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ฤดูกาลและความซ้ําซอนของการกินอาหารของปลาบางชนิดในทุงสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

มณฑรพ  กากแกว*  และ อานนท  สิริสุริยกมลชัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด  

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาฤดูกาลและความซ้ําซอนของการกินอาหารของปลาบางชนิดในทุงสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ดําเนินการวิจัยกําหนดจุดสํารวจครอบคลุมพื้นที่ 3 เขต ไดแก เขตน้ําจืด เขตรอยตอระหวางน้ําจืดและน้ํา
กรอย และเขตน้ํากรอย-น้ําเค็ม สุมและรวบรวมตัวอยางประชากรปลาจากเครื่องมือขาย ต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือน
กันยายน 2550 โดยเลือกศึกษาชนิดปลาที่เปนองคประกอบในโครงสรางหลักของประชาคมปลาในทุงสามรอยยอดจํานวน 
13 ชนิด ไดแก ปลานิล ปลาไสตันตาแดง ปลาตะเพียนทราย ปลาหมอชางเหยียบ ปลาอีกง ปลากระดี่หมอ ปลาสรอยนกเขา 
ปลาหมอไทย ปลาหมอเทศ ปลาซิวสุมาตรา ปลาสลาด ปลากระบอก และปลาสลิด วิเคราะหและประเมินองคประกอบ
ชนิดอาหารที่พบในกระเพาะโดยรายงานผลเปนรอยละความถี่ และรอยละจํานวน ศึกษารูปแบบการกินอาหารของปลาแต
ละชนิดโดยวิธีทดสอบทางสถิติแบบนันพาราเมตริก และศึกษาความซ้ําซอนของการกินอาหารโดยการเปรียบเทียบคา
สัมประสิทธิ์ความคลายคลึงของกลุมอาหารระหวางปลาตางชนิดกัน  
 ผลการศึกษาพบวาปลาทั้ง 13 ชนิดกินอาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยมีองคประกอบกลุมอาหารหลักที่
พบในกระเพาะ ไดแก ตัวออนแมลง พืชน้ํา และแพลงกตอนสัตว ทั้งนี้ชนิดอาหารกลุมตัวออนแมลงมีความหลากหลาย
มากที่สุดในฤดูฝน ขณะที่ฤดูรอนมีความหลากหลายนอยที่สุด สําหรับพืชน้ําและแพลงกตอนสัตวมีความสําคัญตลอดทั้งป
ตอปลากินทั้งพืชและสัตว สวนอาหารกลุมปลา กุง และแมลงตัวเต็มวัย มีความสําคัญมากขึ้นในฤดูหนาว ผลการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงของกลุมอาหารระหวางชนิดปลา พบวาซ้ําซอนการกินอาหารของปลาทั้ง 13 ชนิดมีความ
ซ้ําซอนกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในบางฤดูกาล โดยพบปลา 3 ชนิด คือ ปลาตะเพียนทราย ปลากระดี่หมอ และปลานิล 
ที่กินอาหารซ้ําซอนกับปลาชนิดอื่นทุกฤดูกาล และผลการเปรียบเทียบจํานวนคูชนิดปลาที่มีการกินอาหารซ้ําซอนกันทั้ง 3 
ฤดูกาล พบวาไมแตกตางกัน จึงสรุปไดวาปลาทั้ง 13 ชนิดสามารถเขาถึงอาหารและใชประโยชนรวมกันไดเปนอยางดี 

 
คําสําคัญ : ฤดูกาลการกินอาหาร  ความซ้ําซอน  ทุงสามรอยยอด  
    
* กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๖ e-mail: mkakkaeo@gmail.com 
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Diet Seasonality and Food Overlap in Some Fishes of Sam Roi Yot 
Freshwater Marsh, Prachuap Khiri Khan Province 

 
Montharop  Karkkaew*  and Anon  Sirisuriyakamonchai 

Inland Fisheries Resources Research and Development Institute 
 

Abstract 
 

 Study on diet seasonality and food overlap in some fishes of Sam Roi Yot freshwater marsh was conducted 
during October 2005 to September 2006. Fish samples were collected with gill nets from 3 zones: freshwater area, 
freshwater-brackish water connecting area and brackish area. 13 dominant fish species, namely Oreochromis niloticus, 
Cyclocheilichthys apogon, Puntius brevis, Pristolepis fasciatus, Mystus gulio, Trichogaster trichopterus, Osteochilus 
hasselti, Anabas testudineus, Oreochromis mossambicus, Rasbora sumatrana, Notopterus notopterus, Chelon subviridis 
and Trichogaster pectoralis were selected for gut analysis. Data were analyzed and evaluated to the diet composition 
then reported as percentage of frequency of occurrence and percentage of number. The structure of feeding pattern was 
done by using non-parametric statistical tests and the food overlap between different species was studied by similarity 
coefficients analysis. 

The results showed that all 13 fish fed on seasonal available diet which main compositions were insect larvae, 
aquatic plants and zooplankton. Fish diet especially insect larvae showed the most variety during the rainy season (May-
September) and the less variety in the summer (February-April). Aquatic plants and zooplankton were important food 
items for omnivorous fish in all seasons. Meanwhile, fishes, shrimps and adult insects were more important diet in the 
winter (October-January). The results on analysis of similarity coefficients of diet between different fish species 
indicated that there was the diet overlap in some season. Food items of P. brevis, T. trichopterus and O. niloticus were 
overlap to the other 10 species in all seasons. When comparing numbers in pair of fish species which their diet was 
overlap in all 3 seasons, no different was found. It was then concluded that all 13 fish species had good sharing and 
capability in access to food in the Sam Roi Yot freshwater marsh. 

 
Key words:  diet seasonality, food overlap, Sam Roi Yot freshwater marsh.  
    
* Department of Fisheries. Kaset Campus. Chatuchak. Bangkok. 10900 Tel. 0 2579 9526  
   e-mail: mkakkaeo@gmail.com 
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โครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลาในกวานพะเยา จังหวดัพะเยา 
 

สุธิดา  โสะบีน ๑*  และ  ปาริฉัตร  มูสิกธรรม๒ 
 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา 
๒สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสุโขทัย 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาโครงสรางและการแพรกระจายของประชาคมปลาในกวานพะเยาทําการสุมตัวอยางดวยกระแส-
ไฟฟาและขายขนาดชองตาตางกัน คือ  20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร ในเดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนกันยายน 2548 
รวม 8 ครั้ง โดยสุมตัวอยาง 4 จุดสํารวจ แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหโครงสรางและการแพรกระจายของประชาคม
ปลา ดัชนีบงช้ีสภาพนิเวศ และการวิเคราะหทางสถิติแบบหลายตัวแปรดวยวิธีการจัดกลุมและการจัดลําดับ 

ผลการศึกษาพบพันธุปลาในกวานพะเยามีจํานวนรวม 45 ชนิด 17 วงศ โดยพบวงศปลาตะเพียนมากที่สุด
จํานวน 21 ชนิด โครงสรางประชาคมปลาพบปลาแปนแกวและปลาตะเพียน มีสัดสวนโดยจํานวนและน้ําหนักมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยของดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเทาเทียม เทากับ 4.20±0.51, 3.63±0.30 และ 
1.03±0.10 ตามลําดับ  

การศึกษาการแพรกระจายของพันธุปลาที่พบมากจํานวน 9 ชนิด พบวาบริเวณบานสันชางหิน มีความชุกชุมของ
พันธุปลามากที่สุดจํานวน 5 ชนิด มีความชุกชุมมาก การสํารวจเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนมีความชุกชุมมาก และพันธุ
ปลา 7 ชนิด มีความแตกตางกันในหลายชวงอันตรภาคชั้นของความยาว จากการวิเคราะหเสนโคงการจัดลําดับความชุกชุม 
(ranked species abundance curve) พบการสํารวจในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ประชาคมปลามีการ
แพรกระจายโดยความชุกชุมและความหลากหลายที่ใกลเคียงกัน สวนการวิเคราะหการจัดกลุมและการจัดลําดับพบการ
สํารวจในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน มีชนิดและปริมาณของประชาคม
ปลาที่คลายคลึงกันระหวางจุดสํารวจ  

การศึกษาประสิทธิภาพผลจับปลาของเครื่องมือขายพบวามีคาเฉลี่ย 574.29 กรัมตอพ้ืนที่ขาย 100 ตารางเมตรตอ
คืน โดยขายขนาดชองตา 20 มิลลิเมตร มีผลจับเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 908.81 กรัมตอพ้ืนที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน และผล
จับปลาของชุดเครื่องมือขายโดยน้ําหนักพบมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ระหวางจุดสํารวจ 
ชวงเดือนที่สํารวจ และขนาดชองตาขาย สวนผลจับปลาโดยจํานวน พบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ระหวางชวงเดือนสํารวจและขนาดชองตาขาย สวนผลจับปลาในแตละจุดสํารวจไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p> 0.05) 

 
คําสําคัญ :  กวานพะเยา  ประชาคมปลา  โครงสรางและการแพรกระจาย 
    
* ถนนพหลโยธิน อ. เมือง จ. พะเยา ๕๖ooo โทร. o ๕๔๔๓  ๑๒๕๑   e-mail : suthida_soe@hotmail.com 
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Structure and Distribution of Fish Community in the Kwan Phayao, Phayao Province 
 

Suthida  Soe-been1*  and  Parichat  Musigathum2 
1Phayao Inland Fisheries Research and Development Center 

2Sukhothai Inland Fisheries Station 
 

Abstract 
 
 Study on structure and distribution of fish community in the Kwan phayao was carried out by electrofishing 
and a set of multi mesh size gillnets (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm). Field survey was conducted during June 2003-
September 2005. Four sampling station were assigned to cover total area of study. All data was analyzed to find out the 
fish community structure, distribution pattern, and ecological indices. Multivariated method of cluster analysis and 
ordination multi dimensional scaling (MDS) were used for data analysis.  
 The result indicated that fish community in the Kwan phayao was found as 45 fish species of 17 families. 
Parambassis  siamensis, Cyclocheilichthys  repasson and Pristolepis  fasciata were the most highest abundance fish 
species composition by number and Barbodes  gonionotus, Notopterus  notopterus and Hampala  macrolepidota were 
the most highest abundance fish species composition by weight, respectively. The average richness, diversity and 
evenness indices of fish community were estimatwd to be 4.20±0.51, 3.63 ±0.30 and 1.03±0.10 respectively. 
 The result of fish distribution fond that there were 5 species from the most 9 highest abundance found at 
Sunchanghin village and 8 species found during June to September. Seven fish species were difference within length 
interval for each sampling station. Ranking species abundance curve showed similarity of diversity from February to 
May. Cluster and MDS analysis showed similarity of species from February to May and  June to September.  
 Efficiency of the catch by using a set of gill net was estimated to be 574.29 g/100 m2/night. The highest CPUE 
was presented in 20 mm mesh size catch of 908.81 g/100 m2/night. By using standing crops, comparison by weight 
sampling stations, trips and mesh sizes were significance difference (p<0.05). Their also significance different (p<0.05) 
of catch by number within trips and mesh sizes but no significance difference within sampling station (p>0.05)  
 
Key words :  Kwan Phayao, fish community,  structure and distribution 

    

* Phahonyothin Road Wiang Sub-district, Mueang District  Phayao Province 56000 e-mail : suthida_soe@hotmail.com 
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ชีววิทยาบางประการของปลาเคาขาวในแมน้ําแควนอย และระบบแมน้ําขางเคียงในจังหวัดพิษณุโลก 
 

กฤษฎา  ดีอินทร * 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาเคาขาว Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) ในแมน้ําแควนอย 

และระบบแมน้ําขางเคียงในจังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อคาดการณถึงผลกระทบจากการสรางเขื่อนแคว
นอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก ที่อาจมีผลตอประชากรปลาเคาขาวในธรรมชาติ โดยทําการศึกษาตั้งแต
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2550 

ผลการศึกษาพบวา ปลาชนิดนี้ ชอบอาศัยอยูในแมน้ําสายหลักที่ไหลผานพื้นที่ราบ ที่พ้ืนทองน้ําเปนดินเลนโคลน
และกระแสน้ําไมแรงมากนัก พบการแพรกระจายในแมน้ําแควนอยตอนลาง แมน้ํายม และแมน้ําวังทองตอนลาง รวมถึง
บริเวณที่กําลังกอสรางฝายทดน้ําพญาแมน แตไมพบในบริเวณที่กําลังกอสรางเขื่อนแควนอยฯ ปลาชนิดนี้ มีพฤติกรรมการ
อพยพเขาไปหาอาหารในพื้นที่น้ําทวม ในชวงฤดูน้ําหลาก โดยออกหากินในเวลากลางคืน อาหารไดแกปลากลุมวงศตะเพียน ซิว 
สรอย เปนหลัก จัดเปนปลากินเนื้อที่มีการเจริญเติบโตแบบสมมาตร มีการผสมพันธุและวางไขปละครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 
– มิถุนายน ปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ มีขนาดความยาวเหยียดตัวอยูในชวง 55.9 – 60.8 เซนติเมตร 

จากผลการวิเคราะหสถานภาพทางการประมงในป 2550 พบวาทรัพยากรปลาเคาขาวในระบบแมน้ําของจังหวัด
พิษณุโลก มีศักยภาพการผลิตที่ตํ่า แมวาจะมีประชากรเขามาทดแทน แตไมสามารถดํารงชีวิตในระบบแมน้ําของจังหวัด
พิษณุโลกไดนาน เพราะถูกแยงอาหารโดยกลุมปลากินเนื้อชนิดอื่น ทําใหชาวประมงใชประโยชนจากทรัพยากรปลาเคาขาว
ไดไมเต็มศักยภาพการจับ 

การปดกั้นแมน้ําแควนอยจากเขื่อนแควนอยฯ ไมมีผลกระทบโดยตรง ตอประชากรปลาเคาขาวในแมน้ําแควนอย 
ในเรื่องกีดขวางการอพยพ ซึ่งอาจมีผลกระทบบางในกรณีของฝายทดน้ําพญาแมน แตผลจากการแกไขปญหาน้ําทวม ที่ทําให
พ้ืนที่อนุบาลลูกปลาวัยออนและแหลงหากินของปลาเคาขาวลดลง จะสงผลกระทบดานลบ ตอประชากรปลาเคาขาวในแมน้ําแคว
นอยตอนลาง อยางไรก็ตาม อางเก็บน้ําของเขื่อนแควนอยฯ นาจะเปนที่อยูอาศัยแหลงใหม ที่เหมาะสมตอการอนุรักษพันธุปลาเคา
ขาว และพัฒนาสงเสริมอาชีพการประมงปลาเคาขาว ในอนาคต 

 

คําสําคัญ :  ปลาเคาขาว  ชีววิทยา  แมน้ําแควนอย  เขื่อนแควนอย  จังหวัดพิษณุโลก 

    

* บริเวณเขื่อนนเรศวร อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ๖๕๑๕๐ โทร ๐ ๕๕๓๖ ๙๐๖๕  e-mail: gridsada@bigfoot.com 
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Some Biological Aspects of White Sheatfish  
in the Khwaenoi River and adjacent river systems, Phitsanulok Province 

 
Gridsada  Deein* 

Phitsanulok Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

Study on some biological aspects of White Sheatfish Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) in the Khwaenoi 
River and adjacent river systems of Phitsanulok province was explored. In order to assume impact of embanking the 
Khwaenoi River by the Khwaenoi Dam, the royal development project that may influence on White Sheatfish’s 
population, sampling events were done from January to December 2007. 

The results suggested that White Sheatfish distributed along main rivers where they flowed throughout flat area 
with muddy riverbed. It was found in the moderate current from the lower Khwaenoi River, the Yom River and the Wangthong 
River, including with the constructing area of the Prayaman diversion Dam. It was never found in the constructing area of the 
Khwaenoi Dam. It was feeding migration’s behavior during flood event. At that time, it migrated to inundate area. It was 
classified as carnivorous fish. Growth was isometric. It spawned once a year during May – June. The first maturity size was 
in the range of 55.9 – 60.8 cm in total length. 

State of fishery resource at issue (2007) analyzed that White Sheatfish’s resource was critical low. Even new 
population recruited naturally into the Phitsanulok river system, new population was no longer lived in the river system, 
because it was lower efficiency of feeding competition than other carnivorous fishes. Then, there was resulted to less 
potential exploitation of White Sheatfish fishery. 

Embanking the Khwaenoi River by the Khwaenoi Dam will not effect on migration of White Sheatfish’s 
population directly. In the other hand, some influence might found in the constructing area of the Prayaman diversion 
Dam. The negative effect on the diminution of White Sheatfish’s population in the lower Khwaenoi River should be 
results of the declination of inundate area. However, new coming Khwaenoi Dam’s reservoir should be a suitable area 
conservation for White Sheatfish’s population and a new fishing ground for those fishermen. 

 
Key words :  White Sheatfish,  biology,  Khwaenoi River,  Khwaenoi Dam,  Phitsanulok 
    
* Nareasuan Dam’s area, Prompiram District, Phitsanulok 65150   e-mail: gridsada@bigfoot.com 
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ชีววิทยา และการประเมินทรัพยากรปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอาวไทยตอนบน 

 

จินตนา  จินดาลิขิต*   จักรพัณน  ปนพุทธศิลป   ขนิษฐา เสรีรักษ  และ สุวรักษ  วงษโท 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาชีววิทยา และการประเมินทรัพยากรปูมา (Portunus pelagicus) บริเวณอาวไทยตอนบน ต้ังแตเดือน

พฤศจิกายน ป 2546 ถึงธันวาคม ป 2547 โดยการเก็บตัวอยางทุกเดือนจากทาขึ้นสัตวน้ํา ในจังหวัดสมุทรปราการ และ

ชลบุรี จากเครื่องมืออวนจมปู ลอบปูพ้ืนบาน ลอบปูพาณิชย อวนลากแคระที่ทําการประมงทั้งแนวใกลฝง และแนวไกลฝง 

อวนลากคานถาง อวนลากคู และอวนรุน พบ ปูมามีความกวางกระดอง 3.25-19.25 ซม. แหลงวางไขซึ่งบงช้ีจากจํานวนปู

มาไขนอกกระดองพบมากที่ความลึกน้ํามากกวา 15 ม. ขึ้นไป และอยูไกลฝง พบปูมาไขนอกกระดองตลอดทั้งป โดยพบ

มากระหวางเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ (Lm50%) เทากับ 9.47 ซม. 

เครื่องมือลอบปูพ้ืนบาน อวนรุน อวนลากแคระ (ใกลฝง) อวนลากคานถาง อวนจมปู อวนลากแคระ (ไกลฝง) อวนลากคู 

และลอบปูพาณิชย พบปูมาเพศเมียมีความกวางกระดองเฉลี่ยเทากับ 7.97  8.33  8.82  8.92  10.23  11.84  11.92 และ 12.39 

ซม. ตามลําดับ และพบปูมาเพศเมียที่มีขนาดเล็กกวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุจากเครื่องมือประมงดังกลาว รอยละ 79.64  

68.02  59.14  51.52  22.22  10.98  7.21 และ 0.86 ตามลําดับ อัตราสวน เพศผู:เพศเมีย มีคาเทากับ 1:1.03  

ผลการประมาณคาพารามิเตอรการเติบโตของปูมา บริเวณอาวไทยตอนบน ไดคาพารามิเตอรการเติบโต (K) 

เทากับ 1.47 ตอป ความกวางกระดองอนันต (L∞) เทากับ 19.83 ซม. ความกวางกระดองแรกจับ (Lc50%) เทากับ 9.39 ซม. 

คาสัมประสิทธิการตายรวม (Z) เทากับ 7.84 ตอป คาสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เทากับ 2.63 ตอป                  

คาสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (F) เทากับ 5.21 ตอป  อัตราการใชประโยชน (E) เทากับ 0.6645 ตอป ผลการ

ประเมินผลผลิตของทรัพยากรปูมา โดยวิธีการของ Thompson and Bell พบวาผลผลิตปูมาในบริเวณอาวไทยตอนบน มี

ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) เทากับ 8,443 ตัน และมูลคาสูงสุดที่ยั่งยืน (MSE) เทากับ 871,299 พันบาท โดยในป 2547 มี

กําลังผลิตทางการประมงมากเกินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนรอยละ 15 และเกินมูลคาสูงสุดที่ยั่งยืนรอยละ 30 ดังนั้นแนวทางการ

บริหารจัดการทรัพยากรปูมาควรลดการลงแรงประมงรอยละ 15 ถึง 30 จากการลงแรงประมงปจจุบัน 

 

คําสําคัญ : ชีววิทยา  การประเมินสภาวะทรัพยากร  ปูมา  อาวไทยตอนบน 

    

* ๔๙ หมู ๑ ซ.พระราชวีริยาภรณ ๑๖ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐  e-mail : umdecdof@yahoo.com 
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Biology and Stock Assessment of Blue Swimming Crab  
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in the Upper Gulf of Thailand 

 
Jintana  Jindalikit*   Chakaphan  Pinputtasin   Kanitha  Sereeruk  and Suwarak  Wongtho 

Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
 

Abstract 
 

A study on the biology and stock assessment of blue swimming crab (Portunus pelagicus) in the upper Gulf of 
Thailand was conducted from November 2003 to December 2004. The samples were collected monthly from crab gill 
net, small scale crab trap, commercial crab trap, otter board trawl (operated near shore), otter board trawl (operated 
offshore), beam trawl, pair trawl and push net from the landing sites in Samut Prakan and Chon Buri provinces. The 
results show that the carapace width of crab ranging 3.25 to 19.25 cm.  The spawning grounds (based on the abundance 
of berried female) mostly occurred offshore and at depths more than 15 meters.  The berried female was found all year 
round with two prominent peaks during January to May and November to December.  The carapace width of crab at 
50% capture of female first maturity size was found at 9.47 cm. The average size of female crab caught from small scale 
crab trap, push net, otter board trawl (operated near shore), beam trawl, crab gill net, otter board trawl (operated 
offshore), pair trawl and commercial crab trap were 7.97  8.33  8.82  8.92  10.23  11.84  11.92 and 12.39 cm, 
respectively.  While these fishing gear types caught the female crab size less than size at first maturity as 79.64, 68.02, 
59.14, 51.52, 22.22, 10.98, 7.21 and 0.86%, respectively.  The sex ratio of male and female was 1:1.03. 

The estimated growth parameters of blue swimming crab in the upper Gulf of Thailand revealed that the 
curvature parameter (K) was 1.47 per year and the asymptotic carapace width (L∞) was 19.83 cm and the carapace 
width at first capture (Lc50%) was 9.39 cm.  The total mortality coefficient (Z) and the natural mortality coefficient (M) 
were 7.84 and 2.63 per year, respectively. Fishing mortality coefficient (F) was 5.21 per year and the exploitation rate 
(E) was 0.6645 per year. The assessment of  blue swimming crab using Thompson and Bell analysis indicated that the 
maximum sustainable yield (MSY) was 8,443 tones and the maximum sustainable economic yield (MSE) was 871,299 
thousand Baht. The status of blue swimming crab in the upper Gulf of Thailand in 2004 revealed that there were 15 
percent over the estimated MSY and 30 percent over the estimated MSE.  It is recommended that the management of 
blue swimming crab should be reduced fishing effort by 15-30 percent from the present level.   
 
Key words : biology, stock  assessment, blue swimming crab, the upper Gulf of Thailand 
    
* 49 Moo 1, Soi Prarachveriyaporn 16, Bangpeung Sub-district, Prapradaeng District, Samut Prakan Province 10130 
    e-mail : umdecdof@yahoo.com 
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การสํารวจหอยสองฝาเศรษฐกิจ บริเวณอาวมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
 

จินตนา  จินดาลิขิต๑*  และ ไพรัช  เถาชาลีย๒ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
๒สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล 

 
บทคัดยอ 

 
 การสํารวจทรัพยากรหอยลายจากเครื่องมือคราดหอยลาย บริเวณอาวมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินการเก็บ
ตัวอยางระหวางเดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2548 จํานวน 12 สถานี โดยใชเรือคราดหอยลายของชาวประมง  ผลการศึกษา
พบสัตวน้ําทั้งหมดจํานวน 25 กลุม/ชนิด โดยสัตวน้ําเศรษฐกิจที่พบมาก คือ หอยลาย หอยคราง และหอยนองสาว รอยละ 
44.53  4.94 และ 11.85 โดยจํานวนตัว หรือรอยละ 18.55 16.08 และ 32.61 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ อัตราการจับสัตวน้ํารวม 
หอยลาย หอยคราง และหอยนองสาวเฉลี่ย 9,385  4,179  464 และ 1,112 ตัว/ชม. ในเขตมาตรการอนุรักษหอยชนิดสองฝา
ในทองที่จังหวัดสมุทรสาคร พบสัตวน้ํารวม หอยลาย หอยคราง และหอยนองสาว มีอัตราการจับ 10,003  5,598  268 และ 
316 ตัว/ชม. และนอกเขตมาตรการอนุรักษฯ เทากับ 8,519  2,192  738 และ 2,227 ตัว/ชม. ตามลําดับ   หอยลาย หอยคราง 
และหอยนองสาว มีความหนาแนน 205.03 62.29 และ 75.84 กก./ตร.กม.ในเขตมาตรการอนุรักษฯ และ 89.26  238.96 และ 
555.51 กก./ตร.กม. นอกเขตมาตรการอนุรักษฯ ตามลําดับ หอยลาย หอยคราง และหอยนองสาว มีมวลชีวภาพ 23.44  7.12 
และ 8.67 ตันตอพ้ืนที่ 114.33 ตร.กม. ในเขตมาตรการอนุรักษฯ และ 7.14  19.12 และ 44.46 ตันตอพ้ืนที่ 80.03 ตร.กม. 
นอกเขตมาตรการอนุรักษฯ ตามลําดับ 

ในเขตมาตรการอนุรักษฯ พบหอยลายมีขนาดเล็กกวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ (3.2 ซม.) ในเดือนมกราคมถึง
มีนาคม เดือนเมษายนถึงมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมถึงธันวาคม รอยละ 93-100  73-90  34 และ 21-43  
ตามลําดับ สวนบริเวณนอกเขตมาตรการอนุรักษฯ พบรอยละ 85-90  41-84  34 และ 17  ตามลําดับ ในขณะที่เดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคมไมพบหอยลาย ในชวงปลายปพบหอยลายขนาดใหญและมีจํานวนตัวเหลือนอยเฉพาะในเขต
มาตรการอนุรักษฯ  ดังนั้นการกําหนดเขตมาตรการอนุรักษฯ จึงมีความสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนแหลงที่อาศัยเลี้ยงตัว
แลว ยังเปนแหลงพอแมพันธุหอยลาย ในบริเวณอาวไทยตอนบน 

บริเวณที่ศึกษามีความลึกน้ําอยูในชวง 2.50-10.50 ม. ที่ระดับผิวน้ําและเหนือหนาดิน มีคาความเค็มน้ําอยูในชวง 
16.00-35.60 และ 25.00-35.50 ppt คาออกซิเจนที่ละลายในน้ําอยูในชวง 2.00-9.90 และ 1.70-9.00 mg/l คาความเปนกรด
ดางอยูในชวง 7.02-8.94 และ 7.05-8.49 อุณหภูมิน้ําอยูในชวง 24.00-34.00 และ 23.84-33.30oC ปริมาณฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัสอยูในชวง 0.05-27.57 และ 0.05-27.57 μg/l และปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน อยูในชวง 0.01-5.90 และ 0.00-
7.44 μg/l ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : หอยลาย  หอยคราง  หอยนองสาว  คราดหอยลาย  อาวมหาชัย 
    
 * ๔๙ หมู ๑ ซ.พระราชวีริยาภรณ ๑๖ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทร.  ๐ ๒๘๑๖ ๗๖๓๖-๘   
    e-mail : umdecdof@yahoo.com 
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Survey on Economic bivalve in Mahachai Bay, Samut Sakhon Province 
 

Jintana  Jindalikit1*  and Pairach  Thaochalee2 

1Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan) 
2Marine Fisheries Research and Technological Development Institute 

 
Abstract 

 
Shortnecked clam resources investigation were collected by short-necked clam dredge in Mahachai Bay, 

Samut Sakhon Province from January to December 2005. The samples were collected monthly by short-necked clam 
fisheries boat at 12 stations. The results show that 25 groups/species of marine resources were caught. Most economic 
species consisted of Paphia undulata, Scapharca spp. and Trachycardium asiaticum and there were 44.53, 4.94 and 
11.85% by number and 18.55, 16.08 and 32.61% by weight. Catch rate of total marine resources, P. undulata, 
Scapharca spp. and T. asiaticum were 9,385  4,179  464 and 1,112 individual/hr. Catch rate of total marine resources, P. 
undulata, Scapharca spp. and T. asiaticum equaled 10,003  5,598  268 and 316 individual/hr in Mahachai Bay closure 
area and 8,519 2,192  738 and 2,227 individual/hr in the outside closure area, respectively. Density of P. undulata, 
Scapharca spp. and T. asiaticum equaled 205.03  62.29 and 75.84 kg/km2 in the closure area and 89.26  238.96 and 
555.51 kg/km2 in the outside closure area, respectively. The biomass of P. undulata, Scapharca spp. and T. asiaticum 
were 23.44  7.12 and 8.67 tons/114.33 km2 in the closure area and 7.14  19.12 and 44.46 tons/80.03 km2 in the outside 
closure area, respectively. 

In Mahachai Bay closure area, there were short-necked clam of which having 93-100  73-90  34 and 21-
43% size less than the first maturity size (3.2 cm) from January-March, April-June, July and October-December, 
respectively. The outside closure area, there were short-necked clam of which having 85-90  41-84  34 and 17% size less 
than the first maturity size from January-March, April-June, July and October, respectively. While short-necked clam 
was not found from November-December. In this closure area, there have small number of individuals of large size at 
the end of the year. Consequently, Mahachia Bay closure area should be preserved for the nursery ground of clams. 
Besides, it was the spawning ground of short-necked clam bloodstock in the upper Gulf of Thailand. 

The water quality in study area during the study period showed the water depths ranging 2.50-10.50 m. 
At the surface and bottom water, there were salinity ranged from 16.00-35.60 and 25.00-35.50 ppt, dissolve oxygen 
2.00-9.90 and 1.70-9.00 mg/l, pH 7.02-8.94 and 7.05-8.49, temperature 24.00-34.00oC and 23.84-33.30oC, phosphate-
phosphorus 0.05-27.57 and 0.05-27.57 μg/l, and nitrate-nitrogen 0.01-5.90 and 0.00-7.44 μg/l, respectively. 

 
Key words :  short-necked clam, Scapharca spp., Trachycardium asiaticum, short-necked clam dredge, Mahachai Bay 
    
* 49 Moo 1, Soi Prarachveriyaporn 16, Bangpeung Sub-district, Prapradaeng District, Samut Prakan Province 10130 
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การประมงอวนลอมจับบริเวณอาวไทยตอนลาง 
 

ภัคจุฑา  เขมากรณ*  และ ก่ิงกาญจน  วิบุญพันธ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 

 
บทคัดยอ 

 
 ศึกษาการประมงเรืออวนลอมจับที่ทําประมงบริเวณอาวไทยตอนลางโดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี ระหวางเดือนมีนาคม 2546-กันยายน 2548 พบวามีเรืออวนลอมจับ 3 ประเภท คือ อวน
ลอมซั้ง อวนลอมจับปนไฟ และอวนลอมจับโซนาร ซึ่งเรือลําเดียวกันจะมีการปรับเปลี่ยนประเภทโดยขึ้นกับฤดูกาลและ
ชนิดสัตวน้ําเปาหมาย เรืออวนลอมจับมีขนาดความยาว 18-30 เมตร ใชเครื่องยนตขนาด 145-600 แรงมา จํานวนลูกเรือ 25-
50 คน อวนที่ใชเปนอวนไนลอนสีดํา มีขนาดชองตาอวน 2.5 ซม. ความยาวอวน 600-2,000 เมตร ความลึก 20-136 เมตร 
เรืออวนลอมซั้งจะจับปลาบริเวณซั้งซึ่งวางทิ้งไวในทะเลระยะหนึ่งเพื่อลอสัตวน้ํา เรืออวนลอมจับปนไฟจะใชเรือปนไฟ
ขนาดความยาวเรือ 14-16 เมตร จํานวน 3-5 ลํา กระจายปนไฟเพื่อลอฝูงปลาใหมารวมกลุมกันกอน จากนั้นเรืออวนลอมจับ
จะเขามาวางอวน สวนเรืออวนลอมจับโซนารจะว่ิงเรือหาฝูงปลาโดยใชวิธีหาดวยสายตา ใชเอคโคซาวเดอร หรือโซนารผสมกัน 
เมื่อพบฝูงปลาแลวจึงวางอวน เรืออวนลอมจับมีแหลงทําการประมงสวนใหญอยูบริเวณตั้งแตเกาะเตา เกาะพะงัน ลงมาจนถึง
หนาจังหวัดปตตานี บริเวณน้ําลึก 18-60 เมตร เรืออวนลอมซั้งมีอัตราการจับเฉลี่ยตลอดการศึกษาเทากับ 2,319.174 กก./วัน 
โดยในเดือนธันวาคม 2547 มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5,043.478 กก./วัน และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม 2547 และ
มกราคม 2548 เทากับ 1,200.000 กก./วัน เรืออวนลอมจับปนไฟมีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 1,811.475 กก./วัน มีอัตรา
การจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2548 เทากับ 4,666.667 กก./วัน และต่ําสุดในเดือนธันวาคม 2546 เทากับ 500.000 
กก./วัน สวนเรืออวนลอมจับโซนารมีอัตราการจับเฉลี่ยเทากับ 1,510.329 กก./วัน มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
พฤษภาคม 2548 เทากับ 4,750.000 กก./วัน และต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม 2546 เทากับ 266.667 กก./วัน เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราการจับเฉลี่ยทั้ง 3 เครื่องมือระหวางฤดูมรสุม พบวาอัตราการจับเฉลี่ยไมแตกตางกัน (p>0.05) องคประกอบสัตวน้ํา ที่
จับไดโดยเรืออวนลอมซั้งประกอบดวย กลุมปลาผิวน้ํารอยละ 93.15 กลุมปลาหนาดินรอยละ 3.35 กลุมปลาหมึกรอยละ 
1.81 และกลุมปลาเปดรอยละ 1.69  สวนองคประกอบสัตวน้ําที่จับไดโดยเรืออวนลอมจับปนไฟประกอบดวย กลุมปลาผิว
น้ํารอยละ 80.75 กลุมปลาหนาดินรอยละ 8.73 กลุมปลาหมึกรอยละ 5.68 กลุมกุงรอยละ 0.01 กลุมสัตวน้ําอื่นๆ รอยละ 0.01 
และกลุมปลาเปดรอยละ 4.82 ในขณะที่องคประกอบสัตวน้ําที่จับไดโดยเรืออวนลอมจับโซนารประกอบดวย กลุมปลาผิวน้ํา
รอยละ 88.54 กลุมปลาหนาดินรอยละ 4.44 กลุมปลาหมึกรอยละ 4.56 และกลุมปลาเปดรอยละ 2.46 ขนาดความยาวเฉลี่ย
ของสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแตละชนิดที่จับไดโดยเรืออวนลอมซั้ง เรืออวนลอมจับปนไฟ และเรืออวนลอมจับโซ
นารมีขนาดความยาวเฉลี่ยใกลเคียงกัน เชน ปลาทูมีขนาด 15.02±1.98 14.54±2.57 และ 15.93±2.38 ซม. ตามลําดับ 
ปลาทูแขกครีบยาวมีขนาด 14.58±2.63 13.85±2.50 และ 14.66±2.77 ซม. ตามลําดับ ปลาแขงไกมีขนาด 16.32±3.80 
16.30±5.94 และ 16.36±4.22 ซม. ตามลําดับ ปลาขางเหลืองมีขนาด 11.90±2.18 11.59±2.06 และ 12.28±1.75 ซม. 
ตามลําดับ และสวนใหญมีขนาดเล็กกวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ 
 
คําสําคัญ: อวนลอมจับ อาวไทยตอนลาง 
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Purse Seine Fisheries in the Southern Gulf of Thailand 
 

Pakjuta  Khemakorn*  and Kingkan  Vibunpant 
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

 
Abstract 

 
 Study on purse seine fisheries in the southern Gulf of Thailand covering the areas of Nakhon Si Thammarat, 
Songkhla and Pattani provinces was conducted during March 2003-September 2005. There were 3 types of purse seines, 
namely purse seine with fish aggregating devices (FADs), light luring purse seine (LPS) and Thai purse seine (TPS). Operation of 
purse seines was switched among those 3 types depending on fishing seasons and target species. The fishing boats were 18-30 m 
long, equipped with 145-600 horse-power engine and 25-50 manpower. The black nylon net with 2.5 cm mesh size, 600-2,000 m 
long, and 20-136 m deep was used. FADs were operated in the areas that fish aggregating devices were set for a period of time in 
order to gather fish. LPS used 3-5 lighting boats (14-16 m) to lure fish before operation, while TPS searched fish schools by using 
eye sight, or fish finding devices as echo- sounder and sonar. Their fishing grounds were mainly the areas from Kho Tao and Kho 
Pa-ngan to Pattani province, with 18-60 m depth. The average catch per unit effort (CPUE) of FADs during the period of study 
was 2,319.174 kg/day with a maximum of 5,043.478 kg/day in December 2004 and a minimum of 1,200.000 kg/day in July 2004 
and January 2005. The average CPUE of LPS was 1,811.475 kg/day with a maximum of 4,666.667 kg/day in May 2005 and a 
minimum of 500.000 kg/day in December 2003, while the average CPUE of TPS was 1,510.329 kg/day with a maximum of 
4,750.000 kg/day in May 2005 and a minimum of 266.667 kg/day in July 2003. There was no significant difference (p>0.05) in the 
average CPUE of each type of purse seines between monsoons. The catch composition of FADs was 93.15% of pelagic fish, 
3.35% of demersal fish, 1.81% of cephalopod and 1.69% of trash fish. For LPS, the catch composition was 80.75% of pelagic fish, 
8.73% of demersal fish, 5.68% of cephalopod, 0.01% of shrimp, 0.01% of others and 4.82% of trash fish, while the catch 
composition of TPS was 88.54% of pelagic fish, 4.44% of demersal fish, 4.56% of cephalopod and 2.46% of trash fish. The 
average sizes of economic species caught by FADs, LPS and TPS were slightly different, such as Rastrelliger brachysoma was 
15.02±1.98 14.54±2.57 and 15.93±2.38 cm, respectively, Decapterus maruadsi was 14.58±2.63 13.85±2.50 and 14.66±2.77 cm, 
respectively, Megalaspis cordyla was 16.32±3.80 16.30±5.94 and 16.36±4.22 cm, respectively, Selaroides leptolepis was 
11.90±2.18 11.59±2.06 and 12.28±1.75 cm, respectively, and most of them were smaller than their size of first maturation. 
 

Key words: purse seine, the southern Gulf of Thailand 

    
* 79/1 Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000  e-mail: pakjuta@gmail.com 
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การประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดเล็กบรเิวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
 

สุวรรณทนา  ทศพรพิทักษกุล*   ภัคจุฑา  เขมากรณ   อํานวย  คงพรหม 
ก่ิงกาญจน  วิบุญพันธ  และ สุภาพร  ชุมภูวรณ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
 

บทคัดยอ 
 

 ศึกษาสภาวะการประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดเล็กขนาดความยาวเรือตํ่ากวา 14 เมตร บริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยเก็บขอมูลจากเรือตัวอยางจํานวน 159 ลํา ที่ทาเทียบเรือประมงในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา เดือนละครั้ง ระหวางเดือน มกราคม –ธันวาคม 2549 พบวาสวนใหญใชเครื่องยนตขนาด 90-
180 แรงมา ขนาดตาอวนกนถุง 22 มิลลิเมตร โดยออกทําการประมงเฉพาะกลางคืนรอยละ 61.35 ออกทําการประมงเฉลี่ย
เที่ยวละ 2.09±1.91 วัน ลงอวนคืนละ 2-3  ครั้งๆ ละประมาณ 3-6 ชั่วโมง มีแหลงทําการประมงตลอดแนวชายฝง ตั้งแต
หลังเกาะสมุย หนาอําเภอขนอม  อําเภอสิชล ลงมาถึงหนาอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ําลึก 10-25 
เมตร และจากหนาอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงมาถึงหนาอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระดับน้ําลึก 12-30 
เมตร มีอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยตลอดปเทากับ 18.94±8.98 กก./ชม. ในชวงเปลี่ยนฤดูมรสุมมีอัตราการจับเฉลี่ยสูงกวา
ในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
 ผลจับสัตวน้ําประกอบดวยสัตวน้ําเศรษฐกิจรอยละ 57.92 และปลาเปดรอยละ 42.08 โดยที่สัตวน้ําเศรษฐกิจ
ประกอบดวยกลุมปลาหนาดินสูงสุดรอยละ 40.65 รองลงมาคือกลุมกุงรอยละ 38.32 กลุมปลาหมึกรอยละ 17.21 กลุม
ปลาผิวน้ํารอยละ 2.31 กลุมปูรอยละ 1.31 และสัตวน้ําอื่นๆรอยละ 0.20 สวนปลาเปดประกอบดวยปลาเปดแทรอยละ 61.48 
และกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็กรอยละ 38.52 โดยที่กลุมสัตวนํ้าเศรษฐกิจขนาดเล็กประกอบดวย กลุมปลาหนาดิน
สูงสุดรอยละ 63.36 รองลงมาคือ กลุมสัตวน้ําอื่นๆรอยละ 12.54 กลุมกุงรอยละ 10.44 กลุมปลาหมึกรอยละ 6.00 กลุมปลาผิว
น้ํารอยละ 4.08 และกลุมปูรอยละ 3.58 
 คาความยาวแรกจับของปลาทรายแดงชนิด Nemipterus furcosus N. hexodon N. mesoprion ปลาตาหวานชนิด 
Priacanthus tayenus ปลาปากคมชนิด Saurida elongata S. undosquamis กุงตะกาดชนิด Metapenaeus affinis และ M. 
ensis เทากับ 12.09, 12.95, 10.30, 12.47, 15.41, 11.29, 10.53 และ 11.07 เซนติเมตร ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ :  อวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา 
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Small Otter Board Trawl Fisheries in the Area of Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces 
 

Suwantana  Tossapornpitakkul*   Pakjuta  Khemakorn   Amnuay  Kongprom 
Kingkan  Vibunpant  and Supaporn  Chumpuvorn 

Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 
 

Abstract 
 

To study on status of small otter board trawl fisheries in Nakhon Si Thammarat and Songkhla Province, catch 
data from 159 small otter board trawlers (boat length <14 m) were monthly collected from some fishing ports in Nakhon 
Si Thammarat and Songkhla Province during January- September 2006. It was found that most of the fishing boats were 
equipped with 90-180 hp engines and the nets with 22 mm mesh size at the codends were used. 61.35% of boats were 
operated in the nighttime. The fishing took 3-6 hrs/haul, 2-3 hauls/night and average 2.09±1.91 nights/trip. The fishing 
grounds covered coastal area extended from the south of Ko Samui, Kanom, Sichon District to Tasala District, Nakhon 
Si Thammarat Province where water depths ranged from 10-25 m, and from Pak Phanang District, Nakhon Si 
Thammarat Province to Thepha District, Songkhla Province where water depths ranged from 12-30 m. The overall catch 
rate was 18.94±8.98 kg/hr in average. The catch rate taken during inter monsoon period was higher than that obtained in 
north east monsoon period significantly (p < 0.05).  

The 57.92% of catch were economic fish and the other 42.08% were trash fish. The economic fish were 
composed of 40.65% demersal fish, 38.32% shrimps, 17.21% cephalopods, 2.31% pelagic fish, 1.31% crabs and 0.20% 
miscellaneous, while 61.48% of trash fish were true trash fish and 38.52% of them were the young of economic fish. 
The young fish comprised of 63.36% demersal fish, 12.54% miscellaneous, 10.44% shrimps, 6.00% cephalopods, 4.08% 
pelagic fish and 3.58% crabs. 
 Lengths at first capture of Nemipterus furcosus, N. hexodon, N. mesoprion, Priacanthus tayenus, Saurida 
elongata, S. undosquamis, Metapenaeus affinis and M. ensis were 12.09, 12.95, 10.30, 12.47, 15.41, 11.29, 10.53 and 
11.07 cm, respectively. 
 
Key words : Small otter board trawler, Nakhon Si Thammarat  province,  Songkhla province. 
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ทัศนคติของชาวประมงตอเคร่ืองมือทําการประมงประกอบแสงไฟ  
 

กมลพันธ อวัยวานนท๑* ศุภชัย อนันตพงษสุข๒  มณฑล อนงคพรยศกุล๓ และบัณฑิต โชคสงวน๒

๑สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
๒สํานักฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
๓ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
บทคัดยอ 

 

 ดําเนินการสัมภาษณชาวประมงพื้นบานเครื่องมือ อวนลอย ลอบ และเบ็ด และชาวประมงพาณิชยเครื่องมือ  
อวนลาก และอวนลอมจับในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2551 ถึงทัศนคติที่มี
ตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ (ไดหหมึก ไดหปลากะตัก และอวนลอมปนไฟ) โดยใชแบบสัมภาษณคําถาม
ทั้งปลายปดและปลายเปดโดยมีวัตถุประสงค เพื่อทราบขอคิดเห็นของชาวประมงที่มีตอเครื่องมือทําการประมงประกอบ
แสงไฟ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 30-60 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
แรงงานประมงใชการจางงาน มีประสบการณประมงมากกวา 20 ป เรือที่ใชเปนเรือเครื่องยนตกลางลํา มีความสนใจ
พลังงานทดแทนไบโอดีเซลแตไมสนใจพลังงานลม ทําการประมงตลอดป มีรายไดจากการทําประมงและรายไดเสริม
มากกวา 10,000 บาทตอเดือน มีหนี้สินซึ่งเกิดจากการทําประมง ไมมีเงินออม แหลงเงินกูไดจากแหลงอื่นๆ เชน กองทุน
ประมง ธนาคารออมสิน และญาติ เปนตน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเขาใจและมีประสบการณเรื่องเครื่องมือทําการ
ประมงประกอบแสงไฟอยูบาง (ระดับปานกลาง) ไมไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับการประมงทั่วไปเลย (ระดับต่ํา) ซึ่งเจาหนาที่
ของรัฐเปนสื่อที่ดีที่สุด ไดรับทราบขาวสารดานเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟอยางดียิ่ง (ระดับสูง) จากสื่อที่ดีที่สุดคือ
เพื่อน/ญาติ และมีทัศนคติไมเห็นดวย ไมยอมรับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ (ระดับตํ่า) จากการศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอทัศนคติของชาวประมงตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม การเปนสมาชิกกลุม ประสบการณประมง และภูมิลําเนาโดยการทดสอบทางสถิติ พบวาระดับการศึกษามีผลตอ
ความคิดเห็นและทัศนคติ และสถานภาพทางสังคมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมของชาวประมงอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
ผลการศึกษาที่ไดทําใหเขาใจถึงทัศนคติของชาวประมงที่มีตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ โดยสามารถนํา มา
ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อใหการทําประมงประกอบแสงไฟเกิดความรับผิดชอบและความยั่งยืนตอไป 
 
คําสําคัญ :  ทัศนคติ แสงไฟ การทําประมงประกอบแสงไฟ แบบสัมภาษณ อาวไทยฝงตะวันออก 
    
* ตึกปลอดประสพ ช้ัน ๗ เกษตรกลาง จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ โทร.๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐-๔๕  
e-mail : kamonpana@fisheries.go.th
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Fishermen’s Attitude on the Light Fishing Gears 
 

Kamonpan Awaiwanont1*  Suppachai Ananpongsuk2   Monton Anongponyoskun3   and Bundit Chokesanguan2

1Marine Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries. 
2Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center. 

3 Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University. 
 

Abstract 
 

 Small-scale fishermen (Gillnet, Trap and Hook) and Large scale fishermen (Trawl, and Purse seine) were 
interviewed at Chonburi, Rayong and Chantaburi province during January – April 2008. The fishermen’s attitude on the 
light fishing gears (Squid, Anchovy, and Purse seine light luring fishing) was studied using questionnaires both close 
and open end questions. The objective is to know the fishermen’s attitude on the light fishing gears. The data analysis 
was found that the sampling group mainly age between 30-60 year, education in primary school, fishing labor 
employment, more than 20 fishing experience, using engine boat, interested in Biodiesel but uninterested in wind 
energy, all year round fishing, income and additional income more than 10,000 baht per month, have fishing debt, no 
saving money, sauce of fund from the other such as fisheries fund, Government Savings Bank, and relatives. The 
sampling group mainly has some knowledge on the light fishing gears (middle level), lack of fishery information (low 
level) which government officer is the best media, fully light fishing gears information obtain (high level) from friends 
and relatives, and disagree or reject to the light fishing gears (low level) for fishermen’s attitude. The factors that 
effected to fishermen’s attitude, feeling, opinion and trend of behavior to the light fishing gears were age, education 
level, social status, group member, fishing experiences, and place of birth. The statistical tests showed that the education 
level was significantly effected to both opinion and fishermen’s attitude (p>0.05) and the social status was significantly 
effected to trend of behavior (p>0.05). The outcome of this study was the basic data to understand fishermen’s attitude 
on the light fishing. It can be used as a guideline management for responsible and sustainable light fishing in the future. 
  
Key words : Attitude, light, light fishing, questionnaire, eastern Gulf of Thailand 
 
* Plodpasob Bld. 7th floor, Kasetsart-klang, Chatuchak, Bkk, 10900 Tel. 0 2940 6130-45  
e-mail : kamonpana@fisheries.go.th 
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คํานํา 
 

 เครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําการประมงในเวลากลางคืนโดยอาศัยแสงไฟ
ชวยดึงดูดใหสัตวน้ําเขามารวมกลุมกอนทําการจับขึ้นมาดวยเครื่องมือประมงชนิดนั้นๆ ตัวอยางของเครื่องมือเหลานี้ไดแก 
ไดหหมึก ไดหปลากะตัก และอวนลอมปนไฟ เปนตน 
 การใชแสงไฟประกอบกับเครื่องมือประมงเพื่อใชจับสัตวน้ําในเวลากลางคืนในประเทศไทย ไดมีการพัฒนาเปน
ลําดับจากอดีตเริ่มแรกที่เคยใชไตลอใหหมึกเขามาใกลเรือแลวใชฉมวกแทง สวิงชอน หรือแหเหว่ียงดวยเรือแจวหรือเรือใบ 
ตอมามีการใชตะเกียงแกส อะแซสทีลิน (C2H2) แทนไต ในป 2505 เปลี่ยนมาใชเรือยนตขนาด 5-7 ม. กับตะเกียงเจาพายุ 
กําลังสองสวางประมาณ 500 วัตต ประกอบกับใชสวิงทําการชอนตักหมึกและตอมาเปลี่ยนเปนใชแหครอบ จนกระทั่งในป 
2521 ไดติดต้ังไดนาโมขนาด 3 KVA กับเครื่องยนตเรือประมงขนาดเล็ก ใชหลอดไฟ 500 วัตต จํานวน 3-5 หลอด จับหมึก
โดยใชแหเหวี่ยงครอบ จนในปจจุบันไดพัฒนาจากแห เปน ยอ แหยักษ และมุงครอบ เปนตน ในขณะที่ขนาดของไดนาโม
และจํานวนหลอดไฟก็เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ (อัศนีย, 2529) ปจจุบันการประมงหมึกโดยใชแสงไฟไดมีการพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้น โดยทําการประมงบริเวณชายฝงซึ่งนอกจากจะใชจับหมึกแลว ยังจับปลากะตักและปลาฝูงชนิดอื่นๆ ดวยเครื่องมือไดห
และอวนลอมปนไฟอีกดวย ซึ่งชาวประมงไดพยายามพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือเพื่อใหไดผลการจับที่สูงสุด เชน 
การนําแสงไฟสีตางๆ มาใชประกอบกับตาอวนขนาดเล็ก การเพิ่มขนาดความเขมของแสงไฟใหมากขึ้น เปนตน ซึ่งยิ่งใช
เทคโนโลยีมากขึ้นเทาไรแตหากปราศจากการตระหนัก การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ก็จะกอใหเกิด
ความขัดแยงกับการประมงขนาดเล็กที่ทําการประมงในบริเวณเดียวกัน ซึ่งผลสุดทายก็จะนําไปสูการนําทรัพยากรสัตวน้ํา
ชนิดนั้นๆ ขึ้นมาใชประโยชนเกินศักยภาพการผลิต (over fishing) ที่ธรรมชาติจะรองรับได 
 การศึกษาในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการทําประมงประกอบแสงไฟในอดีตไดแก การศึกษาเรตินอล ทาเพตัม
ในปลากะตักญี่ปุนและปลากะตักไทย 4 ชนิด (กมลพันธ, 2545) การศึกษาพฤติกรรม light shocked reaction ในปลากะตัก 
(กมลพันธ, 2546) การศึกษาการตอบสนองและการตรวจจับคลื่นแสงระนาบเดียวในเรตินาหมึกกลวย (กมลพันธ และคณะ, 
2550) และการศึกษา Light Color Design Attract to Squid by Feeding Behavior. Fishery Technical  (Sukchai et al., 2007) 
เปนตน สวนการศึกษาทัศนคติในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของชาวประมงพื้นบาน (เครื่องมือ
อวนลอย ลอบ และเบ็ด) และชาวประมงพาณิชย (เครื่องมืออวนลาก และอวนลอมจับ) ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะไดวัด
ความรู รับฟงความคิดเห็น และรับทราบพฤติกรรมการปฏิบัติที่มีตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ เพื่อใหสอด
รับกับนโยบายการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนไดเขามามีสวนรวม รวมถึงยังไดทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานของผูถูก
สัมภาษณอีกดวย ผลการศึกษาที่ไดจะใชในการกําหนดทิศทางงานวิจัยที่จะดําเนินการตอในเรื่องนี้ รวมถึงใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการใหการทําประมงดวยเครื่องมือประกอบแสงไฟเกิดความรับผิดชอบ และยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อทราบขอมูลพ้ืนฐานการทําประมงของชาวประมงในพื้นที่ศึกษา 
 2. เพื่อวัดความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
 3. เพื่อวัดระดับแหลงการรับรูขาวสารของชาวประมงพื้นบาน (เครื่องมืออวนลอย ลอบ และเบ็ด) และชาวประมง
พาณิชย (เครื่องมืออวนลาก และอวนลอมจับ) ที่มีตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
 4. เพื่อทราบทัศนคติของชาวประมงพื้นบาน (เครื่องมืออวนลอย ลอบ และเบ็ด) และชาวประมงพาณิชย 
(เครื่องมืออวนลาก และอวนลอมจับ) ที่มีตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
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 5. เพื่อทราบปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของชาวประมงพื้นบาน (เครื่องมืออวนลอย ลอบ และเบ็ด) และชาวประมง
พาณิชย (เครื่องมืออวนลาก และอวนลอมจับ) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. แบบแผนและขอบเขตการศึกษา 
 
 ทัศนคติเปนการแสดงออกถึง ความรู ความเขาใจ ความรูสึก ความคิดเห็น ความเชื่อ ซึ่งไมไดเกิดตามธรรมชาติ 
แตเปนผลมาจากการเรียนรูและประสบการณ รวมทั้งคานิยมของบุคคลและสภาวะแวดลอม ดังนั้นทัศนคติจึงเปลี่ยนแปลง
ได การศึกษานี้มีสมมุติฐานและกรอบแนวคิดดังนี้ 
 1.1 สมมุติฐาน (Ho) 
 1.1.1 อายุมีผลตอความรูสึก ความคิดเห็น แนวโนมพฤติกรรม และทัศนคติ 
 1.1.2 ระดับการศึกษามีผลตอความรูสึก ความคิดเห็น แนวโนมพฤติกรรม และทัศนคติ 
 1.1.3 สถานภาพทางสังคมมีผลตอความรูสึก ความคิดเห็น แนวโนมพฤติกรรม และทัศนคติ 
 1.1.4 การเปนสมาชิกกลุมมีผลตอความรูสึก ความคิดเห็น แนวโนมพฤติกรรม และทัศนคติ 
 1.1.5 ประสบการณประมงมีผลตอความรูสึก ความคิดเห็น แนวโนมพฤติกรรม และทัศนคติ 
 1.1.6 ภูมิลําเนามีผลตอความรูสึก ความคิดเห็น แนวโนมพฤติกรรม และทัศนคติ 
 1.2 กรอบแนวคิด 
 
  1.2.1 ตัวแปรอิสระ     1.2.2 ตัวแปรตาม 
 
 ขอมูลทั่วไป (ปจจัยทางสังคม ลักษณะการประกอบ

อาชีพทําการประมง ปจจัยทางเศรษฐกิจ) 

ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ

ระดับและแหลงการรับรูขาวสาร 

ความรูสึก 
ความคิดเห็น 
แนวโนมพฤติกรรม 
ทัศนคติ 

 
 
 
 
 
 
 1.3 นิยามศัพท 
 1.3.1 ความรู หมายถึงสิ่งที่เขาใจและเปลี่ยนแปลงไดโดยประสบการณ ซึ่งสามารถถูกประยุกตใชไดโดยบุคคล 
โดยที่ 
 ความรูระดับต่ํา  หมายถึง  ไมมีความเขาใจและไมมีประสบการณเลย 
 ความรูระดับปานกลาง  หมายถึง  มีความเขาใจและมีประสบการณอยูบาง  
 ความรูระดับสูง  หมายถึง  มีความเขาใจและมีประสบการณมาก 
 1.3.2 การรับรูขาวสาร หมายถึง การไดรับทราบขอมูลในเรื่องตางๆ จากสื่อ โดยที่ 
 การรับรูขาวสารระดับต่ํา  หมายถึง  ไมไดรับทราบขอมูลในเรื่องตางๆ จากสื่อเลย 
 การรับรูขาวสารระดับปานกลาง  หมายถึง  ไดรับทราบขอมูลในเรื่องตางๆ จากสื่อบาง 
 การรับรูขาวสารระดับสูง  หมายถึง  ไดรับทราบขอมือในเรื่องตางๆ จากสื่ออยางดียิ่ง 
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 1.3.3 ทัศนคติ หมายถึงระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกหรือลบที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในที่นี้คือ
เครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ โดยที่ 
 ทัศนคติระดับต่ํา  หมายถึง  ไมเห็นดวยและคอนขางไมเห็นดวย หรือไมยอมรับและคอนขางไมยอมรับ 
 ทัศนคติระดับปานกลาง  หมายถึง  คอนขางเห็นดวย และเหน็ดวย หรือคอนขางยอมรับและยอมรับ 
 ทัศนคติระดับสูง  หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง หรือยอมรับอยางยิ่ง 
 1.3.4 เครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ หมายถึง เครื่องมือที่ใชทําการประมงในเวลากลางคืนโดยอาศัย
แสงไฟชวยดึงดูดใหสัตวน้ําเขามารวมกลุมกอนทําการจับขึ้นมาดวยเครื่องมือประมงชนิดนั้นๆ ตัวอยางของเครื่องมือ
เหลานี้ไดแก ไดหหมึก ไดหปลากะตัก และอวนลอมปนไฟ เปนตน 
 1.4 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกชาวประมงพื้นบาน (อวนลอย ลอบ และ เบ็ด) และชาวประมงพาณิชย 
(อวนลาก และอวนลอมจับ) เครื่องมืออวนลอยไดแก อวนกุง อวนปู และอวนลอยปลา เครื่องมือลอบไดแก ลอบปู และ
ลอบปลา เครื่องมือเบ็ดไดแก เบ็ดตกปลา เบ็ดตกหมึก และเบ็ดราว เครื่องมืออวนลากไดแก อวนลากกุง และอวนลากปลา 
เครื่องมืออวนลอมจับไดแก อวนลอมที่ไมใชแสงไฟ เปนตน 
 1.5 ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาทัศนคติของชาวประมงที่มีตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ โดยพิจารณาใน
เรื่อง ความรูสึก ความคิดเห็น และแนวโนมพฤติกรรม 
 1.6 พ้ืนที่และระยะเวลาการศึกษา จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี เดือนตุลาคม 2550 ถึง กันยายน พ.ศ.2551 
 
2 .วิธีรวบรวมขอมูล 
 
 2.1 การสุมตัวอยาง 
 สุมสัมภาษณแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) โดยใชตาราง Yamane (1970) ในการกําหนดจํานวน
ตัวอยางที่ตองการสุมสัมภาษณจากสถิติเรือประมงป 2548 (กรมประมง, 2550) ไดจํานวน 107 ราย จําแนกเปนเครื่องมือ
อวนลอย ลอบ เบ็ด อวนลาก และอวนลอมจับ จํานวน 40  26  9 29 และ 3 ราย ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  จํานวนกลุมตัวอยางที่สัมภาษณรวมและรายจังหวัดจําแนกตามเครื่องมือประมง 

จํานวนรายรวม ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
เคร่ืองมือประมง 

N S N S N S N S 

อวนลอย 75 40 41 17 7 7 27 16 

ลอบ 75 26 41 20 7 3 27 3 

เบ็ด 75 9 41 4 7 5 27 0 

อวนลาก 726 29 239 21 115 5 372 3 

อวนลอมจับ 293 3 54 1 238 2 1 0 

รวม 1244 107 416 63 374 22 454 22 
หมายเหตุ  N = จํานวนรายเครื่องมือจากสถิติกรมประมงป 2548 S = จํานวนรายที่สุมสัมภาษณ 
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 2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสัมภาษณซึ่งแบงออกเปน 6 สวน ไดแก 
 สวนที่ 1 ปจจัยทางสังคม  
 สวนที่ 2 ลักษณะการประกอบอาชีพทําการประมง  
 สวนที่ 3 ปจจัยทางเศรษฐกิจ  
 สวนที่ 4 ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
 เกณฑการใหคะแนน ตอบผิด = 0 คะแนน ตอบถูก = 1 คะแนน 
 การจัดระดับ คําถามจํานวน 10 ขอ รวม 10 คะแนน นําผลคะแนนที่ไดมารวมกัน พบวาการกระจายของขอมูลไม
เปนแบบโคงปกติ โดยกลุมตัวอยางไดคะแนน 0-10 คะแนน จึงใชเกณฑแบงการรับรูเปน 3 ระดับ ดวยคา percentiles ดังนี้ 
 1. ระดับต่ํา คะแนนนอยกวา percentiles ที่ 50 ของชุดขอมูล ไดคะแนนระหวาง 0-4 คะแนน 
 2. ระดับปานกลาง คะแนนคา percentiles อยูที่ 50-75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 5-7 คะแนน 
 3. ระดับสูง คะแนนสูงกวา percentile ที่ 75 ของชุดขอมูล ไดคะแนนระหวาง 8-10 คะแนน 
 สวนที่ 5 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ  
 เกณฑการใหคะแนน ขาวสารการประมงทั่วไปและขาวสารเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟ ไมรับรู ปละครั้ง  
2-3 เดือนครั้ง เดือนละครั้ง สัปดาหละครั้ง มากกวาสัปดาหละครั้ง กําหนดคะแนนใหเทากับ 0  1  2  3  4 และ 5 คะแนน 
ตามลําดับ 
 การจัดระดับ คําถามการรับรูขาวสารทั่วไปดานการประมงจํานวน 6 ขอ รวม 30 คะแนน นําผลคะแนนมารวมกัน 
พบวาการกระจายของขอมูลไมเปนแบบโคงปกติ โดยกลุมตัวอยางไดคะแนน 5-21 คะแนน จึงใชเกณฑแบงการรับรูเปน 3 
ระดับ ดวยคา percentiles ดังนี้ 
 1. ระดับต่ํา คะแนนนอยกวา percentiles ที่ 50 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 0-15  คะแนน 
 2. ระดับปานกลาง คะแนน percentiles อยูที่ 50-75 ของชุดขอมูลไดคะแนน 16-22  คะแนน 
 3. ระดับสูง คะแนนสูงกวา percentiles ที่ 75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 23-30 คะแนน 
 คําถามการรับรูขาวสารเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟจํานวน 5 ขอ รวม 25 คะแนน นําผล
คะแนนที่ไดมารวมกัน พบวาการกระจายของขอมูลไมเปนแบบโคงปกติ โดยกลุมตัวอยางไดคะแนน 5-25 คะแนน จึงใช
เกณฑแบงการรับรูเปน 3 ระดับ ดวยคา percentiles ดังนี้ 
 1. ระดับต่ํา คะแนนนอยกวา percentiles ที่ 50 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 0-12 คะแนน 
 2. ระดับปานกลาง คะแนน percentiles อยูที่ 50-75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 13-18 คะแนน 
 3. ระดับสูง คะแนนสูงกวา percentiles ที่ 75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 19-25 คะแนน 
 สวนที่ 6 ทัศนคติเกี่ยวกับการทําประมงดวยเครื่องมือประกอบแสงไฟ ประกอบดวยคําถามดานความรูสึก 17 ขอ 
ดานความคิดเห็น 9 ขอ และดานแนวโนมพฤติกรรม 8 ขอ 
 เกณฑการใหคะแนน 
 คําถามดานความรูสึก 
 ไมเปลี่ยนแปลง ไมเหมาะสม ไมเห็นดวย ไมใช  1 คะแนน 
 เพิ่มขึ้น ไมแนใจ เฉยๆ     2  คะแนน 
 ลดลง เหมาะสม เห็นดวย ใช     3  คะแนน 
 คําถามดานความรูสึกขอ 5 และคําถามดานความคิดเห็น 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     1 คะแนน 
 ไมเห็นดวย     2  คะแนน 
 เฉยๆ       3  คะแนน 
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 เห็นดวย      4 คะแนน 
 เห็นดวยอยางยิ่ง     5  คะแนน 
 คําถามดานแนวโนมพฤติกรรม 
 ไมใช      0 คะแนน 
 ใช      1 คะแนน 
 การจัดระดับ พบวาคะแนนความรูสึก 24-50 คะแนน คะแนนความคิดเห็น 17-42 คะแนน และคะแนนแนวโนม
พฤติกรรม 0-8 คะแนน จึงแบงเปน 3 ระดับดวยคา percentiles ดังนี้ 
 ดานความรูสึก 
 1. ระดับต่ํา คะแนนนอยกวา percentiles ที่ 50 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 0-26 คะแนน 
 2. ระดับปานกลาง คะแนนคา percentiles อยูที่ 50-75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 27-39 คะแนน 
 3. ระดับสูง คะแนนสูงกวา percentiles ที่ 75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 40-53 คะแนน 
 ดานความคิดเห็น 
 1. ระดับต่ํา คะแนนนอยกวา percentiles ที่ 50 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 0-22 คะแนน 
 2. ระดับปานกลาง คะแนนคา percentiles อยูที่ 50-75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 23-33 คะแนน 
 3. ระดับสูง คะแนนสูงกวา percentiles ที่ 75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 34-45 คะแนน 
 ดานแนวโนมพฤติกรรม 
 1. ระดับต่ํา คะแนนนอยกวา percentiles ที่ 50 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 0-4 คะแนน 
 2. ระดับปานกลาง คะแนนคา percentiles อยูที่ 50-75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 5-6 คะแนน 
 3. ระดับสูง คะแนนสูงกวา percentiles ที่ 75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 7-8 คะแนน 
 นําคะแนนแตละระดับของความรูสึก ความคิดเห็น และแนวโนมพฤติกรรมมารวมกันเพื่อ นําไปแบงระดับ
ทัศนคติ พบวาการกระจายของขอมูลไมเปนแบบโคงปกติ โดยกลุมตัวอยางไดคะแนนตั้งแต 50-99 คะแนน จึงใชเกณฑ
แบงระดับทัศนคติเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับต่ํา คะแนนนอยกวา percentiles ที่ 50 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 50-75 คะแนน 
 2. ระดับปานกลาง คะแนนคา percentiles อยูที่ 50-75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 76-87 คะแนน 
 3. ระดับสูง คะแนนสูงกวา percentiles ที่ 75 ของชุดขอมูล ไดคะแนน 88-99 คะแนน 
 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 
 แปลงคาคําตอบใหอยูในรูปของตัวเลข และนําไปวิเคราะหทางสถิติดวยคอมพิวเตอรตามคูมือการใช SPSS ของ 
ศิริชัย (2544) โดยใชสถิติ 2 ประเภท คือ 
 3.1 สถิติพรรณนา หาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต ใชกับสวนที่ 1-3 เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป หาการกระจายของ
ขอมูลเปอรเซ็นตไทล ใชกับสวนที่ 4-6 เพื่อทราบความคิดเห็น ความรูสึก แนวโนมพฤติกรรม และทัศนคติ 
 3.2. สถิติอนุมาน ไดแก การวิเคราะหความสัมพันธของระดับทัศนคติตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
กับตัวแปรอิสระ โดยนําขอมูลมาจัดระดับ กรณีหาความสัมพันธระหวางระดับทัศนคติกับตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และการเปนสมาชิกกลุม ใชการวิเคราะหดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบจัดอันดับของสเปยรแมน 
(Spearman’s rank correlation coefficient) โดยมีเกณฑกําหนดความสัมพันธตามคาสถิติที่คํานวณไดดังนี้ 
 เชิงปฏิฐาน (ทิศทางเดียวกัน) มีคาต้ังแต 0 ถึง 1 
 คา 0 หมายถึง ขอมูลทั้งสองกลุมไมมีความสัมพันธกันเลย 
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 คา 1 หมายถึง ขอมูลทั้งสองกลุมมีความสัมพันธกันสูงสุดในทิศทางเดียวกัน 
 เชิงนิเสธ (ทิศทางตรงกันขาม) มีคาต้ังแต -1 ถึง 0 
 คา 0 หมายถึง ขอมูลทั้งสองกลุมไมมีความสัมพันธกันเลย 
 คา-1 หมายถึง ขอมูลทั้งสองกลุมมีความสัมพันธกันสูงสุดในทิศทางตรงกันขาม 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของชาวประมงที่ถูกสัมภาษณ 
 1.1 ปจจัยทางสังคม กลุมตัวอยางรอยละ 90.65 มีอายุ 30-60 ป ประกอบดวยเพศชายรอยละ 90.65 นับถือศาสนา
พุทธทั้งหมด รอยละ 81.63 มีภูมิลําเนาในพื้นที่  การศึกษารอยละ 79.44 อยูในระดับประถมศึกษา สถานภาพทางสังคมรอย
ละ 86.54 เปนราษฎรซึ่งจะเปนสมาชิกของกลุมตางๆ โดยแตละคนจะเปนสมาชิกหลายกลุม กลุมที่ชาวประมงเปนสมาชิก
มากที่สุดรอยละ 56.57 คือกลุมประมงพื้นบาน ซึ่งไดประโยชนจากการขอกูยืมเงินในกลุมได จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
เปนเพศชายและหญิงมีคาใกลเคียงกัน (รอยละ 49.80 และ 50.20 ตามลําดับ) แรงงานประมงรอยละ 72.86 เปนแรงงาน
รับจาง ประสบการณทําประมงมากกวา 20 ปมากที่สุดรอยละ 42.31 สวนใหญรอยละ 57.69 ไมมีอาชีพเสริม (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  รอยละของปจจัยทางสังคมของชาวประมงกลุมตัวอยาง 
ปจจัยทางสังคม รอยละ ปจจัยทางสังคม รอยละ ปจจัยทางสังคม รอยละ 

อาย ุ  ระดับการศึกษา  การเปนสมาชิกกลุม  

      นอยกวา 30 ป 4.67 ไมไดเรียนหนังสือ 1.87 กองทุนหมูบาน 2.02 

      30-60 ป 90.65 ประถมศึกษา 79.44 ออมทรัพย 0.00 

      มากกวา 60 ป 4.67 มัธยมศึกษาตอนตน 8.41 ประมงพาณิชย 1.01 

รวม 100.00 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6.54 ประมงพื้นบาน 56.57 

เพศ  อนุปริญญา/ปวส. 2.80 กลุมอนุรักษ 0.00 

      ชาย 90.65 ปริญญาตรี 0.93 กลุมอื่นๆ 5.05 

      หญิง   9.35 สูงกวาปริญญาตรี 0.00 ไมเปนสมาชิกกลุม 32.32 

รวม 100.00 รวม 100.00 กองทุนหมูบานและปม.พื้นบาน 2.02 

ศาสนา  สถานภาพทางสังคม  ออมทรัพยและประมงพื้นบาน 1.01 

      พุทธ 100.00 ราษฎร 86.54 รวม 100.00 

      อิสลาม 0.00 คณะกรรมการ รร./วัด/มัสยิด 0.00 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

รวม 100.00 กํานัน/ผูใหญบาน/อบต. 1.92 ชาย 49.80 

ภูมิลําเนาเดิม  คณะกรรมการหมูบาน 2.88 หญิง 50.20 

      ในพื้นที่ 81.63 คณะกรรมการอื่นๆ 7.69 รวม 100.00 

      นอกพื้นที่ 18.37 คณะกรรมการ รร./วัด/มัสยิด  แรงงาน  

รวม 100.00 และคณะกรรมการอื่นๆ 0.96 ในครัวเรือน 27.14 

ประสบการณประมง  รวม 100.00 รับจาง 72.86 

      นอยกวา 10 ป 17.31 อาชีพเสริม  รวม 100.00 

      10 - 20 ป 40.38 มี 42.31   

      มากกวา 20 ป 42.31 ไมมี 57.69   

รวม 100.00 รวม 100.00   

 
 1.2 ลักษณะการประกอบอาชีพทําการประมง เรือที่ใชในการทําประมงสวนใหญรอยละ 94.29 เปนเจาของเรือ 
โดยเรือที่ใชรอยละ 69.23 เปนเรือเครื่องยนตกลางลํา มีจํานวนและความยาวเฉลี่ย 1.49 ± 1.41 ลํา (1-10 ลํา) และ  
8.91 ± 4.39 เมตร (3-22 เมตร) ตามลําดับ เครื่องยนตเรือที่พบมากสุดคือ Honda รอยละ 21.21 รองลงมาคือ Hino และ 
Kubota รอยละ 19.19 และ 17.17 ตามลําดับ กําลังเครื่องยนตเฉลี่ย 107.93 ± 143.58 แรงมา (2-750 แรงมา) เครื่องยนตที่ใช
รอยละ 67.50 เปนเครื่องเบนซิน สวนพลังงานทางเลือกมีความสนใจไบโอดีเซลรอยละ 75.86 เนื่องจากปจจุบันน้ํามันมี
ราคาสูง สวนพลังงานลมสวนใหญรอยละ 65.22 ยังไมสนใจเนื่องจากขาดความเขาใจ ฤดูกาลทําประมงสวนใหญรอยละ 
90.58 ทําการประมงตลอดป โดยมีแหลงทําการประมงทั้งภายใน 3 กม. และเกิน 3 กม. ออกไปซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของ
เครื่องมือประมง (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  รอยละของลักษณะการประกอบอาชีพทําการประมงของชาวประมงกลุมตัวอยาง 

ลักษณะการประกอบอาชีพ รอยละ ลักษณะการประกอบอาชีพ รอยละ ลักษณะการประกอบอาชีพ รอยละ 

เรือที่ใชในการทําประมง  เคร่ืองยนตเรือ  ฤดูกาลทําประมง  

เปนเจาของ 94.29 ดีเซล 32.50 ทําการตลอดป 90.58 

เชา/รับจาง 4.76 เบนซิน 67.50 ทําการ 6-11 เดือน 4.71 

เจาของและเชา/รับจาง 0.95 รวม 100.00 ทําการประมงนอยกวา 6 ด. 4.71 

รวม 100.00 พลังงานทดแทนไบโอดีเซล  รวม 100.00 

ประเภทเรือ  สนใจ 75.86 แหลงทําการประมง  

เรือหางยาว 29.81 ไมสนใจ 24.14 ภายใน 3 กม.หางฝง 56.00 

เรือเคร่ืองกลางลํา 69.23 รวม 100.00 เกิน 3 กม.ออกไป 44.00 

อื่นๆ 0.96 พลังงานลม  รวม 100.00 

รวม 100.00 สนใจ 34.78   

  ไมสนใจ 65.22   

 

 
 รวม 100.00   

 1.3 ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 90.79 ทําการประมงตลอดป มีรายไดจากการทําประมงและรายไดเสริมรอยละ 
71.13 และ 43.74 มีรายไดมากกวา 10,000 บาทตอเดือน โดยรอยละ 64.15 มีหน้ีสิน ซึ่งหนี้สินรอยละ 73.85 เกิดจากการทํา
ประมง แหลงเงินกูรอยละ 27.78 ไดจากแหลงเงินกูอื่นๆ เชน กลุมประมง ธนาคารออมสิน และญาติ เปนตน โดยเงินที่กูมา
รอยละ 67.22 นําไปใชจายในการทําประมง ในขณะที่รอยละ 53.27 ไมมีเงินออม (ตารางที่ 4) 
 
2. ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
 กลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟอยูในระดับปานกลาง มีคารอยละ 
38.32 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละเครื่องมือพบวาความรูระดับตํ่ารอยละ 66.67 และ 38.46 พบในเครื่องมืออวนลอมจับ และ
ลอบ ความรูระดับปานกลางรอยละ 40.00 และ 38.46 พบในเครื่องมืออวนลอย และลอบ ความรูในระดับสูงรอยละ 44.44 
และ 44.83 พบในเครื่องมือเบ็ด และอวนลาก (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 4  รอยละของปจจัยทางเศรษฐกิจของชาวประมงกลุมตัวอยาง 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ รอยละ ปจจัยทางเศรษฐกิจ รอยละ ปจจัยทางเศรษฐกิจ รอยละ 

ระยะเวลาทําการ   หนี้สินเกิดจาก  แหลงเงินกู  

      ตลอดป 90.79    การทําประมง 73.85       เพื่อนบาน 18.06 

      6-11 เดือน 2.63    การใชจายในครอบครัว 13.85       สหกรณ 4.17 

      นอยกวา 6 เดือน 6.58    อื่นๆ 6.15       พอคา/แพปลา 4.17 

รวม 100.00    การทําประมงและใช        ธนาคารพาณชิย 8.33 

รายไดตอเดอืน     จายในครอบครัว 6.15       นายทนุนอกหมูบาน 1.39 

     นอยกวา 5,000 บาท 12.37 รวม 100.00       ธกส. 5.56 

     5,000 - 10,000 บาท 16.50 เงินออม        กองทุนหมูบาน 8.33 

     มากกวา 10,000 บาท 71.13       มี 46.73       อื่นๆ 27.78 

รวม 100.00       ไมม ี 53.27 เพื่อนบานและสหกรณ 2.78 

รายไดเสริมตอเดอืน  รวม 100.00 เพื่อนบานและพอคา/แพปลา 2.78 

     นอยกวา 5,000 บาท 21.88 เงินกูนําไปใชเพื่อ  เพื่อนบานและนายทุน 1.39 

     5,000 - 10,000 บาท 34.38    การทําประมง 67.22 เพื่อนบานและธกส. 1.39 

     มากกวา 10,000 บาท 43.74    การใชจายในครอบครัว 16.39 สหกรณและนายทุน 6.94 

รวม 100.00    อื่นๆ 1.64 สหกรณและกองทุนหมูบาน 2.78 

หนี้สิน  การทําประมงและการใช  พอคา/แพปลาและธ.พาณชิย 1.39 

      มี 64.15       จายในครอบครัว 14.75 เพื่อนบาน ธกส.และอืน่ๆ 1.39 

      ไมม ี 35.85 รวม 100.00 กองทุนหมูบานและอืน่ๆ 1.39 

รวม 100.00   รวม 100.00 

 
ตารางที่ 5  รอยละของระดับความรูรวมและรายเครื่องมือของชาวประมงตอเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟ 

ระดับ รวม  อวนลอย ลอบ  เบ็ด  อวนลาก  อวนลอมจับ  

ความรู n % n % n % n % n % n % 

ต่ํา 32 29.91 13 32.50 10 38.46 3 33.33 4 13.79 2 66.67 

ปานกลาง 41 38.32 16 40.00 10 38.46 2 22.22 12 41.38 1 33.33 

สูง 34 31.78 11 27.50 6 23.08 4 44.44 13 44.83 0 0.00 

รวม 107 100.00 40 100.00 26 100.00 9 100.00 29 100.00 3 100.00 

n  =  จํานวนรายที่ใชวิเคราะหในแบบสัมภาษณ 
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3. ระดับและแหลงการรับรูขาวสาร 
 กลุมตัวอยางรอยละ 79.44 มีระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการประมงทั่วไปอยูในระดับตํ่า ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต
ละเครื่องมือพบวาระดับการรับรูขาวสารในระดับต่ํารอยละ 62.50  92.31  77.78  89.66  และ 100.00 พบในเครื่องมือทุก
ชนิดที่สัมภาษณ (ตารางที่ 6) สวนระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟรอยละ 42.50 อยู
ในระดับสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละเครื่องมือพบวาระดับการรับรูขาวสารในระดับตํ่ารอยละ 75.00  46.16  66.67  71.43 
และ 100.00 พบในเครื่องมือทุกชนิดที่สัมภาษณ (ตารางที่ 6)  
 แหลงการรับรูขาวสารทั่วไปดานประมงจากเจาหนาที่ของรัฐมากที่สุดถึงรอยละ 41.77 รองลงมาไดแกเพื่อน/ญาติ 
รอยละ 10.97 สวนขาวเกี่ยวกับเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟมีแหลงการรับรูขาวสารมากที่สุดจากเพื่อนบาน/ญาติ และ
วิทยุจํานวนรอยละ 65.45 และ 10.91 ตามลําดับ (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 6  รอยละระดับการรับรูขาวสารรวมและรายเครื่องมือของชาวประมงดานการประมงทั่วไปและเครื่องมือประมง 
                  ประกอบแสงไฟ 

ระดับ การประมงทั่วไป 

รวม อวนลอย ลอบ เบ็ด อวนลาก อวนลอมจับ การรับรู 
ขาวสาร n % n % n % n % n % n % 

ตํ่า 85 79.44 25 62.50 24 92.31 7 77.78 26 89.66 3 100.00 

ปานกลาง 22 20.56 15 37.50 2 7.69 2 22.22 3 10.34 0 0.00 

สูง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 107 100.00 40 100.00 26 100.00 9 100.00 29 100.00 3 100.00 

ระดับ เคร่ืองมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 

รวม อวนลอย ลอบ เบ็ด อวนลาก อวนลอมจับ การรับรู 
ขาวสาร n % n % n % n % n % n % 

ตํ่า 29 36.25 30 75.00 12 46.16 6 66.67 20 71.43 1 100.00 

ปานกลาง 17 21.25 8 20.00 7 26.92 2 22.22 5 17.86 0 0.00 

สูง 34 42.50 2 5.00 7 26.92 1 11.11 3 10.71 0 0.00 

รวม 80 100.00 40 100.00 26 100.00 9 100.00 28 100.00 1 100.00 
n  =  จํานวนรายที่ใชวิเคราะหในแบบสัมภาษณ 
 
4. ทัศนคติของชาวประมงที่มีตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
 4.1 ความรูสึก 
 กลุมตัวอยางมีระดับความรูสึกเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟอยูในระดับปานกลาง มีคารอยละ 
60.75 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละเครื่องมือพบวาความรูสึกในระดับต่ํารอยละ 42.31 พบในเครื่องมือลอบ ความรูสึกในระดับ
ปานกลางรอยละ 42.31  77.78  65.52  และ 66.67 พบในเครื่องมือลอบ เบ็ด อวนลาก และอวนลอมจับ ความรูสึกใน
ระดับสูงรอยละ 27.50 พบในเครื่องมืออวนลอย (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 7  รอยละของแหลงการรับรูขาวสารของชาวประมงตอเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟ 

ขาวท่ัวไปดานประมง ขาวเครื่องมอืประมงประกอบแสงไฟ 
แหลงการรับรูขาวสาร 

(รอยละ) (รอยละ) 

1. วิทย ุ 7.38 10.91 

2. โทรทัศน 6.96 3.64 

3. สิ่งพิมพ 1.48 0.36 

4. เพื่อนบาน/ญาต ิ 10.97 65.45 

5. เจาหนาที่ของรัฐ 41.77 5.09 

6. ผูนําชุมชน 7.17 3.27 

7. NGO 0.21 0.00 

8. แพปลา 0.42 2.18 

วิทยุและโทรทัศน 9.28 0.73 

วิทยุโทรทัศนและสิ่งพิมพ 0.21 0.00 

วิทยุโทรทัศนและเพื่อนบาน/ญาติ 0.84 0.00 

วิทยุโทรทัศนและเจาหนาที่ของรัฐ 1.05 0.00 

วิทยุเพื่อนบาน/ญาติและเจาหนาที่ของรัฐ 1.90 0.00 

วิทยุเพื่อนบาน/ญาติและผูนําชุมชน 0.00 0.36 

วิทยุเพื่อนบาน/ญาติเจาหนาที่ของรัฐผูนําชุมชนและแพปลา 0.00 0.36 

วิทยุและเพื่อนบาน/ญาติ 0.21 0.73 

วิทยุและเจาหนาทีข่องรัฐ 1.90 0.00 

วิทยุและผูนําชุมชน 0.42 0.00 

โทรทัศนและสิ่งพิมพ 0.21 0.00 

โทรทัศนและเจาหนาที่ของรัฐ 0.63 0.36 

โทรทัศนเจาหนาที่ของรัฐและผูนําชุมชน 0.21 0.00 

สิ่งพิมพและเพื่อนบาน/ญาติ 0.21 0.00 

สิ่งพิมพและเจาหนาที่ของรัฐ 0.84 0.00 

เพื่อนบาน/ญาติและเจาหนาที่ของรัฐ 2.11 1.09 

เพื่อนบาน/ญาติและผูนําชุมชน 1.27 3.27 

เพื่อนบาน/ญาติและแพปลา 0.00 0.36 

เพื่อนบาน/ญาติผูนําชุมชนและแพปลา 0.00 0.36 

เพื่อนบาน/ญาติเจาหนาที่ของรัฐและผูนําชุมชน 0.21 0.00 

เจาหนาที่ของรัฐและผูนําชุมชน 2.11 1.09 

เจาหนาที่ของรัฐผูนําชุมชนและแพปลา 0.00 0.36 

รวม 100.00 100.00 
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ตารางที่ 8  รอยละของระดับความรูสึกรวมและรายเครื่องมือของชาวประมงตอเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟ 

รวม  อวนลอย ลอบ  เบ็ด  อวนลาก  อวนลอมจับ  ระดับ 
ความรูสึก n % n % n % n % n % n % 

ต่ํา 14 13.08 3 7.50 11 42.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ปานกลาง 65 60.75 26 6.50 11 42.31 7 77.78 19 65.52 2 66.67 

สูง 28 26.17 11 27.50 4 15.38 2 22.22 10 34.48 1 33.33 

รวม 107 100.00 40 100.00 26 100.00 9 100.00 29 100.00 3 100.00 

n  =  จํานวนรายที่ใชวิเคราะหในแบบสัมภาษณ 
 
 4.2 ความคิดเห็น 
 กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอเครื่องมือไดหหมึก ไดหปลากะตัก และอวนลอมจับปนไฟไปในระดับ
เดียวกันโดยอยูในระดับปานกลางมีคารอยละ 70.09 69.16 และ 61.68 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละเครื่องมือพบวา
เครื่องมืออวนลอย ลอบ อวนลาก และอวนลอมจับมีความคิดเห็นในระดับปานกลางตอไดหหมึก ไดหปลากะตัก และอวน
ลอมจับปนไฟ รอยละ 57.50  55.00  และ 57.50; 80.77  80.77  และ 73.80; 82.76  79.31 และ 68.96; 66.67  66.67 และ 
66.67 สวนเครื่องมือเบ็ดมีระดับความคิดเห็นตอเครื่องมือไดหปลากะตัก และอวนลอมจับปนไฟในระดับสูง (รอยละ55.56 
และ 77.78) กวาเครื่องมือไดหหมึกซึ่งอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 55.56) ซึ่งหมายถึงชาวประมงเครื่องมือเบ็ดมีความ
คิดเห็นวา เครื่องมือไดหปลากะตักและอวนลอมจับปนไฟคอนขางจะมีผลตอการทําลายทรัพยากรสัตวน้ํามากกวาเครื่องมือ
ไดหหมึก (ตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 9  รอยละของระดับความคิดเห็นรวมและรายเครื่องมือของชาวประมงตอเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟ 

ระดับ รวม อวนลอย ลอบ 

ไดห ไดห อวนลอมจบั ไดห ไดห อวนลอมจบั ไดห ไดห อวนลอมจบั 
ความคิดเห็น 

หมึก กะตัก ปนไฟ หมึก กะตัก ปนไฟ หมึก กะตัก ปนไฟ 

ต่ํา 5.61 3.74 4.67 5.00 7.50 5.00 3.85 3.85 7.69 

ปานกลาง 70.09 69.16 61.68 57.50 55.00 57.50 80.77 80.77 73.08 

สูง 24.30 27.10 33.65 37.50 37.50 37.50 15.38 15.38 19.23 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ระดับ เบ็ด อวนลาก อวนลอมจบั 

ไดห ไดห อวนลอมจบั ไดห ไดห อวนลอมจบั ไดห ไดห อวนลอมจบั 
ความคิดเห็น 

หมึก กะตัก ปนไฟ หมึก กะตัก ปนไฟ หมึก กะตัก ปนไฟ 

ต่ํา 11.11 0.00 0.00 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 

ปานกลาง 55.56 44.44 22.22 82.76 79.31 68.96 66.67 66.67 66.67 

สูง 33.33 55.56 77.78 13.79 17.24 27.59 33.33 33.33 33.33 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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 4.3 แนวโนมพฤติกรรม 
 กลุมตัวอยางมีระดับแนวโนมพฤติกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟอยูในระดับสูงมีคารอย
ละ 44.86 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละเครื่องมือพบวาแนวโนมพฤติกรรมในระดับปานกลางรอยละ 50.00 และ 66.67 พบใน
เครื่องมือลอบ และอวนลอมจับ ความรูระดับสูงรอยละ 50.00  55.56  และ 48.28 พบในเครื่องมืออวนลอย เบ็ด และอวน
ลาก (ตารางที่ 10) 
 
ตารางที่ 10 รอยละของระดับแนวโนมพฤติกรรมรวมและรายเครื่องมือของชาวประมงตอเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟ 

ระดับแนวโนม รวม  อวนลอย ลอบ  เบ็ด  อวนลาก  อวนลอมจับ  

พฤติกรรม n % n % n % n % n % n % 

ต่ํา 15 14.02 3 7.50 4 15.38 0 0 7 24.14 1 33.33 

ปานกลาง 44 41.12 17 42.50 13 50.00 4 44.44 8 27.59 2 66.67 

สูง 48 44.86 20 50.00 9 34.62 5 55.56 14 48.28 0 0.00 

รวม 107 100.00 40 100.00 26 100.00 9 100.00 29 100.00 3 100.00 

n  =  จํานวนรายที่ใชวิเคราะหในแบบสัมภาษณ 
 
 4.4 ทัศนคติ 
 กลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟอยูในระดับตํ่ามีคารอยละ 68.22 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาในแตละเครื่องมือพบวาทัศนคติในระดับต่ํารอยละ 65.00  57.69  44.44  48.83 และ 33.33 พบในเครื่องมืออวน
ลอย ลอบ เบ็ด อวนลาก และอวนลอมจับตามลําดับ ทัศนคติในระดับปานกลางรอยละ 33.33 พบในเครื่องมืออวนลอมจับ 
และทัศนคติในระดับสูงรอยละ 33.33 พบในเครื่องมืออวนลอมจับ (ตารางที่ 11) 
 
ตารางที่ 11  รอยละของระดับทัศนคติรวมและรายเครื่องมือของชาวประมงตอเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟ 

รวม  อวนลอย ลอบ  เบ็ด  อวนลาก  อวนลอมจับ  ระดับ 
ทัศนคต ิ n % n % n % n % n % n % 

ต่ํา 73 68.22 26 65.00 15 57.69 4 44.44 13 44.83 1 33.33 

ปานกลาง 31 28.97 12 30.00 8 30.77 2 22.22 10 34.48 1 33.33 

สูง 3 2.80 2 5.00 3 11.54 3 33.33 6 20.69 1 33.33 

รวม 107 100.00 40 100.00 26 100.00 9 100.00 29 100.00 3 100.00 

n  =  จํานวนรายที่ใชวิเคราะหในแบบสัมภาษณ 
 
5. ปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของชาวประมง 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอทัศนคติของชาวประมงตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม การเปนสมาชิกกลุม ประสบการณประมง และภูมิลําเนาโดยการทดสอบทาง
สถิติ พบวาระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นและทัศนคติของชาวประมงที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสถานภาพ
ทางสังคมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมของชาวประมงที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 12  คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธของสเปยรแมน (Spearman's rank correlation coefficient) และคา P-value สําหรับ
     ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของชาวประมงตอเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 

ความรูสึก ความคิดเห็น แนวโนมพฤติกรรม ทัศนคติ ปจจัยท่ีมี 
ความสัมพันธ สัมประสิทธิ์ฯ P-value สัมประสิทธิ์ฯ P-value สัมประสิทธิ์ฯ P-value สัมประสิทธิ์ฯ P-value 

อาย ุ 0.149 0.125 -0.202* 0.037 -0.118 0.226 -0.027 0.786 

ระดับการศึกษา 0.093 0.340 0.267* 0.006 0.095 0.330 0.198* 0.041 

สถานภาพทางสังคม 0.076 0.448 0.036 0.721 0.205* 0.038 0.085 0.393 

การเปนสมาชิกกลุม -0.382* 0.000 0.011 0.912 -0.022 0.834 -0.238* 0.020 

ประสบการณประมง 0.189 0.054 -0.027 0.789 -0.149 0.132 0.086 0.383 

ภูมิลําเนา -0.147 0.149 -0.141 0.168 -0.237* 0.019 -0.191 0.059 

หมายเหตุ  correlation coefficient is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. ขอมูลพื้นฐานของชาวประมงในพื้นที่ศึกษา 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชายมีอายุ 30-60 ป นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เปนสมาชิก
กลุมประมงพื้นบาน แรงงานประมงเปนแรงงานจาง มีประสบการณมากกวา 20 ปในการทําประมง เรือที่ใชเปนเจาของซึ่ง
เปนเรือเครื่องยนตกลางลํา เครื่องยนตเบนซิน มีความสนใจไบโอดีเซลแตยังไมสนใจพลังงานลม มีฤดูกาลทําประมงตลอด
ป โดยมีแหลงทําการประมงขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องมือประมง มีรายไดจากการทําประมงและรายไดเสริมมากกวา 10,000 
บาทตอเดือน มีหนี้สินซึ่งเกิดจากการทําประมง แหลงเงินกูไดจากแหลงเงินกูอื่นๆ โดยเงินที่กูมานําไปใชจายในการทํา
ประมง และไมมีเงินออม  
 
2. ความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
 กลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟอยูในระดับปานกลางซึ่งหมายถึงมี
ความเขาใจและมีประสบการณเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟอยูบาง  
 
3.ระดับและแหลงการรับรูขาวสาร 
 กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูขาวสารดานการประมงทั่วไปอยูในระดับตํ่าหมายถึงไมไดรับทราบขาวสารดานการ
ประมงจากสื่อเลย  ระดับการรับรูขาวสารดานเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟนั้นอยูในระดับสูง หมายถึงได
รับทราบขาวสารดานเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟจากสื่ออยางดียิ่ง แหลงการรับรูขาวสารทั่วไปดานประมงจาก
เจาหนาที่ของรัฐ และเพื่อน/ญาติ สวนขาวดานเครื่องมือประมงประกอบแสงไฟมีแหลงการรับรูขาวสารจากเพื่อนบาน/
ญาติ และวิทยุ 
 
4. ทัศนคติของชาวประมงตอเคร่ืองมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
 กลุมตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟอยูในระดับต่ําซึ่งหมายถึงไมเห็นดวยและ
ไมยอมรับเครื่องมือทําการประมงประกอบแสงไฟ 
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5. ปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของชาวประมง 
 จากการทดสอบทางสถิติถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอทัศนคติของชาวประมงตอเครื่องมือทําการประมงประกอบ
แสงไฟ พบวาระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นและทัศนคติ และสถานภาพทางสังคมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมของ
ชาวประมงที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

ขอเสนอแนะ 
 

1. การเก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณชาวประมงนั้น หากไดประสานงานกับเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดใน
พ้ืนที่ เพื่อดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่เจาหนาที่ของจังหวัดนัดหมายกับกลุมชาวประมงเพื่อมาตอทะเบียน
อาชญาบัตรเครื่องมือประมง จะทําใหการเก็บขอมูลทําไดอยางรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงคของงานดวยกันทั้ง 2 ฝาย 

2. แบบสัมภาษณเปนเครื่องมือที่ผูสรางขึ้นมาจะตองอธิบายใหเจาหนาที่เก็บขอมูลเขาใจโดยตลอดกอนไป
ดําเนินการสัมภาษณ โดยหลังจบการสัมภาษณในวันแรกผูสรางเครื่องมือจะตองตรวจสอบการกรอกขอมูลของเจาหนาที่
ถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลที่ได หากพบขอผิดพลาดจะไดปรับปรุงการเก็บขอมูลในวันตอไปได 

3. การกรอกขอมลูลงในแบบสัมภาษณในแตละรายจะตองกรอกใหครบถวน เพราะเมื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
ผลในสวนของปจจัยที่มีความสัมพันธกันนั้น ขอมูลในแตละสวนของแบบสัมภาษณจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกันโดย
ตลอด หากกรอกขอมูลไดไมครบถวนจะมีผลกระทบถึงขอมูลในบางสวนที่ไมสามารถจะนํามาใชในการวิเคราะหได 
 

คําขอบคุณ 
 

 งานวิจัยนี้ไดรับการอุดหนุนทุนวิจัยโดย Japanese Trust Fund คณะผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง ขอขอบคุณ 
นายศักดิ์ชัย โชติคุณ ประมงจังหวัดชลบุรี นายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดระยอง และนายสุพจน จึงแยมปน ประมง
จังหวัดจันทบุรี พรอมเจาหนาที่ของทั้ง 3 จังหวัดที่ชวยประสานงานอยางใกลชิดกับกลุมชาวประมงเปาหมาย ขอขอบคุณ
นายมาโนช รุงราตรี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก และนายคณิต ไชยาคํา ผูอํานวยการศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่วิเคราะหขอมูล ทายสุด
ขอขอบคุณกลุมชาวประมงพื้นบานและชาวประมงพาณิชย อ.บางละมุง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อ.เมือง อ.แกลง จ.ระยอง และ 
อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี ที่ใหความรวมมือดวยดีในการตอบแบบสัมภาษณ คณะผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการวางปะการงัเทียม 

กรณีศึกษา : จังหวัดชุมพร 
 

วิรงรอง  ทิมดี๑*   จินดา  เพชรกําเนิด๒   และ สุมนา   สุธีมีชัยกุล๑ 
๑ศูนยสารสนเทศ กรมประมง 

๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
 

บทคัดยอ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการวางปะการัง
เทียมบริเวณชายฝงจังหวัดชุมพร โดยใชปจจัยในการวิเคราะห 8 ปจจัย ไดแก พ้ืนทองทะเล ความลึก เขตหามทําการประมง
อวนลากอวนรุน ระยะหางจากเขตหวงหามทางทหาร ระยะหางจากสายเคเบิลใตน้ํา ระยะหางจากชายฝง ระยะหางจากแนว
ปะการังธรรมชาติ และระยะหางจากทาเรือ และพื้นที่ที่เปนขอจํากัดมาทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยใชโปรแกรมดาน
สารสนเทศภูมิศาสตรและใหคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยและระดับของปจจัยโดยนักวิชาการและชาวประมงพื้นบาน
โดยวิธี Simple Additive Weighting (SAW method) แบบ Rating method ผลการวิเคราะหสามารถจัดระดับศักยภาพของ
พ้ืนที่ในการวางปะการังเทียมจังหวัดชุมพรออกเปน 4 ระดับ ผลการศึกษาตามความเห็นของนักวิชาการพบวาจังหวัดชุมพร
มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ปานกลาง ตํ่า และไมมีศักยภาพในวางปะการังเทียม เทากับ 542, 982, 1048 และ 67 ตารางกิโลเมตร 
ตามลําดับ ในขณะที่ผลการศึกษาตามความเห็นของชาวประมงพื้นบานพบวาจังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ปานกลาง 
ตํ่าและไมมีศักยภาพในวางปะการังเทียม เทากับ 169, 246, 1300 และ 924  ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ  และผลการศึกษา
ตามความเห็นของนักวิชาการและชาวประมงพื้นบานพบวาจังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ปานกลาง ตํ่า และไมมี
ศักยภาพในวางปะการังเทียม เทากับ 665, 687, 504 และ 783 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้พบวาบริเวณชายฝง
จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ที่เปนขอจํากัดในการวางปะการังเทียม 822 ตารางกิโลเมตร ผลการศึกษาที่ไดแสดงเปนแผนที่เชิงเลข
สามารถระบุระดับศักยภาพของพื้นที่ในการวางปะการังเทียมทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ในการวาง
ปะการังเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแยงในการใชทรัพยากร และทําใหขั้นตอนการดําเนินการจัดสรางเปนไป
อยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งใชเปนเครื่องมือในการกําหนดพื้นที่วางปะการังเทียมรวมกับชาวประมงในพื้นที่เปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  ปะการังเทียม  ชุมพร 
    
* เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑o๙oo.  e-mail : wthimdee@yahoo.com 
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Geographic Information System Application for Artificial Reef Potential Site Assessment  
Case Study : Chumphon Province 

 
Wirongrong  Thimdee1*   Jinda  Petchkamnerd2  and  Sumana  Sutemeechaikul1 

1Informaiton Technology Center, Department of Fisheries. 
2Chumphon Marine Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
This study was to apply geo-information system (GIS) to assess the potential site for artificial reef deployment 

in Chumphon province.  There were eight spatial factors for spatial assessment: 1) sea floor, 2) sea depth, 3) trawling 
and push netting banned area, 4) distance to military restricted area, 5) distance to submarine cable, 6) distance to coast, 
7) distance to natural reef, and 8) distance to fish port.  The weight value of each factor was obtained from expert and 
small-scale fisherman with rating method, which was subsequently brought for spatial analysis by the Simple Additive 
Weighting Method (SAW) using geographic information system as a tool. The result of this study could classify the 
potential site of the study area into 4 levels: highly potential area (P3), moderately potential area (P2), marginally 
potential area (P1) and non-potential area (NP). According to expert’s opinion, the result showed 542 km2, 982 km2, 
1,048 km2 and 67 km2 for P3, P2, P1, and NP respectively. According to fisherman’s opinion, the result showed 169 km2 
(P3), 246 km2 (P2), 1,300 km2 (P1) and 924 km2 (NP).  According to both expert and fisherman’s opinion, the result 
showed 665 km2 (P3), 687 km2 (P2), 504 km2 (P1) and 783 km2 (NP).  There was constraint area of 822 km2 of 
Chumphon coastal area.  The results that were presented in the digital map could indicate the potentiality site selection 
and priority site for artificial reef deployment.  Also, it can reduce conflict of natural resource problem and save time for 
artificial reef deployment approach.  Further, the digital map of potential site of artificial reef is an effective tool to 
select site of artificial reef deployment between government officer and small-scale fisherman in the target area.  
 
Key words : geographic information system,  potential site,  artificial reef,  Chumphon 
    
* Kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900.  e-mail : wthimdee@yahoo.com 
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การลดปริมาณโลหะหนักในหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata)  
ดวยระบบ depuration แบบน้ําวนขนาดเล็ก 

 
สุวรรณา  ภาณุตระกูล*  และเอื้ออารีย  คําดี  

ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
 

บทคัดยอ 
 

 หอยนางรมปากจีบเปนหอยนางรมที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคในประเทศไทย โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงสวนใหญ
มักจะอยูในบริเวณชายฝงทะเลจึงมีโอกาสที่จะสะสมโลหะหนักจากมวลน้ําชายฝง จนทําใหระดับของโลหะหนักสูงเกิน
กวามาตรฐานเพื่อการบริโภค การวิจัยนี้เปนความพยายามพัฒนาระบบ Depuration แบบน้ําไหลวนขนาดเล็ก ที่สามารถลด
ปริมาณโลหะหนักในหอยนางรมใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภคได โดยหอยนางรมปากจีบถูกนํามาพักไวใน
ระบบ Depuration แบบน้ําไหลวนขนาดเล็ก ที่ความหนาแนนของหอยนางรม 14 ตัวตอนํ้า 100 ลิตร ความเค็มของน้ําทะเล 
25 สวนในพันสวน โดยออกแบบใหถานกัมมันต และซีโอไลทดูดซับโลหะหนักที่หอยนางรมปลดปลอยออกมา ความ
เขมขนของ Cd, Cu, Pb, Zn และ Hg ในหอยนางรมกอนผานระบบ Depuration มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.08+0.02, 26.85+6.08, 
0.17+0.02, 195.73+73.43 ไมโครกรัมตอกรัม และ 4.12+0.74 นาโนกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยกตามลําดับ ซึ่งความเขมขน
ของ Cu และ Zn ในหอยนางรมที่มีคาเกินมาตรฐานปลอดภัยตอการบริโภค หอยนางรมที่ผานระบบ Depuration เปนเวลา 
48 ช่ัวโมงมีความเขมขนเฉลี่ยของ Cd, Cu, Pb, Zn และ Hg ลดลงเทากับ 0.03+0.01, 15.87+4.03, 0.15+0.04, 107.69+42.93 
ไมโครกรัมตอกรัม และ 2.65+0.33 นาโนกรัมตอกรัมน้ําหนักเปยกตามลําดับ โดยคาความเขมขนของโลหะหนักทุกชนิด
ในหอยนางรมยกเวน Pb มีคาความเขมขนลดลงตามระยะเวลาที่อยูในระบบ Depuration ที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยอัตราการลดลงของ Cd, Cu, Zn และ Hg มีคาเทากับ 0.025, 5.485, 44.02 ไมโครกรัมตอวัน และ 0.734 นาโน
กรัมตอวันตามลําดับ และความเขมขนของ Cd, Cu, Hg และ Pb ในเนื้อเยื่อหอยนางรมหลังผานระบบ Depuration เปนเวลา 
48 ช่ัวโมงมีคาลดลงมาอยูในเกณฑปลอดภัยตอการบริโภคของมนุษย ยกเวน Zn ที่ยังมีคาสูงกวามาตรฐานเล็กนอย 

 
คําสําคัญ : การลดปริมาณโลหะหนัก หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) ระบบ Depuration แบบน้ําวนขนาดเล็ก 
    
* e-mail : suwannak@buu.ac.th 
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Reduction of heavy metal in live oyster (Saccostrea cucullata)  
using small re-circulating depuration unit. 

 
Suwanna  Panutrakul*  and Auearee  Khamdee 

Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University, Chon Buri 
 

Abstract 
 

 Oyster (Saccostrea cucullata) is an important economic bivalve species in Thailand. It is one of the most 
favorite seafood for Thais. Oyster is grown in coastal culture area where oyster may expose to heavy metal form 
contaminated coastal water. Heavy metal contents in oyster may rise to above safety standard for human consumption. 
This experiment is an attempt to develop small close circulate depuration system for live oyster to reduce heavy metal 
contents in live oyster to safety level for human consumption. Oysters were placed in close circulation depuration 
system with a density of 14 oysters per 100 liters of seawater at 25 ppt. Activated carbon and zeolite were used to 
absorbed released heavy metals from the oyster. Oysters were collected at 0, 6, 12, 24 and 48 hours for heavy metal 
determination. Concentrations of Cd, Cu, Pb, Zn and Hg in oyster before the depuration process (0 hour) were 

0.08+0.02, 26.85+6.08, 0.17+0.02, 195.73+73.43 μg/g and 4.12+0.74 ng/g wet weight, respectively. Cu and Zn 
concentrations in oyster before depurating were higher than safety standard. All of the heavy metals concentrations 
except Pb in oysters showed reducing patterns with increasing depuration period and the heavy metal concentrations in 
oyster except Pb show significantly (p<.05) negative correlated with increasing time in the depuration system. 
Concentrations of Cd, Cu, Pb, Zn and Hg in oyster after 48 hours depuration were 0.03+0.01, 15.87+4.03, 0.15+0.04, 

107.69+42.93 μg/g and 2.65+0.33 ng/g wet weight, respectively. Reducing rate of Cd, Cu, Zn and Hg in oyster tissue 

were 0.025, 5.485, 44.02 μg/day and 0.734 ng/day, respectively. All of the heavy metal concentrations in oyster after 
the depuration process were within safety standard for human consumption except for Zn which is still slightly higher 
than the standard.  
 
Key words : Reduction of heavy metal, Oyster (Saccostrea cucullata), small re-circulating depuration unit 
    
* e-mail : suwannak@buu.ac.th 

 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                                                       O10  

                                                   

 21

คํานํา 
 

 โลหะหนักเปนมลสารที่มีระดับความเขมขนตํ่าๆ ในเปลือกโลกโดยธรรมชาติ แตเนื่องจากมนุษยไดนําโลหะ
หนักชนิดตางๆ มาใชประโยชนทั้งในดานการแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ของเสียจากกิจกรรม
ตางๆ เหลานี้จึงมีโอกาสที่จะปนเปอนโลหะหนักดวย เมื่อของเสียเหลานี้ถูกปลดปลอยออกมาโดยขาดการจัดการที่ดี สงผล
ใหสภาพแวดลอมในบริเวณตางๆ โดยเฉพาะบริเวณชายฝงทะเลมีการปนเปอนของโลหะหนักได โลหะหนักที่เขาสูแหลง
น้ําจะกระจายตัวอยูทั้งในสภาพละลายน้ําได (Dissolve) และจับตัวกับสารแขวนลอย หรือสารอินทรีย แลวตกตะกอนลงสู
พ้ืนทองทะเลได (สุวรรณา ภาณุตระกูล และ คณะ, 2544; สุวรรณา ภาณุตระกูล และ ไพฑูรย มกกงไผ, 2543) 
 หอยนางรมเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย หอยนางรมเปนหอยที่มีคุณคาทางอาหารสูง และ
เปนหอยที่มีผูนิยมบริโภคสูง หอยนางรมเปนสัตวน้ําที่อาศัยอยูตามบริเวณชายฝง เกาะอยูกับที่ และกินอาหารโดยการกรอง
กิน จึงทําใหหอยนางรมมีโอกาสไดรับโลหะหนักที่การปนเปอนอยูในน้ํา และสารแขวนลอยตางๆ เขาไปสะสมในเนื้อเยื่อ 
ทัศวรรณ ขาวศรีจาน (2548) และ สุวรรณา ภาณุตระกูล และ คณะ, 2550) ไดศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักในหอย
นางรมจากแหลงเลี้ยงบริเวณอางศิลา จังหวัดชลบุรี พบวาหอยนางรมมีปริมาณความเขมขนทองแดง และสังกะสีเฉลี่ย

เทากับ 43.42 และ 280.4 μg g-1 ตามลําดับ ซึ่งมีคาสูงเกินกวามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหมีความเขมขน

ทองแดง และสังกะสีในอาหารไดเทากับ 20 และ 100 μg g-1 ตามลําดับ การปริโภคหอยนางรมที่มีปริมาณโลหะหนักสูง
เกินกวามาตรฐานนี้อาจกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพตอผูปริโภคไดในระยะยาว นอกจากนี้หากผูบริโภคหลีกเลี่ยงการ
บริโภคหอยนางรมก็อาจจะทําใหเกษตรกรไมสามารถจําหนายผลผลิตได และราคาอาจจะตกต่ําได 
 กระบวนการ Depuration เปนกระบวนการที่มีการใชโดยทั่วไปในประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
ออสเตรเลีย (Richards, 1988; Jackson and Ogburn, 1999; Reboucas do Amaral et al., 2005) โดยหอยนางรมจะถูกนําไป
ไวในแหลงน้ําหรือบอน้ําที่บรรจุดวยน้ําที่สะอาด ทําใหหอยนางรมคอยๆ คายเอาเชื้อแบคทีเรียและมลสารตางๆ ที่ปนเปอน
อยูในตัวมันออกมา จนระดับของแบคทีเรียและมลสารตาง ๆ ลดลงมาอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภคจึงสามารถนํา
หอยนางรมออกมาจําหนายได ในระยะแรกกระบวนการ Depuration ถูกใชในการลดเชื้อแบคทีเรียกอโรคในหอย และ
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเทานั้น แตในระยะหลังกระบวนการ Depuration ถูกนํามาใชในการลดการปนเปอนของมลสารอื่นๆ เชน 
โลหะหนัก (Evans et al., 2000) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (Gardinali et al., 2004) ในการทดลองเพื่อลดโลหะ
หนักในสัตวน้ําสวนใหญ เปนการเคลื่อนยายสัตวน้ําจากแหลงเลี้ยงที่มีการปนเปอนไปยังแหลงน้ําที่ไมปนเปอน 
(Transplant) และปลอยใหสัตวน้ําคอยๆลดการปนเปอนมลสารโดยการแลกเปลี่ยนกับแหลงน้ําที่สะอาด อยางไร 
ก็ตามกระบวนการ Transplant นี้มีขอจํากัดเชน แหลงน้ําที่สะอาดอาจจะอยูไกลออกไปมาก การขนสงอาจจะมีคาใช 
จายสูง นอกจากนี้การลดมลสารโดยกระบวนการ Transplant มักจะใชเวลานานโดยอาจจะตองใชระยะเวลาเปนเดือน  
(Geffard et al., 2002) 
 ในการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการลดการปนเปอนโลหะหนักชนิด Cd, Cu, 
Hg, Pb และZn ในระบบ Depuration ที่มีระบบน้ําหมุนวนขนาดเล็ก โดยใชถานกัมมันต (Activated carbon) และซีโอไลท 
(Zeolite) เปนตัวดูดซับโลหะหนักในน้ําเพื่อทําใหน้ํามีระดับความเขมขนของโลหะหนักต่ํา และดูดซับโลหะหนักที่หอย
นางรมปลดปลอยออกมาเพื่อไมใหโลหะหนักปนเปอนในน้ําที่ไหลวนกลับไปยังถังเลี้ยงหอยนางรม ถานกัมมันต 
(Activated carbon) และซีโอไลท (Zeolite) เปนวัสดุที่หาไดไมยาก มีราคาไมแพงมาก และเปนวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การดูดซับ (Absorb) โลหะหนักรวมถึงอินทรียสารอื่นๆ (Otal et al., 2005) จึงถูกเลือกมาใชในการศึกษานี้ โดยการทดลอง
ลดโลหะในระบบ Depuration ที่มีระบบน้ําหมุนวนขนาดเล็กนี้ใชหอยนางรมปากจีบที่นํามาจากฟารมเลี้ยงหอยบริเวณ  
ต.อางศิลา จ.ชลบุรี ซึ่งมักจะพบคาความเขมขนของ Cu และ Zn สูงเกินกวามาตรฐานทําการทดลองเปนเวลา 48 ช่ัวโมง 
ความเขมขนของโลหะหนักที่ช่ัวโมงที่ 0 เปนระดับความเขมขนของโลหะหนักในเนื้อเยื่อหอยนางรมกอนเริ่มการทดลอง 
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อุปกรณละวิธีการศึกษา 
 

 เตรียมระบบ Depuration ซึ่งประกอบดวย ถังบําบัด (Depuration tank) บรรจุน้ําทะเลปริมาตรน้ําประมาณ 350 
ลิตร ความเค็ม 25 ppt น้ําจากถังบําบัดนี้จะถูกปมเขาสูถังกรองที่บรรจุ ใยแกว หินปะการัง ซีโอไลท ถานกัมมันต หินภูเขา
ไฟ และรองดวยใยแกว ดวยอัตราสวน 1:1:1:1 น้ําจะผานชั้นของวัสดุตางๆ ที่มีหนาที่ในการดูดซับโลหะหนักและปรับ
สภาพความเปนกรด ดางของน้ําใหเหมาะสม แลวไหลออกสูถังพักน้ําแลวถูกปมกลับไปยังถังบําบัดอีกครั้งหนึ่ง (ภาพที่ 1)  
 หอยนางรมที่ใชในการทดลองไดแกหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) ที่ถูกสุมเก็บจากฟารมเลี้ยงหอย 
ตําบลอางศิลา จังหวัดชลบุรี และนํามาความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะบนเปลือกหอยนางรมกอนนําเขาสูระบบ depuration 
นําหอยนางรมประมาณ 50 ตัว น้ําหนักประมาณ 5-6.5 กิโลกรัม มาวางในถาดพลาสติกในบอบําบัด เพื่อทําการลดการ
ปนเปอนโลหะหนักที่หอยนางรมจะปลดปลอยออกมา ความหนาแนนของหอยนางรมในบอบําบัดเทากับ 1 ตัวตอน้ํา 7 
ลิตรการเก็บตัวอยางหอยนางรมครั้งละ 5 ตัวที่ 0, 6, 12, 24 และ 48 ช่ัวโมง แกะเนื้อหอยนางรมออกจากเปลือกบดให
ละเอียด นําตัวอยางที่บดละเอียดแลวไปยอยดวย HNO3 และ H2O2 ใน Block Digester ที่อุณหภูมิ 110 ºC เปนเวลา 8 ช่ัวโมง 
แลวปรับปริมาตรดวย De-ionized water ใหไดปริมาตรสุทธิ 50 มิลลิลิตร 
 วิเคราะหปริมาณปรอทดวย Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometer แคดเมียม และ ตะกั่ว วิเคราะหดวย 
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry ทองแดง และสังกะสี วิเคราะหดวย Flame Atomic Absorption 
Spectrometry 

อัตราการลดลงของความเขมขนของโลหะหนัก 

 อัตราการลดลงของโลหะหนัก  =    

 (ความเขมขนโลหะหนักเฉลี่ยเริ่มตน – ความเขมขนโลหะหนักเฉลี่ยสุดทาย) (μg/g) 

     เวลาทั้งหมด (วัน) 

วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 วิเคราะหทางสถิติโดยหาความสัมพันธเชิงเสนตรง (Pearson correlation; 2 tailed) ระหวางเวลากับคาความ
เขมขนของโลหะหนักแตละชนิด 

    ประกอบดวย ใยแกว, หินภูเขาไฟ, ถานกัมมันต,  ซีโอไลท, 

     หินปะการัง และใยแกว 

บ  อกรอง

4 
 

2 
บอพักหอยนางรม 

(Depuration) (Tank) 
 บอพักน้ําที่ 

กรองใสแลว 3  

ภาพที่ 1 ระบบการลดโลหะหนักในหอยนางรม ซึ่งประกอบดวย บอพักหอยนางรม บอกรองน้ําทะเล และบอพักน้ําทะเล 
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ผลการศึกษา 
 
แคดเมียม (Cd) 
 ความเขมขนเฉลี่ยของ Cd ในหอยนางรมที่ผานกระบวนการ Depuration มีแนวโนมลดลงตามเวลา (ตารางที่ 1 

และภาพที่ 2) โดยความเขมขนเฉลี่ยของ Cd ลดลงจาก 0.080±0.020 μg/g กอนเริ่มการทดลองลงเหลือ 0.030±0.013  

μg g-1 หลังผานกระบวนการ Depuration ไป 48 ช่ัวโมง การวิเคราะหทางสถิติโดยการหาความสัมพันธเชิงเสนตรง 
(Pearson correlation; 2 tailed) ระหวางเวลากับคาความเขมขนของ Cd พบวาความเขมขนของ Cd ในหอยนางรมที่ผานการ 
Depuration ในระบบน้ําไหลวนขนาดเล็ก มีคาลดลงตามเวลาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (R=-0.596; p<0.01) เมื่อคํานวณ
อัตราการลดลงของ Cd ตลอดการทดลอง พบวาหอยนางรมในระบบ Depuration แบบน้ําหมุนวนขนาดเล็ก มีอัตราการลด 

Cd เทากับ 0.025 μg day-1 
ทองแดง  (Cu) 
 ความเขมขนเฉลี่ยของ Cu ในหอยนางรมที่ผานกระบวนการ Depuration มีแนวโนมลดลงตามเวลา (ตารางที่ 1 

และภาพที่ 2) โดยความเขมขนเฉลี่ยของ Cu ลดลงจาก 26.84±6.08 μg g-1 กอนเริ่มการทดลองลงเหลือ 15.87±4.03 μg g-1 
หลังผานกระบวนการ Depuration ไป 48 ช่ัวโมง การวิเคราะหทางสถิติโดยการหาความสัมพันธเชิงเสนตรง (Pearson 
correlation; 2 tailed) ระหวางเวลากับคาความเขมขนของ Cu พบวาความเขมขนของ Cu ในหอยนางรมที่ผานการ 
Depuration ในระบบน้ําไหลวนขนาดเล็ก มีคาลดลงตามเวลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R=-0.414; p<0.05) และเมื่อคํานวณ
อัตราการลดลงของความเขมขนของ Cu ในหอยนางรม ระหวางชั่วโมงที่ 0 ถึงช่ัวโมงที่ 48 พบวามีคาเทากับ 5.485  

μg day-1 และความเขมขนเฉลี่ยของ Cu ลดลงจากระดับที่สูงกวาคามาตรฐานที่ปลอดภัยตอการบริโภคของกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทยลงมาต่ํากวาคามาตรฐาน  
ปรอท  (Hg) 
 ความเขมขนเฉลี่ยของปรอทในหอยนางรมที่ผานกระบวนการ Depuration มีแนวโนมลดลงตามเวลา (ตารางที่ 1 
และภาพที่ 2) โดยความเขมขนเฉลี่ยของ Hg ลดลงจาก 4.12±0.74 ng g-1 กอนเริ่มการทดลองลงเหลือ 2.65±0.33 ng g-1  
หลังผานกระบวนการ Depuration ไป 48 ช่ัวโมง การวิเคราะหทางสถิติโดยการหาความสัมพันธเชิงเสนตรง (Pearson 
correlation; 2 tailed) ระหวางเวลากับคาความเขมขนของ Hg พบวาความเขมขนของ Hg ในหอยนางรมที่ผานการ 
Depuration ในระบบน้ําไหลวนขนาดเล็ก มีคาลดลงตามเวลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R=-0.493; p<0.05)และเมื่อคํานวณ
อัตราการลดลงของความเขมขนของ Hg ในหอยนางรม ระหวางชั่วโมงที่ 0 ถึงช่ัวโมงที่ 48 พบวามีคาเทากับ 0.12 ng day-1

 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย+ความแปรปรวนมาตรฐานของความเขมขนของโลหะหนักในหอยนางรมที่ช่ัวโมงตางๆ หลังจากผาน 

                  กระบวนการ Depuration (ไมโครกรัมตอกรัม น้ําหนักเปยก)  

ชั่งโมงที่ Zn (μg g-1) Cu (μg g-1) Cd (μg g-1) Hg (ng g-1) Pb (μg g-1) 
0 195.73±73.43 26.84±6.08 0.080±0.020 4.12±0.74 0.174±0.022 
6 176.10±37.19 21.94±10.22 0.071±0.017 3.64±1.06 0.220±0.078 

12 170.51+67.76 18.77±8.95 0.071±0.031 3.22±1.32 0.288±0.174 
24 125.63±63.88 21.52±2.36 0.069±0.034 2.82±0.76 0.260±0.193 
48 107.69±42.93 15.87±4.03 0.030±0.013 2.65±0.33 0.150±0.038 
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ภาพที่ 2  การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของแคดเมียม (Cd), ทองแดง (Cu), ปรอท (Hg), ตะกั่ว (Pb) และ สังกะสี (Zn)  
              ในหอยนางรมตั้งแตกอน Depuration (ช่ัวโมงที่ 0) จนถึงช่ัวโมงที่ 48  
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สังกะสี (Zn) 

 ความเขมขนเฉลี่ยของ Zn ในหอยนางรมที่ผานกระบวนการ Depuration มีแนวโนมลดลงตามเวลา (ตารางที่ 1 

และภาพที่ 2) โดยความเขมขนเฉลี่ยของ Zn ลดลงจาก 195.73±73.43 μg g-1 กอนเริ่มการทดลองลงเหลือ 107.69±42.93 

μg g-1 หลังผานกระบวนการ Depuration ไป 48 ช่ัวโมง การวิเคราะหทางสถิติโดยการหาความสัมพันธเชิงเสนตรง 
(Pearson correlation; 2 tailed) ระหวางเวลากับคาความเขมขนของ Zn พบวาความเขมขนของ Zn ในหอยนางรมที่ผานการ 
Depuration ในระบบน้ําไหลวนขนาดเล็ก มีคาลดลงตามเวลาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (R=-0.508; p<0.01) เมื่อคํานวณ

อัตราการลดลงของความเขมขนของ Zn ในหอยนางรม ระหวางชั่วโมงที่ 0 ถึงช่ัวโมงที่ 48 พบวามีอัตราลดลง 44.02 μg 

day-1 โดยความเขมขนเฉลี่ยของ Zn ในหอยนางรมลดลงจากระดับที่สูงเกินกวามาตรฐาน 195.73 ± 73.43 μg/g ลงมาเหลือ 

107.569±42.93 μg/g ซึ่งเกินคามาตรฐานไปเล็กนอย  

ตะกั่ว (Pb) 

 ความเขมขนของ Pb ในหอยนางรมไมมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงความเขมขนตามเวลา ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก
ระดับความเขมขนของ Pb มีคาคอนขางต่ําอยูแลว การวิเคราะหทางสถิติโดยการหาความสัมพันธเชิงเสนตรง (Pearson 
correlation; 2 tailed) ระหวางเวลากับคาความเขมขนของ Pb พบวาความเขมขนของ Pb ในหอยนางรมที่ผานการ 
Depuration ในระบบน้ําไหลวนขนาดเล็ก มีคาลดลงเล็กนอยตามเวลา แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (R=-0.140; p>0.05) 

 
สรุปและวิจารณผล 

 
อัตราการลดโลหะหนักในหอยนางรม 
 

 ความเขมขนเฉลี่ยของ Cd ในหอยนางรมเมื่อเริ่มการทดลองมีคา 0.08+0.02 μg g-1 และที่ช่ัวโมงที่ 48 มีปริมาณ

เฉลี่ยตํ่าสุดคือ 0.03 0.03 μg g± -1 หรือความเขมขน Cd ในเนื้อหอยนางรมตลอดการทดลองมีคาอยูในเกณฑที่ปลอดภัยตอ

การบริโภคตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป (European regulation) ที่ 1 μg g-1 (Geffard et al., 2002) จากการศึกษาของ 
Reboucas do Amaral et al. (2005) ที่ทดลองยายหอยนางรมอาว Sambaqui ประเทศบราซิล ซึ่งมีการปนเปอนโลหะหนักสูง
ไปยัง เกาะ Gato ในอาว Sepetiba :ซึ่งเปนบริเวณที่มีการปนเปอนโลหะหนักตํ่า พบวาปริมาณความเขมขนของ Cd ลดลง

จาก 1.25 μg g-1 เหลือ 0.54 μg g-1 น้ําหนักแหงในระยะเวลา 90 วัน ซึ่งสอดคลองกับ Geffard et al. (2002) ไดนําหอย
นางรมที่อยูในบริเวณที่มีการปนเปอนสูง แมน้ํา Gironde ประเทศฝรั่งเศส ยายไปยังอาว Bourgneuf ซึ่งมีการปนเปอนต่ํา

พบวา ปริมาณความเขมขนของแคดเมียมจาก 2.55 μg g-1 ลดลงถึง 0.84 μg g-1 น้ําหนักแหงในระยะเวลา 9 เดือน อัตรา

การลดลงของ Cd ในหอยนางรมในการทดลองนี้มีคาเทากับ 0.025 μg day-1 มีคาสูงกวาอัตราการลดลงของ Cd ในหอย
นางรมในการทดลองของ Geffard et al. (2002) และ Reboucas do Amaral et al. (2005) ซึ่งพบอัตราการลดลงของความ

เขมขน Cd ในหอยนางรมเทากับ 0.006 และ 0.008 μg day-1   

 จากการทดลองนี้พบวาความเขมขนเฉลี่ยของ Cu ในหอยนางรมเมื่อเริ่มการทดลองมีคา 26.84+6.08 μg g-1และที่

ช่ัวโมงที่ 48 มีปริมาณเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 15.87+4.03 μg g-1 โดยความเขมขนของ Cu ในหอยนางรมกอนการทดลองมีคา

เกินเกณฑที่ปลอดภัยตอการบริโภคที่ 20 μg g-1 ซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย และลดลงมาจะมีระดับ
ที่ปลอดภัยตอการบริโภคเมื่อผานการ depurate เปนเวลา 48 ช่ัวโมง อัตราการลดลงของความเขมขน Cu ในหอยนางรมใน

การทดลองนี้เทากับ 5.485 μg day-1 อัตราการลดลงของ Cu ในหอยนางรมในการทดลองนี้เร็วกวาการทดลองของ  
Geffard et al. (2002) ที่ไดนําหอยนางรมที่อยูบริเวณปากแมน้ํา Gironde ประเทศฝรั่งเศสที่มีการปนเปอนสูง ไปไวใน
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บริเวณอาว Bourgneuf ที่มีการปนเปอนต่ํา พบวาปริมาณความเขมขนของ Cu จาก 149 μg g-1 ลดลงถึง 79 μg g-1  น้ําหนัก

แหง  หรือมีอัตราการลดลงของ Cu ในหอยนางรมเทากับ 0.259 μg day-1  

 จากการทดลองนี้พบวาความเขมขนเฉลี่ยของ Zn ในหอยนางรมเมื่อเริ่มการทดลองมีคา 198.73+73.43 μg g-1 

และที่ช่ัวโมงที่ 48 มีปริมาณเฉลี่ยเทากับ 107+42.93 μg g-1  โดยความเขมขนของ Zn ในหอยนางรมกอนการทดลองมีคา

เกินมาตรฐานที่ปลอดภัยตอการบริโภคที่ 100 μg g-1 และลดลงมาอยูในระดับที่ใกลเคียงกับระดับที่ปลอดภัยตอการ
บริโภคเมื่อผานการ depurate เปนเวลา 48 ช่ัวโมง อัตราการลดลงของ Zn ในหอยนางรมในการทดลองนี้มีคาเทากับ 44.02 

μg day-1 ซึ่งสูงกวาที่ Geffard et al. (2002) ไดทดลองนนําหอยนางรมจากบริเวณที่มีการปนเปอนสูงในแมน้ํา Gironde ไป
ไวในบริเวณที่มีการปนเปอนต่ําในอาว Bourgneuf ประเทศฝรั่งเศส Geffard et al. (2002) พบวาความเขมขนของ Zn ลดลง

จาก 518 μg g-1 เหลือ 321 μg g-1 น้ําหนักแหง ในระยะเวลา 9 เดือนหรือมีอัตราการลดลงของ Zn เทากับ 0.73 μg day-1  
แตอัตราการลดลงของ Zn ในการศึกษานี้มีคาใกลเคียงกับที่ Reboucas do Amaral et al. (2005) พบในการทดลองยายหอย
นางรมจากบริเวณที่มีการปนเปอนสูงในอาว Sambaqui ไปยังบริเวณที่มีการปนเปอนต่ํา บริเวณเกาะGato ในอาว Sepetiba 

ประเทศบราซิล พบวาความเขมขนของ Zn ลดลงจาก 6,727 μg g-1 เหลือ 2,404 μg g-1  น้ําหนักเปยก หรือมีอัตราการลดลง

ของ Zn ในหอยนางรมเทากับ 48 μg day-1  
 จากการทดลองนี้พบวาความเขมขนเฉลี่ยของ Hg ในหอยนางรมเมื่อเริ่มการทดลองมีคา 4.12+0.74  ng g-1 และที่
ช่ัวโมงที่ 48 มีปริมาณเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 2.65+0.33 03 ng g-1 ปริมาณความเขมขน Hg ในเนื้อหอยนางรมตลอดการทดลอง

มีคาอยูในเกณฑที่ปลอดภัยตอการบริโภค คือไมเกิน 0.5 μg g-1 จากการศึกษาของ Inza et al. (1998) ไดนําหอยกาบมาทํา
ทําใหปนเปอนดวย Hg และ Cd แลวปลอยใหหอยกาบคอยๆ ลดปริมาณโลหะหนักในแทงคน้ําที่มีการเปลี่ยนน้ําทุกๆ 3 วัน 
เปนเวลา 120 วัน Inza et al. (1998) พบวาการลดการปนเปอนของ Cd และ Hg เกิดขึ้นอยางชาๆ โดยพบวา ในกรณีของ Cd 
การลดลงเกิดสูงที่สุดที่บริเวณเหงือก ในขณะที่การลดลงของปรอทเกิดขึ้นสูงที่สุดที่บริเวณเหงือก อวัยวะภายใน (visceral) 
และเทา (foot) โดยไมพบวาอุณหภูมิ และความเปนกรด ดางของน้ํามีผลตอการลดลงของ Hg และ Cd 

 จากการทดลองนี้พบวาความเขมขนเฉลี่ยของ Pb ในหอยนางรมเมื่อเริ่มการทดลองมีคา 0.18+0.02 μg g-1 และที่

ช่ัวโมงที่ 48 มีปริมาณเฉลี่ยเทากับ 0.14 0.04 μg g± -1  ปริมาณความเขมขนของ Pb ในเนื้อหอยนางรมตลอดการทดลองมี

คาอยูในเกณฑที่ปลอดภัยตอการบริโภคคือไมเกิน 1.0 μg g-1 จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาความเขมขนของหอยนางรมในการ
ทดลองนี้มีคาคอนขางคงที่ตลอดการทดลอง จากการทดลองของ Chan et al. (1999) ที่ทําการศึกษาการลดลงปริมาณตะกั่ว

ในหอยนางรมจากเกาะฮองกงดวยกระบวนการ Depuration จาก 2.43 μg g-1 ลงเหลือ 0.88 μg g-1 ซึ่งแสดงวากระบวนการ 
Depuration ก็สามารถทําใหความเขมขนของ Pb ในเนื้อหอยนางรมลดลงได แตระดับความเขมขนของ Pb ที่คอนขางคงที่
ในการทดลองนี้นาจะเกิดจากการที่ความเขมขนของ Pb ในหอยนางรมในบริเวณ ต.อางศิลา จ.ชลบุรี ที่นํามาทดลองมีคา
คอนขางต่ําอยูแลว  
 ผลจากการศึกษานี้พบวาระบบ Depuration แบบน้ําไหลวนขนาดเล็กนี้สามารถใชในการลดการปนเปอนของ
โลหะหนักโดยเฉพาะอยางยิ่ง Cd, Hg, Cu และ Znในหอยนางรมไดดีพอสมควรโดยความเขมขนของ Hg, Cd, Cu และ Zn 
มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนจากชั่วโมงที่ 0 – 48 ช่ัวโมง โดยสามารถลดระดับการปนเปอนของ Cu และ Zn จากระดับที่ไม
ปลอดภัยตอการบริโภคลงสูระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภคได อัตราการลดลงของโลหะหนักเกือบทุกชนิดมีอัตราที่
คอนขางสูงกวาที่เคยมีการทดลองกอนหนานี้ ซึ่งเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวา ถานกัมมันต ซีโอไลท ในระบบ
กรองสามารถกรองโลหะหนักที่ปนเปอนในน้ําที่ไหลวน และที่หอยนางรมปลดปลอยออกมาไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม
ยังมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงระยะเวลาที่ระบบกรองนี้จะมีประสิทธิภาพในการกรอง นอกจากนี้การลดโลหะหนักโดย
วิธี Depuration ระบบน้ําไหลวนขนาดเล็กนี้ หอยนางรมอาจสูญเสียนํ้าหนักไดเนื่องจากหอยนางรมจะไมไดรับอาหาร
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ระหวางกระบวนการ Depuration ซึ่งอาจจะทําใหราคาของหอยนางรมลดลงได  นอกจากนี้เรายังไมสามารถอธิบายการที่
ความเขมขนของ Pb มีแนวโนมคงที่ ไมลดลงวาเกิดขึ้นจากสาเหตุใด สิ่งเหลานี้ยังตองการการศึกษาเพิ่มเติมตอไป 
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การลดการปนเปอนของแบคทีเรียในหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata)  
มีชีวิตดวยแสงอัลตราไวโอเลตในระบบน้ําหมุนวน 

 
1* 2 และสุวรรณา  ภาณุตระกูลทัศวรรณ  ขาวสีจาน

1สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กรมประมง 
2ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดยอ 

 
 ทดลองลดปริมาณแบคทีเรียในหอยนางรมมีชีวิตดวยแสงอัลตราไวโอเลต ในระบบ Depuration แบบน้ําหมุนวนที่
อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตรตอนาที และ 3 ลิตรตอนาที นําตัวอยางหอยนางรมที่ผานการลดเชื้อมาตรวจวัดปริมาณแบคทีเรีย
รวมในกลุม Vibrio V. parahaemolyticus V. cholerae และ E. coli  ที่ 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง พบวาในทั้งสองการ
ทดลองปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio V. parahaemolyticus และ V. cholerae ในหอยนางรมมีคาลดลงอยางรวดเร็วเมื่อ
ผานการ Depuration ได 3 ช่ัวโมง จากนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นระหวางชั่วโมงที่ 4-20 แลวจึงเริ่มลดลงอีกจนไมสามารถตรวจวัด
ไดที่ช่ัวโมงที่ 96 สวนปริมาณ E. coli มีคาเพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่ 3 และลดลงจนตรวจไมพบที่ 96 ช่ัวโมง 

 
คําสําคัญ : การลดการปนเปอน แบคทีเรีย หอยนางรมปากจีบ แสงอัลตราไวโอเลต ระบบน้ําหมุนวน 
    

* e-mail: tassawan_tus@yahoo.com 
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Depuration of Contaminant Bacteria in Live Oyster (Saccostrea cucullata)  
by UV Irradiation in Close Circulation System 

 
1* 2  and Suwanna Panutrakul    Tasawan  Khaosrichan

1Marine Fisheries Technology Research and Development Institute, Department of Fisheries. 
2Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University 

 

Abstract 

 

 he aim of this study is to compare efficiency of closed circulate depuration system, with 6 L/mins and 3 L/mins 

flow rate, in decreasing total Vibrio, V.parahaemolyticus, V.cholerae and E.coli in live oyster. Ultraviolet lamp was used as 

the main process to reduce bacterial contamination in flowing water. The depurated oysters were collected at 0, 3, 6, 12, 24, 

48, 72 and 96 hours for total Vibrio, V.parahaemolyticus, V.cholerae and E.coli count. Results show that in both experiments 

total vibrio,  V.parahaemolyticus and V. cholerae in oysters were rapidly decreased within the first 3 hours of the depuration 

processes in both experiments. However, the numbers of these bacteria in oyster were found to rise within 4 to 20 hour 

before decreased to undetectable level at 96 hour. The amount of  E. coli was increased within the first 3 hour and reduced to 

undetectable after 96 hours.  

