่อเกษตรกรผูเลี้ยงกุงสามารถที่จะทําการเลี้ยงใหมีผลผลิตที่ตรงกับความตองการของตลาด และมีผลผลิตเขาสูตลาด
ตอเนื่องทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป หรือผูสงออก ไดตลอดทั้งป เพื่อลดปญหากุงขาดตลาดและทําใหโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูป หรือผูสงออก สามารถวางแผนการผลิตและสามารถสงขายผลผลิตใหกับตลาดภายนอกประเทศโดย
ไมมีการกีดกันทางดานคุณภาพ ซึ่งยอมสงผลดีตอธุรกิจกุงกามกรามทั้งระบบ   
   2 ) อาหารและเวชภัณฑ  อาหารและเวชภัณฑควรเกษตรกรควรมีการปรับเปลี่ยนและทดลอง
ใชใหเหมาะสมกับรูปแบบการเลี้ยงของตนเอง และควรศึกษาขอมูลใหแนใจกอนตัดสินใจที่จะใชเนื่องจากอาหารและ
เวชภัณฑมีผลตอผลผลิตและตนทุนโดยรวม โดยภาครัฐก็ควรเขมงวดในการตรวจสอบคุณภาพและกําหนดมาตรฐานราคา
ไมใหเกินกําลังของเกษตรกรสวนใหญ 
  1.3 การจัดการและระบบการเลี้ยง 
   1 ) รูปแบบการเลี้ยง   เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากปจจุบันคือ การเลี้ยงแบบ
คละเพศ และไมมีการยายบอไปขุน   มาเปนการเลี้ยงแบบคัดเพศเปนเพศผูกอนการปลอย แลวนํามาปลอยในบออนุบาล
กอน จากนั้นก็ยายบอมาขุน ซึ่งจะทําใหปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น อัตราการรอดสูง และสามารถลดคาใชจายดานอาหารที่จาก
เดิมหมดไปกับกุงเพศเมียที่เลี้ยงไมโต   
   2 ) การตรวจสอบอาหาร  เกษตรกรควรมีการตรวจสอบอาหารอยางสม่ําเสมอทั้งตรวจสอบ
คุณภาพอาหารกอนใหกุง และตรวจสอบปริมาณอาหารที่เหลือในบอหลังจากการใหอาหาร เพื่อลดตนทุนดานอาหารซึ่ง
เปนคาใชจายหลัก และลดปริมาณการเนาเสียของน้ําในบอเลี้ยง  
   3 ) การวางแผนใหมีผลผลิตตลอดทั้งป   เกษตรกรควรมีการวางแผนเลี้ยงใหมีผลผลิตตลอด
ทั้งป   ทั้งนี้ปจจัยที่เกี่ยวของที่สําคัญที่สุดจากการศึกษาก็คือผูผลิตพันธุกุงกามกราม ตองสามารถเพาะพันธุใหมีผลผลิต
ตลอดทั้งป   มิเชนนั้นเกษตรกรก็ไมสามารถมีผลผลิตอยางตอเนื่องสงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป หรือผูสงออก ไม
สามารถวางแผนการผลิตและสามารถสงขายผลผลิตใหกับตลาดภายนอกประเทศ ซึ่งยอมสงกระทบตอธุรกิจกุงกามกราม
ทั้งระบบ 
   4 ) การตรวจสอบและคัดคุณภาพผลผลิต   ในการจับกุงกามกรามออกขายควรมีการ
ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งดานขนาด และสารตกคาง  กอนที่จะทําการจับ เพื่อใหไดกุงกามกรามตามที่ตลาดตองการ อีกทั้งยัง
ลดการสูญเสียกุงกามกรามจากการจับและควรมีการขังเปลแชในน้ํากอนการขายเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตได  ซึ่งจาก 
ผลการศึกษาพบวายังมีการตรวจสอบคุณภาพอยูนอยมาก 
   5 ) มาตรฐานฟารมเลี้ยง  ภาครัฐควรเรงใหมีการตรวจสอบฟารมเลี้ยงในการออกใบรับรอง
มาตรฐานฟารม ใบกํากับการขนยาย  อีกทั้งเกษตรกรก็ควรปรับปรุงฟารมของตนใหมีมาตรฐานตามที่ภาครัฐกําหนดไว ซึ่ง
จากผลการศึกษาพบวามีเกษตรกรไมถึงรอยละ 50 ที่ไดรับมาตรฐาน ทั้งที่จังหวัดนครปฐมมีผูเลี้ยงกุงกามกรามมากที่สุด 
ซึ่งไมเปนผลดีตอการสงออกที่ในปจจุบันที่มีความเขมงวดดานคุณภาพและมาตรฐานในการสงออก ทําใหประเทศไทยยัง
สงออกไดแตเพียงประเทศที่ไมเขมงวดเทานั้น 
  1.4 ระบบการติดตอซื้อขาย  ปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และแพกุงกามกรามจะติดตอซื้อขาย
ผลผลิตกับฟารมที่มีขนาดใหญเทานั้นเนื่องจาก ฟารมเหลานี้จะไดรับมาตรฐานและสามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ปริมาณที่เพียงพออยางกับความตองการอยางตอเนื่อง  ซึ่งก็ยังจํากัดอยูในวงแคบ ดังนั้นบทบาทของฟารมขนาดเล็ก และ
เกษตรกรรายยอยจะถูกลดบทบาทลง ซึ่งปจจุบันสวนใหญก็จะนําผลผลิตมาขายที่แพกุงเทานั้น ดวยขอจํากัดของ 
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ดานมาตรฐานและปริมาณ  ดังนั้นหากมีสื่อกลางในการรวบรวม หรือจัดการดานเอกสารมาตรฐานตางๆใหกับเกษตรกร
รายยอยเหลานี้ ก็จะสามารถเพิ่มบทบาทใหกับเกษตรกรรายยอยเหลานี้  ลดตนทุนในการขนสงผลผลิต และสามารถเพิ่ม
ผลผลิตใหกับตลาดโดยรวมดวย   และหากมีการเปลี่ยนบทบาทของแพกุงใหสามารถเปนที่รวบรวมวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน
รองรับและสามารถเปนวัตถุดิบสําหรับกระบวนการสงออกได ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตที่มีมาตรฐานใหกับตลาดสงออก
อีกทางหนึ่ง 
  1.5 การขนสงผลผลิต  การขนสงผลผลิตปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงทั้งหมดจะจัดสงผลผลิตที่แพกุง
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีระยะทางที่คอนขางไกล เสียคาใชจายคอนขางมาก ดังนั้นทางภาครัฐหรือภาคเอกชน ควร
มีสวนในการผลักดันใหมีตลาดกลางกุงกามกรามอยูในเขตจังหวัดนครปฐม เนื่องจากจังหวัดนครปฐม มีผูเลี้ยงกุงกามกราม
มากที่สุด และผูเลี้ยงสวนใหญอยูในบริเวณใกลเคียงกับจังหวัดนครปฐม อาทิเชน อยุธยา ราชบุรี  สุพรรณบุรี เปนตน    
  1.6 การสงเสริมดานการตลาด  ควรเรงสรางตลาดในตางประเทศใหกุงกามกรามเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น  
อีกทั้ง สรางอุตสาหกรรมตอเนื่อง ที่สามารถนําเศษเหลือจากกุงกามกรามไปใชประโยชน  เพื่อเปนแรงจูงใจในการที่
โรงงานแปรรูปจะหันมาสนใจที่จะแปรรูปกุงกามกรามเพิ่มมากขึ้น 
 2 ขอเสนอแนะขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบลอจิสติกสในการศึกษาวิจัยตอเนื่องครั้งตอไป 
  2.1 การจัดการปจจัยการผลิต  ไดแกลูกพันธุกุงที่ใช  อาหาร  เวชภัณฑ  น้ําที่ใชเลี้ยง  พลังงานและ
อุปกรณการปรับปรุงคุณภาพน้ําในบอเลี้ยง  การจัดการบอเลี้ยงหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน  จึงควรที่จะตองมีการศึกษาวิจัย
เชิงลึกในการลดตนทุน  เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตใหมากขึ้นโดยใชพ้ืนที่การเลี้ยงเทาเดิม      
  2.2 การพัฒนาอุปกรณ  เครื่องมือ  สําหรับการเก็บเกี่ยวและขนยายผลผลิตกุงกามกราม  โดยผลผลิต 
กุงกามกรามตามที่ตลาดตองการ มีทั้ง  กุงมีชีวิต  และไมมีชีวิต  ควรจะมีการวิจัยและพัฒนา  อุปกรณและเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บเกี่ยวจากบอเลี้ยง  ภาชนะบรรจุกุงกามกรามทั้งแบบมีชีวิตและไมมีชีวิตใหเหมาะสมกับประเภทของกุง ซึ่งก็จะ
สามารถลดการเสียหาย  การรั่วไหลของน้ําในถังบรรจุระหวางการเก็บเกี่ยวและขนยายจากบอเลี้ยงจนถึงปลายทางของ
ตลาดแตละประเภท    
  2.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศกุงกามกราม  เนื่องจากไมมีระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของทั้งระบบตั้งแตเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม  ฟารมเพาะเลี้ยงกุง  ผูประกอบการจําหนายอาหาร  
เวชภัณฑ  เครื่องมือและอุปกรณ    การขนสง  และระบบการตลาด  ซึ่งหากมีการวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศกุงกามกรามทั้งระบบก็จะมีสวนชวยในการสงผานขอมูลที่เปนประโยชน  ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนประโยชนต้ังแต
เกษตรกรผูเลี้ยง ภาคเอกชนที่คาปจจัยการผลิต   โรงงานแปรรูปผลผลิต จนถึงภาครัฐที่เปนผูวางแผนและกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนา เพื่อที่จะไดมีสวนรวมกันในการพัฒนาจากทุกองคกรในระบบธุรกิจกุงกามกรามอยางสอดคลองและเปนไป
อยางตอเนื่องในอนาคต 
  2.4 การพัฒนาฐานขอมูลองคความรูการประกอบการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามเชิงพาณิชยและความ
เปนไปไดในการจัดองคกรวิสาหกิจชุมชน  ในปจจุบันก็มีการรวมกลุมผูเลี้ยงกุงกามกรามกันอยูบางแลวอาทิเชน กลุม
สัจจะประมงออมทรัพย ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน  หรือ  กลุมผูใชน้ําคลองชลประทาน ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง เปนตน ซึ่งวัตถุประสงคเปนการรวมกลุมกันเพียงเพื่อเลี้ยงกุงกามกรามและแกปญหาตางๆในระบบการเลี้ยง
พ้ืนฐานเทานั้น  หากมีการวิจัยและพัฒนากลุมเหลานี้เพื่อเปนตัวอยางในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและ
เพื่อการคาเชิงพาณิชยก็จะสามารถแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบันดังที่กลาวมาแลวขางตนและรองรับการพัฒนา
ระบบลอจิสตธุรกิจกุงกามกรามในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนธุรกิจกุงกามกรามนั้น
จะสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ังแตปจจัยการผลิต กระบวนการผลิต จนถึงการจัดการทางดานการตลาด ซึ่งถาสามารถทําไดก็
จะชวยลดตนทุนในการผลิตและลดภาระทางลอจิสติกสของเกษตรกรรายยอยลงได 
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บทคัดยอ 
 
 ประเทศไทยเปนสมาชิกศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) ต้ังแตป พ.ศ.2510 โดย
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลักของรัฐบาลไทยที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานดานความรวมมือกับ 
SEAFDEC และประเทศไทยเปนที่ต้ังของสํานักงานเลขาธิการและสํานักงานฝายฝกอบรม ของ SEAFDEC กรมประมง 
โดยกองประมงตางประเทศจึงมีหนาที่ในการดําเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยในการดําเนินการตามเอกสิทธิ
ของ SEAFDEC การประสานงานระหวางกรมประมงกับ SEAFDEC จึงมีบทบาทสําคัญตอการบริหารความรวมมือระหวาง
กัน การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการโดยใชแบบสอบถามกับขาราชการกรมประมงที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมงานวิจัยกับ 
SEAFDEC โดยเฉพาะในชวงปงบประมาณ 2547 และใชการสัมภาษณเจาหนาที่ของ SEAFDEC ทั้งที่ปฏิบัติงาน  
ณ สํานักงานเลขาธิการ และสํานักงานฝายฝกอบรม ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามและการสัมภาษณทําใหทราบวา
ขาราชการกรมประมงเห็นประโยชนในการเขารวมกิจกรรมงานวิจัยของ SEAFDEC ทั้งตอตนเองและตอกรมประมง โดย
สนับสนุนใหกองประมงตางประเทศเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลงานวิจัยระหวางกรมประมงกับ 
SEAFDEC สวนเจาหนาที่ของ SEAFDEC มีความพึงพอใจตอการดําเนินการของกรมประมงผานกองประมงตางประเทศ 
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An Analysis of The Cooperation between Department of Fisheries and  
Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) 

 
Panawon Awaiwanont * 

Fisheries Foreign Affairs Division 
 

Abstract 
 
 Thailand has been a member of the Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) since 1976. As 
a result to the Department of Fisheries (DOF), Ministry of Agriculture and Cooperatives was assigned as a major official 
organization for Thailand to implement the technical cooperation with SEAFDEC. Thailand is also a location for the 
Secretariat office and Training Department. The Fisheries Foreign Affairs division is a designed division for the DOF to 
facilitate for their privilege activities. The technical cooperation between DOF and SEAFDEC is a key role for 
international cooperation.  
 The research was done by using questionnaires distributed to the officers of DOF whom were concerned with 
the technical research cooperation. The research period was targeting in the fiscal year 2004. SEAFDEC officials both 
from Secretariat office and Training Department were interviewed.  
 Results from the questionnaire and interview analysis showed that the DOF officials were gain more 
knowledge and benefit for themselves and for DOF. They were agreed to support the Fisheries Foreign Affairs Division 
as a focal point for all activities concerned both DOF and SEAFDEC. From officials of SEAFDEC side, they were 
satisfied for coordination with DOF through Fisheries Foreign Affairs Division 
 
Key words : cooperation, Department of Fisheries, SEAFDEC 
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คํานํา 
 
 กลุมความรวมมือกับตางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมงเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนและเตรียมการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศเพื่อกําหนดทาทีของประเทศไทย 
โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของและสถานการณและระเบียบการประมงตางประเทศ ดําเนินการ
รวบรวม วิเคราะหแนวทางการใหและขอรับความรวมมือดานการประมงเพื่อจัดทําขอเสนอโครงการใหและขอรับ 
ความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ เขารวมประชุม/เจรจาและจัดทําขอตกลงระหวางประเทศและ
องคกรระหวางประเทศ ดําเนินการบริหารและประสานการดําเนินโครงการความรวมมือตามขอผูกพันกับตางประเทศและ
องคกรระหวางประเทศ ดําเนินการจัดทําแผนการประชุมและเดินทางไปตางประเทศ สนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการความรวมมือทางการประมง ดําเนินการจัดประชุมระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศ  
 ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต หรือ Southeast Asian Fisheries Development Center 
(SEAFDEC) เปนองคกรระหวางประเทศดานการประมงองคกรหน่ึงที่ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก กรมประมงจึงมี
พันธกิจที่จะตองใหความรวมมือในฐานะที่เปนประเทศสมาชิก  นอกจากนี้กรมประมงยังเปนหนวยงานที่อํานวย 
ความสะดวกใหกับผูเช่ียวชาญของ SEAFDEC ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศที่ต้ังของสํานักงานเลขาธิการ และ
สํานักงานฝายฝกอบรมของ SEAFDEC โดยหนาที่การดําเนินการตามพันธกิจเหลานี้อยูในความรับผิดชอบของ 
กลุมความรวมมือกับตางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง การรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองประมง
ตางประเทศ การทราบขั้นตอนและวิธีการประสานงานของ SEAFDEC ตลอดจนการทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอการปฏิบัติงานทั้งของกรมประมงและของ SEAFDEC จากขาราชการกรมประมงตั้งแต ระดับผูกําหนดนโยบาย ผูดําเนิน
โครงการ ผูประสานงาน ผูปฏิบัติงาน และผูเขารวมประชุมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของ SEAFDEC จะนําไปสูการวางแนว
ทางการประสานงานและการใหความรวมมือตอกันอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษาการใหความรวมมือและการประสานงานของ SEAFDEC กับประเทศสมาชิก 
2. เพื่อศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมประมงในฐานะที่เปนสมาชิก SEAFDEC  
3. เพื่อศึกษาประโยชนที่กรมประมงไดรับจากการปฏิบัติงานรวมกับ SEAFDEC  
4. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการประสานงานระหวางกรมประมงและ 

SEAFDEC 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผลการปฏิบัติงานที่เปนไปตามพันธกิจ และเพื่อการประสานงานของ 
กรมประมงกับ SEAFDEC ที่ดําเนินการโดยกลุมความรวมมือกับตางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมงตลอด
ปงบประมาณ 2547 คือ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2546 – กันยายน 2547  
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ประโยชนท่ีไดรับ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ จะทําใหทราบขั้นตอน ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานประสานงานระหวางกรมประมงและ 
SEAFDEC ที่ผานมา อันจะเปนแนวทางในการปรับปรุงการประสานความรวมมือทั้งฝายกรมประมง และ SEAFDEC 
เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกันดําเนินไปดวยความสะดวก รวดเร็วใหผลประโยชนสูงสุดตอประเทศ และกอใหเกิด 
ความพอใจรวมกันทั้งสองฝายในอนาคต  
 

วิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อทราบขั้นตอน การมีสวนรวมของขาราชการกรมประมงตอกิจกรรมของ 
SEAFDEC และเพื่อทราบขอคิดเห็นตางๆทั้งจากขาราชการกรมประมงและจากเจาหนาที่ของ SEAFDEC โดยคาดหวังวา
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามและผูใหสัมภาษณจะทําใหทราบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ประสานงานของกองประมงตางประเทศ ตลอดจนทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการประสานงานระหวาง
หนวยงานของกรมประมง ซึ่งหมายถึงกองประมงตางประเทศ และศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
จะนําไปสูการแกไขใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
1. การวิจัยแบงวิธีการรวบรวมขอมูล เปน 3 สวน ดังนี้ 
 1.1 รวบรวมขอมูลจากผลการปฏิบัติงานของกลุมความรวมมือกับตางประเทศ กองประมงตางประเทศและจาก
เอกสารประกอบการประชุมของ SEAFDEC และขอตกลงที่เกี่ยวของ  
 1.2 การใชแบบสอบถามขาราชการกรมประมงที่มีสวนรวมในกิจกรรมของ SEAFDEC โดยผานการประสานงาน
ของกองประมงตางประเทศ  ในระหวางปงบประมาณ 2547 รวมจํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 80 แบบ 
 1.3 การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ของ SEAFDEC ที่มีหนาที่รับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับ 
กรมประมงจํานวน 10 คน  
2. การวิเคราะหขอมูล  
 2.1 วิเคราะหเนื้อหาจากผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ โดยแสดงขอมูลในลักษณะสถิติ
พรรณนา (descriptive statistics) และในรูปแบบรอยละ (percentage) 
 2.2 การวัดคาความเห็นหรือความพึงพอใจกําหนดระดับคะแนนของผูตอบดังนี้ 
 เห็นดวยมากที่สุด  คิดเปน 5   คะแนน 
 เห็นดวยมาก  คิดเปน 4   คะแนน 
 เห็นดวยปานกลาง  คิดเปน 3   คะแนน 
 เห็นดวยนอย  คิดเปน 2   คะแนน 
 เห็นดวยนอยที่สุด  คิดเปน 1   คะแนน 
 ดังนั้นระดับความเห็นดวยหรือความพึงพอใจจะใชคาเฉลี่ยของตําตอบจากการจัดชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 เห็นดวยมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 5.00-4.21   คะแนน 
 เห็นดวยมาก  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.20-3.41   คะแนน 
 เห็นดวยปานกลาง  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.40-2.61   คะแนน 
 เห็นดวยนอย  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.60-1.81   คะแนน 
 เห็นดวยนอยที่สุด  มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.80-1.00   คะแนน 
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การตรวจเอกสาร 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อทราบผลการปฏิบัติงานที่กลุมความรวมมือกับตางประเทศ กองประมง
ตางประเทศเปนผูดําเนินการประสานงานระหวางกรมประมงและศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  
ในระหวางปงบประมาณ 2547 โดยการขอรับทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับการประสานงาน 
ดังนั้น แนวคิดที่มีความเกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้จึงไดแกแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ และแนวคิดคิดเกี่ยวกับการ
ใหบริการซึ่งเปนองคประกอบหลักของงานวิจัยครั้งนี้ ในการตรวจเอกสารเรื่องราวที่เกี่ยวของแบงออกเปน 
แนวคิดที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ศิริพงษ และกฤษติยา (2539) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือความคิดเห็นที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งภาย
หลังจากที่ไดรับประสบการณในสิ่งนั้นมาแลวในทางบวกแลวความรูสึกนั้นไดรับการสนองตามความคาดหวังหรือไดรับ
ผลสําเร็จตามความมุงหมาย ตามความตองการทั้งในดานรางกายและจิตใจและสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น 
แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 
 กุลธน (2528) กลาวไววา การใหบริการที่ดีควรยึดถือหลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปน 
สวนใหญ ทั้งนี้ควรยึดถือหลักของความสม่ําเสมอ ความเสมอภาค ความปลอดภัย และความสะดวกดวย  
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 จากเอกสารขอตกลงการจัดตั้งศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตหรือ Agreement Establishing 
the Southeast Asian Fisheries Development Center 1967 และหนังสือ SEAFDEC Basic Documents 1966-2001 ดังนี้  
1. ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 1.1 การจัดตั้ง 
 ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) เปนองคกรระดับภูมิภาคซึ่งกอต้ังตามขอตกลง
ระหวางประเทศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2510 โดยรัฐบาลของประเทศไทยเปนผูริเริ่มเสนอโครงการกอต้ังศูนยพัฒนา 
การประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียอาคเนย ครั้งที่ 1 เมื่อ
ป พ.ศ. 2509 ประเทศไทยจึงไดรับเกียรติใหเปนที่ต้ังของสํานักเลขาธิการและสํานักงานฝายฝกอบรม และผูแทนไทยได 
รับเกียรติใหทําหนาที่เปนเลขาธิการและผูอํานวยการสํานักงานฝายฝกอบรมมานับตั้งแตแรกตั้งจนถึงปจจุบัน 
 ณ วันที่กอต้ังศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศที่เขารวมลงนามใน “ความตกลงการ
ต้ังศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต ป 2510” หรือ “Agreement: Establishing the Southeast Asian 
Fisheries Development Center, 1967” รวมจํานวน 6 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และ 
เวียดนาม โดยประเทศอื่นๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดทยอยกันเขารวมเปนสมาชิกของ SEAFDEC ในเวลาตอมา จนถึง
ปจจุบัน SEAFDEC มีจํานวนสมาชิกรวม 11 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม สหภาพพมา 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว และบูรไน  
 ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต เปนองคกรระหวางประเทศที่มีหนาที่หลักในดานฝกอบรม 
ศึกษากลวิธีการประมง ที่เหมาะสมแกการประมงในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ประมง และสํารวจ
แหลงทําการประมง และคนควาสมุทรศาสตรการประมงในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับการประมงในเอเซียตะวันออกเฉียงใต และจัดรวบรวมสงผลการศึกษาและวิจัยของศูนยฯ และขอสนเทศอื่นๆ 
ใหแกสมาชิก เปนองคกรฯที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะดําเนินการดานการประมงใหเจริญรุดหนาเพื่อสามารถนําสัตวทะเลมาใชได
อยางเพียงพอตอความตองการของประชาชน และเปนสถาบันพัฒนาบุคลากรทางดานการประมงโดยใหมีการฝกอบรม วิจัย 
และพัฒนาการประมงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ และเผยแพรแลกเปลี่ยนความรูทาง 
การประมงระหวางประเทศโดยสงเสริมใหมีการนําผลการศึกษาและวิจัยที่ไดมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแก 
การพัฒนาการประมงภายในภูมิภาคนี้อยางเต็มที่  
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 1.2 สํานักงานและสถานที่ต้ัง 
 ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย 5 สํานักงาน ดังตอไปนี้  
 1. สํานักเลขาธิการ (Secretariat-SEC) ต้ังอยูที่อาคารสุรัสวดี กรมประมง ทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ทั้งหมดของศูนยฯ กับรัฐบาลประเทศตางๆ และดูแลการปฏิบัติงานของศูนยฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด 
 2. สํานักงานฝายฝกอบรม (Training Department – TD) ต้ังอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ มีหนาที่ใหการฝกอบรม
ทางดานประมงทะเล การจัดการทรัพยากรชายฝง และการสงเสริมการประมงแกผูเขารับการฝกอบรมทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยคํานึงถึงความจําเปนของสถานการณทางการประมงเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังทําการวิจัยทางสมุทรศาสตร 
เศรษฐสังคม และพัฒนาเทคโนโลยีการประมงทะเล ตลอดจนการเผยแพรผลการวิจัยและขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การประมงเพื่อสงเสริมการทําประมงอยางยั่งยืนในภูมิภาค 
 3. สํานักงานฝายเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture Department –AQD) ต้ังอยูที่ประเทศฟลิปปนส มีหนาที่
ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและใหการฝกอบรมวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดังกลาวแกนักวิชาการและ
ชาวประมงจากประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในภูมิภาค 
 4. สํานักงานฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรประมงทะเล (Marine Fishery Resources Development and 
Management Department – MFRDMD) ต้ังอยูที่ประเทศมาเลเซีย มีหนาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาวะและการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเล โดยแบงลักษณะการทํางานเปน 3 สวน คือ งานดานการวิจัย การฝกอบรมนักวิจัยจากประเทศ
สมาชิก และการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสภาวะทรัพยากรประมงเพื่อการจัดการและการอนุรักษ 
 5. สํานักงานฝายวิจัยผลิตภัณฑประมงและการแปรรูปสัตวน้ํา (Marine Fisheries Research Department–MFRD) 
ต้ังอยูที่ประเทศสิงคโปร มีหนาที่รับผิดชอบทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา เชน การแปรรูป การปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑตลอดจนการพัฒนากรรมวิธีการถนอมอาหาร นอกจากนี้ยังเผยแพรผลงานวิจัยขางตนตอสาธารณชน โดยให 
การฝกอบรมการสาธิต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับเทคนิคใหมๆในขบวนการผลิต 
การแปรรูป และการขนสงสัตวน้ําชนิดตางๆ เพื่อสงเสริมใหมกีารใชประโยชนจากสัตวทะเลอยางสูงสุด 
 1.3 การบริหารงาน 
 ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต บริหารงานโดยนําเสนอนโยบายและแผนการปฏิบัติงานใน
การประชุมสําคัญ 2 การประชุม คือ 
 1. การประชุมคณะมนตรี (Council Director Meeting) ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อรวมกันพิจารณานโยบาย
วินิจฉัยแผนการปฏิบัติงาน โครงการประจําป งบประมาณในการปฏิบัติงาน โดยประเทศสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันเปน
เจาภาพการจัดประชุม 
 2. การประชุมคณะกรรมการโครงการของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Program 
Committee Meeting) จัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยแตละประเทศสมาชิกจะสงผูทําหนาที่ผูประสานงานของแตละประเทศ 
(National Coordinator) เขารวมประชุม ทั้งนี้ SEAFDEC จะพิจารณาเชิญเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานแผนงานและ
งบประมาณของประเทศสมาชิกตามความเหมาะสมเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย โดย SEAFDEC จะเปนผูออกคาใชจาย  
 1.4 พันธกิจที่สมาชิกจะตองปฏิบัติ  
 1. ประเทศสมาชิกจะตองจายเงินสนับสนุนกิจกรรมของ SEAFDEC เปนประจําทุกป  
 2. ประเทศสมาชิกจะตองแตงตั้งผูทําหนาที่เปนผูอํานวยการ (Council Director) เขารวมเปนผูแทนอยูใน 
คณะมนตรีหนึ่งทาน โดยผูอํานวยการนี้จะดํารงอยูในตําแหนงจนกวาจะมีการแตงตั้งผูรับตําแหนงสืบตอไป  
 3. ผูอํานวยการของประเทศสมาชิกจะแตงตั้งผูอํานวยการสํารอง 1 ทาน (Alternate Council Director) ไวเพื่อเปน
ผูใชอํานาจหนาที่แทนกรณีที่ Council Director ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
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 4. ในการประชุมประจําปของคณะมนตรี คณะมนตรีจะแตงตั้งผูอํานวยการหนึ่งทานเปนประธาน ซึ่งจะดํารง
ตําแหนงจนกวาจะมีการเลือกตั้งประธานคนตอไปในการประชุมประจําปของคณะมนตรีสมัยตอไป  
 5. ประเทศสมาชิกจะตองแตงตั้งผูทําหนาที่เปนผูประสานงานของประเทศ (National Coordinator) จํานวน 1 ทาน 
เพื่อทําหนาที่ประสานงานในการดําเนินโครงการตางๆระหวาง ประเทศของตนเองกับ SEAFDEC  
 6. ประเทศสมาชิกจะใหบริการที่จําเปนแกการจัดตั้งและปฏิบัติงานของ SEAFDEC ตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับแหงชาติ และภายในวงจํากัดแหงการกําหนดงบประมาณประจําปของแตละประเทศ  
2. กรมประมง 
 ในฐานะประเทศสมาชิกศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 1. กรมประมงออกคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการ ปละ 20,000 เหรียญสหรัฐและออก
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานฝายฝกอบรม ปละประมาณ 50 ลานบาท หรืออยูในชวง 1.2-1.5 ลานเหรียญสหรัฐ
ตอป  
 2. อธิบดีกรมประมงจะทําหนาที่เปน Council Director for Thailand โดยจะเปนผูเขารวมประชุม Council 
Director Meeting ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป ทั้งนี้ Council Director ของแตละประเทศจะมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน ไวเพื่อ
ใชในการลงคะแนนเสียงในเรื่องตางๆที่มีการหารือกันในระหวางการประชุมคณะมนตรีฯ  
 3. อธิบดีกรมประมงจะแตงตั้งผูทําหนาที่เปน Alternate Council Director for Thailand จํานวน 1 ทาน ไวเพื่อเปน
ผูใชอํานาจหนาที่แทนกรณีที่ Council Director ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
 4. กรมประมงจะตองแตงตั้งผูทําหนาที่เปน National Coordinator จํานวน 1 ทาน เพื่อทําหนาที่ประสานงานใน
การดําเนินโครงการตางๆ 
 5. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อให
ความเห็นชอบตอการขอใชสิทธิพิเศษ การยกเวนภาษีอากรขาเขาวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะที่นําเขามาเพื่อกิจกรรมของ 
SEAFDEC ตลอดจนใหความเห็นชอบในการขอพํานักอยูช่ัวคราวของเจาหนาที่ตางชาติที่มาปฏิบัติงานใหกับ SEAFDEC 
ซึ่งรวมถึง ผูฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม คูสมรส บุตร หรือญาติซึ่งอยูในอุปการะและเปนสวนหนึ่งแหงครัวเรือนของ
เจาหนาที่และผูฝกอบรมดวย 
3. กลไกการประสานงานของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตกับประเทศสมาชิก 
 ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตมีกลไกการประสานงานกับประเทศสมาชิกโดยทําหนังสือแจง
อยางเปนทางการในเวลาเดียวกันไปยังบุคคล 3 คน ของประเทศสมาชิก ไดแก  
 1. Council Director 
 2. Alternate Council Director 
 3. National Coordinator 
 ทั้งนี้ SEAFDEC จะมอบหมายใหบุคคลที่ประเทศสมาชิกแตงตั้งใหทําหนาที่เปน Working Group on Regional 
Fisheries Policy ณ สํานักงานเลขาธิการเปนผูประสานงานกับ National Coordinator ของประเทศตนเองเพื่อใหไดรับ 
ผลตอบรับจากประเทศสมาชิกเร็วขึ้น นอกจากนี้ ในบางโครงการที่มีการแตงตั้ง Focal Point, Project Manager หรือ Project 
Coordinator เหลานี้ SEAFDEC จะประสานกับบุคคลเหลานี้โดยตรงอีกดวย  
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงการปฏิบัติงานความรวมมือระหวางกรมประมงกับศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตในชวงเวลาระหวางปงบประมาณ 2547 ดังตอไปนี้  
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1. การใหความรวมมือและวิธีการประสานงานของ SEAFDEC กับประเทศสมาชิก 
 กรมประมงใหความรวมมือกับองคกร SEAFDEC ใน 2 สถานะ คือ สถานะเปนหนวยงานหลักดานการประมง
ของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศสมาชิก SEAFDEC และสถานะที่ประเทศไทยเปนที่ต้ังของสํานักงานเลขาธิการ และ
สํานักงานฝายฝกอบรม 
 ความรวมมือของกรมประมงกับ SEAFDEC ในฐานะประเทศไทยเปนประเทศสมาชิก กรมประมงจะตองจัดสง
ผูแทนเขารวมประชุมและรวมดําเนินการโครงการตามวาระตางๆ ทั้งนี้ SEAFDEC จัดวาระประชุมประจําปขึ้น 2  
การประชุม คือ การประชุมคณะมนตรี หรือ Council Director Meeting ซึ่งกําหนดให Council Director หรือ Alternate 
Council Director เปนผูเขารวมประชุม และการประชุมคณะกรรมการโครงการของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต หรือ Program Committee Meeting ซึ่งกําหนดให National Coordinator เปนผูเขารวมประชุม โดยการ
ประชุมทั้งสองการประชุมนี้ จัดขึ้นเพื่อใหประเทศสมาชิกมีโอกาสทําหนาที่พิจารณากําหนดนโยบายการทํางานตลอดจน
จัดทําแผนงานโครงการตางๆ  นอกจากนี้ SEAFDEC มีกลไกในการประสานงานกับประเทศสมาชิกโดยผานบุคคลที่
ประเทศสมาชิกแตงตั้งใหทําหนาที่ตางๆ ไดแก Council Director, Alternate Council Director, National Coordinator, 
WGRFP, National Focal Point หรือ Project Manager ของโครงการตางๆ โดยในชวงเวลาที่ศึกษาคือในระหวาง
ปงบประมาณ 2547 ผูที่ดํารงตําแหนง Council Director คือนายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง ผูที่ดํารงตําแหนง 
Alternate Council Director คือ นางสาวพูลทรัพย วิรุฬหกุล ผูเช่ียวชาญดานการจัดการประมง ผูที่ดํารงตําแหนง National 
Coordinator คือ นายวิมล จันทรโรทัย ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศในขณะนั้น ผูที่ทําหนาที่ WGRFP คือ นายสมิท 
ธรรมเชื้อ นักวิชาการประมง 7 กองประมงตางประเทศในขณะนั้น ผูทําหนาที่ National Focal Point ในระหวาง
ปงบประมาณ 2547 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ นายพงศพัฒน บุญชูวงศ ผูอํานวยการสวนเศรษฐกิจการประมง สํานักพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการประมง ทําหนาที่เปน National Focal Point ดาน Fisheries Statistic นายคณิศร นาคสังข หัวหนา
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สวนถายทอดเทคโนโลยีการประมง สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง ทํา
หนาที่เปน National Focal Point ดาน HRD และ นางสาวปรีดา เมธาทิพย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ 
สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงขลา กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ทําหนาที่เปน 
National Focal Point ดาน Fish and Fishery Products Safety Information Network  
 นอกจากนี้ ขาราชการกรมประมงที่ไมไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ดังกลาวขางตน สามารถเขารวมในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ SEAFDEC โดยการเขารวมประชุมโครงการฯ ตามที่กรมประมงมอบหมาย โดยอาจเปนผูที่มีสวนรวมในการ
ทําหนาที่เปน Project Manager โครงการ หรือเปนผูรวมดําเนินโครงการ (Co-Project) ทั้งนี้ หลังสิ้นสุดการประชุมตางๆ
แลวในบางโอกาสผูเขารวมประชุมเหลานี้จําเปนตองใหขอคิดเห็นตางๆกลับมายัง SEAFDEC การศึกษาครั้งนี้ไดสอบถาม
เกี่ยวกับชองทางการที่มีการสื่อสารระหวางขาราชการที่เคยเขารวมกิจกรรมของ SEAFDEC ซึ่งอนุญาตใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบไดมากกวา 1 ขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเคยใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ 
SEAFDEC เปนผูจัด สวนใหญเปนผูใหขอคิดเห็นโดยผานการประชุม และใหขอคิดเห็นโดยตรงกับเจาหนาที่ของ 
SEAFDEC โดยมีผูตอบแบบสอบถามบางคนใหขอคิดเห็นผานทาง e-mail ทั้งนี้ผูที่เคยใหขอคิดเห็นกับ SEAFDEC เห็นวา 
SEAFDEC ปฏิบัติตามขอเสนออยางเปนรูปธรรม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับขาวสารจาก SEAFDEC ทั้งใน
รูปแบบจดหมายแจงขาวและรายงานผลการประชุม ทั้งนี้มีผูตอบแบบสอบถามที่มีบทบาทสําคัญตอ project ตางๆ ของ 
SEAFDEC จะไดรับขาวสารจาก SEAFDEC ในรูปแบบ Newsletter โดยสวนใหญเก็บไวอานและเผยแพรในหนวยงานของ
ตนเอง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รอยละของขาราชการที่มีการสื่อสารกับ SEAFDEC ในชองทางตางๆ  
Table 1 Percentage of fisheries officer who have contacted with SEAFDEC 
          N = 55 

 ชองทางการสื่อสารกับ SEAFDEC จํานวนผูใชชองทางนี้ (คน) รอยละ 
- ใหขอคิดเห็นโดยผานการประชุมตางๆ 48 78.2  
- ใหขอคิดเห็นโดยทางเอกสาร ซึ่งผานการ

รวบรวมของ กปต. 
23 12.7  

- ใหขอคิดเห็นโดยตรงกับเจาหนาที่ของ 
SEAFDEC ดวยวาจา 

6 7.3  

- ใหขอคิดเห็นโดยตรงโดยจัดทําหนังสือ
รายงานถึง SEAFDEC  

2 7.3  

 
 สําหรับความรวมมือของกรมประมงกับ SEAFDEC ในสถานะที่ประเทศไทยเปนที่ต้ังของสํานักงานเลขาธิการ
และสํานักงานฝายฝกอบรม กรมประมงทําหนาที่อํานวยความสะดวกตอกิจกรรมตางๆที่ SEAFDEC ประสงคจะสื่อสานกับ
กรมประมง หรือกับประเทศไทย ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการพํานักในราชอาณาจักรไทยของผูเช่ียวชาญและ
บุคลากรตางชาติที่เขามาปฏิบัติงานใหกับ SEAFDEC ทั้งนี้ จากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ของ SEAFDEC พบวา 
SEAFDEC มีวิธีประสานงานกับกรมประมงใน 2 ลักษณะคือ  
 อยางเปนทางการ ในทุกกิจกรรม SEAFDEC จะมีจดหมายถึงอธิบดีกรมประมงและสําเนาแจงให Alternate 
Council Director และ National Coordinator ทราบ 
 อยางไมเปนทางการ SEAFDEC จะติดตอประสานงานโดยใช e-mail โทรศัพท และเขาพบหารือกับบุคคลที่
เกี่ยวของกับสาระที่ตองการสื่อสาร ทั้งนี้พบวาบุคคลที่ SEAFDEC ติดตอประสานงานดวยไดแก National Coordinator 
ขาราชการของกองประมงตางประเทศ และสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และบุคคลที่กรมประมงมอบหมายใหทํา
หนาที่เปน Focal point, Project manager ของโครงการ โดยหากโครงการใดไมมีการต้ัง Focal point หรือ Project manager 
ไว SEAFDEC จะเลือกประสานกับบุคคลที่กรมประมงมอบหมายใหเขาประชุมโครงการเปนครั้งแรก ซึ่งจากขอมูลของ
กองประมงตางประเทศพบวามีขาราชการที่เขารวมในกิจกรรมของ SEAFDEC ในระหวางปงบประมาณ 2547 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 80 คน  
 จากการสํารวจความพึงพอใจในการประสานงานของกรมประมงโดยกองประมงตางประเทศ โดยการสัมภาษณ
ผูบริหารและเจาหนาที่ของ SEAFDEC จํานวน 10 คน แบงเปนผูบริหารระดับหัวหนาจํานวน 7 คน และระดับผูปฏิบัติงาน
จํานวน 3 คน เปนชาย 7 คน หญิง 3 คน อายุของผูใหสัมภาษณอยูระหวาง 37-60 ป อายุการทํางานกับ SEAFDEC อยู
ระหวาง 3-34 ป ทั้งหมดเปนคนสัญชาติไทย และสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ พบวาผูบริหารและเจาหนาที่ของ SEAFDEC 
มีความพึงพอใจในการประสานงานของกองประมงตางประเทศ โดยผลความพึงพอใจในกิจกรรมการประสานงานสวน
ใหญอยูในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้ มีเพียง 2 กิจกรรม คือ การสื่อสารกับเจาหนาที่ของกรมประมงโดยทาง e-mail 
และการปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการขอยกเวนภาษีนําเขาฯ เทานั้น ที่เจาหนาที่ของ SEAFDEC ใหระดับความพึงพอใจที่
ระดับปานกลาง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3  
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ตารางที่ 2 รอยละของความพึงพอใจของผูบริหารและเจาหนาที่ของ SEAFDEC ในการประสานงานของกองประมง 
                  ตางประเทศ 
Table 2 Percentage of the satisfaction of SEAFDEC officers and staff towards the coordination by Fisheries  
              Foreign Affairs Division 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

เห็นดวย 
มากที่สุด 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยที่สุด 

1.ทานไดรับการตอบรับจากกรมประมงอยางถูกตองตรง
ตามวัตถุประสงคที่ทานติดตอไป 

20 40 30 10 - 

2.ทานไดรับการตอบรับจากกรมประมง ทันเวลาที่กําหนด 20 40 30 - 10 
3.ทานสามารถติดตอ สื่อสารกับเจาหนาที่ของกรมประมง
ไดดวยความสะดวกรวดเร็วโดยทางโทรศัพท/โทรสาร  

40 30 20 10 - 

4.ทานสามารถติดตอ สื่อสารกับเจาหนาที่ของกรมประมง
ไดดวยความสะดวกรวดเร็วโดยทาง e-mail   

20 10 20 20 30 

5.ทานเห็นวาการปฏิบัติงานของกรมประมงในเรื่อง
เกี่ยวกับการขอยกเวนภาษีนําเขาฯ รวดเร็ว เหมาะสมกับ
เวลาดีแลว 

20 20 20 20 20 

6.ทานเห็นวาการปฏิบัติงานของกรมประมงในเรื่อง
เกี่ยวกับการขอขยายเวลาพํานักฯ รวดเร็ว เหมาะสมกับ
เวลาดีแลว 

20 40 20 20 - 

7.ทานเห็นวาการปฏิบัติงานของกรมประมงในเรื่อง
เกี่ยวกับการขอใหแจงช่ือผูเขารวมประชุมตางๆ รวดเร็ว 
ตรงตามกําหนดเวลา 

30 10 60 - - 

8.ทานเห็นวาการปฏิบัติงานของกรมประมงในเรื่อง
เกี่ ยวกับการขอใหแจง ช่ือผู เข ารวมการฝกอบรม
หลักสูตรที่ TD เปนผูจัดรวดเร็วทันตามกําหนดเวลา 

50 16.7 33.3 - - 

9.ทานเห็นวาเจาหนาที่ของกรมประมงที่ทานประสานงาน
ดวยมีความรู ความสามารถเหมาะสมแลว  

40 30 30 - - 

10.ทานเห็นวาเจาหนาที่ของกรมประมงที่ทานประสานงาน  
ดวยมีจํานวนมากเพียงพอตอการประสานงานในกิจกรรม
ของ SEAFDEC  

30 40 30 - - 

11.บอยครั้งที่ทานพบวาเจาหนาที่ของกรมประมงที่ทาน
กําลังประสานงานอยูไมทราบเรื่องที่ทานกําลังพูดถึง 

20 40 30 10 - 

12.บอยครั้งที่ทานคิดวาทานไมทราบจะเริ่มประสานงาน
กับเจาหนาที่ของกรมประมงคนใด 

30 20 40 10 - 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูบริหารและเจาหนาที่ของ SEAFDEC ในการประสานงานของ 
                  กองประมงตางประเทศ 
Table 3 Average and standard deviation of the satisfaction of SEAFDEC officers and staff towards the coordination by  
              Fisheries Foreign Affairs Division 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1 .ทานไดรับการตอบรับจากกรมประมงอย างถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงคที่ทานติดตอไป 

3.7 0.95 มาก 

2.ทานไดรับการตอบรับจากกรมประมง ทันเวลาที่กําหนด 3.6 1.17 มาก 
3.ทานสามารถติดตอ สื่อสารกับเจาหนาที่ของกรมประมงไดดวยความ
สะดวกรวดเร็วโดยทางโทรศัพท/โทรสาร  

4.0 1.05 มาก 

4.ทานสามารถติดตอ สื่อสารกับเจาหนาที่ของกรมประมงไดดวยความ
สะดวกรวดเร็วโดยทาง e-mail   

2.7 1.57 ปานกลาง 

5.ทานเห็นวาการปฏิบัติงานของกรมประมงในเรื่องเก่ียวกับการขอ
ยกเวนภาษีนาํเขาฯ รวดเร็ว เหมาะสมกับเวลาดีแลว 

3.0 1.58 ปานกลาง 

6.ทานเห็นวาการปฏิบัติงานของกรมประมงในเรื่องเก่ียวกับการขอขยาย
เวลาพํานักฯ รวดเร็ว เหมาะสมกับเวลาดีแลว 

3.6 1.14 มาก 

7.ทานเห็นวาการปฏิบัติงานของกรมประมงในเรื่องเกี่ยวกับการขอให
แจงช่ือผูเขารวมประชุมตางๆ รวดเร็ว ตรงตามกําหนดเวลา 

3.7 0.95 มาก 

8.ทานเห็นวาการปฏิบัติงานของกรมประมงในเรื่องเกี่ยวกับการขอให
แจงช่ือผูเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรที่ TD เปนผูจัดรวดเร็วทันตาม
กําหนดเวลา 

4.2 0.98 มาก 

9.ทานเห็นวาเจาหนาที่ของกรมประมงที่ทานประสานงานดวยมีความรู 
ความสามารถเหมาะสมแลว  

4.1 0.88 มาก 

10.ทานเห็นวาเจาหนาที่ของกรมประมงที่ทานประสานงานดวยมีจํานวน
มากเพียงพอตอการประสานงานในกิจกรรมของ SEAFDEC  

4.0 0.82 มาก 

11 .บอยครั้ งที่ท านพบวา เจ าหนาที่ของกรมประมงที่ท านกําลั ง
ประสานงานอยูไมทราบเรื่องที่ทานกําลังพูดถึง 

3.7 0.95 มาก 

12.บอยครั้งที่ทานคิดวาทานไมทราบจะเริ่มประสานงานกับเจาหนาที่
ของกรมประมงคนใด 

3.7 1.06 มาก 

 
2. บทบาทและภารกิจของกรมประมงในฐานะที่เปนสมาชิก SEAFDEC 
 ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกของ SEAFDEC นอกจากสนับสนุนคาใชจายสําหรับกิจกรรมของ 
SEAFDEC เปนประจําทุกปแลว ประเทศไทยโดยกรมประมงจึงมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติทั้งในฐานะเปนประเทศที่ต้ังของ
สํานักงานเลขาธิการ และสํานักงานฝายฝกอบรม อันมีหนาที่อํานวยความสะดวกตอกิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรมการเสนอ
ช่ือผูเขารวมประชุมในวาระตางๆ กิจกรรมการใหขอคิดเห็น ตลอดจนกิจกรรมการขอยกเวนภาษีนําเขาอุปกรณและ
เครื่องมือทางการประมงตางๆจากตางประเทศ และกิจกรรมการขอขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยของบุคลากร 
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ชาวตางประเทศที่ปฏิบัติงานในองคกร SEAFDEC ที่ต้ังอยูในประเทศไทย ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา ผูบริหารและเจาหนาที่
ของ SEAFDEC มีความพอใจในการปฏิบัติงานรวมกันมาก  
 จากขาราชการจํานวน 80 คน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกิจกรรมของ SEAFDEC ในปงบประมาณ 2547 ซึ่ง
ขาราชการดังกลาวนี้จํานวน 55 คน หรือคิดเปนรอยละ 68.75 ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามแบงออกเปน
ขาราชการจากสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจํานวน 20 คน หรือรอยละ 36.4 ซึ่งเปนสัดสวนสูงสุด ลําดับตอมาเปน
ขาราชการจากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 7 คน คิดเปนรอยละ 12.7 กองประมง
ตางประเทศ 6 คน คิดเปนรอยละ 10.9 ราชการบริหารสวนกลาง กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา สํานักวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงหนวยงานละ 4 คน หรือแตละหนวยงานคิดเปนรอยละ 7.3 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 3 คน คิดเปน
รอยละ 5.6 กองแผนงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา หนวยงานละ 2 คน หรือแตละหนวยงานคิดเปนรอยละ 
3.6 ศูนยสารสนเทศ สํานักบริหารจัดการดานการประมง สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง หนวยงานละ  
1 คน หรือแตละหนวยงานคิดเปนรอยละ 1.8 
 โดยผูตอบแบบสอบถาม เปนชายจํานวน 24 คน หรือคิดเปนรอยละ 43.6 หญิง 31 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.4 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาโท คือมีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 54.6 ระดับปริญญาตรีเทากับ
ระดับปริญญาเอก คือ 12 คน คิดเปนรอยละ21.8 และระดับต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 1 คน หรือคิดเปนรอยละ 1.8 
 ดานขอมูลเกี่ยวกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุอยูในชวง 30-58 ป หรือเปนผูที่มี
อายุเฉลี่ย 46 ป ทั้งนี้ สามารถแยกผูตอบแบบสอบถามออกเปนกลุมอายุไดดังนี้ อายุอยูระหวาง 25-34 ป มีจํานวน 6 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 10.9 อายุอยูระหวาง 35-44 ป มีจํานวน 19 คน หรือคิดเปนรอยละ 34.5 อายุอยูระหวาง 45-54 ป มีจํานวน 21 
คน หรือคิดเปนรอยละ 38.29 และอายุมากกวา 55 ป มีจํานวน 9 คน หรือคิดเปนรอยละ 16.4 
 ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามเปนขาราชการที่มีอายุราชการอยูในชวง 5-36 ป เฉลี่ย 21 ป โดยสามารถแยกผูตอบ
แบบสอบถามออกเปนกลุมอายุราชการไดดังนี้ อายุราชการนอยกวา 10 ป มีจํานวน 11 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.7 อายุ
ราชการอยูระหวาง 11.20 ป มีจํานวน 15 คน หรือคิดเปนรอยละ 27.3 อายุราชการอยูระหวาง 21-30 ป มีจํานวน 24 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 43.6 และอายุราชการมากกวา 31 ป มีจํานวน 9 คน หรือคิดเปนรอยละ 16.4  
 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยขาราชการที่อยูในตั้งแตระดับ ซี 5-9 โดยเปนขาราชการระดับ ซี 8 มากที่สุด คือ 
มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมาเปนขาราชการ ระดับ ซี 7 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 29.1 ขาราชการ
ระดับซี 5 และ ซี 6 มีจํานวนเทากัน คือ 6 คน คิดเปนรอยละ 10.9 และเปนขาราชการระดับ ซี 9 มีจํานวนนอยที่สุด คือ 4 คน 
คิดเปนรอยละ 7.3 รายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงาน เพศ ระดับการศึกษา และอายุ 
Table 4 Percentage of the questionnaires answerer presented by sex, education and age  
          N = 55 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน)       รอยละ 
หนวยงานตนสังกัด    
 ราชการบริหารสวนกลาง (ผูเช่ียวชาญฯ) 4 7.3  
 กองแผนงาน 2 3.6  
 กองประมงตางประเทศ 6 10.9  
 ศูนยสารสนเทศ 1 1.8  
 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 7 12.7  
 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 4 7.3  
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน)       รอยละ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 2 3.6  
 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 3 5.6  
 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 4 7.3  
 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 20 36.4  
 สํานักบริหารจัดการดานการประมง 1 1.8  
 สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง 1 1.8  
 รวม 55 100.0  
เพศ    
 ชาย 24 43.6  
 หญิง 31 56.4  
 รวม 55 100.0  
ระดับการศึกษา    
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 1.8  
 ปริญญาตรี 12 21.8  
 ปริญญาโท 30 54.6  
 ปริญญาเอก 12 21.8  
 รวม 55 100.0  
อายุ    
 25 – 34 ป 6 10.9  
 35 - 44 ป 19 34.5  
 45 – 54 ป 21 38.2  
 55 ปขึ้นไป 9 16.4  
 รวม 55 100.0  
อายุราชการ    
  1 – 10 ป 7 12.7  
 11 - 20 ป 15 27.3  
 21 – 30 ป 24 43.6  
 31 ปขึ้นไป 9 16.4  
 รวม 55 100.0  
อายุราชการ    
 ซี 5 6 10.9  
 ซี 6 6 10.9  
 ซี 7 16 29.1  
 ซี 8 23 41.8  
 ซี 9 4 7.3  
 รวม 55 100.0  
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 ภารกิจของขาราชกรมประมงที่ทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับงานของ SEAFDEC ไดแก การเขารวมประชุมใน
วาระตางๆ การเขารวมดําเนินโครงการตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้น ตลอดจนเปนขาราชการที่ทําหนาที่อํานวยความสะดวกตอ
เจาหนาที่หรือบุคลากรของ SEAFDEC ทั้งนี้จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 55 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
คือมีจํานวน 43 คน หรือคิดเปนรอยละ 78.2 เปนผูที่มีภารกิจประจําวันเกี่ยวของกับงานของ SEAFDEC 1-20% คือ เปน
ขาราชการที่เคยเขารวมประชุมในวาระตางๆ ที่ SEAFDEC จัดขึ้น ขาราชการที่เปนผูที่มีภารกิจเกี่ยวของกับงานของ 
SEAFDEC 21-40% มีจํานวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.7 ขาราชการที่เปนผูที่มีภารกิจเกี่ยวของกับงานของ SEAFDEC 
41-60% จํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 7.3% โดยขาราชการจากสังกัด กองประมงตางประเทศ สํานักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล และ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ทั้งนี้ มีผูที่มีภารกิจเกี่ยวของกับงานของ SEAFDEC 81-100% จํานวน  
1 คน หรือคิดเปนรอยละ 1.8% โดยมาจากสังกัดบริหารราชการสวนกลาง  รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 รอยละของขาราชการที่ปฏิบัติภารกิจประจําวันเกี่ยวกับ SEAFDEC  
Table 5 Percentage of fisheries officers who do the SEAFDEC work as their routine work 
          N = 55 

 ปริมาณการปฏิบัติงาน SEAFDEC จํานวน (คน)       รอยละ 
 เปนงานของ SEAFDEC  1-20 % 43 78.2  
 เปนงานของ SEAFDEC 21-40 % 7 12.7  
 เปนงานของ SEAFDEC 41-60 % 4 7.3  
 เปนงานของ SEAFDEC 61-80 % 4 7.3  
 เปนงานของ SEAFDEC 81-100 % 1 1.8  
 รวม 55 100.0  

 
 เกี่ยวกับบทบาทของกองประมงตางประเทศตอการดําเนินการประสานความรวมมือกับ SEAFDEC ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ หรือรอยละ 96 เห็นดวยวากองประมงตางประเทศควรเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่รวบรวม
ขอมูลผลและความกาวหนาของโครงการความรวมมือตางๆ ที่หนวยงานในกรมประมงรวมดําเนินการกับ SEAFDEC โดย
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด หรือรอยละ 100 เห็นดวยวากองประมงตางประเทศควรเปนผูดําเนินการรวบรวมผลการ
ประชุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประมง ตลอดจนรวบรวมรายงานผลการประชุมและขอเสนอแนะของผูแทนที่กรมประมง
สงเขารวมประชุมกับ SEAFDEC นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 94-98 เห็นวากองประมงตางประเทศควรรวบรวม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะประจําปจากผูทําหนาที่เปน National Coordinator ผูแทน Working Group on Regional 
Fisheries Policy และผูทําหนาที่เปน National Focal Point หรือ Country Coordinator รวมทั้งใหมีการประชุมภายใน 
กรมประมง เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นแนวทางความรวมมือที่กรมประมงควรดําเนินการรวมกับ SEAFDEC เปนประจําทุกป 
ทั้งนี้ มีผูตอบแบบสอบถามเพียงรอยละ 67 ที่เห็นดวยวากองประมงตางประเทศควรเขารวมประชุมทุกการประชุมที่ 
SEAFDEC จัดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 รอยละของผูใหความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของกองประมงตางประเทศตอการประสานงานความรวมมือกับ  
                  SEAFDEC  
Table 6 Percentage of the opinion for the role of Fisheries Foreign Affairs Division towards the coordination with  
              SEAFDEC 

บทบาท 
จํานวนผูตอบ 

แบบสอบถาม(คน) 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คน รอยละ คน รอยละ 
A. กปต. ควรเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่รวบรวมขอเสนอ ผล
และความกาวหนาของโครงการความรวมมือตางๆที่หนวยงาน
ในกรมประมงรวมดําเนินการกับ SEAFDEC  

50 48 96 2 4 

B. หากทานเห็นดวย กปต. ควรเปนผูดําเนินการดังตอไปนี้  
1. รวบรวมผลการประชุมตางๆที่จัดโดย SEAFDEC ในสวนที่
เกี่ยวของกับกรมประมง 

 
53 

 
53 

 
100 

 
0 

 
0 

2. รวบรวมรายงานผลการประชุมและขอเสนอแนะของผูแทนที่
กรมประมงสงเขารวมประชุมที่จัดโดย SEAFDEC 

53 53 100 0 0 

3. เขารวมประชุมทุกการประชุมที่เกี่ยวของกับกรมประมงที่ 
SEAFDEC จัดขึ้น 

54 36 67 18 33 

4. รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะประจําป หรือในรอบ
วาระที่ทําหนาที่ของผูที่กรมฯแตงตั้งใหทําหนาที่ตางๆ ตอ
กิจกรรมของ SEAFDEC อาทิ NC, WGRFP 

52 51 98 1 2 

5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของผูที่กรม
ฯ แตงตั้งใหทําหนาที่ National Focal Point  หรือ Country 
Coordinator ดานตางๆ อาทิ ดาน HRD, Fishery Statistic, Fish 
& Fish Products Safety Information Network  

53 50 94 3 6 

6. จัดการประชุมภายในกรมประมงเพื่อรวบรวมขอคิดเห็น
แนวทางความรวมมือที่กรมประมงควรดําเนินการรวมกับ 
SEAFDEC เปนประจําทุกป 

53 51 96 2 4 

 
3. ประโยชนท่ีกรมประมงไดรับจากการเขารวมปฏิบัติงานกับ SEAFDEC 
 จากการตอบแบบสอบถามพบวา Program ที่ SEAFDEC ดําเนินการในป 2547 (2004) ที่มีขาราชการของ 
กรมประมงมีสวนรวมดวยมีจํานวนทั้งสิ้น 24 Programs ดังนี้  

1. Working Group on Regional Fisheries Policy 
2. Conservation and management of Sea Turtles in Southeast Asian Countries 
3. Identification of Indicators for Sustainable Development and management of Capture Fisheries in the 

ASEAN Region 
4. Supply of Good Quality seeds 
5. Broodstock management and seed quality improvement of cultured species 
6. Development of responsible and sustainable aquaculture technologies 
7. Screening of new species for aquaculture 
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8. Development of strategies for stock enhancement 
9. Promotion of Mangrove-Friendly Aquaculture in South east Asian Countries 
10. Regionalization of the Code of Conduct for Responsible Fisheries (in Collaboration with TD, MFRDMD 

and MFRD) 
11. Development of Fish Disease Diagnostic Inspection Methodologies for Artificial-Bred Seeds 
12. Fish Trade and Environment 
13. Coastal Resource Management 
14. Toward Decentralized Management for Sustainable Fisheries in the ASEAN Region 
15. Improvement of Fishery Statistical Systems and Mechanisms 
16. Responsible Fishing Technologies and Practices 
17. Resource Enhancement 
18. Identification of Indicators for Sustainable Development and management of Capture Fisheries in the 

ASEAN Region 
19. Supply of Good Quality seeds 
20. Maximizing the Utilization of Fish Catch 
21. Information Collection for Sustainable Pelagic Fisheries in the South China Sea 
22. Management of Fisheries and Utilization of Shark in Southeast Asia (in collaboration with MFRDMD and 

MFRD) (New) 
23. Seafood Safety Information Network (New) 
24. Chloramphenicol and Nitrofuran Residues in Aquaculture Fish and Fish Products (New) 

 จากการศึกษาพบวามีขาราชการของกรมประมงที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการของ SEAFDEC ใน 4 สถานะ คือ 
เปนผูมีสวนในการกําหนดนโยบาย เปน Project Manager เปน Co-Project และ เปนผูประสานงาน สําหรับผูที่มี 
สวนรวมกับการดําเนินโครงการของ SEAFDEC ในฐานะเปนผูกําหนดนโยบาย มีจํานวน 5 Programs ไดแก Programs  
สําดับที่ 2, 3, 13, 18 และ 22 โดยขาราชการกลุมนี้ คิดวาตนเองไดรับประโยชน ดังนี้  

1. มีสวนกําหนดวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการ 
2. สามารถทํางานแบบบูรณาการและสงผลดีตอชาวประมง 
3. สามารถนําผลมาใชประยุกตกับการวางแผนงานของกรมประมง 
4. สามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามเปาหมายของกรมประมง 
5. เปนการขยายเครือขายและไดพัฒนาความรูและเพิ่มประสบการณ 

 ขาราชการของกรมประมงที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการของในฐานะเปน Project Manager มีจํานวน 5 Programs 
ไดแก Programs ลําดับที่ 4, 5, 6, 7 และ 11 โดยขาราชการกลุมนี้ คิดวาตนเองไดรับประโยชน ดังนี้  

1. ทําใหทราบปญหาและการจัดการ 
2. ไดรับทุนวิจัย 
3. ไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในระดับภูมิภาค 
4. พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ขาราชการของกรมประมงที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการของในฐานะเปนผู เขารวมดําเนินการ หรือ เปน  
Co-Project มีจํานวน 21 Programs ไดแก Programs สําดับที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
และ 22 โดยขาราชการกลุมนี้ คิดวาตนเองไดรับประโยชน ดังนี้  
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1. ทําใหทราบปญหาและการจัดการ 
2. ไดรับทุนวิจัย 
3. ไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในระดับภูมิภาค 
4. พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 นอกจากนี้ ในสวนของขาราชการที่ทําหนาเปนผูประสานงาน เห็นวาการดําเนินกิจกรรมรวมกับ SEAFDEC จะมี
ประโยชนตอตนเอง ดังนี้  

1. สามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
2. ทราบปญหาและความตองการขอองคกรและหาทางแกไขปญหาใหลุลวงไปได 
3. ทําใหมีความรูเพิ่มมากขึ้น 
4. มีโอกาสสรางสัมพันธไมตรีกับผูอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานในอนาคต 
5. มีวิสัยทัศนกวางขึ้น 

 และผูทําหนาที่ประสานงานที่มีโอกาสเขารวมประชุมที่จัดโดย SEAFDEC คิดวาตนเองไดรับประโยชน 
ดังตอไปนี้ 

1. ไดรับฟงความคิดเห็น 
2. ไดทราบขาวสารดานการประมงของประเทศอื่น 
3. ทราบบทบาทของ SEAFDEC ตอกิจกรรมการประมง 
4. ไดรับทราบขอมูลในสวนที่ยังขาดหายไป 
5. มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในระดับประเทศ 
6. สามารถแสดงผลงานของตนเอง 

 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลประโยชนจากการเขารวมโครงการของ SEAFDEC โดยทั่วไป ขาราชการที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมของ SEAFDEC เห็นวาการเขารวมกิจกรรมกอใหเกิดผลดีตอตนเองในแงที่ทําใหมีมุมมองและวิสัยทัศนกวางขึ้น มี
ความเขาใจในบทบาทและความสําคัญของสาขาประมงในภูมิภาคมากขึ้น มีการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษตัวเอง มีความรู
ทางดานการทําวิจัยและสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยได ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาในภาพรวมของการเขารวม
ในกิจกรรมของ SEAFDEC ใหประโยชนตอผูเขารวมโครงการ ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยวาการเขารวม
โครงการกับ SEAFDEC ทําใหผูเขารวมมีมุมมองและวิสัยทัศนกวางขึ้น มีความเขาใจในบทบาทและความสําคัญของสาขา
ประมงในภูมิภาคมากขึ้น ไดรับความรูตามหัวขอที่เขารวมเพิ่มขึ้น เปนการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ สามารถใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และมีความรูดานการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น อยูในระดับสูง คือ คาความพึงพอใจเฉลี่ยมากกวา 3.00 โดยผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาการเขารวมโครงการกับ SEAFDEC ทําใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนโฆษณา อาทิ การรูจักการทํา
โปสเตอร อยูที่ระดับ 2.31  ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวยวาการเขารวมโครงการของ SEAFDEC จะทําใหไดรับ
ตําแหนงสูงขึ้นโดยมีระดับความเห็นดวยอยูที่ 1.57 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 7 และ 8  
 
ตารางที่ 7 รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนที่ขาราชการไดรับจากการเขารวมโครงการของ SEAFDEC 
Table 7 Percentage of the opinion for the benefits to fisheries officers gained from their involvement with SEAFDEC  

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากที่สุด 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยที่สุด 

1.ไดรับความรูตามหัวขอที่เขารวมเพิ่มขึ้น 14.5 49.1 30.9 5.5 - 
2.เปนการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ 14.5 38.2 38.2 7.3 1.8 
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ตารางที่ 7 (ตอ)      
3.สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 9.1 27.3 38.2 21.8 3.6 
4.มีความรูดานการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น 7.3 34.5 27.3 23.6 7.3 
5.มีความรูเกี่ยวกับการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 9.3 24.1 38.9 22.2 5.6 
6.มีความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนโฆษณา  
   (รูจักการทําสื่อโปสเตอร) 

2.0 9.8 33.3 35.3 19.6 

7.มีมุมมองและวิสัยทัศนกวางขึ้น 22.2 42.6 33.3 1.9 - 
8.ไดรับตําแหนงสูงขึ้น 1.9 1.9 13.0 18.5 64.8 
9.มีความเขาใจในบทบาท และความสําคัญของ 
   สาขาประมงในภูมิภาคมากขึ้น 

27.3 32.7 29.1 10.9 - 

 
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในประโยชนที่ขาราชการไดรับจากการเขารวมโครงการของ  
                  SEAFDEC 
Table 8 Average and standard deviation of satisfaction for the benefits to fisheries officers gained from their  
              involvement with SEAFDEC 

ขอความ 
ระดับความเห็นดวย 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เห็นดวยเปน 
ลําดับที่ 

1.ไดรับความรูตามหัวขอที่เขารวมเพิ่มขึ้น 3.75 0.78 3 
2.เปนการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ 3.56 0.90 4 
3.สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.16 1.00 5 
4.มีความรูดานการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น 3.11 1.08 6 
5.มีความรูเกี่ยวกับการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 3.09 1.03 7 
6.มีความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนโฆษณา (รูจักการทําสื่อโปสเตอร) 2.39 0.98 8 
7.มีมุมมองและวิสัยทัศนกวางขึ้น 3.85 0.79 1 
8.ไดรับตําแหนงสูงขึ้น 1.57 0.92 9 
9.มีความเขาใจในบทบาท และความสําคัญของสาขาประมงในภูมิภาคมากขึ้น 3.76 0.98 2 

 
 ทั้งนี้ ในแงของประโยชนตอประเทศสมาชิก จากการศึกษาพบวา SEAFDEC ใหประโยชนดานการจัดดูงานมาก
ที่สุด สําหรับประโยชนตอประเทศไทย จากการศึกษาพบวาขาราชการของกรมประมงมีความเห็นวาองคกร SEAFDEC 
เปนองคกรที่ใหประโยชนในดานการพัฒนาบุคคลากรไดอยางชัดเจนมากกวา รองลงมาคือมีสวนชวยในการสงเสริม 
ความรวมมือ และดานการกําหนดนโยบาย สําหรับดานงบประมาณเห็นวา SEAFDEC ใหประโยชนดานนี้นอยที่สุด 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 9  
 ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประโยชนที่ SEAFDEC ใหกับประเทศสมาชิกเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

1. การดูงานตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้นสามารถเพิ่มทักษะความรู ความชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานการประมงระหวางประเทศสมาชิก ระดับความเห็นดวยเฉลี่ย 3.81 
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2. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศสมาชิก 
ระดับความเห็นดวยเฉลี่ย 3.80 

3. การฝกอบรมหลักสูตรตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้นสามารถเพิ่มทักษะความรู ความชํานาญและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานการประมงระหวางประเทศสมาชิก ระดับความเห็นดวย
เฉลี่ย 3.75 

4. การประชุมตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้นสามารถเพิ่มทักษะความรู ความชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานการประมงระหวางประเทศสมาชิก ระดับความเห็นดวยเฉลี่ย 3.64 

5. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ ที่ทําใหประเทศสมาชิก SEAFDEC รวมมือกันกําหนดนโยบาย
ดานการพัฒนาการประมง การใชและอนุรักษทรัพยากรประมงอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ ระดับความเห็นดวยเฉลี่ย 3.45 

6. SEAFDEC ใหความชวยเหลือในดานเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการในโครงการ งานวิจัยและกิจกรรมดาน
การพัฒนาการประมง แกประเทศสมาชิก ระดับความเห็นดวยเฉลี่ย 3.28 

7. SEAFDEC สนับสนุนงบประมาณในการจัดสงผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก
ประเทศสมาชิก ระดับความเห็นดวยเฉลี่ย 3.02 

8. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก 
ระดับความเห็นดวยเฉลี่ย 2.83 

9. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความรวมมือทางการคาการลงทุนระหวางประเทศ
สมาชิก ระดับความเห็นดวยเฉลี่ย 2.41 รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 9 รอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของ  SEAFDEC ที่มีตอประเทศสมาชิก 
Table 9 Percentage of opinions for benefits of SEAFDEC towards the member countries 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากที่สุด 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวย 
นอย 

เห็นดวย 
นอยที่สุด 

a. ดานงบประมาณ 
1. SEAFDEC ใหความชวยเหลือในดานเงินทุนสนับสนุน
การดําเนินการในโครงการ งานวิจัยและกิจกรรมดาน
การพัฒนาการประมง แกประเทศสมาชิก 

 
9.3 

 
25.9 

 
50.0 

 
13.0 

 
1.9 

2. SEAFDEC สนับสนุนงบประมาณในการจัดสง
ผูเ ช่ียวชาญสาขาตางๆ เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําทาง
วิชาการแกประเทศสมาชิก 

5.7 26.4 35.8 28.3 3.8 

b. ดานการพัฒนาบุคลากร      
3. การประชุมตางๆ ที่ SEAFDEC จัดขึ้นสามารถเพิ่ม
ทักษะความรู ความชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ทางดานการประมงระหวางประเทศสมาชิก 

 
10.9 

 
50.9 

 
29.1 

 
9.1 

 
- 
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ตารางที่ 9 (ตอ)      

4. การฝกอบรมหลักสูตรตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้น
สามารถเพิ่มทักษะความรู ความชํานาญและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารทางดานการประมงระหวางประเทศสมาชิก 

12.7 54.5 27.3 5.5 - 

5. การดูงานตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้นสามารถเพิ่มทักษะ
ความรู ความชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานการ
ประมงระหวางประเทศสมาชิก 

17.0 54.7 22.6 3.8 1.9 

c. ดานการกําหนดนโยบาย 
6. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญที่ทําให
ประเทศสมาชิก SEAFDEC รวมมือกันกําหนดนโยบาย
ดานการพัฒนาการประมง การใชและอนุรักษทรัพยากร
ประมงอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

 
12.7 

 
40.0 

 
29.1 

 
16.4 

 
1.8 

d. ดานการสงเสริมความรวมมือ 
7. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการ
สงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ
สมาชิก 

 
20.0 

 
47.3 

 
25.5 

 
7.3 

 
- 

8. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการ
สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สมาชิก 

1.9 16.7 50.0 25.9 5.6 

9. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการ
สงเสริมความรวมมือทางการคาการลงทุนระหวาง
ประเทศสมาชิก 

- 9.3 33.3 46.3 11.1 

 
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอประโยชนของ SEAFDEC ที่มีตอประเทศสมาชิก 
Table 10 Average and standard deviation of satisfaction for benefit of SEAFDEC towards the member countries 

ขอความ 
ระดับความเห็นดวย 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

เห็นดวยเปน 
ลําดับที่ 

1. SEAFDEC ใหความชวยเหลือในดานเงินทุนสนับสนุนการ 
ดําเนินการในโครงการ งานวิจัยและกิจกรรมดานการพัฒนา 
การประมง  แกประเทศสมาชิก 

3.28 0.88 6 

2. SEAFDEC สนับสนุนงบประมาณในการจัดสงผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ  
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกประเทศสมาชิก 

3.02 0.97 7 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
3. การประชุมตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้นสามารถเพิ่มทักษะความรู ความ
ชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารทางดานการประมงระหวางประเทศสมาชิก 

3.64 0.80 4 

4. การฝกอบรมหลักสูตรตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้นสามารถเพิ่มทักษะความรู 
ความชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารทางดานการประมงระหวางประเทศสมาชิก 

3.75 0.75 3 

5. การดูงานตางๆที่ SEAFDEC จัดขึ้นสามารถเพิ่มทักษะความรู ความ
ชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารทางดานการประมงระหวางประเทศสมาชิก 

3.81 0.83 1 

6. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญที่ทําใหประเทศสมาชิก 
SEAFDEC รวมมือกันกําหนดนโยบายดานการพัฒนาการประมง การใช
และอนุรักษทรัพยากรประมงอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

3.45 0.98 5 

7. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางประเทศสมาชิก 

3.80 0.85 2 

8. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก 

2.83 0.84 8 

9. SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความรวมมือ
ทางการคาการลงทุนระหวางประเทศสมาชิก 

2.41 0.81 9 

 
 เกี่ยวกับความเห็นวาประเทศไทยไดรับประโยชนจาก SEAFDEC เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย มีผูตอบ
แบบสอบถามจัดลําดับมาครบทั้ง 4 ลําดับ จํานวน 43 คน ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาประเทศไทยไดรับประโยชน
จาก SEAFDEC เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 

1. ดานการพัฒนาบุคลากร  
2. ดานการสงเสริมความรวมมือ  
3. ดานการกาํหนดนโยบาย 
4. ดานงบประมาณ  

 เมื่อพิจารณาจากหัวขอยอยของแตละดาน ผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา SEAFDEC ใหประโยชนกับประเทศไทย
ดังนี้ 
 1. ดานพัฒนาบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามเห็นวากิจกรรมการฝกอบรมเปนกิจกรรมที่ SEAFDEC ทําใหเพิ่ม
ทักษะความรู ความชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหกับบุคลากรของประเทศไทย ไดมากกวากิจกรรมการดูงาน และการ
เขารวมประชุม ตามลําดับ  
 2. ดานสงเสริมความรวมมือ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา SEAFDEC เปนหนวยงานที่มีบทบาทความสําคัญตอ 
การสงเสริมความรวมมือทางวิชาการใหกับประเทศไทย มากกวาการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและการสงเสริม
ความรวมมือทางการคา ตามลําดับ 
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 3. ดานงบประมาณ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา SEAFDECใหความชวยเหลือในดานเงินทุนสนับสนุนโครงการ 
งานวิจัยและกิจกรรมการพัฒนาการประมง ชัดเจนกวาการสนับสนุนงบประมาณตอกิจกรรมจัดสงผูเช่ียวชาญใหคําแนะนํา
ทางวิชาการ 
 
ตารางที่ 11 จํานวนความเห็นตอประโยชนที่ประเทศไดรับจาก SEAFDEC 
Table 11 The number of the opinions for benefits that Thailand gained from SEAFDEC 
           N= 43 

 จํานวนคนที่เลือก (คน) สรุป 
ลําดับ1 ลําดับ2 ลําดับ3 ลําดับ4 

a ดานงบประมาณ 4 3 12 24 มีผูเลือกเปนลําดับที่ 4 มากที่สุด 
b ดานการพัฒนาบุคลากร 22 17 3 1 มีผูเลือกเปนลําดับที่ 1 มากที่สุด 
c ดานการกําหนดนโยบาย 2 6 18 17 มีผูเลือกเปนลําดับที่ 3 มากที่สุด 
d ดานการสงเสริมความรวมมือ 15 17 10 1 มีผูเลือกเปนลําดับที่ 2 เทากับขอ b แต  

ขอ b ถูกเลือกเปนลําดับที่ 1 มากที่สุด 
ดวย ดังนั้นจึงถือวา ขอ d เปนขอ 
ที่ถูกเลือกเปนลําดับที่ 2 มากที่สุด 

 
4. ผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในการประสานงานระหวางกรมประมงและ SEAFDEC 
 แมวาผูบริหารและเจาหนาที่ของ SEAFDEC จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมกับกรมประมงอยูมาก แต
จากการสัมภาษณพบวา SEAFDEC ใหความเห็นเกี่ยวกับการประสานงานของกรมประมงวายังคงมีปญหาและอุปสรรคอยู
บาง กลาวคือ SEAFDEC เห็นวากรมประมงเปลี่ยนผูทําหนาที่รับผิดชอบงานของ SEAFDEC บอย ทําใหผูมารับหนาที่ใหม
ยังไมมีประสบการณ การประสานงานหรือดําเนินงานในภารกิจของ SEAFDEC จึงดําเนินไปไดคอนขางลาชา ทั้งนี้ 
SEAFDEC เสนอให กรมประมงจัดเจาหนาที่รับผิดชอบงานของ SEAFDEC ใหมากขึ้น และผูรับผิดชอบงานของ 
SEAFDEC ควรเขาใจกลไกและ protocol ของ SEAFDEC เปนอยางดี  ทั้งนี้  ผูบริหารของ SEAFDEC ใหความเห็นดาน
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขที่เกี่ยวกับการทํางานของกองประมงตางประเทศ กรมประมง วา โดย
ภาพรวมผูใหสัมภาษณพอใจตอการประสานงานกับกรมประมงโดยผานกองประมงตางประเทศ โดยใหความเห็นวา
สามารถไดรับคําตอบจากกรมประมงตรงตามวัตถุประสงค ทันเวลาที่กําหนด โดยสามารถติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ของ
กรมประมงไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยทางโทรศัพทและโทรสาร แตไมสามารถติดตอกับเจาหนาที่กรมประมงโดยทาง e-
mail ทั้งนี้ SEAFDEC พอใจตอการประสานงานกันดานเอกสารที่เกี่ยวของเรื่องการขอขยายเวลาพํานักของเจาหนาที่ การ
แจงช่ือผูเขารวมประชุม แจงผูเขารับการฝกอบรมในระดับเดียวกัน และแสดงความพอใจตอการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ขอรับยกเวนภาษีนําเขาในระดับต่ํากวาการปฏิบัติงานดานอื่น 
 ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณของ SEAFDEC มีขอคิดเห็นและเสนอแนะ ดังนี้  
 1. SEAFDEC เห็นวากรมประมงเปลี่ยนผูทําหนาที่รับผิดชอบงานของ SEAFDEC บอย ทําใหผูมารับหนาที่ใหม
ยังไมมีประสบการณ จึงประสานงานหรือดําเนินงานในภารกิจของ SEAFDEC ไดคอนขางชา โดยเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอน
การปฏิบัติในการยกเวนภาษีนําเขา จึงเสนอใหกรมประมงจัดเจาหนาที่ดูแลงานของ SEAFDEC โดยเฉพาะ และควรมีอยาง
นอย 2 คน เพื่อใหสามารถประสานงานไดอยางรวดเร็ว 
 2. SEAFDEC เห็นวากรมประมงมีขบวนการทํางานหลายขั้นตอนมาก ทําใหเกิดความลาชา 
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 3. SEAFDEC อยากใหกรมประมงเขาใจกลไกและ protocol ในการประสานงานในระดับที่เปนทางการมากกวานี้ 
โดยอยากใหกรมประมงจัดเจาหนาที่เขาศึกษาดาน privilege ของ SEAFDEC เพื่อใหสามารถดําเนินการไดถูกตอง ชัดเจน 
และรวดเร็ว 
 ในสวนของขาราชการของกรมประมงไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนว
ทางแกไข ปรากฏตามตารางที่ 12 13 และ 14 
 
ตารางที่ 12 สรุปขอคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานของ  SEAFDEC 
Table 12 Opinions of the questionnaires answerers concerning to problems in implementation of SEAFDEC 

หัวขอ ขอคิดเห็น 
ดานการกําหนดนโยบาย 1. กิจกรรมของ SEAFDEC ที่เปนประโยชนกับการประมงของประเทศไทย ยังมีไมมาก

เทาที่ควร 
2. การดําเนินงานของ SEAFDEC คอนขางจํากัด อยูในวงแคบเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือ

เฉพาะบางกลุมงานเทานั้น ในภาพรวมแลวขาราชการกรมประมงสวนใหญจะไมทราบวา 
SEAFDEC ทํางานอะไร เกี่ยวของกับงานของตนอยางไร 

3. SEAFDEC เปนองคกรที่ทําหนาที่หลักดานการประมงในภูมิภาค ความเขาใจของสมาชิก
ยังตองการใหสนองความตองการระดับประเทศ ประเทศไทยควรกําหนดปญหา
ระดับประเทศและภูมิภาคใหชัดเจน เพื่อใชประโยชนจากองคกร SEAFDEC ใหเกิด
ประโยชนมากขึ้น 

4. กรมประมงไมมีบทบาทในการกําหนดนโยบายของ SEAFDEC มากเทากับประเทศสมาชิก
อื่น เชน ญี่ปุน สิงคโปร 

5. ขาดการนําผลการประชุม ขอสรุป ใหมีผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เกี่ยวของกับนโยบายของกรมประมง 

6. SEAFDEC เปนหนวยงานที่อิสระเกินไป 
7. โดยภาพรวมแลว SEAFDEC ไดทํามาเหมาะสมดีแลว อีกทั้งไดขยายสมาชิก และภูมิภาค

ใหใหญขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณตางๆ ปญหาในแตละเขตภูมิภาคที่
แตกตางกันออกไป อดีตมีสมาชิกเฉพาะกลุม ASEAN เทานั้นเอง ปจจุบันขยายเปดรับถึง
กลุมประเทศอาวเบงกอล และออสเตรเลีย ซึ่งเปนสิ่งที่ดี 

ดานการประสานงาน 1. ไมมีการประชุม เพื่อขอความคิดเห็นจากผูดําเนินการและผูประสานงานของกรมประมงกับ
สมาชิก SEAFDECไมทราบใครทําอะไรบางใน SEAFDECขอมูลตางๆ ของการทํางาน 
SEAFDEC ไมเพียงพอ 

2. การติดตอประสานงานบางครั้งเกิดการเขาใจไมตรงกัน เชนในการฝกอบรมครั้งลาสุด 
รายละเอียดตางๆ ในการฝกอบรมตองติดตอผาน e-mail ไปยังเจาหนาที่ที่อยูตางประเทศ 
โดยที่เจาหนาที่ของ SEAFDEC ที่อยูในประเทศไทยนาจะชวยประสานงานให ซึ่งจะทําให
ไดขอมูลที่ชัดเจนและสะดวกกวา 

3. มีความไมชัดเจนในการดําเนินงานรวมกันระหวางกรมประมง และ SEAFDEC โดยเฉพาะ
ระเบียบปฏิบัติตางๆ 

4. ความลาชาในการประสานงาน และแจงกําหนดการกระชั้นชิดเกินไปไมคอยมีสวนรวมใน
การทําแผนปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
ดานวิธีการ 1. เจาหนาที่ SEAFDEC ยังขาดประสบการณในการดําเนินงานการทํางานตางคนตางทํา

เนื่องจาก SEAFDEC ตองทําผลงานเพื่อของบประมาณกับองคกรอื่นๆ การประสานงาน
ของ SEAFDEC ไมเปนตามลําดับขั้นตอน ปงบประมาณของราชการไทยและ SEAFDEC 
ไมตรงกันทําใหไมสอดคลองกับการดําเนินงานรวมกันผูเช่ียวชาญจะจางมาเพื่อเปนที่
ปรึกษาของ SEAFDEC แตไมใชของโครงการ 

2. การดําเนินงานไมมีการวางแผนรวมกันอยางใกลชิด 
3. ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงเพื่อการปฏิบัติงานรวมกันจะไดเปนไปอยางตอเนื่อง 
4. SEAFDEC จะติดตอกับบุคคลที่รวมดําเนินการเปนสวนใหญ ไมมีหนังสือเปนทางราชการ
สงกรม ทําใหการดําเนินการไมเปนระบบที่ถูกตองของทางราชการ 

ดานงบประมาณ 1. งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอในการดําเนินงานใหไดขอมูลที่ครบถวน และตรงตาม
วัตถุประสงค 

2. การอนุมัติเงินเพื่อใชในโครงการคอนขางลาชา 
อื่นๆ 1.  หัวขอทางดาน Post-Harvest ซึ่ง MFRD นํามาเผยแพรทาง Website อยางมีประสิทธิภาพ 

แตความรูและความสามารถบุคลากรยังตองปรับปรุงอีกมาก เพื่อใหกาวทันประเทศสมาชิก 
 
ตารางที่ 13 สรุปขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามตอหนวยงานตางๆ  
Table 13 Recommendations from questionnaires answerers toward SEAFDEC and DOF 
หนวยงาน ขอคิดเห็น 

SEAFDEC 1. ควรมีการ present ตัวเองใหเปนที่รูจักใหมากขึ้น 
2. ควรทํางานรวมกับกองประมงตางประเทศอยางใกลชิด 
3. ควรแสดงบทบาทในเวทีของ ASEAN ใหมาก 
4. ควรจัดหาผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเพื่อรวมใน course ฝกอบรมใหมากขึ้น 

กรมประมง 1. ผูแทนกรมประมง ควรมีสวนในการกําหนดนโยบาย หรือกําหนดการทํางานในแตละโครงการที่
ดําเนินการรวมกับ SEAFDEC  

2. กรมประมง ควรสนับสนุนนักวิชาการหรือเจาหนาที่ตางๆ รวมดําเนินการและรับผิดชอบรวมกับ 
SEAFDEC  

3. ควรมีบรรทัดฐานในการรวมงานกัน โดยเฉพาะระเบียบปฏิบัติในดานตางๆ 
4. ควรมีการสรางความเขาใจวาการทํางานรวมกับ SEAFDEC เปนการทํางานวิจัยในรูปแบบหนึ่ง 
5. ควรมีผูประสานงานหลัก และมีการจัดตั้งคณะกรรมการของกรมประมงเพื่อทํางานรวมกับ SEAFDEC 

กองประมง 
ตางประเทศ 

1. ควรติดตามการประสานงานใหรวดเร็วขึ้น 
2. ควรมีผูทําหนาที่ติดตามการนําผลการประชุมมาใชในทางปฏิบัติ 
3. ควรจัดประชุมกิจกรรมที่จะดําเนินงานกอนเริ่มปถัดไป และนําผลการประชุมไปปฏิบัติในการประชุม

ผูเช่ียวชาญ ควรเขารวมดวยทุกครั้ง และควรใหการแนะนําขณะประชุม 
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ตารางที่ 14 ปญหาการทํางานของกองประมงตางประเทศ และแนวทางแกไข 
Table 14 Problems of the Fisheries Foreign Affairs Division and solving directions 

ปญหาการทํางาน แนวทางแกไข 

1. ขาดความชัดเจน ลาชา 
 
2. ขาดความเขาใจในเรื่องที่กําลังประสานงาน 
    ขาดความเขาใจในสาระการประชุม 

 

1. ควรจัดระบบการสื่อสารที่ดี ควรทํางานใหรวดเร็วขึ้น ควร
บริหารเวลาในกระบวนงานใหปฏิบัติงานไดเร็วขึ้น 

2. ควรดําเนินการดังนี้  
   -  ทําความเขาใจในโครงสราง การบริหารงานและการ

ทํางานของ SEAFDEC 
   -  จัดประชุม/สัมมนาระหวางเจาหนาที่กองประมง

ตางประเทศและSEAFDEC ทุกป  
   -  จัดผูรับผิดชอบการประสานนี้โดยตรงจะไดรูเรื่องทุก

โครงการ ต้ังแตตนจนปจจุบัน 
   -  จัดระเบียบความเปนมา ติดตามการดําเนินงานของ 

SEAFDEC 
   -  ควรทําหนาที่เฉพาะการประสานงาน ในสวนของการ

ปฏิบัติควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
เนื่องจาก กองประมงตางประเทศไมมีความรูในเชิงลึก
ของวิชาการแตละหัวขอ 

3. อื่นๆ   
    -  เจาหนาที่ที่ประสานงานมีทัศนคติที่ไมดี 

3 อื่นๆ 
   -  ควรกระจายทุนและใหโอกาสขาราชการที่อยูใน 
      ตางจังหวัดบาง เพื่อความเสมอภาค 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา รูปแบบ ขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนกลไกตางๆในการประสานงานระหวาง 
SEAFDEC และประเทศสมาชิกนั้นไดถูกกําหนดไวอยางมีแบบแผนแลว แตการทํางานรวมกันหรือประสานงานกัน อาจไม
มีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน หากประเทศสมาชิกไมไดมีการจัดเตรียมระบบการทํางานหรือ
มอบหมายหนวยงานและเจาหนาที่ใหทําหนาที่ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดกับประเทศอยางจริงจัง  
1. ขอเสนอเกี่ยวกับการดําเนินการของกรมประมง 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนใหกองประมงตางประเทศเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่รวบรวมขอเสนอผลงาน
และความกาวหนาของโครงการความรวมมือตางๆที่หนวยงานในกรมประมงรวมดําเนินการกับ SEAFDEC โดยเห็นควร
ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. รวบรวมผลการประชมุตางๆที่จัดโดย SEAFDEC ในสวนที่เกี่ยวของกับกรมประมง 
2. รวบรวมรายงานผลการประชุมและขอเสนอแนะของผูแทนที่กรมประมงสงเขารวมประชุมที่จัดโดย 

SEAFDEC 
3. รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะประจําป หรือในรอบวาระที่ทําหนาที่ของผูที่กรมฯแตงตั้งใหทําหนาที่

ตางๆ ตอกิจกรรมของ SEAFDEC อาทิ NC, WGRFP 
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4. จัดการประชุมภายในกรมประมงเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นแนวทางความรวมมือที่กรมประมงควรดําเนินการ
รวมกับ SEAFDEC เปนประจําทุกป 

5. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนของผูที่กรมฯแตงตั้งใหทําหนาที่ National Focal Point  หรือ 
National Coordinator ดานตางๆ อาทิ ดาน HRD, Fishery Statistic, Fish & Fish Products Safety Information Network 

6. เขารวมประชุมทุกการประชุมที่เกี่ยวของกับกรมประมงที่ SEAFDEC จัดขึ้น 
2. ขอเสนอเกี่ยวกับการดําเนนิการของกองประมงตางประเทศ 
 จากการศึกษาพบวาในสวนของกองประมงตางประเทศควรมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดความ
รวดเร็ว โดยผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจในระบบการทํางาน กลไกการประสานเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว อันจะกอใหเกิด
ประสิทธิผลของงานที่ปฏิบัติตอไป  
3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการจัดทํางานวิจัยดานการประเมินผลโครงการตางๆ ที่กรมประมงรวมดําเนินการกับ SEAFDEC 
โดยเฉพาะโครงการที่ไทยเปน Lead Country  
 2. ควรมีการจัดทํางานวิจัยเพื่อรวบรวม วิเคราะหผลประโยชนที่ไดรับจากการที่ประเทศเขารวมเปนสมาชิกของ 
SEAFDEC โดยที่มีสํานักงานฝายฝกอบรมตั้งอยูในประเทศไทย 
 

คําขอบคุณ 
 
 ผู วิจัยขอขอบคุณขาราชการกรมประมงที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกทาน ขอขอบคุณ 
ผูบริหารและเจาหนาที่ของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่ใหสัมภาษณ  และขอขอบคุณ  
ดร. กมลพันธ อวัยวานนท ที่ใหความชวยเหลือในการตรวจสอบผลการลงรหัสแบบสอบถามเพื่อการวิเคราะหผลที่ถูกตอง 
ขอขอบคุณ ดร. สมิท ธรรมเชื้อ ที่ใหขอมูลของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตและอํานวยความสะดวก 
ตลอดจนชวยนัดหมายเจาหนาที่และผูบริหารของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตเพื่อการใหสัมภาษณ 
ขอขอบคุณ ผูเช่ียวชาญดานการประมงทะเล (ดร. มาลา สุพงษพันธุ) ที่ใหคําแนะนํา ตรวจแกไขผลงานวิจัยฉบับนี้จนเสร็จ
สมบูรณ 
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การพัฒนาผลติภัณฑเนื้อปลาบดจากปลาดกุอุยเทศ (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) 
 

อรวรรณ  คงพันธุ๑*  รัศมีพร  จิระเดชประไพ๑  และ  ประทุมวัลย  สงคง๒ 
๑กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  กรมประมง 

๒ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสุราษฎรธานี  กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

ศึกษาคุณสมบัติดานความเหนียวของเนื้อปลาดุกอุยเทศโดยทดลองใชปลาดุก 2  ขนาด  คือ ขนาดน้ําหนักตัวนอย
กวา 400 กรัม และมากกวา 400 กรัม และเปรียบเทียบการลางเนื้อปลาและไมลาง พบวา ขนาดตัวปลาและการลางเนื้อปลา 
มีผลตอความเหนียวของเนื้อ โดยปลาดุกขนาดตัวนอยกวา 400 กรัม มีความเหนียวมากกวา  ทั้งแบบลางเนื้อปลาและไมลาง 
(p≤0.05)  วัดคา Gel Strength ได 344.8 และ 201.4 กรัมเซนติเมตร สวนปลาดุกที่ขนาดตัวมากกวา 400 กรัม วัดคา  
Gel strength ได 254.9 และ 136.3 กรัมเซนติเมตร ตามลําดับ  ผลทดสอบการพับไดระดับ AA เทากันทุกตัวอยาง  ทดลอง
ผลิตซูริมิจากปลาดุกอุยเทศขนาดตัวนอยกวา 400 กรัม โดยแปรการลางเนื้อปลาแบบ 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง ปรากฏวาคุณภาพ 
ดานความเหนียวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) วัดคา Gel strength และความขาวได 404.03, 407.6 กรัม
เซนติเมตร และ 75.19, 75.12 ตามลําดับ แตซูริมิที่ผานการลางเนื้อ 1 ครั้ง มีผลผลิตสูงกวา คือ 21% สวนซูริมิที่ลางเนื้อ  
2 ครั้งไดผลผลิตเพียง 19%   นําซูริมิปลาดุกเทศที่ผลิตโดยผานการลางเนื้อ 1 ครั้งมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มคุณคา 
ทางโภชนาการจากเนื้อปลา และเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ ไดแก ไสกรอกซูริมิปลาดุกอุยเทศผสมเครื่องแกง  ขาวเกรียบ 
ซูริมิปลาดุกอุยเทศและหอหมกซูริมิปลาดุกอุยเทศ พบวาผูทดสอบใหการยอมรับในระดับชอบมากทุกผลิตภัณฑ 
 
คําสําคัญ : ปลาดุกอุยเทศ  พัฒนาผลิตภัณฑเนื้อปลาบด 
    
*  ผูรับผิดชอบ  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร.๐๒๙๔๐๖๑๓๐-๔๕  e-mail : orawankp@fisheries.go.th 
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Product Development from Minced Hybrid Clarias Catfish  
(Clarias macrocephalus x C. gariepinus) Meat 

 
Orawan Kongpun1*  Ratsamiporn Jiradetprapai1 and  Pratumwan Songkong2 

1Fishery Technological Development Division,  Department of Fisheries 
2Fish Inspection and research center Suratthani,  Department of Fisheries 

  
Abstract 

 

 Gel forming ability of catfish meat was studied.  Comparison of size (> 400 and  < 400 g total weight) and 
washing or non-washing of meat was carried out.    It was found that both washing and non-washing fish meat with  total 
weight lower than 400 g had higher gel forming ability (p≤0.05). The obtained gel strength was 344.8 and 201.4 g.cm 
while those of fish with total weight higher than 400 g was 254.9 and 136.3 g.cm, respectively.  The folding test of all 
samples was AA. Surimi made from catfish with total weight lower than 400 g was prepared  by variation of 1 time and 
2 times meat washing step. There was no significant difference of gel forming ability (p>0.05) between both samples. 
Gel strength and whiteness of 1 time and 2 times meat washing of catfish surimi were 404.03, 407.6 g.cm and 75.19, 
75.12, respectively.  However, 1 time meat washing of catfish surimi had 21% yield which was higher than 19% of 2 
times meat washing.  Therefore, product development from this surimi was carried out for nutritive added and value 
added namely catfish surimi sausages (chili paste mixed), catfish surimi cracker and hor mok (steamed catfish surimi 
with chili paste). All products were accepted at like very much level by trained panelists.  

