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ประชาคมแพลงกตอนสตัวในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
 

ธนาภรณ จิตตปาลพงศ๑*อภิชาติ สองเมืองสุข๒  วิชมัย โสมจันทร๑ และสุญานี ชัยชนะกสิกรรม๑ 
๑สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด  

๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดสุราษฏรธานี 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาประชาคมแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค เริ่มดําเนินการพรอมกับการศึกษา
ประชาคมแพลงกตอนพืชต้ังแตเดือนตุลาคม 2544 - เดือนกันยายน 2545 เพื่อหาความสัมพันธของหวงโซอาหาร ประเมิน
ความอุดมสมบูรณอาหารธรรมชาติในแหลงน้ําขนาดใหญ โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําตามฤดูกาลแบงเปนฤดูหนาว 
(ธันวาคม) ฤดูรอน (มีนาคม) และฤดูฝน (กันยายน) รวม 3 ครั้ง จาก 4 สถานีประกอบดวยสถานีคลองขุด สถานีอุทยาน 
นกน้ํา สถานีทับกฤต และสถานีแพกลางน้ําหนาศูนยวิจัย และพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดนครสวรรค ทําการจําแนกชนิด 
นับปริมาณแพลงกตอนสัตว มวลชีวภาพแพลงกตอนสัตว วิเคราะหดัชนีความหลากหลาย และโครงสราง ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป PRIMER 

ผลการศึกษาพบแพลงกตอนสัตว 135 ชนิด จาก 5 ไฟลั่ม มีความหนาแนน 858 ตัว/ลิตร มีคามวลชีวภาพ (น้ําหนัก
แหง) 90.5248 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร คาดัชนีความหลากหลาย 2.3987 โครงสรางประชาคมประกอบดวยโรติเฟอร 
รอยละ 81 รองลงมาคือไรขาว รอยละ 15 และไรแดง รอยละ 4 การกระจายความชุกชุมแพลงกตอนสัตวคอนขางดี จาก
การศึกษาความผันแปรของความหนาแนน  

 
คําสําคัญ : ประชาคมแพลงกตอนสัตว บึงบอระเพ็ด 
    
* เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๒-๐๔๙๕   e-mail : tanapornc@fisheries.go.th 
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Zooplankton Community in Borapet Swamp, Nakhon Sawan Province 
 

Tanaporn Chittapalapong1* Apichart Songmuengsuk 2  
Witchamai Somachan1 and Suyani Chaichanakasikum1 

1Inland Fisheries Resources Research and Development Institute  
2Surat Thanee Fisheries and Development Centre  

 
Abstract 

 
The study on zooplankton community in Borapet swamp, Nakhon Sawan province was carried out from 

October 1999 to September 2000 for secondary productivity assessment. Samples were collected 3 times in according to 
seasons; namely, winter (December), summer (March) and rainy (September) and was from 4 stations namely Klong 
Kud, Water Bird Sanctuary, Tab Krish and Raft in front of Nakhon Sawan Inland Fisheries Research and Development 
Center. The zooplankton community was quantitatively and qualitatively enumerated. The ecological indices 
zooplankton community structure was analyzed by using the PRIMER program.  

Samples identified showed 135 species zooplankton, 858 unit/L abundances. Total biomass of dry zooplankton 
was 90.5248 mg/cubic meter. Diversity index was 2.3987. A community of zooplankton composed of rotifera, copepoda 
and cladocera 81%, 15%, and 4% respectively. The species abundance distribution was randomly distributed. It was 
found that zooplankton abundance was highest in winter and declined in summer and rainy season, respectively. The 
Borapet swamp was classified as a mesotrophic lake. 

 
Key words : Zooplankton Community, Borapet Swamp 
    
* Kaset Klang Jatujak  Bangkok 10900 Tel. 02-562-0495 e-mail : tanapornc@fisheries.go.th 
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คํานํา 
 

แพลงกตอนสัตวมีบทบาทสําคัญในหวงโซอาหารของระบบนิเวศแหลงน้ําโดยเปนสวนหนึ่งของหวงโซอาหาร
ขั้นที่สอง และผลผลิตขั้นที่ 2 (secondary productivity) ของแหลงน้ําซึ่งเปนตัวเช่ือมโยง และถายทอดพลังงานจาก 
แพลงกตอนพืช สูสัตวน้ําอื่นๆ เชนลูกปลาวัยออน และกุง เปนตน นอกจากนี้แพลงกตอนสัตวยังใชเปนชีวตรวจสอบ 
(biomonitoring)ใชตรวจสอบ และประเมินความอุดมสมบูรณของแหลงน้ําอีกดวย 

บึงบอระเพ็ดถูกจัดอยูในทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดย ณ ที่ระดับเก็บ
กักน้ํา 23.80 ร.ท.ก. (ระดับน้ําทะเลปานกลาง) จะมีเนื้อที่ 132,737 ไร 56 ตารางวา (ปลอดประสพ, 2515) แตเดิมมีสภาพ
เปนหนองน้ํา ในฤดูน้ําหลากมีพ้ืนน้ําที่นับแสนไร แตในฤดูแลงพื้นที่น้ําไดลดลงเหลือไมถึง 10% เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2469 
มีพระบรมราชานุญาตใหดําเนินการกอสรางทํานบกั้นน้ําและประตูระบายน้ํา การกอสรางเริ่มจากป พ.ศ. 2470 และแลว
เสร็จในป พ.ศ. 2471 ทําใหเกิดเปนบึงขนาดใหญกักเก็บน้ําไดตลอดทั้งป มีความลึกเฉลี่ย 1.6 เมตร มีเกาะเล็กเกาะนอย  
10 เกาะ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2546)  
 

วัตถุประสงค 
 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัย และศึกษา 
1. ชนิด และปริมาณของแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด  
2. ความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด  
3. โครงสรางประชาคมของแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด 
4. การแพรกระจายของแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. เขตพื้นที่และจุดเก็บตัวอยาง 
 กําหนดสถานีศึกษาจํานวน 4 สถานี (ภาพที่ 1) โดยกําหนดใหสอดคลองกับการวิจัยแพลงกตอนพืชของ  
ธนาภรณ และคณะ (2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงสถานีเก็บตัวอยางน้ําในบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค (สถานีที่ 1,4,6 และ7) 
Fig 1 A map showing sampling sites in Borapet Swam, Nakhon Sawan province (station1,4,6 and 7) 
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สถานีที่ 1 บริเวณคลองขุด (ทางน้ําเขา) ที่พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 1735600N, 641750E  
สถานีที่ 4 บริเวณอุทยานนกน้ํา (แหลงทองเที่ยว) ที่พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 1734150N,633150E  
สถานีที่ 6 บริเวณทับกฤช (กระชังปลา) ที่พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 1738100N, 632800E  
สถานีที่ 7 บริเวณแพกลางน้ํา (หนาศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดนครสวรรค) ที่พิกัดทางภูมิศาสตร UTM 
1736050N, 6287 
 
2. วิธีการเก็บตัวอยาง 

โดยทําการสุมเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวรวม 3 ครั้ง (ครั้ง/ฤดู) โดยกําหนดใหเดือนธันวาคม 2544 เปนตัวแทน
ฤดูหนาว เดือนมีนาคม 2545 เปนตัวแทนฤดูรอน และเดือนกันยายน 2545 เปนตัวแทนฤดูฝน วิธีการเก็บตัวอยางดังนี้ 

2.1 เก็บตัวอยางเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อนํามาจําแนกชนิด  
นําถุงลากแพลงกตอนที่มีขนาดชองตา 100 ไมครอน ลากในแนวดิ่ง 3 ครั้ง ทําการจําแนกชนิดของแพลงกตอนสัตว ใน
หองปฏิบัติการ 

2.2 เก็บตัวอยางเชิงปริมาณ (Quantitative) แบงเปน 2 วิธี ไดแก 
2.2.1 มวลชีวภาพแพลงกตอนสัตว โดยดัดแปลงจากวิธี Live sieving method ของ Seda and  Dostalkova (1996) 
2.2.2 ความหนาแนนแพลงกตอนสัตวโดยวิธี  microscopic counting โดยใช Patalas Samplerขนาด 31 ลิตร 

ขนาดตา 100ไมครอน ที่ความลึกต่ํากวา 2 เมตร เก็บ 2 ระดับ ที่ผิวน้ํา และพื้นทองน้ํา และทีความลึกมากกวา 2 เมตร แตไม
เกิน 4 เมตร เก็บ 3 ระดับ ที่ผิวน้ํา กลางน้ํา และพื้นทองน้ํา หองปฏิบัติการสุมตัวอยาง 10% นับทั้งหมด ในการศึกษาครั้งนี้
ทําการนับแพลงกตอนสัตวถาวร (เปนแพลงกตอนตลอดชีวิต) หรือ holoplankton 3 กลุมใหญเทานั้นไดแก โรติเฟอร  
ไรแดง หรือ Cladocera และไรขาวหรือ Copepoda  
 
3. การวิเคราะหขอมูล 

3.1 ชนิดและปริมาณแพลงกตอนสัตว หนังสือที่ใชประกอบการจําแนกชนิดไดแก ธนาภรณ และคณะ (2547) 
Idris (1983) Koste (1978) Lai and Fernando (1978) Maas (1998) Pechenik (2000) Sanoamuang (1998) Sars (1914) 
Segers (1995&1998) Segers and Snoamuang (1994) Sminov (1971) Korovchinsky and Sminov (1998) Reddy (1994) 
และ Van de Velde (1984) 

3.2 การวิเคราะหตัวแปรเดียว (Univariate analysis) ไดแกคาดัชนีทั้ง 3 ไดแก ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความ
สม่ําเสมอ และดัชนีความอุดมสมบูรณ ดัชนีทั้ง 3 สามารถบอกวาเกิดอะไรขึ้นในแหลงน้ํานั้นๆ 

3.2.1 คาดัชนีความอุดมสมบูรณ หรือดัชนีความชุกชุมทางชนิด (Species richness index) คํานวณตามวิธีการของ 
Margalef ‘s index (Ludwig & Reynolds, 1988 ; Clarke  and  Warwick , 2001) 

3.2.2 คาดัชนีความสม่ําเสมอ   (Evenness Index)การคํานวณคาดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนสัตว ใชวิธี
ของ Sheldon (1969) 

3.2.3 ดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) คาดัชนีความหลากหลายโดยใชสูตรของ Shannon–Weiner 
Diversity Index ที่ไดดัดแปลงแลว (Washington, 1984; Ludwig & Reynolds , 1988 ; Clarke & Warwick , 2001) 

3.3 Non-metric multi-dimensional scaling (MDS) วิธีวิเคราะหแบบหลายตัวแปร ที่ใชเทคนิคการจับกลุมความ
คลายคลึงกัน) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป PRIMER 5.09 (Clarke & Gorley, 2001) 

3.4 เสนโคงการจัดลําดับความชุกชุม (Ranked species abundance curve) ใชลักษณะของเสนกราฟความชุกชุม
ดวยวิธี species abundance (dominance) distribution (Clarke and Warwick, 2001) แสดงออกในรูปเสนโคง  
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ผลการศึกษา 
 

1. ชนิด และปริมาณแพลงกตอนสัตว 
1.1 ชนิด และการจําแนกทางอนุกรมวิธาน 
แพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ดประกอบดวย 5 ไฟลั่มหลักไดแก Porifera (กลุมฟองน้ํา) Coelenterata         

(กลุมไฮดรา) Rotifera; Arthropoda และ Bryozoa รวม 135 ชนิด โดยมี Daphnia lumholtzi  (ขนาดใหญกวา 1 มม) เปน
แพลงกตอนสัตวขนาดใหญที่สุดอยูในกลุม Cladocera , Arthropoda (ตารางที่ 1) 

1.2 ปริมาณแพลงกตอนสตัว 
บึงบอระเพ็ดมีความชุกชุมแพลงกตอนสัตวเฉลี่ย 858 ตัวตอลิตร ซึ่งประกอบดวยแพลงกตอนสัตว 3 กลุม ไดแก  

โรติเฟอร ไรขาว และไรแดง กลุมของแพลงกตอนสัตวที่มีปริมาณมากที่สุด คือ โรติเฟอรเฉลี่ย 687 ตัวตอลิตร รองลงมาคือ
ไรขาวเฉลี่ย 136 ตัวตอลิตร และไรแดงมีนอยที่สุดเฉลี่ย 36 ตัวตอลิตร Polyarthra sp เปนแพลงกตอนสัตวที่มีความชุกชุม
สูงสุด. 1,039 ตัวตอลิตร ณ ที่ระดับผิวน้ําสถานีที่ 7 ในฤดูฝน รองลงมา Keratella  tropica 953 ตัวตอลิตร ณ ที่ระดับกลาง
น้ําสถานีที่ 7 ในฤดูหนาว ในการเก็บตัวอยางทุกจุดสํารวจ (3 ฤดู จาก 4 สถานีและทุกระดับความลึกรวม) รวม 32 ตัวอยาง 
พบความชุกชุมแพลงกตอนสัตวสูงสุด ณ จุดระดับกลางน้ําสถานีที่ 7 ในฤดูหนาว 3,847 ตัวตอลิตร รองลงมา 2,783  
ตัวตอลิตร ที่ระดับกลางน้ําสถานีที่ 6ในฤดูรอน สวนความชุกชุมตํ่าสุดที่ระดับผิวน้ําสถานีที่ 1 ในฤดูฝน 1 ตัวตอลิตร เมื่อ
พิจารณาเปนฤดู ฤดูหนาว มีความชุกชุมสูงสุด 973 ตัวตอลิตร รองลงมาฤดูรอน 970 ตัวตอลิตร และต่ําสุดในฤดูฝน 723 ตัว
ตอลิตร โดยแปรผกผันกับปริมาณแพลงกตอนพืช (ธนาภรณ และคณะ, 2550) พิจารณาในระดับความลึก ที่ระดับกลางน้ํามี
ความชุกชุมสูงสุด 1,324 ตัวตอลิตร รองลงมาพื้นทองน้ํา 808 ตัวตอลิตร และต่ําสุดที่ระดับผิวน้ํา 720 ตัวตอลิตร เมื่อ
พิจารณาเปนสถานี สถานีที่ 7 มีความชุกชุมสูงสุด 1,582 ตัวตอลิตร และสถานีที่ 1 ความชุกชุมต่ําสุด 155 ตัวตอลิตร และ
เมื่อพิจารณาเปนสถานีในทุกฤดู สถานีที่ 7 ในฤดูหนาวมีความชุกชุมสูงสุด 2,521 ตัวตอลิตร รองลงมาสถานีที่ 6 ในฤดูรอน 
1,980 ตัวตอลิตร และสถานีที่ 1 ในฤดูฝนมีความชุกชุมต่ําสุด 56 ตัวตอลิตร (ภาพที่ 2)  

1.3 มวลชีวภาพของแพลงกตอนสัตว 
บึงบอระเพ็ด มีคาเฉลี่ยมวลชีวภาพ 90.5248 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ประกอบดวยแพลงกตอนสัตวขนาด  

150-235 ไมครอน  (ขนาดเล็กสุด) 235-325 ไมครอน  ขนาด  325-420ไมครอน  และขนาดตั้งแต  420 ไมครอน  
(ขนาดใหญสุด) ขึ้นไป โดยแพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก 150-235 ไมครอน มีมวลชีวภาพเฉลี่ยมากที่สุด 84.2461 มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร และขนาด 325 - 420ไมครอน มีมวลชีวภาพเฉลี่ยนอยที่สุด 1.0570 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ในการเก็บ
ตัวอยาง 3 ฤดู จาก 4 สถานีรวม 12 ตัวอยาง สถานีที่ 6 ในฤดูฝน มีมวลชีวภาพมากสุด 206.8130 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
และสถานีที่ 1 ในฤดูฝนมีมวลชีวภาพนอยที่สุด 5.8241 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  และเมื่อพิจารณาเปนฤดู ฤดูรอนมีมวล
ชีวภาพมากที่สุด 102.1567 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และฤดูหนาวมีมวลชีวภาพนอยที่สุด  78.5726 มิลลิกรัมตอ 
ลูกบาศกเมตร (ภาพที่ 3) และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 4 สถานีในรอบป สถานีที่ 6 มีมวลชีวภาพมากสุด 142.5629 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และสถานีที่ 1 มีมวลชีวภาพนอยที่สุด 42.7808 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  
 
2. ความหลากหลายแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด 

ดัชนีความอุดมสมบูรณ ของแพลงกตอนสัตวเฉลี่ย 8.6839 จากการวิเคราะหของ 3 ฤดู จาก 4 สถานีและทุกระดับ
ความลึกรวม 32 จุดสุมตัวอยาง ณ ระดับกลางน้ําสถานีที่ 1 ในฤดูรอนมีคาดัชนีความอุดมสมบูรณ สูงสุด 8.8773 และต่ําสุด 
1.4427 ณ ระดับผิวน้ําสถานีที่ 1 ในฤดูฝน เมื่อพิจารณาเปนสถานีที่สํารวจในทุกฤดู มีคาสูงสุด 11.1103 ณ สถานีที่ 1ใน 
ฤดูรอน และต่ําสุด 6.5101 ณ สถานีที่ 7 ในฤดูหนาว ในการเปรียบเทียบ 4 สถานี ในรอบป สถานีที่ 1 มีคาสูงสุด 14.5243 
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และสถานีที่ 7 มีคาต่ําสุด 10.1766 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 3 ฤดู ในรอบป ฤดูฝนมีคาสูงสุด 13.1978 และฤดูหนาวมี 
คาต่ําสุด 10.3074 และเมื่อพิจารณาในแนวดิ่งที่ระดับพื้นทองน้ํามีคาสูงสุด 13.42574 สวนระดับกลางน้ํามีคาต่ําสุด 10.2864  

ดัชนีความสม่ําเสมอของแพลงกตอนสัตวเฉลี่ย 0.6204จากการวิเคราะหของ 3 ฤดู จาก 4 สถานีและทุกระดับ
ความลึกรวม 32 จุดสุมตัวอยาง ที่ระดับผิวน้ําสถานีที่ 1 ในฤดูฝน มีคาสูงสุด 1.0000 และต่ําสุดที่ระดับผิวน้ําสถานีที่ 4 ใน
ฤดูฝน เมื่อพิจารณาเปนสถานีที่สํารวจในทุกฤดู คาดัชนีความสม่ําเสมอสูงสุด 0.8104 ณ สถานีที่ 1 ในฤดูฝน และตํ่าสุด 
0.4003 ณ สถานีที่ 7 ในฤดูฝน สําหรับการเปรียบเทียบ 4 สถานี ในรอบป สถานีที่ 1 มีคาสูงสุด 0.6378 และสถานีที่ 7 มี
ตํ่าสุด 0.5554 และเมื่อพิจารณาในแนวดิ่งที่ระดับพื้นทองน้ํามีคาสูงสุด 0.6135 สวนระดับผิวน้ํามีคาต่ําสุด 0.543  

ดัชนีความหลากหลาย ของแพลงกตอนสัตวเฉลี่ย 2.3987 จากการวิเคราะหของ 3 ฤดู จาก 4 สถานีและทุกระดับ
ความลึกรวม 32 จุด ที่ระดับพื้นทองน้ําสถานีที่ 1 ในฤดูฝนมีคาดัชนีความหลากหลายสูงสุด 3.0288 และต่ําสุด 0.6931 ที่
ระดับผิวน้ําสถานีที่ 1 ในฤดูฝน เมื่อแยกพิจารณาจากการเก็บตัวอยางในทุกระดับทุกสถานีในทุกฤดู มีคาสูงสุด 3.0290 ที่
สถานีที่ 1 ในฤดูฝน และต่ําสุด 0.16660 ที่สถานีที่ 7 ในฤดูฝนในการเปรียบเทียบ 4 สถานี ในรอบปป สถานีที่ 1 มีคาสูงสุด 
2.7620 และสถานีที่ 7 มีตํ่าสุด 2.4053 และเมื่อพิจารณาในแนวดิ่งที่ระดับพื้นทองน้ํามีคาสูงสุด 2.7675 สวนระดับกลางน้ํามี
คาต่ําสุด 2.5024 
 
3. โครงสรางประชาคมแพลงกตอนสัตว 

โครงสรางประชาคมแพลงกตอนโดยใชปริมาณ และความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวถาวรเปนหลักไดผล
ดังนี้ 

3.1 ลักษณะโครงสรางประชาคมในภาพรวมของแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ดประกอบไปดวยแพลงกตอน
สัตว 3 กลุมคือโรติเฟอร ไรขาว (copepod) และ ไรแดง (cladocera) โดยโรติเฟอรซึ่งเปนแพลงกตอนสัตวขนาดเล็กมีความ
ชุกชุมมากที่สุด รอยละ 80 รองลงมาเปนไรขาว รอยละ 16 และไรแดง รอยละ 4 เมื่อพิจารณาโครงสรางแตละสถานีในแต
ละ ฤดูพบวามีโครงสรางคลายคลึงกันคือมีโรติเฟอรมากที่สุดรองลงมาคือไรขาว สวนไรแดงมีนอยที่สุด ยกเวนสถานีที่ 7 
ในฤดูหนาวที่มีปริมาณไรแดง (171 ตัวตอลิตร) สูงกวาไรขาว (141 ตัวตอลิตร) และสถานีที่ 4 ในฤดูฝนที่มีปริมาณไรขาว
สูงสุด รอยละ 70 (257 ตัวตอลิตร) สูงกวาโรติเฟอร รอยละ 29 (107 ตัวตอลิตร) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโครงสราง
ระหวาง 4 สถานี พบวาไมแตกตางกันโดยโรติเฟอรมีปริมาณมากที่สุดรองลงมาคือไรขาว และนอยที่สุดคือไรแดง 
พิจารณาเปรียบเทียบ 3 ฤดู มีโครงสรางแบบเดียวกัน แตพบวาปริมาณไรขาวที่มีสวนแบงเพียง รอยละ 10 ในฤดูหนาวมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 16 ในฤดูรอน และสูงสุดในฤดูฝน รอยละ 24 สวนโรติเฟอรสูงสุดในฤดูหนาวถึง รอยละ 84 มี
แนวโนมลดลงเปน รอยละ 82 ในฤดูรอน และนอยที่สุดในฤดูฝน รอยละ 71 เมื่อพิจารณาที่ระดับความลึกเปรียบเทียบกัน
ในแนวดิ่งพบวามีโครงสรางแบบเดียวกันโดยโรติเฟอรมีปริมาณมากที่สุดรองลงมาคือไรขาว และนอยที่สุดคือไรแดง การ
พิจารณาโครงสรางโดยใชขนาด (size structure) แพลงกตอนสัตวขนาดเล็กที่สุด (150-235 ไมครอน) มีมวลชีวภาพมาก
ที่สุด 93% และมีโครงสรางแบบเดียวกัน ทั้ง 12 ตัวอยางในรอบป (ภาพที่ 4-5 ) 

3.2 การวิเคราะหแบบหลายตัวแปร 
3.2.1 เมื่อนําขอมูลปริมาณแพลงกตอนสัตวที่รวบรวมโดยใช Patalas sampler  ในบึงบอระเพ็ด ของ 4 สถานี จาก 

3 เที่ยว สํารวจ รวม 32 ตัวอยาง มาทําการวิเคราะหแบบหลายตัวแปรดวยการใชวิธี MDS โดยแปลงขอมูลดวยการถอดราก
ที่ 2 ไดคา stress ที่ 0.01 ผลของการจัดกลุมพบวามี 2 กลุมที่แยกจากกันอยางชัดเจนโดยกลุมที่ 1 แยกออกมาจากกลุมที่ 2
อยางเดนชัด คือมีเพียง 1 จุดสุมตัวอยางคือที่ระดับผิวน้ําของสถานีที่ 1 ในฤดูฝนมีแพลงกตอนสัตวนอยมากเพียง  
2 ตัวตอลิตร และสวนที่เหลือจับกลุมเดียวกันทั้งหมดเพราะมีโครงสรางคลายคลึงกัน (ภาพที่ 6) 

3.2.2 นําขอมูลปริมาณแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด เฉลี่ย 4 สถานี จาก 3 ฤดูรวม 12 ตัวอยางมาทําการ
วิเคราะหแบบหลายตัวแปรดวยการใชวิธี MDS โดยการแปลงขอมูลดวยการถอดรากที่ 2 ไดคา stress ที่ 0.06 มีการจัดกลุม 
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3 กลุมไดแก กลุมที่ 1 และ2 มีกลุมละ 1 สถานีคือสถานีที่ 1 และ4 ในฤดูฝน สวนที่เหลือจับกลุมเดียวกันทั้งหมด โดยสถานี
ที่ 1 ในฤดูฝนมีความชุกชุมแพลงกตอนสัตวตํ่าที่สุด (56ตัว/ลิตร) สวนสถานีที่ 4 ในฤดูฝนเปนเพียงสถานีเดียวที่มีปริมาณ
ไรขาวชุกชุมมากกวาโรติเฟอร(ภาพที่ 7) 
 
4. การแพรกระจายของแพลงกตอนสัตว 

การแพรกระจายความชุกชุมของประชาคมแพลงกตอนสัตวตามวิธี species abundance distribution โดยการดู
ลักษณะเสนโคงความสัมพันธรอยละสะสมของปริมาณชนิดแพลงกตอนสัตวที่พบโดยเรียงลําดับจากชุกชุมมากไปนอย 
ในภาพรวมของบึงบอระเพ็ดจาก จากภาพที่ 8 เสนโคงมีลักษณะใกลเคียงโคงปกติหรือ normal curve นั่นคือ แพลงกตอน
สัตวมีการกระจายคอนขางดี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 12 จุดสุมตัวอยาง สถานีที่ 4 ในฤดูหนาวเสนโคงมีจุดเริ่มตนต่ําสุด 
และลักษณะใกลเคียงโคงปกติ นั่นคือสถานีที่ 4 ในฤดูหนาวมีการแพรกระจายความชุกชุมของประชาคมแพลงกตอนสัตวดี
ที่สุด สวนสถานีที่ 4 และ 7 ในฤดูฝนมีแพลงกตอนสัตวชนิดเดน (มีเกินรอยละ 50) เพราะจุดเริ่มตนของเสนโคงอยูสูงมาก 
แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง 4 สถานี เสนโคงของสถานีที่ 1 และ4 มีจุดเริ่มตนใกลเคียงกัน แตสถานีที่ 4 ลักษณะ
เสนโคงใกลเคียงกับโคงปกติมากที่สุดนั่นคือสถานีที่ 4 มีการแพรกระจายความชุกชุมของประชาคมแพลงกตอนสัตวดี
ที่สุด การพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง 3 ฤดูพบวาฤดูหนาวมีจุดเริ่มตนเสนโคงของการจัดลําดับต่ําสุด และลักษณะ
ใกลเคียงโคงปกตินั่นคือแพลงกตอนสัตวในฤดูหนาวมีการกระจายตัวที่ดีที่สุด สวนฤดูฝนเสนโคงมีจุดเริ่มตนสูงที่สุด นั้น
คือ การแพรกระจายความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวมีการกระจายไมคอยดีแสดงวามีแพลงกตอนสัตวชนิดเดน  
(มากกวารอยละ 40) เมื่อพิจารณาในแนวดิ่งเปรียบเทียบ 3 ระดับความลึก เสนโคงมีจุดเริ่มตน และลักษณะใกลเคียงกันทั้ง 
3 เสน แตที่ระดับพื้นทองน้ําเสนโคงมีจุดเริ่มตนต่ําที่สุด และลักษณะเสนโคงใกลเคียงกับโคงปกติมากที่สุดนั่นคือที่ระดับ
พ้ืนทองน้ํามีการแพรกระจายความชุกชุมของประชาคมแพลงกตอนสัตวดีที่สุด 

 
วิจารณผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ที่ไดจํานวนชนิดของแพลงกตอนสัตวมากกวาการศึกษาครั้งอื่นๆ เปนผลมาจากการเก็บ

ตัวอยางน้ําทั้งแนวดิ่งครอบคลุมทุกระดับน้ําโดยการใชถุงลากแพลงกตอนที่มีขนาดชองตา 100 ไมครอน ลากในแนวดิ่งถึง 
3 ครั้งตอหนึ่งตัวอยาง แทนที่การตักน้ําที่ผิวน้ํา 20 ลิตรแลวไปกรองผานถุงลากแพลงกตอนอยางที่นิยมปฏิบัติ หรือการใช
ถุงลากแพลงกตอนลากเฉพาะผิวหนาน้ํา เนื่องจากแพลงกตอนสัตวในเวลากลางวันสวนมากจะอพยพไปอยูที่บริเวณพื้น
ทองน้ํา และกลางน้ําเพื่อหลบแดด และศัตรู การเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวในแนวดิ่งทําใหไดชนิดของแพลงกตอนสัตว
ครอบคลุม 

ปริมาณของแพลงกตอนสัตวมีความชุกชุมมากกวาการศึกษาครั้งอื่นๆเปนผลมาจากการเก็บตัวอยางน้ําทั้งคอลลั่ม 
โดยใชเครื่องมือ Patalas sampler แทนที่การตักน้ําที่ผิวน้ํา 20 ลิตรแลวไปกรองผานถุงลากแพลงกตอนอยางที่นิยมปฏิบัติ 
ทําใหคาที่ไดไมเปนตัวแทนของแพลงกตอนสัตวอยางแทจริง เพราะแพลงกตอนสัตวในชวงเวลากลางวันสวนใหญจะอยูที่
กลางน้ํา และพื้นทองน้ํา และแพลงกตอนสัตวมีการอพยพในแนวดิ่งจากความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวนํามาจําแนก
บึงบอระเพ็ดเปน mesotrophic หรือแหลงน้ําที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง เนื่องจากมีแพลงกตอนสัตวอยูระหวาง 500-
1,000 ตัวตอลิตร (Ruttner-Kolisko, 1974) และมีคาคลอโรฟลลเออยูระหวาง 3-11 มิลลิกรัมตอลูกบาศก (Wetzel, 1983) ซึ่ง
บึงบอระเพ็ดมีคาคลอโรฟลลเอที่ 8.8491 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (ธนาภรณ และคณะ, 2550) นอกจากนี้ปริมาณของ
แพลงกตอนสัตวไดแปรผกผันกับปริมาณแพลงกตอนพืช โดยในฤดูหนาวมีความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวสูงที่สุดใน
รอบปแตกลับมีความชุกชุมของแพลงกตอนพืชตํ่าที่สุด เนื่องจากแพลงกตอนพืชเปนอาหารของแพลงกตอนสัตว ในขณะที่
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ปริมาณแพลงกตอนสัตวลดลงจนต่ําสุดในฤดูฝนเปนเวลาเดียวกับความชุกชุมของแพลงกตอนพืชไดเพิ่มขึ้น และสูงสุดใน
ฤดูฝนเชนกัน(ธนาภรณ และคณะ, 2550) 

มวลชีวภาพของแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ดมีคาเฉลี่ยที่เปนน้ําหนักแหง 90.5248 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
แพลงกตอนสัตวเปนสวนหนึ่งของหวงโซที่ 2 หรือผลผลิตขั้นที่ 2 (secondary productivity) ของแหลงน้ํา โดยไดรับ
พลังงานจาก แพลงกตอนพืชหรือหวงโซแรกของแหลงน้ําที่ มีมวลชีวภาพ 442.46-1,769.82 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(ธนาภรณ และคณะ, 2550) และสงตอพลังงานไปยังหวงโซที่ 3 ซึ่งประกอบไปดวยปลาชนิดตางๆ และสัตวน้ําอื่นๆตอไป
ในระบบนิเวศนของบึงบอระเพ็ด 

คาดัชนีความหลากหลายแพลงกตอนสัตวบึงบอระเพ็ดระหวางตุลาคม 2544-กันยายน 2545 เฉลี่ย 2.3987 
มากกวา สุมาลี และทองสา (2537) ที่ไดดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวเฉลี่ยบึงบอระเพ็ดในป 2535 มีคา 1.44 
คาดัชนีความหลากหลายในแหลงน้ําควรมีคาตั้งแต 3 (Tudorancea, Green and Huepner, 1979) ถึงแมจะต่ํากวามาตรฐาน
แตยังอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาดัชนีความสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง 0.6204 และดัชนีความมากชนิด หรือดัชนี
ความอุดมสมบูรณมีคา 8.6839 

โครงสรางประชาคมแพลงกตอนสัตวที่ประกอบดวย 3 กลุมหลัก ซึ่งแพลงกตอนสัตวขนาดเล็กมีปริมาณ และ
น้ําหนัก (มวลชีวภาพ) มากที่สุด ซึ่งมีโรติเฟอรเปนตัวหลักรองลงมาคือไรขาว และนอยที่สุดคือไรแดง สอดคลองกับ กอง
ประมงน้ําจืด (2535) ที่ทําการสํารวจบึงบอระเพ็ดในป 2535 รายงานวาโรติเฟอรมีปริมาณมากที่สุด และสอดคลองกับสุ
อินทร และกาญจนารี (2538) ที่ทําการสํารวจบึงบอระเพ็ดในป 2536รายงานวาโรติเฟอรมีปริมาณมากที่สุด รองลงมา
เปนไรขาวเชนกัน ในการวิเคราะหแบบหลายตัวแปรจาก 32 ตัวอยางโครงสรางประชาคมแพลงกตอนสัตวมีความ
คลายคลึงกันในเกือบทุกตัวอยางยกเวน สถานีที่ 1 ที่ ผิวน้ําในฤดูฝนที่แยกออกมานอกกลุมอยางเดนชัด เนื่องจาก สถานที่ 1 
หรือคลองขุดเปนบริเวณทางน้ําเขาสูบึงบอระเพ็ดเมื่อฝนตกทําใหมีน้ําทิ้งจากชุมชนปนเปอนเขาสูบึงบอระเพ็ดน้ํามีธาตุ
อาหารโดยเฉพาะฟอสฟอรัสมีคามากที่สุดซึ่งสอดคลองกับ วราภรณ (2526) ไดรายงานวาเปนสถานีที่ 1 ที่เปนทางน้ําเขามี
ชุมชนบานเรือนที่อยูอาศัยเปนจํานวนมากจึงไดรับของเสียจากบานเรือนโดยเฉพาะบริเวณผิวน้ํา และเมื่อวิเคราะหจาก
คาเฉลี่ย 4 สถานี จาก 3 ฤดูรวม 12 ตัวอยาง โครงสรางประชาคมแพลงกตอนสัตวมีความคลายคลึงกันในเกือบทุกตัวอยาง
ยกเวน สถานีที่ 4 ในฤดูฝนเปนเพียงสถานีเดียวที่มีปริมาณไรขาว (257 ตัวตอลิตร) สูงกวาโรติเฟอร (107 ตัวตอลิตร) โดย
มากกวา 1 เทา และสถานีที่ 1 ในฤดูฝนที่มีปญหาการปนเปอนของมลภาวะทําใหมีความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวตํ่าที่สุด 

การแพรกระจายของแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ดในภาพรวมมีการกระจายตัวความชุกชุมคอนขางดี แตเมื่อ
เปรียบเทียบ 12 ตัวอยาง ของ 4 สถานีใน 3 ฤดู พบวาสถานีที่ 4 และ 7 ในฤดูฝนมีการแพรกระจายความชุกชุมของ 
แพลงกตอนสัตวไมคอยดี เพราะแพลงกตอนสัตวชนิดเดน ซึ่งในฤดูฝนสถานีที่ 4 ที่มีปริมาณไรขาววัยออนระยะ nauplius 
เปนตัวเดน สวนสถานีที่ 7ในฤดูฝนมี  Polyarthra sp.ซึ่งเปนโรติเฟอรขนาดเล็กเปนตัวเดน และเมื่อเปรียบเทียบ 3 ฤดู 
พบวาฤดูฝนมีการกระจายความชุกชุมที่แตกตางจาก 2 ฤดู อยางเห็นไดชัดเจนเพราะมีแพลงกตอนสัตวชนิดเดน  
Polyarthra sp.ที่มีความชุกชุมสูงสุด 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. แพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ดประกอบดวย 5 ไฟลั่มไดแก Porifera Coelenterata Rotifera Arthropoda และ 

Bryozoa สามารถจําแนกไดรวม 135 ชนิด โดยจําแนกโรติเฟอรไดมากที่สุด 87 ชนิด ไรแดง 39 ชนิด และไรขาว 5 ชนิด มี
แพลงกตอนสัตวถาวรขนาดใหญคือ Daphnia lumholtzi  
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2. แพลงกตอนสัตวมีความชุกชุมเฉลี่ย 858 ตัวตอลิตร โดยมีแพลงกตอนสัตวขนาดเล็กโรติเฟอรชุกชุมมากที่สุด 
เฉลี่ย 687 ตัวตอลิตร รองลงมาคือไรขาวเฉลี่ย 136 ตัวตอลิตร และไรแดงเฉลี่ย 36 ตัวตอลิตร ชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุด
เปนโรติเฟอรขนาดเล็กคือ Polyarthra sp. 1,039 ตัวตอลิตร รองลงมา Keratella  tropica 953 ตัวตอลิตร 

3. มวลชีวภาพของแพลงกตอนสัตวมีคาเฉลี่ย 90.5248 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยแพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก 
150-235 ไมครอนมีมวลชีวภาพมากที่สุดถึง 84.2461 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

4. ดัชนีความหลากหลายมีคาเฉลี่ย 2.3987 ดัชนีความอุดมสมบูรณเฉลี่ย 8.6839 และดัชนีความสม่ําเสมอเฉลี่ย 
0.6204 

5. โครงสรางประชาคมแพลงกตอนสัตวประกอบไปดวยโรติเฟอรแพลงกตอนสัตวขนาดเล็กรอยละ 80 ไรขาว 
รอยละ16 และไรแดง รอยละ4 สอดคลองกับโครงสรางที่ใชขนาดเปนหลัก โดยประกอบดวยแพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก
150-235 ไมครอน รอยละ 93 

6. จากการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร แบงโครงสรางเปน 3 กลุม ไดแกกลุมที่มีโรติเฟอรเปนตัวหลักมี 10 
ตัวอยาง กลุมที่มีไรขาวเปนตัวหลักมี 1 ตัวอยาง และกลุมที่ไดผลกระทบจากมลภาวะ 1 ตัวอยาง 

7. การแพรกระจายของแพลงกตอนสัตวในภาพรวมคอนขางดี แตเมื่อเปรียบเทียบตามฤดูนั้นฤดูฝนมีแพลงกตอน
สัตวชนิดเดน 

8. บึงบอระเพ็ดมีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลาง mesotrophic คุณสมบัติของน้ําแมจะต่ํากวามาตรฐานแต
ยังอยูในเกณฑคอนดี 

 
ขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาประชาคมแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. การเก็บตัวอยางควรแยกการเก็บแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวออกจากกัน โดยแพลงกตอนพืช ใหใช

ถุงแพลงกตอนพืชที่ขนาดตา 10 ไมครอน สวนแพลงกตอนสัตวใชถุงแพลงกตอนสัตวขนาดตา 100ไมครอนขึ้นไป ควร
เก็บตัวอยางในแนวดิ่งและครอบคลุมทุกระดับไมควรเก็บตัวอยางเฉพาะบริเวณผิวน้ําอยางเดียว เพราะผิวน้ําในตอน
กลางวันมีอุณหภูมิสูง มีแดดจัด แพลงกตอนสัตวจะวายน้ําอพยพลงไปอยูกลางน้ําและพื้นทองน้ํา และควรเก็บแยกกัน
ระหวางการศึกษาเกี่ยวกับชนิด และปริมาณ 

2. ในการปลอยปลาลงสูบึงควรเลือกปลาที่กินแพลงกตอน และพันธุไมน้ําเปนอาหารไดแก ปลาสลิด ปลาสรอย
นกเขา ปลาซิว ปลาซา ปลาหมอไทย ปลากระดี่ ปลาแกมชํ้า ปลาหนาหมอง ปลามะลิเลื้อย ปลากริม ปลากระสูบจุด ปลา
สรอยขาว ปลาพรหมหัวเหม็น 
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ตารางที่ 1 รายช่ือแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด 
Table 1  A list of  zooplankton in Borapet Swam 

Phylum  Porifera 27 Filinia camasecla 56 Lecane quadridentata 

1 ฟองนํ้าน้ําจืด 28 Filinia novazealandiae 57 Lecane ruttneri 

Phylum Coelenterata 29 Filinia opoliensis 58 Lecane signifera 

2 Hydra 30 Floscularia sp 59 Lecane stenroosi 
Phylum  Rotifera 31 Heterolepadella sp 60 Lecane stichaea 

3 Anuraeopsis fissa 32 Hexarthra sp 61 Lecane thailandensis 

4 Anuraeopsis navicula 33 Keratella cochlearis 62 Lecane ungulata 

5 Ascomorpha ovalis 34 Keratella lenzi 63 Lecane rhytida 

6 Ascomorpha saltans 35 Keratella tropica 64 Lecane subtilis 

7 Asplanchna priodonta 36 Keratella tropica var procurva 65 Lepadella acuminata 

8 Asplanchna sieboldi 37 Lecane bulla 66 Lepadella elliptica 

9 Bdelloidea 38 Lecane closterocerca 67 Lepadella imbricata 

10 Brachionus angularis 39 Lecane cornuta 68 Lepadella rhomboides 

11 Brachionus caudatus 40 Lecane crepida 69 Macrochaetus sp 

12 Brachionus calyciforus 41 Lecane curvicornis 70 Manfredium eudactylotum 

13 Brachionus dichotomus 42 Lecane eswari 71 Monommata sp 

14 Brachionus donneri 43 Lecane furcata 72 Mytilina sp 

15 Brachionus diversicornis 44 Lecane hamata 73 Paradicronophorus sp 

16 Brachionus falcatus 45 Lecane hormemanni 74 Platyias sp 

17 Brachionus forficula 46 Lecane inopinata 75 Plationus patulus 
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18 Brachionus lylatus 47 Lecane leontina 76 Ploesoma hudsoni 

19 Brachionus quadridentatus 48 Lecane ludwigii 77 Polyarthra sp 

20 Brachionus ruben 49 Lecane lunaris 78 Sinantherina sp 

21 Brachionus sp. 50 Lecane luna 79 Syncheata sp 

22 Cephalodela sp. 51 Lecane minuta 80 Testudinella patina 

23 Colurella uncinata 52 Lecane monostyla 81 Trichocerca cylindrica 

24 Colurella sp 53 Lecane obtusa 82 Trichocerca capucina 

25 Dipleuchlanis propatula 54 Lecane papuana 83 Trichocerca pusilla 

26 Euchlanis dilatata 55Lecane punctata 84 Trichocerca sp 

85 Trichocerca similis 101 Ceriodaphnia cornuta 120 Simocephalus mesorostris 

86 Trichotria curta 102 Chydorus erynotous 121 Simocephalus serrulytus 

87 Trochospaera equatorialis 103 Chydorus obscurirostris 122 Indialona globulosa 

88 unknown 104 Chydorus sp 123 Pseudosida bidentata 

Phylum  Arthropoda 105 Chydorus sphaericus 124 Camptocercus australis 

Class Crustacea 106 Daphnia lumholtzi 125 Pleuroxus  sp. 

Order  Cladocera (ไรแดง) 107 Diaphanosoma excism 126 Grimaldina brazzai 

89 Acroperus harpae 108 Diaphanosoma modigliani 127 Scapholebris kingi 

90 Alona affinis 109 Dispalona hamata Order  Copepoda (ไรขาว) 

91 Alona costata 110 Dispalona sp. Cyclopoida (ไรขาวหนวดสั้น)  

92 Alona davidi 111 Ephemeroporus barroisi 128 Thermocyclops sp. 

93 Alona karua 112 Euryalona orientalis 129 Mesocyclops thermocyclopoides 

94 Alona macronyx 113 Ilyocryptus spinifer Calanoida (ไรขาวหนวดยาว) 

95 Alona monacantha 114 Kurzia longirostris 130 Neodiaptomus  botulifer 

96 Alona sp 115 Leydigia ciliata 131 Heliodiaptomu s viduus 

97 Alona verrucosa pseudoverrucosa 116 Leydigia sp. 132 Hepaticoida 

98 Alonella excisa 117 Macrothrix spinosa Order  Ostracoda 

99 Bosmina meridionalis 118 Macrothrix triserialis 133 ไรหิน 

100 Bosminopsis deitersi  119 Moina micrura Order  Conchostraca 

  134 Clam shrimps 

  Phylum  Bryozoa 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                                                                                                                 O1  

                                                   

 13 

0

1000

2000

3000

4000

5000

1sw 4sw 6sw 7sw 1ss 4ss 6m
s

7m
s 1br 6sr 7m

r

season

ind
ivi

du
al/

L

Rotifera Cladocera Copepoda

 
ภาพที่ 2 ปริมาณแพลงกตอนสัตว (ตัว/ลิตร) ของ 32 ตัวอยางในบึงบอระเพ็ดระหวางเดือนตุลาคม 2544-กันยายน 2545 
Fig 2 The abundance of zooplankton (individual/L) in Borapet Swam 
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ภาพที่ 3 มวลชีวภาพของแพลงกตอนสัตว (มก/ม3) ของ 12 ตัวอยางในบึงบอระเพ็ดระหวางเดือนตุลาคม 2544- 
               กันยายน 2545 
Fig 3 The abundance of zooplankton (mg/m3) in Borapet Swam 
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ภาพที่ 4 โครงสรางประชาคมแพลงกตอนสัตว (ปริมาณ) บึงบอระเพ็ด 
Fig 4 The structure of zooplankton in Borapet Swam 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบฤดูกาลของโครงสรางประชาคมแพลงกตอนสัตวบึงบอระเพ็ด 
Fig 5 Comparison on the seasonal  zooplankton structure in Borapet swam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แสดงการจับกลุมที่คลายคลึงของโครงสรางแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ดจากการวิเคราะห MDS ของ  
               32 ตัวอยาง โดยกลุมที่ 1 แยกจากกลุมที่2 (14 67 สถานี s ผิวน้ํา, ฤดูรอน m กลางน้ํา b พ้ืนทองน้ํา w ฤดูหนาว  
               r ฤดูฝน) 

Fig 6 MDS ordination in two dimension of Bray-Curtis similarities from√-transformed zooplankton species abundances  
          for 32 sites (1,4, 6,7 station; s surface, summer; m middle b bottom; w winter; r rainy) 
 

กลุม กลุม
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ภาพที่ 7 ภาพ 2 มิติการจับกลุมที่คลายคลึงของโครงสรางแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด จากการวิเคราะห MDS ของ 
              คาเฉลี่ย 12 ตัวอยาง (14 67 สถานี s ฤดูรอน w ฤดูหนาว r ฤดูฝน) 

Fig 7 MDS ordination in two dimension of Bray-Curtis similarities from√-transformed zooplankton species abundances  
          averaged for 12 sites(1,4, 6,7 station; s summer; w winter; r rainy) 

 
 

 
 
ภาพที่ 8 การแพรกระจายความชุกชุมแพลงกตอนสัตวในบึงบอระเพ็ด 
Fig 8 The distribution of zooplankton in Borapet swam  J. of Sea Research, 54: 244-255. 
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ผลจับสัตวน้ําบริเวณแมน้ําตาปตอนลาง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ปฏิมา  จายเกิด  และ เมธี  แกวเนิน 
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
บทคัดยอ 

 
 ทําการศึกษาผลจับสัตวน้ํา ราคาสัตวน้ํา เครื่องมือประมง และคุณภาพน้ํา บริเวณแมน้ําตาปตอนลาง จังหวัด 
สุราษฎรธานี โดยการเก็บขอมูลชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่ทาขึ้นปลา จํานวน 4 แพ ทุกวันในระหวางเดือนกันยายน 2548 
ถึงเดือนสิงหาคม 2549 และทําการสัมภาษณชาวประมงเกี่ยวกับวิธีการทําการประมง เครื่องมือที่ใชในการทําประมง 
รวมทั้งทําการเก็บตัวอยางน้ํา จากสถานีเก็บตัวอยาง จํานวน 7 สถานี ทุกๆ 3 เดือน ในระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2549 เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําบางประการ และเก็บขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนพ้ืนที่บริเวณ 
แมน้ําตาปตอนลางจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ผลการศึกษาชนิดและปริมาณสัตวน้ําในรอบปพบวา มีปริมาณผลจับรวมเทากับ 105,789.21 กิโลกรัม คิดเปน
มูลคาทั้งสิ้น 10,430,928 บาท โดยจําแนกชนิดสัตวน้ําเปนประเภทปลา 25 ชนิด กุง 3 ชนิด และปู 1 ชนิด เมื่อพิจารณาผล
จับเปนรายเดือนพบวา เดือนพฤษภาคม 2549 เปนเดือนที่มีผลจับรวมสูงสุด คือ 11,527.02 กิโลกรัม เดือนที่มีผลจับนอย
ที่สุดคือ เดือนพฤศจิกายน 2548 มีผลจับรวมเทากับ 4,445.15 กิโลกรัม ชนิดสัตวน้ําที่จับไดสูงสุดคือ กุงหัวมัน ผลจับรวม
เทากับ 23,512.65 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลจับสัตวน้ํารวม ระหวางฤดูรอนกับฤดูฝนพบวาไมมีความแตกตาง
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ชาวประมงในบริเวณแมน้ําตาปใชในการทําการประมง
สวนใหญไดแก อวนลอยปลา ขาย อวนรุน อวนปู แห ลอบปู เบ็ด และปนฉมวก โดยมีปริมาณสัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมือ
ที่ใชในการทําการประมงขางตนคิดเปนรอยละ 28.81 26.25 22.87 11.01 5.00 3.46 1.77 และ 0.83 ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาคุณภาพน้ํา พบวา อุณหภูมิน้ํามีคาอยูในชวง 28-33 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู
ในชวง 3.2-6.2 มิลลิกรัมตอลิตร ความโปรงแสงอยูในชวง 20-60 เซนติเมตร ความเปนกรดเปนดางอยูในชวง 6.25-8.25 
ความเค็มของน้ํ าอยู ในชวง  0-8  สวนในพัน  ไนไตรท -ไนโตรเจนอยู ในชวง  0 .001-0.026 มิลลิกรัมตอลิตร  
ไนเตรท-ไนโตรเจนอยูในชวง 0.100-0.900 มิลลิกรัมตอลิตร และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนอยูในชวง 0.160-0.978 มิลลิกรัม
ตอลิตร 

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาบริเวณแมน้ําตาปตอนลางยังมีสัตวน้ําหลากหลายและมีปริมาณมาก และมีคุณภาพน้ําอยู
ในเกณฑที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา อยางไรก็ตามเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรประมงในบริเวณนี้ 
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําการประมงควรพิจารณาถึงวิธีการในการควบคุมการทํา
การประมงที่มีการใชเครื่องมือประมงที่ทําลายทรัพยากรสูง 
 
คําสําคัญ : ผลจับสัตวน้ําในรอบป การทําการประมง แมน้ําตาป สุราษฏรธานี 
    
* ๕๐ ถ. พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพ ฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒-๕๙๗๖๗๔๒  e-mail: ffismtk@ku.ac.th 
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Fish Caught in Lower Basin of Tapi River, Surat Thani Province 
 

Patima  Chaikead  and Methee  Kaewnern* 
Department of Fishery Management, Faculty of Fisheries, Kasetsart University 

 
Abstract 

 
 Study on fish caught, fish price, fishing gear used and water quality in lower basin of Tapi river, Surat Thani 
province was conducted. The daily catch species composition and production were collected from 4 landing places 
during September, 2005 to August, 2006. Indepth interview was conducted to study fishing activities, fishing gear. 
Meanwhile water samples were collected from 7 stations in every 3 month during October, 2005 to July, 2006 to study 
water quality parameters. In addition, secondary data of landuse in Surat Thani province was also gathered from related 
agencies 

The result indicated a total annual catch of 105,789.21 kilograms accounted for  10,430,928 Baht. The result 
showed that catch composition composed of fish 25 species, shrimp 3 species and crab 1 species. The highest catch of 
11,527.02 kilograms was found in May, 2006, meanwhile the lowest catch of 4,445.15 kg was found in November, 
2005. The species that were caught with highest production of  23,512.65 kg was Metapenaeus tenuipes. An average 
catch of aquatic species between summer and rainy season were not significant different at 95% confidential level. The 
types of fishing gear used for fishing in lower Tapi river were dift gill net, gill net, push net, crab gill net, cast net, crab 
trabs , hook and line gun. The production of each gear comprised of  28.81% 26.25% 22.87% 11.01% 5.00% 3.46% 
1.77% and 0.83% of total production, respectively. 

The sampled water analysis results showed that water temperature ranging 28 to 33 OC, DO ranging 3.2 to 6.2 
mg/l, transparency ranging 20 to 60 cm, pH ranging 6.25-8.25, salinity ranging 0 to 8 psu, Nitrite-nitrogen ranging 0.001 
to 0.026 mg/l, Nitrate-nitrogen ranging 0.100 to 0.900 mg/l and Ammonia-nitrogen ranging 0.160-0.978 mg/l.  

Results from this study indicated that aquatic animals in lower basin of Tapi river were still in good condition. 
Annual water qualities were in suitable condition for living of aquatic animals. However, to conserve aquatic animals in 
this area, regulation control and implementation bodies should consider on measures to control the types fishing gear 
that extremely destroy aquatic resources. 
 
Key words : fish caught, fishery, Tapi river, Surat Thani  
    
*50  Phaholyothin Rd.,  Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand. Tel. 02-5796742 e-mail: ffismtk@ku.ac.th 
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คํานํา 
 

แมน้ําเปนแหลงที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทั้งในดานสังคมและเศรษฐกิจ ชุมชนสวนใหญมัก
ต้ังอยูใกลกับแมน้ํา เพื่อใชประโยชนจากน้ําในการอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ การเกษตร การประมง การคมนาคม 
เปนตน แมน้ําตาปเปนแมน้ําสายใหญที่สุดของภาคใต ต้ังอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีตนกําเนิดมาจากเขาหลวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวตลอดลําน้ํา 232 กิโลเมตร ผลการศึกษาความชุกชุมและความหลากหลายของพันธุปลา
น้ําจืดจากการสํารวจสภาพแวดลอมการทําการประมงในแมน้ําตาปในอดีต พบปลาทั้งสิ้น 93 ชนิด สวนใหญเปนครอบครัว 
cyprinid ซึ่งพบมากถึง 53 ชนิด และครอบครัว catfish 11 ชนิด ครอบครัว cobitids และ mastacembelid พบ 7 และ 5 ชนิด
ตามลําดับ (กรมประมง, 2527) แมน้ําตาปเปนแหลงทําการประมงน้ําจืดที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี มีการทําการ
ประมงตลอดลําน้ํา เครื่องมือที่ใชในการทําประมงสวนใหญเปนเครื่องมือประเภทอวนลอย รองลงมาคือ แห เบ็ดราว ลอบ 
ตามลําดับ (กรมประมง, 2548) จากรายงานปริมาณสัตวน้ําจืดที่จับไดในป พ.ศ.2539 มีปริมาณการจับรวม 2,013,034 
กิโลกรัม (สํานักสถิติแหงชาติ, 2540) อยางไรก็ตามผลจับสัตวน้ํารวมมีแนวโนมลดลง โดยในป พ.ศ.2545 ปริมาณการจับ
สัตวน้ํารวมอยูที่ 1,409,180 กิโลกรัม (สํานักสถิติแหงชาติ, 2547) การลดลงของสัตวน้ําอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การทํา
การประมงที่มากขึ้น ภาวะมลพิษทางน้ําที่เกิดจากของเสียตางๆ ทั้งทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนที่อยูอาศัย ซึ่ง
สงผลตอคุณภาพน้ํา จนทําใหสัตวน้ําไมสามารถดํารงชีวิตอยูได (ไมตรี, 2530) กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ
คุณภาพน้ําในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2547 วา แมน้ําตาปตอนลางอยูในสภาพที่เสื่อมโทรม (กรมควบคุม
มลพิษ, 2547)  
 แมน้ําตาปเปนแหลงทําการประมงที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานีดังที่กลาวมาขางตน มีปริมาณการจับสัตวน้ํา
ในแตละปเปนจํานวนมาก แตการจับสัตวน้ํามีปริมาณที่ลดลง อีกทั้งการทําการศึกษาในเรื่องของสภาวะของทรัพยากร 
สัตวน้ําที่จับไดในแมน้ําตาป ยังมีไมมากนัก เพื่อใหการจัดการทรัพยากรประมงในแมน้ําตาปตอนลางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาสภาวะของทรัพยากรสัตวน้ําที่จับไดในบริเวณแมน้ําตาปตอนลาง ลักษณะ
ของการจับสัตวน้ําจากเครื่องมือประมงชนิดตางๆ และปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะทําใหทราบชนิดของ 
สัตวน้ําที่จับไดในแมน้ําตาปตอนลาง รวมถึงทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลจับสัตวน้ํารวมในรอบป เพื่อใชเปน
แนวทางสําหรับการจัดการทรัพยากรประมงในแมน้ําตาปตอนลางตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษาชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่จับไดจากการทําการประมงดวยเครื่องมือประเภทตางๆ ในบริเวณแมน้ําตาป

ตอนลาง จังหวัดสุราษฎรธานี  
2. ศึกษาคุณภาพน้ํา บริเวณแมน้ําตาปตอนลาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  
 

1.1 ทําการบันทึกขอมูลชนิดและปริมาณสัตวน้ํา ณ ทาขึ้นปลา (แพปลา) ซึ่งตั้งอยูในอําเภอพุนพิน 1 แพ และ 
อําเภอเมือง 3 แพ รวมทั้งสิ้นจํานวน 4 แพ ซึ่งเปนแพที่ทําการรับซื้อสัตวน้ําที่ชาวประมงจับจากบริเวณที่ครอบคลุม 
แมน้ําตาปตอนลาง โดยบันทึกขอมูลทุกวันตั้งแตเดือนกันยายน 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2549 ซึ่งขอมูลที่ทําการจดบันทึก
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แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ 1) ชนิดของสัตวน้ํา บันทึกจากสัตวน้ําที่ชาวประมงนํามาขายกับตัวแทนแพปลา 2) ปริมาณ 
สัตวน้ํา บันทึกจากน้ําหนักรวมของสัตวน้ําแตละชนิดที่ไดจากการทําการประมง 3) ราคาสัตวน้ํา บันทึกจากราคาที่
ชาวประมงสัตวน้ํานํามาขึ้นที่แพปลา และเครื่องมือในการทําการประมง นอกจากนี้ทําการศึกษาลักษณะกาทําการประมง
ของชาวประมงในบริเวณที่ทําการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

1.2 ศึกษาคุณภาพน้ําในแมน้ําตาปตอนลาง  โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําโดยการเลือกพื้นที่ที่มีชาวประมงทํา
การประมงเปนจํานวนมาก เพื่อใชเปนตัวแทนของคุณภาพน้ําในแหลงที่มีการทําการประมงในบริเวณแมน้ําตาปตอนลาง 
โดยกําหนดสถานีสําหรับเก็บตัวอยางน้ําทั้งสิ้น 7 สถานี เริ่มต้ังแตบริเวณอําเภอพุนพิน ไปจนถึงบริเวณปากน้ําตาป อําเภอ
เมือง (โดยบริเวณ ต.เขาหัวควาย เปนสถานีที่ 1 และบริเวณปากแมน้ําตาปเปนสถานีสุดทายคือ สถานีที่ 7) ทําการเก็บ
ตัวอยางน้ําทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 เดือนมกราคม เมษายน และเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 ตามลําดับ 
โดยเก็บตัวอยางน้ําจุดละ 2 ระดับ คือ ระดับต่ํากวาผิวน้ําประมาณ 30 เซนติเมตร และระดับเหนือพ้ืนทองน้ําประมาณ 30 
เซนติเมตร (Fig 1) โดยวิเคราะหคุณภาพน้ําตามพารามิเตอรตางๆ ดังนี้  
 การวิเคราะหในภาคสนาม ดําเนินการวัดคาอุณหภูมิของน้ํา โดยใชเทอรโมมิเตอร (Thermometer) ความ 
โปรงแสง โดยใชแผนวัดความโปรงแสง (Secchi disc) และความเค็ม โดยใชเครื่องวัดความเค็ม (Salinometer) ในสวนของ
การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ดําเนินการวิเคราะห ความเปนกรดเปนดาง (pH) โดยใชเครื่องวัดความเปนกรดเปนดาง 
(pH meter) ออกซิเจนละลายน้ํา วิเคราะหโดยวิธี Azide modification แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรต วิเคราะหโดย 
Spectrophotometer ตามวิธีของ Spectrophotometric method  

 
 
Fig 1 Landing place station and water sampling station in Lower Basin of Tapi river, Surat Thani province. 
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2. การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
 

ทําการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําการวิจัย ประกอบดวย ขอมูลประชากร จํานวนครัวเรือน การใช
ประโยชนที่ดิน จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด และกรมควบคุมมลพิษ  
 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 
 1. วิเคราะหปริมาณสัตวน้ําแตละชนิดที่จับไดจากการทําการประมงในแตละเดือนทุกสถานี และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปริมาณผลจับสัตวน้ําระหวางฤดูกาล  
 2. วิเคราะหมูลคาของสัตวน้ําที่จับได โดยอาศัยขอมูลราคาและปริมาณของสัตวน้ําแตละชนิด 
 3. วิเคราะหหาคาเฉลี่ยของคุณภาพน้ําในแตละสถานี เพื่อศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยคุณภาพน้ํา 
แตละพารามิเตอรในแตละสถานี  
 

ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 

1. ชนิด ปริมาณและมูลคาสัตวน้ําที่จับไดในรอบป 
 
 จากศึกษาชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่จับไดในบริเวณแมน้ําตาปตอนลาง จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางเดือน
กันยายน 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2549 พบวามีปริมาณผลจับรวมเทากับ 105,789.21 กิโลกรัม (Table 1) คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 
10,430,928 บาท (Table 2) โดยจําแนกชนิดสัตวน้ําเปนประเภทปลา 25 ชนิด กุง 3 ชนิด และปู 1 ชนิด มีผลจับคิดเปน 
รอยละ 55.17 30.36 และ 14.47 โดยที่ปู กุง และปลามีมูลคาคิดเปนรอยละ 36.69 35.67 และ 27.64 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดเปนรายเดือน พบวาเดือนพฤษภาคม 2549 เปนเดือนที่มีปริมาณผลจับรวมสูงสุด คือ 11,527.02 
กิโลกรัม รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม 2549 และเดือนเมษายน 2549 ปริมาณผลจับรวมคือ 11,348.05 และ 10,490.95 
กิโลกรัม ตามลําดับ (Table 1) สวนเดือนที่มีปริมาณผลจับรวมนอยที่สุด คือเดือนพฤศจิกายน มีผลจับรวมอยูที่ 4,445.15 
กิโลกรัม  สาเหตุที่เดือนพฤศจิกายนมีผลจับสัตวน้ํานอยที่สุดในรอบป เพราะวาเปนชวงที่มีมรสุมเกิดขึ้นในฝงอาวไทย มี
ฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งเดือน ทําใหชาวประมงออกไปทําการประมงนอยกวาเดือนอื่น เมื่อทําการจําแนกกลุมของสัตวน้ํา
ที่จับไดจากการทําการประมงออกเปน 2 กลุม คือสัตวน้ําพวกกินพืชเปนอาหาร ไดแก ปลากาดํา (Labeo chrysophekadion) 
ปลาพรมหัวเหม็น (Osteocheilus melanopleura) ปลานิล (Tilapia nilotica) เปนตน และสัตวน้ําพวกที่กินเนื้อเปนอาหาร 
ไดแก ปลากดขาว (Hemibagrus nemurus) ปลาดุกทะเล (Plotosus anquillaris) ปลาชอน (Channa striatus) ปลาเห็ดโคน 
(Sillago maculate) เปนตน พบวาสัตวน้ําพวกกินพืชเปนอาหารมีผลจับเทากับ 26,902.19 กิโลกรัม และสัตวน้ําที่กินเนื้อ
เปนอาหารมีผลจับเทากับ 78,887.02 กิโลกรัม  
 จากการศึกษาชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่จับได โดยอาศัยขอมูลที่รวบรวมจาก 4 แพ พบวา สัตวน้ําที่มีผลจับสูง
ที่สุด คือ กุงหัวมัน (Metapenaeus tenuipes) มีผลจับรวม 23,512.65 กิโลกรัม รองลงมาคือ ปูทะเล (Scylla serrata) ปลานิล 
(T. nilotica) ปลากระบอก (Liza subviridis) และปลากดขาว (H. nemurus) โดยมีผลจับรวมอยูที่ 15,310.25 14,332.20 
9,721.49 และ 9,689.9 กิโลกรัม ตามลําดับ (Table 1) และสัตวน้ําที่มีผลจับรวมในรอบปนอยที่สุดคือ ปลากระสูบขีด 
(Hampala macrolepidota) มีผลจับรวมอยูที่ 8.60 กิโลกรัม รองลงมาคือ ปลาแรด (Osphronemus goramy) ปลาเนื้อออน 
(Micronema bleekeri) และปลากดเหลือง (Mystus nemurus) ตามลําดับ (Table 1) มูลคาของสัตวน้ํารวมในรอบปจําแนก
ตามชนิดสัตวน้ํา ที่จับไดจากการทําการประมง พบวา ปูทะเล มีมูลคารวมมากที่สุด รองลงมาคือ กุงกามกราม 
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(Macrobranchium rosenbergii) และกุงหัวมัน มีมูลคาเทากับ 3,827,563 2,376.342 และ 1,140,364 บาท ตามลําดับ ชนิดที่มี
มูลคานอยที่สุดคือ ปลากระสูบขีด มีมูลคาเทากับ 430 บาท (Table 2) 
 เมื่อนําปริมาณผลจับสัตวน้ํารวมของชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มาเปรียบเทียบระหวาง ฤดูรอน 
(กุมภาพันธ-กรกฎาคม) กับฤดูฝน (สิงหาคม-มกราคม) พบวาปริมาณผลจับสัตวน้ํารวมของ กุงกามกราม ปูทะเล 
ปลากระบอก ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) และปลาดุกทะเล ไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% 
 
2. ลักษณะการทําการประมง และสัตวน้ําที่จับไดจําแนกตามเครื่องมือประมง 
 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับแหลงทําการประมง พบวาชาวประมงทําการประมงในแมน้ําตาป คลองสาขา และบริเวณ
ปากแมน้ําตาปเปนสวนใหญ ซึ่งการออกทําการประมงของชาวประมงนั้นไดอาศัยเรือติดเครื่องยนตทายลําออกไปทําการ
ประมงในบริเวณที่มีสัตวน้ําชุกชุม ชาวประมงในแมน้ําตาปตอนลางใชเครื่องมือในการทําการประมงชนิดตางๆโดยมี
ลักษณะการทําการประมงและผลจับจําแนกตามชนิดเครื่องมือประมง ดังนี้  
 เคร่ืองมือแห  
 ลักษณะการทําการประมงดวยเครื่องมือแห ชาวประมงทําการประมงในชวงกลางวัน ขนาดชองตาของแหที่ใชใน
การทําการประมงกุงกามกรามคือ 2-5 เซนติเมตร ทําการประมงโดยใชเหยื่อลอ ซึ่งเรียกเหยื่อน้ันวา สา เปนสวนผสม
ระหวางมะพราวคั่วผสมกับรํา ปนใหเปนกอนกลม โยนลงไปในน้ําบริเวณที่จะทําการประมง หลังจากนั้นประมาณ 5-10 
นาที ทําการทอดแหบริเวณที่โยนเหยื่อ ใชเวลาในการทําการประมงประมาณ 5-8 ช่ัวโมงตอวัน ชนิดของสัตวน้ําที่จับได
จากเครื่องมือแห คือ กุงกามกราม การทําการประมงดวยเครื่องมือแหของชาวประมงในบริเวณแมน้ําตาปตอนลาง สัตวน้ํา
ที่จับไดจากเครื่องมือแหมีปริมาณ 5,290.32 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 5.00 ของสัตวน้ําทั้งหมด  
 เคร่ืองมือเบ็ดตกปลา เบ็ดตกกุงกามกราม 
 การทําการประมงโดยการใชเบ็ดสําหรับตกปลา นิยมทําการประมงบริเวณริมฝงแมน้ํา ทําการประมงโดยใชเหยื่อ
กุงขนาดเล็ก สวนใหญทําการประมงกันในบริเวณสะพานบางออ ตําบลเขาหัวควาย อําเภอพุนพิน สวนเบ็ดตกกุงกามกราม 
ทําการประมงกันมากในบริเวณแมน้ําตาป อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ใชเวลาในการทําการประมงประมาณ 6-8 
ช่ัวโมงตอวัน สัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมือเบ็ด คือ กุงกามกราม และปลากดเหลือง สัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมือเบ็ดมี
ปริมาณ 1,876.80 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 1.77 ของสัตวน้ําทั้งหมด  
 เคร่ืองมือขาย 
 ลักษณะการทําการประมงดวยเครื่องมือขาย ชาวประมงสวนใหญทําการประมงโดยวางขายตามความยาวของ
แมน้ํา นิยมวางขายในชวงกลางคืน แลวทําการกูในชวงเชาของอีกวัน ขนาดชองตาของขายที่ใชในการทําการประมงคือ 2-5 
เซนติเมตร เวลาที่ใชในการทําการประมงใชเวลาประมาณ 6-10 ช่ัวโมงตอวัน ชนิดของสัตวน้ําที่จับได คือ ปลาตะเพียน 
(Puntius gonionotus) ปลาชอน ปลากดขาว ปลานิล เปนตน สัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมือขายมีปริมาณ 27,770.90 กิโลกรัม 
คิดเปนรอยละ 26.25 ของสัตวน้ําทั้งหมด  

เคร่ืองมือปนฉมวก 
 ชาวประมงใชเครื่องมือปนฉมวกทําการประมงโดยการดําน้ําซึ่งมีการปมอากาศใหออกซิเจนลงไปยิงกุงกามกราม
ที่ความลึกประมาณ 1-2 เมตร ทําการประมงไดทั้งกลางวันและกลางคืน ใชเวลาในการทําการประมงประมาณ 2-6 ชั่วโมง
ตอวันและจะหยุดทําการประมงในชวงฤดูฝน ระหวางเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม เนื่องจากน้ําขุน ทําใหมองหาสัตวน้ําได
ยาก สัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมือปนฉมวกมีปริมาณ 873.92 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.83 ของสัตวน้ําทั้งหมด  
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เคร่ืองมืออวนลอยปลา 
 ทําการประมงอวนลอยปลาไดทั้งกลางวันและกลางคืน ขนาดชองตาที่ใชในการทําประมงคือ 3-5 เซนติเมตร ทํา
การประมงโดยการวางอวนในแมน้ําหรือปากแมน้ํา วางอวนทิ้งไวประมาณ 1-2 ช่ัวโมง แลวกูขึ้นมา หลังจากนั้นวางอวน
อีกประมาณ 2-3 ครั้งตอการทําการประมง 1 วัน โดยทั่วไปใชเวลาในการทําการประมงประมาณ 5-10 ช่ัวโมงสัตวน้ําที่จับ
ไดจากการทําประมงไดแก ปลากระบอก ปลาดุกทะเล ปลากุเรา (Eleutheronema tetradactylum) เปนตน สัตวน้ําที่จับได
จากเครื่องมืออวนลอยปลามีปริมาณ 30,473.97 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 28.81 ของสัตวน้ําทั้งหมด  

เคร่ืองมืออวนปู 
 เครื่องมืออวนปูเนื้ออวนทําจากเอ็นไนลอน และทําดวยไนลอน  ลักษณะเปนอวนลอยหนาดิน ความยาวผืนละ  
30 เมตร ชาวประมงนํามาตอกันเปนผืนยาวประมาณ 100-200 เมตร ขนาดชองตาที่ใชประมาณ 1-3 นิ้ว เวลาที่ใชในการทํา
การประมงประมาณ 6-8 ช่ัวโมง ทําการประมงไดทั้งกลางวันและกลางคืน สัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมืออวนปูมีปริมาณ 
11,652.17 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 11.01 ของสัตวน้ําทั้งหมด  

เคร่ืองมือประมงอวนรุน 
 อวนรุนเปนเครื่องมือบริเวณชายฝง ทําการประมงไดทั้งกลางวันและกลางคืน ลักษณะของอวนมีลักษณะเปนถุง 
และมีคันรุน 2 อันทําจากไมไผ เพ่ือถางถุงอวนใหปากอวนกวาง ใชเรือที่มีความยาวตั้งแต 3-8 เมตร ในการทําการประมง 
สัตวน้ําที่จับไดสวนใหญจะเปนกุงหัวมัน เวลาที่ใชในการทําการประมงประมาณ 8-10 ช่ัวโมง สัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมือ
อวนรุนมีปริมาณ 24,193.05 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 22.87 ของสัตวน้ําทั้งหมด  

เคร่ืองมือลอบปู 
 การทําการประมงดวยเครื่องมือลอบปูแบบพับได สวนใหญวางลอบในตอนเย็น โดยมักจะวางทิ้งไวประมาณ  
1-2 คืน แลวทําการกูลอบในตอนเชา เหยื่อที่ใชเปนสัตวน้ําตัวเล็กหรือเศษปลา ชนิดของสัตวน้ําที่ไดจากเครื่องมือประเภท
นี้คือ ปูทะเล กุงกามกราม สัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมือลอบปูมีปริมาณ 3,658.05 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.46 ของสัตวน้ํา
ทั้งหมด  
 
3. ผลคุณภาพน้ํา 
 

ผลการศึกษาคุณภาพน้ําพบวาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (ไมตรี, 2530)  
โดยมีอุณหภูมิของน้ําอยูในชวง 28-33 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา อยูในชวง 3.2-6.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
ความโปรงแสงอยูในชวง 20-60 เซนติเมตร ความเปนกรดเปนดางอยูในชวง 6.25-8.25 ความเค็มของน้ําอยูในชวง 0-8  
สวนในพัน ไนไตรท-ไนโตรเจน อยูในชวง 0.001-0.026 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน อยูในชวง 0.100-0.900 
มิลลิกรัมตอลิตร และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน อยูในชวง 0.160-0.978 มิลลิกรัมตอลิตร 

แมน้ําตาปตอนลางเปนแหลงรับน้ําที่มีปริมาณจืดไหลลงจากพื้นที่ลุมน้ําเปนจํานวนมาก และบริเวณปากแมน้ํา
ไดรับอิทธิพลจากน้ําขึ้น น้ําลง จึงมีความเปนไปไดที่มีการสะสมของของเสียในแหลงน้ําไมมาก คุณภาพน้ําโดยทั่วไปจึงมี
ความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา อยางไรก็ตามปจจัยที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในบริเวณแม
น้ําตาปตอนลางคือ การต้ังของชุมชน การเพิ่มขึ้นของประชากร และการปลอยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ผล
การศึกษาขอมูลทุติยภูมิช้ีใหเห็นวา บานเรือนสวนใหญของประชาชนในจังหวัดสุราษฏรธานีต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง และ
อําเภอพุนพิน ต้ังอยูทั้งสองฝงแมน้ํา ผลการสัมภาษณผูนําขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา
บานเรือนของประชาชนทั้งสองฝงแมน้ํามีการสรางแหลงรองรับของเสียไวในทุกๆ บาน แมวาในจังหวัดสุราษฎรธานีมี
โรงงานอุตสาหกรรมอยูทั้งหมด 202 โรงงาน (อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี, 2549) โดยต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง  
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45 โรงงาน อําเภอพุนพิน 43 โรงงาน และในอําเภออื่นๆ 114 โรงงาน แตโรงงานสวนใหญต้ังอยูไกลจากแมน้ําตาป
ตอนลาง จึงไมมีขอบงช้ีวาปจจัยขางตนจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําและสงผลตอสัตวน้ํา 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาบริเวณแมน้ําตาปตอนลางยังมีสัตวน้ําหลากหลายและมีปริมาณมาก และมีคุณภาพน้ําอยู

ในเกณฑที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา อยางไรก็ตามผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา มีการใชเครื่องมือประมงบาง
ประเภทซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําสูง ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรพิจารณาถึง
มาตรการเพื่อเปนการควบคุมการใชเครื่องมือประมงดังกลาว และเพื่อเปนการปองกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรตอไป 
แมวาผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาแหลงน้ํายังไมเกิดความเสื่อมโทรม อยางไรก็ตามความเสื่อมโทรมของแมน้ําตาปอาจ
เกิดขึ้นได ถาหากไมมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมตอไปในอนาคต ปจจัยเหลานี้อาจจะสงผลตอการดํารงชีวิตของ
สัตวน้ําในแมน้ําตาปได 
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Table 2 Total fish production and value caught from lower basin of Tapi River, Surat Thatni province by species 
(September 2005 –August 2006).  

Species 

 

 
Quantity 

(kg) 
Value 
(Baht) 

Species 
 

Quantity 
(kg) 

Value 
(Baht) 

Mystus nemurus 119.90 10,791 Otolithes spp. 2,506.55 30,079 
Osphronemus goramy 59.10 2,955 Liza subviridis 9,721.49 583,289 
Micronema bleekeri 82.30 20,575 Scatophagus argus 2,530.70 139,189 
Herterbagrus 830.10 41,505 Lates calcarifer 5,757.40 662,101 
Puntius gonionotus 2,194.40 109,720 Platycephalus indicus 285.70 7,143 
Danio albolineatus 698.80 41,928 Tilapia nilotica 14,332.20 186,319 
Labeo chrysophekadion 108.80 3,808 Channa striatus 478.10 28,686 
Osteocheilus melanopleura 127.70 6,385 Sillago maculate 1,179.85 82,590 
Hemibagrus nemurus 9,680.90 290,427 Cynoglossus microlepis 519.70 23,387 
Hampala macrolepidota 8.60 430 Eleutheronema tetradactylum 743.70 59,496 
Macrobranchium rosenbergii 7,921.14 2,376,342 Pampus argenteus 773.05 154,610 
Plotosus anquillaris 4,204.33 336,346 Stronglura stronglura 539.70 13,493 
Scylla serrata 15,310.25 3,827,563 Dasyatis bleekeri 584.00 17,520 
Metapenaeus tenuipes 23,512.65 1,140,364 Oxyeleotris marmorata 297.7 29,770 
Penaeus monodon 680.40 204,120    

Table 3  Fishes production caught by different types of gears. 
 

Type of fishing gear Production (kg) Percent 
Hook 1,876.80 1.77 
Gill net             27,770.90 26.25 
Drift gill net             30,473.97 28.81 
Cast net 5,290.32 5.00 
Line gun    873.92 0.83 
Crab gill net             11,652.17 11.01 
Crab trabs               3,658.08 3.46 
Push net             24,193.05 22.87 
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Bucephalus sp. (Trematode : Bucephalidae) ระยะเมทตาเซอคาเรียในเหงือก 

ปลาชอนทะเล (Rachycentron canadum) ท่ีเล้ียงในกระชัง 
 

ฉันทนา   แกวตาป ๑* วิทยา  รัตนะ๑ และ ฐิติพร  หลาวประเสริฐ๒ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต  กรมประมง 
๒ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 แมพันธุปลาชอนทะเล (Rachycentron canadum) ที่เลี้ยงในกระชังของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต  
มีลักษณะลําตัวผอมและสีดําคล้ํา ไดวินิจฉัยตรวจพบพยาธิใบไมระยะตัวออน (metacercaria) อาศัยอยูในบริเวณเหงือกเปน
จํานวนมาก จากการเก็บตัวอยางระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2549 ทุกเดือนๆ ละ 10 ตัว จํานวน 60 ตัว พบการติดเชื้อ 
55 เปอรเซ็นต เมทตาเซอคาเรียที่พบ ลําตัวใสไมมีสี มีรูปรางยาวเรียว หัวและทายมน มีความกวางและความยาวลําตัว
ระหวาง 0.15 - 0.25 (0.19) และ 0.42 - 0.59 (0.53) มิลลิเมตร ตามลําดับ ปลายสุดทางดานหนามีกลามเนื้อแข็งแรงที่มีสวน
ที่ยื่นยาวออกมาโดยรอบจํานวน 6 อัน (Rhynchus sucker like) ทําหนาที่ในการยึดเกาะเจาบาน ปากอยูบริเวณผิวดานทอง
บริเวณตอนกลางของลําตัว ไมมีอวัยวะที่ชวยในการดูดเกาะที่อยูบริเวณกลางลําตัว (acetabulum) มีถุงอัณฑะลักษณะกลม 2 
อัน อยูทางสวนทายของลําตัว ลักษณะทางพยาธิสภาพของเหงือกที่มีซีสตระยะเมทตาเซอคาเรียอาศัยอยู พบเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน (connective tissue) เพิ่มขึ้นจํานวนมากบริเวณรอบๆ ซีสตเมทตาเซอคาเรีย 
 จากการศึกษาลักษณะโครงสรางทั่วไปของพยาธิใบไมชนิดนี้ โดยการเตรียมตัวอยางสดและยอมสีเซมิคอน  
อะซิติก แอซิด คารมีน สามารถจัดจําแนกพยาธิใบไมที่พบครั้งนี้เปน Bucephalus sp. เปนรายงานการพบ Bucephalus sp.
ในปลาชอนทะเลเปนครั้งแรกในประเทศไทย 
 
คําสําคัญ : พยาธิใบไม  เมทตาเซอคาเรีย  ปลาชอนทะเล  
    
* ๑๐๐ หมู๔ ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทร ๐๗๖๒๑๙๓๓๐  e-mail: keawtapee@yahoo.com 
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Bucephalus sp. (Trematode : Bucephalidae) of  Metacercaria on the Gills  

of Cage Culture Cobia (Rachycentron  canadum) 
 

Chantana  Keawtapee1 * Wittaya Ratana 1  Thitiporn Laoprasert2 

1 Phuket  Coastal  Fisheries  Research and Development Center, Department of Fisheries 
2 Inland Aquatic Animal Health Research Institute, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
Broodstocks of Cobia (Rachycentron canadum) cultured in cages at  Phuket  Coastal  Fisheries  Research and 

Development Center showed clinical signs of skinny and  darken color. Ten samples were collected and diagnosed 
monthly from January to June 2006. Result revealed that heavy infestation (55%) of metacercaria of digenean trematode 
were found on the gills samples. Metacercarias were observed numerously in the gills filament  as white and elongate 
body with round at  both ends. The body  width and length were 0.15 - 0.25 (0.19) and 0.42 - 0.59 (0.53) millimeters, 
respectively white the anterior extremity provided with a muscular sucker (rhynchus) having a circlet of six muscular. 
The mouth opening was found in the middle third of the body but acetabulum is absent. Histopathological studies 
showed that the affected gills filament appeared to be encapsulated with connective tissue. Based on the morphological 
examination of wet mount and semichon acetic acid carmine stained samples, the metacercaria was identified as 
Bucephalus sp. This is the  first  case report  of  Bucephalus sp. found from  cobia  in Thailand. 
 
Key words : digene,  metacercaria , cobia (Rachycentron canadum)  
    
* 100 Moo.4 Pakrok – Muangmai Road. Thalang District. Phuket  83110  e-mail : keawtapee@yahoo.com 
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คํานํา 
 
 ปลาชอนทะเล (Rachycentron canadum) เปนปลาทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนที่ตองการของตลาดทั้ง
ในและตางประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน และกลุมสหภาพยุโรป เนื่องจากเปนปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็ว ภายในระยะเวลา 1 ป  
ปลาชอนทะเลสามารถเจริญเติบโตมีน้ําหนักประมาณ 5- 6 กิโลกรัม  เนื้อมีสีขาว รสชาติดี ประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัว 
DHA(Docosahexaenoic acid), EPA (Eicosapentaenoic acid )  และวิตามินอีสูง ( Shiau, 1999. cited after Su et al., 2000) 
ไวยพจนและคณะ (2550) ไดรวบรวมพอแมพันธุจากธรรมชาตินํามาผลิตลูกปลารุนแรกไดในป 2547 และขายใหกับ
เกษตรกรผูสนใจนําไปเลี้ยง  ซึ่งสวนใหญจะเลี้ยงในกระชัง จากรายงานของ ประไพสิริ (2546) พบวาการเลี้ยงปลาใน
กระชังไมสามารถควบคุมสภาพแวดลอมได มักจะพบปญหาการเกิดโรคและปรสิตที่เปนตัวเบียนทําลายสุขภาพปลา 
ปรสิตเหลานี้มีผลกระทบตอปลาโดย แยงอาหาร  ดูดกินเลือด และทําลายเนื้อเยื่อ  
 ในการเลี้ยงปลาชอนทะเลเคยมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับโรค เชน Chi  et  al.(2003) พบการติดเชื้อไวรัส  
viral nervous necrosis (VNN) ในปลาชอนทะเลที่เลี้ยงในประเทศไตหวัน Liu et al. (2003) พบแบคทีเรีย  
Photobacterium damselae subsp. piscicida  เปนสาเหตุการตายของปลาชอนทะเลขนาด 3 กิโลกรัมที่เลี้ยงในประเทศ
ไตหวัน Lan et al. (2006) รายงานการติดเชื้อแบคทีเรียและโปรโตซัวในโรงเพาะฟกปลาชอนทะเลโดยพบแบคทีเรียแกรม
ลบ Vibrio alginolyticus และ Vibrio spp. โปรโตซัวที่พบไดแก Amyloodinium spp., Cryptocaryon irritant และ 
Brooklynella spp.  Stephen and Robin (2006) พบปรสิตกลุมพยาธิใบไม (Digenea : Sanguinicolidae) ในหัวใจปลาชอน
ทะเลที่เลี้ยงในบริเวณทางเหนือของอาวเม็กซิโก  
 พยาธิใบไมจัดอยูในกลุมไดจีเนีย (digenea) มีวงจรชีวิตที่ซับซอนตองอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น หรือเจาบานอยางนอย
สองชนิด คือเจาบานกึ่งกลาง (intermediate host) เพื่อผานระยะตางๆ ในการเจริญเติบโตจึงสามารถเปนตัวเต็มวัยและ 
แพรพันธุได พยาธิใบไมที่เปนปรสิตในสัตวน้ํามีจํานวนมาก สวนใหญเปนปรสิตภายใน พบในกระแสเลือด น้ําเหลือง 
ตับออน เยื่อบุผิวตัว ซี่เหงือก และกลามเนื้อ มีนอยชนิดที่พบอยูภายนอกตัว เกาะตามผิวหนัง ปรสิตเหลานี้มักทําใหบริเวณ
ที่เกาะเกิดบาดแผลและมีเลือดซึมออกมา ถาอยูในลําไสจะทําใหผนังลําไสเปนแผลมีผลกระทบตอการดูดซึมอาหารไปเลี้ยง
รางกายของเจาบาน ทําใหซูบผอม โลหิตจาง พวกที่สามารถแทรกตัวเขาไปอยูในเนื้อเยื่อได เชนตัวออนระยะเซอคาเรีย 
และระยะเมทตาเซอคาเรียจะทําลายเนื้อเยื่อในบริเวณที่เขาไปอยู บางชนิดทําใหเกิดโรครายแรงแกสัตวน้ําทําใหสัตวน้ําตาย
และสามารถแพรกระจายโรคเขาสูมนุษยผูบริโภคสัตวน้ํา (ประไพสิริ, 2546) 
 พยาธิใบไมตัวเต็มวัยอาศัยอยูในอวัยวะตางๆ ของเจาบาน หลังการผสมพันธุแบบอาศัยเพศ ภายในตัวเองแลวจะ
ปลอยไขปนออกมากับสิ่งขับถายลงสูแหลงน้ํา ขนาด สี และรูปรางไข แตกตางกันไปแลวแตชนิด ไขพัฒนาตอเปนตัวออน
ที่มีขนเล็กๆ รอบตัว วายลองลอยอยูในแหลงน้ํา เรียกตัวออนระยะนี้วา ไมราซิเดียม (miracidium) ตัวออนระยะนี้จะถูกกิน
โดยเจาบานหรือเจาะไชเขาไปอาศัย และเจริญพัฒนาอยูในเจาบานตัวแรกเชน หอย การพัฒนาของตัวออนและเพิ่มจํานวน
ขึ้นเปนจํานวนมาก เรียกตัวออนระยะนี้วา สปอโรซีสต (sporocyst) และระยะรีเดีย (redia) แลวเจริญตอไปเปนตัวออน
ระยะเซอคาเรีย (cercaria) มีรูปรางเหมือนตัวเต็มวัย มีรูปรางยาวรี มีหาง เมื่อเจริญเต็มที่จะไชออกมาจากหอย หรือปนมากับ
สิ่งขับถาย ลองลอยเปนอิสระในน้ํา หากพบเจาบานกึ่งกลางลําดับที่สอง (second intermediate host) ไดแกปลา หอยหรือ
สัตวน้ําอื่นๆ จะเจาะไชเขาไปแลวสลัดหางทิ้ง เจริญไปเปนตัวออนระยะที่ 5 เรียกวา “เมทตาเซอคาเรีย” (metacercaria) ซึ่ง
เปนระยะติดตอ (infective stage) ที่พบมากในปลา อาศัยอยูตามสวนตางๆ เชน เหงือก กลามเนื้อ เกล็ด ระบบทางเดิน
อาหาร เปนตน จนกวาจะมีเจาบานตัวสุดทาย เชนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม หรือปลาขนาดใหญ มากินตัวออนระยะนี้เขาไป  
ตัวออนนี้จะพัฒนาเปนตัวเต็มวัยเจริญอยูตามอวัยวะตางๆ และแพรพันธุตอไป (ประไพสิริ, 2546; Schell, 1970) 
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 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาชนิดและรูปรางของเมทตาเซอคาเรียที่พบในเหงือกพอแมพันธุปลาชอนทะเล 
เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานซึ่งจะนําไปสูแนวทางในการจัดการการเลี้ยง และการปองกันการเกิดปรสิตในปลาชอนทะเลที่เลี้ยง
ในกระชังตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไมที่พบในเหงือกปลาชอนทะเลที่เลี้ยงในกระชัง 
2. จําแนกชนิดพยาธิใบไม ที่พบในปลาชอนทะเลที่เลี้ยงในกระชัง 
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาชอนทะเลที่พบเมทตาเซอคาเรีย 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 
1. วิธีการเก็บตัวอยาง  
 
 เก็บตัวอยางเหงือกจากพอแมพันธุปลาชอนทะเลที่มีลักษณะผอมตัวสีดําคล้ําในกระชังของ ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงภูเก็ต ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2549 เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 10 ตัว รวมทั้งหมด 60 ตัว โดยใชกรรไกร
ตัดซี่เหงือก (gills filament) ทั้ง 2 ขางๆ ละ 6-7 ซี่ ใสในขวดที่มีน้ําเกลือ 0.85% นําตัวอยางมาศึกษาที่หองปฏิบัติการ 
พยาธิวิทยา ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต   
 
2. การเตรียมตัวอยางและการจําแนกชนิดพยาธิใบไม 
 
 2.1 การเตรียมตัวอยางสด นําตัวอยางเหงือกมาวางบนสไลดแกว แลวปดดวย cover glass ตรวจดูภายใต 
กลองจุลทรรศนแบบใชแสง (light microscope, LM) ที่กําลังขยาย 40 ถึง 100 เทา บันทึกผลและถายภาพ 
 2.2 การเตรียมตัวอยางพยาธิใบไมเปนสไลดถาวร นําตัวอยางซีสตของพยาธิใบไมระยะเมทตาเซอคาเรีย ที่พบมา
เจาะผนังหุมออกเพื่อแยกตัวออน นํามาวางบนสไลดแกวแลวปดดวย cover glass มัดใหแนนดวยเสนดาย นําไปแชใน
ฟอรมาลินความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นานอยางนอย 12 ช่ัวโมง เพื่อใหตัวอยางแบนและคงรูปสมบูรณ แลวนําตัวอยางที่
คงรูปแลวไปยอมสีเซมิคอน อะซิติก แอซิด คารมีน (Semichon, acetic acid carmine) ตามวิธีที่แนะนําใน Tonguthai  
et al.(1999) บันทึกผลและถายภาพ 
 2.3. การจําแนกชนิดพยาธิใบไม นําพยาธิใบไมที่แยกไดในการศึกษาครั้งนี้ มาจําแนกชนิดตามวิธีที่แนะนําโดย 
ประไพสิริ (2546); Dawes (1968); Velasquez (1975); Yamaguti (1958) 
 
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเย่ือเหงือกท่ีมีเมทตาเซอคาเรีย 
 
 3.1 ตัดเหงือกปลาชอนทะเลมาดองในสารละลายฟอรมาลินความเขมขน  10 เปอรเซ็นต ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง
นาน 24 ช่ัวโมง  
 3.2 การเตรียมตัวอยางเนื้อเยื่อตามวิธีของ Humason (1979) นําตัวอยางในขอ 3.1 ผานขบวนการดึงน้ําออกจาก
เซลล ตัดตัวอยางใหมีความหนา 4-5 ไมครอน นํามายอมสีฮีมาท็อกซิลิน และ อีโอซิน (H&E) นําสไลดถาวรที่ไดไปศึกษา
รายละเอียดทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง  บันทึกผลและถายภาพ 
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ผลการศึกษา 
 

1. ลักษณะสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไมท่ีพบในเหงือกปลาชอนทะเลที่เล้ียงในกระชัง 
 

ลักษณะของพยาธิใบไมระยะวัยออนที่อยูในเกราะ (metacercaria cyst) ที่ฝงตัวอยูในเหงือก มีสีน้ําตาล มีขนาด
ความกวาง และความยาว ระหวาง 0.18 - 0.20 และ 0.24 - 0.31 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ภาพที่1) ตัวออนพยาธิใบไมระยะ 
เมทตาเซอคาเรียที่แยกออกมาจากเกราะแลวมคีวามกวางและความยาวลําตัวระหวาง 0.15-0.25 (0.19) และ 0.42-0.59 (0.53) 
มิลลิเมตร ตามลําดับ ลําตัวใสไมมีสี มีรูปรางยาวเรียว หัวและทายมน ปลายสุดทางดานหนามีกลามเนื้อแข็งแรง  
ยื่นยาวออกมาโดยรอบจํานวน 6 อัน (rhynchus sucker like) ทําหนาที่ในการยึดเกาะเจาบาน ลักษณะมีฐานกวางและปลาย
แคบ ปากอยูที่ผิวดานทองบริเวณตอนกลางของลําตัว ไมมีอวัยวะที่ชวยในการดูดเกาะที่อยูบริเวณกลางลําตัว (acetabulum) 
ระบบสืบพันธุมีสองเพศในตัวเดียวกันประกอบดวยอัณฑะ (testes) มีลักษณะกลม 2 อัน ต้ังอยูทางสวนทายตัว  สวนระบบ
สืบพันธุเพศเมีย ประกอบดวยรังไข (ovary) อยูเหนืออัณฑะ (ภาพที่ 2 และ3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะของเมทตาเซอคาเรียในระยะเขาเกราะที่อาศัยอยูในเหงือกปลาชอนทะเล (ภาพ a และ  b)   
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ลักษณะของตัวออนพยาธิใบไมระยะเมทตาเซอคาเรีย (metacercaria)โดยเตรียมตัวอยางสด  

  0.1mm 

b

 0.1mm 

a

 0.1mm  
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2. จําแนกชนิดของพยาธิใบไมระยะเมทตาเซอคาเรียท่ีพบในเหงือกปลาชอนทะเล 
 
 จากการศึกษาลักษณะโครงสรางทั่วไปของพยาธิใบไมที่พบบริเวณเหงือกปลาชอนทะเล โดยการเตรียม 
ตัวอยางสด และยอมสีเซมิคอน อะซิติก แอซิด คารมีน พบวาเปนตัวออนระยะเมทตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมชนิด  
Bucephalus sp. และลักษณะเฉพาะที่ใชจําแนกคือ การมีกลามเนื้อแข็งแรงจํานวน 6 อัน อยูรอบที่ดูดทางดานหนา ทําหนาที่
ในการยึดเกาะเจาบาน (ภาพที่3) ซึ่งจัดลําดับอนุกรมวิธานตาม ประไพสิริ (2546); Dawes (1968); Velasquez (1975); 
Yamaguti (1958) ไดดังนี้    
 
Phylum  Platyhelminthes,  Class Trematoda, Order Digenea ,  Family  Bucephalidae , Genus  Bucephalus 

                                                                      
                                        a                                                                                                                 b 
 
ภาพที่ 3 ลักษณะของพยาธิใบไม ที่พบในเหงือกปลาชอนทะเล a : ตัวอยางที่ยอมสีดวยสีดวยเซมิคอน อะซิติก แอซิด  
               คารมีน ; b : ภาพวาดลายเสน 
 
3. การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเย่ือเหงือกปลาชอนทะเลที่พบเมทตาเซอคาเรีย 
 
 ผลการศึกษาลักษณะทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อเหงือกปลาชอนทะเลที่พบเมทตาเซอคาเรียพบ วามีเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน (connective tissue) ไปลอมรอบปรสิตไวไมใหเคลื่อนที่หรือแพรกระจายไปยังสวนอื่นๆ (ภาพที่ 4) 

Rhynchus  

Testes

Ovary

 0.1mm 
   mouth 

 Excretory  bladder   0.1mm 
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ภาพที่ 4 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อเหงือกที่มีเมทตาเซอคาเรียอาศัยอยูมีการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective  
               tissue) ลอมรอบซีสตเมทตาเซอคาเรียเพิ่มมากขึ้น (ลูกศรช้ี) 

 
สรุปและวิจารณผล 

 
 ปลาชอนทะเลที่เลี้ยงไวเพื่อใชเปนพอแมพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต มีลักษณะลําตัวผอม  
สีดําคล้ํา เหงือกมีเมือกมาก และมีสีซีดจาง เมื่อนํามาตรวจวินิจฉัยพบตัวออนของพยาธิใบไมระยะเมทตาเซอคาเรียใน
เหงือกเปนจํานวนมาก Woo (1995) กลาววาการเขาอยูอาศัยของเมทตาเซอคาเรียนั้นบางครั้งปลาไมแสดงอาการที่ผิดปกติ 
ยกเวนในกรณีที่มีพยาธิมากเกินไปกอใหเกิดความเสียหายตออวัยวะที่มีเมทตาเซอคาเรียอยู 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบเมทตาเซอคาเรียของพยาธิใบไมในระยะเขาเกราะ มีสีน้ําตาลกระจายทั่วซี่เหงือก สวนตัว
ออนระยะเมทตาเซอคาเรีย มีความกวางและความยาวลําตัวระหวาง 0.15- 0.25 และ 0.42-0.59 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยมี
ลักษณะใกลเคียงกับผลการศึกษาของ Velasquez (1975) พบวาตัวออนระยะเมทตาเซอคาเรีย ของปรสิตในครอบครัวนี้มี
ขนาดความกวางและความยาวลําตัวระหวาง 0.11- 0.20 และ 0.49-0.61 มิลลิเมตร ตามลําดับ จากรายงานของดวงมาลย 
(2542) พบวาเมทตาเซอคาเรียเปนตัวออนระยะติดตอ (infective stage) ระยะเวลาการเจริญเติบโตของตัวออนในระยะนี้ ใช
เวลาประมาณ 4 สัปดาห   
 จากการศึกษาลักษณะโครงสรางทั่วไปของพยาธิใบไมชนิดนี้ โดยการเตรียมตัวอยางสด และยอมสีเซมิคอน  
อะซิติก แอซิด  คารมีน สามารถจําแนกพยาธิใบไมที่พบครั้งนี้เปนสกุล Bucephalus sp. (ประไพสิริ, 2546 ; Dawes,  
1968 ;Valasquez, 1975 ; Yamaguti , 1958)   
 อยางไรก็ตาม ในการศึกษานี้ยังไมสามารถจําแนกไดถึงระดับชนิด (species) เพราะการจําแนกพยาธิใบไมถึง
ระดับชนิดจําเปนตองมีตัวอยางพยาธิใบไมที่เปนตัวเต็มวัยที่อาศัยอยูในเจาบานลําดับสุดทายเทานั้น Woo (1995) กลาววา
ปรสิตในครอบครัวบัคเซฟฟาลิดี้ (Bucephalidae) เปนปรสิตในกลุมไดจีเนียที่พบในปลาซึ่งเปนเจาบานกึ่งกลาง และ 
เจาบานตัวสุดทายจะพบไดบอยในปลากินเนื้อ มีรายงานการพบปรสิตชนิดนี้ในปลาอื่น เชน Erik (2002) พบ  
Bucephalus sp. ในทางเดินอาหารปลากะพงขาวจากธรรมชาติในประเทศนอรเวยโดยพบพยาธิ 1-50 ตัว/ปลา 1 ตัว  
Woo (1995) พบระยะเมทตาเซอคาเรียของ Bucephalus gracilescens ในสมองและ ไขสันหลังปลา Cod Hoffman (1967) 
รายงาน Bucephalus  polymorphus ระยะเมทตาเซอคาเรียในปลาครอบครัว cyprinid โดยมีการตายเพิ่มขึ้นหลังจากอุณหภูมิ
น้ําเพิ่มขึ้นจากปกติ 12-14 องศาเซียลเซียส เปน 20 องศาเซลเซียส ประไพสิริ (2546) กลาววาตัวออนระยะเมทตาเซอคาเรีย
ของ Bucephalus sp. เขาเกราะอยูตามผิวหนังของปลาน้ําจืดและน้ําเค็มซึ่งเปนเจาบานกึ่งกลาง สวนตัวออนระยะ 
สปอรโรซีสต และ รีเดีย อยูในอวัยวะสืบพันธุของหอยนางรมหรือหอยกาบน้ําจืด Bucephalus sp. มีแพรหลายทั่วโลก ทั้ง

 

  0.1 mm 
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เอเชีย ยุโรป อเมริกา และอเมริกาใต Yamaguti (1958) รายงานวาในทะเลพบปรสิตชนิดนี้มีระยะหนึ่งที่พัฒนาในหอย 2 ฝา 
ซึ่งเปนเจาบานระยะที่1 สวนระยะเมทตาเซอคาเรียสามารถพบไดทั่วไปในทะเล และปากแมน้ํา ในบริเวณแหลงน้ําที่มี
สารอาหารมากเปนที่อยูของปลา หอย และนกกินปลา Lacaze (1854, cited after Sindermann, 1970) พบระยะวัยออนของ
ปรสิตในครอบครัวบัคเซฟฟาลิดี้ ในหอยนางรมในยุโรป และอเมริกา โดยพบ Bucephalus  haimeanus ครั้งแรกในหอย
นางรมในแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน และหอยนางรมจากทางใตของโคโลไลนา ในการศึกษาครั้งนี้พบระยะเมทตาเซอคาเรีย
ของ Bucephalus sp. ในเหงือกพอแมพันธุปลาชอนทะเลที่เลี้ยงในกระชัง และจากการเก็บตัวอยางหอยแมลงภูที่ติดอยูกับ
เนื้ออวนในกระชังที่เลี้ยงปลา พบตัวออนของพยาธิใบไมระยะเซอคาเรียอยูในหอยแมลงภู เปนระยะเซอคาเรียของปรสิต
ในครอบครัวบัคเซฟฟาลิดี้ สอดคลองกับรายงานของ Sinderman (1970) ซึ่งไดบรรยายลักษณะรูปรางของตัวออนพยาธิ
ใบไมระยะเซอคาเรียของปรสิตในครอบครัวบัคเซฟฟาลิดี้ ไว 
 การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิภาพของเนื้อเยื่อเหงือกที่พบเมทตาเซอคาเรียพบวา ปลาจะสรางเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน (connective tissue) ไปลอมรอบปรสิตไวทําใหเซลลของเหงือกในบริเวณที่มีเมทตาเซอคาเรียอยูเสื่อมและตาย 
สอดคลองกับรายงานของ  Schell (1970) ที่กลาววาเมื่อปรสิตระยะเมทตาเซอคาเรียเขาไปอาศัยอยูภายในเนื้อเยื่อเจาบาน 
(เชน ปลา) จะมีการตอบสนองทางภูมิคุมกันในระดับเซลล (cellular response) โดยปลาจะสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไป
ลอมรอบปรสิตไวไมใหเคลื่อนที่หรือแพรกระจายไปยังสวนอื่น ๆ เชนเดียวกับ Conroy and Herman (1970) ที่รายงานวา
ซีสตของเมทตาเซอคาเรียที่ฝงตัวอยูในเหงือกไมสามารถพัฒนาการเปนระยะตัวเต็มวัยได เนื่องจากปลาจะตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันโดยสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไปลอมรอบปรสิตไว และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเหงือกที่เสื่อมสภาพ
ลง พยาธิที่เขาไปฝงตัวทําใหเกิดการอุดตันขึ้นในระบบหมุนเวียนเลือด ทําใหเกิดการตายของเนื้อเยื่อเหงือก (necrosis) มี
ผลกระทบกับระบบการหายใจแลกเปลี่ยนกาซของปลา ปลามีการตอบสนองโดยการเปด-ปดกระพุงแกมถี่ขึ้น หรือเปด
ตลอดเวลาที่วายน้ํา เพื่อเรงการแลกเปลี่ยนกาซเพื่อนําออกซิเจนไปใชในรางกายใหไดมากที่สุด จากรายงานของ Evans 
(1974) พยาธิใบไมเปนสาเหตุทําใหเหงือกปลาไดรับความเสียหาย และทําใหระบบหายใจและแลกเปลี่ยนกาซมีปญหา เชน 
เดียวกับ Farstey (1986) ไดทดลองพบวาเมทตาเซอคาเรียเปนตัวสําคัญในการกระตุนใหปลาอายุ 1-60 วัน ใชออกซิเจนมาก
ขึ้นกวาปกติ โดยระยะวัยออนของพยาธิจะเขาไปขัดขวางการผานของเลือด ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดการอุดตันในระบบ
หมุนเวียนเลือด การสูญเสียเลือดสังเกตจากสีของเหงือก ซีดจางลงเนื่องจากการลดลงของเปอรเซ็นตเม็ดเลือด ในบริเวณที่
ปรสิตฝงตัวอยูทําใหเกิดการตายของเนื้อเยื่อเหงือก ความเสียหายของเนื้อเยื่อเหงือกจะแพรขยายไปเรื่อยๆ โดยจะเกิดใน
บริเวณที่มีซีสตของเมทตาเซอคาเรียฝงอยู เหงือกที่มีการเขาอยูอาศัยของปรสิตจํานวนมากพบวาประสิทธิภาพการหายใจ
ลดลง Madhavi (1986) รายงานวาปจจัยที่เหมาะสมตอ การแพรกระจายของเมทตาเซอคาเรียของพยาธิใบไม  
 Centrocestus  formosanus คือ ลักษณะทั่วไปของเหงือก พฤติกรรมการตอบสนองตอปรสิต และ พ้ืนที่ผิวเหงือก ชนิดของ
เมทตาเซอคาเรียที่แตกตางกัน  การกระจายของเจาบาน และขบวนการสรางเกราะ (encystment)  
 พยาธิใบไมมีวงจรชีวิตที่ซับซอน ตองอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นหรือเจาบานอยางนอย 2 ชนิด คือเจาบานกึ่งกลางและ 
เจาบานตัวสุดทาย เพื่อพัฒนาเปนตัวออนระยะตางๆ และในวงจรชีวิตมีหอยเปนเจาบานกึ่งกลาง การปองกัน และควบคุม
ปรสิตชนิดนี้ ในการเลี้ยงปลาชอนทะเลในกระชังจะตองเก็บหอยที่ติดอยูตามกระชังออก เพื่อทําลายระยะตัวออนที่อยูใน
หอยไมใหกอเกิดโรคในปลาชอนทะเล   

 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาหอยแมลงภูอาจจะเปนเจาบานกึ่งกลางตัวที่หนึ่งของปรสิตชนิดนี้ จึงควรมี
การศึกษาตอไปเพื่อใหทราบวงจรชีวิตของพยาธิใบไมชนิดนี้อยางสมบูรณ  
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เนื้อเยื่อ  คุณไวยพจน เครือเสนห ที่ใหศึกษาและเก็บตัวอยางพอแมพันธุปลาชอนทะเล รวมทั้งเจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงภูเก็ต ที่ชวยเก็บตัวอยาง จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 

เอกสารอางอิง 
 
ดวงมาลย รอดทอง. 2542. ความชุกชุมของเมตาเซอรคาเรียในปลามีเกล็ดจากบึงหนองหาน จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ 

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร. 123 หนา.  
ประไพสิริ สิริกาญจน. 2546. ความรูเรื่องปรสิตของสัตวน้ํา. ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง, 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  270 หนา. 
ไวยพจน เครือเสนห, สมชาย พุฒิหอม และพิภาวัน แยมมณี. 2550. เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชอนทะเล  

(Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) ในกระชังดวยอาหารเม็ดเปยกและปลาสด. เอกสารวิชาการ 
ฉบับที่ 6/2550. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง, กรมประมง. 14  หนา. 

Chi, S.C., J.R. Shieh  and  S.J. Lin. 2003. Genetic and antigenic analysis of betanodaviruses isolated from aquatic 
organisms in Taiwan. Dis Aquat Org. 55(3): 221-228.  

Conroy, D.A.  and R.L. Herman. 1970. Textbook of fish diseases.T.F.H. Publications, INC. p. 214-220 
Dawes, B. 1968.  The Trematoda. Cambridge at the university press.London. Great  Britain.  644 pp. 
Erik, S. 2002. Parasite of wild sea bass Dicentrarchus labrax from Norway. Dis Aquat Org. 48:209-212. 
Evans, W.A. 1974. Growth, mortality, and hematology of cutthroat trout experimentally infect with blood fluke 

Sanguinicola klamathensis . J. Wildlise. Diseases. 10:341-346. 
Farstey, V. 1986. Centrocestus sp. (Heteroplyidae) and other trematode infections of snail Melanoides  tuberculata 

(Muller,1774) and cichlid fish in lake kinneret. Unpublished MSc. Thesis, Hebrew University of Jerusalem , 
1986 (Hebrew text, English summary) 

Hoffman, G.L.1967.  Parasites of  North American  freshwater  fishes. University of calofornia Press, Berkeley. 486 pp. 
Humason, B.L. 1979. Animal tissue Techniques. W. H. Freeman and Company, San Francisco USA. 661 pp. 
Lan, Z., D. Bacoat, R. Orhun, D. Benetti, B. Denlinger, P. Douillet, B. Sardenberg, and F. Cavalin. 2006. Review of 

Cobia Rachycentron canadum hatchery technology at the university of Miami experimental hatchery (UMEH). 
http://www. Was.org /Meeting/AbstractData.asp, April 15, 2005. 

Liu, P.C., J.Y .Lin and K.K.Lee. 2003. Virulence of Photobacterium damselae subsp. Piscicida in cultured cobia  
Rachycentron canadum. J Basic Microbiol. 43(6):499-507. 

Madhavi,  R. 1986. Distribution of metacercaria of  Centrocestus   formosanus  (Trematoda : Heterophyidae) on the gills 
of Aplocheilus panchax. J.Fish.Biol. 29:685-690.  

Schell, S.C. 1970. How to know the trematodes.  Wm. C. Brown  Company publishers, U.S.A. 343 pp. 
Sindermann, C. J. 1970. Principal Diseases of Marine Fish and Shellfish. Academic Press, Inc., New York and 

London. 369 pp. 



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O7 
                                                   

 37 

Stephen, A.B. and M.O. Robin.  2006. Psettarium anthicum sp.n. (Digenea : Sanguinicolidae) from the heart of cobia 
Rachycentron canadum (Rachycentridae) in the Northern Gulf of Mexico. Folia parasitol. 53(2): 117-124.  

Su , M.S., Y.H. Chien  and IC. Liao. 2000. Potential of  marine cage aquaculture in Taiwan : Cobia culture. In : Cage 
Aquaculture in Asia : Proceedings of the First International Sysposium on Cage Aquaculture in Asia  
(ed. IC. Liao and C.K.Lin), pp. 97 – 106. Asian Fisheries Society, Manila, and World Aquaculture Society  
Southeast Asian Chapter, Bangkok. 

Tonguthai, K., S. Chinabut. T. Somsiri,  P. Chanratchakool and S. Kanchanakarn. 1999. Diagnostic procedure for finfish 
diseases. Aquatic Animal Health Research Institute Department of Fisheries. 

Velasquez, C. C. 1975. Digenetic trematodes of Philippine fishes. Published for the National Research Council of the 
Phliippines by the University of the Philippines Press. 140 pp. 

Woo, P.T.K. 1995. Fish Diseases and Disorders. Volume1. Protozoan and Metazoan Infections. Department of Biology. 
St Mary , University Halifax, Nova Scotia, Canada. pp. 329-389. 

Yamaguti, S. 1958. Systema Helminthum : Volume1 The Digenetic Trematodes of Vertebrate Part 1-2. Interscience 
Pulishers,  Inc., New York. 1,575 pp. 



O8                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550 
                                                   

 38

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการทําการประมงโปะเชือกท่ีจังหวัดระยอง 
 

ธัญลักษณ  เสือสี 
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
บทคัดยอ 

 
 โครงการโปะเชือก เปนโครงการที่ดําเนินการโดยศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อการ
จัดการประมงชายฝงอยางยั่งยืน โดยไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนและผูเช่ียวชาญจากประเทศญี่ปุน ดําเนินการติดตั้งใน
พ้ืนที่จังหวัดระยอง ต้ังแตป 2546 และจากการดําเนินการประมงโปะเชือกทําใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการทําประมงโปะเชือก จังหวัดระยอง 
โดยรวบรวมขอมูลตนทุนและผลตอบแทนจากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ และเอกสาร Final 
report of Set-net Project/ Japanese Trust Fund I ในการวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินการทําประมงโปะเชือก จะแบง
การวิเคราะหออกเปน 2 กรณี คือ กรณีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการประมงโปะเชือกจังหวัดระยอง และกรณีที่
ตองมีการลงทุนทั้งหมด โดยโปะเชือกมีการดําเนินงาน 8 ป อัตราคิดลดรอยละ 8  
 จากการศึกษาพบวา กรณีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 194,637.17 บาท อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.07 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 18.85% สวนกรณีที่ตองมี
การลงทุนทั้งหมด พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 135,673.65 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) 
เทากับ 1.05 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 15.24% จากผลการศึกษาทั้งสองกรณีพบวา การ
ดําเนินการประมงโปะเชือกมีความคุมคาในทางเศรษฐกิจ และเปนหนทางหนึ่งในการจัดการประมงและทรัพยากรชายฝง
อยางยั่งยืนได 
 
คําสําคัญ : โปะเชือก, การจัดการประมงชายฝงอยางยั่งยืน  
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An Economic Return on Set-Net Fishing in Rayong Province 
 

Thanyalak   Suasi 
Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center 

 
Abstract 

 
 Set-Net Project was initiated in Rayong Province since 2003 for sustainable coastal fisheries management 
under Japanese Trust Fund-I and a technical advice from Japan. The objective of this study was mainly to analyze the 
economic return from the Set-Net fishing in Rayong Province, by collecting the cost and returns data from interviewing 
the members of the Set-Net fisher group and referred to the Final report of Set-net Project/ Japanese Trust Fund I 
document. The cost-benefit analysis of Set-Net project is shown in two categories. The first category obtained the actual 
data from Set-Net fishing in Rayong and the second category was assumed that all operation of Set-Net was expenditure. 
The project life of Set-Net was 8 years and 8 percent as a discount rate. 
 The result from actual data showed that the Net Present Value (NPV) was 194,637.17 Baht; Benefit-Cost Ratio 
(BCR) was 1.07 and Internal Rate of Return (IRR) was 18.85% and the second case showed that the Net Present Value 
(NPV) was 135,673.65 Baht; Benefit-Cost Ratio (BCR) was 1.05 and Internal Rate of Return (IRR) was 15.24%. The 
results of the study show that the Set-Net fishing is economically feasible and a solution for sustainable coastal fisheries 
management. 
 
Key words : Set-Net, sustainable coastal fisheries management, cost-benefit analysis  
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คํานํา 
 

 ในปจจุบันทรัพยากรประมงชายฝงไดลดลงเปนอยางมาก เนื่องจากมีการจับสัตวน้ําเพื่อใชประโยชนจนเกิน
ความสามารถที่แหลงทรัพยากรจะสรางขึ้นทดแทนไดทัน มีการพัฒนาเครื่องมือทําประมงที่ทันสมัย ซึ่งมีศักยภาพในการ
จับสัตวน้ําไดสูง เชน การใชอวนลาก อวนรุน อีกทั้งการรุกล้ําจากการทําประมงเชิงพาณิชย สงผลกระทบตอชาวประมง
ชายฝงตองแขงขันการทําประมง เกิดการขัดแยงกันในหมูของชาวประมงเอง ซึ่งหากไมดําเนินการจัดการและฟนฟู
ทรัพยากรชายฝง ในอนาคตทรัพยากรก็คงหมดไปในระยะเวลาอันใกลนี้  
 ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนหนวยงานที่สงเสริมและพัฒนาดานการประมงได
ตระหนักถึงความสําคัญ และพยายามที่จะเรงดําเนินการจัดการประมงชายฝงอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการโครงการทดลอง
และติดตั้งโปะเชือกที่หาดแมรําพึง ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ภายใตความรวมมือของศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอาวไทยฝงตะวันออก กรมประมง โดยไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนในการดําเนินโครงการจากรัฐบาลญี่ปุน มี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ป ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะลดความขัดแยงจากการทําประมงในพื้นที่จํากัด สนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือกันทําประมง ปกปองแหลงประมงชายฝงจากเครื่องมือประมงที่ทําลายทรัพยากร ตลอดจนฟนฟูทรัพยากร
ชายฝงโดยการเพิ่มแหลงที่อยูอาศัย และเพาะพันธุสัตวน้ํา  

โปะเชือก (Set Net) เปนเครื่องมือประมงแบบประจําที่ขนาดใหญ แตกตางจากโปะไมไผ (Bamboo strake trap) ที่
ตองใชไมจํานวนมากในการประกอบโปะ อันจะสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไม โปะเชือกประกอบดวยโครงสรางเชือก 
ยึดตรึงอยูกับพื้นทะเล มีประสิทธิภาพในการจับสัตวน้ําไดไมสูงนัก อาศัยการวายน้ําเขามาในโปะเชือกโดยฝูงปลาเอง  
โปะเชือกไดรับการพัฒนาจากประเทศญี่ปุน โดยผูเช่ียวชาญดานโปะเชือกมาใหคําแนะนําและฝกอบรม จนกระทั่ง
ดําเนินการวางโปะเสร็จในเดือนตุลาคม 2546 และเริ่มทําการประมงโปะเชือก สามารถจับสัตวน้ําไดผลดี โดยสัตวน้ําที่จับ
ไดจะยังคงมีชีวิตอยู สามารถคัดเลือกเฉพาะสัตวน้ําที่ใชประโยชนได และปลอยสัตวเล็กใหดํารงชีวิตอยูตอไป การดําเนิน
โครงการโปะเชือก นอกจากไดรับผลประโยชนทางดานสังคมตามวัตถุประสงคของโครงการแลว การทําประมงโปะเชือก
ยังกอใหเกิดรายได ซึ่งเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ชาวประมงภายในกลุมจะไดรับ 

ดังนั้นจึงศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการทําประมงโปะเชือก เพื่อที่จะศึกษาผลตอบแทนจากการทํา
ประมงโปะเชือกมีความคุมคากับการลงทุน เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาเครื่องมือโปะเชือกตอไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพื่อศึกษาการทําประมงโดยใชเครื่องมือประมงโปะเชือก จังหวัดระยอง 
2. เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการทําประมงโปะเชือก จังหวัดระยอง 

 
ขอบเขตการศึกษา 

 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเครื่องมือประมงโปะเชือกแบบโอโตชิ ตามโครงการ “การศึกษาทดลองใช
เครื่องมือโปะเชือก เพื่อชวยพัฒนาการจัดการประมงชายฝงอยางยั่งยืน”  ซึ่งติดตั้งบริเวณหาดแมรําพึง ตําบลเพ อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  
 2. ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดใหโปะเชือกมีอายุการใชงาน 8 ป และมีอัตราคิดลดเทากับ รอยละ 8 ตอป 
 3. การคิดคํานวณผลตอบแทนของการดําเนินการทําประมงโปะเชือก โดยใชขอมูลรายไดการจับสัตวน้ําจาก 
โปะเชือกปการทําประมง 2546/2547, 2547/2548 และ 2548/2549  
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อุปกรณและวิธีการ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมโดยสัมภาษณสมาชิกกลุมประมงโปะเชือกและผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ทําประมงโปะเชือก เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการทําประมงโปะเชือกครอบคลุมถึงขอมูลตนทุนและผลตอบแทนของ 
โปะเชือก 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากเอกสาร Final report of Set-net Project/ Japanese Trust Fund I และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการทําประมงโปะเชือก ปการทําประมง ปที่ 1 (ต.ค.46 – ก.พ.47), 
ปที่ 2 (ต.ค.47 – เม.ย.48) และปที่ 3 (ต.ค.48 – เม.ย.49) 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา ขอมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ นํามาพรรณนาประกอบขอมูล 
ทุติยภูมิ และเรียบเรียงอยางเปนระบบ เพื่อใหทราบถึงความเปนมาของโครงการศึกษาทดลองใชเครื่องมือประมงโปะเชือก 
จังหวัดระยอง  
 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโปะเชือก เพื่อพิจารณาความคุมคาของ
การดําเนินการทําประมงโปะเชือก โดยมีการวิเคราะหดังนี้ 

2.1 มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (NPV: Net Present Value) 
2.2 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR: Benefit – Cost Ratio) 
2.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR: Internal Rate of Return) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 กรณี คือ กรณีที่เปนคาใชจายในการทําประมงโปะเชือกตาม
โครงการ “การศึกษาทดลองใชเครื่องมือโปะเชือก เพื่อชวยพัฒนาการจัดการประมงชายฝงอยางยั่งยืน” และ กรณีที่เปน
คาใชจายในการทําประมงโปะเชือกที่ตองมีการลงทุนทั้งหมด 
 

ผลการศึกษา 
 
การดําเนินโครงการโปะเชือก 
 
 โปะ เ ชือก  เปนเครื่องมือประมงแบบประจําที่ขนาดใหญ  ซึ่ งทางศูนย พัฒนาการประมงแหง เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลชายฝงตะวันออก กรมประมง นํามาใชในโครงการศึกษาทดลอง
เพื่อใชเปนเครื่องมือชวยจัดการการทําประมงและจัดการทรัพยากรชายฝงใหมีความยั่งยืน และลดการแขงขันกันทําประมง
ชายฝง อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันระหวางชาวประมง โดยโครงการโปะเชือกไดรับการสนับสนุนดาน
เงินทุนพรอมทั้งผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําจากประเทศญี่ปุน โครงการนี้ไดดําเนินการติดต้ังและทําประมงโปะเชือกแบบ 
โอโตชิที่หาดแมรําพึง ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 2 ป (เมษายน 2546- ธันวาคม 
2547) หลังจากสิ้นสุดโครงการ ไดมอบโครงการโปะเชือกใหอยูภายใตการดูแลของกรมประมง 
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การทําประมงโปะเชือก 
 
 การทําประมงโปะเชือกเกิดจากการรวมกลุมของชาวประมงที่มีความเห็นชอบกับโครงการนี้จํานวน 85 ราย จาก
กลุมชาวประมงพื้นบานหาดแมรําพึง 7 กลุม รวมมือกันสรางเครื่องมือและติดตั้งโปะเชือกบริเวณหาดแมรําพึง หางจากฝง
ประมาณ 4.8 กิโลเมตร โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเปนตัวแทนในการบริหารจัดการกลุม หลังจากติดตั้ง 
โปะเชือกเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2546 การทําประมงโปะเชือกก็เริ่มขึ้น การทําประมงจะทําแบบวันเวนวัน ในแตละครั้งจะ
ใชเรือของชาวประมงในกลุมประมาณ 3-4 ลํา และแรงงานชาวประมงจํานวน 8-10 คน โดยสัตวน้ําที่ชาวประมงรวบรวม
ไดสวนใหญจะเปนปลาผิวนํ้าที่ยังคงมีชีวิต จึงสดและมีคุณภาพ หากทางกลุมมีการจัดการทางการตลาดที่ดี จะสามารถเพิ่ม
มูลคาของสัตวน้ําที่จับได ในปแรกสิ้นสุดการทําประมงเดือนกุมภาพันธ 2547 รวมทําการประมงทั้งสิ้นจํานวน 52 ครั้ง 
และทําการเก็บโปะขึ้นเพื่อหลบมรสุมในชวงเดือนพฤษภาคม- กันยายน ในชวงเวลานี้สมาชิกจะซอมแซมโปะเชือกเพื่อให
พรอมใชงานสําหรับฤดูการทําประมงหนา หลังจากปแรกไดมีการปรับปรุงแกไขโครงสรางและองคประกอบโปะเชือกให
มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และติดตั้งโปะเชือกอีกครั้งในเดือนตุลาคม สําหรับปที่ 2 และปที่ 3 ทําการประมงตั้งแตเดือน
ตุลาคม-พฤษภาคม รวมจํานวนครั้งที่ทําประมง 101 ครั้ง และ 109 ครั้งตามลําดับ โปะเชือกมีโครงสรางที่เอื้อตอการวายเขา
ของสัตวน้ํามากขึ้น ประกอบกับชาวประมงเกิดความชํานาญในการทําประมงโปะเชือก ทําใหทั้งปริมาณและมูลคาสัตวน้ํา
ที่จับไดมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากมีการดําเนินการที่ดี 
 
การดําเนินงานของกลุมประมงโปะเชือก และการจัดสรรผลประโยชน 
 
 สมาชิกกลุมประมงโปะเชือกไดเลือกคณะกรรมการของกลุมจํานวน 8 คนไดแก ประธาน รองประธาน  
ฝายประสานงานทั่วไป ผูชวยฝายประสานงานทั่วไป ฝายจัดการทําประมงและดูแลผลประโยชน ผูชวยฝายจัดการทํา
ประมงและดูแลผลประโยชน ฝายการเงิน ผูชวยฝายการเงิน แตละตําแหนงจะมีอํานาจหนาที่ที่ตองรับผิดชอบเพื่อให
กิจกรรมของกลุมดําเนินตอไปได สมาชิกกลุมโปะเชือกจะแบงออกเปน 2 กลุมคือ 
 1. สมาชิกที่เปนคณะทํางาน คือ สมาชิกที่มีสวนรวมในการรวบรวมและจําหนายสัตวน้ํา ซอมแซมและดูแลรักษา
โปะเชือก สมาชิกกลุมนี้จะไดรับผลตอบแทนคือ คาแรงและคาเชาเรือ โดยในปแรก ไดรับคาตอบแทนแรงงานคนละ  
100 บาท คาตอบแทนเรือลําละ 100 บาท สวนในปที่ 2 และ 3 ไดปรับเพิ่มขึ้นเปน คาแรงงานคนละ 200 บาท คาเชา 
เรือลําละ 200 บาท เนื่องจากการจับสัตวน้ําไดมูลคามากขึ้น 
 2. สมาชิกที่ไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมโปะเชือก แตสามารถไดรับประโยชนจากการจับสัตวน้ําบริเวณโปะ และ
การชวยเหลือสาธารณะประโยชน 

ทุกครั้งที่สมาชิกออกทําการประมงจะเตรียมถังแชปลาขนาด 200 ลิตรและน้ําแข็ง เพื่อเก็บรักษาสัตวน้ําที่จับได
ใหคงความสดและสามารถจําหนายไดในราคาสูง สัตวน้ําที่รวบรวมไดจะนํามาขึ้นที่จุดรับซื้อ สมาชิกจะคัดแยกปลาตาม
ชนิดและขนาด การกําหนดราคาขายจะกําหนดราคาอิงราคาตลาด การซื้อขายจะมีทั้งการขายสงใหกับพอคาคนกลาง และ
ขายปลีกใหกับชาวบานและนักทองเที่ยว ซึ่งเจาหนาที่ของกลุมตองมีการจดบันทึกปริมาณและมูลคาการจําหนายสัตวน้ํา
ทุกครั้ง  

ผลประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ นอกจากคาตอบแทนแรงงานและคาเรือ รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําหลังหัก
คาใชจายแลว หากมีสวนเกินจะจัดสรรออกเปน 3 สวน สวนแรก เก็บเปนทุนสํารองเพื่อการดําเนินงานของกลุม สวนที่ 2 
เปนคาตอบแทนคณะกรรมการ สวนที่ 3 เปนเงินปนผลใหกับสมาชิกในรูปคาตอบแทนแรงงานในการซอมบํารุงโปะเชือก
ตามจํานวนวันที่เขารวมปฏิบัติงาน สําหรับในปแรกไมมีการจัดสรร เนื่องจากเปนปที่เริ่มโครงการ รายไดหลังหักคาใชจาย
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ไมมากนัก จึงเก็บรวบรวมไวเปนทุนดําเนินงานในปตอไป สําหรับปที่ 2 และ ปที่ 3 ไดจัดสรรสวนเกินเปนสัดสวนดังนี้ 
ทุนสํารองของกลุม 41% เงินปนผล 54% คาตอบแทนคณะกรรมการ 5%  

 
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจาการทําประมงโปะเชือก 
 
1. กรณีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการประมงโปะเชือกจังหวัดระยอง (ตามโครงการศึกษาทดลอง)  

1. ตนทุนของการทําประมงโปะเชือก จ.ระยอง แบงออกเปน 2 สวน คือ 
     1.1 คาใชจายในการลงทุน ประกอบดวย เครื่องมือประมงโปะเชือก มูลคา 563,660 บาท 
     1.2 คาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย  
           - คาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไดแก คาตอบแทนแรงงานและเรือ คาอาหารและเครื่องดื่ม 

- คาวัสดุและอุปกรณ ไดแก อุปกรณที่ใชทําการประมง วัสดุที่ใชในการซอมแซมโปะเชือก และอุปกรณที่
ใชในการจําหนายสัตวน้ํา 

          - คาใชจายเบ็ดเตล็ด ไดแก คาโทรศัพทในการติดตอซื้อขายสัตวน้ํา และเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน 
          - คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาเลี้ยงรับรอง ในกิจกรรมตางๆ ของกลุม 

 คาใชจายในการดําเนินงาน สําหรับปที่ 1 (2546/47) เปนเงิน 100,113 บาท ปที่ 2 (2547/48) เปนเงิน 371,094 บาท 
และปที่ 3 (2548/49) เปนเงิน 464,250 บาท สวนคาใชจายในการดําเนินงานของปที่ 4-8 ไดประมาณการคาใชจายจากปทํา
การประมงปที่ 2 และปที่ 3 ประกอบกับจํานวนครั้งที่ทําประมงโปะเชือกปละ 101 และ 109 ครั้ง ตามลําดับ คิดเปน
คาใชจายในการดําเนินงานปละ 417,672 บาท (ดังตารางที่ 1) 

2. ผลตอบแทนจากการทําประมงโปะเชือก คือ รายไดจากการจําหนายสัตวน้ําที่จับไดจากการทําประมงโปะเชือก 
เปนรายไดจากการทําประมงปที่ 1 (2546/47) จํานวน 52 ครั้ง คิดเปนมูลคา 109,108 บาท ปที่ 2 (2547/48) จํานวน 101 ครั้ง 
คิดเปนมูลคา 520,928 บาท และปที่ 3 (2548/49) จํานวน 109 ครั้ง คิดเปนมูลคา 608,160 บาท สวนในปที่ 4-8 ไดประมาณ
การรายไดเฉลี่ยจากการทําประมงในปที่ 2 และ 3 คิดเปนมูลคาเฉลี่ย 564,544 บาท (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการประมงโปะเชือก จังหวัดระยองกรณีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  

ปที่ คาใชจายลงทุน คาใชจายดําเนินงาน ตนทุนทั้งหมด (บาท) ผลตอบแทน (บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

563,660.00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100,113.00 
371,094.00 
464,250.00 
417,672.00 
417,672.00 
417,672.00 
417,672.00 
417,672.00 

663,773.00 
371,094.00 
464,250.00 
417,672.00 
417,672.00 
417,672.00 
417,672.00 
417,672.00 

109,108.00 
520,928.00 
608,160.00 
564,544.00 
564,544.00 
564,544.00 
564,544.00 
564,544.00 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) (บาท) 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) (% ตอป) 

 194,637.17 
1.07 
18.85 
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ในการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost – Benefit Analysis: CBA) ของการทําประมงโปะเชือก โดยนํา
ขอมูลตนทุนและผลตอบแทนดังแสดงในตารางขางตน (ตารางที่ 1) มาวิเคราะห โดยใชตัวช้ีวัดความคุมคาของโครงการ 
คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) โดย
กําหนดใหโปะเชือกมีอายุการใชงาน 8 ป ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 
 จากการวิเคราะหพบวา การทําประมงโปะเชือกมีความคุมคาในการลงทุน โดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) ของการทําประมงโปะเชือกมีคาเทากับ 194,637.17 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.07 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 18.85 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
2. กรณีท่ีการทําประมงโปะเชือกตองมีการลงทุนทั้งหมด  

1. ตนทุนของการทําประมงโปะเชือก แบงออกเปน 2 สวน คือ 
     1.1 คาใชจายในการลงทุน ประกอบดวย  
           - เครื่องมือประมงโปะเชือก มูลคา 563,660 บาท 
           - เรือและอุปกรณทําประมง มูลคา 150,000 บาท 
           - ถังแชปลา ขนาด 200 ลิตร มูลคา 6,600 บาท 
             รวมคาใชจายในการลงทุนเทากับ 720,260 บาท 
      1.2 คาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย  
            - คาใชจายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไดแก คาตอบแทนแรงงาน 
            - คาวัสดุและอุปกรณ ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง น้ําแข็ง น้ําเค็ม และวัสดุอื่นๆ 
            - คาซอมบํารุงโปะเชือก 
            - คาใชจายในการจําหนายสัตวน้ํา ไดแก วัสดุ อุปกรณ และคาขนสง 
 การประมาณการคาใชจายในการดําเนินงาน คํานวณโดยการกําหนดใหมีการทําประมงโปะเชือกจํานวน 100 ครั้ง
ตอปการทําประมง ซึ่งคิดเปนคาใชจายในการดําเนินงานปที่ 1 – 8 เปนเงิน 398,000 บาท (ดังแสดงในตารางที่ 2) 

2. ผลตอบแทนจากการทําประมงโปะเชือกในกรณีนี้ คํานวณจากการนํารายไดที่เกิดขึ้นจริงจากการทําประมง
โปะเชือก จังหวัดระยอง ในปที่ 2-3 นํามาหาคาเฉลี่ยตอครั้งของการทําประมง และกําหนดใหการทําประมงโปะเชือกตอป
การทําประมงเทากับ 100 ครั้ง คิดเปนรายไดตอปเทากับ 537,660.95 บาท (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการประมงโปะเชือก กรณีที่ตองลงทุนทั้งหมด 

ปที ่ คาใชจายลงทุน คาใชจายดําเนินงาน ตนทุนทั้งหมด (บาท) ผลตอบแทน (บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

720,260.00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 

1,118,260.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 
398,000.00 

537,660.95 
537,660.95 
537,660.95 
537,660.95 
537,660.95 
537,660.95 
537,660.95 
537,660.95 

มูลคาปจจบุันสุทธิ (NPV) (บาท) 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) (% ตอป) 

 135,673.65 
1.05 

15.24 
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จากการศึกษาความคุมคาของการทําประมงโปะเชือก กรณีที่ตองมีการลงทุนทั้งหมด จากการนําขอมูลตนทุนและ
ผลตอบแทนมาวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost – Benefit Analysis: CBA) โดยกําหนดใหโปะเชือกมีอายุการใช
งาน 8 ป และ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 พบวา การทําประมงโปะเชือกมีความคุมคากับการลงทุน ซึ่งพิจารณาจากมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 135,673.65 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) มีคาเทากับ 1.05 และ อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 15.24 % 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การทําประมงโปะเชือกตามโครงการศึกษาทดลอง เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงค
หลักเพื่อลดการแขงขันการทําประมงชายฝงของชาวประมงพื้นบาน และกอใหเกิดความรวมมือกันระหวางชาวประมง 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการจัดการทรัพยากรชายฝง ซึ่งผลจากการดําเนินโครงการโปะเชือกนี้บรรลุตามวัตถุประสงคที่วาง
ไว ทั้งยังกอใหเกิดประโยชนอื่นๆ ตามมา เพราะโปะเชือกเปนเครื่องมือประมงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนแหลงที่ชวย
ฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา อีกทั้งยังชวยปองกันการทําประมงเชิงพาณิชยเขามาบริเวณชายฝง ที่สําคัญที่สุดคือการรวมมือกัน
ของชาวประมง ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง  
 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการทําประมงโปะเชือก ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 กรณี 
คือ กรณีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการประมงโปะเชือกจังหวัดระยอง และกรณีที่ตองมีการลงทุนทั้งหมด โดยใช
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost – Benefit Analysis: CBA) ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ในการประเมินความคุมคาของการทําประมง
โปะเชือก และกําหนดใหโปะเชือกมีอายุการใชงานเทากับ 8 ป และอัตราคิดลดเทากับรอยละ 8 ตอป จากการวิเคราะห
ขอมูลพบวา กรณีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 194,637.17 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอ
ตนทุน (BCR) เทากับ 1.07 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 18.85% สวนกรณีที่ตองมีการลงทุน
ทั้งหมด พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 135,673.65 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.05 
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 15.24%  จากผลการศึกษาพบวา การทําประมงโปะเชือกมีความคุมคา
ในทางเศรษฐกิจ และเปนหนทางหนึ่งในการจัดการประมงและทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนได 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. การทําประมงโปะเชือกของกลุมในขณะนี้เปนการทําประมงลักษณะกิจกรรมเสริม (โครงการทดลอง) 
ผลตอบแทนจากการทําประมงโปะเชือกจึงเปนรายไดเสริม จากรายไดหลักที่ชาวประมงไดรับ หากชาวประมงรวมมือกัน
ทําการประมงโปะเชือกกันอยางจริงจังจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
 2. เครื่องมือประมงโปะเชือกมีอายุการใชงานมากกวา 8 ป หากชาวประมงทําการซอมแซมและบํารุงรักษา 
โปะเชือกอยางสม่ําเสมอจะสามารถใชงานตอไปได  
 3. กลุมชาวประมงโปะเชือกยังขาดความรูความเขาใจพื้นฐานการจัดระบบบัญชี หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควร
ใหการสนับสนุนใหคําแนะนําดานการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ  
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เปรียบเทียบคณุภาพตะกอนดินในบอดินท่ีเล้ียงหอยหวานกับตะกอนดนิ 
ในแหลงน้ําธรรมชาติท่ีรองรับน้ําท้ิงจากบอเล้ียงหอยหวาน 

 
สมภพ รุงสุภา1   นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธ์ิ 1สุธีรา   ปรัชญาเกรียงไกร2

1สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ  10130 
2 สหสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
บทคัดยอ 

 
ทําการวิเคราะหคุณภาพตะกอนดินในบอดินที่เลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ซึ่งเปนบอดิน

ขนาด 50x50 ตารางเมตร ลึก 0.5 เมตร  มีหอยหวานขนาด 2-3 เซนติเมตร จํานวน 10,000 ตัว/บอ ใชระบบแอรลิฟทดันน้ํา
ใหไหลเวียนรอบบอ ใหอาหารปลาเปดตลอดการเลี้ยง ทดลองเลี้ยงโดยการเปลี่ยนน้ํา 15 และ 30 วัน/ครั้ง  เปนเวลา 7 เดือน 
ตรวจสอบคุณภาพตะกอนดิน ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้งที่บริเวณทางน้ําเขาและทางน้ําออกของบอดินทั้งสองการทดลอง และ
จากแหลงน้ําธรรมชาติภายนอกที่รองรับน้ําทิ้งจากฟารมสาธิตการทดลองดังกลาว ในจุดที่รับน้ําทิ้งโดยตรง และ จุดที่หาง
ออกไป 500 เมตร พารามิเตอรที่ทําการวิเคราะหไดแก pH อัตราการหายใจของตะกอนดิน ปริมาณอินทรียสาร ปริมาณ
แบคทีเรียทั้งหมด (Total Plate Count) และการยอมสีแบคทีเรียเรืองแสง สองแบบคือ CTC และ DAPI Bacteria  
ผลการศึกษาพบวาปริมาณซัลไฟดในตะกอนดินพื้นบอดินที่เปลี่ยนน้ําทุก 30 วันมีคาสูงสุด เทากับ 213.6 ug/gm wet wt. 
เทียบกับในแหลงน้ําธรรมชาติภายนอกอยูในชวง 94.9-184.6 ug/gm wet wt.ในขณะที่แหลงน้ําธรรมชาติภายนอกมีอัตรา
การหายใจของตะกอนดิน ปริมาณอินทรียสาร ปริมาณแบคทีเรียรวม และปริมาณแบคทีเรียเรืองแสง CTC และ DAPI 
Bacteria สูงกวาในบอดินทั้งสองการทดลอง 
 
คําสําคัญ : คุณภาพตะกอนดิน  บอดินเลี้ยงหอยหวาน 
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Comparison of Sediment Quality in Babylonia Earthen Pond Culture and 
Natural Reservoir Sediment  which Received Waste discharged. 

 
Sompop  Rungsupa1, Nilnaj Chaitanavisut1 and Suteera  Pachayakiengkai 2

1Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkron University, Phayathai, Pathumwan, Bangkok 10130 
2 Environmental   Science Interdepartmental; Graduate School; Chulalongkorn University 

 
Abstract 

 
 Analysis of sediment quality in Spot Babylonia (Babylonia areolata Link, 1807) cultured in the earthen ponds, 
with size stocked 50x50x50 square meters, with 2-3 cm. 10,000 shells spotted babylonia was conducted.  15 and 30 days 
water exchanged program were applied. Circulated system by series airlift-systems mixed water together for 7 months 
was analyzed and compared with sediment in Natural Reservoir. Monitor sediment quality once a month at inlet and 
outlet water and natural reservoir. Sediment pH, Sediment Oxygen Demand, Oxidisable organic matter, Total Bacteria 
Plate Count and Fluorescence Bacteria; CTC and DAPI, were monitored. Sulphide in sediment in 30 days exchanged 
water was highest as 213.6 ug/gm wet wt. compared to sulphide in sediment at natural reservoir as 94.9-184.6 ug/gm 
wet wt.. Sediment Oxygen Demand, Oxidisable Organic Matter, Total Bacteria Plate Count and Fluorescence Bacteria 
both CTC and DAPI were highest compared to earthen pond cultured. 
 