 

Key words : depuration, bacteria, oyster, ultraviolet light, closed circulate system 
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คํานํา 
 

 จากการที่รัฐบาลไดกําหนดใหป 2547 เปนปแหงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety Year) 
โดยมีวัตถุประสงคใหอาหารที่ผลิตในประเทศไทยมีความปลอดภัยทัดเทียมกับสากล (Srithamma et al., 2004) หอยนางรมเปน
อาหารทะเลที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย (กรมประมง, 2536) ผลผลิตหอยนางรมใน
ประเทศไทยป 2544 มีปริมาณถึง 20,550.14 ตัน  พ้ืนที่การเพาะเลี้ยงหอยนางรมสวนใหญเปนพื้นที่ใกลฝง และมักไดรับอิทธิพล
ของของเสียจากแผนดิน และเนื่องจากหอยนางรมเปนสัตวที่อาศัยอยูกับที่ กินอาหารโดยการกรองกิน (filter feeding) เอาน้ําที่มี
แพลงกตอน และตะกอนแขวนลอยเขาไป (คเชนทร  เฉลิมวัฒน, 2543) จึงอาจทําใหหอยนางรมมีการปนเปอนของแบคทีเรียกอ
โรค (pathogenic bacteria) ที่ปะปนมากับน้ําทะเล ประกอบกับการบริโภคหอยนางรมนิยมบริโภคแบบสด หรือก่ึงสุกกึ่งดิบ ทํา
ใหผูบริโภคมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะไดรับสารพิษ หรือแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคตางๆ (pathogenic bacteria) ที่อาจจะสะสมอยู
ในเนื้อหอยนางรมได   
 แบคทีเรียทีกอใหเกิดโรค ที่พบในแหลงน้ําชายฝงมีหลายชนิดเชน แบคทีเรียกลุม Vibrio ชนิดกอโรคในมนุษยได เชน 
V. chlorerae กอใหเกิดอหิวาตกโรค V. parahaemolyticus กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ และ V. vulnificus กอใหเกิดโรคติดเช้ือ
ในกระแสโลหิต นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของแบคทีเรียพวก Fecal coliform  และ Escherichia coli  ซึ่งเปนแบคทีเรียที่มา
จากสิ่งปฏิกูลจากมนุษยและสัตวเลือดอุน สําหรับประเทศไทยพบวาประมาณ 25% ของโรคทองรวงจากอาหารเปนพิษ มีสาเหตุ
มาจากการบริโภคอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารทะเลที่มีการปนเปอนของเชื้อ V.  parahaemolyticus  ซึ่งอัตราการเกิดโรคนี้
สูงกวาโรคทองรวงที่มีสาเหตุจาก Shigella spp และ Samonella spp. (นิธิยา รัตนาปนนท และ วิบูลย รัตนาปนนท, 2543)  
 สงคราม เหลืองทองคํา และ คณะ (2527) พบการปนเปอนของ Coliform bacteria และ Faecal Coliform bacteria ใน
หอยนางรมบริเวณปากแมน้ําบางปะกง และอางศิลา เทากับ 4.6*103 2 และ 9.3*10  MPN/กรัม ตามลําดับ ทัศวรรณ และคณะ 
(2550)  มณีย  และ จินตนา (2543) พบวา หอยนางรม มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุม Vibrio โดยเฉพาะ V. parahaemolyticus 
มีคาสูงเกินกวามาตรฐานที่ยอมใหมีไดในอาหารทะเลที่เตรียมเพื่อการบริโภค (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2536) กําหนดให
อาหารทะเลที่เตรียมเพื่อบริโภคดิบตองมีจุลินทรียรวมนอยกวา 1*106 CFU/กรัม coliforms bacteria นอยกวา 20 MPN/กรัม 
และ V. parahaemolyticus นอยกวา 100 CFU/กรัม เปนตน  
 การตรวจพบการปนเปอนของแบคทีเรียในหอยนางรมสงผลตอความปลอดภัยของผูบริโภคและการสงออก  
เชน ในชวงป 2544-2549 พบผูปวยโรคกระเพาะอาหารและสําไสอักเสบจากการติดเชื้อ V. paraharmolyticus  
และพบผูติดเชื้อในกระแสโลหิตจาก  V. vulnificus ซึ่งเปนเชื ้อที ่ทําใหโลหิตเปนพิษและมีอันตรายถึงชีวิต 
(http://www.komchadluek.net/2006/12/18/a001_75313.php?news_id=75313) ป 2541 ประเทศฮองกงหามนําเขาหอยแครงจาก
ประเทศไทย เนื่องจากตรวจพบ V. cholerae ป 2550 ประเทศลาวออกประกาศหามนําเขาหอยแครงจากประเทศไทย โดยระบุวา
ไดตรวจพบเชื้ ออหิวาตกโรค  (http://www.nicaonline.com/webboard/index.php?topic=8695.msg9982) จากการพบการ
ปนเปอนเชื้อ หลายๆ ชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่ง  V. parahaemolyticus  และ  V. vulnificus  ทําใหเกิดอาการโรคทางเดินอาหาร
เฉียบพลัน และโรคติดเช้ือในกระแสเลือด ซึ่งทําใหจํานวนการเสียชีวิต  ในผูติดเช้ือนี้ตายเปนสัดสวนที่สูง จึงทําใหประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และในยุโรปไดกําหนดใหหอยนางรมตองผานกระบวนการตรวจสอบการปนเปอนของ เช้ือ และหากมี
คาสูงเกินมาตรฐานที่กําหนด ตองดําเนินการลดเชื้อกอนนําออกขายแกผูบริโภคได 
 การลดสิ่งปนเปอนในหอย (shellfish purification or shellfish Depuration) หมายถึง กระบวนการอยางตอเนื่องในการ
ที่หอยขับลางสิ่งปนเปอนใหออกจากตัวหอยดวยตัวของมันเอง (Self-purification) (Richard, 1988 อางถึงในสุเมธ และคณะ, 

 

http://www.komchadluek.net/2006/12/18/a001_75313.php?news_id=75313
http://www.nicaonline.com/webboard/index.php?topic=8695.msg9982
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2548) โดยกระบวนการที่ใชในการลดสิ่งปนเปอนในหอยนางรมทําไดหลายวิธีเชน การยายหอยนางรมจากแหลงเลี้ยงที่มีการ
ปนเปอนไปยังแหลงเลี้ยงที่มีน้ําสะอาด (Relaying) หรือการนําหอยนางรมมาผานกระบวนการบําบัดสิ่งปนเปอน (Depuration) 
ภายใตการควบคุมสภาวะตางๆ ภายในบอ เชน อัตราการไหลของน้ํา คลอรีน โอโซน หรือ แสงอัลตราไวโอเลต เพื่อใหหอย
นางรมสะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค 
 ประเทศไทยยังไมมีขอกําหนดใหมีการตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียกอโรคในหอยนางรม และไมมี 
การบังคับใหดําเนินการลดเชื้อกอนนําหอยนางรมออกขายแกผูบริโภค แตปญหาการปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรคในหอย
นางรมในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนากระบวนการลดเชื้อแบคทีเรียกอ
โรคในหอยนางรม โดยเนนใชกระบวนการขนาดเล็กและใชแสง Ultraviolet ที่มีผลตอตัวหอยนางรมนอยที่สุด และใชระบบน้ํา
หมุนวน เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
 

วิธีดําเนินการ 
 

การเตรียมอุปกรณในการทดลอง 
 
 อุปกรณที่ใชในการทดลองลดการปนเปอนของเชื้อกอโรคในหอยนางรมประกอบไปดวย 1. ถังขนาด 1000 ลิตร 
บรรจุน้ําทะเลปริมาตร 700 ลิตร ทําหนาที่เปนถังบําบัด 2. ถังกรองขนาด 500 ลิตร บรรจุ bioball สามในสี่สวนของถัง และมีใย
แกวอยูบนสุดทําหนาที่กรองตะกอนออกจากน้ําที่ถูกปมขึ้นมาจากกนบอบําบัด น้ําที่กรองตะกอนออกแลวจะไหลผาน bioball 
ที่ใสไวเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อใหแบคทีเรียทําหนาที่ยอยสลายอินทรียไนโตรเจน และลดปริมาณแอมโมเนียในน้ําที่หอยนางรม
อาจจะปลอยออกมา 3. หลอดอัลตราไวโอเลต ขนาดกําลังไฟ 30 วัตต บรรจุอยูในทอแสตนเลส ทําหนาที่ฆาเชื้อแบคทีเรียในน้ํา
ที่ไหลผานจากกนบอกรอง น้ําที่ไหลผานหลอดอัลตราไวโอเลต จะไหลกลับเขาสูถังบําบัดอีกครั้งหนึ่ง (ภาพที่ 1) 
 
อัตราการไหลของน้ํา 
 
 ในการทดลองนี ้ เป นการเปร ียบเท ียบผลของอ ัตราการไหลของน้ํ าทะเลที ่ใช ในการบําบ ัดผ านหลอด
อัลตราไวโอเลต โดยในการทดลองที่ 1 น้ําทะเลทั้งระบบถูกปรับใหมีอัตราการไหล 6 ลิตรตอนาที  ในการทดลอง ที่ 2 ปรับ
อัตราการไหลของน้ําทะเลเปน 3 ลิตรตอนาที 
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    ก     ข  
ภาพที่ 1  (ก) รูปแบบการทดลองที่ 1 อัตราการไหล 6 ลิตรตอนาที 
               (ข) รูปแบบการทดลองที่ 2 อัตราการไหล 3 ลิตรตอนาที  
 
การเตรียมน้ําทะเล 
 
 น้ําทะเลที่ใชในระบบลดการปนเปอนทั้ง 2  ครั้งถูกปรับใหมีความเค็ม 25 ppt  แลวทําการฆาเชื้อแบคทีเรียในน้ํา
ทะเล โดยใหน้ําทะเลไหลผานชุดฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต จนตรวจไมพบแบคทีเรียในน้ําทะเลแลวจึงเริ่มการทดลอง 
 
การเตรียมตัวอยางหอยนางรม 
 
 หอยนางรมที่นํามาบําบัดแบคทีเรียที่ปนเปอนในการทดลองที่ 1 และการทดลองที่ 2 เปนหอยนางรมจากแหลงเลี้ยง
หอยในจังหวัดตราดและจังหวัดชลบุรีตามลําดับ นําหอยนางรมที่ใชในการทดลองมาทําความสะอาด โดยใชแปรงขัดเอา
โคลนและเพรียงที่ติดตามเปลือกหอยนางรมออกแลวนําไปลางในน้ําทะเลสะอาด และสุมตัวอยางหอยนางรมที่จะใชในการ
ทดลองจํานวน 20 ตัว มาวัดขนาดและชั่งน้ําหนัก โดยหอยนางรมที่นํามาใชในการทดลองทั้งสองครั้งมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 20 
ตัว/กก. (น้ําหนักช่ังทั้งเปลือก) ความหนาแนนของหอยนางรมในถังเลี้ยงประมาณ 230 ตัว/ปริมาตรน้ํา 700 ลิตร 
 
การเก็บตัวอยาง 
 

เก็บตัวอยางหอยนางรมกอนเริ่มการทดลอง เพิ่มทราบระดับการปนเปอนปริมาณแบคทีเรียชนิดตางๆ ที่ตองการศึกษา
การเริ่มขบวนการ depuration และเก็บตัวอยางหอยนางรมที่ผานระบบ depuration ที่ช่ัวโมงที่ 3, 6, 12 24, 48 72 และ 96 ช่ัวโมง 
โดยแตละครั้งจะเก็บหอยนางรมจํานวน 40 ตัว เพื่อนําไปวิเคราะหปริมาณเชื้อแบคทีเรียกลุม Vibrio ทั้งหมด V. 
parahaemolyticus  V. cholera และ E. coli เพื่อหาคาเฉลี่ยและความแปรปรวน 
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การวิเคราะห เชื้อ Vibrio ในหอยนางรม (Charles and Depaola, 2004) 
 

แกะตัวอยางหอยนางรมโดยวิธีปลอดเช้ือ (Aseptic) นําเนื้อหอยมาตัดเปนช้ินเล็ก ๆ ช่ังเนื้อหอยประมาณ 25  กรัม  
เติมสารละลาย Phosphate Buffer Saline (PBS)  2% NaCl   นําไปตีผสมดวยเครื่องตีปนใหละเอียด (Homogenate) และทํา
การเจือจางตัวอยางแบบอนุกรมใหไดความเขมขนที่ตองการ ถายตัวอยางที่ไดในแตละความเขมขนมา 0.1 มิลลิลิตร นําไปเกลี่ย
กระจาย (Spread Plate Technique) ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS (Triosulfate-Citrate-Bilesalta-Sucrose) แลวนําไปบมที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง นับจํานวนโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ แลวทําการเลือกโคโลนีที่มีสีเขียว
และสีเหลืองไปทําการทดสอบทางชีวเคมีเพื่อแยกชนิดตอไป 
 

การวิเคราะหปริมาณเชื้อ E. coli  (http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/e-E.coli.html))  
 

แกะตัวอยางหอยนางรมโดยวิธีปลอดเชื้อ (Aseptic) นําเนื้อหอยมาตัดเปนช้ินเล็ก ๆ ช่ังเนื้อหอยประมาณ 25 กรัม เติม
น้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลว จากนั้นนําไปตีผสมดวยเครื่องตีปนใหละเอียด (Homogenate) และทําการเจือจางตัวอยางแบบ
อนุกรมใหไดความเขมขนที่ตองการ ถายตัวอยางที่ไดในแตละความเขมขนมา 1 มิลลิลิตร นําไป pour plate ลงบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อสําเร็จรูป  Coli ID (Selective media) นําไปบมที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

 
ผลการทดลอง 

 
1. ปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio  
 
 เนื่องจากหอยนางรมที่ใชในการทดลองที่ 1 และ 2 เปนหอยนางรมที่มาจากแหลงเลี้ยงหอยนางรมจังหวัดตราด และ
จังหวัดชลบุรี ตามลําดับ ซึ่งหอยนางรมจากทั้งสองแหลงเลี้ยงมีปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio ในระยะเริ่มตนไมเทากัน 
โดยหอยนางรมในการทดลองที่ 1 จากจังหวัดตราดมีปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio เทากับ 9.8 x 102± 0.5 x 102  
CFU/กรัม (ภาพที่ 2) หอยนางรมในการทดลองที่ 2 จากจังหวัดชลบุรีมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio ในระยะเริ่มตน
สูงกวาโดยมีคาเทากับ 160x103 3±0.03 x10  CFU/กรัม และเมื่อนําหอยนางรมเขาระบบ Depuration พบวาการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrioมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน  
 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในทั้งสองการทดลอง จึงทําการคํานวณ รอยละของการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อแบคทีเรียในแตละช่ัวโมง เทียบกับปริมาณเชื้อในหอยนางรมเมื่อเริ่มการทดลอง (ภาพที่ 3) พบวา
ปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio ในทั้งสองการทดลองลดลงอยางรวดเร็วใน 3 ช่ัวโมงแรก และเพิ่มขึ้นระหวางชั่วโมงที่ 4  
ถึง 20 แลวจึงลดลงจนไมสามารถตรวจพบไดที่ 96 ช่ัวโมงในการทดลองที่ 1 และ 72 ช่ัวโมง ในการทดลองที่ 2  
 
 

 
 
 

 

http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/e-E.coli.html
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ภาพที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio V parahaemolyticus,  V. cholerae และ E. coli ในหอยนางรม 
              ในการทดลองที่ 1■ (6 ลิตรตอนาที) และการทดลองที่ 2 □ (3 ลิตรตอนาที)
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ภาพที่ 3  รอยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียในหอยนางรมในการทดลองที่ 1 (6 ลิตรตอนาที)  
                และการทดลองที่ 2 (3 ลิตรตอนาที) จากปริมาณเริ่มตน 
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ภาพที่ 4  รอยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียในน้ําทะเลหลังผาน UV ในการทดลองที่ 1  
               (6 ลิตรตอนาที) และการทดลองที่ 2 (3 ลิตรตอนาที) จากปริมาณเริ่มตน 
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 สวนรอยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อแบคทีเรียในน้ําทะเลหลังผาน UV ในแตละช่ัวโมง เทียบกับปริมาณเชื้อ
ในน้ําทะเลเมื่อเริ่มการทดลอง (ภาพที่ 4) พบวา รอยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio ในน้ําทะเลหลัง
ผานUV มีแนวโนมตรงขามกับในหอยนางรม โดยปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio ในทั้งสองการทดลองเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วใน 3 ช่ัวโมงแรก และลดลงระหวางชั่วโมงที่ 4 ถึง 6 แลวเพิ่มขึ้นอีกจนถึงช่ัวโมงที่ 24 จากนั้นจึงลดลงระหวางชั่วโมง 
ที่ 48-96 
 

2. ปริมาณแบคทีเรีย V.parahaemolyticus 
 

เชนเดียวกับปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio ปริมาณแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ในหอยนางรมที่ใชในการ
ทดลองที่ 1 และ 2 เปนหอยนางรมที่มาจากแหลงเลี้ยงหอยนางรมจังหวัดตราด และ จังหวัดชลบุรีตามลําดับ ซึ่งหอยนางรมจาก
ทั้งสองแหลงมีปริมาณแบคทีเรีย  V. Parahaemolyticus ในระยะเริ่มตนไมเทากัน โดยหอยนางรมจากจังหวัดตราด  
(การทดลองที่ 1) มีปริมาณแบคทีเรีย V. parahaemolyticus สูงกวาหอยนางรม จากจังหวัดชลบุรี โดยปริมาณแบคทีเรีย   
V. parahaemolyticus ในหอยนางรมจากจังหวัดตราดมีคาเฉลี่ย 4.2 x 102 2 ± 0.8 x 10  CFU/กรัม และหอยนางรมจากจังหวัด
ชลบุรีมีคาเฉลี่ย 158 x 103 3 ± 51.9 x 10  CFU/กรัม  ในทั้งสองการทดลองเมื่อนําหอยนางรมเขาระบบ Depuration ได 3 ช่ัวโมง 
ก็พบวา ปริมาณแบคทีเรียแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ในหอยนางรมลดลง แลวเริ่มเพิ่มขึ้นจนมีคาสูงที่ประมาณชั่วโมงที่  
24 แลวจึงเริ่มลดลงอีกจนไมสามารถตรวจวัดไดในชั่วโมงที่ 48 ในการทดลองที่ 1 และ ช่ัวโมงที่ 72 ในการทดลองที่ 2  
(ภาพที่ 2 และ 3) สวนการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรีย V. parahaemolyticus  ในน้ําทะเลหลังผาน UV มีคาเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ใน 3 ช่ัวโมงแรกเชนเดียวกับที่พบในปริมาณแบคทีเรียกลุม Vibrio ทั้งหมด (ภาพที่ 4) 
 

3. ปริมาณแบคทีเรีย V.cholerae 
 
 ปริมาณแบคทีเรีย V cholerae ในหอยนางรมในระยะเริ่มตนของการทดลองที่ 1 และ 2 มีคาเทากับ 1.1x102 2±0.5 x10  
และ 0.3x103 3±0.5 x10  CFU/กรัม (ภาพที่ 2) ในการทดลองที่ 1 เมื่อนําหอยนางรมเขาระบบ Depuration พบวาปริมาณแบคทีเรีย 
V cholerae ในหอยนางรมมีคาคอนขางคงที่ในชวง 12 ช่ัวโมงแรกแลวจึงเริ่มลดลง และตรวจไมพบในชั่วโมงที่ 72 สวนในการ
ทดลองที่ 2 พบวา หลังจากนําหอยนางรมเขาระบบ Depuration พบวาปริมาณแบคทีเรีย V.cholerae ในหอยนางรมมีคาเพิ่มขึ้นจน
มีคาสูงมากที่ประมาณชั่วโมงที่ 24 แลวจึงเริ่มลดลงอีกจนไมสามารถตรวจวัดไดในชั่วโมงที่ 72   
 

4. ปริมาณแบคทีเรีย E.coli  
 
 ไมมีการตรวจพบปริมาณแบคทีเรีย E.coli ในหอยนางรมที่ใชในการทดลองที่ 1 ตลอดการทดลองในการทดลอง 
ที่ 2 พบปริมาณแบคทีเรีย E.coli ในหอยนางรมในระยะเริ่มตนมีคาเทากับ 1.08x103 3±0.3 x10  CFU/กรัม (ภาพที่ 2) และเมื่อนํา
หอยนางรมเขาระบบ Depuration พบวา ปริมาณแบคทีเรีย E.coli มีคาเพิ่มขึ้นในชั่วโมง ที่ 3 และคอยๆ ลดลง จนตรวจไมพบใน
ช่ัวโมงที่ 96   
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 

 จากผลการทดลองพบวา Depuration ระบบปด สามารถชวยลดปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio และ E.coli  
ในหอยนางรมได และเมื่อนําหอยนางรมเขาสูระบบ Depuration เปนเวลา 96 ช่ัวโมง สามารถชวยลดปริมาณแบคทีเรียรวมใน
กลุม Vibrio V.parahaemolyticus  V.cholera และ E.coli ใหอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานและไมสามารถตรวจพบได สุเมธ 
และคณะ (2548) พบวา ระยะเวลาการลางยิ่งนานปริมาณ Coliforms Fecal coliforms และ E.coli ในหอยนางรมยิ่งลดลง  
Marino et al (2005) พบวา เมื่อนําหอยแมลงภูที่ปนเปอนมา Depuration ดวยอัตราการไหลของน้ํา 3 ลิตรตอนาที ตองใชเวลาถึง 
144-196 ช่ัวโมง เช้ือแบคทีเรียชนิดตางๆในหอยแมลงภูจึงจะลดลงสูระดับที่ไมสามารถตรวจพบได  
 ในการทดลองที่ 1 และ 2 ปริมาณแบคทีเรียในหอยนางรมระยะเริ่มตนมีคาไมเทากัน แตเมื่อนําหอยนางรมเขาสู
ระบบ Depuration พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแบคทีเรียในทั้งสองการทดลองมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกลาวคือ 
ปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio และ V .parahaemolyticus  จะมีคาลดลงอยางรวดเร็วเมื่อผานการ Depuration ได 3 
ช่ัวโมง โดยรอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแบคทีเรียในหอยนางรมเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเริ่มตนพบวา เมื่อผานการ 
Depuration ได 3 ช่ัวโมง ปริมาณแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio ในหอยนางรมมีคาลดลงรอยละ 61 และ 99 ในการทดลองที่ 1 
และ 2  ตามลําดับ  สวนปริมาณแบคทีเรีย V.parahaemolyticus  มีคาลดลงเกือบรอยเปอรเซ็นตในทั้งสองการทดลอง จากนั้น
จะมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจเปนผลมาจากระบบไมสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียในน้ําทะเลไดทั้งหมดระยะเวลาสั้น ซึ่งจากการทดลอง
พบวายังมีการปนเปอนของแบคทีเรียรวมในกลุม Vibrio และ V. parahaemolyticus  ในน้ําหลังผาน UV ทําใหเกิดการ 
Recontamination (สุเมธ และคณะ, 2548) ของเชื้อแบคทีเรียจากน้ําทะเลกลับเขาสูหอยนางรมอีก จึงทําใหพบการเพิ่มขึ้นของ
เช้ือชนิดตางๆ ในหอยนางรมระหวาง ช่ัวโมงที่ 4 – 20 แลงจึงคอย ๆ ลดปริมาณลงจนตรวจวัดไมได 
 เมื่อพิจารณาในแงเศรษฐกิจ หากสามารถลดปริมาณของแบคทีเรียในหอยนางรมไดโดยใชระยะเวลาไมนานนักก็จะ
ชวยรักษาคุณภาพของหอยนางรมใหมีน้ําหนัก  สีสันและรสชาติที่นารับประทาน ซึ่งจากผลการทดลองครั้งนี้หากจะนําไป
ประยุกตใชอาจจะเพิ่มจํานวนชุดฆาเชื้อจุลินทรียดวยแสงอัลตราไวโอเลต ตัดระบบ กรองออก เนื่องจากระบบกรองน้ําอาจ
เปน substrate ของเชื้อแบคทีเรียได และหาวิธีกําจัดตะกอนที่พ้ืน ซึ่งจะชวยลดการปนเปอนกลับ (Recontamination) สูหอย
นางรม เนื่องจากตะกอนอาจกลายเปนแหลงอาหารของแบคทีเรีย ไปอุดตันชองเหงือก ขัดขวาง การกรองน้ําของหอย หรือทํา
ใหประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจุลินทรียในน้ําทะเลดวยแสงอัลตราไวโอเลตลดลง (มณีย และคณะ, 2543) และอัตราการไหลของ
น้ําไมควรเร็วหรือแรงจนเกินไป เนื่องจากอัตราการไหลของน้ําที่รุนแรงทําใหตะกอนตางๆ ที่ตกอยูที่พื้นฟุงขึ้นมาเขาไปใน
ตัวหอยนางรมได และแสงอัลตราไวโอเลตอาจไมสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียในน้ําทะเลใหหมดได หากอัตราการไหลของน้ํา
ผานแสงอัลตราไวโอเลตเรว็เกินไป 
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การวิเคราะหตัวประกอบหลักเพื่อประเมินคุณภาพน้ําบรเิวณกระชังเล้ียงปลา 
ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

 
นิคม  ละอองศิริวงศ 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

ใชการวิเคราะหตัวประกอบหลัก (principal component analysis, PCA) วิเคราะหขอมูลคุณภาพนํ้าบริเวณกระชัง
เลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกในป พ.ศ. 2550 เพื่อประเมินการผันแปรของคุณภาพน้ําตามฤดูกาลและพื้นที่ และ
ศึกษาความสัมพันธของคุณภาพน้ํา พบวา ในฤดูรอน (กุมภาพันธ-เมษายน) การผันแปรของคุณภาพน้ําอธิบายไดดวยตัว
ประกอบหลัก 2 ตัว ซึ่งมีคาแปรปรวนรวมกัน 78.6% ในฤดูฝนนอย (พฤษภาคม-กันยายน) การผันแปรของคุณภาพน้ํา
อธิบายไดดวยตัวประกอบหลัก 4 ตัว ซึ่งมีคาแปรปรวนรวมกัน 70.2%  และในฤดูฝนชุก (ตุลาคม-มกราคม) การผันแปร
ของคุณภาพน้ําอธิบายไดดวยตัวประกอบหลัก 4 ตัว ซึ่งมีคาแปรปรวนรวมกัน 72.2% การผันแปรของคุณภาพน้ําบริเวณ
กระชังเลี้ยงปลาในฤดูรอน ฤดูฝนนอย และฤดูฝนชุกสวนใหญเกิดจากอิทธิพลของกลุมตัวแปรกายภาพ (ธรรมชาติ) กลุม
สารอาหาร และกลุมมลภาวะจากยูโทรฟเคชัน ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหตัวประกอบหลักช้ีใหเห็นวา ความแตกตางของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลาที่เกาะยอกับ
บริเวณกระชังเลี้ยงปลาที่อื่นๆ ในฤดูฝนชุกเกิดจากบริเวณกระชังเลี้ยงปลาที่เกาะยอมีมลภาวะจากยูโทรฟเคชันและมี
สารอาหารในความเขมขนที่สูง นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังไดศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรคุณภาพน้ําอีกดวย จากผล
การศึกษาชี้วาการวิเคราะหตัวประกอบหลักเปนเทคนิคที่มีประโยชนสําหรับประเมินคุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงปลา 
 
คําสําคัญ : การวิเคราะหตัวประกอบหลัก คุณภาพนํ้า แหลงเลี้ยงปลาในกระชัง 
    
* ๑/๑๙ หมู ๓ ต. เขารูปชาง  อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐ e-mail : Lnikhom@nicaonline.com 
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Principal Component Analysis to Evaulate Water Quality in the Vicinity of Fish-Cage 
Culture in Outer Songkhla Lake 

 
Nikhom  La-ongsiriwong 

National Insitute of Coastal Aquaculture, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

This study applied principal component analysis (PCA) to analyze water quality data which collected in 2007 
from the vicinity of fish-cage culture in Outer Songkhla lake, Songkhal province. The objective were to evaluate water 
quality parameters spatial and seasonal variation and to explain the relationship among these water quality parameters.  
This analysis extracted the first two principal components (PC), explaining 78.6% of the total variance of the data in hot 
season (February-April), the first four principal components (PC), explaining 70.2% of the total variance of the data in 
light rain season (May-September) and first  three principal components (PC), explaining 72.2% of the total variance of 
the data in heavy rain season (October-January). The variation of water quality in the vicinity of fish-cage culture in hot 
season, light rain season and heavy rain season are mainly influenced by physical (natural), nutrients and eutrophication 
pollution, respectively. 

PCA has found water quality in the vicinity of fish-cage culture at Ko Yo was different from others in heavy 
rain season due to eutrophication pollution and highly contained nutrients. In addition, this study to investigate the 
relationship among water quality parameters. This study suggests that PCA techniques are useful tools for evaluation 
water quality  in the vicinity of fish-cage culture. 
 
Key words :  Principal component analysis, water quality,  vicinity of fish-cage culture 
    
* Kaosan Rd. Soi 1 T.Khaorubchang, Muang Songkhla 9000  Tel. 0 7431 1895  
   e-mail : Lnikhom@nicaonline.com 
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ผลของชนดิอาหารและฤดูกาลตอคุณภาพน้ําและดินใตกระชังปลากะพงขาว 

(Lates calcarifer Bloch, 1970) ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
 

วลีรัตน  มูสิกะสังข*  และ พุทธ  สองแสงจินดา 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาอิทธิพลของชนิดอาหารที่ใชเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง (อาหารสําเร็จรูปและปลาเปด) และฤดูกาล 

(ฝนตกชุก, ฝนตกนอย และฤดูรอน) ตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ําและดินบริเวณใตกระชังปลากะพงขาวใน
ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance) ผล
การศึกษา พบวา ชนิดอาหารไมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําทางสถิติ (p>0.05) แตมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงแอมโมเนีย ฟอสฟอรัสทั้งหมด และไนโตรเจนทั้งหมดในดินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยบริเวณที่
เลี้ยงดวยปลาเปดมีคาเฉลี่ย 19.705±2.159 มก./กก., 103.743± 18.330 มก./กก. และ 0.11±0.01 % ซึ่งสูงกวาบริเวณที่เลี้ยง
ดวยอาหารสําเร็จรูปที่มีคาเฉลี่ย 13.989±2.159 มก./กก., 55.909±18.330 มก./กก. และ 0.06±0.01 % ตามลําดับ สวนฤดูกาล
มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําและดินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) พบวา ความเค็มและอัลคาลินิต้ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดในฤดูรอน แตในฤดูฝนตกชุกพบความเปนกรดดางต่ําสุด และไนเตรทสูงสุด สวนคุณภาพดินพบวาไนไตรท
มีคาสูงในฤดูฝนตกนอย 0.043±0.005 มก./กก. และไนเตรทมีคาสูงในฤดูรอน 5.586±0.543 มก./กก. และมีคาต่ําในฤดูฝน
ตกชุก 3.967±3.84 มก./กก. นอกจากนี้ยังพบวา อาหารและฤดูกาลไมมีอิทธิพลรวมตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําและ
ดินทางสถิติ  (p>0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถชี้ใหเห็นวาในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ฤดูกาลเปนปจจัยสําคัญตอ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา สวนชนิดอาหารเปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน ดังนั้นการเลือกใชอาหาร
สําเร็จรูป จึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมของอาหารเลี้ยงปลาที่ใชทดแทนปลาเปดซึ่งมีแนวโนมขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต 

คําสําคัญ : กระชังเลี้ยงปลา  คุณภาพน้ําและดิน  อาหารสําเร็จรูป  ปลาเปด  ฤดูกาล  ทะเลสาบสงขลา 
    
* ๑/๑๙ ถนนเกาแสน ซอย ๑ ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๘๙๕ e-mail : mwaleerat@yahoo.com 
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Effects of Feed Types and Seasonal to Water and Sediment Qualities under Cage of 
Sea bass (Lates calcarifer Bloch, 1970) in the Outer Songkhla Lake 

 
Waleerat  Musikasung*  and  Putth  Songsangjinda 

Coastal Aquaculture Research Institute 
 

Abstract 
 

Study on the effects of feed types (pellet and trash fish) and seasonal variation (heavy rain, little rain and 
summer) on water and sediment qualities in the Sea bass cage culture area in the Outer Songkhla Lake was carried out 
using multivariate analysis of variance. The results showed that feed types do not significantly affect on variation of 
water quality but significantly affect (p<0.05) on the variation of sediment quality. The trash fish fed area was used had 
content of ammonia, total phosphorus and total nitrogen in sediment 19.705±2.159, 103.743±18.330 mg/kg and 
0.11±0.01% which higher than the formulated pellet fed area were 13.989±2.159, 55.909±18.330 mg/kg and 
0.06±0.01%, respectively. The season significantly affects (p<0.05) on variation of water and sediment qualities. In 
summer, water salinity and alkalinity were in the maximum values while the minimum in water pH and nitrate were 
found during the heavy rain season. Sediment showed a maximum value in nitrite (0.043±0.005 mg/kg) in little rain 
season while nitrate was a maximum (5.586±0.543 mg/kg) in summer and minimum (3.967±3.84 mg/kg) in heavy rain 
season. There is no significant (p>0.05) interaction between feed types and seasonal affect on the variation of water and 
sediment. The results from this study probably indicate the accumulation of waste in the sediment of Sea bass cage 
culture in the Outer Songkhla Lake is attributed that season is the major factor affecting on the change of water quality 
and feed type is main factor affecting on sediment quality. Thus formulated pellet is suitable alternative feed type to use 
in this area instead of trash fish that trend to be lacking in future. 
 
Key words : cage, water and sediment quality, formulated pellet, trash fish, seasonal, Songkhla Lake 
    
* 1/19 Kaosan Soi 1, Khoarupchang Subdistrict, Muang District, Songkhla Province 90000 Tel: 0 7431 1895, 
    e-mail : mwaleerat@yahoo.com 
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การเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมภายใตสภาพการควบคมุอุณหภูมิ  
และการเลี้ยงในสภาพแวดลอมปกต ิ

 
*ถาวร  ทันใจ

สวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง  กรมประมง   

 
บทคัดยอ 

 
 การทดลองการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมภายใตสภาพการควบคุมอุณหภูมิ และการเลี้ยงในสภาพแวดลอม
ปกติ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงตางสภาพแวดลอมในพื้นที่สูงชวง
ฤดูหนาว 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําที่เลี้ยงตางสภาพแวดลอมในพื้นที่สูงชวงฤดูหนาว 3) เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ํา
และอากาศที่เลี้ยงตางสภาพแวดลอมในพื้นที่สูงชวงฤดูหนาว โดยพ้ืนที่ทดลองอยูที่ศูนยศึกษาชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 
ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก การทดลองแบงเปน 2 ชุด ไดแก ชุดควบคุมอุณหภูมิและชุดการเลี้ยงในสภาพ
ปกติ 
 ผลการทดลองพบวา การเจริญเติบโตของปลาทั้งความยาวและน้ําหนักปลาเฉลี่ยในชุดที่มีการควบคุมอุณหภูมิมี
คาสูงกวาชุดที่ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงกวาอุณหภูมิน้ําในบอที่ไมควบคุม
อุณหภูมิและอุณหภูมิของอากาศในชุดการทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิอากาศในชุดที่ไมควบคุมอุณหภูมิ โดย
ออกซิเจนละลาย (DO) ณ เวลา 06.00 น. ชุดควบคุมอุณหภูมิมีคาต่ํากวาในขณะที่ ณ เวลา 18.00 น. คาออกซิเจนละลาย 
(DO) ชุดควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงกวา คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ณ เวลา 06.00 น. ชุดควบคุมอุณหภูมิมีคาต่ํากวา และ 
ณ เวลา 18.00 น.  คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ชุดควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงกวา เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 
พบวาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม ทั้งความยาวตัวปลาเฉลี่ยและน้ําหนักตัวปลาเฉลี่ย เมื่อเริ่มตน
เลี้ยงในชุดที่ควบคุมอุณหภูมิและชุดไมควบคุมอุณหภูมิแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความชื่อมั่นรอยละ 
95 (α = 0.05) เมื่อปลามีอายุ 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือนพบวา ทั้งความยาวตัวปลาเฉลี่ยและน้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยในชุดที่
ควบคุมอุณหภูมิและชุดไมควบคุมอุณหภูมิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) 
โดยที่ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยของชุดควบคุมอุณหภูมิจะสูงกวาชุดที่ไมควบคุมอุณหภูมิ สําหรับอุณหภูมิของน้ํา
และอุณหภูมิของอากาศของชุดควบคุมอุณหภูมิและชุดไมควบคุมอุณหภูมิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α =0.05) โดยอุณหภูมิในชุดที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงกวาชุดที่ไมควบคุมอุณหภูมิ 
 
คําสําคัญ : การเจริญเติบโต  การเลี้ยง อุณหภูมิ  ปลาดุกลูกผสม 
    
* กรมประมง จตุจักร  บางเขน  ๑๐๙๐๐ 
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Growth of Hybrid Catfish in Temperature Controlled Pond  
and Temperature Undontrolled Pond 

 
*Taworn   Thunjai

Royal Project and Special Project Sub-Division 
Fisheries Development and Technology Transfer Bureau, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 The objectives for study were 1) To compare hybrid catfish growth between temperature controlled pond and 
temperature uncontrolled pond in highland area in winter season; 2) To compare water quality in temperature controlled 
pond and temperature uncontrolled pond in high land area in winter season; and 3) To compare water temperature and 
air temperature between temperature controlled pond and temperature uncontrolled pond in highland area in winter 
season.  Mae-Fha-Loung Highland People Study Center, Mae-Lha, Tha-Song-Yaug, Tak was selected to be an 
experimental site.  Two sets of treatment, temperature controlled pond and temperature uncontrolled pond, were 
conducted. 
 The results showed that water temperature in temperature controlled pond was higher than water temperature 
in temperature uncontrolled pond as well as air temperature. Both dissolved oxygen (DO) concentration and pH at 06.00 
am. in temperature controlled pond was lower than temperature uncontrolled pond while DO concentration and pH at 
06.00 pm. in temperature controlled pond was higher. Both length and weight of hybrid catfish between temperature 
controlled pond and temperature uncontrolled pond were significantly different (α =0.05) at the first, the second, and 
the third month of ages. But there were not significantly different for both length and weight at the beginning of the 
study. 
 
Key words :  growth, culture, temperature, hybrid catfish 
    
* Department of Fisheries, Chatuchak  Bangkok, Thailand 10900 
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คํานํา 
 

 กรมประมงดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมดานการประมงตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวยโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ และโรงเรียนศูนยการเรียนการสอนทางไกลสังกัดกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนโดยโครงการประมงโรงเรียนมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรูเรื่องการเลี้ยงปลา 
และผลผลิตที่เกิดขึ้นสามารถนําไปประกอบเปนอาหารกลางวันใหนักเรียนไดบริโภคตามพระราชดําริดังกลาว 
 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบอซีเมนตและบอพลาสติก มีความเหมาะสมกับโครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาภายใต
โครงการประมงโรงเรียน เนื่องจากสามารถเลี้ยงไดหนาแนน โตเร็ว มีรสชาติดี ทนตอการขาดออกซิเจนและการเกิดโรค 
การดูแลจัดการทําไดงายและสะดวก ใชพ้ืนที่ในการดําเนินการไมมากนัก อยางไรก็ตาม การเลี้ยงปลาในโรงเรียนที่มี
สถานที่ต้ังอยูบนพื้นที่สูง เชน ในเขตภาคเหนือของประเทศมักจะประสบปญหาในชวงฤดูหนาว เนื่องจากอุณหภูมิของน้ํา
ลดตํ่าลงโดยเฉพาะระหวางเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ สงผลใหปลาไมกินอาหาร เจริญเติบโตชา เปนโรค และตาย ซึ่ง
ในขณะที่โรงเรียนยังทําการเรียนการสอนเปนปกติ ทําใหขาดแคลนเนื้อปลาสําหรับประกอบเปนอาหารกลางวันใหกับ
นักเรียนที่ยากจน เปนเหตุใหเกิดสภาวะการขาดสารอาหาร (ทุพโภชนาการ) ขึ้นในเด็กนักเรียน น้ําหนักตัวตํ่ากวามาตรฐาน
การเจริญเติบโตของเดก็ไทยโดยทั่วไป 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงไดมีพระราชดําริใหศึกษาหาวิธีการเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่
สูง ชวงฤดูหนาวใหไดอยางตอเนื่อง เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวแลวขางตน ฝายโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง 
จึงไดดําเนินการทดลองศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมระหวางบอที่เลี้ยงโดยการควบคุมอุณหภูมิ 
และบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ ภายใตหลักการเก็บอุณหภูมิใหคงที่ (green house) โดยคัดเลือกพื้นที่ศูนยศึกษาชาวไทยภูเขา 
“แมฟาหลวง” และ ศศช. บานแมหละโพคี อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนสถานที่ทดลอง เนื่องจากอยูในพื้นที่สูงและมี
อากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว นอกจากนี้การทดลองภายใตสภาพพื้นที่จริง จะทําใหเกิดการมีสวนรวมของครูและ
นักเรียนในพื้นที่ ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจไดอยางชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และผลที่ไดยังสามารถนําไปขยาย
ผลใชกับโครงการอื่นที่มีสภาพแวดลอมใกลเคียง เพื่อใหการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมเปนไปไดอยางตอเนื่องปราศจากปญหา
ในชวงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิตํ่า ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีปลาบริโภคไดตลอดทุกฤดูกาล และเปนการสนองตอ
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 
วัตถุประสงค 

 
 1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงในบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพ
ปกติชวงฤดูหนาว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของน้ําที่เลี้ยงในบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงปกติชวงฤดูหนาว 
 3. เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศ และน้ําในบอเลี้ยงในบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพ
ปกติ ชวงฤดูหนาว 
 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                                         O14  

                                                           

 43 

วิธีการศึกษา 
 

1. ศึกษาจากเอกสาร 
 
 ชูศักดิ์ (2536) รายงานวาปลาดุกดานเปนปลาที่มีเนื้อรสชาติดี ราคาอยูในระดับที่คอนขางสูง ทั้งยังเปนที่ตองการ
ของตลาดภายในและตางประเทศ  ประกอบกับปลาดุกดานเปนปลาที่ เลี้ยงงาย การเจริญเติบโตดีและอดทนตอ
สภาพแวดลอมในบอเลี้ยงไดดี นอกจากนี้ยังสะดวกในการลําเลียงขนสงระยะไกลไดอีกดวย จึงทําใหมีผูลงทุนเลี้ยงปลาดุก
ดานไดพัฒนาขึ้นเปนลําดับ ปลาดุกดานสามารถเลี้ยงไดทั้งบอดิน บอคอนกรีต และในกระชัง จากการทดลองเลี้ยงปลาดุก
ดานในบอคอนกรีตกลมของหนวยงานราชการ พิสูจนใหเห็นวาสามารถเลี้ยงไดผล แตมีขอจํากัดในหลายปจจัยเพราะบอ
คอนกรีตมีสภาพแวดลอมที่แตกตางไปจากการเลี้ยงในบอดินอยางสิ้นเชิง ระยะเวลาการเลี้ยงในบอซีเมนตนั้นจะเลี้ยง
ประมาณ 3-4 เดือน ก็สามารถจับจําหนายได โดยมีขนาด 5-8 ตัวตอ 1 กิโลกรัม (125-200 กรัม/ตัว) 
 ประเสริฐ (2524) รายงานวา ปลาดุกจะกินอาหารไดวันหนึ่งประมาณรอยละ 5 ของน้ําหนักตัว ถาใหมากเกินไป
จะกอใหเกิดน้ําเสีย ทําใหปลาตาย ลดการเจริญเติบโต 
 ไมตรี และจารุวรรณ (2528) รายงานวา ปลาในเขตรอน เชนประเทศไทยจะชอบอยูอาศัยในน้ําที่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 25-32 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนระดับปกติของอุณหภูมิน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติทั่วๆ ไป และการปองกันผลกระทบ
ของอุณหภูมิที่มีตอสัตวน้ําควรปองกันไมใหอุณหภูมิของแหลงน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือผิดปกติไปจาก
สภาพที่เกิดขึ้นในธรรมชาติหรือฤดูกาล 
 Snieszko (1974) ไดอธิบายถึงสภาวะแวดลอมที่ทําใหเกิดความเครียดซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทําใหปลา
เกิดความเครียด รางกายออนแอ มีโอกาสยอมรับเชื้อโรคตางๆ ไดงาย 
 Fish and Rucker (1944) รายงานวา เมื่ออุณหภูมิตํ่ากวา 10.0 องศาเซลเซียส ปลาที่ติดเช้ือ Flexibacter columnaris 
จะไมแสดงอาการแตเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปน 15.0-17.0 องศาเซลเซียส ปลาที่เลี้ยงจึงจะแสดงอาการของโรค เชนเดียวกับ
เยาวนิตย และจีรนันท (2544) ไดศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอการตอบสนองระบบภูมิคุมกันในปลากะรังและปลา
กะพงขาว พบวาการลดอุณหภูมิมีผลทําใหระบบภูมิคุมกันตํ่ากวาการเพิ่มอุณหภูมิทั้งในปลากะรังและปลากะพงขาว 
 Moncrief and Jones (1997) รายงานวา อุณหภูมิสงผลตอกระบวนการทางชีวเคมีตามกฎของแวนฮอฟ (Van 
Hoff’s law) โดยการเพิ่มของอุณหภูมิขึ้น 10 องศาเซลเซียส จะทําใหอัตราการทํางานทางชีวเคมีเพิ่มขึ้นเทาตัว นอกจากนี้ยัง
สงผลตอความตองการกาซออกซิเจนมากขึ้น และ Rowland (1986) กลาววา อุณหภูมิสงผลตออัตราการรอดตายและการ
แพรพันธุของสิ่งมีชีวิตในชวงกวางแตอุณหภูมิที่สงผลตออัตราการเจริญเติบโตสูงสุดจะอยูในชวงที่แคบ นอกจากนี้ Boyd 
(1996) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสงผลตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ําและการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
สามารถทําใหสัตวน้ําตายไดพรอมทั้งยกตัวอยางการไมประสพผลสําเร็จกรณีนําพันธุสัตวน้ําในเขตหนาวเลี้ยงในเขตอุน 
 Boyd and Tucker (1998) รายงานวา อุณหภูมิที่มีผลตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา เนื่องจากเปนสัตวเลือดเย็น 
ซึ่งอัตราของกระบวนการทางชีวเคมีจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา หากอุณหภูมิเพิ่มทุก 10OC และจะสงผลตออัตราเมตาโบลิซึ่ม 
รวมถึงความตองการออกซิเจนในการหายใจก็เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งการเจริญเติบโตยอมมีผลมาจากอัตราเมตาโบลิซึ่มของ
สิ่งมีชีวิตเปนหลัก นอกจากนี้อุณหภูมิยังสงผลตอการติดเชื้อและทําใหปลาออนแอเปนโรคไดงายอีกดวย 
 Boyd (1996) รายงานวาคาออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) วาตามกฎของเดลตัน (Dalton’s Law) คาการละลาย
ขึ้นกับแรงดันอากาศและแรงดันของกาซแตละชนิด ไดแก กาซออกซิเจน กาซไนโตรเจน กาซอารกอน และกาซ
คารบอนไดออกไซด นอกจากนั้นคาออกซิเจนละลายจะลดลงเมื่อคาอุณหภูมิสูงขึ้น และคาความเค็มสูงขึ้น นอกจากนี้คา
ออกซิเจนละลายในน้ํายังขึ้นกับการสรางและการใชของสิ่งมีชีวิตในน้ําอีกดวย 
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 Boyd (2000) รายงานวา  การเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรดเปนดาง  (pH) ในชวงวันขึ้นกับ
คารบอนไดออกไซด และคาคารบอเนตในน้ําซึ่งคารบอนไดออกไซดจะถูกดึงออกจากน้ําดวยกระบวนการสังเคราะหแสง
ของพืชน้ํา และจะเพิ่มขึ้นจากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
 Arnett (1998) รายงานวา สภาวะเรือนกระจก (Green house effect) หมายถึง สภาวะที่ช้ันบรรยากาศของโลก
กระทําตัวเสมือนกระจก ที่ยอมใหรังสีคลื่นสั้นผานลงมายังผิวโลกได แตจะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวชวงอินฟราเรดที่แผออก
จากพื้นผิวโลกเอาไว จากนั้นก็จะคายพลังงานความรอน ใหกระจายอยูภายใน ช้ันบรรยากาศและพื้นผิวโลก จึง
เปรียบเสมือนกระจกที่ปกคลุมผิวโลกทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นและถูกเก็บไว 
 Australian Barramundi Farmers Association (2005) รายงานวา ปจจัยที่มีตอปลากะพงขาว (Barramundi) ที่รัฐ 
นิวเซาเวล พบวา ปจจัยดานอุณหภูมิที่เหมาะสมตอปลากะพงขาวอยูที่ 28oC และชวงที่สามารถอยูไดอยูระหวาง 26-30oC 
และหากอุณหภูมิลดตํ่าลง อัตราเมตาบอริซึมจะลดต่ําทําใหการเจริญเติบโตต่ําลงเชนกัน เมื่ออุณหภูมิลดตํ่าถึง 20oC ปลา
กะพงขาว(Barramundi) จะหยุดกินอาหาร ดังนั้นฟารมเลี้ยงจึงตองมีการควบคุมอุณหภูมิโดยการใชน้ําอุนหรือเครื่องเพิ่ม
อุณหภูมิ (heater) 
 ทวี (2533) ไดศึกษาเปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุงระยะนอเพลียสในบอซีเมนต ขนาด 20 ตัน บอละ 1,000,000 
ตัว ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและไมควบคุมอุณหภูมิในชวงฤดูหนาว (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ซึ่งมีอุณหภูมิอยูระหวาง 27-32 
องศาเซลเซียส และชวงฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน) ซึ่งมีอุณหภูมิอยูระหวาง 26.5-31.5 องศาเซลเซียส สวนบอที่ไม
ควบคุมอุณหภูมิมีเพียงฟากไมปด เพื่อบังแดดทําใหอุณหภูมิน้ําเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอากาศ ใหไดอะตอมและอาหาร
เสริมเปนอาหาร จนถึงระยะโพสตลาวาพบวา ลูกกุงในบอที่ควบคุมอุณหภูมิเจริญเติบโตเขาสูระยะตางๆ เร็วกวา และมี
อัตรารอดตายในทุกระยะสูงกวาลูกกุงที่อนุบาลในบอที่ไมไดควบคุมอุณหภูมิทั้ง 2 ฤดู และลูกกุงมีอัตรารอดตาย 
ในฤดูหนาวสูงกวาในฤดูฝน ทั้งในบอที่ควบคุมและไมควบคุมอุณหภูมิ 
 สวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (2545) ไดทําการศึกษาเบื้องตนเพื่อเปรียบเทียบการ
เลี้ยงปลาดุกดาน โดยแบงชุดการทดลองออกเปนการเลี้ยงในสภาพอากาศปกติ และการเลี้ยงในที่ครอบพลาสติกลอมรอบ
ดวยปุยหมักเพื่อเปรียบเทียบกับการไมลอมดวยปุยหมัก ผลการทดลองพบวา บอที่ครอบดวยโครงพลาสติกมีอุณหภูมิน้ํา
เฉลี่ยสูงกวาบอที่ไมครอบดวยโครงพลาสติกประมาณ 4.4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้คุณภาพน้ํา ไดแก คา DO และคาแอมโมเนีย
ของบอที่ครอบมีคาสูงกวาบอไมครอบเล็กนอยในขณะที่คา pH ของบอที่ไมครอบมีคาสูงกวา อยางไรก็ตามการ
เจริญเติบโตเมื่อคํานวณจากคา Specific Growth Rate แลวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
2. วิธีดําเนินการ 
 
 1. การทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงในบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยง
ในสภาพปกติ ชวงฤดูหนาว ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ทดลองที่ศูนยศึกษาชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานเลเคาะ หมูที่ 10 
และ ศศช.บานแมหละโพคี หมูที่ 11 ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก  โดยแบงการทดลองออกเปน 2 ชุด ดังนี้ 
 1.1 การเลี้ยงปลาในสภาพปกติ จํานวน 2 บอ 
 2.2 การเลี้ยงปลาในสภาพควบคุมอุณหภูมิ (green house) จํานวน 2 บอ โดยการจัดทําคอกลอมบอเลี้ยงปลาขนาด 
3x4x0.50 เมตร บุดวยพลาสติกชนิดใสความหนา 0.20 มิลลิเมตร ซึ่งมีความทนทานตอแสงแดด โดยใหมีประตูปดเปด 
สะดวกตอการดูแลจัดการดานการใหอาหารและเก็บขอมูล 
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3. อุปกรณ 
 
 3.1 บอพลาสติก ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร จํานวน 4 บอ 
 3.2 ทําครอบพลาสติก ไดแก ไมไผที่ใชประกอบเปนโครงสรางและบุดวยพลาสติกสีขาวขุน 
 3.3 ลูกปลาดุกลูกผสม (hybrid catfish) ขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ปลอยบอละ 350 ตัว 
 3.4 อาหารปลาดุกเล็กชนิดลอยน้ํา 
 3.5 ชุดวิเคราะหคุณภาพน้ํา (test kit for water quality check) สําหรับวิเคราะหหาคาปริมาณออกซิเจนละลาย 
(DO) และความเปนกรดเปนดาง (pH) ชนิด test kit 
 3.6 เทอรโมมิเตอร 
 3.7 เครื่องช่ังน้ําหนักปลา 
 3.8 ไมบรรทัดสําหรับวัดขนาดปลา 
 
4. ขั้นตอนการศึกษา 
 
 4.1 เติมน้ําลงในบอใหไดระดับสูงของน้ํา 30 เซนติเมตร คิดเปนปริมาตรน้ํา 1.80 ลูกบาศกเมตร บอปูพลาสติก 
ขนาดกวาง x ยาว x ลึก เทากับ 2x3x0.60 เมตร 
 4.2 การวัดอุณหภูมิโดยใชเทอรโมมิเตอร ทุก 6 ช่ัวโมง ทั้งในบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
วัดอุณหภูมิอากาศ วัดอุณหภูมิน้ํา 
 4.3 การวัดคุณภาพน้ํา 
 วัดคาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) โดยใชชุดวิเคราะหน้ําสําเร็จรูป (test kit) และวัดคาความเปนกรดเปนดาง 
(pH) ดวย pH-Meter โดยคา DO และ pH ทําการวัดทุกเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. ทุกวันจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 4.4 การวัดการเจริญเติบโต 
 การวัดขนาดและชั่งน้ําหนักปลาดุกดําเนินการทุกสัปดาห โดยการสุมปลาจํานวนประมาณรอยละ 5 จากบอเลี้ยง
เพื่อเก็บขอมูล 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 
 ขอมูลที่รวบรวมไดนํามาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) เพื่อการวิเคราะห 
 5.1 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) คาตํ่าสุด (minimum) คาสูงสุด (maximum) คาพิสัย (range) 
 5.2 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ไดแก การวิเคราะหหาคาความแตกตางระหวางกลุม 
(t-test) 
 
6. สถานที่ดําเนินการศึกษา 
 
 ศูนยศึกษาชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานเลเคาะ หมูที่ 10 และ ศศช.บานแมหละโพคี หมูที่ 11 ตําบลแมหละ 
อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
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7. ระยะเวลาในการเลี้ยง 
 
 พฤศจิกายน  2548 - มกราคม  2549  รวม 3 เดือน  
 

ผลการศึกษา 
 

1. การเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม 
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาโดยการเปรียบเทียบทั้งความยาว และน้ําหนักของปลาที่เลี้ยงตลอด 
การทดลอง พบเปนดังนี้ 
 1.1 ความยาวตัวปลา 
 ความยาวตัวปลาที่เลี้ยงในบอที่เลี้ยงในสภาพปกติจําแนกตามระยะเวลาที่เลี้ยง พบวาความยาวเมื่อเริ่มเลี้ยงมี
คาเฉลี่ย 10.52 เซนติเมตร คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.49 เซนติเมตร ความยาวปลาเมื่อมีอายุ 1 เดือน มีคาเฉลี่ย 16.71 
เซนติเมตร คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.22 เซนติเมตร ความยาวปลาเมื่อมีอายุ 2 เดือน มีคาเฉลี่ย18.09 เซนติเมตร คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.22 เซนติเมตร และความยาวเมื่อมีอายุ 3 เดือน มีคาเฉลี่ย 23.11 เซนติเมตร คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 
เซนติเมตร  
 ความยาวปลาที่เลี้ยงในบอที่ควบคุมอุณหภูมิจําแนกตามระยะเวลาที่เลี้ยง พบวาความยาวเมื่อเริ่มเลี้ยงมีคาเฉลี่ย 
10.76 เซนติเมตร คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 เซนติเมตร ความยาวปลาเมื่อมีอายุ 1 เดือน มีคาเฉลี่ย 20.60 เซนติเมตร คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.31 เซนติเมตร ความยาวปลาเมื่อมีอายุ 2 เดือน มีคาเฉลี่ย 23.51 เซนติเมตร คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
1.25 เซนติเมตร และความยาวปลาเมื่อมีอายุ 3 เดือน มีคาเฉลี่ย 26.33 เซนติเมตร คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.45 เซนติเมตร 
(ตารางที่ 1) 
 1.2 น้ําหนักตัวปลา 
 น้ําหนักตัวปลาที่เลี้ยงในบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ จําแนกตามระยะเวลาที่เลี้ยง พบวา น้ําหนักตัวปลาเมื่อเริ่มเลี้ยงมี
คาเฉลี่ย 12.60 กรัม คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.46 กรัม น้ําหนักตัวปลาเมื่อมีอายุ 1 เดือน มีคาเฉลี่ย 31.83 กรัม คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 8.66 กรัม น้ําหนักตัวปลาเมื่อมีอายุ 2 เดือน มีคาเฉลี่ย 41.50 กรัม คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.09 กรัม น้ําหนักตัวปลา
เมื่อมีอายุ 3 เดือน คาเฉลี่ย 110.13 กรัม คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.42 กรัม น้ําหนักตัวปลาที่เลี้ยงในบอที่ควบคุมอุณหภูมิ
จําแนกตามระยะเวลาที่เลี้ยง พบวาน้ําหนักตัวปลาเมื่อเริ่มเลี้ยงมีคาเฉลี่ย 13.17 กรัม คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.10 กรัม 
น้ําหนักตัวปลาเมื่อมีอายุ 1 เดือน มีคาเฉลี่ย 57.67 กรัม คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.23 กรัม น้ําหนักตัวปลาเมื่อมีอายุ 2 เดือน 
มีคาเฉลี่ย 105.50 กรัม คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.93 กรัม และน้ําหนักตัวปลาเมื่อมีอายุ 3 เดือน มีคาเฉลี่ย 198.80 กรัม  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 22.01 กรัม (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความยาว และน้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยในชวงการเลี้ยงที่ตางกัน 
สภาพปกต ิ ควบคุมอุณหภูม ิเดือนท่ี 

ความยาว (ซม.) น้ําหนัก (กรัม) ความยาว (ซม.) น้ําหนัก (กรัม) 
เร่ิมตนเลี้ยง 10.52 ± 1.49x 12.60 ± 3.46a 10.76 ± 1.21x 13.17 ± 4.10a

1 16.71 ± 2.22 x 31.83 ± 8.66 a 20.66 ± 1.32y 57.67 ± 10.23b

2 18.09 ±2.22 x 41.50 ± 7.09 a 23.51 ± 1.25 y 105.50 ± 19.93 b

3 23.11 ± 1.83 x 110 ± 10.42 a 26.23 ± 1.45 y 198 ± 22.01 b

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันและประเด็นเดียวกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
                  อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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2. การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 
 
 อุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของน้ําในบอปลา ณ เวลา 03.00 น. พบวาอุณหภูมิของน้ําในบอที่ควบคุม
อุณหภูมิมีคาสูงสุดเฉลี่ย 25.4OC คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.6OC รองลงมาไดแก อุณหภูมิอากาศในที่ครอบและน้ําในบอที่
เลี้ยงในสภาพปกติ (คาเฉลี่ย 23.9OC และ 19.5OC ตามลําดับ) อากาศภายนอกที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาตํ่าสุด (คาเฉลี่ย 17.9OC) 
 อุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของน้ําในบอปลา ณ เวลา 09.00 น. พบวาอุณหภูมิของอากาศในที่ครอบมี
คาเฉลี่ย 26.9OC คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.3OC รองลงมาไดแก น้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิและอากาศภายนอก (คาเฉลี่ย 26.3
และ 21.9OC ตามลําดับ) น้ําในบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ มีคาตํ่าสุด (คาเฉลี่ย 21.7OC) 
 อุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของน้ําในบอปลา ณ เวลา 15.00 น. พบวาอุณหภูมิอากาศในที่ครอบมีคาเฉลี่ย 
33.4OC คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.3OC รองลงมาไดแก อุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิและอากาศภายนอก (คาเฉลี่ย 
30.2OC และ 28.2OC ตามลําดับ) น้ําในบอที่เลี้ยงในสภาพปกติมีคาตํ่าสุด (คาเฉลี่ย 27.4OC) 
 อุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของน้ําในบอปลา ณ เวลา 21.00 น. พบวาอุณหภูมิของน้ําในบอที่ควบคุม
อุณหภูมิมีคาสูงสุดเฉลี่ย 28.1OC คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.7OC รองลงมาไดแก อุณหภูมิในอากาศที่ครอบและอุณหภูมิน้ําใน
บอที่เลี้ยงในสภาพปกติ (คาเฉลี่ย 26.9 และ 23.4OC ตามลําดับ) อุณหภูมิอากาศภายนอกมีคาต่ําสุด (คาเฉลี่ย 20.7OC)  
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงเวลาที่ตางกัน 

อุณหภูมิอากาศ (oซ) อุณหภูมิน้ํา (oซ) เวลา 

สภาพปกติ ควบคุมอุณหภูมิ สภาพปกติ ควบคุมอุณหภูมิ 
3.00 น. 17.89 ± 2.80x 23.94 ± 1.86y 19.45 ± 3.49a 25.41 ± 2.56b

9.00 น. 21.90 ± 3.06 x 26.88 ± 2.32 y 21.71 ± 2.47 a 26.31 ± 2.06 b

15.00 น. 28.18 ± 2.71 x 33.36 ± 4.34 y 27.39 ± 2.74 a 30.20 ± 2.65 b

21.00 น. 20.68 ± 1.73 x 29.90 ± 2.28 y 23.40 ± 2.27 a 28.05 ± 2.73 b

หมายเหตุ  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันและประเด็นเดียวกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
                  อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) 

 
3. ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 
 3.1 คาออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) 
 คาออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) จําแนกตามประเภทบอและระยะเวลาเก็บตัวอยางน้ํา พบวา ณ เวลา 06.00 น. คา 
DO ในบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาต่ํากวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ (คาเฉลี่ย 4.93 และ 49.7 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ) และ
เวลา 18.00 น. พบวาคา DO ในบอที่เลี้ยงในสภาพปกติมีคาต่ํากวาบอที่ควบคุมอุณหภูมิ (คาเฉลี่ย 5.05 และ 5.21 มิลลิกรัม
ตอลิตร ตามลําดับ) ดังตารางที่ 3 
 3.2 คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา (pH) 
 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของน้ํา จําแนกตามประเภทบอและเวลาเก็บตัวอยางพบวา ณ เวลา 06.00 น. คา pH 
ของน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาตํ่ากวาที่เลี้ยงในสภาพปกติ (คาเฉลี่ย 7.44 และ 7.57 ตามลําดับ) และเวลา 18.00 น.  
คา pH ของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติมีคาตํ่ากวาบอที่ควบคุมอุณหภูมิ (คาเฉลี่ย 7.49 และ 7.55 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 3 
 



O14                                                                                                   การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551  
                                                    

 48

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบคุณภาพน้ําในชวงเวลาเดียวกัน 

เวลา 6.00 น. เวลา 18.00 น. คุณภาพน้ํา 

สภาพปกติ ควบคุมอุณหภูมิ สภาพปกติ ควบคุมอุณหภูมิ 

 

คาออกซิเจนละลาย (มก./ล.) 4.97 ± 0.58x 4.93 ± 0.47 x 5.05 ± 0.55a 5.21 ± 0.78 a

คาความเปนกรดเปนดาง 7.57 ± 0.33 x 7.44 ± 0.20y 7.49 ± 0.21 a 7.55 ± 0.32 a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันในชวงเวลาเดียวกันแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
                 อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
 
4. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมจําแนกตามประเภทบอ และอายุปลาที่ตางกัน 
 
 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาจําแนกตามประเภทบอ ณ อายุตางๆ พบเปน  ดังนี้ 
 4.1 ความยาวตัวปลา พบวาความยาวตัวปลาจําแนกตามประเภทบอ เมื่อปลามีอายุได 3 เดือน ระหวางบอ 
ที่ควบคุมอุณหภูมิและเลี้ยงในสภาพปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
(α = 0.05) (คา Sig = 0.00) โดยความยาวตัวปลาเฉลี่ยของบอที่ควบคุมอุณหภูมิยาวกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ  
 4.2 น้ําหนักตัวปลา พบวาน้ําหนักตัวปลาจําแนกตามประเภทบอ เมื่อปลามีอายุได 3 เดือนระหวางบอที่ควบคุม
อุณหภูมิและเลี้ยงในสภาพปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α =0.05)  
(คา Sig = 0.00) โดยน้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยของบอที่ควบคุมอุณหภูมิสูงกวา น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ  
 
5. การเปรียบเทียบอุณหภูมิจําแนกตามประเภทบอและเวลาเก็บตัวอยาง 
 
 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิจําแนกตามประเภทบอและเวลาเก็บตัวอยาง พบเปนดังนี้ 
 5.1 อุณหภูมิอากาศ 
 5.1.1 อุณหภูมิอากาศ จําแนกตามประเภทบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 03.00 น.พบวาคาอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุม
อุณหภูมิกับนอกที่ควบคุมอุณหภูมิ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
(α =0.05) (คา Sig =0.00) โดยอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาเฉลี่ยสูงกวาอุณหภูมิอากาศนอกที่ควบคุมอุณหภูมิ  
 5.1.2 อุณหภูมิอากาศจําแนกตามประเภทบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 09.00 น.พบวาคาอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุม
อุณหภูมิกับอากาศภายนอก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)  
(คา Sig = 0.00) โดยอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาเฉลี่ยสูงกวาอุณหภูมิอากาศนอกที่ควบคุมอุณหภูมิ  
 5.1.3 อุณหภูมิอากาศจําแนกตามประเภทบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 15.00 น.พบวาคาอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุม
อุณหภูมิกับอากาศภายนอก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)  
(คา Sig = 0.00) โดยอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาเฉลี่ยสูงกวาอุณหภูมิอากาศนอกที่ควบคุมอุณหภูมิ 
 5.1.4 อุณหภูมิอากาศจําแนกตามประเภทบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 21.00 น.พบวาคาอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุม
อุณหภูมิกับอากาศภายนอก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)  
(คา Sig = 0.00) โดยอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาเฉลี่ยสูงกวาอุณหภูมิอากาศนอกที่ควบคุมอุณหภูมิ  
 5.2 อุณหภูมิน้ํา 
 5.2.1 อุณหภูมิน้ําในบอจําแนกตามประเภทบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 03.00 น.พบวาคาอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุม
อุณหภูมิและเลี้ยงในสภาพปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α =0.05)  
(คา Sig=0.00) โดยอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิน้ําในบอ ที่เลี้ยงในสภาพปกติ  
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 5.2.2 อุณหภูมิน้ําในบอจําแนกตามประเภทบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 09.00 น.พบวาคาอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุม
อุณหภูมิและเลี้ยงในสภาพปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)  
(คา Sig = 0.00) โดยอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิน้ําในบอ ที่เลี้ยงในสภาพปกติ  
 5.2.3 อุณหภูมิน้ําในบอจําแนกตามประเภทบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 15.00 น.พบวาคาอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุม
อุณหภูมิและเลี้ยงในสภาพปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)  
(คา Sig = 0.00) โดยอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิน้ําในบอ ที่เลี้ยงในสภาพปกติ  
 5.2.4 อุณหภูมิน้ําในบอจําแนกตามประเภทบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 21.00 น.พบวาคาอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุม
อุณหภูมิและเลี้ยงในสภาพปกติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)  
(คา Sig = 0.00) โดยอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิน้ําในบอ ที่เลี้ยงในสภาพปกติ  
 
6. การเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา จําแนกตามประเภทบอและเวลาเก็บตัวอยาง 
 
 6.1 คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําจําแนกตามประเภทบอและเวลาเก็บตัวอยางน้ํา พบเปนดังนี้ 
 6.1.1 คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) จําแนกตามประเภทของบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 06.00 น.พบวาคา DO ของบอ
ที่เลี้ยงในสภาพปกติ และบอที่ควบคุมอุณหภูมิ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 (α = 0.05) (คา Sig = 0.56)  
 6.1.2 คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) จําแนกตามประเภทของบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 18.00 น.พบวาคา DO ของบอ
ที่เลี้ยงในสภาพปกติและบอที่ควบคุมอุณหภูมิ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 (α = 0.05) (คา Sig = 0.06)  
 6.2 คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา (pH) 
 6.2.1 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) จําแนกตามประเภทของบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 06.00 น.พบวาคา pH ของ
บอที่เลี้ยงในสภาพปกติและบอที่ควบคุมอุณหภูมิ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 (α = 0.05) (คา Sig = 0.00) โดยคาเฉลี่ย pH ของบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาตํ่ากวาคา pH ของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ  
 6.2.2 คาความเปนกรดเปนดาง (pH)จําแนกตามประเภทของบอ ณ เวลาเก็บตัวอยาง 18.00 น.พบวาคา pH ของบอ
ที่เลี้ยงในสภาพปกติและบอที่ควบคุมอุณหภูมิ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 (α = 0.05) (คา Sig = 0.07)  
 

วิจารณผลการศึกษา 
 

 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงภายใตสภาพการควบคุมอุณหภูมิและบอที่
เลี้ยงในสภาพแวดลอมปกติ ตามโครงการประมงโรงเรียนบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก ผลการทดลองสรุปได  ดังนี้ 
 ดานการเจริญเติบโตของปลา พบวา ความยาวตัวปลาเฉลี่ยในบอที่เลี้ยงในสภาพปกติเมื่อเริ่มปลอยเทากับ 10.52 
เซนติเมตร เมื่อปลามีอายุ 1 เดือน ความยาวตัวปลาเฉลี่ยเทากับ 16.71 เซนติเมตร เมื่อปลาอายุ 2 เดือน ความยาวตัวปลา
เฉลี่ยเทากับ 18.09 เซนติเมตร และเมื่อปลามีอายุ 3 เดือน ความยาวตัวปลาเฉลี่ยเทากับ 23.11 เซนติเมตร สําหรับความยาว
ตัวปลาเฉลี่ยในบอที่มีการควบคุมอุณหภูมิ เมื่อเริ่มปลอยเทากับ 10.76 เซนติเมตร เมื่อปลามีอายุ 1 เดือน ความยาวตัวปลา
เฉลี่ยเทากับ 20.60 เซนติเมตร เมื่อปลามีอายุ 2 เดือน ความยาวตัวปลาเฉลี่ยเทากับ 23.51 เซนติเมตร และเมื่อปลามีอายุ 3 
เดือน ความยาวตัวปลาเฉลี่ยเทากับ 26.35 เซนติเมตร  
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 น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยในบอที่เลี้ยงในสภาพปกติเมื่อเริ่มเลี้ยงเทากับ 12.60 กรัม เมื่อปลาอายุ 1 เดือน น้ําหนักตัว
ปลาเฉลี่ยเทากับ 31.83 กรัม เมื่อปลามีอายุ 2 เดือน น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยเทากับ 41.50 กรัม เมื่อปลามีอายุ 3 เดือน น้ําหนักตัว
ปลาเฉลี่ยเทากับ 110.13 กรมั สําหรับน้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยในบอที่มี การควบคุมอุณหภูมิเมื่อเริ่มเลี้ยงเทากับ 13.17 กรัม เมื่อ
ปลาอายุ 1 เดือน น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยเทากับ 57.67 กรัม เมื่อปลาอายุ 2 เดือน น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยเทากับ 105.50 กรัม และ
เมื่อปลามีอายุ 3 เดือน น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยเทากับ 198.80 กรัม 
 ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับ Boyd and Tuckes (1998) Monesief and Jones (1997) และ Boyd (1996) ที่กลาว
วาอุณหภูมิมีผลตออัตราเมตาบอลิซึม และอัตราการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการทดลองของ 
Australian Barramundi Farmers Association (2005) ซึ่งทดลองกับปลากะพงขาว พบวา การควบคุมอุณหภูมิโดยการใช
น้ําอุน หรือเครื่องเพิ่มอุณหภูมิจะทําใหอัตราเมตาบอลิซึมไมลดต่ําลงในขณะที่อุณหภูมิน้ําลดต่ําลง และการทดลองของทวี 
(2533) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุงระยะนอเพลียสในบอซีเมนต ขนาด 20 ตัน บอละ 1,000,000 ตัว พบวา ลูกกุง
ในชุดที่มีการควบคุมอุณหภูมิจะเจริญเติบโตเขาสูระยะตางๆ เร็วกวา 
 ดานอุณหภูมิ เมื่อเปรียบเทียบชวงเวลาเดียวกันในชวงวัน พบวาเวลา ณ เวลา 03.00 น. อุณหภูมิของน้ําในบอที่
ควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงสุดในขณะที่อุณหภูมิอากาศภายนอกมีคาต่ําสุด ณ เวลา 09.00 น. อุณหภูมิในบอที่ควบคุมอุณหภูมิ
ยังคงมีคาสูงสุด ในขณะที่อุณหภูมิน้ําในบอที่เลี้ยงในสภาพปกติมีคาต่ําสุด ณ เวลา 15.00 น. อุณหภูมิอากาศในชุดควบคุม
อุณหภูมิมีคาสูงสุดในขณะที่อุณหภูมิน้ําในชุดที่เลี้ยงในสภาพปกติมีคาต่ําสุด และเวลา 21.00 น. อุณหภูมิของน้ําในบอชุด
ควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงสุดในขณะที่อุณหภูมิอากาศภายนอกมีคาตํ่าสุด 
 ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับสภาวะเรือนกระจกที่ Arnett (1998) กลาววา การที่รังสีคลื่นสั้นผานลงมายังผิว
โลกจะเกิดการคายความรอนใหกระจายอยูภายในชั้นบรรยากาศทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นและถูกเก็บไวดานคุณภาพน้ํา พบวาคา
ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ณ เวลา 06.00 น. บอที่มีการควบคุมอุณหภูมิมีคาต่ํากวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติในขณะที่เวลา 
18.00 น. คา DO ของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติตํ่ากวาบอที่ควบคุมอุณหภูมิ สําหรับคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ณ เวลา 
06.00 น. บอที่มีการควบคุมอุณหภูมิมีคาต่ํากวาบอ ที่เลี้ยงในสภาพปกติ และเวลา 18.00 น. คา pH ของบอที่ควบคุม
อุณหภูมิมีคาสูงกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับ Boyd (1996) กลาววา คาออกซิเจนละลาย (DO) จะขึ้นกับแรงดันอากาศและ
แรงดันของกาซแตละชนิด การสรางและการใชของสิ่งมีชีวิตในน้ํา นอกจากนั้น คาออกซิเจนละลายจะลดลง เมื่อคา
อุณหภูมิสูงขึ้น และความเค็มสูงขึ้นในขณะที่ Boyd (2000) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
วาขึ้นกับปริมาณของคารบอนไดออกไซดในชวงวัน ซึ่งเกิดจาก  การสูญเสียไปในการสังเคราะหแสงของพืชนํ้า และจะ
เพิ่มขึ้นจากกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ํา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาเบื้องตนของสวนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ (2545) ซึ่งพบวา การครอบพลาสติกทําใหอุณหภูมิน้ําเฉลี่ยสูงกวาบอที่ไมครอบ
ดวยพลาสติก 
 
1. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาจําแนกตามประเภทบอ ณ อายุปลาที่ตางกัน เปนดังนี้ 
 1.1 ความยาวตัวปลา 
 1.1 1 ความยาวตัวปลาจําแนกตามประเภทบอ เมื่อเริ่มเลี้ยง พบวา ความยาวตัวปลาระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิ 
และบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) 
 1.1.2 ความยาวตัวปลาจําแนกตามประเภทบอ เมื่อปลาอายุได 1 เดือน พบวา ความยาวตัวปลาระหวางบอที่
ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 
0.05) โดยที่ ความยาวปลาจากบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีความความยาวเฉลี่ยมากกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
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 1.1.3 ความยาวตัวปลาจําแนกตามประเภทบอ เมื่อปลาอายุได 2 เดือน พบวา ความยาวตัวปลาระหวางบอที่
ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 
0.05)โดยที่ ความยาวปลาจากบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีความความยาวเฉลี่ยมากกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 1.1.4 ความยาวตัวปลาจําแนกตามประเภทบอ เมื่อปลาอายุได 3 เดือน พบวา ความยาวตัวปลาระหวางบอที่
ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 
0.05)โดยที่ ความยาวปลาจากบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีความความยาวเฉลี่ยมากกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 1.2 น้ําหนักตัวปลา 
 1.2.1 น้ําหนักตัวปลา จําแนกตามประเภทบอเมื่อเริ่มเลี้ยง พบวา น้ําหนักตัวปลาระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและ
บอที่เลี้ยงในสภาพปกติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) 
 1.2.2 น้ําหนักตัวปลา จําแนกตามประเภทบอเมื่อปลาอายุได 1 เดือน พบวา น้ําหนักตัวปลาระหวางบอที่ควบคุม
อุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยที่
น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยจากบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 1.2.3 น้ําหนักตัวปลา จําแนกตามประเภทบอเมื่อปลาอายุได 2 เดือน พบวา น้ําหนักตัวปลาระหวางบอที่ควบคุม
อุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยที่
น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยจากบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 1.2.4 น้ําหนักตัวปลา จําแนกตามประเภทบอเมื่อปลาอายุได 3 เดือน พบวา น้ําหนักตัวปลาระหวางบอที่ควบคุม
อุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)โดยที่
น้ําหนักตัวปลาเฉลี่ยจากบอที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาสูงกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 
2. ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิจําแนกตามประเภทบอและเวลาเก็บตัวอยาง เปนดังนี้ 
 2.1 อุณหภูมิอากาศ 
 2.1.1 อุณหภูมิอากาศ ณ เวลา 03.00 น. พบวาอุณหภูมิอากาศระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพ
ปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุม
อุณหภูมิสูงกวาอากาศภายนอก 
 2.1.2 อุณหภูมิอากาศ ณ เวลา 09.00 น. พบวาอุณหภูมิอากาศระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพ
ปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)โดยอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุม
อุณหภูมิสูงกวาอากาศภายนอก 
 2.1.3 อุณหภูมิอากาศ ณ เวลา 15.00 น. พบวาอุณหภูมิอากาศระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพ
ปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)โดยอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุม
อุณหภูมิสูงกวาอากาศภายนอก 
 2.1.4 อุณหภูมิอากาศ ณ เวลา 21.00 น. พบวาอุณหภูมิอากาศระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพ
ปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยอุณหภูมิอากาศในที่ควบคุม
อุณหภูมิสูงกวาอากาศภายนอก 
 2.2 อุณหภูมิน้ํา 
 2.2.1 อุณหภูมิน้ํา ณ เวลา 03.00 น. พบวาอุณหภูมิน้ําระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิมี
คาสูงกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ  
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 2.2.2 อุณหภูมิน้ํา ณ เวลา 09.00 น. พบวาอุณหภูมิน้ําระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิมี
คาสูงกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 2.2.3 อุณหภูมิน้ํา ณ เวลา 15.00 น. พบวาอุณหภูมิน้ําระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยอุณหภูมิน้ําในบอที่ควบคุมอุณหภูมิมี
คาสูงกวาบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 2.2.4 อุณหภูมิน้ํา ณ เวลา 21.00 น. พบวาอุณหภูมิน้ําระหวางบอที่ควบคุมอุณหภูมิและบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยอุณหภูมิน้ําในบอที่มีคาสูงกวาบอที่
เลี้ยงในสภาพปกติ 
 
3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําจําแนกตามประเภทบอและเวลาเก็บตัวอยาง เปนดังนี้ 
 3.1 คาออกซิเจนละลายในน้ํา (DO)  
 3.1.1 คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ณ เวลาเก็บตัวอยาง 06.00 น. พบวาคา DO ของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ และ
บอที่ควบคุมอุณหภูมิแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) 
 3.1.2 คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ณ เวลาเก็บตัวอยาง 18.00 น. พบวาคา DO ของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติและบอ
ที่ควบคุมอุณหภูมิแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) 
 3.2 คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา (pH) 
 3.2.1 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ณ เวลาเก็บตัวอยาง 06.00 น. พบวาคา pH ของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติและ
บอที่ควบคุมอุณหภูมิ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) โดยคาเฉลี่ย pH ของ
บอที่ควบคุมอุณหภูมิมีคาตํ่ากวาคา pH ของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติ 
 3.2.2 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ณ เวลาเก็บตัวอยาง 18.00 น. พบวาคา pH ของบอที่เลี้ยงในสภาพปกติและ
บอที่ควบคุมอุณหภูมิแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 1. เห็นควรนําแนวทางการทดลองในครั้งนี้ไปจัดทํารูปแบบมาตรฐานสําหรับการเลี้ยงปลาในพื้นที่สูงที่มีอุณหภูมิ
ตํ่าในชวงฤดูหนาวโดยเฉพาะโรงเรียนภายใตโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยูในถิ่น
ทุรกันดารและพื้นที่สูง 
 2. เห็นควรนําขอมูลที่ไดไปใชในการสงเสริมการเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงแหงอื่นๆ หรือในชวงฤดูหนาวซึ่งมี
อุณหภูมิตํ่าตอไป  
 3. เห็นควรใหมีการศึกษาวิจัยกับชนิดพันธุสัตวน้ําอื่นๆ เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริมตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 ผูศึกษาขอขอบคุณคุณบังอร ไชยณรงค คุณพงศศักดิ์ บุญชัย คุณณัฐณภางค สุขศิริ และ คุณชัชชัย หุนสุวรรณ 
เจาหนาที่ฝายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ สํานัก
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง ที่ไดมีสวนชวยใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี ขอขอบพระคุณเจาหนาที่
สํานักงานประมงจังหวัดตาก อาจารยศูนยศึกษาชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานเลเคาะ หมูที่ 10 และ ศศช.บานแมหละ
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โพคี หมูที่ 11 ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีต้ังแตเริ่มตนการจัดหาพื้นที่ 
จนกระทั่งเสร็จสิ้นการศึกษา 
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ความสําเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ, 

Scatophagus  argus Linnaeus, 1766 โดยใชฮอรโมน LHRHa 
 

จิระยุทธ  ร่ืนศิริกุล*   มาวิทย  อัศวอารีย   เยาวนิตย  ดนยดล  และ ละออ  ชูศรีรัตน 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 
 ทดลองผสมเทียมปลาตะกรับโดยการฉีดฮอรโมน LHRHa กระตุนใหแมปลาตกไข นําไขไปผสมกับน้ําเชื้อ เกิด
การปฏิสนธิและพัฒนาจนฟกออกมาเปนตัว  ผลการทดลองพบวา  ระดับฮอรโมน LHRHa ที่ทําใหแมปลาตกไขและมีไขดี 
(viable egg) คิดเปน 60-80 เปอรเซ็นต จากแมปลาทั้งหมด  อยูที่ระดับ 10-20 มคก./กก. โดยหลังจากผสมไขกับน้ําเชื้อ
ภายใตอุณหภูมิน้ํา 26-29 องศาเซลเซียสมีการปฏิสนธิสูงถึง 70-92 เปอรเซ็นต และฟกออกเปนตัวต้ังแต 43-88 เปอรเซ็นต  
การเจริญพัฒนาของคัพภะ (egg development) หลังจากผสมเปนระยะ 4 เซลลใชเวลา 45 นาที  เขาสูระยะ 16 เซลลภายใน 1 
ชม. 15 นาที เขาสูระยะ 64 เซลลภายใน 1 ชม. 50 นาที เขาสูระยะ blastula ภายใน 2 ชม. 30 นาที เขาสูระยะ gastrula 
ภายใน 5 ชม. 20 นาที เขาสูระยะ developing embryo ภายใน 10 ชม. 15 นาที  และเขาสูระยะ complete embryo ภายใน 13 
ชม. 15 นาที เริ่มฟกออกเปนตัวภายในเวลา 18 ชม. รวมระยะพัฒนาทั้งหมดหลังไขไดรับการผสมจนฟกออกเปนตัวใชเวลา 
17-19 ชม. ขนาดเสนผานศูนยกลางของไขกอนฉีดฮอรโมน 423+15.26 - 458+7.63 ไมครอน กอนผสมกับน้ําเชื้อมีขนาด 
649+ 15.30 - 685+15.48 ไมครอน ขนาดของลูกปลาแรกฟกอยูระหวาง 1.5-2.2 มม. การทดลองนี้ช้ีใหเห็นวาสามารถใช
ฮอรโมนกระตุนใหแมปลาตกไขและรีดไขมาผสมกับน้ําเชื้อเพื่อผสมเทียมปลาตะกรับไดแตควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สัดสวนของสเปรมตอไขที่ทําใหไดอัตราการผสมสูงสุด 
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ  Scatophagus  argus  การผสมเทียม   ฮอรโมน LHRHa 
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Successful in Artificial Insemination of Spotted Scat, 

Scatophagus  argus  Linnaeus, 1766 by Using LHRHa 
 

Jirayuth  Ruensirikul*   Mavit  Assava-aree   Yaowanit  Danayadol  and  La-or  Chusrirat 
Coastal  Aquaculture  Research  Institute 

 
Abstract 

 
Experiments on artificial insemination of spotted scat (Scatophagus  argus) by induced ovulation with single 

intramuscular injection of LHRHa hormone was conducted. Stripping viable eggs and sperm were fertilized and egg 
development were observed until hatch out. The results showed that the levels of LHRHa hormone concentration was 
10-20 μg/kg could be induced viable eggs ovulation 60-80% of all mature female. Fertilization rate and hatching rate 
were 70-92% and 43-88% respectively. Egg development at 4 cell, 16 cell, 64 cell, blastula, gastrula, developing embryo 
and hatching stage were occurred after fertilization about 45 min, 1 h 15 min, 1 h 50 min, 2 h 30 min, 5 h 20 min, 10 h 
15 min, 13 h 15 min and 18 h respectively. Incubation period since fertilized to hatch out about 17-19 h at temperature 
ranging from 26-29 oC. Egg diameter before and after hormone treated were 423+ 15.26 - 458+7.63 and 649+ 15.30 - 
685+15.48 μm respectively. Total length of newly hatched larvae were 1.5-2.2 mm. This experiment indicated that 
spotted scat can be artificial propagated by hormonal injection to induced ovulation of matured female before 
insemination. The further studies should be conduct on sperm : egg ratio to increase fertilization rate. 

 
Key words : spotted scat, Scatophagus  argus  artificial insemination  LHRHa hormone,  
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การอนุบาลและพัฒนาการของลูกปลาตะกรับ Scatophagus  argus Linneaus, 1766 
 

จิระยุทธ  ร่ืนศิริกุล*  มาวิทย  อัศวอารีย  เยาวนิตย  ดนยดล  และละออ  ชูศรีรัตน 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 ทดลองอนุบาลลูกปลาตะกรับในโรงเพาะฟกของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่ไดจากการผสมเทียม
จํานวน 5 รุน (การปฏิสนธิระหวาง 74-94%  อัตราการฟกระหวาง  50-98 % และจํานวนลูกปลาแตละรุนระหวาง 54,000-
310,000 ตัว) โดยเริ่มอนุบาลลูกปลาแรกฟกในถังไฟเบอรขนาดจุ 3 ตันและบอซีเมนตขนาด 25 ตัน ความหนาแนน 20-25 
ตัว/ล. เมื่อปลาอายุ 3-5 วันใหกินโรติเฟอรขนาดเล็กที่กรองผานผากรอง 100 μm เปนอาหาร  หลังจากนั้นใหกินโรติเฟอร
ทุกขนาดจนเมื่ออายุครบ 18 วัน เริ่มใหอารทีเมียแรกฟก 7-10 ตัว/มล. ผสมกับโรติเฟอร 5 ตัว/มล. เมื่ออายุ 25 วันยายลูก
ปลาที่อนุบาลในถังไฟเบอรกลาสไปอนุบาลในบอซีเมนตขนาด 25 ตัน ความหนาแนน 2-3 ตัว/ล. อายุ 30 วันใหอารทีเมีย
ตัวโต 1-2 ตัว/ล.  อายุ 35 วันใหอาหารสําเร็จรูปวันละ 2 ครั้งจนอิ่มและเมื่อลูกปลาอายุ 40 วันเสริมสาหรายสด 
Enteromorpha  sp. เพื่อใหลูกปลาแทะเล็ม  ผลการอนุบาลพบวาลูกปลาแรกฟกยาว 1.73 + 0.09 มม.และความยาวเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วในชวง 24 ชม.แรกจาก 1.73 มม. เปน 2.39  มม.  แตหลัง 24 ชม.จนถึงอายุ 6 วัน ความยาวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 
2.37 มม. เปน 2.58 มม.  อายุ 10-45 วัน ความยาวลูกปลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 3.68+ 0.19 มม. เปน 30.7 + 1.12 มม. ความกวาง
ลําตัวคอยๆเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ 4 วันจาก 0.55 มม. เปน 15.0 มม. เมื่ออายุ 45 วัน สําหรับพัฒนาการของลูกปลาพบวาลูกปลา
ปากเริ่มเปดเมื่ออายุ 40-48 ชม. ความกวางปาก 134-162 μm เริ่มกินโรติเฟอรเมื่ออายุ 45-60 ชม. ไขแดงยุบหมดเมื่ออายุ 3 
วัน  หยดน้ํามันหยดน้ํามันมีขนาดใหญและยุบหมดเมื่ออายุ 7 วัน  เมื่ออายุ 4-5 วัน ครีบอกพัฒนาดีพรอมกับเกิดสันและปุม
นูนบริเวณสวนหัวที่ขยายใหญขึ้น  ความเขมของเม็ดสีบริเวณลําตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีสีดําตั้งแตสวนหัวจนถึงทวารหนัก
เมื่ออายุ 15 วันและมีสีดําทั้งตัวเมื่ออายุ 20 วัน หลังจากนั้นสีจางลงเปนสีเหลืองออน  เกิดลายจุดสีดํา และรูปรางเหมือนพอ
แมเมื่ออายุ 40-45 วัน อัตรารอดของลูกปลาทั้ง 5 รุนผันแปรอยูระหวางรอยละ 0.52 – 25.45 ดังนั้นควรศึกษาปจจัย
สิ่งแวดลอมในการอนุบาลตอไป เชน ความเค็ม ความหนาแนน เพื่อเพิ่มอัตรารอดใหสูงขึ้น 
 
คําสําคัญ : ปลาตะกรับ  Scatophagus  argus  การอนุบาล  พัฒนาการของลูกปลา 
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Nursing and Larval Development of Spotted Scat 

Scatophagus  argus Linneaus, 1766 
 

Jirayuth  Ruensirikul* Mavit  Assava-aree  Yaowanit  Danayadol and La-or  Chusrirat 
Coastal  Aquaculture Research  Institute,  Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 Experiment on nursing and development of spotted scat larvae were conducted in hatchery of the Coastal 
Aquaculture Research Institute using the larvae reproduced from five trials of artificial insemination. The newly hatched 
larvae were nursed in 3 ton fiberglass tanks and 25 ton cement tank at a stocking density of 20-25 ind/l. A small size of 
rotifer (10-20 ind/ml) were fed at 3-5 days old, all size rotifer (10-20 ind./ml) at 6 days old , Artemia nauplii (7-10 
ind/ml) at 19 days old, adult Artemia (1-2 ind/l) at 30 days old, adult Artemia (1-2 ind/l), artificial diet at 35 days old and 
supplemented with fresh seaweed (Enteromorpha  sp.) at 40 days old. The larvae were transferred to nursed in 25 ton 
cement tank at the density of 2-3 ind/l at 25 days old. The results showed that the total length (TL) of newly hatch out 
larvae was 1.73 + 0.09 mm. The increasing of TL was very fast during the first 24 h after hatching (1.73-2.39 mm), then 
it was gradually slow until 6 days old (2.37-2.58 mm) and increased again during 10-45 days old (3.68-30.7 mm). Body 
depth gradually increased from 4 -45 days old (0.55-15.0 mm). The larvae opened of the mouth during the first 40-48 h. 
The absorptions of yolk sac and single large oil globule were taken place at 3, 7 days old respectively. The pelvic fin 
was well developed in 4-5 days old accompany with the enlargement of cephalic region and head spination. Body color 
of larvae was black about 2/3 of TL from cephalic region to anus in 15 days old and was completely dark over the trunk 
region in 20 days old after that the body color was changed to pale yellow and followed with the formation of black 
spots and developing to juvenile stage during 40-45 days old. The survival rate at this state was about 0.52-25.45%. The 
further studies should be conduct on environment factors such as salinity, stocking density to increase survival rate. 
 
Key words : Scatophagus  argus, larval rearing, larval development 
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อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลท่ีความหนาแนนตางกนั 3 ระดบั 
 

กฤษณา  องอาจ*   วลีรัตน  มูสิกะสังข   พณารัตน  สอนสุกใส  และ พุทธ  สองแสงจินดา 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  กรมประมง 

 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปปลาดุกน้ําจืดเปอรเซ็นตโปรตีนไม
นอยกวา 40 เปอรเซ็นตที่ความหนาแนน 0.5 , 0.75 และ 1 ตัว/ลิตร  ปลอยลูกปลาดุกทะเลน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย  1.4+0.2 
กรัม  ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 6.4+0.3  เซนติเมตรในถังไฟเบอรกลาสขนาด  300 ลิตร  บรรจุน้ํา  200 ลิตรชุดละ 3 ซ้ํา  ใหกิน
อาหารสําเร็จรูปปลาดุกน้ําจืดจนอิ่มวันละ2 ครั้ง  ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วันและถายน้ํา 50 เปอรเซ็นตทุกวัน  เมื่อสิ้นสุด
การทดลองลูกปลามีน้ําหนักเฉลี่ย 18.2+2.2 , 16.6+3.8 และ 12.6+2.1 กรัม  ตามลําดับ  ความยาวเฉลี่ย 15.0+0.6 , 14.4+1.1 
และ 13.2+0.8 เซนติเมตร  ตามลําดับ  ซึ่งการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลทั้งดานน้ําหนักและความยาวที่ความหนาแนน 
0.5 และ 0.75 ตัว/ลิตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สวนที่ระดับความหนาแนน 1 ตัว/ลิตรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  นํ้าหนักเพิ่มตอวันเทากับ 0.14+0.01 , 0.13+0.01 และ 0.09+0.03 กรัมตอวันตามลําดับ  
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ 2.14+0.07 , 2.06+0.08 และ 1.81+0.24 เปอรเซ็นตตอวัน  ตามลําดับ  อัตรารอดตาย
เทากับ 99.3+0.6 , 97.3+0.7 และ 82.3+10.9 เปอรเซ็นตตามลําดับ  จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาน้ําหนักเพิ่มตอวันมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)ระหวางความหนาแนน 0.5และ 0.75 ตัว/ลิตรกับ 1 ตัว/ลิตร  สวนอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อัตรารอดตายที่เลี้ยงที่ความหนาแนน 0.5 ตัว/ลิตร
ไมแตกตางกับที่เลี้ยงความหนาแนน 0.75 ตัว/ลิตรแตแตกตางจากที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 1 ตัว/ลิตรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05)  เมื่อพิจารณาทั้งดานการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของการทดลองในครั้งนี้แลวที่ระดับความหนาแนน 
0.75 ตัว/ลิตรเปนระดับที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยง  ผลจากการหาความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต
ของปลาดุกทะเล  พบวาอัตราการกินอาหารของปลาตอตัวตอวันมีความสําคัญมากที่สุดดังนี้  น้ําหนักเพิ่มตอวันผันแปร
ตามปจจัยความหนาแนน  อัตราการกินอาหารตอตัวตอวัน  ปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท  ตามสมการ  DWG = 0.93 - 
0.93 x Dens. + 29.4 x FPFPD + 1.34 x TAN + 1.61 x NO2 
 
คําสําคัญ : ปลาดุกทะเล  การเลี้ยง  ความหนาแนน 
    
* ๑/๑๙ ถนนเกาแสน ซอย ๑  ต.เขารูปชาง อ. เมือง จ. สงขลา  ๙0000 โทร. ๐– ๗๔๓๑- ๑๘๙๕  
  e-mail : time2544@yahoo.com 
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Growth Rate of Canine Catfish Eel , Plotosus  canius  Hamilton-Buchanan 
at Three Different Stocking Densities 

 
Kritsana  Ong-art*   Waleerat  Musikasang   Parnarat  Sonsuksai  and  Putth  Songsangjinda 

Coastal Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

The study on growth rate of canine catfish eel reared with a commercial pellet feed freshwater catfish 
containing at least 40% protein was conducted at 3 different densities of 0.5, 0.75 and 1.0 fish/l with 3 replications. The 
initial  size of  specimens  was  averaged  in weight about 1.4+0.2 g and length about 6.4+0.3 cm was stocked in the 300 
liters fiberglass tank containing 200 litters of seawater. Feeding was given twice a day through out 120 days of rearing  
and  drain 50% water  everyday. At the end of the experiment, fish had grown to the weight of 18.2+2.2 , 16.6+3.8 and 
12.6+2.1g and  the length of 15.0+0.6, 14.4+1.1 and 13.2+0.8 cm  in each of 3 densities, in respectively. The growth of  
canine catfish eel by weight and length at densities 0.5 and 0.75 fish/l non- significantly different (P>0.05) .The means 
of dairy weight gain (DWG) of fish reared in the densities of 0.5 and 0.75 fish/l were 0.14+0.01 and 0.13+0.01 g/d 
showing a non-significantly different (P>0.05). But those were significantly different (P<0.05) from DWG found in the 
treatment reared with the density of 1 fish/l (0.09+0.03 g/d). The specific growth rate of fish reared in 3 densities of 
2.14+0.07 , 2.06+0.08 and 1.81+0.24 % per day were non-significantly different (P>0.05). A mean of survival rate of the 
treatment reared with density of 0.5 fish/l was highest and significantly different from the mean of that reared with the 
density of 1 fish/l. The results suggest that 0.75 fish/l is the optimum density to rear canine catfish eel. The results from 
multiple linear regression analysis was found that DWG is varied on fish density, feeding per fish per day, concentration 
of total ammonia  and nitrite  as the following equation  DWG = 0.93 - 0.93xDens. + 29.4xFPFPD + 1.34xTAN + 
1.61xNO2 
 
Key words : Canine catfish eel, rearing, density 
    
* 1/19 Kaosang soi 1, Tumbol Kaorupchang, Muang district, Songkhla 90000.  Tel. 0 7431 1895 
  e-mail : time2544@yahoo.com 
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ผลของความเค็มท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหรายผักกาดทะเล 
(Ulva rigida C. Agardh, 1823) 

 

สุวรรณา  วรสิงห* 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด 

 
บทคัดยอ 

 

ผลของความเค็มของน้ําทะเล 9 ระดับ ไดแก 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 สวนในพันสวน (ppt) ตอ      
การเจริญเติบโตของสาหรายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) ภายในระยะเวลาเลี้ยง 60 วัน ทําการทดลองใน
โรงเพาะฟกมีหลังคาคลุมของสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด ต้ังแตเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2550 พบวา
สาหรายผักกาดทะเลสามารถเจริญเติบโตไดตลอดการเลี้ยงในระดับความเค็มตั้งแต 15 – 40 ppt ระดับความเค็มที่เหมาะสม
ของการเจริญเติบโตของสาหรายผักกาดทะเลอยูที่ระดับความเค็ม 25 ppt โดยที่ระยะเวลาเลี้ยง 20 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ยเปน 
89.41 ± 26.89 กรัม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 40 ppt           
ณ ระยะเวลาการเลี้ยงเดียวกัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ณ ระยะเวลาเลี้ยง 20 วันเปน 2.863 ± 1.953 กรัมตอวัน  น้ําหนัก
เฉลี่ยสูงสุดอยูที่ระยะเวลาเลี้ยง 35 วันมีน้ําหนักเฉลี่ยเปน 94.68 ± 20.61 กรัม แตมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยนอยกวาที่
ระยะเวลาเลี้ยง 20 วัน  โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเปน 0.164  ± 1.078 กรัมตอวัน ระดับความเค็มของน้ําจึงมีอิทธิพล
ตอเซลลของสาหรายผักกาดทะเล หากความเค็มไมเหมาะสมอาจทําใหสาหรายเกิดการตายได ดังนั้นการนําไปสงเสริมใน
บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจึงควรคํานึงถึงความเค็มของน้ําในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้นดวย และควรทําการศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่มี
ผลตอการเจริญเติบโตของสาหรายชนิดนี้อีก อาทิเชน ความเขมแสง ฤดูกาล และปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสม ฯลฯ เปน
ตน 

   
คําสําคัญ : ความเค็ม  การเจริญเติบโต   สาหรายผักกาดทะเล 
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The Effect of the Optimum Salinity on Growth of Sea Lettuce Seaweed  

(Ulva rigida C. Agardh, 1823) 
 

Suwanna  Worasing* 
Trat Coastal Aquaculture Station 

 
Abstract 

 
The effect of the salinity levels of 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ppt on growth of sea lettuce seaweed 

(Ulva rigida C. Agardh, 1823) within 60 days was conducted in Trat Coastal Aquaculture Station hatchery since January 
to November 2007. It found that the sea lettuce seaweed grew on the salinity levels at 15 – 40 ppt. The optimum salinity 
was 25 ppt at 20 day-period showed significant higher growth  rate than the salinity levels at 5, 10, 15 and 40 ppt            
(P < 0.05) which the average daily gain was 2.863 ± 1.953 grams per day. The maximum weight on 35 day-period was 
grown up 94.68 ± 20.61 grams, but the average daily gain was 0.164  ± 1.078 grams per day which less than on 20 day-
period. The salinity levels effected on their cells. If they were not optimized, the sea lettuce could be died. On the other 
hands, before extended to the aquaculturists growing them on the farms should be measuring the salinity of water and 
researching on the other factors will effect on growth of this seaweed such as the optimum sunlight, seasons and nutrient 
etc. 
 
Key words : salinity , growth , sea lettuce seaweed Ulva rigida 
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การประเมินผลของออกซิเจนละลายในน้ําเหนือผิวดินตอชั้นท่ีมีออกซิเจนและกระบวนการของไนโตรเจน
ในตะกอนดนิบอเล้ียงกุงกุลาดําแบบพฒันา 

 
จุฑารัตน  กิตติวานิช๑*   พุทธ  สองแสงจินดา๒  และ จําลอง  อรุณเลิศอารีย๓ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต กรมประมง 
๒สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 

๓คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้ไดประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อประเมินผลของออกซิเจนละลายน้ําตอช้ันความ
ลึกของดินที่มีออกซิเจนในตะกอนดินบอเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนา ปริมาณไนโตรเจนในตะกอนดินและการแลกเปลี่ยน
ของไนโตรเจนที่ละลายในน้ําบริเวณผิวสัมผัสระหวางตะกอนดินและมวลน้ํา (ฟลักซ, Flux) เมื่อระดับออกซิเจนผิวดิน
ตํ่าสุดของแตละวันเทากับ 4 มก./ล. และศึกษาผลกระทบของระดับออกซิเจนผิวดินต่ําสุดของแตละวันที่ระดับ 6 และ 2 
มก./ล. ผลการศึกษาพบวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถประมาณคาของไนโตรเจนในดิน รูปของไนโตรเจนใน
อนุภาคในตะกอนดิน (PONs)  แอมโมเนียรวม (TANs) และไนไตรท+ไนเตรท (NOXs) ไดใกลเคียงกับคาสังเกตจากการ
เก็บตัวอยางในบอเลี้ยง ความตองการออกซิเจนของตะกอนดินเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 745 มก. ออกซิเจน/ตร.ม./วัน 
คาต่ําสุด-สูงสุด 666-927 มก. ออกซิเจน/ตร.ม./วัน การเปลี่ยนแปลงระดับความลึกของชั้นดินที่มีออกซิเจนผกผันกับ
ปริมาณสารอินทรียไนโตรเจนที่สะสมอยูในตะกอนดิน โดยมีช้ันความลึกอยูระหวาง 2.3-3.6 มม. จากผิวหนาตะกอนดิน  
การศึกษาฟลักซพบวาตะกอนดินพื้นบอเปนแหลงปลอยไนโตรเจนในรูปอินทรีย (DON) และอนินทรียไนโตรเจนที่ละลาย
ในน้ํา (TAN, NOX) ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุงในระบบปด 1 รอบ ฟลักซที่ปลอยออกมาจากตะกอนดินในรูปของ DON, 
TAN, NOX อยูในชวง 23.98-29.78, 7.17-15.92, 1.93-4.58 มก. ไนโตรเจน/ตร.ม./วัน ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงระดับ
ออกซิเจนผิวดินต่ําสุดของแตละวัน ที่ระดับ 4 เปน 6 มก./ล. ช้ันความลึกของดินที่มีออกซิเจนในตะกอนดิน ปริมาณ
ไนโตรเจนและฟลักซแตกตางกันเล็กนอย ในขณะที่ระดับออกซิเจนผิวดินต่ําสุดของแตละวันเปลี่ยนจากระดับ 4 เปน 2 
มก./ล. มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความเขมขนและฟลักซของTAN และอัตราการเกิดดีไนตริฟเคชั่นอยางชัดเจน แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการศึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ เชน ประเมินการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา คุณภาพตะกอนดิน และการสะสมของปริมาณสารอินทรียในบอเลี้ยงกุง เมื่อปริมาณอาหารที่ใหกุง
หรือความหนาแนนของการปลอยลูกกุงแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: กุงกุลาดํา ตะกอนดิน ออกซิเจน ไนโตรเจน แบบจําลองคณิตศาสตร 
    
* ตู ป.ณ. ๒  อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๙๓๓๐  e-mail : jutark@yahoo.com 
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Evaluation the Effect of Dissolved Oxygen in Sediment Overlying Water on Aerobic Layer 
and Nitrogen Processes in Sediment of Intensive Black Tiger Shrimp 

(Penaeus monodon Fabricius, 1798) Culture Pond 
 

Jutarat  Kittiwanich1* Putth  Songsangjinda2  and Chumlong Arunlertaree3 
1Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center 

2Coastal Aquaculture Research Institute 
3Faculty of Environmental and Natural Resource, Mahidol University 

 
Abstract 

 
Mathematical model was developed to evaluate the effect of dissolved oxygen in sediment overlying water on 

aerobic layer thickness, fate, transportation and flux of nitrogen in intensive black tiger shrimp pond sediment. Firstly, 
base model was constructed and calculated using minimum of dissolved oxygen in overlying water for each day in 
nighttime (DO) at 4 mg/l. A process of evaluation the effect of difference DO levels for each day in nighttime were then 
examined; 6 and 2 mg/l. The results revealed that simulation outputs of nitrogen in forms of particulate organic nitrogen 
(PONs), total ammonia (TANs) and nitrite+nitrate (NOXs) were highly match with observed data. At 4 mg/l of DO, an 
average and range of oxygen consumption by sediment throughout the crop were 274, 195-313 g O/m2/day. The 
thickness of aerobic layer varied from 2.3 to 3.6 mm. This study also found that shrimp pond sediment functions as 
sources of dissolved nitrogen. The calculated releasing rate of DON, TAN and NOX were 23.98-29.78, 7.17-15.92, 
1.93-4.58 mg/m2/day, respectively. An increase of DO from 4 to 6 mg/l reflected a slight response of stocks, fluxes and 
processes of nitrogen. A decrease of DO from 4 to 2 mg/l presented a dramatic increase of stock and flux of TAN and 
denitrification rate. The mathematical model developed by the present study proves to be an affective tool in 
understanding shrimp pond sediment function and also can be applied for prediction of shrimp pond ecosystem response 
under various conditions of feed input and stocking density. The model used is therefore a useful tool to give 
informative data for farm management in shrimp culture pond. 
 
Key words: black tiger shrimp, sediment, oxygen, nitrogen, mathematical model 
    
* P.O. Box 2, Talang, Phuket 83110 Tel. 0 7621 9330  e-mail : jutark@yahoo.com 
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การประยุกตใชเทคโนโลยีภมิูสารสนเทศในการประเมินพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงขาว 
กรณีศึกษา : จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 
วิรงรอง  ทิมดี๑*   วัลลภ  ทิมดี๒  และ  สุมนา  สุธีมีชัยกุล๑ 

๑ศูนยสารสนเทศ กรมประมง 
๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมกับเทคนิคการวิเคราะหแบบหลายปจจัยใน

การประเมินพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุงขาวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใชปจจัยในการวิเคราะห 17 ปจจัย 
ไดแก ปจจัยทางกายภาพ (เนื้อดิน, การระบายน้ําของดิน, การซึมผานน้ําของดิน, ความเปนกรดเปนดางของดิน, ดินมีปญหา
, ความลาดชัน, ความสูงของภูมิประเทศ, ระยะหางจากเสนทางที่มีน้ําไหลตลอดป, ระยะหางจากเสนทางที่น้ําไหลไมตลอด
ป) ปจจัยทางชีวภาพ (การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร) ปจจัยทางคมนาคมขนสง (ระยะหางจากถนนลาดยาง, 
ระยะหางจากถนนไมลาดยาง, ระยะหางจากโรงเพาะฟก, ระยะหางจากผูรวบรวม, ระยะหางจากรานคาปจจัยการผลิต) 
ปจจัยเสี่ยง (พ้ืนที่เสี่ยงตอ   อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงตอภัยแลง) และมีพ้ืนที่ที่เปนขอจํากัดในการเพาะเลี้ยงกุงขาว (พ้ืนที่เขต
ปาเพื่อการอนุรักษ, พ้ืนที่ปาชายเลนและพื้นที่การใชประโยชนที่ดินดานอื่นๆ) มาทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยใชโปรแกรม
ทางดานสารสนเทศภูมิศาสตรและใหคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยโดยนักวิชาการดวยวิธี Simple Additive Weighting 
(SAW method) แบบ  Rating method  ผลการวิเคราะหสามารถจัดระดับความเหมาะสมของพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงขาวจังหวัด
ฉะเชิงเทราออกเปน 4 ระดับ ไดแก พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก 370 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 7.16) พ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมปานกลาง 1,113 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 21.53) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมนอย 872 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 
16.87) พ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม 1,402 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 27.12) และมีพ้ืนที่ที่เปนขอจํากัด 1,413 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 
27.33)  ผลการศึกษาที่ไดแสดงเปนแผนที่เชิงเลขสามารถระบุระดับความเหมาะสมของพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงกุงขาวและ
สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของหนวยงานในการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ในการวางแผนสงเสริม
การเพาะเลี้ยงกุงขาวไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ลดปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งเปนขอมูลชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของเกษตรกรในการคัดเลือกพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงขาวไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย  
 
คําสําคัญ : ภูมิสารสนเทศ พ้ืนที่ที่เหมาะสม กุงขาว ฉะเชิงเทรา 
    
* เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑o๙oo  e-mail : wthimdee@yahoo.com 
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Geo-Informatics Technology Application for Pacific White Shrimp Culture Suitability Site 
Assessment Case Study : Chachoengsao  Province 

 
Wirongrong  Thimdee1*   Wanlop  Thimdee2  and  Sumana  Sutemeechaikul1 

1Informaiton Technology Center, Department of Fisheries. 
2Chachoengsao Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
This study was to apply geo-informatics technology and multi-criteria evaluation technique to assess the 

suitable site for Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) farming in Chachoengsao province. There were 17 factors, 
which were classed into 4 main groups of factors for spatial assessment, namely, (1) physical factors (soil texture, soil 
drainage, soil permeability, soil pH, problem soil, slope, elevation, distance to intermittent stream, distance to perennial 
stream), (2) biological factor (agricultural land use), (3) logistic factors (distance to asphalt road, distance to non-asphalt 
road, distance to hatchery, distance to shrimp trader, distance to aquaculture material shop), and (4) risk factors (flood 
risk area, drought risk area).   The weight value of each factor was obtained from expert by rating method, which was 
subsequently brought for spatial analysis by the Simple Additive Weighting Method (SAW) and using geographic 
information system as a tool.  The result of this study was classified the suitability of the total study area into 4 levels: 
highly suitable area (S3) 370 km2 (7.16%) moderately suitable area (S2) 1,113 km2 (21.53%), marginally suitable area 
(S1) 872 km2 (16.87 %) and unsuitable area (NS) 1,402 km2 (27.12%). There was constraint area of 1,413 km2 of 
Chachoengsao province (27.33 %). The result presented in digital map could indicate the appropriate site for Pacific 
white shrimp farming. This is useful for government agencies to prioritize area, do effective planning and promotion, 
and reduce conflict of environmental problem. Also, it could be spatial decision support for shrimp farmer to select site 
for Pacific white shrimp culture. 

 
Key words : geo-informatics, suitability site, Pacific white shrimp, Chachoengsao 
    
* Kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900. e-mail : wthimdee@yahoo.com 
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การประยุกตใชเทคโนโลยีภมิูสารสนเทศในการจัดทําฐานขอมูล 
ฟารมเล้ียงกุงทะเล กรณีศึกษา : จังหวัดพทัลุง 

 

ภรัณยู  ถมพลกรัง 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง 

 

บทคัดยอ 

 

 การจัดทําภูมิสารสนเทศฟารมเลี้ยงกุงทะเลจังหวัดพัทลุง ดําเนินการระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือน
มิถุนายน 2550 ออกสํารวจฟารมเลี้ยงกุงทะเลโดยเก็บคาพิกัดภูมิศาสตรดวยเครื่อง GPS และเก็บขอมูลฟารมเลี้ยงกุงโดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 235 ฟารม และประเมินพื้นที่ฟารมเลี้ยงกุงโดยบูรณาการขอมูล GPS ภาพถายดาวเทียม Radarsat 
และแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลข พบวา จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ฟารมเลี้ยงกุงทะเล 1,870 ไร เปนฟารมเลี้ยงกุงทิ้งราง 4,750 ไร 
และไดคัดเลือกขอมูลที่สําคัญมาจัดทําเปนแผนที่เชิงเลข ไดแก บอเก็บน้ํา บอเก็บเลน ความหนาแนนลูกกุงที่ปลอย ผลผลิต
กุงเฉลี่ยตอรอบการเลี้ยง โรคที่พบ สาเหตุการจับกุงฉุกเฉิน และใบรับรองมาตรฐานฟารม จากภูมิสารสนเทศฟารมเลี้ยงกุง
ทะเลจังหวัดพัทลุง พบวา มูลคาผลผลิตกุงเฉลี่ย 177,209 บาท/ไร ตนทุนการเลี้ยงเฉลี่ย 135,665 บาท/ไร และผลกําไรเฉลี่ย 
53,490 บาท/ไร และพบวาราคาขายกุง (บาท/กก.) มีความสัมพันธผกผันกับขนาดกุงที่ขาย (ตัว/กก.) มีคา R2 เทากับ0.48 
และพบวา ราคาขายกุง ผลผลิตกุงเฉลี่ยตอรอบการเลี้ยง (กก./ไร) และมูลคาผลผลิต (บาท/ไร) ไมมีความ สัมพันธกับความ
หนาแนนลูกกุงที่ปลอย นอกจากนี้ภูมิสารสนเทศที่สรางขึ้นสามารถใชสืบคน ปรับปรุง แกไข สรางแผนที่เชิงเลขอื่น ๆ 
และนําไปวิเคราะหเชิงพื้นที่ตอไป การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถจัดทําภูมิสารสนเทศฟารมเลี้ยงกุงทะเล และ
ประเมินพื้นที่ฟารมเลี้ยงกุงทิ้งรางจังหวัดพัทลุงไดเปนอยางดี 

 
คําสําคัญ :  ภูมิสารสนเทศ ฐานขอมูล ฟารมเลี้ยงกุง จังหวัดพัทลุง 
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The Application of Geo-informatics Technology for Shrimp Farm 
Database: Case Study of Phatthalung Province 

 
Pharanyu Thompolkrang 

Coastal Aquaculture Research Institute, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 Geo-informatics shrimp farm in Phatthalung province, was conducted from November 2005 to June 2007.  
Coordinate in UTM and information of active shrimp farm were collected using GPS and 235 questionnaires, 
respectively. Active and abandon shrimp farm area were evaluated by integration with GPS, Radarsat imagery and 
Digital topographic map. The results showed that an area of active shrimp farm in Phatthalung province was about 1,870 
rai while the area of abandon shrimp farm was about 4,750 rai. The important information were selected for digital map 
such as, reservoir, sediment pond, stocking density, mean production, disease types, cause of critical harvest, and farm 
certification. Geo-informatics shrimp farms was used to calculate mean value of shrimp production, rearing cost and 
profit which were about 177,209, 135,665 and 53,490 baht/rai, respectively. And found that, the shrimp price with 
harvested size were have relatively as R2(0.48), and the shrimp price, shrimp production and shrimp production value 
with stocking density were not have relatively. In addition, geo-informatics shrimp farm could be used to query, 
updating, produce a specific digital map and may be used to spatial analysis. Geo-informatics technology application in 
this study, could conduct geo-informatics shrimp farm and evaluated abandon shrimp farm in Phatthalung Province. 

 

Key words : Geo-informatics, Database, Shrimp farm, Phatthalung province 
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การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําในภาคกลางตอนบน 
 

๑* ๑ ๒ สุจินต หนูขวัญ  วิไลวรรณ เหมศิริ   อรุณี รอดลอย
๑    ๒สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 การสํารวจพรรณไมน้ําในภาคกลางตอนบน 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สุพรรณบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค พิจิตร กําแพงเพชร สุโขทัย 
พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึง เดือนกันยายน 2549 โดยการถายภาพและเก็บตัวอยางแหง 
(herbarium) แลวนํามาแยกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ผลการสํารวจพบพรรณไมน้ําทั้งหมด 202 ชนิด (Species) ใน  
70 ครอบครัว (Family) โดยครอบครัวที่พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ Cyperaceae รองลงมา คือ Poaceae Acanthaceae 
Asteraceae Araceae และ Hydrocharitaceae ตามลําดับ จํานวนที่พบคือ 33 19 8 7 7 7 ชนิด ตามลําดับ พรรณไมน้ําที่สํารวจ
พบแยกเปนชนิดพันธุพ้ืนเมือง 179 ชนิด 66 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 88.61 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด ชนิดพันธุ 
ตางถิ่น 23 ชนิด ใน 18 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 11.39 ชนิด พรรณไมน้ําไทยหายากในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ  
6 ชนิด 2 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 2.97 และพรรณไมน้ําไทยสวยงาม 26 ชนิด คิดเปนรอยละ 12.87  

 
คําสําคัญ : พรรณไมน้ํา การกระจายพันธุ เก็บตัวอยางแหง 
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Study on Species and Distribution of Aquatic Plants on the Upper Part of Central Thailand 
 

1* 1 2 Sujin Nukwan  Wilaiwan HemsiriArunee Rodloy
1Inlad Fisheries Research and Development Bureau 

2Aquatic Plant and Ornamental Fish Research Institute 
 

Abstract 
 

 Study on species and distribution of aquatic plants on the upper part of central Thailand. The survey was 
conducted during November 2005–September 2006 in 17 provinces; Bangkok, Nakhonpathom, Nonthaburi, Pathumthani, 
Phranakhonsiayutthaya, Angthong, Suphanburi, Singburi, Chainat, Uthaithani, Nakhonsawan, Phichit, Kamphaengpet, 
Sukhothai, Phitsanulok, Lopburi and Saraburi. Photography and herbarium as well as sample collecting were used in this 
study. In this study, 202 species which belonged to 70 families were found. There were 6 Families that had a high number 
of species found, which were Cyperaceae, Poaceae, Acanthaceae, Asteraceae, Araceae and Hydrocharitaceae. The numbers 
of species found were 33, 19, 8, 7, 7, 7 respectively. Aquatic plants found in the study can be categorized into 4 groups. 
Firstly, 179 species in 66 Families of native aquatic plants were found, which is 88.61 of total species found in the survey. 
Secondly, 23 species in 18 Families of aliens species, which is 11.39 %. Thirdly, 6 species in 2 Families of rare native 
species, which is 2.97 %. Lastly, 26 species of Thai aquarium plants, which is 12.87 %. 
 
Key words : aquatic plants, distribution, herbarium 
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บทนํา 
 

 ปจจุบันการนําพรรณไมน้ําของไทยบางชนิดที่มีความสวยงามเมื่ออยูใตน้ํามาประดับตูปลา มีหลากหลายชนิด 
บางชนิดขยายพันธุไดงายและมีปริมาณมากในธรรมชาติ บางชนิดขยายพันธุไดยาก เจริญเติบโตชา และมีปริมาณนอยใน
ธรรมชาติ เมื่อมีการเก็บรวบรวมพรรณไมน้ําเหลานี้ในธรรมชาติอยางตอเนื่องเพื่อการคา ทําใหปริมาณในธรรมชาติลดลง
อยางรวดเร็ว เชน พรรณไมน้ําสกุล Cryptocoryne ซึ่งเปนชนิดที่ไดรับความนิยมในการนํามาประดับตูปลาและสามารถ
สงออกขายตางประเทศ แมวาจะสามารถเพาะขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได แตเนื่องจากมีการเจริญเติบโตชาใน
แปลงที่ปลูกจึงยังมีการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ ซึ่งเปนการทําลายความหลากหลายทางธรรมชาติของพรรณไมน้ําทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ จากความนิยมนําพรรณไมน้ํามาประดับตูปลาเพื่อความสวยงามดังกลาว ทําใหมีการนําเขาพรรณไมน้ําจาก
ตางประเทศหลายชนิด เพื่อนํามาเพาะขยายพันธุแลวจําหนายและสงออกขายตลาดตางประเทศ เมื่อมีการเพาะเลี้ยงใน
ปริมาณมากจึงมีสวนหน่ึงที่แพรพันธุลงไปในแหลงน้ําธรรมชาติของไทย เชน สาหรายคาบอมบา Cabomba caroliniana 
กระจับญี่ปุน Ludwigia sedioides เดนซา Egeria densa และสาหรายญี่ปุน Myriophylum brasiliense ซึ่งพรรณไมน้ํา
ดังกลาวสามารถปรับตัวเขากับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของไทยไดดี จึงแพรกระจายพันธุอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดราชบุรีและนครปฐม (อรุณี และคณะ, 2547) ซึ่งมีฟารมเพาะขยายพันธุพรรณไมน้ําอยู จึงอาจมีผลกระทบตอ 
แหลงน้ําและชนิดพันธุพ้ืนเมืองของไทยในอนาคตได ในสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) ไดจัดทําบัญชีรายการ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานอยางรายแรงของโลก 100 ชนิด ชนิดพันธุเหลานี้คัดเลือกจากชนิดพันธุตางถิ่นทั้งหมดที่รุกราน
ไปแลวทั่วโลก โดยเปนชนิดที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตร และผลประโยชนของ
มนุษย และใน 100 ชนิดนี้ เปนชนิดพันธุพืช 36 ชนิด ชนิดพันธุจุลินทรีย 8 ชนิด และชนิดพันธุสัตว 56 ชนิด (สํานัก-
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549) ซึ่งในบัญชีดังกลาว มีพรรณไมน้ําอยูดวย คือ ผักตบชวา 
Eichhornia crassipes ไมยราบยักษ Mimosa pigra ออ Arundo donax และหญาคา Imperata cylindrical 
 การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุของพรรณไมน้ํา ทําใหทราบถึงสถานภาพเกี่ยวกับการแพรกระจายพันธุ 
และชีววิทยาบางประการ ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไมน้ําทั้งชนิดพื้นเมืองและชนิดพันธุตางถิ่น เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากร กําหนดแนวทางในการอนุรักษ การปองกันการรุกรานของชนิดพันธุ 
ตางถิ่น รวมทั้งเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุที่เหมาะสมในเชิงการคา เพื่อทดแทนการเก็บรวบรวม
จากธรรมชาติตอไป 

 
วิธีการศึกษา 

 
 กําหนดพื้นที่การสํารวจ แลวทําการเก็บตัวอยางพรรณไมน้ําในแหลงน้ํา และแหลงกระจายพันธุทั่วไปในเขต 
ภาคกลางตอนบน รวม 17 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง 
สุพรรณบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค พิจิตร กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี (ภาพที่ 1) 
ระยะเวลาที่สํารวจ ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2548–กันยายน 2549 โดยบันทึกชนิดพรรณไมน้ําที่สํารวจพบ การกระจายพันธุ 
สภาพนิเวศวิทยา ถายภาพพรรณไมน้ํา ลักษณะการกระจายพันธุในธรรมชาติ ในแหลงน้ําทุกระบบ คือ แมน้ํา หวย หนอง 
คลอง บึง อางเก็บน้ํา น้ําตก ลําธาร คลองชลประทาน ที่น้ําขัง เก็บตัวอยางพรรณไมน้ํารูปแบบตัวอยางแหง (herbarium) 
หรือ ตัวอยางสด สําหรับชนิดที่ไมสามารถแยกชนิดได เพื่อนํามาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานในหองปฏิบัติการ  
เก็บตัวอยางคุณภาพน้ําเฉพาะจุดสํารวจที่พบชนิดพรรณไมน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หรือ เปนชนิดที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบดานอื่นๆ เชน พรรณไมน้ําสวยงามประดับตูปลา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิธีการ 
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เพาะขยายพันธุและนําไปใชประโยชนตอไป หรือ เปนพรรณไมน้ําชนิดพันธุตางถิ่น ที่มีการกระจายพันธุในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ  
 ลักษณะทางอนุกรมวิธาน และลักษณะทางชีววิทยาของพรรณไมน้ําที่สํารวจพบ จําแนกตามเอกสารของ อําไพ 
(2518) ยุพา (2532) จําลอง และคณะ (2534) วันเพ็ญ และคณะ (2535, 2543) กองประมงน้ําจืด (2538) ชวลิต (2540) สุชาดา 
(2542) ดวงพร (2544) องคการสวนพฤกศาสตร (2545) สมชาย (2546) กองกานดา (2547, 2549) สํานักอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลน (2549) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน (ไมระบุปที่พิมพ) Cook (1974) และ Noda (1986)   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดที่สํารวจพรรณไมน้ําในเขตภาคกลางตอนบน 

 

 

 
ผลการศึกษาและวิจารณผล 

 
 ผลการศึกษาชนิดพรรณไมน้ําที่สํารวจพบในภาคกลางตอนบน 17 จังหวัด มีจํานวน 202 ชนิด (Species) ใน  
70 ครอบครัว (Family) ครอบครัวที่พบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ Cyperaceae รองลงมา คือ Poaceae Acanthaceae, 
Asteraceae Araceae และ Hydrocharitaceae โดยพบจํานวน 33 19 8 7 7 7 ชนิด ตามลําดับ โดยพรรณไมน้ําที่พบเปน 
พรรณไมน้ําพื้นเมือง 179 ชนิด 66 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 88.61 ของพรรณไมน้ําที่พบทั้งหมด พรรณไมน้ําที่พบ
คอนขางจะมีความหลากหลาย เนื่องจากแบงพื้นที่การสํารวจตั้งแตจังหวัดกรุงเทพฯ ขึ้นไปจนถึงสุโขทัยและพิษณุโลก  
ทําใหตองรวมพรรณไมชายเลนที่พบในเขตที่ติดทะเลของจังหวัดกรุงเทพฯ ไปดวย ชนิดพรรณไมน้ําตางถิ่นที่พบกระจาย
ในแหลงน้ําธรรมชาติในภาคกลางตอนบน มีจํานวน 23 ชนิด ใน 18 ครอบครัว สวนใหญเปนพรรณไมน้ําที่นําเขามาเพื่อ
นํามาประดับตูปลาและสวนน้ํา ชนิดที่พบวามีการกระจายพันธุในทุกจังหวัด ไดแก อเมซอน (Echinodorus spp.) แวนแกว 
(Hydrocotyle umbellate) พุทธรักษาอินเดีย (Canna indica) บัวฝรั่ง (Nymphaea spp.) เนื่องจากปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
ไดงาย และขยายพันธุไดเร็ว สาหรายคาบอมบา (Cabomba caroliniana) สาหรายญี่ปุน (Myriophylum brasiliense)  
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สาหรายเดนซา (Egeria densa) พบการกระจายพันธุในแหลงน้ําบริเวณจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกรุงเทพฯ  
เปนสวนใหญ เนื่องจากมีฟารมเพาะขยายพันธุอยูในจังหวัดดังกลาวคอนขางมาก และนิยมนําพรรณไมน้ําสวยงามมา
ประดับตูปลากันมาก เมื่อการขยายพันธุมากขึ้น จึงมีการทิ้งลงไปในแหลงน้ําธรรมชาติ เชน คู คลองตางๆ ทั้งนี้ชนิดที่
พบวามีการกระจายพันธุมากจนมีผลกระทบตอแหลงน้ํา คือทําใหเกิดการเนาเสียของแหลงน้ํา อยางไรก็ตาม จากรายงาน
โครงการสํารวจขอมูลตลาดปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา พบวา ป 2547 พรรณไมน้ําที่มีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับ 1 
คือ สกุล Cabomba (สาหรายคาบอมบา) อันดับ 2 สกุล Egeria (สาหรายเดนซา) และอันดับ 8 สกุล Echinodorus (อเมซอน) 
ดังนั้นอาจจะตองมีการทบทวนวามูลคาการสงออก และการเสริมสรางอาชีพใหเกษตรกรมีรายได มีความคุมคากับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม เพราะเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุทองถิ่น เนื่องจากพืชตางถิ่น
ที่รุกรานมักจะแขงขัน แกงแยงปจจัยจํากัด เชน ที่วาง แสง น้ํา ธาตุอาหาร กับพืชพรรณทองถิ่น จนอาจทําใหพืชพรรณ
ทองถิ่นหายไปจากแหลงนั้นได ยังมีผลกระทบอีกประเภทหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแลวอาจแกไขไมไดเลยคือการปนเปอนทาง
พันธุกรรม โดยเกิดการผสมระหวางพืชตางถิ่นที่มีความใกลชิดทางพันธุกรรมกับพืชทองถิ่น ทําใหเกิดลูกผสมซึ่งมีความ
แข็งแรงกวาพันธุเดิม (Hybrid vigor) มีลักษณะที่ไมพึงประสงคหรือทําใหเกิดการควบคุมกําจัดไดยากกวาชนิดเดิมที่
ควบคุมได ชนิดพรรณไมน้ําตางถิ่นที่มีการขยายพันธุไดเร็วจนจัดวาเปนวัชพืชรายแรง ไดแก ไมยราบยักษ ผักตบชวา 
ธูปฤาษี หญาคา และ ออ โดยเฉพาะชนิดพันธุที่คาดวาเปนชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย โดยจัดอยูในทะเบียน
รอยชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานของโลก ไดแก ผักตบชวา ไมยราบยักษ หญาคา และ ออ สวนชนิดที่ไมไดอยูในทะเบียนรอย
ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานของโลก ไดแก ธูปฤาษี ผักเปดน้ํา และจอก  
 ชนิดของพรรณไมน้ําไทยหายากในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติในเขตภาคกลางตอนบนมี 6 ชนิด 2 ครอบครัว 
ไดแก ไดแก หางนกยูงใบยาว (Hygrophila angustrifolia R.Br.) หางนกยูงใบสั้น (H. stricta (Vahl.) Lindau.)  
ใบพายเขาใหญ (Cryptocoryne balansae Gangep) ทั้ง 3 ชนิด พบเฉพาะบริเวณน้ําตกมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วานน้ํา  
(Acorus calamus L.) พบในสวนสมุนไพร สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม และ หางนกยูงแดง (Hygrophila corymbosa) 
และ ดาวกระจาย  (H. difformis L.f. Bl.) พบเฉพาะบริเวณอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พรรณไมน้ําดังกลาวสามารถ
เพาะขยายพันธุโดยวิธีปกชําและเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ จึงมีอยูตามฟารมที่ขยายพันธุพรรณไมน้ําเพื่อนํามาใชประดับตูปลา 
ดังนั้นแมวาพรรณไมน้ําทั้ง 6 ชนิด พบในธรรมชาตินอย มีโอกาสสูญพันธุในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ แตสามารถ
เพาะขยายพันธุและนํากลับคืนสูธรรมชาติและกําหนดเปนพื้นที่อนุรักษได 
 ชนิดของพรรณไมน้ําไทยสวยงามที่พบในเขตภาคกลางตอนบนมี 26 ชนิด จากรายงานโครงการสํารวจขอมูล
ตลาดปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา พบวา ป 2547 พรรณไมน้ําไทยที่มีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับ 6 คือ สกุล 
Cryptocoryne (ใบพายเขาใหญ และชนิดอื่นๆ) อันดับ 7 สกุล Hygrophila  (หางนกยูงใบยาว หางนกยูงใบสั้น หางนกยูงแดง 
ดาวกระจาย ขาไก) อันดับ 14 สกุล Vallisneria (เทปเล็ก และอื่นๆ) อันดับ 18 สกุล Alternanthera (ผักเปดไทย และอื่นๆ) 
อันดับ 19 สกุล Limnophyla (สาหรายฉัตร) อันดับ 20 สกุล Eleocharis (หญาหัวหงอก หญาหัวไมขีด) จึงนับไดวาพรรณไม
น้ําพื้นเมืองของไทยหลายชนิดมีศักยภาพที่จะสงออก หากมีการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงใหเหมาะสมตามที่ตลาดตองการ 

 
สรุป 

 
 1. พรรณไมน้ําที่พบในเขตภาคกลางตอนบน 17 จังหวัด มีทั้งหมด 202 ชนิด ใน 70 ครอบครัว ครอบครัวที่พบ
จํานวนชนิดมากที่สุด คือ Cyperaceae รองลงมา คือ Poaceae Acanthaceae Asteraceae Araceae และ Hydrocharitaceae โดย
พบจํานวน 33 19 8 7 7 7 ชนิด ตามลําดับ  
 2. พรรณไมน้ําพื้นเมืองของไทยในภาคกลางตอนบน สํารวจพบ 179 ชนิด 66 ครอบครัว  
 3. พรรณไมน้ําตางถิ่นในแหลงน้ําธรรมชาติในภาคกลางตอนบน สํารวจพบ 23 ชนิด ใน 18 ครอบครัว  
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 4. พรรณไมน้ําไทยหายากในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติในเขตภาคกลางตอนบนมี 6 ชนิด 2 ครอบครัว  
 5. พรรณไมน้ําไทยสวยงามที่พบในเขตภาคกลางตอนบนมี 26 ชนิด  
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ภาคผนวก 
 
ตารางภาคผนวกที่ 1 ชนิดและแหลงการกระจายพันธุของพรรณไมน้ําที่สํารวจพบในภาคกลางตอนบน 

แหลงท่ีพบ 

I II III IV V VI ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

น้ํานิ่ง น้ําไหล น้ําตก นาขาว ท่ีชื้นแฉะ ชายเลน 
1. FAMILY ACANTHACEAE        
Acanthus ebractestus Vahl. เหงือกปลาหมอ ดอกขาว       
A. ilicifolius Linn. เหงือกปลาหมอ ดอกมวง       
Hygrophila angustrifolia R.Br. หางนกยูงใบยาว       
H. corymbosa (Bl.)Lindau พริกน้ํา       
H. corymbosa (Bl.)Lindau หางนกยูงแดง       
H. difformis (L.f.)Bl. ดาวกระจาย       
H. polysperma T.And. ขาไก       
H. stricta (Vahl.) lindau. หางนกยูงใบสั้น       
2. FAMILY AIZOACEAE        
Sesuvium portulacastrum (L.) ผักเบี้ยทะเล       
3. FAMILY ALISMATACEAE         
Echinodorus sp. อเมซอน       
4. FAMILY AMARANTHACEAE        
Alternanthera philoxeroides (Mart.) ผักเปดน้ํา       
A. sessilis (L.) DC. ผักเปดไทย        
5. FAMILY AMEREYLLIDACEAE        
Cricnum amabile Donn.. พลับพลึงสีชมพ ู       
C. asiaticum L. พลับพลึง       
Hymenocallis littoralis Salisb. พลับพลึงตีนเปด       
6. FAMILY APIACEAE        
Centella asiatica (L.) Urb. บัวบก ผักหนอก       
Hydrocotyle umbellata  L. แวนแกว        
Oenanthe javanica (Bl.) DC. ผักชีลอม       
7. FAMILY APOCYNACEAE        
Cerbera odollam Gaertn. ตีนเปดทะเล       
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)  
แหลงท่ีพบ 

I II III IV V VI ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

น้ํานิ่ง น้ําไหล น้ําตก นาขาว ท่ีชื้นแฉะ ชายเลน 
8. FAMILY ARACEAE        
Colocasia esculenta ( L.) Schott บอน       
Colocasia esculenta ( L.) Schott เผือก       
Cryptocoryne balansae Gangep ใบพายเขาใหญ       
C. ciliata (Roxb.) Schott. ใบพาย       
Lasia spinosa (L.) Thawait ผักหนาม       
Pistia stratiotes L. จอก       
9. FAMILY ARECACEAE        
Nypa fruticans Wrumb จาก       
Phoenix paludosa Roxb. เปงทะเล       
10. FAMILY ASTERACEAE        
Eclipta prostata L. กะเม็ง       
Emikia sonchifolia (L.) DC. หางปลาชอน        
Enydra fluctuans Lour. ผักบุงรวม ผักบุงปลิง       
Sphaeranthus africanus L. หญาฆอนกลอง       
Spilanthes paniculata Wall.ex.DC. ผักเผ็ด       
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. ผักแครด สับกา       
Tridax procumnens L. ตีนตุกแก       
11. FAMILY ATHYRIACEAE        
Diplazium esculentum (Retz.) Swartz. ผักกูด       
12. FAMILY AVICENNIACEAE        
Avicenia alba Bl. แสมขาว       
A. marina (Forsk.) Vierh แสมดํา       
A. officinalis L. แสมทะเล       
13. FAMILY AZOLLACEAE        
Azolla pinnata R.Br. แหนแดง       
14. FAMILY BALSAMINACEAE        
Hydrocera triflora (L.) Wt & Arn. เทียนน้ํา       
15. FAMILY BARRINGTONIACEAE        
Barringtonia acutangula (L.) Gaerth จิกน้ํา จิกนา       
B. racemosa Roxb. จิกสวน       
16. FAMILY BUTOMACEAE        
Limnocharis flava (L.) Buch ตาลปตรฤาษี บอนจีน       
17. FAMILY CABOMBACEAE        
Cabomba caroliniana A. Gray สาหรายคาบอมบา       
18. FAMILY CANNACEAE        

Canna qlauca L. พุทธรักษาไทย       

C. indica L. พุทธรักษาอินเดีย       

19.FAMILY CAPPARACEAE        

Cleome rutidosperma DC. ผักเสี้ยนขน       
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)  
แหลงท่ีพบ 

I II III IV V VI ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

น้ํานิ่ง น้ําไหล น้ําตก นาขาว ท่ีชื้นแฉะ ชายเลน 

20. FAMILY CERATOPHYLLACEAE        
Ceratophyllum demersum (L.) สาหรายพุงชะโด        
21. FAMILY CHARACEAE        
Chara zeylanica Kl.ex willd สาหรายไฟ       
Nitella sp. สาหรายไฟ       
22. FAMILY CHENOPODIACEAE        
Sueda maritime Dum. ชะคราม       
23. FAMILY COMBRETACEAE        
Lumnitzera littorea Voigt ฝาดดอกแดง       
L. racemosa Willd. ฝาดดอกขาว       
24. FAMILY COMMELINACEAE        
Commelina benghalensis L. ผักปราบใบกวาง       
C. difflusa Burm.f. ผักปราบใบแคบ       
Cyanolis axillaris Roem &Schuit ผักปราบนา       
25. FAMILY COMPOSITAECEAE        
Pluchea indica Less. ขลู       
Wedelia biflora (L.) DC. เบญจมาศน้ําเค็ม       
26. FAMILY CONVOLVULACEAE        
Ipomoea aquatica Forsk ผักบุง ผักทอดยอด       
I. pes-caprea ผักบุงทะเล       
27. FAMILY CYPERACEAE        
Cyperus alternifolius L. กกรม กกรังกา       
C. babakan Steud กกเหลี่ยม       
C. brevifolius (Rottb.) Hassk กกตุมหู       
C. cephalotes Vahl. กกแพรกน้ํา       
C. compactus Retz. หญาใบคม       
C. difformis L. กกขนาก       
C. haspen L. กกนา       
C. imbricatus Retz. กกสามเหลี่ยมเล็ก       
C. iria Linn. กกทราย        
C. kyllingia Endl. กกตุมหู        
C. pilosus Vahl. กกสามเหลี่ยมเล็ก       
C. procerus Rottb. หญาตะกรับ       
C. pulcherrimus Willd กกขี้หมา กกเล็ก       
C. rotundrus L. แหวหมู        
C. corymbosus กกกลม       
C. corymbosus กกกลม       
C. papyrus L. กกอียิปต       
C. prolifer Lam. กกอียิปตแคระ       
Eleocharis dulcis (Burm.f.) แหวทรงกระเทียม       
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)  
แหลงท่ีพบ 

I II III IV V VI ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

น้ํานิ่ง น้ําไหล น้ําตก นาขาว ท่ีชื้นแฉะ ชายเลน 

E . parvulus หญาหัวไมขีด       
E. spiralis R.Br. จูดสามเหลี่ยม       
E. tuberosas Schult แหวจีน       
Fimbristylis dichotomus (L.)Vahl หญาหนวดปลาดุก       
F. ferruginea Linn.Vahl หญาหนวดปลาดุก       
F. milliacea (L.) Vahl หญาหนวดแมว       
Fuirena ciliaris (L.) Roxb. หญาใบคม กามกุง       
Lepironia articulate (Retz.)Domin กระจูด       
Rhynchospora rubra (Lour)Makino หญาหัวแดง       
Scleria levis Retz. หญาสามคม       
S. grossus L.f. กกสามเหลี่ยมแหวกระดาน       
S. juncoides Rorb. กกพรงกลมใหญ       
28. FAMILY DENSTAEDTIACEAE        
Acrotichum aureum Willd ปรงทะเล        
29.FAMILY ERIOCAULACEAE        
Eriocaulon cinereum R. Br.  หญาหัวหงอก       
E. setaceum L. สาหรายหัวไมขีด       
30. FAMILY EUPHORBIACEAE        
Excoecaria agallocha L. ตาตุมทะเล       
Homonoia riparia Lour. ไครน้ํา ไครหิน       
31. FAMILY FABACEAE        
A. aspera Linn. โสนคางคก       
A. indica L. โสนหางไก       
Sesbania javanica Miq โสน โสนหิน       
32. FAMILY FLAGELLARIACEAE        
Flagellania indica L. หวายลิง       
33. FAMILY GENTINACEAE        
Nymphoides indica (L.)O.Kuntze บัวบา บาดอกขาว       
34.FAMILY GOODENIACEAE        
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. รักทะเล       
35. FAMILY HALORAGACEAE        
Myriophyllum brasiliense สาหรายญี่ปุน       
M. tetandrum Roxb. สาหรายขนนก       
36. FAMILY YDROCHARITACEAE        
Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) สันตะวาใบขาว       
B. Japonica (Miq.) Maxim สันตะวาหางไก        
 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle. สาหรายหางกระรอก       
Hydrocharis dubia (Bl.) Back. ตับเตานา       
Ottelia alismoides (L.) Pers สันตะวาใบพาย       
Vallisneria spiralis L. เทปเล็ก       
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)  
แหลงท่ีพบ 

I II III IV V VI ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

น้ํานิ่ง น้ําไหล น้ําตก นาขาว ท่ีชื้นแฉะ ชายเลน 
37. FAMILY LECYTHIDACEAE        
Barringtonia racemosa (L.)Kutz จิกทะเล       
38. FAMILY LEMNACEAE        
Lemna perpusilla Torr. แหนเปด       
Spirodella polyrhiza (L.) Schled. แหนเปดใหญ        
Wolffia arrhiza (L.) ไขน้ํา ผํา       
39. FAMILY LENTIBULARIACEAE        
Utricularia aurea Lour. สาหรายขาวเหนียว       
U. gibba สาหรายขาวเหนียวเล็ก       
40. FAMILY LILIACEAE        
Gloriosa  superba Linn. ดองดึง  กามปู        
41. FAMILY LIMNOCHARITACEAE        
Hydrocleys nymphoides (Willd.) B. ฝนน้ํา       
42. FAMILY LYTHRACEAE        
Rotala rotundifolia (Roxb.) Koehne โรทาลา ทับทิม       
43. FAMILY MALVACEAE        
Hibiscus tiliaceus L. ปอทะเล       
Thespesia polulnea L. โพธิ์ทะเล       
44. FAMILY MELASTOMATACEAE        
Melastoma villosum Lodd. โคลงเคลงขน       
45. FAMILY MARANTACEAE        
Thalia geniculata L. คลาน้ํา       
T. dealbata J. Fraser คลาน้ําชอต้ัง        
T. geniculata L. คลาน้ําชอหอย        
46. FAMILY MARSILEACEAE        
Marsilea crenata Presl. ผักแวน       
47. FAMILY MARTACEAE        
Melaleuca quinquenervia เสม็ดขาว       
48. FAMILY MELIACEAE        
Mimosa pigra L. ไมยราบยักษ         
Neptunia oleracea Lour. ผักกะเฉด        
Neptunia sp. ผักกระฉูด       
50. FAMILY NAJADACEAE        
Najas graminea Del. สาหรายนา       
51. FAMILY NYMPHAEACEAE        
Nelumbo nucifera Gaertn. บัวหลวง       
Nymphaea lotus Linnaeus บัวสาย       
N. stellata Wild. บัวผัน บัวเผื่อน       
N. spp. บัวฝร่ัง       
Victoria amazonica Sowerby บัวกระดง บัววิคตอเรีย       
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)  
แหลงท่ีพบ 

I II III IV V VI ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

น้ํานิ่ง น้ําไหล น้ําตก นาขาว ท่ีชื้นแฉะ ชายเลน 
52. FAMULY ONAGRACEAE        
Jussiaea linifolia Vahl เทียนนา       
J. repens L. พังพวยน้ํา ผักแพง       
J. suffruticosa L. พญารากดํา         
53 . FAMILY PANDANACEAE        
Pandanus amaryllifolius Roxb. เตยหอม       
P. humilis Lour. เตยหนู       
P. immersus Ridl. เตยน้ํา       
P. adoratissimus L.f. เตยทะเล       
54. FAMILY PARKERIACEAE        
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn ผักกูดเขากวาง        
55. FAMILY POACEAE        
 Arundo dunax L. ออ ออหลวง       
Brachiaria mutica (Fork.) Stapf หญาขน       
Coix aquatica Roxb. ลําเอียก ออน้ํา       
Cyodon dactylon (L.) Pers. หญาแพรก       
Echinochloa arus-galli (L.) Beauv. หญาขาวนกชมพู       
E. colonum (L.) Link หญาขาวนก       
E. stagnina (Retz.)Beauv. หญาขาวนกใหญ       
Hydroryza aristata (Ratz.) Nees หญาพองลม        
Hymenachne pseudointerrupta C.M. หญาปลอง       
Imperata cylindrica (L.) Beauv. หญาคา       
Isachne globosa (Thunb.) Kuntze หญาประกับ       
Leersia hexandra Sw. หญาไซ       
Oryza minuta Presl หญาแดง       
O. rufipogon Griff. หญาขาวผี       
O. sativa L. ขาว       
Phragmites karka (Retz.) Trin.ex.St. แขม       
Rottboellia cochinensis (Lour.)W.C. หญาโขยง       
Saccharum spontaneum L. แขมดอกขาว เลา       
56. FAMILY POLYGONACEAE        
Polygonum barbatum L. สรอยทับทิม       
P. glabrum Willd. ผักไผน้ํา       
P. tomentosum Willd. เอื้องเพ็ดมา       
57. FAMILY PONTEDERIACEAE        
Eichchornia crassipes (Mart) Solms ผักตบชวา        
Monochoria elata Ridl. โพลง        
M. hastata (L.) Solms ผักตบไทย       
M. vaginaris (Burm.f.) Presl นิลุบล ผักอีอิน        

M. vaginaris (Burm.f.) Presl ขาเขียด       
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ภาคผนวกที่ 1 (ตอ)  
แหลงท่ีพบ 

I II III IV V VI ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 

น้ํานิ่ง น้ําไหล น้ําตก นาขาว ท่ีชื้นแฉะ ชายเลน 

Pontederia cordata L. ชอครามน้ํา       
58. FAMILY POTAMOGETONACEAE        
Potamogeton malaianus Miq. ดีปลีน้ํา ใบไผ       
59. FAMILY RHIZOPHORACEAE        
Bruguiera hainnesii C. G. Rogers พังกา  ถั่วขาว       
Ceriops dedandra Ding Hou โปรงขาว       
C. tagal (Perr.) C.B. Rob. โปรงแดง       
Rhiziphora apiculata Bl. โกงกางใบเล็ก       
61. FAMILY SCROPHULARIACEAE        
Bacopa monnieri Pennell พรหมิ       
Limnophila aromatica (L.) Merr. ผักแขยง       
L. heterophyllum (Roxb.) Benth สาหรายฉัตร       
62. FAMILY SONNERATIACEAE        
Sonneratia alba J. Smith ลําพูทะเล ลําแพนทะเล       
S. caseolaris (L.) Engl. ลําพู       
S. ovata Back ลําแพน       
63. FAMILY SPHENOCLEACEAE        
Sphaenochea zeylanica Gaerth ผักปอด ผักปุมปลา       
64. FAMILY STERCULIACEAE        

เซงใบมน Melochia corchorifolia       
65. FAMILY TRAPACEAE        
Trapa bispinosa Roxb. กระจับ 2 เขา       
T. quadrispinosa Roxb. กระจับ 4 เขา กระจอม       
66. FAMILY TYPHACEAE        

ธูปฤาษี Typha angustifolia       
67. FAMILY VERBENACEAE        

สํามะงา Clerodendrum inerme       
หญาเกล็ดปลา Lippa nodiflora       

68. FAMILY ZINGIBERACEAE        
Costus speciosus (Koen.)Smith เอื้องหมายนา       

 

หมายเหตุ   น้ํานิ่ง    =  บึง อางเก็บน้ํา คูน้ํา      
    น้ําไหล    =  แมน้ํา คลองชลประทาน คลองน้ําไหล      
    ที่ช้ืนแฉะ =  ที่ช้ืนแฉะ ชายน้ํา ที่น้ําขังตื้นๆ 
    น้ําตก     =  น้ําตกและลําธารที่ไหลมาจากน้ําตก 
    ชายเลน     =  ปาชายเลน ที่น้ําทะเลทวมถึง 
    นาขาว     =  นาขาว      
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ภาพผนวกที่ 1-9 พรรณไมน้ําที่พบการกระจายพันธุสูงและเปนชนิดหลัก (Dominant species) ในภาคกลางตอนบน 
             1. ผักตบชวา (Eichonia crassipes) 
              2. แหนเปดเล็ก (Lemna perpusilla) 
              3. สาหรายหางกระรอก (Hydrilla vericillata) 
              4. ไมยราบยักษ (Momosa pigra) 
              5. บอน (Colocasia esculenta) 
                 6. ธูปฤาษี (Typha angustifolia) 

             7. หญาขน (Brachiaria mutica) 
             8. อเมซอน (Echinodorus spp.) 