 

Keywords :  catfish,  product development of minced catfish meat 
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คํานํา 
 
ปลาดุกเปนปลาที่กรมประมงสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยง เปนปลาที่เจริญเติบโตเร็วและใหผลผลิตสูง ทําให 

บางฤดูกาล ปลามีราคาตกต่ํา และยังไมมีการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากปลาดุกเพราะโดยทั่วไปการจําหนายปลาน้ําจืด
จะจําหนายในลักษณะมีชีวิต สําหรับปลาดุกจะมีจําหนายแบบแปรรูปบาง เชน ปลาดุกยาง ปลาดุกฟูทอดกรอบ ปลารา  
ปลาดุกเสน ปลาดุกแดดเดียวเปนตน มีการทดลองนํามาผลิตเปนซูริมิ (เนื้อปลาบดแชแข็ง) ซึ่งจัดเปน Intermediate product 
ไดซูริมิที่มีคุณสมบัติความเหนียวปานกลางแตผลผลิตคอนขางต่ํา คือ 11% (อรวรรณ 2539 ) แตการผลิตเนื้อปลาบดแชแข็ง
หรือซูริมิจากปลาดุกจะเปนแนวทางหนึ่งในการใชประโยชนสูงสุดและลดการสูญเสีย 
 ซูริมิ คือ เนื้อปลาที่ผานการแยกกระดูกออกดวยเครื่อง (meat-bone separator หรือ deboner) ลางดวยน้ําแลวผสม
กับสารปองกันการเสื่อมสภาพของโปรตีนจากการแชเยือกแข็ง (cryoprotectant) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาโดยการแชเยือกแข็ง
ใหนานขึ้น ความสามารถในการเกิดเจลหรือความเหนียว เปนคุณสมบัติสําคัญที่สุดของซูริมิที่จะนําไปแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ ซูริมิที่มีคุณภาพสูงจะมีคาความเหนียวสูง โปรตีนโครงสรางของกลามเนื้อปลา (myofibrillar 
proteins) เปนปจจัยสําคัญตอความสามารถในการเกิดเจลหรือความเหนียวของซูริมิ การลางเนื้อปลาบดดวยน้ําเปนขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตซูริมิเพื่อแยกไขมันและสารที่ละลายน้ํา เชน ซารโคพลาสมิคโปรตีน (sarcoplasmic protein) เม็ดสี 
(pigments) เอมีน (amines) ไวตามิน  (vitamins) และเอนไซม  (enzymes) เปนการลดปริมาณของซารโคพลาสมิคโปรตีน
ทําใหโปรตีนโครงสรางของกลามเนื้อปลามีความเขมขนสูงขึ้น การใหซูริมิเซ็ทตัวกอนใหความรอนจะชวยใหเจลมีความ
แข็งแรงและมีความยืดหยุนมากขึ้น (Park, 1995)  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเซ็ทตัวของซูริมิจะแตกตางไปตามชนิดของ
ปลาและอุณหภูมิของแหลงที่อยูอาศัยของปลา เชน ปลา Alaska pollock อยูในชวง 5-25°ซ. สําหรับปลา Atlantic croaker  
ที่ 40°ซ. และที่ 25°ซ. สําหรับปลา Pacific whiting และปลา hoki (Park et al., 1990)   
 ซูริมิสามารถนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑไดหลายอยางขึ้นอยูกับคุณภาพของซูริมิชนิดนั้นๆ เชน เนื้อปูอัด จะทํา
จากซูริมิที่มีคุณภาพดีมีความเหนียวสูงเปนตน  สําหรับซูริมิที่มีคุณภาพปานกลางและต่ําก็นํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑได   
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํามีผลงานวิจัยมาแลว 3 เรื่อง ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑและการบรรจุพาสตาจากซูริมิและ
ซอสทะเลรวมมิตรแชแข็ง (พรรณทิพย และคณะ 2542) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนจากซูริมิและการบรรจุ (อรวรรณ 
และคณะ 2543) และบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปจากซูริมิ (จณิสตา และคณะ 2545)  ซึ่งงานทั้งหมดเปนการเพิ่มมูลคาใหกับซูริมิ
เพราะนําซูริมิที่มีคุณภาพต่ํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ คือ โปรตีนจากปลาใหกับผลิตภัณฑ
นั้นๆ  ดังนั้นซูริมิจากปลาดุกอุยเทศก็มีความเปนไปไดที่จะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาไดเชนเดียวกัน 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อพัฒนาการผลิตซูริมิจากปลาดุกอุยเทศ  
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากซูริมิปลาดุกอุยเทศ 
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วิธีการดําเนินงาน 
 
1. วัสดุอุปกรณ 
 
 1.1 ปลาดุก ซื้อจากตลาดไทเปนปลาที่เลี้ยงจากฟารมในเขตจังหวัดภาคกลาง ขนสงโดยการแชน้ําแข็งไปยัง
โรงงานผลิตซูริมิของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ใชเวลาในการขนสงประมาณ 1 ชม.ขนาดน้ําหนักตัวปลาที่ใชมี 2 ขนาด คือ น้ําหนักตัวมากวา 400 กรัม และน้ําหนักตัว
นอยกวา 400 กรัม 
 1.2 อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการผลิตซูริมิปลาดุก ไดแก เครื่องแยกเนื้อและกระดูก (Deboner, BIBUN NDX 
103-5)  เครื่องบีบน้ํา (Screw press, SUMITOMO HDMN2-86)  เครื่องแยกเกล็ดและเอ็นเล็ก ๆ (Strainer, BIBUN BSN 
215)  เครื่องผสม (Silent cutter, BIBUN P-0501-1)  ตูแชเยือกแข็งแบบสัมผัส (Contact freezer, LEROY-SOMER 
HLSG3E) 
 1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบและคุณสมบัติทางเคมี ไดแก  เครื่องยอยและกลั่นเพื่อหาปริมาณ
ไนโตรเจน (Tecator 2020 digestor,  Kjeltec auto sampler system 1035 analyzer)  เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter, 
Radiometer)  ตูอบ (Hot air oven, Memmert)  เครื่องวัด Aw Thermoconstanter Novasina TH/RTD 733 
 1.4 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของซูริมิ ไดแก  เครื่องสับผสมควบคุมอุณหภูมิ (Vacuum cutting 
mixing machine, Stephan รุน HAAKE K20)  เครื่องวัดแรงกดและระยะทางที่กด (Rheometer, Fudoh model RT 2002DD)  
เครื่องวัดสี (Chroma meter, Minolta CR300)  
 1.5 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหหาปริมาณจุลินทรีย ไดแก  เครื่องตีผสม (Stomacher)  เครื่องช่ัง (Balance)  
ตูบมเชื้อ (Incubator)  หมอนึ่งฆาเชื้อควบคุมความดัน (Autoclave) 
 1.6 บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ ไดแก  ถุงพลาสติก ชนิดไนลอน/โพลีเอทธิลีน  ถาดพลาสติก ชนิดโพลีโพรพิลีน
ปดผนึกดวยฟลมพลาสติก 
 
2. วิธีการตรวจวัดความเหนียวและสีของซูริมิ 
 
 การวัดความเหนียวของซูริมิจะตองผานขั้นตอนของการเตรียมเจลกอนที่จะวัดดังนี้ 
 2.1 การเตรียมเจล ทําโดยนําตัวอยางเนื้อปลาหรือซูริมิมาวิเคราะหหาความชื้นแลวนํามานวดผสมกับ 
เกลือโซเดียมคลอไรดรอยละ 3 ของน้ําหนักเนื้อ โดยใชเครื่องสับผสมควบคุมอุณหภูมิ ปรับความชื้นของตัวอยางใหเทากับ
รอยละ 78 โดยใชน้ําแข็ง ใชเวลาในการนวดนาน 5-6 นาที โดยควบคุมอุณหภูมิระหวางนวดผสมใหตํ่ากวา 10°ซ  
อัดตัวอยางที่ผสมแลวใสไสเทียมเสนผาศูนยกลาง 30 มม. ยาวประมาณ 150 มม. มัดหัวทายใหแนน เตรียมประมาณ 4-5 
แทงตอตัวอยาง นําไปใหความรอนในอางน้ํารอนควบคุมอุณภูมิตามที่กําหนดไว หลังจากนั้นทําใหเย็นในน้ําเย็น แลวนําไป
เก็บในตูเย็นนาน 18-24 ช่ัวโมง กอนนําไปวิเคราะหคุณภาพเจล 
 2.2 การวิเคราะหคุณภาพเจลหรือการวัดความเหนียว นําตัวอยางที่ไดจากการเตรียมเจลออกจากตูเย็นเพื่อปรับ
อุณหภูมิตัวอยางใหเทากับอุณหภูมิหอง ตัดตัวอยางเจลยาวทอนละ 2.5 ซม.  นําไปวัดดวยเครื่องวัด Rheometer โดยใช
หัววัดที่มีหัวกดปลายมนขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มม. ตัวอยางจะถูกกดดวยหัวกดจนกระทั่งผิวหนาแตก น้ําหนักที่กด คือ 
แรง (force) แสดงคาเปนกรัมหรือคาความแข็งของเจล และความลึกหรือระยะทางที่หัวกดกดลงในตัวอยางจนแตก คือ 
deformation แสดงคาเปนซม หรือคาความยืดหยุนของเจล สวนคา gel strength หรือความเหนียวไดจากแรงคูณระยะทางมี
หนวยเปนกรัมเซนติเมตร (g.cm) 
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การทดสอบความเหนียวของเจลโดยวิธีพับ (folding test) นําตัวอยางมาตัดเปนช้ินบาง 5 มม. แลวพับและ
ประเมินผลดังนี้  AA : เจลมีความเหนียวดีมาก คือไมแตกเมื่อพับ 4 สวน  A : เจลมีความเหนียวดี คือไมแตกเมื่อพับครึ่งแต
แตกเล็กนอยเมื่อพับ 4 สวน  B : เจลมีความเหนียวปานกลาง คือ แตกเล็กนอยเมื่อพับครึ่ง  C : เจลมีความเหนียวนอย คือ 
แตกทันทีเมื่อพับครึ่ง แตทั้งสองสวนยังติดกัน  D : เจลไมมีความเหนียวเลย คือ แตก เละ เมื่อใชนิ้วกดชิ้นตัวอยาง 

การวัดสี นําตัวอยางเจลมาตัดเปนช้ินบาง 5 มม. วัดสีในระบบ CIE (L* a* b*) ดวยเครื่อง Minolta Chromameter 
โดยคา L* คือ ความสวาง มีคาระหวาง 0-100 หรือสีดําถึงขาว a*แสดงคา (+) สีแดง หรือ (-) สีเขียว b* แสดงคา  
(+) สีเหลืองหรือ (-) สีน้ําเงิน จากคา L* a* b* นําไปคํานวณ (Lanier, 1992)  หาคาความขาว (Whiteness) ไดจากสูตร 
  Whiteness = 100-[(100-L*)2 + a*2+ b*2]1/2 

 
3. วิธีการดําเนินงาน 
 
 3.1 ศึกษาคุณสมบัติดานความเหนียวของเนื้อปลาดุกอุยเทศ  

โดยมีตัวแปร คือ ขนาดน้ําหนักตัวปลา 2 ขนาด (น้ําหนักนอยกวา 400 กรัมตอตัว และน้ําหนักมากกวา 400 กรัม
ตอตัว) และการลางเนื้อปลาและไมลาง (ใชเทคนิคการผลิตซูริมิ) 

ขั้นตอนการทดลอง ใชปลาดุกแตละขนาดจํานวน 50 กิโลกรัม สุมตัวอยางปลามาวัดขนาดและน้ําหนักตัว พรอม
ทั้งวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก Total volatile bases (TVB) ตามวิธีของ MFRD (Miwa and  Low, 1992) โปรตีน 
ความชื้น ไขมัน เถา ตามวิธีของ AOAC (AOAC, 1984) และ ความปนกรด-ดาง (pH) ตามวิธีของ AOAC (AOAC, 1984) 
นําปลามาตัดหัวเอาไสพุงออก ลางสะอาดดวยน้ําเย็น ผานเครื่องแยกเนื้อ เนื้อปลาบดที่ได 1 สวนนํามาเตรียมเจลเพื่อ 
วัดความเหนียว  อีก 4 สวนนําไปลางดวยน้ําเย็นโดยใชสัดสวนเนื้อปลาตอน้ําเย็นเปน 1:4 โดยน้ําหนัก ใชเวลาลาง 20 นาที 
เทสวนน้ําทิ้งแลวบีบน้ําจากเนื้อปลาออกโดยใชเครื่องบีบ (Hydraulic press) นําเนื้อปลาที่บีบน้ําแลวมาเตรียมเจลเพื่อ 
วัดความเหนียวเชนเดียวกับเนื้อปลาที่ไมลางน้ํา ตัวอยางเนื้อปลาที่ผานและไมผานการลางน้ํานําไปตรวจวิเคราะห
องคประกอบทางเคมี (Figure 1)  

Catfish  
 

Heading, gutting and washing 
 

Deboning 
 

Minced meat 
 
  1 part      4 parts 
 Kneading with 3%salt and water  leaching (minced meat : iced water = 1:4 by wt) 

(To adjust moisture content to 78%) 
        Dewatering 

Filling in sausage casings 
    Kneading with 3%salt and water (78% moisture) 

 
 Heating at 40°C 30 min/ 90°C 30min   Filling in sausage casings  
 
       Heating at 40°C 30 min/ 90°C 30min 
 

Cooling and stored at 5°C  18-24 hr 
 

Measuring (gel strength, whiteness, folding test) 
 

Figure 1  Gel preparation 
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 3.2 พัฒนาการผลิตซูริมิจากปลาดุกอุยเทศ  
 ปลาดุกที่ใชทั้งหมด 300 กิโลกรัม สุมตัวอยางปลาประมาณ 5 กิโลกรัม วัดความยาวและน้ําหนักตัวปลา นําปลามา
ผลิตเปนซูริมิโดยมีขั้นตอนการผลิตดัง Figure 2 โดยตัดหัวปลา เอาไสพุงออกและลางทําความสะอาด แลวแลเปนช้ินและ
นําไปผานเครื่องแยกเนื้อและกระดูก แลวแบงเนื้อปลาบดออกเปนสองสวน ปลาบดสวนแรก ลางเนื้อปลาบดทันที 2 ครั้ง 
ใชน้ําปริมาณ 4 เทาของน้ําหนักเนื้อปลาบดและควบคุมอุณหภูมิน้ําที่ประมาณ 5-10°ซ. ในการลางแตละครั้งใชเวลานาน 20 
นาที น้ําลางครั้งสุดทายใสเกลือในน้ําลางรอยละ 0.3 และเมื่อลางครั้งสุดทายแลวบีบน้ําออกดวยเครื่อง screw press จากนั้น
นําเนื้อปลาบดมาผสมกับสารปองกันการเสื่อมสภาพของโปรตีน (cryoprotectants) ซึ่งประกอบดวยน้ําตาลซูโครส 
(sucrose) ซอรบิตอล (sorbitol)โซเดียมไพโรฟอสเฟต (sodium pyrophosphate) และโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (sodium 
tripolyphosphate) รอยละ 2.5  2.5  0.1 และ 0.1  ตามลําดับ ผสมใหเขากันโดยเครื่อง silent cutter เปนเวลา 5-10 นาที ใน
ระหวางบดผสมตองควบคุมอุณหภูมิของเนื้อปลาบดไมใหสูงกวา 10°ซ. นําตัวอยางเนื้อปลาบดที่ไดใสถุงพลาสติกอัดเปน
กอน ๆละ 1 กิโลกรัม นําไปแชเยือกแข็งอยางเร็วดวยตูแชเยือกแข็งแบบ contact freezer ที่อุณหภูมิ -30°ซ.นาน 4-5 ช่ัวโมง 
และเก็บไวในหองเย็นอุณหภูมิ -20°ซ.  สําหรับปลาสวนที่สองนําไปผลิตเปนซูริมิดวยวิธีเดียวกับขางตนแตแปรขั้นตอน
การลางเนื้อปลาบดเปนลางเพียง 1 ครั้ง 
 สุมตัวอยางซูริมิปลาดุกในระหวางการเก็บรักษา ครั้งละ 2 กิโลกรัม นําไปวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติดานความเหนียว  

 
Catfish  

 
Heading, gutting and washing 

 
Deboning 

 
Minced meat 

 
Leaching* (minced meat : iced water = 1:4 by wt) 

 
Dewatering 

 
Straining 

 
Mixing (2.5%sugar, 2.5%sorbitol, 0.2%phosphate) 

 
Pressing 

 
Freezing at-40°C 

 
Frozen surimi 

 
Stored at -18°C 

* 1 and 2 times of leaching  
 

Figure 2   The production of frozen catfish surimi 
 
 3.3 พัฒนาผลิตภัณฑจากเนื้อปลาบดและซูริมิปลาดุกอุยเทศ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑจากซูริมิปลาดุกอุยเทศ โดยทดลองทํา ขาวเกรียบ  ไสกรอก  และหอหมก  ดัดแปลงสูตรการ
ทําจากหนังสือ คูมือการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดานการประมง ประจําป 2545 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา, 2545) 
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3.3.1 ขาวเกรียบซูริมิปลาดุกอุยเทศ ใชซูริมิปลาดุกอุยเทศแบบลางเนื้อปลาหนึ่งครั้งที่ทดลองไดขางตนเปน
วัตถุดิบ  แปรชนิดของแปงที่ใช 2 แบบ มีอุปกรณ วิธีผลิตและสวนผสมดังนี้ 
  อุปกรณ  เครื่องหั่น เตา เครื่องช่ัง เครื่องนวด หมอนึ่ง แผงสําหรับตาก ตะแกรงรอนแปง 
  วิธีผลิต  ทดลองผลิตขาวเกรียบซูริมิปลาดุกอุยเทศทั้งหมด 2 สูตรโดยแปรชนิดของแปงที่ใชผสม 
(Table 1) รอนแปงที่ใชผสมกัน 2 ครั้ง ใสสวนผสมทั้งหมดและซูริมิที่หั่นเปนช้ินเล็กๆ ลงในเครื่องนวด นวดผสมใหเขา
กัน  คอยๆใสแปงที่รอนเตรียมไวในขณะที่นวดผสมตอจนหมด  เติมน้ําหรือน้ําแข็งเพื่อใหแปงที่นวดไดที่มีเนื้อเนียน  
เกาะตัวดี ไมแข็ง ใชเวลานวดประมาณ 20 นาที  แบงแปงที่นวดไดที่แลวเปนกอนเทาๆกัน  นํามานวดไลอากาศและปนเปน
แทง มีเสนผาศูนยกลาง 1.5 นิ้ว  แลวนําไปนึ่งนาน 45 นาที วางผึ่งใหเย็น เก็บในตูเย็น 1 คืน หลังจากนั้นนํามาหั่นเปนช้ิน
หนา 3 มม.วางเรียงบนแผงตากและนําไปตากแดดใหแหงสนิทประมาณ 1-2 แดด  เก็บใสในภาชนะที่แหงและปดสนิท   
 การตรวจวิเคราะหคุณภาพ  นําขาวเกรียบที่ผลิตไดแตละสูตร แบงเปน 3 สวน โดย 2 สวนนําไปวิเคราะหคุณภาพ
ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีก 1 สวนนําไปทอด แลวนําไปตรวจคุณภาพทางกายภาพโดยใหผูทดสอบประเมินคุณภาพ 
ดานลักษณะเนื้อหรือความกรอบ สี และกลิ่นรส ใหคะแนนแบบ Hedonic scale 1-5 คะแนน (5 คะแนน คือดีมาก 1 
คะแนนคือไมยอมรับ) โดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝนและคุนเคยกับผลิตภัณฑจํานวน 8 คน และวัดความกรอบดวย 
เครื่อง Texture Analyser TA-XT2 วัดแรงกดดวย Crisp fracture support rig (HDP/CFS) โดยกําหนด Pre-test speed 1.0 
mm/s  Test speed 1.0 mm/s  Post-test speed 10.0 mm/s Distance 3 mm  Trigger type Auto 5 g  Data acquisition rate 200 
pps 

การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี  วิเคราะหองคประกอบทางดานเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา  และความชื้น  
ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl)  ตามวิธีของ FAO (1981)  วัดคาความเปนกรดดาง ดวยเครื่อง pH-meter  

การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา  วิเคราะหหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate Count)  Coliform  
Escherichia  coli   Staphylococcus aureus  Salmonella spp.  Vibrio cholerae  Escherichia coli 0157  Yeast  และ Mold  
Clostridium perfringens  และ Clostridium botulinum  ตามวิธีของ  BAM (1995) 
 
Table 1  The recipes of catfish surimi cracker 

Ingredient Weight (g) 
Recipe1 Recipe 2 

Catfish surimi 
Sugar 
Tapioca flour 
Wheat flour 
Rice flour 
Salt 
Fish sauce 
Pepper 
Ground garlic 
Water & ice 

300 
55 
870 
130 

- 
20 
50 
40 
75 
450 

300 
55 

870 
100 
30 
20 
50 
40 
75 

380 
 
 3.3.2 ไสกรอกซูริมิปลาดุกอุยเทศ  ใชซูริมิปลาดุกอุยเทศแบบลางเนื้อปลาหนึ่งครั้งที่ทดลองไดขางตนเปนวัตถุดิบ 
มีอุปกรณ วิธีผลิตและสวนผสมดังนี้ 

อุปกรณ  เครื่องสับผสม (Vacuum cutting mixing machine, Stephan รุน HAAKE K20)  เครื่องอัดไสกรอก ยี่หอ  
Sirman  Model 158  หัวบรรจุในการอัดไสกรอกดวยมือ  ตูเย็นอุณหภูมิ 4-10°ซ  

วิธีผลิต  นําซูริมิปลาดุกอุยเทศที่ผลิตไดออกจากหองเก็บ (-20°ซ) มาวางใหละลายที่อุณหภูมิหอง  แลวตัดเปน
ช้ินเล็ก ๆ  ช่ังน้ําหนักตามที่ตองการ  ผสมในเครื่องสับผสมนาน 1 นาที แลวผสมกับเกลือตออีก 2 นาที เติมสวนผสม
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ทั้งหมด (โดยแปรตามสูตร  2 สูตร คือ 1.  ไสกรอกปลาสูตรพื้นฐาน  2.  สูตรผสมเครื่องแกง  (Table  2))  แลวผสมตออีก 3 
นาที ใหทั่วและเปนเนื้อเดียวกัน แลวจึงเติมน้ํามันผสมตออีก 2 นาที ภายใตสภาวะสุญญากาศ (ใชเวลาผสมทั้งหมด
ประมาณ  8  นาที)  ในระหวางที่ผสมควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 10 °ซ นําผลิตภัณฑที่ไดมาขึ้นรูปโดยบรรจุใสในไสขนาด
เสนผานศูนยกลาง 2.5 ซม. ดวยเครื่องอัดไสกรอกอัดไมใหหลวมหรือแนนจนเกินไป  และไมใหมีฟองอากาศ  มัดเปนทอน 
โดยมัดหัวทายใหแนน  นําไสกรอกไปตม  โดยใหความรอนที่ 40°ซ นาน 30 นาที และตมตอที่ 90°ซ นาน 30 นาที ทําให
เย็นโดยแชในน้ําเย็น แลววางใหสะเด็ดน้ํา  บรรจุในถุงพลาสติก แลวนําไปเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ  4–10°ซ 
 การตรวจวิเคราะหคุณภาพ  สุมตัวอยางไสกรอกซูริมิทั้ง 2 สูตร นํามาตมในน้ําอุณหภูมิ 90–100°ซ 3 นาที  แลว
นํามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏ  สี  กลิ่น รสชาติ  ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม  
ระบบการใหคะแนนแบบ  Hedonic scale 1–9  คะแนน (คะแนน  9  หมายถึงระดับความชอบมากที่สุด และคะแนน  1  
หมายถึง ไมชอบมากที่สุด) โดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝนและคุนเคยกับผลิตภัณฑไสกรอก จํานวน  20  คน วัดความ
เหนียวของไสกรอกโดยใชเครื่อง  Rheometer  วัดสี  โดยใชเครื่อง Chromameter  การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและ 
ทางจุลชีววิทยา  วิเคราะหเชนเดียวกับขาวเกรียบ  
 
Table 2  The recipes of catfish surimi sausage 

Ingredient % by weight of catfish surimi 
Recipe 1 Recipe 2 

Catfish surimi 
Salt 
Sugar 
Egg white powder 
Phosphate 
Soy protein 
Chopped onion 
Chopped garlic 
Pepper 
Vegetable oil 
ดอกจันทรปน 
อบเชยปน 
Ice 
Chili paste 

100 
3.0 
1.0 
1.4 
0.2 
4.5 
3.0 
2.0 
0.6 
10 

0.04 
0.04 
40 
- 

100 
3.0 
1.0 
1.4 
0.2 
4.5 
3.0 
2.0 
0.6 
10 
- 
- 

25 
50 

 
 3.3.3 หอหมกซูริมิปลาดุกอุยเทศ 
 ทดลองผลิตหอหมกจากซูริมิปลาดุกอุยเทศแบบลางเนื้อปลาหนึ่งครั้ง โดยมีอุปกรณ วิธีผลิต ดังนี้ 

อุปกรณ  เครื่องผสม  ซึ้งสําหรับนึ่ง  เตาแก็ส  ถาดใสหอหมกพรอมเครื่องปดฝาถาด 
 วิธีผลิต สูตรที่ 1 แบงสวนผสมออกเปนสองสวน  แยกผสมซูริมิกับสวนผสมสวนแรก และผสมเนื้อปลากับ
สวนผสมสวนที่สอง แลวจึงเอาทั้งสองสวนมารวมกัน คนใหเขากันแลวตักใสถาด ถาดละ 80 กรัม ใสใบโหระพา 5 กรัมตอ
ถาด นึ่งใหสุกใชเวลาประมาณ 20 นาที เมื่อเย็นปดฝาถาดแลวเก็บในตูเย็น (Table 3) 
  สูตรที่ 2 เปนหอหมกซูริมิปลาดุก นําสวนผสมทั้งหมดผสมใหเขากัน แลวตักใสถาดถาดละ 80 กรัม ใส
ใบโหระพา 5 กรัมตอถาด นึ่งใหสุกใชเวลาประมาณ 20 นาที เมื่อเย็นปดฝาถาดแลวเก็บในตูเย็น (Table 3) 
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 หอหมกซูริมิทั้ง 2 สูตร นําไปตรวจวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใหผูทดสอบประเมินคุณภาพดาน
ลักษณะเนื้อ สี และกลิ่นรส ใหคะแนนแบบ Hedonic scale 1-5 คะแนน (5 คะแนน คือดีมาก 1 คะแนนคือไมยอมรับ) โดย 
ผูทดสอบที่ผานการฝกฝนและคุนเคยกับผลิตภัณฑจํานวน 8 คน วิเคราะหคุณภาพทางเคมีและทางจุลชีววิทยา  ทําเชนเดียว 
กับขาวเกรียบ 
 
Table 3  The recipes of Hor mok (Steamed catfish surimi with chili paste)  

Ingredient Weight (g) 
 Recipe 1 Recipe 2 

Catfish surimi 
Catfish meat 
Chili paste 
Coconut milk 
Duck egg 
Salt 

1200 
1200 
990 

1260 
6 eggs 

- 

1600 
- 

900 
1100 

4 eggs 
3 

 
4. การวิเคราะหผลทางสถิติ   
 
 วิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตามวิธี  Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT)  วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป   
 

ผลการทดลองและวิจารณผล 
 
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติดานความเหนียวของเนื้อปลาดุกอุยเทศ 
 

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของเนื้อปลาดุกอุยเทศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ (Table 4 )  พบวา มีปริมาณ
ความชื้น โปรตีน ไขมัน และเถารอยละ  76.95  16.98  7.39  1.13   และ 75.65  17.07  6.30  1.17 ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลอง
กับการทดลองของ อรวรรณ (2539) และ Pongchawee et al. (1995)  ที่ตรวจพบปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน และเถา 
ในเนื้อปลาดุกอุยเทศรอยละ 76.65  25.80  7.56  1.12  และ 73.79-77.13  13.37-17.28  5.08-6.24  และ 1.43-2.53  
ตามลําดับ  ซึ่งปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมันระหวางเนื้อปลาดุกอุยเทศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญแตกตางกัน (P<0.05)  
สวนคา pH วัดได 6.7-6.9  คา TVB นอยกวา 20 มก./100 ก. ในทุกตัวอยาง  และเมื่อนําเนื้อปลาดุกอุยเทศทั้งสองขนาดไป
บดเปนเนื้อปลาบดและนําไปลางน้ํา 1 ครั้งเชนเดียวกับขั้นตอนการผลิตซูริมิ เมื่อบีบน้ําออก ตรวจวิเคราะหพบปริมาณ
โปรตีน ไขมัน และเถามีคาลดลง (P<0.05) เหลือ รอยละ 12.20  4.23  0.31 และ 13.59  4.05  0.41 ตามลําดับ  

การตรวจคุณภาพเนื้อปลาดุกอุยเทศทั้งสองขนาดทั้งแบบลางน้ําและไมลางน้ํา โดยการวัดความเหนียว หรือ Gel 
strength ดวยเครื่อง Rheometer และทดสอบการพับ (Table 5) ปรากฎวา เนื้อปลาขนาดเล็กมีความเหนียวสูงกวา (P<0.05) 
โดยวัดคา Gel strength ของเนื้อปลาขนาดเล็กแบบลางน้ําและไมลางน้ําได 344.8 และ 201.4 กรัมเซนติเมตร  และเนื้อปลา
ขนาดใหญแบบลางน้ําและไมลางน้ําได 254.9 และ 136.3 กรัมเซนติเมตร ตามลําดับ   

ผลการทดสอบการพับเปน AA ทุกตัวอยาง  ซึ่งแสดงวาปลาดุกอุยเทศที่มีขนาดน้ําหนักตัวนอยกวา 400 กรัมมี
คุณภาพดานความเหนียวสูงกวาเนื้อปลาดุกอุยเทศที่มีขนาดน้ําหนักตัวมากกวา 400 กรัมทั้งที่ลางเนื้อปลาและไมลาง 
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Table 4  Chemical properties of catfish meat* 
Catfish meat Moisture (%) Protein (%) Fat (%) Ash (%) TVB 

(mg/100g) 
pH 

Total wt. of catfish <400g 
1. Unwashed meat 
2. Washed meat 

 
76.95±0.42 
82.63±0.48 

 
16.98±0.0 
12.20±0.0 

 
7.39±0.01 
4.23±0.06 

 
1.13±0.03 
0.31±0.02 

 
15.60±0.02 
13.30±0.0 

 
6.7±0.0 
6.8±0.0 

Total wt. of catfish >400g 
3. Unwashed meat 
4. Washed meat 

 
75.65±0.48 

81.48±0.33 

 
17.07±0.05 
13.59±0.0 

 
6.30±0.15 
4.05±0.11 

 
1.17±0.10 
0.41±0.01 

 
11.56±0.01 

7.50±0.0 

 
6.8±0.0 
7.0±0.0 

* Results from duplicate samples 
 

Table 5  Gel forming ability of catfish meat* 
Catfish meat Force (g) Deformation (mm) Gel strength (g.cm) Folding test 

Total wt. of catfish <400g 
5. Unwashed meat 
6. Washed meat 

 
223.8 
351.9 

 
9.0 
9.8 

 
201.4 
344.8 

 
AA 
AA 

Total wt. of catfish >400g 
7. Unwashed meat 
8. Washed meat 

 
140.6 
268.4 

 
9.7 
9.5 

 
136.3 
254.9 

 
AA 
AA 

 * Results from duplicate samples 
 
2. ผลการพัฒนาการผลิตซูริมิจากปลาดุกอุยเทศ 

 
ปลาดุกอุยเทศขนาดความยาวตัว 33.08±1.7 ซม. น้ําหนักตัว 310.83±52.5 กรัม นํามาผลิตเปนซูริมิ โดยแปร

สภาวะการลางเปน 1 ครั้งและ 2 ครั้ง  พบวา การลางเนื้อปลามีผลทําใหปริมาณเถา และปริมาณไขมันลดลง (P<0.05)  
เหลือรอยละ  0.77  0.49  และ  7.06  6.44   ตามลําดับ  แตปริมาณความชื้นลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)   
สวนโปรตีนมีปริมาณเพิ่มขึ้น (P<0.05) เทากับ รอยละ  21.99 และ 21.11  ตามลําดับ (Table 6)  Adu  et al. (1983)  ได
ทดลองลางเนื้อปลาร็อกฟช (Rockfish)  ที่มีไขมันรอยละ 4.69 ดวยการใชอัตราสวนระหวางเนื้อปลาบดและน้ําเทากับ 1 ตอ 
4 โดยลาง 2 ครั้ง  พบวาปริมาณเถาและไขมันลดลงรอยละ 80 และ 65 ตามลําดับ  Bibbitt (1986) รายงานวาการลางเนื้อปลา
ไมเพียงแตขจัดไขมันและสารที่ละลายน้ําได (water soluble substances) เทานั้น  แตมีความสําคัญในการเพิ่มความเขมขน
ของโปรตีนที่ทําใหเกิดเจลของผลิตภัณฑจากซูริมิไดอีกดวย 

เมื่อนําซูริมิมาตรวจคุณภาพดานความเหนียว พบวา จํานวนครั้งของการลาง คือ 1 ครั้งและ 2 ครั้ง ไมมีผลตอ 
คาความเหนียวของซูริมิ (P>0.05)  โดยมีคา 404.03±23.09 กรัมเซนติเมตร และ 407.16±32.22 กรัมเซนติเมตร ตามลําดับ
และทดสอบการพับไดระดับคุณภาพ AA เหมือนกัน ผลการวัดสีเปนคา L*  a*  b*  แลวนําไปคํานวณหาคาความขาวของ 
ซูริมิ พบวาซูริมิที่ลาง 1 ครั้งและ 2 ครั้ง มีความขาวไมแตกตางกัน (P>0.05) โดยมีคา 75.19±0.28 และ 75.12±0.17 
ตามลําดับ (Table 7)  อาจเนื่องมาจากการลางเนื้อปลา  2  ครั้งนั้นการลางครั้งแรกดวยน้ําผสมน้ําแข็งสามารถสกัด 
ฮีมโปรตีนออกมาไดเล็กนอย แตเมื่อนํามาลางครั้งที่ 2 ดวยน้ําผสมน้ําแข็งและใสโซเดียมคลอไรดรอยละ 0.3  (เชนเดียวกัน
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กับสภาวะการลาง 1 ครั้ง)  อาจทําใหสกัดฮีมโปรตีนไดมากกวาลางดวยน้ําอยางเดียว  เนื่องจากสารละลายโซเดียมคลอไรด
ชวยปรับคา ionic strength ของน้ําลางทําใหมีคาใกลเคียง ionic strength ในเนื้อปลา อาจจะสามารถสกัดเม็ดสีไดมากกวา
การลางดวยน้ํา (เทวินทร, 2539)  เมื่อเปรียบเทียบกับซูริมิปลาอลาสกาพอลแลคที่มีความขาว 81.8 (Lanier and Lee, 1992)  
นอกจากนี้ซูริมิปลาดุกอุยเทศจัดเปนซูริมิที่มีคุณภาพดีเชนเดียวกับซูริมิที่ผลิตจากปลาทะเล เชน ซูริมิจากปลาปากคม มีคา
ความเหนียว  356  กรัม. เซนติเมตร มีความขาว 80.06  และทดสอบการพับได AA (อรวรรณ และคณะ, 2545)  นอกจากนี้
ยังมีคุณภาพในระดับ A เมื่อเทียบกับระดับคุณภาพซูริมิจากปลาทรายแดงและปลาตาหวาน (อรวรรณ และคณะ, 2541) 

ถึงแมการลางเนื้อปลา 1 ครั้งและ 2 ครั้ง จะไมมีผล ตอคุณภาพดานความเหนียวและคาความขาวของซูริมิที่ผลิต
ได (P>0.05) แตการลางเนื้อปลา 1 ครั้ง จะประหยัดน้ําและไดปริมาณผลผลิตสูงกวาซูริมิที่ผานการลาง 2 ครั้ง คือ ผลผลิต
ของซูริมิที่ลาง 1 ครั้งได 21.38% ลาง 2 ครั้งได 19.88%  ดังนั้นสภาวะการลางเนื้อปลา 1 ครั้ง จึงเหมาะที่จะนํามาใชในการ
ผลิตซูริมิจากปลาดุกอุยเทศเพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับนําไปใชพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ  ถึงแมวาสีของซูริมิที่ไดมีคา
ความสวางปานกลางและคาสีเหลืองสูง ก็สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑจากซูริมิปลาดุกอุยเทศที่ไม
ตองการสีขาวและความเหนียวสูงๆ  
 ผลการเก็บรักษาซูริมิที่ผลิตโดยการลางเนื้อปลา 1 ครั้งที่อุณหภูมิ -20°ซ พบวา ระยะเวลาการเก็บโดยการแชแข็ง
มีผลตอคุณภาพความเหนียวของซูริมิ (Table 8) ในชวง 3 เดือนแรกของการเก็บ คาความเหนียวคอนขางคงที่ คา Gel 
strength อยูระหวาง 400-590 กรัมเซนติเมตร ซึ่งจัดเปนซูริมิคุณภาพปานกลาง แลวเริ่มลดลงในเดือนที่ 4 และ 5 เหลือ 253 
และ 180 กรัมเซนติเมตรตามลําดับ (P<0.05) ทดสอบการพับได AA และมีคาความขาวระหวาง 74-77 ตลอดการเก็บรักษา 
5 เดือน เปนซูริมิที่คุณภาพปานกลางคอนไปทางต่ํา  สุวรรณ และคณะ (2543) ก็พบวาซูริมิปลานิลที่เก็บรักษาโดยการ 
แชแข็ง (-20+2°ซ) มีความเหนียวลดลงเมื่อเก็บไว 6 และ 12 เดือนเชนเดียวกัน 
 
Table 6  Chemical properties1/ of catfish meat and catfish surimi  

Sample Moisture (%) Protein Fat Ash 
Catfish meat 
Catfish surimi (1 time washing) 
Catfish surimi  (2 times washing) 

73.80a ± 1.33 
69.21b ± 0.39 
69.35b ± 0.23 

17.57b ± 0.26 
21.99a ±1.31 
21.11a ± 0.30 

9.07a ± 1.19 
7.06b ± 0.63 
6.64b ± 0.34 

1.10a ± 0.07 
0.77b ± 0.13 
0.49c ±0.04 

a-c Means within a column followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
1/  Data are expresses in X±SD of duplicate analyses 
 

Table 7  Gel forming abilities of catfish surimi 1/ 
Sample Gel strength (g.cm) Folding test Whiteness 

Catfish surimi (1 time washing) 404.03a±23.09 AA 75.07a±0.30 
Catfish surimi (2 times washing) 407.16a±32.22 AA 75.16a±0.20 

a-c Means within a column followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
1/  Means of 4 observations (n =4) 

¯ 
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Table 8  Physical properties and gel forming abilities of catfish surimi during storage1/ 
Item Storage time  

1 week 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months 
Gel strength (g.cm) 
Folding test 
Whiteness 

444.6 
AA 
76.75 

591.7 
AA 
75.51 

520.9 
AA 
74.94 

563.0 
AA 
74.78 

253.4 
AA 
74.82 

180.4 
AA 
75.07 

1/  Means of 4 observations (n =4) 
 
3.  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑจากเนื้อปลาบดและซูริมิปลาดุกอุยเทศ 
 
 3.1 ขาวเกรียบซูริมิปลาดุกอุยเทศ 
 ผูทดสอบใหการยอมรับขาวเกรียบทั้ง 2 สูตร แตขาวเกรียบที่ไมใสแปงขาวเจาไดรับคะแนนลักษณะเนื้อหรือ
ความกรอบสูงกวา คือ 4.1 คะแนน ขาวเกรียบสูตรที่ 2 ได 3.9 คะแนน สอดคลองกับความกรอบที่วัดดวยเครื่อง Texture 
Analyser โดยขาวเกรียบสูตรที่ 1 วัดแรงกดไดสูงกวาสูตรที่ 2 คือ 1472.11 กรัม และ 1298.16 กรัม ตามลําดับ สวนคะแนน
ดานสีและกลิ่นรส ทั้ง 2 สูตรไดคะแนนเทากัน คือ 4.1  เนื่องจากกระบวนการผลิตขาวเกรียบซูริมิปลาดุกอุยเทศของ 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ใชวิธีการนําสวนผสมทั้งหมดมานวดผสมกันโดยใชเครื่องนวดผสม แลวจึงนําไปนึ่ง 
ลักษณะเนื้อของขาวเกรียบจึงแนนไมมีฟองอากาศ  ทําใหคงความกรอบไดนาน และการนําซูริมิมาใชเปนสวนผสมก็ชวย
ใหขาวเกรียบปลาไมมีกลิ่นคาวปลา เนื่องจากขั้นตอนการลางเนื้อปลาของการผลิตซูริมิชวยกําจัดกลิ่นคาวออกไป  
ผูทดสอบจึงใหคะแนนการยอมรับสูง  สวนองคประกอบทางเคมี พบวาปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น คารโบไฮเดรต 
ของขาวเกรียบซูริมิปลาดุกอุยเทศทั้ง 2 สูตร มีคาใกลเคียงกัน คือ รอยละ 6.22  0.22  2.92  11.62  79.02  และ 6.58  0.19  
2.91  11.04  79.28  ตามลําดับ (Table 9) คุณภาพทางจุลชีววิทยา พบปริมาณจุลินทรียทั้งหมดต่ํากวามาตรฐานอาหารพรอม
บริโภคคือ ตํ่ากวา 104 และตรวจไมพบจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภค ไดแก  Salmonella  Vibrio cholerae  และ 
Staphylococcus  aureus เปนตน  วัดคา Aw ของขาวเกรียบดิบทั้ง 2 สูตรได 0.68 และ 0.65  

 
Table 9  Physical and chemical properties of catfish surimi cracker*  

Properties Recipe 1 Recipe 2 
Physical property 
1.Texture (score) 
2.Colour (score) 
3.Flavour (score) 
Texture (Force, g  by Texture Analyser) 

 
4.1a+0.8  
4.1 a +0.6  
4.1 a +0.6  

1472.11 a +130.71 

 
3.9 a +0.4  
4.1 a +0.6  
4.1 a +0.6  

1298.16 b+89.76 
Chemical property 
1.Protein (%) 
2.Fat (%) 
3.Ash (%) 
4.Moisture (%) 
5.Carbohydrate (%) 

 
6.22+0.19 
0.22+0.01 
2.92+0.15 
11.62+0.01 

79.02 

 
6.58+0.13 

0.19+0 
2.91+0.08 

11.04+0.03 
79.28 

a-c Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
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3.2 ไสกรอกซูริมิปลาดุกอุยเทศ 
ผลจาก Table 10 ผลิตภัณฑไสกรอกซูริมิปลาดุกอุยเทศทั้ง 2 สูตรไดรับคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ  

สี และกลิ่น ที่แตกตางกัน (P<0.05)  โดยไสกรอกซูริมิผสมเครื่องแกงไดรับคะแนนทางดานลักษณะปรากฏ สี และกลิ่นสูง
ที่สุดคือ  7.90  7.95 และ 7.90 คะแนน  ตามลําดับ  ซึ่งผลิตภัณฑมีลักษณะสีแดงอมเหลือง  สีและกลิ่นของผลิตภัณฑจะได
จากเครื่องแกงที่เปนสวนผสม ทําใหมีสีสวย โดยไมตองเติมสารเจือปนชวยแตงสีใหกับผลิตภัณฑ  และมีกลิ่นหอม
เครื่องเทศ รสชาติดีนารับประทาน  นอกจากนี้เครื่องเทศที่ใชเปนทําเครื่องแกงก็เปนสมุนไพรมีประโยชนตอสุขภาพ
ผูบริโภค ทําใหผูทดสอบมีความชอบมากขึ้น  สําหรับการยอมรับในดานรสชาติ  เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม พบวา  
ไสกรอกทั้ง 2 สูตร มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05)  สอดคลองกับผลการทดลองของเชาวณีย (2543) ที่
พบวาการเติมพริกไทยในปริมาณรอยละ 0.25 และ 0.5 ของน้ําหนักซูริมิ ไมมีผลตอความชอบรวม รสชาติ และกลิ่นคาว
ของลูกช้ินปลาที่พัฒนาจากซูริมิปลาสีกุนขางเหลือง  แตไสกรอกซูริมิผสมเครื่องแกงไดรับคะแนนรสชาติ และความชอบ
รวม สูงที่สุด คือ  6.65  และ  7.35 คะแนน ตามลําดับ  สวนไสกรอกสูตรพื้นฐานไดรับคะแนนความชอบดานลักษณะเนื้อ
สัมผัสสูงสุด คือ 7.10 คะแนน  ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมี พบวาปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น และ เกลือ ของ
ไสกรอกทั้ง 2 สูตร มีคาใกลเคียงกัน คือ รอยละ 16.50  10.12  1.71  68.92  1.07  และ 16.17  9.11  1.60  71.53  1.10   
ตามลําดับ มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดต่ํากวามาตรฐานอาหารพรอมบริโภคคือ ตํ่ากวา 104 และตรวจไมพบจุลินทรียที่เปน
อันตรายตอผูบริโภค ไดแก  Salmonella  Vibrio cholerae  และ Staphylococcus  aureus เปนตน 

 
Table 10  Physical and chemical properties of catfish surimi sausages1/ 

Properties Recipe 1 Recipe 2 
Physical property 
1.Gel strength (g.cm) 
2.Folding test 
3.Whiteness 

 
416.3+16.4 

AA 
76.78 

 
179.9+8.4 

AA-B 
42.99 

    Sensory evaluation (score) 
1.Appearance 
2.Colour 
3.Odour 
3.Flavour 
4.Texture  
5.Acceptability 

 
7.45b+0.83 
7.50 b+0.61 
7.00 b+0.92 
6.50a +0.95 
7.10ab+0.91 
7.25a +0.55 

 
7.90 a+0.72 
7.95 a+0.61 
7.90 a+0.64 
6.65a +1.04 
6.65 b+1.09 
7.35a +0.75 

Chemical property 
1..Moisture (%) 
2.Protein (%) 
3.Fat (%) 
4.Ash (%) 
5..Salt (%) 
6.pH 

 
68.92+0.08 
16.50+0.25 
10.12+0.33 
1.71+0.02 
1.07+0.03 
7.0+0.02 

 
71.53 + 0.14 
16.17 + 0.00 
  9.11 + 0.02 
 1.60 + 0.02 
 1.10 + 0.00 
   6.8 + 0.00 

a-c Means within a row followed by different letters are significantly different (P<0.05) 
1/  Data are expresses in X±SD of duplicate analyses ¯ 
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3.3 หอหมกซูริมิปลาดุกอุยเทศ 
 การทดสอบทางประสาทสัมผัส ผูชิมใหการยอมรับหอหมกทั้ง 2 สูตร โดยใหคะแนนหอหมกสูตรที่ 1 ที่มีทั้ง 
ซูริมิและเนื้อปลาดุกอุยเทศเปนสวนผสมสูงกวา  อาจเปนเพราะผูชิมมีความคุนเคยกับหอหมกปลาทั่วๆ ไปที่ใชปลาเปน
ช้ินๆ เปนสวนผสม การใชซูริมิอยางเดียวทําหอหมกเวลารับประทานจะเหมือนกับไมไดใสช้ินปลา  อยางไรก็ตาม จากการ
นําเอาหอหมกซูริมิปลาดุกอุยเทศสูตรที่ใสซูริมิอยางเดียวไปใหผูบริโภคที่ไมรับประทานปลาดุกทดสอบ พบวาผูบริโภค
ดังกลาวใหการยอมรบั และบริโภคดวยความเอร็ดอรอยและไมรังเกียจซึ่งอาจเนื่องมาจากไมไดกลิ่นรสของปลาดุก 
 องคประกอบทางเคมีของหอหมกซูริมิปลาดุกอุยเทศทั้ง 2 สูตร มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น เกลือ 
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 10.67  8.05  2.82  76.45  1.72    และ  10.69  7.79  1.93  77.16  1.37   ตามลําดับ  ปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมดของหอหมกทั้ง 2 สูตร มีคาตามเกณฑมาตรฐานของอาหารพรอมบริโภค คือ ตองไมเกิน 1x104 โคโลนี/กรัม  และ
ตรวจไมพบจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภค 

 
Table 11   Sensory evaluation and chemical properties of Hor mok1/  

Properties Recipe 1 Recipe 2 
Sensory evaluation scores 
1.Appearance 
2.Colour 
3.Odour 
3.Flavour 
4.Texture  
5.Acceptability 

 
7.9±0.5 
7.8±0.4 
7.7±0.4 
7.5±0.5 
7.7±0.4 
7.9±0.1 

 
8.1±0.3 
8.0±0.4 
7.9±0.5 
7.4±0.5 
7.3±0.4 
7.8±0.6 

Chemical properties 
1. Protein (%) 
2. Fat (%) 
3. Ash (%) 
4. Moisture (%) 
5. Salt (%) 
6.pH  

 
10.69±0.17 
7.79±0.04 
1.93±0.04 
77.16±0.65 
1.37±0.04 

6.7±0 

 
10.67±0.18 
8.05±0.04 
2.03±0.1 

76.45±0.32 
1.72±0.12 

6.7±0 
1/  Data are expresses in X±SD of duplicate analyses 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
1. ปลาดุกอุยเทศที่มีขนาดตัวนอยกวา 400 กรัม มีคุณภาพดานความเหนียวมากกวาที่มีขนาดตัวมากกวา 400 กรัม 
2.     ปลาดุกอุยเทศที่มีขนาดตัวนอยกวา 400 กรัมสามารถนํามาผลิตเปนซูริมิไดโดยใชกระบวนการลางเนื้อปลา 1 

ครั้งผลผลิตที่ได 21 % มีคุณภาพดานความเหนียวอยูในระดับปานกลางคอนไปทางต่ํา มีคา gel strength เปน มีสีครีมออกเหลือง  
สามารถเก็บรักษาในสภาพแชแข็งที่อุณหภูมิ -20°ซ ไดประมาณ 4 เดือน โดยคาความเหนียวลดลงตามระยะเวลาที่เก็บ 

3.     ซูริมิปลาดุกอุยเทศสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งมีคุณภาพดีเปนที่ยอมรับของผูบริโภค เพิ่ม
คุณคาทางโภชนาการและเพิ่มมูลคาแกผลิตภัณฑ ไดแก ขาวเกรียบ  ไสกรอก  และหอหมก เปนตน 

 

¯ 
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Figure 3   catfish surimi cracker 
 
 
 

 Figure 4   catfish surimi sausages 
 
 
 
 
 

  Figure 5  catfish surimi Hor mok 
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ปรสิต และแบคทีเรีย Vibrio spp. ในแมกุงแชบวย, Penaeus merguiensis de Man, 1883 
จากแหลงธรรมชาตภิาคตะวนัออก 

 
ธิดาพร  ฉวีภักดิ์ *  ลิลา  เรืองแปน   และวริษฐา  หนูปน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรี  
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาชนิดของปรสิตและปริมาณแบคทีเรียวิบริโอในแมกุงแชบวย Penaeus merguiensis จากแหลงธรรมชาติ
ฝงอาวไทยตะวันออก โดยมีแหลงรวบรวมที่จังหวัดชลบุรี แบงการเก็บตัวอยางตามฤดูกาลไดแก ฤดูหนาว (ต.ค.–พ.ย. 46) 
ฤดูรอน (มี.ค.–เม.ย. 47) และฤดูฝน (ส.ค.–ก.ย. 47) ฤดูละ 20 ตัว ลําเลียงแมกุงมีชีวิตมาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
จันทบุรี เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณปรสิตและแบคทีเรีย ตามวิธีการดานจุลชีววิทยา  
 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณปรสิตภายนอกบริเวณซี่เหงือกแมกุงแชบวยพบปรสิตกลุมโปรโตซัว ไดแก 
Zoothamnium ทั้ง 3 ฤดู โดยมีความถี่ในการพบปรสิต (incidence of infestation) ในฤดูรอนสูงกวาฤดูฝน และฤดูหนาว คือ 
พบ 65 15 และ 5% ตามลําดับ และพบ Acineta sp. บริเวณรยางคขาวายน้ําเฉพาะฤดูหนาว 5% ปรสิตภายในบริเวณลําไส 
พบวามีปรสิต กลุมกรีการีน ชนิด Nematopsis sp. ทั้ง 3 ฤดู มีอัตราการพบปรสิตสูงสุดถึง 100% ในฤดูฝน และ 95% ในฤดู
รอนกับฤดูหนาว โดยมีปริมาณเฉลี่ย 699 1,465 และ 833 ตัว/แมกุง ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบตัวออนของปรสิตตัวกลม
ในลําไสเฉพาะฤดูหนาวโดยมีอัตราการพบปรสิตรอยละ 5  
 แบคทีเรียเสนใย (Filamentous bacteria) พบเฉพาะในฤดูหนาว และฤดูรอนอัตรารอยละ 25 และ 5 ตามลําดับ พบ
แบคทีเรีย Vibrio จากตับ/ตับออน และเลือดของแมกุงแชบวยจําแนกออกเปน 4 ชนิด คือ Vibrio vulnificus,  
V. alginolyticus V. fluvialis และ V. damsela ปริมาณ Vibrios รวม และ V. damsela ที่พบจากตับ/ตับออน ทั้ง 3 ฤดู  
(ฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน) มีปริมาณ 9.48 x 104  1.89 x 106  1.96 x 105 และ 1.54 x 103  5.10 x 104  1.41  x 104 cfu/g 
ตามลําดับ ปริมาณ Vibrios รวม และ V. damsela ในเลือดมีปริมาณ 28.20  19.50  0.25 และ 9.50  1.75  0.00 cfu/ml 
ตามลําดับ จากการศึกษาครั้งนี้พบวามีปรสิตเซลลเดียวกลุมกรีการีนชนิด Nematopsis sp. ในลําไสแมกุงแชบวยตลอดทั้งป 
ดังนั้นการนําแมกุงมาเพาะฟกควรระมัดระวังปรสิตชนิดนี้รวมทั้งตองกําจัดปรสิตกอนทิ้งน้ําจากโรงเพาะฟกลงสูแหลงน้ํา 
เพราะปรสิตชนิดนี้เปนสาเหตุสําคัญของโรคขี้ขาวทําใหกุงทะเลมีอัตราการเจริญเติบโตชาและมีการตายสูง สวนปริมาณ 
Vibrios ที่พบจากอวัยวะสําคัญตางๆของแมกุงสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานดานปริมาณแบคทีเรียที่จะพบไดใน 
แมกุงแชบวยจากธรรมชาติ 
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Parasites and Vibrios Flora of Broodstock Banana Shrimp, 
Penaeus merguiensis de Man, 1883 Capture from Eastern Coast of Thailand 

 
Tidaporn Chaweepack*   Lila Ruangpan   and   Varittha Nuphin 

Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center  
 

Abstract 
 

 The parasites and vibrios flora of total 60 broodstock banana shrimp, Penaeus merguiensis, captured from 
eastern coast of Thailand from October 2003 to September 2004 were studied. Twenty shrimp samples were collected in 
each season, winter, summer and rainy seasons. Shrimp samples were life transported to Chanthaburi Coastal Fisheries 
Research and Development Center for microbiological observation. 
 The results showed that Zoothamnium was the dominant external parasites attached to gill filament with 65,  
15 and 5 % prevalence of infestation in summer, rainy and winter seasons, respectively. Acineta sp. was specific 
parasitic protozoa found only on the gill in winter season with 5% prevalence of infestation. Among the internal 
parasites, Nematopsis sp. was found throughout the year with average parasite burden at 1465, 833 and 699 cell/shrimp 
in summer, winter and rainy seasons, respectively. Larval stage of nematode was found in the intestine of specimen 
collected in winter season with 5 % prevalence of infestation.  
 Filamentous bacteria was commonly found attached to swimming legs of the samples collected during winter 
and summer with prevalence of infestation at 25 and 5 %, respectively. Four species of bacteria were identified from the 
hepatopancreas and hemolymph isolates including Vibrio vulnificus, V. alginolyticus, V. fluvialis and V. damsela. Mean 
values of  total vibrios and V. damsela counts from the hepatopancreas in 3 seasons were 9.48 x 104, 1.89 x 106,  
1.96 x 105 and 1.54 x 103, 5.10 x 104, 1.41 x 104 cfu/g., respectively. Mean values of total vibrios and V. damsela counts 
from hemolymph were 28.20, 19.50, 0.25 and 9.50, 1.75, 0.00 cfu/ml, respectively.  
 
Key words :  bacterial flora, vibrios, parasites, broodstock banana shrimp 
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คํานํา 
 
 กุงแชบวย (Penaeus merguiensis de Man, 1883) อาศัยอยูในบริเวณชายฝงจนถึงทะเลลึกในพื้นที่เปนโคลนปน
ทรายมีรายงานการกระจายอยูในเขตอินโดแปซิฟคตะวันตก ต้ังแตอาวเปอรเซีย ปากีสถาน อินเดีย มาเลเซีย และไทย อยูได
ในความเค็มน้ําระหวาง 10-35 พีพีที (Hall, 1962) มีรายงานการตายของกุงแชบวยที่เลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาโดยมีสาเหตุจาก 
ติดปรสิตจําพวก สัตวเซลลเดียว (protozoa) ซึ่งอยูในกลุม microsporidian ในบริเวณกลามเนื้อหลังทําใหกลามเนื้อเปน 
สีขาวคลายนมตลอดแนวสันหลังเรียกช่ือโรควา กุงหลังขาว (เยาวนิตย และคณะ 2528) ตอมาสุรศักดิ์ (2546) ไดรายงาน
การเกิดโรคหลังขาวในกุงแชบวยในแหลงธรรมชาติ จากการศึกษาเกี่ยวกับโรคและปรสิตของกุงกุลาดําและกุงแชบวยของ
ลิลา และคณะ (2528) รายงานวาเชื้อโรคและปรสิตที่เปนสาเหตุใหลูกกุงตายในการเพาะ และอนุบาลเกิดจากลูกกุงวัยออน
ติดเชื้อแบคทีเรีย vibrios และบางกรณีเกิดจากการติดเชื้อรา Laginidium sp. หรือ การมีปรสิต Zoothamnium sp. เกาะ
บริเวณเหงือกและลําตัว ปญหาการตายของกุงกุลาดําและกุงแชบวยในระหวางการเลี้ยงเกิดจากปรสิตในกลุม 
microsporidian ช่ือ Thelohania sp. ทําใหเปนโรคหลังขาว การติดเชื้อราทําใหเปนโรคเหงือกดํา สวนปรสิตภายในซึ่งพบ
ในลําไสของกุง ไดแก ปรสิตตัวกลม (nematode) ตัวออนปรสิตตัวแบน (cestode) โปรโตซัว Cephalolobus และ Gegarine 
ดารุณี และคณะ(2530) รายงานวาแบคทีเรียเรืองแสง Vibrio harveyi เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหลูกกุงแชบวยในระยะซูเอีย 
ไปจนถึงระยะโพสลารวา 3 ในโรงเพาะฟกตายในอัตราสูงถึงรอยละ 90 ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ สุพล (2542) ที่กลาว
วาแบคทีเรียหลายชนิดในสกุล Vibrio เปนสาเหตุทําใหเกิดโรครุนแรงในการเพาะเลี้ยงทั้งในกุงกุลาดําและกุงแชบวยใน
แถบประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 กุงแชบวยเปนกุงที่อยูในทองถิ่นของประเทศไทย และมีการจับแมกุงแชบวยจากธรรมชาติมาใชในการเพาะฟก
ลูกกุงแชบวย โดยทั้งโรงเพาะฟกเอกชน และศูนย/สถานีวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมงซึ่งมีหนาที่ผลิต
เพาะพันธุลูกกุงแชบวยเพื่อปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติตามโครงการเพิ่มผลผลิตทางประมงในแหลงน้ําธรรมชาติ ในชวง
การเพาะอนุบาลลูกกุงแชบวยยังคงพบปญหาดานโรค และยังไมทราบสาเหตุที่แนชัดของโรค ในการเพาะพันธุ 
ลูกกุงแชบวยมีการใชแมพันธุจํานวนมากซึ่งเปนแมพันธุที่จับมาจากธรรมชาติ โดยแหลงแมพันธุในภาคตะวันออกอยูที่
จังหวัดชลบุรี จึงควรมีการศึกษาดานโรคที่อาจติดมากับแมพันธุที่ เรานํามาใชในการเพาะพันธุ ซึ่งผลที่ไดจะเปน
องคประกอบความรูที่จะนําไปสูการจัดการดานสุขภาพและแนวทางการปองกันโรคในแมกุงแชบวยตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 
1. ศึกษาชนิด ความถี่ และฤดูกาลการพบปรสิตในแมกุงแชบวยจากแหลงธรรมชาติบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก  
2. ศึกษาชนิดและปริมาณแบคทีเรีย Vibrios ในแมกุงแชบวยจากแหลงธรรมชาติบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. การเก็บตัวอยาง 
 
 1.1 แหลงรวบรวมพันธุแมกุงแชบวยบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก คือที่ จ.ชลบุรี เก็บตัวอยางระหวางเดือน
ตุลาคม 2546 ถึง เดือนกันยายน 2547 โดยแบงการเก็บตัวอยางเปน 3 ฤดูกาลไดแก ฤดูหนาว (ต.ค.-พ.ย.46), ฤดูรอน  
(มี.ค.–เม.ย. 47) และฤดูฝน (ส.ค.–ก.ย.47) ฤดูกาลละ 20 ตัว ลําเลียงมาศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรี 
โดยใสแมกุงแชบวยในกลองโฟมขนาด  48x35x32 ซม .  ซึ่งมีน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน  16 พีพีเอ็ม 
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แลวจํานวน 12-15 ลิตรตอกลอง ใหอากาศเพิ่มตลอดเวลาลําเลียงขนสงใชเวลาในการเดินทาง 4-5 ช่ัวโมง เมื่อมาถึง
หองปฏิบัติการช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของแมกุงแชบวยทุกตัว 
 1.2 เก็บตัวอยางน้ําทะเลจากแหลงรวบรวมแมพันธุกุงแชบวย ใสในขวดแกวที่ฆาเชื้อแลวปริมาณ 250 มล./
ตัวอยาง จํานวน 3 ตัวอยาง ปดฝาใหสนิท นําขวดตัวอยางน้ําเก็บในกลองโฟมเพื่อรักษาอุณหภูมิโดยใสน้ําแข็งและลําเลียง
มายังหองปฏิบัติการศพช.จันทบุรี เพื่อศึกษาชนิด และปริมาณของแบคทีเรียตอไป 
 
2. การศึกษาชนิด และปริมาณปรสิตในแมกุงแชบวย 

 
 การศึกษาชนิด และปริมาณปรสิตจากตัวอยางแมกุงแชบวยตามวิธีของ Ruangpan (1992) และจําแนกชนิดของ
ปรสิตโดยการอางอิงตาม Johnson (1978), ประไพสิริ (2546) และ ปภาศิริ (2538)  
 2.1 ปรสิตภายนอก (External parasites) 
  2.1.1 ปรสิตบริเวณเหงือก : หยดน้ําเกลือ 0.85% บนแผนสไลด นําตัวอยางแมกุงแชบวยตัดซี่เหงือก 
ขางละ 3 ซี่เหงือก วางซี่เหงือกบนแผนสไลด ตรวจชนิดปรสิตดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง  
  2.1.2 ปรสิตบริเวณรยางค : หยดนํ้าเกลือ 0.85% บนแผนสไลด  นําตัวอยางแมกุงแชบวยมาตัดแพนหาง
ตอนปลาย รยางคขาวายน้ํา วางบนแผนสไลด ตรวจชนิดปรสิตตามรยางคตางๆดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง  
 2.2 ปรสิตภายใน(Internal parasites) 
  2.2.1 ปรสิตภายในลําไส : นําตัวอยางแมกุงแชบวยมาตัดแยกตับ/ตับออน (hepatopancreas) ออกจาก
ลําไสจากนั้นจึงนําลําไสไปแชน้ําเกลือ 0.85% ผาลําไสและขูดเนื้อเยื่อภายในเบาๆ ใสในจานแกวขนาดเล็ก แบงตัวอยาง
เนื้อเยื่อมาตรวจสอบหาปรสิตโดยใชกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา ถาพบปรสิตจํานวนมากจะนําตัวอยางมาเจือจาง 10 เทา
ดวยน้ําเกลือ 0.85% และนับจํานวนปรสิตดวยสไลดนับแพลงกตอน Sedgwick-Rafter โดยใชปริมาณ 1 มล./ตัวอยาง ดวย
กลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง คํานวณจํานวนปรสิตแตละชนิด  
 ความถี่ในการพบปรสิต (incidence of infestation) คือ รอยละของตัวอยางแมกุงที่พบปรสิต 
 ความถี่ในการพบปรสิต =  จํานวนแมกุงที่พบปรสิตแตละชนิด X 100   
     จํานวนแมกุงที่ตรวจทั้งหมด 

             หนวย =  รอยละ หรือ เปอรเซ็นต (%) 
  2.2.2 ปรสิตภายในตับ/ตับออน: นําสารละลายตับ/ตับออน ที่เหลือจากการศึกษาแบคทีเรีย (ในหลอด
เขมขนเริ่มตน) นําไปปนตกตะกอน ดูดไขมันและน้ําใสขางบนทิ้งแลวเติมน้ําเกลืออีกทําซ้ําเชนนี้จนไขมันถูกกําจัด 
ออกหมด นําสารละลายที่ไดมาเกลี่ยบนแผนสไลดเพื่อตรวจดูปรสิตจนหมด บันทึกผลจํานวนปรสิตแตละชนิด/ตัวอยางกุง 
 
3. การศึกษาชนิด และปริมาณแบคทีเรียในแมกุงแชบวย 
 
 3.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 
 เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Sucrose, Difco) เพื่อตรวจนับปริมาณแบคทีเรียกลุม 
Vibrio และ marine agar (Difco) เพื่อตรวจนับปริมาณแบคทีเรียรวม (Total Bacteria count) ไวลวงหนา 1 คืน  
เพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยางน้ําทะเล เลือด และตับ/ตับออนของกุงตัวอยาง 
 3.2 วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากอวัยวะตางๆของกุง 
 3.2.1 การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากเลือด 
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 ดูดเลือดกุงดวยวิธีปราศจากเชื้อจากแองเลือดที่อก ปริมาตร 0.1 มล. นําไปหยดบน TCBS และ marine agar ที่
เตรียมไว กระจายเชื้อดวยแทงแกวสามเหลี่ยม นําไปบมที่อุณหภูมิ 35๐C นาน 24 ช่ัวโมง จึงนับปริมาณเชื้อ และนําไปแยก
ชนิดตอไป 
 3.2.2 การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากตับ/ตับออน 

 แยกตับ และตับออนออกจากตัวกุงดวยวิธีปราศจากเชื้อ ตัดสวนของตับออนนําไปชั่งใหไดน้ําหนัก 0.1 กรัม 
นําไปบดดวยโกรงบดแลวเจือจางดวยน้ําเกลือเขมขน 1.5% จนไดปริมาตร 10 มล. จากนั้นเจือจางดวยน้ําเกลือเขมขน 1.5% 
อีก 10 เทาปนดวย vortex mixer ใหเปนเนื้อเดียวกันจากนั้นจึงเจือจาง 3 ระดับความเขมขน ดูดตัวอยางดังกลาว 0.1 มล. 
หยดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS และ marine agar และกระจายเชื้อใหทั่วผิวหนาอาหาร เลี้ยงเชื้อดวยแทงแกวสามเหลี่ยม 
นําไปบมที่อุณหภูมิ 35๐C นาน 24 ช่ัวโมง นํามานับจํานวนแบคทีเรีย และแยกชนิดตอไป 
 3.3 วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากน้ําทะเล 
 นําตัวอยางน้ําทะเลในขวดแกวมาเขยาใหเขากันแลวใชไปเปตดูดน้ําตัวอยางขวดละ 10 มล.ใสขวดแกวรูปทรง
ชมพูขนาด 250 มล. ที่มีน้ําเกลือ 1.5 % ที่ฆาเชื้อแลว 90 มล. จากนั้นจึงเจือจางแบบ serial 10-flod dilution โดยใชน้ําเกลือ 
1.5%  เจือจาง 3 ระดับความเขมขน และผสมน้ําตัวอยางที่เจือจางและใหเขากันดวย vortex mixer ดูดตัวอยางน้ําจากแต
ความเขมขนจํานวน 0.1 มล. ความเขมขนละ 2 ซ้ํา หยดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS และ marine agar และกระจายเชื้อใหทั่ว
ผิวหนาอาหาร เลี้ยงเชื้อดวยแทงแกวสามเหลี่ยม นําไปบมที่อุณหภูมิ 35๐C นาน 24 ช่ัวโมง นํามานับจํานวนแบคทีเรีย และ
แยกชนิดตอไป 
 3.4 การแยกชนิดแบคทีเรีย คัดเลือกโคโลนีแบคทีเรียที่มีลักษณะเดียวกันจํานวน 2 โคโลนีตอแมกุง 1 ตัว จาก
อาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS แยกเชื้อที่ไดจนเปนเชื้อบริสุทธิ์ และเก็บรักษาเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA (Tryptic Soy Agar 
,Difco) ที่ผสม 1.5% NaCl  นําเชื้อแบคทีเรียที่ไดมาแยกชนิดดวยวิธีการทดสอบทางชีวเคมีตามวิธีการของ Colwell (1984) 
ไดแก การยอมสีแกรม ทดสอบการสรางไซโตโครม ออกซิเดส (cytochrome oxidase) O/F test (oxidation-fermentation 
test) ความสามารถในการใชน้ําตาลซูโครส decarboxylation of amino acids และ O/129 sensitivity นอกจากนั้นยังใช 
ชุดทดสอบ API 20 E test kit เพื่อจําแนกชนิดของแบคทีเรียวิบริโอ  

 
ผลการศึกษา 

 
 แมกุงแชบวยที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 60 ตัว มีน้ําหนักเฉลี่ย 36.39+11.32 กรัม และความยาวเฉลี่ย 16.58+1.68 ซม. 
เมื่อแยกตัวอยางที่รวบรวมไดในแตละชวงฤดูพบวาแมกุงที่รวบรวมไดมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยในฤดูหนาว 
34.80+9.16 กรัม 17.23+1.67 ซม. ฤดูรอน40.65+12.17 กรัม 16.86+1.60 ซม. และฤดูฝน33.71+9.36 กรัม 15.67+1.29 ซม.  
 1. ชนิดและจํานวนปรสิต 
 1.1 ปรสิตภายนอก (External parasites) 
 1.1.1 ปรสิตบริเวณเหงือก  
 ปรสิตในกลุมสัตวเซลลเดียวลักษณะเปนชอหลายขนาดเกาะยึดและเจริญบนซี่เหงือกของแมกุงโดยการฝงกานลง
ในเนื้อเยื่อจําแนกเปนชนิด Zoothamnium sp. (ภาพที่ 4, 4.3) โดยมีอัตราความถี่ของการพบ Zoothamnium sp. ในเหงือก
ของตัวอยางกุงทั้งหมดที่ศึกษาในแตละฤดูกาลมีดังนี้ ฤดูรอนรอยละ 65 ฤดูฝนรอยละ 15 และฤดูหนาวรอยละ 5 (ภาพที่ 1) 
 ปรสิตในกลุมสัตวเซลลเดียวอีกชนิดหนึ่งลักษณะเปนเซลลเดียวรูปคลายกรวยกานสั้นฝงกานลงในเนื้อเยื่อ 
ซี่เหงือก จําแนกชนิดเปน Acineta sp. (ภาพที่ 4, 4.4) โดยมีอัตราความถี่ของการพบปรสิตในแมกุงที่ศึกษาทั้งหมดคิดเปน
รอยละ 5 ในชวงฤดูหนาว และไมพบเลยในชวงฤดูรอน และฤดูฝน (ภาพที่ 1) 
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 1.1.2 ปรสิตบริเวณรยางค ไมพบปรสิตบริเวณแพนหางตอนปลาย รยางคขาวายน้ําของตัวอยางแมกุงที่ศึกษา
ทั้งหมดตลอดเวลาการศึกษา 
 1.2 ปรสิตภายใน (Internal parasites) 
 1.2.1 ปรสิตภายในลําไส ตรวจพบปรสิตภายในลําไสของตัวอยางแมกุงที่ศึกษา จํานวน 2 ชนิด ชนิดแรกเปน 
สัตวเซลลเดี่ยวจัดอยูในกลุม Gregarine เซลลมีลักษณะรูปกลมรีเกาะติดกันตั้งแต 2-4 syzygy โดยเซลลอันแรกใชสวนหัวที่
มีหนามแหลมรอบหัวเกาะยึดผนังลําไสของแมกุง จําแนกชนิดเปน Nematopsis sp. (ภาพที่ 4  4.5 และ 4.6) แมกุงแตละตัว
มีจํานวนปรสิต Nematopsis sp. ในลําไสโดยเฉลี่ย ดังนี้ 670 เซลล/แมกุงในชวงฤดูหนาว 1,466 เซลล/แมกุงในฤดูรอน  
และ 833 เซลล/แมกุงในชวงฤดูฝน ความถี่ในการมีปรสิตชนิดนี้ของแมกุงทั้งหมดที่ศึกษาคิดเปนรอยละ 95 95 และ100 
ในชวงฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน ตามลําดับ (ภาพที่ 1)  
 1.2.2 ชนิดที่ 2 เปนปรสิตในกลุมปรสิตหนอนตัวกลม (nematode) ในระยะตัวออน (ภาพที่ 4 4.7) ซึ่งตรวจพบ
เฉพาะในฤดูหนาว และมีความถี่ในการมีปรสิตรอยละ 5 (ภาพที่ 1)  
 1.2.3 ปรสิตภายในตับ/ตับออน ตรวจไมพบปรสิตภายในตับ/ตับออนของตัวอยางแมกุงที่ศึกษาทั้งหมด
ตลอดเวลาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ความถี่ในการพบปรสิต (incidence of infestation) บริเวณเหงือก ขาวายน้ํา และลําไสของแมกุงแชบวย  
               ทั้ง 3 ฤดูกาล ในชวงเดือนตุลาคม 2546–กันยายน 2547 
 
 2. ปริมาณแบคทเีรีย (bacterial flora)  
 ผลจากการศึกษาปริมาณแบคทีเรีย ในเลือด และตับ/ตับออนของแมกุงแชบวยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 แบคทีเรียในเลือด 
 ปริมาณแบคทีเรียรวม Vibrios และ Vibrio เรืองแสง ที่ตรวจพบในเลือดของตัวอยางแมกุงแชบวย โดยแบงตาม
ฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน แสดงไวในตารางที่ 1  
 ปริมาณของแบคทีเรีย Vibrios ในเลือด ชนิดสีเหลือง มีปริมาณ 37.39% ในชวงฤดูหนาว และเพิ่มมากขึ้นในชวง
ฤดูรอนและฝนเปน 71.79 และ 100% ตามลําดับ สวน Vibrios กลุมสีเขียวมีปริมาณ 27.83% ในฤดูหนาวปริมาณ Vibrio 
กลุมนี้ลดลงในชวงฤดูรอน 19.23% และไมพบเลยในชวงฤดูฝน 0% และ Vibrio เรืองแสงที่พบในเลือดมีปริมาณสูงใน 
ฤดูหนาว 33.04% และลดลงเหลือ 8.90% ในฤดูรอนและไมพบเลยในฤดูฝน 0% (ภาพที่ 2  ก.) 
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 เปอรฺเซ็นตการพบเชื้อ Vibrios ในตัวอยางแมกุงแชบวยพบวา ในฤดูหนาวพบแมกุงแชบวยมีปริมาณเชื้อ Vibrios 
กลุมสีเขียวในเลือด 40% รองลงมาเปน Vibrios กลุมสีเหลือง 30 % และกลุมเรืองแสง 15 % ของตัวอยางทั้งหมด สวนใน
ฤดูรอนพบ Vibrios กลุมสีเขียวลดลงอยางมากเหลือเพียง 10% สวน Vibrios สีเหลือง และเรืองแสงพบ 20% และ10% ของ
ตัวอยางตามลําดับ ในฤดูฝนตรวจพบเฉพาะ Vibrios สีเหลืองเพียง 5% ของตัวอยาง (ภาพที่ 3 ก.) 
 2.2 แบคทีเรียในตับ/ตับออน 
 ปริมาณแบคทีเรียรวมแบคทีเรีย Vibrios และ Vibrio เรืองแสง ที่ตรวจพบในตับ/ตับออนของตัวอยาง 
แมกุงแชบวย โดยแบงตามฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 ปรมิาณของแบคทีเรีย Vibrios ในตับ/ตับออนของแมกุงที่ตรวจพบในชวง 3 ฤดู แสดงไวในภาพที่ 2 ข. ปรากฏวา
ปริมาณ Vibrios กลุมสีเหลือง มีปริมาณต่ําสุดในฤดูหนาว 38.00% และมีปริมาณสูงสุดในฤดูรอน 95.24% และลดลงใน 
ฤดูฝนเหลือ 66.32% สวน Vibrios กลุมสีเขียวมีปริมาณสูงในฤดูหนาว 61.71% ในชวงฤดูรอนและฝนมีปริมาณ 2.18 และ 
26.47% ตามลําดับ และ Vibrio เรืองแสงที่พบในฤดูหนาวมีปริมาณใกลเคียงกับฤดูรอน คือ 1.62 และ 2.70% และมีปริมาณ
สูงสุดในฤดูฝน 7.09%  
 ในตับ/ตับออนแมกุงแชบวยพบ Vibrios กลุมสีเหลืองตลอดทั้ง 3 ฤดูกาล ในฤดูรอนตรวจพบแมกุงมีความถี่ของ
การพบ Vibrios 100% ซึ่งฤดูหนาวและฝนมี 95% เทากัน ตรวจพบ Vibrios กลุมสีเขียวทั้ง 3 ฤดูในความถี่ใกลเคียงกันคือ 
80 -85% ของตัวอยาง สําหรับ Vibrio เรืองแสงในแมกุงแชบวยมีการพบมากในฤดูรอน 90% ของตัวอยางฤดูหนาวและฝน
มีการพบ 55% และ 60% ของตัวอยาง (ภาพที่ 3 ข.) 
 2.3 ปริมาณแบคทีเรียในน้ําทะเลจากแหลงอาศัยของแมกุงแชบวย 
 รายละเอียดของปริมาณแบคทีเรียรวม แบคทีเรีย Vibrios และ Vibrio เรืองแสง ที่ตรวจพบในน้ําทะเลจากแหลง
อาศัยของแมกุงแชบวย แสดงไวในตารางที่ 3 
 ปริมาณ Vibrios ในน้ําทะเลจากแหลงอาศัยของแมกุงแชบวยที่ตรวจพบในชวง 3 ฤดู ปรากฏวาปริมาณ Vibrios 
กลุมสีเหลือง มีปริมาณสูงในฤดูฝนพบ 64.47% ในฤดูหนาวและรอนมีปริมาณ 28.22% และ 46.69% ตามลําดับ แต Vibrios 
กลุมสีเขียวมีปรมิาณสูงในฤดูหนาว 71.77% ในฤดูรอนและฝนมีปริมาณ 36.62% และ 20.52% ตามลําดับ และ Vibrio เรือง
แสงที่พบในฤดูฝนและฤดูรอนมีปริมาณใกลเคียงกัน และฤดูหนาวมีปริมาณต่ําที่สุด คือ 15.30%  16.83% และ 0.04% 
ตามลําดับ (ภาพที่ 2 ค.) 
 2.4 แบคทีเรียบริเวณรยางค 

บริเวณรยางคขาวายน้ําแมกุงแชบวยพบแบคทีเรีย Filamentous bacteria เฉพาะในฤดูหนาวมีความถี่การพบเชื้อ 
20% และฤดูรอน 5% สวนฤดูฝนไมพบแบคทีเรียชนิดนี้บริเวณรยางคขาวายน้ํา  
3. ชนิดของแบคทีเรีย 
 แบคทีเรียในกลุม Vibrios ที่แยกไดจากเลือด และตับ/ตับออนของตัวอยางแมกุงแชบวยจําแนกได 4 ชนิด ไดแก 
Vibrio vulnificus V. alginolyticus V. fluvialis และ V. damsela 
 สําหรับแบคทีเรีย Vibrios ที่แยกไดจากน้ําทะเลในแหลงที่แมกุงแชบวยอาศัยอยู จําแนกได 5 ชนิด ไดแก  
V. vulnificus, V. alginolyticus, V. fluvialis, V. damsela และ V. parahaemolyticus 
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ตารางที่ 1  ปริมาณแบคทีเรียรวม (total bacterial flora) และแบคทีเรีย Vibrios (Vibrio bacterial flora) ในเลือดของแมกุงแชบวยที่เก็บตัวอยางจากบริเวณอาวไทยฝงตะวันออกในชวงเดือน 
                  ตุลาคม 2546–กันยายน 2547 

ชนิดแบคทีเรีย 
ฤดูหนาว (ต.ค.–พ.ย. 46) ฤดูรอน (มี.ค.–เม.ย. 47) ฤดูฝน (ส.ค.-ก.ย. 47) 

ปริมาณเฉลี่ย (cfu/ml) ต่ําสุด-สูงสุด ปริมาณเฉลี่ย (cfu /ml) ต่ําสุด–สูงสุด ปริมาณเฉลี่ย (cfu /ml) ต่ําสุด-สูงสุด 
แบคทีเรียรวม 4.47x102+1.65x103 0.00x10-7.44x103 1.06+2.17x102 0.00x10-9.65x102 9.57x10+1.73x102 0.00x10–6.85x102 
Vibrio spp.รวม 2.82x10+3.03x10 0.00x10-9.50x10 1.95x10+5.53x10 0.00x10-2.30x102 0.025x10+0.11x10 0.00x10-0.50x10 
Vibrio กลุมสีเหลือง 1.07x10+2.41x10 0.00x10-9.50x10 1.40x10+3.68x10 0.00x10-1.30x102 0.025x10+0.11x10 0.00x10-0.50x10 
Vibrio กลุมสีเขียว 0.80x10+1.53x10 0.00 x 10-5.00x10 0.37x10+2.23x10 0.00x10–1.00x102 0.00x10 0.00x10 
Vibrio กลุมเรืองแสง 0.95x10+3.49x10 0.00x10-1.55x10 0.18x10+0.67x10 0.00x10-3.00x10 0.00x10 0.00x10 

 
ตารางที่ 2  ปริมาณแบคทีเรียรวม (total bacterial flora) และแบคทีเรีย Vibrios (Vibrio bacterial  flora) ในตับ/ตับออนของแมกุงแชบวยที่เก็บตัวอยางจากบริเวณอาวไทยฝงตะวันออกในชวง 
                  เดือนตุลาคม 2546–กันยายน 2547 

ชนิดแบคทีเรีย 
ฤดูหนาว (ต.ค.–พ.ย.46) ฤดูรอน (มี.ค.–เม.ย.47) ฤดูฝน (ส.ค.-ก.ย.47) 

ปริมาณเฉลี่ย (cfu/g) ต่ําสุด-สูงสุด  ปริมาณเฉลี่ย (cfu/g) ต่ําสุด–สูงสุด ปริมาณเฉลี่ย (cfu/g) ต่ําสุด-สูงสุด 
แบคทีเรียรวม 1.16x108+2.86x108 1.93x104-9.37x108 2.32x106+4.71x106 1.40x104+1.90x107 4.7 x106+6.63x106 5.00x104-1.98x107 

Vibrio spp.รวม 9.48x104+2.07x105 5.0x102-8.93x105 1.89x106+6.40x106 1.00x103+2.80x107 1.96x105+3.39x105 5.0x102-1.13x106 
Vibrio กลุมสีเหลือง 3.61x104+5.85x104 0.00x10-2.00x105 1.80x106+6.24x106 1.00x103+2.76x107 1.30x105+1.87x105 0.00x10-5.78x105 
Vibrio กลุมสีเขียว 5.85x104+1.98x105 0.00x10-8.90x105 4.13x 04+2.24x105 0.00x10-7.80x105 5.19x104+1.87x105 0.00x10-8.02x105 

Vibrio กลุมเรืองแสง 1.54x103+2.75x103 0.00x10-1.13x104 5.10x104+1.94x105 0.00x10-8.73x105 1.41x104+2.72x104 0.00x10-1.14x105 
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ตารางที่ 3  ปริมาณแบคทีเรียรวม (total bacterial flora) และแบคทีเรีย Vibrios (Vibrio bacterial flora) ในน้ําทะเลจากแหลงอาศัยของแมกุงแชบวยที่เก็บตัวอยางจากบริเวณอาวไทย 
                  ฝงตะวันออกในชวงเดือนตุลาคม 2546–กันยายน 2547 

ชนิดแบคทีเรีย 
ฤดูหนาว (ต.ค.–พ.ย.46) ฤดูรอน (มี.ค.–เม.ย.47) ฤดูฝน (ส.ค.-ก.ย.47) 

ปริมาณเฉลี่ย (cfu/ml) ต่ําสุด–สูงสุด ปริมาณเฉลี่ย (cfu//ml) ต่ําสุด–สูงสุด ปริมาณเฉลี่ย (cfu//ml) ต่ําสุด-สูงสุด 
แบคทีเรียรวม 1.90x106+1.78x106 6.95x104–3.95x105 6.68x105+3.64x105 4.11x105-9.25x105 1.59x108+2.05x108 2.13x106–3.91x108 

Vibrio spp.รวม 4.53x104+7.27x104 1.25x103-1.27x105 1.45x104+2.05x104 4.00x10-2.9x104 1.48x104+7.38x103 6.50x103–2.06x104 
Vibrio กลุมสีเหลือง 1.53x104+2.45x104 4.50x102-4.35x104 6.77x103+9.52x103 4.00x10-1.35x104 8.64x103+3.21x103 5.50x103-1.19x104 
Vibrio กลุมสีเขียว 3.89x104+5.43x104 7.50x102-7.75 104 5.31x103+7.51x103 0.00x10-1.06x104 2.75x103+3.18x103 5.00x102-5.00x103 

Vibrio กลุมเรืองแสง 2.19x103+3.74x103 0.50x10-6.50x103 2.44x103+3.45x103 0.00x10-4.88x103 2.05x103+1.58x103 5.00x102-3.65x103 
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ก. เลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. ตับ/ตับออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค. น้ําทะเลจากแหลงอาศัยของแมกุงแชบวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของแบคทีเรียกลุม Vibrios ในเลือด (ก) ตับ/ตับออนของแมกุงแชบวย(ข) น้ําทะเล 
               จากแหลงอาศัยของแมกุง (ค) ทั้ง 3 ฤดูกาลในชวงเดือนตุลาคม 2546–กันยายน 2547 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน

ฤดูกาล

อง
ค
ป
ระ
ก
อบ
แบ
ค
ที
เร
ีย

(%
)

Vibrios กลุมเรืองแสง
Vibrios กลุมสีเขยีว
Vibrios กลุมสีเหลือง

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ฤดหูนาว ฤดูรอน ฤดูฝน
ฤดูกาล

อง
ค
ป
ระ
ก
อบ
แบ
ค
ที
เร
ีย

(%
)

Vibrios กลุมเรืองแสง
Vibrios กลุมสีเขยีว
Vibrios กลุมสีเหลือง

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน
ฤดูกาล

อง
ค
ป
ระ
ก
อบ
แบ
ค
ท
ีเรี
ย

(%
)

Vibrios กลุมเรืองแสง
Vibrios กลุมสีเขยีว
Vibrios กลุมสีเหลือง



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                             O53 

 241

ก. เลือดแมกุงแชบวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. ตับ/ตับออนแมกุงแชบวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  การพบเชื้อแบคทีเรียกลุม Vibrios (%) ในเลือด (ก) ในตับ/ตับออนของตัวอยางแมกุงแชบวย (ข) ทั้ง 3 ฤดูกาล 
               ในชวงเดือนตุลาคม 2546 – กันยายน 2547 
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4.1 แมกุงแชบวยลําเลียงในกลองโฟม  4.2 กุงแชบวย Penaeus merguiensis 

 

 

 
4.3 Zoothamnium sp. ที่เกาะซี่เหงือก  4.4 Acineta sp. ที่เกาะบนซี่เหงือก 

 

 

 
4.5 Nematopsis sp.ในลําไส  4.6 Nematopsis sp. ระยะ trophozoite 

 

  

4.7 ตัวออน Nematode ในลําไส   
 
ภาพที่ 4  แมกุงแชบวยที่ใชในการศึกษา (4.1–4.2) และปรสิตที่ตรวจพบในแมกุงแชบวย (4.3–4.7) 
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สรุปและวิจารณผล 
 
 ชนิดและปริมาณปรสิตในแมกุงแชบวยในการศึกษาครั้งนี้ พบปรสิตภายนอกบริเวณเหงือกไดแกกลุม โปรโตซัว 
คือ Zoothamnium sp. Acineta sp. ซึ่งซูโอแทมเนียมเปนสาเหตุการตายของลูกกุงในโรงเพาะฟก และปญหาดานการเลี้ยง 
กุงกุลาดําในบอดิน (ชลอ, 2543) สวนปรสิตภายในบริเวณลําไสแมกุงแชบวยพบปรสิต กลุมกรีการีน คือ Nematopsis sp. พบ
ทั้ง 3 ฤดูกาลตลอดป ความถี่ในการพบปรสิต Nematopsis sp. ในแมกุงแชบวยมากถึง 95–100% แตแมกุงแชบวยอาศัยอยูใน
ทะเลที่มีสภาพแวดลอมที่ดีกวากุงที่เลี้ยงอยูในบอดิน จึงมีสุขภาพดีมีการเจริญเติบโตไดตามปกติ จากการศึกษาของ Lightner 
(1985) พบวากุงตระกูล Penaeid โดยทั่วไปสามารถพบโปรโตซัวกลุมกรีการีน ไดแก Nematopsis spp. และ Cephalolobus spp. 
อาศัยอยูในระบบทางเดินอาหาร แตไมใชสาเหตุที่สําคัญตอการเกิดโรคในกุง และ Johnson (1978) รายงานวานักปรสิตวิทยา
สวนใหญใหความเห็นวากรีการีนเปนปรสิตที่มีผลกระทบตอ host นอย โดยกรีการีนระยะ (Trophozoites) ที่พบภายในลําไส
กุงจะสรางความเสียหายตอกุงเพียงเล็กนอยจากการอาศัยเกาะผนังลําไสเพื่อดูดกินอาหาร นอกจากนี้บริเวณลําไส 
แมกุงแชบวยยังพบตัวออน Nematode ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของลิลา และคณะ (2528) ที่พบปรสิตหนอนตัวกลม และ
โปรโตซัวกลุมกรีการีนในกุงกุลาดําและกุงแชบวย และประดิษฐ (2531) พบวาสาเหตุการตายของพอแมพันธุกุงกุลาดํา 
เกิดจากการบีบตา การกินกันเอง ปรสิตเซลลเดียว แบคทีเรีย Filamentous bacteria และ Vibrio 
 ชนิดของแบคทีเรีย Vibrio ที่ตรวจพบ 4 ชนิดในตัวอยางแมกุงแชบวยที่ศึกษาครั้งนี้เปนแบคทีเรีย Vibrio ที่พบ
ทั่วไปในสิ่งแวดลอมบริเวณชายฝงไปจนถึงทะเลลึก (Colwell, 1984) และมีความแตกตางของชนิดแบคทีเรีย Vibrio ที่พบ
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Ong–Ard และ Benjamas (2005) ที่ศึกษาแบคทีเรียในพอแมพันธุกุงขาวแวนนาไมใน
ประเทศไทยที่เลี้ยงในพื้นที่ความเค็มต่ําจนถึงความเค็มน้ําปกติ และรายงานวาพบแบคทีเรีย Vibrio spp. 4 ชนิด ไดแก Vibrio 
vulnificus V. alginolyticus  V. parahaemolyticus และ V.cholerae  ผลการศึกษาครั้งนี้ตรงกับของอมรชัย (2536) ซึ่งไดแยก
เช้ือแบคทีเรียจากตับออนของกุงกุลาดําที่มีอาการปวยเปนโรคและตรวจพบ V.alginolyticus V.fluvialis V.harveyi 
V.parahaemolyticus และ V.damsela ยกเวน V.harveyi ไมพบในการศึกษาครั้งนี้ สวน V.parahaemolyticus ตรวจพบเฉพาะ
ในแหลงน้ําที่แมกุงอาศัยอยูซึ่งแสดงวาแบคทีเรีย Vibrios ที่ตรวจพบครั้งนี้อาจเปนเชื้อกอโรคได ลิลา และคณะ (2540) กลาว
วาแบคทีเรีย Vibrios บางชนิดเปน opportunistie pathogen bacteria ไดเมื่อสัตวน้ําอยูในภาวะเครียดหรือมีภูมิคุมกันต่ํา
โดยเฉพาะเมื่อนํามาเลี้ยงอยางหนาแนนในบอหรือในที่กักขัง แบคทีเรีย Vibrios ที่พบทั่วไปในน้ําทะเลอาจจะกลายเปนเชื้อ
กอโรคทําใหสัตวน้ําปวยและตายไดหากไมมีการแกไขปญหาโดยเฉพาะ Vibrio ที่อยูในกลุมโคโลนีสีเขียว ไดแก 
V.vulnificus  V.damsela  V.harveyi และ V.parahaemolyticus  สําหรับ V.parahaemolyticus นั้นนอกจากจะเปนเชื้อกอโรค
ในสัตวน้ําแลวยังเปนเชื้อกอโรคทองรวงในคนอีกดวย (มณีย และจินตนา, 2543) อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้พบวา 
แมกุงแชบวยมีความแข็งแรงและอาการปกติดีทุกตัวทั้งนี้เปนเพราะแมกุงอยูในแหลงธรรมชาติที่มีสภาวะแวดลอมเหมาะสม
ดีและองคประกอบของชนิดแบคทีเรีย Vibrios ในตับ/ตับออนในแมกุงแชบวยพบ Vibrios สีเหลืองซึ่งแยกชนิดเปน  
V. alginolyticus  V. fluvialis มีปริมาณสูงทั้ง 3 ฤดูกาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเศรษฐเกียรติ และคณะ (2533) ที่ศึกษา
เช้ือแบคทีเรียจากตับ/ตับออนและเลือดของพอ–แมกุงกุลาดํา โดยพบ V. alginolyticus  ปริมาณมากที่สุดรองลงมาไดแก    
V. parahaemolyticus  V. cholerae   V. vulnificus ตามลําดับ  
 แบคทีเรียรวมที่ตรวจพบในตัว/ตับออนและในเลือดของแมกุงแชบวยมีปริมาณเฉลี่ยสูงในฤดูหนาวมากวาใน 
ฤดูรอนและฤดูฝนอาจจะบงช้ีไดวาในชวงฤดูหนาวที่น้ํามีอุณหภูมิตํ่าสุดถึง 23 องศาเซลเซียส อาจทําใหภูมิคุมกันในตัวแมกุง
ตํ่าลงจึงทําใหแบคทีเรียเขาไปอยูในตับ/ตับออนและเลือดไดมากกวาในชวงฤดูรอนที่อุณหภูมิของน้ําไมตํ่านัก Ruangpan 
(1995) รายงานการศึกษาปริมาณแบคทีเรียในกุงกุลาดําที่เลี้ยงในบอดินอายุ 30–120 วันพบวามีปริมาณแบคทีเรียรวมในตับ/
ตับออน 103-105cfu/mg ปริมาณ Vibrio spp.  5.8x102–6.7x103 cfu/mg และพบวาหากปริมาณแบคทีเรียรวมในตับ/ตับออนมี
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ปริมาณสูงถึง 104-107  และปริมาณ Vibrio สูงถึง 104 เปนระยะเวลา 5-7 วัน ขึ้นไปกุงจะเริ่มแสดงอาการปวยไมกินอาหารเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณแบคทีเรียที่ตรวจพบในแมกุงแชบวยจากธรรมชาติครั้งนี้จะเห็นวาปริมาณแบคทีเรียรวมและ Vibrios 
ในแมกุงแชบวยมีปริมาณสูงกวาปริมาณที่จะทําใหกุงกุลาดําที่เลี้ยงในบอดินเปนโรคไดแตแมกุงแชบวยยังมีความแข็งแรง
และไมแสดงอาการปวยแตอยางใด ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวานอกจากกุงแชบวยในธรรมชาติจะมีความแข็งแรงและความทน
ตอแบคทีเรียมากกวากุงกุลาดําที่เลี้ยงในบอแลว กุงแชบวยในธรรมชาติยังมีภูมิคุมกันสูงกวากุงกุลาดําที่เลี้ยงในบออีกดวย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานในดานสุขภาพของกุงแชบวยที่มีอาการปกติโดยเฉพาะ vibrio flora 
ในเลือด และตับ/ตับออน จํานวนปรสิต Zoothamnium sp. Acineta sp. ในเหงือก และ Nematopsis sp. ในลําไส ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการเลี้ยงกุงแชบวยเพื่อการสงออก และโครงการคัดเลือกพอแมพันธุกุงแชบวยในระบบ biosecurity 
ไดเปนอยางดี 
 

เอกสารอางอิง 
 

ชลอ ล้ิมสุวรรณ. 2543. กุงไทย 2000. โรงพิมพ เจริญรัฐการพิมพ กรุงเทพฯ . 259 หนา. 
ดารุณี แซอุย, อนันต ตันสุดตะพานิช และลิลา เรืองแปน. 2530. Vibrio harveyi  สาเหตุของโรคแบคทีเรียเรืองแสงของ 

ลูกกุงแชบวย (Penaeus merguiensis ). เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 6/2530 ฝายทดลองและวิจัยเพื่อการเพาะเลี้ยง  
กองประมงน้ํากรอย กรมประมง. 11 หนา. 

ประดิษฐ ชนช่ืนชอบ. 2531. โรคและพยาธิที่เกิดกับพอแมพันธุกุงกุลาดําในบอบีบตา. เอกสารวิชาการฉบับที่ 34/2530  
สถานีวิจัยประมงน้ํากรอยจังหวัดสตูล. 10 หนา. 

ประไพสิริ สิริกาญจน. 2546. ความรูเรื่องปรสิตของสัตวน้ํา. ภาควิชาชีววิทยาประมง. คณะประมง มหาวิทยาเกษตรศาสตร, 
กรุงเทพฯ. 270 หนา. 

ปภาศิริ ศรีโสภาภรณ. 2538. โรคและพยาธิของสัตวน้ํา. ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.  
184 หนา. 

มณีย กรรณรงค และจินตนา โสภากุล. 2543. การเจริญเติบโต การปนเปอนของแบคทีเรียในหอยตะโกรมกรามขาว,  
หอยตะโกรมดํา และหอยนางรมปากจีบบริเวณแหลงเลี้ยงอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี. เอกสารวิชาการ 
ฉบับที่ 30/2543 กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 25 หนา. 

เยาวนิตย ดนยดล, ลิลา เรืองแปน และสุดา ตันฑวนิชย. 2528. โรคกุงหลังขาว. เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2528. ฝายทดลอง 
และวิจัยเพื่อการเพาะเลี้ยง กองประมงน้ํากรอย กรมประมง. 9 หนา. 

ลิลา เรืองแปน, ยาใจ เจริญวิทยะกุล และเยาวนิตย ดนยดล. 2528. โรคและพยาธิในกุงทะเลของไทย. เอกสารวิชาการ  
ฉบับที่ 7/28. ฝายทดลองและวิจัยเพื่อการเพาะเลี้ยง กองประมงน้ํากรอย กรมประมง. 12 หนา. 

ลิลา เรืองแปน, วารินทร ธนาสมหวัง และ กุลวรา แสงรุงเรือง. 2540. แบคทีเรียในกุงกุลาดําที่เลี้ยงในบอระบบพัฒนา.  
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 35. หนา 3–10. 

เศรษฐเกียรติ กระจางวงษ, สุพจน วัฒนพงศชาติ และ ธนพงศ อินทรธนู. 2533. การศึกษาเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะภายใน 
ของพอแมพันธุกุงกุลาดํา. โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 15 หนา. 