Key words : sediment quality; spotted Babylonia; earthen pond  
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คํานํา 
 

การเพาะเลี้ยงหอยหวานและสัตวน้ําทั่วไปจะทําใหเกิดสารอนินทรียและสารอินทรียในรูปแบบของไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส พารามิเตอรที่สําคัญจนจําเปนตองมีการต้ังเปนมาตรฐานโดยกรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้สารไฮโดรเจนซัลไฟด
ในน้ําทิ้งจะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เกิดภาวะขาดออกซิเจนในบริเวณพื้นผิวหนาดินและลึกลงไปประมาณ 1-3 เซนติเมตร จาก
จุลชีพที่มีอยูอยางหนาแนนในบริเวณผิวหนาดินและลึกลงไปเล็กนอยนั้นจะใชออกซิเจนที่มีอยูอยางรวดเร็วเพื่อยอย
สารอินทรียในรูปแบบตางๆที่มากับน้ําทิ้ง  และถาปริมาณออกซิเจนในน้ําบริเวณดังกลาวหมดลงก็จะทําใหจุลชีพเปลี่ยนจาก
การใชออกซิเจนในการยอยมาเปนการใชสารประกอบซัลไฟด ซึ่งจะทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดขึ้นบริเวณผิวหนาดิน
และลึกลงไปซึ่งจะจับกับโลหะตางๆ เชน เหล็กใหอยูในรูปเหล็กซัลไฟดมีสีเหลือง เมื่อคาความเปนกรด-ดางบริเวณนั้น
ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (กลายเปนกรดซัลฟูริคเมื่อผสมกับน้ํา) ก็จะทําใหสารประกอบโลหะ
ซัลไฟดตางๆ ในบริเวณนั้นๆ ปลอยซัลไฟดออกมาในรูปกาซซึ่งเปนพิษอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา ซึ่งพบวาในคามาตรฐาน
สําหรับสัตวน้ํานั้นปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดเพียงเล็กนอย (0.01 มก./ลิตร) ก็จะเปนอันตรายไดแลว ในขณะที่ปริมาณ
แอมโมเนียมถึง 1.1 มก./ลิตร จึงจะทําใหเกิดอันตรายตอสัตวน้ําและจุลชีพอื่นๆ ในบริเวณนั้นๆ 

ลือชัย  ดรุณชู  และคณะ (2548) เลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในกระชังในบอดิน เปนเวลา  
16 สัปดาห โดยมีแพไมไผขนาด 8x8 เมตร แขวนกระชัง ขนาด 1.20x1.20x0.5 เมตร จํานวน 12 ใบ ปลอยพันธุหอยหวาน
ขนาดความยาวเฉลี่ย 1.60±0.20 เซนติเมตร ความกวางเฉลี่ย 1.09±0.13 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 1.86 กรัม แบงการ
ทดลองออกเปน 4 ความหนาแนน คือ 300, 400, 500 และ 600 ตัวตอตารางเมตร ใหเนื้อปลาขางเหลืองเปนอาหารเมื่อสิ้นสุด
การทดลองพบวา การเจริญเติบโตดาน ความยาวของเปลือกหอยเปน 3.13±0.07, 3.02±0.04, 2.99±0.04 และ 2.77±0.08 
เซนติเมตร ความกวางของเปลือกหอยเปน 2.07±0.01, 2.03±0.05, 1.94±0.01 และ 1.85±0.01 เซนติเมตร และน้ําหนักของ
หอยเปน 7.81±0.38, 7.18±0.49, 6.45±0.33 และ 5.89±0.33 กรัม ตามลําดับ โดยที่ความหนาแนน 300 ตัวตารางเมตร 
เจริญเติบโตดีที่สุด มีอัตราการแลกเนื้อเปน 2.82±0.20, 2.64±0.22, 2.78±0.19 และ 2.85±0.15  ผลผลิตรวมเฉลี่ย 
2.74±0.12, 3.49±0.18, 3.85±0.18 และ 4.33±0.14 กิโลกรัม  ที่ความหนาแนน 600 ตัวตอตารางเมตรใหผลผลิตสูงที่สุด 
สวนอัตราการรอดตายเปน 99.69±0.13, 99.71±0.20, 100 และ 99.92±0.07 เปอรเซ็นต  และการเลี้ยงหอยหวานในกระชัง
ในบอดินความหนาแนน 400 ตัวตอตารางเมตร ใหผลตอบแทนสูงที่สุด 

สําหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยา โดยทั่วไป จําแนกออกได 3 ลักษณะ คือ เพื่อหาจุลินทรียที่เปน
สาเหตุของโรค  การตรวจนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด  และการตรวจนับจํานวนแบคทีเรียที่เปนดัชนีแสดงการปนเปอน
ของสิ่งโสโครก ในการศึกษาครั้งนี้จะจํากัดที่การตรวจนับแบคทีเรียทั้งหมด กับแบคทีเรียที่เปนดัชนีแสดงการปนเปอน
ของสิ่งโสโครกในตะกอนดิน การตรวจนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดเปนการตรวจนับแบคทีเรียที่มีอยูในน้ํา 1 มิลลิลิตร 
โดยบมที่อุณหภูมิ 20 ˚C  เปนเวลา 48 ช่ัวโมง และ 35 ˚C  เปนเวลา 24 ช่ัวโมง พวกแบคทีเรียที่มีอยูตามแหลงน้ําธรรมชาติ
และดินจะเจริญไดดีที่ 20 ˚C และแบคทีเรียที่อยูในทางเดินอาหารของคนและสัตวเลือดอุนซึ่งปนเปอนลงสูแหลงน้ําจะ
เจริญไดดีที่ 35 ˚C  ถาน้ํานั้นมีจํานวนแบคทีเรียที่เจริญไดดีที่ 35 ˚C มากกวาที่อุณหภูมิ 20 ˚C แสดงวาน้ํานั้นมีการปนเปอน
สิ่งขับถาย  การนับแบคทีเรียทั้งหมดนี้เปนการหาแบคทีเรียที่เปน heterotrophic bacteria การตรวจดวยวิธีนี้จะตรวจนับ
จํานวนแบคทีเรียในแหลงน้ําไดตํ่ากวาความเปนจริง เนื่องจากแบคทีเรียแตละชนิดมีความตองการสารอาหารและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญแตกตางกัน 
 WEI YU, et al (1995) ไดสรุปวาการวิเคราะหจํานวนแบคทีเรียโดยใชการนับจํานวนโคโลนีโดยตรงนั้นสามารถ
ใชเทคนิคเดียวกับในน้ําสําหรับตะกอนดินไดดวย โดยใชสียอมเรืองแสง 5-cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride (CTC) 
สําหรับแบคทีเรียมีชีวิตที่ใชออกซิเจน (actively respiring bacteria) และ 4*,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) สําหรับ
แบคทีเรียทั้งหมด (total bacteria) แลวนับจํานวนภายใตกลอง Epifluorescence  โดย CTC ใชเวลายอม  8 ช่ัวโมง และ 
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DAPI ใชเวลายอม 40 นาที จะใหผลดีที่สุด และความเขมขนที่เหมาะสมของ  DAPI เทากับ 10 mg/liter สามารถเก็บที่ 4 ˚C 
ภายใน 2 วันสําหรับ CTC และ 21 ช่ัวโมงสําหรับ DAPI 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพตะกอนดิน ทั้งในดานเคมี และ ชีวภาพ ในบอทดลองและแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่รองรับน้ําทิ้งจากบอทดลองนี้จะเปนแนวทางในการขยายการเลี้ยงหอยหวานอยางยั่งยืน โดยมีการจัดการภายใน
บอเลี้ยงและในแหลงน้ําธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถเลี้ยงหอยหวานไดพรอมกับไมทําลายแหลงน้ําธรรมชาติดวย 

 
วัตถุประสงค 

 
 1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพตะกอนดินในบอดินที่มีการเปลี่ยนน้ํา 15 และ 30 วันครั้ง และ แหลงน้ํา
ธรรมชาติที่อยูตรงขามและหางจุดทิ้งน้ําจากฟารมทดลอง 
 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพตะกอนดินดานเคมีและชีวภาพ 
 3. วิเคราะหผลกระทบตอคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําธรรมชาติเนื่องจากการปลอยน้ําทิ้งจากบอดินที่เลี้ยง 
หอยหวาน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

เก็บตัวอยางตะกอนดินในบอดินที่เลี้ยงหอยหวาน บริเวณหาดเจาสําราญ จังหวัดเพชรบุรี (รูปที่ 1) กอนการเลี้ยง 
และเก็บตัวอยางเมื่อเริ่มเลี้ยงและเปลี่ยนน้ําครั้งแรกที่ 15 วัน และครั้งตอไปทุก 30 วัน โดยเก็บที่บริเวณน้ําเขา และ น้ําออก 
จากบอดิน บอละ 2 ตัวอยาง บอดินที่ทดลองเลี้ยงหอยหวานมีการเปลี่ยนน้ําทุก 15 และ 30 วัน (รูปที่ 2 สําหรับแหลงน้ํา
ธรรมชาติดานนอกเก็บตัวอยางที่ปลายทอน้ําทิ้งจากบอดิน และ ที่หางออกไป 500 เมตร เก็บตัวอยางตะกอนดินพรอมกับ
ในบอดิน เก็บตัวอยาง 7 เดือน ระหวาง เดือนมีนาคม-กันยายน 2549   

ตัวอยางตะกอนดิน วิเคราะห pH อัตราการหายใจ (Sediment Oxygen Consumption Rate) (สมภพ รุงสุภา และ  
นิลนาจ  ชัยธนาวิสุทธิ์, 2550) ปริมาณอินทรียสาร (Oxidisable Organic Matter) (สมบูรณ มั่นความดี และ ผจงจิตต ศรีสุข, 
2550; Loring, D.H. and R.T.T. Rantala, 1992) ปริมาณซัลไฟดในตะกอนดิน (สมภพ รุงสุภา และ  นิลนาจ  ชัยธนาวิสุทธิ์, 
2550) ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (Total Plate Count) และการยอมสีแบคทีเรียเรืองแสง สองแบบคือ CTC และ DAPI  
Bacteria (ปยะรัตน เซาซี้, 2547)  

 

หาดเจาสําราญ 

บอทดลองหอยหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แผนที่บอทดลอง หาดเจาสําราญ เพชรบุรี 
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รูปท่ี 2 ลักษณะบอดินทดลองเลี้ยงหอยหวาน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

 1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพตะกอนดิน ในบอดิน เลี้ยงหอยหวาน และ แหลงน้ําธรรมชาติที่รองรับน้ําทิ้งจาก
ฟารมทดลองเลี้ยงหอยหวาน 

 
ตารางที่ 1 คุณภาพตะกอนดินในบอดินและแหลงน้ําธรรมชาติ ตลอดการเลี้ยง 7 เดือน 
treatment pH_sed SOD 

(mg/L wet wt) 
%_org_matter Sulphide 

(uM/gm wet wt) 
CTC Soil 

(106cells/mg) 
DAPI Soil 

(107cells/mg) 
Total Plate 
Count Soil 
(cells/mg) 

เฉลี่ย_15วัน 
6.83 

(6.55-7.45) 
4.70 

(0.38-12.03) 
2.83 

(0.81-6.84) 
151.6 

(2.4-666.0) 
2.6 

(1.2-3.2) 
3.9 

(1.6-4.6) 
1,278  

(772-1,559) 

เฉลี่ย_30วัน 
6.78 

(6.50-7.40) 
4.12 

(0.92-8.59) 
3.06 

(1.03-8.70) 
213.6 

(0.8-815.7) 
3.2 

(1.0-4.0) 
3.2 

(1.8-4.3) 
1,427  

(839-1,896) 
เฉลี่ย_ 

ตรงขามฟารม 
7.50 

(7.3-7.9) 
5.35 

(1.01-20.45) 
2.53 

(0.35-4.78) 
184.6 

(20.0-663.6) 
4.1 

(2.3-4.8) 
4.5 

(2.3-5.6) 
2,397  

(1,170-2,987) 
เฉลี่ย_ 

หางฟารม 
7.16 

(6.50-7.90) 
6.41 

(1.95-19.62) 
3.43 

(0.68-5.60) 
94.9 

(22.1-212.3) 
4.1 

(2.3-4.8) 
4.5 

(2.3-5.6) 
2,397  

(1,170-2,987) 
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                                               3                                              4 
รูปท่ี 3  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพตะกอนดินทางเคมีตามเวลา   1. sediment pH    2. อัตราการหายใจของตะกอนดิน  
             3. ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดิน     4. ปริมาณ ซัลไฟด 
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                3 
รูปท่ี 4   การเปลี่ยนแปลงคุณภาพตะกอนดินทางชีวภาพ ตามเวลา   1. CTC soil bacteria (x106cells/mg)  
              2. DAPI soil bacteria (x107cells/mg)    3. Total Plate Count soil Bacteria (cells/mg) 

 



          การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O10 
                                                   

 53

 2. ความสัมพันธระหวางคุณภาพตะกอนดินดานเคมีและชีวภาพ แสดงความสัมพันธระหวางคุณภาพตะกอนดิน
ดานเคมีและชีวภาพ : ที่มีคาสหสัมพันธมากกวา 0.8 ขึ้นไป 

บอดินเปลี่ยนน้ํา 15 วัน/ครั้ง: 
ระหวางเวลากับพารามิเตอรตางๆ ไดแก 

 sulphide_sed Polynomial Equation; R2 = 0.9619 
 DAPI Soil Polynomial Equation; R2 = 0.9048 
 Total Plate Count Soil Polynomial Equation;R2 = 0.8546 
 ระหวาง SOD กับพารามิเตอรตางๆ ไดแก 

DAPI Soil   Logarithmic Equation;   R2 = 0.8775 
 Total Plate Count Soil Power Equation;  R2 = 0.8198 
 ระหวาง  Total Plate Count Bacteria กับพารามิเตอรตางๆไดแก 
 CTC soil   Polynomial Equation;  R2 = 0.8646 
 DAPI soil   Polynomial Equation;  R2 = 0.9584 
 บอดินเปลี่ยนน้ํา 30 วัน/ครั้ง: 
 ระหวางเวลากับพารามิเตอรตางๆ  
 pH_sed  Polynomial Equation ; R2 = 0.8134 
 SOD  Polynomial Equation ; R2 = 0.8424 
 Org_matter Polynomial Equation ;  R2 = 0.8168 
 DAPI Soil  Polynomial Equation ; R2 = 0.8332 
 Total Plate Count Soil Polynomial Equation ;R2 = 0.8786 
 ระหวาง SOD กับพารามิเตอรตางๆ 
 sulphide_sed Polynomial Equation ;R2 = 0.8727 
 ระหวาง  Total Plate Count Bacteria กับ 
 CTC Soil  Polynomial Equation; R2= 0.8542 
 DAPI Soil  Polynomial Equation; R2 = 0.8791 
 แหลงน้ําธรรมชาติตรงขามฟารมทดลอง 
 ระหวางเวลากับพารามิเตอรตางๆ ไดแก 
 pH_sed  Polynomial Equation; R2 = 0.8439 
 DAPI Soil  Polynomial Equation; R2 = 0.8144 
 ระหวาง SOD กับปริมาณซัลไฟดในตะกอนดิน 
 sulphide_sed Exponential Equation;  R2 = 0.0834 
 ระหวาง organic matter กับ ปริมาณซัลไฟดในตะกอนดิน 
 sulphide_sed Exponential Equation;  R2 = 0.8876 
 ระหวาง Total Plate Count Soil Bacteria กับ 
 CTC Soil  Polynomial Equation; R2 = 0.8692 
 DAPI Soil  Polynomial Equation; R2 = 0.9134 
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 แหลงน้ําธรรมชาติหางฟารมทดลอง 
 ระหวางเวลากับพารามิเตอรตางๆ ไดแก 
 DAPI Soil  Polynomial Equation; R2 = 0.8144 

ระหวาง Total Plate Count Soil Bacteria กับ 
 CTC Soil   Polynomial Equation; R2 = 0.8692 
 DAPI Soil Polynomial Equation; R2 = 0.9134 
 3. ผลกระทบตอคุณภาพดินตะกอนในแหลงน้ําธรรมชาติเนื่องจากการปลอยน้ําทิ้งจากบอดินที่เลี้ยงหอยหวาน
เนื่องจากปจจุบันยังไมมีมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในบอเลี้ยงสัตวน้ํา และ ไมมีมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ มีแตมาตรฐานของคุณภาพน้ําจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (ตารางที่ 2) จึงจําเปนตองใชคาเฉลี่ยและคาต่ําสุด
สูงสุดของคุณภาพตะกอนดิน ในทางเคมี และ ทางชีวภาพที่พบในแหลงน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเริ่มการทดลองจนสิ้นสุด
การทดลองเปนตัวเทียบ โดยถาคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ํามีการเปลี่ยนแปลงลดต่ําลงกวาเริ่มการทดลองแสดงถึง
ผลกระทบเชิงลบจากการเลี้ยงหอยหวานที่ถายน้ําทิ้งลงแหลงน้ําธรรมชาติ แตถาคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําธรรมชาติ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเริ่มการทดลองแสดงวาไมมีผลกระทบเชิงลบ 
 
ตารางที่ 2  คามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) 

พารามิเตอร หนวย เกณฑมาตรฐานสูงสุด 
1. คาความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.5-9.0 
2.บีโอดี (biochemical oxygen demand) มก./ล. 20 
3. สารแขวนลอย (suspended Solid) มก./ล. 70 
4. แอมโมเนีย (NH3-N) มก.ไนโตรเจน/ล. 1.1 
5. ฟอสฟอรัสรวม (total phosphorus) มก.ฟอสฟอรัส/ล. 0.4 
6. ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) มก.ซัลเฟอร/ล. 0.01 
7. ไนโตรเจนรวม (total nitrogen)  คือ   
    ผลรวมของ 
    ก) ไนโตรเจนละลาย (total dissolved nitrogen) 
    ข) ไนโตรเจนแขวนลอย (total  particulate nitrogen) 

มก.ไนโตรเจน/ล. 4.0 

 
สรุป 

 
1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพตะกอนดิน ในบอดิน เลี้ยงหอยหวาน และ แหลงน้ําธรรมชาติที่รองรับน้ําทิ้งจาก

ฟารมทดลองเลี้ยงหอยหวาน จากการทดสอบ ANOVA แบบสองทาง (ตารางที่ 3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ตะกอนดิน พบวา อัตราการหายใจของตะกอนดิน (SOD) ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดิน ปริมาณซัลไฟดในตะกอนดิน 
มคีวามแตกตางกันระหวางการเลี้ยงในบอดินที่มีการเปลี่ยนถายน้ํา 2 แบบ และกับแหลงน้ําธรรมชาติ (ดูคา p ในตารางที่ 3) 
และปริมาณซัลไฟดในตะกอนดินยังมีความแตกตางกันเนื่องจากเวลาดวย อยางไรก็ตามพบวาปริมาณซัลไฟดในตะกอน
ดินบอดินที่เปลี่ยนน้ําทุก30วันมีคาสูงสุด ในขณะที่แหลงน้ําธรรมชาติภายนอกมีอัตราการหายใจของตะกอนดิน ปริมาณ
อินทรียสาร ปริมาณแบคทีเรียรวม และปริมาณแบคทีเรียเรืองแสง CTC และ DAPI Bacteria สูงกวาในบอดินทั้งสองการ
ทดลอง (ตารางที่ 1 รูปที่ 3-4)  
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ตารางที่ 3  ANOVA แสดง p-value ของพารามิเตอรตางๆ ระหวางบอดินและแหลงน้ําธรรมชาติ 
 pH_sed SOD org_matter sulphide_sed CTC_soil DAPI_soil Total_Plate_Count_soil 

treatment 0.009 0.757 0.395 0.628 0.0000 0.000 0.000 

month 0.049 0.018 0.000 0.118 0.0000 0.000 0.000 
 

2. ความสัมพันธระหวางคุณภาพตะกอนดินดานเคมีและชีวภาพ โดยไดวิเคราะหความสัมพันธที่เปนไปได
ทั้งหมดในรูปสมการความสัมพันธและคาสหสัมพันธ (R2) ที่มีคาเกิน 0.6 (เพื่อใหมีคาสหสัมพันธ เขาใกล 1 มากที่สุด) ใน
การทดลองทั้ง 4 แบบ คือ บอดินที่เปลี่ยนถายน้ํา 15 และ 30 วันครั้ง และในแหลงน้ําธรรมชาติที่อยูตรงขามและหางฟารม 
โดยไดเลือก วิเคราะหความสัมพันธระหวางเวลากับพารามิเตอรตางๆ อัตราการหายใจของตะกอนดิน (SOD) กับ
พารามิเตอรตางๆ และ Total Plate Count Bacteria กับคา CTC soil bacteria และ DAPI soil bacteria  ผลการศึกษาพบวาใน
บอดินที่มีการเปลี่ยนถายน้ํา 15 และ 30 วันครั้ง เวลา อัตราการหายใจของตะกอนดิน  และ Total Plate Count Bacteria กับ
พารามิเตอรที่นํามาวิเคราะหนั้น มีความสัมพันธกัน โดยคาสหสัมพันธ (R2) อยูในชวง 0.6-0.9 โดยความสัมพันธจําแนกได 
4 รูปแบบดังนี้ (ดูขอ 2) 

แบบ Polynomial Equation 
แบบ Exponential Equation 
แบบ Logarithmic Equation 
แบบ Power Equation 

 ทั้งนี้พบวาในบอดินที่มีการเปลี่ยนถายน้ําทั้งสองแบบนั้น พารามิเตอรที่นํามาวิเคราะหเกือบทั้งหมดมี
ความสัมพันธกันที่คา R2 มากกวา 0.6-0.9 ในขณะที่ในแหลงน้ําธรรมชาติมีความสัมพันธกันนอยกวา แสดงใหเห็นวาใน 
บอดินนั้นพารามิเตอรสวนใหญสามารถทํานายและจัดการได ซึ่งเปนผลจากการเลี้ยงหอยหวานที่มีการใหอาหารเพิ่มขึ้น
ตามน้ําหนักรวมของหอยหวานที่เพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 4) ที่สามารถทํานายจากอัตราการรอดและอัตราการเจริญได ในขณะที่
แหลงน้ําธรรมชาติภายนอกมีปจจัยอื่นๆอีกที่มีผลตอพารามิเตอรที่นํามาวิเคราะหทําใหมีความสัมพันธกันนอย 

 
ตารางที่ 4 จํานวน ความหนาแนน อัตรารอด และน้ําหนัก ของหอยหวานที่เลี้ยงในบอดิน ที่มีการเปลี่ยนน้ํา 15 และ 30 วัน

ครั้ง ต้ังแตเริ่มจนสิ้นสุดการทดลอง (นับเวลาการเลี้ยง 4 เดือน) 
อายุ 

(เดือน) 
ระยะเวลา 
เลี้ยง (เดือน) 

การถายน้ํา 
จํานวน 

(ตัว) 
ความหนาแนน 

(ตัว/ตารางเมตร) 
อัตรารอด 

(%) 
น้ําหนัก/ตัว 

(กรัม) 
น้ําหนักรวม 

(กรัม) 

1 0 15วัน 80,000 160 90 0.42 33,600 

2 1  72,000 144 90 0.68 48,960 

3 2  64,800 130 90 1.49 96,552 

4 3  58,320 116 90 2.06 120,139 

1 0 30วัน 80,000 160 90 0.42 33,600 

2 1  72,000 144 90 0.74 53,280 

3 2  64,800 130 90 0.88 57,024 

4 3  58,320 116 90 1.49 86,896 
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 3. ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือก ปริมาณอินทรียสารและอัตราการหายใจของตะกอนดิน (SOD) โดยวิธีวัดปริมาณ
ออกซิเจนที่ถูกใชไปในเวลา 24 ช่ัวโมง เปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของตะกอนดิน และ ปริมาณแบคทีเรีย
รวมในตะกอนดิน (Total Plate Count Bacteria) เปนตัวแทนทางชีวภาพของตะกอนดิน พบวาอัตราการหายใจของ 
ตะกอนดิน  และปริมาณแบคทีเรียรวมในตะกอนดิน มีความสัมพันธกันอยางยิ่งกับพารามิเตอรที่นํามาวิเคราะหรวมถึง
สัมพันธกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปดวย แสดงวาสามารถเลือกพารามิเตอรเพียงหนึ่งหรือสองพารามิเตอร โดยแนะนําใหใช 
อัตราการหายใจของตะกอนดิน ก็จะเพียงพอในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและทํานายสถานภาพสิ่งแวดลอมใน
บอดินและแหลงน้ําธรรมชาติได โดยอาจนําคาสูงสุดที่พบในการศึกษาครั้งนี้เปนเกณฑเบื้องตน ก็จะสามารถตั้งคาสูงสุดที่
ควรพบและละเวนการปลอยออกสูแหลงน้ําธรรมชาติได ทั้งนี้เมื่อมีการเลี้ยงหอยหวานในความหนาแนน จํานวน และ
อัตราการรอดในตารางที่ 4 (สมภพ รุงสุภา และ นิลนาจ  ชัยธนาวิสุทธิ์, 2550) 
 

คําขอบคุณ 
 

 การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของ  แผนงานวิจัยแบบบูรณาการประจําป 2548 เรื่อง “การวิจัย พัฒนา และถายทอด
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่โรงเพาะฟก ฟารมเลี้ยง และธุรกิจตอเนื่องของสัตวทะเลเศรษฐกิจ  :  หอยหวาน  
(Babylonia areolata) แบบบูรณาการ สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชยแบบครบ
วงจรในประเทศไทย” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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ความสัมพันธระหวางผลผลติกับคุณภาพน้ําท้ิงและตะกอนดินจากการเลี้ยงกุงขาว 

(Litopenaeus vannamei) แบบพัฒนา 
 

พุทธ  สองแสงจินดา*  กฤษณา  องอาจ   วลีรัตน  มูสิกะสังข  และ พนารัตน  สอนสุกใส 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับคุณภาพน้ําทิ้งและตะกอนดินจากการเลี้ยงกุงขาว (Litopenaeus 
vannamei) แบบพัฒนาของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา จํานวน 25 บอ ไดดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ-เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2549 โดยเก็บขอมูลการผลิต ตัวอยางน้ําทิ้งและตะกอนดินจากบอดินที่ใชเลี้ยงกุงขาวขนาด 1.5-5.0 ไร ปลอยกุงลง
เลี้ยงในความหนาแนน 100,000-240,000 ตัว/ไร ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสามารถเลี้ยงกุงไดผลผลิต 794-3,833 กก./ไร 
ขนาดกุง 45-140 ตัว/กก. โดยใชอาหารในการผลิต 1,270-5,353 กก./ไร และมีคาอัตราแลกเนื้อ 1.11-1.92 และอัตรารอด 
48-95% คุณภาพน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกุงขาวทุกบอมีคาแอมโมเนียรวม ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม ตะกอนแขวนลอย 
และคาบีโอดี อยูในชวง 0.4-37.2 มก./ล. , 7.8-61.0 มก./ล., 0.14-1.03 มก./ล., 87-480 มก./ล. และ 12.2-40.2 มก./ล. โดยมี
คาเฉลี่ยของแตละตัวแปรสูงกวาคาในมาตรฐานน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงถึง 4.9, 7.6, 1.7, 3.6 และ 1.4 เทา 
ตามลําดับ สวนคุณภาพตะกอนดิน พบวาตะกอนดินหลังจากการเลี้ยงกุงขาว มีปริมาณซัลไฟด (acid volatile sulfide) 
แอมโมเนียรวม ไนโตรเจนรวม คารบอนอินทรียรวม และฟอสฟอรัสรวม ในชวง 242-2,410 มก./กก.ดินแหง, 7.9-676.5 
มก./กก.ดินแหง, 0.65-3.96%, 6.45-47.27% และ 35.4-427.6 มก./กก.ดินแหง ผลการวิเคราะหสหสัมพันธพบความสัมพันธ
เชิงบวกของผลผลิตตอความเขมขนของแอมโมเนียรวม ฟอสฟอรัสรวมในน้ําทิ้ง และปริมาณฟอสฟอรัสรวมในตะกอนดิน 
(r = 0.31-0.36, p<0.05) และพบความสัมพันธเชิงลบของผลผลิตตอความเขมขนของตะกอนแขวนลอย (r = -0.33, p<0.05) 
สวนของผลผลิตกับปจจัยอื่นๆ มีคาสหสัมพันธต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคการจัดการบอเลี้ยงของแตละบอที่แตกตางกัน  
ผลการศึกษาในครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาในบอดินถึงแมจะมีผลผลิตที่ดี และสามารถเลี้ยงดวยความ
หนาแนนที่สูง แตหากจัดการบอไมเหมาะสม จะทําใหมีสารอาหารและของเสียสะสมอยูทั้งในน้ําทิ้งและตะกอนดินซึ่งเปน
สาเหตุใหเกิดความเสื่อมโทรมของบอและสิ่งแวดลอมที่รองรับการเลี้ยงกุง เกษตรกรจึงควรใหความสําคัญตอการบําบัดน้ํา
กอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกใหมากขึ้นและควรมีการเตรียมพื้นบอใหดีพอกอนที่จะปลอยกุงลงเลี้ยงในรอบตอไป  
 
คําสําคัญ :  กุงขาว (Litopenaeus vannamei) ผลผลิต คุณภาพน้ําทิ้ง คุณภาพตะกอนดิน 
    
* ๑/๑๙ หมู ๓  ต. เขารูปชาง  อ.เมือง จ. สงขลา  ๙๐๐๐๐ 
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Relationship Between Production, Effluent and Sediment Qualities from  

The Intensive Culture of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) 
 

Putth  Songsangjinda*   Kritsana  Ong-art   Waleerat  Musikasung  and Panarat  Saonsuksai 
Coastal Aquaculture Research Institute 

 
Abstract 

 

 The study on relationship between production, effluent and sediment qualities from the intensive culture of 
Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) was carried out in Songkhla province during February-August 2006. The 
data were collected from 25 earthen ponds size 1.5-5.0 rai with stocking densities 100,000-240,000 PL/rai.  The result 
showed that production was 794-3,833 kg/rai with 45-140 shrimp/kg sizes. The total feeding rates were found between 
1,270-5,353 kg/rai with food conversion ratio (FCR) of 1.11-1.92 and survival rates of 48-95%. The effluent quality 
showed that total ammonia nitrogen (TAN), total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), total suspended solid (TSS) and 
biological oxygen demand (BOD) were in the ranges of 0.4-37.2, 7.8-61.0, 0.14-1.03, 87-480 and 12.2-40.2 mg/l, 
respectively. The average value of each effluent parameter was 4.9, 7.6, 1.7, 3.6 and 1.4 folds higher than the values 
recommended in the standard effluent quality for coastal aquaculture, respectively. The sediment quality after harvest 
showed that the values of acid volatile sulfide (AVS), total ammonia nitrogen (STAN) total nitrogen (STN),  
total organic carbon (STOC) and total phosphorus (STP) raged from 242-2,410, 7.9-676.5 mg/kgDW, 0.65-3.96,  
6.45-47.27 %DW and 35.4-427.6 mg/kgDW, respectively. The results from correlation analysis between production 
effluent and sediment qualities showed a positive correlation with the parameters TAN, TP and STP (r =0.31-0.36, 
p<0.05) but showed negative correlation with the parameter TSS (r=-0.33, p<0.05). The correlation between production 
and the other parameter was negligible which probably due to the pond managements. Although Pacific white shrimp is 
able to culture at high density in the earthen pond, results from the study indicate a high potential of nutrient and shrimp 
metabolic waste accumulation in both effluent and sediment of the ponds due to improper management which may result 
in the deterioration of pond bottom and surrounding environment. We suggest farmers for more attention to the effluent 
treatment before discharge and more sufficient practices to improve bottom sediment before start the next crop.  
 
Key words :  Litopenaeus vannamei,  Production,  Effluent quality,  Sediment quality  
    
* 1/19 Moo 3. Kaorupchang, Muang District, Songkhla 90000.   
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คํานํา 
 
 กุงขาว (Litopenaeus vannamei) เปนกุงที่ประเทศไทยเริ่มนําเขาจากประเทศไตหวันและจีนมาตั้งแตป พ.ศ.2541 
เพื่อทดแทนการเลี้ยงกุงกุลาดําที่มีผลผลิตตกต่ําลงเนื่องจากปญหาโตชาและโรคไวรัสระบาดอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 
และตอมากรมประมงไดอนุญาตใหมีการนําเขาพอแมพันธุกุงขาวที่ปลอดโรค (Specific Pathogen Free) จากฮาวายและ
อเมริกาเขามาผลิตลูกกุงขาวเพื่อนํามาเลี้ยงในรูปแบบพัฒนาอยางจริงจังในป พ.ศ. 2545 เปนตนมา  ผลจากการนําเขา
ดังกลาวทําใหผลผลิตของกุงขาวที่ผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 10,000 ตันในป พ.ศ. 2545 มาเปน 500,000 ตัน ในป 
พ.ศ.2548 (Briggs et al., 2005)  

กุงขาวเปนกุงมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แตกตางจากกุงกุลาดํา คือ ไมอาศัยบนพื้นบอตลอดเวลา และกินอาหาร
เกง ตองการโปรตีนตํ่า เติบโตไดดีในพื้นที่เลี้ยงความเค็มต่ํา และสามารถดํารงชีวิตเติบโตและใหผลผลิตในบอเลี้ยงกุงที่พ้ืน
บอเสื่อมโทรมไดดีกวากุงกุลาดํา  นอกจากนี้กุงขาวที่นําเขามาเลี้ยงในประเทศไทยสวนใหญเปนกุงขาวที่ไดพัฒนาพันธุ ให
มีความปลอดโรค (SPF; Specific Pathogen Free) หรือมีความตานทานโรค (SPR; Specific Pathogen Resistance) มีการ
ปรับปรุงสายพันธุใหมีการเจริญเติบโตที่ดี จึงสามารถเลี้ยงไดอัตรารอดสูงและผลผลิตดี Briggs et al. (2005) ไดรายงานวา 
กุงขาวที่เลี้ยงในประเทศไทย มีอัตรารอด 80-90% โดยมีอัตราปลอย 80-180 ตัว/ตร.ม. และมีผลผลิตมากกวา 1.6 ตัน/ไร  
กุงขาวจึงเปนกุงชนิดที่นิยมเลี้ยงแบบพัฒนาของประเทศผูผลิตกุงรายใหญอยางประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเชียและทวีปอเมริกา    

สารอินทรียและธาตุอาหารในระหวางการเลี้ยงกุงกุลาดํา เหลือตกคางอยูในน้ําและตะกอนดิน (Muthuwan and 
Lin, 1996; พุทธและคณะ, 2543ข) สงผลกระทบตอการจัดการพื้นบอเพื่อเลี้ยงกุงในรอบตอไป ตลอดจนความเสื่อมโทรม
ของคุณภาพน้ําและดินในบริเวณแหลงเลี้ยง (Trott and Alongi, 2000; Songsangjinda et al., 2002; Xie et al., 2004) และ
ระดับของความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงเลี้ยง เชน พ้ืนที่ชุมน้ํา (wetlands) เพิ่มมากขึ้นตามปริมาณ 
การเลี้ยงกุง (Xie et al., 2004) จากรูปแบบของการผลิตกุงขาวในปจจุบันที่เกษตรกรนิยมปลอยกุงลงเลี้ยงในระดับความ
หนาแนนสูงและใชอาหารในปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิตกุงตอหนวยพ้ืนที่ จึงมีโอกาสเสี่ยงตอการทําใหเกิดความเสื่อม
โทรมในแหลงเลี้ยงกุงขาวและเกิดโรคระบาดขึ้นไดในอนาคต แตเกษตรกรยังไมมีขอมูลหรือขอเสนอทางวิชาการ สําหรับ
ใชสนับสนุนการตัดสินใจปลอยกุงขาวลงเลี้ยงในปริมาณหรือผลผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่เลี้ยงและสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ซึ่งความรูเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธระหวางผลผลิตและคุณภาพน้ําทิ้งและตะกอนดินในบอเลี้ยงกุงขาว 
สามารถทําใหเกษตรกรมีขอมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจรูปแบบการผลิตและหลักการจัดการเลี้ยงกุงขาว เพื่อให
สงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมแหลงเลี้ยงใหนอยที่สุด และสามารถจัดการลดผลกระทบดังกลาว
ไดงายและมีคาใชจายต่ํา 

 
วัตถุประสงค 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบความสัมพันธของการผลิตกุงขาวที่ใชความหนาแนนในการปลอย

กุงลงเลี้ยงเปนปจจัยหลักในการเพิ่มผลผลิต ตอผลการเลี้ยงกุงขาว  ศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับคุณภาพน้ําทิ้ง 
และตะกอนดินจากการเลี้ยงกุงขาวที่มีผลผลิตระดับตางๆ กันและเปรียบเทียบคุณภาพน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุงขาวกับ
มาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เพื่อกําหนดขอแนะนําทางวิชาการสําหรับการปลอยกุงขาวที่เหมาะสมตอ
การจัดการเลี้ยงและรักษาสิ่งแวดลอม 
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วิธีการดําเนินการ 
 
1. พื้นท่ีศึกษาและการเก็บขอมูล 
 
 ดําเนินการศึกษาในพื้นที่เลี้ยงกุงขาวในเขตจังหวัดสงขลา (อําเภอสิงหนคร และอําเภอระโนด) และพัทลุง (อําเภอ
ปากพะยูน) เก็บขอมูล การผลิต เก็บตัวอยางน้ําทิ้งและตะกอนดินพื้นบอที่เลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปด (มีการเติมน้ํา
บางเพื่อรักษาระดับน้ําในบอใหคงที่และชดเชยการระเหยของน้ํา) ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ-เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2549 โดยคัดเลือกบอเลี้ยงกุงขาวจํานวน 25 บอที่มีแผนการเลี้ยงตอเนื่องและจับกุงเพียงครั้งเดียวโดยไมมีการแบงจับ
กุงบางสวนในระหวางเลี้ยง (partial harvest) ในแตละบอไดกําหนดการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งและตะกอนดินในวันที่จับกุง 
ทั้งนี้เพื่อใหไดตัวอยางที่มีการสะสมของสารอินทรียและธาตุอาหารตามระยะเวลาที่เกษตรกรเลี้ยงกุง 
 
2. ขอมูลการเลี้ยงกุงขาว 
 

เก็บขอมูลการเลี้ยงกุงในแตละบอหลังจากการจับกุงโดยใชวิธีการสอบถามเกษตรกรถึงความหนาแนนของการ
ปลอยกุงลงเลี้ยง ระยะเวลาเลี้ยง ขนาดและน้ําหนักเฉลี่ยของกุง ปริมาณอาหาร และผลผลิตกุง แลวนําขอมูลที่ไดคํานวณ
อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ อัตราการเจริญเติบโต และความหนาแนนของกุงที่เหลืออยูในวันที่จับกุง คํานวณคามวลชีวภาพ
ของกุงและปริมาณอาหารที่ใหสะสมตลอดการเลี้ยงตอหนวยพ้ืนที่ตอหนวยเวลา ( ก./ตร.ม./วัน)  
 
3. การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง 
 
 เก็บตัวอยางน้ําในวันที่จับกุงจากบอเลี้ยงกุง 3 ระดับ คือ ผิวน้ํา กลางน้ํา (ครึ่งหนึ่งของความลึก) และเหนือพ้ืนบอ
ประมาณ 10 ซม. นําตัวอยางน้ําตัวอยางทั้งสามระดับในปริมาณที่เทาๆ กัน (1 ลิตร) มาผสมรวมกัน เพื่อเปนตัวแทนของ
ตัวอยางน้ําทิ้งในวันที่จับกุง  ลําเลียงตัวอยางน้ํามายังหองปฏิบัติการ น้ําตัวอยางที่ไมไดผานการกรองนํามาหาคาบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand; BOD) บมไวที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน (APHA, 1985) กรองตัวอยางน้ํา
ทิ้งผานกระดาษกรอง GF/C แลวเก็บรักษาตัวอยางน้ําทิ้งไวโดยการแชไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกระทั่งถึงวันที่
วิเคราะหตัวอยาง 
 นําตัวอยางที่เก็บรักษาไวออกมาวิเคราะห แอมโมเนียรวม (total ammonia nitrogen) ดวยวิธี modified indo-
phenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) ไนไตรท วิเคราะหดวยวิธี diazotization (Bendschneider and Robinson, 1952)  
ไนเตรทวิเคราะหดวยวิธี cadmium reduction method เพื่อรีดิวซไนเตรทใหเปนไนไตรท (APHA, 1985) แลววัดไนไตรทที่
เกิดขึ้นดวยวิธี diazotization ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ไนโตรเจนละลายน้ํารวม (total dissolved nitrogen) ยอยตัวอยาง
ดวยวิธีเปอรซัลเฟตออกซิเดชั่น (Hansen and Koroleff, 1999) แลวจึงนําไนโตรเจนที่ยอยแลวมาวิเคราะหในรูปไนเตรท
ตามวิธีที่ไดกลาวมาแลวขางตน  คํานวณปริมาณไนโตรเจนอินทรียละลายน้ํา (dissolved organic nitrogen: DON) = 
ไนโตรเจนละลายน้ํารวม–แอมโมเนียรวม–ไนไตรท–ไนเตรท วิเคราะหไนโตรเจนอินทรียในตะกอนแขวนลอยจาก
ตัวอยางที่กรองดวยกระดาษกรอง Whatman GF/F (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มม. ที่เผา pre-combustion ที่ 450 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 4 ชม.) แลวนําไปเผาที่อุณหภูมิสูง 950 องศาเซลเซียส โดยใชเครื่องวิเคราะหธาตุ CHN analyzer 
(LEGO-900) แลวคํานวณไนโตรเจนทั้งหมด =ไนโตรเจนอินทรียในตะกอนแขวนลอย + ไนโตรเจนละลายน้ํารวม 

วิเคราะหฟอสฟอรัสอนินทรียละลายนํ้า ดวยวิธี phospho-molybdate (Strickland and Parsons, 1972) วิเคราะห
ฟอสฟอรัสละลายน้ํารวม โดยยอยตัวอยางน้ําดวยวิธีเปอรซัลเฟตออกซิเดช่ัน (Hansen and Koroleff, 1999) แลวนําตัวอยาง
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ที่ยอยแลวไปวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสอนินทรียละลายน้ํา ดวยวิธีที่ไดกลาวมาแลวขางตน  คํานวณฟอสฟอรัสอินทรีย
ละลายน้ํา = ฟอสฟอรัสละลายน้ํารวม – ฟอสฟอรัสอนินทรียละลายนํ้า วิเคราะหฟอสฟอรัสรวมจากตัวอยางน้ําที่ไมผาน
การกรองเอาตะกอนแขวนลอยออกดวยวิธีการเดียวกันกับฟอสฟอรัสละลายน้ํารวม ดวยวิธีที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
วิเคราะหปริมาณคารบอนอินทรียละลายน้ํา ในตัวอยางน้ําทิ้งที่ผานการกรองและปรับพีเฮชใหเปนกรด (pre-acidified) แลว 
ดวยวิธีที่เผาที่อุณหภูมิสูง (700 องศาเซลเซียส) โดยใชเครื่องวิเคราะหคารบอนอินทรียรวม (TOC analyzer; Elementar; 
liquiTOC) วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล เอโดยใชการสกัดดวยอะซิโตน 90% และคํานวณโดยใชสมการของ 
SCOR/UNESCO (Strickland and Parsons, 1972) และวิเคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ําทิ้ง ดวยวิธีช่ังน้ําหนักของ
ตะกอนที่กรองไดดวยกระดาษกรอง GF/C ที่รูน้ําหนัก และชะเอาความเค็มออกจากกระดาษกรองหลังจากกรองตัวอยางน้ํา 
ดวยน้ํากลั่น แลวจึงนําไปอบไลน้ําและความชื้นที่ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชม. 
 
4. การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพตะกอนดิน 
 

เก็บตัวอยางตะกอนดินจากบริเวณผิวของพื้นบอเลี้ยงกุงขาว (ความลึกจากผิวประมาณ 2 ซม.) จํานวนบอละ 4 จุด 
(บริเวณใหอาหาร 2 จุด และบริเวณตะกอนดินกลางบอ 2 จุด) ในวันที่จับกุง วิเคราะหปริมาณซัลไฟดในตะกอนดินในรูป
ของซัลไฟดที่เกิดขึ้นหลังจากเติมกรด (acid volatile sulfide) ลงไปในตะกอนดินเปยกประมาณ 1-3 กรัม ที่บรรจุในหลอด
ตรวจสอบปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟดสําเร็จรูป (hydrogen sulfide detection tube: Gastec No.201H) คํานวณคาตอนํ้าหนัก
ตะกอนดินแหง วัดพีเอชของดินจากน้ําสกัดตัวอยางดิน (สัดสวน 1:2 น้ําหนักตัวอยางดินและปริมาณของ 1M KCl)  

ตัวอยางดินที่วิเคราะหธาตุอาหารเก็บรักษาในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกระทั่งถึงวันที่วิเคราะห จึงนํา
ตัวอยางตะกอนดินมาชั่งประมาณ 3-5 กรัม นํามาหาความชื้น ดวยการอบในอุณหภูมิ 110๐C เปนเวลา 2 ช่ัวโมง และวัด
น้ําหนักของตะกอนดินที่เปลี่ยนไป และสกัดสารอาหาร (แอมโมเนียรวม ไนไตรท ไนเตรท และฟอสเฟต) จากตะกอนดิน
เปยกที่ทราบน้ําหนักแนนอนดวยสารละลาย 2M KCl ปริมาตร 50 มล.  กรองเอาตะกอนดินออก ปรับปริมาตรน้ําตัวอยางที่
สกัดไดใหเปน 200 มล. ดวยน้ํากลั่นแลวกรองดวยกระดาษกรอง Whatman GF/C แลวนําสารละลายที่กรองไดไปวิเคราะห
สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสตามวิธีการวิเคราะหในตัวอยางน้ําที่ไดกลาวมาแลวขางตน คํานวณปริมาณ
สารอาหารในตะกอนดินตอน้ําหนักตัวอยางตะกอนดินแหง (มก./กก. ดินแหง) 

วิเคราะหปริมาณไนโตรเจนรวม (total nitrogen: TN) และอินทรียคารบอนรวม (total organic carbon) ในตะกอน
ดิน โดยนําตัวอยางตะกอนดินไปอบไลความชื้นที่อุณหภูมิ 80๐C คัดเอาเศษเปลือกหอยและหินปูนออก นําตัวอยางไปบด
เปนเนื้อเดียวกัน แลวช่ังตัวอยางปริมาณ 8-10 มก. นําไปเผาที่อุณหภูมิ 950๐C และวัดปริมาณไนโตรเจน ดวยเครื่อง
วิเคราะหธาตุไนโตรเจน (CHN analyzer: LEGO-900) วิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสรวมในตะกอนดินที่ผานการเผาไล
สารอินทรีย ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชม. เพื่อเปลี่ยนสารประกอบฟอสฟอรัสตางๆใหมาอยูในรูปเกลือ
ฟอสเฟต ละลายตัวอยางที่เผาแลวและทราบน้ําหนักแนนอนดวยนํ้ากลั่นและปรับพีเอชใหไดประมาณ 3 นําเอาสารละลาย 
ดังกลาวมาวิเคราะหฟอสฟอรัสอนินทรียดวยวิธีการวิเคราะหตัวอยางน้ําที่ไดกลาวมาแลวขางตน   
 
5. การวิเคราะหทางสถิติ 
 
 นําขอมูลการเลี้ยงกุงขาว คุณภาพน้ําทิ้งและตะกอนดินทั้งหมด 25 ชุดขอมูล มาจัดกลุมตามระดับผลผลิต 2 ระดับ 
คือ ผลผลิตนอยกวาหรือเทากับ 1,500 กก./ไร (ระดับผลผลิตต่ํา) และ ผลผลิตมากกวา 1,500 กก./ไร (ระดับผลผลิตสูง) นํา
ขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (analysis of variance : ANOVA) โดยใชโมเดลสมการเสนตรงทั่วไป 
(general linear model: GLM) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตัวแปรที่ระดับการผลิต 2 ระดับโดยใชการวิธี 
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Duncan multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.05) และวิเคราะหสหสัมพันธ (Pearson correlation 
coefficients) ระหวางปริมาณผลผลิตตอไร กับตัวแปรขอมูลการเลี้ยงคุณภาพน้ําทิ้งและตะกอนดิน โดยการวิเคราะหทาง
สถิติทั้งหมด ใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติ statistical analysis system (SAS) version 6.0 (SAS Institute, 1990) 
 

ผลการศึกษา 
 
ผลการเลี้ยงกุงขาว 
 ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการเลี้ยงกุงในบอดินที่มีขนาด 1.5-5 ไร โดยปลอยกุงลงเลี้ยงในความหนาแนน
เฉลี่ยสูงถึง 100,000-240,000 ตัว/ไร ใชระยะเวลาเลี้ยง 80-160 วัน ผลผลิต 794-3,883 กก./ไร ขนาดกุง 7.1-22.2 กรัม/ตัว 
อาหารสะสม 1,270-5,353 กก./ไร หลังจากเสร็จสิ้นการเลี้ยง คํานวณความหนาแนนของกุงที่ เหลืออยู เทากับ  
71,250-226,800 ตัว/ไร คิดเปนอัตรารอด 48-95% และอัตราแลกเนื้อ 1.11-1.92 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  ขอมูลการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปดในบอดิน สุมตัวอยางจากบอ (จํานวน 25 บอ) ในเขตพื้นที่เลี้ยง

จังหวัดสงขลาและพัทลุง ในชวงระหวางเดือน กุมภาพันธ-เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 
ขอมูลการผลิต ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน 

ขนาดบอ (ไร) 1.5 5 3.2 1 
ความลึกของน้ํา (ม.) 1 2 1.5 0.2 
ความหนาแนนเมื่อปลอยกุง (ตัว/ไร) 100,000 240,000 168,349 36,181 
ความหนาแนนเมื่อจับกุง (ตัว/ไร) 71,250 226,800 130,120 36,876 
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 80 160 112 21 
อาหารสะสม (กก./ไร) 1,270 5,353 2,996 1,086 
ผลผลิต (กก./ไร) 794 3,833 1,997 766 
อัตราแลกเนื้อ 1.11 1.92 1.52 0.19 
น้ําหนักกุง (ก.) 7.1 22.2 15.7 3.9 
อัตรารอด (%) 48 95 76 14 

 
ปจจัยความหนาแนนของกุงที่ปลอยลงเล้ียงตอผลการเลี้ยงกุงขาว 

เมื่อพิจารณาถึงผลของปจจัยความหนาแนนของกุงที่ปลอยลงเลี้ยงตอตัวแปรผลการเลี้ยงกุงพบวา เมื่อความ
หนาแนนของกุงที่ปลอยลงเลี้ยงมีคาเพิ่มขึ้น ปริมาณอาหารสะสม มวลชีวภาพของกุงและอัตราแลกเนื้อ มีการเปลี่ยนแปลง
เปนแนวโนมเสนโคงระฆังควํ่า ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอด มีแนวโนมเปนเสนตรง
ผกผันตอการเพิ่มขึ้นของความหนาแนนในการปลอยกุงลงเลี้ยง  สวนระยะเวลาเลี้ยงมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเปน
เสนตรงเมื่อความหนาแนนของกุงที่ปลอยเพิ่มมากขึ้น (รูปที่ 1) 
 
ความสัมพันธของผลผลิตกุงขาวตอผลการเลี้ยงและคุณภาพน้ําทิ้งและตะกอนดิน 
 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเพิ่มผลผลิตกุงขาว (ตัวแปร X) ตอการเปลี่ยนแปลงของผลการเลี้ยงกุง 
คุณภาพน้ําทิ้งและตะกอนดิน (ตัวแปร Y) พบวา ผลผลิตกุงขาวที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับ ระยะเวลาเลี้ยง 
อาหารที่ใช อัตรารอด ความหนาแนนเมื่อจับกุง อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p< 0.01) และมีความสัมพันธเชิงเสนผกผันกับขนาดกุง
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p< 0.01) โดยมีคา Pearson Correlation Coefficients เทากับ 0.57, 0.93, 0.62, 0.76 และ -0.56 
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ตามลําดับ สวนตัวแปรผลการเลี้ยงกุงที่เหลือ มีคาสหสัมพันธตํ่ากวา 0.24 ทั้งในรูปแบบเชิงเสนตรงและผกผัน และไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) (ตารางที่ 2) 
 

มวลชีวภาพของกุง อาหารสะสม
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพกุง อาหารสะสม และอัตราแลกเนื้อ (ซาย) ระยะเวลาเลี้ยง อัตรารอด และอัตราการ

เจริญเติบโต (ขวา) เมื่อความหนาแนนของกุงที่ปลอยลงเลี้ยงเพิ่มขึ้นในการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปด   
 
ตารางที่ 2  สหสัมพันธระหวางผลผลิตและตัวแปรผลการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปด (n=25) 

ตัวแปร (X) ผลผลิตกุงขาว (กก./ไร) 
ตัวแปร (Y) 

Pearson Correlation Coefficients p value = 
พ้ืนที่เลี้ยง (ไร) -0.17 0.41 
ความลึก (ม.) -0.09 0.68 
อัตราการปลอย (ตัว/ไร) 0.24 0.25 
ความหนาแนนวันที่ปลอย (ตัว/ตร.ม.) 0.24 0.25 
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 0.57 < 0.01 
ขนาดกุง (ตัว/กก.) -0.56 < 0.01 
อาหารที่ใช (กก./ตร.ม.) 0.93 < 0.01 
อัตรารอด (%) 0.62 < 0.01 
ความหนาแนนที่เหลืออยูในวันที่จับ (ตัว/ตร.ม.) 0.76 < 0.01 
อัตราแลกเนื้อ -0.22 0.3 
อัตราการเจริญเติบโต (ก./วัน) 0.33 0.1 

 
ความสัมพันธของการเพิ่มขึ้นของผลผลิตกุงขาวตอคุณภาพน้ําทิ้งพบวา มีแนวโนมเปนเสนตรงกับการเพิ่มขึ้นของไนไตรท
ในน้ําทิ้งอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p< 0.01) และมีแนวโนมเชิงเสนตรงกับการเพิ่มขึ้นของแอมโมเนียรวม ไนโตรเจนรวม 
ฟอสฟอรัสอนินทรียละลายน้ํา และฟอสฟอรัสอินทรียละลายน้ําในน้ําทิ้งอยางมีนัยสําคัญ (p< 0.05) โดยมีคา Pearson 
Correlation Coefficients เทากับ 0.64, 0.48, 0.55, 0.52 และ 0.48 ตามลําดับ (ตารางที่ 3) สวนตัวแปรคุณภาพน้ําอื่นๆ ที่
ละลายอยูในน้ําทิ้ง มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตกุงขาว แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) ยกเวน
ตัวแปรตะกอนแขวนลอย ไนโตรเจนอินทรียและคารบอนอินทรียในตะกอนแขวนลอย ที่พบความสัมพันธเชิงเสนผกผัน
กับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตกุงขาว แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) การเพิ่มขึ้นของผลผลิตกุงขาวมีความสัมพันธ  
เชิงเสนตรงกับคุณภาพดินในระดับต่ํา (คา Pearson Correlation Coefficients < 0.21) และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน
ฟอสฟอรัสรวม เปนตัวแปรเดียวที่มีการสะสมในตะกอนดินเพิ่มขึ้นและมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตกุงขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05; Pearson Correlation Coefficients = 0.45) ผลการวิเคราะหยังพบอีกวา 

ระยะเวลาเลี้ยง อัตรารอด อัตราการเจร ิญเติบโต
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เฉพาะตัวแปรคารบอนอินทรียรวมในตะกอนดินเทานั้นที่มีความสัมพันธเชิงเสนผกผันกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตกุงขาว 
แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.37; Pearson Correlation Coefficients = -0.19) (ตารางที่ 4) 
ตารางที่ 3  สหสัมพันธระหวางผลผลิตกับตัวแปรคุณภาพน้ําทิ้งจากการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปด (n=25) 

ตัวแปร (X) ผลผลิต (กก./ไร) 
ตัวแปร (Y) 

Pearson Correlation Coefficients p value = 
ความเค็ม (สวนในพันสวน) 0.3 0.15 
แอมโมเนียรวม (มก./ล) 0.48 < 0.05 
ไนไตรท (มก./ล) 0.64 < 0.01 
ไนเตรท (มก./ล) 0.24 0.28 
ไนโตรเจนอินทรียละลายนํ้า (มก./ล) 0.23 0.31 
ไนโตรเจนอินทรียในตะกอนแขวนลอย (มก./ล) -0.14 0.52 
ไนโตรเจนรวม (มก./ล) 0.55 < 0.05 
ฟอสฟอรัสอนินทรียละลายนํ้า (มก./ล) 0.52 < 0.05 
ฟอสฟอรัสอินทรียละลายนํ้า (มก./ล) 0.48 < 0.05 
ฟอสฟอรัสในตะกอนแขวนลอย (มก./ล) 0.03 0.89 
ฟอสฟอรัสรวม (มก./ล) 0.34 0.13 
คารบอนอินทรียละลายนํ้า (มก./ล) 0.11 0.63 
คารบอนอินทรียในตะกอนแขวนลอย (มก./ล) -0.23 0.31 
คารบอนอินทรียรวม (มก./ล) 0.02 0.94 
ตะกอนแขวนลอย (มก./ล) -0.19 0.41 
คลอโรฟลลเอ (ไมโครกรัม/ล.) 0.25 0.28 
บีโอดี (มก./ล) 0.16 0.49 

 
ตารางที่ 4  สหสัมพันธระหวางผลผลิตกับตัวแปรคุณภาพตะกอนดินจากการเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปด (n=25) 

ตัวแปร (X) ผลผลิต (กก./ไร) 
ตัวแปร (Y) 

Pearson Correlation Coefficients P value = 
ความเปนกรด-ดาง 0.21 0.32 
ซัลไฟด (Acid volatile sulfide: มก./กก.ดินแหง) 0.17 0.4 
แอมโมเนียรวม (มก./กก.ดินแหง) 0.15 0.48 
ไนไตรท (มก./กก.ดินแหง) 0.02 0.93 
ไนเตรท (มก./กก.ดินแหง) 0.03 0.88 
ฟอสเฟต (มก./กก.ดินแหง) 0.06 0.77 
คารบอนอินทรียรวม (x1000 มก./กก.ดินแหง) -0.19 0.37 
ไนโตรเจนรวม (x1000 มก./กก.ดินแหง) 0.12 0.58 
ฟอสฟอรัสรวม (มก./กก.ดินแหง) 0.45 < 0.05 
 
เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลผลการเล้ียง คุณภาพน้ําทิ้งและตะกอนดินที่ระดับผลผลิต 2 ระดับ 

 จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวาในกลุมของบอเลี้ยงที่มีผลผลิตสูง (>1,500 กก./ไร คาเฉลี่ย 2,237±658) มีขอมูลผล 
การเลี้ยง คือ ระยะเวลาเลี้ยง ขนาดกุง อาหารที่ใช สูงกวา คาเฉลี่ยของกลุมที่มีผลผลิตตํ่า (<= 1,500 กก./ไร คาเฉลี่ย  
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1,037 ±165) อยางมีนัยสําคัญยิ่ง คาเฉลี่ยความหนาแนนของลูกกุงที่ปลอยลงเลี้ยงของบอที่อยูในกลุมระดับผลผลิตต่ํา 
เทากับ 107±32 ตัว/ตร.ม. สูงกวาเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับคาเดียวกันของกลุมระดับผลผลิตสูงที่ปลอยเฉลี่ยเพียง  
105±21 ตัว/ตร.ม. แตพบวา เมื่อเลี้ยงจนเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ความหนาแนนของกุงขาวในวันที่จับกุงของบอกลุมระดับ
ผลผลิตสูงมีคาเทากับ 84±23 ตัว/ตร.ม. สูงกวาความหนาแนนที่ เหลืออยูในกลุมระดับผลผลิตตํ่าที่มีคาเฉลี่ยเพียง  
62±22 ตัว/ตร.ม. และความแตกตางที่กลาวมายังไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา คาเฉลี่ยความเขมขนของตัวแปรคุณภาพน้ําทิ้งจากฟารมที่มีผลผลิต 2 ระดับ มี
ความแตกตางกันแตไมพบนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ตัวแปรคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถละลายน้ําได โดยเฉพาะ
สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในกลุมที่มีระดับผลผลิตสูงมีคาเฉลี่ยสูงกวาบอในกลุมที่มีระดับผลผลิตต่ํา ยกเวน
คาเฉลี่ยของคารบอนอินทรียละลายน้ําที่พบวามีคาใกลเคียงกัน (ตารางที่ 6) ตัวแปรคุณภาพน้ําทิ้งที่เปนไนโตรเจนอินทรีย 
ฟอสฟอรัส และคารบอนอินทรียในตะกอนแขวนลอยของทั้งบอเลี้ยงกุงขาวทั้ง 2 ระดับผลผลิต มีคาแตกตางกันเพียง
เล็กนอย ยกเวนคาเฉลี่ยตะกอนแขวนลอยที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจน คาคลอโรฟลล เอในน้ําทิ้งของบอที่มีระดับ
ผลผลิตสูงมีคาเทากับ 676±446 ไมโครกรัม/ล. สูงกวาน้ําทิ้งจากบอที่มีระดับผลผลิตต่ําที่มีคาเพียง 162±127 ไมโครกรัม/ล. 
สวนคาบีโอดีของทั้ง 2 ระดับผลผลิต มีคาใกลเคียงกัน (31±8 และ 27± 9 มก./ล.) ความแตกตางทั้งหมดที่พบนั้นไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับคาเบี่ยงเบนของคาเฉลี่ยในทุกตัวแปรที่พบในชวงกวาง (ตารางที่ 6) และพบวาน้ําทิ้งจาก
บอเลี้ยงกุงขาวทุกบอมีคาแอมโมเนียรวม ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม ตะกอนแขวนลอย และคาบีโอดี อยูในชวง  
0.4-37.2 มก./ล. , 7.8-61.0 มก./ล., 0.14-1.03 มก./ล., 87-480 มก./ล. และ 12.2-40.2 มก./ล. โดยมีคาเฉลี่ยของแตละตัวแปร
สูงกวาคาในมาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงถึง 4.9,  7.6,  1.7,  3.6 และ 1.4 เทา ตามลําดับ 
 ถึงแมการผลิตกุงขาวของทั้ง 2 ระดับผลผลิต มีคาเฉลี่ยตางกันมากและมีนัยสําคัญ แตความแตกตางของคาเฉลี่ย
คุณภาพตะกอนดินในบอลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึงปด กลับมีคาแตกตางกันเล็กนอยและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(ตารางที่ 7) สอดคลองกับคาความเบี่ยงเบนของคาเฉลี่ยคุณภาพตะกอนดินที่พบในชวงกวาง ซึ่งเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
กับชวงความเบี่ยงเบนของคาเฉลี่ยตัวแปรคุณภาพน้ําทิ้ง ที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 
ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนของตัวแปรผลการเลี้ยงจากบอเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปด เปรียบเทียบระหวาง

ระดับผลผลิต <=1,500 กก./ไร  (n=5) และ >1,500 กก./ไร (n=20) 
คาเฉลี่ย ±เบี่ยงเบน ตัวแปร 

<=1,500 กก./ไร >1,500 กก./ไร 
นัยสําคัญทางสถิติ 

พ้ืนที่เลี้ยง (ไร) 3.7±0.9 3.1±1.0 NS 
ความลึก (ม.) 1.4±0.2 1.5±0.2 NS 
อัตราการปลอย (ตัว/ไร) 171,048±51,167 167,675 ±33,166 NS 
ความหนาแนนขณะปลอย (ตัว/ตร.ม.) 107±32 105±21 NS 
ความหนาแนนขณะจับ (ตัว/ตร.ม.) 62±22 84±23 NS 
ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 85±6 119±17 <0.01 
ขนาดกุง (ตัว/กก.) 95±26 62±14 <0.01 
ผลผลิต (กก./ไร) 1,037 ±165 2,237±658 <0.01 
อาหารที่ใช (กก./ตร.ม.) 1,484±136 3,374±856 <0.01 
อัตรารอด (%) 62.4±24.8 78.2±13.7 NS 
อัตราแลกเนื้อ 1.5±0.2 1.5±0.2 NS 
อัตราการเจริญเติบโต (ก./วัน) 0.13±0.02 0.14±0.02 NS 
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ตารางที่ 6   คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนของตัวแปรคุณภาพน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปด เปรียบเทียบระหวาง
ระดับผลผลิต <=1,500 กก./ไร  (n=5) และ >1,500 กก./ไร (n=20) 

คาเฉลี่ย ±เบี่ยงเบน ตัวแปร 
<=1,500 กก./ไร >1,500 กก./ไร 

นัยสําคัญทางสถิติ 

ความเค็ม (สวนในพันสวน) 8.6±9.2 12.1±6.2 NS 
แอมโมเนียรวม (มก./ล)* 1.8±1.5 6.2±8.2 NS 
ไนไตรท (มก./ล) 1.1±1.8 3.9±2.9 NS 
ไนเตรท (มก./ล) 1.1±1.6 2.3±1.9 NS 
ไนโตรเจนอินทรียละลายนํ้า (มก./ล) 10.1±10.3 15.4±9.0 NS 
ไนโตรเจนในตะกอนแขวนลอย (มก./ล) 4.6±2.0 5.4±3.3 NS 
ไนโตรเจนรวม (มก./ล)* 18.6±12.2 33.1±13.1 NS 
ฟอสฟอรัสอนินทรียละลายนํ้า (มก./ล) 0.02±0.01 0.12±0.13 NS 
ฟอสฟอรัสอินทรียละลายนํ้า (มก./ล) 0.07±0.01 0.11±0.05 NS 
ฟอสฟอรัสในตะกอนแขวนลอย (มก./ล) 0.58±0.16 0.42±0.16 NS 
ฟอสฟอรัสรวม (มก./ล)* 0.70±0.15 0.65±0.25 NS 
คารบอนอินทรียละลายนํ้า (มก./ล) 62.0±54.1 57.9±26.0 NS 
คารบอนอินทรียในตะกอนแขวนลอย (มก./ล) 29.6±14.5 27.9±12.4 NS 
คารบอนอินทรียรวม (มก./ล) 91.6±51.5 85.8±28.1 NS 
ตะกอนแขวนลอย (มก./ล)* 313±150 235±105 NS 
คลอโรฟลลเอ (ไมโครกรัม/ล.) 162±127 676±446 NS 
บีโอดี (มก./ล)* 31±8 27± 9 NS 

* ตัวแปรคุณภาพน้ําทิ้งที่ตองมีการจัดการควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2549)  ซึ่งกําหนดคามาตรฐานของ แอมโมเนีย = 1.1 มก./ล.; ไนโตรเจนรวม = 4.0 มก./ล.; 
ฟอสฟอรัสรวม = 0.4 มก./ล.; ตะกอนแขวนลอย = 70 มก./ล. ; บีโอดี = 20 มก./ล. 

 

ตารางที่ 7   คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนของตัวแปรคุณภาพตะกอนดินจากบอเลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนาระบบกึ่งปด เปรียบเทียบ
ระหวางระดับผลผลิต <=1,500 กก./ไร  (n=5) และ >1,500 กก./ไร (n=20) 

คาเฉลี่ย ±เบี่ยงเบน 
คุณภาพตะกอนดิน (มก./กก.ดินแหง) 

<=1,500 กก./ไร >1,500 กก./ไร 
นัยสําคัญทางสถิติ 

ความเปนกรด-ดาง 7.3 ± 0.7 7.4 ± 0.4 NS 
ซัลไฟด (Acid volatile sulfide) 1043.2 ± 429.8 1254.1 ± 595.8 NS 
แอมโมเนียรวม 137.5 ± 83.4 171.6 ± 192.7 NS 
ไนไตรท 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 NS 
ไนเตรท 4.0 ± 1.3 4.5 ± 2.7 NS 
ฟอสเฟต 15.7 ± 14.3 7.7 ± 6.7 NS 
คารบอนอินทรียรวม (*1000) 20.4 ± 10.0 19.9 ± 11.2 NS 
ไนโตรเจนรวม (*1000) 2.3 ± 1.2 2.1 ± 0.7 NS 
ฟอสฟอรัสรวม 102.8 ± 38.2 105.0 ± 84.8 NS 
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วิจารณผล 
 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาเกษตรกรที่เลี้ยงกุงขาว นิยมปลอยกุงลงเลี้ยงในอัตราความหนาแนนที่สูงกวา
กวากุงกุลาดํา ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในจุดเดนของกุงขาวที่มีการปรับปรุงพันธุมาเพื่อใหเลี้ยงโตดี แข็งแรง
และอัตรารอดสูงในบอเลี้ยงกุงแบบพัฒนา (Briggs et al., 2005) อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวา ผลจากการ
เพิ่มความหนาแนนที่ปลอยกุงลงเลี้ยงใหมากขึ้น ทําใหมวลชีวภาพของกุงขาว (ผลผลิต) และการกินอาหารสะสมเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะความสัมพันธเชิงเสนโคงระฆังคว่ํา และทําใหอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงขาวลดลงเปนแนวโนม
เชิงเสนผกผันกับความหนาแนนของกุงที่ปลอยลงเลี้ยง และทําใหตองใชระยะเวลาเลี้ยงที่นานขึ้น (ภาพที่ 1) รูปแบบ
ความสัมพันธเชนนี้ ช้ีใหเห็นวา ความหนาแนนที่มากเกินไป (มากเกิน 150,000 ตัว/ไร ประเมินจากจุดสูงของความสัมพันธ
เสนโคงระฆังควํ่า) อาจทําใหเกิดผลเสียหายตอผลการเลี้ยง ทั้งนี้เนื่องมาจาก ความไมพรอมของอุปกรณและเครื่องมือและ
ความรูของเกษตรกรในการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของบอเลี้ยงใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตดี สุขภาพแข็งแรง
และมีอัตรารอดสูง  ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ Arnold et al. (2006) ที่รายงานวา การเพิ่มความหนาแนนใน
การเลี้ยงกุง brown tiger shrimp (Penaeus esculentus) ใหเปนกุงวัยรุน ไมมีผลตอการเพิ่มผลผลิตกุงอยางมีนัยสําคัญแต
กลับเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและโอกาสเสี่ยงในการสูญเสียกุง และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Coman et al. 
(2007) ที่รายงานวา การลดความหนาแนนในการเลี้ยงกุงกุลาดํา นอกจากจะทําใหกุงโตดีแลวยังทําใหเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการสืบพนัธุของกุงที่เลี้ยงดวย   
 ความสัมพันธของผลผลิตกุงตอคุณภาพน้ําทิ้งช้ีใหเห็นวา เมื่อเลี้ยงกุงไดผลผลิตมาก เกษตรกรตองใชอาหารใน
ปริมาณมากในการเลี้ยงกุง เห็นไดจาก ปริมาณอาหารที่ใหกุงกินสะสมตอไรตอรุน มีถึง 1,270- 5,353 กก. เมื่อกุงกินอาหาร
ในปริมาณมากของเสียก็ถูกขับออกมามาก Burford et al. (2002) ไดใชไนโตรเจนที่ติดฉลากกัมมันตรังสี (15N-nitrogen)  
ในอาหารและทดลองเลี้ยงกุงกุลาดํา พบวา อาหารที่กุงกินสามารถถูกขับออกมาในรูปแอมโมเนียไดอยางรวดเร็ว (ภายใน  
1 วัน) และ สามารถเขาไปสะสมในตะกอนดินพื้นบอไดภายในเวลา 15 วัน ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาสารประกอบ
ไนโตรเจนที่สามารถละลายน้ําได คือแอมโมเนีย ไนไตรท และฟอสฟอรัสอนินทรียและฟอสฟอรัสอนินทรียละลายน้ํา มี
ปริมาณสะสมในน้ําจากการเลี้ยงกุงเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ Cohen  et al. (2005) ไดรายงานถึงการ
สะสมของไนไตรท ในน้ําที่เลี้ยงกุงขาวดวยระบบน้ําไหลในโรงเรือนปด (greenhouse-enclosed raceways) พบวาการให
ออกซิเจนอยางพอเพียงทําใหสามารถควบคุมปริมาณแอมโมเนียใหอยูในระดับต่ํากวา 2.0 มก./ล. แตจะมีไนไตรท  
คางสะสมอยูในน้ําถึง 26.4 มก./ล. แสดงใหเห็นถึงการเกิดกระบวนการไนตริฟเคชั่นที่ลาชาออกไป ในสภาวะเชนนี้ 
แพลงกตอนพืชจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการนําเอาแอมโมเนียไปใชประโยชน จึงทําใหแอมโมเนียในน้ํามีคาต่ํา จะเห็นไดวา
เมื่อน้ําเลี้ยงกุงมีสารประกอบไนโตรเจนอยูมาก สารประกอบเหลานี้สามารถกระตุนใหเกิดการแขงขันในการเจริญเติบโต
ทั้งแบคทีเรียกลุมไนตริไฟอิ้งและแพลงกตอนพืช ทําใหการจัดการระบบนิเวศของบอเลี้ยงมีความซับซอนมากขึ้น การ
แขงขันกันในการเจริญเติบโตที่ไมมีดุลยภาพ ทําใหปริมาณแบคทีเรียและแพลงกตอนพืชมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมาก  
(สีน้ําแกวง) และสงผลกระทบตอการเลี้ยงกุงในที่สุด 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวา น้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกุงขาวทุกบอมีคาแอมโมเนียรวม ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม 
ตะกอนแขวนลอย และคาบีโอดีสูงกวาคาในมาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่ควบคุมโดยกรมควบคุม
มลพิษ ถึง 4.9, 7.6, 1.7, 3.6 และ 1.4 เทา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาคุณภาพน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกุงขาวตองมีการควบคุมและ
บําบัดกอนปลอยทิ้งลงสูแหลงน้ําเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเลี้ยงกุง เปนที่ทราบกันดีแลววา สารประกอบ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปนปุยอยางดีที่ทําใหแพลงกตอนพืชเจริญเติบโตในบอเลี้ยงกุง ปริมาณคลอโรฟลลเอ ซึ่งเปนตัว
บงช้ีปริมาณแพลงกตอนในน้ําทิ้ง จากบอเลี้ยงกุงขาวที่มีระดับผลผลิตต่ํา มีคาต่ํากวาคลอโรฟลลเอ จากบอเลี้ยงกุงขาวที่มี
ระดับผลผลิตสูง แสดงใหเห็นวาสารประกอบเหลานี้หมุนเวียนเขาไปอยูในแพลงกตอนพืชไดงาย ดังนั้นน้ําทิ้งจากบอเลี้ยง
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กุงขาวที่มีผลผลิตระดับสูงจะสามารถทําใหเกิดความอุดมสมบูรณของแหลงน้ําไดงาย และเมื่อแพลงกตอนและสารอาหาร
เหลานี้ถูกถายเทลงไปสูงแหลงน้ําก็จะสามารถเจริญเติบโตในแหลงน้ําหรือกระตุนใหมีการเจริญเติบโตของพืชน้ําหรือเกิด
การตายของแพลงกตอนพืชตกตะกอนทับถมกัน จนทําใหมีความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําขึ้นได (Xie et al., 2004) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาคุณภาพน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกุงขาวในบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่ สิริและคณะ 
(2548) ไดสํารวจในบอเลี้ยงกุงขาวที่มีผลผลิต 1,000-2,000 กก./ไร เมื่อป พ.ศ. 2547 และพบวาน้ําทิ้งมีคาบีโอดี 15.9 มก./ล. 
สารแขวนลอย 151 มก./ล. แอมโมเนีย 2.1 มก./ล. ฟอสฟอรัสรวม 0.4 มก./ล. ไนโตรเจนรวม 8.0 มก./ล. ในชวงนั้นเปน
ชวงที่เริ่มมีการนํากุงขาวเขามาเลี้ยงทดแทนกุงกุลาดําและผลผลิตของกุงขาวยังไมสูงเทากับที่สามารถผลิตไดในปจจุบัน 
แตคุณภาพน้ําทิ้งในครั้งนั้นก็มีคาสูงกวามาตรฐานน้ําทิ้งแลว เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้ ระดับผลผลิตและคา
คุณภาพน้ําทิ้ง โดยเฉพาะ บีโอดี ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม และตะกอนแขวนลอย สูงกวาคาคุณภาพน้ําทิ้งที่สิริและ
คณะ (2548)ไดรายงานไว และเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําทิ้งจากบอเลี้ยงกุงกุลาดําที่มีผลผลิต 600-800 กก./ไร ที่พบวามีคาบีโอ
ดี 12.9 มก./ล.  สารแขวนลอย  143 มก./ล. แอมโมเนีย 2.1 มก./ล. ฟอสฟอรัสรวม  0.5 มก./ล. ไนโตรเจนรวม 8.4 มก./ล. 
ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงเปนขอมูลที่ช้ีใหเห็นวา การเลี้ยงกุงขาวที่เนนผลผลิตสูง ยอมมีโอกาสสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทําใหเสื่อมโทรมไดสูงมากเชนกัน โดยเฉพาะถาเกษตรกรไมตระหนักถึงปญหาและและพยายามลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการน้ําทิ้งที่ไมเหมาะสม 
 ตะกอนดินพื้นบอเลี้ยงกุง เปนแหลงสะสมของเสียและธาตุอาหารจากการเลี้ยงกุง โดยเฉพาะเศษอาหารเหลือและ
ซากแพลงกตอนพืชที่ตายทับถมกันในระหวางเลี้ยง (Burford and Lorenzen, 2004) อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของระดับ
ผลผลิตกุงขาวไมไดสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มขึ้นของคาตัวแปรคุณภาพตะกอนดินเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพน้ําทิ้ง ทั้งนี้เนื่องจากสารอินทรียในเศษอาหารเหลือและซากแพลงกตอนพืช
นั้นถูกยอยสลายและกลายเปนสารประกอบไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอินทรียละลายน้ํา และถูกปลอยออกมาจาก
ตะกอนดินพื้นบอ (พุทธ และคณะ, 2543ก; พุทธ และคณะ, 2547; Songsangjinda et  al., 2006) ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให
การสะสมของธาตุอาหารและสารอินทรีย คอยๆ เพิ่มในตะกอนดินและกลับเพิ่มความเขมขนมากขึ้นในน้ําทิ้งที่มีการใช
เครื่องเพิ่มออกซิเจนอยางเต็มที่ ทําใหสารอินทรีย และธาตุอาหารถูกยอยและหมุนเวียนอยูในระบบนิเวศของบอเลี้ยงกุงขาว 
มากขึ้น  
 

สรุปและเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษานี้ช้ีใหเห็นวา การเลี้ยงกุงขาวในประเทศไทยสามารถทําใหมีผลผลิตสูงไดในชวง 794-3,883 กก./ไร 

ขึ้นอยูกับอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดและระยะเวลาที่เกษตรกรใชในการเลี้ยงกุงขาว ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหน้ําทิ้ง
จากบอเลี้ยงมีความเขมขนของสารประกอบไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และคารบอนอินทรียเพิ่มสูงขึ้น สภาพเชนนี้จะกระตุน
ใหเกิดการเพิ่มขึ้นของแพลงกตอนพืช และทําใหเกิดการแกวงตัวของสีน้ํา เนื่องจากเกษตรกรไมสามารถรักษาสมดุลการ
เจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชได สารอินทรียและซากแพลงกตอนสามารถตกตะกอนสะสมอยูในตะกอนดินพื้นบอ ถูก
ยอยสลายปลอยกลับขึ้นมาอยูในน้ํา เปนสารอาหารของแพลงกตอนและแบคทีเรีย หมุนเวียนเปนวัฎจักร จนกวามีการจับ
กุง และเมื่อถายเทน้ําทิ้งออกมา สารอาหารและตะกอนที่ถูกปลอยออกมาจะทําใหแหลงเลี้ยงเสื่อมโทรมและพื้นบอเลี้ยงที่มี
สารอินทรียหลงเหลือสะสมอยูมากเกินไป สงผลใหเกิดปญหาในการเลี้ยงรอบตอไปถาเตรียมพื้นบอไมดีพอ 

เกษตรกรไมควรใช ความหนาแนนในการปลอยกุงลงเลี้ยง มาเปนยุทธศาสตรในการเพิ่มผลผลิตกุง การปลอยกุง
หนาแนนมากเกินไป ทําใหกุงโตชา เนื่องจากการสะสมของของเสียที่เกิดขึ้นในระหวางเลี้ยงและไมสามารถเพิ่มออกซิเจน
เขาไปจัดการยอยสลายของเสียเหลานั้นใหอยูในระดับความเขมขนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตที่ดีของกุง กุงที่โตชามี
ขนาดเล็กและราคาต่ํา ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการขายกุงนอยกวาที่ควรจะเปน การปลอยกุงลงเลี้ยงดวยความหนาแนน
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สูงเกินไป และตองเลี้ยงใหกุงมีขนาดใหญเพื่อใหขายไดในราคาที่สูงกวา เกษตรกรตองใชเวลานานมากขึ้น และตองใช
ความพยายามสูงในการจัดการบําบัดน้ําเพื่อลดปริมาณของเสียใหตํ่าลง ในกรณีที่เกษตรกรไมมีความพรอมในการจัดการ
ของเสียและสารอินทรีย ทําใหเสี่ยงตอความลมเหลวในการจัดการในระหวางเลี้ยงได และธาตุอาหารที่หลงเหลือจากการ
เลี้ยงกุงสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นในน้ําทําใหคุณภาพน้ําทิ้งสูงกวาคามาตรฐานน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เกษตรกร
ตองประสบกับความยุงยากและเสียเวลามากขึ้นในการบําบัดน้ําทิ้งใหไดมาตรฐานกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา และยังทําให
ตะกอนดินมีคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมทําใหตองพักบอและเตรียมบอนานขึ้น   
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การเปล่ียนแปลงกลุมและความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวชายฝง 
สมุทรสงครามระหวาง พ.ศ.2537-2549 

 
สมภพ  รุงสุภา*   กัลยา  วัฒยากร และ เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ 

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
 

 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําไดดําเนินการสํารวจกลุม  ความหนาแนน และการแพรกระจายของแพลงกตอนสัตว 
ในบริเวณอาวไทยตอนบนระหวาง พ.ศ.2537-2542 ครอบคลุม 6 จังหวัดชายทะเล และไดดําเนินการสํารวจเพิ่มเติมบริเวณ
ชายฝงสมุทรสงคราม ใน พ.ศ.2549 ระหวาง พ.ศ.2537-2549 พบวาบริเวณชายฝงสมุทรสงครามแพลงกตอนสัตวมีความ
หนาแนนรวมมากบริเวณปากแมน้ําแมกลองถึงระยะประมาณ 4 กิโลเมตร จากฝง และจํานวนกลุมรวมมากที่สุดบริเวณ
ระหวางปากแมน้ําแมกลองถึงปากคลองโคน ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 แพลงกตอนสัตวกลุมที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจไดแกกลุมตัวออนปูมีการแพรกระจายมากที่สุดบริเวณปากแมน้ําแมกลองถึงปากคลองบางแกว ในขณะที่กลุม 
ตัวออนหอยมีการแพรกระจายมากที่สุดบริเวณปากแมน้ําแมกลองถึงปากคลองโคน ซึ่งเปนบริเวณที่มีการจับหอยหลอด
และมีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบปกโปะมากที่สุดดวย ระหวาง พ.ศ.2537-2549 กลุมตัวออนหอยบริเวณนี้มีความหนาแนน
เฉลี่ย 33 ตัว/ลูกบาศกเมตร สูงสุด 103.3 ตัว/ลูกบาศกเมตร กลุมตัวออนปูมีความหนาแนนเฉลี่ย 40 ตัว/ลูกบาศกเมตร สูงสุด 
120 ตัว/ลูกบาศกเมตร คาสูงสุดพบในเดือนธันวาคม พ.ศ.2549ทั้งสองกลุม พบวาความหนาแนนของตัวออนหอยและตัว
ออนปูมีคาเพิ่มขึ้นซึ่งจะสงผลดีตอการทําประมงชายฝงในระยะประมาณ 4 กิโลเมตร ออกไป 

 
คําสําคัญ : แพลงกตอนสัตว  อาวไทยตอนบน   สมุทรสงคราม 
    
* พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ  ๑๐๑๓๐  E-mail : rsompop@chula.ac.th 
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Group and Density Composition of Samutsongkram  
Coastal Area Zooplankton between 1992-2006 

 
Sompop  Rungsupa*, Gullaya Watayakorn and Padermsak Jaraybhand 

Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University 
 

Abstract 
 
 Aquatic Resources Research Institute conducted Oceanographic Survey along the Upper Gulf of Thailand 
from 1994 to 1999 and specifically cruse in December 2006 at Samutsongkram Coastal Area. Between 1994-2006 
Zooplankton along Samutsongkarm Coastal area was highest density at the area between Maeklong River mouth to 4 
km. off shore. The highest total group was at the area between Maeklong River to Klong Kong Channel. In December 
2006, Crab larvae density was highest between Maeklong River mouth to Bang Kao Channel, eastern of Maeklong 
River mouth. Mollusc larvae density was highest between Maeklong River mouth to Klong Kong Channel, western of  
Maeklong River mouth, which the most important fishery area for razor clam and bamboo mussel culture. Between 
1994-2006 average density of Crab larvae was 33 individuals/cu.m with highest density 103 individuals/cu.m. Average 
Mollusc larvae density was 40 individuals/cu.m with highest density 120 individuals/cu.m. Highest density of Crab 
larvae and Mollusc larvae were found in December 2006. In 2006 Crab larvae and Mollusc larvae were trended to 
increase in the area 4 km. offshore.  
 
Key words : zoo plankton, upper  Gulf of Thailand , Samutsongkarm 
    
* Phrayathai, Phathumwan, Bangkok 10130  Email : rsompop@chula.ac.th
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คํานํา 
 

 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา ไดทําการศึกษากลุม ความหนาแนน และ การแพรกระจายของแพลงกตอนสัตว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ คือ ตัวออนกุง  ตัวออนปู  ตัวออนหอย และกลุมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประมงไดแก กลุม โคพีพอด (Copepod) กลุมลูซิเฟอร (Lucifer) และกลุมหนอนธนู (Sagitta) บริเวณอาวไทยตอนบน 
ระหวาง พ.ศ.2535-2545 (สมภพ รุงสุภา และ คณะ, 2547) และไดสํารวจเฉพาะในพื้นที่ชายฝงจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อ
นําไปใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของกลุมสัตวเศรษฐกิจดานการประมงในบริเวณนี้ โดยมุงหวังนําไปใชแกปญหา
ความยากจนในเรื่องประมงชายฝงตอไป 

ยนต มุสิก (2535) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานสภาวะแวดลอมบริเวณสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัด
สมุทรสงครามในเขตนากุงนาเกลือเกาทางดานทิศเหนือของถนนธนบุรี-ปากทอ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากนาเกลือที่มี
ความเค็มสูง   พบวาน้ําในลําคลองมีคา BOD5 คอนขางสูง โดยมีคาสูงสุดที่ 26.5 mg/l น้ํามีปริมาณ อนินทรียไนโตรเจน
คอนขางต่ําและมีฟอสเฟตสูง ปริมาณแพลงกตอนอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยพบแพลงกตอนพืช ในกลุมไดอะตอม
มากที่สุด สวนแพลงกตอนสัตวที่พบมากคือ โรติเฟอร และตัวออนของสัตวกลุมกุง ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์                     
และคณะ (2546) รายงานวาบริเวณปาชายเลนปากคลองโคน สมุทรสงครามจะพบแพลงกตอนสัตว พวกเคยละเอียด ลูกปู 
และตัวออนเพรียง  ในชวงที่น้ํามีความเค็มสูง 12-18 psu และพบโรติเฟอรและคลาโดเซอราในชวงที่น้ํามีความเค็มต่ํา 0 psu  
รังสิมันต บัวทอง (2540)(อางโดย ณิฏฐารัตน ปภาวะสิทธิ์ และคณะ, 2547) ศึกษาความสัมพันธระหวางประชากร 
แพลงตอนกับความหนาแนนและฤดูกาลสืบพันธุของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามปรากฏวา
อาหารสวนใหญที่พบในกระเพาะอาหารเปนแพลงกตอนพืช โดยความหนาแนนของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว
ไมมีความสัมพันธกับความหนาแนนและฤดูกาลสืบพันธุของประชากรหอยหลอด จากแผนที่แสดงพื้นที่การจับหอยหลอด 
และ การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบปกโปะพบวามีความหนาแนนในระยะ 0-4 กิโลเมตร โดยมีความหนาแนนมากที่สุดระหวาง
ปากแมน้ําแมกลองถึงปากคลองโคนและคลองบางตะบูน (กรมประมง , 2550) 

 
วัตถุประสงค 

 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุมและความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวชายฝงสมุทรสงครามระหวาง  

พ.ศ.2537-2549 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําบางประการที่มีความสําคัญในบริเวณดังกลาว 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
 เก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวโดยการลากดวยถุงลากแพลงกตอนสัตวตามแนวดิ่ง รอบอาวไทยตอนบน รวมถึง
บริเวณปากแมน้ําสมุทรสงคราม (รูปที่ 1) และเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวบริเวณชายฝงสมุทรสงครามในเดือนธันวาคม 
2549 จํานวน 15 สถานี (รูปที่ 2) จํานวนกลุมและนับจํานวน แพลงกตอนสัตว โดยจําแนกเปนกลุมใหญและคํานวณ
เปอรเซ็นตของแตละกลุมเทียบกับความหนาแนนรวมในแตละสถานี วิเคราะหการแพรกระจายของกลุมแพลงกตอนสัตวที่
สําคัญและมีคาทางเศรษฐกิจ เทียบกับพ้ืนที่ทําการประมงไดแก การเลี้ยงหอยแมลงภู และการจับหอยหลอด (รูปที่ 3) และ 
เสนอแนะทางเลือกในการทําประมงทั้งสองชนิดในพื้นที่ทางเลือกที่เหมาะสม  โดยการนําขอมูลแพลงกตอนสัตว และ
คุณภาพน้ําบริเวณชายฝงสมุทรสงครามมาแปลผลรวมดวย 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

 1. แพลงกตอนสัตวบริเวณชายฝงสมุทรสงครามเดือนธันวาคม 2549  แพลงกตอนสัตวกลุมที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจโดยตรงไดแก ตัวออนกุง ตัวออนปู และตัวออนหอย มีความหนานแนนรวมและคาเฉลี่ยเทากับ 17(19), 
107(120), 89(103)  ตามลําดับ ในขณะที่กลุมที่มีความสําคัญในหวงโซอาหารไดแก โคพิพอด ลูซิเฟอรและหนอนธนู มี
ความหนาแนนรวมและคาเฉลี่ยเทากับ 342(363), 93(101) และ 42(49) (ตัว/ลูกบาศกเมตร) ตามลําดับ ความหนาแนนรวม
ของแพลงกตอนสัตวมีคามากที่สุดบริเวณหางปากแมน้ําแมกลองออกไป 4 กิโลเมตร เทากับ 1,400 ตัว/ลูกบาศกเมตรและมี
จํานวนกลุมรวมมากที่สุดบริเวณระหวางปากคลองโคนกับคลองบางตะบูนเทากับ 9 กลุม (รูปที่ 3) กลุมแพลงกตอนสัตวที่
มีความสําคัญไดแกกลุมตัวออนปูมีการแพรกระจายมากที่สุดบริเวณปากแมน้ําแมกลอง และปากคลองบางแกว ในขณะที่
กลุมตัวออนหอยมีการแพรกระจายมากที่สุดระหวางปากคลองโคนถึงปากแมน้ําแมกลอง (รูปที่ 4) 
 2. ระหวาง พ.ศ.2537-2549 มีการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนรวมของกลุมแพลงกตอนสัตวที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ โดยพบวาตัวออนหอยและตัวออนปูมีการเพิ่มขึ้นในพ.ศ.2549 ในขณะที่กลุมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ทางออม ไดแก โคพิพอด และหนอนธนู มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเชนกัน (ตารางที่ 2 รูปที่ 5) 
 3. คุณภาพน้ําทั่วไป ปริมาณธาตุอาหาร ปริมาณตะกอนแขวนลอย ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและปริมาณ  
ฟคอล-โคลีฟอรม และปริมาณซัลไฟด ตามตารางที่ 4 รูปที่ 6 ซึ่งพบวามีการเปลี่ยนแปลงความเค็มสูงขึ้นกวาปกติในชวง
ระหวาง พ.ศ.2542-2546 และปริมาณไนเตรทและซัลไฟดเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติ รวมถึงปริมาณบีโอดีที่เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.2537 
ซึ่งเทากับ 0.68 มิลลิกรัม/ลิตร เปน 7.32 มิลลิกรัม/ลิตร และฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นเชนกันตั้งแต 
พ.ศ.2546   
 

สรุป 
 

 ผลการศึกษาพบวาตัวออนแพลงกตอนสัตวที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจโดยตรงมีการเพิ่มขึ้นในขณะกลุมที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยออมกลับมีการลดลง  และการกระจายของกลุมตัวออนหอยและปูจะมีมากบริเวณระหวาง 
ปากแมน้ําแมกลองและคลองโคน ทั้งนี้บริเวณที่มีการจับหอยหลอดอยางมากทั้งบริเวณกลางปากแมน้ําแมกลองและ
ระหวางปากแมน้ําแมกลองกับคลองบางแกว มีการตื้นเขินอยางมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพตะกอนดินเปนโคลน
เหลวมีกลิ่นเหม็น  จึงทําใหบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการประมงชายฝง ไดแก การเลี้ยงหอยแมลงภูและการจับสัตวน้ํา เชน 
ปู จะอยูบริเวณระหวางปากแมน้ําแมกลองและปากคลองโคนในระยะ 4 กิโลเมตรจากชายฝงออกไป โดยปจจัยสําคัญที่ควร
มีการเฝาระวังคือบริเวณดังกลาวจะเปนรองน้ําสําหรับการคมนาคมมีเรือแลนเขาออกจํานวนมาก รวมถึงเปนชองทางถายเท
ของน้ําจากแมน้ําแมกลองออกสูทะเลในชวงน้ําลง ซึ่งจะทําใหอินทรียสารและตะกอนดินมาสะสมบริเวณดังกลาวรวมถึง
จะเกิดการเนาของพื้นดินและการตื้นเขินตอไปในอนาคตดวย โดยเฉพาะในชวงพ.ศ.2542-2544 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นของพารามิเตอรคุณภาพน้ําหลายพารามิเตอร เปนการแสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นอยางมากจากกิจกรรมของ
มนุษย ซึ่งกระทบตอเนื่องไปถึงปริมาณและชนิดของแพลงกตอนสัตวที่ลดลงในชวง พ.ศ.2545-2546 เชนเดียวกัน (รูปที่ 5) 
 ทั้งนี้ควรมีการสํารวจเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของตัวออนหอยสองฝา โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
สามารถจําแนกตัวออนหอยหลอดและหอยแมลงภูหรือสามารถศึกษาครอบคลุมชวงฤดูสืบพันธุของหอยหลอดซึ่งอยู
ในชวง เดือนมิถุนายน-ตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน ก็จะทําใหสามารถประเมินปริมาณหอยหลอดและ/
หรือหอยแมลงภูในบริเวณชายฝงสมุทรสงครามในแตละปได 
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   1        2 
รูปท่ี 1 จุดเก็บตัวอยางรอบอาวไทยตอนบน ระหวาง พ.ศ.2535-2545    2. จุดเก็บตัวอยาง ชายฝงสมุทรสงคราม พ.ศ.2549 
 
 

1 

3 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  พ้ืนที่ทําการประมง    1. หาหอยหลอด    2. หอยแมลงภูแบบปกโปะ    3. หอยแมลงภูแบบแปลง  
             (จากกรมประมง, 2550) 
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ตารางที่ 1 ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวกลุมที่มีความสําคัญ ชายฝงสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2549 

 density (individuals/cu.m) 
st other crustacean copepod Shimp larva Crab larva Mollusk larva Lucifer group Sagitta Fish larva/egg 

sk1  50 25      

sk2  201 0  67 134   

sk3  185 17  17    

sk4  50   201    

sk5 143 528 8 8  50  8 

sk6 289 654 39 38  113 13 13 

sk7 76 93  93  8 8  

sk8 17 51  68 8 8  8 

sk9  302  453 302 201 50  

sk10  480  53  160   

sk11 50 377    25 101  

sk12 25 800 25 75 25 75 75  

sk13  603    301   

sk14 402 1011       

sk15 84 67  168  33   

frequency 8 15 6 8 6 11 5 3 

total_density 122 342 17 107 89 93 42 8 
average 136 363 19 120 103 101 49 10 
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                                                    1                                                      2 

รูปท่ี 3 ความหนาแนนรวม (individuals/cu.m)   1. และจํานวนกลุมรวม    2. ของแพลงกตอนสัตวชายฝงสมุทรสงคราม  
            เดือนธันวาคม 2549  
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                                                 1                                                                                         2 
รูปท่ี 4  ความหนาแนน (individuals/cu.m) ของตัวออนหอย  1. และตัวออนปู  2. ชายฝงสมุทรสงคราม เดือนธันวาคม 2549  
 
ตารางที่ 2 ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวชายฝงสมุทรสงคราม พ.ศ.2537-2549 

    density (individuals/cu.m) 
date season Other 

crustacean 
copepod Shimp 

 larva 
Crab  
larva 

Mollusk 
larva 

Lucifer 
group 

sagitta fish_larva 
/egg 

Nov-94 cool  395.1 7.2 21.5 14.4  107.7  

Mar-97 dry  562.5   33.1 595.6 99.3  

Sep-97 wet 30.6 550.0     0.0  

Dec-97 dry  184.4 8.4    16.8  

Jan-98 cool  184.4 8.4    16.8  

Mar-98 dry  184.4 8.4    16.8  

Jul-98 wet  73.0 40.6 8.1 0.0  24.3 4,058.0 

Jan-99 cool  61.9    106.7   

May-99 dry  70.1 39.2 9.2 15.4  14.5 567.9 

Dec-99 cool 32.9 362.9     32.9  

Dec-06 cool 135.8 363.5 19.0 119.5 103.3 100.7 49.4 9.7 

 frequency 3 11 7 4 5 3 10 3 

 
average 

(min-max) 
66 

(31-136) 
272 

(62-563) 
19 

(7-41) 
40 

(8-120) 
33 

(0-103) 
268 

(101-596) 
38 

(0-108) 
1,545 

(10-4,058) 
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Zooplankton at Samutsongkram 1994-2006
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รูปท่ี 5  การเปลี่ยนแปลงของแพลงกตอนสัตวกลุมสําคัญ ปากแมน้ําแมกลองและชายฝงสมุทรสงคราม พ.ศ.2537-2549 
 
ตารางที่ 3  คุณภาพน้ําทั่วไป ชายฝงสมุทรสงคราม พ.ศ.2537-2549  
พ.ศ. ลึก 

(เมตร) 
ลึกเก็บ 

ตัวอยาง (เมตร) 
ความโปรงใส 

(เมตร) 
สีน้ํา 

(Forel Scale No.) 
อุณหภูมิ 

(๐C) 
pH ความเค็ม 

(ppt) 
DO 

(mg/l) 

2537 2.6  0.4  29.0 8.2 13.3 5.2 
2540 4.1 0.9 0.5 1 29.1 7.7 8.0 5.2 
2541 1.9 0.9 0.5 11 30.9 8.0 12.1 5.7 
2542 2.9 0.9 0.9 11 30.6 7.4 10.1 4.9 
2543 4.5 1.0 0.6 6 29.0 7.9 28.5 5.7 
2544 3.2 0.8 0.5  31.1 8.2 12.3 5.0 
2545 4.6 0.9 0.7 15 28.6 7.0 25.5 6.0 
2546 1.3 0.7 0.5 9 30.0 8.0 20.0 5.2 
2549 1.9 1.1 0.4  31.6 8.0 17.5 5.2 
ชวง 1.9-46 0.7-1.1 0.4-0.9 ม.ค.-15 28.6-31.6 7.0-8.2 8.0-28.5 4.9-6.0 
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ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพน้ําอื่นๆ ชายฝงสมุทรสงคราม พ.ศ.2537-2549  

พ.ศ. 
NO3 –N 
(mg/l) 

NO2 –N 
mg/l) 

Orthophosphate- 
phosphorus  

(mg/l) 

NH3 -N 
(mg/l) 

Suspended  
solids  
(mg/l) 

Total Coliform 
 (MPN/100ml) 

Faecal  
Coliform  

(MPN/100ml) 

BOD  
(mg/l) 

2537 0.215 0.010  0.057 80.0   0.68 
2540 0.315  0.004 0.010  142,325 1  
2541 0.123 0.009 0.002 0.011 25.0 965 596  
2542 0.221 0.021 0.083 0.102 36.0 508 933  
2543 0.010 0.408 0.235 0.793 12.8 9,850 3,625  
2544 0.042 0.022 0.245 0.017 42.9 1,325 131  
2545 0.039 0.007 0.050 0.001 38.3 928 877  
2546 112.537 13.760 29.873 17.873 36.0 1,150 1,150  
2549 0.125 0.010 0.066 0.046 55.6   7.32 
ชวง 0.010-112.537 0.007-13.760 0.002-29.873 0.001-17.873 12.8-80.0 508-142,325 1-3,625 0.68-7.32 
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       3 
รูปท่ี 6  คุณภาพน้ําชายฝงสมุทรสงคราม ระหวางพ.ศ.2537-2549   1. คุณภาพน้ําทั่วไป    2. ปริมาณธาตุอาหาร ซัลไฟด  
             และตะกอนแขวนลอย    3. Total Coliform Bacteria และ Faecal Coliform Bacteria  
 

คําขอบคุณ 
 

 บทความนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการตรวจเฝาระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝงตะวันออกของอาวไทย
ตอนบนและโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการจัดการชายฝงแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาความยากจนใน
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดตรัง   
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กรมประมง. 2550. พ้ืนที่ทําการประมงชายฝงจังหวัดสมุทรสงคราม  www.gis.fisheries.go.th
ยนต มุสิก. 2535. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานสภาวะแวดลอมบริเวณสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัด
 สมุทรสงคราม  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (บทคัดยอ) 
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 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพื้นที่ชายทะเล สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ หนวย
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเลหนา 167-215 
ณิฏฐารัตน ปภาวะสิทธิ์, นันทนา คชเสนี, วิเชฎฐ คนซื่อ และ ประทักษ  สวัสดิ์ผล. 2547. รายงานฉบับสมบูรณโครงการ
 การติดตามตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) บริเวณพื้นที่ชุมน้ํา
 ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 91 หนา 
สมภพ รุงสุภา และ คณะ, 2547. การตรวจเฝาระวังมลพิษทางทะเลบริเวณฝงตะวันออกของอาวไทยตอนบน ระยะที่ 10.  
 

 

http://www.gis.fisheries.go.th/
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การใชแสงสดีงึดูดหมึกกลวยจากพฤติกรรมการกินอาหาร  
 

ศักดิ์ชาย  อานุภาพบุญ๑  กมลพันธ  อวัยวานนท๒  มณฑล  อนงคพรยศกุล๓   

ศุภชัย  อนันตพงษสุข๑  และบัณฑิต  โชคสงวน 
๑สํานักงานฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน กรมประมง 
๓ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
บทคัดยอ 

 
 ทําการทดลองใชแสงสีดึงดูดหมึกกลวยจากพฤติกรรมการกินอาหาร ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทย
ฝงตะวันออก ต.บานเพ อ.เมือง จ.ระยอง โดยสรางหองมืดครอบบอซีเมนต ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 ม. ภายในบอ
จัดสรางชองสี่เหลี่ยมผืนผาสีดําขนาด 40x125x75 ซม. จํานวน 5 ชอง ดานบนของแตละชองแขวนทอพลาสติกสีดําขนาด
เสนผานศูนยกลาง 6 ซม. ยาว 86.5 ซม. ซึ่งภายในติดหลอดไฟสีไวสูงจากผิวนํ้า 130 ซม. หลอดไฟสีที่ใชคือสีขาว น้ําเงิน 
เขียว แดง และมีหน่ึงชองเปนชองควบคุม โดยหลอดไฟทั้ง 4 สีเปนหลอด LED ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 ซม. หลอดไฟ
แตละหลอด ตอเขากับแบตเตอรรี่ขนาด 5 มิลลิแอมแปร ความตางศักดิ์ 12 โวลท น้ําในบอมีความสูง 27 ซม. ในแตละชอง
จัดวางตูกระจกขนาด 15x15x30 ซม. โดยภายในใสเหยื่อปลามีชีวิตเพื่อกระตุนความสนใจของหมึกตอการเลือกสีไดเร็วขึ้น 
หมึกที่ใชในการทดลองมีจํานวน 44 ตัว ทําการทดลองในเวลากลางคืนโดยสลับตําแหนงหลอดไฟจํานวน 10 ครั้ง แตละ
ครั้งทําการทดลอง 8 ซ้ํา ในแตละซ้ําจะทําการตรวจนับจํานวนหมึกที่อยูในแตละชอง ผลการทดลองพบวาจํานวนหมึกที่
เลือกเขาทั้ง 5 ชองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) สีที่จํานวนหมึกเลือกเขาตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก 
สีขาว น้ําเงิน เขียว แดง และควบคุม ตามลําดับ โดยชองสีขาวและสีน้ําเงินมีคาไมตางกัน (P≥0.05) ชองสีขาวมากกวา  
สีเขียว สีแดง และชองควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ชองสีน้ําเงินมากกวาสีเขียว สีแดง และชองควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ (P≤0.05) สีเขียวมากกวาสีแดงและชองควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) และสีแดงกับชองควบคุมมีคาไม
ตางกัน (P≥0.05) ขอมูลเหลานี้เปนพื้นฐานความเขาใจในพฤติกรรมของหมึกกลวยที่ตอบสนองตอสีตางๆ ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกตใชเพื่อการทําประมงดวยแสงไฟอยางรับผิดชอบลดการจับสัตวน้ําผลพลอยได และการทําประมงอยางยั่งยืน
ตอไป 
 
คําสาํคัญ : หมึกกลวย, พฤติกรรมการกินอาหาร, การตอบสนองตอสีตางๆ 
    
* ตู ป.ณ. ๙๗ ต.พระสมุทรเจดีย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ โทร.๐ ๑๒๓๔ ๕๖๗๘ e-mail : sukchaia@seafdec.org  
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Light Color Design Attract to Squid by Feeding Behavior 
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Abstract 
 

 The experiment on light color design attract to squid by feeding was conducted at Eastern Marine Fisheries 
Research and Development Center, Ban Phea, Muang District, Rayong Province. A dark room was constructed to 
accommodate a concrete tank 5 m in diameter. Five (5) channels of black plastic fence (40x125x70 cm each) were set at 
the inner part of the concrete tank. Five (5) black plastic pipes (6 cm in diameter and 86.5 cm in length) were hanged 
above four (4) channels and the last channel served as the control (dark). A lamp was attached at the tip end of each pipe 
about 135 cm above the water surface. Four color lights (white, blue, green and red) were generated by LED lamps  
(0.5 cm in diameter with a power supply of 12v 5mA for each). The water level was 27 cm. Each channel had a small 
aquarium (15x15x30 cm) with live fish baits to stimulate the squid to fast and enter the channel. A total of 44 squids 
were used in the experiment which was conducted at night time. The positions of the color light source were rotated for 
10 batches with 8 replicates. For each replicate, the number of squid entering each channel was counted. The results 
showed that the number of squids entering the 5 channels were significantly different (P≤0.05). The sequence of 
preferable light colors was white, blue, green, red and control, respectively. White and blue colors were not different 
(P≥0.05). White was significantly more attractive than the green, red and the control (P≤0.05). Blue was significantly 
more attractive than the green, red and control (P≤0.05) and green was significantly more attractive than the red and 
control (P≤0.05). Red and the control were not different (P≥0.05). Therefore, this research serves as a fundamental 
study to understand the behavior of squid as they respond to light colors. The results could be applied in studies on 
responsible fisheries, preventing by-catch and sustainable light fishery. 
 
Key words : squid, feeding behavior, behavior responding to light color 
    
*PO. BOX 97, Phrasamutchedee, Samutprakarn, 10290 Tel. 0 1234 5678 e-mail: sukchaia@seafdec.org  

 
 
 
 
 

 

http://us.f381.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=sukchaia@seafdec.org
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Introduction 
 

It has been widely accepted that squids (Loligo dauvauceli and L. chainensis) are among the most economical 
marine resources and play significant role in Thailand’s fish trade. The demand for squid is increasing for domestic 
consumption as well as for export. The country’s rapid development of squid fisheries occurred since trawl fishery was 
introduced. Presently, with more widespread use of luring lamps for attracting squid, falling nets and lift nets have 
increasingly been employed without any due consideration to the theatrical aspects of attraction. In 1995, there were 
1894 squid falling net vessels and this number increased to 3160 vessels in 2004 (http://www.fisheries.go.th/it on June 1, 
2007). Unfortunately, even if these gears are able to increase squid production, such gears can damage the marine 
resources by capturing also the under-marketable sizes of aquatic animals. 

There are about 700 species of cephalopods living between the tides, in the deep ocean, and in the surface 
waters throughout the seas of the world (Hanlon and Messenger, 1996). Cephalopods are invertebrates which can be 
classified under Mollusca but many features of their behavior are more in common with fishes than with other 
invertebrates (Hanlon and Messenger, 1996). They have highly developed sense organs and complex behavior (Abbott  
et al., 1995; Hanlon and Messenger, 1996). 

It is a common reaction among aquatic species to be attracted to a light source. This behavior is true not only 
in squids but also in other species such as the spotted mackerel (Pneumatophorus tapeinocephalus), sardines   
(Sardinops melanostictus), Japanese anchovy (Engraulis japonica), Japanese parrotfish (Opleganathus fasciatus), 
bluegill (Lepomis macrochirus) (Kawamura, 1986), grey mullet (Mugil cephalus), gilthead seabream (Sparus auratus), 
striped bream (Lithognathus mormyrus) (Marchesan et al., 2005), and Japanese anchovy and sardines (Awaiwanont      
et al., 2001). At present, many experiments are done in the field and in laboratories to determine the physiological and 
cellular levels of marine creatures. These included works on assessing the role of visual sense to spectral sensitivity 
particularly the micro-electrode technique, spectral adsorption and behavior response. Results from such studies 
indicated that even though most marine aquatic animals can perceive light in the 400 to 750 nm range of spectrum, 
different species have different considerable scales of spectral sensitivities. For instance, the maximum spectrum 
sensitivity of the north anchovy (Engraulis mordax) is 530 nm (Bagarinao and Hunter, 1983), 482 nm for the sand lance 
(Ammodytes hexapterus) (Britt et al., 2001), 460-525 nm for the European seabass (Dicentrarchus labrax) and 410-460 
nm for grey mullet (Mugil cephalu) (Marchesan et al., 2004). However, if the preferred light color (light spectrum) for 
squid can be determined, the results would provide useful information for improving the fishing technique for squid not 
only increasing catch efficiency but also reducing the problem of by-catch mortality. Therefore, this study was 
conducted to investigate the effect of variable light color design in the feeding behavior of the squid. The investigation 
was performed to also obtain useful information for developing selective light fishing techniques for responsible and 
sustainable light fishery. 
 

 

http://www.fisheries.go.th/it%20on%20June%201


              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O13 
                                                   

 85

Materials and Methods 
 

Squid behavior observation 
 

Squid live specimens were collected by set net fishery in the morning of January 2007 at Had Maelampioen, 
Rayong Province, and were transferred to a 5 m diameter concrete test tank at the Eastern Marine Fisheries Research and 
Development Center (EMDEC), Banpae, Muang District, Rayong Province. 

 
Top view 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

Side view
 

 

R = red light 
t 

 

W C

  
 
 
 

G = green ligh
 B = blue light 

 C = control 

 

W = white light

 
 
 

Fig 1 Experimental setup; top view (left) and side view (right) 
 
The experiment was performed at night time with 44 squids (32 individuals of Loligo dauvauceli with  

6.3 - 18.3 cm mantle length and 12 - 130 g weight and 12 individuals of L. chainensis with 5.8 - 11 cm mantle length 
and 11.43 - 48.74 g weight). The water depth was 27 cm with continuous overflow to keep squid in live condition. The 
tank was covered with black canvas as a temporary dark room in order to avoid the effects from the moonlight. Inside 
the tank, five (5) channels of black plastic fence (40x122x65 cm each channel) were constructed (Fig. 1). The sources of 
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lights were the infrared lamp and Light-Emitting Diode (LED) lamps. An infrared lamp was mounted inside the room at 
the rim of the concrete tank opposite the entrance of the channels. In order to determine the spectral sensitivity, four (4) 
colors of the LED lamps (red, green, blue and white) were used as luring lamp. They were separately hanged above each 
channel while the remaining channel served as the control (dark). The LED lamps were mounted about 135 cm above 
the water surface. Their light beams were isolated from each other by means of black plastic pipes (6.0 cm in diameter 
and 86.5 cm in length). Each LED lamp was 0.5 cm in diameter with 12v 5mA power supply. Small aquaria (15x15x30 
cm each) with live fish baits inside were placed under the lighted areas to stimulate the squids to fast and enter the 
channels.  

At the start of the experiment, the four (4) luring lights and infrared lamp were turned on for about 30 minutes 
for acclim

able 1  Rotation of light positions and number of replicates per batch 

atization. The infrared lamp was then turned off for 1 minute then turned on again to count the number of 
squids entering each channel. The turning on and off of the infrared lamp was conducted for 8 replicates per batch before 
the light position was rotated. The rotation of the light position was done for 10 batches to eliminate possible effects of 
both the light position and the channel (Table 1). The number of squids occupying the five (5) channels was compared 
using ANOVA (P≤0.05). The statistical differences were analyzed using the LSD test (Pongwichai, 1997).  
 

T

Number of Channel of light position 

batch 1 2  5 

Total replicates 

 3 4

1 Red Green Blue White Control 8 

2 G  

G  

G  

G  

C l 

C l 

C l 

C l 

reen Blue White Control Red 8 

3 Blue White Control Red reen 8 

4 White Control Red reen Blue 8 

5 Control Red reen Blue White 8 

6 White Red Control Blue Green 8 

7 Red ontro Blue Green White 8 

8 ontro Blue Green White Red 8 

9 Blue Green White Red ontro 8 

10 Green White Red ontro Blue 8 

 
Results 

Squid behavior in the tank  

he squids were acclimatized for at least 12 hours in the test tank before the experiment, and no feeding was 
done to s

 

 
T
timulate feeding behavior. The experiment started at 2100 h with both infrared and LED lamps turned on. The 

test squids showed an interesting behavior where they aggregated opposite the entrance of the five channels and 
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remained motionless but staring at the bait. Some squids swam slowly either clockwise or counter-clockwise with their 
mantle along the tank wall. Whenever they move towards the entrance of the channels, their movement was rather slow 
but looking towards the baits. They appeared to be afraid to go inside the channels, as they left the channel entrance and 
swam around the tank again. Moreover, sometimes the squids showed jet-like propulsion behavior when swimming near 
the black plastic fences. When the infrared lamp was turned off while the LED lamps were still on, most squids were 
swimming fast to the entrance of the channels without hesitation and swimming towards the lighted areas and the baits. 
They tried to catch the baits for a while before swimming out of the channels to the dimmed areas and again swam back 
for the baits. When the infrared lamp was turned on, the squids inside the channels instantly moved out from the 
channels showing the same behavior as before the infrared lamp was turned off. 
 
Light color attraction of squid  

The results showed that the sequence of the squid’s preferred light colors were white, blue, green, red and 
control, 

Table 2  Batch and number of squids occupying each channel of light colors 

 

the number of squids was 327, 285, 151, 18, and 9 individuals, respectively. The mean number of squids 
occupying per batch of the white, blue, green, red colors and the control were 32.70, 28.50, 15.10, 1.80, and 0.90 
individuals, respectively (Table 2). 

 

Light Number of squid per batch 

Color 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total Mean 

Red 1 1 1 3 2 3 5 0 1 1 18 1.80 

Green 3 17 18 28 17 13 12 11 23 9 151 15.10 

Blue 10 33 25 33 47 31 33 27 28 18 285 28.50 

White 13 10 28 50 41 26 35 55 28 41 327 32.70 

Control 0 2 1 3 1 0 0 0 1 1 9 0.90 
 

Table 2 shows that the number of squids entering the five (5) channels was significantly different (P≤0.05). 
The num

 

ber in the white and blue colors was not different (P≥0.05). The number in the white color was significantly 
different from those in the green, red colors and control (P≤0.05). The number in the blue color was significantly 
different from those in the green, red colors and control (P≤0.05). The number in the green color was significantly 
different from those in the red color and the control (P≤0.05) while those in the red color and the control were not 
different (P≥0.05).  
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Discussion 
 

This experiment intended to conduct a behavioral investigation on the preferred light colors of L. dauvauceli 
and L. chainensis which have no reported record of being color blind. The two species were studied at the same time 
because the experiment’s objective was to develop a squid capture technique using colored lights and these are 
considered the target species. 

From the results of this experiment, the different number of squids entering the five (5) channels indicated 
their reactions to different colors. They swam forward to both white and blue more than the green, red and control while 
the red color and the control did not attract the squids. Thus, it could be concluded that the squid was strongly attracted 
by blue and white colors but could not perceive the red color. 

Light attraction behavior importantly depends on the physical characteristic of lights, especially their 
wavelengths (Marchesan et al., 2004). According to characteristics of the LED lamp produced by Toyoda, the maximum 
wavelengths emitted by LED red, green, blue and white are ranging 620-625 nm, 520-530 nm, 465-475 nm and 465-475 
nm, respectively (http://www.toyoda-gosei.com/led/on May 3, 2007). This showed that blue and white emitted the 
necessary color although it seems that light attraction was reduced in green and red, respectively. Thus, squids could be 
attracted by the blue light. 

In nature, blue light can penetrate and transmitted into the deeper seawater than the other lights (Table 3). A 
summary of diffuse attenuation in seawater between 400 to 700 nm showed that the blue light (wavelength: 440-490 nm) 
penetrates deeper and farther than the other colors and the red light (wavelength: 630-670) can be extinguished even in 
not so deep waters by the scattering and absorption phenomenon (Smith and Baker, 1981) cited after (Arimoto, et al., 
2001). Jerlov (1968) pointed that the maximum spectral distribution is shifted towards the longer wavelength in turbid 
areas because of selective absorption by particles and the yellow substance. 

 
Table 3 Summary diffuse attenuation between 400 to 700 nm light wavelengths (Smith and Baker, 1981 cited after 
Arimoto, et al., 2001) 
 

Wavelength (nm) Diffuse attenuation 

400 0.017 

450 0.015 

500 0.026 

550 0.064 

600 0.244 

650 0.349 

700 0.65 

 

 

http://www.toyoda-gosei.com/led/on%20May%203
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Knowledge on the preferred light colors of squid and on the diffuse attenuation of color lights are fundamental 
tools for developing potential methods of selective fishing. It is able to enhance catch efficiency and reduce by-catch 
mortality especially when using appropriate levels of wavelength for luring lamps that emit monospectrum or 
monocolor. The preferable color of the light that attracted the squid most in this experiment was blue. Squids can see 
their baits more clearly when illuminated with blue light than with the other colors. 
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การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

สุมิตรา เรืองสิวะกุล 
ฝายเศรษฐกิจสังคม กองจัดการประมงชายฝง  

ฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต จังหวัดสมุทรปราการ 
 

บทคัดยอ 
 
เกือบทุกประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ตางประสบปญหาการลดจํานวนลงอยางมากของทรัพยากรประมง 

ควบคูกับการทําประมงเกินกําลังการผลิต ซึ่งประเด็นปญหาเหลานี้ทําใหผูกําหนดนโยบายดานการประมงของรัฐพยายาม
หาทางแกไข แนวทางหนึ่งที่ใชในการแกไขคือการนําเอาแนวความคิดและประสบการณดานการจัดการทรัพยากรประมงที่
ประสบความสําเร็จ เชน ของประเทศญี่ปุนนํามาทดลองใช และโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร เปนโครงการหนึ่งที่มีจุดมุงหมายในการนําเอาแนวความคิดและวิธีการของโครงการที่ประสบความสําเร็จมา
ประยุกตใช โดยเปนความรวมมือระหวางกรมประมงและศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต มี
วัตถุประสงคหลัก คือ 1) สงเสริมและจัดตั้งการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนในระดับชุมชน 2) ฟนฟูทรัพยากรชายฝง และ 
3) ลดปญหาความยากจนของชุมชน 4) นําความรูและประสบการณจากโครงการไปเปนตนแบบในการจัดทําโครงการ
จัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนในพื้นที่ตางๆของประเทศไทย  และประเทศสมาชิกของศูนยพัฒนาการประมงแหง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2545-2549) ใชการจัดการทรัพยากรและความรวมมือ
ระหวางภาครัฐกับชุมชนเปนเครื่องมือที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน ควบคูไปกับการกระจาย
อํานาจสูชุมชน โดยมีแผนปฏิบัติการรวม 6 กิจกรรมคือ 1) การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 2) สงเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝง
โดยชุมชน 3) สงเสริมและพัฒนาผลผลิตทองถิ่น 4) สงเสริมศักยภาพและการมีสวนรวมของชุมชน 5) พัฒนาระบบและ
วิธีการใชทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน และ 6) การฟนฟูทรัพยากรชายฝง  ผลที่ไดหลังสิ้นสุดโครงการคือ 1) ชุมชนมีกลุม
ประมงปากคลองเปนแกนนําในกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงของพื้นที่ตําบลปากคลอง 2) ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
และสามารถยกระดับรายไดจากกลุมธุรกิจ 3) ปริมาณสัตวน้ํามีปริมาณมากขึ้น จากแหลงปะการังเทียมและการเฝาระวัง
ของชุมชน 4) ความรูและประสบการณดานการสรางจิตสํานึก ถูกนําไปเผยแพรใหกับพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย และ
ประเทศสมาชิกของศูนยฯ จึงถือไดวาโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เปนโครงการ
ตนแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
  
คําสําคัญ : การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน, โครงการรวม, การจัดการรวมระหวางภาครัฐและชุมชน, การกระจาย 
                  อํานาจสูชุมชน 
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Locally Based Coastal Resources Management in Pathew District, Chumphon Province 
 

Sumitra Ruangsivakul 
Socio-economic Section, Coastal Fisheries Management Division  

Southeast Asian Fisheries Development Center/Training Department (SEAFDEC/TD) 
 

Abstract 
 

In all Southeast Asian countries, dwindling coastal marine resources coupled with pervasive overcapitalization 
in fishing efforts become a central issue among fisheries policy makers and various efforts had been exerted to alleviate 
the situation. In the wake of experiencing such efforts, it was realized that introduction and application of the 
community-based coastal resources management concept would be a workable solution as evidently demonstrated in 
Japan. Aimed at testing an applicability of such a mode in the selected fishing community in Thailand, a pilot project on 
locally based coastal resources management was initiated in Chumphon Province under the collaborative project 
framework between Department of Fisheries (DOF) Thailand and Training Department, Southeast Asian Fisheries 
Development Center (SEAFDEC/TD).  The objectives of the project are to 1) establish a sustainable coastal resource 
management framework at local level; 2) rehabilitate coastal resources; 3) alleviate poverty in coastal fishing 
communities; and 4) knowledge and experiences grained through other areas of country and member countries of 
SEAFDEC. The project was designed to deploy these activities over five-year tenure. Community-based fisheries 
management and co-management approaches are key instruments to drive fisher’s participation in the process of 
decentralization for developing community economics and managing coastal fisheries resources.  There are 6 main 
activities to implementing, 1) Base line survey 2) Encourage and extend locally based coastal resources management  
3) Encourage local business 4) Enhance human resource capability and participation 5) Develop Extension 
Methodologies and strengthening extension system for sustainable use of coastal resources, and 6) Rehabilitate and 
enhance coastal resources.  The outcomes of the project’s implementation were that; Firstly the community by Pakklong 
Fishermen Group established a Community Based Fisheries Resources Management (CBFRM) mechanism in local 
community.  Secondly, the people’s level of living conditions are improved by established business groups at 
community.  Thirdly, the marine resources were increasing by community try to conservation and enhancement their 
resources.  Finally, knowledge and experiences on resource management awareness grained through the other areas of 
Thailand.  In addition, for SEAFDEC, the regional organization, it was envisaged to disseminate the CBFRM concept 
among other member countries with the similar approach based on experiences and learned gained through the project 
implementation in Chumphon. Hence, the project in Chumphon is, so to say, a pilot model project in this field.  

 
Key words : community-base fisheries management, collaborative project, co-management, decentralization 
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คํานํา 
 

 จากปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงอันเนื่องจากการนําขึ้นมาใชจนเกินศักยการผลิตตามธรรมชาติ 
การจับสัตวน้ํากอนวัยและขนาดอันสมควร การปลอยมลพิษลงสูแหลงน้ําของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือการ
พัฒนาการเกษตร ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมผูใชทรัพยากรประมง กรมประมงจึงไดนําแนวทางการจัดการประมง
รูปแบบที่ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมง  และโครงการนี้ เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการจัดการและ
ฟนฟูทรัพยากรประมงทะเล และเปนโครงการตามพระราชดําริ โดยมีพ้ืนที่ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เปน
โครงการนํารอง   

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการประมง (Fisheries Consulting Groups-FCG) ของศูนยพัฒนาการ
ประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) เห็นชอบใหฝายฝกอบรมของศูนยฯ เขาดําเนินโครงการรวมกับกรม
ประมง โดยประเทศไทยเปนแกนนําในการดําเนินโครงการฯ ผลของโครงการฯจะไดรับการพัฒนาเพื่อถายทอดหรือ
นําไปใชในประเทศสมาชิกของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตตอไป โครงการความรวมมือระหวาง
กรมประมงและศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) ดําเนินการในชื่อโครงการจัดการทรัพยากร
ชายฝงโดยชุมชน บริเวณอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (Locally based Coastal Resources Management in Pathew District: 
LBCRM-PD, Chumphon Province) 

แนวทางการจัดการประมงโดยชุมชนมีสวนรวม (Community-based Fisheries Management-CBFM) และการ
บริหารจัดการรวมระหวางรัฐและชุมชน (Co-Management-CM) ถูกนํามาผสมผสานในการจัดการทรัพยากรชายฝงสําหรับ
โครงการนี้ โดยมีองคกรบริหารสวนทองถิ่น ชาวประมง และผูมีสวนไดเสียในพื้นที่โครงการจะมีสวนรวมในการวางแผน
และจัดการทรัพยากรชายฝง เมื่อชุมชนมีสวนรวมในการจัดการประมงอยางยั่งยืน มาตรการการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
จะไดรับการยอมรับอยางมีจิตสํานึกที่แทจริง อยางไรก็ตาม เพื่อที่จะยกระดับรายไดของชุมชนจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ
จัดหาอาชพีเสริมเพื่อเปนการหารายไดเพิ่ม และลดการใชเครื่องมือประมงมีลักษณะทําลายทรัพยากรสัตวน้ําไดอีกทางหนึ่ง  

 
วัตถุประสงค 

 
โครงการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. สงเสริมและจัดต้ังการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนในระดับชุมชน 
 2. ฟนฟูทรัพยากรชายฝง 
 3. ยกระดับรายไดของชุมชนประมงชายฝง 
 4. นําความรูและประสบการณจากโครงการไปเปนตนแบบในการจัดทําโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงโดย
ชุมชนในพื้นที่ตางๆของประเทศไทย และประเทศสมาชิกของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

 
วิธีดําเนินการ 

 
1. พื้นที่โครงการ  
 
 พ้ืนที่โครงการคือ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ 117 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย  
7 หมูบาน มีครัวเรือนทั้งหมด 879 ครัวเรือน อาชีพทั่วไปไดแกการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการเกษตรกรรม เชน 
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ยาง มะพราว และปาลมน้ํามัน เปนตน ชาวประมงสวนมากจะทําการประมงดวยอวนครอบหมึก อวนลอยปลา อวนจมปูมา 
ลอบหมึก ลอบปู อวนลอมปลากะตัก และการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 
 โครงการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนมีเปาหมายเพื่อพัฒนาแนวทางการใชทรัพยากรประมงชายฝงอยาง
ยั่งยืน โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการจัดการ หามเครื่องมือประมงอวนลาก อวนรุน และคราดหอย (ประกาศกระทรวง
เกษตรและ สหกรณ พ.ศ. 2515) ไดกําหนดพื้นที่โครงการ เปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 อยูดานทิศเหนือครอบคลุมพื้นที่ 46 
ตารางกิโลเมตร และสวนที่ 2 อยูทางทิศใต มีพ้ืนที่ 70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งโครงการและชุมชนในตําบลปากคลองจะได
รวมกันพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนตอไป 
 

 
 

รูปท่ี 1 พ้ืนที่โครงการ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 

2. ระยะเวลาของโครงการ 
 
 ระยะเวลาของโครงการ 5 ป 3 เดือน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนธันวาคม 2549 โดยแบงออกเปน 2 ระยะ
ดังนี้ 
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 ระยะที่ 1 เริ่มดําเนินการเดือนตุลาคม 2544 ถึง ธันวาคม 2546 ดวยกิจกรรมการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน การ
ฝกอบรมกิจกรรมที่จําเปนของโครงการฯ การประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรชายฝงที่ถูกตอง และ
การฟนฟูทรัพยากรชายฝง ขอมูลพ้ืนฐานจะวิเคราะหถึงลักษณะและปญหาของพื้นที่โครงการเพื่อการพัฒนาแนวทางการ
จัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน  
 ระยะที่ 2 เริ่มดําเนินการเดือนมกราคม 2547 ถึงธันวาคม 2549 โดยการประเมินผลการปฏิบัติในระยะที่ 1 เพื่อ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ สวนการสํารวจขอมูลจะดําเนินการอยางตอเนื่อง ในระยะที่ 2 จะดําเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติ
การโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางอาชีพเสริม นอกเหนือจากการประมง พัฒนาชาวประมง องคกรทองถิ่น และผูเกี่ยวของให
สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยกลุมหรือตนเอง 
 
3. การบริหารโครงการ 
 
 โครงการมีคณะกรรมการในการบริหารงาน 2 ชุดคือ 
 3.1 คณะกรรมการบริหาร (Steering Committee)  
 ทําหนาที่ตรวจสอบและใหคําแนะนําแนวทางการดําเนินงานของโครงการ มีวาระการประชุมปละครั้ง โดยมี
โครงสรางดังนี้ 
 ผูเช่ียวชาญดานการจัดการทรัพยากรประมง    ประธาน 
 ดร. กังวาลย จันทรโชติ      ที่ปรึกษาโครงการ 
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง  กรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล    กรรมการ 
 รองผูวาราชการจังหวัดชุมพร      กรรมการ 
 ผูแทนโครงการพระราชดําริ      กรรมการ 
 ผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง    กรรมการ 
 ผูแทนกองการประมงตางประเทศ     กรรมการ 
 ผูเช่ียวชาญ JICA       กรรมการ 
 สํานักเลขาธิการ/ศนูยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  กรรมการ 
 ฝายฝกอบรม/ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  กรรมการ 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล   กรรมการ/เลขานุการ 
 3.2 คณะกรรมการดําเนินงาน (Implementing Committee)  
 คณะกรรมการดําเนินงานจะทําหนาที่ประสานงานระหวางการปฏิบัติในพื้นที่โครงการกับเจาหนาที่โครงการ ซึ่ง
ผลจากการดําเนินงานจะไดนํามาเปนขอแนะนําในการจัดทําโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงในพื้นที่อื่นๆ ตอไป มีวาระ
การประชุมทุก 3 เดือน โดยมีโครงสรางดังนี้ 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล   ประธาน 
 กํานันตําบลปากคลอง      ที่ปรึกษา 
 ผูแทนโครงการพระราชดําริ      กรรมการ 
 ผูแทนศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนกลาง  กรรมการ 
 ผูแทนสํานักงานจังหวัดชุมพร     กรรมการ 
 ผูแทนสํานักงานประมงจังหวัดชุมพร     กรรมการ 
 ผูแทนศูนยปองกันและปราบปรามอาวไทยตอนกลาง กรมประมง  กรรมการ 
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 ผูแทนกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง   กรรมการ 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากคลอง    กรรมการ 
 ประธานกลุมประมงปากคลอง     กรรมการ 
 ตัวแทนโรงเรียนตําบลปากคลอง     กรรมการ 
 ผูใหญบานหมูที่ 1       กรรมการ 
 ผูใหญบานหมูที่ 2       กรรมการ 
 ผูใหญบานหมูที่ 3       กรรมการ 
 ผูใหญบานหมูที่ 4       กรรมการ 
 ผูใหญบานหมูที่ 5       กรรมการ 
 ผูใหญบานหมูที่ 6       กรรมการ 
 ผูใหญบานหมูที่ 7       กรรมการ 
 ฝายฝกอบรม/ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  กรรมการ 
 ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง  กรรมการ/เลขานุการ 
 
4. วิธีดําเนินการ 
 
 แบงออกเปน 6 กิจกรรม คือ  
 4.1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝง
โดยชุมชน และการพัฒนาชุมชน โดยมีขอมูลหลัก ดังนี้  
ทรัพยากรสัตวน้ํา ทําการสํารวจทุกเดือน เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2549 สัตวน้ําที่สําคัญ คือ หมึก     
ปูมา กุงทะเล และปลาทู 
 ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม ทําการสํารวจทุก 2 เดือน เริ่มต้ังแตเดือน มีนาคม 2545 ถึงธันวาคม 2549 
 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การเก็บขอมูลหลักดานเศรษฐกิจและสังคมจะทําการสํารวจ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปน
ชวงเดือนแรกที่เริ่มโครงการคือ เดือนมกราคม 2545 และครั้งที่ 2 เปนชวงเดือนสุดทายของโครงการคือ เดือนธันวาคม 
2549 ทางโครงการไดทําการสํารวจปญหาพิเศษ เชนการสํารวจการจัดต้ังกลุมในชุมชน การสํารวจการตลาดและการใช
ประโยชนของสินคาสัตวน้ํา เปนตน 
 เครื่องมือประมงและแหลงประมง ทําการสํารวจ 2 ครั้ง ครั้งแรกสํารวจป 2545 และครั้งที่ 2 สํารวจในป 2549 
ระยะเวลาในการสํารวจ ครั้งละ 1 ป 
 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทําประมง
อยางมีความรับผิดชอบโดยชุมชนมีสวนรวม ประกอบดวยกิจกรรมยอยดังนี้  
 4.2.1 การประกาศเขตพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ชาวบานและผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชนลงมติเกี่ยวกับการประกาศเขต โดยมีสํานักงานประมง
จังหวัดเปนผูใหขอมูล และเปนพยานในการลงมติของชุมชน มีตัวแทนอบต.เขารวมเพื่อสรุปขอตกลง และนําเสนอตอ
เจาหนาที่ของสํานักงานประมงจังหวัด 
 ขั้นตอนที่ 2 สํานักงานประมงจังหวัดนํามติที่ได นําเสนอคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาวาไมขัดตอกฎหมาย
ประมงป 2490 จากนั้นนําเสนอตอคณะกรรมการอนุรักษฯ ของกรมประมง 
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 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการอนุรักษฯ สงเรื่องเสนอใหสมาคมประมงแหงประเทศไทย เพื่อขอความเห็นจาก
สมาคมประมงทองถิ่นและชาวประมงที่ไดรับผลกระทบ จากนั้นกรมประมงจึงเสนอเรื่องตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใหความเห็นชอบ เพื่อจังหวัดชุมพรจะไดประกาศกําหนดเขตพื้นที่โครงการฯ ตอไป   
 4.2.2 การกําหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการในระดับหมูบาน โดยจัดประชุมใน 6 หมูบานเพื่อใหผูใชประโยชนพ้ืนที่และ
ผูเกี่ยวของพิจารณาการใชประโยชนรวมกันโดยไดรับความพอใจสูงสุดทั้ง 2 ฝาย ซึ่งในขั้นตอนนี้ประกอบดวยการเลือก
พ้ืนที่ และการปรับพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 2 สรุปความเห็นในระดับตําบล เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทุกหมูบาน และความตองการที่แทจริง 
และนําเสนอ อบต. เพื่อใหรับรอง จากนั้นสํานักงานประมงจังหวัดจะนําขอตกลงที่ไดจากตําบลเสนอตอจังหวัด เพื่อขอ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตอไป 
 4.2.3 การปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนพื้นทองลอบปู  โดยปรับจากขนาดตาอวน 1.2 นิ้ว เปน 2.5 นิ้ว ซึ่งเปนขนาดที่
เหมาะสมตามที่กรมประมงไดทําการศึกษาไว  มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 รับสมัครสมาชิกเขารวมโครงการปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนพื้นทองลอบปู โดยมีชาวประมงลอบปูเขา
รวมโครงการฯ รวม 13 คน 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดสรรลอบปูขนาดตาอวนพื้นทองลอบ 2.5 นิ้ว (สนับสนุนงบประมาณโดยกรมประมง) คนละ 100 
ลูก โดยใหทําการประมงรวมกับลอบปูขนาดตาอวนพื้นทองลอบ 1.2 นิ้ว 
 ขั้นตอนที่ 3 สมาชิกตองนําเงินมาชําระคาลอบปูพรอมดอกเบี้ย (รอยละ 1 ตอเดือน) แกคณะกรรมการทุกเดือน 
สมาชิกที่ชําระหนี้หมดแลว สามารถขอลอบปูเพิ่มเติม หรือสามารถกูยืมเงินเพื่อใชในกิจกรรมประมงได 
 ขั้นตอนที่ 4 ชาวประมงที่เขารวมโครงการฯจะตองปรับเปลี่ยนมาใชลอบปูขนาดตาอวนพื้นทองลอบ 2.5 นิ้ว  
ใหหมดเมื่อลอบปูขนาดตาอวนพื้นทองลอบปู 1.2 นิ้ว ไมสามารถใชการไดแลว 
 4.2.4 ธนาคารปู  เปนกิจกรรมที่นําปูไขนอกกระดองมาฝากขังในกระชัง เพื่อใหปลอยไขกอนนํามาใชประโยชน 
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค กระตุนใหชุมชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น และเพิ่มปริมาณปูมา
ใหกับแหลงธรรมชาติ มีวิธีการดําเนินการ 2 วิธี คือ   
 วิธีที่ 1 โดยการนําปูมาที่มีไขนอกกระดองไปปลอยลงในกระชัง เพื่อใหปลอยไขกอนนําไปใชประโยชน วิธีการ
นี้เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน ชวงเวลาที่ดําเนินการในแตละป ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน  
 วิธีที่ 2 โดยการนําปูมาที่มีไขนอกกระดองมาทําเครื่องหมายที่กระดองปู กอนนําไปปลอยในทะเล วิธีการนี้จะทํา
ในชวงฤดูมรสุม (เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ) ซึ่งเริ่มดําเนินการป 2549  
 4.2.5 การจัดต้ังกลุมประมงปากคลอง มีวัตถุประสงค เพื่อใหการทํางานของกลุมประมงเปนขั้นตอน และมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจกรรมตางๆไปสูการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน และเพื่อรวมกันพิจารณาสถานการณ
การจัดการพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งรวมกันแกปญหาการทําประมง ขั้นตอนการจัดต้ังมีดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ประชุมตัวแทนแตละเครื่องมือประมงในพื้นที่โครงการฯ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค ในการรวมกลุม
ในรูปแบบสหกรณ ซึ่งเปนการเริ่มจากกลุมยอยที่มีเปาหมายเดียวกัน  
 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมกลุมเครื่องมือประมง รวม 7 กลุมยอย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดรูปกลุมประมงตาม
ชนิดเครื่องมือประมง จํานวนสมาชิก และคณะกรรมการของแตละกลุมยอย 
 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคัดเลือกหัวหนา รองหัวหนา และเลขานุการของกลุมประมงปากคลอง ซึ่งคณะกรรมการของ
กลุมประมงปากคลองประกอบดวยหัวหนากลุมและรองหัวหนากลุมยอยรวม 14 คน โดยมีกํานันตําบลปากคลองเปนที่
ปรึกษาของกลุม 
 4.2.6 การจัดต้ังหนวยเฝาระวัง มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งหนวยพิทักษประมงชายฝงโดยชุมชนรวมกับองคกรทองถิ่น คัดเลือกผูที่มีความเหมาะสม
เขารับการฝกอบรมจากตัวแทนกลุมชาวประมงตําบลปากคลอง จํานวน 30 คน เพื่อปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครพิทักษประมง
ชายฝง 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดฝกอบรมดานการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ อํานาจหนาที่ในการ
ชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ และอื่นๆที่เกี่ยวของ มีการเลือกประธาน รองประธาน คณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงาน
ของกลุมดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกสถานที่ในการจัดต้ังหนวยพิทักษประมงชายฝงโดยชุมชน เพื่อใชเปนสถานที่ประชุม พบปะ
ติดตอสื่อสารกันในระหวางสมาชิกดวยกันหรือระหวางสมาชิกกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใตตอนบน จังหวัดชุมพร จัดชุดเจาหนาที่เฉพาะกิจ
พรอมเรือตรวจการณปราบปราม เพื่อประสานงานกับหนวยพิทักษประมงชายฝงที่ผานการอบรมแลวในเรื่องการใหขาว
และการแจงเบาะแสเรือประมงที่เขามาทําการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่โครงการ เพื่อเจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจฯ จะไดเขา
ดําเนินการจับกุมตอไป 
 4.3 สงเสริมและพัฒนาผลผลิตทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มรายไดใหกับชุมชนประมง โดยการสงเสริมและ
พัฒนาผลผลิตทองถิ่นทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการทําประมง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาดและขบวนการ     
แปรรูป รวมทั้งเปนการสรางอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งดวย โดยแบงวิธีการสงเสริมออกเปน 2 รูปแบบคือ 
 4.3.1 การสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสัตวน้ําใหกับกลุมแมบานประมง ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน โดยมีกลุมเปาหมายเปนแมบานในภาคประมง แบบสอบถามจะแบงออกเปน  
2 สวนคือ ขอมูลทั่วไป และขอมูลกลุมแมบาน ผลที่ไดจะนํามาจัดทําแผนสําหรับการพัฒนาและสงเสริมใหกับกลุมแมบาน 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดฝกอบรมและการศึกษาดูงานดานการแปรรูปสัตวน้ํา ตามความตองการของกลุมแมบาน 
 ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่โครงการรวมประสานงานระหวางกลุมแมบาน และผูเกี่ยวของ รวมทั้งรับฟงปญหา
ระหวางกลุมแมบาน เพื่อรวมกันแกไขปญหา 
 4.3.2 การสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง มีวัตถุประสงคเพื่อลดแรงการทําประมงของชาวประมง โดยการ
แนะนําสัตวน้ําที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจมาทดลองเพาะเลี้ยงในพื้นที่โครงการฯ  
 การทดลองเลี้ยงหอยหวานในกระชัง มีวัตถุประสงค เพื่อนําเอาผลที่ไดจากการทดลองมาเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ใหกับชาวประมงที่กําลังมองหาสัตวเศรษฐกิจตัวใหม ทดแทนการเลี้ยงปลาในกระชัง 
 การทดลองเลี้ยงปูมา มีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนไดใชทรัพยากรปูมาไดอยางคุมคา เพราะขนาดของปูมาที่จับได
จากลอบปูสวนใหญเล็กกวาขนาดที่ตลาดตองการ ทางโครงการจึงไดทดลองนําเอาปูมาที่มีขนาดเล็ก ลงเลี้ยงตอในกระชัง 
เพื่อใหไดขนาดตามที่ตลาดตองการ  
 การทดลองเลี้ยงปลาโดยใชอาหารเม็ด ทดแทนการใชอาหารสด วัตถุประสงคคือตองการลดการทําประมงที่ผิด
กฎหมายในพื้นที่โครงการฯ 
 4.4 สงเสริมศักยภาพและการมีสวนรวมของชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรชายฝงที่ถูกตอง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอผลสําเร็จของโครงการ โดยผานขบวนการฝกอบรม 
ซึ่งจะเนนในเรื่องการจัดการทรัพยากร การทําการประมงอยางมีความรับผิดชอบ กลุมเปาหมายของการฝกอบรม ไดแก 
ชาวประมง กลุมแมบาน เจาหนาที่องคการบริหารสวนทองถิ่น นักเรียน และเยาวชน  
 4.5 พัฒนาระบบและวิธีการใชทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน โครงการฯ จะดําเนินการผลิตเอกสาร บทความ และ
สื่อชนิดตางๆ เพื่อถายทอดการพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝง โดยมุงเนนในเรื่องกฎระเบียบดานการประมง แผนการ
จัดการทรัพยากร และการมีสวนรวมของชุมชน 
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 4.6 การฟนฟูทรัพยากรชายฝง กิจกรรมหลักไดแกการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลโดยการจัดวางปะการังเทียม
ในพื้นที่ที่ชุมชนใหความเห็นชอบ และปลอยพันธุสัตวน้ํา ชนิด และขนาดที่เหมาะสมในแหลงน้ําเพื่อฟนฟูความ          
อุดมสมบูรณ รวมทั้งกิจกรรมการปลูกปาชายเลน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

 โครงการมีแผนปฏิบัติการรวม 6 กิจกรรม เปนแนวทางปฏิบัติไปสูจุดมุงหมายของโครงการฯ และกิจกรรมหลัก
ที่โครงการเนนใหเกิดผลมากที่สุดคือ การสงเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน และการสงเสริมและพัฒนา
ผลผลิตทองถิ่น 
 
1. การสํารวจขอมูลพื้นฐาน  
 
 ผลการสํารวจไดนําเสนอใหชุมชนรับทราบ และรวมกันเสนอแนะผลของขอมูลดานตางๆ ดังนี้ 
 1.1 ดานทรัพยากรสัตวน้ํา ผลการสํารวจพบวาจํานวนสัตวน้ําแตละชนิดสวนใหญเพิ่มขึ้น โดยเกิดจากการมี   
สวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง ซึ่งทางโครงการมีขอมูลวิชาการดานทรัพยากรสัตวน้ําดังนี้ 
 การประมงปูมา พบวามีการทําประมงดวยเครื่องมืออวนจมปูและลอบปู โดยชาวประมงอวนจมปูมีผลตอบแทน
เฉลี่ย 94 และ 187 บาทตอเที่ยว แตชาวประมงลอบปูจะมีผลตอบแทนเฉลี่ย 312 และ 308 บาทตอเที่ยว (จินดา และคณะ, 
2547) 
 การประมงหมึก พบวามีการทําประมงหมึกดวยเครื่องมือไดหมึกและลอบหมึก การทําประมงไดหมึกทําไดตลอด
ป สวนลอบหมึกพบทําประมงระหวางเดือนมีนาคม – กันยายน และพบวาสภาพเศรษฐกิจของชาวประมงไดหมึกอยูใน
ภาวะเพียงพออยูได แตชาวประมงลอบหมึกอยูในภาวะไมเพยีงพอ (ศันสนีย และคณะ, 2547) 
 การประมงกุงทะเล พบวาอัตราการจับ และความยาวเฉลี่ยของกุงทะเล ในป 2546 เพิ่มขึ้นมากกวาป 2545  
(โรจนรุตน และคณะ, 2547) 
 1.2 ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม ผลของการสํารวจจะนําไปใชเปนขอมูลดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยมี
ผลการสํารวจเปนขอมูลวิชาการดังนี้ 
 สภาวะแวดลอมทางทะเลบริเวณตําบลปากคลอง พบวาสภาพน้ําทะเลอยูในเกณฑที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงได แตควรระวังดูแลในชวงฤดูรอน (Laongmanee et al., 2003) 
 สถานภาพแนวปะการังในอําเภอปะทิว พบวาแนวปะการังสวนใหญอยูในสภาพสมบูรณปานกลางถึงสภาพ 
เสื่อมโทรมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต (อัญชลี, 2546) 
 ความสามารถในการรองรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พบวาจํานวนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวและปลาเกาใน
พื้นที่โครงการอยูในเกณฑที่ควรลดจํานวนลง เพราะปริมาณออกซิเจนจะไมเพียงพอในการเจริญเติบโต (Tookwinas et al., 
2003) 
 1.3 ดานเศรษฐกิจและสังคม ผลการสํารวจในปแรกนําไปพิจารณาทําแผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะความ
ตองการในการฝกอบรม และพัฒนาความรูดานตางๆ รวมทั้งใชประเมินผลของโครงการฯ โดยเปรียบเทียบผลการสํารวจ
ของปแรกกับปสุดทาย  
 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานครั้งที่ 1 การสํารวจแบงขอมูลเปน 2 สวน คือขอมูลทั่วไป และขอมูลดานการประมง 
ขอมูลดานระดับการศึกษาของชุมชน จะนําไปใชในการวางแผนการจัดฝกอบรมใหกับชุมชนตามระดับการศึกษา เปนตน 
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และขอมูลดานการประมงทําใหทราบชนิดเครื่องมือประมงหลักและสัตวน้ําที่สําคัญในพื้นที่โครงการ โดยพบวา สัตวน้ําที่
สําคัญคือ หมึก ปูมา ปลาทู และกุงทะเล ซึ่งสัตวน้ําแตละชนิดจะมีฤดูกาลการทําประมงที่ตางกัน นอกจากนั้นทําใหทราบ
ปญหาดานการประมง ดานเศรษฐกิจ รวมทั้งความตองการของชุมชน (Suanrattanachai et al., 2002)  
 การสํารวจกลุมและการจัดการกลุมในชุมชน ตําบลปากคลอง พบวากลุมที่จัดตั้งขึ้นสวนใหญรวมตัวเพื่อการกูยืม 
และสมาชิกของกลุมหนึ่งๆ สามารถเปนสมาชิกไดมากกวาหนึ่งกลุม (Ruangsivakul et al., 2002)  
 การตลาดและการใชประโยชนสินคาสัตวน้ํา พบวาสินคาสัตวน้ําที่สําคัญตอสังคมและเศรษฐกิจไดแก ปลากะตัก 
หมึก และปูมา โดยชาวประมงสวนใหญทําการประมงเพื่อขายเปนรายไดหลัก และมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา 
โดยชาวประมงจะขายใหกับผูคาในทองที่ จนทําใหระบบการผลิตและการตลาดมีความเกี่ยวของกันอยางตอเนื่อง (อําพร, 
2545) 
 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานครั้งที่ 2 รูปแบบการสํารวจจะเปนรูปแบบเดียวกับครั้งแรก แตเพิ่มสวนการมีสวนรวม
ของชุมชนตอโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน พบวาแหลงทําการประมงของชุมชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งปญหาการ
รุกล้ําของเครื่องมือผิดกฎหมายในพื้นที่ลดลง  และชุมชนตองการใหโครงการฯ ดําเนินการในพื้นที่ตอไปอีกระยะหนึ่ง
(SEAFDEC/TD, Proceedings, 2007 in press)  
 1.4 เครื่องมือประมงและแหลงประมง ผลของการสํารวจทั้ง 2 ครั้งจะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการฯ โดย
มีขอมูลทางดานวิชาการดังนี้ 
 การสํารวจเครื่องมือประมงและแหลงทําประมงในพื้นที่ตําบลปากคลอง ระหวางมีนาคม 2545 ถึง กุมภาพันธ 
2546 พบวามีเครื่องมือประมงหลักเปนเครื่องมือประมงขนาดเล็ก และพบความขัดแยงระหวางประมงขนาดเล็กกับประมง
พาณิชย ซึ่งโครงการจะนําขอขัดแยงมาแกไขโดยใชวิธีการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน (Anupapboon and 
Laongmanee, 2003) 
 การสํารวจเครื่องมือประมงและแหลงประมงในพื้นที่ตําบลปากคลอง ระหวางมกราคม 2549 ถึง ธันวาคม 2549 
พบวาชุมชนยังคงใชเครื่องมือประมงขนาดเล็กเปนหลัก แตมีการทําประมงในพื้นที่ที่มีปะการังเทียมมากกวาพื้นที่อื่นๆ 
นอกจากนั้นความขัดแยงของประมงขนาดเล็กและประมงพาณิชยไดลดลง (SEAFDEC/TD, Proceedings, 2007 in press) 
 
2. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน   
 
 กิจกรรมนี้มีจุดมุงหมายสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษทรัพยากรประมง 
โดยเนนกิจกรรมความสมัครใจของชุมชนเปนหลัก ผลการดําเนินงานแตละกจิกรรมดังนี้ 
 2.1 การประกาศเขตพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง จากการจัดทําเขตอนุรักษ ทําใหพ้ืนที่โครงการฯ 
สามารถลดจํานวนเรือประมงที่ผิดกฎหมาย  ชาวประมงหันมารวมมือกับเจาหนาที่ในการใหเบาะแสแจงขาวการทําประมง
ผิดกฎหมาย โดยทางโครงการไดจัดทําเอกสารการทําประมงในพื้นที่เขตอนุรักษเผยแพรใหกับชุมชนในพื้นที่โครงการและ
พ้ืนที่ใกลเคียง (ฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต และกรมประมง, 2547) 
 2.2 การกําหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กิจกรรมนี้สามารถลดความขัดแยงระหวางชาวประมง และ 
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  
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Arranged by Sukchai Arnupapboon and Siriporn Pangsone, Research Division
Southeast Asian Fisheries Development Center, Training Department. February, 2003.

 
 

รูปท่ี 2 แผนที่แสดงการจัดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงโดยชุมชน 

 

 2.3 การปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนพื้นทองลอบปู ขนาดของปูมาที่จับไดโดยลอบปูมีขนาดใหญขึ้น ทําให
ชาวประมงมีรายไดเพิ่มขึ้นหลังจากปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนพื้นทองลอบ และจากการสํารวจและเก็บขอมูลหลังการ
ปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนพื้นทองลอบปูจาก 1.2 นิ้ว เปน 2.5 นิ้ว พบวาปูมาที่จับไดโดยลอบปูมีขนาดใหญกวากอนการ
ปรับเปลี่ยน และจํานวนปูที่มีขนาดเล็กลดจํานวนลง นอกจากนั้นจํานวนสมาชิกไดเพิ่มขึ้นจาก 13 คน เปน 21 คน (จินดา 
และคณะ, 2547) 
 2.4 ธนาคารปู ชุมชนสามารถเขาใจการทํางานแบบมีสวนรวม และการอนุรักษทรัพยากร โดยวิธีการทําธนาคารปู
สอนใหชุมชนมีจิตสํานึกในดานการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากร ผลประโยชนที่ตามมาคือปริมาณปูมาในอาวปะทิวมี
จํานวนมากขึ้นตามลําดับ  นอกจากนี้กิจกรรมธนาคารปูยังเปนบทเรียนการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ประมงชายฝงใหกับชุมชนตางๆ ไดเขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง จากการดําเนินงานที่ผานสามารถปลอยปูมาที่มีไขนอก
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กระดองลงในกระชังรวม 19,475 ตัว (เริ่มต้ังแตป 2545-2549) และจํานวนปูที่ปลอยลงตามธรรมชาติรวม 1,191 ตัว  
(เริ่มเดือนตุลาคม 2549 – เดือนมีนาคม 2550) 
 2.5 การจัดต้ังกลุมประมงปากคลอง ทําใหชุมชนประมงมีกลุมตัวแทนชาวประมงที่ชัดเจนทั้งโครงสราง และ
หลักการในการดําเนินงาน สามารถเปนตัวแทนในการแกปญหาตางๆใหกับชาวประมงดวยกันเอง และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชนการแกปญหาระหวางชาวประมงกับบริษัทสัมปทานเกาะรังนก เปนตัวแทนในการหางบประมาณเพื่อ
กิจกรรมการฟนฟูทรัพยากรชายฝง เชน ทําโครงการของบประมาณจากอบต.ปากคลองในการปลูกปาชายเลน และจัดทํา
และติดต้ังซั้งเชือก  จํานวน 10 ชุด เพื่อใหเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําผิวน้ํา นอกจากนั้นกลุมประมงปากคลองยังเปนกลุมที่
จดทะเบียนกับสหกรณจังหวัด เพื่อดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนกับชาวประมงในอนาคต 
 2.6 การจัดตั้งหนวยเฝาระวัง ปจจุบันมีกลุมอาสาพิทักษคอยเปนแนวรวมและประสานงานรวมกับเจาหนาที่ใน
การดูแลแนวเขตพื้นที่อนุรักษ หลังจากจัดต้ังกลุมอาสาพิทักษ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549 กลุมอาสาฯ
ไดประสานกับเจาหนาที่หนวยปราบปรามฯ จับกุมเรืออวนลากได 5 คดี มีผูตองหารวม 16 ราย 
 
3. สงเสริมและพัฒนาผลผลิตทองถิ่น  
 
 กิจกรรมนี้ทําใหเกิดกลุมธุรกิจขนาดยอมในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคที่จะทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่ม
นอกเหนือจากการทําประมง เพื่อลดแรงการทําประมง และลดการทําประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่มีกลุมธุรกิจเกิดขึ้นรวม 4 
กลุมหลักคือ 
 3.1 กลุมแมบานประมงเพื่อการผลิต ต.ปากคลอง (กลุมแมบานหมูที่ 1) ทําธุรกิจแปรรูปสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสวน
ใหญเปนปลากะตักแปรรูป ปจจุบันมีผลิตภัณฑมากกวา 10 ชนิด มีตลาดทั้งในจังหวัดชุมพร และตางจังหวัด สมาชิกมี
รายไดจากคาแรง และคาหุนที่รวมลงทุนทําธุรกิจ โดยในป 2549 กลุมไดแบงเงินปนผลจํานวน 113,233 บาท ใหกับสมาชิก
จํานวน 71 คน (SEAFDEC/TD, Proceedings, 2007, in press) นอกจากนี้ผลิตภัณฑของกลุมไดรับเลือกเปนสินคา OTOP 
ของจังหวัดชุมพร  
 3.2 กลุมพัฒนาสตรี บานบางแหวน (กลุมแมบานหมูที่ 4) ทําธุรกิจดอกไมแหงสําหรับงานศพ และงานมงคล
ตางๆ ทําขนมแหง เชนปนขลิบ ทองพับ และทํารานคาสหกรณหมูบาน โดยมีรายไดจากธุรกิจดอกไมแหง ปละประมาณ 
6,000-10,000 บาท (สมาชิกเขารวมกิจกรรม 6 คน) และรายไดจากทําขนมแหง ปละประมาณ 400-1,000 บาท (สมาชิกเขา
รวมกิจกรรม 4 คน) และรายไดจากรานคาสหกรณหมูบานจํานวน 7,162 บาท (สมาชิก 36 คน) โดยเริ่มดําเนินงานเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2549  
 3.3 กลุมผาบาติค (กลุมแมบานหมูที่ 6) ทําธุรกิจเสื้อและกระเปาบาติค มีรายไดปละประมาณ 30,000 บาท มี
สมาชิกหลัก 2 คน  
 3.4 กลุมธุรกิจทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดําเนินงานโดยสมาชิกกลุมประมงปากคลอง เปนธุรกิจที่กําลังอยูระหวางการ
สงเสริม เริ่มดําเนินงานป 2549 โดยรวมกับกรมประมงรับรองกลุมที่มาดูงานในพื้นที่โครงการ รวม 2 รุน แตมีปญหาดาน
การประชาสัมพันธ และเจาหนาที่ในการประสานงานระหวางกลุม  
 
4. สงเสรมิศักยภาพและการมีสวนรวมของชุมชน  
 
 กิจกรรมฝกอบรมไดดําเนินการในระยะที่ 1 ของโครงการเปนสวนใหญ โดยเนนการอบรมเพื่อสรางจิตสํานึก
ดานการอนุรักษ และการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมทั้งการสัมมนาระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อรายงานผล
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การดําเนินงานของโครงการ เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนและเสนอแนะแผนการดําเนินงานของโครงการใน
ปตอๆ ไป  โดยแบงการฝกอบรมตามกิจกรรมและกลุมเปาหมายไดดังนี้ 
 4.1 การอบรมดานการจัดการทรัพยากรชายฝงรวมทั้งการทัศนศึกษาดูงาน มีกลุมเปาหมายคือ ผูนําชุมชน และ
ชาวประมง รวม 11 หลักสูตร สําหรับนักเรียนจะมีการนําหลักสูตรเขาไปสอนในทุกโรงเรียนและทุกปของตําบลปากคลอง 
รวม 7 โรงเรียน 
 4.2 การอบรมดานการแปรรูปสัตวน้ํา การบรรจุภัณฑ การตลาด และการทําบัญชี ใหกับกลุมแมบาน รวม 12 ครั้ง
ในรอบ 3 ปแรกของโครงการ 
 
5. พัฒนาระบบและวิธีการใชทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน  
 
 ทางโครงการไดจัดพิมพเอกสาร ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษรวม 47 ฉบับ โปสเตอร ปฏิทิน และแผนพับ 
ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
 
6. การฟนฟูทรัพยากรชายฝง  
 
 กรมประมงไดทิ้งปะการังเทียม และปลอยพันธุปลาและกุงในอาวปะทิวและในพื้นที่ปาชายเลน โดยมีนักเรียน 
ประชาชน และเจาหนาที่โครงการรวมกัน รวมทั้งรวมกันปลูกปาชายเลนเพื่อเพิ่มแหลงอาศัยสัตวน้ําวัยออน  
 6.1 ปะการังเทียม (ARs) กรมประมงทําการทิ้งปะการังเทียมรวม 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 ป 2547 จํานวน 2 กองๆละ 1,750 กอนซีเมนต (ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร)  
 ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2550 จํานวน 675 กอนซีเมนต 
 6.2 การปลอยพันธุสัตวน้ํา กิจกรรมนี้เริ่มในปแรกของโครงการฯ จนถึงปจจุบัน มีการปลอยพันธุสัตวน้ําชนิด
ตางๆดังนี้ 
 กุงแชบวย  4,300,300 ตัว 
 กุงกุลาดํา  3,000,000 ตัว 
 ปลากะพงขาว    154,000 ตัว 
 6.3 การปลูกปาชายเลน ทางโครงการฯ เริ่มทํากิจกรรมนี้หลังจากการจัดตั้งกลุมประมงปากคลอง ในป 2548 และ
ป 2549 มีการปลูกปาโกงกางรวมกับชุมชนจํานวน 3,000 ตน 
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รายช่ือเอกสารของโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรงานวิจัย และรายงาน 
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 2. LBCRM-PD No. 2 Background and Project Proposal of Locally Based Coastal Resources Management in 
Pathew District, Chumporn Province (LBCRM-PD) (500 copies)  
 3. LBCRM-PD No. 3 การตลาดและการใชประโยชนสินคาสัตวน้ําในทองที่ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร (300 เลม)  
 4. LBCRM-PD No. 4 People’s Groups and Community-Based Arrangements in Tambol Pakklong, Pathew 
District, Chumporn Province (300 copies)  
 5. LBCRM-PD No. 5 Marketing and Utilization of Fish Products in Tambol Pakklong, Pathew District, 
Chumporn Province (300 copies)  
 6. LBCRM-PD No. 6  กลุมแมบานกับความสามารถในการแปรรูปสัตวน้ํา ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร (300 เลม)  
 7. LBCRM-PD No. 7 Pre-survey of the Community to Formulate Implementation Plans and Activities to the 
LBCRM Project: Project Site in Pathew District, Chumporn Province (500 copies)  
 8. LBCRM-PD No. 8 การพัฒนาระบบสงเสริมการใชทรัพยากรประมงชายฝงอยางยั่งยืนโดยชุมชน ต.ปากคลอง  
อ.ปะทิว จ.ชุมพร (300 เลม)  
 9. LBCRM-PD No. 9  Quarterly Report No. 1 (October – December 2001)  
 10. LBCRM-PD No. 10  Quarterly Report No. 2 (January – March 2002)  
 11. LBCRM-PD No. 11  Quarterly Report No. 3 (April – June 2002)  
 12. LBCRM-PD No. 12  Quarterly Report No. 4 (July – Sept. 2002)  
 13. LBCRM-PD No. 13  Report on the Study Trip to the Philippines  
 14. LBCRM-PD No. 14  Report on the Study Trip to Malaysia  
 15. LBCRM-PD No. 15  Overview of Fishing Activities in the Pakklong Sub-district Coastal Area, Pathew 
District, Chumporn Province (300 เลม) 
 16. LBCRM-PD No. 16  Catch Composition and the Length Frequency Distribution of India Squid (Loligo 
Duvauceli) from Squid Cast Nets in the Coastal Area of Pakklong Sub-district (300 เลม) 
 17. LBCRM-PD No. 17 The Marine Environmental Condition of the Pakklong Sub-district Coastal Area and 
their Effect on Coastal Aquaculture (300 เลม) 
 18. LBCRM-PD No. 18 Quarterly Report No. 5 (October – December 2002)  
 19. LBCRM-PD No. 19  Annual Report of the Locally Based Coastal Resource Management in Pathew 
District, Chumporn Province Year 2002 ( 300 copies) 
 20. LBCRM-PD No. 20 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ แนวทางในการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรประมง
ชายฝง จากโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  (1000 เลม) 
 21. LBCFM-PD No. 21 Report on the Study Trip to Malaysia Part II  (50 copies) 
 22. LBCFM-PD No. 22 Large Cast Net and Anchovy Falling Net Fisheries to Community Based Economic 
Development: Survey in Pakklong Sub-district, Pathew District, Chumporn Province (300 copies) 
 23. LBCFM-PD No. 23 Proceedings of the Toward Further Development of Coastal Resource Management: 
Lessons Gained Through Locally Based Coastal Resource Management in Pathew District, Chumporn Province, 
Thailand ( with CD) (500 copies) 
 24. LBCFM-PD No. 24  Quarterly Report No. 7, April – June 2003 (50 copies) 
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 25. LBCFM-PD No. 25  Quarterly Report No. 8, July – September 2003 (50 copies) 
 26. LBCFM-PD No. 26  Quarterly Report No. 9, October – December 2003 (50 copies) 
 27. LBCFM-PD No. 27  Crab Fisheries Survey to Sustain Community-Based Economic Development: In 
Pakklong Sub-District, Pathew Distirct, Chumphon Province, September 2004, 48 pp. (300 copies) 
 28. LBCFM-PD No. 28 การประมงปูมาในพื้นที่โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อ.ปะทิว  
จ.ชุมพร, กันยายน 2547, 25 หนา (300 copies) 
 29 LBCFM-PD No. 29  โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง:  การปรับเปลี่ยนขนาดตาอวนพื้นทองลอบปูมา 
ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร, กันยายน 2547, 20 หนา (300 copies) 
 30. LBCFM-PD No. 30  การประมงหมึก บริเวณต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ป 2546-2547, กันยายน 2547, 30 
หนา (300 copies) 
 31. LBCFM-PD No. 31  กุงทะเลจากอวนลอยกุงสามชั้น ในพื้นที่โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดย
ชุมชน อ.ปะทิว จ.ชุมพร, กันยายน 2547, 19 หนา (300 copies) 
 32. LBCFM-PD No. 32  สถานภาพแนวปะการังในอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร, กันยายน 2547, 25 หนา (300 
copies) 
 33. LBCFM-PD No. 33  Preliminary Report of Household Survey in Pakklong Sub-District, Pathew District, 
Chumphon Province, July 2002, 35 pp. (300 copies) 
 34. LBCFM-PD No. 34  Carrying capacity estimation of marine finfish cage culture at Pathew Bay, 
Chumphon Province, Southern Thailand, 18 pp. (300 copies) 
 35. LBCFM-PD No. 35  Overview of Fishing Activities in the Pakklong Sub-District Coastal Area, Pathew 
District, Chumphon Province, from March 2002 to February 2003, 35 pp. (300 copies) 
 36. LBCFM-PD No. 36  Monitoring on Density and Distribution of Meiofauna in the Pakklong Sub-District 
Coastal Area, 46 pp. (300 copies) 
 37. LBCFM-PD No. 37  คูมือการทําประมงในพื้นที่การจัดการทรัพยากรประมงชายฝง บริเวณตําบลปากคลอง 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 12 หนา  (300 copies) 
 38. LBCFM-PD No. 38  Bi-annual Project Progress Report of LBCFM-PD, 34 pp. (50 copies) 
 39. LBCFM-PD No. 39  Mid-term Evaluation of LBCFM-PD, 24 pp. (50 copies) 
 40.LBCFM-PD No. 40  การสัมมนาวิชาการ โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร “การใหคําแนะนําดานเทคนิคการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล” 165 หนา (300 copies) 
 41. LBCFM-PD No. 41  การสัมมนาวิชาการ แนวทางในการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงจาก
โครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 65 หนา (300 copies) 
 42. LBCFM-PD No. 42  Bi-annual Project Progress Report of LBCFM-PD, 39 pp. (50 copies) 
 43. LBCFM-PD No. 43  Bi-annual Project Progress Report of LBCFM-PD, Jan-June 2005, 46 pp. (50 copies) 
 44. LBCFM-PD No. 44  Bi-annual Project Progress Report of LBCFM-PD, Jul.-Dec. 2005, 49 pp. (50 copies) 
 45. LBCFM-PD No. 45  Bi-annual Project Progress Report of LBCFM-PD, Jan.-Jun. 2006,   pp. (50 copies) 
 46. LBCFM-PD No. 46  The New Experience of Sub-District Administrative Organization in Coastal 
Resources Management: the Case of Chumphon Province, Thailand,   pp 
 47. LBCFM-PD No. 47  Final Project Evaluation of LBCFM-PD, pp. (300 copies) 
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 48. LBCFM-PD No. 48  Proceedings of the Regional Seminar on Integrated Coastal Resources Management in 
Southeast Asia, 289 pp (in press) 
 
แผนพับและโปสเตอร 
1. Poster on Mangrove Forest (series 1) (500 copies) 
2. Notebook for student at Tambol Pakklong (2,500 copies) 
3. Brochure on Locally Based Resource Management in Pathew District, Chumporn Province (in Thai) (1,000 copies)  
4. Poster on Activities of LBCRM-PD Project (series 2) (500 copies) 
5. Brochure on Locally Based Resource Management in Pathew District, Chumporn Province (in English) (1000 copies) 
6. Newsletter on Progress of Project  in Thai (series 1) (1000 copies) 
7. VDO การแปรรูปสัตวน้ํา (ปลากะตักปรุงรส) (10 ชุด) 
8. Newsletter on Progress of Project in Thai (series 2) (1000 copies) 
9. Brochure on Pakklong Fishermen Group (300 copies) 
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การสํารวจทรัพยากรปลาผิวน้ําขนาดใหญดวยเคร่ืองมือเบ็ดราวปลาผิวน้ํา 
บริเวณทะเลอันดามัน นานน้ําประเทศเมียรมาร  

 
อิสระ ชาญราชกิจ๑*  Myint Pe๒  และ สายันต พรหมจินดา๑ 

๑ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ๒Fishery Resources Conservation Unit, Research and Development Division, Department of Fisheries, Myanmar 

 
บทคัดยอ 

 
การสํารวจทรัพยากรปลาผิวน้ําขนาดใหญบริเวณทะเลอันดามันนานน้ําประเทศเมียรมาร โดยเรือ M.V. 