              9. แวนแกว (Hydrocotyle umbellate) 
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ภาพผนวกที่ 10-18 พรรณไมน้ําสวยงามตางถิ่นที่พบกระจายพันธุในภาคกลางตอนบน 
                 10. กระจับญี่ปุน (Ludwigia sedioides) 
                 11. สาหรายญี่ปุน (Myriophyllu brasiliense) 
                 12. เทป  (Vallisneria spiralis) 
                    13. เดนซา (Egeria densa) 
                 14. คลาน้ํา (Thalia dealbata) 
                 15. สาหรายบัว สาหรายคาบอมบา (Cabomba caroliniana) 
                 16. สันตะวาใบขาว (Blyxa echinosperma) 
                 17. ใบพายเขาใหญ (Cryptocoryne balansae) 
                 18. โรทาลา (Rotala rotundifolia) 
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ภาพผนวกที่ 19-25 พรรณไมน้ําสวยงามของไทยที่พบกระจายพันธุในภาคกลางตอนบน 
                 19. หางนกยูงใบยาว (Hygrophila  angustrifolia) 
                 20. หางนกยูงแดง (Hygrophila  corymbosa) 
                 21. ดาวกระจาย (Hygrophila  difformis) 
                    22. สาหรายฉัตร (Limnophila heterophyllum) 
                 23. หางนกยูงใบสั้น (Hygrophila  stricta)  
                 24. วานน้ํา (Acorus calamus) 

                25. สาหรายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum) 
 
หมายเหตุ ภาพที่แสดงไดยกตัวอยางมาเพียงบางสวน ในเอกสารวิชาการเลมเต็มจะมีภาพ และแผนที่การกระจายพันธุของ 
                 พรรณไมน้ําทุกชนิด พรอมขอมูลชีววิทยา 
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การเพาะพันธุปลาแขยงนวล 
 

ธีรวัฒน  สัมภวมานะ*  สุวีณา  บานเย็น  และ  นพดล  จินดาพันธ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี  กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 การเพาะพันธุปลาแขยงนวล ไดดําเนินการที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี ระหวางเดือน
พฤษภาคม 2548 ถึง มกราคม 2549 โดยฉีดฮอรโมนสังเคราะห Luteinizing Hormone Releasing Hormone analog 
(LHRHa) กระตุนแมปลาในอัตราความเขมขนตางกัน คือ 15, 30, 45 และ 60 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม 
รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (DOM) 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม แบงฉีด 2 ครั้ง หางกัน 6 ช่ัวโมง สวน
ชุดควบคุมใชน้ํากลั่นในการฉีดกระตุน พอปลา ฉีดดวย LHRHa 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ DOM 10 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม พรอมการฉีดแมปลาครั้งที่ 2 ผลการทดลอง พบวา แมปลาในชุดควบคุมไมวางไข สวนแมปลาที่ฉีด LHRHa ทุก
ชุดการทดลอง วางไข 100 เปอรเซ็นต หลังจากฉีดฮอรโมน ครั้งที่ 2 เปนระยะเวลา 7-8 ช่ัวโมง มีปริมาณไขเฉลี่ย 
19,511±6,831  18,745±4,026  17,742±4,844 และ 18,563±2,880 ฟองตอตัว ตามลําดับ คิดเปนจํานวนไขเฉลี่ย  
456,261±50,620  443,801±27,056  422,990±19,245 และ 432,459±29,840 ฟองตอกิโลกรัมแมปลา ตามลําดับ อัตราการ
ปฏิสนธิเฉลี่ย 80.60±2.70  78.60±3.85  74.00±3.67 และ 75.80±3.27 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อัตราการฟกเฉลี่ย 71.95±2.67, 
69.69±1.76  70.03±2.04 และ 66.78±2.05 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และอัตรารอดที่ 48 ช่ัวโมง เฉลี่ย 62.82±2.13  59.28±1.89  
59.45±1.83 และ 58.31±3.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปริมาณไขเฉลี่ยและจํานวนไขเฉลี่ย
ตอกิโลกรัม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) การใช LHRHa 15 และ 30 ไมโครกรัม มีอัตราการปฏิสนธิ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตที่ 15 ไมโครกรัมมีอัตราการปฏิสนธิมากกวาที่ 45 และ 60 ไมโครกรัม สําหรับ
อัตราการฟกที่ 15, 30 และ 45 ไมโครกรัม แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ 60 ไมโครกรัม มีอัตราการฟกต่ําสุด
และมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ยังพบวา ที่ 15 ไมโครกรัม มีอัตรารอดสูงที่สุดและแตกตางจาก 30  45 
และ 60 ไมโครกรัม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไขปลาแขยงนวลเปนประเภทจมติดเล็กนอย มีรูปรางกลม สีเหลือง ขนาด
เสนผานศูนยกลาง ระหวาง 1.0-1.1 มิลลิเมตร ฟกออกเปนตัว ใชเวลา 25 ช่ัวโมง 55 นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 28-29 องศา
เซลเซียส 
 

คําสําคัญ : ปลาแขยงนวล  การเพาะพันธุ 
    

* ตู ปณ.๓  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี  ๘๔๑๓๐  โทร.๐-๗๗๒๗-๔๕๘๐  e-mail : surat9212@yahoo.com 
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Breeding of Mystus wolffii  (Bleeker, 1851) 
 

Theerawat  Samphawamama*  Suvena  Banyen  and  Noppadol  Jindaphan 
Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
Breeding of Mystus wolfii (Bleeker,1851) were conducted at Suratthani Inland Fisheries Research and 

Development Center during May 2005-January 2006 by injected female broodstock with Luteinizing Hormone 

Releasing Hormone analog (LHRHa) at 0, 15, 30, 45 and 60 μg/kg mixed with 10 mg/kg of domperidone (DOM). They 
were injected in 2 times. First injection was at 6 hours and after 6 hours the second was injected. Male broodstock was 

injected at the second injection time of female with LHRHa 10 μg/kg mixed with 10 mg/kg of DOM. The results shown  

that there was no response in 0 μg/kg, but the others. Eggs can be stripped out within 7-8 hours after second injection. 
The average number of egg was 19,511±6,831, 18,745±4,026, 17,7424±4844 and 18,563±2,880, respectively. The 
average a moment of eggs/kg was 456,261±50,620, 443,801±27,056, 422,990±19,245 and 432,459±29,840, 
respectively. The average percentage of fertilized egg was 80.60±2.70 %, 78.60±3.85 %, 74.00±3.67 % and 
75.80±3.27 %, respectively. Hatching rate was 71.95±2.67, 69.69±1.76, 70.03±2.04 and 66.78±2.05, respectively. Laved 
survival rate at 48 hours was 62.82±2.13 %, 59.28±1.89 %, 59.45±1.83 % and 58.31±3.42 %, respectively. The statistic 
analytical of quantity of eggs and number of eggs/kg were not significant different. Fertilized eggs of treatment 15 and 

30 μg/kg were not significant different(p>0.05). Fertilization rate of 15 μg /kg was higher than 45 and 60 μg/kg. 

Hatching rate of 15, 30 and 45 μg /kg were not significant and higher significantly (p<0.05) than 60 μg/kg. 

Fertilization hatching survival of 15 μg/kg was higher significantly than 30, 45 and 60 μg/kg. Eggs were slightly 
adhesived, round, yellowish with 1.0-1.1 mm of diameter.  Hatching  period  was  25  hours 55 minute after fertilization 
at water temperature range of 28.0-29.0 ๐C. 
 
Key words : Mystus wolffii,  breeding 
    
* P.O. Box 3,  Amphoe Phunphin, Changwat  Suratthani  84130  Tel. 0-7727-4580 e-mail : surat9212@yahoo.com 
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ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแขยงนวลดวยอาหารสําเร็จรูป 

เพื่อทดแทนไรแดง 
 

สุธาทิพย  ทิพยวงศ*  ธีรวัฒน  สัมภวมานะ  และ  สุวีณา  บานเย็น 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี กรมประมง 
 

บทคัดยอ 

 
 การศึกษาการยอมรับอาหารสําเร็จรูปของลูกปลาแขยงนวลวัยออน โดยการปรับเปลี่ยนจากการใชไรแดงเปน
อาหารสําเร็จรูป แบงการทดลองออกเปน 6 ชุดการทดลอง คือ ปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูกปลามีอายุ  7  14  21  28 และ 35 
วัน พรอมชุดควบคุมที่ใหไรแดงตลอดการทดลอง ทําการทดลองในภาชนะทดลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร 
สูง 35 เซนติเมตร จํานวน 36 ใบ เติมน้ําลึก 32 เซนติเมตร เปนปริมาตร 10 ลิตร ปลอยลูกปลาอายุ 3 วัน ความยาวตัวเฉลี่ย 
6.1 มิลลิเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 4.4  มิลลิกรัม  ความกวางปากเฉลี่ย 0.8 มิลลิเมตร จํานวน 100 ตัวตอภาชนะ แลวอนุบาล
ดวยไรแดงในปริมาณที่เพียงพอจนมีอายุตามที่กําหนด จึงเปลี่ยนไปใชอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดเม็ดอาหารเฉลี่ย 1.29 
มิลลิเมตร ใหอาหารกินจนอิ่ม อนุบาลลูกปลาเปนระยะเวลา 42 วัน 
 ผลการทดลอง พบวา ลูกปลาแขยงนวลปรับเปลี่ยนอาหารเมื่อลูกปลามีอายุ  7  14  21  28  35 วัน และชุดควบคุม
ที่ใหไรแดงตลอดการทดลอง มีความยาวตัวเฉลี่ย 22.3  29.1  37.4  41.3  41.7 และ 40.5 มิลลิเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 67.7,  
165.9  373.8  494.45  498.4 และ 501.1 มิลลิกรัม ตามลําดับ ความกวางปากเฉลี่ย  1.2  1.7  2.1  2.2  2.4 และ 2.6 มิลลิเมตร 
และมีอัตรารอด 32.8  74.0  78.2  84.3  85.7 และ 89.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา การ
ปรับเปลี่ยนอาหารที่อายุ 28  และ 35 วัน ลูกปลามีการเจริญเติบโตและอัตรารอดไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และไม
แตกตางกับชุดควบคุมที่ใหไรแดงตลอดการทดลอง (p>0.05) ผลจากการทดลองสรุปไดวา ลูกปลาแขยงนวลอายุ 28 วัน 
ขนาดความยาวเฉลี่ย 34.8 มิลลิเมตร สามารถปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเปนอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดเม็ดอาหารเฉลี่ย 
1.29 มิลลิเมตร โดยมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดไมแตกตางจากลูกปลาที่เลี้ยงดวยไรแดงเพียงอยางเดียว แต
อยางไรก็ตามถามีการใชอาหารสําเร็จรูปที่มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของปากลูกปลา อาจทําใหสามารถปรับเปลี่ยน
อาหารจากไรแดงเปนอาหารสาํเร็จรูปไดเร็วกวานี้ 
 
คําสําคัญ : ปลาแขยงนวล  อาหารสําเร็จรูป  การปรับเปลี่ยนอาหาร  ไรแดง 
    
* ตู ปณ.๓  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี  ๘๔๑๓๐  โทร.๐-๗๗๒๗-๔๕๘๐  e-mail : toom_t@yahoo.com  
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Appropriate Weaning Period of  Mystus wolffii  (Bleeker, 1851) Larvae 

by Replacing Moina spp. with Artificial Diet 
 

Suthathip  Thipwong*  Theerawat  Samphawamana  and  Suvena  Banyen 
Suratthani  Inland  Fisheries Research  and  Development  Center 

 
Abstract 

 
 The study was conducted by using 6 treatments including 5 weaning periods fish larvae of replacing Moina 
spp. with artificial diet (date of replacement was 7, 14, 21, 28 and 35 days old) and the control (feeding only Moina 
spp.). Fish  larvae (3 days old with average B.W. 4.4 mg, TL. 6.1 mm and mouth width 0.8 mm) were kept in 36 glass 
cylinders (containing of 10 l of filtered water) at a stocking rate of 100 fish/glass cylinder. The artificial diet was floating 
pellet with diameter of 1.29 mm. The experiment was terminated when fish were 42 days old. The results showed that 
the average TL. was 22.3, 29.1, 37.4, 41.3, 41.7 and 40.5 mm, average B.W. was 67.7, 165.9, 373.8,  494.4, 498.4  and 
501.1 mg, respectively. The average mouth width was 1.2, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4 and 2.6 mm and survival rate was 32.8,  
74.0, 78.2, 84.3, 85.7 and 89.3 %, respectively. All growth parameters and survival rate of fish in the groups of weaning 
period of 28 and 35 days were not different (p>0.05) with the control group. 
 However, the weaning period should be earlier than 28 days old of fish if using the diet that has the appropriate 
size with the mouth width. 
  
Key words :  Mystus wolffii (Bleeker, 1851), weaning period, Moina spp., artificial diet 
    
* P.O. Box 3,  Phunphin District,  Suratthani  Province 84130  Tel. 0 7727 4580  e-mail : toom_t@yahoo.com 
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การเพาะพันธุปลาซิวขางขวานเล็กโดยใชวัสดุท่ีวางไขตางกัน 
 

สุชาติ  ไกรสุรสีห*  และ อําไพพรรณ  ไกรสุรสีห 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง กรมประมง 

 

บทคัดยอ 
 
 การเพาะพันธุปลาซิวขางขวานเล็ก ไดดําเนินการที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง ในเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม 2550 เปนระยะเวลา 3 เดือน โดยใชวัสดุที่วางไขตางกัน ไดแก  ชุดควบคุมไมใสวัสดุในการวางไข เชือกฟาง สา
แลนดํา และพรรณไมน้ํา ตามลําดับ เปนตัวกระตุนใหแมปลาวางไข พบวา จํานวนครั้งในการวางไขเฉลี่ยเทากับ 0, 21.67 + 
2.52, 24.33 + 3.51 และ 46.33 + 8.50 ครั้ง ตามลําดับ จํานวนไขรวมเฉลี่ยเทากับ 0, 90.67 + 7.02, 107.33 + 17.16 และ 
198.00 + 28.62 ฟอง ตามลําดับ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเทากับ 0, 45.81 + 17.27, 45.75 + 15.92 และ 47.15 + 17.10 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ  อัตราการฟกเฉลี่ยเทากับ 0, 26.12 + 17.35, 25.39 + 16.82 และ 28.83 + 17.81 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
อัตรารอดเฉลี่ยเทากับ 0, 24.09 + 16.74, 24.11 + 16.77 และ 27.04 + 17.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และจํานวนลูกปลารวม
เฉลี่ยเทากับ 0, 23.67 + 0.58, 27.67 + 4.16 และ 57.00 + 9.54 ตัว ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติของ จํานวนครั้งใน
การวางไขเฉลี่ย จํานวนไขรวมเฉลี่ย และจํานวนลูกปลารวมเฉลี่ย พบวา ชุดการทดลองที่ใสพรรณไมน้ําเปนวัสดุในการ
วางไข มีคาสูงสุด แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองอื่น อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย อัตราการฟก
เฉลี่ย และอัตรารอดเฉลี่ย ทั้งสามชุดการทดลองมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดควบคุม ไขปลาซิวขางขวานเล็กเปนประเภทไขจมติด มีรูปรางกลม สีเหลือง ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ระหวาง 1.0 – 1.1 มิลลิเมตร ฟกออกเปนตัวใชเวลา 19 ช่ัวโมง 29 นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 28 - 29 องศาเซลเซียส 
 
คําสําคัญ :  ปลาซิวขางขวานเล็ก   การเพาะพันธุ 
    
* ๑๐  ม. ๔  ต.นาโตะหมิง อ.เมือง  จ.ตรัง  ๙๒๐๐๐  โทร.๐ ๗๕๒๗ ๘๒๐๐  e-mail : suchat_krai@hotmail.com 
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Breeding of Trigonostigma  espei on different spawning substrate 
 

Suchat  Kraisurasre*  and  Ampaiphan  Kraisurasre 
Trang Inland Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries 

 
Abstract  

 
Breeding of Trigonostigma  espei  was conducted at Trang Inland Fisheries Research and Development Center 

during October – December 2007, on  different material spawning by control, straw rope, poly propylene and aquatic 
plant , respectively. The results shown that, number of spawning were 0, 21.67 + 2.52, 24.33 + 3.51 and 46.33 + 8.50, 
respectively. The average number of eggs were 0, 90.67 + 7.02, 107.33 + 17.16 and 198.00 + 28.62, respectively. The 
average fertilization rate  were 0, 45.81 + 17.27, 45.75 + 15.92 and 47.15 + 17.10 percentage, respectively. The average 
hatching rate were 0, 26.12 + 17.35, 25.39 + 16.82 and 28.83 + 17.81 percentage, respectively. Average survival rate  
were 0, 24.09 + 16.74, 24.11 + 16.77 and 27.04 + 17.42 percentage, respectively, and average number of fingerling  
were 0 , 23.67 + 0.58, 27.67 + 4.16 and 57.00 + 9.54 percentage, respectively. The statistic analytical showed, number of 
time on spawning, number of egg and number of fingerling. Aquatic plant spawning was significantly difference 
(p<0.05) with others. The average fertilization rate, average hatching rate and average survival rate were not 
significantly difference (p>0.05). Eggs characteristics was adhesived, round, yellowish with 1.0-1.1 mm of diameter. 
Incubation period was 19 hours 29 minute after fertilization at water temperature range of 28.0-29.0 ๐C. 
 
Key words :  Trigonostigma espei ,  breeding 
    
* 10 moo 4, Natoeming, Mueang, Trang 92000  Tel. 0 7527 8200 e-mail : suchat_ krai@hotmail.com 
 

O25 



O26                                                                                                       การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551  
                                                    

การเพาะและอนุบาลปลาตะเพียนน้าํตก  
 

วิวัฒน ปรารมภ๑  อารีย ชอนแชม๑*  นพนันท อยูรอง๒  ยุพาภรณ เชี่ยววิทย๓  พัชรี สิงหสม๓

๑สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนาน  ๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี 
๓ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแพร 

 
บทคัดยอ 

 
 พอแมพันธุปลาตะเพียนน้ําตกที่ใชในการศึกษาเปนปลาที่ เพาะพันธุ ณ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนาน  
จังหวัดนาน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 เลี้ยงไวเปนเวลา 1 ป 3 เดือน จากนั้นคัดเลือกปลาที่มีไขและน้ําเชื้อสมบูรณ
เต็มที่ มาทดลองเพาะพันธุในเดือนกรกฎาคม 2548 โดยใชฮอรโมนสังเคราะห buserelin ในอัตราความเขมขน 20 
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ฉีดใหพอแมปลาเพียงครั้งเดียว ผลการ
ทดลองพบวา ฮอรโมนสังเคราะหสามารถกระตุนใหแมปลาทุกตัวผสมพันธุวางไขไดในเวลา 4 ช่ัวโมง 8 นาที ถึง 4 ช่ัวโมง 
15 นาที หลังจากฉีดฮอรโมน มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเทากับ 91.63+7.06 เปอรเซ็นต อัตราการฟกเฉลี่ยเทากับ 
77.25+11.12 เปอรเซ็นต และมีอัตรารอดเฉลี่ยเทากับ 80.42+8.38  เปอรเซ็นต   
 พัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยออน พบวาไขปลาตะเพียนน้ําตกเปนไขประเภทจมและติดวัสดุ (Adhesive-
demersal eggs) ลักษณะกลมมีสีขาวอมเหลือง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.70-0.95 มิลลิเมตร ฟกออกเปนตัวภายใน 18-19 
ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิน้ํา 27.5-28.5 องศาเซลเซียส ลูกปลามีความยาว 2.5-3.0 มิลลิเมตร พัฒนามีรูปรางเหมือนตัวเต็มวัย เมื่อ
อายุได 50 วัน หรือเมื่อมีความยาว 18 มิลลิเมตร เมื่อนําลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 6 วัน มาทดลองอนุบาลดวยอัตราความ
หนาแนนที่ตางกัน คือ 5,000 7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ในตูกระจกพบวา เมื่ออนุบาลเปนระยะเวลา 15 และ 
30 วัน ทั้งน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตในระยะเวลาการอนุบาล 45 วันนั้น 
น้ําหนักเฉลี่ยทั้งสามชุดการทดลองยังแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ในขณะที่ความยาวเฉลี่ยที่อนุบาลดวยอัตรา
ความหนาแนน 5,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคามากกวาที่ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) โดยมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 0.0600+0.0025 0.0635+0.0384 0.0368+0.0025 กรัม  และความยาวเฉลี่ย 
1.6734+0.0185 1.5881+0.0965 1.5154+0.0237 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับอัตรารอดทั้งสามชุดการทดลองมีคาเฉลี่ย
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 77.03+13.39 82.42+8.69 และ 84.44+6.17 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : ปลาตะเพียนน้ําตก การเพาะพันธุ การอนุบาล ความหนาแนน 
    
* ๒๘๘ หมู ๒ ต.กองควาย อ.เมือง จ.นาน ๕๕๐๐๐โทร ๐ ๕๔๗๙ ๓๐๑๐ e-mail : naninland@hotmail.com
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Breeding and Nursing of Puntius rhombeus, Kottelat (2000) 
 

Wiwat Prarom1  Aree Choncham1*  Nopanun Yoorong2  Yupabhorn Chiaovit3  Phatcharee Singsom3  
1Nan Inland Fisheries Station    2Udonthanee Inland Fisheries Research and Development Center   

3Phare Inland Fisheries Research and Development Center   
 

Abstract 
 
 A study of artificial breeding and nursing of Puntius rhombeus. Broodstock were breed at Nan Inland Fisheries 
station in May, 2004. Dosage of hormone 20 μg/kg of buserelin (Bus) plus 10 mg/kg of domperidone (Dom) were used 
in July, 2005. The result showed that all spawned within 4 hrs. 8 mins to 4 hrs 15 min. The average of fertilization, 
hatching and survival rate percentage were 91.63 + 7.06, 77.25 + 11.12 and 80.42 + 8.38% respectively  
 The characteristic of egg was adhesive demersal with ivory color, round-shape, and 0.70-0.95 mm in diameter. 
At water temperature between 27.5-28.5ºC, the egg hatched within 18-19 hrs. Newly hatched fry had average total 
length between 2.5-3.0 mm Post larval period was 50 days with average length 18 mm At the end of nursing period, the 
average weight and average length of fry stocked at the densities of 5,000, 7,500 and 10,000 fry/m3 were 0.0600+0.0025, 
0.0635+0.0384 and 0.0368+0.0025 g and total length was 1.6734+0.0185, 1.5881+0.0965 and 1.5154+0.0237 cm. 
respectively. Fry stocked at the density of 5,000 fries/m3 showed statistically higher than stocked at 10,000 fries /m3 
(p<0.05) but no significantly  different between of stock at  5,000, 7,500 fry/m3  and 7,500, 10,000 fry/m3 (p>0.05). The 
survival rate was 77.03+13.39%, 82.42+8.69 and 84.44+6.17%, respectively. No statistical difference were found 
among the weight and survival rate (p>0.05) of fry. 
 
Key words : Puntius rhombeus, breeding, nursing, stocking density 
 
* 228 Moo2, Kongkwai, Muang, Nan 55000 Tel. 05479 3010 e-mail : naninland@hotmail.com. 

 71 



O26                                                                                                       การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551  
                                                    

คํานํา 
 
 ปลาตะเพียนน้ําตก เปนปลาสกุล (genus) Puntius อีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กพบบริเวณลําธารบนภูเขาของ 
จังหวัดนาน โดย Kottelat (2001) กลาวถึงปลาตะเพียนน้ําตกวา มีช่ือวิทยาศาสตร Puntius rhombeus ในอดีตมักถูกจัดอยู
เปนปลาชนิดเดียวกับปลา P. binotatus แตเมื่อศึกษาอยางละเอียดพบวามีความแตกตางกันโดย P.rhombeus เมื่อโตเต็มวัย 
ลําตัวปอมสั้น มีแถบสีดํารางๆ บริเวณดานบนจุดเริ่มตนของเสนขางลําตัว  มีจุดสีดํากลมบริเวณคอดหาง บริเวณจุดเริ่มของ
ครีบกน และบริเวณใตจุดเริ่มตนของครีบหลัง ปลาขนาดเล็กอาจมีจุดสีดําหลายๆ จุดตามแนวเสนขางลําตัว มีหนวด 2 คู มี
เกล็ดเสนขางลําตัว 24-25+3-4 เกล็ด เมื่อโตเต็มที่ความยาวมาตรฐาน (standard length)ไมเกิน 65 มิลลิเมตร สถานีประมง
น้ําจืดจังหวัดนาน ไดรวบรวมปลาชนิดนี้จากลําน้ํายาง บริเวณบานปาตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปว จ.นาน ซึ่งเปนลําน้ําสาขาของ
แมน้ํานานในป พ.ศ.2546 มาเลี้ยงไวในบอซีเมนตขนาด 2x4 ตารางเมตร จากการศึกษา พบวาปลาชนิดนี้สามารถปรับตัว
เขากับสภาพการเลี้ยงในบอซีเมนตไดดี สามารถเจริญเติบโต จนมีไขและน้ําเชื้อสมบูรณ นํามาเพาะพันธุผสมเทียม อนุบาล
ใหมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดคอนขางดีในตูกระจก  
 ปลาตะเพียนน้ําตก เปนปลามีสีสันที่สวยงาม โดยสีบนเสนขางลําตัวเปนสีเงินคล้ํา ดานลางลําตัวเปนสีเงินปนสี
เหลืองทอง ครีบทุกครีบเปนสีแดง และครีบหางเปนสีแดงปนน้ําตาล จนมีช่ือสามัญวา Golden Little Barb  เมื่อเลี้ยงไวใน 
ตูกระจกที่ตกแตงดวยพันธุไมน้ําและจัดแสงสวางพอเหมาะ ปลาตะเพียนน้ําตกวายน้ําโชวตัวไดโดดเดนมาก ประกอบกับ
เปนปลาที่กินอาหารสําเร็จรูปไดดี จึงเหมาะสําหรับเปนปลาตู คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงขอเท็จจริงดังกลาวจึงไดดําเนินการ
วิจัย เพื่อหาขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาตะเพียนน้ําตก พัฒนาเทคนิคการเพาะและอนุบาล 
เผยแพรใหกับผูที่สนใจ และนําไปปลอยคืนสูแหลงน้ําเดิมที่ปลาอาศัยอยูตามแนวทางพระราชเสาวนียขององคสมเด็จ 
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ในโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง และอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของ
ไทย รวมทั้งยังหวังวาจะพัฒนาการเลี้ยงเปนปลาสวยงามตัวใหมในตลาด โดยเฉพาะหากมีการศึกษาวิจัยตอเนื่องถึงวิธีการ
เลี้ยงที่ทําใหปลามีสีสันสวยงามยิ่งขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพื่อศึกษาการตกไข อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก และอัตรารอดตายของปลาตะเพียนน้ําตก ที่ไดจากการเพาะพันธุ 
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของคัพภะ และลูกปลาวัยออน 
3. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตราการรอด ของลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลในอัตราความหนาแนนที่ตางกัน 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง 
 
 แบงการทดลองออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 การเพาะพันธุ 
 ฉีดกระตุนใหปลาตะเพียนน้ําตกที่มีไข และน้ําเชื้อสมบูรณ ใหผสมพันธุวางไขดวย Bus รวมกับยาเสริมฤทธิ์ 
Domperdone (Dom) ในอัตราความเขมขนของ Bus 20 ไมโครกรัมรวมกับ Dom 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักพอแมปลา  
1 กิโลกรัม 
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 1.2 การอนุบาลลูกปลาตะเพียนน้ําตก โดยใชอัตราความหนาแนนที่ตางกัน วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด 
(completely randomized design : CRD) ประกอบดวย 3 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication)  
 ชุดการทดลองที่ 1 อัตราความหนาแนน 5,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร (635 ตัวตอตู) 
 ชุดการทดลองที่ 2 อัตราความหนาแนน 7,500 ตัวตอลูกบาศกเมตร (952 ตัวตอตู) 
 ชุดการทดลองที่ 3 อัตราความหนาแนน 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร (1,269 ตัวตอตู) 
 สถานที่และระยะเวลาการทดลอง 
 สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนาน ระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2548  
 
2. วิธีการทดลอง 
 
 2.1 การเพาะพันธุ 
 2.1.1 ปลาทดลอง พอแมพันธุปลาเปนปลารุนที่ 1 อายุ 1 ป 3 เดือน ที่ไดจากการเพาะพันธุพอแมพันธุจาก
ธรรมชาติที่รวบรวมจากลําน้ํายาง อ.ปว จ.นาน โดยคัดขนาดพอพันธุและแมพันธุที่สมบูรณเพศและใหมีขนาดใกลเคียงกัน 
(ภาพที่ 1) รวมทั้งหมด 36 ตัว ตัวผู 24 ตัว ตัวเมีย 12 ตัว ตัวผูมีน้ําหนักระหวาง 5.23-11.67 กรัม สวนตัวเมียมีน้ําหนัก
ระหวาง 9.08-16.84 กรัม  
 
 

♂

♀  

7.5 

 
  
 
 

♀ 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 พอแมพันธุปลาตะเพียนน้ําตกที่มีน้ําเชื้อและไขสมบูรณ      
 
 2.1.2 นําพอแมปลาปลอยลงในตูกระจกขนาด 47 x 90 x 47 เซนติเมตร เติมน้ําสูง 30 เซนติเมตร ปลอยปลาตูละ  
3 ตัว อัตราเพศผู : เพศเมีย เทากับ 2 : 1 จํานวน 12 ตู ใหปลาผสมพันธุกันเอง จับเวลาตั้งแตเริ่มฉีดฮอรโมนจนกระทั่งปลา
ผสมพันธุวางไข  
 ประเมินจํานวนไข โดยลดระดับน้ําในตูใหเหลือพอทวมไขปลา นับจํานวนไขปลาที่ติดอยูบริเวณพื้นตูกระจก 
 2.1.3 การฟกไขปลา สุมไขปลาตะเพียนน้ําตกทั้ง 12 ตู มาฟกในบีกเกอร 500 มิลลิลิตร บีกเกอรละ 100 ฟอง 
ประเมินอัตราการปฏิสนธิ (fertilizing rate) และอัตราการฟก (hatching  rate) ตามอุทัยรัตน (2531) ดังนี้ 
 - อัตราการปฏิสนธิ นับจํานวนไขดีเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตกับจํานวนไขทั้งหมด แลวหาคาเฉลี่ยของแตละชุด
การทดลอง โดยที่จํานวนไขดีนับเฉพาะไขที่มีการพัฒนามาถึงระยะ แกสตรูลาระยะหลัง (late gastrula) ขั้นบลาสโตพอร 
(blastopore) ปด  
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 อัตราการปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต)  =                                                                                                                 x 100 

                     จํานวนไขที่เจริญถึงระยะ Late gastrula ขั้นบลาสโตพอรปด (ฟอง) 

จํานวนไขทั้งหมด (ฟอง)                                                   
 - อัตราการฟก นําไขที่ใชศึกษาอัตราปฏิสนธิมาศึกษาอัตราการฟกตอไป เมื่อไขฟกเปนตัวนับจํานวนตัวปลา
เปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตกับจํานวนไขปลาที่ไดรับการปฏิสนธิ  
                                                                                              
 อัตราการฟก (เปอรเซ็นต)   =                                                                          x 100 

                                              
จากนั้นปลอยลูกปลาใหอยูในบีกเกอรตอไป เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  นับจํานวนลูกปลา คิดเปนอัตรารอดจากลูกปลาที่ฟกเปน
ตัว 
 2.1.4 ศึกษาพัฒนาการของคัพภะและของลูกปลาวัยออน โดยการสองดูดวยกลองจุลทรรศนสเตอริโอ กําลังขยาย 
40 เทา ติดตามพัฒนาการของคัพภะตามขั้นตอนตางๆ จนกระทั่งไขปลาฟกเปนตัว บันทึกระยะเวลา และถายภาพ จากนั้น
ศึกษาตอไป จนปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือนตัวเต็มวัย นําลูกปลาในระยะที่เริ่มมีระบบ
ทางเดินอาหารสมบูรณสามารถกินอาหารได ไปวัดขนาดของปากลูกปลาภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาขนาดและชนิดของอาหารที่จะใชอนุบาลลูกปลาอยางเหมาะสมโดยวิธีของ Shirota (1970) 
 2.2 การอนุบาลลูกปลาตะเพียนน้ําตกดวยอัตราความหนาแนนที่ตางกัน 
 2.2.1 ปลาทดลอง ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่ใชในการทดลองมีอายุ 6 วัน ซึ่งไดรับการฝกใหกินอาหารผงสําหรับ
ปลาวัยออนและไรแดงเปนอยางดีตามรายละเอียดขอ 2.2.2 อนุบาลในตูกระจกขนาด 47 x 90 x 47 ลูกบาศกเซนติเมตร 
ระดับความลึกของน้ํา 40 เซนติเมตร ปลอยลูกปลาตูละ 635 952 1,269 ตัว ตามลําดับ จํานวน 3 ซ้ํา 
 2.2.2 ใหอาหารผงสําหรับลูกปลาวัยออน (powder feed) ปริมาณโปรตีน ไมตํ่ากวา 40 เปอรเซ็นต ไขมันไมตํ่ากวา 
5 เปอรเซ็นต เสนใยอาหาร (fiber) ไมเกิน 2 เปอรเซ็นต และความชื้นไมเกิน 12 เปอรเซ็นต ใหในปริมาณที่เพียงพอ วันละ 
5-6 กรัม โดยการปนเปนกอนวางไวบริเวณพื้นตูกระจก 4 จุด ใหวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น. และเวลา 16.00 น. และให 
ไรแดงเสริมประมาณ 3-4 กรัม ในชวงเชาวันละ 1 ครั้ง ในระยะ 5 วันแรกของการอนุบาล 
 2.2.3 การจัดการระหวางการอนุบาล เปลี่ยนถายน้ํา 50 เปอรเซ็นตของปริมาณน้ําทั้งหมดทุกๆ 2 วัน ดูดตะกอน 
และเศษอาหารทุกวัน ใหอากาศผานหัวทราย ขนาดกลาง2 หัว ตลอดเวลา 
 2.2.4 การเจริญเติบโต ทุกๆ 15 วันสุมปลาจํานวน 10 เปอรเซ็นตของปลาทั้งหมดในตู คิดเปนจํานวนตูละ 64 95 
และ 127 ตัว ตามลําดับ วัดความยาวเหยียด (total length) ที่ระดับความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน้ําหนักดวยเครื่องช่ัง
ไฟฟาที่ระดับความละเอียด 0.01 กรัม นํามาคํานวณน้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย และความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (daily length 
gain, DLG) (Hepher, 1988) ใน วันที่ 15, 30 และ 45 ของการอนุบาลซึ่งลูกปลามีอายุ 21 36 51 วัน ตามลําดับ 
 ความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (มิลลิเมตรตอวัน)   
  
     =      
                                                                       
 2.2.5 ศึกษาอัตรารอด เมื่อสิ้นสุดการทดลองดังนี้ 
    
 อัตรารอด (เปอรเซ็นต)  =                                                                                 x 100 
 
  

จํานวนไขที่ไดรับการปฏิสนธิ (ฟอง) 

      จํานวนลูกปลาที่ฟกเปนตัว  (ตัว) 

ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวเฉลี่ยเริ่มตน (มิลลิเมตร) 
ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

จํ

 จํ

านวนปลาที่เหลือรอด 

านวนปลาที่เริ่มทดลอง (ตัว) 
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 2.2.6 การกระจายตัว (size distribution) ของขนาดลูกปลา วัดขนาดความยาวปลาในแตละชุดการทดลอง จํานวน 
10 เปอรเซ็นตของปลาที่เหลือรอด แยกออกเปนกลุมๆ ตามขนาดความยาว นํามาคํานวณสัดสวนประชากรปลาดังนี้ 
 
 สัดสวนประชากรปลา (เปอรเซ็นต)  =                                                                                      x 100 

                                 

จํานวนปลาในแตละชวงความยาวนั้น 

จ ตัว) ํานวนปลาที่วัดความยาวทั้งหมด (

 2.3 คุณสมบัติของน้ํา 
 ศึกษาคุณสมบัติของน้ําในตูผสมพันธุ น้ําที่ใชฟกไขปลา และน้ําที่ใชในการอนุบาลลูกปลา ดังนี้ อุณหภูมิ 
(temperature) วัดดวยเทอรโมมิเตอร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (dissolved oxygen) ความเปนกรดเปนดาง (pH) วัดโดย
เครื่องวิเคราะหน้ํา (Water Quality Checker) รุน WQC-20A สําหรับคาความกระดาง (hardness) ความเปนดาง (alkalinity) 
และปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) ใชวิธีไตเตรท (Swingle, 1969)  
 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 
 นําขอมูลนํ้าหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย ความยาวเพิ่มเฉลี่ย อัตรารอดและสัดสวนประชากรปลา ของแตละกลุมการ
ทดลองมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติ โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Tukey HSD Multiple Comparisons โดยใชโปรแกรม Systat เวอรช่ัน 5.0   
 

ผลการศึกษา 
 
1. การเพาะพันธุ 
 
 หลังจากที่ฉีด Bus รวมกับ Dom ใหกับพอแมพันธุปลาตะเพียนน้ําตกในอัตราความเขมขน 20 ไมโครกรัมตอ
กิโลกรัม และ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลําดับ พบวาพอแมพันธุปลาตะเพียนน้ําตกผสมพันธุกันเองในตูกระจกไดทุกตัว  
 1.1 ระยะเวลาที่พอแมปลาตะเพียนน้ําตกเริ่มผสมพันธุวางไข หลังจากที่ฉีดฮอรโมนใหพอแมพันธุปลาไปเปน
เวลา 4.08-4.15 ช่ัวโมง โดยพอแมปลาเริ่มกระวนกระวาย ปลาเพศผูเริ่มไลปลาเพศเมีย การกระวนกระวายเพิ่มมากขึ้นเปน
ลําดับ จนกระทั่งปลาเพศเมียปลอยไขออกมา จากนั้นปลาเพศผูปลอยน้ําเชื้อสีขาวขุนออกมาผสม การผสมพันธุสวนใหญ
เกิดขึ้นบริเวณใกลๆ มุมดานลางของตูกระจก ปลาใชเวลาตั้งแตเริ่มผสมพันธุจนเสร็จสิ้นประมาณ 10–15 นาที จํานวนไขมี
คาระหวาง 520–1,481 ฟอง หรือ มีคาเฉลี่ย 886.08+293.39 ฟอง อัตราการปฏิสนธิมีคาระหวาง 75.00–100 เปอรเซ็นต หรือ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 91.63+7.06 เปอรเซ็นต อัตราการฟกมีคาระหวาง 57.00–91.00 เปอรเซ็นต หรือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
77.25+11.12 เปอรเซ็นต อัตรารอดหลังจากฟกเปนตัว 24 ช่ัวโมง มีคาระหวาง 61.00–92.00 เปอรเซ็นต หรือ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 80.42+8.38 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 น้ําหนักแมปลา (กรัม) เวลาที่เริ่มผสมพันธุ (ช่ัวโมง) จํานวนไข (ฟอง) อัตราการปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต) อัตรา 
                 การฟก (เปอรเซ็นต) และอัตรารอด (เปอรเซ็นต) ของปลาตะเพียนน้ําตกที่ฉีดกระตุนดวย Bus 20 ไมโครกรัม 
                 ตอกิโลกรัม รวมกับ Dom 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ลําดับที่ น้ําหนักแมปลา เวลาที่เร่ิมผสมพันธุ จํานวนไข อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก อัตรารอด 
1 11.27 4.10 520 75.00 66.00 61.00 
2 15.94 4.15 969 92.50 78.00 89.00 

3 13.71 4.08 1,057 92.50 89.00 76.00 

4 16.84 4.13 724 90.00 91.00 74.00 

5 9.00 4.15 446 85.00 66.00 79.00 
6 13.01 4.10 1,481 97.50 78.00 92.00 
7 11.41 4.13 1,045 100.00 91.00 86.00 

8 13.05 4.12 954 97.50 65.00 87.00 
9 11.69 4.14 790 82.50 75.00 82.00 

10 11.12 4.14 477 95.00 57.00 73.00 
11 12.93 4.13 1,126 95.00 88.00 88.50 
12 11.37 4.09 1,044 97.00 83.00 78.00 

คาเฉลี่ย 12.61+2.07 4.11+ 0.04 886.08+293.39 91.63+7.06 77.25+11.12 80.42+8.38 

 
2. พัฒนาการของคัพภะและของลูกปลาวัยออน 
 
 ไขปลาตะเพียนน้ําตกมีลักษณะกลมสีขาวอมเหลือง เปนไขประเภทจมและติดวัสดุ (Adhesive demersal eggs) 
แตไมเหนียวมากนัก ไขที่ไดรับการผสมกับน้ําเชื้อมีเสนผานศูนยกลาง 0.70-0.95 มิลลิเมตร ใชเวลาในการพัฒนาและฟก
เปนตัวภายใน 18 ถึง 19 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิน้ํา 27.5-28.5 องศาเซลเซียส ลูกปลาเมื่อฟกออกจากไขลําตัวมีสีใส มีความยาว
เหยียด (total length) 2.5-3.0 มิลลิเมตร (ตารางที่ 2 ภาพที่ 2) เมื่ออายุ 3 วัน ลูกปลามีการพัฒนาระบบทางเดินอาหาร
สมบูรณ เริ่มกินอาหาร ปากเปด ปากมีความกวาง 0.80 มิลลิเมตร วันที่ 5 ลูกปลาลงเกาะพื้นตูกระจกมากขึ้น หลังจากนั้น  
มีการพัฒนาของอวัยวะภายนอกไดแก ครีบตางๆ รูจมูก รวมทั้งเม็ดสี (pigment) ปรากฏมากขึ้นเปนลําดับ เมื่ออายุได 15 วัน 
ลูกปลามีอวัยวะภายนอกครบถวนสมบูรณเหมือนตัวเต็มวัย แตรูปรางสัณฐาน (shape) ยังไมไดสัดสวน จนกระทั่งอายุ  
50 วัน จึงมีรูปรางสัณฐานเหมือนตัวเต็มวัย (ตารางที่ 3 และภาพที่ 3) 
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ตารางที่ 2 พัฒนาการของคัพภะปลาตะเพียนน้ําตกที่อุณหภูมิน้ํา 27.5-28.5 องศาเซลเซียส 

ระยะ 
เวลาหลังการ 
ปฏิสนธิ 

ภาพที ่ ขั้นตอนการพฒันา 

Fertilized 
Egg 
 
 
Cleavage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blastula 
 

2 นาท ี
 
 
 

5 นาท ี
 
 
 

9 นาท ี
 
 

17 นาท ี
 
 

19 นาท ี
 
 

30 นาท ี
 

46 นาท ี
 

2 ชม. 23 นาท ี
 
 
 

3 ชม. 2 นาท ี
 

2 ก. 
 
 
 

2 ข. 
 
 
 

2 ค. 
 
 

2 ง. 
 
 

2 จ. 
 
 

2 ฉ. 
 

2 ช. 
 

2 ซ. 
 
 
 

2 ฌ. 
 
 

- ไขปลาที่ไดรับการผสมมีลักษณะกลมสีขาวอมเหลือง เสนผานศูนยกลาง  
0.70-0.95 มิลลิเมตร cytoplasm ทางดานบนของไข (animal pole) มีลักษณะ 
ใสและนูนขึ้น 
 
- บลาสโตดิสค (blastodisc) แบงตัวจาก 1 เซลล เปนเซลลบลาสโตเมียร 
(blastomere) 2 เซลลเทาๆ กันการแบงเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณแอนนิมัลโพลของไข 
(meroblastic clevage)   
 
- เซลลแตละเซลลแบงตัวเองโดยตอนบนของเซลลบุมลงและแบงเปน  
2 เซลล ขนานกับเซลลเดิม เซลลมีขนาดเทากันทั้ง 4 เซลล  
     
- เซลลแตละเซลลแบงตัวเปน 2 เซลล อยูเรียงกันเปน 2 แถว แถวละ 4 เซลล  
รวมเปน 8 เซลล 
 
- เซลลแตละเซลลแบงตัวเปนทวีคูณ จาก 1 เซลล เปน 2 เซลล แบงตัวตามแนวตั้ง 
โดยเซลลจะซอนกันสูงขึ้นจากบลาสโตดิสค รวมเปน 16 เซลล  
 
- เซลลแบงตัว ตามแนวตั้ง มีจํานวนเซลลทั้งหมด 32 เซลล 
 
- เซลลแบงตัวเพิม่ขึ้นเปน 64 เซลล 
 
- เซลลแบงตัว จนไดกลุมของบลาสโตเมียร จํานวนมากทําใหมองดกูลุมเซลล 
ดังกลาวมลีักษณะคลายกับหมวก ซ่ึงเรียกวา การพัฒนาเขาสูระยะ 
มอรูลา (morula) ซ่ึงเปนระยะสุดทายของระยะ cleavage 
 
- เขาสูระยะบลาสตูลาโดยเซลลมีการเคลื่อนทีล่งมาดานขางคลุมไขแดง 
 (yolk) ทําใหเกิดชองวาง (blastocoel) ข้ึนระหวางกลุมบลาสโตเดอรม 
ชั้นบน กับชั้นบางๆ ของบลาสโตเดอรมทีอ่ยูชิดกบัไขแดง 

. 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

ระยะ 
เวลาหลังการ 
ปฏิสนธิ 

ภาพที ่ ขั้นตอนการพฒันา 

 
Gastrula   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tubulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organogenesis 
and body form 
development 

 
3 ชม. 37 นาท ี

 
 
 
 
 

4 ชม. 39 นาท ี
 
 
 
 

5 ชม. 46 นาท ี
 
 

6 ชม. 7 นาท ี
 
 

9 ชม. 21นาท ี
 
 
 
 

17 ชม. 5 นาท ี
 
 

19 ชม. 14 นาท ี

 
2 ญ. 

 
 
 
 
 

2 ฎ. 
 
 
 
 

2 ฏ. 
 
 

2 ฐ. 
 
 

2 ฑ. 
 
 
 
 

2 ฒ. 
 
 

2 ณ. 

                                           
- เขาสูระยะแกสตรูลาระยะแรก (early gastrula) มีการมวนตัวของ 
บลาสโตเดอรมเขาภายใน (emboly) ทําใหขอบของบลาสโตดิสสหนาขึ้น 
โดยรอบ ทําใหเกิดลักษณะคลายวงแหวนลอมรอบไขแดง ซ่ึงเรียกวา 
เยอรมริง (germ ring) เพื่อเตรียม พัฒนาเปนจดุกําเนดิของคัพภะ เรียก 
บริเวณดังกลาววา เอ็มไบรโอนิคชลิค (embryonic shield) 
  
- เขาสูระยะแกสตรูลาระยะหลัง (late gastrula) ในขณะที่มีการมวนตัวเขาดาน 
ในเพื่อเจริญไปเปนตัวออน สวนของเนื้อเย่ือชั้นนอก (ectoderm) เคลื่อนตัวลง 
มาดานลางของไขแดง ไขแดงถูกคลุมเกือบหมด มองเห็นไขแดงเพียงเล็กนอย  
(yolk plug)  
   
- แนวของ Embryonic shield เจริญขึ้น สวนขอบยกสูงขึ้นจากผิวไขทั้งในสวน 
หัวและหาง พรอมจะพัฒนาเปนตัวออน  
 
- มีโซเดอรม (mesoderm) ซ่ึงเปนเนื้อเย่ือชั้นกลาง จัดตัว มองเห็นลักษณะ 
เปนปลองๆ ตามแกนกลางของคัพภะติดกบัผนังของไขแดง เรียกวา somite  
 
- ลําตัวเริ่มเหยียดยาวมากขึ้น เริ่มเกิดปุมหาง (caudal bud) เริ่มเกิดเลนสตาเริ่ม 
สังเกตเห็นกลุมเซลล auditory vesicle ซ่ึงจะเจริญไปเปนหู กลามเนื้อเริ่มทํางาน 
(body movement) มีการไหลเวียนของโลหิตทั่วทั้งตัวการเคลื่อนไหวจะถี่และ 
แรงมากขึ้นตามลําดับ 
 
- เปลือกไขเริ่มบางลงจนยุบตัว ตัวออนสะบัดตัวไปมา จนกระทั่งหลุดออกมา 
จากเปลือกไข (hatch out)      
 
- ลูกปลาอยูนิ่งๆ ลองลอยไปตามการเคลื่อนที่ของมวลน้ํา 
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ภาพที่ 2 พัฒนาการของคัพภะปลาตะเพียนน้ําตก      
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ตารางที่ 3 พัฒนาการของลูกปลาตะเพียนน้ําตกวัยออนที่อุณหภูมิน้ํา 27-30 องศาเซลเซียส 

อายุลูกปลา ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 
อายุ  12  ช่ัวโมง 
 
 
อายุ  1  วัน 
 
 
อายุ  3  วัน 
 
 
 
อายุ  5  วัน  
 
 
 
อายุ  7  วัน 
 
อายุ  9  วัน 
 
 
 
อายุ  12  วัน 
 
 
อายุ  15  วัน 
 
อายุ  23  วัน  
 
อายุ  31  วัน 
อายุ  45  วัน 
 
อายุ  45  วัน 

3 ก 
 
 

3 ข. 
 
 

3 ค. 
 
 
 

3 ง. 
 
 
 

3 จ. 
 

3 ฉ 
 
 
 

3 ช. 
 
 

3 ซ. 
 

3 ฌ. 
 

3 ญ. 
3 ฏ. 

 
3 ฎ. 

- ลูกปลามีความยาว 3.52 มิลลิเมตร ระบบทางเดินอาหารยังไมเจริญ ลําตัวใส ถุงไขแดง
มีขนาดใหญ มองเห็นระบบ ไหลเวียนของโลหิตอยางชัดเจน ลูกปลาอาศัยการเคลื่อนที่
ตามการไหลเวียนของมวลน้ํา ลูกปลาวายน้ําไปในแนวดิ่ง 
- ลูกปลามีขนาดยาวขึ้นเปน 3.65 มิลลิเมตร มีพัฒนาการของตา เหงือก ครีบหู ปากและรู
ทวาร (anus) ในสวนของลําตัวเริ่มปรากฏเม็ดสีมากขึ้น ถุงไขแดงมีขนาดเล็กลงกวาเดิม 
มีความพยายามที่จะวายน้ําในแนวราบมากขึ้น 
- สวนหัวพัฒนาใหญขึ้น และเรียวเล็กไปสวนทายลําตัว มีการพัฒนาของทางเดินอาหาร
โดยมีปากและรูทวารสมบูรณ ถุงไขแดงลดขนาดลงมาก เริ่มกินอาหาร (feeding larva ) 
เริ่มวายน้ําไดโดยวายมาอาศัยอยูบริเวณกลางน้ํา ปรากฏหัวใจมีลักษณะเปนถุงเล็ก มี
ความยาว 4.14 มิลลิเมตร ปากกวาง 0.80 มิลลิเมตร 
- สวนหัวของปลามีขนาดโตเมื่อเทียบกับสวนของลําตัว ระบบทางเดินอาหารและตา
เจริญเต็มที่ โดยลูกปลาจะมีพฤติกรรมในการวายน้ํา ออกหางจากหัวทราย อาศัยอยูกลาง
น้ํามุมตูกระจก และหาอาหารอยูตลอดเวลาfin fold บริเวณครีบหลังพัฒนาสูงขึ้นลูกปลา
มีความยาว 6.10 มิลลิเมตร 
- ลูกปลามีขนาดความยาว 6.20 มิลลิเมตร อาศัยอยูทั่วบริเวณพื้นผิวตูกระจก กิน
อาหารผง ที่ปนเปนกอนไดเปนอยางดี เริ่มปรากฏกานครีบหาง และเสนขางลําตัว 
- ลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงรูปรางอีกครั้งหนึ่ง โดยสวนหนาตั้งแต snout ถึงสวนกลาง
ลําตัวโต และเรียวเล็กไปสวนทายลําตัวอยางชัดเจน fin fold ของครีบหลัง ครีบห ูและ 
ครีบกน เริ่มปรากฏกานครีบหางพัฒนาอยางเต็มที่ ลูกปลายังอาศัยกระจายกันอยูพ้ืนผิวตู
กระจกเชนเดิม ลูกปลามีขนาดเพิ่มขึ้นเปน 8.8 มิลลิเมตร 
- ลูกปลาพัฒนารูปรางขึ้นเปนอยางมาก  ครีบทุกครีบสมบูรณ มีจุดสีดําบริเวณโคน 
ครีบหาง โคนครีบกน และครีบหางมีแถบขวาง บริเวณเหนือเสนขางลําตัวใตครีบหลัง 
ลูกปลามีความยาว 11.55 มิลลิเมตร 
- รูปรางคลายกับที่อายุ 12 วัน แตสวนของหัวเรียวแหลมขึ้น จุดสีดํา ทุกจุดชัดเจนขึ้น  
มีความยาว 12.10 มิลลิเมตร มีอวัยวะสมบูรณเหมือนตัวเต็มวัย 
- มีขนาดความยาว 12.85 มิลลิเมตร รูปรางคลายกับที่อายุ 15 วัน แตมีการพัฒนาอวัยวะ
ตางๆ มากขึ้น 

- มีขนาดความยาว 13.69 มิลลิเมตร 
- มีขนาดความยาว 16.00 มิลลิเมตร สวนหัวคอนขางใหญมีจุดสีดํากลมบริเวณแนวกลาง
ลําตัว ฐานครีบหลัง ครีบกน และครีบหางชัดเจน 
- สวนหัวเล็กแหลมขึ้น มีรูปรางและลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย มีขนาดความยาว 
18.00 มิลลิเมตร    
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ภาพที่ 3 พัฒนาการของลูกปลาตะเพียนน้ําตกวัยออน  

ก. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอาย1ุ2 ชั่วโมง ความยาว 3.52 มิลลิเมตร 
ข. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 1 วัน ความยาว 3.65 มิลลิเมตร 
ค. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 3 วัน ความยาว 4.1  มิลลิเมตร 
ง. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 5 วัน ความยาว 6.10 มิลลิเมตร 
จ. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 7 วัน ความยาว 6.20 มิลลิเมตร 
ฉ. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 9 วัน ความยาว 8.80 มลิลิเมตร 

ช. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 2 วัน ความยาว11.55 มิลลิเมตร 
ซ. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอาย1ุ5 วัน  ความยาว 2.10 มิลลิเมตร 
ฌ. ลกูปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 23 วนั ความยาว12.85 มิลลิเมตร 
ญ. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 31 วนั ความยาว 13.69 มิลลิเมตร 
ฎ. ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 45 วนั ความยาว16.00 มิลลิเมตร 
ฏ.ลูกปลาตะเพียนน้ําตกอายุ 50  วัน ความยาว18.00 มิลลิเมตร 
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3. การอนุบาลลูกปลาตะเพียนน้ําตกดวยอัตราความหนาแนนที่ตางกัน 
 
 3.1 อัตราการเจริญเติบโต    
 วันที่ 15 ของการอนุบาล พบวาน้ําหนักตัวเฉลี่ยของลูกปลาตะเพียนน้ําตก ที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนน 
5,000 7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคาเทากับ 0.0250+0.0018 0.0237+0.0006 และ 0.0227+0.0007 กรัม 
ตามลําดับ และความยาวเฉลี่ย มีคาเทากับ 1.2572+0.0961 1.3367+0.0132 และ 1.3191+0.0184 เซนติเมตร โดยทั้ง 3 ชุด
การทดลอง มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ทั้งน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย (ตารางที่ 4  ภาพที่ 4 และ 5) 
 วันที่ 30 ของการอนุบาล พบวาน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนน 5,000 
7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคาเทากับ 0.0356+0.0053 0.0394+0.0034 และ 0.0385+0.0037 กรัม ตามลําดับ 
และความยาวเฉลี่ยมีคาเทากับ 1.4332+0.0635 1.5303 + 0.0654 และ 1.5384 + 0.0310 เซนติเมตร โดยทั้ง 3 ชุดการทดลอง 
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ทั้งน้ําหนักและความยาวเฉลี่ย (ตารางที่ 4 ภาพที่ 4 และ 5) 
 วันที่ 45 ของการอนุบาล พบวาน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนน 5,000 
7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.0600+0.0025 0.0635+0.0348 และ 0.0368+0.0025 กรัม 
ตามลําดับ โดยทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) สําหรับความยาวเฉลี่ยมีคาเทากับ 
1.6734+0.0185 1.5881+0.0965 และ 1.5154+0.0237 เซนติเมตร ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา การอนุบาลที่ 5,000 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร มีความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญกับ 7,500 ตัวตอลูกบาศกเมตร แตมากกวาที่ 10,000 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 4 ภาพที่ 4 และ 5) 
 3.2 อตัรารอด พบวาอัตรารอดของปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนน 5,000 7,500 และ 10,000 
ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 77.03+13.39 82.42+8.69 และ 84.44+6.17 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทั้ง 3 ชุดการทดลอง
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางที่ 4 ภาพที่ 6) 
 
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของน้ําหนัก (กรัม) ความยาว (เซนติเมตร) และอัตรารอด (เปอรเซ็นต) ของลูกปลาตะเพียนน้ําตก 
                     ที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนนตางกัน เปนระยะเวลา 15 30 และ 45 วัน 

อัตราความหนาแนน (ตัวตอลูกบาศกเมตร)  
 5,000 7,500 10,000 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 0.0117+0.0004 0.0117+0.0004 0.0117+0.0004 

น้ําหนักเฉลี่ยหลังการอนุบาลเปนเวลา  15  วัน 0.0250+0.0018a 0.0237+0.0006 a 0.0227+0.0007 a

น้ําหนักเฉลี่ยหลังการอนุบาลเปนเวลา  30  วัน 0.0356+0.0053a 0.0394+0.0034 a 0.0385+0.0037 a

น้ําหนักเฉลี่ยหลังการอนุบาลเปนเวลา  45  วัน 0.0600+0.0025a 0.0635+0.0348a 0.0368+0.0025 a

ความยาวเฉลี่ยเริ่มตน 0.7346+0.0237 0.7346+0.0237 0.7346+0.0237 
ความยาวเฉลี่ยหลังการอนุบาลเปนเวลา  15  วัน 1.2572+0.0961a 1.3367+0.0132 a 1.3191+0.0184 a

ความยาวเฉลี่ยหลังการอนุบาลเปนเวลา  30  วัน 1.4332+0.0635a 1.5303+0.0654 a 1.5384+0.0310 a

ความยาวเฉลี่ยหลังการอนุบาลเปนเวลา  45  วัน 1.6734+0.0185a 1.5881+0.0965ab 1.5154+0.0237b

อัตรารอดเฉลี่ย 77.03+13.39a 82.42+8.69a 84.44+6.17a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยแตละชุดการทดลองภายในกลุมการทดลองที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จะถูกกํากับไวดวย 
                 ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอน 
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ภาพที่ 4 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของน้ําหนัก (กรัม) ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนนที่ตางกัน 
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ภาพที่ 5 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของความยาว (เซนติเมตร) ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนนที่ตางกัน 
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ภาพที่ 6 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของอัตรารอด (เปอรเซ็นต) ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตราความ หนาแนน 
              ที่ตางกัน 
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 3.3 ความยาวเพิ่มเฉลี่ย พบวาความยาวเพิ่มเฉลี่ยลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนน 5,000 
7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ในการอนุบาล 1-15 วัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.77+0.16 0.82+0.01 และ 0.74+0.06 
มิลลิเมตรตอวัน ตามลําดับ คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ในการอนุบาล 15-30 วัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
0.14+0.04 0.14+0.04 และ 0.17+0.01 มิลลิเมตรตอวัน ตามลําดับ คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) และใน
การอนุบาล 30-45 วัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.17+0.04 0.04+0.05 และ -0.02+0.02 มิลลิเมตรตอวัน ตามลําดับ มีคาเฉลี่ย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการอนุบาลที่ความหนาแนน 5,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคาสูงสุด สวนที่อัตรา
ความหนาแนน 7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตารางที่ 5) 
  
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของความยาวเพิ่ม (มิลลิเมตรตอวัน) ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตราความ 
                หนาแนนที่ตางกัน 

ระยะเวลาที่ใชอนุบาล (วัน) อัตราความหนาแนน 
(ตัวตอลูกบาศกเมตร) 1 - 15 15 - 30 30 - 45 

5,000 0.77+0.16a 0.14+0.04a 0.17+0.04a

7,500 0.82+0.01a 0.14+0.04a 0.04+0.05b

10,000 0.74+0.06a 0.17+0.01a -0.02+0.02b

หมายเหตุ คาเฉลี่ยแตละชุดการทดลองภายในกลุมการทดลองที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จะถูกกํากับไวดวย 
                ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวตั้ง 
 
 3.4 การกระจายตัวของประชากรปลาตะเพียนน้ําตกตามขนาดความยาว เมื่ออนุบาลลูกปลาเปนเวลา 15 วัน 
แบงกลุมความยาวเปน 6 ชวง คือ 0.60-0.79 0.80-0.99 1.00-1.19 1.20-1.39 1.40-1.59 และมากกวา 1.60 เซนติเมตร มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00+1.00 8.67+6.66 29.67+25.70 26.33+29.36 31.33+5.51 และ 3.00+2.64 เปอรเซ็นต 0.00 5.67+2.52 
3.67+2.08 63.00+1.73 21.67+4.93 และ 6.00+2.00 เปอรเซ็นต และ 0.00 7.67+0.58 4.33+4.04 59.00+4.36 27.67+5.51 
และ 1.33+1.15 เปอรเซ็นต ของการอนุบาลในอัตราความหนาแนน 5,000 7,500 และ 10,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ  
เมื่อนําคาเฉลี่ยไปวิเคราะหทางสถิติพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ของแตละกลุมขนาดความยาว  
(ตารางที่ 6 ภาพที่ 8) 
 อนุบาลลูกปลาเปนเวลา 30 วัน การกระจายตัวของประชากรปลาตะเพียนน้ําตกตามขนาดความยาว แบงกลุม
ความยาวเปน 5 ชวง คือ  0.90-1.19 1.20-1.39 1.40-1.59 1.60-1.79 และมากกวา 1.80 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.67+5.51 42.33+12.01 34.00+11.13 17.33+10.12 และ 1.67+1.53 เปอรเซ็นต  1.67+1.53 30.67+16.56 20.00+6.24 
41.67+17.21 และ 6.00+4.36 เปอรเซ็นต และ 2.00+1.00 26.33+8.33 17.00+4.58 52.00+6.56 และ 2.67+1.15 เปอรเซ็นต 
ในอัตราความหนาแนน 5,000 7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ เมื่อนําคาเฉลี่ยไปวิเคราะหทางสถิติ พบวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ยกเวนในชวงความยาว 1.60-1.79 เซนติเมตร ที่อัตราการปลอย 5,000 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร มีคานอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 6 ภาพที่ 9)  
 อนุบาลลูกปลาเปนเวลา 45 วัน การกระจายตัวของประชากรปลาตะเพียนน้ําตกตามขนาดความยาว แบงกลุม
ความยาวเปน 6 ชวง คือ  0.9-1.19 1.20-1.39 1.40-1.59 1.60-1.79 1.80-199 และมากกวา 2.00 เซนติเมตร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
1.35+0.60 11.76+3.32 26.18+2.02 32.54+2.24 15.40+4.93 และ 12.78+4.30 เปอรเซ็นต 2.05+0.28 15.67+7.77 
34.00+2.64 27.62+3.78 13.33+7.23 และ 7.33+2.88 เปอรเซ็นต และ 2.33+1.53 22.67+2.31 38.33+5.86 32.67+2.31 
4.00+2.64 และ 0.00 เปอรเซ็นต ในอัตราความหนาแนน 5,000 7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ เมื่อนํา
คาเฉลี่ยไปวิเคราะหทางสถิติ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ในชวงความยาว 1.40-1.59 เซนติเมตร  
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ที่อัตราปลอย 5,000 ตัวตอลูกบาศกเมตรมีคานอยสุดในชวงความยาว 1.60-1.79 เซนติเมตร อัตราปลอย 7,500 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร มีคานอยสุด และในชวงความยาวมากกวา 2 เซนติเมตร อัตราปลอย 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีคานอยสุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 6 ภาพที่ 10) 
 3.5 คุณสมบัติของน้ํา เปนดังนี้ อุณหภูมิ 27-29.5 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 5.8-7.2 มิลลิกรัม
ตอลิตร ความเปนกรดเปนดาง 7-8.5 ความเปนดาง 100-120 มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3 และความกระดาง 120-150 
มิลลิกรัมตอลิตร ของ CaCO3 และปริมาณแอมโมเนีย 0.00-0.01 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย (mean + SD) ของสัดสวนแตละขนาดความยาว (เปอรเซ็นต) ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลดวยอัตรา 
             ความหนาแนนที่ตางกัน 

อัตราการปลอย ชวงขนาดความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)  
อาย ุ(วัน) (ตัวตอลูกบาศกเมตร) 0.60-0.79 0.80-0.99 1.00-1.19 1.20-1.39 1.40-1.59        >1.60 

 
15 

5,000 
7,500 
10,000 

1.00+1.00 a

0.00 a

0.00 a

8.67+6.66 a

5.67+2.52 a

7.67+0.58 a

29.67+25.70 a

3.67+2.08 a

4.33+4.04 a

26.33+29.36 a

63.00+1.73 a

59.00+4.36 a

31.33+5.51 a

21.67+4.93 a

27.67+5.51 a

3.00+2.64 a

6.00+2.00 a

1.33+1.15 a

อัตราการปลอย ชวงขนาดความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)  
อาย ุ(วัน) (ตัวตอลูกบาศกเมตร) 0.90-1.19 1.20-1.39 1.40-1.59 1.60-1.79 >1.80  

 
30 

5,000 
7,500 
10,000 

4.67+5.51 a

1.67+1.53 a

2.00+1.00 a

42.33+12.01a

30.67+16.56 a

26.33+8.33 a

34.00+11.13 a

20.00+6.24 a

17.00+4.58 a

17.33+10.12 b 

41.67+17.21 a

52.00+6.56 a

1.67+1.53 a

6.00+4.36 a

2.67+1.15 a

 

อัตราการปลอย ชวงขนาดความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)  
อาย ุ(วัน) (ตัวตอลูกบาศกเมตร) 0.90-1.19 1.20-1.39 1.40-1.59 1.60-1.79 1.80-1.99 >2.00 

 
45 

5,000 
7,500 
10,000 

1.35+0.60 a

2.05+0.28 a

2.33+1.53 a

11.76+3.32a

15.67+7.77 a

22.67+2.31 a

26.18+2.02 b

34.00+2.64 a

38.33+5.86 a

32.54+2.24 a

27.62+3.78 b

32.67+2.31 a

15.40+4.93 a

13.33+7.23 a

4.00+2.64 a

12.78+4.30 a

7.33+2.88 a

0.00b

หมายเหตุ คาเฉลี่ยแตละชุดการทดลองภายในกลุมการทดลองที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จะถูกกํากับไวดวย 
                  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวตั้ง 
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ภาพที่ 8 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของสัดสวนปลาแตละชวงความยาว (เซนติเมตร) ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลเปนเวลา  
              15 วัน 
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ภาพที่ 9 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของสัดสวนปลาแตละชวงความยาว (เซนติเมตร) ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาลเปนเวลา   
              30 วัน 
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ภาพที่ 10  คาเฉลี่ย (mean + SD) ของสัดสวนปลาแตละชวงความยาว (เซนติเมตร) ลูกปลาตะเพียนน้ําตกที่อนุบาล 
                 เปนเวลา  45 วัน 
 

สรุปและวิจารณผล 
 
1. การเพาะพันธุ 
 
 ปลาตะเพียนน้ําตกรุนที่ 1 ที่เลี้ยงไวในบอซีเมนต ณ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนานเริ่มมีความสมบูรณเพศเมื่อ
อายุได 1 ป 3 เดือน ในชวงเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม เมื่อนําพอแมปลาที่มีไขและน้ําเชื้อสมบูรณมาฉีดกระตุนดวย Bus 
ในอัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ Dom 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เพียงครั้งเดียว พอแมปลาผสมพันธุกันเองในตู
กระจกทุกตัว  วางไขภายใน 4.08-4.15 ช่ัวโมง หลังฉีดฮอรโมนใชเวลาผสมพันธุวางไข 10-15 นาที จํานวนไขมีคาระหวาง 
520-1,481 ฟอง อัตราปฏิสนธิมีคาระหวาง 75.00-100 เปอรเซ็นต  อัตราการฟกมีคาระหวาง 57.00-91.00 เปอรเซ็นต  และ
อัตรารอดหลังฟกเปนตัว 24 ช่ัวโมง มีคาระหวาง 61.00-92.00 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาปลาตะเพียนน้ําตกเปนปลาจาก
ธรรมชาติชนิดใหมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการเลี้ยงในบอซีเมนต จนเพาะพันธุได เชนเดียวกับปลา
มัน(Garra paruifilum Fowler) (วิวัฒน และคณะ 2545) 
 การใช Bus ในอัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ Dom ในอัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ฉีดเพียงครั้งเดียว 
สามารถกระตุนใหปลาที่มีเกล็ดตะกูล  Puntius สวนใหญผสมพันธุวางไขไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ในปลาตะเพียนขาว 
(Puntius gonionotus Bleeker) (นฤพล, 2537) ปลาแกมชํ้า (Puntius orphoides Cuvier and Valenciennes) (เชิดศักดิ์ และ
ธนวัฒน, 2538) เปนตน การใชฮอรโมน Bus รวมกับ Dom นั้น เปนการกระตุนใหพอแมปลาหลั่งโกนาโดโทรปน 

 86 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                                         O26  

                                                           

(gonodotropin) ในระดับที่ตองการขึ้นมาเอง ทําใหปลาชนิดนั้นๆ วางไขอยางเปนธรรมชาติ ดังนั้น อัตราความเขมขนที่ไม
ตํ่าเกินไป เมื่อฉีดเขาไปในตัวปลาในปริมาณไมแตกตางกันมากนัก จะทําใหผลการวางไข อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการ
ฟกไมแตกตางกัน (อุทัยรัตน, 2531) ยกเวนถาใช Bus ในระดับที่สูงเกินไป จะมีผลในการยับยั้งการตกไข (Lam, 1982)  
งานศึกษาวิจัยสวนใหญระดับ Bus ที่ใชฉีดใหพอแมปลาเพียงครั้งเดียว แลวไดผลดีตอการตกไข จะอยูในชวง 10-30 
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ Dom 5–10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   
 
2. พัฒนาการของคัพภะและของลูกปลาวัยออน   
 
 ไขของปลาตะเพียนน้ําตก เมื่อไดรับการผสมมีลักษณะกลมสีขาวอมเหลืองมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.70-0.95 
มิลลิเมตร พัฒนาการของคัพภะตั้งแตระยะเริ่มปฏิสนธิ จนถึงฟกเปนตัว ใชเวลา 19 ช่ัวโมง 14 นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 27.5-28.0 
องศาเซลเซียส ซึ่งถือวาเปนเวลาปกติของปลาประเภทเดียวกัน ที่มีไขแบบจมและติดวัสดุ และอาศัยอยูในบริเวณธารน้ํา
ไหล เชน ในปลาแกมชํ้า (เชิดศักดิ์ และธนวัฒน, 2538) เมื่อฟกเปนตัวอายุ 6 ช่ัวโมง มีความยาว 3.10 มิลลิเมตร อายุ 3 วัน มี
ขนาดความยาว 4.14 มิลลิเมตร ปากกวาง 0.80 มิลลิเมตร ซึ่งแสดงใหเห็นวาลูกปลาวัยออน มีขนาดปากกวางพอที่จะกิน 
ไรแดงที่มีขนาดเล็ก ซึ่งไรแดงโดยทั่วไปมีขนาด 0.4-0.8 มิลลิเมตร (ภาณุ และคณะ, 2530) เมื่ออายุ 15 วัน ลูกปลามีอวัยวะ
ภายนอกครบถวนเหมือนตัวเต็มวัย แตรูปรางสัณฐาน (shape) ยังไมไดสัดสวน จนกระทั่งอายุ 50 วัน จึงมีรูปรางสัณฐาน
เหมือนตัวเต็มวัย  
 
3. การอนุบาลลูกปลาตะเพียนน้ําตกดวยอัตราความหนาแนนที่ตางกัน  
 
 ในการศึกษาผลของอัตราความหนาแนนของการอนุบาลหรือการเลี้ยงปลาหลาย ๆ ชนิดที่ผานมามักพบวาอัตรา
การเจริญเติบโตนั้นมักมีสวนสัดที่ผกผันกับอัตราความหนาแนนที่เพิ่มขึ้น (Allen, 1974; Leatherland and Cho, 1985; 
Refstie, 1977; Trzebiatowski et al., 1981) ซึ่งอธิบายไดวาเมื่ออนุบาลหรือเลี้ยงปลาในอัตราความหนาแนนที่สูงมากถึงจุด
หนึ่งที่จะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของปลา และหากเพิ่มอัตราความหนาแนนมากกวานั้น (over crowding) จะสงผล
กระทบทําใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง และการตายของปลามากขึ้น ทั้งนี้ Vijayan and Leatherland (1988) กลาววา การ
เจริญเติบโตของปลานั้น เปนผลโดยตรงมาจากเรื่องการกินอาหาร คุณภาพของอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ แต
พฤติกรรมและขบวนการดังกลาวนั้น เปนผลกระทบโดยออมจากความเครียด ที่เกิดจากการเลี้ยงปลาในอัตราความ
หนาแนนมากๆ นั่นเอง และพบวาอัตราความหนาแนน มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของ 
ตอมใตสมอง (Pituitary interregnal และ Pituitary thyroid axes) (Schreck et al.,1985; Leatherland and Cho, 1985) ทําให
เกิดการเพิ่มระดับของ Plasma cortisol (Pickering and Pottinger, 1989) ซึ่ง Cortisol มักจะถูกเรียกอยูเสมอวาเปนฮอรโมน
แหงความเครียด (Stress hormone) ซึ่งถามีเหตุจากอัตราความหนาแนนก็เรียกวา crowding stress ระดับ Cortisol ในเลือด
สูงๆ จะสงผลกระทบตอเมตาโบลิซึมของพลังงาน (energy metabolism) ในปลา (Cowey and Sargent, 1979)   
 นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลง Pituitary thyroid axes ยังจะเปนตัวไปยับยั้งขบวนการเจริญเติบโต และไปเรง
ขบวนการ Hypothesis (Leatherland and Cho; 1985) ประสิทธิ์ (2512) ไดรายงานวา ปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนน
สูงๆ จะมีการเจริญเติบโตชา ทั้งนี้ เพราะวาปลาเกิดความเครียดจากของเสียที่ปลาขับถายออกมา ถึงแมวาสภาพแวดลอมที่
ปลาอาศัยอยูจะมีปริมาณออกซิเจนอยางเพียงพอก็ตาม นอกจากนี้ อัตราการเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงในอัตราความ
หนาแนนตางกันนั้น มักพบวาในระยะเริ่มแรกของการเลี้ยงหรืออนุบาล อัตราการเจริญเติบโตจะสูงและไมแตกตางกันใน
ระยะแรกของการเลี้ยง แตจะเริ่มแสดงใหเห็นความแตกตางกัน ระหวางแตละความหนาแนนอยางชัดเจน เมื่อเลี้ยงหรือ
อนุบาลไปไดระยะหนึ่ง เชน การศึกษาของ เกรียงไกร (2539) ในปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) Henken (1985) ใน
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ปลาดุกยักษ (Clarias gariepinus), Papoutsoglou et al. (1987) ในปลา Rainbow trout (Salmo gairdneri Rich) ประสิทธิ์ 
(2512, 2514) ในปลาสวาย (Pangasius sutchi, Fowler), มนัสและนิพนธ (2536) ในปลาตะโกก (Cyclocheilichthys enoplos 
Bleeker)  
 จากคําอธิบายและผลการทดลองขางตน สอดคลองกับผลการทดลองในครั้งนี้ โดยพบวาเมื่ออนุบาลลูกปลา
ตะเพียนน้ําตกผานไป 15 และ 30 วันนั้น การเจริญเติบโตของลูกปลาที่อนุบาลในอัตราความหนาแนน 5,000 7,500 และ 
10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ทั้งน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยซึ่งแสดงวาความหนาแนนทั้ง 3 
ระดับ ไมสงผลใหเกิดความเครียดในปลาที่แตกตางกันหรืออีกนัยหนึ่งวาการอนุบาลลูกปลาเปนเวลา 30 วันนั้น ยังสามารถ
อนุบาลลูกปลาตะเพียนน้ําตกในอัตราความหนาแนนสูงสุด 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใหมีขนาดเฉลี่ย 1.5384+0.3102 
เซนติเมตร ไดไมแตกตางจากความหนาแนน 5,000 และ 7,500 ตัวตอลูกบาศกเมตร แตอยางใด แตจะพบวาความแตกตาง
เมื่ออนุบาลลูกปลาตอไปอีก 15 วัน (รวมเปน 45 วัน) พบวาที่ความหนาแนน 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลาจะ
เจริญเติบโตชาลง ขณะที่ความหนาแนน 5,000 และ 7,500 ตัวตอลูกบาศกเมตร ลูกปลายังเจริญเติบโตตอไปได ถึงแมนวา
น้ําหนักเพิ่มตอวันของปลาจะมีแนวโนมลดลงจากระยะการอนุบาลเปนเวลา 15 วัน มากก็ตาม โดยเฉพาะที่อัตราความ
หนาแนน 5,000 ตัว เจริญเติบโตตอไปดีกวาอยางเห็นไดชัดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) กับที่อัตราความ
หนาแนน 7,500 และ 10,000 ตัว ซึ่งสอดคลองกับการทดลอง อาคม และคณะ (2544) ที่ทดลองเลี้ยงปลาหางนกยูง ยงยุทธ 
และคณะ (2547) ทดลองอนุบาลลูกปลากระแห 
 ทํานองเดียวกันกับ การกระจายตัวของประชากรปลาที่พบวา เมื่ออนุบาลลูกปลาไปได 15 และ 30 วัน การ
กระจายตัวทั้ง 3 อัตราความหนาแนน พบวาประชากรสวนใหญมีการกระจายตัวอยูชวงกลางของกลุมโดยมีขนาดความยาว
ระหวาง 1.00-1.59 เซนติเมตร จํานวน 87.33-91 เปอรเซ็นต เมื่อการอนุบาลผานไป 15 วัน และมีขนาดความยาวระหวาง 
1.20-1.79 เซนติเมตร จํานวน 92.34-95.33 เปอรเซ็นต เมื่ออนุบาลผานไป 30 วัน แตเมื่ออนุบาลไปได 45 วัน พบวารูปแบบ
การกระจายตัวเริ่มเปลี่ยนไปโดยที่อัตราความหนาแนนที่ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ไมพบประชากรที่มีขนาดความยาว
มากกวา 2 เซนติเมตร ขณะที่ขนาดดังกลาวพบที่อัตราความหนาแนนที่ 5,000 และ 7,500 ตัวตอลูกบาศกเมตร (12.78+4.30 
และ 7.33+2.88 เปอรเซ็นตตามลําดับ) ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเจริญเติบโตของปลาที่อนุบาลดวยอัตราความหนาแนน 
10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร เริ่มหยุดการเจริญเติบโต 
 สําหรับอัตรารอดนั้น โดยปกติจะเปนสัดสวนผกผันกับอัตราความหนาแนนที่ปลอย เชนเดียวกับ อัตราการ
เจริญเติบโต ทั้งนี้ เพราะวาอัตราความหนาแนนจะสงผลทําใหสภาพแวดลอมที่ปลาอาศัยอยูไมเหมาะสม เชน ทําใหพ้ืนที่
อยูอาศัยคับแคบลง เกิดการแขงขันในการกินอาหาร การกินกันเอง หรือทําใหน้ําเนาเสียจากของเสียที่ปลาขับถายออกมา 
ซึ่งปจจัยดังกลาวจะสงผลใหปลาเกิดความเครียด ออนแอ มีความตานทานโรคลดลง ดังเชน Pickering  and Pottinger 
(1989) ไดรายงานวาเมื่อปลาเกิดความเครียดจะทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ Plasma cortisol และปริมาณ Cortisol ในเลือดที่
สูง จะสงผลตอ Lymphocytopenia (Pickering, 1984) ทําใหปลา Brown trout (Salmo trutta) ออนไหวตอเช้ือฟูรังกูโลซีส 
(Furunculosis: Aeromonas salmonicida) และตอการเขาจูโจม (infection) ของ Saprolegnia (Saprolegnia  parasitica) 
(Pickering and Duston, 1983) แตผลการทดลองในครั้งนี้ไมเปนเชนนั้น กลาวคือ ถึงแมวาจะอนุบาลลูกปลาตะเพียนน้ําตก
ในอัตราที่สูงขึ้น 0.5 ถึง 1 เทา ของอัตราความหนาแนนที่เริ่มตน (5,000, 7,500 และ 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร) ก็ไมทําให
ปลาตะเพียนน้ําตกมีอัตราการรอดที่ตํ่าลงแตอยางใด  และยังพบวาอัตรารอดตายของการทดลองทั้ง 3 ชุด มีอัตราสูงเกินกวา 
77 เปอรเซ็นต และไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่ง Maule et al. (1989) ไดอธิบายวา 
ความเครียดเฉียบพลัน (acute stress) ทําใหประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาว (lympocytes) จากไตตอนตนลดลง แลวสงผล
ใหปลา Chinook salmon (Oncorhynchus  tshawytscha) ทนทานตอโรคตํ่าลง แตอยางไรก็ตามอัตราความหนาแนนที่จะ
สงผลตออัตรารอดของปลาที่เลี้ยงนั้น จะตองเปนอัตราความหนาแนนที่สูงเกินไปเทานั้น ซึ่งมักจะพบในสวนของ 
การทดลอง 
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 อนุบาลลูกปลาเปนสวนใหญ ดังเชน อนุสสรณ และ เดชา (2540) ทดลองอนุบาลลูกปลากราย (Notopterus 
chitala, Hamilton) วิชัย และคณะ (2537) ทดลองอนุบาลลูกปลากระบอกดํา (Liza subviridis) Ray and Chien (1992) 
ทดลองอนุบาลกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) Refstie and Kittelsen (1976) ทดลองอนุบาลลูกปลา Atlantic Salmon 
(Salmo salar) และ Yang et al. (1996) ทดลองเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ในอัตราความหนาแนนที่สูงๆ พบวา
อัตรารอดตายมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p<0.01) ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการดํารงชีวิตของลูก
ปลาตะเพียนน้ําตก พบวาเปนปลาที่จะกระจายตัวอาศัยอยูไดทั่วไปทุกพื้นที่ของมวลน้ํา อาศัยอยูทุกระดับ สามารถกิน
อาหารไดดีทั้งบริเวณพื้นตู กลางตูและผิวน้ํา จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่สามารถอนุบาลปลาดังกลาวไดอยางหนาแนนถึง 10,000 
ตัวตอลูกบาศกเมตร และจากการจัดการกับคุณภาพน้ําที่ดีของการทดลองครั้งนี้ ที่เปลี่ยนถายน้ํา 50 เปอรเซ็นตทุกๆ 2 วัน 
และดูดตะกอนทุกวัน ทําใหคุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑมาตรฐานของการดํารงชีวิตของสัตวน้ําตามที่ ไมตรี (2530) ได
กลาวถึง โดยมีคาความกระดางและคาความเปนดางอยูระหวาง 100-120 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิอยูระหวาง 27.00-29.50 
องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีคาระหวาง 5.8-7.2 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนกรดเปนดาง มีคา 7-8.5 คาความ
กระดาง 120-150 มิลลิกรัมตอลิตร และคาแอมโมเนียมีคา 0.00-0.01 มิลลิกรัมตอลิตร นอกจากนี้ไมมีปญหาเรื่องปลากิน
กันเองระหวางขนาด เพราะเปนปลากินพืชและมีการใหอาหารอยางเพียงพอตลอดการทดลอง ดังนั้นพอสรุปในภาพรวมได
วาการอนุบาลลูกปลาตะเพียนน้ําตกนั้น สามารถอนุบาลอัตราความหนาแนนสูงถึง 10,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ในตูกระจก
ที่มีการจัดการคุณภาพน้ําและอาหารเปนอยางดี โดยไมสงผลตออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอด แตอยางใดในการ
อนุบาล 30 วัน ไดลูกปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 1.5384+0.0310 เซนติเมตร แตลูกปลาจะหยุดเจริญเติบโตหลังจากนั้น ซึ่ง
หากจะอนุบาลตอไปใหลูกปลามีการเจริญเติบโต ควรมีการจัดการอยางใดอยางหนึ่ง เชนการขยายพื้นที่ใหปลามีความ
หนาแนนลดลง หรืออาจตองจัดการดานคุณภาพของน้ําใหดีขึ้น เชน ใชน้ําไหลผานตลอด เปนตน 
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การผลิตปลากดแกว ขนาด 7 นิ้ว ในกระชังท่ีระดับความหนาแนนตางกัน 

 
วรัณยู ขุนเจริญ* ยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 
 

บทคัดยอ 
 

 การทดลองผลิตปลากดแกว ขนาด 7 นิ้ว ที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ คือ 100 150 และ 200 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร ในกระชังขนาด 1.8x2.0x1.3 เมตร ระดับน้ําในกระชังลึก 1 เมตร ในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร ปลอย
ปลาขนาดความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 3.19±0.08 3.21±0.05 และ 3.14±0.12 นิ้ว และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 4.63±0.37 4.69±0.22 
และ 4.61±0.39 กรัม ตามลําดับ ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําที่มีระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต โดยใหปลากินอาหาร
จนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 05.00 และ 19.00 น. ระหวางเดือน ธันวาคม 2549 ถึงเดือน เมษายน 2550 รวมระยะเวลา  
105 วัน ผลการทดลองพบวาปลากดแกวมีความยาวสุดทายเฉลี่ย 7.34±0.06 7.34±0.19 และ 7.27±0.09 นิ้ว น้ําหนักสุดทาย
เฉลี่ย 51.62±2.79 52.26±2.16 และ 50.39±2.79 กรัม น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน 0.45±0.05 0.45±0.02 และ 0.44±0.02 กรัมตอ
วัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 2.30±0.05 2.30±0.08 และ 2.28±0.07 เปอรเซ็นตตอวัน อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 
1.23±0.11 1.18±0.06 และ 1.18±0.07 และอัตราการรอดตายเฉลี่ย 96.11±2.93 92.22±4.73 และ 92.18±5.35 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบวา ความยาวสุดทาย น้ําหนักสุดทาย น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
อัตราแลกเนื้อ และอัตราการรอดตายเฉลี่ย ของทุกชุดการทดลอง ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ผลการวิเคราะห 
เชิงเศรษฐศาสตร พบวา มีจุดคุมทุนเฉลี่ย เทากับ 5.58 5.27 และ 5.00 บาทตอตัว รายไดทั้งหมดตอกระชัง 4,138.00 
5,975.00 และ 7,850.00 บาท รายไดสุทธิตอกระชัง 2,399.70 3,541.56 และ 4,724.10 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยตอกระชัง 
2,206.68 3,348.54 และ 4,531.08 บาท และผลตอบแทนตอการลงทุน 124.25 134.84 และ 142.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาจากผลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อ และผลตอบแทนตอการลงทุน จึงสรุปไดวาอัตรา
ความหนาแนน 200  ตัวตอลูกบาศกเมตร เปนระดับความหนาแนนที่เหมาะที่สุด 
 
คําสําคัญ : ปลากดแกว กระชัง ความหนาแนน 
    
*ต. พรหมพิราม อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก ๖๕๑๕๐ โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๙๐๖๕ e-mail : waranyukh@gmail.com 
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Culture of  7-Inch Red-Tailed Mystus, Hemibagrus wyckioides (Chaux & Fang, 1949) 
in Cage at Different Stocking Densities 

 
 Yongyut Unakonsawat Waranyu Khunjaroen

Phitsanulok Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

 Experiment on culturing of 7-inch red-tailed mystus, Hemibagrus wyckioides (Chaux & Fang, 1949) in cage at 
different stocking densities was conducted during December 2006 to April 2007 for 105 days. The fish were stocked in 
triplicates at the stocking densities of 100, 150 and 200 fish/m3 3 in 9 of 1.8x2.0x1.3 m  fixed cages with water level depth 
of  1.0 m in 2,700 m2 earthen pond. Fish had the initial length of 3.19±0.08, 3.21±0.05 and 3.14±0.12 inch and weight of 
4.63±0.37, 4.69±0.22 and 4.61±0.39 g, respectively. Fish were fed with 30 % protein commercial floating pellet at 
apparent satiation twice a day at 05.00 am and 07.00 pm. The final mean lengths and weights were 7.34±0.06, 7.34±0.19 
and 7.27±0.09 inch and 51.62±2.79, 52.26±2.16 and 50.39±2.79 g, respectively. The daily weight gains were 0.45±0.05, 
0.45±0.02 and 0.44±0.02 g/day and the specific growth rates were 2.30±0.05, 2.30±0.08 and 2.28±0.07 %/day, 
respectively. Feed conversion ratio was 1.23±0.11, 1.18±0.06 and 1.18±0.07 while the survival rates were 96.11±2.93, 
92.22±4.73 and 92.18±5.35 %, respectively. Statistically, there were not significantly different in growth among the 
treatments (p>0.05). The economic results of this fish in cage culture at 100, 150 and 200 fish/m3 showed that the break 
even point was 5.58, 5.27 and 5.00 baht/fish and net revenue were 2,399.70, 3,541.56 and 4,724.10 baht/cage, 
respectively. While net profits was 2,206.68, 3,348.54 and 4,531.08 baht/cage with benefit cost of 124.25, 134.84 and 
142.34 %, respectively. In conclusion, the optimum stocking density for cage culture of red-tailed mystus, Hemibagrus 
wyckioides, was 200 fish/m3 which considered to be the lowest production cost with the best net profit and benefit cost. 

 
Key words : Red-tailed mystus (Hemibagrus  wyckioides), cage culture,  stocking density 
    
*T. Phromphiram A. Phromphiram C. Phitsanulok 65150 Tel. 0 5536 9065 e-mail : waranyukh@gmail.com 
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คํานํา 
 
 ปลากดแกว Hemibagrus wyckioides (Chaux & Fang, 1949) เปนปลาน้ําจืดพื้นเมืองที่ไมมีเกล็ด มีช่ือเรียกตางๆ 
กัน เชน กดคัง กดหางแดง และ เคิง ลักษณะคลายปลากดเหลืองแตมีขนาดใหญกวามาก ในปจจุบันปลากดแกวเปนปลาน้ํา
จืดที่นิยมเลี้ยงกันมากอีกชนิดหนึ่งเนื่องจากเปนปลาที่นิยมนํามาบริโภค และเปนที่ตองการของตลาดรานอาหารนิยมนําเนื้อ
ปลากดแกวไปทําเปนปลาลวกใหแกลูกคา ราคาของปลาเนื้อ ขนาด 1-2 กิโลกรัม อยูที่กิโลกรัมละ 100-170 บาท (ยงยุทธ, 
2548) เกษตรกรจึงใหความสนใจเลี้ยงกันมาก ทั้งในรูปแบบของการเลี้ยงในกระชังและการเลี้ยงในบอดิน แตสวนใหญ 
มักประสบปญหาเรื่องอัตราการรอดตายต่ํา เนื่องจากลูกปลากดแกวที่มีจําหนายอยูในปจจุบันซึ่งผลิตโดยหนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชน พบวาสวนใหญมีขนาด 1-3 นิ้ว เมื่อนํามาเลี้ยงหากมีขนาดตางกันจะมีการกินกันเองสูงและการเลี้ยงตอง
ใชระยะเวลานาน 1-2 ป จึงจะไดขนาดตลาด (1-2 กิโลกรัม) ทําใหเกษตรกรตองแบกภาระและความเสี่ยง บางรายมีทุนนอย
ไมสามารถเลี้ยงเปนระยะเวลานานได องอาจ และสมชาย (2547) กลาววาพื้นฐานของเกษตรกรสวนใหญคุนเคยกับการ
เริ่มตนจากการเลี้ยงปลาขนาดใหญต้ังแต 200-300 กรัม จึงขาดความมั่นใจที่จะเริ่มเลี้ยงปลาตั้งแตปลายังมีขนาดเล็ก ดังนั้น
การอนุบาลลูกปลาใหมีขนาดเหมาะสมที่จะนําไปเลี้ยงตอในกระชังหรือบอดิน สามารถลดปญหาเรื่องความเสี่ยง เชน ปลา
เปนโรคตาย และชวยลดระยะเวลาการเลี้ยงของเกษตรกรที่เลี้ยงเปนปลาขนาดตลาดใหสั้นลง ทําใหไดรับผลตอบแทนเร็ว
ขึ้น และปลามีอัตราการรอดตายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนการสรางรายไดใหแกกลุมเกษตรกรที่มีอาชีพอนุบาลลูกปลาเพื่อ
ขายตอใหผูเลี้ยงปลากระชัง แตจากขอมูลการทดลองอนุบาลปลากดแกวใหมีขนาดใหญ ของโยธิน และ ณัฐพงค (2549) ที่
รายงานผลการอนุบาลปลากดแกวในกระชัง จากขนาดความยาว 2.88-2.99  นิ้ว น้ําหนัก 3.19-3.45 กรัม ดวยความหนาแนน 
100-400 ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลามีความยาวสุดทาย 6.23-6.90 นิ้ว น้ําหนักสุดทาย 31.24-44.71 กรัม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และอัตราการรอดตาย 86-95  เปอรเซ็นต และพบวาที่ระดับความหนาแนน 400 ตัวตอลูกบาศกเมตร มี
ความเหมาะสมที่สุด โดยใชระยะเวลาในการเลี้ยงนานถึง 210 วัน การศึกษาในครั้งนี้ นอกจากตองการทราบอัตราความ
หนาแนนที่เหมาะสมของการอนุบาลลูกปลากดแกวจากขนาด 3 นิ้ว เปน 7 นิ้ว แลว ยังตองการศึกษาถึงวิธีการที่จะลด
ระยะเวลาในการเลี้ยงใหสั้นลง วิธีการใหอาหารจึงแตกตางกับการเลี้ยงปลาทั่วไปหรือแมกระทั่งการเลี้ยงปลากดแกวที่ผาน
มา โดยใหอาหารเฉพาะชวงเวลากลางคืนเนื่องจากปลากดแกวเปนปลากินเนื้อ (ศราวุธ และคณะ, 2547) และมีหนวดยาว
โดยหนวดที่มุมขากรรไกรบนยาวถึงฐานครีบกน (ทัศพล, 2537) ซึ่งพบวามีลักษณะของหนวดคลายกับหนวดของปลา
กดเหลือง ที่มีรายงานวาปลากดเหลอืงใชหนวดในการหาอาหาร และหาอาหารกินในเวลากลางคืนไดดีกวาในเวลากลางวัน 
(มาโนชญ และคณะ, 2536) จึงพอจะสันนิษฐานไดวาปลากดแกวกินอาหารในเวลากลางคืนไดดีกวาในเวลากลางวัน ตรง
กับรายงานที่วาปลากดแกวชอบหลบซอนตัวอยูใตรมเงาหรือไมน้ํา เพื่อรอเหยื่อในเวลากลางวัน (ชวลิต, 2547) ออกหา
อาหารกินในเวลากลางคืน และหาอาหารไดวองไวในเวลากลางคืน แมน้ํามีความขุนมาก โดยใชหนวดในการคนหาอาหาร 
(วิศณุพร และคณะ, 2537; ยงยุทธ, 2548) ดังนั้นการอนุบาลลูกปลากดแกว จากขนาด 3 นิ้ว เปน 7 นิ้ว ในครั้งนี้จึงใหอาหาร
ตามนิสัยการกินอาหารของปลา ซึ่งคาดวาจะทําใหปลาเจริญเติบโตดี และชวยลดระยะเวลาเลี้ยงใหสั้นกวาการเลี้ยง
แบบเดิมที่นิยมใหอาหารปลาในเวลากลางวัน และจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเลี้ยงปลาชนิดนี้ตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 
 เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อ ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลากด
แกว ขนาด 7 นิ้ว ในกระชังดวยความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ 
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วิธีดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการศึกษา 
 
 1.1 การวางแผนการทดลอง 
 ดําเนินการวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design) ประกอบดวย 3 ชุด- 

การทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา แตละชุดการทดลองปลอยปลากดแกว อัตราความหนาแนนแตกตางกัน ดังนี้ 

  ชุดการทดลองที่ 1   อัตราความหนาแนน   100    ตัวตอลูกบาศกเมตร 

  ชุดการทดลองที่ 2  อัตราความหนาแนน   150    ตัวตอลูกบาศกเมตร 

  ชุดการทดลองที่ 3   อัตราความหนาแนน   200    ตัวตอลูกบาศกเมตร 
 1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก ระหวางเดือน ธันวาคม 2549 ถึงเดือน เมษายน 
2550 เปนระยะเวลา 105 วัน 

 
2. วิธีดําเนินการ 
 

 2.1 การเตรียมกระชังทดลอง 
 กระชังทดลองเปนกระชังโครงไมเนื้อแข็ง ขนาด 1.8x2.0x1.3 เมตร บุดวยตาขายพลาสติก ขนาดตา 0.5 

เซนติเมตรจํานวน 9 กระชัง มีสวนของกระชังจมอยูใตน้ํา 1 เมตร และใชมุงไนลอนสีฟาขนาด 20 ชองตาตอนิ้ว บุรอบ
กระชังดานในที่ระดับผิวนํ้า 30 เซนติเมตร เพื่อปองกันการสูญเสียของอาหารทดลองออกไปนอกกระชัง วางกระชังทดลอง
ในบอดิน ขนาด 2,700 ตารางเมตร ระดับน้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร โดยแขวนกระชังยึดติดกับสะพานทางเดินซึ่งทําดวยไมไผ 
ระยะหางระหวางกระชัง 1 เมตร (ภาพผนวกที่ 1) 
 2.2 การเตรียมปลาทดลอง 
 ปลากดแกวที่ใชในการทดลอง เปนลูกปลารุนเดียวกันที่ไดจากการเพาะพันธุ โดยวิธีฉีดฮอรโมนผสมเทียม  
(ยงยุทธ, 2548) หลังจากลูกปลาฟกเปนตัวแลว 3วัน อนุบาลในถังไฟเบอรกลาส ขนาด 5,000 ลิตร ระดับน้ําลึก 30 
เซนติเมตร อัตราปลอย 3 ตัวตอลิตร ใหไรแดงเปนอาหาร วันละ 4 ครั้ง เปนระยะเวลา 3 วัน ปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดง
เปนอาหารสําเร็จรูปชนิดผง ระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต ปนเปนกอนโดยใหลูกปลากินจนอิ่ม วันละ 4 ครั้ง เมื่อลูกปลาอายุ 
7 วัน นําไปอนุบาลตอในกระชังมุงสีฟา ขนาด 2.0x3.0x1.2 ลูกบาศกเมตร อัตราปลอย 1,000 ตัวตอตารางเมตร เปน
ระยะเวลา 30 วัน ไดลูกปลาขนาดประมาณ 1  นิ้ว อนุบาลตอโดยลดความหนาแนนลงเหลือ 300 ตัวตอตารางเมตร  
ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีนไมตํ่ากวา 40 เปอรเซ็นต วันละ 2 ครั้ง ประมาณ 3 เดือน ไดลูกปลาขนาด
ความยาว 3 นิ้ว คัดเลือกลูกปลากดแกว ที่มีขนาดใกลเคียงกัน นําไปเลี้ยงปรับสภาพใหคุนเคยกับกระชังทดลองขนาด 
1.8x2.0x1.3 ลูกบาศกเมตร ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีนไมตํ่ากวา 30 เปอรเซ็นต ใหกินจนอิ่ม วันละ  
2 ครั้ง เวลา 05.00 และ 19.00 น. เปนระยะเวลา 7 วัน กอนทําการทดลอง จากนั้นสุมปลากดแกวปลอยลงกระชังทดลองตาม
อัตราความหนาแนน  100, 150 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร หรือ 360 540 และ 720 ตัวตอกระชัง ชุดการทดลองละ  
3 กระชัง จนครบ 9 กระชัง และทําการสุมปลาเพื่อช่ังน้ําหนักและวัดความยาวเหยียด จํานวนกระชังละ 50 ตัว เพื่อใชเปน
ขอมูลเริ่มตนการทดลอง  
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 2.3 อาหารและการใหอาหาร 
 ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีนไมตํ่ากวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 2 ครั้ง เวลา 05.00 และ 19.00 น. 
โดยใหกินจนอิ่ม (สังเกตการกินอาหารของปลาหลังจากเริ่มใหอาหาร 15 นาที) บันทึกปริมาณอาหารที่ใหปลากินในแตละ
วัน ทําการเก็บอาหารที่เหลือไปอบแหงที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนักแลวนํามาหักออกจาก
ปริมาณอาหารที่ใหในแตละวัน 
 2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูลทุก 15 วัน โดยกอนชั่งน้ําหนักและวัดความยาวเหยียด หยุดใหอาหาร 1 วัน สุมปลาทดลอง
กระชังละ 15 เปอรเซ็นต เพ่ือช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของปลา ทําการบันทึกการตายของปลาระหวางการทดลอง เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองตรวจนับจํานวนปลากดแกวที่เหลือรอด ช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของปลาทุกตัว โดยสิ้นสุดการ
ทดลองเมื่อความยาวของปลาแตละชุดทดลอง มีความยาวเฉลี่ย 7 นิ้ว 
 2.5 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 ตรวจคุณสมบัติของน้ําทั้งในและนอกกระชังเวลา 06.00 น. ทุก 15 วัน ตลอดการทดลอง โดยวัดคาตางๆ  ไดแก 
อุณหภูมิน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความเปนกรดเปนดาง ความกระดาง ความเปนดาง และปริมาณแอมโมเนียรวม 
ตามวิธีที่กลาวอางโดย ไมตรี และ จารุวรรณ (2528) 
 
3.  การวิเคราะหขอมูล 
 
 3.1 การเจริญเติบโต  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการตอบสนอง ของปลากดแกวที่เลี้ยงในกระชังตออัตราความ
หนาแนน ดังนี้ 

3.1.1 น้ําหนักเพิ่มตอวัน (daily weight gain, DWG; กรัมตอวัน) 

 น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง–น้ําหนักปลาเริ่มตน  
= ระยะเวลาทดลอง  

3.1.2 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอรเซ็นตตอวัน) 
 (ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง–ln น้ําหนักปลาเริ่มตน)  

= ระยะเวลาทดลอง x100 
3.1.3 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 

น้ําหนักอาหารแหงที่ปลากิน  
= น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น  

3.1.4 อัตราการรอดตาย (survival rate, เปอรเซ็นต) 
  จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

= จํานวนปลาเริ่มตน x100 
3.1.5 อัตราการกินอาหาร (daily feed intake, เปอรเซ็นตตอน้ําหนักตัวตอวัน) 

  น้ําหนักอาหารที่ปลากินเฉลี่ย/วัน 
= (น้ําหนักปลาเริ่มตน + น้ําหนักปลาสิ้นสุด)/2 x100 
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 3.1.6 การกระจายของขนาดปลา (size distribution) นําขอมูลในทุกชุดการทดลองเมื่อสิ้นสุดการทดลองมาแจก
แจงความถี่ตามชวงความยาว เพื่อหาคาเปอรเซ็นต และเปรียบเทียบการกระจายของขนาดความยาวระหวางชุดการทดลอง 

โดยใชวิธีทดสอบ ไค-สแควร (χ2- test) 
 3.2 ตนทุนการผลิต  
 นําขอมูลตนทุนการเลี้ยงปลากดแกวในกระชังดวยอัตราความหนาแนนตางกัน ของแตละชุดการทดลองมา
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986)  
 นําขอมูลที่คํานวณไดมาวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธี one way analysis of variance และเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางชุดการทดลองดวยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยแปลง
ขอมูล อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย โดยวิธี angular transformation กอนการวิเคราะหทางสถิติ การ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งหมดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows release 10.01  

 

ผลการศึกษา 

 
 การทดลองเลี้ยงปลากดแกวจากขนาด 3 นิ้ว เปน 7 นิ้ว ในกระชังโดยใหอาหารเฉพาะเวลากลางคืน เวลา 05.00 
และ 19.00 น. ที่อัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ คือ 100, 150 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ปลอยปลาความยาว
เริ่มตนเฉลี่ย  3.19±0.08 3.21±0.05 และ 3.14±0.12 นิ้ว ตามลําดับ และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 4.63±0.37 4.69±0.22 และ 
4.61±0.39 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และ 2) เมื่อวิเคราะหทางสถิติแลวพบวาความยาวเริ่มตนเฉลี่ยและน้ําหนักเริ่มตน
เฉลี่ย ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีระยะเวลาในการเลี้ยง 105 วัน มีดังนี้ 
 
1. การเจริญเติบโต 
 
 1.1 ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ย 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวามีความยาวสุดทาย 7.34±0.06 7.34±0.19 และ 7.27±0.09 นิ้ว และน้ําหนักสุดทาย 
51.62±2.79 52.26±2.16 และ 50.39±2.79 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ความยาวสุดทายและน้ําหนักเฉลี่ย 
ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 1.2 น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน 0.45±0.05 0.45±0.02 และ 0.44±0.02 กรัมตอวัน และอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 2.30±0.05 2.30±0.08 และ 2.28±0.07 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทาง
สถิติพบวาน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันและ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 
2. อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อและอัตราการกินอาหาร 
 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวามีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 96.11±2.93 92.22±4.73 และ 92.18±5.35 เปอรเซ็นต อัตรา
แลกเนื้อเฉลี่ย 1.23±0.11 1.18±0.06 และ 1.18±0.07 และอัตราการกินอาหารเฉลี่ย 1.96±0.15 1.87±0.08 และ 1.86±0.10 
เปอรเซ็นตตอน้ําหนักตัวตอวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาอัตราการรอดตายเฉลี่ย อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย และอัตรา
การกินอาหารเฉลี่ย ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อ และอัตราการกินอาหาร ของปลากดแกวที่เลี้ยงในกระชังที่ 
                 ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 105 วัน 

อัตราความหนาแนน (ตัวตอลูกบาศกเมตร) 
คาเฉลี่ย 

100 150 200 
a  a  aความยาวเริ่มตน (นิ้ว) 3.19±0.08 3.21±0.05 3.14±0.12
 a  a  aน้ําหนักเริ่มตน (กรัม) 4.63±0.37 4.69±0.22 4.61±0.39
 a  a  aความยาวสุดทาย (นิ้ว) 7.34±0.06 7.34±0.19 7.27±0.09
 a  a  aน้ําหนักสุดทาย (กรัม) 51.62±2.79 52.26±2.16 50.39±2.79
a  a  aน้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัมตอวัน) 0.45±0.05 0.45±0.02 0.44±0.02

 a  a  aอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) 2.30±0.05 2.30±0.08 2.28±0.07
 a  a  aอัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) 96.11±2.93 92.22±4.73 92.18±5.35

 a  a  aอัตราแลกเนื้อ  1.23±0.11 1.18±0.06 1.18±0.07
 a  a  aอัตราการกินอาหาร (เปอรเซ็นตตอน้ําหนักตัวตอวัน) 1.96±0.15 1.87±0.08 1.86±0.10

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแนวนอนเดียวกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมี 
                 นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
3. การกระจายของขนาดปลา 
 
 การกระจายของขนาดปลากดแกวเมื่อสิ้นสุดการทดลองเปนระยะเวลา 105 วัน โดยแบงคาความยาวออกเปน  
4 ระดับ คือ นอยกวา 6 นิ้ว 6.0-6.9 นิ้ว 7.0-7.9 นิ้ว และ มากกวา 8.0 นิ้ว พบวาที่ระดับความหนาแนน 100 ตัวตอลูกบาศก
เมตร มีการกระจายของขนาดปลา 2.32±0.77 26.85±3.30 51.30±2.90 และ 19.53±2.76 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ที่ระดับความ
หนาแนน 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีการกระจายของขนาดปลา 2.72±1.28 28.38±7.68 46.15±3.25 และ 22.75±8.28 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และที่ระดับความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีการกระจายของขนาดปลา 4.63±1.22 
29.14±4.37 46.77±1.07 และ 19.46±4.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4 )  
 เมื่อทําการทดสอบทางสถิติโดยวิธีไค-สแควร เพื่อเปรียบเทียบการกระจายของขนาดปลากดแกว พบวาการ
กระจายของขนาดปลาระหวางชุดการทดลองที่ระดับความหนาแนน 100 150 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 4 การกระจายของขนาด (เปอรเซ็นต) ของปลากดแกวที่เลี้ยงในกระชังที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ  
                    เปนระยะเวลา 105 วัน 

อัตราความหนาแนน (ตัวตอลูกบาศกเมตร) ความยาว 
(นิ้ว) 100 150 200 

< 6.0 2.32±0.77 2.72±1.28 4.63±1.22 

6.0-6.9 26.85±3.30 28.38±7.68 29.14±4.37 

7.0-7.9 51.30±2.90 46.15±3.25 46.77±1.07 

> 8.0 19.53±2.76 22.75±8.28 19.46±4.00 

 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายความยาวเฉลี่ยของปลากดแกวที่เลี้ยงในกระชัง ที่ระดับความ 
                 หนาแนนตางกัน 3 ระดับ เปนระยะเวลา 105 วัน โดยวิธีไค-สแควร 

คา χ คา p ความหนาแนน (ตัวตอลูกบาศกเมตร) 2

100 กับ 150 0.685 0.877 
150 กับ 200 0.909 0.823 
100 กับ 200 1.546 0.672 

หมายเหตุ คา p>0.05 แสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
4. คุณสมบัติของน้ํา 
 
 คุณสมบัติของน้ําตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปลากดแกวในกระชังที่ระดับความหนาแนน 100 150 และ 200 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร ซึ่งกางกระชังในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร พบวา อุณหภูมิน้ําอยูในชวง 22.4-30.4 องศาเซลเซียส ความ
เปนกรดเปนดางอยูในชวง 6.5-7.0 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูในชวง 6.0-8.7 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดางอยูในชวง 
85-115 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางอยูในชวง 110-153 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณแอมโมเนียรวมเทากับ 0.0 
มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับคุณสมบัติของน้ํานอกกระชังพบวา อุณหภูมิน้ําอยูในชวง 22.2-30.2 องศาเซลเซียส ความเปน 
กรดเปนดางอยูในชวง 6.5-6.9 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูในชวง 6.0-8.8 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดางอยูในชวง  
85-115 มิลลิกรัมตอลิตร  ความกระดางอยูในชวง 110-155 มิลลิกรัมตอลิตร  และปริมาณแอมโมเนียรวม เทากับ  
0.0 มิลลิกรัมตอลิตร  

 
5. ผลผลิต ตนทุน และผลตอบแทน 
 
 ผลการทดลองผลิตปลากดแกวขนาด 7 นิ้ว ซึ่งใชระยะเวลา 105 วัน พบวาที่ระดับความหนาแนน 100 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร ไดผลผลิตเฉลี่ยตอกระชัง 346 ตัว ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกระชัง 1,931.32 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 
1,738.30 บาท และตนทุนคงที่ 193.02 บาท ที่ระดับความหนาแนน 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร ไดผลผลิตเฉลี่ยตอกระชัง  
498 ตัว ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกระชัง 2,626.46 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 2,433.44 บาท และตนทุนคงที่ 193.02 บาท 
และที่ระดับความหนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ไดผลผลิตเฉลี่ยตอกระชัง 664 ตัว ตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอกระชัง 
3,318.92 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 3,125.90 บาท และตนทุนคงที่ 193.02 บาท ผลตอบแทน หรือ รายไดทั้งหมดที่ได
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จากการเลี้ยงปลากดแกวขนาดเฉลี่ย 7 นิ้ว ในกระชังที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ คือ 100 150 และ 200 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร มีคาเฉลี่ยตอกระชัง 4,138.00 5,975.00 และ 7,850.00 บาท ตามลําดับ โดยมีรายไดสุทธิเฉลี่ยตอกระชัง 
2,399.70, 3,541.56 และ 4,724.10 บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยตอกระชัง 2,206.68 3,348.54 และ 4,531.08 บาท กําไรสุทธิตอ
ลูกบาศกเมตร 612.97 930.15 และ 1,258.63 บาท ผลตอบแทนตอการลงทุน 124.25 134.84 และ 142.34 เปอรเซ็นต และมี
จุดคุมทุนเฉลี่ย เทากับ 5.58 5.27 และ 5.00 บาทตอตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 
 
ตารางที่ 8 ผลตอบแทนตอการลงทุนของการผลิตปลากดแกวขนาด 7 นิ้ว ในกระชังที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ 
                 เปนระยะเวลา 105 วัน 

อัตราความหนาแนน (ตัวตอลูกบาศกเมตร) 
 

100 150 200 

ตนทุนผันแปร (บาทตอกระชัง) 1,738.30 2,433.44 3,125.90 

ตนทุนคงที่ (บาทตอกระชัง) 193.02 193.02 193.02 

ตนทุนทั้งหมด (บาทตอกระชัง) 1,931.32 2,626.46 3,318.92 

ผลผลิตปลากดแกว (ตัวตอกระชัง) 346 498 664 

ขนาด < 6 นิ้ว (ตัวตอกระชัง) 8 14 31 

ขนาด 6.0-6.9 นิ้ว (ตัวตอกระชัง) 93 142 192 

ขนาด 7.0-7.9 นิ้ว (ตัวตอกระชัง) 177 229 311 

ขนาด > 8 นิ้ว (ตัวตอกระชัง) 68 113 130 

รายไดทั้งหมด (บาทตอกระชัง)* 4,138.00 5,975.00 7,850.00 

รายไดสุทธิ (บาทตอกระชัง) 2,399.70 3,541.56 4,724.10 

กําไรสุทธิ (บาทตอกระชัง) 2,206.68 3,348.54 4,531.08 

กําไรสุทธิ (บาทตอลูกบาศกเมตร) 612.97 930.15 1,258.63 

ผลตอบแทนตอการลงทุน (เปอรเซ็นต) 124.25 134.84 142.34 

จุดคุมทุน (บาทตอตัว) 5.58 5.27 5.00 

หมายเหตุ* ราคาจําหนายพันธุปลากดแกว ของฟารมเอกชน อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก โดยราคาจําหนายขึ้นอยูกับขนาด
ความยาวปลา ดังนี้ 
 - ปลากดแกว ขนาด 5.0-5.9 นิ้ว ราคาตัวละ 8 บาท 
 - ปลากดแกว ขนาด 6.0-6.9 นิ้ว ราคาตัวละ 10 บาท 
 - ปลากดแกว ขนาด 7.0-7.9 นิ้ว ราคาตัวละ 12 บาท 
 - ปลากดแกว ขนาด 8.0-9.0 นิ้ว ราคาตัวละ 15 บาท 
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สรุปและวิจารณผล 
 
 การเลี้ยงปลากดแกวจากขนาด 3 นิ้ว เปน 7 นิ้ว ในกระชังในบอดิน ที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ คือ 
100 150 และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร เปนระยะเวลา 105 วัน พบวา การเจริญเติบโตของปลาในความหนาแนนทั้ง 3 ระดับ 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้ไมสอดคลองกับรายงานที่กลาววา การเจริญเติบโต และ
อัตราการรอดตายของสัตวน้ํา มีความสัมพันธในลักษณะปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแนน คือ เมื่อเลี้ยงสัตวน้ําดวย
อัตราที่หนาแนนมากขึ้น การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาจะลดลง เพราะกําลังการผลิต (carrying capacity) 
ของบอปลามีจํากัด เนื่องจากเมื่อระดับอัตราความหนาแนนมากขึ้น มีผลทําใหสภาพแวดลอมไมเหมาะสมสําหรับสัตวน้ํา 
เชน ทําใหพ้ืนที่อยูอาศัยลดลง เกิดการแขงขันดานตางๆ (Hepher, 1967; Ambeker and Doyle, 1990; Robinson and Doyle, 
1990; Wang et al., 2000) ผลการทดลองในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลากดแกวดวยอัตราความหนาแนน 100-200 ตัว
ตอลูกบาศกเมตร ยังใชประโยชนของกระชังไมเต็มที่ เพราะยังไมถึงกําลังการผลิตสูงสุดของกระชัง (carrying capacity) 
เนื่องจากมีคาการเจริญเติบโตของปลาสุดทายไมตางกัน และจากผลการทดลองครั้งนี้ยังใหผลแตกตางทั้งดานระยะเวลาการ
เลี้ยง และคาการเจริญเติบโต กับผลการทดลอง ของ โยธิน และ ณัฐพงค (2549) ที่อนุบาลปลากดแกว จากขนาด 2.88-2.92 
นิ้ว เปน 6.23-6.90 นิ้ว อัตราความหนาแนน 100-400 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใชระยะเวลา 210 วัน โดยการทดลองในครั้งนี้
ปลามีการเจริญเติบโตที่ดีกวา และใชระยะเวลานอยกวาเพียง 105 วัน และพบวาความหนาแนนที่ตางกันไมมีผลตออัตรา
การเจริญเติบโต ซึ่งแตกตางจาก ผลการทดลองเลี้ยงปลากดแกวในกระชังที่ผานมา ที่พบวาปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน
สูงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ตํ่ากวาปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (โยธิน และ ณัฐพงค, 2549; 
ประวิทย และคณะ, 2547) แตจากการศึกษาของ องอาจ และสมชาย (2547) รายงานวาปลากดแกวที่เลี้ยงดวยความ
หนาแนนสูง มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกวาปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนนตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อวิเคราะหถึง
สาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของแลวพบวา ปลากดแกวมีพฤติกรรมอยูรวมเปนกลุม กินอาหารเปนกลุม แยงกันกินอาหารอยาง
รวดเร็ว ต่ืนตกใจงายหากถูกรบกวน ทําใหปลาหยุดกินอาหารและคายอาหารทิ้ง (วิศณุพร และ โสภิศ, 2547) นอกจากนี้ 
การใหอาหารในเวลากลางวันอาจสงผลใหปลาถูกรบกวนจากแสงสวาง และการใหอาหาร โดยเฉพาะการใหอาหาร
สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ปลาจําเปนตองขึ้นมากินอาหารที่บริเวณผิวน้ํา และเลือกขึ้นมากินอาหารบริเวณมุมกระชังซึ่งเปน
มุมมืดเทานั้น (ภาพผนวกที่ 1) สงผลใหปลาที่มีขนาดใหญกวา มีโอกาสไดรับอาหารมากกวาปลาที่มีขนาดเล็ก และพบวา
เมื่อขึ้นมากินแลวรีบลงสูกนกระชังทันที เนื่องจากถูกรบกวนจากแสงสวางและการใหอาหาร ทําใหปลาสวนใหญ
จําเปนตองลงสูกนกระชังดวย จึงไดรับอาหารไมพอเพียงเปนเหตุใหปลาเจริญเติบโตชา และมีอัตราการเจริญเติบโตที่
แตกตางกัน สอดคลองกับรายงานการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังที่พบวา การใหอาหารที่เปนชนิดเม็ดลอยน้ําในเวลา
กลางวัน ปลาจะไมคอยขึ้นมากินอาหารที่ผิวน้ํา (มารุต, 2538) สวนการทดลองในครั้งนี้ใหอาหารเฉพาะเวลากลางคืนซึ่ง
พบวาปลากดแกวสวนใหญจะขึ้นมารอกินอาหารบริเวณใกลผิวน้ําและไมมีอาการตื่นตกใจ เนื่องจากไมมีแสงรบกวน ทํา
ใหปลาทุกตัวมีโอกาสไดรับอาหารที่พอเพียง (ภาพผนวกที่ 2) มีผลใหปลาทุกอัตราความหนาแนนที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโต
ที่ใกลเคียงกันและเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับพฤติกรรมการกินอาหารตามธรรมชาติของปลากดแกว ที่มี
รายงานวาในชวงกลางวันปลาจะหลบซอนตัวอยูใตรมเงาหรือไมน้ําเพื่อรอเหยื่อ และออกหากินอาหารในเวลากลางคืน หา
อาหารไดวองไวในชวงเวลากลางคืนแมน้ํามีความขุนมาก โดยใชหนวดในการคนหาอาหาร (วิศณุพร และคณะ, 2537; 
ชวลิต, 2547; ยงยุทธ, 2548) 
 ดานอัตราการรอดตาย อัตราแลกเนื้อ และอัตราการกินอาหาร พบวาทุกชุดการทดลองมีคาไมแตกตางกันทาง
สถิติ โดยมีอัตราการรอดตาย 92-96 เปอรเซ็นต อัตราแลกเนื้อ 1.18-1.23 และอัตราการกินอาหาร 1.86-1.96 เปอรเซ็นตตอ
น้ําหนักตัวตอวัน โดยอัตราการรอดตายใกลเคียงกับการอนุบาลปลากดแกวในกระชัง ที่พบวา มีอัตราการรอดตาย 86-95 
เปอรเซ็นต (โยธิน และ ณัฐพงค, 2549) และการเลี้ยงปลากดแกวในกระชัง ที่พบวา มีอัตราการรอดตาย 83-92 เปอรเซ็นต 
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(องอาจ และสมชาย, 2547) แตสูงกวาการทดลองของ ประวิทย และคณะ (2547) ที่รายงานการเลี้ยงปลากดแกวในกระชัง มี
อัตราการรอดตาย 76-80 เปอรเซ็นต สวนอัตราแลกเนื้อมีคาต่ํากวาการทดลองเลี้ยงปลากดแกวในกระชัง ที่มีอัตราแลกเนื้อ 
1.3-1.9 (องอาจ และสมชาย, 2547; โยธิน และ ณัฐพงค, 2549)   
 จากการศึกษาขอมูลการกระจายของขนาดความยาวปลากดแกวพบวา ทุกระดับความหนาแนนมีคาไมแตกตางกัน
ทางสถิติ ทุกกระชังมีสัดสวนเปอรเซ็นตของปลาขนาดตางๆ ใกลเคียงกันมาก ทั้งนี้เนื่องจากปลาทุกกระชังกินอาหารได
เพียงพอตอความตองการ จึงสามารถเจริญเติบโตไดดี อีกทั้งอาจเปนไปไดวาความหนาแนนที่ทดลองยังไมมากพอที่จะ
สงผลตอการดํารงชีวิตของปลาเมื่อพิจารณาจากคุณภาพน้ํา และอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากในเวลาปกติปลากดแกว
ชอบอยูรวมกันเปนกลุมเปนกอนขนาดใหญ หลบอยูตามมุมของกระชังในเวลากลางวัน ดังนั้นจึงมีความตองการพ้ืนที่ไม
มากนัก แตจะใชพ้ืนที่มากในชวงเวลาที่ออกหากินในเวลากลางคืนเทานั้น  
 ดานคุณสมบัติของน้ํา ไดแก ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ความเปนดาง ความกระดาง และ
ปริมาณแอมโมเนียรวม อยูในชวงที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามที่ ไมตรี และ จารุวรรณ (2528) และ มั่นสิน 
และ ไพพรรณ (2544)  
 ดานตนทุนการผลิตปลากดแกวขนาด 7 นิ้ว พบวา ตนทุนสวนใหญ 90-94  เปอรเซ็นต เปนตนทุนผันแปร 
โดยเฉพาะคาพันธุปลาที่มีตนทุนสูงถึง 55-65 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแก คาอาหาร และคาแรงงาน ซึ่งสอดคลองกับ
รายงาน ของ องอาจ และ สมชาย (2547) และโยธิน และ ณัฐพงค (2549) ที่พบวาตนทุนสวนใหญของการเลี้ยงปลากดแกว 
อยูที่คาพันธุปลา คาอาหาร และคาแรงงาน เมื่อพิจารณาดานผลตอบแทนหรือกําไรสุทธิ พบวาการเลี้ยงปลาที่ระดับความ
หนาแนน 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใหผล ตอบแทนที่ดีสุดเปนเงิน 4,531.08 บาทตอกระชัง หรือ 1,258.63 บาทตอลูกบาศก
เมตร โดยคิดเปนผลตอบแทนตอการลงทุนเทากับ 142.34 เปอรเซ็นต และมีจุดคุมทุนเฉลี่ยเทากับ 5.00 บาทตอตัว สวนที่
ระดับความหนาแนน 100 และ 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใหผลตอบแทนตอการลงทุนนอยกวา คือ มีกําไรสุทธิ 2,206.68 
และ 3,348.54 บาทตอกระชัง หรือ 612.97 และ 930.15 บาทตอลูกบาศกเมตร และผลตอบแทนตอการลงทุนเทากับ 124.25 
และ 134.84 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยมีจุดคุมทุนเฉลี่ยสูงกวา คือ 5.58 และ 5.27 บาทตอตัว ตามลําดับ 
 สรุปผลการผลิตปลากดแกวขนาด 7 นิ้ว ในกระชังในบอดิน ที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3ระดับ คือ 100 150 
และ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร เปนระยะเวลา 105 วัน เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว พบวา อัตราความหนาแนน 200 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร เปนอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดแกวในการทดลองครั้งนี้ เนื่องจากมีจุดคุมทุนตอตัว
ตํ่าสุด มีรายไดสุทธิ ผลกําไรสุทธิ และผลตอบแทนตอการลงทุนสูงกวาปลากดแกวที่เลี้ยงดวยอัตราความหนาแนนอื่นๆ  

 
ขอเสนอแนะ 

 
 1. จากการพิจารณาถึง อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายที่ไมแตกตางกัน ดังนั้นควรมีการศึกษา
เพิ่มเติม ในสวนของอัตราความหนาแนนที่มากกวา 200 ตัว เพื่อใหสามารถใชประโยชนใหถึงระดับกําลังการผลิตที่สูงสุด 
(carrying capacity) ของกระชัง  
 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของปลากดแกว เชน การเปรียบเทียบการใหอาหาร
ปลาในเวลากลางวันกับกลางคืน ความถี่ในการใหอาหารทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน การปรับวิธีการเลี้ยงโดยการ
พรางแสง และศึกษาถึงผลของขนาดพื้นที่ เชน ขนาดกระชัง หรือ บอ ตอการเจริญเติบโตของปลาทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ตอไป 
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ภาพผนวกที่ 1 ลักษณะการกินอาหารของปลากดแกวในเวลากลางวัน 
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การเหนี่ยวนําทริพลอยดในหอยเปาฮื้อชนดิ Haliotis asinina (Linnaeus, 1758) 
 

นวลมณี พงศธนา๑* ธเนศ พุมทอง๒
๑ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําปทุมธานี กรมประมง 

๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
  
 ทดลองเหนี่ยวนําหอยเปาฮ้ือชนิด Haliotis asinina (Linnaeus, 1758) ใหมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดย

ใชสารเคมี 6-dimethylaminopurine (6-DMAP) ความเขมขน 100 150 200 250 μM ยับยั้ง second polar body เปน
ระยะเวลา 15 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 4 6 8 10 12 14 นาที ผลจากการทดลองพบวาการเหนี่ยวนําใหหอย

เปาฮ้ือชนิด H. asinina มีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 250 μM ยับยั้ง second 

polar body เปนระยะเวลา 15 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังจากการปฏิสนธิ 12 นาที ได %triploid rate สูงสุดเฉลี่ย 92.1±1.3 
เปอรเซ็นต การเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina มีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP 

ความเขมขน 200 μM ยับยั้ง second polar body เปนระยะเวลา 15 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 12 นาที ได 

%triploid yield สูงสุดเฉลี่ย 62.8±1.4 เปอรเซ็นต 
 เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina ที่เปนดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) ระยะเวลา 153 วัน ซึ่ง

หอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) ถูกเหนี่ยวนําใหมีโครโมโซม 3 ชุด โดยใชสารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 250 μM ยับยั้ง 
second polar body เปนระยะเวลา 15 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 12 นาที ผลจากการทดลองพบวาหอยเปาฮ้ือ 
ดิพลอยด (2N) มีความกวางเปลือก ความยาวเปลือก และน้ําหนักนอยกวาหอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) หอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และหอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) มีอัตราการรอดไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
คําสําคัญ : หอยเปาฮ้ือ Haliotis asinina ทริพลอยด 
    
* ๓๙ หมู ๑ ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐ ๒๙๐๔ ๑๕๕๖ e-mail : n.pongthana@hotmail.com 
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Triploid Induction in the Tropical Abalone, Haliotis asinina (Linnaeus, 1758) 
 

Nuanmanee Pongthana1* Tanes Poomtong2

1Pathumthani Fisheries Test and Research Center, Department of Fisheries 
2Prachaupkhirikhan Coastal Aquaculture Research and Development Center, Department of Fisheries 

 
Abstract 

  
 Triploidy was induced in the tropical abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) by using  

6-dimethylaminopurine (6-DMAP) to inhibit the second polar body at the concentration of 100, 150, 200, 250 μM for 
the duration of 15 minutes starting 4, 6, 8, 10, 12, 14 minutes post-fertilization. The triploid induction method using  

6-DMAP at the doses of 250 μM for the duration of 15 minutes starting from 12 minutes post-fertilization resulted in 

the highest triploid rate of 92.1±1.3%. The triploid induction method using 6-DMAP at the doses of 200 μM for the 

duration of 15 minutes starting from 12 minutes post-fertilization resulted in the highest triploid yield of 62.8±1.4%.
 Performances of diploid and triploid tropical abalone (H. asinina Linnaeus, 1758) were compared for the 

period of 153 days. Triploids were induced by using 6-DMAP at the doses of 250 μM for the duration of 15 minutes 
starting from 12 minutes post-fertilization. Diploids were significantly (p<0.05) smaller in shell width, shell length, and 
body weight than triploids. Diploids and triploids were not significantly (p>0.05) different in survival rates. 
 