สุพล พันธุมะโอภาส. 2542. การศึกษาการใช Chlorella sp., Chaetoceros calcitrans และ Vibrio sp. โคโลนีสีเหลืองเพื่อการ
ควบคุม Vibrio harveyi ในระบบการอนุบาลลูกกุงกุลาดํา. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาเกษตรศาสตร, 
กรุงเทพฯ. 62 หนา. 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                             O53 

 245

สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ. 2546. หนังสือกุงไทย กาวใหม . กรุงเทพฯ. 393 หนา. 
อมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ. 2536. การศึกษาชนิดของเชื้อวิบริโอและการตกคางของยาออกโซลินิคแอซิดในกุงกุลาดํา 

ที่เลี้ยงในบอ. วิทยานิพนธปริญญาโท.มหาวิทยาเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 128หนา. 

Colwell, R.R. 1984. Vibrios in the Environment. University of Maryland. 634 pp. 
Hall, D.N.F. 1962. Observation on the taxonomy and biology of some Indo West Pacific Penaeidae. 

Fish.Publ.Colon.Off.,Lond. (17): 229 pp. 
Johnson, S.K. 1978. Handbook of Shrimp Disease. Sea Grant College Program. Texas Agricultural Extension Service. 

Texas A&M University.1–22. 
Lighter, D.V. 1985. A review of the disease of cultured penaeid shrimp and prawn with emphasis on recent discoveries 

and developments. In : Proceeding of the First International Conference on the Culture of Penaeid 
Prawns/Shrimps, Iloilo City, Philippines. 56 pp. 

Ong – Ard Lawhavinit and Benjamas Sapsinsoonthon. 2005. Study on fungal and bacterial diseases in brood stock white 
shrimp, Litopenaeus vannamei. Proceedings of the JSPS – NRCT International Symposium. Joint Semina 2005. 
203–209. 

Ruangpan, L. 1992. Parasites of Seabass (Lates calcarifer) and Grouper (Epinephelus malabaricus) Culture in Thailand. 
In: Langdon, J.S.; G.L. Enriquez and S.Sukimin (Eds.), Symposium on Tropical Fish Health Management in 
Aquaculture, Biotrop Special Pub. No.48, SEAMEO BIOTROP Indonesia 101–109. 

Ruangpan, L. 1995. Studies on marine Vibrio isolated from cultured shrimp (Penaeus monodon) in Thailand. Ph.D. thesis, 
Kagoshima University, Japan. 132 pp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O53                                                                                                 การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 

 246

ตารางผนวกที่ 1 คุณสมบัติชีวเคมีของแบคทีเรีย ในสกุล Vibrio อางอิงตาม Colwell (1984)  
Characteristics V. alginolyticus V. fluvialis V. vulnificus V. parahaemolyticus V. damsela 

TCBS Agar Y Y G G G 
Gram stain - - - - - 
Motility + + + + + 
Oxidase + + + + + 
NaCl  0% - + - - - 
NaCl  3% + + + + + 
NaCl  6% + + + + + 
NaCl  10% + + - + - 
Triple sugar iron agar A/A A/A K/A K/A K/A 
O/F test + + + + + 
0/129 10 µg s s s S s 
0/129 150 µg s s s S s 
ONPG* - + + - - 
Arginine* - + - - + 
Lysine* + - + + - 
Ornithine* + - + + - 
Citrate* - - - - - 
H2S Production* - - - - - 
Urea* - - - - - 
Trytophane* - - - - - 
Indole* + + + + - 
VP(Voges Proskauer)* + + - - - 
Gelatin* - + + + - 
Arabinose* - - - - + 
Glucose* + + + + + 
Mannitol* + + + + - 
Inosital* - - - - - 
Sorbitol*   - - - - - 
Rhamnose* - - - - - 
Sucrose* + + - - - 
Melibiose* - - - - - 
Amygdalin* - + + - - 
Nitrate reduction* + + + + + 
% Identification* 99.1 99.1 99.1 90.5 99.4 
Isolates 15 10 17 3 12 
*ใชชุดทดสอบAPI 20E      
หมายเหตุ  Y = yellow colony, G = Green colony, + = Positive, - = Negative , S = Sensitive, A = Acid, K = Alkaline 
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การเปรียบเทียบการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวดวยเทคนิคทาง PCR และ Immunodot blot 
 

ปภาศิริ บารเนท * ๑  อมรเทพ โชติชวง ๒   กุลวลา แสงรุงเรือง ๓   สมพิศ แยมเกษม ๔  และ  ไพศาล สิทธิกรกุล ๕ 
๑ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒ สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมประมง 
๓ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องจากพระราชดําริ กรมประมง 

๔ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง กรมประมง 
๕ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
บทคัดยอ 

 
 การเปรียบเทียบผลการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุงทะเลดวยเทคนิคทาง PCR และ immunodot blot โดย
ทําการตรวจกุงกุลาดํา (Penaeus  monodon) และกุงขาว (Penaeus  vannamei) ทั้งไมแสดงอาการของโรคและกุงปวย 
รวม 254 ตัวอยาง พบวามีจํานวน 233 ตัวอยางที่เทคนิค PCR และ immunodot blot ใหผลตรงกัน โดยแบงออกเปน ตรวจ
พบเช้ือจํานวน 97 ตัวอยาง (38.19%) ตรวจไมพบเชื้อจํานวน 136 ตัวอยาง (53.54%) และผลการตรวจตัวอยางที่ใหผล
แตกตางกัน คือผลตรวจ PCR เปน positive แตผลตรวจ immunodot blot เปน negative เทากับ 19 ตัวอยาง (7.48%) และ 
PCR เปน negative แต immunodot blot ใหผลเปน positive เทากับ 2 ตัวอยาง (0.79%) สําหรับตนทุนตอตัวอยางในการ
ตรวจดวยเทคนิคทั้งสองพบวา ตนทุนของเทคนิค immonodot blot ประมาณ 40 บาท สวนตนทุนของการตรวจดวยเทคนิค 
PCR เปรียบเทียบพบวามีตนทุนอยูที่ประมาณ 200 บาท 
 การศึกษาทดลองในครั้งนี้ทําใหเห็นถึง ความนาเชื่อถือของการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวดวยเทคนิค
immunodot blot เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคทาง PCR มีความไวและความแมนยํา ดอยกวา 7.48% แต มีตนทุนในการตรวจ
ที่ถูกกวา 5 เทาตัว รวมทั้งมีความสะดวกและรวดเร็ว จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่จะสามารถนําเทคนิคนี้ ไปใชในการตรวจ
ไวรัส ตัวแดงดวงขาวตอไป 
 
    
*  ผูรับผิดชอบ  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑  e-mail : PARPARSI@BUU.AC.TH, PSRISOP@YAHOO.COM 
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Comparison of PCR Technique and Immunodot Blot for WSSV Detection 
 

Praparsiri Barnette * 1   Amornthep Chotchuang 2    Koolvara Sangrungruang 3   
Sompit Yaemkasem 4  and  Paisarn Sithigorngul 5 

Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University  
 

Abstract 
 

 PCR (Polymerase chain reaction) and immunodot blot technique was employed for the screening of 254 
samples of Penaeus monodon and Penaeus vannamei gills for White Spot Syndrome Virus (WSSV). The shrimp in 
normal and sick conditions were obtained from shrimp farms in Chachaengsao, Chanthaburi, Rayong and Trat Provinces 
in 2005. Results show that immunodot blot and PCR test gave similar results pertaining to a total of 233 samples, where 
97 samples (38.19%) were positive for WSSV and 136 (53.54%) samples were virus free. Controversially, PCR showed 
positive results while immunodot blot showed negative results, in a total of 19 samples (7.48%). There were also 2 
samples (0.79%) when PCR showed negative results and immunodot blot showed positive results. In terms of expense 
per samples the immunodot blot technique costs 40 baht, and PCR costs 200 bath. 
 This experiment suggests that the immunodot blot technique is less accurate in detecting WSSV when 
compared to PCR test but may under-estimated by 7.48%. However, the immunodot blot technique gave immediate 
response and also specific results. Nevertheless, the immunodot blot technique costs 5 times less than the PCR test, is 
more convenient and simple.  
 
    
* Corresponding author  Muang, Chonburi  20131  e-mail : PARPARSI@BUU.AC.TH, PSRISOP@YAHOO.COM 
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คํานํา 
 

 ประเทศไทยมีการระบาดของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2537 โดยเกิดการ
ระบาดรุนแรงในบอเลี้ยงกุงกุลาดํา และในปลายป 2539 ไดเกิดการแพรระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวไปทั่วประเทศอยาง
รวดเร็วทั้งในสวนของภาคตะวันออก ภาคใตฝงตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก การระบาดของโรคกอใหเกิด 
การสูญเสียตอวงการเพาะเลี้ยงกุงของประเทศเปนอยางมาก  และยังคงพบการระบาดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  
(ชลอ และพรเลิศ, 2547) ไวรัสตัวแดงดวงขาวมีการระบาดในกุงขาว เชนเดียวกัน แตเมื่อเทียบกับโรคอื่น ๆ เชน โรค 
IHHNV  โรค TSV แลวโรคตัวแดงดวงขาวที่ระบาดในกุงขาวถือวามีการระบาดอยูในระดับปานกลาง  
 ปจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวมีอยูหลายวิธี ตามรายละเอียดของ OIE Diagnostic Manual 
for Aquatic Animal diseases (OIE 2000)โดยแตละวิธีมีความไว และความแมนยําแตกตางกัน การจะตรวจสอบเชื้อไวรัส
ชนิดนี้โดยวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความพรอมของแตละหองปฏิบัติการ สําหรับเทคนิค PCR เปนการเพิ่ม
ปริมาณ DNA ของเชื้อไวรัสในหลอดทดลอง โดยใชหลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขึ้นลงอยางรวดเร็วของเครื่องเพิ่ม
ปริมาณ DNA อัตโนมัติ (thermo cycler) และการทํางานของสารประกอบตั้งตนตาง ๆ ในหลอดทดลองอันไดแก DNA 
แมแบบ primer (DNA สายเริ่มตนขนาดสั้นๆ) นิวคลีโอไทด หรือเบสเอนไซม DNA โพลีเมอเรส (Taq DNA polymerase) 
แมกนีเซียมคลอไรด บัพเฟอร และน้ําที่ผานการฆาเชื้อแลว ปฏิกิริยา  PCR จะเกิดขึ้นซ้ํา ๆ ทําใหไดผลผลิต DNA เพิ่มขึ้น
เปนทวีคูณ (exponential amplification) แลวนําไปวิเคราะหผลผลิต PCR (มวลโมเลกุลขนาด DNA จําเพาะ) ตอไปโดย
เทคนิค gel electrophoresis และเปรียบเทียบ DNA ของตัวอยางที่ไดกับ positive และ negative control (Chen et  al., 2002) 
เทคนิค PCR เปนเทคนิคที่มีความไวและจําเพาะตอเช้ือสูง มีความแมนยํา สามารถตรวจพบไวรัสแมเพียงปริมาณเล็กนอย
ทําใหเปนที่นิยมใชในการตรวจกุงระยะที่ยังไมแสดงอาการของโรค หรือตรวจลูกกุงวัยออนกอนการปลอยลงเลี้ยงใน 
บอดิน รวมทั้งตรวจเลือดพอแมพันธุกุง กอนนําไปใชเพาะฟกลูกพันธุ สําหรับในประเทศไทยวิธีการตรวจสอบเชื้อไวรัส
ตัวแดงดวงขาวและวินิจฉัยโรคที่กรมประมงตรวจในหองปฏิบัติการและใชในงานวิจัยกันโดยทั่วไปคือ การตรวจดวย
เทคนิค single step PCR และให DNA product ขนาด 232 bp ของไวรัสตัวแดงดวงขาวมาตั้งแตป 2538 ประมาณ 1 ป 
หลังจากตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (Boonsaeng et  al., 1996)  

แตเทคนิค PCR มีขอจํากัดของการตรวจเนื่องดวยผูตรวจตองผานการฝกฝนและมีความชํานาญในการตรวจอยาง
มาก คาใชจายสูง (ทั้งดานเครื่องมือ น้ํายา และสารเคมี) ตองอาศัยเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานมาก รวมทั้งอาจ
เกิดผลบวกปลอม (false positive) เนื่องจากมีการปนเปอนของไวรัสจาก positive control หรือในระหวางตัวอยางดวยกัน 
หรือไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวาง DNA ของซากเชื้อโรค กับ DNA ของเชื้อมีชีวิตได และอาจเกิดผลลบเทียม 
(false negative) คือตรวจไมพบเชื้อเนื่องจาก DNAของไวรัสถูกยอยจากเอนไซมในขบวนการสกัด หรือตรวจไมพบไวรัส
เนื่องจากการไมจับจําเพาะของแมแบบ primer ตอไวรัส เพราะมีรายงานการกลายพันธุในสายของกรดนิวคลิอิค เอสิคของ
ไวรัสตัวแดงดวงขาวในป 2002 หลังจากระบาดหนักในป 1995 ซึ่งพบวาปจจุบันสายพันธุของไวรัสตัวแดงดวงขาวใน
ประเทศไทยมี 9 subgroups (Kiatpathomchai et al., 2005) แตโปรตีนที่เปนเปลือกของไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก 
แมวาไวรัสมีการกลายพันธุไปก็ตาม ดังนั้นการตรวจดวยแอนติบอดีจําเพาะตอไวรัส จึงคอนขางมีปญหานอยจากการ
เกิดผลลบเทียม 

การตรวจเชื้อ WSSV ดวยวิธีการทางอิมมูโนวิทยาที่ใชตนทุนการตรวจสอบคอนขางต่ํา ขั้นตอนไมยุงยาก
ซับซอนในบางเทคนิค และไมจําเปนตองใชเครื่องมือในการตรวจมากนัก เหมาะสําหรับการนําไปใชกับงานในภาคสนาม
การใชโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตไดจากสัตวทดลองซึ่งมีความจําเพาะกับแอนติเจนของไวรัสเพียงหนึ่งเอพิโทป 
(epitope)โดยโมโนโคลนอลแอนติบอดี ผลิตมาจากเซลล เพียงโคลนเดียว ซึ่งจะสรางแอนติบอดีเพียงชนิดเดียว และมี
คุณสมบัติเหมือนกันทุกประการทั้งในดานโครงสราง ความจําเพาะและการจับตอแอนติเจน (specificity and affinity) คงที่ 
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และสามารถตรวจจับไวรัสที่มีปริมาณนอยในบางเทคนิคเชน ELISA ไดใกลเคียงกับ single step PCR (Liu et al., 2002)
ปจจุบันไดมีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวจากโปรตีน VP28 (viral protein 28) สามารถ
ตรวจสอบไวรัสตัวแดงดวงขาว โดยวิธี immunodot blot จากกุงที่ปวย (Poulos et al., 2001) และมีรายงานอื่นๆที่ผลิต 
โมโนโคลนอลแอนติบอดี จากโปรตีน VP28 เพื่อตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว (Chaivisuthangkura et al.,2004; Liu et al., 
2002) ซึ่งโปรตีน VP28 และ VP19 เปนสวนของเปลือกหุมอนุภาคไวรัส (Van Hulten et al., 2001) ขอจํากัดของ
แอนติบอดีคือเสียคาใชจายสูงในชวงการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และบางครั้งอาจมีความจําเพาะที่สูงเกินไปทําให
ไมเหมาะในการใชงาน อยางไรก็ตามเปนเทคนิคการตรวจสอบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุงที่ใชตนทุนนอยมีขั้นตอน
และวิธีการคอนขางงาย ทําใหผูตรวจสามารถฝกฝนได 
 การทดลองในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบเปอรเซนตการตรวจพบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวดวย
เทคนิคทาง immunodot blot กับเทคนิคทาง single step PCR ในตัวอยางกุงทะเล โดยเจาหนาที่กรมประมงผูผานการอบรม 
2 วัน (คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน 2548) เปนผูนําสารเคมีและน้ํายาของเทคนิค 
immunodot blot ไปใชตรวจตัวอยางกุงที่เกษตรกรสงตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว ใหผลตรงกันหรือไมกับเทคนิค single 
step PCR ที่ใชตรวจเปนประจําที่สถานีประมง ทั้งนี้เพื่อใหทราบความนาเชื่อถือของผลการตรวจเทคนิคทาง immunodot 
blot รวมทั้งตองการทราบทกัษะและความมั่นใจของเจาหนาที่กรมประมงที่ผานการฝกอบรมเพียงระยะสั้น ซึ่งผลการตรวจ
ที่สอดคลองกันระหวางสองเทคนิคนี้ มีความเปนไปไดที่จะนําเทคนิค immunodot blotไปแทนที่การตรวจทางเทคนิคทาง 
single step PCR ที่กรมประมงใชตรวจตัวอยางกุงเลี้ยงใหแกเกษตรฟรีกันอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนเทคนิคที่มีคาใชจายคอนขาง
สูง เครื่องมือราคาแพง ตองมีหองปฏิบัติการเฉพาะงานดานไวรัสเทานั้น และผูตรวจตองไดรับการฝกฝนอยางดี  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

กุงตัวอยาง 
 

ตัวอยางกุงทะเลที่นํามาใชในงานทดลองครั้งนี้ คือกุงกุลาดํา (Penaeus  monodon) และกุงขาว (Litopenaeus  
vannamie) ซึ่งดําเนินการเก็บในชวงเดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2548 โดยแบงเปนพื้นที่ และชนิดกุงจํานวน 
182 ตัวอยาง ดังนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา จากพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอราชสาสน และอําเภอบางปะกง เปนกุงกุลาดําจํานวน  
31 ตัวอยาง กุงขาวจํานวน 58 ตัวอยาง จากจังหวัดระยอง พ้ืนที่อําเภอเมือง และอําเภอแกลง เปนกุงขาวจํานวน 6 ตัวอยาง 
จากจังหวัดจันทบุรีพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอนายายอาม อําเภอแหลมสิงห และอําเภอทาใหม เปนกุงกุลาดําจํานวน 1 ตัวอยาง 
กุงขาวจํานวน 85 ตัวอยาง จากจังหวัดตราด พ้ืนที่อําเภอเมือง กุงกุลาดําจํานวน 1 ตัวอยาง 

นอกจากนั้นแลวยังไดนําผลการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวที่ตรวจโดยวิธี immunodot blot และ single step 
PCR จากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง จํานวน 72 ตัวอยาง แบงเปนกุงกุลาดํา จํานวน 6 ตัวอยาง และกุงขาว 
จํานวน 66 ตัวอยางมาเปรียบเทียบดวย 
 
การตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว 
 

1 เทคนิค single step PCR จะใชน้ํายา สารเคมี และ แมแบบ primer จาก Invitrogen (บริษัทกิบไทยจํากัด) และใช
หลักการตาม Chen et  al.,(2002)  
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2 การตรวจสอบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวโดยวิธี immunodot-blot สําหรับวิธีการและขั้นตอนในการตรวจหา 
เช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว ใชตาม Nadala  et  al., (1999) และ Chaivisuthangkura et al. (2004)  

 
การวิเคราะหผลการทดลอง 
 

1 เปรียบเทียบเปอรเซนตการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวของทั้ง 2 เทคนิค ที่ใหผลตรงกัน ทั้งพบเชื้อและ 
ไมพบเชื้อและ เมื่อ ตรวจพบดวยเทคนิค single step PCR แต immunodot blot ตรวจไมพบ หรือตรวจพบดวยเทคนิค 
immunodot blot แต single step PCR ตรวจไมพบ 

2 ตนทุนคาใชจายทั้งหมดเปนตนทุนตอตัวอยางของการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวดวยเทคนิค immunodot 
blot และ single step PCR ขอมูลตนทุนที่ใชในการตรวจ immunodot blot คํานวณไดจากหองปฏิบัติการภาควิชา 
วาริชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สําหรับสวนของตนทุนคาใชจายตอตัวอยาง ที่ใชในการตรวจดวยเทคนิค 
single step PCR ไดรับขอมูลจากหองปฏิบัติการ คือจากหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยศึกษาการพัฒนา
ประมงอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี  

3 เปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว จํานวน 40 ตัวอยางระหวาง วิธี 
immunodot blot กับ เทคนิค single step PCR เปนนาทีหรือขั้นตอนยอย แลวรวมเวลาทั้งหมดเปนช่ัวโมงของแตละเทคนิค 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ผลการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุงกุลาดําและกุงขาว ดวยวิธี immunodot blot และ PCR จํานวน  
254 ตัวอยาง ซึ่งทําการเก็บในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด ในชวงเดือนมิถุนายน ถึงพฤศจิกายน 
2548 เพื่อเปรียบเทียบความนาเชื่อถือระหวางเทคนิคทั้งสองนั้น ปรากฏวาผลการตรวจตรงกัน 233 ตัวอยาง (91.73%) จาก 
254 ตัวอยาง แบงออกเปน ใหผลตรงกัน เนื่องจากพบไวรัส จํานวน 97 ตัวอยาง และพบไมไวรัส จํานวน 136 ตัวอยาง  
ดังตารางที่ 1 ซึ่งการตรวจดวยเทคนิค immunodot blot ตรวจพบเชื้อนอยกวาเทคนิค PCR (single step) เพียง 19 ตัวอยาง 
(7.48%) ซึ่งถือวาผลการตรวจดวย เทคนิค immunodot blot ในครั้งนี้ใกลเคียงกับ เทคนิค PCR (single step) จึงนาจะ
สามารถนําเทคนิคนี้ไปใชในการตรวจรวมกับเทคนิค PCR โดยเฉพาะการตรวจในภาคสนาม สําหรับความไวของ 
การตรวจเชื้อ WSSV ดวยวิธี immunodot blot สามารถใชตรวจสอบเชื้อไวรัสที่ทําใหก่ึงบริสุทธิ์ไดปริมาณ 250 picogram 
(Patil et  al., 2005)  

จากการศึกษาทดลองครั้งนี้พบวามีตัวอยางกุงจํานวน 19 ตัวอยาง (7.48%) ดังตารางที่ 1 ซึ่งตรวจพบไวรัสดวย
เทคนิค single step PCR แตตรวจไมพบเชื้อดวยเทคนิคทาง immunodot blot ทั้งนี้เปนตัวอยางจากกุงที่ไมแสดงอาการปวย 
ปริมาณไวรัสจะมีนอยในตัวกุงทําใหเทคนิคทาง immunodot blot ตรวจไมพบไวรัส เพราะมีประสิทธิภาพต่ํากวาเทคนิค 
ประมาณ 1,000 เทา (Sithigorngul et al.,2005) และอีกจํานวน 2 ตัวอยางที่ตรวจพบเชื้อดวยโดยวิธี immunodot blot แต
ตรวจไมพบเช้ือดวยเทคนิคทาง single step PCR ซึ่งอาจเกิดจาก DNA ของไวรัสถูกยอยโดยเอนไซมในขบวนการสกัด 
หรืออาจเกิดจากตัวยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม (PCR inhibitor) ในขั้นตอนของการสกัดเนื้อเยื่อ  

สําหรับตนทุนตอตัวอยางในการตรวจเชื้อ WSSV ดวยเทคนิค PCR และ immunodot blot นั้น เมื่อเปรียบเทียบกัน
แลวจะเห็นไดอยางชัดเจนวาตนทุนของการตรวจโดยวิธี immunodot blot ตํ่ากวาวิธี PCR ประมาณ 5 เทา โดยตนทุนของ 
immunodot blot อยูที่ 40 บาท ดังตารางที่ 2 หรือนอยกวา เพราะโมโนโคลนอลแอนติบอดี สามารถใชซ้ําไดอีกหลายครั้ง 
ในขณะที่ตนทุนของ PCR อยูในชวงประมาณ 200 บาทตอตัวอยาง ดังตารางที่ 3 และเมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนในการตรวจ
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แลวเทคนิค PCR มีขั้นตอนหลักๆอยู 12 ขั้นตอน ใชเวลาในการตรวจ 3-4 ช่ัวโมงตางกับการตรวจดวยเทคนิค immunodot 
blot ที่มีขั้นตอนคอนขางงายและไมสลับซับซอน โดยมีขั้นตอนหลักๆ อยู 8 ขั้นตอน แตใชเวลาในการตรวจประมาณ  
6 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 5 ทั้งนี้เวลาที่ใชในการตรวจของแตละเทคนิค จะเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนตัวอยางที่เพิ่มขึ้นในการ
ตรวจแตละครั้งดวย ซึ่งทั้งสองเทคนิคสามารถทราบผลภายในวันเดียวเชนกัน ดังนั้นการตรวจดวยเทคนิค immunodot blot 
ก็สามารถแจงผลใหแกเกษตรกรในวันเดียวกันเหมือนกับการตรวจดวยเทคนิคทาง single step PCR 

จากผลการศึกษาทดลองในครั้งนี้ทําใหเห็นถึงแนวทางในการที่จะนําวิธีการตรวจ immunodot blot ซึ่งเปนเทคนิค
ทางแอนติบอดีลงไปสูการตรวจในภาคสนามจริงๆ แตมีความแมนยําในการตรวจใกลเคียงกับ เทคนิค single step PCR 
และเนื่องจากมีขั้นตอนที่งาย  สะดวกกวาการตรวจดวยเทคนิค single step PCR อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการตรวจมีเพียง
ไมก่ีช้ิน ไมจําเปนตองมีหองปฏิบัติการเฉพาะไวรัสอยางเดียว ตนทุนในการตรวจต่ํากวา และสามารถทราบผลภายใน 
วันเดียวเชนกัน ประกอบกับเจาหนาที่กรมประมงที่ผานการฝกฝนเรียนรูเทคนิคนี้ เพียงสองวันก็สามารถนํามาปฏิบัติงาน
ได ดังนั้นเทคนิค immunodot blot จึงนาจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับกรมประมงในการตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว
แทนที่ single step PCR ซึ่งเปนวิธีที่ใชในการตรวจเปนประจํา และถาตองการยืนยันผลที่ยังไมมั่นใจจากการตรวจทาง 
immunodot blot ควรตรวจดวย เทคนิค single step PCR แตขอจํากัดของการตรวจประจําดวย immunodot blot คือ ควร
ตรวจเฉพาะกุงทะเลที่เลี้ยงในบอดินโดยใชขาวายน้ําหรือเหงือกจากกุงจํานวน 10 ตัว เปนแทนของ 1 ตัวอยางที่ใชตรวจ  
ถาเปนลูกกุงวัยออนขนาดกอนปลอยสูบอดิน ควรใชจํานวน 59 ตัว รวมกันและไมควรตรวจกับลูกกุงหลังวัยออนที่อายุ
นอยมากๆ ถาตองการตรวจตัวอยางลูกกุงหลังวัยออนดังกลาว ควรใชเทคนิค two step (nested) PCR (OIE 2002)  
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการตรวจเชื้อ WSSV ในตัวอยางกุงกุลาดําและกุงขาวดวยเทคนิค single step PCR และวิธี immunodot blot 

จังหวัด จํานวนตัวอยาง 
ผลการตรวจตรงกันทั้ง PCR และ ImmunoImmunodot blot ผลการตรวจตางกัน ระหวาง PCR และ ImmunoImmunodot blot 
จํานวนตัวอยางที่ใหผล (+) จํานวนตัวอยางที่ใหผล (-) PCR ใหผล (+) แต Immunodot blot 

ใหผล (-) 
PCR ใหผล (-) แต Immunodot blot 

ใหผล (+) 
ฉะเชิงเทรา 89 42 (47.19%) 46 (51.69%) 1 (1.12%) 0 (0%) 
ระยอง 6 4 (66.67%) 2 (33.33%) 0 (0%) 0 (0%) 
จันทบุรี 86 25 (29.07%) 50 (58.14%) 9 (10.47%) 2 (2.32%) 
ตราด 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
ศพช.ระยอง 72 26 (36.11%) 37 (51.39%) 9 (12.5%) 0 (0%) 
รวม 254 97 (38.19%) 136 (53.54%) 19 (7.48%) 2 (0.79%) 

      ใหผลตรงกันทั้ง 2 เทคนิค 97+ 136 = 233 ตัวอยาง จาก 254 ตัวอยาง (91.73%) 
      ตรวจพบเชื้อโดยเทคนิค PCR  97+19 = 116 ตัวอยาง จาก 254 ตัวอยาง (45.66%) 
      ตรวจพบเชื้อโดยวิธี ImmunoImmunodot blot 97+2 = 99 ตัวอยาง จาก 254 ตัวอยาง ( 38.98%) 
      ความนาเชื่อถือของ ImmunoImmunodot blot นอยกวา PCR = 19 ตัวอยาง จาก 254 ตัวอยาง (7.48%) 
      ศพช = ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง กรมประมง 
 

253 

           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                                                                                                     

 O56 
 



O56                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 

 254

ตารางที่ 2  คาใชจายตอตัวอยางในการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ดวยเทคนิค immunodot blot 
รายการ คาใชจาย : ตัวอยาง (บาท) บริษัท 

1. กระดาษ Nitrocellulose membrane 0.45 µ 0.66 BioRad 
2. Goat Antibody Mouse IgG-HRPantibody (GAM-HRP)  20.83 Jackson Immuno Research 
3. Mouse Antibody WSSV 13.34  
4. Diaminobezidine (DAB) 0.60 Sigma 
5. Triton x 0.25  
6. นมพรองมันเนย 0.25  
7. Tween 20 0.25 amresco ® 
8. PBS 
9. Co2Cl2 3  

10. H2O2   
รวม 40  

 
ตารางที่ 3  คาใชจายตอตัวอยางในการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ดวยเทคนิค PCR แบบ single step  

รายการ คาใชจาย : ตัวอยาง (บาท) บริษัท 

1. NaOH 5  
2. SDS , Sodium Dodecyl Sulfate   
3. Master mix 47 SBBU 
4. 100 bp DNA Ladder 60  
5. Primer WSSV (F,R 232 ic Single Step) 38 SBBU 
6. Agarose gel 5 Pacific Science 
7. Ethidium Bromide   
8. Loading buffer 10x 20  
9. TBE electrophoresis buffer   
10. Microcentrifuge Tube 1.5 ml, 0.5 ml 10 Gibthai Bioline 
11. Pipet Tip 1 ml, 200 µl, 10 µl 20 Gibthai Bioline 

รวม 205  
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ตารางที่ 4  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยแตละขั้นตอนในการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ดวยเทคนิค PCR และ Dot-blot จํานวน 40 ตัวอยาง 

เทคนิค single step PCR เทคนิค Immunodot blot 
ขั้นตอนการตรวจ ระยะเวลา ขั้นตอนการตรวจ ระยะเวลา 

1. บดเหงือกกุงปริมาณ 40-65 mg ในหลอดหลังจากเติมสารละลาย  DNA zol TM 5 นาที 1. บดเหงือกกุงดวยสารละลาย Triton-x ทิ้งใหตกตะกอน แลวดูด 5 นาที 
2. นําหลอดตัวอยางไปปนที่ความเร็ว 12,000 รอบ 12 นาที     สวนใสหยดลงบนกระดาษ Nitrocellulose membrane ปลอยใหแหง  
3. เติม 100 % ethanol เขยาเบา ๆ จนเกิดเปนตะกอน 3 นาที 2. แชกระดาษ ใน blocking solution 1 ชั่วโมง 
4. ลางตะกอน 2 ครั้งดวย 95 % ethanol แลวผึ่งใหแหง 15 นาที 3. ลางดวย PBS+Tween 20 ( 5 นาที x 3 ครั้ง) 15 นาที 
5. เตรียมสวนผสมของปฏิกิริยา (master mix) แลวนําไปปน 5 นาที 4. แชกระดาษ nitrocellulose membrane ใน mouse Mab anti  3 ชั่วโมง 
6. นําหลอดตัวอยางเขาเครื่อง DNA thermal cycler 1 ชั่วโมง      WSSV ที่อุณหภูมิหอง  
7. เตรียม agarose gel แลวเทลงถาด electrophoresis 30 นาที 5. ลางดวย PBS+Tween 20 ( 5 นาที x 3 ครั้ง) 15 นาที 
8.หยอด PCR product และ loading stain 5 นาที 6. แชกระดาษใน goat Mab amti mouse ที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง 
9. run electrophoresis 45 นาที 7. ลางดวย PBS+Tween 20 ( 5 นาที x 3 ครั้ง) 15 นาที 
10. ยอมดวย ethidium romide ในถาดทึบแสง 10 นาที 8. develop สีดวย substrate พรอมตรวจผล 5 นาที 
11. ลาง gel ดวยน้ํากลั่น 10 นาที   
12. ตรวจผลดวยเครื่อง UV- transluminator 2 นาที     

รวม       12   ขั้นตอน 3.22 ชั่วโมง รวม        8  ขั้นตอน 5.55 ชั่วโมง 
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การตกคางของมาลาไคทกรีนในปลานิล 
 

อมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 การรายงานผลการศึกษาการตกคางของมาลาไคทกรีนในน้ําที่ไดจากทําการศึกษาการตกคางของมาลาไคทกรีน 
(MG) และลูโคมาลาไคทกรีน (LMG) ในปลานิลวัยรุน จํานวน 60 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 24.13+6.82 กรัม โดยใหปลาไดรับ
มาลาไคทกรีนที่ 2 ระดับความเขมขน คือ 0.1 สวนในลาน เปนเวลา 24 ช่ัวโมง และ 0.2 สวนในลาน เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ที่
อุณหภูมิน้ํา 23.5–26.0 องศาเซลเซียส ยายปลานิลที่สัมผัสกับมาลาไคทกรีน ครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลวมาอยูในน้ําที่
ปราศจาก MG และ สุมปลานิล จํานวน 3 ตัว ที่เวลา 0  6  12  24  72  120  168 และ 360 ช่ัวโมงหลังจากแชยา เพื่อนํามา
ตรวจวิเคราะห MG และ LMG ในกลามเนื้อดวยเครื่อง LC-MS-MS ที่สามารถตรวจพบสารที่ตองการตรวจสอบไดปริมาณ
ตํ่าสุด (MRPL) เทากับ 2 สวนในพันลาน พบวาปลานิลที่สัมผัสกับมาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขน 0.2 สวนในลาน เปน
เวลา 1 ช่ัวโมง ตรวจพบ MG ตํ่ากวาคา MRPL ที่เวลา 24 ช่ัวโมง (0.45+0.15 สวนในพันลาน) ในขณะที่ตรวจพบ LMG  
ตํ่ากวาคา MRPL ที่เวลา 120 ช่ัวโมง (1.48+0.71 สวนในพันลานสวน) และความเขมขนสูงสุดของ MG และ LMG ที่ตรวจ
พบมีปริมาณ 25.57+5.81 และ 32.23+17.54 สวนในพันลาน ตามลําดับ สําหรับปลานิลที่สัมผัสกับมาลาไคทกรีนที่ระดับ
ความเขมขน 0.1 สวนในลาน เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ตรวจพบ MG และ LMG ที่ปริมาณสูงสุด 4.59+1.82 และ 30.60+2.55 
สวนในพันลาน ตามลําดับ เนื่องจาก MG จะถูกเปลี่ยนรูปเปน LMG ซึ่งคอนขางจะเสถียร และถูกขับออกจากตัวปลาชากวา 
MG ดังนั้นยังคงตรวจพบ LMG ที่ปริมาณ 3.46+2.31 สวนในพันลานที่เวลา 360 ช่ัวโมง ตรวจพบ MG ตํ่ากวาคา MRPL  
ที่เวลา 72 ช่ัวโมง (1.99+0.35 สวนในพันลานสวน) และตรวจไมพบเลยที่เวลา 168 ช่ัวโมง  
 
คําสําคัญ  :  มาลาไคทกรีน ลูโคมาลาไคทกรีน ปลานิล การตกคาง 
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Persistence of Malachite Green in Tilapia, Oreochromis niloticus 
 

Amornchai Somjetlertcharoen 
Inland Aquatic Animal Health Research Institute  

Inland Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries  
 

Abstract 
 

 The persistence of malachite green (MG) and it’s primary metabolite, leuco-malachite green (LMG) were 
investigated in juvenile tilapia (Oreochromis niloticus). The 60 tilapias at an average weight of 24.13+6.82 g were 
exposed to MG at two therapeutic doses, 0.1 ppm for 24 h and 0.2 ppm for 1 h at a water temperature varying between 
23.5 and 26.0 oC. After treatment, the juvenile fish were transferred into a tank containing MG-free water and 3 fish 
were collected at 0, 6, 12, 24, 72, 120, 168 and 360 h postexposure for determination of MG and LMG residues in 
muscle tissues. MG and LMG were successfully analysed by LC-MS-MS, with a Minimum Requirement Performance 
Limit (MRPL) of detection at 2 ppb. At the high therapeutic dose of MG, 0.2 ppm for 1 h, MG will be detected below 
MRPL within 24 h (0.42+0.15 ppb) while LMG was below MRPL within 120 h (1.48+0.71 ppb). The highest average 
concentration of MG and LMG were found at 35.57+5.81 and 32.23+17.54 ppb, respectively after treatment. At the low 
therapeutic dose of MG, 0.1 ppm for 24 h, The highest average concentration of MG and LMG were found at 4.59+1.82 
and 30.60+2.55 ppb, respectively after treatment. Most of MG in muscle tissue was converted to the more stable form, 
LMG. The LMG metabolite concentrations were relatively high, slowly eliminate from fish and stable between 
approximately 12 to 72 h after treatment. At 360 h after exposure, LMG was still present at an average concentration of 
3.46+2.31 ppb. The parent drug MG was detected below MRPL at 72 h (1.99+0.35 ppb) and not detectable at the 168 h 
after treatment. 
 
Key words  :  malachite green, leucomalachite green, tilapia, persistence 
    
*  Corresponding author   Inland Aquatic Animal Health Research Institute, Jatuchak Bangkok 10900.  
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คํานํา 
 
 ประเทศเกาหลีไดตรวจพบสารมาลาไคทกรีน (malachite green) จากปลาตระกูลคารพ (crucian carp) ที่นําเขา
จากประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2548 ซึ่งมาลาไคทกรีนเปนสารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) และประเทศเกาหลี (KFDA) เช่ือวาสามารถกอมะเร็งในมนุษย ได กระทรวงพาณิชยนาวี
และกิจการประมง (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of The Republic of Korea ; MOMAF) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องการนําเขาสินคาประมงสูประเทศเกาหลี จึงไดจัดทําขอตกลงรวมกับประเทศคูคาในการควบคุมกระบวนการ
ผลิตและทดสอบความปลอดภัย รวมทั้งการออกใบรับรองสุขอนามัย (health certificate) ในสินคาทุกประเภทกอนที่จะ
สงออกมายังประเทศเกาหลี แตเนื่องจากขอมูลการตกคางและการสลายตัวของสารมาลาไคทกรีนในสัตวน้ําของไทยยังมี
ไมมากนัก เนื่องจากวิธีการตรวจวิเคราะหมีความซับซอน จึงทําใหขาดขอมูลในเรื่องการตกคางและการสลายตัวในสัตวน้ํา 
สาเหตุนี้จึงเปนที่มาของการดําเนินการวิจัยในเรื่องการตกคางและการสลายตัวของมาลาไคทกรีนในสัตวน้ํา เพื่อใช
ผลการวิจัยที่ไดเปนขอมูลเบื้องตนในการดําเนินการในการควบคุมการใชสารชนิดนี้ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษาการสลายตัวของมาลาไคทกรีนในน้ํา 
2. เพื่อศึกษาการตกคางของมาลาไคทกรีนในเนื้อปลานิล 
 

การตรวจเอกสาร 
 
 มาลาไคทกรีนมีลักษณะเปนผงสีเขียวเขม (ภาพที่ 1) เปนสีสังเคราะหที่ใชสําหรับยอมวัสดุตางๆ เชน ผาไหม  
ผาขนสัตว ฝายและกระดาษ มีช่ือสามัญหลายชื่อ เชน victoria green, aniline green, benzaldehyde green, china  
green, diamond green, brilliant green และ มีช่ือทางเคมี N-[4-[[4(dimethylamino)-phenyl]phenylmethylene]-2,5-
cyclohexadien-1-ylidene]-N-methylmethanaminium หรือ ammonium, (4-(p-(dimethylamino)-alpha-phenylbenzylidene)-
2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-dimethyl-, หรือ (4-(alpha-(4-(Dimethylamino) phenyl)benzylidene) cyclohexa-2,5-dien-1-
ylidene) dimethylammonium มีสูตรโครงสรางทางเคมีดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ลักษณะเปนผงสีเขียวของมาลาไคทกรีน 
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ภาพที่ 2  สูตรโครงสรางทางเคมีของมาลาไคทกรีน 
 
 มาลาไคทกรีน เปนสารเคมีที่ใชกันอยางกวางขวางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ต้ังแตป 1930 สําหรับควบคุมและ
รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อปรสิต เช้ือรา และโปรโตซัวในสัตวน้ํา (Srivastava และคณะ, 2004) ออกฤทธิ์ตอเช้ือรา 
แบคทีเรียแกรมบวกบางชนิด และโรค Proliferative Kidney Disease (PKD) ในกลุมปลาแซลมอน (Alderman และ 
Clifton-Hadley, 1988) ออกฤทธิ์ไดไมดีตอแบคทีเรียแกรมลบ แบคทีเรียกลุมที่ยอมติดสี acid-fast และแบคทีเรียที่สามารถ
สรางสปอร มาลาไคทกรีนใชสําหรับกําจัดเชื้อราสกุล Saprolegnia ซึ่งเปนเชื้อรากลุม Oomycetes ที่กอใหเกิดโรคใน 
สัตวน้ํา การรักษาโรคสัตวน้ําจืดจะใชมาลาไคทกรีนเพียงลําพังชนิดเดียว หรือใชควบคูไปกับฟอรมาลิน สําหรับควบคุม
ปรสิตภายนอก กลไกในการออกฤทธิ์ของมาลาไคทกรีนจะมีความเปนพิษแบบ irreversible ตอเอ็นไซมที่เกี่ยวของกับ
ระบบหายใจ มีผลตอเอ็นไซมที่มีกลุม thiol เปนองคประกอบ ทําให mitochondria ถูกทําลาย มาลาไคทกรีน เมื่อเขาสูตัว
สัตวน้ําจะถูกเปลี่ยนรูปไปเปนลูโคมาลาไคทกรีน (leucomalachite green)(ภาพที่ 3) 
 

N
H
C N

H3C

H3C

CH3

CH3

 
 

ภาพที่ 3  สูตรโครงสรางทางเคมีของลูโคมาลาไคทกรีน 
 
 การใชมาลาไคทกรีนกําจัดเชื้อรา และฆาเชื้อแบคทีเรียภายนอกกับสัตวน้ําสวยงาม จะใชโดยวิธีการแชที่ระดับ
ความเขมขน 0.1 สวนในลาน เปนระยะเวลานาน 24 ช่ัวโมง หรือ 0.2 สวนในลาน เปนระยะเวลานาน 1 ช่ัวโมง ปลาที่ไมมี
เกล็ดจะมีความไวตอสารเคมีชนิดนี้มากกวาปลาที่มีเกล็ด ปลาน้ําจืดและปลาทะเลขนาดเล็ก มีความไวมากกวาปลาที่มี
ขนาดใหญ 
 ความเปนพิษของมาลาไคทกรีนนอกจากจะขึ้นอยูกับชนิดของสัตวน้ําดังตารางที่ 1 แลว ยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
ที่สัตวน้ําสัมผัสกับสารเคมีชนิดนี้ และยังขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ความเปนกรดเปนดางของน้ํา โดยความเปนพิษจะเพิ่มขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิของน้ําสูงขึ้น หรือ น้ํามีความเปนกรดมากขึ้น (Alderman, 1985) 
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ตารางที่ 1 ความเปนพิษของมาลาไคทกรีนในปลาบางชนิด (Srivastava และคณะ, 2004) 

ชนิดของปลา   ความเขมขน LC50 (มิลลิกรัมตอลิตร)                   หมายเหตุ 
 Rainbow trout    0.11    ที่ 24 ช่ัวโมง 
      0.0998   ที่ 96 ช่ัวโมง 

Brown trout    0.45   ที่ 24 ช่ัวโมง 
Common carp    0.62   ที่ 24 ช่ัวโมง 
Channel catfish    0.21   ที่ 24 ช่ัวโมง 
Channel catfish (Fingerlings)  0.14   ที่ 24 ช่ัวโมง 
Indian catfish    5.6   ที่ 24 ช่ัวโมง 
Striped bass    0.25   ที่ 24 ช่ัวโมง 
Bluegill     0.13   ที่ 24 ช่ัวโมง 
     0.0305   ที่ 96 ช่ัวโมง 
Smallmouth bass    0.15   ที่ 24 ช่ัวโมง 
Salmon     0.338   ที่ 96 ช่ัวโมง 
Eel     0.25   ที่ 96 ช่ัวโมง 
Tilapia     0.437   ที่ 96 ช่ัวโมง 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. สัตวทดลอง 
 
 ใชปลานิลขนาดความยาว 3-4 นิ้ว น้ําหนัก 20-30 กรัม ไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและ
พรรณไมน้ํา 
 
2. สถานที่ทําการทดลอง 
 
 1. หองเลี้ยงสัตวทดลอง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด 

2. หองปฏิบัติการ LC/MS/MS กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ํา 
 
3. สารเคมีท่ีใชในการทดลอง 
 

มาลาไคทกรนี (Riede-deHaen) 
 

4. การหาความเขมขนของมาลาไคทกรีนในน้ํา (Meinertz และคณะ, 1995) 
 
 ละลายมาลาไคทกรีน (Riede-deHaen) ปริมาณ 20 มิลลิกรัมในน้ํา 100 ลิตร ในตูกระจกขนาด 18.5x36x18.5 นิ้ว 
(กวางxยาวxสูง) ความจุ 200 ลิตร ความเขมขนของมาลาไคทกรีนสุดทายคือ 0.2 สวนในลานสวน 
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 แบงการทดลองออกเปน 2 กลุม โดยใหกลุมที่ 1 เปนกลุมที่ไมมีการเติมอากาศ (กลุมควบคุม) และกลุมที่ 2 เปน
กลุมที่มีการเติมอากาศ โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา 
 เก็บตัวอยางน้ําที่มีมาลาไคทกรีนที่เวลา 0  15  60 และ 120 นาที เพื่อนํามาวิเคราะหหาคาการดูดกลืนแสง 
(absorbent) ดวยเครื่อง spectrophotometer (CECIL รุน CECIL4400) ที่ความยาวคลื่น 615 นาโนเมตร คํานวณความเขมขน
ของมาลาไคทกรีน (สวนในลาน) โดยการเปรียบเทียบกับสมการเสนตรงของกราฟมาตรฐาน 
 
5. การศึกษาการตกคางและการสลายตัวของมาลาไคทกรีนในเนื้อปลานิล 
 
 นําปลาที่จะใชในทดลองมาพักไวในถังไฟเบอรกลาส ขนาด 1 ตัน ถังละ 40 ตัว เพื่อใหปลามีการปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมภายในหองเลี้ยงสัตวทดลอง เปนระยะเวลา 2 อาทิตย จากนั้นทําการยายปลาจํานวน 40 ตัวไปไวในตูกระจก
ขนาด 18.5x36x18.5 นิ้ว ขนาดความจุของน้ํา 200 ลิตร พรอมสําหรับที่จะเริ่มการทดลอง โดยการทดลองแบงออกเปน 2 
กลุมการทดลอง  ดังนี้ 
 1. การทดลองแชปลาดวยมาลาไคทกรีน ในระยะเวลาสั้น (ที่ระดับความเขมขน 0.2 มิลลิกรัม/น้ํา 1 ลิตร เปนเวลา 
1 ช่ัวโมง) แชปลาจํานวนทั้งหมด 40 ตัว ดวยมาลาไคทกรีน เขมขน 0.2 มิลลิกรัม/น้ํา 1 ลิตร เปนระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
จากนั้นทําการยายปลากลับไปสูน้ําสะอาดที่ไมมีมาลาไคทกรีน 
 2. การทดลองแชปลาดวยมาลาไคทกรีนในระยะยาว (ที่ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิกรัม/น้ํา 1 ลิตร เปนเวลา 24 
ช่ัวโมง) แชปลาจํานวนทั้งหมด 40 ตัว ดวยมาลาไคทกรีนเขมขน 0.1 มิลลิกรัม/น้ํา 1 ลิตร เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้น
ทําการยายปลากลับไปสูน้ําสะอาดที่ไมมีมาลาไคทกรีน ระหวางการทดลอง (ทั้ง 2 กลุม) มีการใหอาหารสําเร็จรูปชนิด 
เม็ดลอยน้ํา ที่มีปริมาณโปรตีน 35 เปอรเซ็นต ในอัตรา 1-3 เปอรเซ็นตตอน้ําหนักตัวปลาตอวัน และมีการดูดตะกอน 
ของเสียและเศษอาหารที่พ้ืนตูทุกวัน 
 3. การเก็บตัวอยางปลาของทั้ง 2 กลุมการทดลอง เริ่มดําเนินการหลังจากแชปลาในมาลาไคทกรีนครบตาม
กําหนดเวลา 1 ช่ัวโมงแลว (นับเปนที่เวลา 0 ช่ัวโมง) และเก็บตัวอยางปลาตอไปอีกที่เวลา 6 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง  
3 วัน 5 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน โดยเก็บตัวอยางปลา จํานวน 3 ตัว ตามชวงเวลาตางๆ ที่
กําหนด บันทึกน้ําหนักตัวอยางปลานิล และทําการเก็บรักษาไวในตูเย็นอุณหภูมิ–20 องศาเซลเซียส เพื่อรอนําไปดําเนินการ
วิเคราะหตอไป 
 
6. วิธีการวิเคราะห 
 
 ใชวิธีวิเคราะหมาตรฐานของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ํา ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีของ Kenney 
และ Young (2005) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง 
 1.1 ใชตัวอยางเนื้อปลานิลประมาณ 1 กรัม 
 1.2 นํามาสกัดดวย TMPD 
 1.3 เติมสารอางอิง (internal standard) 2 ชนิด ไดแก brillient green (สําหรับเปรียบเทียบกับสารมาลาไคทกรีน) 
และสาร d5-LMG (สําหรับเปรียบเทียบกับสารลูโคมาลาไคทกรีน) 
 1.4 สารละลาย buffer ที่ใชในการวิเคราะห McIIvaines buffer : methanol = 50 : 50  
 1.5 สารละลายตัวอยางผานขบวนการทําใหสารบริสุทธิ์ โดยวิธี solid phase extraction (Waters Oasis MCX) 
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 1.6 สารละลายตัวอยางที่ผานขบวนการ solid phase extraction แลว ถูกนําไปกําจัดตัวทําละลายตาง ๆ ออกโดย
การระเหยตัวทําละลายที่เหลืออยูในสารละลายตัวอยางดวยกาซไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 
 1.7 ละลายสารตัวอยางดวย 50% acetonitrile และเตรียมรอเขาวิเคราะหดวยเครื่องมือ LC/MS/MS ตอไป 
 2. การตั้งคาเครื่องมือ LC 
 2.1 ใชคอลัมนยี่หอ Phenomenex รุน SYNERGI ขนาด 4 ไมครอน รุน MAX-RP 80 A, ขนาดของคอลัมน 
75x2.0 มิลลิเมตร 
 2.2 ปริมาตรที่ใชฉีดเพื่อทําการวิเคราะห : 5 ไมโครลิตร 
 2.3 ใช mobile phase 2 ชนิด คือ 
  -  สารละลาย A ประกอบดวย 0.1 M citric acid monohydrate 
  -  สารละลาย B ประกอบดวย 0.2 M disodium hydrogen phosphate dehydrate 
 2.4 การวิเคราะหใชแบบ gradient โดยตั้งคาตาง ๆ ดังนี้ 
  เวลา (นาที)  % A  % B 
          0   90  10 
          3   10  90 
          10   10  90 
          12.5   10  90 
          20   10  90 
 3. การตั้งคาเครื่องมือ MS 
 3.1 Function one : (4-8 นาที) 
  -  MG : 329.21 > 208.26 
  -  329.21 > 313.31 (base) 
 3.2 Function two : (8-12 นาที) 
  -  D5 – LMG : 336.2 > 239.3 
  -  LMG : 331.22 > 316.35 
  -  331.22 > 239.33 (base) 
 4. การประมวลผล 
 ใชโปรแกรม QuanLynx quantity software 

 
ผลการศึกษา 

 
1. การสลายตัวของมาลาไคทกรีนในน้ํา 
 
 ผลการวิเคราะหหาความเขมขนของมาลาไคทกรีนในน้ําเมื่อเปรียบเทียบกับสมการเสนตรงของกราฟมาตรฐานที่
มีคา r2 = 0.9743 พบวามาลาไคทกรีนในน้ําจะลดลงอยางรวดเร็วทั้ง 2 กลุมการทดลอง โดยที่มาลาไคทกรีนในน้ําในกลุม
การทดลองที่มีการเติมอากาศ จะมีการสลายตัวไดเร็วกวามาลาไคทกรีนในน้ําในกลุมการทดลองที่ไมมีการเติมอากาศ 
ความเขมขนของมาลาไคทกรีนสูงสุดในน้ํามีคาเทากับ 2.7142 และ 3.200 สวนในลานสวนสําหรับ กลุมการทดลองที่มีการ
เติมอากาศ และไมเติมอากาศ ตามลําดับ 
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 กลุมการทดลองที่มีการเติมอากาศจะตรวจไมพบมาลาไคทกรีน เมื่อเวลาผานไป 120 นาที ในขณะที่จะตรวจไม
พบมาลาไคทกรีนในน้ําเมื่อเวลาผานไป 150 นาที ในกลุมการทดลองที่ไมมีการเติมอากาศ (ภาพที่ 4)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  การสลายตัวของมาลาไคทกรีนในน้ํา 
 

2. การตกคางของมาลาไคทกรีนในเนื้อปลานิล เม่ือใชมาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขน 0.1 สวนในลาน เปนระยะเวลา  
24 ชั่วโมง 
 
 ปลานิลที่สัมผัสกับมาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขน 0.1 สวนในลาน เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ตรวจพบ 
มาลาไคทกรีนและ ลูโคมาลาไคทกรีน ที่ปริมาณสูงสุด 4.59+1.82 และ 30.60+2.55 สวนในพันลาน ตามลําดับ  
มาลาไคทกรีนเมื่อเขาสูตัวปลาจะถูกเปลี่ยนรูปเปนลูโคมาลาไคทกรีน ซึ่งคอนขางจะเสถียร และถูกขับออกจากตัวปลาชา
กวามาลาไคทกรีน 
 ยังคงตรวจพบลูโคมาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขน 3.46+2.31 สวนในพันลาน ที่เวลา 360 ช่ัวโมง และตรวจ
พบมาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขนต่ํากวาคาความเขมขนที่สามารถวิเคราะหได (MRPL) ที่เวลา 72 ช่ัวโมง (1.99+0.35 
สวนในพันลาน) และตรวจไมพบเลยที่เวลา 168 ช่ัวโมง (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 5  ระดับความเขมขนของมาลาไคทกรีน และลูโคมาลาไคทกรีนในเนื้อปลานิล ที่ระยะเวลาตาง ๆ เมื่อทําการ 
                แชปลานิลในน้ําที่มี มาลาไคทกรีน เขมขน 0.1 สวนในลาน เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
 
3. การตกคางของมาลาไคทกรีนในเนื้อปลานิล เม่ือใชมาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขน 0.2 สวนในลาน เปนระยะเวลา  
1 ชั่วโมง 
 
 ปลานิลที่สัมผัสกับมาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขน 0.2 สวนในลาน เปนระยะเวลานาน 1 ช่ัวโมง ตรวจพบ
มาลาไคทกรีนต่ํากวาคาความเขมขนที่สามารถวิเคราะหได MRPL ที่เวลา 24 ช่ัวโมง (0.45+0.15 สวนในพันลาน) ในขณะ
ที่ตรวจพบลูโคมาลาไคทกรีน ตํ่ากวาคาความเขมขนที่สามารถวิเคราะหได MRPL ที่เวลา 120 ช่ัวโมง (1.48+0.71 สวนใน
พันลาน) และความเขมขนสูงสุดของมาลาไคทกรีน และ ลูโคมาลาลาไคทกรีนที่ตรวจพบมีปริมาณ 25.57+5.81 และ 
32.23+17.54 สวนในพันลาน ตามลําดับ (ภาพที่ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  ระดับความเขมขนของมาลาไคทกรีน และลูโคมาลาไคทกรีนในเนื้อปลานิล ที่ระยะเวลาตาง ๆ เมื่อทําการแช 
                ปลานิลในน้ําที่มี มาลาไคทกรีน เขมขน 0.2 สวนในลาน เปนระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
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สรุปและวิจารณผล 
 

 จากการศึกษาการสลายตัวของมาลาไคทกรีนในสภาพแวดลอมภายนอกตัวสัตวน้ํา พบวามาลาไคทกรีนซึ่งเปน
สารเคมีที่มีสีเขียวเมื่อละลายในน้ํา จะถูกออกซิไดซเปลี่ยนรูปไปเปน p-dimethylamino benzophenone (ซึ่งเปนสารที่ไมมี
สี) เมื่อมีแสงและมีออกซิเจนในน้ํา โดยที่มาลาไคทกรีนสามารถดูดซึมแสงที่ความยาวคลื่นในชวงระหวาง 615-617 นาโน
เมตร ถาในกรณีที่สิ่งแวดลอมไมมีออกซิเจน และมีแสงนอย มาลาไคทกรีนจะเปลี่ยนไปอยูในรูปลูโคมาลาไคทกรีน 
(สารประกอบที่ไมมีสี) ซึ่งสารประกอบลูโคมาลาไคทกรีนรูปนี้คอนขางเสถียร และมีการยอยสลายไดชามาก โดยไม
ขึ้นกับความเขมขนของมาลาไคทกรีนที่ใชกอนหรือระหวางการใช การวิเคราะหหาความเขมขนของมาลาไคทกรีนในน้ํา
ดวยวิธีของ Meinertz และคณะ (1995) เปนการตรวจหาเฉพาะมาลาไคทกรีนเทานั้น โดยอาศัยคุณสมบัติการละลายน้ําแลว
ไดสารละลายที่มีสีเขียวของมาลาไคทกรีน สําหรับสารประกอบ p-dimethylamino benzophenone และลูโคมาลาไคทกรีน
ไมสามารถตรวจหาดวยวิธีนี้ได เนื่องจากทั้ง p-dimethylamino benzophenone และลูโคมาลาไคทกรีนเปนสารประกอบที่
ละลายน้ํ าแลวไมมีสี  การตรวจหาปริมาณของลูโคมาลาทกรีนในน้ํ าจะสามารถทําไดโดยการติดตามดวย 
สารกัมมันตภาพรังสี การศึกษาการสลายตัวของมาลาไคทกรีนจากการทดลองในครั้งนี้พบวากลุมที่มีการเติมอากาศ ซึ่งเปน
การเพิ่มออกซิเจนในน้ํา จะมีผลทําใหการสลายตัวของมาลาไคทกรีนในน้ําเร็วกวากลุมที่ไมมีการเติมอากาศ ทั้งนี้กลุมที่
ไมไดเติมอากาศก็ยังคงมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา โดยปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําอาจจะมีสวนสําคัญใน
การสลายตัวของมาลาไคทกรีนไดเร็วขึ้น 
 มาลาไคทกรีนจะถูกดูดซึมเขาสูตัวของปลาโดยผานทางเหงือก ซึ่งเมื่อมาลาไคทกรีนเขาสูตัวปลาแลวจะถูก
เปลี่ยนรูปไปเปนลูโคมาลาไคทกรีนในเนื้อเยื่อของปลาโดยขบวนการทางเคมี และโดยแบคทีเรียในทางเดินอาหาร 
(Henderson และคณะ, 1997) มีการตรวจพบมาลาไคทกรีนและลูโคมาลาไคทกรีนมากที่บริเวณไขมันในชองทอง และพบ
นอยในน้ําเลือดเนื่องจากมาลาไคทกรีน และลูโคมาลาไคทกรีนสามารถแพรกระจายไปไดอยางกวางขวางทั่วทุกเนื้อเยื่อ
ของปลา ทําใหเกิดการสะสมในเนื้อเยื่อตางๆ ไดดี (Plakas และคณะ, 1996)  
 จากการทดลองแชปลานิลในมาลาไคทกรีน ที่ระดับความเขมขน 0.1 สวนในลาน เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ตรวจ
พบการสะสมของลูโคมาลาไคทกรีนมากกวามาลาไคทกรีนตลอดระยะเวลาการทดลอง ซึ่งแตกตางจากปลานิลที่แช 
มาลาไคทกรีนระดับความเขมขน 0.2 สวนในลาน เปนระยะเวลา 1 ช่ัวโมง พบทั้งมาลาไคทกรีนและลูโคมาลาไคทกรีน  
ในกลามเนื้อในปริมาณที่ไมแตกตางกันมากนักตั้งแตเริ่มทดลอง เมื่อเวลาผานไปตรวจพบมาลาไคทกรีนนอยลง เนื่องจาก
มาลาไคทกรีนมีการเปลี่ยนรูปไปเปนลูโคมาลาไคทกรีนทําใหตรวจพบลูโคมาลาไคทกรีนเพิ่มขึ้น การที่พบมาลาไคทกรีน 
นอยลงในกลามเนื้ออาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ปลามีการกําจัดมาลาไคทกรีนออกจากตัวปลาเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 
 ระยะเวลาในการที่ปลาสัมผัสกับมาลาไคทกรีนมีผลตอชนิดของสารเคมีที่ตรวจพบ  ถาปลาสัมผัสกับ 
มาลาไคทกรีนเปนระยะเวลานาน จะตรวจพบการสะสมของลูโคมาลาไคทกรีนในปริมาณที่มากกวามาลาไคทกรีน แตถา
ปลาสัมผัสกับมาลาไคทกรีนในระยะเวลาสั้น จะตรวจพบทั้งการสะสมของมาลาไคทกรีน และลูโคมาลาไคทกรีน โดย
ปริมาณของมาลาไคทกรีนที่ตรวจพบจะลดลงเรื่อยๆ และปริมาณของลูโคมาลาไคทกรีนจะเพิ่มขึ้นและจะถูกกําจัดออก
นอกตัวปลาในที่สุด Machova และคณะ (1996) ไดทําการทดลองแชปลา rainbow trout ในมาลาไคทกรีน ที่ระดับ 
ความเขมขน 0.2 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตร เปนระยะเวลาติดตอกันนาน 6 วัน พบวามาลาไคทกรีนที่ตกคางในกลามเนื้อจะ
ลดลงภายใน 8 สัปดาห ในขณะที่ ยังคงตรวจพบลูโคมาลาไคทกรีน นานถึง 10 เดือน และตรวจไมพบมาลาไคทกรีนและ 
ลูโคมาลาไคทกรีนหลังจากการแชมาลาไคทกรีนนาน 12 เดือน 
 ระดับความเขมขนของมาลาไคทกรีนทั้ง 0.1 และ 0.2 สวนในลานที่ใชในการทดลองนี้ ไมมีผลตอปริมาณความ
เขมขนของลูโคมาลาไคทกรีนสูงสุดที่ตรวจพบ  
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 ระยะเวลาในการตกคางขึ้นอยูกับปริมาณของลูโคมาลาไคทกรีน เนื่องจากเปนสารอนุพันธที่สลายตัวและถูก
กําจัดออกจากตัวปลาไดชากวามาลาไคทกรีน ดังนั้นการรักษาโรคสัตวน้ําที่ เกิดจากการติดเชื้อราโดยการเลือกใช 
มาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขนต่ําแตใหสัตวน้ําไดสัมผัสกับมาลาไคทกรีนเปนระยะเวลานาน จะมีผลในการตกคางของ
มาลาไคทกรีนในรูปของลูโคมาลาไคทกรีนมากกวาการรักษาโดยการเลือกใชมาลาไคทกรีนที่ระดับความเขมขนสูง และ
ใหสัตวน้ําไดสัมผัสกับมาลาไคทกรีนในระยะเวลาสั้น ๆ  

 
ขอเสนอแนะ 

 
 มาลาไคทกรีนไดรับการยอมรับในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในสัตวน้ํามาเปนเวลานาน จนกระทั่งปจจุบัน
เมื่อมีผลของการวิจัยสนับสนุนความเปนไปไดในการเปนสารกอมะเร็งของสารเคมีชนิดนี้ จึงทําใหหลายประเทศได
ประกาศหามใชมาลาไคทกรีนในสัตวน้ํา รวมทั้งไดมีการพิจารณาหาสารเคมีชนิดอื่น ๆ มาใชในการควบคุมโรคที่เกิดจาก
เช้ือราแทนมาลาไคทกรีน ตัวอยางเชน การใชฟอรมาลินในการรักษาโรคติดเชื้อราในไขปลาและตัวปลา (Stoskopf, 1993), 
การใชดางทับทิม (KmnO4), chloramine-T, hydrogen peroxide (H2O2) แทนมาลาไคทกรีนในการรักษาโรคจุดขาว 
(Ichthyohthiriasis)(Rintamaki-Kinnunen และคณะ, 2005), การใช chlorine dioxide และ hydrogen peroxide ในการ
ควบคุมโรคติดเชื้อราในปลาและไขปลา ซึ่งมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับการควบคุมโรคเชื้อราดวยมาลาไคทกรีน ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาลาไคทกรีน ซึ่งใชในการรักษาโรคที่ เกิดจากเชื้อราในสัตวน้ําถูกหามใชจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (USFDA) ในป พ.ศ. 2533 โดยไดมีการใชฟอรมาลินในการรักษาโรคเชื้อราแทน 
มาลาไคทกรีน  และไดมีการทดลองหาสารเคมี ตัวอื่น เพื่ อใชทดแทน  เชน  ไอโอดีน  กลูตาราลดีไฮด  และ  
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Fitzpatrick และคณะ, 1995) 
 นอกจากการเลือกใชสารเคมีชนิดอื่นทดแทนการใชมาลาไคทกรีนในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในสัตวน้ํา
แลว ยังไดมีการคนควาทดลองหาสารเคมีชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราไดเทียบเทากับ และมีความ
ปลอดภัยตอสัตวน้ําและผูบริโภคมากกวามาลาไคทกรีนสารเคมีชนิดนี้มีช่ือวา bronopol (2-bromo-2-nitro-1,3 propanediol) 
ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Birkbeck และคณะ, 2005 ; Pottinger และ Day, 
1999) และสามารถวางจําหนายไดในบางประเทศภายใตการควบคุมของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 เนื่องจากอันตรายและความเปนพิษของมาลาไคทกรีนตอผูบริโภคสัตวน้ํา ประเทศผูนําเขาสัตวน้ําจึงมีการ
ประกาศหามใชมาลาไคทกรีนในสัตวน้ําที่ใชบริโภคเปนอาหาร การสงออกสัตวน้ําเพื่อการบริโภคจึงตองหลีกเลี่ยงการซื้อ
สัตวน้ําจากแหลงที่สงสัยหรือไมแนใจวามีการใช MG และควรมีระบบตรวจสอบเพื่อออกเอกสารรับรองวาสัตวน้ําปลอด
จากมาลาไคทกรีนกอนการสงออก เพื่อใหแนใจวาสัตวน้ําที่สงออกจากประเทศไทยไมมีมาลาไคทกรีนตกคางอยู ไมวาจะ
ในรูปของมาลาไคทกรีน หรือลูโคมาลาไคทกรีน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยปฏิบัติตาม Good Agricultural Practices ; GAP 
ก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการใชมาลาไคทกรีน หรือสารเคมีชนิดอื่น ๆ ได 
 

คําขอบคุณ 
 
 ขอขอบพระคุณคุณพลพจน กิตติสุวรรณ สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพันธุไมน้ํา ที่ไดใหความอนุเคราะหใน
เรื่องของปลานิลที่ใชในการทดลอง คุณสุภานอย สันติพิริยาภรณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา ที่ใหความอนุเคราะหในการวิเคราะหหาปริมาณมาลาไคทกรีน และลูโคมาลาไคทกรีน ดวยเครื่องมือ 
LC/MS/MS  
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การทดลองอนบุาลลูกปลากะพงขาวดวยแพลงกตอนสตัวท่ีเก็บเกี่ยวจากบอเล้ียงกุงกลุาดํา 
 

สุพิศ  ทองรอด*  มนทกานติ  ทามติ้น  พิเชต พลายเพชร จีรรัตน เก้ือแกว และ สิริพร ลือชัย ชัยกุล  
สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง  

 
บทคัดยอ 

 
 ศึกษาเปรียบเทียบผลของการอนุบาลลูกปลากะพงขาวดวยแพลงกตอนสัตวจากบอดินตอการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดตายของลูกปลากับวิธีการอนุบาลดวยโรติเฟอรที่เพาะขยายไดจากหองปฏิบัติการ โดยนําลูกปลากะพงขาวที่ยังมี
ถุงอาหารจากโรงเพาะฟกศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธมาพักไว กอนสุมลงถังทดลองจํานวน 
5,600 ตัวตอถังและเริ่มใหอาหารในวันที่ 2 เปนระยะเวลา 30 วัน การทดลองมี 2 ชุดคือ ชุดการทดลองที่ 1 การอนุบาล 
ลูกปลากะพงขาวดวยแพลงกตอนสัตวที่เก็บเกี่ยวจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา และชุดการทดลองที่ 2 การอนุบาลลูกปลากะพงขาว
ดวยโรติเฟอรจากหองปฏิบัติการ แตละชุดการทดลองมี  5 ซ้ํา เริ่มใหอาหารเมื่อลูกปลามีอายุ 2 วัน วันละ 2 มื้อ จนมีอายุ 12 
วัน จึงเสริมโคพีพอดจากบอดินในชุดการทดลองที่ 1 และเสริมอารทีเมียแรกฟกในชุดการทดลองที่ 2 จากนั้นจึงอนุบาล 
ลูกปลากะพงทั้ง 2 ชุดการทดลองดวยอารทีเมียโตเต็มวัยจากบอดินในวันที่ 23 จนสิ้นสุดการทดลองเมื่อครบ 30 วัน เลี้ยง
ลูกปลาที่อัตราความหนาแนน 5.6 ตัวตอลิตร ในถังไฟเบอรทรงกลมขนาดบรรจุน้ํา 1 ตัน ตอน้ําความเค็ม 30 พีพีที  มีการ
ดูดตะกอนและเปลี่ยนถายน้ําทุก 2 - 3 วัน หรือตามความเหมาะสม ผลการทดลองพบวาการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงขาว
ดานน้ําหนักสดเฉลี่ยรายตัวและความยาวที่เลี้ยงดวยแพลงกตอนสัตวจากบอดินและโรติเฟอรจากหองปฏิบัติการมีคา
เทากับ 0.189 ± 0.046  0.173 ± 0.035 กรัมตอตัว และ 1.749 ± 0.156  1.645 ± 0.240 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยคา 
การเจริญเติบโตทั้ง 2 รายการมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติของอัตรารอดตาย (p<0.05) โดยลูกปลากะพงที่อนุบาลดวยแพลงกตอนสัตวจากบอดินมีอัตรารอดตาย
ดีกวาการอนุบาลดวยโรติเฟอรจากหองปฏิบัติการ และมีคาอัตรารอดตายของลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1 และ 2 เทากับ 
17.22 และ 11.77% ตามลําดับ ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาแพลงกตอนสัตวจากบอดินซึ่งมีขนาดและสารอาหารที่
หลากหลายมีคุณคาทางโภชนาการตอลูกปลากะพงขาวเทียบเทาหรือมีแนวโนมที่ดีกวาโรติเฟอรจากหองปฏิบัติการโดย 
ลูกปลาที่กินแพลงกตอนสัตวจากบอดินมีการเจริญเติบโตดีเทากับลูกปลาที่กินโรติเฟอรจากหองปฏิบัติการ นอกจากนั้นยัง
มีอัตรารอดตายที่ดีกวา ดังนั้นการใชแพลงกตอนสัตวที่เก็บเกี่ยวไดจากบอเลี้ยงกุง นอกจากจะเปนการนําผลพลอยไดไปใช
ใหเกิดประโยชนแลว ยังชวยลดตนทุนการผลิตลูกปลากะพงขาวอีกดวย 
 
คําสําคัญ : แพลงกตอนสัตว  บอดิน  ปลากะพงขาว  โรติเฟอร 
    
*  ผูรับผิดชอบ  ต. บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  e-mail: supisthongrod@yahoo.com 
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Feeding trial on seabass  (Lates calcarifer) larviculture using  
zooplankton harvested from shrimp pond  

 
Supis Thongrod*  Montakan Tamtin  Pichet Plaipet  Jeerarat Kaekaw and Siriporn Leuchai Chaykul  

Coastal Aquatic Feed Research Institute 
 

Abstract 
 

 The feeding trial using zooplankton from shrimp earthen pond for seabass larviculture was conducted at 
Petch Buri Coastal Aquatic Feed Research Center, Coastal Aquatic Feed Research Institute for 30 days. At the 
beginning, the yolk sac seabass larvae obtained from hatchery of Prachaub Khiri Khan Coastal Aquatic Research and 
Development Center were stocked overnight before randomly distributed into experiment tanks at 5,600 larvae per tank 
and start feeding at day 2. There were 2 treatments according to feeding regime each with 5 replications. At the age of 2 
DAH (day after hatching) seabass larvae were fed twice daily with earthen pond rotifer and laboratory rotifer according 
to treatment 1 and 2, respectively. At 12 DAH, earthen pond copepod and newly hatched Artemia were supplemented 
into treatment 1 and 2, respectively. Later, Artemia biomass were then fed to both treatments from 23 DAH onwards. 
The seabass larvae were cultured at the density of 5.6 larvae per litters in 10 of 1 tones round-fiberglass tank contain 30 
ppt treated seawater. Siphoning of sedimentation and water exchanged was carried every 2-3 days or upon water 
condition. The results shown that growth performance of seabass larvae in term of mean body weight (g) and standard 
body length (cm) from both treatments were different with no significant in statistics  (p>0.05) which were 0.189±0.046 
grams,  0.173±0.035 grams and 1.749±0.156 centimeters, 1.645±0.240 centimeters in treatment 1 and 2, respectively. 
Nevertheless, statistically difference in survival rate were marked (p<0.05) between both treatments with better survival 
rate was obtained from treatment 1. It was shown from results that zooplankton, which are primary production from 
shrimp earthen pond, provided various sizes and nutritional value suit for different life stages of seabass larvae and were 
comparable or seem superior to rotifer from conventional method. Beside beneficial of zooplankton by product from 
shrimp pond was discovered in the present study, there was also cost effectiveness for seabass larviculture.  
 
Key words : zooplankton, earthen pond, seabass, rotifer 
    
*  Corresponding author  Bangpra, Sriracha, Chon Buri  e-mail : supisthongrod@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 ในปจจุบันการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบกึ่งปดกําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น แตน้ําเลี้ยงกุงในระบบนี้มีความเขมขน
ของสารอาหารอันเกิดจากอาหารเหลือและสิ่งขับถายจากกุงคอนขางมาก การบําบัดบอเลี้ยงดวยวิธีกลโดยการคราดพรวน
พ้ืนบอเปนระยะระหวางการเลี้ยง นอกจากจะทําใหตะกอนที่พ้ืนบอไดรับการบําบัดอยางตอเนื่องแลว ยังเกิดแพลงกตอน
พืชและแพลงกตอนสัตวซึ่งเปนการเปลี่ยนรูปของสสารตามวงจรหวงโซอาหาร การรักษาสมดุลนิเวศระหวางสัตวน้ําที่
เลี้ยง กับวงจรอาหารธรรมชาติในบอ อยางตอเนื่อง โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนเกินสมดุล ทําใหเกิดการบําบัดฟนฟู
ตนเอง อยางเหมาะสม และเกิดผลผลิต เปนรายไดเสริมใหกับเกษตรกร อยางตอเนื่องตลอดการเพาะเลี้ยง ไมมีของเสีย
เหลือทิ้งออกจากฟารม   
  การกําจัดออกจากระบบสามารถทําไดงายขึ้นโดยการดักจับดวยถุงกรอง (อนันต และสุทธิชัย, 2548) และ 
แพลงกตอนสัตวซึ่งเปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตวน้ําสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจะชวยลดปญหาตอเนื่องที่เกิด
จากการตายของแพลงกตอนในระบบเลี้ยง อาจกลาวไดวาการเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนเกิน เปนนวัตกรรมดานการจัดการ
สภาพแวดลอมในบอ เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายไดระหวางการเลี้ยง  ทําให
ฟารม มีศักยภาพที่สามารถแขงขันได  
  จากการศึกษาคุณคาทางโภชนาการอาหารของแพลงกตอนสัตวที่รวบรวมไดจากบอเลี้ยงสัตวน้ํา ทั้งน้ําจืดและ 
น้ํากรอยพบวามีคุณคาโภชนาการสูงเทียบเทาปลาปน อีกทั้งมีชนิดกรดไขมันจําเปนที่เหมาะสมตอการใชผลิตอาหาร
สําหรับสัตวน้ําทั่วไป (สุทธิชัย, 2548) 
  ในการทดลองนี้ไดใชแพลงกตอนสัตวที่เก็บเกี่ยวไดจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํามาอนุบาลลูกปลากะพงขาวและ
เปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายกับลูกปลากะพงขาวที่อนุบาลดวยโรติเฟอรและแพลงกตอนสัตวอื่นที่
เพาะขยายพันธุในโรงเพาะฟก 
 

วัตถุประสงค 
 

  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการอนุบาลลูกปลากะพงขาวดวยแพลงกตอนสัตวจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําและจาก 
โรงเพาะตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลา  

 
อุปกรณและวิธีดําเนินการทดลอง 

  
1. แบบแผนการทดลอง 

 
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ประกอบดวย 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 5 ซ้ํา 

โดยอาหารที่ใหมีชนิดและขนาดแตกตางกันตามชวงอายุของลูกปลา  
ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 2-12 วันดวยโรติเฟอรและแพลงกตอนสัตวขนาดเล็กจากบอดิน 

อายุ 13-22 วันใหโคปปอดและแพลงกตอนสัตวขนาดใหญจากบอดิน  
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 2-12 วัน ดวยโรติเฟอรที่เพาะขยายพันธุจากโรงเพาะ อายุ 13-22 

วัน ใหอารทีเมียแรกฟก  
เมื่อลูกปลามีอายุ 23-30 วันใหอารทีเมียตัวเต็มวัยทั้ง 2 ชุดการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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2. ระบบการทดลอง 
 

 เตรียมน้ําทดลองโดยสูบน้ําเค็มจากบอบําบัดน้ําแบบธรรมชาติมาผสมกับน้ําจืดใหไดความเค็ม 30 พีพีที
และพักไวในบอปูนขนาด 50 ตัน ใหอากาศเปนเวลาประมาณ 3 วัน จึงละลายคลอรีนผง (Ca(OCl)2) ความเขมขน 40 พีพีเอ็ม 
สาดใหทั่วบอ ใหอากาศประมาณ 2 วัน เพื่อใหสารละลายกระจายทั่วบอ กอนปดลมเพื่อใหสารตกตะกอน รุงเชายายน้ําใส
ไปบอพัก ใหอากาศตลอดเวลาประมาณ 7 วัน จึงนําไปใชอนุบาลลูกปลา โดยกรองผานถุงกรองสักหลาดขนาดตา  
5 ไมครอน ลงในถังทดลองซึ่งเปนถังไฟเบอรขนาด 1 ตัน ปริมาตรน้ําเริ่มตน 300 ลิตร ปลอยลูกปลากะพงขาวระยะแรกฟก 
(Newly hatched larvae) อายุ 2 วันจากโรงเพาะฟกศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ จํานวน 5,600 ตัวตอถัง 
(18 ตัวตอลิตร) อนุบาลเปนเวลา 30 วัน โดยไมมีการยายลูกปลาระหวางการทดลอง ใหอากาศโดยใชหัวทรายจํานวน 2 จุด
ตอถัง   

 
3. การเตรียมอาหารมีชีวิต 
 

3.1 การเตรียมโรติเฟอร (Brachionus rotundiformes) จากโรงเพาะฟก 
 เตรียมคลอเรลลา (Chlorella sp.)  เพื่อใชเปนอาหารโรติเฟอรโดยเลี้ยงหัวเช้ือ Chlorella ในน้ําความเค็ม 25 พีพีที 

อุณหภูมิในหอง 25 องศาเซลเซียส ความเขมแสง 2000 ลักซ โดยใชสูตรอาหารของ Walne จากนั้นจึงนํา 
หัวเช้ือ Chlorella มาเพาะขยาย ในถังไฟเบอรกลาสขนาด 200 ลิตร อัตราสวน Chlorella : น้ําเลี้ยง เทากับ 1:3 และใชปุย
สูตร 21-0-0 100 กรัมตอตัน ปุยสูตร 16-20-0 15 กรัมตอตัน และปุยสูตร 46-0-0 5 กรัมตอตัน (ธิดาและคณะ 2542) ให
อากาศเปนเวลา 3 วัน จึงแบงไปขยายตอและนําไปเลี้ยงโรติเฟอร โดยมีความหนาแนนของโรติเฟอรเริ่มตน 10-20 ตัวตอ
มิลลิลิตร ความเค็มน้ํา 25 พีพีที เมื่อเลี้ยงครบ 4-5 วัน จะมีความหนาแนน 100 ตัวตอมิลลิลิตร จึงแบงโรติเฟอรไปขยายตอ
และรวบรวมโดยกรองผานผากรองขนาดตา 60 ไมครอนเพื่อนําไปอนุบาลลูกปลากะพงขาวในชุดการทดลองที่ 1   

3.2 การรวบรวมแพลงกตอนสัตวจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา 
 บอเลี้ยงกุงกุลาดําเปนบอดินขนาด 800 ม2 จํานวน 2 บอ (บอเลี้ยงกุงกุลาดํา 1 บอ และบอบําบัดน้ํา 1 บอ) 
รวบรวมแพลงกตอนสัตวจากบอดิน โดยติดตั้งถุงดักแพลงกตอนหนาเครื่องตีน้ํา ซึ่งปรับใหเปนรอบชาตามวิธีของอนันต
และสุทธิชัย (2547) จากนั้นนํามาลางใหสะอาดโดยกรองผานผากรอง 3 ช้ัน เพื่อกรองเศษตะกอนหยาบออกและกรองผาน
ผากรองขนาดตา 150-200 ไมครอนและ 60-84 ไมครอนตามลําดับ เพื่อรวบรวมแพลงกตอนสัตวที่มีขนาดใหญและ 
ขนาดเล็กตามลําดับ จากนั้นพักแพลงกตอนสัตวที่รวบรวมไดในถังไฟเบอรบรรจุน้ําความเค็ม 20 สวนในพัน 200 ลิตร ให
อากาศโดยหัวทราย นําไปเลี้ยงลูกปลากะพงขาวและรวบรวมใหมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 

3.3 การใหอาหาร  ใหอาหารลูกปลากะพงขาวตามตารางที่ 2 จํานวน 2 มื้อตอวัน 
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ตารางที่ 1  แบบแผนการใหอาหารทดลอง (อายุของลูกปลากะพงขาวและชนิดอาหาร) 
  ปริมาณอาหารที่ตองมีในน้ําเลี้ยง  

Day Larval 
stage 

ชุดการทดลองที่ 1  
(โรติเฟอรจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา) 

ชุดการทดลองที่ 2 
  (โรติเฟอรจากการเพาะเลี้ยง) 

จํานวน
มื้อ 

  Rotifer 
(cells/ml) 

Copepod 
(cells/ml) 

Artemia 
(pieces/ml) 

Rotifer 
(cells/ml) 

Artemia 
(pieces/ml) 

 

1 2 5   5  2 
2 3 5-15   5-15   
3 4 5-15   5-15   
4 5 5-15   5-15   
5 6 5-15   5-15   
6 7 10-15   10-15   
7 8 10-15   10-15   
8 9 10-15   10-15   
9 10 10-15   10-15   

10 11 10-15   10-15   
11 12 10-15   10-15   
12 13 - 5-10  15-30 5-10 *  
13 14 - 5-10  15-30 5-10 *  
14 15 - 5-10  15-30 5-10 *  
15 16 - 5-10  15-30 5-10 *  
16 17  5-10  - 5-10 *  
17 18  5-10  - 5-10 *  
18 19  5-10  - 5-10 *  
19 20  5-10  - 5-10 *  
20 21  5-10  - 5-10 *  
21 22  5-10  - 5-10 *  
22 23  5-10  - 5-10 *  

23-29 24-30  - 5-10 ** - 5-10 **  
หมายเหตุ :  * อารทีเมียอายุ 1 วัน   ** อารทีเมียตัวเต็มวัย 

 
4. การเก็บและวิเคราะหขอมูล 

 
จดบันทึกการใหอาหาร บันทึกคุณภาพน้ําที่สําคัญตลอดชวงการทดลองสัปดาหละครั้ง สิ้นสุดการทดลองเมื่อ

ครบ 10 สัปดาห  และเก็บตัวอยางปลากะพงขาวและแพลงกตอนสัตวไปอบแหงดวยเครื่อง Freeze Dried กอนนําไป
วิเคราะหคุณคาทางอาหาร ผลการทดลองที่ไดนําไปวิเคราะหทางสถิติโดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดการทดลอง
ดวย Independent Pair t-test  
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ผลการทดลอง 
 

การรวบรวมแพลงกตอนสัตวจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําพบวาแพลงกตอนสัตวขนาดใหญเปนกลุมโคปปอด 
สกุล Calanoida และ Cyclopoida มีขนาดที่หลากหลายอยูในชวง 390-900 ไมครอน สวนแพลงกตอนสัตวขนาดเล็กเปน 
โรติเฟอรชนิด Brachionus rotundiformes มีขนาดกวาง 80-132 ไมครอนและยาว 128-160 ไมครอน สําหรับโรติเฟอรที่ได
จากหองปฏิบัติการมีความกวาง 80-108 ไมครอนและความยาว 120-160 ไมครอน ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีแสดง
ในตารางที่ 2 และ 3 โดยทั้งแพลงกตอนสัตวกลุมโรติเฟอรและโคปปอดมีปริมาณโปรตีนเปนสัดสวนที่คอนขางสูงคือ 
47.4-51.6% และโรติเฟอรมีไขมันสูงกวาโคปปอดคือเทากับ 5.2%  โรติเฟอรจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํามีกรดไขมันหลักคือ 
14:0 16:0  16:1  18:0 สวนโคปปอดมี 14:0  16:0  18:0 เปนกรดไขมันหลัก แพลงกตอนสัตวทั้ง 2 กลุมมีกรดไขมันไม
อิ่มตัวทั้ง 20:4n-6  20:5n-3 และ 22:6n-3 โดยกลุมโรติเฟอรมีปริมาณกรดไขมันดังกลาวคิดเปนสัดสวนตอพ้ืนที่ (%area) 
มากกวากลุมโคปปอด  
 
ตารางที่ 2  องคประกอบทางเคมี (Proximal Analysis) ของแพลงกตอนสัตวจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา และจากการเพาะเลี้ยง 

 ชนิด ความชื้น องกประกอบ (รอยละของน้ําหนักแหง) GE 
  % โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถา คารโบไฮเดรต (Kcal/100 g) 
จากบอเลี้ยงกุง

กุลาดํา 
       

1 Rotifer 87.82 47.44 5.24 - 16.80 - - 
2 Copepod 90.10 51.61 3.20 - 25.03 - - 
จากการเพาะเลี้ยง        
1 Rotifer        
2 Artemia        

 
ตารางที่ 3  องคประกอบกรดไขมัน (%area) ในแพลงกตอนสัตวจากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา และจากธรรมชาติ 

 จากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา จากการเพาะเลี้ยง 
Fatty acid Rotifer Copepod Rotifer 
C 12:0 0.18 0.11 - 
C 13:0  0.12  
C 14:0 7.74 10.01 3.07 
C 15:0 0.95 2.26 1.56 
C 16:0 26.75 29.43 18.11 
C 16:1 11.86 1.74 3.14 
C 17:0 0.73 5.58 0 
C 17:1 0.24   
C 18:0 8.50 23.92 1.34 
C 18:1n-9t 9.88 7.15 14.79 
C 18:2n-6c 4.19 1.26 14.92 
C 18:3n-6 0.47 0.39 - 
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 จากบอเลี้ยงกุงกุลาดํา จากการเพาะเลี้ยง 
Fatty acid Rotifer Copepod Rotifer 
C 18:3n-3 2.28 0.34 10.45 
C 18:4n-3 0.92 0.19 - 
C 20:0 0.26 0.44 - 
C 20:1 1.14 0.50 3.22 
C 20:2n-6 0.28 0.33  1.86 
C 20:3n-6 0.34 0.14  
C 21:0 0.51 0.42  
C 20:4n-6 2.41 0.27 5.57 
C 20:3n-3 0.25  0.49 
C 20:4n-3 1.88 0.18 1.21 
C 20:5n-3 2.71 0.57 5.79 
C 22:0 0.16 1.26  
C 22:1n-9 0.28 0.25  
C 23:0 0.11 0.88  
C 22:4n-6 0.76   1.69 
C 22:5n-3 2.73 0.23  
C 24:0 1.19 2.03  
C 22:6n-3 2.02 2.97 1.52 
C 24:1 0.09 0.26  
Total n-3 12.78 4.48 19.46 
n-3 HUFA 9.58 3.95 9.01 
Total n-6 8.45 2.39 24.04 
n-3/n-6 1.51 1.87 0.80 

 
1. คุณภาพน้ําระหวางการทดลอง แสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 คุณสมบัติน้ําเลี้ยงลูกปลากะพงขาวระหวางการทดลอง 
 ชุดทดลองที่ 1  ชุดทดลองที่ 2 
 NO2

- NH4
+ pH Alk Sal   NO2

- NH4
+ pH Alk Sal 

 (mg/l) (mg/l)  (mg/l) (ppt)   (mg/l) (mg/l)  (mg/l) (ppt) 
AVG 0.31 0.70 7.82 67.20 28.30  AVG 0.30 0.37 7.84 62.10 28.20 
SD 0.26 0.70 0.16 12.73 1.84  SD 0.26 0.28 0.08 5.72 1.96 
min 0.01 0.08 7.54 56.00 25.00  min 0.01 0.03 7.63 53.00 25.00 
max 0.62 2.74 8.14 108.00 30.00  max 0.61 1.06 7.96 75.00 30.00 
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2. การเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย 
 
 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลากะพงขาว แสดงไวในตารางที่ 5 และ 6 ตามลําดับ พบวาเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองขนาดของลูกปลากะพงขาวที่อนุบาลดวยแพลงกตอนสัตวจากทั้ง 2 แหลง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งในดานความยาวและน้ําหนัก (p>0.05) ยกเวนชวงอายุ 14 วัน ซึ่งลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1 มีขนาดยาวกวาลูกปลาใน
ชุดการทดลองที่ 2 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และจากผลดานอัตรารอดตายพบวาลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1 มี
อัตรารอดตายดีกวาชุดการทดลองที่ 2 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ต้ังแตอายุ 14 วัน อยางไรก็ตามหลังจาก 21 วัน
แลวลูกปลาจากทั้ง 2 ชุดการทดลองมีอัตรารอดตายต่ํา คือ 12-17% เทานั้น ซึ่งมีสาเหตุจากการกินกันเองของลูกปลา 
เนื่องจากไมมีการคัดขนาดหรือยายปลาระหวางการทดลอง 
 
ตารางที่  5  การเจริญเติบโตของลูกปลากะพงขาวดานน้ําหนัก (กรัม) และความยาว (เซนติเมตร) 

   ที่เลี้ยงดวยแพลงกตอนสัตวจากแหลงตาง ๆ กัน 2 แหลง 
ชุดทดลอง ความยาว (เซนติเมตร) น้ําหนัก (กรัม) 

 อายุ (วัน) อายุ (วัน) 
 14 21 28 28 

แพลงกตอนจากบอดิน 0.392±0.044a 0.664±0.058 a 1.749±0.150 a 0.189±0.046 a 
แพลงกตอนจากการเพาะเลี้ยง 0.289±0.015 b 0.586±0.094 a 1.718±0.115 a 0.173±0.035 a 

t-test     
p 0.001 0.149 0.730 0.548 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ตางกันภายในสดมภเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 
ตารางที่ 6 อัตรารอดตาย (%) ของลูกปลากะพงขาวที่เลี้ยงดวยแพลงกตอนสัตว 

 จากแหลงตาง ๆ กัน 2 แหลง 
ชุดทดลอง อัตรารอดตาย (%) 

 อายุ (วัน) 
 เริ่มตน 7 14 21 28 

1 100a 56.91±15.56 a 57.73±5.20 a 54.59±4.38 a 17.22±2.16 a 
2 100 a 59.33±21.76 a 38.57±8.71 b 36.59±8.91 b 11.77±2.61 b 

t-test      
p  0.845 0.003 0.004 0.007 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ตางกันภายในสดมภเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  
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3. องคประกอบทางเคมีของลูกปลากะพงขาว 
 

ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของลูกปลากะพงขาว (ตารางที่ 7) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 30 วัน) พบวามี
ระดับโปรตีนและคารโบไฮเดรตระหวาง 2 ชุดการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยลูกปลาใน
ชุดการทดลองที่ 1 ซึ่งใหแพลงกตอนสัตวจากบอดิน เปนอาหาร นั้น มีสัดสวนของโปรตีนในเนื้อสูงกวาชุดการทดลองที่ 2 
ซึ่งใชแพลงกตอนสัตวจากการเพาะเลี้ยงเปนอาหาร ในขณะที่ปริมาณของคารโบไฮเดรตนอยกวา  

 
ตารางที่ 7  องคประกอบทางเคมี (Proximal Analysis) ของลูกปลากะพงขาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
ชุด ความชื้น องคประกอบ (รอยละของน้ําหนักแหง) GE 

ทดลอง % โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถา คารโบไฮเดรต (Kcal/100 g) 
1 77.71±0.99 a 69.55±0.90 a 8.68±0.63 a 0.0 13.01±0.20 a 8.76±0.53 b 454.63±34.11 a 
2 78.24±0.93a 66.52±1.60 b 8.48±0.27 a 0.0 13.63±1.14 a 11.37±1.07 a 457.96±67.81 a 

t-test        
p 0.411 0.006 0.231 - 0.265 0.001 0.356 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ตางกันภายในสดมภเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  

ภาพที่ 1 แสดงขนาดลูกปลากะพงขาวที่อนุบาลดวยแพลงคตอนสัตวจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําและจากการเพาะเลี้ยง 

ภาพที่ 2 แสดงอัตรารอดตาย (%) ของลูกปลากะพงขาวที่อนุบาลดวยแพลงคตอนสัตวจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําและจากการเพาะเลี้ยง 
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 องคประกอบดานกรดไขมันในลูกปลากะพงขาวนั้นพบวาไมมีความแตกตางกัน โดยมีกรดไขมันชนิด 16:0 และ 
18:1n-9 เปนองกประกอบหลัก รองลงมาเปนชนิด 16:1  18:0 และ 18:1n-7  
 
ตารางที่ 8 องคประกอบกรดไขมัน (% area) ของลูกปลากะพงขาว อายุ 28 วัน 
กรดไขมัน ชุดทดลอง 

 
1/ แพลงกตอนสัตวจาก

บอดิน 
2/ แพลงกตอนจากการ

เพาะเลี้ยง 
C 12:0 0.07 0.06 
C 14:0 1.93 1.94 
C 15:0 0.76 0.75 
C 16:0 22.02 21.86 
C 16:1 7.61 7.29 
C 17:0 2.17 2.20 
C 17:1 2.62 2.63 
C 18:0 9.47 10.26 
C 18:1n-9c 26.14 25.63 
C 18:1n-7 10.79 10.56 
C 18:2n-6t 0.16 0.10 
C 18:2n-6c 1.27 1.23 
C 18:3n-6 0.24 0.27 
C 18:3n-3 0.26 0.18 
C 18:4n-3 0.53 0.52 
C 20:0 0.15 0.18 
C 20:1 0.21 0.24 
C 20:2n-6 0.25 0.28 
C 21:0 0.17 0.18 
C 20:4n-6 0.11 0.11 
C 20:4n-3 0.09 0.08 
C 20:5n-3 0.19 0.20 
C 22:0 0.25 0.31 
Total n-3 1.05 0.98 
n-3 HUFA 0.25 0.28 
Total n-6 2.01 1.99 
n-3/n-6 0.52 0.49 

a  Total saturated fatty acids, b Total monoenoic acid 
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 

อัตรารอดตายของลูกพันธุสัตวน้ํา เปนปจจัยสําคัญมากสําหรับโรงเพาะฟก เนื่องจากมีผลตอตนทุนตอหนวยและ
ผลตอบแทนที่จะไดรับ จากผลการทดลองพบวา ลูกปลาที่อนุบาลดวยแพลงกตอนจากบอดิน มีอัตรารอดที่ดีกวาลูกปลาที่
อนุบาลดวยแพลงกตอนจากหองปฏิบัติการ ต้ังแตสัปดาหที่ 2 เปนตนไป เมื่อพิจารณาถึงวิธีการอนุบาล  พบวาขนาดของ
อาหารที่ใชอนุบาล นาจะมีผลตออัตรารอด เนื่องจากลูกปลาอายุ 1 อาทิตย ที่มีการใหโคพีพอดเสริมดวยมีอัตรารอดดีกวา 
ทั้งนี้เพราะโคพีพอดมีขนาดใหญกวา โรติเฟอร แตเล็กกวาอารทีเมีย ลูกปลามีขนาดใหญขึ้น สามารถกินโคพีพอพอดได 
นอกจากนี้ โคพีพอดมีอายุที่ยืนกวาโรติเฟอร เนื่องจากเปนพวกครัสตาเชียนที่มีวงจรชีวิตคลายอารทีเมีย (ธิดา, 2548) ทําให
มีโคพีพอดหลายขนาดในถังทดลอง ขณะที่การอนุบาลดวยโรติเฟอรติดตอกันหลายวัน  แลวใหอารทีเมียวัยออนนั้น ขนาด
ของอาหาร  อาจไมสัมพันธกับขนาดปากของลูกปลาที่ใหญขึ้น ซึ่งลูกปลาที่ใหญขึ้นการกินโรติเฟอรเพื่อใหเพียงพอกับ
ความตองการตองใชพลังงานมากขึ้น อาจทําใหการเจริญเติบโตหยุดชะงัก (เวียง 2542) และเมื่อมีการเปลี่ยนอาหารเปน 
อารทีเมียวัยออน แมจะมีคุณคาทางอาหารสูง แตมีขนาดใหญกวาโรติเฟอรและโคพีพอดมาก อาจทําใหลูกปลากินอาหาร
ยากขึ้นหรือบางตัวที่มีพัฒนาการชากวาตัวอื่น  ไมสามารถกินได ทําใหเกิดการตายมากในชวงสัปดาหที่ 2 – 3 ซึ่งสอดคลอง
กับการทดลองของ สุจินต และนิเวศน (2520) ที่พบวา การอนุบาลูกปลากะพงขาวอายุ 3 – 20 วัน ดวยโรติเฟอรและ 
อารทีเมีย ใหผลดีกวา การอนุบาลดวยโรติเฟอรอยางเดียว หรือใหโรติเฟอรและไรแดง นอกจากนี้ ดุสิต และคณะ (2528) 
กลาววา ชวงวิกฤติของการอนุบาลลูกปลาคือ ชวงอายุ 0 – 19 วัน เนื่องจากเปนชวงที่มีพัฒนาการมาก ทําใหตองการ
สารอาหารและพลังงานมาก ตามไปดวย เชน การเกิดครีบและการพัฒนาของกระดูกสันหลัง นอกจากนั้นธิดา และคณะ 
(2527) พบวา ลูกปลาขนาด 0.4 มม. จะเลือกกินอารทีเมียแรกฟกมากกวาโรติเฟอร เนื่องจากมีขนาดใกลเคียงกับปากมากวา 
และในชวงที่ลูกปลาอายุ 3 – 4 สัปดาห มีอัตราการตายอยางรวดเร็ว และมากกวาชวงอายุอื่นมาก ซึ่งผลนั้นเกิดจากชนิด
อาหารที่ไมสัมพันธกับขนาดของลูกปลาและไมมีการคัดขนาดปลาทําใหมีการกินกันเองสูง  ในการทดลองของนักวิจัยอื่น ๆ 
เมื่อลูกปลาอายุยางเขาสัปดาหที่ 4 เริ่มมีการใหเคยสับและปลาสดและมีการคัดขนาดลูกปลา  เชน สุจินต และคณะ (2526) 
ที่อนุบาลลูกปลาจากขนาด 1 ซม. จนไดลูกปลาขนาด 2.5 ซม. ในอัตรารอดที่ 86.61 – 96.97 % และเริ่มมีการลดปริมาณ 
อารทีเมีย หรือไมมีการใชอารทีเมียอีกตอไป     

นอกจากนี้จํานวนมื้อในการอนุบาลก็อาจมีผลตออัตรารอดดวย สําหรับการทดลองนี้ ใหอาหาร 2 มื้อ (เชา-เย็น) 
เนื่องจากใชอาหารมีชีวิต และลูกปลาในระยะวัยออน โดยทั่วไปยังมีระบบการยอยไมสมบูรณ ทําใหอาหารที่กินเขาไปยอย
ไดไมดีและถูกขับออกมาเร็ว ดังจะเห็นไดจากปลาขนาดโตเต็มวัย อาหารจะหมดไปจากกะเพาะ 80 – 90 % ภายในเวลา 6 
ชม. (Groove et  al., 1978) ซึ่งหากเปนลูกปลานาจะใชเวลาเร็วกวานี้มาก แมวาแพลงกตอนสัตวจะมีเอนไซมชวยยอยไขมัน
และโปรตีน 89 – 94 และ 43 – 60 % ตามลําดับ (Munilla-Moran et  al.,1990) และมีชีวิตไดหลายวัน แตชวงหลัง ๆ ของ
การทดลองจะใชวิธีกรองแพลงกตอนมาเพื่อใชในการอนุบาล นาจะมีผลใหแพลงกตอนตายเร็วขึ้น เพราะในระบบบอ
อนุบาลมีปริมาณอาหารสําหรับแพลงกตอนนอยและลดลงอยางรวดเร็ว 
 สวนการศึกษาดานตนทุนการผลิต สุนิตย และคณะ (2542) ลดตนทุนการผลิตดวยการใชอารทีเมียที่โตขึ้นในการ
อนุบาลลูกปลากะพงขาว อายุ 15 – 22 วัน และ 22 – 28 วัน เปรียบเทียบกับอารทีเมียแรกฟก พบวา ตนทุนตอตัวจากการใช
อารทีเมียที่โตขึ้น เทากับ 3.9 สตางค ขณะที่การใชอารทีเมียแรกฟก ในชวง 2 สัปดาหนี้ ตนทุนเทากับ 38.4 สตางค หรือ
ตางกัน 9.85 เทา นอกจากนี้ อัตรารอดตายยังสูงกวาอีกดวย แสดงใหเห็นวาลูกปลาระยะนี้สามารถกินอาหารที่มีขนาดใหญ
เทากับปากหรือใหญกวาได นอกจากนี้ กฤตพล และคณะ (2547) ศึกษาการลดตนทุน การอนุบาลลูกปลากะพงขาวดวยการ
ใชไรแดงทดแทนการใชอารทีเมีย พบวา ลูกปลาที่กินไรแดงเสริมไขมันอยางเดียว มีอัตรารอดตายใกลเคียงกับการใช 
ไรแดงกับปลาบด และไรแดงกับอารทีเมีย และมีกําไรจาการผลิตดีกวาทั้งสองวิธี  
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ระดับโปรตีนในอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius (Hamilton-Buchanan) 
 

เนตรชนก  เจริญลาภ๑  มนทกานติ  ทามติ้น๑*  จีรรัตน เก้ือแกว๑  บัญญัติ  ศิริธนาวงศ๒  และสุพิศ  ทองรอด๑ 
๑สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

๒มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเพื่อหาระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกทะเล (Plotosus  canius)  จากอาหาร
สําเร็จรูปจํานวน 4 สูตร ที่มีระดับโปรตีน 42.99%  47.95%  50.98% และ 55.43% และระดับพลังงานรวม เทากับ 516.47 
493.49  478.04 และ 470.73 Kcal/อาหาร 100 กรัม ตามลําดับ และใชปลาสดเปนชุดเปรียบเทียบ โดยเลี้ยงปลาดุกทะเลน้ําหนัก
เริ่มตน 5 กรัมในตูกระจกขนาดความจุ 200 ลิตร และใหอาหารทดลอง วันละ 2 มื้อ ๆ ละ 5-7%  ของน้ําหนักตัว (เวลา 09.00 
และ 16.00 น.) เปนระยะเวลา 12 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูป 4 สูตรและ 
อาหารสดมีน้ําหนักเฉลี่ยตอตัวและรอยละของน้ําหนักเพิ่มเทากับ 15.95  19.83 19.26  19.71 และ 20.49 กรัมและ 219.87 
296.83  278.95  291.22 และ 306.67 % ตามลําดับ ซึ่งปลาที่เลี้ยงดวยอาหารระดับโปรตีน 47.95-55.43% มีการเจริญเติบโต
ทั้ง 2 รายการดีกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารระดับโปรตีน 42.99% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และไมแตกตางทางสถิติ 
(p>0.05) จากชุดที่เลี้ยงดวยปลาสด อัตราแลกเนื้อของปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปทั้ง 4 สูตร (2.58  2.73  3.17 และ 2.58) 
ดีกวาชุดที่ใหกินปลาสด (9.42) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อยางไรก็ตาม อัตรารอดตายกลับไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (p> 0.05) โดยมีคา 98-100% คาคํานวณความตองการโปรตีนจากวิธีวิเคราะหแบบ Broken Line Analysis พบวา
อาหารที่มีโปรตีน 44% เหมาะสมสาํหรับการเลี้ยงปลาดุกทะเล  
 
คําสําคัญ : ปลาดุกทะเล  Plotosus  canius  ระดับโปรตีน 
    
*ผูรับผิดชอบ ศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝงเพชรบุรี ต.แหลมผักเบี้ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี ปณ.หาดเจาสําราญ ๗๖๑๐๐
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Dietary Protein Levels in Formulated Feed for Eeltail Catfish Plotosus canius  
(Hamilton-Buchanan) 

 
Netchanok  Charoenlarp1  Montakan Tamtin1*  Jeerarat Kaukaew1  Banyat  Siritanawong2   

and Supis Thongrod1 
1Coastal Aquatic Feed Research Institute 

2Racha Pat University 
 

Abstract 
 

 In this feeding trial an optimum dietary protein level for eltail catfish (Plotosus canius) was focused and 
studied by using 4 formulated feed containing dietary protein levels of 42.99%, 47.95%, 50.98% and 55.43% and gross 
energy of 516.47, 493.49, 478.04 and 470.73 Kcal/100 grams diet, respectively, and comparing to trash fish namely 
treatment 1, 2, 3, 4 and 5 each with 3 replications. Fish with initial weight of 5 grams were raised in 200 - L aquaria and 
fed with 5-7% of experimental diets based on bodyweight twice daily at 09.00 A.M. and 16.00 P.M. for 12 weeks. At the 
end of trial, mean body weight (g) and weight gain (%) of fish fed dietary protein levels of 42.99, 47.95, 50.98, 55.43% 
and trash fish were15.95, 19.83,19.26, 19.71 และ 20.49 grams and 219.87, 296.83, 278.95, 291.22 and 306.67 %, 
respectively. Mean body weight (g) and weight gain (%) of fish fed with dietary protein levels of 47.95-55.43% were 
significantly better than  those of fish fed 42.99% protein but were not significant different from those of trash fish 
feeding. Feed conversion ratio of fish fed 4 formulated feeds (2.58, 2.73, 3.17 และ 2.58) were significantly better than 
that of fish fed trash fish (9.42) (p<0.05). However, survival rates were no significant different (p> 0.05) among 
treatments which were 98-100%. The Broken Line Analysis showed that the optimum protein level for eeltail catfish to 
be 44%.  
 