SEAFDEC2 ในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 3 ถึง10 มีนาคม 2550 เปนการสํารวจรวมระหวาง  
กรมประมงประเทศเมียรมาร และศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา 
ความชุกชุม องคประกอบชนิด และการแพรกระจายของกลุมปลาผิวน้ําขนาดใหญที่เปนเปาหมายของเบ็ดราวปลาผิวน้ํา 
โดยทําการประมงเบ็ดราวปลาผิวน้ําจํานวน 6 ครั้ง ปลอยเบ็ดจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,401 ตัว ผลการสํารวจพบวา สัตวน้ําที่จับ
ไดมีจํานวน 6 ชนิด จํานวนรวมทั้งสิ้น 39 ตัว น้ําหนักรวม 1266.7 กิโลกรัม โดยคํานวณอัตราการจับตอหนวยการลงแรง
เทากับ 11.47 ตัว/1000 เบ็ด โดย ปลากะโทงดาบ (Xiphias gladius) จับไดมากที่สุดจํานวน 16 ตัว คํานวณอัตราการจับตอ
หนวยการลงแรงเทากับ 4.71 ตัว/1000 เบ็ด อันดับที่สองไดแกปลาฉลามหางยาวหนาหนู (Alopius superciliosus) จับได
จํานวน 13 ตัว คํานวณอัตราการจับตอหนวยการลงแรงเทากับ 3.82 ตัว/1000 เบ็ด และอันดับที่สาม ไดแก กลุมปลากระเบน 
(Dasyatis spp.) จับไดจํานวน 5 ตัว คํานวณอัตราการจับตอหนวยการลงแรงเทากับ 1.47 ตัว/1000 เบ็ด โดยที่  
ปลากะโทงดาบ และ ปลาฉลามหางยาวหนาหนู มีการแพรกระจายมากที่สุดเทากัน คือสามารถจับไดจํานวนสถานีทําการ
ประมง 5 ใน 6 สถานี การแพรกระจายในแนวดิ่งพบวา รอยละ 75 ของจํานวนปลากะโทงแทงดาบจับไดมากที่ระดับความ
ลึกของเบ็ดตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 4 และตัวที่ 17 ถึงตัวที่ 20 ในขณะที่รอยละ 46.15 ของจํานวนปลาฉลามหางยาวหนาหนูจับ
ไดมากที่สุดที่ระดับความลึกของเบ็ดตัวที่ 3 ถึงตัวที่ 5 และ ตัวที่ 16 ถึงตัวที่ 18 อยางไรก็ตามการแพรกระจายในแนวดิ่งอาจ
คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากการที่ ปลากินเหยื่อขณะทําการกูเบ็ด 
 
คําสําคัญ : ทรัพยากรปลาผิวน้ํา, เบ็ดราวปลาผิวน้ํา, ทะเลอันดามัน, นานน้ําประเทศเมียรมาร 
    
*  ตู ป.ณ. ๙๗  อ. พระสมุทรเจดีย จ. สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 
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Large Pelagic Fishereis Resources Survey by Pelagic 
Longline in Andaman Sea, Myanmar Water, Year 2007 

 
Isara Chanrachkij1  Myint Pe2 and Sayan Promjinda1 

Capture Fishery Technology Division, SEAFDEC/Training Department, 
Fishery Resources Conservation Unit, Research and Development Division, Department of Fisheries, Myanmar 

 
Abstract 

 
Pelagic resources survey has been carried out in Andaman Sea, Myanmar Waters by M.V. SEAFDEC2 during 

Northeast monsoon season, from 3 to 11 March 2007. The survey was collaborated between Department of Fisheries 
Myanmar and Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) aimed to investigate abundance, species 
composition and species distribution of large pelagic resources, targeted by pelagic longline fishing. Six pelagic longline 
fishing operations had been conducted and total numbers of hook settings were 3,401 hooks. 6 species and total catch 
was 39 fishes. Total weight was 1266.7 kilograms. Total catch per unit effort (CPUE) was 11.47 fishes/1000 hooks. 
Swordfish (Xiphias gladius) was dominant catches with 16 fishes and CPUE was 4.70 fishes/1000 hooks. Thresher shark 
(Alopius superciliosus) was second dominant with 13 sharks and CPUE was 3.82 sharks/1000 hooks. Sting ray  
(Dasyatis spp.) was the third dominant catch with 5 rays and CPUE was 1.47 rays/1000 hooks. Distribution of 
Swordfish was found the same as Thresher shark. They had been caught in the same number of fishing stations, 5 from 6 
fishing stations. Regarded to the vertical distribution, 75% of swordfish had been fished from depth level of hook No.1 
to No.4 and No.17 to No.20 and 46.15% of Thresher shark had been fished from depth level of hook No. 3 to No.5 and 
No.16 to No.18. However the study of the vertical distribution of catches is possible to error according to fishes took the 
hook during hauling operation.       

 
Key words : pelagic resources survey, pelagic longline, Andaman Sea, Myanmar Waters 
    
*  P.O.Box 97, Phrasamutchedi, Samutprakan, 10290, Thailand 
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Introduction 
 

Large pelagic resource, e.g. Tunas, Swordfish, Marlin, etc, are focused by many countries in the Indian Ocean 
region as the important marine resources which create the national revenue. These marine species, however, are 
recognized that their distributions are widely spread through the deep area of Indian Ocean. Andaman Sea, a part of 
Indian Ocean, comprises with several nations, i.e. Indonesia, India, Malaysia, Myanmar and Thailand. Most nations have 
interested in these pelagic resources and conducted their own fisheries research survey. Thus, the Department of 
Fisheries, Thailand collaborate with SEAFDEC has started to investigate the pelagic resources more than a decade. 
Because of characteristic of Straddling and migration behavior, only the fisheries information within Thailand EEZ can 
not completely explain the biology of these large pelagic species. As deep sea area within Myanmar EEZ is a part of 
Andaman Sea, it is very necessary to understand the pelagic fisheries resources information in Myanmar waters in order 
to complete fulfill image of large pelagic species distribution and composition particularly on the straddling and high 
migratory species, within the area of Central and Eastern Andaman Sea.  

The Department of Fisheries Myanmar, however, has not been well standardized and developed national 
research survey activities in the present time yet. In order to encourage the Department of Fisheries Myanmar of the 
deep sea fisheries research, SEAFDEC/TD collaborated with the Department of Fisheries Myanmar, established the 
research survey program under the policy of Cost Sharing Scheme. Marine research survey is composed by 2 main 
topics, i.e. demersal fisheries resources and large pelagic fisheries resources. This report is covered on the large pelagic 
resources survey that activity was conducted from 3 to 11 March 2007. 

Six pelagic longline fishing operations are carried out during the third session of the survey. Total hooks 
deployed on the pelagic resources survey is 3401 hooks and 39 individual fishes were catches. Large pelagic resources 
targeted on Tunas (Thunnus spp.), Swordfishes (Xiphias gladius), Marlins (Istiophoridae) as well as some important by-
catches e.g. Indo-Pacific Sailfish (Istiophorus orientais) sharks (Alopius spp. and Carcharinus spp.), have been collected 
by using pelagic longline. 

Result of the survey shall be the references on composition, distribution and biology for the regional countries, 
in order to initiate the sustainable fisheries management of these large pelagic species. Full report is summarized in order 
to fit to the proceeding of the Annual Seminar of the Department of Fisheries, Thailand. The complete report shall be 
presented to Department of Fisheries Myanmar later.   

 
Objective 

 
 1. To investigate abundance, species composition and distribution, of large pelagic resources by using pelagic 
longline in the deep sea area (depth greater than 500 m.) in Andaman Sea, Myanmar Waters. 
 2. To disseminate the fishing technology on modern pelagic longline fishing operation for pelagic research 
proposes to Myanmar fisheries scientists and fisherman 
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Material and Method 
 

1. Duration and Area of operation 
 

Large pelagic resources survey was carried out onboard M.V. SEAFDEC 2 during Northeast monsoon season, 
from 3 to 11 March 2007. Six pelagic longline fishing operations were conducted into deep sea area of Andaman Sea, 

Myanmar Waters, from latitude 10° to 13°N and longitude 96° to 96°30′ E (See Figure1) Depth of fishing grounds 
was 700 m to 2700 m.  

 

 
 

Figure 1  Area of operation (Shadow zone) 
 
2. Research vessel  
 

M.V. SEAFDEC 2 is a fisheries research/training vessel. She is multi-fishing gear vessel equipped with trawl 
both bottom and mid water trawl, bottom and pelagic longline, drifting gillnet and squid jigging. She was constructed in 
Niigata Shipbuilding and Repair Inc. yard, Niigata, Japan in year 2004 and delivered in the same year. Her owner is 
Southeast Asian Fisheries Development Center. She is a 211 GT vessel, 33.24 meters in length, 7.2 meters in breadth 
and 3.0 meters in depth. Her maximum speed is 12 knots and the service speed is 10 knots. The propelling power is from 
a main diesel engine, Yanmar 736 KW and 2 electric generators with 120 KVA each. The accommodation spaces are 
available for 37 people. On this cruise, 26 members included fisheries researchers from Myanmar, Kasetsart University 
and SEAFDEC/TD, had attended onboard. 
 



O24                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550 
                                                   

 112 

3. Fishing gear and Fishing accessories 
 
 2.1 Pelagic longline Pelagic longline fishing gear and its accessories are composed by mainline, branch line, 
buoy line and etc. Details of pelagic longline fishing gear are described in Figure2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2  Pelagic longline and Accessories 
 
Mainline is constructed by Nylon monofilament diameter 4.0 mm. Length interval between buoy lines is 

standardized at 840 m and total mainline length was set 25-30 kilometer within an operation.  
Branch line is made by Nylon monofilament diameter 2.0 mm, 11 m length. M.V.SEAFDEC 2 has standard 

operational of pelagic longline to deploy 600 hooks within an operation that 20 hooks are set between float intervals. 
Two sets of Temperature and Depth sensor (called T/D sensors) were attached at the branch line No.1 and No.10 in 
order to investigate the actual depth of hook. Branch No.1 and No.20 are presumed the shallowest layer and branch 
No.10 and 11 presumed the deepest layer within same float interval.  
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Float and Float line floats are made by Plastic ABS (ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene), round shape 
diameter 30 cm.. Float line is made by Cremona (PVA: Polyvinyl Alcohol) 4 mm diameter, 25 m length. 

2.2 Automatic pelagic longlining system M.V.SEAFDEC2 has been installed the commercial longline reel 
system, called SMARTREELTM II from SEAMESH Co.Ltd., Fiji. The system is consisted with a mainline reel, automatic 
line shooting device complete with tachometer and hook timer.  

2.3 Bait Bait for Pelagic longline was Indo-Pacific Mackerels (Rastellinger sp.) and size 4 to 6 fishes per 
kilogram.  

2.4 Luminescence light sticks A Luminescence light stick was attached at the branch line. 50 Luminescence 
light sticks were randomly attached at branch lines on station No.2, 3, 4 and 5 because of the insufficient numbers of 
luminescence light sticks for all operations.  

The other fishing accessories were included with flag buoy, radio beacon buoys and radar reflector buoys.  
 
4. Pelagic longline fishing operation 
 

6 pelagic longline were operated within the deep sea area of Andaman Sea, Myanmar Waters, during northeast 
monsoon season. Distance between each fishing stations were approximately 30 nm.  

Hook Timer was programmed for 40 m length of mainline between branch line and 20 branch lines (840 m 
length of mainline) per float interval. 2 sets of temperature and depth sensors (TD sensors) had been programmed for 
deploying with branch line. 

Shooting operations had been operated at the stern deck during the twilight evening, at 6-7 pm. Radio beacon 
buoy, radar reflector with flag buoy, is the first shooting followed by branch lines. Speed of vessel during shooting 
operation was 6-8 knot as well as speed of line shooter, 6-8 knot. Total distance of mainline deployed for 600 branch 
lines was about 10-12 nm according to pattern of shrinkage setting.  

438-600 Branch lines, 25 km length of mainline, were set at station No.1, 2, 3 and 4. At station No.5, 555 
branch lines, 23.4 km length of mainline, were set. 436 branch lines 18.5 km length of main line was set on station No.5. 
Shooting operation spent about 2 hours. 2 TD sensors were deployed with branch line No. 200th and 400th   

 Hauling operations had been started in the early morning time, 6:00-6:10 am. Mainline was hauled at 
starboard foredeck and directly store into the mainline reel. Speed of vessel for hauling is 3-5 knots. Deployment of 600 
hooks had spent 3 to 4 hours to hauling, depended on the amount of catches.  
 
5. Data collection method  
 

Biological, oceanographic and fishing operation data has been collected during cruise survey is separated into 
3 main categories, i.e. 

5.1 Species caught by pelagic longline has been collect. Length and weight of individual catches has been 
measured in centimeter (cm) and kilogram (kg).  



O24                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550 
                                                   

 114 

5.2 Fishing operation data i.e. fishing position, actual depth of hook, current condition, drifting condition and 
total catch was recorded and presented by fishing log sheets. Abundance has been computed by unit of Catch per unit 
effort (CPUE).  

CPUE-N is defined as number of catches (or individual species) per 1000 hooks, and 
CPUE-W is defined as weight in kilogram (kg) of catches (or individual species) per 1000 hooks      
5.3 Oceanographic parameter related to the abundance of large pelagic resources e.g. Sea Surface Temperature 

(SST), Thermocline layer and Dissolve Oxygen has been collected.    
 

Results 
 

1. Species distribution and composition 
 
 Total catches during the survey were 39 individual fishes, 1266.7 kg. Regarded to the catch result, Swordfish 
(Xiphias gladius) was appeared the first dominant specie with 16 fishes and CPUE-N was 4.7 fishes/1000 hooks or 
41.03%, followed by Thresher sharks (Alopius superciliosus) with 13 fishes and CPUE-N was 3.82 shark/1000 hooks or 
33.33% The third dominant was classified in group of sting ray (Dasyatis sp.) with 5 rays and CPUE-N was 1.47 
rays/1000 hooks or 12.82% Two Indo-Pacific Sailfishes (Istiophorus orientalis) and two Lancet fishes             
(Gempylus serpens), ware the forth dominant species, CPUE-N of both species were 0.59 fish/1000 hooks or 5.13% 
Only Great Barracuda (Sphyraena barracuda) was caught at station No.1 and CPUE is 0.29 fish/1000 hooks or 2.56% 
Total numbers of hook deployed were 3,401 hooks. CPUE-N was calculated as 11.47 fishes/1000 hooks and CPUE-W 
was calculated as 372.45 kg /1000 hooks (See table1) 

Regarded to the catch result, station No.3 was shown the highest total catch in number with 13 fishes and 
CPUE-N was 21.85 fishes/1000 hooks, followed by station No.2 with 9 fishes and CPUE-N was 14.68 fishes/1000 
hooks. The third highest CPUE was station No.5 with 7 fishes and CPUE was12.61 fishes/1000 hooks. The lowest catch 
appeared at station No.1 as 2 fishes and CPUE was 3.34 fishes/1000 hooks.  

Result of total catch in weight and CPUE-W showed different from total catch in number and CPUE-N. 
Regarded to the catch result, station No.3 was shown the highest total catch in weight as 491 kg and CPUE-W was 
825.21 kg/1000 hooks, followed by station No.5 with total weight was 230 kg and CPUE-W was 414.41 kg/1000 hooks. 
Station No.2 showed total weight was higher than station No.5 as 231 kg but CPUE-W was less than station No.5, 
CPUE-W of station No. 2 is 376.84 kg. The lowest catch was found at station No.1 with 9.2 kg and CPUE was 15.38 
kg/1000 hooks.  

Focus on the abundance in term of CPUE-N and depth of fishing ground, there were not significant different in 
term of total catch and CPUE-N between fishing ground where sea depth was deeper and shallower than 1500 m. Total 
catch where sea depth was deeper than 1500 m, at stations No.1, 2, 3 and 4, was 28 fishes and CPUE-N was 11.61 
fishes/1000 hooks, almost equal as the shallower station No.5 and 6, where sea depth was 700 to1500 m. Total catch at 
station No. 5 and No.6 was 11 fishes and CPUE-N was 11.10 fishes/1000 hooks. Abundance in term of CPUE-W and 
fishing ground, there show the different between fishing ground where sea depth was deeper and shallower than 1500 m. 
Total weight where sea depth was deeper than 1500 m, at stations No.1, 2, 3 and 4, was 1553.52 kg and CPUE-W was 
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387.63 kg/1000 hooks. Total catch in weight at station No. 5 and No.6 appeared lower than deeper area, 648.00 kg but 
CPUE-W was 335.52 kg/1000 hooks, presented not much lees than deeper area. 
Swordfish (Xiphias gladius) 

Swordfish (Xiphasius gladius) was only target species caught during pelagic resources surface. Number of 
individual Swordfish caught during the survey was 16 fishes and total weight was 382.2 kilograms. Catch per unit effort 
(CPUE) of swordfish by 6 fishing operations was 4.7 fishes/1000 hooks.  

Distribution of swordfish had been spread in the vast area of fishing ground in Myanmar Waters. They were 
caught at fishing station No. 1, 2, 3, 4 and 6, excepted only station No.5 Fishing station No.2 presented the highest in 
number of swordfish with 6 swordfishes or 37.5% of total swordfishes followed by station No.3 with 5 swordfishes, or 
31.25 percent of total swordfish. 3 swordfishes or 18.75% of total catch has been caught at Station No.6. Station No.1 
and No. 4 had the same catch in number, 1 fish or 6.25% of total catch.  

The comparison between fishing area of continental slope from 700 to 1500 m, station No.5 and No.6 and 
deeper ground between 1500 to 2700 m, Station No.1, 2, 3 and 4 showed different catches of swordfish. Fishing ground 
in the distant water depth between 1500-2700 m. showed that 12 individual swordfish were caught, and the catch in 
continental slope from 700-1500 m. was 4 fishes. There were not any swordfishes caught at Station No.5, depth 875 m.  

Size variation of swordfish was from 2.2 kilogram to 65 kilogram. The average size by mean of weight was 
23.9 kg. Dominant size of swordfish caught by pelagic longline was appear at the range of weight 11-20 kg, 6 fishes or 
37.5 % of total swordfish in number, followed by juvenile range of weight was 1-10 kg, 4 fishes or 25% of total 
swordfish in number. Most of juvenile swordfishes were catch at station No.6, in continental slope from 700-1500 m, 
and Station No.1 depth 1900 m.  
Thresher shark (Alopius superciliosus) 

One of the important by-catch caught by pelagic longline is shark. Only shark species, i.e. Thresher shark 
(Alopius superciliosus) was caught during pelagic resources survey.  There were 13 individual Thresher sharks caught 
and total weight was 804 kilograms. The CPUE-N of shark caught by pelagic longline in Myanmar Waters was 3.82 
individual sharks/1000 hooks. Station No.3 showed the greatest CPUE-N with 2.38 sharks/1000 hooks, followed by 
Station No.5 with CPUE-N was 2.22. Station No.2 and No.4 has shown almost equal in CPUE-N as 1.23 
sharks/1000Hooks and 1.21 sharks/1000Hooks. The lowest catch in numbers were shown at Station No. 6 with 0.66 
sharks/1000 hooks.     

Distribution of Thresher Shark was shown that it spread in the wide area of fishing ground in Myanmar 
Waters. They were caught at fishing station No. 2, 3, 4, 5 and 6, excepted only station No.1 Fishing station No.3 and 
No.5 has shown equal catch with the greatest total catch number with 4 Thresher Shark or 30.8%, followed by station 
No.2 and No. 4, had equaled catch in number, 2 fish or 31.25% of total Thresher shark caught. Only Station No.6 had 
caught only Thresher shark or 7.69% of total Thresher Shark caught.  

According to the safety of crew and researcher while conducted fishing operation, 3 Thresher Sharks were 
alive released before hauling up onboard. However, researcher had already estimated their weight in order to further 
access later.  
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Size variation of Thresher shark appeared from 24 kilogram to 90 kilogram. Dominant size of 6 Thresher 
sharks, 46.15 %, caught by pelagic longline was in the range of weight 60-70 kg, followed by range of weight was 41-50 
kg and 81-90 kg as 15.38% Most of thresher shark had been found maturity size.   
 
2. Vertical distribution  
 

Vertical distribution of swordfish was attempted investigated by depth of individual hook. Hooks No.1 and 20 
are assumed to drift in the same shallowest depth level. As well as hook No.10 and 11 are assumed to drift in the same 
deepest depth level. Refer to depth data recorded Temperature and Depth Meters attached with branch line, the 
shallowest hooks was suspended at the depth level from 30 to 70 m at station No.1, 2, 3, 4, 6 but station No.5 had shown 
the fluctuated level from 40 to 110 m.    

Regarded from the catch result, shallow hooks layer, No.1-4 and 17-20, showed catch greater than deeper hook 
No.7-10 and 11-14. Hook level was not significant different between deep and shallow hook level however setting on 
the shallow from 35-120 m. showed little better than from 150-200 m. But the actual depth of capture was strongly 
affected by the current condition. Authors could not clearly specify the swimming layer of sword fish in Myanmar 
Waters because they swam from sea surface to depth 250 m (FAO, 1985) and some of swordfishes were alive while 
hauling on the deck. They were possible to tackle the bait during hauling operation that made the study on vertical 
distribution remains unclear. As well as sharks that found all level of hooks.             
 
3. The dissemination of fishing technology for catching large pelagic resource  
 

There were not any formal results to access the knowledge and skill of all invited Myanmar fisheries 
researchers because responsible researchers did not prepare any methodology to conduct this process. Their 
participation, however, showed that they clearly understood on the operational procedure of pelagic resource survey, 
both fishing operation and Oceanographic survey. Observed by SEAFDEC researchers, Myanmar staff workings on the 
deck as deck-hand, both shooting and hauling fishing gear, is very diligence and discipline. As well as their 
responsibilities in the dry and wet laboratories, they could conduct the process of fixing samples, Plankton, Larvae, 
Sediment and waters, with well performance.  Thus, not any doubts that all Myanmar fisheries researchers, who 
participated with M.V.SEAFDEC 2 on the large pelagic resources survey in Andaman Sea, Myanmar waters, year 2007, 
are able to initiate their own national deep sea fisheries programs by themselves in near future.    
 

Conclusion and Recommendation 
 

Result of the catch has shown that the good fishing ground of sword fish is in the deep sea from Latitude 

10°30′ N to Latitude 12°30′ N and Longitude from 096°15′ to the rim of EEZ of Myanmar Waters. According to some 
foreign fishing vessels operated in Myanmar Waters, have base at port of Myeik, M.V.SEAFDEC2 had detected few 
targets of vessel by radar at station No.2 and 3. That is confirmed the existed of large pelagic resources e.g. tunas, 
swordfish as targets of pelagic longline in the area between Thailand, Myanmar and India.  
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Swordfish and Thresher shark appeared widely distribution in the distant zone of EEZ of Myanmar Waters. 
However Myanmar government has already announced to the fisheries industries that the shark fishing is illegal fishing 
so that fishing gears or fishing techniques selectivity aim to reduce the catch of shark as well as other unwanted-species 
should be investigated and practiced in order to maintain resources sustention.     

Other catch species are stingray, lancet and barracuda. Although they are not target species for pelagic 
longline, they should be notified that in Myanmar Waters has not widely spread of lancet fish and snake like mackerel. 
That shown Myanmar Waters is one of the suitable for pelagic longline fishing ground because both lancet fish and 
snake-like mackerel always made branch line damage while they hooked at branch line. However no any tunas had been 
caught during this resources survey. 

The catch result by 6 fishing operation is able to present with in the purposes of species distribution, species 
composition and size composition of important species i.e. sword fish and Thresher shark. Result of survey can not reach 
the target of the estimation on the abundance of both species because the survey was too small in frequency of fishing 
operations, 6 operations. Thus, Gained data is inadequate and unable to reply and estimate the resource abundance. 
Authors recommend Department of Fisheries Myanmar should increase number of the fishing operation to be 12 stations 
in order to cover the area of Myanmar EEZ and improvise the proper techniques during fisheries resources survey in the 
real-time period.  

According to the targets of pelagic longline are Trans-boundary and migratory pelagic resources. Collaborative 
research survey among Myanmar, India and Thailand should be initiated in order to cover all area, from the depth 700 to 
the deepest part of Andaman Sea in India Waters. The species distribution and catch composition shall be completely 
investigated. 

Authors also strongly recommend to Department of Fisheries Myanmar establishes the landing collection 
procedure of large tuna and tuna-like species particularly landed by Taiwanese fishing vessels, in order to fulfill the 
lacked biological data for the estimate of pelagic resource abundance in the future.      
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Table 1 : Partial details of fishing position 

Station  Start Shooting   Start hauling  Sea depth (m) 
  Position Time Position Time ES/Chart 

Lat 12_58.5N Lat 12_45.0N 
1 

Long 096_04.4E 
1845-2038 

Long 096_09.7E 
0608-0920 1990 (Chart) 

Lat 11_43.6N Lat 11_27.9N 
2 

Long 096_00.6E 
1745-1957 

Long 096_09.8E 
0610-1007 2367 (Chart) 

Lat 10_46.1N Lat 10_34.4N 
3 

Long 096_49.4E 
1758-1945 

Long 095_49.9E 
0604-1000 3000 (Chart) 

Lat 10_07.2N Lat 10_02.9N 
4 

Long 095_53.2E 
1800-1947 

Long 096_04.7E 
0558-0953 2700 (Chart) 

Lat 10_32.0 N Lat 10_29.8N 
5 

Long 096_26.1 E 
1844-2030 

Long 096_24.4E 
0600-0930 875 (ES) 

6 
Lat 11_48.4 N 

Long 096_29.9 E 
1800-1930 

Lat 11_51.2 N 
Long 096_29.7 E 

0607-0607 700-1500 (ES) 

 
Table 2 : Partial details of the oceanographic parameters 

Station SST  Thermocline Dissolve O2  (ml/l) TD No.1 TD No.10 
  (°C) (m/°C)  Surface - 200m. (m/°C) (m/°C) 
1 28.3 50-200 m / 27.5-12.5 °C  4.25-0.75 50m/24°C 150m/16°C 
2 29.2 60-200 m / 25-13 °C 4.3-0.75 70m/21°C 160m/15°C 
3 28.8 40-200 m / 25-13 °C 1.25-0.85 70m/21°C 160m/15°C 
4 29 50-200 m / 27.5-12.5 °C 4.2-0.9 75m/21°C 250m/15°C 
5 28.8 45-200 m / 27.5-12.5 °C 4.35-0.85 75m/21°C 250m/15°C 
6 29 10.5-200 m / 26.5-12.5 °C 4.3-0.9 75m/21°C 250m/15°C 
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Table 3 : Partial details of the Catches 
Catch Number / Weight (kg) 

Station 
Hook 
No. 

Thresher 
shark 

Sword 
fish 

Sail fish Ray 
Snake- 
liked 

Barracuda 
Total-N 

Total-W  
CPUE -N 
CPUE-W 

1 598 0 1 0 0 0 1 2 3.34 
  0 2.2 0 0 0 7 9.2 15.38 

2 613 2 5 0 1 1 0 9 14.68 
  113 114 0 2 2 0 231 376.84 

3 595 4 6 0 2 1 0 13 21.85 
  295 188.5 0 6 1.5 0 491 825.21 

4 604 2 1 1 0 0 0 4 6.62 
  130 45 28 0 0 0 203 336.09 

5 555 4 0 1 2 0 0 7 12.61 
  196 0 26 8 0 0 230 414.41 

6 436 1 3 0 0 0 0 4 9.17 
  70 32.5 0 0 0 0 102.5 235.09 

Total  (N) 13 16 2 5 2 1 39 11.47 
CPUE-N 3.82 4.70 0.59 1.47 0.59 0.29     
Total (W) 804.0 382.2 54.0 16.0 3.5 7.0 1266.7 372.45 
CPUE-W 236.40 112.38 15.88 4.70 1.03 2.06 372.45 109.51 

 Total-N: Total Catch in Number             Total-W: Total Catch in Weight (kg) 
 CPUE-N: Individual fish/1000 hooks      CPUE-W: Weight/1000 hooks 
 

33.33

41.03

12.82

5.13
5.13 2.56

Thresher Shark Swordfish Stingray
Sailfish Lancet  Great Barracuda

 
Figure 3 : Catch composition in Percentage by species of large pelagic species caught by pelagic longline in Myanmar  
                  Waters 



O24                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550 
                                                   

 120 

3.34

14.68

21.85

6.62

12.61

9.17

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6
Station Number

CPUE-Number

 
Figure 4 : Catch per Unit Effort in Number of Station Survey (Number/1000 Hook) 
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Figure 5 : Catch per Unit Effort in Weight of Station Survey (Kg/1000 Hook) 
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Figure 6 : Graph of Relation between Number catch and Depth layer of hook (Xiphias gladius) 
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Figure 7 : Graph of Relation between Weight and Depth layer of hook (Alopius superciliosus) 
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การเลี้ยงปลาสายยูในกระชงัดวยความหนาแนนตางกันในแมน้ําโขง 
 

วิระวรรณ  ระยัน *  และ ศิราณี  งอยจันทรศรี 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังขนาด 1.5x1.5x1.8 
เมตร ระดับน้ําลึก 1.5 เมตร ในแมน้ําโขงบริเวณจังหวัดนครพนมดวยอัตราความหนาแนน 3 ระดับ คือ 50, 100 และ 200 
ตัวตอลูกบาศกเมตร โดยปลอยลูกปลาสายยูความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 17.5+1.7, 17.7+1.8 และ 18.4+1.9 เซนติเมตร ตามลําดับ 
และน้ําหนักเฉลี่ย 48.0+17.4, 50.4+15.8 และ 60.3+18.8 กรัม ตามลําดับ ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีน 
30 เปอรเซ็นต โดยใหกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. ทดลองเลี้ยงระหวางเดือนตุลาคม 2548 – เดือน
ตุลาคม 2549 
 เมื่อเลี้ยงครบ 12 เดือน พบวา ปลาสายยูที่เลี้ยงมีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 379.8+168.3, 269.3+138.7 และ 
216.0+97.5 กรัม ความยาวสุดทายเฉลี่ย 34.4+4.9, 31.6+9.5 และ 30.3+7.6 เซนติเมตร น้ําหนักเพิ่มตอวัน 1.0+0.1, 0.6+0.2 
และ 0.4+0.0 กรัมตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 0.6+0.1, 0.5+0.1 และ 0.4+0.0 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ โดยการ
เจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของชุดการทดลองที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 50 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีความ
แตกตางทางสถิติกับชุดการทดลองที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร แตไมแตกตางจากชุดที่เลี้ยงดวย
ความหนาแนน 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร สวนอัตรารอดเทากับ 84.22+14.21, 94.38+0.89 และ 82.22+9.13 เปอรเซ็นต และ
อัตราแลกเนื้อเทากับ 2.6+0.8, 2.0+0.1 และ 2.6+0.4 ตามลําดับ ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ชุดการทดลองในอัตรา
ความหนาแนน 200 ตัว มีจุดคุมทุนในการผลิตตอรุนต่ําสุด คือ 52.11 บาทตอกิโลกรัม และมีผลผลิตตอกระชังสูงที่สุด คือ 
119.89 กิโลกรัม ดังนั้นจึงสรุปไดวา อัตราความหนาแนนที่ทําใหปลาเจริญเติบโตดีที่สุด คือ อัตราความหนาแนน 50 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร แตเมื่อพิจารณาถึงการใชประโยชนจากกระชังใหมากที่สุดอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมที่จะเลี้ยง 
ปลาสายยู คือ อัตราความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร  

 
คําสําคัญ : ปลาสายยู กระชัง ความหนาแนน ตนทุนการผลิต การเลี้ยง แมน้ําโขง 
    
* ๑๕๓๕  ถ.ใสสวาง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๔๗  e-mail : wirawanry@yahoo.com 
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Cage Culture of Snail Eater Pangasius (Pangasius conchophilus Roberts & Vidthayanon, 1991)  
at Different Stocking Densities in Mekong River 

 
Wirawan  Rayan* and  Siranee  Ngoichansri 

Sakon Nakhon Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 
 Cage Culture of snail eater Pangasius (Pangasius conchophilus Roberts & Vidthayanon, 1991) in 1.5x1.5x1.8 
meter floating cages was conducted in Mekong River, Nakon Panom Province. The fingerlings were stocked at stocking 
densities of 50, 100 and 200 fish/m3.  Fish had the initial lengths of 17.5+1.7, 17.7+1.8 and 18.4+1.9 cm; and the initial 
body weights of 48.0+17.4, 50.4+15.8 and 60.3+18.8 g respectively.   Fish were fed with 30% protein commercial 
floating pellet at apparent satiation twice a day at 06.00 AM and 18.00 PM during October 2005 to October 2006.  

 After 12 months fish had average body weight of 379.8+168.3, 269.3+138.7 and 216.0 +97.5 g; and the body 
length of 34.4+4.9, 31.6+9.5 and 30.3+7.6 cm.  The daily weight gains were 1.0+0.1, 0.6+0.2 and 0.4+0.0 g per day. The 
specific growth rates were 0.6+0.1, 0.5+0.1 and 0.4+0.0 % per day.  The survival rates were 84.22+14.21, 94.38+0.89 
and 82.22+9.13% and FCR were 2.6+0.8, 2.0+0.1 and 2.6+0.4, respectively.   The growth parameters and specific 
growth rate of fish stocked at 50 fish/m3 were different from fish stocked at 200 fish/m3 was not but on different from 
that stocked at 100 fish/m3, at 95% confidential level.  There were no significant differences in survival rate and feed 
conversion ratio among the treatments. From the economical cost and benefit analysis, it showed that fish stocked at 200 
fish/m3 had the lowest production cost at 52.11bath/kg and the highest production at 119.89 kg/cage.  In conclusion the 
optimum stocking density of snail eater Pangasius cage culture in Mekong River for the fish growth are 50 fish/m3 but 
when consider about the usage rate of cage, the suitable stocking density in 200 fish/m3. 
 
Key words : Pangasius conchophilus, cage culture, stocking densities, production cost, Mekong River 
    
* 1535 Saisawang Road, T.Tadchuengchum, A.Muang ,C.Sakon Nakhon Tel. 0 4271 1447  
e-mail : wirawanry@yahoo.com 
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คํานํา 
 

ปลาสายยู (snail eater Pangasius) ปลาเผาะ (ช่ือทองถิ่นจังหวัดหนองคาย) หรือปลายาง (ช่ือทองถิ่นจังหวัด
นครพนม) หรือปลาออด (ช่ือทองถิ่นจังหวัดเลย) หรือปลาโมงออด (ช่ือทองถิ่นจังหวัดเชียงราย) มีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Pangasius conchophilus Roberts & Vidthayanon, 1991 เดิมใชช่ือวา Pangasius conchophilus nasutus ลักษณะสําคัญที่
จําแนกชัดเจน ไดแก รูปรางเพรียว หัวและจะงอยปากยื่นแหลมเล็กนอย แถบฟนบนเพดานเชื่อมติดกันเปนรูปสี่เหลี่ยมเวา
ตอนทาย และมีฟนแหลมคม  ตาเล็กกวางไมเกิน 3.6% ความยาวมาตรฐาน (SL) พบแพรกระจายทั่วไปบริเวณลุมแมน้ําโขง 
แมน้ําเจาพระยา และแมนํ้าบางประกง ปจจุบันนี้พันธุปลาชนิดนี้มีแนวโนมพบในธรรมชาตินอยลงเชนเดียวกับปลา
ทองถิ่นของไทยอีกหลายๆ ชนิด โดยเฉพาะในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําบางปะกง ถือไดวาเปนปลาที่พบได
ยาก (วิศณุพร และคณะ, 2538) ปลาสายยูที่พบบริเวณแมน้ําบางปะกงมักมีสีจางกวากลุมที่พบในบริเวณแมน้ําโขง ปลา
สายยูมีอุปนิสัยกินปลาเปนสวนใหญ  อาหารสําหรับปลาสายยูขนาดเล็ก ไดแก พวกกุง ปู และ สวนปลาขนาดใหญกินหอย 
ปู และเมล็ดพืช เปนปลาที่หากินบริเวณหนาดิน (benthopelagic) และมีอุปนิสัยการกินอาหารแบบตะกละ (gluttony)  
ผนังชองทองมีสีขาว อัตราสวนทางเดินอาหารกับความยาวของลําตัวประมาณ 1:2 ความยาวของตัวปลาสูงสุดที่พบ
ประมาณ 1.20 เมตร (ณรงค และคณะ, 2529; Roberts and Vidthayanon, 1991; ชวลิต และสมศักดิ์, 2536 ) 

ปลาสายยูมีเนื้อรสชาติดี เปนที่นิยมของผูบริโภคทั้งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ราคาจําหนายปกติ 80-200 บาทตอกิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของปลาและชวงเวลา ปลาสายยูเปนที่
ตองการของตลาดคอนขางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงนอกฤดูกาลอพยพที่ทําใหจับปลาไดนอย สงผลใหราคาปลาสูงขึ้น
ตามไปดวย ขอมูลจากผูคาคนกลางที่รวบรวมปลาสายยูสงออกไปตางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย พบวาปลาสายยูเปน
ปลาที่ไดรับความนิยมในการบริโภคและมีราคาดี ขนาดที่สงไปจําหนายมีทั้งปลาขนาดเล็ก (ปลานิ้ว) ที่รวบรวมจากแมน้ํา 
และปลาที่รวบรวมมาเลี้ยงในกระชังเปนปลาเนื้อขนาดใหญ การเลี้ยงปลาสายยูในปจจุบัน เกษตรกรใชวิธีรวบรวมลูกปลา
ขนาด 2-3 นิ้วจากธรรมชาติ ทั้งจากการรวบรวมดวยตนเองหรือซื้อจากชาวประมงและผูคาคนกลาง นํามาเลี้ยงในกระชัง
บริเวณริมแมน้ําโขงเพื่อขายเปนปลาเนื้อ โดยจะเลี้ยงรวมกันระหวางกลุมปลาสวายหลาย ๆ ชนิด หรือเลี้ยงแบบชนิดเดียว 
ความหนาแนนที่เกษตรกรปลอยลูกปลาลงเลี้ยงประมาณ 80 ตัวตอลูกบาศกเมตร เลี้ยงจนไดขนาดที่ตลาดตองการก็จะจับ
จําหนาย ซึ่งขอมูลที่ไดจากเกษตรกรยังไมสามารถทราบความหนาแนนที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง และไมสามารถ
ประเมินตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาสายยูได ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาความหนาแนนที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงปลาสายยูในกระชัง เพื่อเปนขอมูลสําหรับเกษตรกรที่สนใจจะลงทุนเลี้ยงปลาสายยู และพัฒนาการเลี้ยงใหเปนการ
เลี้ยงเชิงพาณิชยตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
 1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชงั ดวยความหนาแนนตางกันในแมน้ําโขง  
 2. เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตปลาสายยูในกระชังในแมน้ําโขง 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการศึกษา 

 
1.1 การวางแผนการทดลอง 
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ใชวิธีการทดลองแบบ RCBD (randomized complete block design) โดยแบงเปน 3 ชุดการทดลอง (treatment) 
ในแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (replication) ใชกระชังขนาด 1.5x1.5x1.8 เมตร ระดับน้ําลึก 1.5 เมตร จํานวน 9 กระชัง 
อัตราการปลอย ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่  1   ความหนาแนน      50   ตัวตอลูกบาศกเมตร 
ชุดการทดลองที่  2   ความหนาแนน    100   ตัวตอลูกบาศกเมตร 
ชุดการทดลองที่  3   ความหนาแนน    200   ตัวตอลูกบาศกเมตร 
1.2 สถานที่ และระยะเวลาดําเนินการ 
ดําเนินการทดลองที่แมน้ําโขงบริเวณบานทาดอกแกว อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ระหวางเดือนตุลาคม 

2548 ถึงเดือนตุลาคม 2549 เปนเวลา 12 เดือน โดยทดลองรวมกับเกษตรกร 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมกระชังทดลอง 
แพกระชังขนาด 6.0 x 6.0 เมตร ทําดวยทอเหล็กขนาด 2 นิ้ว ใชถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรเปนทุนลอย และใช

เนื้ออวนโพลีเอทธิลีนขนาดชองตา 2 เซนติเมตร เย็บเปนกระชังขนาด 1.5x1.5x1.8 เมตร แขวนกระชังใหจมน้ํา 1.5 เมตร 
และใชมุงไนลอนบุรอบกระชังดานในเหนือผิวน้ํา 30 เซนติเมตร ใตผิวน้ํา 30 เซนติเมตร เพื่อปองกันอาหารทดลองลอย
ออกไปนอกกระชัง จัดวางกระชังในที่โลงโดยจัดใหแตละกระชังไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอกอยางเทาเทียม
กัน (homogeneous experimental unit) 

2.2 การเตรียมปลาทดลอง 
รวบรวมลูกปลาสายยูจากแมน้ําโขงขนาดระหวาง 10-15 เซนติเมตร มาอนุบาลในกระชังขนาด 1.5x1.5x1.8 เมตร 

ที่ระดับความลึก 1.5 เมตร จํานวน 1,500 ตัวตอกระชัง โดยใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 32 เปอรเซ็นต 
ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. โดยใหกินจนอิ่ม ฝกใหลูกปลามีความคุนเคยกับสภาพกักขังและ
อาหารที่ใชเลี้ยงเปนระยะเวลา 1 เดือน แลวนําไปปลอยในอัตราความหนาแนนตามที่กําหนด  

เมื่อเริ่มการทดลองปลาสายยูมีความยาวเฉลี่ย 17.5+1.7, 17.7+1.8 และ 18.4+1.9 เซนติเมตร ตามลําดับ และมี
น้ําหนักเฉลี่ย 48.0+17.4, 50.4+15.8  และ 60.3+18.8 กรัม ตามลําดับ ซึ่งไดทําการทดสอบทางสถิติ พบวาไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ 

2.3 การใหอาหาร 
อาหารที่ใชเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง  ใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ใหวันละ 2 

ครั้ง เวลา 06.00 และ 18.00 น. โดยวิธีใหกินจนอิ่ม (satiation) ภายในเวลาประมาณ 15 นาที เก็บอาหารที่เหลือไปอบที่
อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพื่อคํานวณปริมาณอาหารที่ปลากิน และงดใหอาหารในวันที่สุมช่ังวัด
ขนาดปลา 

2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา 

ทําการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําทั้งในและนอกกระชังทดลอง เดือนละ 1 ครั้ง เวลา 07.00 น.ตลอดการทดลอง
โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ 

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา โดยวิธี azide modification ของ Winkler method ที่กลาวใน ไมตรีและ 
จารุวรรณ (2528) 

- คาความเปนกรดเปนดาง โดยใช pH meter ยี่หอ WTW Microprocessor pH meter 320 
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- ความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตรของ CaCO3) โดยวิธี titrimetric method  
- ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตรของ CaCO3) โดยวิธี titrimetric method 
- อุณหภูมิน้ําและอากาศ โดยใช thermometer probe YSI 52-230 
- ปริมาณแอมโมเนีย ในรูป unionized ammonia (NH3)โดยเครื่อง spectrophotometer เครื่อง HACH DR/4000 

โดยวิธี Nessler method 
- ปริมาณไนไตรท โดยเครื่อง spectrophotometer เครื่อง HACH DR/4000 โดยวิธี diazotization method 
2.5 การสุมชั่งวัดขนาดปลา 

 สุมตัวอยางปลาทุก 30 วัน กระชังละ 30 ตัว ขึ้นมาชั่งน้ําหนักและวัดความยาวเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตของ
ปลาในแตละระดับความหนาแนน ทําการบันทึกการตายของปลาระหวางทดลองเปนประจําทุกๆ วัน และเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองทําการตรวจนับจํานวนที่เหลือทั้งหมดในแตละกระชังทดลองเพื่อหาอัตรารอด 
 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1. วิเคราะหผลตอบสนองของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตปลา 
 โดยทําการประเมินผลของความหนาแนนตออัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร
และผลผลิต สําหรับขอมูล เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม อัตรารอด และอัตราแลกเนื้อมีการแปลงขอมูลดวยวิธี arcsine 
transformation กอนการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one way analysis of 
variance และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดทดลองโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for windows version 13.0 (กัลยา, 2543) 
ดังตอไปนี้  
 3.1.1  การเจริญเติบโต โดยวัดความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 
 3.1.2  น้ําหนักเพิ่มตอวัน (daily weight gain) หนวยเปนกรัมตอวัน 

=        
   

โดยที่ W2 =  น้ําหนักเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) 
   W1  =  น้ําหนักเฉลี่ย เมื่อเริ่มตนการทดลอง (กรัม) 
    t 2 =  เวลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (วัน) 
    t 1 =  เวลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง (วัน) 
 3.1.3  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate)หนวยเปนเปอรเซ็นตตอวัน 

 
 =   [            ] x  100 
 

โดยที่ W2 =  น้ําหนักเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม)  
   W1  =  น้ําหนักเฉลี่ย เมื่อเริ่มตนการทดลอง (กรัม) 
   t 2 =  เวลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (วัน) 
   t 1 =  เวลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง (วัน) 
   ln =  ลอการิธึมฐานธรรมชาติ (natural logarithm) 

(W2 - W1) 
(t2 - t1) 

ln(W2 ) - ln(W1 ) 
(t2  - t1) 
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 3.1.4  อัตรารอด (survival rate)  หนวยเปนเปอรเซ็นต  
 

=                     x 100 
 

3.1.5  อัตราแลกเนื้อ (feed conversion  ratio) 
 

   =      
 

3.1.6  อัตราการกินอาหาร (daily feed intake)  หนวยเปนเปอรเซ็นตตอวัน 
  
=                  x 100 
 

3.1.7  ผลผลิตปลา (fish  production)  หนวยเปนกิโลกรัม 
3.1.8  การกระจายของน้ําหนักปลา (size distribution) โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําขอมูลน้ําหนักปลาใน

แตละชุดการทดลองมาทําการแจกแจงความถี่ตามชวงน้ําหนักของปลา เพื่อหาคารอยละและเปรียบเทียบการกระจายของ

น้ําหนักระหวางชุดการทดลอง โดยวิธีทดสอบ ไค-สแควร (χ2 test) 
3.2 วิเคราะหหาตนทุนในการผลิตและผลตอบแทน 
โดยการศึกษาตนทุนการผลิต ผลตอบแทนตอการลงทุน  และจุดคุมทุนของการเลี้ยงปลาสายยูที่อัตราความ

หนาแนนตางๆ กันโดยใชการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ขอมูลที่ทําการ
วิเคราะห  ไดแก  

ตนทุนทั้งหมด   =   ตนทุนผันแปร +  ตนทุนคงที่  
 ตนทุนผันแปร  =   คาอาหารปลา + คาพันธุปลา + คาจางแรงงาน 
         + คาเสียโอกาสของเงินลงทุน 
 ตนทุนคงที่       =   คาเสื่อมราคาอุปกรณ + คาเสียโอกาสของเงินลงทุน 

คาเสียโอกาสของเงินลงทุน = คาเสียโอกาสในการนําเงินทุนไปประกอบกิจการอื่นๆโดยคํานวณจาก 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน รอยละ 4.25 บาท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ป 2549 
http://www.baac.or.th/) 

คาเสื่อมราคา = 
 
คาเสื่อมราคาอุปกรณคิดคาเสื่อมราคาแบบวิธีเสนตรง (straight-line depreciation method) โดยกําหนดใหมูลคา

ซากเปนศูนยเมื่อหมดอายุการใชงานตามประเภทเครื่องมืออุปกรณ  
 

จุดคุมทุนของราคาขาย (บาท/ กิโลกรัม)      = 
 

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
จํานวนปลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง 

น้ําหนักอาหารแหงที่ปลากิน(กรัม) 
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น(กรัม)   

มูลคาซื้อหรือสราง 
อายุการใชงาน 

ตนทุนทั้งหมด 
ผลผลิตเปนกิโลกรัม 

น้ําหนักอาหารที่ปลากินเฉลี่ยตอวัน 
(น้ําหนักปลาเริ่มตน + น้ําหนักปลาสิ้นสุด) / 2  
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ผลการศึกษา 

 
การเลี้ยงปลาสายยูในกระชังในแมน้ําโขงที่ปลอยปลาลงเลี้ยงดวยอัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ คือ 

50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ในระยะการเลี้ยงนาน 12 เดือน ปรากฏผลการทดลองดังตอไปนี้ 

 
1. การเจริญเติบโต 
 
 1.1 ความยาวเฉล่ีย 
 ปลาสายยูที่นํามาใชทดลองมีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 17.5+1.7, 17.7+1.8, และ 18.4+1.9 เซนติเมตร ที่อัตราความ
หนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ คือ 50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองปลาสายยูมีความ
ยาวเฉลี่ยเทากับ 34.4+4.9, 31.6+9.5 และ 30.3+7.6 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาปลาสายยูที่เลี้ยงที่ 50 
ตัวตอลูกบาศกเมตร มีความยาวสุดทายเฉลี่ยแตกตางจากชุดที่ความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตไมแตกตางจากชุดที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร และความยาวสุดทายของชุดที่เลี้ยงดวย
ความหนาแนน 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) 

1.2 น้ําหนักเฉลี่ย 
ปลาสายยูที่นํามาใชทดลองมีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 48.0+17.4, 50.4+15.8 และ 60.3+18.8 กรัม ที่อัตราความ

หนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ คือ 50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ หลังสิ้นสุดการทดลองปลาสายยูมี
น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 379.8+168.3,  269.3+138.7 และ 216.0+97.5 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาปลาสายยูที่
เลี้ยงที่ 50 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยแตกตางจากชุดที่ความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตไมแตกตางจากชุดที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร และน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายของ
ชุดที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2) 

1.3 น้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตอวัน  
น้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตอวันตลอดการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ ใน

ระยะเวลาเลี้ยง 12 เดือน มีคาเทากับ 1.0+0.1,0.6+0.2 และ 0.4+0.0 กรัมตอวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาปลา
สายยูที่เลี้ยงที่ 50 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีน้ําหนักเพิ่มตอวันแตกตางจากชุดที่เลี้ยงที่ความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมแตกตางจากชุดที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร และน้ําหนักเพิ่มตอวัน
ของชุดที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 1  ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชัง ที่อัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ  
                  ในระยะเวลาการเลี้ยง 12 เดือน   

 อัตราความหนาแนน(ตัวตอลูกบาศกเมตร) 
 50 100 200 

ตุลาคม  2548 17.5+1.7a 17.7+1.8 a 18.4+1.9 a 
พฤศจิกายน  2548 20.6+2.5 a 21.0+2.3 a 20.5+2.9 a 
มกราคม  2549 22.4+2.1 a 22.5+2.2 a 23.1+1.9 a 
กุมภาพันธ  2549 23.1+2.2 a 23.5+2.1 a 24.1+1.3 a 
เมษายน  2549 26.9+2.9 a 26.4+2.7 a 27.6+1.8 a 
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พฤษภาคม   2549 28.9+3.2 a  29.2+ 0.1 a 28.7+1.8 a 
มิถุนายน  2549 29.8+3.7 a 29.3+2.6 a 29.4+1.5 a 
กรกฎาคม  2549  30.5+3.1 a 29.5+4.1 a 29.7+3.0 a 
สิงหาคม  2549 32.1+4.2 a 30.2+3.5 a 30.1+2.5 a 
กันยายน  2549 32.7+3.0 a 31.3+2.0 a 30.2+2.9 a 
ตุลาคม   2549 34.4+4.9 a 31.6+9.5 ab 30.3+7.6 b 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยในแนวนอนที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
                  สถิติ (α =0.05) 

* งดชั่งวัดเนื่องจากมีปลาตายในชวงเปลี่ยนฤดูกาล (เดือนธันวาคม 2548  และเดือนมีนาคม 2549)  
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ภาพที่ 1  ความยาวเฉลี่ยของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชัง ดวยอัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับในระยะเวลาการเลี้ยง 
               12 เดือน 
 

ตารางที่ 2  น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชังที่อัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ ในระยะเวลา 
                  การเลี้ยง   12 เดือน   

 อัตราความหนาแนน(ตวัตอลูกบาศกเมตร) 
 50 100 200 

ตุลาคม 2548 48.0+17.4 a 50.4+15.8 a 60.3+18.8 a 
พฤศจกิายน 2548 90.9+35.0 a 99.5+35.5 a 89.8+41.8 a 
มกราคม 2549 121.6+39.7 a 117.1+42.4 a 133.1+29.1 a 
กุมภาพนัธ  2549 128.8+45.8 a 128.8+43.7 a 137.8+22.0 a 
เมษายน 2549 184.8+72.6 a 164.3+67.3 a 181.7+41.3 a 
พฤษภาคม 2549 203.6+80.4 a 196.9+114.4 a 186.6+45.3 a 
มิถุนายน  2549 234.5+110.2 a 206.2+79.2 a 194.2+32.7 a 
กรกฎาคม 2549  265.1+ 92.0 a 228.6+80.8 a 195.6+47.8 a 
สิงหาคม 2549 314.9+101.2 a 236.1+100.8 a 211.0+40.2 a 
กันยายน 2549 323.7+127.1 a 254.2+49.8 a 214.2+73.6 a 
ตุลาคม 2549 379.8+168.3 a 269.3+138.7 ab 216.0+97.5 b 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยในแนวนอนที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
                  ทางสถิติ (α =0.05)   
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   * งดชั่งวัดเนื่องจากมีปลาตายในชวงเปลี่ยนฤดูกาล (เดือนธันวาคม 2548 และเดือนมีนาคม 2549) 
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ระยะเวลาเลี้ยง (เดือน)

น้ํา
หนั

กเ
ฉล

ี่ย (
กร
มั)

50 ตวั/ลูกบาศกเมตร

100 ตวั/ลูกบาศกเมตร

200  ตวั/ลูกบาศกเมตร

 
ภาพที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ยของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชัง ดวยอัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับในระยะเวลาการเลี้ยง  
               12 เดือน 
 
ตารางที่ 3  การเจริญเติบโตของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชังดวยอัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ ในระยะเวลา 
                  การเลี้ยง 12 เดือน   
คาเฉลี่ยของการเจริญเติบโต ความหนาแนน ( ตัวตอลูกบาศกเมตร) 
 50 100 200 
ความยาวเริ่มตน (เซนติเมตร) 17.5+1.7 a 17.7+1.8 a 18.4+1.9 a 
น้ําหนักเริ่มตน (กรัม) 48.0+17.4 a 50.4+15.8 a 60.3+18.8 a 
ความยาวสุดทาย (เซนติเมตร) 34.4+4.9 a 31.6+9.5 ab 30.3+7.6b 
น้ําหนักสุดทาย (กรัม)     379.8+168.3 a 269.3+138.7 ab 216.0+97.5 b 
น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัม/วัน) 1.0+0.1 a 0.6+0.2 ab 0.4+0.0 b 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  (เปอรเซ็นต/วัน) 0.6+0.1 a 0.5+0.1 ab 0.4+0.0 b 
อัตรารอด (เปอรเซ็นต) 84.22+14.21 a 94.38+0.89 a 82.22+9.13 a 
อัตราแลกเนื้อ (FCR) 2.6+0.8 a 2.0+0.1 a 2.6+0.4 a 
อัตราการกินอาหาร (เปอรเซ็นต / วัน) 0.88+0.3 a 0.71+0.2 a 0.97+0.1 a 

หมายเหตุ   คาเฉลี่ยในแนวนอนที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
                   ทางสถิติ (α =0.05) 

 
1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยตลอดการทดลองของปลาสายยูที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ 

(50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร) ในระยะเวลาการเลี้ยง 12 เดือน มีคา 0.6+0.1, 0.5+0.1 และ 0.4+0.0 เปอรเซ็นตตอ
วัน ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาปลาสายยูที่เลี้ยงที่ 50 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
แตกตางจากชุดที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมแตกตางจากชุดที่เลี้ยง
ดวยความหนาแนน 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของชุดที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 100 และ 
200 ตัวตอลูกบาศกเมตรไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O29 
                                                   

 131 

2. อัตรารอด 
 
 อัตรารอดของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชัง  มีคา 84.22+14.21, 94.38+0.89 และ 82.22+9.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และพบวาอัตรารอดเฉลี่ยของปลาทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

 
3. อัตราแลกเนื้อ 
 

อัตราแลกเนื้อของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชัง  มีคา  2.6+0.8, 2.0+0.1 และ 2.6+0.4 ตามลําดับ และพบวาอัตราแลก
เนื้อของปลาทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 
4. อัตราการกินอาหาร 
 

อัตราการกินของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชัง พบวา  มีคาเทากับ 0.88+0.3, 0.71+0.2   และ 0.97+0.1 ตามลําดับ และ
พบวาอัตราการกินอาหารของปลาทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 3)  
 
5. การกระจายน้ําหนักปลา 
 

ผลการศึกษาการกระจายน้ําหนักของปลาสายยูเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ที่อัตราความหนาแนน 50 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร ปลาสายยูที่มีน้ําหนักเฉลี่ยมากกวา 300 กรัม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน60.95+3.76% รองลงมา คือ น้ําหนัก
เฉลี่ยอยูในชวง 201-300 กรัม (27.83+5.84%) สําหรับที่อัตราความหนาแนน 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลาสายยูมีน้ําหนัก
เฉลี่ยอยูในชวง  201-300 กรัม  มีจํานวนมากที่สุด (38.31+8.41%) รองลงมา คือ  น้ําหนักเฉลี่ยมากกวา 300 กรัม 
(31.55+20.21%) และที่อัตราความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลาสายยูมีน้ําหนักเฉลี่ยนอยกวา 201 กรัม มีจํานวน
มากที่สุด (54.32+8.24%) รองลงมา คือ น้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 201-300 กรัม คิดเปน 40.01+6.63% (ตารางที่ 4 และ  
ภาพที่ 3) 

เมื่อทําการทดสอบทางสถิติโดยวิธีไค-สแควร เพื่อเปรียบเทียบการกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของปลาสายยูในแตละ
ชุดการทดลอง  พบวา  ที่อัตราความหนาแนน 50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่ง (ตารางที่ 5) 
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ภาพที่ 3  การกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชังดวยอัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ  
               ในระยะเวลาการเลี้ยง 12 เดือน   
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ตารางที่ 4  การกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชังดวยอัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ  
                  ในระยะเวลาการเลี้ยง   12 เดือน   

อัตราความหนาแนน น้ําหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 50 100 200 

นอยกวา 201 11.22+4.01 30.14+15.32 54.32+8.24 
201-300 27.83+5.84 38.31+8.41 40.01+6.63 
มากกวา 300 60.95+3.76 31.55+20.21 14.67+2.75 

 
ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของปลาโมงสายยูที่เลี้ยงในกระชังดวยอัตราความ 
                  หนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ ในระยะเวลาการเลี้ยง   12 เดือน   โดยวิธีไค-สแควร 

ความหนาแนน (ตัวตอลูกบาศกเมตร) คา χ2 คา p 

50 กับ 100 116.629 < 0.01 
50 กับ 200 478.055 < 0.01 

100 กับ 200 122.218 < 0.01 

หมายเหตุ  คา p < 0.01  แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
 
6. คุณสมบัติของน้ํา 
 
 จากการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในแมน้ําโขงบริเวณในกระชังและนอกกระชังทุก 1 เดือน พบวา ตลอด
ระยะเวลาที่ทําการทดลองคุณสมบัติน้ําภายในและนอกมีดังนี้ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีพิสัยอยูระหวาง 4.8-8.0 
และ 5.2-9.0 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดเปนดางมีพิสัยอยูระหวาง 6.7-8.4 และ 7.1-8.2  อุณหภูมิของน้ํามีพิสัยอยู
ระหวาง 22.3-27.5 และ 22.3-27.6 องศาเซลเซียส คาความเปนดางมีพิสัยอยูระหวาง 40-184 และ 48-182 มิลลิกรัมตอลิตร  
คาความกระดางมีพิสัยอยูระหวาง 44-184 และ 60-160 มิลลิกรัมตอลิตร คาปริมาณแอมโมเนียมีพิสัยอยูระหวาง 0.00-0.30 
และ 0.00-0.25 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณไนไตรทมีพิสัยอยูระหวาง 0.00-0.10 และ 0.00-0.10 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  พิสัยของคุณสมบัติน้ําในกระชังที่เลี้ยงปลาสายยูในแมน้ําโขง ดวยอัตราความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ  
                  ในระยะเวลาการเลี้ยง 12 เดือน   

คุณสมบัติของน้ํา นอกกระชัง ในกระชัง 
  อัตราความหนาแนน(ตวัตอลูกบาศกเมตร) 
  50 100 200 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา(มิลลิกรัม/ลิตร) 5.2-9.0 4.8-7.6 4.8-8.0 5.2-7.8 
คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา 7.1-8.2 6.9-8.4 6.8-8.4 6.7-8.4 
อุณหภูมิของน้ํา(องศาเซลเซียส) 22.3-27.6 22.3-27.5 22.3-27.5 22.3-27.5 
คาความเปนดาง  (มิลลิกรัม/ลิตร) 48-182 46-182 40-184 44-182 
คาความกระดาง(มิลลิกรัม/ลิตร) 60-160 46-180 44-184 46-182 
ปริมาณแอมโมเนยี (NH3) (มิลลิกรมั/ลิตร) 0.00-0.25 0.00-0.30 0.00-0.30 0.00-0.30 
ปริมาณไนไตรท (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.00-0.10 0.00-0.10 0.00-0.10 0.00-0.10 
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7. ผลผลิต  ตนทุนและผลตอบแทน 
 

ผลผลิตของปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชังดวยอัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ (50, 100 และ200 ลูกบาศกเมตร) 
เปนเวลา 12 เดือน พบวาไดผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 54.05, 85.90 และ 119.89 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 16.0+3.5, 25.5+6.3 และ 
35.5+5.4 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 

ตนทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังดวยอัตราความหนาแนน 50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร
เทากับ 4,415.01, 5,800.49 และ 6,247.78  บาท ตามลําดับ โดยแบงเปนตนทุนผันแปรรอยละ 80.32, 85.02 และ 86.10 
ตามลําดับ ตนทุนคงที่รอยละ 19.68, 14.98 และ 13.90 ตามลําดับ (ตารางที่ 7)  

การวิเคราะหจุดคุมทุน พบวา ที่อัตราความหนาแนน 50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรเทากับ 81.68, 67.53 
และ 52.11 บาทตอกิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงตนทุนทั้งหมดซึ่งเปนจุดคุมทุนระยะยาวพบวาที่อัตราความหนาแนน 200 ตัว
ตอลูกบาศกเมตรมีจุดคุมทุนต่ําสุดคือ 52.11 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 8) โดยรายไดจากการขายปลาสายยูจะแปรผันตาม
ราคาปลาของตลาด ขึ้นกับชวงฤดูกาลที่ทําการจําหนายผลผลิต 
 
ตารางที่ 7  รายละเอียดเงินลงทุนและสัดสวนเปนเปอรเซ็นต ของตนทุนการผลิตของการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังดวยอัตรา 
                  ความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ ในระยะเวลาการเลี้ยง   12 เดือน   

 อัตราความหนาแนน ( ตัวตอลูกบาศกเมตร) 

ตนทุนการผลิต 50 บาท/กระชัง % 100 บาท/กระชัง % 200 บาท/กระชัง % 

1. ตนทุนผันแปร       

    - คาพันธุปลา 169.00 3.83 338.00 5.82 675 10.80 

    - คาอาหารปลา  2,492.55 56.46 3,652.55 62.97 3,744.63 59.94 

     - คาแรงงาน 740.14 16.76 740.14 12.76 740.14 11.85 

     - คาเสียโอกาสเงินลงทุน  144.57 3.27 201.05 3.47 219.26 3.51 

รวมตนทุนผันแปร เปนเงิน (บาท) 3,546.26 80.32 4,931.74 85.02 5,379.03 86.10 

2. ตนทุนคงที่       

     - คาเสื่อมกระชัง  833.33 18.88 833.33 14.37 833.33 13.33 

     - คาเสียโอกาส เงินลงทุน 35.42 0.80 35.42 0.61 35.42 0.57 

รวมตนทุนคงที่ (บาท) 868.75 19.68 868.75 14.98 868.75 13.90 

รวมตนทุนทั้งหมด (บาท) 4,415.01 100 5,800.49 100 6,247.78 100 

หมายเหตุ   คาเสื่อมราคาของกระชังใชวิธีคิดแบบเสนตรงอายุการใชงาน  5 ป   
   ตนทุนผันแปร  ไดแก  คาพันธุปลา ราคาตัวละ  1 บาท  
   คาอาหารปลาระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ราคากิโลกรัมละ 21.75 บาท 
   คาแรงคิดเฉพาะชั่วโมงที่ทํางาน วันละ 1 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 18.25 บาท 
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ตารางที่ 8  ผลตอบแทนตอการลงทุนของการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังในแมน้ําโขงดวยอัตราความหนาแนนตางกัน  
                  3 ระดับ ในระยะเวลาการเลี้ยง   12 เดือน   

 อัตราความหนาแนน ( ตัวตอลูกบาศกเมตร) 
 50 100 200 
ตนทุนผันแปร (บาท/กระชัง) 3,546.26 4,31.74 5,379.05 
ตนทุนคงที่ (บาท/กระชัง) 868.75 868.75 868.75 
รวมตนทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง) 4,415.01 5,800.49 6,247.80 
ผลผลิตปลาสายยู (กิโลกรัม/กระชัง) 54.05 85.90 119.89 
ผลผลิตปลาสายยู (กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 16.0+3.5 25.5+6.3   35.5+5.4 
จุดคุมทุนของราคาขาย (บาท/กิโลกรัม) 81.68 67.53 52.11 

 
สรุปและวิจารณผล 

  
การเลี้ยงปลาสายยูในกระชังที่อัตราความหนาแนน 3 ระดับ คือ 50, 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรในแมน้ํา

โขง  เปนระยะเวลา 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาสายยูมีอัตราการเจริญเติบโตแตกตางกันทางสถิติ โดยชุดที่
เลี้ยงหนาแนน 50 ตัวตอลูกบาศกเมตร  มีการเจริญเติบโตแตกตางจากจากชุดที่เลี้ยงหนาแนน  200 ตัวตอลูกบาศกเมตร แต
ไมแตกตางจากชุดที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร และการเจริญเติบโตของชุดที่เลี้ยงดวยความ
หนาแนน 100 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตรไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แสดงใหเห็นวาอัตราความหนาแนนที่แตกตาง
กันทั้ง 3 ระดับ มีผลตออัตราการเจริญเติบโตของปลาสายยูที่เลี้ยงในแมน้ําโขง สอดคลองกับการศึกษาอัตราการเลี้ยง    
ปลาสายยูในกระชังในแมน้ําโขงของสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดหนองคาย (2545) ที่ทดลองเลี้ยงปลาสายยูระดับความ
หนาแนน 25, 50, 75 และ 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร  เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา ชุดที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแนน 25 ตัว
ตอลูกบาศกเมตร  มีการเจริญเติบโตดีกวาชุดที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแนน 75 และ 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร แตไมแตกตาง
จากชุดการทดลองที่เลี้ยงที่ระดับ 50 ตัวตอลูกบาศกเมตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการทดลอง ของ 
Hepher (1988) และ Wang et al. (2000) ที่กลาววาระดับความหนาแนนในการเลี้ยงปลามีผลตอการเจริญเติบโตของปลา 
และอัตรารอดของปลามีความสัมพันธในลักษณะที่ปฏิภาคผกผันกับระดับความหนาแนนคือเมื่อเลี้ยงปลาที่ความหนาแนน
ที่มากขึ้น การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาจะลดลง เนื่องจากระดับความหนาแนนที่มากขึ้นปลาจะมีความเครียดมาก
ขึ้น สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง 

สวนอัตรารอดของปลาสายยูที่ทดลองเลี้ยงทั้ง 3 ระดับความหนาแนน พบวาไมแตกตางกันทางสถิติ 
(84.22+14.21, 94.38+0.89 และ 82.22+9.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ปจจัยสําคัญที่ทําใหอัตรารอดของปลาสายยูสูง  เพราะ
คุณสมบัติของน้ําในแมน้ําโขงอยูในเกณฑที่เหมาะสม  โดยมีคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคาอยูระหวาง 4.8-9.0 
มิลลิกรัมตอลิตร  ความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 6.7-8.4 อุณหภูมิอยูระหวาง 22.3-27.6 องศาเซลเซียส และพบวามี
ปริมาณของแอมโมเนียในปริมาณที่สูงกวาระดับความเขมขนสูงสุดที่ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ําที่มีคาเทากับ 0.02 มิลลิกรัม
ตอลิตร (ธรรมรักษ, 2541) แตไมถึงระดับที่เปนพิษตอปลาสายยูที่เลี้ยงในการทดลองนี้  เนื่องจากปลาทุกชุดการทดลองมี
อัตรารอดสูงและไมแตกตางกันทางสถิติ แตอาจมีผลตอการเจริญเติบโตของปลา  ทั้งนี้ไมตรีและจารุวรรณ (2528) กลาววา
ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตไมตํ่ากวา 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนกรดเปนดางระหวาง 6.5-9.0 และ
อุณหภูมิน้ําระหวาง 25-32 องศาเซลเซียส  เปนระดับที่เหมาะสมแกการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

สําหรับอัตราการกินอาหารของปลาสายยูทั้ง 3 ระดับ พบวาไมแตกตางกันทางสถิติ (0.88+0.3, 0.71+0.2 และ 
0.97+0.1 เปอรเซ็นตตอวัน) ซึ่งนอยกวาวิสาขาและคณะ (2549) ที่รายงานอัตราการกินอาหารของปลาสายยูขนาดเริ่มตน



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O29 
                                                   

 135 

เฉลี่ย 90.73 กรัม ที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับเปอรเซ็นตโปรตีน 33 เปอรเซ็นต เทากับ 1.99 เปอรเซ็นตตอวัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการทดลองครั้งนี้เปนการทดลองนอกหองปฏิบัติการในสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได ปลาชนิดนี้ตกใจงายเมื่อ
ถูกรบกวน จากการสังเกต พบวา ปลาจะกินอาหารนอยลงหลังการชั่งวัด และไมกินอาหารในวันที่มีอากาศแปรปรวน เชน 
ฝนตกหนัก อากาศเย็นจัด จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหมีอัตราการกินอาหารนอยกวา 

จากผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายน้ําหนักของปลาสายยูในการทดลองครั้งนี้พบวา การเลี้ยงปลาที่
ระดับความหนาแนนตางกัน ปลามีสัดสวนของการกระจายน้ําหนักแตกตางกันและการเพิ่มระดับความหนาแนนในการ
เลี้ยง ทําใหปลาที่มีน้ําหนักนอยมีเปอรเซ็นตสูงขึ้น โดยการเลี้ยงปลาที่ระดับความหนาแนนสูงมีปลาขนาดเล็กจํานวนมาก 
แสดงวาสัดสวนของปลาขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเปนปฏิภาคโดยตรงกับระดับความหนาแนนในการเลี้ยงลาสายยูในครั้งนี้ 
นอกจากนี้อาจเปนผลจากอัตราสวนของเพศผูและเพศเมียที่ไมเทากันในแตละชุดการทดลอง ซึ่งจากการสังเกตพบวาปลาที่
มีขนาดใหญสวนมากจะเปนเพศเมีย สอดคลองกับการศึกษาของอรรณพและณรงคศักดิ์ (2550) ที่ทดลองเลี้ยงปลาโมง
ระดับความหนาแนน 40, 80, 120 และ 160 ตัวตอลูกบาศกเมตร  เปนระยะเวลา 495 วัน  มีการกระจายน้ําหนักปลาโมงที่
เลี้ยงแตกตางกัน โดยการกระจายน้ําหนักปลาโมงที่เลี้ยงที่ความหนาแนน 160  ตัวตอลูกบาศกเมตรมีจํานวนปลาที่มีขนาด
เล็กมากที่สุดและมีปลาขนาดใหญนอยที่สุด จากการสอบถามเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสายยูในแมน้ําโขงพบวา ความหนาแนน
ที่เกษตรกรทั่วไปเลี้ยงที่ระดับความหนาแนน 80 - 100 ตัวตอลูกบาศกเมตร  เมื่อเลี้ยงไปประมาณ 5-6 เดือนเกษตรกรจะทํา
การคัดขนาดของปลาสายยู เพื่อแยกเลี้ยงตอไปจนไดขนาดที่ตลาดตองการ สอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวา ปลา
สายยูเมื่อเลี้ยงได 7 เดือน จะเริ่มมีขนาดที่แตกตางกันมาก ทําใหไดขอสรุปวาในการเลี้ยงปลาสายยูนั้น เมื่อเลี้ยงไปประมาณ 
6 เดือน ควรมีการคัดขนาดปลาสายยูเพื่อแยกขนาดเลี้ยงตอไป 

ดานตนทุนการผลิตของการทดลองเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง พบวา การเลี้ยงปลาสายยูในกระชังที่อัตราความ
หนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีผลผลิตสูงสุดเทากับ 119.9 กิโลกรัมตอกระชัง และมีจุดคุมทุนตอการผลิตตอรุนต่ําสุด
เทากับ 52.11 บาท ตนทุนสวนใหญเปนตนทุนผันแปร คิดเปน 86.10 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนคาอาหารในสัดสวนที่สูงมากถึง 
59.94 เปอรเซ็นต สอดคลองกับงานวิจัยสวนใหญที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง เชน การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแมน้ําโขง
ของศิราณี และธีระชัย (2548) มีตนทุนผันแปร ระหวาง 87.08-95.57 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนคาอาหารในสัดสวนที่สูงมากถึง 
61.37 – 71.46 เปอรเซ็นต และการเลี้ยงนิล ปลาไน ปลาสวาย และปลาดุกเทศ ในกระชังในน้ําขุนเนื่องจากอนุภาคดินของ
ทิพยสุดา และทัศนีย (2544) มีตนทุนผันแปรในสวนที่เปนคาอาหารเทากับ 69.58, 67.32, 78.82 และ 74.35 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ   

จากการทดลองในครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา การเลี้ยงปลาสายยูที่ระดับความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร มี
จุดคุมทุนต่ําสุดและใหผลผลิตสูงสุด แตเมื่อพิจารณาการกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของปลาสายยูพบวา ที่ระดับความหนาแนน 
200 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีจํานวนปลาที่มีน้ําหนักนอยจํานวนมาก ดังนั้น หากพิจารณา ดานการเจริญเติบโตควรเลี้ยงที่
ระดับความหนาแนน 50 ตัวตอลูกบาศกเมตร เนื่องจากมีการเจริญเติบโตดีที่สุด เมื่อพิจารณาดานเศรษฐศาสตรการเลี้ยงที่
ความหนาแนน 200 ตัวลูกบาศกเมตรเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีผลผลิตสูงสุดและจุดคุมทุนต่ําสุด 

 
ขอเสนอแนะ 

 
1. ปลาสายยูที่เลี้ยงในกระชังมีจุดคุมทุนของราคาขายที่สูง เนื่องจากใชระยะเวลาในการเลี้ยงนาน ทําใหมีตนทุน

ดานแรงงานสูง หากเกษตรกรตองการลดตนทุนในการเลี้ยงปลา ควรใชแรงงานในครัวเรือนในการเลี้ยงเปนหลัก และควร
มีการศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังอื่นๆ เชน การเลี้ยงปลาสายยูรวมกับปลาชนิดอื่นๆ การเลี้ยงปลาสายยูโดย
ใชอาหารเสริมซึ่งหาไดงายในทองถิ่น เชน แมลงน้ํา ไสเดือน และหอยเชอรี่ เพื่อหารูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมตอไป 
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2. การศึกษาครั้งนี้เปนการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังโดยใชลูกพันธุปลาที่ไดจากธรรมชาติ และไมไดมีการคัดแยก
เพศใหมีสัดสวนเทากันในทุกกระชัง ทําใหพบวาปลาสายยูหลังสิ้นสุดการทดลองแตละกระชังมีขนาดแตกตางกันมาก โดย
จากการสังเกตพบวา ปลาที่มีขนาดใหญสวนมากเปนเพศเมีย จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการเลี้ยงปลาสายยูแบบแยกเพศ 
เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหวางปลาสายยูเพศเมียและเพศผู เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดการในการ
เลี้ยงตอไป 

3. การศึกษาครั้งนี้ พบวา ปลาสายยูที่ล้ียงในกระชังเปนระยะเวลานานขนาดของปลาจะแตกตางกันมาก ดังนั้น เมื่อ
เลี้ยงไปประมาณ 6 เดือน ควรทําการคัดขนาดปลาสายยูเพื่อแยกขนาดเลี้ยง แตไมควรรบกวนปลาบอยครั้ง เนื่องจากปลา
สายยูเปนปลาที่ต่ืนตกใจงาย และเมื่อตกใจจะกินอาหารนอยลง สถานีที่เลี้ยงควรหางไกลจากสิ่งรบกวน เงียบสงบ 
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การใชน้ําหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกราม 
 

วรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ*   พงศเทพ  จันทรชิต  และ  ชูศักดิ์  จงงาม 
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ 

 
บทคัดยอ 

 
 การใชน้ําหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii (de Man) ที่สถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดชัยภูมิ ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2548 ในบอคอนกรีตกลม เสนผานศูนยกลาง 2 เมตร ระดับน้ําสูง 60 
เซนติเมตร ใชลูกกุงฟกออกจากไขอายุ 1 วัน (nauplii) อัตราปลอย 150,000 ตัวตอบอ (80 ตัวตอลิตร) จํานวน 5 ชุดการ
ทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ไดแก น้ําทะเลผสมน้ําจืดความเค็ม 12 ppt, น้ําทะเลผสมน้ําจืดความเค็ม 12 ppt ใสน้ําหมักชีวภาพ 25, 50, 
75 และ 100 ppm ใหอารทีเมียและไขตุนเปนอาหารตลอดการทดลอง ผลการทดลองพบวาลูกกุงกามกรามในแตละชุดการ
ทดลองเริ่มควํ่าภายในระยะเวลา 16-18 วัน และคว่ําหมดภายในระยะเวลา 22-24 วัน มีอัตรารอดเฉลี่ยระหวาง 50.89+4.17– 
67.95±5.36 เปอรเซ็นต ชุดการทดลองที่ 2 มีอัตรารอดเฉลี่ยสูงสุด 67.95±5.36 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบในแตละชุด
ทดลองพบวาอัตรารอดเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) ระหวางชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 5 ชุดการ
ทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 4 และ 5  ชุดการทดลองที่ 3 กับชุดการทดลองที่ 5 นํ้าหนักเฉลี่ยลูกกุงชุดการทดลองที่ 2 มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 6.830+0.058 กรัม และมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) ระหวางชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 
2, 3 และ 4 ชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 4 และ 5 ความยาวเฉลี่ยลูกกุงชุดการทดลองที่ 2 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
10.20+0.20 มิลลิเมตร และมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) ระหวางชุดการทดลองที่ 1 กับชุดที่ 2 และ 3 ชุดการ
ทดลองที่ 2 กับชุดที่ 4 และ 5 ระยะเวลาเริ่มควํ่าและระยะเวลาที่ควํ่าหมดเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ผลการ
วิเคราะหตนทุนการผลิตพบวาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) หากพิจารณาในภาพรวมผลการทดลองในครั้งนี้ยังไม
สามารถแสดงถึงผลของน้ําหมักชีวภาพตอการทดลองอยางชัดเจน 
 
คําสําคัญ : น้ําหมักชีวภาพ  อนุบาล  กุงกามกราม  
    
* ๗๐ หมู ๗ ต. กําแพง อ. ละงู จ. สตูล ๙๑๑๑๐ โทร. ๐ ๗๔๗๘ ๑๒๙๙ e-mail : wannat@sanook.com 
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Nursing on Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man)  
Using Enzyme Ionic Plasma 

 
Wannat  Hirunchulha*   Pongthep  Jantharachit  and  Chusak  Joongngam 

Chaiyaphum Inland Fisheries Station 
 

Abstract 

 
 The use of enzyme ionic plasma (EIP) on nursing giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii  
(de Man) was studied at Chaiyaphum Inland Fisheries Station during June and July 2005. The experiment consisted of 
five treatments including 12 ppt diluted seawater, and 12 ppt diluted seawater plus 4 different concentrations of EIP  
(25, 50, 75 and 100 ppm) and were carried out in 2 m diameter of concrete tank. One day old larvae were stocked at the 
rate of 80 individuals/liter (150,000 larvae/tank). The larvae were fed with brine shrimp nauplii and egg curd throughout 
the experimental period. The results showed that the larval metamorphosis was completed as early as 16-18 days to  
22-24 days and were not significant different among treatments. The average survival rates were ranged from 
50.89+4.17 to 67.95±5.36 %. EIP 25 ppm gave the significant highest survival rate at 67.95±5.36 %. Final length and 
weight were also significant differences which EIP 25 ppm gave the highest length (10.20+0.20 mm) and EIP 25 ppm 
gave the highest weight (6.830+0.058 g). Cost of larval production were not different among all treatment (p>0.05). 
It was concluded that EIP was not significantly improved the efficiency on nursing Macrobrachium lavae.  

 
Key words :  enzyme ionic plasma,  nursing,  giant freshwater prawn 
    
* 70 mu 7, Kamphang Sup-district, La-ngu District Satun  Province 91110 Tel. 0 7478 1299  e-mail : wannat@sanook.com 
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คํานํา 
 

ปจจุบันผูบริโภคหันมาบริโภคผลิตภัณฑที่ผลิตโดยระบบอินทรีย (Organic farming) เนื่องจากพบวาการผลิตโดย
วิธีเคมี นอกจากไดผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภคแลว ยังทําใหระบบนิเวศนขาดความสมดุล สงผลใหอาชีพเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําไมมีความยั่งยืน การผลิตระบบอินทรียนอกจากจะแกปญหายาและสารเคมีตกคางแลวยังชวยลดตนทุน ลดการ
นําเขายาและสารเคมี ชวยฟนฟูสภาพแวดลอมใหมีความหลากหลายและสมดุล (กรมประมง, 2547) น้ําหมักชีวภาพเปน
สารละลายสีน้ําตาลเขมที่ไดจากการยอยสลายเซลลพืชหรือเซลลสัตว โดยผานกระบวนการหมักของจุลินทรียที่ตองการ
ออกซิเจนและไมตองการออกซิเจน ดวยการเติมกากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายใหเปนแหลงพลังงานของจุลินทรียที่ทําหนาที่
ยอยสลาย ซึ่งมีจุลินทรียในกลุมแบคทีเรีย ไดแก Bacillus spp. (กาญจนาและเอื้องฟา, 2544) การใชอีเอ็ม (EM : Effective 
Microoganism) ซึ่งเปนจุลินทรียหรือกลุมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในการปรับสภาพดินและน้ําในบอใหมี
คุณภาพดีขึ้น อัตรา 1-2 ลิตรตอพ้ืนที่น้ํา 1 ไร น้ําลึก 1 เมตร สาดใหทั่วบอขณะเลี้ยงปลาทุกๆ 10-15 วัน ต้ังแตเริ่มเลี้ยง
จนกระทั่งจับปลาออกจากบอทําใหผลผลิตสัตวน้ําสูงขึ้น (สํานักงานประมงจังหวัดเลย, 2546) จุลินทรียมีผลโดยตรงตอการ
หมุนเวียนของสารอาหารในน้ํา เปนอาหารเสริมของสัตวน้ํา คุณภาพน้ํา การควบคุมโรค และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
น้ําทิ้ง (Moriarty, 1997) 
 ปจจุบันกุงที่เลี้ยงมีการติดโรค โดยมีสาเหตุหลักจากคุณภาพน้ําไมดีทําใหกุงออนแอ ผูเลี้ยงจึงใชสารเคมีซึ่งจะ
สงผลกระทบตอผูบริโภคในที่สุด ดังนั้นหากมีการใชน้ําหมักชีวภาพซึ่งมีจุลินทรียจําพวก Nitrifying bacteria ซึ่งเปน
แบคทีเรียที่ไมเปนพิษกับสัตวน้ําและมีประโยชนตอการยอยสลายของเสียและเศษอาหารที่เกิดขึ้นในการอนุบาลและการ
เลี้ยงกุง ในสภาพที่ใชออกซิเจนกลุมแบคทีเรียนี้ทําปฏิกิริยา oxidation กับแอมโมเนียได Nitrous acid salts (เลอลักษณ, 
2534) ซึ่งเปนอาหารของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนพืชเปนอาหารของแพลงกตอนสัตว กุงกินแพลงกตอนสัตวและซาก
พืชซากสัตว เกิดหวงโซอาหาร (food chain) ในบออนุบาลและบอเลี้ยงกุงทําใหคุณภาพน้ําดีขึ้น การอนุบาลลูกกุงกามกราม
วัยออนตองใชน้ําสะอาดที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน ความเค็มประมาณ 10-17 สวนในพัน (ppt) มีการดูดตะกอนกนบอทิ้ง
เพื่อกําจัดของเสีย และเปลี่ยนน้ําใหมอยางสม่ําเสมอ ระยะเวลาในการอนุบาลจากลูกกุงวัยออนจนกระทั่งไดลูกกุงควํ่าใช
เวลาประมาณหนึ่งเดือน (28-30 วัน) ในสภาพอุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส (ยนต, 2529; บรรจง, 2521; Ling, 1969; 
Maddox and Manzi, 1976) แตการอนุบาลลูกกุงกามกรามมีอัตราการตายสูงมักมีสาเหตุมาจากเชื้อโปรโตซัวและแบคทีเรีย 
Psuedomonas spp., Aeromonas spp., Beneckea spp. และ Vibrio spp. (ลิลา, 2535) การใชจุลินทรียเพื่อลดการใช 
ยาออกซีเตตราซัยคลินในการอนุบาลลูกกุงกามกราม โดยการใชจุลินทรียในน้ําหมักชีวภาพ 10 สวนในลานสวน (ppm) 
อนุบาลลูกกุงกามกรามไดผลดีที่สุด มีจํานวนลูกกุงควํ่าเฉลี่ย 114.95±3.17 ตัวตอลิตร อัตรารอด 67±1.87 เปอรเซ็นต ตนทุน
การผลิตตัวละ 0.05 บาท ในน้ําหมักชีวภาพที่หมักไวเปนเวลา 1 ถึง 2 ½ เดือน มีจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่เปน aerobic 
heterotrophic bacteria นับได 6-8x106 โคโลนี/มิลลิลิตร (cfu/ml) และพบแบคทีเรีย Bacillus spp. และแบคทีเรียในกลุม 
Nitrifying bacteria ทั้ง Ammonia oxidizers และ Nitrite oxidizers เพื่อใหจุลินทรียกําจัดของเสียในการอนุบาลลูกกุง 
(พรรณศรีและคณะ, 2548)  

การอนุบาลลูกกุงกามกราม เกษตรกรมักจะใชยาปฎิชีวนะไดแก ออกซีเตตราซัยคลิน คลอแรมฟนิคอล และยาก
ลุมไนโตรฟูแรน ซึ่งยาปฏิชีวนะสองกลุมหลังกรมประมงหามเกษตรกรใชโดยเด็ดขาด เนื่องจากเปนสารกอใหเกิด
โรคมะเร็งเม็ดโลหิตในคน ปญหาสารตกคางในเนื้อกุงเปนอุปสรรคสําคัญตอการขยายตลาดการสงออกกุงกามกรามของ
ไทย จึงตองศึกษาระบบการเพาะและอนุบาลลูกกุงกามกรามใหไดมาตรฐาน ลดการใชยาและสารเคมี (พรรณศรี
และวรรณา, 2546) การบําบัดสารอินทรียในบอเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงโดยใชเช้ือจุลินทรีย (ปม.1) เพื่อยอยสลายสารอินทรีย 
ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อทดแทนการใชสารเคมี และยาปฏิชีวนะ และเพื่อลดสารตกคางในผลิตภัณฑ คือจุลินทรียใน
กลุม Bacillus spp. สามารถเจริญเติบโตไดดีในความเปนกรด-ดาง 7.0-8.5 และความเค็ม 5-32 ppt ปริมาณความหนาแนน 
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106 cfu/ml อัตราการใช 1 ซอง (200 กรัม) ตอพ้ืนที่บอดิน 5 ไร (กรมประมง, มปป) การเติมจุลินทรียโปรไบโอติก 
(probiotic : สารชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตที่สงเสริมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยง)  ในบอเลี้ยงกุงชวยขจัดสารพิษพวก
แอมโมเนีย ไนไตรท  และไฮโดรเจนซัลไฟดจากน้ําและดินตะกอน (Grommen and Verstraete, 2002; Gross et al., 2003) 
การยอยสลายอาหารที่เหลือจากการกินและซากสิ่งมีชีวิต ชวยเสริมสรางการเจริญเติบโตของกุง (Rengpipat et al., 1998) 
และการยับยั้งแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค เชน  Vibrio spp. (Maeda et al., 1992; Rengpipat et al., 1998) รวมถึงการสราง
ภูมิคุมกันในกุงระยะ postlarvar (Rengpipat et al., 2000) การจัดการบอเลี้ยงกุงทะเลโดยวิธีการเติมจุลินทรียโปรไบโอติก 
ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ  Bacillus spp. มีความหนาแนนของ จุลินทรียมากกวา 1x109 cfu/ml ลงไปสามารถทําให
จุลินทรียเพิ่มจํานวนมากขึ้นระยะเวลา 49-126 วัน พบวาน้ําในบอระบบเปดระบบปดหมุนเวียนเติมจุลินทรียโปรไบโอติก 
ปริมาณจุลินทรียมีความหนาแนน 4.6-6.5x106-5.0-12x106 cfu/ml ตามลําดับ มีความแตกตางทางสถิติหากมีการจัดการบอ
เลี้ยงแบบปดหมุนเวียนที่มีการถายน้ํานอยลง (พุทธและวลีรัตน, 2547) 

กรมประมงมีนโยบายสงเสริมฟารมและโรงเพาะฟกกุงกามกราม ใหมีสภาพและการจัดการที่ดี (Good 
Aquaculture Practice : GAP) (กรมประมง, 2546) ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเปนวาระแหงชาติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 
ที่ใหทุกภาคสวนรวมกันใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พ่ึงพาการใชสารเคมี มาเปนการพึ่งตนเองในการผลิต 
ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และสารอินทรียใชเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงมิติของอาหารปลอดภัย มิติความ
ปลอดภัยของเกษตรกร มิติของการประหยัดคาใชจาย มิติแหงการฟนฟูนิเวศนของดินและทรัพยากรธรรมชาติ และมิติแหง
การสํานึกตอผูบริโภค การศึกษาการอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยใชน้ําหมักชีวภาพเพื่อใหจุลินทรียชวยในการปรับสภาพน้ํา 
และเพิ่มอัตรารอดนาจะเปนแนวทางหนึ่งที่ตอบสนองตอนโยบายของกรมประมงและของรัฐบาลดังกลาวขางตน 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด ตนทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยใช
น้ําหมักชีวภาพในปริมาณตางๆ กัน 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการศึกษา 
 
 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely randomized design) ทดลองที่สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ 
ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2547 จํานวน 5 ชุดการทดลอง (Treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (Replication)ไดแก 
 ชุดการทดลองที่ 1 ใชน้ําทะเลผสมน้ําจืดฆาเชื้อความเค็ม 12 ppt  

ชุดการทดลองที่ 2 ใชน้ําทะเลผสมน้ําจืดฆาเชื้อความเคม็ 12 ppt และใสน้ําหมักชีวภาพ 25 ppm ทุก ๆ 2 วัน 
ชุดการทดลองที่ 3 ใชน้ําทะเลผสมน้ําจืดฆาเชื้อความเค็ม 12 ppt และใสน้ําหมักชีวภาพ 50 ppm ทุก ๆ 2 วัน 

 ชุดการทดลองที่ 4 ใชน้ําทะเลผสมน้ําจืดฆาเชื้อความเค็ม 12 ppt และใสน้ําหมักชีวภาพ 75 ppm ทุก ๆ 2 วัน 
ชุดการทดลองที่ 5 ใชน้ําทะเลผสมน้ําจืดฆาเชื้อความเค็ม 12 ppt และใสน้ําหมักชีวภาพ 100 ppm ทุก ๆ 2 วัน 
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2. วัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน 
 
2.1 การเตรียมน้ําเพื่อใชในการทดลอง 
 น้ําทะเลที่ใชในการทดลอง เปนน้ําจากนาเกลือในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคกลาง มีความเค็มประมาณ 120 ppt ขนสง
มายังสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ แลวนํามาเจือจางโดยน้ําจืดเพื่อใหไดความเค็ม 12 ppt  ฆาเชื้อในน้ํากอนนํามาใช
ทดลองดวยคลอรีน ความเขมขน 50 ppm ใหอากาศตอเนื่องอีก 5-7 วัน หลังจากคลอรีนสลายตัวหมดจึงพักไว 5-7 วัน 
เพื่อใหตกตะกอน จากนั้นจึงใชเครื่องสูบน้ําแบบจุมดูดเอาเฉพาะสวนน้ําใส ผานถุงกรองละเอียด นําน้ําไปพักในบอพักน้ํา
อีกบอเพื่อเตรียมไปใชสําหรับการทดลองตอไป   
2.2 การเตรียมหมักน้ําชีวภาพ 
 โดยการหมักเศษปลา 3 สวน (15 กิโลกรัม) ผสมกากน้ําตาล 1 สวน(5 กิโลกรัม) ผสมน้ํา 1 สวน (5 ลิตร) ผสม 
สารเรง พด.2 (พัฒนาที่ดิน 2) 12.5 กรัม (สารเรง 1 ซองมีน้ําหนัก  25  กรัม ใชผลิตปุยได 50 ลิตร) 

2.2.1 เตรียมถังพลาสติก ขนาด 50 ลิตร ลางใหสะอาด  
 2.2.2 นําสารเรง พด.2 จํานวน 12.5 กรัม ผสมในน้ําสะอาด 5 ลิตร คนใหเขากันนาน 5 นาที 

2.2.3 หั่นเศษปลาเปนช้ินเล็กๆ จํานวน 15 กิโลกรัม ใสในถังหมักขนาด 50 ลิตร ผสมกากน้ําตาล 5 กิโลกรัม 
คลุกเคลาหรือคนสวนผสมเขากัน เทสารละลาย พด.2 ซึ่งผสมกับน้ําสะอาดไวแลว 

2.2.4 คนสวนผสมเขากันอีกครั้งหนึ่ง และวางถังไวใหอยูในที่รม ปดฝาไมสนิท เพื่อใหกาซที่เกิดจากการหมัก
ระบายออกไป และใหมีอากาศเขาไดคนทุกๆ 7 วัน เพื่อระบายกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 

2.2.5 ใชระยะเวลาหมัก 30 วันไดน้ําหมักชีวภาพเขมขน จะไดน้ําหมักเขมขน 25 ลิตร ตนทุนลิตรละ 11.60 บาท 
ปริมาณที่ใชกับบอกุงเพื่อกําจัดของเสียในบอปริมาณ 10 มิลลิลิตรตอปริมาตรน้ําหนึ่งลูกบาศกเมตร การพิจารณาลักษณะที่
ดีทางกายภาพในระหวางการหมักสังเกตการเจริญของจุลินทรียโดยจะเกิดฝา(เช้ือจุลินทรีย) เต็มผิวหนาของวัสดุหมัก
ในชวง 1-3 วัน รวมทั้งเกิดฟองกาซ คารบอนไดออกไซด ที่ผิวหนาวัสดุและใตผิววัสดุหมักและมีกลิ่นของแอลกอฮอล
คอนขางฉุนมาก สารละลายเปนของเหลวใสจากนั้นคอยๆ เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม น้ําหมักชีวภาพที่สมบูรณแลวจะมีการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียนอยลง กลิ่นแอลกอฮอลลดลง มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้น คาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาประมาณ 4  

2.2.6 นําตัวอยางน้ําหมักที่เปนน้ําหมักหัวเช้ือ ไปตรวจวิเคราะหหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ตามรายละเอียด 
(ตารางที่ 1) และวิเคราะหปริมาณของแบคทีเรียหลังจากใสลงไปในน้ําเค็ม 12 ppt ความเขมขนของน้ําหมักชีวภาพ  
100 ppm ในชวงเวลา 0-48 ช่ัวโมง (ตารางผนวกที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะหน้ําหมักชีวภาพ 

Analysis Item(s) cfu/ml 

Total  bacteria count 7.7 x 104 
Yeast and Mold None 
Lactobacillus  spp. 4 x105 
Bacillus spp. 5.5 x 103 

หนวยงานที่วิเคราะห : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักรกรุงเทพฯ 10900 



              การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O32 
                                                   

 143 

3. วิธีดําเนินการ 
 
3.1 ลูกกุงที่ใชในการทดลอง 
 นําแมกุงไขแกสีเทาเขมที่รับซื้อจากเกษตรกรมาพักในน้ําจืดประมาณ 2 ช่ัวโมง แชดวยฟอรมาลินเขมขน  
100 ppm นาน 1 ช่ัวโมง จากนั้นนําแมพันธุมาเพาะพันธุในบอที่เตรียมน้ําความเค็ม 12 ppt ในชวงเย็น หลังจากแมกุงวางไข
และไขฟกเปนตัวในชวงเชา ใชสวิงตาถี่ชอนลูกกุงโดยการปดออกซิเจน ลูกกุงจะลอยขึ้นผิวน้ํา สุมลูกกุงลงบอ จํานวนบอ
ละ 150,000 ตัว คิดเปนความหนาแนนของลูกกุงในบอทดลอง 80 ตัวตอลิตร  
3.2 อาหารที่ใชในการอนุบาล 

ใหอารทีเมียในปริมาณมากเกินพอ วันละ 5 ครั้ง ในเวลา 6.00, 10.00, 14.00, 18.00 และ 22.00 น. หลังจากอายุ 10 
วัน ใหไขตุนซึ่งเตรียมโดยนําไขไกมาผสมกับนมผงสําหรับเลี้ยงทารกในอัตราสวนไขตอนมผง 1:1 โดยปริมาตรใชเครื่อง
ปนน้ําผลไมตีผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน นําไปนึ่งในหมอนึ่งอาหารใชเวลาประมาณ 20 นาที นํามาขยี้ผานตะแกรง ขนาด 
ชองตา 30 ชองตอตารางเซนติเมตร เพื่อใหไดช้ินอาหารเหมาะสมกับลูกกุงวัยออน อายุ 10-15 วัน จากนั้นนํามาผสมกับ
วิตามินซีในอัตราสวน 5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เก็บรักษาในตูเย็นใหเสริมจนกระทั่งกุงควํ่าหมดบอ 
3.3 การดูดตะกอนและเปลี่ยนถายน้ํา 
 วันแรกใสน้ําระดับ 30 เซนติเมตร วันที่ 2-6 เพิ่มน้ําทุกวันๆ ละ 5-7 เซนติเมตร จนกระทั่งไดระดับ 60 เซนติเมตร 
ดูดตะกอนในชวงเชา เวลา 6.30 น. ทุกวัน ทําความสะอาดขอบบอที่อยูชิดกับระดับน้ําในบอ ใชฟองน้ําเช็ดคราบสกปรก
ออกแลวลางดวยน้ําสะอาด หลังจากนั้นนําหัวทรายออกจากบอ ดูดตะกอนใหทั่วบริเวณพื้นกนบอเพื่อใหพ้ืนกนบอสะอาด
มากที่สุด กรณีที่พ้ืนกนบอสกปรกมากใหใชฟองน้ําถูพ้ืนกนบอและขอบบอใหทั่ว จากนั้นจึงใชกะละมังวนน้ําใหไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อใหตะกอนตกอยูตรงกลาง ใชสายยางขนาด ½ นิ้ว ดูดตะกอนบริเวณตรงกลางออก รองรับดวยสวิงซึ่งมี
น้ําอยูขางลางปองกันการบอบช้ําของลูกกุงที่ติดมากับตะกอน เมื่อดูดตะกอนเสร็จจึงใสหัวทรายเชนเดิม จากนั้นเพิ่มน้ําให
เทาระดับเดิม การใสน้ําหมักชีวภาพใสต้ังแตวันแรกที่เริ่มลงลูกกุงจากนั้นใสทุกๆ 2 วัน หลังจากเพิ่มน้ําในสวนที่ลดลงไป
หลังจากดูดตะกอน เมื่อลูกกุงควํ่าหมดบอจึงลดความเค็มลง ครั้งละประมาณ 2 ppt ทุกๆ วัน จนกระทั่งความเค็มเปนศูนย 
3.4 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 เก็บตัวอยางน้ําในแตละชุดทดลองเวลา 06.00 น. เปนประจําทุก ๆ 2 วัน วิเคราะหคุณภาพน้ําดังนี้  
 - ความกระดางของน้ํา (Total hardness) วิเคราะหโดย EDTA Titrimetric method  (APHA, 1981) 

- ความเปนดาง (Total alkalinity) วิเคราะหโดย H2SO4 Titrimetric  with pH 5 fpp. 1 endpoint (APHA, 1981) 
- แอมโมเนียรวม (Total ammonia) วิเคราะหโดย Phenate method (APHA, 1981) 
- ความโปรงใส (Transparency) วัดโดย Secchi disk 
- อุณหภูมิของน้ํา (Temperature) วัดโดย DO meter ยี่หอ YSI Model 52 

 - ความเปนกรด-ดาง (pH) วัดโดย Glass electrode (TOA-WQC 20A) 
 - ความเค็ม (Salinity) วัดโดย Salinometer (ATAGO S/Mill salinity 0-100%o Japan) 
 - ปริมาณออกซิเจน (DO) วัดโดย DO meter ยี่หอ YSI Model 52 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 
 เก็บขอมูลทุกๆ 7 วัน จนลูกกุงควํ่าหมด วัดความยาวของลูกกุงโดยใช stage micrometer ภายใตกลองจุลทรรศนที่
กําลังขยาย 40 เทา น้ําหนักโดยการชั่งน้ําหนักรวมดวยตาชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง และอัตรารอดโดยการสุมความ
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หนาแนนตอปริมาตรน้ํา 1 ลิตรแลวมาคํานวณ และการตวงลูกกุงในแตละชุดการทดลองหลังจากลูกกุงควํ่าหมดบอ  
(วิมล, 2536) 
 น้ําหนักเฉลี่ย                     =   น้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักเมื่อเริ่มตน  
 ความยาวเฉลี่ย                   =   ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวเมื่อเริ่มตน  
 

 อัตรารอด(เปอรเซ็นต)      = 
 
 

 เปรียบเทียบน้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย ระยะเวลาเริ่มควํ่าเฉลี่ย ระยะเวลาคว่ําหมดเฉลี่ย อัตรารอดเฉลี่ย ผลผลิต
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และ
เปรียบเทียบความ แตกตางของคาเฉลี่ย ชุดทดลองโดยวิธี Tukey Test วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Systat Version 5.02 
 

ผลการศึกษา 
 
1. การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกกุง 
 

ลูกกุงกามกรามเริ่มทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.153±0.005 มิลลิกรัม เมื่ออายุ 7 วัน ลูกกุงมีน้ําหนักเฉลี่ย 
0.469±0.015, 0.448±0.029, 0.470±0.039, 0.499±0.015, 0.473±0.038 มิลลิกรัม ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 
ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) อายุ 14 วัน ลูกกุงมีน้ําหนักเฉลี่ย 
1.55±0.046, 1.59±0.042, 1.51±0.031, 1.55±0.031, 1.6±0.061 มิลลิกรัม ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อ
นํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) อายุ 21 วัน ลูกกุงมีน้ําหนักเฉลี่ย 3.50±0.100, 
3.89±0.081, 3.67±0.153, 3.43±0.116, 3.40±0.058 มิลลิกรัม ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามา
ทดสอบทางสถิติพบวามีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) น้ําหนักลูกกุงในชุดการทดลองที่ 1 แตกตางทางสถิติกับชุดการ
ทดลองที่ 2, 3, 4 และ 5 ชุดการทดลองที่ 2 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 3, 4 และ 5 ชุดการทดลองที่ 3 แตกตางกับชุดการ
ทดลองที่ 4 และ 5 อายุ 28 วัน ลูกกุงมีน้ําหนักเฉลี่ย 5.80±0.265, 6.83±0.280, 6.50±0.400, 6.30±0.173 และ 6.20±0.200 
มิลลิกรัม ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวามีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) 
น้ําหนักลูกกุงในชุดการทดลองที่ 1 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ชุดการทดลองที่ 2 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 
4 และ 5 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1-2 ) 
 
ตารางที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกรามในการใชน้ําหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกราม 

 
อายุ 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื 
(มิลลิกรัม) 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื : 
น้ําหมัก 25 ppm 

(มิลลิกรัม) 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื : 
น้ําหมัก 50 ppm 

(มิลลิกรัม) 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื :  
น้ําหมัก 75 ppm 

(มิลลิกรัม) 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื : 
น้ําหมัก 100 ppm 

(มิลลิกรัม) 
1 วัน 0.153±0.005 a 0.153±0.005 a 0.153±0.005 a 0.153±0.005 a 0.153±0.005 a 
7 วัน 0.469±0.015 a 0.448±0.029 a 0.470±0.039 a 0.499±0.015 a 0.473±0.038 a 

14 วัน 1.550±0.046 a 1.590±0.042 a 1.510±0.031 a 1.550±0.012 a 1.600±0.061 a 
21 วัน 3.500±0.100 c 3.890±0.081 a 3.670±0.153 b 3.430±0.116 d 3.400±0.058 d 
28 วัน 5.800±0.265 c 6.830±0.058 a 6.500±0.400 ab 6.300±0.173 b 6.200±0.200 bc 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกัน   แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
                    ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

จํานวนลูกกุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) 
จํานวนลูกกุงเมื่อเริ่มตนการทดลอง (ตัว) 

X  100 
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ภาพที่ 1 น้ําหนักเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกราม 
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ภาพที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกรามอายุ 28 วัน  

 
ลูกกุงกามกรามเริ่มทดลองมีความยาวเฉลี่ย 2.02±0.05 มิลลิเมตร เมื่ออายุ 7 วัน ลูกกุงมีความยาวเฉลี่ย 4.62±0.13, 

4.61±0.19, 4.90±0.12, 4.87±0.10, 4.85±0.13 มิลลิเมตร ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบ
ทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05)  อายุ 14 วัน ลูกกุงมีความยาวเฉลี่ย 6.48±0.24, 6.59±0.10, 6.37±0.23, 
6.58±0.21, 6.49±0.33 มิลลิเมตร ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (p>0.05) อายุ 21 วัน ลูกกุงมีความยาวเฉลี่ย 7.52±0.08, 7.70±0.10, 7.58±0.08, 7.40±0.40, 7.28±0.20 
มิลลิเมตร ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ 
(p>0.05) อายุ 28 วัน ลูกกุงมีความยาวเฉลี่ย 9.72±0.19, 10.20±0.20, 10.03±0.25, 9.87±0.12 และ 9.84±0.08 มิลลิเมตรใน
ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวามีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) ความยาว
ลูกกุงในชุดการทดลองที่ 1 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ชุดการทดลองที่ 2 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 4 และ 5 
(ตารางที่ 3 และภาพที่ 3-4 ) 
 

   ab 
           c 

   a    b    bc 

                                    1                2              3               4                  5 
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ตารางที่ 3 ความยาวเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกรามในการใชน้ําหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกราม 
 

อายุ 
น้ําทะเลผสมน้ําจืด 

 (มิลลิเมตร) 
น้ําทะเลผสมน้ําจืด :
น้ําหมัก 25 ppm 

(มิลลิเมตร) 

น้ําทะเลผสมน้ําจืด : 
น้ําหมัก  50 ppm  

(มิลลิเมตร) 

น้ําทะเลผสมน้ําจืด : 
น้ําหมัก 75 ppm  

(มิลลิเมตร) 

น้ําทะเลผสมน้ําจืด : 
น้ําหมัก 100 ppm 

(มิลลิเมตร) 
  1 วัน 2.02±0.05 a 2.02±0.05 a 2.02±0.05 a 2.02±0.05 a 2.02±0.05 a 
  7 วัน 4.62±0.13 a 4.61±0.19 a 4.90±0.12 a 4.87±0.10 a 4.85±0.13 a 
14 วัน 6.48±0.24 a 6.59±0.10 a 6.37±0.23 a 6.58±0.21 a 6.49±0.33 a 
21 วัน 7.52±0.08 a 7.70±0.10 a 7.58±0.08 a 7.40±0.40 a 7.2833±0.20 a 
28 วัน 9.72±0.19 c 10.20±0.20 a 10.03±0.25 ab 9.87±0.12 bc 9.84±0.08 bc 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกัน   แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
                    ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 3 ความยาวเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกราม 
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ภาพที่ 4 ความยาวเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกรามอายุ 28 วัน  
 
 ลูกกุงกามกรามเริ่มควํ่าเมื่อมีอายุเฉลี่ย 16.33±0.58, 16.33±1.53, 17.33±1.53, 18.00±1.00 และ 17.67±0.58 วัน 
ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ลูกกุงกามกรามคว่ําหมดมีอายุเฉลี่ย 
22.67±1.16, 23.33±0.58, 23.00±1.00, 24.33±0.58 และ 24.00±1.00 วัน ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) โดยใชระยะเวลาคว่ําเฉลี่ย 19.00±4.24, 19.50±4.95, 20.00±4.24, 20.00±5.66 และ 
20.50±4.95 วัน ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4 และภาพที่ 5) 

         c 

             a 
       ab 

  bc           bc 

                      1           2           3             4            5 

  0 
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาเริ่มควํ่าเฉลี่ย (Mean±SD) และคว่ําหมดเฉลี่ย (Mean±SD) ของของลูกกุงกามกรามในการใชน้ําหมัก 
                  ชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกราม 

ระยะ 
เวลาคว่ํา 

น้ําทะเลผสม 
น้ําจืด (วัน) 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื : 
น้ําหมัก 25 ppm (วัน) 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื : 
น้ําหมัก 50 ppm (วัน) 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื : 
น้ําหมัก 75 ppm (วัน) 

น้ําทะเลผสมน้ําจดื : 
น้ําหมัก 100 ppm (วัน) 

เริ่มคว่ํา 16.33±0.58 c 16.33±1.53  c 17.33±1.53 c 18.00±1.00 c 17.67±0.58 c 
คว่ําหมด 22.67±1.16 a 23.33±0.58 a 23.00±1.00 a 24.33±0.58 a 24.00±1.00  a 
เฉลี่ย±SD 19.00±4.24 b 19.50±4.95 b 20.00±4.24 b 20.00±5.66 b 20.50±4.95 b 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
                   ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 5 ระยะเวลาเริ่มควํ่าเฉลี่ย (Mean±SD) และคว่ําหมดเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกราม 
 

อัตรารอดเฉลี่ยเมื่อลูกกุงมีอายุ 7 วันมีคา 94.20±1.85, 93.80±0.70, 93.20±2.11, 93.80±3.27, 94.60±1.22 
เปอรเซ็นต ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ 
(p>0.05) อายุ 14 วัน ลูกกุงมีอัตรารอดเฉลี่ย 89.50±2.80, 89.87±1.97, 88.40±6.28, 85.77±6.50, 84.10±5.03 เปอรเซ็นต ใน
ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) อายุ 21 
วัน ลูกกุงมีอัตรารอดเฉลี่ย 80.33±4.63, 84.00±3.87, 78.67±6.12, 75.10±5.26, 73.03±5.18 เปอรเซ็นต ในชุดการทดลองที่ 
1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) อายุ 28 วัน ลูกกุงมีอัตรา
รอดเฉลี่ย 62.95±3.77, 67.95±5.36, 62.79±6.75, 58.82±3.74 และ 50.89±4.17 เปอรเซ็นต ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 
และ 5 ตามลําดับ เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติพบวามีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) ลูกกุงชุดการทดลองที่ 1 แตกตางกับ
ชุดการทดลองที่ 5 ชุดการทดลองที่ 2 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 4 และ 5 ชุดการทดลองที่ 3 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 
5 (ตารางที่ 5 และภาพที่ 6-7 ) 

 

                  a    b             a   b             a   b             a   b              a   b 
              c                  c                   c                  c                  c 
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ตารางที่ 5 อัตรารอดเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกรามในการใชน้ําหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกราม 
 

อายุ  
น้ําทะเลผสม 

น้ําจืด 
 (เปอรเซ็นต) 

น้ําทะเลผสมน้ําจืด : 
น้ําหมัก 25 ppm  

(เปอรเซ็นต) 

น้ําทะเลผสมน้ําจืด : 
น้ําหมัก 50 ppm  

(เปอรเซ็นต) 

น้ําทะเลผสมน้ําจืด : 
น้ําหมัก 75 ppm  

(เปอรเซ็นต) 

น้ําทะเลผสมน้ําจืด : 
น้ําหมัก 100 ppm  

(เปอรเซ็นต) 
  1 วัน 100±0.00 a 100±0.00 a 100±0.00 a 100±0.00 a 100±0.00 a 
  7 วัน 94.20±1.85 a 93.80±0.70 a 93.20±2.11 a 93.80±3.27 a 94.60±1.22 a 
14 วัน 89.50±2.80 a 89.87±1.97  a 88.40±6.28a 85.77±6.50  a 84.10±5.03  a 
21 วัน 80.33±4.63 a 84.00±3.87  a 78.67±6.12 a 75.10±5.26 a 73.03±5.18  a 
28 วัน 62.95±3.77 ab 67.95±5.36 a 62.79±6.75 ab 58.82±3.74 b 50.89±4.17 c 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
                    ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 6 อัตรารอดเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกราม 
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ภาพที่ 7 อัตรารอดเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกรามอายุ 28 วัน  
 
2. ตนทุนและผลตอบแทน 
 
 ผลการวิเคราะหตนทุนเฉลี่ยการผลิตลูกกุงกามกราม 0.067+0.0041, 0.064+0.0023, 0.066+0.0054, 0.068+0.0065 
และ 0.074+0.0063 บาทตอตัว ในชุดทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ (p>0.05) สวนผลตอบแทนนั้นพบวาชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีผลตอบแทน 14,163.75±1,397.86, 
17,536.50±1,179.12, 14,652.00±1,544.99, 13,533.75±1,675.50 และ 11,450.25±1,358.74 บาทตอบอ ตามลําดับ  
(ตารางที่ 6) 

            1              2              3               4              5 

 
                          ab             a            ab            
                                                                            b              c           

     0 
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ตารางที่ 6 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย (Mean±SD) ของลูกกุงกามกรามในการใชน้ําหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกราม 
 

ตนทุน 
น้ําทะเลผสม

น้ําจืด 
น้ําทะเลผสม 
น้ําจืด :น้ําหมัก 

25 ppm 

น้ําทะเลผสม 
น้ําจืด :น้ําหมัก 

50 ppm 

น้ําทะเลผสม 
น้ําจืด :น้ําหมัก 

75 ppm 

น้ําทะเลผสม 
น้ําจืด :น้ําหมัก 

100 ppm 
1.ตนทุนคงที่(บาทตอบอ)      
     คาเสื่อมราคาโรงเรือน 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
     คาเสื่อมราคาบอ 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 
     คาเสียโอกาสลงทุน 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 
2.ตนทุนผันแปร (บาทตอบอ)      
     คาแรงงาน 63.65 63.65 63.65 63.65 63.65 
     คาพันธุกุง 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 
     คาน้ําเค็มตอสารเคมี 883.59 883.59 883.59 883.59 883.59 
     คาไฟฟา 
     คาน้ําหมัก 

82 
0 

82 
6.57 

82 
13.15 

82 
19.72 

82 
26.30 

     คาอาหาร 4,862.89 6,020.87 5,030.52 4,646.59 3,931.25 
     คาเสียโอกาสลงทุน 122.64 145.80 126.00 118.32 104.01 
3.ตนทุนทั้งหมด (บาทตอบอ) 6,298.59 7,479.73 6,469.58 6,077.97 5,348.33 
4.ผลผลิตเฉลี่ย (ตัวตอบอ) 94,425 

±9,199 
116,910 
±7,861 

97,680 
±10,300 

90,225 
±11,167 

76,335 
±9,058 

5.ผลตอบแทนเฉลี่ย (บาทตอบอ) 14,163.75 
±1,397.86 

17,536.50 
±1,179.12 

14,652.00 
±1,544.99 

13,533.75 
±1,675.50 

11,450.25 
±1,358.74 

6.กําไรเฉลี่ย (บาทตอบอ) 7,865.20 
±1,397.86 

10,056.77 
±1,179.12 

8,182.40 
±1,544.99 

7,455.80 
±1,675.50 

6,101.90 
±1,358.74 

7.ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาทตอตัว) 

0.067 
±0.0041 a 

0.064 
±0.0023 a 

0.066 
±0.0054 a 

0.068 
±0.0065 a 

0.074 
±0.0063 a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
                   ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต คาเสียโอกาสคิดที่อัตรา 2 เปอรเซ็นตและราคา จําหนายคิดตัวละ 0.15 บาท 
 
3. คุณภาพน้ํา 
 
 พบวาอุณหภูมิของน้ํามีคา 29-31, 29-31, 29.5-30.8, 29.5-30.8 และ 29.5-30.8 องศาเซลเซียสเฉลี่ย 29.8+0.5, 
29.9+0.5, 30.0+0.40, 30.1+0.4 และ 30.1+0.4 องศาเซลเซียส  ความเค็มของน้ํามีคา 0-12 ppt ในทุกชุดการทดลอง เฉลี่ย 
9.9±3.6, 10.1±3.5, 10.1±3.5, 10.2±3.5 และ 10.2±3.5 ppt ความเปนดางของน้ํามีคา 60-90 ppm เฉลี่ย 70.0+9.8, 73.5+8.5, 
70.4+8.7, 71.2±8.2 และ 71.5+8.8 ppm ความกระดางของน้ํามีคา 1,500-1,950, 1,500-1950, 1,500-1,900, 1,500-1,950 และ 
1,450-1,950 ppm เฉลี่ย 1,694.2+113.4, 1,713+141.1, 1,655.8+132.9, 1,669.2+162.5 และ 1,694.2+174.5 ppm ความเปน
กรดเปนดางของน้ํามีคา 7.4-8.5, 7.4-8.6, 7.7-8.5, 7.7-8.5 และ 7.9-8.5 เฉลี่ย 8.2+0.3, 8.2+0.3, 8.2+0.2, 8.2+0.2 และ 
8.2+0.2 ปริมาณออกซิเจน 5.3-6.2, 5.8-6.3, 5.2-6.3, 5.4-6.4 และ 5.2-6.7 ppm เฉลี่ย 5.9±0.2, 6.1±0.2, 5.9±0.2, 6.0±0.3 
และ 5.9±0.4 ppm แอมโมเนียรวมของน้ํามีคา 0-0.1 ppm ในทุกชุดการทดลอง เฉลี่ย 0+0.030, 0+0.034, 0+0.043, 0+0.046 
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และ 0+0.045 ppm ความโปรงใสของน้ํามีคา 42-60, 40-60, 36-60, 36-60 และ 34-60 เซนติเมตร เฉลี่ย 48.7+6.8, 47.5+6.7, 
46.3+7.5, 45.2+7.4 และ 42.7+6.6 เซนติเมตร  ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพน้ําทุกตัวแปร(parameter) ในแตละชุดทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
(ตารางที่ 7 และภาพที่ 8-15 ) 
 
ตารางที่ 7 ขอมูลคุณภาพน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลองในการใชน้ําหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกราม 

 
คุณภาพน้ํา 

น้ําทะเลผสม 
น้ําจืด 

 

น้ําทะเลผสมน้ํา
จืด :น้ําหมัก 

25 ppm 

น้ําทะเลผสมน้ํา
จืด :น้ําหมัก 

 50 ppm. 

น้ําทะเลผสมน้ํา
จืด :น้ําหมัก 

 75 ppm 

น้ําทะเลผสมน้ํา
จืด :น้ําหมัก 

100 ppm 
อุณหภูมิน้ํา 

(องศาเซลเซียส) 
 

29-31  
 

29-31 
 

29.5-30.8 
 

29.5-30.8 
 

29.5-30.8 
เฉลี่ย 29.8+0.5 a 29.9+0.5 a 30.0+0.40 a 30.1+0.4 a 30.1+0.4 a 

    ความเค็ม (ppt) 0-12    0-12 0-12 0-12 0-12 
เฉลี่ย 9.9±3.6 a 10.1±3.5 a 10.1±3.5 a 10.2±3.5 a 10.2±3.5 a 

 ความเปนดาง (ppm) 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 
เฉลี่ย 70.0+9.8 a 73.5+8.5 a 70.4+8.7 a 71.2±8.2 a 71.5+8.8 a 

 ความกระดาง  
(ppm) 

1,500 
-1,950 

1,500 
-1950 

1,500 
-1,900 

1,500 
-1,950 

1,450 
-1,950 

เฉลี่ย 1,694.2 
+113.4 a 

1,713 
+141.1 a 

1,655.8 
+132.9 a 

1,669.2 
+162.5 a 

1,694.2 
+174.5 a 

ความเปนกรด - ดาง 7.4-8.5  7.4-8.6 7.7-8.5 7.7-8.5 7.9-8.5 
เฉลี่ย 8.2+0.3 a 8.2+0.3 a 8.2+0.2 a 8.2+0.2 a 8.2+0.2 a 

ปริมาณออกซิเจน ppm) 5.3-6.2  5.8-6.3 5.2-6.3 5.4-6.4 5.2-6.7 
เฉลี่ย 5.9±0.2 a 6.1±0.2 a 5.9±0.2 a 6.0±0.3 a 5.9±0.4 a 

แอมโมเนียรวมเฉลี่ย (ppm) 0-0.1  0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 
เฉลี่ย 0+0.030 a 0+0.034 a 0+0.043 a 0+0.046 a 0+0.045 a 

ความโปรงใส (เซนติเมตร) 42-60  40-60 36-60 36-60 34-60 
เฉลี่ย 48.7+6.8 a 47.5+6.7 a 46.3+7.5 a 45.2+7.4 a 42.7+6.6 a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
                    ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 8 อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลอง 
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ภาพที่ 9 ความเค็มน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลอง 
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ภาพที่ 10 ความเปนดางน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลอง 
 
 

  0 

   0 

 0 
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ภาพที่ 11 ความกระดางน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลอง 
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ภาพที่ 12 ความเปนกรด-ดางน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลอง 
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ภาพที่ 13 ปริมาณออกซิเจนน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลอง 
 
 
 

  0 

 0 

 0 
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ภาพที่ 14 แอมโมเนียรวมน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลอง 
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ภาพที่ 15  ความโปรงใสน้ําเฉลี่ย (Mean±SD) ในแตละชุดทดลอง 
 

วิจารณผล 
 

จากการทดลองครั้งนี้การใชน้ําหมักชีวภาพยังไมแสดงผลตอการควบคุมคุณภาพน้ํา การหมุนเวียนของ
สารอาหารในน้ําตามที่ Moriarty (1997) กลาวไวโดยจะสังเกตวาคุณภาพน้ําในทุกชุดการทดลองอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(ยนต, 2529)  โดยมีคาอุณหภูมิ 29-31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิชุดการทดลองที่ 3, 4 และ 5 คอนขางมีอุณหภูมิตํ่ากวาชุดการ
ทดลองที่ 1 และ 2 เนื่องจากน้ําหมักชีวภาพลดการสองของแสงทําใหอุณหภูมิตํ่าลงเล็กนอย ความเค็มของน้ํามีคา 0-12 ppt 
ความเปนดางของน้ํามีคา 60-90 ppm ความกระดางของน้ําคอนขางสูงตลอดการทดลองคือมีคา 1,450-1,950 ppm ความเปน
กรดเปนดางของน้ํามีคา 7.4-8.6 ปริมาณออกซิเจนมีคา 5.2-6.7 ppm แอมโมเนียรวมของน้ํามีคา 0-0.1 ppm ความโปรงใส
ของน้ํามีคา 34-60 เซนติเมตร ซึ่งสงผลใหขอมูลของการเจริญเติบโตและอัตรารอดมีความแตกตางกันอยางมีทิศทางและมี
นัยสําคัญเทาที่ควรจะเปนเชนน้ําหนักเฉลี่ย 5.80±0.265, 6.83±0.280, 6.50±0.400, 6.30±0.173 และ 6.20±0.200 มิลลิกรัม 
ความยาวเฉลี่ย 9.72±0.19, 10.20±0.20, 10.03±0.25, 9.87±0.12 และ 9.84±0.08 มิลลิเมตร อัตรารอดเฉลี่ย 62.95±3.77, 
67.95±5.36, 62.79±6.75, 58.82±3.74 และ 50.89±4.17 เปอรเซ็นต ซึ่งจากการประมวลผลของผูทดลองพบวาเหตุผลที่เปน
เชนนั้น นาจะเกิดจากความเขมขนของเชื้อแบคทีเรียมีนอยคือ Total bacteria count 7.7 x 104 cfu/ml, Lactobacillus  spp.  
4 x105  cfu/ml  และ Bacillus spp. 5.5 x 103 cfu/ml เมื่อเทียบกับพรรณศรีและวรรณา (2546) ความเขมขนของเชื้อแบคทีเรีย 

 0 

 0 
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Bacillus spp. มีปริมาณ 6-8x106 cfu/ml นอกจากนี้การใชน้ําหมักชีวภาพควรดําเนินการในระบบปด หรือทดลองในบอดิน
ที่มีหวงโซอาหารซับซอนกวาซึ่งมีความหมักหมมมากพอจึงจะแสดงผล แตการทดลองครั้งนี้มีการดูดตะกอนทําความ
สะอาดอยางดี ดังนั้นจุลินทรียจึงเหมาะสําหรับการรักษาคุณภาพน้ําที่มีการหมักหมม การที่บอมีปริมาณแบคทีเรียในน้ําเพิ่ม
มากขึ้น แบคทีเรียในกลุม bacillus ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมบวกและเปน heterotrophic bacteria สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย
ใหกลับไปเปนคารบอนไดออกไซดไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาแบคทีเรียแกรมลบ และยังสามารถสะสมสารอินทรีย
เหลานั้นไวภายในเซลลไดดีกวา (Verschuere et al., 2000) การศึกษาครั้งนี้ผลที่ไดรับยังไมชัดเจน ช้ีใหเห็นวาการใช 
จุลินทรียในการเลี้ยงสัตวน้ําจะแปรปรวนขึ้นกับปจจัยอื่นๆ ที่เขามามีอิทธิพลดวย เชน ลักษณะบอ ประเภทของบอ ฤดูกาล 
รวมถึงการจัดการในบอ อีกประการหนึ่งการทดลองครั้งนี้มีการดูดตะกอนทุก ๆ วัน แลวเพิ่มน้ําสวนที่ดูดใหมีปริมาณเทา
เดิมประมาณวันละ 5-10 เซนติเมตร การเติมจุลินทรียโปรไบโอติกที่ประกอบดวยแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่มีความ
หนาแนนของจุลินทรีย 1x109 cfu/ml สามารถเพิ่มจํานวนมากขึ้นในบอระบบเปดและระบบปดหมุนเวียนชวงระยะเวลา 
49-126 วัน ปริมาณ 4.6-6.5x106- 5.0-12x106 cfu/ml ตามลําดับสงผลใหคุณภาพน้ําดีขึ้น (พุทธและวลีรัตน, 2547) 

  
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากผลการทดลองกลาวไดวาการใชน้ําหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุงกามกรามในบอคอนกรีต มีอัตรารอดและให

ผลตอบแทนที่ไมแตกตางกันกับไมใช  เนื่องจากเปนชวงระยะเวลาและควรตรวจสอบความหนาแนนของเชื้อแบคทีเรีย
ตลอดการทดลอง หากทดลองครั้งตอไปควรดําเนินการทดลองแบบไมดูดตะกอนออกจากบอเพื่อตองการใหจุลินทรียชวย
ในการบําบัดของเสีย 
 

คําขอบคุณ 
 
 คณะผูทําการวิจัยขอขอบคุณ คุณวรพจน สมภักดี หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ คุณวงศปฐม กมลรัตน 
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น้ําจืดทุกทานที่ชวยตรวจแกไขทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะหการมีชีวิตอยูของแบคทีเรียหลังจากใสลงไปในน้ําเค็ม 12 ppt อัตราความเขมขนของ 
                           น้ําหมักชีวภาพ 100 ppm 

Analysis Item(s) Total bacteria count 
cfu/ml 

Yeast and Mold 
cfu/ml 

Lactobacillus  spp. 
cfu/ml 

Bacillus spp. 
cfu/ml 

หัวเช้ือน้ําหมักชีวภาพ 3.0 x 106 25 5.7 x 103 180 
เวลา 0 ชม. 6.0 x 102 10 23 30 
เวลา 12 ชม. 1.1 x 106 2.75 x 103 6.0 x 102 25 
เวลา 24 ชม. 3.3 x 106 2.0 x 103 1.13 x 103 165 
เวลา 36 ชม. 1.1 x 105 5.0 x 102 7.2 x 102 1.1 x 103 
เวลา 48 ชม. 4.0 x 104 135 1.9 x 102 1.85 x 103 

หนวยงานที่วิเคราะห : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112  
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การใชความรอนแบบโอหมมิกเพื่อตกตะกอนโปรตนีในน้ําลางจากกระบวนการผลติซูริมิ 
สวนที่ 1: ระบบการใหความรอนโอหมมิกแบบสถิตย 

 
พิสิฐ   วงศสงาศรี๑

กลุมนวัตกรรมผลิตภัณฑสัตวน้ําเชิงพาณิชย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

 ในอุตสาหกรรมซูริมิ มีปริมาณน้ําทิ้งตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหมีตนทุนในการบําบัดน้ําทิ้งที่สูง ในน้ําทิ้งนี้
จะมีคาปริมาณโปรตีน COD BOD ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid) และ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (Total 
dissolved solid) ที่คอนขางสูง ในการศึกษานี้ เปนการนําวิธีการทําความรอนแบบโอหมมิก (ohmic heating) มาใชในการ
ตกตะกอนโปรตีนเพื่อลดคาใชจายในการบําบัดน้ําทิ้ง ระบบการใหความรอนโอหมมิกแบบสถิตไดมีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช
ในการตกตะกอนโปรตีนจากน้ําลางปลาทรายแดง มีการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟาของน้ําลางปลา จากผลการทดลองพบวา 
คาการนําไฟฟา (characteristic electrical conductivity) แปรผันตรงกับคาอุณหภูมิของน้ําลางปลา (20 ถึง 70oC) และ คาการ
นําไฟฟาจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณโปรตีนเริ่มตนมีคาสูงขึ้น (4.26, 5.32, 6.34, 7.96, 8.60, 8.86 g/L) อุณหภูมิมี
ความสัมพันธแบบพาราโบลิกกับเวลาในการใหความรอน ผลการศึกษาคา electric field strength (20, 25, 30 V/cm) และ
อุณหภูมิ (50, 60, 70 oC) ตอปริมาณโปรตีน COD BOD ปริมาณของแข็งทั้งหมด และ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ที่
เหลืออยูหลังจากผานความรอนแบบโอหมมิก พบวาการใหความรอนจนถึงอุณหภูมิ 70 oC จะทําใหปริมาณโปรตีน
ตกตะกอนออกมามากกวาที่อุณหภูมิ 50 และ 60 oC ซึ่งสามารถลดคาปริมาณโปรตีน COD BOD ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
และ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ลงเหลือ 41.90%, 25.03%, 23.42%, 44%, และ 61.09% ของคากอนการใหความรอน
แบบโอหมมิก ตามลําดับ ผลการศึกษานี้เปนการแสดงใหเห็นวา ความรอนแบบโอหมมิกมีศักยภาพในการนําไปใช
ตกตะกอนโปรตีนจากน้ําลางปลาทรายแดงในโรงงานซูริมิได 
 
คําสําคัญ : การใหความรอนแบบโอหมมิก ซูริมิ โปรตีน การตกตะกอน น้ําลาง แบบสถิตย 
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Protein Coagulation of Wash-water from Surimi Production by Ohmic Heating  
Part 1 : Static Ohmic Heating System 

 
Pisit Wongsa-Ngasri1

Fishery Technological Delopment Division,Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

 In surimi industry, large volume of waste water is considerably generated every day. The industry suffers from 
high cost of treating the waste water which has high protein content, COD value, BOD value, total solid and total 
dissolved solid. In this study, ohmic heating was attempted to feasibly address these problems. A static ohmic heating 
system was developed to coagulate protein from fish mince (Threadfin Breams) wash-water.The electrical property of 
the wash-water was studied. Result indicated that the relationship between the characteristic electrical conductivity  
and characteristic temperature was positively linear (20-70˚C), and the higher the initial protein in the wash-water  
(4.26, 5.32, 6.34, 7.96, 8.60, 8.86 g/L), the greater the value of electrical conductivity.Temperature demonstrated a 
parabolic relationship with the heating time. Further, the effects of electric field strength (20, 25, 30 V/cm) and final 
temperature (50, 60, 70 ˚C) on remaining protein content, BOD, COD, total solid and total dissolved solid were 
investigated. Heating to the final temperature at 70˚C resulted in better protein recovering when compared with 50 and 
60˚C which showed the reduction of protein, COD value, BOD value, TS, and TDS to 41.90%, 25.03%, 23.42%, 44%, 
and 61.09% of those before ohmically heated, respectively. This condition showed the promise of utilizing ohmic 
heating to treat the wash-water from surimi industry. 
 
Key words : ohmic heating, surimi, protein, coagulation, wash-water, static 
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Introduction 
 
 Waste water treatment is one of important processes in fishery industry. In order to abide by the environmental 
law, waste water generated from factories must be treated before being released to natural reservoirs, thereby leading to 
higher capital cost of processors. Amount of waste water per day from the fishery industry is significantly excessive, 
especially from surimi factories.   
 In 2004, there were 17 surimi factories in Thailand producing 145,000-150,000 tons of surimi. Forty to fifty 
percent of raw materials were threadfin bream (approximately 140,000 tons) (Virulhakul, 2005).Threadfin breams 
(Nemipterus spp.), a demersal fish, is one of the important raw materials in Thai surimi production for years. The surimi 
obtained is white, providing smooth texture with good flavor and a strong gel-formability (Holmes et al., 1992; 
Morrissey and Tan, 2000). In Thailand, 102, 121, and 113 thousand metric tons of threadfin breams were caught from 
the gulf of Thailand and Indian Ocean in 2000, 2002, and 2003, respectively (Department of Fisheries, 2003; 2004; 
2005). These numbers reflected the rising demand of using threadfin breams in production of fish products including 
surimi.  
 Production of surimi requires a number of washing processes in order to remove undesired organic substances 
from fish mince such as blood, enzymes, and fat to achieve high gel strength level and exclude undesired flavor and 
color out of the surimi. In the waste water, Lin et al. (1995) reported that there were up to 80% by weight proteins  
(dry basis), which was waste of nutrition. Moreover, proteins, fat, and other organic substances containing in waste 
water result in high COD and BOD value, which not only have an impact to the environment, but also require high cost 
of water treatment. A general water treatment method using microorganisms is simple but requires large area and long 
time. This might limit the production capacity if land resource is limited. 
 Therefore, if proteins can be partially or considerably removed from the waste water before entering treatment 
system, cost of water treatment will be significantly reduced, consequently decreasing of capital cost. Also, if the 
recovered proteins are somehow utilized, for instance, to additionally use in surimi based products for low market or pet 
food, this will finally decrease processors’ cost 
 Ohmic heating is an innovative thermal food processing, particularly in aseptic processing, that electrical 
energy is converted to thermal energy uniformly by applying proper formulation to avoid runaway heating even though 
food products are non-homogeneous. Electric field between electrodes and food resistance generate heat generation 
within food matrixes. Heating rate depends upon many factors such as electric field strength, cross sectional area of 
electrode, electrode gap, and electrical conductivity of food components. These factors determine how much electricity 
will pass through foods. The higher the level of electricity, the greater the heating rate. 
 There are many advantages of ohmic heating over conventional heating, for examples, ohmic heating is energy 
efficiency (86-96 %) (Huang et al., 1997); its heating rate is higher and faster; its system is compact, and no requirement 
for large production area; and it can ensure that cold spots of particulate food (liquid-solid mixture food) reach the 
required temperature by manipulating electrical conductivities of solid and liquid food. Due to the promise of ohmic 
heating, it has been studied in several aspects such as its potential to enhance dye diffusion in beet (Halden et al., 1990), 
its ability in extracting sucrose from sugar beet (Katrokha et al, 1984), its capability in increase the diffusion of soy milk 
from soybeans (Kim and Pyun, 1995), its possibility to enhance extraction of apple juice and dehydration of carrots and 
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potatoes (Wang, 1995), its feasibility to reduce the amount of steam water used in blanching (Sensoy, 2002), and  its 
potential to peel tomatoes (Wongsa-Ngasri, 2004). 
 It is known that protein in water becomes coagulated under heating. Ohmic heating is an effective heating 
method that uses the electrical energy to directly heat the fluid, coagulating proteins out of waste water. The advantages 
of using an ohmic heating to treat waste water include: it requires simple system and low capital investment; it offers 
clean technology since no chemical additives are used in the process;  
 Studying the properties of fish mince wash-water from threadfin breams by using ohmic heating became 
interesting since there is only little information, and perhaps the ohmic heating might be an alternative of wastewater 
treatment for Thai surimi production plant especially for small to medium size factory according to its simplicity and 
low investment. 
  

Objectives 
 

 1. To develop a static ohmic heating system for possibility of using it to coagulate proteins in fish mince 
(threadfin breams) wash-water 
 2. To determine the effect of electric field strength and final temperature on the remaining protein, Chemical 
Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Total Solid (TS), and Total Dissolved Solid (TDS) from 
fish mince (threadfin breams) wash-water 
 

Materials and Methods 
 
I. Static Ohmic Heating System Setup 
 
 A static ohmic heating system was developed which consisted of an ohmic cell, an ordinary manual on-off 
variable transformer (0-240 Volts), a digital recordable power meter (Yokogawa model WT110), and a thermometer. 
The ohmic cell made from an acrylic tube was 300 mm long, 5 mm thick, and 50 mm in the internal diameter as shown 
in Figure 1. Two disc-shape 316L stainless steel electrodes, 2 mm thick and 50 mm in diameter, were fixed at both ends 
of the cell with 75 mm of the length of gap between each other. The variable transformer was used to control voltage, 
resulting in generating the desired electric field strengths, and the digital meter was used to record the voltage across the 
cell and the electric current every 10 seconds.  
 The system accuracy was verified by using 170-ml standard solution of 0.1M NaCl, with initial temperature at 
20+1 oC, filled in the gap between electrodes.  Air bubbles were removed to ensure the precision of electrical 
conductivity measurement. The sample was then ohmically heated by using fixed electric field strength at 30 V/cm 
under pre-assigned temperature range (20, 30, 40, 50, 60, and 70 oC), and electrical conductivities were calculated as 
equation (1) by exerting voltage and current values recorded from the digital meter. The experiment was conducted in 
duplicate. The calculated electric field strengths were then compared to the valued obtained from Lobo equation  
(Lobo, 1984) to verify the system accuracy.  
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Calculation of electrical conductivity 
 
 With the assumption that there is no voltage drop across the wiring and connectors in the circuit, the electrical 

conductivity of wash-water (σ) can be calculated by using equation (1): 
 

A
L

V
I .=σ   (1)   

 
Where “V”,”I”, “L”, and “A” represented the voltage drop across the cell in volts, the electric current passed through the 
sample in amperes, the distance between two electrodes in meters, and the cross section area of the electrode in square 
meters, respectively (Palaniappan and Sastry , 1991a, b). 

 

 
Figure 1: Ohmic cell unit 

 
II. Effects of electric field strength and final temperature on remaining protein, COD, BOD, TS, and TDS 

 
Effects of electric field strength and temperature on protein coagulation in the collected wash-water were 

investigated by using conditions described in Table 1. In each experiment, the wash-water of 170 ml with initial 
temperature at 20+1 oC was filled in the gap between electrodes. Air bubbles were removed to ensure the precision of 
electrical conductivity measurement. The sample was then heated under different assigned electric field strengths  
(20, 25, and 30 V/cm) until reaching the desired temperatures (50, 60, and 70oC). Then, the variable transformer was 
manually turned off.  Furthermore, the effects of the final temperature (50, 60, and 70oC) on TS, TDS, COD, and BOD 
were studied at electric field strengths of 30 V/cm as well. 
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Table 1: Experimental treatments for studying effects of electric field strength, and final temperature of fish wash-water 
 

Final Temperature (oC) Electric Field Strength (V/cm) 
50 20 25 30 
60 20 25 30 
70 20 25 30 

 
For every treatment, samples were analyzed protein content, TS, TDS, COD, and BOD value before and after 

ohmically heated.   The samples were centrifuged at 12,000 rpm for 10 minutes. The supernatant was therefore collected 
and analyzed for the investigated values. 

The protein content had been analyzed by Kjeldahl analyzer with the conversion factor of 6.25 according  
to AOAC standard methods (Cunniff, 1995). TS and TDS were measured by using standard method recommended  
by Clesceri et al (1998). COD and BOD values of the samples were measured by the APHA standard methods  
(Clesceri et al, 1998) 
 

Results and Discussion 
 
I. Static Ohmic Heating System Setup 
 

As shown in Figure 2, the relationship between the electrical conductivity of 0.1 M NaCl solution and 
temperature was linear. The “σexp” and “σLobo” represented the values of the electrical conductivity of the solution 
obtained from the experiment and from Lobo equation (Lobo, 1984), respectively. The “σLobo” line was used as 
reference. The plot indicated that at low temperature range, the measured electrical conductivity values (σexp) were close 
to the reference electrical conductivity values (σLobo). When the temperature was raised up to 70oC, the measured value 
became 6.3 % lower than the reference value. The difference might come from the effect of the arising of the internal 
resistance in circuit wiring and connectors between the digital meter and the cell. During heating experiment, the electric 
current passed through the circuit, wires and connectors made by metal, resulting in heat in those electrical components. 
Due to the temperature increment, the internal resistance of the circuit became higher (Mott and Jones, 1958). These 
internal resistances caused the increase of the voltage gradient (V) across them, thereby decreasing the electrical 
conductivity. This might be the reason why the measured electrical conductivity values (σexp) were lower than those of 
the reference electrical conductivity values (σLobo).  
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σLobo = 0.0265x + 0.4011
σexp = 0.0239T + 0.4294; R2 = 0.9978
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Figure 2 : Electrical conductivity of 0.1 M NaCl solution at 30 V/cm obtained from: Lobo’s equation,  
                  σLobo = 0.02652T+0.4011 and experiments 
 
II. The effects of electric field strength and final temperature on remaining protein, COD, BOD, TS, and TDS 
 

At the same electric field strength, the higher the treated final temperature, the lower the remaining protein in 
the wash-water (Figure 3). The percentage of the remaining protein after ohmically treated (calculated by comparing 
with the initial protein content before heating) were shown in Table 2. This could be explained by the properties of 
protein in the fish wash-water. Generally, protein is susceptible to heat, and at certain temperature, protein will be 
coagulated. When the temperature increases, more protein is coagulated. However, when temperature goes up to a point 
called “denaturation temperature”, most of heat-sensitive protein would be coagulated and if temperature still increases, 
not much more protein will be coagulated (Damodaran, 1996; Volkin and Klibanov, 1990). Haard (1995) reported that 
only 65-75% of the sarcoplasmic proteins from demersal fishes were coagulated under heating; namely, 25-35% of 
protein before heating remained in the wash-water. This was comparable to the results obtained from the experiment at 

70oC (41.90 ± 3.72 %). Huang et al. (1997) performed the ohmic heating experiments using wash water prepared from 
frozen pacific whiting fish mince, and recommended that the highest heating temperature was 70oC, which was similar 
to the result of  this experiment.  
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Figure 3 : Relationship between the remaining proteins and final temperature at various electric field strengths  
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 At the same final temperature, the percentage of the remaining protein would be expected to be similar value 
no matter what electric field strength was, due to the fact that thermal effect would have more influence than electrical 
effect on protein denaturation (Wongsa-Ngasri, 1999). For sample heated to 50oC, 60oC, and 70oC, the remaining protein 

averaged from all electric field strengths was 62.59 ± 4.07%, 49.02 ± 4.07%, and 41.90 ± 3.72 % of those before 
heating, respectively. 
 