Key words : abalone, Haliotis asinina, triploid 

    
* 39 Moo 1, T. Klongha, A. Klongluang, C. Pathumthani 12120 Tel. 0 2904 1556 e-mail : n.pongthana@hotmail.com 
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คํานํา 

 
 หอยเปาฮ้ือ (Abalone) หรือหอยรอยรูหรือ หอยโขงทะเล จัดเปนหอยทะเลฝาเดียวอยูใน Class Gastopoda, Order 
Archaeogastopoda, Family Haliotidae, Genus Haliotis  
 หอยเปาฮ้ือพบแพรกระจายอยูทั่วโลกโดยขนาดจะตางกันตามสภาพภูมิอากาศ ชนิดขนาดใหญจะอยูในเขตอบอุน
ชนิดขนาดเล็กจะอยูในเขตรอนและเขตหนาวจัด ชอบหลบแสงอยูใตซากปะการังและกอนหินใตน้ํา  
 หอยเปาฮ้ือที่คนพบในโลกมีทั้งหมด 75 ชนิด ในจํานวนนี้ประมาณ 20 ชนิด มีขนาดใหญ มีราคาสูง และสามารถ
เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชยได ปจจุบันประเทศที่ผลิตหอยเปาฮ้ือไดมาก คือ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุน และเม็กซิโก 
 หอยเปาฮ้ือที่พบในประเทศไทยมีอยูดวยกัน 5 ชนิด คือ Haliotis asinine, H. ovina, H. varia, H. thailandis, 
 H. patamakanthini (ธานินทร, 2541) หอยเปาฮ้ือพันธุไทยมีขนาดคอนขางเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุตางๆ ที่มี
จําหนายทั่วโลก หอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina มีขนาดประมาณ 4-10 เซนติเมตร หนักประมาณ 30-250 กรัมตอตัว มีลักษณะ
ใกลเคียงกับหอยเปาฮ้ือชนิด H. diversicolor supertexta ที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
สงขายในตลาดค็อกเทล หอยเปาฮ้ือพันธุนี้มีความเปนไปไดทางการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยสูงเพราะวามีขนาดใหญ มีสัดสวน
ของเนื้อที่ใชเปนอาหารมากกวาอีก 2 ชนิด ในระยะเวลา 1 ป จะมีขนาดถึง 4 เซนติเมตร พบแพรกระจายทั้งฝงอาวไทยและ
อันดามัน ศูนยพัฒนาประมงทะเลชายฝงตะวันออก จังหวัดระยอง ไดประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุหอยเปาฮ้ือพันธุ
นี้เปนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.2532 (ธานินทร, 2541) 
 Arai และคณะ (1986) Wang และคณะ (1990) Rong และคณะ (1990) Sun และคณะ (1993) Stepto และ Cook 
(1998) ไดทดลองเหนี่ยวนําหอยเปาฮ้ือชนิด H. discus hannai, H. diversicolor, H. midae ใหมีโครโมโซมจํานวน 3 ชุด 
(3N, ทริพลอยด) โดยใช thermal shock, pressure shock และสารเคมี cytochalasin B ซึ่งได %triploid rate สูง แตมีอัตรา
การรอดต่ํา 
 Zhang และคณะ (1998) ไดทดลองเหนี่ยวนําหอยเปาฮ้ือชนิด H. discus hannai ใหมีโครโมโซมจํานวน 3 ชุด 
(3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-dimethylaminopurine (6-DMAP) พบวาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการเหนี่ยวนําให 
หอยเปาฮ้ือมีโครโมโซมจํานวน 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) คือ การแชไขหอยเปาฮ้ือหลังการปฏิสนธิ 20 นาที ในสารเคมี  

6-DMAP ความเขมขน 125-150 μM เปนระยะเวลา 15-20 นาที ซึ่งได %triploid rate ถึง 73.5 เปอรเซ็นต และไดทดลอง
เลี้ยงหอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) และดิพลอยด (2N) ระยะเวลา 4 เดือน พบวาหอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) และดิพลอยด 
(2N) ในกลุมที่มีขนาด 1.2-1.3 ซม. มีขนาดเปลือกและน้ําหนักแตกตางกัน แตหอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) และดิพลอยด 
(2N) ในกลุมที่มีขนาด 0.7-0.8 ซม. มีขนาดเปลือกและน้ําหนักไมแตกตางกัน  
 Norris และ Preston (2003) ไดทดลองเหนี่ยวนําหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina ใหมีโครโมโซมจํานวน 3 ชุด  
(3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP พบวาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือมีโครโมโซม
จํานวน 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) คือ การแชไขหอยเปาฮ้ือหลังการปฏิสนธิ 12 นาที ใน 6-DMAP ความเขมขน 200 และ 250 

μM เปนระยะเวลา 15 นาที ซึ่งลูกหอยเปาฮ้ือระยะ trochophore มี %triploid rate 89.1 และ 96.4 เปอรเซ็นต 
 เนื่องจากหอยเปาฮ้ือสามารถวางไขไดตลอดป จึงอาจเปนสาเหตุทําใหหอยเปาฮ้ือเจริญเติบโตชา การเหนี่ยวนําให
หอยเปาฮ้ือมีโครโมโซมจํานวน 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) อาจทําใหหอยเปาฮ้ือมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น อันจะทําใหการผลิต
หอยเปาฮ้ือเชิงการคามีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อทดลองเหนี่ยวนําหอยเปาฮ้ือใหมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

1. การทดลองเหนี่ยวนําหอยเปาฮื้อใหมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) 
  
 ทดลองเหนี่ยวนําหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina (Linnaeus, 1758) ใหมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใช
สารเคมี 6-dimethylaminopurine (6-DMAP) ยับยั้ง second polar body แบงชุดทดลอง (T1-T24) ออกเปน 24 กลุม ตาม

ปจจัยหลัก 2 ปจจัย ไดแก 1. ความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP จํานวน 4 ระดับ คือ 100 150 200 250 μM และ  
2. ระยะเวลาที่เริ่มเหน่ียวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 6 ระดับ คือ 4 6 8 10 12 14 นาที ทุกชุดทดลองมีระยะเวลาการ
เหนี่ยวนําเทากัน คือ 15 นาที สวนชุดควบคุม 1 กลุม (TC) ผสมไขและน้ําเชื้อตามวิธีการปกติ ไมมีการเหนี่ยวนําดวย
สารเคมี 6-DMAP 
 คัดพอแมพันธุหอยเปาฮ้ือลงเลี้ยงในถังเพาะพันธุแยกกันในหองควบคุมแสง ควบคุมแสงใหมืดในเวลากลางวัน
และสวางในเวลากลางคืนเปนเวลาประมาณ 3–4 วัน เมื่อหอยเพศผูและเพศเมียปลอยน้ําเชื้อและไขออกมา ตวงไขปริมาตร 
5-10 ฟอง/มิลลิลิตร จํานวน 1 ลิตร (5,000-10,000 ฟอง) ใสในบีกเกอร จํานวน 25 ใบ โดยเปนชุดทดลอง T1-T24 จํานวน 
24 ใบ และชุดควบคุม (TC) จํานวน 1 ใบ ตวงน้ําเชื้อปริมาตร 50,000 เซลล/มิลลิลิตร จํานวน 10 มิลลิลิตร ผสมน้ําเชื้อกับ
ไขที่อยูในบีกเกอร ภายหลังผสมไขและน้ําเชื้อเขาดวยกันระยะเวลาตางกัน 6 ระยะ คือ 4 6 8 10 12 14 นาที ลางไขที่ผสม
แลวดวยน้ําทะเลที่ผานการกรองและฆาเชื้อแลว 1 ครั้ง แชไขที่ปฏิสนธิแลวในน้ําทะเลอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเติม

สารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 4 ระดับ คือ 100 150 200 250 μM แชไขระยะเวลา 15 นาที นําตัวออนจากชุดทดลอง  
T1-T24 และชุดควบคุม (TC) ไปแยกอนุบาลในกระบะพลาสติกขนาด 20 ลิตร จํานวน 25 ใบ (ภาพที่ 1) ใหอากาศ
ตลอดเวลา ตรวจสอบอัตราการรอดของลูกหอยระยะ veliger อายุ 1 วัน ดําเนินการทดลองซ้ํา 4 ครั้ง 
 อนุบาลลูกหอยระยะ veliger อายุ 1 วัน ที่รอดตายทั้งหมดของชุดทดลอง T1-T24 และชุดควบคุม (TC) ตอใน
กระบะเดิม เปดอากาศเบาๆ ระยะเวลานาน 2-3 วัน ใสแผนลอไดอะตอมในกระบะทดลอง เปดอากาศเบาๆ เพื่อใหหอย 
ลงเกาะ เมื่อลูกหอยลงเกาะแผนลอไดอะตอมแลว เปดน้ําใหไหลผานตลอดเวลา 1-2 ลิตรตอนาที อนุบาลลูกหอยจนได
ขนาดประมาณ 10 มม. อายุประมาณ 120 วัน เก็บตัวอยางเลือดของหอยที่รอดตายจากชุดทดลอง T1-T24 และชุดควบคุม
(TC) ไปตรวจสอบปริมาณ DNA โดยใชเครื่อง Flow Cytometer เพ่ือประเมินคา ploidy level (ภาพที่ 2) 
 วิเคราะหขอมูลทางสถิติของอัตราการรอด (%survival rate) ของลูกหอยระยะ veliger อายุ 1 วัน วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติของ %triploid rate และ %triploid yield (%survival rate relative to control ของตัวออนระยะ veliger อายุ 1 วัน x 
%triploid rate) ของชุดทดลอง T1-T24 โดยใชวิธีการสถิติ model แบบ Multivariate analysis of variance และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยอัตราการรอดของลูกหอยระยะ veliger อายุ 1 วัน %triploid rate และ %triploid yield ของทุก 
ชุดทดลองที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (Sokal and Rohlf, 1981) 
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2. เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเปาฮื้อดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) 
  

 ผลิตหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina (Linnaeus, 1758) ที่เปนดิพลอยด (2N) ตามวิธีการปกติ และผลิตหอยเปาฮ้ือที่

เปนทริพลอยด (3N) โดยการเหนี่ยวนําใหมีโครโมโซม 3 ชุด จากการใชสารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 250 μM เปน
ระยะเวลา 15 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 12 นาที ทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) 
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอด ระยะเวลา 153 วัน 
 คัดพอแมพันธุหอยเปาฮ้ือลงเลี้ยงในถังเพาะพันธุแยกกันในหองควบคุมแสง ควบคุมแสงใหมืดในเวลากลางวัน
และสวางในเวลากลางคืนเปนเวลาประมาณ 3–4 วัน เมื่อหอยเพศผูและเพศเมียปลอยน้ําเชื้อและไขออกมา ตวงไขปริมาตร
10 ฟอง/มิลลิลิตร จํานวน 10 ลิตร (100,000 ฟอง) ใสในถังพลาสติก จํานวน 2 ใบ โดยเปนชุดทดลองดิพลอยด (2N)  
จํานวน 1 ใบ และชุดทดลองทริพลอยด (3N) จํานวน 1 ใบ ตวงน้ําเชื้อปริมาตร 50,000 เซลล/มิลลิลิตร จํานวน 10 มิลลิลิตร 
ผสมน้ําเชื้อกับไขที่อยูในถังพลาสติก ภายหลังผสมไขและน้ําเชื้อเขาดวยกันระยะเวลา 12 นาที ลางไขที่ผสมแลวดวยน้ํา
ทะเลที่ผานการกรองและฆาเชื้อแลว 1 ครั้ง แชไขที่ปฏิสนธิแลวในน้ําทะเลอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเติมสารเคม ี 

6-DMAP ความเขมขน 250 μM แชไขระยะเวลา 15 นาที นําตัวออนจากชุดทดลองดิพลอยด (2N) และชุดทดลอง 
ทริพลอยด (3N) ไปอนุบาลในถังไฟเบอรกลาสขนาด 1000 ลิตร จํานวน 3 ใบ/กลุม ใหอากาศตลอดเวลา ตรวจสอบอัตรา
การรอดของลูกหอยระยะ veliger อายุ 1 วัน 
 อนุบาลลูกหอยระยะ veliger ที่รอดตายทั้งหมดตอในถังไฟเบอรกลาสขนาด 1000 ลิตร เปดอากาศเบาๆ 
ระยะเวลานาน 2-3 วัน ใสแผนลอไดอะตอมในถังทดลอง เปดอากาศเบาๆ เพื่อใหหอยลงเกาะ เมื่อลูกหอยลงเกาะแผนลอ
ไดอะตอมแลว เปดน้ําใหไหลผานตลอดเวลา 1-2 ลิตรตอนาที อนุบาลลูกหอยจนไดขนาดประมาณ 15 มม. ระยะเวลา 151 
วัน ตรวจสอบอัตราการรอด เก็บตัวอยางเลือดของหอยที่รอดตายจากทั้ง 2 กลุม ไปตรวจสอบปริมาณ DNA โดยใชเครื่อง 
Flow Cytometer เพื่อประเมินคา ploidy level นําหอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) จํานวน 400 ตัว/กลุม/ถัง 
ไปเลี้ยงแยกกันในบอซีเมนต จํานวน 3 บอ/กลุม (ภาพที่ 3) ระยะเวลานาน 153 วัน ตรวจสอบอัตราการรอด ช่ังน้ําหนัก 
และวัดขนาดความกวางเปลือกและความยาวเปลือกของหอยเปาฮ้ือที่รอดตาย (ภาพที่ 4) 
 วิเคราะหขอมูลทางสถิติของความกวางเปลือก ความยาวเปลือก น้ําหนัก และอัตราการรอดของหอยเปาฮ้ือ 
ดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) โดยใชวิธีการสถิติ model แบบ analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยของความกวางเปลือก ความยาวเปลือก น้ําหนัก และอัตราการรอดที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (Sokal and 
Rohlf, 1981) 

 
ผลการศึกษา 

 
1. การทดลองเหนี่ยวนําหอยเปาฮื้อใหมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) 
  
 อัตราการรอดของลูกหอยเปาฮ้ือระยะ veliger อายุ 1 วัน คา %triploid rate และ %triploid yield ของหอยเปาฮ้ือ
ในชุดทดลอง T1-T24 ซึ่งทดลองเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina มีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใช
สารเคมี 6-DMAP ยับยั้ง second polar body และชุดควบคุม (TC) แสดงไวในตารางที่ 1 

 จากการวิเคราะหอิทธิพลของความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP จํานวน 4 ระดับ คือ 100 150 200 250 μM และ
ระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 6 ระดับ คือ 4 6 8 10 12 14 นาที ที่มีผลตออัตราการรอดของลูกหอย
เปาฮ้ือระยะ veliger อายุ 1 วัน พบวาปจจัยทั้ง 2 ปจจัย คือ ความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP และระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนํา
หลังการปฏิสนธิ มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตออัตราการรอดของลูกหอย นอกจากนี้อิทธิพลรวมระหวาง
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ความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP และระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ตออัตราการรอดของลูกหอย การเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี  

6-DMAP ความเขมขน 150 μM มีผลทําใหลูกหอยมีอัตราการรอดสูงกวาการใชสารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 100 200 

250 μM การเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP ทุกระดับความเขมขน 
หากเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิที่ระยะเวลา 12 นาที มีผลทําใหลูกหอยมีอัตราการรอดสูงกวาการเริ่มเหนี่ยวนําหลังการ
ปฏิสนธิที่ระยะเวลา 4 6 8 10 และ 14 นาที (ตารางที่ 2) 

จากการวิเคราะหอิทธิพลของความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP จํานวน 4 ระดับ คือ 100 150 200 250 μM และ
ระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 6 ระดับ คือ 4 6 8 10 12 14 นาที ที่มีผลตอ %triploid rate ของ 
หอยเปาฮ้ือ พบวาปจจัยทั้ง 2 ปจจัย คือ ความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP และระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 
มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตอ %triploid rate ของหอยเปาฮ้ือ นอกจากนี้อิทธิพลรวมระหวางความเขมขน
ของสารเคมี 6-DMAP และระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตอ 
%triploid rate ของหอยเปาฮ้ือ การเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP 

ความเขมขน 200 250 μM มีผลทําใหได %triploid rate สูงกวาการใชสารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 100 150 μM 
การเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP ทุกระดับความเขมขน หากเริ่ม
เหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิที่ระยะเวลา 12 นาที มีผลทําใหได %triploid rate สูงกวาการเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิที่
ระยะเวลา 4 6 8 10 และ 14 นาที (ตารางที่ 2) 

 จากการวิเคราะหอิทธิพลของความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP จํานวน 4 ระดับ คือ 100 150 200 250 μM  
และระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 6 ระดับ คือ 4 6 8 10 12 14 นาที ที่มีผลตอ %triploid yield  
ของหอยเปาฮ้ือ พบวาปจจัยทั้ง 2 ปจจัย คือ ความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP และระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการ
ปฏิสนธิมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตอ %triploid yield ของหอยเปาฮ้ือ นอกจากนี้อิทธิพลรวมระหวาง
ความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP และระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ตอ %triploid yield ของหอยเปาฮ้ือ การเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใช

สารเคมี6-DMAP ความเขมขน 200 μM มีผลทําใหได %triploid yield สูงกวาการใชสารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 100 

150 250 μM การเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP ทุกระดับ 
ความเขมขน หากเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิที่ระยะเวลา 12 นาที มีผลทําใหได %triploid yield สูงกวาการเริ่มเหนี่ยวนํา
หลังการปฏิสนธิที่ระยะเวลา 4, 6, 8, 10 และ 14 นาที (ตารางที่ 2) 
 จากการวิเคราะหความแตกตางของอัตราการรอดของลูกหอยเปาฮ้ือระยะ veliger อายุ 1 วัน ในชุดทดลอง 
T1-T24 และชุดควบคุม (TC)  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ลูกหอยเปาฮ้ือระยะ veliger อายุ 

1 วัน ในชุดควบคมุ (TC) มีอัตราการรอดสูงสุดเฉลี่ย 80.2±0.0 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 
 จากการวิเคราะหความแตกตางของ %triploid rate ของหอยเปาฮ้ือ ในชุดทดลอง T1-T24 และชุดควบคุม (TC) 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดทดลอง T23 ซึ่งเหนี่ยวนําโดยใชสารเคมี 6-DMAP ความ

เขมขน 250 μM โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 12 นาที และเหนี่ยวนําเปนระยะเวลานาน 15 นาที มี %triploid rate 

สูงสุดเฉลี่ย 92.1±1.3 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 
 จากการวิเคราะหความแตกตางของ %triploid yield ของหอยเปาฮ้ือ ในชุดทดลอง T1-T24 และชุดควบคุม (TC) 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดทดลอง T17 ซึ่งเหนี่ยวนําโดยใชสารเคมี 6-DMAP ความ

เขมขน 200 μM เปนระยะเวลา 15 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 12 นาที มี %triploid yield สูงสุดเฉลี่ย 

62.8±1.4 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 
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2. เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเปาฮื้อดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) 
 

 หอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) อายุ 151 วัน มีความกวางเปลือกเฉลี่ย 6.5±1.5 มิลลิเมตร ความยาวเปลือกเฉลี่ย 

11.7±3.1 มิลลิเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.35±0.17 กรัม เมื่อเลี้ยงระยะเวลานาน 153 วัน หอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) อายุ 

304 วัน มีความกวางเปลือกเฉลี่ย 10.0±1.1 มิลลิเมตร ความยาวเปลือกเฉลี่ย 19.6±2.1 มิลลิเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 

1.60±0.55 กรัม (ตารางที่ 3)  

 หอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) อายุ 151 วัน มีความกวางเปลือกเฉลี่ย 8.1±1.2 มิลลิเมตร ความยาวเปลือกเฉลี่ย 

15.3±2.2 มิลลิเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 0.65±0.12 กรัม เมื่อเลี้ยงระยะเวลานาน 153 วัน หอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) อายุ 

304 วัน มีความกวางเปลือกเฉลี่ย 10.9±1.2 มิลลิเมตร ความยาวเปลือกเฉลี่ย 21.5±2.0 มิลลิเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 

2.12±0.65 กรัม (ตารางที่ 3) 
 หอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) มีความกวางเปลือก ความยาวเปลือก และน้ําหนักนอยกวาหอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 

 ลูกหอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) ระยะ Veliger อายุ 1 วัน มีอัตราการรอดเฉลี่ย 68.5±18.7 และ 

58.7±7.0 เปอรเซ็นต หอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) อายุ 151 วัน มีอัตราการรอดเฉลี่ย 1.0±0.2 และ 

1.1±0.2 เปอรเซ็นต หอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) อายุระหวาง 151-304 วัน มีอัตราการรอดเฉลี่ย 

91.8±3.6 และ 90.3±2.5 เปอรเซ็นต หอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) มีอัตราการรอดไมแตกตางกันทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 

 
สรุปและวิจารณผล 

 
 การทดลองเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina มีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) จากการใชสารเคมี  

6-DMAP ยับยั้ง second polar body โดยใชความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP จํานวน 4 ระดับ คือ 100 150 200 250 μM 
เปนระยะเวลา 15 นาที โดยระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ จํานวน 6 ระดับ คือ 4 6 8 10 12 14 นาที พบวา 
ได %triploid rate อยูในชวงระหวาง 10.5-92.1 เปอรเซ็นต ซึ่งวิธีการเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือมีโครโมโซม 3 ชุด  

(3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 200 และ 250 μM เปนระยะเวลา 15 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลัง

การปฏสินธิ 12 นาที มีผลทําใหได %triploid rate เฉลี่ย 82.0±1.7 และ 92.1±1.3 เปอรเซ็นต ซึ่งผลจากการทดลองนี้ ไดคา 
%triploid rate สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Norris และ Preston (2003) ที่ทดลองเหนี่ยวนําใหหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina  

มีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) จากการใชสารเคมี 6-DMAP ความเขมขน 200 μM และ250 μM ยับยั้ง second polar 
body เปนระยะเวลา 15 นาที โดยเริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ 12 นาที ลูกหอยเปาฮ้ือระยะ trochophore มี %triploid rate 
89.1 และ 96.4 เปอรเซ็นต  
 เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina ที่เปนดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) ระยะเวลา 153 วัน 
พบวาหอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) มีความกวางเปลือก ความยาวเปลือก และน้ําหนักนอยกวาหอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งผลจากการทดลองนี้ไดคาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Zhang และคณะ (1998) ซึ่ง
ทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือชนิด H. discus hannai ที่เปนทริพลอยด (3N) และดิพลอยด (2N) ระยะเวลา 4 เดือน หรือ 120 วัน 
พบวาหอยเปาฮ้ือทริพลอยด (3N) และดิพลอยด (2N) ในกลุมที่มีขนาด 1.2-1.3 ซม. มีขนาดเปลือกและน้ําหนักแตกตางกัน  
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ภาพที่ 1 กระบะพลาสติกเลี้ยงหอยเปาฮ้ือที่ถูกเหนี่ยวนําใหมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) 
Figure 1 Plastic containers used for rearing triploid abalone. 

 
 

 
       2N             3N 
 

ภาพที่ 2 Ploidy levels ของหอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N) และทริพลอยด (3N) ซึ่งตรวจสอบปริมาณ DNA โดยใชเครื่อง  
              Flow Cytometer  
Figure 2 Ploidy levels of  diploid (2N) and triploid (3N) abalone determined by Flow Cytometer. 
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ภาพที่ 3 บอซีเมนตทดลองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N)  และทริพลอยด (3N)  
Figure 3 Cement tanks used for rearing diploid and triploid abalone. 

 
 

 

3N 

2N 

 
ภาพที่ 4 หอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N)  และทริพลอยด (3N) อายุ 304 วัน 
Figure 4 304 days old diploid (2N) and triploid (3N) abalone. 
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ตารางที่ 1 อัตราการรอดของลูกหอยเปาฮ้ือระยะ veliger อายุ 1 วัน, %triploid rate, และ%triploid yield ของหอยเปาฮ้ือ 
                 ในชุดทดลองตางๆที่ทดลองเหนี่ยวนําใหมีโครโมโซม 3 ชุด (3N, ทริพลอยด) โดยใชสารเคมี 6-DMAP 
Table 1 Survival rates of  one-day old veliger larvae, %triploid rate, and %triploid yield of  abalone in treatments that  
               were induced triploidy by 6-DMAP. 
ชุดทดลอง ระยะเวลาที่

เริ่มเหนี่ยวนาํ 
(นาท)ี 

ระยะเวลาการ 
เหนี่ยวนํา 

(นาท)ี 

ความ 
เขมขน 

(μM) 

%ลูกหอย 
ระยะ 

Veliger 

%veliger  
relative  

to control 

%triploid 
rate 

%triploid  
yield 

TC 0 0 0 80.2±0.0 a 100.0±0.0 a 0.0±0.0 n 0.0±0.0 m

T1 4 15 100 13.8±1.5 n 17.2±1.8 n 25.0±2.9 i 4.3±0.9 kl

T2 6 15 100 22.6±2.9 m 28.1±3.6 m 21.2±1.8 ij 5.9±0.8 jkl

T3 8 15 100 43.9±1.5 gh 54.7±1.8 gh 13.8±0.6 lm 7.5±0.5 j

T4 10 15 100 23.8±1.5 m 29.7±1.8 m 11.4±1.8 lm 3.4±0.7 l

T5 12 15 100 65.2±5.8 c 81.3±7.2 c 21.3±1.2 ij 17.3±1.9 g

T6 14 15 100 27.6±1.5 l 34.3±1.8 l 33.3±1.8 f 11.4±0.6 hi

T7 4 15 150 51.4±1.5 f 64.1±1.8 f 21.3±1.6 ij 13.7±1.0 h

T8 6 15 150 42.6±1.5 h 53.1±1.8 h 20.2±1.5 j 10.8±1.1 i

T9 8 15 150 42.6±1.5 h 53.1±1.8 h 20.1±1.7 j 10.7±0.7 i

T10 10 15 150 28.3±0.9 l 35.3±1.1 l 34.9±3.5 f 12.3±1.5 hi

T11 12 15 150 53.9±0.3 e 67.2±0.4 e 36.2±2.0 f 24.3±1.3 f

T12 14 15 150 76.4±0.3 b 95.3±0.4 b 55.1±2.6 d 52.6±2.5 b

T13 4 15 200 42.6±0.6 h 53.1±0.7 h 23.6±1.6 ij 12.5±0.9 hi

T14 6 15 200 43.9±0.3 gh 54.7±0.4 gh 43.4±5.7 e 23.7±3.1 f

T15 8 15 200 45.1±0.6 g 56.3±0.7 g 10.5±1.0 m 5.9±0.5 jkl

T16 10 15 200 53.9±0.3 e 67.2±0.4 e 62.1±4.8 c 41.7±3.4 d

T17 12 15 200 61.4±0.3 d 76.6±0.4 d 82.0±1.7 b 62.8±1.4 a

T18 14 15 200 33.8±0.3 j 42.2±0.4 j 42.4±1.7 e 17.9±0.8 g

T19 4 15 250 23.8±0.3 m 29.7±0.4 m 21.2±2.4 a 6.3±0.7 jk

T20 6 15 250 32.8±0.3 jk 40.9±0.4 jk 18.9±1.3 jk 7.7±0.5 j

T21 8 15 250 31.3±0.3 k 39.1±0.4 k 15.2±3.2 kl 5.9±1.3 jkl

T22 10 15 250 61.4±0.3 d 76.6±0.4 d 62.3±3.9 c 47.7±3.0 c

T23 12 15 250 43.9±0.3 gh 54.7±1.3 gh 92.1±1.3 a 50.4±1.0 b

T24 14 15 250 37.6±0.6 i 46.9±0.7 i 59.1±7.9 cd 27.6±3.3 e

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% (p<0.05) 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห Multivariate analysis of variance เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเขมขนของสารเคมี 6-DMAP (Conc) 

                 (100 150 200 250 μM) และระยะเวลาที่เริ่มเหนี่ยวนําหลังการปฏิสนธิ (TAF) (4 6 8 10 12 14 นาที) ที่มีตอ  
                 อัตราการรอดของลูกหอยเปาฮ้ือระยะ veliger อายุ 1 วัน, %triploid rate และ %triploid yield ของหอยเปาฮ้ือ 

Table 2 Multivariate analysis of variance to study the effects of 6-DMAP concentrations (100, 150, 200, 250 μM) and  
              time after fertilization (4, 6, 8, 10, 12, 14 minutes) on survival rates of one-day old veliger larvae, %triploid rate 
              and %triploid yield of abalone. 
 
อัตราการรอดของลูกหอยเปาฮื้อระยะ veliger อายุ 1 วัน 

Effects SS Df MS F Sig. 
Conc. 4126.691 3 1375.564 557.545 0.0 
TAF 5259.222 5 1051.844 426.334 0.0 
Conc.*TAF 12141.423 15 809.428 328.078 0.0 
Error 177.637 72 2.467   
Total 21704.973 95    

R2 = 0.992 
 
%Triploid rate 

Effects SS df MS F Sig. 
Conc. 9267.212 3 3089.071 350.569 0.0 
TAF 22003.475 5 4400.695 499.421 0.0 
Conc.*TAF 15734.027 15 1048.935 119.040 0.0 
Error 634.435 72 8.812   
Total 47639.149 95    

R2 = 0.987 
 
%Triploid yield 

Effects SS df MS F Sig. 
Conc. 5038.997 3 1679.666 602.840 0.0 
TAF 12473.902 5 2494.780 895.388 0.0 
Conc.*TAF 11145.828 15 743.055 266.686 0.0 
Error 200.610 72 2.786   
Total 28859.337 95    

R2 = 0.993 
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ตารางที่ 3  ความกวางเปลือก ความยาวเปลือก น้ําหนัก และอัตราการรอดของหอยเปาฮ้ือดิพลอยด (2N)  
                  และทริพลอยด  (3N) 
Table 3 Shell width, shell length, body weight and survival rates of diploid (2N) and triploid (3N) abalone. 

อาย ุ ความกวางเปลือก (มม.) ความยาวเปลอืก (มม.) น้ําหนัก (กรัม) อัตราการรอด (%) 

(วัน) 2N 3N 2N 3N 2N 3N 2N 3N 
1 0.1±0.0 a 0.1±0.0 a 0.1±0.0 a 0.1±0.0 a 0.00±0.00 a 0.00±0.00 a 68.5±18.7 a 58.7±7.0 a

151 6.5±1.5 b 8.1±1.2 a 11.7±3.1 b 15.3±2.2 a 0.35±0.17 b 0.65±0.12 a 1.0±0.2 a 1.1±0.2 a

212 8.4±1.0 b 9.5±1.0 a 15.9±2.2 b 18.2±2.1 a 0.83±0.31 b 1.24±0.44 a - - 

304 10.0±1.1 b 10.9±1.2 a 19.6±2.1 b 21.5±2.0 a 1.60±0.55 b 2.12±0.65 a 91.8±3.6 a 90.3±2.5 a

คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% (p<0.05) 
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การปรับปรงุพันธุปลานิลสีแดงสายพันธุไทยโดยการคดัเลือกหมู 
 

กฤษณุพันธ  โกเมนไปรรินทร*  และ  สงา  ลีสงา 
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร  

 
บทคัดยอ 

 
 การปรับปรุงพันธุปลานิลสีแดงสายพันธุไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ไดดําเนินการระหวางเดือน ตุลาคม 
2546 ถึงเดือน กันยายน 2549 ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร ดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) โดย
นําปลานิลสีแดงสายพันธุไทย จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  มาเปนประชากรรุนพอแมแลวแบงประชากร
เปน 2 กลุมไดแก กลุมที่คัดเลือกปลานิลสีแดงขนาดโตที่สุดของประชากรทั้งหมดเปนพอแมพันธุ เรียกวา “สายที่ผานการ
คัดเลือก” และกลุมที่สุมทุกขนาดของประชากรทั้งหมดมาเปนพอแมพันธุ เรียกวา “สายที่ไมไดผานการคัดเลือก” ผลจาก
การศึกษาพบวา ปลานิลสีแดงเพศผูที่อายุ 210 วันใน “สายที่ผานการคัดเลือก” มีความยาวและน้ําหนักมากกวาปลานิลสี
แดงเพศผูที่อายุเทากันใน “สายที่ไมไดผานการคัดเลือก” คิดเฉลี่ยเปน 13.61 % และ 38.76% ตามลําดับ สวนปลานิลสีแดง
เพศเมียคิดเฉลี่ยเปน 11.73 % และ 32.81 % ตามลําดับ ซึ่งความแตกตางดังกลาวนี้มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น P<0.01 และในรุนที่ 2 ปลานิลสีแดงเพศผูที่อายุ 210 วันใน “สายที่ผานการคัดเลือก” มีความยาว
และน้ําหนักมากกวาปลานิลสีแดงเพศผูที่อายุเทากันใน “สายที่ไมไดผานการคัดเลือก” คิดเฉลี่ยเปน 1.59 % และ 7.90 % 
ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น P<0.05 สวนการประเมินคาทางพันธุกรรมเมื่อ
ผานการคัดเลือก 2 รุน พบวาการประเมินคาอัตราพันธุกรรมประจักษโดยประเมินจากสัดสวนของคาตอบสนองของการ
คัดเลือกทั้งหมดกับความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมดของความยาวและน้ําหนักมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.06 และ 0.07 
ตามลําดับ ผลการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกแบบหมู ที่สามารถใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงพันธุปลานิลสีแดง ใหมีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น 

 

คําสําคัญ : ปลานิลสีแดง   การคัดเลือกแบบหมู   การปรับปรุงพันธุ 

    

* ๑๒/๓๕  ม.๘  ต.ทุงคา  อ.เมือง  จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐  e-mail : kidsanupan@hotmail.com 
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Genetic Improvment of Thai Red Tilapia by Mass Selection   

 
Kridsanupan  Komanpririn*  and  Sanga Leesanga 

Chumphon Fisheries Test and Research Center  

 
Abstract 

 

 Mass selection to improve growth rate of Thai Red Tilapia has been carried out at Chumphon Fisheries Test 
and Research Center during October 2003 to September 2006. Mass selection procedure was applied on growth rate of 
Thai Red Tilapia. The experiment consisted of two lines including a high growth selected line and a control line. Males 
in the first generation of the selected line at age of 210 days were significant (P<0.01) 13.61 % and 38.76 %. larger by 
length and weight than those of the control line, respectively. While, females of the selected line were 11.73% and 
32.81% larger by length and weight than those of the control line, respectively. Males in the secound generation of the 
selected line at age of 210 days were significant (P<0.05) 1.59% and 7.90%, respectively. Realized heritabilities were 
estimated at the second generation. The average heritabilities in length and weight at age of 210 days were 0.06 and 
0.07, respectively. The results of this experiment illustrate that the mass selection is the efficient procedure to improve 
growth of the Thai Red Tilapia.  

 

Key words : Thai red tilapia, mass selection, genetic improvement 
    
* 12/35 Moo 8 T.Thungkha, A.Muang, Chumphon 86100 e-mail : kidsanupan@hotmail.com 
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ประสิทธิภาพของสารสกัดวาซาบิตอการกาํจัดเชื้อราท่ีกอใหเกิดโรคในสัตวน้ํา  

Saprolegnia parasitica 
 

๑*ชุติมา ขมวิลัย  Masaaki KASHIWAGI๒ Motoi YOSHIOKA๒ 

๑สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง 
๒มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุน 

 
บทคัดยอ 

 
 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดวาซาบิ ตอการกําจัดเชื้อราที่กอใหเกิดโรคในสัตวน้ํา Saprolegnia parasitica 
โดยทําการศึกษาที่ระดับความเขมขนของ Allyl Isothiocyanate (AIT) หลายระดับและที่เวลาตางกัน (AIT เปน
สวนประกอบที่สําคัญของพืชกลุมวาซาบิ) พบวาสารสกัดจากวาซาบิสามารถยับยั้งเชื้อราสกุล Saprolegnia parasitica เมื่อ
หาคาความเขมขนตํ่าสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราระยะ mycelial (Minimum Inhibitory Concentration : MIC) 
และ ระยะ Zoospore มีคา 68 mg/l ที่ 60 นาที และ 42.5 mg/l ที่ 5 นาที จากการศึกษาพบวาสารสกัดจากวาซาบิมีผลในการ
กําจัดเชื้อราที่กอใหเกิดโรค Saprolegniasis จึงมีความเปนไปไดในการนําสารสกัดดังกลาวมาประยุกตใชในวงการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไป 
 
คําสําคัญ : allyl isothiocyanate สารกําจัดเชื้อรา สารสกัดวาซาบิ เช้ือรา Saprolegnia parasitica 
    
* สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  e-mail : chutimakk@gmail.com 
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Fungicidal Activities of Horseradish Extract on a Fish – Pathogen 

Oomycetes, Saprolegnia parasitica 
 

Chutima KHOMVILAI1* 2, Masaaki KASHIWAGI  Motoi YOSHIOKA2

1Coastal Fisherier Research and Development Bureau, Department of Fisheries 
2Faculty of Bioresources, Mie University. 1577, Kurimamachiya – cho, Tsu, Mie 514-8507. Japan 

 
Abstract 

  
 To evaluate the antifungal activities of horseradish Armoracia  rusticana extract, the mycelia and zoospores of 
Saprolegnia  parasitica NJM 8604 were treated with various combinations of allyl isothiocyanate (AIT) concentration 
and exposure times. AIT is a main pungent component of horseradish. The minimum inhibitory concentration for 
mycelial growth and zoospore were 68 mg/L with 60-min and 42.5 mg/L with 5 min, respectively. The horseradish 
extract is an effective antifungal agent against saprolegniasis.  
  
Key words : allyl isothiocyanate, antifungal activity, horseradish extract, Saprolegnia parasitica 
    
*Coastal Fisherier Research and Development Bureau, Department of Fisheries E-mail : chutimakk@gmail.com 
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Introduction 
  
 Aquatic fungi of the Order Saprolegniales often cause serious damage to freshwater fishes if no effective 
prophylactic or therapeutic treatments are applied to them1). Malachite green is quite an effective antifungal agent, but it 
is teratogenic2) 3), residual  and carcinogenic4). In Japan, the Pharmaceutical Affairs Law prohibited the use of it in 2003. 
The caretaker extension time for malachite green had just expired in July 2005. An alternative antifungal agent is needed 
to be effective and safe for non-target organisms as well as the environment. Current researches for alternative agent 
have focused mainly on three candidates formalin5-8) 6-11) 6-12), hydrogen peroxide  and sodium chloride or seawater . These 
are effective, but have some negative points. For example, formalin is potentially harmful to the user’s health and 
remains in the environment. Regarding hydrogen peroxide, the undiluted solution is strongly corrosive and combustible. 
And, as its effective concentration is required to be as high as 1,000 mg/L, it has not been permitted in the USA6). 
Sodium chloride, in spite of its safety, may be limited in its applicability due to the high cost of acquiring effective 
concentration as high as 30,000 mg/L. 
 Up to now, we have demonstrated that sodium hypochlorite has a potential to act as an alternative agent that is 
superior in both safety and affordability to the fore mentioned chemicals13-20). Furthermore, we have been trying to 
search for safer agents, not synthetic chemicals but near-natural substances. Under these parameters, we obtained the 
extract of horseradish Armoracia rusticana, which is commonly used as a spice for Japanese and Chinese foods. It is 
well known that allyl isothiocyanate (AIT; CH =CH-CH2 2-N=C=S), being a main pungent component of horseradish, 
wasabi Wasabia japonica, brown mustard Brassica juncea and black mustard B. nigra shows powerful bactericide21-23) 
and fungicide24) 25) and has also been proven to have some positive effects on human health such as respiratory diseases . 
Hence, we observed the fungicidal activities of AIT against Saprolegnia parasitica, a fish-pathogen oomycetes, and 
determined both minimum inhibitory concentrations (MICs) for mycelial growth and zoospore germination. 
Incidentally, although Mori et al.26) already gave both MICs for the same fungus, we chose to report our own 
experimental results which were significantly different from their values, because both concentration and exposure time 
are important factors in safety and cost analysis for practical use of AIT as an antifungal agent. 
 

Materials and Methods 
 
Horse radish extract 
  

A brand name of horseradish extract hot oil (Yamachu Wasabi Co.Ltd.) was used in this study. The extract 
includes 85% of AIT as its main ingredient. To prepare the test concentrations of AIT solution, the extract oil was 
emulsified to be a water soluble compound, including 8.5% of AIT, and then it was diluted with distilled water to each 
target concentration. 

 



          การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                                         O30  
                                                           

 121

Fungus 
  
 Fungus used in this study was a pure strain NJM 8604 of Saprolegnia parasitica Coker that was isolated from 
cultured coho salmon Oncorhynchus kisutch. Professor K. Hatai, Nippon Veterinary and Animal Science University 
kindly supplied it. In our laboratory, the fungus had been maintained on glucose-yeast (GY) agar and refreshed every  
3 or 4 weeks at 5º 27)C . 
 
Mycelial growth inhibitory test 
 
 Preliminarily, to decide the test incubation temperature for the fungus, the agar plugs were cut out with a cork 
borer 5.5 mm in diameter from the edge of active growing colony, and placed on the center of two experimental GY 
agar plates, then incubated for 2 days at 5, 10, 15 and 20ºC. Consequently, the fungal growth was better at the latter two 
temperatures than at the former two, and there was no statistical difference between the latter two (Table 1). 
Accordingly, the former temperature, being suitable for salmon, was used in this study. Next the agar plugs were cut out 
in the same manner as described above, and put into 1,000 mL of AIT solution at concentration of 68, 85, and 102 mg/L 
with 30-min and 60-min exposures. After this, each plug was rinsed twice with 50 mL of sterile tap water and placed on 
the center of two experimental GY agar plates, and incubated for 2 days at 15 ºC 
 
Table 1 Colony diameters (mm) of Saprolegnia parasitica at various incubation temperatures. 

 º  º  º  º5  C 10  C 15  C 20  C 
a b c c11.5±0.2 28.2±4.5 53.7±1.3 61.5±1.2

The different letters on the upper right side of each colony diameter indicate a significant difference between (Duncan’s 
new multiple range test, p<0.05). 
 The inhibitive activity was evaluated by comparing colony diameter between AIT treatment and the untreated 
controls. These data were subjected to one-way analysis of variance followed by Duncan’s new multiple range test to 
identify differences among means at p<0.05 
 
Zoospore germination inhibitory test 
  
 For zoospore preparation, two agar pieces, 8×8 mm in size were cut out from the edge of an active growing 
colony and incubated in a 500 mL broth for 6 days at 15ºC. The mass of grown mycelia was then rinsed three times with 
sterile tap water and kept in 500 mL of sterile tap water for 3 days. As sporangia producing zoospores developed during 
this period, the zoospores in suspensions were obtained by aseptic filtration through gauze.  
 The zoospores were put into 1,000 mL of AIT solution at 34, 42.5 and 51 mg/L with 10-s 1-min and 5-min 
exposures. The density of zoospores was adjusted to 2×105 spores/1,000 mL by the Bürker Türk haemocytometer 
(Bürker Türk, Emergo. Landsmere, the Nederland). Following this, 1 mL from each mixture containing the treated 
zoospores was put into four Petri-dishes with three hemp seeds and 30 mL of sterile tap water, then incubated for 5 days 
at 15ºC. 

 



O30                                                                                          การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551  
                                                    

 122

 The inhibitive activity was evaluated by observing whether the zoospores germinated on the hemp seeds  
or not. 

 
Results 

 
Inhibitive activity on mycelial growth 
 
 The experimental results are shown in Table 2. Colony diameter of the control was around 50 mm for all 
exposure times. While the mycelia exposed to AIT did not grow at all. Except for a trial at 68 mg/L with 30-min 
exposure. According to the Duncan’s new multiple range test, there were statistically significant differences between 
AIT and the control (p<0.05). Accordingly, the minimum inhibitive concentration (MIC) was determined to be 68 mg/L 
with 60-min exposure. 
 
Table 2 Colony diameters (mm) of Saprolegnia parasitica after allyl isothiocyanate (AIT) treatments at various  
              combination of AIT concentration and exposure times.  

Exposure Time 
AIT (mg/L) 

30 min 60 min 
a a0 54.1±0.4 53.3±0.2
b c68 19.6±2.5 0±0

c c85 0±0 0±0
c c102 0±0 0±0

The different letters on the upper right side of each right side of each colony diameter indicate a significant difference 
between treatments (Duncan’s new multiple range test, p<0.05) 
 
Inhibitive activity on zoospore germination 
  
 The experimental results are shown in Table 3.Germinated hyphae were observed on all hemp seeds of the 
controls, but not on those of AIT treatments at 42.5 mg/L with 5-min exposure and 51mg/L with all exposure times. 
Accordingly, MIC was determined to be 42.5 mg/L with 5-min exposure. 
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Table 3 Zoospore germination (+, positive : -, negative) of Saprolegnia parasitica after allyl isothiocyanate (AIT)  
              treatments at various combinations of AIT concentration and exposure times.  

Exposure Time 
AIT (mg/L) 

10s 1 min 5 min 
+++  +++ +++  +++ +++  +++ 

0 
+++  +++ +++  +++ +++  +++ 
+++  +++ +++  +++ +++  +++ 

34 
+++  - - - +++  +++ +++  +++ 
+++  +++ +++  - - - - - -   - - - 

42.5 
+++  +++ + - -   - - - - - -   - - - 
- - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 

51 
- - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 

Each symbol indicates one hemp seed, and a group of three symbols shows an experimental dish with three hemp seeds. 
 

Discussion 
 

 As already reported by Mori et al.26) AIT shows strong antifungal activity against aquatic fungi, including  
S. parasitica which is the same strain used in this study. These similar activities were also confirmed. However, there 
are significant differences between MICs determined by Mori et al. and those determined by us. That is. MICs for the 
mycelial growth is 400 mg/L with 60-min exposure in the former results recorded by Mori et al. and 68 mg/L with  
60-min in our results, and those for the zoospore germination are 200 mg/L with 60-min and 42.5 mg/L with 5-min 
exposures, respectively. Here, the only principal difference between the two experimental methods is the incubation 
temperature of the fungus; 20º ºC in the former and 15 C in the latter, but it is difficult to accredit temperature as the cause 
of those differences, because there was no statistical difference between fungal growths at the two temperatures as stated 
above. As another possibility, the cause may relate to the way to prepare the test AIT solution. Because AIT that is oily 
does not dissolve in water directly, it is necessary in preparation to mention to, first. Emulsify the undiluted AIT and 
then add water to it. However, as Mori et al. have failed to mention their method in their report, any further discussion 
on this matter is impossible. 
 On the other hand, Isshiki et al.24) have determined MICs for terrestrial fungal growth as follows; 16 mg/L at 
AIT vapor concentration with 7-day exposure for Fusarium graminearum, 22 mg/L for Penicillium islandicum,  
P. citrinum, F. oxysporum and Alternaria aleternaria, 34 mg/L for F. solani, 37 mg/L for Aspergillus niger and  
A. flavus and 62 mg/L for P. chrysogenum and Mucor racemosus. Accordingly, it may be said that MICs of our study 
are relatively close to these values. 
 In conclusion, regardless of the cause, MICs in this study are significantly lower than those reported by Mori  
et al. This is favorable in both the issue of safety and costly for the practical use of AIT as an antifungal agent. 
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การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาและขนสงปลาดุก  

(Clarias  macrocephalus x C. gariepinus) 
 

* นิรชา วงษจินดา  สุภาพร สิริมานุยุตต  รัชดา อิทธิพงษ และ สมยศ ราชนิยม สุเมธ สุพิชญางกูร
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง  

 
บทคัดยอ 

 
 พัฒนาวิธีการเก็บรักษาและขนสงปลาดุกทั้งแบบไมมีชีวิตและแบบมีชีวิตใหมีคุณภาพและอายุการเก็บ
หลากหลายตามตองการ โดยแบบไมมีชีวิต ทดลองเก็บรักษาปลาดุก 4 วิธีคือเก็บในน้ําแข็งผสมเกลือ 0%, 1%, 3%, 5% 
ของน้ําแข็งที่ใชดองปลาดุก เก็บไวในหีบฉนวนและสุมตัวอยางทุกวันเปนเวลา 29 วัน วัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวย
คะแนนความเค็ม ความสดและการยอมรับโดยรวมและวัดคุณภาพทางเคมีดวย คา K ผลการทดลองอายุการเก็บของปลาดุก
ที่ 5 วัน วิธีการเก็บของทั้ง 4 วิธี (0%, 1%, 3%, 5%) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ทั้งจากการวัดดวยคะแนน
ความสด/การยอมรับโดยรวมและคา K สําหรับอายุการเก็บของปลาดุกที่ 10, 15, 20 วัน วิธีการเก็บของทั้ง 4 วิธี มีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) เฉพาะการวัดดวยคา K คือ เก็บดวยวิธี 0, 1% แตกตางจาก 3, 5 % โดยวิธี 3, 5% รักษา
คุณภาพปลาดุกไดดีกวา 0, 1% แตการวัดดวยคะแนนความสด/การยอมรับโดยรวมทั้ง 4 วิธีไมแตกตางกัน (p>0.05) โดย
ปลาดุกที่มีอายุการเก็บ 5, 10, 15, 20 วัน มีคุณภาพดีมาก คอนขางดี ดีปานกลาง และดีคอนขางนอย คือไดคะแนนความสด/
การยอมรับโดยรวม (เฉลี่ยจาก 4 วิธี) เทากับ 5.8, 5.0, 4.3, 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7.0 คา K (เฉลี่ยจาก 4 วิธี) เทากับ 
10.2, 17.9, 25.5, 33.2% ตามลําดับ สําหรับการพัฒนาการเก็บและขนสงปลาดุกแบบมีชีวิต ทดลองผันแปรปริมาณปลาดุก 
20 กก. เปน 50 กก. ปริมาณน้ํา 20 กก. เปน 50 กก. และระยะเวลาขนสง 0 ชม. เปน 21 ชม. ภายใตจุดวิกฤตของคุณภาพน้ํา 
DO 1 mg/l และ NH3 100 mg/l พบวาใชปริมาณปลาดุก 37 กก. และน้ํา 45 กก. สามารถเก็บรักษาและขนสงปลาดุกใหมี
ชีวิตอยูในลังไมบุสังกะสีขนาด 58x97x42 ซม.ไดนานถึง 15.5 ชม. 

 
คําสําคัญ : วิธีการเก็บรักษาปลา  ขนสงปลา  ปลาดุก 
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Handling and Transportation Development of Catfish  

(Clarias  macrocephalus x C. gariepinus) 
 

*  Niracha Wongchinda,  Supaporn Sirimanuyutt, Sumate Supichayangure,
Ratchada Ittipong and Somyos Rachniyom   

Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

 Methods of handling and transportation of fresh catfish in chilling and live conditions under certain 
requirements in order to ensure quality and shelf life were studied. In chilling condition experiment, fish was kept in an 
insulated container under ice mixed with salt at salt–ice ratio of 0%, 1%, 3% and 5%. Samples were taken everyday for 
29 days to conduct sensory evaluation comprising of saltiness, freshness and overall acceptance including chemical 
quality (%K). After being stored for 5 days, there was insignificant differences of freshness/overall acceptance and K-
value among 4 treatments. However, after 10, 15, 20 days of storage, there were significant differences, namely, for K-
value, the treatments of the salt-ice ratio of 3% and 5% significantly provided better quality of fish than those of 0% and 
1%. Moreover, there was no significant differences of freshness and overall acceptance among them (p>0.05). Fish 
stored for 5, 10, 15, 20 days had very good, good,  medium, and bad quality, which their average freshness/overall 
acceptances were 5.8, 5.0, 4.3 and 3.5 (out of 7.0) and their average K-values were 10.2, 17.9, 25.5 and 33.2% 
respectively. For live catfish experiment, the effects of number of catfish (20 to 50 kg), amount of water (20 to 50 kg), 
and duration time of transportation (0 to 21 h) were studied. The results showed that under critical circumstance of water 
quality (DO 1 mg/l, and NH3 100 mg/l) 37 kg of the live catfish with 45 kg of water could be exerted to handle and 
transport the catfish for 15.5 hours in a 58x97x42 cm zinc-wooden container. 
 
Key words : fish handling , fish transportation , catfish 
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คํานํา 
 

 ปลาดุกเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่ยังมีความนิยมบริโภคภายในประเทศ โดยกวา 90% ไดจากการเพาะเลี้ยง ปลาดุก
หลังการจับขึ้นจากบอเลี้ยงแลวสวนใหญนิยมขนสงปลาดุกแบบมีชีวิต เพราะตลาดนิยมซื้อขายในลักษณะมีชีวิต ยกเวนการ
ขนสงระยะทางไกลๆ จึงมีการขนสงดวยการแชน้ําแข็ง ซึ่งวิธีการขนสงไปขายที่ตลาดทั้ง 2 วิธีในปจจุบันยังขาดขอมูลจาก
การวิจัยหาอายุการเก็บและคุณภาพของปลาดุก ดังนั้นการวิจัยนี้จึงตองการขอมูลเพื่อเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาและ
ขนสงปลาดุกหลังการจับวามีผลตออายุการเก็บและคุณภาพของปลาดุก พรอมทั้งพัฒนาวิธีการเก็บและขนสงปลาดุก
เพื่อใหปลาดุกหลังการจับมีคุณภาพและอายุการเก็บที่สามารถสนองตอบตอความตองการของตลาดได ทั้งในดานความสด
ใหมีคุณภาพสดมากขึ้นและดานเวลาสําหรับการทําการตลาดมีเวลาในการขนสงและขายไดนานขึ้น เปนการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ logistic ของปลาดุกหลังการจับ ทําใหผูบริโภคทั่วทุกภูมิภาคไมวาอยูใกลหรือไกลจากบอเลี้ยงปลาดุก มี
โอกาสบริโภคปลาดุกในสภาพที่สดมากกวาเดิมหรือถาเปนโรงงานแปรรูปปลาดุกก็จะไดรับปลาดุกที่สดมากขึ้นกวาเดิม 
สุเมธ (2528) ไดทดลองเก็บปลาสวายดวยน้ําแข็งผสมเกลือที่ -2oC สามารถยืดอายุการเก็บของปลาสวายไดมากกวาเก็บดวย
น้ําแข็งอยาง เดียว ที่ 0oC ถึง 4 เทา  Tucker (1990) ใชอัตราสวน ปลา : น้ํา = 1 : 1 และ 2 : 1 ในการขนสง channel catfish มี
ชีวิต ณ อุณหภูมิ 18.3oC สามารถขนสงปลาไดนาน 16 และ 8 ชม. ตามลําดับ จากการศึกษาการเก็บรักษาและขนสงปลาดุก
มีชีวิตแบบชาวบานที่ใชอยูในปจจุบัน พบวาปจจัยที่สําคัญตอการรอดชีวิตของปลาดุกในระหวางเก็บรักษาและขนสงคือ 
ปริมาณน้ําที่มีคุณภาพกับจํานวนปลาดุกที่อยูในลังขนสงและระยะเวลาหรือระยะทางในการขนสง นอกจากนี้อุณหภูมิของ
น้ําหรืออากาศที่อยูแวดลอม ความโปรงของลังไมเพื่อใหอากาศถายเทไดดี และการกระแทกกระเทือนของรถบรรทุกปลา
ขณะเดินทางก็มีผลตอการอยูรอดของปลาดุกในลังดวย โดยพอคาที่ขนสงปลาใชปริมาณน้ํา : ปริมาณปลาดุกในลัง = 1 : 1 
(เปนลังไมระแนงที่บุสังกะสีแผนเรียบอยูดานใน ขนาดลัง กวาง x ยาว x สูง = 58 x 97 x 42 ซม. บรรจุปลา 20 กก.น้ํา 20 
กก./ลัง) สําหรับการขนสงในระยะทางใกลๆ ปลาดุกอยูในลังไมเกิน 10-12 ชม. (ปลาดุกถูกจับขึ้นจากบอไวในลังไม 
บุสังกะสี พักไวบนรถบรรทุก 8-10 ชม. โดยจับตอนกลางวันแลวรอสงตอนกลางคืน รวมระยะเวลาเดินทางจากบอถึงตลาด
เปาหมายอีก 2 ชม. เมื่อถึงเปาหมายไมคอยมีปลาตาย) แตถาตองการเดินทางขามจังหวัดไปภาคเหนือหรืออีสานจะเพิ่มเวลา
เดินทางอีกประมาณ 10-12 ชม. โดยมีการเพิ่มน้ําในลังเปน 2 เทาของปลาดุกและอาจมีการถายเปลี่ยนน้ําระหวางทางเปน
บางครั้ง โดยเมื่อถึงปลายทางแลว อาจมีปลาดุกตายประมาณ 5-10% ของปลาที่ขนสงในแตละเที่ยว รวมแลวการกักขัง 
ปลาดุกอยูในลังจากบอและขนสงถึงที่หมายใชเวลา 20-24 ชม. ถาเกินกวานี้อาจมีปลาตายมากขึ้น โดยขอมูลเหลานี้ใชเปน
แนวทางในการวางแผนการทดลองเก็บรักษา/ขนสงปลาดุกทั้งแบบไมมีชีวิตและแบบมีชีวิตตอไป  
 

วัตถุประสงค 
 

 1. เพื่อศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษา/ขนสงปลาดุกแบบไมมีชีวิตดวยนํ้าแข็งผสมเกลือแกงใน 
เปอรเซ็นตตางๆ  
 2. เพื่อหาระดับปจจัยความหนาแนนของปลา ปริมาณน้ําและระยะเวลาการขนสง ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา/
ขนสงปลาดุกแบบมีชีวิต 
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วิธีการดําเนินการ 
 
1. ศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษา/ขนสงปลาดุกแบบไมมีชีวิตดวยน้ําแข็งผสมเกลือในเปอรเซ็นตตางๆ 
 
 1.1 ซื้อปลาดุกอุยมีชีวิตขนาด 2-3 ตัว/กก. จํานวน 400 กก. จากบอเลี้ยงที่คลอง 11 ลําลูกกา จ. ปทุมธานี ขนสงมา
ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา บางเขน กรุงเทพฯ 
 1.2 แบงปลาดุกมีชีวิตเปน 4 สวนๆ ละ 100 กก. (เพียงพอสําหรับการสุมตัวอยางมาตรวจวิเคราะหคุณภาพตลอด
อายุการเก็บ ประมาณ 30 วัน) 
 1.3 ดองปลาดุกแตละสวนกับน้ําแข็งที่ผสมเกลือแกง (เม็ด) 0%, 1%, 3%, 5% ของน้ําหนักน้ําแข็งที่ใชดองปลา 
คือ 100 กก. (ปลา : น้ําแข็ง = 1 : 1) โดยดองเก็บไวในหีบฉนวนขนาด 300 ลิตร ดองแบบสลับระหวางปลาดุกกับน้ําแข็ง
เปนช้ันๆ  
 1.4 ดังนั้นการทดลองเก็บรักษา/ขนสงปลาดุก (แบบไมมีชีวิต) ในน้ําแข็งผสมเกลือมี 4 แบบการทดลอง  
การทดลองแบบที่ 1 (D) ปลาดุกเก็บในน้ําแข็งที่ไมมีการผสมเกลือ  การทดลองแบบที่ 2 (E1) ปลาดุกเก็บในน้ําแข็งที่มี 
เกลือผสม 1%  การทดลองแบบที่ 3 (E ) ปลาดุกเก็บในน้ําแข็งที่มีเกลือผสม 3%  การทดลองแบบที่ 4 (E3 5) ปลาดุกเก็บ 
ในน้ําแข็งที่มีเกลือผสม 5% 
 1.5 สุมตัวอยางปลาดุกจากทั้ง 4 การทดลองมาตรวจวิเคราะหคุณภาพที่ระยะเวลาการเก็บทุก 1 วัน ประมาณ  
30 วัน พรอมวัดอุณหภูมิของแตละการทดลอง 
 การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส : ใชตัวอยางปลาดุก ครั้งละ 6 ตัว ของแตละการทดลอง (แลเฉพาะ
เนื้อหอดวยอลูมินัมฟลอยดนึ่งดวยไอน้ํา 15 นาที) มาทดสอบทางประสาทสัมผัส หาความเค็ม ความสดและการยอมรับ
โดยรวมของเนื้อปลาดุก (สุก) ที่เก็บ ณ ระยะเวลาตางๆ โดยใชผูทดสอบที่ผานการฝกแลว 5 คน ใหคะแนนตาม
แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบแบงสเกลเปน 7 ระดับความเขมจากนอยไปหามากพรอมมีคําอธิบายคุณลักษณะ
ความเขมและคะแนนกํากับ (ภาคผนวก) 
 การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมี : ใชตัวอยางปลาดุกครั้งละ 4 ตัว ของแตละการทดลองนําเฉพาะสวนเนื้อมา
วิเคราะหหา %NaCl, คา K , TVB (Miwa and Low, 1992 ) 
 1.6 ทดลองทําเชนเดียวกับขอ 1.1-1.6 ซ้ําอีก 2 ครั้งรวมเปน 3 ซ้ํา 
 1.7 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองทางสถิติ 
 นําผลการทดลองทั้ง 3 ซ้ํา ที่เปนคาคุณภาพของปลาดุก ณ ระยะเวลาการเก็บตางๆ (คะแนนความเค็ม ความสด
และการยอมรับโดยรวม จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส คา K, TVB, %เกลือ จากการตรวจวิเคราะหทางเคมี)  
ของแตละแบบการทดลองทั้ง 4 การทดลองมาเฉลี่ย 
 1.8 วิเคราะหความแตกตางของ 4 การทดลอง ณ ชวงระยะเวลาการเก็บ 0-5 วัน 0-10 วัน 0-15 วัน 0-20 วัน  
0-24 วัน และ 0-29 วัน 6 ชวงเวลาการเก็บรักษา ดวย ANOVA F-test แบบ CRBD (สุรพล, 2529) พรอมวิเคราะห 
ความแตกตางของระยะเวลาการเก็บของแตละการทดลองในแตละชวงเวลา วามีผลทําใหคาคุณภาพแตกตางกันดวยหรือไม 
 1.9 ถาผลการวิเคราะหในขอ 1.8 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของ 4 การทดลอง นําคาเฉลี่ย  
(คาคุณภาพ) ของแตละการทดลองในแตละชวงเวลาไปวิเคราะหตอเพื่อหาวาการทดลองแบบใดแตกตางจากแบบใดดวยวิธี 
Duncan Multiple Range Test DMRT (Garcia-Diaz A. and Phillips D.T. 1995) ในแตละชวงเวลา 
 1.10 นําขอมูลจากขอ 1.7 ของแตละการทดลองในแตละตัวช้ีวัดคุณภาพ มาทํา Correlation Regression ระหวาง 
คาตัวช้ีวัดคุณภาพ (แกน Y) กับระยะเวลาการเก็บชวง 0-29 วัน (แกน X) พรอมสรางสมการการทํานายเชิงเสนตรง เพื่อใช
ทํานาย คาคุณภาพกับระยะเวลาการเก็บรักษาปลาดุกของแตละการทดลอง 
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2. หาระดับปจจัยความหนาแนนของปลา ปริมาณน้ําและระยะเวลาการขนสงที่เหมาะสมในการเก็บรักษา/ขนสงปลาดุก
แบบมีชีวิต 
 
 2.1 จากการไดศึกษาการเก็บรักษาและขนสงปลาดุกมีชีวิตแบบชาวบานที่ใชอยูในปจจุบัน มีปจจัยที่สําคัญตอการ
อยูรอดชีวิตของปลาดุกในระหวางเก็บรักษาและขนสง สามารถนําปจจัยดังกลาวมาออกแบบการทดลองหาระดับปจจัยที่
เหมาะสม คือ ความหนาแนนของปลาดุกในลัง (กก./ลัง) ปริมาณน้ําในลัง (กก./ลัง) และระยะเวลาการเก็บรักษาขนสง 
ปลาดุก (ชม.) สําหรับปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบไมมากหรือไมกระทบโดยตรง จะเปนปจจัยควบคุมและไมมีการนํามา
ทดลองผันแปร โดยสามารถออกแบบการทดลองเปนแบบ 23 Factorial Experimental Design (Garcia-Diaz A. and Phillips 
D.T. 1995) มีปจจัยตัวแปร 3 ปจจัยๆ ละ 2 ระดับ(ระดับตํ่าและระดับสูง) รวมเปน 8 การทดลอง เรียงลําดับต้ังแตการ
ทดลองที่ 1-8 ดังนี้  a b c , a b c , a b c , a b c , a b c , a b c , a b c , a b c  โดย  a   a1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 คือปจจัยระดับต่ําและสูงของ
ปริมาณปลาดุกในลัง 20, 50 กก.  b  b  คือปจจัยระดับต่ําและสูงของปริมาณน้ําในลัง 20, 50 กก. c  c1 2 1 2 คือปจจัยระดับต่ํา 
และสูงของระยะเวลาการเก็บปลาดุกในลัง 0 ชม. กับระยะเวลาที่คาของตัวช้ีวัดคุณภาพน้ํา dissolved oxygen (DO) , NH3, 
NO  , NO   เริ่มคงที่หรือมีการผันแปรไมแนนอน 3 2

 2.2 อุปกรณที่ใชทดลองเก็บรักษา/ขนสงปลาดุก ใชลังไมระแนงที่บุภายในดวยสังกะสีแผนเรียบ ขนาด  
กวางxยาวxสูง =  58 x 97 x 42 ซม. เหมือนที่ใชขนสงปลามีชีวิตตามปกติลังละ 1 การทดลอง ดวยการบรรจุปลาดุกที่ซื้อ
จากบอเลี้ยง (หลังพักไว 2 ชม.จากการขนสงจากบอถึงที่ทํางาน) และน้ําประปา (ที่พักไวขามคืน เพื่อไมใหคลอรีน
หลงเหลือ) ลงในลังไมบุสังกะสีตามปริมาณที่ไดออกแบบการทดลองไว แลวเก็บแตละการทดลองไวในที่รม โปรง อากาศ
ถายเทไดสะดวก รอการสุมตัวอยางน้ําในลังของแตละการทดลองไปตรวจวิเคราะห 
 2.3 สุมตัวอยางน้ําในลังของแตละการทดลอง ตรวจหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา คา dissolved oxygen 
(DO) Total NH -N (NH ) ไนเตรท (NO ) และ ไนไตรท (NO3 3 3 2) ดวยเครื่องมือและชุดวิเคราะหน้ํา Dissolved Oxygen 
Meters (Thermo Orion, Model 810A plus), Ion Analyzer (Orion, Model EA940) โดยสุมตัวอยางน้ําของแตละการทดลอง
ทุกๆ 3 ชม. เปนระยะเวลานานประมาณ 48 ชม.หรือจนกวาเริ่มมีปลาดุกเสียชีวิตในแตละการทดลอง 
 2.4 ทําการทดลองเชนเดียวกันอีก 2 ซ้ํา รวมเปน 3 ซ้ํา 
 2.5 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ นําคา DO  NH   NO   NO3 3 2 ที่วัด ณ ระยะเวลาการเก็บตางๆ (ทุก 3 ชม.) ทั้ง 3 ซ้ํา 
ของแตละการทดลองมาเฉลี่ย แลวหาความสัมพันธ Correlation (R2) ระหวางคุณภาพของน้ํา (คา DO  NH   NO   NO3 3 2 mg/l 
เปนแกน Y) กับระยะเวลาการเก็บ (ชม. เปนแกน X) ถาสัมพันธกันมาก (มากกวาหรือเทากับ 80%) นํามาสรางสมการ 
เชิงเสนตรงเพื่อทํานายคาคุณภาพน้ําและระยะเวลาการเก็บของปลาดุกในแตละการทดลองได 
 2.6 ใชระยะเวลาการเก็บที่คุณภาพน้ํา DO  NH   NO   NO3 3 2 เริ่มคงที่หรือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมแนนอน  
(โดยดูจากเสนกราฟ Regression ที่ไดจากสมการเชิงเสนตรงในขอ 2.5) เปนระดับสูงของปจจัยระยะเวลการเก็บ เพื่อ
นําไปใชในแผนการทดลองหาระดับปจจัยที่เหมาะสมดวยการใชสมการการทํานายของ 23 Yates’ Equation (Garcia-Diaz 
A. and Phillips D.T. 1995) สําหรับทํานายระดับปจจัยที่เหมาะสมของการเก็บรักษา/ขนสงปลาดุกมีชีวิตตอไป 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 
1.ศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษา/ขนสงปลาดุกแบบไมมีชีวิตดวยน้ําแข็งผสมเกลือแกงในเปอรเซ็นตตางๆ 
 
 จากการวัดอุณหภูมิของปลาดุกที่เก็บในน้ําแข็งผสมเกลือทั้ง 4 การทดลอง การทดลองแบบที่ 1 : ปลาดุกเก็บ 
ในน้ําแข็งผสมเกลือ 0% อุณหภูมิของปลาดุกเฉลี่ย 0oC การทดลองแบบที่ 2 : ปลาดุกเก็บในน้ําแข็งผสมเกลือ 1% อุณหภูมิ
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o oของปลาดุกเฉลี่ย -0.5 C การทดลองแบบที่ 3 : ปลาดุกเก็บในน้ําแข็งผสมเกลือ 3% อุณหภูมิของปลาดุกเฉลี่ย -1.3 C  
การทดลองแบบที่ 4 : ปลาดุกเก็บในน้ําแข็งผสมเกลือ 5% อุณหภูมิของปลาดุกเฉลี่ย -3.4oC 
 จากการทดลองเก็บรักษาปลาดุกแบบไมมีชีวิตทั้ง 4 แบบ พบวาเมื่อวิเคราะหความแตกตางของทั้ง 4 การทดลอง
ดวย ANOVA F-test แบบ CRBD (เพราะระยะเวลาการเก็บเปนตัวแปรดวย) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดานความเค็ม  
(จากการการตรวจทางประสาทสัมผัส) และ%เกลือจากการตรวจทางเคมีในหองปฏิบัติการ ทั้ง 4 การทดลองมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (treatment significant different p<0.05) ในทุกชวงระยะเวลาของการเก็บ (0-5 วัน,  
0-10 วัน, 0-15 วัน, 0-20 วัน, 0-24 วัน และ 0-29 วัน) ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงวาปริมาณเกลือที่ผสมกับน้ําแข็งแลว
นําไปดองปลาดุกไมวา 1%, 3%, 5% มีผลทําใหเกิดความเค็มหรือมีเกลือซึมเขาในเนื้อปลาดุกแตกตางกันอยางชัดเจน  
แตชวงระยะเวลาการเก็บใน 5 วันแรก (0-5 วัน) ความเค็มจากการชิมเนื้อปลาดุกไมมีความแตกตาง (time non-significant 
different p>0.05 ตารางที่ 1) แตถาเก็บนานวันขึ้น(10-29วัน) ความเค็มในปลาดุกมีความแตกตาง (time significant different 
p<0.05 ตารางที่ 1) แสดงวาในระยะ 5 วันแรกแมมีเกลือซึมเขาในเนื้อปลาดุกของการทดลองแบบที่ 2, 3, 4 แตก็ไม
กอใหเกิดความรูสึกวามีรสเค็มแตกตางจากเนื้อปลาดุกที่ดองแบบไมมีเกลือ(แบบที่ 1) 
 ดานความสดและการยอมรับโดยรวม พบวาชวงระยะเวลาการเก็บรักษาปลาดุก 0-5, 0-10, 0-15, 0-20 วันของทั้ง 
4 การทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (treatment non-significant different p>0.05 ตารางที่ 1) แสดงวาการเก็บรักษา
ปลาดุกในระยะเวลา 20 วัน แมใชเกลือ 1%, 3% หรือ 5% เพื่อลดอุณหภูมิปลาดุกใหเย็นลงมากกวา 0o oC (-0.5, -1.3, -3.4 C) 
ไมมีผลชวยใหคุณภาพความสดและการยอมรับโดยรวมของปลาดุกดีกวาอยางแตกตางไปจากการเก็บปลาดุกดวยน้ําแข็ง
อยางเดียว แตถาเก็บนานถึง 24  หรือ 29 วัน การใชเกลือผสมน้ําแข็งดองปลาดุก สามารถทําใหคุณภาพความสดและการ
ยอมรับโดยรวมของปลาดุกดีกวา การดองปลาดุกดวยน้ําแข็งอยางเดียว (treatment significant different p<0.05 ตารางที่ 1) 
โดยการใชเกลือ 1% ไมแตกตางจาก 3% และการใชเกลือ 3% ไมแตกตางจาก 5% (DMRT-mean different p>0.05  
ตารางที่ 1) ดังนั้นถาจําเปนตองเก็บปลาดุกนานมากกวา 24 วัน การใชเกลือเขาชวยลดอุณหภูมิปลาดุกจะทําใหเก็บปลาดุก
ไดดีกวาแต %เกลือที่ใชผสมน้ําแข็งควรใชแค 1-3% ก็พอ เพราะใช 5% ก็ไมแตกตางจากการใช 3% แตอยางไร 
 ดานคุณภาพปลาดุกที่วัดดวยคา K พบวาชวงระยะเวลา 5 วันแรกทั้ง 4 การทดลองไมแตกตาง (p>0.05) แตถาเก็บ
นานตั้งแต 10 วันขึ้นไปถึง 29 วัน คา K ของทั้ง 4 การทดลองมีความแตกตางกัน (p<0.05) โดย D ไมแตกตางจาก E  แต E1 3, 
E  แตกตางจาก D และ E5 1 แสดงวาการเก็บปลาดุกดวยนํ้าแข็งอยางเดียวสามารถเก็บไดถึง 5 วันโดยไมตองใชเกลือผสม
น้ําแข็ง เพื่อลดอุณหภูมิของปลาดุกลงใหตํ่ากวา 0oC แตอยางไร แตถานานตั้งแต 10 วันถึง 29 วัน การใชเกลือ 3% ผสม
น้ําแข็งสามารถทําใหคา K ในปลาดุกต่ํากวา (คุณภาพดีกวา) ปลาดุกที่ดองดวยน้ําแข็งอยางเดียวหรือดองดวยน้ําแข็งผสม
เกลือเพียง 1%  
 จากตารางที่ 2 สมการการทํานายคุณภาพความสด การยอมรับโดยรวม และคา K ณ ระยะเวลาการเก็บตางๆ ของ
ทั้ง 4  การทดลอง เม่ือแทนคา x คือระยะเวลาการเก็บ 5 วันในสมการจะไดคา y คือคะแนนความสดของ 4 การทดลองของ
ปลาดุกที่เก็บไว 5 วันเทากับ 5.97, 5.86, 5.81, 5.81 คะแนนการยอมรับโดยรวมเทากับ 5.78, 5.70, 5.66, 5.66 และคา  
K เทากับ 12.84, 10.51, 8.24, 9.30 (เฉลี่ย 4 การทดลองของคา K 12.84-9.30 = 10.22%) ตามลําดับต้ังแตการทดลองที่ 1-4 
เมื่อเทียบกับการจัดระดับความเขมในแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส (ภาคผนวก) แสดงวาการเก็บปลาดุกที่ระยะเวลา  
5 วัน มีระดับคุณภาพความสด/การยอมรับโดยรวมอยูในระดับดีมาก (เฉลี่ย 8 คาทั้งความสด/การยอมรับโดยรวม ต้ังแต 
5.66-5.97 ของ 4 การทดลอง = 5.78 คะแนน) และเมื่อเทียบคา K 12.84% กับเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดปลาโอดิบที่เปนซาซิมิ 
คา K  21% (นงลักษณ, 2531) แลวถือวาคุณภาพของปลาดุกที่เก็บในระยะ 5 วัน ถึงแมเก็บในน้ําแข็งอยางเดียว (ไมแตกตาง
กับเก็บดวยเกลือ 1% 3% 5%) ก็มีคุณภาพดีมากกวาคุณภาพระดับซาซิมิ (% คา K ยิ่งนอยคุณภาพยิ่งดี) เม่ือแทนคา x คือ
ระยะเวลาการเก็บ 10 วันในสมการจะไดคา y คือคะแนนความสดของ 4 การทดลองของปลาดุกที่เก็บไว 10 วันเทากับ 
5.03, 5.07, 5.09, 5.13 คะแนนการยอมรับโดยรวมเทากับ 4.88, 4.95, 4.97, 5.00 และคา K เทากับ 21.15, 18.91, 16.04, 
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15.43 (เฉลี่ย 4 การทดลองของคา K 15.43-21.15 = 17.88%) ตามลําดับตั้งแตการทดลองที่ 1-4 เมื่อเทียบกับการจัดระดับ
ความเขมในแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส(ภาคผนวก) แสดงวาการเก็บปลาดุกที่ระยะเวลา 10 วัน มีระดับคุณภาพความ
สด/การยอมรับโดยรวมอยูในระดับคอนขางดี (เฉลี่ย 8 คาทั้งความสด/การยอมรับโดยรวม ต้ังแต 4.88-5.13 ของ 4 การ
ทดลอง = 5.02 คะแนน) และเมื่อเทียบคา K 21.15% ของการเก็บดวย 0%เกลือ กับมาตรฐานคา K ที่ใชวัดปลาโอดิบซาซิมิ 
ถือวาคุณภาพของปลาดุกที่เก็บในระยะ 10 วัน ถึงแมเก็บในน้ําแข็งอยางเดียว (มีความแตกตางกับเก็บดวยเกลือ 3% 5%) ก็
ยังมีคุณภาพดีพอๆ กับคุณภาพซาซิมิ แตถาใชเกลือ 3% หรือ 5% เขาชวย คุณภาพจะดีกวาคุณภาพซาซิมิ (คา K 16.04, 
15.43%) เม่ือแทนคา x คือระยะเวลาการเก็บ 15 วันในสมการจะไดคา y คือคะแนนความสดของ 4 การทดลองของปลาดุก
ที่เก็บไว 15 วันเทากับ 4.10, 4.29, 4.37, 4.45 คะแนนการยอมรับโดยรวมเทากับ 3.98, 4.21, 4.28, 4.34 และคา K เทากับ 
29.46, 27.30, 23.83, 21.56 (เฉลี่ย 4 การทดลองของคา K 21.56-29.46 = 25.54%) ตามลําดับต้ังแตการทดลองที่ 1-4 เมื่อ
เทียบกับการจัดระดับความเขมในแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส(ภาคผนวก) แสดงวาการเก็บปลาดุกที่ระยะเวลา 15 วัน 
มีระดับคุณภาพความสด/การยอมรับโดยรวมอยูในระดับดีปานกลาง (เฉลี่ย 8 คาทั้งความสด/การยอมรับโดยรวม ต้ังแต 
3.98-4.45 ของ 4 การทดลอง = 4.25 คะแนน) และเมื่อเทียบคา K 29.46% ของการเก็บดวย 0% เกลือ 15 วันกับมาตรฐานคา 
K ที่ใชวัดปลาโอดิบซาซิมิ ถือวามีคุณภาพต่ํากวาคอนขางมาก แตถาใชเกลือ 3% หรือ 5% เขาชวย คุณภาพจะต่ํากวา
คุณภาพซาซิมิเล็กนอย (คา K 23.83, 21.56%) แตมีขอเสียคือความเค็มจะเพิ่มจาก 1.38 เปน 2.59-3.05 คะแนน (จากสมการ
ทํานายคะแนนความเค็มของ 4 การทดลองที่ 15 วัน) ซึ่งจะทําใหเนื้อปลาดุกที่จืดมีรสเค็มขึ้นเล็กนอย เม่ือแทนคา x คือ
ระยะเวลาการเก็บ 20 วันในสมการจะไดคา y คือคะแนนความสดของ 4 การทดลองของปลาดุกที่เก็บไว 20 วันเทากับ 
3.16, 3.51, 3.65, 3.76 คะแนนการยอมรับโดยรวมเทากับ 3.08, 3.46, 3.59, 3.68 และคา K เทากับ 37.77, 35.70, 31.63, 
27.69 (เฉลี่ย 4 การทดลองของคา K 27.69-37.77 = 33.20%) ตามลําดับตั้งแตการทดลองที่ 1-4 เมื่อเทียบกับการจัดระดับ
ความเขมในแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส (ภาคผนวก) แสดงวาการเก็บปลาดุกที่ระยะเวลา 20 วัน มีระดับคุณภาพความ
สด/การยอมรับโดยรวมอยูในระดับดีคอนขางนอย (เฉลี่ย 8 คาทั้งความสด/การยอมรับโดยรวม ต้ังแต 3.08-3.76 ของ 4 การ
ทดลอง = 3.49 คะแนน) และเมื่อเทียบคา K ของทุกการทดลอง (0%, 1%, 3%, 5%) กับมาตรฐานคา K ที่ใชวัดปลาโอดิบซา
ซิมิ ถือวามีคุณภาพต่ํากวามาก ทั้ง 4 การทดลอง 
 สําหรับคุณภาพปลาดุกที่วัดดวยคา TVB เนื่องจากคา TVB มีความสัมพันธกับระยะเวลาการเก็บคอนขางต่ํา  
(R2 ของแตละการทดลอง <0.44 ตารางที่ 2) และคา TVB ของปลาดุกเมื่อเก็บปลาดุกไวนานวันขึ้นคาไมคอยมีการ
เปลี่ยนแปลง (Time different non significant p>0.05 ตารางที่ 1) แสดงวาคา TVB ไมเหมาะสําหรับใชเปนตัววัดคุณภาพใน
การทดลองครั้งนี้ 
 
2. หาระดับปจจัยความหนาแนนของปลา ปริมาณน้ําและระยะเวลาการขนสงที่เหมาะสมในการเก็บรักษา/ขนสงปลาดุก
แบบมชีีวิต 
 

 , NO  , NO  ปรากฏวาเครื่องมือที่ใชวัด NO จากการทดลองสุมตัวอยางน้ําไปวิเคราะหคา DO , NH3 3 2 2 มีปญหาไม
สามารถวัดได จึงวัดเฉพาะคา DO , NH  , NO  จากการทดลองนี้เทานั้น แตเมื่อนําขอมูล NO  ไปวิเคราะหทางสถิติคา NO3 3 3 3 
มีการผันแปรไปตามระยะเวลาการเก็บรักษานอยมาก (คา Correlation R2<0.5) ทําใหเปนคาที่ไมเหมาะสมสําหรับการ
นํามาใชวัดการผันแปรของปจจัยเพื่อการนําไปสรางเปนสมการการทํานายได การทดลองนี้จึงมีการสรางสมการทํานายเพื่อ
หาระดับปจจัยที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาปลาดุกแบบมีชีวิตเฉพาะที่ใช DO และ NH3 เปนตัวช้ีวัดเทานั้น  
(มีคา R2>0.8) 
 ผลจากการทดลองทั้ง 3 ซ้ําและคาเฉลี่ยของทั้ง 3 ซ้ําที่วัดดวย  DO แสดงไวในตารางที่ 3 ณ ระยะเวลาการเก็บ 
ที่ 21 ชม. (ระยะเวลาการเก็บปลาดุกในลังที่ 21 ชม. เปนจุดที่ปริมาณ DO ลดลงต่ําสุดของทุกการทดลองและถาเก็บนาน
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มากขึ้น 24-48 ชม. ปริมาณ  DO เริ่มคงที่หรือผันแปรไมแนนอน) การทดลองที่ใชปลา 20 กก.และน้ํา 20 กก. ปริมาณ DO 
ของน้ําในลังถูกใชไปเหลือ 1.19 mg/l การทดลองที่ใชปลา 50 กก.และน้ํา 20 กก. ปริมาณ DO ของน้ําในลังถูกใชไปเหลือ 
0.44 mg/l  การทดลองที่ใชปลา 20 กก.และน้ํา 50 กก. ปริมาณ DO ของน้ําในลังถูกใชไปเหลือ 1.23 mg/l การทดลองที่ใช
ปลา 50 กก.และน้ํา 50 กก. ปริมาณ DO ของน้ําในลังถูกใชไปเหลือ 0.86 mg/l แสดงวาปริมาณ DO มีการถูกใชผันแปรไป
ตามปริมาณปลาดุกและปริมาณน้ําในลัง ยิ่งปริมาณปลาดุกมากแตปริมาณน้ํานอย (50 : 20) DO เริ่มจะต่ํากวา 1 mg/l 
ภายในระยะเวลาเพียง 9 ชม. ของการเก็บรักษาเทานั้น (DO <1 mg/l ปลาเริ่มจะอยูยากและจะตายในเวลาไมนาน  
Boyd, 1998) แตถาใชปริมาณปลานอย (20 : 20, 20 : 50) หรือเพิ่มปริมาณปลามากขึ้นแตถาเพิ่มปริมาณน้ํามากขึ้นตาม  
(50 : 50) ปริมาณ DO ถูกใชไปจนต่ํากวา 1 mg/l ตองใชระยะเวลาการเก็บนานกวา  21 ชม. ขึ้นไป 
 ผลการทดลองทั้ง 3 ซ้ําและคาเฉลี่ยของทั้ง 3 ซ้ําที่วัดดวย NH3 แสดงไวในตารางที่ 4 ณ ระยะเวลาการเก็บที่  
21 ชม. การทดลองที่ใชปลา 20 กก.และน้ํา 20 กก. ปริมาณ NH3 ของน้ําในลังเพิ่มขึ้นเปน 122 mg/l การทดลองที่ใชปลา  
50 กก.และน้ํา 20 กก. ปริมาณ NH3 ของน้ําในลังเพิ่มขึ้นเปน 234 mg/l การทดลองที่ใชปลา 20 กก.และน้ํา 50 กก. ปริมาณ 
NH  ของน้ําในลังเพิ่มขึ้นเปน 61 mg/l การทดลองที่ใชปลา 50 กก.และน้ํา 50 กก. ปริมาณ NH3 3 ของน้ําในลัง เพิ่มขึ้นเปน 
127 mg/l แสดงวาปริมาณ NH3 มีการเพิ่มขึ้นผันแปรไปตามปริมาณปลาดุกและปริมาณน้ําในลัง ยิ่งปริมาณปลาดุกมากแต
ปริมาณน้ํานอย (50 : 20) ปริมาณ NH  เริ่มสูงกวา 100 mg/l ภายในระยะเวลาเพียง 9 ชม. ของการเก็บรักษาเทานั้น (NH3 3 
100-300 mg/l เปน lethal levels ของปลา channel catfish เริ่มเปนพิษตอปลาและเริ่มทําใหปลาเสียชีวิตลงได Lannan, 1986) 
แตถาใชปริมาณปลานอย (20 : 20, 20 : 50) หรือแมแตเพิ่มปริมาณปลามากขึ้นแตถาเพิ่มปริมาณน้ํามากขึ้นตาม (50 : 50) 
ปริมาณ NH3 ในน้ําเพิ่มสูงกวา 100 mg/l ตองใชระยะเวลาการเก็บนานกวา 18 ชม. โดยระยะเวลาการเก็บมากกวา 21 ชม. 
(24-48 ชม.) คา  NH  เริ่มคงที่และมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก (ไมเกิด Regression) 3

 เมื่อนําคา DO และ NH3 ในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 มาวิเคราะหทางสถิติตามแผนการทดลองที่ออกแบบไว โดย
ใชระยะเวลาการเก็บปลาดุกในลังที่ 21 ชม. เปนปจจัยระดับสูง (เพราะการทดลองสวนใหญ ถาเก็บนานกวานี้ 24-48 ชม. 
ปริมาณ  DO และ NH3 เริ่มคงที่และผันแปรไมแนนอน ไมเกิดการ Regression ทําเปนสมการ Prediction ไมได) เมื่อหา
ความแตกตางของ 8 การทดลองดวย ANOVA F-test ตามแผนการทดลองแบบ 23 Factorial Experimental Design ดังกลาว
มาขางตน ปรากฏวา 8 การทดลองที่วัดดวยคา DO และ NH3 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงนํามา
วิเคราะหหาสมการการทํานายระดับปจจัยของปริมาณปลาดุก ปริมาณน้ํา ระยะเวลาการเก็บปลาดุกในลัง ดังแสดงในตาราง
ที่ 5 และตารางที่ 6 ตามลําดับ โดยไดสมการการทํานายคาของ DO (ตารางที่ 5) คือ 
  YDO  = 6.18-0.33T             
  YDO คือปริมาณออกซิเจน(mg/l)   
  T คือระยะเวลาการเก็บขนสงปลาดุก(ชม.)  
 โดยการผันแปรปจจัยปริมาณปลาดุก ปริมาณน้ําในลังและปจจัยรวมไมมีผลทําใหปริมาณ DO เปลี่ยนแปลงแต
อยางไร (non significant diff., p>0.05) สําหรับสมการการทํานายคา NH (ตารางที่ 6) คือ  3  

  YNH3  = -50.598+0.569F-0.289W+11.216T+0.2549FT-0.2545WT   
  YNH3 คือปริมาณ Total NH -N (mg/l)  3

  F คือปริมาณปลาดุกในลัง (กก.)  
  W คือปริมาณน้ําในลัง (กก.) 
  T คือระยะเวลาการเก็บขนสงปลาดุก (ชม.)  
 โดยการผันแปรปจจัยหลักคือปริมาณปลา (a) จาก 20 กก. เปน 50 กก. มีอิทธิพลทําใหปริมาณ NH3 ในน้ําเพิ่มขึ้น 
(effect เปน +48.68) การผันแปรของปริมาณน้ํา (b) จาก 20 กก. เปน 50 กก. มีอิทธิพลทําใหปริมาณ NH3 ในน้ําลดลง 
(effect เปน -44.42) การผันแปรของระยะเวลาการเก็บ (c) จาก 0 ชม. เปน 21 ชม. มีอิทธิพลทําใหปริมาณ NH  ในน้ํา3
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เพิ่มขึ้น (effect เปน +117.95) และยังมีปจจัยรวมระหวางปริมาณปลาและระยะเวลาการกเก็บ (a b c ) ทําใหปริมาณ NH2 1 2 3 
ในน้ําเพิ่มขึ้น (effect เปน +40.15) ปจจัยรวมระหวางปริมาณน้ําและระยะ เวลาการเก็บ (a b c ) ทําใหปริมาณ NH1 2 2 3 ในน้ํา
ลดลง (effect เปน -40.08)  
 จากการแทนคา YDO = 1 mg/l (เปนคาวิกฤต DOของน้ําที่ปลาดุกเริ่มจะอยูรอดไดยาก) ในสมการการทํานาย Y DO 
ไดระยะเวลาการเก็บรักษาขนสงปลาดุกไดนานที่สุด =  15.5 ชม. โดยปจจัยปริมาณปลาและน้ําในลังไมมีอิทธิพลตอการ 
เปลี่ยนแปลงของ DO แตอยางไร และแทนคา YNH3 = 100 mg/l (เปนคาวิกฤต NH3 ของน้ําที่ปลาดุกเริ่มจะอยูรอดไดยาก) 
คา T = 15.5 ชม. ในสมการการทํานาย YNH3 พรอมปรับคา W และ F โดยใหคา YNH3 และคา T ในสมการ YNH3 คงที่เปน 
100 และ 15.5 เชนเดิม ไดคา W = 45 และคา F = 37 (ตารางที่ 5 ตารางที่ 6) ดังนั้นจากการทดลองเก็บรักษาขนสงปลาดุก
แบบมีชีวิตในครั้งนี้ ถาตองการใหปลาดุกยังพอมีชีวิตอยูได(แตใกลวิกฤต) สามารถเก็บรักษาปลาดุกใหอยูในลังไมบุ
สังกะสีไดนานที่สุดไมเกิน 15.5 ชม. โดยบรรจุปริมาณปลาดุกลงในลังเพื่อขนสงไดมากสุดไมเกิน 37 กก./ลัง แตตองใสน้ํา
ลงไปในลัง ไมตํ่ากวา 45 กก./ลัง ซึ่งการหาระดับปจจัยตางๆ เชน ปริมาณปลา ระยะเวลาการเก็บ ที่ผันแปรไปภายใตจุด
วิกฤตของ NH3 ในน้ําสามารถทําเปนตารางเพื่อใชงานไดดังแสดงใน ตารางที่ 7 เชนถาเก็บรักษา/ขนสงปลาดุกเพิ่มขึ้นเปน 
39 กก. ระยะเวลาในการเก็บตองลดลงเหลือ 14.5 ชม. โดยปริมาณ NH3 ในน้ํายังอยูที่ 99.31 mg/l แตถาใชปริมาณปลาดุก
มากยิ่งขึ้นเปน 46 กก. ระยะเวลาในการเก็บตองลดนอยลงใหเหลือเปน 12 ชม. เทานั้น โดยปริมาณ NH3 ในน้ําอยูที่  
100.43 mg/l (ภายใตเงื่อนไขมีน้ําในลัง 45 กก.) 
 

สรุป 
 

 การทดลองเก็บรักษาปลาดุกแบบไมมีชีวิตทั้ง 4 แบบ ถาตองการคุณภาพระดับดีมากหรือคอนขางมากหรือระดับ
มาตรฐานซาซิมิ(คา K 21%) สามารถเก็บแบบใชน้ําแข็งอยางเดียวและเก็บไดนานไมเกิน 10 วัน แตถาตองการเก็บนานถึง 
15 วันโดยยังคงรักษาระดับมาตรฐานซาซิมิ ควรใชการเก็บรักษาแบบใชน้ําแข็งผสมเกลือ 3% การเก็บรักษาปลาดุกใหมี
คุณภาพอยูในระดับปานกลางหรือตํ่ากวาปานกลางเล็กนอย ถาเก็บแบบใชน้ําแข็งอยางเดียวไมควรเก็บนานเกิน 15 วัน แต
ถาตองการเก็บนานถงึ 20 วัน ควรใชน้ําแข็งผสมเกลือ 3% เขาชวย 
 สําหรับการทดลองเก็บรักษาปลาดุกแบบมีชีวิตดวยการหาระดับปจจัยที่เหมาะสมกับการเก็บรักษา/ขนสงโดย
ทดลองผันแปร ปริมาณปลาดุกจาก 20 กก. เปน 50 กก. ปริมาณน้ําจาก 20 กก. เปน 50 กก. และระยะเวลาการเก็บจาก  
0 ชม. เปน 21 ชม. ภายใตจุดวิกฤตคุณภาพของน้ํา DO ที่ 1 mg/l และ NH3ที่ 100 mg/l การขนสงดวยปริมาณปลาดุก 37 กก. 
และเติมน้ําลงในลังปลาดุก 45 กก. สามารถเก็บรักษาและขนสงใหปลาดุกอยูในลังไดนานมากสุดไมเกิน 15.5 ชม.  
โดยปลาดุกในลังทั้งหมดยังมีชีวิตอยู  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของ 4 การทดลอง D,E1,E3,E5 และระยะเวลาการเก็บจากการทดลองเก็บรักษา 
                   ปลาดุกไมมีชีวิต 
Table 1 Difference analysis of  four treatments D, E1, E3, E5 and keeping time of 6 quality index in catfish chilling  
                Experiments 
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ตารางที่ 2 สมการการทํานายเชิงเสนตรงที่ไดจากขอมูลระหวางคาคุณภาพของปลาดุกกับระยะเวลาการเก็บ (2-29 วัน)  
                ของการทดลองเก็บรักษาขนสงปลาดุกดวยน้ําแข็งผสมเกลือ 4 แบบการทดลอง (0%, 1%, 3%, 5%) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณ DO ของน้ํา ณ ระยะเวลาการเก็บตางๆ ของการทดลอง 3 ซ้ํา แตละซ้ําการทดลองใช 
                ปลาดุก : น้ํา = 20 : 20, 50 : 20, 20 : 50 , 50 : 50 กก. เก็บในลังไมบุสังกะสี อัตราสวนละ 1 ลัง/1 การทดลอง 
Table 3 Amount of  DO  in water in live catfish handling container  at varying keeping time (0-48 hr.) of  4 treatments 
(fish : water = 20:20, 50:20, 20:50, 50:50 ) 3 replication/treatment 
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ตารางที่ 4  ปริมาณ Total NH3-N ของน้ํา ณ ระยะเวลาการเก็บตางๆ ของการทดลอง 3 ซ้ํา แตละซ้ําการทดลองใช 
                  ปลาดุก : น้ํา = 20 : 20, 50 : 20, 20 : 50 , 50 : 50 กก.เก็บในลังไมบุสังกะสี อัตราสวนละ 1 ลัง/1 การทดลอง 
Table 4  Amount of  NH3  in water in live catfish handling container  at varying keeping time (0-48 hr.) of  4 tr 
               (fish : water = 20:20, 50:20, 20:50, 50:50 ) 3 replication/treatment 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะหหาอิทธิพล (effects) จากการผันแปรระดับปจจัยที่ใชทดลองเก็บรักษาปลาดุกมีชีวิตที่มีผลตอ  
                 DO ในน้ําและสรางเปนสมการการทํานายดวยวิธีการของ 23 Yates' Equation 
Table 5  Analyze and predict level of factors from live catfish handling experiment that effect DO in keeping water  
               with 23 Yates' Equation method 
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ตารางที่ 6  การวิเคราะหหาอิทธิพล (effects) จากการผันแปรระดับปจจัยที่ใชทดลองเก็บรักษาปลาดุกมีชีวิตที่มีผลตอ  
                  NH3 ในน้ําและสรางเปนสมการการทํานายดวยวิธีการของ 23 Yates' Equation 
Table 6  Analyze and predict level of factors from live catfish handling experiment that effect NH3 in keeping  
               water  with 23 Yates' Equation method 
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ตารางที่ 7  ปริมาณ NH3 ที่ผันแปรตามปจจัยระยะเวลาการเก็บและปริมาณปลาดุกในลังของการทดลองการเก็บรักษา 
                  ปลาดุกมีชีวิต 
Table 7  Amount of NH3 is varried upon keeping time and amount of catfish in the live catfish handling container 
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ภาคผนวก 
 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 

ช่ือผลิตภัณฑ……เนื้อปลาดุกนึ่ง………...วันที่……………………..ช่ือผูทดสอบ……………….. 
 

 คําแนะนํา : โปรดกรุณาทดสอบผลิตภัณฑแลวขีดเสนตั้ง | ลงบนเสนนอนที่บอกระดับความเค็ม ความสดและ
การยอมรับโดยรวมวาควรอยูระดับไหนตามความรูสึกทางประสาทสัมผัสของทาน พรอมกํากับหมายเลขรหัส 3 ตัวของแต
ละตัวอยางลงบนหัวของเสนต้ังของแตละเสนใหตรงตามตัวอยางที่ใหทดสอบดวย 
 
ความเค็ม (รสเค็ม) 
 
           จืด                    เค็มนอย            เค็มคอน           เค็มปาน           เค็มคอน            เค็มมาก           เค็มมากๆ 
       (ไมเค็มเลย)             มาก               ขางนอย              กลาง              ขางมาก                                 
 
ความสด (กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส) 
 
          เนา                    สดนอย             สดคอน            สดปาน            สดคอน             สดมาก             สดมาก 
                                      มาก                ขางนอย             กลาง               ขางมาก                                       ที่สุด 
 
การยอมรับโดยรวม 
 
         ไมยอม               ยอมรับ            ยอมรับ              ยอมรับ             ยอมรับ             ยอมรับ         ยอมรับสูง 
          รับเลย              นอยมาก       คอนขางนอย        ปานกลาง       คอนขางมาก           มาก             มากที่สุด 
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การเปล่ียนแปลงปริมาณดางที่ระเหยไดท้ังหมด (TVB-N)  
ในขั้นตอนการผลิตปลาบรรจุกระปอง 

 
*  และ มลฤดี ล้ิมสุวรรณ รัตติยา พรหมขํา  ศิริเนตร ขุนทอง

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร 
 

บทคัดยอ 
 

 ศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด ของปลาทูนา (Thunnus spp.) ปลาแมคเคอเรล 
(Rastrelliger spp.) และปลาซารดีน (Sardinella spp.) บรรจุกระปอง ในขั้นตอนการผลิต 3 ขั้นตอน ไดแก กอนนึ่ง หลังนึ่ง 
และผลิตภัณฑสุดทาย จากโรงงานผูผลิตปลาบรรจุกระปอง 5 โรงงาน พบวา ปลาทั้ง 3 ชนิดมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในลักษณะที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ขั้นตอนกอนนึ่งและหลังนึ่งมีความแตกตางกันเพียง
เล็กนอย แตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเปนผลิตภัณฑสุดทาย โดยที่ปลาซารดีนมีปริมาณการเพิ่มขึ้น
สูงสุดคือ 8.96 มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมาคือ ปลาแมคเคอเรล 6.46 มิลลิกรัม/100 กรัม สวนปลาทูนามีปริมาณการ
เพิ่มขึ้นนอยที่สุดคือ 5.81 มิลลิกรัม/100 กรัม  โดยปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดเฉลี่ยในขั้นตอนกอนนึ่ง หลังนึ่ง และ
ผลิตภัณฑสุดทายของปลาทูนามีคาเทากับ 13.66, 14.63 และ 19.43 มิลลิกรัม/100 กรัม ปลาแมคเคอเรลมีคาเทากับ 13.00, 
12.71 และ 19.46 มิลลิกรัม/100 กรัม ปลาซารดีนมีคาเทากับ 11.80, 11.82 และ 20.76 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด  ปลาทูนา  ปลาแมคเคอเรล  ปลาซารดีน   
    
* ๑๒๗ หมู ๘ ต.โคกขาม  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐  e-mail : rattiyap@fisheries.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                                       O32  
                                                           

 145

Changes of TVB-N on Processing in Canned Fish 
 

*  and Monrudee Limsuwan Rattiya Phromkhum   Sirinate Khunthong 
Samutsakorn Fish Inspection and Research Center 

 
Abstract 

 
 Changes in total volatile base nitrogen (TVB-N) were studied in tuna (Thunnus spp.), mackerel (Rastrelliger spp.) 
and sardine (Sardinella spp.) canned fish, at 3 different processing steps namely before precooking, after precooking and 
final products. Samples were collected from 5 manufacturers. The results showed that all fish had the tendency of 
similar TVB-N changes. Before precooking and after precooking fish samples showed a slight changes, while final 
products increased significantly (p<0.05). Sardine showed the most of TVB-N content increase at 8.96 mg/100g whereas 
mackerel and tuna revealed 6.46 and 5.81 mg/100g respectively. The average TVB-N content for tuna at before 
precooking, after precooking and final products were 13.66,  14.63 and 19.43 mg/100 g, mackerel were 13.00, 12.71 and 
19.46 mg/100 g,  and  sardine were 11.80, 11.82 and 20.76 mg/100 g  respectively. 
 
Key words : TVB-N, tuna, mackerel, sardine  
 
* 127 M.8 Kokkham Muang Samutsakorn 74000, Thailand, Tel. 0 3445 7423-4  e-mail : rattiyap@fisheries.go.th 
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คํานํา 
 

 การเสื่อมคุณภาพของปลาจะเริ่มทันทีหลังจากปลาตาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการยอยสลายตัว
เองของเอนไซมในตัวปลาและจากแบคทีเรีย แบคทีเรียที่ทําใหปลาเนาเสียมีอยูหลากหลายชนิด เชน แบคทีเรียสกุล 
Pseudomonas, Moraxella, Acinetobacter, Shewanella, Achromobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Bacillus, 
Micrococcus, Clostridium, Lactobacillus และ Corynebacterium เปนตน นอกจากนั้นปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเนาเสียของ
ปลา ไดแก ชนิดของปลา  สภาพของปลาที่จับได จํานวนและชนิดของแบคทีเรียที่ปนเปอน และอุณหภูมิของการเก็บรักษา
ปลา (มัทนา, 2545)  
 เมื่อเกิดการยอยสลายโปรตีนในกลามเนื้อปลาจะทําใหเกิดเปนเอมีนหลายชนิด ซึ่งสามารถจําแนกตามคุณสมบัติ
ของการระเหยไดเปน 2 กลุม ไดแก เอมีนที่ระเหยไมได เชน ฮีสตามีน พิวทรีซีน และคาดาเวอรีน เปนตน และเอมีนที่
ระเหยได หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (Total Volatile Bases-Nitrogen : TVB-N) ประกอบดวย 
ไตรเมธิลลามีน ไดเมธิลลามีน และแอมโมเนีย (นงลักษณ, 2531) จึงมีการนําปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดมาเปนดัชนี
บงช้ีถึงความสดหรือการเนาเสียของปลา โดยคา TVB-N ในปลาสดควรมีปริมาณต่ํากวา 12 มิลลิกรัม/100 กรัม ปลาที่ยัง
บริโภคไดมี TVB-N 12-20 มิลลิกรัม/100 กรัม (Bank et al., 1980) ปลาที่เริ่มเนาเสียแตบริโภคไดคา TVB-N อยูระหวาง 
20-25 มิลลิกรัม/100 กรัม และปลาที่เนาเสียแลวมีปริมาณ คา TVB-N สูงกวา 25 มิลลิกรัม/100 กรัม (Castel, 1946)  
 แมวาโดยทั่วไปจะใชคา TVB-N ในการบงบอกคุณภาพของปลาสดก็ตาม แตในบางประเทศมีการนําคา TVB-N 
มาใชในการชี้บงคุณภาพของผลิตภัณฑปลาบรรจุกระปองดวย เชน ประเทศซาอุดิอาระเบียกําหนดมาตรฐานของ TVB-N 
ในผลิตภัณฑปลาบรรจุกระปองไวไมเกิน 30 มิลลิกรัม/100 กรัม (Saudi-Arabian standards, 1977) โดยจากการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑปลาทูนา ปลาแมคเคอเรลและปลาซารดีนบรรจุกระปองกอนการสงออกประเทศซาอุดิอาระเบียของ
ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร ในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 จนถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 พบวาปริมาณ TVB-N ในผลิตภัณฑดังกลาวมีคาอยูในชวง 7.81-41.50 มิลลิกรัม/100 กรัม โดย
จํานวนตัวอยางที่มีปริมาณ TVB-N มากกวา 25 มิลลิกรัม/100 กรัม มีจํานวน 22.2% และจํานวนตัวอยางที่มีคาเกิน
มาตรฐานซึ่งกําหนดไวที่ 30 มิลลิกรัม/100 กรัม มีจํานวน 2% ของจํานวนตัวอยางที่ตรวจทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณ TVB-N ในแตละขั้นตอนการผลิตของโรงงานผูผลิตปลาบรรจุกระปองของประเทศไทยจะชวย
ใหการควบคุมคุณภาพในการผลิตปลาบรรจุกระปองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถใชเปนขอมูลในการลดโอกาส
การเพิ่มปริมาณ TVB-N ในผลิตภัณฑตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 

 1. ศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาทูนา ปลาแมคเคอเรล 
และปลาซารดีนบรรจุกระปอง  
 2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาทูนา ปลาแมคเคอเรล  
และปลาซารดีนบรรจุกระปอง 
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วิธีดําเนินการ 
 
1. การเก็บตัวอยาง  
 
  1.1 สุมตัวอยางปลาทูนา (Thunnus spp.) ปลาแมคเคอเรล (Rastrelliger spp.) และปลาซารดีน (Sardinella spp.) 
จากโรงงานผลิตภัณฑปลาบรรจุกระปองในขั้นตอนการผลิตตางๆ ไดแก ขั้นตอนกอนนึ่ง หลังนึ่ง และผลิตภัณฑสุดทาย 
(ขั้นตอนการผลิตและจุดที่เก็บตัวอยางปลาบรรจุกระปองแสดงไวในภาคผนวก ก) ซึ่งตัวอยางในแตละขั้นตอนจะมาจาก
วัตถุดิบชุดเดียวกันตลอดกระบวนการผลิต โดยตัวอยางปลาทูนาสุมจากโรงงานปลาบรรจุกระปองจํานวน 4 โรง รวม 135 
ตัวอยาง ตัวอยางปลาแมคเคอเรลสุมจากโรงงานปลาบรรจุกระปองจํานวน 2 โรง รวม 17 ตัวอยาง และตัวอยางปลาซารดีน
สุมจากโรงงานปลาบรรจุกระปองจํานวน 1 โรง 6 ตัวอยาง จํานวนตัวอยางและโรงงานที่สุมแสดงไวในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จํานวนตัวอยางของแตละโรงงานที่สุมตัวอยางปลาทูนา ปลาแมคเคอเรล และปลาซารดีนบรรจุกระปอง 

ลําดับที่ ผลิตภัณฑ โรงงาน จํานวนตัวอยางที่สุม 
1    ปลาทูนาบรรจุกระปอง 

 
A 
B 
C 
D 

15 
17 
63 
40 

2    ปลาแมคเคอเรลบรรจุกระปอง A 
E 

6 
17 

3    ปลาซารดีนบรรจุกระปอง A 6 
 
 1.2 ตัวอยางที่สุมในขั้นตอนกอนนึ่งและหลังนึ่ง จะบรรจุตัวอยางไวในถุงพลาสติกที่มีปายระบุวัน เวลา และ
สถานที่ที่สุม ชนิดของตัวอยาง รายละเอียดตัวอยาง และชื่อโรงงาน จากนั้นบรรจุลงในกลองโฟมที่ใสน้ําแข็งไวในปริมาณ
ที่เพียงพอกับระยะเวลาที่ใชในการขนสงจากโรงงานจนถึงหองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร สวนตัวอยางที่สุมในขั้นตอนที่เปนผลิตภัณฑบรรจุกระปองแลว จะเก็บและ
ขนสงที่อุณหภูมิหอง (25-30 องศาเซลเซียส) 
 
2. วิเคราะหตัวอยาง 
 
 2.1 นําตัวอยางที่สุมมาวิเคราะหหาปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด โดยใชวิธีของ Ng Cher and Low (1992) 
 2.2 นําผลปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดมาวิเคราะหความแตกตางของแตละขั้นตอนการผลิตทางสถิติโดย 
Program SPSS Version 11.5 (ธวัชชัย, 2538) 
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ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 

1. ผลการเปล่ียนแปลงปริมาณดางที่ระเหยไดท้ังหมดในขั้นตอนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง 
 
 ตารางที่ 2 แสดงปริมาณ TVB-N ในตัวอยางปลาทูนาในขั้นตอนการผลิตตางๆ ของโรงงาน 4 แหง ไดแก โรงงาน 
A, B, C และ D พบวา การผลิตผลิตภัณฑปลาทูนาบรรจุกระปองใน 3 ขั้นตอนคือ กอนนึ่ง หลังนึ่ง และผลิตภัณฑสุดทาย 
มีปริมาณ TVB-N รวมทุกโรงงาน อยูในชวง 10.29-18.20, 10.29-22.64 และ 11.96-30.43 มิลลิกรัม/100 กรัม โดยมีคาเฉลี่ย 
13.66, 14.63 และ 19.43 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ ปริมาณ TVB-N เฉลี่ยในขั้นตอนหลังนึ่งและผลิตภัณฑสุดทายที่
แตกตางจากขั้นตอนกอนนึ่ง ซึ่งเมื่อนําคาไปเขียนกราฟเพื่อดูแนวโนม จะไดดังภาพที่ 1 จะเห็นไดวา โรงงานทั้ง 4 แหง 
มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ TVB-N คลายคลึงกัน กลาวคือ ปริมาณ TVB-N เฉลี่ยในขั้นตอนหลังนึ่งมีคาสูง
กวาขั้นตอนกอนนึ่งเพียงเล็กนอย แตเพิ่มสูงมากขึ้นในผลิตภัณฑสุดทาย ยกเวนโรงงาน B ที่มีคาสูงขึ้นเพียงเล็กนอย 
อยางไรก็ตาม เมื่อนําปริมาณ TVB-N จากทุกโรงงานมาพิจารณารวมกัน พบวา ปริมาณ TVB-N เฉลี่ยในขั้นตอนหลังนึ่งมี
คาสูงกวาขั้นตอนกอนนึ่งเล็กนอย คือ 0.97 มิลลิกรัม/100 กรัม แตในผลิตภัณฑสุดทายมีคาสูงกวาขั้นตอนกอนนึ่งอยาง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีคา 5.77 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งคลายคลึงกับผลการศึกษาของ Shakila และคณะ (2005) ที่พบวา
ปริมาณ TVB-N ในปลาทูนาบรรจุกระปองที่ผลิตในประเทศอินเดียในผลิตภัณฑสุดทายมีปริมาณสูงกวาปลาทูนาใน
ขั้นตอนหลังนึ่ง  
 
ตารางที่ 2  ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปอง 

ปริมาณ TVB-N (มิลลิกรัม/100 กรัม)  
โรงงาน 

กอนนึ่ง หลังนึ่ง ผลิตภัณฑสุดทาย 
A เฉลี่ย 13.13 13.29 18.67 
 ชวงที่พบ 10.29 - 17.54 10.29 - 17.47 12.47 - 25.04 

B เฉลี่ย 13.94 14.47 15.02 
 ชวงที่พบ 11.65 - 16.31 11.64 - 16.43 11.96 - 17.94 

C เฉลี่ย 13.57 14.43 21.16 
 ชวงที่พบ 10.46 - 17.08 11.44 - 22.64 12.02 - 30.43 

D เฉลี่ย 13.87 15.50 18.87 
 ชวงที่พบ 10.46 - 18.20 12.30 - 20.96 15.24 - 22.69 

ทุกโรงงาน เฉลี่ย 13.66 14.63 19.43 
 ชวงที่พบ 10.29 - 18.20 10.29 - 22.64 11.96 - 30.43 
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ภาพที่ 1 คาความแตกตางของปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาทูนาบรรจุกระปองเมื่อเปรียบเทียบกับ 
              ขั้นตอนกอนนึ่ง  
 
2. ผลการเปล่ียนแปลงปริมาณดางที่ระเหยไดท้ังหมดในขั้นตอนการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระปอง 
 
 ตารางที่ 3 แสดงปริมาณ TVB-N ในตัวอยางปลาแมคเคอเรลในขั้นตอนการผลิตตางๆ ของโรงงาน 2 แหง 
ไดแก โรงงาน A และ E พบวา การผลิตผลิตภัณฑปลาแมคเคอเรลบรรจุกระปองใน 3 ขั้นตอนคือ กอนนึ่ง หลังนึ่ง และ
ผลิตภัณฑสุดทาย มีปริมาณ TVB-N รวมทุกโรงงาน อยูในชวง 10.23-15.05, 9.03-15.94 และ 15.11-26.82 มิลลิกรัม/100 
กรัม โดยมีคาเฉลี่ย 13.00, 12.71 และ 19.46 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ ปริมาณ TVB-N เฉลี่ยในขั้นตอนหลังนึ่งและ
ผลิตภัณฑสุดทายที่แตกตางจากขั้นตอนกอนนึ่ง ซึ่งเมื่อนําคาไปเขียนกราฟเพื่อดูแนวโนมจะไดดังภาพที่ 2 จะเห็นไดวา 
โรงงานทั้ง 2 แหง มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ TVB-N แตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ ปริมาณ TVB-N เฉลี่ยใน
ขั้นตอนหลังนึ่งของโรงงาน A มีคานอยกวาขั้นตอนกอนนึ่ง ในขณะที่ปริมาณ TVB-N เฉลี่ยในขั้นตอนหลังนึ่งของ
โรงงาน E มีคาสูงกวาขั้นตอนกอนนึ่งเล็กนอย แตปริมาณ TVB-N เฉลี่ยในผลิตภัณฑสุดทายของทั้ง 2 โรงงานมีคาสูงกวา
ขั้นตอนกอนนึ่งมาก และสอดคลองกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ TVB-N ในขั้นตอนการผลิตปลาทูนา ปลา
เซียรฟช (seerfish) และปลาซารดีนบรรจุกระปองของ Shakila และคณะ (2005) ซึ่งพบวาปริมาณ TVB-N ในขั้นตอนหลัง
นึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่มีในวัตถุดิบ และมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อผลิตเปนปลา
บรรจุกระปอง อยางไรก็ตาม เมื่อนําปริมาณ TVB-N จากทั้ง 2 โรงงงานมาพิจารณารวมกัน พบวา ปริมาณ TVB-N เฉลี่ย
ในขั้นตอนหลังนึ่งมีคานอยกวาขั้นตอนกอนนึ่งเพียงเล็กนอย คือ 0.29 มิลลิกรัม/100 กรัม ดังภาพที่ 2 แตในผลิตภัณฑ
สุดทายมีคาสูงกวาขั้นตอนกอนนึ่งอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีคา 6.46 มิลลิกรัม/100 กรัม  
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ตารางที่ 3  ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระปอง 

ปริมาณ TVB-N (มิลลิกรัม/100 กรัม) 
โรงงาน 

กอนนึ่ง หลังนึ่ง ผลิตภัณฑสุดทาย 
A เฉลี่ย 14.12 11.72 20.08 
 ชวงที่พบ 12.27 – 15.05 9.03 – 15.02 15.50 – 26.82 

E เฉลี่ย 12.60 13.07 19.24 
 ชวงที่พบ 10.23 – 14.94 10.48 – 15.94 15.11 - 22.36 

ทุกโรงงาน เฉลี่ย 13.00 12.71 19.46 
 ชวงที่พบ 10.23 – 15.05 9.03 - 15.94 15.11 – 26.82 
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ภาพที่ 2  คาความแตกตางของปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระปอง 
                เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนกอนนึ่ง 
 
3. ผลการเปล่ียนแปลงปริมาณดางที่ระเหยไดท้ังหมดในขั้นตอนการผลิตปลาซารดีนบรรจุกระปอง 
 
 ตารางที่ 4 แสดงปริมาณ TVB-N ในตัวอยางปลาซารดีนในขั้นตอนการผลิตตางๆ ของโรงงาน A พบวา การผลิต
ผลิตภัณฑปลาซารดีนบรรจุกระปองใน 3 ขั้นตอนคือ กอนนึ่ง หลังนึ่ง และผลิตภัณฑสุดทาย มีปริมาณ TVB-N อยู
ในชวง 10.27-12.54, 10.27-12.63 และ 13.58-27.45 มิลลิกรัม/100 กรัม โดยมีคาเฉลี่ย 11.80, 11.82 และ 20.76 
มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ ปริมาณ TVB-N เฉลี่ยในขั้นตอนหลังนึ่งและผลิตภัณฑสุดทายที่แตกตางจากขั้นตอน
กอนนึ่ง ซึ่งเมื่อนําคาไปเขียนกราฟเพื่อดูแนวโนม จะไดดังภาพที่ 3 จะเห็นไดวา  ปริมาณ TVB-N เฉลี่ยในขั้นตอนหลังนึ่ง
มีคาสูงกวาขั้นตอนกอนนึ่งเพียงเล็กนอย คือ 0.02 มิลลิกรัม/100 กรัม แตในผลิตภัณฑสุดทายมีคาสูงกวาขั้นตอนกอนนึ่ง
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีคา 8.96 มิลลิกรัม/100 กรัม และคลายคลึงกับผลการศึกษาของ Shakila และคณะ (2005) ที่
พบวาปริมาณ TVB-N ในปลาซารดีนบรรจุกระปองมีปริมาณสูงกวาปลาซารดีนในขั้นตอนหลังนึ่ง 
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ตารางที่ 4  ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑปลาซารดีนบรรจุกระปอง 

ปริมาณ TVB-N (มิลลิกรัม/100 กรัม) 
โรงงาน 

กอนนึ่ง หลังนึ่ง ผลิตภัณฑสุดทาย 
A เฉลี่ย 11.80 11.82 20.76 
 ชวงที่พบ 10.27 – 12.54 10.27 – 12.63 13.58 – 27.45 
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ภาพที่ 3  คาความแตกตางของปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาซารดีนบรรจุกระปองเมื่อเปรียบเทียบ 
               กับขั้นตอนกอนนึ่ง 
 
4. การเปรียบเทียบปริมาณดางที่ระเหยไดท้ังหมดในขั้นตอนการผลิตปลาทูนา ปลาแมคเคอเรลและปลาซารดีนบรรจุ
กระปอง 
 
 เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณ TVB-N ในแตละขั้นตอนของการผลิตปลาทูนา ปลาแมคเคอเรลและ
ปลาซารดีนบรรจุกระปอง พบวาปลาทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงปริมาณ TVB-N เฉลี่ยที่คลายคลึงกัน กลาวคือ 
ขั้นตอนกอนนึ่งและหลังนึ่งมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย (ดังตารางที่ 5) แตจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) เมื่อเปนผลิตภัณฑสุดทาย โดยที่ปลาซารดีนมีปริมาณการเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 8.96 มิลลิกรัม/100 กรัม ดังภาพที่ 4 
รองลงมาคือปลาแมคเคอเรลที่มีปริมาณการเพิ่มขึ้น 6.46 มิลลิกรัม/100 กรัม สวนปลาทูนามีปริมาณการเพิ่มนอยสุดคือ 5.81 
มิลลิกรัม/100 กรัม 
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ตารางที่ 5  ปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาตางๆ บรรจุกระปอง 

ชนิดปลา  ปริมาณ TVB-N (มิลลิกรัม/100 กรัม) 

  กอนนึ่ง หลังนึ่ง ผลิตภัณฑสุดทาย 
ทูนา เฉลี่ยจากทุกโรงงาน 13.66 14.63 19.43 
 ชวงที่พบจากทุกโรงงาน 10.29 - 18.20 10.29 - 22.64 11.96 - 30.43 
แมคเคอเรล เฉลี่ยจากทุกโรงงาน 13.00 12.71 19.46 
 ชวงที่พบจากทุกโรงงาน 10.23 – 15.05 9.03 - 15.94 15.11 – 26.82 
ซารดีน เฉลี่ย 11.80 11.82 20.76 
 ชวงที่พบ 10.27 – 12.54 10.27 – 12.63 13.58 – 27.45 
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ภาพที่ 4  คาความแตกตางของปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนการผลิตปลาตางๆ บรรจุกระปองเมื่อเปรียบเทียบ 
               กับขั้นตอนกอนนึ่ง  
  
 จากปริมาณ TVB-N ที่ตรวจพบในตัวอยางที่สุมในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งหมด 164 ตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 6 
จะเห็นไดวาในขั้นตอนกอนนึ่งและหลังนึ่งไมมีคาใดสูงกวามาตรฐานซึ่งกําหนดไวไมเกิน 30 มิลลิกรัม/100 กรัม  สวน
ขั้นตอนผลิตภัณฑสุดทายมีบางตัวอยางมีคาสูงกวามาตรฐาน ซึ่งเมื่อนําปริมาณ TVB-N ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑสุดทายมา
จัดแยกตามชวงปริมาณที่พบ จะเปนดังตารางที่ 6 โดยในการทดสอบปลาแมคเคอเรลบรรจุกระปองจํานวน 23 ตัวอยางและ
ปลาซารดีนบรรจุกระปองจํานวน 6 ตัวอยาง ไมพบตัวอยางใดที่มีคาเกินมาตรฐาน สวนในการทดสอบปลาทูนาบรรจุ
กระปองจํานวน 135 ตัวอยาง มีคาที่เกินมาตรฐานจํานวน 4 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 3 ของปลาทูนาบรรจุกระปองทั้งหมด 
หรือคิดเปนรอยละ 2.4 ของปลาบรรจุกระปองทั้งหมด สําหรับปริมาณ TVB-N ที่มีคาอยูระหวาง 20-30 มิลลิกรัม/100 กรัม 
ซึ่งบงช้ีวาปลาเริ่มเนาเสียแลวนั้น (Castel, 1946) พบในปลาทูนาบรรจุกระปองจํานวน 43 ตัวอยาง ปลาแมคเคอเรลบรรจุ 
กระปองจํานวน 7 ตัวอยาง และปลาซารดีนบรรจุกระปองจํานวน 4 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 32.9 ของจํานวนตัวอยางปลา
บรรจุกระปองทั้งหมด ซึ่งเปนปริมาณที่คอนขางสูง ในขณะที่ขั้นตอนกอนนึ่งและหลังนึ่งไมมีตัวอยางปลาแมคเคอเรลและ
ปลาซารดีนมีคา TVB-N สูงถึง 20 มิลลิกรัม/100 กรัม สวนปลาทูนาตรวจพบ TVB-N อยูในชวง 20-30 มิลลิกรัม/100 กรัม 
เพียง 2 ตัวอยางจากจํานวนปลาทูนาทั้งหมด 136 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.5 ของปลาทูนาทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 1.2 
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ของปลาทั้งหมด แสดงวาการที่ปริมาณ TVB-N มีคาสูงเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนหลังการนึ่งจนกระทั่งผานการฆาเชื้อ 
ดังนั้น ถาจะควบคุมปริมาณ TVB-N ที่เกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนการผลิตจะตองควบคุมในชวงหลังนึ่งจนถึงบรรจุกระปอง 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณ TVB-N อาจเกิดไดจากการที่เนื้อปลาหลังนึ่งถูกวางไวที่อุณหภูมิหองนานเกินไปในระหวางการ
ขูดสะอาด  รอบรรจุ และรอการฆาเชื้อจนทําใหจุลินทรียสามารถยอยสลายเนื้อปลาได หรืออาจเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ระหวางสวนผสมอื่นๆ ที่เติมลงไปในกระปองกับโปรตีนในเนื้อปลาซึ่งมีหมูอะมิโนเชนเดียวกับเอมีน (เกสร, 2535 และ 
บุญยืน, 2522) โดยมีความรอนขณะฆาเชื้อเปนตัวเรงปฏิกิริยาจนเกิดเปนเอมีนได ซึ่งจะตองมีการทําวิจัยถึงสาเหตุที่แทจริง
ตอไป  ทั้งนี้ Shakila และคณะ (2005) มีความเห็นวาการที่ปริมาณ TVB-N ซึ่งเปนกลุมเอมีนที่ระเหยไดในปลาบรรจุ
กระปองมีคาสูงขึ้น  อาจมีสาเหตุจากปริมาณ TVB-N ที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิตไมสามารถระเหยออกไปจากกระปอง 
จึงแพรกลับจาก head space เขาสูเนื้อปลา   
 
ตารางที่ 6  จํานวนตัวอยางผลิตภัณฑสุดทายที่มีปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในปริมาณตางๆ 

TVB-N < 20 mg% TVB-N  20-25 mg% TVB-N  >25-30 mg% TVB-N >30 mg% 
ชนิดปลา 

จํานวน 
ตัวอยาง 
ท้ังหมด 

จํานวน 
ตย. 

คิดเปน % จํานวน 
ตย. 

คิดเปน % จํานวน 
ตย. 

คิดเปน % จํานวน 
ตย. 

คิดเปน % 

ทูนา 135 88 65.2 32 23.7 11 8.1 4 3 
แมคเคอเรล 23 16 69.6 6 26.1 1 4.3 - - 
ซารดีน 6 2 33.3 3 50 1 16.7 - - 
รวม 164 106 64.2 41 25.5 13 7.9 4 2.4 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมดในขั้นตอนกอนนึ่ง หลังนึ่ง และผลิตภัณฑสุดทายของการผลิต
ปลาทูนา ปลาแมคเคอเรล และปลาซารดีนบรรจุกระปอง มีลักษณะแนวโนมที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ขั้นตอนกอนนึ่งและ
หลังนึ่งมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเปนผลิตภัณฑสุดทาย 
โดยที่ปลาซารดีนมีปริมาณการเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 8.96 มิลลิกรัม/100 กรัม  รองลงมาคือปลาแมคเคอเรลที่มีปริมาณการ
เพิ่มขึ้น 6.46 มิลลิกรัม/100 กรัม สวนปลาทูนามีปริมาณการเพิ่มขึ้นนอยที่สุดคือ 5.77 มิลลิกรัม/100 กรัม โดยปริมาณดางที่
ระเหยไดทั้งหมดเฉลี่ยในขั้นตอนกอนนึ่ง หลังนึ่ง และผลิตภัณฑสุดทายของปลาทูนามีคาเทากับ 13.66, 14.63 และ 19.43 
มิลลิกรัม/100 กรัม ปลาแมคเคอเรลมีคาเทากับ 13.00, 12.71 และ 19.46 มิลลิกรัม/100 กรัม ปลาซารดีนมีคาเทากับ 11.80, 
11.82 และ 20.76 มิลลิกรัม/100 กรัม  ตามลําดับ  
 ปลาที่มีปริมาณ TVB-N อยูในชวง 20-30 มิลลิกรัม/100 กรัม ในขั้นตอนกอนนึ่งและหลังนึ่งมีเพียง 2 ตัวอยาง 
คิดเปนรอยละ 1.2 ของตัวอยางปลาทั้งหมด ในขณะที่พบในขั้นตอนผลิตภัณฑสุดทายจํานวน 54 ตัวอยาง คิดเปนรอย
ละ 32.9 ของจํานวนตัวอยางปลาบรรจุกระปองทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบตัวอยางปลาในผลิตภัณฑสุดทายที่มีปริมาณ 
TVB-N เกินมาตรฐานซึ่งกําหนดไวที่ 30 มิลลิกรัม/100 กรัม อีก 4 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.4 ของปลาบรรจุกระปอง
ทั้งหมด แสดงวาการที่ปริมาณ TVB-N มีคาสูงเกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนหลังการนึ่งจนกระทั่งผานการฆาเชื้อ  
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ภาคผนวก ก 
 

ขั้นตอนการผลิตปลาบรรจุกระปอง 
 

1. ปลาทูนาบรรจุกระปอง 
 
 

วัตถุดิบ 
 

ละลายปลา (กรณีเปนวัตถุดิบที่แชแข็ง) 
 

ผาทอง,  ลาง, เรียงปลา  (กอนนึ่ง)* 
 

นึ่งปลา 
 

สเปรยน้ํา (หลังนึ่ง) * 
 

 หักหัว  ขูดหนัง  แยกกาง  เลือด และขูดสะอาด 
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ปดฝา 
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2. ปลาซารดีนและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระปอง 
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เติมสวนผสม 
 

ปดฝา 
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ปดฉลาก, รอจัดสง  
 
 

* ขั้นตอนการผลิตที่เก็บตัวอยาง 
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การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหซูดาน เรด (Sudan red) ในผลิตภณัฑสัตวน้ํา 
 

สุภานอย  ทรัพยสินเสริม   สุภมาส  ไขคํา*  และ ลินดา  แซลก 
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา กรมประมง 

 
บทคัดยอ 

 
 ตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหซูดาน เรด (Sudan red I, Sudan red II, Sudan red III และ Sudan red IV) 

ดวยเทคนิค HPLC โดยสกัดตัวอยางกุงดวย Acetonitrile แลวนําไปวิเคราะหโดยใช  C18 ODS column ที่อุณหภูมิ 25°C 
ดวย detector ชนิด PDA with UV/Visible และ Mobile phase ชนิด gradient mode คือ Acetonitrile : 16.5% Acetic acid  
พบวา Sudan red I และ Sudan red II ที่ความเขมขน 0.30 – 20.00 ppm, Sudan red III ที่ความเขมขน 0.50 – 20.00 ppm 
และ Sudan red IV ที่ความเขมขน  1.00 – 20.00 ppm มีชวงการวิเคราะห (Range) ที่มีความเปนเสนตรง (Linearity) และ
ทั้งหมด มี %Recovery เฉลี่ยอยูในชวง 86 – 100% ,  %RSD อยูในชวง 1.04 – 7.27% และคา HORRAT อยูในชวง 0.13 – 
0.75 ความเขมขนต่ําสุดที่สามารถตรวจพบ (LOD) ของ Sudan red I, Sudan red II, Sudan red III และ Sudan red IV  คือ 
0.085, 0.189, 0.197 และ  0.187 ppm ตามลําดับ และ ความเขมขนปริมาณต่ําสุดที่สามารถวิเคราะห และรายงานผลไดอยาง
ถูกตอง (LOQ) ของ Sudan red I และ Sudan red II คือ  0.30 ppm, Sudan red III คือ  0.50 ppm และ Sudan red IV คือ  1.00 
ppm จากผลการตรวจสอบดังกลาว วิธีการทดสอบนี้สามารถนําไปใชวิเคราะห Sudan red I, Sudan red II, Sudan red III 
และ Sudan red IV ในผลิตภัณฑสัตวน้ําได 
 
คําสําคัญ : การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห ซูดาน เรด ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  
    
* ๕๐ ถ.พหลโยธิน เกษตรกลาง จตุจักร บางเขน กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐ ๒๕๕๘ ๐๑๕๐–๕  
E-mail : supamask@fisheries.go.th 
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Validation of Analytical Method for Sudan red in Fishery Products 
 

Supanoi Subsinserm  Supamas Kai-cum*  and Linda Saelok 
Fish Inspection and Quality Control Division, Department of Fisheries 

  
Abstract 

 
 Analytical method for Sudan red dyes (Sudan red I, Sudan red II, Sudan red III and Sudan red IV)  by HPLC 
technique were validated.  Shrimp samples were extracted with Acetonitrile and analysed on C18 ODS column at 
temperature 25 °C using PDA with UV/Visible detector and mobile phase, Acetonitrile : 16.5% Acetic acid, delivered in 
gradient mode. The results showed range and linearity of Sudan red I and Sudan red II at the concentration range from 
0.30 – 20.00 ppm, Sudan red III ranges from 0.50 – 20.00 ppm and Sudan red IV ranges from 1.00 – 20.00 ppm. 
Average recoveries of Sudan red ranged from 86 – 100%  with %RSD  between 1.04 – 7.27% and HORRAT between 
0.13 – 0.75. Limit of detection (LOD) for Sudan red I, Sudan red II, Sudan red III and Sudan red IV are 0.085, 0.189, 
0.197 and 0.187 ppm, respectively.  Limit of quantification (LOQ) for Sudan red I and Sudan red II are 0.30 ppm, Sudan 
red III is 0.50 ppm and  and  Sudan red IV is 1.00 ppm.  As the results, this method is applicable to determine Sudan red 
I, Sudan red II, Sudan red III and Sudan red IV in fishery products. 
 
Key words : validation, Sudan red, fishery products 
    
* 50 Paholyothin Road, Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkhen, Bangkok 10900 Tel  0 2558 0150 – 5   
E-mail : supamask@fisheries.go.th 
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การใชยีสตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารกบนา 
 

อนุวัติ อุปนันไชย๑* วรัญยู ขุนเจริญ๒ สุพัตร ศรีพัฒน๓ พิศมัย สมสืบ๔

 
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแพร กรมประมง 

๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก กรมประมง 
๓สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดส ุโขทัย กรมประมง 

๔สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กรมประมง 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาประสิทธิภาพของยีสตในอาหารกบนา โดยการเสริมยีสตในอาหารทดลอง 4 ระดับ คือ 0 2 4 และ 6 
เปอรเซ็นต อาหารทดลองมีโปรตีนในอาหาร 35 เปอรเซ็นต และพลังงานรวม (gross energy, GE) 450 กิโลแคลอรีตอ
อาหาร 100 กรัมเทากัน กบนามีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 9.78+1.06 กรัม ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 4.83+0.31 เซนติเมตร เลี้ยงใน
บอคอนกรีตขนาด 2×2×1.5 เมตร ดวยความหนาแนน 200 ตัวตอบอ ใหอาหารกินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 14 สัปดาห 
 ผลการทดลองพบวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มีคาดีที่สุด ในดานของน้ําหนักสุดทาย 
(178.52 กรัม) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (1.72 กรัมตอตัวตอวัน) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (2.96 เปอรเซ็นตตอวัน) 
ประสิทธิภาพของโปรตีน (1.75) ประสิทธิภาพของอาหาร (0.62) และอัตราแลกเนื้อ (1.62) และมีคาดีกวาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสต 0 และ 2 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามปริมาณอาหารที่กิน 
อัตราการกินอาหาร ปริมาณโปรตีนที่กิน และอัตรารอดของกบนาทุกชุดการทดลองมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) จากการทดลองสามารถสรุปไดวาการเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นตในอาหารเปนระดับที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของกบนา 
 
คําสําคัญ : กบนา ยีสต อาหาร 
    

* ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแพร อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร ๕๔๑๗๐ e-mail : anuwatup@yahoo.com
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Use of Brewers Yeast (Saccharomyces   cerevisiae) for Increasing Feed Efficiency 
of Common Lowland Frog, Rana  rugulosa Wiegmann, 1935  

 
Anuwat Uppanunchai1 Waranyu Khuncharoen2 Supat Sripat3 Pisamai Somsueb4 

1Phrae Inland Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries 
2 Phitsanulok Inland Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries 

3 Sukhothai Inland Fisheries Station, Department of Fisheries 
4 Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries  

 
Abstract 

 
 The experiment on efficiency of brewers yeast as a feed supplement for lowland Frog was conducted by using 
4 formulated diets to contain brewers yeast levels of 0, 2, 4 and 6%. All diets were isonitrogenous with protein of 35% 
and isocaloric with gross energy of 450 kcal per 100 g of diet. Frogs with initial body weight of 9.78+1.06 g and total 
length of 4.83+0.31 cm were kept in sixteen 2×2×1.5 m cement tanks at a stocking rate of 200 heads per tank. Frog was 
fed to apparent satiation twice daily for 14 weeks.  
 The results showed that the frogs fed 4% had the best values (p<0.05) of body weight (178.52 g), average daily 
weight gain (1.72 g per head per day), specific growth rates (2.96% per day), protein efficiency ratio (1.75), feed 
efficiency ratio (0.62) and feed conversion ratio (1.62) when compared with the frogs fed 0 and 2%. However, there 
were no significant differences (p>0.05) among the treatments of total feed intake, daily feed intake, protein intake and 
survival rate. The study concluded that the supplementation of brewers yeast 4% of the diet was optimum for promoting 
growth performances of the frog. 
 