Keywords: eeltail catfish, Plotosus  canius, protein levels 
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คํานํา 

 ปลาดุกทะเลมีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตรวา Plotosus canius (Hamilton-Buchanan) มีช่ือสามัญวา Canine catfish 
eel หรือ Eeltail catfish เปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติอรอย ไขมีขนาด
ใหญ จึงเปนที่นิยมบริโภคทําใหมีราคาสูง ราคาในปจจุบันประมาณ 90-150 บาทตอกิโลกรัม ปลาที่วางขายในทองตลาด
เปนปลาที่จับจากธรรมชาติทั้งสิ้น ขอมูลจากการสํารวจโดยกรมประมงในอดีตพบวาปลาดุกทะเลมีการแพรกระจายใน
จังหวัดชายฝงทะเลที่มีปาชายเลน เชน จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี สุราษฎรธานี สงขลา ระนอง สตูล 
จันทบุรี ปตตานี และตราด (กรมประมง, 2507 และหนวยสํารวจแหลงประมง, 2512) เนื่องจากมีถ่ินอาศัยตาม 
พ้ืนโคลนและบางครั้งจะขุดรูอยู  โดยอาศัยไดทั้งในน้ํากรอยและน้ําเค็ม ในปจจุบันปลาดุกทะเลไดมีจํานวนลดลงอยางมาก
และมีโอกาสสูญพันธุไดเนื่องจากไขมีปริมาณนอยและเปนปลาที่อพยพเขามาวางไขบริเวณชายฝงทะเล จึงจําเปนตองเรง
ศึกษาดานการเพาะเลี้ยงทั้งเพื่อปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติและสงเสริมใหเกิดการเลี้ยงปลาดุกทะเลเปนอาชีพ ซึ่ง
จําเปนตองอาศัยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ สนับสนุน เชน ความรูดานชีววิทยา ความตองการสารอาหาร คุณภาพน้ํา โรคและ 
การปองกัน ตลอดจนการตลาดและการลดตนทุนการผลิต ซึ่งปจจัยดังกลาวมีการศึกษาไวบางสวน (พูนสินและคณิต, 2520, 
ลือชัย,2523; ฐิติมาและบริสุทธิ์, 2538; และบัญญัติ 2543) แตยังไมครอบคลุมพอที่จะเปนแนวทางใหเกษตรกรและผูสนใจมี
ความมั่นใจในการเพาะเลี้ยงเปนอาชีพ อยางไรก็ตามปลาดุกทะเลสามารถนํามาเพาะพันธุโดยวิธีการผสมเทียมได (บัญญัติ, 
2543) นับวาเปนลูทางที่ดีในอนาคตที่นาจะสามารถขยายตัวเปนการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย อยางไรก็ตามการเลี้ยงปลากินเนื้อ
นิยมใชปลาเปดหรือปลาสดเปนอาหาร  ซึ่ งในปจจุบันมีราคาสูงขึ้นมากและเริ่มหายาก  นอกจากนี้  พบว า 
ปลาดุกทะเลที่กินอาหารสด เชน ปลา เคย จะกินอาหารลดลงในชวง 3 เดือนหลังของการเลี้ยงและทําใหโตชาลง เนื่องจาก
อาหารสดดังกลาวมีคุณภาพและปริมาณไมแนนอน เก็บรักษาใหคงคุณคาทางอาหารยากและไมสะดวก ดังนั้นการเลี้ยงปลา
ดุกทะเลจึงมีความจําเปนตองผลิตอาหารสําเร็จรูปที่ควบคุมคุณภาพและเก็บรักษาไดนานขึ้น ซึ่งจากการทดลองเบื้องตน
พบวาสามารถฝกปลาดุกทะเลใหกินอาหารสําเร็จรูปได  

ดังนั้นในการวิจัยนี้ จึงเปนการศึกษาเกี่ยวกับระดับโปรตีนในอาหารสําเร็จรูป เพื่อหาระดับความตองการโปรตีน
ของปลาดุกทะเลที่เกิดจากการผสมเทียม เนื่องจากโปรตีนเปนสารอาหารที่สําคัญมากและมีราคาแพงที่สุด หากในอาหารมี
ไมเพียงพอ จะทําใหปลาเจริญเติบโตไดไมดี  แตหากมีมากเกินความตองการ นอกจากสิ้นเปลืองแลวอาจทําใหคุณภาพน้ํา
ตํ่าลงได ซึ่งคาดวาผลการทดลองที่ไดนาจะมีประโยชนในการสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกทะเลใหมีมากขึ้นและขยายตัวเปน
การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยไดในอนาคต   
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสําเร็จตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาดุกทะเลที่เกิด
จากการผสมเทียม 
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อุปกรณและวิธีดําเนินการทดลอง 
 

1. แบบแผนการทดลอง 
 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) เพื่อศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหาร
สําเร็จรูปปลาดุกทะเล ประกอบดวยอาหารจํานวน 4 สูตร ๆ ละ 3 ซ้ํา มีระดับโปรตีนในอาหารตางๆ กัน ดังนี้ 42.99  47.95 
50.98 และ 55.43% เปรียบเทียบกับชุดที่ใหปลาสด 
 
2. การเตรียมอาหาร 
 
 ผลิตอาหารทดลองตามสวนประกอบดังแสดงในตารางที่ 1 จํานวน 4 สูตร ช่ังสวนผสมของแตละสูตรอาหาร 
จากนั้นผสมวัสดุอาหารแหงที่มีปริมาณนอยกอน แลวจึงผสมวัสดุอาหารที่มีปริมาณมากขึ้นตามลําดับ ผสมน้ําใหมีความชื้น
ประมาณ 30% ตามดวยวัสดุอาหารจําพวกน้ํามัน จากนั้นนําอาหารไปอัดออกเปนเสนดวยเครื่องบดอาหารความเร็วรอบ 
146 รอบตอนาที  หนาบดอาหาร  เบอร  52 ขนาดเสนผานศูนยกลาง  1.9 มิลลิเมตร เกลี่ยดวยมือใหเสนอาหารหักออกเปน 
ทอน ๆ นําไปเขาตูอบที่อุณหภูมิ 60 oC เมื่ออาหารแหงเก็บใสถุงแลวเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ -20 oC ตลอดชวงการทดลอง  
อาหารสวนหนึ่งนําไปวิเคราะหคุณคาทางอาหารดวยวิธีของ AOAC (1984)  

 
3. สัตวทดลอง 
 

นําลูกปลาดุกทะเลขนาด 1 นิ้ว จากโรงเพาะฟกของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 จํานวน 
1200 ตัว มาอนุบาลดวยอารทีเมียและอาหารสําเร็จรูปกุงกุลาดําเบอร 1 ในถังไฟเบอรขนาด 1.5 ตัน บรรจุน้ําปริมาตร 1 ตัน 
เปนเวลา 1 เดือน อัตราการใหอาหารวันละ 10 % ของน้ําหนักตัว แบงใหวันละ 2 มื้อ จนไดขนาดประมาณ 2 นิ้ว จึงคัด 
ลูกปลาดุกทะเลที่มีขนาดกลางและจํานวนมากที่สุดเพื่อสุมลงทดลองจํานวน 20 ตัวตอตู ช่ังน้ําหนักรวมของปลาที่เริ่มทํา
การทดลอง สวนปลาที่เหลือที่มีน้ําหนักเทากัน นําไปชั่งน้ําหนักรายตัวและวัดความยาวเริ่มตน  
 
4. ระบบการทดลอง 
 
  ทดลองในตูกระจกขนาด 50x90x40  เซนติเมตร บรรจุน้ํา 180 ลิตร  ซึ่งผานการบําบัดดวยคลอรีนแลวและมีความ
เค็ม 25 ppt มีระบบใหอากาศผานหัวทราย 2 หัวตอตู จํานวน 15 ตู ใหอาหารในอัตรา 5-7% ของน้ําหนักตัวและจะทําการ
ปรับหลงัช่ังน้ําหนักทุก 2 สัปดาห โดยในระหวางการเลี้ยงจะปรับปริมาณอาหารตามความตองการของปลา บันทึกอาหารที่
ใหและอาหารเหลือเพื่อหาปริมาณอาหารที่ปลากินจริง ทําความสะอาดตูและเปลี่ยนถายน้ําแบบวันเวนวัน 
 
5. การเก็บและวิเคราะหขอมูล 
 
 บันทึกอัตรารอดตาย น้ําหนักเริ่มตนและน้ําหนักรวมทุก 2 สัปดาหจนสิ้นสุดการทดลอง นอกจากนี้ทําการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทุก ๆ สัปดาห เวลา 8.00 – 9.00 น.โดยคาที่ตรวจวัดไดแก พีเอช ความเปนกรดดาง ความเปนดาง 
แอมโมเนียรวม ไนไตรท อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ผลการทดลองที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวนดวย 
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one-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดการทดลองดวย Tukey multiple comparison test (Sokal and 
Rohlf, 1981) วิเคราะหระดับโปรตีนที่เหมาะสมโดยวิธี Broken Line Analysis โดยโปรแกรม SAS 
 

สถานที่ทําการทดลองและระยะเวลาทดลอง 
 

ผลิตอาหารและทําการทดลอง ณ ศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝงจังหวัดเพชรบุรี อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี  
ชวงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2548 รวมระยะเวลา 12 สัปดาห 

วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารและสัตวทดลอง ณ สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี ชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2549 

 
Table 1  Ingredient  composition of experimental diets (in g/100 g dry diet)  

 
 * Vitamin mix ประกอบดวยวิตามินในปริมาณกรัมตอกิโลกรัมวิตามินรวม 

retinal (A) 2.25, thiamine (B1) 37.5,  riboflavin (B2) 50, nicotinic acid (B3) 150, Ca-pantothenate (B5) 75,  
pyridoxine (B6) 25,  cyanocobalamin (B12) 0.1, ascorbic acid © 250, cholecalciferol (D3) 0.075,  
alpha-tocopherol (E) 150, biotin (H) 1, menadion (K3) 12.5, folic acid 12.5 และ cellulose 234.07 

  ** Mineral Mix ประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี้ในอัตราสวน KH2PO4 1.0; CaHPO4.2H2O 1.0;   
NaH2PO4.2H2O 1.5; KCl 0.5    ) Davis and Lawrence, 1997) 

 
 
 

Ingredients Diets 
 1 2 3 4 5 
  43%P 48%P 51%P 55%P Trash fish 
Fish meal (65% protein) 25.00 30.00 35.00 40.00 - 
Minced mussel 5.00 6.00 7.00 8.00 - 
Soybean meal 15.00 18.00 21.00 24.00 - 
Krill 2.00 2.00 2.00 2.00 - 
Rice bran 23.90 16.90 8.40 0.00 - 
Wheat gluten 5.00 5.00 5.00 5.00 - 
Wheat flour 14.00 14.00 14.00 14.00 - 
Tuna oil 5.00 3.00 2.50 2.00 - 
Soybean oil 0.60 0.60 0.60 0.50 - 
Vitamin mix 2.00 2.00 2.00 2.00 - 
Mineral mix 2.00 2.00 2.00 2.00 - 
Vitamin C 100%  0.48 0.48 0.48 0.48 - 
BHT 0.02 0.02 0.02 0.02 - 
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ผลการศึกษา 
 

ผลวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลองทั้ง 4 สูตรและเนื้อปลาสดแสดงในตารางที่ 2  อาหารสําเร็จ
ทั้ง 4  สูตรมีระดับโปรตีนอยูในชวง 43-55.4% ไขมัน 9.5-15.7% คารโบไฮเดรต 18.5-25.8% ระดับพลังงานรวม 470-516 
กิโลแคลอรี่ตออาหาร 100 กรัม ทั้งนี้ปริมาณเถามีคาเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับปริมาณโปรตีนในอาหาร ในขณะที่เยื่อใย 
มีคาลดลงตามปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหาร อาหารมีความชื้น 14-17% สวนอาหารเนื้อปลาสดมีปริมาณเถา เยื่อใยไขมัน
และระดับพลังงานรวมต่ํากวาอาหารสําเร็จทุกสูตร แตมีระดับโปรตีนสูงคือ 64% ในขณะที่ปริมาณคารโบไฮเดรต 
มีคาใกลเคียงกับอาหารสําเร็จ  
 
Table 2  Proximate composition (%) of control and formulated diets for eeltail catfish (P. canius) 

Diets Moisture  % Dry matter basis GE 
 % Ash Fiber Lipid Protein Carbohydrate (Kcal/100 g) 

1 14.94 12.65 2.76 15.71 42.99 25.89 516.47 
2 16.99 13.40 2.63 13.09 47.95 22.94 493.49 
3 14.45 14.24 2.27 11.24 50.98 21.27 478. 36 
4 14.22 14.81 1.74 9.56 55.43 18.47 470.73 
5 84.57 7.57 0.52 6.26 64.01 21.64 447.18 

 
 จากการทดลองเลี้ยงปลาดุกทะเลดวยอาหารสําเร็จรูป 4 สูตรที่มีระดับโปรตีนในอาหาร 42.99%  47.95% 50.98% 
และ 55.43% และมีระดับพลังงานรวม 516 493 478 และ 470 กิโลแคลอรี่ตออาหาร 100 กรัมตามลําดับ เปรียบเทียบกับ 
การเลี้ยงดวยปลาสดเปนเวลา 12 สัปดาห พบวาปลาดุกทะเลที่กินอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ําสุดคือ 42.99% มีคาการ
เจริญเติบโตทั้งในดานน้ําหนักเฉลี่ย รอยละของน้ําหนักที่ เพิ่มขึ้นต่ํากวาทุกสูตรอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบปลาที่กินอาหารสูตรที่มีระดับโปรตีนอื่น ๆ คือ 47.95%  50.98% และ 55.43% พบวา 
ปลาเจริญเติบโตไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยขอมูลจะมีลักษณะเกาะกลุมกันทําใหไมสามารถแยกความแตกตางไดชัดเจน  
(ตารางที่ 2 และ รูปที่ 1) และไมมีความแตกตางจากชุดที่กินปลาสด ปลาดุกทะเลที่กินอาหารสําเร็จรูปทุกสูตรมีคาอัตรา
แลกเนื้อไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางจากชุดที่กินปลาสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
คาประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) ในปลาดุกทะเลชุดที่ใหกินอาหารโปรตีนต่ําสุด (1.06) และเนื้อปลาสด (1.08) ดีกวา
สูตรที่ 3 (0.73) และสูตรที่ 4 (0.82) ซึ่งมีระดับโปรตีนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตมีคาไมแตกตางจากสูตรที่ 2 
(0.92) 
 ในสวนของอัตรารอดตาย อาหารทุกสูตรใหผลที่ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และอัตรารอดตายของ 
ปลาดุกทะเลมีคาสูงมากคือ มีคา 98 – 100 %  
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Table 3  Results of growth and survival rate of eeltail catfish (P. canius) fed different diets for 12 weeks ( x±SD) 
Diets Protein Mean body weight 

(g) 
Weight gain Survival rate FCR PER 

 % initial 12 weeks (%) (%)   
1 42.99 4.99 ± 0.08 a 15.95 ± 0.47 a 219.87± 13.92 a 98.3 ± 2.89 a 2.58± 0.09 a 1.06±0.04 b 
2 47.95 4.99 ± 0.05 a 19.83 ± 0.73 b 296.83 ± 17.23 b 100.0 ± 0.0 a 2.73± 0.16 a 0.92±0.05 ab 
3 50.98 5.08 ± 0.04 a 19.26 ± 0.85 ab 278.95 ± 13.53 ab 100.0 ± 0.0 a 3.17± 0.36 a 0.73±0.08 a 
4 55.43 5.04 ± 0.01 a 19.71 ± 1.81 b 291.22 ± 35.92 b 100.0 ± 0.0 a 2.58± 0.29 a 0.82±0.09 a 
5 Trash fish 5.04 ± 0.05 a 20.49 ± 2.05 b 306.67 ± 36.92 b 100.0 ± 0.0 a 9.42±1.03 b 1.08±0.12 b 

Values in the same column with different superscript are significantly different  (p<0.05)  
 
Table 4  Biochemical composition of eeltail catfish fed different diets for 12 weeks ( x±SD) 
Diet Protein Moisture % Dry matter basis 

 % % Ash Fiber Lipid Protein Carbohydrate 
1 42.99 72.59±1.39 a 13.38±0.98 a 0.38±0.03 a 23.46±1.01b 57.94±0.46 a 4.84±0.06 a 
2 47.95 74.59±0.45 a 12.37±0.12 a 0.28±0.14 a 21.56±1.37 b 59.14±1.49 a 6.65±1.81 ab 
3 50.98 74.68±0.91 a 12.89±0.07 a 0.36±0.14 a 15.68±1.9a 61.59±1.85ab 9.48±0.52 b 
4 55.43 75.38±0.52 a 13.13±0.66 a 0.25±0.08 a 13.98±2.22 a 63.96±2.67 b 8.68±1.17 b 
5 Trash fish 74.04±0.57 a 11.71±0.93 a 0.32±0.12 a 20.41±1.14 b 59.82±0.71 a 7.73±0.36 b 

Values in the same column with different superscript are significantly different  (p<0.05)  
 
 องคประกอบทางเคมีในเนื้อปลาดุกทะเลที่ไดรับอาหารทดลองเปนเวลา 12 สัปดาหแสดงในตารางที่ 4 อาหาร
ทดลองทั้ง 5 สูตรทําใหปริมาณไขมัน โปรตีน และคารโบไฮเดรตในเนื้อปลาดุกทะเลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) เมื่อพิจารณาเฉพาะชุดที่ใหอาหารสําเร็จพบวา ระดับโปรตีนและไขมันมีการสะสมในทิศทางเดียวกับปริมาณที่มี
ในอาหารโดยมีปริมาณโปรตีนอยูในชวง 57.9-63.9% และเพิ่มขึ้นตามระดับโปรตีนในอาหาร ในขณะที่ปริมาณไขมันมีคา 
13.9-23.4% และลดลงตามปริมาณที่มีอยูในอาหาร อยางไรก็ตามการสะสมของคารโบไฮเดรตเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับ
ปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหารและปริมาณไขมัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดปลาสดพบวาสูตรที่ 2 มีองคประกอบทางเคมี
ใกลเคียงกับชุดปลาสดและไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่สูตรที่ 1 มีระดับคารโบไฮเดรตต่ํากวาชุดปลาสด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และสูตรที่ 3 และ 4 มีการสะสมของคารโบไฮเดรตใกลเคียงที่สุด (p>0.05)  
 การประเมินคาโปรตีนบนสมการความสัมพันธระหวางระดับโปรตีนในอาหารทั้ง 4 สูตรกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 
(%) เพื่อหาระดับโปรตีนที่เหมาะสมโดยวิธี Broken Line Analysis พบวาระดับโปรตีนที่ทําใหอัตราการเจริญเติบโต 
สูงที่สุดแตไมแตกตางจากระดับโปรตีน 47.95-55.4% คือ 44% โดยมีคาการเจริญเติบโตสูงสุดที่คํานวณไดจากการสมการ
คือ 289% 
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Fig. 1 Mean body weight (g/fish) of eeltail catfish (Plotosus canius) fed with different diets for 12 weeks 
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Fig. 2 Relationship between dietary protein level (%) and weight gain (%) at week 12 of  eeltail catfish (Plotosus canius)  
 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 
ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในอาหารพบวามีปริมาณคารโบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนสอดคลองกับ

องคประกอบของวัสดุอาหารในสูตรทดลอง เนื่องจากการศึกษานี้ตองการทราบระดับโปรตีนที่เหมาะสมสําหรับ 
ปลาดุกทะเลจึงสรางสูตรอาหารใหมีระดับพลังงานใกลเคียงกัน โดยแปรผันสัดสวนของสารอาหารที่ใชเปนแหลงพลังงาน
คือ ไขมันและคารโบไฮเดรต 

จากผลการศึกษาพบวาระดับโปรตีนในสูตรอาหารที่ทําใหปลาดุกทะเลเจริญเติบโตดีที่สุดคือ 47.9-55.4 % และ
เทียบเทากับการเลี้ยงดวยปลาสด  ซึ่งมีคาอยูในระดับสูง ดังนั้นปลาดุกทะเลอาจเหมือนปลากินเนื้อชนิดอื่นที่มี 
ความตองการโปรตีนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่มีรูปรางคลายคลึงกับปลาดุกทะเลแลวพบวาปลาดุกมีความตองการ
โปรตีนในระดับสูงกวา เชน ปลากดหลวงตองการโปรตีนจากอาหารเม็ด 40 % (Andrews and  Stickney, 1972), ปลาดุก

 y = 68.44x – 2722.4;   r2 = 0.9487   for x = 44 
y = 289                                        for x > 44  
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ตองการ 25 – 40 %  (มะลิ, 2530) ปลาดุกอุยเทศตองการ 41 % (วิมล, 2538) ปลาสวาย 28 – 29 % (วิมล และคณะ, 2535) แต
มีคาใกลเคียงกับปลากินเนื้อชนิดอื่น ๆ เชน ปลาชอน 25 – 43 % (มะลิ, 2523) ปลากะพงขาว 45 % (วิเชียร และคณะ, 2532) 
ปลากะรัง 40 – 50 % ((Teng et al., 1978 และธีระยุทธและถนอม, 2530) ปลาไหลญี่ปุน 45 % (Pandian, 1987) 
ปลาแซลมอน 42 % (Zeiton et al., 1976) ปลากะพงแดง 52.8 % (จูอะดี และคณะ, 2544) ปลากะรังดอกแดง 43 % (อัตรา 
และคณะ, 2546) อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหหาระดับโปรตีนที่เหมาะสมจากสมการความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโต
ดานน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (%) และระดับโปรตีนในอาหาร (%) โดยวิธี Broken Line Analysis พบวาระดับที่เหมาะสมที่สุดคือ 
44% โดยมีคาการเจริญเติบโตสูงสุดจากการคํานวณเทากับ 289% การเพิ่มโปรตีนในอาหารสูงกวาระดับดังกลาวไมทําให
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพการใชโปรตีนดอยกวาการใชปลาสดเปนอาหาร นอกจากนี้ระดับโปรตีนใน
อาหารไมมีผลตอคาอัตรารอดตายและการแลกเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ จากอัตรารอดตายระหวางการเลี้ยงที่มีคาสูง นับไดวา
ปลาดุกทะเลเปนปลาที่มีความทนทาน เลี้ยงงาย การใชอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวาคาเหมาะสมนอกจากจะไมทําให 
การเจริญเติบโตดีขึ้นแลวยังเปนการเพิ่มตนทุนอีกดวย และทําใหควบคุมคุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงยาก อยางไรก็ตาม
ระดับความตองการโปรตีนในอาหารนั้นขึ้นกับแหลงหรือคุณภาพของโปรตีนอันไดแกองคประกอบกรดอะมิโน (Wilson 
2002) ซึ่งตองศึกษาถึงแหลงของโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารปลาดกุทะเลตอไป  

ถึงแมปลาดุกทะเลที่ไดรับอาหารโปรตีนต่ําสุดจะมีคาการเจริญเติบโตต่ําสุดเมื่อเทียบกับการใหปลาสด แตอาจ
ปรับปรุงการเจริญเติบโตไดโดยใชพลังงานจากแหลงที่เหมาะสม (Wilson 2002) เนื่องจากผลวิเคราะหองคประกอบ 
ทางเคมีในเนื้อปลาดุกเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ในขณะที่ทุกสูตรอาหารมีระดับโปรตีนและไขมันในเนื้อเยื่อเปน
สัดสวนกับปริมาณในอาหาร  แตคารโบไฮเดรตกลับใหผลตรงกันขาม โดยสูตรที่กินโปรตีนต่ํามีการสะสมของ
คารโบไฮเดรตต่ํากวาทุกสูตรอาหาร ในขณะที่มีระดับไขมันคอนขางสูง และมีเพียงคารโบไฮเดรตเทานั้นที่มีการสะสม 
ในเนื้อตํ่า เมื่อเทียบกับชุดที่ใหกินปลาสด ซึ่งปลาดุกทะเลอาจมีความสามารถในการใชไขมันเปนแหลงพลังงานไดไมดี
เทากับการใชคารโบไฮเดรต ดังนั้นถึงแมจะมีระดับพลังงานรวมใกลเคียงกับอาหารสูตรอื่น ๆ แตขอจํากัดในการนํา
สารอาหารพลังงานไปใชทําใหไดรับพลังงานไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตหรือการสํารองโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต ซึ่ง
จําเปนตองมีการศึกษาตอเนื่องถึงแหลงและระดับพลังงานที่เหมาะสมสําหรับปลาดุกทะเลตอไป  

จึงสรุปไดวาระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสําเร็จสําหรับปลาดุกทะเลมีคาประมาณ 44 % และปลาดุกทะเล
ยอมรับอาหารสําเร็จรูปไดดี สามารถใชอาหารสําเร็จรูปแทนปลาสดได 
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การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภณัฑจากปลาดกุ 
 

วราทิพย  สมบุญญฤทธิ*   สินีนาฏ  อรรถโชติศักดา   จณิสตา  ภัทรวิวัฒน    
พรรณทิพย  สุวรรณสาครกุล และ จิราภรณ  รุงทอง 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

ทดลองใชเทคนิคการบรรจุและบรรจุภัณฑรูปแบบตางๆ สําหรับผลิตภัณฑจากปลาดุก เนื้อปลาดุก และซูริมิ 
ปลาดุก เพื่ อศึกษาอายุการ เก็บรักษา  ไดแก  ปลาดุกแดดเดียววางบนถาดพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด 
(polyvinylchloride, PVC) แลวปดผนึกดวยแผนฟลมแนบผิว (skin packaging) กับใสถาดชนิดโพลีเอททีลีนเธอแรฟทาเรท 
(polyethylene terepthalate, PET)  แลวบรรจุในถุงชนิดโพลีไวนิลิดีน คลอไรด (polyvinylidene chloride, PVDC) เก็บรักษา
ในตูเย็นอุณหภูมิ 4-10oซ  น้ําพริกปลาดุกคั่วบรรจุในถุงเปลวอลูมิเนียม (aluminium  foil  bag) กระปุกพลาสติก 
ชนิดโพลีโพรพิลีน (polypropylene, PP) และโพลีสไตรีน (polystyrene, PS) เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง  ผลิตภัณฑ 
หอหมกซูริมิปลาดุกบรรจุในถาดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน ปดผนึกดวยฟลมพลาสติกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10oซ  
รวมทั้งไสกรอกซูริมิปลาดุกบรรจุในถุง NY / PE ในสภาวะสุญญากาศและบรรยากาศปกติเก็บรักษาในน้ํา แข็ง  (0 ± 2oซ)  
และตูเย็นที่อุณหภูมิ  4-10oซ  สุมตัวอยางผลิตภัณฑที่ทดลองทั้งหมดมาวิเคราะหคุณภาพทางเคมี จุลินทรีย  และ 
ทางประสาทสัมผัส  ในระหวางการเก็บรักษา พบวา  ปลาดุกแดดเดียวในบรรจุภัณฑทั้งสองรูปแบบนั้นสามารถเก็บรักษา
ไดนาน 1 เดือนที่อุณหภูมิ 4-10oซ  น้ําพริกปลาดุกคั่วในบรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิด  มีอายุการเก็บไดนานประมาณ 6 เดือน โดย
ตัวอยางที่บรรจุในกระปุกชนิด PP และในถุงเปลวอลูมิเนียมมีกลิ่นดีกวาที่บรรจุในกระปุก PS  หอหมกซูริมิปลาดุกในถาด
พลาสติก เก็บรักษาที่ 4-10oซ ไดนาน 8 สัปดาห สวนไสกรอกซูริมิปลาดุกบรรจุในสภาวะบรรยากาศปกติและสูญญากาศ
เก็บที่อุณหภูมิ  4-10oซ  และน้ําแข็ง  (0 ±2 oซ)  สามารถคงคุณภาพดีไดนาน 7 สัปดาห 

 
คําสําคัญ :  ปลาดุก  ผลิตภัณฑจากปลาดุก  บรรจุภัณฑ  อายุการเก็บรักษา   เทคนิคการบรรจุ 
 
* ผูรับผิดชอบ  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร.๐๒๙๔๐๖๑๓๐-๔๕  e-mail :  varatips@fisheries.go.th 
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Research and Development of Packaging Techniques for Catfish (Pla-duk) Products 
 

Varatip Somboonyarithi*   Sineenart  Atthachotsakda   Janista Pattaravivat 
Pantip Suwansakornkul and  Jiraporn Rungthong 

Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

Various kinds of packaging techniques for products developed  from catfish, minced catfish meat and catfish 
surimi and the shelflife of these products were studied. Pladuk dad deaw  (semi-dried catfish butterfly  fillet) placed  on 
PVC (polyvinylchloride)  tray and wrapped by skin packaging, or on PET (polyethylene terepthalate)  tray and sealed in 
PVDC (polyvinylidene chloride)  bag were kept at 4°-10°C. Namprik pladuk kua (dried catfish meat mixed with chili 
and spices) packed in aluminium foil bag, PP (polypropylene) jar and PS (polystyrene) jar were stored at room 
temperature. Hor mok catfish surimi put in PP tray and sealed with plastic sheat was kept at 4°-10°C. Moreover, catfish 
surimi sausages packed in NY / PE bag under vacuum and atmospheric condition were stored at both 0°-2°C and 4°-
10°C. All products were sampled for chemical, microbiological and sensory determination during storage. The storage 
life of Pladuk dad deaw in both packaging was 1 month. Namprik pladuk kua  in all packaging had also 6 months of 
storage life. However, Namprik in aluminium foil bag and PP (polypropylene) jar got better odour than PS (polystyrene) 
Jar.  Hor mok in PP tray could be kept for 8 weeks.  Catfish surimi sausages in both packaging at both 0°-2°C and 4°-
10°C could be kept for 7 weeks.    
 
Key words :   catfish,   catfish product,   packaging,   shelf-life 
 
* Corresponding author   Chatuchak, Bangkok  10900  Tel.029406130-45  e-mail :   varatips@fisheries.go.th 
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บทนํา 
 
ปลาดุกอุยเทศเปนปลาน้ําจืดเศรษฐกิจของไทย ผลผลิตปลาดุกอุยเทศ  สวนใหญจะจําหนายในสภาพสดมีชีวิต  

หากปลาตายราคาจะลดลงมาก และการแปรรูปปลาดุกอุยเทศเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคายังมีนอย  แตเนื่องจากผลผลิต 
ในขณะนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้น กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวนํ้าจึงไดทดลองนําปลาดุกอุยเทศมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม
มูลคา ไดแก ปลาดุกเสน  น้ําพริกปลาคั่ว  ปลาดุกรมควัน  ไสกรอกอีสาน เปนตน  นอกจากนี้ยังไดทดลองใชเปนวัตถุดิบ
ผลิตเปนซูริมิซึ่งจัดเปน  Intermediate product แลวจึงพัฒนาผลิตภัณฑจากซูริมิปลาดุกอุยเทศหลายชนิด เชน ขาวเกรียบ   
ไสกรอก  และหอหมก เปนตน 

เมื่อไดผลิตภัณฑที่พัฒนาจากปลาดุกอุยเทศและจากซูริมิปลาดุกอุยเทศแลว สิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ การเก็บรักษา
ใหไดนานโดยสามารถรักษาคุณภาพของอาหารใหคงอยู อีกทั้งปองกันการปนเปอนจากภายนอก จนกระทั่งอาหารนั้น 
ถูกบริโภคหมด  บรรจุภัณฑจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ดังกลาว   คุณสมบัติของบรรจุภัณฑที่สําคัญคือตอง
ไมเปนสาเหตุที่ทําใหอาหารเสื่อมคุณภาพหรือคุณภาพดอยลง กลาวคือ ตัวบรรจุภัณฑเองตองไมทําปฏิกิริยากับอาหารอัน
จะกอใหเกิดสารพิษและอันตรายตอผูบริโภค ชวยเก็บกลิ่นของผลิตภัณฑอาหาร และไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรส
ของอาหารที่อาจเกิดจากอากาศ หรือ ไอน้ํา หรือกลิ่นแปลกปลอมจากบรรยากาศซึมผานผิวของบรรจุภัณฑเขาไปทํา
ปฏิกิริยา หรือกลิ่นในอาหารถูกดูดซึมโดยบรรจุภัณฑ   นอกจากนี้ในดานการตลาดบรรจุภัณฑยังใชในการโฆษณาและ
ดึงดูดลูกคา  การเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับประเภทของอาหาร มีปจจัยอันดับแรกที่ตองพิจารณาคือตัวผลิตภัณฑ
อาหาร อันดับตอมาคือรูปแบบของบรรจุภัณฑที่จะหาไดดวยตนทุนที่เหมาะสมตามสภาวะตลาด  สามารถรักษาคุณภาพ
ของอาหารไดตามระยะเวลาการเก็บที่ตองการ  ปจจัยภายนอกที่ตองคํานึงถึงคือ เทคนิคการบรรจุ การขนสงและการจัดเก็บ  
ปจจัยสําคัญประการสุดทายคือ วิธีการขาย เชน ขายตามตลาดสด  ขายตามซุปเปอรมารเก็ตหรือสงจําหนายตางประเทศ 
เปนตน (ปุน และสมพร, 2541) 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อศึกษาเทคนิคการบรรจุรวมทั้งชนิดของบรรจุภัณฑและสภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑจาก
ปลาดุกอุยเทศ ไดแก ปลาดุกแดดเดียว น้ําพริกปลาดุกคั่ว หอหมกซูริมิปลาดุกและไสกรอกซูริมปิลาดุก 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. อุปกรณสําหรับผลิตผลิตภัณฑ  
 
 เครื่องผสม  ตูอบลมรอนควบคุมอุณหภูมิ  เตาแกส  ซึ้งนึ่ง  เขียง  มีด  เครื่องช่ัง  กระทะ  ตูเย็น  ถังน้ําแข็ง 
 
2. วัสดุอุปกรณสําหรับบรรจุ 
 
 2.1 ถาดพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด (polyvinylchloride, PVC) 

2.2 ถาดพลาสติกชนิดโพลีเอททีลีนเธอแรฟทาเรท (polyethylene terepthalate, PET)   
2.3 ถาดพลาสติกโพลีโพรพิลีนขนาด 7x7x2.5 เซนติเมตร 
2.4 ถุงพลาสติกชนิด โพลีไวนิลิดีนคลอไรด (polyvinylidine chloride, PVDC) 
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2.5 ถุงเปลวอลูมิเนียม (aluminium foil bag)  
2.6 ถุงพลาสติกชนิด Nylon-polyethylene (NY/PE) 
2.7 กระปุกพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (polypropylene, PP)  
2.8 กระปุกพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน (polystyrene, PS) 
2.9 แผนฟลมชนิด Easy peel (nylon-polypropylene)  
2.10 เครื่องปดผนึก   FUJI  Impulse รุน V300  
2.11 เครื่องปดฝาถาด Rich Engineering รุน RP360 
2.12 เครื่องปดผนึก แบบแผนฟลมแนบผิว (skin packaging) ยี่หอ Trigon Intact RM 331 
2.13 เครื่องปดผนึกแบบสุญญากาศ (vaccuum seal) HENKOVAC 2000 

 
3.วิธีการทดลอง 
 
 ผลิตผลิตภัณฑจากปลาดุกอุยเทศและซูริมิปลาดุกอุยเทศ โดยทดลองผลิต ปลาดุกแดดเดียว  น้ําพริกปลาดุกคั่ว  
หอหมก  และไสกรอกซูริมิ  โดยดัดแปลงสูตรการทําจากหนังสือ คูมือการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑดานการประมง ประจําป 2545 (สถาบันวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา, 2545)  
 3.1 ปลาดุกแดดเดียว 
 ผลิตภัณฑปลาดุกแดดเดียวเปนผลิตภัณฑก่ึงแหงมีคาความชื้นคอนขางสูงคือ 28% ทดลองใชเทคนิคการบรรจุใน
สภาวะสูญญากาศ โดยวางบนถาดพลาสติกชนิด PVC แลวปดผนึกดวยแผนฟลมแนบผิว (skin packaging)  และบรรยากาศ
ปกติโดยวางบนถาดพลาสติกชนิด PET แลวบรรจุใสถุงพลาสติกชนิด PVDC แลวปดผนึกดวยเครื่องปดผนึกถุงพลาสติก 
FUJI  รุน V300  ซึ่งโดยทั่วไปเรียกวาถุง KOP  นําตัวอยางทั้ง 2 แบบบรรจุภัณฑเก็บรักษาที่อุณภูมิ 4-10°ซ  สุมตัวอยางเพื่อ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
 การตรวจวิเคราะหคุณภาพ  โดยใหผูทดสอบประเมินคุณภาพดานลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส สี และกลิ่นรส ให
คะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน คือดีมาก และต่ํากวา 5 คะแนน คือไมยอมรับ) โดยผูทดสอบที่ผานการ
ฝกฝนและคุนเคยกับผลิตภัณฑจํานวน 8 คน  

การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี  วิเคราะหองคประกอบทางดานเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน  ไขมัน  เถา  และ
ความชื้น ตามวิธีของ AOAC (1990) ปริมาณดางระเหยไดทั้งหมด (total volatile base ,TVB) (Miwa and Low,1992 )  
คากรดไทโอบาบิทูริค (thiobabituric acid, TBA) ( Tarladgis et  al.,1960)  ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) ตามวิธี
ของ FAO (1981)  วัดคาความเปนกรดดาง ดวยเครื่อง pH-meter  

การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา  วิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (total plate count)  coliform  
Escherichia  coli   Staphylococcus aureus  Salmonella spp.  Vibrio cholerae  Escherichia coli 0157  Yeast  และ Mold  
Clostridium perfringens  ตามวิธีของ  BAM (1995) 
 3.2 น้ําพริกปลาดุกคั่ว 
 ทดลองผลิตน้ําพริกปลาดุกคั่ว ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดเปนผลิตภัณฑพรอมบริโภค มีคาความชื้น 17.50% และ Aw 0.6-
0.65 เลือกใชเทคนิคและบรรจุภัณฑที่สะดวก ปดผนึกมิดชิดปองกันการปนเปอน สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และเปน
บรรจุภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาดไดแก บรรจุในกระปุกชนิด PP และ PS พรอมฝาปด และถุงเปลวอลูมิเนียมปดผนึก
ดวยเครื่องปดผนึก FUJI  Impulse เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองทุกรูปแบบบรรจุภัณฑ  สุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพ
ทางดานประสาทสัมผสั  เคมี  และจุลชีววิทยา เชนเดียวกับปลาดุกแดดเดียว 
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 3.3 หอหมกซูริมิปลาดุก 
 ผลิตหอหมกจากซูริมิปลาดุกแบบลางเนื้อปลาหนึ่งครั้ง โดยแปรการทดลองคือ  สูตรที่ 1 ใชซูริมิอยางเดียว สวน
สูตรที่ 2 ใชเนื้อปลาดุกผสมกับซูริมิ แลวทดลองบรรจุในบรรจุภัณฑ คือ ถาดพลาสติกชนิด PP ซึ่งทนความรอน นึ่งใหสุก
กอนและผึ่งใหคลายรอน แลวปดผนึกดวยแผนฟลม Easy peel (nylon-polypropylene) ดวยเครื่องปดฝาถาด Rich 
Engineering RP360 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10°ซ   
 สุมตัวอยางหอหมกซูริมิไปตรวจวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใหผูทดสอบประเมินคุณภาพดาน
ลักษณะเนื้อ สี และกลิ่นรส ใหคะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน คือดีมากนอยกวา 5 คะแนนคือ 
ไมยอมรับ) โดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝนและคุนเคยกับผลิตภัณฑจํานวน 8 คน  

วิเคราะหคุณภาพทางเคมีและทางจุลชีววิทยา  ทําเชนเดียวกับน้ําพริกปลาดุกคั่ว 
 3.4 ไสกรอกซูริมิปลาดุก   

ผลิตไสกรอกซูริมิปลาดุกผสมเครื่องแกงซึ่งกลุมวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตวน้ําไดพัฒนาสูตรจนเปนที่ยอมรับ
ของผูทดสอบ นํามา บรรจุในถุงพลาสติก PA/LDPE ขนาด 15x25 เซนติเมตร หนา 80 ไมครอน จํานวน 3 ทอน(ยาวทอนละ 
10 เซนติเมตร น้ําหนักรวม 150 กรัม) ปดผนึกถุงแบบสุญญากาศโดยใชเครื่องปดผนึกแบบสูญญากาศ (vacuum seal) และ
ปดผนึกแบบบรรยากาศปกติดวยเครื่องปดผนึก FUJI Impulse  แลวเก็บรักษาในน้ําแข็ง (0±2°ซ) และในตูเย็นที่อุณหภูมิ 
4–10°ซ  สุมตัวอยางตรวจวิเคราะหคุณภาพทุกๆ 7 วัน โดยใหผูทดสอบที่ผานการฝกฝนและคุนเคยกับผลิตภัณฑไสกรอก 
จํานวน  20  คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏ  สี  กลิ่น รสชาติ  ลักษณะเนื้อสัมผัส และการ
ยอมรับรวม  ใหคะแนนแบบ  Hedonic scale 1–9  คะแนน (คะแนน  9  หมายถึงชอบมากที่สุดและนอยกวา 5 คะแนน ไม
ยอมรับ) วัดความเหนียวของไสกรอกโดยใชเครื่อง  Rheometer  วัดสี  ดวยเครื่อง Chroma meter  การวิเคราะหคุณภาพทาง
เคมีและทางจุลชีววิทยา  วิเคราะหเชนเดียวกับน้ําพริกปลาดุกคั่ว  
 
4. การวิเคราะหผลทางสถิติ 
 
 วิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตามวิธี  Duncan’s new multiple range test 
(DMRT)  วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป   
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 
1. ผลการศึกษาเทคนิคการบรรจุปลาดุกแดดเดียวและอายุการเก็บรักษา 
 

1.1 คุณภาพทางกายภาพ 
คุณภาพดานประสาทสัมผัส (Table 1) ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับทุกลักษณะของปลาดุกแดดเดียวใน 

บรรจุภัณฑทั้ง 2 รูปแบบ ในระดับดีมากคือ >8-9 คะแนน ทั้งชนิดดิบและสุก  คะแนนการยอมรับลดลงตามลําดับ 
ในระหวางการเก็บรักษาที่ 4-10°ซ (p≤0.05)  ตัวอยางที่บรรจุในถุง KOP แบบดิบ ผูทดสอบไมยอมรับดานลักษณะปรากฏ 
สี และเนื้อสัมผัสโดยได คะแนนต่ํากวา 5 คือ 4.88 4.50 และ 4.88 ตามลําดับในวันที่ 33 ของการเก็บ  แตไมยอมรับดาน
กลิ่น (คะแนน 4.50)  ต้ังแตวันที่ 28 ของการเก็บ สําหรับตัวอยางที่ทอดสุกผูทดสอบใหการยอมรับทุกลักษณะตลอดการ
เก็บนาน 33 วัน  ซึ่งอาจเปนเพราะน้ํามันทอดสามารถกลบกลิ่นที่ผูทดสอบไมยอมรับได  ตัวอยางที่บรรจุแบบแผนฟลม
แนบผิวก่ึงสูญญากาศไดคะแนนการยอมรับทุกลักษณะทั้งแบบดิบและสุกสูงกวาตัวอยางที่บรรจุในถุง KOP ตลอดการเก็บ
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รักษาและยังยอมรับตลอดการเก็บนาน 33 วัน โดยมีแนวโนมลดลงเมื่อการเก็บนานขึ้นเชนเดียวกัน  ผูทดสอบใหคะแนน
เรื่องกลิ่นสําหรับตัวอยางดิบนอยที่สุดเมื่อเทียบกับลักษณะอื่นๆ หลังจากเก็บนาน 10 วัน และลดลงเรื่อยๆ เหลือ 5.50 
คะแนนในวันที่ 33 ของการเก็บ  จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส  พบวา กลิ่น จะเปนลักษณะที่แสดงอายุการเก็บได
ดีกวาลักษณะอื่นสําหรับปลาดุกแดดเดียว เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีปริมาณไขมันสูง  การเสื่อมเสียคุณภาพนาจะมาจาก
การเสื่อมสภาพของไขมันซึ่งจะทําใหเกิดกลิ่นที่ไมยอมรับ  นอกจากนี้เทคนิคการบรรจุแบบแผนฟลมแนบผิวสูญญากาศ
สามารถชวยชะลอการเสื่อมสภาพของไขมันไดดีกวาการบรรจุในบรรยากาศปกติจึงทําใหเก็บรักษาไดนานกวา 

1.2 คุณภาพดานเคมี 
องคประกอบทางเคมีของปลาดุกแดดเดียวประกอบดวยปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา เกลือ pH และ Aw 

เทากับ 64.71%  20.15%  9.75%  4.54%  2.51%  6.4 และ 0.97  ตามลําดับ  เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีปริมาณไขมันสูง 
พบวาปริมาณ TBA ในระหวางการเก็บมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและสูงที่สุดในวันที่ 18 ของการเก็บทั้ง 2 แบบการบรรจุ โดย
ตัวอยางที่บรรจุในถุง KOP มีคา 1.62 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน  ซึ่งสูงกวาตัวอยางที่บรรจุแบบแผนฟลมแนบผิว
สูญญากาศคือ 1.45 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน  เนื่องจากเทคนิคการบรรจุแบบสูญญากาศสามารถชวยชะลอ 
การเสื่อมสภาพของไขมันไดดีกวาการบรรจุในบรรยากาศปกติ  หลังการเก็บนาน 18 วัน คา TBA ลดลงแลวเพิ่มสูงขึ้นอีก 
(Figure 1)  Tanikawa (1985) รายงานวาประสาทสัมผัสจะเริ่มรูสึกถึงกลิ่นแปลกปลอมในอาหารไดเมื่อคา TBA มากกวา  
3.0  มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน  สําหรับปริมาณ TVB ซึ่งแสดงถึงการเสื่อมสภาพของโปรตีนของตัวอยางทั้ง 2 แบบ 
การบรรจุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตลอดการเก็บรักษาจาก 15.32 และ 12.26 มก./100 ก. เพิ่มเปน 25.79 และ 22.79 มก./100 ก.
ในวันที่  33 ของการเก็บ (Figure 1) ซึ่งยังมีปริมาณไมเกินคาที่แสดงวาเกิดการเสื่อมเสียคือ 30 มก./100 ก (Ng, 1987)  

1.3 คณุภาพดานจุลชีววิทยา 
 พบปริมาณจุลินทรียทั้งหมดและปริมาณยีสตราเพิ่มสูงขึ้นตลอดการเก็บนาน 33 วัน (p≤0.05) ของตัวอยางทั้ง
สองแบบบรรจุภัณฑ  โดยปริมาณจุลินทรียทั้งหมดของตัวอยางในถุงKOP  มีปริมาณสูงขึ้นตลอดชวงการเก็บรักษา สวน
ปริมาณยีสต ราพบปริมาณใกลเคียงกัน ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดและปริมาณยีสต ราของตัวอยางในถุง KOP และบรรจุ
แบบฟลมแนบผิวเริ่มตนเปน 2.0 x 106 และ 7.2 x 103 โคโลนีตอกรัม กับ 1.5 x 106  และ 7.2 x 103 โคโลนีตอกรัม 
ตามลําดับ แลวเพิ่มเปน 4.05 x 107 และ 2.57 x 105 โคโลนีตอกรัม กับ 2.15 x 107 และ 2.57 x 104 โคโลนีตอกรัม ตามลําดับ  
 
2. ผลการศึกษาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑน้ําพริกปลาดุกค่ัวและอายุการเก็บรักษา 
 
 ผลิตภัณฑปลาดุกคั่วกอนนําไปทดลองบรรจุและเก็บรักษา ผูทดสอบใหการยอมรับคุณภาพดานสี กลิ่น รสชาติ 
เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมในระดับดีคือ 7.8 7.6 7.4 6.8 และ 7.8 ตามลําดับ  องคประกอบทางเคมีประกอบดวย 
โปรตีน 29.79% ไขมัน 9.12% ความชื้น 17.87% เกลือ 4.23% TBA 5.14 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน TVB 18.11 มก./100 
ก. pH 5.3 Aw 0.61  จัดเปนผลิตภัณฑก่ึงแหง  ที่มีโปรตีนและไขมันสูง ตรวจพบปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 6.4x102 โคโลนี
ตอกรัม ไมพบยีสตและรารวมทั้งจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคตอผูบริโภค 
 2.1 คุณภาพทางกายภาพ 
 ผลการทดสอบดานประสาทสัมผัสพบวา ผูทดสอบใหการยอมรับตัวอยางในบรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิดดานสี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมโดยใหคะแนนอยูในชวง 6-7.8 คะแนนตลอดการเก็บรักษา 6 เดือน ชนิดของบรรจุภัณฑ
ไมมีผลตอคุณภาพดานประสาทสัมผัสของน้ําพริกปลาดุกคั่ว (p>0.05) อาจเนื่องจากลักษณะของน้ําพริกปลาดุกคั่วเปน
ผลิตภัณฑก่ึงแหง ที่มีสวนผสมของเครื่องเทศ  กลิ่นของเครื่องเทศทําใหผูทดสอบไมสามารถไดกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงของ
โปรตีนและไขมันของน้ําพริกในระหวางการเก็บรักษา 
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 2.2 คุณภาพทางเคมี 
 บรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิดที่นํามาใชบรรจุและเก็บรักษามีผลตอองคประกอบทางเคมีของตัวอยางน้ําพริกปลาดุกคั่ว 
ไดแก TBA และ TVB (p≤0.05) (Figure 2) โดยกระปุก PP สามารถเก็บรักษาน้ําพริกปลาดุกคั่วไดดีที่สุด ตัวอยางใน
กระปุก PP  PS  และถุงเปลวอลูมิเนียม มีปริมาณ TBA 2.76  5.05 และ 2.98 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน เมื่อเก็บนาน 1 
เดือน คา TBA มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นแลวลดลงเชนเดียวกันทุกตัวอยางโดยเดือนที่ 4 ของการเก็บรักษามีคาสูงสุดทั้งสาม
ตัวอยางคือ 3.32  9.49 และ 4.94 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน ตามลําดับ  คาTVB ก็เปลี่ยนแปลงในทํานองเดียวกับ 
คา TBA คือตัวอยางในกระปุก PP  PS  และถุงเปลวอลูมิเนียมมีคา 16.64  29.16 และ 29.17 มก./100 ก.หลังการเก็บ 1 เดือน 
และคา TVB มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตลอดการเก็บ 6 เดือนเปน 29.14  35.58 และ 37.61 มก./100 ก.ตามลําดับ  สาเหตุที่
ตัวอยางในถุงเปลวอลูมิเนียมมีคาสูงสุดเพราะการบรรจุในถุงมีที่วางมากกวาในกระปุกทําใหมีอากาศที่จุลินทรียสามารถ
ใชไดมากกวาจึงเกิดการเสื่อมสภาพของโปรตีนไดสูงกวา  คา TVB ที่วิเคราะหไดจึงสูง สวนกระปุก PP มีคุณสมบัติในการ
ปองกันการซึมผานของไอน้ําและอากาศไดดีกวากระปุก PS ดังนั้น TVB จึงมีปริมาณต่ํากวา  แตคา Aw  pH และปริมาณ
ความชื้นของตัวอยางทุกบรรจุภัณฑมีคาใกลเคียงกันตลอดการเก็บรักษา (p>0.05) 
 2.3 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
 น้ําพริกปลาดุกคั่วในบรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 1.0 x104 โคโลนีตอกรัม ซึ่งอยูใน
เกณฑกําหนดของผลิตภัณฑพรอมบริโภค (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา, 2549) 
และไมพบจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภคตลอดการเก็บรักษา 6 เดือน  
 
3. ผลการศึกษาการใชบรรจุภัณฑถาดพลาสติกกับหอหมกซูริมิปลาดุก 
 

3.1 คุณภาพทางกายภาพ 
คุณภาพดานประสาทสัมผัส  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของหอหมกซูริมิปลาดุกทั้ง 2 สูตร 

ในถาดพลาสติก  และเก็บรักษาที่ 4-10°ซ พบวาลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวมเริ่มตนมี
คะแนนในระดับดี คือ อยูในชวง 7-8 คะแนน ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับลดลงตามระยะเวลาที่เก็บนานขึ้น คะแนน
การยอมรับในแตละชวงเวลาไมแตกตางกัน (p>0.05)  สําหรับตัวอยางทั้ง 2 สูตร  ผูทดสอบใหคะแนนดานลักษณะปรากฏ 
และสีของหอหมกซูริมิปลาดุกอยางเดียวในระดับดีตลอดการเก็บรักษา 8 สัปดาห มีคะแนนกลิ่นและรสลดลงเปนระดับ
เกือบดี (5-7 คะแนน) ในสัปดาหที่ 5 คะแนนเนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมลดลงเปนเกือบดีในสัปดาหที่ 8  สวนหอหมก 
ซูริมิปลาดุกผสมกับเนื้อปลามีคะแนนลักษณะปรากฏในระดับดีตลอดการเก็บ 8 สัปดาห คะแนนสีและกลิ่นลดลงเปน
ระดับเกือบดีในสัปดาหที่ 7 และ 8 ตามลําดับ และไมยอมรับในเรื่องกลิ่นในสัปดาหที่ 8 คะแนนรสชาติ เนื้อสัมผัสและ 
การยอมรับรวมอยูในระดับดีจนถึงสัปดาหที่ 7 แตในสัปดาหที่ 8 ผูทดสอบไมยอมรับเนื่องจากสวนของซูริมิและ 
เนื้อปลาดุกในหอหมกซูริมิปลาดุกผสมกับเนื้อปลาเริ่มแยกออกจากกันและมีน้ําแยกออกมาจากเนื้อหอหมกดวย 

3.2 คุณภาพดานเคมี 
องคประกอบทางเคมีของ หอหมกซูริมิปลาดุกอยางเดียวและหอหมกซูริมิปลาดุกผสมกับเนื้อปลา มีปริมาณ

โปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น เกลือ และpH เริ่มตนเปน 10.67%  8.05%  2.83%  76.45%  1.72%  6.7 และ  10.65%  7.79%  
1.94%  77.17%  1.37% และ 6.3  ตามลําดับ  ในระหวางการเก็บรักษานาน 8 สัปดาหโดยหอหมกซูริมิทั้งสองสูตรบรรจุใน
ถาดพลาสติกปดสนิทดวยแผนฟลม Easy peel และเก็บรักษาในตูเย็นที่ 4-10(ซ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ 
ด า ง ร ะ เ ห ย ไ ด ทั้ ง ห ม ด  ( T V B )  เ พ ร า ะ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร เ สื่ อ ม ส ภ า พ ข อ ง โ ป ร ตี น 
และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดบารบิทูริค (TBA) เพราะแสดงถึงการเสื่อมสภาพของไขมัน (Figure 
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3) พบวา ปริมาณ TVB ของทั้งสองตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (p 0.05) ตลอดการเก็บรักษาจาก 10.66 
และ 12.01 มก./100 ก  20.28 และ 19.73 มก./100 ก ซ่ึงยังมีปริมาณไมเกินที่แสดงวาเกิดการเสื่อมเสียคือ 30 
ม ก . / 1 0 0  ก  ( T a n i k a w a ,  1 9 8 5 )   ส ว น ป ริ ม า ณ  T B A 
ของตัวอยางหอหมกทั้งสองสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอยูในชวง 1.0-1.97 และ 0.81-1.23 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน 
ตามลําดับ  ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้ตลอดการเก็บรักษา 8 สัปดาหจึงใชผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสเปนตัวช้ีอายุ
การเก็บรักษาของหอหมกซูริมิ 

3.3 คุณภาพดานจุลชีววิทยา 
หอหมกซูริมิปลาดุกทั้ง 2 สูตรตรวจพบปริมาณจุลินทรียทั้งหมดต่ํากวา 1x104 โคโลนีตอกรัมซึ่งเปนเกณฑ

กําหนดของอาหารพรอมบริโภค (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา, 2549 ) และตรวจ
ไมพบเชื้อโรคที่เปนอันตรายตอผูบริโภคตลอดการเก็บรักษา 8 สัปดาห 
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Table 1   Sensory scores of Pla duk dad deaw (Semi-dried catfish) packed in skin packaging and KOP bag, stored in refrigerator (4-10°C)  
Sample Storage time Raw sample Cooked sample 

 (days) Appearance Colour Odour Texture Appearance Colour Odour Flavour Texture 
Pla duk dad 
deaw in KOP 
bag 

0 
3 
7 
10 
14 
21 
24 
28 
33 

8.42±0.67 
8.00±0.67 
7.86±0.90 
6.22±1.20 
6.25±1.40 
6.67±1.86 
5.70±1.25 
5.67±0.82 
4.88±1.13 

8.25±0.75 
8.00±0.67 
7.00±0.82 
6.00±1.22 
5.86±1.46 
5.50±1.52 
5.60±1.43 
5.17±0.41 
4.50±0.76 

7.92±1.00 
8.00±0.67 
7.17±0.75 
5.22±1.48 
5.38±1.30 
5.20±1.14 
5.50±1.05 
4.50±1.03 
4.25±0.46 

8.50±0.76 
8.17±0.98 
6.80±1.48 
6.25±1.16 
5.50±1.64 
5.50±1.91 
5.70±1.06 
5.33±0.52 
4.88±1.13 

8.46±0.50 
8.50±0.53 
8.43±0.53 
7.22±0.97 
7.50±0.76 
7.00±1.55 
6.90±0.74 
6.50±1.22 
6.25±0.46 

8.25±0.75 
8.40±0.70 
7.71±0.49 
6.89±0.78 
7.13±0.64 
6.67±1.37 
6.60±1.26 
6.67±0.82 
6.13±0.83 

8.58±0.51 
8.10±0.57 
7.43±0.98 
6.33±1.12 
6.50±0.93 
6.00±1.41 
6.60±1.07 
6.17±0.98 
5.38±1.06 

8.33±0.65 
8.22±0.44 
7.86±1.07 
6.78±1.20 
6.13±0.64 
5.83±1.47 
6.40±0.84 
6.17±0.75 
5.38±0.75 

8.50±0.67 
8.60±0.52 
7.71±0.76 
6.94±0.81 
6.75±0.89 
6.17±1.17 
6.33±0.82 
6.13±0.83 
6.40±1.17 

Pla duk dad 
deaw in skin 
packaging 

0 
3 
7 
10 
14 
21 
24 
28 
33 

8.58±0.51 
8.60±0.52 
8.29±0.76 
7.78±0.83 
7.63±0.74 
7.50±1.22 
6.25±1.67 
7.00±0.63 
6.60±1.26 

8.17±0.94 
8.30±0.48 
8.00±0.82 
7.22±0.97 
7.00±1.15 
6.83±1.38 
5.63±1.60 
6.00±0.89 
5.80±1.32 

8.24±0.79 
8.40±0.70 
8.06±0.58 
6.67±0.87 
6.63±0.74 
6.33±1.21 
5.88±1.64 
5.67±1.51 
5.50±1.43 

8.63±0.74 
8.67±0.52 
7.83±0.41 
7.25±0.89 
6.67±0.82 
6.75±0.96 
5.86±1.52 
6.50±0.84 
5.90±1.29 

8.38±0.48 
8.30±0.48 
8.43±0.53 
7.78±0.44 
7.88±0.35 
7.50±0.55 
7.25±0.71 
7.00±0.63 
7.20±1.03 

8.17±0.58 
8.30±0.48 
8.06±0.58 
7.56±0.53 
7.38±0.52 
7.17±0.75 
7.25±0.46 
6.83±0.75 
6.90±1.10 

8.33±0.65 
8.20±0.63 
8.14±0.69 
7.56±0.53 
7.63±0.52 
7.33±0.52 
7.13±0.99 
6.83±0.75 
7.10±1.20 

8.42±0.67 
8.40±0.52 
7.57±0.79 
7.44±0.52 
7.25±0.71 
7.33±0.52 
6.88±0.64 
6.00±0.63 
6.80±0.92 

8.50±0.67 
8.50±0.53 
7.86±0.38 
7.83±0.35 
7.25±0.71 
7.23±0.52 
7.38±0.52 
6.83±0.75 
6.80±1.03 

*Data are expressed  by mean ± standard deviation of 8 replicates
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Figure 1 The changes of TVB and TBA of Pla duk dad deaw (Semi-dried catfish) packed in skin 
packaging and KOP bag,  stored in refrigerator (4-10°C)   
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       Figure 2 The TBA and TVB of Namprik Pla Kua packed in polypropylene jar, polystyrene jar,  
      and aluminium foil bag 
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         Figure 3  The changes of TVB and TBA of 2 recipes of Hor mok (Steamed catfish surimi with chili     paste) 
packed in skin packaging during storage in refrigerator (4-10°C)  

 
 



               การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                      O62 

 301

4. ผลการศึกษาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑไสกรอกซูริมิผสมเคร่ืองแกงและอายุการเก็บรักษา  
 
4.1 คุณภาพทางกายภาพ 
4.1.1 ดานประสาทสัมผัส 

 ผลการยอมรับดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ของไสกรอกที่ใชเทคนิคการ
บรรจุในสภาวะสูญญากาศและบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ 0±2°ซ และ 4-10 °ซ  พบวาไดคะแนนในระดับความชอบ 
ปานกลางเมื่อเริ่มตนการเก็บรักษา  และลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น (p<0.05) (Figure 4)  หลังจากเก็บนาน 7 
สัปดาหไสกรอกที่เก็บในสภาวะบรรยากาศปกติที่  4–10°ซ เริ่มจะมีลักษณะเปนเมือกบาง ๆ ที่ผิว  สวนสีของไสกรอกซูริมิ
ผสมเครื่องแกงทุกตัวอยางจะซีดจางลง  คะแนนความชอบดานกลิ่นก็ลดลงตามระยะเวลาการเก็บแตตรวจไมพบกลิ่นหืน 
อยางไรก็ตามผูทดสอบยังใหการยอมรับคุณภาพดานสีและกลิ่นของผลิตภัณฑไสกรอกทั้ง  2  สภาวะ ตลอดระยะเวลาใน
การเก็บรักษา  เชนเดียวกับการทดลองของสุมณฑา และคณะ (ม.ป.ป)  ที่พบวาคะแนนความชอบดานกลิ่นของไสกรอก
ลดลงตามระยะเวลาที่เก็บรักษานานขึ้น เนื่องจากมีกลิ่นแปลกปลอม เชน กลิ่นหมัก กลิ่นลูกพรุน เกิดขึ้น สําหรับรสชาติ 
ผูทดสอบใหคะแนนลดลงเหลือ 6  ทั้ง  2  สภาวะการเก็บรักษา เมื่อเก็บนาน 7 สัปดาห เนื่องจากพบวารสชาติจืดลงเล็กนอย 
 คุณภาพดานเนื้อสัมผัสของไสกรอกทุกตัวอยาง ไดรับคะแนนเฉลี่ยเริ่มตน  7.17 – 7.25  หรือระดับชอบปานกลาง  
และลดลงตามระยะเวลาเก็บรักษาที่นานขึ้น อุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลตอคะแนนความชอบดานเนื้อสัมผัสอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05)  โดยไสกรอกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  0 ± 2°ซ ไดรับคะแนนเฉลี่ยดานเนื้อสัมผัสสูงกวา 
ไสกรอกเก็บที่อุณหภูมิ  4 –10°ซ  ทั้ง  2  สภาวะการบรรจุ  ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา  แตเมื่อเปรียบเทียบผลของ
วิธีการบรรจุตอคะแนนลักษณะเนื้อสัมผัส พบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ (p>0.05)    
 คุณภาพดานความชอบรวม  พบวาอุณหภูมิและสภาวะการบรรจุทั้ง 2 สภาวะ ไมมีผลตอคะแนนความชอบรวม
ของไสกรอกซูริมิผสมเครื่องแกง (p>0.05) ผูทดสอบใหการยอมรับตอผลิตภัณฑตลอดการเก็บรักษา   

4.1.2 คาสี L* a* และ b* (วัดดวยเครื่อง Chroma meter) 
ไสกรอกซูริมิผสมเครื่องแกง มีคาความสวาง (L*) เปน  60  คาสีแดง-สีเขียว (a*) =  +13  และคาสีเหลือง-น้ําเงิน 

(b*) =  +38  เมื่อนําไปเก็บรักษาที่  0±2  และ  4–10°ซ บรรจุในสภาวะบรรยากาศปกติและสูญญากาศตลอดระยะเวลา 7  
สัปดาห  ไสกรอกทุกตัวอยางมีสีซีดลง อุณหภูมิกับสภาวะการบรรจุมีผลตอคา L* a* และ b* ของไสกรอกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)   

4.1.3 ความเหนียว 
คาความเหนียวของไสกรอกซูริมิ  วัดโดยใชเครื่อง rheometer  พบวาความเหนียว มีแนวโนมลดลงตลอดการเก็บ 

7  สัปดาห  ทั้ง 2 อุณหภูมิของการเก็บ (p<0.05) โดยตัวอยางที่บรรจุในบรรยากาศปกติเก็บที่ 4-10°ซ  มีคาความเหนียว
ลดลงมากที่สุด และสอดคลองกับการทดลองของศุภชัย  (2543)  ที่พบวาไสกรอกปลาที่เก็บรักษาในสภาวะบรรยากาศปกติ 
มีคาเฉลี่ยแรงเฉือนลดลงมากที่สุด รองลงมาคือไสกรอกปลาที่เก็บในสภาวะสูญญากาศ 

4.2 ผลการวิเคราะหคุณภาพดานเคมี 
 ไสกรอกซูริมิผสมเครื่องแกง ประกอบดวยความชื้น 68.26% โปรตีน 13.11% ไขมัน 12.05% เถา 2.57%  
คารโบไฮเดรต 4.01%  และเกลือ 1.55 %   จะเห็นวาโปรตีนในไสกรอกซูริมิ มีปริมาณใกลเคียงกับโปรตีนใน 
ไสกรอกเวียนนาหมู (14.5%) และไก (12.4%) (กองโภชนาการ, 2544)   

ปริมาณดางที่ระเหยไดของไสกรอกเก็บที่อุณหภูมิ  0±2  และ 4–10°ซ ในสภาวะการบรรจุแบบบรรยากาศปกติ
และสูญญากาศ มีปริมาณเพิ่มขึ้น  จาก 20.15  20.21  และ 20.03    20.29 มก./100 ก. เพิ่มขึ้นเปน  28.94  28.91 และ 29.51  
29.42 มก./100 ก. ตามลําดับ ในสัปดาหที่ 7  ของการเก็บรักษา  ซึ่งปริมาณที่พบอยูในระดับต่ํากวาปริมาณดางที่ระเหยได
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ทั้งหมดของปลาที่เริ่มไมสด คือสูงกวา  30 มก./100 ก. (Ng, 1987)  แตอุณหภูมิกับสภาวะการบรรจุไมมีผลทําใหปริมาณ
ดางที่ระเหยไดของไสกรอกทุกตัวอยางแตกตางกัน (p>0.05)     

คา TBA เริ่มตนของไสกรอกมีคา  0.84-0.86 มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน ในระหวางการเก็บรักษา 7 สัปดาห 
ไสกรอกทุกตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงสุด ในสัปดาหที่  2 และ 3 ของการเก็บ แลวลดลงตามลําดับจนถึงสัปดาหที่  5 
และเพิ่มขึ้นอีกจนสิ้นสุดการเก็บรักษา (Figure 4) การเปลี่ยนแปลงของคา TBA เกิดจากกลุมคารบอนิล ไดแก มาลอนัลดีไฮด 
ซึ่งเปนสารที่ไดจากการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันสามารถเขาทําปฏิกิริยากับโปรตีน ทําใหไมมีอิสระพอที่จะเขาทําปฏิกิริยา
กับ TBA จึงเปนเหตุใหคา TBA ในระหวางเก็บรักษามีคาเพิ่มขึ้นแลวลดลง (Reddy and Setty, 1996)  โดยคา TBA เปนคาที่
บงบอกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันไดวาเกิดการเหม็นหืนมากนอยเพียงใด  (Allen and Hamilton, 1994)  
ประสาทสัมผัสจะเริ่มรูสึกถึงกลิ่นแปลกปลอมในอาหารไดเมื่อคา TBA มากกวา  3.0  มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน 
(Tanikawa, 1985)  คา TBA ของตัวอยางไสกรอกซูริมิผสมเครื่องแกงทุกตัวอยางไมเกิน  3  มก.มาลอนัลดีไฮด/กก.ไขมัน 
เมี่อเก็บนาน 7  สัปดาห ถือวาเปนคาที่ยังยอมรับได  และผูทดสอบไมสามารถตรวจสอบกลิ่นหืนของไสกรอกได อาจมีผล
มาจากเครื่องเทศบางชนิดในสวนผสมของไสกรอก รวมทั้งสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตํ่าก็ทําใหปฏิกิริยาออกซิเดชัน
เกิดขึ้นชาลง เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวาอุณหภูมิและสภาวะการบรรจุไมมีผลตอคา TBA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p>0.05)  

4.3 คุณภาพทางดานจุลชีววิทยา 
ผลิตภัณฑไสกรอกซูริมิผสมเครื่องแกงทุกตัวอยาง  พบวาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม

ระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ซึ่งสงผลตอลักษณะของผลิตภัณฑไสกรอก ไดแก การซีดจางของสี การเกิดกลิ่นผิดปกติ 
และการเกิดเมือกบาง ๆ ที่ผิวของไสกรอก  และสอดคลองกับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ลดต่ําลง แต
ผลิตภัณฑยังอยูในเกณฑการยอมรับของผูทดสอบ  Lotong et al. (1985)รายงานวาไสกรอกจะเกิดเมือกและสีซีดจางลงเมื่อ
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปน 107- 108  โคโลนีตอกรัม โดยจะเกิดเมือกที่ผิวไสกรอกหลังการเปลี่ยนสีแลวประมาณ  
2  วัน  Frazier (1971) พบวาจุลินทรียที่สรางกรดแล็กติก สามารถผลิตไฮโดรเจนเปอรออกไซดซึ่งทําใหเกิดสภาวะกรด
สงผลใหผลิตภัณฑมีสีซีดจางลง  

ปริมาณจุลินทรียที่ตรวจพบเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเรื่องไสกรอกปลา (มผช. 143/2546) โดย
กําหนดใหจํานวนจุลินทรียทั้งหมดตองไมเกิน 1x104 โคโลนีตอกรัม ยีสตและราตองไมเกิน 100โคโลนีตอกรัม เช้ือ 
Escherichia coli  และ  Staphylococcus aureus ตองพบนอยกวา 3 MPNตอกรัม  และตองไมพบเชื้อ Samonella sp. ใน
ตัวอยาง 25 กรัม 
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Figure 4 The TBA, TVB and Sensory scores of catfish surimi sausages with chili paste packed in PA/LDPE bag 
(atmospheric and vacuum) stored in ice (0±2°C) and refrigerator (4-10°C)  
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สรุปผลการทดลอง 
 
 จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา การเลือกเทคนิคการบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑนั้นตองคํานึงถึงความปลอดภัย การ
ปกปองผลิตภัณฑและยืดอายุการเก็บรักษาไดนานกวาการไมมีบรรจุภัณฑและวิธีการเก็บที่เหมาะสมรวมทั้งบรรจุภัณฑ
ตองสามารถหาไดงายในตลาดทั่วไป  ซึ่งพอสรุปการทดลองครั้งนี้ไดดังนี้     
 1. ผลิตภัณฑปลาดุกแดดเดียว  มีความชื้นสูง (64.71%)บรรจุในถาดแบบแผนฟลมแนบผิวมีสภาวะกึ่งสูญญากาศ 
กับวางในถาด PET แลวบรรจุในถุง KOP ที่สามารถปองกันกลิ่นและความชื้นไขมันได เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-10 °ซ  จะ
เก็บไดนาน 1 เดือน  
 2. ผลิตภัณฑน้ําพริกปลาดุกคั่วเปนผลิตภัณฑพรอมบริโภคกึ่งแหง (ความชื้น17.87% Aw 0.61) บรรจุในกระปุกที่
ทําจากพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) จะมีคุณภาพดีกวาการบรรจุในกระปุกพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน (PS) ตลอดเวลา
การเก็บรักษา 6 เดือน และการบรรจุในถุงเปลวอลูมิเนียมก็จะมีคุณภาพไมแตกตางจากกระปุกชนิด PS แตคงคุณภาพ 
ดานกลิ่นไดดีกวา 
 3. หอหมกซูริมิปลาดุกบรรจุในถาดพลาสติก PP เปนที่ยอมรับของผูบริโภค ในดานความสะดวก ถูกหลักอนามัย  
และสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิตูเย็น 4-10 °ซ ไดนานถึง 8 สัปดาห 
 4. ผลิตภัณฑไสกรอกซูริมิ   ผสมเครื่องแกงบรรจุในถุงชนิด PA/LDPE ในสภาวะสูญญากาศและบรรยากาศปกติ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0±2°ซ (ในน้ําแข็ง) และ 4-10 °ซ (ในตูเย็น) มีคุณภาพดีเปนที่ยอมรับของผูบริโภคไดนาน 7 สัปดาห 
และพบวาการบรรจุทั้ง 2 สภาวะใหผลไมตางกัน แตการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0±2°ซ  (ในน้ําแข็ง) นั้นมีคุณภาพ 
ดานเนื้อสัมผัสดีกวา 
  

                        
   

                      

ปลาดุกแดดเดียว 

ไสกรอกซูริมิปลาดุก  ไสกรอกซูริมิปลาดุก  



               การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                      O62 

 305

เอกสารอางอิง 
 

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา  2549  มาตรฐานผลิตภัณฑสัตวน้ํา  กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กองโภชนาการ. 2544.  ตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย.  กองโภชนาการ  กรมอนามัย   
กระทรวงสาธารณสุข,  กรุงเทพฯ.  24 น. 

ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ.  2541. บรรจุภัณฑอาหาร.  บริษัท แพคเมทส จํากัด, กรุงเทพฯ 
ศุภชัย จุทิ่น.  2543.  การผลิตไสกรอกปลาอิมัลชันจากปลาดุกอุยเทศและซูริมิ.  วิทยานิพนธปริญญาโท.  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  กรุงเทพฯ. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรมสัตวน้ํา  กรมประมง.  2545.  คูมือการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา  กรมประมง,  กระทรวง

เกษตรกรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตสาหกรรม.  2546.  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ไสกรอกปลา.  มผช. 143/2546. 
สุมณฑา วัฒนสินธุ, สมโภช พจนพิมล, วรางคณา สมพงษ, สิริพร พิพัฒนสัตยานุวงค และสายสนม ประดิษฐดวง. ม.ป.ป.   

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเครื่องแกงเผ็ดและอาหารเครื่องปรุงแตงกลิ่น-รสของ
ไทย.  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรุงเทพฯ. 75 น. 

Allen J.C. and R.J. Hamilton. 1994.  Rancidity in Foods.  Blackie Academic, London. 
AOAC.  1990.  Official Methods of Analysis 15th ed., Association of Official Analytical  Chemists.  Washington, D.C. 
FAO. 1981. The prevention of losses in cured fish. FAO Fisheries Technical Paper, No 219. 
FDA Bacteriological Analytical Manual, 8th  Edition. 1995. AOAC International.  Gaithersburg MD 20877 USA.   
Frazier, W.C. 1971.  Food Microbiology. 2nd  ed. McGraw-Hill Company, New York. 537 p. 
Lotong, N., A. Kongsawi and P. Santhornon. 1985. A study of microbial quality and shelf life of cooked sausages in 

Thailand.  Proceedings of Workshop on Food Technology Research and Development. Bangkok, Thailand. 
Miwa, K. and Low, S.J. 1992. Laboratory manual on analytical methods and procedures for fish and fish products  

2nd ed. MFRD, SEAFDEC, Singapore.  
Ng.  C.S. 1987.  Laboratory  manual on analytical methods and procedures for fish and fish products. Marine Fisheries 

Research Department, SEAFDEC, Singapore.  
Reddy, K.P. and  T.M.R. Setty. 1996. An intermediate moisture product from mackerel (Rastrelliger kanagurta) using 

salt curing, fermentation and drying. J.Aquat. Food Prod. Technol. 5:65-82.  
Tanikawa, E. 1985. Marine Product in japan. 2nd ed. Koseisha-Koseikaku, Co., Ltd. Tokyo.   
Tarladgis, B.G., Watts, B.M., Younathan, M.Y., and Dugan, L. 1960. A distillation method for the quantitative 

determinations of  malonaldehyde in rancid foods. J. the Amer. Oil Chemists’ Soc., 37:44-49. 
 



P1                                                                                                                              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 

 306

ระดับความเขมขนของฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone ตอการแปลงเพศปลานิลสามสายพนัธุ 
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๑ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  มหาวิทยาลัยแมโจ 
๒มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 
บทคัดยอ 

 
 การทดลองการใชฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone ผสมอาหารเลี้ยงปลาในระดับความเขมขนตางกันใน 
การแปลงเพศปลานิล  3  สายพันธุ  คือ กานา นิลแดง จิตรลดา โดยนําเอาลูกปลาอายุ 3 วัน มาจํานวน100 ตัว เลี้ยงใน
กระชังใหอาหารที่ผสมฮอรโมนตางกัน คือ  0 , 40, และ 60  มิลลิกรัมตออาหาร 1  กิโลกรัม  เปนเวลา 21 วัน จาก 
การทดลองพบวา ผลการเปลี่ยนเปนเพศผูของปลานิล และอัตรารอดของปลานิลหลังการแปลงเพศ  ที่ระดับความเขมขน
ของฮอรโมน 60 40 และ 0 mg/kg (ชุดควบคุม)  มีคา 91.11 % 85.55 %  และ 60 % และมีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) 
กับชุดควบคุม  หลังจากนําไปอนุบาลตอในกระชังอีก 2 เดือน ปลอย 40 ตัว/ม2 ผลอัตราการเจริญเติบโตตอวันและอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อพบวา  สายพันธุกานา  มีคามากที่สุด 0.028 กรัม/วัน และ 2.43 รองลงมาเปนสายพันธุ นิลแดง 
0.0227 กรัม/วัน และ 2.87  สวนสายพันธุจิตรลดามีคานอยที่สุดคือ 0.0205 กรัม/วัน และ 3.55 และมีความแตกตางกัน 
ทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณฮอรโมนตกคางในเลือดปลาพบวาระดับความเขมขนของฮอรโมน ที่มีผลตกคางในเลือดมาก
ที่สุดคือ 60 ppm มีคา 1.77 ng/ml รองลงมาคือ 40 ppm มีคา0.91 ng/ml และชุดควบคุมมีคา 0.61 ng/ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                         P1 

 307

The Concentration Level of 17-α-Methyltestosterone Hormone for  
Three Stained of Tilapia Sex Reversal 
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Abstract 
 

 The experiment on sex reversal to male on Tilapia (Oreochromis niloticus) in different 3 strains (Gana Tilapia, 
Red Tilapiawas and Jitrada Tilapia) conducted in 1 m2 cage by using 3 days fry at 100 fish per cage. The hormone level 
of 17-α-Methyltestosterone were in 0 (control), 40 and 60 mg/kg of feed. The period of feeding with in 25 days.  
The percentage of sex male change was obtained  91.11 %, 85.55% and 60% from  the hormone 60,40 and 0 mg/kg, 
respectively. The statistic  analysis of the mean of percentage sex male change was significant different (p<0.05) with 
control. However , their were not significant between strain. The male 28 days of 40  tilapia from 3 stain was nursed in  
1 m2 cage for 2 months. The result daily gain in weight and feed conversion rate were obtained 0.028 g/day and 2.43; 
0.0227 g/day and 2.87:0.0205 g/day and 3.55 from Gana, Red and Jitrada, respectively and their were significant 
different (p<0.05). The hormone residual after nursing in blood plasma was obtained 1.77 ng/ml, 0.91 ng/ml and 0.61 
ng/ml from 60,40 and 0 mg/kg, respectively. 
 
Key words :  Oreochromis niloticus , 17-α-Methyltestosterone 
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คํานํา 
 

ประมาณไดวาผลผลิตของปลานิลในปจจุบันกวา 1 แสนตัน มูลคาประมาณ 3,000 ลานบาทตอป 80% ไดมาจาก
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศผูโดยใชฮอรโมนสังเคราะหซึ่งปจจุบันสามารถผลิตไดประมาณ 60 ลานตัว/ป ขอดีของการเลี้ยง
ปลานิลเพศผูอยางเดียวในบอสามารถควบคุมจํานวนประชากรได เพิ่มผลผลิตเนื่องจากปลานิลเพศผูโตดีกวาและไดปลา
ขนาดใกลเคียงกันสามารถขายไดราคาที่ดี อยางไรก็ตามกระบวนการผลิตปลานิลดังกลาวหลังจากที่ลูกปลานิลออกเปนตัว
เมื่อเริ่มกินอาหาร เกษตรกรจะผสมฮอรโมน 17-α- Methyltestosterone (MT) โดยการละลายฮอรโมนในแอลกอฮอลแลว
ฉีดผสมกับปลาปนที่ผานการกรองเอาเศษกระดูกออกใหทั่วในอัตรา 40-60 mg/อาหาร 1 กก.  ตากทิ้งไวจนแอลกอฮอล
ระเหยหมด จึงบรรจุอาหารในภาชนะที่มีฝาปด และเก็บในตูเย็นใหกินวันละ 50-100 % ของน้ําหนักตัวปลาเปนเวลานาน 
25-30 วัน ผลจะทําใหลูกปลานิลแปลงเพศเปนตัวผูเกือบ 100 % แตเนื่องจากฮอรโมนดังกลาวเปนฮอรโมนสังเคราะหชนิด
สเตอรรอยที่ไมสามารถละลายน้ําได ทําใหมีฮอรโมนเหลือตกคางในบอหรือชะลางออกสูบริเวณใกลเคียง ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอสภาพความสมดุลของสัดสวนเพศปลาตามธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตอสิ่งมีชีวิตที่อยูในระบบนิเวศ ประกอบ
กับฮอรโมนดังกลาวมีราคาคอนขางแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ 
 ฮอรโมนเพศผูและเพศเมีย สามารถทําใหปลาเจริญไปเปนเพศที่ตองการได แอนโดรเจน (androgen) ซึ่งเปน
ฮอรโมนเพศชายในปริมาณที่พอเหมาะ จะมีผลตอลักษณะเพศ โดยสามารถกระตุนใหมีการเจริญของลักษณะเพศขั้นที่ 2 
ซึ่งเปนลักษณะของเพศชาย ฮอรโมนที่ใชในการแปลงเพศไดแก  17-α- Methyltestosterone ซึ่งเปนสารสเตอรอยด 
(steroid) สังเคราะหที่มีจุดหลอมเหลว 160-161 °C  มีความคงตัวในอากาศ  ละลายไดในแอลกอฮอลและสารอินทรียตาง ๆ 
แตไมละลายในน้ํา การเตรียมอาหารผสมฮอรโมนเหลานี้สามารถทําได อุณหภูมิ 0-5 °C  แลวเริ่มใหอาหารผสมฮอรโมน
แกลูกปลาที่มีอายุ 1 – 2 สัปดาห (นวลมณี, 2537) นอกจากนี้ยังมีแอนดริออน (andrion) ชนิดแคปซูล ซึ่งประกอบดวย 
สารออกฤทธิ์ เทสโทสเตอโรน อเลยคาโมทต (testosterone aleykamoate) 40 มก. ที่ละลายใน กรดโอลีอิค (oleic acid) กรด
ไขมันของ แอนโดรเจน (androgen) สามารถผานเขาตับทางระบบน้ําเหลือง และทําใหมีปริมาณฮอรโมนในพลาสมาสูงขึ้น 
ในสัตวน้ําที่นิยมใชแปลงเพศใหเปนเพศผูคือปลานิลและปลากัด  โดยจะเริ่มใหเมื่อออกจากไขอายุประมาณ 1 สัปดาห ดวย
การผสมอาหารใหกินนาน 1 เดือนในอัตรา 30-60 มก. ตออาหาร 1 กก.  ในการใหฮอรโมนมีปจจัยที่ตองคํานึงถึง คือระดับ
ฮอรโมนและชนิดของฮอรโมน ระดับฮอรโมนแตกตางกันตามชนิดฮอรโมนและชนิดปลาที่ให ปลานิลตองการฮอรโมน
ระดับกลาง คือ 40-60 มก./กก. ของอาหาร ปลากลุมซัลมอน ตองการฮอรโมนระดับต่ํา  ตองทําการทดลองระดับฮอรโมนที่
เหมาะสม  ในระดับฮอรโมนที่สูงเกินไปจะทําใหปลาเปนหมัน และอาจทําใหปลาเปลี่ยนเพศตรงขามกับที่ตองการ เชน 
การใหฮอรโมน เมธิลเทสโทสเตอโรน ในระดับสูงเกินไป อาจทําใหปลาเพศผูเปลี่ยนเปนปลาเพศเมียได (paradoxical 
effect)  สําหรับชนิดฮอรโมนนั้น พบวา ฮอรโมน สเตอรอยดอล (steroidal  hormone) ที่มีในธรรมชาติ มีประสิทธิภาพตํ่า
กวาที่ไดจากการสังเคราะหฮอรโมนเพศผูที่นิยมใชไดแก 17-อัลฟาเมธิลเทสโทสเตอโรน และ 11-เบตา-แอนโดรสทีนเดียน 
(11-β-androstenedione) เปนตน  ฮอรโมนเพศเมียที่นิยมใชไดแก 17-เบตา-เอสตราไดออล (17-β-estradiol)  การเปลี่ยน
เพศนี้จะไมเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของปลา แตอาจมีการเปลี่ยนกลับไดเมื่อปลามีอายุมากขึ้น (เกรียงศักดิ์, 2544) 
 จากผลการศึกษาพบวาการแปลงเพศปลานิลโดยวิธีแช จะทําโดยการนําฮอรโมนเพศผูมาแชไขปลานิล ที่มีอายุ  
2 วัน ความหนาแนน 40 ฟอง/ลิตร นาน 24 ช่ัวโมง แลวลางสารละลายฮอรโมนออก กอนนําไปฟกตามปกติ จะทําใหไดลูก
ปลาเพศผู 87-88 % ในขณะที่ที่ความหนาแนน 20,000 ฟอง/ลิตร นาน 24 ช่ัวโมง มีผลทําใหไดเพศผู 75-80 % คิดเปน
ฮอรโมนที่ใชเพียง 5.36 % ของการแปลงเพศดวยอาหาร ขอดีของการแปลงเพศปลานิลดวยวิธีแช คือ ปลาจะสัมผัสกับ
ฮอรโมนเพียง 1 วัน เมื่อเทียบกับวิธีใหอาหารผสมฮอรโมนที่ใชเวลานาน 25-30 วัน การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปลงเพศใหมีผลเทียบเทากับวิธีการใชฮอรโมนผสมอาหาร และสามารถดําเนินการเชิงการคาได หากโครงการประสบ
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ความสําเร็จจะมีผลทําใหปริมาณการใชฮอรโมนในการแปลงเพศลูกปลานิล 600 ลานตัว ลดลงจาก 11.4 กิโลกรัม  
เหลือเพียง 0.611 กิโลกรัมเทานั้น ทําใหตนทุนการผลิตลูกปลาแปลงเพศจะถูกลง   (เพ็ญพรรณ, 2543-2546) 

จากการศึกษาของคณะผูวิจัยเบื้องตน พบวาการใชกวาวเครือแดง 100-200 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัมสามารถ 
แปลงเพศลูกปลานิลแดงเปนเพศผูได 70- 100 % จากการศึกษาผลของกวาวเครือขาวตอการเติบโตและระดับฮอรโมนบาง
ชนิดในปลาสลิด โดยเสริมกวาวเครือขาวที่ระดับ 0 100 200 300 และ 400 สวนในลาน ในปลาอายุ 2 เดือน เก็บตัวอยางที่ 
30 วัน พบวาปลาสลิดมีน้ําหนักเพิ่มระหวาง 101-117 เปอรเซ็นต การเจริญเติบโตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ดัชนีการพัฒนาของรังไขมีคา 3.27-5.78 ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนมีคา 1,280-1740 พิโคกรัม/มิลลิลิตร  เมื่อ
ตรวจสอบที่ 60 วัน กลุมที่ไดรับกวาวเครือขาว 100 และ 200 สวนในลาน มีน้ําหนักเพิ่ม 419.4 และ 449.3 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ มีคาดัชนีการพัฒนาของรังไขเทากับ 4.72 และ 6.17 ตามลําดับ  สวนในกลุมที่เหลือมีเปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มต่ํา
กวาสองกลุมแรก แตมีคาดัชนีการพัฒนาของรังไขสูงกวา (p<0.05) โดยกลุมที่ไดรับกวาวเครือขาว 0 300 และ 400 สวนใน
ลาน มีน้ําหนักเพิ่มเทากับ 348.2 289.7 และ 403.7 เปอรเซ็นตตามลําดับ  ดัชนีการพัฒนาของรังไขเทากับ 10.83 9.48 และ 
8.37  ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนมีคา 1,090-3,120 พิโคกรัม/มิลลิลิตร ดังนั้นการเสริมกวาวเครือขาวในอาหารปลาสลิด 
ควรมีการศึกษาระดับการใชและระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากมีผลขางเคียงหลายประการ (อรพินทและคณะ, 2543) 
 

วตัถุประสงคของการวิจัย 
 
1. เพื่อการคัดเลือกสายพันธุเพื่อเปนพอแมที่ดีสําหรับการแปลงเพศปลานิล 
2. เพื่อเปนแนวทางในการลดการใชฮอรโมนสังเคราะหในการแปลงเพศปลานิล 
3. เพื่อการพัฒนาผลผลิตและการและเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย 
4. เพื่อการถายทอดใหเกษตรกรสามารถนําไปทดลองเลี้ยงได 
 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 
 1.  คัดพอแมพันธุปลานิลจาก 3 แหลง (สายพันธุจิตรดา 1 จากภาควิชาเทคโนโลยีการประมง สายพันธุกานา จาก
จํานงคฟารม  สายพันธุจิตรลดา 3 จากเชียงใหมพัฒนาฟารม) ที่มีอายุ 1 เดือน จํานวนจํานวน 3,000 ตัว มาอนุบาลและเลี้ยง
ในสภาพเดียวกันใหไดขนาดเปนพอแมพันธุ แลวคัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเองแตละสายพันธุที่ดีที่สุดมาเปนพอแมพันธุ
อยางละ 50 ตัว  ขนาด 300-400 กรัม มาทดลองผสมเพื่อนําไขปลานิลที่ฟกออกเปนตัวมาแปลงเพศ เปนตัวผู 
 2.  นําไขปลานิลที่ผสมแลวจากปากตัวเมียมาแยกระยะการพัฒนาของไขเปน 5 ระยะไดแก 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 
  

เปลือกไข 

ไขแดง 

เยอมินอลดิส 

เม็ดสี 

เร่ิมจุดตา 

ภาพที่ 1 การพัฒนาการของไขและตัวออนแบงระยะของไข 
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 3.  ลูกปลานิลระยะที่เริ่มกินอาหาร กอนนําไปอนุบาลในกระชังแตละสายพันธุตามหนวยทดลองนาน 25 วัน ให
อาหารอัตรา 100 % ของน้ําหนักปลา วันละ 4 ครั้ง ในอัตราและชนิดที่ตางกัน 6 หนวยทดลอง ใน 3 สายพันธุ มี 3 ซ้ํา แตละ
ซ้ําใชลูกปลา 100 ตัว ในกระชัง 1 ม2 วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ ตรวจคุณสมบัติน้ํา เชน อุณหภูมิ ความเปน
กรดดาง ปริมาณออกซิเจนทุกสัปดาห 

หนวยทดลองที่ 1  (ชุดควบคุม)  ใหลูกปลากินปลาปนอยางเดียว 
หนวยทดลองที่ 2  ใหลูกปลากินปลาปนผสม MT 40 มค./อาหาร 1 กก. 
หนวยทดลองที่ 3  ใหลูกปลากินปลาปนผสม MT 60 มค./อาหาร 1 กก. 