Table 2 : Percentage of remaining protein after ohmically treated at various electric field strengths and final  
                temperatures 

Electric Field Strength 
(V/cm) 

Final Temperature 
(oC) 

% Remaining Protein after 
Ohmically Treated 

50 61.37+2.21a

60 48.34+4.16b

20 

70 41.50+4.86c

50 63.17+4.72 a

60 49.25+4.63 b

25 

70 42.14+4.14 c

50 63.78+4.98 a

60 49.97+5.12 b

30 

70 42.02+5.22 c

a,b,c Mean values followed by the same letter are not significantly different (Turkey multiple comparison at p < 0.05) 
 
 Temperature also significantly affected to the remaining COD, BOD, TS (total solid), and TDS (total dissolved 
solid) as shown in figure 4 and 5 (p<0.05). The initial COD values of the samples were extremely high, in the range of 
6,451 to 10,477 mg/L. After ohmically heated to 50, 60, and 70oC, the COD value of the wash-water remained 46.20%, 
31.67%, and 25.03% of those before heating while BOD value (4,854 – 7,563 mg/L) remained 50.70%, 31.87%, and 
23.42% of those before heating, respectively. The thermal effect played a role in terms of subsiding amount of protein in 
wash-water, leading to COD and BOD reduction. The reduction of COD and BOD values should result in decreasing the 
wastewater treatment cost of surimi factories. Even though the 89-94% reduction of COD value from frozen fish mince 
wash-water could be achieved by using ultra-filtration (Lin et al, 1995), ohmic heating might be an alternative method 
for water treatment to a small surimi plant since it requires a less complicated system and less capital investment. 
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Figure 4 : Relationship between percentage of COD and BOD and final temperatures 

 
After the wash-water sample was ohmically heated to 50, 60, 70 oC, 59%, 49%, and 44% of TS before heating, 

and 77.42%, 67.86%, and 61.09% of TDS before heating were remained in the sample, respectively (Figure 5). The 
results showed that the values of remaining solid compared between 60 and 70 oC were less different than those between 
50 and 60 oC. This indicated that there were some heat stable proteins remained in the treated wash-water while heat 
sensible proteins coagulated, which mostly denature approximately 60-70 oC (Huang et al, 1997). This was the reason 
why there still was the remaining protein in the sample after heated to 70 oC. 
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Figure 5 : Relationship between the remaining Total Solid (TS) and Total Dissolved Solid (TDS) and final temperatures  

 
Even though the electric field strength had no significantly effects on protein remaining (p<0.05); it affected 

on the heating rate which impacted to heating time. The higher the electric field strength, the shorter the heating time. 
The plot between the temperature of the sample under different electric field strengths and heating time was shown in 
Figure 6. It was clearly showed that the relationship between the temperature and heating time could be explained by a 
parabolic model as shown in Table 3. Theoretically, with the assumption of no heat loss in the experiment, the heating 

rate (q) is proportional to the square of the electric field strength (∇V) as following equation (Sastry and Palaniappan, 
1992). 

σ.)( 2Vq ∇=    (2) 
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Let q20, q25, and q30 represent the heating rate when the sample was heated under the electric field strength of 
20, 25, and 30 V/cm, respectively. From equation (2), it is expected that the ratio q20/q25 and q20/q30 should be equal to 
0.64 and 0.44. These two values obtained from the experiment were 0.61 and 0.42, which were approximately 5% lower 
than the theoretical values. The differences should be the result of heat loss during ohmic heating. Under lower electric 
field strength, heating time was longer. Longer time allowed more heat loss from the system. Consequently, the ratio of 
the heating rate under lower electric field to the higher one would be lower than the theoretical value. 

Although higher electric field strength offered shorter period of heating time, it could give burning on 
electrode surface if running in the long time (Wongsa-Ngasri, 1999) or suddenly dropping of the electrical conductivity 
by the occurrence of electrolytic hydrogen-gas produced (Palaniappan and Sastry, 1991b). However, there was no such 
negative effects were observed under using of electric field strength of 30 V/cm. This indicated that this magnitude of 
electric field strength should be applicable for using the ohmic heating to treat threadfin breams fish mince wash-water. 
Also, the burn-on could be prevented by improving type and design of the electrodes. 

P3:T = 0.0003t2 + 0.2122t + 18; R2 = 0.999
P6:T = 0.001t2 + 0.3502t + 18; R2 = 0.9991
P9:T = 0.0025t2 + 0.4514t + 18; R2 = 0.9999
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Figure 6 : Relationship between temperature and heating time required from approximately 20 to 70 oC at various  
                  electric field strengths 
 
Table 3 : Parabolic model of temperature ranging from 20 to 70oC as a function of ohmically heating time at various  
 electric field strengths 

Electric Field Strength (V/cm) Parabolic Model 
20 T = 0.0003t2 + 0.2122t + 18

T = 0.0010t2 + 0.3502t + 1825
30 T = 0.0025t2 + 0.4514t + 18

 
Conclusions 

 
Ohmic heating showed some promising results for protein coagulation of fish mince (Threadfin breams) wash-

water from surimi industry. Ranging from 20 to 70oC, at the same electric field strength, the higher the treated final 
temperature, the lower the remaining protein in the wash-water. Heating sample to 70oC resulted in better protein 
recovering when compared to 50 and 60 oC. Also, at the same final temperature, the percentage of remaining protein 

 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O36 
                                                   

 167

would be expected to be similar value no matter what electric field strength was, due to the fact that thermal effect had 
more influence than electrical effect on protein denaturation, however, higher electric field strength provided faster 
heating time. 

After ohmically heating the  fish mince (Threadfin breams) wash-water to 50, 60, and 70 oC, 62.59±4.07%, 

49.02±4.07% and 41.90±3.72% of protein before heating; 46.20%, 31.67%, and 25.03% of COD value before heating; 
50.7%, 31.87%, and 23.42% of BOD value before heating; 59%, 49%, and 44% of TS before heating; and 77.42%, 
67.86%, and 61.09% of TDS before heating were remained in the sample, respectively.  
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การพัฒนาผลติภัณฑจากหอยเปาฮื้อ (Haliotis asinina   Linnaeus, 1758) 
1. สํารวจและพัฒนาผลิตภณัฑหอยเปาฮือ้ 

 
วราทิพย  สมบุญญฤทธิ   อรวรรณ  คงพันธุ    สินีนาฏ  อรรถโชติศักดา  วัชรี  คงรัตน 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

 สํารวจผลิตภัณฑหอยเปาฮ้ือที่จําหนายในทองตลาดเพื่อศึกษาคุณภาพ พบวาผลิตภัณฑหอยเปาฮ้ือที่มีจําหนาย
สวนใหญเปนผลิตภัณฑเนื้อหอยเปาฮ้ือในน้ําเกลือบรรจุกระปองที่นําเขาจากตางประเทศมีคุณลักษณะทางกายภาพ 
แตกตางกันตามสายพันธุของหอย คุณภาพทางเคมี ไดแก โปรตีน ไขมัน ความชื้น ความเปนกรด-เบส มีคาอยูระหวาง 
11.07-19.90% 0.74-1.66%  73.08-86.12% และ 6.23-8.12 ตามลําดับ นําหอยเปาฮ้ือ Haliotis asinina Linnaeus, 1758  
มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ โดยแปรวิธีการเตรียมเนื้อหอย 4 วิธี ไดแก 1. ใชเนื้อหอยสด 2. นําไปลวกในน้ําเดือดกอนแกะเนื้อ 
3. เคลาเกลือทิ้งไวแลวแกะเนื้อลางใหสะอาด 4.แชแข็งหอยทั้งตัวโดยใชไนโตรเจนเหลวแลวจึงแกะเนื้อ นําเนื้อหอยที่ได
จาก 4 วิธี ไปเก็บรักษาโดยการแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส พบวาวิธีการเคลาเกลือเปนวิธีการที่ไดเนื้อหอย
งายและเนื้อหอยมีสีขาว  นําเนื้อหอยเปาฮ้ือที่ไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑพรอมบริโภคแบบแชเยือกแข็ง 5 ชนิด และฆาเชื้อ
ดวยความรอน 2 ชนิด ไดแก โจกหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง ซุปใสหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง ซุปเตาเจี้ยวหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง 
ขาวอบเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง เปาฮ้ือน้ําแดงแชเยือกแข็ง และโจกหอยเปาฮ้ือแบบฆาเชื้อ ในถุง Retort Pouch รสดั้งเดิม และรส
สาหรายแลวทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสและทางจุลชีววิทยา พบวาผูทดสอบใหการยอมรับทุกผลิตภัณฑและตรวจ
ไมพบจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภค   
 
คําสําคัญ : หอยเปาฮ้ือ ผลิตภัณฑ แชเยือกแข็ง ฆาเชื้อดวยความรอน 
    
* ผูรับผิดชอบ : เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร. ๐๒๙๔๐๖๑๓๐-๔๕  e-mail : varatip47@yahoo.com 
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Product Development from Tropical Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) 
1. A Survey on abalone products and product development 

 
Varatip  Somboonyarithi    Orawan Kongpun   Sineenart  Atthachotsakda  Watcharee Kongrat 

Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

A survey on abalone products was conducted. Most of the products were imported canned abalone in brine. 
Physical properties of the products varied according to species used. Proximate compositions were 11.07-19.90% 
protein, 0.74-1.66 %fat, 73.08-86.12 % moisture and pH were 6.2-8.1. Preparation methods of abalone meat        
Haliotis asinina Linnaeus, 1758 were studied. Abalone meats were prepared by 1. shucking fresh abalone 2. shucking 
after blanching 3. shucking after mixing with salt then washing with water 4. shucking after liquid nitrogen freezing. 

Prepared meats were frozen at -20 °C. It was found that abalone mixing with salt before shucking was the appropriate 
method which was easier to get the white meat. Five frozen products and two retorted products were developed from 
prepared abalone meat, namely frozen abalone congee, frozen abalone clear soup, frozen miso soup with abalone meat, 
frozen baked rice with abalone, frozen abalone in brown sauce, retorted abalone congee, original flavour and seaweed 
flavour. Sensory evaluation and microbiological quality were conducted. The results showed that all products were 
accepted by the panelists, and pathogenic bacteria were not found.  
 
Key words : abalone, product, frozen,  sterilized 
    
* Chatuchak, Bangkok 10900  Tel. 029406130-45  e-mail : varatip47@yahoo.com 
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คํานํา 
 

หอยเปาฮ้ือเปนสัตวน้ําที่มีอนาคตดีเหมาะกับการเลี้ยงเชิงพาณิชย ซึ่งกรมประมงไดศึกษาหาวิธีการเพาะเลี้ยงใหมี
ผลผลิตออกสูทองตลาดไดบางแลว โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลายหนวยงาน เชน ทุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติใหจัดทําโครงการวิจัยประเภทบูรณาการ ต้ังแตดานการปรับปรุงพันธุ การเพาะเลี้ยง และการ
แปรรูป เพื่อใหผูเพาะเลี้ยงมีทางเลือกมากขึ้นนอกจากการผลิตวัตถุดิบสงขายเพียงอยางเดียว แตยังสามารถจัดการแปรรูป
ขั้นตนหลังการจับหอยเปาฮ้ือ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพรอมบริโภคไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทําใหเกิดอุตสาหกรรม
ตอเนื่องขึ้น โดยทั่วไปหอยเปาฮ้ือที่นํามาแปรรูปมักจะอยูในรูปของหอยเปาฮ้ือในน้ําเกลือบรรจุกระปองฆาเชื้อดวยความ
รอน  หอยเปาฮ้ือบรรจุกระปองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางอาหารดานโปรตีนสูงราคาแพง  ชาวจีนเชื่อวาเปนอาหารบํารุง
กําลังมาเปนเวลานาน  สวนใหญเปนผลิตภัณฑที่จะตองนําเขาจากตางประเทศยังไมมีการผลิตในประเทศ  รายงานของ 
FAO (1998) กลาววาการบริโภคหอยเปาฮ้ือในเอเชียมีมีมูลคาประมาณ 7,500-10,000  ลานบาท/ป และตลาดใหญ คือ ญี่ปุน 
ฮองกง จีน ไตหวัน ดังนั้นหากการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยประสบความสําเร็จจะทําใหมีปริมาณผลผลิตหอยเพียงพอตอการ
แปรรูปและสงออก โดยเฉพาะการสงออกในรูปแบบของผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ แตเนื่องจากยังไมมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑต้ังแตการดูแลเก็บรักษาวัตถุดิบตลอดจนเทคนิคในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่ผานความรอนซึ่งตองมี
กระบวนการฆาเชื้อที่เหมาะสมของผลิตภัณฑชนิดนี้  และการพัฒนาผลิตภัณฑจากหอยเปาฮ้ือในรูปแบบของอาหาร
สําเร็จรูปพรอมบริโภค  ซึ่งจะเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับสังคมในยุคปจจุบันที่ผูบริโภคไมนิยมประกอบอาหารหรือ
ปรุงอาหารเอง  เพราะเทคนิคการทําผลิตภัณฑอาหารบางชนิด  เชน เปาฮ้ือนํ้าแดงหรือตุนเปาฮ้ือจัดเปนเรื่องที่ยุงยาก  การ
พัฒนาอาหารพรอมบริโภค  และสามารถเก็บรักษาไวไดนาน  เชน  การบรรจุในกระปองฆาเช้ือ  หรือถุงที่สามารถทน
ความรอนไดสูง (retort pouch)  หรือนําไปแชเยือกแข็ง  ที่สามารถจะนํามาบริโภคไดทันทีจะเปนการสงเสริมการใช
ประโยชนและเพิ่มมูลคาแกผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงหอยเปาฮ้ือเชิงพาณิชยไดอยางตอเนื่อง  

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ําประสพผลสําเร็จในการวิจัยผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปองในดานคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร  ไดแก  ปลาทูนาบรรจุกระปอง (อรวรรณ และวราทิพย  2527, 2528, อรวรรณ 2529, และมนตรี  
2537)  ศึกษาตัวช้ีวัดกระบวนการฆาเชื้อที่เหมาะสมของปลานวลจันทรทะเลตมเค็มบรรจุกระปอง (วราทิพย และคณะ, 
2535)  และพัฒนาการบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑจากหอยแมลงภูบรรจุกระปอง  โดยการพัฒนารูปแบบและ
สูตรที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑหอยแมลงภู 4 ประเภท  คือ หอยแมลงภูบรรจุในน้ําเกลือ หอยแมลงภูรมควันบรรจุแบบ
แหงและในน้ํามันพืช  หอยแมลงภูผัดเผ็ดและหอยแมลงภูผัดกระเทียมพริกไทย (พรรณทิพยและวราทิพย, 2539) 
Somboonyarithi และ คณะ (1996) ไดศึกษากระบวนการฆาเชื้อผลิตภัณฑสัตวน้ําที่บรรจุในถุง retort pouch เชน ปลาทูนา
มายองเนส  กุงในซอส และงานศึกษาวิจัยการหาตัววัดคากระบวนการฆาเชื้อหอยลาย  และหนอไมบรรจุกระปอง 
(Pathomyothin  และ Chatket, 1990  และ Trongpanich et al, 1990) มาเปนแนวทางและพัฒนารูปแบบอาหารชนิดตาง ๆ
จากหอยเปาฮ้ือ และในปจจุบันผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุถุง (retort pouch) แลวนําไปฆาเชื้อที่อุณหภูมิสูงเปนที่นิยมมากขึ้น 
เนื่องจากการฆาเชื้ออาหารบรรจุถุง (retort pouch) ใชเวลาสั้นกวาอาหารที่บรรจุกระปอง  จึงทําใหอาหารคงคุณลักษณะ สี 
กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัสใกลเคียงกับอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ และยังมีความสะดวกสบายในการบริโภค  เชน  ถุงเปด
ใชไดงาย  รวมทั้งสามารถอุนรับประทานไดสะดวก (Anon, 1989) สําหรับการบรรจุผลิตภัณฑจากหอยเปาฮ้ือในรูปของ
อาหารแชเย็นสามารถที่จะบรรจุในลักษณะปรับบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุ  ซึ่งจะยืดอายุการเก็บไดนานขึ้น  และ
ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่เปนอันตรายที่จะเจริญในสภาวะอับอากาศ (Anon, 1989)  รวมทั้งการผลิตเปนผลิตภัณฑพรอม
บริโภคแชเยือกแข็ง ซึ่งจะเหมาะกับผูที่นยิมบริโภคอาหารเหมือนการปรุงอาหารจากของสด 

 

 



O37                                                                                        การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550  
                                                   

 172

วัตถุประสงค 
 

 1. ศึกษาเทคนิควิธีการเตรียมวัตถุดิบหอยเปาฮ้ือเพื่อใชใน การแปรรูป 
 2. พัฒนาผลิตภัณฑจากหอยเปาฮ้ือเพื่อเพิ่มมูลคาในรูปแบบของอาหารพรอมบริโภคทั้งชนิด แชแข็งและฆาเชื้อ
ดวยความรอน 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
อุปกรณ  
 

1. หมอนึ่งฆาเชื้ออาหารบรรจุกระปองชนิดใชไอน้ํา (Steam Retort) และชนิดใชน้ํารอน (Water Spray Retort) 
2. เครื่องปดผนึกภาชนะบรรจุแบบตาง ๆ เชน 
     i  กระปอง (Seamer) 
     ii ถุงบรรจุอาหารสําหรับการฆาเชื้อ (Impulse sealing) 
     iii ถุง ถาด ถวย (Sealer) 
3. เครื่องวัดอุณหภูมิเวลาระหวางการฆาเชื้อ (Thermocouple TM9606 Ellab) 
4. ตูแชเยือกแข็ง (-40oซ) 
5. ตูแชเก็บผลิตภัณฑ (-18oซ) 
6. เครื่องมือวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก เครื่องวิเคราะหปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา เปนตน 
7. เครื่องวัดสี (Chroma meter CR 310) 
8. เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyser TA-XT2) 
9. ตูเพาะเชื้อ (Incubator) 

 
วิธีการ  
 
 1. สํารวจผลิตภัณฑหอยเปาฮ้ือที่จําหนายในทองตลาดเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ เชน ลักษณะปรากฏ 
เนื้อสัมผัส รสชาติ และองคประกอบทางเคมี ไดแก ความชื้น ไขมัน เถา (AOAC, 1990) โปรตีน (Kjedahl method based on 
AOAC, 1995) เกลือ (FAO, 1981) ปริมาณฮีสตามีน (Hardy and Smith, 1976) และแรธาตุ แคลเซียม ฟอสฟอรัส (AOAC, 
1990 ) และวัดความเปนกรดเบส ดวยเครื่อง pH meter (Radiometer  PHM 210) 
 2. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี หอยเปาฮ้ือที่ไดจากการเพาะเลี้ยง โดยหาองคประกอบทางเคมี เชนเดียวกับ 
ที่วิเคราะหในผลิตภัณฑ วิเคราะหทางจุลชีววิทยาหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด โคลิฟอรม อีโคไล อีโคไล 0157H7  
ซาลโมเนลลา วิบริโอ คลอเรลลา สตาฟโลคอคคัส ออเรียส และ ยีสตรา ตามวิธีของ BAM (1995) 
 3. ศึกษาเทคนิควิธีการเตรียมหอยเปาฮ้ือและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหอยเปาฮ้ือ เพื่อการแปรรูป
วิธีการ โดยใชหอยเปาฮ้ือ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ขนาดตัวละ 25-30 กรัม ดังนี้ 
 3.1 แยกเนื้อหอยสวนเทาจากเปลือกและเอาไส เครื่องในออก ขัดเนื้อหอยดวยแปรงใหสะอาด แชในน้ําเกลือ  
4 % 2 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที แลวนําไปแชในน้ําสะอาด 5 นาที สะเด็ดน้ําบรรจุถุงแชเยือกแข็งที่ -20 o เซลเซียส 
 3.2 นําหอยเปาฮ้ือสดลวกในน้ําเดือด 10 วินาที แชน้ําเย็น ขัดให สะอาด หั่นแยกเนื้อออกจากเปลือก และเอาไส
เครื่องในออก นําไปแชเยือกแข็งที่ -20 o เซลเซียส 
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 3.3 หอยเปาฮ้ือเคลาเกลือ 10% ใหทั่ว ทิ้งไวในที่เย็น 3 ช่ัวโมง หรือคางคืนนําออกมาลางขัดใหสะอาด แยกเนื้อ
ออกจากเปลือก และเอาไส เครื่องในออก ลางผานน้ําสะอาด นําไปแชเยือกแข็งที่ -20 o เซลเซียส 
 3.4 ใชไนโตรเจนเหลวเทลงบนตัวหอยเปาฮ้ือ และนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20o  เซลเซียส 
 4. พัฒนาผลิตภัณฑหอยเปาฮ้ือเพื่อเพิ่มมูลคาในรูปของอาหารพรอมบริโภค  ทั้งชนิดแชเยือกแข็งและฆาเชื้อดวย
ความรอน  ไดแก โจกหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง ซุปใสหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง ซุปเตาเจี้ยวหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง ขาวอบ
เปาฮ้ือแชเยือกแข็ง เปาฮ้ือน้ําแดงแชเยือกแข็ง บรรจุในบรรจุภัณฑหลายรูปแบบโดยเลือกวัสดุและรูปทรงภาชนะบรรจุให
เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ (ดังรูปที่ 1)  และโจกหอยเปาฮ้ือรสดั้งเดิมและรสสาหรายบรรจุในถุง retort pouch 
แบบแบน (flat pouch) ขนาดถุงกวาง 150 มิลลิเมตร ยาว 200 มิลลิเมตร มีน้ําหนักบรรจุประมาณ 200 กรัม นําไปฆาเชื้อใน
หมอน่ึงฆาเชื้อชนิดพนไอน้ํา (water spray retort) ที่อุณหภูมิ 110 o เซลเซียส นาน 40 นาที มีคา F0 > 2.8 นาที (Warne, 
1988) ทดสอบคุณภาพความปลอดภัยโดยการบมที่อุณหภูมิ 37 o และ 55  o เซลเซียส นาน 14 วัน แลวทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัส ใชผูทดสอบที่ผานการฝกฝนแลว และมีความที่คุนเคยกับอาหารแตละประเภท โดยการใหคะแนนแบบ  
Hedonic scale  9 คะแนน ชอบมากที่สุดเปน 9 คะแนน ไมชอบมากที่สุดเปน 1 คะแนน ซึ่งการเตรียมผลิตภัณฑตาง ๆ มี
องคประกอบของเนื้อหอยเปาฮ้ือ 5-10 %  ตอ ผลิตภัณฑหนึ่งหนวยบรรจุ 

 
ผลการทดลองและวจิารณ 

 
1. สํารวจผลิตภัณฑหอยเปาฮื้อท่ีมีจําหนายในทองตลาด 
 
 พบวา ผลิตภัณฑจากหอยเปาฮ้ือที่มีในทองตลาดเปนหอยเปาฮ้ือบรรจุกระปอง โดย ตัวอยาง 6 ชนิด( รูปที่2) ที่
นํามาศึกษามีลักษณะปรากฏแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดหรือพันธุหอยเปาฮ้ือที่ใช ซึ่งแตกตางจากพันธุหอยเปาฮ้ือที่เพาะเลี้ยง
ในประเทศไทย และผลิตภัณฑหอยเปาฮ้ือบรรจุกระปองที่เปนที่นิยมนั้นเปนผลิตภัณฑที่มาจากประเทศเม็กซิโก(ตัวอยางที่ 
4 5 และ 6) จากผลการวัดคาเนื้อสัมผัสโดยใชเครื่อง Texture Analyser TA-XT2 มีคาสูง คือ 6974 10440 6201 กรัม 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) แสดงวาเนื้อสัมผัสเหนียวดีจึงมีแรงมากกวาตัวอยาง 1 2 และ 3 สวนคาวิเคราะหทางเคมี ไดแก 
โปรตีน ไขมัน เกลือ ความชื้น มีคาใกลเคียงกัน ยกเวนปริมาณโปรตีน ของตัวอยางที่ 1 จะต่ําสุด (11.07%)  
 
2 ผลการศึกษาคุณภาพวัตถุดิบหอยเปาฮื้อสดจากแหลงเล้ียง  
 
 จากการวิเคราะหคุณภาพองคประกอบทางเคมีของหอยที่เพาะเลี้ยงจากแหลงในจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ 
และตรัง พบวาเปนหอยเปาฮ้ือสายพันธุ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ทั้งหมด ซึ่งหอยเปาฮ้ือจากประจวบคีรีขันธมี
ความชื้นมากที่สุด (83.87%) และเนื้อสัมผัสมีแรงกดสูงที่สุด (31442.73 กรัม) แตมีปริมาณโปรตีนต่ํากวาหอยเปาฮ้ือจาก
ชุมพร รวมทั้งมีปริมาณแรธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสนอยกวาหอยเปาฮ้ือจากตรัง (ตารางที่ 2) และ ปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมด มีคาระหวาง 102-103 โคโลนีตอกรัม ปริมาณยีสตราเปน 102 โคโลนีตอกรัม แตตรวจไมพบเชื้อจุลินทรียที่เปน
อันตรายตอผูบริโภค เชน  Coliform, E. coli, E. coli 0157H7, Salmonella, V. cholerae และ S. aureus  ในทุกตัวอยาง 
 
3. ผลการศึกษาเทคนิควิธีการเตรียมหอยเปาฮื้อและเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาหอยเปาฮื้อ 
 
 ผลการศึกษาเทคนิคการเตรียมเนื้อหอยทั้ง 4 วิธีการ พบวาวิธีการที่ 1 เปนวิธีการแบบยุโรปที่ใชกันทั่วไปในการ
เตรียม หอยเปาฮ้ือ (Fishtech, 2003) ซึ่งพบวาจะมีน้ําออกมาจากตัวหอยเปาฮ้ือเปนจํานวนมากเมื่อหอยตาย  และเนื้อหอยจะ
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แข็งไมสามารถหั่นได  จึงตองใชฆอนทุบใหเนื้อนุมกอนนําไปปรุงอาหาร การขัดลางทําความสะอาดตัวหอยใหขาว
คอนขางยาก รวมทั้งสูญเสียเนื้อหอยไปบางสวน ทําใหไดน้ําหนักเนื้อหอยนอย สวนวิธีที่ 2 การลวกหอยกอนนํามาลางขัด
ก็ทําไดยาก ไมสะดวกตอการเตรียมเนื้อ วิธีการที่3 ใสเกลือในหอยกอนจะเปนวิธีการที่สะดวก และงายตอการขัดลางทํา
ความสะอาด จะไดเนื้อหอยสีขาว นารับประทาน ซึ่งวิธีการที่ศึกษานี้ใกลเคียงกับงานที่ Tanikawa (1971) ไดศึกษาโดยการ
แชหอยเปาฮ้ือในน้ําเกลือที่ความเขมขน 6.5-7 %  นาน 36  ช่ัวโมง  จะทําใหขัดลางเอาสีดําของเนื้อหอยหลุดไดงาย  
สอดคลองกับ Young และ Olley (1974) กลาววาผูผลิตหอยเปาฮ้ือในประเทศออสเตรเลียมักจะใชน้ําเกลือ 10%  แชหอยทิ้ง
ไวคางคืนจะทําใหลางงาย รวมทั้งสูญเสียนํ้าหนักไมมากนัก  นอกจากนั้นวิธีการที่ 3 นี้ เกษตรกรสามารถนําไปใชได
โดยสะดวก  ไมเกิดความยุงยากในการเตรียมน้ําเกลือ  วิธีที่4 ไดทดลองเลือกใชไนโตรเจนเหลวเทลงบนตัวหอยเปาฮ้ือ
เพื่อใหหอยตายและรักษาความสดไดนาน  เนื่องจาก Young  และ Olley (1971) ศึกษากระบวนการแปรรูปหอยเปาฮ้ือและ
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพและผลผลิต พบวา ปจจัยที่มีผลคือการลดอุณหภูมิของหอยเปนหรือการแชเย็นเนื้อหอยระหวาง
ขนสง ซึ่งจะทําใหสูญเสียนํ้าหนักนอยลง  โดยวิธีที่ 4 ที่ใชไนโตรเจนเหลวจะทําใหการลําเลียงขนสงงายเมื่อเทียบกับ
วิธีการขนสงในปจจุบันที่ตองขนสงแบบมีชีวิต ทําใหใชเนื้อที่ในการขนสงมาก และจากการทดลองนี้พบวาการใช
ไนโตรเจนเหลวทําใหหอยเปาฮ้ืออยูในสภาวะแชแข็งอยางรวดเร็ว ทําใหหอยบางตัวแตกหัก แตเปนวิธีการที่สะดวก 
เกษตรกรสามารถเลือกใชไดแตตองศึกษาถึงปริมาณและวิธีการนําไปใชโดยอาจจะพนไนโตรเจนเหลวลงไปแทนที่การ 
ยกเท จากผลการทดลองวิธีการตาง ๆที่กลาวขางตนนี้ จึงเลือกวิธีการที่ 3 มาใชเตรียมเนื้อหอย เพี่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ตอไป แตการเลือกวิธีการที่ 3 มาใช ตองคํานึงถึงการลางขัดใหขาวใหงายที่สุดและปริมาณเกลือในเนื้อหอย 
จึงไดทดลองศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใสเกลือ ซึ่งพบวา ใชเวลา ต้ังแต 3 ช่ัวโมงขึ้นไปหรือทิ้งไวคางคืนจะทํา
ใหลางขัดเปนเนื้อขาวไดงาย ถึงแมวาเนื้อหอยเมื่อทิ้งไวคางคืนจะมีรสเค็มกวา ก็สามารถแชน้ําใหคลายรสเค็มได 
 
4. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑหอยเปาฮ้ือเพื่อเพิ่มมูลคาในรูปของอาหารพรอมบริโภค ท้ังชนิดแชเยือกแข็งและฆาเชื้อดวย
ความรอน 
 
 ไดอาหารพรอมบริโภคจากเนื้อหอยเปาฮ้ือที่เตรียมจํานวน 7 ชนิด เปนอาหารพรอมบริโภคแชเยือกแข็ง 5 ชนิด 
ไดแก โจกหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง ซุปใสหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง ซุปเตาเจี้ยวหอยเปาฮ้ือแชเยือกแข็ง ขาวอบเปาฮ้ือแชเยือก
แข็ง เปาฮ้ือน้ําแดงแชเยือกแข็งและโจกหอยเปาฮ้ือรสดั้งเดิมและรสสาหราย ในถุง Retort Pouch ฆาเชื้อที่อุณหภูมิสูง โดยผู
ทดสอบใหคะแนนการยอมรับอยูในระดับดีมีคะแนนในทุกลักษณะมากกวา 7 คะแนน (ตารางที่ 3และ 4) และตรวจไมพบ
จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคในทุกผลิตภัณฑที่พัฒนาได 

 
สรุป 

 
 1. ไดเทคนิคการเตรียมเนื้อหอยเปาฮ้ือโดยการใสเกลือ 10% ต้ังไวที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 3 ช่ังโมง 
จะลางสีดําออกไดงาย 
 2. ไดผลิตภัณฑหอยเปาฮ้ือพรอมบริโภคแชเยือกแข็ง 5 ชนิด และ ผลิตภัณฑในถุงฆาเชื้อดวยความรอน ( Retort 
Pouch) จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ที่มีความปลอดภัยเปนที่ยอมรับของผูทดสอบในระดับดี 
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คําขอบคุณ 
 

 คณะผูวิจัย  ขอขอบคุณ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัย และขอบพระคุณนาง
เพ็ญศรี บุญเรือง ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ที่ใหโอกาสและสนับสนุน งานวิจัยน้ี ขอบคุณ ขาราชการ
และพนักงานราชการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ที่รวมมือรวมใจ จนทําใหงานวิจัยสําเร็จ และงานนี้จะสําเร็จไมได ถา
ขาดผู ใหการสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือ  จากคณะประมง  และสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และองคประกอบตาง ๆ ในการผลิต เชน แปง เครื่องปรุง จากบริษัทเบสท โอเดอร จํากัด บริษัท
สยามโมดิฟายดสตาช จํากัด และนายบุญชัย เอื้อเวชนิชกุล กรรมการผูจัดการ บริษัทบางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก จํากัด
ไดจัดหาหอยเปาฮ้ือแปรรูปมาใหเปนตัวอยางจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 
เอกสารอางอิง 
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Figure 1: Developed products from abalone 
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Sample Sample 3 Sample  5 

Sample 6 Sample 4 Sample 2 

 
Figure 2  Canned Abalone in brine from the market 

 
 ตัวอยาง 1: หอยเปาฮ้ือกระปองในน้ําเกลือ (Small Abalone) น้ําหนัก 454 กรัม ผลิตภัณฑจากประเทศแอฟริกาใต 
บรรจุในมาเลเซีย สวนประกอบ Small abalone น้ํา และเกลือไอโอดีน 
 ตัวอยาง 2: หอยเปาฮ้ือกระปองในน้ําเกลือ (Flower Horn Abalone) น้ําหนัก 450 กรัม ผลิตภัณฑจากประเทศชิลี 
บรรจุในมาเลเซีย สวนประกอบ หอยเปาฮ้ือ (Haliotis iris) น้ํา เกลือ Antioxidant และ Flavour Enhancer 
 ตัวอยาง 3: หอยเปาฮ้ือกระปองในน้ําเกลือ (Flower Morn Abalone) น้ําหนัก 450 กรัม ผลิตภัณฑจากประเทศชิลี 
บรรจุในมาเลเซีย สวนประกอบ หอยเปาฮ้ือ (Haliotis iris) น้ํา เกลือ Antioxidant และ Flavour Enhancer 
 ตัวอยาง 4: หอยเปาฮ้ือกระปองในน้ําเกลือ น้ําหนัก 425 กรัม ผลิตภัณฑจากประเทศเม็กซิโก สวนประกอบ  
หอยเปาฮ้ือ น้ําและเกลือ  
 ตัวอยาง 5: หอยเปาฮ้ือกระปองในน้ําเกลือ (Mexican Red Abalone) ไมระบุประเทศผูผลิต น้ําหนัก  425 กรัม 
สวนประกอบ หอยเปาฮ้ือ น้ํา และ เกลือ 
 ตัวอยาง 6: หอยเปาฮ้ือกระปองในน้ําเกลือ น้ําหนัก 454 กรัม ผลิตภัณฑจากประเทศเม็กซิโก สวนประกอบ  
หอยเปาฮ้ือ น้ําและเกลือไอโอดีน 
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Table1 : Chemical and physical properties of imported canned abalone in brine from the market 

 Sample 
Test 1 2 3 4 5 6 

Moisture (%) 86.12 ± 0.14 77.35 ± 0.01 77.41 ± 0.06 75.64 ± 0.08 73.08 ± 0.06 76.19 ± 0.08 
Protein (%) 11.07 ± 0.37 18.7 ± 0.18 18.80 ± 0.07 18.87 ± 0.02 19.90 ± 2.35 19.21 ± 0.22 

Fat (%) 1.15 ± 0.06 0.80 ±  0.06 0.74 ± 0.01 0.81 ± 0.01 1.66 ± 0.25 0.75 ± 0.03 
Ash (%) 1.48 ± 0.01 1.84 ± 0.01 2.23 ± 0.01 2.44 ± 0 2.31 ± 0.03 2.03 ± 0.04 
Salt (%) 1.25 ± 0.04 1.19 ± 0.04 1.19 ± 0 1.11 ± 0 2.04 ± 0.08 1.13 ± 0.04 

Aw 0.84 ± 0 0.85 ± 0 0.89 ± 0 0.89 ± 0 0.95 ± 0 0.97 ± 0 
pH 6.25 ± 0.01 6.33 ± 0.01 7.56 ± 0.01 8.15 ± 0.01 6.48 ± 0.01 6.94 ± 0.01 

Calcium  
(mg/100g) 

2007.99 ±  
6.64 

1855.39 ±  
207.88 

214.77 ±  
7.12 

209.56 ±  
13.62 

165.03 ±  
6.78 

379.52 ±  
6.97 

Phosphorus  
(mg/100g) 

254.56 ±  
10.03 

597.96 ±  
25.71 

508.84 ±  
0.43 

382.27 ±  
0.12 

198.69 ±  
0.11 

229.78 ±  
0.02 

Histamine (mg/100g) 0.11 ± 0.04 0.65 ± 0.16 1.75 ± 0.10 0.73 ± 0.16 0.20 ± 0.07 0.07 ± 0 
Texture  

(Force g) 
1589.55 ±  

279.01 
6130.45 ±  

875.35 
2344.59 ±  

321.34 
6974.00 ±  

120.21 
10440.66 ±  

113.72 
6201.85 ±  

371.85 
 
Table2 : Chemical and physical properties of abalone meat from 3 farming locations  

 
 Sample  

Test Chumporn  Prachuapkirikhan Trang 
Moisture (%) 80.93 ± 0.29 83.87 ± 0.23 79.05 ± 0.15 
Protein (%) 16.7 ± 0.20 14.84 ± 0.21 14.87 ± 0.11 

Fat (%) 0.42 ± 0.04 0.44 ± 0.05 0.70 ± 0.09 
Ash (%) 1.84 ± 0.05 2.50 ± 0.15 1.06 ± 0.03 
Salt (%) 1.11 ± 0.06 1.10 ± 0 0.32 ± 0.04 

pH 6.36 ± 0.01 6.62 ± 0.02 6.17 ± 0.01 
Calcium (mg/100g) 69.90 ± 0.14 209.80 ± 19.92 1789.36 ± 9.59 

Phosphorus (mg/100g) 126.66 ± 3.48 79.01 ± 7.18 223.77 ± 0.49 
Histamine (mg/100g) 0 0.402 ± 0.27 0.06 ± 0 

Texture (Force g) 26778.33 ± 1256.76 31442.73 ± 707.69 16671.83 ± 1042.58 
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Table3 :  Sensory evaluation and chemical properties of frozen abalone products 
Properties Frozen Abalone  

Congee 
 Frozen 
Abalone 

clear soup 

 Frozen miso 
soup with 

Abalone meat 

Frozen  
baked rice 

with Abalone 

Frozen 
Abalone in 

brown sauce 
Sensory evaluation scores      
1. Appearance 8.0 ± 0 7.4 ± 0.5 7.7 ± 0.5 8.3 ± 0.5 8.1 ± 0.4 
2. Colour 8.0 ± 0 7.7 ± 0.7 7.3 ± 0.5 8.3 ± 0.5 8.1± 0.4 
3. Odour 7.8 ± 0.4 7.6 ± 0.4 7.3 ± 0.5 8.2 ± 0.4 8.2 ± 0.4 
4.Flavour 7.6 ± 0.5 7.8 ± 0.6 7.7 ± 0.8 8.2 ± 0.4 8.2 ± 0.4 
5. Texture 8.2 ± 0.4 7.9 ± 0.5 7.5 ± 0.8 8.2 ± 0.4 8.2 ± 0.4 
6. Acceptability 8.0 ± 0 8.0 ± 0.5 7.7 ± 0.4 8.2 ± 0.4 8.3 ± 0.5 

 
Table4 :  Sensory evaluation and chemical properties of sterilized abalone congee in retort pouch (2 flavours) 

Properties Original flavour Seaweed flavour 
Sensory evaluation scores   
1. Appearance 7.6 ± 0.5 7.4 ± 0.5 
2. Colour 7.5  ± 0.5 7.1± 0.4 
3. Odour 7.1  ± 0.5 6.7 ± 1.1 
4.Flavour 6.9  ± 1.1 6.7 ± 0.5 
5. Texture 6.8  ± 0.6 6.9 ± 0.4 
6. Acceptability 7.0  ± 0 6.9 ± 0.5 
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การพัฒนาผลติภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
1. อบดวยคล่ืนไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 

 
วัชรี  คงรัตน   รัศมีพร  จิระเดชประไพ   อรวรรณ  คงพันธุ 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

พัฒนากระบวนการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแวนนาไมโดยใชตูอบดวยคล่ืนไมโครเวฟแบบสุญญากาศ 
ไดแก กุงเนื้อทั้งตัวอบกรอบ (รสชีสและปาปริกา) และกุงเนื้อบดแผนอบกรอบ (รสสมุนไพรและรสน้ําพริกเผา)โดยใชกุง
ขนาด 120-130 ตัวตอกิโลกรัมเปนวัตถุดิบ โดยผลิตภัณฑกุงอบกรอบนํากุงมาอบในตูอบคลื่นไมโครเวฟแบบสุญญากาศที่
กําลัง 3,840 วัตต นาน 20-25 นาที จากนั้นนํากุงมาเคลือบรสชีสและปาปริกาโดยผานการอบลมรอนและไมผานกอน
เคลือบ สวนผลิตภัณฑกุงบดแผนปรุงรสใชวิธีการอบกรอบโดยอบในตูอบคลื่นไมโครเวฟแบบสุญญากาศที่กําลัง 3,840 
วัตต นาน 1-2 นาทีกับนําไปทอดในน้ํามันใหกรอบ ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีพบวา ผลิตภัณฑกุงอบกรอบและกุงบดแผน 
มีปริมาณรอยละของโปรตีน 72.51-80.13 และ 43.45-51.48 ไขมัน 1.30-1.67 และ 1.35-2.80 ความชื้น 4.19-7.66 และ  
2.19-6.97 เถา 4.55-6.88 และ 7.05-8.93 เกลือ 1.94-3.46 และ 3.35-4.96 ปริมาณน้ําอิสระ 0.37-0.42 และ 0.22-0.26 ปริมาณ
โคเลสเตอรอล  669.18 และ 342.63 มก./100ก. ตามลําดับ นําผลิตภัณฑทั้งหมดไปบรรจุในถุงชนิดเมททัลไลซพน 
กาซไนโตรเจนและทดลองเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง สุมตัวอยางทุกๆ 2 สัปดาหตรวจคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใหผู
ทดสอบใหคะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คือดีที่สุด <3 คือไมยอมรับ) ปรากฎวาผูทดสอบใหการยอมรับ
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ของผลิตภัณฑกุงอบกรอบและกุงบดแผนอบกรอบตลอดการเก็บ แตดานเนื้อสัมผัสของกุง

อบกรอบที่อบและไมอบกอนเคลือบรสชีสและปาปริกา ไมเปนที่ยอมรับหลังจากเก็บรักษานาน 5 และ 3 เดือน (p≤0.05) 
ตามลําดับ เชนเดียวกับกุงบดแผนอบกรอบทั้ง 2 รสชาติที่อบดวยคล่ืนไมโครเวฟและทอดดวยน้ํามัน ผูทดสอบไมยอมรับ

ดานเนื้อสัมผัสหลังจากเก็บรักษานาน 3 และ 1 เดือน (p≤0.05) ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : กุงขาวแวนนาไม  พัฒนาผลิตภัณฑ  กุงอบกรอบ  กุงบดแผน  ตูอบคลื่นไมโครเวฟ 
    
* เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร. ๐๒ ๙๔๐๖๑๓๐-๔๕  e-mail : orawankp@yahoo.com 
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Development of Shrimp Crisps from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) 
1. By Microwave Vacuum Drying 

 
Watcharee  Kongrat    Rusmeeporn  Jiradechprapai    Orawan  Kongpun* 

Fishery Technological Development Division,  Department of Fisheries 
 

Abstract 
 
 Shrimp crisps products from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) namely baked shrimp crisps 
(cheese and paprika flavour) and shrimp sheet crisps (herb and nam-prik paw flavour) were developed using microwave 
vacuum dryer. The size of 120-130 shrimps per kilogram was used as raw material. Shrimp meat was baked in 
microwave vacuum rotary drum dryer at 3,840 watt for 20-25 min. Before two flavour glazing, drying baked shrimp in 
oven and non drying were carried out. Shrimp sheet crisps was prepared by baking in microwave vacuum dryer at 3,840 
watt for 1-2 min. and frying with oil. Chemical properties of these products such as protein, fat, moisture, ash, salt, Aw 
and cholesterol were 72.51-80.13% and 43.45-51.48%, 1.30-1.67% and 1.35-2.80%, 4.19-7.66% and 2.19-6.97%, 4.55-
6.88% and 7.05-8.93%, 1.94-3.46% and 3.35-4.96%, 0.37-0.42 and 0.22-0.26, and 669.18 mg/100g and 342.63 
mg/100g, respectively. All products were packed in metalized bag with modified atmosphere (N2 packed) and stored at 

room temperature. The sensory evaluation using hedonic scale 1-9 score (9 is the best ≤3 is not accept) was determined 
by trained panelists every 2 weeks. Appearance, colour, odour, and taste of all products were accepted during storage. 
The texture of both baked shrimp crisps drying in oven and non-drying before flavour glazing (cheese and paprika 
flavour) was unaccepted after 5 and 3 month storage (p<0.05), respectively. While texture of shrimp sheet crisps (herb 
and nam-prik paw flavour) which baked in microwave vacuum dryer and fried in oil was not accepted after 3 and  
1 month storage (p<0.05), respectively.  
 
Key words : Pacific white shrimp, products development, shrimp crisps, shrimp sheet crisps, microwave vacuum dryer 
    
* Chatuchak, Bangkok 10900  Tel. 029406130-45  e-mail : orawankp@yahoo.com 
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คํานํา 
 
 กุงขาวแวนนาไม (Litopeneaus  vannamei)  เปนกุงที่เริ่มนําเขามาเลี้ยงในประเทศไทยตั้งแตป 2545 และปจจุบัน
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงเริ่มสนใจหันมาเลี้ยงกันมากขึ้นแทนการเลี้ยงกุงกุลาดํา  เพราะยังไมตองเสี่ยงกับโรคระบาดมากนัก และ
คาดวาในอนาคตจะมีแนวโนมการเลี้ยงกุงขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น  แตดานการตลาดที่รองรับกุงขาวยังไมมีความแนนอน 
ประกอบกับปริมาณกุงขาวจากการเพาะเลี้ยงมีมากขึ้นอาจทําใหราคาของกุงขาวตกต่ํา ซึ่งอยางไรก็ตามผลิตภัณฑจากกุงที่
สงออกสวนใหญยังอยูในรูปของกุงตมสุกและกุงสดแชแข็ง  กุงกระปอง กุงแหง  และผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม  เชน  
กุงชุบแปงแชแข็ง สวนกุงขาวแปรรูปชนิดตางๆ ที่ผลิตในไทยยังมีปริมาณนอยมาก   

มีงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑกุงในเมืองไทยไมมากนัก เชน งานวิจัยเกี่ยวกับกุงแชแข็งทั้งในรูปแบบกุงดิบและ 
กุงตมที่ใชกุงกุลาดําเปนวัตถุดิบ (อาจิณย, 2539; ศิรินทรา, 2544; มยุรีและคณะ, 2535) การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่ม 
ไดแก การผลิตกุงชุบขนมปงแชเยือกแข็งแบบสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปจากกุงกุลาดํา (สิริมา, 2534) การพัฒนาผลิตภัณฑ
กุงกุลาดํารมควัน (พงศธร, 2535)  สุรปานี (2545) ศึกษาการผลิตเบอรเกอรจากเศษเนื้อกุงผสมเนื้อปลาดุกอุยเทศ ดังนั้น
ปริมาณการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมซึ่งปจจุบันมีมากก็นาจะนํามาทดลองพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ เพื่อรองรับภาวะการตลาดของกุงขาวที่อาจจะตกต่ําในบางฤดูกาล และเปนแนวทางในการสราง
ผลิตภัณฑใหมใหผูบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาจะมีความเปนไปไดในดานการตลาด กองพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตวน้ําจึงนํากุงขาวมาทดลองผลิตเปนผลิตภัณฑอบกรอบโดยใชเทคโนโลยีการใหความรอนแบบคลื่น
ไมโครเวฟ การดูดซับพลังงานของอาหารเกิดจากการกระทําระหวางคลื่นไมโครเวฟและองคประกอบของอาหารกอใหเกิด
เปนความรอนในอาหาร ขอดีของการใหความรอนแบบคลื่นไมโครเวฟ คือ ประหยัดพลังงาน เนื่องจากใชเวลาสั้น สามารถ
ใหความรอนถึงในสวนที่แหงชาที่สุด ทําใหเกิดความรอนภายในตัวอาหารอยางรวดเร็วเทากันทุกสวน และปองกันการ
สูญเสียคุณภาพของอาหาร ทําใหอาหารมีกลิ่นรสที่ดี (Maskan, 2000) เหมาะสําหรับอาหารอบกรอบ (Duan et al., 2005) 

 
วัตถุประสงค 

 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวโดยศึกษาสภาวะและกระบวนการผลิตดวยการใชเครื่องอบ

ไมโครเวฟสุญญากาศ 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. วัสดุอุปกรณ 
 
 1.1 วัตถุดิบ ใชกุงขาวขนาด 120-130 ตัวตอ 1 กิโลกรัม ซื้อจากฟารมเลี้ยงกุงในจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี  
แชในน้ําแข็งและขนสงโดยรถยนตไปยังกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
 1.2 ผงปรุงรส 3 ชนิด คือ ชีส (code 0255-1) ปาปริกา (code TS 0062) และน้ําพริกเผา (code TS115) จากบริษัท 
เบสออเดอร จํากัด กรุงเทพฯ 
 1.3 สารเคมีและสวนผสมตางๆ ไดแก โซเดียมไบคารบอเนต กรดซิตริก เกลือ พริกไทย ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดํา ลูกผักชี 
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 1.4 บรรจุภัณฑ ถุงเมททัลไลซ ของบริษัท Thai Nissei Lamination ทําจาก laminated film 
(OPP20/INK8C/MCPP25) ฟลมช้ันในเปน metalized coated polypropylene ทําใหทึบแสงและมีความแวววาวคลายโลหะ 
มีคา Water vapor transmission rate (g/m2d) Max.0.14 และ คา Oxygen transmission rate (cm3/m2dbar) Max.6.0 
 1.5 อุปกรณที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ 
 1.5.1 ตูอบไมโครเวฟสุญญากาศ (Microwave vacuum rotary drum dryer บริษัท มารชคูล อินดัสทรี จํากัด 
กรุงเทพฯ) ถังมีความจุ 200 ลิตร พลังงานไมโครเวฟมี 6 ชุด ชุดละ 800 วัตต 
 1.5.2 ตูอบลมรอน (Hot air oven) 
 1.5.3 เครื่องบดสับ 
 
2. วิธีการทดลอง 
 
 2.1 พัฒนาผลิตภัณฑกุงขาวทั้งตัวอบกรอบ 

นํากุงขาวสดมาทดลองอบกรอบ 3 รูปแบบ คือ กุงเปลือกหักหัว กุงเนื้อไวหาง และกุงเนื้อ อบในเครื่องอบ
ไมโครเวฟสุญญากาศ แลวใหผูทดสอบประเมินคุณภาพดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และการยอมรับ เลือก
รูปแบบที่ดีที่สุดเพื่อนําไปเคลือบรสชาติตางๆ ตอไป 

พัฒนาผลิตภัณฑกุงขาวอบกรอบเคลือบรสชาติ 2 ชนิด คือ รสชีส และรสปาปริกา กุงขาวอบกรอบที่เลือก คือ  
กุงเนื้อ นํากุงขาวมาแกะเปลือกหักหัว ดึงเอาไสออก ลางใหสะอาด แชในน้ําผสมโซเดียมไบคารบอเนต 0.5% อัตราสวนกุง
ตอน้ําเปน 1:1 โดยน้ําหนัก นาน 10 นาที นํามาลางน้ําอีกครั้ง แลวแชในน้ําที่ใสกรดซิตริก 0.3% และ เกลือ 2% อัตราสวน
กุงตอน้ําเปน 1:1 โดยน้ําหนัก นาน 5 นาที จากนั้นนํามาลางน้ําและวางบนตะแกรงใหสะเด็ดน้ํา นําเขาอบในเครื่อง

ไมโครเวฟสุญญากาศพลังงานที่ใชคือ 3,840 วัตต อุณหภูมิ 30-40°C เปนเวลา 20-25 นาที การอบแตละครั้งจะใชกุง 1 
กิโลกรัม  เมื่ออบเสร็จ นํากุงมาคัดขนาดใหไดขนาดเทาๆ กัน เพื่อนําไปเคลือบรส โดยแบงกุงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 นํา

กุงไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 100°C 10-15 นาที กอนนําไปเคลือบรสชีสและรสปาปริกา สวนที่ 2 นํากุงไปเคลือบรส
ชีสและรสปาปริกาเลย โดยการคลุกเคลากุงดวยผงปรุงรสทั้งสองที่มีความเขมขน 12% ใหทั่ว (กุงอบกรอบ 1 กิโลกรัมตอ

ผงปรุงรส 120 กรัม) แลวนํากุงที่เคลือบรสชาติทั้ง 4 แบบ อบในตูอบลมรอนอีกครั้งที่อุณหภูมิ 110°C นาน 10-15 นาที 
เพื่อใหแหง ปลอยไวใหเย็น เก็บรักษาโดยบรรจุใสถุงเมททัลไลซขนาด 10x12 ซม.ทั้งแบบพนและไมพนไนโตรเจนแลว
ปดปากถุงดวยเครื่องปดผนึก สุมตัวอยางมาตรวจวิเคราะหคุณภาพทุกๆ 2 อาทิตย (รูปที่ 1) 
 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑจากเนื้อกุงขาว 

พัฒนาเปนผลิตภัณฑกุงขาวบดแผนอบกรอบ โดยดัดแปลงจากสูตรปลาบดแผนปรุงรสของกองพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา นํากุงขาวมาแกะเปลือก หักหัว และดึงเอาไสออก ลางสะอาด บดเนื้อกุงใหละเอียดดวยเครื่องบดสับ 
ผสมสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน ไดแก น้ําตาลทราย น้ํามันพืช น้ํา โซเดียมไบคารบอเนต ผงปรุงรส 2 ชนิด (สมุนไพรและ
น้ําพริกเผา) คนใหละลายใสลงไปในเครื่องบดที่มีเนื้อกุงบดละเอียดอยู บดสับใหละเอียดนานประมาณ 2-3 นาที ช่ังเนื้อกุง
ที่บดแลว 50 กรัม ใสถุงขนาด 5x8 นิ้ว รีดกุงเปนแผนบางหนาประมาณ 1.5 มม. ตัดขอบถุงทั้ง 3 ดาน แลวดึงแผนพลาสติก

ดานบนออก นําไปวางบนตะแกรง อบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50°C นาน 5 ช่ัวโมง จะไดกุงบดแผนแหง ตัดเปนช้ิน
ขนาด 1x1 นิ้ว นํามาอบกรอบโดยแปรวิธีการอบสองวิธี คือ อบดวยเครื่องไมโครเวฟสุญญากาศ ครั้งละ 200 กรัม โดยใช

พลังงานที่ 3,840 วัตต อุณหภูมิ 30-35°C เปนเวลา 1-2 นาที และนําไปทอดดวยน้ํามันพอเหลืองแลวเอาเขาอบตอในตูอบ

ลมรอนที่ 110°C นาน 5 นาที  กุงบดแผนปรุงรสอบกรอบทั้งสองแบบๆ ละสองรสชาติ นํามาบรรจุในถุงเมททัลไลซพน
ไนโตรเจน ถุงละ 10 กรัม สุมตัวอยางมาตรวจวิเคราะหคุณภาพทุกๆ 2 อาทิตย (ตารางที่ 1 และ รูปที่ 2) 
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ตารางที่ 1  สวนผสมกุงบดแผนอบกรอบรสสมนุไพรและน้ําพริกเผา 
Table 1  The ingredients of mince-shrimp sheet crisps (herb and nam-prik paw flavour) 

Ingredients (g) Herb flavour Nam-prik paw flavour 
Minced shrimp 
sugar 
water 
vegetable oil 
sodium bicarbonate 
Herb flavour 
  -soy sauce 
  -sweet soy sauce 
  -pepper powder 
  -coriander seed 
Nam-prik paw flavour  

1000 
100 
110 
10 
10 

 
35 
15 
1 

1.5 
- 

1000 
100 
110 
10 
10 

 
- 
- 
- 
- 

100 
 
3. การตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
 
 ทางเคมี วิเคราะหองคประกอบทางดานเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น ตามวิธีของ AOAC 
(1984) Aw โดยใชเครื่อง AW Thermoconstanter Novasina TH/RTD 733 ปริมาณเกลือ ตามวิธีของ FAO (1981) วัดคาความ
เปนกรด-ดาง ดวยเครื่อง pH meter ตามวิธีของ AOAC (1984) และในระหวางการเก็บรักษา วิเคราะหปริมาณ TBA ตามวิธี
ของ Tarladgis et al., (1980) และ Total volatile bases (TVB) ตามวิธีของ MFRD (Miwa and Low, 1992) 
 ทางจุลชีววิทยา วิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate count), Coliform, Escherichia coli, 
Staphylococus aureus, Salmonella spp, Vibrio cholerae และ Yeast and Mold  ตามวิธีของ FDA (1995) 
 ทางประสาทสัมผัส  โดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝน และคุนเคยกับผลิตภัณฑสัตวน้ํา จํานวน 8 คน ประเมิน
คุณภาพดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ใหคะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คะแนน คือ ดีที่สุด 
<3 คะแนน คือ ไมยอมรับ) (ตารางที่ 3) และวัดความกรอบดวยเครื่อง Texture Analyser TA.XT2 วัดแรงกดดวย probe 
HDP/BS 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 สําหรับกุงอบกรอบ และวัดแรงกดดวย probe P/O 25S โดยกําหนด Pre-test 
speed 1.0 mm/s Test speed 1.0 mm/s Post-test speed 10.0 mm/s Distance 3.0 mm Trigger type Auto 5 g Data acquisition 
rate 200 pps สําหรับกุงบดแผนอบกรอบ 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 

วิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตามวิธี Duncan’s new multiple range test  
วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
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ผลการทดลองและวิจารณผล 
 

1. พัฒนาผลิตภัณฑกุงอบกรอบ 
 
 ผลการเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดหลังจากผานการอบกรอบ ผูทดสอบเลือกกุงเนื้ออบกรอบดวยเครื่องอบดวยคลื่น
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ ใชกําลังไฟ 3,840 วัตต 20-25 นาที โดยใหคะแนนสูงที่สุดดานลักษณะปรากฎและเนื้อสัมผัส
เพราะผลิตภัณฑที่ไดคงรูปของตัวกุงไมแตกหักและเนื้อกุงมีความกรอบทั้งตัว สวนกุงเปลือกหักหัวและกุงเนื้อไวหาง 
ผูทดสอบไมยอมรับเพราะลักษณะปรากฎจะไมสวยเพราะหางแตกหัก ดังนั้นจึงเลือกกุงเนื้อเพื่อนําไปทําเปนกุงอบกรอบ
เคลือบรสชาติ จะเห็นไดวาการอบแหงอาหารดวยเครื่องไมโครเวฟสุญญากาศใชเวลาสั้น อาหารที่ไดไมเสื่อมเสียคุณภาพ 
(Jumah et al., 2001) 
 จากการพัฒนากุงอบกรอบเคลือบ 2 รสชาติ ทั้งแบบอบและไมอบกอนเคลือบรสชาติ ผลิตภัณฑที่ไดเปน 
กุงอบกรอบทั้งตัวไมแตกหัก มีความกรอบ สีสวย มีกลิ่นหอมของชีสและปาปริกา ผูทดสอบใหการยอมรับลักษณะปรากฎ 
กลิ่น  สี  รสชาติ  เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมของผลิตภัณฑทั้งหมดในระดับดี (7-8 คะแนน) เมื่อนํามาบรรจุ 
ถุงเมททัลไลซพนไนโตรเจนแลวเก็บรักษาเปรียบเทียบกับไมพนไนโตรเจน ผูทดสอบใหคะแนนในทุกลักษณะลดลงตาม
ระยะเวลาเก็บรักษาที่นานขึ้น กุงอบกรอบที่นํามาอบกอนเคลือบรสจะเก็บรักษาไดนานกวาที่ไมอบกอน โดยผูทดสอบไม

ยอมรับเนื้อสัมผัสเปนสิ่งแรกสําหรับกุงอบกรอบที่นํามาอบกอนเคลือบรสเมื่อเก็บนาน 5 เดือนใหคะแนน <3 และการ

ยอมรับรวมก็ <3 คะแนนเชนเดียวกัน สําหรับกุงที่ไมอบกอนเคลือบรสผูทดสอบใหคะแนนเนื้อสัมผัสและการยอมรับรวม 

<3 คะแนนเมื่อเก็บนานเพียง 3 เดือน สาเหตุที่ผูทดสอบไมยอมรับลักษณะเนื้อสัมผัสอาจเนื่องมาจากเนื้อของกุงอบกรอบ
จะเหนียวแข็งมากขึ้นเมื่อเก็บนานขึ้นซึ่งสอดคลองกับคาความกรอบที่วัดดวยเครื่อง Texture Analyser ผลิตภัณฑเริ่มตน
ของกุงอบกรอบที่อบกอนเคลือบรสวัดแรงกดได 6,793 กรัมและไมอบกอนเคลือบรสได 7,394 กรัม และเมื่อผูทดสอบไม
ยอมรับคาแรงกดจะสูงกวา 8,000 กรัม เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทั้งหมดของผลิตภัณฑที่บรรจุถุงแบบพนและไม 
พนไนโตรเจนพบวาไมแตกตางกัน (p≤0.05) แตผูทดสอบพบวากลิ่นของผลิตภัณฑที่บรรจุในถุงพนไนโตรเจนจะมีกลิ่น
ดีกวาผลิตภัณฑที่บรรจุในถุงที่ไมพนไนโตรเจน (รูปที่ 4) 

องคประกอบทางเคมีของกุงอบกรอบรสชีสและปาปริกา พบวา มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น เกลือ น้ํา
อิสระ และความเปนกรดดาง เปน 72.51% 1.30% 6.88% 4.19% 3.46% 0.42 และ 6.5 กับ 80.12% 1.67% 4.55% 7.66% 
1.94% 0.40 และ6.6 ตามลําดับ โดยกุงอบกรอบรสชีสมีปริมาณโคเลสเตอรอล 669.18 มก./100ก.(ตารางที่ 2) จากคา
ปริมาณน้ําอิสระที่วิเคราะหไดของผลิตภัณฑนี้ทั้ง 2 รสชาติ คือ 0.42 และ0.40 บงช้ีวาจุลินทรียทุกชนิดไมสามารถ
เจริญเติบโตได (Fellows, 1992) และจากผลการตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา ก็ตรวจไมพบเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายตอ
ผูบริโภค 
 ในระหวางการเก็บรักษาคุณสมบัติทางเคมีที่ใชเปนคาบงช้ีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑสัตวน้ําแหง 
ไดแก ปริมาณดางระเหยไดทั้งหมด (TVB) และปริมาณกรดบารบิทูริค (TBA) ซึ่งผลการวิเคราะหคาดังกลาวของกุงอบ
กรอบรสชีสและปาปริกา พบวา ปริมาณTVB เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาการเก็บรักษา โดยเพิ่มจาก 49.23 เปน 76.58 มก./100 ก. 
และ 41.21 เปน 67.74 มก./100 ก. ตามลําดับ ปริมาณTVB ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการเสื่อมสภาพของโปรตีน ทําให
ผลิตภัณฑมีกลิ่นและรสชาติเปลี่ยนไปตามที่ผูทดสอบรับรู  สําหรับปริมาณ TBA เปนตัวบงช้ีการเสื่อมสภาพของไขมัน
หรือเกิดกลิ่นหืน พบวา ผลิตภัณฑกุงอบกรอบรสชีสและปาปริกา มีคา TBA เปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 0.04–0.20 มก.  
มัลลอนัลดีไฮด/100 ก และ 0.04-0.5 มก.มัลลอนัลดีไฮด/100 ก ตามลําดับ (รูปที่ 5) ซึ่งผูทดสอบก็ยังไมไดรับกลิ่นหืน
ตลอดเวลาการเก็บรักษา อาจเปนเพราะถุงเมททัลไลซที่ใชบรรจุสามารถปองกันแสงและออกซิเจนจากอากาศไดดีจึงทําให
การเสื่อมสภาพของไขมันเกิดไดชา Connell (1990) รายงานวาคา TBA ในปลาสูงกวา 1-2 จะไดกลิ่นหืน 
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2. พัฒนากุงบดแผนปรุงรสอบกรอบ  
 

ผูทดสอบใหการยอมรับผลิตภัณฑทั้ง 2 รสชาติ คือ รสสมุนไพรและรสน้ําพริกเผา ทั้งแบบอบดวยเครื่องอบ
ไมโครเวฟสุญญากาศและทอดดวยน้ํามันโดยใหคะแนนลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวมใน
ระดับดี (7-8 คะแนน) ผลิตภัณฑที่ไดมีความกรอบ มีกลิ่นหอมของสมุนไพรและน้ําพริกเผา รสชาติกลมกลอม Duan et al. 

(2005) ทดลองนําเนื้อปลา Bighead carp หั่นเปนช้ินขนาด 30x20x8 มม. อบที่ 50°C 3 ช่ัวโมง แลวอบตอดวยเครื่อง
ไมโครเวฟใชพลังงาน 700 และ800 วัตต นาน 300 วินาที พบวาผลิตภัณฑที่ผูทดสอบยอมรับและมีคุณภาพไมแตกตางกัน   

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น เกลือ น้ําอิสระ และความเปนกรด
ดาง เปน 51.48% 1.35% 7.05% 0.92% 3.35% 0.22 และ 7.4 กับ 43.45% 2.80% 8.93% 6.97% 4.96% 0.26 และ 7.7 
ตามลําดับ สําหรับกุงบดแผนอบกรอบดวยเครื่องไมโครเวฟสุญญากาศรสสมุนไพรและน้ําพริกเผาตามลําดับ โดยกุงบด
แผนรสน้ําพริกเผาอบกรอบมีปริมาณโคเลสเตอรอล 342.63 มก./100ก. สวนผลิตภัณฑที่ทอดทั้งสองรสชาติจะมีคาไขมัน
สูง โดยมีปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น เกลือ น้ําอิสระ และความเปนกรดดาง เปน 38.33% 20.19% 5.63% 3.30% 
2.86% 0.36 และ 7.7 กับ 38.63% 13.65% 7.50% 5.75% 4.22% 0.32 และ 7.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

ผลการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑทั้งหมดตรวจไมพบจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภค สอดคลองกับ
ปริมาณน้ําอิสระที่มีคาเพียง 0.22 และ 0.26 ซึ่งจุลินทรียทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโตได 

เมื่อนําผลิตภัณฑกุงบดแผนมาบรรจุถุงเมททัลไลซ พบวา กุงบดแผนปรุงรสทั้ง 2 รสชาติมีอายุการเก็บรักษาสั้น
กวากุงอบกรอบ  แตกุงบดแผนอบดวยเครื่องไมโครเวฟสุญญากาศจะเก็บไดนานกวากุงบดแผนทอดดวยน้ํามัน คือ เก็บได
นาน 3 เดือน ในขณะที่กุงบดแผนทอดดวยน้ํามันเก็บไดนานเพียง 1 เดือนเทานั้น โดยผูทดสอบไมยอมรับเนื้อสัมผัส
เนื่องจากผลิตภัณฑเหนียวไมกรอบใหคะแนนลักษณะเนื้อสัมผัส <3 คะแนน (รูปที่ 6)สาเหตุอาจเนื่องมาจากตัวผลิตภัณฑ
เอง คือ ไมมีสวนผสมของแปงเพราะแปงจะชวยใหผลิตภัณฑคงความกรอบไดนาน นอกจากนี้เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษา
นานขึ้นกลิ่นของผลิตภัณฑจะไมหอมเหมือนผลิตภัณฑเริ่มตน และมีสีเปลี่ยนไป  ปริมาณ TVB และ TBA ในระหวางการ
เก็บรักษาของผลิตภัณฑกุงบดแผนทั้งที่อบและทอดทั้งสองรสชาติ มีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับกุงอบกรอบ โดยคา TVB 
จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อการเก็บรักษานานขึ้นจาก 8.88มก./100 ก.เพิ่มเปน 21.27 มก./100 ก. ทําใหกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ
เปลี่ยนไป (รูปที่ 7) แตเนื่องจากระยะเวลาการเก็บสั้นเพราะผูทดสอบไมยอมรับลักษณะของเนื้อสัมผัส จึงทําใหการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไมมากนัก สวนปริมาณ TBA เปลี่ยนแปลงอยูในชวง 0.1-0.7 มก.มัลลอนัลดีไฮด/100 ก. 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

ไดกระบวนการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาว 2 ชนิด โดยใชเครื่องไมโครเวฟสุญญากาศ ไดแก กุงอบกรอบ 
และ กุงบดแผนอบกรอบ ผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูทดสอบ บรรจุในถุงเมททัลไลซสามารถเก็บรักษาได
นาน 5 เดือน และ 3 เดือน ตามลําดับ 
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White shrimp 
 

Headless, peeled and deveined 
(shrimp meat) 

 
Washed 

 
Soaked in water mixed with NaHCO3 0.5% 10 min 

(water : shrimp = 1:1) 
 

Washed 
 

Soaked in water mixed with citric acid 0.3% and salt 2% 5 min 
(water : shrimp = 1:1) 

 
Washed and drained 

 
Dried in microwave vacuum dryer 20-25 min 

(power output 3,840 W 30-40°C) 
 

Shrimp crisps 
 
                 Dried in hot air oven at 100°C 10-15 min 

 
Mixed with seasoning    Mixed with seasoning 

cheese      paprika  cheese        paprika 
 

Dried in hot air oven at 110°C 10-15 min 
 

Packed in metalized bag   Packed in metalized bag under nitrogen gas 
(control) 

 
 

    รูปท่ี 1  การผลิตกุงอบกรอบ 
    Figure 1 The process of shrimp crisps 
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White shrimp 
 

Headless, peeled and deveined and washed 
 

chopped 
 

Mixed all ingredients with chopped shrimp meat  
(2 flavours, herb and nam-prik paw) 

 
Chopped and mixed 

 
Put in plastic bag (50 g / bag) 

Kneaded and rolled into thin sheet (1.5 mm thickness)   
 

Dried in hot air oven at 50°C 5 hr 
 

Cut into pieces 1x1 in 
 

Dried in microwave vacuum dryer 1-2 min     Fried in oil  
   (power output 3,840 W 30-35°C)            and dried in hot air oven at 110 °C 5 min 

 
Shrimp-sheet crisps 

 
Packed in metalized bag under nitrogen gas 

 
 

    รูปท่ี 2  การผลิตกุงบดแผนปรุงรสอบกรอบ 
    Figure 2  The process of shrimp-sheet crisps 
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Microwave vacuum rotary drum dryer 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shrimp crisps (paprika)   Shrimp crisps (cheese) 
 
 

 
 
 
 

  
  Shrimp sheet (fried) 

 
 
 
 
 
Shrimp sheet (microwave vacuum dried) 

 
  รูปท่ี 3  ตูอบไมโครเวฟสุญญากาศและผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาว 
  Figure 3  Microwave vacuum rotary drum dryer and Pacific white shrimp crisps products 
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                                   Cheese – dried before flavouring 
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  รูปท่ี 4  ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของกุงอบกรอบเคลือบรส 
  Figure 4  Sensory evaluation of shrimp crisps 
    appearance  colour  flavour  

   Δ odour   texture  acceptability 

- not dried before flavouring 
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  Shrimp crisps (cheese) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Shrimp crisps (paprika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 5  ปริมาณดางระเหยไดทั้งหมดและกรดไทโอบารบิทูริคในกุงอบกรอบระหวางเก็บรักษา 
 Figure 5  Total volatile bases (TVB) and thiobarbituric acid (TBA) of shrimp crisps  

 dried before flavouring in non N2 pack   
 dried before flavouring in N2 pack 
 not dried before flavouring in non N2 pack 

∆ not dried before flavouring in N2 pack 
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Figure 6  Sensory evaluation of shrimp sheet crisps 
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Figure 7  Total volatile bases (TVB) and thiobarbituric acid (TBA) of shrimp sheet crisps 

      fried    baked in microwave vacuum 
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ตารางที่ 2  องคประกอบทางเคมีของกุงอบกรอบเคลือบรสและกุงบดแผนปรุงรสอบกรอบ 
Table 2  Chemical composition of shrimp crisps and shrimp-sheet crisps1/ 

Sample Protein (%) Fat (%) Ash (%) Moisture 
(%) 

Salt (NaCl) 
(%) 

Aw pH Cholesterol 
(mg/100g)2/ 

Shrimp crisps 
-cheese flavour 
      Dried before 
flavouring 
      Not dried 
-paprika flavour 
      Dried before 
flavouring 
      Not dried 

 
 

72.51±0.07 
74.65±0.01 

 
80.13±0.30 
72.04±0.42 

 
 

1.30±0.02 
1.08±0.02 

 
1.67±0.02 
1.25±0.02 

 
 

6.88±0.13 
6.46±0.08 

 
4.55±0 

6.34±0.02 

 
 

4.19±0.08 
4.58±0.07 

 
7.66±0.22 
7.68±0.04 

 
 

3.46±0.03 
3.46±0.03 

 
1.94±0.08 
3.40±0.08 

 
 

0.42±0 
0.43±0 

 
0.38±0 
0.39±0 

 
 

6.5±0 
6.5±0 

 
6.6±0.01 
6.5±0.01 

 
 

669.18 

Shrimp-sheet crisps 
-herb 
     Dried in microwave 
oven 
     Fried with veg. oil 
-nam prik paw 
     Dried in microwave 
oven 
     Fried with veg. oil 

 
 

51.48±0 
38.33±0.40 

 
43.45±0.14 
38.63±0.07 

 
 

1.35±0.03 
20.19±0.34 

 
2.80±0.06 
13.65±0.17 

 
 

7.05±0.08 
5.63±0.06 

 
8.93±0.05 
7.50±0.04 

 
 

0.92±0.07 
3.30±0.12 

 
6.97±0.04 
5.75±0.09 

 
 

3.35±0 
2.86±0.08 

 
4.96±0.14 
4.22±0.01 

 
 

0.22±0.01 
0.36±0 

 
0.26±0.01 
0.32±0.01 

 
 

7.4±0.02 
7.7±0.01 

 
7.7±0 

7.7±0.04 

 
 
 
 
 

342.63 

1/ Data are expresses in average±standard deviation of triplicate analyses 
2/ Data are analysed by National Food Institute, Bangkok. 
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ตารางที่ 3  แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสสําหรับผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาว 
Table 3  Sensory evaluation form of shrimp crisps from Pacific white shrimp  
 

ช่ือผูทดสอบ……………………………………………… 
วันที่............................................................. 

 
รหัสตัวอยาง ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส การยอมรับรวม 

       

       

       

 
 ขอเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 

การใหคะแนน :   9 คะแนน  ดีที่สุด 
    8 คะแนน  ดีมาก 
    7 คะแนน  ดี 
    6 คะแนน  เกือบดี 
    5 คะแนน  พอใช 
    4 คะแนน  ไมชอบเล็กนอย แตยังยอมรับ 
    3 คะแนน  ไมยอมรับ 
    2 คะแนน  แยมาก 
    1 คะแนน  แยที่สุด 
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ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยบางชนดิตอการ 

ยับยั้งแบคทีเรีย Vibrio spp. ท่ีแยกไดจากกุงทะเล 
 

ธิดาพร  ฉวีภักดิ์๑*   ชุติมา  ขมวิลัย๒  และ  ลิลา  เรืองแปน๓ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรี กรมประมง 
๒ศูนยประสานงานความปลอดภัยดานอาหารประมง กรมประมง   ๓ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทย 3 ชนิด ไดแก ขา, กระวาน, กระชาย ตามวิธีการสกัดสารของ 
Oonmetta–aree et al (2005) โดยทําการศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงจันทบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2548–เดือน 
กันยายน 2549 ในการใชสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดเพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่แยกไดจากกุงทะเล โดยใชวิธี Agar disc 
diffusion assay พบวาสารสกัดจากขาสามารถยับยั้งแบคทีเรียกลุม Vibrio spp. ไดดี สวนสารสกัดจากกระวาน และ 
กระชาย ไมมีผลในการยับยั้งแบคทีเรียกลุมดังกลาว เมื่อนําสารสกัดขามาทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
พบวาสามารถยับยั้ง Vibrio cholerae  V. fluvialis, V. mimicus, V. alginolyticus, V. vulnificus และ V. parahaemolyticus  
ไดดีตามลําดับ สวน V. harveyi มีความไวตอสารสกัดขานอยที่สุด เมื่อหาคาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory Concentration : MIC) และ คาความเขมขนต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรีย (Minimum 
Bactericidal Concentration : MBC ของ V. cholerae  มีคาเทากัน คือ 0.78 mg/ml จากการศึกษาพบวาสารสกัดจากขามีผล
ในการยับยั้งแบคทีเรีย ที่แยกไดจากกุงทะเล จึงมีความเปนไปไดในการนําสารสกัดจากสมุนไพรดังกลาวมาประยุกตใชใน
วงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไป 
 
คําสําคัญ : สมุนไพรไทย แบคทีเรียวิบริโอ กุงทะเล 
    
* ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐   e-mail: chanfisheries@yahoo.com 
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Efficacy of some Thai herbs against Vibrio isolated from marine shrimp 
 

Tidaporn  Chaweepack1*   Chutima  khomvilai2  and  Lila  Ruangpan3 

1Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center 
2 Center  of Food Safety for Fishery Products  3Central Government, Department of Fisheries. 

 
Abstract 

 
 Efficacy of Thai herbs (Galangal, Cardamom and Krachai) against Vibrio isolated from marine shrimp using 
an agar disc diffusion assay were investigated. Thai herbs was extracted by a method of Oonmetta – aree et  al. (2005), 
studying at Chanthaburi Coastal Fisheries Research and Development Center during October 2005 to September 2006. 
The galangal extract exhibited the strongest inhibitory effect than others. The   galangal extracts completely inhibited 
Vibrio cholerae, V. fluvialis, V. mimicus, V. alginolyticus, V. vulnificus and V. parahaemolyticus, respectively. Whereas, 
Vibrio harveyi  was less inhibited. The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) against V. cholerae at a concentration 
of 0.78 mg/ml showed bacteriostatic compound and the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) showed the same 
concentration as MIC.  In conclusion, the galangal extract has the antimicrobial properties which are applicable as an 
antibacterial agent used in aquaculture. 
 
Key words : Thai herbs, vibrio, marine shrimp 
    
* Bangkhacha, A. Muang, Chanthaburi 22000.  e-mail: chanfisheries@yahoo.com 
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คํานํา 
 

การเลี้ยงกุงทะเลแบบพัฒนาในปจจุบันไดลดการใชยาปฏิชีวนะลงหลังจากเกิดปญหาสารตกคางในการสงออก
ผลิตภัณฑกุงทะเลโดยไดรับความรวมมือจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลเปนอยางดี แตปญหาการเกิดโรคในกุงทะเลยังคง
สรางความเสียหายตอผลผลิตการเลี้ยงกุงเชนเดิม จึงไดมีการศึกษาคนควาหาวิธีแกไขปญหาโดยหาสารที่สามารถยับยั้งและ
ฆาเชื้อที่กอโรคในกุงทะเล  ปจจุบันมีการนําสมุนไพรไทยที่ใชกันอยางแพรหลายมาประยุกตใชในการเลี้ยงสัตวน้ํา เชน 
กระเทียม ใบฝรั่ง หรือขมิ้นชัน บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร พญาปลองทอง รักษาโรคที่เกิดจากปรสิต แบคทีเรีย และไวรัสใน
กุงกุลาดํา ซึ่งจากการศึกษาของสถาพร และคณะ (2539) พบวา สารสกัดใบฝรั่ง และมะระขี้นกสามารถยับยั้งแบคทีเรียสกุล 
Vibrio spp. 10 สายพันธุที่กอโรคในกุงกุลาดํา นอกจากนี้ยังมีรายงานวาสารสกัดขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร สามารถยับยั้ง 
แบคทีเรีย Vibrio spp. 15 สายพันธุ (กิจการ และคณะ, 2548)  ขา กระชาย และกระวาน เปนสมุนไพรไทยทองถิ่นสามารถ
หาซื้อไดงายราคาถูก เพราะมีการใชบริโภคในชีวิตประจําวันอยูแลว สมุนไพรทั้ง 3 ชนิด คือ ขา กระชาย และกระวาน เปน
พืชจัดอยูในวงศ  Zingiberraceae ซึ่งสารสกัดขาดวยน้ํากลั่น  เมทานอล  อัลกอฮอล  พบสารที่ออกฤทธิ์  คือ  
1’-acetoxychavicol acetate, 1’-acetoxyeugenol acetate และ eugenol ชวยลดการอักเสบ และฆาเชื้อแบคทีเรีย Escherichia 
coli ได และยังฆาเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคกลากเกลื้อนได กระชาย สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย E. coli โดยมีสาร 
pinostrobin และ panduratin A และสามารถลดการอักเสบได สําหรับน้ํามันหอมระเหยของกระวานมีฤทธิ์ตานเชื้อ
แบคทีเรีย Pseudimonas aeruginosa (www.medplant.mahidol.ac.th) ในสารสกัดขามีสารประกอบหลัก คือ D, L-1’–
acetoxychavicol acetate (ACA) พบ 76.9 % และมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก คือ Staphylococcus  cerevisiae,             
S. epidermidis และ Staphylococcus aureus แตไมมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบบางชนิด ไดแก Salmonella sp., E. coli  
และ E. aerogenes (Oonmetta – aree  et  al., 2005) รวมทั้ง Janssen และ Scheffer (1985) พบวาสาร ACA ของขามีผลใน
การยับยั้ง Trichophyton  mentagrophytes อีกดวย 

ในการศึกษาครั้งนี้ตองการนําสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมาทดลองยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Vibrio spp. ซึ่ง
เปนสาเหตุสําคัญในการเกิดโรคแบคทีเรียในกุงทะเล เชนโรคเรืองแสงที่กอความเสียหายตอผลผลิตลูกกุงเกิดจากแบคทีเรีย 
V. harveyi (ดารุณี และคณะ, 2530) และในกุงกุลาดําที่ปวยพบเชื้อ Vibrio spp. บริเวณตับ และตับออน ไดแก  
V. alginolyticus V. harveyi V. parahaemolyticus V. fluvialis V.damsela (อมรชัย, 2536) รวมทั้งชัยวุฒิ และคณะ (2550) 
ศึกษาแบคทีเรีย Vibrio spp. ในกุงขาวแวนนาไมพบ Vibrio alginolyticus, V.cholerae, V. parahaemolyticus,  
V.  vulnificus, V. mimicus และ V.harveyi  จะเห็นวาปญหาโรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Vibrio spp. ยังคงสรางความ
เสียหายกอปญหาตอเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลจึงควรศึกษาคนควาหาสารที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค และยังสามารถ
ใชชวยรักษาและปองกันการเกิดโรคในกุงทะเลเพื่อเปนการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุงทะเลใหยั่งยืน และทําใหกุงทะเลเปน
สินคาสงออกที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยตอผูบริโภค 

 
วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพร 3 ชนิด คือ ขา, กระชาย และกระวานตอการยับยั้งการเจริญของ

แบคทีเรีย Vibrio spp. ทั้ง 7 ชนิด ที่แยกไดจากกุงทะเล 
2. เพื่อหาคาความเขมขนต่ําสุดของสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Vibrio spp. (Minimum 

Inhibitory Concentration : MIC) และคาความเขมขนต่ําสุดของสมุนไพรในการกําจัดแบคทีเรีย Vibrio spp. (Minimum 
Bactericidal Concentration : MBC) ของสมุนไพร 

 

 

http://www.medplant.mahidol.ac.th/
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วิธีดําเนินการ 
 

1. การสกัดสารสมุนไพร 
 
 1.1 สมุนไพรไทยที่ใชศึกษามี 3 ชนิด ไดแก กระวาน, กระชาย, ขา 
 1.2 นําหัวหรือรากแกของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด จากตลาดจันทบุรีมาหั่นบางๆ และเขาตูอบลมรอนที่ 50˚C นาน 24 
ช่ัวโมง นํามาปนใหปนละเอียดเปนผงเก็บไวในที่แหง วิธีการสกัดอางอิงตาม Oonmetta – aree et  al. (2005) โดยการนําผง
สมุนไพร 10 กรัม มาแชใน ethanol 100% 100 มล.วางไวที่อุณหภูมิหองขามคืน นํามากรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 และ
นํามากลั่นระเหยใหแหงดวย rotary evaporator ใหเหลือ 2 มล. นํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4˚C ในตูเย็นจนกระทั่งใชงาน 
 
2. การเตรียมแบคทีเรีย 
 
 2.1 นําแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่แยกจากตับ/ตับออน และลําไสของกุงกุลาดํา และกุงขาวแวนนาไมจํานวน 7 ชนิด 
ไดแก  V. cholerae, V. parahaemolyticus, V. fluvialis, V. vulnificus, V. alginolyticus, V. mimicus และ V. harveyi จํานวน 
2 สายพันธุมาเขี่ยเช้ือบน TCBS Agar บมที่อุณหภูมิ 35˚C นาน 18-24  ช่ัวโมง และคัดเลือกโคโลนีบริสุทธิ์จํานวน  
1 โคโลนี มาเขี่ยเช้ือลงบน TSA ( Trypticase Soy Agar TSA, Difco, USA ) บมที่ 35˚C นาน 18-24  ช่ัวโมง นําไปใชใน
การทดสอบ 
 2.2 เตรียมปริมาณเชื้อโดยใช loop ฆาเชื้อที่เย็นแลวครูดโคโลนี Vibrio spp. หลายโคโลนีลงในหลอดน้ําเกลือ 
1.5% ที่ฆาเชื้อแลวนําไปเขยาดวย vortex mixer ใหแบคทีเรียละลายนําไปเทียบกับความขุนมาตรฐาน Mcfarland เบอร 0.5 
(108 cfu/ml) ใหมีความขุนใกลเคียงกันมากที่สุดแลวเจือจาง 100 เทาเพื่อใหมี ความเขมขนของแบคทีเรีย ุเทากับ 106 cfu/ml 
 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด (Screening Test; Agar disc diffusion assay) 
 
 3.1 นําแบคทีเรีย Vibrio spp.  จํานวน 7 ชนิด ที่เตรียมไวในขอ 2.2 มาใชทดสอบโดยใชสําลีพันปลายไมที่ฆาเชื้อ
แลวจุมลงไป Vibrio Test tube แตละชนิดจนเปยกชุมและกดสําลีกับขอบหลอดทดลอง ใหเหลือพอหมาดๆ นําไปเกลี่ยให
ทั่วผิวหนาอาหาร Mueller Hinton Agar ผสม 1.5% NaCl และเกลี่ยใหเช้ือกระจายทั่วทั้งเพลทอยางสม่ําเสมอวางทิ้งไว  
5 นาที เพื่อใหผิวหนาอาหารแหงพอประมาณ 

 3.3 นําสารสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด หยดสารละลาย 160 μl ลงบนแผนกระดาษทรงกลมมีเสนผาศูนยกลาง  
8 mm (Advantec, Tokyo, Japan) นําไปผึ่งลมในตูปลอดเชื้อ ใหแหงทั้ง 2 ดาน วางแผนสมุนไพรแตละชนิดลงบนผิวหนา
อาหารเลี้ยงเช้ือแลวใชปลายปากคีบกดบนแผน disc ใหติดกับผิวหนาวุนเบาๆ นําเพลทเขาตูบมทันทีที่อุณหภูมิ 35˚C นาน 
16-18 ช่ัวโมง 

3.4 วัดเสนผานศูนยกลาง clear zone รอบแผน disc ของแตละสมุนไพร หนวย มิลลิเมตร นําไปเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานดังนี้ Resistant: ≤ 9 มม.; Intermediate: ≥ 10 – 13 มม.; Susceptible: ≥ 14 มม. (Oonmetta – aree  et  al., 2005) 
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4. การศึกษาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดขาในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory 
Concentration: MIC) 
 
 4.1 นําแบคทีเรีย Vibrio spp.  จํานวน 7 ชนิด ที่เตรียมไวในขอ 2.2 มาใชทดสอบโดยดูดสารละลายของแบคทีเรีย
106cfu/ml ปริมาตร 1 มล. ใสลงในหลอดที่มีอาหาร MHB (Mueller Hinton Broth) ผสม 1.5 % NaCl ปริมาตร 1 มล. เพื่อ
เตรียมไวใชทดสอบ    

4.2 นําสารสกัดขามาเจือจางแบบ 2 เทา โดยแบงเปน 8 ระดับ คือ 1:0, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 และ 1:64  

หยดสารละลาย 160 μl ลงบนแผนกระดาษทรงกลมมีเสนผาศูนยกลาง 8 มม. (Advantec, Tokyo, Japan) นําไปผึ่งลมใน ตู
ปลอดเชื้อ (Laminar flow) ใหแหงทั้ง 2 ดาน ใช forcept คีบแผน disc ใสในหลอดทดลองที่เตรียมไวในขอ 4.1 นําไปบม
ทันทีที่อุณหภูมิ 35˚C นาน 16-18 ช่ัวโมง 

4.4 ผลการทดลองใหสังเกต ความขุนใสที่เกิดขึ้นในหลอด คา MIC คือ ความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดของ
หลอดทดสอบที่ไมมีความขุน (Oonmetta – aree  et  al., 2005) 

 
5. คาความเขมขนตํ่าสุดในการกําจัดแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration: MBC) 
 

นําหลอดทดสอบของสารสกัดขาทั้งหมดจากขอ 4 (ทดสอบ MIC) ที่ใสไมเกิดความขุนและหลอดที่มีความขุน
สุดทายที่มีความเขมขนตอกับหลอดที่ใส มาทดสอบ MBC ตอโดยการดูดสารในหลอด 0.1 มล. แลวมาเกลี่ยใหทั่วบน 
TCBS Agar และบมที่ 35˚C นาน 18 - 24 ช่ัวโมง และ นับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรีย   คา MBC คือความเขมขนต่ําสุดที่
ทําใหแบคทีเรียตาย 99.9% หรือมากกวานั้น (MBC < 20 cfu/0.1 มล.) (Oonmetta – aree et  al., 2005) 
 

ผลการศึกษา 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยทั้ง 3 ชนิด (ขา, กระวาน และ กระชาย)  ในการมีฤทธิ์
ยับยั้งแบคทีเรีย  Vibrio spp. 7 ชนิดที่แยกไดจากกุงทะเล พบวา สารสกัดขามีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
Vibrio spp. ไดดีกวาสารสกัดกระวานและสารสกัดกระชาย จากผลการศึกษาพบวาสารสกัดขามีการยับยั้ง V. cholerae ไดดี
ที่สุดเกิด inhibit zone มากที่สุด สวน V. harveyi สารสกัดขามีฤทธิ์ในการยับยั้งไดนอยที่สุดเกิด inhibit zone นอยที่สุด อยู
ในชวง intermediate  เมื่อจัดกลุมความไวของ Vibrio spp. 7 ชนิดตอสารสกัดขา กลุมที่มีความไวตอสารสกัดขามากที่สุด
ไดแก V. cholerae และ V. parahaemolyticus กลุมที่มีความไวตอสารสกัดขารองลงมาไดแก V. fluvialis, V. vulnificus,  
V. alginolyticus, และ V.mimicus  สวน V. harveyi มีความไวตอสารสกัดขานอยที่สุด สารสกัดกระวานมีฤทธิ์ในการยับยั้ง 
Vibrio spp. 5 ชนิด ไดนอยโดยเกิด inhibit zone อยูในเกณฑ intermediate โดยสารสกัดกระวานมีฤทธิ์ยับยั้ง V. fluvialis 
มากที่สุด แต V. mimicus เกิด inhibit zone อยูในเกณฑ Resistant สามารถตานฤทธิ์ของสารสกัดกระวานได และสารสกัด
กระวานไมมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ  V. parahaemolyticus สวนสารสกัดกระชายไมมีผลในการยับยั้ง
แบคทีเรีย Vibrio spp. ทั้ง 7 ชนิด โดยมี 6 ชนิดที่ไมเกิด inhibit zone สวน V. vulnificus เกิด inhibit zone แตมีคาอยูใน
เกณฑ Resistant จึงถือวาไมมีความไวตอสารสกัดกระชาย ผลการศึกษาแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด (ขา, กระวาน และ กระชาย) ตอการยับยั้งแบคทีเรีย Vibrio spp.  
                  7 ชนิดที่แยกไดจากกุงทะเล 
Table 1  Efficacy of 3 species Thai herbs (Galangal, Cardamom and Krachai) against 7 species Vibrio spp. isolated from  
               marine shrimp. 

Zone of growth inhibition (มม.) 
แบคทีเรีย 

ขา กระวาน กระชาย Ethanol น้ํากลั่น 
V. cholerae 31.00 ± 1.00 10.00 ± 0.00 0 0 0 
V. parahaemolyticus 29.67 ± 1.15 0 0 0 0 
V. fluvialis 28.00 ± 1.00 13.00 ± 0.70 0 0 0 
V. vulnificus 27.33 ± 0.58 10.50 ± 0.71 9.00 ± 0.00 0 0 
V. alginolyticus 27.33 ± 0.58 10.00 ± 0.00 0 0 0 
V. mimicus 27.33 ± 0.58 8.75 ± 0.36 0 0 0 
V. harveyi 12.00 ± 0.00 10.50 ± 0.71 0 0 0 

หมายเหตุ : Zone of growth inhibition (มม.); Resistant: ≤ 9 มม.; Intermediate: ≥ 10 – 13 มม.; Susceptible: ≥ 14 มม.  
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด คือ ขา, กระวาน และ กระชาย ในการยับยั้ง
แบคทีเรีย  Vibrio spp. 7 ชนิดที่แยกไดจากกุงทะเล พบวา สารสกัดขามีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย  Vibrio spp. ไดทั้ง 7 ชนิด จึง
นําสารสกัดขามาทําการศึกษาคาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory 
Concentration: MIC) และคาความเขมขนต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration : MBC) ของ
สารสกัดจากขาที่มีผลตอแบคทีเรีย Vibrio spp. 7 ชนิดที่แยกไดจากกุงทะเล พบวาสารสกัดจากขามีคา MIC และ MBC ตอ 
V. cholerae นอยที่สุด เทากับ 0.78 mg/l รองลงมาไดแก กลุมที่มีความไวตอสารสกัดขารองลงมาไดแก V. fluvialis,  
V. mimicus, V. alginolyticus,   V. vulnificus และ V. parahaemolyticus  ตามลําดับ สวน V. harveyi มีคา MIC และ MBC 
มากที่สุด เทากับ 50 mg/l รายละเอียดผลการศึกษาแสดงไวดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2   คาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory Concentration: MIC) 

และ คาความเขมขนต่ําสุดในการกําจัดแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration: MBC) ของสารสกัด
จากขาตอแบคทีเรีย Vibrio spp. 7 ชนิดที่แยกไดจากกุงทะเล 

Table 2 Minimum Inhibitory Concentration and Minimum bactericidal Concentration of the galangal extract against 7 
species Vibrio spp. isolated from marine shrimp. 

แบคทีเรีย MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) 
V. cholerae 0.78  0.78  
V. parahaemolyticus 6.25  12.50  
V. fluvialis 1.56  3.13  
V. vulnificus 6.25  6.25  
V. alginolyticus 3.13  12.50  
V. mimicus 1.56  3.13  
V. harveyi 50  50  
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วิจารณ และสรุปผล 
 

 ในการศึกษาเพื่อนําสมุนไพรมาชวยในการรักษา และปองกันโรคสัตวน้ําเพื่อทดแทนการใชสารตานจุลชีพ ลด
การเกิดสารตกคางในสัตวน้ําที่ใชบริโภคเปนวิธีการหนึ่งที่มีการปฏิบัติและมีการศึกษากันมากในปจจุบัน โดยในการศึกษา
ครั้งนี้ พบวาสารสกัดขาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Vibrio spp. ไดดีถึง 6 ชนิด สวนอีก 1 ชนิด คือ  
V. harveyi  มีผลยับยั้งไดนอยที่สุด ดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะนํามาใชในการศึกษาเพื่อพัฒนาการนํามาใชรักษา หรือปองกัน
โรคในสัตวน้ําที่เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio spp. กลุมที่กอใหเกิดโรคได ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาสารสกัดขามีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย Vibrio spp. ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมลบไดดี ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ Oonmetta – aree et  al. (2005) ที่พบวา
สารสกัดขามีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก คือ Staphylococcus  cerevisiae,  S. epidermidis และ Staphylococcus aureus 
และไมมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบบางชนิด ไดแก Salmonella sp., E. coli  และ E. aerogenes  ในประเทศไทยไดมี
การศึกษาเพื่อใชสมุนไพร 13 ชนิด นํามาคั้นสดเพื่อใชในการรักษาโรคทองรวงที่เกิดจาก V. parahaemolyticus  กอใหเกิด
โรคระบาดในคน พบวา สารคั้นสดจากขา และที่สกัดดวย chloroform มีฤทธิ์ยับยั้ง V. parahaemolyticus  โดยขาที่สกัดสด
มีฤทธิ์ยับยั้ง V. parahaemolyticus  ไดดีกวาขาที่สกัดดวย chloroform สวนสารคั้นสดจากกระชายไมมีฤทธิ์ในการยับยั้ง  
V. parahaemolyticus  (Vuddhakul  et  al., 2007) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้พบวาสารสกัดกระชายไมมีมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งแบคทีเรีย Vibrio spp. ทั้ง 7 ชนิดเชนเดียวกัน   
 คาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (MIC) และ คาความเขมขนต่ําสุดในการกําจัด
แบคทีเรีย ( MBC) ของสารสกัดขาตอ V. cholerae  มีคาเทากับ 0.78 mg/ml หรือที่ระดับความเจือจาง 1:64 ซึ่งมีคาตํ่าที่สุด 
จากแบคทีเรีย Vibrio spp. ทั้งหมด 7 ชนิด ในการศึกษาของ Vuddhakul et  al.(2007) พบวา คา MIC และ MBC ที่ระดับ
ความเขมขน 1 : 16 ของสารสกัดขาสดมีผลการยับยั้ง V. parahaemolyticus  ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา  
V.  parahaemolyticus  ที่แยกไดจากกุงทะเลมีคา MIC และ MBC ของสารสกัดขาดวย ethanol 100 % ที่ระดับความเขมขน 
6.25(1:8) และ 12.50(1:4) mg/ml. ตามลําดับ และนอกจากนี้ยังมีรายงานวาในการใชสารสกัดขาดวย ethanol 100 % มีผล
ยับยั้งแบคทีเรีย S.  aureus มีคา MIC และ MBC ของสารสกัดขาที่ระดับความเขมขน 0.325 และ 1.3 mg/ml ตามลําดับ 
(Oonmetta – aree et  al., 2005) 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาสารสกัดขามีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Vibrio spp.ทั้ง 7 ชนิดไดผลดี ดังนั้นจึงมี
ความเปนไปไดที่จะนําขาซึ่งเปนสมุนไพรทองถิ่นหางาย และมีราคาไมแพงนํามาประยุกตใชในการปองกัน และรักษาโรค
สัตวน้ําที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุม Vibrio spp. ได เพื่อชวยลดปญหาสารตกคางในสัตวน้ํา และยังมีแนวทางที่จะแนะนํา
และผลิตสารตัวใหมมาใชเพื่อการรักษาโรคสัตวน้ําเปนการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําใหประสบความสําเร็จ และมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค 
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การคัดเลือกสมุนไพรไทยบางชนิดท่ีมีฤทธิ์ในการกระตุนภูมิคุมกัน 

และยับยั้งเชื้อกอโรคในกุงกลุาดํา  (Penaeus  monodon) 
 

มณฑิรา  ถาวรยุติการต*   จําเริญศรี  พวงแกว   เพ็ญศรี  บุญตามชวย  จิราพร  เกษรจันทร 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 
 ทดสอบเบื้องตนถึงการกระตุนภูมิคุมกันของเม็ดเลือดกุงกุลาดํา โดยวิธี in vitro phagocytosis ดวยสมุนไพรไทย
ที่ไดมาจากการสกัดดวยน้ํา จํานวน 9 ชนิด ไดแก ใบมะมวงเขียวเสวย  ใบมะยม วานหางจระเข ลูกใตใบ ใบยอ ลูกยอ 
ขมิ้นชัน ใบฝรั่งและกระเทียม พบวาสารสกัดจากใบมะยม ใบมะมวงเขียวเสวย  วานหางจระเข ขมิ้นชัน และกระเทียม 
สามารถกระตุนภูมิคุมกันในกุงใหสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และเมื่อนํา
สมุนไพรดังกลาวมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกลุมวิบริโอที่กอโรคในกุงกุลาดําในหองปฏิบัติการ พบวาสาร
สกัดจากกระเทียมใหผลยับยั้งเชื้อวิบริโอไดทุกชนิดดีที่สุดและใหคายับยั้งเชื้อตํ่าสุด (MIC) เทากับ 0.156-0.312 mg/ml 
รองลงมาคือสารสกัดจากใบมะมวงเขียวเสวยใหคา MIC อยูในชวง 0.078 - 5 mg/ml สวนสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถ
ออกฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียไดเกือบทุกชนิด แตยังคงใหคา MIC อยูในชวงคอนขางสูงคือ 5-10 mg/ml 

 
คําสําคัญ :  สมุนไพรไทย ภูมิคุมกัน เช้ือกอโรค กุงกุลาดํา 
    
* ๑๓๐/๒ หมู ๘ ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ โทร ๐ ๗๔๓๓ ๔๕๑๖ - ๘ โทรสาร ๐ ๗๔๓๓ ๔๕๑๕ 
e-mail : montira_tha@yahoo.com
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Selection on Traditional Thai Herbs on Their Immuno Stimulation  

and Pathogenic Inhibition Effects in Black Tiger Shrimp ( Penaeus monodon) 
 

Montira  Thavornyutikarn*   Jumroensri  Puangkaew    
Pensri  Boontamchouy   Jiraporn  Kasornchandra 

Coastal Aquatic Animal Health Research Institute 
 

Abstract 
 
 Preliminary screening for immuno-stimulating effect of 9 water extracted Thai herbs (mango leave, star 
gooseberry leave, aloe vera, tamalaki,  Indian mulberry leave and fruit, turmeric, guava leave and garlic) in black tiger 
shrimp (Penaeus monodon) was conducted using in vitro phagocytosis method. Immuo-stimulating effect from the crude 
extract of mango leave, star gooseberry leave, aloe vera, turmeric, and garlic were significantly higher (p<0.05) than 
control. Bacterial inhibitory effects of those effective immuno-stimulating herbs were then examined against Vibrio spp., 
a dominant shrimp pathogens. Crude extract of garlic showed the greatest growth inhibiting of all Vibrio spp. gave the 
minimal inhibitory concentration (MIC) between 0.156-0.312 mg/ml following by crude extract of Mango leave with 
MIC between 0.078-5  mg/ml. The crude extract of turmeric could also inhibit all Vibrio spp., but the MIC was quite 
high (5-10  mg/ml.). 
 
Key words : Thai herbs, immunity, pathogen, Penaeus monodon 
    
* 130/2 Moo. 8  Pawong, Muang, Songkhla 90100 Tel 074-334616-8  Fax 074-334515  
e-mail : montira_tha@yahoo.com
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คํานํา 
 

 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของไทย เริ่มประสบปญหามาตั้งแตป พ. ศ. 2536  เนื่องจากเกษตรกรเริ่มเลี้ยง
กุงแบบหนาแนน ประกอบกับปจจัยสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงทั้งในเรื่องของคุณภาพน้ํา คุณภาพดิน และสภาพอากาศที่
แปรปรวน ปญหาสําคัญที่นําความเสียหายมาใหเกษตรกรคอนขางมากไดแกปญหาเรื่องโรคระบาดซึ่งทําใหเกษตรกรใชยา
ปฏิชีวนะและสารเคมีอื่นๆในการแกไขปญหาเรื่องโรคมากขึ้น จนกอใหเกิดปญหาตอเนื่องในสวนของการสงออกกุง 
เนื่องจากพบการตกคางของยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑกุงของไทย ทําใหประเทศไทยประสบปญหามาตรการการกีดกันทาง
การคาในเรื่องของสุขอนามัยตอผูบริโภคจากหลายๆ ประเทศ ตอมาในป 2545 ประเทศไทยไดพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยง
กุงทะเลที่เปนมาตรฐานไดแกมาตรฐานจีเอพี (Good Practice Aquaculture) และมาตรฐานซีโอซี (Code of conduct) รวมทั้ง
มีการสงเสริมการเพาะเลี้ยงกุงแบบชีวภาพ หรือกุงอินทรีย (organic shrimp) ซึ่งทุกมาตรฐานการเลี้ยงจะไมเนนการใช
สารเคมี แตใชระบบการจัดการสุขอนามัยฟารมที่ดี เนนความปลอดภัยของผูบริโภคและการรักษาสิ่งแวดลอม    
 สมุนไพร (medicinal herbs) เปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาเพื่อประยุกตใชกับการเพาะเลี้ยงกุงทะเลและสัตวน้ํา
อื่นๆ ซึ่งสามารถทดแทนการใชยาและสารเคมีได เนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคได
เชนเดียวกับยาปฏิชีวนะและนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการกระตุนภูมิคุมกันซึ่งเปนกลไกสําคัญในการปองกันโรคของ
สิ่งมีชีวิตไดอีกดวย อยางไรก็ตามการศึกษาสมุนไพรที่ประยุกตใชกับสัตวน้ําสวนใหญมักเปนการศึกษาในแงของการรักษา
โรค โดยจะมุงเนนถึงคุณสมบัติในการเปนสารตานเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และสารตานมะเร็งเปนสําคัญ (สถาพรและ
คณะ, 2539; ชลิดาและคณะ, 2541; มะลิและคณะ, 2547; เพ็ญศรีและคณะ, 2548; Liping, 1994;  Khattak   et. al., 2005) 
ความสนใจสมุนไพรในแงของการเปนสารกระตุนภูมิคุมกันมีนอย การศึกษาผลของสมุนไพรตอการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันควบคูไปกับความสามารถในการตานทานเชื้อโรค จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการใชสมุนไพรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการปองกันและควบคุมโรคสัตวน้ํา 
 จากการศึกษาเอกสาร มีสมุนไพรไทยหลายชนิดที่มีการศึกษาในกุงทะเลในแงของการฆาเชื้อโรค ไดแก           
ใบมะมวงเขียวเสวย ใบมะยม  ลูกใตใบ  ขมิ้นชัน ใบฝรั่งและกระเทียม อยางไรก็ตามขอมูลประสิทธิภาพของสมุนไพร
ดังกลาวขางตนในแงของการกระตุนภูมิคุมกันยังมีนอยมาก  สําหรับวานหางจระเข  ใบยอ ลูกยอ นั้นยังไมมีการศึกษาใน
กุงทะเลทั้งในสวนของการฆาเชื้อและการกระตุนภูมิคุมกัน แตมีรายงานถึงคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคที่ดีในคนและสัตว
ชนิดอื่น ในลูกยอพบสารสําคัญมากกวา 140 ชนิด ชนิดที่สําคัญคือ  Proxeronine Proxeroninase  และ xeronin ที่มีผล
กระตุนการสรางเม็ดเลือดขาวและสามารถปองกันโรคมะเร็งได (สภากาชาดไทย, 2547; Wang et  al., 2002) เปนตน 
สมุนไพรดังกลาวจึงนาสนใจที่จะนํามาศึกษาในกุงทะเลดวยเชนกัน 
 กุงทะเลเปนสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง ระบบภูมิคุมกันเปนลักษณะไมเฉพาะเจาะจง มีการตอบสนองตอสิ่ง
แปลกปลอมผานระบบเซลล (cellular immune reaction) และสารน้ํา (humoral factors) กลไกการจับกินสิ่งแปลกปลอม 
(phagocytosis) เปนการทํางานของเซลลเม็ดเลือดซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญในการกําจัดเชื้อโรค In vitro 
phagocytosis เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถใชทดสอบเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการกระตุนภูมิคุมกัน (Sung et al., 
2000) และเปนวิธีการที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค 

 
 1. คัดเลือกสมุนไพรไทยบางชนิดที่สามารถกระตุนภูมิคุมกันของกุงกุลาดําใหสูงขึ้น 
 2. ทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรที่สามารถเพิ่มภูมิคุมกันจากขอ 1 ในการยับยั้งเชื้อวิบริโอที่กอโรคใน 
กุงทะเล 



O43                                                                                         การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550  
                                                   

 208 

วิธีการดําเนินการ 
 

1. คัดเลือกและทดสอบสารสกัดสมุนไพรที่สามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดําในหองปฏิบัติการ 
จากการสืบคนเอกสาร ทําการคัดเลือกสมุนไพรไทยที่มีรายงานวามีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เช้ือไวรัส 

หรือมีองคประกอบของสารจําพวกโพลีแซคคาไรด (Polysaccharides) เนื่องจากสารดังกลาวมีคุณสมบัติในการกระตุนการ
ทาํงานของเซลลเม็ดเลือดซึ่งมีบทบาทสําคัญในระบบภูมิคุมกัน รวมทั้งเปนสมุนไพรที่สามารถหาไดงายในทองถิ่น จํานวน 
9 ชนิด ดังนี้คือ ใบมะมวงเขียวเสวย ใบมะยม วานหางจระเข ลูกใตใบ ใบยอ ลูกยอ ขมิ้นชัน ใบฝรั่งและกระเทียม นํา
สมุนไพรที่รวบรวมไดมาสกัดดวยน้ํา ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. เตรียมสมุนไพรโดยลางใหสะอาด อบแหงที่อุณหภูมิประมาณ 50° C นาน 20 ชม. และบดใหละเอียด สําหรับ
สมุนไพรสด เตรียมโดยการปนใหละเอียดแลวคั้นเอาสวนน้ํามาทดสอบ 

2. สกัดสมุนไพร ดวยการตมกับน้ํากลั่น (10 % w/v) ประมาณครึ่งช่ัวโมง ต้ังทิ้งไวใหเย็น กรองดวยผาขาวบาง
และกระดาษกรองเบอร 1 ซึ่งจะไดสารสกัดหยาบ (Crude extract) ของสมุนไพร เจือจางสารสกัดสมุนไพรเปน 10 เทา 
(0.1X) 100 เทา (0.01X) และ 1000 เทา (0.001X) จากความเขมขนเริ่มตนของสารสกัดหยาบ เพื่อใชในการทดสอบตอไป 

3. ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรตอความสามารถในการจับกินสิ่งแปลกปลอมของ 
เม็ดเลือดกุงในหลอดทดลอง (in vitro phagocytosis) ตามวิธีที่ดัดแปลงมาจากกิจการและคณะ (2543) โดยใชเม็ดเลือดของ
กุงกุลาดําอายุประมาณ 2 เดือนในการทดสอบ ทําการรวมเม็ดเลือดจากกุงหลายๆ ตัวใหไดปริมาณเซลลที่เพียงพอตอการ
ทดสอบทั้งหมด (ซึ่งสมุนไพรทุกชนิดและทุกความเขมขนจะใชเม็ดเลือดจากแหลงเดียวกันหมด เปนการลดความแตกตาง
ที่มาจากกุงทดลองแตละตัว) เลี้ยงเม็ดเลือดกุงในสารสกัดสมุนไพรที่ความเขมขนตางๆ กัน และตรวจวัดการจับกิน 
เม็ดพลาสติก (Latex bead) แลวทําเซลลใหคงรูป (Fix) เซลลดวยกลูตารัลดีไฮด ยอมดวยสีดิฟควิก และสองดูภายใตกลอง
จุลทรรศน นับจํานวนเม็ดเลือดกุงประมาณ 300 เซลลตอหนึ่งตัวอยาง คํานวณหา % phagocytosis ดังนี้ 
   % phagocytosis  =   จํานวนเม็ดเลือดที่จับกินเม็ดพลาสติก x 100
                         จํานวนเม็ดเลือดทั้งหมด 
 ทําการทดสอบสารสกัดสมุนไพรแตละชนิด ความเขมขน ละ 3 ซ้ํา คํานวณคา % phagocytosis และทดสอบความ
แตกตางของเปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอมระหวางชุดทดลองกับชุดควบคุมดวยสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
(p > 0.05)  
2. ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรที่สามารถกระตุนภูมิคุมกันสูงขึ้นจากขอ 1 ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  
วิบริโอในกุงทะเล 
 1. รวบรวมเชื้อแบคทีเรียจากบอเพาะเลี้ยงกุงทะเลและตับกุงที่ปวย คัดเลือกเชื้อ ทําใหเช้ือบริสุทธิ์ จําแนกเชื้อและ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีตามวิธี Alsina and Blanch (1994) รวบรวมเช้ือวิบริโอที่คัดไดเผื่อนํามาใชในการทดสอบ
ตอไป 
 2. ทดสอบหาคาตํ่าสุด (MIC) ของสารสกัดสมุนไพร ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกลุมวิบริโอในกุงทะเล 
เปรียบเทียบกับเชื้อมาตรฐาน V. cholerae  ATCC 14035 และ  E. coli  ATCC 25922 โดยวิธี Agar Dilution Susceptibility 
(NCCLS , 2000) โดยนําสารสกัดที่ไดจากขอ 1 เตรียมใหไดความเขมขนเริ่มตนที่ 100 มก/มล. ทําการเจือจางสารละลาย
สารสกัดสมุนไพรแบบ 2-fold dilution ใหไดความเขมขน 8 ระดับ ดังนี้ 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13, 1.56, 0.78 และ 0.39  
มก/มล. ทดสอบกับสารละลายเชื้อวิบริโอและเชื้อมาตรฐานที่ผสมสารสกัดสมุนไพรแตละความเขมขนกับอาหารเลี้ยงเช้ือ 
บมที่ 35° C เวลา 18-24 ชม. ตรวจผลการเจริญเติบโตของเชื้อและบันทึกคาความเขมขนต่ําสุดที่ไมพบการเจริญเติบโตของ
เช้ือแบคทีเรียเปนคา MIC 
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ผลการทดลอง 
 

1. ผลทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการกระตุนระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดําดวยวิธี   
in vitro phagocytosis 

ผลทดสอบการกระตุนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุงกุลาดํา (phagocytosis) ดวยสารสกัดสมุนไพร 9
ชนิด ที่ระดับความเขมขนตางๆกัน  ซึ่งรายงานเปนเปอรเซ็นตความแตกตางของการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือด 
หลังการกระตุนดวยสารสกัดดวยน้ําของสมุนไพร  ไดแก ใบมะมวงเขียวเสวย ใบมะยม วานหางจระเข ลูกใตใบ ใบยอ 
ลูกยอ ขมิ้นชัน ใบฝรั่งและกระเทียม เปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยให เปอรเซ็นต phagocytosis ของชุดควบคุมเปนศูนย 
(=0) และคํานวณเปอรเซ็นตความแตกตางของการจับกินสิ่งแปลกปลอมของสารสกัดสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากชุด
ควบคุม (รูปที่ 1) 

สารสกัดสมุนไพรแตละชนิดที่ระดับความเขมขนแตกตางกันใหเปอรเซ็นตการจับกินสิ่งแปลกปลอม  
(% phagocytosis) ที่แตกตางกัน โดยระดับความเขมขนของสารสกัดใบมะมวงเขียวเสวย สารสกัดใบมะยม สารสกัดวาน
หางจระเข  สารสกัดลูกใตใบ  สารสกัดใบยอ สารสกัดลูกยอ สารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดใบฝรั่งและสารสกัดกระเทียมที่ 
0.01X, 0.1X, 0.1X, 0.1X, 0.01X, 0.01X, 0.001X, 0.001X และ 0.1X ใหผลการกระตุนสูงสุดตามลําดับ และสารสกัด
สมุนไพรทั้ง 9 ชนิดที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ ใหเปอรเซ็นตความแตกตางในการกระตุนภูมิคุมกันสูงขึ้น 7 ชนิด ไดแก      
สารสกดัใบมะมวงเขียวเสวย สารสกัดใบมะยม สารสกัดวานหางจระเข สารสกัดลูกใตใบ สารสกัดใบยอ สารสกัดขมิ้นชัน 
และสารสกัดกระเทียม สวนอีก 2 ชนิดคือ สารสกัดลูกยอ และสารสกัดใบฝรั่งใหผลในการลดภูมิคุมกัน สารสกัดสมุนไพร
ที่สามารถกระตุนใหเซลลเม็ดเลือดกุงจับกินสิ่งแปลกปลอมที่ดีเรียงตามลําดับ คือสารสกัดใบมะยม สารสกัดใบมะมวง
เขียวเสวย สารสกัดวานหางจระเข สารสกัดกระเทียมและสารสกัดขมิ้นชัน โดยสามารถกระตุนภูมิคุมกันในกุงใหสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ในขณะที่สารสกัดลูกใตใบ สารสกัดใบยอถึงแมจะ
สามารถกระตุนภูมิคุมกันในกุงใหสูงขึ้นได แตไมใหผลแตกตางทางสถิติจากชุดควบคุมดังแสดงในรูปที่ 2 
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ความเขมขน 0.1X ความเขมขน 0.01X ความเขมขน 0.001X

 
รูปท่ี 1 เปอรเซ็นตความแตกตางของการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเซลลเม็ดเลือดกุงกุลาดําหลังการกระตุนดวยสารสกัด 
            สมุนไพร 9 ชนิดที่ระดับความเขมขนที่แตกตางกันเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
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0.01x ใบมะมวงเขียวเสวย
0.1x ใบมะยม
0.1x วานหางจระเข
0.1x ลูกใตใบ
0.01x ใบยอ
0.01x ลูกยอ
0.1x ขมิ้นชัน
0.001x ใบฝรั่ง
0.1x กระเทียม

 
รูปท่ี 2 เปอรเซ็นตความแตกตางสูงสุดของจับกินสิ่งแปลกปลอมของเซลลเม็ดเลือดกุงกุลาดําหลังการกระตุนดวย สารสกัด 
            สมุนไพร 9 ชนิดเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 
2. ผลทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรที่สามารถกระตุนภูมิคุมกันสูงขึ้นจากขอ 1 ในการยับยั้งเชื้อวิบริโอใน 
กุงทะเล 
 การรวบรวมเชื้อแบคทีเรียจากบอเพาะเลี้ยงกุงทะเลและตับกุงที่ปวย คัดเลือกเชื้อ ทําใหเช้ือบริสุทธิ์ จําแนกเชื้อ
และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ไดเช้ือวิบริโอที่สําคัญจํานวน 7 ชนิด ไดแก Vibrio harveyi, V. parahaemolyticus,  
V. damsela, V. alginolyticus, V. vulnificus, V. pelagius II และ V. minicus ดังแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของเชื้อดังกลาว
ในตารางที่ 1 
 เมื่อนําสมุนไพรทั้ง 7 ชนิดไดแก สารสกัดใบมะมวงเขียวเสวย สารสกัดใบมะยม สารสกัดวานหางจระเข  
สารสกัดขมิ้นชัน และสารสกัดกระเทียม ที่ใหผลการกระตุนภูมิคุมกันที่สูงขึ้น มาทําการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรียกลุมวิบริโอที่กอโรคในกุงทะเล เปรียบเทียบกับเชื้อมาตรฐาน V. cholerae ATCC 14035 และ E. coli ATCC 
25922 สามารถสรุปคาความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อวิบริโอแตละชนิด (MIC) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยพบวา สารสกัดกระเทียมสามารถฆาเชื้อวิบริโอไดทุกชนิด และแสดงคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ฆาเชื้อ 
วิบริโอที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรชนิดอื่น เนื่องจากใหคา MIC ตํ่าสุด โดยมีคา MIC อยูในชวง 0.156-0.312  
มก/มล. รองลงมาคือสารสกัดใบมะมวงเขียวเสวยใหคา MIC อยูในชวง 0.078 - 5.0 มก/มล. โดยสามารถฆาเชื้อวิบริโอที่
สําคัญ ไดแก เช้ือ Vibrio harveyi  และ  V. parahaemolyticus ไดดวยคา MIC เทากับ 2.5 และ 5 มก./มล. สารสกัดขมิ้นชัน
สามารถออกฤทธิ์ในการฆาเชื้อวิบริโอไดเกือบทุกชนิด แตยังคงใหคา MIC อยูในชวงคอนขางสูงคือชวง 5 -10 มก/มล. 
สําหรับสารสกัดจากใบมะยม ใหคา MIC ในการยับยั้งเชื้อไดเพียง 2 ชนิดแตไมสามารถฆาวิบริโอที่สําคัญซึ่ง ไดแก เช้ือ 
Vibrio harveyi  และ V. parahaemolyticus  ได และสารสกัดวานหางจระเขไมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อวิบริโอ 
 



          การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O43 
                                                   

 211

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อวิบริโอ 
 ชนิดเชื้อวิบริโอ 

คุณสมบัติที่ทดสอบ 

V.
 ha

rve
yi 

V.
pa

ra
ha

em
oly

tic
us

 

V.
 da

ms
ela

 

V.
 al

gin
oly

tic
us

 

V.
 vu

lni
fic

us
 

V.
 pe

lag
ius

 II
 

V.
 m

im
icu

s 

 แกรม - - - - - - - 
การเจริญบนTCBS + + + + + + + 
Luminescence + - - - - - - 
Swarming - +/- - + - - - 
Oxidase + + + + + + + 
Catalase + + + + + + + 
Glucose O/F +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 
Motility + + + + + + + 
Arginine dihydrolase - - + - - - - 
Lysine decarboxylase + + - + + - + 
Ornithine decarboxylase + +/- - + +/- - + 
การเจริญในเกลือ   0% - - - - - - + 

3% + + + + + + + 
6% + + + + + +/- + 
8% +/- + +/- + - - - 

10% - - - + - - - 
การเจริญที่อุณหภมูิ   4 ๐ C - - - - - - - 

20 ๐ C + + + + + + + 
30 ๐ C + + + + + + + 
35 ๐ C + + + + + + + 
40 ๐ C - + +/- + + - + 

Citrate utilization - + - + + + + 
Gelatinase + + - + + + + 
Glucose  gas - - + - - - - 
Indole + + - +/- + +/- + 
NO2 + + + + + + + 
Voges Proskauer - - +/- +/- - - +/- 
D-glucose + + + + + + + 
L-arabinose - + - - - - +/- 
Lactose - - - - - - - 
Melibiose +/- - - - - - - 
Inositol - - - - - - - 
Mannitol + + - + + + + 
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Salicin + - - - + +/- - 
Sorbitol - - - - - - - 
Sucrose - - +/- +/- +/- + - 
Resistance to Ampicillin 10 mg + +/- - + - - - 
    O/129 10 mg +/- + +/- + - - - 
    O/129 150 mg - - - - - - - 

หมายเหตุ:    +   =  ใหผลการทดสอบเปนบวก,  -   =  ใหผลการทดสอบเปนลบ,  +/-  =  ใหผลไมชัดเจน 
 
ตารางที่ 2 แสดงคาตํ่าสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) ของสารสกัดสมุนไพรดวยน้ําตอเช้ือแบคทีเรียสกุลวิบริโอชนิดตางๆ   

คาความเขมขนต่ําสุดในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย (MIC) สกุลวิบริโอ (mg/ml) 

 
ชนิดสมุนไพร 

V.
  h

ar
ve

yi 

V.
 pa

ra
ha

em
oly

tic
us

 

V.
 da

ms
ela

 

V.
 al

gin
oly

tic
us

 

V.
 vu

lni
fic

us
 

V.
 pe

lag
ius

 II
 

V.
 m

ini
cu

s 

V.
 ch

ole
ra
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E.
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ใบมะมวงเขียวเสวย 2.5 5 0.078 5 0.078 0.625 5 5 >5 
ใบมะยม >5 >5 2.5 >5 2.5 5 >5 >5 >5 

วานหางจระเขสด >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 
ขมิ้นชัน >10 10 5 10 5 10 10 10 >10 
กระเทียม 0.156 0.312 0.156 0.312 0.156 0.156 0.156 0.156 0.312 

 
วิจารณผลการทดลอง 

 
จากการทดลองครั้งนี้   พบวาสารสกัดสมุนไพรหลายชนิดที่ไดจากการสกัดดวยน้ําสามารถกระตุนการจับกิน   

สิ่งแปลกปลอมของเซลลเม็ดเลือดกุงไดดีเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สารสกัดใบมะยม สารสกัดใบมะมวงเขียวเสวย 
สารสกัดวานหางจระเข  สารสกัดกระเทียม และสารสกัดขมิ้นชัน  การศึกษาดานเภสัชวิทยาและขอมูลทางดานภูมิคุมกัน
ของสารสกัดใบมะยมมีจํากัดจึงควรมีศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากเปนสมุนไพรที่ใหผลการกระตุนภูมิคุมกันที่ดี ชลิดาและคณะ 
(2542) ทดสอบการกระตุนภูมิคุมกันของสารสกัดจากใบมะมวงเขียวเสวย โดยใหสารสกัดดวยน้ําจากใบมะมวงที่ระดับ
ความเขมขน  2500 และ 5000 มก./ล. แกกุงวันละ 2 ครั้ง พบวาชวยเพิ่มคากิจกรรม phenoloxidase ใหสูงขึ้นและไมเปนพิษ
ตอตัวกุง สวนวานหางจระเขสามารถกระตุนภูมิไดดีเชนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีสาร polysaccharide ชนิด glucomannan 
ในกลุมของ glycoprotein ที่มีคุณสมบัติในการกระตุนภูมิคุมกันโดยตรง (Wagner, 1990) สําหรับกระเทียมถึงแมวายังไมมี
รายงานศึกษาเกี่ยวกับผลของสารสกัดจากกระเทียมที่มีตอภูมิคุมกันในกุง แตในสัตวบกมีรายงานวาการเสริมกระเทียมสด
บด 2-4% ในอาหารนกกระทา ชวยเพิ่มภูมิคุมกันและเพิ่มน้ําหนักไข การเสริมกระเทียมผง 0.01-0.1% ในอาหารไกเนื้อจะ
ชวยใหอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น (Habbak et al, 1989; Horton et al., 1991b อางตามอุไร, 2545)สําหรับสารสกัดขมิ้นชัน
ครั้งนี้สามารถกระตุนเม็ดเลือดกุงในการจับกินสิ่งแปลกปลอมใหผลดีใกลเคียงกับกระเทียม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
มะลิและคณะ(2547) ที่พบวาการสกัดขมิ้นชันดวยแอลกอฮอลใหผลในการกระตุนภูมิคุมกันในกุงสูงขึ้นเชนเดียวกัน 
อยางไรก็ตามหากผสมสารสกัดสมุนไพรในอาหารมากกวา 25 มก./กก. จะทําใหภูมิคุมกันและการเจริญเติบโตของกุง
ลดลง สําหรับสารสกัดลูกใตใบและสารสกัดใบยอชวยกระตุนภูมิคุมกันในกุงแตไมใหผลแตกตางทางสถิติจากชุดควบคุม 
เชนเดียวกับการศึกษาของภัสสรและคณะ (2540) ซึ่งรายงานวาสารสกัดลูกใตใบที่ระดับความเขมขน 0.1 และ1.0 มก/มล. 
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ไมมีผลตอระบบภูมิคุมกันตามธรรมชาติของกุง สวนสมุนไพรอีก 2 ชนิดที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ สารสกัดลูกยอและสาร
สกัดใบฝรั่งใหผลในการลดภูมิคุมกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีสารบางตัวที่เปนพิษตอเซลล เชน สารแทนนินที่มีมากในใบ
ฝรั่งซึ่งมีรายงานวาเปนพิษตออวัยวะเชนตับและไต (สํานักงานสาธารณสุขมูลฐาน, 2537)  

เมื่อนําสมุนไพรที่ใหผลการกระตุนภูมิคุมกันที่ดีจาก ขอ 1 ไดแก  สารสกัดใบมะยม สารสกัดใบมะมวงเขียวเสวย 
สารสกัดวานหางจระเข  สารสกัดกระเทียม และสารสกัดขมิ้นชัน มาทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกลุมวิบริโอที่กอโรค
ในกุงกุลาดํา พบวากระเทียมใหผลยับยั้งเชื้อวิบริโอที่ใชทดสอบไดทุกชนิดและใหคายับยั้งเชื้อตํ่าสุด (MIC) อยูในชวง 
0.156-0.312 มก./มล. ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Higgins (2003) ที่พบวากระเทียมสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทําให
เกิดโรคในสัตวน้ําไดดี โดยสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากทั้งในปลาและกุง นอกจากนี้กระเทียมยังแสดง
คุณสมบัติเปนยาฆาเชื้ออื่นๆไดดวย เชน เช้ือรา ยีสต พยาธิภายในและพยาธิภายนอก (สมพร, 2542; Liping, 1994; Cortes-
Jorge, 2000, วรวุฒิและคณะ, 2546) นอกจากสัตวน้ําแลวอุไร (2545) พบวาการเสริมกระเทียมผงที่มี สารสําคัญ allicin ที่
ระดับ 100-150 มก. ตออาหาร 1 กก. ชวยใหไกมีการเจริญเติบโตและคุณภาพของซากดีขึ้น    

สําหรับสารสกัดจากใบมะมวงเขียวเสวยในครั้งนี้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกลุมวิบริโอที่กอโรคในกุงกุลาดําให
คา MIC อยูในชวง 0.078 - 5.0 มก./มล. เชนเดียวกับการศึกษาของ ชลิดาและคณะ(2541) พบวาสารสกัดใบมะมวง
เขียวเสวยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสหัวเลืองและตัวแดงดวงขาวในกุงได 50 % ที่ความเขมขน 1-100 ppm จะเห็นไดวา สารสกัด
จากใบมะมวงเขียวเสวยมีคุณสมบัติในการกระตุนภูมิคุมกัน ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัสไดในระดับหองปฏิบัติการ 
นับเปนสมุนไพรที่นาสนใจและควรศึกษาสารสําคัญชนิดตางๆ ที่มีผลตอการกระตุนภูมิคุมกัน และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
และไวรัสตอไป 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาขมิ้นชันสามารถออกฤทธิ์ในการฆาเชื้อวิบริโอที่ทดสอบไดเกือบทุกชนิด มะลิและ
คณะ (2547) พบวาการสกัดสารออกฤทธิ์จากขมิ้นชันดวยแอลกอฮอลจะไดสารสําคัญในกลุม curcuminiod รวม 21.575 
w/w  ที่ความเขมขน 250 มก./ล. จะออกฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากกุงปวยได และเมื่อนํามาทดสอบกับกุงใหไดรับสาร
สกัดไมเกิน 25 มก./กก. พบวาสามารถตานทานเชื้อเรืองแสงไดมากขึ้น อยางไรก็ตามถาหากใหสารสกัดขมิ้นชันมาก
เกินไปจะมีผลตอการเจริญเติบโต การตอบสนองของภูมิคุมกันลดลงและตานทานเชื้อไดนอยลง ถึงแมวาวิธีการสกัดสาร
จากขมิ้นชันในการทดลองครั้งนี้จะใชน้ํา แตสารออกฤทธิ์ที่ไดก็มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อวิบริโอไดเชนกัน โดยใหคา 
MIC อยูในชวงคอนขางสูงคือ 5-10 มก./มล.  

สารสกัดจากใบมะยมสามารถยับยั้งเชื้อวิบริโอที่นํามาทดสอบไดบางชนิด โดยใหคา MIC อยูในชวง 2.5 - > 5 
มก./มล.  แตสารสกัดดังกลาวไมสามารถยับยั้งเชื้อวิบริโอที่กอโรคที่สําคัญคือ  V. harveyi  และ  V. parahaemolyticus ได
จากการศึกษาของสถาพรและคณะ (2539) พบวาสารสกัดดวยแอลกอฮอลของใบมะยมใหผลในการยับยั้งเชื้อไวรัสตัวแดง
ดวงขาว แตไมสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  ถึงแมวาสารสกัดวานหางจระเขจะใหผลดีในทางเภสัชคือชวยการลดการ
อักเสบ  อยางไรก็ตามสารสกัดจากวานหางจระเข ไมมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค อีกทั้งยังมีรายงาน
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานนอย (สมพร, 2542; สมุนไพรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 2548; Fu Zhou Corona, 2548) ซึ่ง
สอดคลองกับผลที่ไดจากการศึกษา พบวาสารสกัดจากวานหางจระเขใหคา MIC มากกวา 10 มก./มล. 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ กระเทียมและใบมะมวงเขียวเสวยเปนสมุนไพรที่นาทําการศึกษาตอใหครบวงจร ดวย
มีคุณสมบัติโดยรวมที่สามารถกระตุนภูมิคุมกัน ยับยั้งเชื้อโรคไดดี หางาย ราคาถูก ใชวิธีการสกัดที่งายและสะดวก สามารถ
ประยุกตใชกับสัตวน้ําได อยางไรก็ดีในการประยุกตใชสมุนไพรในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีขอควรคํานึง หลายประการ เชน 
คุณภาพของสมุนไพรที่มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ไดแก ชนิดของสมุนไพร พ้ืนที่เพาะปลูก อายุเก็บเกี่ยว การเก็บ
รักษา วิธีการเตรียมและวิธีการสกัดสมุนไพร รวมถึงปริมาณในการใชสมุนไพรที่เหมาะสม ความสําคัญในการประยุกตใช
สมุนไพรในการปองกันโรคกุงคือสมุนไพรเหลานั้นไมควรมีผลตอการลดภูมิคุมกันและลดการเจริญเติบโตของกุง 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาสมุนไพรไทยที่ทําการสกัดดวยน้ํา จํานวน 9 ชนิด ไดแก ใบมะมวงเขียวเสวย ใบมะยม วานหาง
จระเข ลูกใตใบ ใบยอ ลูกยอ ขมิ้นชัน ใบฝรั่งและกระเทียม พบวาใบมะยม ใบมะมวงเขียวเสวย  วานหางจระเข ขมิ้นชัน 
และกระเทียม สามารถกระตุนภูมิคุมกันในกุงใหสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และทดสอบสารสกัดสมุนไพรที่
สามารถกระตุนภูมิคุมกันในกุงใหสูงขึ้นเหลานั้น ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกลุมวิบริโอที่กอโรคในกุงกุลาดํา พบวา
กระเทียมใหผลยับยั้งเช้ือวิบริโอไดทุกชนิดดีที่สุดและใหคายับยั้งเชื้อตํ่าสุด (MIC) อยูในชวง 0.156-0.312  มก./มล. 
รองลงมาคือใบมะมวงเขียวเสวยใหคา MIC อยูในชวง 0.078 - 5.0 มก./มล. สวนขมิ้นชันสามารถออกฤทธิ์ในการฆาเชื้อ
แบคทีเรียไดเกือบทุกชนิด แตยังคงใหคา MIC อยูในชวงคอนขางสูงคือ  5-10 มก/มล. สารสกัดจากใบมะยม สามารถยับยั้ง
เช้ือวิบริโอที่นํามาทดสอบไดบางชนิดแตไมสามารถยับยั้งเชื้อวิบริโอที่สําคัญคือ V. harveyi และV. parahaemolyticus  และ
สารสกัดจากวานหางจระเขใหคา MIC มากกวา 10 มก/มล. 
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การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต้อเชื้อ Mycobacterium fortuitum 
 

ศุภลัคน  ลูอีส   วรรณไล   ภูแยม   ธรรมนูญ  จตุรพาหุ   และ พจณีย  แสงทอง 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 โมโนโคลนอลแอนติบอดี้เปนโผรบ (probe) ที่มีความสําคัญในการตรวจวิเคราะหโดยเทคนิคทางภูมิคุมกันวิทยา 
การศึกษาครั้งนี้มุงผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ตอเช้ือ Mycobacterium fortuitum เพื่อใชในการตรวจวิเคราะหโดยเทคนิค 
enzyme linked immunosorbent assay และ immunohistochemistry พบวา โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (5F5) มีคุณสมบัติเปน 

IgG 2b subclass และมี light chain เปนชนิด κ โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (5F5) ทําปฏิกิริยาตอเช้ือ M. fortuitum ที่ตําแหนง
โปรตีน 85 กิโลดาลตัน มีความจําเพาะสูงตอ M. fortuitum เมื่อทดสอบปฏิกิริยาดวยเช้ือไมโคแบคทีเรีย (M. fortuitum,     
M. chelonae และ M. marinum) จํานวน 10 เช้ือ และทดสอบดวยเช้ือแบคทีเรียอื่นๆ อีก 23 ชนิด ไมพบปฏิกิริยาขามกับ 
ไมโคแบคทีเรียชนิดอื่น การทดสอบความไวดวยการตรวจเชื้อบริสุทธิ์และเนื้อเยื่อปลาผสมเชื้อไมโคแบคทีเรีย  
(M. fortuitum) ที่ความเขมขนตางๆ พบวามีประสิทธิภาพตรวจเชื้อบริสุทธิ์ไดที่ความเขมขน 105 โคโลนี/มิลลิลิตร และใน
เนื้อเยื่อปลาจํานวน 107 โคโลนี/มิลลิลิตร โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ที่ผลิตไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาเปนชุดตรวจ
สําเร็จในอนาคต 
 
คําสําคัญ : โมโนโคลนอลแอนติบอดี้, ไมโคแบคทีเรีย 
    
* สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําจืด  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  กรมประมง ลาดยาว จตุจักร  กรุงเทพ 10900   
E-mail: suppalak68@yahoo.com 
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Development of monoclonal antibody to Mycobacterium fortuitum 
 

Suppalak  Lewis  Wannalai  Pooyam  Thammanoon  Jaturapahu  and  Pojanee  Saengthong 
Inland Aquatic Animal Health Research Institute, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 Monoclonal antibody (Mab) has been proven to be a powerful probe in immunological techniques.  In this 
study, Mab to Mycobacterium fortuitum was developed to be used as a probe in enzyme linked immunosorbent assay 

(ELISA) and immunohistochemistry.   Mab namely 5F5 was of IgG 2b subclass with a κ light chain and reacted to  
M. fortuitum at 85 KDa.  Its specificity was tested against mycobacteria (M. fortuitum, M. chelonae and M. marinum) 10 
isolates and 23 isolates of non-mycobacteria. The results showed that the Mab 5F5 was specific to M. fortuitum and had 
no reaction to other bacteria. The sensitivity was also tested with fish tissue spiked with different dilution of  
M. fortuitum.  The result revealed that the detection limit was 105 CFU/ml in the bacterial pure culture, while it was  
107 CFU/ml for the spiked fish tissue.  Test kit based on this present probes is subjected to a further study. 
 
Key words : monoclonal antibody, mycobacteria 
    
* Inland Aquatic Animal Health Research Institute, Department of Fisheries, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900.   
E-mail: suppalak68@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 ไมโคแบคทีเรียกอใหเกิดโรค Mycobacteriosis หรือวัณโรคปลากับปลามากกวา 150 ชนิด ทั้งปลาสวยงามและ
ปลาบริโภค ไมโคแบคทีเรียจัดอยูในครอบครัว Mycobacteriaceae สกุล Mycobacterium ในประเทศไทยพบเชื้อที่เปน
สาเหตุหลักของโรค 3 ชนิดคือ Mycobacterium marinum, M. fortuitum, และ M. chelonae มีรายงานพบเชื้อไมโคแบคทีเรีย
ชนิดใหมสองชนิคือ M. triplex ในปลาไหลมอเรย รัฐฟลอริดา (Herbst et al, 2001) และ M. shottsii ในปลา Striped bass 
(Morone saxatilis) ของอาว Chesapeake ประเทศสหรัฐอเมริกา (Rhodes et al, 2003)   
 วัณโรคปลาเปนโรคเรื้อรัง ปลาที่ติดเชื้อในระยะแรกมักไมแสดงอาการที่เดนชัด ปลาที่ติดเชื้อระยะรุนแรงมักพบ
อาการ ทองบวม เกล็ดตั้ง ตาโปน อวัยวะภายในมีตุมคลายเม็ดสาคูสีขาวเทากระจายอยูทั่วไปและจะคอยทยอยตาย กอความ
เสียหายตอปลาเศรษฐกิจของไทยหลายชนิดไดแก ปลาชอน ปลากัด ปลาปอมปาดัวน และ ปลาออสกา เปนตน นอกจากนี้
ยังพบรายงานการสูญเสียในปลาแซลมอลซึ่งเปนปลาเศรษฐกิจสําคัญของประเทศเขตอบอุน ( ฺBrocklebank et  al, 2003; 
Bruno et al, 1998) ไมโคแบคทีเรียนอกจากจะกอโรคในปลาเศรษฐกิจแลว ยังพบรายงานการติดเชื้อในสัตวน้ําชนิดอื่นดวย
ไดแก กุง (Mohney et al, 1997; Brock et al, 1986; Lightner and Redman, 1986) ตะพาบน้ํา (Oros et al, 2003) และ กบ 
(Ramakrishnan et al, 1997) 
 วัณโรคปลาแมไมกอใหเกิดอัตราการตายที่สูง แตเปนโรคเรื้อรังและไมคุมทุนตอการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ อีกทั้ง
โรคนี้ยังติดตอถึงคนโดยเฉพาะกลุมบุคคลที่ทํางานหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวน้ํา ดังมีรายงานการพบ Fish tank 
granuloma หรือ Swimming pool granuloma บนผิวหนังของกลุมบุคคลดังกลาว (Kullavanijaya, 1999; Escalonilla et al, 
1998; Kullavanijaya et al, 1993; Beecham et al, 1991) ซึ่งใชระยะเวลานานในการบําบัดรักษา 
 เช้ือไมโคแบคทีเรียเปนเชื้อแกรมบวกเจริญเติบโตชา การแยกเชื้อโดยเทคนิคทางแบคทีเรียวิทยาใชเวลานาน  
1-4 สัปดาห ทําใหเกิดความลาชาตอการควบคุมสถานการณโรคภายในฟารม สงผลใหเช้ือแพรกระจายเปนวงกวาง ดังนั้น
การพัฒนาเทคนิคที่มีความสามารถตรวจจับเชื้อไดเร็วและมีความแมนยําสูง จะเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งทางดานการตรวจ
วินิจฉัยโรค การจัดการฟารม ตลอดจนการประยุกตใชเปนวิธีการตรวจติดตามการระบาดของโรคเพื่อเปนฐานขอมูลทาง
ระบาดวิทยา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ตอเช้ือไมโคแบคทีเรีย เพื่อใชเปนโผรบ (probe) 
ในการตรวจจับไมโคแบคทีเรียในตัวอยางปลาโดยวิธี Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) และใชตรวจตัวอยาง
ดองในน้ํายาฟอรมาลินโดยวิธี Immunohistochemistry (IHC) 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

1. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 
 
 1.1 การเตรียมแบคทีเรีย 
 นําเชื้อ Mycobacterium fortuitum (S18) ที่เลี้ยงบนอาหาร Modified Sauton’s agar นาน 3 สัปดาห มาลางดวย
บัฟเฟอร phosphate buffered saline (PBS: 0.02M phosphate, 0.15M NaCl, pH 7.2) และปนเหว่ียงตกตะกอนที่ 3000xg 
จากนั้นวัดคาการดูดกลืนแสง (Optical Density: OD) 0.8 ที่ความยาวคลื่นแสง 610 นาโนเมตร แลวจึงนําเชื้อแบคทีเรียที่
ไดมาผึ่งฆาเชื้อดวยแสงยูวีที่ความเขมขน 250 มิลลิจูล นาน 30 นาที (GS Gene Linker UV chamber) 
 1.2 การฉีดกระตุนระบบภูมิคุมกันหนู 
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 ผสมแบคทีเรียความเขมขน 107 เซลล/มิลลิลิตร กับ TitreMax adjuvant (Vaxcel TM, Inc) อัตราสวน 1 : 1 จนได
สารแขวนลอยเหนียวขน นํามาฉีดเขาชองทองหนู Balb/c อายุ 6 สัปดาห จํานวน 100 ไมโครลิตร/ตัว ตรวจสอบการ
ตอบสนองของหนูโดยการวัด antibody titre หลังการฉีด 10 วัน ฉีดซ้ําเข็มที่ 2 และ 3 ในสัปดาหที่ 3 และ 7 ตามลําดับ และ
ตรวจสอบการตอบสนองของหนูโดยการวัด antibody titre ทุกครั้งหลังการฉีด 10 วัน สัปดาหที่ 8 ฉีดหนูดวยเช้ือแบคทีเรีย
ความเขมขน 107 โคโลนี/มิลลิลิตรในสารละลาย PBS ไมผสม TitreMax adjuvant จํานวน 100 ไมโครลิตร/ตัว เขาที่เสน
เลือดบริเวณหางหนู หลังจากนั้น 3 วันจะทําการเก็บเลือดและมามเพื่อนําไปใชในกระบวนการผลิตไฮบริโดมาเซลล 
(Hybridoma cells) ตอไป 
 1.3 การตรวจระดับการตอบสนองของหนู 
 นําเลือดที่เก็บไวมาปนแยกซีรัมออกจากเม็ดเลือด นําซีรัมที่ไดจะทําการทดสอบโดยเทคนิค enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA) โดยการเคลือบจานหลุม ELISA ดวย 0.01 % Poly-L-lysine ละลายใน coating buffer 
(0.015M Na2CO3, 0.035M NaHCO3, pH9.6) จํานวน 50 ไมโครลิตร/หลุม บมที่อุณหภูมิหอง 1 ช่ัวโมง แลวลางดวย low 
salt buffer (LSW: 0.02 M Trisma base, 0.4 M NaCl, 0.05% Tween 20, pH7.3) 2 ครั้ง เติมเชื้อ M. fortuitum ความเขมขน 

107 เซลล/มิลลิลิตร หลุมละ 100 ไมโครลิตร แลวบมที่ 4°C ขามคืน เติม 0.05% gluteraldehyde ที่ละลายในบัพเฟอร PBS 
หลุมละ 50 ไมโคลิตร บมที่อุณหภูมิหองนาน 20 นาที จึงลางดวย LSW แลวใส 3% bovine serum albumin 250 
ไมโครลิตร/หลุม บมที่อุณหภูมิหองนาน 2 ช่ัวโมง ลางดวย LSW 3 ครั้ง เติมซีรัมหนูที่เจือจาง 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 
และ 10-7 หลุมละ 100 ไมโครลิตร บมนาน 2 ช่ัวโมง แลวลางดวย high salt buffer (HSW: 0.02M Trisma base, 0.5 M 
NaCl, 0.1% Tween 20, pH7.7) 5 ครั้งพรอมทั้งแชนาน 5 นาทีในบัฟเฟอรน้ําสุดทายกอนจะเทออกจากจาน เติมคอนจูเกต
เอนไซม (goat anti-mouse IgG-horseradish peroxidase) ละลายใน PBS (0.02M phosphate, 0.15M NaCl, pH7.2) เขมขน 
1/3,000 ปริมาณ 100 ไมโครลิตร/หลุม บมนาน 1 ช่ัวโมง ลางดวย HSW 5 ครั้งและครั้งสุดทายแชนาน 5 นาที เติม 1% 
chromogen (42 mM 3,3’,5,5’-tetramethylbenidine dihydrochloride) ใน substrate buffer (0.1M citric acid, 0.06M sodium 
acetate, 1% H2O2, pH 5.4) ลงในจานหลุม ๆ ละ 100 ไมโครลิตร บมจนปรากฏสีฟาในชุดควบคุมบวก จึงหยุดปฏิกิริยาดวย
กรดซัลฟูริก (2M H2SO4) อานคา OD ดวยเครื่องอาน ELISA ที่ความเขมแสง 450 นาโนเมตร 
 1.4 การผลิตไฮบริโดมาเซล 

ผลิตโดยประยุกตวิธีของ Campbell (1984) โดยนํามามหนูมาลางใน Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

(DMEM) ที่อุณหภูมิ 37°C พรอมทั้งตัดไขมันสวนเกินออก ตัดมามดานริมหัวและทายแลวฉีด DMEM 5 มิลลิลิตร ผานถุง
มามเพื่อใหเซลลหลุดออกมา เก็บเซลลที่แขวนลอยทั้งหมดผสมกับ DMEM 50 มิลลิลิตร ปนที่ความเร็ว 150 xg นาน 10 
นาที ทิ้งสารละลายใสแลวเติม DMEM 50 มิลลิลิตร ทําซ้ําเชนเดิมอีกครั้งเติม DMEM 10 มิลลิลิตร และนับจํานวนเซลลเพื่อ
คํานวณความเขมขน  
 นําไมอีโลมาเซลล (Myeloma cells SP2/0-Ag14; Imperial Laboratory) ความเขมขน 1.5x105 เซลล/มิลลิลิตร มา
ลางดวย DMEM เชนเดียวกับเซลลมามของหนู แลวนํามาผสม DMEM 10 มิลลิลิตรและนับจํานวนเซลล นําเซลลมามและ
ไมอีโลมาเซลลมาผสมกันในอัตราสวน 10 : 1 (เซลลมาม : ไมอีโลมาเซลล) นําเซลลผสมมาปนที่ความเร็ว 100xg นาน 10 
นาที ดูดสวนใสทิ้งจนแหง เติม polyethylene glycol (50% w/v ใน DMEM) อัตราสวน 2 มิลลิลิตร ทิ้งไวใหเซลลสองชนิด
ผสมกันในหลอดทดลองนาน 1 นาที 45 วินาที จึงเติม DMEM ลงไป 50 มิลลิลิตร ปนที่ความเร็ว 100 xg นาน 5 นาที ดูดน้ํา
ใสทิ้งเติม 0.1mM hypoxathine/ 0.016 mM Thymidine-DMEM 5 มิลลิลิตร และบมในตูกาซคารบอนไดออกไซด 5% ที่

อุณหภูมิ 37°C นาน 2-3 ช่ัวโมง แลวจึงเติม 0.4 μM aminopterin-DMEM ใหครบ 200 มิลลิลิตร แลวแบงสารแขวนลอยลง
จานหลุมเลี้ยงเชื้อ หลุมละ 200 ไมโครลิตร จนหมดสารแขวนลอย บมจานหลุมในตูบมกาซคารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิ 
37°C นาน 10 วัน จากนั้นนํามาตรวจหาไฮบริโดมาเซลล (hybridoma cell) ที่เจริญและทําการทดสอบตรวจการสราง 
แอนติบอดี้ 
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2. การศึกษาคุณลักษณะโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 
 
 2.1 การทดสอบชนิด isotype ของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 
 เก็บโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ที่ผลิตโดยไฮบริโดมาเซลลมาตรวจสอบชนิดของ sub-isotype โดยใช 
ชุดตรวจสอบ mouse- typer isotyping kit (BioRad) โดยตรวจสอบตามเอกสารแนะนําของชุดตรวจ  
 2.2 การทดสอบปฏิกิริยาของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ตอเช้ือ M. fortuitum 
 นําเชื้อ M. fortuitum(S18), M. marinum และ M. chelonae มาวิเคราะหโปรตีนโดยใชวิธี Sodium dodecyl 
sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) 12% จากนั้นถายแถบโปรตีนลงสูแผนไนโตรเซลลูโลส ดวยวิธี 
Western Blot แลวจึงนําแผนเมมเบรนที่ไดมาบมดวย 1% (w/v) bovine serum albumin นาน 3 ช่ัวโมง เพื่อปองกันปฏิกิริยา
ไมจําเพาะลางแผนเมมเบรนดวย TTBS (20 mM Tris, 500 mM NaCl, 0.05% Tween-20, pH 7.5) 3 ครั้งและแช 5 นาทีใน

สารละลายน้ําสุดทาย บมแผนเมมเบรนดวยโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ขามคืน ที่อุณหภูมิ 4° C แลวลางออกดวย TTBS จึง
บมตอดวย 1/500 anti-mouse IgG-biotin นาน 2 ช่ัวโมง แลวลางออกดวย TTBS จากนั้นบมดวย 1/500 streptavidin 
peroxidase นาน 2 ช่ัวโมง ลางแผนเมมเบรนดวย TTBS แลวบมดวยสารละลาย substrate (0.018 M 4-chloro-naphthol 
ละลายใน methanol 2 มิลลิลิตร, PBS 10 มิลลิลิตร, 35% H2O2 10 ไมโครลิตร) จนแถบสีมวงของปฏิกิริยาปรากฏบนแผน
เมมเบรน  
 2.3 การทดสอบความจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 
 เคลือบจานหลุม ELISA ดวย Poly-L-lysine ความเขมขน 0.01% ใน coating buffer จํานวน 50 ไมโครลิตร/หลุม 
บม 1 ช่ัวโมง แลวลางดวย LSW 2 ครั้ง เติมเชื้อ M. fortuitum, M.chelonae และ M. marinum จํานวน 10 สายพันธุ และ
แบคทีเรียชนิดอื่นๆ จํานวน 23 ชนิด (ตารางที่ 1 และ 2) ความเขมขน 107  โคโลนี/มิลลิลิตร หลุมละ 100 ไมโครลิตร บมที่

อุณหภูมิ 4°Cขามคืน เติม 0.05% gluteraldehyde จํานวน 50 ไมโครลิตร/หลุม บม 20 นาทีแลวจึงลางดวย LSW จากนั้นเติม 
3% bovine serum albumin 250 ไมโครลิตร/หลุม บมที่อุณหภูมิหองนาน 2 ช่ัวโมง ลางดวย LSW 3 ครั้ง เติมโมโนโคลนอล
แอนติบอดี้ หลุมละ 100 ไมโคลิตร บมนาน 2 ช่ัวโมงแลวลางออกดวย HSW 5 ครั้งพรอมแชในน้ําสุดทาย 5 นาที จากนั้น
ดําเนินการเหมือนขอ 1.3 
 2.4 การทดสอบความไวของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 
 เก็บตัวอยางตับปลาชอน (Channa striata) ที่ปลอดเชื้อไมโคแบคทีเรีย (ผานการตรวจเบื้องตนโดยวิธี  
PCR-reverse cross blot hybridization ตามวิธีของ Puttinaowarat et al, 2002) ช้ินละ 20 มิลลิกรัม จํานวน 7 ช้ินตัวอยาง มา
ผสมกับเชื้อ M. fortuitum ความเขมขนที่ 102, 103, 104, 105, 106, 107, และ 108 โคโลนี/มิลลิลิตร จํานวน 1 มิลลิลิตรตอ
ตัวอยางตามลําดับ แลวบดในโกรงดวยทรายละเอียดปลอดเชื้อจํานวน 10 มิลลิกรัม  วางพักไว 2 นาที เก็บสารแขวนลอย
เพื่อทดสอบความไวโดยวิธี ELISA ตามวิธีขอ 1.3 โดยมีชุดควบคุมลบเปนสารละลาย PBS บดผสมกับตับปลา เปรียบเทียบ
ผลกับการตรวจดวยเช้ือบริสุทธิ์ที่ความเขมขนเดียวกัน   
 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 
 
 3.1 การเตรียมตัวอยางปลา 
 เก็บตัวอยางปลากัด (Betta splendens) ที่ปวยดวยโรคติดเชื้อไมโคแบคทีเรีย (M. fortuitum) โดยยืนยันการติดเชื้อ
ดวยวิธี PCR-reverse cross blot hybridization (Puttinaowarat et al 2002) จากนั้นนําตัวอยางปลาที่ไดมาดองดวยน้ํา 
ยาฟอรมาลิน 10% นาน 24 ช่ัวโมง จึงนําตัวอยางผานเขาเครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติเพื่อดึงน้ําออกจากเนื้อเยื่อแลวนํามา
ฝงในพาราฟน จึงนําตัวอยางมาตัดหนา 5 ไมโครเมตร    
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 3.2 การตรวจโดยอิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรี (Immunohistochemistry)  
 นําตัวอยางเนื้อเยื่อที่ติดอยูบนแผนสไลดมาละลายพาราฟนออกโดยแชในไซลีนนาน 5 นาทีจํานวน 2 ครั้ง แลว
แชแอลกอฮอล 100% นาน 5 นาที หลังจากนั้นแชแอลกอฮอล 70% นาน 3 นาที จากนั้นวิเคราะหปฏิกิริยาประยุกตวิธีของ 
Adams & Marin de Mateo (1994) โดยการบมตัวอยางเนื้อเยื่อดวย 10% hydrogen peroxide/methanol ที่อุณหภูมิ 20ºC นาน 
10 นาที แลวลาง 3 ครั้งดวยสารละลาย TBS (0.05M Tris, 0.15M NaCl, pH 7.6) และเพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาแบบไม
จําเพาะ บมตัวอยางเนื้อเยื่อดวย 10% goat serum/TBS นาน 30 นาที แลวจึงบมเนื้อเยื่อดวยโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ ที่
อุณหภูมิหอง นาน 3 ช่ัวโมง จากนั้นลางตัวอยางเนื้อเยื่อดวย TBS 3 ครั้งแลวจึงบมดวย 1% anti-mouse IgG-biotin 
(SAPU)/TBS นาน 1.5 ช่ัวโมง และลางตัวอยางเนื้อเยื่ออีกครั้งดวย TBS แลวบมตัวอยางดวย 1% streptavidin-HRP 
(SAPU)/TBS บมนาน 1.5 ช่ัวโมงแลวจึงลางออกดวย TBS นําตัวอยางมาบมดวย 3’3’-diaminobenzidine tetrahyrochloride 
(DAB) นาน 10 นาที จากนั้นทําการยอมสีดวย haematoxylin แลวทําการดึงน้ําออกจากเนื้อเยื่อโดยผานแอลกอฮอลและ 
ไซลีนแลวเคลือบดวย pertex อานผลปฏิกิริยาดวยกลองจุลทรรศน   
 

ผลการทดลอง 

 
1. การศึกษาคุณลักษณะโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ที่ไดคือ 5F5 ซึ่งมี isotype เปนชนิด IgG 2b และมี light chain เปนชนิด κ  
 
2. การทดสอบปฏิกิริยาของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ตอเชื้อ Mycobacterium fortuitum 

 ทดสอบปฏิกิริยาของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้โดยวิธี Western Blot พบวาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 5F5 ทํา
ปฏิกิริยากับ M. fortuitum ที่ตําแหนงน้ําหนักโมเลกุล 85 กิโลดาลตัน และไมพบปฏิกิริยาขามกับ M. chelonae และ  
M. marinum ดังแสดงตามรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  การทดสอบปฏิกิริยาของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (5F5) ตอเช้ือ M. fortuitum, M. chelonae และ M. marinum  
             โดยวิธี Western Blot: เลนที่1 Standard marker (Kaliedoscope, BioRad), เลนที่ 2 M. fortuitum, เลนที่3   
             M. chelonae, เลนที่4  M. marinum 
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3. การทดสอบความจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 
 
 ทดสอบปฏิกิริยาจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้กับไมโคแบคทีเรียสายพันธุตางๆ โดยวิธี ELISA พบวา 
โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 5F5 ไมทําปฏิกิริยากับไมโคแบคทีเรียชนิดอื่น นอกจาก M. fortuitum โดยสามารถทําปฏิกิริยา
ไดกับทั้งสามสายพันธุ (NCIMB1294, S11 และ S18) ที่ทดสอบ ดังแสดงผลตามตารางที่ 1 และการทดสอบปฏิกิริยา 
ขามของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้กับแบคทีเรียชนิดตางๆ พบวาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ไมทําปฏิกิริยากับแบคทีเรีย
ชนิดอื่นๆ ดังผลแสดงตามตารางที่ 2   

 
ตารางที่ 1 การทดสอบปฏิกิริยาจําเพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (5F5) ตอเช้ือไมโคแบคทีเรียที่ระดับความเขมขน 107  
                โคโลนี/มิลลิลิตร โดยวิธี Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)  

แบคทีเรีย เจาบาน ปฏิกิริยา* 

Mycobacterium fortuitum (NCIMB1294) ปลาทะเล + 
M. fortuitum (S11) ปลาชอน + 
M. fortuitum (S18) ปลาชอน + 
M. chelonae (S19) ไรแดง - 
M. chelonae (S20W) ไรแดง - 
M. chelonae (S20Y) ไรแดง - 
M. marinum (S4) ปลาชอน - 
M. marinum (S10) ปลาชอน - 
M. marinum (MB2) กบ - 
M. marinum (MB40) ปลากัด - 

* คาประเมินผลบวกของปฏิกิริยา (cut-off point) เปนคามากกวาสามเทาของคาดูดกลืนแสงของชุดควบคุมลบวัดที่ความ 
   ยาวคลื่น 450 นาโนเมตร (0.040) 
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ตารางที่ 2  การทดสอบปฏิกิริยาขามของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (5F5) ตอเช้ือแบคทีเรียชนิดตางๆ ที่ระดับความเขมขน  
                  107 โคโลนี/มิลลิลิตร โดยวิธี Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) 

แบคทีเรีย เจาบาน ปฏิกิริยา* 

Aeromonas sobria ปลายี่สก - 
A. hydrophila ปลาทอง - 
Escherichia coli จระเข - 
Streptococcus agalactiae ปลาทับทิม - 
S. constellatus ปลานิล - 
S. dysgalactiae กบ - 
Vibrio alginolyticus ปลาเกา - 
V. parahaemolyticus ปลาทับทิม - 
V. vulnificus ปลาสลิด - 
V. cholerae ปลาคารฟ - 
V. fluvialis ปลาแรด - 
V. mimicus ปลากะพงขาว - 
Pasteurella pneumotropica ปลาเกา - 
Pseudomonas aeruginosa ปลาสลิด - 
P. fluorescense ปลาแรด - 
P. putida กบ - 
Shewanella putrefaciens ปลาหมอสี - 
Straphylococcus xylosus ปลาทับทิม - 
S. aureus ปลาทับทิม - 
Plesiomonas shigelloides ปลานิล - 
Citrobacter freundii กบ - 
Edwardsiella tarda ปลาหมอสี - 
Edwardsiella ictaluri จระเข - 

* คาประเมินผลบวกของปฏิกิริยา (cut-off point) เปนคามากกวาสามเทาของคาดูดกลืนแสงของชุดควบคุมลบวัดที่ความ 
   ยาวคลื่น 450 นาโนเมตร (0.042) 
 
4. การทดสอบความไวโดยวิธี Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) 

 
 จากการทดลองพบวา การตรวจดวยวิธี ELISA มีความสามารถตรวจจับเชื้อที่บดผสมกับเนื้อเยื่อปลาไดที่ 
ความเขมขนตั้งแต 107 โคโลนี/มิลลิลิตร และสามารถตรวจเชื้อบริสุทธิ์ไดที่ความเขมขนของเชื้อบริสุทธิ์ต้ังแต 105  
โคโลนี/มิลลิลิตร ดังแสดงผลตามตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  แสดงผลปฏิกิริยาการทดสอบความไวของโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (5F5) โดยวิธี Enzyme linked  
                  immunosorbent assay 

ความเขมขนของเชื้อ (โคโลนี/มิลลิลิตร) เนื้อเยื่อปลา + M. fortuitum M. fortuitum 
107 + + 
106 - + 
105 - + 
104 - - 
103 - - 
102 - - 
10 - - 

PBS - - 

หมายเหตุ  คาประเมินผลบวกของปฏิกิริยา (cut-off point) เปนคามากกวาสามเทาของคาดูดกลืนแสงของชุดควบคุม 
                  ลบวัดที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร (0.020) 
 
5. การตรวจวิเคราะหโดยเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรี 
 
 การตรวจโดยวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมมิสทรี พบวาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้สามารถตรวจจับเชื้อใน granuloma  
ไดโดยปฏิกิริยาบวกจะใหผลเปนสีเหลืองอมน้ําตาล สวนปฏิกิริยาลบจะไมติดสีใดๆ จากการตรวจสอบพบปฏิกิริยาบวกที่ 
granuloma ในมาม  ตับ ไต อัณฑะ และพบแบคทีเรียกระจายอยูตามกลามเนื้อ (รูปที่ 2 ก.- ฉ.) 
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รูปท่ี 2  การวิเคราะห Immunohistochemistry ผลปฏิกิริยาบวกมีสีน้ําตาลอมเหลือง (ก, ค,จ) ผลปฏิกิริยาลบติดสีปกติ  
             (ข, ง, ฉ) : รูป ก. แสดงผลบวกของปฏิกิริยาที่ Granuloma ในไตสวนตน, รูป ข. แสดงผลลบของปฏิกิริยาที่  
             Granuloma ในไตสวนตนของชุดควบคุม , รูป ค. แสดงผลบวกของปฏิกิริยาที่ granuloma ในอัณฑะ , รูป ง.  
             แสดงผลลบของปฏิกิริยาที่ granuloma ในอัณฑะของชุดควบคุม, รูป จ. แสดงผลบวกของปฏิกิริยาที่กลามเนื้อ,  
             รูป ฉ. แสดงผลลบของปฏิกิริยากลามเนื้อของชุดควบคุม 
 
 

50 μm 50 μm
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ค.