Key words : Common Lowland Frog (Rana  rugulosa), yeast, diet 
    
* Phrae Inland Fisheries Research and Development Center, Nongmuangkhai, Phrae 54170 
e-mail : anuwatup@yahoo.com
 

 

mailto:anuwatup@yahoo.com


            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                                         O34  
                                                           

 159

คํานํา 
 
 กบนา (Common Lowland Frog) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Rana rugulosa Wiegmann, 1935 เปนสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก ดํารงชีวิตอยูรอบบึง บอ ตามทองนา และบริเวณแหลงน้ําตางๆ พบมากและมีอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่ง
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื่องจากเนื้อเปนอาหารโปรตีนที่มีรสดี เปนที่นิยมบริโภคทั่วไป (เฉิดฉัน และคณะ, 
2538) อีกทั้งยังสามารถสงออกจําหนายไปยังตางประเทศได ดังนั้นจึงมีผูหันมาสนใจการเพาะเลี้ยงกบนาเพิ่มมากขึ้น แตใน
การเลี้ยงมักประสบกับปญหาประสิทธิภาพของอาหารที่ใชเลี้ยงกบนาทําใหมีคาอัตราแลกเนื้อสูงสงผลใหตนทุนคาอาหาร
สูงดวย ทั้งนี้ตนทุนสวนใหญในการเลี้ยงสัตวน้ํา คือ ตนทุนคาอาหารประมาณ 50-60 เปอรเซ็นต (จูอะดี และคณะ, 2545) 
ในปจจุบันจึงไดเริ่มหาสิ่งที่นํามาใชทดแทนยาปฏิชีวนะตางๆ เหลานั้น ซึ่งสารเสริมชีวนะหรือจุลินทรีย จึงเปนทางเลือก
หนึ่งที่จะชวยในการเพิ่มภูมิคุมกันใหกับสัตวน้ํา มีความปลอดภัยตอสัตวเลี้ยง และตอผูบริโภค อีกทั้งไมกอใหเกิดการดื้อยา
ของเชื้อโรค สารเสริมชีวนะมีหลายชนิด แตที่มีการพัฒนาและนํามาใชเปนสารเสริมหรือสารเติมในอาหารสัตว  
คือ ยีสต ซึ่งมีอยู 2 ชนิด คือ ยีสตที่ตายแลวและยีสตเปนหรือยีสตมีชีวิต (live yeast culture) การใชยีสตที่ตายแลวเปนเพียง
การเพิ่มคุณคาทางอาหารสัตว แตการใชยีสตมีชีวิตในอาหาร ยีสตจะสามารถเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนเซลลในกระเพาะและ
ระบบทางเดินอาหารของสัตว โดยยีสตใชพวกคารโบไฮเดรตและเยื่อใยเปนอาหารแลวขับถายสารประกอบตางๆ เชน 
โปรตีน วิตามินและแรธาตุออกมา ซึ่งสัตวสามารถยอยและใชประโยชนได รวมทั้งตัวเซลลยีสตที่เพิ่มขึ้นเมื่อถูกยอยสลาย
จะไดสารอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นดวย (วิศิษฐิพร, 2532) นอกจากนี้ผนังเซลลของยีสตยังมีสารเบตากลูแคน ซึ่งเปน
สาระสําคัญที่ชวยกระตุนภูมิคุมกันสามารถปองกันโรคตางๆ ซึ่ง Manners และคณะ (1973) กลาววาผนังเซลล
ของยีสตประกอบดวยโพลิแซคคาไรดอยู 2 ใน 3 ของผนังเซลล สวนที่เหลือเปนโปรตีน ไขมัน เถา กลูโคซามีน 
และเอนไซม ชนิดของโพลิแซคคาไรด ที่เปนองคประกอบ ไดแก สารบีตา กลูแคน และอัลฟาแมนแนน มลฤดี และคณะ 
(2543) กลาววายีสตชนิด Saccharomyces cerevisiae เปนยีสตที่มีสารบีตา กลูแคน เปนองคประกอบประมาณ 29 
เปอรเซ็นต ของผนังเซลล และสามารถสกัดสารบีตา กลูแคน เพื่อนําไปใชประโยชนในการกระตุนการสรางภูมิคุมกันใน 
กุงกุลาดําได ซึ่ง Li และ Gatlin (2005) รายงานวา ปลา hybrid striped bass (Morone chrysops×M. saxatilis) ที่เลี้ยงดวย
อาหารเสริมยีสต Brewtech® (Saccharomyces cerevisiae) 2 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโต มีประสิทธิภาพของอาหารสูงกวา 
และมีความตานทานสิ่งแปลกปลอมที่เปนเชื้อโรคไดดีกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมเสริมยีสต และ Ogier de Baulny และ

คณะ (1996) รายงานวา ปลา turbot (Scophthalmus maximus) ที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมสารสกัดจากยีสต (β-glucan) ทําให
ปลามีปริมาณเม็ดเลือด-ขาวสูงขึ้น และกระตุนใหปลาตอตานสิ่งแปลกปลอมไดสูงกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารไมเสริมสาร
สกัดจากยีสต ซึ่ง อรรถกร (2548) กลาววาหนาที่หลักของ เม็ดเลือดขาว คือ ปองกันและทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เขาสู
รางกาย โดยเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟวทําหนาที่กําจัดเช้ือแบคทีเรียที่แปลกปลอมที่เขาสูรางกาย ชนิดลิมโฟไซททํา
หนาที่สรางระบบภูมิคุมกัน (antibody) ของรางกาย เพื่อทําลายเชื้อโรคตางๆ อีโอสิโนฟวทําหนาที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่
เขามาในรางกาย และเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซททําหนาที่ชวยเสริมการทํางานของนิวโทรฟว ดวยเหตุนี้ ยีสตหลายชนิด
จึงถูกนํามาใชในการเลี้ยงสัตว ดังนั้น การทดลองครั้งนี้จึงทําการศึกษาทดลองการเสริมยีสตลงในอาหารที่ระดับตางๆ โดย
ใชยีสต (S. cerevisiae)  
 

วัตถุประสงค 
 

 เพื่อศึกษาปริมาณยีสตที่เหมาะสมในอาหารกบนา โดยพิจารณาจากคาการเจริญเติบโต น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของโปรตีน อัตรารอด คา Hepatosomatic index ปริมาณไขมันและ
ไกลโคเจนในตับ และองคประกอบของเลือด 
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วิธีดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง 

 
 1.1 การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design) แบงการทดลองเปน 4 ชุดการทดลองๆ ละ  
4 ซ้ํา โดยแตละชุดการทดลองใหอาหารเสริมยีสตตางกัน ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 สูตรอาหารที่ไมเสริมยีสต 
 ชุดการทดลองที่ 2 สูตรอาหารเสริมยีสต 2 เปอรเซ็นต 
 ชุดการทดลองที่ 3 สูตรอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต 
 ชุดการทดลองที่ 4 สูตรอาหารเสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต 
 อาหารแตละชุดการทดลองมีระดับโปรตีนในอาหาร 35 เปอรเซ็นต และระดับพลังงานรวม (gross energy, GE) 
ประมาณ 450 กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม 
 1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแพร อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร ระหวางเดือน
เมษายน-กรกฎาคม 2550 เปนระยะเวลา 14 สัปดาห 
 
2. วัสดุอุปกรณ 
 
 2.1 บอทดลอง 

 ใชบอคอนกรีตขนาด 2×2×1.5 เมตร จํานวน 16 บอ เติมน้ําใหไดระดับน้ําสูง 3 เซนติเมตร และเตรียมแผนโฟม

ขนาด 1×1 เมตร ความหนา 1 นิ้ว และใสถาดใหอาหารเสนผานศูนยกลางขนาด 10 นิ้ว สําหรับใหอาหารกบนา 
 2.2 กบนาทดลอง 
 เพาะพันธุลูกกบนาและอนุบาลจนไดลูกกบโดยอนุบาลในบอซีเมนตขนาด 3x10x1.5 เมตร ดวยอาหารเม็ด
สําเร็จรูปลอยน้ําสําหรับกบนา เสนผานศูนยกลางขนาด 0.2 เซนติเมตร โปรตีน 40 เปอรเซ็นต ไขมัน 5 เปอรเซ็นต กาก  
2 เปอรเซ็นต และความชื้น 12 เปอรเซ็นต ทําการคัดขนาดทุก 10 วัน โดยคัดลูกกบที่มีขนาดกลางไวทําการทดลอง สวน 
ลูกกบนาตัวใหญและตัวเล็กคัดทิ้งไป เมื่อลูกกบอายุประมาณ 50 วัน จึงคัดตัวที่มีขนาดใกลเคียงกัน มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 
9.78+1.06 กรัม ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 4.83+0.31 เซนติเมตร จํานวน 3,200 ตัว ทําการสุมกบนาลงบอชุดการทดลองละ  
4 บอ จํานวน 200 ตัวตอบอ  
 2.3 ยีสตที่ใชในการทดลอง เปนยีสตมีชีวิตชนิด Saccharomyces serivisae หรือ brewer yeast มีลักษณะเปน 
ผงแหงเหมือนแคปซูลขนาดเล็กๆ (30-60 ไมครอน) สีครีม  
 2.4 อาหารทดลอง 
 เตรียมอาหารทดลองตามตารางที่ 1 โดยนําสวนผสมวัตถุดิบอาหารแตละสูตร ผสมใหเขากันแลวเติมน้ํา ประมาณ 
30 เปอรเซ็นตของน้ําหนักอาหาร จากนั้นนํามาอัดเม็ดดวยเครื่องบดเนื้อ ที่มีรูหนาแวนขนาดเสนผานศูนยกลาง 5.0 
มิลลิเมตร มีลักษณะเปนเสนยาวนํามาผึ่งลมใหแหง และหักเปนทอนเล็กๆ ขนาดความยาวประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร สุม
อาหารที่ผานการอัดเม็ดจํานวน 200 กรัม นําไปวิเคราะหคุณคาองคประกอบทางเคมี (proximate analysis) ที่ภาควิชา
ประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ไดแก โปรตีน ไขมัน กาก เถา และความชื้น โดยใชวิธี 
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micro-kjeldahl, ether extraction, acid-alkali digestion, muffle furnace combustion และ oven drying ตามวิธีของ AOAC 
(1990) สวนปริมาณคารโบไฮเดรต และพลังงานรวม (gross energy, GE) ใชวิธีการคํานวณตามวิธีของ NRC (1993)  
 
3. วิธีการทดลอง 
 
 3.1 การใหอาหาร 
 ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น. และ 16.00 น. โดยใหกินจนอิ่มและบันทึกปริมาณอาหารที่ใหทุกครั้ง หาก
มีอาหารเหลือหลังจากเริ่มใหอาหารแลว 30 นาที  
 3.2 การเก็บขอมูลโดยช่ังน้ําหนักรวมทั้งหมด วัดความยาวของกบนา 50 เปอรเซ็นตของตัวอยาง และตรวจนับ
จํานวนกบนาทุก 2 สัปดาห เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต และอัตรารอด ใชระยะเวลาการทดลอง 14 สัปดาห  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองสุมเก็บตัวอยางกบแตละซ้ําๆ ละ 10 ตัว นํามาบดละเอียดทั้งตัวแลวสุมตัวอยางจํานวน  
500 กรัม นําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ 
จังหวัดเชียงใหม และสุมตัวอยางกบซ้ําละ 20 ตัว นํามาเก็บตัวอยางตับโดยผาชองทองกบ ตัดเอาอวัยวะภายในทั้งหมด
ออกมา แลวทําการตัดแยกเฉพาะตับ ช่ังน้ําหนักตัวกบและตับ เพื่อคํานวณหาคา Hapatosomatic index หลังจากนั้น นําตับ
ไปวิเคราะหหาคาปริมาณไขมัน ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีของ Kates (1986) 
วิเคราะหหาคาปริมาณไกลโคเจน ที่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีของ Plummer (1987) และเก็บตัวอยาง
เลือดกบ โดยการผาชองทองของกบ ใชเข็มฉีดยาปริมาตร 1 มิลลิลิตร เก็บเลือดจากหัวใจ (intracardiac puncture) จํานวน  
1 มิลลิลิตร ลงในหลอดเก็บตัวอยาง เติมสารปองกันเลือดแข็งตัว (heparin) แลวนํามาหาความเขมขนของเลือด จํานวนเม็ด
เลือดขาว ปริมาณของเม็ดเลือดขาวแตละชนิด และจํานวนเม็ดเลือดแดง 
 3.3 ทําการวิเคราะหคุณสมบัติน้ํา ทุก 2 สัปดาห เวลา 08.30 น. ดังนี้ 
 ออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) และ ความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 
ดวยวิธี titration ตามวิธี standard method อางโดย ไมตรี และจารุวรรณ (2528) ความเปนกรดเปนดาง อุณหภูมิน้ํา  
(องศาเซลเซียส) ดวยเครื่องวิเคราะหน้ํา WTW รุน pH 300 และแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) ดวยเครื่องวิเคราะหน้ํา 
YSI 9100  
 
4. การวิเคราะหขอมูล  

 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอมลูที่ไดมาวิเคราะหผลการตอบสนองของกบตออาหารทดลอง ดังนี้ 
 4.1 น้ําหนักเพิ่มตอวัน (average daily weight gain, ADG; กรัมตอตัวตอวัน) 
 4.2 เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม (percentage weight gain, PWG; เปอรเซ็นต) 
 4.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอรเซ็นตตอวัน) 
 4.4 ประสิทธิภาพของโปรตีน (protein efficiency ratio, PER) 
 4.5 ประสิทธิภาพของอาหาร (feed efficiency ratio, FER) 
 4.6 โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวกบ (apparent net protein retention, ANPR; เปอรเซ็นต) 
 4.7 ปริมาณอาหารที่กิน (total feed intake, TFI; กรัมตอตัว) 
 4.8 อัตราการกินอาหาร (daily feed intake, DFI; เปอรเซ็นตตอวัน) 
 4.9 ปริมาณโปรตีนที่กิน (protein intake; กรัมตอตัว) 
 4.10 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4D-4R5VYNN-9&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2008&_rdoc=22&_fmt=full&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%234972%232008%23997259998%23677776%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=4972&_sort=d&_docanchor=&_artOutline=Y&_ct=26&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=b053809e800259ec3e725427a0805297#bib32#bib32
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 4.11 อัตรารอด (survival rate; เปอรเซ็นต) 
 4.12 Hepatosomatic index (HSI; เปอรเซ็นต) 
 นําขอมูลที่คํานวณไดจากการทดลอง และมีการกระจายแบบปกติมาวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธี one way 
analysis of variance สําหรับขอมูลอัตรารอดทําการแปลงขอมูลดวยวิธี arcsine transformation กอนวิเคราะห เพื่อใหขอมูล
มีการกระจายแบบปกติ (normal distibution) แลวเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของชุดการทดลองดวยวิธี 
Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และคํานวณหาปริมาณยีสตที่เหมาะสมในอาหาร
ดวยวิธีการศึกษาพื้นผิวผลตอบสนอง (surface response analysis) โดยหาความสัมพันธระหวางคาอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะของกบนาเมื่อสิ้นสุดการทดลองกับปริมาณยีสตในอาหาร ตามวิธีของ อนันตชัย (2534) การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติทั้งหมดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 10.01  
 
ตารางที่ 1  สวนประกอบและผลการวิเคราะหคุณคาทางเคมีของอาหารทดลอง  

อาหารเสริมยีสต (เปอรเซ็นต) 
วัตถุดิบอาหาร (เปอรเซ็นต) 

0 (ไมเสริมยีสต) 2 4 6 
ปลาปน 35 35 35 35 
กากถั่วเหลืองปน 13.5 11.5 9.5 7.5 
ปลายขาว 25 25 25 25 
รําละเอียด 6 6 6 6 

สารเหนียว (α-starch) 6 6 6 6 
น้ํามันถั่วเหลือง 1 1 1 1 
น้ํามันปลาทะเล 2 2 2 2 
น้ํามันปาลม 2.5 2.5 2.5 2.5 
ยีสต (Saccharomyces  cerevisiae) 0 2 4 6 
วิตามินและแรธาตุรวม 2 2 2 2 
วิตามินซี 0.1 0.1 0.1 0.1 
แกลบบดละเอียด 6.9 6.9 6.9 6.9 

รวม 100 100 100 100 

คาจากการวิเคราะห (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) 
โปรตีน 35.47 35.51 35.22 35.40 
ไขมัน 9.32 8.89 9.60 9.46 
ใยอาหาร 4.06 4.19 4.23 3.75 
เถา 14.33 13.58 14.82 14.71 
คาจากการคํานวณ      
คารโบไฮเดรต (เปอรเซ็นต) 40.88 42.03 40.36 40.43 
พลังงานรวม 456.08 456.88 455.14 455.13 
(กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม)     
พลังงานรวมตอโปรตีน 
(กิโลแคลอรีตอกรัม) 

12.86 12.87 12.92 12.86 

หมายเหตุ วิตามินและแรธาตุรวมในอาหาร 1 กก. ประกอบดวย vitamin A 4,000 IU; vitamin D3 2,000 IU; vitamin E 50 
IU; menadione sodium bisulfite 10 mg; thiamine 20 mg; riboflavin 20 mg; niacin 150 mg; calcium 
panthothenate 20 mg; folic acid 5 mg; pyridoxine 20 mg; vitamin B12 0.2 mg; biotin 2 mg; inositol 400 mg; 
manganese (MnSO4. H2O) 25 mg; zinc (ZnSO4.7H2O) 20 mg; copper (CuSO4.5H2O) 5 mg; iodine (KI) 5 mg; 
cobalt (CoCl2.6H2O) 0.05 mg; selenium (Na2SeO3) 0.3 mg และ iron (C6H5 FeO7.H2O) 30 mg 
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ผลการศึกษา 
  
 การเลี้ยงกบนาดวยอาหารที่เสริมยีสต 0 (ไมเสริมยีสต) 2 4 และ 6 เปอรเซ็นต เลี้ยงเปนระยะเวลา 14 สัปดาห มีผล
การทดลองดังนี้ 
 
1. การเจริญเติบโต 
 
 1.1 น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 
 กบนาเริ่มตนการทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 9.78+1.06 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองกบนามีน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย
เทากับ 147.54+16.15 148.92+11.46 178.52+6.60 และ 158.31+5.95 กรัม ตามลําดับ (ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 2) เมื่อนํามา
วิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มีคาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับกบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต แตมีคามากกวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไม
เสริมยีสต และเสริมยีสต 2 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 1.2 ความยาวสุดทายเฉลี่ย 
 กบนาเริ่มตนการทดลองมีความยาวเฉลี่ยเทากับ 4.83+0.31 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กบนามีความยาวสุดทายเฉลี่ย
เทากับ 10.64+0.27 10.69+0.75 11.04+0.18 และ 10.95+0.43 เซนติเมตร ตามลําดับ (ภาพที่ 1 และภาพที่ 1 และตารางที่ 2) 
เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสตตางกันทั้ง 4 ระดับ มีความยาวสุดทายเฉลี่ยแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 1.3 น้ําหนักเพิ่มตอวัน 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองกบนามีคาน้ําหนักเพิ่มตอวันเทากับ 1.41+0.17 1.42+0.12 1.72+0.07 และ 1.51+0.06 กรัม
ตอตัวตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา กบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มี
คาน้ําหนักเพิ่มตอวันแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับกบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต แตมี
คามากกวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมเสริมยีสต และเสริมยีสต 2 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กบนามีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ 2.77+0.11 2.78+0.08 2.96+0.04 และ 
2.84+0.04 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสต  
4 เปอรเซ็นต มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับกบนาที่เลี้ยงดวยอาหาร
เสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต แตมีคามากกวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ไมเสริมยีสต และเสริมยีสต 2 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)  
 1.5 การศึกษาพื้นผิวผลตอบสนอง 
 การศึกษาพื้นผิวผลตอบสนอง เพื่อหาปริมาณยีสตที่เหมาะสมในอาหารของกบนา โดยพิจารณาจากคาอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยมีสมการความสัมพันธดังนี้ 
   X = 2.7408+0.071Y-0.0084Y2

 เมื่อ X = อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) 
  Y = ปริมาณยีสตในอาหาร (เปอรเซ็นต) 
พบวาปริมาณยีสตในอาหารที่ทําใหกบนามีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากสุดเทากับ 4.22 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่  1  น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของกบที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ เปนระยะเวลา 14 สัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของกบที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ เปนระยะเวลา 14 สัปดาห 
 
2. ประสิทธิภาพของโปรตีน 
 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองประสิทธิภาพของโปรตีนมีคาเทากับ 1.51+0.08 1.51+0.07 1.75+0.08 และ 1.60+0.06 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพ
ของโปรตีนสูงกวากบนาที่เลี้ยงดวยอาหารไมเสริมยีสต เสริมยีสต 2 และ 6 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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3. ประสิทธิภาพของอาหาร 
  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองประสิทธิภาพของอาหารมีคาเทากับ 0.54+0.03 0.54+0.03 0.62+0.03 และ 0.57+0.02 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มีคา
ประสิทธิภาพของอาหารสูงกวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารไมเสริมยีสต เสริมยีสต 2 และ 6 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05)  
 
4. โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวกบนา  
  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองโปรตีนที่เพ่ิมขึ้นในตัวกบนามีคาเทากับ 46.74+4.40 48.52+4.63 65.07+6.03 และ 
52.03+5.39 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต  
4 เปอรเซ็นต มีโปรตีนที่เพ่ิมขึ้นในตัวกบนาสูงกวากบที่เล้ียงดวยอาหารท่ีไมเสริมยีสต เสริมยีสต 2 และ 6 เปอรเซ็นต อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 
5. ปริมาณอาหารที่กบนากิน 
 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณอาหารที่กบนากินมีคาเทากับ 255.75+22.16 256.46+14.88 270.88+8.58 และ 
259.52+13.60 กรัมตอตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต
ตางกันทั้ง 4 ระดับ มีปริมาณอาหารที่กบนากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองของกบที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ เปนระยะเวลา 14 สัปดาห 

อาหารเสริมยีสต (เปอรเซ็นต) 
ดัชนี 

0 (ไมเสริมยีสต) 2 4 6 
น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม) 9.78+1.06a 9.78+1.06a 9.78+1.06a 9.78+1.06a

น้ําหนักสุดทายเฉลีย่ (กรัม) 147.54+16.15a 148.92+11.46a 178.52+6.60b 158.31+5.95ab

ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย (เซนติเมตร) 4.83+0.31a 4.83+0.31a 4.83+0.31a 4.83+0.31a

ความยาวสุดทายเฉลี่ย (เซนติเมตร) 10.64+0.27a 10.69+0.75a 11.04+0.18a 10.95+0.43a

น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัมตอตัวตอวัน) 1.41+0.17a 1.42+0.12a 1.72+0.07b 1.51+0.06ab

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ(เปอรเซ็นตตอวัน) 2.77+0.11a 2.78+0.08a 2.96+0.04b 2.84+0.04ab

ประสิทธิภาพของโปรตีน 1.51+0.08a 1.51+0.07a 1.75+0.08b 1.60+0.06a

ประสิทธิภาพของอาหาร 0.54+0.03a 0.54+0.03a 0.62+0.03b 0.57+0.02a

โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวกบ (เปอรเซ็นต) 46.74+4.40a 48.52+4.63a 65.07+6.03b 52.03+5.39a

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัมตอตัว) 255.75+22.16a 256.46+14.88a 270.88+8.58a 259.52+13.60a

อัตราการกินอาหาร (เปอรเซ็นตตอวัน) 3.30+0.21a 3.30+0.13a 2.94+0.13a 3.15+0.11a

ปริมาณโปรตีนที่กิน (กรัมตอตัว) 90.71+14.96a 91.07+5.28a 95.41+3.02a 91.87+4.82a

อัตราแลกเนื้อ 1.87+0.10b 1.86+0.09b 1.62+0.08a 1.76+0.07ab

อัตรารอด (เปอรเซน็ต) 87.33+1.76a 88.83+1.61a 86.67+3.82a 87.33+3.21a

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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6. อัตราการกินอาหาร 
  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองอัตราการกินอาหารของกบนามีคาเทากับ 3.30+0.21 3.30+0.13 2.94+0.13 และ 3.15+0.11 
เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกันทั้ง  
4 ระดับ มีอัตราการกินอาหารของกบนาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
7. ปริมาณโปรตีนที่กิน 
 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีปริมาณโปรตีนที่กินของกบนามีคาเทากับ 90.71+14.96 91.07+5.28 95.41+3.02 และ 
91.87+4.82 กรัมตอตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน
ทั้ง 4 เปอรเซ็นต มีปริมาณโปรตีนที่กินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 
8. อัตราแลกเนื้อ 
 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองอัตราแลกเนื้อกบนามีคาเทากับ 1.87+0.10 1.86+0.09 1.62+0.08 และ 1.76+0.07 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มีคาอัตราแลกเนื้อแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับกบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต แตมีคาดีกวากบนาที่เล้ียงดวย
อาหารที่ไมเสริมยีสต และเสริมยีสต 2 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 
9. อัตรารอด 
 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองกบนามีอัตรารอดเทากับ 87.33+1.76  88.83+1.61  86.67+3.82 และ 87.33+3.21 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ มีอัตรารอด
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
10. องคประกอบทางเคมีของตัวกบนา  

 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีความชื้นในเนื้อกบนาเทากับ 56.03+4.17 54.26+1.25 44.18+3.29 และ 51.12+3.79 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 3) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มี
ความช้ืนในเนื้อนอยกวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารที่ไมเสริมยีสต เสริมยีสต 2 และ 6 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และกบนาที่เล้ียงดวยอาหารท่ีไมเสริมยีสต เสริมยีสต 2 และ 6 เปอรเซ็นต มีความช้ืนในเนื้อกบนาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 โปรตีนเนื้อกบนาเทากับ 69.07+3.21 68.54+2.26 64.78+1.53 และ 64.97+1.41 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ มีโปรตีนในเนื้อกบนาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 ไขมันในเนื้อกบนาเทากับ 8.11+1.16 9.27+1.88 9.74+0.94 และ 8.61+0.74 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ มีไขมันในเนื้อกบนาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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 เถาในเนื้อกบนาเทากับ 11.25+.29 10.98+1.21 11.28+1.24 และ 11.48+0.97 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ มีเถาในเนื้อกบนาแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 

ตารางที่ 3 องคประกอบทางเคมีของตัวกบกอนและหลังการทดลอง 
อาหารเสริมยีสต (เปอรเซ็นต) องคประกอบทางเคมี 

(เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) 
กอนทดลอง 

0 (ไมเสริมยีสต) 2 4 6 

ความชื้น 54.66 56.03+4.17b 54.26+1.25b 44.18+3.29a 51.12+3.79b

โปรตีน 57.36 69.07+3.21a 68.54+2.26a 64.78+1.53a 64.97+1.41a

ไขมัน 16.31 8.11+1.16a 9.27+1.88a 9.74+0.94a 8.61+0.74a

เถา 9.46 11.25+.29a 10.98+1.21a 11.28+1.24a 11.48+0.97a

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
11. Hepatosomatic index 
  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีคา hepatosomatic index เทากับ 4.36+0.77 4.98+0.87 4.55+1.05 และ 6.19+0.08 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ มี
คา hepatosomatic index แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 
12. ปริมาณไขมันในตับ 
 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีไขมันในตับกบนาเทากับ 19.79+1.88 16.66+1.32 20.66+5.23 และ 20.20+2.19 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ มี
คาปริมาณไขมันในตับแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 
13. ปริมาณไกลโคเจนในตับ 
 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีไกลโคเจนในตับกบนาเทากับ 0.57+0.19 0.93+0.82 1.54+0.82 และ 1.14+1.45 มิลลิกรัม
ตอตับ 100 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตตางกัน  
4 ระดับ มีคาปริมาณไกลโคเจนในตับแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 

ตารางที่ 4 Hepatosomatic index ปริมาณไขมัน และปริมาณไกลโคเจนในตับกบ 

อาหารเสริมยีสต (เปอรเซ็นต) 
ดัชนี 

0 (ไมเสริมยีสต) 2 4 6 

hepatosomatic index (เปอรเซ็นต) 4.36+0.77a 4.98+0.87a 4.55+1.05a 6.19+0.08a

ไขมัน (เปอรเซ็นตน้ําหนักเปยก) 19.79+1.88a 16.66+1.32a 20.66+5.23a 20.20+2.19a

ไกลโคเจน (มิลลิกรัมตอตับ 100 กรัม) 0.57+0.19a 0.93+0.82a 1.54+0.82a 1.14+1.45a

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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14. องคประกอบของเลือด 

  
 14.1 ความเขมขนของเลือด (haematocrit) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองความเขมขนของเลือดกบนาเทากับ 29.33+2.84 38.11+1.83 42.17+0.44 และ 42.67+4.41 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารไมเสริมยีสต มีความเขมขน
ของเลือดนอยกวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารท่ีเสริมยีสต 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 14.2 จํานวนเม็ดเลือดขาวรวม (white blood cell) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีจํานวนเม็ดเลือดขาวรวมของกบนามีคาเทากับ 24.17+3.33 51.55+9.25 67.33+15.03 และ 
62.22+5.55 giga per liter ตามลําดับ (ตารางที่ 5) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารไมเสริมยีสต 
มีจํานวนเม็ดเลือดขาวนอยกวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารท่ีเสริมยีสต 2 4 และ 6 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 14.3 เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟว (neutrophil) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟวในเลือดกบนามีคาเทากับ 22.44+5.00 19.56+5.50 11.45+0.69 
และ 15.67+4.58 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต 
ตางกัน 4 ระดับ มีคาเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 14.4 เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท (lymphocyte) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซทในเลือดกบนามีคาเทากับ 72.22+2.04 75.22+3.97 82.56+3.15 
และ 80.22+4.20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา กบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต 
4 มีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับกบนาที่เล้ียงดวยอาหารท่ีเสริมยีสต 6 
เปอรเซ็นต แตมีคามากกวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารที่ไมเสริมยีสต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กบนาที่เล้ียงดวย
อาหารเสริมยีสต 2 เปอรเซ็นต มีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซท แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับกบนาที่
เล้ียงดวยอาหารที่เสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต แตมีคามากกวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารที่ไมเสริมยีสต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  
 14.5 เม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟว (eosinophil) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟวในเลือดกบนามีคาเทากับ 3.55+2.04 3.11+1.02 3.50+2.09 
และ 3.00+1.20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต
ตางกัน 4 ระดับ มีเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 14.6 เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซท (monocyte) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซทในเลือดกบนามีคาเทากับ 1.78+1.92 2.11+0.77 2.50+1.09 
และ 1.11+0.70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 5) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต 
ตางกัน 4 ระดับ มีคาเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซทแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 14.7 จํานวนเม็ดเลือดแดง (red blood cell) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองจํานวนเม็ดเลือดแดงในเลือดกบนามีคาเทากับ 1.14+0.10 1.03+0.08 1.54+0.21 และ 
1.81+0.39 tera per liter ตามลําดับ (ตารางที่ 5) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต  
6 เปอรเซ็นต มีจํานวนเม็ดเลือดแดงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับกบนาที่เล้ียงดวยอาหารที่เสริม
ยีสต 4 เปอรเซ็นต แตมีคามากกวากบนาที่เล้ียงดวยอาหารท่ีไมเสริมยีสต และเสริมยีสต 2 เปอรเซ็นตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05)  
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ตารางที่ 5 องคประกอบของเลือดกบ 

อาหารเสริมยีสต (เปอรเซ็นต) 
ดัชนี 

0 (ไมเสริมยีสต) 2 4 6 

ความเขมขนของเลอืด (เปอรเซ็นต) 29.33+2.84a 38.11+1.83b 42.17+0.44b 42.67+4.41b

จํานวนเม็ดเลือดขาวรวม (giga per liter) 24.17+3.33a 51.55+9.25b 67.33+15.03b 62.22+5.55b

เม็ดเลือดขาวชนิดนวิโทรฟว (เปอรเซ็นต) 22.44+5.00a 19.56+5.50a 11.45+0.69a 15.67+4.58a

เม็ดเลือดขาวชนิดลมิโฟไซท (เปอรเซน็ต) 72.22+2.04a 75.22+3.97ab 82.56+3.15c 80.22+4.20bc

เม็ดเลือดขาวชนิดอโีอสิโนฟว (เปอรเซ็นต) 3.55+2.04a 3.11+1.02a 3.50+2.09a 3.00+1.20a

เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซท (เปอรเซน็ต) 1.78+1.92a 2.11+0.77a 2.50+1.09a 1.11+0.70a

จํานวนเม็ดเลือดแดง (tera per liter) 1.14+0.10ab 1.03+0.08a 1.54+0.21bc 1.81+0.39c

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
15. คุณสมบัติน้ํา 
 
 คุณสมบัตินํ้าระหวางการทดลอง พบวาปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคาอยูในชวง 7.90-8.45 มิลลิกรัมตอลิตร 
อุณหภูมินํ้ามีคาอยูในชวง 25.4-26.8 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดางมีคาอยูในชวง 7.5-8.0 ความกระดางของน้ํามีคา
อยูในชวง 188-210 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดางของน้ํามีคาอยูในชวง 75-83 มิลลิกรัมตอลิตร และแอมโมเนียรวมมีคา
อยูในชวง 0.04-0.16 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6 คุณสมบัตินํ้าบางประการระหวางการทดลอง 

อาหารเสริมยีสต (เปอรเซ็นต) 
คุณสมบัติน้ํา 

0 (ไมเสริมยีสต) 2 4 6 
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 7.90-8.40 8.00-8.33 8.00-8.45 7.98-8.38 
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 25.5-26.6 25.5-26.7 25.4-26.8 25.6-26.8 
ความเปนกรดเปนดาง 7.6-7.8 7.5-7.9 7.6-8.0 7.5-7.9 
ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 192-210 196-205 188-202 188-200 
ความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 75-83 75-81 75-82 76-80 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.05-0.15 0.05-0.14 0.04-0.16 0.05-0.12 

 
สรุปและวิจารณผล 

 
 การทดลองเลี้ยงกบนาดวยอาหารท่ีเสริมยีสต 4 ระดับ คือ 0 (ไมเสริมยีสต) 2 4 และ 6 เปอรเซ็นต กบนามีนํ้าหนัก
เริ่มตนเฉลี่ย 9.78+1.06 กรัม ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 4.83+0.31 เซนติเมตร เปนระยะเวลา 14 สัปดาห พบวา คานํ้าหนัก
สุดทายเฉลี่ย คานํ้าหนักเพ่ิมตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ของกบนาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มี
คาแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับกบที่ไดรับอาหารเสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต แตมีคาสูงกวาอยางมีนัยสําคัญจากชุดที่ไดรับ
อาหารเสริมยีสต 0 และ 2 เปอรเซ็นต ขณะที่คาปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการกินอาหารทุกชุดการทดลองมีคาแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาการเสริมยีสตระดับ 4 เปอรเซ็นต ในอาหารเพียงพอและชวยใหกบนามีการ
เจริญเติบโตดีกวาการเสริมยีสตที่ระดับ 0 และ 2 เปอรเซ็นต ในปริมาณอาหารที่กินเทากัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาใน
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ปลา hybrid striped bass (Morone chrysops×M. saxatilis) (Li and Gatlin, 2003, 2005) และในปลานิล (Oreochomis 
niloticus) (Lara-Flores et al., 2003) นอกจากนี้ ศิริรัตน (2539) ไดระบุวายีสตมีความสามารถในการชวยยอยสารอาหารที่มี
โมเลกุลใหญใหมีขนาดเล็กลงทําใหสัตวนํ้าสามารถดูดซึมสารอาหารไปใชในการเจริญเติบโตมากขึ้น  
 จากคาปริมาณโปรตีนที่กิน พบวา กบนาที่เล้ียงดวยอาหารท่ีเสริมยีสตทุกชุดการทดลองมีคาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ ขณะที่คาอัตราแลกเนื้อของกบที่ไดรับอาหารที่เสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มีคาไมแตกตางจากชุดที่ไดรับอาหาร
เสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต แตมีคาตํ่ากวาอยางมีนัยสําคัญจากชุดที่ไดรับอาหารเสริมยีสต 0 และ 2 เปอรเซ็นต จึงสงผลใหคา
ประสิทธิภาพของอาหาร คาประสิทธิภาพของโปรตีน และโปรตีนที่เพ่ิมขึ้นของกบที่ไดรับอาหารเสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต มี
คาสูงกวาทุกชุดการทดลองอยางมีนัยสําคัญ แสดงวาการเสริมยีสตระดับ 4 เปอรเซ็นต ในอาหารสามารถชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของอาหาร เน่ืองจากกบไดรับโปรตีนนอยกวาแตชวยใหกบนาสามารถใชประโยชนจากอาหารไดดีกวา มีคา
การเจริญเติบโตดีกวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในปลานิล (Oreochomis niloticus) ที่
การเสริมยีสตในอาหารระดับ 0.1 เปอรเซ็นต ชวยทําใหประสิทธิภาพของอาหาร คาประสิทธิภาพของโปรตีน และอัตรา
แลกเนื้อมีแนวโนมดีขึ้น (Lara-Flores et al., 2003) เชนเดียวกับการทดลองเสริมยีสตในอาหารปลา hybrid striped bass 
(Morone  chrysops×M. saxatilis) ที่ระดับ 2 เปอรเซ็นต ในอาหารชวยใหประสิทธิภาพของอาหารมีแนวโนมดีกวาอาหารที่
ไมเสริมยีสต (Li and Gatlin, 2005) อยางไรก็ตามพบวาการเสริมยีสตที่ระดับ 6 เปอรเซ็นต ในอาหารสงผลใหการ
เจริญเติบโตมีแนวโนมลดลงแตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญจากชุดที่เสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต ในอาหาร อาจเปนผลจาก
ปริมาณอาหารที่กินมีแนวโนมนอยกวาแมวามีคาแตกตางทางสถิติอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่งเปนขอจํากัดของยีสต คือมีกล่ิน
เฉพาะตัวไมชวนกินและมีรสขมทําใหความนากินของอาหารลดลง (พันธิพา, 2539) โดยเฉพาะกบจัดเปนสัตวกินเนื้อท่ี
ชอบกลิ่นของเนื้อสัตว ดังน้ันการใชปริมาณยีสตที่เพ่ิมขึ้นในอาหารอาจสงผลใหกบกินอาหารไดนอยลง อีกทั้งคา
ประสิทธิภาพของโปรตีน คาประสิทธิภาพของอาหาร และโปรตีนที่เพ่ิมขึ้นในกบที่ไดรับอาหารเสริมยีสต 6 เปอรเซ็นต ก็
มีคาตํ่ากวาอยางมีนัยสําคัญจากชุดที่ไดรับอาหารที่เสริมยีสต 4 เปอรเซ็นต จึงอาจกลาวไดวาการเสริมยีสตในอาหารสําหรับ
กบที่ระดับ 4 เปอรเซ็นต เพียงพอและมีประสิทธิภาพดีกวาการเสริมยีสตที่ระดับ 6 เปอรเซ็นตในอาหาร 
 คาองคประกอบทางเคมี คา hepatosomatic index คาปริมาณไขมันและปริมาณไกลโคเจนในตับของทุกชุดการ
ทดลองไมมีความแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการเสริมยีสตในอาหารระดับ 0-4 เปอรเซ็นต สําหรับเล้ียงปลา 
hybrid striped bass ของ Li และ Gatlin (2003) ที่รายงานวาคาองคประกอบ ทางเคมีของปลาที่เล้ียงดวยอาหารดังกลาว
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  และ Oliva-Teles และ Goncalvas (2003) ที่พบวา ปลา sea bass (Dicentrachus labrax) ที่
เล้ียงอาหารเสริมยีสตระดับ 0-50 เปอรเซ็นต มีคา hepatosomatic index แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
 สวนคาองคประกอบเลือดกบนาที่ไดรับอาหารทดลองที่เสริมยีสตตางกัน 4 ระดับ พบวา จํานวนเม็ดเลือดขาว
รวมและจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte มีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อเล้ียงดวยอาหารที่เสริมยีสตและมากกวาอยางมี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ไมเสริมยีสต ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte มีผลดีตอระบบภูมิคุมเนื่องจากมี
หนาที่ในการทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เขามาสูรางกาย ดังเชนรายงานการศึกษาของ Ogier de Baulny และคณะ (1996) 
พบวาปลา turbot (Scophthalmus maximus) ที่เล้ียงดวยอาหารเสริมยีสตมีเม็ดเลือดขาวมากกวาปลาที่เล้ียงดวยอาหารไม
เสริมยีสต เชนเดียวกับ Li และ Gatlin (2003) กลาววาการเสริมยีสต 2-4 เปอรเซ็นต ในอาหารที่ใชเล้ียงปลา hybrid striped 
bass สงผลใหเลือดปลามีปริมาณ extrecellular superoxide anion ที่สรางขึ้น ในขั้นตอนการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ด
เลือดสูงกวาปลาที่เล้ียงดวยอาหารที่ไมเสริมยีสต และทําใหปลามีความตานทานเชื้อโรคไดสูงขึ้น นอกจากนี้มีรายงานการ
ทดลองใชสารสกัดจากยีสต (Saccharomyces  cerevisiae) ที่เรียกวาบีตากลูแคน (β-glucan) เสริมในอาหารปลา rainbow 
trout พบวาปลามีจํานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้น (Siwicki et al., 1994) แสดงใหเห็นวาการเสริมยีสตในอาหารกบนา
นอกจากมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นแลว ยังสามารถชวยกระตุนหรือสงเสริมใหมีระบบภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในตัว
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กบนา โดยพิจารณาจากคาเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte ซึ่งมีหนาที่ในการทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกายมีปริมาณ
เพ่ิมสูงขึ้น 
 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการเสริมยีสตระดับ 4 เปอรเซ็นต ในอาหารเปนระดับที่เหมาะสมโดยมีผลทํา
ใหกบนามีการเจริญเติบโตดีและสามารถชวยกระตุนหรือสงเสริมใหมีระบบภูมิคุมกันเพ่ิมขึ้นในกบนา 
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การแสดงออกของยีน Myostatin ในระหวางพฒันาการของลูกปลากะพงขาววยัออน 
และในเนื้อเยื่อของปลากะพงขาวโตเต็มวัย 

 
พิชญา ชัยนาค* โกวิทย เกาเอ้ียน กัลยาณี ทีปะปาล ภาสกร นบนอบ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา 
 

บทคัดยอ
 

 ยีน myostatin อยูในกลุมมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางลบ ตอการสรางกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูก ที่
เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของสัตวมีกระดูกสันหลัง ปจจุบันขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการสรางกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับ
กระดูกยังมีไมมากในสัตวน้ํา เพื่อหาการแสดงออกของยีน myostatin ในระหวางพัฒนาการของลูกปลากะพงขาววัยออน
และเนื้อเยื่อตางๆ ของปลากะพงขาวโตเต็มวัย การศึกษาครั้งนี้จึงหาการแสดงออกของยีนดวยเทคนิค RT-PCR และหา
ปริมาณการแสดงออกของยีนดวยเทคนิค semi-quantitative RT-PCR ออกแบบไพรเมอรจําเพาะตอยีน myostain ใหได
ผลผลิตขนาด 234 คูเบส ในระหวางพัฒนาการของลูกปลากะพงขาวสามารถตรวจพบการแสดงออกของยีน myostatin ได
ต้ังแตวันแรกที่ลูกปลาฟกออกเปนตัว และมีการแสดงออกสูงสุดหลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัว 25 วัน ในปลากะพงขาวโต
เต็มวัยพบการแสดงออกของยีน myostatin ในเนื้อเยื่อตางๆ เชน กลามเนื้อขางลําตัว เหงือก ตับ กระเพาะอาหาร และหัวใจ 
โดยมีการแสดงออกของยีนมากที่สุดในกลามเนื้อขางลําตัว จากการศึกษาแสดงใหเห็นวายีน myostatin มีการแสดงออกใน
ลูกปลากะพงขาววัยออนที่ระดับพัฒนาการตางๆ สวนในปลากะพงขาวโตเต็มวัยยีน myostatin นอกจากจะแสดงออกใน
กลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูกแลว ยังมีการแสดงออกของยีนในเนื้อเยื่อของอวัยวะอื่นๆ อีกดวย 
 
คําสําคัญ : myostatin gene กลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูก ปลากะพงขาว semi-quantitative RT-PCR 
    
* ๑๖๔ หมู ๙ ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา ๘๒๑๒๐ โทรศัพท ๐ ๗๖๔๓ ๒๒๑๒ e-mail : pchainark@yahoo.com
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Expression of Myostatin Gene During the Larval Development and in  

Adult Tissues of Sea bass, Lates calcarifer Bloch 
    

Pitchaya Chainark* Kowit Kaoeian Kanyanee Teepapan Passakorn Nopnob 
Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 Myostatin gene is a negative regulator of skeletal development relates to vertebrate growth. There are no many 
information relate to the role of fish skeletal muscle development in the present. In order to examine the expression of 
myostatin gene in sea bass larvae during the larval stage and in tissues of adult sea bass the gene expression was detected 
by RT-PCR and the quantity of gene expression was determined by semi quantitative RT-PCR. The specific primers of 
myostain gene were designed to get 234 bp of product. During the sea bass larval development, the expression of 
myostatin gene was detected in first day of larvae after hatched. The highest expression was detected in larvae after 
hatched 25 days. Tissue specific expression of myostatin gene showed that this gene was expressed in variety tissues of 
adult sea bass such muscle, gill, liver, stomach and heart. It was highly expressed in muscle. This study showed that the 
expression of myostatin gene was detected in different larval stages of sea bass larvae. Myostatin gene was expressed 
not only in the skeletal muscle, but also in the other tissues of adult sea bass.   
 
Key words : myostatin gene, skeleton muscle, Lates calcarifer, semi-quantitative RT-PCR  
    
* 164 Moo 9, Thaimaung Sub-district, Thaimaung District, Phangnga Province 82120 Tel. 0 7643 2212  
e-mail : pchainark@yahoo.com
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คํานํา 
 
 Myostatin (MSTN) มีช่ือเดิมคือ growth differentiation factor 8 (GDF-8) เปนโปรตีนที่ถูกผลิตขึ้นในเซลล
กลามเนื้อโครงรางไหลเวียนอยูในกระแสโลหิต ซึ่งถูกควบคุมโดยยีน myostatin เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต
และการพัฒนาของกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูก (skeletal muscle) ของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังแบบผกผันกับการ
เจริญเติบโตของกลามเนื้อ (negative regulator) โดยยับยั้งการเปลี่ยนแปลง เซลลเริ่มตนของกลามเนื้อ (myoblast) ไปเปน
เซลลกลามเนื้อ (myotome) เชน การเพิ่มของ myostatin ในรางกายเปนสาเหตุใหพัฒนาการของกลามเนื้อลดนอยลง (Harris 
et al., 1997; Johnston, 1999; Rescan, 2005)  
 ปจจุบันมีการศึกษายีน myostatin ในมนุษย (Gonzalez-Cadavid et al., 1998) รวมถึงสัตวมีกระดูกสันหลังอื่นๆ 
อีกหลายชนิด เชน หนู วัว (McPherron and Lee, 1997) ไก (Kocamis et al., 1999) และปลาบางชนิด เชน zebra fish (Danio 
rerio; Xu et al., 2003) ปลาเรนโบวเทรา (Oncorhynchus mykiss; Rescan et al., al 2001) ปลาแซลมอล (Salmo sala; 
Ostbye et al., 2005) gilthead seabream (Sparus aurata; Maccatrozzo et al., 2001) European sea bass (Dicentrarchus 
labrax; Terova et al., 2005) ปลานิล (Oreochromis mossambicus; Rodgers et al., 2001) channel catfish (Ictalurus 
punctatus; Kocabas et al., 2002a) ซึ่งพบวาปลาแตละชนิดจะมีการแสดงออกของยีน myostatin ในหลายเนื้อเยื่อ เชน 
กลามเนื้อ เหงือก หัวใจ กระเพาะอาหาร ลําไส โดยปริมาณการแสดงออกของยีน myostatin ไมเหมือนกัน (Kocabaset al., 
2002a; Maccatrozzo et al., 2001; Ostbye et al., 2005; Rescan et al., 2001; Rodgers et al., 2001; Terova et al., 2005; Xu 
et al., 2003) 
 ปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, sea bass) เปนปลาน้ํากรอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย มีการเลี้ยงกันแพรหลายในเขตจังหวัดชายทะเลเนื่องจากเลี้ยงงาย และเนื้อมีรสชาติดี ซึ่งการจะทําให
อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวขยายตัวมากขึ้นนั้น ควรจะพัฒนาการเลี้ยงปลากะพงขาวใหมีอัตราการเจริญเติบโตดี
ขึ้น ดังนั้นการศึกษาการแสดงออกของยีน myostatin ที่เกี่ยวของกับการสรางกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูกที่เกี่ยวของกับ
การเจริญเติบโต (somatic growth) ในชวงตนพัฒนาการของลูกปลากะพงขาววัยออน (larval) และเนื้อเยื่อตางๆ ของปลา
กะพงขาวโตเต็มวัย (adult) โดยเทคนิค semi quantitative RT-PCR จะทําใหทราบขอมูลการควบคุมการสรางกลามเนื้อที่ยึด
เกาะกับกระดูกของลูกปลากะพงขาววัยออนจากการแสดงออกของยีน myostatin และเนื้อเยื่อของปลากะพงขาวโตเต็มวัยที่
จําเพาะตอการแสดงออกของยีน myostatin เพื่อหาวิธีการลดหรือหยุดการทํางานของยีนเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของ
กลามเนื้อ และยังสามารถพัฒนาเปนเครื่องหมายโมเลกุล สําหรับการศึกษาดานอาหารสําหรับปลากะพงขาวที่เกี่ยวของกับ
การเจริญเติบโต 
 

วัตถุประสงค 
 
 เพื่อหาการแสดงออกของยีน myostatin ในระหวางพัฒนาการของลูกปลากะพงขาววัยออน และหาเนื้อเยื่อของ
ปลากะพงขาวโตเต็มวัยที่จําเพาะตอการแสดงออกของยีน myostatin โดยเทคนิค semi quantitative RT-PCR 
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วิธีดําเนินการ 
 
1. การเก็บตัวอยาง 
 
 สุมเก็บตัวอยางลูกปลากะพงขาววัยออน 5–15 ตัว วันแรกที่ลูกปลาฟกออกเปนตัว และวันที่ 2 5 10 15 20 25 และ 
30 และเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ ไดแก กลามเนื้อขางลําตัว เหงือก ตับ กระเพาะอาหาร และ หัวใจ ของปลากะพงขาวโตเต็มวัย 
(น้ําหนัก 300–400 กรัม) เพื่อนํามาสกัด total RNA ตอไป 

  
2. ศึกษาการแสดงออกของยีนโดยเทคนิค semi quantitative RT-PCR 
 
 2.1 สกัด total RNA 
 ทําการสกัด total RNA จากตัวอยางลูกปลากะพงขาววัยออนทั้งตัว และเนื้อเยื่อจากอวัยวะตางๆ 25–50 มิลลิกรัม 
ของปลากะพงขาวโตเต็มวัย ดวย TRIzol reagent (Invitrogen, USA) ตามวิธีการของ Chainark (2006) และตรวจสอบ
ปริมาณของ total RNA ที่สกัดไดดวยเครื่อง spectrophotometer โดยใชความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร  
 2.2 RT-PCR 
 2.2.1 สราง first-strand cDNA (Reverse transcriptase, RT) 
 สังเคราะห first-strand cDNA จาก 1 ไมโครกรัม ของ total RNA ของตัวอยางลูกปลากะพงขาววัยออน และ
เนื้อเยื่อจากอวัยวะตางๆ ของปลากะพงขาวโตเต็มวัย โดยใช SuperScript-II RT (Invitrogen, USA) รวมกับ Ologo (dT)20 
primer และเอนไซม Reverse transcriptase 
 2.2.2 เพิ่มจํานวน DNA เปาหมาย (PCR) 
 เพิ่มจํานวน DNA โดยใชไพรเมอรที่จําเพาะ (specific primer) ที่ออกแบบจากขอมูล นิวคลีโอไทดของ GenBank 
โดย http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi ซึ่งในการศึกษานี้ออกแบบเพื่อใหไดขอมูล myostatin ของ
ปลากะพงขาว โดยมีสวน intron อยูระหวาง exon เพื่อปองกันการเพิ่มจํานวน DNA ที่ปนเปอน และ glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase (GAPDH) เปน house keeping gene หรือ positive control (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดไพรเมอรที่ใชในการศึกษา 

ชื่อ Sequence (5'-3') Size (bp) Target sequences GenBank  
ascension no. 

MSTN/F CAACTGGGGCATCGAGATTAAC 234 myostatin AY863148 
MSTN/R TAATCCAGTCCCAGCCAAAG    
GAPDH/F GTGTGGAAGCATGGAGAGGT 162 GAPDH AF322254 
GAPDH/R CTTCTCGATGGTGGTGAACA    

  
 เตรียมสารละลายในการทําปฏิกิริยา PCR (PCR master mix) ปริมาตรรวม 20 ไมโครลิตร/ตัวอยาง ประกอบดวย 
DNA ตนแบบ 1 ไมโครลิตร ไพรเมอรสําหรับสรางสายนิวคลีโอไทดจาก 5'-3' (forward primer) และจาก 3'-5' (reverse 
primer) อยางละ 1 ไมโครลิตร dNTP 1 ไมโครลิตร 10X buffer 1 ไมโครลิตร Tag 0.3 ไมโครลิตร น้ํากลั่น DEPC 14.7 
ไมโครลิตร และในแตละปฏิกิริยาจะมีนํ้ากลั่น DEPC เปน negative control เพื่อปองกันการปนเปอนในการเตรียมตัวอยาง 
โดยมีโปรแกรมในขั้นตอน PCR ดังตารางที่ 2 

 

http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi
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ตารางที่ 2 โปรแกรมในขั้นตอน PCR 

ขั้นตอน จํานวนรอบ อุณหภูมิ (°C) เวลา (นาที) 

Initial denaturation 1 รอบ 95°C 5 นาที 

DNA amplification 35 รอบ MSTN/F and R และ GAPDH/F and R 
   Denaturation  95°C 30 วินาที 

   Annealing 55°C 30 วินาที (MSTN/F and R) / 60°C 30 วินาที (GAPDH/F and R)  
   Extension  72°C 60 วินาที 

Final extension 1 รอบ 72°C 5 นาที 

 
 2.3 ตรวจการแสดงออกของยีนแบบกึ่งปริมาณ 
 นํา RT-PCR product ที่ได มาอานผลบน 2% agarose gel eletrophoresis ที่ผสม ethidium bromide ไวแลว โดยใช
กระแสไฟฟาที่ความตางศักย 100 โวลต ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ตรวจดูแถบของขนาด DNA ที่ปรากฏบนเจล ภายใต 
UV transiluminator image documentation system เปรียบเทียบขนาดของแถบ DNA ที่ไดกับ 100 bp molecular marker 
(Invitrogen, USA) เพื่อดูการแสดงออกของยีน และวัดความเขมของแถบ DNA เปาหมาย และ DNA ของ house keeping 
gene ดวยโปรแกรม Image Master 1D gel electrophoresis software ซึ่งจะเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนเปาหมายกับ 
housekeeping gene เพื่อหาปริมาณการแสดงออกของยีน 
  
3. Sequencing Analysis 
 
 นํา PCR product ที่ไดของ myostatin จาก RT-PCR ไปทําการ cloning และ sequencing นําผลขอมูลลําดับเบส
เปรียบเทียบกับยีน myostatin ของปลากะพงขาวที่รายงานใน GenBank ของ National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) โดยการ BLAST แลวใชโปรแกรม Genetyx เพื่อทําการ alignment sequence และเปรียบเทียบความ
คลายคลึงของลําดับเบส 
 

ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาการแสดงออกของยีน myostatin ในระหวางพัฒนาการของลูกปลากะพงขาววัยออน และ 
ปลากะพงขาวโตเต็มวัยโดยเทคนิค semi quantitative RT-PCR เปรียบเทียบกับการแสดงออกของยีน GAPDH ซึ่งเปน 
house keeping gene ที่ใชเปนยีนเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนอื่นๆ เพื่อยืนยันวาเซลลหรือเนื้อเยื่อของปลากะพงขาว
ระหวางทําการศึกษายังมีชีวิตและยังมีกิจกรรมของเซลลอยู ทั้งนี้พบวายีน GAPDH มีการแสดงออกที่ใกลเคียงกันมากใน
ทุกอวัยวะ โดยมีขนาดของ RT-PCR product เทากับ 162 bp แสดงวาปฏิกิริยาของ RT-PCR ในการศึกษานี้สมบูรณ และไม
พบ RT-PCR product จาก negative control ที่ใชน้ํากลั่น DEPC แสดงวาไมมีการปนเปอนในระหวางการทํา RT-PCR 

 
1. การแสดงออกของยีน myostatin ในลูกปลากะพงขาววัยออน  
 
 ผลการตรวจการแสดงออกของยีน myostatin ในระหวางพัฒนาการของลูกปลากะพงขาววัยออน โดยเทคนิค  
RT-PCR พบวามีการแสดงออกของยีน myostatin ต้ังแตวันที่ 1 หลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัว มีขนาดของ RT-PCR  
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product เทากับ 234 bp เมื่อวัดปริมาณการแสดงออกของยีนในระดับ transcription level โดยเทคนิค semi quantitative  
RT-PCR พบวามีการแสดงออกของยีนสูงขึ้นในวันแรกที่ลูกปลาฟกออกเปนตัว และสูงสุดหลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัว 
25 วัน แลวลดลงเหมือนกับชวงแรกของการพัฒนาหลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัว 30 วัน (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 อัตราสวนการแสดงออกของยีน myostatin เปรียบเทียบกับยีน GAPDH ในระหวางพัฒนาการของลูกปลา- 
              กะพงขาววัยออน โดยเทคนิค semi quantitative RT-PCR โดยมีลําดับของตัวอยาง ดังนี้ 1 ระยะที่ปลายังมีถุง 
              ไขแดงอยู (newly hatched larvae with yolk) 2 ระยะที่ปลาเริ่มมีจุดสี (pigment formation) 5 ระยะที่ปลามีการ 
              พัฒนาของปาก (mouth formation) 10 ระยะที่ปลามีการพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal tract  
              formation) 15 ระยะที่ปลามีการพัฒนาของโครงสรางกระดูกออน (cartilage formation) 20 ระยะที่ปลามีการ 
              พัฒนากานครีบจนสมบูรณ (complete fin ray formation) 25 ระยะ juvenile ปลามีการพัฒนาเปนโครงสราง 
              กระดูกแข็ง (bone formation) 30 ระยะปลาวัยรุน (juvenile stage) มีความยาว (standard length) 15-20 มิลลิเมตร  
              อางอิงจาก ดุสิต และคณะ (2528) 
 
2. การแสดงออกของยีน myostatin ในปลากะพงขาวโตเต็มวัย 

 
 การตรวจเนื้อเยื่อจากอวัยวะตางๆ ของปลากะพงขาวโตเต็มวัยที่จําเพาะตอการแสดงออกของยีน myostatin  
จากปฏิกิริยา RT-PCR พบวามีการแสดงออกของยีน myostatin ในทุกเนื้อเยื่อ ไดแก กลามเนื้อขางลําตัว เหงือก ตับ 
กระเพาะอาหาร และ หัวใจ (ภาพที่ 2) 
 

 
    M                -                1                2                 3                4                5         

Myostatin 

GAPDH 

 
ภาพที่ 2 ผล RT-PCR ของ myostatin ขนาด amplicon 234 bp และ GAPDH (positive control) ขนาด amplicon 162 bp 
              เปรียบเทียบกับ 100 bp molecular marker (M) โดยมีลําดับของตัวอยางดังนี้ negative control (-) myostatin  
              ของกลามเนื้อขางลําตัว (1)  หัวใจ (2)  กระเพาะอาหาร (3)  เหงือก (4) และ ตับ (5)  ของปลากะพงขาวโตเต็มวัย 
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 เมื่อวัดปริมาณการแสดงออกของยีนในระดับ transcription level โดยเทคนิค semi quantitative RT-PCR พบวามี
การแสดงออกของยีนมากที่สุดในกลามเนื้อขางลําตัว รองลงมาคือ เหงือก ตับ โดยพบวามีการแสดงออกนอยมากใน
กระเพาะอาหารและหัวใจ (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3 อัตราสวนการแสดงออกของยีน myostatin เปรียบเทียบกับยีน GAPDH ในเนื้อเยื่อปลากะพงขาวโตเต็มวัยโดยมี 
               ลําดับของตัวอยางดังนี้ กลามเนื้อขางลําตัว (M) หัวใจ (H) กระเพาะอาหาร (S) เหงือก (G) และ ตับ (L)  
               โดยเทคนิค semi quantitative RT-PCR 
 
3. Sequencing Analysis 
 
 ผลการ Alignment ของ myostatin ที่ไดจาก RT-PCR พบวา myostatin ของลูกปลากะพงขาววัยออนและเนื้อเยื่อ
ตางๆ ไดแก กลามเนื้อขางลําตัว เหงือก ตับ กระเพาะอาหาร และ หัวใจ ของปลากะพงขาวโตเต็มวัย มีคาความคลายคลึง
มากกวา 99% ทุกตัวอยาง เมื่อทําการเปรียบเทียบกับ myostatin ของปลากะพงขาวที่รายงานใน GenBank accession no. 
AY863148  
 

สรุปและวิจารณผล 
 
 การศึกษาการแสดงออกของยีน myostatin ในลูกปลากะพงขาววัยออนระหวางพัฒนาเปนอวัยวะตางๆ แสดงให
เห็นวาสามารถพบการแสดงออกของยีน myostatin ไดต้ังแตวันแรกของลูกปลาที่ฟกออกเปนตัว ซึ่งยีน myostatin ในปลา
กระดูกแข็งมีการแสดงออกของยีนตั้งแตลูกปลาฟกออกเปนตัวหรือไมนานหลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัว ขึ้นกับการ
พัฒนาการของปลาแตละชนิด (Kocabas et al., 2002a; Rodgers et al., 2001; Vianello et al., 2003) เชน catfish พบวันที่ 1 
หลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัว (Kocabas et al., 2002b) zeabrafish พบวันที่ 1 หลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัว (Xu et al., 
2003) นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังพบวาปริมาณแสดงออกของยีน myostatin คอยๆ สูงขึ้นจนถึงหลังจากลูกปลาฟก
ออกเปนตัว 25 วัน แลวลดลงเมื่อเขาระยะวัยรุน เนื่องจากในปลาวัยรุนมีการเจริญเติบโตของรางกายโดยการเพิ่มปริมาณ
กลามเนื้อยึดเกาะกระดูกมากกวาปลาวัยออนที่อยูในชวงการพัฒนาอวัยวะ ดวยเหตุนี้จึงมีการแสดงออกของยีน myostatin 
ลดลง เปนไปในแนวทางเดียวกับการแสดงออกของยีน myostatinในปลากะรังดอกแดง ที่การแสดงออกของยีนนี้จะนอย
เมื่อเริ่มพัฒนาการคัพภะของลูกปลา (embryonic stage) ต้ังแตไขไดรับการผสมจากเชื้ออสุจิ โดยจะเพิ่มขึ้นเปนลําดับตาม
การพัฒนาตั้งแตระยะ cleavage ระยะ blastular ระยะ gastrular ระยะ body segment appearance และยังคงเพิ่มสูงขึ้นใน 
ลูกปลาวัยออนจนเขาสูลูกปลาวัยรุนจึงเริ่มลดลง (Ko et al., 2007)  
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 ในการศึกษาเนื้อเยื่อจากอวัยวะตางๆ ที่จําเพาะตอการแสดงออกของยีน myostatin ครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวา มีการ
แสดงออกของยีน myostatin ในหลายเนื้อเยื่อของปลากะพงขาวโตเต็มวัย โดยกลามเนื้อขางลําตัวที่จัดอยูในกลุมกลามเนื้อ
ที่ยึดเกาะกับกระดูกมีการแสดงออกมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากยีน myostatin เปนยีนที่อยูในเซลลกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับ
กระดูก และเกี่ยวของกับกระบวนการสรางกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูกของปลากระดูกแข็ง (Rescan, 2005) ดังนั้นจึงทํา
ใหพบวายีน myostatin มีการแสดงออกมากที่สุดในกลามเนื้อขางลําตัว ซึ่งสนับสนุนผลการศึกษานี้ไดจากการพบการ
แสดงออกของยีน myostatin ในกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูกสูงในปลากระดูกแข็งชนิดอื่นๆ (Maccatrozzo et al., 2001; 
Ostbye et al., 2001; Roberts and Goetz, 2001; Rogers and Weber, 2001; Rodgers et al., 2001) สวนอวัยวะที่มีการ
แสดงออกของยีน myostatin รองลงมา คือ เหงือก อาจเพราะมีสวนของกลามเนื้อที่ยึดเกาะกับกระดูกเหมือนกันแตนอยกวา 
สวนที่ตับ กระเพาะอาหาร และ หัวใจ ก็มีการแสดงออกของยีน myostatin แตนอยมาก  อาจมีสาเหตุมาจากอวัยวะดังกลาว
ขางตนเกิดมาจากสวนของ mesodermal tube ของลําตัวเหมือนกัน ของคัพภะระยะ gastrula ที่เปนตนกําเนิดของกลามเนื้อ
และโครงกระดูกของสวนลําตัวและระยางค เนื้อเยื่อ-เกี่ยวพัน รวมทั้งเกล็ด (วิมล, 2540)  
 การศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา การแสดงออกของยีน myostatin พบในปลากะพงขาวตั้งแตลูกปลาฟกออกเปนตัว 
และในอีกหลายเนื้อเยื่อจากอวัยวะตางๆ นอกเหนือจากกลามเนื้อขางลําตัวของปลากะพงขาวโตเต็มวัย แสดงใหเห็นวา 
ยีน myostatin นอกจากจะควบคุมการเจริญเติบโตของกลามเนื้อยึดเกาะกับกระดูกแลว อาจจะยังมีบทบาทอื่นๆ ในปลา
กะพงขาวอีก 
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การบริโภคสินคาสัตวน้าํ กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพฯ 
 

1 2  และ Masahiro YAMAOอําพร เลาวพงษ
1สวนเศรษฐกิจการประมง  กรมประมง  บางเขน กรุงเทพฯ   

2Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University, JAPAN 
 

บทคัดยอ 
 

 การสํารวจการบริโภคสินคาสัตวน้ํามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการบริโภค  ประเภทและชนิดสัตวน้ําที่
บริโภค โดยสํารวจขอมูลผูบริโภคจํานวน 200 ราย ในตลาดสดและตลาดซุปเปอรมาเก็ต 4 แหงในเขตกรุงเทพฯ ในป 2550 
และวิเคราะหปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการบริโภคโดยใชวิธีหาคาความสัมพันธของ Pearson รวมถึงการประมาณการบริโภค
โดยใชสมการถดถอยเชิงเสนแบบตัวแปรหลายตัว  ผลการศึกษาพบวารูปแบบการบริโภคอาหารของครัวเรือนในกรุงเทพฯ 
สวนใหญบริโภคอาหารมื้อเชาและมื้อเย็นที่บาน และบริโภคมื้อกลางวันนอกบานทั้งในวันทํางานและวันหยุด โดยมีการ
บริโภคที่บานรอยละ 91.65 และบริโภคนอกบานรอยละ 8.35 รูปแบบของการบริโภคสัตวน้ําที่บานเปนการซื้อสัตวน้ําสด
เพื่อปรุงเองรอยละ 59.29 ซื้ออาหารสําเร็จรูปและอื่นๆ รอยละ 32.36 ประเภทของสัตวน้ําที่บริโภค สวนใหญเปนสัตวน้ํา
ทะเล (68.33%) นอกนั้นเปนสัตวน้ําจืด (31.67%) ชนิดสัตวน้ําทะเลที่มีการบริโภคไดแก ปลา (ปลากะพง 11.89% และ 
ปลาทู 18.99%) กุง 13.36% และหมึก 12.25% สัตวน้ําจืดที่บริโภคมากที่สุดคือ ปลานิล (13.36%) และปลาดุก (7.35%) 
ปจจัยที่มีความสําคัญในการกระตุนการบริโภค คือ ความสะดวกในการซื้อและการบริโภค( 31.63%) ดานรายได (16.67%) 
และดานสุขภาพ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณการบริโภคสัตวน้ําคือ จํานวนสมาชิกที่มีรายไดในครัวเรือน จํานวนครั้ง
ที่มีการปรุงอาหารที่บาน และจํานวนครั้งของการบริโภคอาหารนอกบาน และจากสมการการบริโภคแสดงวาปริมาณการ
บริโภคสัตวน้ําจะเพิ่มมากขึ้นถาปริมาณสัตวน้ําที่บริโภคนอกบานและซื้อมาปรุงที่บานเพิ่มขึ้น   
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Fisheries Consumption : Case Study in Bangkok Metropolitan 
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2Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University, JAPAN 

 
Abstract 

 
 This Study has objective to seek the consumption pattern and  the factors of fish consumed in Bangkok. The 
data collected from 200 samples in 4 markets (2 fresh markets and 2 super markets) in 2007.The study showed that in 
week day and holiday, the family member take breakfast and dinner at home. For lunch mostly they take outside. For 
fisheries consumed mostly, 91.65% (59.29% cooking and 32.36% finished food) take at home and 8.35% take outside. 
Mainly of fisheries consume was marine products (68.33%) such as fish (sea bass 11.89%, mackerel 18.99%),shrimp 
(13.36%) and squid (12.25%) and  fresh water fish (31.67%) such as tilapia ( 13.36%) and cat fish (7.35%). The main 
factors for fish consume is the convenient of products (31.63%), consumer’s income (16.67%) and healthful 
(12.12%).The Pearson correlation of fish consumed found that the number of income member, number of cooking time 
and outside eating have positive direction to the fish consume. The fish consumption equation depending on the quality 
of fish for cooking and outside eating.  
 
Key words : consumption, fisheries products  and  Bangkok  
    
* e-mail : ampornl@fisheries.go.th 
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คํานํา 
 

 ปริมาณการบริโภคสัตวน้ําของไทยในป 2547 (กรมประมง,2549) เฉลี่ย 41.76 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่งเปนการ
ประเมินการบริโภคจากดานการผลิตที่มีสัดสวนของสัตวน้ําทะเลมากกวาสัตวน้ําจืด และจากขอมูลการสํารวจการบริโภค
อาหารของประเทศไทยป 2547 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,2549) พบวากลุมผูบริโภคสัตวน้ําที่มีอายุระหวาง 35-65 ป มี
การบริโภคปลาน้ําจืด (จําพวกปลาลําตัวแบนมีเกล็ด เชน ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาขาว) ปริมาณมากที่สุดคือ 82.60 
กรัมตอคนตอวัน และกลุมดังกลาวมีการบริโภคปลาทะเล (ปลาอินทรีย ปลากะพง ปลากะรังและปลาสําลี) มากที่สุด คือ 
108.52 กรัมตอคนตอวัน การสํารวจหรือการศึกษาเรื่องการบริโภคสัตวน้ํา สวนใหญมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เชนการ
ประเมินการบริโภคของกรมประมงเพื่อทราบถึงการใชประโยชนจากสัตวน้ํา สวนการสํารวจขอมูลการบริโภคอาหารของ
ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรเพื่อประเมินความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอาหาร เปนตน 
 ในรายงานฉบับนี้ เปนการรายงานผลการสํารวจการบริโภคสัตวน้ําจากกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งนับวา
เปนกลุมผูบริโภคที่มีความสําคัญกลุมหนึ่ง ทั้งนี้มีเปาหมายในการศึกษาเพื่อที่ทราบขอมูลดานการบริโภคสินคาสัตวน้ําใน
เชิงลึกของผูบริโภคสัตวน้ําในกลุมที่ศึกษา เพื่อนํารูปแบบการศึกษาไปขยายผลในการศึกษาตอไปและ/หรือนําผลที่ไดไป
ใชวิเคราะหในการวางแผนสงเสริมการบริโภคสัตวน้ําใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะกลุมในโอกาสตอไป  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบของการบริโภคสินคาสัตวน้ํา 
 2. เพื่อศึกษาประเภทและชนิดของสัตวน้ําที่บริโภค 
 3. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณการบริโภคและประมารการสมการการบริโภค  

 
วิธีการศึกษา 

 
1. การสํารวจขอมูล 
 
 1.1 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณผูที่ซื้อสินคาสัตวน้ําจํานวน 200 รายที่ตลาดคาปลีก (ตลาดสด 
2 แหงและตลาดสดในสรรพสินคา 2 แหง) จํานวน 4 แหงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทําการสํารวจในชวงเดือน
กันยายนถึงตุลาคม 2550  
 1.2 การสุมตัวอยาง มีการสุมตัวอยางในแตละตลาดจํานวน 50 ตัวอยาง ในแตละตลาดมีการสัมภาษณ จํานวน  
2 ครั้งๆ คือ ในวันทํางานจํานวน 25 ตัวอยาง และวันเสารจํานวน 25 ตัวอยาง   
 
2. การวิเคราะหขอมูล  
 
 2.1 วิเคราะหขอมูลโดยแสดงในรูปของ คาเฉลี่ยและรอยละของครัวเรือนตัวอยาง  รูปแบบการบริโภคอาหารและ
รูปแบบการบริโภคสินคาสัตวน้ําของครัวเรือน รวมทั้งประเภท ชนดิ และปริมาณสัตวน้ําที่บริโภค 
 2.2 การวิเคราะหความสัมพันธ (Pearson correlation) ของปจจัยที่มีผลตอการบริโภคสัตวน้ํา เชน รายไดของ
ครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่มีรายได ระยะทาง รูปแบบการบริโภค ปริมาณการบริโภค 
สัตวน้ําจืด และสัตวน้ําทะเล  เปนตน 

 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                                       O36  
                                                           

 185

 2.3 วิเคราะหสมการการบริโภคสัตวน้ําเพื่อวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการการบริโภค โดยการ
ประมาณสมการการบริโภค (Estimate consumption equation) โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบหลายตัวแปร 
(Multiple Liner  Regression) 
 Y =     a + b1X

*
1 + b2X

*
2 + b3X

*
3 + b4X

*
4+ b5X

*
5+ b6X

*
6+....+ b10X

* + e 10

 I =    ตัวแปรอิสระที่1….………10 
 X =    ระยะทางจากบานถึงตลาด  (กิโลเมตร)   1  

 X  =    จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  2

 X =    จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได (คน)   3 

 X =    จํานวนครั้งที่ปรุงอาหารที่บาน (ครั้ง/สัปดาห)  4 

 X =    ปริมาณสัตวน้ําที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน (กิโลกรัม/สัปดาห)   5 

 X  =    ปริมาณสัตวน้ําทะเลที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน  (กิโลกรัม/สัปดาห)   6

 X  =    จํานวนครั้งที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปมาทานที่บาน (ครั้ง/สัปดาห) 7

 X  =    ปริมาณสัตวน้ําในอาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมาทานที่บาน(กิโลกรัม/สัปดาห) 8

 X =    จํานวนครั้งที่ทานอาหารนอกบาน (ครั้ง/สัปดาห)  9 

 X =    ปริมาณสัตวน้ําในอาหารที่ทานนอกบาน(กิโลกรัม/สัปดาห) 10 

 Y =    ปริมาณการบริโภคสินคาสัตวน้ําของครัวเรือน  
 a =    คาคงที่ 
 b =    สัมประสิทธิ์ (Coefficients) การเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย เมื่อตัวแปร
อิสระอื่นๆคงที่  
 e =   คาความคลาดเคลื่อน  
ทั้งนี้การประมาณสมการภายใตเงื่อนดังนี้ 
 1. คาความคลาดเคลื่อน (e) เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงปกติ 
 2. คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปนศูนย  E(e) = 0 
 3. คาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน คือ covariance (e , e ) = 0  i j

 4. ตัวแปรอิสระ  X   ตองเปนอิสระตอกัน  i

 
นิยามศัพท 

 
1. รูปแบบการบริโภคของครัวเรือน การบริโภคมี 3 มื้อตอวัน คือ มื้อเชา มื้อกลางวัน และมื้อเย็น โดยพิจารณารูปแบบ 
การบริโภคทั้งในวันทํางานและวันหยุด   
2. รูปแบบการบริโภคสินคาสัตวน้ําของครัวเรือน จําแนกลักษณะการบริโภคเปนบริโภคที่บานและบริโภคนอกบาน  ดังนี้  
 2.1 การบริโภคท่ีบาน 
 2.1.1. ซื้อสัตวน้ําสดมาปรุงเอง 
 2.2.2. ซื้ออาหารสําเร็จรูปที่มีสวนผสมของสัตวน้ํา 

2.2 การบริโภคนอกบาน  
 2.2.1. บริโภคนอกบานเปนปกติ เชน มื้อเชา มื้อกลางวันและมื้อเย็นใกลที่ทํางาน ที่โรงเรียน ในวันทํางาน 
 2.2.2. บริโภคนอกบานที่เปนโอกาสสําคัญๆ ในโอกาสสําคัญๆ ทุกสุดสัปดาห ทุกเดือน หรือนานๆ ครั้ง  
ทั้งนี้ โดยประเมินปริมาณสัตวน้ําในรูปน้ําหนักสด 
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3. การประเมินความคิดเห็นของผูบริโภคที่เก่ียวกับวัตถุประสงคของการบริโภคสินคาสัตวน้ํา  
 3.1 เพื่อสุขภาพ การบริโภคสินคาสัตวน้ํา เพราะการดูแลรักษาสุขภาพ  
 3.2 ดานรสชาติ ความอรอย เมื่อเทียบกับเนื้อสัตวประเภทอื่นๆ  
 3.3 ดานความสะดวก (หางาย) ทั้งในดานการซื้อและการบริโภค หมายถึง ปริมาณ จํานวนชนิด ราคา คุณภาพ 
และความหลากหลายผลิตภัณฑ 
4 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสัตวน้ํา 
 4.1 ปจจัยดานราคาสินคาสัตวน้ํา ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับปริมาณการบริโภค 

 4.2 ปจจัยดานรายได ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง เดียวกับปริมาณการบริโภค 
 4.3 ปจจัยดานสุขภาพ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง เดียวกับปริมาณการบริโภค 

 4.4 ปจจัยดานความสะดวกสบายในการซื้อสินคาและการบริโภค ทั้งนี้รวมถึงการบริการหลังการขาย เชน 
สถานที่ซื้ออยูใกล หรือสะดวกในการซื้อ หรือมีบริการหั่นชําแหละ  หรือมีความหลากหลายของสินคาสัตวน้ําที่ทําใหเลือก
ซื้อไดมากขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง เดียวกับปริมาณการบริโภค 
 4.5 ปจจัยดานการพัฒนาประเภทของสินคาสัตวน้ําสด เชน สัตวนํ้าชนิดใหม สัตวน้ําที่มีเนื้อมาก มีรสชาติดี เชน 
การพัฒนาสายพันธุปลานิลทําใหมีขนาดใหญ เนื้อมาก รสชาติดี รวมถึงการพัฒนาคุณภาพทําใหมีรสชาติดีขึ้น หรือในกรณี
สินคาสัตวน้ําแปรรูปหรือสินคาสําเร็จรูป การแปรรูปทําใหมีสินคาสัตวน้ํามีรสชาติอรอย ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง 
เดียวกับปริมาณการบริโภค 

 4.6 การพัฒนาดานคุณภาพ เชน ดานมาตรฐานสินคา ซึ่งมีผลใหมีความมั่นใจในการบริโภค ซึ่งมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกับปริมาณการบริโภค 
 4.7 การพัฒนาผลิตภัณฑ เชน สินคาสําเร็จรูป สินคาพรอมรับประทาน รวมถึง สินคากึ่งแปรรูปและอื่นๆ ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณการบริโภค 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ลักษณะทั่วไปของตลาด 
 ตลาดสดสะพานใหม ต้ังอยูดานทิศเหนือฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ  เปนตลาดสดที่ใหญที่สุดของกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มีคณะกรรมการบริหารตลาดและเปนสมาชิกตลาดสดของกรุงเทพฯ ลักษณะเหมือนกับตลาดสดโดยทั่วไปมี
การขายสินคาทุกประเภทในครัวเรือนทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค มีการแบงเขตการขายสินคาที่เปนระบบ การขายสินคา
สัตวน้ํามีการขายทั้งสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําทะเล เวลาการขายสินคาสัตวน้ําตั้งแต 03.00 -18.00 น. โดยชวงแรกจะเปนการ
ขายสงสินคาสัตวน้ําใหกับผูคาสงหรือปลีกของตลาดสดขนาดเล็กที่อยูรอบๆนอก นอกนั้นเปนการขายใหกับรานอาหาร
และผูบริโภคโดยตรง จนกระทั่งเวลาเย็น การขายสินคามีตลอดวัน แตการขายในชวงเชาจะมีความหนาแนนกวา และการ
ขายในวันหยุดก็จะมีมากกวาวันทํางาน ผูซื้อมีทั้งเปนผูคาและผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคมีทั้งผูบริโภคขนาดใหญ คือ รานอาหาร 
และผูบริโภคที่เปนครัวเรือนทั่วไป ซึ่งมีทั้งผูที่มีที่อาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูที่อาศัยที่หางไกล แตมาตอรถบริเวณตลาด 
การคาปลีกสัตวน้ํามีสม่ําเสมอตลาดวัน การคามีความหนาแนนในชวงเทศกาล  
 ตลาดสดบางแค ต้ังอยูดานทิศใตฝงตะวันตกของกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดสดสะพานใหม 
แตเปนตลาดขายปลีกโดยเฉพาะ ตลาดเริ่ม 6.00-17.00 ผูคาปลีกสวนใหญอยูริมทางเดินบนฟุตบาต ใกลถนน ผูคาบริเวณ
ฟุตบาทจะหยุดวันพุธ ปริมาณการคามีมากในชวงเลิกงานและวันหยุด 
 ซุปเปอรมาเก็ตเดอะมอลลงามวงศวาน  ต้ังอยูดานทิศเหนือฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ เวลาขาย 10.00-21.00 น.
ทุกวัน ปริมาณการคาหนาแนนในวันหยุด มีการตรวจสอคุณภาพสัตวน้ําสดที่จําหนาย โดยกรมอนามัย  
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 ซุปเปอรมาเก็ตเดอะมอลลบางแค ต้ังอยูดานทิศใตฝงตะวันตกของกรุงเทพฯ เวลาชาย 10.00-21.00 น.ทุกวัน 
ปริมาณการคาหนาแนนในวันหยุด มีการตรวจสอคุณภาพสัตวน้ําสดที่จําหนาย โดยกรมอนามัย  
2. ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  
 ผูซื้อสินคาสัตวน้ําสวนใหญ รอยละ 84.00 เปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 41.03 ป ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่ตลาดสดบางแค
มีอายุเฉลี่ยสูงกวาทุกกลุม คือ 42.78 ป และกลุมตัวอยางที่ตลาดสดสะพานใหมมีอายุเฉลี่ยนอยกวาทุกกลุม คือ 41.02 ป 
ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 42.50 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาระดับประถมตนรอยละ 31.50 รอยละ 17 เปนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา และรอยละ 7.50 และ 
1.50 เปนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี และไมไดเรียน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 เพศ อายุ และสถานภาพทางการศึกษาของตัวอยาง  

ตลาด  
เพศ อายุและการศึกษา ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต  

เฉล่ีย สะพานใหม บางแค งามวงศวาน บางแค 
1. เพศ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- หญิง 82.00 86.00 90.00 78.00 84.00 
- ชาย 18.00 14.00 10.00 22.00 16.00 
2. อายุ (ป) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- < 30 26.00 20.00 14.00 8.00 15.50 
- 30-40 28.00 36.00 40.00 26.00 38.00 
- 41-50 18.00 14.00 28.00 28.00 28.50 
- 51-60 24.00 16.00 14.00 18.00 13.50 
> 60 4.00 14.00 4.00 - 4.50 
อายุเฉลี่ย  40.02 42.78 40.84 40.46 41.03 
3. การศึกษา 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- ไมไดเรียน 4.00 2.00 - - 1.50 
- จบชั้นประถมตน 36.00 36.00 14.00 14.00 31.50 
- จบอนุปริญญา 10.00 24.00 24.00 18.00 17.00 
- จบปริญญาตรี 50.00 26.00 48.00 54.00 42.50 
- จบสูงกวาปริญญาตรี - 12.00 14.00 14.00 7.50 

3. ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน   
 สถานที่ต้ังของครัวเรือนอยูหางจากตลาดสดเฉลี่ย 7.30 กิโลเมตร ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่ตลาดสดบางแค อยูใกล
ตลาดมากกวากลุมอื่นๆ คือ 5.40 กิโลเมตร กลุมตัวอยางทั้งหมดสวนใหญรอยละ 56.50 มีระยะทาง 5-10 กิโลเมตร  

รายไดของครัวเรือน  กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 40 มีรายไดนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน โดยเฉพาะกลุม
ตัวอยางที่ตลาดสดสะพานใหมมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน รอยละ 68.00 และกลุมตัวอยางที่เดอะมอลลงาม
วงศวานมีรายไดสูงกวากลุมอื่นๆ 
 จํานวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4.21 คน เปนสมาชิกที่มีรายได 2.32 คน โดยกลุมตัวอยางที่ตลาดสดบางแคมี
จํานวนสมาชิกครัวเรือนมากที่สุดและสวนใหญเปนสมาชิกที่มีรายได และกลุมตัวอยางที่เดอะมอลลบางแค มีจํานวน
สมาชิกครัวเรือนและมีสมาชิกที่มีรายไดจํานวนนอยกวากลุมตัวอยางอื่นๆ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  ขอมูลทั่วไปของครัวเรือน  
ตลาด  

รายการ ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต เฉล่ีย 
สะพานใหม บางแค งามวงศวาน บางแค 

1. ระยะทางจากทีพ่ักถึงตลาด (กิโลเมตร) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
      < 5  14.00 42.00 16.00 20.00 22.00 
     5-10 64.00 46.00 52.00 54.00 56.50 
      >10 22.00 12.00 32.00 26.00 21.50 
เฉลี่ย (กิโลเมตร) 7.18 5.40 8.46 8.14 7.30 
2.รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน (บาท/เดือน) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
      < 30,000  68.00 44.00 40.00 10.00 40.00 
30,000-50,000 12.00 28.00 32.00 50.00 30.00 
50,001-70,000 14.00 18.00 14.00 30.00 20.00 
       > 70,000 6.00 10.00 14.00 10.00 10.00 
3. จํานวนสมาชิกที่มีรายได (คน) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
       < 3 - 10.00 - 16.00 6.50 
       3-4 86.00 32.00 62.00 60.00 60.00 
       5-7 14.00 58.00 36.00 24.00 33.00 
       > 7 - - 2.00 - 0.50 
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยที่มีรายได (คน) 4.14 4.58 4.38 3.72 4.21 
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยที่ทํางาน (คน) 2.32 2.46 2.28 2.20 2.32 

4. รูปแบบการบริโภคของครัวเรือน   
 พิจารณาจากจํานวนสมาชิกที่บริโภคอาหารในมื้อตางๆของวัน ในชวงของวันทํางาน และวันหยุด โดยมี 3 มื้อ คือ
มื้อเชา กลางวัน และเย็น   
 วันทํางาน -  มื้อเชา รอยละ 58.67 ของสมาชิกในครัวเรือน ทานอาหารที่บาน นอกนั้นทานที่ทํางานหรือทาน 
นอกบาน 

 -  มื้อกลางวัน รอยละ 16.39 ของสมาชิกในครัวเรือน ทานอาหารที่บาน ซึ่งเปนสมาชิกที่ทํางานที่บานหรือไม
ทํางาน หรือสมาชิกที่เปนคนชราและเด็กกอนวัยเรียน   

- มื้อเย็น รอยละ 64.61 องสมาชิกในครัวเรือน ทานมื้อเย็นที่บาน นอกนั้นทานมื้อเย็นนอกบาน เชน รานอาหาร
ใกลที่ทาํงาน หรือใกลบาน  
 วันหยุด  - มื้อเชา รอยละ 66.98 ของสมาชิกในครัวเรือน ทานอาหารเชาที่บาน  นอกนั้นทานนอกบาน  

-  มื้อกลางวัน รอยละ 48.22 ของสมาชิกในครัวเรือน ทานมื้อกลางวันที่บาน  นอกนั้นทานนอกบาน  
-  มื้อเย็น รอยละ 62.47 ของสมาชิกในครัวเรือน ทานมื้อเย็นที่บาน นอกนั้นทานนอกบาน 

 รูปแบบการรับประทานอาหารของตัวอยางสวนใหญจะมีการบริโภคที่บานในชวงวันหยุดมากกวาวันทํางานใน
ทุกมื้อ ยกเวนมื้อเย็นของวันทํางาน เพราะหลายครัวเรือนมีการบริโภคมื้อเย็นนอกบาน (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 รูปแบบการบริโภคอาหารของครัวเรือน   
หนวย : คน 

วันทํางาน วันหยุด รายการ 

ม้ือเชา ม้ือกลางวัน ม้ือเย็น ม้ือเชา ม้ือกลางวัน ม้ือเย็น 
ตลาดสด : สะพานใหม  (รวม4.14 คน) 2.26 0.74 2.22 2.58 1.64 2.28 
รอยละ (%) 54.59 17.87 53.62 62.32 39.61 55.07 
ตลาดสด : บางแค (รวม4.58 คน) 2.86 0.74 2.72 3.02 2.30 2.52 
รอยละ (%) 62.45 16.16 59.39 65.94 50.22 55.02 
ซุปเปอรมาเก็ต : งามวงศวาน (รวม 4.38 คน) 2.18 0.54 2.72 2.62 1.76 2.44 
รอยละ (%) 49.77 12.33 62.10 59.82 40.18 55.71 
ซุปเปอรมาเก็ต: บางแค (รวม 3.72 คน) 2.50 0.74 3.20 3.06 2.40 3.28 
รอยละ (%) 67.20 19.89 86.02 82.26 64.52 88.17 
รวมทั้งหมด (รวม 4.21 คน) 2.47 0.69 2.72 2.82 2.03 2.63 
รอยละ (%) 58.67 16.39 64.61 66.98 48.22 62.47 

5. ลักษณะการบริโภคสินคาสัตวน้ํา 
 การบริโภคสินคาสัตวน้ําของครัวเรือนเฉลี่ย 14 ครั้งตอสัปดาห สวนใหญบริโภคที่บานรอยละ 91.65 โดยเปน
จํานวนครั้งที่นํามาปรุงเองที่บานรอยละ 59.29 และซื้ออาหารสําเร็จรูปบริโภคที่บา รอยละ 33.26 และที่เหลือรอยละ 8.35 
เปนจํานวนครั้งที่ครัวเรือนบริโภคนอกบาน (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 รูปแบบการบริโภคสินคาสัตวน้ํา  

ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต  เฉลี่ย 
รูปแบบการบริโภค สะพานใหม บางแค งามวงศวาน บางแค 
สินคาสัตวน้ํา จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

(ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง) 
ที่บาน :            
ซื้อมาปรุงเอง 8.68 62.27 9.04 62.39 8.90 5.62 6.56 54.39 8.30 59.29 
ที่บาน :           
 ซื้อสําเร็จรูป  4.15 29.77 4.34 29.95 5.58 35.50 4.06 33.67 4.53 32.36 
นอกบาน :  1.11 7.96 1.11 7.66 1.24 7.88 1.44 11.94 1.17 8.35 

1/ บริโภคนอกบาน 
รวม 13.94 100.00 14.49 100.00 15.72 100.00 12.06 100.00 14.00 100.00 

6. ปริมาณการบริโภคสัตวน้ํา  
 สัตวน้ําที่บริโภคสวนใหญรอยละ 68.33 เปนสัตวน้ําทะเล และรอยละ 31.67 เปนสัตวน้ําจืด รูปแบบการบริโภค
สัตวน้ําสวนใหญเปนการซื้อสัตวน้ํามาปรุงเองที่บาน (1.42 กิโลกรัม) ปริมาณการบริโภคสัตวน้ําเฉลี่ย 2.40 กิโลกรัมตอ
ครัวเรือนตอสัปดาห  หรือคิดเปนเปนบริโภคสัตวน้ําเฉลี่ย 29.64 กิโลกรัมตอคนตอป โดยที่กลุมตัวอยางที่ตลาดสดสะพาน
ใหมมีการบริโภคเฉลี่ยตอคนสูงที่สุดคือ 35.88 กิโลกรัมตอตอป และกลุมตัวอยางที่ตลาดสดบางแคมีการบริโภคเฉลี่ยตอ
หัวตํ่าที่สุด คือ 22.48 กิโลกรัมตอตอป (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5  ปริมาณการบริโภคสินคาสัตวน้ํา 

กิโลกรัมตอสัปดาห รายการ 

สัตวน้ําทะเล สัตวน้ําจืด รวม 
ตลาดสดสะพานใหม ที่บาน : ปรุงเอง  1.08 0.73 1.81 
 ที่บาน : อาหารสําเร็จรูป  0.36 0.28 0.64 

1/  บริโภคนอกบาน 0.34 0.05 0.39 
 รวม (4.14 คน/ครัวเรือน) 1.78 1.06 2.84 
 รอยละ 62.68 37.32 100.00 
 ปริมาณการบริโภครวม (กก/คน/ป) 22.49 13.39 35.88 
ตลาดสดบางแค ที่บาน : ปรุงเอง  0.91 0.44 1.35 
 ที่บาน : อาหารสําเร็จรูป  0.26 0.12 0.38 

1/  บริโภคนอกบาน 0.20 0.05 0.25 
 รวม (4.58 คน/ครัวเรือน) 1.37 0.61 1.98 
 รอยละ 69.19 30.81 100.00 
 ปริมาณการบริโภครวม (กก/คน/ป) 15.55 6.93 22.48 
ซุปเปอรมาเก็ตงามวงศวาน ที่บาน : ปรุงเอง  0.78 0.28 1.06 
 ที่บาน : อาหารสําเร็จรูป  0.40 0.28 0.68 

1/  บริโภคนอกบาน 0.42 0.11 0.53 
 รวม (4.38 คน/ครัวเรือน) 1.60 0.67 2.27 
 รอยละ 70.48 29.52 100.00 
 ปริมาณการบริโภครวม (กก/คน/ป) 18.99 7.96 26.95 
ซุปเปอรมาเก็ตบางแค ที่บาน : ปรุงเอง  0.96 0.47 1.43 
 ที่บาน : อาหารสําเร็จรูป  0.39 0.17 0.56 

1/  บริโภคนอกบาน 0.45 0.08 0.53 
 รวม (3.72 คน/ครัวเรือน) 1.80 0.72 2.52 
 รอยละ 71.43 28.57 100.00 
 ปริมาณการบริโภครวม (กก/คน/ป) 25.16 10.07 35.23 
ปริมาณการบริโภคทั้งหมด ที่บาน : ปรุงเอง  0.93 0.48 1.42 
 ที่บาน : อาหารสําเร็จรูป  0.36 0.21 0.56 

1/  บริโภคนอกบาน 0.35 0.07 0.42 
 รวม (4.21 คน/ครัวเรือน) 1.64 0.76 2.40 
 รอยละ 68.33 31.67 100.00 
 ปริมาณการบริโภครวม (กก/คน/ป) 20.25 9.39 29.64 

หมายเหตุ   1. รวม 21 มื้อ/สัปดาห (ไมรวมปริมาณการบริโภคสัตวน้ําในมื้อกลางวันของวันทํางาน)  
           2. จํานวน 52 สัปดาหในหนึ่งป 
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7. ชนิดสัตวน้ําที่บริโภค 
 ชนิดสัตวน้ําที่บริโภคสวนใหญรอยละ 70.59 เปนสัตวน้ําทะเล ไดแก กุง หมึก ปลากะพง ปลาทูนึ่ง หอย ปลาทู
สด และสัตวน้ําทะเลอื่นๆ (สัตวน้ําทะเลสดอื่นๆและสัตวน้ําทะเลแปรรูป) และที่เหลือ รอยละ 29.41 เปนสัตวน้ําจืดเชน 
ปลานิล ปลาดุก ปลาชอน และ ปลาทับทิม   
 ชนิดสัตวน้ําที่บริโภคเปนประจํา 5 อันดับแรก คือ กุงทะเล และปลานิล รองลงมาเปนหมึก ปลากะพง และหอย 
(ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6  ชนิดของสัตวน้ําที่บริโภค 

                                                      หนวย : รอยละ  

ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต รายการ เฉล่ีย 

สะพานใหม บางแค งามวงศวาน บางแค 
สัตวน้ําทะเล 57.89 68.87 70.00 79.08 70.59 
1. ปลากะพง 11.18 11.32 12.91 12.06 11.89 
2. กุง 9.87 11.32 15.88 15.25 13.36 
3. หมึก 7.24 12.74 10.00 15.96 12.25 
4. หอย 5.92 10.85 8.82 10.64 9.44 
5. ปลาทูสด 6.58 3.77 8.82 8.16 6.86 
6. ปลาทูนึ่ง 13.82 12.74 8.24 13.12 12.13 
7. สัตวน้ําทะเลอื่นๆ 3.29 6.13 5.29 3.90 4.66 
สัตวน้ําจืด 42.11 31.13 30.00 20.92 29.41 
8.  ปลานิล 17.76 14.15 12.35 10.99 13.36 
9.  ปลาทับทิม 5.92 0.47 4.71 2.13 2.94 
10. ปลาดุก 10.53 8.96 7.64 4.26 7.35 
11. ปลาชอน 7.89 7.55 5.29 3.55 5.76 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

8. เหตุผลท่ีบริโภคสินคาสัตวน้ํา  
 ผูบริโภคสินคาสัตวน้ําสวนใหญรอยละ 78.00 ใหความสําคัญเรื่องความสะดวกในการหาซื้องายและรูปแบบ
สินคาที่หลากหลาย รอยละ 17.93 ใหความสําคัญเรื่องรสชาติ และที่เหลือรอยละ 4.07 ใหสําคัญในดานสุขภาพ (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 7  ปจจัยที่สําคัญในการบริโภคสินคาสัตวน้ํา 
             หนวย : รอยละ 

ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต เหตุผลท่ีสําคัญในการบริโภค เฉล่ีย 
สะพานใหม บางแค งามวงศวาน บางแค 

1. ดานสุขภาพ 3.01 - 1.96 10.42 4.07 
2. ดานรสชาติ 22.56 20.00 20.92 11.80 17.93 
3. ดานความสะดวกและบริการ 74.43 80.00 77.12 77.78 78.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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9. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการบริโภค  
 ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสินคาสัตวน้ํา ที่สําคัญคือ ความสะดวกในการซื้อ สวนใหญ รอยละ 
31.63 ใหความสําคัญของความสะดวก เชน ใกลบานและหาซื้องาย รอยละ 20.08 ใหความสําคัญดานราคาของสัตวน้ํา  
รอยละ 16.67 ใหความสําคัญในดานรายได รอยละ 12.12 ใหความสําคัญดานสุขภาพ ที่เหลือรอยละ 11.74, 4.36 และ 3.40 
ใหความสําคัญดานรสชาติคุณภาพสินคาและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ (ตารางที่ 8) 
 
ตารางที่ 8  ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสัตวน้ํา   

ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต ประเภทของปจจัย เฉล่ีย
ท้ังหมด สะพานใหม บางแค งามวงศวาน บางแค 

1. ดานราคา 24.63 22.31 21.17 12.50 20.08 
2. ดานความสะดวก 29.85 35.54 29.20 32.35 31.63 
3. ดานรสชาติ 14.93 4.13 16.06 11.03 11.74 
4. ดานสุขภาพ 6.72 7.44 11.68 22.06 12.12 
5. ดานคุณภาพสินคา 2.24 0.83 5.84 8.09 4.36 
6. ดานรายได 16.42 26.45 16.06 8.82 16.67 
7. ดานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 5.22 3.31 - 5.15 3.40 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
10. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยและการบริโภค    
 10.1 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคสัตวน้ํา   
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริโภคสัตวน้ําและปจจัยที่เกี่ยวของ โดยใช Person correlation พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคสัตวน้ําคือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกที่มีรายได จํานวนครั้งในการปรุงอาหารที่
บาน ปริมาณสัตวน้ําที่ใชในการปรุงอาหาร ปริมาณสัตวน้ําทะเลที่ใชในการปรุงอาหาร ปริมาณสัตวน้ําที่เปนสวนประกอบ
ของอาหารสําเร็จรูป จํานวนครั้งที่บริโภคอาหารนอกบาน และปริมาณสัตวน้ําที่บริโภคนอกบาน 
 -  กลุมตัวอยางที่ตลาดสดสะพานใหม  ปริมาณการบริโภคสัตวน้ํามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวน
ครั้งที่ปรุงอาหาร  ปริมาณสัตวน้ําสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน ปริมาณสัตวน้ําทะเลสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน ปริมาณอาหารสําเร็จรูป
ที่ซื้อมาทานที่บาน และปริมาณอาหารที่มีสวนประกอบของสัตวน้ําที่ทานนอกบาน 
 -  กลุมตัวอยางที่ตลาดสดบางแค  ปริมาณการบริโภคสัตวน้ํามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได  ปริมาณสัตวน้ําสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน ปริมาณสัตวน้ําทะเลสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน   
 -  กลุมตัวอยางที่เดอะมอลลงามวงศวาน  ปริมาณการบริโภคสัตวน้ํามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ 
ปริมาณสัตวน้ําสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน ปริมาณสัตวน้ําทะเลสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน ปริมาณอาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมาทานที่บาน 
และปริมาณอาหารที่มีสวนประกอบของสัตวน้ําที่ทานนอกบาน 
 -  กลุมตัวอยางที่เดอะมอลลบางแค  ปริมาณการบริโภคสัตวน้ํามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ปริมาณสัตวน้ําทะเลสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน และปริมาณอาหารที่มีสวนประกอบของสัตวน้ํา 
ที่ทานนอกบาน 
 -  กลุมตัวอยางทั้งหมด  ปริมาณการบริโภคสัตวน้ํามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนสมาชิกที่มี 
รายได จํานวนครั้งที่ปรุงอาหาร ปริมาณสัตวน้ําสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน ปริมาณสัตวน้ําทะเลสดที่ซื้อมาปรุงที่บาน  
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ปริมาณอาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมาทานที่บาน จํานวนครั้งที่ทานอาหารนอกบาน และปริมาณอาหารที่มีสวนประกอบของ 
สัตวน้ําที่ทานนอกบาน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆดังกลาว พบวาตัวแปรสวนใหญมีความสัมพันธกับปริมาณการ
บริโภคสินคาสัตวน้ํา ยกเวนตัวแปรระยะทางและจํานวนครั้งที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปมาทานที่บาน ไมมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการบริโภคสัตวน้ํา (ตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 9  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการบริโภคสัตวน้ํา   

สถานที่ X X X X X X X X X X1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Y : ตลาดสดสะพานใหม - - - / / / - / - / 
Y : ตลาดสดบางแค - - / - / / - - - - 
Y : ซุปเปอรมาเก็ตงามวงศวาน - - - - / / - / - / 
Y : ซุปเปอรมาเก็ตบางแค - / - - / - - - - / 
Y : ทั้งหมด - - / / / / - / / / 

 Yร  = ปริมาณการบริโภคสัตวน้ํา 
X1   =  ระยะทางจากบานถึงตลาด  (กิโลเมตร)   

 X2  =  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
 X =  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได (คน)   3   

 X4  =   จํานวนครั้งที่ปรุงอาหารที่บาน (ครั้ง/สัปดาห)  
 X5  =   ปริมาณสัตวน้ําที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน (กิโลกรัม/สัปดาห)   
 X   =   ปริมาณสัตวน้ําทะเลที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน  (กิโลกรัม/สัปดาห)   6

 X  =   จํานวนครั้งที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปมาทานที่บาน (ครั้ง/สัปดาห) 7  

 X   =   ปริมาณสัตวน้ําในอาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมาทานที่บาน(กิโลกรัม/สัปดาห) 8

 X9   = จํานวนครั้งที่ทานอาหารนอกบาน (ครั้ง/สัปดาห)  
 X10  =  ปริมาณสัตวน้ําในอาหารที่ทานนอกบาน(กิโลกรัม/สัปดาห) 
 N  =  จํานวนตัวอยาง  
 10.2  การประมาณสมการการบริโภคสัตวน้ํา  
 เพื่อใหสมการการบริโภคมีเหมาะสมและมีความนาเชื่อถือ จึงใชปจจัยที่มีผลตอปริมาณการบริโภค โดยเลือก
ปจจัยผันแปรที่มีความสัมพันธกับการบริโภคในขอ 10.1 และปจจัยนั้นตองไมมีความสัมพันธกับปจจัยอิสระอื่นๆ ทั้งนี้ผล
การประมาณสมการการบริโภคไดดังนี้  
 สมการการบริโภคของกลุมตัวอยางที่ตลาดสดสะพานใหม  

** ** Y  =  0.526 + 1.027 X  + 1.267 Xs 5 8

      (t=3.454)  (t =15.910)  (t =7.097) 5 8

    R2  = 0.873 ,   D.W. =  1.560 
สมการการบริโภคของกลุมตัวอยางที่ตลาดสดบางแค 

**=  1.180 + 0.881 XYs 8

      (t=9.548) (t =9.914) 5

    R2 = 0.672 ,   D.W.    =  1.721 
    N = 50 
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 สมการการบริโภคของกลุมตัวอยางที่เดอะมอลลงามวงศวาน 
**   Y  =  0.786 + 1.396 Xs 8

      (t=2.380)  (t =5.088) 5
2R   = 0.550 ,  D.W.   =  1.580    

   N  = 50 
 สมการการบริโภคของกลุมตัวอยางที่เดอะมอลลบางแค 

** ** **    Y  =  0.681  + 0.917 X +1.180 Xs 5 10

      (t=4.140)  (t =12.943)  (t5 10 =4.962) 
    R2  = 0.805 ,  D.W.  =  0.837 

   N  = 50 
 สมการการบริโภคของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

* * * Y  =  0.655  + 0.966X + 1.084Xs 5 10

                                                                                        (t=8.697)  (t =23.351)  (t5 10 =13.134)    
2 R   = 0.804 ,  D.W.  =  1.377  

N  = 200 
 
 R2 = 0.804  หมายความวาปจจัยอิสระ (X5) ในสมการการบริโภคนี้สามารถอธิบายปริมาณการบริโภคสัตวน้ํา (Y)
ได รอยละ 80.40 อีกรอยละ 19.96 เกิดจากปจจัยอื่นๆที่ไมไดนํามาไวในสมการนี้ 
 คาคงที่ (a ) เทากับ 0.655 หมายความวาการบริโภคสัตวน้ําของครัวเรือนมีปริมาณ 0.655กิโลกรัมตอสัปดาห โดย
ที่ไมเกี่ยวของกับปจจัยอิสระอื่นๆเลย  
 คาสัมประสิทธิ์ของปริมาณสัตวน้ําสดที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน (b5) เทากับ  0.966 หมายความวาการบริโภคสัตวน้ํา
เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม เมื่อเพิ่มปริมาณสัตวน้ําสดที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน 0.966 กิโลกรัม โดยที่ใหปจจัยอื่นๆ (X ) คงที่  10

 คาสัมประสิทธิ์ของปริมาณสัตวน้ําสดที่ทานนอกบาน (b10) เทากับ 1.084 หมายความวาการบริโภคสัตวน้ํา
เพิ่มขึ้น1 กิโลกรัม เมื่อเพิ่มการบริโภคสัตวน้ํานอกบาน 1.084 กิโลกรัม โดยที่ใหปจจัยอื่นๆ (X )คงที่ 5

 10.3 เปรียบเทียบสมการการบริโภคของกลุมตัวอยาง 
 ปริมาณการบริโภคสัตวน้ําคงที่ (a) กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ตลาดสดบางแคโดยพื้นฐานเปนครัวเรือนที่บริโภค
อาหารสัตวน้ําสดเปนประจําและในปริมาณมากกวากลุมอื่นๆ โดยที่มีปจจัยจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายไดซึ่งมี
ความสัมพนัธกับปริมาณการบริโภคสัตวน้ํา  
 คาสัมประสิทธิ์ของปริมาณสัตวน้ําสดที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน (b5) ของกลุมผูบริโภคทุกแหงมีผลตอการบริโภค
สัตวน้ํามาก  โดยเฉพาะที่เดอะมอลลงามวงศวานและตลาดสดสะพานใหม ซึ่งมีคามากกวา 1  
 ปจจัยที่ใชในการประมาณสมการการบริโภคสัตวน้ําที่ตลาดสดสะพานใหม เดอะมอลลบางแค และทั้งหมด 
สามารถอธิบายการบริโภคไดมากกวารอยละ 80 (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10  คาคงที่และคาสัมประสิทธิ์ของสมการการบริโภคสินคาสัตวน้ํา   
รายการ a R2 b b b b b b b b b b N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Y : ตลาดสดสะพานใหม 0.526 0.873 - - - / 1.027 / - 1.267 - / 50 
Y : ตลาดสดบางแค 1.180 0.672 - - / - 0.881 / - - - - 50 
Y : ซุปเปอรมาเก็ตงามวงศวาน 0.786 0.554 - - - - 1.396 / - / - / 50 
Y : ซุปเปอรมาเก็ตบางแค 0.681 0.805 - / - - 0.917 - - - - 1.180 50 
Y : ทั้งหมด 0.655 0.804 - - / / 0.966 / - / / 1.084 200 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 
 
 ครัวเรือนสวนใหญอยูใกลแหลงที่ซื้อสัตวน้ําสดเฉลี่ย 7.30 กิโลเมตร ครัวเรือนผูบริโภคที่ตลาดสดบางแคอยูใกล
ตลาดมากที่สุด ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 40 มีรายไดนอยกวา 30,000 บาท/เดือน ครัวเรือนที่ตลาดสดสะพานใหมมีรายได
เฉลี่ยตํ่าสุด สมาชิกครัวเรือนมีจํานวน 4.21 คน และมีสมาชิกที่มีรายไดจํานวน 2.32 คน ผูบริโภคที่ตลาดสดบางแคมี
จํานวนสมาชิกมากที่สุด และผูบริโภคที่เดอะมอลลบางแคมีจํานวนสมาชิกของครัวเรือนนอยกวาทุกกลุม 
 รูปแบบการบริโภคอาหารของครัวเรือน การบริโภคอาหารในชวงวันทํางาน สวนใหญสมาชิกทานมื้อเชาและมื้อ
เย็นที่บาน สวนมื้อกลางวันมีสัดสวนของสมาชิกที่ทานที่บานนอย ทั้งนี้เพราะสวนใหญสมาชิกทํางานนอกบานและ/หรือมี
สมาชิกที่อยูในวัยเรียน ในชวงวันหยุดก็เชนเดียวกันกับชวงวันทํางาน สวนใหญทานอาหารที่บานทั้งมื้อเชา และมื้อเย็น 
สวนมื้อกลางวนัทานนอกบาน แตมีสัดสวนที่ทานมื้อกลางวันที่บานมากกวาวันทํางาน 
 รูปแบบการบริโภคสินคาสัตวน้ําของครัวเรือน จํานวนครั้งในการบริโภคสินคาสัตวน้ําของครัวเรือนสวนใหญมี
การบริโภคท่ีบาน (91.65%) ทั้งในรูปที่ปรุงเอง (59.29%) และซื้อสําเร็จรูป (32.36%) มากกวานอกบาน (8.35%) ปริมาณ
การบริโภคสัตวน้ําเฉลี่ย 2.40 กิโลกรัมตอครัวเรือนตอสัปดาห ประเภทสัตวน้ําที่บริโภคสวนใหญเปนสัตวน้ําทะเลรอยละ 
68.33 และรอยละ 31.67 เปนสัตวน้ําจืด โดยกลุมตัวอยางที่ตลาดสะพานใหมมีปริมาณการบริโภคสัตวน้ําจืดมากกวากลุม
อื่นๆ 
 ปริมาณการบริโภคสัตวน้ําเฉลี่ย 29.64 กิโลกรัมตอคนตอป โดยกลุมตัวอยางที่ตลาดสะพานใหมมีปริมาณการ
บริโภคตอคนตอปมากที่สุดคือ 35.88 กิโลกรัมตอคนตอป และกลุมตัวอยางที่ตลาดสดบางแคมีปริมาณการบริโภคนอย
ที่สุดคือ 22.48 กิโลกรัมตอคนตอป ทั้งนี้เพราะจํานวนสมาชิกตอครัวเรือนของกลุมตัวอยางที่ตลาดสดบางแคมีจํานวน
มากกวาทุกกลุม แมวาจะมีระยะทางใกลตลาดไมมีผลตอปริมาณการบริโภคสัตวน้ํา  
 ประเภทและชนิดสัตวน้ําที่บริโภคสวนใหญเปนสัตวน้ําทะเล (68.33%) ไดแก กุง หมึก ปลาทูนึ่ง ปลากะพง 
และหอย สวนสัตวน้ําจืด (31.67%) ไดแก ปลานิล ปลาดุก และปลาชอน   
 ผูบริโภคสัตวน้ําใหความสําคัญในดานความสะดวกซื้อและสะดวกบริโภค รวมถึงปริมาณที่เพียงพอในการเลือก
บริโภค (ปริมาณ คุณภาพ และราคา) และ ผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนมในการบริโภคสัตวน้ําเพิ่มขึ้น โดยมีปจจัยที่สําคัญที่
จะทําใหมีการบริโภคเพิ่มขึ้นคือ ราคา รายได และเรื่องสุขภาพ 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาปริมาณการบริโภคสัตวน้ําเพิ่มขึ้นเมื่อ จํานวนสมาชิกที่มีรายได จํานวนครั้ง
ที่ปรุงอาหารที่บาน ปริมาณสัตวน้ําที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน ปริมาณสัตวน้ําทะเลที่ซื้อมาปรุงเองที่บาน ปริมาณสัตวน้ําใน
อาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมาทานที่บาน จํานวนครั้งที่ทานอาหารนอกบาน และปริมาณสัตวน้ําในอาหารที่ทานนอกบานเพิ่มขึ้น
และจากสมการการบริโภคแสดงใหเห็นวา การบริโภคสัตวน้ํามีความสัมพันธกับปริมาณสัตวน้ําสดที่ซื้อมาปรุงที่บานและ
ปริมาณสัตวน้ําที่ทานนอกบาน  
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 จากการศึกษารูปแบบการบริโภคสินคาสัตวน้ํา ซึ่งสวนใหญมีปริมาณการบริโภคที่บาน โดยเฉพาะการซื้อ 
สัตวน้ําสดมาปรุงเองที่บาน การสงเสริมใหมีการบริโภคสัตวน้ําเพิ่มขึ้นควรสงเสริมในดานความสะดวกซื้อและสะดวก
บริโภค กลาวคือ การสนับสนุนใหมีการแปรรูปเบื้องตน (เชน แลเปนช้ินเฉพาะสวน) และ การบรรจุใหมีขนาดและรูปแบบ
ที่พอเหมาะ เพื่อสะดวกซื้อ การกระจายตัวของตลาด (รานคา/รานอาหาร) จะมีความสัมพันธกับการบริโภค เพราะการ
บริโภคสัตวน้ํามีทั้งการบริโภคที่บานและนอกบาน  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต 
 
 ผลจากการสํารวจในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการสํารวจการบริโภคอาหารของกระทรวงเกษตรในเรื่องของ
ชนิดสัตวน้ํา (ปลานิล และ ปลากะพง) แตมีขอที่ควรปรับปรุง 2 ประการ ที่สําคัญๆคือ การประเมินน้ําหนักสดของสัตวน้ํา
และการศึกษานี้ไมนับรวมการบริโภคสัตวน้ํา ในกรณีที่ทานมื้อกลางวันนอกบานในวันทํางาน ซึ่งอาจทําใหการประเมิน
ปริมาณการบริโภคสินคาสตัวน้ํามีความคลาดเคลื่อน  ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควร 
 1. เพิ่มจํานวนตัวอยางและใหมีการกระจายตัวอยาง รวมถึงจํานวนครั้งที่เก็บขอมูล  เวลา (ความถี่)ในการสํารวจเก
รวมถึงรายละเอียดเพ่ือทําใหปจจัยเชิงคุณภาพ เชน การศึกษา รายได ระยะทาง จํานวนสมาชิกที่มีรายได ไมมีผลตอการ
บริโภค 
 2. นอกจากการเพิ่มจํานวนตัวอยางแลว ควรมีการเพิ่มแหลงสํารวจขอมูลใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯใหมาก
ที่สุด เพื่อเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดได และสามารถประเมินการบริโภคไดใกลเคียงมากขึ้น 
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ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

กฤษณุพันธ  โกเมนไปรรินทร 1*  สมบูรณ  เจริญจิระตระกูล2

1ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร   2คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา (1) ลักษณะโดยทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในการ
เพาะเลี้ยง (2) การจัดการการเพาะเลี้ยง (3) ตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยง (4) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของ
การใชปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยง (5) ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎร
ธานี โดยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ในพื้นที่ 3 ตําบล ของอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี สุมตัวอยางอยางงาย 
สัมภาษณเกษตรกรกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามเชิงโครงสราง จํานวน 30 ราย ใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห
ขอมูล และใชสมการคอบบดักกลาส (Cobb-Douglas Equation) ในการวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการใชปจจัย
การผลิต โดยแยกวิเคราะหปจจัยการผลิต 2 ชนิด คือ ปริมาณอาหารที่ใช และจํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอ 1 ลูกบาศกเมตร 
 ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.97 คน ลักษณะการดําเนินธุรกิจเปนกิจการในครัวเรือน โดยยึดการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเปน
อาชีพรอง มีรายไดจากการเพาะเลี้ยงปลานิล 89,433 บาทตอป เกษตรกรสวนใหญไมมีหน้ีสิน ใชเงินทุนของตนเองในการ
ลงทุน กลุมตัวอยางนิยมใช เหล็กประกอบเปนโครงกระชัง ใชถังขนาด 200 ลิตรเปนทุนลอย เนื้ออวนเปนโพลีเอทธิลีน 
ขนาดชองตา 3 เซนติเมตร และถวงดวยภาชนะบรรจุทราย มีจํานวนกระชังเฉลี่ย 2.67 กระชังตอราย คิดเปนพื้นที่  
61.68 ตารางเมตร หรือปริมาตร 126.05 ลูกบาศกเมตร ปลอยพันธุปลาขนาด 30-40 กรัม ความหนาแนน 35.16 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร ใหอาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีนไมนอยกวารอยละ 30 ปริมาณ 29.84 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เลี้ยงปลาเปน
เวลา 3.81 เดือน ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,144.33 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 24.18 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตนทุนทั้งหมดในการ
เพาะเลี้ยงเฉลี่ย 35.08 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนผันแปร 34.40 บาทตอกิโลกรัม สวนใหญเปนคาอาหาร และคาลูกพันธุ 
ตนทุนคงที่ 0.68 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนคาเสื่อมราคากระชังและอุปกรณ ใหผลตอบแทนเปนรายไดสุทธิ 9.85 บาทตอ
กิโลกรัม และกําไรสุทธิ 9.18 บาทตอกิโลกรัม โดยมีราคาคุมทุน 35.08 บาทตอกิโลกรัม และผลผลิตคุมทุน 19.10 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร  
 การวิเคราะหสมการการผลิตแบบคอบบดักกลาส แสดงความสัมพันธระหวางผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลานิล
ในกระชังตอลูกบาศกเมตรกับปริมาณอาหารปลาและจํานวนพันธุปลาที่ใชตอ 1 ลูกบาศกเมตร พบวา ทั้งสองปจจัย
ดังกลาวมีอิทธิพลตอผลผลิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ α=0.01 เมื่อพิจารณาถึงระดับการใชปจจัยการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจพบวา เกษตรกรควรเพิ่มปริมาณการใชอาหารเลี้ยงปลา และจํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอ
ลูกบาศกเมตร จึงจะทําใหไดรับกําไรจากการเพาะเลี้ยงสูงขึ้น 
 ปญหาสําคัญที่พบ คือ ปญหาดานการเลี้ยง ไดแก ปญหาศัตรูปลาและ คุณภาพน้ํา ปญหาดานตนทุนการผลิต คือ 
ปญหาราคาอาหารสูง สําหรับขอคิดเห็นของเกษตรกรสวนใหญมีความพอใจตออาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 
คําสําคัญ : ปลานิล การเพาะเลี้ยงในกระชัง ตนทุนและผลตอบแทน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
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Costs and Returns of Nile Tilapia Cage Culture in Tapee River, Suratthani Province 
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Abstract 
 
 The study on costs and returns of Nile Tilapia cage culture in Tapee River, Suratthani Province is aimed to 
study (1) the general social and economic features of the agriculturists (2) Nile Tilapia cage culture management (3) 
costs and returns of Nile Tilapia cage culture (4) the economic efficiency of the production factors and (5) problems and 
difficulties of Nile Tilapia cage culture. The data are derived from the specific study area. The area is covered 3  
sub-districts of Punpin District, Suratthani Province. The respondents are defined by the simple random sampling. Thirty 
respondents are interviewed by the structured questionnaires. The descriptive analysis is conducted to analyze the data. 
In addition, Cobb-Douglas Equation is applied for the economic efficiency analysis on the production factors. Two types 
of production factors, which are feed and fingerling quantity per 1 m3, are separately analyzed.      
 The results reveal that most of the respondents are male with the average age of 48 years old. Most of them are 
primary educated. The average household members are 4.97 members. The business operation is based on family-styled 
management with Nile Tilapia cage culture as the supplementary career. The income deriving from Nile Tilapia cage 
culture is rated at 89,433 baht/year. The respondents are mostly debt free and invest on their own capital. The 
respondents always apply metal frames as cage frames, 200-litre drums as floated buoys with the nets (mesh sized 3 
cm.) loaded by sand containers. The average cage quantity is 2.67 cages per one respondent, which is considered as 
61.68 m2 and 126.05 m3. The fingerling size is 30-40 g with the density as 35.16 fingerlings per 1 m3. The instant feeds 
with protein 30% plus, which is 29.84 kg/ m3. The culture lasts 3.81 months with the average yields 1,144.33 kg/cage or 
24.18 kg/ m3. The total cost in Nile Tilapia cage culture is 35.08 baht/kg in average. The variable cost is described as 
34.40 baht/kg. Most of the cost is defined as feeds and fingerlings. The fixed cost is described as 0.68 baht/kg, which are 
the depreciation cost of cage and accessories for Nile Tilapia cage culture. The net return is 9.85 baht/kg and the net 
profit is 9.18 baht/kg. The break-even price and outputs are 35.08 baht/kg and 19.10 kg/ m3 respectively. 
 The Cobb-Douglas Equation analysis shows the relations between the outputs from Nile Tilapia cage culture 
per cubic meter and the feed quantity used per 1 m3. It represents that the feed factor influences the outputs with the 
statistically significance at α=0.01. Meanwhile and the fingerling quantity per 1 m3 reveals that the mentioned fingerling 
quantity influences the outputs with the statistically significance at α=0.01. When considering the level of the 
appropriate production factors, it is found that the respondents should increase the feed quantity and the fingerling 
quantity per cubic meter in order to achieve the highest profit from the culture.     
 The important problems are predators and water quality, and higher cost of feeds. As for the respondents’ 
opinions, most of them are satisfied with Nile Tilapia cage culture. 
 
Key words : Tilapia, Cage culture, Costs and Returns, Economic Efficiency  
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คํานํา 
 
 ปลานิลเปนปลาน้ําจืดเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกและเปนปลาที่มีศักยภาพในการสงออกของประเทศไทย
เนื่องจากความตองการบริโภคเนื้อปลา ซึ่งเปนแหลงโปรตีนของประชากรเพิ่มขึ้นและกระแสความนิยมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพมีมากขึ้น ปลานิลจากการเพาะเลี้ยงกําลังขยายตัวในตลาดโลก  เปนเพราะเนื้อปลามีสีขาวนารับประทาน  
การผลิตภายในประเทศในป พ.ศ.2548 กรมประมงรายงานวา มีผลผลิตปลานิลทั้งหมด 244,300 ตัน คิดเปนมูลคา 7,254.1 
ลานบาท โดยเปนผลผลิตจากธรรมชาติ 40,563 ตัน และจากการเพาะเลี้ยง 203,737 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 83.40 ของการ
ผลิตทั้งหมด โดยแบงเปนการเลี้ยงในบอ 172,783 ตัน การเลี้ยงในนา 6,741 ตัน การเลี้ยงในรองสวน 1,595 ตัน และการ
เลี้ยงในกระชัง 22,618 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 11.10 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลานิลทั้งหมด การผลิตปลานิลใน
ประเทศใหผลผลิตเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งคิดเปนรอยละ 37.80 ของปริมาณสัตวน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยงทั้งประเทศ  
(กรมประมง, 2550) สําหรับในภาคใตถึงแมวาจะมีสัตวน้ําจากทะเลเปนอาหารหลักแลว ปลานิลก็เปนปลาที่ตลาดผูบริโภค
มีความตองการสูง ราคาปลานิลที่เพาะเลี้ยงในกระชัง ที่เกษตรกรขายไดในจังหวัดสุราษฎรธานีในปการผลิต 2549 เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 45-48 บาท สวนราคาขายปลีกที่สํารวจจากตลาดในจังหวัดสุราษฎรธานีและชุมพร ป 2548-2549 เฉลี่ย
กโิลกรัมละ 60-70 บาท (ประเสริฐ นิ่มรักษ, สัมภาษณวันที่ 21 ธันวาคม 2549) 
 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดานพันธุศาสตร กรมประมงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุปลานิล โดยไดมีการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดพันธุปลาที่มี
คุณสมบัติดี จนไดสายพันธุที่มีลักษณะหัวเล็ก สันหนา ปริมาณเนื้อปลาถึงรอยละ 40 ของน้ําหนักตัว และสามารถปรับตัว
นํามาเลี้ยงในน้ํากรอยไดเปนอยางดี โดยเปนที่รูจักกันในช่ือ “ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3”  สงผลใหปจจุบันไดมีการนํา
ปลานิลมาเพาะเลี้ยงอยางแพรหลาย  โดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลในกระชังจะไดผลผลิตปลาที่มีคุณภาพสูง ปลานิลเปนปลา
ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงในกระชังมาก โดยเฉพาะแมน้ําตาป ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของจังหวัดสุราษฎรธานี ตนกําเนิดของ
แมนํ้าตาปเกิดขึ้นจากบริเวณเทือกเขาในเขตอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผาน พ้ืนที่อําเภอฉวาง ทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอพระแสง บานนาสาร เคียนซา พุนพิน แลวไหลลงสูทะเลที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
รวมระยะทาง 256 กิโลเมตร และเมื่อ 5-6 ปที่ผานมา ไดเกิดอาชีพใหมใหกับเกษตรกรที่อาศัยอยูริมสองฝงของแมน้ําตาป 
คืออาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเฉพาะปลาทับทิมและปลานิล จากการสงเสริมของกรมประมงและ บริษัทเอกชน จน
ทําใหมีการเลี้ยงกันอยางกวางขวาง จนปจจุบันนี้มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ในแมน้ําตาป จํานวนไมนอยกวา 2,400 กระชัง 
โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอพุนพิน ที่มีการเพาะเลี้ยงสูงสุดถึง 180 ราย รวม 2,300 กระชัง จากจํานวนเกษตรกรทั้งหมด 231 ราย 
(สมพร เกื้อสกุล, สัมภาษณวันที่ 16 มกราคม 2550) 
 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี มีขึ้นเพื่อ
ตอบคําถามวา การจัดการการเพาะเลี้ยงปลานิล ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลานิลเปนอยางไร ระดับการใช
ปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจหรือไม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงมี
อะไรบาง องคความรูที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอเกษตรกรที่กําลังตัดสินใจลงทุนเพาะเลี้ยง  และการวางแผน
งานสงเสริมของกรมประมงและบริษัทเอกชนไดเปนอยางดี 

 
วัตถุประสงค 

 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป  
จังหวัดสุราษฎรธานี 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี  
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 3. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี 
 4. เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง  
ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี 
 5. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

อุปกรณวิธีดําเนินการ 
 

1. อุปกรณ 
 
 ใชแบบสอบถามเชิงโครงสราง (Structured Questionnaire) เพื่อสัมภาษณเกษตรกรรายบุคคล (Personal 
Interview) ซึ่งแนวคําถามโดยสังเขปมีดังนี้  
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 สวนที่ 2 การจัดการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 สวนที่ 3 ตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชังในรุนที่ผานมา 
 สวนที่ 4 สภาพปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 
2. วิธีการดําเนินการ 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําตาป ในอําเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฏรธานี 
 2. กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จากเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิล 
ในกระชังตามพื้นที่ศึกษาจํานวนทั้งหมด 30 ตัวอยาง โดยกระจายตามจํานวนประชากรในหมูบาน ดังนี้ 
 

ตําบล หมูบาน ประชากร (ราย) จํานวนตัวอยางที่ใชศึกษา (ราย) 
ทาขาม 
ทาสะทอน 
บางเดือน 

หมูที่ 7 
หมูที่ 4 
หมูที่ 2 

30 
29 
28 

11 
10 
9 

รวม 3 87 30 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหเชิงพรรณา 
 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คาสัดสวน 
(Ratio) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) เปนตน โดยใชโปรแกรม SPSS และ MS Excel ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห 
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 1.1. สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง เชน เพศ อายุ การนับถือ
ศาสนา ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะการดําเนินธุรกิจ การประกอบอาชีพ รายไดของครัวเรือน 
แหลงเงินทุน และภาวะหนี้สินของเกษตรกร เปนตน   
 1.2. การจัดการการเลี้ยงปลานิลในกระชังในรุนที่ผานมา เชน ประสบการณการเพาะเลี้ยงปลานิล จํานวนกระชัง 
แหลงลูกพันธุ ขนาดลูกพันธุ ราคาพันธุปลานิล อัตราการปลอยพันธุปลานิล ระยะเวลาการเลี้ยง อัตราการใหอาหาร ขนาด
ผลผลิตที่ไดรับ และอัตรารอดตาย เปนตน 
 1.3. ตนทุนและผลตอนแทนในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน และปจจัยที่
เกี่ยวของกับตนทุน ของการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ตามวิธีของสมบูรณ (2537) 
 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
 เปนการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลานิล ไดแก ปริมาณ
อาหารที่ใชในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และจํานวนพันธุปลาที่ปลอย ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eview และ MS Excel 
โดยวิเคราะหจากสมการการผลิตที่มีรูปแบบทั่วไป คือ   
  Y     =  f (X1, X2) 
 โดยที่ Y     =  ผลผลิต (กิโลกรัม / ลบ.ม.) 
  X1   =  ปริมาณอาหารที่ให (ก.ก. / ลบ.ม.) 
  X2   =  ปริมาณลูกปลาที่ปลอย (ตัว / ลบ.ม.)  
 สําหรับสมการการผลิตในรูปแบบเฉพาะ ผูวิจัยไดทดลองประมาณการรูปแบบตางๆ ทั้งสมการเชิงเสน (Linear 
Form) และสมการที่ไมใชเชิงเสน (Non Linear Form) และไดคัดเลือกสมการการผลิตที่มีคาสถิติตางๆ ดีที่สุด 
 ประมาณการสมการผลิตดังกลาวโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method : OLS) สําหรับ
การวิเคราะหสมการการผลิตดังกลาว โดยตั้งสมมุติฐานการวิเคราะหไวดังนี้  
  HO :  β = 0 
  HA :  β ≠ 0 
 เมื่อไดสมการการผลิตแลว จากนั้นจึงวิเคราะหถึงระดับการใชปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตาม
วิธีของสมบูรณ (2537) จากสมการ 
  VMPX  =   PX

 โดยที่ VMPX       หมายถึง  Value of Marginal Product ที่เกิดจากการใชปจจัย X 
  PX                     หมายถึง  ราคาปจจัย X 
 

ผลการศึกษา 
 

1. สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 
 การศึกษาลักษณะทางสังคมของเกษตรกรกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 86.67 มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 36.67 โดยมีอายุเฉลี่ย 48 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 คิดเปนรอยละ 66.67 
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 86.67 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 90.00 มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.97 คน โดยมีอายุระหวาง 15-65 ป แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลานิลในกระชังตองใชคนที่อยูในชวงของวัย
กลางคน ซึ่งเปนวัยทํางาน มีความรับผิดชอบ และสามารถใชแรงงานได ซึ่งเหมาะสมกับเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยไม
จําเปนตองมีการศึกษาสูงนัก เนื่องจากการเลี้ยงสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากผูที่มีประสบการณ 
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 การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ พบวา อาชีพดั้งเดิมกอนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง เกษตรกรสวนใหญประกอบ
อาชีพทํานา ทําสวน ทําไร โดยเฉพาะสวนปาลมน้ํามันและยางพารา ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรสวนใหญยึดเปนอาชีพ
หลัก โดยคิดเปนรอยละ 60.00 สําหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชังเกษตรกรสวนใหญยึดเปนอาชีพรอง โดยคิดเปนรอยละ 
80.00 กลุมตัวอยางมีรายไดรวมของครัวเรือนเฉลี่ยตอปเทากับ 479,730 บาท โดยเปนรายไดจากการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ย
เทากับ 89,433 บาทตอป คิดเปนรอยละ 18.64 ของรายไดรวม และจากการเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ ในกระชังเทากับ 125,783 
บาทตอป   
 ลักษณะการดําเนินธุรกิจสวนใหญเปนกิจการในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 93.33 เกษตรกรรอยละ 86.67 ใชเงินทุน
ของตนเองในการลงทุน จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญไมมีหนี้สิน มีเพียงบางรายเทานั้นที่กูยืมเงินมาลงทุนในลักษณะเงินทุน
หมุนเวียน โดยเกษตรกรรายที่กูยืมเงินมาใชในการลงทุนนั้น สวนใหญไดมาจากแหลงเงินกูในระบบ ไดแก กลุมออม
ทรัพยหรือกองทุนหมูบาน เงินกระตุนเศรษฐกิจโครงการ SML และจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 
2. การจัดการการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง  
 
 2.1 ลักษณะทั่วไปของการผลิต 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังระหวาง 2-4 ป คิดเปนรอยละ 70.00 โดย
สาเหตุหลักที่ทําใหเกษตรกรใหความสนใจในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง คือ การเลี้ยงตามเพื่อนบานที่ประสบผลสําเร็จ จึง
เขาไปขอความรู สอบถาม ถึงวิธีการเลี้ยง การจัดการ ตลอดจนถึงการตลาด เมื่อไดความรูเบื้องตนแลวจึงจะตัดสินใจลงทุน
เลี้ยงปลาในกระชัง โดยเริ่มตนเลี้ยง 1-2 กระชัง เพื่อเปนการเรียนรูการจัดการและสะสมประสบการณ หลังจากมั่นใจแลว
จึงเพิ่มจํานวนกระชัง และชนิดปลาที่เลี้ยง เกษตรกรสวนใหญมีการขึ้นทะเบียนเปนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับกรมประมง คิด
เปนรอยละ 76.67 โดยเกษตรกรมีความเขาใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเพียงแคหวังการไดรับคาชดเชยความเสียหายที่รัฐจาย
ให ในกรณีความเสียหายจาก อุทกภัย น้ําในแมน้ําเนาเสีย โรคระบาดรุนแรง เปนตน โดยที่เกษตรกรไมเขาใจบริบทที่
แทจริงของการขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางสวนรอยละ 23.33 เขาใจวาการขึ้นทะเบียนตอง
เสียคาใชจายจึงพยายามหลบเลี่ยงการขึ้นทะเบียน 
 2.2 ลักษณะการจัดการดานการผลิต 
 กลุมตัวอยางรอยละ 93.33 นิยมสรางโครงกระชังดวยเหล็กกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1-1.5 นิ้ว เนื้ออวน
กระชังเปนโพลีเอทธิลีนขนาดชองตา 3 เซนติเมตร ดานในจะบุดวยเนื้อกระชังมุงสีฟา เพื่อปองกันอาหารหลุดออกนอก
กระชัง มุมลางของกระชังถวงดวยแกลลอนขนาด 5 ลิตร หรือกระสอบอาหารปลาบรรจุทราย เกษตรกรสวนใหญมีจํานวน
กระชังเลี้ยงปลานิลนอย โดยมีจํานวนกระชังเฉลี่ย 2.67 กระชัง ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรตองเลี้ยงปลาทับทิม หรือปลานิล
แดง ควบคูกันไปดวย โดยการเลี้ยงปลาทับทิมมีสัดสวนตอการเลี้ยงปลานิลประมาณ 2 : 1 ทั้งนี้เนื่องจากตามความตองการ
ของตลาด 
 ขนาด พ้ืนที่และปริมาตรของกระชังเลี้ยงจะขึ้นอยูกับสภาพแหลงน้ํา และความสะดวกในการจัดการ โดยพบวา 
ขนาดกระชังที่เกษตรกรนิยมใชเลี้ยงปลานิล คือ 5 x 5 x 2.5 เมตร คิดเปนพื้นที่รวมโดยเฉลี่ยมีปริมาตรน้ําที่เลี้ยงโดยเฉลี่ย 
126.05 ลูกบาศกเมตร (กระชังจมอยูในน้ําลึก 2 เมตร)  
 ลักษณะการจัดการลูกพันธุปลานิล เกษตรกรทั้งหมดเลือกซื้อลูกพันธุปลานิลจากฟารมเอกชน โดยมีการจัดการ
ลูกพันธุ 2 ลักษณะ คือ (1) เกษตรกรเลือกซื้อพันธุปลานิลลูกผสม ซี.พี. จากฟารมในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีขนาด
ใหญโดยขนาดลูกปลาที่เกษตรกรซื้อมาปลอยมีขนาดความยาว 3-5 นิ้ว น้ําหนักตัวระหวาง 30-40 กรัม ราคาเฉลี่ยของ 
ลูกปลาตัวละ 2.61 บาท และ (2) เกษตรกรซื้อลูกปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 ขนาดความยาว 1 นิ้ว น้ําหนักตัวประมาณ  
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0.3 กรัม จากฟารมเอกชนจากจังหวัดชุมพร แลวนําไปอนุบาลเองโดยใชเวลาประมาณ 1.5-2 เดือน ลูกปลาจะมีขนาด 30-40 
กรัม จึงสามารถปลอยลูกปลาลงเลี้ยงในกระชังได 
 2.3 ลักษณะการจัดการเพาะเลี้ยง 
 เมื่อเกษตรกรเตรียมความพรอมของกระชังเรียบรอยแลวไดนําพันธุปลามาปลอยลงเลี้ยงในอัตราเฉลี่ย 35.16 ตัว
ตอลูกบาศกเมตร ปลอยใหปลาปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมเปนเวลา 1 วัน จึงเริ่มใหอาหาร ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดใช
อาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปลานิลหรือปลาดุกเปนอาหาร เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูงในปริมาณ 29.84 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร โดยเริ่มแรกจะใชอาหารปลาเบอร 0 ซึ่งมีปริมาณโปรตีน มากกวารอยละ 32 ใชระยะเวลาประมาณ  
4 สัปดาห จึงเปลี่ยนมาใหอาหารเบอร 1 ซึ่งมีปริมาณโปรตีน มากกวารอยละ 30 ใชระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห 
ตอจากนั้นเปลี่ยนเปนอาหารเบอร 2 จนถึงจับจําหนาย แตมีเกษตรกรบางรายใชอาหารกบขุนปลาในชวงเดือนสุดทาย ซึ่งมี
ระดับโปรตีนสูงถึงรอยละ 35 โดยอาหารที่ใหแตละมื้อจะใหตามความตองการของปลา โดยคอยสังเกตดูจนกระทั่งปลากิน
อิ่ม ในระหวางการเลี้ยงเมื่อเกษตรกรสังเกตเห็นความผิดปกติของสภาพดินฟาอากาศ การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา และ
ปลาปวยเปนโรค ปลาจะกินอาหารลดลง เกษตรกรจะใชยาปฏิชีวนะชนิด Oxytetracyclin รวมกับ วิตามินรวม ผสมอาหาร
ใหปลากินตามฉลากที่ติดมาขางซอง เพื่อปองกันและรักษาโรค  
 เกษตรกรกลุมตัวอยางใชระยะเวลาเลี้ยงปลานิลในกระชังโดยเฉลี่ยเทากับ 3.81 เดือนตอรุน จึงสามารถจับปลา
จําหนายได ดังนั้นในรอบปการผลิตเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลานิลไดจํานวนประมาณ 3 รุนตอป อัตรารอดตายของปลานิล
ที่เลี้ยงในกระชัง พบวา มีอัตรารอดโดยเฉลี่ย 88.80 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาสูงพอสมควร ปลาที่จับจําหนายมีขนาดระหวาง 
700-1,000 กรัม ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,144.33 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 24.18 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  
 2.4 การจําหนายผลผลิต 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ จําหนายใหกับพอคารวบรวมในทองถิ่น โดยเมื่อถึงเวลาจับปลา พอคาจะเขามารับซื้อ
ผลผลิตถึงปากกระชัง ในลักษณะจับหมดทั้งกระชังโดยไมมีการคัดขนาด ราคาจําหนายผลผลิตที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ย 
44.40 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนราคาที่พอคาเปนคนกําหนด และเกษตรกรทราบราคากอนจับ สวนวิธีการชําระเงินเกษตรกร
ไดรับเงินสดทันทีรอยละ 36.7 สวนที่เหลือจะไดทั้งรับเงินสดบางสวนและเงินเชื่อ ซึ่งสวนใหญพอคามีกําหนดการชําระ
เงินระหวาง 10-20 วัน จากการสอบถามความพอใจของราคาปลานิลที่เกษตรกรไดรับ เกษตรกรรอยละ 53.3 ไมพอใจราคา
ที่ไดรับ เนื่องจากราคาอาหารปลาเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งราคาที่เกษตรกรตองการในขณะนี้ คือกิโลกรัมละ 50 บาท 
 
3. ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 
 3.1 ตนทุนการเพาะเลี้ยง 
 ตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่ศึกษา มีตนทุนรวมทั้งหมด 848.24 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 
35.08 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนผันแปร 831.85 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 34.40 บาทตอกิโลกรัม โดยตนทุนผันแปรที่
มีสัดสวนสูงสุด คือ คาอาหารปลา คิดเปนรอยละ 74.80 หรือคิดเปนตนทุนเทากับ 26.24 บาทตอกิโลกรัม สวนตนทุนคงที่
ของการเลี้ยงปลานิลในกระชังมีคาเทากับ 16.39 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 0.68 บาทตอกิโลกรัม โดยตนทุนคงที่  ที่พบ 
คือ คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ไดแก โครงกระชัง เนื้อกระชัง และอุปกรณตาง  คิดเปนรอยละ 1.93 ของตนทุนทั้งหมด 
(ตารางที่ 1) 
 3.2 ผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยง 
 เกษตรกรมีรายไดทั้งหมดจากการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง เทากับ 1,070.13 บาทตอลูกบาศกเมตร มีรายได
สุทธิหรือกําไรทางบัญชี เทากับ 238.28 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 9.85 บาทตอกิโลกรัม มีกําไรสุทธิหรือกําไรทาง
เศรษฐศาสตร เทากับ 221.89 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 9.18 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 โครงสรางของตนทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
หนวย : บาท/ลูกบาศกเมตร 

ตนทุนที่เปนเงินสด ตนทุนที่ไมเปนเงินสด ตนทุนรวม 
รายการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตนทุนผันแปรทั้งหมด 755 89.01 76.85 9.06 831.85 98.07 
คาลูกพันธุ 94.5 11.14   94.5 11.14 
คาอาหาร 634.45 74.80   634.45 74.80 
คาไฟฟา 2.83 0.33   2.83 0.33 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2.03 0.24   2.03 0.24 
คายา 6.79 0.80   6.79 0.80 
คาซอมแซมอุปกรณ 12.12 1.43   12.12 1.43 
คาจางจับปลา 2.28 0.27   2.28 0.27 
คาแรงงานในครัวเรือน   71.45 8.42 71.45 8.42 
คาเสียโอกาสคาใชจายที่เปนเงินสด   5.40 0.64 5.40 0.64 
ตนทุนคงที่ทั้งหมด   16.39 1.93 16.39 1.93 
คาเสื่อมราคาโครงกระชัง   5.33 0.63 5.33 0.63 
คาเสื่อมราคากระชัง   4.64 0.55 4.64 0.55 
คาเสื่อมราคาอุปกรณตางๆ   6.42 0.76 6.42 0.76 
ตนทุนทั้งหมด     848.24 100 
ตนทุนเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)     35.08  
รายไดทั้งหมด     1,070.13  
รายไดสุทธิ     238.28  
กําไรสุทธิ     221.89  
รายไดสุทธิ (บาท/กิโลกรัม)     9.85  
กําไรสุทธิ (บาท/กิโลกรัม)     9.18  

 
 3.3 การวิเคราะหระดับวิกฤตของการเพาะเลี้ยง 
 การวิเคราะหราคาคุมทุนและผลผลิตคุมทุนของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง พบวา ราคาคุมทุน เทากับ 35.08 บาท
ตอกิโลกรัม ในขณะที่เกษตรกรจําหนายผลผลิตไดกิโลกรัมละ 44.40 บาท สวนผลผลิตคุมทุนมีคาเทากับ 19.10 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตไดลูกบาศกเมตรละ 24.18 กิโลกรัม ดังนั้นจึงสรุปไดวาเกษตรกรมีกําไร
จากการผลิต  
 
4. การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 
 4.1 การประมาณคาสมการการผลิต 
 การวิเคราะหสมการการผลิตผูวิจัยเลือกสมการผลิตในรูปแบบคอบบดักกลาส โดยกําหนดใหผลผลิตปลาเปนตัว
แปรตาม (Y) ปจจัยปริมาณอาหารที่ใช และจํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอลูกบาศกเมตร เปนตัวแปรอิสระ (X) ไดสมการการ
ผลิตดังนี้ 
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 - กรณีที่ใชปจจัยปริมาณอาหารปลาเปนตัวแปรอิสระ สามารถแสดงรูปเปนสมการเสนตรงในรูป Natural 
Logarithms ไดดังนี้ 
  In Y   =   0.8546 + 0.6824 InX 
 จากสมการทําการถอดลอการิทึม (Antilogarithm) จะไดรูปแบบสมการแบบคอบบดักกลาส  ดังนี้ 
  Y   =   2.3504 X0.6824

 การประมาณคาสมการผลผลิตปลานิลในกระชัง เมื่อทดสอบระดับนัยสําคัญคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณอาหาร
ปลาที่ใชเลี้ยง (กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) โดยพิจารณาจากคา P-value ปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ α=0.01 และเมื่อพิจารณาคา R2 (Coefficient of Determination) ซึ่งมีคา 0.31 แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ผลผลิตปลานิลสามารถอธิบายไดดวยจํานวนปริมาณอาหารปลาที่ใชเลี้ยง ไดรอยละ 31 
 - กรณีที่ใชปจจัยจํานวนพันธุปลาที่ปลอยเลี้ยงเปนตัวแปรอิสระ สามารถแสดงรูปเปนสมการเสนตรงในรูป 
Natural Logarithms ไดดังนี้ 
  In Y   =   0.8095 + 0.6634 InX 
 จากสมการทําการถอดลอการิทึม (Antilogarithm) จะไดรูปแบบของสมการคอบบดักกลาส ดังนี้ 
  Y   =   2.2468 X0.6634

 การประมาณคาสมการผลผลิตปลานิลในกระชัง (ตารางที่ 4.10) เมื่อทดสอบระดับนัยสําคัญคาสัมประสิทธิ์ของ
จํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอปริมาตรกระชังที่ใชเลี้ยง (ตัวตอลูกบาศกเมตร) โดยพิจารณาจากคา P-value ปรากฏวา คา
สัมประสิทธิ์มีนัยสําคัญทางสถิติที่ α=0.01 และเมื่อพิจารณาคา R2 (Coefficient of Determination) ซึ่งมีคา 0.28 แสดงวา
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตปลานิลสามารถอธิบายไดดวยจํานวนพันธุปลาที่ปลอยไดรอยละ 28 
 4.2 เปรียบเทียบมูลคาผลผลิตเพิ่มกับการใชปจจัยการผลิต ณ ระดับราคาผลผลิต 
 การเปรียบเทียบมูลคาผลผลิตเพิ่ม (VMP) กับการใชปจจัยการผลิต ในกรณีของอาหารปลา (VMPX1) พบวา มูลคา
ผลผลิตเพิ่มมีคา 26.0805 ซึ่งมากกวาราคาอาหารปลาที่มีคาเทากับ 21.20 (PX1) สวนกรณีของจํานวนพันธุปลาที่ปลอย 
(VMPX2) ก็เปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพบวา มูลคาผลผลิตเพิ่มมีคา 20.0554 ซึ่งมากกวาราคาพันธุปลาที่ปลอย ที่มีคา
เทากับ 2.61 (PX2) ดังนั้นเงื่อนไขที่เกษตรกรจะไดรับกําไรสูงสุดจากการใชปจจัยดังกลาวทั้ง 2 ชนิด เกษตรกรควรเพิ่มการ
ใชปจจัยใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มกําไรจากการผลิต  
 
5. ปญหาอุปสรรคและขอคิดเห็นของเกษตรกรในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง  
 
 5.1 ปญหาอุปสรรค  
 ในการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง เกษตรกรประสบกับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 3 ประการ  ดังนี้ 
 1. ปญหาดานการเลี้ยงที่เกษตรกรพบมากที่สุด คือ ปญหาศัตรูปลา ไดแก ปลาปกเปากัดเนื้อกระชัง และนกกิน
ปลา รองลงมาคือ ปญหาคุณภาพน้ํา ที่มีการเปลี่ยนแปลงในชวงฤดูรอน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น จะสรางความเสียหายใหแกปลานิล
ที่เกษตรกรเพาะเลี้ยง 
 2. ปญหาดานตนทุนการผลิตที่เกษตรกรพบมากที่สุด คือ ปญหาราคาอาหารสูง  
 3. ปญหาดานการจําหนายผลผลิต ที่เกษตรกรพบ คือ กําหนดการจับปลาของพอคารวบรวมในทองถิ่นไมตรง
ตามกําหนด 
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 5.2. ขอคิดเห็นของเกษตรกร 
 เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวาไมเคยไดรับความชวยเหลือใดๆ จากภาครัฐ ไมวาจะเปนดาน
ความรู หลักวิชาการ และสวนใหญยังตองการยึดอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชังเปนอาชีพเสริม โดยเกษตรกรครึ่งหนึ่งมี
ความตองการปรับปรุงและขยายกิจการ เพราะพึงพอใจตอผลตอบแทน และคิดวาการเลี้ยงปลานิลในกระชัง เปนอาชีพ
เสริมที่สามารถสรางรายได และมีความมั่นคงในอาชีพนี้  
 

สรุปและวิจารณผล 
 

 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปและวิจารณผลได 2 สวน  ดังนี้  
 สวนที่1 การจัดการการเพาะเลี้ยงและตนทุนผลตอบแทน 
 กลุมตัวอยางใชกระชังปริมาตรเฉลี่ย 126.05 ลูกบาศกเมตร ปลอยปลาขนาดเริ่มตนเฉลี่ย 30-40 กรัม ในอัตรา
ปลอยเฉลี่ย 35.16 ตัวตอลูกบาศกเมตร เลี้ยงดวยอาหารปลาสําเร็จรูปเฉลี่ย 29.84 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  ระยะเวลาเลี้ยง
เฉลี่ย 3.81 เดือนตอรุน อัตรารอดตายเฉลี่ย 88.80 เปอรเซ็นต ปลาที่จับจําหนายมีขนาดระหวาง 700-1,000 กรัม ไดผลผลิต
เฉลี่ย 1,144.33 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 24.18 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการการเพาะเลี้ยง
ปลานิลในกระชังในแหลงน้ําอื่นๆ เชน แมน้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อป 2542-2543 พบวา เกษตรกรมีอัตราการปลอย
ลูกปลาลงเลี้ยงขนาดเฉลี่ย 40 กรัม ในอัตราความหนาแนน 119 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใชระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 82.23 วัน  
(2.74 เดือน) ไดปลาขนาดเฉลี่ยตัวละ 366.9 กรัม ผลผลิต 1,089 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 43.56 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
โดยมีอัตรารอดโดยเฉลี่ย 93.49 เปอรเซ็นต (พินิจ สีหพิทักษเกียรติ และคณะ, 2543) สวนการเลี้ยงที่แมน้ําปง จังหวัด
เชียงใหม เมื่อป 2545 พบวา เกษตรกรมีอัตราการปลอยลูกปลาลงเลี้ยงขนาดประมาณ 7– 8 เซนติเมตร (40 กรัม) ในอัตรา
ความหนาแนนประมาณ 116.5 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใชระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 4.01 เดือน ไดผลผลิตเฉลี่ย 36.68 กิโลกรัม 
ตอลูกบาศกเมตร (ประจวบ ฉายบุ และคณะ, 2547) และการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในแมน้ําเจาพระยา เมื่อป 2543 
เกษตรกรปลอยลูกปลาลงเลี้ยงขนาดเฉลี่ย 36 กรัม ในอัตราความหนาแนน 40.40 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใชระยะเวลาเลี้ยง
เฉลี่ย 117 วัน (3.9 เดือน) ไดปลาเฉลี่ยตัวละ 667 กรัม ผลผลิต 633.5 กิโลกรัมตอกระชัง หรือ 24.4 กิโลกรัมตอ 
ลูกบาศกเมตร โดยมีอัตรารอดโดยเฉลี่ย 90.3 เปอรเซ็นต (ศุภรัตน ฉัตรจริยเวศน และคณะ, 2544) จะเห็นไดวา การเลี้ยงที่
แมน้ํามูล และแมน้ําปง มีลักษณะการจัดการเพาะเลี้ยงที่หนาแนนและใหผลผลิตสูงกวาอยางชัดเจน สวนการเลี้ยงที่แมน้ํา
เจาพระยาจะมีลักษณะการจัดการเพาะเลี้ยงใกลเคียงกับการเลี้ยงปลานิลในกระชังในแมน้ําตาป  
 ตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่ศึกษามีตนทุนรวมทั้งหมด 848.24 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 
35.08 บาทตอกิโลกรัม เปนตนทุนผันแปร 831.85 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 34.40 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนคงที่ 16.39 
บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 0.68 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดทั้งหมด 1,070.13 บาทตอลูกบาศกเมตร มีรายไดสุทธิ
หรือกําไรทางบัญชี 238.28 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 9.85 บาทตอกิโลกรัม กําไรสุทธิหรือกําไรทางเศรษฐศาสตร 221.89 
บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 9.18 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเมื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบกับตนทุนและผลตอบแทนการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแหลงน้ําอื่นๆ เชน แมน้ํามูล ซึ่งมีตนทุนรวมทั้งหมด 1,257 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 28 
บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรจําหนายปลานิลราคาเฉลี่ย 35 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีรายไดทั้งหมด เทากับ 1,547 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร คิดเปนรายไดสุทธิ เทากับ 290 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 6.65 บาทตอกิโลกรัม (พินิจ สีหพิทักษเกียรติ 
และคณะ, 2543) สวนการเลี้ยงที่แมน้ําปง มีตนทุนรวมทั้งหมด 1,153.29 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 31.44 บาทตอกิโลกรัม 
เกษตรกรจําหนายปลานิลราคาเฉลี่ย 33.47 บาทตอกิโลกรัม ทําใหมีรายไดทั้งหมด เทากับ 1,227.51 บาทตอลูกบาศกเมตร 
คิดเปนรายไดสุทธิ เทากับ 102 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 2.78 บาทตอกิโลกรัม (ประจวบ ฉายบุ และคณะ, 2547) การ
เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในแมน้ําโขง ปการผลิต 2548 เกษตรกรมีตนทุนทั้งหมด 27.51 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรจําหนาย
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ปลานิลราคาเฉลี่ย 44.19 บาทตอกิโลกรัม มีกําไรสุทธิ 16.68 บาทตอกิโลกรัม (สวนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตวและประมง, 
2550) และการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชัง ในแมน้ําเจาพระยา พบวา มีตนทุนรวมทั้งหมด 794 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 
32.52 บาทตอกิโลกรัม จําหนายไดราคาเฉลี่ย 41.43 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดทั้งหมดเฉลี่ย 1,010 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร คิดเปนรายไดสุทธิ เทากับ 179 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือ 8.91 บาทตอกิโลกรัม (ศุภรัตน ฉัตรจริยเวศน 
และคณะ, 2544) ซึ่งเมื่อนําผลการศึกษาในครั้งนี้มาเปรียบเทียบกับปการผลิตที่ใกลเคียงกันจะพบวา ตนทุนและ
ผลตอบแทนการเลี้ยงปลาในกระชัง ในแตละแหงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับราคาปจจัยการผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกร
จําหนาย ขนาดของปลา และผลผลิตตอลูกบาศกเมตร ซึ่งการเลี้ยงที่แมน้ําโขงมีตนทุนที่ตํ่ากวา และผลตอบแทนสูงกวาการ
เลี้ยงปลานิลในกระชังในแมน้ําตาป 
 สวนที่ 2 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิต 
 การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชปจจัยการผลิตทั้ง 2 ชนิด ซึ่งพิจารณาถึงระดับการใชปจจัย
การผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือใหไดกําไรสูงสุด พบวาเกษตรกรมีการใชปจจัยการผลิตประเภท อาหารปลา และ
จํานวนพันธุปลาที่ปลอยตอลูกบาศกเมตร นอยเกินไป ดังนั้นจึงควรเพิ่มปริมาณการใชปจจัยการผลิตทั้ง 2 ชนิด ดังกลาวให
มากขึ้น ซึ่งจะทําใหไดรับกําไรสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. ควรเพิ่มปริมาณพันธุปลาที่ปลอยลงเลี้ยงในกระชัง และปริมาณการใชอาหารปลาตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ 
จากการวิเคราะหประสิทธิภาพซึ่ง พบวา ระดับการใชจํานวนลูกพันธุและอาหารของเกษตรกรกลุมตัวอยางยังถือวาอยูใน
เกณฑตํ่า  
 2. อาหารปลาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ และมีผลตอตนทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังมากที่สุด ดังนั้นเกษตรกร
ตองคํานึงถึงการใชอาหารอยางมีประสิทธิภาพ โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยง หากมีอาการผิดปกติควรงดหรือ
ลดการใหอาหาร เพื่อปองกันการสิ้นเปลือง    
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม เชน อัตราการปลอย ปริมาณอาหารที่เหมาะสมที่ทําให
ไดรับผลผลิตสูงสุด รวมทั้งการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแมน้ําตาป เพื่อนําความรูที่ไดเผยแพรใหเกษตรกร
ทราบ และจะไดมีการวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4. สนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกร ในการจัดต้ังกลุมในรูปแบบสหกรณ สมาคม หรือกลุมผูเลี้ยงปลาใน
กระชัง เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองราคาจําหนายผลผลิต รวมไปถึงการจัดซื้อปจจัยการผลิต โดยเฉพาะอาหารปลา  
ซึ่งหากมีการจัดซื้อผานกลุมในปริมาณมากๆ จะทําใหไดราคาที่ลดลง  
 5. ควรมีการจัดตั้งตลาดกลางปลาขึ้นใน จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อดําเนินเปนศูนยกลางในการจําหนายผลผลิต 
โดยวิธีการประมูลราคา ซึ่งอาจทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น 
 6. เกษตรกรควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตอาหารปลาเพื่อใชเอง ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน โดย
ใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการลงทุน โดยจําหนายผานสหกรณ หรือขายตรงใหแกเกษตรกรในราคาประหยัด 
 7. สงเสริมการประชาสัมพันธของกรมประมง ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังทุกราย เพื่อเปนฐานขอมูลในการสงเสริม และแกไขปญหา นอกจากนี้พบวา
เกษตรกรมีการพ่ึงพาเจาหนาที่ของรัฐนอยมาก ซึ่งเปนเสียงสะทอนที่ดี ในการกําหนดกลไกในการใหความรูและความ
ชวยเหลือแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม อันเปนการสรางทัศนคติที่ดีจากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลตอเจาหนาที่ของรัฐ 
 8. จากการศึกษาพบวา การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ศึกษามีระดับกําไรทางเศรษฐศาสตรสูงพอสมควร 
ประมาณรอยละ 20 ของราคา ผูเลี้ยงโดยสวนใหญไมคิดเปลี่ยนแปลงอาชีพ สวนมากตองการลงทุนเพิ่ม เพื่อพัฒนา 
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การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังเปนอาชีพหลักที่เปนทางเลือกใหกับเกษตรกร 2 ฝงแมน้ําไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามหาก
เกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงมากขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะทํางานเชิงรุก โดยการใหความรูแกเกษตรกรที่ตองการลงทุน 
ในเรื่องการจัดการ ทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณการเพาะเลี้ยงใหสมดุลกับนิเวศนแหลงน้ํา และความตองการของตลาด 

 
คํานิยม 

 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล รองศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ทองรักษ 
และอาจารยไชยยะ คงมณี อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ที่กรุณาใหคําแนะนํา และความคิดเห็นที่เปนประโยชน ทําใหผลการวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานีทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือ และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งขอคิดเห็นตางๆ ที่ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนใน
การศึกษาครั้งนี้  
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การประเมินการจายคาชดเชยแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีไดรับความเสียหาย 
จากอุทกภัยโดยใชเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ปทมาพร  พงษเจริญ 

ศูนยสารสนเทศ กรมประมง  
 

บทคัดยอ 
 

การประเมินการจายคาชดเชยแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยโดยใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศทําการศึกษาโดยใชขอมูลจาก 3 หนวยงาน ไดแก (1) ฐานขอมูลและระบบภูมิสารสนเทศประมงน้ําจืด ป 2549 
ของกรมประมง ซึ่งไดจากการนําเขาขอมูลการเลี้ยงสัตวน้ําในบอดินและกระชัง (รอยละ 98.09 ของพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด) ไม
รวมกิจกรรมการเลี้ยงในบอซีเมนต บอพลาสติก รองสวน และโรงเพาะฟกสัตวน้ํา (2) แผนที่แสดงพื้นที่น้ําทวมในจังหวัด
สุพรรณบุรี ป 2549 ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA และ (3) ขอมูล
รายช่ือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ดานประมง ป 2549 ของสํานักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินการจายคาชดเชยฯ ทําการศึกษา
โดยเชื่อมโยงขอมูลทั้ง 3 แหลง ผลการศึกษาพบวา พ้ืนที่เลี้ยงสัตวน้ําจืดของจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 
14,760 บอ คิดเปนพื้นที่ 52,402.47 ไร สวนพื้นที่น้ําทวมในจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2549 มีพ้ืนที่รวม 1,038,853 ไร ใน 9 
อําเภอ โดยมีพ้ืนที่ประสบภัยมากที่สุดในอําเภอบางปลามา 289,085 ไร รองลงมา คือ อําเภอสองพี่นอง 230,610 ไร และ
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 188,153 ไร ตามลําดับ ในสวนของการเชื่อมโยงและวิเคราะหรายช่ือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย
จากอุทกภัย ดานประมง ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ไดดําเนินการจายคาชดเชยไปแลวในป 2549 พบวา พ้ืนที่เลี้ยงสัตวน้ําจืดที่
ไดรับคาชดเชยในป 2549 มีจํานวน 7,380 บอ คิดเปนพื้นที่ 30,563.70 ไร ในจํานวนนี้มีที่ต้ังและขอบเขตอยูในพื้นที่น้ําทวม
จํานวน 6,482 บอ คิดเปนพื้นที่ 29,765.30 ไร (รอยละ 97.39 ของพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําจืดที่ไดรับคาชดเชย) ประโยชนที่เห็นได
อยางชัดเจนของงานวิจัยนี้ คือ (1) สามารถประเมินพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําที่ประสบอุทกภัยไดรวดเร็วขึ้น เปนประโยชนตอการ
ประมาณการวงเงินงบประมาณที่ตองดําเนินการจายคาชดเชย และ (2) ชวยเพิ่มความถูกตองในการจายคาชดเชยอยาง
สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถือเปนเครื่องมือในการประเมิน
และติดตามตรวจสอบการจายคาชดเชยแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ดี สิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน คือ การพัฒนาฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมถึงการตรวจสอบขอมูล
ภาคสนาม  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการเปรียบเทียบและจําแนกความถูกตองและความคลาดเคลื่อนที่ เกิดขึ้นเพื่อ
ประกอบการประเมินการจายคาชดเชยที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

 
คําสําคัญ: คาชดเชย อุทกภัย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สุพรรณบุรี 
    
* เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑o๙oo 
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Flooding Compensation Assessment for Effected Aquaculture Farmers 
Using Geo-Informatics Technology, Case Study: Supanburi Province 

 
Pattamaporn  Pongcharoen 

Information Technology Center, Department of Fisheries  
 

Abstract 
 

 Flooding compensation assessment for effected aquaculture farmers using geo-informatics technology was done 
using three sources of data including (1) geographic information system and database for freshwater fisheries in 2006 
from the Department of Fisheries consisted of earthen ponds and fish cages (which covered 98.09 percents of the total 
aquaculture farming) but not exclusive of cement and plastic ponds, ditch, and hatcheries, (2) flood area estimation map 
of Supanburi province 2006 from the Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA), and (3) 
list of the effected aquaculture farmers 2006 from Supanburi fisheries office.  The objective of this study is to apply geo-
informatics technology on flooding compensation assessment.  Integrated the three sources of data with geo-informatics 
technology, the results have shown that Supanburi had 14,760 aquaculture ponds in 2006 covering an area of 52,402.47 
rai.  Flooded area within the entire province (nine districts) was 1,038,853 rai at the time with Bang Pa Ma district 
having the largest effected area of 289,085 rai, and Song Phi Nong and Muang Supanburi districts having the second and 
the third largest affected area of 230,610 rai and 188,153 rai, respectively.  The result from the effected farmers name 
list analysis indicated the locations and the extents of the aquatic farms appeared in flooded area that had received the 
compensation.  The list showed 7,380 ponds that received the compensation while geo-informatics analysis found 6,482 
ponds lay within the flooded area (97.39 percents matching).  Two obvious benefits of this research are (1) to enhance 
the ability to estimate the extent of effected ponds in order to quickly estimate the compensation budget, and (2) to 
ensure that the budget was spent reasonable and efficiently at the right locations. 
 The study has shown an effectiveness of geo-informatics technology as a tool for flood compensation 
assessment and monitoring for effected aquaculture farmers.  However, the most important part of the compensation 
determination process is an up-to-date database development and a ground truthing in order to evaluate for accuracy and 
error for a more complete compensation assessment. 
 