 4.  นําลูกปลาแตละหนวยทดลองไปอนุบาลในกระชัง อัตรา 40 ตัว/ ม2 นาน 2 เดือน สุมปลานิล 10 % เพื่อ
ตรวจสอบอัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแปลงเพศโดยการตัดอวัยวะเพศนําไปยอมดวยสี alcian violet แลว
สองดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40X ตามวิธีของนวลมณีและคณะ (2538) และสุมปลา 3 ตัว เพื่อวิเคราะหระดับ
ฮอรโมนเพศ testosterone (T) จากเลือดในแตละหนวยทดลองโดยวิธี Electrochemiluminescence immuno assay (Elecsys 
รุน 1010, Roche Germany) T ที่อยูใน serum กับ testos-specific biotinylated monoclonal antibody  และตรวจคุณสมบัติน้ํา 
เชน อุณหภูมิ ความเปนกรดดาง ปริมาณออกซิเจนทุกเดือน 
 5.  นําคาขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ยในแตละ treatment สรุปในรูปกราฟ ตาราง และวิเคราะหผลทางสถิติคาเฉลี่ย
ของปริมาณฮอรโมนเพศ โดยความแปรปรวน (ANOVA) ของคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแตละ
หนวยทดลองโดย least significant different (LSD) แตละ treatment โดยโปรแกรม Statistic package social science 
(SPSS) 
 สุมลูกปลาครั้งละไมนอยกวา 10 % ในแตละทรีตเมนต เพื่อนับและชั่งน้ําหนัก และคํานวณอัตรารอดของลูกปลา
และปรับอาหารทดลอง ทุก ๆ 15 วัน โดยใชเเบบสุม ตลอดการทดลองในแตละการทดลอง นําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคา
ตาง ๆ ดังนี้ 

ก. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; SGR)  
      = 100 x (Ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – Ln น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง) 

     จํานวนวันที่ทําการทดลอง 
 ข. อัตรารอดตาย ( survival  rate) % 
      = (จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง / จํานวนปลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง ) x 100 
 ค. อัตราการแลกเนื้อ ( feed Cconversion rate ) 
      = น้ําหนักของอาหารที่ปลากิน ( ก. ) / น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น ( ก. ) 
 ง. น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ( total biomass increase ) กรัม 
      = น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ( ก. ) – น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง ( ก. ) 
 จ. อัตราการแปลงเพศ     =    จํานวนปลาที่สุมตรวจเพศ  ×  100 
                                                                   จํานวนปลาทั้งหมด 
 ฉ. อัตราการเจริญเติบโตตอวัน =   น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย 
                                                                            จํานวนวัน 

 
 นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติโดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกตางของแตละ 
ทรีตเมนต จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนต โดยวิธีของ Tukey’s Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p< 0.05 โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 9.0 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนตโดยวิธีของ LSD 
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ผลและวิจารณผล 
 
 ผลของการใชฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone ผสมอาหารในระดับความเขมขนตางกันตอปลานิล 3 สายพันธุ 
คือ  กานา  นิลแดง  จิตรลดา  นําลูกปลาสมบูรณอายุประมาณ  3  วันนํามาทําการทดลอง  โดยใหอาหารที่มีระดับการผสม
ฮอรโมนตางกัน  คือ  0  40  และ  60  มิลลิกรัมตออาหาร  1  กิโลกรัม  มาแปลงเพศลูกปลาเปนเวลานาน 21 วัน ปลอยใน
กระชังขนาด 1 ม2 จํานวน 100 ตัว มีผลการทดลองดั้งนี้ 
 1.  ผลตอการเปลี่ยนเพศผูของปลานิลและอัตราการอด 
 จากตารางที่  1  ระดับความเขมขนของฮอรโมนตออัตราการแปลงใหเปนเพศผูของปลานิลทั้ง 3 สายพันธุ มีคา 
91.11% 85.55% และ 60 % จากความเขมขนของฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone 60 40 และ 0 ppm ตามลําดับ การ
วิเคราะหทางสถิติที่ระดับพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับหนวยทดลองชุดควบคุม จากการศึกษาของอํานวย
และจงกล (2546) พบวาอัตราการแปลงเพศที่ดีที่สุด 90% จากการใชฮอรโมนที่ระดับ 60 mg/kg ขณะที่การแปลงเพศ 
ปลานิลโดยวิธีแช จะทําโดยการนําฮอรโมนเพศผูมาแชไขปลานิล ที่มีอายุ 2 วัน ความหนาแนน 40 ฟอง/ลิตร นาน 24 
ช่ัวโมง แลวลางสารละลายฮอรโมนออก กอนนําไปฟกตามปกติ จะทําใหไดลูกปลาเพศผู 87-88 % (เพ็ญพรรณ,  
2542-2546) สวนสายพันธุของปลานิลตอระดับการแปลงเพศพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  (p>0.05)  

 
ตารางที่ 1  การแปลงเพศเฉลี่ย (%) ของปลานิลแตละสายพันธุจากการใหฮอรโมนนาน 25 วัน  

สายพันธุ ระดับความเขมขนของ  17-α-Methyltestosterone  mg/kg 
0 40 60 เฉลี่ยสายพันธุ 

กานา 55±7.07a 76.67±5.77b 86.67±5.77 b 72.78±16.18 
นิลแดง 65±7.07 a 83.33±5.77 b 90 b 79.44±20.27 
จิตรลดา 65±14.14 a 93.33±5.77 b 96.67±5.77b 83.33±13.57 
เฉลี่ย 60±5 84.44±8.39 91.11±5.09  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่  2  ระดับความเขมขนของฮอรโมนที่มีผลตออัตรารอดของปลานิลทั้ง 3 สายพันธุ โดยที่ระดับความ
เขมขน  60 40 และ 0  mg/kg มีคา 87.62 % 84.29%  และ 75.94 %  ตางจากการศึกษาของอํานวยและจงกล (2546) มีอัตรา
การรอด 50% จากการใชฮอรโมนที่ระดับ 60 mg/kg ทั้งนี้อาจเนื่องจากอัตราการปลอยที่หนาแนนกวา จากการวิเคราะหทาง
สถิติของระดับความเขมขนของฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone ตออัตรารอดหลังการแปลงเพศ พบวามีความแตกตาง
กันทางสถิติ (p<0.05) กับชุดควบคุม สวนวิเคราะหทางสถิติของสายพันธุปลานิลโดยการศึกษาอัตรารอดหลังการแปลงเพศ 
พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  

ภาพที่ 2 ลักษณะอสุจิปลานิล ภาพที่ 3 ลักษณะไขปลานิล 
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ตารางที่ 2  อัตรารอดเฉลี่ย (%) จากการแปลงเพศ นาน 25 วัน 

สายพันธุ ระดับความเขมขนของ  17-α-Methyltestosterone  mg/kg 
control 40 60 เฉลี่ยสายพันธุ 

กานา 82±15.09 96.33±1.76 96±2.08 91.44±8.1 
นิลแดง 66.66±0.94 67.22±6.77 75.44±5.23 69.77±4.91 
จิตรลดา 79.16±4 89.33±8.57 91.44±44 86.64±6.56 
เฉลี่ย 75.94±8.16 84.29±15.19 87.62±10.79  

 
 2. อัตรารอด การเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อหลังการอนุบาลในกระชังนาน 2 เดือน 
 จากตารางที่  3  ระดับความเขมขนของฮอรโมนตออัตรารอดของปลานิลทั้ง 3 สายพันธุ โดยที่คาเฉลี่ยมีคา
ใกลเคียงกัน โดยมีคาเรียงจากมากไปนอยดังนี้ 40 ppm  93.00 % ชุดควบคุม 90.83 % และ ความเขมขน 60 ppm  88.55 % 
จากการวิเคราะหทางสถิติอัตรารอดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  (p>0.05) และพบวาสายพันธุกานามีอัตรารอดสูงที่สุด 
97.16 %  รองลงมานิลแดง 91.44 %  และ จิตรลดา 83.78 % และไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05)   
 
ตารางที่ 3  อัตรารอดเฉลี่ย (%) ของปลานิล 3 สายพันธุหลังการอนุบาล 2 เดือน 

 
สายพันธุ 

ระดับความเขมขนของ  17-α-Methyltestosterone  mg/kg 
control 40 60 เฉลี่ยสายพันธุ 

กานา 32.17±0.23 32.89±0.77 32.11±1.58 97.16±1.30 
นิลแดง 31.67±0 29.56±3.1 30.22±0.19 91.44±3.23 
จิตรลดา 27±4.24 30.56±2.17 26.22±5.29 83.78±6.93 
เฉลี่ย 30.28±2.85 31±1.71 29.52±3  

 
 จากตารางที่ 4 ระดับความเขมขนของฮอรโมนที่มีอิทธิพลตออัตราการเจริญเติบโตของปลานิลทั้ง 3 สายพันธุ 
โดยที่คาเฉลี่ยของแตละระดับความเขมขนมีคาใกลเคียงกันโดยเรียงจากมากไปนอยดังนี้ ความเขมขน 40 mg/kg 0.0239 
กรัม/วัน ความเขมขน 60 mg/kg 0.0238 กรัม/วัน และ ชุดควบคุม 0.0235 กรัม/วัน จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) สายพันธุของปลานิลตออัตราการเจริญเติบโตของปลานิลโดยที่สายพันธุกานาและนิลแดง 
มีอัตราการเจริญเติบโตใกลเคียงกันมีคา 0.0280 กรัม/วัน และ 0.0227 กรัม/วัน สวนสายพันธุจิตรลดามีอัตราการ
เจริญเติบโตเทากับ 0.0205 กรัม/วัน และพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับสายพันธุกานาและนิลแดง 
 
ตารางที่ 4  อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (กรัม/วัน) หลังการแปลงเพศและการอนุบาล 2 เดือน 

 
สายพันธุ 

ระดับความเขมขนของ  17-α-Methyltestosterone  mg/kg 
control 40 60 เฉลี่ยสายพันธุ 

กานา 0.0285 0.0272 0.0285 0.0280±0.00075 
นิลแดง 0.0218 0.0237 0.0226 0.0227±0.00095 
จิตรลดา 0.0204 0.0209 0.0204 0.0205±0.00029 
เฉลี่ย 0.0235±0.0043 0.0239±0.0032 0.0238±0.0042  
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 จากตารางที่ 5  ระดับความเขมขนของฮอรโมนไมมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลานิลทั้ง 3  
สายพันธุ โดยที่คาเฉลี่ยของแตละระดับความเขมขนมีคาใกลเคียงกันโดยเรียงจากมากไปนอยดังนี้ ความเขมขน 40 mg/kg 
มีคา 2.71 รองลงมา ความเขมขน 60 mg/kg มีคา 3.02 และ ชุดควบคุมมีคา 3.12 การวิเคราะหทางสถิติ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนสายพันธุของปลานิลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ของปลานิล พบวาสายพันธุกานา และนิลแดง มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อใกลเคียงกัน 2.43 และ 2.86 และ 
สายพันธุนิลแดง และจิตรลดา มีอัตราการใกลเคียงกัน 2.8 และ 3.55 แตสายพันธุกานา และจิตรลดา มีคาตางกันทางสถิติ
สายพันธุมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่  5  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อหลังอนุบาล 2 เดือน 

 
สายพันธุ 

ระดับความเขมขนของ  17-α-Methyltestosterone mg/kg 
control 40 60 เฉลี่ยสายพันธุ 

กานา 2.35 2.45 2.50 2.43±0.07 
นิลแดง 3.14 2.42 3.05 2.87±0.39 
จิตรลดา 3.89 3.27 3.51 3.55±0.31 
เฉลี่ย 3.12±0.77 2.71±0.48 3.02±0.51  

 
 3.  ผลฮอรโมนตกคางในเลือดปลานิลหลังอนุบาล  2  เดือน 

จากตารางที่ 6  ปริมาณฮอรโมนที่เหลือในเลือดปลาสายพันธุตาง ๆ เรียงจากมากไปนอยดังนี้ นิลแดง 0.98 ng/ml 
กานา 0.23 ng/ml  และ จิตรลดา 0.21 ng/ml ความเขมขนของปริมาณฮอรโมนที่มีผลตอปริมาณฮอรโมนตกคางมากที่สุด
คือ 60 mg/kg มีคา 1.77 ng/ml รองลงมาคือ 40 mg/kg มีคา 0.91 ng/ml  สวนชุดควบคุมมีคา 0.61 ng/ml  แสดงใหเห็นวา
ปริมาณฮอรโมนที่เหลือมีนอยมาก ในแตละสายพันธุและความเขมขนเมื่อเทียบกับผลจากการศึกษาผลของกวาวเครือขาว
ระดับฮอรโมนในปลาสลิด โดยเสริมกวาวเครือขาวที่ระดับ 0 100 200 300 และ 400 สวนในลาน ในปลาอายุ 2 เดือน  
เก็บตัวอยางที่ 30 วันพบวาปลาสลิดระดับฮอรโมนเอสโตรเจนมีคา 1.2-1.7 ng/ml  เมื่อตรวจสอบที่ 60 วัน กลุมที่ไดรับ
กวาวเครือขาว 100 และ 200 สวนในลาน ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนมีคา 1.0-3.1 ng/ml (อรพินท และคณะ, 2543) 
 
 

ภาพที่ 4  ลูกปลานิลกานา ภาพที่ 5  ลูกปลานิลจิตรลดา ภาพที่ 6  ลูกปลานิลแดง 
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ตารางที่  6  ปริมาณฮอรโมนที่เหลือ  (ng/ml)  หลังจากเลี้ยงเปนเวลา  2  เดือน 
 

สายพันธุ 
ระดับความเขมขนของ  17-α-Methyltestosterone  mg/kg 

control 40 60 เฉลี่ยสายพันธุ 
กานา 0.27 0.21 0.21 0.231±0.037 
นิลแดง ND 0.57 1.40 0.982±0.57 
จิตรลดา 0.34 0.13 0.16 0.208±0.11 
เฉลี่ย 0.61±0.04 0.91±0.23 1.77±0.69  

หมายเหตุ  ND = ไมมีขอมูล 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 
 1. ผลการเปลี่ยนเพศของปลานิลและอัตรารอดของปลานิลหลังการแปลงเพศ พบวาที่ระดับความเขมขนของ
ฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone 60 ppm มีอัตราการเปลี่ยนเพศสูงสุด 91.11 % รองลงมาเปนระดับความเขมขน  
40 ppm 85.55 % สวนปลาที่ไมไดรับฮอรโมนในชุดควบคุมมีอัตราการเปลี่ยนเพศนอยที่สุด 60% ซึ่งมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (p<0.05) โดยที่อัตราการเปลี่ยนเพศของระดับความเขมขนที่ 60 และ 40 ppm ไมแตกตางทางสถิติแตตางกับชุด
ควบคุมกัน สวนสายพันธุไมผลตออัตราการเปลี่ยนเพศของปลานิล 

2. อัตรารอดของปลานิลหลังการแปลงเพศพบวา ระดับความเขมขนของฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone  
60 ppm มีอัตราการรอดสูงสุด 87.62% รองลงมาเปนระดับความเขมขน 40 ppm 84.29% และต่ําที่สุดคือระดับความเขมขน
ที่ไมไดรับฮอรโมนในชุดควบคุมมีอัตราการรอดนอยที่สุด 75.94% เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติแลวพบวามีความแตกตางทาง
สถิติ (p<0.05)   

 3. อัตราการเจริญเติบโตตอวันและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อหลังการอนุบาล 2 เดือนพบวา ระดับความ
เขมขนของฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) แตในสวนของสายพันธุพบวา 
สายพันธุกานา มีอัตราการเจริญเติบโตตอวันดีที่สุด 0.0280 กรัม/วัน  รองลงมาเปนสายพันธุนิลแดง 0.0227 กรัม/วัน สวน
สายพันธุที่มีคาอัตราการเจริญเติบโตนอยที่สุดคือ จิตรลดา 0.0205 กรัม/วัน และพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
แสดงวาสายพันธุมีผลตออัตราการเจริญเติบโตตอวันของปลานิล  สายพันธุกานา มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีที่สุด 
2.43 กรัม/วัน รองลงมาเปนสายพันธุนิลแดง 2.87 กรัม/วัน สวนสายพันธุที่มีคาอัตราการเจริญเติบโตนอยที่สุดคือ จิตรลดา 
3.55 กรัม/วัน เมื่อเปรียบเทียบแลวพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) สวนระดับความเขมขนของฮอรโมน  
17-α-Methyltestosterone เมื่อทําการเปรียบเทียบทางสถิติแลวพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงวา
ระดับความเขมขนของฮอรโมน 17-α-Methyltestosterone ไมมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลานิล 
 4. ฮอรโมนที่ตกคางในเลือดพบวามีในปริมาณที่นอยมากในแตละระดับความเขมขนและแตละสายพันธุมี
ปริมาณในปลานิลแดง 0.98 ng/ml รองลงมา กานา 0.23 ng/ml และ จิตรลดา 0.21 ng/ml ความเขมขนของปริมาณฮอรโมน
ที่มีผลตอปริมาณฮอรโมนตกคางมากที่สุดคือ 60 ppm 1.77 ng/ml รองลงมาคือ 40 ppm 0.91 ng/ml นอยที่สุดคือ  
ชุดควบคุม 0.61 ng/ml  
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คําขอบคุณ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ใหทุนสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  
มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหความชวยเหลือและสถานที่ทําการวิจัย 
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ผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซด และฟอรมาลินตออัตราการฟก และการพัฒนาตัวออน 
ของไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุง 

 
สมชาย  หวังวิบูลยกิจ * 

ภาควิชาวิทยาศาสตรการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

บทคัดยอ 
 

 ศึกษาผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซด และฟอรมาลินตออัตราการฟก และการพัฒนาตัวออนของไขกุงกามกราม
ที่แยกจากแมกุง โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design, CRD) มี 9 ชุดการทดลอง ไดแก 
ชุดควบคุมที่ไมใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดและฟอรมาลิน ชุดที่ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดระดับความเขมขน 10 20 30 40 
สวนในลาน และชุดที่ใชฟอรมาลินระดับความเขมขน 10 20 30 40 สวนในลาน แตละชุดทําการทดลอง 3 ซ้ํา โดยแยก 
ไขกุงกามกรามจากแมกุงที่วางไขได 1 วัน จํานวน 100 ฟองตอชุดการทดลอง นําไขกุงกามกรามมาฟกที่อุณหภูมิน้ํา 
30.0+0.1 องศาเซลเซียส ในน้ําความเค็ม 15+1 สวนในพัน ผลการศึกษาพบวา อัตราการฟกไขกุงกามกรามเปนตัวออน
สูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ การใชฟอรมาลินที่ระดับความเขมขน 10 สวนในลาน ซึ่งมีอัตราการฟกเปน
ตัวออน 80.33+1.76 เปอรเซ็นต สวนชุดควบคุม ชุดที่ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดระดับความเขมขน 10  20  30  40 สวนใน
ลาน และชุดที่ใชฟอรมาลินระดับความเขมขน 20  30 40  สวนในลาน จะมีอัตราการฟกเปนตัวออน  57.00+1.73  
48.67+2.33 51.67+2.73  65.33+3.38  76.33+3.71  66.33+2.19  65.33+4.33  และ  45.66+3.93  เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ
ใชเวลาในการฟกเปนตัวออน 14 วัน 
 
คําสําคัญ : ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ฟอรมาลิน กุงกามกราม 
    
*  ผูรับผิดชอบ   ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ โทร. ๐ ๒๓๒๖ ๔๐๙๙  
e-mail: kwsomcha@kmitl.ac.th 
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Effect of Hydrogen Peroxide and Formalin on Hatching Rate and in-vitro Embryonic  
Development of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Eggs 

 
Somchai Wangwibulkit* 

Department of  Fisheries Science, Faculty of Agricultural Technology 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

 
Abstract 

 
 Effect of hydrogen peroxide (10, 20, 30, and 40 ppm), formalin (10, 20, 30, and 40 ppm) on in-vitro hatching 
rate and embryonic development of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) eggs were studied. The 
completely randomized design (CRD) was conducted to this experiment. There were 8 treatments and one control group 
with 3 replications for each treatment. Giant freshwater prawn eggs were separated from brooders spawned on one day 
and incubated 100 eggs per treatment at water temperature of 30.0+0.1 OC with 15+1 ppt salinity. The results showed 
that hatching rates of giant freshwater prawn eggs from all treatments were significantly different (P<0.05). The best 
hatching rate was 80.33+1.76 % in 10 ppm formalin. Hatching rates of giant freshwater prawn eggs in control and 10, 20, 
30, and 40 ppm hydrogen peroxide and 20, 30, and 40 ppm formalin treatments were 57.00+1.73, 48.67+2.33, 
51.67+2.73, 65.33+3.38, 76.33+3.71, 66.33+2.19, 65.33+4.33, and 45.66+3.93 %, respectively. The time required 
embryonic development and hatching period was 14 days.  
 
Key words : hydrogen peroxide, formalin, giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii 
    
* Corresponding author  Chalongkrung rd. Ladkrabang Bangkok 10520 Tel. 0 2326 4099 e-mail: kwsomcha@kmitl.ac.th 
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คํานํา 
 

 กุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมีการเพาะเลี้ยงกัน
ทั่วไป โดยธรรมชาติของกุงกามกรามจะวางไขติดอยูบริเวณสวนทองและขาวายน้ําซึ่งไขกุงระยะแรกจะมีสีสม หลังจาก
นั้นจะมีการพัฒนาตัวออนและไขกุงกามกรามจะเปลี่ยนเปนสีเทาแกกอนที่ตัวออนจะฟกออกจากไข ซึ่งใชระยะเวลาในการ
ฟกเปนตัวออน 11-21 วัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการโดยเฉพาะอุณหภูมิ Manush et al. (2006) ไดศึกษาอุณหภูมิที่
ตางกันมีผลทําใหอัตราการฟกของไขกุงกามกรามตางกัน การนําไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุงมาทําการทดลองใหไขกุง
กามกรามพัฒนาและฟกเปนตัวออนภายในหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถนําเฉพาะไขกุงกามกรามมาศึกษาปจจัย
อื่นๆ ที่สงผลกระทบกับไขกุงกามกรามไดโดยตรง แตในการแยกไขกุงกามกรามมาเพาะฟกมักจะพบปญหาการติดเชื้อ
แบคทีเรีย โปรโตซัว และเชื้อรา ทําใหอัตราการฟกต่ํา ซึ่งในสัตวน้ํามีวิธีการปองกันและแกปญหาดังกลาวโดยใช
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) และฟอรมาลีน (CH2O) ในการควบคุมเชื้อราในไขปลาแซลมอน (Weterstrat and 
Marking,1995; Schreier at el.,1996) ซึ่งทําใหอัตราการฟกของลูกปลาเพิ่มขึ้น ดังนั้น การทดลองครั้งนี้จึงไดทําการศึกษา
ผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซด และฟอรมาลินตออัตราการฟก และการพัฒนาตัวออนของไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุง 
ซึ่งผลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับการนําไปใชศึกษางานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป  
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซดและฟอรมาลินตออัตราการฟกของไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุง 
2. เพื่อศึกษาผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซดและฟอรมาลินตอการพัฒนาตัวออนของไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุง 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. การวางแผนการทดลอง 
 
 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) โดยแบงเปน 9 ชุดการทดลอง ไดแก ชุดควบคุมที่ไมใชไฮโดรเจน
เปอรออกไซดและฟอรมาลิน ชุดที่ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดระดับความเขมขน 10 20 30 40 สวนในลานและชุดที่ใช
ฟอรมาลินระดับความเขมขน  10  20  30  40  สวนในลาน แตละชุดทําการทดลอง 3 ซ้ํา 
 
2. วัสดุอุปกรณ 
 
 2.1 บอสําหรับเลี้ยงพอแมพันธุกุงกามกราม สําหรับใหแมกุงกามกรามวางไข 

2.2 เครื่องแกวพรอมชุดใหออกซิเจน และชุดควบคุมอุณหภูมิสําหรับใชในการฟกไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุง 
2.3 กลองจุลทรรศนพรอมอุปกรณบันทึกภาพ สําหรับใชบันทึกภาพการพัฒนาตัวออนของกุงกามกรามภายใน 

ไขกุงที่แยกจากแมกุง 
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3. วิธีดําเนินการ 
 
 นํากุงกามกรามน้ําหนักตัวเฉลี่ย 72+13 กรัม จากฟารมเกษตรกรในเขตอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาเลี้ยง
ในบอคอนกรีตขนาด 3x6x1 เมตร ในอัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย 1:3 เมื่อแมกุงกามกรามวางไขได 1 วัน จะแยก 
ไขกุงกามกรามจากแมกุงแลวนํามาใสลงในถาดที่มีน้ําและใหออกซิเจน สุมนับไขกุงกามกรามจํานวน 100 ฟองตอ 
ชุดการทดลอง แชไขกุงกามกรามในไฮโดรเจนเปอรออกไซดและฟอรมาลินที่ระดับความเขมขนของแตละชุดการทดลอง 
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนําไขกุงกามกรามใสลงในขวดรูปชมพูที่มีน้ําปริมาตร 200 มิลลิลิตร ตอสายออกซิเจนและ
ปดปากขวดดวยสําลีและกระดาษอลูมิเนียมฟอยเพ่ือปองกันน้ําระเหย นําไขกุงกามกรามไปฟกในถังพลาสติกที่ควบคุม
อุณหภูมิน้ําภายในขวดรูปชมพูใหได 30.0+0.1 องศาเซลเซียส โดยทุกวันจะแชไขกุงกามกรามในไฮโดรเจนเปอรออกไซด
และฟอรมาลินแตละระดับความเขมขน เปนเวลา 1 ช่ัวโมง เมื่อเริ่มตนการทดลองจะปรับความเค็มน้ําวันละ 3 สวนในพัน 
จนไดความเค็ม 15+1 สวนในพัน นําไขกุงกามกรามแตละชุดการทดลองมาสองภายใตกลองจุลทรรศนทุก 2 วัน สังเกต
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายในไขกุงกามกรามและการพัฒนาตัวออนพรอมทั้งบันทึกภาพ และแยกไขกุงที่เสียซึ่งมี
ลักษณะขาวขุนออกจากชุดการทดลองทุกวัน เมื่อตัวออนกุงกามกรามฟกออกจากไข จะนับจํานวนตัวออนและแยกออก
จากภาชนะจนไขกุงฟกเปนตัวออนหมด ซึ่งใชเวลาประมาณ 3 วัน 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 
 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยนําขอมูลอัตราการฟก มาวิเคราะหคาความแปรปรวนและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย
วิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS 10.0 for window  

 
ผลการศึกษา 

 
1.  ผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซดและฟอรมาลินตออัตราการฟกของไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุง 
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Fig. 1 Hatching rates of giant freshwater prawn (M. rosenbergii) eggs in control, hydrogen peroxide and formalin 

treatments in 15+1  ppt salinity at water temperature of 30.0+0.1 OC  

80.33+1.7
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 จากผลการทดลอง พบวา การใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดและฟอรมาลินระดับความเขมขนที่ตางกันจะทําให
อัตราการฟกไขกุงกามกรามเปนตัวออนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการใชฟอรมาลินที่ระดับ
ความเขมขน 10 สวนในลาน   จะทําใหอัตราการฟกเปนตัวออนของไขกุงกามกรามสูงสุด 80.33+1.76 เปอรเซ็นต (Fig. 1 
และ Table 1) ในน้ําความเค็ม 15 + 1 สวนในพัน ที่อุณหภูมิ 30.0 + 0.1 OC สวนชุดการทดลองที่มีอัตรารอดต่ํา เนื่องจากมี
แบคทีเรียและเชื้อราเปนสาเหตุทําใหไขกุงเสียและหยุดการพัฒนา สวนไขกุงที่ปกติจะใชเวลาในการพัฒนาและฟกเปน 
ตัวออน 14 วัน ซึ่งตางจาก Manush et al. (2006) ที่ทดลองใชมาลาไคทกรีนเพื่อปองกันเชื้อราในการฟกไขกุงกามกรามทํา
ใหมีอัตรารอด 73 เปอรเซ็นต  ที่อุณหภูมิ 33 OC ใชเวลาในการฟกเปนตัวออน 11 วัน นอกจากนี้ Caceci et al.(1996) ไดใช
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดสลับกับฟอรมาลีนแชไขกุง ทําใหมีอัตราการฟก 81.25 เปอรเซ็นต ในน้ําความเค็ม 5 สวนในพัน 
ที่อุณหภูมิ 30 OC และใชเวลาในการฟกเปนตัวออน 21 วัน  
 
Table 1  Hatching rates of giant freshwater prawn (M. rosenbergii) eggs in control, hydrogen peroxide and formalin 

treatments in 15+1  ppt salinity at water temperature of 30.0+0.1 OC  
treatment concentration (mg/L) hatching rate (%) 
control 0 57.00+1.73c 

hydrogen peroxide 10 48.67+2.33 de 
hydrogen peroxide 20 51.67+2.73 d 
hydrogen peroxide 30 65.33+3.38 c 
hydrogen peroxide 40 76.33+3.71 b 

formalin 10 80.33+1.76 a 
formalin 20 66.33+2.19 c 
formalin 30 65.33+4.33 c 
formalin 40 45.66+3.93 e 

Different superscript letters within column represent significant different (P<0.05) 
 
2.  ผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซดและฟอรมาลินตอการพัฒนาตัวออนของไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุง 
 จากผลการทดลองสุมตัวอยางไขกุงกามกรามที่แยกจากแมกุง (ภาพที่ 2 3 และ 4)ไปสองดูลักษณะการพัฒนา 
ตัวออนภายใตกลองจุลทรรศน พบวาไขกุงกามกรามสามารถพัฒนาตัวออนภายในหองปฏิบัติการไดตามปกติ โดยการใช
ฟอรมาลินระดับความเขมขน 10 สวนในลาน จะชวยควบคุมแบคทีเรียและเชื้อราภายนอกไดดีที่สุด สวนการใช 
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดจะตองใชที่ระดับความเขมขน 40 สวนในลาน ก็สามารถทําใหตัวออนกุงกามกรามมีการพัฒนา 
ตัวออนไดปกติมากกวาในชุดการทดลองอื่นๆ โดยไขกุงกามกรามจะมีการพัฒนาลักษณะของ eye spot (ภาพที่ 5) 
antennule (ภาพที่ 6) rudimentary alimentary canal (ภาพที่ 6) rudiments of appendages (ภาพที่ 7) compound eye (ภาพที่ 
8) hart (ภาพที่ 8) hepatopancreas (ภาพที่ 9) walking  legs (ภาพที่ 10) segments (ภาพที่ 11) และ tail (ภาพที่ 11) ในน้ํา
ความเค็ม 15 + 1 สวนในพัน ที่อุณหภูมิ 30.0 + 0.1 OC  ซึ่งใชระยะเวลาในการฟกเปนตัวออน 14 วัน (ภาพที่ 12 และ 13) 
 
 
 



               การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                         P3 

 321

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4 incubation flasks in water  
           temperature 30.0 + 0.1 OC 

Fig. 13 larva of  Macrobrachium  
             rosenbergii 

Fig. 10 appendages (ap) or walking  
            legs at 12 days 

Fig. 9 hepatopancreas(he) at 12 days 

Fig. 12 embryos hatched out at 
             14 days 

Fig. 3 bright orange eggs (e)     
        separated from the brood pouch  

Fig. 2 bright orange fertilized eggs  
        of Macrobrachium rosenbergii 

Fig. 5 eye spot (es) of embryos at 
           2 days 

Fig. 11 segments (s) and tail (t) at 
             12 days 

Fig. 8 compound eye (c) and hart (h) 
           at 12 days 

Fig. 6 antennule(an)and rudimentary 
           alimentary canal (ra) at 8 days  

Fig. 7 rudiments of appendages (ap)  
          at 8 days 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 อัตราการฟกไขกุงกามกรามเปนตัวออนสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ การใชฟอรมาลินที่ระดับ
ความเขมขน 10 สวนในลาน ซึ่งมีอัตราการฟกเปนตัวออน 80.33+1.76 เปอรเซ็นต สวนชุดควบคุม ชุดที่ใชไฮโดรเจน 
เปอรออกไซดระดับความเขมขน 10 20 30 40 สวนในลาน และชุดที่ใชฟอรมาลินระดับความเขมขน 20 30 40 สวนในลาน 
จะมีอัตราการฟกเปนตัวออน 57.00+1.73 48.67+2.33 51.67+2.73 65.33+3.38 76.33+3.71 66.33+2.19 65.33+4.33 และ 
45.66+3.93 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และใชเวลาในการฟกเปนตัวออน 14 วัน 
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คาริโอไทปปลาสกุล Trichogaster ในประเทศไทย 
 

เกรียงไกร  สีตะพันธุ * และ มลฤดี  คํามาอาย 
สํานักเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาโครโมโซมปลาในสกุล Trichogaster 4 ชนิด ไดแก ปลากระดี่หมอ (Trichogaster trichopterus)  
ปลากระดี่มุก (T.leeri) ปลากระดี่นาง (T.microlepis) และปลาสลิด (T.pectoralis) เตรียมเซลลระยะ metaphase จากไตและ
เหงือก พบวาปลาทั้ง 4 ชนิดมีจํานวนโครโมโซม 2n=46 เทากัน มีคาริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมแบบอะโครเซนตริก 
23 คู และจํานวนแขนโครโมโซมเทากับ 46 เหมือนกัน ขอมูลทางดานเซลลพันธุศาสตรของปลาทั้ง 4 ชนิด อาจมี
ประโยชนตอการศึกษาเซลลอนุกรมวิธาน ความสัมพันธทางวิวัฒนาการของปลาและเปนพื้นฐานของการศึกษาลักษณะ
ทางจีโนมของปลาในสกุล Trichogaster 
 
คําสําคัญ : คาริโอไทป โครโมโซม ปลากระดี่หมอ ปลากระดี่นาง ปลากระดี่มุก ปลาสลิด 
    
*  ผูรับผิดชอบ  ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ โทร. ๐-๙๘๕๐-๐๗๘๑ e-mail : kook82@hotmail.com  
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Karyotypes of  Genus Trichogaster in Thailand  
 

Kriengkrai Seetapan*  and Monrudee  Khamma-ay 
School of Agriculture, Natural Resources and Environmental Science, Naresuan University, Phayao Campus 

 
Abstract 

 
 Chromosome studied of 4 species in genus Trichogaster such as Trichogaster trichopterus, T.leeri,                 
T. microlepis and T. pectoralis. Metaphase chromosomes were obtained from kidney and gill. The chromosome number 
of 4 species were 46 (2n=46), the karyotypic morphology comprises of 23 pairs of acrocentric chromosomes and all 
species have the fundamental number of 46. These cytogenetics data may be useful for cytotaxonomy, evolutionary 
relationship of fishes and provide basis for further analysis of Trichogaster genome. 
 
Key words :  karyotype, chromosome, Trichogaster trichopterus, Trichogaster  leeri,, Trichogaster microlepis, 

Trichogaster pectoralis 
    
*  Corresponding author  T.Maeka  A.Muang  C.Phayao 56000  Tel. 0-9850-0781  e-mail : kook82@hotmail.com  
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คํานํา 
 
 ปลาในสกุล Trichogaster จัดอยูในวงศ (family) Belontidae พบในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก  
ปลากระดี่หมอ  (T.trichopterus) ปลากระดี่มุก (T.leeri) ปลากระดี่นาง (T.microlepis) และปลาสลิด (T.pectoralis) (ชวลิต
และคณะ, 2540) ปลาทั้ง 4 ชนิดนี้สามารถนํามารับประทานทั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะปลาสลิด นอกจากนี้ปลาทั้ง 4 
ชนิดนี้ยังสามารถนํามาเลี้ยงเปนปลาสวยงามซึ่งเปนที่นิยมทั้งภายในและตางประเทศ ปลาดังกลาวมีลักษณะภายนอก
แตกตางกัน จึงเปนสาเหตุที่นาสนใจศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซมวาจะมีความแตกตางกันมากนอยเพียงใดในดานจํานวนและ
แบบของโครโมโซม ซึ่งในอดีตธวัช และวิเชียร (2531) ไดศึกษาคาริโอไทปของปลาสลิดพบวามีจํานวนโครโมโซม 2n=46 
ประกอบดวยโครโมโซมแบบอะโครเซนตริกทั้งหมด 23 คู แตปลาอีก 3 ชนิดยังไมพบรายงานในประเทศไทย ดังนั้น
การศึกษาดานคาริโอไทปของปลาทั้ง 4 ชนิดในครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนําไปใชประโยชนดานเซลล
อนุกรมวิธาน (cytotaxonomy) และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในกลุมนี้ที่พบในประเทศไทย  
 

วัตถุประสงค 
 
 ศึกษาโครโมโซมของปลาในสกุล Trichogaster จํานวน 4 ชนิด ไดแก ปลากระดี่หมอ (T.trichopterus)  
ปลากระดี่มุก (T.leeri) ปลากระดี่นาง (T.microlepis) และปลาสลิด (T.pectoralis)  
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. สัตวทดลอง 
 
 นําปลาที่จะใชในการศึกษามาจัดจําแนกชนิดยึดถือตามแนวของ Smith (1945) Rainboth (1996) ชวลิต และคณะ 
(2540) และ Kottelat (1998) ซึ่งประกอบดวยปลาในสกุล Trichogaster จํานวน 4 ชนิด ไดแก ปลากระดี่หมอ 
(T.trichopterus) ปลากระดี่มุก (T.leeri) ปลากระดี่นาง (T.microlepis) และปลาสลิด (T.pectoralis) จํานวนชนิดละ 10 ตัว 
 
2. การเตรียมโครโมโซม  
 
 การเตรียมโครโมโซมดัดแปลงจากวิธีของ Chen and Ebeling (1968) และ Nanda et  al. (1995) โดยนําปลาที่
ตองการศึกษามาฉีดดวย colchicine เขมขน 0.1% (ฉีด 0.7 มิลลิลิตรตอน้ําหนักปลา 100 กรัม) ทิ้งไว 1-2 ช่ัวโมง จากนั้นนํา
ปลาดังกลาวมาผาเอาไต และเหงือก นํามาแชในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) 0.075 M นาน 10 นาที (ขณะแชใช
มีดผาตัดสับไต และเหงือกใหเปนช้ินเล็กๆ) ดูดไต และเหงือกในสารละลายมาเก็บไวในหลอด centrifuge เมื่อครบ 10 นาที 
จึงนําไปหมุนเหว่ียงดวยความเร็ว 1,000 รอบ/นาที เปนเวลา 8-10 นาที แลวดูดสวนใสทิ้ง เติม 0.075 M KCl ปริมาณ  
5 มิลลิลิตร อีกครั้งโดยใช vortex mixer ชวยปน แลวนําไปหมุนเหว่ียงที่ความเร็ว และเวลาเทาเดิม แลวดูดสวนใสทิ้ง 
จากนั้นนําหลอด centrifuge เดิมมาปนดวย vortex mixer ใหกระจายออกจากกันแลวคอยๆ เติมสารทําใหคงสภาพ [fixative 
(Mathanal : Glacial acetic acid) 3:1] ปริมาณ 5 มิลลิลิตร แลวนําไปหมุนเหว่ียงที่ความเร็ว และเวลาเทาเดิม ดูดสวนใสทิ้ง 
ทําเชนนี้อีก 2 ครั้ง ในขั้นตอนสุดทายดูดสวนใสทิ้งใหเหลือสารทําใหคงสภาพในหลอดใหเหมาะสมกับการเตรียมสไลด 
จากนั้นนําตัวอยางเซลลที่ไดมาหยดลงบนแผนสไลด 1 หยด และหยดน้ํายาทําใหคงสภาพตามลงไปอีก 1 หยด ทิ้งไวให
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แหง จากนั้นจึงน้ําสไลดดังกลาวมายอมใน 10 % Giemsa เมื่อเวลาครบ 10-15 นาที นําสไลดไปลางดวยน้ํากลั่นใหสะอาด 
และทิ้งไวใหแหง จากนั้นนําสไลดดังกลาวมาตรวจนับโครโมโซม 
 
3. การหาจํานวนโครโมโซมของปลาแตละชนิดที่ศึกษา 
 
 นับจํานวนโครโมโซมในระยะเมทาเฟส (metaphase) ทั้งหมด 100 เซลลของปลาแตละชนิดที่ทําการศึกษา  
เมื่อนับโครโมโซมครบ 100 เซลลแลวจึงทําการเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต โดยถือตามจํานวนโครโมโซมที่มีเปอรเซ็นต
สูงสุดในแตละชนิดเปนจํานวนโครโมโซมของปลาชนิดนั้นๆ 
 
4. การจัดคาริโอไทป 
 
 นําฟลมที่โครโมโซมกระจายตัวดี และชัดเจนที่สุดของปลาแตละชนิดมา 10 เซลล นําไปอัดขยาย วัดความยาว
ของแขนขางสั้น (Ls) และความยาวของแขนขางยาว (Ll) ซึ่งมีหนวยเปนความยาวเชิงสัมพัทธ โดยวัดจากตําแหนง 
centromere ไปยังปลายโครโมโซมทั้ง 2 ดาน คํานวณคา centromeric index (C.I.) = Ll/Lt (โดยที่ Lt = total length) 
ดัดแปลงจากวิธีของ Chen and Ruddle (1970) และ Chen (1971) เรียงลําดับตามความยาว และแบงชนิดโครโมโซม (ดัง
ตาราง 1) จับคูโครโมโซมโดยอาศัยคา C.I. จากนั้นเลือกภาพโครโมโซมของปลาแตละชนิดในระยะ เมทาเฟสที่กระจายตัว
ดีมาทําคาริโอ-ไทป 
 
ตารางที่ 1  การแยกชนิดโครโมโซมปลาโดยใชคา centromeric index (C.I.) 
Table 1  Classification of fish chromosomes by centromeric index (C.I.) 

ชนิดโครโมโซม สัญลักษณ ชวง centromeric  index 
Metacentric m 0.50-0.59 

Submetacentric sm 0.60-0.75 
Subtelocentric  st 0.76-0.89 

Acrocentric 
or 

Telocentric  

a 
 
t 

มากกวา 0.90 

 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการวิจัยพบวาปลากระดี่หมอ ปลากระดี่มุก ปลากระดี่นาง และปลาสลิด มีจํานวนโครโมโซม 2n=46 เทากัน 
(ตาราง 2) มีคาริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมแบบอะโครเซนตริก 23 คู และมีจํานวนแขนโครโมโซมเทากับ  
46 เหมือนกัน (ตาราง 3 และภาพ 1-4) 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหจํานวนโครโมโซมของปลากระดี่หมอ ปลากระดี่มุก ปลากระดี่นาง และปลาสลิด 
Table 2  Frequency distribution of chromosome counts in T. trichopterus, T. leeri, T. microlepis and  T. pectoralis. 

ชนิดปลา 
จํานวน จํานวนเซลลที่นับโครโมโซมได 

เซลลที่นับ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
ปลากระดี่หมอ 100   4  3  83 4 6  
ปลากระดี่มุก 100 3 1 5  4 1 80 2 3 1 
ปลากระดี่นาง 100  1 2 3 1 3 87 1 2  
ปลาสลิด 100   1 4   80 5 5 5 

 
ตารางที่ 3   จํานวนโครโมโซม คาริโอไทป และจํานวนแขนของโครโมโซมของปลากระดี่หมอ ปลากระดี่มุก ปลากระดี่นาง  

และปลาสลิด 
Table 3  Diploid chromosome number, karyotype and fundamental number (NF) of T.trichopterus, T.leeri, T. microlepis 

and T. pectoralis. 
ชนิดปลา 2n คาริโอไทป(คู) NF 

ปลากระดี่หมอ 46 23a 46 
ปลากระดี่มุก 46 23a 46 
ปลากระดี่นาง 46 23a 46 
ปลาสลิด 46 23a 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  โครโมโซมระยะเมตาเฟส (A) และ คาริโอไทป (B) ของปลากระดี่หมอ 
Figure 1  Photomicrographs of metaphase chromosomes (A) and karyotype (B) of  T. trichopterus. 

A B 
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ภาพที่ 2  โครโมโซมระยะเมตาเฟส (A) และ คาริโอไทป (B) ของปลากระดี่มุก 
Figure 2  Photomicrographs of metaphase chromosomes (A) and karyotype (B) of T. leeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  โครโมโซมระยะเมตาเฟส (A) และ คาริโอไทป (B) ของปลากระดี่นาง 
Figure 3  Photomicrographs of metaphase chromosomes (A) and karyotype (B) of T. microlepis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  โครโมโซมระยะเมตาเฟส (A) และ คาริโอไทป (B) ของปลาสลิด 
Figure 4  Photomicrographs of metaphase chromosomes (A) and karyotype (B) of T. pectoralis. 

 

 

 A 
B 

 

 

 A B 

 

 A B 
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วิจารณผล 
 
 ผลการศึกษาพบวาปลาในสกุล Trichogaster ทั้ง 4 ชนิดที่พบในประเทศไทยมีจํานวนโครโมโซม 2n=46 เทากัน 
มีคาริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมแบบอะโครเซนตริก 23 คู และมีจํานวนแขนโครโมโซมเทากับ 46 เหมือนกัน 
ผลการศึกษาคาริโอไทปของปลาสลิดครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ ธวัช และวิเชียร (2531) ซึ่งพบวาปลาสลิดมีจํานวน
โครโมโซม 2n=46 ประกอบดวยโครโมโซมแบบอะโครเซนตริกทั้งหมด 23 คู แตปลากระดี่หมอ กระดี่นางและกระดี่มุก
ยังไมพบปรากฏรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโครโมโซมมากอน 
 จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นไดวาถึงแมปลาในสกุล Trichogaster ทั้ง 4 ชนิดที่พบในประเทศไทยจะมีลักษณะ
ภายนอกที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด แตจากการศึกษาดานคาริโอไทปพบวาปลาทั้ง 4 ชนิดมีจํานวนโครโมโซมและ 
คาริโอไทปที่เหมือนกัน แสดงวาปลาทั้ง 4 ชนิดนี้มีความสัมพันธทางวิวัฒนาการที่ใกลเคียงกันมาก  
 

สรุป 
 
 ปลากระดี่หมอ ปลากระดี่มุก ปลากระดี่นาง และปลาสลิด มีจํานวนโครโมโซม 2n=46 เทากัน มีคาริโอไทป
ประกอบดวยโครโมโซมแบบอะโครเซนตริก 23 คู และมีจํานวนแขนโครโมโซมเทากับ 46 เหมือนกัน ขอมูลคาริโอไทปที่
ไดจากการศึกษานี้สามารถนําไปใชประโยชนดานเซลลอนุกรมวิธานและการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลา 
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เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและสัดสวนรูปรางของปลานิลคัดพนัธุ 3 ชุด ท่ีเล้ียงในกระชัง 
ในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดติถ 

 
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และสัดสวนรูปรางของปลานิลที่ผานการคัดพันธุ จํานวน 3 
ชุด คือปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11, รุน 9 และปลานิล GIFT รุน 5 โดยการเลี้ยงในกระชังอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ วางแผน 
การทดลองแบบสุมตลอด แบงออกเปน 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา เลี้ยงในกระชังขนาด 1.0× 1.0×1.0 เมตร ลูกปลามี
ความยาวเหยียดเฉลี่ยเริ่มตน 11.97±0.59 ซม. น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 37.33±11.67 กรัม อัตราปลอย 50 ตัว/กระชัง ให
อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต กินจนอิ่มวันละ 3 ครั้ง เปนระยะเวลา 180 วัน ระหวางเดือน
พฤษภาคม–พฤศจิกายน 2548 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเฉลี่ยของปลานิลทั้ง 3 ชุด 
การทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11, รุน 9 และปลานิล GIFT รุน 5 มีความยาวเหยียด
เฉลี่ย 31.55±0.62 31.82±0.50 และ 31.39±1.22 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 842.61+ 78.08 794.17+69.64 และ 801.63+59.98 กรัม 
น้ําหนักเพิ่มตอวัน 4.44±0.39 4.21±0.39 และ 4.24±0.34 กรัม/วัน อัตรารอดตาย 40.00±12.59 56.00±7.69 และ 
47.33±12.11 ตามลําดับ    
 เปรียบเทียบสัดสวนรูปรางของปลานิล 3 ชุดโดยการวัดพิกัดจุดและตําแหนงตางๆ บนลําตัวปลานิลเพื่อนําไป
สรางขอมูล Truss morphometric network พบวาสัดสวนรูปรางโดยรวมระหวางเพศผูและเมียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่ง (p<0.01) และจากการวิเคราะหสัดสวนพบวาปลานิลเพศผูมีสัดสวนตางๆ ไมแตกตางกัน (p>0.05) แตในปลานิลเพศเมีย
จิตรลดา 3 รุน 11 และปลานิล GIFT รุน 5 ซึ่งมีสัดสวนหัวไมแตกตางกันมีคาต่ํากวาปลานิลจิตรลดา รุน 9 อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปลานิลคัดพันธุทั้ง 3 ชุดมีศักยภาพของลักษณะสําคัญเชิงเพาะเลี้ยงภายใตสภาพ 
การเลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิไมแตกตางกัน และจากผลการเปรียบเทียบลักษณะทางสัดสวนรูปรางของ 
ปลานิล 3 ชุดมีแนวโนมวาหากดําเนินการปรับปรุงพันธุปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11 ตอไปจะทําใหสัดสวนหัวเล็กลงเพื่อเปน
การเพิ่มผลผลิตได 
 
คําสําคัญ : ปลานิลจิตรลดา 3 ปลานิล GIFT การเลี้ยงในกระชัง 
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Comparison on Growth and Morphology among 3 Groups of Nile Tilapia , Oreochromis niloticus 
(LINN.) Culture in Cage at Sirikit Dem’s  Reservior, Uttaradit Province. 

 
Wisanuporn  Ratanatrivong 

 
Abstract 

 
 Comparison on growth and morphology among 3 strains of Nile tilapia, Oreochromis niloticus, Chitralada 3 
F11, F9 and GIFT F5 in 1 m3 cage culture at Sirikit Dam's reservior, Uttaradit province were studied on May  to 
November 2004 (180 days). Stocking density was 50 tails/cage and feed with 30% protein pellet feed at satiation. The 
initial average total length and body weight were 11.97±0.59 cm and 37.33±11.67 g. The comparison studying were 
finished at 180 day period and result found all growth parameters and survival rate were not different among strains 
(p>0.05). The final total length of Chitralada 3 F11, F9 and GIFT F5 were 31.55±0.62, 31.82±0.50 and 31.39±1.22 cm 
and the final body weight were 842.61±78.08, 794.17±69.64 and 801.63±59.98 g, respectively. The daily weight gain 
and survival rate were 4.44±0.39, 4.21±0.39 and 4.24±0.34 g/day, 1.67±0.11, 1.71±0.07 and 1.70±0.10%/day and 
40.00±12.59, 56.00±7.69 and 47.33±12.11, respectively.  
 Morphology comparison by Truss morphometric network method from 16 marking regions (X1–X16) between 
male and female was highly significant (p<0.01). The head length : standard length of female Chitralada 3 F11 and GIFT 
F5 was lower than Chitralada 3 F9 (p<0.05), while all marking regions in male fish were not different (p>0.05). Results 
from the studying indicated 3 strains of improved tilapias had potential for cage culture. Moreover, the next generation 
of Chitralada 3 F11 may be improved for higher production if intensive selection will be conducted.  
 
Key words :  tilapia, chitralada 3 strain, GIFT strain, cage culture 
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คํานํา 
 

 ปลานิลเปนปลาที่นิยมเลี้ยงอยางกวางขวางเนื่องจากเปนปลาที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและสามารถให
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจสูง ปลานิลเปนปลาที่เลี้ยงงาย มีความทนทานตอโรคพยาธิ สามารถปรับตัวไดดีในสภาพ 
การเลี้ยงตางๆ สวนขอจํากัดในการเลี้ยงปลานิลที่สําคัญคือในปลารุนเดียวกันปลาเพศเมียจะมีขนาดเล็กกวาปลาเพศผู 
เนื่องจากปลานิลเพศเมียจะใชพลังงานสวนหน่ึงไปในการสรางไขซึ่งปลานิลจะมีการผสมพันธุวางไขทั้งป จึงทําให 
ปลาเพศเมียมีอัตราเจริญเติบโตต่ํากวาปลาเพศผู อยางไรก็ตาม ขอจํากัดนี้ไดหมดไปหลังจากมีการพัฒนาวิธีการแปลงเพศ
ลูกปลานิลใหเปนเพศผูลวนโดยใหอาหารผสมฮอรโมนเมธิลเทสโทสเตอโรน (17α–methyltestosterone) (นวลมณี และ
พุทธรัตน, 2538) ซึ่งนําไปสูการเลี้ยงปลาเพศเดียวที่ใหผลผลิตสูงขึ้นกวาเดิม แตในระยะหลังปลานิลมักประสบปญหาเรื่อง
อัตราเจริญเติบโตถดถอยลง ดังนั้นจึงไดมีความพยายามปรับปรุงพันธุปลานิลเพื่อใหไดปลานิลที่มีการเจริญเติบโตดีขึ้นกวา
สายพันธุเดิม (มานพ และคณะ, 2536) ซึ่งที่ผานมาหนวยงาน ICLARM ไดดําเนินโครงการการปรับปรุงพันธุปลานิลเพื่อ
การเลี้ยง (Genetic improvement of farmed tilapias, GIFT) โดยรวบรวมประชากรปลานิลจาก 8 ประเทศ คือ อียิปต กานา 
เซเนกัล เคนยา สิงคโปร ไทย อิสราเอล และไตหวัน มาสรางประชากรพื้นฐานในชวงป พ.ศ. 2535–2541 โดยดําเนิน 
การคัดพันธุจนถึงรุนที่ 5 ไดปลานิลสายพันธุ GIFT ซึ่งมีการเจริญเติบโตสูงกวาปลานิลสายพันธุทั่วไป 75% และมีคาอัตรา
พันธุกรรม (genetic gain) เทากับ 12–17 (Eknath and Acosta, 1998) โดยปลานิลจิตรลดา 3 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ําไดพัฒนาขึ้นเปนปลานิลที่ไดรับการปรับปรุงพันธุมาจากปลานิลสายพันธุ GIFT รุนดังกลาวซึ่งให
ผลผลิตสูงกวาปลานิลสายพันธุดั้งเดิม 85% 
 ปลานิลสามารถนํามาเลี้ยงในกระชังได ขอดีของการเลี้ยงในกระชังคือสามารถปลอยเลี้ยงไดที่ความหนาแนนสูง
เนื่องจากมีน้ําหมุนเวียนผานกระชังตลอดเวลาจึงสงผลใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเลี้ยงปลานิลในกระชังโดยใชปลานิล
พันธุดีเชนปลานิลจิตรลดา 3 จึงเปนที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถมีแหลงน้ําขนาดใหญที่เหมาะสมตอ
การเลี้ยงปลาในกระชังหลายแหง ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถไดเล็งเห็นวาการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 ใน
กระชังจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ดังนั้น เพื่อเปนการรับประกันวา 
ปลานิลจิตรลดา 3 หรือปลานิลพันธุดีสายพันธุอื่นๆ มีความเหมาะสมหรือไมในการเลี้ยงในกระชังจึงควรที่จะมีการศึกษา
เปรียบเทียบในเรื่องอัตราการเจริญเติบโตและสัดสวนรูปรางของปลานิลพันธุดีสายพันธุตางๆ เพื่อทดสอบวาปลานิลพันธุดี
ที่เลี้ยงในกระชังสายพันธุใดมีการเจริญเติบและอัตรารอดตายสูง และมีรูปรางเปนที่ตองการของตลาด ดังนั้นโครงการวิจัย
นี้จะไดศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและรูปรางของปลานิลพันธุดี 3 สายพันธุที่เลี้ยงแบบรวมเพศ ทั้งนี้เพื่อใหไดพันธุ
ที่เหมาะสมที่สุดในสภาพการเลี้ยงในกระชังในพื้นจังหวัดอุตรดิตถและพื้นที่ขางเคียง และนําไปใชในการคัดเลือกปรับปรุง
พันธุใหมีการเจริญเติบโตและรูปรางดีขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลานิลคัดพันธุ 3 ชุด ที่เลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนรูปรางของปลานิลคัดพันธุ 3 ชุด ที่เลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ 
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การศึกษาจากเอกสาร 
 

 การเลี้ยงปลาในกระชังเปนรูปแบบการเลี้ยงปลาแบบหนึ่งที่ทํากันมานานชนิดปลาที่นิยมเลี้ยงในกระชัง ไดแก 
ปลาชะโด ปลาสวาย ปลาแรด และปลาบู วัสดุที่ประกอบเปนกระชังไดแก ไมไผหรือไมเนื้อแข็งซึ่งวางตรึงในน้ํา  
(วารินทร, 2526) แหลงที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังกันมากอยูในบริเวณแมน้ําสะแกกรัง จ.อุทัยธานี และลําน้ํานาน  
จ.นครสวรรค เปนตน ปจจุบันจํานวนเกษตรผูเลี้ยงปลาในกระชังไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นและมีการนํารูปแบบการเลี้ยงใน
กระชังไปใชในอางเก็บน้ําหลายแหง เชน การเลี้ยงปลาบูและปลาชะโดในกระชังบริเวณตอนบนของอางเก็บน้ํา 
เขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี ในป พ.ศ. 2526 (โยธิน และคณะ, 2528) อางเก็บน้ํากระเสียว จ.สุพรรณบุรี โดยเริ่มมี 
การเลี้ยงฯ ในป พ.ศ. 2529 และมีจํานวนกระชังเพิ่มขึ้นเปน 37 กระชัง ในป พ.ศ. 2532 (ถวัลย และคณะ, 2532) สําหรับ 
การเลี้ยงปลานิลในกระชังนั้นไดมีการทดลองเลี้ยงเมื่อป พ.ศ. 2514 ที่ จ.อุบลราชธานี (สัณหชัย, 2514) และตอมาไดนําไป
ทดลองเลี้ยงในแหลงน้ําธรรมชาติและอางเก็บน้ําตางๆ ซึ่งพบวาไดผลดีเปนที่นาพอใจ เชนที่บึงบรเพ็ด จ. นครสวรรค  
(บุญยืน, 2527) อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล จ.ตาก (สมปองและคณะ, 2528) และอางเก็บน้ําคลองเพรียว จ.สระบุรี (สันทนา และ
คณะ, 2529) 
 ปลานิล Oreochromis niloticus (Linn.) เปนปลาที่มีถ่ินกําเนิดในทวีปแอฟริกา และลุมน้ําจอรแดน พบ
แพรกระจายทั่วไปในแหลงน้ําจืดของประเทศซูดาน ยูกานดา เคนยา และตอมาไดแพรกระจายเขาสูทวีปเอเชียในประเทศ
ตางๆ เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไตหวัน และญี่ปุน ปลานิลมีการนําเขาในประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิ์ 
อากิฮิโตแหงประเทศญี่ปุนเมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ไดทรงจัดสงมาทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2508 ซึ่งตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานลูกปลานิลแกกรมประมงเพื่อดําเนิน 
การเพาะเลี้ยงขยายพันธุตอไป ปลานิลดังกลาวถือเปนปลานิลสายพันธุแทสายพันธุหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับทันทั่วโลกในชื่อ
ปลานิลสายพันธุจิตรลดา (นานพ และคณะ, 2536) 
 ครีี และคณะ (2546) ทดลองเลี้ยงปลานิลเพศผูเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหวางปลานิลจิตรลดา ปลานิล 
GMT และ GIFT โดยเลี้ยงในกระชังที่อัตราปลอย 50 ตัว/ลบ.ม.  พบวาปลานิลสายพันธุ GIFT มีอัตราการเจริญเติบโต
สูงสุด 
 สุวรรณี และคณะ (2547) ทดลองเลี้ยงปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 ในกระชังโดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ระหวางปลาเพศผูและเมีย ที่ความหนาแนน 4 ระดับคือ 25 30 50 และ 100 ตัว/ลบ.ม. พบวา ปลาเพศผูมีอัตราเจริญเติบโต
สูงกวาเพศเมีย และปลานิลเพศผูที่เลี้ยงที่ความหนาแนน 100 ตัว/ลบ.ม. ใหผลตอบแทนสูงสุด 
 สุทัศน และยงยุทธ (2544) ทดลองเลี้ยงปลานิลเพศผู 3 สายพันธุ คือ จิตรลดา จิตรลดา 2 และจิตรลดา 3 ใน 
บอดินขนาด 400 ตร.ม. ที่ความหนาแนน 5 ตัว/ลบ.ม. เมื่อเลี้ยงครบ 120 วันพบวาปลานิลจิตรลดา 3 มีอัตราเจริญเติบโต
สูงสุดขณะที่ปลานิลสองสายพันธุที่เหลือใหผลไมแตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการ 
 

 ดําเนินการทดลอง ณ อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ ต.บานหวยเจริญ อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ เริ่มการทดลองตั้งแตเดือน
พฤษภาคม–พฤศจิกายน 2548 รวมเปนระยะเวลา 180 วัน 
 ใชปลานิล 3 ชุด โดยปลาทั้ง 3 ชุด มีที่มาและประวัติการปรับปรุงพันธุดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 คือ ปลานิลจิตรลดา 3 รุนที่ 11 ซึ่งศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถปรับปรุงพันธุ
โดยวิธีดูลักษณะตัวเอง (mass selection) จากปลานิลจิตรลดา 3 รุนที่ 9 
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 ชุดการทดลองที่ 2 คือ ปลานิลจิตรลดา 3 รุนที่ 9 ที่มีตนกําเนิดมาจากปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 5 ที่มีการนําเขา
มาในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2539 และไดรับการปรับปรุงพันธุโดยวิธีดูลักษณะตัวเอง 3 รุน 
 ชุดการทดลองที่ 3 คือ ปลานิลสายพันธุ GIFT รุนที่ 5 ที่นําเขามาในประเทศเมื่อ ป พ.ศ. 2544 
 นําพอแมพันธุปลานิลแตละชุดมาเพาะพันธุชุดละ 50 คูในบอซีเมนตขนาด 50 ตร.ม. เติมน้ําลึก 1 ม. ตรวจสอบ
การฟกไขของแมปลาสัปดาหละครั้งและรวบรวมไขไปฟกจนไดลูกปลาวัยออน นําลูกปลาไปอนุบาลในบอดินขนาด 600 
ตร.ม. นาน 60 วัน แลวจึงคัดปลาใหไดขนาดใกลเคียงกันคือมีความยาวเหยียด 12 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 37 กรัม ซึ่งเปนขนาดที่
สามารถนําลงเลี้ยงในกระชังทดลองได  
 เตรียมกระชังทดลองขนาด 1x1x1.5 เมตร (สวนที่จมน้ํา 1 เมตร) ทําดวยอวนไนลอนขนาดชองตา 1 นิ้ว จํานวน  
18 กระชังแขวนบนแพๆ ละ 6 กระชัง จํานวน 3 ชุด โครงกระชังทําดวยทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ประกอบ
กับถังพลาสติกเปนทุนลอยและติดอวนมุงเขียวกวาง 50 ซม. รอบกระชังบริเวณผิวน้ําเพื่อกันไมใหอาหารลอยออกนอก
กระชัง 
 ปลอยปลาทดลองลงเลี้ยงในกระชังที่ความหนาแนน 50 ตัว/ลบ.ม. เริ่มเก็บขอมูลหลังจากปรับสภาพปลาให
คุนเคยกับสภาพการเลี้ยงนาน 7 วัน ใหอาหารโดยใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําระดับโปรตีน 30% วันละ 3 มื้อ ใน
เวลา 08:00 12:00 และ 16:00 หนา โดยใหกินจนอิ่ม (satiation) โดยใหอาหารทีละนอยจนสังเกตวาปลาไมขึ้นมาฮุบอาหาร
จึงหยุดใหอาหารและบันทึกน้ําหนักอาหารที่ใหกินในแตละกระชังทุกครั้งที่ให 
 หลังจากปลอยปลาทดลองลงเลี้ยงในกระชังและมีการปรับสภาพใหปลาเขาสภาพการเลี้ยงนาน 1 สัปดาห จึงเริ่ม
การทดลองตามวัตถุประสงคดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลานิล 3 ชุด ที่เลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ 
 เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของปลานิล 3 ชุด 2 เดือน/ครั้ง โดยสุมปลาจํานวน 20% ของจํานวนปลาทั้งหมดใน
กระชังขึ้นมาวัดความยาวเหยียดหนวยเปนซม. และชั่งน้ําหนักตัวหนวยเปนกรัม นําขอมูลความยาวเหยียดและน้ําหนักตัวที่
ไดมาคํานวณคาการเจริญเติบโตตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 ความยาวเหยียดเริ่มตนและสดทายเฉลี่ย (ซม.) 
1.2 น้ําหนักเริ่มตนและสุดทายเฉลี่ย (กรัม) 
1.3 น้ําหนักที่เพิ่มตอวัน (daily weight gain, DWG) หนวยเปนกรัม/วัน คํานวณจากสูตร 
         DWG  =  (น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน)/ระยะเวลาที่ทดลอง (วิมลและคณะ, 2538) 
1.4 อัตรารอดตายเฉลี่ย หนวยเปนเปอรเซ็นต คํานวณจากสูตร 
        อัตรารอดตาย  =  (จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง/จํานวนปลาเริ่มตน) ×100 

 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design, CRD) โดยแบงออกเปน 3 ชุดการทดลอง 
(treatment) ตามชุดของปลานิล แตละชุดการทดลองแบงเปน 3 ซ้ํา (replication) 
 2. เปรียบเทียบสัดสวนรูปรางของปลานิล 3 ชุด ที่เลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ 
 เปรียบเทียบสัดสวนรูปรางปลานิล 3 ชุด 2 วิธี คือ 

2.1 วิธี multivariate morphometry หรือ truss morphometric analysis (Strauss and Bookstein, 1982; Corti et al., 
1987) ซึ่งวงศปฐม และคณะ (2539) ไดนําวิธีการดังกลาวมาใชจําแนกปลาไนสายพันธุพ้ืนเมืองและสายพันธุผสมฮังการี 
โดยนําปลานิล 3 ชุดที่เลี้ยงในกระชังเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเมื่อสิ้นสุดการทดลองชุดละ 50 ตัว
แบงเปนเพศผูและเมียเพศละ 25 ตัวมาวางยาสลบ เช็ดตัวปลาจนแหง แลววางตัวอยางปลาบนกระดาษบันทึกใชเข็มเขี่ย 
กดเครื่องหมายพิกัดจุดตางๆ บนบริเวณตําแหนงตัวปลาเพื่อใชกําหนดในการสรางขอมูล truss morphometric network 
จํานวน 8 ตําแหนง และบันทึกระยะทางหนวยเปนมม. ระหวางจุดพิกัด (truss distance) รวมทั้งสิ้น 16 ระยะดังแสดงใน
ภาพผนวกที่ 1 ตําแหนงพิกัด 8 จุดที่วัด คือ 
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 1. ปลายสุดของริมฝปากบน (end of upper maxila) 
2. สวนปลายสุดของ supraoccipital 
3. สวนดานในของโคนครีบทอง (upper insertion of ventral fin) 
4. สวนโคนของกานครีบแข็งอันแรกของครีบหลัง (insertion first spine of dorsal fin) 
5. สวนโคนของกานครีบออนอันสุดทายของครีบกน (insertion last ray of anal fin) 
6. สวนโคนของกานครีบออนอันสุดทายของครีบหาง (insertion last ray of caudal fin) 
7. รอยตอดานลางของครีบหาง (lower insertion of caudal fin) 
8. รอยตอดานบนของครีบหาง (upper insertion of caudal fin) 

2.2 วิธี pairwise comparison โดยนําขอมูลสัดสวนของตัวอยางปลา 2 คาคือ 
1. ความลึกของลําตัว วัดจากสวนปลายสุดของ supraoccipital ถึงโคนของกานครบีแข็งอันแรกของครีบหลัง 
2. สัดสวนความลึกของคอดหางตอความยาวลําตัว วัดความยาวคอดหาง (caudal peduncle) ในแนวตั้งฉาก

และวัดความยาวมาตรฐานของลําตัว (standard length) 
 นําขอมูลที่บันทึกไปแปลงขอมูลแบบ arcsine transformation เพื่อใหขอมูลมีการกระจายแบบปกติ (normal 
distribution) ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) โดยแสดงในรูปสมการ คือ 
    γi  = µ + τ i + εij 

เมื่อ γi = คาสัดสวนของตัวปลา 
  µ = คา overall mean 
  τ i = คาอิทธิพลจากหนวยการทดลอง (ชุด) 
  εij = คา independent error 

 การเก็บขอมูลคุณสมบัติน้ํา  
 วัดคุณสมบัติน้ําในและนอกกระชังในเวลา 08:00 หนา คุณสมบัติน้ําที่วัดคือ 

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา วัดสัปดาหละครั้งโดยใชเครื่องวัดภาคสนาม (TOA รุน WQC 14) 
- ความเปนกรดเปนดาง, ความเปนดาง, ความกระดาง โดยวัดพรอมกับเก็บขอมูลการเจริญเติบโต โดยใช

เครื่องวัดภาคสนาม (YSI รุน 9100) 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลานิล 3 ชุด ที่เลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ 
 นําขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเฉลี่ยของปลานิลทั้ง 3 ชุด ที่บันทึกทุกๆ 2 เดือน ไปวิเคราะห 
ความแปรปรวน (analysis of variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดการทดลองเมื่อวิเคราะหพบวาอิทธิพลของ 
ชุดการทดลองมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยใชวิธี Duncan’s new multiple rang test (DMRT) โดยใชโปรแกรม SPSS 
เวอรช่ัน 10.01 ในการวิเคราะหผลทางสถิติ 
 2. เปรียบเทียบสัดสวนรูปรางของปลานิล 3 ชุด ที่เลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ 
 2.1   เปรียบเทียบดวยวิธี multivariate morphometry หรือ truss morphometric analysis  

โดยนําขอมูลระยะหาง 16 ระยะที่บันทึกไปวิเคราะหโดยวิธี discriminant function analysis (Manly, 1994) 
โดยใชสมการดังนี้ 
   ξi = a 1x1 + a2x2 + … + a16x161 
 โดย   ξi = canonical discriminate function 
  a i = dependent variable canonical doefficients 
  x i = ระยะระหวางจุดพิกัด (truss distance) 
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 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 
 2.2   เปรียบเทียบดวยวิธี pairwise comparison  

โดยวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุดของปลานิล 
ในกรณีที่มีความแตกตางระหวางชุดปลานิลในทางสถิติ (post-hoc test) โดยวิธี pairwise comparison (t-test) และปรับคา
นัยสําคัญทางสถิติ (p–value) โดยวิธี sequential Bonferroni for multiple test ตามวิธีการของ Hoehberg (1988) และ Rice 
(1989) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลานิล 3 ชุด ท่ีเล้ียงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ 
 
 1.1  การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวเหยียดเฉลี่ย 
 ปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11, รุน 9 และปลานิล GIFT รุน 5 มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 37.07+0.35 36.67+0.41 และ 
37.40+0.80 กรัม ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 12.27+0.83 11.76+0.37 และ 11.86+0.55 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุด 
การทดลองในระยะเวลา 180 วัน พบวาปลานิลทั้ง 3 ชุดมีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย 842.61+78.08 794.17+69.64 และ 
801.63+59.98 กรัม และ 31.55+0.62 31.82+0.50 และ 31.39+1.22 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11 มี 
การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเฉลี่ยมากกวาปลารุน 9 และปลานิล GIFT รุน 5 เปน5.75 และ4.87 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาน้ําหนักเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ยของปลานิลทั้ง 3 ชุด ไมมีความแตกตางกัน 
(p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 ภาพที่ 1 และ 2 
 1.2  การเจริญเติบโตโดยอัตราน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน 
 ปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11, รุน 9 และปลานิล GIFT รุน 5 มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันเฉลี่ย 4.48+0.41 4.21+0.39 และ 
4.25+0.33 กรัม/วัน ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาน้ําหนักที่เพิ่มตอวันของปลานิลทั้ง 3 ชุดไมมี 
ความแตกตางกัน (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 ภาพที่ 3 
 1.3  อัตรารอดตายเฉลี่ย 
 ปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11, รุน 9 และปลานิล GIFT รุน 5  มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 40.00+12.59 56.00+7.69 และ 
47.33+12.11 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาอัตรารอดตายเฉลี่ยของปลานิลทั้ง 3 ชุดไมแตกตางกัน 
(p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 ภาพที่ 4 
 



               การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                         P6 

 337

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของปลานิล 3 ชุด ที่เลี้ยงในกระชัง อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ ระยะเวลา 180 วัน 
ขอมูล นิลจิตรลดา 3 รุน 11 นิลจิตรลดา 3 รุน 9 นิล GIFT รุน 5 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน (ก.) 
ความยาวเหยียดเฉลี่ยเริ่มตน (ซม.) 
น้ําหนักเฉลี่ยสิ้นสุดการทดลอง (ก.) 
ความยาวเหยียดเฉลี่ยสิ้นสุดการทดลอง (ซม.) 
น้ําหนักที่เพิ่มตอวันเฉลี่ย (กรัม/วัน) 
อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) 

37.07 + 0.35a 
12.27 + 0.83a 

842.61 + 78.08a 

31.55 + 0.62a 
4.48 + 0.41a 

40.00 + 12.59a 

36.67 + 0.41a 
11.76 + 0.37a 

794.17 + 69.64a 

31.82 + 0.50a 
4.21 + 0.39a 

56.00 + 7.69a 

37.40 + 0.80a 

11.86 + 0.55a 

801.63 + 59.98a 

31.39 + 1.22a 

4.25 + 0.33a 

47.33 + 12.11a 
หมายเหตุ   คาเจริญเติบโตเฉลี่ยกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันในแนวนอนเดียวกันแสดงวาไมมีความแตกตางทาง 
    สถิติ (p>0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนและสิ้นสุดการทดลองที่ 180 วันของปลานิล 3 ชุดที่เลี้ยงในกระชัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  ความยาวเหยียดเฉลี่ยเริ่มตนและสิ้นการทดลองที่ 180 วันของปลานิล 3 ชุดที่เลี้ยงในกระชัง 
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ภาพที่ 3  น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันเฉลี่ยของปลานิล 3 ชุดที่เลี้ยงในกระชังเปนระยะเวลา 180 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  อัตรารอดตายเฉลี่ยของปลานิล 3 ชุดที่เลี้ยงในกระชังเปนระยะเวลา 180 วัน 
 
2. เปรียบเทียบสัดสวนรูปรางของปลานิล 3 ชุด ท่ีเล้ียงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิตติ์ 
 
 2.1  เปรียบเทียบดวยวิธี multivariate morphometry หรือ truss morphometric analysis 
 ผลการวิเคราะห multivariat test statistic ของระยะ Truss เปรียบเทียบลักษณะรูปรางของลําตัวโดยรวมของ 
ปลานิล 3 ชุด เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศผูและเพศเมีย พบวาลักษณะรูปรางของลําตัวมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
(p<0.01) ตามตารางภาคผนวกที่ 1 และ 2 เมื่อนําคาระยะ Truss ไปใชกําหนดสมการเพื่อเปรียบเทียบรูปรางโดยรวม
ระหวางชุดการทดลองไดสมการเปน 
        ξ1 = –0.068X1+1.022X2+0.812X3+0.594X4–0.701X5–0.383X6+0.907X7–1.047X8+0.460X9–0.166X10–

0.141X11–0.125X12+0.125X13–0.319X14+0.200X15+0.204X16 

        ξ1 = –0.782X1–0.355X2+0.225X3–0.135X4+0.108X5+0.187X6+0.116X7–1.187X8–
0.133X9+1.309X10+1.979X11+0.829X12+0.262X13–0.449X14+1.073X15–2.555X16 
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 2.2  เปรียบเทียบสัดสวนตาง ๆ ของตัวปลาโดยวิธี pairwise comparison 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสัดสวนตางๆ ตอความยาวมาตรฐานของตัวปลานิลทั้ง 3 ชุด โดยแยกเปนเพศผูและ 
เพศเมียดังตารางที่ 2 และ 3 จากการวิเคราะหพบวาปลานิลเพศผูและเมียทั้ง 3 ชุดมีสัดสวนทุกคาไมแตกตางกัน (p>0.05) 
ยกเวนสัดสวนหัวตอความยาวมาตรฐาน โดยปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11 และรุน 5 ซึ่งมีคาสัดสวนฯ ไมแตกตางกันแตมีคา
นอยกวาในปลานิลจิตรลดา 3 รุน 9 อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 2   คาสัดสวนเฉลี่ยตาง ๆ ตอความยาวมาตรฐานและผลการวิเคราะห pairwise comparison ระหวางปลานิลเพศผู 3 

ชุด 
อัตราสวนตอความยาวมาตรฐาน คาเฉลี่ย±SE* 
1.  ความลึกของสวนหัว 

1.1  ความยาวปลายสุดขากรรไกรบน–สวนปลายสุดของ supraoccipital (X2) 
– นิล GIFT  รุน 5 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 9 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 11 

     1.2  ความยาวสวนโคนครีบหลัง–สวนโคนครีบกน (X4) 
– นิล GIFT  รุน 5 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 9 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 11 

 
 
0.190±0.013a 

0.198±0.017ab 

0.197±0.016b 

 

0.402±0.021a 

0.403±0.028a 

0.404±0.024a 
2  ความลึกของลําตัว 

– นิล GIFT  รุน 5 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 9 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 11 

 
0.456±0.028a 

0.456±0.027a 

0.462±0.027a 

3.  ความลึกของคอดหาง 
– นิล GIFT  รุน 5 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 9 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 11 

 
0.153±0.025a 

0.157±0.009a 

0.156±0.027a 
หมายเหตุ  คาเฉลี่ยตามดวยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันในแนวนอนเดียวกันแสดงความไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางที่ 3 คาสัดสวนเฉลี่ยตาง ๆ ตอความยาวมาตรฐานและผลการวิเคราะห pairwise comparison ระหวางปลานิลเพศเมีย 
3 ชุด 

อัตราสวนตอความยาวมาตรฐาน คาเฉลี่ย±SE* 
1.  ความลึกของสวนหัว 

1.1  ความยาวปลายสุดขากรรไกรบน–สวนปลายสุดของ supraoccipital (X2) 
– นิล GIFT  รุน 5 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 9 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 11 

     1.2  ความยาวสวนโคนครีบหลัง–สวนโคนครีบกน (X4) 
– นิล GIFT  รุน 5 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 9 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 11 

 
 
0.200±0.017a 

0.190±0.012b 

0.200±0.021a 

 

0.403±0.025a 

0.398±0.014a 

0.408±0.035a 
2  ความลึกของลําตัว 

– นิล GIFT  รุน 5 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 9 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 11 

 

0.452±0.030a 

0.460±0.025a 

0.464±0.042a 

3.  ความลึกของคอดหาง 
– นิล GIFT  รุน 5 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 9 
– นิลจิตรลดา 3 รุน 11 

 
0.159±0.010a 

0.157±0.005a 

0.160±0.015a 
หมายเหตุ  คาเฉลี่ยตามดวยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันในแนวนอนเดียวกันแสดงความไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) 
 
3. คุณสมบัติของน้ํา  
 
 คุณสมบัติของน้ําในกระชังทดลองตลอดระยะเวลาการเลี้ยงแสดงดังตารางที่ 2 โดยคุณสมบัติน้ําทุกคาที่วัดอยูใน
พิสัยที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (ไมตรี, 2530) 

ตารางที่ 4  คุณสมบัติของน้ําของการทดลองเลี้ยงปลานิล 3 ชุดในกระชังตลอดระยะเวลา การเลี้ยง 180 วัน  
คุณสมบัติของน้ํา พิสัย คาเฉลี่ย 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มก./ล.) 
ความเปนกรดเปนดาง 
ความเปนดาง (มก./ล.) 
ความกระดาง (มก./ล.) 
อุณหภูมิ (°C) 
ความโปรงแสง (ซม.) 

3.2 – 7.1 
7.3 – 8.6 
60.0 – 125.0 
65.0 – 140.0 
24.5 – 29.5 
55.0 – 85.0 

5.15 
7.95 
92.5 
102.5 
27.0 
42.5 
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สรุปและวิจารณผลการศึกษา 
 
 การเจริญเติบโตของปลานิลคัดพันธุทั้ง 3 ชุดที่เลี้ยงในกระชังเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองในระยะเวลา 180 วัน พบวา
มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายไมแตกตางกัน (p>0.05) เปนที่นาสังเกตวาอัตรารอดตายในการศึกษาครั้งนี้คอนขางต่ํา  
(40–56 เปอรเซ็นต) เมื่อเทียบกับผลการศึกษาของสุทศัน และคณะ (2548) ที่ทดลองเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบอเก็บน้ํา
ของศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถโดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 96 เปอรเซ็นต สาเหตุที่ปลานิลทั้ง 3 ชุดมีอัตรา
รอดตายต่ําอาจเกิดจากสภาพแวดลอมในการเลี้ยงไมเหมาะสมจากปจจัยตางๆ เชนสถานที่ต้ังกระชังอยูในเขตน้ําขึ้น–ลง มี
กระแสน้ําคลื่นลมแรงและเปนทางสัญจรของเรือ ซึ่งอาจสรางความเครียดใหกับปลานิลที่นําไปทดลองในชวงแรกๆ แมวา
จะมีการปรับใหปลาคุนเคยกับสภาพแวดลอมแลวก็ตาม จนเปนเหตุใหปลาทดลองสวนหนึ่งเกิดโรคและตาย อยางไรก็ตาม
ปลานิลทั้ง 3 ชุดนี้เปนปลานิลพันธุดีที่ไดรับการปรับปรุงพันธุจนมีอัตราการเจริญเติบโตสูงอยูแลว ดังนั้นเมื่อเลี้ยงปลานิล
เหลานี้ในความหนาแนนต่ําจึงสงผลใหการเจริญเติบโตโดยคาตางๆ ไมแตกตางกันในทายที่สุด 
 ลักษณะสัดสวนรูปรางของปลานิลทั้ง 3 ชุดที่เลี้ยงในกระชังโดยรวมแลวหากเปรียบเทียบระหวางเพศผูและเมีย
โดยไมคํานึงถึงชุดการทดลองนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ซึ่งถือเปนเรื่องปกติเพราะในรุนเดียวกัน
ปลานิลเพศเมียมีลําตัวเล็กกวาเพศผู (มานพ และคณะ, 2536) จึงทําใหสัดสวนตางๆ ที่เปรียบเทียบแตกตางกันอยางชัดเจน 
แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางชุดการทดลองโดยแยกเปนเพศผูและเมียนั้นแทบไมมีความแตกตางกัน ยกเวนสัดสวนหัวตอ
ความยาวมาตรฐานของปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11 และปลานิล GIFT รุน 5 ซึ่งมีสัดสวนหัวเล็กกวาปลานิลจิตรลดา 3 รุน 9 
(p<0.05) ผลที่ไดนี้อาจแสดงถึงการตอบสนองตอการปรับปรุงพันธุโดยวิธีดูลักษณะตัวเองหรือ mass selection เมื่อผานไป 
2 รุน (รุน 9–รุน 11) สงผลใหสัดสวนหัวของปลานิลจิตรลดา 3 เพศเมีย รุน 11 มีพิกัดจุด X2 (จากสวนปลายสุดของ 
supraoccipital ถึงสวนโคนของกานครีบแข็งอันแรกของครีบหลัง) เล็กลง อยางไรก็ตามสัดสวนนี้ในปลานิลเพศผู 3 ชุดนั้น
ไมแตกแตกตางกัน แตหากมีการดําเนินการปรับปรุงแบบเขมขนอาจทําใหสัดสวนหัวของปลารุนตอไปรวมทั้งปลาเพศผู
เล็กลงซึ่งจะทําใหมีปริมาณเนื้อเพ่ิมขึ้นและสงผลใหคาการเจริญเติบโตตางๆ เพิ่มขึ้นจนแสดงความแตกตางทางสถิติ 
เมื่อเลี้ยงเปรียบเทียบระหวางปลาแตละชุดได 
 การศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวาปลานิลพันธุดีทั้ง 3 ชุด คือ ปลานิลจิตรลดา 3 รุน 9 รุน 11 และปลานิล GIFT รุน 5 
สามารถเลี้ยงในกระชังในอางเก็บน้ําสิริกิตติ์ไดผลเหมือนกัน เพราะมีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และสัดสวนรูปราง
สวนใหญไมแตกตางกัน แตปลานิลจิตรลดา 3 รุน 11 มีแนวโนมที่จะปรับปรุงพันธุใหมีสัดสวนหัวเล็กลงไดอีกในรุน
ถัดไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 การทดลองเปรียบเทียบปลานิล 3 ชุด ในครั้งนี้ยังใหผลไมชัดเจนเนื่องจากปลาทดลองมีอัตรารอดตายต่ําซึ่งมี
สาเหตุมาจากจุดวางกระชังทดลองมีสภาพแวดลอมไมเหมาะตอการเลี้ยง จึงควรที่จะมีการทดลองซ้ําอีกครั้งโดยวางกระชัง
ในบริเวณลมสงบและไมใชทางสัญจรหลัก และมีการเพิ่มหนวยการทดลองโดยใชปลานิลจิตรลดา 3 ที่ปรับปรุงพันธุจาก
รุน 11 ขึ้นไปเพื่อทดสอบผลตอบสนองของการปรับปรุงพันธุใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
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คําขอบคุณ 
 

 ผูวิจัยขอขอบคุณ นายทองอยู  อุดเลิศ  หนาส.โสพิต  แกวชนะ ที่ชวยเก็บขอมูล ขอขอบคุณบุคคลากรทุกทานของ
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถที่ชวยเตรียมกระชังและปลาทดลอง  ขอขอบคุณนายพลชาติ  ผิวเณร  
และนายคงภพ  อําพลศักดิ์ ที่ชวยจัดพิมพเอกสารวิชาการ ขอขอบคุณ ดร.สุภัทรา  อุไรวรรณ ที่ชวยวิเคราะหขอมูลสัดสวน
รูปราง และขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ที่กรุณาตรวจแกไขตนฉบับ 
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ตารางภาคผนวกที่ 1  ผลการวิเคราะห multivariate test statistic ของลักษณะรูปรางโดยรวมเปรียบเทียบระหวางปลานิลทั้ง 3 
ชุด 

multivariate test statistic value F-statistic P-value 
Wilks’ Lambda 
Pillai Trace 
Hotelling–Lawley trace 

0.625 
0.348 
0.477 

2.336 
2.348 
2.324 

0.000 
0.000 
0.000 

 
ตารางภาคผนวกที่ 2   ผลการวิเคราะห multivariate test statistic ของลักษณะรูปรางโดยรวมปลานิลทั้ง 3 ชุด เปรียบเทียบ

ระหวางเพศผูและเพศเมีย 
multivariate test statistic value F-statistic P-value 
Wilks’ Lambda 
Pillai Trace 
Hotelling–Lawley trace 

0.705 
0.295 
0.419 

4.110 
4.110 
4.110 

0.000 
0.000 
0.000 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 1  จุดพิกัดตางๆ ของปลานิลที่ใชกําหนดในการสรางขอมูล truss morphometric network 
                         วัดระยะทั้งสิ้น 16 ระยะ ไดแกระยะหางระหวางจุดตางๆ ดังนี้ 

X1  =  1 – 3  X2  =  1 – 2 
X3  =  2 – 4  X4  =  3 – 4 
X5  =  2 – 3  X6  =  1 – 4 
X7  =  3 – 5  X8  =  4 – 5 
X9  =  3 – 6  X10 = 4 – 6 
X11 = 5 – 6  X12 = 6 – 8 
X13 = 7 – 8  X14 = 6 – 7 
X15 = 5 – 7  X16 = 5 – 8 
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การใชฮอรโมน ในการแปลงเพศกุงกามกราม 
 

นวลมณี  พงศธนา๑* พุทธรัตน  เบาประเสริฐกุล๒ และ คงภพ  อําพลศักดิ๒์ 
๑ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี    
 ๒สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 
บทคัดยอ 

 
 ทดลองแปลงเพศกุงกามกรามโดยใชฮอรโมน 17α-Methyltestosterone (MT) ดําเนินการศึกษาวิจัย ณ ศูนยวิจัย
และทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระหวางเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือนกันยายน 2548 ดําเนินการทดลอง
แชลูกกุงกามกรามระยะคว่ําอายุ 21 วัน ในฮอรโมน MT ความเขมขน 100, 200, 300 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 1 2 3 
ช่ัวโมง เลี้ยงลูกกุงทดลองจากทุกชุดทดลองในถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร ระยะเวลา 49 วัน ตรวจสอบและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติของอัตรารอดตายและสัดสวนเพศผูในทุกชุดทดลอง 
 ผลจากการศึกษานี้พบวาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแปลงเพศกุงกามกรามใหเปนเพศผู ไดแก การแช 
ลูกกุงกามกรามระยะคว่ําอายุประมาณ 21 วัน ในฮอรโมน MT  ความเขมขน 300 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง  
ซึ่งมีผลทําใหไดกุงกามกรามเพศผูเฉลี่ย 65.0±0.3 เปอรเซ็นต โดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 37.9±0.2 เปอรเซ็นต  และมีตนทุน
ในการผลิต 1.13 บาท/ตัว 
 
คําสําคัญ : กุงกามกราม แปลงเพศ 
    
*  ผูรับผิดชอบ  ๓๙ หมู ๑ ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๑๕๕๖-๘  
e-mail : nagri@loxinfo.co.th 
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Hormonal Sex Reversal in Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) 
  

Nuanmanee Pongthana1* Puttharat  Baoprasertkul2 and Kongphop  Ampolsak2 
1Pathumthani Fisheries Test and Research Center     

2Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
 

Abstract 
 
 Experiments on sex reversal of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)  by 17α-Methyltestosterone 
(MT) were conducted at the Pathumthani Fisheries Test and Research Center, Pathumthani province during October 
2004 to September 2005. Twenty-one days old freshwater prawn post-larvae were sex reversed by immersion treatments 
of MT at the rates of 100, 200, and 300 µg/l for periods of 1, 2, and 3 hours. The experimental prawn from all 
treatments were reared in 1,000 Liter plastic tanks for a period of 49 days. Survival rate and male sex ratio from all 
treatments were observed and statistically analyzed. 
 Results from this study indicated that the most effective method to masculinize  prawn is the immersion 
treatment of MT to 21 days old freshwater prawn post-larvae at a rate of 300 µg/l for a period of 3 hours which resulted 
in 65.0±0.3% male prawn, 37.9±0.2% survival rate, and the production cost of 1.13 Bahts per prawn.  
 