จ.

ข.

ง.

ฉ.

50 μm 50 μm

50 μm 50 μm
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สรุปและวิจารณผล 
 
 การเตรียมแอนติเจนเพื่อการฉีดกระตุนหนูเปนขั้นตอนสําคัญ ที่จะกําหนดคุณสมบัติของโมโนโคลนอล 
แอนติบอดี้ การศึกษาครั้งนี้ไดเตรียมเชื้อโดยการฆาดวยแสงยูวีเพื่อคงสภาพโครงสรางผนังเซลลของเชื้อไมโคแบคทีเรีย ซึ่ง
มี ผนังเซลลช้ันนอกสุดหุมดวยช้ันไขมันหนา ประกอบดวย fatty acid และ mycolic acid เช่ือมกับชั้น arabinogalactan เปน
หลัก (Brennan & Nikaido, 1995)  องคประกอบผนังเซลลนี้เปนฉนวนกําหนดการเขาออกของสารละลายรวมทั้งยา
ปฏิชีวนะ และเปนโครงสรางที่ทําใหแบคทีเรียชนิดนี้มีชีวิตรอดอยูในเซลลเจาบาน (intracellular) ได (Trias et al, 1992) 
โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ที่ไดจึงสามารถทําปฏิกิริยากับเซลลแบคทีเรียไดในสภาพใกลเคียงกับธรรมชาติ ซึ่งสงผลดีตอ
การนําไปใชโดยเทคนิค Immunohistochemistry (IHC)  
 ประโยชนของการวิเคราะหโดยเทคนิค IHC เปนเทคนิคที่สามารถตรวจวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ
สภาพของเนื้อเยื่อพรอมกับการบงช้ีชนิดเชื้อกอโรคในเวลาเดียวกัน จึงเปนวิธีที่มีความจําเพาะและมีความไวสูง คีรีและ 
ศุภลัคน (2545) รายงานวาวิธี IHC สามารถตรวจจับเชื้อไดต้ังแตสัปดาหแรกของการติดเชื้อไมโคแบคทีเรีย การศึกษาครั้งนี้
โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (Mab 5F5) มีความจําเพาะตอ M. fortuitum และจากการทดสอบพบวาใหผลบวกกับทุกตัวอยาง 
อยางไรก็ตามมีบาง granuloma ที่ไมใหผลบวกคือไมติดสีน้ําตาลอมเหลือง อาจเกิดเนื่องจาก epitope บนแบคทีเรียสูญเสีย
สภาพ หรือช้ินเนื้อบริเวณดังกลาวเปนเพียงบางสวนของขอบ granuloma ซึ่งประกอบดวยเซล epithelioid ไมใชเซลลที่ทํา
หนาที่ในการกําจัดเชื้อแบคทีเรียโดยตรง 
 การตรวจวิเคราะหโดยเทคนิค IHC พบลักษณะเดนของการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อของกลามเนื้อ บริเวณดังกลาวถูก
ทําลายแตไมพบ granuloma ผลบวกของการทดสอบพบเชื้อที่ยอมติดสีน้ําตาลอมเหลืองกระจายอยูบริเวณกลามเนื้อ
บางสวน ในขณะที่ตัวอยางจากชุดควบคุมมีการติดสีตามปกติ จากลักษณะทางพยาธิสภาพดังกลาวนาจะเกิดจากการ
กระจายของเชื้อจากภายในมากกวาการติดเชื้อจากภายนอกผานผิวหนัง เนื่องจากไมพบแบคทีเรียหรือรองรอยการติดเชื้อ
ตามผิวหนังดานนอกแตอยางใด สัณนิฐานวาไดวาการรับเชื้อนาจะผานทางอาหารเขาสูระบบทางเดินอาหารหรือผานทาง
น้ําเขาสูเหงือกแลวผานสูระบบหมุนเวียนของเลือด นอกจากนี้ยังพบเชื้อไมโคแบคทีเรียกระจายอยูภายในเนื้อเยื่อขางเคียง
ไมไดจํากัดอยูแตภายใน granuloma เทานั้น การปรากฏของเซลลที่เกี่ยวของกับการอักเสบบริเวณนี้เปนหลักฐานยืนยันวา
ปลามีการตอบสนองทางระบบภูมิคุมกัน ซึ่งอาจเปนระยะแรกของกําจัดเชื้อกอนที่จะพัฒนาเปนการอักเสบแบบเรื้อรัง 
(Lund & Abernethy, 1978) 
 การตรวจวินิจฉัยโรคโดยเทคนิค Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) มีความจําเพาะและรวดเร็วกวา
การตรวจวิเคราะหโดยเทคนิคทางแบคทีเรียวิทยาแบบดั้งเดิม  การวิเคราะหโดยเทคนิค ELISA จําเปนตองใช probe ที่มี
ความจําเพาะและความไวสูง  เพื่อใชในการตรวจวิเคราะห  Puttinaowarat et al (2000) รายงานการผลิตโมโนโคลนอลแอน
ติบอดี้ตอเช้ือ Mycobacterium marinum ที่มีประสิทธิภาพดีสามารถตรวจวิเคราะหไดโดยเทคนิค ELISA และ IHC โดย 
โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ที่ไดชุดนั้นมีคาความไว (sensitivity) ในเทคนิค ELISA ที่ 105 โคโลนี/มิลลิลิตร ซึ่งมีคาเทากับ 
โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 5F5 ที่ผลิตไดจากการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ทั้งสองชนิดนี้นาจะมี
ศักยภาพนําไปใชเปน probe ในชุดตรวจสําเร็จรูป (test kit) ตอไปได  
 การทดสอบความไวของ probe โดยเทคนิค ELISA มีความแตกตางกันระหวางผลการทดสอบจากเชื้อบริสุทธิ์
และเชื้อบดผสมเนื้อเยื่อปลา ซึ่งเปนการจําลองตัวอยางเนื้อเยื่อปลาติดเชื้อไมโคแบคทีเรีย การตรวจวิเคราะหเช้ือในตัวอยาง
ปลามีประสิทธิภาพดอยกวาการตรวจเชื้อบริสุทธิ์ 100 เทา ทั้งนี้อาจมีผลมาจากปริมาณโปรตีนจากเนื้อเยื่อปลาไปลดพื้นที่
การเกาะของเชื้อบนจานหลุมที่ทดสอบ Adams (1992) ไดรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหแบบ Sandwich 
ELISA ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพเกาะของเชื้อหรือแอนติเจน (antigen) โดยใหมีการเขาจับอยางจําเพาะกับแอนติบอดี้ 
(antibody) ชุดหนึ่งกอนที่จะทดสอบกับโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ที่ศึกษา วิธีนี้จะทําใหเทคนิคมีความไว (sensitivity) มาก
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ขึ้น การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถทดสอบคาวิเคราะหที่เพิ่มขึ้นโดยเทคนิคดังกลาวไดเนื่องจากเทคนิค Sandwich ELISA 
จําเปนจะตองมีโพลีโคลนอลแอนติบอดี้อีกชุดหนึ่งที่มีตนกําเนิดจากเจาบานตางชนิดกับชุดผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี้
ที่ศึกษา ซึ่งขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ไมไดรวมถึงงานผลิตโพลีโคลนอลแอนตบิอดี้ดังกลาว 
 โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ 5F5 มีความจําเพาะสูงตอเช้ือ M. fortuitum ไมพบปฏิกิริยาขามกับไมโคแบคทีเรียชนิด
อื่น  แมกระทั่ง M. chelonae ที่มีความใกลชิดทางสายพันธุกับ M. fortuitum ดังที่ Tsang et al (1984) รายงานความสัมพันธ
ทางแอนติเจนของ M. fortuitum - M. chelonae complex นอกจากนี้ผลการทดลองไมพบปฏิกิริยาขามกับแบคทีเรียที่กอโรค
ในสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ที่อาจปนเปอนมากับตัวอยางวิเคราะห รวมทั้งไมพบปฏิกิริยาขามกับเซลลเนื้อเยื่อสัตวเจาบานแตอยาง
ใดตามที่ Thorns and Morris (1985) ไดรายงานการเกิดปฏิกิริยาขามกับเนื้อเยื่อเจาบานสัตวบกหลายชนิดอันเนื่องมาจากมี
การอนุรักษในสายวิวัฒนาการสูง แตจากการศึกษาครั้งนี้ไมพบปญหาดังกลาวกับโมโนโคลนอลแอนติบอดี้5F5 ที่ผลิตได 
 การวินิจฉัยวัณโรคปลา โดยทั่วไปมักใชเวลานานหากทําตามวิธีแยกเชื้อแบบดั้งเดิมเนื่องจากเชื้อไมโคแบคทีเรีย
เปนเชื้อที่เจริญเติบโตชา มักใชเวลา 1-4 สัปดาห (Jacob et al, 1991, Colorni, 1992) การพัฒนาการวินิจฉัยโรคโดยวิธี 
Polymerase chain reaction-reverse cross blot hybridization และ IHC (Puttinaowarat et al, 2002, Puttinaowarat et al, 
2000) ทําใหการวินิจฉัยโรคเปนไปอยางรวดเร็วและมีความแมนยําสูง อยางไรก็ตามการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทาง
พยาธิสภาพยังคงมีความสําคัญเพราะทําใหสามารถเขาใจถึงกระบวนการกอโรคและกระบวนการตอบสนองตอเช้ือของ 
เจาบานไดดีขึ้นรวมทั้งมีคาใชจายต่ํากวามาก อีกทั้งบางครั้งตัวอยางที่สงตรวจวิเคราะหมาจากแหลงเพาะเลี้ยงที่หางไกล ทํา
ใหไมสามารถสงตัวอยางสดไดจําเปนตองดองดวยฟอรมาลินนั้น เทคนิค IHC จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการตรวจ
วิเคราะหตัวอยางในกลุมนี้ 
 การศึกษาวิจัยตอเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้จะมุงเนน การพัฒนาชุดตรวจสําเร็จรูป (test kit) เพื่อความรวดเร็วและ
สะดวกในการใชงานระดับฟารม หรือใชในการตรวจวิเคราะหตัวอยางในพื้นที่ที่หางไกลหองปฏิบัติการ ชุดตรวจสําเร็จรูป
ดังกลาวควรเปนชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จสามารถตรวจหาสาเหตุของโรคไดครอบคลุมทุกชนิดและสายพันธุของ
เช้ือกอวัณโรคในปลา การพัฒนาชุดตรวจสําเร็จรูปดังกลาวจะรวมถึงการพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ตอ M. chelonae 
และโพลีโคลนอลแอนติบอดี้ตอเช้ือไมโคแบคทีเรียทั้งกลุมเพื่อใชรวมกับ probe ที่มีอยูทั้งหมด ชุดตรวจสําเร็จรูปนี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการเฝาระวังโรคระดับฟารมและเปนขอมูลสําคัญในการจัดการฟารมเพื่อปองกันการกระจายของโรค 
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พลังงานรวมที่เหมาะสมในอาหารสําเร็จรูปปลาดุกทะเล (Plotosus canius) 
 

พิเชต  พลายเพชร ๑* มนทกานติ  ทามติ้น๑  บัญญัติ  ศิริธนาวงศ ๒ และ สุพิศ  ทองรอด ๑ 
๑ สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 

๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาระดับพลังงานรวมที่เหมาะสมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกทะเล (Plotosus canius) โดยใหอาหาร
ทดลองที่มีปริมาณโปรตีนเทากัน (51–52%) จํานวน 5 สูตร ระดับพลังงานรวม 464, 489, 507, 523 และ 537 Kcal/อาหาร 
100 กรัม นาน 12 สัปดาห พบวาปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 464 Kcal/อาหาร 100 กรัม มีการ
เจริญเติบโตดานน้ําหนักเฉลี่ยและรอยละของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นสูงกวาปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรอื่นๆ และแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 537 Kcal/อาหาร 100 กรัม 
ขณะที่อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารทุกสูตรใหผลไมแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05)  
 
คําสําคัญ : ระดับพลังงานรวม อาหารสําเร็จรูป ปลาดุกทะเล   
    
* ต. แหลมผักเบี้ย อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี ๗๖๑๐๐ โทร ๐ ๓๒๔๗ ๘๒๑๐  e-mail : pichet28@yahoo.com 
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Optimal Gross Energy in Formulated Feed for Eeltail Catfish (Plotosus canius) 
 

Pichet  Plaipetch 1* Montakan  Tamtin 1  Banyat  Siritanawong 2 and Supis  Thongrod 1 

1 Coastal Aquatic Feed Research Institute 

2 Faculty of Agriculture of Technology, Petchburi Rajabhat University, Petchburi Province 

 
Abstract 

 
 Study on optimal gross energy in formulated feed for Eeltail Catfish (Plotosus canius) by feeding them with 
isonitrogenous diets (51–52% Protein) which containing different gross energy : 464, 489, 507, 523 and 537 Kcal/100 
grams  respectively, for 12 weeks. Eeltail Catfish  fed diet containing gross energy 464 Kcal/100 grams obtained average 
weight and weight gain higher than other groups and it was significant difference (p<0.05) with the fish on diet 
containing gross energy 537 Kcal/100 grams.While conversion ratio (FCR) and survival rates did not significant 
difference (p>0.05) among the groups. 
 
Key words : gross energy, formulated feed, Eeltail Catfish 
    
* Laem Phakbia Sub–district  Baan Laem  Petchburi Province 76100 Tel. 0 3247 8210  e-mail : pichet28@yahoo.com 
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คํานํา 
 
 ปลาดุกทะเลเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเปนที่นิยมบริโภคทําใหมี
ราคาสูง ปลาที่ขายในตลาดไดจากการจับจากธรรมชาติ โดยเฉพาะจังหวัดชายฝงทะเลที่มีปลาชายเลน เชน กระบี่ พังงา 
เพชรบุรีและสมุทรสงคราม เปนตน จากการที่ประเทศไทยมีความกาวหนาในการเลี้ยงปลากลุมปลาหนัง (Catfish) ทําใหมี
แนวคิดในการเพาะเลี้ยงปลาดุกทะเลเชิงพาณิชยขึ้นและประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุลูกปลาดุกทะเล แตเบื้องตนยัง
มีปริมาณไมมากพอที่จะสงเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชยได แตก็เปนลูทางที่ดีในอนาคตที่นาจะสามารถขยายตัวเปนการ
เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยได ปลาดุกทะเลพบทั้งน้ําจืดและน้ํากรอยและทะเลในเขตชายฝงญี่ปุนไปจนถึงชายฝงแอฟริกา ใน
ประเทศไทยพบปลาดุกทะเลตามบริเวณปากแมน้ํา น้ําเค็มและอาจพบในน้ําจืดไดดวย (กรมประมง, 2507) ปลาดุกทะเลมี
นิสัยเปนปลากินเนื้อ (carnivorous fish) เนื่องจากการศึกษากระเพาะอาหาร พบเฉพาะสัตวที่ไมเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ชา 
สวนใหญเปน ปูแสม (ลือชัย, 2523) สวนการทดลองเลี้ยงปลาดุกทะเล มีการทดลองกันมานาน ทั้งที่เปนวิจัยตีพิมพและไม
ตีพิมพ เชน ฐิติมา และบริสุทธิ์ (2538) ทดลองเลี้ยงปลาดุกขนาด 0.63 กรัม ดวยปลาสดเปรียบเทียบกับปลาสดผสมอาหาร 
เปนเวลา 120 วัน พบวา ปลาโตขึ้นไมแตกตางกัน แตอัตรารอดตายจาการเลี้ยงดวยปลาสดสูงกวาปลาสดผสมอาหาร คือ 90 
และ 64.76% ตามลําดับ และบัญญัติ (2543) ศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาดุกทะเลดวยอาหาร 4 ชนิด คือ อาหารสําเร็จรูป
ที่มีโปรตีน 26.08, 30.22, 36.61% และปลาเปดสด พบวาอาหารระดับโปรตีน 36.61% ทําใหปลาเจริญเติบโตดีที่สุด อัตรา
รอดประมาณ 60%  
 อาหารเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด โดยเฉพาะการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบ
พัฒนาที่ตนทุนสวนใหญคืออาหาร อาหารที่ดีตองมีสารอาหารที่สัตวน้ําตองการครบถวนทั้ง โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต 
วิตามินและแรธาตุ โดยโปรตีนมีความสําคัญตอรางกายมากที่สุด และเปนตนทุนการผลิตอาหารที่แพงที่สุดดวย  
(เวียง, 2542) เชน ระดับโปรตีนที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลากะพงขาววัยรุนจนถึงปลาขนาดตลาดคือระดับ 45% 
(วิเชียร และคณะ, 2532) แตการใชประโยชนโปรตีนของสัตวจะเกิดประโยชนสูงสุดเมื่ออาหารมีพลังงานเพียงพอกับความ
ตองการ ทําใหไมเกิดการนํากรดอะมิโนหรือโปรตีนไปใชสรางพลังงาน โดยทั่วไปในอาหารสําเร็จรูป 1 กิโลกรัมจะมี
พลังงานรวมประมาณ 2,000–3,000 Kcal (วีรพงศ, 2536) แหลงพลังงานหลักคือไขมัน เนื่องจากมีพลังงานสูงและเปน
แหลงกรดไขมันจําเปนที่สัตวตองการ เชน โอเมกา–3 และโอเมกา–6 ระดับไขมันที่นิยมในการผลิตอาหารคือ 10–15% ของ
วัตถุดิบทั้งหมด เนื่องจากทําใหเกิดการใชโปรตีนที่มีประสิทธิภาพและมีผลตอคุณภาพซากนอย (เวียง, 2542) ซึ่งสอดคลอง
กับระดับไขมันที่แนะนําสําหรับการเลี้ยงปลากะพงขาว (วิเชียร และคณะ, 2532) และแหลงไขมันที่ดีไดแก น้ํามันถั่วเหลือง
และน้ํามันตับปลา สวนระดับคารโบไฮเดรตในการเลี้ยงปลากะพงขาวไมควรเกิน 20% (Boonyaratapalin, 1991) ซึ่งสวน
ใหญเปนแปงจากขาว ถ่ัวเหลืองและอื่นๆ ทั้งนี้ความตองการพลังงานของปลาอาจเปลี่ยนแปลงไดทั้งตองการมากขึ้นหรือ
นอยลงตามสภาพแหลงน้ําที่อาศัย เชน ความตองการลดลงหากอุณหภูมิน้ําต่ําลง ปลามีขนาดใหญขึ้น หรือตองการมากขึ้น
หากอุณหภูมิน้ําสูงขึ้น น้ํามีความเร็วในการไหลมากขึ้น รวมทั้งมีหลบหนีศัตรูมาก 
 อยางไรก็ตาม การที่การเพาะเลี้ยงปลาดุกทะเลเชิงพาณิชยจะเกิดขึ้นและพัฒนาไปได จําเปนตองอาศัยขอมูล
พ้ืนฐานตางๆ สนับสนุน เชน ความรูดานชีววิทยา ความตองการสารอาหาร คุณภาพน้ํา โรคและการปองกัน ตลอดจน
การตลาดและการลดตนทุนการผลิต ดังนั้นในการวิจัยนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับระดับพลังงานในอาหารสําเร็จรูป เพื่อหา
ระดับความตองการพลังงานของลูกปลา เนื่องจากพลังงานมีผลโดยตรงตอการใชประโยชนโปรตีน หากในอาหารมี
พลังงานไมเพียงพอ โปรตีนบางสวนจะถูกนําไปสรางเปนพลังงาน ทําใหปลาเจริญเติบโตไมเต็มที่ อีกทั้งโปรตีนยังมีผล
โดยตรงตอตนทุนการผลิตเนื่องจากเปนสารอาหารที่มีราคาแพง ซึ่งหากทราบความตองการของปลาไดจะทําใหการผลิต
อาหารและการเลี้ยงปลาไดผลดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค 
 

 เพื่อทราบความตองการพลังงานรวมจากอาหารสําเร็จรูปของปลาดุกทะเล และผลของระดับพลังงานรวมตอการ
เจริญเติบโต อัตรารอดตายและคุณภาพเนื้อของปลาดุกทะเล  
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการทดลอง 
 
1. แผนการทดลอง 
 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ประกอบดวย 5 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา เพื่อ
ศึกษาระดับพลังงานรวมที่เหมาะสมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกทะเล และมีวัตถุดิบอาหารทดลองตางๆ (ตารางที่ 1) 
ดังนี้ 
 อาหารทดลองสูตรที่  1 อาหารมีระดับพลังงาน 464 Kcal/อาหาร 100 กรัม  
 อาหารทดลองสูตรที่  2 อาหารมีระดับพลังงาน 489 Kcal/อาหาร 100 กรัม  
 อาหารทดลองสูตรที่  3 อาหารมีระดับพลังงาน 507 Kcal/อาหาร 100 กรัม  
 อาหารทดลองสูตรที่  4 อาหารมีระดับพลังงาน 523 Kcal/อาหาร 100 กรัม  
 อาหารทดลองสูตรที่  5 อาหารมีระดับพลังงาน 537 Kcal/อาหาร 100 กรัม  
 
2. อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 
 บอทดลองเปนบอซีเมนตขนาด 6x10x1.8 เมตร เติมน้ําความเค็ม 30 ppt ระดับน้ําความลึก 1. 6 เมตร แขวนกระชัง
ขนาด  1x1  เมตร  จํ านวน  15  กระชั ง  และปลอย ลูกปลาดุกทะเลนาด  2  นิ้ ว  ( ลูกปลาจากโรง เพาะฟกของ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่ผานการฝกใหกินอาหารกุงกุลาดําเบอร 1 วันละ 10% ตอน้ําหนัก
ตัว เปนเวลา 1 เดือน) จํานวน 20 ตัว/กระชัง ใหอาหารทดลองจํานวน 5 สูตรๆ ละ 3 กระชัง วันละ 6–10% ตอน้ําหนักตัว 
(แบงให 2 มื้อ เวลา 08.00 และ 16.00 น.) (แสดงในตารางที่ 1)  
 บันทึกขอมูลดานการเจริญเติบโตโดยการชั่งทุก 2 สัปดาห สวนความยาววัดทุก 1 เดือน และบันทึกขอมูลปริมาณ
อาหารที่กินและอัตรารอดตาย (ภาพที่ 1 - 4) สวนคุณภาพน้ําทําการตรวจวัดสัปดาหละครั้งในเวลา 8.00–9.00 น.โดย
ตรวจวัดคา ความเปนกรดดาง ความเปนดาง แอมโมเนียรวม ไนไตรท อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา สวนการ
วิเคราะหคุณคาทางอาหารของอาหารทดลองและปลา ทําโดยการสุมปลากอนและหลังการทดลองครั้งละ 10 ตัว เพื่อทําการ
วิเคราะหคาตางๆ ดังนี้ วิเคราะหโปรตีนดวยเครื่อง Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO) วิเคราะหไขมัน
ดวยเครื่อง Fat Extractor TFE2000 (LECO) วิเคราะหพลังงานดวยเครื่อง Automatic Calorimeter AC-350 (LECO) 
วิเคราะหเถา ความช้ืนและไฟเบอร ดวยวิธี AOAC (1980) นําขอมูลที่ไดจากการทดลอง ไดแก น้ําหนักเฉลี่ย รอยละของ
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตรารอดตายและอัตราแลกเนื้อ รวมทั้งคุณคาทางอาหารของปลาทดลอง มาวิเคราะหหาความแปรปรวน
แบบทางเดียว (ONE – way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามวิธี Tukey , s HSD test ดวยโปรแกรม SYSTAT 
VERSION 5.0 (Wilkinson et al., 1992) 
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ตารางที่ 1 องคประกอบของวัตถุดิบอาหารทดลอง (กรัม / 100 กรัม น้ําหนักแหง) 
 

สูตรอาหาร องคประกอบ 
1 2 3 4 5 

ปลาปนไทย A 
เนื้อหอยแมลงภู 
กากถั่วเหลือง 
เคอย 
รําขาว 
หวีทกลูเตน 
แปงสาลี 
น้ํามันปลาทูนา 
วิตามินรวม 
แรธาตุรวมวิตามินซี (99 %) 
BHT 
เซลลูโลส 

35 
7 
21 
2 

8.4 
5 
14 
0 
2 

0.48 
0.02 
3.1 

35 
7 
21 
2 

5.4 
5 
14 
3 
2 

0.48 
0.02 
3.1 

35 
7 
21 
2 

5.4 
5 
14 
6 
2 

0.48 
0.02 
3.1 

35 
7 
21 
2 

0.4 
5 
14 
9 
2 

0.48 
0.02 
3.1 

35 
7 
21 
2 
0 
5 
14 

11.5 
2 

0.48 
0.02 
3.1 

ผลวิเคราะห : คณุคาทางโภชนาการ 
ความชื้น (%) 
โปรตีน (% ของน้ําหนักแหง) 
ไขมันรวม (% ของน้ําหนักแหง) 
เถา (% ของน้ําหนักแหง) 
ใยอาหาร (% ของน้ําหนักแหง) 
NFE (% ของน้ําหนักแหง) 
พลังงาน (Kcal / 100 กรัม) 

14.74  
52.04 
8.06 
14.05 
2.46 
23.39 

464.05 

15.42 
51.58 
12.73 
13.87 
2.40 
19.41 

489.27 

14.28 
51.63 
13.66 
14.16 
2.11 
18.43 

506.73 

15.64 
52.26 
16.64 
13.99 
1.62 
15.48 

522.51 

15.36 
51.42 
20.26 
13.40 
2.07 
12.85 

536.62 
 

ผลการทดลอง 
 
 จากการทดลองเลี้ยงปลาดุกทะเลดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีพลังงานรวมระดับตางๆ เปนเวลา 12 สัปดาห เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง พบวาคาการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1 มีน้ําหนักเฉลี่ยและรอยละของน้ําหนักที่
เพิ่มขึ้นสูงกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเริ่มมีความแตกตางตั้งแตสัปดาหที่ 4 
เปนตนไป ขณะที่ปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 2, 3 และ 4 มีการเจริญเติบเติบโตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) เมื่อเทียบกับอาหารทดลองสูตรที่ 1 และ 5 สวนอัตรารอดตายและอัตราแลกเนื้อจากทุกชุดทดลองใหผล
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยอัตราแลกเนื้อในการทดลองนี้มีคาสูง (3.27–3.80) และมีอัตรารอด
ตาย สูง (97–100%) (ตารางที่ 2) สวนคุณภาพน้ําระหวางการทดลอง 12 สัปดาห มีคาที่เหมาะสม คือ ไนไตรทมีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.1970 ppm, แอมโมเนียรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.1850 ppm, ความเปนกรดดางมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.33, ความเปนดางมี
คาเฉลี่ยเทากับ 203 ppm, ความเค็มมีคาเฉลี่ยเทากับ 28 ppt, ออกซิเจนละลายน้ํามีคาเฉลี่ยเทากับ 5.29 ppm และอุณหภูมิมี
คาเฉลี่ยเทากับ 27.20 0C (ตารางที่ 3) สวนคุณคาทางอาหารของเนื้อปลาดุกทะเลหลังสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลาที่เลี้ยง
ดวยอาหารสูตรที่ 1 มีระดับโปรตีนสูงกวาเนื้อปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่
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เนื้อปลาจากชุดทดลองที่ใหอาหารสูตรที่ 4 มีคาพลังงานรวมสูงกวา (p<0.05) ชุดที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1 อยางไรก็ตาม
จากผลวิเคราะหพบวาคุณภาพเนื้อปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1 และ 4 มีคาโปรตีนและพลังงานแตกตางจากเนื้อปลาที่
เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 2, 3 และ 5 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนผลรวมของคาคารโบไฮเดรตและใยอาหารใน
เนื้อปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1 มีคาสูงกวาเนื้อปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 4 และ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
แตเนื้อปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1, 4 และ 5 มีคาดังกลาวไมแตกตางจากเนื้อปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 2 และ 3 
(p>0.05) (ตารางที่ 4) ขณะที่คาอื่นๆ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยอาหารสูตรที่ 1 ทําใหมีการสะสมโปรตีน
ในเนื้อปลาสูงที่สุด รองลงมาคือ อาหารสูตรที่ 3 และ 2 ตามลําดับ สวนระดับพลังงานและคารโบไฮเดรตและใยอาหารมีคา
เพิ่มขึ้นตามระดับพลังงานรวมที่มากขึ้น ขณะที่ระดับไขมันและเถาคงที่ 
 
ตารางที่ 2  การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงาน 

  รวมตางกัน 
 
สูตรอาหาร ระดบั 

พลังงานรวม 
น้ําหนักเฉลี่ย(กรัม) น้ําหนักเพิ่ม (%) อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย(%) 

  เริ่มตน 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 12 สัปดาห 
1 
2 
3 
4 
5 

464 
489 
507 
523 
537 

5.74a ± 0.03 
5.74a ± 0.06 
5.74a ± 0.03 
5.75a ± 0.04 
5.74a ± 0.08 

30.11a ± 0.32 
28.28ab± 2.07 
29.06ab± 1.85 
28.42ab± 1.38 
25.42b± 1.56 

424.09a± 4.83 
392.27ab± 33.95 
405.95ab± 32.63 
394.59ab± 26.87 
342.85b± 34.05 

3.46ab ± 0.93 
3.41ab ± 0.76 
3.27b ± 0.51 
3.60ab ± 0.77 
3.80a ± 0.74 

96.66a ± 2.88 
100.00a± 0.00 
98.33a ± 2.88 
98.33a ± 2.88 
100.00a± 0.00 

หมายเหตุ : อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพน้ําในบอซีเมนตที่เลี้ยงปลาดุกทะเล 
 
สัปดาหที ่ ไนตรท  

(ppm) 
แอมโมเนีย 
รวม (ppm) 

ความเค็ม  
(ppt) 

ความเปนดาง  
(ppm) 

ออกซิเจนที ่
ละลายน้ํา(ppm) 

ความเปน 
กรดดาง 

อุณหภูมิ (0C) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0.0083 
0.0096 
0.0467 
0.0820 
0.0812 
0.5150 
0.5440 
0.1055 
0.3167 
0.5623 
0.0506 
0.0390 

0.1405 
0.0827 
0.3077 
0.4186 
0.5490 
0.3540 
0.0384 
0.0419 
0.0612 
0.0354 
0.1130 
0.0772 

30 
30 
35 
31 
35 
30 
28 
27 
25 
25 
20 
18 

160 
209 
140 
237 
268 
260 
248 
215 
210 
205 
145 
140 

5.89 
5.71 
5.15 
6.36 
5.62 
5.32 
5.78 
5.12 
5.27 
5.14 
3.85 
4.29 

8.98 
8.32 
8.15 
8.30 
8.27 
8.25 
8.64 
8.16 
8.35 
8.21 
8.16 
8.15 

27.70 
27.40 
28.30 
28.50 
27.20 
26.80 
27.00 
27.00 
27.00 
26.00 
26.00 
27.50 
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ตารางที่ 4 คุณคาทางโภชนาการของปลาดุกทะเลกอนและหลังการทดลอง (% น้ําหนักแหง) 
 

สูตรอาหาร/ 
(Kcal/100 กรัม) 

โปรตีน ไขมัน เถา NFE +ใยอาหาร (%) พลังงาน  
(cal/กรัม) 

1/(464) 
2/(489) 
3/(507) 
4/(523) 
5/(537) 
เริ่มตน 

60.47a ± 1.30 
58.48ab± 0.70 
59.57ab± 0.73 
55.62b ± 3.05 
57.27ab± 1.05 
59.24 ± 0.85 

17.21a ± 2.54 
16.24a ± 0.97 
15.88a ± 1.13 
17.84a ± 3.11 
16.36a ± 0.86 
14.21 ± 1.49 

11.37a± 1.37 
11.59a± 0.49 
10.80a± 0.31 
10.97a± 0.63 
10.84a± 0.77 
11.82 ± 0.52 

10.95b± 1.69 
13.69ab± 1.23 
13.75ab± 1.33 
15.58a± 0.50 
15.53a± 1.12 
14.73± 0.23 

5281.60b± 31.8 
5328.72a± 92.1 
5414.48ab± 55.0 
5591.70b± 144.5 
5446.45ab± 80.1 
4930.90 ± 68.8 

หมายเหตุ : อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

 

ภาพที่ 1 สภาพบอทดลอง 

 

ภาพที่ 2 การชั่งน้ําหนัก 
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ภาพที่ 3 การวัดความยาว 
 

   
 

ภาพที่ 4 ปลาดุกทะเลในการทดลอง 
 

วิจารณผลการทดลอง 
 

 จากผลการทดลอง ปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1 ซึ่งมีพลังงานในอาหารต่ําสุด (464 cal/อาหาร  
100 กรัม) มีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 2 (489 Kcal), 3 (507 Kcal) และ 4 (523 Kcal) 
และลําดับสุดทายคืออาหารสูตรที่ 5 (537 Kcal) ทั้งนี้คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงไมมีผลทําใหเกิดความแตกตาง เนื่องจากเลี้ยงใน
กระชังที่แขวนในบอเดียวกัน ความแตกตางของการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลจึงเนื่องมาจากอาหาร อาหารทดลอง 
สูตรที่ 1 ซึ่งไมมีการเติมไขมันในอาหารแตปริมาณไขมันที่ไดจากสารอาหารพบวามีปริมาณสูงถึง 8% ซึ่งอาจมีเพียงพอใน
การเปนแหลงพลังงานรวมกับปริมาณโปรตีนและคารโบไฮเดรตในอาหาร จึงทําใหการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเล 
ดีที่สุด  
 โดยที่ แตมีขอสังเกตที่สําคัญคืออาหารสูตรที่ 1 ซึ่งไมใชน้ํามันปลาทูนาเปนองคประกอบ มีระดับไขมันต่ํากวา
สูตรที่ 5 ประมาณ 12% (8.06 เทียบกับ 20.26%) ขณะที่อาหารสูตรที่ 1 มีระดับคารโบไฮเดรตที่ใชประโยชนได (NFE)  
สูงกวาอาหารสูตรที่ 5 ประมาณ 10% (23.39 เทียบกับ 12.85%) แสดงใหเห็นวาระดับไขมันในอาหารประมาณ 8% 
เพียงพอกับความตองการ ทั้งนี้เพราะพลังงานในอาหารเพิ่มขึ้นจากการเติมน้ํามันปลาทูนาและลดรําขาว การเจริญเติบโต



O47                                                                                                                           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550 
                                                   

 238 

ของปลาดุกทะเลกลับลดลง อยางไรก็ตาม ระดับไขมันในอาหารสูตรที่ 1 ที่ 8% มีความสอดคลองกับการรายงานงานของ 
มะลิ (2530) คือ ปลาดุกตองการไขมัน 6–8% ขณะที่ปลาดุกอเมริกันตองการไขมันประมาณ 10% (Stowel and Gatlin, 
1992) เปนตน สําหรับอาหารทดลองซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบพวกปลาปน กากถั่วเหลืองและเคอย (Acetes) เปนแหลงให
พลังงานและใหกรดไขมันที่จําเปนเพียงพอไมจําเปนตองเสริมแหลงไขมันอื่นอีก รวมทั้งปลาดุกทะเลอาจใชคารโบไฮเดรต
เปนแหลงพลังงานไดดี ดังจะเห็นไดจากปลาดุกทะเลที่ไดรับอาหารสูตรที่ 1 ที่มีระดับ NFE สูงสุด (ใชรําขาวสูงสุด) มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดและดีกวาปลาดุกทะเลที่ไดรับอาหารสูตรที่ 5 (ไมมีรําขาว) ซึ่งการสรางพลังงานจากคารโบไฮเดรต
สามารถเกิดไดอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอรางกาย นอยกวาการใชพลังงานจากโปรตีนและไขมัน กลาวคือการใช
โปรตีนทําใหเกิดยูเรียและแอมโมเนียที่ไตตองทํางานหนักเพื่อขับถายออก สวนการใชไขมันเปนแหลงพลังงานทําใหเกิด
สารอะซิติลโคเอ (Acetyl CoA) เหลือและเกิดเปนสารคีโตนที่มีฤทธิ์เปนกรด (เวียง, 2542) จนกระทบตอการเจริญเติบโต 
ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปลาดุกทะเลที่ไดรับอาหารสูตรที่ 1ที่มีคารโบไฮเดรตสูงเจริญเติบโตดีกวาอาหารสูตรอื่นๆ 
สอดคลองกับขอมูลคุณคาทางอาหารของเนื้อปลา ที่พบวาอาหารสูตรที่ 1 ทําใหมีการสะสมของคารโบไฮเดรตและ
พลังงานรวมนอยที่สุด แสดงใหเห็นถึงการใชประโยชนคารโบไฮเดรต สวนอาหารสูตรอื่นๆ ซึ่งมีระดับพลังงานสูงขึ้น จาก
การเพิ่มไขมันและลดคารโบไฮเดรต เปนไปไดวาปลาดุกทะเลไดรับพลังงานจากคารโบไฮเดรตไมเพียงพอจึงมีการใช
ไขมันแทน ดังเห็นไดชัดจากระดับไขมันที่สะสมในเนื้อปลาที่มีคาลดลงและคา NFE ที่มีคาเพิ่มมากขึ้นสวนทางกัน และ
จากการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาระดับไขมันในอาหารไมมีผลตอการสะสมไขมันในปลาชนิดนี้  
 ในสภาพธรรมชาติปลาดุกทะเลกินพวกสัตวที่ไมเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ชาเปนอาหาร เชน ปูแสม หอยสองฝาและ
ปลาบางชนิด สัตวน้ําเหลานี้มีไขมันและคารโบไฮเดรตนอย เชน ในปลามีไขมัน 0.2–25% และคารโบไฮเดรต<0.5%  
(กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา, 2547) ขณะที่ อํานวย (2525) รายงานวาสัตวน้ํามีปริมาณไขมันและคารโบไฮเดรตเฉลี่ย 
1.6 และ 2.2% ตามลําดับ อยางไรก็ตาม แมจะเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีพลังงานมากขึ้นและมีแหลงพลังงานอื่นๆ 
ทดแทนการใชโปรตีน แตปลากลับมีการเจริญเติบโตไมมากเทาที่ควร สอดคลองกับการทดลองของ บัญญัติ (2543) ที่
ทดลองเลี้ยงปลาดุกทะเลดวยอาหารสําเร็จรูปและปลาสด พบวาในระยะเวลาการเลี้ยง 8 เดือน ปลาดุกทะเลเจริญเติบโต
คอนขางชา รวมท้ังการทดลองของ ฐิติมา และบริสุทธิ์ (2538) ที่รายงานวาการเลี้ยงปลาดุกทะเลดวยปลาสดผสมอาหารผง
และอาหารสําเร็จรูปเปนเวลา 4 เดือน ปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 20 กรัม และในการทดลองนี้ ปลาดุกทะเลมีน้ําหนัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 22 กรัม จากการเลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห รวมทั้งการทดลองนี้ปลามีคาอัตราแลกเนื้อคอนขางสูง 
เปนไปไดวาอาหารแบบจมอาจไมเหมาะสมทําใหมีอาหารเหลือและไมสามารถประเมินปริมาณอาหารเหลือได เมื่อ
พิจารณาผลของคารโบไฮเดรตในอาหารตอการเจริญเติบโต พบวาปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1–4 ซึ่งมี
คารโบไฮเดรตในอาหารมากกวา มีการเจริญเติบโตที่ดีกวาปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 5 แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของคารโบไฮเดรตในอาหาร 
 ในการทดลองนี้ สัดสวนพลังงานตอโปรตีนในอาหารที่ทําใหปลาดุกทะเลมีการเจริญเติบโตดีที่สุดคือ  
464 Kcal/อาหาร 100 กรัม (คิดเทียบได 8.92 Kcal/1 กรัมโปรตีน) ซึ่งสอดคลองกับคําแนะนําของ (Hajra et al., 1988; Lim 
and Dominy, 1989; เวียง, 2542) ที่รายงานวาสัดสวนพลังงานตอโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสัตวน้ําคือ 8–9 Kcal/1 กรัม
โปรตีน ขณะที่ปลาหนังที่ใกลเคียงกับปลาดุกทะเล เชน ปลาดุกอุยตองการพลังงาน 10.7 Kcal/1 กรัมโปรตีน (โปรตีน 
33.6%) (บัญญัติ, 2532), ปลาดุกอุยเทศตองการพลังงานประมาณ 13.13 Kcal/1 กรัมโปรตีน (โปรตีน 33%) (วิมล และ
คณะ, 2536) และปลาดุกดานตองการพลังงาน 6 Kcal/1 กรัมโปรตีน (โปรตีน 30.9%) (ขวัญฤทัย, 2527) สวนปลาสวาย
ตองการพลังงาน 13.22 Kcal/1 กรัมโปรตีน (โปรตีน 18%) (Chuapoehuk, 1994) ขณะที่สัตวทะเล เชน ปลากะพงขาว
ตองการพลังงาน 7.3 Kcal/1 กรัมโปรตีน (โปรตีน 45%) (วิเชียร และคณะ 2531), กุงแชบวยตองการพลังงาน 8.4–9.5 
Kcal/1 กรัมโปรตีน หรือ 3,200–3,600 Kcal/อาหาร 1 กิโลกรัม (Sedgwick, 1979) อาจกลาวไดวาปลาดุกทะเลตองการ
พลังงานใกลเคียงกับปลาทะเลหรือกุงทะเลที่กินเนื้อ  
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 สวนอัตรารอดตายของปลาดุกทะเลในการทดลองนี้มีคาคอนขางสูงซึ่งการทดลองนี้มีอัตรารอดตายถึง 97–100% 
แสดงใหเห็นวาปลาชนิดนี้สามารถสงเสริมใหมีการเลี้ยงเชิงพาณิชยได แมจะมีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางชาและมีอัตรา
แลกเนื้อสูง นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาตอถึงปริมาณไขมันที่เหมาะสมในอาหาร โดยผันแปรกับปริมาณคารโบไฮเดรตเพื่อ
รกัษาระดับพลังงานในอาหาร รวมทั้งการศึกษาวิจัย ถึงจํานวนมื้อและชวงเวลาในการเลี้ยง เนื่องจากการทดลองนี้ใหอาหาร
เพียง 2 มื้อ (เชา-เย็น) อาจเปนชวงเวลาที่ไมเหมาะสม และจากการสังเกตพฤติกรรมพบวาปลาดุกทะเลกินอาหารดีเมื่ออยู
สภาพมืดหรือแสงนอยแสดงวาปลาชนิดนี้นาจะหากินกลางคืนหรือหากินตามพื้นดินที่มีแสงสวางนอย ดังจะเห็นไดจาก
ชนิดสัตวที่กินเปนสัตวที่ไมเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ชาที่อาศัยตามพื้นดิน รวมทั้งหากทําใหปลาวายน้ํานอยลงนาจะทําใหการ
เจริญเติบโตดีขึ้นได การวิจัยดังกลาวนาจะเปนดัชนีที่ดีและทําใหเขาใจถึงพฤติกรรมของปลาและนํามาประยุกตในการเลี้ยง
ใหปลามีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นได  
 

สรุปผลการทดลอง 
 

 อาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงานรวม 464 Kcal/อาหาร 100 กรัม ทําใหปลาดุกทะเลมีการเจริญเติบโตดีกวา 
ปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับพลังงานรวมอื่นๆ และใหผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ 
ปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับพลังงานรวม 537 Kcal/อาหาร 100 กรัม และอาหารทุกสูตรใหผลไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) ในเรื่องอัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย โดยการทดลองนี้อัตรารอดตายสูง (97–100%) ดังนั้น จากการ
ทดลองนี้สรุปไดวาพลังงานรวมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุกทะเลควรมีคาไมเกิน 464 Kcal/อาหาร 100 กรัม  
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และอาหารทดลอง  
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1 น้ําหนักเฉลี่ยของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงานรวมตางกัน 
 

สูตรที่ เริ่มตน สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 สัปดาหที่ 10 สัปดาหที่ 12 

1 5.74a ± 0.03 9.15a ± 0.32 12.76a ± 0.29 16.33a ± 0.27 19.94a ± 0.45 25.24a ± 0.55 30.11a ± 0.32 

2 5.74a ± 0.06 8.52a ± 0.52 11.93ab± 0.80 15.80a± 1.40 19.76ab± 1.24 24.35ab ± 1.89 28.28ab ± 2.07 

3 5.74a ± 0.03 8.28a ± 0.30 11.55ab± 0.17 15.38ab± 0.67 19.74ab± 1.43 25.11ab ± 0.28 29.06ab ± 1.85 

4 5.75a ± 0.04 8.34a ± 0.35 11.11ab± 1.11 14.40ab± 1.69 18.97ab± 1.20 23.72ab ± 0.90 28.42ab ± 1.38 

5 5.74a ± 0.08 8.03a ± 0.38 10.35b ± 0.49 12.86b ± 0.70 17.04a ± 0.50 21.44b ± 1.28 25.42b ± 1.56 

หมายเหตุ : อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 2 รอยละของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงานรวมตางกัน 
 

สูตรที่ สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 สัปดาหที่ 10 สัปดาหที่ 12 

1 59.27a ± 6.52 122.18a ± 6.23 184.32a ± 5.97 247.09a ± 9.49 339.29a ± 11.92 424.09a ± 4.83 

2 48.33ab± 7.73 107.71ab ± 11.99 174.95a ± 21.89 244.01ab ± 19.84 324.01ab ± 34.08 392.27ab ± 33.95 

3 44.17ab± 4.46 101.18ab ± 2.97 167.89ab ± 12.99 243.73ab ± 26.06 337.11ab ± 5.52 405.95ab ± 32.63 

4 45.08ab± 5.16 93.35ab ± 18.71 150.50ab ± 28.49 230.07ab ± 19.47 312.72ab ± 17.74 394.59ab ± 26.87 

5 39.77b ± 6.36 80.24b ± 9.19 124.02b ± 13.32 196.83b ± 12.18 273.55b ± 28.12 342.85a ± 34.05 

หมายเหตุ : อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
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ตารางผนวกที่ 3 อัตรารอดตายเฉลี่ยของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงานรวมตางกัน 
 

สูตรที่ เริ่มตน สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 สัปดาหที่ 10 สัปดาหที่ 12 

1 100.00± 0.00 100.00 ± 0.00 98.33 ± 2.88 98.33 ± 2.88 98.33 ± 2.88 98.33 ± 2.88 96.66 ± 2.88 

2 100.00± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00± 0.00 100.00± 0.00 100.00± 0.00 100.00± 0.00 100.00 ± 0.00 

3 100.00± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00± 0.00 100.00± 0.00 100.00± 0.00 100.00± 0.00 98.33 ± 2.88 

4 100.00± 0.00 100.00 ± 0.00 98.33 ± 2.88 98.33 ± 2.88 98.33 ± 2.88 98.33 ± 2.88 98.33 ± 2.88 

5 100.00± 0.00 100.00 ± 0.00 100.00 ± 0.0 100.00± 0.00 100.00± 0.00 100.00± 0.00 100.00 ± 0.00 

หมายเหตุ : อัตรารอดตายในทุก ๆ สัปดาห ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 4  อัตราแลกเนื้อเฉลี่ยของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงานรวมตางกัน   
 

หมายเหตุ : อักษรในแนวตั้งที่แตกตางกัน หมายถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
ตารางผนวกที่ 5 ความยาวของเฉลี่ยของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงานรวมตางกัน 

 
 

สูตรที่ สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 สัปดาหที่ 10 สัปดาหที่ 12 

1 1.72a ± 0.20 3.31a ± 0.40 3.57a ± 0.36 3.96ab ± 0.42 4.43a ± 0.41 3.78a ± 0.20 

2 2.12a ± 0.34 3.25a ± 0.06 3.24a ± 0.28 3.48a ± 0.23 4.02ac ± 0.86 4.32b ± 0.92 

3 2.32a ± 0.24 3.31a ± 0.49 3.19a ± 0.45 3.44a ± 0.42 3.59bc ± 0.47 3.77a ± 0.79 

4 2.28a ± 0.27 4.50b ± 1.36 3.54a ± 0.26 3.79a ± 0.25 3.34b ± 0.59 4.16b ± 0.96 

5 2.61a ± 0.44 4.49b ± 0.31 4.28b ± 0.49 4.33b ± 0.19 3.23b ± 0.48 3.87ab ± 0.52 

สูตรที่ เริ่มตน สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 8 สัปดาหที่ 12 

1 6.11  ±  0.23 10.47  ±  0.62 16.30  ±  0.50 18.77  ±  0.12 

2 6.06  ±  0.25 11.00  ±  0.82 16.36  ±  0.18 18.73  ±  1.04 

3 5.96  ±  0.20 10.33  ±  0.33 16.19  ±  0.75 18.77  ±  1.14 

4 5.92  ±  0.19 10.42  ±  0.80 15.83  ± 0.79 18.43  ±  0.90 

5 6.13  ±  0.33 10.33  ±  0.58 15.57  ± 0.10 18.05  ±  0.19 
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ภาพผนวกที่ 1 น้ําหนักเฉลี่ยปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่ระดับพลังงานรวมตางกัน (Kcal/อาหาร 100 กรัม) 
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ภาพผนวกที่ 2 รอยละของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงาน 
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ภาพผนวกที่ 4  อัตราแลกเนื้อเฉลี่ยของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงานรวมตางกัน  
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ภาพผนวกที่ 5 ความยาวของเฉลี่ยของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับพลังงานรวมตางกัน  
         (Kcal/อาหาร 100 กรัม)  
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ผลผลิตและคุณคาทางโภชนาการของโรติเฟอร S-type 

(Brachionus rotundiformis) ท่ีเล้ียงดวยระบบน้ําแบบหมนุเวียน 
 

 มนทกานติ  ทามติ้น๑*    กิตติพงษ  สันติเสวีกุล๑   สุพิศ  ทองรอด๑   แพททริค  ซอจีลูส๒ 
๑ สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง กรมประมง   ๒ มหาวิทยาลัยเก็นท 

 
บทคัดยอ 

 
เปรียบเทียบวิธีการเลี้ยงโรติเฟอร (Brachionus rotundiformis) 2 รูปแบบคือการเลี้ยงแบบดั้งเดิมซึ่งตองเปลี่ยน

ถายน้ําและใหกินสาหราย Chlorella sp. และการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน มีโปรตีนสกิมเมอรและไบโอฟลเตอรเปนระบบ
บําบัดและใหกินอาหารผงสําเร็จ พบวาระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียนใหผลผลิตและโรติเฟอรที่เลี้ยงมีคุณคาทาง
โภชนาการดีกวาการเลี้ยงแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระบบน้ําหมุนเวียนสามารถเลี้ยงโรติเฟอรไดอยาง
ตอเนื่องเปนเวลา 11 วัน มีความหนาแนนสูงสุด 2,194 เซลลตอมิลลิลิตรและมีผลผลิตรวมเทากับ 473.1 ลานเซลลและ 150 
กรัม โดยไมตองเปลี่ยนถายน้ําและเติมโรติเฟอรในระบบ ซึ่งมากกวาระบบดั้งเดิม (201.6 ลานเซลลและ 58 กรัม) และมี
น้ําหนักแหง โปรตีน ไขมัน และกรดไขมันจําเปนชนิด 20:5n3 และ 22:6n-3 สูงกวาโรติเฟอรในระบบดั้งเดิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การทดลองแสดงใหเห็นวาโปรตีนสกิมเมอรและไบโอฟลเตอรมีบทบาทสําคัญในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเลี้ยง  
 
คําสําคัญ : โรติเฟอร อาหารสําเร็จรูป ระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน 
    
* ศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง ต.แหลมผักเบี้ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี ๗๖๑๐๐ โทร. ๐๓๒ ๔๗๘๒๑๐ 
e-mail : mtamtin@hotmail.com 
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Production and nutritional values of rotifer s-type 

(Brachionus rotundiformis) cultured in recirculation system 
 

Montakan Tamtin1 Kittipong Santisewekul1 Supis Thongrod1 Patrick Sorgeloos2 
1Coastal Aquatic Feed Research Institute    2Ghent University 

 
Abstract 

 
Two types of rotifer (Brachionus rotundiformis) culture were compared. In batch rearing system, the culture 

was subjected to water exchange and rotifer were fed with microalgae Chlorella sp., while in the recirculation system, 
protein skimmer and biofilter were used as treatment unit and rotifer were fed with artificial diet. The production and 
nutrition value of rotifer in the recirculation system were significantly higher than that of the batch culture (p<0.05). The 
culture could be prolonged up to 11 days without any water exchange or restocking and the highest density of 2,194 
individuals per milliliter and total production of 473.1 million individuals and 150 grams could be obtained which were 
higher than those of the batch system (201.6 million individuals and 58 grams). Additionally, dry weight, protein, lipid 
and essential fatty acids (20:5n3 and 22:6n-3) of rotifer in recirculation system were significantly higher (p<0.05) than in 
the batch culture. The results showed that the protein skimmer and biofilter play the important role in improving water 
quality in the recirculation system.  
 
Key words : rotifer artificial feed recirculation aquaculture system 
    
* Petch Buri Coastal aquatic Feed Research Center, Laem Pakbia, Ban Laem, Petch Buri 76100 
e-mail : mtamtin@hotmail.com 
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คํานํา 
 
 โรติเฟอรเปนอาหารมีชีวิตที่มีความสําคัญและจําเปนตอวงการเพาะเลี้ยงปลาทะเล (Fukusho, 1989) โดยใชเปน
อาหารในระยะเริ่มแรกของปลาและสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ปลากะพงขาว ปลากะรัง  
ปลาการตูนและปู เปนตน เนื่องมาจากโรติเฟอรมีคุณสมบัติที่สําคัญคือมีขนาดเล็กและมีหลายขนาด (130-220 ไมครอน) 
เหมาะสมกับสัตวน้ําวัยออนแตละชนิด อีกทั้งยังสามารถเพาะขยายใหมีปริมาณมากแบบมหมวลได (Lavens et al., 1994) 
 การผลิตโรติเฟอรโดยทั่วไปจะเปนการเลี้ยงแบบเปลี่ยนถายน้ํา ไดแก ระบบเลี้ยงเก็บผลผลิตครั้งเดียว (Batch 
Culture) หรืออาจเปนการเลี้ยงเก็บผลผลิตตอเนื่อง (Continuous culture) ที่มีการเก็บเกี่ยวโรติเฟอรเกือบทั้งหมด เหลือ
บางสวนไวขยายตอ ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้สิ้นเปลืองพื้นที่ เนื่องจากเลี้ยงโรติเฟอรไดเพียงอัตราความหนาแนนต่ํา โดยมีอัตรา
ความหนาแนนเริ่มตนเพียง 10-12 ตัวตอมิลลิลิตร หรือ 50-200 ตัวตอมิลลิลิตรขึ้นกับความสามารถในการจัดการเลี้ยง 
หลังจากการเลี้ยงประมาณ 1 สัปดาหโรติเฟอรจะมีอัตราความหนาแนนประมาณ 200-300 ตัวตอมิลลิลิตร (ลัดดา, 2543, 
Fushimi, 1989) อยางไรก็ตามมักประสบปญหาคุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงทําใหอัตราความหนาแนนของโรติเฟอรใน
ระบบการเลี้ยงแบบเชิงพาณิชยไมคอยสูงเกินกวา 600 ตัวตอมิลลิลิตร (Fukusho, 1983; Morizane, 1991) 
 ถึงแมวาระบบดังกลาวจะเปนที่นิยมใชกันทั่วไปในโรงเพาะฟกปลาและปูทะเล แตมีขอจํากัดของระบบคือการ
ผลิตแพลงคตอนพืชใหมีปริมาณมากเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ โดยชนิดที่นิยมใหเปนอาหารของโรติเฟอร ไดแก 
Chlorella sp., Nannochloropsis sp., Tetasemis sp. และ  Isochrysis sp. เปนตน ซึ่งมักประสบปญหาความไมแนนอนของ
ผลผลิต มีความยุงยากและมีหลายขั้นตอน จึงตองการผูปฏิบัติการที่มีทักษะ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรและแรงงาน 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอาหารมีชีวิตในรูปแบบอื่น เชน การใชยีสต (James et al., 1987) หรือแพลงคตอนพืชแบบเขมขน 
(Algal paste) เลี้ยงโรติเฟอรเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิตดังกลาว หรือศึกษาการผลิตโรติเฟอรน้ํากรอยโดยใช Chlorella ที่
เพาะขยายดวยวิธีธรรมชาติโดยไมตองอาศัยเช้ือบริสุทธิ์จากหองปฏิบัติการเพื่อลดขั้นตอนการผลิต (วารินทรและคณะ, 
2548) นอกจากนี้ยังมีการนําระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียนมาใชเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโรติเฟอรใหมีความหนาแนนสูงขึ้น 
แตระบบใหมนี้ยังคงใช Algal paste เปนอาหารของโรติเฟอร (Yoshimura, 1997) ตอมา Lavens et al. (1994) ไดประสบ
ความสําเร็จในการผลิตอาหารสําเร็จรูปเลี้ยงโรติเฟอรและไดโรติเฟอรที่มีคุณคาทางอาหารสูง โดยไมตองมีการเสริม
สารอาหาร (Enrichment) และ Suantika et al. (2000)ไดนําระบบการเลี้ยงแบบใหมผสมผสานกับการใชอาหารสําเร็จรูป
เลี้ยงโรติเฟอรสามารถผลิตโรติเฟอรใหมีความหนาแนนสูงสุด 2800 ตัวตอมิลลิตรภายในระยะเวลา 11 วัน อยางไรก็ตาม
ผลผลิตและคุณคาทางอาหารของโรติเฟอรนั้นยังขึ้นกับปจจัยอื่นๆ เชน สภาพแวดลอม อีกดวย ดังนั้นการศึกษานี้จึง
ตองการศึกษาการเลี้ยงโรติเฟอรความหนาแนนสูงในระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียนตลอดจนศึกษาคุณคาทางอาหารของ
โรติเฟอรที่เลี้ยงดวยอาหารชนิดตางๆ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโรติเฟอร แบบความหนาแนนสูงสําหรับโรงฟกสัตวทะเลใน
ประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค 
 

 1. เปรียบเทียบการเลี้ยงโรติเฟอรดวยระบบน้ําแบบหมุนเวียนและการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 
 2. ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของโรติเฟอรที่เลี้ยงดวยอาหารแบบตาง ๆ กัน  
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อุปกรณและวิธีดําเนินการทดลอง 
 
1. แบบแผนการทดลอง 
 
 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดประกอบดวย 2 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา คือ ชุดการทดลองที่ 1 เปนระบบการ
เลี้ยงโรติเฟอร (Brachionus rotundiformis) แบบดั้งเดิมซึ่งเปนการเลี้ยงแบบเปลี่ยนถายน้ํา (Batch condition) และใหกิน
สาหรายเซลลเดียวชนิด Chlorella sp. ที่เลี้ยงในน้ํากรอย (ความเค็ม 15 พีพีที) เปนอาหาร ชุดการทดลองที่ 2 เปนการเลี้ยง
ดวยระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน (Recirculation aquculture system; RAS) ไมมีการเปลี่ยนถายน้ํา แตมีระบบบําบัดน้ํา
เปนโปรตีนสกิมเมอรและไบโอฟลเตอร โดยมีอัตราการหมุนเวียนน้ํา 100% ตอวันและใหกินอาหารผงสําเร็จสําหรับ       
โรติเฟอร  
 
2. อาหารทดลอง 
 
 อาหารผงสําเร็จสําหรับโรติเฟอรเปนอาหารของ Culture Selco® 3000 ที่มีคุณคาทางอาหารคือ ความชื้น 5%, 
โปรตีน 36%, ไขมัน 8%, เถา 9%, เยื่อใย 1% ใหอาหารในอัตรา 350 กรัมตอ 500 ลานเซลลตอวัน จํานวน 4 มื้อเวลา 6.00, 
10.00, 14.00 และ 18.00 น. สําหรับคลอเรลลาน้ํากรอยจะเตรียมโดยดัดแปลงจากวิธีของ วารินทรและคณะ (2548)  
 
3.ระบบการเลี้ยง 
 
 การศึกษาครั้งนี้ไดจัดระบบการเลี้ยงเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบดั้งเดิม และระบบน้ําหมุนเวียน ซึ่งทั้ง 2 ระบบมี
อัตราความหนาแนนของโรติเฟอรเริ่มตนประมาณ 250 เซลลตอมิลลิลิตรและเลี้ยงในถังไฟเบอรขนาด 300 ลิตรบรรจุ
น้ําเค็ม 22 พีพีที ระบบดั้งเดิมจะมีการเปลี่ยนถายน้ําทุก 3-4 วัน และใสโรติเฟอรใหมีความหนาแนนเทากับเริ่มตนทดลอง 
ระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนภายในถังเลี้ยงมีกระบอกกรองสวมดวยผากรองขนาด 38 ไมครอนเพื่อปองกันโรติเฟอร 
หลุดออกจากระบบเลี้ยง น้ําจากระบบจะเขาสูถังพักที่มีถุงกรองรองรับอีก 1 ช้ัน และมีทอแอรลิฟทเพื่อดูดโรติเฟอรกลับลง
ถังเลี้ยง น้ําจากถังพักนี้จะไหลเขาถังบําบัดขนาด 200 ลิตร ติดตั้งโปรตีนสกิมเมอร (Atman ® PH 2000, maximum flow 
rate 2200 ลิตรตอช่ัวโมง) น้ําจากโปรตีนสกิมเมอรจะไหลเขาถังไบโอฟลเตอรและวนกลับไปยังถังเลี้ยง ซึ่งการเลี้ยงใน
ระบบวนน้ํานี้จะเก็บเกี่ยวโรติเฟอรเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 
4.การเก็บและวิเคราะหขอมูล  
 
 นับจํานวนและวัดขนาดโรติเฟอร บันทึกจํานวนไขทุกวันตลอดชวงอายุการเลี้ยง วิเคราะหคุณภาพน้ําที่สําคัญ
และวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของโรติเฟอรและอาหารโดยสกัดกรดไขมันดวยวิธี direct esterification (Lepage and 
Roy, 1984) วิเคราะหองคประกอบกรดไขมัน ปริมาณโปรตีนและและไขมันตามวิธีของสุพิศและคณะ (2548) วิเคราะหผล
ทางสถิติดวย Independent pair t-test (Sokal and Rohlf, 1981) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

การเจริญเติบโตและผลผลิตของโรติเฟอร 
 
 ผลการทดลองพบวาระบบการเลี้ยงโรติเฟอรแบบหมุนเวียนน้ําใหผลผลิตทั้งดานอัตราความหนาแนนและ
ปริมาณดีกวาระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1 และ 2) โดยสามารถเลี้ยงโรติเฟอร
ใหมีอัตราความหนาแนนสูงสุด 2,194 เซลลตอมิลลิลิตร ที่อายุการเลี้ยง 10 วัน และมีผลผลิตรวม 11 วัน เทากับ 473.1 ลาน
เซลล น้ําหนักรวม 150 กรัม มากกวาระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมซึ่งมีอัตราความหนาแนนสูงสุด 557 เซลลตอมิลลิลิตร 
ผลผลิตรวม 201.6 ลานเซลลและน้ําหนักรวม 58 กรัม นอกจากนี้พบวาการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียนนั้นโรติเฟอรมีดัชนีการ
สรางไขมากกวาแบบดั้งเดิมซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาวะการเลี้ยงที่เหมาะสมทั้งคุณภาพน้ําและอาหาร ทําใหระบบการเลี้ยง
แบบหมุนเวียนน้ําในการศึกษานี้สามารถใหผลผลิตตอพ้ืนที่สูง หรือมากกวาระบบดั้งเดิมประมาณ 2.4-2.6 เทาโดยไมตอง
ถายน้ําตลอดระยะเวลาการเลี้ยงหรือตอขยายโรติเฟอรใหม ซึ่งแตกตางจากการเลี้ยงโรติเฟอรโดยทั่วไปที่มีการเปลี่ยน 
ถายน้ํา ใหสาหรายเซลลเดียวเปนอาหาร โดยเลี้ยงที่ความหนาแนนเริ่มตนประมาณ 10-12 ตัวตอมิลลิลิตร หรือ 50-200 ตัว
ตอมิลลิลิตร ขึ้นกับความสามารถในการจัดการทั้งดานอาหารและคุณภาพน้ําเลี้ยง โดยใชพ้ืนที่เลี้ยงตั้งแต 200-2000 ลิตร 
ถึง 50 ตัน มีอัตราความหนาแนนสูงสุดที่ระบบรองรับไดเพียง 200-300 ตัวตอมิลลิลิตร ซึ่งวิธีดังกลาวคอนขางสิ้นเปลืองทั้ง
พ้ืนที่และแรงงาน อีกทั้งยากตอการจัดการอาหารใหมีคุณภาพและผลผลิตตอเนื่องและเพียงพอ (Fushimi, 1989 และ 
Fukusho,1989) โรติเฟอรจากระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมและระบบหมุนเวียนน้ํามีความกวางและความยาวเปลือกหุมตัว
เทากับ 99.50±6.49 ไมครอนและ 133.92±11.85ไมครอน และ 104.42±10 ไมครอนและ 142.42±10.12 ไมครอน ตามลําดับ 
และไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นความหนาแนนของโรติเฟอรในระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนน้ํานี้จึงไมมีผล
ตอขนาดของโรติเฟอรและจากการศึกษานี้พบวาโรติเฟอรมีขนาดที่เหมาะสมตอการอนุบาลสัตวน้ําวัยออน 
 
Table 1 Density and egg production ratio of rotifer obtained in a batch and a recirculation system conditions  

 Batch RAS 
Day Density (ind.ml-1) Egg ratio Density (ind.ml-1) Egg ratio 

 Day 0-3 Day 4-8 Day 8-11    
0 259±8   0.13 250±20 1.04 
1 635±5   0.07 376±13 1.27 
2 189±12   0.05 516±18 1.13 
3 366±12   0.11 790±25 1.10 
4  245±6  0.42 863±7 1.29 
5  332±13  0.08 1122±34 1.16 
6  405±6  0.04 1542±48 1.18 
7  430±11  0.06 1618±44 1.16 
8   241±14 1.20 1800±67 1.05 
9   348±12 0.22 1999±116 1.20 

10   557±7 0.05 2194±146 1.17 
11   376±12 0.06 1577±11 1.05 
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Table 2 Daily production and total production of rotifer obtained in a batch and a recirculation system  
 Batch RAS 

 Production.day-1 Yield  Production.day-1 Yield 

 (ind.-1*106) (ind.-1*106) (g) (ind.-1*106) (ind.-1*106) (g) 
 Day 0-3 Day 4-8 Day 8-11      

0 77.7     75.0   
1 190.6     112.8   
2 56.7     154.8   
3 109.8   Day 3  =  34.8 6 228.0   
4  73.5    258.9   
5  99.6    336.6   
6  121.5    462.6   
7  129.0  Day 7  =  54 20 485.4   
8   72.3   540.0   
9   104.4   599.7   

10   167.1   658.2   
11   112.8 Day 11 = 112.8 32 473.1 Day 11 = 473.1 150 

Total Production (day 0-11)  201.6±10.5b 58±2.4 b  473.1±38.9 a 150±12.3 a 

 
องคประกอบทางเคมีของโรติเฟอร 
 
 โรติเฟอรจากระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนน้ํามีคุณคาทางอาหารสูงกวาระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3 และ 4) โดยมีน้ําหนักแหง (89.16%), โปรตีน (55.37%) และ ไขมัน (6.15%) สูง
กวาระบบดั้งเดิมซึ่งมีคา 81.32%, 53.61% และ 4.02% ตามลําดับ โรติเฟอรจากระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมมีกรดไขมัน  
(% area) กลุม n-3 และ n-6 เทากับ 21.81% และ 17.58% และสูงกวาระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนน้ํา (10.65%, 7.10%)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากมีองคประกอบกรดไขมันชนิด 18 : 2n6 และ 18 : 3n3 เปนองคประกอบหลัก 
แตมีกรดไขมันจําเปนสําหรับสัตวทะเลชนิด 20:5n3 (1.41%) และ 22:6n-3 (0.13%) นอยกวาโรติเฟอรในระบบน้ําแบบ
หมุนเวียนน้ํา (2.93%, 3.48%)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อยางไรก็ตามสัตวทะเลไมสามารถสังเคราะหกรดไขมัน
ชนิด 18:2n6 และ 18:3n3 ใหเปนกรดไขมันไมอิ่มตัวชนิดโซยาวได ดังนั้นกรดไขมันกลุม n-3 HUFA และกรดไขมันชนิด 
20:5n3 และ 22:6n-3 จึงมีความจําเปนตอสัตวทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวน้ําวัยออนและจําเปนตองไดรับจากอาหาร  
โรติเฟอรซึ่งเปนอาหารเริ่มตนของสัตวน้ําวัยออนจึงควรมีกรดไขมันจําเปนดังกลาวเพียงพอตอความตองการของสัตวน้ํา 
(Sargent et al., 1993) 
 
Table 3 Biochemical composition of the diet Culture Selco® 3000 and rotifer  

Sample Dry weight (%) Protein (%) Lipid (%) 
Artificial Diet 81.32 35.35 15.55 
Rotifer (Batch) 81.32 b 53.61 b 4.02 b 
Rotifer (RAS) 89.16 a 55.37 a 6.15 a 
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Table 4 Fatty acids composition (%area) of the diet Culture Selco® 3000 and rotifer 
Rotifer   

  
Fatty Acid (%area) 
   

Artificial Diet 
  Batch RAS 

C 16:0 17.96 17.84a 14.77a 
C 16:1 9.73 2.17b 8.30 a 
C 18:0 8.26 12.43 a 15.26 a 
C 18:2n6 7.55 15.17 a 4.75 b 
C 18:3n3 1.57 14.05 a 1.05 b 
C 20:4n6 0.32 1.05 a 1.36 a 
C 20:4n3 0.94 2.42 a 0.94 
C 20:5n3 4.10 1.41 b 2.93 a 
C 22:1n9 4.58 0.24 b 0.51 a 
C 22:5n3 0.12 0.00 b 0.42 a 
C 22:6n3 5.91 0.13 b 3.48 a 

 total n-3 13.94 21.81 a 10.65 b 
 n-3 HUFA 11.19 5.06 b 7.91 a 
 total n-6 8.40 17.58 a 7.10 b 
 n-3/n-6 1.66 1.24 b 1.50 a 
 DHA/EPA 1.44 0.09 b 1.19 a 

 
คุณภาพน้ํา 
 

คา NH4
+ และ COD ในระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนน้ําต่ํากวาระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 5) และพบวาโปรตีนสกิมเมอรและไบโอฟลเตอรมีบทบาทสําคัญในการลดปริมาณ NH4
+ โดยลด

ได 33.26% และ 34.74% ตามลําดับ ในขณะที่ NO2
- สามารถบําบัดไดดวยระบบไบโอฟลเตอรเทานั้น นอกจากนี้พบวา

โปรตีนสกิมเมอรมีประสิทธิภาพในลด COD ไดดี โดยสามารถดักจับสารอินทรียไดความเขมขน COD สูงกวาน้ําเลี้ยง 
โรติเฟอรถึง 68.29% ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Suantika et al. (2000) การบําบัดน้ําอยางตอเนื่องทําใหคุณภาพน้ําใน
ระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนมีคาเหมาะสมและมีแนวโนมคงที่ตลอดอายุการเลี้ยง อยางไรก็ตามเมื่อเลี้ยงครบ 10 วัน ความ
หนาแนนของโรติเฟอรเริ่มลดลง แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการกําจัดของเสียเริ่มจํากัด ดังจะเห็นไดจากปริมาณ NH4

+ 
และ NO2

- เริ่มมีการสะสมตามอายุการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจตองปรับระบบโดยเพิ่มอัตราการหมุนเวียนน้ําตามอายุการเลี้ยง
และปริมาณของเสียในระบบ รวมกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบตอเนื่อง  
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Table 5 Water quality of rotifer culture in a batch and a recirculation system  
  Batch          RAS         
Day NH4

+ NO2
- COD NH4

+ (mg/l) NO2
-(mg/l) COD(mg/l) 

 mg/l mg/l mg/l Tank Skimmer Biofilter Tank Skimmer Biofilter Tank Foam 
0 0.42 0.01 13.30 0.45 0.45 0.45 0.02 0.02 0.02 14.42 14.42 
1 1.07 0.02  0.48 0.23 0.30 0.03 0.03 0.03   
2 1.02 0.04  0.69 0.44 0.45 0.07 0.08 0.08   
3 1.02 0.11  0.64 0.29 0.49 0.12 0.12 0.11   
4 1.43 0.83  0.80 0.59 0.53 0.15 0.16 0.13   
5 0.73 0.19 23.48 1.13 0.88 0.69 0.20 0.19 0.16 13.60 25.13 
6 1.90 0.30  0.79 0.78 0.53 0.18 0.19 0.16   
7 1.97 0.60  1.31 0.95 0.43 0.25 0.25 0.20   
8 0.82 0.27  1.44 0.69 0.72 0.35 0.38 0.37   
9 1.02 0.60  0.99 0.71 0.81 0.45 0.53 0.51   

10 1.11 0.69  0.95 0.49 0.58 0.46 0.58 0.46   
11 1.03 0.70 32.74 0.81 0.86 0.48 0.69 0.69 0.68 12.59 27.69 

Removal Rate   33.26% 34.74%  -6.58% 3.50%  68.29% 

 
สรุป 

 
 จากการศึกษานี้พบวาการใชอาหารสําเร็จรูปรวมกับระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียนโดยมีโปรตีนสกิมเมอร
และไบโอฟลเตอรในการบําบัดน้ํา ทําใหสามารถหมุนเวียนน้ําเลี้ยงกลับมาใชไดอยางตอเนื่อง สามารถเลี้ยงโรติเฟอรได
ตอเนื่องโดยไมตองเปลี่ยนถายน้ําหรือตอเช้ือโรติเฟอรใหม โดยมีผลผลิตสูงกวาระบบดั้งเดิมประมาณ 2.4-2.6 เทา และมี
คุณคาทางอาหารที่เหมาะสมตอสัตวน้ําวัยออน ซึ่งเปนการเพิ่มผลผลิตตอพ้ืนที่ ลดตนทุนและสะดวกตอการจัดการ  

 
คําขอบคุณ 

 
 ผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง จ.เพชรบุรีทุกทานที่ใหการสนับสนุนทั้งแรงกายและ
แรงใจตอการดําเนินงานของศูนยฯ ในทุกดาน ทําใหผูวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง และคุณศศิธร 
ไชยบดี นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ไดเปนผูชวยนักวิจัยตลอดระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยใน
เรื่องนี้ 
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สารดึงดูดท่ีเหมาะสมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับเพรียงทราย 
 

พอจํา  อรัณยกานนท*  และ สุรพล  ชุณหบัณฑิต 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
บทคัดยอ 

 
 ไดทําการทดลองหาสารดึงดูดที่เหมาะสมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับเพรียงทราย จากสารที่เลือกมาใช 6 ชนิด 
ไดแก กลิ่นดอกนมแมว ยีสตทําขนมปง น้ําปลา น้ําตาลทราย ผงชูรส และน้ํามันปลาทูนา โดยใสสารดึงดูดแตละตัว  
ในอัตรา 5% ผสมกับอาหารตนแบบที่ประกอบดวย ปลาปน 30% กากถั่วเหลือง 30% แปงสาลี 30% สารเหนียว 3% และ 
ไวตามินรวม 2% ทําใหการทดลองมีทั้งหมด 8 ชุดการทดลอง คือ อาหารทดลองที่มีสารดึงดูดแตละตัว รวมกันเปน 6 ชุด
การทดลอง อาหารตนแบบ เปนอาหารควบคุมเชิงลบ และอาหารกุงกุลาดําเปนอาหารควบคุมเชิงบวก ทุกชุดการทดลองมี 
2 ซ้ํา ระบบการทดลองประกอบดวยกระบะพลาสติกขนาด 30x60x25 ซม. จํานวน 16 ใบ ทุกใบบรรจุทรายเทียมสูง 10 ซม. 
และน้ําทะเลความเค็ม 30 สวนในพัน ในระดับที่สูงกวาระดับทรายเทียม 5 ซม. มีหัวทรายใหอากาศกระบะละ 1 หัว มี
เพรียงทรายอายุ 5 เดือน ที่เพาะเลี้ยงภายใตระบบปลอดเชื้อจํานวน 100 ตัวตอกระบะ ใชอาหารกุงกุลาดําที่มีขายใน
ทองตลาดเปนอาหาร วันละ 2 มื้อ ใหจนกระทั่งอิ่ม เติมน้ําจืดที่ผานการฆาเชื้อแลวทุก 3 วัน ทดแทนการระเหยของน้ํา ทํา
การโรยอาหารหนัก 1 กรัม บริเวณกลางกระบะ หลังหยุดระบบใหอากาศ 1 นาที สังเกตการตอบสนองของเพรียงทรายวา 
โผลขึ้นมากินอาหารหลังจากการใหอาหารนานเทาไรและยังคงขึ้นมากินอาหารตอเนื่องนานแคไหน นับจํานวนเพรียงที่ขึ้น
กินอาหาร และระยะเวลาที่ขึ้นกินอาหารของแตละซ้ําภายในเวลา 5 นาที 
 ผลการทดลองปรากฏวา สารดึงดูดที่ใหผลดีที่สุดและไมแตกตางกันมี 3 ชนิดคือ ยีสตทําขนมปง ผงชูรส และ
กลิ่นดอกนมแมว ซึ่งใหผลไมตางจากอาหารกุงกุลาดํา กลุมของสารดึงดูดที่ใหผลปานกลางไดแก น้ําปลา น้ํามันปลา และ 
น้ําตาล อาหารตนแบบที่ไมไดใสสารดึงดูดเลย มีการตอบสนองจากเพรียงทรายต่ําที่สุด ซึ่งเปนไปตามที่คาดหวังไว 
 ยีสตทําขนมปง นาจะเปนสารดึงดูดที่เหมาะสมที่สุด เพราะนอกจากจะหางายและสะดวกใชแลว ยังใหคุณคาทาง
โภชนาการที่ดีกวาสารดึงดูดชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีกรดอะมิโนทั้งที่จําเปนและไมจําเปน มากกวาสารดึงดูดชนิดอื่นๆ 
 
คําสําคัญ : เพรียงทราย ทรายเทียม  สารดึงดูด  ยีสตทําขนมปง  ผงชูรส  กลิ่นดอกนมแมว 
    
* ช้ัน ๙ อาคารสถาบัน ๓ ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม.  ๑๐๓๓๐  e-mail : aporcham@yahoo.com 
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Suitable Attractant in Compound Diet for Sandworm 
 

Porcham  Aranyakananda*  and Suraphol  Chunhabundit 
Aquatic Resources Research Institute,  Chulalongkorn University 

 
Abstract 

 
 The experiment for suitable attractant in compound diet for sandworm was carried out with six attractants 
namely amyl acetate, baker yeast, fish sauce, table sugar, monosodium glutamate, and crude tuna oil. The experimental 
system composed of 16 plastic boxes, each with a dimension of 30x60x25 cm. filled with vermiculite to the height of 10 
cm. and 30 ppt seawater to the height of 5 cm. above the vermiculite level. Each box was aerated through an air-stone 
and stocked with 5-month old sandworm grown under specific pathogen free system at the density of 100 sandworms 
per box. Sandworms were fed with commercial black tiger shrimp feed twice a day to satiation. Treated freshwater was 
added to each box every 3 days to compensate the evaporation of seawater.  
 Each attractant was added at the inclusion rate of 5% to the basal diet composed of 30% fish meal, 30% 
soybean meal, 30% wheat starch, 3% binder and 2% vitamin premix. The trial consisted of 8 treatments which were 6 
test diets (6 attractants), the basal diet as a negative control and black tiger shrimp feed as the positive control. Each 
treatment was conducted in duplicate. One gram of each diet was broadcasted in the middle of the box 1 minute after the 
aeration was stopped. The response of sandworm to each diet was observed on the immediate emerging to find food and 
the duration that sandworm spent on the surface to find food. The response on each diet was observed for 5 minutes. The 
number of sandworm emerged to find food was counted and the duration of food searching activity was timed.  
 The result indicated that the best response attractants were baker yeast, monosodium glutamate and amyl 
acetate which were not different from black tiger shrimp feed. The intermediate response attractants were fish sauce, 
crude tuna oil and table sugar. The basal diet that contained no attractant received the expected lowest response from 
sandworm.  
 Baker yeast is probably the suitable attractant for sandworm compound diet because of the availability, ready 
to use and its nutritional property especially the higher content of essential and non-essential amino acids.  
    
Key words :  Sandworm,  Polychaete, Vermiculite, Attractant, Baker yeast, MSG, Amyl acetate 
    
* e-mail : aporcham@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 เพรียงทรายเปนไสเดือนทะเลชนิดหนึ่งที่ไดกลายเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจตัวใหม เนื่องจากมีความตองการสูงมาก
จากอุตสาหกรรมกุงทะเล เพราะเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับแมพันธุกุงทะเลในระยะเจริญพันธุและพัฒนารังไข ดังนั้น การ
เพาะเลี้ยงเพรียงทรายครบวงจรเพื่อใหพอเพียงกับความตองการของอุตสาหกรรมกุงทะเลภายในประเทศจึงมีความจําเปน 
(สุรพล ชุณหบัณฑิต และ พอจํา อรัณยกานนท, 2548) และ ปจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือ อาหารสําเร็จรูปสําหรับการเลี้ยงเพรียง
ทรายทุกระยะของวงจรชีวิต ที่จะตองไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใหมีคุณคาทางโภชนาการครบถวนและพอเพียง และอัตรา
การกินอาหารก็เปนปจจัยสําคัญ เพราะไมวาอาหารสําเร็จรูปจะมีคุณคาทางโภชนาการสูงเพียงใด แตถาเพรียงทรายไมกิน
อาหารน้ันหรือกินนอยกวาที่ควรจะเปน ก็เปนการไมคุมคาและอาหารที่เหลือจะสงผลกับคุณภาพน้ําในระบบเลี้ยงเพรียง
ทราย โดยเฉพาะระบบการผลิตเพรียงทรายปลอดเชื้อเชิงพาณิชยที่มีการเปลี่ยนน้ํานอยมาก (สุรพล ชุณหบัณฑิต และ พอจํา 
อรัณยกานนท, 2549)  
 ดังนั้น สารดึงดูด (Attractant) ที่จะใสลงในอาหารสําเร็จรูปจึงมีความสําคัญในการที่จะทําใหเพรียงทรายกิน
อาหารไดมากและมีอาหารเหลือนอยที่สุด ซึ่งทําใหคุณภาพน้ําในระบบเลี้ยงไมเสื่อมโทรมเร็วเกินไป สารดึงดูดที่เลือกมา
ใชในการทดลองเปนสารปรุงแตงกลิ่นหรือรสหรือใชในการทําอาหารหรือขนม ซึ่งหาซื้อไดทั่วไป และราคาไมแพง 
 

วัตถุประสงค 
 

 หาสารดึงดูดที่เหมาะสมที่จะใสลงในอาหารตนแบบเพื่อใชในการวิจัยดานความตองการทางโภชนาการของ
เพรียงทราย 

อุปกรณและวิธีการ 
 
สถานที่ทําการทดลองและระบบการทดลอง 
 

การทดลองหาสารดึงดูดที่เหมาะสมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับเพรียงทรายใชสถานที่ของบริษัทตนอควอติก 
จํากัด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนหองควบคุมแสงและอุณหภูมิ ระบบการทดลองประกอบดวยกระบะพลาสติกขนาด 
30x60x25 ซม. จํานวน16 ใบ ทุกใบบรรจุทรายเทียม (Vermiculite) สูง 10 ซม. และน้ําทะเลความเค็ม 30 สวนในพัน ใน
ระดับที่สูงกวาระดับทรายเทียม 5 ซม. มีหัวทรายใหอากาศตลอดเวลากระบะละ 1 หัว มีเพรียงทรายอายุ 5 เดือนที่เพาะเลี้ยง
ภายใตระบบปลอดเชื้อจํานวน 100 ตัวตอกระบะ ใชอาหารกุงกุลาดําเบอร 2 ที่มีขายในทองตลาดเปนอาหาร วันละ 2 มื้อ 
ใหจนกระทั่งอิ่ม เติมน้ําจืดที่ผานการฆาเชื้อแลวทุก 3 วัน ทดแทนการระเหยของน้ํา ทําการทดลองหลังจากเริ่มเดินระบบ
แลว 7 วัน 
 
สารดึงดูดที่ใชทดลองและอาหารตนแบบ 
 
 สารดึงดูดที่เลือกมาใชในการทดลองมี 6 ชนิด เปนสารปรุงแตงกลิ่นที่มีขายทั่วไปและใชเปนอาหารได ซึ่งไดแก 
ยีสตทําขนมปง (Baker Yeast) น้ําปลา (Fish sauce) น้ําตาลทราย (Table sugar) ผงชูรส (Monosodium glutamate, MSG)
กลิ่นดอกนมแมว (Amyl acetate) และน้ํามันปลาทูนา (Crude Tuna oil) โดยใสสารดึงดูดแตละตัวในอัตรา 5% ผสมกับ
อาหารตนแบบที่ประกอบดวย ปลาปน 30% กากถั่วเหลือง 30% แปงสาลี 30% สารเหนียว 3% และไวตามินรวม 2% 
อาหารตนแบบใชแปงสาลี (Wheat starch) แทนสารดึงดูด  
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 การเตรียมอาหารทดลองทําโดยผสมสวนประกอบแหงที่ช่ังน้ําหนักตามแตละสูตรเขาดวยกัน แลวเติมน้ําจืด  
200 cc. คลุกใหเขากันดี แลวอัดผานเครื่องบดเนื้อไฟฟาออกมาเปนเสน นําไปอบแหงที่ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 ชม. 
ปลอยใหเย็นแลวนําไปบดดวยครกไฟฟาใหเปนเม็ดละเอียด แลวทําการรอนผานตะแกรง คัดเลือกขนาดที่ผานตะแกรง 
1,000 ไมครอน แตคางบนตะแกรง 500 ไมครอน เก็บไวในถุงพลาสติกปดสนิท เก็บไวในตูเย็น ต้ังอุณหภูมิที่ 10 องศา
เซลเซียส  
 
การออกแบบการทดลอง 
 

ออกแบบการทดลองเปนแบบ Complete Randomized Design มีทั้งหมด 8 ชุดการทดลอง (Treatment) คือ อาหาร
ทดลองที่มีสารดึงดูดแตละตัว รวมกันเปน 6 ชุดการทดลอง อาหารตนแบบ เปนอาหารควบคุมเชิงลบ และอาหารกุงกุลาดํา
เปนอาหารควบคุมเชิงบวก ทุกชุดการทดลองมี 2 ซ้ํา  
 
วิธีการทดลอง 
 

ทําการสุมเลือกกระบะที่จะทดสอบ และสุมเลือกสูตรอาหารมา 1 สูตร กลองใสสูตรอาหารเขียนหมายเลขไว ทํา
ใหไมทราบวา สารดึงดูดที่กําลังจะทดสอบคืออะไร แลวทําการโรยอาหารหนัก 1 กรัม บริเวณกลางกระบะ หลังหยุดระบบ
ใหอากาศ 1 นาที สังเกตการตอบสนองของเพรียงทรายวา โผลขึ้นมากินอาหารหลังจากการใหอาหารนานเทาไรและยังคง
ขึ้นมากินอาหารตอเนื่องนานแคไหน โดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ต้ังแตเริ่มใหอาหาร ตอเนื่องไป 5 นาที นับจํานวน
เพรียงที่ขึ้นกินอาหาร และระยะเวลาที่ขึ้นกินอาหารของแตละซ้ํา 
 
วิธีการประเมินผลการทดลอง 
 

เนื่องดวยการทดลองลักษณะนี้เปนแบบใชการสังเกต ทั้งจํานวนเพรียงทรายที่โผลขึ้นมากินอาหารและพฤติกรรม
การกินอาหาร จึงเปนการเปรียบเทียบระหวางการทดลองทั้ง 8 ชุด แลวใหคะแนนใน 4 หัวขอ คือ 
 
1. ระยะเวลาที่เพรียงทรายตัวแรกโผลขึ้นกินอาหารหลังจากใหการอาหาร โดยใชเกณฑดังนี้ 

ระยะเวลา  คะแนน 
นอยกวา 5 วินาที 5 

ระหวาง 5-10 วินาที 4 
ระหวาง 10-20 วินาที 3 
ระหวาง 20-30 วินาที 2 
มากกวา 30 วินาที 1 
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2. จํานวนเพรียงทรายทั้งหมดที่โผลขึ้นกินอาหาร โดยใชเกณฑดังนี้ 
จํานวนตัว คะแนน 

81-100  5 
61-80 4 
41-60 3 
21-40 2 
0-20 1 

 
3. ระยะเวลาที่เพรียงทรายโผลขึ้นกินอาหารอยางตอเนื่อง โดยใชเกณฑดังนี้ 

ระยะเวลา คะแนน 
มากกวา 20 นาที 5 

ระหวาง 15-20 นาที 4 
ระหวาง 10-15 นาที 3 
ระหวาง 5-10 นาที 2 
นอยกวา 5 นาที 1 

 
4. พฤติกรรมการกินอาหารของเพรียงทราย โดยใชเกณฑดังนี้ 

พฤติกรรม คะแนน 
ยืดตัวยาวกวา 7 ซม. ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 5 

ยืดตัวยาวกวา 7 ซม. ในแนวราบ 4 
ยืดตัวยาวกวา 5 ซม. ในแนวราบ 3 
ยืดตัวยาวกวา 3 ซม. ในแนวราบ 2 

โผลขึ้นมาแตไมยืดตัว 1 
 

การทดลองซ้ําที่หนึ่งใชผูสังเกตการณชุดที่หนึ่งจํานวน 5 คน และการทดลองซ้ําที่ 2 ใชผูสังเกตการณชุดที่ 2 
จํานวน 5 คน ในแตละชุดการทดลอง (อาหารแตละสูตร) จะใหผูสังเกตการณลงคะแนนตามเกณฑทั้ง 4 ขอ ทําการรวม
คะแนนและจัดอันดับตามคะแนนมากไปนอย 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

 ผลการทดลองพบวา สารดึงดูดที่ใหผลดีที่สุดและไมแตกตางกันมี 3 ชนิดคือ ยีสตทําขนมปง ผงชูรส และกลิ่น
ดอกนมแมว ซึ่งใหผลไมตางจากอาหารกุงกุลาดําที่เปนอาหารควบคุมเชิงบวก กลุมของสารดึงดูดที่ใหผลปานกลางไดแก 
น้ําปลา น้ํามันปลา และ น้ําตาล สวนอาหารตนแบบที่ไมไดใสสารดึงดูดเลย (อาหารควบคุมเชิงลบ) มีการตอบสนองจาก
เพรียงทรายต่ําที่สุด ซึ่งเปนไปตามที่คาดหวังไว ดังรายละเอียดที่แสดงไวในตารางที่ 1  
 ยีสตทําขนมปง นาจะเปนสารดึงดูดที่เหมาะสมที่สุด เพราะนอกจากจะหางายและสะดวกใชแลว ยังใหคุณคาทาง
โภชนาการที่ดีกวาสารดึงดูดชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีกรดอะมิโนทั้งที่จําเปนและไมจําเปน มากกวาสารดึงดูดชนิดอื่นๆ และ
อาหารสูตรที่ใชยีสตทําขนมเปนสารดึงดูดจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ซึ่งคาดวาเปนผลจากการที่ยีสตยอยแปงสาลีแลวได
เอธานอล (Ethanol) ภายใตสภาวะไรออกซิเจน 
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 กลิ่นดอกนมแมวเปนกลิ่นที่ไดรับความนิยมในหมูนักตกปลา และก็มีการสนองตอบที่ดีจากเพรียงทราย ขอจํากัด
ของกลิ่นดอกนมแมวคือ การระเหยของกลิ่นเมื่อเก็บไวนานๆ และใหแตกลิ่นเพียงอยางเดียว ไมมีสารอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการเหมือนกับยีสตทําขนม 
 ผงชูรสเปนสารดึงดูดที่มีประสิทธิภาพสําหรับมนุษยและในเพรียงทรายเชนกัน ขอจํากัดของการใชผงชูรสคือ
สารตกคางและความตองการที่อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจตองทําการทดลองใหติดตอกันหลายๆ วัน แลวประเมินผล  
ผงชูรสก็เชนเดียวกับกลิ่นดอกนมแมว คือไมมีสารอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 
 อาหารกุงกุลาดําไดรับการตอบสนองที่ดีจากเพรียงทราย แตสารดึงดูดในอาหารกุงกุลาดํานาจะมาจากสวนผสมที่
มีโปรตีนจากหลายแหลง และอาจมีสารปรุงแตงกลิ่นดวย ในทางปฏิบัติ อาหารกุงกุลาดําใชไดผลดีในการเลี้ยงเพรียงทราย
ในระบบปลอดเชื้อเชิงพาณิชย 
 น้ําปลาใหทั้งเกลือและกรดอะมิโน ที่มีคุณคาทางโภชนาการ แมวาเพรียงทรายจะตอบสนองตอกลิ่นของน้ําปลา
ไดพอๆ กับยีสต แตขอจํากัดของน้ําปลาคือ เกลือ ซึ่งทําใหเพรียงกินอาหารไมมากเทาที่ควร 
 น้ํามันปลาทูนาก็ใหการตอบสนองใกลเคียงกับน้ําตาลทราย โดยเพรียงทรายขึ้นกินอาหารคอนขางชาและกิน
อาหารไมมาก น้ํามันปลาทูนามีทั้งกรดอะมิโน และกรดไขมัน สวนน้ําตาลทรายมีขอจํากัดตรงที่ เมื่อเก็บไวจะมีปญหา
อาหารมีราขึ้นเร็วกวาอาหารตนแบบใหผลตอบสนองนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 8 ชุดการทดลอง ซึ่งเปนไปตามที่
คาดหวัง 
 
Table 1 Categorized score and Total score of each treatment. 

Categorized Score  
Treatment Time lapse for the first  

sand worn to emerge 
Total sand worms  

emerged 
Feeding  
duration 

Feeding  
behavior 

 
Total Score 

Shrimp Feed 5 5 5 5 20 
Yeast 5 5 5 5 20 
MSG 5 5 5 5 20 

Amyl Acetate 5 5 5 5 20 
Fish sauce 5 4 3 3 15 
Tuna oil 3 4 3 3 13 

Table Sugar 3 3 4 3 13 
Basal diet 2 3 3 3 11 

 
คําขอบคุณ 

 
ขอขอบคุณ บริษัท ตน อควอติก จํากัด ที่เอื้อเฟอสถานที่ทดลองและชวยเก็บขอมูลการทดลอง 
ขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่สนับสนุนทุนวิจัย 
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การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําใบพาย  

ชนิด Cryptocoryne  wendtii  “Tropica” โดยการฉายรังสีแกมมา 
 

สุจิตรา  เพชรคง*  สุรางค  สุมโนจิตราภรณ  ชมพูนุช  มรรคทรัพย และ ประจักษ  บัวเนียม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 
บทคัดยอ 

 
 การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําใบพายชนิด Cryptocoryne  wendtii  “Tropica” โดยการฉายรังสีแกมมา
แบบเฉียบพลันที่ระดับรังสี 0 10 20 30 40 และ 50 เกรย พบวา รังสีมีผลใหตนออนมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นตามระดับรังสีที่
เพิ่มสูงขึ้นและระดับรังสีที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนออนใบพาย คือ 14.312–24.102 เกรย ซึ่งรังสี
ระดับดังกลาวมีผลตอการเปลี่ยนสีใบของตนออนในสภาพปลอดเชื้อจากใบสีเขียวอมนํ้าตาลเปนสีน้ําตาลแดง สีชมพู และ
ใบดาง ลักษณะปลายใบเปลี่ยนจากปลายใบแหลม (acute) เปนปลายใบยาวคลายหาง (caudate) และปลายใบเรียวแหลม 
(acuminate) รากเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสีน้ําตาลแดง หลังจากยายตนใบพายออกเลี้ยงในโรงเรือนเพาะชํา พบวา สีใบของ
ตนใบพายยังคงเปลี่ยนจากสีเขียวอมน้ําตาลเปนสีน้ําตาลแดง สีชมพู และใบดาง ลักษณะใบเปลี่ยนจากรูปใบพาย 
(lanceolate) เปนใบที่มีหลายลักษณะ   

 
คําสําคัญ : การฉายรังสี ไมน้ําใบพาย 
    
* สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ๓๙ หมู ๑ ต.คลองหา อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐  
โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๕๘-๖๐  e-mail : spechkong@yahoo.com 
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Induced Mutation in Aquatic Plant Cryptocoryne  wendtii “Tropica”  by Gamma Radiation 
 

Sujitra  Pechkong*   Surang  Sumanojitraporn   Chompunut  Makkasap and Prachak  Buaneam 
Aquatic  Animal  Genetics  Research  and  Development  Institute 

 
Abstract 

 
 Acute irradiation by gamma ray was used for induced mutation in Cryptocoryne  wendtii  “Tropica” at a 
concentration level of 0, 10, 20, 30, 40 and 50 gray. Result showed an increment of plantlet mortality was followed an 
escalation of radiation level. An appropriate level of radiation for induced mutation was 14.312–24.102 gray which  
affected to color and shape change of leaf, and color changes of root. Under tissue culture condition, leaf color apex was 
altered from acute to caudate and acuminate. In addition, root color also changed from green to red–brown. After  
greenhouse transplant, similar results of leaf color change was found, while leaf shape was altered from lanceolate to 
various forms. 

 
Key words :  iradiation,  Cryptocoryne  wendtii “Tropica” 

    
* 39/1 T. Khlongha, A. Khlongluang, C. Pathumthani  12120  Tel. 0 2577 5058-60  e-mail : spechkong@yahoo.com 
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คํานํา 
 
 ปจจุบันไมน้ําสวยงามสําหรับประดับตูปลามีความสําคัญทางเศรษฐกิจและไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งใน
ยุโรปและเอเชีย มูลคาการสงออกคอนขางสูงและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากมูลคาการสงออกเฉพาะไมน้ําที่มีใบรับรอง
ปลอดศัตรูพืช ต้ังแตป 2544 - 2546 มีมูลคา 12.85 14.35 และ16.22 ลานบาท ตามลําดับแนวโนมในป 2547 มีมูลคา
ประมาณ 21.09 ลานบาท (พวงผกา, 2546) ไมน้ําสกุลใบพาย (Cryptocoryne) เปนไมน้ําสวยงามสกุลหนึ่งที่ไดรับความ
นิยมมาก ราคาในการสงออกไมน้ําสกุลนี้แตกตางกันตามชนิดพันธุ สี ลักษณะทางสัณฐานและขนาดความสูงของตน ตลาด
สงออกไมน้ําในตางประเทศ ไดแก ประเทศในแถบทวีปเอเชีย เชน ไตหวัน ญี่ปุน จีน ตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป เชน 
เนเธอรแลนด เยอรมัน เดนมารค ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ทวีปอเมริกาเหนือ เชน อเมริกาและ แคนนาดา เปนตน ขณะที่ผูผลิต 
รายใหญในโลกมปีระเทศสิงคโปร  มาเลเซียและไทย (วิทยาและคณะ, 2540) 

ไมน้ําสกุล Cryptocoryne หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา “คริป” (Crypts) อยูในวงศ Araceae เปนพืชลมลุกมีดอก ใบ
เลี้ยงเปนแบบใบเลี้ยงเดี่ยว ขึ้นในแหลงน้ําจืด เชน หนอง บึง ที่ช้ืนแฉะมีน้ําทวมขังตื้นๆ หรือบริเวณริมคลองที่มี น้ําไหล
เอื่อยๆ ลําตนมีลักษณะเปนเหงาใตดิน มีไหลสั้นๆ ใบแตกออกเปนกระจุกรอบขอแทงขึ้นมาจากพื้น เสนใบเรียงตัวขนาน
กัน กานใบเปนโพรง ดอกออกเปนชอชูขึ้นมาเหนือผิวน้ํา หุมดวยกาบประดับที่มีลักษณะเปนหลอด ปลายแผออกคลาย
ปากแตร มีสวนโคนโปง ใบพายเปนไมน้ําที่ไดรับความนิยมแพรหลายมากในการนํามาจัดตกแตงตูปลา (Rataj and 
Horeman, 1977) ไมน้ําใบพายทรอปคา (Cryptocoryne  wendtii  “Tropica”) เปนไมน้ําที่มีสีสวยงามแปลกตา ลายเสนใบ
ชัดเจนสวยงาม เหมาะสําหรับตูปลาขนาดเล็กมากกวาใบพายชนิดอื่นๆ เจริญไดดีในน้ํากระดาง มีถ่ินกําเนิดในประเทศ 
ศรีลังกา ตนสูง 6-10 เซนติเมตร ทรงพุมกวาง 8-12 เซนติเมตร ความตองการแสงและความทนตอความกระดางของน้ําอยู
ในชวงกวาง ความทนตอความเปนกรดเปนดางไดในชวงกวาง คือต้ังแต 5.5-8 (Tropica, 2006) 

การปรับปรุงพันธุโดยการใชรังสีแกมมาชักนําใหเกิดการกลายพันธุเปนวิธีหนึ่งที่ในปจจุบันนิยมใชกันแพรหลาย 
เนื่องจากเปนวิธีที่งาย คาใชจายนอย ไมมีรังสีตกคางไปยังผูเลี้ยงตนไม (อรุณีและคณะ, 2544) การใชรังสีเพื่อการชักนําให
พืชเกิดการกลายพันธุ แบงไดเปน 3 วิธี ตามระดับรังสีและระยะเวลาที่พืชไดรับรังสี คือ การฉายรังสีแบบเฉียบพลัน (acute 
irradiation) เปนวิธีการที่ใหพืชไดรับรังสีในปริมาณสูงในระยะเวลาสั้น นิยมใชกับสวนของพืชที่มีความแข็งแรง เชน เมล็ด
พืช  การฉายรังสีแบบเรื้อรัง (chronic irradiation) คือ ใหระดับรังสีตํ่าแตใชระยะเวลานาน นิยมใชกับ พืชทั้งตนหรือสวน
ของพืชที่กําลังเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมี การฉายรังสีแบบหลายๆ ชวงอายุ (re-current  irradiation) คือ การอาบรังสีซ้ํา
หลายๆ ช่ัวอายุ (generation) ซึ่งอาจไดผลดีกวาหรือตํ่ากวาการไดรับรังสีเพียงครั้งเดียว (นพพร, 2543) รังสีมีผลตอการแบง
เซลลและเมตาบอลิสมของเซลล โดยเฉพาะอยางยิ่งกับสารพันธุกรรมหรือยีนซึ่งเปนตัวกําหนดลักษณะตางๆ ของพืชและ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ ของเซลลพืช เมื่อสารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลง ทําใหลักษณะทางฟโนโทปของพืชที่สามารถมองเห็น
ดวยตาเปลาเปลี่ยนแปลงดวย เชน การเปลี่ยนแปลงของสีดอก สีใบ รูปทรงดอก รูปทรงใบ ความสูงของตนพืช อายุการ
ออกดอกและติดผลเร็วขึ้นหรือชาลง (อรุณี, 2541) การชักนําใหเกิดการกลายพันธุโดยการฉายรังสีในไมน้ําใบพาย 
เนื่องจากในธรรมชาติไมน้ําใบพายขยายพันธุไดชา คือ เกิดตนออนเพียงปละ 1-3 ตนเทานั้น (Rataj and Horeman, 1977) จึง
ตองใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยการใชอาหารสังเคราะหที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  เพื่อผลิตตน
พืชที่ปลอดเชื้อและมีลักษณะทางพันธุกรรม (genetic) เหมือนกันจํานวนมากเพื่อใชในการฉายรังสีและการเพิ่มจํานวนตน
พืชที่ไดจากการฉายรังสีใหไดตนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ทําใหสามารถคัดแยกเนื้อเยื่อพืชที่มีลักษณะแปลกใหม
ออกจากลักษณะปกติและขยายเพิ่มจํานวนตนที่มีลักษณะดังกลาวใหไดจํานวนมากขึ้น เปนวิธีชวยลดระยะเวลาใน
การศึกษาใหเห็นผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานไดเร็วและชัดเจนขึ้น (อรดี, 2539; Miroslaw  et  al., 1995)   
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วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อศึกษาระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนออนใบพายทรอปคาภายใต
สภาพหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการหาคา LD30-LD50 (lethal  dose 30  and  lethal  dose 50) 
 2. เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาที่ระดับตางๆ ตอการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของไมน้ําใบพาย 
ทรอปคาภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและภายใตสภาพโรงเรือน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

การเตรียมเนื้อเยื่อไมน้ําใบพายทรอปคา Cryptocoryne  wendtii “Tropica”  ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย
ดัดแปลงวิธีของ Kane  et  al. (1999)   
 
1.หาคาระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนออนใบพาย โดยการหาคา LD30 - LD50 
 

1.1  ฉายรังสีแกมมาเนื้อเยื่อตนออนใบพายแบบเฉียบพลันที่ระดับตางๆ กัน 6 ดวยเครื่องแกมมาเตอรมารควัน 
(Mark  I  Gammator) วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely  Randomized  Design) (อนันตชัย, 2542) จากนั้นนําตน
ออนที่ผานการฉายรังสีมาเลี้ยงตามวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  บันทึกจํานวนตนออนใบพายที่รอดชีวิตหลังผานการฉายรังสี 
ภายในระยะ 2 เดือน และเลี้ยงตนที่รอดชีวิตตอจนครบ 3 เดือน 

1.2  หาคาระดับรังสีที่เหมาะสมในการกลายพันธุ โดยการหาคา LD 30 - LD50 คือ ระดับรังสีที่ทําใหตนพืชที่นํามา
อาบรังสีตายไป 30-50 เปอรเซ็นต ดวยการดัดแปลงวิธีของ International Atomic Energy Agency (IAEA, 1977) และ อรุณี 
(2525) และหาคาความสัมพันธระหวางระดับรังสีกับอัตราการตายของตนออนใบพาย เพื่อหาคา LD30-LD50 จากสมการที่
ไดจากการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) ของความสัมพันธ ดวยโปรแกรม SPSS (ศิริชัย, 2544) ดังนี้ 

y   =   b0  +  b1X +  e  
โดยที่ y    =  คาตัวแปรตาม  คืออัตราการตาย 
  x    =  คาตัวแปรอิสระ  คือระดับรังสี 

    b0  =  คาคงที่ของสมการ 
    b1  =  คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระครั้งที่  i 
    e    =  คาความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวอยาง 
 
2. ศึกษาผลของรังสีแกมมาตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของใบพายทรอปคา   
 
 2.1 ภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ฉายรังสีแกมมาเนื้อเยื่อตนออนใบพายแบบเฉียบพลันที่ระดับรังสีที่เหมาะสมที่ไดจากการทดลองที่ 1 ดวยเครื่อง
แกมมาเตอรมารควัน โดยแบงระดับรังสีเปน 5 ระดับยอย วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized 
Design (อนันตชัย, 2542) จากนั้นนําตนออนที่ผานการฉายรังสีมาเลี้ยงตามวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และคัดแยกตนออน  
ใบพายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีลักษณะผิดปกติออกจากตนปกติตามวิธีของ อรดี (2539) เปนระยะเวลา 6 เดือน เลี้ยงตน
ใบพายจนไดตนที่สมบูรณ บันทึกลักษณะใบ สีของใบ ความยาวใบ ความกวางใบและความสูงของตนใบพาย ในเดือน
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สุดทายของการทดลอง วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของลักษณะตางๆ ดังกลาวขางตนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Window ดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (Copyright  SPSS  Inc, 1997) 

2.2 ภายใตสภาพโรงเรือน   
คัดแยกตนใบพายที่มีลักษณะผิดปกติทางสัณฐานตางๆ กัน จากการทดลองที่ 2.1 เลี้ยงขยายเพิ่มจํานวน ตนออน

ใบพายที่มีลักษณะผิดปกติแตละลักษณะ จนไดจํานวนตนเพียงพอหรือประมาณ 4 เดือน และชักนําตนใบพายใหเกิดรากใน
อาหารสังเคราะหสูตร MS จากนั้นยายออกปลูกในเรือนเพาะชํา โดยวิธีการปลูกใตน้ํา นาน 6 เดือนหรือจนกวามีการ 
แตกหนอเปนตนใหมเพิ่มขึ้น สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตนใบพายที่มีลักษณะผิดปกติและบันทึกผลจากการสังเกต 

2.3 การคงลักษณะผิดปกติตางๆ ที่เกิดในหนอใหมตนใบพาย 
โดยนําหนอใหมตนใบพายที่ยังคงมีลักษณะผิดปกติอยูมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกครั้ง สังเกตลักษณะทางสัณฐาน

ของตนออนใบพายที่ไดและจดบันทึกผลจากการสังเกต 
 
3. การบันทึกลักษณะตางๆ ทางสัณฐานของไมน้ําใบพายทรอปคา 
 
 การจัดเรียงของใบ แบงเปน 2 ลักษณะ (สุชาดา, 2530) สีของใบและรากตามสีที่ปรากฏ ความสูงของตนความยาว
ของกานใบ ความยาวใบ ความกวางใบและความยาวราก และเปรียบเทียบลักษณะตางๆ ของตนใบพายที่ผิดปกติ  
(อรรถสิทธิ์, 2546)  
 

ผลและวิจารณผลการศึกษา 
 

1. ระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนออนใบพาย โดยการหาคา LD30 - LD50 
 
 จากการนําตนออนในสภาพปลอดเชื้อไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ระดับรังสี 0 10 20 30 40 และ 50 เกรย 
และนํากลับมาเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนระยะเวลา 2 เดือน พบวา ตนออนมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นตามระดับรังสีที่
เพิ่มสูงขึ้น กลาวคือ ตนออนที่ไมผานการฉายรังสีมีอัตราการตาย 0 เปอรเซ็นต ตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 10 20 
และ 30 เกรย มีอัตราการตาย 19 45 และ 62 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ตนออนที่รอดชีวิตจากการฉายรังสีที่ระดับดังกลาว
สามารถเจริญขยายเพิ่มจํานวนตอไปได ในขณะที่ตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 40 เกรย มีอัตราการตาย 85 เปอรเซ็นต 
แตเมื่อเลี้ยงตนออนตอไปจนครบ 3 เดือน พบวา ตนออนตายทั้งหมด สวนตนออนที่ผานการฉายรังสีที่ระดับ 50 เกรย 
ในชวงสัปดาหแรกใบของตนออนยังคงเปนสีเขียว สัปดาหตอมาลําตนและใบของตนออนเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสี
น้ําตาลและเมื่อเลี้ยงครบ 2 เดือน  ตนออนตาย 100 เปอรเซ็นต 
 ตนออนใบพายที่ผานจากการฉายรังสีแลวสามารถมีชีวิตรอดอยูไดเพียงระยะหนึ่งนั้น Gual (1977); 
Venketeswaran and Partanen (1996); Baja (1970) และ Evan (1965) กลาววา เกิดจากรังสีไปสรางความเสียหายกับ
โครโมโซมและองคประกอบอื่นๆ ภายในไซโตพลาสซึม ซึ่งสิ่งตางๆ ดังกลาวมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเซลล 
และรังสีในระดับสูงๆ มีผลใหกระบวนการสราง RNA และโปรตีนลดลง กลไกการแบงเซลลชาลง เซลลสูญเสีย
ความสามารถในการเปลี่ยนสภาพ (differentiation) ทําใหเซลลตายในที่สุด นอกจากนี้ อรุณี (2530) กลาวไววา รังสีทําลาย
กระบวนการสราง ATP ที่ใชในการสังเคราะหไมโครโมเลกุล ทําใหพลังงานในเซลลลดลงจึงเปนสาเหตุใหเซลลตายหรือ
รังสีไปทําลายคุณสมบัติในการซึมผานของเยื่อหุมตางๆ เชน เยื่อหุมเซลล เยื่อหุมนิวเคลียส เยื่อหุมไมโตรคอนเดรีย ทําให
เซลลที่อยูในออแกเนลลเหลานั้นออกมารบกวนปฏิกิริยาเคมี 
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 เมื่อหาคาความสัมพันธระหวางระดับรังสีกับอัตราการตายของตนออนใบพาย พบวา ระดับรังสีและอัตรา การ
ตายของตนออนใบพายมีความสัมพันธกันเปนแบบเสนตรง โดยสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย (Regression  
Analysis) ของความสัมพันธ คือ y = 0.7619+2.0429X และมีคา Rsq เทากับ 0.996 ดังน้ันคา LD30- LD50 ที่ไดจากสมการ 
คือ 14.312–24.102 เกรย ตามลําดับ (ภาพที่ 1) ซึ่งคา LD30 -LD50 ที่ไดนี้เปนคาที่ (IAEA, 1977) กลาวไววาเปนระดับรังสีที่
เหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนพืชโดยวิธีการฉายรังสี   
 ระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ (คา LD30- LD50) ของพืชแตละชนิดมีคาแตกตาง
กัน ขึ้นกับลักษณะทางสัณฐานของพืชและรูปแบบการฉายรังสี  ดังเชนจากการศึกษาในไมน้ําใบพายทรอปคาครั้งนี้ ไดคา 
LD30- LD50 เทากับ 14.312–24.102 เกรย ตามลําดับ ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการศึกษาของสุจิตรา (2548) ในตนใบพาย
มวกเหล็ก (Cryptocoryne  balansae) พบวาไดคา LD30-LD50 เทากับ 18.20–22.20 เกรย เนื่องจากไมน้ําทั้งสองชนิดนี้เปนไม
น้ําสกุลเดียวกัน คือ สกุล Cryptocoryne มีลักษณะทางสัณฐานคลายกัน ในขณะที่ไมน้ําตางสกุลกันมีลักษณะทางสัณฐาน
แตกตางกัน  ระดับรังสีที่ เหมาะสมที่ไดมีคาแตกตางกันดวย  ดังเชนการศึกษาในตนออนอเมซอน  (Echinodorus  
argentinensis) พบวา ไดคา LD30-LD50 เทากับ 3.35–5.50 เกรย (อุไร, 2542) ตนดาวกระจาย (Hygrophila difformis) ใน
สภาพปลอดเชื้อ ไดคา LD50 เทากับ 92.19 เกรย ในรุนที่ 1  และ 55.90 เกรย ในรุนที่ 2   ตามลําดับ (นราธิป, 2547) 
นอกจากนี้วิธีการฉายรังสีที่แตกตางกันมีผลใหระดับรังสีที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุแตกตางกันดวย 
ดังเชนการฉายรังสีเนื้อเยื่อโลบีเลีย (Lobelia  cardinalis) แบบเรื้อรัง (ไตรมาธ, 2547) และแบบเฉียบพลัน (ศรายุทธ, 2547) 
พบวา ไดคา LD50 เทากับ 166.47 เกรย และ 58.11 เกรย ตามลําดับ เห็นไดวา ระดับรังสีที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการ
กลายพันธุโดยการฉายรังสีแบบเรื้อรังมีคาสูงกวาการฉายรังสีแบบเฉียบพลัน เนื่องจากการฉายรังสีแบบเรื้อรัง พืชไดรับ
รังสีในระดับต่ําแตระยะเวลาในการฉายรังสีนาน พืชจึงสามารถปรับตัวตอผลกระทบจากรังสีไดดีกวาพืชที่ผานการ 
ฉายรังสีแบบเฉียบพลัน ซึ่งเปนวิธีการที่พืชไดรับรังสีในระดับสูงในระยะเวลาสั้นๆ (นพพร, 2543) 
 
2. ผลของรังสีแกมมาตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของตนใบพายทรอปคา   
 
 2.1 ภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 จากการนําตนออนใบพายไปฉายรังสีที่ระดับรังสีที่เหมาะสมตางๆ กัน 5 ระดับ คือ 14.5 17.0 19.5 22.0 และ 24.5 
เกรย แลวนํากลับมาเลี้ยง และตัดแยกตนออนใบพายที่มีลักษณะผิดปกติออกจากตนปกติตามวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปน
ระยะเวลา 6 เดือน พบวา รังสีแกมมาทุกระดับไมมีผลตอการจัดเรียงตัวของใบ แตมีผลตอการเปลี่ยนสีและลักษณะใบจาก
ปกติใบสีเขียวอมน้ําตาล ปลายใบแหลม (acute) เปลี่ยนเปนใบสีแดงอมน้ําตาล ใบสีชมพูออนและใบดาง ปลายใบแหลม 
(acute) ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ปลายใบยาวคลายหาง (caudate) และสีรากเปลี่ยนจากสีเขียวเปน สีน้ําตาลแดง 
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังกลาวที่พบในตนออนแตละรุนมีความแปรปรวน คือ เมื่อนําตนออนใบพายที่มี การเปลี่ยนแปลง
หรือผิดปกติมาเลี้ยงขยายเพิ่มจํานวนและเปลี่ยนถายอาหาร (sub-culture) ใบพายตนใหมที่ไดมีทั้งตนปกติและผิดปกติ 
 จากการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ พบวาตนออนใบพายที่ไมผานการฉายรังสีและ ตนออนใบพายที่ผานการ
ฉายรังสีมีความยาวใบ ความกวางใบ และความสูงของตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) พบวาตนออนใบพายที่ผาน
การฉายรังสีมีความยาวใบ ความกวางใบ และความสูงของตนโดยเฉลี่ยนอยกวาตนออนใบพายที่ไมผานการฉายรังสี คือ 
ตนออนที่ไมผานการฉายรังสีมีความยาวใบเฉลี่ย 4.47±0.47 เซนติเมตร ความกวางใบเฉลี่ย 1.50±0.08 เซนติเมตร ความสูง
ตนเฉลี่ย 8.58±0.37 เซนติเมตร ตนออนที่ผานการฉายรังสีทั้ง 5 ระดับ มีความยาวใบ ความกวางใบ  ความยาวกานใบ ความ
สูงตนและความยาวราก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีคาความยาวใบเฉลี่ย 3.23±0.22 เซนติเมตร ความ
กวางใบเฉลี่ย 1.19±0.11 เซนติเมตร ความยาวกานใบเฉลี่ย 3.16±0.56 เซนติเมตร ความสูงตนเฉลี่ย 6.63±0.49 เซนติเมตร 
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และความยาวรากเฉลี่ย 4.17±0.90 เซนติเมตร แสดงวา รังสีมีผลทําใหตนออนใบพายมีใบสั้นลง ใบแคบลงและตนเตี้ยลง
จากตนปกติ แตรังสีไมมีผลตอความยาวกานใบและความยาวราก 
 ผลการชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําใบพายทรอปคาโดยการฉายรังสีแกมมาครั้งนี้ ใหผลสอดคลองกับการ
การศึกษาในพืชหลายชนิด ดังเชนการศึกษาในตนใบพายมวกเหล็ก (Cryptocoryne  balansae ) รังสีมีผลใหสีใบเปลี่ยนจาก
สีเขียวอมน้ําตาลเปนสีน้ําตาลอมแดง สีชมพูออนและลักษณะใบดาง (สุจิตรา, 2548) ในตนโลบีเลีย (Lobelia  cardinalis)  
สีใบเปลี่ยนจากสีเขียวอมมวงเปนสีชมพูอมมวงและสีขาว (ศรายุทธ, 2547) ในตนพิทูเนียใบดาง (ภัทรมาศ, 2548) ในตน 
Ornithogalum  dubium Houtt) (กฤษณา, 2545) ตนบีโกเนียเร็กซตนเปลี่ยนสีจากกานใบสีเขียว แผนใบสีเขียวและมี 
ประสีขาว ตรงกลางแผนใบสีแดง ขอบใบสีแดงเปลี่ยนเปน กานใบสีแดง แผนใบมีสีแดงเขม (นงลักษณ, 2541) ในตน 
Mungbean (Sangsiri et a l , 2005) ในตนSolanum lycopersicum L (Matsukura et al, 2007). และ ในตน Zingiber  
officinale (Jayachandran and Mohanakumaran, 1992) สีใบเปลี่ยนจากสีเขียวเปนลักษณะใบดาง เนื่องจากรังสีไปทําลาย
คลอโรฟลลทําใหการกระจายตัวของคลอโรฟลลไมสม่ําเสมอ (สิรนุช, 2540)   
 ลิลล่ี (2546) ไดกลาวไววา อวัยวะและเนื้อเยื่อของพืช เชน ใบ กลีบดอก ราก ลําตนและเมล็ดที่มีสีแดงและสีมวง 
เนื่องจากมีการสังเคราะหและสะสมรงควัตถุชนิดแอนโทไซยานินขึ้น และการสังเคราะหแอนโทไซยานินเกิดจากการ
ไดรับปจจัยสภาพแวดลอมที่จํากัดหรือสภาวะเครียดของพืช การเปลี่ยนสีใบของใบพายทรอปคาจากสีเขียวอมน้ําตาลเปน 
สีน้ําตาลอมแดง จึงสันนิษฐานไดวาพืชเกิดการสังเคราะหแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะเครียดจากการไดรับ
อันตรายจากรังสีแกมมาหรืออาจเกิดจากรังสีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโปรตีนที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห  
แอนโทไซยานิน ซึ่งในพืชมี regulatory genes หลายตัวที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหแอนโทไซยานิน เชนยีน C1  และ PI  ที่
พบในขาวโพด ซึ่งโปรตีนที่ไดจากยีนทั้งคูไปมีผลในการแสดงออกของยีนอื่นๆ โดยไปเกาะกับลําดับของดีเอ็นเอที่จําเพาะ
ที่ไปควบคุมสารพันธุกรรม (genetic elements) ตางๆ ที่มีอยูในยีน กอใหเกิดการลอกแบบและขอมูลของดีเอ็นเอสู mRNA 
ซึ่งไปทําหนาที่สรางโปรตีนอีกทอดหนึ่ง โปรตีนที่เปนผลพวงจากการทํางานของยีน C1  และ PI  นี้ ไปเกาะกับสารที่ทํา
หนาที่ควบคุมและอยูในยีน C2, A1 และ Bz1 แลวทําใหยีนทั้ง 3 ตัวชักนําการกําเนิดกระบวนการสังเคราะหแอนโทไซยานิน
ขึ้น เมื่อสารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงทําใหลักษณะทางฟโนโทปของพืชที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลาเปลี่ยนแปลงดวย 
(อรุณี, 2541 และ ลิลล่ี, 2546) 
 2.2 ภายใตสภาพโรงเรือน 
 เนื่องจากตนใบพายที่ผานการฉายรังสีแลวพบความผิดปกติตางๆ ในตนใบพายแตละรุนไมชัดเจน มีความ
แปรปรวน คือ เมื่อนําตนใบพายที่ผิดปกติมาเลี้ยงขยายเพิ่มจํานวน (sub-culture) พบวา ตนใหมที่ไดมีทั้งตนปกติและ ตน
ผิดปกติ จึงนําตนใบพายที่ผิดปกติออกปลูกภายใตสภาพโรงเรือน เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา ตนใบพายที่ผิดปกติ สีใบ
เปลี่ยนสีจากสีเขียวอมน้ําตาลเปนสีแดงอมน้ําตาล สีชมพู สีใบดังกลาวยังคงสีเดิมไวในสวนของใบออน ใบแกสีใบเปลี่ยน
กลับเปนสีเขียวอมน้ําตาลเชนเดียวกับตนปกติ ตนใบพายลักษณะใบดางยังคงลักษณะใบดางไวและมีหลายลักษณะในตน
เดียวกัน เชน ใบดางครึ่งใบ ขอบใบดาง เสนกลางใบดาง ใบดางเปนจุดเล็กๆ เปนตน แตลักษณะใบดางเปนจุดเล็กๆ จะ
หายไปทําใหสีใบเปลี่ยนกลับเปนสีเขียวอมน้ําตาลเชนเดียวกับตนปกติ ตนใบพายสวนใหญมีลักษณะใบเปนรูปใบพาย 
(lanceolate) เชนเดียวกับตนปกติ แตตนใบพายใบดางลักษณะใบเปลี่ยนจากรูปใบพาย (lanceolate) เปนหลายลักษณะ เชน 
ลักษณะใบคลายรูปพระจันทรเสี้ยว สันนิษฐานวา เกิดจากใบพืชสวนที่มีสีชมพูออนและใบดางเจริญชาหรือไมเจริญ 
เนื่องจากคลอโรฟลลบางสวนถูกทําลาย ขณะที่ใบสวนที่เปนสีเขียวอมน้ําตาลมีการเจริญปกติ พ้ืนที่ใบมากกวาจึงเกิดการ
โคงของใบ   
 2.3 การคงลักษณะผิดปกติตางๆ ที่เกิดในหนอใหมของตนใบพาย 

 เมื่อนําหนอที่เกิดใหมของตนใบพายที่ผานการฉายรังสีและมีลักษณะผิดปกติจากที่เลี้ยงภายใตสภาพโรงเรือน
กลับมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซ้ําอีกครั้ง พบวา ตนออนใบพายยังคงมีลักษณะผิดปกติเชนเดียวกับตนออนใบพายที่เปลี่ยนแปลง
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หลังผานการฉายรังสีในครั้งแรก คือ ตนออนใบพายมีใบสีแดงอมน้ําตาล สีชมพู และใบดาง ลักษณะปลายใบแหลม (acute) 
ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) และปลายใบยาวคลายหาง (caudate) 
 ตนใบพายที่ผานการฉายรังสีและเลี้ยงภายใตสภาวะตางๆ กัน ผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสีและลักษณะ บาง
ประการมีความแปรปรวนดังผลการศึกษาขางตน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสันฐานของพืชและการสังเคราะห
แอนโทไซยานินในเซลลพืชมีปจจัยตางๆ มาเกี่ยวของหลายประการ เชน ชวงแสง แหลงของแสงและอุณหภูมิ ความเปน
กรดเปนดาง ตลอดจนชนิดของอาหาร ปริมาณธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต น้ําตาล ปริมาณ 
กาซคารบอนไดออกไซดและปริมาณกาซออกซิเจนที่ใหกับตนพืช เมื่อสภาพการเลี้ยงแตกตางกันปจจัยตางๆ ดังกลาว
แตกตางกัน ทําใหผลการเปลี่ยนแปลงที่ไดแตกตางกันดวย (อรุณี, 2534)   

 
สรุป 

 
 จากการศึกษาคาระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนออนใบพาย โดยหาคา 
LD30 - LD50 และผลของรังสีแกมมาในระดับรังสีตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของตนใบพาย สรุปไดวา 
 1. ระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดการกลายพันธุของตนออนใบพาย  โดยการหาคา LD30- LD50  
มีคาเทากับ 14.312 – 24.102  เกรย   
 2. รังสีแกมมามีผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของออนใบพายที่เลี้ยงภายใตสภาพหองเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ พบวารังสีมีผลตอการเปลี่ยนสีและลักษณะใบ จากใบปกติสีเขียวอมน้ําตาล ปลายใบแหลม (acute) เปลี่ยนเปน  
ใบสีแดงอมน้ําตาล ใบสีชมพูออน และใบดาง ลักษณะปลายใบแหลม (acute) ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ปลายใบ
ยาวคลายหาง (caudate) ตนออนใบพายมีความกวางใบ ความยาวกานใบและความสูงลดลงจากตนปกติ รากเปลี่ยนสีจาก  
สีเขียวเปนสีน้ําตาลแดง 
 3. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานของตนใบพายที่มีลักษณะผิดปกติ เมื่อเลี้ยงภายใตสภาพโรงเรือนพบวา 
ตนใบพายยังคงลักษณะผิดปกติบางลักษณะไว คือ สีใบเปลี่ยนจากสีเขียวอมน้ําตาล ปลายใบแหลม (acute) เปนสีน้ําตาล
อมแดง และใบดาง ปลายใบแหลม (acute) ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ลักษณะแผนใบเปลี่ยนจากใบรูปหอก 
(lanceolate) เปลี่ยนเปนรูปแผนใบหลายลักษณะ เชน แผนใบคลายรูปพระจันทรเสี้ยว   
 ตนใบพายลักษณะแปลกใหมที่ไดจากการชักนําใหเกิดกลายพันธุโดยการฉายรังสีทั้งสองลักษณะ คือ ตนใบพาย
ลักษณะใบดาง (chimera) ลักษณะดังกลาวที่ปรากฏในแตละรุนมีความแปรปรวนสูง และตนใบพายที่ใบเปลี่ยนสีจาก 
สีเขียวอมน้ําตาลเปนสีน้ําตาลอมแดง เปนการเปลี่ยนแปลงแบบ solid และการเปลี่ยนแปลงแบบนี้สามารถถายทอดไปยัง
ลูกหลานได 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 
 ตนใบพายทรอปคาลักษณะแปลกใหมที่ไดจากผลการชักนําใหเกิดการกลายพันธุโดยการฉายรังสี คือ ตนใบพาย
ที่มีลักษณะใบดาง ใบเปลี่ยนสีเปนสีแดงอมน้ําตาล และลักษณะใบคลายรูปเสี้ยวพระจันทร ลักษณะแปลกใหมดังกลาวนี้ 
สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตไมน้ําเชิงพาณิชย ชวยเพ่ิมความหลากหลายทางสายพันธุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันดานธุรกิจการสงออกไมน้ําของไทยและเปนแนวทางในการพัฒนาไมนํ้าใหมีความหลากหลายทางสายพันธุมากขึ้น
ตอไป 
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1  สารอาหารสังเคราะห สูตร MS (Murashinge  and  skoog, 1962)  

 
 

ลําดับที่ รายการ ปริมาณสารในอาหาร (mg/ l) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

KNO3 
NH4NO3 

CaCl22H2O 
H3BO3 

KH2PO4 
KI 

Na2Mo42H2O 
CoCl26H2O 

MgSO47H2O 
MnSO44H2O 
ZnSO47H2O 
CuSO45H2O 
EDTANa2 

FeSO47H2O 
Glycine 

Nicotinic acid 
Pyridoxine 

Tiamine 
Myo inositol 

1900.0000 
1650.0000 
 440.0000 
   6.2000 
 170.0000 
   0.8300 
   0.2500 
   0.0250 
 370.0000 
  22.3000 
   8.6000 
   0.0250 
  37.2500 
  27.8500 
   2.0000 
   0.5000 
   0.5000 
   0.1000 
  10.0000 
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การคัดพันธุปลานิลสายพนัธุจิตรลดา 3 
 

นวลมณี  พงศธนา* 
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 การคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยวิธีดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโตเปนระยะเวลา 3 ช่ัวอายุ มีผล
ทําใหปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F2 และ F3 มี
น้ําหนักมากกวาและขนาดใหญกวาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมควบคุม รุน F2 และ F3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุม
ควบคุม รุน F3 ประมาณ 40% คา genetic gain ของน้ําหนักปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 อายุ 180 วัน ประมาณ  
10.1 เปอรเซ็นตตอช่ัวอายุ 
 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 กับ
ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ โดยการทดลองเลี้ยงปลาทั้ง 2 กลุม อายุ 60 วัน รวมกันในกระชัง
ขนาด 16 ลูกบาศกเมตร จํานวน 180 ตัว/กลุม/กระชัง รวม 3 กระชัง ระยะเวลา 120 วัน จากการวิเคราะหผลทางสถิติพบวา
ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 มีอัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต เปอรเซ็นตเนื้อและผลผลิต
สูงกวาปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
คําสําคัญ : ปลานิล Oreochromis niloticus คัดพันธุวิธีดูลักษณะตัวเอง 
    
*๓๙ หมู ๑ ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. 0 2904 1556-7 e-mail : nagri@loxinfo.co.th 
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Selective  breeding  in  the  Chitralada  3  strain tilapia 
 

Nuanmanee  Pongthana* 
Pathumthani Fisheries Test and Research Center, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 Three generations of individual selection for body weight from the Chitralada 3 strain tilapia resulted in a 
significant increase in growth. The F2 and F3 selected groups of the Chitralada 3 strain tilapia performed significantly 
(p<0.05) better in growth than the F2 and F3 control groups. The average daily gain of the F3 selected group of the 
Chitralada 3 strain tilapia was 40% more than the F3 control group. The genetic gain for body weight of the Chitralada 3 
strain tilapia at 180 days of ages was 10.1% per generation. 
 Comparison of growth and other traits between the sex reversed F3 selected group of the Chitralada 3 strain 
tilapia and the sex reversed unselected group of the Chitralada 3 strain tilapia was conducted by communal stocking of 
60 days old fingerlings in three 16 m3 floating cage, 180 fish per group per cage, for a period of 120 days. Results from 
the statistical analyses showed that the sex reversed F3 selected group of the Chitralada 3 strain tilapia performed 
significantly (p<0.05) better in survival rate, growth rate, % fillet yield, and production than the sex reversed unselected 
group of the Chitralada 3 strain tilapia. 
 