Key words : compensation,  flooding,  Geo-informatics Technology,  Supanburi Province 
    
* Kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900 
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การเปล่ียนแปลงกิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมงที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยว : 
กรณีศึกษา อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 

 
ณิชาพัชร  ทรัพยบริบูรณ*  เมธี  แกวเนิน* และอิสริยา วุฒิสินธุ*

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

บทคัดยอ 
 

 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมง ที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยว : 
กรณีศึกษา อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 60 ตัวอยาง โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง พบวา จากการที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจกรรมการทําประมง
และการลงแรงประมงของชาวประมง โดยที่พบ คือ ชาวประมงมีการปรับเปล่ียนเรือจากเรือประมงไปเปนเรือรับ
นักทองเที่ยว เพื่อรับนักทองเที่ยวชมปะการัง สวนใหญเปนเครื่องมือทําประมง ไดหมึก อวนรุนเคย และลอบปู ซึ่งเปนเรือ
ขนาดใหญ โดยมีการนําไปปรับเปลี่ยนมากที่สุด  และพบวาจํานวนวันทําการประมงลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ในกลุมที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว สําหรับเครื่องมืออวนรุนเคย และลอบปูจากการที่มีการพัฒนาการ
ทองเที่ยวทําใหชาวประมงมีอาชีพเสริมที่ เพิ่มขึ้นนอกจากการทําประมง  ชาวประมงจึงมีรายไดเพิ่มมากขึ้นใน 
กลุมชาวประมงที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 
คําสําคัญ : เกาะชาง  การประมง  การลงแรงประมง  การทองเที่ยว 
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Changes in Fishery Activity and Fishing Effort Resulting from Tourism Development : 
A Case Study in Ko Chang District, Trat Province 

 
Nichaput  Supborriboon*   Methee  Kaewnern  and Aitsariya wutthisin 

Department of Fishery Management, Faculty of Fisheries, Kasetsart University 
 

Abstract 
 
 The results of  studying on changes in fishery activity and fishing effort resulting from tourism development  
in Ko Chang district, Trat Province by interviewing 66 samples using structured questionnaire indicated that  tourism 
development affected fishing activity and fishing effort. Fishermen have modified their fishing boat to service tourist 
especially for coral reef visiting. Most of fishing boat modification changes found in Squid falling net, Beach seine  and 
Crab trap which were large fishing gears. The results indicated that number of fishing days that fishermen who served 
tourism activity had reduced (p<0.05) of gears Beach seine and Crab trap. Tourism development led fishermen to 
operate the second income source activity (p<0.05).  
 
Key words : Ko Chang, Fishery, Fishing effort, Tourism 
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คํานํา 
 

 เกาะชางเปนเกาะที่ใหญเปนอันดับสองรองจาก ภูเก็ต ต้ังอยูในเขต อําเภอ เกาะชาง จังหวัด ตราด ซึ่งอยูทางภาค
ตะวันออกของไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด 650 ตารางกิโลเมตร มีเกาะบริวารกวา 51 เกาะ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงาม
ตามธรรมชาติ ที่อุดมไปดวยความหลากหลายของระบบนิเวศ มีทั้งระบบนิเวศปาบกและในทะเล ไดแก ภูเขา น้ําตก ปาไม 
สัตวปา ปะการัง ปาชายเลน หญาทะเล และหาดทราย  จากจุดเดนดังกลาวทําใหเกาะชางเปนแหลงธรรมชาติที่ไดรับการ
สงเสริมใหเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนหมู
เกาะชางและพื้นที่เช่ือมโยง เปนพื้นที่พิเศษแหงแรกของประเทศไทย ภายใตการดูแลขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. โดยดําเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน พ.ศ.2547–2550 และเกาะชางยังเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยม
ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมีเพิ่มขึ้นทุกป คือ พ.ศ. 2542 มีจํานวน
นักทองเที่ยวประมาณ 317,300 คน และเพิ่มเปน 384,700, 455,700, 558,900, และ 590,100 คน ในป 2543–2546 ตามลําดับ 
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,2546) จากแนวโนมจํานวนนักทองที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาเกาะชางใหเปนแหลง
ทองเที่ยวระดับสากล มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแหลงทองเที่ยว ที่พัก การบริการขนสง สิ่งอํานวยความสะดวก การ
บริการ การสงเสริม การเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลการทองเที่ยว การตลาด ใหมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว 
การพัฒนาเสนทางคมนาคม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาพื้นที่เกาะชางใต การจัดหาแหลงน้ํา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตัวของหองพักบนเกาะ เปนตน 
 เดิมประชาชนที่อาศัยอยูบนเกาะชาง สวนใหญประกอบอาชีพชาวประมงและการทําสวน สํานักงานประมง
จังหวัดตราดรายงานวาในป 2546 มีจํานวนชาวประมง 220 ราย ในบริเวณเกาะชาง (สํานักงานประมงจังหวัดตราด, 2546) 
อยางไรก็ตามจากการพัฒนาการทองเที่ยวดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม และ รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนบนเกาะชาง ทําใหการประกอบอาชีพชาวประมงและการทําทําสวนดั้งเดิมเปลี่ยนไปเปนการผลิตเพื่อผลกําไร
มากขึ้น ชาวประมงมีจํานวนลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนอาชีพ เชน การปรับเปลี่ยนเรือประมงเปนเรือทองเที่ยว  
(สมชาย, 2546)  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนน ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมงของชาวประมง 
ที่อาจมีผลมาจากการพัฒนาการทองเที่ยว โดยมีแนวคิดที่วาหากชาวประมงไดมีรายไดเสริมจากการใหบริการเรือทองเที่ยว
ก็จะทําใหกิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมงของชาวประมงนั้นลดลง ซึ่งถาการลงแรงประมงสวนหนึ่งลดลง
เนื่องจากการพัฒนาการทองเที่ยว ก็จะทําใหการจับสัตวน้ําลดลงและจะสงผลใหจํานวนสัตวน้ํานั้นคงอยูตอไป ผล
การศึกษาครั้งนี้จะใชเปนแนวทางเพื่อใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมการทองเที่ยว
ทําใหการกระจายรายไดใหแกชาวประมง เนื่องจากชาวประมงไดรับรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการบริการเรือทองเที่ยว 

 
วัตถุประสงค 

 
 1. เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมการทําประมงของชาวประมง ระหวางกลุมที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการลงแรงทําการประมงของชาวประมง ระหวางกลุมที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรม
การทองเที่ยว 
 3. เพื่อเปรียบเทียบรายไดของชาวประมง ระหวางกลุมที่เขารวมและไมเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว 
 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชาวประมงที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยว 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้อาศัย การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจากการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยการทําการสัมภาษณตัวอยางจาก
ชาวประมงที่ทําประมงบริเวณเกาะชาง จ. ตราด จํานวน 60 ตัวอยาง ตามพื้นที่ 2 ตําบล คือ ชาวประมงตําบลเกาะชาง ไดแก 
หมูที่ 2 บานดานใหม และหมูที่ 3 บานคลองสน และชาวประมงตําบลเกาะชางใต ไดแก หมูที่ 1 บานบางเบา หมูที่ 2 บาน
สลักเพชร และหมูที่ 4 บานสลักคอก กลุมตัวอยางที่ไดในแตละหมูบานประกอบดวยชาวประมงที่เขารวมและไมเขารวม
กิจกรรมการทองเที่ยว จํานวน 17 และ 43 ตัวอยาง ตามลําดับ โดยแบบสัมภาษณดังกลาว ประกอบดวย 4 สวน  
 1. ขอมูลทั่วไป ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ประสบการณ
ในอาชีพประมง รายไดเฉลี่ย 
 2. ขอมูลกิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมง ซึ่งประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เครื่องมือที่ใชในการทํา
ประมง ลักษณะการทําประมง แหลงทําการประมง จํานวนวันในการทําประมง  
 3. รายไดของชาวประมงที่ไดจากการประกอบอาชีพประมง และจากการใหบริการนักทองเที่ยว 
 4. ความคิดเห็นของชาวประมงที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยว  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยนําแบบสัมภาษณที่ไดผานการตอบแลวมาทําการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  
2 สวนใหญๆ คือ การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
โดยการใชโปรแกรม SPSS for window 
 1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยการบรรยายลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยาง ดวยสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก รอยละ  คาเฉลี่ย  
 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะหขอมูล การลงแรงประมง รายไดของชาวประมง ผลผลิตสัตวน้ําที่จับได
ตอป ซึ่งคิดมาจากปริมาณสัตวน้ําในแตละวันคูณกับจํานวนวันทําประมงตอป ในแตละเครื่องมือ และเปรียบเทียบความ
แตกตางของการลงแรงประมง รายไดของชาวประมง ดวยสถิติอนุมาน เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางกลุมที่เขารวมและ
ไมเขารวมกิจกรรมทองเที่ยว โดยใช t-test  
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ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 
1.ขอมูลท่ัวไป 
 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 60 ตัวอยาง ประกอบดวย ชาวประมงตําบลเกาะชาง ไดแก หมูที่ 2  
บานดานใหม และหมูที่ 3 บานคลองสน และชาวประมงตําบลเกาะชางใต ไดแก หมูที่ 1 บานบางเบา หมูที่ 2บานสลักเพชร 
และหมูที่ 4 บานสลักคอก พบวา สวนใหญ รอยละ 86.7 เปนเพศชาย และเพศหญิง รอยละ 13.3 อายุเฉลี่ย 45 ป  
 ชาวประมงเกือบทั้งหมด รอยละ 91.7 สมรสแลว และสวนใหญเปนหัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 80.0 การ
ไดรับการศึกษาของชาวประมงโดยสวนใหญ รอยละ 76.7 จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 รองลงมา รอยละ 15.0 
จบระดับมัธยมศึกษา รอยละ 6.7 ไมไดรับการศึกษา และ อีกรอยละ 1.6  จบระดับปริญญาตรี มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
เฉลี่ย 4 คน โดยเปนสมาชิกเพศชายเฉลี่ย 2 คน และเพศหญิงเฉลี่ย 2 คน มีสมาชิกที่ชวยประกอบอาชีพประมง เฉลี่ย 2 คน 
ชาวประมงมีประสบการณในอาชีพประมง ตํ่าสุด 3 ป สูงสุด 60 ป เฉลี่ย 20 ป ชาวประมงครึ่งหนึ่งมีนี้สิน คิดเปนรอยละ 
51.7  ภาวะหนี้สินของชาวประมงบนเกาะชางที่เกิดขึ้นสวนใหญมีภาระหนี้สินเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ 
หรือการขยายธุรกิจที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมง รองลงมาการมีหน้ีสินที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปเปนทุนหมุนเวียน
ในการซอมแซมเรือ ซื้ออุปกรณทําการประมง มีรายไดเฉลี่ยที่ไดจากการประกอบอาชีพตอเดือน เฉลี่ย 12,800 บาท กลุม
ตัวอยางที่ศึกษาประกอบอาชีพประมงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 71.7 ประกอบอาชีพประมงและอาชีพเสริมที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการทองเที่ยว เชน  คาขาย เรือรับนกัทองเที่ยวเพื่อชมปะการัง โฮมสเตย เปนตน รอยละ 28.3 (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 การประกอบอาชีพของชาวประมง 
        n = 60 

การประกอบอาชีพ รอยละ 
ประกอบอาชีพประมงอยางเดียว 
ประกอบอาชีพประมงและอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
รวม 

71.7 
28.3 
100.0 

 
จากผลการศึกษาขอมูลทั่วไปที่ได แสดงใหเห็นวา ชาวประมงที่ทําประมงอยูบนเกาะชางในปจจุบัน มีอายุเฉลี่ย

ไมสูง คือ 45 ป ซึ่งยังอยูในชวงของวัยทํางานเปนสวนมาก สวนใหญมีประสบการณในอาชีพประมงคอนขางนาน เพราะ
เขามาประกอบอาชีพประมงตั้งแตอายุยังนอย เนื่องมาจากชาวประมงสวนใหญจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จึง
ใชเวลาในการศึกษาเลาเรียนในระยะสั้น ๆ คือ เพียงไมกี่ป หลังจากนั้นก็จะตองออกมาชวยครอบครัวประกอบอาชีพ โดย
อาชีพหลักที่พบ คือ การประกอบอาชีพประมง และจากขอจํากัดของการศึกษา ทําใหทางเลือกในการประกอบอาชีพใน
อดีตถูกจํากัด จึงพบวาประชาชนที่อาศัยอยูบนเกาะชางมีการประกอบอาชีพประมงเปนสวนใหญ เมื่อมีการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเกิดขึ้นจึงทําใหชาวประมงบนเกาะชางในปจจุบันมีโอกาสในการประกอบอาชีพอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทําประมง หรือการประกอบอาชีพเสริมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวนอกเหนือจากการทําประมง 
จากขอสนับสนุนที่พบคือ ชาวประมงมีการกูยืมเงินหรือชาวประมงมีภาวะหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการนําไปลงทุนเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือการขยายธุรกิจที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงมากขึ้น รองลงมาการมีหนี้สินที่เกิดขึ้น
เพื่อนําไปเปนทุนหมุนเวียนในการซอมแซมเรือ ซื้ออุปกรณทําการประมง เพื่อใหมีความทันสมัยทันตอเหตุการณมากขึ้น 
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2. กิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมง 
 
 ชาวประมงในพื้นที่เกาะชาง มีการทําประมงทั้งแบบประมงพื้นบาน และแบบประมงพาณิชย การทําประมงที่พบ 
คือ การทําประมง ไดหมึก อวนรุนเคย อวนลอยปลา อวนลอยปู อวนลอยกุง ลอบปลา ลอบหมึก ลอบปู เบ็ดลากปลา
อินทรีย เบ็ดลากหมึกหอม เปนตน ชาวประมงแตละรายจะทําประมงอยางนอย 2 เครื่องมือ โดยจะใชเครื่องมือสลับกันใน
แตละฤดูกาล หรือ ทําประมงทั้ง 2 เครื่องมือในวันเดียวกันแตจะใชคนละเวลา ในฤดูฝนหรือชวงมรสุม จะมีการทําประมง
อวนลอยกุงมากที่สุด ฤดูหนาวทําประมงลอบหมึกมากที่สุด สําหรับเครื่องมืออื่นๆ ชาวประมงจะนิยมทํากันตลอดทั้งป 
โดยเฉลี่ย 10 -12 เดือนตอป จํานวนวันทําการประมง 20 -28 วันตอเดือน  
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมงของชาวประมง ที่เกิดจากการพัฒนาการ
ทองเที่ยว พบวา การที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจกรรมการทําประมงและการ
ลงแรงประมงของชาวประมง ในกลุมของชาวประมงที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว  ดังนี้ 
 เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการทําประมงจากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว พบวา ทําใหชาวประมงมี
โอกาสในการประกอบอาชีพเสริมที่เกี่ยวของกับการบริการทองเที่ยว เชน เรือรับนักทองเที่ยวเพื่อชมดูปะการัง โฮมสเตย 
รานอาหาร รับจาง เปนตน ทําใหชาวประมงกลุมที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการทําประมง
ไปจากเดิม โดยที่พบ คือ ชาวประมงไดซื้อเรือเพิ่มเพื่อนํามาทําเรือรับนักทองเที่ยว และทําประมงสลับไปกับการบริการ
ทองเที่ยว และมีชาวประมงที่เคยทําประมงเรือขนาดใหญ ก็มีการเปลี่ยนมาทําประมงอวนลอยกุง อวนลอยปลา เบ็ดลาก ซึ่ง
เปนเรือขนาดเล็ก เพ่ือนําไปทําประมงในชวงมรสุม (มิ.ย.–ก.ย.) เปนชวงที่ไมมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวมาก รอยละ 28.3 โดย
ชาวประมงในสวนนี้จะทําทั้งอาชีพประมงและการใหบริการทองเที่ยว 

 
ตารางที่ 2 จํานวนการลงแรงประมงของชาวประมงที่ไมเขารวมและเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวจําแนกตามประเภท 
   เครื่องมือประมง  

การลงแรงประมง 

จํานวนชั่วโมง/วัน จํานวนวัน/เดือน จํานวนเดือน/ป จํานวนวัน/ป 

 
เคร่ืองมือ 

 ไมเขารวม เขารวม ไมเขารวม เขารวม ไมเขารวม เขารวม ไมเขารวม เขารวม 
อวนรุนเคย 10 10 20 10 4 4 796 493* 
ไดหมึก 12 12 25 10 12 12 438 340 
อวนลอยปลา 8-10 8-10 28 28 10-12 10-12 1,203 1,203 
อวนลอยปู 10-12 10-12 28 28 10-12 10-12 1,516 1,516 
อวนลอยกุง 8 8 28 20 8-10 8-10 4,202 4,081 
ลอบปลา 5 5 28 28 12 12 336 336 
ลอบปู 12 12 25 10 12 12 2,298 1,427* 
ลอบหมึก 8 8 28 28 10-12 10-12 1,912 1,535 
เบ็ดลาก 12 12 28 28 10-12 10-12 2,578 2,522 

หมายเหตุ   ไมเขารวม ; การไมเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว  
    เขารวม ; การเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว เชน เรือนําเที่ยว 

    * หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการลงแรงประมงระหวางกลุมที่ไมเขารวมและเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว จากตาราง
ที่ 2 จะเห็นวา จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยวมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการลงแรงประมงลดลง โดยมีจํานวนวันของ
การลงแรงประมงลดลง ในกลุมของชาวประมงที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว คือชาวประมงที่ทําประมงดวยเครื่องมือ รุน
เคย ไดหมึก ลอบปู เปนตน โดยจากเดิมมีจํานวนวันทําการประมง 20–28 วันตอเดือน เมื่อมีการพัฒนาการทองเที่ยว จึงทํา
ใหมีจํานวนวันทําการประมงลดลงเปน 10–15 วันตอเดือน ดังนั้นจํานวนวันทําการประมงจึงมีการเปลี่ยนแปลงลดลง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในกลุมที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว สําหรับเครื่องมือ รุนเคย และลอบปู แตอยางไรก็ตาม
จํานวนชั่วโมงการทําประมงในแตละวัน และจํานวนเดือนการทําประมงในแตละป ไมมีการเปลี่ยนแปลง   

เมื่อพิจารณาเปนรายเครื่องมือพบวา 
 อวนรุนเคย จํานวนชั่วโมงทําการประมง 10 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 15-20 วันตอเดือน จํานวน
เดือน 4 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว ทําใหชาวประมงที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว มีจํานวนวันทําประมง
ลดลงเหลือ 7–10 วันตอเดือน สําหรับเครื่องมือ อวนรุนเคย 
 ไดหมึก จํานวนชั่วโมงทําการประมง 10–12 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 20-25 วันตอเดือน จํานวน
เดือน 12 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว ทําใหชาวประมงที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว มีจํานวนวันทํา
ประมงลดลงเหลือ 7–10 วันตอเดือน สําหรับเครื่องมือ ไดหมึก 
 อวนลอยปลา จํานวนชั่วโมงทําการประมง 8–10 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 28-30 วันตอเดือน 
จํานวนเดือน 10-12 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว พบวา ไมมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการลงแรงประมง
สําหรับเครื่องมือ อวนลอยปลา  
 อวนลอยปู จํานวนชั่วโมงทําการประมง 10-12 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 28-30 วันตอเดือน จํานวน
เดือน 10-12 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว พบวา ไมมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการลงแรงประมงสําหรับ
เครื่องมือ อวนลอยปู  
 อวนลอยกุง จํานวนชั่วโมงทําการประมง 8 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 25-28 วันตอเดือน จํานวน
เดือน 8 - 10 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงการลงแรงประมงเนื่องมาจากการ
ทองเที่ยวสําหรับเครื่องมืออวนลอยกุง เนื่องมาจากเปนเรือขนาดเล็ก แตก็พบวามีการลงแรงประมงที่ลดลง ซึ่งมีสาเหตุมา
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเปนอุปสรรคตอทําประมงบางในบางครั้ง 
 ลอบปลา จํานวนชั่วโมงทําการประมง 5 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 28-30 วันตอเดือน จํานวนเดือน 
12 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงการลงแรงประมงเนื่องมาจากการทองเที่ยว
สําหรับเครื่องมือลอบปลา  
 ลอบปู จํานวนชั่วโมงทําการประมง 12 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 20-25 วันตอเดือน จํานวนเดือน 
12 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว มีผลทําใหมีจํานวนวันทําการประมงลดลงเหลือ 7–10 วันตอเดือนในกลุม
ชาวประมงที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว  
 ลอบหมึก จํานวนชั่วโมงทําการประมง 8 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 28-30 วันตอเดือน จํานวนเดือน 
10-12 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงการลงแรงประมง ที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการ
ทองเที่ยวสําหรับเครื่องมือลอบหมึก เนื่องมาจากเปนเรือขนาดเล็ก แตก็มีการลงแรงประมงลดลงเนื่องมาจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเปนอุปสรรคตอทําประมงบางในบางครั้ง  
 เบ็ดลาก จํานวนชั่วโมงทําการประมง 10-12 ช่ัวโมงตอวัน จํานวนวันทําการประมง 28-30 วันตอเดือน จํานวน
เดือน 10-12 เดือนตอป จากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงการลงแรงประมงเนื่องมาจากการ
ทองเที่ยวสําหรับเครื่องมือเบ็ดลาก เนื่องมาจากเปนเรือขนาดเล็ก แตอยางไรก็ตาม จํานวนชั่วโมงการทําประมงในแตละวัน
และจํานวนเดือนการทําประมงในแตละป ไมมีการเปลี่ยนแปลงในทุกเครื่องมือ 
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ตารางที่ 3 ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําตอประหวางกลุมชาวประมงที่ไมเขารวมและเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวจําแนกตาม 
                 ประเภทเครื่องมือประมง 

ผลผลิตสัตวน้ํา (กิโลกรัมตอป) เคร่ืองมือ 
 ไมเขารวม  เขารวม 

อวนรุนเคย 248,000 80,800 
ไดหมึก 189,000 93,600 
อวนลอยปลา 43,320 23,010 
อวนลอยปู 27,540 22,280 
อวนลอยกุง 89,495 88,085 
ลอบปลา 56,720 33,600 
ลอบปู 60,700 45,100 
ลอบหมึก 42,080 31,250 
เบ็ดลาก 58,940 32,740 

หมายเหตุ   ไมเขารวม ; การไมเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว  
    เขารวม ; การเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว เชน เรือนําเที่ยว 

 
 ปริมาณผลผลิตสัตวน้ําที่จับไดในรอบป จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลผลิตระหวางกลุมที่เขารวม
และไมเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว พบวา มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตสัตวน้ําที่จับไดในรอบปแตละเครื่องมือ
ลดลงในทุกเครื่องมือ ภายหลังจากที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว โดยเฉพาะเครื่องมือประมง อวนรุนเคย ไดหมึก และลอบปู 
ที่มีการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวมากที่สุด ผลที่ไดเกิดจากสาเหตุดังนี้ คือ 
 1. สาเหตุมาจากชาวประมงมีการลงแรงประมงลดลง คือ จํานวนวันทําการประมงลดลง ทําใหปริมาณสัตวน้ําที่
จับไดในรอบปลดลง 
 2. สาเหตุมาจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรายไดของชาวประมงที่ไมเขารวมและเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว 

รายได (บาทตอป) 

ไมเขารวม เขารวม 

เคร่ืองมือ 

 การทําประมง การทองเที่ยว รายไดรวม 
อวนรุนเคย  276,000 226,500 248,000 574,500* 
ไดหมึก  504,000 447,500 373,000 820,500* 
ลอบปู  784,000 636,250 480,000 1,116,250* 

หมายเหตุ    ไมเขารวม ; การไมเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว  
                     เขารวม ; การเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว เชน เรือนําเที่ยว 

* หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายไดของชาวประมงที่ไมเขารวมและเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว จากชาวประมงที่
ใชเครื่องมือทําประมง อวนรุนเคย ไดหมึก และลอบปู ซึ่งเปนกลุมชาวประมงที่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมมากที่สุด จาก
ตารางที่ 4 ซึ่งจะเห็นวาจากการที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว ชาวประมงที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวมีรายไดจากการ 
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ทําประมงที่ลดลง แตชาวประมงมีรายไดเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการใหบริการทองเที่ยว ดังนั้น ชาวประมงที่เขารวมกิจกรรม
การทองเที่ยวจึงมีรายไดรวมที่เพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่ไมเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 ผลการศึกษาพบวา สอดคลองกับ สมชาย (2546) ที่กลาววาการพัฒนาการทองเที่ยวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนบนเกาะชาง โดยเฉพาะ
เอกลักษณและวิถีชีวิตชุมชนเดิมไดรับผลกระทบจนมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการปรับเปลี่ยนเรือประมงไป
เปนเรือเรือเพื่อรับนักทองเที่ยว มีชาวประมงจํานวนรอยละ 56.0 ไดดําเนินไปแลว มีแรงงานจากชุมชนชาวประมงไป
ทํางานในภาคการคาและบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวนั้นรอยละ 23.6 และจากการพัฒนาการทองเที่ยวทําใหมีผลกระทบ
ตอชาวประมงจํานวนครึ่งหนึ่งเกี่ยวกับการทําประมง โดยสังเกตวาผลผลิตจากการทําประมงนอยลง เมื่อเทียบกับอดีต
เนื่องจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 
 
3. ความคิดเห็นของชาวประมงที่มีตอการพัฒนาการทองเท่ียว 
 
 3.1 ดานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 จากการพัฒนาการทองเที่ยว กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 48.5) เห็นวาไมมีผลทําใหสภาพแวดลอม 
ทรัพยากรตางๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ไมมีปญหาน้ําเสีย ไมมีปญหาขยะที่เพิ่มขึ้นจนทําใหเกิดความเดือดรอน  
แตอยางไรก็ตามยังมีกลุมตัวอยางอีกรอยละ 37.9 เห็นวาจากการพัฒนาการทองเที่ยวทําใหเกิดปญหาน้ําเสียและมีการทิ้ง
ขยะเพิ่มมากขึ้น  
 3.2 ดานกายภาพ 
 กลุมตัวอยางสองในสาม (รอยละ 63.6) เห็นวา จากการพัฒนาการทองเที่ยวทําใหเกิดการพัฒนาและซอมแซม
ถนน ทําใหการเดินทางสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น การจัดการและพัฒนาที่ทิ้งขยะที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ระบบไฟฟา เห็นวาไดรับการพัฒนาทําใหมีไฟฟาใชกันอยางทั่วถึง 
 3.3 ดานสังคม 
 กลุมตัวอยางรอยละ 78.8 และ  71.2 เห็นวา การพัฒนาการทองเที่ยวกอใหเกิดการรวมกลุมกันในชุมชน และการ
รวมกลุมกันระหวางชุมชน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารและการชวยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชนมากขึ้นตามลําดับ 
 จากการพัฒนาการทองเที่ยว กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 74.2) เห็นวา ทําใหการเขาถึงการใหบริการดาน
การศึกษาและการสาธารณะสุขมากมากขึ้น ทําใหลูกหลานมีโอกาสไดเรียนหนังสือและการไดรับการดูแลรักษาสุขภาพที่
ทันตอโรค 
 การปรับเปลี่ยนอาชีพไปทําอาชีพอื่นๆ  กลุมตัวอยางรอยละ 62.1 เห็นวาจาการพัฒนาการทองเที่ยวทําใหมีโอกาส
ในการประกอบอาชีพอื่นๆ ไดนอกจากการทําประมงเพียงอยางเดียว จึงมีโอกาสทําใหมีรายไดเสริมนอกจากรายไดจากการ
ประมง และในเรื่องของการเขามาของคนตางถิ่น กลุมตัวอยางครึ่งหนึ่ง (รอยละ 56.1) เห็นวาจากการพัฒนาการทองเที่ยว
ทําใหมีคนจากภายนอก รวมทั้งชาวประมงตางถิ่นยายถิ่นเขามาประกอบอาชีพในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
 3.4 ดานการเงิน  
 การมีรายไดจากการขายสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น  กลุมตัวอยางรอยละ 43.9 เห็นวาจากการพัฒนาการทองเที่ยวทําใหมี 
รายไดที่เพิ่มขึ้น เพราะเกิดจากการที่มีความตองการสัตวน้ําในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น กลุมตัวอยางรอยละ 30.3 เห็นวาการ
พัฒนาการทองเที่ยวไมมีผลอยางใดตอการขายสัตวน้ําหรือการที่ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
 การมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจางงานในดานการทองเที่ยว กลุมตัวอยางครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.0) เห็นวา ทําให
ลูกหลานมีโอกาสไดเขาไปทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมากขึ้น จึงทําใหมีงานทําและมีรายได อยางไรก็ตาม
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กลุมตัวอยางหนึ่งในสี่ (รอยละ 25.8) ไมเห็นดวยเพราะตนเองทําประมงอยางเดียว จึงไมไดเขาไปรับจางในสวนที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว 
 ความคิดเห็นของชาวประมงที่มีตอการพัฒนาการทองเที่ยว พบวา สอดคลองกับแสงเทียน (2549) กลาววา 
ทรัพยากรธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่แยลง เนื่องจากปาชายเลนถูกทําลาย ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางเห็น
วามีชาวประมงตางถิ่นเขามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาการทองเที่ยวทําใหชาวประมงมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการทองเที่ยว (รอยละ 51.8) ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางเห็นวาตนเองไดราคาสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 51.5) สองใน
สามของกลุมตัวอยางเห็นวาชาวประมงที่อาศัยในเกาะชางมีจํานวนลดลง เนื่องจากเกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพ (รอยละ 62.1) 

 
สรุป 

 
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมง ที่เกิดจากการพัฒนาการทองเที่ยว 
กรณีศึกษา อําเภอเกะชาง จังหวัดตราด ผลการศึกษา สรุปไดวา จากกที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจกรรมการทําประมงและการลงแรงประมงของชาวประมงลดลงไปจากเดิม ชาวประมงได 
ซื้อเรือเพิ่มเพื่อนํามาทําเรือรับนักทองเที่ยว และทําประมงควบคูไปกับการบริการทองเที่ยว และมีชาวประมงที่เคยทํา
ประมงเรือขนาดใหญ ก็มีการเปลี่ยนมาทําประมงอวนลอยกุง อวนลอยปลา เบ็ดลาก เพื่อทําประมงในชวงมรสุมที่ไมมี
นักทองเที่ยวมาเที่ยวมาก รอยละ 28.3 และพบวามีจํานวนวันทําประมงเปลี่ยนแปลงลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ในกลุมที่เขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว สําหรับเครื่องมืออวนรุนเคย และลอบปู แตจํานวนเดือนและจํานวน
ช่ัวโมงในการทําประมง ไมมีการเปลี่ยนแปลง และชาวประมงมีรายไดเพิ่มมากขึ้นในกลุมชาวประมงที่เขารวมกิจกรรมการ
ทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ชีววิทยาบางประการของปลาสลาดในบึงละหาน  จังหวัดชัยภูมิ 

 
พงศเทพ  จันทรชิต๑  และ แสงอรุณ  เนื่องสิทธ์ิ๒* 

๑สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ 
๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาสลาด Notopterus notopterus (Pallas, 1780) ในบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและอนุกรมวิธาน แหลงที่อยูอาศัย การกระจายโครงสรางขนาดประชากรปลา 
อาหารและนิสัยการกินอาหาร ความแตกตางระหวางเพศและอัตราสวนเพศ ความสัมพันธระหวางน้ําหนักและความยาวตัว
ปลา ฤดูวางไขและขนาดเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ ความดกไขและความสัมพันธระหวางความดกไขตอน้ําหนักและความยาวตัว
ปลา ไดดําเนินการเก็บตัวอยางจาก 4 จุดสํารวจ ไดแก บานโนนจาน บานโนนหัวชาง บานละหาน และบานหนองหญาขาวนก 
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2549 โดยสุมเก็บตัวอยางเดือนละครั้ง ดวยอวนลากทับตลิ่ง ขาย 
และรวบรวมจากชาวประมง  

ผลการศึกษาตัวอยางปลา 608 ตัว เปนเพศผู 270 ตัว ความยาวเฉลี่ย 20.49+3.50 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 
74.70+31.84 กรัม และเพศเมีย 239 ตัว ความยาวเฉลี่ย 20.86+3.54 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 80.23+36.86 กรัม ไมสามารถ
บอกเพศได 99 ตัว พบวา ลําตัวมีสีเงินปนเทา แบนขางมาก เกล็ดเล็กละเอียดขอบเรียบ ครีบทุกครีบเปนครีบออน สวน
เช่ือมตอระหวางกระโหลกกับแนวสันหลังดูจากภายนอกจะเปนเสนตรง พบในบึงละหานบริเวณกอหญาและพันธุไมน้ํา 
ประชากรปลาสลาดสวนใหญมีการกระจายโครงสรางขนาดในชวงความยาว 18.1-28.0 เซนติเมตร โดยในเดือนพฤษภาคม
และกรกฎาคมมีรูปแบบการกระจายโครงสรางขนาดคลายคลึงกัน และที่จุดสํารวจบานโนนหัวชางพบปลาทุกชวงความ
ยาว (4.0-30.0 เซนติเมตร) อาหารที่พบในกระเพาะประกอบดวยแมลงและตัวออนแมลงรอยละ 65.33 ลูกปลารอยละ 24.50 
กุงฝอยรอยละ 9.67 และไสเดือนน้ํา รอยละ 0.50 จึงจัดเปนปลากินเนื้อ อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:0.89 สมการ
ความสัมพันธระหวางน้ําหนักและความยาวตัวปลาแบบไมแยกเพศ คือ W = 0.0076 L 3.0122 (R2 = 0.9660, n = 608, p<0.01) 
ฤดูวางไขอยูระหวางเดือนกุมภาพันธถึงกันยายน ขนาดเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุปลาเพศผู (20.2 เซนติเมตร) ใกลเคียงกับเพศ
เมีย (20.5 เซนติเมตร) ลักษณะไขสีเหลืองเขม ประเภทไขจมติด แมปลาความยาวเฉลี่ย 23.25+1.80 เซนติเมตร น้ําหนัก
เฉลี่ย 108.6+31.79 กรัม มีความดกไขเฉลี่ย 459+225 ฟอง ความสัมพันธระหวางความดกไขกับน้ําหนักและความยาวตัว
ปลา คือ F = 0.9382 W 1.3119 (R2 = 0.7286, n = 20, p<0.01) และ F = 0.0002 L 4.6525  (R2 = 0.7162, n = 20, p <0.01)  

 
คําสําคัญ : ปลาสลาด  บึงละหาน  ชีววิทยา 
    
* ตู ปณ.๖๐ ปณฝ.จอมสุรางค อ.เมือง จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๑ โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๙๑๘๕  e-mail : sangaroon07@yahoo.com  
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Some Biological Aspects of Grey Feather Back, 

Notopterus notopterus (Pallas, 1780) in Bung Lahan,  Chaiyaphum province 
 

Pongthep  Jantrachit1 and Sangaroon  Nuangsit2* 
1Chaiyaphum  Inland  Fisheries  Station 

2Nakhon  Ratchasima  Inland  Fisheries  Research  and  Development  Center 
 

Abstract 
 

Study on some biological aspects of grey feather back, Notopterus notopterus (Pallas, 1780) in Bung Lahan, 
Chaiyaphum province was conducted during January to December 2006. The objectives of this study were characteristic 
and taxonomy, habitat, structure and size distribution, food and feeding habit, sex difference, length-weight relationship, 
the spawning period and size at first maturity including fecundity and relationship between fecundity to weight and 
length, respectively. Fish samples were monthly collected at 4 sites from fishers and by using seine net and gill net. 

The results showed that total number of 608 fish, 270 male, 239 female and 99 unidentified, the average 
sample size of male was 20.49+3.50 cm in total length and 74.70+31.84 g of body weight and that of female was 
20.86+3.54 cm in total length and 80.23+36.86 g of body weight. N. notopterus had a very compressed body with silver 
and gray color, small and fine scale, soft fin ray of all fins, and cranio dorsal outline straight. It was found in aquatic 
plant area of Bung Lahan. Size structure distribution of this species was mostly found at 18.1-28.0 cm length class which 
distribution pattern was similar in May and July. While fish at all length classes (4.0-30.0 cm) was found in Ban Non 
Hua Chang. The main food items were 65.33% insects and insect larvae, 24.50% small fish, 9.67% shrimp and 0.50% 
annelid so, it was classified as a carnivore. The sex ratio was 1:0.89. The equation of length-weight relationship was     
W = 0.0076 L 3.0122 (R2 = 0.9660, n = 608, p<0.01). The spawning period of this species started from February to 
September. Size at first mature of female (20.5 cm) was nearly the same as male (20.2 cm). The egg was adhesive, round 
shape and yellow in color. The averaged fecundity was 459+225 eggs from the average spawner sizes of 23.25+1.80 cm 
and 108.6+31.79 g. The equations of relationship between fecundity to weight and length were F = 0.9382 W 1.3119 (R2 = 
0.7286,  n = 20, p<0.01) and F = 0.0002 L 4.6525 (R2 = 0.7162, n = 20, p<0.01). 

 
Key words : Grey Feather Back, Notopterus notopterus, Bung Lahan, Fish Biology 
    
* P.O. Box 60, Jomsurang  Post-Office, Muang district, Nakhon  Ratchasima  Province 30001 Tel.0-4424-9185 
   e-mail : sangaroon07@yahoo.com 
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ความหลากหลายของกุง ปู หอย ในพื้นท่ีลุมน้ําบางปะกงและลุมน้ําปราจีนบุรี 
 

จุฑามาศ  จิวาลักษณ*   มณฑิรา  เปยมทิพยมนัส   และอรภา  นาคจินดา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด 

 
บทคัดยอ 

 
 ทําการเก็บตัวอยางกุง ปู หอย ในลุมน้ําบางปะกง และลุมน้ําปราจีนบุรีต้ังแตพฤศจิกายน 2547- มิถุนายน 2549 
พบสัตวน้ํารวมทั้งหมด 102 ชนิด โดยพบหอยฝาเดียว 3 อันดับ 8 วงศ 13 สกุล 17 ชนิด/ชนิดยอย หอยสองฝา 6 อันดับ 6 
วงศ 12 สกุล 43 ชนิด/ชนิดยอย ก้ัง 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล 1 ชนิด กุงเคย (Mysid) 1 อันดับ กุง 1 อันดับ 6 วงศ 9 สกุล 25 
ชนิด/ชนิดยอย และปู 1 อันดับ 7 วงศ 9 สกุล 15 ชนิด/ชนิดยอย ลุมน้ําบางปะกงพบสัตวน้ํามีความหลากหลายรวมทั้งหมด 
88 ชนิด พบหอยฝาเดียว 14 ชนิด หอยสองฝา 32 ชนิด กุงและกั้ง 27 ชนิด และปู 15 ชนิด ลุมน้ําปราจีนบุรี พบวามีความ
หลากหลายรองลงมา คือ พบสัตวน้ํารวมทั้งหมด 70 ชนิด โดยพบหอยฝาเดียว 13 ชนิด หอยสองฝา 35 ชนิด กุง 17 ชนิด 
และปู 5 ชนิด เอกสารฉบับนี้ไดจัดทําคําบรรยายลักษณะของกุง ปู หอย แผนที่การแพรกระจาย และกุญแจการจําแนกชนิด
ของกุง ปู หอย ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ไวดวย 
 
คําสําคัญ : กุง  ปู  หอย  ลุมน้ําบางปะกง  ลุมน้ําทาจีน  การจําแนกชนิด 
    
* ตึกปรีดากรรณสูต ช้ัน ๖ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๐๑๗๕ 
    e-mail : jutamasi@fisheries.go.th 

 
Diversity of Shellfish in the Bangpakong River Basin and the Prachin Buri River Basin 

 
Jutamas  Jivaluk*   Montira  Piamthipmanus and Aurapa  Nagachinta 

Inland Fisheries Research and Development Institute 
 

Abstract 
 

 Shellfish were conducted in the Bangpakong River Basin and the Prachin Buri River Basin during November 
2003- June 2006. One hundred and two species of shellfish were found. Which were Gastropods belong to 3 orders 8 
families 13 genera 17 species, bivalves belong to 6 orders 6 families 12 genera 43 species, stomatopod 1 order 1 family 
1 genus 1 species, Mysid 1 order, shrimps 1 order 6 families 9 genera 25 species and crabs 1 order 7 families  
 
    
* e-mail : jutamasi@fisheries.go.th 
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คุณภาพน้ําและทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง 

 
ณรงคศักดิ์  คงชัย*  และ วิรัตน สนิทมัจโร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา) 
 

บทคัดยอ 
 

การสํารวจคุณภาพน้ําและทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยตอนลาง จํานวน 23 สถานี ในเดือนกุมภาพันธ 

มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม ป 2548 แบงเปนเขตสํารวจ 3 เขต คือ เขตที่ 7 ต้ังแตเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี ถึง

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตที่ 8 ต้ังแตอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงอําเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา และเขตที่ 9 ต้ังแตอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการสํารวจพบวา ความลึก

น้ํามีคาอยูในชวง 10.0-48.9 เมตร ความโปรงแสงมีคาอยูในชวง 1.5-25.5 เมตร อุณหภูมิน้ํามีคาอยูในชวง 27.2-31.8 องศา

เซลเซียส ความเค็มมีคาอยูในชวง 31.1-34.1 สวนตอพันสวน  ความเปนกรด-ดางมีคาอยูในชวง 7.97-8.38 ออกซิเจนที่

ละลายในน้ํามีคาอยูในชวง 5.18-7.95 มิลลิกรัมตอลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคาอยูในชวง 11.4-41.2 มิลลิกรัมตอลิตร 

ความเร็วกระแสน้ํามีคาอยูในชวง 0-820 เซนติเมตรตอวินาที ไนไตรทมีคาต่ํามากวัดไมไดจนถึง 0.012 มิลลิกรัมตอลิตร ไน

เตรทมีคาต่ํามากวัดไมไดจนถึง 0.170 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียมีคาต่ํามากวัดไมไดจนถึง 0.048 มิลลิกรัมตอลิตร และ

ฟอสเฟตมีคาต่ํามากวัดไมไดจนถึง 0.193 มิลลิกรัมตอลิตร ผลการวิเคราะหรูปแบบการจัดกลุมปจจัยคุณภาพน้ําเชิงพื้นที่ 

จัดได 5 กลุม คือ กลุมที่1 บริเวณตั้งแตเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กลุมที่ 2 บริเวณ

ต้ังแตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กลุมที่ 3 `บริเวณปากอาวนครศรีธรรมราช กลุมที่ 4 

บริเวณอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกลุมที่ 5 บริเวณหางฝงของอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดกลุม

ปจจัยคุณภาพน้ําเชิงเวลา จัดได 4 กลุม คือ กลุมแรก เดือนกุมภาพันธ กลุมที่สอง เดือนมีนาคม กลุมที่สาม เดือนสิงหาคม 

และกลุมที่สี่ เดือนพฤษภาคม พบทรัพยากรสัตวน้ําทั้งหมด 134 ชนิด ที่พบมาก 5 ชนิด คือ ปลาแปนชนิด Leiognathus 

splendens  หมึกกลวยชนิด Photololigo duvaucelii  ปลาแปนชนิด L. bindus  หมึกกลวยชนิด P. chinensis และปลาแปน

ชนิด L. leuciscus  พบรอยละ 11.60  11.39  10.69  8.63 และ 5.32 ตามลําดับ ผลการจัดกลุมทรัพยากรสัตวน้ําพบวาการจัด

กลุมเชิงพื้นที่ จัดได 6 กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง บริเวณใกลฝงของอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุมที่สอง บริเวณใกลฝงตั้งแต

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมที่สาม บริเวณใกลฝงตั้งแตอําเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา ถึงอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี กลุมที่สี่ บริเวณหางฝงตั้งแตอําเภอขนอม ถึงอําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กลุมที่หา เปนกลุมใหญที่สุด บริเวณหางฝงตั้งแตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงอําเภอตาก

ใบ จังหวัดนราธิวาส และกลุมที่หก บริเวณใกลฝงตั้งแตอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงอําเภอระโนด จังหวัด

สงขลา การจัดกลุมทรัพยากรสัตวน้ําเชิงเวลาแบงได 2 กลุม คือ กลุมที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ และกลุมที่สองเดือนมีนาคม 

พฤษภาคม และสิงหาคม  
 

คําสําคัญ : ทรัพยากรสัตวน้ํา  คุณภาพน้ํา  อาวไทยตอนลาง 
    
* ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๕๙๕  e-mail : narongsak_sk@yahoo.com 

P 3 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551 

 83 

Water Quality and Marine Resources in the Southern Gulf of Thailand 
 

Narongsak  Khongchai*   and Wirat  Sanitmajjaro 
Southern Marine Fisheries Research and Development Center (Songkhla) 

 
Abstract 

 

Water quality and marine resources from 23 stations of Southern Gulf of Thailand was investigated in 
February, March, May and August 2006. Sampling zone was grouped into 3 areas i.e. area VII: Samui Island, Surat 
Thani Province - Tasala District, Nakhon Sri Thammarat Province, area VIII: Tasala District, Nakhon Sri Thammarat 
Province - Sathing Phra District, Songkhla Province, area IX: Sathing Phra District, Songkhla Province - Takbai 
District, Narathiwat Province. The results showed that : water depth was 10.0-48.9 meter, water transparency was 1.5-
25.5 meter, temperature was 27.2-31.8oC, salinity was 31.1-34.1 ppt., pH was 7.97-8.38, dissolved oxygen was 
5.18-7.95 mg/l, total suspended solid was 11.4-41.2 mg/l, current speed was 0-820 cm/sec, nitrite was ND-0.012 
mg/l, nitrate was ND-0.170 mg/l, ammonia was ND-0.048 mg/l and phosphates was ND-0.193 mg/l. From 
PCA analysis, water quality factors by area could be classified into 5 groups i.e. group 1: nearshore and 
offshore areas from Samui Island, Surat Thani Province to Singhanakorn District, Songkhla Province group 2: 
nearshore and offshore areas from Ranod District, Songkhla Province to Takbai District, Narathiwat Province 
group 3: mouth of Nakhon Sri Thammarat bay group 4: nearshore area around Sathing Phra District, Songkhla 
Province and group 5: offshore area around Pak Phanang District, Nakhon Sri Thammarat Province. Where as water 
quality facters by time were categorized form February group 1, March group 2, August group 3 and May group 
4. 134 species total catch of marine resources were found to be 11.60% Leiognathus spendens, 11.39% 
Photololigo duvaucelii, 10.69% L. bindus, 8.63% P. chinensis and 5.32%  L. leuciscus. Fish assemblage by Cluster 
and MDS analysis were identified into 6 groups by area i.e. group 1: nearshore area around Chana District, Songkhla 
Province, group 2: nearshore area from Samui Island, Surat Thani Province to Tasala District, Nakhon Sri Thammarat 
Province, group 3: nearshore area from Sathing Phra District, Songkhla Province to Sai Buri District, Pattani Province, 
group 4: offshore area from Kanom District to Pak Phanang District, Nakhon Sri Thammarat Province, group 5: offshore 
area from Pak Phanang District, Nakhon Sri Thammarat Province to Takbai District, Narathiwat Province and group 6: 
nearshore area from Hua Sai District, Nakhon Sri Thammarat Province to Ranod District, Songkhla Province. Two 
temporal groups were also classified into group 1 February and group 2 March, May and August. 

 
Key words : marine resources,  water quality,  southern Gulf of Thailand 
    
*  79/1, Wichianchom Rd., Bo-Yang, Muang, Songkhla 90000, Tel. 0 7431 2595  e-mail : narongsak_sk@yahoo.com 
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ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกตอปริมาณสารอินทรียรวมและปริมาณ 
acid volatile sulfides บริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
อลงกต  อินทรชาติ*    กนกวรรณ  ขาวดอน 
คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
บทคัดยอ 

 

 ศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกตอปริมาณสารอินทรียรวมและปริมาณ acid volatile 
sulfides (AVS) บริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2549 พบวามีการแพรกระจายของปริมาณ
สารอินทรียรวมอยูในชวง 2.30+0.38-19.16+0.61% โดยสวนใหญมีรูปแบบการแพรกระจายลดลงเมื่อระดับความลึก
เพิ่มขึ้น  และการแพรกระจายของปริมาณ AVS อยูในชวง 0.0097+0.0011-1.2773+0.0617 มิลลิกรัม/กรัมน้ําหนักดินแหง 
โดยสวนใหญมีรูปแบบการแพรกระจายเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น โดยปริมาณสารอินทรียรวมและ
ปริมาณ AVS มีคามากที่สุดในบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป (S1) ซึ่งการเลี้ยงหอยแมลงภู
แบบแพเชือกมีสวนสําคัญทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนื้อดินโดยมีการเปลี่ยนแปลงจากดินทรายเปนดินเลนปน
ทรายและมีแนวโนมเปนดินเลนมากขึ้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินตะกอนบางประการ
แตกตางกันโดยบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป  (S1) มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเปนดินเลน
มากที่สุดทําใหมีปริมาณน้ําในดิน  การสะสมของปริมาณสารอินทรียรวม และปริมาณ AVS มากที่สุดดวยเชนกัน จากการ
ทดสอบทางสถิติพบวา ปริมาณสารอินทรียรวม และปริมาณ AVS ในแตละสถานีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.01)  และ ปริมาณสารอินทรียรวม และปริมาณ AVS ในแตละเดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01)   
 
คําสําคัญ : การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก, สารอินทรียรวม, acid volatile sulfides, ดินตะกอนบริเวณอาวศรีราชา 
    
* สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร email address : perna45@hotmail.com 
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Effect of Green Mussel Raft Culture to Total Organic  
Matter and Acid Volatile Sulfides at Sriracha Bay, Chonburi Province 

 
Alongot  Intarachart*  Kanokwan  Khaodon   

Faculty of Fisheries, Kasetsart University 
 

Abstract 
 

The effects of green mussel (Perna viridis) raft culture on distribution of  total organic matter (TOM) and acid 
volatile sulfide (AVS) at Sriracha Bay, Chonburi province from January to December 2006 were studied. The value of  
TOM ranged between 2.30+0.38-19.16+0.61% with the decreasing trend of distribution when the level of depth 
increased. The value of AVS ranged between 0.0097+0.0011-1.2773+0.0617 mg g-1 (DW). The most trend of TOM 
distribution increased and decreased when the level of depth increased, the highest value of  TOM and AVS were found 
at area where has been cultured more than six years (S1). The long green mussel raft culture caused a major effect of the 
change of sediment texture from sand to silt-clay and to clay, respectively including component of sediment was an 
important factor of accumulated water content, total organic matter and acid volatile sulfides. The results of  water 
content in soil, monthly collected from each station, TOM and AVS were statiscally different (p<0.01).  
 
Key words : green mussel raft culture, total organic matter, acid volatiles sulfides, sediment at Sriracha Bay 
    
* Academic Supporting Division, Faculty of  Fishries, Kasetsart University  e-mail address : perna45@hotmail.com 
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คํานํา 
 

 การเลี้ยงหอยแมลงภู (Perna viridis Linnaeus, 1758) บริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทยเปนอาชีพการเลี้ยง 
สัตวน้ําที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากหอยแมลงภูเปนสัตวน้ําอยางหนึ่งที่ไดรับความนิยมบริโภคกันมาก 
เพราะเนื้อหอยแมลงภูมีรสชาติอรอย คุณคาทางโภชนาการสูงและมีราคาคอนขางถูก  ซึ่งการเลี้ยงหอยแมลงภูบริเวณ
จังหวัดชายทะเลสวนใหญนิยมใชวิธีการเลี้ยงแบบปกไม โดยใชไมไผปกลงในทะเลเพื่อเปนวัสดุใหลูกหอยแมลงภูที่เกิด
ตามธรรมชาติมาเกาะอาศัยและเจริญเติบโตจนไดขนาดที่จับขายได ซึ่งปริมาณไมที่ใชเลี้ยงในแตละครั้งใชเปนจํานวนมาก 
แตมีอายุการใชงานเพียง 1-2 ป ก็ตองเปลี่ยนใหม ขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของไมที่ใช  ในปจจุบันไมหลักที่ใชในการเลี้ยง
หอยแมลงภูมีแนวโนมเริ่มหายากและมีราคาแพงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาวิธีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบใหมที่สามารถเพิ่ม
ผลผลิตใหสูงขึ้น โดยใชวัสดุที่หางาย วัสดุที่มีอายุการใชงานนานหลายปเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยแมลงภูให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเปนทางเลือกใหมแกผูประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภูใหดําเนินกิจการตอไปดวยดี ซึ่ง
เปนที่มาของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก (แบบพัฒนา) ที่สถานีวิจัยประมงศรีราชาริเริ่มสงเสริมฝกอบรมและ
ถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภูในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งการเลี้ยง
หอยแมลงภูแบบนี้เปนการเลี้ยงโดยการใชวัสดุจําพวกเชือกหรืออวนที่มีความทนทานมาลอลูกหอยแมลงภูในธรรมชาติ
แทนการใชหลักไมไผปก ตัวแพประกอบดวยเชือกที่นํามาถกัเปนรูปสี่เหลี่ยมมีการพยุงตัวแพใหลอยน้ําดวยถังทุนพลาสติก 
ซึ่งเปนวัสดุที่มีอายุใชงานนานหลายป (ปรเมษฐ และอลงกต, 2544)      
 ในปจจุบันจากปริมาณความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ทําใหบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรีมีการขยายพื้นที่
ในการเลี้ยงหอยแมลงภูกันมากขึ้น เพราะอาวศรีราชาเปนบริเวณหนึ่งในบริเวณชายฝงของไทยที่มีความพรอมทั้งดาน
สภาพแวดลอมและปจจัยการผลิตของแหลงน้ํา ไดแกปริมาณอาหาร คุณภาพอาหาร พันธุสัตวน้ํา ความสนใจของ
ผูประกอบการ การคมนาคม และการตลาดตอการเลี้ยงหอยแมลงภูที่ระดับความพรอมรอยละ 83.33 (สํานักงานวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง, 2546) จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหบริเวณอาวศรีราชาไดรับความนิยมในการเลี้ยงหอยแมลงภูและมี
การขยายพื้นที่การเลี้ยงหอยแมลงภูเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก จากการสํารวจของภาควิชา
การจัดการประมง (2545) พบวา ผูประกอบการในจังหวัดชลบุรีที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภูจะนิยมเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพ
เชือก และมีผูประกอบการที่เลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกจํานวนทั้งสิ้น 188 ราย จํานวนแปลง 390 แปลง พ้ืนที่เลี้ยงรวม
ทั้งสิ้น 1,171 ไร (แปลงละ 3.79 ไร) อยางไรก็ตาม ศักยภาพของอาวศรีราชาที่จะรองรับตอการขยายตัวของการเลี้ยง
หอยแมลงภูยอมมีขีดจํากัด ซึ่งการเพิ่มจํานวนการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกจํานวนมากอาจทําใหเกิดปญหาจากการ
หมักหมมของตะกอนที่เกิดจากการขับถายของหอยแมลงภู และวัสดุที่ใชในการเลี้ยงหอยหอยแมลงภูยังกีดขวางทางเดิน
ของกระแสน้ําทําใหเกิดการตกตะกอนไดงายขึ้น จนอาจกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตอการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพ
เชือกในระยะยาวได  อลงกตและพันธุทิพย (2546) รายงานวาการเลี้ยงหอยแมลงภูมีผลตอการเพิ่มของปริมาณแอมโมเนีย
ซึ่งมีสาเหตุจากการหมักหมมของตะกอนที่เกิดจากการขับถายของหอยแมลงภู และจะมีคาเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการ
เลี้ยง จึงควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกในพื้นที่ที่อาจจะมีผลตอสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะในดานคุณภาพของดินตะกอนบางประการ  เชน  ปริมาณสารอินทรียรวม ปริมาณ acid volatile 
sulfides เปนตน ซึ่งจะนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมและการพิจารณาการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง
หอยแมลงภูตอไปในอนาคตเพื่อการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและคุมคาที่สุด  
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อุปกรณและวิธีการ 
 

1. สถานที่ดําเนินการเก็บตัวอยาง 
 

ทําการเก็บตัวอยางดินตะกอนทุกๆ เดือนๆ ละ 1 ครั้ง  รวมทั้งหมด 12 ครั้ง  บริเวณพื้นที่อาวศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 3 สถานี  ดังนี้ 

-  S1 บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป (มากกวา 6 ป) (UTM 0708273E 1458014N) 
-  S2 บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมาระยะหนึ่ง (1-2 ป) (UTM 0708433E 1458646N) 
-  S3 บริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก (UTM 0770862E 1459797N) 
 

2.  วิธีการเก็บตัวอยาง 
 

เก็บขอมูลตะกอนบริเวณผิวดินโดยใช hand corer จากนั้นตัดดินเปนช้ันๆ โดยใช แผนตัดดิน (cut plate) จํานวน 
5 ช้ัน ความสูงประมาณชั้นละ 1 เซนติเมตร (0-1,1-2, 2-3, 3-4 และ 4-5 เซนติเมตร ตามลําดับ) จากนั้นนํากลับมาวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการ  

 
3.  การวิเคราะหตัวอยาง 
 

เนื่องจากตัวอยางดินตะกอนถูกเก็บรักษาไวในตูแชแข็ง ดังนั้นกอนที่จะนําตัวอยางดินตะกอนมาวิเคราะห 
หาปริมาณ acid volatile sulfides และปริมาณน้ําในดิน จะตองปรับอุณหภูมิของตัวอยางดินตะกอนใหใกลเคียงกับ
อุณหภูมิหองกอนนําตัวอยางดินตะกอนไปทําการวิเคราะห สวนปริมาณสารอินทรียรวมจะทําการวิเคราะหจากตัวอยาง 
ดินแหง 

3.1 วิเคราะหหา TOM (Total Organic Matter)   โดยวิธีการ Ignition loss (Verardo et al., 1990) 
3.2 การวิเคราะหหา AVS (Acid Volatile Sulfides) (Meksumpun et al. 1999)  
3.3 การวิเคราะหปริมาณน้ําในดิน  (Water Content : WC) (Meksumpun et al. 1999) 
3.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยทดสอบความแตกตางทางสถิติของ Kruskal-Wallis H tests 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ทําการเก็บตัวอยางดินตะกอนจากบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกและบริเวณที่ไมมีการเลี้ยง

หอยแมลงภูแบบแพเชือกบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งหมด 3 สถานี ต้ังแตเดือนมกราคม 2549–ธันวาคม 2549 
โดยศึกษาวิเคราะหคุณภาพดินตะกอนบางประการ ไดแก ปริมาณน้ําในดินตะกอน ปริมาณสารอินทรียรวม และปริมาณ 
acid volatile sulfide  
 
ปริมาณและการแพรกระจายของน้ําในดินตะกอน 

สถานี S1 (บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป มากกวา 6 ป) ปริมาณน้ําในดินมีคาอยู
ในชวง 22.96+0.60-85.76+0.79% โดยมีรูปแบบลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําในดินมีคามากที่สุดในเดือน
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สิงหาคมที่ระดับช้ันดิน 0-1 เซนติเมตร และมีคานอยที่สุดในเดือนกันยายนที่ระดับช้ันดิน 4-5 เซนติเมตร ลักษณะดินเปน
ดินเลนมีสีดํามีเศษเปลือกหอยและเศษเพรียงหินปะปนกับเนื้อดินในปริมาณมาก โดยเฉพาะชั้นดินที่ระดับความลึก 0-4 
เซนติเมตร (Figure 1) 

สถานี S2 (บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมาระยะหนึ่ง 1-2 ป) ปริมาณน้ําในดินมีคาอยูในชวง 
20.61+0.17-47.47+0.21% โดยมีรูปแบบลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําในดินมีคามากที่สุดในเดือนกรกฎาคม
ที่ระดับช้ันดิน 0-1 เซนติเมตร และมีคานอยที่สุดในเดือนมกราคมที่ระดับช้ันดิน 4-5 เซนติเมตร  ลักษณะดินเปนดินเลน
ปนทรายสีเทาอมเขียว มีเศษเปลือกหอยปะปนกับเนื้อดินในปริมาณเล็กนอย  (Figure 1) 

สถานี S3 (บริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก) ปริมาณน้ําในดินมีคาอยูในชวง 16.32+0.46-
35.61+0.60% โดยมีรูปแบบลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้นปริมาณน้ําในดินมีคามากที่สุดในเดือนสิงหาคมที่ระดับช้ันดิน 
0-1 เซนติเมตร และมีคานอยที่สุดในเดือนมีนาคมที่ระดับช้ันดิน 4-5 เซนติเมตร ลักษณะดินเปนดินเลนปนทรายสีน้ําตาล
อมเทา มีเศษเปลือกหอยขนาดเล็กปะปนกับเนื้อดินในปริมาณนอยทุกช้ันดิน (Figure 1)  
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Figure 1  Distribution of  water content at sampling stations during January – December 2006 
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จากการศึกษาพบวาปริมาณน้ําในดินจะมีคาสูงบริเวณผิวดิน (0-1 เซนติเมตร) และมีคาลดลงเมื่อระดับความลึก
เพิ่มขึ้น โดยปริมาณน้ําในดินจะมีคาสูงมากในบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป ( S1) เนื่องจาก
ดินมีลักษณะเปนดินเลนปนทราย สวนสถานีอื่นๆ นั้นมีลักษณะของดินเปนดินทรายเปนสวนใหญ ซึ่งปริมาณน้ําในดิน
ตะกอนเปนปจจัยทางกายภาพเบื้องตนที่สามารถสะทอนขนาดของอนุภาคดินตะกอนและความอุดมสมบูรณทางอินทรีย
สารของดิน ดินตะกอนที่มีระดับของปริมาณน้ําในดินต่ํา อาทิ ประมาณ 20-40% มักมีองคประกอบสวนใหญเปนทรายที่มี
เนื้อหยาบและมีปริมาณอินทรียสารต่ําดวย นอกจากนี้ปริมาณน้ําในดินตะกอนยังสามารถสะทอนระดับของกิจกรรมในดิน
ของสิ่งมีชีวิต (อาทิ การขุดรู การสรางทอ และการเคลื่อนที่ในดิน)   ดินตะกอนที่มีระดับของปริมาณน้ําในดินสูงมักจะเกิด
เนื่องจากการที่สิ่งมีชีวิตมีกิจกรรมในดินมากดวย  (จารุมาศ, 2545) 
ปริมาณและการแพรกระจายของสารอินทรียรวม 

สถานี S1 (บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป มากกวา 6 ป) มีปริมาณสารอินทรียรวมอยู
ในชวง 3.91+0.13-19.16+0.61% โดยมีรูปแบบลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น ปริมาณสารอินทรียรวมมีคามากที่สุดใน
เดือนมกราคมที่ระดับช้ันดิน 0-1 เซนติเมตร และมีคานอยที่สุดในเดือนกันยายนที่ระดับช้ันดิน 4-5 เซนติเมตร (Figure 2) 

สถานี S2 (บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมาระยะหนึ่ง 1-2 ป) ปริมาณสารอินทรียรวมมีคาอยู
ในชวง 2.30+0.38-6.97+0.05% โดยสวนใหญมีรูปแบบลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น ปริมาณสารอินทรียรวมมีคามาก
ที่สุดในเดือนพฤศจิกายนที่ระดับช้ันดิน 0-1 เซนติเมตร และมีคานอยที่สุดในเดือนตุลาคมที่ระดับช้ันดิน 4-5 เซนติเมตร 
(Figure 2)   

สถานี S3 (บริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก)  ปริมาณสารอินทรียรวมมีคาอยูในชวง 2.75+0.22-
6.88+0.12% โดยสวนใหญมีรูปแบบลดลงและเพิ่มขึ้นที่ไมแนนอนเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น ปริมาณสารอินทรียรวมมีคา
มากที่สุดในเดือนมีนาคมที่ระดับช้ันดิน 0-1 เซนติเมตร และมีคานอยที่สุดในเดือนมิถุนายนที่ระดับช้ันดิน 4-5 เซนติเมตร 
(Figure 2) 
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Figure 2  Distribution of  total organic matter at sampling stations during January – December 2006 

 
การเลี้ยงหอยแมลงภูมีผลกระทบตอคุณภาพดินตะกอนในระดับหนึ่งคือมีสวนทําใหปริมาณสารอินทรียรวม

เพิ่มขึ้น แตปริมาณสารอินทรียรวมน้ันไมไดมีที่มาจากการเลี้ยงหอยแมลงภูอยางเดียวเทานั้น เนื่องจากบริเวณที่มีการเลี้ยง
หอยแมลงภูนั้นอยูใกลกับแหลงชุมชนบริเวณชายฝงซึ่งอาจเปนไปไดวาแหลงกําเนิดของสารอินทรียบางสวนมาจากสิ่ง
ปฏิกูลตางๆที่ระบายลงสูทะเลจากแหลงชุมชน (อลงกตและสาโรจน , 2548)  จากผลการศึกษาปริมาณสารอินทรียรวมมี
ปริมาณมากในบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป (S1)  ซึ่งสอดคลองกับรายงานของอลงกตและ
สาโรจน (2548) พบวาปริมาณสารอินทรียรวมบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูมีปริมาณสารอินทรียรวมอยูในชวง 
4.33+0.04-19.20+0.04 เปอรเซ็นต    และบริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภู มีปริมาณสารอินทรียรวมอยูในชวง 3.44+0.03-
6.74+0.03 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงหอยแมลงภูมีผลตอคุณภาพดินตะกอน โดยบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภู
นั้นจะมีปริมาณสารอินทรียรวมสูงกวาบริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภู และยิ่งมีการเลี้ยงเปนระยะเวลานานก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของดิน โดยลักษณะสีของดินจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนสีดําและลักษณะของเนื้อดินจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนดินเลนที่มีสีดําโดยกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงอาจจะใชระยะเวลานานหลายป นอกจากนี้ผิวดินช้ันบนที่
ประมาณ 0-3 เซนติเมตร ของบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายปจะมีดินปะปนคอนขางนอย สวน
ใหญจะเปนเศษเปลือกหอยแมลงภูและเศษเพรียงประมาณ 90% สวนบริเวณที่เริ่มมีการเลี้ยงมาระยะเวลาหนึ่งจะมีเศษ
เปลือกหอยแมลงภูและเพรียงหินอยูที่ช้ันผิวดินประมาณ 20-30% (ระดับ 0-2 เซนติเมตร) แตลักษณะสีของดินบริเวณ
ขางบนจะเริ่มมีการเปลี่ยนเปนสีเทาดําจากเดิมที่มีสีน้ําตาล แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงหอยแมลงภูมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของดินตะกอนเพราะเดิมจากดินทรายสีนํ้าตาลในระยะเริ่มแรกของการเลี้ยงตอมาจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเปน
ลักษณะดินเลนปนทรายที่มีสีเทาดําและมีแนวโนมที่จะมีลักษณะของดินเปนดินเลนเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง ซึ่ง
สวนหนึ่งที่ทําใหลักษณะของผิวหนาดินเปลี่ยนแปลงไปเกิดจากการสะสมของเศษสิ่งมีชีวิตตางๆ เชน เพรียงหิน 
หอยแมลงภู เปนตน  ตลอดจนการตกตะกอนและสิ่งขับถายจากหอยแมลงภูที่ตกทับถมบริเวณหนาดินบริเวณนั้น    
ปริมาณและการแพรกระจายของ acid volatile sulfides 

สถานี S1 (บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป มากกวา 6 ป) มีปริมาณ acid volatile 
sulfides อยูในชวง 0.0508+0.0076-1.2773+0.0617 มิลลิกรัม/กรัมน้ําหนักดินแหง โดยมีรูปแบบเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อระดับ
ความลึกเพิ่มขึ้น ปริมาณ acid volatile sulfides  มีคามากที่สุดในเดือนกุมภาพันธที่ระดับช้ันดิน 1-2 เซนติเมตร และมีคา
นอยที่สุดในเดือนกันยายนที่ระดับช้ันดิน 4-5 เซนติเมตร (Figure 3)   

สถานี S2 (บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมาระยะหนึ่ง 1-2 ป) มีปริมาณ acid volatile sulfides อยู
ในชวง 0.0236+0.0030-0.5899+0.0081 มิลลิกรัม/กรัมน้ําหนักดินแหง โดยมีรูปแบบเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อระดับความลึก
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เพิ่มขึ้น ปริมาณ acid volatile sulfides  มีคามากที่สุดในเดือนสิงหาคมที่ระดับช้ันดิน 2-3 เซนติเมตร และมีคานอยที่สุดใน
เดือนธันวาคมที่ระดับช้ันดิน 4-5 เซนติเมตร  (Figure 3)   

สถานี S3 (บริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก) มีปริมาณ acid volatile sulfides อยูในชวง 
0.0097+0.0011-0.3085+0.0104 มิลลิกรัม/กรัมน้ําหนักดินแหง โดยมีรูปแบบเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น 
ปริมาณ acid volatile sulfides มีคามากที่สุดในเดือนมิถุนายนที่ระดับช้ันดิน 0-1 เซนติเมตร และมีคานอยที่สุดในเดือน
เมษายนที่ระดับช้ันดิน 0-1 เซนติเมตร (Figure 3)   
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Figure 3  Distribution of  acid volatile sulfides at sampling stations during January – December 2006 
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จากการศึกษาปริมาณ acid volatile sulfides จะมีการสะสมอยูมากที่บริเวณระดับช้ันดินที่ 2-4 เซนติเมตร โดยที่
ผิวดินช้ันที่ 0-1 เซนติเมตรนั้นมีการสะสมของซัลไฟดในปริมาณที่นอยมากอาจเนื่องมาจากผิวหนาดินมีโอกาสสัมผัสกับ
ออกซิเจนในน้ําเหนือผิวดินหรือผิวหนาดินที่มีลักษณะโปรงซึ่งน้ําแทรกซึมผานไดดีจะไมพบปริมาณซัลไฟดอยูเลย  
(จารุมาศ, 2545) ปริมาณของ acid volatile sulfides จะเพิ่มขึ้นในระดับช้ันดินที่ 2-3 เซนติเมตร  แลวมีแนวโนมลดลงเมื่อ
ระดับความลึกเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับจารุมาศ (2545) ที่รายงานวาซัลไฟดหรือไฮโดรเจนซัลไฟดจะเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อ
ระดับของดินเพิ่มมากขึ้น ระดับที่มีการสะสมของซัลไฟดสูงสุดมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดและองคประกอบทาง
อินทรียสารของดินตะกอนนั้น ดินตะกอนในธรรมชาติที่มีลักษณะเปนทรายอาจมีระดับสูงสุดของไฮโดรเจนซัลไฟดที่
ประมาณ 6-8 เซนติเมตร โดยพิจารณาสถานีที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก (S3) ซึ่งลักษณะของดินมี
สวนประกอบของทรายมากกวาบริเวณอื่นๆ จะพบปริมาณ acid volatile sulfides มากในระดับช้ันดินที่ 3-5 เซนติเมตร 
ขณะที่ในดินที่เปนเลนปนทรายอาจมีระดับสูงสุดอยูที่ใกลผิวดินมากกวา ในระดับประมาณ 2-3 เซนติเมตรเทานั้น ซึ่ง
สอดคลองกับผลการทดลองในครั้งนี้โดยบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป (S1) และบริเวณที่มี
การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมาระยะหนึ่ง (S2) มีลักษณะของดินเปนดินเลนปนทรายซึ่งมีการสะสมของปริมาณ acid 
volatile sulfides มากในระดับช้ันดินที่ใกลผิวดินมากกวา ซึ่งเมื่อพิจารณาดินที่มีระดับความลึกมากขึ้น โดยสวนใหญ
ซัลไฟดในดินจะมีปริมาณลดลงทั้งนี้เนื่องจากการที่ปริมาณอินทรียสารใหมๆ ซึ่งแบคทีเรียจะนํามาใชจะอยูเฉพาะบริเวณ
ผิวหนาดิน นอกจากนี้สารละลายซัลเฟต ซึ่งมีที่มาจากผิวน้ําดานบนจะมีปริมาณที่นอยลดลงตามความลึกของดินดวย  
(จารุมาศ, 2545)  ลักษณะของเนื้อดินมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาการเลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยบริเวณพื้นที่ที่มีการเลี้ยงมานาน
หลายปเนื้อดินจะมีลักษณะเปนดินเลนทรายมากกวาบริเวณที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงหอยแมลงภู โดยลักษณะดินที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทําใหบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูมีปริมาณ acid volatile sulfides สูงกวาบริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภู  

เมื่อพิจารณาคุณภาพดินตะกอนที่ทําการศึกษา พบวา ปริมาณสารอินทรียรวมจะมีคาลดลงเมื่อระดับความลึก
เพิ่มขึ้น โดยจะมีปริมาณมากที่สุดในช้ันดินระดับที่ 0-2 เซนติเมตรซึ่งสัมพันธกับปริมาณน้ําในดินตะกอนซึ่งจะมีคาลดลง
เมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้นเชนกัน สวนปริมาณ acid volatile sulfides โดยสวนใหญจะมีปริมาณนอยบริเวณผิวหนาดิน และ
มีคาเพิ่มขึ้นที่ช้ันดินระดับที่ 2-3 เซนติเมตร และลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น โดยทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะดินบริเวณนั้น 
โดยลักษณะดินของบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูจะมีลักษณะเปนดินเลนปนทราย โดยจะมีลักษณะเปนดินเลนมากขึ้น
เมื่อระยะเวลาผานไปหลายป สถานี S1 เปนบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายปซึ่งลักษณะพื้นดิน
บริเวณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากดินทรายเปนดินเลนปนทรายและมีแนวโนมที่จะเปนดินเลนเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาผานไป
นานหลายป  ตลอดจนไดรับอิทธิพลจากเศษเปลือกหอย สัตวเกาะติดที่พวงหอยแมลงภู เศษวัสดุพวกอวนเชือกที่ใชลอลูก
หอยแมลงภู และหอยแมลงภูที่ตกทับถมกันบริเวณผิวหนาดิน ซึ่งปริมาณสารอินทรียรวมและปริมาณ acid volatile sulfides 
จะพบมากบริเวณสถานีที่ S1 และ S2 ตามลําดับ ในขณะที่สถานี S3 มีปริมาณสารอินทรียรวมและปริมาณ acid volatile 
sulfides นอย แตอาจไดรับผลกระทบจากการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกจากอิทธิพลของกระแสน้ํา อลงกตและสาโรจน 
(2548) รายงานวาพบปริมาณ Silt-Clay มากที่สุดบริเวณสถานีที่เลี้ยงหอยแมลงภูมานานหลายป สวนสถานีที่เริ่มเลี้ยง
หอยแมลงภูไมกี่ปมีปริมาณเปอรเซ็นต Silt-Clay คอนขางต่ําและมีคาใกลเคียงกัน เนื่องจากลักษณะของเนื้อดินบริเวณที่มี
เลี้ยงหอยมานานหลายปมีอนุภาคคอนขางละเอียดกวาสถานีอื่นๆ และมีปริมาณสารอินทรียรวมสูงกวาสถานีอื่นๆ ดวย ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานของจารุมาศ 2545 ที่กลาววาในพื้นทองน้ําที่มีเนื้อดินหยาบ อาทิ เปนทรายซึ่งมีการไหลผานของน้ําดี
มักจะมีความเขมขนของสารอาหารในดินที่ผิวหนาตํ่า เนื่องจากสารอาหารเหลานั้นมีโอกาสแพรผานออกไปทั้งโดย
กระบวนการทางเคมี ตลอดจนกิจกรรมทางชีวภาพและกายภาพที่เกิดขึ้นที่บริเวณหนาดิน เมื่อความลึกของดินเพิ่มขึ้น 
ความเขมขนของสารอาหารเหลานี้จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตาม เมื่อถึงความลึกของดินตะกอนระดับหนึ่ง ซึ่งมี
กิจกรรมการยอยสลายสารอินทรีย โดยสิ่งมีชีวิตจําพวกแบคทีเรียตํ่า สารอาหารเหลานี้ก็จะเกิดไดนอยลงตามไปดวย 
สําหรับในดินที่มีเนื้อละเอียดและมีปริมาณสารอินทรียทับถมกันอยูในปริมาณมาก ดินลักษณะดังกลาวจะพบกิจกรรมการ
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ยอยสลายอินทรียสารของแบคทีเรียสูงมาก และปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในชองวางระหวางเม็ดดินจะถูกใชหมดไป
อยางรวดเร็ว ทําใหการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนสามารถเกิดขึ้นใกลผิวดินไดมาก ดินที่มีลักษณะเชนนี้สวนใหญจะ
พบปริมาณสารอาหารในชองวางระหวางเม็ดดินอยูในระดับที่สูงมากตั้งแตช้ันผิวดินลงไป การผันแปรในจํานวนและมวล
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตมักจะเปนสิ่งแสดงอิทธิพลของปจจัยทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ดินที่มีเนื้อดินเปนเนื้อ
เดียวกันจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในขนาดแตกตางกันหลายขนาด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อดินเนื่องจากการเลี้ยง
หอยแมลงภูอาจใชสัตวหนาดินเปนตัวพิจารณาถึงคุณภาพและปญหาสภาวะแวดลอมทางทะเลได  
 จากการทดสอบทางสถิติพบวา ปริมาณสารอินทรียรวม ปริมาณ acid volatile sulfides และปริมาณน้ําในดินใน
แตละสถานีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) นอกจากนี้ปริมาณสารอินทรียรวม ปริมาณ acid volatile sulfides 
และปริมาณน้ําในดินในแตละเดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) เมื่อพิจารณาหาความสัมพันธโดยใช
สหสัมพันธเชิงอันดับของสเปยรแมน (Spearman’s correlation coefficient) พบวา ปริมาณสารอินทรียรวมมีคา
ความสัมพันธกับปริมาณน้ําในดินเทากับ 0.81 สวนปริมาณน้ําในดินมีคาความสัมพันธกับปริมาณ acid volatile sulfides 
เทากับ 0.54 และปริมาณสารอินทรียรวมมีคาความสัมพันธกับปริมาณ acid volatile sulfides เทากับ 0.45 

 
สรุป 

 
 จากการศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกตอคุณภาพตะกอนดินบริเวณอาวศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยทําการศึกษา 3 สถานี ไดแก บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานมากกวา 6 ป (S1) บริเวณที่มี
การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมาระยะเวลา 1-2 ป (S2) และบริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก (S3) ต้ังแต
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2549 ซึ่งสรุปผลไดดังนี้ 
 1. การแพรกระจายของปริมาณน้ําในดินสถานีที่ S1, S2 และ S3 มีปริมาณอยูในชวง 22.96+0.60-85.76+0.79%, 
20.31+0.51-47.47+0.21% และ 16.32+0.46-35.61+0.60% ตามลําดับ โดยมีรูปแบบการแพรกระจายลดลงเมื่อระดับความ
ลึกเพิ่มขึ้น โดยปริมาณน้ําในดินมีคามากที่สุดบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป ( S1) 
 2. การแพรกระจายของปริมาณสารอินทรียรวมสถานีที่ S1, S2 และ S3 มีปริมาณอยูในชวง 4.49+0.47-
19.16+0.61%, 2.30+0.38-6.97+0.05% และ 2.75+0.22-6.88+0.12% ตามลําดับ โดยมีรูปแบบการแพรกระจายลดลงเมื่อ
ระดับความลึกเพิ่มขึ้น ยกเวนสถานี S3 มีรูปแบบการแพรกระจายสวนใหญลดลงและเพิ่มขึ้นที่ไมแนนอนเมื่อระดับความ
ลึกเพิ่มขึ้น  โดยปริมาณสารอินทรียรวมมีคามากที่สุดบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป ( S1) 
 3. การแพรกระจายของปริมาณ acid volatile sulfides  สถานีที่ S1, S2 และ S3 มีปริมาณอยูในชวง 
0.0508+0.0076-1.2773+0.0617, 0.0236+0.0030-0.5899+0.0081 และ 0.0097+0.0011-0.3085+0.0104 มิลลิกรัม/กรัม
น้ําหนักดินแหง ตามลําดับ โดยสวนใหญมีรูปแบบการแพรกระจายเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึ้น โดยปริมาณ 
acid volatile sulfides  มีคามากที่สุดบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป ( S1) 
 4. การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมีสวนสําคัญทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนื้อดินโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงจากดินทรายเปนดินเลนปนทรายและมีแนวโนมเปนดินเลนมากขึ้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น โดยบริเวณที่มีการ
เลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกมานานหลายป (S1) มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเปนดินเลนมากที่สุดทําใหมีปริมาณน้ําในดิน
และการสะสมของปริมาณสารอินทรียรวมมากที่สุดดวยเชนกัน ปริมาณ acid volatile sulfides ก็สูงกวาบริเวณที่ไมมีการ
เลี้ยงหอยแมลงภู (โดยลักษณะการสะสมนั้นจะมีปริมาณมากใกลผิวดินมากกวาบริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภู ซึ่ง
เกี่ยวของกับปริมาณสารอินทรียตางๆ เชน สิ่งขับถายของหอยแมลงภูและสิ่งมีชีวิตที่เกาะติดอยูในพวงหอยแมลงภู เปนตน 
และการกีดขวางทางเดินน้ําของแพหอยแมลงภูทําใหมีการตกตะกอนของสารอินทรียใหมๆ เพิ่มขึ้น) 
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 5. ปริมาณสารอินทรียรวมมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับปริมาณน้ําในดิน โดยมีคาลดลงเมื่อระดับความลึก
เพิ่มขึ้น สวนปริมาณ acid volatile sulfides นั้น จะมีคานอยที่ปริมาณผิวดิน (0-1 เซนติเมตร) และมีคาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อ
ระดับความลึกเพิ่มขึ้น โดยบริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก (S1 และ  S2) จะมีคามากที่ระดับช้ันดินประมาณ 
2-3 เซนติเมตร สวนบริเวณที่ไมมีการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก (S3) จะมีคามากที่ระดับช้ันดินประมาณ 4-5 
เซนติเมตร จากการทดสอบทางสถิติพบวา ปริมาณน้ําในดิน ปริมาณสารอินทรียรวม และปริมาณ acid volatile sulfides ใน
แตละสถานีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01)  นอกจากนี้ปริมาณสารอินทรียรวม และปริมาณ acid volatile 
sulfides ในแตละเดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) โดยปริมาณสารอินทรียรวมมีคาความสัมพันธกับ
ปริมาณน้ําในดินเทากับ 0.81 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพดินตะกอน พบวาปริมาณสารอินทรียรวมมี
ความสัมพันธกับปริมาณน้ําในดินในระดับสูงมาก  หมายความถึง หากพบปริมาณน้ําในดินตะกอนสูงมักพบปริมาณ
สารอินทรียรวมในดินตะกอนสูงเชนเดียวกัน  
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ประสิทธิภาพของมาตรการในการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผองใส  จันทรศรี๑*   ปวีณา  ผิวขํา๒   และ มาลาศรี  คําศรี๒ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร  ๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการในการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 350 ราย ซึ่งอาศัยในหมูบานที่อยูริมอางเก็บ
น้ําในเขตจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดอุดรธานี โดยทําการสุมตัวอยางแบบมีขั้นตอนตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2550 แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหสถิติพรรณนาและการวิเคราะหสหสัมพันธของปจจัยตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม  
 ผลการศึกษาพบวา ประชากรกลุมตัวอยาง 350 ราย จําแนกเปนเพศชายรอยละ 75.7 และเพศหญิงรอยละ 24.3 
ประชากรสวนใหญรอยละ 34.9 มีอายุระหวาง 41-50 ป และรอยละ 79.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ประชากรรอย
ละ 45.6 ประกอบอาชีพประมง โดยประชากรรอยละ 85.2 เปนผูมีรายไดนอยไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน และรอยละ 92.6 
อาศัยอยูในชุมชนบริเวณรอบอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาวเปนระยะเวลานานมากกวา 10 ป จากการสอบถามประชากรกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับประเด็นความรูความเขาใจในมาตรการจัดการทรัพยากรประมงทั้งดานการจัดทํามาตรการและดาน
มาตรการที่ใชในปจจุบัน พบวาประชากรกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจรอยละ 57.0 และรอยละ 80.1 ตามลําดับ โดย
เขาใจวามาตรการจัดการทรัพยากรประมงมีทั้งที่เปนกฎหมายและไมเปนกฎหมาย และการใชกระแสไฟฟาและยาเบื่อเมา
ทําการประมงในแหลงน้ําสาธารณะเปนเรื่องผิดกฎหมายมากที่สุด ประเด็นการมีสวนรวมในมาตรการจัดการทรัพยากร
ประมงทั้งดานมาตรการในระดับชุมชนและมาตรการในระดับประเทศพบวา ประชากรกลุมตัวอยางมีสวนรวมรอยละ 63.0 
และ 62.8 ตามลําดับ โดยมีสวนรวมในการประชุมกําหนดมาตรการนอยมาก และใหความรวมมือนอยในการไมจับปลาใน
ฤดูปลาวางไข  สําหรับประเด็นประสิทธิภาพของมาตรการจัดการทรัพยากรประมงดานกระบวนการ ดานการนําไปปฏิบัติ 
และดานการยอมรับของประชาชน พบวาประชากรกลุมตัวอยางมีความเห็นดวยรอยละ 72.6, 84.5 และ 71.6 ตามลําดับ 
โดยประชากรกลุมตัวอยางยังคิดวาการกําหนดมาตรการตองใชเงินมาก ไมเกรงกลัวตอการกระทําผิดกฎหมาย และเห็น
ประโยชนของมาตรการจัดการทรัพยากรประมง 
 จากการวิเคราะหโดยจําแนกตามเพศของประชากรกลุมตัวอยางที่ศึกษาพบวา เพศหญิงมีความรูความเขาใจดาน
มาตรการที่ใชในปจจุบันมากกวาเพศชาย แตการมีสวนรวมดานกระบวนการของมาตรการจัดการทรัพยากรประมง และ
ประสิทธิภาพของมาตรการดานการนําไปปฏิบัติ พบเพศชายมีสวนรวมและเห็นดวยเปนสัดสวนมากกวาเพศหญิง สวน
ดานอื่นๆ พบมีสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก สําหรับความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอมตอ
ประสิทธิภาพมาตรการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว พบวาประชากรที่มีอายุมากและอาศัยอยูรอบอาง
เก็บน้ําเขื่อนลําปาวเปนเวลานานมีความรูความเขาใจในมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงสูงกวาผูที่มีอายุนอยและอาศัยอยู
ไมนาน สวนผูที่มีรายไดสูงมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษทรัพยากรประมงคอนขางนอย ดานปจจัย
แวดลอมพบวาประชากรกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูรอบอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาวมีความรูความเขาใจในมาตรการจัดการ
ทรัพยากรประมงและมีสวนรวมในมาตรการที่ใชในชุมชนและในระดับประเทศ จึงสงผลใหประสิทธิภาพมาตรการจัดการ
ทั้งดานกระบวนการ ดานการนําไปปฏิบัติ และดานการยอมรับของประชาชนมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน ปญหาอุปสรรค
ของมาตรการจัดการทรัพยากรประมงในอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาวคือ การควบคุมดูแลไมทั่วถึง และบางพื้นที่ไมมีแนวกั้นเขต
อนุรักษทรัพยากรประมงที่ชัดเจน รวมถึงประชาชนบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในมาตรการจัดการทรัพยากรประมง 
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และการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนยังไมทั่วถึง ในสวนของขอเสนอแนะควรจัดใหมีการปลอยพันธุปลาและกุง
กามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา และเจาหนาที่ควรดูแลอยางเขมงวดในเขตที่มีการลักลอบจับปลาและใชเครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมาย ควรเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ของหนวยอนุรักษทรัพยากรประมงน้ําจืดใหมากขึ้น พรอมทั้งจัดฝกอบรม
ใหความรู ประชาสัมพันธ และปลูกสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณรอบๆ อางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ  มาตรการจัดการทรัพยากรประมง  ทรัพยากรประมง  อางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว 

    
* ถนนสุรินทร- ปราสาท อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร. ๓๒๐๐๐  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๓๓๕  e-mail: pongs55@hotmail.com 

 
Effectiveness of Fisheries Management Measures in Lam Pao Reservoir, Kalasin Province 

 
Pongsai Chansri1* Paweena Phiwkham2 and Malasri Khumsri2 

1Surin Inland Fisheries Research and Development Center 
2Ubon Ratchathani Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 The effectiveness of fisheries management measures (FMM) in Lam Pao Reservoir was conducted through 
surveying 350 households who live in the vicinity of reservoir in Kalasin and Udonthani provinces. A systematic 
sampling technique was employed in samples selection. Descriptive and correlation analysis were used to determine the 
relationship between independent and dependent variables. The study was carried out from 0ctober 2006 to September 
2007.  
 The result showed that about 75.7 percent of respondents were male while female were only about 24.3 
percent. The majority of respondents were aged between 41-50 years old (34.9%), 79.1 percent of respondents had 
finished primary school education. There were 45.6 percent of respondents doing fishing. Most respondents have low 
incomes (85.2%), which is less than 5,000 baht per month. About 92 percent of respondents were resided in surrounding 
Lam Pao Reservoir more than 10 years. The perception of respondents on establishment and implementation of fisheries 
management measures were perceived by 57% and 80.1% of respondents, respectively. They understand that FMM have 
both legal and customary fisheries laws. Moreover, they perceived that electrofishing and using poison in fishing are the 
most illegal practices. The respondents have participated in community and state FMM by 63.0% and 62.8% of 
respondents, respectively. However, they have less participation in the meeting concerning establishment of fisheries 
measures and in prohibition of fishing in the spawning season. The perception on effectiveness of process, 
implementations were perceived by 72.6% and 84.5% respondents, respectively. Most respondents accepted the FMM 
(71.6%). The study demonstrated that women understood on the current FMM more than men, but men have higher 
participation in process than women in both community and state FMM while perception on other issues was not 
difference between men and women.    
 For relationship of individual and location factors on the effectiveness of FMM in Lam Pao Reservoir, it was 
found that old people who have been living in surrounding reservoir since long time have better understanding on 

P 5 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551 

 88 

fisheries conservation measure than the young people. High income people have less compliance to fisheries 
conservation measures. People who live closer to reservoir sites have more understanding and participating on the 
community and the state FMM. This would impact on the effectiveness of FMM in process, implementation and 
acceptance. The problems of fisheries management in Lam Pao Reservoir are ineffective law enforcement, unclear the 
boundaries of some conservation zones, lack of understanding on FMM, and less information dissemination. The 
fisheries management in Lam Pao Reservoir can be improved through the restocking fish and prawn program, strictly 
controlling of illegal fishing, adding the number of staffs in fisheries conservation units, providing training, 
disseminating fisheries information and rising awareness on fisheries conservation.  
   

Key words: effectiveness, fisheries management measures, fisheries resources, Lam Pao Reservoir 
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การเก็บรักษาพันธุกรรมพรรณไมน้ําไทย 
 

*  วงศปฐม  กมลรัตน  วิไลวรรณ  เหมศิริ   รจิต  จาละ มณีรัตน  หวังวิบูลยกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด 

 
บทคัดยอ 

 
 ศึกษาการเก็บรักษาเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําไทย ไดแก ไสปลาไหล Barclaya longifolia ใบพายเขาใหญ 
Cryptocoryne balansae และใบพายผมหอม C. tonkinensis ดวยวิธีการแชแข็ง โดยทดลองระดับความเขมขนของ
สารละลายแชแข็ง (cryoprotectant) 3 ระดับ และอัตราการลดอุณหภูมิ 2 วิธี จากการทดลองพบวา เนื้อเยื่อตายอดพรรณไม
น้ําที่เลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ําตาลซูโครส 4% เปนเวลา 1 สัปดาหนํามาเก็บในหลอด cryotube ขนาด 2 มล. เติม
สารละลายแชแข็ง dimethylsulfoxide ระดับความเขมขน 5 10 และ 15% เก็บที่อุณหภูมิ 0 องศา-เซลเซียส เปนเวลา 45 นาที 
แลวนําไปลดอุณหภูมิดวยวิธี one-step และ two-step ตามลําดับ จากนั้นจึงนําตัวอยางมาเก็บในไนโตรเจนเหลว เปนเวลา  
4 สัปดาห พบวาลักษณะเนื้อเยื่อที่ผานการแชแข็งมีสีเขียวสดในทุกชุดการทดลอง แตหลังจากนํามาทําการเพาะเลี้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 มก./ล. พบวาในชุดการทดลองที่ลดอุณหภูมิ one-step ที่ระดับความเขมขนตางๆ หลังจาก  
3 วัน ลักษณะเนื้อเยื่อของใบพายเขาใหญและใบพายผมหอมเริ่มซีดลง และหลังจาก 1 สัปดาห เนื้อเยื่อของไสปลาไหลมีสี
ซีดลงหรือเซลลเนื้อเยื่อตายเชนเดียวกัน สวนในชุดการทดลองที่ลดอุณหภูมิ two-step ปรากฏผลในทางเดียวกัน คือ
หลังจาก 1 สัปดาห ลักษณะเนื้อเยื่อของใบพายเขาใหญและใบพายผมหอมซีดลง สวนเนื้อเยื่อไสปลาไหลเริ่มซีดลงแลวมี
เนื้อเยื่อตายลงเมื่อเวลาผานไป 14 วัน หลังทําการละลาย และเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําในทุกชุดการทดลองไมมีการเจริญใหม 
(recovery) เกิดขึ้น 

 
คําสําคัญ : พรรณไมน้ําไทย การเก็บรักษาพรรณไมน้ําโดยวิธีการแชแข็ง 
    
*สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด กรมประมง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
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Cryopreservation of Thai Aquarium Plants 

 
Maneerat  Wangwibulkit*  Wongpathom  Kamonrat  Wilaiwan  Hemsiri  Rajit  Jala 

Inland Fisheries Resources Research and Development Institute,  
Inland Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries 

 
Abstract 

 
 Study on cryopreservation technique for Thai aquarium plant Barclaya longifolia, Cryptocoryne balansae and 
C. tonkinensis.  Experimental design was 3x2 factorial experiment, two factors were concentration of cryoprotectants at 
3 levels and two freezing procedure. Preculturing the shoot tips on MS medium containing 4% sucrose at 25OC for a 
week. Then shoot tips transfer to 2 ml cryotube and preserved in 5, 10, 15 % dimethyl sulfoxide (DMSO) at 0OC for 45 
min. Two freezing procedures were applied by using control rate freezer, One-step freezing : the tissue was directed 
plunge into liquid nitrogen and Two-step freezing : the tissue was frozen at the rate of -1O OC/min to -40 C, then it was 
kept in liquid nitrogen at -196OC. After 4 weeks, thawing process was conducted, it was found that tissue after freezing 
had been living in all treatment. Then the tissue was cultured on MS containing 3 mg/L BA. On the one-step treatments, 
Cryptocoryne tissue became pale after 3 days. And after 1 week the B. longifolia tissue became pale too. For the two-
step treatments, both Cryptocoryne tissue became pale after 14 days, and it was found that the tissue in all treatments 
were not recovery.  
 
Key words : Thai aquarium plant, Cryopreservation  
    
*Inland Fisheries Research and Development Bureau Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900  
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คํานํา 
 

 สภาพแวดลอมทางน้ําในประเทศไทยปจจุบันเสื่อมโทรมลงมาก ทําใหแหลงพรรณไมน้ําของไทยหลายชนิดถูก
ทําลาย และลดจํานวนลงจนอาจสูญพันธุได นอกจากนี้พรรณไมน้ําของไทยบางชนิด จัดเปนพรรณไมน้ําเศรษฐกิจ
เนื่องจากพรรณไมน้ําที่ใชประดับตกแตงในตูปลา และตูพรรณไมน้ําเปนที่นิยมทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะพรรณไม
น้ําสวยงามที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยนั้น มีจุดเดนที่มีสีสันสวยงามรูปทรงแปลกตา และมีความทนทานสามารถปลูก
ประดับอยูในตูไดเปนเวลานาน เชน ไสปลาไหล Barclaya longifolia ใบพายเขาใหญ Cryptocoryne balansae  และใบพาย
ผมหอม C. tonkinensis  ฯลฯ การเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ําในเชิงธุรกิจยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด ทําใหมีการ
เก็บรวบรวมมาจากธรรมชาติจํานวนมากจนนาเปนหวงวาอาจทําใหพรรณไมน้ําในธรรมชาติลดจํานวนลง จนกระทั่งอาจ
ทําใหสูญพันธุไดในอนาคต ดังนั้นการศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาพันธุพรรณไมน้ําที่เหมาะสม โดยเฉพาะพันธุที่งายตอการ
สูญพันธุ และพันธุหายาก จึงเปนวิธีการหนึ่งที่นาสนใจ วิธีการแชแข็ง (cryopreservation) เปนการเก็บรักษาเนื้อเยื่อที่
อุณหภูมิตํ่าระหวาง -79 ถึง -196ºC .ในไนโตรเจนเหลว เปนวิธีการที่นิยม (อารีย, 2541) เพ่ือหนวงเหนี่ยวระยะเวลาหรือ
หยุดขบวนการเมตาโบลิซึม ในการเจริญเติบโตใหยาวนานมากที่สุด การศึกษาวิธีการเก็บรักษาพรรณไมน้ํา (aquatic 
plants) โดยวิธีการแชแข็ง ยังไมพบรายงาน  แตสําหรับการทดลองเก็บรักษาสาหราย N. goditana ในไนโตรเจนเหลวที่
อุณหภูมิ -80๐C และ -196 ๐ ๐C พบวาที่อุณหภูมิ -196 C มีการเจริญเติบโตใหมไดดีที่สุด (Simpson et al.,2000) และ  
Gwo et al. (2005) ไดทดลองแชแข็งสาหราย Nannochloropsis ocuiata โดยลดอุณหภูมิกอนที่จะนําไปเก็บรักษาใน
ไนโตรเจนเหลว พบวาที่อัตราการลดอุณหภูมิ –1๐ ๐C/นาที จากอุณหภูมิหองจนถึง -40 C จะทําใหสาหรายสามารถกลับมา
เจริญใหมไดดีที่สุด วิธีการเก็บรักษาโดยวิธีการแชแข็งนี้จะเปนประโยชนอยางสูงตอพรรณไมน้ําชนิดที่งายตอการสูญพันธุ 
หายาก หรือขยายพันธุยาก และรวมทั้งพรรณไมน้ําที่เปนสายพันธุประจําถิ่น โดยสามารถเก็บรักษาพันธุกรรมของพรรณ
ไมน้ําเหลานี้ไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา หรือใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุตอไป อีกทั้งเปนการลดการเก็บเกี่ยว
พรรณไมน้ําจากปาธรรมชาติ ชวยรักษาและคืนสมดุลทางนิเวศวิทยาของปาไดอีกทางหนึ่ง  
 

วัตถุประสงค 
  
 1. เพื่อศึกษาระดับความเขมขนของสารละลายแชแข็ง (cryoprotectant) มีผลตอการเก็บรักษาเนื้อเยื่อพรรณไมน้ํา 
 2. เพื่อศึกษาอัตราการลดอุณหภูมิที่มีผลตอการเก็บรกัษาเนื้อเยื่อพรรณไมน้ํา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
 1. การเพิ่มปริมาณตนพรรณไมน้ํา ไดแก ไสปลาไหล ใบพายเขาใหญ และใบพายผมหอม (Figure1) โดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเก็บเนื้อเยื่อไวใหเจริญเติบโตชาๆ ในที่จํากัด 
 1.1 เก็บตัวอยางพรรณไมน้ําสวยงามมาปลูกไวในเรือนเพาะชําเปนเวลา 1 เดือน เพื่อใหมีความสม่ําเสมอของ
ตัวอยางกอนนํามาทดลอง 
 1.2 นําตัวอยางพรรณไมน้ํามาลางใหสะอาด จึงนําไปผานขบวนการฟอกฆาเชื้อในตูปลอดเชื้อ 
 1.3 นําตัวอยางพรรณไมน้ําที่ฟอกฆาเชื้อแลว ไปปลูกลงในขวดอาหารสังเคราะหที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตอัตราสวนตางๆ โดยใช NAA 0.3 มก./ล. รวมกับ BA 3 มก./ล. สําหรับตนใบพาย (มณีรัตน, 2546) สวนตนไส
ปลาไหลใช NAA 0.1 มก./ล. รวมกับ BA 3 มก./ล. (มณีรัตน และวรางคณา, 2549) 
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 1.4 นําขวดอาหารไปวางบนชั้นเลี้ยง ที่อุณหภูมิหองประมาณ 25 องศาเซลเซียส ความเขมแสง 3,000 ลักซ 
ประมาณ 16 ช่ัวโมงตอวัน  
 

           
 

         (A)                 (B)     (C) 
Figure 1 Thai aquarium plant (A) Barclaya longifolia (B) Cryptocoryne balansae (C) Cryptocoryne. tonkinensis 
 
 2. การเก็บรักษาเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําโดยการแชแข็ง (cryopreservation) 
 2.1 วางแผนการทดลองแบบ 2x3 factorial experiment โดยศึกษา 2 ปจจัย คือ ความเขมขนของสารละลาย 
Cryoprotectant คือ dimethyl sulfoxide (DMSO) ที่ความเขมขน 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต และอัตราการลดอุณหภูมิโดยวิธี 
one-step กับ two-step   
 2.2 นําพรรณไมน้ําที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มาทําการตัดแยกชิ้นสวนเนื้อเยื่อ เพื่อมาเลี้ยงในอาหาร
สังเคราะหMS ที่มีความเขมขนของน้ําตาลซูโครส 4 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 สัปดาห 
 2.3 จากนั้นนําเนื้อเยื่อบรรจุลงหลอดแกว cryotube ขนาด 2 มล. และปรับสภาพเนื้อเยื่อใหทนตออุณหภูมิ โดย
เติมสาร DMSO ที่ความเขมขน 5, 10 และ 15 % ตามลําดับ (Figure2) 
 2.4 หลังจากปรับสภาพเนื้อเยื่อจึงนําเนื้อเยื่อไปทําการแชแข็ง โดยใชอัตราการลดอุณหภูมิแบบone-step และ  
two-step คือ one-step freezing procedure เปนการนําเนื้อเยื่อไปเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวโดยตรงอยางรวดเร็ว และ 
two-step freezing procedure เปนการนําเนื้อเยื่อมาเขาเครื่องลดอุณหภูมิโดยคอย ๆลดอุณหภูมิลงในอัตรา 1ºC/นาที  
จนถึง -40ºC/นาที (Figure 3) จากนั้นจึงยายมาเกบ็รักษาในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ–196ºC (Figure 4) 
 2.5 ทําการชักนําการรีเจนเนอเรตของเซลลใหม โดยการละลายเนื้อเยื่อ (thawing) โดยจุมภาชนะที่บรรจุเนื้อเยื่อ
ลงในน้ําสะอาดปลอดเชื้อที่อุณหภูมิ 40-45 ºC อยางรวดเร็ว (Figure 5) 
 2.6 เมื่อนํ้าแข็งละลายหมดจึงนําเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะหMS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 3 
มก./ล. เพียงอยางเดียว เพื่อชักนําใหเกิดตนตอไป 
 2.7 ทําการตรวจสอบการกลับคืนสภาพปกติ (recovery) และติดตามการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ผานการแชแข็ง 
บันทึกผลการทดลอง บันทึกวันที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อทุกสัปดาหในแตละกลุมการทดลอง และบันทึกการ
เจริญเติบโตความสมบูรณแข็งแรงของตนออนที่ได เปรียบเทียบผลของแตละกลุมการทดลอง 
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Figure 2 Tissue of aquatic plant

 
 

igure 3 Control rate freezer and refrigerator for two-step freezing 

           
 

igure 4  Preservation in liquid nitrogen container at -196

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ผลการทดลองการเก็บรักษาพันธุกรรมไมน้ําไทยในสารละลายแชแข็ง (cryoprotectant) โดยใช dimethy-

 in 2 ml cryotube 
 

  

F
 

 

 

๐C F
 

 
lsulfoxide (DMSO) ความเขมขน 3 ระดับ คือ 5 10 และ 15% และการลดอุณหภูมิแบบ one-step และ two-step ในพรรณไม
น้ํา 3 ชนิด ไดแก ไสปลาไหล ใบพายเขาใหญ และใบพายผมหอม พบวาเมื่อมาทําการละลายเนื้อเยื่อ (thawing) หลังจาก
การเก็บรักษาเปนเวลา 4 สัปดาห ลักษณะเนื้อเยื่อที่ผานการแชแข็ง มีสีสดในทุกชุดการทดลอง (Figure 5A and 5B) แต
หลังจากนํามาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 มก./ล. ในชุดการทดลองที่ลดอุณหภูมิ one-step ที่ระดับความ
เขมขนของสารละลายแชแข็งตางๆ พบวาภายหลัง 3 วัน จากการทําการละลาย ลักษณะเนื้อเยื่อของใบพายเขาใหญและใบ
พายผมหอมเริ่มซีดลง (Figure 5C and 5D) และหลังจาก 1 สัปดาห เนื้อเยื่อของไสปลาไหลมีสีซีดลงหรือเซลลเนื้อเยื่อตาย
เชนเดียวกัน สวนในชุดการทดลองที่ลดอุณหภูมิ two-step ปรากฏผลในทางเดียวกัน คือหลังจาก 1 สัปดาห ลักษณะเนื้อเยื่อ
ของใบพายเขาใหญและใบพายผมหอมซีดลง สวนเนื้อเยื่อไสปลาไหลมีเนื้อเยื่อตายลงเมื่อเวลาผานไป 11 วัน (Figure 5E) 
และเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําในทุกชุดการทดลองไมมีการเจริญใหม (recovery) เกิดขึ้น แสดงวาจากการทดลองครั้งนี้อาจมี
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ขั้นตอนใดระหวางการทดลองที่ทําใหเนื้อเยื่อเกิดความเสียหาย เมื่อนํามาเจริญใหมจึงไมสามารถเจริญตอไปได ซึ่งคํานูณ 
(2544) ไดกลาววาการเก็บรักษาโดยวิธีการแชแข็ง มีขอคํานึงถึงคือ ตองปลอดเชื้อ ความสามารถในการคืนสภาพของ
เนื้อเยื่อ (regeneration) ตองไมสูญหาย โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือตายตองนอยที่สุด เสถียรภาพทางพันธุกรรมตอง
คงอยู ซึ่งจากการศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาเนื้อเยื่อโดยวิธีการแชแข็งในขั้นตอนการปรับสภาพของเนื้อเยื่อใหเหมาะสมซึ่ง
การทดลองนี้ขั้นตอนการปรับสภาพเนื้อเยื่อน้ันนําเนื้อเยื่อสวนตายอดมาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมน้ําตาลซูโครส 4 % 
เปนเวลา 1 สัปดาห เพื่อทําใหเซลลสูญเสียน้ํา (dehydration) เปนการปองกันไมใหน้ําในเซลลแข็งตัวเมื่อนําเนื้อเยื่อนั้นแช
ลงในไนโตรเจนเหลว (อารีย, 2541) ในการทดลองครั้งตอไปอาจจะมีการปรับเทคนิค และขบวนการเก็บรักษาเนื้อเยื่อให
เหมาะสมในสภาพแชแข็งดวยวิธีอื่นๆ ตอไป เชน โดยเทคนิคการเติมสารเคมีบางชนิดใหแกเซลลเพื่อใหทนตอสภาวะ
เครียดตางๆ เชน proline หรือ abscisic acid หรือสาร cryoprotectant เชน DMSO สามารถชวยใหตายอดของชิ้นสวนพืช
รอดตายมากขึ้น (Benson, 1994) สวนในขั้นตอนการเติมสารละลายแชแข็งกอนการเก็บรักษาในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่ามากๆ 
นั้น ในการทดลองนี้ใชสาร dimethylsulfoxide (DMSO) ซึ่งเปนสารละลายแชแข็งที่มีความสามารถในการซึมผานอยาง
รวดเร็ว ไมเกิน 30 นาที และเปนสารละลายแชแข็งที่มีความสามารถซึมผานไดทั้งผนังเซลลและผนังไซโตพลาสต ทั้งยัง
เปนสารละลายที่เปนสากลเพราะมีประสิทธิภาพสูงในการเก็บรักษา ระดับความเขมขนที่นํามาใชคือ 1-32% แตที่นิ

 
igure 5  Thawing process 

 ําหรับขั้นตอนการลดอุณหภูมิ 2 แบบคือ ที่ one-step และ two-step โดยที่ one-step เปนการนําเนื้อเยื่อไปเก็บ
กษาใน

ยมคือ 
10 % (Hubalek, 2003) 
 

 

F
 
ส

๐รั ไนโตรเจนเหลวโดยตรงอยางรวดเร็ว และที่ two-step เปนการนําเนื้อเยื่อไปลดอุณหภูมิลง ที่อัตรา –1 C/นาที 
จนถึง -40๐C แลวจึงยายมาเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว ซึ่งการลดอุณหภูมิกอนการแชแข็ง จะทําใหเซลลหรือเนื้อเยื่อแข็ง
ตัวอยางชาๆ เปนการชวยไมใหเซลลไดรับอันตรายจากการเกิดผลึกน้ําแข็ง ขณะเดียวกันจะชวยดึงน้ําออกจากเซลลไปใน
ตัว กรณีที่มีการแข็งตัวอยางรวดเร็วจะทําใหสูญเสียน้ําออกไดนอย เมื่อเกิดผลึกน้ําแข็งและมีปริมาตรเพิ่มขึ้นจะทําใหเซลล
ไดรับความเสียหาย (รังสฤษฏ, 2540) เชน รายงานการทดลองของ Gwo et al. (2005) ที่ทดลองแชแข็งสาหราย 
Nannochloropsis ocuiata โดยลดอุณหภูมิกอนที่จะนําไปเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว พบวาที่อัตราการลดอุณหภูมิ  
–1๐ ๐C/นาที จากอุณหภูมิหองจนถึง -40 C จะทําใหสาหรายสามารถกลับมาเจริญใหมไดดีที่สุด สวนขั้นตอนการเก็บรักษา
ในสภาพแข็งตัว (freeze storge) นั้นเพื่อปองกันการเกิดผลึกน้ําแข็งภายในเซลลอีกครั้งหนึ่ง ตองยายไปเก็บในที่เย็นจัด เพื่อ
ความสะดวกจึงเก็บไวในไนโตรเจนเหลวที่ -196๐C (Figure 4A) เชนเดียวกับรายงานการทดลอง Simpson et al. (2000) ที่
ทดลองเก็บรักษาสาหราย N. goditana ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -80๐C และ -196๐C พบวาที่อุณหภูมิ -196๐C มีการ
เจริญเติบโตใหมไดดีที่สุด ในขั้นตอนการละลายเนื้อเยื่อที่แข็งตัว (thawing ) ตองละลายผลึกน้ําแข็งในหลอด cryotube 
(Figure 4B) อยางรวดเร็วเพื่อไมใหเซลลไดรับอันตราย โดยใชน้ําอุนหรืออาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีอุณหภูมิประมาณ  
37-40๐ ๐C (รังสฤษฏ, 2540) ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ใชน้ําอุนที่ฆาเช้ือแลวอุณหภูมิประมาณ 40 C .ในการละลายเนื้อเยื่อ 
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(Figure 4C) ขั้นตอนสุดทายที่มีความสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือการทําใหเนื้อเยื่อสามารถเจริญเติบโตไดอีก (recovery) 
เนื้อเยื่อที่ผานขั้นตอนตางๆ ขางตนมาแลว อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเซลลและมักจะออนแออยางยิ่งตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นตามมา จึงตองปรับสภาพการเพาะเลี้ยงใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารพิเศษที่แตกตางจากสูตร 
ที่ใชการเพาะเลี้ยงกอนการเก็บรักษา จากการทดลองภายหลังจากการเก็บรักษาเนื้อเยื่อไดเพาะเลี้ยงในสูตร MS ที่เติม  
BA 3 มก./ล. ซึ่ง BA เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโตไคนิน (cytokinin) ที่มีผลในการเพิ่มจํานวนเซลล แตก็
ไมทําใหเนื้อเยื่อสามารถเจริญเติบโตใหมได  

 

  
  (B) (A)  

 

 
    (D)     (E) 

 
igure 5   (A) Tissue culture of  C. balansae after thawing process 

ss 
-step) 

)  

 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษา การทดลองเก็บรักษาเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําโดยวิธีการแชแข็ง ในครั้งนี้ยังไมประสบ-ความสําเร็จ 
ื่องจาก  ึ้

      
(C) 

F
  (B) Tissue culture of  C. tonkinensis  after thawing proce
  (C) Tissue of  C. balansae after thawing process 3 days (one
  (D) Tissue of  C. tonkinensis  after thawing process 3 days (one-step
  (E) Tissue of  B. longifolia  after thawing process 11 days (two-step)  

 

เน เนื้อเยื่อพรรณไมน้ําในทุกชุดการทดลองไมมีการเจริญใหม (recovery) เกิดขน แตทําใหสามารถทราบแนวทาง
การศึกษาที่ควรจะดําเนินการตอไป คือ การปรับเทคนิคการแชแข็ง (Protocol) เชน การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
เก็บรักษาเนื้อเยื่อ (loading period) การศึกษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการละลายเนื้อเยื่อ การเติมสารเคมีบางชนิด
เพื่อใหเนื้อเยื่อทนตอสภาวะเครียด และการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเนื้อเยื่อ เปนตน 
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ผลของความหนาแนนและอัตราการไหลเวียนของน้ําตอการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง 

(Epinephelus  coioides  Hamilton, 1822) ระยะวัยรุนใหไดขนาดตลาดในระบบน้ําหมุนเวียน 
 

อรัญญา   อัศวอารีย*  ยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร  และนิคม  ละอองศิริวงศ 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

 
บทคัดยอ 

 
การเลี้ยงปลากะรังดอกแดงในระบบน้ําหมุนเวียน แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือ เลี้ยงปลาที่ระดับอัตราการ

ไหลเวียนของน้ําตางกัน 2 ระดับ คือ 750 และ 500 เปอรเซ็นต ตอวัน น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน 125.7±35.8 กรัมและมีความ
ยาวเฉลี่ยเริ่มตน 19.5±2.2 เซนติเมตร เปนเวลา 8 เดือน ในชวง 5 เดือนแรกใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปและ 3 เดือนหลังเลี้ยงดวย
ปลาสด พบวาอัตราการเจริญเติบโต เทากับ 2.62 และ 2.95 กรัมตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) อาหารเม็ด 
เทากับ 1.70 และ 1.14 ปลาสด เทากับ 4.21 และ 3.51 อัตราการรอดตาย เทากับ 90.0 และ 90.1% ผลผลิต เทากับ 22.6 และ 
25.6 กิโลกรัมตอตัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ พบวา FCR ของอาหารเม็ดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) สวน น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และผลผลิต มีความแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P>0.05) 

สวนที่ 2 เลี้ยงปลาที่ระดับความหนาแนนตางกัน 4 ระดับ คือ 30, 40, 50 และ 60 ตัวตอลูกบาศกเมตร ในถังไฟ
เบอรขนาด 5 ลูกบาศกเมตร น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน 125.7±35.8 กรัม และมีความยาวเฉลี่ยเริ่มตน 19.5±2.2 เซนติเมตร 
เปนเวลา 8 เดือน ในชวง 5 เดือนแรกใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปและ 3 เดือนหลังเลี้ยงดวยปลาสด พบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
อัตราการเจริญเติบโต เทากับ 3.12, 2.62, 2.41 และ 3.55 กรัมตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) อาหารเม็ด 
เทากับ 1.82, 1.70, 1.74 และ 1.64 ปลาสด เทากับ 3.43, 4.21, 3.98 และ 2.76 อัตราการรอด เทากับ 88.7, 90.0, 91.5 และ 
87.7% ผลผลิต เทากับ 20, 22.6, 26.4 และ 44.8 กิโลกรัมตอตัน ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติ พบวา ผลผลิตมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) สวนน้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต 
อัตรารอด และ FCR พบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ( P>0.05) 

 
คําสําคัญ :  อัตราการไหลเวียน  ความหนาแนน  ระบบน้ําหมุนเวียน  การเจริญเติบโต  ปลากะรังดอกแดง 
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Effects of density and flow rate on Rearing of Grouper (Epinephelus  coioides, Hamilton, 1822) 
from Juveniles  to Marketable Size in Recirculating Aquaculture System 

 
Aranya  Assava-aree*   Youngyut  Predalumpaburt  and Nikhom  La-ongsiriwong 

Coastal Aquaculture Research Institute 
 

Abstract 
 

The rearing of  grouper in Recirculating Aquaculture System (RAS) was conducted to  test the effects of 
density and flow rate on growth of grouper.  Four density levels of 30, 40, 50 and 60 inds/m3 in 5 m3 fiber tank with flow 
rates of 750 and 500% were studied. The experiments were conducted for 8 months by using formulated feed 5 months 
and fresh feed 3 months. Initial average body weight of each group was 125.7±35.8 g and initial average total body 
length was 19.5±2.2 cm 
 The results of flow rates (750 and 500%) showed that growth rates were 2.62 and 2.95 g/day, food conversion 
rates of formulated feed were 1.70 and 1.14. and fresh feed were 4.21 and 3.51. The survival rates were 90.0 and 90.1% 
and productions were 22.6 and 25.6 kg/m3, respectively. Gained weight, absolute growth rates, survival rate and 
production of 2 flow rates were not significantly different (p>0.05) but FCR of  formulated feed was significantly 
different (p<0.05 ). 

The results of density of 30, 40, 50 and 60 inds/m3 growth rates were 3.12, 2.62, 2.41 and 3.55 g/day, when 
formulated feed used giving FCR 1.82, 1.70, 1.74 and 1.64 while fresh feed used growth rates exhibited 3.43, 4.21, 3.98 
and 2.76, respectively. The survival rates were 88.7, 90.0, 91.5 and 87.7% while productions were 20.0, 22.6, 26.4, and 
44.8 kg/m3, respectively. Gained weight absolute growth rate, survival rate and FCR of 4 densities were not significantly 
different (p>0.05) but production was significantly different (p<0.05 ). 
 The results from the experiment suggest that of 60 inds/m3 and flow rate at 500% probably are the suitable 
condition for the rearing of grouper to the marketable size.  
 
Key words :  Flow rate, Density, Recirculating Aquaculture System, Growth rate,  Grouper  
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การแลกเปล่ียนสารอาหารระหวางน้ําและตะกอนดินพืน้บอเล้ียงกุงขาวแวนนาไม 

(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ท่ีเปนดนิเหนียวและดินทราย 
 

จุฑารัตน  กิตติวานิช*   นรินทร  สงสีจันทร  และ ทวี  จินดามัยกุล 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 

 
บทคัดยอ 

  

 สารอินทรียที่สะสมในตะกอนดินพื้นบอเลี้ยงกุงถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย กลายเปนธาตุอาหารและปลอยออก
จากผิวหนาตะกอนดินสูน้ํา เปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดผลผลิตตามธรรมชาติ กอใหเกิดความอุดมสมบูรณในระบบนิเวศบอ
เลี้ยงกุง ดังนั้นตะกอนดินพื้นบอจึงมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ําในบอเลี้ยง การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความแตกตางของอัตราการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหวางน้ําและตะกอนดินพื้นบอเลี้ยงกุง
ขาวแวนนาไมที่เปนดินเหนียวและดินทรายและบทบาทของปจจัยสิ่งแวดลอมในการควบคุมกระบวนการแลกเปลี่ยน
สารอาหาร โดยเก็บตัวอยางตะกอนดินเหนียว (2 บอ) และดินทราย (2 บอ) เดือนละครั้ง หนึ่งรอบการเลี้ยง จากการศึกษา

พบวาฟอสเฟต (DIP) และแอมโมเนียรวม (TAN)  ถูกปลอยออกจากตะกอนดินเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง โดย TAN มี

อัตราการปลอยสูงกวา DIP และพื้นบอที่เปนดินเหนียวปลอยออกมามากกวาพื้นบอที่เปนดินทราย คาเฉลี่ยของ TAN และ 

DIP 76.3 และ 21.5 มก./ตร.ม./วัน ในพื้นบอที่เปนดินเหนียว และ 39.1 และ 9.6 มก./ตร.ม./วัน ในพื้นบอที่เปนดินทราย 

ไนไตรท (NO2
-) และไนเตรท (NO3

-) ถูกดูดซับโดยตะกอนดินในอัตราที่มากกวาปลอยจากตะกอนดินสูน้ํา NO2
- มีอัตรา

การดูดซับเฉลี่ยโดยดินทราย (-16.8  มก./ตร.ม./วัน) มากกวาดินเหนียว (-7.2  มก./ตร.ม./วัน) ขณะที่ NO3
- พบวามีอัตรา

การถูกดูดซับเฉลี่ยในดินเหนียว (-45.8 มก./ตร.ม./วัน) มากกวาดินทราย (-16.2 มก./ตร.ม./วัน)  คุณสมบัติของเนื้อดินที่

แตกตางกันระหวางตะกอนดินเหนียวและดินทรายมีผลใหอัตราการแลกเปลี่ยนสารอาหาร การสะสมสารอินทรียและการ
ยอยสลายแตกตางกัน การยอยสลายสารอินทรียกลายเปนอนินทรียไนโตรเจนและปลดปลอยสูน้ํา  รวมไปถึงกระบวนการ
ไนตริฟเคชั่นและดีไนตริฟเคชั่นของตะกอนดินเหนียวที่สามารถกําจัดไนโตรเจนออกจากบอเลี้ยงไดดีกวาดินทราย 
นอกจากนี้ตะกอนดินเหนียวยังมีบทบาทในการควบคุมการแลกเปลี่ยนฟอสเฟตจากตะกอนดินไปสูน้ํา ดังนั้นจึงกลาวไดวา
การหมุนเวียนสารอาหารในบอพ้ืนตะกอนดินเหนียวเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตะกอนดินเหนียวมีบทบาทใน
การควบคุมสารอาหารที่ทําใหแพลงกตอนพืชในบอเจริญเติบโตอยางรวดเร็วซึ่งเปนผลดีตอการจัดการคุณภาพน้ําและ
ตะกอนดินในบอเลี้ยงกุง 
 
คําสําคัญ :  ตะกอนดิน  ฟอสฟอรัส  ไนโตรเจน  อัตราการแลกเปลี่ยนสารอาหาร  บอเลี้ยงกุง 
    
* ตู ป.ณ. ๒ อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๙๓๓๐  e-mail : jutark@yahoo.com 
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Dissolved of Nutrient Fluxes at Sediment-Water Interface of Clay and Sandy Bottoms of the 

Intensive White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) Culture Ponds 
 

Jutarat  Kittiwanich*   Narin  Songseechan   and  Twee  Chindamaikul 
Phuket Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
Shrimp pond sediment acts as organic matter pool and in turn supplying bio-available nutrients to the water 

column via decomposition of particulate matter. In this context, an interaction between water column and sediment in 
shrimp pond sediment is important. The objectives of the present study are to study the dissolved nutrient fluxes of 
dissolved inorganic phosphorus and nitrogen from different textures (clay and sand) of white shrimp pond sediments and 
to determine the role of environmental factors to control the fluxes. The samples of sediments were monthly collected 
throughout the culture period from 2 ponds of each type of shrimp pond bottom using sediment cores. The results 
indicated that sediment functions as source of dissolved inorganic phosphorus (DIP) and total ammonia nitrogen (TAN) 
which increased together with the culture period. The higher release fluxes were found in clay sediment with average of 
TAN and DIP 76.3 and 21.5 mg/m2/day while about 39.1 and 9.6 mg/m2/day were found in sandy sediment.  NO2

- and 
NO3

- were absorbed by sediment which higher absorption of NO2
- in sandy sediment (-16.8 mg/m2/day) than clay 

sediment (-7.2 mg/m2/day), while NO3
- was absorbed by clay sediment (-45.8 mg/m2/day) which was higher than sandy 

sediment (-16.2 mg/m2/day). The difference of soil texture between clay and sandy sediments influences on fluxes, 
organic matter accumulation and also mineralization processes. The total fluxes of phosphorus and nitrogen from clay 
sediment were larger than sandy sediment. These differences are related to the relatively high availability of organic 
matter accumulation and decomposable organic matter in clay sediment compared to sand sediment. The higher nitrogen 
removal from clay sediment by the coupled nitrification-denitrification and role of clay sediment to control phosphorus 
releasing to water column were key to control phytoplankton bloom by nitrogen and phosphorus limitation and also to 
improve water and sediment quality in shrimp pond. 
 