Key words :  freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii , sex reversal 
    
*  Corresponding author  39 Moo 1 T. Klongha A. Klongluang Pathumthani 12120 Tel. 0 2904 1556-7  
e-mail : nagri@loxinfo.co.th 
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คํานํา 
 

 กุงกามกรามจัดเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
ผลผลิตกุงกามกรามของประเทศไทยในป 2546 จากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 28,150.93 ตัน คิดเปนมูลคา 2,945.5 ลานบาท 
(กรมประมง, 2548) 
 กุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii  หรือ giant freshwater prawn) จัดอยูในสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง 
แตมีเปลือกหุมอยูภายนอก ลําตัวแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนหัว สวนลําตัว และ สวนหาง สวนหัวประกอบดวยขาเดิน  
3 คู และขาที่มีลักษณะเปนกามอีก 2 คู สวนปลายสุดประกอบดวยกรี ตาอยูสวนใตโคนกรี สวนลําตัวแบงออกเปนปลองๆ 
รวม 6 ปลอง ดานลางของสวนลําตัวมีขาวายน้ํา 5 คู ระหวางปลองที่ 1 ถึงปลองที่ 5 สวนหางประกอบดวยแพนหาง 
ขางละ 1 คู ตรงสวนกลางเปนปลายหางแหลม ความแตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียของกุงกามกรามสามารถจําแนกได
ดังนี้ เพศผูจะมีชองเปดของน้ําเชื้อ 1 คู อยูที่โคนขาเดินคูที่ 5 ดานใน บริเวณชองทองระหวางขอบของเปลือกหุมตัวของ 
เพศผูจะแคบกวาของเพศเมียซึ่งจะสามารถสังเกตไดชัดมากโดยเฉพาะในกุงที่โตเต็มวัยในระยะผสมพันธุวางไข นอกจากนี้
ขาเดินคูที่ 2 ที่มีลักษณะเปนกามของกุงเพศผูจะมีขนาดใหญและยาวกวากุงเพศเมียเมื่อมีขนาดเทาๆ กัน แตลักษณะที่บงชัด
ถึงความแตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียจะอยูที่บริเวณโคนขาวายน้ําคูที่ 2 เพศผูมีต่ิงขนาดเล็กยื่นออกมา 2 ต่ิง เรียกวา 
appendix masculina กับ appendix interna  บริเวณโคนขาวายน้ําคูที่ 2 ของเพศเมีย จะมีต่ิงยื่นออกมาเพียงอันเดียวเรียกวา 
appendix interna 
 กุงกามกรามพบแพรกระจายในแหลงน้ําจืดธรรมชาติทั่วไปโดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีทางออกติดตอกับทะเล  
กุงกามกรามเริ่มผสมพันธุวางไขเมื่อมีขนาดตั้งแต 90 มิลลิเมตร หรืออายุประมาณ 6-7 เดือน และสามารถวางไขไดตลอดป 
(อําพล และคณะ, 2510; ไพโรจน และทรงชัย, 2512) ระยะที่มีการผสมพันธุวางไขมากที่สุดอยูในชวงฤดูฝน กุงที่มีขนาด
ความยาว 160-220 มิลลิเมตร มีเปอรเซ็นตไขมากกวากุงขนาดอื่นๆ และกุงที่มีความยาวมากกวา 280 มิลิเมตร พบวาไมมีไข
เลย (อําพล และคณะ, 2510) กุงเพศเมียที่มีไขแกจัด สังเกตไดจากสวนหัวซึ่งมีสีสม กอนที่จะมีการผสมพันธุกับกุงเพศผู  
กุงเพศเมียจะมีการลอกคราบ เมื่อคราบใหมเริ่มแข็งตัว เพศผูจะเขาผสมพันธุทันที โดยประกบติดกับเพศเมียทางดานทอง 
จากนั้นเพศผูจะปลอยถุงน้ําเชื้อเขาไปเก็บไวบริเวณหนาอก หลังจากนั้นประมาณ 6-20 ช่ัวโมง ไขจะเริ่มเคลื่อนจากสวนหัว
ออกมาทางชองเพศซึ่งอยูที่โคนขาเดินคูที่ 3 ผานออกมาผสมกับน้ําเชื้อเพศผูแลวไขจะไปติดอยูที่ชองทองบริเวณขาวายน้ํา 
ไขที่ไมไดรับการผสมกับน้ําเชื้อเพศผูจะเนาสลายไปสวนไขที่ไดรับการผสมจะเจริญพัฒนาจนฟกออกเปนตัวประมาณ  
19 วัน 
 กุงกามกรามมีจํานวนโครโมโซม 2n = 118 ซึ่งประกอบดวยโครโมโซมชนิด metacentric จํานวน 45 คู ชนิด 
submetacentric จํานวน 45 คู ชนิด subtelocentric จํานวน 14 คู (Chavez Justo et . al., 1991) มีระบบกําหนดเพศเปนแบบ 
ZZ:ZW โดยเพศผูมีโครโมโซมเพศ ZZ และเพศเมียมีโครโมโซมเพศ ZW (Malecha et  al., 1992) 
 เนื่องจากขนาดตัวของกุงกามกรามในทั้งสองเพศมีความแตกตางกันอยางชัดเจนโดยเฉพาะหลังจากการเลี้ยงไป
ประมาณ 5 เดือน กุงกามกรามจะถูกจับขายหลังจากเลี้ยงไปประมาณ 6-8 เดือน ซึ่งจะมีความแตกตางทั้งขนาดและราคาใน
ระหวางเพศผูและเพศเมีย  เพศผูสวนใหญจะมี 3 ขนาด ต้ังแต 50-100 กรัม โดยสวนนอยที่จับไดจะเปนกุงจิ๊กโก ซึ่งเปน 
กุงแคระแกร็นไมลอกคราบและกุงเพศผูขายาวหรือกามยาวใหญ  ทั้ง 2 ประเภทจะไดราคาต่ํา  สวนกุงกามกรามเพศเมียจะ
มีขนาดนอยกวา 50 กรัม และเพศเมียที่มีไขจะไดราคาต่ํากวาเพศเมียปกติ โดยเฉลี่ยกุงเพศผูจะไดราคาดีกวากุงเพศเมีย  
ใหผลผลิตสูงกวา และเปนที่ตองการของผูบริโภคอีกดวย  การเลี้ยงกุงกามกรามเพศผูจึงอาจเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่ม
ผลผลิตกุงกามกราม 
 Nagamine และคณะ (1980) ศึกษาการแปลงเพศกุงกามกรามใหเปนเพศผูโดยการใชวิธีที่เรียกวา androgenic 
gland implantation พบวากุงเพศเมียที่ทําการทดลองดวยวิธีดังกลาวใหผลและแสดงความเปนเพศผูสูงถึง 81% นอกจากนี้
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ไดมีรายงานการทดลองใชฮอรโมนที่สกัดจาก androgenic gland ของ Armadillidium vulgare เพศเมีย ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตใน
กลุม crustacean เชนกัน พบวาสามารถเหนี่ยวนําใหเพศเมียมีลักษณะภายนอกและภายในเปลี่ยนเปนเพศผู เชน testes, 
seminal vescicles และ vasa deferentia (Katakura and Hasekawa, 1983) 
 Sagi และคณะ (1986) ไดทําการทดลองเลี้ยงกุงกามกรามเพศผูลวน เพศเมียลวน และรวมเพศในกระชัง  
เปนระยะเวลานาน 150 วัน ปรากฏวาการเลี้ยงกุงกามกรามเพศผูทั้งหมดไดผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 473 กรัม/ตารางเมตร 
ในขณะที่การเลี้ยงแบบเพศเมียลวน และแบบรวมเพศใหผลผลิตเพียง 248 และ 260 กรัม/ตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่งจะเห็น
ไดวากุงเพศผูลวนใหผลผลิตดีกวาการเลี้ยงแบบรวมเพศและเพศเมียลวน 
 ไดมีการทดลองใชฮอรโมนในการแปลงเพศสัตวน้ํากลุม crustacean เรณู (2538) ไดทดลองใชฮอรโมน 2 ชนิด 
คือ ethynylestradiol และ methyltestosterone (MT) ในการแปลงเพศกุงกุลาดํา โดยการผสมกับอาหารสดและอาหาร
สําเร็จรูปใหกิน ผลการทดลองพบวากลุมการทดลองที่กินอาหารผสม ethynylestradiol ใหอัตราสวนของ เพศเมีย:เพศผู 
เทากับ 2:1 ในกลุมที่กินอาหารผสม methyltestosterone มีอัตราสวนของ เพศผู:เพศเมีย เทากับ 1.5:1 ในขณะที่กลุมควบคุม 
(control) มีอัตราสวนของเพศทั้งสองเทากัน คือ 1:1 ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่จะใชฮอรโมนเพื่อการควบคุมเพศใน 
สัตวน้ํากลุม crustacean  
 การแปลงเพศกุงกามกรามใหเปนเพศผูเพื่อใชในการเลี้ยงกุงกามกรามแบบเพศผูลวนจึงเปนแนวทางหนึ่งในการ
เพิ่มผลผลิตตอไร และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม ตลอดจนผลิตสินคาที่ตลาดตองการอีกดวย 
 ฮอรโมน 17α-Methyltestosterone (MT) เปนฮอรโมนแอนโดรเจน (ฮอรโมนเพศผู) ชนิดหนึ่งที่ถูกสังเคราะห
ขึ้นตามธรรมชาติ (natural androgen)  โดยสกัดจาก testis ในสัตว เปนฮอรโมนที่ไมละลายในน้ํา แตละลายในแอลกอฮอล
และสารละลายอินทรียตางๆ มีสูตรโครงสราง C20H30O2 มีน้ําหนักสูตรโมเลกุล (Formula weight, FW) เทากับ 302.5 และมี
ช่ือตามระบบ systematic name วา 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one หรือ 17α-Methyl-4-androsten- 
17β-ol-3-one หรือ Mesterone ไดมีการใชฮอรโมน 17α-Methyltestosterone (MT) ในการเปลี่ยนเพศปลาในกลุม 
Cyprinids ชนิดตางๆใหเปนเพศผู ซึ่งประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเพศขึ้นอยูกับชนิดของปลา เชน ปลาลิ่น (Mirza and 
Shelton, 1988) ปลาเฉา (Jensen and Shelton, 1983; Boney and Shelton, 1984) และปลาไน (Nagy et al., 1981; Komen  
et al., 1989) เปนตน  

 
วัตถุประสงค 

 
 เพื่ อศึ กษาประสิทธิภาพและตนทุนในการแปลง เพศกุ งก ามกรามให เปน เพศผู โดยใช ฮอร โมน  
17α-Methyltestosterone (MT) 

 
วิธีดําเนินการ 

 
 ทดลองแปลงเพศกุงกามกรามใหเปนเพศผู โดยการแชในฮอรโมน 17α-Methyltestosterone (MT) ดําเนิน
การศึกษา ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ต้ังแตเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือนกันยายน 2548 
เปนระยะเวลา 12 เดือน โดยแบงชุดทดลองออกเปน 10 ชุดทดลอง ตามรายละเอียดในตาราง 
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ชุดทดลอง วิธีการ ฮอรโมน ความเขมขน ระยะเวลา 
T1 ชุดควบคุม - - - 
T2 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 100 ไมโครกรัม/ลิตร 1 ช่ัวโมง 
T3 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 100 ไมโครกรัม/ลิตร 2 ช่ัวโมง 
T4 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 100 ไมโครกรัม/ลิตร 3 ช่ัวโมง 
T5 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 200 ไมโครกรัม/ลิตร 1 ช่ัวโมง 
T6 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 200 ไมโครกรัม/ลิตร 2 ช่ัวโมง 
T7 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 200 ไมโครกรัม/ลิตร 3 ช่ัวโมง 
T8 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 300 ไมโครกรัม/ลิตร 1 ช่ัวโมง 
T9 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 300 ไมโครกรัม/ลิตร 2 ช่ัวโมง 

T10 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 300 ไมโครกรัม/ลิตร 3 ช่ัวโมง 
 

 เตรียมลูกกุงกามกรามระยะคว่ํา อายุประมาณ 21 วัน จํานวน 15,000 ตัว  
 ชุดทดลอง T1 ซึ่งเปนชุดควบคุม อนุบาลลูกกุงกามกรามในถังพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 3 ใบๆ ละ  
500 ตัว ใหลูกกุงกามกรามกินอาหารเม็ดระดับโปรตีน 30% ปริมาณ 30% ของน้ําหนักตัว ระยะเวลา 49 วัน 
 ชุดทดลอง T2-T4 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT ความเขมขน 100 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 1 2 และ  
3 ช่ัวโมง ชุดทดลองละ 3 ซ้ําๆ ละ 500 ตัว จากนั้นนําลูกกุงกามกรามของแตละชุดทดลองไปอนุบาลในถังพลาสติก ขนาด 
1,000 ลิตร ชุดทดลองละ 3 ใบ ใหลูกกุงกามกรามกินอาหารเม็ดระดับโปรตีน 30% ปริมาณ 30% ของน้ําหนักตัว ระยะเวลา 
49 วัน 
 ชุดทดลอง T5-T7 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT ความเขมขน 200 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 1 2 และ  
3 ช่ัวโมง ชุดทดลองละ 3 ซ้ําๆ ละ 500 ตัว จากนั้นนําลูกกุงกามกรามของแตละชุดทดลองไปอนุบาลในถังพลาสติก ขนาด 
1,000 ลิตร ชุดทดลองละ 3 ใบ ใหลูกกุงกามกรามกินอาหารเม็ดระดับโปรตีน 30% ปริมาณ 30% ของน้ําหนักตัว ระยะเวลา 
49 วัน 
 ชุดทดลอง T8-T10 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT ความเขมขน 300 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 1 2 และ 3 
ช่ัวโมง ชุดทดลองละ 3 ซ้ําๆ ละ 500 ตัว จากนั้นนําลูกกุงกามกรามของแตละชุดทดลองไปอนุบาลในถังพลาสติก ขนาด 
1,000 ลิตร ชุดทดลองละ 3 ใบ ใหลูกกุงกามกรามกินอาหารเม็ดระดับโปรตีน 30% ปริมาณ 30% ของน้ําหนักตัว ระยะเวลา 
49 วัน 
 ตรวจสอบจํานวนลูกกุงกามกรามที่รอดตายจากทุกชุดทดลอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติของอัตราการรอดตายของ
ชุดทดลองตางๆ โดยการแปลงขอมูลอัตราการรอดตายเปนคา arcsine นําลูกกุงกามกรามที่เหลือรอดทั้งหมดจากทุก 
ชุดทดลองมาตรวจสอบเพศภายใตกลองจุลทรรศน เปรียบเทียบความแตกตางของสัดสวนเพศผูและอัตรารอดตายในแตละ
ชุดทดลองโดยวิธี Tukey’s studentized range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (Sokal and Rohlf, 1981) คํานวณ
ตนทุนในการผลิตกุงกามกรามเพศผูของแตละชุดทดลอง 

 
ผลการศึกษา 

 
 ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสัดสวนเพศผูในชุดทดลอง 10 ชุดทดลอง โดยวิธี Tukey’s 
studentized range test พบวากุงกามกรามในชุดทดลอง T1-T10 มีสัดสวนเพศผูเฉลี่ย 40.3±0.2 49.3±0.3 50.1±0.6 
55.9±0.8  51.3±0.1  51.7±0.2  56.0±2.0  53.2±1.9 54.5±1.1 และ 65.0±0.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กุงกามกรามใน 



P7                                                                                                                              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549 

 350

ชุดควบคุม (T1) มีสัดสวนเพศผูตํ่าสุด (p<0.05) สวนกุงกามกรามในชุดทดลอง T10 ซึ่งแปลงเพศโดยการแชลูกกุง
กามกรามในฮอรโมน MT ความเขมขน 300 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง มีสัดสวนเพศผูสูงกวาชุดทดลอง T2-T9 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) 
 ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยอัตรารอดตายของกุงกามกรามในชุดทดลอง 10 ชุดทดลอง โดย
วิธี Tukey’s Studentized Range Test พบวากุงกามกรามในชุดทดลอง T1-T10 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 79.1±1.3 71.2±1.3 
65.2±4.4  47.0±1.0  63.1±3.9  53.2±0.2  40.5±2.5  61.4±2.4  45.5±2.6 และ 37.9±0.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
กุงกามกรามในชุดควบคุม (T1) มีอัตรารอดตายสูงสุด (p<0.05) สวนกุงกามกรามในชุดทดลอง T10 ซึ่งแปลงเพศโดยการ
แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT ความเขมขน 300 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง มีอัตรารอดตายต่ําสุด (p<0.05) 
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 2) 
 ตนทุนในการผลิตกุงกามกรามเพศผูอายุ 60 วัน ในชุดทดลองตางๆ แสดงไวในตารางที่ 2 ชุดทดลอง T1-T10 มี
ตนทุนในการผลิตกุงกามกรามเพศผู 0.87  0.79  0.85  1.06  0.86  1.01  1.23  0.85  1.12 และ 1.13 บาท/ตัว ตามลําดับ การ
แปลงเพศกุงกามกรามโดยการแชในฮอรโมน MT ความเขมขน 100 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง มีตนทุนในการ
ผลิตกุงกามกรามเพศผูตํ่าสุด สวนการแปลงเพศกุงกามกรามโดยการแชในฮอรโมน MT ความเขมขน 200 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง มีตนทุนในการผลิตกุงกามกรามเพศผูสูงสุด (ตารางที่ 2) 

 
วิจารณผล 

 
 ผลจากทดลองแปลงเพศกุงกามกรามโดยวิธีการแชลูกกุงกามกรามระยะคว่ํา อายุประมาณ 21 วัน ในฮอรโมน 
MT ความเขมขน 100-300 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 1-3 ช่ัวโมง ซึ่งใหผลไดกุงกามกรามเพศผูประมาณ 49.3-65.0 
เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพสูงกวาการแปลงเพศกุงกุลาดําใหเปนเพศผูในการศึกษาของเรณู (2538) ที่ไดทดลองใชฮอรโมน 
methyltestosterone (MT) ในการแปลงเพศกุงกุลาดํา โดยการผสมกับอาหารสดและอาหารสําเร็จรูปใหกิน ผลการทดลอง
พบวากลุมการทดลองที่กินอาหารผสม methyltestosterone มีอัตราสวนของ เพศผู:เพศเมีย เทากับ 1.5:1 หรือเพศผูประมาณ 
60  เปอรเซ็นต ในขณะที่กลุมควบคุม (control) มีอัตราสวนของเพศทั้งสองเทากัน คือ 1:1 หรือเพศผูประมาณ  
50 เปอรเซ็นต 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 1. กุงกามกรามอายุ 60 วัน มีสัดสวนเพศผูประมาณ 40.3 เปอรเซ็นต 
 2. การแปลงเพศกุงกามกรามใหเปนเพศผูโดยวิธีแชลูกกุงกามกรามระยะคว่ํา อายุประมาณ 21 วัน ในฮอรโมน 
17α-Methyltestosterone (MT) ความเขมขน 100 200 และ 300 ไมโครกรัม/ลิตร ระยะเวลา 1 2 และ 3 ช่ัวโมง กุงกามกราม
แปลงเพศมีอัตรารอดตายประมาณ 37.9-71.2 เปอรเซ็นต และมีสัดสวนเพศผูประมาณ 49.3-65.0 เปอรเซ็นต โดยมีตนทุน
ในการผลิตกุงกามกรามเพศผูประมาณ 0.79-1.23 บาท/ตัว วิธีการน้ียังมีประสิทธิภาพต่ําถึงปานกลางในการแปลงเพศกุง
กามกรามใหเปนเพศผู 
 3. ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในการแปลงเพศกุงกามกรามโดยใชฮอรโมนแอนโดรเจนชนิดอื่นๆ และใชวิธีการ
ตางๆ เพื่อใหประสิทธิภาพในการแปลงเพศกุงกามกรามใหเปนเพศผูประมาณ 100 เปอรเซ็นต และมีตนทุนการผลิต 
กุงกามกรามเพศผูตํ่า 
 4. ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในการผลิตกุงกามกรามที่เปนหมันหรือกุงกามกรามเพศผูซึ่งมีโครโมโซม ZZ  
โดยวิธีการทางพันธุศาสตร เพื่อหลีกเลี่ยงการใชฮอรโมนแอนโดรเจน 
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ตารางที่ 1 สัดสวนเพศผูและอัตรารอดตายเฉลี่ยของกุงกามกรามในชุดทดลองตางๆ ซึ่งแปลงเพศโดยการแชในฮอรโมน  
                   17α-Methyltestosterone (MT) 
Table 1 Average male sex ratios and survival rates of freshwater prawn which were sex revered by  
                  17α-Methyltestosterone (MT) immersion treatments  
ชุดทดลอง วิธีการ สัดสวนเพศผู (%) อัตรารอดตาย (%) 

T1 ชุดควบคุม 40.3d ± 0.2 79.1a ± 1.3 
T2 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 100 ไมโครกรัม/ลิตร 

ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
49.3c ± 0.3 71.2b ± 1.3 

T3 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 100 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

50.1c ± 0.6 65.2c ± 4.4 

T4 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 100 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

55.9b ± 0.8 47.0d ± 1.0 

T5 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 200 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

51.3c ± 0.1 63.1c ± 3.9 

T6 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 200 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

51.7c ± 0.2 53.2d ± 0.2 

T7 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 200 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

56.0b ± 2.0 40.5d ± 2.5 

T8 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 300 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

53.2b ± 1.9 61.4c ± 2.4 

T9 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 300 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

54.5b ± 1.1 45.5d ± 2.6 

T10 แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 300 ไมโครกรัม/ลิตร 
ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 

65.0a ± 0.3 37.9e ± 0.2 

อักษรกํากับที่ตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 1 สัดสวนกุงกามกรามเพศผูในชุดทดลองตางๆ ซึ่งแปลงเพศโดยการแชในฮอรโมน 17α-Methyltestosterone (MT) 
Figure 1 Average male sex ratios of freshwater prawn which were sex revered by 17α-Methyltestosterone (MT)  
                immersion treatments 
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ภาพที่ 2 อัตรารอดตายของกุงกามกรามในชุดทดลองตางๆ ซึ่งแปลงเพศโดยการแชในฮอรโมน 17α-Methyltestosterone (MT) 
Figure 2   Average survival rates of freshwater prawn which were sex revered by 17α-Methyltestosterone (MT)  
                  immersion treatments 
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ตารางที่ 2 ตนทุนการผลิตกุงกามกรามเพศผูในชุดทดลองตางๆ ซึ่งแปลงเพศโดยการแชในฮอรโมน  
                  17α-Methyltestosterone (MT) 
Table 2 Production costs of freshwater prawn which were sex revered by 17α-Methyltestosterone (MT) immersion  
                  treatments 

รายการ ชุดทดลอง 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

คาลูกกุงกามกรามระยะคว่ํา (บาท) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 
คาฮอรโมนและสารเคมี (บาท) 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
คาอาหารกุง (บาท) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
คาถังพลาสติก (บาท) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
คาใชจายอื่นๆ (บาท) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
รวมตนทุน (บาท) 415 416 416 416 417 417 417 418 418 418 
จํานวนกุงกามกรามที่ผลิตได (ตัว) 1187 1068 978 705 947 798 608 921 683 569 
จํานวนกุงกามกรามเพศผูที่ผลิตได (ตัว) 478 527 490 394 486 413 340 490 372 370 
ตนทุนการผลิตกุงกามกรามเพศผู (บาท/ตัว) 0.87 0.79 0.85 1.06 0.86 1.01 1.23 0.85 1.12 1.13 

หมายเหตุ 
1. คาลูกกุงกามกรามระยะคว่ํา 0.15 บาท/ตัว รวม 1,500 ตัว/ชุดทดลอง หรือ 225 บาท/ชุดทดลอง 
2. คาฮอรโมน MT ราคากรัมละ 500 บาท  
3. คาอาหารกุงกามกราม 30 บาท/กิโลกรัม รวม 3 กิโลกรัม/ชุดทดลอง หรือ 90 บาท/ชุดทดลอง 
4. คาถังพลาสติก ราคา 30 บาท/ใบ รวม 90 บาท/ชุดทดลอง 
5. คาใชจายอื่นๆ เชน คาน้ํามัน คาไฟฟา เปนตน 
6. ไมรวมคาแรงงานและตนทุนคงที่ 
T1  = ชุดควบคุม 
T2-T4 = แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 100 ไมโครกรัมตอลิตร ระยะเวลา 1-3 ช่ัวโมง 
T5-T7 = แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 200 ไมโครกรัมตอลิตร ระยะเวลา 1-3 ช่ัวโมง 
T8-T10 = แชลูกกุงกามกรามในฮอรโมน MT 300 ไมโครกรัมตอลิตร ระยะเวลา 1-3 ช่ัวโมง 



       การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                                  P8 

 355

เทคนิคการศึกษาทางเนื้อเยื่อและเซลลของโอโอไซดในปลากลุม Catfish 
 

จิราพร โรจนทินกร∗ และ จริยา เทพณรงค 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
บทคัดยอ 

 
 ศึกษาวิธีการทางเนื้อเยื่อวิทยา (histology) และเซลล (cellurality) ที่เหมาะสมสําหรับโอโอไซด (oocyte) ของปลา
กลุม catfish 2 ชนิด คือ ปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) และปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) เพื่อใชประโยชน
ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการของโอโอไซดในปลากลุมนี้ จากขอมูลทางเนื้อเยื่อวิทยาของรังไขปลาแบง
ระยะโอโอไซตไดเปน 6 ระยะ ในการศึกษานี้ พบวาโอโอไซตระยะ primary growth phase (ระยะที่ 1และ 2) มีสภาพไม
คอยชัดเจนและพบไดนอยมาก และที่พบคอนขางนอยรองลงมาคือระยะที่ 3 early-vitellogenesis (central germinal vesicle, 
CGV) ขนาดของนิวเคลียสมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดของเซลลไขและอยูตรงกลางเซลล  มีการเพิ่มจํานวนของ yolk 
granules ตรงขอบเซลลและ cortical alveoli บริเวณรอบนิวเคลียส ระยะที่ 4 vitellogenic stage (migrating germinal 
vesicle, MGV) จะมีลักษณะของไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ที่เต็มไปดวยโยค (yolk) และหยดไขมันที่ขอบเซลล 
ครอบคลุมทั้งโอโอไซต นิวเคลียสเริ่มมีการเคลื่อนตัวไปที่ขั้ว animal pole เนื่องจากมองเห็นไมชัดเจน ระยะที่ 5 peripheral 
germinal vesicle (PGV) ไมปรากฏสวนของไซโตพลาสซึม สวนโยคเต็มเซลล ขอบเซลลเริ่มบาง และนิวเคลียสซึ่งอยูที่
ขอบเซลลมองเห็นไมชัดเจน แตเห็นการแบงช้ันของ zona radiata และ เนื้อเยื่อช้ัน follicle ระยะที่ 6 maturation (germinal 
vesicle breakdown, GVBD) นิวเคลียสชิดขอบเซลล และ yolk granule เต็มเซลล ขอบเซลลของโอโอไซตบางและแยกชั้น
จาก follicle อยางชัดเจน 

ทดสอบการดองใสโอโอไซดโดยใช clearing solution 4 สูตรไดแก สูตร ที่ 1 (50 ml formalin 40 ml acetic acid 
60 ml ethanol 9 g NaCl) สูตรที่ 2 (4% formaldehyde และ 1% glutaraldehyde) สูตรที่ 3 (ethanol:formalin:acetic 
acid=6:3:1) และ สูตรที่ 4 (5% formalin 4% acetic acid และ ringer’s solution)  พบวาสูตรที่ 3 มีประสิทธิภาพดีที่สุด 

 
คําสําคัญ : ปลาดุก ปลาสวาย 
    
*  ผูรับผิดชอบ  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ๕๐๒๙๐ โทร ๐๕๓๘๗๓๔๗๒   
e-mail:jiraroj@mju.ac.th  jira_san22@yahoo.com  
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Techniques of Histology and Cellularity for Study of Catfish Oocyte  
 

Jiraporn Rojtinnakorn∗ and Jariya Thepnarong 
Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resource, Maejo University 

 
Abstract 

 
 Study of appropriate techniques of histology and cellurality of catfish oocyte is in order to benefit for the 
further research.  Two catfishes, American catfish (Clarias gariepinus) and Asian catfish (Pangasius hypophthal-mus) 
were defined.  Oocyte stage of fish has identified in to 6 stages.  In this study, the first and second stage (primary growth 
phase) was rare and indistinct.  For stage III early-vitellogenesis (central germinal vesicle, CGV), it showed large size of 
nucleus comparing with cell size and in central.  There were accumulations of cortical alveoli accumulated around 
nucleus and yolk granules in peripheral area of cytoplasm.  In stage IV; vitellogenic stage (migrating germinal vesicle, 
MGV), yolk granules were full in cell and nucleus was migrate toward to animal pole.  The oocyte showed to be 
complete vitellogenesis.  In stage V (peripheral germinal vesicle, PGV), cytoplasm was disappear with fully yolk 
granules full and nucleus was at peripheral area.  The zona radiata and follicular were separate.  In stage VI maturation 
(germinal vesicle breakdown, GVBD), nucleus moved close to cell membrane, yolk granules was fill in cell.  Oocyte 
membrane was thin and distinctly separate from follicle layer. 
 Clearing solution is used to obvious oocyte.  Different 4 formulae were tested; clearing 1(50 ml formalin, 40 ml 
acetic acid, 60 ml ethanol, 9 g NaCl), clearing 2 (4% formaldehyde และ 1% glutaraldehyde), clearing 3 (ethanol : 
formalin : acetic acid = 6:3:1 v/v/v) and clearing 4 (5% formalin, 4% acetic acid and ringer’s solution) It is resulted that 
clearing 3 was best clearing in this study. 
 
Key words : american catfish, asian catfish, histology, oocyte stage, clearing solution 
    
*  Corresponding author  T. Nhong-han A. Sansai C.Chiangmai  50290  Tel.0 5387 3472   
e-mail:jiraroj@mju.ac.th  jira_san22@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 ลักษณะภายในของไขปลาประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน (อุทัยรัตน, 2535) คือ 1) nucleus และ cytoplasm  
2) ไขแดง (yolk) และ 3) เปลือกไข (chorion)  
 

                    
 

ภาพที่ 1  แสดงลักษณะการพัฒนาโอโอไซต (Swanson, 1991) 
 

 Degani และ Boker (1992) ไดแบงโอโอไซตเปน 7 ระยะ และจะสังเกต ได 6 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 2 perinucleolar stage เปนลักษณะรังไขเล็กๆ อยูในชวงเดือน ม.ค. และ ก.พ. ซึ่งประกอบดวยโอโอไซต
ระยะ perinucleolar stage มากที่สุด (เสนผานศูนยกลาง0.04-0.07 มม.) ซึ่งลักษณะเดนคือ เยื่อหุมนิวเคลียสไมเรียบ
สม่ําเสมอบริเวณเสนนอก (outline) 
 ระยะที่ 3 previtellogenic หรือ yolk vesicle stage เปนรังไขในชวงเดือน มี.ค. ซึ่งประกอบดวยโอโอไซตระยะ 
yolk vesicle stage เปนสวนใหญ (เสนผานศูนยกลาง 0.07-0.18 มม.) ซึ่งสามารถมองเห็นหยดไขมันตรงขอบเซลล 
 ระยะที่ 4 vitellogenic stage เปนรังไขชวงเดือน เม.ย. ซึ่งสวนใหญจะประกอบดวยไขระยะ vitellogenic stage 
(เสนผานศูนยกลาง 0.22-0.5 มม.) ซึ่งไซโตพลาสซึมจะเต็มไปดวยโยค และหยดไขมันที่ขอบเซลล และครอบคลุมภายใน
โอโอไซต GV จะพบอยูกลางเซลล 
 ระยะที่ 5 postvitellogenic stage เปนรังไขชวงเดือน พ.ค.- ตนเดือน มิ.ย. ซึ่งสวนใหญประกอบดวยระยะ ที่เจริญ
เต็มที่แลว (full grown oocyte) (เสนผานศูนยกลาง 0.5-0.8 มม.) ไมปรากฏสวนของไซโตพลาสซึม พบวาหยดไขมันมีการ
รวมตัวกัน รอบๆ GV ซึ่งอยูตรงกลางเซลล 
 ระยะที่ 6 เปนโอโอไซตจากรังไขปลายเดือน มิ.ย. ซึ่งมีการเจริญเต็มที่แลว (GVBD) ซึ่งระยะนี้สังเกตไดงาย 
เพราะมีขนาดใหญ (1.2 มม.) และ มีลักษณะโปรงแสงซึ่งยังคงติดอยูที่ฟอลลิเคิล (follicle) อยู 
 ระยะที่ 7 เปนระยะการตกไข เปนรังไขชวงเดือน ก.ค. ซึ่งสวนใหญประกอบดวยไขที่พัฒนาเต็มที่แลว 

การศึกษาลักษณะของโอโอไซตปลา มีจุดประสงค เพื่อ การดูระยะการพัฒนาของโอโอไซต ตลอดจนกลไกที่มี
ผลตอการพัฒนาของโอโอไซตในระยะตางๆ  (King et al., 1997; Migaud et al., 2003; Yoshida et al., 2000) ปลากลุม 
catfish เปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย   แตการศึกษาลักษณะโอโอไซตปลากลุมนี้ยังมีจํากัด 
 ในการวิจัยนี้ ทําการศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาของการพัฒนาของโอโอไซดปลากลุม catfish 2 ชนิด คือ 
ปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) และปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) และศึกษาการใชสารดองใส (clearing 
solution) สําหรับโอโอไซตสูตรตางๆ  เพื่อใหสามารถเห็นรายละเอียดภายในของไขปลา catfish ไดชัดเจน โดยประโยชน
ของการวิจัยนี้ คือ ไดศึกษาเทคนิคการสังเกตระยะตางๆของโอโอไซตในกลุมปลา catfish แลว เรายังสามารถใชสาร
ประเภท clearing ในการสังเกตการณพัฒนาของไขโดยสารประเภทนี้จะมีคุณสมบัติในการเก็บรักษาตัวอยาง และทําให
โครงสรางภายในเซลลใสขึ้นเพื่อใหสังเกตลักษณะภายในเซลลไดงายขึ้น ตัวอยางเชนงานวิจัยของ Peter และ Gary (1995)  
จะสังเกตระยะการพัฒนาของโอโอไซตจากการเคลื่อนที่ของ germinal vesicle จนถึง ระยะ germinal vesicle breakdown 
(GVBD)  ซึ่งสารประเภท clearing  มีความแตกตางกันไปในการใชสารตางๆมาประกอบกันเปน clearing solution ใน
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การศึกษาครั้งนี้จึงทําการทดสอบการใช clearing solution 4 สูตรดังที่มีการใชมาแลวในงานวิจัยตางๆ ทั้งนี้เพื่อทดสอบหา
ประสิทธิภาพของสารประเภท clearing ที่เหมาะสมมาใชในการสังเกตการณพัฒนาเซลลไขกลุมปลา Catfish โดย
ประสิทธิภาพที่ดูจาก clearing คือการทําใหเซลลใส  ความชัดเจนของลักษณะภายในเซลลที่สังเกตเห็นไดภายใตกลอง
จุลทรรศน และระยะเวลาที่สาร clearing มีผลทําใหเซลลยังคงสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของนิวเคลียสได  
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาระยะการพัฒนาการของเซลไขปลา catfishในระยะตางๆโดยวิธีการเทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา 
(histology) และ การใชสารดองใส (clearing solution) 

2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของสารดองใส (clearing solution) ที่เหมาะสมกับการสังเกตระยะไขปลา catfish 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 
การทดสอบสารดองใส 

เก็บตัวอยางไขปลาดุกโดยใช catheter ดูดแยกใสเพลท (plate) แยกตามประเภทสารดองใส 4 ประเภทโดยใช 
โอโอไซต 30 ฟอง และใสสารดองใส 3 มล. ใชชุดควบคุมเปนน้ําเกลือ 
การทําเนื้อเยื่อรังไข 

นําปลาดุกและปลาสวายเพศเมียมาผาทองเมื่อไดรังไขแลวนําไปแชฟอรมาลีน 10% ทันที อยางนอย 24 ช่ัวโมง
เพื่อเตรียมทําเนื้อเยื่อตามวิธีของ Humason (1979) 
 
2. วัสดุอุปกรณ 
 
ตัวอยางปลา 
 ปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) เพศเมียอายุ 3 ป และ ปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) เพศเมียอายุ 1 ป 
 
3. วิธีการดําเนินการ 
 
การทําเนื้อเยื่อรังไข 
 ศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยาตามวิธีของ Humason (1979) โดยนําตัวอยางรังไขดองไวในฟอรมาลิน 10% เปนเวลา 
อยางนอย 24 ช่ัวโมง ตอจากนั้นตัวอยางเนื้อเยื่อจะถูกนํามาทําการขจัดน้ํา (dehydration) นําไปตรึงในพาราฟน (paraffin 
wax) แลวทําการตัดเนื้อเยื่อที่ความบาง 5 µm แลวทําการยอมสีดวย Haematoxylin & Eosin (H&E) สังเกตโครงสรางของ 
โอโอไซตภายใตกลองจุลทรรศน   
การทดสอบ Clearing solution 
 ทดสอบดวยสาร 4 สูตร คือ clearing 1 ประกอบดวย 50 ml formaldehyde, 40 ml acetic acid, 60 ml glycerol และ 
9 g NaCl (Peter and Gary, 1995) clearing 2 ประกอบดวย 4% formaldehyde และ 1% glutaraldehyde (Juan et al., 2002) 
clearing 3 ประกอบดวย ethanol : formalin :acetic acid ในอัตราสวน 6:3:1 (Gregory and Craig, 2000; Yaron, 1995; 
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Yueh, 2000)  และ clearing 4 ประกอบดวย 5% formalin, 4% acetic acid และ ringer’s solution (6.5g NaCl, 0.42 g KCl 
และ 0.25 CaCl2 ( Kondo et al., 1997) 
 สังเกตลักษณะของโอโอไซดที่เวลาตางๆ ดังนี้ 0 1 5 10 20 30นาที 1 3 6 12 24 30 36 และ 39 ช่ัวโมง ทําการ
บันทึกผลและถายภาพภายใตกลองจุลทรรศน 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาสภาพทางเนื้อเย่ือวิทยา (histology) ของโอโอไซด 
 
 โดยแบงรังไขออกเปน 3 สวนคือ สวนตน สวนกลาง และสวนปลาย เพื่อดูความแตกตางของระยะโอโอไซตใน
แตละสวนของรังไข  
      รังไขสวนตน    รังไขสวนกลาง   รังไขสวนปลาย 

 
 
ภาพที่ 2 รังไขปลาดุกรัสเซียทั้งสวนตน สวนกลาง และสวนปลายของรังไข ตัดเนื้อเยื่อหนา 5µm ยอมสีดวย haematoxylin  
               & Eosin (H&E) PG: primary growth phase; GV: germinal vesicle (nucleus); CGV: central germinal vesicle;  
               MGV: migrating germinal vesicle; PGV: peripheral germinal vesicle 
 
        รังไขสวนตน    รังไขสวนกลาง   รังไขสวนปลาย 

 
 
ภาพที่ 3 รังไขปลาสวายทั้งสวนตน สวนกลาง และสวนปลายของรังไข ตัดเนื้อเยื่อหนา 5µm ยอมสีดวย Haematoxylin &  
                Eosin (H&E) พบวามีโอโอไซตระยะ PG, primary growth phase; GV, germinal vesicle (nucleus); CGV, central  
                germinal vesicle; MGV, migrating germinal vesicle; PGV, peripheral germinal vesicle ; GVBD, germinal  
                vesicle breakdown 
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การทดสอบ สารดองใส (clearing solution) ในโอโอไซตปลาดุก 
 

ผลของสารดองใส  (clearing solution) ตอโอโอไซตปลาดุก ที่เวลาตางๆ ดังตาราง 
 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของโอโอไซดที่ clearing solution 4 สูตร ที่เวลาตางๆ ในโอโอไซตปลาดุกรัสเซีย 
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วิจารณผล 
เนื้อเย่ือวิทยาของโอโอไซด 
 
 จากการศึกษาสภาพทางเนื้อเยื่อของรังไขปลาสวายพบวาลักษณะของระยะโอโอไซดเพียง 4 ระยะ ตามที่ 
เกรียงศักดิ์ และคณะ (2547) และ Prat et al. (2001) 
 Stage 1 central germinal vesicle (CGV) ขนาดของโอโอไซตและนิวเคลียสมีขนาดใหญขึ้นอยูตําแหนงกลางเซลล 
ไซโตพลาสซึมเริ่มใส และมีการเพิ่มจํานวนของนิวคลีโอลัส (ภาพที่ 3 รังไขสวนปลาย) 
 Stage 2 migrating germinal vesicle (MGV) โอโอไซตระยะนี้ ไซโตพลาสซึมมี yolk granules จํานวนมากอยูใกล
นิวเคลียส เริ่มมีการเคลื่อนตัวของนิวเคลียสไปอยูขอบเซลลดาน animal pole (ภาพที่ 3 รังไขสวนตน สวนกลาง และสวน
ปลาย) 
 Stage 3 peripheral germinal vesicle (PGV) โดยโอโอไซตระยะนี้จะพบวานิวเคลียสไดเคลื่อนตัวไปที่ขอบเซลล
ดาน animal pole (ภาพที่ 3 รังไขสวนตน) 

Stage 4 maturation (germinal vesicle breakdown, GVBD) นิวเคลียสชิดขอบเซลล และ yolk granule เต็มเซลล 
(ภาพที่ 3 รังไขสวนตน) 

การที่พบโอโอไซดเพียง 4 ระยะ อาจเนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลวางไข ซึ่งคลายคลึงกับผลของเกรียงศักดิ์  
และคณะ (2547) ที่พบระยะของโอโอไซดปลาสวาย ซึ่งศึกษารังไขปลายในชวงเดือนมิถุนายน - กันยายน 

สวนสภาพทางเนื้อเยื่อของโอโอไซดปลาบึก ไดศึกษาระบบสืบพันธุของโอโอไซตปลาบึกซึ่งพบวาสามารถแบง
ระยะโอโอไซตออกไดเปน 5 ระยะ ซึ่งสองระยะแรก คือ oogonia และ primary growth phase จะพบไดนอย สวนระยะที่ 3 
ไดแก ระยะ early-vitellogenesis ขนาดของโอโอไซตและนิวเคลียสมีขนาดใหญขึ้นไซโตพลาสซึมเริ่มใส และมีการเพิ่ม
จํานวนของนิวคลีโอลัส ระยะที่ 4 ไดแก mid-vitellogenesis โอโอไซตระยะ นี้ ไซโตพลาสซึมมี yolk granules จํานวนมาก
อยูใกลนิวเคลียส เริ่มมีการเคลื่อนตัวของนิวเคลียสไปอยูขอบเซลลดาน animal pole ซึ่ง yolk granules จะเริ่มเชื่อมติดกัน
เกิดชองวางทําใหโอโอไซตเริ่มใสขึ้น แสดงใหเห็นวาปลากําลังเขาสูฤดูผสมพันธุ ระยะที่ 5 ไดแก  maturation egg stage 
โอโอไซตระยะนี้มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร yolk granule เช่ือมติดกัน โอโอไซตมีลักษณะใสและ
นิวเคลียสมีตําแหนงชิดขอบเซลล (เกรียงศักดิ์ และคณะ , 2544) สวนลักษณะติดสียอมจากการทําเนื้อเยื่อวิทยา 
ปลาดุกรัสเซียไดสอดคลองกับการศึกษาของ ชลอ และคณะ (2530) โดยไดแบงระยะโอโอไซต ของรังไขปลาดุกดานจาก
การทําเนื้อเยื่อวิทยา ออกเปน 6 ระยะดังนี้ คอื 

ระยะที่ 1 (oocyte stage 1) โอโอไซตระยะนี้ยังอยูในรูปของ oogonia ที่อยูกันเปนกลุมมีขนาดเล็กมากลอมรอบ
โดยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ไซโตพลาสซึมติดสีชมพู มีนิวเคลียสกลมอยูกลางเซลล (ภาพที่ 2 ระยะ PG สวนตน สวนกลางและ
สวนปลายของรังไข) 

ระยะที่ 2 (oocyte stage 2) โอโอไซตระยะนี้จะมีขนาดใหญขึ้น ไซโตพลาสซึมจะติดสีน้ําเงินเขม นิวเคลียสจะมี
ขนาดใหญมากอยูตรงกลางเซลล โครมาตินจะติดสีจางกวาไซโตพลาสซึม โอโอไซตระยะนี้เปนระยะ prophase ของ 
meiosis (Harder, 1975) ในขณะที่ primary oocytes เจริญเติบโตจะมี follicular epithelium บางๆ ช้ันเดียวมาหอมลอม ซึ่ง
อาจจะสังเกตเห็นไดยาก โอโอไซตระยะนี้จะเริ่มเคลื่อนตัวออกมาจากผนัง lamellae ที่เปนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยึดโอโอไซต
(ภาพที่ 2 ระยะ CGV สวนตน สวนกลางและสวนปลายของรังไข ) 

ระยะที่ 3 (oocyte stage 3) โอโอไซตจะมีขนาดใหญขึ้นมีการพัฒนาของ follicular cells มากขึ้น นิวเคลียสอาจจะ
อยูดานใดดานหนึ่งของเซลล ไซโตพลาสซึมจะติดสีน้ําเงินเขมมากกวาในระยะที่ 2 นิวเคลียสจะติดสีชมพู และมี 
provitelline nucleoli ไปยังรอบๆ nuclear membrane ทําใหเกิดเปน euvitelline nucleoli ซึ่งเขาใจกันวาเกี่ยวของกับการ
สังเคราะห ribonucleoli acid (ภาพที่ 2 ระยะ MGV สวนกลางและสวนปลายของรังไข) 
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ระยะที่ 4 (oocyte stage 4) โอโอไซตระยะนี้มีขนาดใหญขึ้นจะพบ euvitelline nucleoli อยูที่ขอบของ nuclear 
membrane นิวเคลียสติดสีชมพู ไซโตพลาสซึมติดสีน้ําเงินจางลงเมื่อเทียบกับระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ระยะนี้จะเริ่มมีการ
เกิด yolk-vesicle และการใหกําเนิดไขแดง (vitellogenesis) (Wallace and Selman, 1981) จะมีการเพิ่ม yolk granules และ 
fat vacuoles (yolk vacuoles) ในไซโตพลาสซึม และเริ่มสามารถแยกชั้น zona radiata ออกจาก follicular epithelium ได
(ภาพที่ 2 ระยะ MGV สวนกลางและสวนปลายของรังไข) 

ระยะที่ 5 (oocyte stage 5) ระยะนี้จะมี yolk granules และ yolk vacuoles เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากใน 
ไซโตพลาสซึมยกเวนบริเวณไซโตพลาสซึมที่ติดสีน้ําเงินเทาซึ่งติดกับนิวเคลียส (karyoplasm) เริ่มเสื่อมลง พบช้ัน zona 
radiate ชัดเจน และ follicular epithelium จะเปลี่ยนเปนเปนเซลลรูป cuboidal หรือ columnar (ภาพที่ 2 ระยะ PGV สวน
ปลายของรงัไข) 

ระยะที่ 6 (oocyte stage 6) ในไซโตพลาสซึมของโอโอไซตจะเต็มไปดวย yolk vacuoles ที่มีขนาดใหญขึ้น และ 
yolk granules ที่ติดสีแดง นิวเคลียสมีขนาดเล็กลงติดสีชมพู ผนังที่ลอมรอบโอโอไซตระยะนี้จะหนาไมเทากันตลอด  
โอโอไซตระยะนี้ยงคงเห็น zona radiate follicular cells และ theca ชัดเจน (ภาพที่ 2 ระยะ GVBD สวนกลางและ 
สวนปลายของรังไข) 
 
การศึกษาสารดองใสที่เหมาะสมสําหรับโอโอไซด 
 
 จากการทดสอบการใช clearing solution 4 สูตร พบวา clearing 1 3 และ 4 มีประสิทธิภาพที่ทําใหโอโอไซดใส 
และสังเกตเห็นตําแหนงของนิวเคลียสภายในเซลลได สวน clearing 2 ไมสามารถทําใหโอโอไซตใส และพบวา clearing 1 
เมื่อหลังจากนาทีที่ 5 พบวาโอโอไซตมีการเหี่ยวภายในเซลลเหมือนเกิดการสูญเสียน้ําในเซลล และเมื่อเวลาผานไปที่นาทีที่ 
30 พบวาโอโอไซตมีสภาพทึบแสงมากขึ้นไมสามารถมองเห็นตําแหนงของนิวเคลียสไดชัดเจน และพบวา Clearing 3 มี
ประสิทธิภาพทําใหโอโอไซตใสไดนานกวา clearing 4 เนื่องจาก clearing 3 สามารถมองเห็นนิวเคลียสไดชัดเจนจนถึง
ช่ัวโมงที่ 3 ในขณะที่ clearing 4 โอโอไซดเริ่มทึบแสงเมื่อเขานาทีที่ 20 ดังนั้นจึงสรุปไดวา clearing 3 มีประสิทธิภาพใน
การคงสภาพและสะดวกในการสังเกตระยะของโอโอไซตปลาจากการเคลื่อนที่ของนิวเคลียสไดดีที่สุด อยางไรก็ตามพบวา
ชวงเวลาที่ 5 นาทีจนถึง 1 ช่ัวโมง เปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการสังเกตและถายรูปภายใตกลองจุลทรรศน ทั้งนี้ยังสังเกต
ไดอีกวาโอโอไซดที่ เสีย (มีลักษณะขาวขุน) จะมีลักษณะทึบแสงและไมสามารถสังเกตตําแหนงของนิวเคลียสได  
สวนโอโอไซดที่ยังมีชีวิตอยูจะมีลักษณะใสในเวลาที่ทดสอบเทากัน  ซึ่งแสดงใหเห็นดวยวา เราสามารถใชสารประเภท 
clearing ในการทดสอบการมีชีวิตโอโอไซดได 

เนื่องจาก clearing แตละสูตรนั้นไดมีการถูกใชกับไขปลาชนิดที่แตกตางกันไป จึงเปนไปไดวาประสิทธิภาพของ 
clearing อาจขึ้นอยูกับชนิดของไขปลาดวย  และพบวา clearing 3 เปนสูตรที่นิยมใชในโอโอไซดของปลา  สวนกลไกการ
ทํางานของสาร clearing ยังไมมีการอธิบายไวอยางแนชัด แตสารที่ใชคลายกับสารประเภท fixation ซึ่งใชในการเก็บรักษา
ตัวอยางของสิ่งมีชีวิต ไดแก ฟอรมาดีไฮด (formadehyde) และกลูตารอลดีไฮด (glutaraldehyde) ซึ่งมีผลตอการทําใหสวน
โปรตีนแข็งตัว (Kiernan, 2000) เอทิลแอลกอฮอล (ethylalcohol) ซึ่งมีผลในการดึงน้ําออกจากเซลล และกรดอะซิติก
(acetic acid) เปนสารทําใหเนื้อเยื่อบวม (swelling) (Humason, 1979) ซึ่งสวนใหญพบวาจะมีการใชควบคูไปกับ
แอลกอฮอล และยังไมมีการอธิบายกลไกการทํางานไวแนชัดนัก (clinical Laboratory Science., 2003) ซึ่งแอลกอฮอลนาจะ
มีประสิทธิภาพในการชวยใหเซลลใส  อัตราสวนผสมของสารแตละชนิดในแตละสูตรของ Clearing ก็มีการใชแตกตางกัน 
แสดงใหเห็นดวยวาอัตราสวนที่ใชมีผลตอกลไกการทํางานเชนกัน  อีกทั้ง clearing solution สวนใหญเปนสารเคมีประเภท
ระเหยงาย การเก็บรักษาสารก็อาจจะมีผลตอประสิทธิภาพ  เพราะฉะนั้นควรจะมีการเตรียมสารใหมทุกครั้งเมื่อมีการ
ทดลองเพื่อที่จะไมมีผลคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากคณุภาพของสารในการเก็บรักษา 
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บทคัดยอ 
 

ทดสอบความสามารถของแบคทีเรียแลคติคจํานวน 54 สายพันธุ ตอการยับยั้งเชื้อโรคของกุงกามกราม คือ 
Aeromonas sobria และ Vibrio alginolyticus พบวามีแบคทีเรียแลคติค 22 สายพันธุ ที่สามารถยับยั้งเชื้อโรคดังกลาวได 
โดยแบคทีเรียแลคติคทั้ง 22 สายพันธุนี้เปน Lactobacillus plantarum และเมื่อทดสอบความเหมาะสมในการใชเปน 
โปรไบโอติก พบวามี 6 สายพันธุที่มีความเหมาะสมในการใชเปนโปรไบโอติกจึงไดคัดเลือกแบคทีเรียดังกลาวจํานวน 2 
สายพันธุ คือ TISTR 541 และ TISTR 543 เพื่อใชเปนโปรไบโอติกสําหรับเลี้ยงกุงกามกราม โดยผสมเชื้อดังกลาวในอาหาร
สูตรที่ 1 (T1)  และ 2 (T2) ตามลําดับ สําหรับสูตรที่ 3 (T3) ใชอาหารกุงปกติเพื่อเปนกลุมควบคุม โดยเลี้ยงลูกกุงกามกราม
อายุ 27 วัน ซึ่งมีขนาดความยาว 8.53 มม. เปนเวลา 42 วัน ในบอซีเมนตกลม ปริมาตรน้ําในบอ 155 ลิตร ปลอยลูกกุงใน
อัตราความหนาแนน 3,875 ตัว/บอ (25 ตัว/ลิตร) ใหอาหารวันละ 3 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ลูกกุงมีความยาวเฉลี่ย
ดังนี้ 21.45 ± 0.979  20.66 ± 0.880 และ 21.51 ± 1.457 มม. ตามลําดับ ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สําหรับ
อัตราการรอดเฉลี่ยของลูกกุงเปนดังนี้ 20.03 ± 1.41 20.52 ± 2.09 และ 20.60 ± 0.67 % ตามลําดับ ซึ่งไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) คุณสมบัติของน้ําระหวางการทดลองเปนดังนี้ อุณหภูมิอยูในชวง 27-33°C และความเปนกรดเปนดางอยู
ในชวง 7.1-7.3 สําหรับการศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหารกุงผสมโปรไบโอติก โดยกําหนดใหปริมาณแบคทีเรียแลคติคที่
เหลืออยูในอาหารตองไมนอยกวา 107 CFU/g พบวาอาหารกุงผสมโปรไบโอติกทั้ง 2 สูตร (T1 และ T2) คงคุณภาพไดนาน 
5 วัน ในอุณหภูมิปกติ และเก็บไดนาน 45 วัน ที่อุณหภูมิตูเย็น (12-13 °C) 
 
คําสําคัญ : แบคทีเรียแลคติค  โปรไบโอติก  กุงกามกราม 
    
*  ผูรับผิดชอบ  เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐-๔๕ e-mail : pawaredi@fisheries.go.th 
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Utilization of Lactic Acid Bacteria as Probiotic in Freshwater Prawn  
(Macrobrachium rosenbergii de Man) Culture  

 
Pawared Inthuserdha1*  Sasivimon Pitipornchai2  Pantip Suwansakornkul1 

Bordin Ittipong1 and Sirirat Jongritthiporn1  
1Fishery Technology Development Division, Department of Fisheries  

2Chonburi Inland Fisheries Development Center, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

Fifty four strains of lactic acid bacteria were tested for antibacterial activity against Aeromonas sobria 
and Vibrio alginolyticus. Twenty two strains of Lactobacillus plantarum showed inhibitory activity against A. sobria and 
V. alginolyticus. The further testing for probiotic properties of these strains were conducted. The results showed that 6 
strains exhibited probiotic functions. Two of these strains (TISTR 541 and TISTR 543) were selected as probiotic for 
preparing of feeds in freshwater prawn culture, namely formula 1 (T1) and formula 2 (T2), respectively. The shrimp 
culture trials by probiotic feed formula were performed and compared to the control trial which was fed by regular feed 
formula 3 (T3). The 27-days larvae of Macrobrachium rosenbergii de Man (8.53 mm length) were cultured in 155 liters 
round cement tanks. The density of larvae are 3,875 larvae per tank (25 larvae per liter). The larvae were fed 3 times per 
day. After 42 days, the average length of larvae were 21.45 ± 0.979 , 20.66 ± 0.880 and 21.51 ± 1.457 mm and the 
average survival rate were 20.03 ± 1.41, 20.52 ± 2.09 and 20.60 ± 0.67 %, respectively. Both total length and survival 
rate were not significantly difference among three treatments (P<0.05). Water quality during experiment were 27-33°C 
and 7.1-7.3 in pH. The shelf-life of probiotic feed containing lactic acid bacteria more than 107 CFU/g was 5 days at 
room temperature and 45 days in refrigerator (12-13 °C). 
   
Key words : lactic acid bacteria, probiotic, freshwater prawn 
    
*  Corresponding author  Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2940 6130-45 e-mail : pawaredi@fisheries.go.th 
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คํานํา 
 

กุงกามกรามเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของไทย มีการเลี้ยงกันมายาวนานกวา 40 ป นิยมเลี้ยง
กันมากในจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม ในป 2546 มีผลผลิตกุงกามกรามทั้งหมด 28,500 ตัน คิดเปนมูลคากวา 
3 พันลานบาท (ศูนยสารสนเทศ กรมประมง, 2546) แตการเลี้ยงกุงในระบบปดและการปลอยกุงในอัตราที่หนาแนนเกินไป 
ทําใหเกิดปญหาเรื่องโรคกุงตามมา จึงทําใหมีการใชยาปฏิชีวนะกันอยางกวางขวาง เพื่อเปนการปองกันโรคซึ่งเปน 
ความเชื่อที่ผิด เพราะการใชยาอยางไมถูกวิธีจะทําใหเช้ือดื้อยา และเกิดปญหาเรื่องสารเคมีตกคางในตัวกุงอีกดวย (สมพงษ, 
2545)  ดังนั้นจึงควรหาวิธีทางธรรมชาติที่จะชวยใหกุงแข็งแรง โตไวและมีความตานทานโรคสูง ซึ่งจะเปนการลดปญหา
การใชยาลงได วิธีดังกลาวคือการใชโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุง ซึ่งโปรไบโอติกคือจุลินทรียที่มีชีวิต ที่มีประโยชนตอ 
ตัวสัตว ทําใหจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารอยูในสมดุล ชวยใหระบบการยอยอาหารดีขึ้น และการเจริญเติบโตดีขึ้น 
(คนึงนิจ, 2541) การใชโปรไบโอติกเปนสารเสริมอาหารในการเลี้ยงสัตวมีมานานแลว เชน ในสุกร (Barrow et al.,1980 , 
Hill et al.,1970 , Muralidhara et al.,1977 ,Ratcliffe et al.,1986) และในไก (Barrow et al.,1988 , Fuller et al.,1981) ซึ่ง 
โปรไบโอติกจะเปนตัวชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของสัตว ชวยใหสัตวมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและยังสามารถยับยั้ง 
จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคไดอีกดวย สัตวที่เลี้ยงดวยโปรไบโอติกจะมีการเจริญเติบโตที่ดี สุขภาพแข็งแรงและปลอดโรค ทํา
ใหสามารถขายไดราคาดีและเปนการลดคาใชจายในการรักษาโรคอีกดวย แตในปจจุบันการใชโปรไบโอติกในการเลี้ยง
สัตวน้ํายังไมกวางขวาง ถึงแมวา ในป 1995 Austin และคณะ ประสบความสําเร็จในการใชโปรไบโอติกเลี้ยงปลาซัลมอน 
ก็ตาม และในป 1996 Phianphak ไดใช Bacillus sp. เปนโปรไบโอติกในการเลี้ยงลูกกุงกุลาดํา โดยพบวา ลูกกุงที่ไดรับ 
โปรไบโอติก มีอัตราการรอดจากการเหนี่ยวนําใหเกิดโรคโดย Vibrio harveyi สูงถึง 100 เปอรเซ็นต นอกจาก Bacillus sp. 
แลวยังเปนแบคทีเรียอีกกลุมหนึ่งที่มีคุณสมบัติเปนโปรไบโอติกคือแบคทีเรียแลคติค เชน Lactobacillus lactis  L. casei 
และ L. acidophilus เปนตน (พันทิพา, 2538) แบคทีเรียกลุมนี้สามารถพบไดทั่วไปในสิ่งแวดลอม อาหารหมักดอง รวมทั้ง
ในทางเดินอาหารของมนุษยและสัตว ลักษณะเดนของแบคทีเรียแลคติคคือ สามารถเปลี่ยนน้ําตาลกลูโครสใหเปน 
กรดแลคติค   ซึ่งกรดแลคติคที่สรางขึ้นสามารถยับยั้งจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคได ดังนั้นถาสามารถนําแบคทีเรียกลุมนี้มาใช
เปนโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุง จะเปนการสงเสริมการเจริญเติบโตของกุง ทําใหกุงสุขภาพแข็งแรงและมีความตานทาน
โรคสูงขึ้น ซึ่งจะลดปญหาการเกิดโรคในกุงลงไดและยังชวยลดการใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคกุงอีกดวย ซึ่งจะทําให
ตนทุนต่ําลง และกุงที่ไดยังปลอดจากสารเคมีตกคาง นอกจากนี้ยังสงผลดีตอการสงออกอีกดวย  
 

วัตถุประสงค 
 

1. คัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่มีคุณสมบัติปนโปรไบโอติก  
2. ศึกษาผลของโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุงกามกราม 
3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหารกุงผสมโปรไบโอติก 
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วิธีดําเนินการ 
 

1. การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคสําหรับใชเปนโปรไบโอติก 
 

1.1 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อที่กอโรคในกุงกามกราม 
ซื้อแบคทีเรียแลคติคจากศูนยจุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จํานวน 54  

สายพันธุ (ภาคผนวก ก.) นํามาทดสอบการยับยั้งเชื้อที่กอโรคในกุงกามกรามคือ Aeromonas sobria และ Vibrio 
alginolyticus โดยวิธีดังตอไปนี้ (Sarkar and Banerjee, 1996) 

1.1.1 เลี้ยงแบคทีเรียแลคติคในอาหารเหลว MRS บมที่ 30°C เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นเหว่ียงที่ 8,000 รอบ
ตอนาที เปนเวลา 10 นาที เก็บสวนใสที่ไดไวในตูเย็นเพื่อรอการทดสอบ  

1.1.2 เลี้ยงเชื้อ A. sobria และ V. alginolyticus ใน nutrient broth บมที่ 35°C เปนเวลา 24 ชม.  
1.1.3 ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อที่กอโรคในกุงกามกรามโดยปเปตเชื้อจากขอ 1.1.2 ปริมาตร 10 

ไมโครลิตรใสใน soft agar (1.2% agar) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวเทลงบน nutrient agar plate แลวนําเขา
ตูอบที่อุณหภูมิ 55°C เปนเวลา 15 นาที เพื่อใหหนาวุนแหง จากนั้นหยดสวนใสที่ไดจากขอ 1.1.1 ปริมาตร 10 ไมโครลิตร 
แลวนําไปบมที่ 35°C นาน 24 ชม. ตรวจดโูซนใสที่เกิดขึ้น  

1.2 การทดสอบความเหมาะสมในการใชเปนโปรไบโอติก (วลัยพร, 2544) 
นําแบคทีเรียแลคติคทั้ง 54 สายพันธุ (ตามขอ 1.1) มาทดสอบการยอยเม็ดเลือดแดง การเจริญในอาหารเหลวที่

ความเขมขนเกลือรอยละ 0-10 การเจริญในอาหารเหลวที่อุณหภูมิ 10-55°C การเจริญในอาหารเหลวที่ pH 2-10 และ 
การเจริญในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือน้ําดีรอยละ 0-7 
 
2. การเลี้ยงกุงกามกรามโดยใชอาหารผสมโปรไบโอติก 
 

ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2548 รวม
ระยะเวลา 42 วัน 

2.1 แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design) เพื่อศึกษาผลของโปรไบโอติกตอการเลี้ยง 

กุงกามกราม โดยแบงเปน 3 กลุมทดลอง คือ กลุมทดลองที่ 1 และ 2 เลี้ยงดวยอาหารกุงผสมโปรไบโอติก  กลุมทดลองที่ 3 
เปนกลุมควบคุม เลี้ยงดวยอาหารกุงปกติ ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 

2.2 บอทดลอง 
ใชบอซีเมนตกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 75 เซนติเมตร สูง 43 เซนติเมตร จํานวน 9 บอ ระดับน้ําลึก 35 

เซนติเมตร (ปริมาตรน้ําในบอ 155 ลิตร) มีทอระบายน้ําทิ้งอยูตรงกลางบอ ใสหัวทรายบอละ 2 หัว เพื่อใหอากาศตลอดเวลา 
มีการควบคมุอุณหภูมิของน้ําโดยใชกระเบื้องมุงหลังคาปดปากบอในตอนกลางวัน ตอนกลางคืนใชโครงพลาสติกคลุมเพื่อ
รักษาอุณหภูมิใหคงที่ กอนการทดลองแชบอดวยคลอรีนผงเขมขน 100 ppm เพื่อฆาเชื้อโรคเปนเวลา 3 วัน จากนั้นลางออก
ดวยน้ําสะอาดและตากบอใหแหงอีก 2 วัน 

2.3 การเตรียมน้ําสําหรับเลี้ยงกุง 
ใชน้ําจากอางเก็บน้ํา โดยฆาเชื้อดวยคลอรีนผงเขมขน 50 ppm ใหอากาศตลอดเวลาประมาณ 3 วัน จากนั้นปลอย

ใหตกตะกอน แลวสูบน้ําใสบอใหมโดยไมเอาสวนที่เปนตะกอน เติมอากาศตลอดเวลาอีกประมาณ 2-3 วัน หรือจนกระทั่ง
คลอรีนระเหยหมด 
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2.4 ลูกกุงทดลอง 
ซื้อลูกกุงกามกรามระยะหลังควํ่าอายุประมาณ 27 วัน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ทําการวัดความยาวและชั่งน้ําหนัก 

จากนั้นสุมตวงลูกกุงลงบอ บอละ 3,875 ตัว หรือ 25 ตัว/ลิตร 
2.5 การเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงกุง 
ใชอาหารสําเร็จรูปไฮเกรดเบอร 9042 โดยแบงเปน 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 (T1) และ 2 (T2) เปนอาหารกุงผสม 

โปรไบโอติก ซึ่งมีวิธีเตรียมโดยเลี้ยงเชื้อที่ผานการคัดเลือกจากขอ 1.1 และ 1.2 ในอาหารเหลว MRS ปริมาตร 2 ลิตร บมที่ 
37 °C เปนเวลา 24 ชม. จากนั้นเหว่ียงที่ 8,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที เทสวนใสทิ้ง เติมอาหารเหลว MRS 1 ลิตร 
แลวฉีดพนบนอาหารกุง 3 กิโลกรัม โดยคลุกเคลาใหทั่ว จากนั้นผึ่งใหแหง และบรรจุถุง เก็บไวในตูเย็น อาหารกุงที่ผสม
โปรไบโอติกแลวจะมีปริมาณแบคทีเรียแลคติคประมาณ 108 CFU/g สําหรับอาหารสูตรที่ 3 (T3) ใชอาหารสําเร็จรูป
ธรรมดาเพื่อเปนกลุมควบคุม 

2.6 การใหอาหารกุง 
ใหอาหารกุงวันละ 3 ครั้ง เวลา 10.00  13.00 และ 16.00 น. ปริมาณที่ใหคิดจาก 50 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวกุง/

วัน มีการตรวจสอบอาหารที่กุงกินเหลือเพื่อปรับปริมาณอาหารใหเหมาะสม 
2.7 การจัดการและดูแลรักษา 
มีการทําความสะอาดบอทุกวัน โดยดูดตะกอนที่กนบอและเปลี่ยนถายน้ํา 50 เปอรเซ็นตทุกวัน และทําการยายบอ

ทุก 1 สัปดาห 
2.8 การสุมตัวอยางและรวบรวมขอมูล 
2.8.1 การเจริญเติบโต 
ทําการชั่งน้ําหนักและวัดความยาวลูกกุงทุก 2 สัปดาห โดยสุมลูกกุงจากแตละบอ บอละ 100 ตัว 
2.8.2 อัตราการรอด 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการนับจํานวนลูกกุงทั้งหมดที่เหลือรอดในแตละบอ และคํานวณหาอัตราการรอดโดย

ใชสูตร 
อัตราการรอด = จํานวนลูกกุงที่เหลือ x 100 

 จํานวนลูกกุงเริ่มตน 
2.8.3 การตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา 
ทําการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําในบอทดลองทุกวันกอนถายน้ํา โดยวัดอุณหภูมิ และ pH นอกจากนี้ยังมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของน้ําทุกสัปดาห โดยวัดคาแอมโมเนียม ไนไตรทและฟอสเฟต ใชชุดทดสอบสําเร็จรูปของ LaMotte 
2.9 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
วิเคราะหขอมูลทางดานการเจริญเติบโตและอัตราการรอดโดยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางโดยวิธี 

Duncan’s new multiple – range test โดยใชโปรแกรม SPSS for windows version 10.0 
 

3. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารกุงผสมโปรไบโอติก 
 

เตรียมอาหารกุงผสมโปรไบโอติกดังขอ 2.5 จากนั้นแบงเปน 2 สวน สวนแรกเก็บรักษาในตูเย็น สวนที่สอง 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และมีการสุมตัวอยางมาตรวจหาปริมาณแบคทีเรียแลคติคที่เหลืออยูเปนระยะๆ จนครบ 60 วัน 
โดยวิธี pour plate ดวยอาหารวุน MRS บมที่ 37°C เปนเวลา 48 ชม. 
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ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 
1. การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคสําหรับใชเปนโปรไบโอติก 
 

1.1 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อที่กอโรคในกุงกามกราม 
จากการทดสอบแบคทีเรียแลคติคจํานวนทั้งสิ้น 54 สายพันธุ ตอการยับยั้งเชื้อที่กอโรคในกุงกามกรามคือ 

A. sobria และ V. alginolyticus พบวามี 22 สายพันธุ สามารถยับยั้งเชื้อโรคดังกลาวได ซึ่งทั้ง 22 สายพันธุนี้เปนสกุล  
L. plantarum (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของวลัยพร (2544) ที่พบวา L. plantarum  L. casei และ L. lactis มี
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อที่กอโรคในกุงกามกรามดังกลาว  

 
ตารางที่ 1 ผลการยับยั้งของแบคทีเรียแลคติคตอ A. sobria และ V. alginolyticus  
 

 
TISTR No. 

เสนผานศูนยกลาง 
ของโซนใส (ซม.) 

 
TISTR No. 

เสนผานศูนยกลาง 
ของโซนใส (ซม.) 

A. sobria V. alginolyticus  A. sobria V. alginolyticus 
373 1 1 862 0.8 0.8 
541 1 1.5 863 0.8 0.8 
542 1 0.8 864 1.5 1.3 
543 1 0.8 875 1 1.2 
544 0.9 1.3 877 1 1.3 
844 0.7 1 926 1.1 1 
846 1 1.2 1284 0.8 1 
850 0.9 1 1330 1 1 
854 1 1.2 1331 0.8 1 
858 0.7 1 1334 1.2 1 
861 1 0.9 1465 0.8 1 

 
1.2 การทดสอบความเหมาะสมในการใชเปนโปรไบโอติก 
จากการทดสอบความเหมาะสมในการใชเปนโปรไบโอติกของแบคทีเรียแลคติค 54 สายพันธุ โดยการยอย 

เม็ดเลือดแดง การเจริญในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือรอยละ 0-10 การเจริญในอาหารเหลวที่อุณหภูมิ 10-55°C  
การเจริญในอาหารเหลวที่ pH 2-10 และการเจริญในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือน้ําดีรอยละ 0-7 ผลการทดสอบเปน
ดังนี้ 

1.2.1 การยอยเม็ดเลือดแดง 
ผลการทดสอบการยอยเม็ดเลือดแดงของแบคทีเรียแลคติคทั้ง 54 สายพันธุ พบวามีแบคทีเรียแลคติค 13 สายพันธุ 

ที่ไมยอยเม็ดเลือดแดง ดังนี้ L. plantarum 6 สายพันธุ (TISTR 373 TISTR 541 TISTR 542 TISTR 543 TISTR 863 และ 
TISTR 1330) L. fermentum 4 สายพันธุ (TISTR 391 TISTR 876 TISTR 914 และ TISTR 948) L. casei 1 สายพันธุ 
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(TISTR 453) L.delbrueckii subsp. lactis 1 สายพันธุ (TISTR 785) และ L. delbrueckii subsp. bulgaricus 1 สายพันธุ 
(TISTR 892) 

1.2.2 การเจริญในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือตางๆ 
ผลการทดสอบการเจริญของแบคทีเรียแลคติคในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือตางๆ พบวา L. plantarum ทั้ง 22 

สายพันธุ สามารถเจริญไดในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือรอยละ 8 แตไมเจริญในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือ 
รอยละ 10 สําหรับแบคทีเรียแลคติคสายพันธุอื่นมีเพียง 2 สายพันธุเทานั้นที่สามารถเจริญไดในอาหารเหลวที่ความเขมขน
เกลือรอยละ 8 คือ TISTR 938 (L. curvatus) และ TISTR 1338 (L. acidophilus) 

1.2.3 การเจริญในอาหารเหลวที่อุณหภูมิตางๆ 
ผลการทดสอบการเจริญของแบคทีเรียแลคติคในอาหารเหลวที่อุณหภูมิตางๆ ทําใหสามารถแบงเชื้อทดสอบได

เปน 4 กลุมดังนี้ 
• กลุมที่เจริญในชวงอุณหภูมิ 20-40°C ไดแก TISTR 373 TISTR 785 TISTR 858 TISTR 863 TISTR 

875 TISTR 876 TISTR 877 TISTR 1034 และ TISTR 1284  
• กลุมที่เจริญในชวงอุณหภูมิ 20-45°C ไดแก TISTR 326 TISTR 389 TISTR 390 TISTR 391 TISTR 

398 TISTR 450 TISTR 451 TISTR 453 TISTR 864 TISTR 868 TISTR 879 TISTR 892 TISTR 895 TISTR 914 TISTR 
915 TISTR 937 TISTR 945 TISTR 946 TISTR 947 TISTR 948 TISTR 949 TISTR 950 TISTR 1339 TISTR 1340 และ 
TISTR 1341  

• กลุมที่เจริญในชวงอุณหภูมิ 10-40°C ไดแก TISTR 541 TISTR 543 TISTR 544 TISTR 844 TISTR 
846 TISTR 850 TISTR 854 TISTR 861 TISTR 862 TISTR 926 TISTR 1330 TISTR 1331 TISTR 1334 TISTR 1338  
และ TISTR 1465  

• กลุมที่เจริญในชวงอุณหภูมิ 10-45°C ไดแก TISTR 542 TISTR 855 TISTR 860 TISTR 938  และ 
TISTR 1039  

1.2.4 การเจริญในอาหารเหลวที่ pH ตางๆ 
ผลการทดสอบการเจริญของแบคทีเรียแลคติคในอาหารเหลวที่ pH ตางๆ ทําใหสามารถแบงเชื้อทดสอบไดเปน 5 

กลุมดังนี้ 
• กลุมที่เจริญในชวง pH 4-8 ไดแก TISTR 326 TISTR 373  และ TISTR 862  
• กลุมที่เจริญในชวง pH 4-9 ไดแก TISTR 451 TISTR 785 TISTR 858 TISTR 868 TISTR 876 และ 

TISTR 1338  
• กลุมที่เจริญในชวง pH 4-10 ไดแก TISTR 389 TISTR 390 TISTR 450 TISTR 453 TISTR 855 TISTR 

860 TISTR 863 TISTR 877 TISTR 879 TISTR 892 TISTR 895 TISTR 914 TISTR 938 TISTR 1034 และ TISTR 1039  
• กลุมที่เจริญในชวง pH 3-9 ไดแก TISTR 542 TISTR 844 TISTR 846 TISTR 850 TISTR 861 TISTR 

926 TISTR 949 TISTR 950 TISTR 1330 TISTR 1341  และ TISTR 1465 
• กลุมที่เจริญในชวง pH 3-10 ไดแก TISTR 391 TISTR 398 TISTR 541 TISTR 543 TISTR 544 TISTR 

854 TISTR 864 TISTR 875 TISTR 915 TISTR 937 TISTR 945 TISTR 946 TISTR 947 TISTR 948 TISTR 1284 TISTR 
1331 TISTR 1334 TISTR 1339 และ TISTR 1340  
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1.2.5 การเจริญในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือน้ําดีระดับตางๆ 
ผลการทดสอบการเจริญของแบคทีเรียแลคติคในอาหารเหลวที่ความเขมขนของเกลือน้ําดีระดับตางๆ พบวามี

เพียง 18 สายพันธุเทานั้นที่สามารถเจริญไดในอาหารเหลวที่มีเกลือน้ําดีความเขมขนรอยละ 4 ไดแก TISTR 373 TISTR 
541 TISTR 542 TISTR 543 TISTR 544 TISTR 844 TISTR 846 TISTR 850 TISTR 854 TISTR 861 TISTR 863 TISTR 
875 TISTR 877 TISTR 926 TISTR 1330 TISTR 1331 TISTR 1334 และ TISTR 1465 ซึ่งทั้งหมดเปนสกุล 
L. plantarum สําหรับแบคทีเรียแลคติคสายพันธุอื่น ไมสามารถเจริญไดในอาหารเหลวที่มีความเขมขนของเกลือน้ําดีเกิน
รอยละ 1 

จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน ทําใหสามารถคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่มีความเหมาะสมที่จะใชเปนโปรไบโอติก
ไดทั้งหมด 6 สายพันธุ โดยพิจารณาจากความสามารถในการยับยั้งเชื้อที่กอใหเกิดโรคในกุงกามกรามและเปนเชื้อที่ไมยอย
เม็ดเลือดแดงซึ่งไดแก TISTR 373 TISTR 541 TISTR 542 TISTR 543 TISTR 863 และ TISTR 1330  เช้ือทั้ง 6  
สายพันธุนี้ สามารถเจริญไดในอาหารเหลวที่ความเขมขนเกลือรอยละ 8 และอาหารเหลวที่มีเกลือน้ําดีเขมขนรอยละ 4 แต
มีเพียง 2 สายพันธุเทานั้นคือ TISTR 541 และ TISTR 543 ที่สามารถเจริญไดในอาหารเหลว pH 3-10 ซึ่งเปนชวง pH ที่
กวางกวาเชื้ออื่นๆ ดังนั้นจึงไดเลือก  TISTR 541 และ TISTR 543 เปนโปรไบโอติกสําหรับผสมในอาหารกุง โดยใช 
TISTR 541 ในอาหารกุงสูตรที่ 1 (T1) และ TISTR 543 ในอาหารกุงสูตรที่ 2 (T2) 

 
2. การเลี้ยงกุงกามกรามโดยใชอาหารผสมโปรไบโอติก 
 

2.1 การเจริญเติบโต 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของลูกกุงกามกรามเปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดยสุมลูกกุงจากบอ 100 ตัว มาชั่ง

น้ําหนักและวัดความยาวทุก 2 สัปดาห พบวากลุมควบคุม (T3) มีความยาวเฉลี่ยเมื่อครบ 6 สัปดาห สูงสุดคือ 21.51 มม. 
รองลงมาเปน T1 และ T2 คือ 21.45 มม. และ 20.66 มม. ตามลําดับ (ตารางที่ 2) สําหรับน้ําหนักพบวา T3 มีน้ําหนักเฉลี่ยเมื่อ
ครบ 6 สัปดาห สูงสุดคือ 0.087 กรัม รองลงมาเปน T2 และ T1 คือ 0.080 กรัม และ 0.077 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
อยางไรก็ตามน้ําหนักและความยาวของลูกกุงในแตละกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 

 
ตารางที่ 2  ความยาวเฉลี่ยของลูกกุงกามกรามที่เลี้ยงในระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

กลุมทดลอง ความยาวเฉลี่ย (มม.) 

สัปดาหที่ 0 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 
 T1 8.53 ± 0.41 9.94 ± 0.065  a 15.87 ± 0.006  a 21.45 ± 0.979  a 

T2 8.53 ± 0.41 10.23 ± 0.862 a 15.05 ± 0.280 a 20.66 ± 0.880 a 
T3 8.53 ± 0.41 10.08 ± 0.346 a 15.78 ± 0.618 a 21.50 ± 1.457 a 

หมายเหตุ  อักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้งแสดงถึงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
                 T1 = อาหารกุงผสม TISTR 541  
                 T2 = อาหารกุงผสม TISTR 543 
                 T3 = อาหารกุงปกติ (control) 
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ตารางที่ 3  น้ําหนักเฉลี่ยของลูกกุงกามกรามที่เลี้ยงในระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

กลุมทดลอง น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 
สัปดาหที่ 0 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 

 T1 0.006 ± 0.0001 0.010 ± 0.0005 a 0.036 ± 0.0035 a 0.077 ± 0.0049 a 
T2 0.006 ± 0.0001 0.010 ± 0.0013 a 0.029 ± 0.0006 a 0.080 ± 0.0065 a 
T3 0.006 ± 0.0001 0.010 ± 0.0007 a 0.033 ± 0.0032 a 0.087 ± 0.0044 a 

หมายเหตุ  อักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้งแสดงถึงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

2.2 อัตราการรอด 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองนับจํานวนลูกกุงทั้งหมดที่เหลือรอดในแตละบอ จากนั้นคํานวณหาอัตราการรอดพบวา T3 

มีอัตราการรอดสูงสุดคือ 20.60 % รองลงมาเปน T2 และ T1 คือ 20.52 % และ 20.03 % ตามลําดับ (ตารางที่ 4) อยางไรก็ตาม
อัตราการรอดของลูกกุงในแตละกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 4  อัตราการรอดของลูกกุงกามกรามเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 

กลุมทดลอง จํานวนกุงเริ่มตน 
(ตัว) 

จํานวนกุงที่เหลือ 
(ตัว) 

อัตราการรอด 
(%) 

 T1 3,875 735 ± 52 a 20.03 ± 1.41 a 
T2 3,875 752 ± 75 a 20.52 ± 2.09 a 
T3 3,875 756 ± 24 a 20.60 ± 0.67 a 

หมายเหตุ  อักษรที่เหมือนกันตามแนวตั้งแสดงถึงความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 

จากผลการศึกษาการใชโปรไบโอติกในการเลี้ ยงกุ งกามกรามสําหรับการทดลองนี้  พบวาการเลี้ยง 
กุงกามกรามดวยอาหารกุงผสมโปรไบโอติกเทียบกับการเลี้ยงกุงดวยอาหารปกติใหผลตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอด
ไมแตกตางกัน แตไมอาจสรุปไดวาโปรไบโอติกไมมีผลตอการเจริญเติบโตของกุงกามกราม เพราะมีปจจัยอื่นเขามา
เกี่ยวของปจจัยที่สําคัญคือการกินกันเองของลูกกุง (cannibalism) ในขณะลอกคราบ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลกระทบ
โดยตรงตออัตราการรอดของลูกกุง เพราะกุงที่ตายไมไดมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคแตมีสาเหตุมาจากการกินกันเอง ดังนั้น
ในการเลี้ยงจึงไมควรปลอยกุงในอัตราที่หนาแนนจนเกินไปและควรมีที่ใหกุงหลบภัยในขณะลอกคราบ  และอีกปจจัยหนึ่ง
ที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการใชโปรไบโอติกคือ ควรใชควบคูกับพรีไบโอติก ซึ่งพรีไบโอติกคือสารอาหารที่
รางกายยอยไมไดและจะผานระบบทางเดินอาหารสวนบนไปจนถึงลําไสใหญ ซึ่งสารเหลานี้จะไปเปนอาหารใหกับ 
โปรไบโอติก ทําใหโปรไบโอติกเจริญเติบโตไดดีและแข็งแรง สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของโปรไบโอติกดี
ยิ่งขึ้น สารจําพวกพรีไบโอติกไดแก โอลิโกแซคคาไรด เชน ฟรุคโต-โอลิโกแซคคาไรด และอินนูลิน เปนตน (ลานนา 
เกษตรกรรมจํากัด, 2547) 
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2.3 การตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา 
คุณสมบัติของน้ําตลอดการทดลองเปนดังนี้ อุณหภูมิอยูในชวง 27-33°C และ pH อยูในชวง 7.1-7.3 สําหรับการ

ตรวจสอบคุณภาพของน้ําในบอเลี้ยงกุงทุกสัปดาห พบวาการใชอาหารผสมโปรไบโอติก (T1 และ T2) ไมมีผลตอคุณภาพ
ของน้ําเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม (T3) ดังตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงกุง 
 
กลุมทดลอง สัปดาหที่ แอมโมเนียม (ppm) ไนไตรท (ppm) ฟอสเฟต (ppm) 

 T1 1 
2 
3 
4 
5 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

0.2 
0.8 
1.0 
1.0 
0.6 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3.0 

T2 1 
2 
3 
4 
5 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

0.2 
1.0 
1.0 
1.0 
0.4 

1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 

T3 1 
2 
3 
4 
5 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

0.1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.5 

1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 

 
3. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารกุงผสมโปรไบโอติก 
 

เตรียมอาหารกุงผสมโปรไบโอติกสูตรที่ 1 (T1) และ สูตรที่ 2 (T2) แตละสูตรแบงเก็บรักษาที่ตูเย็น (12-13 °C) 
และที่อุณหภูมิหอง (25-35 °C) ทําการสุมตัวอยางมาตรวจหาปริมาณแบคทีเรียแลคติค พบวาปริมาณแบคทีเรียแลคติคใน
อาหารกุงผสมโปรไบโอติกเริ่มตนเทากับ 3.6x108 และ 8.6x108 CFU/g  ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5  ปริมาณแบคทีเรียแลคติคในอาหารกุงผสมโปรไบโอติก 
 

 
วันที่ 

ปริมาณแบคทีเรียแลคติค (CFU/g) 
อาหารกุงสูตรที่ 1 (T1) อาหารกุงสูตรที่ 2 (T2) 

อุณหภูมิตูเย็น อุณหภูมิหอง อุณหภูมิตูเย็น อุณหภูมิหอง 
0 3.6x108 3.6x108 8.6x108 8.6x108 
5 3.5x108 3.1x107 7.3x108 5.3x107 
7 3.4x108 1.0x106 6.4x108 2.0x106 
15 3.3x108 1.0x104 3.5x108 1.0x104 
30 1.3x108 - 1.6x108 - 
45 5.4x107 - 7.5x107 - 
60 5.9x106 - 2.3x106 - 

 
จากผลการทดลองพบวาอาหารกุงผสมโปรไบโอติกทั้ง 2 สูตรที่เก็บรักษาในตูเย็นมีปริมาณแบคทีเรียแลคติค

เหลืออยู 106 CFU/g เมื่อเก็บไวนาน 60 วัน แตถาเก็บที่อุณหภูมิหอง 15 วันจะเหลือปริมาณแบคทีเรียแลคติคอยู 104 CFU/g 
ดังนั้นจึงควรเก็บอาหารกุงผสมโปรไบโอติกไวในตูเย็นเพื่อรักษาใหแบคทีเรียแลคติคเจริญอยูไดและไมควรเก็บนานเกิน 
45 วัน และถาจะเก็บที่อุณหภูมิหองสามารถเก็บไดนานประมาณ 5 วัน เพราะถาเก็บนานกวาระยะเวลาดังกลาวปริมาณ
แบคทีเรียแลคติคที่เหลืออยูจะไมเหมาะสมตอการนําไปใชเปนโปรไบโอติก โดยปริมาณแบคทีเรียแลคติคที่เหมาะสมตอ
การนําไปใชเปนโปรไบโอติกคือ 107-108 CFU/g (วลัยพร, 2544)  

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สามารถคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่มีความเหมาะสมในการใชเปนโปรไบโอติกได 6 สายพันธุ ดังนี้ TISTR 373, 

TISTR 541 TISTR 542 TISTR 543 TISTR 863 และ TISTR 1330 ซึ่งทั้ง 6 สายพันธุ เปน L. plantarum โดยที่ TISTR 541 
และ TISTR 543 มีความสามารถในการเจริญในชวง pH ที่กวางกวา จึงไดเลือกเชื้อดังกลาวเปนโปรไบโอติกสําหรับผสม
อาหารกุง เมื่อทําการศึกษาการเลี้ยงกุงกามกรามโดยใชอาหารปกติเปรียบเทียบกับอาหารกุงผสมโปรไบโอติก พบวาการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกกุงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งอาจจะมาจากหลายสาเหตุ ดังนั้นจึงมี
ขอเสนอแนะดังนี้  ไมควรเลี้ยงกุงในอัตราที่หนาแนนจนเกินไป ทดลองในกุงที่มีขนาดโตกวาและใชระยะเวลาในการเลี้ยง
ที่นานขึ้น เพื่อจะไดเห็นผลที่ชัดเจนขึ้น และควรใชพรีไบโอติกควบคูกับการใชโปรไบโอติก เพราะพรีไบโอติกจะเปน 
ตัวชวยสงเสริมใหโปรไบโอติกทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สําหรับการศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารกุงผสม 
โปรไบโอติก พบวาสามารถเก็บรักษาในตูเย็นไดนาน 45 วัน โดยปริมาณแบคทีเรียแลคติคที่เหลือยังมีปริมาณที่เหมาะสม
ตอการนําไปใชเปนโปรไบโอติก ถาเก็บที่อุณหภูมิหองไวไดนาน 5 วัน ดังนั้นจึงควรเก็บรักษาอาหารกุงผสมโปรไบโอติก
ไวในตูเย็นเพื่อที่จะยืดอายุของอาหารกุงผสมโปรไบโอติกใหนานมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก. 
      

รายช่ือแบคทีเรียแลคติคที่ใชในการทดลอง TISTR No. 
Lactobacillus acidophilus  450 1034 1338 
Lactobacillus brevis subsp. brevis 855 860 868 
Lactobacillus bulgaricus 451 
Lactobacillus casei 389 390 453 1340 1341 
Lactobacillus cellobiosus 398 
Lactobacillus curvatus 938 
Lactobacillus delbrueckii 326 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 892 895 1339 
Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis 785 1039 
Lactobacillus fermentum 391 876  879 914 915 937 

945 946 947 948 949 950 
Lactobacillus plantarum 373 541 542 543 544 844 

846 850 854 858 861 862 
863 864 875 877 926 1284 
1330 1331 1334 1465 
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คุณภาพของกะปในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

จํารัส  พูลเก้ือ  อาภรณ  วงษวิจารณ  จํารัส  พูลเก้ือ  พรรณจิรา  วงศสวัสดิ์  และ นงพงา  คุณจักร   
 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

 
บทคัดยอ 

 
 จากการศึกษาคุณภาพของกะปที่ผลิตและจําหนายในเขตจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 30 ตัวอยาง โดยเปรียบเทียบ
เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.1080-2535) ผลการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ พบวามีแปง
ปลอมปน 6 ตัวอยาง สีสังเคราะห 14 ตัวอยาง  และพบสิ่งแปลกปลอมทั้ง 30 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20 46.7 และ 100 
ตามลําดับ ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ  ผลการทดสอบทางเคมีพบวากะปทุกตัวอยางมีความชื้นเกินมาตรฐานกําหนด  คา pH 
และปริมาณโซเดียมคลอไรดตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานจํานวน 2 และ 16 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 6.7 53.3 ตามลําดับ พบวา
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่ํากวาเกณฑกําหนด 6 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20 ไมพบตะกั่วและแคดเมียมในทุกตัวอยาง สวน
ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา ไมพบ Salmonella, Staphylococcus aureus และ Vibrio parahaemolyticus ในทุกตัวอยาง 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑ   แตพบ Clostridium  perfringens 12  ตัวอยาง  และพบแบคทีเรียโคลิฟอรม 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
40 และ 6.7 ตามลําดับ ซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุวาตองไมพบแบคทีเรียทั้ง 2 กลุมนี้ในผลิตภัณฑกะป นอกจากนี้ยัง
พบวากะป 3 ตัวอยางมีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเกิน 105 CFU/g และ 2 ตัวอยางพบราเกิน 50 CFU/g คิดเปนรอยละ 10 และ 
6.7 ตามลําดับ  จากผลการวิเคราะหคุณสมบัติทั้งทางดานกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของกะปทั้งหมด ไมพบวามีตัวอยาง
ใดที่ผานเกณฑครบทั้ง 3 ดานของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.1080-2535) 
 
คําสําคัญ : กะป  คุณภาพ  อาหารหมัก 
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Quality of Shrimp Paste in Samuttsakorn  Province 
 

Jamrat  Poolkua  Aporn  Wongwicharn  Punchira  Vongsawasdi and Nongpanga  Kunajak    
Department of  Microbiology, Faculty of  Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  

 
Abstract 

 
 Thirty samples of shrimp paste that produced and retailed in Samuttsakorn province were analyzed for 
physical, chemical and microbiological qualities. Physical analysis results showed that 6, 14 and 30 samples contained 
starch, synthetic dye and filth, which were 20, 46.7 and 100%, respectively. Moisture content of all samples were higher 
than the regulation. For chemical analysis, pH values and sodium chloride content of 2 and 16 samples were lower than 
Thai Industrial Standard (TIS 1080-2535), which were 6.7 and 53.3 %, respectively.  Total nitrogen content of  6 
samples were lower than the standard, which were equal to 20 percents.  Lead and cadmium were not detected in all 
samples. The microbiological results, Salmonella, Staphylococcus aureus and Vibrio parahaemolyticus were not 
detected in all samples. However, Clostridium perfringens and Coliform bateria were detected in 12 and 2 samples, 
respectively, which were 40 and 6.7%, respectively. The results were not complied to the standard that should not be 
found in shrimp paste sample. Total viable plate count and fungal count were exceeded standard of 105 and 50 CFU/g, 
respectively. From the physical, chemical and microbiological analysis results revealed that all analyzed samples were 
not complied to Thai Industrial Standard (TIS 1080-2535).  
 