Key words :  tilapia, Oreochromis niloticus, individual selection 
    
*39 Moo 1 T. Klongha, A. Klongluang, C. Pathumthani 12120 Tel. 0 2904 1556-7 e-mail : nagri@loxinfo.co.th 
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คํานํา 
 
 ปลานิลเปนที่นิยมบริโภคและเลี้ยงกันแพรหลายกันทั่วโลกทั้งในทวีปเอเซียและอัฟริกา โดยเฉพาะในเขตรอน
และกึ่งเขตรอน โดยใชทดแทนปลาเนื้อขาวชนิดอื่นๆ ในปจจุบันการเพาะเลี้ยงปลานิลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก 
ปลานิลจัดเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีผลผลิตเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในป พ.ศ. 2547 มีปริมาณ 160,240.59 ตัน คิดเปนมูลคา 4,807.7 ลานบาท (กรมประมง 2549) ไทยมีการ
สงออกผลิตภัณฑปลานิลเพียงรอยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด ฉะนั้น การเพาะเลี้ยงปลานิลในไทยยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มได
อีก เนื่องจากตลาดปลานิลทั่วโลกมีการขยายตวัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

Hulata et al. (1986) ไดคัดพันธุปลานิลโดยวิธีดูลักษณะตัวเอง (mass selection) ของอัตราการเจริญเติบโต เปน
เวลา 2 ช่ัวอายุ พบวาไมเกิดผลตอบสนองตอการคัดพันธุ 

Teichart-Coddington and Smitherman (1988) ไดประเมินคา heritability ของการเจริญเติบโตในปลานิลวัยออน 
พบวามีคาต่ํามากและเปนลบ 

Uraiwan (1988) ไดคัดพันธุปลานิลโดยวิธีดูลักษณะภายในครอบครัว (within family selection) ของอายุเมื่อเขา
วัยเจริญพันธุ พบวาในชั่วอายุที่ 1 ปลาคัดพันธุเจริญพันธุเร็วกวาเดิม 11-14 วัน แตในชั่วอายุที่ 2 ผลของการคัดพันธุไม
ชัดเจน 

Boliver et al. (1994) ไดคัดพันธุปลานิลโดยวิธีดูลักษณะภายในครอบครัว (within family selection) ของอัตรา
การเจรญิเติบโต เปนเวลา 8 ช่ัวอายุ พบวาเกิดผลตอบสนองตอการคัดพันธุประมาณ 3% ตอช่ัวอายุ 

Horstegen-Schwark and Langholz (1998) ไดคัดพันธุปลานิลโดยวิธีดูลักษณะครอบครัว (family selection) ของ
อายุเมื่อเขาวัยเจริญพันธุ เปนเวลา 2 ช่ัวอายุ พบวาปลาคัดพันธุเพศเมียมีวัยเจริญพันธุชากวาเดิมประมาณ 29% และปลาคัด
พันธุเพศผูมีคา GSI ตํ่ากวาเดิมประมาณ 39% 

ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 เปนปลานิลที่พัฒนาสายพันธุมาจากปลานิลสายพันธุ “GIFT” ซึ่งพัฒนาสายพันธุโดย
หนวยงาน ICLARM และ Central Luzon State University ประเทศฟลิปปนส ภายใตโครงการ Genetic Improvement of 
Farmed Tilapia Project จากการสนับสนุนงบประมาณของ Asian Development Bank (ADB) และ United Nations 
Development Program (UNDP) ระหวางป พ.ศ. 2531-2540 โดย Eknath and Acosta (1998) ไดคัดพันธุปลานิลสายพันธุ 
“GIFT” โดยวิธี Combined selection ของอัตราการเจริญเติบโต เปนเวลา 5 ช่ัวอายุ พบวาปลานิลสายพันธุ “GIFT” มี 
genetic gain ประมาณ 12-17% ตอช่ัวอายุ ในป พ.ศ. 2537 ไดมีการนําปลานิลสายพันธุ “GIFT” รุน F5 เขามาในประเทศ
ไทยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา เพื่อทําการทดสอบพันธุภายใตโครงการ Dissemination and Evaluation 
of Genetically Improved Tilapia Species in Asia (DEGITA) จากการสนับสนุนงบประมาณของ Asian Development 
Bank (ADB) ระหวางป พ.ศ. 2537-2540 ซึ่งผลจากการทดสอบพบวาปลานิลสายพันธุ “GIFT” รุน F5 มีการเจริญเติบโต 
อัตราการรอด และผลผลิตสูงกวาปลานิลที่เลี้ยงในประเทศไทย ตอมาไดมีการพัฒนาและดํารงรักษาพันธุปลานิลสายพันธุ 
“GIFT” รุน F5 ใหเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย โดยเรียกช่ือวา “ปลานลิสายพันธุจิตรลดา 3” 

การเลี้ยงปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 มีตนทุนการผลิตปานกลางและใหผลตอบแทนปานกลาง เพื่อใหการ
เพาะเลี้ยงปลานิลเชิงธุรกิจในอนาคต มีตนทุนการผลิตต่ําและใหผลตอบแทนสูง จึงจําเปนตองพัฒนาปลานิลสายพันธุ
จิตรลดา 3 ใหไดสายพันธุที่เจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูงและเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงในทุกสภาพแวดลอม 
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วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยวิธีดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโต 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ  
รุน F3 กับปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 
1. การคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 
 

ดําเนินการคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยวิธีดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโต จํานวน 3 ช่ัวอายุ  
ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี ระหวางเดือนตุลาคม 2546 ถึงเดือนกันยายน 2549 
 ปลานิลกลุมคัดพันธุ รุน F1 (F1 Selected group) และปลานิลกลุมควบคุม รุน F1 (F1 Control group)  
 ผลิตปลานิล รุน F1 จากพอแมพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยการผสมพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 ใน
กระชังมุงไนลอนขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 50 กระชัง กระชังละ 1 คู แขวนกระชังทั้งหมดในบอดินขนาด 800 ตาราง
เมตร จํานวน 1 บอ จากนั้นรวบรวมลูกปลานิลจากทุกกระชัง อนุบาลลูกปลานิลจากทุกครอบครัวๆละ 180 ตัว ในกระชัง
มุงไนลอนขนาด 1 ตารางเมตร ครอบครัวละ 1 กระชัง จํานวน 1,000 ตัว/กระชัง แขวนกระชังในบอดินขนาด 800 ตาราง
เมตร จํานวน 1 บอ ใหลูกปลากินอาหารระดับโปรตีน 40% ปริมาณ 10% ของน้ําหนักตัว วันละ 4 ครั้ง นาน 30 วัน คัดลูก
ปลาจากแตละครอบครัว จํานวน 144 ตัว/ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 7,200 ตัว นําไปเลี้ยงรวมกันในบอดินขนาด 800 ตาราง
เมตร จํานวน 3 บอๆละ 2,400 ตัว ใหปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% ปริมาณ 3% ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง 
สุมช่ังน้ําหนักและวัดขนาดปลาทุกเดือนจํานวน 50 ตัว/บอ ภายหลังเลี้ยงนาน 150 วัน นับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมด 
แยกเพศ นับจํานวนปลาในแตละเพศ ช่ังน้ําหนักและวัดขนาดของปลาทุกตัว คัดปลาเพศเมียที่มีน้ําหนักมากที่สุดจํานวน  
50 ตัว และปลาเพศผูที่มีน้ําหนักมากที่สุดจํานวน 50 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิลกลุมคัดพันธุ รุน F1 (F1 Selected 
group) คัดปลาเพศเมียที่มีน้ําหนักอยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว และปลาเพศผูที่มีน้ําหนักอยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน  
30 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิลกลุมควบคุม รุน F1 (F1 Control group) 

ปลานิลกลุมคัดพันธุ รุน F2 (F2 Selected group) และปลานิลกลุมควบคุม รุน F2 (F2 Control group) 
ผลิตปลานิล รุน F2 จากพอแมพันธุปลานิลกลุมคัดพันธุ รุน F1 (F1 Selected group) ตามวิธีการขางตน คัดปลา

เพศเมียที่มีน้ําหนักมากที่สุดจํานวน 50 ตัว และปลาเพศผูที่มีน้ําหนักมากที่สุดจํานวน 50 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิล
กลุมคัดพันธุ รุน F2 (F2 Selected group) คัดปลาเพศเมียที่มีน้ําหนักอยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว และปลาเพศผูที่มี
น้ําหนักอยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิลกลุมควบคุม รุน F2 (F2 Control group) 

ปลานิลกลุมคัดพันธุ รุน F3 (F3 Selected group) และปลานิลกลุมควบคุม รุน F3 (F3 Control group) 
ผลิตปลานิล รุน F3 จากพอแมพันธุปลานิลกลุมคัดพันธุ รุน F2 (F2 Selected group) ตามวิธีการขางตน คัดปลา

เพศเมียที่มีน้ําหนักมากที่สุดจํานวน 50 ตัว และปลาเพศผูที่มีน้ําหนักมากที่สุดจํานวน 50 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิล
กลุมคัดพันธุ รุน F3 (F3 Selected group) คัดปลาเพศเมียที่มีน้ําหนักอยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว และปลาเพศผูที่มี
น้ําหนักอยูในชวงคาเฉลี่ย จํานวน 30 ตัว เพื่อใชเปนพอแมพันธุปลานิลกลุมควบคุม รุน F3 (F3 Control group) 

ประเมินคาทางพันธุกรรมของการคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 รุน F2 โดยเปรียบเทียบการเลี้ยงปลานิล  
2 กลุม คือ กลุมที่ผลิตจากปลานิลกลุมคัดพันธุ รุน F1 (F1 Selected group) และกลุมที่ผลิตจากปลานิลกลุมควบคุม รุน F1 
(F1 Control group) นําลูกปลาอายุ 60 วัน ของทั้ง 2 กลุม จํานวน 3,600 ตัว/กลุม ไปทําเครื่องหมายโดยการตัดครีบหูซาย
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และขวา เลี้ยงลูกปลาทั้ง 2 กลุม รวมกันในบอดินขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 3 บอๆ ละ 1,200 ตัว/กลุม ใหปลากิน
อาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% ปริมาณ 3% ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง สุมช่ังน้ําหนักและวัดขนาดปลาทุกเดือน
จํานวน 50 ตัว/กลุม/บอ ภายหลังเลี้ยงนาน 120 วัน นับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมด แยกเพศ นับจํานวนปลาในแตละเพศ 
สุมช่ังน้ําหนักและวัดขนาดของปลาจํานวน 50 ตัว/กลุม/บอ วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของปลานิล 2 กลุม โดยวิธี 
Analysis of Variance ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Sokal and Rohlf, 1981) 

ประเมินคาทางพันธุกรรมจากสูตร 

I = S/σp และ h2 = R/S  (Falconer, 1981) 
โดยที่  
I = คาความเขมของการคัดพันธุ (Selection intensity) 
 = อัตราสวนของคาความแตกตางของการคัดเลือกกับคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรปลา

ทั้งหมดกอนการคัดเลือก 
 S = คาความแตกตางของการคัดพันธุ (Selection differential)  
  = คาความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะที่ปรากฏใหเห็น (Mean phenotypic value) ระหวางปลาที่คัด

พันธุแลวกับประชากรปลาทั้งหมดในรุนพอแม 
R = คาการตอบสนองตอการคัดพันธุ (Response to selection)  
 = คาความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะที่ปรากฏใหเห็นของประชากรรุนที่เกิดจากพอแมที่คัดพันธุ

แลวกับประชากรในรุนพอแมกอนการคัดพันธุ  
 h2 = คาอัตราพันธุกรรมประจักษ 

 σp = คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรปลาเมื่ออายุ 180 วัน กอนการคัดพันธุ 
ประเมินคาทางพันธุกรรมของการคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 รุน F3 โดยเปรียบเทียบการเลี้ยงปลานิล 2 

กลุม คือ กลุมที่ผลิตจากปลานิลกลุมคัดพันธุ รุน F2 (F2 Selected group) และกลุมที่ผลิตจากปลานิลกลุมควบคุม รุน F2 
(F2 Control group) ตามวิธีการขางตน 
 
2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตางๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 กับปลานิล
แปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมท่ีไมไดคัดพันธุ 
 

ผลิตลูกปลานิลระยะถุงไขยุบจากพอแมพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 จํานวน 1,000 ตัว 
แปลงเพศลูกปลานิลใหเปนเพศผูในกระชังมุงไนลอน ขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 1 กระชัง โดยใหลูกปลานิลระยะถุงไข

ยุบกินอาหารผสมฮอรโมน 17α-methyltestosterone (MT) ความเขมขน 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ระยะเวลา  
21 วัน จากนั้นอนุบาลตออกี 39 วัน ซึ่งจะไดลูกปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 อายุ 60 วัน ขนาด
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร 

ผลิตลูกปลานิลระยะถุงไขยุบจากพอแมพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ จํานวน 1,000 ตัว 
แปลงเพศลูกปลานิลใหเปนเพศผูในกระชังมุงไนลอน ขนาด 1 ตารางเมตร จํานวน 1 กระชัง โดยใหลูกปลานิลระยะถุงไข

ยุบกินอาหารผสมฮอรโมน 17α-methyltestosterone (MT) ความเขมขน 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ระยะเวลา  
21 วัน จากนั้นอนุบาลตออีก 39 วัน ซึ่งจะไดลูกปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ อายุ 60 วัน 
ขนาดประมาณ 3-4 เซนติเมตร 
 นําปลานิลแปลงเพศทั้ง 2 กลุม อายุ 60 วัน จํานวน 540 ตัว/กลุม มาทําเครื่องหมายโดยการตัดครีบหูซายและครีบ
หูขวา ทดลองเลี้ยงปลาทั้ง 2 กลุม รวมกันในกระชังขนาด 16 ลูกบาศกเมตร จํานวน 180 ตัว/กลุม/กระชัง รวม 3 กระชัง 
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ระยะเวลา 120 วัน ใหปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% วันละ 3 ครั้ง ภายหลังการเลี้ยงนาน 120 วัน บันทึก
จํานวนปลาที่รอดตายในแตละกลุม วิเคราะหอัตราการรอดของปลาทดลองที่อายุ 180 วัน วัดขนาดและชั่งน้ําหนักปลาปลา
ที่รอดตายทั้งหมด ประเมินอัตราการเจริญเติบโตจากการวัดการเพิ่มของน้ําหนักของปลาทดลองที่อายุ 180 วัน  
จากสูตร (Brett, 1979) 

อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน) = น้ําหนักสุดทาย (กรัม) – น้ําหนักเริ่มตน (กรัม) 
ระยะเวลา (วัน) 

นําปลาแตละตัวมาแลเฉพาะเนื้อ ช่ังน้ําหนักเนื้อเพื่อประเมินเปอรเซ็นตเนื้อแล จากสูตร 
เปอรเซ็นตเนื้อแล   = น้ําหนักเนื้อ x 100 

น้ําหนักตัวปลา 
 วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของลักษณะตางๆ ของปลานิลทั้ง 2 กลุม โดยวิธี Analysis of Variance ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (Sokal and Rohlf, 1981) 

 
ผลการศึกษา 

 
1. การคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 
 
 ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F2 อายุ 180 วัน มีน้ําหนัก ความยาวของลําตัว ความลึกของลําตัว 
และความหนาของลําตัว 446.0+28.5 กรัม 29.6+1.4 เซนติเมตร 75.2+5.4 มิลลิเมตร และ 33.8+2.6 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมควบคุม รุน F2 อายุ 180 วัน มีน้ําหนัก ความยาวของลําตัว ความลึกของลําตัว และความ
หนาของลําตัว 332.8+22.5 กรัม 27.5+1.6 เซนติเมตร 60.3+5.7 มิลลิเมตร และ 31.4+2.8 มิลลิเมตร ตามลําดับ ปลานิลสาย
พันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F2 มีขนาดใหญกวาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมควบคุม รุน F2 อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 

ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 อายุ 180 วัน มีน้ําหนัก ความยาวของลําตัว ความลึกของลําตัว 
และความหนาของลําตัว 575.6+33.6 กรัม 31.1+3.9 เซนติเมตร 80.4+6.8 มิลลิเมตร และ 38.4+5.2 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมควบคุม รุน F3 อายุ 180 วัน มีน้ําหนัก ความยาวของลําตัว ความลึกของลําตัว และความ
หนาของลําตัว 383.6+28.2 กรัม 28.8+1.7 เซนติเมตร 63.2+6.3 มิลลิเมตร และ 34.4+3.6 มิลลิเมตร ตามลําดับ ปลานิลสาย
พันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 มีขนาดใหญกวาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมควบคุม รุน F3 อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 

ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F2 และ F3 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 2.5+0.2 และ 3.2+0.3 กรัม/
วัน สวนปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมควบคุมรุน F2 และ F3 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 1.8+0.1 และ 2.1+0.2 กรัม/วัน 
ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F2 และ F3 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุม
ควบคุมรุน F2 และ F3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F2 และ F3 มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงกวาปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมควบคุม รุน F2 และ F3 ประมาณ 38.9 และ 52.4% (ตารางที่ 1) 

การคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยวิธีดูลักษณะตัวเองจากการเจริญเติบโต จํานวน 3 ช่ัวอายุ มีผลทําให
ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 เจริญเติบโตเร็วขึ้น ตารางที่ 2 แสดงการประเมินคาทางพันธุกรรมของน้ําหนักของปลานิลที่
อายุ 180 วัน คา Genetic gain ที่เกิดจากการคัดพันธุในรุน F2 และ F3 มีคาเทากับ 10.1 และ 10.1% คา selection response มี
คาเทากับ 1.0 และ 1.4 คา realized heritability มีคาเทากับ 0.4 และ 0.3 ซึ่งมีคาปานกลาง สวนคา selection intensity มีคา
เทากับ 2.6 และ 4.8 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550                             O53 
                                                   

 279 

2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะตาง ๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา  3  กลุมคัดพันธุ  รุน  F3  กับ
ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมท่ีไมไดคัดพันธุ 
 
 ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 และปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมได
คัดพันธุ อายุ 60 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.8+0.1 และ 0.7+0.1 กรัม ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีความยาวของลําตัว
เฉลี่ย 3.9+0.1 และ 3.8+0.1 เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) มีความลึกของลําตัวเฉลี่ย 8.3+0.2 และ 8.1+0.1 
มิลลิเมตร ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีความหนาของลําตัวเฉลี่ย 3.4+0.1 และ 3.3+0.1 มิลลิเมตร ซึ่งไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 
 ภายหลังการเลี้ยงปลานิลทั้ง 2 กลุม รวมกันในกระชัง ระยะเวลา 120 วัน ปลานิลทั้ง 2 กลุม อายุ 180 วัน มี
น้ําหนักเฉลี่ย 724.3+67.2 และ 567.0+10.3 กรัม ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) มีความยาว
ของลําตัวเฉลี่ย 31.8+1.0 และ 28.5+0.1 เซนติเมตร ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีความลึกของลําตัว
เฉลี่ย 114.9+4.2 และ 94.7+2.5 มิลลิเมตร ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความหนาของลําตัวเฉลี่ย 
48.1+2.2 และ 41.5+1.6 มิลลิเมตร ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลานิลแปลงเพศสายพันธุ
จิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 มีน้ําหนัก ความยาวของลําตัว ความลึกของลําตัว และความหนาของลําตัวมากกวาปลานิล
แปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3)  
 ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 และปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมได
คัดพันธุ อายุ 180 วัน มีอัตราการรอดเฉลี่ย 73.6+6.6 และ 52.0+5.9 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 6.0+0.6 และ 4.7+0.1 กรัมตอวัน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มี
เปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ย 41.8+0.5 และ 38.7+0.3 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และใหผล
ผลิตเฉลี่ย 4.8+0.2 และ 3.5+0.1 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยปลานิล
แปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 มีอัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต เปอรเซ็นตเนื้อแล และผลผลิตสูง
กวาปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคดัพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4) 

 
วิจารณผล 

 
 การคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยวิธีคัดพันธุแบบดูลักษณะตัวเอง จํานวน 3 ช่ัวอายุ มีผลทําใหไดคา 
genetic gain ประมาณ 10.1% ตอช่ัวอายุ ซึ่งไดผลการตอบสนองตอการคัดพันธุใกลเคียงกับการคัดพันธุปลาหลายชนิด 
เชน ปลา coho salmon (Onchorhynchus kisutch) (Hershberger et al. 1990) ซึ่งไดคา genetic gain ประมาณ 10.1%  
ตอช่ัวอายุ ปลา rainbow trout (Onchorhynchus mykiss or Salmo gairdneri) (Gjerde 1986) ซึ่งไดคา genetic gain ประมาณ 
13% ตอช่ัวอายุ ปลา Atlantic salmon (Salmo salar) (Gjedrem 2000) ซึ่งไดคา genetic gain ประมาณ 10.6-14.2%  
ตอช่ัวอายุ ปลา channel catfish (Ictalurus punctatus) (Bondari 1983; Dunham 1987) ซึ่งไดคา genetic gain ประมาณ  
12.2-20.0% ตอช่ัวอายุ ปลานิล (Oreochromis niloticus) (Gjedrem 2000) ซึ่งไดคา genetic gain ประมาณ 15% ตอช่ัวอายุ 
ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) (Pongthana et al. 2006) ซึ่งไดคา genetic gain ประมาณ 34% ตอช่ัวอายุ 
 การตอบสนองตอการคัดพันธุของปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยวิธีดูลักษณะตัวเอง จํานวน 3 ช่ัวอายุ เปนผลทํา
ใหการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 ในกระชัง ระยะเวลา 120 วัน มีน้ําหนัก ความยาวของ
ลําตัว ความลึกของลําตัว ความหนาของลําตัว อัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต เปอรเซ็นตเนื้อแล และผลผลิตสูงกวา
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุประมาณ 27.7, 11.6, 21.3, 15.9, 41.5, 27.7, 8.0 และ 
37.1% ตามลําดับ 
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คํานิยม 
 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การคัดพันธุและทดสอบพันธุปลานิล
จิตรลดา 3” รหัสทะเบียนวิจัยเลขที่ 47060147005 และโครงการวิจัยเรื่อง “การคัดพันธุและทดสอบลักษณะตางๆ ในปลา
นิลจิตรลดา 3” รหัสทะเบียนวิจัยเลขที่ 48060148123 ผูวิจัยขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและทดสอบ
พันธุสัตวน้ําปทุมธานีที่ไดสนับสนุนงานวิจัยจนสําเร็จดวยดี 
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ตารางที่ 1  การเจริญเติบโตของปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุและกลุมควบคุมรุน F2 และ F3 อายุ 180 วัน  
Table 1  Growth of the 180 days old F2 and F3 selected and control groups of the Chitralada 3 strain tilapia  
รุน กลุม น้ําหนัก 

(กรัม) 
ความยาว  

(เซนติเมตร) 
ความลึก 

(มิลลิเมตร) 
ความหนา 
(มิลลิเมตร) 

อัตราการเจริญเติบโต 
(กรัม/วัน) 

กลุมคัดพันธุ 446.0+28.5* 29.6+1.4* 75.2+5.4* 33.8+2.6* 2.5+0.2* F2 
กลุมควบคุม 332.8+22.5 27.5+1.6 60.3+5.7 31.4+2.8 1.8+0.1 
กลุมคัดพันธุ 575.6+33.6* 31.1+3.9* 80.4+6.8* 38.4+5.2* 3.2+0.3* F3 
กลุมควบคุม 383.6+28.2 28.8+1.7 63.2+6.3 34.4+3.6 2.1+0.2 

*  แสดงความแตกตางของ 2 กลุม ในรุนเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 2  คาทางพันธุกรรมของน้ําหนักในการคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 โดยวิธีดูลักษณะตัวเอง 
Table 2  Genetic parameters for body weight in individual selection of the Chitralada 3 strain tilapia 

คาทางพันธุกรรม F2 F3 
Selection response (R) 1.0 1.4 
Selection intensity (I) 2.6 4.8 
Realized heritability (h2) 0.4 0.3 
Genetic gain ( G) 10.1% 10.1% 

 
ตารางที่ 3  น้ําหนัก ความยาว ความลึก และความหนาของปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3  
                  และปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ 
Table 3  Body weight, total length, body depth and body width of the sex reversed F3 selected group of the  Chitralada  
               3 strain tilapia and the sex reversed unselected group of the Chitralada 3 strain tilapia 

น้ําหนัก (กรัม) กลุม 
อายุ 60 วัน อายุ 180 วัน 

ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 0.8+0.1   724.3+67.2 *  
ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ 0.7+0.1  567.0+10.3  

*  แสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ความยาว (เซนติเมตร) กลุม 
อายุ 60 วัน อายุ 180 วัน 

ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 3.9+0.1  31.8+1.0 *  
ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ 3.8+0.1 28.5+0.1  

*  แสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

ความลึก (มิลลิเมตร) กลุม 
อายุ 60 วัน อายุ 180 วัน 

ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 8.3+0.2   114.9+4.2 *  
ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ 8.1+0.1  94.7+2.5  

*  แสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

ความหนา (มิลลิเมตร) กลุม 
อายุ 60 วัน อายุ 180 วัน 

ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมคัดพันธุ รุน F3 3.4+0.1   48.1+2.2 *  
ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ 3.3+0.1  41.5+1.6  

*  แสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่ 4  อัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต เปอรเซ็นตเนื้อแล และผลผลิตของปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 

กลุมคัดพันธุ รุน F3 และปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 กลุมที่ไมไดคัดพันธุ อายุ 180 วัน 
Table 4  Survival rate, average daily gain, percent fillet yield, and production of the 180 days old sex reversed F3 

selected group and sex reversed unselected group of the Chitralada 3 strain tilapia 
กลุม อัตราการรอด  

(%) 
อัตราการเจริญเติบโต 

(กรัม/วัน) 
เปอรเซ็นต 
เนื้อแล 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ลบ.ม) 

ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 
กลุมคัดพันธุ รุน F3 

73.6+6.6 *  6.0+0.6 *  41.8+0.5 *  4.8+0.2 *  

ปลานิลแปลงเพศสายพันธุจิตรลดา 3 
กลุมที่ไมไดคัดพันธุ 

52.0+5.9  4.7+0.1   38.7+0.3   3.5+0.1   

*  แสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและสัดสวนรูปรางปลานิลแดงแปลงเพศ 3 สายพันธุ 
ท่ีเล้ียงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ ์จังหวัดอุตรดติถ 

 
วิศณุพร รัตนตรัยวงศ1  โสภิต   แกวชนะ1   ทองอยู  อุดเลิศ1   และ ประจักษ บัวเนียม2 

1 ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ, สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
2 ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี, สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 
บทคัดยอ 

 
 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและสัดสวนรูปรางของปลานิลแดงเพศแปลงเพศ 3 สายพันธุ คือปลานิลแดง
ปรับปรุงพันธุของศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร ปลานิลแดงจากฟารมเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก และปลานิล
แดงจากสถานีประมงน้ําจืดกําแพงเพชร ภายใตสภาพการเลี้ยงในกระชังขนาด 1.0x1.0x1.5ม. ในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ 
เปนระยะเวลา 180 วัน ลูกปลามีความยาวเหยียดเริ่มตนเฉลี่ย 12.11+0.12 ซม. น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 34.90+0.12 กรัม ปลอย
ในอัตรา 50 ตัว/ลบ.ม. ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต โดยใหกินจนอิ่มวันละ 3 มื้อ เมื่อสิ้นสุด
การทดลองไดวิเคราะหผลทางสถิติพบวาอัตราการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักที่เพิ่มตอวัน อัตราการรอดตาย 
และอัตราแลกเนื้อของปลานิลแดงแปลงเพศทั้ง 3 สายพันธุ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยปลานิลแดงชุมพร 
เอกชน และกําแพงเพชร น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 766.44+19.26, 779.59+113.01 และ860.25+39.22 กรัม น้ําหนักที่เพิ่มตอวัน 
4.17+0.66, 4.06+0.11 และ4.58+0.22 กรัม อัตราการรอดตาย 46.67+12.85, 60.00+9.17 และ 50.67+6.11 เปอรเซ็น และ
อัตราแลกเนื้อ 1.23+0.02, 1.25+0.03 และ1.25+0.02 ตามลําดับ แตในดานความยาวเหยียดเฉลี่ยสุดทายมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (p<0.05) โดยปลานิลแดงกําแพงเพชรจะมีความยาวเหยียดเฉลี่ยสูงสุด (33.54+4.29 ซม.) มากกวาปลานิลแดง
ชุมพรและเอกชน (31.92+3.20 และ 32.52+3.22 ซ.ม. ตามลําดับ) และจากการเปรียบเทียบสัดสวนโดยรูปรางปลานิลแดง
ทั้ง 3 สายพันธุโดยวิธี Truss morphometric network พบวาสัดสวนรูปรางโดยรวมของปลาทั้ง 3 สายพันธุมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) และจากการวิเคราะหสัดสวนพบวาปลานิลแดงทั้ง 3 สายพันธุมีสัดสวนหัวและสัดสวน
ความลึกของลําตัวตอความยาวมาตรฐานไมแตกตางกัน (p>0.05) แตมีความแตกตางกันในสวนความกวางคอดหางตอ
ความยาวมาตรฐาน (p<0.05) โดยปลานิลแดงกําแพงเพชรมีความกวางคอดหางนอยที่สุดตอความยาวมาตรฐาน โดยสรุป
แลวปลานิลแดงกําแพงเพชรมีอัตราเจริญเติบโตดีที่สุดเหมาะสมที่จะเลี้ยงในกระชัง ณ อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ 

 
คําสําคัญ : ปลานิลแดง การเลี้ยงในกระชัง เปรียบเทียบการเจริญเติบโต เปรียบเทียบสัดสวน 
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Comparison on Growth and Morphology among 3 Groups of 
All Male Red Tilapia Culture Cage at Sirikit Dam Reservior Uttaradit Province 

 
Wisanuporn  Rattanatriwong1  Sophit  Kaewchana1  Thongyoo  Outlert1  and Prachak Buaneam2 

1Uttaradit FisheriesTest and Research Center   2 Pathumthai FisheriesTest and Research Center 
Aquatic Animal Genetics Research and Development institue 

 
Abstract 

 
 Comparison on growth and morphology among 3 groups of all male Red tilapia Oreochromis niloticus Red, 
the improved strain from Chumporn Fisheries Test and Research Center (Chumporn), the commercial strain from local 
farm in Phitsanulok province (Phitsanulok) and the strain from Kampaengpetch Inland Fisheries Development Center 
(Kampaengpetch) in 1x1x1.5 m culture was studied at Sirikit Dam reservior, Uttaradit province. Three groups of Red 
tilapia were stocked at 50 fishes/m3, fed at satiation with 30% protein pellet feed. The begining total length and body 
weight were 12.11+0.12 cm and 34.90+0.12 g, respectively. Result after 180 day of culture period found the average 
final body weight, daily growth rate, survival rate and food conversion ratio of Chumporn, Phitsanulok and 
Kampaengpetch group were 766.44+19.26, 779.59+113.01 and 860.25+39.22 g, 4.17+0.66, 4.06+0.11and 4.58+0.22 
g/day 46.67+12.85, 60.00+9.17 and 50.67+6.11% and 1.23+0.02, 1.25+0.03 and 1.25+0.02, respectively. All growth 
parameters and survival rate among 3 groups were not different (p>0.05) except the final total length (p<0.05) that found 
Kampaengpetch (33.54+4.29 cm) was higher than Chumporn (31.92+3.20 cm) and Phitsanulok (32.52+3.22 cm). 
Morphology comparison by Truss morphometric network method found overall morphology among 3 groups were 
different (p<0.01) except the proportion of head length and body depth to total length (p>0.05). The proportion of 
peduncle width to total length of Kampaengpetch was shorter than those of  the Chumporn and the Phitsanulok. Results 
from this studied indicated the Kampaengpetch had highest growth rate than the other groups. Finally, Red tilapia from 
Kampaengpetch demonstrated high potential on growth in cages culture at the Sirikit Dam reservior. 
 
Key words : Red Tilapia, Oreochromis niloticus Red, Growth comparison, morphometric 
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คํานํา 
 
 ในปจจุบันประชากรของประเทศไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป ประกอบกับมีความตองการอาหารเปนปริมาณ
มากขึ้นตามไปดวย ซึ่งสารอาหารประเภทโปรตีนเปนสารอาหารที่จําเปนตอรางกายที่ใชในการเจริญเติบโตซอมแซมสวน
ที่สึกหรอ และใชเปนพลังงาน สารอาหารประเภทโปรตีนที่มีราคาถูก ยอยงาย และยังหาไดงายตามทองตลาดทั่วไปก็คือ
ปลา โดยเฉพาะปลานิลเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวาเปนปลาที่มีศักยภาพในการเลี้ยงและมี
คุณคาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปลานิลเปนปลาที่เลี้ยงงายออกลูกเร็ว ทนทานตอสภาพแวดลอมและโรคไดดี อีกทั้ง
ประชาชนยังนิยมนํามาบริโภค เพราะสามารถนําไปแปรรูปเปนอาหารชนิดตางๆ ไดอีกมากมาย ปจจุบันกรมประมง โดย
หนวยงานตางๆ เชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดทั่วประเทศ ไดพยายาม
ศึกษาคนควาทางวิชาการปรับปรุงสายพันธุปลานิล และรูปแบบวิธีการเลี้ยงใหมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อใหไดผลผลิตมาก
ยิ่งขึ้นตามมา โดยปลานิลแดงที่อยูในประเทศไทยมีอยูหลายสายพันธุ ซึ่งอยูในพื้นที่แตกตางกัน สภาพแวดลอมที่ตางๆ กัน
ทําใหการเจริญเติบโตหรือการปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมตางกันไปดวย ดวยเหตุนี้ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุ 
สัตวน้ําอุตรดิตถจึงเล็งเห็นความสําคัญของสายพันธุปลานิลแดงที่มีอยูอยางหลากหลายทั่วประเทศ แตยังไมมีการปรับปรุง
พัฒนาสายพันธุใหดีขึ้น จึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลแดงแปลงเพศจาก 3 สายพันธุที่
เกษตรกรนิยมเลี้ยงในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ และในจังหวัดใกลเคียง นํามาทดลองเลี้ยงในกระชังบริเวณอางเก็บน้ํา 
เขื่อนสิริกิต์ิ เพื่อเปนเปนจุดเริ่มตนหรือขอมูลพ้ืนฐานที่จะคัดและปรับปรุงพันธุปลานิลแดงตอไป 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย สถานที่ และระยะเวลาทําการทดลอง 
 
 ดําเนินการทดลอง ณ อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ ต.บานหวยเจริญ อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ เริ่มการทดลองตั้งแตเดือน 
พฤษภาคม–พฤศจิกายน 2548 รวมเปนระยะเวลา 180 วัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด completely randomized 
design (CRD) และใชความแตกตางของลูกปลานิลแดงเพศผู แตละชุดเปนชุดทดลอง (Treatment) จํานวน 3 ชุดการ
ทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่1  ปลานิลแดงชุมพร คือ ปลานิลแดงจากการพัฒนาและปรับปรุงพันธุโดยศูนยวิจัยและทดสอบ
พันธุสัตวน้ําชุมพร   

ชุดการทดลองที่ 2  ปลานิลแดงเอกชน คือปลานิลแดงจากฟารมเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก 
ชุดการทดลองที่ 3  ปลานิลแดงกําแพงเพชร คือปลานิลแดงจากการพัฒนาพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาประมง 

นํ้าจืดกําแพงเพชร 
 
2. วิธีการทดลอง 
 
 การเตรียมการทดลอง 
 รวบรวมลูกปลานิลแดงระยะ fry จากทั้ง 3 แหลงสายพันธุดังกลาวมาแปลงเพศใหเปนเพศผู โดยการใหอาหาร

ผสมฮอรโมน 17α–methyltestosterone ในอัตรา 60 มก.ตอ อาหาร 1 กก. เปนเวลา 21 วัน หลังจากนั้นอนุบาลในบอดิน
ขนาด 600 ตร.ม.แลวจึงคัดลูกปลาขนาดความยาวใกลเคียงกัน คือน้ําหนักเฉลี่ย 35 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ย 12 ซม. นํามา
เลี้ยงในกระชังขนาด 1x1x1.5 ม. (สวนที่จมน้ํา 1 เมตร) จํานวน 9 กระชัง (จํานวน 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 กระชัง)  
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 ปลอยปลาทดลองเลี้ยงในกระชังความหนาแนน 50 ตัว/ลบ.ม. เริ่มเก็บขอมูลหลังปรับสภาพปลาใหคุนเคยกับ
สภาพการเลี้ยง 7 วัน ใหอาหารโดยใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 30% วันละ 3 มื้อ โดยใหกินจนอิ่ม 
(satiation) ทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 6 เดือน  
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของปลานิลแดง ทั้ง 3 ชุด ต้ังแตเริ่มตนทดลองและระหวางการทดลองจนสิ้นสุดการ
ทดลอง 2 เดือน/ครั้ง โดยสุมปลา 40% ของจํานวนปลาทั้งหมดในกระชัง มาบันทึกน้ําหนักและวัดความยาวเหยียดของปลา
แตละตัว 

2. วัดสัดสวนรูปรางปลานิล โดยวิธี multivariate morphometry หรือ truss morphometric analysis (Strauss and 
Bookstein, 1982; Corti et al., 1987) ซึ่งวงศปฐม และคณะ (2539) ไดนําวิธีการดังกลาวมาใชจําแนกปลาไนสายพันธุ
พ้ืนเมืองและสายพันธุผสมฮังการี เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําปลานิลแดงแปลงเพศทั้งหมดมาเช็ดตัวปลาใหแหง แลววางตัว
อยางปลา บนกระดาษบันทึก ใชเข็มเขี่ยกดเครื่องหมายพิกัดจุดตางๆ บนบริเวณตําแหนงตัวปลา เพื่อใชสรางขอมูลในการ
สรางขอมูล Truss morphometric network จํานวน 8 ตําแหนง และบันทึกระยะทางหนวยเปน มม. ระหวางจุดพิกัด  
(truss distance) รวมทั้งสิ้น 16 ระยะดังแสดงในภาพผนวกที่ 1 ตําแหนงพิกัดจุด 8 จุดที่วัด คือ  

2.1 ปลายสุดของริมฝปากบน (end of maxilla)  
2.2 สวนปลายสุดของ supraoccipital 
2.3 สวนดานในของโคนครีบทอง (upper insertion of ventral fin) 
2.4 สวนโคนของกานครีบแข็งอันแรกของครีบหลัง (insertion first spine of dorsal fin) 
2.5 สวนโคนของกานครีบออนอันสุดทายของครีบกน (insertion last ray of anal fin) 
2.6 สวนโคนของกานครีบออนอันสุดทายของครีบหาง (insertion last ray of caudal fin) 
2.7 รอยตอดานลางของครีบหาง (lower insertion of caudal fin) 
2.8 รอยตอดานบนของครีบหาง (upper insertion of caudal fin) 

3. เปรียบเทียบดวยวิธี pairwise comparision  โดยวัดสัดสวนตัวปลา 3 คาคือ 
3.1 ความลึกของสวนหัว ซึ่งวัดเปนแนวตั้งฉากผานกึ่งกลางของตา (Head Depth, HD) 
3.2 ความลึกของลําตัว วัดแนวตั้งฉากของกึ่งกลางลําตัว (Body Depth, BD) 
3.3 ความลึกของคอดหาง วัดแนวตั้งฉากของสวนของคอดหาง (caudal peduncle)  

4. การเก็บขอมูลคุณสมบัติน้ํา โดยวัดคุณภาพน้ําในและนอกกระชัง 2 สัปดาห/ครั้ง เวลา 08.30 น. คุณสมบัติน้ําที่
วัด คือ 

-  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา โดยใชเครื่องวัดภาคสนาม (TOAรุน WQC 14) 
-  ความเปนกรดเปนดาง, ความเปนดาง, ความกระดาง โดยใชเครื่องภาคสนาม (YSI รุน 9100) 

 
4. การวิเคราะหขอมูล  
 

นําขอมูลที่ไดดังกลาวขางตนไปวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of varince) เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางชุดการทดลอง (Treatment) เมื่อวิเคราะหพบวาอิทธิพลของชุดการทดลองมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยใชวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใชโปรแกรม SPSS 11.5 ในการวิเคราะหผลทางสถิติ ตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย 
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 1.1 ความยาวเหยียดเฉลี่ยเริ่มตนและสุดทาย 
 1.2 น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนและสุดทาย 
 1.3 น้ําหนักเพิ่มตอวัน (daily weight gain, DWG) หนวยเปนกรัม/วัน คํานวณจากสูตร 
 DWG = (น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย–น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย)/ระยะเวลาที่ทดลอง  
 1.4 อัตราการรอดตายเฉลี่ย ( survival rate) คํานวณจากสูตร 
 อัตรารอดตาย Z%) = (จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง/จํานวนปลาเริ่มตน) x 100 
 1.5 อัตราแลกเนื้อ (food conversion ratio : FCR) คํานวณจากสูตร 
 อัตราแลกเนื้อ = น้ําหนักอาหารที่ปลากิน/น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น 

 2. เปรียบเทียบสัดสวนรูปรางของปลานิลทั้ง 3 ชุด 
เปรียบเทียบสัดสวนรูปรางปลานิล ทั้ง 3 ชุด 2 วิธี คือ 
 2.1 เปรียบเทียบดวยวิธี multivariate morphometry หรือ truss morphometric analysis  
โดยนําขอมูล ระยะหาง 16 ระยะ ที่บันทึกไปวิเคราะห โดยวิธี discriminant function analysis (Manly, 1994) โดย

ใชสมการดังนี้ 

  ξi = a1x1+ a2x2+………..+ a16x16   

 โดย ξi  =  คือ canonical discriminate function 
  ai   =  คือ dependent variable canonical coefficients 
  xi   =  คือ ระยะระหวางจุดพิกัด (truss distance)  
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 
 2.2 เปรียบเทียบดวยวิธี pairwise comparision   
โดยนําขอมูลสัดสวนตัวปลา 2 คาคือ  ความลึกของลําตัว และความลึกของคอดหางตอความยาวมาตรฐานของ

ลําตัว นําขอมูลที่ไดไปแปลงขอมูลแบบ arcsine transformation เพื่อใหขอมูลมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) 
ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) โดยแสดงในรูปสมการ คือ  

  γi  =     μ + τi + εij 

 เมื่อ    γi       เปนคาสัดสวนของตัวปลา 

           μ      เปนคา overall mean 

           τi      เปนคาอิทธิพลความแตกตางระหวางสายพันธุ 

           εij      เปนคา independent error term 
วิเคราะหความแปรปรวน(analysis of varince) เปรียบเทียบระหวางชุดปลานิลในกรณีที่มีความแตกตางทางสถิติ 

(post–hoc test) โดยวิธี pairwise comparision (t–test) และปรับคานัยสําคัญทางสถิติ (p–value) โดยวิธี sequential 
Bonferroni for multiple test ตามวิธีของ Hochberg (1988)  และ Rice (1989) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

 
ผลการศึกษา 

 
1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลานิลท้ัง 3 ชุด ท่ีเล้ียงในกระชังอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิและใน 
แมน้ํานาน 
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 1.1 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวเหยียดเฉลี่ย 
 ปลานิลแดงสายชุมพร เอกชน และกําแพงเพชร มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 35.07+0.12, 34.93+0.12 และ 34.87+0.12 
กรัม ตามลําดับ มีความยาวเหยียดเริ่มตนเฉลี่ย 12.16+0.14, 12.17+0.11 และ 12.10+0.10 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุด
การทดลองในระยะเวลา 180 วัน พบวาปลานิลแดงทั้ง 3 ชุดมีน้ําหนักเฉลี่ย 779.59+113.01, 766.44+19.26 และ 
860.25+39.22 กรัม ตามลําดับ โดยปลานิลแดงกําแพงเพชรมีการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักเฉลี่ยมากกวาปลานิลแดงเอกชน
และชุมพร 9.37 และ 10.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตเมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
สวนในดานความยาวเหยียดเฉลี่ย พบวาปลานิลแดงกําแพงเพชร (33.54+0.51 ซม.) มีความยาวเหยียดมากกวาปลานิลแดง
ชุมพร (31.92+1.17 ซม.) และเอกชน (32.14+0.41) อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 ภาพที่1 และภาพที่ 2 
 1.2 การเจริญเติบโตโดยอัตราน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน 
 ปลานิลแดงชุมพร เอกชน และกําแพงเพชร มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันเฉลี่ย 4.17+0.66, 4.06+0.11 และ 4.58+0.22 
กรัม/วัน ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันของปลานิลแดงทั้ง 3 ชุดไมมีความแตกตาง
กัน (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 3 
 1.3 อัตรารอดตายเฉลี่ย 
 ปลานิลแดงชุมพร เอกชน และกําแพงเพชร มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 46.67+12.86, 60.00+9.17 และ 50.67+6.11 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาอัตรารอดตายเฉลี่ยของปลานิลทั้ง 3 ชุดไมแตกตางกัน (p>0.05)  
ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 4 
 1.4 อัตราแลกเนื้อ 
 ปลานิลแดงสายพันธุชุมพร, สายพันธุเอกชน และสายพันธุกําแพงเพชร มีอัตราแลกเนื้อ 1.23+0.02, 1.25+0.03 
และ 1.25+0.02 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาอัตราแลกเนื้อของปลานิลทั้ง 3 ชุดไมแตกตางกัน (p>0.05)  
ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของปลานิล 3 ชุด ที่เลี้ยงในกระชัง อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ ระยะเวลา 180 วัน 

ขอมูล ชุมพร เอกชน กําแพงเพชร 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน (ก.) 
ความยาวเหยียดเฉลี่ยเริ่มตน (ซม.) 
น้ําหนักเฉลี่ยสิ้นสุดการทดลอง (ก.) 
ความยาวเหยียดเฉลี่ยสิ้นสุดการทดลอง (ซม.) 
น้ําหนักที่เพิ่มตอวันเฉลี่ย (กรัม/วัน) 
อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) 
อัตราแลกเนื้อ 

35.07+0.12 a 
12.16+0.14a 

779.59+113.01a 

31.92+1.17a 
4.17+0.66a 

46.67+12.86a 

1.23+0.02 a 

34.93+0.12a 
12.07+0.11a 

766.44+19.26a 

32.14+0.41ab 
4.06+0.11a 

60.00+9.17a 
1.25+0.03 a 

34.87+0.12a 

12.10+0.10 a 

860.25+39.22a 

33.54+0.51b 

4.58+0.22a 

50.67+6.11a 

1.25+0.02 a 

หมายเหตุ : คาเจริญเติบโตเฉลี่ยกํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันในแนวนอนเดียวกันแสดงวาไมมีความแตกตาง 
                   ทางสถิติ (p>0.05) 
 
2.  เปรียบเทียบสัดสวนรูปรางของปลานิล 3 ชุด ท่ีเล้ียงในกระชังในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ 
 
 2.1 เปรียบเทียบดวยวิธี multivariate morphometry หรือ truss morphometric analysis 
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ผลการวิเคราะห multivariat test statistic ของระยะ Truss เปรียบเทียบลักษณะรูปรางของลําตัวโดยรวมของปลา
นิลแดง 3 กลุม พบวาลักษณะรูปรางของลําตัวมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ตามตารางภาคผนวกที่ 1 เมื่อนํา
คาระยะ Truss ไปใชกําหนดสมการเพื่อเปรียบเทียบรูปรางโดยรวมระหวางชุดการทดลองไดสมการเปน 

 ξ1  =  0.215x1+0.892x 2–0.500x 3–0.795x4–0.333x5–0.405x6+0.662x7+0.606x8–0.294x9–0.719x10+1.115x11– 
                           0.686x12–0.290x13+0.407x14+0.131x15+0.120x16 

 ξ2  =  0.000x1+0.080x2–0.223x3–0.348x4+0.306x5–0.351x6–1.097x7–0.733x8+1.500x9+0.416x10+ 
                            0.137x11+0.618x12–1.2601x13+0.981x14+0.603x15+0.343x16 
 2.2 เปรียบเทียบสัดสวนตาง ๆ ของตัวปลาโดยวิธี pairwise comparison 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสัดสวนตางๆ ตอความยาวมาตรฐานของตัวปลานิลแดงทั้ง 3 สายพันธุแสดง 
ดัง ตารางภาคผนวกที่ 2 พบวา 
 1. สัดสวนความลึกของสวนหัว ปลานิลแดงกําแพงเพชรมีสัดสวนความลึกของหัวตอความยาวมาตรฐานของ
ลําตัวนอยที่สุด (1 : 4.78) แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับปลานิลแดงชุมพร(1 : 4.65) และเอกชน(1 : 4.59)  
 2. ความลึกของลําตัว ปลานิลแดงเอกชนมีความลึกของลําตัวตอความยาวมาตรฐาน นอยที่สุด(1 : 2.17) แตไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับปลานิลแดงกําแพงเพชร(1 : 2.16) และชุมพร(1 : 2.11)  
 3. ความลึกของคอดหาง ปลานิลแดงกําแพงเพชรมีความลึกของคอดหางตอความยาวมาตรฐานพบวามีคานอย
กวาปลานิลแดงเอกชน และชุมพร อยางมีนัยสาํคัญ (p<0.05) คือมีคา 1 : 5.78, 1 : 5.65 และ 1 : 5.88 ตามลําดับ  

 
สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

 
 การเจริญเติบโตของปลานิล 3 สายพันธุที่เลี้ยงในกระชังเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองในระยะเวลา 180 วัน พบวามีการ
เจริญเติบโตของปลานิลแดงทั้ง 3 สายพันธุมีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราแลกเนื้อไมแตกตางกัน 
(p>0.05) สวนในดานความยาวเหยียดเฉลี่ย ปลานิลแดงสายพันธุกําแพงเพชร มีความยาวเหยียดเฉลี่ยสูงกวาปลานิลแดงสาย
พันธุเอกชน และชุมพรอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เปนที่นาสังเกตวาอัตรารอดตายในการศึกษาครั้งนี้คอนขางต่ํา (46–60 
เปอรเซ็นต) เมื่อเทียบกับผลการศึกษาของสุทัศนและคณะ (2548) ที่ทดลองเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบอเก็บน้ําของ
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถโดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 96 เปอรเซ็นต สาเหตุที่ปลานิลทั้ง 3 ชุดมีอัตรารอดตาย
ตํ่าอาจเกิดจากสภาพแวดลอมในการเลี้ยงไมเหมาะสมจากปจจัยตางๆ เชนสถานที่ต้ังกระชังอยูในเขตน้ําขึ้น–ลง มี
กระแสน้ําคลื่นลมแรงและเปนทางสัญจรของเรือ และในชวงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม เกิดการเนาเสียของหญาบริเวณริม
ฝงเนื่องจากเปนชวงฤดูฝนปริมาณน้ําในเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ทําใหคุณภาพน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจสรางความเครียด
ใหกับปลานิลที่นําไปทดลอง จนเปนเหตุใหปลาทดลองสวนหนึ่งเกิดโรคและตาย  
 ลักษณะสัดสวนรูปรางของปลานิลทั้ง 3 ชุดที่เลี้ยงในกระชังโดยรวมแลวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
(p<0.01) และเมื่อเปรียบเทียบระหวางสายพันธุ ปลานิลแดงสายพันธุกําแพงเพชรจะมีความลึกของคอดหางตอความยาว
มาตรฐานเล็กกวาปลานิลแดงสายพันธุชุมพรและปลานิลแดงสายพันธุเอกชนอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และมีแนวโนมที่ดี
หากดําเนินการคัดและปรับปรุงพันธุปลานิลแดงสายพันธุกําแพงเพชรนี้ตอไป อาจทําใหสัดสวนสวนหัวของปลารุนตอไป
เล็กลง และความลึกของลําตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหมีปริมาณเนื้อเพิ่มขึ้นและสงผลใหคาการเจริญเติบโตตางๆ เพิ่มขึ้นได 
 การศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวาปลานิลแดงแปลงเพศสายพันธุกําแพงเพชร เหมาะสมตอการนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุในสภาพพื้นที่อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ ของจังหวัดอุตรดิตถมากที่สุด เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโต และ
สัดสวนรูปรางสวนใหญดีที่สุด และ มีแนวโนมที่จะนํามาพัฒนาและปรับปรุงพันธุใหมีสัดสวนหัวเล็กลง มีปริมาณเนื้อ
มากขึ้นไดในรุนถัดไป 
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ขอเสนอแนะ 
 
 การทดลองเปรียบเทียบปลานิล 3 ชุดในครั้งนี้ยังใหผลไมชัดเจนเนื่องจากปลาทดลองมีอัตรารอดตายต่ําซึ่งมี
สาเหตุจากจุดวางกระชังทดลองมีสภาพแวดลอมไมเหมาะตอการเลี้ยง และเปนชวงตนฤดูฝนน้ําเกิดการเนาเสียงาย จึงควร
ที่จะมีการทดลองซ้ําอีกครั้งโดยวางกระชังในบริเวณลมสงบและไมใชทางสัญจรหลัก และหลีกเลี่ยงการเลี้ยงในชวงฤดูฝน  
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ตารางภาคผนวกที่ 2  คาสัดสวนเฉลี่ยตาง ๆ ตอความยาวมาตรฐานและผลการวิเคราะห pairwise comparison ระหวาง 
                                    ปลานิลแดงแปลงเพศ 3 กลุม 

อัตราสวนตอความยาวมาตรฐาน คาเฉลี่ย+SE* 
1.  ความลึกของสวนหัว 

– ปลานิลแดงชุมพร 
– ปลานิลแดงเอกชน 
– ปลานิลแดงกําแพงเพชร 

 
0.215+0.015a 

0.218+0.016a 

0.209+0.018a 
2  ความลึกของลําตัว 

– ปลานิลแดงชุมพร 
– ปลานิลแดงเอกชน 
– ปลานิลแดงกําแพงเพชร 

 
0.473+0.031a 

0.460+0.029a 

0.462+0.031a 

3.  ความลึกของคอดหาง 
– ปลานิลแดงชุมพร 
– ปลานิลแดงเอกชน 
– ปลานิลแดงกําแพงเพชร 

 
0.178+0.014a 

0.177+0.010a 

0.173+0.018b 

หมายเหตุ  ตัวอักษรอังกฤษกํากับที่เหมือนกันในแนวตั้งเดียวกันของแตละสัดสวนรูปรางแสดงความไมแตกตางกันทาง 
                  สถิติ (p>0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 1 จุดพิกัดตางๆ ของปลานิลที่ใชกําหนดในการสรางขอมูล Truss morphometric network 
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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– 6  X16= 5– 8 
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ลักษณะความแตกตางและความสัมพันธทางพนัธุกรรมระหวางชนดิ  
โดยเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซมในปทูะเลและปูมาของไทย 

 
พนม กระจางพจน  สอดศุข*   ศรีรัตน  สอดศุข   และ พลชาติ  ผิวเณร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาลักษณะความแตกตางและความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางชนิดโดยใชเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรม
อัลโลไซม ไดถูกดําเนินการในปูทะเลและปูมาของไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ จําแนกหรือระบุความแตกตาง และแสดง
โครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรม (phylogeny) ระหวางชนิดของปูทะเลกับปูมา และระหวางชนิดในกลุมปูทะเล
ดวยกัน 
 ตัวอยางปูที่ใชในการศึกษาถูกเก็บรวบรวมจากพื้นที่ชายฝงทั่วประเทศ ทั้งฝงอาวไทย (อาวไทยฝงตะวันออก 
ตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง) และฝงอันดามัน ตัวอยางปูทะเลทั้งหมดถูกนํามาศึกษาลักษณะภายนอกที่สําคัญที่
สามารถระบุความแตกตางระหวางชนิดได  ทําการวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการดวยเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรม
อัลโลไซม ที่จํานวน 31 อัลโลไซมโลไซ (allozyme loci) โดยใชตัวอยางเนื้อเยื่อกลามเนื้อจากสวนขาของปูแตละชนิด  
 จากการศึกษาจําแนกลักษณะความแตกตางระหวางชนิดปูทะเลดวยเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม พรอมกับระบุ
ช่ือวิทยาศาสตรโดยใชหลักเกณฑการแยกชนิดตาม Keenan et al. (1998) ผลปรากฏวา ปูทะเลในนานน้ําไทยควรมี 4 ชนิด 
ไดแก ปูดํา Scylla olivacea, ปูขาว S. paramamosain, ปูเขียว S. serrata, และปูมวง S. tranquebarica โดยชนิดที่พบยาก
ที่สุด (rare species) ไดแกปูเขียว รองลงมาคือปูมวง สวนปูดําและปูขาวสามารถพบไดในพื้นที่ชายฝงทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะปูดําเปนชนิดที่ชุกชุมที่สุด (dominant species) ของพื้นที่ฝงอันดามัน  สําหรับปูมา ยังคงยืนยันชนิดที่มีช่ือเรียก
ทั่วไป (common name) วา blue swimming crab เพียงชนิดเดียว คือ Portunus pelagicus และจากโครงสรางความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมโดยขอมูลอัลโลไซมที่ได ปรากฏวาเปนโครงสรางซึ่งแสดงลักษณะความสัมพันธที่หางกันหรือใกลชิดกัน
ระหวางชนิดปูทะเลกับปูมา และระหวางชนิดในกลุมปูทะเลดวยกัน ไดสอดคลองกับลักษณะเดนภายนอกที่แตกตางกัน
หรือเหมือนกันระหวางปูแตละชนิด 
 
คําสําคัญ : ปูทะเล ปูมา ลักษณะความแตกตางทางพันธุกรรม ความสัมพันธทางพันธุกรรม เครื่องหมายพันธุกรรม 
                  อัลโลไซม 
    
* ๓๙ หมู ๑ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐   โทร. 0 2577 6544  e-mail : panomks@yahoo.com 
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Interspecific genetic characterization and relationships based on allozyme markers 

in mud crabs (Scylla spp.) and blue swimming crab (Portunus pelagicus) of Thailand 
 

Panom  K.  Sodsuk* Srirat  Sodsuk  and  Ponlachart  Pewnane 
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 Genetic characterization and relationship based on allozyme markers were interspecifically studied in mud crabs 
and blue swimming crab of Thailand. The study objective was to allozymically perform the genetic identification and 
phylogeny reconstruction of these crab species, showing differentiation and relationships between the species of mud 
crab and blue swimming crab and between the mud crab species. 
 The crab specimens were collected from all areas of the two coastal sides, Gulf of Thailand (the eastern, upper, 
mid and lower parts) and the Andaman. All mud crab specimens were morphologically studied focusing the important 
parts for interspecific identification. Laboratorial analyses of all crab specimens, that were based on allozyme marker 
technique at 31 allozyme loci, were carried out, using muscle tissue sampled from legs of each individual of crab 
species. 
 From the interspecific characterization study based on allozyme markers, together with following the 
identification principles and scientific names of mud crabs revised by Keenan et al. (1998), 4 mud crab species, the 
Black Scylla olivacea, White S. paramamosain, Green S. serrata and Purple S. tranquebarica, should have been 
reported in Thailand. The rarest species of mud crabs is found to be the Green, and the next is the Purple. The Black and 
White can be found over all coastal areas of Thailand, but the Black is the dominant of the Andaman region. The only 
one species, Portunus pelagicus, are still confirmed for the blue swimming crab which is commonly named for the 
species. Distant or close interspecific genetic relationships between species of the mud crab and blue swimming crab and 
between the mud crab species, that were presented by the phylogeny allozymically reconstructed, were consistent with 
the differentiative or similar morphological characters between each of the species. 
 
Key words : Mud crab, blue swimming crab, genetic characterization, genetic relationship, allozyme marker 
    
* 39 Moo 1, Khlong Ha, Khlong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND.  Tel. +66 (0) 2577 6544   
e-mail : panomks@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 ปจจุบันมีการรายงานชนิดปูทะเลในประเทศไทยมากกวา 1 ชนิด นอกเหนือจากชนิดที่มีช่ือวิทยาศาสตรวา  
Scylla serrata ซึ่งเปนช่ือที่คุนเคยที่สุดเพราะมักใชระบุชนิดในรายงานการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับปูทะเล (ชูชาติ, 2531)  
และถึงแมจะมีการศึกษาทบทวนถึงความแตกตางและการจําแนกชนิด ตลอดจนถึงลักษณะโครงสรางและวิวัฒนาการมา
บางแลวก็ตาม (อนวัช, 2542; Fuseya and Watanabe, 1996; Overton et al., 1997; Keenan et al., 1998; Gopurenko et al., 
1999; Klinbunga et al., 2000) ก็ยังคงพบวามีความสับสนและคลุมเครือในเรื่องของชนิดปูทะเลอยูมาก จะอยางไรก็ตาม 
บรรจง และบุญรัตน (2545) ไดรายงานชนิดของปูทะเลในนานน้ําไทยโดยใชลักษณะรูปรางสัณฐานภายนอกมาวิเคราะห
ตามหลักเกณฑของ Estampador (1949) ไวในสกุล Scylla de Haan, 1833 จํานวน 3 ชนิด คือ ปูดําหรือปูแดง (S. serrata)  
ปูขาวหรือปูทองหลาง (S. oceanica) และปูเขียวหรือปูทองโหลงหรือปูลาย (S. tranquebarica) ซึ่งบรรจง และบุญรัตน 
(2545) ยังใหขอมูลเพิ่มเติมดวยวา ในจํานวนปู 3 ชนิด ปูขาวจะมีรสชาติดีที่สุดจึงมีราคาดีและเปนที่ตองการของตลาด สวน
ปูเขียวมีขนาดโตกวาปูดําและปูขาวแตรสชาติสูปูขาวไมไดจึงมีราคาถูกกวาปูขาวแตก็แพงกวาปูดํา ขณะที่ปริมาณและการ
แพรกระจายของปูดํามีมากกวาปูอีกสองชนิด โดยพบวาจะแพรกระจายอยูทั้งทางฝงอันดามันและอาวไทย แตอีกสองชนิด
พบเฉพาะฝงอาวไทยเทานั้น และดวยเหตุที่ปูทะเลแตละชนิดมีปริมาณและการแพรกระจายในธรรมชาติไมเหมือนกัน ราคา
และความตองการปูแตละชนิดของตลาดก็ตางกัน ดังนั้น เพื่อใหการจัดการทรัพยากรปูทะเล ทั้งในดานการอนุรักษ และการ
พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ในเบื้องตนจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบชนิดที่แตกตางกันของปูทะเลในธรรมชาติของไทยใหถูกตองเสียกอน 

 เทคนิคระดับเอนไซม/โปรตีนที่รูจักกันในนาม starch gel electrophoresis ซึ่งใชวิเคราะหเครื่องหมาย allozyme 
หรือ isozyme ยังคงเปนเทคนิคที่ไดรับการยอมรับวามีกําลังความสามารถเพียงพอสําหรับการศึกษาดานพันธุศาสตร
ประชากรในสัตวน้ํา (Ward and Grewe, 1995) ทั้งในระดับภายในชนิดเดียวกัน (intraspecies) (ศรีรัตน, 2539; ศรีรัตน และ
พนม, 2541 และ 2542; พนม และคณะ, 2544) และระหวางชนิดที่ตางกัน (interspecies) (Sodsuk and McAndrew, 1991; 
Sodsuk and McAndrew, 1995; Sodsuk et al., 1995; Sodsuk and Sodsuk, 2000) ถึงแมจะมีขอจํากัดคือมักจะแสดงความผัน
แปรหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับที่คอนขางต่ํา ซึ่งจะไมสามารถระบุความแตกตางระหวางตัวอยางแตละ
ตัว (between individuals) รวมทั้งอาจไมสามารถระบุความแตกตางระหวางประชากรที่ใกลชิดกันหรือเพิ่งแยกออกจากกัน
เมื่อไมนานมานี้ได (Park and Moran, 1995) ก็ตามอยางไรเสีย allozyme markers ก็ยังคงเปนเทคนิคที่สามารถระบุความ
แตกตางระหวางชนิด หรือแยกชนิด (species identification) ของสัตวน้ําไดเปนอยางดี (Ward and Grewe, 1995) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชนิดที่รูปลักษณะภายนอก (morphology) อาจบอกความแตกตางไดไมชัดเจนนัก (พนม, 2537; จรัลธาดา และ
พนม, 2542; จรวย, 2543; พนม และคณะ, 2546) 

 การศึกษาเกี่ยวกับชนิดปูทะเลที่ผานมามีทั้งที่ใชเฉพาะลักษณะรูปรางสัณฐานภายนอก (morphological characters) 
(Estampador, 1949; Overton et al., 1997) การศึกษาที่ใชลักษณะทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล (molecular genetic 
characters) ทั้งโดยเทคนิค allozyme (อนวัช, 2542; Fuseya and Watanabe, 1996) และเทคนิค DNA (mtDNA โดย 
Gopurenko et al., 1999; RAPD โดย Klinbunga et al., 2000) และการศึกษาที่ใชขอมูลจากหลายดาน (allozyme, mtDNA 
และ morphology) ประกอบกัน (Keenan et al., 1998) แตก็ยังไมมีการศึกษาใดที่ทําการศึกษาเฉพาะในพันธุปูทะเลของไทย
โดยมีการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลไปพรอมกับปูชนิดอื่นที่ใกลเคียงแตอยูนอกกลุม (outgroup) เพื่อใหไดผลที่สมบูรณ
และนาเชื่อถือยิ่งขึ้น (จรัลธาดา และพนม, 2542; Sodsuk, 1993) ซึ่ง ณ เวลานี้ ชนิดปูที่สมควรนํามาศึกษาวิเคราะหไปพรอม
กับปูทะเลมากที่สุดก็คือ ‘ปูมา’ 

 ดวยเหตุผลเหลานี้ การศึกษาเพื่อใหทราบถึงลักษณะความแตกตางและความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางชนิด
ของปูทะเลและปูมาของไทย โดยใชเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม จึงไดถูกดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค คือ (1) 
เพื่อจําแนก หรือระบุความแตกตางระหวางชนิดของปูมากับปูทะเล และระหวางชนิดของปูทะเลดวยกัน โดยใชเครื่องหมาย
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พันธุกรรมอัลโลไซม  และ (2) เพื่อแสดงโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการ (phylogeny) ระหวางปูมา
กับปูทะเล และระหวางชนิดของปูทะเล โดยใชขอมูลอัลโลไซม 

 
วิธีดําเนินการ 

 
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 
 ตัวอยางปูมา และปูทะเล  (Scylla spp.) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดจากการเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งใน 
ฝงอาวไทย (อาวไทยฝงตะวันออก ตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง) และฝงอันดามัน (ภาพที่ 1) จํานวนทั้งหมดประมาณ 
70-120 ตัว ซึ่งไดนํามาศึกษาลักษณะภายนอกในบริเวณสําคัญที่สามารถแสดงความแตกตางใหเห็นไดในปูแตละชนิด 
(กาญจนา และณฐกร, 2548; Keenan et al., 1998) หลังจากนั้นจึงเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อกลามเนื้อจากสวนขาใสใน microtubes 

แลวนําไปเก็บรักษาในตูแชแข็ง (deep freezer) ควบคุมอุณหภูมิที่ –70 °C เพื่อไวใชสําหรับการวิเคราะหโดยเทคนิค 
อัลโลไซม (allozyme electrophoresis) เพื่อหาความแตกตางของแบนดหรืออัลลีล (alleles) จากขอมูลอัลโลไซมที่ปรากฏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงแหลงหรือจุดเก็บตัวอยางปูมาและปูทะเลในการศึกษาครั้งนี้ 
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กระบวนการวิเคราะหตัวอยางดวยเทคนิคอัลโลไซม 
 

 การวิเคราะหตัวอยางดวยเทคนิคอัลโลไซม ไดดําเนินการโดยใชเจล (gel) ที่เตรียมจาก potato starch เพื่อเปน
ตัวกลางในกระบวนการ electrophoresis จึงอาจเรียกเทคนิคนี้ในอีกช่ือหนึ่งวา starch gel electrophoresis ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมเจล 2) เตรียมตัวอยาง 3) ใสตัวอยางลงในเจล 4) นําเจลไปผาน
กระแสไฟฟา 5) ตัดเจลออกเปนแผนบางๆ และ 6) ยอมเจลเพื่อการตรวจสอบเอนไซมตางๆ ตามที่ Sodsuk (1993) ได
อธิบายไว  ดําเนินการวิเคราะหตัวอยางที่ 31 enzyme loci (ตารางที่ 1) ภายใต electrophoretic conditions และ buffer system 
ที่เคยมีการศึกษาไวในกุงกุลาดํา (ศรีรัตน, 2539) กุงแชบวย (ศรีรัตน และพนม, 2541) และกุงกามกราม (ศรีรัตน และพนม, 
2542) รวมทั้งประยุกตจาก Fuseya and Watanabe (1996) ที่ไดศึกษาไวในปูทะเลดวย 

 อานและแปรผลจากแบนดหรือแถบสีที่ปรากฏบนเจล ซึ่งเกิดจากคุณลักษณะพิเศษทางเคมีของเอนไซมแตละชนิด
ที่ถูกตรวจสอบ ตามที่ Shaw and Prasad (1970) และ Harris and Hopkinson (1976) ไดอธิบายไวกําหนดหรือระบุช่ือ locus 
(ci) และ allele (s) จากผลที่อานได โดยใชตามระบบของ Shaklee et al. (1990) 
 

ตารางที่ 1    เอนไซม (enzymes) ที่ทําการตรวจสอบ, buffer system ที่ใชและจํานวน enzyme/allozyme loci ที่พบใน 

แตละเอนไซม 

Enzyme / allozyme loci 
ที่สํารวจพบในแตละเอนไซม 

 
Enzyme 

 
Enzyme number 

 
Buffer system 

จํานวน Loci 
Aspartate aminotransferase (AAT) 2.6.1.1 TBE 2 AAT-1* 

AAT-2* 
Acid phosphatase (ACP) 3.1.3.2 TBE 1 ACP 
Alcohol dehydrogenase (ADH) 1.1.1.1 TBE 2 ADH-1* 

ADH-2* 
Adenylate kinase (AK) 2.7.4.3 TBE 3 AK-1* 

AK-2* 
AK-3* 

Esterase (EST) 3.1.1.- TBE 2 EST-1* 
EST-2* 

Esterase-D (ESTD) 3.1.-.- TBE 3 ESTD-1* 
ESTD-2* 
ESTD-3* 

Fructose-biphosphate aldolase (FBALD) 4.1.2.13 TCE 1 FBALD* 
Fumarate hydratase (FH) 4.2.1.2 TCE 1 FH* 
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 
(GAPDH) 

1.2.1.12 TBE 1 GAPDH* 

Glutamate dehydrogenase (GLUDH) 1.4.1.- TBE 1 GLUDH* 
Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (G3PDH) 1.1.1.8 TCE 1 G3PDH* 
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) 1.1.1.49 TCE 1 G6PDH* 
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Glucose-6-phosphate isomerase (GPI) 5.3.1.9 TBE 1 GPI* 
Hexokinase (HK) 2.7.1.1 TCE 1 HK* 
Isocitrate dehydrogenase (NADP+) (IDHP) 1.1.1.42 TBE 1 IDHP* 
L-Lactate dehydrogenase (LDH) 1.1.1.27 TCE 1 LDH* 
Malate dehydrogenase (MDH) 1.1.1.37 TCE 1 MDH* 
Malic enzyme (NADP+) (MEP) 1.1.1.40 TBE 2 MEP-1* 

MEP-2* 
Mannose-6-phosphate isomerase (MPI) 5.3.1.8 TBE 1 MPI* 
Phosphogluconate dehydrogenase (PGDH) 1.1.1.44 TBE 1 PGDH* 
Phosphoglucomutase (PGM) 5.4.2.2 TCE 1 PGM* 
Superoxide dismutase (SOD) 1.15.1.1 TBE 1 SOD* 
Xanthine dehydrogenase (XDH) 1.1.1.204 TBE 1 XDH* 

หมายเหตุ    TBE = Tris-borate-EDTA, pH 8.5  ,   TCE = Tris-citrate-EDTA, pH 7 
 
โครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการ (phylogeny) 
 

 ขอมูลอัลโลไซมที่ได สามารถนํามาใชเขียน phylogeny เพื่อแสดงโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมเชิง
วิวัฒนาการระหวางปูมากับปูทะเล และระหวางชนิดของปูทะเล โดยจัดการขอมูลที่ไดใหอยูในรูปแบบของระบบเลข 2 ตัว 
(binary system) กลาวคือ ขอมูลจะถูกกําหนดใหเปน 1 หรือ 0 ณ โลกัสใดๆ ก็ตาม ที่พบหรือไมพบยีนอัลลีล (presence or 
absence of alleles) ในตัวอยางแตละชนิด (จรัลธาดา และพนม, 2542; Sodsuk and McAndrew, 1991; Sodsuk, 1993) 

 การเขียน phylogeny แสดงความสัมพันธระหวางชนิดปูมาปูทะเลในการศึกษานี้ ใชวิธีการที่เรียกวา Wagner 
parsimony (Farris, 1970) ซึ่งเปนหนึ่งในหลายวิธีที่งายที่สุดบนพื้นฐานของวิธีการที่เรียกวา maximum parsimony 
(Swofford and Olsen, 1990) โดยใชขอมูลที่อยูในรูปแบบของระบบเลข 2 ตัว (0 หรือ 1) ดังกลาวขางตน เขียนโครงสราง
ทั้งในแบบของการใชขอมูลของ ปูมา เปนตัวเปรียบเทียบนอกกลุมที่เรียกวา ‘outgroup’ และในแบบของการเขียนที่ไม
กําหนด ‘outgroup’ เปรียบเทียบกัน โดยประยุกตใชวิธีการสุมปอนขอมูลทางสถิติ (resampling data) ที่รูจักกันในชื่อ 
‘bootstrap’ ผนวกเขากับวิธีการเขียนโครงสรางแบบ Wagner parsimony ตามวิธีการของ Felsenstein (1985, 1990) เพื่อ
หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดจากการสุมขอมูล (random errors) ในการเขียนโครงสรางแตละครั้ง 

 การเขียนโครงสรางโดยวิธีการที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน software package 
ที่มีช่ือวา PHYLIP ของ Felsenstein (1990) ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรม 
หรือ phylogeny โดยเฉพาะ 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
 
การจําแนก หรือระบุความแตกตางระหวางชนิด 

 จากการสํารวจและเก็บตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ยังคงยืนยันชนิดปูมาที่มีช่ือ common name วา blue swimming 
crab ในชื่อวิทยาศาสตร คือ Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) (สมโภชน, 2547) เพียงชนิดเดียวที่พบในนานน้ําไทย 
(ภาพที่ 2) เชนเดียวกับที่ สุเมธ (2527) ไดรายงานไว 

 จากความพยายามแยกกลุมชนิดปูทะเลทั้งหมดที่เก็บไดจากทุกแหลงตัวอยาง โดยพิจารณาจากลักษณะสําคัญ
ภายนอก ตามการรายงานของ กาญจนา และณฐกร (2548) และการศึกษาทบทวนใหมของ Keenan et al. (1998) ปรากฏวา 
สามารถแยกปูทะเลออกไดเปนกลุมปูดํา ปูขาว ปูเขียว และปูมวง โดยพบวา ลักษณะสําคัญที่สุดอยางแรกที่สามารถใชแยก
ในกลุมปูทะเลไดคือ หนามที่ขอศอกหรือปลองกลางดานนอกของกามปู (หนามอันแรก = inner spine, หนามอันที่สอง = 
outer spine) ซึ่งสามารถแยกปูทะเลออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ กอน คือ (1) กลุมปูดําและปูขาว (ปลองกลางดานนอกของ
กามปูขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขางปรากฏ outer spine เดนชัดเพียงอันเดียว สวน inner spine ลดรูปลงเปนเพียงปุมเล็ก ๆ 
หรือเห็นเปนเพียงรอยแผลเปนเทานั้น) (ภาพที่ 3 A, B, C และ D) และ (2) กลุมปูเขียวและปูมวง (ปลองกลางดานนอกของ
กามปูทั้งสองขางปรากฏ outer spine และ inner spine เดนชัดทั้งสองอัน) (ภาพที่ 4 A, B, C และ D) หลังจากนั้นจึงคอยแยก
ระหวางปูดํากับปูขาว และปูเขียวกับปูมวง ออกจากกันดวยลักษณะหนามระหวางตาดานหนาสุดของกระดอง กลาวคือ 
ลักษณะหนามดานหนาสุดของกระดองของปูดําจะทูกวาของปูขาวชัดเจน (ภาพที่ 5 A, B และ C) สวนของปูมวงก็จะทูกวา
ของปูเขียว (ภาพที่ 4 A และ B) ซึ่งจากรายงานของ กาญจนา และณฐกร (2548) และตามที่ Keenan et al. (1998) ไดศึกษา
ทบทวนไวใหมนั้น ปูทะเลทั้ง 4 กลุม ก็คือปูทะเล 4 ชนิด (ภาพที่ 2) ที่มีช่ือวิทยาศาสตร ดังตอไปนี้ 

 ปูดํา Scylla olivacea  (Herbst, 1796) 
 ปูขาว Scylla paramamosain  Estampador, 1949 
 ปูเขียว Scylla serrata  (Forskål, 1775) 
 ปูมวง Scylla tranquebarica  (Fabricius, 1798) 



O58                                                                                                    การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550   
                                                    

 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portunus pelagicus  (Linnaeus, 1758)  

ปูทะเล 
(Mud crabs) 

ปูดํา  Scylla olivacea  (Herbst, 

Portunus pelagicus  (Linnaeus, 1758)  

ปูมา 
(Blue swimming crab) 
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ภาพที่ 2  ปูมา 1 ชนิด และปูทะเล 4 ชนิด ที่พบในนานน้ําไทย 
 -  ปูมาเพศผูมีลําตัวสีฟาน้ําทะเลเดนชัดกวาเพศเมียที่มีสีออกไปทางเขียวอมฟา 
 -  ระบุช่ือวิทยาศาสตรปูทะเลตามรายงานการศึกษาทบทวนใหมของ Keenan et al. (1998) 

 

 
ปูขาว  Scylla paramamosain  Estampador, 1949 ppparaparamamosain 

ปูเขียว  Scylla serrata  (Forskål, 1775) 

ปูมวง  Scylla tranquebarrica  (Fabricius, 1798) 
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(A) (B) 

(C) 

(D) 

ภาพที่ 3 ลักษณะหนาม (inner & outer spines) ที่ปลองกลาง (ขอศอก) ดานนอก ของกามปูขาวและปูดํา 
(A) ปูขาว outer spine เดนชัด (ช้ีดวยหัวลูกศรสีดํา) สวน inner spine ลดรูปเหลือเปนเพียงปุมนูนเล็กๆ 

(ช้ีดวยหัวลูกศรสีขาว) 
(B) ปูดํา outer spine เดนชัด (ช้ีดวยหัวลูกศรสีดํา) สวน inner spine ลดรูปเหลือเปนเพียงรอยแผลเปน 

(ช้ีดวยหัวลูกศรสีขาว) 
(C) ปูขาว outer spine เดนชัดอันเดียวที่ขอศอกขางขวา (ช้ีดวยหัวลูกศรสีดํา) สวนขอศอกขางซายปรากฏ 

inner & outer spines เดนชัดทั้งสองอัน 
(D) ปูขาว outer spine เดนชัดอันเดียวที่ขอศอกขางซาย (ช้ีดวยหัวลูกศรสีดํา) สวนขอศอกขางขวา

ปรากฏ inner & outer spines เดนชัดทั้งสองอัน 
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(B) (C) 

(A) 

ภาพที่ 4 ลักษณะหนามที่ปลองกลาง (ขอศอก) ดานนอก (inner & outer spines) ของกามปูเขียว (A) และปูมวง (B) ซึ่งปรากฏ
ใหเห็นเดนชัดทั้งสองอันที่ขอศอกทั้งขางซายและขวา  และลักษณะหนามดานหนาสุดของกระดองปูเขียว (A) ซึ่งมี
สวนปลายหนามเรียวเล็กมากกวาของปูมวง (B) ที่มีสวนปลายหนามทูกวาของปูเขียว 
(C) Inner & outer spines ของปูเขียว 
(D) Inner & outer spines ของปูมวง 

 

(B) 

(C) (D) 
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ภาพที่ 5 ลักษณะหนามระหวางตาดานหนาสุดของกระดองในปูทะเลตางๆ 

(A) ปูดํา แสดงลักษณะหนามบริเวณดานหนาสุดของกระดอง (ปลายหนามปานทู) และลักษณะสีโดยรวมของปู
ดําที่พบทั่วไป 

(B) ปูดํา (บางตัวอยาง) แสดงลักษณะหนามบริเวณดานหนาสุดของกระดอง (ปลายหนามปานทู) และ
ลักษณะสีโดยรวมที่ตางจากปูดําทั่วไป โดยจะมีสีคลายไปทางปูเขียว (D) 

(C) ปูขาว แสดงลักษณะหนามบริเวณดานหนาสุดของกระดอง (ปลายหนามแหลมกวาปูดํา) 
(D) ปูเขียว แสดงลักษณะหนามบริเวณดานหนาสุดของกระดอง (หนามคอนขางสูงปลายเรียว) 

 

 จากการออกสํารวจและเก็บตัวอยางปูทะเลในการศึกษาครั้งนี้ ไดเปนที่ประจักษวา ปูทะเลชนิดที่พบยากที่สุด  
(rare species) ไดแกปูเขียว ซึ่งเก็บตัวอยางไดจากจังหวัดระนองเพียงแหงเดียวเทานั้น ชนิดที่พบยากรองลงมาคือปูมวง เก็บ
ตัวอยางไดจากพื้นที่จังหวัดระนอง ระยอง ตราด และนราธิวาส สวนปูดําและปูขาวสามารถพบไดในพื้นที่ชายฝง 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะปูดําเปนชนิดที่ชุกชุมที่สุด (dominant species) ของพื้นที่ฝงอันดามัน 

 นอกจากนี้ จากประสบการณที่เกิดขึ้นทําใหตระหนักไดวาไมอาจใชลักษณะสีที่ปรากฏใหเห็นภายนอกเพียงอยาง
เดียวเปนเกณฑในการแยกกลุมชนิดปูทะเล เพราะวาลักษณะสีของปูดําจากเพชรบุรีและตราดบางตัวอยางจะตางจากสีของปู
ดําที่พบทั่วไปโดยเฉพาะจากฝงอันดามัน (ภาพที่ 5 A, B และ D) ซึ่งชาวบานหรือผูที่มีอาชีพรวบรวมปูขายเรียกปูเหลานั้น
วา ‘ปูเขียว’ ตามลักษณะของสีลําตัวที่เห็น แตดวยลักษณะของแบนดอัลโลไซม หนามที่ขอศอก และหนามดานหนาสุดของ
กระดอง ระบุวาเปน ‘ปูดํา’ 
 จากการศึกษาวิเคราะหตัวอยางปูมาและปูทะเลทั้งหมดโดยเทคนิค allozyme electrophoresis ปรากฏวาสามารถใช
เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม (allozyme markers) ในการแยกระหวางชนิดปูมากับปูทะเล และระหวางชนิดปูทะเล
ดวยกัน ตามที่สรุปไวใน ตารางที่ 2 และ 3 

 

(A) 

(C) 

(B) 

(D) 
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ตารางที่ 2 Allozyme markers ที่สามารถใชแยกในระหวางคูชนิดทุกคูของปูมากับปูทะเล และทุกคูชนิดของปูทะเลดวยกัน 

ปูทะเล 
กลุม/ชนิด ปูมา 

ปูดํา ปูขาว ปูเขียว ปูมวง 
ปูมา _ ADH-1*, EST-2*, 

ESTD-2*, G3PDH*, 
HK*, PGDH*, 

 PGM* และ SOD* 

ADH-1*, EST-2*, 
ESTD-2*, G3PDH*, 

HK*, PGDH*, 
 PGM* และ SOD* 

EST-2*, ESTD-2*, HK*, 
MEP-2* PGDH*, 
PGM* และ SOD* 

ADH-1*, EST-2*, 
ESTD-2*, HK*, 
MPI*, PGDH*, 

PGM* และ SOD* 
ปูดํา ADH-1*, EST-2*, 

 ESTD-2*, G3PDH*, HK*, 
PGDH*, PGM* และ SOD* 

_ EST-2* และ ESTD-
2* 

EST-2*, ESTD-2* และ 
MEP-2* 

EST-2* และ ESTD-
2* 

ปูขาว ADH-1*, EST-2*, 
 ESTD-2*, G3PDH*, HK*, 
PGDH*, PGM* และ SOD* 

EST-2* และ ESTD-
2* 

_ MEP-2* MPI* 

ปูเขียว EST-2*, ESTD-2*, HK*, 
MEP-2*, PGDH*, PGM* 

และ SOD* 

EST-2*, ESTD-2* 
และ MEP-2* 

MEP-2* _ MEP-2* และ MPI* 

ปูมวง ADH-1*, EST-2*, 
 ESTD-2*, HK*, MPI*, 

PGDH*, PGM* และ SOD* 

EST-2* และ ESTD-
2* 

MPI* MEP-2* และ MPI* _ 

ตารางที่ 2  แสดงเครื่องหมายพันธุกรรม (allozyme loci) ที่สามารถใชแยกหรือระบุความแตกตางระหวางชนิดทุกคู ไมวา 
                  จะเปนคูระหวางปูมากับปูทะเล หรือระหวางปูทะเลดวยกัน ดังนี้ 
 

(1)  แยกระหวางปูมากับปูทะเล (ภาพที่ 6 A, 7 A, 7 C, 8 D และ 8 E) 

- ปูมา กับ ปูดํา ไดแก ADH-1*, EST-2*, ESTD-2*, G3PDH*, HK*, PGDH*, PGM* และ SOD* 
- ปูมา กับ ปูขาว ไดแก ADH-1*, EST-2*, ESTD-2*, G3PDH*, HK*, PGDH*, PGM* และ SOD* 
- ปูมา กับ ปูเขียว ไดแก EST-2*, ESTD-2*, HK*, MEP-2*,  PGDH*, PGM* และ SOD* 
- ปูมา กับ ปูมวง ไดแก ADH-1*, EST-2*, ESTD-2*, HK*, PGDH*, PGM* และ SOD* 

(2)  แยกระหวางปูทะเลดวยกัน (ภาพที่ 6 B, 6 C, 8 A, 8 B และ 8 C) 

- ปูดํา กับ ปูขาว ไดแก EST-2* และ ESTD-2* 
- ปูดํา กับ ปูเขียว ไดแก EST-2*, ESTD-2* และ MEP-2* 
- ปูดํา กับ ปูมวง ไดแก EST-2* และ ESTD-2* 
- ปูขาว กับ ปูเขียว ไดแก MEP-2* 
- ปูขาว กับ ปูมวง ไดแก MPI* 
- ปูเขียว กับ ปูมวง ไดแก MEP-2* และ MPI* 

 สวน ตารางที่ 3 แสดง allelic bands ในแตละโลกัสของ allozyme marker ที่แสดงใน ตารางที่ 2 ซึ่ง allelic bands 
เหลานี้ก็คือ marker ที่แสดงความแตกตางระหวางคูชนิดแตละคูของ ตารางที่ 2 นั่นเอง โดยถูกกําหนดใหเปน 1 หรือ 0  
ณ โลกัสใดๆ ก็ตาม ที่พบหรือไมพบยีนอัลลีล (presence or absence of alleles) ในตัวอยางแตละชนิด (จรัลธาดา และพนม, 
2542; Sodsuk and McAndrew, 1991; Sodsuk, 1993) 
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ตารางที่ 3   ขอมูลเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม (allozyme loci marker) ที่แสดงในรูปแบบของระบบเลข 2 ตัว โดย 
                    กําหนดใหเปน ‘1’ หรือ ‘0’ ณ โลกัสใดๆ ที่ ‘พบ’ หรือ ‘ไมพบ’ ยีนอัลลีล (allelic band) ในตัวอยางแตละชนิด  
                    (แถวตั้ง) และในระหวางชนิดที่ตางกัน (แถวนอน) 

Allozyme loci Allelic bands ปูมา ปูดํา ปูขาว ปูเขียว ปูมวง 
AAT-1* *130 

*100 
0 
1 

1 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

ADH-1* *125 
*100 

1 
0 

0 
1 

0 
1 

1 
1 

0 
1 

ADH-2* *-70 
*-100 

0 
1 

0 
1 

1 
1 

1 
1 

0 
1 

EST-1* *125 
*100 

0 
1 

0 
1 

1 
1 

0 
1 

0 
1 

EST-2* *100 
*70 
*50 

0 
1 
0 

0 
0 
1 

1 
0 
0 

1 
0 
0 

1 
0 
0 

ESTD-2* *125 
*100 

*75 

0 
0 
1 

1 
0 
0 

0 
1 
0 

0 
1 
0 

0 
1 
0 

G3PDH* *100 
*75 
*65 

1 
0 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
0 

GPI* *135 
*100 

*60 

0 
1 
0 

1 
1 
0 

1 
1 
0 

0 
1 
0 

0 
1 
1 

HK* *130 
*100 

*80 
*75 

0 
0 
0 
1 

0 
1 
1 
0 

0 
1 
1 
0 

1 
1 
0 
0 

1 
1 
0 
0 

MEP-1* *110 
*100 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

MEP-2* *145 
*100 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

1 
0 

0 
1 

MPI* *105 
*100 

*95 

1 
1 
0 

1 
1 
0 

0 
1 
1 

0 
1 
1 

1 
0 
0 

PGDH* *100 
*95 

0 
1 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

1 
0 

PGM* *115 
*100 

*85 

0 
0 
1 

1 
1 
0 

1 
1 
0 

1 
1 
0 

1 
1 
0 

SOD* *130 
*100 

1 
0 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 
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ESTD-3* 

ESTD-2*100 

ขาว 
(B) 

EST-1*125 & EST-2*50 
EST-1*100 EST-1*125 & EST-2*50 

EST-1*100 

ดํา 

ขาว ขาว 

EST-2*100 
EST-2*100 

ภาพที่ 6 (A) EST marker แยกกลุมปูมาและปูทะเลออกจากกันดวยแบนดเครื่องหมาย (marker band) EST-2*70 ของปูมา 
ซึ่งตางจากแบนดของกลุมปูทะเล (ดํา ขาว เขียว และมวง) 

(B) EST marker แยกปูดําออกจากกลุมปูทะเลชนิดอื่นๆ ดวยแบนดเครื่องหมาย ระหวาง EST-2*50 ของปูดํา และ 
EST-2*100 ของปูทะเลชนิดอื่นๆ (ใชปูขาวเปนตัวแทน) 
ในภาพแสดง polymorphism ที่โลกัส EST-1* ในปูขาว ซึ่งมีความหลากหลายระหวาง 2 อัลลีล (EST-1*100 
และ EST-1*125) 

(C) ESTD marker แยกปูดําออกจากปูทะเลชนิดอื่นๆ ดวยแบนดเครื่องหมาย ESTD-2*125 ของปูดํา และ ESTD-
2*100 ของปูทะเลอื่นๆ 
ในภาพแสดงปูขาว 1 ตัวอยางที่อยูในกลุมของปูดํา แตสามารถถูกแยกออกจากกลุมปูดําไดดวยลักษณะการ
ปรากฏของแบนดที่แตกตางกัน 

(A) ขาว/เขียว/มวง 

มา 

EST-2*70 

EST-2*100 

 

ขาว/เขียว/มวง    ดํา 
ขาว 

(C) 

ESTD-1* 

ESTD-2*125 & ESTD-3* 
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G3PDH*75 
G3PDH*65 

G3PDH*100 

มา 
ดํา/ขาว 

(A) 

(C) 

HK*80 HK*75 
มา 

ดํา/ขาว 

ภาพที่ 7 (A) G3PDH marker แยกกลุมปูดํา/ขาว ออกจากปูมา ดวยแบนดเครื่องหมาย G3PDH*65 และ *75 ของปูดํา/ขาว 
และ G3PDH*100 ของปูมา 
ในภาพแสดง polymorphism ที่โลกัส G3PDH* ในปูดําและขาว ซึ่งมีความหลากหลายระหวาง 2 อลัลีล 
(G3PDH* 65 และ *75) 

(B) GPI marker แสดง polymorphism ที่โลกัส GPI* ซึ่งมีความหลากหลายระหวางอัลลีลที่ *100 และ *135 ในปูดํา
และขาว และระหวางอัลลีลที่ *60 และ *100 ในปูมวง 

(C) HK marker แยกปูมาออกจากกลุมปูทะเลดวยแบนดเครื่องหมาย HK*75 ของปูมา ซึ่งเปนแบนดที่ตํ่ากวาที่พบ
ในกลุมปูดําชนิดอื่นๆ 

(D) แสดง polymorphism ที่โลกัส HK* ในปูทะเล ในภาพแสดงความหลากหลายระหวางอัลลีล HK*80 และ *100 
ในปูดําและขาว 

 

(B) 

มวง 
มา/เขียว   ดํา/ขาวGPI*135 

GPI*100 
GPI*100 
GPI*60 

(D) 

HK*100 
HK*80 

  HK*100 
    HK*80 

ดํา/ขาว 
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(A) 
มวง 

ขาว/เขียว 
MPI*100 
MPI*95 

 MPI*105 

(D) 

มา ดํา/ขาว/เขียว/มวง 

PGDH*100 PGDH*95 

ภาพที่ 8 (A) MPI marker แยกปูมวงออกจากกลุมปูขาวและเขียว ดวยแบนดเครื่องหมาย MPI*105 ของปูมวง และ 
MPI*100 และ *95 ของกลุมปูขาวและเขียว ในภาพแสดง polymorphism ที่โลกัส MPI* ในปูมาและปู
ดํา ซึ่งมีความหลากหลายระหวางอัลลีล *100 และ *105 และในปูขาวและปูเขียว ระหวางอัลลีล *95 
และ *100 

(B) MPI marker แสดงแบนดเครื่องหมายระหวาง MPI*105 ของปูมวง และ MPI*100 กับ *95 ของกลุมปู
ขาวและเขียว ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(C) MEP marker แยกปูเขียวออกจากปูชนิดอื่นๆ (มา ดํา ขาว มวง) ดวยแบนดเครื่องหมาย MEP-2*145 ใน
ภาพแสดง polymorphism ที่โลกัส MEP-1* ในปูทุกชนิด (มา ดํา ขาว เขียว มวง) ซึ่งมีความหลากหลาย
ระหวางอัลลีล *100 และ *110 

(D) PGDH marker แยกกลุมปูมาและปูทะเลออกจากกันดวยแบนดเครื่องหมาย PGDH*95 ของปูมา และ 
PGDH*100 ของกลุมปูทะเล 

(E) PGM marker แยกปูมาออกจากลุมปูทะเลดวยแบนดเครื่องหมาย PGM*85 ของปูมา และ PGM*100 
กับ *115 ของปูทะเล ในภาพแสดง polymorphism ที่โลกัส PGM* ในปูทะเล ซึ่งมีความหลากหลาย
ระหวางอัลลีล *100 และ *115 

PGM*85 

PGM*115 
PGM*100 

(E) 

ดํา/ขาว/เขียว/มวง 
มา 

 

 

MPI*100 

มา/ดํา

มวง ขาว/เขียว

MPI*95 
MPI*100 

MPI*105 

เขียว

มวง มา/ดํา/ขาว/มวง

MEP-1*100 & MEP-2*100 
MEP-1*110 
MEP-2*145 

MEP-1*100 & MEP-2*100 
MEP-1*110 

(B) 

(C) 
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 นอกจากนี้ ตารางที่ 3 ยังแสดงโลกัสที่มีความหลากหลายของยีนอัลลีล หรือพบมากกวา 1 อัลลีล (polymorphic 
locus) ในปูชนิดตาง ๆ อีกดวย ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดเปนอยางดีในการศึกษาเพื่อจัดการทรัพยากรปูมาปูทะเล 
ทั้งในดานการอนุรักษ และการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุตอไปในอนาคต 

โลกัสที่มีความหลากหลายดังกลาว ไดแก  

AAT-1* เปน polymorphic locus ในปูดํา 
ADH-1* เปน polymorphic locus ในปูเขียว 
ADH-2* เปน polymorphic locus ในปูขาว และปูเขียว 
EST-1* เปน polymorphic locus ในปูขาว   (ภาพที่ 6 B) 
G3PDH* เปน polymorphic locus ในปูดํา ปูขาว ปูเขียว และปูมวง   (ภาพที่ 7 A) 
GPI* เปน polymorphic locus ในปูดํา ปูขาว และปูมวง   (ภาพที่ 7 B) 
HK* เปน polymorphic locus ในปูดํา ปูขาว ปูเขียว และปูมวง   (ภาพที่ 7 D) 
MEP-1* เปน polymorphic locus ในปูมา ปูดํา ปูขาว ปูเขียว และปูมวง   (ภาพที่ 8 C) 
MPI* เปน polymorphic locus ในปูมา ปูดํา ปูขาว และปูเขียว   (ภาพที่ 8 A) 
PGM* เปน polymorphic locus ในปูดํา ปูขาว ปูเขียว และปูมวง   (ภาพที่ 8 E) 

 การใหช่ือวิทยาศาสตร (scientific name) กับปูทะเลทั้ง 4 ชนิดในการศึกษาครั้งนี้ ใชตามของ Keenan et al. (1998) 
ที่ไดทําการศึกษาทบทวนไว และตามรายงานการศึกษาของ กาญจนา และณฐกร (2548) ซึ่งไดทําการศึกษาและจําแนกชนิด
ปูทะเลจากลักษณะภายนอก  แตกอนหนานี้ มีรายงานการศึกษาหลายฉบับไดใชหลักเกณฑการจําแนกชนิดตาม 
Estampador (1949) รายงานชนิดปูทะเลไวในชื่อวิทยาศาสตรที่แตกตางออกไป (อนวัช, 2542; บรรจง และบุญรัตน, 2545; 
Fuseya and Watanabe, 1996; Klinbunga et al., 2000) เปนเหตุใหไมสามารถนําผลการศึกษาในปูแตละชนิดที่ไดจาก
การศึกษากอนหนานี้กับการศึกษาครั้งนี้มาวิจารณเปรียบเทียบกันได ถึงแมจะเปนการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีเดียวกันในปูที่
ถูกระบุช่ือไวเหมือนกันก็ตาม เนื่องจากเกิดความสับสนจากการที่การศึกษาดังกลาวไดระบุช่ือวิทยาศาสตรใหแกปูที่เปนคน
ละชนิดกันไวภายใตช่ือเดียวกัน หรือระบุช่ือตางกันใหแกปูชนิดเดียวกัน  อยางไรก็ตาม จากรายงานการศึกษาตาง ๆ ที่
รวบรวมได และจากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหสามารถสรุปชนิดปูทะเลที่พบในนานน้ําของประเทศไทย ตามช่ือวิทยาศาสตร
และชื่อไทยที่ใชเรียก ดังแสดงใน ตารางที่ 4  ซึ่งทุกรายงานการศึกษามีผลที่สอดคลองตรงกันคือ ปูทะเลในประเทศไทยมี
ไมตํ่ากวา 3 ชนิดอยางแนนอน จากอดีตที่เคยเขาใจกันวามีเพียงชนิดที่ช่ือ Scylla serrata เทานั้น (ชูชาติ, 2531) 

ตารางที่ 4 ชนิดปูทะเลที่มีการรายงานในประเทศไทยภายใตการใชช่ือวิทยาศาสตรตามหลักเกณฑของ Estampador (1949) 
และ Keenan et al. (1998) 

การศึกษา/รายงาน ชนิดปทูะเล 
Estampador (1949) 
อนวชั (2542), บรรจง และ 
บุญรัตน (2545), Fuseya and 
Watanabe (1996) และ 
Klinbunga et al. (2000) 

S. serrata 
ดํา/แดง 

S. tranquebarica 
เขียว 

S. oceanica 
ขาว 

S. serrata var. paramamosain 
- 

Keenan et al. (1998) 
กาญจนา และณฐกร (2548) และ
การศึกษาครั้งนี ้

S. olivacea 
ดํา/แดง 

S. tranquebarica 
มวง 

S. serrata 
เขียว 

S. paramamosain 
ขาว 

หมายเหตุ   ช่ือวิทยาศาสตรที่แสดงอยูในคอลัมนเดียวกันคือช่ือพอง (synonym) ของปูทะเลชนิดเดียวกัน ซึ่ง Keenan et al.  

                   (1998) ไดทําการศึกษาทบทวนใหม จากที่ Estampador (1949) ไดเคยศึกษาและรายงานไว 
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โครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 โครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการระหวางปูมาและปูทะเลทั้ง 5 ชนิด ซึ่งเขียนขึ้นจากขอมูล

อัลโลไซมในระบบเลข 2 ตัว (ตารางที่ 3) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ช่ือ PHYLIP ภายใตวิธีการสุมปอน

ขอมูลแบบ bootstrap รวมกับวิธีการเขียนโครงสรางแบบ Wagner parsimony (Felsenstein, 1985, 1990) 

จํานวนตัวเลขที่แสดงไว หมายถึงจํานวนครั้งที่แตละกลุมสามารถยืนยันชนิดที่ปรากฏอยูภายใน หรือยืนยัน

กลุมของชนิดที่ใกลเคียงกัน ไดจากจํานวน 100 ครั้งของการสุมปอนขอมูล 

(A)  รูปแบบโครงสรางที่ไดจากการเขียนโดยกําหนดให ‘ปูมา’ เปน ‘outgroup’ 

(B)  รูปแบบโครงสรางที่ไดจากการเขียนโดยไมกําหนด ‘outgroup’ 

 จากขอมูลอัลโลไซมที่ได (ตารางที่ 3) นํามาใชเขียนโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางชนิดปูมาและ 

ปูทะเลไดตามที่แสดงใน ภาพที่ 9 A (กําหนดให ‘ปูมา’ เปน ‘outgroup’) และ 9 B (ไมกําหนด ‘outgroup’) ซึ่งไมแตกตาง

กัน โดยสามารถยืนยันการรวมกลุมของชนิดที่ใกลเคียงกันที่ความเชื่อมั่นสูงกวา 50% ไดทุกกลุม ดังนี้คือ สามารถยืนยัน

การรวมกลุมของปูทะเล 4 ชนิด (ดํา ขาว เขียว มวง) ไดถึง 100% (100 ครั้ง จากการ resampling 100 ครั้ง) ยืนยัน

ความสัมพันธที่ใกลชิดกันระหวางคูปูดํากับปูขาวสูงถึง 86% และ 88% (86 และ 88 ครั้ง จากการ resampling 100 ครั้ง) และ

ระหวางคูปูเขียวกับปูมวง 51% และ 52% (51 และ 52 ครั้ง จากการ resampling 100 ครั้ง) 

 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรมโดยขอมูลอัลโลไซมที่ไดนี้ แสดงผลที่สอดคลองกันกับขอมูลโดย

รูปลักษณะภายนอกของปูมาปูทะเลที่แตกตางกัน หรือเหมือนกัน ดังตอไปนี้ 

 (ก) ปูมามีรูปลักษณภายนอกที่แตกตางจากกลุมปูทะเลอยางเดนชัด สอดคลองกับผลที่ปรากฏในโครงสราง

ความสัมพันธทางพันธุกรรมโดยขอมูลอัลโลไซม ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาปูมาถูกแยกออกจากกลุมปูทะเลโดยสิ้นเชิง แมวา

โครงสรางนั้นจะมาจากการเขียนโดยไมกําหนด outgroup ก็ตาม 

 (ข) ปูดํากับปูขาวแสดงลักษณะความสัมพันธทางพันธุกรรมที่ใกลชิดกันโดยขอมูลอัลโลไซม สอดคลองกับ

ลักษณะภายนอกที่คลายกันคือ ทั้งปูดําและปูขาวแสดงลักษณะของหนามที่ขอศอกลดรูปเหมือนกัน  

100 

52 

88 

ปูมา  P. pelagicus 

ปูดํา  S. olivacea 

ปูขาว  S. paramamosain 

ปูเขียว  S. serrata 

ปูมวง  S. tranquebarica 

(A) 

100 

51 

86 

ปูมา  P. pelagicus 

ปูดํา  S. olivacea 

ปูขาว  S. paramamosain 

ปูเขียว  S. serrata 

ปูมวง  S. tranquebarica 

(B) 
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 (ค) ปูเขียวกับปูมวงแสดงลักษณะความสัมพันธทางพันธุกรรมที่ใกลชิดกันโดยขอมูลอัลโลไซม สอดคลองกับ

ลักษณะภายนอกที่เหมือนกันคือ ทั้งปูเขียวและปูมวงแสดงลักษณะของหนาม 2 อันที่ขอศอกเห็นเดนชัดเหมือนกัน ทั้ง

ขอศอกขางซายและขางขวา 

 
สรุปผลที่ไดและคุณประโยชน 

 

 1. ผลจากการออกสํารวจเก็บตัวอยาง และผลการศึกษาวิจัย ยืนยันวามี ปูมา 1 ชนิด (Portunus pelagicus) และปู
ทะเล 4 ชนิด (ปูดํา Scylla olivacea, ปูขาว S. paramamosain, ปูเขียว S. serrata, และปูมวง S. tranquebarica) ในนานน้ํา
ไทย โดยชนิดที่พบยากที่สุด คือ ปูเขียว และรองลงมา คือ ปูมวง ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรปูแตละชนิด
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง ทั้งในดานการอนุรักษ และการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง 

 2. การจําแนก/ระบุความแตกตางระหวางชนิดของปูทะเลกับปูมา และระหวางชนิดปูทะเลดวยกัน สามารถกระทํา
ไดทั้งโดยลักษณะความแตกตางที่เห็นภายนอก และโดยเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม ซึ่งเปนเครื่องหมายที่สามารถ
นําไปใชประโยชนตอไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว 

 3. นอกจากไดเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซมที่ใชในการจําแนก ระบุ และ/หรือ ยืนยันชนิดแลว ยังได
เครื่องหมายอัลโลไซมอีกจํานวนหนึ่งที่มีความหลากหลายในรูปแบบพันธุกรรม (genotypic polymorphism) ซึ่งสามารถ
นําไปใชประโยชนในการศึกษาดานพันธุศาสตรประชากร เพื่อการอนุรักษทรัพยากรพันธุปูมาปูทะเล และการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุในการเพาะเลี้ยงตอไปในอนาคต 

 4. ไดโครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรม (phylogeny) ที่ยืนยันความถูกตองในการระบุ/จําแนกชนิดปูมาปูทะเล
โดยเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม เนื่องจากรูปแบบการแสดงลักษณะความสัมพันธที่หางกันหรือใกลชิดกันของ
โครงสราง ดังกลาว มีความสอดคลองกับขอมูลโดยลักษณะภายนอกที่ตางกันหรือเหมือนกันในระหวางปูแตละชนิด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการ “การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูมาและปูทะเลของ
ไทย” ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ 

 คณะผู วิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยนี้
ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญยงยุทธ  ทักษิญ  ผอ.ฐานันดร  ทัตตานนท  ผอ.สมชาติ สุขวงศ คุณสุกิจ  รัตนวินิจกุล  คุณนพดล  
ภูวพานิช  คุณสุพล  ต่ันสุวรรณ  คุณวีระ  เจริญพักตร  คุณกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ คุณกอเกียรติ กูลแกว คุณสุภาพ ไพรพนา
พงศ คุณไวยพจน เครือเสนห คุณธนัญช สังกรธนกิจ คุณสุนิตย โรจนพิทยากุล คุณธวัช ศรีวีระชัย คุณธนาวุฒิ กุลจิตติชนก 
คุณรัชฎา ขาวหนูนา  คุณสงา ลีสงา  และคุณประพัตร แกวมณี  ที่กรุณาใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการออก
สํารวจและเก็บตัวอยางปูมาและปูทะเลในแหลงตาง ๆ ของไทย  และขอขอบคุณ คุณกาญจนา จิรพันธพิพัฒน ที่ชวยแยก
และยืนยันชนิดปูทะเลในตัวอยางที่มีปญหา ตลอดจนใหความอนุเคราะหตัวอยางปูทะเลจํานวนหนึ่งที่รวบรวมจากพื้นที่
จังหวัดระนอง 
 ขอขอบคุณเจาหนาที่ของกลุมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ําจืด ตลอดจนลูกจางในโครงการฯ ที่มีสวนชวย
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการและงานเอกสารตางๆ จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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การเลี้ยงหอยเปาฮื้อ (Haliotis  asinina Linnaeus, 1758) ในอุปกรณการเลี้ยงตางกัน 
 

ประพัทธพงศ  เพชรรัตน๑*  สกนธ  แสงประดับ๒  และ วีระศักดิ์  กองรัตนโกศล๓ 

๑ศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 

๓หนวยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด เขื่อนกระเสียว 
 

บทคัดยอ 
 

 ไดทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ (Haliotis  asinina Linnaeus, 1758) ในอุปกรณการเลี้ยงตางกัน ที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ เปนเวลา 7 เดือน โดยแบงการทดลองเปน 4 ชุดการทดลองๆ ละ 5 ซ้ํา ในอุปกรณแบบ
ชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก อุปกรณแบบเขงพลาสติก และอุปกรณแบบตะกราพลาสติก ในบอคอนกรีต ขนาด 
2x5x1.3 เมตร หอยเปาฮ้ือที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 0.41±0.00 กรัม ความยาวเปลือกเริ่มตนเฉลี่ย 14.32±0.00 มิลลิเมตร อัตรา
ความหนาแนนของหอยเปาฮ้ือ 500 ตัว ตอ ตารางเมตร ใหหอยกินสาหรายมงกุฎหนาม Acanthophora  spicifera (Vahl) 
Borgesen เปนอาหาร ใหอากาศและเปดน้ําไหลผานบอตลอดในอัตรา 1 ลิตรตอนาที เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา น้ําหนัก
ตัว ความยาวเปลือก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน และอัตราการรอดตายของหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณการเลี้ยง
ตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณแบบเขงพลาสติกมี 
น้ําหนักตัว ความยาวเปลือก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน และอัตราการรอดตายสูงที่สุด เทากับ 25.49±1.36 กรัม 
41.59±1.22 มิลลิเมตร 0.11±0.00 กรัมตอวัน และ 97.50±2.50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : หอยเปาฮ้ือ การเลี้ยง อุปกรณการเลี้ยง 
    
*๓๔/๔ หมู ๕ ต. หูลอง อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐ โทร. ๐-๗๕๔๔-๓๑๗๘  
E-mail : cf-pak_panang@dof.in.th 
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Culture on Donkey’ s Ear Abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) in Different Container 
 

Prapathpong  Phechrat1*  Sakon  Sangpradub2 and Weerasak  Kongratanakosol3 

1Pak Panang Basin Royal Fisheries Development Center 
2Prachuap Khiri Khan Coastal Fisheries Research and Development Center 3 

 
Abstract 

 
 The culture on containers for Donkey’s ear abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) was conducted at 
Prachuap Khiri Khan Coastol Fisheries Research and Development Center. Four different containers (net cage, 
rectangular plastic tray, circular plastic case and plastic basket) with 5 replicates at 500 individuals per square meter 
were kept in a 2x5x1.3 m concrete tank. The water level was maintained at 1 m depth (10,000 liters), continuously 
aerated and flowed at 1 l/min. The stocked abalone had 0.41±0.00 g body weight and 14.32±0.00 mm shell length 
respectively. The red sea weed, Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen was used as feeding material through the 
experimental period. 
 The average of body weight, shell length and survival rate of abalone in circular plastic containers were 
25.49±1.36 gm, 41.59±1.22 mm and 97.50±2.50 percentage significant another treatment (p<0.05). However, there was 
not significant in food conversion ratio (p>0.05) after experiment period. 
 
Key words : Donkey’s ear abalone, Culture, Container 
    
* 34/4 Mu 5, Hu Long Sub-district, Pak Panang District,  Nakhonsithammarat, Province Tel. 0-7544-3178  
E-mail : cf-pak_panang@dof.in.th 
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คํานํา 
 

 หอยเปาฮ้ือหรือหอยโขงทะเลหรือหอยรอยรู เปนสัตวกินพืชเปนอาหาร อาศัยอยูตามกองหินหรือแนวปะการังใต
น้ํา เทาที่คนพบในโลกนี้มีทั้งหมดประมาณ 75 ชนิด และที่พบในนานน้ําไทยมี 3 ชนิดไดแกHaliotis asinina, H.ovina และ 
H.varia หอยเปาฮ้ือพันธุพ้ืนเมืองของไทย H.asinina Linnaeus , 1758 ไดถูกเพาะเลี้ยงเปนครั้งแรกที่ ศูนยพัฒนาประมง
ทะเลอาวไทยฝงตะวันออก จังหวัดระยอง ในป พ.ศ. 2532 เนื่องจากพบวาชนิด H.asinina มีความเปนไปไดทางการ
เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยสูง เพราะมีขนาดใหญกวา มีสัดสวนของเนื้อที่ใชเปนอาหารมากกวาหอยเปาฮ้ือชนิดอื่นๆ ที่พบใน
ประเทศไทย (ธานินทร, 2532) ในการเลี้ยงลูกหอยเปาฮ้ือใหเจริญเติบโตไดดีนั้น มีปจจัยหลายๆ อยางเขามาเกี่ยวของ เชน
คุณภาพของอาหารที่ใช (ธานินทร, 2534) ความหนาแนนในการเลี้ยง (ธานินทร, 2535) ความเค็มของน้ําทะเลที่ใชเลี้ยง 
ลูกหอย (Singhagraiwan et al.,1992) และจากพฤติกรรมของหอยเปาฮ้ือ พบวามีการเคลื่อนไหวในชวงกลางคืนหรือเมื่อ
ปริมาณแสงลดลง ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวเพื่อกินอาหาร นามีผลตอการเจริญเติบโตของลูกหอย อุปกรณที่ใชเลี้ยงหอย
เปาฮ้ือมีความสําคัญเชนกัน เพื่อเปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ การศึกษาอุปกรณการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือแบบตางๆ 
ใหไดอุปกรณการเลี้ยงหอย (container) ที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยง เปนการพัฒนาการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ สําหรับเกษตรกร 
และอุตสาหกรรมของประเทศไทยตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง (Experimental design) 
 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely  Random  Design การทดลองมี 4 ชุดการทดลองละ 5 ซ้ํา โดยเลี้ยงหอย
เปาฮ้ือในอุปกรณการเลี้ยงแบบตางกัน ในบอทดลองเดียวกัน เพื่อควบคมุสิ่งแวดลอมอยางเดียวกัน ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 อุปกรณแบบชะลอม (รูปที่ 1 ก) ทําดวยตาขายพลาสติกสีดํา ขนาดตา 1 มิลลิเมตร ชะลอมมี
เสนผานศูนยกลาง 40 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร บุเช่ือมตอโดยรอบดวยอวนมุงสีฟาตาถี่ ขนาด 20 ตาตอตารางนิ้ว สูง 
40 เซนติเมตร และรอยดวยเชือกโปลีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร เพื่อใชผูกรวบปากกระชัง และ แขวนกับไมที่
พาดกับปากบอทดลอง  
 ชุดการทดลองที่ 2 อุปกรณแบบกระบะพลาสติก (รูปที่ 1 ข) ที่มีความกวาง 30 เซนติเมตร ความยาว 42 
เซนติเมตร และความสูง 15 เซนติเมตร เจาะรูโดยรอบ บุเช่ือมตอโดยรอบดวยอวนมุงสีฟาตาถี่ ขนาด 20 ตาตอตารางนิ้ว สูง 
40 เซนติเมตร และรอยดวยเชือกโปลีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร เพื่อใชผูกรวบปากกระชัง และแขวนกับไมที่
พาดกับปากบอทดลอง  
 ชุดการทดลองที่ 3 อุปกรณแบบเขงพลาสติก (รูปที่ 1 ค) ที่มีเสนผานศูนยกลางที่พ้ืนเขง 32 เซนติเมตร และความ
สูง 29 เซนติเมตร มีรูโดยรอบ ภายในบุดวยอวนมุงสีฟาตาถี่ ขนาด 20 ตาตอตารางนิ้ว ที่ปากเขงบุเช่ือมตอโดยรอบดวย 
อวนมุงสีฟาตาถี่สูง 40 เซนติเมตร และรอยดวยเชือกโปลีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร เพื่อใชผูกรวบปากกระชัง 
และแขวนกับไมที่พาดกับปากบอทดลอง  
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 ชุดการทดลองที่ 4 อุปกรณแบบตะกราพลาสติก (รูปที่ 1 ง) ที่มีความกวาง 37 เซนติเมตร ความยาว 72 เซนติเมตร 
และความสูง 29 เซนติเมตร มีรูโดยรอบ ภายในบุดวยอวนมุงสีฟาตาถี่ขนาด 20 ตาตอตารางนิ้ว ที่ปากตะกราบุเช่ือมตอ
โดยรอบดวยอวนมุงสีฟาตาถี่สูง 40 เซนติเมตร และรอยดวยเชือกโปลีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร เพื่อใชผูกรวบ
ปากกระชัง และแขวนกับไมที่พาดกับปากบอทดลอง  
 ที่พ้ืนของอุปกรณการเลี้ยงทุกชุดการทดลอง และทุกซ้ํา วางแผนหลบที่ทําดวยแผน พีวีซี หนา 2 มิลลิเมตร  
ที่หักงอตรงกลางเปนมุม 90 องศา วางควํ่าลงเปนรูปหนาจั่ว เพื่อใหเปนที่หลบซอนของหอย โดยใชพ้ืนที่ของแผนหลบตอ
พ้ืนที่ของพื้นอุปกรณการเลี้ยง เทากับ 1 ตอ 1 และที่พ้ืนดานนอกของอุปกรณการเลี้ยงทุกชุดการทดลอง และทุกซ้ํา ผูกยึด
ดวยลูกตะกั่ว เพื่อใหอุปกรณการเลี้ยงมีน้ําหนกั และจมลงในน้ํา 
 บอทดลอง เปนบอคอนกรีตที่มีความกวาง 2.00 เมตร ความยาว 5.00 เมตร และความสูง 1.30 เมตร บรรจุน้ําทะเล
สูง 1.00 เมตร (10,000 ลิตร) ใชน้ําทะเลที่ผานการตกตะกอนจากบอพักน้ํา บอทดลองน้ําไหลผานบอตลอดทุกวันในอัตรา 
1 ลิตรตอนาที และจัดระบบใหอากาศที่พ้ืนบอตามแนวขนานกับความยาวของพื้นบอ จํานวน 2 แถว แตละแถวอยูหางจาก
ขอบบอ 20 เซนติเมตร ใชทอ พีวีซี ขนาดเสนผานศูนยกลาง ¾ นิ้ว เปนทอสําหรับใหอากาศ และแตละทอเจาะรูขนาด  
1/32 นิ้ว แตละรูหางกัน 20 เซนติเมตร 
 ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เริ่มทําการทดลองตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2545 รวมระยะเวลาการ
ทดลองทั้งสิ้น 7 เดือน 

 
2. การเตรียมหอยทดลอง 
 
 หอยทดลองเปนหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina Linnaeus, 1758 ที่เพาะฟกและอนุบาลที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝงประจวบคีรีขันธ นํามาคัดขนาด เพื่อใชเปนหอยทดลอง ซึ่งมีความยาวเปลือกเริ่มตนเฉลี่ย 14.32±0.00 มิลลิเมตร 
และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 0.41±0.00 กรัม โดยแตละชุดการทดลองปลอยลูกหอยเปาฮ้ือที่อัตราความหนาแนน 500  
ตัวตอตารางเมตร  ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1  ปลอยลูกหอยเปาฮ้ือ จํานวน 62 ตัว ตอ อุปกรณการเลี้ยงแบบชะลอม 
 ชุดการทดลองที่ 2  ปลอยลูกหอยเปาฮ้ือ จํานวน 63 ตัว ตอ อุปกรณการเลี้ยงแบบกระบะพลาสติก 
 ชุดการทดลองที่ 3  ปลอยลูกหอยเปาฮ้ือ จํานวน 40 ตัว ตอ อุปกรณการเลี้ยงแบบเขงพลาสติก 
 ชุดการทดลองที่ 4  ปลอยลูกหอยเปาฮ้ือ จํานวน 50 ตัว ตอ อุปกรณการเลี้ยงแบบตะกราพลาสติก 
 

                                                 
ก.อุปกรณการเลี้ยงแบบชะลอม                                                              ข.อุปกรณการเลี้ยงแบบกระบะพลาสติก 
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ค.อุปกรณการเลี้ยงแบบเขงพลาสติก                                                       ง.อุปกรณการเลี้ยงแบบตะกราพลาสติก 

 

รูปท่ี 1  อุปกรณการเลี้ยงแบบตางๆ 
 
3. วิธีการทดลอง 
 
 นําอุปกรณการเลี้ยงที่ใสลูกหอยเปาฮ้ือไวแลว ใสในบอทดลองที่บรรจุน้ําทะเล โดยแขวนกับไมที่วางพาดกับ 
ปากบอ ใหอุปกรณการเลี้ยงจมลงไปในน้ําทั้งอุปกรณ ลึกจากผิวน้ํา 20 เซนติเมตร ใหสาหรายมงกุฎหนาม  
Acanthophora  spicifera (Vahl) Borgesen เปนอาหาร สัปดาหละ 3 ครั้ง ในปริมาณน้ําหนักครั้งละ 2 เปอรเซ็นต ของ
น้ําหนักของหอย ในแตละอุปกรณการเลี้ยงขณะที่ทําการใหอาหารจะทําการตรวจสอบ และบันทึกการตายของหอย พรอม
กับนําหอยตัวที่ตายออกทันทีที่พบ และทําความสะอาดบอทดลองโดยการดูดตะกอนพรอมกับทําความสะอาดอุปกรณการ
เลี้ยง 1 สัปดาหตอครั้ง พรอมทั้งปรับปริมาณอาหารที่ใหพอเพียงกับความตองการ เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของหอย 
ทุก 30 วัน และบันทึกคุณภาพน้ําทุกวัน ไดแก 
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (Dissolved Oxygen) โดยใชเครื่องมือวัดออกซิเจน ยี่หอ YSI รุน 51 B 
 ความเค็ม (Salinity) โดยใชเครื่องมือวัดความเค็มแบบหักเหแสง (Refracto Salinometer) ยี่หอ Atago รุน S/Mill 
 ความเปนกรดเปนดาง (pH) โดยใช พี-เอช มิเตอร (pH meter) ยี่หอ Denver Instrument รุน 50 
 ความเปนดาง (Alkalinity) ทําการตรวจสอบทุก 1 สัปดาห ใชวิธี Titration (APHA,AWWA and WPCF, 1980) 
 แอมโมเนีย (NH3-N) วิเคราะหดวยวิธีของ Grasshoff ใน Method of Seawater Analysis 
(Grasshoff, 1976) ไนไตรท (NO2-N) ไนเตรท (NO3-N) ฟอสเฟต ตะกอน ทําการตรวจสอบทุก 1 สัปดาหวิเคราะหดวยวิธี
ของ Shinn’ s method (Stricland and Parson, 1972)  
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 
 นําขอมูลการเจริญเติบโต การตาย การกินอาหารของหอย มาคํานวณหาคาตางๆดังนี้ 
  1.  การเจริญเติบโตดานน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 

 W   =  Wt – W0 
 W   =  น้ําหนักเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือ (กรัม) 
 W0  =  น้ําหนักตัวเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือที่เริ่มทดลอง (กรัม) 
 Wt   =  น้ําหนักตัวเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือ ณ เวลา t (กรัม) 
 2.  การเจริญเติบโตดานความยาวเปลือกเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 
 L   =  Lt – L0 

   L   =  ความยาวเปลือกเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือ (มิลลิเมตร) 
   L0  =  ความยาวเปลือกเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือที่เริ่มทดลอง (มิลลิเมตร) 
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   Lt   =  ความยาวเปลือกเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือ ณ เวลา t (มิลลิเมตร)  
 3.  อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (กรัม/วัน) 
   ADG  =  (Wt – W0) 
                                                     t 
   ADG  =  อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวันของหอยเปาฮ้ือ (กรัม/วัน) 
   W0      =  น้ําหนักตัวเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือที่เริ่มทดลอง (กรัม) 
   Wt      =   น้ําหนักตัวเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือ ณ เวลา t (กรัม) 
   t          =  จํานวนวันที่ทดลอง (วัน) 
 4.  อัตราการรอดตาย (%) 
   S.R.  =   Nt  x 100 
                                                   N0 
   S.R.  =  อัตราการรอดตาย (%) 
   N0    =  จํานวนของหอยเปาฮ้ือที่เริ่มทดลอง (ตัว) 
   Nt     =  จํานวนของหอยเปาฮ้ือที่เหลือรอด ณ เวลา t (ตัว) 
 5.  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) 
   FCR  =  น้ําหนักอาหารที่หอยเปาฮ้ือกินทั้งหมด 

                             น้ําหนักของหอยเปาฮ้ือที่เพิ่มขึ้น 
 การวิเคราะหผลการทดลอง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนคูๆ 
โดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต  
(p>0.05) (จรัญ, 2540)  
 

ผลการทดลอง 
 

การเจริญเติบโตในดานน้ําหนัก 
 
 หอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก อุปกรณแบบเขงพลาสติก และอุปกรณ
แบบตะกราพลาสติก เมื่อสิ้นสุดการทดลองหอยเปาฮ้ือมีน้ําหนักตัวเฉลี่ย เทากับ 20.53±0.29, 19.16±2.23, 25.49±1.63 และ 
21.78±0.57 กรัม ตามลําดับ (รูปที่ 2) จากการวิเคราะหคาทางสถิติเปรียบเทียบการเจริญเติบโตดานน้ําหนักตัวเฉลี่ยของ
หอยเปาฮ้ือ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเปรียบเทียบระหวางอุปกรณการเลี้ยงแตละ
แบบ โดยอุปกรณแบบเขงพลาสติกแตกตางกับอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก และอุปกรณแบบตะกรา
พลาสติก สวนอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก และอุปกรณแบบตะกราพลาสติก พบวามีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยอุปกรณแบบเขงพลาสติกมีคาน้ําหนักตัวเฉลี่ยดีที่สุด 
 
การเจริญเติบโตในดานความยาว 
 
 หอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก อุปกรณแบบเขงพลาสติก และอุปกรณ
แบบตะกราพลาสติก เมื่อสิ้นสุดการทดลองหอยเปาฮ้ือมีความยาวเปลือกเฉลี่ย เทากับ 38.76±1.99, 36.62±2.93, 41.59±1.22 
และ 39.60±0.88 มิลลิเมตร ตามลําดับ (รูปที่ 3) จากการวิเคราะหคาทางสถิติเปรียบเทียบการเจริญเติบโตดานความยาว
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เปลือกเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเปรียบเทียบระหวางอุปกรณ
การเลี้ยงแตละแบบ โดยอุปกรณแบบเขงพลาสติก แตกตางกับอุปกรณแบบกระบะพลาสติก สวนอุปกรณแบบชะลอม 
อุปกรณแบบตะกราพลาสติก และอุปกรณแบบเขงพลาสติก มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
อุปกรณแบบเขงพลาสติกมีคาความยาวเปลือกเฉลี่ยดีที่สุด 
 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน 
 
 หอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก อุปกรณแบบเขงพลาสติก และอุปกรณ
แบบตะกราพลาสติก เมื่อสิ้นสุดการทดลองหอยเปาฮ้ือมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน เทากับ 0.09±0.00, 0.08±0.01, 
0.11±0.00  และ 0.10±0.00 กรัมตอวัน ตามลําดับ  จากการวิเคราะหคาทางสถิติเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอ
วันของหอยเปาฮ้ือ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเปรียบเทียบระหวางอุปกรณการเลี้ยง
แตละแบบ โดยอุปกรณแบบเขงพลาสติกแตกตางกับอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก และอุปกรณแบบ
ตะกราพลาสติก สวนอุปกรณแบบกระบะพลาสติก แตกตางกับอุปกรณแบบชะลอม และอุปกรณแบบตะกราพลาสติก 
สวนอุปกรณแบบชะลอมกับอุปกรณแบบตะกราพลาสติก พบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
โดยอุปกรณแบบเขงพลาสติกมีคาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันดีที่สุด 
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รูปท่ี 2  น้ําหนักตัวเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณการเลี้ยงตางกันเปนเวลา 7 เดือน 
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รูปท่ี 3  ความยาวเปลือกเฉลี่ยของหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณการเลี้ยงตางกันเปนเวลา 7 เดือน 
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รูปท่ี 4  อัตราการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณการเลี้ยงตางกันเปนเวลา 7 เดือน 
 
อัตราการรอดตาย 
 
 หอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก อุปกรณแบบเขงพลาสติก และอุปกรณ
แบบตะกราพลาสติก เมื่อสิ้นสุดการทดลองหอยเปาฮ้ือมีอัตราการรอดตาย เทากับ 91.94±12.70, 92.06±5.61, 97.50±2.50 
และ 95.20±3.35 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  จากการวิเคราะหคาทางสถิติเปรียบเทียบอัตราการรอดตายของหอยเปาฮ้ือ พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเปรียบเทียบระหวางอุปกรณการเลี้ยงแตละแบบ โดยอุปกรณแบบ
เขงพลาสติกแตกตางกับอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก และอุปกรณแบบตะกราพลาสติก สวนอุปกรณ
แบบตะกราพลาสติกแตกตางกับอุปกรณแบบชะลอม และอุปกรณแบบกระบะพลาสติก สวนอุปกรณแบบชะลอมกับ
อุปกรณแบบกระบะพลาสติก พบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยอุปกรณแบบเขงพลาสติก
มีอัตราการรอดตายดีที่สุด 
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อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ  
 

หอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก อุปกรณแบบเขงพลาสติก และอุปกรณ
แบบตะกราพลาสติก เมื่อสิ้นสุดการทดลองหอยเปาฮ้ือมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ เทากับ 19.85±3.30, 18.37±1.59, 
18.88±1.30 และ 18.00±0.68 ตามลําดับ จากการวิเคราะหคาทางสถิติเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของหอย
เปาฮ้ือ พบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)   
 
ตารางที่ 1  คาดัชนีตางๆ ของหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงในอุปกรณการเลี้ยงตางกัน เปนเวลา 7 เดือน 

อุปกรณการเลี้ยง 

รายการ แบบชะลอม 
ชุดการทดลองที่ 1 

แบบกระบะ 
พลาสติก 

ชุดการทดลอง ที่ 2 

แบบเขงพลาสติก 
ชุดการทดลองที่ 3 

แบบตะกรา 
พลาสติก 

ชุดการทดลองที่ 4 

ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย (ม.ม.) 14.32±0.00 a 14.32±0.00 a 14.32±0.00 a 14.32±0.00 a 
ความยาวสุดทายเฉลี่ย (ม.ม.) 38.76 ±1.99 a b 36.62±2.93 a 41.59±1.22 b 39.60±0.88 a b 
น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม) 0.41±0.00 a 0.41±0.00 a 0.41±0.00 a 0.41±0.00 a 
น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย (กรัม) 20.53±0.29 a 19.16±2.23 a 25.49±1.36 b 21.78±0.57 a 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน 
(กรัม /วัน) 

0.09±0.00 a 0.08±0.01 b 0.11±0.00 c 0.10±0.00 a 

อัตราการรอดตาย (%) 91.94±12.70a 92.06±5.16a 97.50±2.50b 95.20±3.35c 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 19.85±3.30 a 18.37±1.59 a 18.88±1.30 a 18.00±0.68 a 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรในแนวเดียวกันที่เหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                   (p>0.05 
 

สรุปและวิจารณผล 
 
 การทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือในอุปกรณการเลี้ยงตางกัน คือ อุปกรณแบบชะลอม อุปกรณแบบกระบะพลาสติก 
อุปกรณแบบเขงพลาสติก  และอุปกรณแบบตะกราพลาสติก  โดยใชหอยเปา ฮ้ือพันธุ พ้ืนเมืองของไทยชนิด  
H. asinina Linnaeus, 1758 ซึ่งหอยเปาฮ้ือพันธุพ้ืนเมืองของไทยชนิดนี้นับวามีการเจริญเติบโตคอนขางดีเมื่อเปรียบเทียบ
กับสายพันธุตางๆ (Hahn ,1981) และเมื่อเปรียบเทียบกับหอยเปาฮ้ือพันธุของไตหวันชนิด H. diversicolor พบวาเมื่ออายุ  
1 ป จะมีความยาวเปลือกใกลเคียงกัน (Chen ,1981) การทดลองครั้งนี้ใหหอยกินสาหรายมงกุฎหนาม A. spicifera (Vahl) 
Borgesen ใชระยะเวลาในการทดลอง 7 เดือน โดยใชอัตราความหนาแนนของหอยเปาฮ้ือตอพ้ืนที่ของพื้นอุปกรณการเลี้ยง 
เทากับ 500 ตัว ตอ ตารางเมตร มีความแตกตางกับ ธานินทร (2535) ที่ทดลองความหนาแนน 1,462 ตัวตอตารางเมตรใน
การเลี้ยงลูกหอยเปาฮ้ือ พบวาจะคุมกับการลงทุน การทดลองในครั้งนี้ มีผลสรุปไดดังนี้ 
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การเจริญเติบโตในดานน้ําหนัก 
 
 หอยเปาฮ้ือในชุดการทดลองที่ 3 มีการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักแตกตางกับชุดการทดลองที่ 1,2 และ 4 สวนชุด
การทดลองที่ 1,2 และ 4 มีการเจริญเติบโตในดานน้ําหนักใกลเคียงกัน โดยชุดการทดลองที่ 3 มีน้ําหนักดีที่สุด (ตารางที่ 1) 
ไมสอดคลองกับ ธวัชชัยและคณะ (2544) ที่ทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ (H. asinina) ดวยการควบคุมแสงตางกัน โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 3 ชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองที่ 1 ใหถังทดลองเปดรับแสงตามปกติ ชุดการทดลองที่ 2 ใชตาขาย
พรางแสง 50 เปอรเซ็นต ปดคลุมถังทดลอง และชุดการทดลองที่ 3 ใชตาขายพรางแสง 80 เปอรเซ็นต ปดคลุมถังทดลอง 
ใสลูกหอยจํานวน 90 ตัวตอถัง ใหสาหรายผมนางเปนอาหาร เลี้ยงเปนเวลา 40 สัปดาห ผลปรากฏวา ชุดการทดลองที่ 1,2 
และ 3 มี การเจริญเติบโตดานน้ําหนักเฉลี่ย เทากับ 7.56±0.17, 7.18±0.77 และ 4.59±0.45 กรัม ตามลําดับ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ เทากับ 13.30±1.54, 13.59±1.30 และ 25.09±1.97 ตามลําดับ  
 
การเจริญเติบโตในดานความยาว 
 
 หอยเปาฮ้ือ ในชุดการทดลองที่ 3 มีการเจริญเติบโตในดานความยาวเปลือกแตกตางกับชุดการทดลองที่ 2 สวน
ชุดการทดลองที่ 1,3 และ 4 มีการเจริญเติบโตในดานความยาวเปลือกที่ใกลเคียงกัน โดยชุดการทดลองที่ 3 มีความยาว
เปลือกดีที่สุด (ตารางที่ 1) ใกลเคียงกับการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกหอยพันธุพ้ืนเมืองชนิด H. asinina  ของ
ธานินทร (2534) ที่เลี้ยงในบอคอนกรีตขนาด 2.5 ตัน โดยใหอาหารพวกไดอะตอม ชนิด Nitzschia sp. ต้ังแตลูกหอย
เกาะติดชุดลออาหารจนถึงอายุ 2.5 เดือน ใหไดอะตอม และสาหรายเขากวาง (Gracilaria salicornia) เปนอาหารตั้งแตอายุ 
2.5 เดือน จนอายุ 5 เดือน และใหสาหรายเขากวางเปนอาหารเพียงอยางเดียว จากอายุ 5 เดือน จนอายุครบ 1 ป เมื่อสิ้นสุด
การทดลองพบวาการเจริญเติบโตสูงสุดอยูในชวงอายุ 5-6 เดือน ลูกหอยอายุ 1 ป มีความยาวเปลือกเฉลี่ย 42.67 มิลลิเมตร 
แตไมสอดคลองกับ ธเนศและคณะ (2543) ที่ศึกษาการเติบโต การรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของหอย
เปาฮ้ือ (H. asinina) ที่เลี้ยงในบอคอนกรีตที่คลุมและไมคลุมกระเบื้อง โดยเลี้ยงหอยในตะกราขนาด 1,257 ตาราง
เซนติเมตร ใสลูกหอยตะกราละ 100 ตัว เลี้ยงในบอคอนกรีตปริมาตร 10 ลูกบาศกเมตร ใหสาหรายผมนางสดชนิด  
G. fisheri  เปนอาหาร ใหอากาศและเปดน้ําไหลผานบอตลอดเวลา 4 ลิตรตอนาที หลังจากเลี้ยงหอยเปาฮ้ือเปนเวลา 4 เดือน 
ลูกหอยที่เลี้ยงในตะกราในที่มืดมีความยาวเปลือก อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ เทากับ 
18.65±4.10 มิลลิเมตร 73.33 เปอรเซ็นต และ 19.98 ตามลําดับ สวนลูกหอยที่เลี้ยงในตะกราในที่สวางมีความยาวเปลือก 
อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ เทากับ 19.65±4.10 มิลลิเมตร 91.00 เปอรเซ็นต และ 13.93 
ตามลําดับ Singhagraiwan and Sasaki (1991) ทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือในบอคอนกรีต เปนเวลา 24 เดือน ลูกหอยมีความยาว
เปลือกเฉลี่ย 5.4 เซนติเมตร เปนการทดลองที่ใหผลสูงกวาการทดลองในครั้งนี้  
 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน  
 
 หอยเปาฮ้ือในชุดการทดลองที่ 3 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันแตกตางกับชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 4 สวน
ชุดการทดลองที่ 2 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 1 และ 4 สวนชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 4 ไมแตกตางกัน 
(ตารางที่ 1) ไมสอดคลองกับ ปยาลัยและสุกิจ (2540) ที่ทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ (H. asinina) ดวยอาหารแผนสําเร็จรูปมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน เทากับ 0.01±0.00 
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อัตราการรอดตาย 
 
 หอยเปาฮ้ือในชุดการทดลองที่ 3 มีอัตราการรอดตายแตกตางกับชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 4 สวนชุดการทดลอง
ที่ 4 แตกตางกับชุดการทดลองที่ 1 และ 2 สวนชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 2 ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 1) 
ใกลเคียงกับการเลี้ยงลูกหอยเปาฮ้ือในที่สวาง แตไมสอดคลองกับการเลี้ยงลูกหอยเปาฮ้ือในที่มืด (ธเนศและคณะ, 2534) 
 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
 
 หอยเปาฮ้ือในชุดการทดลองทั้งหมด มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไมแตกตางกัน (ตารางที่ 1) ใกลเคียงกับ
การเลี้ยงลูกหอยในที่มืด (ธเนศและคณะ, 2534) แตไมสอดคลองกับ การทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ (H. asinina) ดวยการ
ควบคุมแสงตางกัน (ธวัชชัยและคณะ, 2544) 
 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือในอุปกรณการเลี้ยงตางกันเปรียบเทียบหาคาความแตกตางทาง
สถิติดวยวิธี Duncan's New Multiple T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต พบวาการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือในอุปกรณการ
เลี้ยงตางกัน (ตารางที่ 1) มีน้ําหนักตัวสุดทายเฉลี่ย ความยาวเปลือกสุดทายเฉลี่ย การเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน และอัตราการ
รอดตาย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ มีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นการทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือในอุปกรณการเลี้ยงตางกัน อุปกรณการเลี้ยงแบบ
เขงพลาสติก ซึ่งเปนชุดการทดลองที่ 3 (รูปที่ 1 ค) เปนอุปกรณการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือที่ดีกวาอุปกรณการเลี้ยงแบบอื่นที่ใชใน
การทดลอง และเปนอุปกรณการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือที่ควรนํามาพิจารณาใชเปนอุปกรณการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือในบอคอนกรีต 
เนื่องจากหอยเปาฮ้ือเจริญเติบโตไดดีทั้งดานความยาวเปลือก น้ําหนักตัว อัตราการเจริญเติบโต มีอัตราการรอดตายสูง 
ตนทุนในการประกอบอุปกรณไมสูงมากเกินไป (ตารางผนวกที่ 2) ใชเวลาในการประกอบนอย และการประกอบอุปกรณ
ทําไดงายสะดวก มีน้ําหนักเบา วัสดุหาซื้อไดตามทองตลาด จึงเปนการประหยัดทั้งตนทุน แรงงาน และเวลา 
 
คุณภาพน้ํา (ตารางผนวกที่ 1)  
 
 ความเค็ม ในการศึกษาครั้งนี้ความเค็มมีคา 31.19±1.88 สวนในพันสวน ธานินทร (2534) กลาววาความเค็มของ
น้ําอาจจะเปนตัวแปรอยางหนึ่งที่ทําใหการเจริญเติบโตของลูกหอยในบางชวงแตกตางกัน 
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา มีคาเฉลี่ย 5.34±0.61 มิลลิกรัมตอลิตร จากการศึกษาของ Boyd (1989) กลาววา 
ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสม 5 มิลลิกรัมตอลิตร  
 ความเปนกรดเปนดาง มีคาเฉลี่ย 8.04±0.06 Chiang et al. (1989) รายงานวา คาความเปนกรดเปนดางที่ดีที่สุดอยู
ระหวาง 7.3-7.8 
 ความเปนดาง ในการทดลองครั้งนี้ ความเปนดางมีคา 105.52±6.25 มิลลิกรัมตอลิตร  
 แอมโมเนีย Boyd (1989) รายงานวาความเปนพิษของแอมโมเนียตอสัตวน้ํา สวนมากอยูในรูป Unionized (NH3) 
ปริมาณ  ที่ทําใหสัตวน้ําตายอยูระหวาง 0.4-2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับในการทดลองครั้งนี้ แอมโมเนียมีคาเฉลี่ย 
0.01±0.02 มิลลิกรัมตอลิตร  
 ไนไตรท Wetzel (1975) กลาววาไนไตรทสวนใหญละลายอยูในน้ําเพียงปริมาณนอยยกเวนในสภาวะที่ขาด
ออกซิเจน ในการทดลองครั้งนี้ไนไตรทมีคา 0.01±0.00 มิลลิกรัมตอลิตร  
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 ไนเตรท Wetzel (1975)  กลาววาไนเตรทเปนธาตุอาหาร (Nutrient)  ในแหลงน้ําจะมีปริมาณไนเตรทอยูระหวาง 
0.01-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร สวน Shirota (1966) รายงานวาปริมาณไนเตรทในน้ําทะเลอยูระหวาง 0-0.6 มิลลิกรัมตอลิตร ใน
การทดลองครั้งนี้ไนเตรทมีคา 0.19±0.15 มิลลิกรัมตอลิตร  
 ฟอสเฟต และตะกอนมีคา 0.04±0.03 และ 67.92±6.25 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ฟอสเฟต คณิตและคณะ 
(2537) รายงานวาไมเปนพิษตอสัตวน้ํานอกจากจะมีปริมาณสูงถึง 10 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนเปนแหลงสะสมของ 
แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และอินทรียไนโตรเจน (ดุสิต และคณะ, 2536) 
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1  คุณภาพน้ําเฉลี่ย ในระยะเวลา 7 เดือน 

คุณภาพน้ําในบอทดลอง 
ความเค็ม (สวนในพัน)                                                                                                                  31.19±1.88 
ความเปนกรดเปนดาง(pH)                                                                                                             8.04±0.06 
ความเปนดาง (Alkalinity) (มก./ล.)                                                                                             105.52±6.25 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) (มก./ล.)                                                                                           5.34±0.61 

แอมโมเนีย (มก./ล.)                                                                                                                         0.01±0.02 
ไนไตรท (มก./ล.)                                                                                                                            0.01±0.00 
ไนเตรท (มก./ล.)                                                                                                                             0.19±0.15 
ฟอสเฟต (มก./ล.)                                                                                                                            0.04±0.03 
ตะกอน (มก./ล.)                                                                                                                            67.92±6.25 

 
ตารางผนวกที่ 2  ตนทุน และน้ําหนักอุปกรณการเลี้ยงแบบตางๆ 

อุปกรณการเลี้ยง  
(ชุดการทดลอง) 

คาวัสดุตออุปกรณ 
(บาท) 

คาแรงประกอบตอ 
อุปกรณ (บาท) 

ตนทุนรวมตออุปกรณ  
(บาท) 

น้ําหนักตออุปกรณ 
(กรัม) 

แบบชะลอม (1) 50 50 100 355 
แบบกระบะพลาสติก (2) 142 50 192 2,000 
แบบเขงพลาสติก (3) 142 50 192 1,200 
แบบตะกราพลาสติก (4) 70 50 120 1,050 
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ผลของแอมโมเนียตอปริมาณเม็ดเลือดรวมของหอยหวาน  
 

สุทัศน  แดงสมสุขเจริญ   นภาพร  เลียดประถม   บัญชา  นิลเกิด และ มลฤดี  สนธิ* 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี 

 
บทคัดยอ 

 
ระดับของแอมโมเนียในบอเพาะเลี้ยงเปนปจจัยที่สําคัญตอการชักนําใหเกิดความเครียด ซึ่งอาจมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณเม็ดเลือดรวมของหอยหวานได การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เม็ดเลือดรวมในหอยหวานในบอเลี้ยงที่มีแอมโมเนียในระดับความเขมขนที่แตกตางกัน ไดแก 0.25 (0.0027), 0.50 
(0.0055), 1.00 (0.0110), 2.00 (0.0220) และ 4.00 (0.0692) mg NH4-N/L ทําการเก็บเลือด และนับปริมาณเม็ดเลือดรวมที่
เวลา 24, 48 และ 96 ช่ัวโมง ตามลําดับ 

การศึกษาผลของแอมโมเนียตามความเขมขนตางๆ ที่เวลา 24, 48 และ 96 ช่ัวโมง พบวาในชุดทดลองแอมโมเนีย
เขมขน 0.25 และ 2.00 mg NH4-N/L ที่เวลา 24 ช่ัวโมง ชุดทดลองแอมโมเนียเขมขน 0.25, 1.00 และ 2.00 mg NH4-N/L ที่
เวลา 48 ช่ัวโมง และชุดทดลองแอมโมเนียเขมขน 0.25, 0.5, 2.00 และ 4.00 mg NH4-N/L ที่เวลา 96 ช่ัวโมง มีผลทําให
ปริมาณเม็ดเลือดรวมของหอยหวานเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาที่ระดับความเขมขนตางๆ ของแอมโมเนีย มีผลทําใหเกิด
ความเครียด และสงผลตอการตอบสนองของเม็ดเลือด และจากการทดลองในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึง ความสําคัญของการนํา
เซลลในระบบภูมิคุมกันมาใชเปนตัวช้ีวัดทางสรีรวิทยาของหอยหวานในสภาวะที่มีแอมโมเนีย ซึ่งจะนําไปสูการกําหนด
คุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหอยหวานตอไป 

 
คําสําคัญ :  หอยหวาน  แอมโมเนีย  ปริมาณเม็ดเลือดรวม 
    
* ๕๗ หมู ๑ ต. โขมง อ. ทาใหม  จ. จันทบุรี ๒๒๑๗๐ โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๘  e-mail :  molruede@buu.ac.th 
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Effect of Ammonai on Total Haemocyte Count in Spotted Babylon  

(Babylonia areolata Link, 1807) 
 

Sutat  Dangsomsukjaroen   Napaporn  Leadprathom   Bancha  Nilkerd   Molruedee  Sonthi* 
Faculty of  Marine Technology, Burapha University, Chanthaburi Campus 

  
Abstract 

 
Ammonia concentration in a cultured system is an important factor that induces Spotted Babylon’s stress, 

affecting to total haemocyte count (THC) change in its blood circulation.  Accordingly, the objective of this study was to 
observe the THC change in Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) affected by various level of ammonia 
concentration exposure: 0.25 (0.0027), 0.5 (0.0055), 1.0 (0.0110), 2.0 (0.0220), and 4.0 (0.0692) mg NH4-N/L. After that 
Spotted Babylon’s haemolymph was collected and total haemocyte count was determined at 24 hours, 48 hours, and 96 
hours respectively. 

After exposed to 0.25 and 2.00 mg NH4-N/L of ammonia concentrations for 24 hours, it showed that the 
Spotted Babylon’s THC increased.  In addition, the exposure to ammonia concentrations at 0.25, 1.00, and 2.00 mg 
NH4-N/L for 48 hours, as well as the exposure to ammonia concentrations for 96 hours at 0.25, 0.5, 2.00 and 4.00 mg 
NH4-N/L also brought about a THC rise. Therefore, it revealed that different ammonia concentrations resulted in 
functional response of circulating haemocytes in stressed Spotted Babylon. Moreover, the experiment noted the 
importance of using cells of an immune system being as a physiological biomarker.  Finally, the standard water  quality 
for Spotted Babylon’s culture would be set. 
 
Key words :  Babylonia areolata, Ammonia,  Total  heamocyte count (THC) 
    
*57 Moo.1 Khamong, Thamai, Chanthaburi 22170  Tel. +66-3931-0008  e-mail: molruede@buu.ac.th  
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คํานํา 
 

 หอยหวาน (spotted babylon; Babylonia areolata Link, 1807) จัดเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหมที่เริ่มมีการ
เพาะเลี้ยงอยางแพรหลาย และมีความตองการของตลาดสูง จึงทําใหหอยหวานมีราคาจําหนายที่สูงขึ้น ซึ่งระบบการ
เพาะเลี้ยงหอยหวานในปจจุบันนั้นไดมีการพัฒนาเทคนิคตางๆ จนทําใหผลผลิตของหอยหวานมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งในดาน
ขนาด ปริมาณ อัตราการรอดตาย อีกทั้งยังลดเวลาในการเลี้ยงใหสั้นลง เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของตลาดที่มี
ความตองการหอยหวานในปริมาณที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง (นิลนาจ  ชัยธนาวิสุทธิ์ และศิรุษา กฤษณะพันธ, 2545)    

ปจจัยที่มีผลตอระบบการเพาะเลี้ยงหอยหวานนั้น นอกจากปจจัยดานตัวสัตวน้ําแลว ยังมีอีกปจจัยที่มีความสําคัญ 
คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยในดานของคุณภาพน้ําที่ใชในการเพาะเลี้ยง ซึ่งสงผลโดยตรงตอหอยหวานที่ทําการ
เพาะเลี้ยง เชน อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจน และของเสีย ที่เกิดขึ้นทั้งจากการใหอาหาร และจากสิ่งขับถายของสัตว
น้ํา ซึ่งสวนใหญเปนของเสียที่อยูในรูปของแอมโมเนีย ความเขมขนของแอมโมเนียที่สูงขึ้นในระบบนี้สามารถชักนําให
สัตวน้ําเกิดความเครียด และมีผลตอการยอมรับเชื้อโรคตางๆ ไดมากขึ้น นอกจากนี้ระดับแอมโมเนียอิสระที่เพิ่มขึ้นยัง
สงผลตอการเพิ่มความตองการออกซิเจน และลดอัตราการเจริญเติบโตของหอย greenlip abalone (Haliotis laevigata) 
(Harris et al., 1998) รวมทั้งมีผลตอภูมิคุมกัน ซึ่งประกอบดวย ปริมาณเม็ดเลือด กิจกรรมของเอนไซมฟนอลออกซิเดส การ
สราง superoxide ขบวนการฟาโกไซโตซีส และประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อแบคทีเรีย (Cheng et al., 2004) การศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพน้ําที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุมกัน ไดมีรายงานในกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
(Cheng et al., 2003) กุงขาว (white shimp, Litopenaeus vannamei) (Liu and Chen., 2004; Wang et al., 2006) ปู (Chinese 
mitten-handed crab, Erocheir sinensis) (Hong et al., 2007) และ หอยเปาฮ้ือ (Taiwan abalone, Haliotis diversicolor 
supertexta) (Cheng et al., 2004a,b)  

ในสภาวะปกติสัตวน้ําจะพยายามปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงได แตในทางตรงกันขาม
ถามีปจจัยบางตัวเปลี่ยนแปลงไปมากจนสัตวน้ําไมสามารถทนได หรือพยายามในการปรับตัวมากเกินไป จะสงผลใหสัตว
น้ําเกิดความเครียดออนแอ จนสามารถยอมรับการติดเชื้อโรคไดงาย และตายในที่สุด ดังนั้นในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
จะตองมีการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมที่สมดุลและเหมาะสม เพื่อเปนการปองกันปญหาดังกลาวที่จะเกิดขึ้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงใชการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันมาเปนตัวช้ีวัดในการกําหนดคุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง 
หอยหวาน โดยศึกษาผลของแอมโมเนียที่ระดับความเขมขนตางๆ ตอปริมาณเม็ดเลือดรวมของหอยหวาน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันของหอยหวานจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมไดเร็ว ในขณะที่สัตวน้ํา
ยังไมไดแสดงอาการผิดปกติออกมาใหเห็น ผลจากการทดลองนี้สามารถใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุง 
คุณภาพน้ําในระบบการเพาะเลี้ยงหอยหวาน รวมทั้งสงผลใหมีการเฝาระวังความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถหา
แนวทางในการปองกัน หรือจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และนําไปสูความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดนี้ตอไปในอนาคต 

  
อุปกรณและวิธีการศึกษา 

 
การเตรียมน้ําและสตัวทดลอง 
 
การเตรียมน้ําทะเล 
 



O7                                                                                                      การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550   
                                                    

 332 

 นําน้ําทะเลมาผานการกรองตะกอนออก และปรับความเค็มที่ 30 psu. จากนั้นเติม คลอรีนในอัตราสวน 20 กรัม
ตอน้ําทะเล 1,000 ลิตร และ EDTA ในอัตราสวน 20 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร ทิ้งไวประมาณ 7-10 วัน เพื่อกําจัดเชื้อโรคและ 
โปรโตซัว ที่อาจมีปนเปอนมากับน้ํา จากนั้นตรวจคุณภาพน้ํา เชน ความเขมขนของแอมโมเนียและไนไตรต ความขุนใส 
ระดับความเค็ม ความเปนกรด-ดาง รวมถึงการตรวจเช็คปริมาณคลอรีนและ EDTA ดวย 
 
สัตวทดลอง  
 

หอยหวาน (spotted babylon, Babylonia areolata) ขนาด 3 ซม.หรือน้ําหนักประมาณ 100 ตัวตอกิโลกรัมนํามา
เลี้ยงปรับสภาพเปนเวลา 2-3 วัน  
 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเม็ดเลือดของหอยหวานตอระดับความเขมขนตาง ๆ ของ แอมโมเนีย 
 
 1. นําหอยหวานมาเลี้ยงในตูกระจก 16 ตูๆ ละ 20 ตัว โดยไมใหอากาศ และทําการเปลี่ยนถายน้ําทุก48 ช่ัวโมง 
โดยมีชุดการทดลองควบคุม 1 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองมีความเขมขนของแอมโมเนีย (แอมโมเนียอิสระ) ตางกัน 5 
ชุดการทดลอง คือ 0.25 (0.003), 0.50 (0.006), 1.00 (0.011), 2.00 (0.022) และ 4.00 (0.070) mg NH4-N/L ตามลําดับ โดย
แตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา รายละเอียดของระบบทดลองแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของระบบการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. นําตัวอยางหอยหวานไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเม็ดเลือด โดยเก็บตัวอยางเลือดที่เวลา 24, 48 และ  

96 ช่ัวโมง เพื่อนํามานับปริมาณเม็ดเลือดรวม (THC) โดยเก็บเลือดจากหัวใจหอยตัวละ 20 ไมโครลิตรผสมกับสารปองกัน
การแข็งตัวของเลือดในอัตราสวน 1:5 (เลือด : สารปองกันการแข็งตัวของเลือด) จากนั้นนับจํานวนเม็ดเลือดดวย 
haemocytometer และเก็บตัวอยางน้ําเพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ํา คือ แอมโมเนีย ไนไตรทไนเตรต อุณหภูมิ ความเค็ม 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย (DO) และพีเอช  

ระบบการทดลอง รายละเอียด 

1.ระบบน้ํา ระบบปด เปลี่ยนถายทุก 2 วัน 

2.การใหอากาศ ไมใหอากาศ  ( น้ํา DO สูงกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร ) 

3.อุณหภูมิ 28.6 ± 0.3 องศาเซลเซียส 

4.อาหาร ไมมีการใหอาหาร 

5.จํานวนสัตวทดลอง ตูละ 20 ตัว 

6.ปริมาตรน้ํา ใชน้ํา 20 ลิตรตอตู 

7.ลักษณะตูเลี้ยง ตูกระจก สี่เหลี่ยม  ขนาด 30x60x30 ซม. 

8.วัสดุรองพื้น ทรายละเอียด หนา 3 ซม. 