Key words: sediment, phosphorus, nitrogen, flux, shrimp pond 
    
* P.O. Box 2, Talang, Phuket 83110 Tel. 0 7621 9330  e-mail : jutark@yahoo.com 
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พัฒนาการของเซลลสืบพันธุของหอยเสียบ  Donax  faba (Gmelin,1791) 
บริเวณหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบรีุ 

 
สุขใจ  รัตนยุวกร   พวงผกา  บํารุงราษฎร1* 2

1 มหาวิทยาลัยบูรพา  สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล   
2 ภาควิชาวาริชศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดยอ 

 
)  เก็บตัวอยางหอยเสียบ Donax  faba (Gmelin, 1791 จากบริเวณหาดวอนนภา บางแสนจังหวัดชลบุรี จํานวน 30 

ตัวตอเดือน โดยเก็บตัวอยางทุกๆเดือนจนครบป โดยศึกษาทางพาราฟนเทคนิค พบหอยเสียบมีความยาวเฉลี่ย 1.75±0.14 
เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย (รวมเปลือก) 1.05±0.17 กรัม อัตราสวนเพศ เพศผู : เพศเมีย เทากับ 1.06 : 1 (n = 360) หอยเสียบ
ไมสามารถแยกเพศไดจากลักษณะภายนอก ตําแหนงของอวัยวะสืบพันธุอยูบริเวณกลางลําตัว  ลอมรอบทอทางเดินอาหาร 
หอยเสียบมีพัฒนาการของเซลลสืบพันธุเพศผูแบงออกเปน 4 ระยะไดแกสเปอรมาโตโกเนีย สเปอรมาโตไซต สเปอรมาติด
และสเปอรมาโตซัว เพศเมียแบงออกเปน 5 ระยะ ไดแก โอโอโกเนีย โอโอไซตระยะที่ 1 โอโอไซตระยะ 2  โอโอไซต
ระยะที่3 และโอโอไซตระยะที่ 4 
 
คําสําคัญ : หอยสองฝา  หอยเสยีบ  เซลลสืบพันธุ 
    
* สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล   มหาวิทยาลัยบูรพา  จ. ชลบุรี 20131  e-mail : Sukjai@bims.buu.ac.th 
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  Gametogenesis of Donax  faba Gmelin, 1791 at Wannapa Beach  Bangsaen, 
Chonburi  province 

 
1* 2Sukjai Rattanayuvakorn   Pungpaka  Bumrungrat

1Institute of Marine Science,  Burapha University,  Chonburi 20131 
2Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University 

 
Abstract 

 
Clams, Donax  faba were collected from Wonnapa Beach  Bangsaen, Chonburi province. In each month 

Thirty,  all-year-round and examined using hitological analysis by  paraffin technique in conjunction with hematoxylin 
and eosin staining for the study of gametogenesis and gonadal structure.  Clams in this study had an average shell length 
of 1.75  ±  0.14 cm and average shell weight of 1.05 ± 0.17 g.  Sex ratios between male and female were 1.06 : 1  
(n = 360). Sex can not be identified by observing external characteristic of clam,  Donax  faba. Its gonad was around the 
digestive tract. Spermatogenesis was divided into four stages, spermatogonia, spermatocyte, spermatid and spermatozoa, 
Whereas oogenesis was divided into five stages : oogonia, and oocyte stage 1-4, primary young oocyte, previtellogenic 
oocyte, vitellogenic oocyte and mature oocyte. 

 
Key words : Clams  Donax  faba  Gametogenesis  Spermatogenesis  Oogenesis 
    
 Institute of Marine Science,  Burapha University,  Chonburi 20131 e-mail : Sukjai@bims.buu.ac.th *
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คํานํา 
 

ในพื้นที่หาดวอนนภาซึ่งเปนพื้นที่ตอเนื่องจากชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี พบหอยเสียบ Donax  faba ซึ่งเปน
หอยสองฝาที่พบหนาแนน และเปนทรัพยากรที่สําคัญที่ทํารายไดใหกับชาวประมงพื้นบานในบริเวณนี้อยางมาก หอยเสียบ 
D. faba  มีช่ือสามัญวา Pacific bean หรือ Donax อยูในสกุล Donax  พบไดทั่วไปทางภาคตะวันออกเชนฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด และภาคใตเชนนครศรีธรรมราช  สงขลา  นราธิวาส (วันทนา, 2543)  เปนหอยสองฝาที่มีขนาดเล็ก
อาศัยบริเวณหาดทรายในแนวน้ําขึ้นน้ําลงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตลอดเวลา  จึงทําใหปรับตัวไดดีทั้งในเขตรอนและ
เขตอบอุน หอยเสียบทั่วโลกมีประมาณ 64 ชนิด (Laudien et. al., 2003; Herrmann et. al., 2006) กรองกินแพลงกตอนที่
แขวนลอย และอินทรียสาร  ลักษณะทั่วไปของหอยเสียบ  เปลือกหนาขนาดเล็กเปนรูปสามเหลี่ยม (trigonal-ovate) เปลือก
แตละดานจะมีขอบดานบนทางดานหนายาวกวาทางดานหลัง ขอบดานลางของเปลือกเปนวงกลม สวนยอดของเปลือก 
(umbo) ช้ีไปดานหลังของลําตัว ผิวเปลือกดานนอกมีลวดลายเสนในแนวนอน คอนขางเรียบ สีเปลือกดานในและดานนอก
มีหลายสีเชน สีขาว ครีม น้ําตาล ดําหรือสีมวง   ดานในของเปลือกมีฟนหลัก (candinal) สองอัน  และฟนขนาบขางของฟน
หลัก (lateral teeth) อีกหนึ่งอัน มีแพลเลียลไซนัส (pallial sinus) เปนแองวงกลมลึกเปนครึ่งหนึ่งของเปลือก ขนาดของ 
ทอน้ํา (siphon) คอนขางยาว หอยเสียบจากธรรมชาติมีขนาดของเปลือกโดยเฉลี่ย 1.5–4 เซนติเมตร การศึกษาพัฒนาการ
ของเซลลสืบพันธุทั้งเพศผูและเพศเมียเปนพื้นฐานทางชีววิทยาที่สําคัญและพัฒนาไปสูการศึกษาฤดูกาลการผสมพันธุเพื่อ
การอนุรักษตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

 เก็บตัวอยางหอยเสียบ D. faba  จากหาดวอนนภา  ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอยางทุกเดือน 
จํานวน 30 ตัวตอเดือน  เปนระยะเวลา 1 ป  นํามาวัดความกวางและความยาวเปลือก และชั่งน้ําหนักบันทึกขอมูล จากนั้น
นําไปแชในน้ํายาคงสภาพ 10% neutral buffer formalin solution 24-48 ช่ัวโมง แลวลางน้ํา 2-3 ช่ัวโมง จึงแชตัวอยางใน
แอลกอฮอล 70% แลวนําไปผานขบวนการทางพาราฟนเทคนิค (Howard et al., 2004) จึงนําไปตัดดวยเครื่อง rotary 
microtome ใหมีความหนาประมาณ 6-7 ไมครอน นําช้ินเนื้อไปติดบนสไสด แลวยอมสีฮีมาท็อกไซลินและอีโอซิน จากนั้น
วิเคราะหผลและถายภาพดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง 

 
ผลการทดลอง 

 
ลักษณะทั่วไปของหอยเสียบ 
 
 หอยเสียบ (D. faba) เปนหอยสองฝาเปลือกหนารูปสามเหลี่ยม เปลือกดานหนายาวกวาดานหลัง สวนยอดของ
เปลือกช้ีไปดานหลังของลําตัว มีหลายสีเชน สีน้ําตาลเขม สีขาว และน้ําตาลออน เปลือกดานในมีสีเดียวกับผิวเปลือกดาน
นอก แพลเลียลไซนัสลึก มีลักษณะวงกลมลึกถึงครึ่งหนึ่งของเปลือก แสดงถึงขนาดของทอนํ้า (siphon) ที่คอนขางยาว หอย
เสียบที่ใชในการทดลอง เก็บตัวอยางโดยการสุมพบมีความยาวเฉลี่ย 1.75±0.14 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย(รวมเปลือก) 
1.05±0.17 (n=120) เมื่อแกะเปลือกหอยเสียบพบวามีเนื้อเปนสีขาว มีเทา (foot) เปนกลามเนื้อที่แข็งแรง สามารถยืดหดได
ยาวและรวดเร็ว ดานหนามีปากและทออาหารตอกับกระเพาะอาหาร ลําไส กระเพาะอาหารมีสีคล้ําๆทวารอยูชิดกับทอน้ํา

 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                             P9  
                                                   

 241

เขา เหงือกทําหนาที่กรองอาหารแลวสงผานไปยังปาก อวัยวะสืบพันธุอยูกลางลําตัวและลอมรอบทางเดินอาหาร   หอย
เสียบเมื่อดูจากลักษณะภายนอกหรือดูจากสีเนื้อบริเวณอวัยวะสืบพันธุจะไมสามารถแยกเพศได  

 

    Sp 

  1 
  F  sp 

G 
A P 

  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 และ 2  ลักษณะของหอยเสียบจากบริเวณหาดวอนนภา  บางแสน  จังหวัดชลบุรี  SP: ทอน้ํา,  M: แมนเทิล,   
G, เหงือก , A: กลามเนื้อยึดเปลือกสวนหนา,  P: กลามเนื้อยึดเปลือกสวนหลัง,  F: เทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

าพที่ 3  ตําแหนงของอวัยวะสืบพันธุในหอยเสียบเพศผู  ภาพที่4 แสดงตําแหนงของอวัยวะสืบพันธุในหอยเสียบเพศเมีย 
              ซึ่งพบลอมรอบทอทางเดินอาหาร F : เทา, DT : ทอทางเดินอาหาร, M : กลามเนื้อ, CS : crystalline style, CNT :  
              เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, G: อวัยวะสืบพันธุ, E: เนื้อเยื่อบุผิว,  Gi: เหงือก ยอมดวยสีฮีมาทอกไซลินและอีโอซินลักษณะ 
              เซลลสืบพันธุเพศผู 

 
ภ
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ลักษณะเซลลสืบพันธุเพศผูของหอยเสียบ D. faba   แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้  
ระยะท่ี 1  ระยะเซลลสเปอรมาโตโกเนีย (spermatogonia, SG) พบมากบริเวณรอบๆผนังฟอลลิเคิล เซลลมีขนาด 

.25±0.50 ไมครอน (n =30) ลักษณะของเซลลมีรูปรางกลมขนาดใหญ นิวเคลียสใหญเกือบเต็มเซลล  ภายในนิวเคลียสพบ
นใยโครมาตินติดสีน้ําเงินจาง กระจายอยูทั่วไปภายในเซลล สวนของไซโตพลาซึมพบเพียงเล็กนอยหอหุมนิวเคลียส มี
ักษณะใสติดสีชมพูหรือแดงของอีโอซินแตไมชัดเจนนักเนื่องจากมีจํานวนนอย  

ระยะท่ี 2  ระยะเซลลสเปอรมาโตไซต (spermatoctye, SC) พบในตําแหนงถัดเขามาขางในของผนังฟอลลิเคิล 
ัดจากเซลลสเปอรมาโตโกเนีย เซลลมีขนาดเล็กกวาเซลลสเปอรมาโตโกเนียเพียงเล็กนอย ขนาดประมาณ 3.02±0.40 
มครอน (n =30) เซลลยังคงมีรูปรางกลม นิวเคลียสใหญ  ภายในพบเสนใยโครมาตินมีการรวมตัวกันเปนกลุมมากขึ้น  
ึงดูหนาแนนขึ้นทําใหติดสีน้ําเงินเขมของฮีมาทอกไซลินชัดเจนขึ้น สวนของไซโทพลาสซึมมีขนาดเพิ่มขึ้นเล็กนอย  
บไซโตพลาสซึมติดสีแดงหรือชมพูเขมขึ้น 

 

อซิส ทําใหมีจํานวนโครโมโซมลดลงเปนครึ่งหนึ่ง จึงพบวาเซลลจะมีขนาดเล็กลงเปน
รึ่งหนึ่งดวย ภายในเซลลพบนิวเคลียสมีขนาดเต็มเซลล เสนใยโครมาตินมีการรวมกันหนาแนนมากขึ้นเปนโครมาติดจึง

บางมากแทบจะมองไมชัดหอหุมอยู 

 
3
เส
ล
 
ถ
ไ
จ
พ
 ระยะที่ 3  ระยะเซลลสเปอรมาติด (spermatid, ST) พบวาภายในฟอลลิเคิลดานในจะพบชองวางภายใน
ฟอลลิเคิลเรียกวาลูเมน (lumen) ซึ่งสามารถพบเซลลสเปอรมาติดอยูเปนจํานวนมาก เซลลอยูถัดจากเซลลสเปอรมาโตซัว
เขามาดานในลูเมน เซลลมีขนาดเล็กประมาณ 1.79±0.5 ไมครอน (n =30) เนื่องจากเซลลสเปอรมาติดพัฒนามาจาก
ขบวนการแบงเซลลแบบไมโ
ค
ทําใหติดสีของของฮีมาทอกไซลินเขมมากขึ้น สวนของไซโทพลาซึมมีขนาด
 ระยะท่ี 4  ระยะเซลลสเปอร

นหางชัดเจนเนื่องจากเห็นเปนเสนเล็กๆ 
ื่ออยูรว

มาโตซัวหรือเซลลสเปรม (spermatozoa, SZ, sperm) พบเปนจํานวนมากอยูใน 
ลูเมนของฟอลลิเคิล เซลลมีขนาดเล็กและมีแฟลเจลลายาวเห็นไดชัด สวนหัวของเซลลรวมกันเปนกลุมอยูติดกับเซลล
สเปอรมาติดและมีลักษณะคลายเซลลสเปอรมาติดแตเซลลจะมีรูปรางรีกวา และมีหางชัดเจนพัดโปกอยูในชองวางของ 
ลูเมน วัดความยาวจากสวนหัวถึงหางไดขนาด 1.28±0.30 ไมครอน (n=30) มีสว
เม มกันมากๆจะเห็นเปนแถบสีชมพูของอีโอซิน สวนของนิวเคลียสซึ่งเปนหัวติดสีน้ําเงินเขม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  ระยะตางๆของการสรางเซลลสืบพันธุเพศผู ประกอบดวย SG: สเปอรมาโตโกเนีย, SC: สเปอรมาโตไซต,  
                ST: สเปอรมาติด, SZ: สเปอรมาโตซัว ยอมดวยสีฮีมาทอกไซลีนและอีโอซิน 
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ลักษณะเซลลสืบพันธุเพศเมีย 

ักษณะเซลลสืบพันธุเพศเมี
ระยะที่ 1 ระยะโอโอโกเนีย (oogonia, OG) ลักษณะเซลลเปนรูปยาวรี มีขนาดเล็กประมาณ 

0.73±5.74×9.93±3.10 ไมครอน (n=30) อยูบริเวณผนังฟอลลิเคิล ภายในพบนิวเคลียสรูปไขมีขนาดประมาณ 6.58±2.41 
มครอน (n=30) ซึ่งมีขนาดใหญเกือบเทาเซลล ภายในนิวเคลียสพบนิวคลีโอลัสกลมมีขนาดประมาณ 2.51±1.61 ไมครอน 
=30) ติดสีน้ําเงินเขมของฮีมาท็อกไซลินเยื่อหุมนิวเคลียสมองไดไมชัดเจน ภายในไซโตพลาสซึมติดสีออน  

ระยะท่ี 2  ระยะโอโอไซตระยะแรก (primary young oocyte, OC1) ลักษณะเซลลเปนรูปสามเหลี่ยมมีขนาด
ระมาณ 26.31±8.91×17.13±5.95 ไมครอน (n=30) เซลลมีขนาดใหญขึ้น นิวเคลียสกลมเกือบเทากับความกวางของเซลล
นาดประมาณ 14.02±4.22 ไมครอน (n=30) ภายในพบนิวคลีโอลัสกลมขนาดประมาณ 4.96±1.76 ไมครอน (n=30) ติดสี
้ําเงินเขม และพบยูโคมาตินกระจายอยูทั่วไปเต็มนิวเคลียส ซึ่งติดสีน้ําเงินจาง พบเฮทโทรโรโคมาติดบริเวณรอบเยื่อหุม
ิวเคลียสติดสีน้ําเงินเขมกวายูโครมาติน ไซโตพลาสซึมติดสีน้ําเงินเขมจะเอียงไปดานใดดานหนึ่ง  

ระยะท่ี 3  ระยะโอโอไซตระยะที่สอง (previtellogenic oocyte, OC2) ลักษณะเซลลคลายหยดน้ํามีขนาดใหญ 
ิเคิล มี 
อลัสมี

สีน้ําเงินเขม สวนบริเวณกานที่ติด
ซิน แสดงใหเห็นวาเริ่มมีการสะสมสารอาหารตรงบริเวณที่ติดกับฟอลลิเคิล  

ลักษณะเซลลมีขนาดใหญขึ้นรูปรางคลายผล

ม

 
ล ยของหอยเสียบ D. faba   แบงเปน 5 ระยะ  ดังนี้  
 
2
ไ
(n
 
ป
ข
น
น
 
ขึ้นประมาณ 42.93±4.61×26.42±4.97 ไมครอน (n=30) เซลลเริ่มพัฒนาตามยาว โดยมีกานติดกับผนังฟอลล

ินกระจายตัวมากขึ้น นิวคลีโนิวเคลียสขนาดประมาณ 18.75±5.15 ไมครอน (n=30) ภายในนิวเคลียสพบยูโครมาต
ครอน (n=30) ติดสีน้ําเงินเขม ในไซโตพลาสซึมพบติดขนาดประมาณ 6.65±1.04 ไม

ับฟอลลเิคิลติดสีชมพูของอีโอก
 ระยะท่ี 4  ระยะโอโอไซตระยะท่ีสาม (vitellogenic oocyte, OC3) 
ูกแพร ม ูกับผ าณ 53.18±7.64×31.4ล ีกานติดอย นังฟอลลิเคิล มีขนาดประม 5±4.94 ไมครอน (n=30) นิวเคลียสมีขนาด

ประมาณ 21.18±2.30 ไ ครอน (n=30) ภายในพบโครมาตินซึ่งติดสีเขมขึ้น นิวคลีโอโอลัสมีขนาดประมาณ 6.83±1.20 
ไมครอน (n=30) ติดสีน้ําเงินเขม พบแกรนูลติดสีชมพูแดงกระจายทั่วไซโตพลาสซึมทําใหเกิดชองวางเกิดขึ้น แสดงมีการ
สะสมสารอาหารมากขึ้น  

 ระยะโอโอไซต ลมีรูปรางกลมหรือหลายเห ระยะท่ี 5 ระยะท่ีสี่ (mature oocyte, OC4) ลักษณะเซล ลี่ยมมีขนาด
ประมาณ 38.66±4.68 ไมครอน (n=30) นิวเคลียสขนาดประมาณ 19.77±2.07 ไมครอน (n=30) นิวคลีโอลัสขนาดประมาณ 
6.6±0.90ไมครอน (n=30) ติดสีน้ําเงินเขมบริเวณรอบๆติดสีมวงแดง ระยะนี้พบวาเซลลไมมีกานติดกับผนังฟอลลิเคิล  
แตจะเริ่มเคลื่อนตัวอยูบริเวณกลางฟอลลิเคิล จะพบวามีการสะสมอาหารเพิ่มมากขึ้นภายในไซโตพลาสซึม บริเวณ 
ไซโตพลาสซึมจะเต็มไปดวยแกรนูลติดสีชมพูแดงของอีโอซินมากขึ้น พบวาเยื่อหุมเซลล (jelly coat) ชัดเจน 
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รูปท่ี 6  ลักษณะของเซลลสืบพันธุเพศเมีย ประกอบดวย OG: โอโอโกเนีย, OC1: โอโอไซตระยะแรก , OC2: โอโอไซต 
           ระยะที่สอง, OC3: โอโอไซตระยะที่สาม, OC4 : โอโอไซตระยะที่สี่, FW: ผนังฟอลลิเคิล   

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

หอยเสียบ D. faba มี เปลือกดานหนายาวกวา
านหลัง และเปลือกหลายสีและมีลวดลายคอนขางสวยงาม เชน สีน้ําตาลเขม สีขาว สีน้ําตาลออน สีครีม แตมักพบมีสี
้ําตาลออนเปนสวนใหญ  สีภายในเปลือกดานในมักมีมีสีเดียวกับผิวเปลือกดานนอก ซึ่งมักพบวาในหอยสองฝาที่มีเปลือก
นามากๆเชนหอยตลับ  หอยแครง  หรือหอยลาย  สีภายในเปลือกดานในมักจะมีสีเปลือกไมเหมือนผิวเปลือกดานนอก 
arpenter and Niem, 1998 ; Swennen et  al., 2001 ; วรรณภา, 2543) แพลเลียลไซนัสมีลักษณะวงกลมลึกถึงครึ่งหนึ่งของ
ลือก ซึ่งสอดคลองกับหอยสองฝาชนิดอื่น (Carpenter and Niem, 1998 ; Swennen et  al., 2001)  

ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุของหอยเสียบ D. faba   เมื่อดูแกะเปลือกออกพบวาจากลักษณะภายในทั้งของเพศผู
ละเพศเมียมีความเหมือนกันและไมสามารถแยกเพศไดดวยตาเปลา จากการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคจึงสามารถบอก
ดวาสวนของอวัยวะสืบพันธุอยูบริเวณกลางของลําตัวรอยตอระหวางเทาและอยูลอมรอบทอทางเดินอาหาร ซึ่งสอดคลอง
ับรายงานของ โดย Rordriguez-Rua  et  al. (1975) อางถึง De Villiers (1975) ที่กลาววาเมื่อหอยเสียบ D. serra มีการ

ูดวยตาเปลา เนื่องจาก
บวาบริเวณของอวัยวะสืบพันธุจะมีสีแตกตางกัน ซึ่งในเพศผูอวัยวะสืบพันธุมีสีน้ําเงินเขม เพศเมียมีสีขาวเหลือง

หรือสีเหลืองออน ตางจากหอยเสียบ D.  faba ที่ ทั้งเพศผูและเพศเมีย และแยกเพศไมได 
อัตราสวนของเพศเมื่อทําการศึกษาวิจัยโดยการเก็บตัวอยางทุกเด  ตลอดทั้งป  พบวามีอัตราสวนของเพศผูตอเพศเมีย
เทากับ 1.

นิวเคลียสกลมขนาดใหญ ภายในมีนิวคลีโอลัสขนาดใหญและช้ันบางๆของไซโตพลาสซึม โอโอโกเนียจะแบงตัวแบบ 

  6   
 

 
เปลือกคอนขางหนา รูปรางเปลือกเปนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม 

ด
น
ห
(C
เป

แ
ไ
ก
พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุขึ้นหรือเซลลสืบพันธุเจริญขึ้นจะพบวาเทาของหอยเสียบจะบวมขึ้นอยางเห็นไดชัดแตใน
รายงานของ Zeichen et al. ( 2002) กลาววาในหอยเสียบ D.  trunculus สามารถแยกเพศไดทันทีเมื่อด

   สวนพ
บริเวณอวัยวะสืบพันธุเปนสีขาว

ือน
06 : 1 ใกลเคียงกับงานวิจัยของ Metzner et  al. (2006) และ Gil and Thome (2004) ที่ทําการศึกษาวงสืบพันธุของ

หอยเสียบ D. hanleyanus  ซึ่งพบมีอัตราสวนเพศของหอยเสียบ 1:1  
Eversole (1989) และ Dohmen (1983) ซึ่งไดกลาวถึงกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุของหอยสองฝา โดยสรุป

ไดดังนี้ เริ่มจากเซลลสืบพันธุบริเวณรอบผนังฟอลลิเคิลจะมีการแบงตัวแบบไมโตซีส (mitosis) ใหโอโอโกเนีย ซึ่งมี
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ไมโอซิส (meiosis) ใหโอโอไซตระยะแรก  ซึ่งมีขนาดใหญขึ้น ภายในพบโครมาตินที่ติดสีน้ําเงินจาง นิวคลีโอโอลัสติดสี
น้ําเงินเขม ภายในไซโตพลาสซึมเริ่มมีการติดสีน้ําเงินเขมเนื่องจากเปนระยะที่เริ่มมีการสังเคราะห RNA จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ดังนั้นใน

Niem, V.H., 1988. The living marine resources of the western central pacific. Volume 1. seaweed,  
 oral, bivalvea and gastropods. Food and Aquiculture organization of the United Nation, Rome, Italy,
 1:229-304 
Dohmen, M.R.,1983.Gametogentogenesis in The mollusca Vol. 3. Development. Utrecht: Acadamic press, Inc. 
Eversole 

s 

โอโอไซตระยะที่สองติดสีน้ําเงินเขมขึ้นมาก  นิวเคลียสขนาดใหญ ลักษณะภายในนิวเคลียสเหมือน โอโอไซต
ระยะแรก แตมีขนาดใหญกวา จากนั้นจะเริ่มแบงตัวแบบไมโอซีส เขาสูระยะกอนกําหนดไขแดง (pervillogenic phase) 
โดยโอโอไซตมีขนาดเริ่มใหญขึ้น นิวเคลียสและไซโตพลาสซึมมีปริมาตรเพิ่มขึ้น โดยการสังเคราะห RNA จะเริ่มลดลง มี
การพัฒนารูปรางเซลลโดยเกิดกานยื่นเขาไปในฟอลลิเคิล จะเริ่มมีการสะสมสารอาหาร (protein yolk) ซึ่งมีลักษณะเปน
แกรนูลติดสีชมพูภายในไซโตพลาสซึม สารอาหารจะถูกสงขณะที่เซลลระยะโอโอไซตติดกับผนังฟอลลิเคิล ซึ่งสังเกตจาก
บริเวณกานพบแกรนูลติดสีชมพู เริ่มเขาสูระยะกําเนิดไขแดง ภายในไซโตพลาสซึมจะเต็มไปดวยสารอาหารเปนแกรนูลติด
สีชมพู เซลลจะเจริญเต็มที่ จะหลุดจากบริเวณผนังฟอลลิเคิล จะเปลี่ยนรูปรางอยูภายในฟอลลิเคิลอยางอิสระพรอมที่จะ
ปลอยเซลลสืบพันธุ 

 
ขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยพัฒนาการของเซลลสืบพันธุของหอยเสียบในพื้นที่บริเวณหาดวอนนภา บางแสน จังหวัด

ชลบุรี ใช เปนการตรวจสอบการศึกษาความสมบูรณเพศ และฤดูกาลในการสืบพันธุ เพื่อประโยชนในการเพาะขยายพันธุ
ในเชิงพาณิชยไดตอไปในอนาคต และเปนการอนุรักษเพื่อความสมดุลในระบบนิเวศ 
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พัฒนาการของระบบทางเดนิอาหารของลกูปลาชะโอนวยัออน 
 

จรีภรณ  มีศรี๑*  และ สุริยัน  เสมา๒
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี    ๒สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรี   

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารบริเวณกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออน ต้ังแตอายุแรก
เกิดจนถึงอายุ 15 วัน  ดําเนินการศึกษาวิจัยที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือน
กันยายน 2548 โดยทําการเก็บตัวอยางลูกปลาชะโอนวัยออนที่ไดจากการเพาะพันธุ ต้ังแตอายุแรกเกิด, 1, 3, 6, 12 และ  
24 ช่ัวโมง ตามลําดับ และเก็บตัวอยางทุกวันจนลูกปลามีอายุ 15 วัน ระยะละ 10 ตัว เก็บรักษาในสารละลาย 
บัพเฟอรฟอรมาลินเขมขน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลาอยางนอย 24 ช่ัวโมง นําตัวอยางลูกปลาไปทําสไลดถาวรโดยการตัด
เนื้อเยื่อและยอมสี Harris Hematoxylin และ Eosin (H&E) และนําสไลดถาวรไปศึกษาพัฒนาการของระบบทางเดินอาหาร
ของลูกปลาชะโอนวัยออนภายใตกลองจุลทรรศนดวยกําลังขยาย 10 และ 40 เทา พบวา ทางเดินอาหารสวนกลางของ
กระเพาะอาหารของ ลูกปลาชะโอนวัยออนมีการพัฒนาสมบูรณพรอมที่จะทําหนาที่ยอยอาหารไดประมาณวันที่ 5 โดยดู
จากลักษณะการเกิดโครงสรางที่มีลักษณะคลายนิ้วมือพับซอนไปมา ซึ่งจะพบไดทั้งหมดในบริเวณรอบทอทางเดินอาหาร 
และดูจากการติดสียอมซึ่งจะเขมขึ้น เนื่องจากมีการขยายขนาดและเพิ่มจํานวนของเซลล รวมทั้งการติดสียอมของเซลลจาก
สียอม PAS ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีในการยอมเนื้อเยื่อของเซลลที่มีองคประกอบภายในเปนสารประเภทคารโบไฮเดรตที่เกิดขึ้น
จากการหลั่งน้ํายอยของกระเพาะอาหารเปนครั้งแรกของลูกปลาวัยออน ซึ่งสารที่หล่ังออกมาดังกลาวทําหนาที่เคลือบ
กระเพาะอาหารเพื่อปองกันเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารเปนอันตรายจากการทํางานของเอนไซมของน้ํายอย แสดงวา 
กระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนสามารถสรางน้ํายอยเพ่ือยอยอาหารไดครั้งแรกเมื่อมีอายุ 5 วัน เนื่องจากเริ่มพบ 
gastric gland เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนอายุ 5 วัน ดังนั้นสามารถใชอาหารสําเร็จรูป
อนุบาล ลูกปลาชะโอนวัยออนไดเมื่อลูกปลามีอายุได 5 วัน  
  
คําสําคัญ : ปลาชะโอน ระบบทางเดินอาหาร 
    
* ๔๔/๑ หมู ๑๑ ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๑๖๖, ๐ ๓๘๓๔ ๒๒๓๐ 
e-mail : ifchonburi@thaimail.com, jareeporn_meesri@yahoo.com  
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Development of Digestive Tract in Two-Spot Glass Catfish, 

Ompok bimaculatus (Bloch, 1797) Larvae 
 

Jareeporn  Meesri1*  and  Suriyan  Sema2   
1Chonburi Inland Fisheries Research and Development Center      

2Saraburi Inland Fisheries Station 
 

Abstract 
 
 The study on development of digestive tract system in two-spot glass catfish Ompok bimaculatus (Bloch, 
1797) from hatch out stage to days 15 was  carried out at Chonburi Inland Fisheries Research and Development Center 
during October at 2004 to September 2005. Ten fish/sample were collected from artificial breeding at hatch out, 3, 6, 12 
and 24 hours and every day until 15 days and keeped in 10% buffer formalin solution for 24 hours. After that, the 
samples were stained with Harris Hematoxylin and Eosin and made the sample as permanent slide. The compound 
microscope was used at 10x and 40x. It was found that the digestive tract in mid-gut area of two-spot glass catfish had 
completely develope to function on days 5 by considered the liked finger form around the digestive tract area. The dark 
red color of the liked finger form occured from enlarged size and increased amount of cells. The PAS gram stain was the 
best quality to stain the cells that contained carbohydrate which occured from the first gastric juice in stomach of fish 
larvae. The compound of carbohydrate could be used to protect the stomach from the function of enzime. The stomach 
of two-spot glass catfish larvae had the first gastric juice to digest the food on days 5 because of  the gastric gland 
occured the first time on days 5. The nursing of  two-spot glass catfish larvae could be used the artificial feed when the 
larvae was days 5.   
   
Key words : Two-spot glass catfish, Ompok bimaculatus (Bloch,1797), digestive tract 
 
* 44/1 Moo 11, Bangphra, Sriracha, Chonburi 20110 Tel. 0 3834 1166, 0 3834 2230 
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คํานํา 
 

 ปลาชะโอน Ompok bimaculatus (Bloch, 1797) เปนปลาน้ําจืดชนิดไมมีเกล็ดที่มีการแพรกระจายอยางกวางขวาง
ในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบตั้งแตประเทศอินเดีย พมา ไทย เวียดนาม  ตลอดจนถึงมาเลเซีย (Smith, 1945) 
ในประเทศไทยพบปลาชะโอนแพรกระจายในแหลงน้ําธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศ  พบปลาชนิดนี้อาศัยอยูในแมน้ํา
ลาํคลองที่มีกระแสน้ําไหลเบา ๆ หรือในแหลงน้ํานิ่ง โดยปกติจะอยูนิ่งไมชอบเคลื่อนที่ เมื่อพบเหยื่อจะพุงกินอยางรวดเร็ว 
เปนปลาที่ตกใจงายมักอาศัยอยูรวมกันเปนฝูง เปนปลากินเนื้อโดยกินลูกปลาขนาดเล็กเปนอาหาร (เสนหและสมศักดิ์, 
2515)   
 ชลธิศักดิ์ และคณะ (2536) ไดประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุปลาชะโอนโดยวิธีผสมเทียม เมื่อ พ.ศ.2533 ที่
ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี และอนุบาลลูกปลาโดยใหโรติเฟอร หรือไรแดงขนาดเล็กเปนอาหารในระยะที่ลูกปลาเริ่ม
กินอาหาร แตการผลิตลูกพันธุปลาชะโอนใหไดครั้งละจํานวนมากนั้น เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ปลาชะโอน เนื่องจากปญหาสําคัญของการผลิต คือ อัตราการรอดตายภายในระยะแรกของลูกปลาชะโอนต่ํามากอาจเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เชน สุขภาพของลูกปลา, พันธุกรรม, คุณภาพน้ํา, คุณภาพอาหาร และความสามารถในการยอย
อาหารของลูกปลาวัยออน  ซึ่งอาหารที่ลูกปลาวัยออนไดรับ จะตองสอดคลองกับการเจริญของระบบการยอยอาหาร เพราะ
ในลูกปลาวัยออนกระเพาะอาหารยังไมมีการเจริญของเซลลที่ทําหนาที่ผลิตน้ํายอยโปรตีน ลูกปลาจะไมสามารถยอย
โปรตีนในอาหารสังเคราะหได แตจะยอยไดเฉพาะโปรตีนจากอาหารธรรมชาติ เนื่องจากลูกปลาจะไดรับน้ํายอยจากอาหาร
ธรรมชาติ เชน โรติเฟอร ไรแดง อารทีเมีย มาชวยยอยอาหาร Dabrowski and Culver (1991) แบงลูกปลาออกเปน 3 กลุม
ตามรูปรางของทางเดินอาหารและน้ํายอยที่หล่ังออกมา ไดแก กลุมที่ 1 ปลาที่มีกระเพาะอาหารตั้งแตเกิด เชน 
ปลาแซลมอน กลุมที่ 2 ปลาที่ในระยะวัยออนยังไมมีการพัฒนาของกระเพาะอาหาร หรือ gastric gland แตจะทํางานเมื่อมี
การพัฒนาของอวัยวะในการยอยอาหารสมบูรณ เชน coregonid และกลุมที่ 3 ปลาที่ไมมีกระเพาะอาหารตลอดชีวิต 
นอกจากนี้ Stoband and Kroon (1981) ไดศึกษาการพัฒนาของกระเพาะอาหารของปลาดุก  Clarias lazera   พบวากระเพาะ
อาหารแบงเปน 2 สวน คือ corpus  ที่ประกอบดวย  mucus  เรียงตัวกันที่บริเวณเยื่อบุผิวดานนอก   และมีระบบ  tubular 
gland    ซึ่งประกอบดวย gland cell เพียงชนิดเดียว ทําหนาที่หล่ังสารจําพวก pepsinogen และ HCl ออกมา สวน pylorus 
ซึ่งเปนกระเพาะอาหารที่เจริญตามมา พบวาไมมี tubular gland การทํางานของกระเพาะอาหารเริ่มโดย  gland cell หล่ังกรด 
HCl เมื่อลูกปลามีความยาวเหยียด 11 มิลลิเมตร หรืออายุประมาณ 12 วัน ที่อุณหภูมิน้ํา 23-24 องศาเซลเซียส ดาราวรรณ 
(2538)  ศึกษาพัฒนาการของกระเพาะอาหารลูกปลามา Boesemania microlepis Bleeker  พบวา ลูกปลาอายุ 5 วัน ทางเดิน
อาหารมีลักษณะบางใส  เปนเสนตรงยังไมแยกออกเปนกระเพาะอาหารและลําไส แตจะแยกไดชัดเจนเมื่อลูกปลาอายุ 14 
วัน และเริ่มพบ gastric gland  ในกระเพาะอาหารสวนตน  เมื่อลูกปลาอายุ 16 วัน ผนังของกระเพาะอาหารสามารถแบง
ออกเปนช้ันๆ ไดชัดเจน เมื่อลูกปลาอายุ  20  วัน  หทัยรัตน (2541) ไดศึกษาพัฒนาการของกระเพาะอาหารและการอนุบาล
ลูกปลากดเหลือง พบวา พัฒนาการของ gastric gland ในกระเพาะอาหารสวนตนของลูกปลากดเหลืองเริ่มพบตั้งแตลูกปลา
อายุ 4 วัน โดยพบ 80 เปอรเซ็นตของตัวอยางที่ศึกษา และจะพบในทุกตัวอยางที่ศึกษาเมื่อลูกปลามีอายุ 7 วันขึ้นไป 

ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของกระเพาะอาหารลูกปลาชะโอนวัยออน จะเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการอนุบาลลูกปลาชะโอนใหมีอัตราการรอดตายเพิ่มขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

 
 เพื่อทราบพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารบริเวณกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออน 
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วิธีดําเนินการ 
 

 เก็บตัวอยางลูกปลาชะโอนวัยออนที่เกิดจากการเพาะพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี โดยเริ่ม
ต้ังแตลูกปลาอายุแรกเกิด, 1, 3, 6, 12 และ 24 ช่ัวโมง และทุกวันจนลูกปลามีอายุ 15 วัน ระยะละ 10 ตัว โดยในชวงอายุต้ังแต 
3 วันขึ้นไป ใหไรแดงเปนอาหารของลูกปลา วันละ 2 ครั้ง เชาเย็น เก็บตัวอยางลูกปลาในชวงเชากอนใหอาหาร เก็บรักษา
ตัวอยางลูกปลาในสารละลายบัฟเฟอรฟอรมาลินเขมขน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลาอยางนอย 24 ช่ัวโมง แลวจึงนํา ตัวอยางลูก
ปลามาตัดตามแนวขวาง (cross section) บริเวณลําตัวสวนทองและตกแตงช้ินเนื้อเยื่อใหมีขนาดเล็กประมาณ 0.5x1.0x0.5 
เซนติเมตร จากนั้นแชในน้ํายา Na2SO4 เขมขน 5 เปอรเซ็นต นาน 4-5 ช่ัวโมง เพื่อปรับความเปนกรดเปนดาง แลวลางโดยให
น้ําสะอาดไหลผานประมาณ 15 นาที แลวจึงนําตัวอยางเหลานี้ไปจุมในแอลกอฮอลที่มีระดับความเขมขน 50, 70, 95 และ 
100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เพื่อดึงน้ําออกจากเซลล แลวจุมลงในคลอโรฟอรม และพาราฟนเหลว   ซึ่งขบวนการตาง ๆ นี้ใช
เครื่อง automatic tissue processor ยี่หอ CITADEL รุน 2000 แลวจึงนําตัวอยางสวนตางๆ ที่ตองการมาทําใหเปนแทงดวย
พาราฟน (embedded) แลวตัดตัวอยางใหมีความหนา 5-6 ไมครอน ดวยเครื่องตัดช้ินเนื้อเยื่อ (microtome) ยี่หอ MICROM 
รุน HM 335 E นําแผนช้ินเนื้อเยื่อไปลอยในน้ําอุนอุณหภูมิประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส ใชแผนสไลดที่สะอาดชอนแผน
เนื้อเยื่อบาง ๆ ที่มีสภาพสมบูรณ ไปวางบนเครื่องอุนสไลด ทิ้งไว 3-4 ช่ัวโมง เพื่อใหแผนเนื้อเยื่อติด สไลดแนนมากขึ้น 
จากนั้นนําไปยอมสี  Harris Hematoxylin และ Eosin (H&E) ตามวิธีของ Humason (1979) และ Periodic Acid Schiff (PAS) 
ตามวิธีของ Luna (1968) หลังจากนั้นนําสไลดถาวรที่เตรียมไดไปศึกษาพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารของลูกปลา
ชะโอนวัยออนภายใตกลองจุลทรรศนและถายภาพ 

 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารบริเวณกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออน ต้ังแตอายุแรกเกิด
ถึง 15 วัน ดวยวิธีทางพยาธิวิทยาโดยการยอมสี Harris  Hematoxylin และ Eosin  (H&E) และ Periodic Acid Schiff (PAS) 
แลวนํามาศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 10 และ 40 เทา พบวา ลูกปลาชะโอนวัยออนมีสวนของไขแดงอยูภายนอก
ทอทางเดินอาหาร จากการเฝาติดตามการพัฒนาการของทางเดินอาหารในชวงระยะเวลาตาง ๆ ไดผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ลูกปลาอายุแรกเกิดถึง 1 ช่ัวโมง พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารมีลักษณะเรียบ ไมมีการเพิ่มจํานวนของเซลล 
 ลูกปลาอายุ 3 ช่ัวโมง พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารมีลักษณะเรียบ เริ่มมีการเพิ่มจํานวนเซลลและขยาย
ขนาดของเซลล โดยสังเกตไดจากการติดสียอมยังเปนสีชมพูจาง ๆ นอกจากนี้ชองวางภายในทอทางเดินอาหารมีขนาดเล็ก 
และเห็นถุงสะสมอาหารมีขนาดใหญ (ภาพที่ 1 a และภาพที่ 2) 
 ลูกปลาอายุ 1 วัน พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารมีการเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลลมากขึ้น 
สังเกตไดจาก เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารบางสวนเริ่มมีการพับไปมามีลักษณะคลายนิ้วมือและติดสียอมเขมขึ้น แตสวน
ใหญยังคงเปนเนื้อเยื่อเรียบๆ ที่ยังไมมีการเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลล นอกจากนี้ยังพบวา ชองวางภายในทอ
ทางเดินอาหารมีขนาดใหญขึ้น และถุงสะสมอาหารมีขนาดเล็กลง (ภาพที่ 1 b)   
 ลูกปลาอายุ 2 วัน พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลลมากขึ้นกวาวันที่ 
1 สังเกตไดจาก เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารพับไปมาลักษณะคลายนิ้วมือมากขึ้น และการติดสียอมของเนื้อเยื่อบริเวณนั้น
เขมขึ้น แตบางสวนยังคงเปนเนื้อเยื่อเรียบ ๆ ที่ยังไมมีการเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลล (ภาพที่ 1 c) 
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 ลูกปลาอายุ 3 วัน พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลลมากขึ้น สังเกตได
จาก เนื้อเยื่อสวนใหญพับไปมาลักษณะคลายนิ้วมือ  และเพิ่มจํานวนมากกวาวันที่ 2 และการติดสียอมของเนื้อเยื่อบริเวณ
ดังกลาวก็จะเขมขึ้นกวาวันที่ 2 (ภาพที่ 1 d) 
 ลูกปลาอายุ 5 วัน พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารมีการเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลลมากขึ้น 
สังเกตไดจาก เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารทั้งหมดพับไปมามีลักษณะคลายนิ้วมือมากขึ้น และการติดสียอมของเนื้อเยื่อ
บริเวณดังกลาวแสดงใหเห็นวา gastric gland เริ่มทํางาน คือ เริ่มผลิตและหลั่งน้ํายอย (ภาพที่ 1 e และภาพที่ 3)  
 ลูกปลาอายุ 7 วัน พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารมีการเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลลมากขึ้น 
สังเกตไดจาก การติดสียอมของเนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารเขมขึ้น และมีการพับไปมามีลักษณะคลายนิ้วมือมากขึ้น  
(ภาพที่ 1 f) 
 ลูกปลาอายุ 9 วัน พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารมีการเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลลมากขึ้น 
สังเกตไดจาก การติดสียอมของเนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารเขมขึ้น และมีการพับไปมามีลักษณะคลายนิ้วมือมากและแนน
ขึ้น (ภาพที่ 1 g) 
 ลูกปลาอายุ 12 วัน พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลลมากขึ้น สังเกต
ไดจาก การติดสียอมของเนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารเขมขึ้น และมีการพับไปมามีลักษณะคลายนิ้วมือมากขึ้น (ภาพที่ 1 h) 
 ลูกปลาอายุ 15 วัน พบวา เนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารมีการเพิ่มจํานวนเซลลและขยายขนาดของเซลลมากขึ้น 
สังเกตไดจาก การติดสียอมของเนื้อเยื่อรอบทอทางเดินอาหารเขมขึ้น และมีการพับไปมามีลักษณะคลายนิ้วมือมากขึ้น จน
แทบจะมองไมเห็นชองวางภายในทอทางเดินอาหาร (ภาพที่ 1 i) 
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ภาพที่ 1  ภาพตัดขวางของทอทางเดินอาหารสวนกลางบริเวณกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนที่ยอมดวยสี 
 Harris Hematoxylin และ Eosin (H&E) ในชวงเวลาตาง ๆ 
 
 
 กระดูก 

 ชองเปด 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  ภาพตัดขวางของทอทางเดินอาหารสวนกลางบริเวณกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนอายุ 3 ช่ัวโมง  
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gastric  gland 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ภาพตัดขวางของทอทางเดินอาหารสวนกลางบริเวณกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนอายุ 5 วัน ที่แสดง 
                ใหเห็น gastric gland  
 
 จากการเปรียบเทียบการใชสียอมทั้ง Harris Hematoxylin and Eosin (H&E) และ Periodic Acid Schiff (PAS) 
พบวา สียอม H&E (ภาพที่ 4 a) จะทําใหเห็นลักษณะและรายละเอียดของเซลลในแตละตําแหนงที่ตองการศึกษาไดชัดเจน
กวาและการติดสีจะเขมกวา สวนสียอม PAS (ภาพที่ 4 b) จะทําใหเห็นลักษณะโครงสรางในภาพรวมของเซลลได ชัดเจน 
เพราะจะติดสีชมพูสวางกวา แตเห็นรายละเอียดของตําแหนงที่ตองการศึกษาไมชัดเจน และสียอม PAS มีคุณสมบัติที่ดีใน
การยอมสีเนื้อเยื่อของเซลลที่มีองคประกอบของสารประเภทคารโบไฮเดรตที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหลั่งน้ํายอยของกระเพาะ
อาหารในครั้งแรก ซึ่งสารที่หล่ังออกมาดังกลาวทําหนาที่เคลือบกระเพาะอาหารเพื่อปองกันเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหาร
เปนอันตรายจากการทํางานของเอนไซมของน้ํายอย (ภาพที่ 4)   
 
 
 
 
 
 
 
                (a) Harris Hematoxylin and Eosin (H&E) (40x)              (b) Periodic Acid Schiff (PAS)  (40x) 
 
ภาพที่  4  เปรียบเทียบการยอมสีทอทางเดินอาหารสวนกลางบริเวณกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออน อายุ 5 วัน   

 
สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

 
 จากการศึกษาพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารสวนของกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนโดยใช 
สียอม Harris Hematoxylin and Eosin (H&E)  และ Periodic Acid Schiff (PAS) ในครั้งนี้  สามารถสรุปไดวา ทอทางเดิน
อาหารของปลาชะโอนวัยออนมีสวนของไขแดงอยูภายนอกทอทางเดินอาหาร  และทางเดินอาหารสวนของกระเพาะ
อาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนมีการพัฒนาสมบูรณ พรอมที่จะทําหนาที่ยอยอาหารไดในวันที่ 5 โดยดูจากลักษณะการ
เกิดโครงสรางที่มีลักษณะคลายนิ้วมือพับซอนกันไปมา ซึ่งจะพบไดทั้งหมดในบริเวณรอบทอทางเดินอาหาร และดูจากการ
ติดสียอมของเนื้อเยื่อเซลลซึ่งจะเขมขึ้น เนื่องจากมีการขยายขนาดเซลลและเพิ่มจํานวนเซลล และจากการใชสียอม  
Periodic Acid Schiff (PAS)  ซึ่งเปนสียอมที่มีคุณสมบัติที่ดีในการยอมสีเนื้อเยื่อของเซลลที่มีองคประกอบของสารประเภท
คารโบไฮเดรตที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหลั่งน้ํายอยของกระเพาะอาหารในครั้งแรก ซึ่งสารที่มีสวนประกอบของสารประเภท
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คารโบไฮเดรตที่หลั่งออกมาดังกลาว จะทําหนาที่เคลือบกระเพาะอาหารเพื่อปองกันเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารของลูกปลา
ไดรับอันตรายจากการทํางานของเอนไซมของน้ํายอย โดยพบวาเซลลที่มีการหลั่งสารที่มีองคประกอบของสารประกอบ
คารโบไฮเดรตจะติดสียอมเปนสีชมพู แสดงใหเห็นวา เริ่มพบ gastric gland เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในกระเพาะอาหารของ 
ลูกปลาชะโอนวัยออนอายุ 5 วัน ซึ่งใกลเคียงกับการพัฒนาการของ gastric gland ในกระเพาะอาหารสวนตนของ 
ลูกปลากดเหลืองที่เริ่มพบตั้งแต  ลูกปลามีอายุ 4 วัน (หทัยรัตน, 2541) ในขณะที่ลูกปลาบึกจะใชเวลา 8-9 วัน กระเพาะ
อาหารจึงมีการพัฒนาสมบูรณ (สุปราณี และคณะ, 2531) และลูกปลามาจะเริ่มพบ  gastric gland ในกระเพาะอาหารสวน
ตน เมื่อลูกปลามามีอายุ 16 วัน และผนังของกระเพาะอาหารของลูกปลามาสามารถแบงออกเปนช้ันๆ ไดชัดเจน เมื่อลูกปลา
มีอายุ 20 วัน (ดาราวรรณ, 2538) 
 ดังนั้นการอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยออนควรจะเริ่มใหลูกปลากินอาหารธรรมชาติมีชีวิต โดยใหโรติเฟอร หรือไร
แดงที่เพิ่งเกิดใหมเปนอาหารเมื่อลูกปลามีอายุ 3 วัน หลังจากถุงไขแดงเริ่มยุบหมด  ซึ่งสอดคลองกับ อัมพร (2549) ได
ทดลองอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยออนโดยใหโรติเฟอร หรือไรแดงขนาดเล็กเปนอาหารในระยะที่ลูกปลาเริ่มกินอาหาร
หลังจากถุงไขแดงยุบหมด ทําใหลูกปลามีการเจริญเติบโตไดดีและมีอัตราการรอดตายสูง เพราะลูกปลาชะโอนวัยออนมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตออาหารที่เคลื่อนไหวไดดี นอกจากนี้ลูกปลาชะโอนวัยออนจะไดรับน้ํายอยจากอาหารธรรมชาติที่มี
ชีวิตจําพวกโรติเฟอร หรือไรแดงมาชวยในการยอยอาหารดวย (อมรรัตน และบุษกร, 2543) มีผลทําใหลูกปลาชะโอนวัย
ออนไดรับสารอาหารไปเสริมสรางการเจริญเติบโตไดดี  หลังจากนั้นเมื่อลูกปลาชะโอนวัยออนมีอายุ 5 วัน กระเพาะ
อาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนมีการพัฒนาอยางสมบูรณ  เริ่มพบ gastric gland เปนครั้งแรก และน้ํายอยเริ่มหลั่งออกมา
พรอมที่จะทําหนาที่ในการยอยอาหารได ดังนั้นสามารถเริ่มใชอาหารสําเร็จรูปเปนอาหารเสริมในการอนุบาลลูกปลา
ชะโอนวัยออนไดเมื่อลูกปลามีอายุ 5 วัน โดยกระเพาะอาหารของลูกปลาชะโอนวัยออนจะหลั่งน้ํายอยออกมาเพื่อทําหนาที่
ยอยอาหารสําเร็จรูป และสารอาหารจากอาหารสําเร็จรูปจะถูกดูดซึมเขาสูรางกายของลูกปลา ซึ่งจะสงผลใหลูกปลาไดรับ
สารอาหารเพื่อไปเสริมสรางการเจริญเติบโตไดดี ทําใหลูกปลามีการเจริญเติบโตดีและมีอัตราการรอดตายสูงขึ้น 
 

คําขอบคุณ 
 

 ขอขอบคุณ คุณศศิวิมล ปติพรชัย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี, คุณถาวร จิระโสภณรักษ 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค (อดีตผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี) ที่ให
การสนับสนุนในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้, รองศาสตราจารยอุธร  ฤทธิลึก  ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ ที่กรุณาใหคําแนะนําในการเขียน อาน 
และแกไขตนฉบับ, คุณผกาวดี พงษเกษ เจาหนาที่จากภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ใหความชวยเหลือในการทํา สไลดถาวร, อาจารยขจรวิทย  แซตัน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
มหาวิทยาลัยแมโจ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหใหใชกลองจุลทรรศนถายรูปดิจิตอล และคุณสิริฉัตร สุนทรวิภาต 
นักวิชาการประมง 6ว. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม ที่ชวยเหลือในการถายรูปดิจิตอลสไลดถาวร 
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ภาคผนวก 
 

1. สียอม Harris  Hematoxylin และ Eosin  เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางทั่วๆไป 
 1.1 Harris hematoxylin 
 hematoxylin crystal  5 กรัม 
 absolute  ethyl alcohol  50 มิลลิลิตร 
 ammonium alum หรือ potassium 100 กรัม 
 mercuric oxide (red)  2.5 กรัม  
 น้ํากลั่น    1,000 มิลลิลิตร 
 glacial acetic acid   2-4 มิลลิลิตร 
 ตมน้ํากลั่นใหเดือดแลวเติม ammonium alum คนใหละลาย ละลายผง hematoxylin ใน absolute alcohol แลวเติม
ลงในสารละลายที่เดือดแลวโดยยกออกจากความรอน ผสมสารละลายทั้งสองเขาดวยกัน หลังจากนั้น ยกขึ้นตั้งบนเตา ตม
ประมาณ 1 นาที ใชแทงแกวคนตลอดเวลา แลวยกลง คอยๆ เติม mercuric oxide (สีแดง) ลงชา ๆ คนใหสารละลายเขากัน 
แลวยกกลับไปตั้งบนเตาใหม จนกระทั่งเดือด  กลายเปนสีมวงเขม ยกลงจากเตา แลวแชลงในภาชนะที่มีน้ําเย็นหลอจนเย็น 
พรอมนําไปใช  กอนใชเติม glacial acetic acid 2-4 มิลลิลิตร/100 มิลลิลิตรของสารละลาย กอนใชตองกรองสีกอน และสี
ควรเก็บไวในขวดสีน้ําตาล  
 1.2 Eosin solution 
 1) stock alcoholic eosin 
 Eosin Y (water soluble)  1 กรัม 
 น้ํากลั่น    20 มิลลิลิตร 
 ละลายเขาดวยกัน แลวจึงเติม ethyl alcohol 95 %  80  มิลลิลิตร 
 2) working solution  
 stock Eosin solution  1   สวน 
 ethyl alcohol   95%   3   สวน 
 glacial acetic acid   0.5  มิลลิลิตร 
 3) saturated  lithium  carbonate (Li2CO3 ) 
 น้ํากลั่น    1,000 มิลลิลิตร 
 lithium carbonate ใสลงในน้ํากลั่นจนกระทั่ง lithium carbonate อิ่มตัว 
ขั้นตอนการยอมสี  Harris  Hematoxylin และ Eosin (H&E) 
 1. นํา paraffin section ไป deparaffinized ใน xylene และ hydration ใน ethyl alcohol ที่มีความเขมขนตางๆ 
จนถึงน้ํากลั่น 
 2. แชใน Harris’s  hematoxylin 5-8 นาที 
 3. ใหน้ําไหลผานจนไมมีสีน้ําเงินปนละลายในน้ํา นาน  1-2 นาที 
 4. จุมใน 1%  acid alcohol โดยจุม 1-2  ครั้งเร็ว ๆ 
 5. ใหน้ําไหลผานนาน  1 นาที 
 6. จุมใน lithium carbonate 1 นาที  
 7. ใหน้ําไหลผานนาน 1 นาที  
 8. แชใน eosin solution  2 นาที 
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 9. dehydration และ clearing 
 10. mount ดวย permount 
ผล 
 1. นิวเคลียส ติดสีน้ําเงินมวง 
 2. ไซโตพลาสซึม ติดสีชมพูแดง 
2. สียอม Periodic Acid –Schiff  (PAS)  (Mcmanus, 1948) 
 1) Periodic acid solution  
 Periodic acid (HIO4)  0.6 กรัม 
 น้ํากลั่น    100 มิลลิลิตร 
 nitric acid concentration  0.3 มิลลิลิตร 
 2) Schiff’s reagent 
 basic fuchsine (CI 42500)  0.5-1 กรัม 
 น้ํากลั่น    85  มิลลิลิตร 
 sodium meta bisulfite (Na2S2O5) 1.9 กรัม 
 normal HCl   15 มิลลิลิตร 
 ผสมสารที่กลาวมาแลวในขวดที่มีที่วางเหนือสารละลาย (free air space) ประมาณ 50-60 มิลลิลิตร คอยเขยาขวด
เปนระยะ ใชเวลาอยางนอย 2 ช่ัวโมง  หรือทิ้งไวคางคืน แลวเติม 200 มิลลิกรัม ของผงถานใหมๆ (activated charcoal)  
เปนตัวดูดสี โดยเขยาขวดดวย ทิ้งไว 1 นาที จากนั้นจึงกรอง ใชกระดาษกรองขนาดกลาง สารละลายที่ไดตองใส ถาไมใส
แสดงวา ผงถานนั้นเกาเกินไป ใหใชผงถานใหมใสในสารละลายแลวกรองใหม สารละลายจะใส เก็บ Schiff’s reagent  
ในขวดที่มีเนื้อที่อากาศเหนือสารละลายนอยที่สุด (minimum of air space) และเก็บไวในตูเย็น วิธีนี้จะลดการสูญเสียของ 
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) สามารถเก็บไวที่ชองน้ําแข็ง (frozen) แตหามเก็บไวที่อุณหภูมิหอง 
 3) sodium metabisulfite 
 sodium metabisulfite (Na2S2O5) 0.5   กรัม 
 น้ํากลั่น    100  มิลลิลิตร 
ขั้นตอนการยอมสี Periodic acid –Schiff  (PAS)   
 1. ลางพาราฟนออก และ ดึงน้ําออกจนกระทั่งถึงน้ํากลั่น  ถา fixative มีสวนผสมของ mercuric chloride ตองขจัด
ออกดวยไอโอดีน 
 2. จุมสไลด ใน Periodic acid  นาน 5 นาที 
 3. ใหน้ําไหลผานนาน 5 นาที 
 4. จุมสไลด ใน Schiff’s reagent นาน 10 นาที 
 5. เปลี่ยนมาจุมใน sulfite solution  3 ครั้ง ๆ ละ 1 ½ - 2 นาที 
 6. ใหน้ําไหลผานนาน 5  นาที 
 7. ยอมซ้ําดวย Hematoxylin โดยจุม 2 ครั้ง  
 8. ดึงน้ําออก เริ่มที่ 70%  alcohol ทําใหใสใน xylene และ mount ดวย permount 
ผล   mucosubstance ไดสีกุหลาบถึงมวงแดง 
ทดสอบ   Schiff’s reagent โดยเท formaldehyde solution ใสกระจกนาฬิกาใช dropper หยด schiff’s reagent 2-3 หยด  
ถาเกิดสีแดงทับทิมขึ้นเร็ว แสดงวาสียังไมเสื่อม ถาเสื่อมจะคอย ๆ เกิด 
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การอนุบาลลูกปลาสวายโมงในกระชังดวยความหนาแนนตางกนั 
 

นงคเยาว  มณี๑*  และ  ทิพยสุดา  ตางประโคน๒ 
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร 
๒ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร 

บทคัดยอ 
 

 การทดลองอนุบาลลูกปลาสวายโมงในกระชังขนาด 2 x 2 x 1.5 เมตร ในบอดิน ขนาด 800 ตารางเมตร ดวยระดับ
ความหนาแนนแตกตางกัน 3 ระดับ คือ 150, 300 และ 600 ตัว/ลูกบาศกเมตร ใหอาหารผงสําเร็จรูปและอาหารปลาดุกเล็ก 
ใหกินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร ระหวางเดือนกันยายน 2550 – 
มกราคม 2551 เปนเวลา 61 วัน ปลาทดลองมีความยาวตัวเริ่มตนเฉลี่ย 1.01+0.02 นิ้ว น้ําหนักตัวเริ่มตนเฉลี่ย 0.32 + 0.02 
กรัม ผลการศึกษาพบวาเมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลาสวายโมงมีความยาวตัวเฉลี่ย 4.86 + 0.22, 5.25 + 0.05 และ           
5.01 + 0.08 นิ้ว  น้ําหนักตัวเฉลี่ย 15.27 + 0.95, 19.42 + 1.05 และ 17.98 + 0.86 กรัม น้ําหนักเพิ่มตอวันเฉลี่ย 0.24 + 0.02, 
0.31 + 0.02 และ 0.29 + 0.02 กรัม/วัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทางดานน้ําหนัก 6.37 + 0.05, 6.68 + 0.09 และ        
6.62 + 0.16 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ โดยการเจริญเติบโตทางดานความยาว พบวาลูกปลาที่อนุบาลระดับความหนาแนน 
150 ตัว/ลูกบาศกเมตรไมมีความแตกตางทางสถิติกับการอนุบาลลูกปลาที่ระดับความหนาแนน 600 ตัว/ลูกบาศกเมตร 
(p>0.05) แตมีความแตกตางกับลูกปลาที่อนุบาลระดับความหนาแนน 300 ตัว/ลูกบาศกเมตร อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แต
ที่ระดับความหนาแนน 300 และ 600  ตัว/ลูกบาศกเมตร ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) สวนการเจริญเติบโตดาน
น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทางดานน้ําหนักของลูกปลาสวายโมงที่อนุบาลระดับความ
หนาแนน 150 ตัว/ลูกบาศกเมตรแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาที่อนุบาลระดับความหนาแนน 300 
และ 600 ตัว/ลูกบาศกเมตร สวนลูกปลาที่อนุบาลระดับความหนาแนน 300 และ 600  ตัว/ลูกบาศกเมตร ไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ (p>0.05) อัตราการรอดตายเฉลี่ยมีคาเทากับ 96.94 + 1.27, 87.19 + 0.13 และ 85.28 + 0.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
ซึ่งอัตราการรอดตายเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกระดับความหนาแนน  ตนทุนในการผลิตตัวละ 2.60, 2.14 
และ 1.79 บาท ตามลําดับ  กําไรสุทธิ 1,395.40, 2,990.01 และ 6,569.03 บาท/กระชัง  ตามลําดับ ผลตอบแทนตอการลงทุน 
115.03, 148.71 และ 188.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  ดังนั้นผลการทดลองในครั้งนี้ สรุปไดวาการอนุบาลลูกปลาสวายโมง
จากขนาด 1 นิ้ว จนไดขนาด 5 นิ้ว ในกระชังขนาด 2 x 2 x 1.5 เมตร ในบอดินขนาด 800 ตารางเมตร ควรอนุบาลที่ระดับ
ความหนาแนน 600  ตัว/ลูกบาศกเมตร เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต  กําไรสุทธิและผลตอบแทนตอการลงทุน 
 
คําสําคัญ :   ปลาสวายโมง  การอนุบาล  กระชัง  ความหนาแนน    
    
* ๑๘๔  หมู ๒  ต. บากเรือ อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร  ๓๕๑๓๐  โทร. ๐๔๕- ๗๓๘๓๕๔-๕  e-mail : nongyoam@yahoo.com 
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Nursing of Thai Panga (Pangasius  hypophthalmus x Pangasius bocourti ) Fry 
in Cage at Different Stocking Densities 

 
Nongyoa  Manee1*  and  Thipsuda  Tangprakhon2 

1Yasothon Inland Fisheries Research and Development Center 
2Surin  Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 The experiment of optimum density on growth of thai panga was carried out in cage 2x2x1.5 m of 800 m2 

earthen pond. It was conducted during September 2007 – January 2008 at Yasothon Inland Fisheries Research and 
Development Center. Fry have length 1.01 + 0.02 inch and 0.32 + 0.02 g weight, were nursed at different stocking 
densities 150, 300 and 600 fry/m3. Fish were fed to satiation 2 time/day with powder feed and pellet feed for small 
catfish. The end of experiment; It was found that the average length was 4.86+0.22, 5.25+0.05 and 5.01+0.08 inch, 
average weight was 15.27+0.95, 19.42+1.05 and 17.98+0.86 g, daily weight gain was 0.24+0.02, 0.31+0.02 and 
0.29+0.02 g/day, specific growth rates were 6.37+0.05, 6.68+0.09 and 6.62+0.16 percent/day, respectively. The average 

lengths were not significant difference between 150 and 600 fish/m3 (p>0.05) but they were significant with 300 fish/m3 

(p<0.05) but stocking densities 300 and 600 were not significant (p>0.05).The average weights, daily weight gains and 

specific growth rates were significant difference between 150 with 300 and 600  fry/m3  (p<0.05) but stocking densities 

300 and 600 were not significant (p>0.05). Survival rates at stocking densities 150, 300 and 600 fry/m3 were 96.94+1.27, 

87.19+0.13 and 85.28 + 0.13 %, respectively, which all of them were significant difference (p<0.05). Cost, net profit 
and cost benefit of stocking densities 150, 300 and 600 fry/m3  were 2.60, 2.14 and 1.79 bath/fish 1,395.40, 2,990.01 and 
6,569.03 bath/cage and  115.03, 148.71 and 188.75%, respectively. It was concluded from this study growth of thai 
panga in cage of  800 m2 earthen pond in term of growth rate, net profit and cost benefit were at 600 fish/m3 was the 
optimum stocking densities. 
 
Key words :  Thai panga (Pangasius  hypophthalmus x Pangasius bocourti),  nursing, cage, stocking densities 
    
* 184  Moo 2  Bakreo, Maha chana chai, Yasothon 35130  Tel. 045-738354-5 e-mail :  nongyoam@yahoo.com 
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ผลของสาหรายสไปรูลินาตอการเจริญเติบโต คุณคาทางโภชนาการ   
แคโรทีนอยดและสีในเนื้อปลาบึกอายุ 1 ป 

 
จารุวัลย  แสงกระจาง  และ เกรียงศักดิ์  เมงอําพัน   

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

บทคัดยอ 
 ศึกษาการเจริญเติบโต  คุณคาทางโภชนาการ แคโรทีนอยด และสีในเนื้อปลาบึก อายุ 1 ป โดยใชอาหารผสม
สาหรายสไปรูลินาระดับตางกัน แบงการทดลองออกเปน 4 หนวยทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา หนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ให
อาหารผสมสาหราย 0, 15, 30 และ 100 เปอรเซ็นต ระยะเวลาทดลอง 5 เดือน พบวาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นในหนวยทดลองที่ 1, 
2, 3 และ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.65.89±81.87, 345.33±68.33, 307.58±8.89 และ 297.9.01 กรัม อัตราการเจริญเติบโตตอวัน มี
คาเฉลี่ยเทากับ  2.22±0.68, 2.88±0.57, 2.56±0.08 และ2.48±0.08 กรัม อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.55±0.14,  2.58±0.05,  2.36±0.38  และ 2.92±0.03 โปรตีนในเนื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ18.81+0.58,  20.76+1.78, 20.82+0.34 
และ 21.54+1.24 ไขมันมีคาเฉลี่ยเทากับ12.15+1.03, 12.03+0.35, 10.85+0.90 และ 12.05+0.65 คารโบไฮเดรต มีคาเฉลี่ย
เทากับ  46.01+0.59, 40.53+0.62, 45.74+2.42  และ 45.14+1.56 แคโรทีนอยด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.01+0.58,  0.89+0.56, 
0.51+0.25 และ1.52+0.73 และสีในเนื้อปลาบึกมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.66+0.88, 10.00+0.57, 10.33+0.33 และ 11.33+0.33 
ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลคาเฉลี่ยมาวิเคราะหความแปรปรวนเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวาคาดังกลาวไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
 
คําสําคัญ : ปลาบึก  สไปรูลินา  คุณคาทางโภชนาการ  แคโรทีนอยด  สีในเนื้อปลา 
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Effect of Spirulina  sp. on  growth  nutrition, caroteniod content and meat color in flesh   

Maekong  giant catfish (Pangasianodon  gigas ) 1 year old. 
 

Jaruwan  Saengkrachang and  Kriangsak  Mang-Amphan   
Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University 

 
Abstract 

 

 This study was to evaluate the growth rate,nutrition, caroteniod content and meat color in flesh Maekong 

giant catfish 1 year old. intended as breeders fed with pellet feeds fortified with 0, 15, 30 and 30% Spirulina sp. in their 
diet. Four treatments were equally distributed into three replications space of  time 5 month. Results revealed that the 
average gained in weight of treatments 1, 2, 3 and 4 were 2.65.89±81.87, 345.33±68.33,307.58±8.89 and 297.9.01 
grams. While ADG was 2.22±0.68,2.88±0.57,2.56±0.08 and 2.48±0.08. FCR were 3.55±0.14,2.58±0.05,2.36±0.38  
and 2.92±0.03. Protein were 18.81+0.58,20.76+1.78,20.82+0.34 and 21.54+1.24. Fats were  12.15+1.03, 1 
2.03+0.35, 10.85+0.90 and 12.05+0.65. Carbohydrates were 46.01+0.59,40.53+0.62,45.74+2.42 and 45.14+1.56.  
Caroteniod content were 1.01+0.58,0.89+0.56,0.51+0.25 and 1.52+0.73 and meat color in flesh were 
9.66+0.88,10.00+0.57,10.33+0.33 and 11.33+0.33 respectively. Statistically, showed that there were no significant 
(p.>0.05) differences among treatments. 
 

Key words : Pangasianodon  gigas, Spirulina sp., nutrition, caroteniod content, meat color in flesh 
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คํานํา 
 

 ปลาบึกเปนปลาที่นิยมบริโภคเปนจํานวนมากเนื่องจากมีคุณคาทางอาหารและเนื้อมีรสชาติดี การเพาะเลี้ยง 
ปลาบึกใหประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจ จําเปนตองสรางสายพันธุจากการเลี้ยงที่มีลักษณะที่ดี เปนที่ตองการของตลาด
และมีปริมาณเพียงพอ  ในปจจุบันสาหรายสไปรูลินามีบทบาทตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางมากโดยสวนใหญในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะนํามาเปนสวนประกอบของอาหาร ซึ่งสาหรายสไปรูลินามีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับปลาปน ปจจุบันมี
การนํามาใชทดแทนปลาปนที่มีแนวโนมของราคาที่สูงขึ้นในอนาคต และยังมีปริมาณที่ลดลงเนื่องจากมีการนํามาใชใน
ปริมาณที่มากเกินไป อีกทั้งสาหรายสไปรูลินามีระดับโปรตีนที่ใกลเคียงกับปลาปนและยังมีสารอาหารหลายชนิดที่สัตวน้ํา
ไดรับเขาไปแลวทําใหเกิดคุณภาพเนื้อที่ดี เชน แคโรทีนอยด จึงเปนวัตถุดิบอาหารที่มีคุณคาสูงทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
ในสาหราย สไปรูลินานั้นมีสารอาหารมากแตก็ยังไมสามารถสงผลใหองคประกอบของเนื้อปลามีสารอาหารมากเทากับ
สาหรายสไปรูลินาได ดังนั้นผูทดลองจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเจริญเติบโต ความสมบูรณเพศ  ปริมาณแคโรทีนอยด 
องคประกอบของเนื้อปลาบึก และรวมไปถึงรงควัตถุที่มีอยูในสาหรายที่จะสงผลใหระดับของสีเนื้อที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับเนื้อปลาบึกและเปนการพัฒนาการเลี้ยงในเชิงพาณิชยเพื่อบริโภคและการสงออก 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
 1. วางแผนการทดลอง แบบ CRD  โดยสุมช่ังน้ําหนักปลาบึกอายุ 1 ป  น้ําหนักประมาณ 0.68 กิโลกรัม เลี้ยงใน
บอดินขนาด 120 ตารางเมตร โดยก้ันเปนคอกขนาด 10 ตารางเมตร คอกละ 9 ตัว แบงการทดลองออกเปน 4 หนวยการ
ทดลอง  การทดลองละ 3 ซ้ํา ดังนี้  
 หนวยการทดลองที่ 1 อาหารผสมโปรตีน 30% (กลุมควบคุม) 
 หนวยการทดลองที่ 2 อาหารผสมโปรตีน 30% ผสมสาหรายสไปรูลินา (สําหรับมนุษย) 15%    
 หนวยการทดลองที่ 3 อาหารผสมโปรตีน 30% ผสมสาหรายสไปรูลินา (สําหรับมนุษย) 30%    
 หนวยการทดลองที่ 4 อาหารผสมโปรตีน 30% ผสมสาหรายสไปรูลินา (สําหรับมนุษย) 100%  
 ใหอาหารทุกวันในอัตรา 3% ของน้ําหนักตัว และลดปริมาณการใหในชวงเดือนพฤศจิกายน เปน 1% ของ
น้ําหนักตัว เนื่องจากเปนชวงฤดูหนาวปลาไมคอยกินอาหาร ใหอาหารวันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 150 วัน 
 
วิธีการผสมอาหาร 
 ตมปลายขาวใหสุกแลวนําสวนผสมทั้งหมดมาคลุกใหเขากันโดยผสมรํา ปลาปน และกากถั่วเหลืองกอน เมื่อเขา
กันดีแลวคอยนํามาผสมกับปลายขาวตมกับสาหราย โดยใชน้ําชวยคลุกเคลาใหเขากันจากนั้นจึงนําไปอัดเม็ด หลังจาก
อัดเม็ดเสร็จเรียบรอยแลวใหนําอาหารไปอบใหแหงจากนั้นสามารถนํามาใชเลี้ยงปลา 
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ตารางที่ 1  ปริมาณวัตถุดิบอาหาร,โปรตีน และพลังงานของอาหารเม็ดในปริมาณ 100 กิโลกรัม 

สาหราย 0% สาหราย 15% สาหราย30% สาหราย 100% 
สูตรอาหาร 

%โปรตีน % วัตถุดิบ  % วัตถุดิบ % วัตถุดิบ % วัตถุดิบ 
องคประกอบ 

โปรตีน (กก.) โปรตีน (กก.) โปรตีน (กก.) โปรตีน (กก.) 
สไปรูลินา 50 0 0 0.75 1.5 1.5 3 14 28 
ปลาปน 57 16.53 29 15.39 27 14.82 26 0 0 
กากถั่วเหลือง 44 10.56 24 11 25 10.56 24 13.2 30 
รํา 8 1.76 22 1.68 21 1.6 20 1.52 19 
ปลายขาว 6 1.5 25 1.53 25.5 1.62 27 1.38 23 

30.35 100 30.35 100 30.1 100 30.1 100 ปริมาณโปรตีนรวม  
พลังงานรวม 23.4kj/g 710.2  710.2  704.3  704.3  

หมายเหตุ  พลังงานรวมไดจากการวิเคราะหอาหาร 
 
 2. สุมวัดการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ จากแตละหนวยการทดลอง ทุกๆ 30 วัน เพื่อคํานวณ 
หาคาตาง ๆ ดังนี้ 
 ก.  น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (Total biomass increase, กรัม)= น้ําหนักเมื่อสิ้นสุด - น้ําหนักเริ่ม  
 ข.  อัตราการแลกเนื้อ (FCR)  =  น้ําหนักของอาหารที่ปลากิน  
                     น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น 
 ค. อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (ADG)  =  น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น    
                    วัน 
 3. หลังจากการเลี้ยงนาน 150 วัน (1 กันยายน 2550 ถึง 1 กุมภาพันธ 2551) ทําการชําแหละปลาบึกแตละหนวย
การทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา มาวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ, ปริมาณแคโรทีนอยด และสีเนื้อ ดังนี้ 
 - การวิเคราะหโปรตีน (นิวุฒิ, 2547) 
 - การวิเคราะหไขมัน  (นิวุฒิ, 2547) 
 - การหาเปอรเซ็นตไนโตรเจนฟรีเอกซแทรก (คารโบไฮเดรต)  (นิวุฒิ, 2547) 
 - การวิเคราะหแคโรทีนอยด (จงกล, 2548) 
 - การเทียบพัดสี  (จงกล, 2548) 
 4. บันทึกขอมูลและทําการเฉลี่ยน้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้นในแตละหนวยการทดลอง คาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น, FCR, 
ADG, คุณคาทางโภชนาการ ,แคโรทีนอยด และสีของเนื้อปลา มาสรุปในกราฟ  ตาราง และวิเคราะหผลทางสถิติ One-way 
analysis of variance (ANOVA) โดยใชโปรแกรมการวิเคราะห SPSS 15.0  

 
ผลการทดลอง 

 
1. น้ําหนักท่ีเพิ่มขึ้น (กรัม) 
 จากการทดลองน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น/ตัว (กรัม) ของหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4  พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.65.89±81.87, 345.33±68.33, 307.58±8.89 และ 297.9.01  กรัม ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาหนวยการทดลองที่ 2 
อาหารผสมสาหราย 15% มีแนวโนมของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) สูงสุด รองลงมาหนวยการทดลอง
ที่ 3, 4 และ1 เมื่อนําคามาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (P≥0.05) (ภาพที่ 1, ตารางที่  2) 
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ภาพที่ 1  น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) 
 
2. อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (Average daily gain : ADG) (กรัม) 
 จากการทดลองอัตราการเจริญเติบโตตอวันของหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.22±0.68, 
2.88±0.57, 2.56±0.08 และ 2.48±0.08  กรัม ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาหนวยการทดลองที่ 2 อาหารผสมสาหราย 15% 
มีแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตตอวันดีที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง รองลงมาหนวยการทดลองที่ 3, 4 และ1 เมื่อนําคามา
วิเคราะหผลทางสถิติ พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (P≥0.05) (ภาพที่ 2, ตารางที่  2) 
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ภาพที่ 2  อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (กรัม) 
 
3. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) 

จากการทดลองอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55±0.14, 
2.58±0.05, 2.36±0.38 และ 2.92±0.03 ตามลําดับ ระดับของ FCR ที่สูงมีสาเหตุจากชวงแรกที่เลี้ยงปลาใหอาหารในปริมาณ
ที่สูง (3%) แตชวง 3 เดือนกอนสิ้นสุดการทดลองลดปริมาณการใหอาหารลงเหลือ (1%) จึงทําใหปริมาณ FCR มีปริมาณที่
สูง แตจากการศึกษาพบวาหนวยการทดลองที่ 3 อาหารผสมสาหราย 30% มีแนวโนมอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อตํ่าสุด
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง รองลงมาหนวยการทดลองที่ 2, 4 และ 1 เมื่อนําคามาวิเคราะหผลทางสถิติพบวาไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ (P≥0.05) (ภาพที่ 3, ตารางที่  2) 
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ภาพที่ 3  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

 
4. โปรตีน (%)  
 จากการทดลองปริมาณโปรตีน (%) ในเนื้อปลาบึกของหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
18.81+0.58, 20.76+1.78, 20.82+0.34 และ 21.54+1.24 ตามลําดับ จะเห็นไดวาในหนวยการทดลองที่ 4 มีปริมาณโปรตีน
สูงที่สุด รองลงมาคือ หนวยการทดลองที่ 3, 2 และ1 มีปริมาณโปรตีนต่ําที่สุด เมื่อนําคามาวิเคราะหทางสถิติพบวา ไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (P≥ 0.05) (ภาพที่ 4, ตารางที่  2) 
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ภาพที่ 4  ปริมาณโปรตนี (%) ในเนื้อปลาบึก 
 
5. ไขมัน (%) 

จากการทดลองพบวาปริมาณไขมัน (%) ในเนื้อปลาบึกของหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
12.15+1.03, 12.03+0.35, 10.85+0.90 และ 12.05+0.65 ตามลําดับ จะเห็นไดวาในหนวยการทดลองที่ 1 มีปริมาณไขมันสูง
ที่สุด รองลงมาคือ หนวยการทดลองที่ 4, 2 และ 3 มีปริมาณไขมันต่ําที่สุด เมื่อนําคามาวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (P≥ 0.05) (ภาพที่ 5, ตารางที่  2) 
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ภาพที่ 5  ปริมาณไขมัน (%) ในเนื้อปลาบึก 

6. คารโบไฮเดรต (%) 
 จากการทดลองปริมาณคารโบไฮเดรต (%) ในเนื้อปลาบึกของหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีเฉลี่ยคาเทากับ 
46.01+0.59, 40.53+0.62, 45.74+2.42 และ 45.14+1.56 ตามลําดับ จะเห็นไดวา ในหนวยการทดลองที่ 1 มีปริมาณ
คารโบไฮเดรตสูงที่สุด รองลงมาคือ หนวยการทดลองที่ 3, 4 และ 2 มีปริมาณคารโบไฮเดรตต่ําที่สุด เมื่อนําคามาวิเคราะห
ทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p≥ 0.05) (ภาพที่ 6, ตารางที่  2) 
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ภาพที่ 6  ปริมาณคารโบไฮเดรต (%) ในเนื้อปลาบึก 

7. แคโรทีนอยด  
 จากการทดลองระดับแคโรทีนอยด ในเนื้อปลาบึกของหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.01+0.58, 
0.89+0.56 , 0.51+0.25 และ 1.52+0.73 ตามลําดับ จะเห็นไดวาในหนวยการทดลองที่ 4 มีระดับแคโรทีนอยดสูงที่สุด 
รองลงมาคือ หนวยการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีระดับแคโรทีนอยดตํ่าที่สุด เมื่อนําคามาวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (P≥ 0.05) (ภาพที่ 7, ตารางที่ 2) 
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ภาพที่ 7 ระดับแคโรทีนอยด ในเนื้อปลาบึก 
 
8. ระดับสีเนื้อ 
 จากการทดลองระดับสีเนื้อ (%) ในเนื้อปลาบึกของหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4  มีคาเฉลี่ยเทากับ  9.66+0.88, 
10.00+0.57, 10.33+0.33 และ 11.33+0.33 ตามลําดับ จะเห็นไดวาในหนวยการทดลองที่ 4 มีระดับสีเนื้อสูงที่สุด รองลงมา
คือ หนวยการทดลองที่ 3, 2 และ 1 มีระดับสีเนื้อตํ่าที่สุด เมื่อนําคามาวิเคราะหทางสถิติพบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
(p≥ 0.05) (ภาพที่ 8, ตารางที่  2) 
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ภาพที่  8  ระดับสีเนื้อ (%) ในเนื้อปลาบึก 
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ตารางที่ 2 สรุปขอมูลการทดลองการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1 ป  ดวยอาหารเสริมสาหรายในระดับที่ตางกัน 

เปอรเซ็นตสาหราย 
Parameter 

0 % 15 % 30 % 100 % 

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 2.65.89±81.87a  a  a  a345.33±68.33 307.58±8.89 297.9.01

FCR 3.55±0.14 a  a  a  a2.58±0.05 2.36±0.38 2.92±0.03
 a  a  a  aADG 2.22±0.68 2.88±0.57 2.56±0.08 2.48±0.08
 a  a  a  aโปรตีน (%) 18.81±0.58 20.71±1.78 20.82±0.34 21.54±1.24
 a  a  a  aไขมัน (%) 12.15±1.03 12.03±0.35 10.85±0.9 12.05±0.65
 a  a  a  aคารโบไฮเดรต (%) 46.01±0.59 40.01±0.62 45.74±2.42 45.14±1.56

 a  a  a  aแคโรทีนอยด 1.01±0.58 0.89±0.56 0.51±0.25 1.52±0.73

สีเนื้อ (%) 9.66±0.88 a  a  a  a10.00±0.57 10.33±0.33 11.33±0.33
หมายเหตุ  คาเฉลี่ย + SE, ตัวอักษรที่เหมือนกันในแตละคอลัมนแสดงถึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% 
 

วิจารณผลการทดลอง 
 
 จากการทดลองพบวาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นในหนวยทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.65.89±81.87, 
345.33±68.33    , 307.58±8.89  และ 297.9.01 กรัม อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (กรัม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.22±0.68 , 
2.88±0.57   , 2.56±0.08  และ 2.48±0.08    อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55±0.14, 2.58±0.05, 2.36±0.38
และ 2.92±0.03   ตามลําดับ พบวาอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 15% ซึ่งเปนหนวยการทดลองที่ 2 มีอัตราการเจริญเติบโต
ดีกวาปลาที่ไดรับสาหรายสไปรูลินาในระดับอื่นๆ สอดคลองกับเตือนใจ (2548) ทําการศึกษาการเลี้ยงปลาบึกดวยสูตร
อาหารที่ผสมสาหราย 10% จากการศึกษาพบวาสูตรอาหารดังกลาวเปนสูตรอาหารที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของปลาบึกมากที่สุด เนื่องจากมีน้ําหนัก อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากที่สุด และมีอัตราเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อตํ่าที่สุด 
และยังสอดคลองกับการศึกษาของวุฒิพรและอัญชลี (2531) ที่ทําการศึกษาสูตรอาหารที่ผสมสาหรายสไปรูลินา 10%  
พบวามีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและประสิทธิภาพการ 
ใชโปรตีนดีที่สุด 
 จากการศึกษา คุณคาทางโภชนาการในเนื้อปลาบึกอายุ 1 ป ที่เลี้ยงดวยอาหารผสมสาหราย ระยะเวลา 150 วัน  
(5 เดือน) พบวาปริมาณโปรตีน หนวยการทดลองที่ 4 อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 100% มีโปรตีนในเนื้อปลาสูงสุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 21.54+1.24 เปอรเซ็นต โดยทั่วไปแลวระดับโปรตีนในเนื้อปลาสวนใหญจะอยูในชวง 20-30 เปอรเซ็นต 
สอดคลองกับ จงกล และคณะ (2546) ไดศึกษาการใชสาหรายสไปรูลินาสดในการผสมอาหารเลี้ยงปลานิลแดง พบวา
อาหารที่ผสมสาหรายสไปรูลินาสด 55 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพการใชโปรตีนสูงสุด  
 ปริมาณไขมัน หนวยการทดลองที่ 1 อาหารไมผสมสาหรายสไปรูลินา มีปริมาณไขมันในเนื้อปลาสูงสุดมีคาเฉลี่ย
เทากับ 12.15+1.03 เปอรเซ็นต แตในหนวยการทดลองที่ 3 อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 30% มีปริมาณไขมันนอยที่สุดมี
คาเฉลี่ยเทากับ 10.85±0.90 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาอาหารผสมสาหรายสไปรูลินาชวยลดไขมันในเนื้อปลาได ในการ
ทดลองพบวา ในเนื้อปลามีปริมาณไขมันคอนขางสูง เพราะปลาบึกเปนสัตวน้ําที่มีการสะสมไขมันในเนื้อมาก  
 ปริมาณคารโบไฮเดรต หนวยการทดลองที่ 1 อาหารไมผสมสาหรายสไปรูลินา มีปริมาณคารโบไฮเดรตสูงสุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 46.01+0.59 เปอรเซ็นต แตในหนวยการทดลองที่ 2 อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 15% มีปริมาณความชื้น
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นอยที่สุดเฉลี่ยเทากับ 40.53+0.62 เปอรเซ็นต  จากการทดลองแสดงใหเห็นวาสาหรายสไปรูลินาที่ระดับ 15% ชวยลด
ปริมาณคารโบไฮเดรตในเนื้อปลาได  
 ปริมาณแคโรทีนอยด หนวยการทดลองที่ 4 อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา  100%  มีปริมาณแคโรทีนอยดสูงสุด 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.52+0.73 เปอรเซ็นต  แตในหนวยการทดลองที่ 3 อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 30%  มีปริมาณ  
แคโรทีนอยดนอยที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  0.51±0.25 เปอรเซ็นต Nandeesha et al.,(1998) ในการทดลองปลายี่สกเทศที่ใช
สาหรายสไปรูลินาทดแทนการใชปลาปนที่สูงกวา 25 เปอรเซ็นต จะมีผลตอปริมาณสารสี (แคโรทีนอยด) ในเนื้อมาก แต
จะไมสงผลตอการเจริญเติบโต และสอดคลองกับ จงกล และคณะ (2546) การใชสาหรายสไปรูลินาสดในการเลี้ยงปลานิล
แดงพบวา หนวยการทดลองที่ใชสาหรายสไปรูลินาสด 55 เปอรเซ็นต มีปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลาเพิ่มขึ้น Sato and 
Regier (1971) พบวา ระดับแคโรทีนอยดในเนื้อปลามีคาเพิ่มขึ้นตามระดับสาหรายสไปรูลินาที่ผสมในอาหาร โดยการ
สะสมของแคโรทีนอยดในปลา พบวามีการสะสมบริเวณผิวหนัง เนื้อ ไข และตับ   
 สีเนื้อ ระดับสีเนื้อของหนวยการทดลองที่ 4 อาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 100% มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.33+0.33 
เปอรเซ็นต  แตในหนวยการทดลองที่ 1 อาหารไมผสมสาหรายสไปรูลินา มีปริมาณแคโรทีนอยดนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 9.66±0.88 สีเนื้อจะมีผลที่สอดคลองกับแคโรทีนอยด   ซึ่งแคโรทีนอยดเปนสารสีสม, สมแดง (อาภารัตน, 2547) 
และในการทดลองครั้งนี้จะใชพัดเทียบสีในการวัดระดับสีเนื้อปลาเมื่อมีปริมาณแคโรทีนอยดมากระดับสีเนื้อปลาก็จะสูง
ตามไปดวย  และในการทดลองครั้งนี้มีผลการทดลองที่แสดงใหเห็นวาสาหรายสไปรูลินาที่ผสมในอาหารในระดับตางๆ มี
ผลทั้งระดับสีและแคโรทีนอยด  Latscha (1991) กลาววา สาหรายสไปรูลินามีผลตอการเกิดสีในหนังและเนื้อของสัตวน้ํา 
โดยขึ้นอยูกับปริมาณและระยะเวลา  
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

 จากการเลี้ยงปลาบึกอายุ 1 ปทั้งสี่หนวยการทดลองที่ไดรับอาหารที่ผสมสาหรายสไปรูลินา ระดับตางกันมีผลตอ
การเจริญเติบโตและคุณคาทางโภชนาการ  แตเมื่อนําคาที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยอาหารที่ผสมสาหรายสไปรูลินา 15 % มีแนวโนมในการเจริญเติบโตและคุณคาทางโภชนาการโดยรวมดีกวา
หนวยการทดลองอื่น  ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาของผลผลิตควรผสมสาหรายสไปรูลินาลงในสูตรอาหารที่
ใชเลี้ยงปลาบึก 
 ควรมีการศึกษาการเจริญเติบโตและคุณคาทางโภชนาการของเนื้อปลาบึกตลอดทั้งป เพื่อใชเปนขอมูลใน
การศึกษาและพัฒนาสูตรการผสมสาหรายสไปรูลินาในอาหารเม็ดใหเหมาะสมในการเลี้ยงปลาบึกตอไป 
 

ขอขอบคุณ 
 คณาจารยเจาหนาที่และทีมงาน  โครงการวิจัยปลาบึกแบบบูรณาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ ใหคําแนะนํา และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ ที่อนุเคราะหสถานที่ และอาํนวยความสะดวกในการทําการทดลองในครั้งนี้ 

 

 



P12                                                                                          การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551  
                                                    

 268

เอกสารอางอิง 
 

จงกล พรมยะ และคณะ.2546. ผลของสาหรายสไปรูลินาสด ตอการเจริญเติบโต คุณคาทางโภชนาการ และคาโรทีนอยด
 ของปลานิลแดง. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  มหาวิทยาลัยแมโจ .  จังหวัดเชียงใหม. 
เตือนใจ  สิงหสุ. 2548. การเจริญเติบโตของปลาบึกที่เลี้ยงในกระชังดวยอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 3 
 ระดับ. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา. มหาวิทยาลัยแมโจ.  
วุฒิพร   อัญชลี.  2531.  ผลของสาหรายสไปรูลินาตอการเจริญเติบโตและระดับแอนติบอดีใน     
 ปลาดุกพันธุลูกผสม .  วารสารสงขลานครินทร .  10 ( 2 ) : 195 – 203 . 
Nandeesha, M. C., Gangadhara, B., Varghese, T.J. and keshavanath, P. 1998. Effect of Feeding Spirulina platensis on 
 the growth, proximate composition and organoleptic quality of common carp, L. Aquacult. Res.,  
 29 : 305 – 312. 
Sato, A. and Regier, L. W. 1971. Pigmentation of brook Trout (Savelinus fonliwafis) by feeding dried crustacean waste. 
 J. Fish. Res. Board. Can., 28 : 509 – 512. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                              P12  
                                                   

 269

ภาคผนวก 
 
 

              
 
 
 
 
 
           ภาพที่ 1 การเก็บตัวอยางปลา          ภาพที่ 2  การผาตัดปลาบึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 3 การวิเคราะหโปรตีน        ภาพที่ 4 การวิเคราะหไขมัน 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่ 5  เครื่อง centrifuge วิเคราะหแคโรทีนอยด    ภาพที่  6 พัดสีสําหรับเทียบสีเนื้อ 
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การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาเทโพ 4 กลุมประชากร 
 

ทิพยสุดา  ตางประโคน๑*  และ นงคเยาว  มณี๒ 
๑ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร 
๒ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร 

 
บทคัดยอ 

 
 การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาเทโพ 4 กลุมประชากร คือ กลุมประชากรลพบุรี กลุมประชากร
อุทัยธานี กลุมประชากรรอยเอ็ด และกลุมประชากรสุรินทร ในบอดินผนังคอนกรีตขนาด 200 ตารางเมตร จํานวน 3 บอ 
เลี้ยงปลาเทโพทั้ง 4 กลุมประชากร รวมในบอเดียวกัน อัตราปลอยกลุมประชากรละ 50 ตัวตอบอ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดสุรินทร ปลาทดลองมีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 7.70 + 0.28, 7.78 + 0.39, 7.73 + 0.43 และ 7.95 + 0.31 เซนติเมตร 
ตามลําดับ และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 7.03 + 0.59, 6.53 + 0.21, 6.98 + 0.28 และ 7.41 + 0.77 กรัม ตามลําดับ ปลาไดรับ
อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีน 40 และ 30 เปอรเซ็นต ในเดือนที่ 1 และเดือนที่ 2 เปนตนไป โดยใหปลากิน
จนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลา 9.00 น. และ 15.30 น. ทดลองเลี้ยงระหวางเดือน กรกฎาคม 2550 ถึง มกราคม 2551 เปนเวลา 6 
เดือน 
 ผลการทดลองพบวา ความยาวสุดทายเฉลี่ยของปลาเทโพกลุมประชากรอุทัยธานี กลุมประชากรรอยเอ็ด และ

กลุมประชากรสุรินทร ไมแตกตางกัน (α = 0.05) โดยมีคาเทากับ 23.95 + 0.33, 23.53 + 0.25 และ 23.33 + 0.74 เซนติเมตร 

ตามลําดับ แตนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) กับกลุมประชากรลพบุรี (25.27 + 0.03 เซนติเมตร) สําหรับ
น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยของกลุมประชากรลพบุรี เทากับ 
147.50 + 10.61 กรัม, 0.78 + 0.09 กรัม/วัน และ 4.98 + 0.07 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ และกลุมประชากรอุทัยธานี เทากับ 

129.10 + 1.84 กรัม, 0.68 + 0.01 กรัม/วัน และ 4.85 + 0.01 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ พบวาไมแตกตางกันทางสถิติ (α = 

0.05) ขณะที่กลุมประชากรลพบุรีมีคามากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) กับกลุมประชากรรอยเอ็ด (106.10 + 
12.87 กรัม,  0.55 + 0.17 กรัม/วัน และ 4.65 + 0.12 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ) และกลุมประชากรสุรินทร (105.00 + 5.94 

กรัม, 0.54 + 0.03 กรัม/วัน และ 4.64 + 0.06 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) แตระหวาง

กลุมประชากรอุทัยธานี รอยเอ็ด และสุรินทร พบวาไมแตกตางกันทางสถิติ (α = 0.05) สําหรับอัตราการรอดตายเฉลี่ยของ

กลุมประชากรลพบุรี กลุมประชากรสุรินทร และกลุมประชากรรอยเอ็ด พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α 
= 0.05) เทากับ 81.00 + 1.41, 58.00 + 2.83 และ 18.00 + 14.14 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตสําหรับอัตราการรอดตายเฉลี่ยของ

ประชากรลพบุรี พบวาไมแตกตางทางสถิติ (α = 0.05) กับกลุมประชากรอุทัยธานี (76.00 + 2.83 เปอรเซ็นต) จากผลการ
ทดลองครั้งนี้ สรุปไดวา ปลาเทโพกลุมประชากรลพบุรีมีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายดีที่สุดมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชในกิจกรรมการเพาะ เลี้ยง รองลงมาไดแก กลุมประชากรอุทัยธานี   
 
คําสําคัญ :  ปลาเทโพ  กลุมประชากร การเจริญเติบโต 
    
* หมู ๑๓ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร ๓๒๐๐๐ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๓๓๕  e-mail : thipsudata@yahoo.com  
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Comparison on Growth Performance of Four Populations 

of Black Ear Catfish (Pangasius larnaudii Bocourt, 1866) 
 

Thipsuda  Tangprakhon1*  and  Nongyao  Manee2 
1 Surin Inland Fisheries Research and Development Center 

2 Yasothon Inland Fisheries Research and Development Center 
 

Abstract 
 

 Culture of four populations of black ear catfish (Pangasius larnaudii Bocourt, 1866) including, Lopburi 
Uthaitani Roi-et and Surin population in 200 m2 earthen bottom pond was studied at Surin Inland Fisheries Research and 
Development Center. Fish of four populations had initial sizes of 7.70 + 0.28, 7.78 + 0.39, 7.73 + 0.43 and 7.95 + 0.31 
cm and 7.03 + 0.59, 6.53 + 0.21, 6.98 + 0.28 and 7.41 + 0.77 g, respectively. Each population was stocked in the same 
pond at 50 individual/pond. Fish were fed with 40 and 30 % protein commercial floating pellet in the first month and the 
second month until the end of experiment, consecutively. Fish were fed at apparent satiation twice daily at 9.00 AM and 
3.30 PM during July 2007 to January 2008 for 6 months.  

 The results showed that fish from Lopburi population had significantly higher (α = 0.05) final body lengths 
(25.27 + 0.03 cm) than those from Uthaitani, Roi-et and Surin populations (23.95 + 0.33, 23.53 + 0.25 and 23.33 + 0.74 

cm, respectively) while there were no significant differences (α = 0.05) among those from Uthaitani, Roi-et and Surin 

populations. However, there were no significant differences (α = 0.05) in final body weights (147.50 + 10.61 and 
129.10 + 1.84 g, respectively), daily weight gains (0.78 + 0.09 and 0.68 + 0.01 g/day, respectively) and specific growth 
rates (4.98 + 0.07 and 4.85 + 0.01 %/day, respectively) between those from Lopburi and Uthaitani populations where as 

the fish from Lopburi population had significantly higher (α = 0.05) in final body weight, daily weight gain and specific 
growth rate than those from Roi-et (106.10 + 12.87 g,  0.55 + 0.17 g/day and 4.65 + 0.12 %/day, respectively) and Surin 
populations (105.00 + 5.94 g, 0.54 + 0.03 g/day and 4.64 + 0.06 %/day, respectively). However, there were no 

significant differences (α = 0.05) in growth parameters among the fish from Uthaitani, Roi-et and Surin population. The 
survival rates of the fish from Lopburi, Surin and Roi-et populations were 81.00 + 1.41, 58.00 + 2.83 and 18.00 + 

14.14 %, respectively, which were significant differences (α = 0.05) but no significant differences (α = 0.05) were 
showed between Lopburi and Uthaitani populations (76.00 + 2.83 %).  In conclusion fish from Lopburi population is 
suitable for culturing when growth and survival rate are considered.  
 
Key Words :  Black ear catfish (Pangasius larnaudii),  population, growth 
    
* Moo 13 T. Cha-neang Mueang Surin 32000 Tel. 0 4451 1335  e-mail : thipsudata@yahoo.com  
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหอมน้ํา (Crinum thaianum Schulze, 1971) 
 

วรรณดา  พิพัฒนเจริญชัย*  และ  รัฐภัทร  ประดิษฐสรรพ 

สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา 
 

บทคัดยอ 
 

 การขยายพันธุหอมน้ํา (Crinum thaianum Schulze, 1971) ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใชช้ินสวนของกลีบ
หัว พบวา การฟอกกําจัดเชื้อจุลินทรียที่ผิวภายนอกของชิ้นเนื้อเยื่อหอมน้ําที่เหมาะสม ไดแก การฟอกฆาเชื้อครั้งที่ 1 โดยใช
โซเดียมไฮโปคลอไรต 4 % นาน 20 นาที และฟอกฆาเชื้อครั้งที่ 2 ใชเมอคิวริกคลอไรด 2 % นาน 10 นาที เมื่อเลี้ยงเปน
ระยะเวลา 3 สัปดาห มีอัตราการปนเปอนจากเชื้อแบคทีเรียเพียง 10 % การนําช้ินสวนกลีบหัวมาทดลองเลี้ยงบนอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) รวมกับ BA และ NAA ที่ระดับความเขมขนตางๆ พบวา เมื่อเลี้ยง
เปนระยะเวลา 4 เดือน ช้ินเนื้อเยื่อสวนกลีบหัวที่เลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่เติม BA เพียงอยางเดียวที่ระดับ
ความเขมขน คือ 1  5  10 และ 15 ไมโครโมลารตอปริมาณอาหาร 1 ลิตร ทุกระดับความเขมขนของ BA สามารถชักนําให
เกิดหัวยอยจากชิ้นเนื้อเยื่อสวนหัวของหอมน้ําไดไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และการใช NAA จะไมสามารถชักนํา
เกิดหัวยอยได แตจะทําใหเกิดรากในปริมาณที่มากเกินไป หรือเกิดลักษณะผิดปกติของชิ้นเนื้อเยื่อ ดังนั้นสูตรอาหาร
สังเคราะหที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหอมน้ําในการชักนําใหเกิดหัวยอยในครั้งนี้ คือ การใช BA เพียงอยางเดียวที่
ระดับความเขมขน 1 ไมโครโมลาร ไมจําเปนตองเติม NAA และการเติมน้ําตาลซูโครสในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS 
ที่ระดับความเขมขน 60 กรัมตอลิตร รวมกับ ผงถานกัมมันต 2 กรัมตอลิตร เพื่อเลี้ยงหัวยอยของหอมน้ํา พบวา เมื่อเลี้ยงเปน
ระยะเวลา 2 เดือน ทําใหหัวยอยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของหัวเฉลี่ยสูงที่สุด 6.9±0.66 มิลลิเมตร แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับอาหารสูตรอื่นๆ (p<0.05) และการศึกษาในครั้งนี้พบวา วิธีการผาแบงหัวแบบ twin-scales เปนวิธีการ
ผาแบงหัวที่เหมาะสมเพื่อผลิตหัวยอยหอมน้ําใหไดในปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับการผาแบงหัวตามยาวผานตายอดติด
ฐานหัว (basal plate) เปน 4 สวน 
 
คําสําคัญ : หอมน้ํา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารควบคุมการเจริญเติบโต การผาแบงหัว 
    
* ๕๐ เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐ ๒๕๕๘ ๐๑๘๐  e-mail : wanda_larb@yahoo.com 
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Micropropagation of Onion Plant (Crinum thaianum Schulze, 1971) 
 

Wannada  Pipatcharoenchai*   and  Ratthapat  Pradissan 
Aquatic Plant and Ornamental Fish Research Institute 

 
Abstract 

 
 Micropropagation of Onion plant (Crinum thaianum Schulze, 1971) using bulb scales were studied. The 
optimum surface sterilization was achieved with 4% NaOCl for 20 minutes followed by 2% HgCl2 for 10 minutes. After 
3 weeks, explants treated with this method resulted in contamination rates of 10% microbial contamination. Culture of 
bulb scaled on MS medium (Murashige and Skoog, 1962) supplemented with BA and NAA showed that MS medium 
added only BA could induce bulblets formation in all concentrations tested (1, 5, 10 and 15 μM/media 1 L) with non 
significant difference (p>0.05). NAA couldn’t induce bulblets but provided too many roots and hyperhydration explants. 
Therefore the optimum BA and NAA for micropropagation of Crinum thaianum should be used in MS medium 
supplemented with only BA 1 μM/media 1 L for induce bulblets. Optimal sucrose and activated charcoal concentrations 
were investigated for study of bulb enlargement. The largest bulb diameter (6.9 ± 0.66 mm.) is in MS medium 
supplemented with 60 g/L sucrose and 2 g/L activated charcoal which significant difference (p<0.05) among the others. 
In addition, conventional bulb division study, twin-scales produced much more number of bulblets when compared with 
quarter-bulb, longitudinally divided passing apical shoot with basal plate.  
 
Key words : Crinum thaianum, tissue culture, growth plant regulator, bulb division 
    
* 50 Kasetklang, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel. 0 2558 0180  e-mail : wanda_larb@yahoo. com 
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พยาธิใบไมในหอยแมลงภู Perna viridis (Linnaeus,  1758) บริเวณแพเลี้ยงหอย 
คลองบางดุก จังหวัดภูเก็ต 

 
ฉันทนา แกวตาป๑*  ประดิษฐ ชนชื่นชอบ๒  และ กัตติกา ตูวิเชียร๓ 

๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต  
๒สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง  

๓ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสตูล  
 

บทคัดยอ 

 
เก็บตัวอยางหอยแมลงภูที่แขวนเลี้ยงบริเวณแพเลี้ยงหอยในคลองบางดุก จังหวัดภูเก็ต ระหวางเดือนกุมภาพันธ 

2549 - มกราคม 2550 ทุกเดือนๆ ละ 30 ตัว จากการตรวจวินิจฉัยพบตัวออนพยาธิใบไมในระยะสปอโรซีสต (sporocyst) 
และระยะเซอคาเรีย (cercaria) ที่บริเวณเหงือก  ตอมผลิตน้ํายอย (digestive gland) และอวัยวะสืบพันธุ (gonad) ของ
หอยแมลงภูเพศเมีย  ทําใหหอยแมลงภูมีการตายจํานวนมาก ในเดือนเมษายน  พฤษภาคม และมิถุนายน โดยมีอัตราการติด
เช้ือ (infection rate) เทากับ 10  10 และ 25% ตามลําดับ เมื่อนําเนื้อเยื่อหอยแมลงภูบริเวณที่มีตัวออนของพยาธิใบไมระยะ 
สปอโรซีสตอาศัยอยู มาศึกษาทางพยาธิสภาพพบวาเกิดการบวมของเหงือกทําให Epithelium cell ของซี่เหงือกเสื่อมสภาพ 
หลุดลอก และเกิดการตายของเนื้อเยื่อบริเวณเหงือก นอกจากนี้ตัวออนของพยาธิใบไมยังเขาฝงตัวในตอมผลิตน้ํายอยและ
อวัยวะสืบพันธุ ทําใหเกิดการตายของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เมื่อเขี่ยตัวออนระยะเซอคาเรียออกมาสองดูดวยกลองจุลทรรศน
พบวามีรูปรางยาวเรียว ลําตัวใสไมมีสี มีความยาวระหวาง 0.40 – 0.48  มิลลิเมตร หางสั้นและกวาง มีเสนสายที่ยาวมาก 2 
เสน ปากอยูบริเวณดานทองตอนกลางลําตัว ปลายสุดทางดานหนามีซัคเกอรที่เปนกลามเนื้อใหญแข็งแรง (Rhynchus 
sucker like) ทําหนาที่ในการยึดเกาะเจาบาน ซึ่งจากรูปรางของเซอคาเรียสามารถจําแนกพยาธิใบไมที่พบไดวาอยูใน
ครอบครัว Bucephalidae 
 
คําสําคัญ :  พยาธิใบไม  หอยแมลงภู  ปรสิต 
    
* ๑๐๐ หมู ๔ ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๙๓๓๐  e-mail: keawtapee@yahoo.com 
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Digenetic Trematode in Raft-cultured Green Mussel Perna viridis 
 (Linnaeus, 1758) at Klong Bangduk, Phuket Province 

 
Chantana  Keawtapee1*   Pradit  Chonchuenchob2  and  Kuttiga  Tuvichien3 

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

3Satul Coastal Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries 
 

Abstract 
 

Examination green mussel (Perna viridis L.) samples from raft-cultured area in Klong Bangduk, Phuket 
Province was conducted during February 2006 - January 2007.Thirty samples were collected and diagnosed from 
sampling site once in every month. Results showed heavy infestation of sporocyst and cercaria of digenean trematode in 
the gill, digestive gland and gonad of the mussel in April, May and June 2007 at the infection rate of 10, 10 and 25%, 
respectively. Histopathological study of the infested area showed necrosis of the gill epithelium cell and the connective 
tissues of the digestive gland and gonad. Microscopic examination showed that the morphology of the cercaria was 
transparent elongate body, round at both ends, body length between 0.40 -0.48 mm with short tail and two long furcae. 
There is a mouth open at the ventral in the middle of the body and a sucker liked rhynchus at the anterior end.  Base on 
the morphological examination of the metacercaria, the digenea was identified to be in the Family Bucephalidae.  

 

Key words:  Digenean trematode, Green Mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758),  parasite 
    
* 100 Moo 4, Pa-klock Subdistrict, Thalang District, Phuket Province 83110   
   Tel. 0 7621 9330  e-mail : keawtapee@yahoo.com 
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การพัฒนาผลติภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
ดวยเคร่ืองเอ็กซทรูดเดอรสกรูคู 

 
อรวรรณ คงพันธุ*1 วัชรี คงรัตน1 รัศมีพร จิระเดชประไพ1 จุฬาลักษณ จารุนุช2

1กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
2สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
บทคัดยอ 

 
 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแวนนาไมมีวัตถุประสงคเพื่อนํากุงขาวมาพัฒนาเปนอาหารขบเคี้ยว2 ชนิด 
ไดแก ผลิตภัณฑอาหารเชา และผลิตภัณฑอาหารวางโดยใชเครื่องเอ็กซทรูดเดอรแบบสกรูคู ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑละ 3 
สูตรโดยแปรปริมาณกุงขาวแหงปนที่ใสผสม คือ 15% 20% และ 25% ใชสภาวะการเดินเครื่องเอ็กซทรูดเดอรเหมือนกันทั้ง
สองผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑอาหารเชาที่ไดมีลักษณะเปนรูปกลมรีเคลือบรสดวยคาราเมลกลิ่นวานิลา สวนผลิตภัณฑอาหาร
วางเปนรูปโดนัทซึ่งนํามาเคลือบรส 2 แบบ คือรสปาปริกาและรสน้ําพริกเผา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมี พบวา 
ผลิตภัณฑอาหารเชาทั้งสามสูตรมีปริมาณโปรตีน 13.45% 16.09% 18.48%ตามลําดับ ซึ่งสูงขึ้นเมื่อมีสวนผสมของกุงขาว
ปนมากขึ้น สวนปริมาณไขมัน เถา ความชื้น วอเตอรแอคติวิต้ี แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัส มีคา 1.24% 1.58% 1.65% 1.93% 
2.18% 2.43% 1.70% 1.66% 1.66% 0.21 0.24 0.40 600.70 674.51 769.12 มก./100ก. และ 184.07 314.85 376.39 มก./100
ก.ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑอาหารวาง 3 สูตรๆละ 2 รสชาติ ทั้งรสปาปริกาและรสน้ําพริกเผา มีปริมาณโปรตีนเปน 
16.97% 20.19% 23.49% และ 13.70% 16.24% 19.67% ซึ่งสูงขึ้นเมื่อมีสวนผสมของกุงขาวปนมากขึ้นเชนเดียวกัน  
ปริมาณไขมัน เถา ความชื้น วอเตอรแอคติวิต้ี แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัส มีคาอยูในชวง 1.71-5.35% 3.37-4.05% 1.71-
1.84% 0.24-0.28 6.7-6.8 674.80-796.25 มก./100ก. 295.17-391.29 มก./100ก.และ11.24-12.50% 3.66-4.19% 2.50-2.93% 
0.14-0.20 6.9 346.72-560.78 มก./100ก. 206.70-407.35 มก./100ก.ตามลําดับ ผลวิเคราะหปริมาณกรดไทโอบารบิทูริคและ
ปริมาณดางระเหยไดทั้งหมดของผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิดมีคาอยูระหวาง 0.09-0.21 มก.มัลลอนัลดีไฮด/กก. และ 10.66-21.96 
มก./100ก. แตตรวจไมพบเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภคในทุกตัวอยาง ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากผู
ทดสอบที่ผานการฝกฝนจํานวน 8 คนใหคะแนนแบบ Hedonic scale (9 คะแนนคือดีที่สุด 7 คะแนนคือดี 4 คะแนนคือไม
ยอมรับ) ปรากฏวา ผูทดสอบใหการยอมรับผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิด ทั้งสามสูตรและใหคะแนนในระดับดี โดยใหคะแนนสูตร
ที่มีกุงขาวปน 20% ของทั้ง 2 ผลิตภัณฑสูงที่สุด เพราะมีกลิ่นหอมของกุง สีสวย รสอรอย และกรอบกําลังดี ผลการทดสอบ
การยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑทั้งสองชนิดแบบที่มีกุงขาวปนผสม 20% โดยเด็กนักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียน
วัดประยูรวงศาวาส จํานวน 113 คน อายุ 10-12 ป ปรากฏวานักเรียนทั้งหมดยอมรับเพราะอรอยและกรอบกําลังดี โดย
นักเรียน 89% ตองการซื้อรับประทานและ 11% ไมซื้อเพราะเกรงวาราคาจะแพง นอกจากนี้ทดลองเก็บรักษาผลิตภัณฑทั้ง 
2 ชนิดโดยบรรจุในถุงเมททัลไลซพนกาซไนโตรเจน เก็บที่อุณหภูมิหอง พบวาผูทดสอบใหการยอมรับในระดับดี ทั้ง
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ตลอดการเก็บ 5 เดือน  
 
คําสําคัญ : พัฒนาผลิตภัณฑ อาหารขบเคี้ยว กุงขาวแวนนาไม 
    
* เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 029406130-45 e-mail : orawankp@fisheries.go.th
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Development of Shrimp Crisps from Pacific White Shrimp  

(Litopenaeus vannamei) by Twin Screw Extruder 
 

Orawan Kongpun*1   Watcharee Kongrat1   Ratsamiporn Jiradetprapai1   Julaluck Jarunuch2

1Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries 
2Institution of Food Research and Product Development, Kasetsart University 

 
Abstract 

 
 The objective of development of shrimp crisps from Pacific white shrimp was to develop 2 kinds of shrimp 
crisp such as breakfast cereal and snack by twin screw extruder. Both products were produced by variation the amount 
of ground dried white shrimp 15%, 20%, and 25% as an ingredient. The running conditions of twin screw extruder for 
these products were the same. Breakfast cereal had oval shape and coated with vanilla caramel while snack had 
doughnut shape and coated with 2 flavours of paprika and nam prik paw. The chemical analysis showed that protein 
content of all three recipes of breakfast cereal were 13.45%, 16.09%, 18.48%, respectively which increased when the 
amount of ground dried shrimp increased. Fat, ash, moisture, water activity (Aw), calcium and phosphorus were 1.24%, 
1.58%, 1.65%; 1.93%, 2.18%, 2.43%; 1.70%, 1.66%, 1.66%; 0.21, 0.24, 0.40; 600.70, 674.51, 769.12 mg/100g and 
184.07, 314.85, 376.39 mg/100g, respectively. The two flavours of three recipes of snack had protein content as 16.97%, 
20.19%, 23.49% and 13.70%, 16.24%, 19.67% which increased when increased the amount of shrimp mixture as well. 
Fat, ash, moisture, water activity (Aw), calcium and phosphorus observed in the range of 1.71-5.35%, 3.37-4.05%, 1.71-
1.84%, 0.24-0.28, 6.7-6.8, 674,80-796.25 mg/100g, 295.17-391.29 mg/100g and 11.24-12.50%, 3.66-4.19%, 2.50-
2.93%, 0.14-0.20, 6.9, 346.72-560.78 mg/100g, 206.70-407.35 mg/100g, respectively. Thiobarbituric acid and total 
volatile bases of both products were 0.09-0.21 mg MA/kg and 10.66-21.96 mg/100g. However, pathogenic bacteria were 
not detected in all samples. Sensory evaluation by 8 trained panelists using hedonic scale (9 score is the best, 7 is good, 
4 is not accept) found that all samples were accepted at the good level. Both products which contained 20% of ground 
dried shrimp had the highest score because of their good flavour, good colour, good taste and crispy. The consumer test 
showed that 113 students, age 10-12 years old from Watprayurawongsawad school accepted both products because of 
the good taste and crispy. 89% of the student would like to buy these products but 11% won’t buy since they might be 
expensive. Moreover, storage life at room temperature of both products which packed in metallized bag under nitrogen 
gas was carried out. The panelists accepted all samples at the good level throughout 5 months of storage. 
 
Key words : Product development, shrimp crisp, Pacific white shrimp 
    
* Chatachak, Bangkok 10900  Tel. 029406130-45  e-mail : orawankp@fisheries.go.th
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คํานํา 
 

 อาหารขบเคี้ยวเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน จะพบวาตามรานคาทั่วไป รวมทั้งใน
ซุปเปอรมารเก็ต มีอาหารขบเคี้ยววางจําหนายมากมายหลายชนิด ซึ่งสามารถแยกออกเปนชนิดที่สามารถรับประทานได
ทันที ชนิดที่ตองนําไปทอดหรืออบกอนรับประทาน และชนิดที่ตองทานรวมกับนมสดเปนอาหารเชา (Breakfast cereal) 
อาหารขบเคี้ยวสวนใหญทํามาจากแปง เชน แปงจากปลายขาวหอมมะลิ แปงมัน แปงสาลี แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว เปน
ตน (ประชาและคณะ, 2539; นฤศันส, 2541; รุงนภา และประชา, 2541) อาหารขบเคี้ยวที่มีจําหนายตามทองตลาดสวนมาก
มีคุณคาทางอาหารต่ํา ขาดกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Boonyasirikool et al., 1986) ถาบริโภคกันบอย ๆ และเปน
จํานวนมากก็จะทําใหความอยากรับประทานอาหารมื้อหลักลดลง ดังนั้นการผลิตอาหารขบเคี้ยวโดยการเพิ่มปริมาณ
โปรตีนที่จําเปนตอรางกายเขาไปในอาหาร เพื่อใหผูบริโภคไดคุณคาทางอาหารครบทั้ง 5 หมู จึงเปนสิ่งจําเปนอยางมาก มี
ความพยายามเพิ่มปริมาณโปรตีนจากธัญพืชลงไปในอาหารขบเคี้ยว แตโปรตีนจากธัญพืชนอกจากมีโปรตีนต่ํากวาใน
เนื้อสัตวและไขแลว ยังขาดกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายบางชนิด เชน ขาว ขาดไลซีนและธรีโอนีน ขาวสาลีขาดไลซีน 
ขาวโพดขาดไลซีนและทริปโตเฟน สวนถั่วเม็ดแหง แมวาจะมีปริมาณโปรตีนสูง แตมีระดับเมไธโอนีนตํ่า (สารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนฯ เลม 9) อยางไรก็ตามมีการพัฒนาขนมกรุบกรอบที่มีคุณคาโภชนาการดวยแคลเซี่ยมและโปรตีนจาก
สัตวน้ํา เชน การพัฒนาขนมอบกรอบที่มีคุณคาโภชนาการดวยปลาผงแคลเซียมสูงโดยกระบวนการเอ็กซทรูช่ัน (ประชา 
2542) การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากปลายขาวหอมมะลิ ถั่วลิสง และปลากะตัก  (ภัทรานี 2544)  การใชเนื้อปลาดุ
กบดใสเพิ่มเขาไปในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว (Rhee et al. 2004) และวัชรีและคณะ (2551) พัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแวนนาไมดวยเครื่องอบไมโครเวฟสุญญากาศ เปนตน 
 อาหารขบเคี้ยวโดยทั่วไปตองมีคุณสมบัติดานเนื้อสัมผัส คือ กรอบ มีการพองตัวที่ดี เครื่องมือที่ใชในการผลิต
อาหารประเภทนี้สวนใหญจะใชเครื่องเอ็กซทรูดเดอรซึ่งมีสองรูปแบบ ไดแก เครื่องเอ็กซทรูดเดอรสกรูเดียว และเครื่อง
เอ็กซทรูดเดอรสกรูคู การผลิตจะผานกระบวนการ extrusion ซึ่งประกอบดวย การผสม การนวด การทําใหสุก การขึ้นรูป 
การตัด ในเครื่องเดียวกัน การทํางานของเครื่องเอ็กซทรูดเดอร คือวัตถุดิบตองอยูในรูปเม็ดหยาบๆ (granular) ใสวัตถุดิบ
หรือสวนผสมลงในทอ (extruder barrel) ซึ่งจะมีสกรูเปนตัวบีบสวนผสมใหเคลื่อนที่รวมทั้งนวดสวนผสมพรอมกับการให
ความรอนโดยมี steam-jacket barrel หรือ steam-heated screw  ทําใหสวนผสมเปลี่ยนเปนรูปกึ่งแข็งกึ่งเหนียว (semi-solid 
plasticized mass) แลวสกรูจะบีบอัดสวนผสมนี้ใหผานชองเล็กๆ เปนรูปแบบตางๆหรือหนาแปลน (die) และตัดดวยใบมีด 
ผานออกจากเครื่องเอ็กซทรูดเดอรในลักษณะที่พอง กรอบ และจะนําไปเคลือบรสชาติตอไป กระบวนการ extrusion 
สามารถเพิ่มชนิดของอาหารโดยการทําใหมีรูปราง เนื้อสัมผัส สี กลิ่น และรสชาติ แตกตางกันจากสวนผสมที่เหมือนกัน 
เปนกระบวนการที่ใชอุณหภูมิสูงเวลาสั้น (High Temperature Short Time, HTST) สามารถลดปริมาณจุลินทรียและยั้บยั้ง
การทํางานของเอนไซม อยางไรก็ตามการแปรรูปอาหารโดยใชกระบวนการ extrusion นี้ อาหารที่ไดจะมีคา Aw ตํ่า ทําให
เก็บรักษาอาหารไดนาน (Fellows, 1992)  
 ปจจุบันเกษตรกรเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมเพิ่มมากขึ้น จากสถิติผลผลิตกุงจากการเลี้ยงของไทยตั้งแตป พ.ศ. 2548-
2550 มีปริมาณ 380,000 ตัน 500,000 ตัน และ 550,000 ตัน ตามลําดับ แตราคากุงขาวมีแนวโนมลดลงโดยกุงขนาด 100 ตัว/
กก. ในป 2548 มีราคาอยูระหวาง 80-105 บาท และในป 2549 มีราคา 65-90 บาท (นิรนาม 2550) การพัฒนาผลิตภัณฑจาก
กุงขาวเพื่อเพิ่มความหลากหลายหรือเพิ่มผลิตภัณฑรูปแบบใหมชวยเพิ่มมูลคา เพิ่มปริมาณโปรตีนที่จําเปนตอรางกายจาก
กุงใหผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการและมีประโยชนตอรางกาย รวมทั้งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยเกษตรกรแกปญหา
ในภาวะราคากุงขาวตกต่ํา  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคจะพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแวนนาไมอยาง
นอย 2 ชนิด ดวยเครื่องเอ็กซทรูดเดอรแบบสกรูคู 
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วิธีดําเนินการ 
 

1. วัสดุอุปกรณ 
 1.1 วัตถุดิบ ใชกุงขาวขนาด 120-130 ตัว ตอ 1 กิโลกรัม ซื้อจากฟารมเลี้ยงกุงในจังหวัดนครปฐม ขนสงทาง
รถยนตโดยแชในน้ําแข็งไปยังกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
 1.2 ผงปรุงรส 2 ชนิดคือ ปาปริกา (code TS0062) และน้ําพริกเผา (code TS115) จากบริษัท เบสออเดอร จํากัด 
กรุงเทพฯ และสวนผสมตางๆ ไดแก แปงขาวเจา คอรนกริต แปงมันฝรั่ง น้ําตาล น้ํามันพืช กลูโคสไซรัป และแคลเซียม
คารบอเนต (CaC03) 
 1.3 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 และคา Oxygen transmission rate (cm3/m2dbar)Max 6.0 
 1.4 อุปกรณที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ ไดแก  ตูอบลมรอน เครื่องบดสับ (DITO SAMA รุน K 55) เครื่อง 
เอ็กซทรูดเดอรชนิดสกรูคู (Berstorff รุน ZE 25x33D) เครื่องบรรจุปดผนึกแบบอัตโนมัติ (Form fill seal) รุน DH 7 ของ
บริษัท เบทเทอรแพค จํากัด และ เครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture analyser TA.XT2 (ภาพที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Twin screw extruder Texture analyserTA.XT2 TATA.XT2 Form fill seal machine machine 

ภาพที่ 1  เครื่องเอ็กซทรูดเดอรชนิดสกรูคู (Berstorff  รุน ZE 25 x 33D).เครื่องวัดเนื้อสัมผัสดวยหัววัด probe P/75 และ 
                เครื่องบรรจุปดผนึกแบบอัตโนมัติรุน DH7 
Figure 1  Twin screw extruder Berstorff  Model ZE 25 x 33D., Texture analyser TA.XT2 and probe P/75 and  Form fill  
                 seal machine Model DH7 
 
2. วิธีการทดลอง 
 1.1 การเตรียมวัตถุดิบกุงขาวแหงปน 
 นํากุงมาหักหัว ดึงไสออก นําไปลางน้ํา กอนนําไปอบที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส นาน 6-7 ช่ัวโมงหรือจนกวา
กุงจะแหง จากนั้นนําไปปนใหละเอียดดวยเครื่องบดสับ (DITO SAMA รุน K 55) แลวนํามารอนดวยตะแกรงที่มีขนาดของ
รูตะแกรง 1x1 มม. 
 1.2 ทดลองผลิตอาหารขบเคี้ยว 2 ชนิด ไดแก อาหารเชาแบบ Breakfast cereal และอาหารวาง (Snack) (ภาพที่ 2) 
โดยใชเครื่องเอ็กซทรูดเดอรแบบสกรูคู 
 1.2.1 อาหารเชาแบบ Breakfast cereal ทดลองผลิต 3 สูตรโดยแปรสวนผสมของกุงปนเปน 15% 20% และ 25% 
ผสมสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน (ตารางที่ 1) แลวนํามาปอนเขาเครื่องเอ็กซทรูดเดอร ชนิดสกรูคู (Berstorff  รุน ZE 
25x33D) ที่สกรูทั้งสองหมุนไปในทิศทางเดียวกัน สภาวะที่ใชในการผลิตประกอบดวย อัตราการปอนวัตถุดิบ 280 กรัม/
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นาที ความเร็วรอบของสกรู 350 รอบ/นาที ปริมาณน้ําที่ปอน 13.7 กรัม/นาที ปรับอุณหภูมิที่บาเรล 1-7 และที่หนาแปลน 

(die) เปนดังนี้ 35° 45° 55° 95° 125° 140° 130° และ 120°ซ ตามลําดับ การขึ้นรูปผลิตภัณฑนั้นใชหนาแปลนรูปรักบี้ 

ไดผลิตภัณฑเปนรูปรักบี้ หลังจากนั้นนําผลิตภัณฑที่ไดไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 80°ซ เปนเวลา 10 นาที กอนนําไป
เคลือบรสชาติดวยคาราเมลผสมกลิ่นวานิลา ซึ่งประกอบดวยนํ้าตาล 300 กรัม น้ําตาลมะพราว 320 กรัม น้ํา 80 กรัม เนย
แข็ง 128 กรัม วานิลา 45 กรัม กลูโคสไซรัป 120 กรัมโดยใชอัตราสวน ผลิตภัณฑอาหารเชา (breakfast cereal) ตอคาราเมล 
ผสมกลิ่นวานิลา เปน 2.6 กิโลกรัมตอ 993 กรัม  นําผลิตภัณฑทั้ง 3 สูตร บรรจุในถุงเมททัลไลซ ขนาด 11x10 เซนติเมตร
อัดดวยกาซไนโตรเจนและปดผนึกดวยเครื่องบรรจุและปดผนึกแบบอัตโนมัติ (Form-fill seal) นําไปเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหองตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และกายภาพ 
 1.2.2 อาหารวาง (Snack) ทดลองผลิต 3 สูตร โดยแปรสวนผสมของกุงปนเปน 15% 20% และ25% นําสวนผสม
ทั้งหมดผสมใหเขากันในแตละสูตร (ตารางที่ 2) โดยใชสภาวะการผลิตดวยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร ชนิดสกรูคู เหมือนกับ
การผลิตผลิตภัณฑอาหารเชา (breakfast cereal) ขางตน แตเปลี่ยนใชหนาแปลนรูปวงแหวน ผลิตภัณฑที่ไดมีรูปรางเปน

วงกลมมีรูตรงกลางคลายโดนัท หลังจากนั้นนําผลิตภัณฑที่ไดไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 80° ซ เปนเวลา 10 นาที 
กอนนําไปเคลือบดวยผงปรุงรสปาปริกา และน้ําพริกเผา โดยใชผงปรุงรส 9% ตอนํ้าหนักผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑทั้ง 3 สูตร 
บรรจุในถุงเมททัลไลซ และนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง ตรวจวิเคราะหคุณภาพเชนเดียวกับผลิตภัณฑอาหารเชา 
 
ตารางที่ 1  สวนผสมของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวชนิดอาหารเชา (breakfast cereal) 
Table1  The ingredients of breakfast cereal made from white shrimp  

% by weight 
Ingredients 

Recipe BFS21 Recipe BFS22 Recipe BFS23 
Rice flour 
Potato flour 
Corn grit 
Sugar 
CaCO3

Shrimp powder 
Vegetable oil 

23 
10.5 
45 
4 
1 
15 
1.5 

18 
10.5 
45 
4 
1 
20 
1.5 

13 
10.5 
45 
4 
1 
25 
1.5 

 
ตารางที่ 2  สวนผสมของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวชนิดอาหารวาง (snack) 
Table 2  The ingredients of shrimp snack made from white shrimp 

% by weight 
Ingredients 

Recipe BFS21 Recipe BFS22 Recipe BFS23 
Rice flour 
Corn grit 
Sugar 
CaCo3

Shrimp powder 
Vegetable oil 

39.75 
39.75 

3 
1 
15 
1.5 

37.25 
3.7.25 

3 
1 
20 
15 

34.75 
34.75 

3 
1 
25 
1.5 
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 1.3 ศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ 
 ทั้งผลิตภัณฑอาหารเชา (Breakfast cereal) และ อาหารวาง (snack) นําไปบรรจุในถุงเมททัลไลซอัดดวย 
กาซไนโตรเจนเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองสุมตัวอยาง ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัส 
เดือนละครั้ง 

Ground dried shrimp  Ingredients 
 

Mixed by telegram bear mixer 5-15 min. 
 

Packed in plastic bag 
 

Loaded the mixed ingredients in the twin screw extruder 

(Temperature at each barrel = 35°, 45°, 55°, 95°, 125°, 140°, 130°C) 
 

Extruded at 120°C 
 

Formed a oval shape   Formed a doughnut shape 
 

Breakfast cereal       Snack 
 

Dried in hot air oven at 80°C 10 min  Dried in hot air oven at 80°C 10 min 
 

Coated with vanilla caramel* Coated with Paprika*         Coated with 
      Nam prik paw* 

 
Packed in metallized bag under N2 gas* 

Stored at room temperature 
*Sampling for chemical,microbiological and physical analysis 

 
ภาพที่ 2  กระบวนการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาว ชนิดอาหารเชา (Breakfast cereal) และอาหารวาง (Snack) 
Figure 2  The process of white shrimp crisps : breakfast cereal and snack. 
  