Key words : shrimp paste, quality, fermented food 
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บทนํา 
 

 กะปเปนผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ําจําพวก กุง เคย หรือปลา ผลิตโดยการนําสัตวน้ํามาลางทําความสะอาดและ
หมักดวยเกลือในอัตราสวนที่เหมาะสมเปนเวลาประมาณ 1 คืน จากนั้นนําออกตากแดดใหพอหมาดหรือแหงกอน
บดละเอียดแลวบรรจุในภาชนะประเภท ไห โอง หรือถังพลาสติก โดยอัดใหแนนซึ่งกระบวนการหมักจะเกิดขึ้นตอไปจน
ไดกะปพรอมบริโภค ซึ่งมีรสเค็มและมีกลิ่นหอมเฉพาะตามธรรมชาติของกะป สีแตกตางกันตั้งแตชมพู มวง  เทา จนถึง 
สีน้ําตาลคล้ําทั้งนี้ขึ้นอยูกับของชนิดสัตวน้ําและกรรมวิธีการผลิต 

กะปจัดเปนอาหารพื้นเมืองของประเทศตางๆ ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งประเทศไทย ปจจุบันกะปที่
ผลิตไดนอกจากจะใชบริโภคในประเทศ  ไทยยังสงออกไปจําหนายเกือบ 50 ประเทศทั่วโลก เชน แคนาดา  สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร และออสเตรเลีย เปนตน โดยมูลคาการสงออกในป 2542 มากกวา 500 ลานบาทและมีมูลคาสูงขึ้นทะลุ 700 ลาน
บาทในป 2543 และยังมีแนวโนมการสงออกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (มองเศรษฐกิจ, 2543) ทั้งนี้เพราะกะปเปนสินคา
ประเภทเครื่องปรุงรสที่เกี่ยวเนื่องกับการขยายตัวของธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ และความนิยมบริโภค 
อาหารไทยของชาวตางชาติที่เพิ่มมากขึ้น  

ปญหาที่สําคัญในการสงออกกะปในปจจุบันคือเรื่องคุณภาพ กะปจัดเปนสินคาที่ถูกกักกันจากสาเหตุสิ่งปนเปอน
และแปลกปลอม (US, FDA, 1994) ทั้งนี้เพราะกะปเปนผลิตภัณฑที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบพื้นบาน ผูผลิตแตละราย 
มีวิธีการผลิตที่ตางกันไปตามประสบการณที่ถายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ รสชาติแตกตางกันตามความนิยมและ 
ความชํานาญของผูผลิตในแตละทองถิ่น จัดเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมภายในครัวเรือนโดยเฉพาะในจังหวัดชายฝงทะเล  
ขั้นตอนการผลิตในระดับนี้อาจไมถูกสุขลักษณะ ทําใหมีการปนเปอนของจุลินทรีย สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ซึ่ง
กอใหเกิดความนารังเกียจ และมีผลตอความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑของผูบริโภค 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพกะปในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนแหลงผลิตและจําหนาย
กะปที่สําคัญ ทั้งนี้เพราะภูมิประเทศอํานวย โดยเฉพาะในชวงเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปจะจับกุงเคยไดมากถึง
ประมาณ 10 ตันตอวัน ซึ่งเกินกําลังการผลิตที่มีอยู  เกษตรกรตองรีบเรงทํากะปใหเสร็จสิ้นในแตละวัน ซึ่งอาจทําใหการ 
คัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่ติดมากับกุงเคยไดไมดีพอ หมักเปนเวลาสั้นๆ กอนนําออกตากแดดบนตาขายซึ่งวางบนรานเตี้ยๆ
หรือบนพื้นดินโดยตรง กอนหมักกะป หรือสงขายใหพอคาจากจังหวัดหรือแหลงอื่นนําไปหมักและผลิตกะปขาย หรือใช
ผสมกับกะปในแหลงอื่นแลวจําหนายในชื่อของผลิตภัณฑแหลงนั้นๆ แทน  (สอบถามจากเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร) 
ซึ่งกรรมวิธีการผลิตดังกลาวมีโอกาสปนเปอนสูง หากผูผลิตยังคงใชวิธีการผลิตแบบนี้หรือแบบดั้งเดิมตอไป ยอมสง 
ผลกระทบตอคุณภาพและมูลคาของผลิตภัณฑรวมทั้งความปลอดภัยของผูบริโภคในกวาง ในการศึกษาจึงไดตรวจ
วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี และทางจุลชีววิทยาของกะปที่ผลิตและจําหนายในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ขอมูล
ที่ไดอาจเปนประโยชนหรือแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตกะปคุณภาพตอไป 
 

วิธีการทดลอง 
 
การเก็บตัวอยาง 
 

สุมเก็บตัวอยางกะปที่ผลิตและจําหนายในเขตจังหวัดสมุทรสาครทั้งในและนอกเขตสุขาภิบาล รวมทั้งตัวอยาง
จากแหลงผลิตขนาดยอมระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวนทั้งหมด 30 ตัวอยาง และนํามาวิเคราะห 
ที่ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยกําหนดรหัสตัวอยางจาก K1 - K30 
เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและวิเคราะหผล 
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การวิเคราะห 
 
ทางกายภาพ 
 
 -  สิ่งปลอมปนแปง ตามวิธี มอก.1080-2535  

-  สิ่งแปลกปลอม ตามวิธี มอก.1080-2535  
-  คา aw ตามวิธี AOAC (2000) 
-  ความชื้นตามวิธี  AOAC (2000)  
- วัดสี โดยใช เครื่องวัดสี Color-spectrophotometer รุน Ultrascan XE/IX7 โดยวัดคา  L*, a* และ b* 

 
ทางเคมี 

 
-  ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด ตามวิธี  AOAC (2000)  
-  คา pH ตามวิธี มอก.1080-2535  
-  ปริมาณกรดแลคติก โดยวิธี titration 
-  สีสังเคราะหโดยวิธี paper chromatography 
- โลหะหนักโดยวิธี flame atomic absorption 
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยวิธี Kjeldahl method (Kjeldahl, 1883) 

 
ทางจุลชีววิทยา 
 

-  จํานวนจุลินทรียทั้งหมดตอตัวอยาง 1 กรัม ตามวิธี AOAC (2000)  
-  coliforms, fecal coliforms และ Escherichia coli โดยวิธี MPN ตอตัวอยาง 1 กรัม ตามวิธี AOAC (2000)  
-  Staphylococcus aureus ตอตัวอยาง 0.1 กรัม ตามวิธี AOAC (2000)  
-  Salmonella ตอตัวอยาง 25 กรัม  ตามวิธี AOAC (2000)  
- Clostridium perfringens ตอตัวอยาง 0.01 กรัม ตามวิธี AOAC (2000) 
- ปริมาณยีสตและรา ตอตัวอยาง 1 กรัม ตามวิธี AOAC (2000)  
-  Vibrio parahaemolyticus ตอตัวอยาง 0.1 กรัม ตามวิธี BAM (1998)  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
 ตัวอยางกะปที่ไดสุมเก็บมาตรวจวิเคราะหรวม 30 ตัวอยาง ซึ่งมีทั้งกะปขยําและกะปโม/บด เปนตัวอยางที่วาง
จําหนายปลีกแบบแบงขายและที่บรรจุในภาชนะปด  ผลวิเคราะหทางกายภาพแสดงดังตารางที่ 1  ดานเคมีดังภาพที่ 1 2 
และ 3  ผลการวิเคราะหทางจุลชีววิทยาแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะหสิ่งปลอมปนแปงและสีเจือปนของตัวอยางกะปในจังหวัดสมุทรสาคร 

รหัสตัวอยาง 
รายการตรวจวิเคราะห  

รหัสตัวอยาง 
รายการตรวจวิเคราะห 

แปง สี  แปง สี 
K1 - +  K16 - - 
K2 - -  K17 - + 
K3 - -  K18 - + 
K4 - +  K19 - - 
K5 + +  K20 - - 
K6 - -  K21 - + 
K7 - +  K22 - - 
K8 + +  K23 + - 
K9 + +  K24 - - 
K10 + +  K25 - - 
K11 - -  K26 - - 
K12 - +  K27 - + 
K13 + +  K28 - - 
K14 - +  K29 - - 
K15 - -  K30 - - 

aw

.60 .62 .64 .66 .68 .70

M
oi

st
ur

e 
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nt
en

t (
%

)

44

46
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50
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60

 
ภาพที่ 1    คา aw และรอยละของความชื้นของตัวอยางกะปในจังหวัดสมุทรสาคร (เสนประแสดงเกณฑมาตรฐานความชื้น 
                 ไมเกินรอยละ 45) 
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Lactic acid (%)
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ภาพที่ 2   คา pH และปริมาณกรดแลคติกของตัวอยางกะปในจังหวัดสมุทรสาคร (เสนประแสดงเกณฑมาตรฐาน pH  
                ในชวง 6.5-7.8) 

Sodium Chloride content (%)
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ภาพที่ 3  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรดของตัวอยางกะปในจังหวัดสมุทรสาคร (เสนประ      
               แสดงเกณฑมาตรฐาน เกลือไมนอยกวารอยละ 36 และเกณฑไนโตรเจนทั้งหมดไมนอยกวา 58 กรัม/กิโลกรัม 
               น้ําหนักแหง) 
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ตารางที่ 2  ผลวิเคราะหทางดานจุลชีววิทยาของกะปในจังหวัดสมุทรสาคร 

รายการวิเคราะห 
จํานวนตัวอยางที่พบ จํานวนที่ไมเขา

มาตรฐาน 
(ตัวอยาง) 

ตัวอยางที่ไมเขา
มาตรฐาน  
(รอยละ) 

มาตรฐาน มอก.  
1080-2535 

Coliform bacteria (MPN/g)  <3  ถึง >1100 2 6.7 <3 
Fecal coliform  (MPN/g) มีคาระหวาง 0-15 1 3.3 - 
Eschericia coli  (MPN/g) < 3 – 9.1 1 3.3 - 
Staphylococcus aureus / 0.1 กรัม 0 0 0 ไมพบ 
Clostridium perfringens/ 0.01 กรัม 12  12 40 ไมพบ 
Salmonella / 25 กรัม 0 0 0 ไมพบ 
Vibrio parahaemolyticus / 0.1 กรัม 0 0 0 - 
Total plate count (CFU/g) 1.4 ×103 -1.5 ×106  3 10 ไมเกิน 1× 105 
Yeast and Mold (CFU/g) <10 -1.9×102 2 6.7 ไมเกิน 50 

 
ผลการวิเคราะหสิ่งปลอมปนแปงและสีเจือปนดังแสดงในตารางที่ 1  ตรวจพบแปงจํานวน 6 ตัวอยาง คิดเปน 

รอยละ 20  จากการสอบถามผูผลิตในจังหวัดสมุทรสาครพบวาผูผลิตบางรายอาจปลอมปนมันสําปะหลังนึ่งเพื่อเพิ่ม
ปริมาณเนื้อกะป แมแปงจะไมเปนอันตรายแตถือเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่งขัดกับขอกําหนดในมาตรฐาน (มอก.1080-
2535) ที่หามปลอมปนแปงในกะป  ผลการวัดคาสี L*, a*, b* ตามระบบ Hunter lab พบคา L* ในชวง 26.38 - 41.30 คา a* 
ในชวง 3.90 - 10.44 และคา b* ในชวง 2.73 - 8.38 (ไมแสดงขอมูล) ซึ่งบงบอกถึงตัวอยางที่มีความสวางนอยและการมี 
สีคล้ําตามธรรมชาติของกะป นอกจากนี้ยังตรวจพบสีสังเคราะหใน 14 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 46.7  ซึ่งตามรายงานก็มีการ
ตรวจพบสีเจือปนในกะปอยูเนืองๆ มีการตรวจพบสีสังเคราะหในกะปที่วางจําหนายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งพบถึงรอยละ 50 (ขันทอง, 2546) ชนิดของสีสังเคราะหที่เคยตรวจพบในกะปคือ  rhodamine B (แฉลม และคณะ, 2548; 
Anon, 2002) การเจือปนสีอาจจะดวยความรูเทาไมถึงการณหรือจงใจเพื่อใหกะปมีสีสันสวยงาม นับเปนอันตรายและไม
ยุติธรรมตอผูบริโภค 

ภาพที่ 1 แสดงคา aw และปริมาณความชื้นในตัวอยางกะป พบวามีคา aw อยูในชวง 0.61-0.69  ซึ่งต่ํากวาคา aw 
ของอาหารทั่วไป ทั้งนี้เพราะกะปมีเกลือเปนสวนผสมอยูคอนขางสูง กะปทุกตัวอยางมีความชื้นเกินเกณฑมาตรฐาน คืออยู
ในชวงรอยละ 45.45-58.04 โดยเกณฑกําหนดไวตองไมเกินรอยละ 45 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการที่กะปมีปริมาณเกลือสูง
จึงดูดความชื้นไดงายในระหวางการเก็บรักษาและ/หรือรอจําหนาย หรืออาจเปนผลมาจากกรรมวิธีการผลิต จากรายงาน
การตรวจวิเคราะหกะปของจังหวัดสมุทรสงคราม ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช และเชนกันของ
จังหวัดสมุทรสาคร ของเมธา (2504) ก็พบวากะปบางตัวอยางมีความชื้นเกินเกณฑมาตรฐาน โดยพบความช้ืนในชวง 
รอยละ 38.49-55.84  ทํานองเดียวกันตัวอยางกะปที่เก็บจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเอง และโรงงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม ตราด ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต และในตลาดกรุงเทพที่จําหนายผลผลิตจากจังหวัดตางๆที่
กลาวมา มีความชื้นอยูในชวงรอยละ 38.73 – 57.39 (อนุกูล  และคณะ, 2526 – 2532)  ซึ่งจะเห็นไดถึงคุณภาพของกะป
ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน  

จากการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมพบในทุกตัวอยาง (ไมแสดงขอมูล) สิ่งแปลกปลอมที่พบมีทั้งเศษชิ้นสวนแมลง 
เศษอวน เชือกไนลอน เม็ดทราย เปลือกหอย และเสนผม ซึ่งสิ่งแปลกปลอมเหลานี้อาจปนเปอนมากับวัตถุดิบ และ/หรือ
ปนเปอนในกระบวนการผลิต ขนสงและวางจําหนาย จากการตรวจสอบหาตะกั่วและแคดเมียมไมพบในทุกตัวอยาง (ไม
แสดงขอมูล) ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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ผลการตรวจวิเคราะหทางเคมีดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 พบวาตัวอยางกะปมีคา pH อยูในชวง 6.09 - 7.32  และมี
อยู  2  ตัวอยางที่มีคา pH ตํ่ากวามาตรฐานคิดเปนรอยละ 6.7   ซึ่งเกณฑกําหนดคา pH ตามมาตรฐานในชวง 6.5-7.8 ผลการ
ตรวจวิเคราะหหาปริมาณกรดแลคติกพบวาอยูในชวงรอยละ 0.7-1.9  ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรดพบในชวงรอยละ 
23.75 - 44.75 ของน้ําหนักแหง ซึ่งต่ํากวามาตรฐานกําหนด (ไมนอยกวารอยละ 36) อยู 16 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 53.3 
สวนปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดพบอยูในชวง 38.2 - 92.3 พบวาตัวอยางที่ตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไววาไมนอยกวา 58 
กรัม/กิโลกรัมน้ําหนักแหง อยูจํานวน 6 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20 ผลการวิเคราะหพบวากะปตัวอยางที่มีปริมาณ 
กรดแลคติกคอนขางสูง (รอยละ1.9) แตคา pH ยังคงอยูในเกณฑกําหนด มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดไดตามเกณฑ สวน
ตัวอยางกะปที่มีกรดต่ํา (รอยละ 0.7 และ 1) แตกลับมีคา pH ตํ่ากวาเกณฑ นั้นมีปริมาณโปรตีนทั้งหมดต่ํากวามาตรฐาน 
ทั้งนี้คา pH นาจะขึ้นกับปริมาณโปรตีนที่มีอยูในแตละตัวอยางเพราะโปรตีนมีคุณสมบัติเปนบัพเฟอรที่ดี ผลวิเคราะหครั้งนี้
ยังพบวาตัวอยางกะปที่มีปริมาณไนโตรเจนต่ํากวามาตรฐานกําหนด มีแปงปลอมปนทุกตัวอยาง  

ผลการวิเคราะหทางดานจุลชีววิทยาดังแสดงในตารางที่ 2 ไมพบเชื้อ Salmonella  Staphylococcus aureus และ
เช้ือ Vibrio parahaemolyticus ในทุกตัวอยาง  แตตรวจพบ coliform bacteria ใน 2 ตัวอยาง  ตรวจพบ fecal coliforms ใน 1 
ตัวอยางและพบ  E. coli  ใน1 ตัวอยาง  และยังตรวจพบเชื้อ Clostridium perfringens ถึง 12 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 6.7 3.3 
3.3 และ 40 ตามลําดับ  พบจํานวนจุลินทรียทั้งหมดอยูในชวง 1.4  ×103 – 1.5 ×106  CFU/g ซึ่งในจํานวนทั้งหมดนี้พบ
ตัวอยางที่มีจุลินทรียทั้งหมดเกินเกณฑมาตรฐาน 1 ×105   อยู 3 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 10 และจํานวนราทั้งหมดพบอยู
ในชวง 10 – 1.9×102 CFU/g ตามลําดับ พบตัวอยางที่มีราเกินมาตรฐานกําหนด 50 CFU/gใน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 6.7  
อยางไรก็ตามยังพบ coliform bacteria fecal coliforms Escherichia coli    แสดงถึงการปนเปอนหลังการผลิต ซึ่งอาจ
ปนเปอนมากับภาชนะบรรจุ ฝุนละออง หรือสุขลักษณะสวนบุคคลที่เกี่ยวของในระหวางการบรรจุ ขนสง หรือรอจําหนาย 
เปนตน แตการตรวจพบ Clostridium perfringens แสดงถึงการปนเปอนที่อาจมีไดในทุกขั้นตอนตั้งแตวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต รวมทั้งการขนสงและระหวางรอจําหนาย  
 

สรุปผลการทดลอง 
  

ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไมมีตัวอยางใดตัวอยางหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานทางกายภาพ เคมี หรือ
จุลินทรียไดครบทั้ง 3 ดานของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.1080-2535)  ตัวอยางที่ผานเกณฑจุลชีววิทยา ผานเกณฑทาง
เคมีบางเกณฑแตไมผานเกณฑความชื้น และเกณฑสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพเปนตน จากรายงานการวิเคราะหคุณภาพ
กะปต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน กะปที่ผลิตและจําหนายในประเทศไทยนั้นยังมีคุณภาพระดับเดิม แสดงถึงกระบวนการผลิต 
จําหนาย ที่ปฏิบัติในลักษณะที่สืบทอดกันมาแตดั้งเดิม ผูผลิตและผูเกี่ยวของทั้งกระบวนการยังขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องสุขลักษณะ มาตรฐาน และความปลอดภัย  มีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรมีการสงเสริม แนะนํา และใหความรูแกผูผลิต
และประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงมาตรฐาน ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี  
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การบําบัดน้าํเสียจากการเลี้ยงปลาตูโดยวิธีทางชีวภาพ 
   

สมรักษ  รอดเจริญ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยีการประมง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําจากการเลี้ยงปลาตู โดยเปรียบเทียบ 4 ระบบ  คือ  
ระบบที่ไมมีการบําบัดน้ํา (ชุดควบคุม)  ระบบที่มีการบําบัดโดยใชทรายและซากปะการัง  ระบบที่มีการบําบัดโดยการปลูก
สาหรายไวกอน และระบบที่มีการบําบัดโดยการใชทรายและซากปะการังรวมกับการปลูกสาหราย  โดยในแตละชุดการ
ทดลองเลี้ยงปลาคารพ 6 ตัว ในตูขนาด 60 ลิตร เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  พบวา  ระบบที่มีการปลูกสาหรายไวกอน และ
ระบบที่มีการใชทรายและซากปะการังรวมกับการปลูกสาหราย สามารถลดระดับความเขมขนของแอมโมเนีย  ไนไตรท  
และไนเตรท  ไดดีกวาชุดควบคุมและระบบที่มีการบําบัดโดยใชทรายและซากปะการัง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
แตทั้ง 2 ชุดการทดลอง  ไมมีความแตกตางทางสถิติอยางนัยสําคัญ (p>0.05)  จํานวนชนิดสาหรายที่เจริญบนตะแกรงและ
ในตูมากที่สุดเปนกลุมสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน  กลุมสาหรายสีเขียว และกลุมไดอะตอม ตามลําดับ โดยชนิดของสาหราย
ที่พบบนตะแกรงทุกสัปดาหและพบทั้ง 2 ระบบ คือ Chloroglea  sp. Oscillatoria  sp. Phormidium sp. และ Navicula  sp. 
 
คําสําคัญ : บําบัดน้ํา  ปลาตู  ระบบการกรองน้ําแบบชีวภาพ 
    
*  ผูรับผิดชอบ  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  e-mail : somrak25@hotmail.com 
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Improvement of Waste Water from fresh Water Aquarium by Biological Filter 
 

Somrak  Rodjarein* 
*Department  of  Environmental Sciences,  Faculty  of  Science  and  Fisheries  Technology,  Rajamangala  University  

of  Technology  Srivijaya  
 

Abstract 
 

The efficacy on improvement waste water from fresh water aquaria were investigated for four filtering systems 
- a) no filter (control); b) a subsand filter; c) a biological filter starting with algae on the algae scrubber and d) using a 
subsand filter with biological filter. The experiments were carried out for 8 weeks using 6 fishes in 60 liters aquaria for 
each replication. The results showed that waste water improvement by using a biological filter starting with algae on the 
algae scrubber (c) and by using a subsand filter together with biological filter (d) showed the highest reduction on the 
concentration of ammonia, nitrite and nitrate significantly (p<0.05). There was no significantly difference (p>0.05) on 
the efficacy of waste water improvement in both systems (c and d). The most frequently group of algae found on the 
algae scrubber and in the aquaria were green algae, blue-green algae and diatoms respectively. The species of algae 
found in every week on the scrubbers in both effective systems were Chloroglea sp., Oscillatoria sp., Phormidium sp. 
and Navicula sp. 
 
Key words : Improvement, fresh water aquarium and biological filter system  
    
*  Corresponding author  Trang  Campus,  Sikao  District,  Trang  Province. e-mail : somrak25@hotmail.com 
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บทนํา 
 

 การเลี้ยงปลาตู (aquarium fish) ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน โดยเลี้ยงเปนงานอดิเรก ใหความเพลิดเพลิน และ
ความสวยงาม (Tullock, 1994) นอกจากนี้มีการเลี้ยงปลาตูยังทําเปนธุรกิจอีกดวย Bassleer (1994) รายงานการซื้อขาย 
ปลาสวยงามทั่วโลกป ค.ศ. 1992 โดยการขายสงคิดเปนมูลคา 22,500 ลานบาท และการขายปลีกมูลคา 75,000 ลานบาท 
Laohavisuti (1997) แบงประเภทของตูเลี้ยงสัตวน้ําออกเปน 3 ประเภท คือ ตูเลี้ยงสัตวน้ําจืด (freshwater aquarium) ตูเลี้ยง
สัตวทะเล (marine aquarium) และตูเลี้ยงสัตวน้ํากรอย (brackish aquarium) คิดเปนรอยละ 90 10 และ 0.1 ตามลําดับ 
ปญหาการเลี้ยงปลาตูน้ําจืดคือปริมาณไนโตรเจน อันมีสาเหตุเกิดจากการขับถายของเสียของสัตวน้ํา และเศษอาหารที่ 
คั่งคางอยูในตูเกิดการหมักหมม โดยจะอยูในรูปแอมโมเนีย จากกระบวนการ mineralization และจะเปลี่ยนรูปเปน 
ไนไตรท และไนเตรทโดยแบคทีเรียในกระบวนการ nitrification ซึ่งพืชจะนําไนเตรทไปใชเพื่อการเจริญเติบโตและ
บางสวนก็จะเปลี่ยนสารละลายไนโตรเจนในกระบวนการ denitrification (Escobal, 1996) 
 น้ําที่มีปริมาณแอมโมเนียที่สูงเกินไปจะเกิดปญหา คือ มีตะไครหรือสาหรายเกาะบริเวณกระจกของตูเลี้ยง ทําให
ตูเลี้ยงสกปรกไมสวยงาม จําเปนตองเปลี่ยนน้ําและทําความสะอาดตูปลาอยูเปนประจํา จึงไดมีการนําระบบกรองน้ําเขามา
แกปญหาดังกลาว ซึ่งมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบกรองน้ําภายในตู (internal filters) และระบบกรองน้ําภายนอกตู (external 
filters) ขอจํากัดการใชระบบกรองน้ํา คือ ถาของเสียมากจนเกินไป ประสิทธิภาพในการกําจัดของเสียในระบบกรองน้ําก็ใช
ไมไดผลและจะสิ้นเปลืองคาใชจาย ในปจจุบันไดมีการปรับปรุงระบบการบําบัดน้ําโดยพยายามศึกษาถึงระบบการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในธรรมชาติ แลวนํามาประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงระบบปด โดยพบวาสาหรายเปนตัวการสําคัญใน
การควบคุมสมดุลธาตุอาหาร ในระบบนิเวศปะการัง จึงไดมีการนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชใน great barrier reef 
aquarium ประเทศออสเตรเรีย (Goertemiller, 1988) โดยนําน้ําในตูเลี้ยงผานตะแกรงเลี้ยงสาหราย (algal scrubber) แลวนํา
กลับไปเลี้ยงตอ ซึ่งเปนระบบหมุนเวียนของน้ําแบบปด โดยพบวาระบบนี้สามารถลดปริมาณ แอมโมเนีย ไนไตรท และ 
ไนเตรทในตูเลี้ยงสัตวทะเลได (Morrissey et  al., 1988; Pryor  et  al., 1988; สมรักษ, 2543) 
 การทําวิจัยในครั้งนี้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการบําบัดน้ําจากการเลี้ยงปลาตูน้ําจืดโดยวิธีทางชีวภาพ 
เพื่อกําจัดสารประกอบไนโตรเจนในตูเลี้ยงปลาที่มีระบบหมุนเวียนของน้ําแบบปด  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
 การวิจัยครั้งนี้แบงการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง โดยแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา ดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 
ระบบที่ไมมีการกําจัดของเสียทางชีวภาพ (ชุดควบคุม) (ภาพที่ 1A) ชุดการทดลองที่ 2 ระบบที่มีการกําจัดของเสีย 
ทางชีวภาพ โดยใชทรายและซากปะการัง (ภาพที่ 1B) ชุดการทดลองที่ 3 ระบบมีการกําจัดของเสียทางชีวภาพ โดยใช
สาหรายที่มีการปลูกบนตะแกรงขนาด 55x45 แลวนําไปวางในถาดเลี้ยงสาหรายขนาด 60x50x8 เซนติเมตรซึ่งวางเหนือตู 
โดยมีปมน้ําดูดน้ําจากตูปลาผานถาดเลี้ยงสาหรายและน้ําจะไหลกลับเขาตู ซึ่งน้ําจะมีการหมุนเวียนตลอดเวลา (ภาพที่ 1C) 
และชุดการทดลองที่  4  ระบบมีการกําจัดของเสียทางชีวภาพ โดยใชทรายและซากปะการัง รวมกับการใชสาหรายที่มีการ
ปลูกบนตะแกรง (ภาพที่ 1D) 
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รูปท่ี 1 ระบบการบําบัดน้ําจากการเลี้ยงปลาตูดวยวิธีทางชีวภาพ  a; หัวทรายตอปมอากาศ  b; ทรายและซากปะการัง  

                  c; ปมน้ํา d; ถาดสาหราย และe; หลอดฟลูออรเรสเซนต 
 
 1. การเตรียมอุปกรณและสัตวทําลอง 
 1.1 การเตรียมสัตวทดลอง 

นําปลาคารพอายุ  4 เดือน ที่มีความยาวและน้ําหนักใกลเคียงกันมาอนุบาลในบอซีเมนตเพื่อปรับสภาพใหปลา
คุนเคยเปนระยะเวลา 2 สัปดาห 
 1.2 การเตรียมถาดและภาชนะในการยึดเกาะของสาหราย 
 ใชพลาสติกสีทึบ  รูปกลองสี่เหลี่ยม  ขนาด 60x50x8 เซนติเมตร  เช่ือมติดทอดวยซิลิโคน เจาะรู 2 รู  ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  3  เซนติเมตร  บริเวณถาดสาหรายเพื่อใหน้ําไหลกลับตูเลี้ยงปลา  ในถาดสาหรายจะมีตะแกรงยึดเกาะของ
สาหราย  ขนาด 55x45 เซนติเมตร  ใชตะแกรงไนลอน ขนาดตา 1 มิลลิเมตร สาหรายจะเจริญเติบโตโดยใชสารประกอบ
ไนโตรเจนที่เกิดจากปลาขับถาย  และใชแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต (สมรักษ, 2543) 
 2. วิธีการทดลอง 
 2.1 การบําบัดน้ําจากการเลี้ยงปลาตู 
 ปลอยปลาคารพ ใชตูกระจกขนาด 30x60x40 เซนติเมตร เติมน้ําปริมาตร 60 ลิตร โดยใชปลาที่มีน้ําหนักและ
ความยาวใกลเคียงกัน ในอัตรา 6 ตัวตอตูและใหอาหารเม็ด (ทราบปริมาณไนโตรเจนที่แนนอน)  3  เปอรเซ็นตของน้ําหนัก
ตัวปลา  ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง  ชวงเชา และเย็น โดยเลี้ยงปลาคารพตามระบบการบําบัด 4 ระบบขางตนเปนระยะเวลา 8 
สัปดาห โดยระบบที่มีการปลูกใชสาหรายบนตะแกรงเลี้ยงสาหรายจะดึงน้ําจากตูปลา ผานตะแกรงสาหรายเพื่อใหสาหราย
กําจัดและนําน้ํากลับมาเลี้ยงปลาคารพอีก เหนือถาดสาหรายจะใหแสงโดยใชหลอดฟลูออรเรสเซนตขนาด 36 วัตต จํานวน 
2 หลอดความเขมแสงประมาณ 4,000 ลักซ กําหนดเวลาใหแสงสวาง 16 ช่ัวโมง และมืด 8 ช่ัวโมง (สมรักษ, 2543) 
 2.2 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 ทําการตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) และคาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) โดยทําการตรวจวัดทุกวัน 
วิเคราะหแอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรททุกสัปดาห ตามวิธีของ APHA (1995)  

(A) 

(D) (C) 

(B) 

a b a 

a a b c c 

d d 
e e 
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 2.3 การศึกษาชนิดสาหราย 
 เก็บตัวอยางสาหรายเพื่อนํามาศึกษาชนิดของสาหรายที่เจริญในตูและบนตะแกรงเลี้ยงสาหราย นํามาจัดจําแนก
ตาม Desikachary (1959) และ Prescott (1962)  
 2.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 ความเขมขนของแอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท นํามาวิเคราะหทางสถิติโดยวิธี One-way ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช LSD test (Zar, 1996) โดยใชโปรแกรม SPSS Version 11.0 

 
ผลการทดลองและวจิารณ 

 
1. ชนิดของสาหราย 
 

สาหรายที่ปลูกบนตะแกรงตอนเริ่มตน สวนใหญเปนพวกสาหรายในดิวิช่ัน Cyanophyta ซึ่งเปนกลุม 
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Blue-green algae) พบจํานวน 8 ชนิด รองลงมาเปน Chlorophyta ซึ่งเปนกลุมสาหรายสีเขียว 
(Green algae) พบจํานวน 5 ชนิด สวน Bacillariophyta ซึ่งเปนกลุมไดอะตอม (Diatom) พบนอยที่สุดจํานวน 2 ชนิด 
(ตารางที่ 1) ชนิดของสาหรายที่พบในตูเลี้ยงทุกชุดการทดลองหลังจากการเลี้ยงปลาคารพเปนระยะเวลา 8 สัปดาห พบวา
สาหรายที่พบในตูและตะแกรงสาหรายมากที่สุดเปนกลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน รองลงมาเปนสาหรายสีเขียว และพวก
ไดอะตอม ตามลําดับ  ซึ่งชนิดสาหรายที่พบนับตั้งแตเริ่มตนการทดลองจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลองมี 4 ชนิดคือ 
Chloroglea  sp. Oscillatoria  sp. Phormidium sp. และ Navicula  sp. เชนเดียวกันกับสมรักษ (2543) พบสาหรายกลุม
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน โดยพบสาหรายชนิด Oscillatoria amphigranulate O. chorine และ O. tennue  มากที่สุดทุก
สัปดาหบนตะแกรงและในตูเลี้ยงสัตวทะเล 
 
ตารางที่ 1 ชนิดของสาหรายที่เจริญบนตะแกรงและในตูเลี้ยงปลาน้ําจืด โดยการเปรียบเทียบระบบที่มีการกําจัดของเสีย 

ทางชีวภาพ 4 ระบบ ระยะเวลา 8 สัปดาห 
ดิวิช่ัน ชนิด ชุดการทดลอง

ที่ 1 
ชุดการทดลอง

ที่ 2 
ชุดการทดลอง 

ที่ 3 
ชุดการทดลอง 

ที่ 4 
8 สัปดาห 8 สัปดาห เริ่มตน 8 สัปดาห 8 สัปดาห 

ตู ตู ตะแกรง ตู ตะแกรง ตู ตะแกรง 
Cyanophyta Chroococcus  sp. / / /   / / 
 Chlorogloea  sp. / / / /  / / 
 Gloeocapsa  sp. /  /     
 Lyngbia  sp.     /  / 
 Myxosarcina  sp. /  /     
 Nostoc  sp. /  /     
 Oscillatoria  sp. / / / / / / / 
 Phormidium  sp. / / / / / / / 
 Xenococcus  sp.   /     
Chlorophyta Ankistrodesmus  sp.   /     
 Chlorella  sp.   /  / /  
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ตารางที่ 1 (ตอ)      
ดิวิช่ัน ชนิด ชุดการทดลอง

ที่ 1 
ชุดการทดลอง

ที่ 2 
ชุดการทดลอง 

ที่ 3 
ชุดการทดลอง 

ที่ 4 
  8 สัปดาห 8 สัปดาห เริ่มตน 8 สัปดาห 8 สัปดาห 
  ตู ตู ตะแกรง ตู ตะแกรง ตู ตะแกรง 
 Chrococcum  sp.   /     
 Scenedesmus  sp. / / /     
 Ulothrix  sp. / / / /    
Bacillariophyta Cymbella  sp.  / /     
 Navicula  sp. / / / / / / / 
รวม (ชนิด)  10 8 15 5 5 6 6 
  

2. สารประกอบไนโตรเจน (nitrogen compound) 
 

ทําการตรวจวัดความเขมขนสารประกอบไนโตรเจนที่อยูในรูปของแอมโมเนีย  ไนไตรท  และไนเตรท ในตูเลี้ยง
ปลาคารพทั้ง 4 ระบบ ทุกสัปดาห เปนระยะเวลา 8 สัปดาห พบวา ชุดการทดลองที่ 4 ระบบมีการกําจัดของเสียทางชีวภาพ
โดยใชทรายและซากปะการังรวมกับระบบการใชสาหรายที่มีการปลูกบนตะแกรงสามารถบําบัดคาความเขมขนของ
แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และไนโตรเจนทั้งหมดไดมากที่สุด รองลงมาเปนชุดการทดลองที่ 3 ระบบใชสาหรายที่มี
การปลูกบนตะแกรง ชุดการทดลองที่ 2 ระบบใชทรายและซากปะการัง และการทดลองที่ 1 ระบบที่ไมมีการกําจัดของเสีย
ทางชีวภาพ ตามลําดับ โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตชุดการทดลองที่ 3 กับ 4 ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ภาพที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 คาเฉลี่ย (Mean+SD) ความเขมขน A) แอมโนเนีย B) ไนไตรท C) ไนเตรท และ D) ไนโตรเจนทั้งหมด ในแตละ

สัปดาห โดยการเปรียบเทียบระบบที่มีการกําจัดของเสียทางชีวภาพ 4 ระบบ ระยะเวลา 8 สัปดาห 
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 เมื่อพิจารณาความเขมขนของแอมโมเนียในแตละสัปดาห พบวา ความเขมขนของแอมโมเนียเพิ่มสูงขึ้นใน
สัปดาหที่ 1 ทั้ง 4 ชุดการทดลอง และเพิ่มสูงสุดในสัปดาหที่ 2 ของชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 สวนชุดควบคุมมีคาสูงสุด
ในสัปดาหที่ 3 โดยความเขมขนของแอมโมเนียจะลดลงในสัปดาหที่ 3 ของชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 แตชุดควบคุมจะ
ลดลงในสัปดาหที่ 4 โดยชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลอง
ที่ 2 และชุดควบคุม อยางไรก็ตามชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ภาพ
ที่ 2A)     

ไนไตรท พบวา ความเขมขนของไนไตรทเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาหที่ 2 ทุกชุดการทดลอง ยกเวนชุดควบคุม 
คาไนไตรทเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาหที่ 3 โดยลดลงในสัปดาหที่ 6 ทั้ง 4 ชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และชุดควบคุม อยางไรก็ตามชุดการทดลองที่ 3 และ 
4 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ภาพที่ 2B)  

ไนเตรท พบวา ทั้ง 4 ชุดการทดลอง คาความเขมขนของไนเตรทเพิ่มขึ้นเล็กนอยในสัปดาหที่ 1-4 และจะเพิ่ม
สูงขึ้นในสัปดาหที่ 5 อยางไรก็ตามความเขมขนของไนเตรทจะยังคงสูงคงที่ตลอดทั้ง 8 สัปดาห โดยชุดการทดลองที่ 3 และ 
4 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และชุดควบคุม ซึ่งชุดการทดลองที่ 3 และ 4 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ภาพที่ 2C)  

การเปลี่ยนแปลงของแอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรทในตูเลี้ยงปลาจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ในชวงแรกความ
เขมขนของแอมโนเนียจะสูงแตความเขมขนของไนไตรท และไนเตรทต่ําหรือไมมีเลย  จากนั้นเมื่อความเขมขนของ 
แอมโนเนียลดลง ความเขมขนของไนไตรทจะสูงขึ้น แตความเขมขนของไนเตรทยังคงที่และจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความเขมขน
ของไนไตรทลดลง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Emmens (1995) และ Mills et al. (1987) โดยวัฏจักของสารประกอบ
ไนโตรเจนในตูเลี้ยงสัตวน้ําก็จะใกลเคียงกับธรรมชาติ (Emmens, 1995) แตของเสียในตูเลี้ยงสัตวน้ํามาจาก อาหารที่เหลือ
และสิ่งขับถายของสัตวน้ํา (Morrissey et al., 1988) และจากบรรยากาศ (N2) โดยแบคทีเรียกลุม heterocystous 
cyanobacteria (Hargreaves, 1998) โดยของเสียจะอยูในรูปของแอมโมเนีย ซึ่งแบคทีเรียกลุม nitrifying bacteria จะเปลี่ยน
แอมโมเนียเปนไนไตรทและไนเตรท ตามลําดับ 
 จากผลการทดลองพบวา ระบบที่มีการกําจัดสารประกอบไนโตรเจน โดยวิธีทางชีวภาพระบบที่ใชสาหรายที่มี
การปลูกบนตะแกรงกับระบบที่ใชทรายและซากปะการังรวมกับระบบการใชสาหรายที่มีการปลูกบนตะแกรง สามารถ
บําบัดความเขมขนของแอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และไนโตรเจนทั้งหมดไดดีที่สุด เนื่องจากทั้ง 2 ระบบ มี 
การประยุกตใชระบบบําบัดน้ําดวยสาหราย ซึ่งสาหรายใชไนโตรเจนสําหรับการสังเคราะหดวยแสงเพื่อสรางโปรตีนและ
การเจริญเติบโต ซึ่งจะอยูในรูปของแอมโมเนียและไนเตรท (McCarthy, 1972; Kanda, et al., 1985 และ Hargreaves, 
1998) ผลการจากการทดลองนี้สอดคลองกับ (Morrissey et al., 1988) พบวา สาหรายที่เจริญเติบโตบนตะแกรงขนาด 80 
ตารางเมตร  สามารถลดปริมาณไนเตรทจากตูปะการัง ขนาด 2,850 ลูกบาศกเมตร ใน Great barrier reef aquarium แต
ตะแกรงสาหรายซึ่งมีพ้ืนที่ 64 ตารางเมตรไมสามารถลดปริมาณไนเตรทจากตูเลี้ยงปลาฉลามขนาด 750 ลูกบาศกเมตร 
เชนเดียวกับ สมรักษ (2543) พบวา ตะแกรงสาหรายซึ่งมีพ้ืนที่ 0.3 ตารางเมตร สามารถลดความเขมขนของไนโตรเจน
ทั้งหมด แอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท ในตูเลี้ยงกุงกุลาดําขนาด 60 ลิตร ในขณะที่ Omaha zoo aquarium สาหราย
ขนาดเล็กที่เจริญบนตะแกรงขนาด 4.5 ตารางเมตร ไมสามรถลดวามเขมขนของแอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท ใน 
ตูเลี้ยงปะการังขนาด 30,000 ลิตร (Pryor et al., 1988) นอกจากนี้จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบวา ระบบที่มีการกําจัดของ
เสียตูปลาคารพโดยวิธีทางชีวภาพทั้ง 2 ระบบยังทําใหคา pH ของน้ําอยูในชวงเปนกลาง (7.5-8.0) และอัตราการรอดของ
ปลาคารพสูงในระบบที่มีการบําบัดอีกดวย (ขอมูลไมไดแสดง) จึงสรุปไดวา ระบบที่มีการกําจัดสารประกอบไนโตรเจน 
โดยวิธีทางชีวภาพระบบที่ใชสาหรายที่มีการปลูกบนตะแกรงกับระบบที่ใชทรายและซากปะการังรวมกับระบบการใช
สาหรายที่มีการปลูกบนตะแกรง มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใชในการเลี้ยงปลาตู 
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การพัฒนาการผลิตและการศกึษาคุณสมบัตขิองโบรโมเปอรออกซิเดสจาก Gracilaria fisheri 
 

จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร* และ สยามพงศ  พงศดํา 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
บทคัดยอ 

 
  การวิจัยนี้เพื่อการพัฒนาการสกัดและการทําเอนไซมใหบริสุทธิ์ในขบวนการผลิตโบรโมเปอรออกซิเดสจาก 
สาหรายทะเลไทยสีแดงสายพันธุ Gracilaria fisheri และศึกษาคุณสมบัติและความคงตัวของเอนไซม จากผลการทดลองนี้
โบรโมเปอรออกซิเดสถูก สกัดจากสาหรายสีแดงโดยการนํามาบดใหละเอียดและกวนเปนเวลานาน 6 ช่ัวโมงจะได
สารละลายที่มีกิจกรรมเอนไซมที่สูงกวาการสกัดโดยวิธีอื่น และการแยกเอนไซมโดยการตกตะกอนโปรตีนโดยอะซิโตน
ใหอัตราการทําใหบริสุทธิ์สูงที่สุด โบรโมเปอรออกซิเดสมีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 615,000 ดาลตัน เมื่อศึกษาผลของ
ไอออนโลหะชนิดตางๆ ตอกิจกรรมของเอนไซมพบวา วานาเดียมไอออน(V+5) สามารถเพิ่มกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 
ที่ผานการลางดวยสารละลาย EDTA และไดอะไลซิสแลว เมื่อศึกษาคุณสมบัติของเอนไซมพบวา มีความคงทนตออุณหภูมิ
สูงเอนไซมยังคงกิจกรรมไดดีที่ pH 4 และ pH 9 อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการทํางานของเอนไซมคือ 55 องศาเซลเซียสและ
ระดับความเปนกรดและดางที่เหมาะสมตอการทํางานคือที่ pH 6 เมื่อศึกษาถึงสภาพความคงทนในการเก็บรักษาพบวา เมื่อ
เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส crude enzyme และ เอนไซมบริสุทธิ์ มีกิจกรรมลดลง 47.50% และ 26.07 ตามลําดับ ขณะที่
เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส crude enzyme และ เอนไซมบริสุทธิ์มีกิจกรรมลดลง 34.48% และ 30.63% ตามลําดับ
ภายในเวลา 40 วันในการศึกษานี้อาจแสดงวาเอนไซมนาจะเปนชนิดที่ไมมีฮีม และอาจมีวานาเดียมเปน prosthetic group 
และเอนไซมที่ทําใหบริสุทธิ์มีความคงตัวดีกวา crude enzyme ภายใตสภาวะการทดลอง 
 
คําสําคัญ : สาหรายทะเล  โบรโมเปอรออกซิเดส 
    
*  ผูรับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โทร.๐๒-๔๗๐๗๗๕๗  e-mial : jirasak.kon@kmutt.ac.th 
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Development of  Production and Characteristics Study of Bromoperoxidase 
from Gracilaria fisheri 

 
Jirasak Kongkiattikajorn* and Sayampong Pongdum 

School of  Bioresources and Technology,  King Mongkut’s University of  Technology Thonburi, Bangkok 
 

Abstract 
 

 This investigation was to develop the extraction and purification methods for the production  of  
bromoperoxidase from Thai red algae, Gracilaria fisheri,  and characterize the enzyme properties and stability. From the 
results of this study, bromoperoxidase  extracted from red algae with grinding and agitation  for 6 hours provided a high 
enzyme activity comparing to the other method of extraction. Fractionation by acetone gave the highest degree of 
purification. Molecular weight of the purified bromoperoxidase was approximately 615,000 dalton. Bromoperoxidase 
was deactivated by dialysis aginst EDTA, reactivated specifically by vanadium. The enzyme was stable at high 
temperature. The enzyme was stable at acidic pHs down to 4 and at alkaline pHs up to 9. The optimum pH and 
temperature of the enzyme were 6 and 55°C respectively. After maintaining at 4°C for 40 days, crude enzyme activity  
decreased 47.50% and the purified enzyme activity decreased 26.07%. Crude enzyme activity and purified enzyme 
activities decreased 34.48% and 30.63% respectively when kept at –20°C for 40 days. This study showed that the 
enzyme might be non-heme and consist of vanadium as the prosthetic group and the  purified enzyme seem to be more 
stable than the crude enzyme in studied conditions.  
 
Key words : seaweed, bromoperoxidase 
    
*  Corresponding author  King Mongkut’s University of  Technology Thonburi, Bangkok. Tel. 02-4707757   
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บทนํา 
 

โบรโมเปอรออกซิเดสเปนเอนไซมในกลุมเฮโลเปอรออกซิเดส (haloperoxidase) สามารถเรงปฏิกิริยาการเติม 
หมูโบโมดหรือไอโอไดดเขากับสารประกอบอินทรียเมื่อมีไฮโดรเจนเปอรออกไซด  เฮไลดอิออน และ halogen receptor 
โบรโมเปอรออกซิเดสจึงจัดเปนเอนไซมในกลุม H2O2-oxidoreductase และไดผลผลิตเปน brominated หรือ iodinated 
product  เฮโลเปอรออกซิเดสแบงออกไดเปน 3 กลุมตามชนิดของโพสเตติกกรุฟ กลุมแรกมีฮีมไดแก protoporphyrinIV 
กลุมที่ 2 มีวานาเดียม และกลุมที่ 3 ไมตองการไอออนโลหะหรือโคแฟคเตอร Vilter (1984) ไดเตรียมเอนไซมเฮโลเปอร-
ออกซิเดสใหบริสุทธิ์จาก สาหรายทะเล Ascophyllum nodusum เอนไซมนี้ไมมี soret band ที่ UV-vis spectrum และอาจถูก
ยับยั้งที่พีเอชตํ่า เมื่อมี EDTA  กิจกรรมของเฮโลเปอรออกซิเดสจะกลับมาเมื่อเติมวานาเดียมลงใน apoenzyme ตอมา 
vanadium haloperoxidase ไดถูกทําใหบริสุทธิ์จากสาหรายสีน้ําตาล สีแดง และสีเขียว จาก ไลเคนและจากเชื้อรา (Vilter, 
1995) การศึกษาทาง EXAFS spectroscopy แสดงวามีวานาเดียมในโพสเตติกกรุฟของเอนไซม โดยจะจับอยูกับออกซิเจน
และ/หรือไนโตรเจน(de Boer และคณะ, 1988) เมื่อเร็วๆ นี้ไดมีการศึกษาโครงสรางปฐมภูมิและโครงสรางผลึกของ 
คลอโรเปอรออกซิเดสจากเชื้อรา Curvularia inaequalis (Messerschmidt และ Wever, 1996) ซึ่งไดยืนยันดวย spectroscopy 
แมวาคุณสมบัติทางกายภาพของวานาเดียมเฮโลเปอรออกซิเดสที่สกัดไดจากแหลงตางๆ จะมีความคลายคลึงกันแตอาจ
พบวามีมากกวาหนึ่ง isoform และอาจมีปฏิกิริยาที่มีความแตกตางกัน  (Wever และ Krenn, 1990) ซึ่งแสดงไดจากตัวอยาง
จากสาหราย A. nodosum ซึ่งมี 2 isoform ของโบรโมเปอรออกซิเดส (Krenn และคณะ, 1989) และ Laminaria digitata และ 
Laminaria saccharina  ซึ่งมีหลาย isoform (Jordan และ Vilter, 1991) ดังนั้นไมเพียงแตชนิดของเฮโลเปอรออกซิเดสที่ 
ดูเหมือนจะขึ้นกับที่แหลงที่อยูในทะเล หรือสัตวบก ปฏิกิริยาของ isoform ของเฮโลเปอรออกซิเดสชนิดเดียวกันยังมี 
ความแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่นาสนใจตอเหตุผลสําหรับความหลากหลาย สายพันธุของสาหรายและคุณสมบัติของ 
เฮโลเปอรออกซิเดสที่มีในสิ่งมีชีวิตและมีความเกี่ยวของกับคุณสมบัติและลักษณะทางภูมิศาสตร 

โบรโมเปอรออกซิเดสพบไดจากหลายแหลงเชนจากสัตวทะเล เชน marine worm (Klibanov, 1983) marine nail 
(Fonong และ Rechitz, 1984) lichen เชน Xanthoria parietina  และจากจุลินทรีย เชน Caldariomyces fumago (Deits และ
คณะ, 1984) อยางไรก็ดีเอนไซมสามารถพบไดมากจากสาหรายทะเลหลายชนิดจากการสํารวจสาหรายทะเลในทะเลแคริเบียน 
72 ชนิดพบวามีเอนไซมอยู 55 ชนิด จากสํารวจในประเทศไทยพบวามีเอนไซมในสาหรายหลายชนิดเชนสาหรายเขากวาง 
สาหรายผมนางซึ่งพบมากในชายทะเลจังหวัดตราด  ตรัง  พังงา และสงขลา สาหรายที่เปนแหลงของเอนไซมในประเทศ
ไทยที่มีมากไดแก สาหรายสีแดง สวนในประเทศอื่นมักพบในสาหรายสีน้ําเงิน สาหรายสีเขียว และสาหรายสีน้ําตาล แมวา
จะมีเอนไซมในสาหรายอยูเปนจํานวนมากแตการที่จะสกัดและนํามาทําใหบริสุทธิ์ ยังทําไดยากและไดปริมาณเอนไซม 
ไมมาก ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการสกัดและการทําใหบริสุทธิ์จึงมีความสําคัญเพื่อใหไดเอนไซมในปริมาณที่มากพอที่
นําไปใชประโยชนตอไป ในการศึกษาวิจัยนี้จึงไดพัฒนาวิธีการตางๆใหเหมาะสมเพื่อเปนแนวทางในการที่จะนําเอนไซม
มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพื่อศึกษาวิธีที่เหมาะสมตอการสกัดเอนไซมจากสาหรายสีแดง Polycarvenosa sp. 
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติตางๆของเอนไซมที่สกัดได 
3. เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา 
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วิธีการทดลอง 
 

การแยกและการทําเอนไซมใหบริสุทธ์ิ 
 
  สาหรายสีแดง Polycarvernosa sp. เก็บมาจากชายหาดทะเลบานแหลมศอก จังหวัดตราดนํามาลางในน้ําประปา
และน้ํากลั่น กอนเก็บไวในตูเย็นที่-20ºC เมื่อนํามาสกัดเอนไซมจึงนําสาหรายมาแชใน 20 mM Tris-HCl บัฟเฟอรpH 7.0 
นํามาบดดวยเครื่องบดนํามาเติม triton X-100 sodium deoxycholate และนําสาหรายที่บดแลวมาสกัดเอนไซมดวยวิธี freeze 
and thaw sonication และวิธีการกวน (stirring) จากนั้นนําสารละลายเอนไซมมาตกตะกอนโปรตีนดวยเกลือแอมโมเนียม
ซัลเฟต เมธานอล เอทธานอล และอะซิโตน ตะกอนโปรตีนแยกไดโดยการปนแยกที่แรงเหวี่ยง 12,000 x g ที่ 
4 ºC นําตะกอนที่ไดมาละลายใน 20mM Tris-HCl บัฟเฟอร pH 7.5 และไดอะไลซิสกอนนําไปผานลงในคอลัมน  
anion-exchange chromatography โดยใช DEAE- sephadex และ DEAE-toyopearl เปน anion exchanger จากนั้นนํามาทํา
ใหบริสุทธิ์โดยคอลัมน gel filtration chromatographyโดยใช sephadex G-200 เปนตัวบรรจุในคอลัมน 
 
การศึกษาผลของไอออนโลหะตอกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 
 นําเอนไซมมาไดอะไลสในสารละลาย EDTA 1mM ที่ 4ºC เติมสารละลายไอออนโลหะของ K+ Mg2+ V5+ Mn2+ 
Fe3+ Co2+ Ni2+ Cu2+ และ Zn2+ ความเขมขน 1 mM ต้ังทิ้งไวคางคืน และตรวจหากิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดสตอไป 
 
การศึกษาผลของวานาเดียมไอออน 
 

นําเอนไซมมาเติมสารละลายวานาเดียมที่มีความเขมขน 0.2-1.0 mM จากนั้นตั้งทิ้งไวที่ 4ºC คางคืนและตรวจหา
กิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 
การศึกษาผลของอุณหภูมิตอความคงตัว 
 

นําเอนไซมมาตั้งไวใน incubator ที่อุณหภูมิ 30 40 50 55 60 และ 70ºC เปนเวลานาน 30 นาทีและตรวจหา
กิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 
การศึกษาผลของความเปนกรดและดางตอความคงตัว 
 

นําเอนไซมมาปรับระดับความเปนกรดและดางใหเปน pH 4 5 6 7 8และ 9 โดยใชบัฟเฟอรคือ อะซิเตท ฟอสเฟต 
และ Tris-HCl บัฟเฟอรตามลําดับจากนั้นตั้งไวที่อุณหภูมิ 30ºC เปนเวลานาน 30 นาที แลววัดกิจกรรมของเอนไซม 
 
การศึกษาผลของอุณหภูมิตอกิจกรรมเอนไซม 
 

นําเอนไซมมาเติมสับสเตรทและวัดกิจกรรมของเอนไซมที่อุณหภูมิ 30 40 50 55 60 และ 70ºC 
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การศึกษาระดับความเปนกรดดางที่เหมาะสมตอกิจกรรมของเอนไซม 
 

นําเอนไซมมาเติมสับสเตรท และวัดกิจกรรมของเอนไซม ปรับระดับความเปนกรดและดางใหเปน pH 4 5 6 7 8 
และ9 โดยใชบัฟเฟอรคือ อะซิเตท ฟอสเฟต และ Tris-HCl บัฟเฟอรตามลําดับแลวนํามาวัดกิจกรรมของเอนไซม 
 
การศึกษาความเสถียรของเอนไซมในการเก็บรักษา 
 

นําเอนไซมมาเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 และ -20ºC และตรวจหากิจกรรมของเอนไซมทุก 4 วัน 
 
การตรวจหากิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 

เติมสารละลายเอนไซมลงในสารละลายที่ประกอบดวยฟนอลเรด 20mM ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 5mM และ
โปตัสเซียมโบรไมด 30mM บมสารละลายที่อุณหภูมิ 30ºC ตรวจวัดผลิตภัณฑ ที่เกิดขึ้นที่ความยาวคลื่นแสงที่ 590 nm และ
เปรียบเทียบความเขมขนกับ bromophenol blue มาตรฐาน 1 ยูนิต (U) ของโบรโมเปอรออกซิเดสที่ผลิต bromophenol blue 
1 ไมโครโมลตอนาที ภายใตสภาวะที่ทดลอง 

 
ผลการทดลอง 

 
 การสกัดเอนไซมโดยการบดรวมกับการ sonication   การกวน การ freeze and thaw และการเติมสารเคมี พบวา 
การบดรวมกับการ sonication  ใหปริมาณของกิจกรรมเอนไซมจําเพาะมากที่สุด สวนการบดรวมกับการเติม triton X-100 
ใหกิจกรรมเอนไซมจําเพาะมากที่สุด ตํ่าที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการสกัดเอนไซม 
 

วิธีการสกัดเอนไซม specific activity (mU/mg protein) 
การบด + 0.1%TritonX-100 17.34 
การบด + 0.1%sodium deoxycholate 24.29 
การบด + sonication 30 นาที 29.04 
การบด + ต้ังไวที่4 ºC เปนเวลานาน12ชม. 28.54 
การบด + การกวน  เปนเวลานาน 8 ชม. 27.21 
การบด  + freeze and thaw -20 ºC  2 ครั้ง 25.68 
การบด +  freeze and thaw -70 ºC  2 ครั้ง 18.75 
freeze and thaw -20 ºC   2 ครั้ง 18.23 

 
 ผลการตกตะกอนโปรตีนดวยแอมโมเนียมซัลเฟต  อะซีโตน เมธานอล และเอธานอล ดังแสดงในตารางที่ 2 
พบวา การตกตะกอนดวยอะซิโตนทําใหมีกิจกรรมเอนไซมจําเพาะมากที่สุด และการตกตะกอนโปรตีนดวยเอธานอลทําให
มีกิจกรรมเอนไซมจําเพาะต่ําที่สุด 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองการตกตะกอนโปรตีนดวยเกลือและตัวทําละลายอินทรีย 
 

Precipitant Specific activity Degree of purification 
แอมโมเนียมซัลเฟต (35-70%) 43.91 1.95 
อะซีโตน(30-70%) 94.80 4.21 
เมธานอล(0-60%) 19.30 0.95 
เอธานอล(0-60%) 17.67 0.87 

 
ผลการทําเอนไซมใหบริสุทธิ์พบวา หลังจากการผาน gel  filtration chromatography เอนไซมมีความบริสุทธิ์ 

ประมาณ 14.42 เทาดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ผลการทําเอนไซมใหบริสุทธิ์ 
 

ขั้นตอน 
ในการทําใหบริสุทธิ ์

Total protein 
(mg) 

Total activity 
(mU) 

Specific activity 
(mU/mg) 

Purification 
fold 

Yield 
(%) 

การบดและsonication 667.95 14,746.59 22.14 1.00 100.00 
การตกตะกอนดวยอะซีโตน 
 (30-70%) 98.23 9,156.83 93.21 4.21 62.09 

Ion-exchange  chromatography 
(DEAE-Toyopearl) 

43.57 6,986.35 160.38 7.24 47.37 

Gel  filtration chromatography 
(Sephadex G-200) 17.71 5,589.12 315.30 14.42 37.90 

 
ผลของการเติมไอออนโลหะตางๆ พบวา เอนไซมที่ผานการไดอะไลสมีกิจกรรมของเอนไซมลดลงจากเอนไซม

ที่ไมไดผานการไดอะไลสประมาณ 1.47 mU/ml เอนไซมที่ผานการไดอะไลสแลวเติมดวย vanadium  ใหกิจกรรมเอนไซม
สูงสุด โดยมีคากิจกรรมจําเพาะมากกวาเอนไซมที่ผานการไดอะไลสประมาณ 3.5 เทาในขณะที่ เอนไซมที่ผานการ
ไดอะไลสแลวเติมดวย ไอออนโลหะตางๆ ไมมีผลทําใหกิจกรรมเอนไซม ไดแก  K+ Fe3+ Cu2+ Mg2+ Co2+ Zn2+ สวน
ไอออนโลหะที่ทําใหกิจกรรมจําเพาะลดลงไดแก Ni2+ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากไอออนโลหะเหลานี้ยับยั้งการทําปฏิกิริยาของ
เอนไซมที่ บริเวณเรง 
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ตารางที่ 4  ผลของไอออนโลหะตอกิจกรรมของเอนไซม 
 

ไอออนโลหะ(1mM) กิจกรรมเอนไซม (mU/ml) 
Control 2.62 

Dialyzed enzyme 1.15 
K= 1.07 

Mg2+ 0.95 
V5+ 3.99 

Mn2+ 1.12 
Fe3+ 0.99 
Co2+ 1.12 
Ni2+ 0.82 
Cu2+ 0.99 
Zn2+ 0.97 

 
 ผลของอุณหภูมิตอความเสถียรของโบรโมเปอรออกซิเดส 

เอนไซม มีความคงตัวที่อุณหภูมิสูงสุด 60ºC ในเวลา 30 นาที มีกิจกรรมเอนไซมอยู 19.2 % ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเอนไซมสัมพัทธและความเสถียรตออุณหภูมิ  เอนไซมถูกบมที่อุณหภูมิ  
   30-70  องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที แลวนําเอนไซมมาวัดกิจกรรมเปรียบเทียบกับเอนไซมที่ไมไดบม 
 

 ผลของความเปนกรดดางตอความความเสถียรของโบรโมเปอรออกซิเดส 
ความคงตัวของเอนไซมที่สารละลายความเปนกรดที่ pH 4.0 ในเวลา 30 นาที  เอนไซมมีความคงตัว 66.47 และ 

89% ตามลําดับที่สารละลาย pH 9.0 ในเวลา 30 นาที เอนไซมมีความคงตัว 83.52 และ 87.66% ตามลําดับ ดังแสดงใน 
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเอนไซมสัมพัทธและความคงตัวตอความเปนกรดดาง เอนไซมถูกบมใน 
   สารละลายบัฟเฟอรพีเอช 4-7  เปนเวลา 30 นาที แลวนําเอนไซมมาวัดกิจกรรมเปรียบเทียบกับเอนไซมที่มี 
   กิจกรรมสูงสุด 
 

 ผลของอุณหภูมิตอความกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 
เอนไซมมีกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดสสูงสุดที่อุณหภูมิ 55ºC ตามแสดงในภาพที่3 
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ภาพที่ 3  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเอนไซมสัมพัทธและอุณหภูมิของการเรงปฏิกิริยา เอนไซมถูกนํามาทํา 
   ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 30-70  องศาเซลเซียส แลวนําเอนไซมมาวัดกิจกรรมเปรียบเทียบกับเอนไซมที่มี 
   กิจกรรมสูงสุด 
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  ผลของสารละลายที่มีความเปนกรดดางตอกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 
เอนไซมมีกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดสสุงสุดที่pH 6.0 ตามแสดงในภาพที่ 4 

 

0

20

40

60

80

100

120

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
pH

R
el

at
iv

e 
ac

tiv
ity

 (%
)

 
 

ภาพที่ 4  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเอนไซมสัมพัทธและพีเอช เอนไซมถูกนํามาทําปฏิกิริยาในสารละลาย 
   บัฟเฟอรพีเอช 4.5-7  แลวนําเอนไซมมาวัดกิจกรรมเปรียบเทียบกับเอนไซมที่มีกิจกรรมสูงสุด 

 
 ความเสถียรของเอนไซมในระหวางการเก็บรักษา 

หลังจากเก็บไวเปนเวลา 40 วัน ที่อุณหภูมิ 4ºC crude enzyme และ  purified enzymeมีกิจกรรมของโบรโมเปอร-
ออกซิเดส 52.6 และ 73.93% ตามลําดับและหลังจากเก็บไวเปนเวลา 40วัน ที่อุณหภูมิ -20ºC crude enzyme และ  purified 
enzyme มีกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 65.53 และ 69.37% ตามลําดับ 
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ภาพที่ 5  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเอนไซมสัมพัทธและระยะเวลาในการเก็บรักษา เอนไซมถูกเก็บไวที่  

   อุณหภูมิ 4 และ -20 องศาเซลเซียส แลวนําเอนไซมมาวัดกิจกรรมเปรียบเทียบกับเอนไซมที่มีกิจกรรม  
   กอนเก็บรักษา 
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 

การใชดีเทอรเจนททั้ง triton X-100 และ sodium deoxycholate เขาชวยในการสกัดเอนไซมทําใหเอนไซมถูกชะ
ออกจากเมมเบรนไดมากขึ้น แตเมื่อใชดีเทอรเจนมากขึ้นพบวากิจกรรมจําเพาะของเอนไซมลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ดีเทอรเจนทําหนาที่ละลายโปรตีนในเมมเบรนและอาจจับกับเอนไซมโดย hydrophobic interaction ระหวาง tail group 
และ  hydrophobic surface ทําใหรบกวนโครงสรางสามมิติ (Harris และคณะ, 1990) 

การทําใหเซลลแตกโดยวิธี  freeze and thaw จะชวยทําใหเพิ่มรอยแตกในเมมเบรนและทําใหโปรตีนหลุดออกมา
(Harris และคณะ, 1990) จากการทดลองโดยใชอุณหภูมิ -20ºCในการแชแข็งพบวาการทํา freeze and thaw 4 ครั้งสามารถ
เพิ่มปริมาณเอนไซมไดสูงสุดโดย specific activity ในcrude enzyme เพิ่มขึ้น 18.09% เมื่อเทียบกับกรณีที่ไมใช freeze and 
thaw เขาชวย การเพิ่มจํานวนรอบของ freeze and thaw ทําใหมีโปรตีนเพิ่มขึ้นแตกิจกรรมจําเพาะเอนไซมลดลง ในการทํา
freeze and thaw ที่อุณหภูมิ -70ºC อาจทําเอนไซมเสียสภาพเนื่องจากโครงสรางของเอนไซมเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ทดลองทําที่ 2 4 และ 6 ครั้งพบวากิจกรรมของเอนไซมลดลง17.50% 3916% และ 41.58%ตามลําดับ ดังนั้นจึงไมควรใช
อุณหภูมิ-70 ºCในการทํา freeze and thaw 

จากการทดลองแสดงใหเห็นวาการ sonication ทําใหโปรตีนหลุดออกจากเมมเบรน แตการ sonication นานกวา 
30 นาที ทําใหเอนไซมสูญเสียกิจกรรมจําเพาะอาจเนื่องจาก มี free radical และไอออนที่เกิดขึ้นจากการ sonication ทํา
ปฏิกิริยากับเอนไซม 

การบดสาหรายอยางเดียวและตั้งทิ้งไวที่ 4ºC ทําใหเอนไซมลดกิจกรรมลงหลังจาก 2 ช่ัวโมงทั้งนี้อาจเนื่องจาก
เอนไซมกลับเขาแทรกตัวใน fiber ของพืชเนื่องจากโครงสรางมีความจําเพาะตอกัน (Jervis และ Pierpoit, 1989) การบดเซล
รวมกับการกวนพบวาเปนวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดเอนไซมมีความสะดวกและไมสิ้นเปลืองเวลา ซึ่งสอดคลองกับ
ขอเสนอของ Harris และคณะ (1990)ที่วาการกวนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสามารถชวยเพิ่มอัตราการสกัดเอนไซมออก
จากเนื้อเยื่อที่มีคา relative shear resistance ตํ่า อันไดแกเนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อของเห็ด รา ที่ประกอบดวย mycelial และ 
microfibril skeleton แตการกวนจะไมไดผลในกลุมเซลลพวก gram-positive cocci และ spore 

การตกตะกอนดวยอะซิโตนทําใหได degree of purification สูงสุดอาจเนื่องจากโมเลกุลของอะซิโตนมีความ
ยืดหยุนต่ําจึงไมแทรกตัวเขาสูโครงสรางภายในของเอนไซม และไมทําลายโครงสรางของเอนไซม (Cantor, 1982) และ
เนื่องจากอะซิโตนมีคาไดอิเลคทริกต่ําซึ่งอาจมีผลตอเอนไซมนอยกวาเมธานอลและเอธานอล แอมโมเนียมซัลเฟตเปน 
ตัวทําใหเกิดการตกตะกอน และการกวนจะทําใหเกิดแกสที่ละลายอยูในสารละลายเอนไซมรวมตัวกันเปนกลุมฟองขนาด
เล็ก โดยกลุมฟองและการกวนอาจเปนสาเหตุใหเกิดการเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซมได (Harris และคณะ, 1990) 

การเติมวานาเดียมทําใหเพิ่มกิจกรรมของเอนไซมแสดงวาวานาเดียมอาจเปน prosthetic group ของเอนไซม และ
ในขณะทําเอนไซมใหบริสุทธิ์เอนไซมอาจสูญเสียวานาเดียมจึงทําใหกิจกรรมของเอนไซมลดลงการเติมวานาเดียมจึงเพิ่ม
กิจกรรมของเอนไซม 

กิจกรรมของเอนไซมที่อุณหภูมิ 50 ºC  นาน 30 นาที ลดลงเปน 62.08 และ 77.15% สําหรับ crude enzyme และ 
เอนไซมบริสุทธิ์บางสวนตามลําดับ และจากการทดลองที่ pH 4 และ pH 9 และความเสถียรตอการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ºC 
พบวามีความเสถียรนอยกวา  
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การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหสารประกอบเอมีนโดยเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดส 
จากสาหรายทะเลไทย 

 
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร* และ รุงนภา  ชอทองดี 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

บทคัดยอ 
 

สาหรายทะเลสีแดงมีเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสอยูเปนจํานวนมากเอนไซมนี้สามารถนํามาประยุกตใชใน
การหาปริมาณสารประกอบเอมีนในอาหารหมักดองได อาหารหมักดองเปนแหลงสะสมของสารประกอบเอมีนจาก
กระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย  ในการศึกษาวิจัยนี้เพื่อพัฒนาการใชเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสจากสาหรายทะเล
ในการตรวจวิเคราะหสารประกอบเอมีนโดยปฏิกิริยา enzyme coupling assay ในสารละลายของปฏิกิริยา ประกอบดวย
สารละลายเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสที่สกัดไดจากสาหรายทะเลสีแดง สารละลายเอนไซมไดเอมีนออกซิเดส 
สารประกอบเอมีน (putrescine) โปตัสเซียมโบรมายด และ สีสังเคราะห ในการศึกษานี้ไดศึกษาสภาวะการทดลอง ไดแก 
pH 6.0-14.0 อุณหภูมิ 30-70oC  และใชระยะเวลาการบม 20 นาที โดยผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นมีคาการดูดกลืนแสงที่ 590 นาโนเมตร 
อยูในชวง 0.1-1.0 พบวาอุณหภูมิมีผลตอปฏิกิริยาโดยที่อุณหภูมิ 50-55oC เอนไซมสามารถทําปฏิกิริยากับสับสเตรตใน
ชวงเวลาสั้นๆ ไดดี เอนไซมทําปฏิกิริยาไดดีที่ pH  7.0-7.5 กราฟมาตรฐานของ putrescine โดยสารละลายปฏิกิริยาเอนไซม
สามารถนําไปใชในการคํานวณหาปริมาณสารประกอบเอมีนที่มีอยูในอาหารหมักได 
 
คําสําคัญ : สาหรายทะเล  โบรโมเปอรออกซิเดส  เอมีน 
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Development of  Method of Biogenic Amines  Determination by Bromoperoxidase 
from Thai Seaweed 

 
Jirasak Kongkiattikajorn* and Runganapa Chouthongdee 

School of  Bioresources and Technology,  King Mongkut’s University of  Technology Thonburi. 
 

Abstract 
 

Red seaweed, Polycarvernosa spp., contains bromoperoxidase that could be extracted and purified and applied 
to be used as analysis tool for determination of biogenic amines in fermented foods by enzyme coupling assay. 
Fermented foods are the sources of biogenic amines produced from bacteria. The objective of this study was to develop 
method for biogenic amine determination by using bromoperoxidase from red seaweed. The enzyme reaction mixture 
composed of  bromoperoxidase, amine oxidase, amine (putrescine), potassium bromide and dye. In this study, the pHs of 
buffer  were varied between 6.0-14.0, at temperature 30-70ºC and  incubation time of 20 min. The product of the 
reaction was determined by spectrometer at the wavelength 590 nm in the range of absorbance 0.1-1.0. The results show 
that the optimum temperature and pH for  enzyme coupling assay were 50-55ºC and 7.0-7.5, respectively. The 
calibration curve of putrescine could be used to determine the  biogenic amines in fermented foods.  

 
Keywords : seaweed, bromoperoxidase, biogenic amine 
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บทนํา 
 

อาหารหมักดองนั้นจะเปนแหลงสะสมของสารประกอบเอมีน โดยที่สารประกอบเอมีนที่มีความสําคัญและพบ
ไดมากในอาหาร ไดแก histamine putrescine cadaverine tyramine, tryptamine β-phenylethylamine spermine และ 
spermidine (Shalaby, 1996) ซึ่งเปนสารที่มีพิษตอรางกายถาไดรับในปริมาณที่มากพอ ไดแก เกิดอาการมึนเมา ความดันสูง
หรือตํ่าผิดปกติ ปวดหัว คลื่นไส อาเจียน เปนตน (Aygün และคณะ, 1994)  ผูบริโภคสวนใหญนั้นมีความรูเกี่ยวกับโทษ
ของสารประกอบเอมีนที่มีตอรางกายคอนขางนอย ในงานวิจัยนี้จึงไดคิดวิธีการวิเคราะหหาสารประกอบเอมีนในอาหาร
หมักดอง เพื่อใชตรวจวัดความปลอดภัยของอาหารตอการที่จะนําไปบริโภค  

งานวิจัยที่ผานมาไดมีการวิเคราะหสารประกอบเอมีนดวยเทคนิคตางๆ กัน แตเทคนิคที่ใชกันสวนใหญไดแก วิธี 
HPLC (high performance liquid chromatography) ซึ่งมีขอดีคือ ไวตอปริมาณตัวอยางที่มีนอย (Badolo และคณะ, 1999) 
แตจะมีขอดอยคือ ราคาของเครื่อง HPLC ที่มีราคาคอนขางสูง ตองการตัวอยางที่มีความบริสุทธิ์สูง และจํานวนตัวอยางที่
สามารถวิเคราะหไดตอวันทําไดนอย (Aygün และคณะ, 1999) ซึ่งเทคนิคนี้ไดใชตรวจวิเคราะหสารประกอบเอมีนใน
อาหารหมักดอง เชน เนย (Martuscelli และคณะ, 2005) ไสกรอก (Coïsson และคณะ, 2004) ไวน (Anli และคณะ, 2004) 
เบียร (Loret และคณะ, 2005) เปนตน อีกเทคนิคที่นิยมใชตรวจวิเคราะหสารประกอบเอมีนในอาหารหมักดองคือ วิธี Thin 
layer chromatography (TLC) ซึ่งเปนเทคนิคที่ sensitive แตก็ยังมีขอดอยคือ ใชเวลาในการวิเคราะหมาก และเกิดผลิตภัณฑ
อื่นที่ไมตองการซึ่งตองทําการกําจัดโดยการทํา pre-chromatography บน silica gel collumn (Badolo และคณะ, 1999) 
เทคนิคนี้ไดใชตรวจวิเคราะหสารประกอบเอมีนในอาหารหมักดอง เชน ผลิตภัณฑที่ทํามาจากปลา (Shakila และคณะ, 
2001) ผลิตภัณฑที่ทําจากเนื้อหมูหรือวัว (Shalaby, 1996) เปนตน และอีกเทคนิคคือ enzyme-linked immunosorbent assay 
system (ELISA) ซึ่งมีขอดีคือ มีความจําเพาะสูง วัดไดรวดเร็ว แตจะมีขอดอยคือ ตองใช antibody ดังนั้นจึงตองมีการสกัด 
antibody จากซีรัมของสัตวทดลองจึงจําเปนตองมีหองทดลองที่เฉพาะเพื่อปองกันการปนเปอน และเอนไซมที่นํามาใชตอง
มีความจําเพาะกับ antibody หรือ antigen เพื่อใชในการติดฉลาก ซึ่งวิธีนี้ไดใชตรวจวิเคราะหสารประกอบ 
เอมีนในอาหารหมักดอง เชน เนย (Aygün และคณะ, 1999) ไวน (Marcobal และคณะ, 2005) ปลาหมัก (Mah และคณะ, 
2002) เปนตน 

ในงานวิจัยนี้ไดทําการพัฒนาวิธีวิเคราะหสารประกอบเอมีนดวยวิธี enzyme coupling assay ซึ่งมีขอดีคือ มี
ความจําเพาะสูง งาย สะดวก รวดเร็ว ราคาเครื่องมือไมสูงมากนัก และสามารถวิเคราะหตัวอยางตอวันไดจํานวนมาก โดย
ไดมีการนําเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดส (bromoperoxidase) ที่ไดจากสาหรายทะเลมาทํางานรวมกันกับเอนไซม 
ไดเอมีนออกซิเดส (diamine oxidase) ซึ่งเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสนั้นจะทําหนาที่เรงปฏิกิริยาออกซิเดชันพวกเฮไลด-
ไอออน (Br- และ I-) ดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) (Ohsawa และคณะ, 2001) ที่ไดจากการที่เอนไซมไดเอมีน- 
ออกซิเดสยอยสารประกอบเอมีนในตัวอยางอาหาร และไดไฮโดรเจนเปอรออกไซดเปนผลิตภัณฑออกมา ทําใหสามารถ
หาปริมาณของสารประกอบเอมีนในตัวอยางอาหารได  สําหรับผลิตภัณฑอาหารหมักดองของไทยนั้นสามารถใชการ
วิเคราะหดวยวิธีนี้ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเปนวิธีที่งายและราคาไมสูงมากนัก เหมาะกับการวิเคราะห
ผลิตภัณฑอาหารหมักดองที่ผลิตกันในระดับอุตสาหกรรมและทองถิ่นหรือชุมชนที่ไมตองการสูญเสียคาใชจายที่สูงมากนัก
แตสามารถใหผลการตรวจวิเคราะหที่แสดงถึงความปลอดภัยของอาหารได 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพื่อสกัดและทําบริสุทธิ์เอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสที่ไดจากสาหรายทะเล 
2. เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะหสารประกอบเอมีนจากอาหารหมักดองดวยปฏิกิริยา enzyme coupling assay  
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อุปกรณและวิธีดําเนินงานวิจัย 
 

แหลงของสาหราย 
 

สาหรายทะเลสีแดงจากเกาะยอ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 
 
การสกัดเอนไซมจากสาหรายทะเล 
 
 การคัดเลือกสายพันธุของสาหราย 

เก็บตัวอยางสาหรายทะเลสีแดงจากแหลงมาทดสอบเบื้องตนเพื่อคัดเลือกสายพันธุที่เปนแหลงของเอนไซม 
โบรโมเปอรออกซิเดสซึ่งเรงปฏิกิริยาการเติมหมูโบรไมดเขาสูฟนอลเรด โดยมีไฮโดรเจนเปอรออกไซดเขารวมในปฏิกิริยา 
โดยทําการบดสาหรายใหละเอียดแลวใสลงใน reaction mixture  คัดเลือกเฉพาะสายพันธุที่เปลี่ยน reaction mixture จาก 
สีเหลืองเปนสีมวงน้ําเงิน ซึ่งเปนผลิตภัณฑ halogenated product ที่ดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 590  
นาโนเมตร 
 การเก็บสาหราย 

เก็บตัวอยางสาหรายทะเลสีแดงที่ทดสอบเบื้องตนแลววามีกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดสโดยแชในน้ําแข็ง
ในขณะขนสงมายังหองทดลอง จากนั้นลางดวยน้ํากลั่นจนสะอาดแลวเก็บแชแข็งที่อุณหภูมิ –80 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง
จะนําไปใชงานตอไป  
 การสกัดเอนไซม 

นําตัวอยางสาหรายมาหั่นใหละเอียด จากนั้นบดดวยโกรง (mortar) ใหเปนเนื้อเดียวกันกับ Tris-HCl buffer 
เขมขน 20 มิลลิโมลาร (พีเอช 7.5) จากนั้นกรองดวยผาขาวบางแลวนําสวนที่กรองไดไปปนแยกตะกอนเซลลที่แรงเหวี่ยง 
10,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เพื่อแยกเก็บสวนใสซึ่งเปน crude enzyme ออกมาทดสอบหา
กิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส (ดังแสดงในหัวขอ 2.2.2) และตรวจวัดปริมาณโปรตีนโดยวิธี Lowry และคณะ (1951) 

 
การทดสอบหากิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 

ตรวจสอบกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดสโดยอาศัยความสามารถในการเรงปฏิกิริยา peroxidative 
halogenation ของโบรโมเปอรออกซิเดส ที่เรงการเติมหมูโบรไมดเขาสูฟนอลเรด โดยมีไฮโดรเจนเปอรออกไซดเขารวม
ในปฏิกิริยา เกิดผลิตภัณฑ halogenated product  ซึ่งดูดกลืนคลื่นแสงที่ 590 นาโนเมตร 
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ขั้นตอนการทดสอบ 
 

สารละลายเอนไซม 50 ไมโครลิตรเติมสารละลายฟนอลเรด 0.5 มิลลิโมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
โปตัสเซียมโบรไมด 0.1 โมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ในโซเดียมฟอสเฟตบัพเฟอร 50 มิลลิโมลาร pH 6.0 ปริมาตร 
200 ไมโครลิตร เริ่มตนปฏิกิริยาโดยการเติมไฮโดรเจนเปอรออกไซด 20 มิลลิโมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงใน assay 
mixture เขยาใหเขากันบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที แช assay mixture ในอางน้ําแข็งเพื่อชะลอ 
การเกิดปฏิกิริยารีบนํา assay mixture ไปตรวจวัดการดูดกลืนคลื่นแสงของ bromophenol blue ที่เกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น 
590 นาโนเมตร เปรียบเทียบปริมาณผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นโดยใช bromophenol blue เปนกราฟมาตรฐาน1 ยูนิต (U) ของ 
โบรโมเปอรออกซิเดส หมายถึง ปริมาณโบรโมเปอรออกซิเดสที่ผลิต bromophenol blue 1 ไมโครโมลตอนาที ภายใต
สภาวะที่ทดสอบ 

 
การศึกษาปฏิกิริยาของ enzyme coupling assay เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับตรวจวิเคราะหสารประกอบเอมีน 
 
การศึกษาระดับความเปนกรดและดางที่เหมาะสมตอการทําปฏิกิริยาของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 

ใชสารละลายเอนไซม มาทดสอบหากิจกรรมของเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสในการเรงปฏิกิริยาการเติม 
หมูโบรไมดเขาสูฟนอลเรด โดยทําการทดลองที่ pH 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 และ 7.0 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 
จากนั้นตรวจวัดการดูดกลืนคลื่นแสงของ bromophenol blue ที่เกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร 
 
การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการทําปฏิกิริยาของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 

ใชสารละลายเอนไซมทดสอบหากิจกรรมของเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสในการเรงปฏิกิริยาการเติม 
หมูโบรไมดเขาสูฟนอลเรดเชนเดียวกับการทดลองหากิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส โดยทําการทดลองที่ระดับ
อุณหภูมิ 30 35 40 45 50 55 60 65 และ 70 องศาเซลเซียส ที่ optimal pH นาน 5 นาที จากนั้นตรวจวัดการดูดกลืนคลื่นแสง
ของ bromophenol blue ที่เกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร 
 
การศึกษาระดับความเปนกรดและดางที่เหมาะสมตอการทําปฏิกิริยาของ enzyme coupling assay  โดยใชสับสเตรท
มาตรฐาน (Putrescine) 
 

ใชสารละลายเอนไซมยอยสับสเตรทในสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัพเฟอรที่มีความเขมขน 50 มิลลิโมลาร pH 
6.0 6.5 7.0 7.5 และ 8.0 ตามลําดับ โดยที่สารละลายปฏิกิริยาประกอบดวย สารละลายเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดส 10 
ไมโครลิตร (6.7 ยูนิต/มิลลิลิตร) สารประกอบเอมีนมาตรฐาน (putrescine) 100 ไมโครลิตร ฟนอลเรด 0.5 มิลลิโมลาร 
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และโปตัสเซียมโบรไมด 0.1 โมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เริ่มปฏิกิริยาโดยเติมสารละลาย
เอนไซมไดเอมีนออกซิเดส 50 ไมโครลิตร (3.2 ยูนิต/มิลลิลิตร) ลงในสารละลายปฏิกิริยาขางตน นําไปบมที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จากนั้นตรวจหาปริมาณของ bromophenol blue ที่เกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร (1  
ยูนิต ของไดเอมีนออกซิเดส หมายถึง ปริมาณไดเอมีนออกซิเดสที่ออกซิไดซ putrescine 1 ไมโครโมลตอช่ัวโมง ที่ pH 7.2 
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส)  
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การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการทําปฏิกิริยาของ enzyme coupling assay (DAOBPO) โดยใชสับสเตรทมาตรฐาน 
(putrescine) 
 

ใชสารละลายเอนไซมยอยสับสเตรทในสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัพเฟอรที่มีความเขมขน 50 มิลลิโมลาร ที่ 
optimal pHโดยที่สารละลายปฏิกิริยาประกอบดวย สารละลายเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดส 10 ไมโครลิตร (6.7 ยูนิต/
มิลลิลิตร) สารประกอบเอมีนมาตรฐาน (putrescine) 100 ไมโครลิตร ฟนอลเรด 0.5 มิลลิโมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
และโปตัสเซียมโบรไมด 0.1 โมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เริ่มปฏิกิริยาโดยเติมสารละลายเอนไซมไดเอมีนออกซิเดส 
50 ไมโครลิตร (3.2 ยูนิต/มิลลิลิตร) ลงในสารละลายปฏิกิริยาขางตน นําไปบมที่ระดับอุณหภูมิ 30 35 40 45 50 55 60 65 
และ 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จากนั้นตรวจหาปริมาณของ bromophenol blue ที่เกิดขึ้นที่ความยาวคลื่น 590  
นาโนเมตร (1 ยูนิต ของไดเอมีนออกซิเดส หมายถึง ปริมาณไดเอมีนออกซิเดสที่จะออกซิไดซ putrescine 1 ไมโครโมลตอ
ช่ัวโมง ที่ pH 7.2 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส) 

 
การศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและโบรมิเนชั่นของโบรโมเปอรออกซิเดสในปฏิกิริยา enzyme coupling assay 
 

ใชสารละลาย crude enzyme จากสาหรายที่ไดจากการทดลองในหัวขอ 2.2.1.3 มาทําการตรวจวัดการเรงปฏิกิริยา
การเติมหมูโบรไมดเขาสูฟนอลเรด โดยมีไฮโดรเจนเปอรออกไซดซึ่งไดจากการทํางานของเอนไซมไดเอมีนออกซิเดสเขา
รวมในปฏิกิริยาโดยใช crude enzyme 100 ไมโครลิตร สภาวะที่เลือกใชมาจากผลการทดลองซึ่งเปนสภาวะที่เหมาะสมตอ
การทํางานของ enzyme coupling assay 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

การสกัดเอนไซมจากสาหรายทะเล  
 

สาหรายทะเลสีแดงสายพันธุ Gracilaria changii (สาหรายเขากวาง) ซึ่งมีลําดับอนุกรมวิธาน ไดแก Division 
Rhodophyta Class Rhodophyceae Order Gigartinales Family Gracilariaceae Genus Gracilaria สามารถเรงปฏิกิริยาการ
เติมหมูโบรไมดเขาสูฟนอลเรดซึ่งผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น คือโบรโมฟนอลบลูทําใหสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองเปน 
สีมวงน้ําเงินของโบรโมฟนอลบลู  
 
การสกัดเอนไซม 
 

จากการสกัดโบรโมเปอรออกซิเดสจากสาหราย Gracilaria changii (สาหรายเขากวาง) เมื่อตรวจวัดปริมาณ
โปรตีน และทดสอบกิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดสในสารละลายสกัดแตละสายพันธุ พบวาโบรโมเปอรออกซิเดสที่
ไดจากสาหรายสายพันธุ Gracilaria changii (สาหรายเขากวาง) มีคา specific activity ใน crude enzyme ในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลของการสกัดโบรโมเปอรออกซิเดสจาก สาหรายเขากวาง 
 

สายพันธุสาหราย โปรตีน 
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

โบรโมเปอรออกซิเดส 
(มิลลิยูนิต/มิลลิลิตร) 

specific activity 
(มิลลิยูนิต/มิลลิกรัม) 

Gracilaria changii  1.24 18.16 14.65 
 
   หมายเหตุ     1 ยูนิต ของโบรโมเปอรออกซิเดส หมายถึง ปริมาณโบรโมเปอรออกซิเดสที่ผลิต bromophenol blue  

    1 ไมโครโมลตอนาที ภายใตสภาวะที่ทดสอบ 
 
การศึกษาระดับความเปนกรดและดางที่เหมาะสมตอการทําปฏิกิริยาของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 

ทดสอบหากิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดสที่ pH 4.5- 7.5 ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบวา pH 
ที่เหมาะสมที่สุดตอการทําปฏิกิริยาของ crude enzyme คอื pH 6.0 ผลการทดลองดังภาพที่ 1 
 

 
 ภาพที่ 1  ผลของความเปนกรดและดางตอการทําปฏิกิริยาของโบรโมเปอรออกซิเดส (crude enzyme) (reaction mixture: 

bromoperoxidase 10 µl (14.65 mU/ml), phenol red 100 µl (0.5 mM), KBr 0.1 M 100 µl, H2O2 100 µl (20 
mM), buffer 200 µl (50 mM), condition : pH 4.5-7.0, 30oC, ตรวจหาปริมาณของ ผลิตภัณฑ ที่ 590 nm)  

 
การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการทําปฏิกิริยาของโบรโมเปอรออกซิเดส 
 

ทดสอบหากิจกรรมของโบรโมเปอรออกซิเดส ที่ระดับอุณหภูมิ 30- 70 องศาเซลเซียส ที่  pH (6.0) พบวา
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดตอการทําปฏิกิริยาของ crude enzyme คือที่ 60 องศาเซลเซียส ผลการทดลองดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  ผลของอุณหภูมิตอการทําปฏิกิริยาของโบรโมเปอรออกซิเดส (crude enzyme) (reaction mixture :  
                bromoperoxidase 10 µl (14.65 mU/ml), phenol red 100 µl (0.5 mM), KBr 0.1 M 100 µl (0.1 M),  
                H2O2 100 µl (20 mM), buffer 200 µl (50 mM), condition : pH 6.0, 30-70oC, ตรวจหาปริมาณของ 
                bromophenol blue  ที่ 590 nm) 
 
ตารางที่ 2 สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการทําปฏิกิริยาของเอนไซมที่จะนําไปใชในการวิเคราะหสารประกอบเอมีน 
 

ชนิดของเอนไซม ปฏิกิริยา Substrate 
optimum 

pH temperature (oC) 
BPO (crude enzyme) bromination H2O2, phenolred, KBr 6.0 60 

 
หมายเหตุ   BPO  แทน โบรโมเปอรออกซิเดส  

 
การศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและโบรมิเนชั่นของโบรโมเปอรออกซิเดส ในปฏิกิริยา enzyme coupling assay 
 

เมื่อนํา crude enzyme ของโบรโมเปอรออกซิเดสที่ไดจากสาหรายเขากวาง (Gracilaria changii) มาทําการ
ทดสอบปฏิกิริยา enzyme coupling assay โดยการทําปฏิกิริยารวมกันกับเอนไซมไดเอมีนออกซิเดส (commercial) โดยทํา
การติดตามการเรงปฏิกิริยาการเติมหมูโบรไมดเขาสูฟนอลเรด โดยมไีฮโดรเจนเปอรออกไซดซึ่งไดจากการทําปฏิกิริยาของ
เอนไซมไดเอมีนออกซิเดสในการทําปฏิกิริยากับ putrescine เขารวมในปฏิกิริยา เมื่อเปรียบเทียบคากิจกรรม 
การเรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น พบวาการใช crude enzyme ของโบรโมเปอรออกซิเดส (BPO) ใหคากิจกรรมการเรงปฏิกิริยา 
bromination สูงกวา  กิจกรรมการเรงปฏิกิริยา oxidation ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ผลของการทดสอบปฏิกิริยา enzyme coupling assay โดยใชสับสเตรทมาตรฐาน  
 

enzyme coupling assay 
 

∆OD 
oxidation bromination 

DAO&BPO (crude enzyme) 0.12 0.24 
condition pH 9.0, 55oC, 60 นาที, OD440 pH 7.5, 50 oC, 60 นาที, OD590 

 
ตารางที่ 4 ผลของการทดสอบปฏิกิริยา enzyme coupling assay ในการหาปริมาณสารประกอบเอมีนในตัวอยางสมฟก  
 

ปฏิกิริยาที่ใชทดสอบ ปริมาณสารประกอบเอมีน (mg/Kg) 
DAO BPO oxidation bromination 
⁄ ⁄ - ⁄ 133.28 

 
หมายเหตุ       ⁄     แทน การเลือกใช 

 DAO แทน ไดเอมีนออกซิเดส  BPO  แทน โบรโมเปอรออกซิเดส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ผลของอุณหภูมิตอการทําปฏิกิริยาของ enzyme coupling assay (reaction mixture : bromoperoxidase 10 µl   
               (14.65 mU/ml), diamine  oxidase100 µl (3.2 U/ml), phenol red 100 µl (0.5 mM), KBr 0.1 M 100 µl (0.1 M),  
               H2O2 100 µl (20 mM), buffer 200 µl (50 mM), condition : pH 6.0, 30-70oC, 1 ช่ัวโมง) 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Temperature(  C)

Re
lat

ive
 en

zym
e a

cti
vit

y (%
)



               การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                       P15 

 415

 
 ภาพที่ 4  ผลของความเปนกรดและดางตอการทําปฏิกิริยา enzyme coupling assay (reaction mixture : bromoperoxidase 

10 µl (14.65 mU/ml), 100 µl diamine  oxidase (3.2 U/ml), phenol red 100 µl (0.5 mM), KBr 0.1 M 100 µl, 
buffer 200 µl (50 mM), condition : pH 4.5-7.0, 50oC, 1 ช่ัวโมง)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  กราฟมาตรฐาน putrescineโดยปฏิกิริยา enzyme coupling assay 
 

กราฟมาตรฐาน putrescine (ภาพที่ 5) สามารถนํามาใชในการคํานวณหาปริมาณความเขมขนของ putrescine ได
ต้ังแต 50-500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาโดยเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสจากสาหรายทะเลใน
ปฏิกิริยา enzyme coupling assay และสามารถจะนําไปประยุกตใชในการหาสารประกอบเอมีนในอาหารหมักไดตอไป  
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สรุปผลการทดลอง 
 

สาหรายทะเลสีแดง สายพันธุ Gracilaria  changii (สาหรายเขากวาง) เปน แหลงของ เอนไซมโบรโมเปอร- 
ออกซิเดส ซึ่งเหมาะสมที่สามารถนําไปสกัดเพื่อใชงานตอไป จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการทํางานของ
เอนไซมที่ใชในการวิเคราะหสารประกอบเอมีน พบวาเอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสมี optimum pH ที่ pH 6.0 และ
เอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดสมี optimum temperature ที่ 60 องศาเซลเซียส เอนไซมโบรโมเปอรออกซิเดส (BPO) ใน
ปฏิกิริยา enzyme coupling assay สามารถนํามาใชไดทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและโบรมิเนชั่นและจะเห็นไดวาปฏิกิริยา 
โบรมิเนชั่นมีกิจกรรมสูงกวาออกซิเดชั่น 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตนไสปลาไหล Barclaya longifolia (Wallich, 1827)  
 

มณีรัตน หวังวิบูลยกิจ  และ วรางคณา กาซัม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง  

 
บทคัดยอ 

 
 การทดลองขยายพันธุตนไสปลาไหล Barclaya longifolia (Wallich, 1827) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบวาหัว
ยอยของตนไสปลาไหลเปนเนื้อเยื่อเริ่มตนที่เหมาะสมสามารถชักนําใหเกิดตนออนไดดีที่สุด สวนการชักนําใหเกิดตนออน
โดยทําการทดลองในอาหารสังเคราะหสูตรของ Murashige and Skoog (1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตรวมกัน 2 
ชนิด คือ α-napthaleneacetic acid (NAA) ความเขมขน 0.0 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 6-benzyladenine 
(BA) ความเขมขน 0 1 2 3 และ 4 มิลลิกรัมตอลิตร เปนระยะเวลา 8 สัปดาห พบวาอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม NAA 0.1 
มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA 3 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดตนออนและหัวยอยไดมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (p<0.05) โดยมีจํานวนตนออนที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 8.00+1.000 ตน และมีจํานวนหัวยอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 5.80+0.837 หัว 
และพบวาการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต  NAA ในปริมาณที่ เพิ่มขึ้นมีแนวโนมในการชักนําให เกิด 
ตนออนและหัวยอยของไสปลาไหลลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
คําสําคัญ : ตนไสปลาไหล  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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Micropropagation of Barclaya longifolia (Wallich, 1827) 
 

Maneerat Wangwibulkit  and Warangkana Kasam 
Inland Fisheries Resources Research and Development Institute 

 
Abatract 

 
 The micropropagation of Barclaya longifolia (Wallich, 1827)  was studied. The bulbils were used as explants 
due to the best result in plantlet formation. The sterile tissue was cultured using the combination of α-napthaleneacetic 
acid (NAA) at 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mg/L and 6-benzyladenine (BA) at 0, 1, 2, 3, 4 mg/L supplemented in MS media 
(Murashige and Skoog, 1962). After 8 weeks, it was found that the MS liquid media containing NAA 0.1 mg/L and BA 
3 mg/L increased significantly (p<0.05) the number of plantlet and bulbil. The average numbers of plantlet and bulbil 
were 8.00+1.000 plantlet and 5.80+0.837 bulbil, respectively. Adding a large amount of NAA tended to decrease the 
number of plantlet and bulbil in B. longifolia in vitro culture significantly (p<0.05). 
 