9.ความเคม็น้ํา ใชความเค็ม 30 psu 
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การวิเคราะหผลทางสถิติ 
 

วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยปริมาณเม็ดเลือดรวมระหวางชุดการทดลอง วิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) ที่เวลา 24, 48 และ 96 ช่ัวโมงของการทดลอง และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
ผลการทดลอง 

  
 จากการศึกษาความเขมขนของแอมโมเนียที่มีผลตอปริมาณเม็ดเลือดรวมที่เวลา  24, 48 และ 96 ช่ัวโมง พบวา 
ปริมาณเม็ดเลือดรวมของหอยหวานในชุดควบคุมมีแนวโนมลดลงเล็กนอยที่เวลา 48 ช่ัวโมง และเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยที่เวลา 
96 ช่ัวโมง สวนที่ความเขมขนของแอมโมเนีย 0.25, 1.00 และ 2.00 mg NH4-N/L มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดที่เวลา 
48 ช่ัวโมง และลดต่ําลงที่เวลา 96 ช่ัวโมง และที่ความเขมขนของแอมโมเนีย 0.50 และ 4.00 mg NH4-N/L มีปริมาณเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเม็ดเลือดรวมตอปริมาณแอมโมเนียที่เวลา 24,  48 และ 96 ช่ัวโมง ตัวอักษรที่
เหมือนกัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความ เช่ือมั่น 95% ภายในชุดทดลองเดียวกัน 

 
จากผลการทดลองพบวาที่เวลา 24 ช่ัวโมง ชุดการทดลองที่มีความเขมขนของแอมโมเนีย 0.25 และ 2.00 mg 

NH4-N/L มีคาปริมาณเม็ดเลือดรวมเพิ่มขึ้น และที่ความเขมขนของแอมโมเนีย 0.50 และ 1.00 mg NH4-N/L มีคาปริมาณ
เม็ดเลือดรวมลดลง  สวนที่ความเขมขนของแอมโมเนีย 4.00 mg NH4-N/L ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 ที่เวลา 48 ช่ัวโมง ชุดการทดลองแอมโมเนียทุกชุด ปริมาณเม็ดเลือดรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น มากกวาชุดควบคุม 
แตชุดการทดลองแอมโมเนียเขมขน 0.50 และ 4.00 mg NH4-N/L เทานั้นที่ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 ที่เวลา 96 ช่ัวโมง ความเขมขนของแอมโมเนีย 0.25, 0.50, 2.00 และ 4.00 mg NH4-N/L มีคาปริมาณเม็ดเลือดรวม
เพิ่มขึ้น โดยที่ชุดการทดลองความเขมขนของแอมโมเนีย 0.50 mg NH4-N/L มีปริมาณเม็ดเลือดรวมสูงขึ้นมากที่สุด และ
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รองลงมาคือในชุดการทดลอง 4.00, 1.00, 2.00 และ 0.25 mg NH4-N/L ตามลําดับ สวนที่ความเขมขน 1.00 mg NH4-N/L 
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุม 
(ภาพที่ 1) 
 

อภิปรายผล 
 
 สัตวในไฟลัม มอลลัสกา (Mollusca) มีระบบเลือดแบบเปดทําใหสามารถพบเม็ดเลือดไดทั้งในน้ําเลือด และใน
เนื้อเยื่อ และเม็ดเลือดนั้นยังสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหวางน้ําเลือดกับเนื้อเยื่อได ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณเม็ดเลือดรวม 
(THC) นั้นอาจมาจากการสรางเม็ดเลือดในระบบเลือดปกติ หรืออาจเกิดการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการเคลื่อนตัวของเม็ด
เลือดจากเนื้อเยื่อเขาสู น้ําเลือด เนื่องจากสัตวเกิดความเครียด หรือในทางตรงกันขาม การลดลงของปริมาณเม็ดเลือดรวม
อาจเกิดจากการแตกสลายของเซลลเม็ดเลือดตามวัฏจักรเลือด และ การถูกทําลายโดยเชื้อโรค หรืออาจเกิดจากการเคลื่อน
ตัวของเม็ดเลือดจากน้ําเลือดเขาสูเนื้อเยื่อ (Anderson et al., 1995) ทําใหปริมาณเม็ดเลือดรวมที่นับไดไมแปรผันตามความ
เขมขนของแอมโมเนีย 

จากการศึกษาผลของแอมโมเนียที่ความเขมขนตางๆ ที่มีตอหอยหวานที่เวลา 24 ช่ัวโมง พบวาปริมาณเม็ดเลือด
รวมของหอยหวานมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Cheng et al. (2004) ที่รายงานวา หอยเปาฮ้ือ 

(Taiwan abalone, Haliotis diversicolor supertexta) ที่สัมผัสกับแอมโมเนียเขมขน 3.16 mg-N/L นาน 72 ช่ัวโมง มี
ปริมาณเม็ดเลือดรวมลดลง  

อยางไรก็ตามจากการศึกษาผลของแอมโมเนียความเขมขนตางๆ ที่มีตอหอยหวานที่เวลา 48 และ 96 ช่ัวโมง 
พบวาหอยหวานมีปริมาณเม็ดเลือดรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ การทดลองของ Monari et al. (2007) ซึ่งไดทําการศึกษา
ผลของอุณหภูมิสูงตอระบบภูมิคุมกันของหอย C.gallina และพบวาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หอย   C. gallina มี
ปริมาณเม็ดเลือดรวมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับรายงานของ Cheng et al. (2004b) ที่กลาววาปริมาณเม็ดเลือดรวม
ของหอยเปาฮ้ือจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อความเค็มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีการเพิ่มจํานวนของเซลลเม็ดเลือด หรือมี
การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดจากเนื้อเยื่อเขาสูน้ําเลือดเมื่อสัตวเกิดความเครียด หรือ เกิดจากการสูญเสียน้ําจากน้ําเลือด ใน
กระบวนการออสโมซีส นอกจากนี้การเลี้ยงหอยที่ความเค็มในระดับที่เหมาะสมจะสามารถตานทานการติดเชื้อแบคทีเรีย
ไดสูง โดยการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดของตัวหอยเอง  

คุณภาพของน้ําที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ควรมีคาแอมโมเนียอิสระไมเกิน 0.02 mg NH3-N/L (ชนินทร 
แสงรุงเรือง, 2545) แตในการทดลองนี้พบวาในชุดการทดลองที่มีความเขมขนของแอมโมเนียรวม 0.25 mg NH4-N/L ซึ่งมี
คาแอมโมเนียอิสระเพียง 0.0027 mg NH3-N/L มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณเม็ดเลือดรวมของหอยหวาน อยางไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณเม็ดเลือดรวม เปนเพียงการศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของสัตวในเบื้องตนเทานั้น ในการ
กําหนดคุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการเพาะลี้ยง ยังจําเปนตองใชปจจัยอื่นๆ รวมดวย เชน การเจริญเติบโต การกินอาหาร 
และภูมิคุมกันแบบอื่นๆ ดวย ซึ่งตองมีการศึกษาตอไปในอนาคต 
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ประเมินผลจับสัตวน้ําและสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครวัเรือนประมง 
พื้นท่ีราบน้ําทวม ในลุมน้ําภาคใตตอนลางของประเทศไทย 

 
ศราวุธ  เจะโสะ*   และ ชไมพร  แกวศรีทอง ๑ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี 

 
บทคัดยอ 

 
 การประเมินผลจับสัตวน้ําและสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนประมงพื้นที่ราบน้ําทวม ในลุมน้ําภาคใต
ตอนลางของประเทศไทย ประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส ไดสํารวจรวบรวมขอมูลโดยใชการสังเกต 
แบบสอบถามชาวประมง และผูคาสัตวน้ํา 350 ราย ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 ผล
การศึกษาพบวา มีพ้ืนที่ราบน้ําทวมที่มีศักยภาพทางการประมง รอยละ 37.5 ของพื้นที่ทั้งหมด (2.56 ลานไร) ประชากรที่
เกี่ยวของกับการประมง รอยละ 5 (89,750 คน) ของประชากรทั้งหมด แตจับสัตวน้ําเต็มเวลา 1,875 ราย ทําประมงในชวง
ฤดูฝน เพียง 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม) และชวงฤดูแลง ประมาณ 45 วัน เทานั้น โดยใชเครื่องมือประมงพื้นบาน พวกขาย 
อวน ลอบ ไซ แห เบ็ดสาย โพงพาง และการวิดน้ําจับปลาในฤดูแลง ผลผลิตสัตวน้ํารวม 3,750 เมตริกตันตอป มูลคา
ประมาณ 236.25 ลานบาท สวนใหญเปนกลุมปลาตะเพียน รอยละ 35 กลุมปลาชอน รอยละ 20 กลุมปลาไมมีเกล็ด รอยละ 
20 กลุมปลาหมอ/ปลากระดี่ รอยละ 15 และอื่นๆ รอยละ 10 ผลผลิตจําหนายในทองถิ่น และบริโภคในครัวเรือน สัดสวน 
3 : 1 สวนใหญเรียกรองใหทางราชการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา และกังวลตอปญหาสิ่งแวดลอม และชนิดสัตวน้ําที่ใกลสูญพันธุ
หรือถูกคุกคาม 

 
คําสําคัญ : การประเมินผลจับ วิถีชีวิตชุมชนประมง ที่ราบลุมน้ําทวมถึง  
   
* ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 94160  
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Assessment of Catch and Socioeconomics of Fishing Households in Floodplain 
Area in The Lower Southern River Basin of Thailand 

 
Sarawuth   Chesoh  and  Chamaiporn  Kaew Sritong 1 

Pattani Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

 Assessment of catch and socioeconomics of fishing households in floodplain area in the lower Southern river 
basin of Thailand; Pattani, Yala and Narathiwas provinces; were studied by using questionnaires. Three hundred and 
fifty floodplain fishermen, target farmers and local fish traders were interviewed from October, 2005 to May, 2006. The 
results showed that the fisheries potentiality of floodplain area is 409,600 ha or 37.5% of total area and 89,750 of 
villagers or 5% of total population relating to fisheries activities in floodplain area but only 1,875 of villagers that earned 
their living from fishing. The total catch was estimated at 3,750 ton per year and values of 236.25 million Baht. Various 
types of traditional fishing gears were used. The most common fishing gears were gillnet, fish net, bamboo traps, hooks 
and free hands catching in paddy corners. The majority species were cyprinids, snakehead fish, catfish, labyrinth fish, 
and miscellaneous accounted for 35, 20, 20, 15 and 10 percent, respectively. Catches were usually sold in local markets 
and household consumption which the ratio of 3 to 1. Most of fishermen request for rehabilitating natural water sources 
for increasing fisheries production and raise the questions of deterioration of biodiversity problems.  
 
Key words : stock assessment, life style of fishing community, alluvial stream deposits.   
   
* Amphoe Yarang, Pattani 94160, Thailand. E-mail : chesoh.s@hotmail.com 
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บทนํา 
 

 พ้ืนที่ราบน้ําทวม (Floodplain) เกิดจากการทับถมของดินตะกอนน้ําพัดพา (alluvial stream deposits) จัดเปนสวน
หนึ่งของพื้นที่ชุมน้ํา (wetland) ซึ่งเปนที่ราบลุมต่ําริมฝงแมน้ํา ลําธาร อาจเชื่อมตอกับหนอง บึง ทะเลสาบหรือชายฝงทะเล 
ดวยอิทธิพลของลมมรสุมและพายุโซนรอนทําใหชวงฤดูฝน มีน้ําทวมครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง ที่ราบน้ําทวมนี้ จึงเปนดิน
ดอนที่อุดมสมบูรณ มักเปนแหลงผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ดานการประมงนั้น ในชวงฤดูแลง พอแมพันธุสัตวน้ํา มัก
หลบซอนอยูในบริเวณน้ําลึกของแมน้ําลําคลอง ปาพรุ หรือวังปลาในหนองน้ําธรรมชาติ เมื่อเขาสูฤดูฝน น้ําฝนและ
อุณหภูมิน้ํา จะกระตุนพัฒนาการความสมบูรณเพศของพอแมพันธุสัตวน้ําเหลานี้ จนกระทั่งถึงชวงน้ําทวมหลาก จะวายน้ํา
เคลื่อนยายออกมาสูระบบนิเวศนใหมในบริเวณที่ราบน้ําทวม อิทธิพลของสารเกลือแรละลายนํ้า ธาตุอาหารพืช และหวงโซ
อาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหมในรอบป ทําใหที่ราบน้ําทวมเปนแหลงผสมพันธุ วางไขและอนุบาลสัตวน้ําวัยออนเพื่อสืบ
เผาพันธุของสัตวน้ํา (ศราวุธ และอุไรวรรณ, 2547) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลผลิตสัตวนํ้าในพื้นที่ราบน้ําทวม พบวา
ประกอบดวยระดับของน้ําทวม ชวงเดือนที่น้ําทวม ระยะเวลาของน้ําทวม สิ่งกีดขวางทางเดินของสัตวน้ํา ความอุดม
สมบูรณของโซอาหาร และขนาดพื้นที่หลบซอนของพอแมพันธสัตวน้ําในชวงฤดูแลง (Baran and Cain, 2001) พ้ืนที่ราบ
นํ้าทวม จึงจัดเปนระบบนิเวศแหลงน้ําจืดที่สําคัญของภูมิภาคเขตรอน และปรากฏการณน้ําทวม จึงเปนชีพจรทางธรรมชาติ
อีกประการหนึ่งที่เช่ือมโยงกับวงจรชีวิตสัตวน้ําตลอดจนมีบทบาทสําคัญมากตอภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของ
ประชากรที่ต้ังถิ่นฐานอาศัยอยูในลุมน้ํา (Welcomme, 1985) อยางไรก็ตาม มีขอขัดแยงมากมายในการใชประโยชนของ
พ้ืนที่ราบน้ําทวม ระหวางภาคเมืองและภาคชนบท ทั้งเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และการอนุรักษทรัพยากร
สิ่งแวดลอมเพื่อดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ แตความสําคัญดังกลาวนี้ ยังขาดขอมูลการศึกษาเชิงประจักษที่จัก
สามารถใชอางอิงได  
 ดังนั้น การประเมินผลจับสัตวน้ําและสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนประมงพื้นที่ราบน้ําทวม ในลุมน้ํา
ภาคใตตอนลางของประเทศไทย ประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อทราบสภาวะการประมงหรือผลการ
จับสัตวน้ํา ประเภทและประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง ตลอดจนสํารวจสภาพความเปนอยู โครงสรางรายไดของ
ครัวเรือนประมงในพื้นที่ราบน้ําทวม จึงเปนหัวขอวิจัยหนึ่งที่จําเปนตองดําเนินการ เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรประมง หรือคุมครองระบบนิเวศที่เปราะบางเชนนี้ ใหมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน สอดคลองกับการ
ยกระดับรายได และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชนบทตอไป 

 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

1. วิธีการสํารวจ 
 
 การสํารวจเพื่อประเมินผลการจับสัตวน้ํานี้ ดัดแปลงมาจากระบบฐานการใชเครื่องมือประมง (boat–based 
system) ตาม Bazigos (1974) ที่นํามาใชโดย FAO (1993) แบงการสํารวจเปน 2 ลักษณะ คือ การสํารวจสภาพทําการประมง 
(Frame Surveys) เพื่อทราบจํานวน หมูบาน ตําบล และอําเภอที่ทําการประมง จํานวนครัวเรือนประมงทั้งหมดในที่ราบน้ํา
ทวมในลุมน้ําภาคใตตอนลาง สํารวจและรวบรวมขอมูลโดยใชการสังเกตพฤติกรรมการทําประมง สอบถามชาวประมง 
10–15 ครอบครัวตอหมูบาน ตามแบบสอบถามที่ผูวิจัยกําหนด รวมทั้งผูคาสัตวน้ํา จํานวน 350 ราย และสัมภาษณเชิงลึก
ผูทําประมงเต็มเวลา จํานวน 10 คนระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2549   
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2. ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตวน้ําแตละเคร่ืองมือประมงและการลงแรงประมง 
 
 ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดจากเครื่องมือประมงแตละชนิด นํามาวิเคราะหประสิทธิภาพอัตราการจับสัตวน้ําของแต
ละเครื่องมือประมง มีหนวยเปนกิโลกรัมตอช่ัวโมง (Catch per unit of effort, CPUE)  

น.น.สัตวน้ําที่จับไดของแตละเครื่องมือตอวัน 
CPUE = 

จํานวนชั่วโมงทําการประมงใน 1 วัน 
 การวิเคราะหการลงแรง (Gear activity, GA) ของเครื่องมือประมงแตละชนิดในแตละวันไดจาก 

จํานวนเครื่องมือในวันสํารวจ 
GA = 

จํานวนเครื่องมือทั้งหมดในจุดสํารวจ 
 
3. การประเมินผลผลิตสัตวน้ํา  
 
 แบงการวิเคราะหออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
 3.1 จากการสํารวจน้ําหนักสัตวน้ําจากเครื่องมือประมงแตละชนิดในแตละจุดสํารวจ นํามาประเมินเปนผลผลิต
ของสัตวน้ําที่จับไดแตละตําบลในแตละวันตามสมการ ดังนี้ 
  E     =  GA x H x N  
 เมื่อ E     =  ผลการลงแรงตอวันของเครื่องมือประมงแตละชนิด 
  GA  =  คาการลงแรงของเครื่องมือประมงแตะละชนิดในวันสํารวจ 
  H     =  จํานวนชั่วโมงทําการประมงใน 1 วัน 
  N     =  จํานวนของเครื่องมือทําการประมงชนิดนั้นๆ ในแตละตําบล 
 การประมาณคาผลการจับสัตวน้ําตอวันของเครื่องมือประมงแตละชนิดโดย 
  Y     =  CPUE x E 
 เมื่อ  Y คือ คาประมาณผลจับตอวันของเครื่องมือประมงแตละชนิด (กิโลกรัม) 
 3.2 การประเมินปริมาณการจับสัตวน้ําโดยสํารวจจากเครื่องมือทําการประมงแตละชนิด ดังนี้ปริมาณการจับ 
สัตวน้ําแตละตําบลตอป  

 Total catch  =  
∑ ×
=

n

1i
i DY

 
 เมื่อ n     =  ชนิดเครื่องมือทําการประมง 
  y     =  น้ําหนักสัตวน้ําที่จับไดตอวันในแตละเครื่องมือ (กิโลกรัม) 
 D    =  จํานวนวันทําการประมงของเครื่องประมงแตละชนิดในรอบป 
 3.3 ปริมาณจับสัตวน้ํารวมตอป 

 Total Catch = ∑
=

a

1i
iT  

 เมื่อ a    คือ  จํานวนตําบลทั้งหมด 
  T    คือ  ปริมาณการจับสัตวน้ําตอตําบลตอป (กิโลกรัม) 
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ผลการศึกษา 
 

1. สภาพทั่วไปและศักยภาพทางการประมงในพื้นที่ราบน้ําทวม 
 
 พ้ืนที่ลุมน้ําภาคใตตอนลาง ประกอบดวยพ้ืนที่ลุมน้ําปตตานี และบางสวนของลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก คือ ลุม
น้ํายอยแมน้ําสายบุรี แมน้ําบางนรา และแมน้ําโก-ลค ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส มีพ้ืนที่รวมกัน 
10,936 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1,795,000 คน รายไดเฉลี่ย 41,200 บาท/คน/ป มีประชากร รอยละ 5 (89,750 คน) ของ
ประชากรทั้ง 3 จังหวัด ที่เกี่ยวของกับการทําประมงน้ําจืด แตเมื่อรวมกิจการประมงทั้งหมด ทั้งประมงทะเล ประมงชายฝง 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประมงน้ําจืดแลว คิดเปนรอยละ 15 ของประชากรทั้ง 3 จังหวัด (270,000 คน) ทั้งนี้ มีแหลงน้ํา
กระจัดกระจายทั่วไป ทั้งแหลงน้ําธรรมชาติ และอางเก็บน้ําที่กอสรางขึ้นมา เชน แมน้ําปตตานี แมน้ําสายบุรี คลองยามู 
คลองทาเรือ คลองบาตาวา นอกจากนี้ มีพ้ืนที่พรุลานควาย ในอําเภอทุงยางแดง 3,500 ไร และเขื่อนชลประทานปตตานี 
7,500 ไร จังหวัดยะลา เปนพื้นที่ตนน้ําของแมน้ําปตตานี บางสวนของแมน้ําสายบุรี มีอางเก็บน้ําเขื่อนบางลาง 35,000 ไร 
จังหวัดนราธิวาส มแีมน้ําตากใบ แมน้ําโก-ลค แมน้ําบางนรา และเปนพื้นที่ตนน้ําของแมน้ําสายบุรี โดยเฉพาะมีพ้ืนที่พรุ ซึ่ง
เปนที่ราบลุมต่ําขนาดใหญกระจายแนวเหนือใต ดานตะวันออกของจังหวัด เนื้อที่ประมาณ 290,000 ไร ประกอบดวยพรุ
ขนาดใหญ 3 แหง คือพรุโตะแดง พรุบาเจาะ และพรุกาบแดง สวนการเลี้ยงสัตวน้ําจะมีทั้งในบอ รองสวน และในกระชัง 
ประมาณ 15,000 ราย ผลผลิตประมาณ 5,000 เมตริกตัน ตอป พ้ืนที่พรุและที่ราบริมฝงแมน้ําลําคลองที่น้ําทวมหลากในชวง
ฤดูฝน และมีศักยภาพทางการประมง มีประมาณ 2.56 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 37.5 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ลุมน้ําภาคใตตอนลาง (ปตตานี ยะลาและนราธิวาส) พ้ืนที่สีเทา แสดงพื้นที่น้ําทวม 
 
2. ภูมิหลังครัวเรือนประมง 
 
 ผลสํารวจ พบวาการทําประมงในพื้นที่ราบนํ้าทวม เปนเพื่อยังชีพหรือบริโภคในครัวเรือนและจําหนายในชุมชน
ทองถิ่นเปนสําคัญ การใชแรงงานเพื่อทําการประมง เฉลี่ย 1.57 คนตอครัวเรือน (1–4 คน) สวนใหญ (รอยละ 73) มี
ภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ และมีพ้ืนเพดั้งเดิม มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 16 รองลงมา คือ ภาคใต  
รอยละ 8 ภาคเหนือ รอยละ 4.5 และภาคกลาง รอยละ 1.5 มีประสบการณทําอาชีพประมง เฉลี่ย 25.75 ป (ระหวาง 1-45 ป) 
และ 1,875 ครัวเรือน (รอยละ 0.06) ประกอบอาชีพประมงอยางเดียว นอกจากนั้น ทําประมงเฉพาะชวงน้ําทวมและบาง
เวลาเทานั้น สวนใหญอาชีพสวนยางพาราและสวนผลไม (รอยละ 65.5) สวนยางพารา ทํานา และเลี้ยงสัตว (รอยละ 30.4) 
รับจางแรงงาน (รอยละ 14) และคาขาย (รอยละ 1.04) 
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ตารางที่ 1 ภูมิหลังครัวเรือนประมงที่ทําการประมงในพื้นที่ราบน้ําทวม  

ภูมิลําเนาเดิม รอยละ 
ในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส 70.00 
นอกพื้นที่ 3 จังหวัด 30.00 
     - ภาคใต 8.0 
     -ภาคอีสาน 16.0 
     -ภาคเหนือ 4.5 
     -ภาคกลาง 1.5 

 
ตารางที่ 2 แสดงอาชีพของครัวเรือนประมงที่ทําการประมงในพื้นที่ราบน้ําทวม  

ลักษณะการประกอบอาชีพ รอยละ 
ทําการประมงอยางเดียว 
ทําการประมงควบคูกับอาชีพอื่น ๆ 
     - สวนยางพารา และสวนผลไม 
     - สวนยางพารา ทํานา และเลี้ยงสัตว 
     - รับจางแรงงาน 
     - คาขายในชุมชน 

0.06 
99.94 
65.5 
30.4 
14.0 
1.04 

 

3. เคร่ืองมือประมง 
 
 นิยมใชเครื่องมือจับสัตวน้ําแบบงายๆ และราคาถูก แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับฐานะดานสังคม และเศรษฐกิจของครัวเรือน
ประมงหรือนายทุนที่อยูเบื้องหลังดวย แบงได 6 ประเภท คือ (1) ขาย หรืออวนติดตา รอยละ 72.85 (2) ไซนั่ง/ไซนอน  
รอยละ 68.15 (3) ลอบ รอยละ 68.15 (4) เบ็ดสาย/เบ็ดราว รอยละ 78.15 (5) พวกฉมวก แห ยกยอ ก้ันคอกและการลอม 
วิดน้ําจับปลา รอยละ 78.15 และ (6) โพงพาง รอยละ 12.25 โดยพบวาชาวประมงรอยละ 65.80 ทําการประมงโดยใช
เครื่องมือประมงชนิดเดียว และรอยละ 34.20 นิยมใชเครื่องมือประมงมากกวาหนึ่งชนิด หรือหลายประเภทในการจับ 
สัตวน้ําเวลาเดียวกัน 

ภาพท่ี 2 แสดงชนดิเครือ่งมอืประมงในพืน้ท่ีราบน้ําทวม
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4. การลงแรงงานทําประมง และประสิทธิภาพการจับสัตวน้ํา 
 
 ผลศึกษาพบวา ประชากรที่เกี่ยวของกับการประมงในพื้นที่น้ําทวม 3 จังหวัดนี้ มีจํานวน 89,750 ราย คิดเปน 
รอยละ 5 ของประชากรทั้งหมด แตมีอาชีพจับสัตวน้ําเต็มเวลาเพียง 1,875 รายเทานั้น ทําประมงในชวงฤดูฝน เพียง 3 เดือน 
ระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม และชวงฤดูแลง ประมาณ 45 วัน ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนกลางมีนาคม 
เทานั้น ในชวงน้ําทวมชาวประมงทําประมงทุกวัน สวนใหญใชเวลาเฝาติดตามผลการทําประมง 1–12 ช่ัวโมง และใช
เครื่องมือประมง 8–24 ช่ัวโมง/วัน ซึ่งเครื่องมือประมงที่นิยมใช 5 ลําดับแรก มีดังนี้ 
 (1) ขายหรืออวนติดตา ทําการประมง 7 วัน/สัปดาห การวางขายแตละครั้งจะใชเวลาตั้งแต 12-24 ช่ัวโมง  
(เฉลี่ย 15 ช่ัวโมง/วัน) สามารถจับสัตวน้ําเฉลี่ย 270 กรัม/ผืน/ช่ัวโมง (2) พวกไซนั่ง ไซนอน ทําการประมง 7 วัน/สัปดาห 
ใชระยะเวลา 10-24 ช่ัวโมง (เฉลี่ย 15 ช่ัวโมง/วัน) จับสัตวน้ําเฉลี่ย 640 กรัม/หลัง/ช่ัวโมง (3) ลอบปลา อีลุม และกร่ําปลา 
ทําการประมง 7 วัน/สัปดาห ใชระยะเวลา 10-24 ช่ัวโมง (เฉลี่ย 15 ช่ัวโมง/วัน) จับสัตวน้ําเฉลี่ย 660 กรัม/หลัง/ช่ัวโมง  
(4) พวกเบ็ด ใชระยะเวลา 2-6 วัน (เฉลี่ย 4 วัน/สัปดาห) ชาวประมงแตละรายใช เวลาตกปลา 2-24 ช่ัวโมง (เฉลี่ย 6.50 
ช่ัวโมง/วัน) จับสัตวน้ําได 365 กรัม/ ตัว/ช่ัวโมง และ (5) ฉมวก แห ก้ันคอก และ ทําคันดินปดลอมวิดน้ําจับปลา ทําการ
ประมง 1–5 วัน/สัปดาห โดยแตละวันใชเวลา 5-12 ช่ัวโมง (เฉลี่ย 4 ช่ัวโมง/วัน) จับสัตวน้ําได 850 กรัม/ครั้ง 

 
ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาทําประมง (ช่ัวโมง/วัน) และผลจับสัตวน้ําของเครื่องมือประมง 

เครื่องมือประมง ระยะเวลาทําประมง ผลจับสตัวน้ํา 
1. ขาย หรืออวนติดตา  15 (12-24) 270 กรัม/ผืน/ช่ัวโมง  
2. ไซนั่ง ไซนอน  15 (10-24) 640  กรัม / หลัง / ช่ัวโมง  
3. ลอบปลา อีลุมและกร่ําปลา  15 (10-24) 660  กรัม / หลัง / ช่ัวโมง 
4. เบ็ดราว เบ็ดคัน เปดสายและยกยอ  6.5 (2-24) 365 กรัม / ตัว / ช่ัวโมง 
5. ฉมวก แห ก้ันคอกและปดลอมวิดน้ํา  4 (5-12) 850 กรัม / ครั้ง  

 
5. การประเมินผลผลิตและมูลคาสัตวน้ํา 
 
 ผลผลิตสัตวน้ํารวมทั้งหมด 3,750 เมตริกตันตอป คิดเปนมูลคา 236.25 ลานบาท สวนใหญ เปนกลุมปลาตะเพียน 
รอยละ 35 พวกปลาชอน รอยละ 20 กลุมปลาไมมีเกล็ด รอยละ 20 กลุมปลาหมอ/ปลากระดี่ รอยละ 15 และอื่นๆ รอยละ 10 
ผลผลิตสัตวน้ําที่จับได สวนใหญจําหนายในรูปปลาสดในตลาดทองถิ่นและใชประกอบอาหารบริโภคในครัวเรือน 
สัดสวนการบริโภคเอง ตอ การจําหนาย ประมาณ 3 : 1 คํานวณเปนรายไดเฉลี่ยจากผลจับสัตวน้ํา 2,323.1 บาท/คน/ป 

ภาพท่ี 3 แสดงกลุมชนดิสตัวน้ําท่ีจบัไดในพืน้ท่ีราบน้ําทวม
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6. ทัศนคติและความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
 
 ครัวเรือนประมงตัวอยาง สวนใหญเรียกรองใหทางราชการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา โดยการบูรณะแหลงน้ํา ฟนฟูชนิด
สัตวน้ํา พรอมปลอยพอแมพันธุปลาหรือลูกปลาในชวงน้ําทวม และแสดงความกังวลตอปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม 
และชนิดสัตวน้ําที่ใกลสูญพันธุหรือถูกคุกคาม เชน ปลาพรม ปลาดุกลําพัน ปลากาง ปลาหลด ปลากระทิงไฟ ปลาชอน
งูเหา ตะพาบน้ําไทย เปนตน 

 

สรุปและวิจารณผล 
 

 ลักษณะของครัวเรือนประมง และรูปแบบการทําประมงในพื้นที่ราบน้ําทวมลุมน้ําภาคใตตอนลาง จังหวัด
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส มีความแตกตางไปตามสภาพทางกายภาพของพื้นที่ และสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติ  
(ความอุดมสมบูรณ และความหลากหลายทางชีวภาพ) ความเขมขนของการทําประมงและการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ มี
ความแตกตางกันในแตละพื้นที่ที่ชาวประมงตั้งถิ่นฐาน (ศราวุธ และคณะ, 2548) พบวาลุมน้ําบางนรา ลุมน้ําโก-ลค 
โดยเฉพาะบริเวณพรุโตะแดง พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  และพรุลานควาย ซึ่งเปนรอยตอระหวางจังหวัดปตตานีและ
ยะลา เปนพื้นที่ที่มีการทําประมงหนาแนนที่สุด รองลงมา เปนพื้นที่ราบริมฝงแมน้ําปตตานี และสายบุรี โดยทําประมงกัน
มาก ทั้งในฤดูน้ําหลาก และมีการขุดบอลอปลาเพื่อวิดบอจับปลาในฤดูแลง ชาวประมงสวนใหญเปนคนในพื้นที่ ซึ่งตั้งถิ่น
ฐานกระจัดกระจายอยูทั่วไป ต้ังแตอดีต ครัวเรือนประมง ไมไดประกอบอาชีพการประมงเพียงอยางเดียว สวนใหญมีอาชีพ
ที่หลากหลายตามฐานทรัพยากรในทองถิ่น เชน ทําการประมง เผาถาน สานกระจูด เย็บจาก ทําน้ําตาลโตนด เลี้ยงสัตว ทํา
เครื่องปนดินเผา ทําสวน และทํานา การทําประมง เปนเพื่อยังชีพหรือบริโภคในครัวเรือน แบงปนญาติพ่ีนอง และจําหนาย
ในชุมชนทองถิ่นเปนสําคัญ (นฤทธิ์, 2545; ศราวุธ และอุไรวรรณ, 2547) นอกจากนี้ บางสวนทําการประมงเพื่อเปนงาน
อดิเรกหรือสันทนาการ ผลผลิตสัตวน้ําที่ไดเปนเพียงผลพลอยไดเทานั้น ชวงน้ําทวมเปนเวลาที่เยาวชนมีโอกาสเลนน้ํา
รวมกัน และไดเรียนรูระบบนิเวศทางน้ําในสภาพสิ่งแวดลอมเสมือนเปนหองเรียนธรรมชาติอยางแทจริง  
 ในชวงน้ําทวม พบวามีการทําประมงทุกวัน สวนใหญชาวประมงใชเวลาเฝาติดตามผลจับสัตวน้ํา 1–12 ช่ัวโมง 
แมผูนับถือศาสนาอิสลาม ทําการประมงในวันศุกร แตปลีกเวลาไปทําพิธีทางศาสนาเทานั้น เพราะคอยรวบรวมผลจับ 
สัตวน้ํา และปองกันการลักขโมย อนึ่ง เปนที่สังเกตวา สิทธิการทําประมงเหนือพ้ืนที่น้ําทวมนั้น ทุกคนมีเสรีภาพ สามารถ
เขาไปทําการประมงไดอยางชอบธรรม เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไมอาจกีดกัน หรือขัดขวางได รวมทั้งสัตวน้ําที่หลบหนี
ออกมาจากบอเพาะเลี้ยง ทุกคนก็มีสิทธิครอบครองเปนเจาของไดโดยพฤตินัย กติกาทางสังคมเหลานี้ ถือปฏิบัติสืบตอกัน
มาแตโบราณกาล  ระยะเวลาทําประมง มักขึ้นอยูกับตัวชาวประมงเองวาจับสัตวน้ําเปนอาชีพ หรือสมัครเลน เพราะในชวง
น้ําทวม ไมสามารถประกอบอาชีพประจําได สําหรับสัดสวนของผูที่ทําอาชีพประมงอยางเดียว เทียบกับผูที่ทําประมง
รวมกับอาชีพอื่น พบวาสอดคลองกับผลการศึกษาการทําประมงในบริเวณทะเลสาบสงขลา (อังสุนีย และคณะ, 2539)  
การทําประมงในบริเวณพรุควนเคร็ง (Masae and McGregor, 1998) และในพื้นที่ราบนําทวมจังหวัดสงขลา (ศราวุธ และ
อุไรวรรณ, 2547) ที่สวนมากจะทําการประมงในฤดูน้ําหลาก หรือชวงที่มีน้ําขังในพรุเปนสําคัญ สวนชวงอื่นๆ การทํา
ประมงมีคอนขางจํากัด การเปลี่ยนแปลงจํานวนผูประกอบอาชีพประมง สันนิษฐานวามีจํานวนลดลงตามลําดับ เนื่องจาก
สภาพทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรมมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ประชากรในพื้นที่ชนบทหันไป
ยึดอาชีพอื่นๆ แบบชุมชนเมืองมากขึ้น 
 การใชเครื่องมือประมง พบวามีหลากหลายประเภท การเลือกใชเครื่องมือชนิดใดนั้นไมขึ้นกับฤดูกาล ถือความ
สะดวกของพื้นที่และเครื่องมือที่มีอยูแลวเปนสําคัญ ชาวประมง รอยละ 65.8 ใชเครื่องมือประมงชนิดเดียว และ รอยละ 
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34.2 ใชเครื่องมือหลาย ประเภทในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งนิยมมากที่สุด คือ ขายหรืออวนติดตา (รอยละ 78.15) โดยขายชอง
ตาขนาด 3–5 เซนติเมตร นิยมใชมากที่สุด รองลงมา เปนขนาดชองตา 7–14 เซนติเมตร อยางไรก็ตาม พบวา การใชฉมวก 
การทอดแห การกั้นคอกทําคันคูลอมวิดน้ํา ผลจับมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเปนการปดลอมพื้นที่ ปองกันสัตวน้ํา
หลบหนี และการใชพวกไซ และลอบปลา ก็มีผลจับสูงเชนกัน ทั้งนี้ เพราะมีเหยื่อลอ และตําแหนงวางที่ขวางกั้นทางเดิน
สัตวน้ํา ตลอดจนใชใบไมพรางเปนที่หลบซอนของสัตวน้ําดวย สวนเครื่องมือขาย แมจะวางขวางทางเดินสัตวน้ํา แตมี
ขอจํากัดที่ชาวประมงมักวางขายในที่ต้ืนๆ กระแสน้ําคอนขางนิ่ง ขณะที่ชวงน้ําทวมนั้น กระแสน้ําไหลเชี่ยว ทําลายสิ่ง 
กีดขวางไดงาย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชํานาญเฉพาะตัวของชาวประมง สภาพพื้นที่ ความชุกชุมและพฤติกรรมของสัตวน้ํา
แตละชนิดในแตละชวงเวลาที่ทําการประมงเปนสําคัญดวย 
 จากการประเมินผลของผลจับสัตวน้ํารวมทั้งหมด 3,750 เมตริกตันตอป คิดเปนมูลคา 236.25 ลานบาท สวนใหญ 
(1) กลุมปลาตะเพียน (cyprinids) รอยละ 35 เชน ปลาตะเพียนขาว กระสูบ กระแห ตะเพียนทอง หรือลําปา ปลาพรหม  
ปลาบา ขี้ขม นวลจันทรตลอดจนปลาซิวตางๆ (2) พวกปลาชอน (Snakeheads) รอยละ 20 เชน ปลาชอน ชะโดและปลากะ
สง (3) กลุมปลาไมมีเกล็ด (catfish) รอยละ 20 เชน ปลากด แขยง ดุก ชะโอน เนื้อออน น้ําเงิน หวีเกศ ปลาหลด ปลากระทิง 
และปลาไหล เปนตน (4) กลุมปลาหมอ/ปลากะดี่ (labyrinth) รอยละ 15 ปลาหมอ หมอตาล หมอชางเหยียบ กะดี่ สลิด กริม 
และปลากัด  และ (5) สัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 10 เชน กุงฝอย กุงกามกราม ปูนา กบนา หอยโขง หอยขม แมงดานา เตานา และ
งูนํ้า ผลผลิตสัตวน้ําที่จับได สวนใหญจําหนายในรูปปลาสดในตลาดทองถิ่นและใชประกอบอาหารบริโภคในครัวเรือน 
สัดสวนการบริโภคเอง ตอ การจําหนาย ประมาณ 3 : 1 คํานวณเปนรายไดเฉลี่ย  2,32.31 บาท/คน/ป พิจารณาไดวารายได
เฉลี่ยจากผลจับสัตวน้ําจืดพื้นที่น้ําทวมนี้ คอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดภาคการประมงรวมทั้งภูมิภาค หรือจากภาค
เกษตรอื่นๆ (Masae et al, 1999) จึงสมควรที่ภาครัฐควรมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุมนี้ นอกจากนี้ มีสัตวน้ํา
ที่จับไดและ ชาวประมงนําไปเลี้ยงตอเปนขนาดตลาดหรือพอแมปลา ไดแก ปลากดเหลือง ดุก ชอน หมอ ไหล และปลาบู 
เปนตน อยางไรก็ตาม สวนหนึ่ง นิยมแปรรูปปลาสดที่จับได เปนปลาสม ปลารา จําหนายในชวงฤดูน้ําหลาก ทั้งในชุมชน
และตลาดนัดทองถิ่น เพราะเปนที่นิยมของผูบริโภค สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดหรือลดการสูญเสีย รายไดจากปลาที่ไมคอย
สดหรือเนาเสียได 

 เมื่อฝนตกนอยลง น้ําเริ่มงวด หรือเริ่มเขาฤดูรอน สัตวน้ําที่เคยอยูอาศัยเจริญเติบโต และแพรขยายพันธุในพื้นที่น้ํา
ทวม ซึ่งน้ํามักมีสีขาวขุนเพราะตะกอนดิน จะเริ่มอพยพเคลื่อนยายกลับเขามาอยูในแมน้ําลําคลอง หรือวังปลาปาสาคูใน 
ปาพรุ จึงมักเรียกปลากลุมนี้วา “white fish” เชน ปลาตะเพียน ขี้ขม สลาด กระสูบ กดเหลือง บูทราย ชะโอน หรือปลา
เนื้อออน เปนตน ขณะเดียวกันก็มีปลาอีกกลุมยังคงชอบอาศัยหรือหมกตัวในโคลนที่ช้ืนแฉะในปลัก หวย หนองหรือคันคู
ในพื้นที่ที่น้ําเคยทวม ซึ่งน้ํามักมีสีชาคล้ํา จึงมักเรียกปลากลุมนี้วา “black fish” เชน ปลาดุก ชอน หมอ ไหลหรือปลาสลิด 
เปนตน ลวนเปนปลาที่มีอวัยวะพิเศษชวยหายใจ (Hortle et al, 2004) เนื่องจากพื้นที่ตอนกลางของภาคใตเปนเทือกเขา มี
ความลาดชันสูง จากดานทิศตะวันตก แนวเทือกเขาสันกะลาคีรีซึ่งกั้นพรมแดนกับประเทศมาเลเซีย ลาดชันลงสูดานทิศ
ตะวันออกของภาคใตตอนลาง ทําใหพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแองกระทะ เวลาฝนตกหนักและน้ําทวม ปริมาณน้ําจะ
รวมกันเกิดกระแสน้ําไหลอยางรวดเร็ว และทําลายสิ่งกีดขวางรุนแรงมาก  การชะลางพังทลายของดิน จึงรุนแรง ทําใหน้ํามี
ตะกอนดินมาก น้ําจึงมักขุนขน นอกจากนี้ การชะลางสารมลพิษ ทั้งจากแหลงโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และของ
เสียชุมชนสูงมากเชนกัน ปจจัยเหลานี้ มีผลกระทบโดยตรง ทั้งชีวิตคน และสัตวน้ํา จึงควรมีการศึกษาถึงผลกระทบดาน
ตางๆ ตอไป 
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การใชจุลินทรียทดแทนการใชยาออกซีเตตราไซคลินในการอนุบาลลูกกุงกามกราม 
 

พรรณศรี จริโมภาส*  สนธิพันธ ผาสุขดี   และ วรรณา  ถวิลวรรณ 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 
บทคัดยอ 

 
 การอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยใชจุลินทรียในน้ําหมักชีวภาพใสในน้ําในถังไฟเบอรกลาส ความจุ 1 ลูกบาศกเมตร 
อนุบาลลูกกุง 170 ตัว/ลิตรโดยทดลองใชน้ําหมัก 5 และ 10 มล./ลบ.ม. และใชออกซีเตตราไซคลิน 3 และ 6 ก./ลบ.ม. ทั้ง 2 
ชุดการทดลองใสวันเวนวัน และมีชุดควบคุมรวมกันที่ไมใชทั้งจุลินทรียและยา และไดทดลองอนุบาลลูกกุงในระบบน้ํา
หมุนเวียน โดยใชออกซีเตตราไซคลิน 0, 3 และ 6 ก./กก.อาหารใหลูกกุงกินในวันที่ 10 จนลูกกุงควํ่าหมดถัง ทุกการทดลอง
มี 3 ซ้ํา วิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา ผลผลิต อัตรารอด ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน ตรวจยาตกคางในเนื้อกุงบริเวณ
กลามเนื้อลําตัวทุกการทดลองที่ใชยาดวย HPLC โดยตรวจปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในน้ําหมักที่ใชใสในบออนุบาล
ลูกกุงเพื่อกําจัดของเสีย  

ผลปรากฏวา การใชจุลินทรียในน้ําหมัก 10 มล./ลบ.ม.อนุบาลลูกกุงไดผลดีที่สุด มีจํานวนลูกกุงควํ่าเฉลี่ย 
114,954±31.71 ตัว ผลผลิตเฉลี่ย 114.95±3.17 ตัวตอลิตร อัตรารอด 67.62±1.87 เปอรเซ็นต ซึ่งทุกคามีคาสูงกวาชุดการ
ทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) มีจุดคุมทุนตัวละ 0.05 บาท มีกําไรสุทธิถังละ 5,227.69 บาท การทดลองใช
ออกซีเตตราไซคลินทั้งที่ใสในน้ําและที่ใหลูกกุงกิน มีจํานวนลูกกุงควํ่าเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย อัตรารอด ไมแตกตางกับ 
ชุดควบคุมที่ไมใชยาและพบยาตกคางในชุดการทดลองที่ใชยาสูงเกินเกณฑมาตรฐาน แสดงวาไมจําเปนตองใช 
ออกซีเตตราไซคลินในการอนุบาลลูกกุงในกรณีไมเปนโรค น้ําที่ใชอนุบาลลูกกุงทุกชุดการทดลองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการดํารงชีพของลูกกุง 

ในน้ําหมักผักที่หมักไวเปนเวลา 1 ถึง 2.5 เดือน มีจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดที่เปน aerobic heterotrophic bacteria 
นับได 6-8x106 cfu/ml และพบวาเมื่อหมักน้ําผักนานเปน 2.5 เดือน ปริมาณแบคทีเรียในกลุม Nitrifying bacteria ทั้ง 
Ammonia oxidizers และ Nitrite oxidizers จะมีปริมาณลดลงกวาเมื่อหมัก 1 เดือน 2 log cycle พบ แบคทีเรียในกลุม 
Nitrifying bacteria ทั้ง Ammonia oxidizers และ Nitrite oxidizers และพบแบคทีเรียกลุมสกุล Bacillus ที่แยกบริสุทธิ์ได
จากน้ําหมักมีอยางนอย 5 ชนิด พบวา มีสายพันธุ Bacillus subtilis ในน้ําหมัก สรุปไดวาสามารถนําจุลินทรียจากน้ําหมักไป
ใชทดแทนการใชออกซีเตตราไซคลินในการอนุบาลลูกกุงกามกราม เนื่องจากการใชจุลินทรียทําใหไดผลผลิตลูกกุงและ
กําไรสุทธิมากกวาการใชออกซีเตตราไซคลิน ที่สําคัญคือไมมียาตกคางในเนื้อกุง ทั้งนี้ควรใชน้ําหมักชีวภาพที่หมักใหมๆ 
เพื่อใหมีจุลินทรียจํานวนมากพอที่จะกําจัดของเสียในการอนุบาลลูกกุง 
  
คําสําคัญ : ลูกกุงกามกราม การอนุบาล จุลินทรีย ออกซีเตตราไซคลิน 
    
* สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง 
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Replacement Oxytetracycline by Microorganism in Giant Fresh Water Prawn  

(Macrobrachium rosenbergii de Man) Larvaes  Nursing 
 

Parnsri Jarimopas* Sontipan Pasugdee and Wanna Thawinwan 
Inland Aquaculture Research Institute 

 
Abstract 

 
 Microorganism in organic fermented solution had been applied for freshwater prawn larvaes nursing with 5 
and 10 ml/cum , and also 3 and 6 ppm. of oxytetracycline (OTC) had been used with control (without microorganism 
and medicine). Nine of 1cum.fiber glass tanks were used for 2 treatment and 3 replicates with stocking rate of 170 
larvae/litter. 
 Another experiment, freshwater prawn larvaes had been given  medicated feed containing OTC at levels of 3 
and 6 g/kg from the date10thuntil geting all postlarvae and nonmedicated feed was control, in water recycle system. 
Postlarvae production, survival rate ,cost of invesment , net profit and also water quality analysis were examined. OTC 
residues in muscle was analysed by HPLC. Organic fermented solution was determinded species and amount of utilized 
bacteria. 
 The result of organic fermented solution  of 10 ml/cum. had production 114,954 ± 31.71 postlarvae (average 
114.95 ± 3.17 ind/litter) and 67.62 ± 1.87% of survival rate which had significantly higher than the other 2 treatments 
(p<0.05). Break- even price was 0.05 Baht/ind and net profit was 5,227.69 Baht/tank. Postlarvaes production and 
survival rate of OTC treated both solution and medicated feed were not significant different when compared with the 
control (p>0.05). OTC residues was high in the muscle of all OTC treatments. Therefore, larvaes nursing was not 
necessary to use OTC, except disease occur. 
 Total count of the aerobic heterotrophic bacteria obtained in the organic fertilizer solution that fermented for 1 
and 2 .5 months were 6-8 x 106 cfu/ml. However, the amount of both nitrifying bacteria decreased upon the time of 
fermentation. In the 2 .5 months, fermented solution had got the amount of either ammonia oxidizers or nitrite oxidizers 
were 2 log cycle less than the 1 month-fermented one. Nitrifying bacteria, both ammonium oxidizers and nitrite 
oxidizers, could be found in the solution. At least 5 species of Bacillus could be distinguished in differences. in the 
fertilizer solution according to the morphological and physiological characteristics of the purified isolates. A strain of 
Bacillus subtilis  might be included. Conclusion, microorganism in organic fermented solution can be replaced OTC in 
larvae nursing of giant fresh water prawn because it had higher production and net profit more than OTC treated. 
Especially, OTC was not found in prawn muscle for safety. 

Key words : Macrobrachium rosenbergii larvae, Nursing, Microorganism, Oxytetracycline 
    
*Moo 2 T.Photeang A.Bangsai C.Pranakorn Sri Ayutthaya Tel. 0 3536 6746 e-mail : iari_ayutthaya@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 กุงกามกราม (Macrobrachium  rosenbergii  de Man) เปนกุงน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของ
ไทยเนื่องจากมีราคาสูงเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและสามารถสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ อาทิ ญี่ปุน 
สิงคโปร ฮองกง สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในสหภาพยุโรป การเพาะเลี้ยงกุงกามกราม  ถือเปนอาชีพอยางหนึ่งซึ่ง
สรางรายไดใหกับเกษตรกรจํานวนมาก ผลผลิตกุงกามกรามของไทยสวนใหญประมาณ 70 % บริโภคภายในประเทศและ
สงออกประมาณ  30% (กองเศรษฐกิจการประมง, 2542 และ FAO, 2000) ในป พ.ศ. 2542 ไทยสงออกกุงกามกรามทั้งสิ้น 
1,027 ตัน และเพิ่มขึ้นเปน 2,964 ตัน ในป พ.ศ. 2543 ผูซื้อสําคัญ ไดแก ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปซึ่งมีความเขมงวดใน
การตรวจสารตกคางออกซีเตตราไซคลินในกุงกามกรามของไทยเนื่องจากตนป พ. ศ.2545 ประเทศสวิตเซอรแลนดได
ตรวจพบตรวจสารตกคางออกซีเตตราไซคลินในกุงกามกรามของไทยทําความเสียหายอยางหนักแกตลาดกุงของไทย
ในสหภาพยุโรป (สมพงษ ,2545) 
 ปญหาในปจจุบันเกิดขึ้นเนื่องจากฟารมเพาะพันธุกุงกามกรามสวนใหญยังไมมีมาตรฐานของระบบการจัดการที่
ดี เพาะพันธุแตละครั้งใชแมกุงจํานวนมาก อนุบาลลูกกุงไมถูกหลักวิชาการ โดยมีความเชื่อวายาปฏิชีวนะจะสามารถ
ปองกันไมใหลูกกุงเปนโรคหรือตายได สาเหตุที่ทําใหตองมีการใสยาปฏิชีวนะเนื่องจาก  )1 (  การปลอยอนุบาลลูกกุงที่
หนาแนนเกินไป  )2   ( ระบบน้ําและคุณภาพน้ําที่ไมเหมาะสม และรวมถึง  )3   ( เกิดการสะสมของเสียในบอกุง ซึ่งของเสีย
ดังกลาวไดแก อินทรียวัตถุตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเนาเสีย โดยเกิดการยอยสลายหรือเปลี่ยนแปลงไปในรูปอื่น ทําใหเกิดเปน
สารเคมีที่เปนอันตรายตอกุงทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด กรด ดาง แอลกอฮอล  
คีโตน อัลดีไฮด และ เอสเทอร ฯลฯ ของเสียในบออนุบาลและบอเลี้ยงกุงสวนใหญมาจากขี้กุง อาหารที่กุงกินเหลือ อาหาร
ที่กุงไมไดกิน อาหารที่แตกรวนจนกินไดยาก และอาหารที่ละลายน้ํา นอกจากอินทรียวัตถุที่เหลือในน้ําแลว ปญหาใหญอีก
ปญหาหนึ่งในการอนุบาลลูกกุงและบอเลี้ยงคือ การสะสมแอมโมเนียในบอ ซึ่งแอมโมเนียเปนสารประกอบไนโตรเจนที่
เปนพิษตอสัตวน้ํา โดยพบอยูใน 2 รูปแบบ คือ แอมโมเนียซึ่งเปนพิษตอสัตวน้ํา และสารประกอบแอมโมเนียมตางๆ ที่จะ
แตกตัวเปนแอมโมเนียมอิออน ในบอเลี้ยงกุงมีปริมาณแอมโมเนียในรูปที่เปนพิษไมควรเกิน 0.1 ppm.  สวนแอมโมเนียม 
อิออนแมจะไมเปนพิษโดยตรงตอสัตวน้ํา แตจะสามารถไปรวมตัวกับไฮดรอกซิลอิออนเกิดเปนสารประกอบที่มีฤทธิ์เปน
ดาง ทําใหเกิดสภาวะการเปนดางของน้ํา ซึ่งมีผลทําใหกุงเกิดความเครียด  
 ยาปฎิชีวนะที่เกษตรกรนิยมใช ไดแก ออกซีเตตราไซคลิน คลอแรมฟนิคอล และยากลุมไนโตรฟูแรนส  
ซึ่งยาปฏิชีวนะสองกลุมหลังกรมประมงหามไมใหเกษตรกรใชโดยเด็ดขาด เนื่องจากเปนสารกอใหเกิดโรคมะเร็งเม็ด 
โลหิตในคน ปญหาการใชยาปฏิชีวนะและการมีสารตกคางในเนื้อกุงเปนอุปสรรคสําคัญตอการขยายตลาดการสงออก 
กุงกามกรามของไทย จึงมีความสําคัญและจําเปนตองศึกษาระบบการเพาะและอนุบาลลูกกุงกามกรามใหไดมาตรฐาน ลด
การใชยา หรือถาใชก็ตองอยูในเกณฑมาตรฐานของ Codex Alimentarius Committee ที่อนุญาตใหมีออกซีเตตราไซคลินไม
เกิน 0.10   มิลลิกรัมตอเนื้อกุง 1   กิโลกรัม มีระยะหยุดยา 21   วัน (พรรณศรีและวรรณ, 2546) ปจจุบันเกษตรกรยังคงใช 
ออกซีเตตราไซคลินในการอนุบาลลูกกุงกามกราม เกษตรกรใชยาชนิดนี้ติดตอกันเปนเวลานานและเพิ่มปริมาณการใชยา
ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเกิดการดื้อยาทําใหใชยานอยๆไมไดผลการใชยาออกซีเตตราไซคลินมากเกินควร จะมีผลทําใหลูกกุง
เจริญเติบโตไมดีและสิ้นเปลืองตนทุนการผลิตลูกพันธุโดยใชเหตุ การใชออกซีเตตราไซคลิน  เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหลูกกุง
ดอยคุณภาพและมีสารตกคางไปจนถึงกุงในฟารมเลี้ยง ปญหาการใชยาปฏิชีวนะและการมีสารตกคางในเนื้อกุงเปน
อุปสรรคสําคัญตอการขยายตลาดการสงออกกุงกามกรามของไทย จึงมีความสําคัญและจําเปนตองศึกษาระบบการเพาะ
และอนุบาลลูกกุงกามกรามใหไดมาตรฐาน ลดการใชยา การคิดคนหาจุลินทรีย ที่มีประโยชนมาใชทดแทนยาปฏิชีวนะใน
ขบวนการควบคุมคุณสมบัติของน้ําที่อนุบาลลูกกุงใหเหมาะสมอยูเสมอ โดยที่จุลินทรียจะชวยยอยสลายของเสียและเศษ
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อาหาร นาจะทําใหไดลูกกุงเจริญเติบโตและแข็งแรงดี มีอัตรารอดสูง ปลอดภัยตอผูบริโภค และจะไดนําผลจากการวิจัยนี้
เผยแพรใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกามกรามตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อใชจุลินทรียทดแทนการใชยาออกซีเตตราไซคลินในการอนุบาลลูกกุงกามกราม 
 2. เพื่อทราบผลการอนุบาลลูกกุงกามกรามแบบโดยไมใชยาและใชยาออกซีเตตราไซคลินปริมาณตางๆ กัน  
และเพื่อทราบการตกคางของยา 
 3. เพื่อทราบผลการอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยใชจุลินทรียในน้ําหมักปริมาณตางๆ กัน 
 4. เพื่อหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด ตรวจหาปริมาณ Bacillus และ Nitrifying bacteria ในน้ําหมักและจําแนกชนิด 
Bacillus ที่คัดแยกได 
 5. เพื่อวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยใชออกซีเตตราไซคลินและ 
จุลินทรียในน้ําหมักปริมาณตางๆ กัน 
 

วิธีดําเนินการ 
 
การทดลองที่ 1 การอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยเปรียบเทียบการไมใชและใชออกซีเตตราไซคลินปริมาณตางๆ กัน  
ในโรงเพาะฟกระบบน้ําหมุนเวียน 
1.1 การเตรียมอุปกรณท่ีใชในการทดลอง 
 เตรียมทําความสะอาดถังไฟเบอรกลาส ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร สูง 1.2 เมตร ความจุ 1 ลูกบาศกเมตร 
จํานวน 9 ถัง สําหรับใชอนุบาลลูกกุงกามกรามในโรงเพาะฟกที่คลุมดวยพลาสติกเพื่อควบคุมอุณหภูมิไมใหแตกตางกัน
มากระหวางเวลากลางวันและกลางคืน อุณหภูมิน้ําในถังทดลองอยูในชวง 28-31 oc การอนุบาลลูกกุงกามกรามใชอัตรา
ความหนาแนน 170 ตัวตอลิตร ถังละ 170,000  ตัว เตรียมระบบน้ําหมุนเวียนใชถังบําบัดน้ําขนาด 1 ตอ 5 ของถังอนุบาลลูก
กุงเพื่อใชทําระบบน้ําหมุนเวียน แยกแตละชุดการทดลอง ระบบกรองที่ใชเปนถังไฟเบอรขนาด 200 ซีซี มีความสูง 2 เมตร
ภายในบรรจุถานคารบอนดานลาง 50 เซนติเมตร ใชไบโอบอลบรรจุตรงกลางของถังกรอง 1 เมตร ดานบนบรรจุเยื่อใยแกว
จนเต็มถัง 50 เซนติเมตร (ใชไบโอบอลบรรจุตรงกลางของถังกรอง 2 สวน โดยมี เยื่อใยแกวอยูดานบนและถานคารบอนอยู
ดานลางอยางละ 1 สวน) แตละช้ันกั้นดวยตาขายไนลอน น้ําที่กรองแลวจะออกจากถังกรองไปยังถังที่ใชอนุบาลลูกกุงโดย
ผานผากรอง 2 ช้ัน มีอัตราการไหลเวียนของน้ํา 5 ลิตรตอนาที ในแตละถังที่ใชทําการทดลอง ใสหัวทรายเพื่อใหออกซิเจน
ถังละ 10 อัน  
1.2 การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล 
ANOVA แบบ  One Way Analysis  โดยใช F-test  และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลดวย Least Significant Different 
(LSD) วิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS in  window  version10  การทดลองที่ 1 มี 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารกุงกามกรามไมผสมออกซีเตตราไซคลิน (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 ใหอาหารกุงกามกรามผสมออกซีเตตราไซคลิน 3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 3 ใหอาหารกุงกามกรามผสมออกซีเตตราไซคลิน 6 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
โดยผสมยาออกซีเตตราไซคลินในไขตุนที่เตรียมไวพรอมใชในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 นําไปใหกุงกิน 

เริ่มต้ังแตวันที่ 10 จนลูกกุงควํ่าหมดถังซึ่งสิ้นสุดการทดลอง  
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1.3 การจัดการระบบการอนุบาลลูกกุงกามกราม 
1.3.1 แมพันธุกุงทดลอง คัดเลือกแมกุงกามกรามที่มีไขแกสีเทาเขม โดยคัดเลือกจากบอเลี้ยงของเกษตรกร 

จํานวน 15 กิโลกรัม นําแมกุงแชดวยฟอรมาลินเขมขน 30 ppm.  นาน 30 นาที เพื่อกําจัดโรคและพาราสิต ทิ้งใหแมกุง
วางไขและฟกเปนลูกกุงวัยออนเปนเวลา 1 วัน แลวไปใสในถังทดลองที่เตรียมไว ถังละ 170,000 ตัว 

1.3.2 อาหารและวิธีการใหอาหาร อาหารที่ใหลูกกุงกามกรามมี 2 ชนิด คือ  
 - อาหารมีชีวิต ไดแก ไรน้ําเค็ม (ตัวออนของ Artemia salina) โดยแชดางทับทิมเขมขน 5 ppm. เปนเวลา  
30 นาที กอนนําไปใหลูกกุงกิน  
 - อาหารไมมีชีวิต ไดแกไขตุน เตรียมโดยนําไขไกมาผสมกับนมผง ในอัตราสวน1:1 จากนั้นนํามาผสมกับ
วิตามินซีในอัตราสวน 10 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เก็บรักษาในตูเย็นพรอมใชใหกุงกิน อาหารสมทบสําเร็จรูป ปริมาณ
โปรตีน 38 % สําหรับลูกกุงที่ทยอยควํ่า ใหอาหารดังนี้ ลูกกุงอายุ 1-2 วัน ไมตองใหอาหาร เนื่องจากลูกกุงสามารถใช
อาหารจากไขแดงที่ติดตัวมา ลูกกุงอายุ 3-9 วัน ใหตัวออนลูกไรน้ําเค็มอยางเดียว วันละ 5 ครั้ง เวลา 06.00 น, 9.00น.12.00 
น. 14.00 น. และ 16.00 น.ในปริมาณที่มากพอใหลูกกุงมีกินตลอดเวลา ลูกกุงอายุ 10 วันขึ้นไปใหอาหารทั้ง 2 ประเภท  
วันละ 7 ครั้ง เวลา 06.00 น, 9.00น.12.00 น. 14.00 16.00 และ 20.00 น. ในปริมาณที่มากพอใหลูกกุงมีไรกินตลอดเวลา เมื่อ
มีกุงทยอยคว่ํามากกวาครึ่งถังจะใหอาหารสมทบสําเร็จรูปมีปริมาณโปรตีน 38% โดยใหรวมกับไขตุนและอาทิเมีย  
จนลูกกุงควํ่าหมด 

1.3.3 การเปลี่ยนน้ํา ไมมีการเปลี่ยนถายน้ํา เนื่องจากทําระบบน้ําหมุนเวียน มีการนําเหยื่อใยแกวของถังบําบัดน้ํา
มาทําความสะอาดวันเวนวันตลอดการทดลอง 
1.4 การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
 เก็บขอมูล นับจํานวนลูกกุงควํ่าที่รอดตาย คํานวณอัตราการรอดตายและผลผลิตของลูกกุงควํ่า  ดังนี้    

อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต) = จํานวนลูกกุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) x 100  
         จํานวนลูกกุงเมื่อเริ่มการทดลอง (ตัว) 
 จํานวนลูกกุงเมื่อเริ่มการทดลอง (ตัว) = จํานวนตัว/ลิตร x ปริมาตรน้ําในถัง 
 จํานวนลูกกุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) = น้ําหนักรวมลูกกุงควํ่าแตละถัง (กรัม) 
                น้ําหนักกุงควํ่าเฉลี่ย( กรัม/ตัว) 
1.5 วิเคราะหหาปริมาณยาออกซีเตตราไซคลินตกคางที่มีในเนื้อกุงกามกราม 
 นํากุงที่ควํ่าแลวทุกชุดการทดลองทุกถัง มาวิเคราะหหาปริมาณยาออกซีเตตราไซคลินตกคางที่มีในเนื้อของลูกกุง 
วิธีวิเคราะหโดยใชเครื่อง High Performance Liquid Chromatography  (HPLC)    
1.6 ตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในถังทดลอง 
 ตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในถังทดลองไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรดดาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 
ความเปนดาง (Alkalinity) คาความกระดาง (Hardness) แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และ ฟอสเฟต ที่เวลา 06.00 และ 
14.00 น. ทุก 3 วัน ตามวิธีใน APHA, AWWA and WPCF (1995) วิเคราะหไนโตรเจนที่ละลายน้ําตามวิธีใน AOAC. 
(2000) อางโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528) 
 
การทดลองที่ 2 การอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยเปรียบเทียบการใชจุลินทรียและใชออกซีเตตราไซคลิน 
2.1 การเตรียมอุปกรณท่ีใชในการทดลอง    
 เตรียมเหมือนกับขอ 1.1  
2.2 การเปล่ียนน้ํา 
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ทําการเปลี่ยนน้ําในถังทดลองทุกถังเหมือนกันทุกถังตลอดการทดลอง ดังนี้ ในชวงอายุกุง 1-10 วัน ไมมี 
การเปลี่ยนน้ําในชวงอายุกุง 11 วันขึ้นไปเปลี่ยนน้ําวันเวนวันๆละ 30 เปอรเซ็นตของน้ําในถังจนสิ้นสุดการทดลอง  
2.3 การวางแผนการทดลอง 
 แบงการทดลองที่ 2 ออกเปน 2 การทดลองยอย ที่ทําการทดลองพรอมกัน เพื่อใหมีสภาพแวดลอมเหมือนกันและ
ใชชุดควบคุมรวมกัน วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) วิเคราะหขอมูลหาความ
แปรปรวนดวย ANOVA แบบ One Way Analysis โดยใช F-test และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลดวย Least Significant 
Different (LSD) วิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS  version 10  
การทดลองที่ 2.1 การอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยเปรียบเทียบการไมใชและใชออกซีเตตราไซคลินปริมาณตางๆ กัน  

การทดลองที่  2.1 มี 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1 ไมใชออกซีเตตราไซคลินและไมใชจุลินทรีย เปนชุดควบคุม  
ชุดการทดลองที่ 2 ใชออกซีเตตราไซคลิน 3 ppm (3 กรัมตอปริมาตรน้ํา 1 ลบม.) 
ชุดการทดลองที่ 3 ใชออกซีเตตราไซคลิน 6 ppm ( 6 กรัมตอปริมาตรน้ํา 1 ลบม.) 

 ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ใชออกซีเตตราไซคลิน ใสลงในน้ําที่ใชอนุบาลลูกกุงกามกรามตามแผนการทดลอง 
โดยใสออกซีเตตราไซคลิน วันเวนวัน (2 วันตอครั้ง) หลังจากดูดตะกอนทําความสะอาดถังทดลองเสร็จแลว  
การทดลองที่ 2.2 การอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยเปรียบเทียบการใชจุลินทรียในน้ําหมักปริมาณตางๆ กัน 

การทดลองที่  2.2  มี 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้  
ชุดการทดลองที่ 1 ไมใชออกซีเตตราไซคลินและไมใชจุลินทรีย เปนชุดควบคุม  
ชุดการทดลองที่ 2 ใชจุลินทรียน้ําหมักชีวภาพ 5 มิลลิลิตร/ถัง/ครั้ง 
ชุดการทดลองที่ 3 ใชจุลินทรียน้ําหมักชีวภาพ 10 มิลลิลิตร/ถัง/ครัง้ 
ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ใชจุลินทรียใสลงในน้ําที่ใชอนุบาลลูกกุงกามกรามตามแผนการทดลองโดยใสจุลินทรีย

วันเวนวัน (2 วันตอครั้ง) หลังจากดูดตะกอนทําความสะอาดถังทดลองในชวงเชา   
2.4 การวิเคราะหจุดคุมทุนหรือตนทุนการผลิต    

วิเคราะหจุดคุมทุนหรือตนทุนการผลิตของการทดลองที่ 2.1 และ 2.2 วิเคราะหตนทุนการผลิตของลูกกุงควํ่าที่
การอนุบาลโดยใชออกซีเตตราซัยคลินและจุลินทรีย โดยการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) และ 
Kay (1986) ดังนี้ 

(1) ตนทุนการผลิต ประกอบดวย 
 ตนทุนทั้งหมด  =  ตนทุนคงที่ + ตนทุนผันแปร  
 ตนทนุผันแปร  =  คาแมกุง+คาอาทิเมีย+คาอาหาร+คายาและสารเคมี+คาน้ําเค็ม+คาแรง+คาไฟฟา+คาเสียโอกาส 
                                              เงินลงทุน 
 ตนทุนคงที่  =  คาเสื่อมราคาอุปกรณ + คาเสียโอกาสเงินลงทุน 
 (2) รายไดและรายรับสุทธิ  
 รายได  =  จํานวนผลผลิต (ตัว) x ราคาผลผลิต (บาท/ตัว) 
 รายรับสุทธิ  =  รายได – ตนทุนทั้งหมด 
 
การทดลองที่ 3  ตรวจหาปริมาณและชนิดแบคทีเรีย Bacillusและ Nitrifying bacteria ในน้ําหมัก 
3.1 เตรียมหมักน้ําชีวภาพสูตรผักผลไม   
 โดยหมักเศษผัก 2 สวน ผลไม 1 สวนและกากน้ําตาล 1 สวน น้ําหมักสูตรผักผลไม มีสวนผสม คือ เศษผัก 
(แตงกวา) 20 กิโลกรัม เศษผลไม (ฟกทองและมะละกอสุก) อยางละ 5 กิโลกรัม รวมเปน 10 กิโลกรัม บดรวมกัน  
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ผสมกากน้ําตาล 10 กิโลกรัม หมักใน ถังไฟเบอร ขนาด 200 ลิตร ต้ังถังไวใหอยูในที่รม ปดฝาไมสนิท เพื่อใหกาซที่เกิดจาก
การหมักระบายออกไป และใหมีอากาศเขาได คนหรือกวนทุก 2 วัน เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนและใหคาบอนไดออกไซด
ออกจากถังหมัก  ใชระยะเวลาหมัก 1 เดือนไดน้ําหมักชีวภาพเขมขน (สรุิยา, 2542 และสุนันทา, 2545) จะไดน้ําหมักเขมขน 
25 ลิตร ตนทุนลิตรละ 15.60 บาท กรมพัฒนาที่ดิน (2546) แนะนําวาปริมาณที่ใชกับบอกุงหรือบอปลาเพื่อกําจัดของเสียใน
บอ = 10 มิลลิลิตรตอปริมาตรน้ําตอหนึ่งลูกบาศกเมตร  
3.2. การหาปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด  ( total  count ) การหาปริมาณ Bacillus  และหาปริมาณ  Nitrifying  bacteria   

3.2.1 ไดนําตัวอยางน้ําหมักที่เปนน้ําหมักหัวเช้ืออายุ 1 เดือน  ไปหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (total count) ใช
อาหารเลี้ยงเชื้อ Standard plate count agar PCA  
 3.2.2 นําน้ําหมักหัวเช้ือ อายุ 1 และ 2.5 เดือนไปหาปริมาณ Bacillus ทั้งหมดโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar 
(NA) 
 3.2.3 หาปริมาณ Nitrifying bacteria ทั้งหมด 
          1. กลุมที่ออกซิไดสแอมโมเนียเปนไนไตรท (Ammonia-oxidizing bacteria)   
          2. กลุมที่ออกซิไดสไนไตรทเปนไนเตรท (Nitrite-oxidizing bacteria)โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรที่ 4  : 
Modified Watson medium (Staley, P.H. et al., 1989; Watson and Waterbury, 1971) และอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรที่ 5   : Nitrite 
agar (ภาควิชาจุลชีววิทยา,  2547 ) 
 

 
ผลการทดลอง 

 
การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยไมใชยาและใชออกซีเตตราไซ คลินปริมาณ ตางๆ กัน ในโรง
เพาะฟกระบบน้ําหมุนเวียน 
จํานวนลูกกุงคว่ําเฉลี่ย  อัตราการรอดตายและผลผลิตเฉลี่ย 
 ลูกกุงที่อนุบาลดวยความหนาแนนถังละ 170,000 ตัวในปริมาตรน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร (170 ตัวตอลิตร) ลูกกุง
บางสวนเริ่มเจริญเติบโตถึงขั้นควํ่าเมื่ออายุ 15 วันและทุกชุดการทดลองเจริญจนคว่ําหมดเมื่ออายุ 28 วันซึ่งสิ้นสุดการ
ทดลอง ลูกกุงควํ่าน้ําหนัก 1 กรัมมีจํานวนลูกกุง 10,800-10,855 ตัว คิดเปนน้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 0.000925–0.0000921 กรัม 
ผลการตรวจนับลูกกุงควํ่าในแตละถัง พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกกุงที่อนุบาลโดยการไมใชและใชออกซีเตตราไซคลิน 
3 และ 6 ppm มีจํานวนลูกกุงควํ่าเฉลี่ย เทากับ 88,162+44.24, 92,225+46.49 และ 91,159+46.47 ตัว ตามลําดับ คิดเปน
ผลผลิตเฉลี่ย 90.67+8.14, 92.23+7.46 และ 91.16+4.65 ตัวตอลิตร ตามลําดับ มีอัตราการรอดตาย 53.37+4.78, 54.25+2.73 
และ 53.62+ 2.73 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 6) ทั้งจํานวนลูกกุงควํ่าเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ยและอัตราการรอดตายของทั้ง 3 
ชุดการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต (p>0.05) (ตารางที่ 1) ผลการตรวจออกซีเตตราไซคลินที่ตกคางใน
เนื้อกุง ไมพบยาตกคางในชุดควบคุม แตพบในชุดการทดลองที่ใชออกซีเตตราไซคลิน 3 และ 6 ppm. ระยะเวลา 18 วัน มี
ยาตกคาง 0.3842+0.1274 ppm.และ 0.6089+0.1799 ppm. ตามลําดับ  
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ตารางที่ 1  จํานวนลูกกุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) และผลผลิต (ตัว/ลิตร) ที่อนุบาลโดย 
                  การใชและไมใชออกซีเตตราไซคลินในโรงเพาะฟกระบบน้ําหมุนเวียน 

ชุดการทดลอง จํานวนลูกกุงเมื่อ 
เริ่มตนทดลอง(ตัว) 

เริ่มตนทดลอง(ตัว) 
สิ้นสุดทดลอง(ตัว) 

อัตราการรอดตาย  
(%) 

ผลผลิต 
(ตัว/ลิตร) 

ชุดการทดลองที่ 1               T1R1 
ไมใชออกซีเตตราซัยคลิน   T1R2 
                                           T1R3 

คาเฉลี่ย+SD 
ชุดการทดลองที่ 2               T2R1 
ใชยาออกซีเตตราซัยคลิน   T2R2 
( 3 ppm/อาหาร 1 กก.)        T2R3 

คาเฉลี่ย+SD 
ชุดการทดลองที่ 3               T3R1 
ใชยาออกซีเตตราซัยคลิน   T3R2 

(6 ppm/อาหาร 1 กก.)         T3R3

คาเฉลี่ย+SD 

170,000 
170,000 
170,000 

 
170,000 
170,000 
170,000 

 
170,000 
170,000 
170,000 

 

83,249 
89,403 
91,834 

88,162+44.24b 
88,060 
97,240 
91,375 

92,225+46.49 b 
95,064 
86,020 
92,395 

91,159.67+46.47 b 

48.97 
52.59 
58.45 

53.37+4.78 a 
51.80 
57.20 
53.75 

54.25+2.73a 
55.92 
50.60 
54.35 

53.62+2.73 a 

83.25 
89.40 
99.37 

90.67+8.14d 
88.06 
97..24 
91.38 

92..23+4.65 d 
95.06 
86.02 
92.40 

91.16+4.65 d 

หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ 
                    เช่ือมั่น 95 % (ns) 
 
 
การทดลองที่ 2 การอนุบาลลูกกุงกามกราม โดยเปรียบเทียบการใชจุลินทรียและไมใชออกซีเตตราไซคลิน 
การทดลองที่ 2.1   การอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยเปรียบเทียบการไมใชและใชออกซีเตตราไซคลินปริมาณตางๆ กันใน 

โรงเพาะฟกระบบน้ําไมหมุนเวียน 
จํานวนลูกกุงคว่ําเฉลี่ย  อัตราการรอดตายและผลผลิตเฉลี่ย 
 ลูกกุงที่อนุบาลดวยความหนาแนนถังละ 170,000 ตัว ในปริมาตรน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร(170 ตัวตอลิตร) ลูกกุง
บางสวนเริ่มเจริญเติบโตถึงขั้นควํ่าเมื่ออายุ  18 วันและทุกชุดการทดลองเจริญจนคว่ําหมดเมื่ออายุ 29 วัน ซึ่งสิ้นสุดการ
ทดลอง  ลูกกุงควํ่าน้ําหนัก 1 กรัม มีจํานวนลูกกุง 10,825-10,858 ตัว คิดเปนน้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 0.000923–0.000092 กรัม 
ผลการตรวจนับลูกกุงควํ่าในแตละถัง  พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกกุงที่อนุบาลโดยใชออกซีเตตราไซคลิน ของ 
ชุดควบคุม และใชออกซีเตตราไซคลิน 3 และ 6 ppm มีจํานวนลูกกุงควํ่าเฉลี่ย 99,450±24.42 97,903±41.45 และ 
98,634.33±39.71 ตัวตามลําดับ คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 99.45±2.44  97.90±4.15 และ 98.63±3.97 ตัวตอลิตร ตามลําดับ อัตรา
การรอดตาย 58.50+1.34 %  57.59±2.44 และ 58.02±2.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5 รูปที่ 1,2 และ 3 ตามลําดับ) ทั้ง
จํานวนลูกกุงควํ่าเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ยและอัตราการรอดตายของทั้ง 3 ชุดการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 2) การตรวจผลตกคางของออกซีเตตราไซ คลินในเนื้อกุง ไมพบในชุดควบคุม แตพบในชุดการทดลอง
ที่ใชออกซีเตตราไซคลิน 3 และ 6 ppm มียาตกคาง  0.2576+0.1155 ppm. และ 0.4404+0.1239  ppm. ตามลําดับ   
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ตารางที่ 2  จํานวนลูกกุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) และผลผลิต (ตัว/ลิตร) 
    ที่อนุบาลโดยการใชและไมใชออกซีเตตราไซคลิน ในโรงเพาะฟกระบบน้ําไมหมุนเวียน 
ชุดการทดลอง จํานวนลูกกุงเมื่อ 

เริ่มตนทดลอง(ตัว) 
เริ่มตนทดลอง(ตัว) 
สิ้นสุดทดลอง(ตัว) 

อัตราการรอดตาย  
(%) 

ผลผลิต 
(ตัว/ลิตร) 

ชุดการทดลองที่ 1               T1R1 
ไมใชออกซีเตตราซัยคลิน  T1R2 
                                           T1R3 

คาเฉลี่ย+SD 
ชุดการทดลองที่ 2              T2R1 
ใชยาออกซีเตตราซัยคลิน   T2R2 
( 3 ppm/อาหาร 1 กก.)        T2R3 

คาเฉลี่ย+SD 
ชุดการทดลองที่ 3               T3R1 
ใชยาออกซีเตตราซัยคลิน   T3R2 
(6 ppm/อาหาร 1 กก.)         T3R3 

คาเฉลี่ย+SD 

170,000 
170,000 
170,000 

 
170,000 
170,000 
170,000 

 
170,000 
170,000 
170,000 

 

99,178 
97,155 

102,017 
99,450+22.42a 

100,589 
99,994 
93,126 

97,903+41.45 a 
102,187 
99,369 
94,350 

98,634.33+ 39.71 a 

58.34 
57.15 
60.01 

58.50+1.14b 
59.17 
58.82 
54.78 

57.59+2.44 b 
60.11 
58.45 
55.50 

58.02+2.34 b 

99.18 
97.16 
102.02 

99.45+2.24c 
100.59 
99.99 
93.13 

97.90+4.15 c 
102.19 
99.37 
94.35 

98.64+3.97 c 

หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ 
                   เช่ือมั่น 95 % (ns) 
 
การทดลองที่ 2.2  การอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยเปรียบเทียบการไมใชและใชจุลินทรียในน้ําหมักชีวภาพปริมาณตาง ๆ กัน 
               ในโรงเพาะฟกระบบน้ําไมหมุนเวียน 
จํานวนลูกกุงคว่ําเฉลี่ย  อัตราการรอดตายและผลผลิตเฉลี่ย 
 ลูกกุงที่อนุบาลดวยความหนาแนนถังละ 170,000 ตัวในปริมาตรน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร (170 ตัวตอลิตร) ลูกกุง
บางสวนเริ่มเจริญเติบโตถึงขั้นควํ่าเมื่ออายุ 18 วันและทุกชุดการทดลองเจริญจนคว่ําหมดเมื่ออายุ 29 วัน ซึ่งสิ้นสุดการ
ทดลอง ลูกกุงควํ่าน้ําหนัก 1 กรัมมีจํานวนลูกกุง 10,825-10,848 ตัว คิดเปนน้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 0.000923–0.0000921 กรัม 
ผลการตรวจนับลูกกุงควํ่าในแตละถัง  พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกกุงที่อนุบาลโดยใชจุลินทรีย ของชุดควบคุม และใช 
จุลินทรียในน้ําหมัก  5 และ 10 มิลลิลิตร  มีจํานวนลูกกุงควํ่าเฉลี่ย 99,450±24.42  102,255±53.11 และ 114,954±31.71 ตัว
ตามลําดับ คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 99.45±2.44  102.26±5.31 และ 114.95±3.17 ตัวตอลิตร ตามลําดับ อัตราการรอดตาย 
58.50±1.34 %  60.15±3.12 และ 67.62±1.87 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 8 รูปที่ 3,4 และ 5 ตามลําดับ) ทั้งจํานวนลูกกุง
ควํ่าเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ยและอัตราการรอดตายของทั้ง 3 ชุดการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยที่การใชจุลินทรียในน้ําหมัก 10 มิลลิลิตร มีจํานวนลูกกุงควํ่า  ผลผลิตเฉลี่ย และอัตราการรอดตาย มากที่สุดมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดควบคุม และชุดการทดลองที่ใชจุลินทรียในน้ําหมัก 5 มิลลิลิตร สวน
ชุดการทดลองที่ใชจุลินทรียในน้ําหมัก 5 มิลลิลิตร มีจํานวนลูกกุงควํ่า ผลผลิตเฉลี่ย และอัตราการรอดตาย มากกวาชุด
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 3   จํานวนลูกกุงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) และผลผลิต (ตัว/ลิตร) ที่อนุบาลโดย
การใชและไมใชจุลินทรีย ในโรงเพาะฟกระบบน้ําไมหมุนเวียน 

ชุดการทดลอง จํานวนลูกกุงเมื่อ 
เริ่มตนทดลอง(ตัว) 

เริ่มตนทดลอง(ตัว) 
สิ้นสุดทดลอง(ตัว) 

อัตราการรอดตาย  
(%) 

ผลผลิต 
(ตัว/ลิตร) 

ชุดการทดลองที่ 1          T1R1 
ไมใชจุลินทรีย               T1R2 
                                       T1R3 

คาเฉลี่ย+SD 
ชุดการทดลองที่ 2          T2R1 
ใชจุลินทรีย                    T2R2 
( 5 ppm)                         T2R3 

คาเฉลี่ย+SD 
ชุดการทดลองที่ 3          T3R1 
ใชจุลินทรีย                    T3R2 
(10 ppm)                        T3R3 

คาเฉลี่ย+SD 

170,000 
170,000 
170,000 

 
170,000 
170,000 
170,000 

 
170,000 
170,000 
170,000 

 

99,178 
97,155 

102,017 

99,450± 22.42 a 
107,984 
97,495 

101,286 

102,255±53.11 b 
116,195 
117,317 
111,350 

114,954 ± 31.71 c 

58.34 
57.15 
60.01 

58.50± 1.14 d 
63.52 
57.35 
59.58 

60.15± 3.12 e 
68.35 
69.01 
65.50 

67.62± 1.87  f 

99.18 
97.16 

102.02 

99.45± 2.24 x 
107.98 
97.50 

101.29 

102.26±5.31 w 
116.20 
117.32 
111.35 

114.95± 3.17  Z 

หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวตั้งแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  
                   95 % (P< 0.05) 
 
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยไมใชและใชออกซีเตตราไซคลินปริมาณตางๆกัน 
 การอนุบาลลูกกุงกามกรามในโรงเพาะฟกระบบน้ําไมหมุนเวียนโดยไมใชและใชออกซีเตตราไซคลิน ปริมาณ  
3 และ 6 ppm. มีตนทุนทั้งหมด 6,541.19  6,578.16 และ 6,615.12 บาท ตามลําดับ มรีายได 9,945 9,790.3 และ 9,863.4 บาท 
ตามลําดับ ทําใหมีกําไรสุทธิ 3,403.81  3,212.14 และ 3,248.28  บาท  ตามลําดับ   
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยใชจุลินทรียในน้ําหมักปริมาณตางๆกัน 
 การอนุบาลลูกกุงกามกรามในโรงเพาะฟกระบบน้ําไมหมุนเวียน โดยใชจุลินทรียในน้ําหมักปริมาณและ 6   ppm. 
มีตนทุนทั้งหมด 6,267.69  6,267.7 และ 6,267.71 บาท ตามลําดับ  มีรายได. 9,109.4  5,225.5  และ 11,495.4 บาท ตามลําดับ 
ทําใหมีกําไรสุทธิ 3,677.31  3,957.8 และ  5,227.69  บาท   ตามลําดับ  
 
การทดลองที่ 3  ตรวจหาปริมาณและชนิดแบคทีเรีย Bacillusและ Nitrifying bacteria ในน้ําหมัก  
1. การนับปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด 
 ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (total count) ในน้ําหมัก )ที่ทําการหมักผัก 2 ½ เดือน แลวนําใสลงในขวดพลาสติก แช
ไวที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กอนทําการนับจํานวนแบคทีเรียใน 48 ช่ัวโมง ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 โดยวิธีการทํา dilution plate count ดวยการ spread plate  
 ชุดที่ 2 โดยวิธีการทํา dilution plate count ดวยการ pour plate 
จากปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (total count) ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร PCA ที่อุณหภูมิ 3 0  องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 วัน จะเห็น
วา ในน้ําหมักผักที่ทําการหมักผัก 2 ½ เดือน มีแบคทีเรียกลุม aerobic-heterotrophic อยูในปริมาณ 6.13-8.33x106  cfu/ml 
ของน้ําหมัก   
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 ปริมาณแบคทีเรียยีนัส Bacillus ในน้ําหมักที่มีอายุตางๆ กัน จากน้ําหมักผัก 1 เดือน และ ½ เดือน แลวนําใสลงใน
ขวดพลาสติก แชไวที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กอนทําการนับจํานวนแบคทีเรียใน 48 ช่ัวโมง ดังนี้  
 ชุดที่ 1 จากน้ําหมักผัก 1 เดือน  
 ชุดที่ 2 จากน้ําหมักผัก 2 ½ เดือน  
 ผลการทดลอง พบวา เมื่อนําน้ําหมักมาทํา heat shock แลว spread ลงบนอาหาร NA ดวย ความเจือจางตางๆ กัน 
พบโคโลนีของ Bacillus  จากขวดน้ําหมักที่ไดรับมานอยมาก คือนอยกวา 30  cfu/ml ทุกๆ การทดลอง จากการทําทั้งสิ้น
ตัวอยางละ 6 ซ้ํา โดยเฉพาะที่ความเจือจาง 1x จํานวน 15 ซ้ํา โดยที่บน plate สวนใหญ ไมพบโคโลนีของแบคทีเรียเลย มี
พบไดบางจากน้ําที่หมักไวเปนเวลานานขึ้น คือ 2.5 เดือน  เชน พบโคโลนีของแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรได  2 โคโลนี
จากน้ําหมักที่หมักไว 2.5เดือน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ น้ําหมักสวนที่นํามาใหเปนเพียงสวนนอยของถังหมัก การที่พบ 
Bacillus จํานวนนอย นอกจากเปนเพราะระบบการหมักที่เปนระบบปดแลว การที่น้ําหมักมีความเปนกรด และมีสวนผสม
ของ molass กิจกรรมการหมักจึงนาจะเกิดจากยีสตเปนสวนใหญมากกวา Bacillus  แตทั้งนี้แบคทีเรียก็ยังคงอยูได จากการ
นับจํานวนแบคทีเรีย พบวามีปริมาณแบคทีเรีย Nitrifying bacteria ในกลุม Ammonia oxidizers จากน้ําหมักผักที่หมักไว  
1 เดือน นับได 1.62 x 104 cfu/ml และเมื่อหมักตอไปเปนเวลา 2.5 เดือน นับได 7.34 x 102 cfu/ml แสดงใหเห็นวา เมื่อหมัก
ผักไวนานขึ้นจาก 1 เดือน เปน 2.5 เดือน ปริมาณ Nitrifying bacteria กลุม Ammonia oxidizers จะลดลง 2  log cycle 
แบคทีเรียกลุม Nitrite oxidizers ที่สามารถเปลี่ยนไนไตรทไปเปนไนเตรท ผลการทดลองนับจํานวนแบคทีเรีย พบวามี
ปริมาณแบคทีเรีย Nitrifying bacteria ในกลุม Nitrite oxidizers จากน้ําหมักผักที่หมักไว 1 เดือน นับได 1.87 x104 cfu/ml 
และเมื่อทําการนับจํานวนแบคทีเรียดังกลาว จากน้ําหมักผักที่หมักไว 2.5 เดือน พบวาปริมาณ Nitrite oxidizers มีปริมาณ 
5.58x102 cfu/ml แสดงใหเห็นวา เมื่อหมักผักไวนานขึ้นจาก 1 เดือน เปน 2.5 เดือน ปริมาณแบคทีเรียดังกลาวลดลง  
2 log cycle เชนเดียวกับกลุม Ammonia oxidizer   
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาบางประการของ Bacillus ที่คัดแยกได 

 นํา isolate ของแบคทีเรียที่เปนแกรมบวก ทําใหบริสุทธิ์แลว มาทดสอบคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาและ 
สรีรวิทยาบางประการ ไดผลการทดลอง ดังนี้ เมื่อทําการยอมแกรม ทุกๆ isolates มีรูปรางเปนทอนยาว (bacilli shape) ติดสี
แกรมบวก การเรียงตัวมีทั้งที่เรียงกันเปนสาย หรือตอกันเพียง 2 เซลล และ ที่อยูเปนเซลลเดี่ยวๆ ซึ่งแสดงถึงตัวอยางของ
รูปรางและการเรียงตัวของ isolates ของ Bacillus ที่พบในน้ําหมัก เมื่อนํา Bacillus ทั้ง 14 isolates มาศึกษาลักษณะ 
ทางสรีรวิทยาอื่นๆ เพิ่มเติมตาม Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Sneath,P.H. et al., 1986 และ Staley, J.T. 
et al., 1989) ไดแก การทดสอบ Voges-Proskauer test, pH ใน VP test, การเกิดกรดจากการ ferment น้ําตาลชนิดตางๆ การ 
hydrolysis casein, gelatinและ starch, การ reduce nitrate เปน nitrite, การเจริญในอาหาร NB ที่พีเอช 6.8 และ 5.7, การ
เจริญในเกลือ NaCl ที่ความเขมขนตางๆ คือ 2, 5, 7, 10 เปอรเซ็นต และการเจริญที่อุณหภูมิตาง ๆ สรุปไดวา พบ Bacillus 
ในน้ําหมักผักมากกวา 1 ชนิด และจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา และ สรีรวิทยาที่ทําการทดลองนี้ ยกเวนความสามารถใน
การ ferment น้ําตาล 4 ชนิด ในน้ําหมักนาจะม ีBacillus ที่แตกตางกันอยางนอย 5  ชนิด   
 

วิจารณผลการทดลอง 
 

 การอนุบาลลูกกุงกามกราม โดยใชออกซีเตตราไซคลิน 3 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม และ 6 กรัมตออาหาร 1 
กิโลกรัม ใหกุงเริ่มกินวันที่ 10 จนลูกกุงควํ่าหมด ในโรงเพาะฟกระบบน้ําหมุนเวียน ไดจํานวนลูกกุงควํ่า ผลผลิตเฉลี่ย และ
อัตราการรอดตาย ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จากชุดการทดลองที่ไมใชออกซีเตตราไซคลิน ระบบน้ํา
หมุนเวียนในอัตราการหมุนเวียนของน้ํา 1 ตอ 5 เทา ไมเพียงพอที่จะกรองของเสียไดดี เห็นไดจากคุณสมบัติของน้ําที่มีคา
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แอมโมเนียและไนไตรทคอนขางสูง ในชวงลูกกุงใกลควํ่าเกินมาตรฐาน 0.1 ppm. แกไขโดยเพิ่มอากาศและนําแผนกรอง
ออกจากถังกรองมาทําความสะอาดทุกวันทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติงาน  
 การอนุบาลลูกกุง โดยการใสออกซีเตตราไซคลินในน้ําแชลูกกุง 3 ppm.และ 6 ppm วันเวนวัน จนไดลูกกุงควํ่า
หมด ไดจํานวนลูกกุงควํ่า ผลผลิต และอัตราการรอดตาย ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลอง
ที่ไมใชยาเชนเดียวกันกับการใหกิน ตรวจพบการตกคางของยาในเนื้อลูกกุงทุกชุดที่มีการใชยาทั้งการผสมอาหารใหกิน
และการแชน้ํายา โดยเฉพาะที่ใชออกซีเตตราไซคลิน 6 กรัมตอกิโลกรัมอาหาร ผสมอาหารใหลูกกุงกินมียาตกคางสูงถึง 
0.6089±0.1799 ppm แมวาออกซีเตตราไซคลินสามารถสลายตัวไดเมื่อนําลูกกุงไปเลี้ยง แตการที่มียาตกคางในกลามเนื้อ
ของลูกกุง ทําใหไดลูกกุงดอยคุณภาพ จะมีผลทําใหลูกกุงมีการเจริญเติบโตไมดีและสิ้นเปลืองตนทุนลูกพันธุโดยใชเหตุ 
แสดงวา ไมมีความจําเปนจะตองใชออกซีเตตราไซคลินในการอนุบาลลูกกุงกามกรามในกรณีที่ไมเปนโรค 
 การอนุบาลลูกกุงกามกรามโดยใชจุลินทรียในน้ําหมัก 0, 5 และ 10 มิลลิลิตร ตอปริมาตรน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร ได
จํานวนลูกกุงควํ่า ผลผลิต และอัตราการรอดตาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้ง 3 ชุดการทดลอง โดยที่ 
จุลินทรีย 10 มิลลิลิตร ใหผลสูงสุด รองลงมาคือ ใชจุลินทรีย 5 มิลลิลิตร และชุดควบคุมที่ไมใชจุลินทรียไดผลตํ่าสุด แสดง
วา จุลินทรียในน้ําหมักชีวภาพ 10 มิลลิลิตร ใหผลดีตอการอนุบาลลูกกุงกามกราม ชุดการทดลองที่ใชจุลินทรีย 5 ตอน้ํา  
1 ลูกบาศกเมตร ไดจํานวนลูกกุง ผลผลิต และอัตราการรอดตายสูงกวาชุดการทดลองที่ไมไดใชจุลินทรีย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เชนกัน  แสดงวาจุลินทรียในน้ําหมักมีผลทําใหผลผลิต และอัตราการรอดตายของกุงมากขึ้น  
 จากผลการตรวจปริมาณและชนิดปริมาณจุลินทรีย ในน้ําหมักอายุ 2.5 เดือน มีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดเทากับ 
6.13x106  cfu/ml น้ําหมักอายุ 1 เดือน มี Ammonia oxidizers 1.62 x104  cfu/ml เมื่อหมักตอไปเปนเวลา 2.5 เดือน มีปริมาณ 
7.34 x102  cfu/ml น้ําหมักอายุ 1 เดือนมีแบคทีเรีย กลุม Nitrite oxidizers นับได 1.87x104  cfu/ml เมื่อหมักตอ 2.5 เดือน 
พบวามีแบคทีเรีย Nitrite oxidizers 5.58x102  cfu/ml แสดงวาเมื่อหมักน้ําหมักชีวภาพนานขึ้นจากเดือนเปน 2.5 เดือน 
ปริมาณแบคทีเรียกลุม Nitrifying bacteria มีปริมาณลดลง 2 log cycle ดังนั้นการนําน้ําหมักไปใชในการเพาะเลี้ยงกุงควรที่
จะใชน้ําหมักที่หมักใหมๆ ไมควรทิ้งไวนานเพราะจุลินทรียในน้ําหมักลดลงทําใหน้ําหมักเสื่อมคุณภาพ พบแบคทีเรีย 
Bacillus 5 สายพันธุ สายพันธุหมายเลข B5 มีคุณสมบัติใกลเคียงกับ Bacillus subtilis  ทีสามารถชวยยอยเศษอาหารไดดี
และพบกลุม Nitrifying bacteria ชวยในการกําจัดของเสียในถังอนุบาลลูกกุงมี 2 กลุม คือ กลุม ammonia oxidizers และ
กลุม nitrite oxidizers งานวิจัยนี้ศึกษาไมถึงชนิดจุลินทรียของ Nitrifying bacteria สําหรับแบคทีเรียกลุมนี้ เนื่องจากตองมี
การคนควา เพื่อหาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปน enrichment medium สําหรับแบคทีเรียกลุม autotrophs กลุมนี้ใหไดผลแนนอน
กอน การอนุบาลลูกกุงโดยใชและไมใชออกซีเตตราไซคลิน 3   และ 6  ppm มีตนทุนการผลิตใกลเคียงกัน  ,578.16  และ 
6,615.12  บาท ตามลําดับ ผลิตไดลูกกุงควํ่ามีจํานวนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีจํานวนลูกกุง 99,450 
97,903 และ 98,634 ตัว ตามลําดับ มีจุดคุมทุนประมาณตัวละ 0.07 บาท มีกําไรสุทธิใกลเคียงกันกลาวคือชุดการทดลองที่ไม
ใชและที่ใช ออกซีเตตราไซคลิน 3 และ 6  ppm . มีกําไรสุทธิ 3,403.81    3,212.1    และ 3,248.28  บาท ตามลําดับ สวนตนทุน
การผลิตที่ใชจุลินทรียในน้ําหมักทั้ง 3   ชุดการทดลองมีคาใกลเคียงกัน โดยที่ชุดควบคุมและชุดการทดลองมีคาใกลเคียงกัน
โดยที่ชุดควบคุมและชุดการทดลองที่ใชจุลินทรียที่ใชน้ําหมัก 5 มิลลิลิตร และ 10 มิลลิลิตรมีตนทุน 6,267.69  6,267.7  และ 
6,267.71  บาทตามลําดับ ผลิตกุงไดจํานวนที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่มีจํานวนลูกกุง 99,450 
102,255   และ 114,954   ตัวตามลําดับ มีจุดคุมทุนใกลเคียงกันประมาณตัวละ 0.05  –   0.06  บาทแตชุดการทดลองที่ใชจุลินท
รียในน้ําหมัก 10   มิลลิลิตร มีกําไรสุทธิ 3,677.31  และ 3,957.8  บาท จากการศึกษาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของการ
อนุบาลลูกกุงโดยการไมใชออกซีเตตราไซคลิน ปริมาณตางกันซึ่งมีชุดควบคุม (ที่ไมใชยาและจุลินทรีย)  ชุดเดียวกันผลิต
ลูกกุงไดถังละ 99,450  ตัว เมื่อคิดตนทุนปรากฏวาการใชจุลินทรียในน้ําหมักมีตนทุนถังละ 6,267.69 บาทซึ่งต่ํากวาการคิด
ตนทุนโดยการใชและไมใชออกซีเตตราไซคลินที่มีตนทุน 6,541.19   ทําใหไดผลตอบแทนหรือกําไรสุทธิของชุดควบคุม
ของการใชและไมใชจุลินทรีย 3,677.31   บาท ซึ่งสูงกวาการทดลองใชและไมใชออกซีเตตราไซคลินที่มีกําไรสุทธิ ถังละ 
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3,403.81   บาท แสดงวาการใชจุลินทรียในการอนุบาลลูกกุงกามกรามใหผลตอบแทนดีกวาการใชออกซีเตตราไซคลิน จึง
สมควรใชจุลินทรียในน้ําหมัก ทดแทนการใชยา ทั้งยังไมมีการตกคางของยาทําใหไดกุงที่มีคุณภาพ 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
 1. การอนุบาลลูกกุงกามกราม ทั้งการทดลองผสมออกซีเตตราไซคลินในอาหารใหกุงกิน 3   และ6 กรัม /กิโลกรัม
อาหาร เริ่มกินวันที่ 10 จนลูกกุงควํ่าหมด ในโรงเพาะฟกในระบบน้ําหมุนเวียนและการแชลูกกุงดวยน้ํายา 3 และ 6 ppm. 
วันเวนวัน จนลูกกุงควํ่าหมด ในโรงเพาะฟกในระบบน้ําไมหมุนเวียน ไดลูกกุงเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ยและอัตรารอดตายเฉลี่ย 
ไมแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จึงไมมีความจําเปนตองใชออกซีเตตราไซคลินในการ
อนุบาลลูกกุงกามกรามเปนการสิ้นเปลืองตนทุนทั้งยังพบยาตกคางทุกชุดการทดลองที่เกินกวาเกณฑมาตรฐานทําใหไดลูก
กุงดอยคุณภาพ 
 2. การใชจุลินทรียในน้ําหมักปริมาณ 10  มิลลิลิตรตอถัง ในการอนุบาลลูกกุงกามกรามใหผลดีที่สุด ไดจํานวนลูก
กุงมากที่สุดถังละ 114,954   ±   31.7  ตัว คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 114.95   ตัวตอลิตร มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด 67.62   ±   1.87 
เปอรเซ็นต  มีจดุคุมทุนต่ําที่สุดตัวละ 0.0545 บาท ใชกําไรสุทธิสูงที่สุด 5,227.69  บาท/ถัง 
 3. การตรวจหาปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในน้ําหมักผักที่หมักไวเปนเวลา 1 ถึง 2 .5 เดือน มีจํานวนแบคทีเรีย
ทั้งหมด ที่เปน aerobic heterotrophic bacteria นับได 8-6   x 106 cfu/ml  และพบแบคทีเรียในกลุม Nitrifying bacteria ทั้ง 
Ammonia oxidizers และ Nitrite oxidizers ที่เปนแบคทีเรียที่มีบทบาททําใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแอมโมเนียไปเปนไน
ไตรท และไนเตรท ในวัฏจักรไนโตรเจน (เลอลักษณ,2537) และพบวาเมื่อหมักน้ําผักนานเปน 2.5 เดือน ปริมาณแบคทีเรีย
ในกลุม Nitrifying bacteria ทั้ง Ammonia oxidizers และ Nitrite oxidizers จะมีปริมาณลดลงจากหมัก 1 เดือน 2 log cycle 
และพบแบคทีเรียสกุล Bacillus ซึ่งเปนแบคทีเรียที่มีบทบาทในการยอยสลายโปรตีนในบอกุง Bacillus ที่แยกไดจากน้ํา
หมักผักมีมากกวา 1 สปชีย จากรูปรางเซลล รูปรางของเอนโดสปอร ขนาดและตําแหนงของเอนโดสปอร รวมถึงลักษณะ
ทางสรีรวิทยาบางประการก็มีความแตกตางกัน ในน้ําหมักนาจะมี Bacillus อยางนอย 5 ชนิด และพบวา มีสายพันธุที่นาจะ
เปน Bacillus subtilis ในน้ําหมักดวย 
 4. สรุปสามารถใชจุลินทรียในน้ําหมักชีวภาพทดแทนการใชยาออกซีเตตราไซคลินในการอนุบาลลูกกุงกามกราม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่ใหทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อุดหนุนงานวิจัยนี้  และขอขอบพระคุณภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในความอนุ เคราะหใหใชหองปฏิบั ติการจุ ลินทรียในการวิจัยครั้ งนี้  และขอขอบ  
รศ.ดร.เลอลักษณ จิตรดอน ที่กรุณาเปนที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 

เอกสารอางอิง 
 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2545.  คูมือการผลิตและประโยชนของปุยอินทรียน้ํา. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ. 57 หนา. 
กองเศรษฐกิจการประมง. 2542. สถิติผลการผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืดป พ.ศ. 2539. กรมประมง, กรุงเทพฯ.  35 หนา. 
ดีพรอม  ไชยวงศเกียรติ. 2531.ระบบน้ําและของเสียในบอกุง. ชมรมถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร . กรุงเทพฯ. 79 หนา. 



             การประชุมวิชาการประมงประจําป 2550                                                                                                                          P10                                                

    

 359 

ดีพรอม  ไชยวงศเกียรติ. 2541/1. การใชปูนซีโอไลทในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา.เทคโนโลยีการเกษตร. ชมรมถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร. กรุงเทพฯ. 70 หนา. 

ดีพรอม  ไชยวงศเกียรติ. 2544 ก. เลี้ยงกุงปลอดมลพิษ. อักษรสยามการพิมพ. กรุงเทพฯ. 128 หนา. 
ดีพรอม  ไชยวงศเกียรติ. 2544 ข. เลี้ยงกุงไมใชยาไมใชปูน. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรงุเทพฯ. 58 หนา. 
พรรณศรี จริโมภาส และวรรณา  ถวิลวรรณ. 2546. อาหารและการใหอาหารกุงกามกราม การเพาะเลี้ยง 

กุงกามกรามแบบ GAP เอกสารประกอบการฝกอบรม สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมง. 13 หนา.   
ไมตรี  ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ   สมศิริ. 2528. คุณสมบัติของน้ําและวิธีการวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางประมง   

สถาบันประมงน้ําจืด กรมประมง  144 หนา.  
ภาควิชาจุลชีววิทยา, 2547. หนังสือจลุชีววิทยาปฏิบัติการ. เจาพระยาระบบการพิมพ จํากัด. กรุงเทพ. 330 หนา. 
เลอลักษณ จิตรดอน. 2534. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีว 485 จุลินทรียในดิน.ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 160 หนา 
สมพงษ  สุวรรณทศ.2545. แผนการแกไขปญหาเรื่องสารตกคางและราคากุงกามกรามตกต่ํา.วารสารการประมง, 55(3) :  

227-278. 
สมศักดิ์  เพียบพรอม. 2530 . หลักและวิธีการจัดการธุรกิจฟารม.  โอเอสฟริงติ้งเฮาว  กรุงเทพฯ. 240 หนา 
สุนันทา ชมภูนิช . 2545. ฮอรโมนพืชและธาตุอาหารพืชในน้ําหมักชีวภาพ  ฝายวิจัยระบบเกษตรกรรม สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพมหานคร. 136 หนา 
สุริยา   สาสนรักกิจ  2542  ปุยน้ําชีวภาพ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  กรุงเทพฯ. 25 หนา 
Atlas, R. M. and L. C. Parks. 1997. Handbook of Microbiological Media. 2nd ed. CRC Press,   New York. 
Allison, S.M. and J.I. Prosser. 1991. Urease Activity in Neutrophilic Autotrophic Ammonia-oxidizing Bacteria Isolated 

from Acid Soils. Soil Biological  Biochemistry. 23 : 45-51. 
FAO. 2000. Aquaculture production statistics 1987-1996. FAO Fisheries Circular 815 (Rev 10). FAO, Rome. 
Kay,R.D.1986. The  giant tetras. Tropicl Fish  Hobyist. Valxliii  No.i.p.  132-146. 
Macdonald, R.M. and Spokes, J.R. 1980. Selective and diagnostic medium for ammonium oxidizing bacteria. FEMS 

Microbiology Letters. 8 : 143-145. 
Sneath, P. H. A., N. S. Mair., M. E. Sharpe and J. G. Holt. 1986. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology  vol. 2. 

The Williams and Wilkins Co., Baltimore. p. 1104-1139.  
Staley, J. T., M. P. Bryant., N. Pfenning and J. G. Holt. 1989. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology  vol. 3.  

The Williams and Wilkins Co., Baltimore. p. 1807-1834.  
Macdonald, R.M. and Spokes, J.R. 1980. Selective and diagnostic medium for ammonium oxidizing bacteria. FEMS 

Microbiology Letters. 8 : 143-145. 
Sneath, P. H. A., N. S. Mair., M. E. Sharpe and J. G. Holt. 1986. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology  vol. 2. 

The Williams and Wilkins Co., Baltimore. p. 1104-1139.  
Staley, J. T., M. P. Bryant., N. Pfenning and J. G. Holt. 1989. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology  vol. 3.  

The Williams and Wilkins Co., Baltimore. p. 1807-1834.  
Watson, S. W. and J. B. Waterbury. 1971. Characteristics of two marine nitrite oxidizing bacteria, Nitrospira gracilis 

nov. gen. nov. sp. And Nitrococcus mobilis nov. gen. nov. sp. Arch. Microbiol.  77: 203-230. 



P11                                                                                                     การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550   
                                                    

 360 

การศึกษารูปแบบการคาสัตวน้ําในตลาดทองถิ่น 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 
ทิวารัตน  เถลิงเกียรติลีลา   ศิราณี  งอยจันทรศรี*   อุบลรัตน  สุนทรรัตน    

Kent G. Hortle และ  วิระวรรณ  ระยัน   
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสกลนคร 

 
บทคัดยอ 

 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีแมน้ําหลายสายไหลผาน โดยเฉพาะแมน้ําโขง  
แมน้ําสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหพ้ืนที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณของปลาและสัตวน้ําชนิดตางๆ 
เปนแหลงอาหารและรายไดที่สําคัญของประชาชน โดยพบวาปริมาณผลผลิตสัตวน้ําที่เขาสูตลาดสามารถเปนตัวช้ีวัด
สถานภาพและแนวโนมทางดานการประมงในบริเวณนี้ได จึงทดลองเก็บขอมูลปริมาณและชนิดของสัตวน้ําเพื่อใชเปน
แนวทางในการติดตามทรพัยากรสัตวน้ําในระยะยาว 
 ทําการเก็บขอมูลชนิด ปริมาณการขาย ราคาขายและแหลงที่มาของสินคาสัตวน้ําในตลาดสดเขตเทศบาลอําเภอ 
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 3 ตลาด ไดแก ตลาดทาบอ จังหวัดหนองคาย ตลาดศรีสงคราม และ  
ทาอุเทน จังหวัดนครพนม ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2546 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
แนวทางในการติดตามสถานภาพทรัพยากรประมงในระยะยาว สําหรับวิธีการเก็บขอมูลจะใชการสัมภาษณผูคาปลาสด 
ทุกรายที่พบในตลาดในชวงเวลานั้น และการบันทึกขอมูลโดยการสุมเลือกผูคาสัตวน้ําที่บันทึกขอมูลรายวันการขาย 
สัตวน้ําของตัวผูคา  
 ผลการศึกษาพบวาทั้ง 3 ตลาด มีจํานวนผูคาที่ขายปลาน้ําจืดและสัตวน้ําอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 116 ราย มีทั้งผูคาประจํา
และผูคารายยอย ซึ่งผูคารายยอยสวนใหญจะขายสินคาสัตวน้ําบางชวงเวลาเทานั้น ผูคาสัตวน้ําสวนใหญเปนเพศหญิง สวน
ใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและอยูในวัยกลางคน ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะ สัตวน้ําตางถิ่นที่
เขาสูตลาดมีปริมาณมากขึ้น รอยละ 60 ของน้ําหนักปลาที่ขายเปนปลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยง (ปลาตางถิ่น 8 ชนิด และปลา
พ้ืนเมือง 30 ชนิด) อกีรอยละ 40 เปนปลาที่จับไดจากธรรมชาติ (ปลาตางถิ่น 8 ชนิด และปลาพื้นเมือง 80 ชนิด) ปลาตางถิ่น
ที่ไดจากการเลี้ยง มีปริมาณถึงรอยละ 85 ของน้ําหนักปลาทั้งหมดที่ไดจากการเลี้ยง ซึ่งชนิดที่พบมากไดแก ปลาดุกลูกผสม 
(Clarias spp.) และปลานิล (Oreochromis niloticus) ถึงแมจะพบปลาตางถิ่นที่ไดจากการเลี้ยงมาก แตการจับจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ กลับพบปริมาณนอยมีเพียงรอยละ 5 ของปริมาณสัตวน้ําจากการจับทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวาปลาพื้นเมืองยัง
เปนปลาที่พบมากในพื้นที่นี้ สัตวน้ําอื่นๆ ที่พบวามีจําหนายในตลาด ไดแก กุงฝอย หอย กบ เตา และ ปู จากการศึกษาครั้งนี้
พบวาปริมาณปลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณคงที่ตลอดป สวนปลาที่ไดจากการจับจากธรรมชาติมีปริมาณสูงสุดชวง
ฤดูน้ําหลากในเดือนมิถุนายน และชวงน้ําลด ในเดือนตุลาคม การประเมินผลผลิตปลาจากธรรมชาติที่จําหนายในตลาดให
ไดขอมูลที่ถูกตองจําเปนจะตองมี การเก็บรวบรวมขอมูลในชวงที่มีผลผลิตปลาที่เขาสูตลาดสูงที่สุด แตการเก็บขอมูลทุกๆ 
สัปดาห ก็เหมาะสมเพียงพอที่จะประเมินผลผลิตสัตวน้ําที่จําหนายในตลาดได 

 
คําสําคัญ : รูปแบบการคาสัตวน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตลาด 
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Seasonal and Daily Pattern of Fish Sell in the Local Market, NE of Thailand 
 

Tiwarat  Thaliengkatleela  Siranee  Ngoichansri*   
Ubolratana  Sunthornratana  Kent G. Hortle  Wirawan Rayan 
Sakon Nakhon Inland Fisheries Research and Delopment Center 

 
Abstract 

 

Wild-caught fish and other aquatic animals (OAAs) are of great importance for food and income for many 
people in northeast Thailand. Fishery products are increasingly traded through markets, which may therefore be useful 
indicators of the status and trends in the fishery.  

From November 2003 to December 2004, the Assessment of Mekong Capture Fisheries (AMCF), Thai  
Sub-component has carried out a study of three typical district retail markets in the upper northeastern Thailand. The 
study aimed to describe the main features of the markets and to determine the best ways to carry out long-term 
monitoring. At each market, the information was collected on species and quantities sold; and sale prices and sources of 
fishery products, by both quarterly and daily sampling.  For quarterly sampling, all sellers of fishery products were daily 
interviewed for 5 days, four times per year.  For daily monitoring, three to four sellers in each target market were 
selected and trained to record daily information in logbooks.  

The outcomes show that the three target markets had 116 sellers of fresh inland fish and OAAs, of whom 104 
were women. Most sellers had primary education and most were middle-aged. Most sellers were assisted by men, 
usually their husbands, to transport fish or OAAs to the market and to make fish processing.  Most sellers retail inland 
fish or OAAs, less than half the time of selling other products or having other jobs. The target markets reflect the 
increasing importance of aquaculture products in retail fish trade, and the continuing dominance of a few exotic 
aquaculture species. About 60% of sales by weight were fish from aquaculture (8 exotic and about 30 indigenous 
species), and about 40% of sales by weight were wild-captured fish (8 exotic and about 80 indigenous species). Exotic 
species made up about 85% by weight of aquaculture sales, mainly comprising hybrid catfish (Clarias spp.) and Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus).  Although all exotic species were also presented in wild-capture sales, they only made 
up about 5% of the total weight, showing a continuing dominance of indigenous fishes in catches. OAAs were of minor 
importance in sales. 

Sales of aquaculture fish were relatively stable during the year, but sales of wild capture fish showed peaks 
during migration upstream period (around June) at the start of the flood and downstream period at the flood recession 
(October). For accurate annual estimates of sales of wild fish, it is necessary to collect data more intensively during the 
peak periods, but weekly sampling during other period through out the year is adequate to characterize aquaculture fish 
sales. 
 
Key words : pattern of fish sell,  northeast ,  market  
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วัตถุประสงค 
 

 1.1 เพื่อศึกษาขอมูลทางการตลาดของตลาดคาปลีกสัตวน้ํา บริเวณลุมน้ําโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.2 เพื่อศึกษาวิถีทางการตลาด ปริมาณการขายสัตวน้ํา และมูลคาของทรัพยากรสัตวน้ําในตลาดทองถิ่น 
 1.3 เพื่อทดสอบระบบการเก็บขอมูล การติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตสัตวน้ําในระยะยาว 

 
วิธีการศึกษา 

 
1 พื้นที่ในการศึกษา 
 
 ดําเนินการศึกษาในตลาดทองถิ่นจํานวน 3 ตลาด คือ ตลาดทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ตลาดศรี
สงคราม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และตลาดทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ต้ังแต เดือนพฤศจิกายน 
2546–ธันวาคม 2547  
 
2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ทําการศึกษาขอมูลทั่วไปของตลาด ประวัติของตลาด 
จํานวนผูคา ประวัติผูคา ขอมูลครัวเรือน และความเกี่ยวของในธุรกิจคาสัตวน้ํา และกิจกรรมตอเนื่องอื่นๆ ตามประเภทของ
สินคา จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเทศบาล และกลุมผูคาในตลาดแตละแหง  
 2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (primary data) วิธีที่ 1 สัมภาษณผูคาสตัวน้ําในตลาด ทุกๆ 3 เดือน คือ ชวงที่ 1 
เดือนธันวาคม 2546 ถึง มกราคม 2547 ชวงที่ 2 เดือนมีนาคม ถึง เมษายน ชวงที่ 3 เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม และชวงที่ 
4 เดือนกันยายน 2547 ซึ่งแตละชวงเวลาทําการสัมภาษณเปนระยะเวลา 5 วันตอเนื่องกัน วิธีที่ 2 ใหผูคากรอกขอมูลการขาย
สินคาประจําวันเปนระยะเวลา 1 ป โดยคัดเลือกผูคาสัตวน้ําที่มีความสนใจเขารวมทําการศึกษา โดยตลาดทาบอ จํานวน 3 
ราย ตลาดศรีสงคราม จํานวน 4 ราย และตลาดทาอุเทน จํานวน 3 ราย 
 การจัดเตรียมแบบสอบถาม แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวยขอมูล ชนิด ปริมาณ
ผลผลิตสัตวน้ํา ราคาขาย และแหลงที่มา สวนที่ 2 ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับผูคาสัตวน้ํา เชน ช่ือ ที่อยู เพศ อายุ และ
การศึกษา เปนตน กอนการสัมภาษณและเก็บขอมูล อธิบายทําความเขาใจกับเกี่ยวกับวัตถุประสงค วิธีการศึกษา ใหแก
ผูตอบขอมูล และประมวลผลขอมูลจากการสนทนาและสังเกต (Rapid Appraisal Approach, RAA) 
 
3 การตรวจสอบขอมูลดิบ (data cleaning)  
 
 ทําการตรวจสอบขอมูลดิบ เพื่อใหไดขอมูลสมบูรณ กอนจัดเก็บในฐานขอมูล โดยใชโปรแกรม Microsoft 
Access   
 
4 การวิเคราะหขอมูล 
 
 4.1 การวิเคราะหเชิงปริมาณ วิเคราะหโดยใชวิธีหาคาเฉลี่ยเพื่อวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมเบื้องตนและ
ประเมินปริมาณการคาของผูคาในตลาด 
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 4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) เพื่อศึกษาสภาพตลาดสัตวน้ํา ผลผลิตรวม แหลงของ
ทรัพยากร ชนิดของสัตวน้ํา การวิเคราะหขอมูลตลาดสัตวน้ํา แนวโนมของผลผลิตในแตละชวงเวลา ชนิด ปริมาณผลผลิต 
แหลงที่มาจากการจับหรือเลี้ยง ความสัมพันธระหวางจํานวนผูคากับผลผลิต แตละชวงเวลา ซึ่งใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงที่ต้ังตลาด ทั้ง 3 ตลาด ที่ทําการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผลการศึกษา 
 
1 สภาพทั่วไปของแตละตลาด  
 
 1.1 ตลาดทาบอ สรางขึ้นในป พ.ศ. 2509 ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย เปน
ตลาดคาปลีกที่มีขนาดใหญ มีประชาชนเขามาซื้อสินคามากกวา 100,000 คนตอป โครงสรางเปนอาคารคอนกรีตช้ันเดียว 
แผงรานคาสัตวน้ําสวนใหญ มีขนาด 2-5 ตร.ม. ทําจากวัสดุไมและปูน ผูคาวางปลาใสในภาชนะเชน ตะกรา ถัง หรือ
กะละมัง ปลาที่วางขายจะมีทั้งปลาที่มีชีวิตและปลาที่ตายแลว แหลงทําประมงที่สําคัญ ไดแก แมน้ําโขง หวยโมง และ
หนองบึงอื่น ๆ โดยเฉพาะแมน้ําโขงและหวยโมงเปนแหลงจับสัตวน้ําที่มีผลผลิตเขาสูตลาดมากที่สุด ปลาที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงมาจากการเลี้ยงของเกษตรกรในบริเวณใกลเคียงและนํามาจากจังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง ซึ่งผลผลิตของปลาน้ําจืดในตลาดโดยสวนใหญมาจากการเพาะเลี้ยง รอยละ 60.23 สวนสัตวน้ําจืดอื่นๆ ที่พบ 
ไดแก หอยเชอรี่ หอยขม ปูนา กบ และกุงฝอย ไดจากการจับจากแหลงน้ําในพื้นที่ สวนสัตวทะเลอื่น ๆ นํามาจากกรุงเทพฯ
ไดแก ปลาทู หมึก และหอยแมลงภู การแปรรปูสัตวน้ําจืดเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต ไดแก ปลารา และปลาแหง  
 1.2 ตลาดศรีสงคราม สรางขึ้นในป 2528 ต้ังอยูในบานปากอูน ตําบลศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ตลาดศรีสงครามเปนตลาดคาปลีกและคาสงปลาที่ใหญที่สุดในบริเวณนี้ ชวงเวลาจําหนายมี 2 ชวง คือ ชวงเชา 
ระหวาง 05.00-12.00 น กับชวงบาย ระหวางเวลา 14.00-19.00 น. สิ่งปลูกสรางของตลาดเปนอาคาร 2 ช้ัน แตขายสินคา
เฉพาะชั้นลาง ผูคาปลามีแผงภายในอาคาร ขนาดของแผงขายสัตวน้ําจะมีขนาดตั้งแต 0.6-24 ตร.ม. มีทั้งสรางจากไมไผ 
และคอนกรีต ในสวนที่เปนผูคารายยอยนั้นนิยมใชผาพลาสติกปูพ้ืนแลววางสินคา หรือใชโตะไม เปนที่วางสินคา ปลาที่
จับจากธรรมชาติ สวนใหญมีแหลงที่มาจากแมน้ําสงคราม และแมน้ําโขง สําหรับชนิดปลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยงนั้นสวน
ใหญที่นํามาขาย ไดแก ปลานิล เปนปลาที่ไดจากการเลี้ยงในกระชัง ในแมน้ําโขง สวนปลาดุกจะเปนปลานําเขาจาก 
ภาคกลางและจากจังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชนจังหวัดรอยเอ็ด และกาฬสินธุ การคาสัตวน้ําในตลาด 

รายงานสัมมนาวชิาการ 

ดานการประมงน้ําจดื 2550 



P11                                                                                                     การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2550   
                                                    

 364 

ศรีสงคราม จะมีช่ือเสียงในดานการจําหนายปลาแปรรูปจําพวกปลาสม ปลารา และปลาแหง สวนสัตวน้ําอื่นๆ จําพวก กบ 
สวนใหญไดจากการเพาะเลี้ยง สวนหอยน้ําจืด กุงฝอย ปู เปนสัตวน้ําที่จับไดจากธรรมชาติ   

1.3 ตลาดทาอุเทน ต้ังขึ้นในป พ.ศ.2529 ต้ังอยูในตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เปนตลาดที่ 
อยูติดกับแมน้ําโขง ตลาดทาอุเทนเปนตลาดที่มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ตลาด ขางตน สิ่งปลูกสรางของตลาด 
เปนอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ผูคาจะออกมาขายสินคานอกอาคารชวงเวลา 6.00-9.00 น. และ 15.00-18.00 น. สวนชวงเวลา 
9.00-14.00 น. จะยายเขาไปขายในอาคาร ในรอบสัปดาหทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี จะมีผูคาจากประเทศลาวนํา
สินคาเขามาขาย คือ สินคาประเภทสัตวน้ําและอาหารปา สัตวน้ําที่ขายนั้นไดจากการจับจากธรรมชาติจากแหลงสําคัญ  
คือ แมน้ําโขงและแมน้ําทวย ซึ่งเปนแมน้ําสาขาของแมน้ําโขง และปลาที่ไดจากการเลี้ยง ในกระชัง เชน ปลานิล ปลาโมง 
ปลาสายยู  

 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของตลาดที่ทําการศึกษา 

 

 

ช่ือตลาด สถานที่ ปท่ี 
กอสราง 

จํานวนราน 
(ราย) 

จํานวนราน
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

ทาบอ หนองคาย 1966 246 37 
ศรีสงคราม นครพนม 1985 191 48  
ทาอุเทน นคาพนม 1986 100 31 

 
แหลงที่มา : จากการสํารวจ สัมภาษณ และขอมูลเบื้องตนของสํานักงานเทศบาล ในป 2547 
 
2. ขอมูลท่ัวไปผูคาสัตวน้ํา  
 
 ผูคาสัตวน้ําจากตลาดทาบอ มีผูคาขายสัตวน้ําทั้งหมด 37 คน เปนผูคาปลีก จํานวน 34 ราย ผูคาสง จํานวน 2 ราย 
และผูรวบรวม 1 ราย ผูคาปลาสวนใหญในตลาดเปนผูหญิงคิดเปนรอยละ 97.2 อายุเฉลี่ย 45 ป ผูคาสัตวน้ําจากตลาด 
ศรีสงคราม มีผูคาขายปลาทั้งหมด 48 คน เปนผูคาปลีก จํานวน 46 ราย และเปนทั้งผูคาสงและผูรวบรวม จํานวน 2 ราย ผูคา
ปลาทุกคนในตลาดเปนผูหญิง อายุเฉลี่ย 38.3 ป ผูคาสัตวน้ําจากตลาดทาอุเทน มีผูคาขายสัตวน้ําทั้งหมด 31 คน เปน 
ผูคาปลีก จํานวน 30 ราย และเปนทั้งผูคาปลีกและผูรวบรวม 1 ราย ผูคาปลาสวนใหญในตลาดเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 
96.8 อายุเฉลี่ย 46.5 การศึกษาครั้งนี้จําแนกผลผลิตทางการประมงในทั้งสามตลาดออกเปน 4 กลุมหลัก ดังนี้ 
 1. กลุมปลาน้ําจืด แบงผลผลิตออกเปน 3 กลุมยอย คือ กลุมปลาน้ําจืดสดที่ไดจากการจับจากธรรมชาติ เชน กลุม
ปลาสวาย กลุมปลาเนื้อออน และกลุมปลาแขยง เปนตน กลุมปลาน้ําจืดสดจากการเพาะเลี้ยง เชน ปลานิล ปลาดุก และปลา
ชอน และกลุมปลาน้ําจืดแปรรูป เชน ปลาแหง ปลารา และปลาสม โดยพบผูคาที่จําหนายปลาน้ําจืดที่จับจากธรรมชาติอยาง
เดียวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25 ของผูคาปลาทั้งหมด รองลงมาไดแก ผูคาปลาน้ําจืดแปรรูปอยางเดียว คิดเปนรอยละ 21.6 
ของผูคาปลาทั้งหมด และผูคาปลาน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยงอยางเดียว รอยละ 14.7 ของผูคาปลาทั้งหมด บางครั้งพบผูคาที่
จําหนายปลาน้ําจืดจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงรวมกัน คิดเปนรอยละ 6.9 ของผูคาปลาทั้งหมด สวนผูคาที่จําหนาย
กลุมปลาน้ําจดืกับผลผลิตอื่นรวมกันจะพบจํานวนนอย  
 2. กลุมปลาทะเล แบงผลผลิตออกเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมปลาทะเลสด เชน ปลาทู ปลาลัง และปลาสีกุน กลุม
ปลาทะเลแปรรูป เชน ปลาทูนึ่ง ลูกช้ินปลา และปลาเค็ม โดยพบผูคาที่จําหนายปลาทะเลสดอยางเดียว คิดเปนรอยละ 0.9 
ของผูคาปลาทั้งหมด และผูคาที่จําหนายปลาทะเลสดรวมกับผลผลิตอื่นๆ รอยละ 4.3 ของผูคาปลาทั้งหมด ในตลาดทาบอ
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จะไมพบผูคาที่จําหนายปลาทะเลสดเลย เนื่องจากตองขนสงเปนระยะทางไกล สินคากลุมนี้จึงมีราคาสูงตามตนทุนที่
เพิ่มขึ้น สวนผูคาที่จําหนายปลาทะเลแปรรูป พบกระจายในทั้ง 3 ตลาด แตพบจํานวนนอย 
 3. กลุมสัตวน้ําจืดอื่นๆ สามารถแบงผลผลิตออกเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมสัตวน้ําจืดอื่นสด และกลุมสัตวน้ําจืดอื่น
แปรรูป ซึ่งกลุมสัตวน้ําจืดอื่น มีทั้งที่ไดจากการจับจากธรรมชาติ เชน เตา กุงฝอย แมลงน้ํา และหอยน้ําจืด และไดจากการ
เพาะเลี้ยง ไดแก กบนา และกุงกามกราม สวนสัตวน้ําจืดอื่นแปรรูปที่พบจําหนายในทั้ง 3 ตลาด ไดแก หอยเชอรี่ตม จอมกุง 
เปนตน โดยพบผูคาที่จําหนายสัตวน้ําจืดอื่นเพียงอยางเดียว รอยละ 12.1 ของผูคาปลาทั้งหมด บางครั้งพบวางขายรวมกับ
สัตวน้ําอื่น  
 4. กลุมสัตวทะเลอื่นๆ สามารถแบงผลผลิตออกเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมสัตวทะเลอื่นสดและกลุมสัตวทะเลอื่น
แปรรูป สินคาในกลุมสัตวทะเลอื่น ไดแก ปลาหมึก กุงกุลาดํา หอยแมลงภู และหอยแครง สวนสัตวทะเลอื่นแปรรูปที่พบ 
เชน หมึกแหง กุงแหง หอยดอง และปูอัด โดยพบผูคาที่ขายสินคาในกลุมนี้จํานวนนอยเชนเดียวกับกลุมปลาทะเล ซึ่งพบ
ผูคาที่ขายสัตวทะเลอื่นรวมกับปลาทะเสสดจํานวน 3 คน ขายสัตวน้ําทะเลอื่นเพียงอยางเดียว 2 คน และขายรวมกับกลุม
ปลาน้ําจืดเพียง 1 ราย สวนกลุมสัตวทะเลแปรรูป พบเพียง 1 รายเทานั้น โดยขายรวมกับปลาน้ําจืดแปรรูป 
 
3. ระบบการทํางานของตลาด 
 

3.1 วิถีการตลาดปลา วิถีการตลาดของสัตวน้ํา มีวิถีทางดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 วิถีการตลาดสัตวน้ํา 
 
 วิถีการตลาด มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ผูคาคนกลางในทองที่รับซื้อปลาจากชาวประมงแลวนํามาคาขายเองใน
ตลาด หรือนําปลามาขายใหผูคาปลีก และผูคาสงในตลาด รูปแบบที่ 2 ชาวประมงนําสินคาสัตวน้ํามาขายเอง รูปแบบที่ 3 
ผูคาคนกลางในทองถิ่นรับซื้อปลาจากชาวประมงแลวนําปลามาขายใหผูคาปลีก และผูคาสงในตลาด เมื่อพิจารณาแลว

 ชาวประมงในทองที่/ชาวประมงจากประเทศ
ลาว/เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ชาวบาน/ผูคาคน
กลางในทองที่ 

ชาวบาน/ผูคาคนกลาง
ในทองถิ่น 

ผูคาปลีกในตลาด
ทองถ่ิน/ชาวประมง/
ชาวบานท่ีทําหนาท่ี

คาปลีก 

ผูคาสงในตลาด
ทองถิ่น 

รานอาหาร 

ผูบริโภค 

ตลาดคาสงขนาด
ใหญในทองถิ่น 
และตางจังหวัด 

ชาวบาน/ผูคา
ปลีกในหมูบาน 
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พบวา สวนใหญกลุมผูคารูปแบบที่ 1 และ 2 เปนผูคารายยอย สวนรูปแบบที่ 3 เปนผูคารายใหญ จากการศึกษานี้พบวาผูคา
ประจํามีจํานวนที่แนนอน สวนผูคาปลีกช่ัวคราวจํานวนจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และไมมีแผงคาขายถาวร 
 3.2 การขายผลผลิตปลาน้ําจืดในตลาด 
 ปริมาณผลผลิตปลาจากการเพาะเลี้ยงเปน 60.2% ของปริมาณผลผลิตปลาน้ําจืดทั้งหมด สําหรับผลผลิตที่ไดจาก
การจับมีปริมาณเพียง 39.8% ของจํานวนผลผลิตปลาน้ําจืดทั้งหมด มูลคารวมของผลผลิตปลาน้ําจืดทั้งหมดมีคาเฉลี่ย  
1.62 ลานบาท (42,769.7 เหรียญสหรัฐ) ผลผลิตปลาจากการจับมีมูลคาถึง 59.8% ของมูลคารวมของผลผลิตปลาน้ําจืด
ทั้งหมด คือมีมูลคาเฉลี่ย 827,063 บาท และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงมีมูลคาเฉลี่ย 798,187 บาท ซึ่งพบวาทุกตลาดมีสัดสวน
ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากกวาผลผลิตจากการจับสัตวน้ําจากธรรมชาติ โดยตลาดทาบอ สัดสวนของปลา
จากการเพาะเลี้ยงสูงกวาผลผลิตจากการจับมาก สวนตลาดศรีสงครามและตลาดทาอุเทน สัดสวนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํากับการจับจากธรรมชาตไิมแตกตางกันมากนัก  
 
ตารางที่ 3 ผลผลิตปลาสดที่ขายในตลาดทั้ง 3 แหง (หนวย : กก.)  

จบั เล้ียง จบั เล้ียง จบั เล้ียง จบั เลี้ยง

ปลาอพยพ 2,384.0 594.4 4,174.1 339.1 2739.1 1273.3 9297.2 2206.8

ปลาประจําถิ่น 170.2 1,783.0 25.0 7.0 39.8 185.0 235.0 1975.0

ปลาอพยพ 506.1 529.0 330.6 - 162.6 213.0 999.3 742.0

ปลาประจําถิ่น 82.5 4,985.0 3.0 4,427.7 28.2 1792.0 113.7 11204.7

5.3 5.3 -

3,142.8 7,891.4 4,532.7 4,773.8
28.5% 71.5% 48.7% 51.3%

2,975.0 

(46.2%)

3,463.3 

(53.8%)

10,650.5   

(39.8%)

16,128.5   

(60.2%)

ปลาทองถิ่น

ปลาตางถิ่น

สัตวน้ําอื่นๆ

รวม

ผลผลิตปลาสด หนองคาย นครพนม ผลรวม

ตลาดทาบอ ตลาดทาอุเทน ตลาดศรีสงคราม

 
 

 3.3 จํานวนผลผลิตปลาน้ําจืดที่ขายและจํานวนผูคาปลาในแตละฤดูกาล 
 ผลผลิตปลาน้ําจืดที่เขาสูตลาดมีปริมาณแตกตางกันในแตละชวงการสํารวจ ปริมาณการขายปลาของผูคาปลีกใน
ตลาดทั้ง 3 มีคาเฉลี่ย 446.23+203.68 กิโลกรัมตอวัน ปริมาณปลาน้ําจืดเฉลี่ยที่ขายในตลาดทาบอมีปริมาณมากกวาตลาดอื่น 
คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 551.71+141.69 กก./วัน สวนตลาดศรีสงคราม และตลาดทาอุเทน มีคาเทากับ 465.33+255.10 กก./วัน 
และ 321.65+123.41 กก./วัน ตามลําดับ ในฤดูฝนชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พบวาปริมาณปลามีจํานวนมากใน 
ทุกตลาด เพราะผลผลิตที่จับจากธรรมชาติมีปริมาณมากโดยเฉพาะในตลาดศรีสงคราม พบวามีปริมาณปลาที่จําหนายมาก
ที่สุดในชวงนี้ แมวาผลผลิตปลาในแตละตลาดมีความแตกตางกันในแตละชวงที่ทําการสํารวจ แตจํานวนผูคาปลา 
ไมแตกตางกันมากนักในแตละชวง   
 เมื่อดูความสัมพันธระหวางปริมาณการขายรายวันและจํานวนผูคาปลีกที่ดําเนินกิจกรรมในแตละวันในแตละ
ตลาดพบวาปริมาณการขายปลาสดในแตละวัน และจํานวนผูคาปลีกสัตวน้ําของทุกตลาดไมมีความสัมพันธกัน คือ แมวา
ปริมาณปลาในตลาดมีมากแตจํานวนผูคาปลีกสัตวน้ําคอนขางคงที่ เนื่องจากผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงที่เขาสูตลาดอยาง
คงที่ สงผลตอความสัมพันธของปริมาณผลผลิตและจํานวนผูคาในตลาด อยางไรก็ตามในชวงที่มีปริมาณปลาจับจาก
ธรรมชาติเขาสูตลาดเปนจํานวนมากพบวา จํานวนผูคาในแตละตลาดจะเพิ่มมากขึ้นดวย  
 3.4 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและแหลงที่มา 
 ผลผลิตปลาน้ําจืดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนใหญเปนปลาตางถิ่น ขอมูลจากการสัมภาษณพบวา มีชนิด
ปลาจากการเพาะเลี้ยงวางขายในตลาดนอยกวา 20 ชนิด ชนิดที่พบปริมาณมากในทั้งสามตลาด และเปนปลาที่มีคุณคาทาง
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เศรษฐกิจสูง คือปลาดุกลูกผสม และปลานิล ซึ่งทั้งสองชนิดพบมีวางขายในตลาดตลอดทั้งป สัดสวนของผลผลิตของปลา
ทั้งสองกลุมนี้เปน 34 และ 35.6% ของผลผลิตปลาจากการเพาะเลี้ยงทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบผลผลิตปลาพื้นเมืองแมน้ํา
โขงจากการเลี้ยงในกระชัง ซึ่งลูกพันธุปลาที่เกษตรกรนํามาเลี้ยงมาจากการรวบรวมลูกปลาในแมน้ําโขง  
 3.5 ผลผลิตที่ไดจากการจับสัตวน้ําตามแหลงน้ําธรรมชาต ิ
 ผลผลิตปลาจากการจับจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีขายในตลาด สวนใหญเปนปลาพื้นเมือง มีสัดสวนเกือบครึ่ง
ของปริมาณปลาที่ขายในตลาด ผลผลิตสวนนี้ไดจากแมน้ําใกลๆ ตลาด หรือแหลงน้ําอื่น ๆ ภายในจังหวัด ชนิดปลาจากการ
จับที่วางขายในทั้ง 3 ตลาดมีประมาณ 80 ชนิด และพบวามีอยู 15 ชนิดที่มีการนํามาจําหนายอยางสม่ําเสมอ และมีปริมาณที่
ไมแตกตางกันมากนัก ชนิดปลาที่พบปริมาณมากและมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ไดแก กลุมปลากด กลุมปลากราย และกลุม 
ปลาเนื้อออน ซึ่งมีปริมาณรอยละ 34.1 ของผลผลิตทั้งหมดของปลาธรรมชาติ  
 4. การสํารวจโดยการจดบันทึกของผูคาปลีก 
 จากการสํารวจโดยการจดบันทึกของผูคาปลีกจํานวน 11 คน บันทึกการขายปลีกรายวันตลอดทั้งปที่ทําการ
สํารวจ ผูคาปลีกสวนใหญดําเนินกิจกรรมการขายสัตวน้ําจืดเกือบตลอดป จากสมุดจดบันทึกของผูคาจํานวน 10 คน มีวันที่
ไมไดจําหนายปลาในรอบปอยูระหวาง 0-30 เปอรเซ็นต จากผลรวมเฉลี่ยของปริมาณการขายปลาน้ําจืดในแตละวัน  
(ตารางที่ 6) พบวาผูคาปลีกสวนมากขายสัตวน้ําจืดในแตละวันไมเกิน 100 กิโลกรัม มีการขายสัตวน้ําในปริมาณมากที่
ตลาดศรีสงคราม โดยมีคาเฉลี่ยการขายของผูคา 73.15+150.77 กิโลกรัมตอคนตอวัน ซึ่งมีปริมาณสูงกวาตลาดทาอุเทนและ
ตลาดทาบอ 
 ขอมูลจากผูคาปลาแสดงใหเห็นปริมาณการเปลี่ยนแปลงของสัตวน้ําจืดที่จําหนายในแตละวันในรอบป สําหรับ
ตลาดศรีสงครามและตลาดทาอุเทนมีความแตกตางของปริมาณการขายผลผลิตคลายคลึงกัน คือ เดือนมิถุนายนมีปริมาณ
การขายผลผลิตมากกวาเดือนตุลาคมเล็กนอย และพบวาทั้งสามตลาดมีปริมาณการขายสูงสุดอยู 3 ชวงในรอบป ไดแก 
ในชวงตนฤดูฝนราวเดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม และระหวางเดือนธันวาคม-มกราคม (ภาพที่ 3) 
 
ตารางที่ 6 ผลการสํารวจปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจืดที่จําหนายในทั้ง 3 ตลาดระหวาง เดือนธันวาคม 2546-ธนัวาคม 2547   

ทาบอ Lb101 337 8 31.3 22.20 1,241,860 32,681
ทาบอ Lb102 252 17 37.7 1.82 774,345 20,377
ทาบอ Lb103 365 2 31.6 17.72 1,547,563 40,725

ทาบอ Lb104 268 5 39.81 41.88 417,391 10,984
ศรสีงคราม Lb705 310 15 131.71 337.52 2,959,321 77,877
ศรสีงคราม Lb706 356 4 175.31 251.66 4,010,520 105,540
ศรสีงคราม Lb707 368 0 78.6 30.08 1,583,430 41,669
ศรสีงคราม Lb708 367 1 158.78 177.30 2,968,962 78,131

ทาอุเทน Lb801 298 16 27.12 23.25 780,190 20,531
ทาอุเทน Lb802 247 30 24.59 23.30 875,127 23,030
ทาอุเทน Lb803 320 13 49.54 41.80 1,766,232 46,480

10 73.15 150.77 1,720,450 45,275รวม/เฉล่ีย

จํานวนวันที่

ขายปลา

จํานวนวันที่

ไมไดขายปลา

ตลาด น้ําหนัก (กก./วัน) มูลคา

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน บาท (US$)

รหสัผูคา
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ภาพที่ 3 ปริมาณผลผลิตปลาน้ําจืดที่ขายในแตละวันของผูคาปลีกจากการจดบันทึกขอมูล ใน 3 ตลาด  
 
 5.การศึกษาแนวทางการติดตามปริมาณการคาสัตวน้ําในตลาดทองถิ่น 
 การศึกษาการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการคาสัตวน้ําในตลาด ดวยวิธีการเก็บขอมูลจากการจดบันทึก
ทุกวัน (logbook) มีขอดีคือ ไดขอมูลที่มีความละเอียดและตอเนื่อง แตมีขอเสีย คือ ใชระยะเวลามาก และใชงบประมาณสูง 
ดังนั้นเพื่อใหการเก็บขอมูล ประหยัดงบประมาณและเวลา จึงไดทําการศึกษารูปแบบในการเก็บขอมูลใหเหมาะสม โดยวิธี
ที่ 1 เปนการเก็บขอมูลแบบเปนระบบ คือ เก็บขอมูลปริมาณการขายสัตวน้ําทุกสัปดาห ทุก 2 สัปดาห และทุก 4 สัปดาห 
สวนวิธีที่ 2 ใชการสุมเลือกเก็บขอมูลในชวงเวลาที่มีการขายสัตวน้ําตามปกติ และชวงที่มีปริมาณการขายสัตวน้ํามาก ผล
การศึกษาพบวา การเก็บขอมูลแบบเปนระบบเหมาะสมสําหรับตลาดที่มีปริมาณการคาสัตวน้ําคงที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณการคาสัตวน้ําในแตละชวงเวลานอย เชน ตลาดทาบอ ซึ่งผลผลิตสัตวน้ํามาจากการเพาะเลี้ยงทําใหปริมาณการ
ขายปลาไมแตกตางกันในแตละชวง โดยพบวาการเก็บขอมูลทุกสัปดาห จะใหคาที่แมนยํา เที่ยงตรงกวาการเก็บขอมูลทุก  
2 และ 4 สัปดาห เพราะมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 10 (ภาพที่ 4) สวนการสุมเลือกเก็บขอมูลปริมาณการขายใน
แตละชวงเวลา เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับตลาดที่มีปริมาณการคาสัตวน้ําในแตละชวงเวลาแตกตางกัน เชน ตลาดศรี
สงคราม ซึ่งปริมาณการคาสัตวน้ําในเดือนตุลาคมจะมีปริมาณแตกตางจากชวงอื่นๆ มาก (ภาพที่ 3) ทําใหการสุมเก็บขอมูล
ตองทําในชวงเวลาปกติและชวงเวลาที่มีปริมาณผลผลิตมาก โดยเฉพาะชวงเวลาที่มีปริมาณสัตวน้ําเขาสูตลาดมากตองมี
การสุมเก็บขอมูลใหถ่ียิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4  คาเฉลี่ยของปริมาณการขายสัตวน้ําในตลาดทาบอ จ.หนองคาย จากการเก็บขอมูลเปนระบบ คือ เก็บขอมูล 
               ทุกสัปดาห ทุก 2 สัปดาห และ ทุก 4 สัปดาห  
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 ในการใชขอมูลทางการตลาด เพื่อประเมินสถานภาพทางการประมงนั้นตองมีความเขาใจสภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตและระบบทางการตลาด  เพื่อการวางแผนสํารวจอยางละเอียด 
ครอบคลุม เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหใหสูงขึ้น จากการศึกษานี้ พบวาปริมาณการขายผลผลิตมีการเปลี่ยน แปลงใน
ชวงกวาง โดยเฉพาะผลผลิตปลาสดจากการจับจากธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอยางเห็นไดชัด การเก็บขอมูล
แบบสมุดปูม หรือ การจดบันทึกขอมูลรายวัน ผูคาตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการศึกษา และตองเขาใจ
แบบฟอรมที่ตองบันทึก ซึ่งคณะผูศึกษาตองอธิบายและทําความเขาใจกับผูจดบันทึกขอมูลอยางดี เพื่อจะไดเปนขอมูลที่
นาเชื่อถือ 

 การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาการเก็บขอมูลเปน 2 รูปแบบ คือ วิธีการติดตามระยะยาว และใชวิธีการสัมภาษณใน
แตละชวง ซึ่งพบวาการเลือกชวงเวลาที่จะสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และใชคาใชจายนอย ทําไดยากมาก เพราะ
ปริมาณการขายในตลาดมีความแตกตางกันมากในแตละชวง โดยเฉพาะในตลาดที่มีปริมาณผลผลิตจากการจับจาก
ธรรมชาติมาก ฉะนั้นแมวาการติดตามแบบสมุดปูมจะใชเวลานาน และสิ้นเปลืองงบประมาณ แตมีขอผิดพลาดนอยกวา 
ขอมูลมีความถูกตอง แมนยํามากกวา วิธีนี้จึงนาจะเหมาะสมกวาและการติดตามผลผลิตระยะยาวโดยการเก็บขอมูลแบบ
เปนระบบ พบวาการเก็บขอมูลทุกสัปดาหเหมาะสมในระดับหนึ่งที่จะใชในการประเมินผลผลิตตลาด อยางไรก็ตามในชวง
ที่ปริมาณผลผลิตเขาตลาดสูงตองมีการเก็บขอมูลถ่ีขึ้น โดยเก็บขอมูลทุกวันในชวงที่ปริมาณผลผลิตสูง สวนวิธีการ
สัมภาษณผูคาทุกวันนั้นไมเหมาะสม เพราะผูคาจะยุงกับการขายปลาจนไมมีเวลาตอบคําถาม ตองมีการปรับปรุงวิธีการให
สะดวกขึ้นซึ่งอาจจะใชวิธีการกรอกขอมูลอาทิตยละ 1 ครั้ง จะดีกวาการติดตามสัมภาษณทุกวัน แตอาจตองมีการทําความ
เขาใจ และใชขอมูลพ้ืนฐานผูขายดวยเพื่อลดความผิดพลาด 
 ขอเสนอแนะ การสํารวจขอมูลทางการตลาดครั้งนี้ เพื่อหาวิธีการศึกษาการติดตามปริมาณผลผลิตสัตวน้ําใน
ตลาดในระยะยาว ซึ่งปริมาณสัตวน้ําที่จําหนายมีความแตกตางกันแตละชวงเวลาของป เนื่องจากผลผลิตจากการจับจาก
ธรรมชาติและผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยง จึงควรมีการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็นความชัดเจนของระบบทางการตลาด
มากยิ่งขึ้น การศึกษาความเปนไปไดที่จะเก็บขอมูลบางชวงเวลา เชน เดือนละหนึ่งสัปดาห หรือเฉพาะบางเดือนของปแทน
การสํารวจทุกวันจะตองมีการศึกษาประเมินเพิ่มเติม และการสํารวจจํานวนประชากรชาวประมง เพื่อประเมินกลุมตัวอยาง
ที่เปนตัวแทนของกลุมประชากรทั้งหมดในพื้นที่ที่สํารวจ เปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการ เพื่อใหไดแนวทางในการ
ประเมินผลผลิตทรัพยากรในพื้นที่ 
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คาริโอไทปปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)  

ปลาดุกยักษ (C. gariepinus) และปลาดุกลูกผสม (C. hybrid) 
 

เกรียงไกร  สีตะพันธุ  
สํานักเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาโครโมโซมปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ปลาดุกยักษ (C. gariepinus) และปลาดุกลูกผสม  
(C. macrocephalus (female) X C. gariepinus (male)) เตรียมเซลลระยะ metaphase จากไตและเหงือก พบวาปลาดุกอุยมี
จํานวนโครโมโซมทั้งหมด 54 แทง (2n = 54) ปลาดุกยักษมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด 56 แทง (2n = 56) และปลาดุกดุก
ลูกผสมมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด 55 แทง ขอมูลทางดานเซลลพันธุศาสตรของปลาทั้ง 3 ชนิด อาจมีประโยชนตอ
การศึกษาเซลลอนุกรมวิธาน ความสัมพันธทางวิวัฒนาการของปลาและเปนพื้นฐานของการศึกษาลักษณะทางจีโนมของ
ปลาในสกุล Clarias 
 
คําสําคัญ : คาริโอไทป โครโมโซม ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ ปลาดุกลูกผสม 
    
* ต. แมกา  อ. เมือง  จ. พะเยา  ๕๖๐๐๐  โทร. ๐-๙๘๕๐-๐๗๘๑  e-mail : kook82@hotmail.com  
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Karyotypes of Clarias macrocephalus, C. gariepinus  

and C. hybrid (C. macrocephalus X  C. gariepinus) 
 

Kriengkrai Seetapan*  
School of Agriculture, Natural Resources and Environmental Science, Naresuan University, Phayao Campus 

 
Abstract 

 
 Chromosome studied of Clarias macrocephalus, C. gariepinus and C. hybrid (C. macrocephalus (female)  
X C. gariepinus (male)). Metaphase chromosomes were obtained from kidney and gill. The chromosome number of  
C. macrocephalus were 54 (2n = 54), C. gariepinus were 56 (2n = 56) and C. hybrid were 55 chromosomes. These 
cytogenetics data may be useful for cytotaxonomy, evolutionary relationship of fishes and provide basis for further 
analysis of Clarias genome. 

  
Key words : karyotype, chromosome,  Clarias macrocephalus, C. gariepinus, C. hybrid 
    
* T. Maeka  A. Muang  C. Phayao 56000  Tel. 0-9850-0781  e-mail : kook82@hotmail.com  
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คํานํา 
 
 ปลาดุกจัดอยูในวงศ (family) Clariidae พบในประเทศไทยมีทั้งหมด 2 สกุล (genus) 7 ชนิด (species) ไดแก  
ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ปลาดุกดาน (C. batrachus) ปลาดุกเนื้อเลน (C. meladerma) ปลามอด (C. teijsmanni) 
ปลาดุกภูเขา (C.(Prophagorus) cataractus) ปลาดุกลําพัน (C.(P.) nieuhofii) และปลาดุกแคระ (Encheloclarias kelioides) 
(ชวลิต และคณะ, 2540) สําหรับปลาที่ทุกคนรูจักและนิยมนํามาบริโภคกันมากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะ 
ปลาดุกอุยเนื่องจากมีรสชาติดี แตปลาดุกอุยเปนปลาที่มีขนาดเล็กและมีอัตราการเจริญเติบโตชา ดังนั้นจึงไดมีการทําการ
ผสมขามชนิด (hybridization) โดยนําปลาดุกยักษ หรือปลาดุกเทศ (C. gariepinus) ซึ่งมีถ่ินกําเนิดดั้งเดิมอยูในทวีป
แอฟริกากลาง มาผสมกับปลาดุกอุย ไดลูกผสมออกมาชื่อปลาดุกลูกผสมหรือปลาดุกบิ๊กอุย (C. hybrid) ปลาลูกผสม
ดังกลาวมีลักษณะตางๆ อยูก่ึงกลางระหวางปลาดุกอุยและปลาดุกยักษ คือมีเนื้อซึ่งมีรสชาติดีของปลาดุกอุย และมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงเหมือนปลาดุกยักษ ปลาดุกลูกผสมเมื่อโตจะมีลักษณะคลายคลึงกับปลาดุกยักษมาก จึงทําใหเกิดความ
สับสนในการแยกชนิดของปลาทั้งสองชนิดนี้ ดังนั้นการศึกษาดานคาริโอไทปของปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ และปลาดุก
ลูกผสมในครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนําไปใชประโยชนดานเซลลอนุกรมวิธาน (cytotaxonomy) และมี
ประโยชนในดานการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 
 ศึกษาโครโมโซมของปลาดุกอุย (C. macrocephalus) ปลาดุกยักษ (C. gariepinus) และปลาดุกลูกผสม  
(C. hybrid)  
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. สัตวทดลอง 
 ปลาที่นํามาใชศึกษาครั้งนี้ไดแกปลาดุกอุย (เพศเมีย) ปลาดุกยักษ (เพศผู) และปลาดุกลูกผสม จํานวนชนิดละ  
5 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 ใหกระจายออกจากกัน แลวคอยๆ เติมสารทําใหคงสภาพ 
[fixative (Mathanal : Glacial acetic acid) 3:1] ปริมาณ 5 มิลลิลิตร แลวนําไปหมุนเหว่ียงที่ความเร็ว และเวลาเทาเดิม ดูด
สวนใสทิ้ง ทําเชนนี้อีก 2 ครั้ง ในขั้นตอนสุดทายดูดสวนใสทิ้งใหเหลือสารทําใหคงสภาพในหลอดใหเหมาะสมกับการ
เตรียมสไลด จากนั้นนําตัวอยางเซลลที่ไดมาหยดลงบนแผนสไลด 1 หยด และหยดน้ํายาทําใหคงสภาพตามลงไปอีก  
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1 หยด ทิ้งไวใหแหง จากนั้นจึงน้ําสไลดดังกลาวมายอมใน 10% Giemsa เมื่อเวลาครบ 10-15 นาที นําสไลดไปลางดวยน้ํา
กลั่นใหสะอาด และทิ้งไวใหแหง จากนั้นนําสไลดดังกลาวมาตรวจนับโครโมโซม 
 
3. การหาจํานวนโครโมโซมของปลาแตละชนิดที่ศึกษา 
 นับจํานวนโครโมโซมในระยะเมทาเฟส (metaphase) ทั้งหมด 100 เซลลของปลาแตละชนิดที่ทําการศึกษา เมื่อ
นับโครโมโซมครบ 100 เซลลแลวจึงทําการเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นต โดยถือตามจํานวนโครโมโซมที่มีเปอรเซ็นตสูงสุด
ในแตละชนิดเปนจํานวนโครโมโซมของปลาชนิดนั้นๆ 
 
4. การจัดคาริโอไทป 
 การจัดคาริโอไทป (Karyotype) ดัดแปลงจากวิธีของ Levan et al. (1964) โดยนําฟลมที่โครโมโซมกระจายตัวดี 
และชัดเจนที่สุดของปลาแตละชนิดมา 10 เซลล นําไปอัดขยาย วัดความยาวของแขนขางสั้น (Ls) และความยาวของแขน
ขางยาว (Ll) ซึ่งมีหนวยเปนความยาวเชิงสัมพัทธ โดยวัดจากตําแหนง centromere ไปยังปลายโครโมโซมทั้ง 2 ดาน 
คํานวณคา Centromeric index (C.I.) = Ll/Lt (โดยที่ Lt = total length) แบงชนิดโครโมโซม (ตาราง 1) จับคูโครโมโซมโดย
อาศัยคา C.I. จากนั้นเลือกภาพโครโมโซมของปลาแตละชนิดในระยะ เมทาเฟสที่กระจายตัวดีมาทําคาริโอไทป 
 
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 

 
 ผลการวิจัยพบวาปลาดุกอุย (เพศเมีย) มีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด 54 แทง (2n = 54) ปลาดุกยักษ (เพศผู)  
มีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด 56 แทง (2n = 56) และปลาดุกลูกผสมมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด 55 แทง (ตาราง 2)  
มีคาริโอไทปและมีจํานวนแขนโครโมโซมแตกตางกัน (ตาราง 3 และภาพ 1-3) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหจํานวนโครโมโซมของปลาดุกอุย (เพศเมยี) ปลาดุกยักษ (เพศผู) และปลาดุกลูกผสม 
Table 2 Frequency distribution of chromosome counts in C. macrocephalus, C. gariepinus, and  C. hybrid. 

จํานวน จํานวนเซลลที่นับโครโมโซมได  
ชนิดปลา 

เซลลที่นับ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
ปลาดุกอุย (เพศเมีย) 100 1  9 4 80 2 3  1  
ปลาดุกยักษ (เพศผู) 100   2 1 4 1 88 2 2  
ปลาดุกลูกผสม 100  1 1 2 2 86 2 4  2 
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ตารางที่ 3   จํานวนโครโมโซม คาริโอไทป และจํานวนแขนของโครโมโซมของปลาดุกอุย (เพศเมีย) ปลาดุกยักษ (เพศผู)  
และปลาดุกลูกผสม 

Table 3 Diploid chromosome number, karyotype and fundamental number (NF) of C. macrocephalus, C. gariepinus, 
and  C. hybrid. 
ชนิดปลา 2n คาริโอไทป (แทง) number of biarmed (แทง) NF 

ปลาดุกอุย (เพศเมีย) 54 17m+18sm+8st+11a 43 97 
ปลาดุกยักษ (เพศผู) 56 16m+14sm+10st+16a 40 96 
ปลาดุกลูกผสม 55 17m+16sm+9st+13a 42 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โครโมโซมระยะเมตาเฟส (A) และ คาริโอไทป (B) ของปลาปลาดุกอุย (เพศเมีย) 
Figure 1 Photomicrographs of metaphase chromosomes (A) and karyotype (B) of  C. macrocephalus (female). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โครโมโซมระยะเมตาเฟส (A) และ คาริโอไทป (B) ของปลาปลาดุกยักษ (เพศผู) 
Figure 2 Photomicrographs of metaphase chromosomes (A) and karyotype (B) of C. gariepinus (male). 
 
 

A 

B

A 
B



           การประชุมวิชาการประมงประจําป 2550                                                                                                  P13                                                

    

  375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 โครโมโซมระยะเมตาเฟส (A) และ คาริโอไทป (B) ของปลาดุกลูกผสม 
Figure 3 Photomicrographs of metaphase chromosomes (A) and karyotype (B) of C. hybrid. 
 

วิจารณผล 
 
 ผลการศึกษาพบวาปลาดุกอุย (เพศเมีย) มีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดเทากับ 54 แทง (2n=54) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของธวัชและวิเชียร (2532) ไดศึกษาโครโมโซมของปลาดุกอุย (เพศเมีย) พบวามีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด
เทากับ 54 แทง นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบวาปลาดุกอุย (เพศเมีย) มีคาริโอไทปประกอบดวย 17m+18sm+8st+11a 
(NF=97) ซึ่งทําใหทราบไดวาปลาดุกอุยมีระบบการกําหนดเพศโดยโครโมโซมแบบ ZZ-ZW ซึ่งการกําหนดเพศแบบนี้
สามารถพบไดในปลาดุกยักษ C. gariepinus (Ozouf-Costaz et al., 1990) และปลาดุกดาน (C. batrachus) (Pandey and 
Lakra, 1997) เชนกัน สําหรับปลาดุกยักษ (เพศผู) พบวามีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดเทากับ 56 แทง ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของOzouf-Costaz et al. (1990) และ Teugels et al. (1992) รายงานวาปลาดุกยักษมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด
เทากับ 56 แทง และมีระบบการกําหนดเพศโดยโครโมโซมแบบ ZZ-ZW สวนปลาดุกลูกผสมพบวามีจํานวนโครโมโซม
ทั้งหมดเทากับ 55 แทง พบวาปลาดุกลูกผสมมีจํานวนโครโมโซมอยูก่ึงกลางระหวางปลาดุกอุยและปลาดุกยักษ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Capanna et al. (1973) ไดทําการผสมพันธุปลา Brown Trout (Salmo trutta) ที่มีจํานวน
โครโมโซมทั้งหมดเทากับ 80 แทง กับปลา Speckled Trout (Salvelinus fontinalis ) ที่มีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดเทากับ 
84 แทง พบวาปลาลูกผสมของปลาทั้ง 2 ชนิดมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดเทากับ 82 แทง โดยปลาลูกผสมจะมีจํานวน
โครโมโซมอยูก่ึงกลางระหวาปลา Salmo trutta กับปลา Salvelinus fontinalis  
 

สรุป 
 
 ปลาดุกอุย (เพศเมีย) มีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดเทากับ 54 แทง (2n=54) มีคาริโอไทปประกอบดวย 
17m+18sm+8st+11a (NF=97) ปลาดุกยักษ (เพศผู) มีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดเทากับ 56 แทง (2n=56) มีคาริโอไทป
ประกอบดวย 16m+14sm+10st+16a (NF=96) และปลาดุกลูกผสมมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมดเทากับ 55 แทง มีคาริโอ
ไทปประกอบดวย 17m+16sm+9st+13a (NF=97) ขอมูลคาริโอไทปที่ไดจากการศึกษานี้สามารถนําไปใชเปนประโยชน
ดานการวางแผนการปรับปรุงพันธุปลาในสกุล Clarias และปลาที่มีวิวัฒนาการใกลเคียงกันไดตอไปในอนาคต 

A 

B
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การผสมขามปลาไน 3 สายพันธุ 
 

สืบพงษ  ฉัตรมาลัย๑  นวลมณี  พงศธนา* ๒ สุจิตรา  เพชรคง๓ และ ชมพูนุช  มรรคทรัพย๓ 
๑ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง 

๒ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี กรมประมง 
๓สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 ปรับปรุงพันธุปลาไนโดยการผสมขามปลาไน 3 สายพันธุ ไดแก ปลาไนสายพันธุเวียดนาม (V) อินโดนีเซีย  
(I) และพื้นเมือง (L) แบบ 3x3 Factorial mating design ใหไดปลาไน 9 กลุม (VV, II, LL, VI, IV, VL, LV, IL, LI) นํา 
ลูกปลาไนทั้ง 9 กลุม อายุ 1 วัน ไปแยกเลี้ยงในกระชังขนาด 1 ลูกบาศกเมตร จํานวน 6 กระชัง/กลุม รวม 54 กระชัง ใน
อัตราความหนาแนน 50 ตัว/ลูกบาศกเมตร แขวนกระชังในบอดิน ใหปลากินอาหารสําเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง ในอัตรา 10-20% 
น้ําหนักตัว ประเมินอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะจากการวัดการเพิ่มของน้ําหนักและความยาวปลาที่อายุ 120 วัน  
 จากการวิเคราะหผลทางสถิติพบวาปลาไนทั้ง 9 กลุม มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการรอดแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางปลาไน 3 สายพันธุพบวา ปลาไนสายพันธุอินโดนีเซีย  
(กลุม II) มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด และปลาไนสายพันธุเวียดนาม (กลุม VV) มีอัตราการรอดสูงสุด เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางปลาไนสายพันธุผสม 6 กลุมพบวา ปลาไนสายพันธุผสมกลุม IL มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด 
และปลาไนสายพันธุผสมกลุม LV มีอัตราการรอดสูงสุด 
 ปลาไนสายพันธุผสม 3 กลุม คือ กลุม VL, LV และ IL มี %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเปนคา
บวก ซึ่งแสดงวาปลาไนสายพันธุผสมทั้ง 3 กลุม มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาปลาไนที่เปนพอแมพันธุสายพันธุเวียดนาม 
(กลุม VV) สายพันธุอินโดนีเซีย (กลุม II) และสายพันธุพ้ืนเมือง (กลุม LL) ประมาณ 1.05-4.80% มีปลาไนสายพันธุผสม
เพียง 1 กลุม คือ กลุม LV ที่มี %Heterosis ของอัตราการรอดเปนคาบวก ซึ่งแสดงวาปลาไนสายพันธุผสม LV มีอัตราการ
รอดสูงกวาปลาไนที่เปนพอแมพันธุสายพันธุเวียดนาม (กลุม VV) และสายพันธุพ้ืนเมือง (กลุม LL) ประมาณ 5.64% มีปลา
ไนสายพันธุผสมเพียง 1 กลุม คือ กลุม LV ที่มี %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการรอดเปนคาบวก
ทั้งหมด ซึ่งแสดงวาปลาไนสายพันธุผสม LV มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดสูงกวาปลาไนที่เปนพอแมพันธุ 
สายพันธุเวียดนาม (กลุม VV) และสายพันธุพ้ืนเมือง (กลุม LL) ประมาณ 1.05-5.64% ฉะนั้น ควรปรับปรุงพันธุปลาไนจาก
การผสมขามระหวางพอพันธุปลาไนสายพันธุพ้ืนเมืองและแมพันธุปลาไนสายพันธุเวียดนามเพื่อใหไดปลาไนสายพันธุ
ผสมที่มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดสูง  
 
คําสําคัญ : ปลาไน Cyprinus carpio carpio ผสมขาม 
    
* ๓๙ หมู ๑ ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๑๕๕๖ e-mail : nagri@loxinfo.co.th 
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Crossbreeding among three strains of  Common Carp 
 

Suebpong Chatmalai1 Nuanmanee Pongthana2 Sujittra Pechkong3 and Chompunut  Makkasap3 
1Central Government, Department of Fisheries 

2Pathumthani Fisheries Test and Research Center, Department of Fisheries 
3Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 Genetic improvement of common carp Cyprinus carpio carpio (Linnaeus 1758) was carried out by 
crossbreeding among three strains of common carp: Vietnamese (V), Indonesian (I) and local strains (L). Nine groups of 
one-day-old purebred (VV, II, LL) and crossbred (VI, IV, VL, LV, IL, LI) fry resulting from the 3x3 factorial mating 
design among the three common carp strains were stocked in 54 1-m3 cages, 6 cages per group, at the stocking rate of 50 
fish per m3, and hanging in an earthen pond. Commercial feed was given twice daily at 10-20% of the fish biomass. 
Specific growth rates, measured from body weight and total length increment at 120 days, were recorded.  

Statistical analyses on specific growth rates and survival rates showed significant (p<0.05) differences among 
the purebred and crossbred groups. The purebred II performed significantly better in growth than the other purebred 
groups (VV and LL). The purebred VV survived significantly higher than the other purebred groups (LL and II). The 
crossbred IL performed significantly better in growth than the other crossbred groups. The crossbred LV survived 
significantly higher than the other crossbred groups.  

Positive deviations of three crossbred groups (VL, LV and IL) were observed for specific growth rates. It was 
indicated that the crossbreds VL, LV and IL performed better than their parental strains (VV, II, LL) 1.05-4.80% in 
growth. Positive deviation of the crossbred LV was observed for survival rate. It was indicated that the crossbred LV 
performed better than their parental strains (VV, LL) 5.64% in survival. All positive deviations of the crossbred LV 
were observed for all traits studied. It was indicated that the crossbred LV performed better than their parental strains 
(VV, LL) 1.05-5.64% in growth and survival. For genetic improvement of common carp, crossbreeding between male 
local strain and female Vietnamese strain should be performed in order to obtain the crossbred with high performance in 
growth and survival. 
 
Key words : common carp, Cyprinus carpio carpio, crossbreeding 
    
* 39 Moo 1, T. Klongha, A. Klongluang, C. Pathumthani 12120 Tel. 0 2904 1556 e-mail : nagri@loxinfo.co.th 
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คํานํา 
 
ปลาไนเปนปลาน้ําจืดที่มีการเลี้ยงอยางแพรหลายทั่วโลก นิยมเพาะเลี้ยงและบริโภคทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ทั้งนี้เปนเพราะปลาไนเปนปลาที่เพาะเลี้ยงงาย โตเร็ว ทนทานตอสภาพแวดลอม กินอาหารไดเกือบทุกชนิด 
และเจริญเติบโตไดดีในแหลงน้ําตางๆ ในปจจุบันปลาไนจัดเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงในป พ.ศ. 2547 มีปริมาณ 6,090.77 ตัน คิดเปนมูลคา 202.0 ลานบาท (กรมประมง 2549) 

ปจจุบันปลาไนของไทยแสดงลักษณะเสื่อมโทรมพันธุลงไปมาก โดยเฉพาะลักษณะรูปรางและการเจริญเติบโต 
ความเสื่อมโทรมพันธุของปลาไนนี้คาดวาเกิดจากสาเหตุดานพันธุกรรมมากกวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากปลาไนที่
แพรกระจายอยูในประเทศไทยนั้นเขาใจวานําเขามาจากประเทศจีนเมื่อประมาณ 80 ถึง 100 ปมาแลว การนําพันธุปลาไน
เขามาเลี้ยงในระยะแรกคงจะมีจํานวนไมมากนัก จึงทําใหมีโอกาสเกิดการผสมเลือดชิดได 

การปรับปรุงพันธุปลาไนไดมีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวางมาเปนเวลานานนับสิบๆป โดยเฉพาะประเทศที่
นิยมบริโภคปลาไนในแถบยุโรป จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งทําใหเกิดปลาไนสายพันธุตางๆจํานวนมากที่มีลักษณะ
รูปรางแตกตางกันตามความนิยมของแตละประเทศ มีการเจริญเติบโตที่ดีกวาและเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงมากกวาพันธุที่
พบตามธรรมชาติ หากไดมีการนําสายพันธุปลาไนดังกลาวมาปรับปรุงพันธุโดยการผสมขามกับพันธุพ้ืนเมืองซึ่งทนทาน
ตอสภาพแวดลอมไดดีกวา ก็อาจทําใหไดปลาไนสายพันธุที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย 

อนุกรมวิธานและลักษณะทางชีววิทยาของปลาไน จําแนกตาม Berg (1964) ดังนี้ 
 Phylum:  Vertebrata 

 Class:  Actinopterygii (ray-finned fishes) 
 Order:  Cypriniformes (carps) 
 Family:  Cyprinidae (Minnows or carps) 
 Genus:  Cyprinus 
 Species:  carpio carpio 
ปลาไนมีช่ือวิทยาศาสตรวา Cyprinus carpio carpio (Linnaeus 1758) มีช่ือสามัญวา “common carp” มีริมฝปาก

บนและลางเสมอกัน บริเวณแกมมีเกล็ด 4 แถว ลําตัวมีสีเขียวปนน้ําตาล 
ปลาไนกินอาหารไดทั้งพวกพืชและสัตว ไดแก พืชน้ําและสัตวขนาดเล็ก ตัวออนแมลง หนอน ปลาไนกินอาหาร

ต้ังแตระดับผิวน้ํา กลางน้ํา และหนาดิน (ปรีดา 2522; วิทย 2515) 
อายุถึงวัยเจริญพันธุของปลาไนขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เชน วัยเจริญพันธุของปลาไนอยูที่ 6-8 เดือน ในประเทศ

ไทย 1-1.5 ป ในประเทศอินโดนีเซีย และมากกวา 4 ป ในยุโรปตอนกลาง (กําธร 2513) ปลาไนสามารถผสมพันธุวางไขได
เองตามธรรมชาติในแหลงน้ําทั่วไปและในบอซีเมนต 

สําราญและประสิทธิ์ (2509) รายงานวาปลาไนที่เลี้ยงในบอและรองสวนระยะเวลา 6-12 เดือน มีน้ําหนักระหวาง 
600-1,000 กรัม สวนกําธร (2513) รายงานวาปลาไนที่เลี้ยงในน้ําอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 6 เดือน ได
น้ําหนักเฉลี่ย 1 กิโลกรัม และเมื่อเลี้ยงนาน 1 ป ไดน้ําหนักเฉลี่ย 2 กิโลกรัม 

ปรีดา (2522) รายงานวาปลาไนเดิมมีถ่ินกําเนิดอยูในภาคตะวันออกของทวีปเอเซีย ชาวจีนไดนําปลาไนมาเลี้ยง
กอนปลาชนิดอื่นๆในราวป ค.ศ. 475 หรือป พ.ศ. 1018 จากนั้นการเลี้ยงปลาไนไดแพรหลายไปในประเทศแถบทวีปยุโรป
และอเมริกา สําหรับประเทศไทยนั้นเขาใจวาชาวจีนเปนผูนําปลาชนิดนี้เขามาเลี้ยงในกรุงเทพฯ เมื่อประมาณ 80 ถึง 100 ป 
มาแลว 

ปลาไนมีอยูหลายพันธุซึ่งมีรูปรางของลําตัว สี ลักษณะของครีบตางๆ และลักษณะปรากฏของเกล็ดแตกตางกัน
ออกไป Kirpichnikov  (1967) รายงานวาปลาไนมีอยูทั้งหมด 4 subspecies ไดแก (1) Cyprinus carpio carpio อาศัยอยูใน
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ประเทศในเขต European-Transcaucasian, (2) C.c. aralensis อาศัยอยูในเขตเอเชียกลาง (Mid-Asia  region), (3) C.c. 
haematopteris อาศัยอยูในเขตตะวันออกไกล (Far Eastern region) หรือ Amur-Chinese และ (4) C.c. viridivio-laceus อาศัย
อยูทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม สวน Jhingran และ  Pullin (1988) จัดแบงพันธุปลาไนออกเปน varieties และ 
subvarieties ตามรูปราง สี หรือลักษณะปรากฏของเกล็ด ตัวอยางเชน สายพันธุ C. carpio var. flavipinnis C.V. หรือปลาไน
สีสมของประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งก็ยังแบงออกเปนหลาย subvarieties ไดแก Sinjoya และ Katjera Domas และสายพันธุ  
C. carpio var. specularis หรือปลาไนกระจก (mirror carp) ในแถบประเทศยุโรปซึ่งก็ยังแบงออกเปน Galician variety,  
Franconian variety, Aischgrunder variety และ Royale variety สําหรับปลาไนกระจกของรัสเซียซึ่งเดิมจัดอยูใน C. carpio 
var. specularis ปจจุบันแยกออกเปนปลาไนเกล็ด หรือ scale carp (C.c. var.  commonis) และปลาไนหนัง หรือ leather carp 
(C.c. var nudis)  เปนตน 

อําพล (2506) รายงานวาปลาไนพันธุดั้งเดิมที่ชาวจีนนํามาเลี้ยงในประเทศไทยเขาใจวานาจะเปนปลาไนทองมัน 
(fat bellied หรือ big bellied carp) ซึ่งมีลักษณะทองยอยลงขางลางและจะเห็นไดชัดในเพศเมียซึ่งทองจะโตมาก ปลาไน
พันธุทองมันจัดเปนปลาที่มีขนาดลําตัวสั้น อัตราสวนสูงหรือสวนกวางที่สุดของลําตัวตอความยาวมาตรฐาน (standard 
length) มีคาประมาณ 1:2.5–2.7   

พิทยา (2514) รายงานวากองบํารุงพันธุสัตวน้ํา กรมประมง ไดซื้อปลาไนมาจากชาวจีนที่สวนลุมพินีมาเลี้ยงเพื่อ
เพาะขยายพันธุจํานวน 350 ตัว เมื่อป พ.ศ. 2486 และไดกระจายลูกปลาไปใหสถานีบํารุงพันธุสัตวน้ํา 3 (หนองหาร จังหวัด
สกลนคร) จํานวน 112 ตัว ในป พ.ศ. 2489 และสงไปยังสถานีบํารุงพันธุสัตวน้ํา 1  (บึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค) จํานวน 
1,070 ตัว ในป พ.ศ. 2491 ซึ่งคาดวาพันธุปลาไนจากสถานีบํารุงพันธุสัตวน้ําเหลานี้คงจะกระจายไปยังสถานีประมงจังหวัด
ตาง ๆ ในเขตพื้นที่ใกลเคียง 

กองบํารุงพันธุสัตวน้ํา กรมประมง ไดทําการทดลองคัดเลือกพันธุปลาไนระหวางป พ.ศ. 2506–2512 (พิทยาและ
คณะ 2512) โดยกําหนดคัดเลือกลักษณะสี สัดสวนของลําตัว และขนาดของพอแมปลาเปนหลักในการคัดเลือกและ
ต้ังเปาหมายเพื่อใหไดพอแมพันธุที่มีขนาดใหญ มีสีเขียวปนดําออนเหลือบทองและมีอัตราสวนลักษณะเปนแบบ 
ปลาไนพันธุทองมัน แตการคัดพันธุปลาไนไดสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2514 หลังจากทําการคัดเลือกพันธุถึงรุนที่ 5 เปนที่นา
เสียดายวาการคัดพันธุดังกลาวเริ่มตนจากพอแมพันธุเพียง 1 คู เนื่องจากผูดําเนินการมีเปาหมายที่จะกําจัดสายพันธุที่เปน 
สีทองออกไปจากพันธุดั้งเดิม  ปลาไนสายพันธุสีทองนี้เขาใจวาเกิดจากการผสมขาม (hybridization) กับปลาไนชินซอนยา 
(Sinjonya) ที่กรมประมงนําเขามาจากประเทศอินโดนีเซยีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (สําราญและประสิทธิ์  2509) 

กมลพร (2509) ทําการทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนสายคัดพันธุขางตนกับสายพันธุดั้งเดิม 
(ไมไดคัดพันธุ) และปลาไนญี่ปุน พบวาทั้งปลาไนคัดพันธุและปลาไนญี่ปุนมีอัตราการตายสูงมากหลังจากการเลี้ยงไปได  
4 เดือน  

ประสิทธิ์ (2514) ไดทดลองผสมขามระหวางปลาไนสายคัดพันธุกับปลาไนพันธุสีทอง (Sinjonya) เพื่อทดลองใช
เปนพอแมพันธุ 

ปลาไนสายพันธุอื่นๆที่กรมประมงนําเขามาทดลองเพาะเลี้ยง ไดแก ปลาไนญี่ปุน และปลาไนหนัง  (mirror carp) 
พิทยา (2515) รายงานวากรมประมงไดรับปลาไนญี่ปุน 2 ครั้ง ครั้งแรกจากนายฉัตร กลิ่นรอด  จํานวน 1 คู เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2507 ซึ่งกรมประมงไดทําการเพาะพันธุในปตอมาและสงไปยังสถานีประมงน้ําจืดขอนแกน สุรินทร 
สกลนคร อุดรธานี เชียงใหม เชียงราย และชัยนาท เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยง ตอมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 
พ.ศ. 2514 กรมประมงไดนําเขาปลาไนญี่ปุนจํานวน 206 ตัว  เพื่อทําการเพาะเลี้ยงที่กองบํารุงพันธุสัตวน้ํา แตไมปรากฏ
รายงานการกระจายพันธุในครั้งหลังนี้ ปลาไนญี่ปุนไมเปนที่นิยมของคนไทยเนื่องจากรูปรางยาวคลายปลาเฉาจึงคอยๆ  
สูญหายไปจากวงการเพาะเลี้ยง อยางไรก็ตามเขาใจกันวาไดมีการผสมขามสายพันธุญี่ปุนกับพันธุดั้งเดิมไปบางแลว 
สําหรับปลาไนหนัง  กรมประมงไดนําเขามาจากประเทศเยอรมันเมื่อประมาณป พ.ศ. 2513-2514 ตอมาโชคชัย (2515)  
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ไดทําการทดลองผสมขามพันธุระหวางปลาไนหนัง (เยอรมัน) กับปลาไนเกล็ด (พ้ืนเมือง) ปรากฏวาลูกผสมมีอัตราการตาย
สูงและโตชาเนื่องจากบอทดลองมีขนาดเล็ก พิทยา (2515) ทําการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพันธุปลาไนที่ 
กรมประมงสงเสริมกับสายพันธุเยอรมัน พบวาการเจริญเติบโตของปลาไนทั้งสองสายพันธุไมมีความแตกตางทางสถิติ 

ในป พ.ศ. 2528 นายเสนห ผลประสิทธิ์ ผูเช่ียวชาญพิเศษดานการประมงน้ําจืดของกรมประมง ไดนําเขาปลาไน
สายพันธุ P-31 จาก Fisheries Research Institute เมือง Szarvas ประเทศฮังการี เพื่อทําการทดลองเพาะเลี้ยงและเก็บรักษา
พันธุไวที่ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดพระนครศรีอยุธยา ลูกผสมระหวางปลาไนสายพันธุ P–31 และปลาไนกระจก  
(mirror carp) มีลักษณะเดน คือ มีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดตายสูงและสามารถปรับตัวไดดีเมื่อนําไปเลี้ยงใน
สภาพแวดลอมตางๆ (Bakos 1987) 

ปจจุบันปลาไนของไทยมีขนาดเล็กลงไปมาก ขนาดวัยเจริญพันธุเริ่มต้ังแต 100 กรัม นอกจากนี้ยังเกิดการเสื่อม
โทรมทางรูปรางอีกดวย เชน มีขนาดหัวใหญ ทองใหญ และลําตัวแคบตื้น ทําใหมีเนื้อนอย การเสื่อมโทรมพันธุดังกลาว
คาดวาสวนหนึ่งเกิดจากการผสมเลือดชิดและขาดการจัดการที่ดีในดานพันธุศาสตร เนื่องจากปลาไนมิใชปลาพื้นเมืองของ
ไทยและจํานวนที่นําเขามาคงจะมีไมมากนัก จึงทําใหโอกาสการเกิดการผสมเลือดชิดเปนไปไดงาย 

การคัดพันธุปลาไนไดมีการศึกษาอยางกวางขวางนับสิบๆปมาแลว โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปและรัสเซีย ทํา
ใหไดสายพันธุตางๆมากมาย วิธีการปรับปรุงพันธุที่นิยมใช ไดแก การผสมขามพันธุ  (hybridization) การคัดเลือกรูปราง
ลักษณะและการเจริญเติบโตโดยวิธีคัดพันธุและการปรับเปลี่ยนพันธุกรรม 

Kirpichnikov (1981) กลาวถึงการผสมขามสายพันธุแบบที่เรียกวา introductory cross เพื่อการถายทอดลักษณะที่
ตองการจากสายพันธุหนึ่งไปสูสายพันธุพ้ืนเมือง ซึ่งกระทําไดโดยการผสมขามระหวางสายพันธุที่มีลักษณะดีกับสายพันธุ
พ้ืนเมือง แลวทําการผสมกลับ (back cross) ลูกผสมกับสายพันธุพ้ืนเมืองไปหลายๆชั่ว และทําการคัดเลือกลักษณะที่
ตองการในลูกผสมแตละช่ัว 

Sin (1982) ทําการผสมขามพันธุระหวางปลาไนสายพันธุอิสราเอล “Dor-70”  กับสายพันธุพ้ืนเมือง (big belly 
carp) ปรากฏวาลูกผสมที่ไดมีการเจริญเติบโตดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการทดลองที่ใหผลในแนวเดียวกัน เชน การผสมขาม
ระหวาง European กับ Chinese carp ระหวาง Hungarian กับ Polish carp  ระหวาง Ropsha กับ Ukranian carp และระหวาง 
Japanese Yamato carp กับ Mirror carp (Jhingran and Pullin 1985; Kirpichnikov 1981) 

Bakos (1987) รายงานผลเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุโดยวิธีการผสมขามพันธุ พบวาลูกผสมดีกวาสายพันธุเดิมใน
แงของอัตราการเจริญเติบโตการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อความตานทานตอโรค ความสามารถในการสืบพันธุ และคุณภาพเนื้อ 

วงศปฐม และคณะ (2539) ทดลองคัดเลือกและปรับปรุงพันธุปลาไนสายพันธุพ้ืนเมือง (พิษณุโลก) โดยวิธีการ
ผสมและคัดเลือกเพื่อเหนี่ยวนําลักษณะที่เรียกวา introductory cross เพื่อยกระดับสายพันธุพ้ืนเมืองโดยการผสมขามพันธุ
กับปลาไนสายพันธุ P-31 (ฮังการี) ซึ่งมีรูปรางสัดสวนที่ดี แลวจึงทําการคัดเลือกและผสมกลับกับสายพันธุพ้ืนเมือง 2 ครั้ง 
เพื่อคงลักษณะที่ดีไว โดยการผสมกลับ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใชแมพันธุพ้ืนเมือง (LOCP31) และแบบที่ 2 ใชพอพันธุ
พ้ืนเมือง (P31LOC) ผลจากการศึกษาพบวาสามารถเหนี่ยวนําลักษณะที่ตองการมาสูสายพันธุพ้ืนเมืองได โดยที่สายพันธุ
ปรับปรุง (LOCP31 และ P31LOC) มีรูปรางลักษณะลําตัวโดยรวมแตกตางจากสายพันธุพ้ืนเมือง มีขนาดสวนหัวเล็กลง 
สายพันธุปรับปรุงรุนที่ 3 มีสัดสวนความลึกของลําตัวและคอดหางมากกวาสายพันธุพ้ืนเมือง แตสายพันธุปรับปรุง 
(LOCP31) ยังมีลักษณะทองยอยเหมือนสายพันธุพ้ืนเมือง 

รจิต และคณะ (2540) ทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนลูกผสมสายพันธุฮังการี (P-31R) กับปลา
ไนสายพันธุพ้ืนเมือง (พิษณุโลก) ภายใตสภาพการเลี้ยง 2 แบบ คือ บอซีเมนตและบอดิน ผลจากการเลี้ยงปลาไน 2 สาย
พันธุ รวมกันในบอซีเมนต ระยะเวลา 18 เดือน พบวาปลาไนลูกผสมสายพันธุฮังการีมีขนาดใหญกวาและมีอัตราการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักสูงกวาปลาไนสายพันธุพ้ืนเมือง ผลจากการเลี้ยงปลาไน 2 สายพันธุ แยกกันในบอ
ดิน ระยะเวลา 16 เดือน พบวาปลาไนทั้ง 2 สายพันธุมีขนาดและอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ 
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 สุรางค และคณะ (2541) ทดลองเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหวางปลาไน 2 สายพันธุ คือ สายพันธุ 
P31LOC-L กับสายพันธุพ้ืนเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ ภายใตสภาพการเลี้ยง 2 แบบ คือ บอซีเมนต และบอดิน ผลจากการ
เลี้ยงปลาไน 2 สายพันธุ แยกกันในบอซีเมนต ระยะเวลา 10 เดือน พบวาพบวาปลาไนทั้ง 2 สายพันธุ มีการเจริญเติบโตไม
แตกตางกันทางสถิติ ผลจากการเลี้ยงปลาไน 2 สายพันธุ รวมกันในบอดิน ระยะเวลา 10 เดือน พบวาปลาไนทั้ง 2 สายพันธุ 
มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ 

สมนึก และคณะ (2544) ทดสอบพันธุปลาไน 3 สายพันธุ (สายพันธุเวียดนาม อินโดนีเซีย และพื้นเมือง) ดานการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอด ผลจากการเลี้ยงเปรียบเทียบในกระชังและบอดิน ระยะเวลา 6 เดือน พบวาปลาไนสายพันธุ
อินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกวา แตมีอัตราการรอดต่ํากวาปลาไนสายพันธุเวียดนามและพื้นเมือง 

ปลาไนที่จะดําเนินการปรับปรุงพันธุในงานวิจัยนี้ ไดแก ปลาไนสายพันธุเวียดนาม (Vietnamese strain) สายพันธุ
อินโดนีเซยี (Indonesian strain) และสายพันธุพ้ืนเมือง (local strain) (ภาพที่ 1) 

ปลาไนสายพันธุเวียดนาม นําเขามาจาก Research Institute for Aquaculture No. 1 (RIA 1)  ประเทศเวียดนาม 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2541 ซึ่งพัฒนาพันธุมาจากการผสมพันธุระหวางปลาไนเพศเมียสายพันธุเวียดนาม (“white”) กับปลา
ไนเพศผูสายพันธุฮังการีเกล็ด (“scaled”) ไดเปนลูกผสม (VH) นําลูกผสม (VH) เพศผูไปผสมพันธุกับปลาไนเพศเมียสาย
พันธุอินโดนีเซีย (“yellow”)  ไดเปนลูกผสม Y(VH) และคัดพันธุตอโดยวิธีดูลักษณะตัวเอง  5 ช่ัวอายุ 

ปลาไนสายพันธุอินโดนีเซีย นําเขามาจาก Research Institute for Freshwater Fisheries  ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2541 ซึ่งพัฒนาพันธุมาจากปลาไนสายพันธุ Rajadanu ที่มีลักษณะเกล็ดสีเขียวเทา (green color morph) 

ปลาไนสายพันธุพ้ืนเมือง เปนปลาไนที่เพาะขยายพันธุภายในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 
 

วัตถุประสงค 
 

 เพื่อประเมินคา % Heterosis ของลักษณะตางๆจากการผสมขามปลาไน 3 สายพันธุ 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

ศึกษาการผสมขามระหวางปลาไน 3 สายพันธุ (ปลาไนสายพันธุเวียดนาม (V) ปลาไนสายพันธุอินโดนีเซีย (I) 
และปลาไนสายพันธุพ้ืนเมือง (L)) ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี ระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือน
กันยายน 2549 

เพศเมีย เพศผู 
สายพันธุเวียดนาม 

Vietnamese strain (V) 
สายพันธุอินโดนีเซีย 
Indonesian strain (I) 

สายพันธุพ้ืนเมือง 
Local strain (L) 

สายพันธุเวียดนาม 
Vietnamese strain (V) 

VV 
(V x V) 

VI 
(V x I) 

VL 
(V x L) 

สายพันธุอินโดนีเซีย 
Indonesian strain (I) 

IV 
(I x V) 

II 
(I x I) 

IL 
(I x L) 

สายพันธุพ้ืนเมือง 
Local strain (L) 

LV 
(L x V) 

LI 
 (L x I) 

LL 
(L x L) 
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คัดพอแมพันธุปลาไน 3 สายพันธุ จํานวน 9 คู/สายพันธุ ผสมขามแบบ 3x3 Factorial mating design ใหไดปลาไน 
9 กลุม (VV, II, LL, VI,  IV,  VL, LV, IL, LI) วัดขนาดและชั่งน้ําหนักพอแมพันธุทุกคูกอนเพาะพันธุ แยกเพาะพันธุ 
ปลาไนแตละกลุมในบอซีเมนต 50 ตารางเมตร จํานวน 9 บอๆละ 1 กลุม กลุมละ 3 คู รวบรวมไขที่ผสมแลวไปแยกฟกใน
ถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 9 ถัง เมื่อลูกปลาฟกเปนตัว อนุบาลลูกปลา 1 วัน โดยใหกินโรติเฟอรและไรแดง 

คัดลูกปลาจํานวน 300 ตัว/กลุม ยายลูกปลาลงเลี้ยงในกระชังขนาด 1 ลูกบาศกเมตร  รวม 54 กระชัง (6 กระชัง/
กลุม) ใหปลากินอาหารสําเร็จรูประดับโปรตีน 30% ในอัตรา 10-20% ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ภายหลังเลี้ยงนาน 120 
วัน นับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมด แยกเพศ นับจํานวนปลาในแตละเพศ ช่ังน้ําหนักและวัดความยาวปลาทุกตัว 

วิเคราะหอัตราการรอดของปลาทดลองที่อายุ 120 วัน ประเมินอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth 
rate) จากการวัดการเพิ่มของน้ําหนักและความยาวของปลาทดลองที่อายุ 120 วัน จากสูตร (Brett, 1979) 

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

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

ระยะเวลา (วัน) 
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของปลาไน 9 กลุม โดยวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Sokal and Rohlf, 1981) 
คํานวณคา % Heterosis ของลักษณะตางๆ จากสูตร (Tave 1986) 
% Heterosis = (คาเฉลี่ยของสายพันธุผสม - คาเฉลี่ยของสายพันธุพอแม) x 100 

 คาเฉลี่ยของสายพันธุพอแม 
 

ผลการศึกษา 
 

ปลาไน 9 กลุม (กลุม VV, II, LL, VI, IV, VL, LV, IL, LI) อายุ 1 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.0016+0.0009, 
0.0016+0.0011, 0.0017+0.0015, 0.0017+0.0010, 0.0015+0.0007, 0.0018+0.0014, 0.0015+0.0006, 0.0019+0.0007 และ 
0.0016+0.0014 กรัม ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดิน นาน 120 วัน มี
น้ําหนักเฉลี่ย 9.53+4.11, 14.20+11.51, 4.67+2.28, 10.13+4.68, 10.01+4.66, 10.65+6.11, 7.70+5.36, 14.15+9.35 และ 
5.88+2.19 กรัม ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)  

ปลาไน 9 กลุม อายุ 1 วัน มีความยาวเฉลี่ย 0.0068+0.0005, 0.0069+0.0004, 0.0071+0.0007, 0.0069+0.0007, 
0.0073+0.0006, 0.0068+0.0005, 0.0066+0.0006, 0.0069+0.0005 และ 0.0068+0.0011 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอดิน นาน 120 วัน มีความยาวเฉลี่ย 7.57+1.20, 8.29+2.01, 
5.95+0.76, 7.61+1.18, 7.70+1.14, 7.54+1.34, 6.88+1.39, 8.35+1.47 และ6.49+0.87 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

ปลาไน 9 กลุม อายุ 120 วัน มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate) ที่ประเมินจากน้ําหนักเฉลี่ย 
7.24+0.02, 7.58+0.03, 6.60+0.01, 7.24+0.02, 7.34+0.02, 7.24+0.02, 7.12+0.02, 7.43+0.03 และ 6.84+0.01 เปอรเซ็นตตอ
วัน ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบระหวางปลาไนสายพันธุแท 3 
กลุม (กลุม VV, II, LL) พบวาปลาไนสายพันธุอินโดนีเซีย (กลุม II) มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด สวนปลาไนสาย
พันธุพ้ืนเมือง (กลุม LL) มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบระหวางปลาไนสายพันธุผสม 6 กลุม  
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(กลุม VI, IV, VL, LV, IL, LI) พบวาปลาไนสายพันธุผสมกลุม IL มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด สวนปลาไน 
สายพันธุผสมกลุม LI มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ําสุด 

ปลาไน 9 กลุม อายุ 120 วัน มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ประเมินจากความยาวเฉลี่ย 5.85+0.02, 5.91+0.03, 
5.61+0.01, 5.84+0.02, 5.80+0.02, 5.84+0.02, 5.79+0.02, 5.92+0.03 และ 5.72+0.01 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ ซึ่ง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบระหวางปลาไนสายพันธุแท 3 กลุม (กลุม VV, 
II, LL) พบวาปลาไนสายพันธุอินโดนีเซีย (กลุม II) มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด สวนปลาไนสายพันธุพ้ืนเมือง 
(กลุม LL) มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบระหวางปลาไนสายพันธุผสม 6 กลุม (กลุม VI, IV, VL, 
LV, IL, LI) พบวาปลาไนสายพันธุผสมกลุม IL มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด สวนปลาไนสายพันธุผสมกลุม LI มี
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ําสุด 

ปลาไน 9 กลุม อายุ 120 วัน มีอัตราการรอดเฉลี่ย 80.33+7.31, 50.67+17.56, 58.50+14.31, 45.00+5.48, 
54.33+5.28, 62.00+13.51, 73.33+19.13, 55.00+7.13 และ 54.00+14.31 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบระหวางปลาไนสายพันธุแท 3 กลุม (กลุม VV, II, LL) พบวาปลา
ไนสายพันธุเวียดนาม (กลุม VV) มีอัตราการรอดสูงสุด สวนปลาไนสายพันธุอินโดนีเซีย (กลุม II) มีอัตราการรอดต่ําสุด 
เมื่อเปรียบเทียบระหวางปลาไนสายพันธุผสม 6 กลุม (กลุม VI, IV, VL, LV, IL, LI) พบวาปลาไนสายพันธุผสมกลุม LV มี
อัตราการรอดสูงสุด สวนปลาไนสายพันธุผสมกลุม VI มีอัตราการรอดต่ําสุด 

คา %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ประเมินจากน้ําหนักของปลาไนสายพันธุผสม 6 กลุม  
(กลุม VI, IV, VL, LV, IL, LI) มีคาเทากับ –2.29, -0.94, 4.62, 2.89, 4.80 และ –3.53  เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปลาไนสาย
พันธุผสม 3 กลุม คือ กลุม VL, LV และ IL มี %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเปนคาบวก แสดงวาปลาไนสาย
พันธุผสมกลุม VL, LV และ IL มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาปลาไนที่เปนพอแมพันธุกลุม VV, II และ LL ประมาณ  
2.89-4.80 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4) 

คา %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ประเมินจากความยาวของปลาไนสายพันธุผสม 6 กลุม  
(กลุม VI, IV, VL, LV, IL, LI) มีคาเทากับ –0.68, -1.36, 1.92, 1.05, 2.78 และ –0.69 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปลาไนสายพันธุ
ผสม 3 กลุม คือ กลุม VL, LV และ IL มี %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเปนคาบวก แสดงวาปลาไนสายพันธุ
ผสมกลุม VL, LV และ IL มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาปลาไนที่เปนพอแมพันธุกลุม VV, II และ LL ประมาณ 1.05-2.78 
เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4) 

คา %Heterosis ของอัตราการรอดของปลาไนสายพันธุผสม 6 กลุม (กลุม VI, IV, VL, LV, IL, LI) มีคาเทากับ–
45.56, -17.05, -10.68, 5.64, -0.16 และ –1.07 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีปลาไนสายพันธุผสมเพียง 1 กลุม คือ กลุม LV ที่มี 
%Heterosis ของอัตราการรอดเปนคาบวก แสดงวาปลาไนสายพันธุผสมกลุม LV มีอัตราการรอดสูงกวาปลาไนที่เปน 
พอแมพันธุกลุม VV และ LL ประมาณ 5.64 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4) 

มีปลาไนสายพันธุผสมเพียง 1 กลุม คือกลุม LV ที่มีคา %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตรา
การรอดเปนคาบวกทั้งหมด แสดงวาปลาไนสายพันธุผสมกลุม LV มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดสูงกวาปลาไน
ที่เปนพอแมพันธุกลุม  LL และ VV ประมาณ 1.05-5.64 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4 และภาพที่ 1) 
 

วิจารณผล 
 

ปลาไนสายพันธุอินโดนีเซียมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวา แตมีอัตราการรอดต่ํากวาปลาไนสายพันธุ
เวียดนามและปลาไนสายพันธุพ้ืนเมือง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสมนึก และคณะ (2544)  ที่ทดสอบพันธุปลาไน  
3 สายพันธุ (สายพันธุเวียดนาม อินโดนีเซีย และพื้นเมือง) ดานการเจริญเติบโตและอัตราการรอด ผลจากการเลี้ยง
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เปรียบเทียบในกระชังและบอดิน ระยะเวลา 6 เดือน พบวาปลาไนสายพันธุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตสูงกวาแตมีอัตรา
การรอดต่ํากวาปลาไนสายพันธุเวียดนามและปลาไนสายพันธุพ้ืนเมือง ควรปรับปรุงพันธุปลาไนจากการผสมขามระหวาง
พอพันธุปลาไนสายพันธุพ้ืนเมืองและแมพันธุปลาไนสายพันธุเวียดนามเพื่อใหไดปลาไนสายพันธุผสมที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดสูง 
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ภาพที่ 1  ปลาไน: (ก) สายพันธุเวียดนาม, (ข) สายพันธุอินโดนีเซีย, (ค) สายพันธุพ้ืนเมือง, และ (ง) สายพันธุผสม LV  
               (สายพันธุพ้ืนเมือง x สายพันธุเวียดนาม) 
Figure 1  Common carps: (a) Vietnamese strain, (b) Indonesian strain, (c) local strain, and (d) crossbred LV (Local  
                 strain x Vietnamese strain) 
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ตารางที่ 1  น้ําหนักและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ( Specific growth rate) ที่ประเมินจากน้ําหนักของปลาไน 9 กลุม 
Table 1  Body weight and specific growth rate estimated from body weight of nine common carp groups 

น้ําหนัก (กรัม) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ กลุม 
(เพศผู x เพศเมีย) อายุ 1 วัน อายุ 120 วัน (น้ําหนัก) (%/วัน) 

VV (เวียดนาม x เวียดนาม) 0.0016+0.0009 a  9.53+4.11 b  7.24+0.02 b 
II (อินโดนีเซีย x อินโดนีเซีย) 0.0016+0.0011a  14.20+11.51 a 7.58+0.03 a 
LL (พ้ืนเมือง x พ้ืนเมือง) 0.0017+0.0015 a  4.67+2.28e  6.60+0.01 c 
VI (เวียดนาม x อินโดนีเซีย) 0.0017+0.0010 a  10.13+4.68 b  7.24+0.02 b 
IV (อินโดนีเซีย x เวียดนาม) 0.0015+0.0007 a  10.01+4.66 b  7.34+0.02 b 
VL (เวียดนาม x พ้ืนเมือง) 0.0018+0.0014 a  10.65+6.11 b  7.24+0.02 b 
LV (พ้ืนเมือง x เวียดนาม) 0.0015+0.0006 a  7.70+5.36 c 7.12+0.02 b 
IL (อินโดนีเซีย x พ้ืนเมือง) 0.0019+0.0007 a  14.15+9.35 a  7.43+0.03 a 
LI (พ้ืนเมือง x อินโดนีเซีย ) 0.0016+0.0014 a  5.88+2.19 d  6.84+0.01 c 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต (p<0.05) 
 
ตารางที่ 2  ความยาวและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ( Specific growth rate) ที่ประเมินจากความยาวของปลาไน 9 กลุม 
Table 2  Total length and specific growth rate estimated from total length of nine common carp groups 

ความยาว (เซนติเมตร) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ กลุม 
(เพศผู x เพศเมีย) อายุ 1 วัน อายุ 120 วัน (ความยาว) (%/วัน) 

VV (เวียดนาม x เวียดนาม) 0.0068+0.0005a 7.57+1.20b 5.85+0.02 b 
II (อินโดนีเซีย x อินโดนีเซีย) 0.0069+0.0004a 8.29+2.01a 5.91+0.03 a 
LL (พ้ืนเมือง x พ้ืนเมือง) 0.0071+0.0007a 5.95+0.76e 5.61+0.01 c 
VI (เวียดนาม x อินโดนีเซีย) 0.0069+0.0007a 7.61+1.18b 5.84+0.02 b 
IV (อินโดนีเซีย x เวียดนาม) 0.0073+0.0006a 7.70+1.14b 5.80+0.02 b 
VL (เวียดนาม x พ้ืนเมือง) 0.0068+0.0005a 7.54+1.34b 5.84+0.02 b 
LV (พ้ืนเมือง x เวียดนาม) 0.0066+0.0006a 6.88+1.39c 5.79+0.02 b 
IL (อินโดนีเซีย x พ้ืนเมือง) 0.0069+0.0005a 8.35+1.47a 5.92+0.03 a 
LI (พ้ืนเมือง x อินโดนีเซีย ) 0.0068+0.0011a 6.49+0.87d 5.72+0.01 c 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต (p<0.05) 
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ตารางที่ 3  อัตราการรอดของปลาไน 9 กลุม 
Table 3  Survival rates of  nine common carp groups 

กลุม (เพศผู x เพศเมีย) อัตราการรอด (%) 
VV (เวียดนาม x เวียดนาม) 80.33±7.31a  
II (อินโดนีเซีย x อินโดนีเซีย) 50.67±17.56cd 
LL (พ้ืนเมือง x พ้ืนเมือง) 58.50±14.31cd  
VI (เวียดนาม x อินโดนีเซีย) 45.00±5.48d  
IV (อินโดนีเซีย x เวียดนาม) 54.33±5.28cd  
VL (เวียดนาม x พ้ืนเมือง) 62.00±13.51bc  
LV (พ้ืนเมือง x เวียดนาม) 73.33±19.13ab  
IL (อินโดนีเซีย x พ้ืนเมือง) 55.00±7.13cd  
LI (พ้ืนเมือง x อินโดนีเซีย ) 54.00±14.31cd 

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต (p<0.05) 
 
ตารางที่ 4 คา %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการรอดจากการผสมขามปลาไน 3 สายพันธุ 
Table 4 Percent heterosis of specific growth rate and survival rate from crossbreeding among three common carp strains 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการรอด กลุม 
(เพศผู x เพศเมีย) (น้ําหนัก) (ความยาว) (%) 

VV (เวียดนาม x เวียดนาม) - - - 
II (อินโดนีเซีย x อินโดนีเซีย) - - - 
LL (พ้ืนเมือง x พ้ืนเมือง) - - - 
VI (เวียดนาม x อินโดนีเซีย) -2.29 -0.68 -45.56 
IV (อินโดนีเซีย x เวียดนาม) -0.94 -1.36 -17.05 
VL (เวียดนาม x พ้ืนเมือง) 4.62 1.92 -10.68 
LV (พ้ืนเมือง x เวียดนาม) 2.89 1.05 5.64 
IL (อินโดนีเซีย x พ้ืนเมือง) 4.80 2.78 -0.16 
LI (พ้ืนเมือง x อินโดนีเซีย ) -3.53 -0.69 -1.07 
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V = สายพันธุเวียดนาม (Vietnamese strain) 
I = สายพันธุอินโดนีเซีย (Indonesian strain) 
L = สายพันธุพ้ืนเมือง (Local strain) 
 
ภาพที่ 2  คา %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (ประเมินจากน้ําหนัก) จากการผสมขามปลาไน 3 สายพันธุ 
Figure 2 Percent heterosis of specific growth rate (estimated from body weight) from crossbreeding among three 

common carp strains 



           การประชุมวิชาการประมงประจําป 2550                                                                                                          P14  

                                                   

 391 

-0,68

-1,36

1,92

1,05

2,78

-0,69

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

VI IV VL LV IL LI%
He

te
ro

sis

V = สายพันธุเวียดนาม (Vietnamese strain) 
I = สายพันธุอินโดนีเซีย (Indonesian strain) 
L = สายพันธุพ้ืนเมือง (Local strain) 
 
ภาพที่ 3  คา %Heterosis ของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (ประเมินจากความยาว) จากการผสมขามปลาไน 3 สายพันธุ 
Figure 3 Percent heterosis of specific growth rate (estimated from total length) from crossbreeding among three 

common carp strains 
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V = สายพันธุเวียดนาม (Vietnamese strain) 
I = สายพันธุอินโดนีเซีย (Indonesian strain) 
L = สายพันธุพ้ืนเมือง (Local strain) 
 
ภาพที่ 4  คา %Heterosis ของอัตราการรอดจากการผสมขามปลาไน 3 สายพันธุ 
Figure 4  Percent heterosis of survival rate from crossbreeding among three common carp strains 
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การเลี้ยงปลาดกุบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)  

ดวยอาหารสําเร็จรูปท่ีเสริมสาหรายสไปรูลินา (Spirulina platensis) สด 
 

จักรพงษ   ศรีพนมยม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

 
บทคัดยอ 

 
 เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยขนาดความยาวและน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 7.5 ซม. และ 7 ก. ตามลําดับ ดวยอาหารปลาดุก
สําเร็จรูปชนิดลอยน้ํา (ชุดควบคุม) และอาหารสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําที่เสริมสไปรูลินาสด ในปริมาณ 5, 10, 15 และ  
20 ก./กก.อาหาร ในถังพลาสติก 0.78 ตร.ม. วางแผนแบบสุมตลอด มี 5 ชุดทดลอง 3 ซ้ํา ใชปลา 13 ตัว/ถัง ใหอาหารเวลา 
9.00 และ 16.00 น. วัดคุณภาพน้ําและเปลี่ยนถายน้ําทุก 3 วัน เลี้ยงเปนเวลา 60 วันเพื่อศึกษาผลของอาหารตอการเติบโต 
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และอัตราการรอดตาย พบวาปลาดุกบิ๊กอุยทุกชุดทดลองที่ไดรับการเสริมสไปรูลินามี
คาเฉลี่ยของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและความยาวที่เพิ่มขึ้นดีกวาชุดที่ไมไดรับการเสริมสไปรูลินา (p<0.05) โดยการเสริมที่
ระดับ 15 ก./กก. ใหผลที่ดีที่สุดคือมีความยาวที่เพิ่มขึ้น (7.72±0.03 ซม.) มากกวาทางสถิต (p<0.05) เมื่อเทียบกับชุดที่ไดรับ
การเสริมสไปรูลินาที่ 5 ก. และชุดควบคุมที่มีคา 6.14±0.14 และ 5.84±0.16 ซม. ตามลําดับ และมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 
(24.58±0.90 ก.) มากกวาทางสถิติ (p<0.05) กับอีก 4 ชุดทดลองที่เหลือ (14.13-18.29 ก.) ปลาดุกบิ๊กอุยชุดที่เสริมสไปรูลินา
มีอัตราแลกเนื้อไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) คือ 1.51-1.99% แตสูงกวาชุดควบคุมที่มีคา 2.40±0.18% สวนอัตราการ
รอดตายของทุกชุดทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) คือ87.18-97.44% 
 
คําสําคัญ : ปลาดุกบิ๊กอุย  สาหรายสไปรลิูนา  การเลี้ยง  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ  อัตราการรอดตาย 
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Culturing of Hybrid Clarias Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)  

Using Diets Supplemented with Fresh Spirulina platensis 
 

Jakkrapong  Sripanomyom 
Department of Fisheries Science, King Mongkut 's Institute of  Technology Ladkrabang, Chumphon Campus 

 
Abstract 

 
 Culturing hybrid catfishes with an average size of 7.5 cm and weight of 7 g were reared in 0.78 square meters 
plastic tank at 13 fishes per tank with the 3 replications. The experimental design was completely random with 5 type of 
feeding diets; the float commercial pellet (control) and float commercial pellet supplemented with fresh Spirulina 
platensis at 5, 10 ,15 and 20 g/kg. Fishes were fed at 09.00 A.M. and 04.00 P.M. Water qualities were monitored and 
water exchange was conducted at 3-days interval for the total of 60 days. The effects of diets on growth, food conversion 
rate (FCR) and survival rate were investigated. The results found that increased body length and weight of  hybrid 
catfish in all treatments which supplemented with S. platensis into practical diets was better than the treatment which 
was not supplemented S. platensis (p<0.05). Diet supplemented with S. platensis 15 g/kg showed the best effect was 
increased body length (7.72±0.03 cm) better than (p<0.05) the treatment which supplemented with S. platensis 5 g/kg 
and control (6.14±0.14 and 5.84±0.16 cm), respectively and had increased body weight (24.58±0.90 g) better than 
(p<0.05) another 4 diets (14.13-18.29 g). The hybrid catfishes in all treatments which supplemented with S. platensis 
had FCR no significantly (p>0.05) were 1.51-1.99% but better than (p<0.05) with control  (2.40±0.18%).  The survival 
rate of all treatments were no significantly (p>0.05) were 87.18-97.44%. 
 
Key words :  Hybrid clarias catfish, Spirulina platensis, culturing, food conversion ratio, survival rate         
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คํานํา 
 

 ปลาดุกพันธุผสมหรือปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus (Burchell)) เปนปลาที่เลี้ยง
งายเติบโตเร็ว มีขนาดใหญเมื่อโตเต็มที่ และเลี้ยงไดน้ําหนักมากในระยะเวลาอันสั้น ราคาคอนขางสูงเพราะรสชาติดี  
(สันต, 2548) จัดเปนปลาน้ําจืดที่นิยมบริโภคเปนอันดับ 1 ของประเทศ (กองเศรษฐกิจการประมง, 2546) เกษตรกรสวน
ใหญจึงเลี้ยงกันอยางกวางขวาง (ชาติชาย, 2543) แตในปจจุบันพบวาปลาดุกบิ๊กอุยมีอัตราการรอดตายต่ํา อันเนื่องมาจาก
ปลาเปนโรคตัวเปอยตัวเนา โคนครีบหูบวมและหัวต้ังอยูบอยครั้ง (สันต, 2548) เพราะนิยมเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเพียง
อยางเดียว ดังนั้นจึงเริ่มมีการเสริมคุณคาใหกับอาหารสําเร็จรูปหรือใหอาหารสมทบแกปลาดุกดังกลาว สงผลใหปลามี
อัตราการรอดตายสูงขึ้น (เพ็ญรัตน และโฉมยง, 2545) จึงมีการใชสไปรูลินาเปนแหลงโปรตีนหรือใชเสริมในอาหาร
สําเร็จรูปเพราะมีคุณคาทางอาหารสูง สารคาโรทีนอยด (carotenoid) และไฟโคไซยานิน (phycocyanin) จะชวยเพิ่มระบบ
ภูมิคุมกัน (บานชื่น, 2532) ทําใหปลามีอัตราการรอดตายสูงขึ้น Nakamura (1982) รายงานวาสไปรูลินาเหมาะสมที่จะเปน
อาหารสําหรับการอนุบาลลูกสัตวน้ําวัยออนเนื่องจากมีขนาดเล็กและยอยงาย ทําใหปลามีอัตราการเติบโตสูง เขาสูระยะ
เจริญพันธุเร็วขึ้นและชวยเรงสีของปลา ปริมาณที่เหมาะสมตอการผสมในอาหารเลี้ยงปลาเพื่อชวยเพ่ิมการเติบโตคือ  
10-25% 
 จากขอมูลขางตน ทําใหมีแนวคิดที่จะนําสไปรูลินามาเสริมลงในอาหารสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําโดยคาดหวังวา
นาจะชวยใหปลาเติบโตเร็วและมีความตานทานโรคสูงขึ้น ลดอัตราการตายลง และใชเวลาเลี้ยงสั้นลง ตนทุนการผลิตลดลง
ดวย การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของอาหารที่เสริมสไปรูลินาสดตอการเติบโต การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการ
รอดตายของปลาดุกบิ๊กอุย 
  

อุปกรณและวิธีการ 
 

 เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยดวยอาหารสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําที่ เสริมสไปรูลินาสด 4 ระดับคือ 5, 10, 15 และ 20  
กรัม/กิโลกรัม อาหารเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมเสริมสไปรูลินา ใชปลาดุกบิ๊กอุยที่มีความยาวและน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 
7.5 เซนติเมตร และ 7.0 กรัมตามลําดับ ในถังพลาสติกขนาด 0.78 ตารางเมตร วางแผนแบบสุมตลอด 5 ชุดทดลอง 3 ซ้ํา  
ใชปลา 13 ตัว/ถัง ใหอาหาร 9.00 และ 16.00 นาฬิกา วัดคุณภาพน้ําและเปลี่ยนถายน้ําทุก 3 วัน เลี้ยงเปนเวลา 60 วัน 
ตรวจวัดการเติบโตและปริมาณปลาที่เหลือเมื่อจบการทดลอง นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหน้ําหนักและความยาวที่เพิ่มขึ้น  
(วีรพงศ, 2536) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Dupree and Sneed, 1966) และอัตราการรอดตาย (วีรพงศ, 2536) วัดและ
วิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง (ทุกวัน) ความกระดาง ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
และไนไตรท-ไนโตรเจน (ทุก 3 วัน) ตามวิธีของ Boyd and Tucker (1992) วิเคราะหโภชนาการของอาหารทดลองตามวิธี
มาตรฐานของ AOAC (1995) เปรียบเทียบองคประกอบตางๆ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance; 
ANOVA) และความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan ’s  New Multiple Range Test; DMRT  (สุรพล, 2542)  
 

ผลการศึกษา 
 

โภชนาการของอาหารทดลอง 
 
 ปริมาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถาของอาหารทั้ง 5 ชุดมีคาเฉลี่ยไมแตกกันทางสถิติ (p>0.05) เหมือนกันทั้ง
สามคา สวนความชื้นในอาหารมีคาตางกันทางสถิติ (p<0.05) โดยจะแปรผันตามปริมาณสไปรูลินาที่เสริมลงในอาหาร มี
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คาสูงสุดในชุดที่เสริมสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัม (11.05 ± 0.70%) และต่ําสุดในชุดควบคุม (5.54±0.02%) ปริมาณเถา
แปรผกผันกับปริมาณสไปรูลินาที่เสริมลงในอาหารและคาโปรตีนที่วัดได ชุดที่เสริมสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัม มีปริมาณ
เถาตํ่าสุดคือ 7.12 ± 0.06% และสูงสุดในชุดควบคุมคือ 7.92 ± 0.24% (Table 1; Figure 1)  

 
Table 1  Means of proximate analysis of float commercial pellets supplemented with vary Spirulina platensis quantity  
               at rearing with the hybrid catfishes 

Quantity of Spirulina  
in feeding trial (g/kg) 

Protein (%)  ns Fat (%) ns Fiber (%) ns Moister (%) Ash (%) 

0 (control) 28.5 ± 2.15 4.71 ± 0.15 2.05  ± 0.15 5.54  ± 0.02d 7.92 ± 0.24a 
5 29.2 ± 2.47 4.89 ± 0.27 2.20  ± 0.88 7.58  ± 0.13c 7.77 ± 0.02ab 

10 29.8 ± 2.34 4.51 ± 0.33 2.11  ± 0.65 8.30  ± 0.37c 7.53 ± 0.04b 

15 30.4 ± 2.23 4.42 ± 0.24 2.07  ± 0.25 9.89  ± 0.51b 7.26 ± 0.05c 

20 30.7 ± 2.66 4.27 ± 0.19 2.16  ± 0.41 11.05  ± 0.70a 7.12 ± 0.06c 

In a column, means followed  by a commom letter are not significantly different at the 5 % level by DMRT 
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Figure 1  Means of proximate analysis of float commercial pellets supplemented with vary Spirulina platensis quantity  
                 at rearing with the hybrid catfishes  

 
การเจริญเติบโต 
 
 (Table 2) ปลาดุกบิ๊กอุยในชุดทดลองที่ เสริมสไปรูลินา  15 กรัม /กิโลกรัมมีน้ําหนักที่ เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ  
24.58±0.90 กรัม สูงกวา (p<0.05) อีก 4 ชุดทดลองที่เหลือที่มีคาไมแตกตางกันทางสถิติคือ 14.13-18.29 กรัม (Figure 2) มี
ความยาวเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 7.72±0.03 เซนติเมตร สูงกวา (p<0.05) ชุดที่เสริมสไปรูลินา 5 กรัม/กิโลกรัมและชุดควบคุมที่มี
คา 5.84-6.14 เซนติเมตร (Figure 3) และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีที่สุดคือ 1.51±0.23 มีคาต่ํากวา (p<0.05) ชุดที่
เสริมสไปรูลินา 20 กรัม/กิโลกรัมและชุดควบคุมที่มีคา 1.99±0.13 และ 2.40±0.18 ตามลําดับ (Figure 4) อัตราการรอดตาย
ของปลาทุกชุดทดลองไมตางกันทางสถิติ (p>0.05) คือ 87.18-97.87% (Figure 5) 
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Table 2  Mean values of increase weight (cm), increase length (g), food conversion ration and survival rate (%) of  
               hybrid catfishes at rearing with float commercial pellets supplemented with vary Spirulina platensis quantity  

Quantity of Spirulina  
in feeding trial (g/kg) 

Increase  Weight (g) 
Increase  Length 

(cm) 

Food  Conversion 
Rate 

Survival  rate 
(%) ns 

0 (control) 14.13 ± 0.77b 5.84 ± 0.16 b 2.40 ± 0.18a 94.44 ± 2.62 

5 14.76 ± 1.12b 6.14 ± 0.14 b 1.97± 0.25bc 87.18 ± 3.43 

10 18.29 ± 0.73b 6.26 ± 1.39 ab 1.57 ± 1.00bc 89.75 ± 3.55 

15 24.58 ± 0.90a 7.72 ± 0.03 a 1.51 ± 0.23c 91.56 ± 2.22 

20 17.00 ± 0.89b 6.13 ± 0.74 ab 1.99 ± 0.13b 97.87 ± 2.98  

In a column, means followed  by a commom letter are not significantly different at the 5 % level by DMRT 
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Figure 2 Increase  weight  of  hybrid catfishes at  rearing      Figure 3  Increase  length of  hybrid catfishes at rearing 
                 with the commercial pellets supplemented with                       with the commercial pellets supplemented with 
                 vary Spirulina platensis quantity                                              vary Spirulina platensis quantity 
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Figure 4 Food  conversion rate of  of  hybrid catfishes at               Figure 5 Survival  rate of  hybrid catfishes at 
               rearing with the commercial pellets supplemented                           rearing with the commercial pellets  

with vary Spirulina platensis quantity                                             supplemented  with vary Spirulina platensis 
quantity  
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คุณภาพน้ํา 
 
 ตลอดการทดลองพบวาปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง ความเปนดาง ความกระดางของน้ําใน
ระหวางชุดทดลองทั้ง 5 ชุดมีคาไมตางกันทางสถิติ (p>0.05) เหมือนกัน ในขณะที่ปริมาณไนไตรท-ไนโตรเจน และ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ําที่ล้ียงปลาดุกบิ๊กอุยที่มีการเสริมสไปรูลินา 15 และ 20 กรัม/กิโลกรัมมีคา 0.057-0.084 และ 
0.627-0.657 มิลลิกรัม/ลิตร สูงกวา (p<0.05) อีก 3 ชุดที่เหลือที่มีคา 0.054-0.077 และ 0.201-0.278 มิลลิกรัม/ลิตรตามลําดับ 
 

วิจารณผลการทลอง 
 

 ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมดวยสไปรูลินา มีการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อดีกวาชุดที่ไมมีการสริมสไปรูลินา โดยเฉพาะชุดที่เสริมสไปรูลินา 15 กรัม/กิโลกรัม เนื่องจากสไปรูลินามีโปรตีนสูงถึง 
50-70% (Nakamura, 1982) จัดเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญเชน ปลาดุกอุย, Clarias macrocephalus (บานชื่น, 2532) อาหารที่
เสริมหรือมีสวนผสมของสไปรูลินาซึ่งเปนพืชจะมีกรดอะมิโนที่จําเปนอยูมากและบางชนิดไมพบจากโปรตีนในสัตว 
(Vakataraman, 1983) การใชโปรตีนจากหลายๆ แหลงรวมกันจะใหผลดีในแงการเติบโตมากกวาจากแหลงเดียว  
(มะลิ, 2531) อีกทั้งเซลลสไปรูลินายังมีวิตามินและเกลือแรมากดวย (Vakataraman, 1983) สาร Carotenoid จากสไปรูลินา
ยังมีบทบาทเปน fertilization hormornes ชวยเรงการเติบโต ชวยลดการตาย ชวยทําใหสัตวน้ําสามารถทนตอสภาพที่
ออกซิเจนต่ํา/ อุณหภูมิสูง/แอมโมเนียสูงไดดี ยังเปนแหลงออกซิเจนสํารองใหกับเซลล (Tacon, 1981) โดยสาร 
Astaxanthin ชวยทําใหปริมาณเม็ดเลือดในปลาสูงขึ้น ทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อและตานทานเชื้อในตัวสัตวน้ํามี
เพิ่มขึ้น (มะลิ และคณะ, 2543) สาร Pycocyanin ยังชวยเพิ่มระบบภูมิคุมกันแกปลา (บานชื่น, 2532)  เซลลสไปรูลินามี
ขนาดเล็กและผนังเซลลเปนโพลีแซกคาไรดที่ออนนุมจึงทําใหงายตอการยอยและดูดซึม (Becker and Vankataraman, 
1984; Nadeesha et al., 1998) การเสริมสไปรูลินาในอาหารทั้ง 4 ระดับมีผลทําใหปลาดุบิ๊กอุยมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อดีกวาชุดที่ไมเสริมสไปรูลินา สอดคลองกับที่ Stanley and Jones (1976) รายงานวาปลา Bigmouth buffalo  
(Lctiobus cyprinellus) หนัก 48-83 กรัมที่ไดรับ Spirulina platensis 29 กรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม มีอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อที่ดี ในขณะที่ลูกปลา Mirror carp (Cyprinus carpio) ขนาดปลานิ้วที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีน 30%  
(จาก  S. maxima) ลูกปลามีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1 : 2.5 (Atack et al., 1979) ทั้งนี้เพราะสไปรูลินาถูกยอยและ 
ดูดซึมไปใชประโยชนงาย (บานชื่น, 2532) ดังนั้นจึงควรเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยดวยอาหารสําเร็จรูปชนิดลอยน้ํา (ปลารุน) ที่
เสริมสไปรูลินาสด 15 กรัม/กิโลกรัม (ประมาณ 13.04%) สอดคลองกับการรายงานของ จักรพงษ (2550) ที่อนุบาล 
ลูกปลาดุกบิ๊กอุยดวยอาหารสําเร็จรูปเม็ดจิ๋วที่เสริมดวยสไปรูลินาสด 15 กรัม/กิโลกรัม แตไมสอดคลองกับรายงานของ  
วุฒิพร และ อัญชลี (2547) ที่พบวาระดับที่เหมาะสมของสไปรูลินาแหงที่ทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
ควรอยูที่ 10% การเพิ่มสไปรูลินาแหงที่เกิน 10% จะสงผลตออัตราการกินอาหารใหตํ่าลงเพราะสไปรูลินามีไลซีน (lysine) 
คอนขางต่ําคือ 3.32 กรัม/อาหาร 100 กรัม ซึ่งไลซีนเปนกรดอะมิโนที่ชวยกระตุนการกินอาหาร (Olvera-novia et al., 1998) 
สวนการศึกษาครั้งนี้พบวาชุดที่มีการเสริมสไปรูลินาลงในอาหารสําเร็จรูปเกิน 20 กรัม/กิโลกรัม (ประมาณ 16.67%)  
ปลาดุกบิ๊กอุยจึงจะกินอาหารลดลง มีอาหารเหลือมากในบางวัน  
 

สรุปผลการทดลอง 
 

 ควรเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยดวยอาหารปลาดุกสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําที่เสริมสไปรูลินา 15 กรัม/กิโลกรัมเพราะทําให
ปลามีน้ําหนักและความยาวเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีที่สุด  
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การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกุงกามกราม (Macrobachium rosenbergii)  
บรรจุกระปองและถุงรีทอรทเพาช 

 
อรวรรณ  คงพันธุ*   วราทิพย  สมบุญญฤทธิ   รัศมีพร  จิรเดชประไพ   สินีนาฏ  อรรถโชติศักดา 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

ทดลองผลิตผลิตภัณฑจากกุงกามกราม 3 ชนิด ไดแก กุงทอดกระเทียมพริกไทย ตมยํากุง และตมขากุง บรรจุใส

กระปองและถุงรีทอรทเพาชแลวนําไปฆาเชื้อดวยความรอนสูง (sterilization) ที่อุณหภูมิ 115°ซ นาน 30 นาที (F0 > 3 นาที) 
เปรียบเทียบกระบวนการผลิต 2 แบบ คือ ไมมีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสวนผสมกับมีขั้นตอนการเตรียม สําหรับกุง
ทอดกระเทียมพริกไทยเตรียมโดยนํากุงมาแชในสารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 0.1% 10 นาที แลวแชตอในสารละลายที่
มีเกลือ 5% กรดซิตริก 1% โซเดียมเมตาไบซัลไฟต0.02% และ Sodium-Ethylenediamine tetra acetate (EDTA) 0.05% 30 
นาที กอนบรรจุและฆาเชื้อ สวนตมยํากุงและตมขากุง มีขั้นตอนการเตรียมกุงโดยแชกุงในสารละลายที่มีกรดซิตริก 0.1% 
โพลีฟอสเฟต 0.02% และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 0.02% 10 นาทีแลวลวกกุงใหสุกในน้ําเดือดที่มีโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 
0.02% 10 นาที เตรียมผักและสมุนไพรโดยลวกในน้ําเดือด 30 วินาที เตรียมน้ําตมยําและตมขา กอนบรรจุและฆาเชื้อ  

ผลการตรวจคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คือ ดีมากที่สุด ≤3 คือ ไมยอมรับ)โดยให 
ผูทดสอบประเมินคุณภาพดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส พบวาผลิตภัณฑทั้ง 3 ชนิดที่บรรจุกระปองฆา
เช้ือ ผูทดสอบไมยอมรับเพราะสีของกุงคล้ํา มีกลิ่นไหม ในขณะที่ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันบรรจุในถุงรีทอรทเพาช ผูทดสอบ
ใหการยอมรับในระดับดี (6-7 คะแนน) และตรวจไมพบจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภคตลอดการเก็บรักษานาน  
6 เดือน และพบวาผลิตภัณฑทั้งหมดที่ไมมีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสวนผสมจะเละ สูญเสียสภาพของผลิตภัณฑ
หลังจากนําไปฆาเชื้อดวยความรอนสูง  
 
คําสําคัญ : กุงกามกราม  พัฒนาผลิตภัณฑ  บรรจุกระปอง  ถุงรีทอรทเพาช  ฆาเชื้อดวยความรอนสูง 
    
* เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๑๓๐-๔๕  e-mail : orawankp@yahoo.com 
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Products Development of Giant Freshwater Prawn  (Macrobachium rosenbergii)  
Packed in Can and Retort Pouch 

 
Orawan  Kongpun*   Varatip  Somboonyarithi 

Rusmeeporn  Jiradechprapai   Sineenart  Atthachotsakda 
Fishery Technological Development Division,  Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
The three varieties of products development from giant freshwater (Macrobachium rosenbergii) prawn were 

conducted namely Gung tod kratium priktai, Tom yum gung, and Tom kha gung. They were packed in can and retort 

pouch and then sterilized at 115°C for 30 min. (F0 >3 min.). Comparison of pre-processing step was carried out between 
raw material preparation and non preparation. For Gung tod kratium priktai, prawn was soaked in 0.1% sodium 
bicarbonate solution for 10 min and further soaking in solution of 5% salt,  citric acid, 0.02% sodium metabisulphite and 
Sodium-Ethylenediamine tetra acetate (EDTA) 0.05% for 30 min before packing and sterilization. In case of Tom yum 
gung and Tom kha gung, prawn was soaked in solution of citric acid 0.1%, polyphosphate 0.02%, and sodium 
metabisulphite 0.02% for 10 min and then put in boiling water mixed with sodium metabisulphite 0.02% for 10 min, 
vegetable and herb were blanched in boiling water for 30 sec, and liquefied soup of tom yum and tom kha were prepared 
before packing and sterilization. The sensory evaluation by panelists in terms of appearance, colour, odour and flavour 

using hedonic scale 1-9 score (9 is the best ≤3 is not accept) showed that all products in can were not accepted because 
colour of prawn were dull and grey including burnt smell. While these products in retort pouch were accepted at good 
level (score 6-7) and pathogenic bacteria were not detected for 6 months of storage. However, all products which non 
preparation of raw material in both can and pouch were loss of their characteristic after sterilization. 
 
Key words :  giant freshwater prawn, product development, canning, retort pouch, sterilization 
    
* Chatuchak, Bangkok 10900  Tel. 029406130-45  e-mail : orawankp@yahoo.com 
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คํานํา 
 
 ประเทศไทยมีการผลิตกุงกามกรามและมีการพัฒนาการผลิตกุงกามกรามอยางตอเนื่อง (ควรใสผลผลิตดวย) ซึ่ง
คาดกันวาการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามจะขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ําจืดเพียงพอและสภาพแวดลอม
เหมาะสม การพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบกุงกามกรามจึงมีความจําเปนตองศึกษาเพื่อรองรับภาวะตลาดผลผลิต 
กุงกามกรามมากในบางฤดูกาล  และเปนการสรางแนวความคิดผลิตภัณฑใหม  เพื่อสนับสนุนใหมีการบริโภค
ภายในประเทศขยายตัวกวางขวางมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑกุงกามกราม ใหมีความหลากหลายมากขึ้นจาก
ผลิตภัณฑแชเยือกแข็งพื้นฐานที่มีอยูในปจจุบัน จากสถิตการนําเขา-สงออกของกรมศุลกากรรายงานวาในป พ.ศ.2549 
ปริมาณกุงกามกรามสงออกในรูปแบบสดและแชเย็นมีปริมาณรวม 683 เมตริกตัน มูลคา 161 ลานบาท (กรมศุลกากร 
2550) เนื่องจากลักษณะโดยทั่วไปของกุงกามกรามจะมีหัวใหญเนื้อนอยและคนไทยนิยมบริโภคทั้งตัวในรูปแบบ กุงเผา  
กุงตมยํา  กุงพลา และกุงทอดกระเทียมพริกไทย เปนตน จึงควรตองมีการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้เปนผลิตภัณฑ
พรอมบริโภคโดยการบรรจุในกระปองและถุงรีทอรทเพาชที่เปนวิธีการเก็บถนอมอาหารดวยการฆาเชื้อที่อุณหภูมิสูง 
(Sterilization) เพื่อใหอาหารปลอดภัยตอผูบริโภค (Warne and Sumner, 1984) สามารถเก็บรักษาไดนานในสภาวะปกติ 
สามารถรับประทานไดเลยโดยไมตองผานการปรุงอีก แตอาหารที่ผานการฆาเชื้อที่อุณหภูมิสูง (Sterilization) ทําให
คุณลักษณะของอาหารบางอยางสูญเสียไป จึงจําเปนตองมีวิธีการเตรียมวัตถุดิบและสวนผสมของผลิตภัณฑนั้นๆ อยาง
เหมาะสมกอนการนําไปฆาเชื้อ  ซึ่งแตกตางจากการผลิตหรือทําอาหารทั่วๆ ไป  เพื่อใหไดผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภคและมีคุณลักษณะเหมือนอาหารปรุงสุกใหมๆ  จากเอกสารงานวิจัยที่มีนักวิจัยไดศึกษาไวเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากกุง สวนใหญเปนงานทดลองที่ใชกุงทะเลเปนวัตถุดิบ ยังไมมีงานวิจัยที่ใชกุงกามกรามเปนวัตถุดิบ จึง
จําเปนตองศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมเนื่องจากเนื้อสัมผัสของกุงน้ําจืดและกุงทะเลแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อศึกษาสภาวะและกระบวนการผลิต กุงกามกรามทอดกระเทียมพริกไทย กุงกามกรามตมยํา และตมขา 
กุงกามกราม บรรจุใสกระปองและบรรจุถุง Retort Pouch ฆาเชื้อดวยความรอนสูง  
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. วัสดุอุปกรณ 
 
 1.1 วัตถุดิบ ใชกุงกามกรามสดขนาด 25-30 ตัวตอกิโลกรัม ซื้อจากฟารมเลี้ยงกุงจากจังหวัดสุพรรณบุรี ขนสงโดย
การแชน้ําแข็งมายังกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ใชเวลาในการขนสงประมาณ 2 ชม. 
 1.2 สารเคมีและสวนผสม  ไดแก  โซเดียมไบคารบอเนต  เกลือ  กรดซิตริก  โซเดียมเมตาไบซัลไฟต  
โซเดียมเอทธิลีนไดเอมีนเตทตระอะซิเตท (EDTA) กรดซิตริก กลิ่นมะนาว น้ํามะนาว น้ําสมสายชู ผงตมขาสําเร็จรูป กะทิ
สําเร็จรูป พริกไทย เกลือ น้ําตาล น้ําปลา 
 1.3 อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการฆาเชื้อ หมอนึ่งฆาเชื้ออุณหภูมิสูงควบคุมความดันแบบใชไอน้ํา (Steam retort) 
และแบบพนดวยน้ํารอน (Hot water spray retort) 
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 1.4 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 
 1.5 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ เครื่องวัดสี (Chroma meter, Minolta CR300)  
 1.6 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหหาปริมาณจุลินทรีย ไดแก เครื่องตีผสม (Stomacher) เครื่องช่ัง (Balance)         
ตูบมเชื้อ (Incubator) หมอนึ่งฆาเชื้อควบคุมความดัน (Autoclave) 
 1.7 บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ ไดแก กระปองขนาด 307x113 (easy open) ถุงรีทอรทเพาช 2 ขนาด (Standing 
pouch 9x14 cm, flat pouch 14x20 cm) 
 
2. วิธีดําเนินงาน 
 

2.1 พัฒนาผลิตภัณฑพรอมบริโภคจากกุงกามกราม 3 ชนิด ไดแก กุงทอดกระเทียมพริกไทย ตมยํากุง และ 
ตมขากุง โดยทดลองหาสูตรที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑทั้ง 3 ที่จะนําไปบรรจุกระปองและถุงเพาชแลวนําไปฆาเชื้อดวย
ความรอนสูง ทดลองหาวิธีการเตรียมวัตถุดิบและวิธีการเตรียมสวนผสมที่จะใชในการบรรจุรวมทั้งปรุงแตงรสชาติของ
ผลิตภัณฑ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะปรากฎและรสชาติเปนไปตามผลิตภัณฑแตละชนิด ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑในงานทดลองนี้ 

2.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ สุมตัวอยางผลิตภัณฑหลังจากผานการฆาเชื้อแลว 2 อาทิตย และทุกๆ
เดือน เพื่อตรวจคุณภาพหลังการฆาเชื้อและระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

- คุณภาพทางกายภาพ 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใหผูทดสอบประเมินคุณภาพดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส 

ใหคะแนนแบ Hedonic scale 1-9 คะแนน (9 คือ ดีที่สุด ≤3 คือ ไมยอมรับ) โดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝนและคุนเคยกับ
ผลิตภัณฑจํานวน 8 คน 
 คุณภาพจากการตรวจวัดสีของเนื้อกุงดวยเครื่อง Chroma meter (Minolta CR-300) โดยใช L*a*b* colour system 
L* คือคาความสวาง มีคา 0-100 (ดํามืดถึงสวาง)  a* แสดงคาสีแดงเปน + และสีเขียวเปน -  b*แสดงคาสีเหลืองเปน + และ
สนี้ําเงินเปน - 

- คุณภาพทางเคมี โดยวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา และความชื้น ตามวิธี 
AOAC (1984) ปริมาณเกลือ (NaCl) ตามวิธีของ FAO (1981) วัดคาความเปนกรดดางดวยเครื่อง pH-meter  

- คุณภาพทางจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑที่ผานการฆาเชื้อแลวนําไปเก็บที่อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิ 55°±2°C นาน 
14 วัน นํามาวิเคราะหหาจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค (Pathogenic bacteria) จุลินทรียที่ทนความรอนสูง (Thermophilic 
bacteria) ตามวิธี FDA (1995)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑทั้ง 3 ชนิด สามารถพัฒนาใหมีคุณภาพ ปลอดภัยและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค โดยมี
วิธีการเตรียมวัตถุดิบพรอมทั้งสวนผสมตางๆ ใหเหมาะสมตามคุณสมบัติของเนื้อกุง เนื่องจากเมื่อผานกระบวนการฆาเชื้อ
ดวยความรอนสูงสีแดงตามธรรมชาติก็จะซีดจางลง เนื้อจะเปลี่ยนเปนสีคล้ําหรือดํา เนื้อจะยุย เละ เพราะโปรตีนสูญเสีย
สภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถปองกันไดโดยการแชกุงในสารละลายที่มีโซเดียมไบคารบอเนต ซึ่งจะมีสภาพเปนดางชวย
ไมใหเนื้อยุย สารละลายที่มีกรดซิตริกจะชวยใหสีของกุงคงความสดใส สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตและ EDTA 
ปองกันไมใหกุงมีสีคล้ํา (Tanikawa, 1984) จึงไดเลือกใชสารละลายดังกลาวในขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบ 
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1. พัฒนาผลิตภัณฑกุงทอดกระเทียมพริกไทย จากการทดลองผลิตแลวบรรจุในถุง standing pouch ขนาด  
9x14 ซม และนําไปฆาเชื้อดวยความรอนสูงที่อุณหภูมิ 115°C 30 นาที พบวา สามารถพัฒนาได 2 สูตร (ตารางที่ 1) โดยมี
วิธีการเตรียมวัตถุดิบพรอมทั้งสวนผสมตางๆ ดังนี้ (รูปที่ 1) 
กุง นํากุงกามกรามสดมาลางใหสะอาด หักหัว ปอกเปลือก ไวหาง แตตัดปลายหางที่แหลมออก ผาหลัง แชกุงในสารละลาย
โซเดียมไบคารบอเนต 0.1% 10 นาที แลวลางน้ํา นํากุงไปแชในน้ําที่ผสมเกลือ 5% กรดซิตริก 1% โซเดียมเมตาไบซัลไฟต 
0.02% และ EDTA 0.05% นาน 10 นาที แลวลางน้ําอีกครั้ง วางผึ่งใหสะเด็ดน้ํา นําไปหมักเครื่องปรุงที่มีสวนผสม (ตอเนื้อ
กุง 1 กิโลกรัม) ไดแก เกลือปน 3 กรัม พริกไทยปน 5 กรัม กระเทียมสับละเอียด 50 กรัม เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ควบคุม
อุณหภูมิขณะหมักโดยแชในอางน้ําแข็ง  ทอดกุงที่หมักแลวในน้ํามันรอนจัด ใหผิวดานนอกพอสุกเปนสีแดง วางพักบน
ตะแกรงใหสะเด็ดน้ํามันและทิ้งไวใหเย็น 
สวนผสม มีการเตรียม 2 แบบ คือ นํากระเทียม พริกไทย เกลือ มาผัดกับน้ํามัน และใชกระเทียม พริกไทย เกลือมาคลุกเคลา
กับน้ํามัน   

นํากุงบรรจุในกระปอง และถุงรีทอรทเพาชอยางละ 4 ตัว พรอมสวนผสมประมาณ 1 ชอนโตะ น้ําหนักสุทธิ  
55-60 กรัม  โดยกุงที่บรรจุกระปองนําไปผานขั้นตอนการไลอากาศดวยไอน้ํากอนปดฝากระปองและที่บรรจุถุงเพาชปด

ผนึกถุงโดยใหมีอากาศอยูในถุงใหนอยที่สุด จากนั้นจึงนําไปฆาเชื้อในหมอนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 115°C เปนเวลา 30 นาที 
(F0>3 นาที) โดยกุงกระปองฆาเชื้อหมอนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา (Steam retort) สวนกุงในถุงรีทอรทเพาชฆาเชื้อในหมอนึ่ง 
ฆาเชื้อที่พนดวยน้ํารอน (Hot water spray retort) เนื่องจากขอจํากัดของถุงรีทอรทเพาชจึงจําเปนตองเลือกใชหมอนึ่งฆาเชื้อ
ใหเหมาะสม (The Yokohama Industrial Institute, 1989)  
 2. พัฒนาผลิตภัณฑตมยํากุง โดยทดลองใชวัตถุดิบและสวนผสมดังรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยมีวิธีเตรียมน้ํา
ตมยํา วิธีเตรียมผักและสมุนไพร และวิธีเตรียมกุง กอนที่จะบรรจุรวมกันและฆาเชื้อดวยความรอนสูง ดังนี้ 
น้ําตมยํา ตมน้ําตามสวนจนเดือดใสเครื่องปรุงรส (เกลือปน ผงรสดี น้ําตาลกรวด น้ําปลา น้ํามะนาว น้ําสมสายชู  
กรดซิตริก) ต้ังทิ้งไวใหเย็น 
ผักและสมุนไพร นําผักและสมุนไพรมาลางใหสะอาดผึ่งใหสะเด็ดน้ํา หั่นตะไคร ขา ใบมะกรูด และเห็ดภูฐาน พริกขี้หนู
สดสีแดงผาครึ่ง นําผักและสมุนไพรแตละชนิดมาลวกในน้ําเดือดที่ผสมเกลือ 30 วินาที แลวทําใหเย็นในน้ําผสมน้ําแข็ง 
กุง ลวกกุงทั้งเปลือกในน้ําเดือดที่ผสมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 0.02% นาน 10 นาที แลวแชน้ําเย็นทันที และนํากุงมา 
แกะเปลือก 

นําสวนผสมที่เตรียมขางตนใสกระปองและถุงรีทอรทเพาช ดังนี้คือ กุง 2 ตัว ตะไคร ขา ใบมะกรูด เห็ดภูฐาน 
พริกขี้หนูผาซีก อยางละ 2-3 ช้ิน กลิ่นมะนาว  2-3 หยด น้ําตมยํา 120 กรัม น้ําหนักสุทธิ 180 กรัม สวนที่บรรจุกระปอง
นําไปผานเครื่องไลอากาศ (Exhaust box) แลวปดฝาดวยเครื่องปดฝากระปอง สวนที่บรรจุถุงรีทอรทเพาชปดผนึกดวย
เครื่องปดผนึก (Impulse sealing) แลวฆาเชื้อในหมอนึ่งฆาเชื้อเชนเดียวกับกุงทอดกระเทียมพริกไทย (รูปที่ 2)  
 3. พัฒนาผลิตภัณฑตมขากุง พบวาผลิตภัณฑที่พัฒนาแลวเปนที่ยอมรับ โดยกระบวนการผลิตที่ใชวัตถุดิบและ
สวนผสมดังรายละเอียดในตารางที่ 3 มีวิธีเตรียมน้ําตมขา วิธีเตรียมผักและสมุนไพร และวิธีเตรียมกุง กอนที่จะบรรจุ
รวมกันและนําไปฆาเชื้อดวยความรอนสูง เชนเดียวกับตมยํากุง 
น้ําตมขา ตมน้ําตามสวนจนเดือดใสผงตมขาลงไป ปรุงรสดวย น้ําตาลทราย น้ําตาลกรวด เกลือ กรดซิตริก คนใหละลาย
เติมกะทิยกลงจากเตาวางไวใหเย็น 
ผักและสมุนไพร นําผักและสมุนไพรมาลางน้ําใหสะอาดผึ่งใหสะเด็ดน้ํา แลวนําตะไคร ขา เห็ดภูฐานหั่นเปนช้ินยาว  
พริกขี้หนูสดสีแดงผาซีก นําผักและสมุนไพรแตละชนิดมาลวกในน้ําเดือดผสมเกลือปน 30 วินาที แลวทําใหเย็นในน้ําผสม
น้ําแข็ง 
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กุง ลวกกุงทั้งเปลือกในน้ําเดือดที่ผสมโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 0.02% นาน 10 นาที แลวแชน้ําเย็นทันที  และนํากุงมา 
แกะเปลือก 

นําสวนผสมที่เตรียมขางตนมาบรรจุใสกระปองและถุงรีทอรทเพาช โดยใส กุง 2 ตัว ตะไคร ขา เห็ดภูฐาน  
พริกขี้หนู อยางละ 2-3 ช้ิน น้ําตมขา 120 กรัม น้ําหนักสุทธิ 180 กรัม สวนที่บรรจุกระปองนําไปผานเครื่องไลอากาศดวย 
ไอน้ําแลวปดฝาดวยเครื่องปดฝากระปอง สวนที่บรรจุถุงรีทอรทเพาชปดผนึกดวยเครื่องปดผนึก นําไป ฆาเชื้อที่อุณหภูมิ

และเวลาเทากับตมยํากุง คือ ที่ 115°C นาน 30 นาที มีคา F0 >3 นาที (รูปที่ 2)  
 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
 

1. คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ผลิตภัณฑทั้ง 3 ชนิด หลังจากผานการฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 115°C 30 นาที (F0 >3 นาที) แลว 14 วัน พบวาผลิตภัณฑ

ที่บรรจุกระปอง ผูทดสอบไมยอมรับลักษณะปรากฏ คือ ไดคะแนน ≤3 เนื่องจากกุงมีสีคล้ํา มีกลิ่นไหม และผลิตภัณฑ มี
กลิ่นโลหะจากตัวกระปองที่ใชบรรจุซึ่งผูทดสอบสามารถรับรสได เนื่องจากปฏิกิริยาระหวางไฮโดรเจนซัลไฟดที่เกิดจาก
เนื้อกุงเมื่อไดรับความรอนระหวางกระบวนการผลิตกับเฟอรัสไอออนจากโลหะที่ทํากระปองเปนเฟอรัสซัลไฟดซึ่งมีสีดํา 
(Tanikawa, 1984) จึงไมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑที่บรรจุกระปองมาเก็บรักษาตอ สวนผลิตภัณฑที่บรรจุในถุงรีทอรทเพาช
ยังคงมีคุณภาพดี จึงเก็บรักษาเฉพาะผลิตภัณฑที่บรรจุถุงเพาชเทานั้น 

กุงทอดกระเทียมพริกไทยบรรจุถุงเพาช (รูปที่ 6) ผูทดสอบใหการยอมรับทั้ง 2 สูตร โดยสูตรที่1 ไดคะแนน
เริ่มตนลักษณะปรากฎในระดับดี (7.2 คะแนน) สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม ในระดับเกือบดี (มากกวา  
6 คะแนน) ในระหวางการเก็บรักษาผูทดสอบใหคะแนนในทุกลักษณะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้น โดย
ในเดือนที่ 6 ลดเหลือ 6.3 5.4 5.8 4.9 4.5 และ 5 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับเกือบดี และพอใช เพราะเมื่อเก็บนานขึ้นสีของ 
กุงเขมขึ้นออกเหลือง เนื้อกุงไมเหนียวนุมแตนิ่ม และผูทดสอบรับรูรสขมของกระเทียมพริกไทยมากขึ้น ซึ่งอาจเปนเพราะ
การทอดกระเทียมพริกไทยกอนนํามาบรรจุ สวนสูตรที่ 2 ก็มีแนวโนมของคะแนนการยอมรับจากผูทดสอบเชนเดียวกัน 
แตคะแนนเริ่มตนในทุกลักษณะสูงกวา คือ คะแนนสูงกวา 7 คะแนน และคะแนนการยอมรับลดลงตามระยะเวลาการเก็บที่
นานขึ้น โดยในเดือนที่ 6 ไดคะแนนลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม เปน 6.7 6.0 6.2 5.0 5.0 
และ 6.0 ตามลําดับ ผูทดสอบไมไดรับรสขมของกระเทียมพริกไทยสําหรับสูตรที่ 2  สวนผลการวัดสีกุงดวยเครื่องวัดสี 
พบวาสูตร 1 และ 2 มีคา L* a* b* เปน 64.56+5.69+25.2 และ 69.02+5.69+30.76 ตามลําดับ และหลังจากเก็บนาน 6 เดือน 
คา L* a* b* เปน 63.93+4.76+28.43 และ 63.14+3.21+24.0 ตามลําดับ ซึ่งผลก็สอดคลองกับผูทดสอบโดยสูตรที่ 1 คา L* 
ลดลงคาความสวางลดลงกุงมีสีคล้ํามากขึ้นและเนื้อออกสีเหลืองเขมขึ้นโดยวัดคา b* ไดเพิ่มขึ้น สวนสูตรที่ 2 ผลคะแนน
ทางประสาทสัมผัสลดลงแตยังสูงกวาสูตรที่1 โดยคา L* ลดลง เนื้อกุงคล้ําลงเล็กนอยและสีเหลืองแดงก็ออนลง คา a* b*  
ก็ตํ่าลง 
 ตมยํากุง (รูปที่ 6) หลังจากผานการฆาเชื้อแลว ปรากฎวาผลิตภัณฑที่บรรจุถุงรีทอรทเพาชผูทดสอบใหคะแนน
การยอมรับทุกลักษณะ ไดแก ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวมในระดับดี คือ 7.2-7.5 
คะแนนและตลอดการเก็บรักษา 6 เดือน คะแนนการยอมรับยังอยูในชวง 6.9-7  คะแนน สําหรับตมขากุง (รูปที่ 6)  
ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับผลิตภัณฑเริ่มตนในทุกลักษณะใกลเคียงกับตมยํากุง คือ 7.3-7.7 คะแนน ในระหวางการ
เก็บรักษาคะแนนการยอมรับในทุกลักษณะลดลงเล็กนอย โดยในเดือนที่ 6 ลดลงเหลือ 6-6.4 คะแนน ซึ่งยังอยูในระดับ
เกือบดี 
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 2 คุณภาพทางเคมี  
 องคประกอบทางเคมี (ตารางที่ 4) ของกุงทอดกระเทียมพริกไทยทั้ง 2 สูตร คอนขางใกลเคียงกัน คือ ปริมาณ
โปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น เกลือ และความเปนกรด ดาง ของสูตร 1 และ 2 เปน 19.38% 6.33% 2.11% 69.72% 1.15% 
และ 7.0 กับ 20.12% 4.92% 2.13% 69.23% 1.15% และ 6.9 ตามลําดับ  สวนตมยํากุง มีปริมาณโปรตีน 4.08% ไขมัน 
0.38% เถา 1.50% ความชื้น 92.30% เกลือ 1.16% และ ความเปนกรด ดาง 4.8  และตมขากุง มีปริมาณโปรตีน 4.19% ไขมัน 
3.02% เถา 1.73% ความชื้น 89.18% เกลือ 1.54% และ ความเปนกรด ดาง 4.9 
 
 3 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 

 ผลิตภัณฑทั้ง 3 ชนิด หลังจากเก็บที่อุณหภูมิหองและที่ 55°±2°C นาน 14 วัน ตรวจไมพบจุลินทรียที่กอให 
เกิดโรค (Pathogenic bacteria) และจุลินทรียที่ทนความรอนสูง (Thermophilic bacteria)  
 
 

สรุปผลการทดลอง 
 
 1. ไดผลิตภัณฑกุงกามกรามที่พัฒนาใหเหมาะสมกับกระบวนการฆาเชื้อที่อุณหภูมิสูงจํานวน 3 ชนิด ไดแก  
กุงทอดกระเทียมพริกไทย ตมยํากุง ตมขากุง และเปนที่ยอมรับของผูทดสอบ 

2. ผลิตภัณฑกุงกามกรามทั้ง 3 ชนิด คงคุณภาพดีตลอดการเก็บรักษานาน 6 เดือน 
 

เอกสารอางอิง 
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Prawn 
 

Peeled, deveined and tail-on 
 

Soaked in 0.1% sodium bicarbonate solution 10 min 
 

Washed / drained 
 

 Soaked in 5% salt, 1% citric acid and 0.02% sodium metabisulphite Solution 10 min 
 

Washed / drained 
 

Mixed with ground garlic, pepper and salt, stand for 1 hr  
 

Fried in hot oil 3-5 sec  
   

Packed in can / pouch     Packed in can / pouch 
with fried ground garlic, pepper and salt                   with ground garlic, pepper, salt and oil 

 
Sterilized at 115°C 30 min 

 

รูปท่ี 1  กระบวนการผลิตกุงทอดกระเทียมพริกไทย 
Figure 1  The process of Gung tod kratium priktai 

 
Prawn 

 
Deheaded 

 
Soaked in 0.1% citric acid, 0.1% phosphate and 0.02% sodium metabisulphite solution 10 min 

 
Boiled in boiling water with 0.02% sodium metabisulphite 10 min 

 
Peeled 

 
Soaked in 0.02% sodium metabisulphite solution 10 min 

 
Packed with vegetable, herb and tom yum soup / tom kha soup 

in both can and pouch 
 

Sterilized at 115°C 30 min 
(For can in steam retort, for pouch in hot water spray retort) 

 

รูปท่ี 2  กระบวนการผลิตตมยํากุงและตมขากุง 
Figure 2  The process of Tom yum Gung and Tom kha Gung 
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รูปท่ี 3  ผลการตรวจทางประสาทสัมผัสของกุงทอดกระเทียมพริกไทยในถุงรีทอรท (2 สูตร) 
Figure 3  Sensory evaluation of Gung tod kratium priktai in pouch (2 recipes) 
 

 

 
 
รูปท่ี 4  ผลการตรวจทางประสาทสัมผัสของตมยํากุง / ตมขากุงในถุงรีทอรท  
Figure 4  Sensory evaluation of Tom yum Gung / Tom kha Gung 
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รูปท่ี 5  หมอนึ่งฆาเชื้ออุณหภูมิสูงแบบพนดวยน้ํารอน 
Figure 5  Hot water spray retort 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          Gung tod kratium priktai   Tom yum Gung & Tom kha Gung 
รูปท่ี 6  ผลิตภัณฑจากกุงกามกราม 
Figure 6  Products from Giant freshwater prawn 
 
ตารางที่ 1  สูตรกุงทอดกระเทียมพริกไทย 
Table 1  The recipes of Gung tod kratium priktai 

Weight (g) Ingredient 
Recipe 1 Recipe 2 

Prawn (Peeled, deveined and tail-on) 1,000 1,000 
For mixing with prawn 
- Ground garlic 
- Salt 
- Pepper powder 

 
50 
3 
5 

 
50 
3 
5 

For packing 
- Ground garlic 
- Salt 
- Pepper powder 
- Vegetable oil 

 
150 
1.8 
3.75 

for frying 

 
150 
1.5 
3 

2 Table spoon (for mixing) 
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ตารางที่ 2  สวนผสมตมยํากุง 
Table 2  The ingredient of Tom yum Gung  

Ingredient Weight (g) 
Prawn 
Mushroom 
Lemon grass 
Chili 
Galanga 
Rough lime leaves 
Water 
Lime juice 
Lime flavour 
Salt 
Vinegar 
Fish sauce 
Citric acid 
Rock sugar 

1,000 
30 
20 
10 
15 
5 

1,000 
9 

2-3 drops 
8 
17 
20 
5.2 
7.2 

 
ตารางที่ 3  สวนผสมตมขากุง 
Table 3  The ingredient of Tom Kha Gung  

Ingredient Weight (g) 
Prawn 
Coconut milk 
Tom Kha Seasoning  
Mushroom 
Lemon grass 
Chili 
Galanga 
Water 
Salt 
Vinegar 
Citric acid 
Sugar 
Rock sugar 

1,000 
250 
75 
30 
20 
10 
15 
750 
0.49 
17 
5.5 
4 
1 

 
ตารางที่ 4  องคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑกุงกามกราม 
Table 4  Chemical composition of Giant freshwater prawn products1/ 

Sample Protein (%) Fat (%) Ash (%) Moisture (%) Salt (%) pH 
1.Gung tod kratium priktai 
- recipe1 
- recipe2 

 
19.38±0.09 
20.12±0.22 

 
6.33±0.02 
4.92±0.03 

 
2.11±0.16 
2.13±0.12 

 
69.72±0.04 
69.23±0.12 

 
1.15±0.03 
1.15±0.03 

 
7.0±0 
6.9±0 

2.Tom yum Gung 4.08±0.11 0.38±0.03 1.50±0 92.30±0.08 1.16±0.08 4.8±0 
3.Yom kha Gung 4.19±0.38 3.02±0.05 1.73±0 89.18±0.2 1.54±0.04 4.9±0 

1/ Data are expresses in average±standard deviation of triplicate analyses 
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ตารางที่ 5  แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสสําหรับผลิตภัณฑกุงกามกราม 
Table 5  Sensory evaluation form of products from Giant fresh water prawn 
ช่ือผูทดสอบ……………………………………………… 
วันที่............................................................. 
รหัสตัวอยาง ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส การยอมรับรวม 

       
       

 ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
 
การใหคะแนน :  9 คะแนน  ดีที่สุด 
  8 คะแนน  ดีมาก 
  7 คะแนน  ดี 
  6 คะแนน  เกือบดี 
  5 คะแนน  พอใช 
  4 คะแนน  ไมชอบเล็กนอย แตยังยอมรับ 
  3 คะแนน  ไมยอมรับ 
  2 คะแนน  แยมาก 
  1 คะแนน  แยที่สุด 
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ศึกษาเปรียบเทียบผลของการละลายตอคณุภาพกุงขาว (Litopenaeus vannamei) แชเยือกแข็ง 
 

รัชดา  อิทธิพงษ*๑  และ อรรถพล  นุมหอม๒ 
๑กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  กรมประมง 

2 Food Engineering and Bioprocess Technology, School of Environment , Resources and Development, AIT 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบ ผลของการละลายตอคุณภาพกุงแชเยือกแข็งที่มีวิธีการแชเยือกแข็งตางกัน 2 แบบ คือ แบบ
เปนตัวหรือไอคิวเอฟ (individual-quick-frozen) และแบบเปนบล็อก (block frozen) โดยกุงที่ใชมีลักษณะเด็ดหัว และมีหาง 
ขนาด 60/70 กรรมวิธีการละลายตางๆ กัน 3 วิธีดังนี้ คือ การละลายโดยทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (20 องศาเซลเซียส) เปน
เวลานาน 3 ช่ัวโมงสําหรับแบบเปนบล็อกและ 1 ช่ัวโมงสําหรับแบบเปนตัว การละลายโดยใชน้ําที่อุณหภูมิหอง (25 องศา
เซลเซียส) เปนเวลานาน 1 ช่ัวโมงสําหรับแบบเปนบล็อก และ 15 นาทีสําหรับแบบเปนตัว การละลายโดยใชเตาอบ
ไมโครเวฟขนาดกําลังไฟ 800 วัตต ที่ระดับต่ําปานกลาง (defrost) นาน 25 นาที สําหรับแบบเปนบล็อก และ 15 นาที
สําหรับแบบเปนตัว นํามาทดสอบคุณภาพทางดานเคมี-ฟสิกส ซึ่งวิเคราะหหาปริมาณของเหลวที่ออกจากกลามเนื้อจากการ
ทําใหสุก (cooking loss) และวัดคาเนื้อสัมผัสทดสอบโดยวัดแรงตาน (N/g) จากเครื่อง Texture Analyzer รวมทั้งศึกษาผล
ของการละลายหลังนําไปแชเยือกแข็งซ้ํา ดวยกรรมวิธีการละลายเชนเดียวกัน 
 จากการทดสอบพบวา คุณภาพทางดานเคมี-ฟสิกส ของกรรมวิธีการละลายทั้ง 3 วิธี แตกตางกันซึ่งจะทําให
คุณภาพของเนื้อกุงที่มีการแชเยือกแข็งแบบเปนบล็อกทั้งสุกและดิบมีคาเนื้อสัมผัสสูงกวาแบบเปนตัว โดยวิธีการละลาย
แบบใชเตาอบไมโครเวฟดีที่สุด สวนการทดสอบหาปริมาณของเหลวที่ออกจากกลามเนื้อจากการทําใหสุก กุงที่มีการแช
เยือกแข็งแบบเปนบล็อกมีคาปริมาณของเหลวที่ออกจากกลามเนื้อ ตํ่ากวาแบบเปนตัว โดยวิธีการละลายแบบทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองดีที่สุด 
 การทําการละลายหลังทําการแชเยือกแข็งซ้ํา ดวยกรรมวิธีทั้ง 3 ขางตน จะทําใหคุณภาพของเนื้อกุงมีคุณภาพต่ําลง 
คือมีคาเนื้อสัมผัสสูงขึ้นและปริมาณของเหลวที่ออกจากกลามเนื้อก็สูงมากขึ้นตามไปดวย  
 
คําสําคัญ : กุงขาว; แชเยือกแข็ง; การละลาย; คุณภาพ  
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Effect of thawing method on the quality of white shrimp 

(Litopenaeus  vannamei) 
 

Ratchada  Ittipong1 and Athapol Noomhorm2 
1 Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 

2 Food Engineering and Bioprocess Technology, School of Environment , Resources and Development, AIT 
 

Abstract 
 

 The comparative study on effects of thawing methods on quality of shrimp was done. The compared methods 
of freezing methods were Individual Quick Frozen (IQF) and Block Frozen (BF) white shrimp product in form of raw 
head-less, shell-on frozen shrimp size 60/70. The effect of thawing method namely Still air, Water immersion and 
microwave oven. The sample were determined for the texture, cooking loss of raw and cooked shrimp and also repeated 
freezing and thawing.  
 The results shows that the texture of raw and cooked shrimp were significant difference in thawing method. 
The texture of Block Frozen (BF) was higher than Individual Quick Frozen (IQF). Microwave thawing method gave the 
best result in term of physical quality of thawed shrimp. The cooking loss value also changed significant different 
thawing methods. The cooking loss of Block Frozen (BF) was lower than Individual Quick Frozen (IQF). Still air 
thawing method gave the best result in term of chemical quality of thawed shrimp. 
 Repeated freezing and thawing some texture and moisture loss, reduce shrimp quality. 

 
Key words : white shrimp; frozen shrimps; thawing; quality; Litopenaeus vannamei 
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Introduction 
 
 Shrimp is one of the most important exported products of Thailand, mainly as a frozen product to USA and 
Japan. Marine shrimp continued to dominate crustacean aquaculture, with three major species accounting for over 86% 
of total shrimp aquaculture production in 2000 (1) the giant tiger prawn, Penaeus monodon; (2) the fleshy prawn, 
Penaeus chinensis; and (3) the white shrimp, Litopenaeus vannamei (Smith, 2003).  
 Litopenaeus vannamei was introduced into Asia beginning in 1996 on a commercial scale. This started in 
Mainland China and quickly spread to the Philippines, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia and India. Kiatpinyo 
(2003) found that the black tiger shrimp and white shrimp now share the same proportion in Thailand’s shrimp output. 
The main reason behind the importation of L. vannamei has been the poor performance, slow growth rate and disease 
susceptibility (stunted growth) of the major indigenous cultured shrimp species, P. monodon virtually everywhere else 
(Smith, 2003). So, farming of white shrimp has gained in popularity in Thailand, as yields are higher and production 
costs and loss ratios lower. The white shrimp are also far less vulnerable to diseases than black tiger shrimp. According 
to the Fisheries Department, since they can be raised in less saline water and farmers can save feed costs because they 
need less amount of protein than black tiger shrimp which, need more costly high-protein feed. Therefore, more farmers 
have switched to raising white shrimp from black tiger shrimp (Kiatpinyo, 2003).   
 Shrimp is harvested from the farm and delivered to frozen factory. Frozen shrimp can be thawed in air or water 
depending on Block or IQF shrimp. With each of the methods, the blocks are soft enough to break up by hand before the 
shrimp are fully thawed, but it is difficult to do this without damaging some of the shrimp. IQF can be cooked directly 
from frozen state (FAO, 1996). A study on comparison of quality attributes of ohmic and water immersion thawed 
shrimp (John, 2002) showed that the ohmic thawing can be used to thaw frozen shrimp blocks because, the all quality 
attributes were not a significant difference between conventionally and ohmically thawed shrimp. The thawing can be 
done by different procedure such as still air, immersion in water, heating by hot air microwave etc. Theses thawing 
method could change the quality of shrimp.  
 Thawing is an important operation in seafood processing. John (2002) stated that conventional water 
immersion thawing has disadvantages of long thawing times, potential of cross-contamination. Ohmic thawing was 
reported to be economically advantageous. The sensory, microbial and quality attributes of ohmically and 
conventionally thawed shrimp were compared. The all quality attributes were not a significant difference between 
conventionally and ohmically thawed shrimp. He concluded that suggest the ohmic thawing can be used to thaw frozen 
shrimp blocks. 
 Currently, less information is available on loss quality of shrimp after thawing. Therefore, this study focuses 
on the thawing methods due to the quality of shrimp.  
 
Objectives 

1. To study the effects of thawing methods on the quality of white shrimp. 
2. To study the effects of refreezing and thawing on the quality of white shrimp 
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Literature  Review 
 
 Common name: White shrimp, Whiteleg shrimp 
 Scientific name: Litopenaeus vannamei, Penaeus vannamei 
Effect of thawing method on shrimp quality 
 Thawing is an important operation in seafood processing. John (2002) stated that conventional water 
immersion thawing has disadvantages of long thawing times, potential of cross-contamination. Ohmic thawing was 
reported to be economically advantageous. The sensory, microbial and quality attributes of ohmically and 
conventionally thawed shrimp were compared. The all quality attributes were not a significant difference between 
conventionally and ohmically thawed shrimp. He concluded that suggest the ohmic thawing can be used to thaw frozen 
shrimp blocks.  
 Rapid freezing forms smaller ice crystals, and smaller ice crystals usually mean less damage. However, even 
slight temperature fluctuations during frozen storage or handling cause thawing and refreezing. The more freeze/thaw 
cycles a product undergoes, the larger the ice crystals become. As the water in a product thaws and refreezes, the crystal 
formation ruptures physical structures, promoting water migration, syneresis, emulsion breakdown, and loss of viscosity. 
Several cycles often cause significant deterioration in flavor and texture (Lyn, 1996).  
 

Materials and Methodology 
 

Materials 
Frozen shrimp sample 
 Three methods of thawing by using still air, water immersion and microwave oven were compared in term of 
texture qualities and % cooking loss.  
 The Individual Quick Frozen (IQF) and Block Frozen (BF) white shrimp product in form of raw head-less, 
shell-on frozen shrimp size 60/70 were purchased from The Union frozen products company, Samutsakorn province, 
Thailand. Both samples were purchased at the same time. The thawing method as follows : 

 1. Still air method: frozen sample was transferred to the still air setting temperature at 20°C, take time 3 hrs 
for BF and 1 hr for IQF.  

 2. Water immersion method: frozen sample was immerge by water setting at ambient temperature (25°C), 
take time 1 hrs for BF and 15 minutes for IQF.  
 3. Microwave oven method: frozen sample was putted in microwave oven with 800 watts at defrost level 
(240 watts), take time 25 minutes for BF and 15 minutes for IQF.  

 All method cover with plastic bag and the final temperature about 16±2°C. After thawing analyzed the quality 
immediately. 
 
Methodology 
 The chemical and physical tests were studied on the procedure for studying the quality of shrimp at different 
thawing method. 
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1. Chemical analysis 

 - Cooking loss 

 Cooking loss was determined by modification of approach study followed by Vongsawasdi (1996). Raw 
shrimp were weight after that cooked in microwave for 30 second and stand for 15 second. Cooked shrimp were re-
weighed and the cooking loss was determined as follows: 

 % Cooking loss = (W1-W2) x 100 

        W1 

 Where,  W1 = Sample weight before cooking (g) 

  W2 = Sample weight after cooking (g) 
2. Physical Evaluation (Instrumental) 

 - Texture analysis 
 Texture analysis was used to determine the shrimp texture in terms of maximum force using 500 N load cell by 
Texture Analyzer (LLOYD). A compression probe of 100mm diameter was used to compress the sample to 50 % of 
original height at test speed of 2 mm/sec. Both raw and cooked shrimp were evaluated for textural quality. 
 Raw shrimp: Head-on, shell-on was de-headed, peeled and weighed. The raw shrimp was measured for the 
textural quality with a compression probe and the maximum force (N/g) was recorded. 
 Cooked shrimp: Head-on, shell-on shrimp was cooked in microwave for 30 second. It was de-headed, peeled 
and weighed within 2 minutes. The maximum force was determined after weighing. 
3. Statistical Analysis 
 Analytical determinations were run in triplicate with three determinations for each analysis. The data collected 
were subjected to one-way analysis of (ANOVA). Significant differences between mean values were determined by the 
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at 95 % confidence level. These procedures were performed using the statistical 
package SPSSS for window software, and could be used to predict shrimp qualities at various storage conditions within 
experiment range. 

 
Result and discussions 

 

 The frozen samples from both IQF and BF were kept at cold storage –20°C before analyzed for its textural, 
and % cooking loss. The aim of this objective was to investigate on the effect of different thawing method on quality of 
shrimp. The same procedure of quality analysis of shrimp was analyzed on the effect of thawing method. The thawing 
methods as still air method, water immersion method and microwave oven method. 
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1. Texture analysis  
 
 Measurement of maximum force (N/g) was done both raw and cooked shrimp with a Texture Analyzer by 
compression test cell. 
 1.1 Texture quality of raw shrimp 
 Fig.1 shows the relationship between the raw shrimp maximum force and difference thawing methods. The 
maximum force of raw block frozen shrimp was higher than the IQF shrimp of all of three thawing methods. Maximum 
force of block shrimp was 7.53, 8.31 and 6.58 N/g for thawing with still air, water immersion, and microwave oven, 
respectively. For IQF shrimp the maximum force of raw shrimp was 6.18, 7.42, and 5.91 N/g for thawing with still air, 
water immersion, and microwave, respectively.  
 1.2 Texture quality of cooked shrimp 
 Fig. 2 shows the relationship between the cooked shrimp maximum force with difference thawing method. The 
maximum force of cooked block frozen shrimp was higher than the IQF shrimp of all thawing methods. Maximum force 
of block shrimp was 10.62, 11.13 and 12.2 N/g for thawing with still air, water immersion, and microwave oven, 
respectively. For IQF shrimp the maximum force was 9.85, 10.66, and 9.92 N/g for thawing with still air, water 
immersion, and microwave, respectively. 
 Both raw and cooked shrimp, the maximum force of block frozen was higher than IQF and thawing with 
microwave lower than still air and water immersion, respectively. From statistical analysis, results shown that the 
maximum force was significant difference in thawing method (p<0.05). It may be from the ice crystals in block were 
much more than in IQF shrimp, because the freezing time of IQF shrimp was less than block shrimp. It was resulted to a 
greater expanded volume of ice crystals and tissue damage. The muscle protein became more compact. Thus, the force 
of block shrimp was higher than the IQF shrimp.  
 For microwave thawing, the thawing procedure was used short thawing time to minimize the cold spots 
include stirring and rotating the shrimp once or twice during microwave, arranging shrimp uniformly enhances to gives 
moist. Contrasting, microwave-defrosting made some areas of shrimp may become worm and begin to cook during 
microwave. The maximum force of fresh raw shrimp about 10.4 N/g, and it was nearly the same as water immersion. 
Therefore, it concluded that for thawing both by still air and microwave reduce maximum force. 

 After refreeze in cold storage –20°C and thawing same method, results shown that the maximum force for raw 
and cooked shrimp both IQF and BF was more higher. It resulted to a greater expanded volume of ice crystals, tissue 
damage and loss of water (Fig.4 - 5, Table 1). 
 
2. % Cooking loss 
 
 The % cooking loss of frozen shrimp after thawing at difference method are presented in Fig. 3. The % 
cooking loss of block frozen shrimp was lower than the IQF shrimp of all thawing methods. The % cooking loss of IQF 
frozen shrimp was 13.74, 14.13 and 14.0 for thawing with still air, water immersion, and microwave, respectively.  For 
block frozen shrimp the % cooking loss was 12.1, 13.45, and 13.11 for thawing with still air, water immersion, and 
microwave, respectively.  
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 Thawing with still air both of block and IQF shrimp was lower in cooking loss than other thawing method. 
Statistical analysis results shown that there was significant difference in thawing method (p<0.05). 
 For still air thawing, the less cooking loss because, long thawing time to heat exchange between sample and air 
circulate made some tissue gradually damage. The cooking loss of fresh shrimp about 8.4, it concluded that after 
freezing the cooking loss over, might be from glazing of IQF or water of block. 

 After refreeze in cold storage –20°C and thawing same method, results shown that the cooking loss for cooked 
shrimp both IQF and BF was decreased in second time and increased in third time of two method, except microwave 
oven method decreased all time. It might be water loss effects to muscle protein denatured and loss of water while 
cooking, water immersion could be absorbed for these thawing so, more cooking loss (Fig. 6, Table 1). 

Fig. 1  Relationship between Maximum force of raw shrimp and thawing method 

Fig. 2  Relationship between Maximum force of cooked shrimp and thawing method 
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Fig. 3  Relationship between cooking loss (%) of shrimp and thawing method 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4  Relationship between maximum force of raw shrimp and thawing method (three times) 
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Fig. 5  Relationship between maximum force of cooked shrimp and thawing method (three times) 
 
 
 
 
 

Fig. 6  Relationship between cooking loss (%) of shrimp and thawing method (three times) 
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Table 1. The texture and cooking loss of frozen shrimp after thaw in each condition (Refreeze) 

Still air Water immersion Microwave Shrimp Freezing 
method Texture 

(N/g) 
Cooking 
loss (%) 

Texture 
(N/g) 

Cooking 
loss (%) 

Texture 
(N/g) 

Cooking loss 
(%) 

Block 1st 7.53±0.15 - 8.31±0.26 - 6.58±0.27 - 

Block 2nd 9.34±0.51 - 8.65±0.87 - 9.10±0.23 - 

Block 3rd 10.68±0.73 - 8.94±1.37 - 11.92±1.0 - 

IQF 1st 6.18±0.31 - 7.42±0.48 - 5.91±0.88 - 

IQF 2nd 7.94±0.62 - 8.56±0.18 - 8.65±0.07 - 

 
 

Raw 

IQF 3rd 10.42±1.15 - 8.81±0.52 - 11.08±0.49 - 

Block 1st 10.62±0.07 12.10±0.21 11.13±0.32 13.45±0.36 12.20±0.36 13.11±0.11 
Block 2nd 11.51±0.64 7.58±0.23 13.32±0.54 10.5±0.31 14.61±0.25 8.12±0.41 
Block 3rd 13.50±0.25 9.10±0.14 13.71±0.74 11.59±0.23 16.15±0.76 12.27±0.58 
IQF 1st 9.85±0.34 13.85±0.31 10.66±0.42 14.13±0.25 9.92±0.65 14.00±0.24 
IQF 2nd 10.76±1.16 8.89±0.12 10.94±1.07 10.5±0.36 11.98±1.06 13.27±0.35 

 
 

Cooked 

IQF 3rd 13.21±3.5 11.91±0.30 12.62±3.82 15.6±0.14 11.97±3.41 8.53±0.43 
 

conclusions and recommendations 
 

Conclusions 
 
 White shrimp (Penaeus vannamei) was studied on the thawing by still air, water immersion and microwave 
oven was conducted to determine the changes of quality. Following conclusions were drawn: 
 Shrimp should be frozen as quickly as possible to maintain its quality, slow freezing creates large, disruptive 
ice crystals. During thawing, they damage the cells and cause meat to drip or lose juiciness. Rapid thawing is important 
to protect the quality retention of rapid freezing. For fast thawing, use the defrost cycle of microwave. Refreeze, there 
may be a loss of quality such as texture and flavor due to the moisture lost through defrosting. The shrimp should be 
taken out only as use, the left shrimp should be reseal the bag and return it to the freezer.  
 
Recommendations for further study 
 
 1. The textural quality measured by Texture Analyzer with another test cell such as Kramer test cell should be 
investigated. 
 2. Refreezing should be avoided if possible. 

 3. The still air method should be study different temperature for example chilled room (4°C) 
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การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาและขนสงกุงกุลาดําแชเย็น 
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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาผลของการเก็บรักษากุงกุลาดําแชเย็นที่มีตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพกุง โดยแบงการทดลองเปน  
5 แบบ คอื เก็บกุงในน้ําแข็งทันที  เก็บกุงในน้ําแข็งผสมน้ํา และชะลอกุงไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 และ 6 ช่ัวโมงกอน
เก็บในน้ําแข็ง และเก็บกุงไวที่อุณหภูมิหอง (28-30 oC) ซึ่งใชเปนชุดควบคุม จากการสุมเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห
คุณภาพทางเคมี จุลินทรีย และประเมินทางประสาทสัมผัส พบวา กุงที่เก็บที่อุณหภูมิหอง มีปริมาณ TVB-N, K- value 
และ indole เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากเก็บไว 18 ช่ัวโมง และมีปริมาณ TVC และ psychrotrophic เพิ่มขึ้นจาก  
105 cfu/g เปน 108 cfu/g ปริมาณ Enterobacteriaceae เพิ่มขึ้นจาก 104 cfu/g เปน 107 cfu/g  สวนคะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของกุงดิบยอมรับที่ไมเกิน 18 ช่ัวโมง และกุงสุกยอมรับไมเกิน 16 ช่ัวโมง 
 สําหรับกุงกุลาดําที่เก็บแชเย็นในน้ําแข็งทุกแบบ พบวาคา K- value มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดการเก็บ สวน
ปริมาณ psychrotrophic เพิ่มขึ้นจาก 104 cfu/g เปน 107- 108 cfu/g สวนคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของกุงดิบ
แบบที่เก็บแชเย็นในน้ําแข็งทันที ยอมรับไดไมเกิน 4 วัน แบบที่เก็บแชเย็นในน้ําแข็งผสมน้ํายอมรับไดไมเกิน 6 วัน และ
แบบที่ชะลอไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 และ 6 ช่ัวโมงกอนเก็บในน้ําแข็ง ยอมรับไดไมเกิน 2 วัน สําหรับคะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของกุงสุกในการแชเย็นทั้ง 4 แบบ ยอมรับไดไมเกิน 4 วัน 
  
คําสําคัญ : กุงกุลาดํา  การเก็บรักษา  แชเย็น 
    
* เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร: ๐-๒๙๔๐-๖๑๓๐-๔๕ ตอ ๔๒๑๗ e-mail : suparporw@fisheries.go.th 
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Development of Handling Ice Stored Black Tiger Shrimp 

 
Supaporn Sirimanuyutt  Niracha Wongchinda  Sumate Supichayangure 

Ratchada Ittipong and Somyos Rachaniyom 
Fishery Technological Development Division Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

 
Abstract 

 
 Study the effect of handling methods on quality change of chilled black tiger shrimp was conducted. Shrimp 
were divided into 5 groups : kept at  room temperature (28-30 oC) as a control, stored in ice immediately, stored in  
ice - water and delayed under room temperature for 4 and 6 h before storing in ice. The samples were analysed  for 
chemical,  microbiological and sensory evaluation. Amount of TVB-N, K-value and indole of substantially controlled 
sample increased after storing for 18 h. During storage the TVC and psychrotrophic load increase from 105 cfu/g  to 
108 cfu/g while Enterobacteriaceae count increased from 104 cfu/g to 107 cfu/g. For sensory evaluation  raw and 
cooked shrimp were acceptable up to 18 h and 16 h, respectively. 
 For shrimp stored in ice, amount of K-value increased with storage time and psychrotrophic  increased from 
104 to 107–108 cfu/g. For sensory evaluation, raw shrimp immediately stored in ice, in ice–water, delayed under room 
temperature for 4 and 6 h before being stored in ice were acceptable up to 4, 6 and 2 days, respectively. Cooked 
shrimp from these 4 treatments were acceptable up to 4 days. 
 
Key words : black tiger shrimp, handling, ice-stored 
 
*  Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0 2940 6130-45 ext. 4217 e-mail: suparporw@fisheries.go.th 
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คํานํา 
 

 กุงกุลาดําเปนสินคาสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ไดรับความนิยมในการบริโภคทั้งภายในประเทศและเปน
สินคาสงออกในอันดับตนๆ ของประเทศ  นับตั้งแตป 2545 เปนตนมา กุงกุลาดําประสบปญหาการถูกกีดกันทางการคา 
รวมท้ังกุงกุลาดําของไทยตองแขงขันกับกุงจากประเทศอื่นๆ จึงจําเปนที่จะตองหันมาผลิตกุงใหมีคุณภาพมากขึ้น ทั้ง
คุณภาพที่เกี่ยวของตั้งแตการเพาะเลี้ยง รวมถึงคุณภาพของผลผลิตภายหลังจากการจับ เพื่อใหกุงมีคุณภาพที่ดีหรือเสื่อม
คุณภาพนอยที่สุด เมื่อไปถึงแหลงซื้อขายหรือถึงผูบริโภค และเพื่อเปนวัตถุดิบที่ดีใหกับโรงงานแปรรูป ซึ่งจะสงผลให
สามารถแขงขันในตลาดตางประเทศได  

การดูแลรักษาคุณภาพกุงภายหลังการจับขึ้นจากบอเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพื่อไมใหกุงเสื่อมคุณภาพหรือเสื่อม
คุณภาพนอยที่สุด โดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิไมใหสูงเกินไปหลังจากกุงตาย เรื่องของความสะอาด และระยะเวลา
ในการขนสงไปยังผูบริโภคหรือโรงงานแปรรูป ถาใชเวลานานคุณภาพกุงจะเสื่อมลงเรื่อยๆ ซึ่งอุณหภูมิมีผลตอการเนา
เสียของสัตวน้ํา หากใชอุณหภูมิสูงจุลินทรียที่ปนเปอนมาจะแบงตัวไดเร็วและจะใชสัตวน้ํานั้นเปนแหลงอาหาร เมื่อ
ควบคุมอุณหภูมิใหตํ่า จุลินทรียจะหยุดการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไดชาลง และการทํางานของน้ํายอยก็จะชาลง 

การวัดคุณภาพโดยวิธีทางเคมี นั้นสามารถใชแทนการใชวิธีทางดานจุลชีววิทยา เนื่องจากใชระยะเวลาในการ
วิเคราะหสั้นกวา และจะมีความสัมพันธกับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ซึ่งสวนประกอบทางเคมีที่วัดได จะ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นหากการเนาเสียหรือการยอยสลายของเอนไซมเพิ่มมากขึ้น (Botta, 1995) 
 อุณหภูมิเปนปจจัยขั้นตนที่มีผลในการสราง indole ในกุงดิบ ปริมาณ indole สูง เปนตัวช้ีใหเห็นวาเกิดการเนา
เสีย แตกุงที่คุณภาพไมดีอาจไมมีปริมาณ indole ก็ได (Chang et al. 1983) คา indole เพียงอยางเดียวไมเหมาะสมที่จะใช
เปนตัวช้ีวัดคุณภาพของกุงสดหรือกุงแชแข็งแตสามารถใชรวมกับตัวช้ีวัดคุณภาพอื่น ซึ่งดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางเคมีที่
เกี่ยวของกับสัตวน้ํา เชน ปริมาณดางระเหยทั้งหมด (TVB-N) เปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพของสัตวน้ํา ปริมาณ TVB-N จะเพิ่ม
มากขึ้นหลังจากเกิดการเนาเสียทั้งจากการยอยสลายของเอ็นไซมเอง และจากการกระทําของแบคทีเรีย และคา K-value 
เปนดัชนีช้ีวัดความสดของสัตวน้ํา จากการยอยสลาย ATP โดยเอ็นไซมจากสัตวน้ําที่ตายหากคา K-value สูงแสดงวาคา
ความสดลดลง 
 การศึกษาทางจุลชีวะในสัตวน้ําเปนการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียที่แสดงถึงคุณภาพดานสุขอนามัยของสัตวน้ํา 
นอกจากปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (TVC) ซึ่งสามารถเจริญไดในชวงอุณหภูมิ 30-37 oC (mesophilic aerobes) และนิยมใช
ในการประเมินคุณภาพโดยรวมของอาหาร แลวยังมีจุลินทรียอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิตํ่า 
(psychrotrophic aerobes) ซึ่งทําใหเกิดการเนาเสียสําหรับอาหารหรือผลิตภัณฑที่เก็บโดยการแชเย็น 
 กฤษณา (2538) รายงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกุงแชเยือกแข็ง จากการนํากุงกุลาดําที่เก็บ
ที่อุณหภูมิหองนาน 0, 6, 9, 12, 16, 20, 27, 32, 43 ช่ัวโมง นํามาแชเยือกแข็งในลักษณะกุงดิบและกุงตม และประเมินทาง
ประสาทสัมผัส และไดนํากุงกุลาดําที่เก็บในน้ําแข็งนาน 0, 1, 3, 4, 6, 8 และ10 วัน มาผลิตเปนกุงสด และกุงตมแชเยือก
แข็ง และทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยทําการวิเคราะหคา indole ในกุงควบคูไปดวย พบวาปริมาณ indole ในกุงเปน
ดัชนีที่ไมสมบูรณในการตัดสินคุณภาพกุงแชเยือกแข็งโดยเฉพาะเมื่อกุงเกิดการเนาเสียที่อุณหภูมิตํ่า ถาเก็บกุงที่
อุณหภูมิหองนานเกิน 32 ช่ัวโมงไมควรนํามาผลิตกุงแชเยือกแข็ง แตผลิตเปนกุงตมแชเยือกแข็งได และหากเก็บกุงใน
น้ําแข็งไมควรเก็บนานกวา 8 วัน 
 ผองเพ็ญ (2534) ศึกษาการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพดานเคมีและจุลชีววิทยาของกุงแชบวย (Penaeus 
merguiensis) จากแหลงธรรมชาติและฟารมเลี้ยงที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกุงแชเยือกแข็งเพื่อการสงออกโดยนํา
ผลิตภัณฑกุงแชบวยที่ผลิตตามกรรมวิธีทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมและที่ผลิตตามหลักการของ GMP มาศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา พบวากุงที่ผลิตตามหลักการ GMP จะมีปริมาณของแบคทีเรียในกลุม 
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Enterobacteriaceae 103 cfu/g ซึ่งนอยกวาที่ผลิตตามกรรมวิธีทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม 10 เทา นอกจากนี้กรรมวิธี
การผลิตตามหลักการของ GMP ยังชวยลดอุณหภูมิของตัวกุงลงไดอยางรวดเร็วซึ่งจะสามารถชวยลดปฏิกิริยาทางเคมีที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคา TVB และK-value ซึ่งเปนดัชนีที่ใชบงบอกการเสื่อมเสียของกุงสด 
 Lalitha and Surendran (2006) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานจุลชีวะในระหวางการรักษากุงกามกราม 
(Macrobrachium rosenbergii de Man) ในน้ําแข็ง โดยพบปริมาณ Total aerobic (20 oC ) และ mesophilic (37 oC)  
ในกุงสด อยูในชวง 104 – 105 cfu/g และเมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษาพบ Total aerobic (20 oC ) และ psychotrophic (7 oC) มี
ปริมาณเกิน 107 cfu/g และผลจากการศึกษาชี้ใหเห็นวาอายุการเก็บรักษากุงกามกรามในน้ําแข็งจะกําหนดโดยใชขอมูล
ทางเชื้อจุลินทรียไดคือ 12-16 วัน แตการใสน้ําแข็งทันทีหลังการจับกุงกามกรามเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหจํานวน
เช้ือจุลินทรียคงที่ 
 Virulhakul et al. (1998) ศึกษาผลของระยะเวลาในการเก็บและอุณหภูมิที่ไมถูกตองตอการเปลี่ยนแปลงคาเคมี
และจุลินทรียในกุงทราย (Trachypenaeus spp.) พบวากุงที่เก็บที่อุณหภูมิหอง (28-29oC) เปนเวลา 0, 3 และ 6 ช่ัวโมง
กอนเก็บในน้ําแข็งนั้นมีปริมาณ indole เทากับ 2.6, 4.5 และ 8.8 ug/100g และผูทดสอบไมยอมรับกุงที่เก็บในน้ําแข็งนาน 
6 วันโดยมีปริมาณ indole เทากับ 20.7 ug/100 g สวนกุงที่เก็บที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 และ 6 ช่ัวโมงกอนเก็บในน้ําแข็ง
นั้นผูทดสอบไมยอมรับเมื่อเก็บในน้ําแข็งนาน 5 และ 3 วัน โดยมีปริมาณ indole เทากับ 39.8 และ19.9 ug/100 g 
ตามลําดับ ซึ่งจากผลการศึกษาพบวากุงที่เก็บรักษาในน้ําแข็งนั้นปริมาณ indole ไมสัมพันธกับคะแนนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส และในตัวอยางกุงที่เนาเสียพบมีวาปริมาณ psychrotrophic สูงถึง 108cfu/g ซึ่งจะสัมพันธกับปริมาณ 
indole และตัวอยางกุงทั้งหมดที่ผูทดสอบไมยอมรับพบวามีปริมาณ TVB มากกวา 25 mgN/100g 
 

วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีตอคุณภาพกุงกุลาดํา 
 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุงกุลาดําที่เก็บรักษาแบบตางๆ  
 

วิธีดําเนินการ 
 
วิธีการทดลอง 
 เก็บตัวอยางกุงกุลาดําที่จับขึ้นจากบอใหมๆ ใสน้ําเย็นทันที เพื่อทําใหกุงช็อคและตาย นํากุงขึ้นมาคัดขนาดใช
กุงขนาด ประมาณ 50 ตัวตอกิโลกรัม และนํามาลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง ทําการทดลองโดยแบงเปน 5 ชุด คือ 
 1. เก็บไวที่อุณหภูมิหอง โดยใสตะกราวางไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 28-30 oC สุมเก็บตัวอยางที่ 0, 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 27และ 30 ช่ัวโมง เพื่อทําการวิเคราะหคาทางเคมี จุลินทรีย และประเมินทางประสาทสัมผัส 
 2. เก็บในน้ําแข็งทันที (แบบ I) อัตราสวนเทากับ 3:1โดยวางสลับกับน้ําแข็งเปนช้ันๆ ในถังพลาสติกบุฉนวน 
 3. เก็บในน้ําแข็งผสมน้ํา (แบบ W) อัตราสวนน้ําแข็ง:น้ํา:กุง เทากับ 3:1:1ในถังพลาสติกบุฉนวน 
 4. ชะลอไวที่อุณหภูมิหอง 4 ช่ัวโมง กอนเก็บในน้ําแข็ง (แบบ 4D)ในถังพลาสติกบุฉนวน 
 5. ชะลอไวที่อุณหภูมิหอง 6 ช่ัวโมง กอนเก็บในน้ําแข็ง (แบบ 6D)ในถังพลาสติกบุฉนวน 
  ชุดที่ 2-5 สุมเก็บตัวอยางที่ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ14 วันเพื่อทําการวิเคราะหคาทางเคมี จุลินทรีย และ
ประเมินทางประสาทสัมผัส และเปลี่ยน/ถายน้ํา และเติมน้ําแข็งทุกวัน  
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การวิเคราะหทางเคมี 
 1. ปริมาณดางระเหย (TVB-N) Total volatile base nitrogen (mg/100g) โดยใชวิธี Modify Conway micro-
diffusion (Ng and Low, 1992) 
 2. K-value (%) โดยใชวิธี anion–exchange column chromatography (Ng, 1992) 
 3. ปริมาณ indole (ug/100g)โดยวิธี HPLC (AOAC, 2000) 
 
การวิเคราะหทางจุลชีวะ 
 1. total viable counts (TVC) (cfu/g) โดยวิธี pour plate เพื่อวิเคราะห mesophilic aerobes บมเชื้อที่อุณหภูมิ  
35-37 oC เปนเวลา 48 ช่ัวโมง (Maturin and Peeler,2001)  
 2. psychrotrophic aerobes (cfu/g)โดยใชวิธี pour plate บมเชื้อที่อุณหภูมิ 7 oC เปนเวลา 7 - 10 วัน 
(Compendium, 1992) 
 3. Enterobacteriaceae (cfu/g)โดยใชวิธี pour plate ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG) 
บมเชื้อที่อุณหภูมิ 35-37 oC เปนเวลา 24 ช่ัวโมง (ISO 5552, 1997E) 
 
การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูทดสอบ 5 คน การใหคะแนนใชแบบ line scale ชวงคะแนน 1–10 
ตัวอยาง เดียวกันจะแบงการทดสอบเปนตัวอยางดิบและตัวอยางสุก ในการทดสอบตัวอยางจะใชรหัสเปนตัวเลข 3 หลัก
ไมซ้ํากัน สําหรับตัวอยางดิบคุณลักษณะที่ใชทดสอบแบงเปน หัว ผิวหนัง กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม 
สวนตัวอยางสุก แบงเปนลักษณะทั่วไป กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับรวม หากผูทดสอบใหคะแนนต่ํากวา  
5 แสดงวาผูทดสอบไมใหการยอมรับคุณลักษณะดังกลาว และไมอนุญาตใหผูทดสอบใหคะแนนเทากับ 5 
 
การวิเคราะหทางสถิติ  
 การแปรผลคาจากการวิเคราะหทางเคมี จุลชีวะ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for windows version 10.0 
 

ผลการทดลองและวิจารณผล 

 
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางดานเคมีในกุงกุลาดําที่เก็บที่อุณหภูมิหอง ปริมาณ TVB-N, K-value และ indole 
เปลี่ยนแปลงเล็กนอยในระยะแรกและจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากหลังจากผานไป 18 ช่ัวโมง โดยกุงกุลาดําที่เก็บที่
อุณหภูมิหองที่ 0, 6, 12, และ18 ช่ัวโมง มีปริมาณ TVB-N เทากับ 16.10, 19.61, 25.87 และ 30.11 mg/100g ตามลําดับ 
(มาตรฐานคือ 25 mg/100g) และมีคา K-value เทากับ 6.80, 14.65, 17.10 และ 30.57% สวน indole ปริมาณเทากับ  
0.07, 6.03, 1.48 และ8.76 ug/100g ตามลําดับ และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากเวลาผานไป 18 ช่ัวโมง (ภาพที่ 1) ซึ่ง
สอดคลองกับกฤษณา (2538) ที่ไดศึกษาพบวาปริมาณ indoleในกุงกุลาดําที่เก็บที่อุณหภูมิหองจะคอนขางคงที่ใน
ระยะแรก และจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะหลังซึ่งเปนระยะที่มีการเสื่อมคุณภาพอยางชัดเจน ซึ่ง USFDA ได
กําหนดคา indole สําหรับผลิตภัณฑกุงไวไมเกิน 25 ug/100g (FDA, 1989)  
 สวนการเปลี่ยนแปลงทางดานจุลินทรียในกุงกุลาดําที่เก็บที่อุณหภูมิหอง นั้นปริมาณ TVC, Enterobacteriaceae 
และ psychrotrophic เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการเก็บ โดยมีปริมาณเริ่มตนเทากับ 1.75x105, 1.36x104 และ  
1.49x104 cfu/g และมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 107 cfu/g เมื่อเวลาผานไป 14, 21 และ 14 ช่ัวโมง ตามลําดับ (ภาพที่ 2) 
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 สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผูทดสอบไมใหการยอมรับ (คะแนนต่ํากวา 5) ในทุกลักษณะที่ทําการ
ทดสอบตัวอยางกุงดิบที่เก็บไวเกิน 18 ช่ัวโมง สวนตัวอยางกุงสุก ผูทดสอบไมยอมรับกุงที่เก็บไวเกิน 18 ช่ัวโมง 
ในทุกลักษณะยกเวนกลิ่น ซึ่งยอมรบัไมเกิน 16 ช่ัวโมง  
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางดานเคมี ในกุงกุลาดําที่เก็บแชเย็นทั้ง 4 แบบ (แบบ I, W, 4D และ 6D) ปริมาณ 
TVB-N เพิ่มขึ้นเล็กนอยตลอดเวลาในการเก็บ โดยกุงกุลาดําแบบ I ที่เก็บ 0, 4, 8, 12 และ 16 วัน ปริมาณ TVB-N เทากับ 
16.10, 18.43, 18.42, 18.99 และ 22.02 mg/100g ตามลําดับ แบบ W มีปริมาณเทากับ 16.10, 14.79, 10.92, 12.00 และ 
16.12 mg/100g แบบ 4D มีปริมาณ 17.45, 20.13, 20.42, 20.68 และ 21.56 mg/100g และแบบ 6D มีปริมาณ 19.61, 
20.30, 19.64, 19.33 และ 20.58 mg/100g ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาปริมาณ TVB-N เปลี่ยนแปลงเล็กนอยตลอด
ระยะเวลาในการเก็บและมีปริมาณไมเกิน 25 mg/100g และคาK-value มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บทั้ง 
4 แบบ โดยกุงกุลาดําแบบ I ที่เก็บที่เวลา 0, 4, 8, 12 และ 16 วัน มีปริมาณเทากับ 6.80, 20.70, 24.74, 40.00 และ 45.07% 
แบบ W มีปริมาณเทากับ 6.80, 22.76, 29.18, 36.86 และ 56.22% แบบ 4D มีปริมาณเทากับ 14.52, 20.85, 29.24, 34.57 
และ 46.67% และแบบ 6D มีปริมาณ 14.65, 25.67, 28.59, 38.36 และ 46.09%  ตามลําดับ สําหรับปริมาณ indole ในแบบ 
I และW มีปริมาณเริ่มตนเทากับ 0.07 ug/100g สวนแบบ 4D และ 6D ซึ่งชะลอไวที่อุณหภูมิหองกอนเก็บในน้ําแข็งพบมี
ปริมาณเริ่มตน 2.98 และ 6.03 ug/100g แตในระหวางการเก็บในน้ําแข็งปริมาณที่พบนอยกวา 1ug/100g ทั้ง 4 แบบ ภาพ
ที่ 3-5 เปนไปไดวาในตัวอยางที่สุมมานั้นมีปริมาณ indole นอยต้ังแตเริ่มตนและไมมีการสราง indole เพิ่มขึ้นในระหวาง
การเก็บในน้ําแข็ง ซึ่ง indole จะมีปริมาณมากขึ้นหากปลอยกุงไวหรือเกิดการเนาเสียที่อุณหภูมิสูง ดังนั้น ปร ิมาณ indole 
จึงเปนดัชนีที่ไมเหมาะสมกับการวัดความเนาเสียในกุงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิตํ่า (กฤษณา, 2538; Virulhakul et al.,1998) 
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดานจุลินทรีย โดยปริมาณ TVC ในกุงกุลาดําแชเย็นแบบ I ที่เก็บ 0, 4, 8, 12 และ 16 
วัน มีปริมาณเทากับ 1.75x105, 9.25x104, 1.08x105, 1.18x105 และ 1.37x106 cfu/g แบบ W มีปริมาณ เทากับ 1.75x105, 
9.72x104, 8.40x104, 1.14x106 และ 1.46x107 cfu/g แบบ 4D มีปริมาณเทากับ 4.67x105, 3.61x105, 5.49x105, 1.01x105 

และ 1.06x106 cfu/g แบบ 6D มีปริมาณเทากับ 8.42x105, 1.63x105, 1.76x105, 1.38x105 และ 9.94x105 cfu/g ตามลําดับ 
และมีปริมาณ Enterobacteriaceae เปลี่ยนแปลงเล็กนอยตลอดระยะเวลาในการเก็บ โดยแบบ I ที่เก็บ 0, 4, 8, 12 และ 16 
วัน มีปริมาณเทากับ 1.36x104, 2.80x103, 2.86x103, 2.35x103 และ 4.06x103 cfu/g แบบ W มีปริมาณเทากับ 1.36x104, 
1.01x104, 2.06x103, 5.74x104 และ 1.80x106 cfu/g แบบ 4D มีปริมาณเทากับ 1.09x104, 1.17x104, 5.34x103, 1.37x103 
และ 1.19x105 cfu/g และแบบ 6D มีปริมาณเทากับ 1.86x104, 1.29x104, 1.29x104, 1.79x103 และ 7.02x103 cfu/g 
ตามลําดับ สวนปริมาณ psychrotrophic เพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาในการเก็บทุกแบบ โดยแบบ I ที่เก็บ 0, 4, 8, 12 และ 
16 วัน มีปริมาณเทากับ 1.49x104, 7.33x103, 4.50x104, 1.49x106 และ 2.10x108 cfu/g แบบ W มีปริมาณเทากับ 1.49x104, 
7.66x103, 4.76x104, 1.41x106 และ 7.94x107 cfu/g แบบ 4D มีปริมาณเทากับ 4.59x104, 5.29x104, 1.05x105, 1.01x106 
และ 2.85x107 cfu/g และแบบ 6D มีปริมาณเทากับ 4.34x104, 2.20x104, 6.37x104, 1.50x106 และ 2.75x107 cfu/g 
ตามลําดับ และจากการศึกษาพบวากุงกุลาดําที่เก็บในน้ําแข็งทั้ง 4 แบบจะมีปริมาณ psychrotrophic สูงถึง 106 – 108 cfu/g 
เมื่อเก็บในน้ําแข็งนาน 12-16 วัน (ภาพที่ 6-8) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Lalitha and Surendran (2006) การทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสของกุงกุลาดําที่เก็บแชเย็น 4 แบบ โดยแบบ I ผูทดสอบไมยอมรับลักษณะหัว ผิวหนัง และคะแนน
ยอมรับรวม ของกุงดิบที่เก็บเกิน 4 วัน และไมยอมรับ กลิ่น และลักษณะเนื้อ ของกุงดิบที่เก็บเกิน 6 วัน แบบ W  
ผูทดสอบไมยอมรับลักษณะผิวหนัง และกลิ่น ของกุงดิบที่เก็บเกิน 8 วัน และไมยอมรับลักษณะหัว ลักษณะเนื้อ และ
คะแนนยอมรับรวมของกุงดิบที่เก็บเกิน 6 วัน และแบบ 4D และ 6D ผูทดสอบไมยอมรับลักษณะผิวหนัง กลิ่น และ
คะแนนยอมรับรวมของกุงดิบที่เก็บเกิน 4 วัน สวนลักษณะหัว และลักษณะเนื้อ ไมยอมรับหากเก็บเกิน 2 และ6 วัน 
ตามลําดับ สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสของกุงกุลาดําสุกจากการเก็บแชเย็น 4 แบบนั้น แบบ I, 4D และ6D  
ผูทดสอบไมยอมรับลักษณะทั่วไป กลิ่น และคะแนนยอมรับรวมของกุงที่เก็บเกิน 4 วัน และไมยอมรับรสชาติและ
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ลักษณะเนื้อสัมผัส หากเก็บเกิน 6 วัน สวนแบบ W ผูทดสอบไมยอมรับลักษณะทั่วไป และกลิ่น ของกุงที่เก็บเกิน 8 วัน 
และไมยอมรับลักษณะเนื้อสัมผัส ของกุงที่เก็บเกิน 6 วัน สวนรสชาติไมยอมรับหากเก็บเกิน 4 วัน 
 ความสัมพันธ (correlation) ระหวางตัวช้ีวัดคุณภาพกุงกุลาดําแชเย็นทั้ง 4 แบบ พบวาคา K-value สัมพันธกับ
ปริมาณ psychrotrophic และคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยคา K-value เพิ่มขึ้น ปริมาณ psychrotrophic  
จะเพิ่มขึ้น (0.813) แตคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสลดลง (-0.866) 
 

ภาพที่ 1 คาเคมีในกุงกุลาดําที่เก็บที่อุณหภูมิหอง 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณจุลินทรียในกุงกุลาดําที่เก็บที่อุณหภูมหิอง 
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ภาพที่ 3 ปริมาณ TVB-N ในกุงกุลาดําแชเย็น 4 แบบ 

ภาพที่ 4 คา K-value ในกุงกุลาดําแชเย็น 4 แบบ 

ภาพที่ 5 ปริมาณ indole ในกุงกุลาดําแชเย็น 4 แบบ 

TVB-N ในกุงกุลาดําแชเย็น
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ภาพที่ 6 ปริมาณ TVC (mesophilic)ในกุงกุลาดําแชเย็น 4 แบบ 
 

ภาพที่ 7 ปริมาณ Enterobacteriaceae ในกุงกุลาดําแชเย็น 4 แบบ 
 

ภาพที่ 8 ปริมาณ psychrotrophic ในกุงกุลาดําแชเย็น 4 แบบ 
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สรุปผลการทดลอง 
 
 กุงกุลาดําที่เก็บที่อุณหภูมิหอง มีคาทางเคมีทั้งปริมาณ TVB-N, K-value และ indole เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาใน
การเก็บ โดยเพิ่มขึ้นเล็กนอยในระยะแรก และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจาก 18 ช่ัวโมง และมีปริมาณจุลินทรีย TVC 
(mesophilic) และ psychotrophic เพิ่มขึ้นจาก 104–105 cfu/g เปน 107-108cfu/g และปริมาณ Enterobacteriaceae เพิ่มขึ้น
จาก 104 cfu/g เปน 107 cfu/g สวนคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของกุงกุลาดําที่เก็บที่อุณหภูมิหอง สําหรับกุง
ดิบผูทดสอบใหคะแนนยอมรับในทุกคุณลักษณะไมเกิน 18 ช่ัวโมง และกุงสุกใหคะแนนยอมรับไมเกิน 16 ช่ัวโมง 
 สําหรับกุงกุลาดําแชเย็นทั้ง 4 แบบ มีปริมาณ K-value เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาในการเก็บ และปริมาณ 
psychotrophic เพิ่มจาก 104 cfu/g เปน 107- 108cfu/g สวนคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของกุงดิบแบบที่เก็บ 
แชเย็นในน้ําแข็งทันที ยอมรับไดไมเกิน 4 วัน แบบที่เก็บแชเย็นในน้ําแข็งผสมน้ํายอมรับไดไมเกิน 6 วัน และแบบที่
ชะลอไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 และ 6 ช่ัวโมงกอนเก็บในน้ําแข็ง ยอมรับไดไมเกิน 2 วัน สําหรับคะแนนการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสของกุงสุกในการแชเย็นทั้ง 4 แบบ ยอมรับไดไมเกิน 4 วัน 
 จากผลการทดลองครั้งนี้ พบวาดัชนีช้ีวัดคุณภาพที่มีความสัมพันธกับคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ของกุงกุลาดําแชเย็น คือ %K-value และปริมาณ psychrotrophic  

ดังนั้นอุณหภูมิมีผลตอคุณภาพของกุงกุลาดํา การควบคุมอุณหภูมิใหตํ่าลงทันทีหลังจากสัตวน้ําตาย และรักษา
อุณหภูมิใหตํ่าไวเสมอ จะชวยชะลอการเสื่อมคุณภาพหรือเกิดการเสื่อมคุณภาพนอยที่สุด นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงเรื่อง
ความสะอาด และระยะเวลาที่ใชในการขนสงดวย  
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