Key words : Barclaya longifolia, micropropagation 
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คํานํา 
 

ปจจุบันพรรณไมน้ําชนิดตางๆ ถูกนํามาใชเปนพรรณไมน้ําสวยงามในตูมากกวา 250 ชนิด (Riehl and Baensch, 
1987) พรรณไมน้ําที่นิยมกันมากมักจะเปนพรรณไมน้ําที่มีสีสันสวยงามและมีความทนทาน ตนไสปลาไหล Blaclaya 
longifolia เปนพรรณไมน้ําสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่อยูในครอบครัว Nymphaeaceae เชนเดียวกับบัว (Jame, 1986) มีรูปราง
ของใบเปนรูปหอก ขอบใบหยัก และมีสีแดงแกมมวงสวยงาม นิยมใชประดับตูตกแตงตูปลา และตูพรรณไมน้ําเปนอันดับ
ตนๆ มักปลูกไวบริเวณดานหลังตู มีลักษณะเดนคือ ใบเปนสีแดงเขม เมื่อไดรับแสงมาก (Kahl, 1992) จากลักษณะเดน
ดังกล าว เหล านี้ เองทํ าใหไสปลาไหลเปนที่นิ ยมและมีความตองการสู ง  แตมีขอจํ ากัดคือไสปลาไหลเปน 
พรรณไมน้ําที่คอนขางหายาก และการนําไสปลาไหลมาขยายพันธุและเพาะเลี้ยงยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
เนื่องจากไสปลาไหลขยายพันธุไดคอนขางชาดวยเมล็ด และเหงา ดังนั้นการศึกษาวิธีการขยายพันธุไสปลาไหลโดยการ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ จะเปนวิธีการที่สามารถผลิตพรรณไมน้ําใหไดจํานวนมากในระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อที่จะตอบสนองความ
ตองการของตลาดได โดยใชหลักการนําช้ินสวนของพืชมาฟอกฆาเชื้อใหสะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรียใดๆ แลวนําไปเลี้ยง
ในอาหารสังเคราะหเพื่อกระตุนใหช้ินสวนเนื้อเยื่อพืชมีการขยายเพิ่มปริมาณขึ้น ไดตนใหมในสภาพปลอดเชื้อแลวจึงยาย
ลงปลูกในสภาวะแวดลอมภายนอกตอไป (Murashige, 1974) 

เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไดถูกนํามาใชในการขยายพันธุพรรณไมน้ําที่มีคาทางเศรษฐกิจเปนเวลานานแลว 
โดยใชเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําที่เหมาะสม และสะอาดปราศจากเชื้อโรคมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะหที่ประกอบดวยแรธาตุ 
วิตามิน และสารเรงการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ และมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสวาง (ไพบูลย, 2524; 
อรดี, 2526) นอกจากเนื้อเยื่อเริ่มตน (explant) และสูตรอาหารที่เหมาะสมแลว ชนิดและความเขมขนของสารเรง 
การเจริญเติบโตยังมีความสําคัญดวยอยางมาก ซึ่งสารเรงการเจริญเติบโตหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant 
growth regulator) ที่มีผลตอตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดแก ฮอรโมน 2 กลุม คือ กลุม auxins ซึ่งเปนกลุมฮอรโมนที่กระตุน
การขยายตัวของเซลลพืชและชวยใหเกิดราก ไดแก α-napthaleneacetic acid (NAA) 3-indoleacetic acid (IAA)  
3-indolebutytic acid (IBA) และ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) เปนตน  แตการใช auxins ในระดับความเขมขน
สูงๆ ในพืชมักมีผลใหเกิดความเปนพิษ ทําใหใบรวง พืชชะงักการเจริญเติบโต และอาจตายได (พีรเดช, 2529) สวน
ฮอรโมนในกลุม cytokinins ทําหนาที่สงเสริมการเจริญของใบ ยับยั้งการเจริญเติบโตของราก และเรงช้ินสวนพืชใหเกิด
ยอด ไดแก 6-benzyladenine (BA) 9-aminocarboxyethyltransferase (zeatin) 6-furfurylaminopurine (kinetin) และ  
6-isopentenyladenine (2-iP) เปนตน (รังสฤษฏ, 2540; Brock and Kaufman,1991)  

ดังนั้นการศึกษาวิธีขยายพันธุไสปลาไหลโดยใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มจํานวนตนไสปลาไหลใหได
ปริมาณมากในระยะเวลาที่สั้นลง และตนออนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค จะสามารถเพิ่ม 
ผลผลิตที่มีคุณภาพและแข็งแรง ไดเพียงพอตอความตองการของตลาด ตลอดจนลดการบุกรุกพรรณไมน้ําไสปลาไหลใน
ปาธรรมชาติเพื่อเปนการอนุรักษพันธุพรรณไมน้ําที่มีคาทางเศรษฐกิจของไทย และรักษาสภาพแวดลอมธรรมชาติใหคงอยู
อยางยั่งยืนตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
ศึกษาระดับความเขมขนที่เหมาะสมของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ในการชักนําใหเกิดตนออน

และหัวยอยของตนไสปลาไหล 
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วิธีดําเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 

วางแผนการทดลองแบบ 5x5 factorial experiment โดยศึกษา 2 ปจจัย คือ สารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 
ความเขมขน 5 ระดับ 0.0 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ความเขมขน 5 ระดับ 
ไดแก 0 1 2 3 และ 4 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ใชรวมกันในอาหารสังเคราะหสูตร MS ทําการทดลอง 5 ซ้ํา (replication) ในแตละ
การทดลอง โดยชุดควบคุม (control) คืออาหารสังเคราะหที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตของ NAA และ BA ที่ใชรวมกันในอาหารสูตร MS 
Table 1  Concentration of NAA and BA using the combination in MS media 
 

BA 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

NAA (มิลลิกรัมตอลิตร) 
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

0.0 (0.0, 0.0) (0.1, 0.0) (0.2, 0.0) (0.3, 0.0) (0.4, 0.0) 
1.0 (0.0, 1.0) (0.1, 1.0) (0.2, 1.0) (0.3, 1.0) (0.4, 1.0) 
2.0 (0.0, 2.0) (0.1, 2.0) (0.2, 2.0) (0.3, 2.0) (0.4, 2.0) 
3.0 (0.0, 3.0) (0.1, 3.0) (0.2, 3.0) (0.3, 3.0) (0.4, 3.0) 
4.0 (0.0, 4.0) (0.1, 4.0) (0.2, 4.0) (0.3, 4.0) (0.4, 4.0) 

 
2. วัสดุอุปกรณ 
 

1. ตนพันธุไสปลาไหล 
2. น้ํายาฟอกฆาเชื้อ ไดแก โซเดียมไฮโปคลอไรด (NaOCl) เมอรคิวริกคลอไรด (HgCl2) น้ํายาลางผัก และสาร

เปยกใบ 
3. น้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อ 
4. มีดผาตัดเบอร 10 และ 11 
5. ปากคีบ 
6. เครื่องแกวชนิดตางๆ เชน ขวดรูปชมพู บิกเกอร กระบอกตวง ขวดปรับปริมาตรขนาดตางๆ  
7. ขวดอาหารที่มีฝาปดทนความรอนได 
 

3. วิธีการดําเนินการ 
 

3.1 นําช้ินสวนตางๆ ของตนไสปลาไหล มาทําการฟอกฆาเชื้อจุลินทรียบริเวณผิว (Surface sterilization) ดวย
น้ํายาฟอกและความเขมขนที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อเยื่อทดลอง 

3.2 นําเนื้อเยื่อที่ทําการฟอกฆาเชื้อแลว มาเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร MS (Murashige and Skook, 1962) ที่มี BA 
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร โดยวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนเครื่องเขยาที่มีความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที เมื่อช้ินเนื้อเยื่อเจริญ
พัฒนาเกิดตนออนและหัวยอย ทําการเพิ่มปริมาณของเนื้อเยื่อ จึงมาใชในการทดลองตอไป 
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3.3 หลังจากเพิ่มปริมาณของเนื้อเยื่อแลว นําเนื้อเยื่อลงปลูกในอาหารวิทยาศาสตรที่เตรียมไวตามสูตรอาหาร MS 
ซึ่งเพิ่มเติมดวยสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด คือ NAA และ BA นําไปเลี้ยงที่อุณหภูมิคงที่ 25 องศาเซลเซียส โดยวาง
ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนเครื่องเขยาที่มีความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที  

3.4 บันทึกวันที่ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ ทุกชุดการทดลอง รวมทั้งลักษณะการเจริญเติบโตการพัฒนา 
ความแข็งแรงและจํานวนของตนออนที่ไดในแตละชุดการทดลองโดยละเอียดเพ่ือใหผลการทดลอง มีความถูกตองและ
สามารถนําไปขยายผลในทางปฏิบัติไดผลแนนอน 

 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 
 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยจํานวนเนื้อเยื่อตนออน และหัวยอยที่เกิดขึ้นใหมในแตละชุดการทดลอง 
และอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ที่มีผลตอการชักนําใหเกิดตนออนและหัวยอย โดยใชวิธี
วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of Variance) ดวยโปรแกรม SPSS Version 10.1 for Window 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

จากการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนตางๆ ของตนไสปลาไหล ไดแก สวนของเหงา หัวยอยของเหงา ใบ และ 
ชอดอก ปรากฏวาเมื่อนําสวนตางๆ มาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่มี BA 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาสวนของ
เหงานั้นมักจะไมปลอดเชื้อ เนื่องจากเจริญอยูใตดินซึ่งมีการปนเปอนมาก สอดคลองกับรายงานของจิดาภา (2538) ที่กลาว
วาพันธุไมประเภทหัวมักมีการปนเปอนเชื้อราและแบคทีเรียสูง สวนเนื้อเยื่อของใบเมื่อเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหประมาณ 
1 สัปดาห เซลลสวนใหญจะตายเนื่องจากไสปลาไหลเจริญอยูใตน้ํา ทําใหใบมีลักษณะของเซลลที่ออนนุม ขณะทําการ
ฟอกฆาเชื้ออาจทําใหเซลลเนื้อเยื่อบางสวนตายโดยสังเกตจากการเปอยยุยของแผนใบ สําหรับสวนของชอดอกเมื่อผานการ
ฟอกฆาเชื้อแลวผานําเอาเมล็ดออกมา พบวาเมล็ดมีขนาดเล็กกลมเสนผานศูนยกลาง 2-3 มิลลิเมตร ผิวนอกของเมล็ดเปน
หนามเล็กๆ (สุชาดา, 2530) (ภาพที่1) เมื่อนํามาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห พบวาปราศจากการปนเปอนของจุลินทรีย แต
ระยะเวลาในการเจริญพัฒนาจากเมล็ดเปนตนออนใชเวลานาน 8-9 สัปดาห อาจเปนเพราะเมล็ดของไสปลาไหลมีเมือกหุม
อยู ทําใหการดูดซึมของธาตุอาหารไมดีเทาที่ควรการงอกของเมล็ดจึงมีนอยมาก นอกจากนี้เมื่องอกออกมาเปนตนออนแลว
มักไมคอยแข็งแรง เพียง 2-3 สัปดาหหลังจากงอกออกมามีบางสวนที่ตนออนตายลง ตนออนที่รอดจึงมีนอย สวนหัวยอย 
(bulbil) (ภาพที่ 2) ที่ติดอยูกับสวนบนของเหงาเมื่อนํามาทําการฟอกฆาเชื้อ แลวนํามาเลี้ยงในอาหารสังเคราะหพบวามีการ
เจริญพัฒนาไปเปนตนออนไดเร็วกวาเมล็ด โดยใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห เนื่องจากหัวยอยเปนสวนที่กําลังจะเจริญไป
เปนตนออนตอไป แตก็ยังมีการปนเปอนของจุลินทรียอยูบางเล็กนอย นอกจากนี้ตนออนที่ไดจากการพัฒนาจากหัวยอย
เปนตนออนที่แข็งแรงและมีขนาดใหญกวาตนออนที่พัฒนามาจากเมล็ด ดังนั้นจึงเลือกตนออนที่เกิดจากการพัฒนาของหัว
ยอยมาทําการเพิ่มปริมาณตนออนใหไดจํานวนมาก เพื่อทําการศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ที่
ระดับความความเขมขนตางๆ กัน ตอการพัฒนาการเกิดตนออนและหัวยอยในอาหารเหลวสูตร MS  
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    (A)     (B) 
ภาพที่ 1 (A) เมล็ดของไสปลาไหล มีขนาดเล็กกลม สีดํา เสนผานศูนยกลาง 2-3 มิลลิเมตร ผิวนอกของเมล็ดเปนหนาม

เล็กๆ (B) ลักษณะของตนออนที่พัฒนามาจากสวนของเมล็ด 
Figure 1 (A) Seeds of B. longifolia is black small circle, diameter 2-3 mm. and surface of seed is small spine (B) 

Plantlets is develop from seeds 
 

(A) (B) 
ภาพที่ 2 (A) หัวยอยของไสปลาไหลมีลักษณะกลมรี สีน้ําตาล (B) ลักษณะของตนออนที่พัฒนามาจากสวนของหัวยอย  
Figure 2 (A) Bulbils of B. longifolia is brown circle (B) Plantlets is develop from bulbils 
 
 ผลจากการศึกษาการเกิดตนออนของไสปลาไหลในอาหารสังเคราะห พบวาสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 
และ BA มีอิทธิพลรวมกันตอการชักนําใหเกิดตนออนในสภาพปลอดเชื้อ กลาวคือ การเติม NAA และ BA ในอาหารเหลว
สูตร MS มีผลชักนําใหเกิดตนออนไดดีกวาการไมเติม NAA และ BA หรือวาเติมอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว  
(ภาพที่ 4) ซึ่งจากการทดลองพบวาการใช NAA ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA ระดับความเขมขน 3 
มิลลิกรัมตอลิตร (ภาพที่ 3) สามารถชักนําใหเกิดตนออนไดมากสุดเฉลี่ย 8.00+1.000 ตน (ตารางที่2 และภาพที่ 5) ใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห ซึ่งสอดคลองกับรายงานการทดลอง Jenks et al. (1990) และ Lakshmanan (1994) ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อบัว ซึ่งเปนพืชในวงศ Nymphaeaceae เชนเดียวกับตนไสปลาไหล (Amano, 2002) โดยทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวน
ยอดของบัวลูกผสม Nymphaea hybrid"Jame Brydon" เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตไซโตไคนิ
นรวมกับออกซิน ไดแก BA ระดับความเขมขน 11.1 ไมโครโมลาร รวมกับ 2iP ระดับความเขมขน 32 ไมโครโมลาร และ 
NAA ระดับความเขมขน 4.0 ไมโครโมลาร เปนระยะเวลา 45 วัน พบวาสามารถกระตุนใหเกิดยอดไดมากสุดเฉลี่ย 2.8 ยอด 
สวนณราวุฒิ (2539) ไดทดลองนําช้ินสวนของยอดบัวหลวง (Nelumbo nucifere) มาเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม BA ระดับ
ความเขมขน 0 0.25 0.5 1 และ 2 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา BA ระดับความเขมขน 1 และ 2 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนํา
ใหเกิดยอดไดสูงสุด  
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ตารางที่ 2 จํานวนตนออนไสปลาไหล ที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ NAA และ BA ในระดับความเขมขนตางๆ กัน เปนเวลา 
8 สัปดาห 

Table 2 Number plantlet of B. longifolia in MS media containing NAA and BA at different concentrations for 8 weeks 
 

BA 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

NAA (มิลลิกรัมตอลิตร) 
Mean+SD 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 
0 1.60+0.548 2.80+0.447 2.60+0.894 2.00+0.707 1.60+0.548 2.12+0.781a 
1 2.80+1.095 3.80+0.837 3.80+1.095 2.80+0.447 2.60+0.548 3.16+0.943b 
2 4.40+1.140 5.40+1.140 4.80+0.447 4.20+0.447 4.40+0.548 4.64+0.860c 
3 5.00+0.707 8.00+1.000 5.20+0.447 4.80+0.837 5.00+0.707 5.60+1.414d 
4 3.60+0.548 3.40+1.140 3.40+0.894 3.00+0.707 3.00+1.000 3.28+0.843b 

Mean+SD 3.48+1.387 a 4.68+2.096 c 3.96+1.207 b 3.36+1.186 a 3.32+1.406 a  
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในแนวเดียวกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอรเซ็นต 
 

 
ภาพที่ 3 ตนไสปลาไหลที่เลี้ยงในอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม NAA ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA 

ระดับความเขมขน 3 มิลลิกรัมตอลิตร อายุ 8 สัปดาห 
Figure 3 B. longiforlia in MS liquid media containing NAA 0.1 mg/L and 3 mg/L for 8 weeks 
 

จากการทดลองพบสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ในปริมาณที่สูงขึ้นมีผลใหตนไสปลาไหลมีลําตนอวบ และ
ใบใหญกวาในอาหารที่ไมเติม NAA เนื่องจาก NAA เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซิน ซึ่งมีผลในการ
ขยายตัวของเซลลพืช (Skoog and Miller, 1957) นอกจากนั้นสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ยังมีผลตอการชักนําใหเกิด
ตนออนไสปลาไหล โดยปริมาณ NAA ความเขมขน 0.1 และ 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร มีแนวโนมในการสงเสริมการเกิด 
ตนออนมากขึ้น สอดคลองกับรายงานของ Kane and Albert (1989) ที่ทดลองศึกษาการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 
ชนิดรวมกันในอาหารคือออกซิน (IAA) และไซโตไคนิน (zeatin) โดยนําช้ินสวนใบสาหราย Myriophyllum 
heterophyllum มาเลี้ยงในอาหารสังเคราะหที่เติม zeatin ความเขมขน 2.19 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA 1.76 มิลลิกรัมตอ
ลิตร และ zeatin ความเขมขน 2.00 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA 0.09 มิลลิกรัมตอลิตร พบวามีการชักนําใหเกิดยอดใหม
มากที่สุดเฉลี่ย 13.00+2.00 ยอด และ 37.00+5.00 ยอดตอช้ินเนื้อเยื่อ ตามลําดับ แตจากการทดลองนี้เมื่อปริมาณของ NAA 
ความเขมขนที่สูงขึ้นถึง 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาจํานวนตนออนที่เกิดขึ้นใหมนอยลง เนื่องจากการใชออกซิน ในระดับ
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ความเขมขนสูงๆ ในพืชมักมีผลใหเกิดความเปนพิษ ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโตได (พีรเดช, 2529) สอดคลองกับ
รายงานของ Miller and Skoog (1953) ที่พบวาอัตราสวนของสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมออกซิน (NAA) และไซโตไคนิน 
(BA) ที่ตํ่ากวาอัตราสวนที่เหมาะสมจะมีผลใหเนื้อเยื่อพัฒนาเปนยอด เชนเดียวกับรายงานของมณีรัตน (2546) ที่ทดลอง
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใบพายเขาใหญในอาหารสังเคราะหที่เติมดวยสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร 
รวมกับ BA 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถใหตนออนใบพายเขาใหญที่มีความแข็งแรงสมบูรณ 16.50+0.428 ตน ในปริมาณ
มากที่สุดอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  

 

ภาพที่ 4 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ในอาหารสังเคราะหตอการเกิดตนออนของเนื้อเยื่อตนไสปลาไหล 
Figure 4 Effects of NAA and BA on increasing the number plantlet of B. longiforlia 
 
 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ที่มีตอการชักนําใหเกิดหัวยอย พบวา NAA และ BA ไมมี 
ปฎิสัมพันธกัน กลาวคือไมมีอิทธิรวมกันพลตอการชักนําใหเกิดหัวยอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต NAA และ 
BA มีอิทธิพลตอการเพิ่มจํานวนหัวยอยของไสปลาไหลอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) คือการเติม NAA และ BA ในอาหาร
สังเคราะหสูตร MS มีผลตอการชักนําใหช้ินเนื้อเยื่อของไสปลาไหลพัฒนาเกิดเปนหัวยอยไดมากกวาการไมเติม NAA และ 
BA (ภาพที่ 6) โดยการใช NAA ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA ระดับความเขมขน 3 มิลลิกรัมตอลิตร 
สามารถชักนําใหเกิดหัวยอยไดสูงสุดเฉลี่ย 5.80+0.837 หัว (ตารางที่ 3 และภาพที่ 7) ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการ
ทดลองสอดคลองกับรายงานของ ณฐกร และกาญจนรี (2547) ซึ่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชอดอกของตนชบาน้ํา (Aponigeton 
madagascariensis) ในอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม NAA ระดับความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA ระดับความ
เขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดหัวยอยไดมากสุดเฉลี่ย 4.70+0.675 หัวตอช้ิน ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห 
เชนเดียวกับรายงานของ Kim et al. (1981) ทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตาดอกของ Hyacinthus orientalis บนอาหารสูตร MS 
ที่เติม NAA ระดับความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ กับ BA ระดับความเขมขน 3 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนํา
ใหเกิดหัวยอยไดมากกวา 90 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 5 จํานวนตนออนของตนไสปลาไหล ในอาหารสูตร MS ที่มี NAA และ BA ในระดับความเขมขนตางๆ กัน เปน
เวลา 8 สัปดาห 

Figure 5  Number plantlet of B. longifolia in MS media containing NAA and BA at different concentrations for 8 weeks 
 
ตารางที่ 3 จํานวนหัวยอยของตนไสปลาไหล ที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA และ BA ในระดับความเขมขนตางๆ 

กัน เปนเวลา 8 สัปดาห 
Table 3 Number bulbil of B. longifolia in MS media containing NAA and BA at different concentrations for 8 weeks 
 

BA 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

NAA (มิลลิกรัมตอลิตร) 
Mean+SD 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 
0 1.00+0.707 1.80+0.447 1.80+0.837 1.20+0.837 1.00+0.707 1.36+0.757 a 
1 2.20+0.837 3.00+0.707 2.80+1.095 2.20+0.447 2.00+0.707 2.44+0.821 b 
2 3.20+0.447 4.00+1.000 3.60+0.548 3.20+0.447 3.40+0.548 3.48+0.653 c 
3 3.60+0.548 5.80+0.837 4.00+0.707 3.60+0.548 3.20+0.447 4.04+1.098 d 
4 2.60+0.548 2.80+0.837 2.20+0.837 2.20+0.837 2.20+0.837 2.40+0.764 b 

Mean+SD 2.52+1.085 ab 3.48+1.558 c 2.88+1.130 b 2.48+1.046 ab 2.36+1.075 a  
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในแนวเดียวกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 6 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ในอาหารสังเคราะหตอการเกิดหัวยอยของเนื้อเยื่อไสปลาไหล 
เปนเวลา 8 สัปดาห 

Figure 6 Effects of NAA and BA on increasing the number bulbil of B. longiforlia 
 

ภาพที่ 7 จํานวนหัวยอยของไสปลาไหล ในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA และ BA ในระดับความเขมขนตางๆ กัน เปนเวลา 
8 สัปดาห 

Figure 7 Number bulbil of B. longifolia in MS media containing NAA and BA at different concentrations for 8 weeks 
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สรุปผลการศึกษา 
 

อาหารเหลวสูตร MS ที่เติม NAA ระดับความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA ระดับความเขมขน 3 
มิลลิกรัมตอลิตร เปนระดับความเขมขนที่ เหมาะสมที่สามารถชักนําใหเกิดตนออนและหัวยอยไดมากที่สุดเฉลี่ย 
8.00+1.000 ตน และมีจํานวนหัวยอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 5.80+0.994 หัว ตามลําดับ 
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การขุนปูมาในคอกของชุมชนบาตปููเตะ ตาํบลเกาะลิบง อําเภอกันตงั จังหวัดตรงั 
 

อภิรักษ   สงรักษ   และ  กษมา   วัชรินทรชัย 
ภาควิชาการจัดการประมง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
บทคัดยอ 

 
 การเลี้ยงปูมาในคอกบานบาตูปูเตะ ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต 
ตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยง โดยการปลอยปูมาขนาดเล็กจํานวน 160 ตัวตอคอก ลงเลี้ยงในคอกขนาด 4x4x1.2 
เมตร จํานวน 2 คอก ใชเวลาในการเลี้ยงรวม 5 สัปดาห สุมปูมาชั่งน้ําหนักและวัดความกวางกระดองทุกสัปดาห ภายใต 
การชวยเหลือของกลุมออมทรัพยประมงทะเลพื้นบานในดานการสรางคอก การรวบรวมพันธุปูมา และการเลี้ยงในคอก 
 ผลการศึกษาพบวาขนาดปูมาที่ปลอยเริ่มตนมีน้ําหนักเฉลี่ย 47.69 กรัม/ตัว และความกวางกระดองเฉลี่ย 9.56 
เซนติเมตร/ตัว เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงพบวาปูมามีอัตราการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มขึ้น 49.69% และความกวางกระดอง
เพิ่มขึ้น 13.72% มีอัตราการรอดตายเทากับ 93.13% ตนทุนในการเลี้ยงปูมารวม 552.27 บาท และไดผลกําไรสุทธิ 1,251.43 
บาท 
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการนําปูมาขนาดเล็กมาเลี้ยงในคอก  เพื่อเพิ่มขนาดและมูลคามีความเปนไปได
สูง และหากชาวประมงสามารถลดตนทุนในการเลี้ยงโดยการนําเศษปลาในหมูบานมาแทนปลาเปด จะทําใหไดรับผลกําไร
เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้รูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมควรอยูภายใตการรวมกลุมของชาวประมงทะเลพื้นบานแบบชุมชนมี
สวนรวม 

 
คําสาํคัญ : การเลี้ยงปูมา จังหวัดตรัง 
    
*  ผูรับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เลขที่ ๑๗๙ หมู ๓ ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  
จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐ โทร. (๐๗๕) ๒๔๗๑๕๑-๖  e-mail : songrak@hotmail.com 
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Cage Culture of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) 
at Bathuputae Village, Kohlibong Subdistrict, Kantang District,Trang Province, Thailand 

 
Apirak   Songrak and   Kasama   Watcharintarachai 

Department of Fishery Management, Faculty of Science and Fisheries Technology,  
Rajamangala University of Technology Srivijaya 

 
Abstract 

 
 Cage Culture of Blue Swimming Crabs (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) at Bathuputae village, Kohlibong 
subdistrict, Kantang district, Trang province was supported by group of small-scale fisherman in village for building a 
cage collected of samples rearing activity. The study aim to observed growth performance, survival rate, and profit.  
 Crab samples with 47.69 g/ind. of weight and 9.56 cm/ind of carapace width collected from natural resources 
were reared for 5 weeks. The density was 160 ind./cage and trash fish was used as feed. Two replications were carried 
on. 
 The results showed that the growth performance of Blue Swimming Crab were was 49.69% of weight and 
13.72% of carapace width. The survival rate as 93.13%, the total cost input was 552.27 Baht/crop and the total profit 
was 1,251.43 Baht/crop. 
 In conclusion, cage culture of input small-size  Blue Swimming Crabs is possible method for increase 
production and value added. To reduce the cost of input, using by-catch fishes from costal fishery in the village as feed 
can increase incomes. This results should extend to the community in other provinces. 
 
Key words : Blue Swimming Crab Cage Culture , Trang province 
   
*  Corresponding author  Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology 
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คํานํา 
 
 ปูมา (Portunus pelagicus) เปนทรัพยากรสัตวน้ําที่มีมูลคา และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย มี 
การแพรกระจายอยูทั่วไปบริเวณใกลชายฝงทั้งชายฝงทะเลอันดามันและฝงอาวไทยหลังป 2543 เปนตนมา พบวาปูที่จับได
จากธรรมชาติมีปริมาณลดลง เนื่องมาจากมีการนํา เครื่องมือประมงปูมาที่มีประสิทธิภาพ เชน ลอบพับและอวนจมปูมาใช
จับปูมากขึ้น เพื่อสนองความตองการของตลาดปูมาทั้งในและตางประเทศ ทําใหปูในธรรมชาติไมสามารถเกิดทดแทน
ปริมาณปูที่ถูกจับไดทัน และอยูในสภาพถดถอย (Overfishing)  

ในป 2545 มีรายงานผลผลิตปูมาจากฝงอันดามัน ประมาณ 8,670 เมตริกตัน คิดเปนรอยละ 30 ของปริมาณปูมา
ทั้งหมดที่จับไดในประเทศไทย (กรมประมง, 2547) ที่จังหวัดตรัง แหลงทําการประมงปูมาสวนใหญอยูในเขต 3,000 เมตร
จากชายฝง เปนบริเวณที่อยูอาศัยเลี้ยงตัวของปูมาขนาดเล็กกอนที่จะอพยพออกสูทะเล เพื่อการแพรขยายพันธุ ธงชัย และ
คณะ (2548) รายงานวาในป 2547 มีผลผลิตปูมาจากการประมงชายฝงในพื้นที่อาวสิเกา ประมาณ 154 เมตริกตัน คิดเปน
มูลคามากกวา 9 ลานบาท จากผลผลิตดังกลาวพบวามีปูมาขนาดเล็ก (ขนาด 10-15 ตัว/กก.) และปูจิ๋ว (ขนาด 16-20 ตัว/กก.) 
ประมาณรอยละ 64.3 ถูกจับดวยเครื่องมือลอบปูและไซปู ในพื้นที่ชายฝงทะเลบริเวณอาวสิเกา และนําไปจําหนายให 
โรงแกะเนื้อปูในราคากิโลกรัมละ 25-30 บาท การจับปูขนาดเล็กมาใชประโยชนกอนที่จะเขาทดแทนที่ประชากรของปูมา
ในธรรมชาติ ตามที่ชาวประมงพื้นบานไดปฏิบัติอยูในปจจุบันนั้น นับไดวาเปนการใชประโยชนทรัพยากรปูที่มีอยูอยาง 
ไมคุมคา สงผลกระทบตอการทดแทนทรัพยากรปูมา ทําใหทรัพยากรปูมาที่เคยมีความอุดมสมบูรณในบริเวณชายฝงทะเล
จังหวัดตรังเกิดความเสื่อมโทรมเปนอยางมาก  
 จากการทําประชาพิจารณเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการประมงปูมาที่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตรัง เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 2547 มีชาวประมงพื้นบาน สมาพันธประมง และแกนนําชุมชนตางๆ เขารวมประชุมประมาณ 70 คน สรุปไดวา 
ชาวประมงไมเห็นดวยกับมาตรการจํากัดขนาดตาอวนลอบปูและไซปู กําหนดขนาดและปริมาณปูที่จับ (กิโลกรัม/
ครัวเรือน) การหามทําการประมงปูมามีไขในชวงเดือนตุลาคม-มกราคม แตเห็นดวยกับมาตรการประมงในแบบที่
ชาวประมงมีสวนรวม (community-based) ที่สามารถเพิ่มมูลคาปูเล็กและปูจิ๋วที่จับไดจากเครื่องมือประมง และการนําปูไข
นอกกระดองมาเลี้ยงใหปลอยไขกอนที่จะนําปูไปขาย (ธงชัย และคณะ, 2548) ดังนั้นจําเปนที่จะตองหาแนวทางการจัดการ
ที่เหมาะสม และสามารถประสานผลประโยชนของชาวประมงพื้นบานและการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปูมาไปพรอม 
ดวยกันภายใตการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
 การนําปูมาขนาดเล็กที่ไดจากการประมงมาเลี้ยงในคอก จะเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลคาของปูมา 
ขนาดเล็กและปูจิ๋วเหลานั้น ใหมีราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 25-30 บาท เปน กิโลกรัมละ 105-120 บาท เพราะถาใหโอกาส
ปูเล็กหรือปูจิ๋วเหลานั้น มีโอกาสลอกคราบอีก 1-2 ครั้งก็จะไดปูมาขนาด 8-12 ตัว/กก. จะเปนการสรางมูลคาและผลผลิต
ทรัพยากรปูมาและเพิ่มรายไดใหชาวประมงไดอีกทางหนึ่ง 
 การเลี้ยงปูมาในคอก  โดยใหชาวประมงมีสวนรวม (community-based) ในการบริหารจัดการและดูแลกันภายใน
ชุมชน เปนแนวทางการใชทรัพยากรและทุนที่อยูในทองถิ่นมาใชประโยชนอยางคุมคาและบูรณาการ เชน นําปลาเปด หรือ
หอยที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจต่ําหรือไมมี ที่ไดจากการประมงซึ่งเปนอาชีพหลัก  มาใชเปนอาหารเลี้ยงปูมา พันธุปูมาที่ใช
เลี้ยง เชน ปูโพรก ปูเล็ก ปูจิ๋ว และปูไขนอกกระดอง ก็ไดจากลอบหรือไซ ของชาวประมง หลังจากนํามาเลี้ยงประมาณ 1-2 
เดือน ก็สามารถจับจําหนายได เปนการเพิ่มรายไดใหแกชาวประมงและชุมชน สําหรับการฟนฟูประชากรปูมาที่กําลัง
ถดถอย ก็จะเปนไปตามขบวนการทดแทนที่ไดจากปูสวนหน่ึงที่หลุดจากคอกในระหวางการเลี้ยง อีกสวนหน่ึงจะไดจาก 
ลูกปูที่ไดจากปูไขนอกกระดอง ที่ชาวประมงเลี้ยงในคอก เพื่อใหโอกาสแมปูเหลานั้นสลัดไข กอนที่จับไปขาย ไขเมื่อฟก
ออกเปนตัวก็จะมีโอกาสเติบโตเปนปูรุนใหมเพื่อทดแทนปูใหญที่ถูกจับใชเชนกัน 
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 การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปูมาในคอก การเจริญเติบโตของปูมา 
ที่นํามาเลี้ยงในคอก วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงปูมาในคอกอยางถูกวิธี เพื่อใหชาวประมงพื้นบานมีทางเลือกใน
การใชประโยชนจากทรัพยากรปูเล็กและปูจิ๋ว เพื่อชวยแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ฟนฟูทรัพยากรปูมาในทองถิ่นที่กําลังถดถอดใหคืนสภาพอยางความยั่งยืน  เกิดการใชประโยชนอยางสูงสุด และสมดุลตาม
กําลังผลิตที่มีอยูตามธรรมชาติ 
 

วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของการเลี้ยงปูมาในคอก 
2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปูมาในคอก 
3. เพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูมาในคอกโดยชาวประมงทะเลพื้นบานมีสวนรวม  
4. เพื่อสงเสริมการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาของทรัพยากรปูมาในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
1. การเตรียมคอกขุนปูมา 
 
 ดําเนินการสรางคอกขุนปูมา โดยชาวประมงทะเลพื้นบานในหมูบานบาตูปูเตะ ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ขนาดคอก 4x4x1.2 เมตร จํานวน 2 คอก โดยไดรับงบประมาณจากโครงการฟนฟูสึนามิ โดยในการสรางคอก
จะใชโครงไมปกลงพื้นดินเปนรูปสี่เหลี่ยม ใชอวนขนาดตา 2.5 เซนติเมตร ก้ันรอบโครงไมทั้ง 4 ดาน แลวมีการใชตะแกรง
พลาสติกฝงลงไปในดินความลึกประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อปองกันศัตรูของปูมาที่จะขุดเขามาในคอก และกั้นอวนขนาด
ตาเทากันปดทับดานบนสําหรับปองกันปูออกในชวงน้ําขึ้นสูงสุด โดยมีชองสําหรับใสและจับปูขึ้นมาเมื่อมีการสุมช่ัง
น้ําหนัก วัดความกวางของกระดอง และชองนี้ตองปดทุกครั้งเมื่อเสร็จจากการสุม 
 
2. การเตรียมพันธุปูมา 
 
 รวบรวมพันธุปูมาที่มีขนาดและน้ําหนักใกลเคียงกัน จากชาวประมงที่เปนสมาชิกมาทําการเลี้ยงในคอกในอัตรา 
10 ตัว/ตารางเมตร (กําหนดปลอยจํานวน 160 ตัว) กอนปลอยลงในคอกทําการชั่งน้ําหนัก และวัดความกวางกระดองของ 
ปูมา บันทึกน้ําหนัก ความกวางของกระดอง เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปูมา  
 
3. การเตรียมอาหารและการใหอาหาร 
 
 การขุนปูมาจะใหอาหารสดวันละ 1 ครั้ง ในตอนเย็น โดยกําหนดอัตราสวนการใหอาหาร 10% ของน้ําหนักปู 
และจะเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นเรื่อยๆ ตามน้ําหนักปูที่เพิ่มขึ้น  
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4. การเก็บขอมูล 
 
 - การเก็บขอมูลโดยทําการชั่งน้ําหนัก วัดความกวางของกระดองปูมาสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อนําขอมูลมาศึกษา
อัตราการเจริญเติบโต ซึ่งจะทําการสุมปูมาโดยการกําหนดพื้นที่เปนตารางเมตร แลวทําการสุมจับปูมาใหครอบคลุมพื้นที่
ภายในคอกเพื่อนํามาทําการชั่งน้ําหนัก วัดความกวางของกระดอง 
 - บันทึกคาใชจายในการดําเนินการตั้งแตเริ่มตนจนสามารถจับปูมาจําหนายได 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติและสูตรการคํานวณ เพื่อหาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการ 
รอดตาย อัตราการตาย (มาเรียนีและรอดินัน, 2548) คาเฉลี่ย รอยละ  ดังนี้ 
 อัตราการเจริญเติบโต (เปอรเซ็นต) = น้ําหนักปูที่เพิ่มขึ้น X 100 
              น้ําหนักปูเริ่มตน 
 อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) = จํานวนตัวที่เหลือ X 100 
           จํานวนตัวที่ปลอย 
 อัตราการตาย (เปอรเซ็นต)  = จํานวนตัวที่ตาย X 100 
          จํานวนตัวทั้งหมด 
 
6. สถานที่ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 
 - สถานที่เก็บขอมูล คือ หมูบานบาตูปูเตะ ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 - สถานที่วิเคราะหขอมูล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 
 
7. ระยะเวลาในการศึกษา 
 
 - ระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2548 
 

ผลและวิจารณผลการศึกษา 
 
 การทดลองเลี้ยงปูมาในคอก โดยเปนการเลี้ยงปูมารวมกับชาวประมง ซึ่งไดรับการสนับสนุนในการสรางคอก
ขนาด 4x4x1.2 เมตร จํานวน 2 คอก จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยการรวบรวมพันธุปูมาจากชาวประมงนํามาปลอยเลี้ยงในอัตรา 10 ตัวตอตารางเมตร รวม 2 คอก จํานวน 320 ตัว ซึ่งมี
การช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของปูมากอนปลอย โดยปูมาที่เริ่มปลอยจะมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 48.22 กรัม/ตัว และ 47.16 
กรัม/ตัว มีความยาวเฉลี่ยเทากับ 9.55 เซนติเมตร/ตัว และ 9.56 เซนติเมตร/ตัว ของคอกที่ 1 และคอกที่ 2 ตามลําดับ  
ใชระยะเวลาในการดําเนินการเลี้ยง 5 สัปดาห โดยทําการสุมช่ังน้ําหนักและวัดความยาวทุกๆ สัปดาห ซึ่งไดผลการศึกษา
ดังนี้ 
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 1. การเจริญเติบโตของปูมาที่เลี้ยงในคอก 
 - การเจริญเติบโตดานน้ําหนักของปูมา 
 ผลการเจริญเติบโตดานน้ําหนักของปูมาที่เลี้ยงในคอก พบวามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 49.69% ซึ่งอัตรา
การเจริญเติบโตของคอกที่ 1 และคอกที่ 2 มีคาเทากับ 67.05% และ 32.32% ตามลําดับ (ตารางที่ 1  ภาพที่ 1) 

- การเจริญเติบโตดานความยาวของปูมา 
 ผลการเจริญเติบโตดานความยาวของปูมาที่เลี้ยงในคอก พบวามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 13.72% ซึ่ง
อัตราการเจริญเติบโตของคอกที่ 1 และ คอกที่ 2 มีคาเทากับ 15.92% และ 11.51% ตามลําดับ (ตารางที่ 2  ภาพที่ 2) 

การเลี้ยงปูมาในคอกมีอัตราการเจริญเติบโตดานน้ําหนักคอนขางสูง เนื่องมาจากตําแหนงในการสรางคอกมี
ความเหมาะสมเปนที่อยูอาศัยเดิมของปูมาในแหลงธรรมชาติ มีอาหารธรรมชาติสมบูรณทําใหปูมาไดรับอาหารเต็มที่ มีการ
ไหลเวียนของน้ําดีจึงทําใหไมมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา พ้ืนที่เลี้ยงมีแหลงหญาทะเลซึ่งเปนที่หลบซอนตัวของปูมา สวน
อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวของปูมามีการเพิ่มขึ้นไมมากนัก เนื่องจากปูมาที่เลี้ยงมีจํานวนครั้งในการลอกคราบและ
ระยะเวลาในการเลี้ยงชวงสั้น จึงตองเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนครั้งในการลอกคราบ เนื่องจาก 
การเจริญเติบโตดานความยาวจะตองเพิ่มขึ้นดวยการลอกคราบ โดยในการลอกคราบแตละครั้งของปูมาจะหางกันประมาณ 
15 - 20 วัน 
 
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตดานน้ําหนักของปูมาที่เลี้ยงในคอก 

คอกที่ สัปดาหที่ อัตราการเจริญเติบโต 
(เปอรเซ็นต) 0 1 2 3 4 5 

1 48.22 49.67 59.06 62.21 75.59 80.55 67.05 
2 47.16 48.81 49.88 53.93 60.68 62.40 32.32 

เฉลี่ย 47.69 49.24 54.47 58.07 68.14 71.48 49.69 
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ภาพที่ 1  การเจริญเติบโตดานน้ําหนักของปูมาที่เลี้ยงในคอก  
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ตารางที่ 2   การเจริญเติบโตดานความยาวของปูมาที่เลี้ยงในคอก 
คอกที่ สัปดาหที่ อัตราการเจริญเติบโต

(เปอรเซ็นต) 0 1 2 3 4 5 
1 9.55 9.56 10.40 10.51 11.02 11.07 15.92 
2 9.56 9.57 9.64 10.36 10.41 10.66 11.51 

เฉลี่ย 9.56 9.57 10.02 10.44 10.72 10.87 13.72 
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ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตดานความยาวของปูมาที่เลี้ยงในคอก 
 
 2. อัตราการรอดตายและอัตราการตายของปูมาที่เลี้ยงในคอก 
 จากการทดลองเลี้ยงปูมาในคอก โดยจํานวนปูมาที่ปลอยลงเลี้ยงเริ่มตนเทากับ 320 ตัว เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลี้ยง
พบวามีจํานวนปูมาที่เหลือรอดรวมทั้ง 2 คอกเทากับ 298 ตัว จํานวนปูมาที่ตายระหวางเลี้ยงเทากับ 22 ตัว อัตราการรอดตาย
และอัตราการตายเทากับ 93.13% และ 6.88% ตามลําดับ (ตารางที่ 3  ภาพที่ 3) 
 การเลี้ยงปูมาในคอกพบวามีอัตราการตายต่ําและอัตราการรอดตายสูงมาก ซึ่งสูงถึง 95% ในคอกที่ 2 อัตราการ
รอดตายสูงเนื่องจากพันธุปูมาที่นํามาปลอยเปนปูที่อยูในแหลงพื้นที่เดิม ซึ่งปูมาไมตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
มากเกินไป ขนาดของพันธุปูที่เริ่มปลอยมีขนาดไมแตกตางกันมากทําใหลดปญหาปูขนาดใหญทํารายปูที่มีขนาดเล็กกวา 
พ้ืนที่เลี้ยงมีแหลงหญาทะเลที่สมบูรณซึ่งเปนที่หลบซอนตัวของปูมาไดดี สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม ลักษณะของดินพื้น
คอกเปนดินโคลนจึงเหมาะสมในการฝงตัวของปูมาในเวลากลางวัน  
 
ตารางที่ 3 อัตราการรอดตายและอัตราการตายของการเลี้ยงปูมาในคอก 

คอกที่ จํานวนปู
เริ่มตน (ตัว) 

จํานวนปูตาย 
(ตัว) 

อัตราการตาย 
(เปอรเซ็นต) 

จํานวนปูสิ้นสุด 
(ตัว) 

อัตราการรอดตาย 
(เปอรเซ็นต) 

คอกที่ 1 160 14 8.75 146 91.25 
คอกที่ 2 160 8 5.00 152 95.00 
เฉลี่ย 160 11 6.88 149 93.13 
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ภาพที่ 3 แผนภูมิอัตราการตายและอัตราการเจริญเติบโตของปูมาที่เลี้ยงในคอก 
 
 3. ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปูมาในคอก 
 การเลี้ยงปูมาในคอก เปนการเลี้ยงโดยชุมชนมีสวนรวมกัน เปนกําหนดรูปแบบการเลี้ยงที่เนนใหชาวประมงใน
ชุมชนมีสวนรวม เพื่อลดตนทุนในการจัดการการเลี้ยง ต้ังแตการสรางคอกที่ใชวัสดุในทองถิ่น การหาพันธุปูที่ไดมาจาก
การประมงปูมาที่ไมไดขนาดที่ตองการของตลาด มีราคาต่ํา ใชอาหารที่มีอยูในธรรมชาติ เชน เศษปลาที่เหลือจาก 
การประมง ปลาเปดที่เปนผลพลอยไดในการทําประมง สาหราย หอยกะพงในชายฝงของชุมชน การศึกษาในครั้งนี้จึง
สนใจตนทุนที่มีการใชจายตามจริง ซึ่งพบวาตนทุนในการเลี้ยงปูมาเฉลี่ยเทากับ 552.27 บาทตอรุน ซึ่งเปนคาอาหารของปู
ทั้งหมด 
 ผลตอบแทนของการเลี้ยงปูมาในระยะ 5 สัปดาห สามารถผลิตปูมาขนาดเล็กได 8 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 50 
บาท รายไดจากการจําหนายปูขนาดเล็กเฉลี่ยเทากับ 400 บาทตอรุน และจําหนายปูขนาดกลางได 17.5 กิโลกรัม ราคา
กิโลกรัมละ 80 บาท รายไดจากการจําหนายปูขนาดกลางเฉลี่ยเทากับ 1,404 รายไดจากการเลี้ยงทั้งหมดเฉลี่ยตอรุนเทากับ 
1,804 บาทตอรุน และพบวากําไรสุทธิมีคาเทากับ 1,251.43 บาท 

 
ตารางที่ 4 ตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปูมาในคอก 

รายการ รวม 
รายไดจากการจําหนายปูขนาดเล็ก 400.00 
รายไดจากการจําหนายปูขนาดกลาง 1,404.00 
รายไดรวม 1,804.00 
ตนทุนผันแปร - 
ตนทุนคงที่ 552.57 
ตนทุนทั้งหมด 552.57 

 5.00%   6.88% 

  93.13%   95.00%   91.25% 

   8.75% 



               การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2549                                                       P24 

 437

ตารางที่ 4 (ตอ) 
รายไดสุทธิ 
กําไรสุทธิ 

1,804.00 
1,251.43 

ผลผลิตคุมทุน ( กิโลกรัม/รุน ) 6.14 
ราคาคุมทุน 21.63 
จุดคุมทุน(หนวยตอรุน) 1.02 
ระยะเวลาคืนทุน 3.58 รุน 
ผลตอบแทนการขาย 11.04% 

 
ตารางที่ 5 ประมาณการตนทุนการสรางคอกเลี้ยงปูมา 

รายการ ราคา หนวย รวม รอยละ 
อวน 6000 1 6000 92.88 
หลักไม 40 150 0 0 
ไมกระดาษ 4 300 0 0 
ตาขายพลาสติก 40 30 0 0 
ตะขอไม 50 150 0 0 
เชือก 70 3 210 3.25 
ตะปูขาว 3 นิ้ว 50 5 250 3.87 

รวม   6460 100 
 
ตารางที่ 6 ประมาณการตนทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปูมา 
รายการ หนวย บาท/หนวย เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 
ตนทุนผันแปร       
1.คาวัสดุ       
   คาพันธุปู 16  kg 50 0 0 0 0 
   คาอาหารปู 104 kg 15 0 0 0 0 
   คาน้ํามัน 64     l 30 0 0 0 0 
2.คาแรงงาน 5 สัปดาห 100 0 0 0 0 
ตนทุนคงที่       
คาใชที่ดิน 19.2 m3  0 0 0 0 
คาเสื่อมคอก   0 538.33 538.33 97.42 
คาเสียโอกาสคอก   0 14.24 14.24 2.58 
ตนทุนการผลิตทั้งหมด   0 552.57 552.57 100.00 

 
 จากผลการศึกษาพบวาผลตอบแทนของการเลี้ยงปูมาที่เปนแนวทางแกชาวประมง รายไดจากการเลี้ยงทั้งหมด
เฉลี่ยตอรุนเทากับ 1,804 บาท เมื่อหักรายไดทั้งหมดดวยตนทุนทั้งหมดจะเปน กําไรสุทธิมีคาเทากับ 1,251.43 บาท 
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 จากผลผลิตที่ได ชาวประมงจะทําการเลี้ยงปูใหคุมทุน โดยใหพอดีกับราคาผลผลิตที่ผลิต ชาวประมงตองทําการ
ผลิตปูมาใหมากกวา 6.14 กิโลกรัมตอรุน และจะตองจําหนายในราคาไมตํ่ากวา 21.63 บาทตอกิโลกรัม จึงจะคุมตอการ
ลงทุน 
 ระยะเวลาในการคืนทุนของการเลี้ยงปูมาในคอกพบวาการเลี้ยงปูมาประมาณ 4 รุน จะสามารถคืนทุนไดโดย
ชาวประมงจะไดผลตอบแทนเทากับ 11.04% 
 ชาวประมงสามารถเพิ่มขนาดของคอกใหใหญขึ้น โดยเพิ่มขนาดของคอกจาก 4x4x1.2 เมตร เปน 40x40x1.2 
เมตร หรือเทากับ 1,600 ตารางเมตร ซึ่งจะทําใหชาวประมงมีกําไรสุทธิจาก 1,251.43 บาท เปน 12,200 บาท หากมีอัตราการ
เจริญเติบโตดานน้ําหนักและความยาวเทากับ 49.69% และ 13.72% ตามลําดับ และอัตราการรอดตายอยูที่ 93.13%  
 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางคอกเล็กและคอกใหญ 

รายการ 4×4×1.2 เมตร(2 คอก) 40×40×1.2เมตร 
ตนทุนผันแปร (บาท) 552.57 78,000.00 
ผลตอบแทน (บาท) 1,804.00 90,200.00 
กําไรสุทธิ (บาท) 1,251.43 12,200.00 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาการเลี้ยงปูมาในคอก  มีความเปนไปไดสูงมากและสามารถขยายผลใหชุมชนนําไปเลี้ยงเปนอาชีพ
เสริมไดตอไป ทั้งนี้ควรคํานึงถึงปจจัยหรือขอเสนอแนะดังนี้ 

1. การเลือกสถานที่ในการสรางคอกปูมาใหเหมาะสมเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลง ปลอดภัยจากขโมย มีแหลงหญาทะเล
และอาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
 2 การขยายคอกใหใหญขึ้นเพื่อเลี้ยงปูมาใหมากขึ้น การรวบรวมพันธุปูมาที่มีขนาดเล็กจากชาวประมงมาปลอย
เลี้ยง ทําใหชาวประมงมีกําไรที่สูงกวาเดิม 
 3.หากชาวประมงจะปลอยปูใหหนาแนนกวาเดิมโดยที่ขนาดคอกอาจจะเทาเดิม ชาวประมงควรหาแหลง 
หลบซอนใหกับปูที่เลี้ยง เชน ใชหญาทะเลที่มีอยูในแหลงเดิม หรือ นําทางมะพราวมาวางไวในคอก ซึ่งทางมะพราว
นอกจากเปนที่หลบซอนของปูไดแลว ยังสามารถปองกันคลื่นลมไดดวย 
 4. ชาวประมงสามารถลดตนทุนในการเลี้ยงปูมาได โดยการนําเศษปลาที่ไดจากการวางลอบ หรืออวนมาเลี้ยง 
ปูมาแทนการซื้อปลาเปด และควรเพิ่มอาหารเสริมจําพวกหอย เชน หอยกะพง 
 5. การดําเนินการเลี้ยงปูมาในคอกเปนการดําเนินการแบบชุมชนมีสวนรวม เพื่อลดการแยงชิงพื้นที่ในการสราง
คอก และจะไดรวบรวมพันธุปูมา อาหารมาเลี้ยงรวมกันในกลุมสมาชิก  
 6. การสรางคอกเลี้ยงปูมาควรมีลักษณะสูงกวาระดับน้ําขึ้นสูงสุด โดยเปดดานบนไวเพื่อสะดวกในการดําเนินการ 
และยังสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของปูมาในชวงน้ําขึ้นอีกดวย 
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คํานิยม 
 
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณชาวประมงทุกทานในบานบาตูปูเตะ ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรังที่ให
ความกรุณาในการรวมวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จตามเปาหมาย   
 ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาภาควิชาการจัดการประมงทุกคน ในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ครั้งนี้ และรวมทํางานดวยดีตลอดมา 
 สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบคุณคุณไพฑูรย นงคนวล ที่ทํางานรวมกับขาพเจาดวยความทุมเทและเสียสละตลอดมา 
ขอยกความดีทั้งหมดและประโยชนจากงานวิจัยฉบับนี้ใหกับบังเปย ดวยความเคารพ 
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สภาวะการประมงภายหลงัการเกิดสึนามิ : กรณีศึกษาในจังหวัดตรงั กระบี่ พังงา 
 

อภิรักษ  สงรักษ *    ภาณุพงศ  เกิดทิพย   และ อลิษา  เวชวัฒน   
ภาควิชาการจัดการประมง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาสภาวะการประมงภายหลังการเกิดสึนามิในจังหวัดตรัง กระบี่ และพังงา โดยการสุมสัมภาษณ
ชาวประมงที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิเมื่อวันที่  26 ธันวาคม  พ.ศ. 2547 เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ผลกระทบและความคิดเห็นของชาวประมงภายหลังการเกิดสึนามิ 
 ผลการศึกษาพบวาชาวประมงที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ แบงเปนสองกลุมไดแก ชาวประมงทะเล รอยละ 
45.50 และผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอยละ 54.50 โดยชาวประมงสวนใหญเปนเพศชาย มีระดับการศึกษาต่ํา
กวาเกณฑ และอยูในวัยทํางาน ประกอบอาชีพโดยใชเรือหางยาว ใชเครื่องมือประมงอวนปลา ลอบปู ลอบหมึก และเลี้ยง
ปลาในกระชัง มีรายไดจากการทําประมงในชวง 3,000-6,000 บาทตอเดือน ภายหลังการเกิดสึนามิชาวประมงสวนใหญ
ไดรับผลกระทบดานชีวิตความเปนอยู ดานเครื่องมือประมงและเรือสูญหาย ระดับความคิดเห็นของชาวประมงภายหลังการ
เกิดสึนามิตอปจจัยดานพื้นที่ทําการประมง ระยะเวลาการทําประมง ผลผลิตสัตวน้ํา ราคา และตลาดสัตวน้ําลดต่ําลง 
(p>0.05) แตพบวาชาวประมงยังคงมีความเชื่อมั่นตอการประกอบอาชีพประมง และไมตองการเปลี่ยนอาชีพใหม  
 ดังนั้นรัฐบาลควรจะเขาไปใหความชวยเหลือ โดยการสนับสนุน หรือจัดการสงเสริมประมงใหแกชาวประมงบน
พ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหชุมชนและการประมงมีความยั่งยืนตลอดไป 
 
คําสําคัญ : สภาวะการประมง สึนามิ จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา 
    
* ผูรับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เลขที่ ๑๗๙ หมู ๓ ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ๙๒๑๕๐  
โทร. (๐๗๕) ๒๗๔๑๕๑-๖  e-mail:songrak@hotmail.com 
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The Status of Fishery after Tsunami : A Case Study in Trang Krabi and Phang-Nga Province 
 

Apirak  Songrak*   Panupong Kirdthip  and  Alisa  Wetchawat  
Department of  Fishery Management, Faculty of Science and Fisheries Technology,  

Rajamangala University of Technology Srivijaya 
 

Abstract 
 

 The study on the status of fishery after Tsunami in Trang  Krabi and Phang-Nga province was done by 
sampling interview fishermen who were affected by Tsunami. The objectives of this research were to study the socio-
economic, the effect and the opinion of fishermen after Tsunami. 
 The results showed that 45.50 % of fishermen were marine fishermen and 54.50 % were coastal aquaculture 
farmers. The majority of fishermen were male and young man. Their graduate level was lower then the standard level. 
The fishermen operated their work by long-tail boat and fishing gear namely cage, fish trawl and squid trap. The income 
per month of fishermen was 3,000-6,000 baht. After Tsunami, the living conditions of fishermen were affected 
especially for their boats and fishing gear lost. The level of fishermen’s opinion on these factors: fishing ground, fishing 
season, total catch, price and marketing were reduced but not statistical signification (p>0.05). However, the fishermen 
still convince in fishery and want to be fishermen continually.  
 To accomplish the sustainable fishery, the government should support the fishermen by fishery extension 
based on community participation.  
 
Key words :  status  of  fishery, tsunami, Trang  Krabi  and  Phang- Nga  Province  
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คํานํา 
 
 ปรากฏการณธรณีพิบัติ “Tsunami” ในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 สรางความเสียหายตอชายฝง
ของหลายที่อยูโดยรอบ ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย โซมาเลีย มัลดีฟส พมา แทนซาเนีย บังคลาเทศ 
และเคนยา ทําใหมีผูเสียชีวิตมากกวา 230,000 คน และสูญหายอีกหลายหมื่นคน ในสวนของประเทศไทยมีภูมิประเทศ
บริเวณภาคใตติดกับพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันที่เช่ือมตอกับมหาสมุทรอินเดีย ไดรับความเสียหายและสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ใน 6 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีผูเสียชีวิตและสูญหายเปนจํานวนมาก  
อาคารบานเรือนพังทลาย ตลอดจนภาคธุรกิจไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวคิดเปนมูลคามากกวาแสนลานบาท ใน
สวนของภาคการประมงซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณชายฝง และไดรับผลกระทบดังกลาวโดยตรง
พบวามีทั้งสวนที่ชาวประมงเสียชีวิต เรือและเครื่องมือประมงสูญหาย ไมมีที่อยูอาศัย ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
ชาวประมงเปนอยางมาก (กรมประมง, 2548 ข) 
 แมวาภายหลังเหตุการณดังกลาว จะมีการชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ เชนการชวยเหลือระยะสั้น ระยะยาว  
การฟนฟู ก็ยังพบวาการชวยเหลือดังกลาวยังไมสามารถทําใหชาวประมงกลับมาประกอบอาชีพไดเชนดังเดิม ดังนั้นจึง
จําเปนที่จะตองมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะการทําประมงของชาวประมงทะเลพื้นบานในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัย 
สึนามิ เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสภาวะปจจุบัน ปญหา และความตองการไดรับความชวยเหลือ เพื่อนํามาวางแผนการจัดการ
และการพัฒนาตอไป 
 ในการศึกษาครั้งกําหนดจังหวัดเปาหมาย 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดพังงาเปนตัวแทนกลุมที่ไดรับความเสียหาย 
จังหวัดกระบี่เปนตัวแทนกลุมจังหวัดที่ไดรับความเสียปานกลาง จังหวัดตรังเปนตัวแทนกลุมจังหวัดที่ไดรับความเสียหาย
นอย เนื่องจากสภาวะการทําประมงมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน การชวยเหลือที่ผานมามีลักษณะไมแตกตางกันมากนักและ
สามารถนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงใชในพื้นที่ดังกลาวไดตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาสภาวะการทําประมงภายหลังเกิดสึนามิในจังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบตอการประกอบอาชีพประมงของชาวประมงภายหลังเกิดสึนามิ 
3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการประมง และการพัฒนาชุมชนประมงทะเลใหเกิดความยั่งยืน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 
 ศึกษาสภาวะการประมงภายหลังเกิดสึนามิในจังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง กําหนดการศึกษาจากกลุมชาวประมง 
2 กลุมที่ประสบภัยสึนามิ ประกอบดวยกลุมที่ 1 ชาวประมงทะเล กลุมที่ 2 ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กําหนด
ระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

1. ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 
 1.1  ประชากรศึกษาชาวประมงที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ 
 
ตารางที่ 1  จํานวนชาวประมงที่ไดรับความเสียหายจากสึนามิในจังหวัดพังงา กระบี่และตรัง 

จังหวัด ประมงพื้นบาน ประมงพาณิชย เพาะเลี้ยงชายฝง รวม 
พังงา 1,900 211 2,587 4,698 
กระบี่ 1,196 16 1,096 2,308 
ตรัง 869 - 619 1,488 
รวม 3,965 227 4,302 8,494 

ที่มา : กรมประมง (2548 ) 
 
 1.2  การประมาณกลุมตัวอยาง 
 กําหนดการประมาณกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ (Yamane, 1973; 725)  

 จากสูตร   n  = 
)1( 2Ne

N
+

 

 
ตารางที่ 2  กลุมตัวอยางศึกษาของชาวประมงที่ไดรับความเสียหายจากสึนามิในจังหวัดพังงา กระบี่และตรัง 

จังหวัด ประชากร กลุมตัวอยาง ประมงพื้นบาน ประมงพาณิชย เพาะเลี้ยงชายฝง 
พังงา 4,698 221 89 10 122 
กระบี่ 2,308 108 56 1 51 
ตรัง 1,488 71 43 0 28 
รวม 8,494 400 188 11 201 

 
 1.3  การสุมตัวอยาง 
 กําหนดวิธีการลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบชวงช้ัน เพื่อใหกระจายขอมูลไปตามหมูบานชาวประมง 
จากนั้นจึงกําหนดการสุมตัวอยางจากรายชื่อชาวประมงที่ลงทะเบียนความชวยเหลือตอกรมประมง (กรมประมง, 2548) 
โดยการสุมรายชื่อของชาวประมงที่ทําการศึกษาจนครบตามที่ตองการ 
 
2. ตัวแปรที่ทําการศึกษา 
 
 ตัวแปรอิสระ : ชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ 
 ตัวแปรตาม    : สภาวะการประมง 
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3. วิธีเก็บขอมูล 
 
 ใชแบบสัมภาษณ ดําเนินการสัมภาษณชาวประมงทะเลโดยตรง (personal interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณเก็บ
ขอมูลในพื้นที่จริงดังนี้  
 3.1  ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพชุมชน อาชีพเสริม 
 3.2  ขอมูลดานการประมง ไดแก ระยะเวลาทําการประมง ลักษณะการทําการประมง ประเภทเครื่องมือประมง 
พ้ืนที่ทําการประมง การจําหนายผลผลิตสัตวน้ํา รายไดตอเดือน ภาวะหน้ีสิน ภาวะการออม ความคิดเห็นตอผลกระทบ 
ดานพื้นที่ ความคิดเห็นตอผลกระทบดานสภาวะการทําประมง ความคิดเห็นตอผลกระทบดานวิถีชีวิต ปญหาในการทํา 
การประมงภายหลังการเกิดสึนามิ 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 
 ใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ SPSS for windows version 10 เพื่อวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (mean) คารอยละ 
(percent) คาเบี่ยงเบน (stand-deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (contingency coefficient) 
 
5. สถานที่และระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 
 
 5.1  สถานที่เก็บขอมูล หมูบานที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง 
 5.2  สถานที่วิเคราะหขอมูล ภาควิชาการจัดการประมง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 5.3  ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2548 รวมระยะเวลา  
6 เดือน 

 
ผลและวิจารณผลการศึกษา 

 
 ภายหลังการเกิดสึนามิกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมชายฝงที่สงผลกระทบตอการทําประมงทะเล
เปนจํานวนมาก การศึกษาสภาวะการประมงภายหลังการเกิดสึนามิในจังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง ที่มีกลุมความเสียหายที่
ไดรับผลกระทบจากสึนามิจํานวน 2 กลุมประกอบดวย ชาวประมงทะเลโดยแบงเปนชาวประมงที่ใชเรือประมงขนาดเล็ก 
และชาวประมงที่ใชเรือประมงพาณิชย และผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง นํามาวิเคราะหขอมูลไดผลการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
 1. สภาวะการประมงทั่วไปของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ 
 1.1  ขอมูลพ้ืนฐานของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ 
 ขอมูลพ้ืนฐานของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ พบวากลุมตัวอยางชาวประมงสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 
77.90 และเปนเพศหญิง รอยละ 22.10 ทําการประมงโดยใชเรือประมงขนาดเล็กรอยละ 52.00 รองลงมาคือ การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝงและการทําประมงโดยเรือพาณิชยรอยละ 47.40 และ 0.60 ตามลําดับ การศึกษาสวนใหญสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 4–6 รอยละ 82.00 รองลงมาคือ ตํ่ากวาช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือ ปวช อนุปริญญา หรือปวส. และปริญญาตรี รอยละ 8.90 4.30 3.10 1.40 และ 0.30 ตามลําดับ สถานภาพ
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ของชาวประมงในชุมชนชาวประมงสวนใหญเปนราษฎรรอยละ 90.60 รองลงมาคือ กรรมการหมูบาน กรรมการกลุม ผูนํา
หมูบาน และผูทรงคุณวุฒิรอยละ 3.40 3.40 1.40 และ 1.10  
 1.2  ลักษณะการประกอบอาชีพ 
 การประกอบอาชีพเสริมของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิพบวากลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน
รอยละ11.60 รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง อาชีพคาขาย อาชีพทําไร และอาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจรอยละ 6.80 
6.80 0.30 และ 0.30 
 ลักษณะการทําประมงของชาวประมงพบวา การทําประมงขนาดเล็กและประมงพาณิชยใชเรือ รอยละ 45.53 และ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใชเรือรอยละ 22.37 ประเภทเรือที่ใชทําประมงเปนเรือหางยาวรอยละ 57.40 รองลงมาคือ เรือวางทอง 
และเรือพาณิชย รอยละ 6.30 และ 4.20 ตามลําดับ โดยชาวประมงมีสิทธิการครอบครองเปนเจาของกระชัง รอยละ 54.47 
และเปนเจาของเรือ รอยละ 45.53  
 ลักษณะการใชเรือของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ ชาวประมงที่ใชเรือประมงพาณิชย ใชเรือเฉลี่ยจํานวน 8 ลํา 
ชาวประมงที่ใชเรือประมงขนาดเล็ก ใชเรือเฉลี่ยจํานวน 1 ลํา ชาวประมงที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงใชเรือเฉลี่ยจํานวน 1 ลํา 
โดยเรือในการทําประมงมีความยาวเรือเฉลี่ย 5.64 เมตร ขนาดเรือที่ยาวสูงสุด 20 เมตร และขนาดเรือที่ยาวต่ําสุด 4.00 เมตร 
 การทําประมงของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ พบวา ชาวประมงจะใชเครื่องมือในการทําประมงมากกวา 1 
ชนิด ไดแก ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงใชเครื่องมือประมงประเภทกระชังเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารอยละ 100.00 ดานการ
ประมงขนาดเล็กและพาณิชยสวนใหญชาวประมงใชเครื่องมือประมงประเภทอวนปลารอยละ 50.30 รองลงมา คือ 
เครื่องมือประมงประเภทลอบหมึกหรือไซหมึก ลอบปูหรือไซปู อวนลอยกุง อวนปู ลอบปลาหรือไซปลา และเบ็ดราว  
รอยละ 22.50 20.20 18.50 16.80 8.70 และ 7.50 ตามลําดับ 
 พ้ืนที่ทําการประมงของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ พบวา  ชาวประมงจะทําการประมงตามพื้นที่ทําประมงใน
ถ่ินฐานพื้นที่อยูอาศัยของตนเอง รอยละ 75.00 รองลงมาคือ ออกทําประมงไกลฝง รอยละ 15.25 และไมมีพ้ืนที่ประมง
แนนอน รอยละ 9.75 
 ระยะเวลาการทําประมงพบวา ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอยละ 54.47 ชาวประมงทําการประมงตลอดป 
สวนดานการทําประมงขนาดเล็กและประมงพาณิชยชาวประมงสวนใหญรอยละ 36.84 ทําการประมงตลอดป และรอยละ 
8.68 งดทําการประมงชวงฤดูมรสุม  
 รูปแบบการจําหนายสินคาของชาวประมงสวนใหญ  การจําหนายผลผลิตสัตวน้ําของชาวประมง พบวา สวนใหญ
จําหนายผลผลิตสัตวน้ําใหกับแพปลา รอยละ 62.90 รองลงมาคือจําหนายผลผลิตสัตวน้ําใหกลุม จําหนายผลผลิตสัตวน้ําใน
ตลาด จําหนายผลผลิตสัตวน้ําใหรานอาหาร และจําหนายผลผลิตสัตวน้ําแบบแปรรูป รอยละ 11.60 1.10 และ 0.30 
ตามลําดับ  
 การจําหนายผลผลิตสัตวน้ําของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ พบวา สวนใหญชาวประมงจําหนายผลผลิต 
สัตวน้ําใหกับแพปลารอยละ 56.60 รองลงมาคือ จําหนายผลผลิตสัตวน้ําในตลาด จําหนายผลผลิตสัตวน้ําใหกลุม จําหนาย
ผลผลิตสัตวน้ํารานอาหาร และจําหนายผลผลิตสัตวน้ําแบบแปรรูป รอยละ 22.90 22.60 1.70 และ 1.10 ตามลําดับ 
 รายไดจากการทําการประมงของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิพบวา ชาวประมงสวนใหญรอยละ 35.30 มีรายได
ตอเดือนอยูระหวาง 3,000-6,000 รองลงมาคือ รอยละ 30.80 12.90 10.50 9.50 และ 1.10 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 
6,001–9,000 9,001- 12,000 มากกวา 15,000 12,001-15,000 และต่ํากวา 3,000 ตามลําดับ  
 การทําประมงของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิพบวา ชาวประมงสวนใหญมีหนี้สิน รอยละ 77.10 ซึ่งหนี้สินที่
พบสวนใหญเปนหนี้สินดานการประกอบอาชีพ รอยละ 74.50 รองลงมาคือ หนี้สินดานสุขภาพ หนี้สินดานที่อยูอาศัย และ
หนี้สินดานการศึกษา รอยละ 2.90 1.30 และ 0.80 ตามลําดับ ดานภาวะการออม พบวา ชาวประมงมีการออม รอยละ 78.40 
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ซึ่งเปนการออมโดยฝากกลุมออมทรัพย รอยละ 43.90 รองลงมาคือออมโดยเก็บสวนตัว และออมโดยฝากธนาคารรอยละ 
22.10 และ 21.30 ตามลําดับ  
 จากการศึกษาผลกระทบจากสึนามิในจังหวัดพังงา กระบี่และตรังพบวากลุมตัวอยางชาวประมงไดรับผลกระทบ
โดยตรง รอยละ 99.70 และไดรับผลกระทบทางออม รอยละ 0.30 ซึ่งเปนผลใหเกิดความสูญเสียดานทรัพยสิน รอยละ 
90.50 และดานชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 9.50 ชาวประมงไดรับความเสียหายดานเครื่องมือประมง รอยละ 99.20 และ
ความเสียหายดานที่อยูอาศัย รอยละ 27.10  
 ความคิดเห็นดานผลกระทบพื้นที่ พบวา ชาวประมงมีความคิดเห็นวาสึนามิมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง 
ดานแมนํ้า/ลําคลอง รอยละ 36.30 มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานแนวชายฝง รอยละ 31.80 มีผลกระทบตอ 
การเปลี่ยนแปลงดานแหลงเพาะเลี้ยง รอยละ 26.10 มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานปาชายเลนรอยละ 24.50 มี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานพื้นที่ทําประมง รอยละ 20.50  
 ผลกระทบตอการดํารงชีวิตภายหลังการเกิดสึนามิพบวา ภายหลังการเกิดสึนามิมีผลกระทบตอที่อยูอาศัย รอยละ 
27.60 มีผลใหตองเปลี่ยนอาชีพจากเดิม รอยละ 9.70 มีผลใหตองเปลี่ยนเครื่องมือในการทําประมง รอยละ 2.10  
 ภายหลังเหตุการณสึนามิชาวประมงไดรับผลกระทบตอการดํารงชีวิตมีผลใหตองเปลี่ยนอาชีพจากเดิมรอยละ 
18.60 มีผลใหตองเปลี่ยนเครื่องมือในการทําประมงรอยละ 8.30 และมีผลกระทบตอที่อยูอาศัยรอยละ 6.90  
 2. สภาวะการทําประมงของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ 
 สภาวะการทําประมงของชาวประมงกอนประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา กระบี่และตรัง พบวา ชาวประมงมี
ความคิดเห็นวากอนเกิดสึนามิพ้ืนที่ทําการประมงอยูในระดับดีรอยละ 72.10 ปานกลางรอยละ 27.60 ระยะเวลาในการทํา
ประมงอยูในระดับดี รอยละ 51.30 ปานกลางรอยละ 48.40 ผลผลิตสัตวนํ้าอยูในระดับดีรอยละ 67.90 ปานกลางรอยละ 
31.80 ราคาสัตวน้ําอยูในระดับดีรอยละ 53.90 ปานกลาง รอยละ 45.80 ตลาดสัตวน้ําอยูในระดับดีรอยละ 49.70 ปานกลาง
รอยละ 50.30 ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพอยูในระดับดีรอยละ 66.10 ปานกลางรอยละ 33.70  
 และพบวาภายหลังการเกิดสึนามิ ชาวประมงมีความคิดเห็นวาพื้นที่ทําการประมงอยูในระดับปานกลางรอยละ 
53.90 แยรอยละ 35.80 ระยะเวลาในการทําประมงอยูในระดับปานกลาง รอยละ 64.20 แยรอยละ 32.60 ผลผลิตสัตวน้ําอยู
ในระดับปานกลางรอยละ 47.10 แยรอยละ 45.80 ราคาสัตวน้ําอยูในระดับปานกลางรอยละ 34.20 แยรอยละ 61.10 ตลาด
สัตวน้ําอยูในระดับปานกลางรอยละ 45.50 แยรอยละ 49.20 ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพอยูในระดับปานกลาง 
รอยละ 53.70 แยรอยละ 41.80  
 การศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิ โดย จากการวัดโดยแบงออกเปน 3 ระดับซึ่งไดกําหนด
คาเฉลี่ยในการจําแนกโดยมีเกณฑในการตัดสินดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นแย  คะแนน  0.00 – 1.00  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  คะแนน 1.01 – 2.00  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นดี  คะแนน  2.01 – 3.00  คะแนน 
 พบวา ชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิมีระดับความคิดเห็นดานสภาวะการทําประมงกอนประสบภัยสึนามิอยูใน
ระดับดีรอยละ 93.20 และระดับปานกลางรอยละ 6.80 และพบว าสวนใหญความคิดเห็นภายหลังการเกิดสึนามิอยูในระดับ
ปานกลางรอยละ 87.90 รองลงคือระดับดี และแยรอยละ 6.30, 5.80 ตามลําดับ  
 ระดับความคิดเห็นของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิกอนการเกิดสึนามิไมมีความสัมพันธทางสถิติ (p>0.05) กับ
ระดับความคิดเห็นของชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิหลังการเกิดสึนามิ 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาจะพบวาชาวประมงไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ ในระดับที่สูง ความเสียหายที่เกิดขึ้น
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน และยังไมสามารถกลับเขาสูการทําประมงเชนเดิมได  ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก 
ความหวาดกลัว และเปนกังวลตอเหตุการณดังกลาว แตกลับพบวาชาวประมงไมมีความตองการเลิกอาชีพประมง หรือ
เปลี่ยนอาชีพใหม ดวยความถนัดในอาชีพเดิมและไมมีทักษะในอาชีพใหมและขาดโอกาสทางสังคม ดังนั้นในการวางแผน 
การชวยเหลือหรือการฟนฟูในระยะยาว จึงจําเปนที่จะตองคํานึงถึงความตองการของชาวประมงเปนสําคัญ การสรางอาชีพ
เสริมที่ควรอยูบนความตองการหรือพ้ืนฐานความรูของชาวประมงเปนหลัก ในการศึกษาครั้งจึงขอเสนอแนวทางการ
จัดการประมงและการพัฒนาชุมชนประมงทะเลที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิไวดังตอไปนี้ 
1. แผนการจัดการระยะสั้น 
 1.1  รัฐควรจัดตั้งหนวยงานใหความชวยเหลือเฉพาะทางการประมง และเรงสํารวจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อการให 
ความชวยเหลือและติดตามผลนั้นใหมีประสิทธิภาพจากผูดําเนินการที่มีความรูชํานาญเฉพาะทาง 
 1.2  รัฐควรฟนฟแูหลงทรัพยากรประมงที่ไดรับความเสียหายโดยใหชุมชนมีสวนรวมดวย 
 1.3  รัฐควรสงเสริมการประกอบอาชีพประมง ทั้งดานการทําประมง การเพาะเลี้ยง การแปรรูปสัตวน้ําที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนและเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบอาชีพประมง 
 1.4  รัฐควรสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม เพื่อใหชาวประมงทําควบคูกับการประกอบอาชีพประมง ซึ่งเพิ่ม
รายไดใหกับชาวประมง 
2. แผนการจัดการระยะยาว 
 2.1  รัฐควรจัดตั้งสหกรณประมงประจําชุมชนเพื่อพัฒนาการประมงระดับชุมชน  
 2.2  รัฐควรจัดตั้งศูนยจัดจําหนายและซอมแซมเครื่องมือประมงประจําจังหวัด เพื่อลดตนทุนการประกอบอาชีพ
ของชาวประมง ใหคลอบคลุมทุกหมูบาน 
 2.3  รัฐควรจัดตั้งศูนยกระจายขาวและเตือนภัยประจําชุมชนประมง  
 2.4  รัฐควรจัดการอบรมความรูเกี่ยวกับการหลบหนีสึนามิและภัยดานตางๆใหกับชุมชนประมงอยางตอเนื่อง
ทุกๆ ป 
 

คําขอบคุณ 
 

 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณชาวประมงทุกทานในจังหวัดพังงา กระบี่และตรัง ที่กรุณาใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
จนสําเร็จตามเปาหมาย 
 ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาภาควิชาการจัดการประมงทุกคน ที่ไดกรุณาชวยรวบรวม
ขอมูลในครั้งนี้ ดวยดีตลอดมา 
 สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบคุณคุณไพฑูรย  นงคนวล คุณภาณุพงษ  เพชรแกว  คุณปริวรรต คงกัลป ที่ทํางานรวมกับ
ขาพเจาดวยความทุมเทและเสียสละตลอดมา ขอยกความดีทั้งหมดและประโยชนจากงานวิจัยฉบับนี้ใหกับชาวประมงทะเล
ทุกคนในจังหวัด สตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงาและระนอง 
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การแชรักษาโรคแอโรโมแนสในสัตวน้าํโดยใชสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวาง 
 

จิราพร  โรจนทินกร1∗  และ อัญชลี  ธํามรงคคงสถิต1  
1คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
บทคัดยอ 

 
ทําการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila โดยใชสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวาง 

ดวยน้ํากลั่น, เอธานอล 50%, เอธานอล 50% และตมที่ 70OC เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ดวยวิธี disc diffusion พบวา สารสกัด 
ใบหูกวางดวยเอธานอล 50% ตม มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อ A. hydrophila มากที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดใบหูกวางดวย
เอธานอล 50% และสารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% ตม ศึกษาคาต่ําสุดของความเขมขนของสารที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (MIC/MBC) โดยวิธี broth dilution พบวา สารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% (MIC = 9 
ppt; MBC = 15 ppt) มีคาต่ําสุด รองลงมาคือ สารสกัดเปลือกทับทิมที่สกัดดวยเอธานอล 50% ตม (MIC = 10 ppt; MBC = 
20 ppt) และสารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50% (MIC = 10 ppt; MBC = 40 ppt)  ผลการทดสอบความเปนพิษของสาร
สกัดสมุนไพรตอปลานิลอายุ 14 วัน พบวา สารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% มีพิษตอปลามากที่สุด (LC50 96 h 
=1.05 ppt) รองลงมาคือ สารสกัดเปลือกทับทิมดวยน้ํากลั่น (LC50 96 h = 1.47 ppt) และสารสกัดเปลือกทับทิมดวย
เอธานอล 50% ตม (LC50 96 h = 1.50 ppt) และผลการทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมุนไพรตอกุงกามกราม (PL15) 
พบวาสารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% ตม มีพิษตอกุงมากที่สุด (LC50 96 h = 3.05 ppt) รองลงมาคือสารสกัด 
ใบหูกวางดวยเอธานอล 50% ตม (LC50 96 h = 3.10 ppt) และสารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% (LC50 96 h = 4.30 
ppt) สวนการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการปองกันและรักษาโรคแอโรโมแนสในปลานิล น้ําหนักเฉลี่ย 
0.1-0.3 กรัม และกุงกามกรามน้ําหนักเฉลี่ย 4-6 กรัม พบวาสามารถใชสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางเพื่อปองกันและ
รักษา โดยการแชระยะเวลายาวหรือสั้น หรือการจุม ที่ความเขมขนที่เหมาะสม 
 
คําสําคัญ : Aeromonas hydrophila, กุงกามกราม, ปลานิล, การแช, การจุม 
    
* ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ๕๐๒๙๐ โทร ๐๕๓๘๗๓๔๗๒ e-mail: jiraroj@mju.ac.th jira_san22@yahoo.com 
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Bath Treatment of Motile Aeromonas Septicaemia (MAS) in Aquatic Animal Using Pomegranate 
(Punica granatum L . var.) and  Indian Almond ( Terminalia  catappa L.) Extracts 

 
Jiraporn Rojtinnakorn1∗  and Anchalee Tummarongkongsatid1 

1Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resource, Maejo University 
 

Abstract 
 

 Disc diffusion method using pomegranate peel and Indian almond leaf extracts with distilled water, 50% 
ethanol, 50% ethanol and boiled at 70OC for 1 h showed inhibition of Aeromonas hydrophila.  It was found that the most 
effective was Indian almond 50% ethanol boiled, 50% ethanol and pomegranate 50% ethanol extracts, respectively.  
Detection of MIC/MBC value by broth dilution method was conducted and the results show that the highest activity 
were pomegranate 50% ethanol (MIC = 9 ppt; MBC = 15 ppt), 50% ethanol boiled (MIC = 10 ppt; MBC =  20 ppt) and 
Indian almond ethanol 50% extracts (MIC = 10 ppt; MBC = 40 ppt), respectively.  Toxicity test in 14 day Nile tilapia 
(Oreochomis niroticus), showed that the highest values was pomegranate 50% ethanol (LC50 96 h = 1.05 ppt) follow by 
distilled water (LC50 96 h = 1.47 ppt) and boiled extracts (LC50 96 h = 1.5 0 ppt), respectively.  Toxicity test in PL15 
giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii), review that the extract of pomegranate 50% ethanol boiled was 
the highest toxic agent (LC50 96 h = 3.05 ppt), follow by Indian almond 50% ethanol boiled (LC50 96 h = 3.10 ppt) and 
pomegranate 50% ethanol extracts (LC50 96 h = 4.30 ppt), respectively.  Study on prevention and treatment of Motile 
Aeromonas Septicaemia in 0.1-0.3 g Nile tilapia and 4-6 g giant freshwater prawn, demonstrated that pomegranate and 
Indian almond extracts with appropriate concentrations are effective by long-bath, short-bath and dip. 
 
Keywords :  Aeromonas hydrophila, Giant freshwater prawn, Nile tilapia, bath, dip 
    
* T. Nhong-han  A. Sansai  C. Chiangmai  50290  Tel.053873472  e-mail: jiraroj@mju.ac.th  jira_san22@yahoo.com 
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คํานํา 
 
โรค Motile Aeromonas  Septicaemia (MAS) เปนโรคแบคทีเรียที่สําคัญ ที่กอใหโรคในสัตวน้ําจืดหลายชนิด เชน 

Red leg disease ในกบ (ปภาศิริ, 2537) โรค Motile Aeromonas Septicaemia ในปลา ( Inglis et al., 1993) โรคจุดดําบน
เปลือกกุงในกุงกามกราม (กุงกามกราม, 2548) เปนตน สัตวน้ําตายเนื่องจากเชื้อ Aeromonas hydrophila เขาไปสราง
สารพิษ enterotoxins ทําใหเกิดอาการทองบวมน้ํา ตาโปน เกล็ดตั้งพอง ตับซีด ไตบวม อวัยวะภายในตกเลือด (Inglis et al., 
1993) การรักษาทําไดโดยใชยาปฏิชีวนะกลุมคลอแรมเฟนนิคอล ออกซิเตตราซัยคลิน และซัสฟานิลาไมด (ปภาศิริ, 2537) 
แตการใชสารเคมีและยาปฏิชีวนะเปนปญหาสําคัญเรื่องการตกคาง ในผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังไมถูกตอง 
ในการเพาะเลี้ยงแบบระบบปลอดสารหรือระบบอินทรีย (สุปราณี, 2545) ในป 2544 ประเทศออสเตเรียตรวจพบยา 
คลอแรมเฟนิคอลในเนื้อกุงสงออกจากประทศเขตรอน ป 2545 ประเทศกลุม EU ตรวจพบสารไนโตรฟูแรนในผลิตภัณฑ
กุงแชแข็งจากประเทศไทย (ลิลา, 2545) สงผลกระทบตอธุรกิจสงออกกุงและเกิดปญหากีดกันทางการคาสูงขึ้น ดังนั้นจึงได
มีการนําสารสกัดสมุนไพรมาใชเพื่อรักษาโรคในสัตวน้ํา (สถาพร, 2540; สุจิตรา, 2541; Harikrishnanc et  al., 2003; 
Immanuel et al., 2004) ซึ่งพบวาไดผลดี  
 ในงานวิจัยนี้เลือกใชสมุนไพรสองชนิด คือ เปลือกทับทิมและใบหูกวาง เนื่องจากมีขอมูลจากงานวิจัยวา
สมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดดี โดยนําเปลือกทับทิมและใบหูกวางมาเตรียมสารสกัด ทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพตอเช้ือแอโรโมแนส และทดลองใชในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ A. hydrophila ในสัตวน้ํา
โดยวิธีการแช 
 ทับทิม (Punica granatum Linn.) เปนไมพุมแตกกิ่งกานใบเดี่ยว ยอดออนเปนสีแดง ผลกลมโต เปลือกนอกของ
ผลหนา  สวนที่ใชเปนยา คือ เปลือกของผลที่โตเต็มที่  มีรสฝาด มีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคทองเสีย 
โดยสารสกัดดวยเอธานอลจากเปลือกผล  สามารถตานแบคทีเรีย เชน Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus สายพันธุ 
0068, Shigella dysenteriae, S. somei และ S. flexneri เพราะวามีสารแทนนิน ประมาณ 22-25%  และมีกรด gallotannic  
ซึ่งเปนสารสีเขียวอมเหลือง (Seeram et al., 2005) 
 หูกวาง (Terminalia catappa L.) เปนไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนตรง เปลือกลําตนสีน้ําตาลออน แตกเปนสะเก็ด
เล็กๆ แตกกิ่งกานสาขาแผกวาง แตกกิ่งใบเปนช้ันๆ ใบปอม ขอบใบเรียบ ใบปกคลุมดวยขนออนสีน้ําตาลทอง เสนใบใหญ
แข็งแรง เปลือกและผลมีสารฝาดมาก ใชแกโรคทองเสีย ยอมหนังสัตว ทําหมึก เมล็ดในของผลรับประทานได ใหน้ํามัน
คลายน้ํามันอัลมอนด ใบหูกวางมีสารแทนนิน ประมาณ 36.99% (สุกัญญาและสุนทรี, 2540) นอกจากนี้สารสกัดใบหูกวาง
สามารถรักษาโรคบวมน้ําในหนูได (Fan et al., 2004) 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila  
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila  
3. เพื่อทดสอบหาคาความเปนพิษของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางที่มีตอสัตวน้ํา 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
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 1.1 ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางโดยวิธี disc diffusion 
 1.2 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางโดยหาคา Minimal Inhibition Concentration 
(MIC) และ Minimal Bacteria Concentration (MBC) ดวยวิธี broth dilution และ total plate count 
 1.3 ทดสอบคาความเปนพิษตอปลาและกุงโดยหาคา Lethal Concentration for 50 percent 96 hour (LC50 96 h) 
จากการแชลูกกุงและลูกปลา ดวยสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางที่คาความเขมขนตางๆ และคํานวณหาการตายที่ 
50% ที่เวลา 96 ช่ัวโมง โดยใช probit analysis 
 1.4 ทดสอบวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ A. hydrophila ในปลานิลและกุงกามกรามโดยการแช 
 

2. วัสดุอุปกรณ   
 
 2.1 เชื้อแบคทีเรีย 
 Aeromonas hydrophila สายพันธุ DMST 2798 ไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 2.2 สัตวทดลอง 
 ปลานิลอายุ 14 วันและ 1 เดือน ไดจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ 
จังหวัดเชียงใหม สวนกุงกามกรามขนาด PL15 ไดจากสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดลําพูน และเลี้ยงตอจนไดน้ําหนัก 4-6 กรัม 
 2.3 สมุนไพร 
 ใบหูกวางและเปลือกทับทิมหาไดทั่วไป 
 

3. วิธีการดําเนินการ 
 
 3.1 การเตรียมสารสกัดหยาบจากเปลือกทับทิมและใบหูกวาง 
 นําเปลือกทับทิมและใบหูกวางไปอบที่อุณหภูมิ 50OC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนําไปสกัดโดย 1) แชดวยน้ํากลั่น
ที่ผานการฆาเชื้อ เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 2) แชดวยเอธานอล 50% เปนเวลา 24 ช่ัวโมง และ 3) แชดวยเอธานอล 50% เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง แลวนําไปตม ที่อุณหภูมิ 70OC เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ใชอัตราสวนสมุนไพร 5 กรัม/สารละลาย 30 มล. จากนั้น
กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 4 และกรองดวย filter holder 0.45 µm 
 3.2 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila โดยใชวิธี disc 
diffusion 
 เตรียมเชื้อ A. hydrophila โดยเลี้ยงในอาหาร NB (Nutrient broth) บมที่อุณหภูมิ 37OC เปนเวลา 16-18 ช่ัวโมง 
จากนั้นนําเชื้อที่เจริญเต็มที่แลวมาทําสารละลายดวยน้ํากลั่นใหมีความขุนเทากับสารละลายมาตรฐาน Mc Farland No.0.5 
(108cfu/ml) นําไป swab บนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA (Tryptic Soy Agar) หยดสารสกัดสมุนไพรลงบน paper disc ขนาด 5 มม. 
ปริมาตร 25 µl/disc แลวนําไปวางบนจานเพาะเชื้อ TSA ที่เตรียมไว  บมที่อุณหภูมิ 37OC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง บันทึกผลโดย
การวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของ inhibition zone ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 
 3.3 การทดสอบคา MIC/MBC ของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila โดยใช
วิธี broth dilution 

เลี้ยงเชื้อ A. hydrophila ในอาหาร NB บมที่อุณหภูมิ 37OC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนําเชื้อที่เจริญเต็มที่แลวมา
ทําสารละลายดวยน้ํากลั่นใหมีความขุนเทากับสารละลายมาตรฐาน Mc Farland No.0.5 (108 cells/ml) ใสเช้ือ A. hydrophila 
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30 µl/อาหาร NB ปริมาตร 3 ml และสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางความเขมขนตางๆ บมที่อุณหภูมิ 37OC เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง จากนั้นนํามาเจือจางดวยน้ํากลั่น และนําสารละลายที่ไดเกลี่ยใหทั่วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 
37OC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง นับจํานวนเชื้อ A. hydrophila ในชวง 30-300 cfu/ml และบันทึกผล 
 3.4 การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวาง (LC50 96 h) 
 ใชสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางที่ความเขมขน 5 ระดับ ความเขมขนละ 3 ซ้ํา ใสลงไปในโหลแกวขนาด 
10x10x30 ซม. ที่มีน้ํา 1 ลิตร และปลานิลอายุ 14 วัน จํานวน 50 ตัว/การทดลอง  หรือกุงกามกรามขนาด PL15 จํานวน 20 
ตัว/การทดลอง ใหอากาศตลอดเวลา นับจํานวนปลาหรือกุงที่ตาย เปนเวลา 96 ช่ัวโมง คํานวณหาคาความเขมขนที่ทําให
สัตวทดลองตาย 50% ดวยวิธี Probit analysis (Finney, 1980)  

3.5 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการควบคุมเชื้อ A. hydrophila โดยการแช 
เตรียมเช้ือ A.hydrophila เชนเดียวกันขอ 3.2 นําเชื้อมาปนแยกเซลลที่ความเร็ว 3000 rpm นาน 20 นาที จากนั้น

นํามาเจือจางดวยน้ําเกลือ 0.85% วัดคาดูดกลืนแสงที่ OD600=1.0 (109 cells/ml) ใสสารละลายเชื้อ A.hydrophila 10 มล.  
ลงในตูทดลองที่มีปลานิลขนาด 0.1-0.3 กรัม จํานวน 30 ตัว/การทดลอง และกุงกามกรามขนาด 4-6 กรัม จํานวน 20 ตัว/การ
ทดลอง ในตูกระจกขนาด 30x50x25 ซม. ที่ใสน้ํา 10 ลิตรและใหอากาศตลอดเวลา ใหอาหารสําเร็จรูป 3% ของน้ําหนักตัว 
วันละ 2 มื้อ คือ 08.00 น. และ 17.00 น.  
 ใสสารสกัดเปลือกทับทิมหรือใบหูกวางที่ความเขมขนตางๆ 3 ระดับ ลงในตูทดลองโดย กลุมแรกใสสารสกัด
สมุนไพรชั่วโมงที่ 0 และกลุมที่สองใสสารสกัดสมุนไพรชั่วโมงที่ 6 กลุมควบคุม 2 กลุม คือ ปลา/กุงปกติ ไมใส 
เช้ือแบคทีเรีย และใสเช้ือแบคทีเรีย ไมใสสมุนไพร  เก็บน้ําจากการทดลองทุก 24 ช่ัวโมง มาทําการนับหาปริมาณแบคทีเรีย
ทั้งหมด (total plate count) และนับจํานวนสัตวทดลองที่ตาย ใชเวลาทดลองทั้งหมด 96 ช่ัวโมง 
  

4. การวิเคราะหขอมูล 
 
 เปรียบเทียบขนาดของ Inhibition zone คา MIC/MBC คาความเปนพิษ (LC50 96 h) ของสารสกัดเปลือกทับทิม
และใบหูกวางในปลานิลอายุ 14 วัน และกุงกามกรามขนาด PL15 และความเขมขนของสารสกัดที่เหมาะสมในการควบคุม
การติดเชื้อ A.hydrophila ในปลานิลอายุ 1 เดือนและกุงกามกราม น้ําหนัก 4-6 กรัม  ดวย One-way ANOVA 

 
ผลการศึกษา 

 
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila  
 ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกทับทิม และใบหูกวาง ดวยน้ํากลั่น เอธานอล 50% เอธานอล 50% ตม 
พบวามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ A. hydrophila ดังนี้ 10.81,1015,12.05,8.03,13.93 และ 15.73 มม. 
ตามลําดับ จากการทดสอบพบวาสารสกัดใบหูกวางที่สกัดดวยเอธานอล 50% ตม มีวงใหญที่สุด และรองลงมาคือ 
เอธานอล 50% และสารสกัดเปลือกทับทิมที่สกัดดวยเอธานอล 50% ตม ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 1  Inhibition zone ของแตละสารสกัดสมุนไพร 1: สารสกัดเปลือกทับทิมดวยน้ํากลั่น, 2 : เอธานอล 50%, 3 : 

เอธานอล 50% ตม, 4 : สารสกัดใบหูกวางดวยน้ํากลั่น, 5 : เอธานอล 50%, 6 : เอธานอล 50% ตม และ C : กลุม
ควบคุม (เอธานอล 50%) 

 
การทดสอบหาคา MIC/MBC ของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila  
 ผลการทดสอบหาคา MIC/MBC ของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila พบวา
สารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางทั้งหมดสามารถยับยั้งเชื้อไดดี ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางตอเช้ือ A. hydrophila  และความเปนพิษ 

    ตอสัตวน้ํา 

สมุนไพร น้ําหนัก(กรัม) วิธี pH Inhibition 
zone (mm) 

MIC 
(ppt) 

MBC 
(ppt) 

LC50 (ppt) 
สด แหง ปลา กุง 

เปลือกทับทิม 
(Punica granatum 

Linn.) 

168 
 

58 
 

น้ํากลั่น 4.80 10.81 15 30 1.47 16.35 
เอธานอล 50% 4.63 10.15 9 15 1.05 4.30 
เอธานอล 50% ตม 5.18 12.05 10 20 1.53 3.05 

ใบหูกวาง 
(Terminalia catappa 

Linn.) 
130 45 

น้ํากลั่น 5.80 8.033 45 60 9.71 35.30 
เอธานอล 50% 4.88 13.93 10 40 2.16 4.92 
เอธานอล 50% ตม 4.92 15.73 20 30 3.31 3.10 

  
การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวาง 
 การวิเคราะหผลการทดสอบความเปนพิษของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางตอปลานิลอายุ 14 วัน  
และกุงกามกรามขนาด PL15 โดยนําอัตราการตาย (%) และคาความเขมขนของสารสกัด (ppt, part per thousand) มาสราง
กราฟแสดงแนวโนม probit หาคา LC50 96 h จากความเขมขนของแตละสารสกัดที่ทําใหสัตวทดลองตายครึ่งหนึ่งภายใน 
96 ช่ัวโมง ดังแสดงในภาพที่ 2 และ 3 ผลคา LC50จากการคํานวณ แสดงในตารางที่ 1  
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการควบคุมการติดเชื้อ A. hydrophila โดยการแช 
 จากผลคา MIC, MBC และ LC50 ที่ไดนํามาพิจารณาเลือกสารสกัดและความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรและ
ชนิด เพื่อใชทดสอบในการรักษาโรค MAS ในปลานิลและกุงกามกรามโดยการแช แสดงผลในภาพที่ 4 และตารางที่ 2 
 

วิจารณผล 
 

 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางในการยับยั้งเชื้อ A. hydrophila พบวาสารสกัดเปลือก
ทับทิมและใบหูกวางดวยน้ํากลั่น เอธานอล 50% เอธานอล 50% ตม มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ  
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A.hydrophila โดยวิธี disc diffusion มีรายงานวาสารสกัดทับทิมดวยเมธานอล อัตราสวน 1:1 สามารถยับยั้งเชื้อ 
Pseudomonas aeruginosa ได (Gislene et al., 2000)  
 จากการทดสอบหาคา MIC/MBC โดยวิธี broth dilution พบวาสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางดวยน้ํากลั่น 
เอธานอล 50% เอธานอล 50% ตม มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆาเชื้อ A. hydrophila ไดดี คา MIC = 1.5, 0.9, 1.0, 4.5, 
1.0 และ 2.0% ตามลําดับ คา MBC = 3.0, 1.5, 2.0, 6.0, 4.0 และ 3.0% ตามลําดับ มีรายงานวาสารสกัดจากใบหูกวางดวย
เอธานอล 80% สามารถตอตานเชื้อแบคทีเรีย 9 ชนิด ไดแก Bacillus cereus, B. subtilis, Bacteroides fragilis, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, S. epidermidis และ S.pyogenes โดยวิธี 
broth microdilution มีคา MIC = 0.25-16 mg/ml (Kloucek et al., 2005) และพบวาสารสกัดผลทับทิมโดยวิธี tube dilution 
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus และการสรางสารพิษในลําไสได ที่ 5 ความเขมขน คือ 0.01, 0.02, 0.05, 0.1 และ 
1.0% (v/v) โดยพบวาที่ความเขมขน 0.01% ทําใหการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชาลง สวนความเขมขน 1% สามารถ
ทําลายแบคทีเรียได แตความเขมขน 0.05% สามารถยับยั้งการสรางสารพิษได (Braga et al., 2005) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 log concentration 
 
ภาพที่ 2   กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Probit of kill และปริมาณความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรในปลานิล:  
 A= สารสกัดเปลือกทับทิมที่สกัดดวยน้ํากลั่น B=เอธานอล 50% C= เอธานอล 50% ตม D= สารสกัดใบหูกวาง 
 ที่สกัดดวยน้ํากลั่น E= เอธานอล 50% และ F= เอธานอล 50% ตม  

 

pro
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 จากการทดสอบความเปนพิษของสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางดวยน้ํากลั่น เอธานอล 50% เอธานอล 
50% ตม ตอปลานิลอายุ 14 วัน และกุงกามกรามขนาด PL15 พบวาสารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% มีพิษตอปลา
มากที่สุด (LC50 96 h = 1.05 ppt) รองลงมาคือสารสกัดเปลือกทับทิมดวยน้ํากลั่น (LC50 96 h = 1.47 ppt) และสารสกัด
เปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% ตม (LC50 96 h = 1.50 ppt) สวนผลการทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมุนไพรตอกุง
กามกราม PL15 พบวาสารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% ตม เปนพิษตอกุงมากที่สุด (LC50 96 h = 3.05 ppt) 
รองลงมาคือสารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50% ตม (LC50 96 h = 3.10 ppt) และสารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 
50% (LC50 96 h = 4.30 ppt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

log concentration 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง probit of kill และปริมาณความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรในกุงกามกราม: 
A=สารสกัดเปลือกทับทิมที่สกัดดวยน้ํากลั่น  B=เอธานอล 50%  C= เอธานอล 50% ตม  D= สารสกัดใบหูกวางที่
สกัดดวยน้ํากลั่น  E= เอธานอล 50%  และ F= เอธานอล 50% ตม  

 
 ไมมีรายงานความเปนพิษของใบหูกวาง สวนเปลือกทับทิมมีรายงานเกี่ยวกับความเปนพิษของสารสกัดผลทับทิม
ตอลูกไกน้ําหนัก 18-22 กรัม พบวาความเขมขน 0.1 mg ไมเปนพิษตอลูกไก 1 ตัว และไดฉีดสารสกัดผลทับทิมเขาชองทอง 
(LD50) ปริมาณ 0.4 และ 1.2 mg/kg ของสารสกัด พบวาไมเปนพิษตอลูกไก (Vidal et al., 2003) 
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ในการเลือกความเขมขนของสมุนไพรที่ใชในการควบคุมการติดเชื้อ A. hydrophila ในสัตวน้ําโดยการแช ได
เลือกใชสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางดวยเอธานอล 50% เนื่องจากมีประสิทธิภาพ (MIC/MBC) ของการกําจัด 
เช้ือแอโรโมแนสสูง และมีความเปนพิษตอสัตวน้ําในระดับต่ํา นอกจากนี้ยังไดทดสอบประสิทธิภาพควบคุมการติดเชื้อ  
A. hydrophila ตอระยะเวลาที่สัตวน้ําสัมผัสเชื้อโรคตางกัน คือ ใสสมุนไพรพรอมกับเชื้อแบคทีเรีย (กลุมที่ 1) และใส 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4   กราฟแสดงจํานวนเชื้อ A. hydrophila 10n และอัตราการรอดตาย % ของปลา/กุงทดลองของสารสกัดเปลือก 
 ทับทิมและใบหูกวางดวยเอธานอล 50% สมุนไพรหลังจากใสเช้ือแบคทีเรียไปแลว 6 ช่ัวโมง (กลุมที่ 2) 

กลุมควบคุมไมใสเช้ือ กลุมควบคุมใสเช้ือ
กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 1 กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 2
กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 1 กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 2
กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 1 กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 2
หมายเหตุ * ใสช่ัวโมงที่ 6

x

กลุมควบคุมไมใสเช้ือ กลุมควบคุมใสเช้ือ
กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 1 กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 2
กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 1 กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 2
กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 1 กลุมใสเช้ือ+สมุนไพรความเขมขนที่ 1 กลุมที่ 2
หมายเหตุ * ใสช่ัวโมงที่ 6

x

สารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50%
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 ผลการทดลอง พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ระหวางการใสสารสกัดสมุนไพรทันทีพรอมกับเชื้อ 
แอโรโมแนส (กลุมที่ 1) และใสสมุนไพรหลังจากใสเช้ือแบคทีเรียไปแลว 6 ช่ัวโมง (กลุมที่ 2) 

การใชสารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% ในการควบคุมเชื้อ A. hydrophila ในปลานิล ที่ความเขมขน  
1 ppt และในกุง ที่ความเขมขน 4 และ 9 ppt สามารถกําจัดเชื้อแอโรโมแนสไดดี จํานวนแบคทีเรีย A. hydrophila ในน้ํา
ลดลง ปลาและกุงที่รอดตายทั้งหมด มีอาการปกติไมเครียด ตลอดระยะเวลา 96 ช่ัวโมง ดังนั้นสารสกัดเปลือกทับทิมดวย
เอธานอล 50% ที่ความเขมขน 1 ppt จึงเหมาะสมที่จะใชรักษาโดยการแชยาว   

สวนการใชสารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% แชปลาที่ความเขมขน 9 และ 15 ppt และแชกุง ที่ความ
เขมขน 15 ppt มีผลใหจํานวนแบคทีเรีย  A. hydrophila ในน้ําลดลง แตทําใหปลามีความเครียดหลังจากแช 30 นาที และ
ตายหมดภายใน 24 ช่ัวโมง และกุงเริ่มมีอาการเนื้อขาว กลามหลุด เบื่ออาหารหลังจากแช 48 ช่ัวโมง และตายหมดภายใน 
72 ช่ัวโมง ดังนั้นที่ความเขมขนเหลานี้จึงเหมาะสมที่จะใชรักษาโดยการแชสั้น  

สําหรับการใชสารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50% แชปลา ที่ความเขมขน 2 ppt และแชกุง ที่ความเขมขน 5 และ 
10 ppt ปลาและกุงที่รอดตายทั้งหมด มีอาการปกติไมเครียด และจํานวนแบคทีเรีย A. hydrophila ในน้ําลดลง ดังนั้นที่ความ
เขมขนเหลานี้สามารถใชรักษาโดยการแชยาว  

สวนสารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50% แชปลาที่ความเขมขน 10 และ 40 ppt ทําใหจํานวนแบคทีเรีย 
 A. hydrophila ในน้ําลดลง แตปลาเริ่มมีอาการผิดปกติหลังแช 2-3 ช่ัวโมง และตายหมดภายใน 24 ช่ัวโมง และแชกุง ที่
ความเขมขน 40 ppt กุงเริ่มมีอาการเครียดสูง ลําตัวมีสีคล้ํา และตายหมดภายใน 1 ช่ัวโมง ดังนั้นที่ความเขมขนเหลานี้
เหมาะสมที่จะใชรักษาโดยการจุม 

จากการเปรียบเทียบที่ 24 ช่ัวโมง พบวาการใชสารสกัดสมุนไพรทั้งสองชนิดในปลานิลและกุงกามกราม กลุมใส
สารสกัดสมุนไพรและกลุมควบคุมที่ไมใสสมุนไพร มีจํานวนแบคทีเรีย A. hydrophila ตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%  

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการรักษาโรคแอโรโมแนส (MAS) โดยสารสกัดเปลือกทับทิมและใบหูกวางดวยเอธานอล 50%  

ในปลานิลและกุงกามกราม 
สารสกัด 
สมุนไพร 

สัตวทดลอง ความเขมขน 
(ppt) 

วิธีการรักษาโรค ระยะเวลา 
การรักษาโรค 

ขอแนะนํา 

เปลือกทับทิม  
เอธานอล 50% 

ปลา 
1 แชยาว ตลอด - ควรกรองน้ําทุกวัน หรือ

เปลี่ยนน้ํา ครั้งละ 10%  
ของน้ําทั้งหมดทุกวัน จะ
ชวยไมใหน้ําเนาเสียได 

9-15 แชสั้น 30 นาที 

กุง 
4-9 แชยาว ตลอด 
15 แชสั้น 24 ชม. 

ใบหูกวาง 
เอธานอล  

50% 

ปลา 
2 แชยาว ตลอด 

10-40 แชสั้น 30 นาที 

กุง 
5-10 แชยาว ตลอด 
40 จุม 1-5 นาที 

 
สรุปและขอเสนอแนะ  

 
 สารสกัดใบหูกวางดวยเอธานอล 50% ตม ใหผลยับยั้งการเจริญของเชื้อ A. hydrophila ดีที่สุดสารสกัดเปลือก
ทับทิมดวยเอธานอล 50% มีคา MIC/MBC ตํ่าสุด  สารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% มีพิษตอปลามากที่สุด และ
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สารสกัดเปลือกทับทิมดวยเอธานอล 50% ตม มีพิษตอกุงมากที่สุด สรุปไดวาสามารถใชสารสกัดเปลือกทับทิมและ 
ใบหูกวางดวยเอธานอล 50% เพื่อควบคุมการติดเชื้อแอโรโมแนสในปลานิลและกุงกามกรามได   

ดังนั้นจากการทดลองครั้งนี้ จะเห็นไดวาสามารถใชสารสกัดสมุนไพรเพื่อปองกัน และรักษาโรคในสัตวน้ําไดซึ่ง
เปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเนื่องจากเปนสารสกัดธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูง ไมมีสารตกคาง จึงจําเปนตองมีการวิจัย
เพิ่มเติมจึงจะทําใหใชงานไดจริงและสามารถทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีราคาสูงและเปนอันตรายตอผูบริโภคอีกดวย 

 
คําขอบคุณ 

 
การวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก  ทุนวิจัยและพัฒนา  สํานักงานวิจยัแหงชาติ  ปงบประมาณ 2547-2549  
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