 1.4 การตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
 1.4.1 ทางเคมี วิเคราะหองคประกอบทางดานเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถา ความชื้น แคลเซี่ยม 
ฟอสฟอรัส ตามวิธีของ AOAC (1984) Aw โดยใชเครื่อง Thermoconstanter Novasina TH/RTD 733 ปริมาณเกลือตามวิธี
ของ FAO (1981) วัดคาความเปนกรด-ดาง ดวยเครื่อง pH meter ตามวิธีของ AOAC (1984) ในระหวางการเก็บรักษา
วิเคราะหปริมาณกรดบารบิทูริค (Thiobarbituric acid, TBA) ตามวิธีของ Tarladgis et al. (1960) ปริมาณดางระเหยได
ทั้งหมด (Total volatile bases, TVB) ตามวิธีของ MFRD (Miwa and Low, 1992) ปริมาณคลอเลสเตอรอล (สถาบันอาหาร) 
และปริมาณกรดอะมิโนในเนื้อกุงตามวิธีของ Shimadzu HPLC Amino Acid Analysis System (Application Data Book) 
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 1.4.2 ทางจุลชีววิทยา วิเคราะหประมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count), Coliform, Escherichia coli, 
Staphylococus aureus, Salmonella spp., Vibrio cholerae และ Yeast and Mold ตามวิธีของ FDA (1995) 
 1.4.3 ทางกายภาพ 
 ทางประสาทสัมผัส โดยใหผูทดสอบที่ผานการฝกฝน และคุนเคยกับผลิตภัณฑสัตวน้ํา จํานวน 8 คน ประเมิน
คุณภาพดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม ใหคะแนนแบบ Hedonic scale 1-9 คะแนน  
(9 คะแนน คือดีที่สุด 7 คะแนน คือดี และ ≤ 4 คือ ไมยอมรับ)  
 วัดความกรอบ ดวยเครื่อง Texture Analyser TA.TX2 probe P/75 Pre-test speed 2.0 mm/s Test speed 2.0 mm/s 
Post-speed 10.0 mm/s Acquisiton rate 400 pps Trigger type Auto สําหรับผลิตภัณฑอาหารเชาแบบ breakfast cereal ใช 
Distance 3.0 mm และ ผลิตภัณฑอาหารวาง(snack) ใช Distance 4.0 mm  
 1.4.4 วิเคราะหผลทางสถิติ โดยวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตามวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 1.5 ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้ง 2 แบบ ที่ผูทดสอบใหการยอมรับสูงสุด นําไปทดสอบการยอมรับจากผูบริโภคซึ่งเปน
นักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร จํานวน 113 คน ใหทดลองรับประทาน โดยอาหาร
เชา ใหรับประทานพรอมกับนมสด สวนอาหารวาง (snack) สามารถรับประทานไดเลย และใหตอบแบบสอบถาม  
 

ผลการทดลองและวิจารณผล 
 

1. ผลิตภัณฑอาหารเชาแบบ breakfast cereal 
 ผลิตภัณฑทั้ง 3 สูตร ไดแก BFS21 BFS22 BFS23 มีปริมาณกุงปนเปนสวนผสม 15% 20% และ 25%  ลักษณะ
ผลิตภัณฑที่ไดเปนรูปกลมรีคลายลูกรักบี้ มีสีเหลืองนวลออกชมพูเคลือบดวยคาราเมลกลิ่นวานิลา (ภาพที่ 3) มีปริมาณ
โปรตีนเปน 13.45% 16.09% และ 18.48% ไขมัน 1.24% 1.58% 1.65% เถา 1.93% 2.18% 2.43% ความชื้น 1.70% 1.66% 
1.66% Aw 0.21 0.24 0.40 แคลเซียม 600.70 674.51 และ 769.12 มก/100ก ฟอสฟอรัส 184.07 314.85 376.39 มก/100ก 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ปริมาณโปรตีนและแคลเซียมเพิ่มสูงขึ้นในแตละสูตรตามสัดสวนกุงขาวที่ใสเปนสวนผสม ปริมาณ 
Aw ของทั้ง 3 สูตรมีคาต่ํากวา 0.6 บงช้ีวาจุลินทรียทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโตได (Fellows, 1992) ซึ่งสอดคลองกับผล
การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาที่ตรวจไมพบเช้ือจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภคเชนกัน ผลิตภัณฑมีเนื้อ
สัมผัสกรอบ ไมโปรงและไมแนนจนเกินไป มีรสอรอย ผูทดสอบยอมรับผลิตภัณฑทั้ง 3 สูตรใหคะแนนสูงกวา 7 คะแนน 
โดยผลิตภัณฑสูตร BFS22 ไดคะแนนการยอมรับรวมสูงที่สุด คือได 8 คะแนน  
 ในระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑทั้ง 3 สูตรนาน 5 เดือนพบวา ผูทดสอบใหการยอมรับลักษณะปรากฎ สี 
รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม ในแตละสูตรไมแตกตางกัน (p> 0.05) และใหคะแนนสูงกวา 7 คะแนน ตลอดการ
เก็บรักษาในทุกลักษณะ แตผูทดสอบใหคะแนนดานกลิ่นของสูตร BFS22 7.67 คะแนน ซึ่งมากกวา BFS21 และ BFS23 
(p< 0.05) อาจเนื่องจากสูตร BFS22 มีกลิ่นหอมของกุงกําลังดี แตสูตร BFS21 มีกลิ่นกุงนอยเกินไป และสูตร BFS23 มีกลิ่น
กุงแรงไป ผลการวัดความกรอบดวยเครื่อง Texture analyzer ทั้ง 3 สูตร สอดคลองกับผลการทดสอบดานเนื้อสัมผัสจากผู
ทดสอบตลอดการเก็บรักษาโดยแรงกดของสูตร BFS21 BFS22 และ BFS23 มีคาอยูระหวาง 1,714.41-1903.86 กรัม 
1,955.35-2,088.95 กรัม 2,480.01-2,574.18 กรัมตามลําดับ (ภาพที่ 5) นอกจากนี้ผูทดสอบพบวาปริมาณกุงปนที่ใสเพิ่ม
สูงขึ้นจะทําใหเนื้อสัมผัสของเผลิตภัณฑแข็งมากขึ้นดวย ซึ่งการศึกษาของรุงนภาและประชา (2541) ก็สรุปวาโปรตีนอาจมี
ผลทําใหการพองตัวลดลง และ Faubion et al. (1982) พบวาการขยายปริมาตรของธัญชาติกับแปงจะลดลงเมื่อปริมาณ
โปรตีนของวัตถุดิบที่ปอนเขาสูเครื่องเอ็กซทรูดเดอรมากขึ้น  สําหรับปริมาณดางระเหยไดทั้งหมด (TVB) และปริมาณกรด
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บารบิทูริค (TBA) ของทั้ง 3 สูตร พบวาปริมาณ TVB ที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยเพิ่มจาก 10.76 เปน 
12.64 มก/100ก ในสูตร BFS21  13.45 เปน 13.61 มก/100ก ในสูตร BFS22  และ 11.93 เปน 15.50 มก/100ก ในสูตร 
BFS23 (p<0.05) อาจเนื่องจากการเสื่อมสภาพของโปรตีน ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมีกลิ่นและรสชาติเปลี่ยนไปได สําหรับ
ปริมาณ TBA ซึ่งเปนตัวบงช้ีการเสื่อมสภาพของไขมันหรือเกิดกลิ่นหืน พบคา TBA สูงสุดของสูตร BFS21 BFS 22 และ 
BFS23 คือ 0.50 0.29 และ 0.68 มก. มัลลอนัลดีไฮด/กก ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามผูทดสอบยังใหการยอมรับดานกลิ่น
ของผลิตภัณฑทั้ง 3 สูตรในระดับสูง คือ สูงกวา 7.22 คะแนน ตลอดการเก็บรักษา (ภาพที่ 6) 
 
2. ผลิตภัณฑอาหารวาง (snack) 
 จากการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแบบอาหารวาง (snack) ดวยเครื่องเอ็กซทรูดเดอรสกรูคู 
ผลิตภัณฑที่ไดเปนรูปกลมคลายโดนัทมีสีเหลืองน้ําตาล ปริมาณของเนื้อกุงที่ใสผสมในแตละสูตรคือ 15% 20% และ 25% 
เคลือบรสชาติ 2 แบบ คือ รสปาปริกาและน้ําพริกเผา (ภาพที่ 4) โดยรหัสที่ใชในการทดลองของอาหารวาง (snack) ผสมกุง
ขาวรสปาปริกา คือ SS17 SS18 และ SS20 และรสน้ําพริกเผา คือ SS21 SS22 และ SS23 ตามลําดับ 
 2.1 อาหารวาง (snack) ผสมกุงขาวรสปาปริกา  
 ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสูตร SS17 SS18 และ SS20 (ตารางที่ 3) มีปริมาณโปรตีนและแคลเซียมสูง
ตามลําดับตามปริมาณกุงขาวปนที่ใสผสมลงไป คือ 16.97% 20.19% 23.49% และ 674.80 764.31 796.25 มก./100 ก. 
ตามลําดับ ปริมาณความชื้น Aw เถา เกลือ ความเปนกรดดางและฟอสฟอรัส มีคาอยูระหวาง 1.38%-1.84%  0.24-0.28  
3.37%-4.05%  1.21%-1.70% 6.7-6.8 และ 295.17-391.29 มก./100ก.ตามลําดับ ผลการทดลองของ Rhee et al. (2004) ที่
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารกรุบกรอบดวยเครื่องเอ็กซทรูดเดอรโดยมีสวนผสมเนื้อปลาดุก 20% แปงขาวโพด 74.74% และ
แปงถั่วเหลืองสกัดไขมัน 4.95% พบวาผลิตภัณฑมีปริมาณไขมัน <6% โปรตีน 11.4-11.7% ความชื้น 2.2-2.9% และเถา 
1.1-1.2% 
 ในระหวางการเก็บรักษานาน 5 เดือน ผลการวิเคราะหทางจุลชีววิทยาตรวจไมพบจุลินทรียที่เปนอันตรายตอ
ผูบริโภคในทุกตัวอยาง สอดคลองกับปริมาณน้ําอิสระที่มีคาสูงสุดเพียง 0.28 ซึ่งจุลินทรียทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโต
ไดถาปริมาณน้ําอิสระมีคาต่ํากวา 0.6 (Fellows, 1992) สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาผูทดสอบใหคะแนน
กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส ของ SS18 แตกตางจากสูตร SS17 และ SS20 (p<0.05) อาจเนื่องจากสูตร SS18 มีสวนผสมของ
กุงที่พอเหมาะกําลังดี ผลคะแนนดานลักษณะปรากฏ และสี ของสูตร SS17 และ SS18 ไดคะแนนสูงกวา สูตร SS20 
(p>0.05) อยางไรก็ตามการวัดความกรอบของเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture analyzer พบวาวัดแรงกดไดสูงขึ้นตามลําดับ
ของกุงปนที่ผสมลงไปคือ สูตร SS20 SS18 SS17 วัดได 13,383.37 กรัม10,993.00 กรัมและ 8,984.60 กรัมตามลําดับ  
(ภาพที่ 5) ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับรวมของสูตร SS18 สูงกวาสูตร SS17 และ SS20 (p<0.05) คือ 8.14 คะแนน แตผู
ทดสอบใหการยอมรับผลิตภัณฑทั้ง 3 สูตรตลอดการเก็บรักษา 5 เดือนโดยใหคะแนนในทุกลักษณะสูงกวา 7 คะแนน โดย
สูตร SS18 ผูทดสอบใหการยอมรับมากที่สุด สวนปริมาณ TVB มีการเปลี่ยนแปลงไมมากโดยมีคาที่วิเคราะหไดของ SS17 
SS18 และ SS20 อยูในชวง 13.58-16.39 19.16-20.24 และ 21.05-23.77 มก/100ก. สวนคา TBA ทั้ง 3 สูตร มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 0.048-0.32 0.045-0.62 และ 0.068-0.57 มก.มัลลอนัลดีไฮด/กก. ตามลําดับ (ภาพที่ 6) แตตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษานาน 5 เดือนผลิตภัณฑยังไมมีกลิ่นเหม็นหืนหรือเหม็นเปรี้ยว  
 2.2 อาหารวาง (snack) ผสมกุงขาวรสน้ําพริกเผา 
 ผลิตภัณฑทั้ง 3 สูตรมีผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีคลายกับอาหารวาง (snack) ผสมกุงขาวรสปาปริกา 
(ตารางที่ 3) โดยสูตร SS21 ผสมกุง 15% SS22 ผสมกุง 20% และ SS23 ผสมกุง 25% มีปริมาณโปรตีนและแคลเซียมใน 
แตละสูตรเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณกุงที่ใสผสมคือ 13.70% 16.24% 19.67% และ 346.72 454.90 และ 560.78 มก./100 ก. 
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ตามลําดับ ปริมาณความชื้น Aw เถา เกลือ ความเปนกรดดาง และฟอสฟอรัส มีคาอยูระหวาง 2.50-2.93% 0.14-0.20 3.66-
4.19% 1.70-1.80% 6.9-6.9 และ 206.70-407.35 มก./100ก. 
 ในระหวางการเก็บรักษานาน 5 เดือนตรวจไมพบจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภค สอดคลองกับคา Aw ซึ่งมี
คาต่ํากวา 0.2 ทั้ง 3 สูตร ซึ่งจุลินทรียทุกชนิดไมสามารถเจริญเติบโตไดถา Aw ตํ่ากวา 0.6 (Fellows, 1992) สําหรับการ
ทดสอบทางกายภาพ พบวาผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับ
รวมไมแตกตางกันทั้ง 3 สูตร ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาผูทดสอบพบวาผลิตภัณฑยังไมมีกลิ่นเหม็นหืนหรือเหม็น
เปรี้ยว แตผลการวัดความกรอบดวยเครื่อง texture analyzer  พบวาแตกตางกันโดยสูตร SS21 SS22 และ SS23 ตองใชแรง
กดมากขึ้นตามลําดับตามปริมาณกุงปนที่ผสมลงไป วัดคาได 5,490.89-6,624.76 กรัม 6,938.62-7,789.50 กรัมและ 
8,391.51-10,352.85 กรัม ตามลําดับ (ภาพที่ 5) คา TVB และคา TBA มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางการเก็บรักษา
เชนเดียวกับผลิตภัณฑรสปาปริกา (ภาพที่ 6) 
 ผลการวิเคราะหปริมาณคลอเลสเตอรอล โดยเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา 1 สูตร คือ BFS22 และ ผลิตภัณฑอาหาร
วาง (snack) รสน้ําพริกเผา จํานวน 1 สูตร คือ SS22 พบวา มีคา 53.24 และ 52.01 มก/ 100ก ตามลําดับ จากผลการวิเคราะห
ปริมาณกรดอะมิโนในเนื้อกุงขาวแวนนาไม พบวา เนื้อกุงมีกรดอะมิโน 15 ชนิด โดยไกลซีนและอะลานีนมีปริมาณสูงสุด 
คือ 393.86 และ 236.02 มก./100ก. ไลซีน ทรีโอนีน ฮีสติดีน กรดกลูตามิค และโปรลีน มีปริมาณ 68.25 64.73 53.21 52.30 
และ 50.49 มก./100ก. ตามลําดับ สวนที่เหลือ ไดแก กรดแอสปาติค ซีรีน วาลีน เมทธิโอนีน ไอโซลูซีน ลูซีน ไทโรซีน 
และเฟนิลอะลานีน มีปริมาณต่ํากวา 50 มก./100ก. ซึ่งก็แสดงวาการผสมกุงขาวแหงปนลงในสูตรอาหารขบเคี้ยวทั้ง 2 แบบ 
จะชวยใหผูบริโภคไดรับคุณคาทางอาหาร คือ กรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายครบถวน 
 
3. ผลการยอมรับของผูบริโภค 
 ผลการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑทั้งสองชนิดแบบที่มีกุงขาวปนผสม 20% โดยเด็กนักเรียน
ช้ันประถมปที่ 6 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จํานวน 113 คน อายุ 10-12 ป ปรากฏวานักเรียนทั้งหมดยอมรับเพราะอรอย
และกรอบกําลังดี โดยนักเรียน 89% ตองการซื้อรับประทานและ 11% ไมซื้อเพราะเกรงวาราคาจะแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวชนิดอาหารเชาเคลือบรสวานิลาคาราเมล 
Figure 3  Pacific white shrimp crisp “breakfast cereal vanilla caramel flavour” 
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ภาพที่ 4  ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวชนิดอาหารวางรสปาปริกาและน้ําพริกเผา 
Figure 4  Pacific white shrimp crisp “snack shrimp coated with Paprika and Nam prik paw” 
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ภาพที่ 5  การวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแบบอาหารเชาและอาหารวาง ดวยเครื่อง Texture  
               analyzer TA.TX2 
Figure 5  Texture measurement of shrimp crisps (breakfast cereal and snack) by Texture analyzer TA.TX2 
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ภาพที่ 6  ปริมาณดางระเหยไดทั้งหมดและกรดไทโอบารบิทูริคของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแบบอาหารเชาและ 
               อาหารวาง 
Figure 6  Total volatile bases (TVB) and thiobarbituric acid (TBA) of shrimp crisps (breakfast cereal and snack)  

 
 

TVB 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20
week

m
g/

10
0g

TBA 

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

0 5 10 15 20
week

m
g 

M
A

/K
g

     SS17            SS18            SS20 

Nam prik paw 

TVB 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20
week

m
g/

10
0g

TBA 

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

0 5 10 15 20
week

m
g 

M
A

/K
g

       SS20            SS21            SS22 

 15% ground dried white shrimp (BFS21, SS17 and SS 21) 
     20% ground dried white shrimp (BFS22, SS18 and SS 22) 

    25% ground dried white shrimp (BFS23, SS19 and SS 23) 

 



P16                                                                                         การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551  
                                                    

 282

สรุปผลการทดลอง 
 

 1. ไดผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวโดยใชเครื่องเอ็กซทรูดเดอรชนิดสกรูคูในการผลิตจํานวน 2 ชนิด ไดแก 
ผลิตภัณฑอาหารเชา (breakfast cereal) เและ ผลิตภัณฑอาหารวาง (snack) เคลือบรสปาปริกาและน้ําพริกเผา 
 2. ผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิด มีปริมาณโปรตีนสูง และมีกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย 
 3. ผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิด มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูทดสอบในระดับดี โดยผลิตภัณฑอาหารเชา (breakfast 
cereal) และผลิตภัณฑอาหารวาง (snack) ทั้งสองรสชาติที่มีกุงขาวแหงปนเปนสวนผสม 20% ผูทดสอบใหคะแนนการ
ยอมรับสูงที่สุด  
 4. ผลิตภัณฑที่ไดทั้ง 2 ชนิด บรรจุในถุงเมทัลไลซอัดดวยกาซไนโตรเจนสามารถเก็บรักษานาน 5 เดือน ยังมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูทดสอบ 
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ตารางที่ 5 องคประกอบทางเคมีของอาหารขบเคี้ยวจากกุงขาวแบบอาหารเชา (Breakfast cereal) และแบบอาหารวาง (Snack) 
Table 5  Chemical composition of white shrimp crisps 1/

15% ground dried white shrimp (BFS21, SS17, SS21), 20% ground dried white shrimp (BFS22, SS18, SS22), 25% 
ground dried white shrimp (BFS23, SS20, SS23) 
1/ Data are expresses in average±standard deviation of triplicate analyses  2/ Data are analysed by National Food Institute, 
Bangkok 
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การศึกษากระบวนการผลติแมงกะพรุนดองเค็มเชิงพาณิชย 
 

พิสิฐ วงศสงาศรี1   พูลทรัพย  วิรุฬหกุล2   และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ3
1กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  2ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง  

3ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 

บทคัดยอ 
 

 แมงกะพรุนสดสายพันธุหนัง (Rhopilema hispidum) และ สายพันธุลอดชอง (Lobonema smithi) สามารถนํามา
รับประทานไดเมื่อผานกรรมวิธีการดองเค็ม ซึ่งในปจจุบันวิธีการดองเค็มมีความแตกตางกันทั้งในเรื่องขั้นตอนและสารเคมี
ที่ใชขึ้นกับประสบการณ และความชํานาญของผูประกอบการ ซึ่งมีผลโดยตรงตอคุณภาพของผลิตภัณฑแมงกะพรุนดอง
เค็ม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนผลิตแมงกะพรุนเค็มสายพันธุหนังดวยวิธีการของกรมประมง 
(2511) และวิธีการของผูประกอบการรายหนึ่งเปนกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบวา วิธีการของกรมประมง ม ีการใชเฉพาะ
เกลือและสารสม และใชเวลาในการดองเค็มประมาณ 7 วัน ในขณะที่วิธีการของผูประกอบการจะใชเกลือ สารสมและโซดา 
และใชเวลาดองเค็มสั้นกวาคือ 4 วัน ผลิตภัณฑหลังจากการดองเค็มดวยวิธีการ ผูประกอบการจะมีลักษณะปรากฏที่ดีกวา
และมีคาเปอรเซ็นตผลผลิตที่สูงกวา แมงกะพรุนสวนรมที่ผานการดองเค็มจากทั้งสองวิธีจะมีลักษณะเปนแผนคอนขางกลม 
เนื้อเหนียว ช้ินบาง และไมพบปญหาการเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากเชื้อจุลินทรีย  
 
คําสําคัญ : แมงกะพรุน, กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย 
    
* กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ e-mail : FLUKE_W2001@yahoo.com 
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Study of salted jellyfish production in commercial 
 

Pisit Wongsa-Ngasri1*   Poonsap Virulhakul2   and Benjawan Thumthanaruk3

1Fishery Technological Development Division, Department of Fisheries   
2Central Government, Department of Fisheries,  

3Department of Agro-Industrial Technology, Faculty of Applied Science,  
 

Abstract 
 

 Sand jellyfish (Rhopilema hispidum) and white jellyfish (Lobonema smithi) are edible after brining with salt. 
However there are many different methods of salting in terms of processing steps and chemicals depending on 
processors’ experiences and skills, resulting in different quality of salted jellyfish. Comparison of processing steps 
between method of Department of Fisheries (1968) and method of a processor was studied. The results showed that 
method of Department of Fisheries (1968) required only salt and alum and processing time was about 7 days whereas 
method of the processor needed not only salt and alum, but also soda (Sodium bicarbonate) and processing time was 3 
days shorter. Moreover, the salted jellyfish produced by method of the processor provided better appearance and higher 
percentage of productivity. The umbrella parts obtained from both methods were thin sticky round-shape, and there was 
no microbial deterioration during processing.    
 
Key words : jellyfish, processing in commercial 
    
e-mail : FLUKE_W2001@yahoo.com 
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คํานํา 
 

 แมงกะพรุนเปนแพลงตอนสัตวขนาดใหญที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยสามารถนํามารับประทานเปนอาหารไดเมื่อ
แปรรูปเปนแมงกะพรุนดองเค็ม ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน 
และ เกาหลีใต จากรายงานปริมาณนําเขาประเทศญี่ปุนตั้งแตป1988-1999 พบวามีปริมาณ 5,400-10,000 ตันตอป ปริมาณ
เฉลี่ยปละ 2,945 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 25.5 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยประเทศผูสงออกสูงสุด 5 อันดับแรกไดแก 
ประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพมา (Omori and Nakano, 2001) สําหรับประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีการ
สงออกผลิตภัณฑแมงกะพรุนดองเค็มไปญี่ปุนแลว จากการสอบถามผูสงออกรายหนึ่งพบวา ผลิตภัณฑแมงกะพรุนดองเค็ม
มีการสงออกไปยังเกาหลีใตเปนจํานวนมากดวยเชนกันโดยผานทางพอคาคนกลางในเขตอําเภอมหาชัย จ ังหวัดสมุทรสาคร 
และ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  
 มีรายงานวาแมงกะพรุนที่สามารถนํามาบริโภคเปนอาหารไดมีจํานวนถึง 17 สายพันธุ ไดแก Aurelia  aurita,  
Catostylus  mosaicus, Cephea cephea , Crambione mastigophora, Crambionella orsisi, Dactylometra pacifica, 
Lobonema  smithii, Lobonemoides  gracilis, Mastigias sp., Rhizostoma pulmo, Rhopilema  nomadica, Rhopilema  
asamushi, Rhopilema  esculentum, Rhopilema  hispidum, Rhopilema  verrilli,, Stomolophus  meleagris และ Neopoilema 
nomurai (สมบัติ, 2530, วิเชียร, 2547, Suelo, 1986, Kingsford et al., 2000,  Omori and Nakano, 2001, Muhammed and 
Sultana, 2007)  Kingsford et al. (2000) รายงานวาปริมาณการจับแมงกะพรุนสดทั่วโลกมีจํานวนมากถึง 500,000 ตันตอป 
โดยปริมาณที่จับไดนี้สวนมากแลวจะอยูใน order Rhizostomeae ในประเทศไทยมีรายงานวาแมงกะพรุนที่บริโภคไดมีอยู
ดวยกัน 3 สายพันธุ คือ  Rhopilema  hispidum, Lobonema  smithii, และ Mastigias sp. (สมบัติ, 2530, วิเชียร, 2547 และ 
Omori and Nakano, 2001) ซึ่งมีช่ือเรียกวา แมงกะพรุนหนังแมงกะพรุนลอดชอง และแมงกะพรุนหอม ตามลําดับ (สมบัติ, 
2530) โดยที่สองชนิดแรก Omori and Nakano (2001) เรียกวา sand type และ river type ตามลําดับ  แตจากการสํารวจและ
สัมภาษณผูประกอบการและชาวประมงพบวาแมงกะพรุนที่นิยมนํามาแปรรูปเพื่อสงออกและจําหนายในประเทศนั้นจะเปน
แมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนลอดชองเทานั้น  
 ผลิตภัณฑแมงกะพรุนที่สงออกนั้นจะอยูในรูปแมงกะพรุนดองเค็มในลักษณะกึ่งแหง (semi-dried product) ซึ่ง
การแปรรูปในลักษณะการดองเค็มนี้กรมประมงไดมีการแนะนํากระบวนการผลิตไวในปพ.ศ. 2511 อางโดย สมบัติ (2526) 
แตปจจุบันพบวากระบวนการผลิตนั้นมีความแตกตางไปจากเดิม ตามทองถิ่นที่ผลิตและขึ้นกับประสบการณความชํานาญ
ของผูประกอบการ (สิทธิพันธ, 2537, วิเชียร, 2547 และการสัมภาษณ) นอกจากนี้กรรมวิธีการดองเค็มในประเทศไทยก็ยัง
แตกตางกับตางประเทศดวย (Subasinghe, 1992, Heish และคณะ, 1996a, และ Hsieh และคณะ, 2001b)  
 ดังนั้นการศึกษาวิธีการผลิตแมงกะพรุนดองเค็มอยางละเอียดจะสามารถใหความรู ความเขาใจพื้นฐาน รวมทั้ง
พัฒนาใหการผลิตแมงกะพรุนดองเค็มเชิงพาณิชยใหมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อประโยชนโดยตรงแกผูประกอบการ ชาวประมง
และผูบริโภค   
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

การเตรียมวัตถุดิบ 
 แมงกะพรุนสดสายพันธุหนังซื้อจากผูประกอบการ (บ. 22 ฟารม) อ. เมือง จ. สมุทรสงครามจํานวนประมาณ 500 
กิโลกรัม นํามาทําการตัดแยกสวนรม (umbrella) และสวนหนวด (tentacles) จากนั้นนําตัวอยางที่แยกกันทั้ง 2 สวนมาทํา
การดองเค็มเปรียบเทียบกัน 
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การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีการดองเค็มแมงกะพรุน  
 วิธีการที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบคือกรรมวิธีของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) และ ว ิธีของ
ผูประกอบการ โดยวิธีของกรมประมง เริ่มจากนําแมงกะพรุนสดสวนรม และสวนหนวดไปแชในน้ําเย็นเปนเวลา 8-10 
ช่ัวโมง แลวจึงสะเด็ดน้ํา นําไปคลุกกับเกลือผสมสูตรที่ 1 (สวนผสม: เกลือ 1.8 ลิตรตอสารสม 75 กรัม) โดยใชเกลือผสม
ปริมาณรอยละ 30 ของน้ําหนักแมงกะพรุน หลังจากนั้นนําไปดองในถังพลาสติก เปนเวลา 2-3 วัน สะเด็ดน้ําอีกครั้ง  แลวนํา
แมงกะพรุนไปคลุกกับเกลือผสมสูตรที่ 2 (สวนผสม: เกลือ 1.3 ลิตรตอสารสม 60  กรัม) โดยใชเกลือผสมปริมาณรอยละ 20 
ของน้ําหนักแมงกะพรุน แลวจึงดองในถังพลาสติกตออีก 2-3  วัน หลังจากนั้นผึ่งใหแหง จะไดแมงกะพรุนเค็มแหง ทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํา 
 สําหรับวิธีการของผูประกอบการ แมงกะพรุนหนังสวนรมและสวนหนวดจะถูกหมักดวยเกลือปริมาณรอยละ 3 
โดยน้ําหนัก ทิ้งไว 1 คืน สะเด็ดน้ํา แลวนําแมงกะพรุนมาดองดวยเกลือ สารสม และโซดา ปริมาณรอยละ 9, 1.2 และ 0.12 
ของน้ําหนักแมงกะพรุนสด ตามลําดับโดยดอง ทิ้งไว 1 คืน สะเด็ดน้ํา หลังจากนั้นนําสวนรมไปดองดวยเกลือเขมขนรอยละ 
6 สารสมรอยละ 0.2 และสวนหนวดดองดวย เกลือรอยละ 1.3 สารสมรอยละ 0.2 ทิ้งไว 1 คืน นําออกใสตะกราเพื่อสะเด็ด
น้ําทําใหเนื้อแมงกะพรุนยุบตัวลง แลวดองสวนรมตอดวยเกลืออีกรอยละ 5 สวนหนวดดวยเกลือรอยละ 1 และสารสมรอย
ละ 0.06 จากนั้นวางซอนทับกันเปนช้ันๆ ในที่สุดจะไดแมงกะพรุนดองเค็มแหงตามที่ตองการ ทําการทดลอง  
3 ซ้ํา 
 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของแมงกะพรุนเหลังการดองเค็ม  
 นําตัวอยางแมงกะพรุนสายพันธุหนังทั้งชนิดสดและที่ผานการดองเค็มในแตละขั้นตอนของทั้ง 2 วิธี คือวิธีกรม
ประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) และวิธีผูประกอบการมาทําการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงขนาดและน้ําหนัก โดยการ
วัดขนาดสวนรมดวยตลับเมตรและชั่งน้ําหนักสวนรมและหนวดในแตละขั้นตอน  วัดการเปลี่ยนแปลงสีดวยระบบ CIE 
ดวยเครื่อง Hunter Lab Color Quest จะไดคาพารามิเตอร L* เปนคาความสวาง ม ีคา 0 (สีดํา) -100 (สีขาว) ค า a* มีคา เปน
บวก ( สีแดง) หรือ เปนลบ (สีเขียว)  และคา b* มีคา เปนบวก (สีเหลือง) หรือ เปนลบ (สีน้ําเงิน) สําหรับลักษณะเนื้อสัมผัส 
ตรวจวิเคราะหดวยเครื่อง Texture Analyzer  (TA-XT2i) โดยใช มีดหัวตัด (blade set with knife) กําหนดวัดแรงที่ใชในการ
ตัด (force) ต้ังคา  pre-test speed, test speed และ post test speed เทากับ 2, 2, และ 2 ม ิลลิเมตรต อวินาที มีระยะหาง 25 
ม ิลลิเมตร ทําการทดลอง 3 ซ้ําๆ ละ 3 ครั้ง 
 การวิเคราะหทางเคมี นําแมงกะพรุนหนังสดและแมงกะพรุนที่ผานการดองเค็มแลว มาทําการตรวจวิเคราะห
ปริมาณเกลือ (วิธี volhard )  โปรตีน (AOAC, 1995) ไขมัน (AOAC, 1995) เถา (AOAC, 1995) และความชื้น (AOAC, 
1995)   ทําการทดลอง 3 ซ้ําๆ ละ 3 ครั้ง  
 การวิเคราะหทางดานจุลินทรีย  นําแมงกะพรุนสดและ แมงกะพรุนที่ผานการดองเค็มแลว  มาวิเคราะหหาจํานวน
จุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา coliform  E.coli. Salmonella sp. และ Vibrio parahaemolyticus ตามวิธีการของ 
Bacteriological Analytical Manual (USFDA, 2006) ทําการทดลอง 2 ซ้ําๆละ 2 ครั้ง 
 
การวิเคราะหผลทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยวิธีทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย
วิธีดันแคน (Duncan’s New Multiple Range Test: DMRT) ประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS Version 11.5 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ผลการเปรียบเทียบขั้นตอนการดองเค็มแมงกะพรุน 
 ผลการเปรียบเทียบขั้นตอนการแปรรูปแมงกะพรุนดวยวิธีการดองเค็มตามวิธีการของกรมประมง (2511) อางโดย
สมบัติ (2526) และวิธีการของผูประกอบการซึ่งเปนผูประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวากรรมวิธีและ
สารเคมีที่ใชในแตละขั้นตอนการดองเค็มแตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 1 หลังจากตัดแยกสวนรมและสวนหนวดแลว 
แมงกะพรุนจะถูกนํามาแชในน้ําเย็นเพื่อลางเมือกออก (ขั้นที่ 2 ของกรมประมง (2511) แตวิธีการของผูประกอบการนั้น
หลังจากการตัดสวนหนวดแลวจะใชมีดขูดทําความสะอาดเอาสิ่งสกปรกและเมือกออก หลังจากนั้นทั้งสองวิธีจะใชสารเคมี 
คือ เกลือและสารสมในการดองเค็ม โดยหนาที่ของเกลือจะชวยในการรักษาสภาพไมใหเกิดการเนาเสีย ทําใหเกิดการ
เคลื่อนที่ของน้ําออกจากเซลลดวยวิธีการออสโมซีส สําหรับสารสมมีผลในการลดคา pH ทําหนาที่เปนสารยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ (disinfectant) ทําใหโปรตีนเสียสภาพแมงกะพรุนจึงมีลักษณะเนื้อแข็งและแนนขึ้น (Huang, 1988) ผลจากเกลือ
และสารสมทําใหน้ําในตัวแมงกะพรุนลดนอยลง และเกิดสภาวะที่ไมเหมาะสมสําหรับการเจริญของเชื้อจุลินทรีย  
สําหรับความแตกตางของกรรมวิธีการดองเค็มทั้ง 2 วิธีคือในขั้นที่ 3 ของผูประกอบการ ซึ่งมีการใชสารโซดาหรือ
โซเดียมไบคารบอเนต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหไดแมงกะพรุนเค็มแหงที่มีสีขาว ไมเหลือง โดยที่โซดาก็มีผลชวยขับน้ํา
ออกจากเซลล และชวยเพิ่มความกรุบกรอบของเนื้อสัมผัสมากขึ้น (Heish et al., 2001b) จากการใชสารเคมีในการดองเค็ม 
Heish et al .(1996a) วิเคราะหปริมาณธาตุทั้งสิ้น 22 ชนิดในแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนเค็มทั้งสวนรมและสวนหนวด
โดยใชเกลือและสารสมเปนหลักในการดองเค็มนั้นตรวจพบธาตุทั้งสิ้น 13 ชนิดคือ Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Na, Si, 
Ti, V และ Zn โดยธาตุ Cr และ Ti เปนธาตุที่พบเพิ่มเติมจากแมงกะพรุนสด และปริมาณธาตุ Al พบวาเพิ่มสูงขึ้นมากใน
แมงกะพรุนที่ผานการลางเกลือออกแลว สําหรับในประเทศไทยยังไมมีการรายงานการตรวจวิเคราะหธาตุตางๆ ใน
แมงกะพรุนทั้งชนิดสดและหลังจากดองเค็มแลว นอกจากนี้ระยะเวลาในการดองเค็มแมงกะพรุนทั้ง 2 วิธีก็แตกตางกัน โดย
วิธีการของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) จะใชระยะเวลาในการดองเค็มประมาณ 7 วัน ซึ่งนานกวาวิธีของ
ผูประกอบการที่ใชระยะเวลาประมาณ 4 วัน ระยะเวลาในการดองเค็มยังมีความแตกตางกันอาจใชเวลานานตั้งแต 20-40 วัน 
(Huang, 1988 ;  Subasinghe, 1992) 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณสารที่ใชในการดองแมงกะพรุน (แมงกะพรุนสด 500 กก.) 

วิธีการ ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ขั้นท่ี 4 ขั้นท่ี 5 
กรมประมง แมงกะพรุนสด  

แยกสวนรมและ 
สวนหนวด 

นําแมงกะพรุน 
แชน้ําเย็น 

ใชเกลือผสมสูตร  
1 30% ของน้ําหนัก 
แมงกะพรุนสด 

ใชเกลือผสมสูตร  
2  20% ของน้ําหนัก 
แมงกะพรุนสด 

โรยเกลือบางๆใหทั่ว 
แมงกะพรุนทีละชั้น  

ผูประกอบการ แมงกะพรุนสด  
แยกสวนรมและ 
สวนหนวด 

หมัดดวยเกลือ 15 กก. 
เปนเวลา 1 คืน 

หมักดวยเกลือ 45 กก. 
สารสม 6 กก. 
โซดา 600 ก.  
เปนเวลา 1 คืน 

สวนรมหมักดวย 
เกลือ 30  กก. 
สารสม  1 กก. 
สวนหนวดหมัก 
ดวยเกลือ 6.5 กก. 
สารสม 1 กก. 
เปนเวลา 1 คืน 

สวนรมหมักดวย 
เกลือ 25 กก. 
สวนหนวดหมัก 
ดวยเกลือ 5 กก. 
สารสม 300 ก. 
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ผลการเปล่ียนแปลงของแมงกะพรุนเค็ม 
ผลทางกายภาพ 
 แมงกะพรุนสดสายพันธุหนังที่นํามาใชในการทดลองมีขนาดใกลเคียงกันโดยเมื่อคํานวณจากน้ําหนักตัวเปน 
100% พบวาแมงกะพรุนสดดองดวยกรรมวิธีกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) และวิธีของผูประกอบการ มีสัดสวน
ของรม 68% และ 64%  และสัดสวนของสวนหนวด 32 % และ 36% ตามลําดับ (ตารางที่ 2) แมงกะพรุนสดเมื่อทําการดอง
เค็มดวยวิธีของกรมประมง (2511) และวิธีการของผูประกอบการ มีน้ําหนักตัวลดลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ในทุกขั้นตอน (ตารางที่ 2) โดยพบวา วิธีการของกรมประมง (2511) น้ําหนักสวนรมของแมงกะพรุนมีการลดลง
เปนรอยละ 75, 38, 22 และ 18 ตามลําดับ สวนหนวดของแมงกะพรุนมีน้ําหนักลดลงเปนรอยละ 63, 34, 24 และ  
17 ตามลําดับ สําหรับวิธีการของผูประกอบการนั้น สวนรมของแมงกะพรุนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักลดลงเปน
รอยละ 77, 47, 34 และ 23 ตามลําดับและสวนหนวดเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ 51, 33, 27 และ 19 ตามลําดับ (ภาพที่1)  
ผลการศึกษาพบวาอัตราการลดลงของน้ําหนักของแมงกะพรุนเค็มดองทั้งสวนรมและสวนหนวดดวยกรรมวิธี 
ผูประกอบการนั้นจะมีอัตราการลดลงที่ตํ่ากวาวิธีของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526)  
 ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดวัดจากเสนผาศูนยกลางทําการตรวจสอบเฉพาะสวนรมเพียงอยางเดียว
พบวาแมงกะพรุนที่ผานการดองเค็มมีการหดตัวของเนื้อเยื่อทําใหขนาดลดลง (ตารางที่ 3) โดยวิธีการของกรมประมง 
(2511) อางโดยสมบัติ (2526) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเปนรอยละ 92, 85, 83 และ 75 ตามลําดับ สําหรับวิธีของ
ผูประกอบการแมงกะพรุนจะมีขนาดลดลงเปนรอยละ 97, 92, 86 และ 79 ตามลําดับ  ดังจะเห็นไดวาลักษณะปรากฏของ
แมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวดที่มีขนาดใหญ ลักษณะใสเหมือนวุนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนโครงสรางมี
การหดตัวของเนื้อเยื่อ ทําใหน้ําหนักและขนาดของแมงกะพรุนลดลงอยางชัดเจน อันเปนผลของสารเคมีทั้งเกลือ สารสม
และโซดา (เฉพาะวิธีของผูประกอบการ) การแพรของเกลือเขาไปภายในเนื้อแมงกะพรุน ทําใหปริมาณเกลือ ภายในเนื้อ
แมงกะพรุนมีมาก โปรตีนในสภาวะที่มีความเขมขนของเกลือสูงจึงเสียสภาพ สงผลใหความสามารถของโปรตีนในการยึด
จับน้ําภายในเซลลลดลง เกิดการเคลื่อนที่ของน้ําออกจากเซลลตลอดเวลาเมื่อต้ังทิ้งไวหรือเมื่อมีน้ําหนักกดทับจากการ
ซอนทับของแมงกะพรุน แตโปรตีนโครงสรางของแมงกะพรุนไมเสียสภาพทั้งหมดจึงทําใหแมงกะพรุนเค็มสามารถคืนรูป
ไดบางสวนเมื่อแชน้ําไว ดังนั้นเมื่อผานการดองเค็มแลวลักษณะของแมงกะพรุนเค็มสวนรมจะมีลักษณะแผนบาง กลม มี
การหดตัวของรูปรางบาง (ภาพที่ 1) มีความเหนียว โดยกรรมวิธีการผลิตทั้งสองวิธีใหผลไมแตกตางกันมาก  
 
ตารางที่ 2 น้ําหนักของแมงกะพรุนที่เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของสองวิธี  

น้ําหนัก (กิโลกรัม) 
ขั้นตอนที่ 

วิธีของกรมประมง วิธีของผูประกอบการ 

 รม หนวด รม หนวด 

1 
(แมงกะพรุนสด) 

2 
3 
4 
5 

 
1.44d ± 0.13 (100 %) 
1.08c ± 0.17 (75%) 
0.55b ± 0.09 (38%) 
0.31a ± 0.02 (22%) 
0.26a ± 0.05 (18%) 

 
0.67d ± 0.16 (100%) 
0.42c ± 0.08 (63%) 
0.23b ± 0.04 (34%) 
0.16ab ± 0.03 (24%) 
0.12a ± 0.03 (17%) 

 
1.37d ± 0.33* (100%) 

1.05c ± 0.21 (77%) 
0.65b ± 0.17 (47%) 
0.46ab ± 0.07 (34%) 
0.32a ± 0.02 (23%) 

 
0.78c ± 0.19 (100%) 
0.40b ± 0.11 (51%) 
0.26a ± 0.09 (33%) 
0.21a ± 0.06 (27%) 
0.15a ± 0.04 (19%) 

หมายเหตุ : รายงานผลคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการตรวจสอบแมงกะพรุนครั้งละ 10 ต ัว 
   : ตัวเลขในวงเล็บเปน% น้ําหนักที่ลดลงคํานวณจากน้ําหนักสดเริ่มตนในขั้นที่ 1 

  : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึงไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
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ตารางที่ 3  การเปลี่ยนแปลงขนาดเสนผาศูนยกลางแมงกะพรุนสวนรมของทั้งสองวิธี 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง (นิ้ว) ขั้นตอนที่ 

วิธีของกรมประมง วิธีของผูประกอบการ 

1 
(แมงกะพรุนสด) 16.08d ± 0.87  (100%) 15.81d ± 0.98 (100%) 

2 14.83c ± 1.06 (92%) 15.35cd ± 0.93 (97%) 
3 13.74bc ± 1.04 (85%) 14.56bc ± 0.99 (92%) 
4 13.32b ± 1.05 (83%) 13.53ab ± 0.84 (86%) 
5 12.05a ± 0.85 (75%) 12.56a ± 0.78 (79%) 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกัน 
                   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
     : ค าตัวเลขในวงเล็บเปน%การลดลงของขนาดคํานวณจากเสนผาศูนยกลางเริ่มตน  
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ภาพที่ 1  ลักษณะแมงกะพรุนสวนตัวที่เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของสองวิธี  

วิธี วิธีของกรมประมง (2511) วิธีของผูประกอบการ 
ขั้นที่ 1 

(แมงกะพรุนสด) 

  
ขั้นตอนที่ 2 

  
ขั้นตอนที่ 3 

  
ขั้นตอนที่ 4 

  
ขั้นตอนที่ 5 

  
 
ผลทางเคมี 
 ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในแมงกะพรุนที่ผานการดองเค็มพบวา ปริมาณเกลือในแมงกะพรุนมี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในแตละขั้นตอนอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) (ตารางที่ 4) ปริมาณเกลือในแมงกะพรุนที่ผานกรรมวิธีการ
ดองเค็มของทั้งสองวิธีนี้มีความแตกตางกันบางเล็กนอยเมื่อสิ้นสุดการดองเค็ม โดยแมงกะพรุนที่ดองดวยวิธี ผูประกอบการ
จะมีปริมาณเกลือนอยกวาแมงกะพรุนที่ดองดวยวิธีกรมประมง (2511) อางโดย สมบัติ (2526) (ตารางที่ 4) แตอยางไรก็ตาม
ปริมาณเกลือในแมงกะพรุนเค็มก็มีคาใกลเคียงกับแมงกะพรุนเค็มที่รายงานโดย Huang (1988) และ Subasinghe (1992) คือ
ปริมาณเกลืออยูในชวง 16-25%  หากเก็บรักษาแผนแมงกะพรุนเค็มนี้โดยแชอยูในน้ําเกลือเขมขนจะสามารถเก็บรักษา
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แมงกะพรุนเค็มไดนาน เนื้อเยื่อไมเปอยยุยหรือแหงแข็ง แตทวาการเก็บรักษาโดยการใสเกลือมากเกินไปทําใหเกลือดูดซับ
น้ําไปหมด แผนแมงกะพรุนจะมีลักษณะแหง มีผลทําใหโปรตีนเสียสภาพมากและเมื่อแชน้ําจะเกิดการคืนรูปขึ้นเพียง
บางสวนซึ่งจะขึ้นอยูกับปริมาณการเสียสภาพของโปรตีนที่เกิดขึ้น  สําหรับการเก็บรักษาแมงกะพรุนดองเค็มนั้นควรจะตอง
คํานึงถึงอุณหภูมิในการเก็บรักษา โดยแมงกะพรุนดองเค็มจะมีอายุการเก็บรักษานาน 1 ป ีเมื่อเก็บที่อุณหภูมิหอง หรือ 
สามารถเก็บไดนานถึง 2 ป เมื่อเก็บไวในอุณหภูมิแชเย็น (Heish และ คณะ, 2001b) 
 
ตารางที่ 4   ปริมาณเกลือ (%) ในแตละขั้นตอนการดองแมงกะพรุนเค็มทั้งสองวิธี                        

วิธีกรมประมง วิธี ผูประกอบการ                         วิธีการดองเค็ม 
 ขั้นตอนที่ รม หนวด รม หนวด 

1 (แมงกะพรุนสด) 15.10Ba ± 0.41 13.38Aa ± 0.73 15.12Ba ± 0.71 13.22Aa ± 0.35 
2 18.07Cb ± 0.12 15.83ABb ± 0.39 16.00Ba ± 0.46 15.27Ab ± 0.34 
3 19.29Bc ± 0.68 18.59Bc ± 0.46 17.42Ab ± 0.64 18.34ABc ± 0.41 
4 21.13Bd ± 0.47 21.01Bd ± 0.66 20.94Bc ± 0.28 19.83Ad ± 0.35 
5 (แมงกะพรุนเค็ม) 26.34Ce ± 0.47 27.89De ± 0.27 23.33Bd ± 0.47 21.95Ae ± 0.82 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                  (p>0.05) 

   : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรตัวพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (p>0.05) 
 
 ผลการศึกษาปริมาณความชื้นในแมงกะพรุนพบวาการดองเค็มดวยเกลือ สารสมและโซดา (เฉพาะวิธีของ
ผูประกอบการ) ทําใหความชื้นในแมงกะพรุนสดลดลงเรื่อยๆและลดลงเกือบรอยละ 40ในผลิตภัณฑสุดทาย (ตารางที่ 5) 
โดยที่ผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มที่ผานการดองเค็มทั้งสองวิธีนี้มีปริมาณความชื้นแตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยวิธีของกรม
ประมง (2511) ผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มสุดทายจะมีปริมาณความชื้นนอยกวาผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มดองดวยวิธี 
ผูประกอบการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในขั้นตอนการดองเค็มของวิธีกรมประมง (2511) จะมีการนําแมงกะพรุนเค็มที่อยูใน
ระหวางการผลิตไปตาก  ทําใหความชื้นระเหยไปซึ่งขั้นตอนนี้ไมพบในวิธีของผูประกอบการ แตจะใชการใสเกลือสลับกับ
แมงกะพรุนเปนช้ันๆ แมงกะพรุนเค็มจึงมีความชื้นมากกวา และลักษณะเนื้อแมงกะพรุนไมแหงจนเกินไป  เมื่อพิจารณาใน
สวนรมและสวนหนวดของการดองทั้ง 2 วิธีพบวาปริมาณความชื้นมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(p>0.05) (ตารางที่ 5)    
 
ตารางที่ 5 ปริมาณความชื้น (%) ในการดองแมงกะพรุนเค็มของทั้งสองวิธี 

วิธี กรมประมง วิธี ผูประกอบการ                          วิธีการดองเค็ม 
ขั้นตอนการดองเค็ม รม หนวด รม หนวด 
ขั้นที่ 1 (แมงกะพรุนสด) 97.52Be ± 0.04 96.22Ad ± 0.49 97.29Bd ± 0.78** 96.77ABc ± 0.22 
ขั้นที่ 2 88.48Ad ± 0.44 87.71Ac ± 0.90 93.07Bc ± 0.22 93.73Bc ± 0.05 
ขั้นที่ 3 69.12Ac ± 2.08 66.33Ab ± 5.02 78.43Bb ± 1.14 78.01Bb ± 3.46 
ขั้นที่ 4ns*** 62.17b ± 0.88* 68.02b ± 7.08 63.1a ± 1.57* 62.99a ± 3.67 
ขั้นที่ 5 (แมงกะพรุนเค็มแหง)ns 54.87a ± 1.95 57.67a ± 4.66 59.4a ± 4.34 60.29a ± 2.49 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                  (p>0.05) 
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   : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรตัวพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (p>0.05) 

  : ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณเถา และปริมาณความชื้น โดย
เปรียบเทียบระหวางแมงกะพรุนสด(หลังอบแหง) กับแมงกะพรุนเค็มแหงที่ผานกรรมวิธีของ ผูประกอบการ สําหรับ
แมงกะพรุนสดจะนําไปทําการอบแหงเพื่อกําจัดน้ําภายในเนื้อแมงกะพรุนสดกอนจึงนํามาตรวจสอบทางเคมี   
 ปริมาณโปรตีนในสวนรมและหนวดแมงกะพรุนสด(ที่อบแหง)มีคารอยละ 4.30 ± 0.84 และ 5.43 ± 0.48 
ตามลําดับ ในขณะที่แมงกะพรุนเค็มแหงมีปริมาณโปรตีนรอยละ 5.47 ± 0.63 และ 6.37 ± 0.75 (ตารางที่ 15) ซึ่งไมแตกตาง
จากรายงานของ Heish et al. (2001b) โดยพบวา Ready-to-use (RTU) Malaysian umbrella, RTU cannonball umbrella, 
RTU cannonball leg มีปริมาณโปรตีนรอยละ 4.13, 4.69 และ 5.60 ตามลําดับ  สําหรับปริมาณไขมัน พบวาสวนรมและ
หนวดแมงกะพรุนสด (ที่อบแหง)มีปริมาณรอยละ 0.20 ± 0.03 และ 0.18 ± 0.04 ตามลําดับ และแมงกะพรุนเค็มแหงสวนรม
และหนวดมีปริมาณไขมันรอยละ 0.22 ± 0.03 และ 0.20 ± 0.02 ตามลําดับ(ตารางที่ 6) โดย Heish et al. (2001b) พบวา RTU 
Malaysian umbrella, RTU cannonball umbrella, RTU cannonball leg มีปริมาณไขมัน นอยกวารอยละ 0.01 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากพันธุที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามจัดไดวาแมงกะพรุนเหมาะสําหรับนํามารับประทานเปนอาหารเนื่องจากมี
ปริมาณโปรตีนสูงและไขมันตํ่า  
 ปริมาณเถาของแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวด (หลังอบแหง)มีคารอยละ 1.99 ± 0.12 และ 1.47 ± 0.09 
ตามลําดับ สวนรมแมงกะพรุนเค็มมีปริมาณเถารอยละ 16.32 ± 0.39 และสวนหนวดแมงกะพรุนเค็มมีปริมาณเถารอยละ 
13.12 ± 0.12 (ตารางที่ 6) พบวาแมงกะพรุนเค็มจะมีปริมาณเถาสูงกวาแมงกะพรุนสด เนื่องจากสารเคมีที่เปนสารประกอบ 
อนินทรีย เชน เกลือ สารสม โซดา ที่อยูภายในเซลลหลังจากการดองเค็ม   
 สวนรมของแมงกะพรุนสดมีปริมาณความชื้นรอยละ 96.81 ± 0.02 และสวนหนวดของแมงกะพรุนสดมีรอยละ 
96.43 ± 1.92 ในขณะที่ในสวนรมของแมงกะพรุนเค็มแหงมีปริมาณความชื้นรอยละ 68.23 ± 1.42 สวนหนวดมีรอยละ 
68.05 ± 1.19 (ตารางที่ 6) เชนเดียวกับงานวิจัยของวิเชียร (2547) ที่พบวาในแมงกะพรุนสดมีปริมาณความชื้นอยูรอยละ  
95-98 และในแมงกะพรุนเค็มหลังดองแลวมีปริมาณความชื้นเหลือรอยละ 68 ซึ่งการสูญเสียนํ้าขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ อาทิ 
เชน ธรรมชาติของแมงกะพรุน ขนาด รูปราง และอุณหภูมิ  เปนตน   

 
ตารางที่ 6 ผลวิเคราะหทางเคมีของแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนหลังดองเค็มแลวดวยวิธีผูประกอบการ 

แมงกะพรุนสด (แหง) แมงกะพรุนหลังดองเค็มแลว                         ตัวอยาง 
คาทางเคมี(%) ตัว หนวด ตัว หนวด 

โปรตีน (dwb) 4.30A ± 0.84 5.43AB ± 0.48 5.47AB ± 0.63 6.37B ± 0.75 
ไขมัน(dwb)ns** 0.20 ± 0.03 0.18 ± 0.04 0.22 ± 0.03 0.20 ± 0.02 
เถา (dwb) 1.99B ± 0.12 1.47A ± 0.09 16.32D ± 0.39 13.12C ± 0.12 
ความชื้น 96.81B ± 0.02 96.43B ± 1.92 68.23A ± 1.42 68.05A ± 1.19 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                  (p>0.05) 
                  : ns** หมายถึง ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
                  : dwb (dry weight basis) หมายถึงคิดคํานวณจากน้ําหนักแหง  
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 ลักษณะเนื้อสัมผัสของแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนเค็มแหงทั้งสวนรมและสวนหนวดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ชัดเจนภายหลังการดองเค็มโดยการวัดคาแรงตัดพบวาแรงที่ใชมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) (ตารางที่ 7) ทั้งนี้
เนื่องจากในแมงกะพรุนสดมีปริมาณน้ําที่มากกวา 95% (ตารางที่ 5) ลักษณะเนื้อของแมงกะพรุนสดคลายกับเยลลี่ หรือวุน 
คือมีลักษณะที่หนา นิ่ม  ลื่น  เมื่อใชแรงจับเพียงเล็กนอยก็จะแตกงาย  แตลักษณะเนื้อของแมงกะพรุนเค็มจะมีการสูญเสียน้ํา
จากการดองเค็ม  ทําใหปริมาณน้ําภายในเซลลมีนอยลง  ลักษณะเนื้อแมงกะพรุนเค็มที่ผานการดองเค็มแลวจึงมีความเหนียว
มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการดองเค็มของทั้ง 2 วิธีพบวาในสวนรมของแมงกะพรุนเค็มคาแรงตัดที่ใชไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) แตสวนหนวดมีคาแรงตัดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) การดองดวยวิธีกรมประมง (2511) 
อางโดยสมบัติ (2526) จะใหลักษณะแมงกะพรุนเค็มที่เหนียวกวาการดองดวยวิธีของ ผูประกอบการ แตแมงกะพรุนเค็มที่
ดองลักษณะนี้จะไมสามารถเก็บไดนานและมีลักษณะแหง  เปราะและแผนแตกงาย สําหรับสวนหนวดนั้นเมื่อผานการดอง
เค็มจะมีการหดตัวของโปรตีนเชนกัน เนื่องจากความหนาของเนื้อเยื่อที่หนวดแตกตางกันประกอบกับลักษณะโครงสราง
เนื้อเยื่อที่แตกตางกันจึงทําใหแมงกะพรุนเค็มสวนหนวดนี้มีรูปรางไมแนนอน  ในทางการตลาดคุณภาพของแมงกะพรุนเค็ม
สวนหนวดมิไดมีผลตอราคาของผลิตภัณฑมากนักเมื่อเทียบกับราคาแมงกะพรุนเค็มสวนรม   
 
ตารางที่ 7 ลักษณะเนื้อสัมผัส (กรัม) ที่เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองแมงกะพุรนเค็มแหง 

                      วิธีของกรมประมง วิธีของผูประกอบการ                   วิธี 
ขั้นตอนที ่ รม หนวด รม หนวด 

1ns**
3074.20a ± 930.67 2920.34a ± 520.78 2881.98a ± 614.47* 3436.07a ± 637.67 

2ns 5875.00a ± 2717.17 5034.02ab ± 1218.94** 3064.19a ± 834.17 4051.71a ± 1436.84 

3ns 15345.96b ± 249.69 9719.87bc ± 5117.33 18944.93b ± 6782.89 10574.41b ± 5185.38  

4ns 15944.18b ± 444.78 12422.62c ± 3263.54 15855.23b ± 6806.57 15300.48bc ± 1439.11  

5ns 14426.32b ± 2328.23 11002.56bc ± 2445.90 12679.40b ± 2253.37 16142.47c ± 2329.17  

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                  (p>0.05) 
                 : ns** หมายถึง ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
 เมื่อทําการดองเค็มแมงกะพรุนพบวาสีของแมงกะพรุนมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนทั้งจากการตรวจสอบดวย
ประสาทสัมผัสและการตรวจสอบดวยเครื่องวัดสี (Hunter Lab) พบวาคา L*จะเปนตัวบงช้ีการเปลี่ยนแปลงของสีไดดีกวา
คา a* และ b*  ผลการตรวจวัดพบวาแมงกะพรุนเค็มที่ผานการดองในแตละขั้นตอนจะมีคาความสวาง (L*) เพิ่มขึ้น  
(ตารางที่ 8) เนื่องจากในแตละขั้นตอนการดองเค็มแมงกะพรุนจะมีการสูญเสียน้ํา  โปรตีนของแมงกะพรุนหดยึดติดกัน ทํา
ใหเห็นลักษณะใสโปรงแสงมากขึ้น  ซึ่งตางจากแมงกะพรุนสดที่มีน้ําจํานวนมากอยูภายใน ทําใหเกิดสีขุน คาความสวาง 
(L*) จึงมีนอย  เมื่อเปรียบเทียบสีในคาความสวางของแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวดในแมงกะพรุนที่ดองทั้งสองวิธี
พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P > 0.05)  แตคาความสวางของแมงกะพรุนเค็มทั้งสองสวนที่ผานการดองเค็มมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P ≤ 0.05) ทั้งนี้อาจเนื่องจากลักษณะทางโครงสรางที่แตกตางกัน  สําหรับแมงกะพรุนสดนั้นจะมี
ลักษณะใส ส ีน้ําตาลออนๆนั้นเมื่อทําการตรวจวัดพบวาคา a* และ b* ในแมงกะพรุนสดสวนรมและสวนหนวดใหผลเปน
บวกเหมือนกันหมด  (ขอมูลไมไดแสดง)  เมื่อผานการดองเค็มเกิดการเปลี่ยนแปลงที่โครงสรางของโปรตีน และยังทําให
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลของโปรตีนในเนื้อแมงกะพรุน และความช้ืนลดลง ทําใหมีสีเขมขึ้น คา a* และ b* จะมีคาเปนลบ
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(ขอมูลไมไดแสดง)  โดยคุณภาพสีของแมงกะพรุนนั้นขึ้นกับความชื้นดวยเมื่อความชื้นในแมงกะพรุนลดนอยลงกวารอยละ 
20 จะทําใหไดแมงกะพรุนเค็มแหงที่มีสีน้ําตาลเขมซึ่งไมนารับประทาน (สมบัติ, 2526)  
 
ตารางที่ 8 คา L* ของแมงกะพรุนเค็มแหงที่เปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอนการดองเค็มของทั้งสองวิธี 

ผูประกอบการ กรมประมง                                  วิธี 
ขั้นตอนที่ รม หนวด รม หนวด 
1 (แมงกะพรุนสด)ns*** 5.25 a ± 2.19* 3.10a ± 1.09 5.03a ± 3.20 2.98a ± 0.94 
2 16.74Ab ± 0.73** 20.10Bb ± 2.73 18.10Bb ± 1.11 20.86Cb ± 9.03 
3 41.56Ab ± 2.83 47.32Bb ± 2.96 35.40Bb ± 5.25 43.72Bc ± 0.73 
4 40.62Ac ± 3.44 47.86Bc ± 1.22 42.28BCb ± 2.29 45.87Cc ± 1.66 
5 (แมงกะพรุนเค็มแหง) 46.77Bc ± 6.82 50.82Bc ± 1.87 53.20Ac ± 4.50 51.83Bc ± 2.38 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรตัวพิมพเล็กเหมือนกันในแนวตั้ง หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
                  (p>0.05) 

  : ** คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรตัวพิมพใหญเหมือนกันในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (p>0.05) 

 : ns*** หมายถึง ไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

ผลทางจุลินทรีย 
 ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count: TPC) ยีสตและรา Coliform,  E.coli, Salmonella sp., 
Vibrio parahaemolyticus ในแมงกะพรุนสดและแมงกะพรุนเค็มแหงที่ผานการดองเค็มทั้ง 2 วิธีพบวาแมงกะพรุนสดมี
ปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดมากกวาแมงกะพรุนเค็มแหงโดยเฉพาะในสวนที่เปนหนวด (ตารางที่ 9) ทั้งนี้เนื่องจากการ
ปนเปอนจากเศษอาหารของเสียที่อยูในระบบทางเดินอาหารของแมงกะพรุนหลังจากการตัดแยกสวนรมและสวนหนวด 
นอกจากนี้ยังตรวจพบวาวัตถุดิบสดมีเช้ือ Coliform คอนขางสูง และเชื้อเหลานี้มีปริมาณลดลงรวมทั้ง Vibrio 
parahaemolyticus  ท ี่พบในวัตถุดิบสวนรมและหนวด  แตหลังจากการดองเค็มขั้นที่ 3 เปนตนไปไมปรากฏเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus (ขอมูลไมไดแสดง)  ทั้งนี้เนื่องจากการใชสารสม เกลือและโซดา ปริมาณความเค็มสูง ความชื้นต่ํา มีผล
ทําใหการเจริญของเชื้อจุลินทรียเติบโตไดยาก และสารสมก็มีคุณสมบัติในการฆาเช้ือดวย (Heish et al., 2001b) ดังนั้น
ผลิตภัณฑแมงกะพรุนเค็มจึงสามารถเก็บไดนานโดยปราศจากปญหาการเนาเสียจากเชื้อจุลินทรีย  
 
ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงเชื้อจุลินทรียในแมงกะพรุนหลังผานการดองเค็ม 

วิธีกรมประมง วิธีของผูประกอบการ                                          วิธี 
ขั้นตอน TPC (CFU/g) Coliform (MPN/g) TPC (CFU/g) Coliform (MPN/g) 
ข้ันที่ 1 (แมงกะพรุนสด)ns***  ส วนรม 39,000 43 39,000 43 
ข้ันที่ 1 (แมงกะพรุนสด)ns*** ส วนหนวด 300,000 43 300,000 43 
ข้ันที่ 2 แมงกะพรนุเค็ม  ส วนรม 3,300 <3 16,000 3.6 
ข้ันที่ 2 แมงกะพรนุเค็ม  ส วนหนวด 1,400 <3 18,000 3.6 
ข้ันที่ 3-5 แมงกะพรุนเค็ม  ส วนรม <300 <3 <300 <3 
ข้ันที่ 3-5 แมงกะพรุนเค็ม  ส วนรม <300 <3 <300 <3 
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ศึกษาเปอรเซ็นตผลผลิตแมงกะพรุนจากการดองเค็ม 
 จากการศึกษาปริมาณแมงกะพรุนที่ไดจากการดองเค็มเฉพาะสวนรมดังตารางที่ 5 พบวาแมงกะพรุนที่ผานการ
ดองเค็มแลวมีการสูญเสียปริมาณน้ําภายในมาก โดยแมงกะพรุนที่ดองเค็มดวยวิธีของ ผูประกอบการรอยละ 26.7 ±4.2 %  
สวนแมงกะพรุนที่ดองเค็มดวยวิธีของกรมประมง (2511) อางโดยสมบัติ (2526) จะไดผลผลิตเพียงรอยละ 9.1 ±1.0 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับวิธีของผูประกอบการแลวจะไดผลผลิตที่นอยกวามาก  เนื่องจากวาในขั้นสุดทายของการดองเค็มวิธีกรมประมงจะ
นําแมงกะพรุนไปผึ่งใหแหงบนแครไมไผ  โดยจะผึ่งเปนบริเวณกวางทําใหแมงกะพรุนมีเนื้อที่ในการสัมผัสอากาศโดยตรง 
จึงทําใหมีระเหยของน้ําออกจากเซลลเกิดการสูญเสียความช้ืนมาก ทําใหไดเปอรเซ็นตผลผลิตนอย  แตวิธี ผูประกอบการใน
การดองขั้นสุดทายจะนําแมงกะพรุนมาวางสลับกับเกลือเปนช้ันๆ ไมไดนํามาผึ่งแดด จึงเปนผลใหมีการสูญเสียความชื้น
นอยกวา นอกจากนี้ยังไดศึกษาเพิ่มเติมถึงระยะเวลาที่ต้ังทิ้งไวกอนที่จะนําแมงกะพรุนมาทําการแปรรูป ผลการศึกษาพบวา
ระยะเวลาในการตั้งแมงกะพรุนทิ้งไวเปนเวลานาน 1- 5 ช่ัวโมงมีผลทําใหปริมาณการสูญเสียน้ําเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4  เปน
รอยละ 30.6, 48, 54 และ65.2 ตามลําดับ(เริ่มตนจากแมงกะพรุนสด 50 กิโลกรัม) ทั้งนี้หลังจากการจับแลวแมงกะพรุนจะ
ตายทันที สงผลใหเอนไซมในกลุมโปรตีเอสสามารถทําหนาที่ยอยสลายโปรตีนได ประกอบกับความไมสะอาดเกิดการ
ปนเปอนของเชื้อจุลินทรียจึงสงผลทําใหเนื้อแมงกะพรุนเกิดการสลายเปนน้ําทําใหน้ําหนักตอตัวลดลง ดังนั้นแมงกะพรุน
ภายหลังจากจับแลวจงึควรรีบนํามาทําการแปรรูปจะทําใหไมเกิดการสูญเสียน้ําหนักไป 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
 กระบวนการในการดองเค็มแมงกะพรุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากคําแนะนําของกรมประมง (2511) อาง
โดยสมบัติ (2526) โดยในการศึกษานี้เลือกกรณีศึกษาจากผูประกอบการ ซึ่งเปนผูประกอบการหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงครามที่ไดประกอบธุรกิจแปรรูปแมงกะพรุนเค็มมานานกวา 20 ป ีทั้งนี้สูตรสารเคมีที่ใชในการแปรรูปนี้ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนบางโดยอาศัยประสบการณ ความชํานาญของพนักงานในโรงงานผลิต นอกจากนี้สูตรที่ใชยังมีความเฉพาะใน
แตละพื้นที่ที่ดําเนินการและผูประกอบการ รวมทั้งยังเปนความลับทางการคาอีกดวยการพัฒนาใหมีการใชเครื่องมือสําหรับ
การช่ังตวงวัดอยางถูกตองจะเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตตอไปในอนาคตและลดการใชสารเคมีที่ใชมาก
เกินจําเปนได เพื่อใหผลิตภัณฑสุดทายยังคงเปนไปตามความตองการของลูกคา มีเปอรเซ็นตผลผลิตที่มากขึ้น และลด
ขั้นตอนและเวลาในกรรมวิธีการผลิตลง ผลิตภัณฑแมงกะพรุนที่ผลิตจากผูประกอบการมีลักษณะโดยรวมของลักษณะ
ปรากฏ ทางเคมีและกายภาพ ที่ดีกวาแมงกะพรุนที่ผลิตโดยวิธีการของกรมประมง (2511) อ างโดย สมบัติ (2526) โดย
สารเคมีที่มีการใชแตกตางกันคือ โซดาหรือโซเดียมไบคารบอเนต ซ ึ่งยังเปนขอถกเถียงกันในเรื่องการใชและไมเปนที่
ยอมรับในประเทศจีน (Heish et al., 2001) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของโซดาที่มีตอแมงกะพรุนเค็มและตรวจ
วิเคราะหปริมาณอนินทรียสารในแมงกะพรุนดวย   

 
ขอขอบคุณ 

 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณกรมประมงใหทุนสนับสนุนงานวิจัยประจําป 2550 ขอขอบคุณคุณศกุนตลา ภูพรวิวัฒน 
เจาของบริษัท 22 ฟารมที่อนุญาตใหเขาทําการศึกษาวิจัยภายในโรงงาน และใหขอมูลความรูเกี่ยวกับแมงกะพรุน รวบทั้ง 
นางสาวลลิตา ชุณหเชิดชัย นางสาวศิตรา ธนเดชากุล และเจาหนาที่ทุกทานที่ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและใหความ
รวมมือทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดี  
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การพัฒนาการเก็บรักษาหอยแครง 
 

รัชดา  อิทธิพงษ*   นิรชา วงษจินดา   สุภาพร สิริมานุยุตต   
วลัย  คล่ีฉายา  และ สมยศ  ราชนิยม 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  

 
บทคัดยอ 

 
 การพัฒนาการเก็บรักษาหอยแครงมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรักษาคุณภาพหอยแครงหลังการจับและยืดอายุการเก็บ 
โดยบรรจุหอยแครงในกระสอบพลาสติกจํานวน 5 กิโลกรัม/ถุง แลวเก็บรักษาไวใน 1.อุณหภูมิหองซึ่งใชเปนชุดควบคุม 

(อุณหภูมิเฉลี่ย 28+2 °C) 2.ในหีบฉนวนที่ใสน้ําแข็งโดยวางกระสอบหอยแครงบนตะกราเพื่อไมใหสัมผัสกับน้ําแข็ง

โดยตรง (อุณหภูมิเฉลี่ย 12+2 °C) 3.ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 5+1 °C 4.ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 10+1 °C และ 5.ในตูควบคุม

สภาพแวดลอมที่อุณหภูมิ 15+1 °C ความชื้นสัมพัทธ 90+14% สุมตัวอยางหอยแครงมาตรวจวิเคราะหคุณภาพทางประสาท
สัมผัส ไดแก ลักษณะปรากฏ ปริมาณดินโคลน กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับรวมโดยผูทดสอบที่ผานการฝกฝน
จํานวน 10 คน ใหคะแนนแบบ Line-scale 1-10 คะแนน (ตํ่ากวา 5 คะแนนคือไมยอมรับ) คุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณ
ดางระเหยทั้งหมด คาเคและความเปนกรด-ดาง (TVB-N, K-value, pH) และทางจุลชีววิทยา ไดแก ปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิต
ทั้งหมด แบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae และ Vibrio sp. (TVC, Enterobacteriaceae, Vibrio sp.) พบวา การเก็บ
หอยแครงแบบที่ 4 เก็บไดนาน 8 วัน โดยผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับทุกลักษณะสูงที่สุด ปริมาณดางระเหยไดทั้งหมด 
(TVB-N) และ% K-value มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาการเก็บรักษาทั้ง 5 แบบ โดยการเก็บแบบที่ 2 3 และ 4 มีคา 
TVB-N อยูในเกณฑที่กําหนด คือตํ่ากวา 30 มิลลิกรัม/100กรัม ตลอดการเก็บ 10 วัน pH มีคาอยูในชวง 6.38-6.66 ของทุก
แบบการทดลองตลอดอายุการเก็บรักษามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิต
ทั้งหมด (TVC) และแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาการเก็บทั้ง 5 แบบเชนเดียวกัน จาก 
105 cfu/g เปน 108 cfu/g และ 103 cfu/g เปน 106 cfu/g ตามลําดับ โดยในแบบที่ 3 TVC อยูในเกณฑที่กําหนดคือ 5.0 x 106 

cfu/g ตลอดการเก็บ 10 วัน  
 
คําสําคัญ : หอยแครง คุณภาพ วิธีการเก็บรักษา  
    
* เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร: ๐-๒๙๔๐-๖๑๓๐-๔๕ ตอ ๔๒๑๗  e-mail : ratchadai@yahoo.com 
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Handling of Cockles (Anadara granosa) 
 

*  Niracha  Wongchinda  Supaporn Sirimanuyutt   Ratchada  Iddhibongsa
Walai  Kleechaya  Somyos  Rachniyom  

Fishery Technological Development Division 
 

Abstract 
 

 This study aims to develop handling method after harvesting to extend shelf-life of cockles (Anadara 
granosa). Samples packed into polyvinyl bag for 5 kilograms each were stored in 5 conditions as followings (1) at 

ambient temperature at 28+2 °C (as a control), (2) in an insulated box by placing the cockle bags in a basket over ice at 

12+2 °C, (3) in refrigerator at 5+1°C, (4) in refrigerator at 10+1°C and (5) in Growth Chamber at 15+1°C and RH 
90+14%. Sensory (appearance, amount of mud, odor, texture, flavor and overall acceptance), chemical (Total Volatile 
Basic-Nitrogen (TVB-N), K-value and pH), and microbiological (Total Viable Count (TVC), Enterobacteriaceae and 
Vibrio sp.) analyses were conducted on the samples of all conditions during storage. Sensory evaluation was tested by 10 

trained panels and used Line-scale (1-10). The results showed that the sample stored in refrigerator at 10+1°C provides 
the lomgest shelf-life for 8 days as well as the highest score of overall sensory evaluation. TVB-N and % K-values 
increased during storage of all conditions. However, after 10 days, TVB-N values of treatment 2, 3, and 4 were below 30 
mg/100g . Also, there were no significant differences of pH value among treatments which were 6.38- 6.66 
(p>0.05).Moreover, TVC and Enterobacteriaceae increased from 105 cfu/g and 103 8 cfu/g to 10  cfu/g and 106 cfu/g, 
respectively, during storage of all conditions. Nevertheless, only the 3rd treatment provided the TVC value lower than 
5.0 x 106 cfu/g (standard limits) after 10 days of storage.  
 
Key words : Cockles, Quality, Handling 
    
* Kaset-klang Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0 2940 6130-45 ext. 4217 e-mail : ratchadai@yahoo.com 
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คํานํา 

 
 หอยแครงเปนสินคาสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจของประเทศชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย 
สามารถประกอบอาหารไดหลายประเภท มีรสชาติดีและมีคุณคาทางอาหารสูง ในปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงมากขึ้นโดยแหลง
ที่มีการเลี้ยงหอยแครงกันมากไดแก  จังหวัดสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  เพชรบุรี สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สตูล และปตตานี  
 จากคูมือของ APEC Fisheries working Group (1999) เรื่องการดูแลและขนสงหอยมีชีวิตควรเก็บในที่มีอุณหภูมิ

ตํ่า 2-4 °C และมีความชื้นตลอดเวลา อาจบรรจุในกลองหรือถุงโดยมีถุงน้ําแข็งหรือ gel packs วางรอบๆ ถุงที่บรรจุหอย 
อาจใชสาหรายทะเลหรือผาคลุมเพื่อคงรักษาความชื้นไว จิราพรและสุเมธ (2533) ไดศึกษาการเก็บรักษาและการขนสง
หอยแมลงภูมีชีวิต โดยเปรียบเทียบการใหความเย็นหอยที่เก็บรักษาในภาชนะเปดกับเก็บรักษาในกลองโฟม (ภาชนะปด) 
พบวาการเก็บหอยในกลองโฟม จะสามารถเก็บรักษาหอยใหมีชีวิตไดนานถึง 4 วัน โดยมีอัตราการรอด 75 % ที่อุณหภูมิ

ประมาณ 11 °C และปริมาณน้ําแข็งที่ใชเพื่อใหไดอุณหภูมิดังกลาว จะแปรผันกับอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม สวนการเก็บ
รักษาหอยในภาชนะเปด เพื่อใหไดอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีอัตราการรอดในวันที่ 3 เพียง 44 %  
 เนื่องจากหอยแครงเปนสินคาเนาเสียงาย เพราะมีชีวิตอยูประมาณ 2-3 วัน และสวนใหญนิยมบริโภคสด หากการ
ลําเลียงหอยแครงไปสงในระยะไกลๆ ในลักษณะหอยเปลือกสด โดยบรรจุในกระสอบพลาสติก มีการพรมน้ําใหความชื้น
บางเล็กนอย แตไมมีการใหความเย็น จึงเปนอุปสรรคในการกระจายหอยเปลือกสดที่มีคุณภาพดี จากแหลงเลี้ยงไปสู
ผูบริโภคทําใหสินคาไมสดเนื่องจากไมมีการดูแลรักษา ความนิยมบริโภคจึงลดลง ทําใหตลาดบริโภคคอนขางแคบ และ
จํากัดอยูในเฉพาะตัวเมืองที่มีการคมนาคมสะดวกเทานั้น (ชวนพิศ, 2537) จึงจําเปนตองศึกษาคุณภาพเพื่อหาวิธีการเก็บ
รักษาและขนสงหอยแครงหลังการจับที่เหมาะสม จึงเปนหนทางหนึ่งเพื่อยืดระยะเวลาใหนานขึ้นกอนถึงมือผูบริโภคเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 

วัตถุประสงค 

 
 1. ศึกษาหาวิธีการเก็บรักษาหอยแครงที่เหมาะสมเพื่อชวยยืดอายุการเก็บ 
 2. ศึกษาความสัมพันธคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของหอยแครงในระหวางการเก็บรักษา
ดวยวิธกีารตางๆ 
 

วิธีดําเนินการ 
 

วัสดุ อุปกรณ 
 1. หอยแครง ขนาด 50-70 ตัว/กก. จากแหลงเลี้ยงในจังหวัดสมุทรปราการ  
 2. กระสอบพลาสติกบรรจุหอยขนาด 5 กก. (30 x 44 ซม.) 
 3. ตูควบคุมอุณหภูมิ (Microprocessor Control Incubator) ยี่หอ Accuplus รุน i250 สามารถควบคุมอุณหภูมิได

ต้ังแต  0 °C → 40 °C 
 4. ตู Growth Chamber รุน TG-520 HD  
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 5. Data logger พรอม software ยี่หอ Tiny view plus รุน TV – 1500 (Gemini Data Loggers) สามารถบันทึก

อุณหภูมิไดต้ังแต –30 °C → +50 °C และความชื้น 0 → 100 % RH 
 6. pH meter ยี่หอ Radiometer รุน PHM 210 
 7. หีบฉนวนพลาสติกบรรจุหอยขนาด 200 ลิตร ใชเก็บรักษาหอยดวยไอน้ําแข็ง  
 
วิธีการทดลอง 
 1. ตรวจวิเคราะหคุณภาพของหอยแครงที่นํามาทดลองเก็บรักษา 
 โดยการสุมตัวอยางหอยแครงที่นํามาทดลองเก็บรักษาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและคุณคาทางอาหาร 
เช้ือจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค และสารปนเปอนเชน โลหะหนัก เปนตน  
 2. ทดลองเก็บรักษาหอยแครง โดยนําหอยแครงมาแบงบรรจุใสกระสอบพลาสติก กระสอบละ 5 กิโลกรัม แลว
นําไปเก็บรักษาดวยวิธีตางๆ 5 แบบ 
 2.1 เก็บไวที่อุณหภูมิหอง โดยนํากระสอบบรรจุหอยมาวางไวที่อุณหภูมิหอง และใชน้ําจากแหลงเลี้ยงพรม
เพื่อใหความชื้น สุมเก็บตัวอยางทุกวันจนกวาผูทดสอบไมยอมรับหรือหอยเนาเสีย เพื่อวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ประสาท
สัมผัส และทางจุลชีววิทยา (แบบที่ 1) 
 2.2 เก็บรักษาในหีบฉนวนพลาสติกที่มีน้ําแข็งโดยวางกระสอบบรรจุหอยบนตะกราที่วางบนน้ําแข็งเพื่อไมให
หอยสัมผัสกับน้ําแข็งโดยตรง (แบบที่ 2) 

 2.3 เก็บรักษาในตูเย็นอุณหภูมิ 5±1 °C (แบบที่ 3) 

 2.4 เก็บรักษาในตูเย็นอุณหภูมิ 10±1 °C (แบบที่ 4) 

 2.5 เก็บรักษาในตูควบคุมสภาพแวดลอม (Growth chamber) อุณหภูมิ 15 °C และความชื้นสัมพัทธ 90%  
(แบบที่ 5) 
 การเก็บตัวอยางหอยแครงแบบที่ 2.2-2.5 สุมตัวอยางที่ 0, 2, 4, 6, 8, 9 และ 10 วัน เพื่อวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
ประสาทสัมผัส และจุลชีววิทยา จนกวาหอยจะเนาเสียเชนเดียวกัน 
 3. การตรวจคุณภาพของหอยแครง 
 3.1 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
 สุมตัวอยางหอยแครง 1 กิโลกรัม ใชผูทดสอบที่ผานการฝกฝนจํานวน 10 คน ตรวจสอบดานลักษณะปรากฏ และ
ดมกลิ่น หลังจากนั้นนําหอยมาลางใหสะอาด ลวกในน้ําเดือด 30 วินาที ใหผูทดสอบตรวจสอบดาน กลิ่น เนื้อสัมผัส 
รสชาติ และการยอมรับรวม แลวใหคะแนนทุกลักษณะแบบ Line scale มีชวงคะแนน 1-10 คะแนน โดย 10 คะแนน คือ
คุณภาพดีที่สุด 1 คะแนน คือคุณภาพแยที่สุด ตํ่ากวา 5 คะแนน คือ ไมยอมรับ  
 3.2 การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี 
 สุมตัวอยางหอยแครง 1 กิโลกรัม นํามาลางทําความสะอาด แกะเอาแตเนื้อหอยแลวปนละเอียดใหเปนเนื้อ
เดียวกัน นําไปวิเคราะหคุณภาพ ดังตอไปนี้ 
 - ปริมาณความชื้น (Moisture, %) โดยวิธี AOAC Official Methods: 2000 
 - ปริมาณดางระเหยทั้งหมด (Total Volatile Basic Nitrogen, TVB-N, mg/100g sample) (Yamagata and Low, 
1992) 
 - คาเค (K value, %) โดยวิธี MFRD (Ng, 1992) 
 - ปริมาณโลหะหนักไดแก แคดเมียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง และตะกั่วโดย Furnace Atomic Absorption และ
ปรอท ดวย Mercury Analyser โดยวิธี Microwave digestion (AOAC Official Methods: 2000) 
 - ความเปนกรดดาง (pH) วัดโดยใชเครื่อง pH meter (Radiometer, model PHM 210) 
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 3.3 การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา  
 สุมตัวอยางหอยแครง 1 กิโลกรัม นํามาลางทําความสะอาด แกะเอาแตเนื้อหอยโดยวิธี Aseptic technique แลว 
นําไปวิเคราะหคุณภาพ ดังตอไปนี้ 
 - ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Aerobic plate count) CFU/กรัม โดยวิธี pour plate โดยทําการตรวจวิเคราะห 
Mesophilic aerobes บมเชื้อที่ 35-37 ºC 48 ช่ัวโมง (Maturin and Peeler, 2001) 
 - ปริมาณ Coliforms และ E.coli:  โดยวิธี MPN/กรัม (Hitchins et al., 2001) 
 - เช้ือซาลโมเนลลา ในตัวอยาง 25 กรัม (Andrews et al., 2001)  
 - เช้ือ Vibrio cholerae: ในตัวอยาง 25 กรัม (Elliot et al., 2001) 
 - เช้ือ Vibrio parahaemolyticus โดยวิธี MPN/กรัม (Elliot et al., 2001) 
 - ปริมาณ Enterbacteriaceae CFU/กรัม โดยวิธี pour plate (ISO 5552, 1997E) 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 นําผลการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวนและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย Duncan’s new multiple 
range test (DMRT) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย Pearson correlation coefficient โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  
 

ผลการทดลองและวิจารณผล 

 
1. คุณภาพของหอยแครง 
 หอยแครงที่นํามาทดลองเปนหอยขนาด 50-70 ตัว/กิโลกรัม มีปริมาณเนื้อหอย 28 % และสวนเปลือกหอย 72 % 
ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและคุณคาทางอาหารของเนื้อหอยแครงพบวา มีปริมาณโปรตีน 10.09 % ไขมัน 0.30 
% เถา 2.44 % ความชื้น 84.66 % เกลือ 1.63 % มีปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี และทองแดง เปน 1448.06 
มิลลิกรัม/100 กรัม 144.86 มิลลิกรัม/100 กรัม 52.75 mg/kg 13.44 mg/kg และ 1.01 mg/kg ตามลําดับ ปริมาณโลหะหนักที่
ตรวจพบมากที่สุดคือ แคดเมียม มีปริมาณ 0.496 mg/kg สวนปรอท และตะกั่วมีคา < 0.01 และ <0.001 mg/kg ตามลําดับ 
ซึ่งยังอยูในเกณฑมาตรฐาน มกอช (มกอช. 9007, 2548) เรื่องขอกําหนดดานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร ที่
กําหนดปริมาณแคดเมียมสูงสุด 0.5 mg/kg และสอดคลองกับการทดลองของอภิรดี (2544) ที่ไดทําการศึกษาปริมาณโลหะ
หนักในหอยแครงบริเวณปากแมน้ําบางปะกง และพบปริมาณ 0.427 mg/kg การตรวจพบปริมาณโลหะหนักแสดงใหเห็น
วาการปนเปอนของแหลงน้ําที่หอยอาศัยอยู และธรรมชาติของหอยแครงจะไมคอยเคลื่อนที่ และกินอาหารโดยน้ําที่ผาน
เหงือก (filter feeder) ทําใหมีการสะสมของมลพิษคือโลหะหนักในน้ําหรือดินบริเวณที่หอยอาศัยอยูตลอดเวลา  

5 ผลการวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา  พบวา มีปริมาณจุลินทรียที่มี ชีวิตทั้งหมด  1.7x10  cfu/g 
Enterobacteriaceae 3.8x 103  Coliform 19.21 MPN/g  E.coli 3.50 MPN/g  Vibrio parahaemolyticus 12.39 MPN/g  พบ 
Salmonella แตไมพบ Vibrio chorelae  
 
2. การทดลองเก็บรักษาหอยแครงตามแบบวิธีการเก็บที่แตกตางกัน 
 คุณภาพทางประสาทสัมผัส: หอยแครงที่เก็บรักษาแบบที่1 พบวาเก็บไดนานเพียง 3 วัน เทานั้น ซึ่งผูทดสอบ
ยังใหคะแนนยอมรับในทุกลักษณะ ในวันที่ 4 ของการเก็บรักษา ผูทดสอบไมยอมรับ เนื่องจากหอยมีกลิ่นเนาเสีย (รูปที่ 1) 
 สําหรับหอยแครงที่เก็บรักษาแบบที่ 2-5 คะแนนการยอมรับของผูทดสอบในทุกดานลดลงตามระยะเวลาที่เก็บ
นานขึ้น โดยผูทดสอบยังใหคะแนนการยอมรับดานลักษณะปรากฏ และเนื้อสัมผัส เมื่อเก็บรักษานาน 8 วัน สําหรับแบบที่ 
2-4 สวนแบบที่ 5 เก็บไดนาน 6 วัน ดานกลิ่น การเก็บแบบที่ 2 และ 4 เก็บไดนาน 8 วัน แบบที่ 3 เก็บไดนาน 6 วัน และ
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แบบที่ 5 เก็บไดเพียง 4 วัน ดานรสชาติและการยอมรับรวมสําหรับการเก็บแบบที่ 2 และ 4 เก็บไดนาน 8 วัน แบบที่ 3 และ 
5 เก็บไดนาน 6 วัน(รูปที่ 2) 
 คุณภาพทางเคมีและกายภาพ : จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพของหอยแครง โดยการตรวจวิเคราะหปริมาณ
ความชื้น, ปริมาณดางระเหยทั้งหมด (TVB-N), % K Value และ pH พบวา 

 ปริมาณความชื้น มีปริมาณความชื้นเฉลี่ย 84.07 ± 1.13 % โดยทั้ง 5 แบบการเก็บรักษามีความแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 (รูปที่ 3) 
 ปริมาณดางระเหยทั้งหมด (TVB-N) มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในการเก็บ (ตารางที่ 3 และ 4) จะเห็นไดวาการ
เก็บหอยแครงโดยวางทิ้งไวที่อุณหภูมิหองมีคุณภาพเสื่อมลง พบวามีอายุการเก็บ 2 วัน และในวันที่ 3 ถือวาคุณภาพไมสด 
ตามเกณฑที่กําหนดคุณภาพทางเคมีของสัตวน้ํา กําหนดใหมีคา TVB ตองไมเกิน 30 mg/100g (มอก. 115, 2529) สําหรับ
วิธีการเก็บรักษาแบบที่ 2-5 ปริมาณ TVB-N เปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยโดยมีแนวโนมเพิ่มปริมาณจากการเก็บรักษาตลอด
ระยะเวลาในการเก็บ และคาอยูในเกณฑที่กําหนดตามคุณภาพทางเคมีของสัตวน้ํา ยกเวนในแบบที่ 5 คาเกินมาตรฐานเมื่อ
อายุการเก็บ 9 วัน แสดงถึงการเสื่อมคุณภาพอยางเห็นไดชัด (รูปที่ 4) 
 % K Value ที่ตรวจพบในหอยแครงมีแนวโนมเพิ่มปริมาณจากการเก็บรักษาดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งการใชคา % 
K value ในการตรวจสอบดานความสดนั้น จะมีปญหาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของสัตวน้ํา (นิรชาและคณะ, 
2550) 
 สําหรับ pH พบวา ทั้ง 5 แบบการทดลองมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 6.38–6.66 ซึ่งมีสภาพเปนกรดออนเกือบเปนกลาง มี
ความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สอดคลองกับ Liew et al, 1998 ที่ไดทําการศึกษา pH ของหอยแครง
และคาอยูในชวง 6.54–7.29  
 คุณภาพทางจุลชีววิทยา: จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยแครง พบวา คุณภาพของ
หอยแครงทางจุลชีววิทยา ทั้งปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (TVC) และ แบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae เพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลาในการเก็บ 
 ปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (TVC) ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6 จะเห็นไดวาการเก็บหอยแครงโดยวางทิ้ง
ไวที่อุณหภูมิหองมีคุณภาพเสื่อมลงจากการเพิ่มปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด พบวาอายุการเก็บ 3 วันยังถือวาคุณภาพอยู
ในเกณฑที่กําหนดตามมาตรฐานของมกอช. (มกอช. 9007, 2548) ที่กําหนดปริมาณเชื้อจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมดมีปริมาณ
ไมเกิน 5.0 x 106 CFU/กรัม สําหรับแตละวิธีการเก็บรักษา พบวา แบบที่ 2 มีอายุการเก็บ 6 วัน แบบที่ 3 มีอายุการเก็บ 10 
วัน แบบที่ 4 และ แบบที่ 5 มีอายุการเก็บ 2 วัน ตามเกณฑที่กําหนด จากผลการวิเคราะหเห็นไดชัดวา แบบที่ 3 มีปริมาณจุลิ
นทรียที่มีชีวิตทั้งหมดต่ํามากเนื่องจากผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (รูปที่ 7) 
 ปริมาณแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae จากผลการวิเคราะห (ตารางที่ 7) เห็นไดชัดวา แบบที่ 3 มีปริมาณ
ปริมาณแบคทีเรียกลุม Enterobacteriaceae ตํ่ามากเชนเดียวกับปริมาณ TVC (รูปที่ 8) 
 ปริมาณเชื้อ Coliforms และ E. coli ในหอยแครง ที่เปนตัวบงช้ีถึงสุขลักษณะโดยทั่วไป พบวามีปริมาณการ
เพิ่มขึ้นของเชื้อ Coliforms และมีปริมาณ E. coli MPN/g ไมเกิน 500 ตลอดอายุการเก็บซึ่งจะเห็นไดวาการเก็บรักษา
หอยแครงในแตละวิธี มีคุณภาพเสื่อมลงจากปริมาณการเพิ่มขึ้นของปริมาณเชื้อ Coliforms และ E. coli จากผลการ
วิเคราะหเห็นไดชัดวา แบบที่ 4 มีปริมาณเชื้อ Coliforms และ E. coli สูงมากเนื่องจากผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษา  
(รูปที่ 6)  
 ปริมาณ V. parahaemolyticus พบวามีแนวโนมเพิ่มปริมาณจากการเก็บรักษา สอดคลองกับ Kolwin and Roberts 
(1982) ที่ไดทําการศึกษา Vibrio spp. ในหอยแครงระหวางการเก็บรักษา 
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3. การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของหอยแครง 
 ความสัมพันธ (Correlation) ระหวางคุณภาพหอยแครงจากวิธีการเก็บรักษาทั้ง 5 แบบดังแสดงในตารางที่ 8 
พบวา ปริมาณดางระเหยทั้งหมด (TVB-N) สัมพันธกับปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (TVC), ปริมาณแบคทีเรียในกลุม 
Enterobacteriaceae และคะแนนทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยปริมาณ TVB-N, TVC และ 
Enterobacteriaceae  เพ่ิมขึ้น แตคะแนนทางการยอมรับทางประสาทสัมผัสลดลง (-0.813) และในขณะเดียวกันปริมาณจุลิ
นทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (TVC) สัมพันธกับปริมาณแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae โดยทั้งปริมาณ TVC และ 
Enterobacteriaceae เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน (0.948) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา  
 
 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสในหอยแครงที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง
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ภาพที่ 1  คุณภาพทางประสาทสัมผัสที่อุณหภูมิหอง 
 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางการยอมรับรวม
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ภาพที่ 2  คุณภาพทางประสาทสัมผัสแตละวิธีเก็บรักษา 
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 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางเคมีในหอยแครงท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง
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ภาพที่ 3  คุณภาพทางเคมีที่อุณหภูมิหอง 
 

ปริมาณดางระเหยท้ังหมด (TVB-N) ของหอยแครงแตละวิธีการเก็บรักษา
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ภาพที่ 4  ปริมาณ TVB-N แตละวิธีเก็บรักษา 

 
 

การเปลีย่นแปลงคณุภาพทางจุลนิทรียในหอยแครงทีเ่กบ็รักษาทีอุ่ณหภูมิหอง
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ภาพที่ 5  คุณภาพทางจุลินทรียที่อุณหภูมิหอง 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณเช้ือ Coliform ในหอยแครงแตละวิธีการเก็บรักษา
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ภาพที่ 6  ปริมาณเชื้อ Coliforms แตละวิธีเก็บรักษา 
 
 

การเปลีย่นแปลงคณุภาพทางจุลนิทรียในหอยแครงแตละวธีิเกบ็รักษา
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ภาพที่ 7  ปริมาณ TVC แตละวิธีเก็บรักษา 
 
 

การเปลีย่นแปลงปริมาณ Enterobacteriaceae ในหอยแครง

แตละวธีิการเกบ็รักษา
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ภาพที่ 8  ปริมาณ Enterobacteriaceae แตละวิธีเก็บรักษา 
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สรุป 
 

 จากผลการวิเคราะหคุณภาพหอยแครงแตละวิธีการเก็บรักษา โดยผูทดสอบใหคะแนนยอมรับทางประสาทสัมผัส

แบบที่เก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิ 10 °C (แบบที่ 4) และแบบที่เก็บรักษาในหีบฉนวนพลาสติกที่มีน้ําแข็งโดยไมใหสัมผัส

กับน้ําแข็งโดยตรง (แบบที่ 2) ยอมรับไดไมเกิน 8 วัน สวนแบบที่เก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิ 5 °C (แบบที่ 3) เก็บรักษาใน

ตูควบคุมสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิ 15 °C (แบบที่ 5) และแบบที่เก็บที่อุณหภูมิหอง (แบบที่ 1) ยอมรับไดไมเกิน 6 6 และ 3 
วัน ตามลําดับ สําหรับคาทางเคมีทั้งปริมาณดางระเหยทั้งหมด (TVB-N), % K-value เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาในการเก็บ 
โดยหอยแครงที่เก็บที่อุณหภูมิหอง (แบบที่ 1) เพิ่มขึ้นเล็กนอยในระยะแรก และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจาก 1 วัน โดยการ
เก็บแบบที่ 2 3 และ 4 มีคา TVB-N อยูในเกณฑที่กําหนด คือตํ่ากวา 30 mg/100g ขณะที่แบบที่ 5 และ 1 มีคาสูงกวาเกณฑที่
กําหนด เมื่อเก็บนาน 8 และ 2 วัน สวนปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (TVC) และแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae 
มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาการเก็บทุกแบบการทดลอง จาก 105  เปน 107 8- 10  cfu/g และ 103  เปน 106 cfu/g ตามลําดับ 
โดยในแบบที่ 3 อยูในเกณฑที่กําหนดคือ 5.0 x 106 cfu/g ตลอดการเก็บ 10 วัน แบบที่ 2 4 5 และ 1 มีคาสูงกวาเกณฑที่
กําหนด เมื่อเก็บนาน 8 4 4 และ 4 วัน ตามลําดับ ตรวจไมพบ Vibrio cholerae แตตรวจพบเชื้อ Salmonella  
 จากผลการทดลองครั้งนี้ พบวาดัชนีช้ีวัดคุณภาพที่มีความสัมพันธกับคะแนนทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของหอยแครงคือ ปริมาณดางระเหยทั้งหมด (TVB-N) ปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (TVC) และปริมาณ
แบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae  
 ดังนั้นอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธมีผลตอคุณภาพของหอยแครง การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธให
เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากหอยแครงยังมีชีวิตขณะเก็บรักษาและคอยๆ ตายลงจากการเก็บรักษา ทําใหคุณภาพเสื่อม
ลง จากผลการทดลองพบวาวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมคือ แบบที่เก็บรักษาในหีบฉนวนพลาสติกที่มีน้ําแข็งโดยไมให

สัมผัสกับน้ําแข็งโดยตรง (แบบที่ 2) และแบบที่เก็บรักษาในตูควบคุมอุณหภูมิ 10 °C (แบบที่ 4) นั่นคือ อุณหภูมิอยูในชวง 

10-12 °C และความชื้นสัมพัทธอยูในชวง 70-83 % จะชวยชะลอการเสื่อมคุณภาพหรือเกิดการเสื่อมคุณภาพนอยที่สุด 
เพราะฉะนั้นหากมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใหเหมาะสม จะชวยยืดอายุจากการเก็บรักษาและการขนสงได 
และคุณภาพอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภค 
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ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางประสาทสัมผัสในหอยแครงโดยวางทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (แบบที่ 1) 

คะแนนทางประสาทสัมผัส ระยะเวลา 
(วัน) ลักษณะปรากฏ ปริมาณดินโคลน กล่ิน เนื้อสัมผัส รสชาติ ยอมรับรวม 

0  9.34+0.62a 9.00+0.60a 9.11+0.81a 9.36+0.51a 9.30+0.75a 9.36+0.61a

1 9.18+0.18a 9.35+0.33a 9.18+0.31a 9.14+0.34ab 9.24+0.25a 9.14+0.30ab

2 8.86+0.45ab 8.94+0.58a 8.81+0.54a 8.88+0.63bc 8.86+0.64b 8.69+0.68b

3 7.23+0.77b 8.55+1.25b 6.30+0.75b 7.58+1.37c 7.58+1.19c 7.08+1.04c

4 2.10+1.53c 7.08+2.56c 0.20+0.14c 0.00+0.00d 0.00+0.00d 0.10+0.14d

abc คาเฉลี่ยในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 2  คุณภาพทางประสาทสัมผัสในหอยแครงตามวิธีการเก็บรักษา 

ลักษณะปรากฏ   ปริมาณดินโคลน   ระยะเวลา 
(วัน) แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที ่4 แบบที ่5 แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที ่4 แบบที ่5 

0 9.34+0.62 9.34+0.6 9.34+0.0 9.34+0.6 9.00+0.60a 9.00+0.60 9.00+0.46 9.00+0.60
2 8.31+0.56 7.91+0.7 8.37+1.0 8.78+0.5 8.69+0.68a 9.08+0.51 9.25+0.29 9.13+0.54
4 7.08+1.57 6.70+1.5 6.95+1.3 7.35+1.4 8.80+0.70a 9.08+0.85 8.88+0.75 7.03+1.12
6 6.96+ 6.70+1.2 7.70+0.5 5.93+1.4 8.36+0.88a 8.48+0.96 8.87+0.32 8.18+1.12
8 5.69+1.73 5.16+ 5.90+1.2 3.60+2.0 7.24+2.52b 7.13+2.77 9.12+0.56 6.90+2.95
9 4.83+ 4.89+0.9 4.54+1.8 1.51+1.6 7.47+1.62c 7.54+1.59 8.42+1.53 6.23+3.46

10 5.08+1.54 4.95+1.4 4.10+2.0 1.77+2.1 6.97+1.85c 6.32+2.84 8.98+0.26 6.05+3.30
กล่ิน   เนื้อสัมผัส   ระยะเวลา 

 (วัน) แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที ่4 แบบที ่5 แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที ่4 แบบที ่5 
0 9.11+0.81 9.11+0.8 9.11+0.9 9.11+0.8 9.36+0.51a 9.36+0.51 9.36+0.34 9.36+0.51
2 8.68+0.65 8.21+0.8 8.40+1.3 8.64+0.8 8.55+0.40a 8.18+0.36 8.78+0.61 8.46+0.44
4 7.85+1.39 8.13+1.4 7.37+1.0 7.83+1.1 7.95+1.27a 7.90+1.41 7.18+0.91 7.23+0.99
6 6.53+0.79 6.88+1.2 7.60+1.3 4.24+1.5 7.08+0.89b 7.09+1.09 6.70+0.95 7.14+0.80
8 5.46+1.16 4.83+1.2 5.60+1.2 1.07+1.3 5.87+0.64c 5.24+0.97 6.10+1.10 0.27+0.72
9 4.59+1.69 4.89+1.5 3.60+2.5 0.17+0.3 4.64+2.15d 4.30+1.50 4.08+1.31 0.00+0.00

10 4.98+1.29 4.18+2.2 2.08+1.4 0.97+2.1 4.48+2.06d 4.55+1.71 2.18+1.16 0.92+2.25
รสชาติ   การยอมรับรวม   ระยะเวลา 

 (วัน) แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที ่4 แบบที ่5 แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที ่4 แบบที ่5 
0 9.30+0.75 9.30+0.5 9.30+0.9 9.30+0.7 9.36+0.61a 9.36+0.61 9.36+0.61 9.36+0.61
2 8.74+0.45 8.26+0.4 8.88+0.8 8.58+0.4 8.58+0.51a 8.09+0.57 8.82+0.48 8.48+0.52
4 7.88+1.38 7.95+1.3 6.82+1.1 7.40+1.2 7.85+1.29a 7.88+1.42 6.95+1.15 7.00+1.06
6 6.66+0.98 7.16+1.3 6.65+1.4 6.26+1.5 6.61+1.12b 6.90+1.15 6.47+0.59 5.84+1.11
8 5.97+0.93 4.86+1.2 6.26+0.8 0.31+0.8 5.31+0.72c 4.49+1.05 5.84+0.79 0.57+0.87
9 4.84+2.17 4.79+1.2 4.14+1.8 0.00+0.0 4.26+1.70c 4.19+1.22 3.74+1.87 0.16+0.28

10 4.98+1.70 4.67+1.8 2.63+2.6 0.92+2.2 4.43+2.09d 4.55+1.84 2.15+1.82 1.02+2.44
abc คาเฉลี่ยในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
wxyz คาเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีในหอยแครงโดยวางทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (แบบที่ 1) 

คาทางเคมี ระยะเวลา 
การเก็บ (วัน) Moisture (%) TVB-N (mg/100g) K- value (%) pH 

0  84.78 ±  0.16 a 8.30 ± 0.15 a 43.14 ± 1.06 a 6.61 ± 0.11 a

1 85.87 ± 0.66 a 8.95 ± 1.08 a 66.28 ± 1.27 b 6.66 ± 0.24 a

2 83.57 ± 0.59 a 18.76 ± 0.12 b 69.18 ± 0.57 c 6.38 ± 0.46 a

3 83.04 ± 0.25 a 35.01 ± 0.11 c 72.82 ± 1.00 d 6.53 ± 0.12 a

4 84.26 ± 0.08 a 107.81 ± 0.53 d 77.91 ± 0.49 e 6.47 ± 0.10 a

5 82.92 ± 0.36 a 215.8 ± 3.21e 79.55 ± 0.35 f 6.41 ± 0.00 a

abc คาเฉลี่ยในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4  ปริมาณ TVB-N และ K- value ในหอยแครงตามวิธีการเก็บรักษา 

TVB-N (mg/100g) K-value (%) ระยะเวลา
(วัน) แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 

0 8.30+0.15ax 8.30+ 0.15ax 8.30+0.15ax 8.30+0.15ax 43.14+1.06 ax 43.14+1.06ax 43.14+1.06ax 43.14+1.06ax

2 11.11+0.34ax 10.82+0.08ax 11.39+0.83ax 12.28+0.35by 68.25+2.50bx 74.43+1.71cz 69.78+0.86by 67.38+1.27bx

4 11.81+1.43by 10.88+0.00ax 11.84+0.98by 13.88+1.28cz 67.04+3.33bx 72.86+2.95by 70.94+0.63cy 76.43+3.41dz

6 16.30+1.23cy 11.45+0.32ax 16.47+0.12cy 17.40+0.12dz 71.66+2.16cx 72.16+1.58bx 71.93+0.61cx 72.08+1.63cx

8 19.25+ 0.98dy 9.95+0.26aw 15.53+ 0.37cx 29.28+2.46ez 73.67+0.71dy 75.03+1.32dz 71.50+0.71cx 69.77+1.83bx

9 22.35+1.61ey 11.51+0.08ax 22.86+0.28dy 36.96+0.56fz 77.63+1.43eyz 78.65+0.44ez 73.19+1.58dx 76.12+0.94dy

10 27.38 +0.39fy 12.47+0.83bx 25.79+0.01ey 55.69+1.01gz 77.08+1.86ey 75.28+1.25dx 76.94+0.82ey 78.40+1.24ez

abc คาเฉลี่ยในคอลัมมเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
wxyz คาเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 5  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลชีววิทยาในหอยแครงโดยวางทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (n=5) 

APC (CFU/g) Enterobacteriaceae (CFU/g) MPN Coliform/g MPN E. coli/g ระยะเวลา 
(วัน) Ave±SD Ave±SD Ave±SD Ave±SD 

0  1.7x105±7.8x104 3.8x103±2.3x103 19.21±17.0 3.50±0.71 
1 8.5x105±5.5x105 6.6x103±1.8x103 49.00±230.9 4.00±217.1 
2 1.9x106±6.8x105 3.6x104±1.4x104 64.11±92.8 14.80±5.50 
3 2.9x106±2.4x106 2.0x106±2.3x106 82.00±6.31 192.7±168.14 
4 6.7x107±4.4x107 4.1x106±3.9x106 216.78±451.15 222.60±499.7 
5 7.7x107±4.0x107 7.7x106±5.0x106 295.80±26.08 382.29±0.00 

 
 



            การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551                                                                                                                        P18   
                                                   

 311  

ตารางที่ 6  ปริมาณจุลินทรียมีชีวิตทั้งหมด (APC, CFU/g) ในหอยแครงตามวิธีการเก็บรักษา (n=5) 

แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 ระยะเวลา 
(วัน) Ave+SD Ave+SD Ave ± SD Ave ± SD 

0 1.7x105+7.8x104 1.7x105+7.8x104 1.7x105+7.8x104 1.7x105+7.8x104

2 7.6x105+5.4x105 8.1x104+4.9x104 1.5x106+6.6x105 1.2x106+1.0x106

4 8.3x105+4.9x105 6.7x105+1.7x105 9.6x106+6.3x106 7.7x106+3.8x106

6 4.7x106+4.2x106 6.6x104+9.1x103 5.4x107+2.1x107 8.3x107+9.2x107

8 7.5x106+6.9x106 7.8x104+6.4x104 3.6x108+1.4x108 1.1x108+1.1x108

9 1.6x107+2.1x107 5.6x106+4.4x106 2.8x108+1.4x108 2.5x108+2.0x108

10 4.9x107+5.0x107 3.3x106+1.8x106 2.0x108+0.00 1.4x108+5.5x107

 

ตารางที่ 7  ปริมาณของแบคทีเรียในกลุม Enterobacteriaceae (CFU/g) ในหอยแครงตามวิธีการเก็บรักษา (n=5) 

แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 ระยะเวลา 
(วัน) Ave ± SD Ave ± SD Ave ± SD Ave ± SD 

0 3.8x103 ± 2.3x103 3.8x103 ± 2.3x103 3.8x103 ± 2.3x103 3.8x103 ± 2.3x103

2 4.9x104 ± 5.7x104 3.2x103 ± 1.8x103 1.9x105 ± 2.0x105 4.8x104 ± 4.6x104

4 5.8x104 ± 6.1x104 2.7x103 ± 8.9x102 6.1x105 ± 7.1x105 6.6x105 ± 6.4x105

6 1.3x105 ± 2.0x105 1.8x104 ± 6.5x103 8.1x106 ± 2.1x106 9.2x106 ± 1.1x107

8 1.7x106 ± 2.6x106 6.4x104 ± 6.5x104 1.5x107 ± 5.3x106 8.3x106 ± 5.8x106

9 6.6x106 ± 7.9x106 8.1x104 ± 7.6x104 3.2x107 ± 2.7x107 1.9x107 ± 2.0x107

10 239x107 ± 3.0x107 3.5x105 ± 3.1x105 1.7x107 ± 6.7 x106 1.0x107 ± 7.7x106

 

ตารางที่ 8  ความสัมพันธระหวางตัวช้ีวัดคุณภาพหอยแครงในแตละวิธีการเก็บรักษา 

ตัวชี้วัดคุณภาพ Moisture TVB-N K-value pH Sensory TVC Enterobacteriaceae 
Moisture 1.00       
TVB-N -0.478 1.00      
K-value -0.172 0.473 1.00     
pH 0.410 -0.678* -0.570* 1.00    
Sensory 0.264 -0.813* -0.621* 0.645* 1.00   
TVC -0.086 0.700* 0.589* -0.781* -0.722* 1.00  
Enterobacteriaceae -0.071 0.701* 0.661* -0.786* -0.783* 0.948* 1.00 

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเก่ียวของปูแสม  
(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853)  

 

เนาวพันธ  หนูจุย*  และ กังสดาลย  บุญปราบ 
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปูแสม (Neoepisesarma  mederi, H. Milne Edwards 
1853) ซึ่งเปนปูที่นิยมใชแปรรูปเปนปูเค็ม จะเปนดัชนีในการบงช้ีคุณภาพปูแสมหลังการเก็บเกี่ยวและเปนเครื่องมือชวยใน
การคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลคาสัตวน้ําในการจําหนาย รายงานนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและทั้ง
เสนอดัชนีพรอมคาที่เหมาะสมเปนเกณฑการไมยอมรับวัตถุดิบไปแปรรูป  ผานการศึกษาดัชนีประเมินคุณภาพ (Quality 
Index  Method: QIM) และความสัมพันธระหวางดัชนีประเมินคุณภาพกับดัชนีทางเคมีและจุลชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงหลัง
การเก็บเกี่ยวของปูแสมสด  ณ อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 ช่ัวโมง ผลการศึกษาพบวา ดัชนีประเมินคุณภาพ (0-23 คะแนน) มี
คาแปรผันตรงกับเวลา แสดงคาสหสัมพันธ ( r2 ) เทากับ 0.9201 ใหคาการไมยอมรับของผูบริโภคเมื่อเก็บรักษาไวเปนเวลา 

24 ช่ัวโมง  การเปรียบเทียบระหวางคาสหสัมพันธของดัชนีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี [คาความเปนกรด-ดาง, aw, total 

volatile basic nitrogen (TVB-N) และความชื้น] และคาดัชนีทางจุลชีววิทยา (จํานวนจุลินทรียมีชีวิตทั้งหมด) กับเวลา คา
ดัชนีที่ใหคาสหสัมพันธสูง (r2 ≥ 0.900) คือ TVB-N (r2 = 0.9483)  คาสหสัมพันธระหวางดัชนีประเมินคุณภาพกับดัชนี
ทางเคมีและจุลชีววิทยา คาดัชนีที่ใหคาสหสัมพันธสูง (r2 ≥ 0.900) คือ TVB-N (r2 = 0.9909) ทําใหสรุปไดวา ดัชนีบงช้ีการ
ไมยอมรับตัวอยางวัตถุดิบปูแสมคือ คา TVB-N  ซึ่งแปรผันตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส (ดัชนีประเมิน
คุณภาพ) มีคาการบงช้ีปริมาณมากกวาหรือเทากับ  64 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง และคะแนนมากกวาหรือเทากับ 2.438 
ตามลําดับ  ผลที่ไดสามารถเสนอตารางความสัมพันธระหวางเวลา ภาพ ลักษณะทางประสาทสัมผัส คาดัชนีประเมิน
คุณภาพ และคา TVB-N  เพื่อประยุกตใชประกอบการเลือกปูแสมเปนวัตถุดิบในการแปรรูปในรายงานฉบับนี้ 
 
คําสําคัญ : ปูแสม  Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853  หลังการเก็บเกี่ยว  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 
    
* มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  e-mail : ffisksb@ku.ac.th 
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Quality change study after post harvest of Meder’s mangrove crab  
(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) 

 
Nowwapan Noojuy*  and Kangsadan Boonprab 

Department of Fishery Products, Faculty of Fisheries, Kasetsart University 
 

Abstract 
 

 Quality  change study  after  post  harvest  of  Meder’s  mangrove crab (Neoepisesarma mederi, H. Milne 
Edwards 1853), a  known  crab  for  salted  crab  processing,  will be  an  indicator  of  its  quality  after  post  harvest  
and  a  tool  for  selection  it  as  raw  material  to  enhance  the  value  for  a  sale.  This report was aimed to study post 
harvest change and propose appropriate  index  with  the  value  to  reject  Meder’s mangrove crab as the raw material 
for processing through Quality Index Method (QIM) study and its relationship among chemical and microbiological 
quality during 30 hour storing at room temperature. The results showed that QIM (0-23 score) varied to time with 
0.9201 of correlation coefficient (r2) and acceptability for rejection material as 24 hour. The comparison of correlation 

coefficient among chemical and microbiological index [pH, aw, moisture, total volatile basic nitrogen (TVB-N) and total 

viable count]and time indicated the high correlation coefficient (r2 ≥ 0.900) as TVB-N (r2 = 0.9483 ). Correlation 
coefficient among  QIM and chemical indexes or microbiological index, a high of it (r2 ≥ 0.900) was TVB-N  
(r2 = 0.9909). It was able to conclude that the index for rejection of this raw material was TVB-N that varied to sensory 
evaluation (QIM) with ≥ 64 mg/100 g sample and 2.438 score, respectively. This could be proposed the relationship 
table of time, figure, sensory character, QIM and TVB-N for determining Meder’s mangrove crab as raw material for 
processing application in the report.  
 
Key words :  Meder’s mangrove crab; Neoepisesarma  mederi, H. Milne Edwards 1853;  Post harvest; Quality change 
    
* Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand e-mail : ffisksb@ku.ac.th 
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คํานํา 
 
 ปูแสม หรือ Meder’s mangrove crab (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) เปนสัตวน้ําประเภทปู 
(family Grapsidae) ลักษณะทั่วไปมีกามมีสีแดงปนมวง กระดองเกือบจะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกวางมากกวาความ
ยาวเล็กนอย มีกลุมขนสั้น ๆ กระจัดกระจายอยูบนกระดองยกเปนสันเกือบตรง มีรอยหยักเหมือนฟน 2 ซี่ ที่มุมนอกของเบา
ตาตอนกลางกระดองซึ่งอยูตรงกันขามกับปากมีลักษณะโคงนูนปลายแหลมเห็นไดชัด สันขางปากมีขนาดใกลเคียงกันทั้ง
สองคู รองอกไมชัด แตรองกั้นหัวใจเห็นไดชัดบริเวณเหงือกมีสันเล็ก ๆ เฉียงอยูขางละ 5-6 สัน ขอบหลังตาโคงนูน กามทั้ง
สองขางมีขนาดใกลเคียงกัน ปูเพศผูจะมีปลองทอง ปลองรองสุดทายยาวกวาปลองสุดทายเล็กนอย แตกวางกวาประมาณ 2 
เทาในเพศเมีย อาศัยตามปาชายเลน (เฉลิมวิไล, 2525; สมโภชน, 2545)  ปูชนิดนี้นิยมนํามาแปรรูปเปนปูเค็มซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน  มีมูลคาการนําเขาและสงออกสูง  และมีแนวโนมจะสูงขึ้น 
(กรมศุลกากร, 2550) ดังนั้นความตองการปูแสมเปนวัตถุดิบจึงมีความสําคัญ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว
จะชวยเปนเครื่องมือในการคัดเลือกวัตถุดิบ และเปนดัชนีชวยในการบงช้ีการเก็บรักษา เพิ่มมูลคาของสัตวน้ําเพื่อการ
จําหนาย  รายงานนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปูแสมหลังการเก็บเกี่ยว  และเสนอดัชนีพรอมคาที่
เหมาะสมในการไมยอมรับวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป ผานการศึกษาดัชนีประเมินคุณภาพ (Quality  Index  Method: QIM) 

และความสัมพันธระหวางดัชนีประเมินคุณภาพกับดัชนีทางเคมีและจุลชีววิทยา[คาความเปนกรด-ดาง, aw, total volatile 

basic nitrogen (TVB-N) ความชื้น และจํานวนจุลินทรียมีชีวิตทั้งหมด] ที่เปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของปูแสมสด  ณ 
อุณหภูมิหองเปนเวลา  30 ช่ัวโมง ผลที่ไดสามารถเสนอตารางความสัมพันธระหวางเวลา ภาพ ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
คาดัชนีประเมินคุณภาพ และคา TVB-N เพื่อนํามาประเมินในลักษณะทางคุณภาพของปูแสม เพื่อใชเปนประโยชนใน
กระบวนการแปรรูปปูแสมประกอบการพิจารณาการบงช้ีเพื่อนําวัตถุดิบมาใชและจะใชเปนองคความรูในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของสัตวน้ําประเภทปู (ปูแสม) 
  

อุปกรณและวิธีการ 

 

1. ตัวอยางปูแสมสด 

 นําปูแสมที่มีชีวิตจากปาชายเลน มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยใสในกลองโฟมขนาด 60x45x30 เซนติเมตร 

เปดดานบนดวยตาขาย จํานวน 170 ตัว ขนสงมายังหองปฏิบัติการภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เมื่อถึงหองปฏิบัติการทําปูแสมที่มีชีวิตใหสลบโดยการอัดน้ําแข็ง 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นลางน้ํา

ความสะอาดและใหสะเด็ดน้ําบรรจุใสถุงซิบขนาด 10x7 เซนติเมตรถุงละ 1 ตัว เก็บที่อุณหภูมิหอง สุมตัวอยางทุก 0, 6, 12, 

18, 24 และ30 ช่ัวโมง เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี, ทางประสาทสัมผัส  และทางจุลชีววิทยา 

 

2. การวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี 

 เตรียมตัวอยาง โดยการบดละเอียดปูแสมสดเพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี ดังนี้  
 - ความเปนกรด-ดาง ตามวิธี  AOAC, official method 981.12 (2000) ดวยเครื่อง pH Meter, Metrohm รุน 744  

 - วิเคราะหคา aw ดวยเครื่องวัด aw , Novaina รุน TH 200  

 - วิเคราะหความชื้นโดยวิธี infrared drying (อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 60-70 นาที) ดวยเครื่อง Satorious 

รุน MA 40 

 - วิเคราะหปริมาณดางที่ระเหยไดทั้งหมด (TVB-N) ตามวิธีของ Siang and Kim (1992) 
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3. การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (ดัดแปลงจาก Bonilla et  al., 2007) 

 เตรียมตัวอยางทั้งตัวและเปดกระดอง โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปูแสมในดานลักษณะลักษณะ

ปรากฏ (appearance), ตา (eye), ขาและกาม (cheliped and  walking leg), จับปง (abdomen), กระดอง (carapace), เนื้อและ

กลิ่นของเนื้อ (flesh and its smell), การยึดติดของกลามเนื้อบริเวณขาและกระดอง (tense of muscle between coxa and 

carapace) และการยึดติดของกระดองและรางกายสวนใตกระดอง [firmness on ventral (carapace) and dorsal (abdomen) 

body] ใชผูทดสอบจํานวนอยางนอย 4 คนตอครั้งการทดสอบ  (ผูทดสอบจะถูกฝกฝนในการประเมินคุณลักษณะตางๆ ของ

ปูแสม แลวนําขอมูลที่ไดมาอภิปรายเพื่อใหผูทดสอบเขาใจตรงกันในแตละลักษณะ) จากนั้นนําปูแสมจากการสุมที่กําหนด

ไวมาทดสอบโดยการทดสอบแบบ Quality Index  Method: QIM  ดังตารางที่ 1  คะแนนที่รายงานเปนคะแนนเฉลี่ยจากทุก

ลักษณะจากผูทดสอบทุกคน 

 

4. การวิเคราะหทางจุลชีววิทยา 

 ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา โดยนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมด [total viable count (TVC)] ตามวิธี 
AOAC, official method 988.18 (2000)  

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 คาเฉลี่ยของ คะแนนจากการประเมินทางประสาทสัมผัส, ความเปนกรด-ดาง, คา aw, ความชื้น, ปริมาณดางที่

ระเหยไดทั้งหมดและปริมาณจุลินทรียทั้งหมด  เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ correlation coefficient : r2  ตามที่กําหนดในแต

ละการทดลองดําเนินการวิเคราะหและทดลองจํานวน 2 หรือ 3 ซ้ํา 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

 

การศึกษาดัชนีประเมินคุณภาพ  (Quality  Index  Method:  QIM) 

 ดัชนีประเมินคุณภาพ เปนวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  ผานการใหคะแนนประกอบการประเมิน 

(demerit points scoring system) รวมกับการตรวจสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (objective evaluation) (Bremmer et 

al., 1987) เพื่อแสดงคาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะการเสื่อมเสียหลังการจับ  ประกอบการประเมินอายุการเก็บรักษาใน

สัตวน้ํา (Baixas-Nogueras et al., 2003; Barbosa and Vaz-Pires, 2004; Bonilla et  al., 2007) เปนวิธีหน่ึงที่ทําไดอยาง

รวดเร็วและไมทําลายตัวอยาง (Botta, 1995)  เพื่อใหสามารถประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปูแสม เพื่อใหแสดง

คาทางประสาทสัมผัสออกมาในรูปคะแนนแสดงดัชนี QIM ในการศึกษาหัวขอนี้ไดสรางการทดลองโดยพัฒนาการ

ประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่สอดคลองกับการใหคะแนนในตารางที่ 1 ทั้งหมด 8 ลักษณะไดแก ลักษณะ

ปรากฏ, ตา, ขาและกาม, จับปง, กระดอง, เนื้อและกลิ่นของเนื้อ, การยึดติดของกระดอง (ดานหลัง)และรางสวนใตกระดอง 

(ดานทอง) และการยึดติดของกลามเนื้อบริเวณขาและกระดอง  ซึ่งใหคา total demerit  points อยูในชวง 0-23 จากการนําปู

แสมทั้งหมด (เตรียมดังในวิธีทดลอง) เก็บ ณ  อุณหภูมิหองแลวนํามาประเมินทางประสาทสัมผัสโดยผูประเมินผานการฝก

แลวอยางนอยครั้งละ 4 คน  แลวใหคะแนนตามตารางที่ 1 ที่เวลาการเก็บรักษา 0, 6, 12, 18, 24, 30 ช่ัวโมง (ทุกจุดของเวลา

ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) ผลที่ไดพบวาคา QIM score มีคาแปรผันตรงกับเวลาโดยใหคา 0, 0, 0.375+0.518, 1.250+0.463, 2.438 

+ 0.496 และ 2.750 + 0.463 ตามลําดับ โดยใหคาสหสัมพันธ [Correlation  coefficient (r2)]  เทากับ  0.9201 (ตารางที่ 2; 

ลําดับที่ 6) ใหคาการไมยอมรับ (acceptability level of consumer)ต้ังแต  24  ช่ัวโมงขึ้นไป (ตารางที่ 2; ลําดับที่ 7) จากผล
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การทดลองชี้ใหเห็นวา คา QIM  ของปูแสมแปรผันตรงกับเวลาใหคาที่ไมยอมรับต้ังแตเวลา  24  ช่ัวโมง เมื่อเก็บปูแสม ณ 

อุณหภูมิหองสอดคลองกับคา QIM  เทากับ 2.438 + 0.496 จึงใชเปนคาที่เสนอไดวา คา QIM ในการไมยอมรับปูแสมเพื่อ

ใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปคือคาที่มากกวาหรือเทากับ 2.438  (> 2.438 QIM  score) เมื่อใชตารางที่ 1 (total demerit  

points ; 0-23) เปนมาตรฐานการประเมิน 

 

การศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีทางเคมีและจุลชีววิทยากับดัชนีประเมินคุณภาพ (QIM) 

 เนื่องจากการประเมินทางประสาทสัมผัส มีขอดอยในเรื่องความตองการผูประเมินที่มีความชํานาญ ดัชนีทางเคมี

และจุลชีววิทยาจึงมีความสําคัญที่นักวิชาการเสนอขึ้นมาเพื่อชดเชยขอดอยของวิธีทางประสาทสัมผัส และทดแทนการ

ประเมินที่ตองใชผูประเมินที่ชํานาญผานการใชเครื่องมือแทน  ดวยเหตุผลดังกลาว การทดลองนี้จึงไดเสนอขึ้น เพื่อบงช้ี

ประสิทธิภาพการเปนดัชนีช้ีบงความสดของแตละดัชนี (ในรายงานนี้ใชเกณฑพิจารณาวาดัชนีมีประสิทธิภาพสูงจะมีคา

สหสัมพันธ (r2) ≥ 0.9000) (ตารางที่ 2) โดยศึกษา  ความสัมพันธของคาทางเคมี [ความเปนกรด-ดาง, aw, TVB-N, 

ความชื้น] และดัชนีทางจุลชีววิทยา (จุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด) ที่สัมพันธกับเวลา  แลวแสดงคาสหสัมพันธ และ เพื่อบงช้ี

ประสิทธิภาพการเปนดัชนีช้ีบงความสดที่สอดคลองกับการประเมินทางประสาทสัมผัส (QIM) โดยแสดงคาความสัมพันธ

ของคาสหสัมพันธเสนตรงของคา QIM กับ ดัชนีทางเคมีและจุลชีววิทยา (ตารางที่ 3) ของแตละดัชนี การศึกษาทําโดยสุม

ตัวอยางปู(ชุดเดียวกับการทดลองในหัวขอที่ 1)ที่เก็บ ณ อุณหภูมิหอง แลวเก็บตัวอยางที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 0, 6, 12, 

18, 24 และ 30 ช่ัวโมง  มาทําการวิเคราะหทางเคมีและจุลชีววิทยา  ดังแสดงในหัวขอวิธีการ ผลการทดลองในตารางที่ 2 

พบวา  เมื่อนําคาของแตละดัชนี ณ เวลาการเก็บตาง ๆ นํามาคํานวณคาสหสัมพันธ การพิจารณาคาการแปรผันตรงกับเวลา

โดยใชคาสหสัมพันธเปนตัวช้ีนั้น ดัชนีที่ใหคาต่ํากวา 0.9000 ไดแก  ความเปนกรด-ดาง, aw, ความชื้น จุลินทรียที่มีชีวิต

ทั้งหมด [0.7741, 0.4320, 0.1250, และ 0.7997] ในขณะที่ ดัชนีที่ใหคาสหสัมพันธมากกวา 0.9000 มีคาเดียวคือ TVB-N 

(0.9483) จากผลการทดลองนี้ช้ีใหเห็นวา  จากคาดัชนีที่ศึกษาทั้งหมด ดัชนี TVB-N เปนคาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  มีคาการ

เปลี่ยนแปลงที่แปรผันตรงกับเวลา   

 ในการศึกษาความสัมพันธของคาสหสัมพันธระหวางดัชนี QIM กับดัชนีทางเคมีและจุลชีววิทยา แสดงไดดัง

ตารางที่ 3 เพื่อตรวจสอบและประเมินความแปรผันตรงของแตละดัชนีกับดัชนี QIM ดัชนีที่ใหความแปรผันตรงสูงจะ

พิจารณาจากคาสหสัมพันธ (r2) มากกวาหรือเทากับ 0.9000 จากผลการทดลองพบวา ดัชนี ความเปนกรด-ดาง, TVB-N, aw, 

ความชื้น, จํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด ใหคาสหสัมพันธเทากับ 0.5536, 0.9909, 0.5692, 0.0427 และ 0.6577 ตามลําดับ  

ดัชนีที่ใหความแปรผันตรงสูงตามเกณฑมีคาเดียวคือ TVB-N ทําใหนําไปสูขอสรุปไดวาดัชนีที่สอดคลองมีความแปรผัน

ตรงกับดัชนี QIM คือดัชนี TVB-N   

 ผลการทดลองทั้งหมด (ตารางที่ 2 และ 3) ช้ีวา ดัชนี TVB-N สามารถใชทดแทนกรณีการมีอุปสรรคที่ไมสามารถ

ใชดัชนี QIM ได ดังเหตุผลสองประการคือ ดัชนี TVB-N มีคาสหสัมพันธแปรผันตรงกับเวลา (เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นตลอด

ระยะเวลาการเก็บคา TVB-N จะสูงขึ้นตามเวลา) และ แปรผันตรงกับ ดัชนี QIM ( (คา TVB-N จะเพิ่มขึ้นตาม คา QIM ที่

สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บ) ในขณะที่ดัชนี ความเปนกรด-ดาง, aw, TVB-N, ความชื้น และ จุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด ไม

มีความเหมาะสมในการใชทดแทน เนื่องจากมีผลการทดลองแสดงในทิศตรงขามกับดัชนี TVB-N (คาสหสัมพันธกับเวลา 

หรือคา QIM ตํ่ากวาเกณฑพิจารณา ดัชนีทั้งหมดไมแปรผันตรงกับเวลาหรือดัชนี QIM) ขอสรุปนี้สามารถนําไปประยุกตใช

เพื่อเปนดัชนีบงช้ีความสดของวัตถุดิบปูแสม เพื่อตัดสินการยอมหรือไมยอมรับตัวอยางเพื่อการแปรรูปหรือการจําหนาย 

ใชชดเชยหรือยืนยันกรณีไมมีผูประเมินความสดที่เหมาะสมในการประเมินวัตถุดิบแบบประสาทสัมผัส และคา TVB-N ที่
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ควรใชแสดงเพื่อไมยอมรับตัวอยาง (negative acceptability) คือคามากกวาหรือเทากับ 64 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยาง 

(ตารางที่ 2) 

 

สรุป 

 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปูแสมหลังการเก็บเกี่ยวและเสนอดัชนีพรอมคาที่เหมาะสมในการไมยอมรับ

วัตถุดิบเพื่อการแปรรูปสรุปไดวา การใชดัชนี QIM ที่มีคาคะแนน (total demerit points 0-23) ประเมินคาทางประสาท

สัมผัสปูแสม ณ อุณหภูมิหองตลอดระยะเวลา 30 ช่ัวโมง มีคาแปรผันตรงกับเวลา (คาสหสัมพันธเทากับ 0.9201) ใหคาการ

ไมยอมรับของผูบริโภคชวงเวลา 24 ช่ัวโมง  สวนในการศึกษาเปรียบเทียบระหวางคาสหสัมพันธของดัชนีการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมี [คาความเปนกรด-ดาง, aw, total volatile basic nitrogen (TVB-N) และความชื้น] และคาดัชนีทางจุลชีววิทยา 

(จํานวนจุลินทรียมีชีวิตทั้งหมด) กับเวลา คาดัชนีที่ใหคาสหสัมพันธสูง (r2 ≥ 0.900) คือ TVB-N (r2 = 0.9483) คา

สหสัมพันธระหวางดัชนีประเมินคุณภาพกับดัชนีทางเคมีและจุลชีววิทยา คาดัชนีที่ใหคาสหสัมพันธสูง (r2 ≥ 0.900) คือ 

TVB-N (r2 = 0.9909) ทําใหสรุปไดวา ดัชนีบงช้ีการไมยอมรับตัวอยางวัตถุดิบปูแสมคือ คา TVB-N ซึ่งแปรผันตรงกับการ

เปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส (ดัชนีประเมินคุณภาพ) มีคาการบงช้ีปริมาณมากกวา หรือเทากับ 64 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม

ตัวอยาง และคะแนนมากกวาหรือเทากับ 2.438 ตามลําดับ ผลที่ไดสามารถเสนอตารางความสัมพันธระหวางเวลา ภาพ 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส คาดัชนีประเมินคุณภาพ และคา TVB-N เพื่อนํามาประเมินในลักษณะทางคุณภาพของปูแสม

ดังตารางที่ 4  ตารางดังกลาว  จะใชเปนประโยชนในกระบวนการแปรรูปปูแสมประกอบการพิจารณาการบงช้ีคุณภาพ

ความสดเพื่อนําวัตถุดิบมาใชและเปนองคความรูในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของสัตวน้ําประเภทปู

ตอไป 
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Table 1  Scheme of the Quality Index Method (QIM) proposed for the assessment of  Meder’s mangrove crab  
               (Neoepisesarma  mederi, H. Milne Edwards 1853)  freshness. 

Parameter Character Description Demerit points 
Appearance 0 

 
1 
 

2 
 

- bright shining with violet or black color of whole body, firm carapace, full   
  appendages, white to grey color of ventral view  
- lose shining to pale and black color of whole body, firm carapace, full appendages,   
  greenish color of ventral view 
- pale and black color of whole body, slightly soft carapace, full appendages,    
   greenish color of ventral view 
- pale and black or grey color of whole body, excessive soft carapace (releasing   
  slurry  appearing after  carapace pressing) 

3 

Eye - bright shining with black  color, rigid eyestalk 
- opaque with black color, soft eyestalk 

0 
1 

- opaque with white color, high soften eyestalk 2 

Cheliped and walking leg - shining with violet or black color, less drooping, rigid   
-  a bit pale with violet or black color, a bit drooping, rigid 
-   pale with violet or black color, high  drooping, rigid 

0 
1 
2 

-   pale with black spot on surface, extremely high drooping, soft 3 
Abdomen -  shining opaque white color, a bit brighten black slurry and brighten white in  

    abdomen cavity, tighten closing abdomen on ventral body 
-  shining yellow color,  slightly black slurry forming and grayish  in abdomen   
    cavity, tighten closing abdomen on ventral body 
-  grey to green color, excessive black slurry forming and brownish  in abdomen     
   cavity ( releasing slurry appearing after  abdomen pressing),   
    a bit tighten closing abdomen on ventral body 
-  green to black color, mucus black slurry forming and black color  in abdomen  

0 
 

1 
 

2 
 
 

    cavity, lose tighten  closing abdomen on ventral body 

 

3 
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Table 1  Scheme of  the Quality  Index  Method  (QIM) proposed for the assessment of Meder’s  mangrove crab 
              (Neoepisesarma  mederi, H. Milne Edwards 1853)  freshness.(continue.) 
 

Parameter Character Description Demerit points 
Carapace -  shinning black color 

-   lose shinning to pale with mixture of black, violet and yellow color  
-   black color, high mucus forming in carapace cavity, lysis formation of organ and  
    tissue with black color  
-   pale with grey color, excessively mucus in carapace cavity, lysis organ and tissue  

0 
1 
2 
 

    with black color forming  
3 

Flesh and its smell - fresh to slightly fishy, tighten flesh   
- fishy, soften flesh 
- fishy with slightly ammonia odor, soften flesh  

0 
1 
2 

- high ammonia odor with off  odor, excessive soften flesh  3 
Firmness on ventral  
(carapace) and dorsal  

- firm 
- firm of ventral body, slightly soft of dorsal body    
- slightly soft of  ventral  body,  soft of dorsal body    

0 
1 
2 (abdomen) body   

- soft  3 

-   tense   
-  slightly tense 
-  slightly relax 

Tense of muscle  
between coxa and  

0 
1 
2 carapace 

-  excessively relax 

 

3 

Range of the total demerit points (0-23) 
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Table 3  Correlation coefficient ( r2 ) of  Quality index method (QIM) to another parameters 
 

Correlation coefficient (r2 ) Parameter 
 

pH 
 

0.5536 
TVB-N 

 
0.9909 

aw 0.5692 
 

Moisture 
 

0.0427 
Total viable count 0.6577 

 
 



Table 4  Relationship of time, figure, sensory character, Quality Index Method (QIM) and Chemical index [ total volatile basic nitrogen (TVB-N) ] after post harvest during 30 hour  
               at room temperature storing of  Meder’s mangrove crab (Neoepisesarma  mederi, H. Milne Edwards 1853)    

Time 
(hour) 

Figure Sensory character 

 
 
การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2551 

 
 

 
 

 
 

           

QIM 
(score) 

TVB-N 
(mg/100g) 

0 

 

Appearance : bright shining with violet or black color of whole 
body, firm carapace, full appendages, white to grey color of ventral view 
Eye: bright shining with black  color, rigid eyestalk 
Cheliped and walking leg : shinning with violet or black color, less drooping, rigid 
Abdomen: shining opaque white color, a bit brighten black slurry and brighten white in  
abdomen cavity, tighten closing abdomen on ventral body 
Carapace : shinning black color 
Flesh and its smell: fresh to slightly fishy, tighten flesh 
Firmness on ventral (carapace) and dorsal (abdomen) body: firm 
Tense of muscle between coxa  and carapace : tense 

0 14.901 +2.102 

6 

 

Appearance:  bright shining with violet or black color of whole body, firm carapace, full 
appendages, white to grey color of ventral view 
Eye: bright shining with black  color, rigid eyestalk 
Cheliped and walking leg : shinning with violet or black color, less drooping, rigid 
Abdomen: shining opaque white color, a bit brighten black slurry and brighten white in  
abdomen cavity, tighten closing abdomen on ventral body 
Carapace : shinning black color 
Flesh and its smell: fresh to slightly fishy, tighten flesh 

0 20.550 + 1.865 

Firmness on ventral (carapace) and dorsal (abdomen) body: firm 
Tense of muscle between coxa  and carapace : tense 
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Table 4  Relationship of time, figure, sensory character, Quality Index Method (QIM) and Chemical index [ total volatile basic nitrogen (TVB-N) ] after post harvest during 30 hour  
               at room temperature storing of  Meder’s mangrove crab (Neoepisesarma  mederi, H. Milne Edwards 1853) (continue). 

 

Time (hour) Figure Sensory character QIM(score) TVB-N 
(mg/100g) 

12 

 

Appearance:  bright shining with violet or black color of whole body, firm carapace, full appendages,  
white to grey color of ventral view 
Eye: opaque with black color, soft eyestalk 
Cheliped and walking leg:  a bit pale with violet or black color, a bit drooping, rigid 
Abdomen: shining opaque white color, a bit brighten black slurry and brighten white in abdomen cavity,  
tighten closing abdomen on ventral body 
Carapace : shining black color 
Flesh and its smell: fishy, soften flesh 
Firmness on ventral (carapace) and dorsal (abdomen) body: firm 
Tense of muscle between coxa  and carapace : tense 

0.375 + 0.518 27.774 + 1.337 

18 

 

Appearance: pale and black color of whole body, slightly soft carapace, full appendages, green  
color of ventral view 
Eye: opaque with black color, soft eyestalk 
Cheliped and walking leg:  a bit pale with violet or black color, a bit drooping, rigid 
Abdomen: shining yellow color,  slightly black slurry forming and grayish  in abdomen cavity,  
tighten closing abdomen on ventral body 
Carapace :  lose shining to pale with mixture of black, violet and yellow color 
Flesh and its smell: fishy with slightly ammonia odor, soften flesh 
Firmness on ventral (carapace) and dorsal (abdomen) body: slightly soft of ventral  body, soft  
of dorsal body   
Tense of muscle between coxa  and carapace : tense 

1.250 +  
0.463 

37.161 + 3.910 
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Table 4  Relationship of time, figure, sensory character, Quality Index Method (QIM) and Chemical index [ total volatile basic nitrogen (TVB-N) ] after post harvest during 30 hour  
              at room temperature storing of  Meder’s mangrove crab (Neoepisesarma  mederi, H. Milne Edwards 1853) (continue).  

Time 
(hour) 

Figure Sensory character QIM 
(score) 

TVB-N 
(mg/100g) 

* 24 
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2.438 Appearance:  pale and black color of whole body, slightly soft carapace, full appendages, 
green color of ventral view 

+

Eye: opaque with white color, high soften eyestalk 
Cheliped and walking leg: pale with violet or black color, high drooping, rigid 
Abdomen: green to black color, mucus black slurry forming and black color  in abdomen 
cavity, lose tighten  closing abdomen on ventral body 
Carapace : lose shining to pale with mixture of black, violet and yellow color 
Flesh and its smell: high ammonia odor with off  odor, excessive soften flesh 
Firmness on ventral (carapace) and dorsal (abdomen) body: soft 
Tense of muscle between coxa  and carapace :  slightly relax 

 0.496 64.591 + 9.165 

* 30 

 

Appearance: pale and black or grey color of whole body, excessive soft carapace (releasing 
slurry  appearing after  carapace pressing) 
Eye: opaque with white color, high soften eyestalk 
Cheliped and walking leg: pale with violet or black color, high drooping, rigid 
Abdomen: green to black color, mucus black slurry forming and black color  in abdomen 
cavity, lose tighten closing abdomen on ventral body 
Carapace : pale with grey color, excessively mucus in carapace cavity, lysis organ and 
tissue with black color forming 
Flesh and its smell: high ammonia odor with off  odor, excessive soften flesh 
Firmness on ventral (carapace) and dorsal (abdomen) body: soft 
Tense of muscle between coxa  and carapace : excessively relax 

2.750 + 0.463 70.249 + 4.821 

* Negative acceptability of a consumer  
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การออกแบบและประดิษฐตูอบลมรอนและรมควันผลิตภัณฑสัตวน้าํ 
 

ฐิติวัฒน  ทับจั่น   สยาม  เสริมทรัพย*   และ  เพชรรัตน  วงษจันฬา 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

 

บทคัดยอ 

 
ตูอบลมรอนและรมควันผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ไดออกแบบประดิษฐขึ้น เปนตูอบสี่เหลี่ยมขนาด 60x95x200 ซม. ใช

งานงายสะดวกในการยายหรือเปล่ียนที่ทํางาน โครงตูทําจากสแตนเลสกลองขนาด 2.5x2.5 ซม. มีประตูเปด-ปด 2 บาน 

ผนังตูบุดวยแผนฉนวนไมอัดซีเมนต หนา 8 มม. 2 ช้ันมีคุณสมบัติการนําความรอน ตํ่ากวา 0.25 W/mC° และตูปดทับแผน
ฉนวนดวยแผนโลหะสแตนเลสหนา 0.4 มม. ทั้งภายในและภายนอกผนังตูเพื่องายตอการทําความสะอาดและปลอดภัยกับ

ผูบริโภค ผนังตูอบฯมีคาสัมประสิทธิ์การไหลผานความรอนเทากับ 0.86 W/m2°C สามารถรมควันและอบลมรอนไดใน
เวลาเดียวกัน อบไดทั้งแบบแขวนแนวดิ่งและวางบนแผงตะแกรงตะแกรงสแตนเลส จํานวน 5 ช้ัน ใชทอสงเปลวความรอน
จากแกส LPG. 3 ทอ พรอมวาลวปรับแรงดัน ตัวตูอบติดตั้งเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิภายในตู 2 ตําแหนง คือลมรอนกอน
ผานผลิตภัณฑและลมรอนหลังผานผลิตภัณฑ เพื่อใชกําหนดชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการอบของตู อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการอบลมรอนปลาเชียงอยูที่ 100°C ใช
เวลาอบ 5 ช่ัวโมง สิ้นเปลืองแก็สหุงตมประมาณ 2 กิโลกรัมและไมตองใชพัดลมดูดอากาศ น้ําหนักน้ําที่ระเหยออกจาก
ผลิตภัณฑปลาเชียงประมาณ 15.4% ราคาประเมินของตูอบ 38,025 บาท ผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเมื่อคาใชจายใน
การทํางานของตูอบลมรอนอบผลิตภัณฑปลาเชียงที่ผูประกอบการใชเทากับ 6.30 บาทตอกิโลกรัม สําหรับตูอบลมรอนที่
ไดออกแบบประดิษฐคาใชจายในการทํางานเทากับ 3.25 บาทตอกิโลกรัม ถาใชตูอบปละ 1,000 ช่ัวโมง ระยะเวลาคืนทุน
เทากับ 4.25 ป 

 
คําสําคัญ  ตูอบลมรอน, ตูรมควัน, ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
    
*๕๐ เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐  โทร  ๐ ๘๕๑๔๘ ๙๒๘๔ 
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Design and Invent Hot Air Cabinet and fish Product Smoking 
 

Tittwat  Tubchan   Siam  Sermsap*  and  Petcharat  Vongjanla 
Fishery Technological Development Division 

 
Abstract 

 
 A moveable and convenient-to-use hot air and smoking cabinet is designed and invented. The cabinet 
structure is made from rectangular stainless steel pipe, 2.5x2.5 cm and the cabinet size is 60-cm x 95-cm x 200-cm. The 
cabinet has 2 swinging doors. The cabinet wall compose of 2 layers of 8-mm insulator made from a mixture of cement 

and wooden board (its thermal conductivity is less than 0.25 W/m. °C) and covered with 0.4-cm thick stainless steel on 
both inner and outer surfaces to made it safe and easy to clean. The convective heat transfer coefficient of cabinet is 0.86 

W/m2°C. The smoking and hot air drying process can be operated at the same time and the food can be vertically 
hanged or placed on 5 stainless steel trays. Heat is delivered to the cabinet via 3 pipe and generated by liquid propane 
gas controlled by pressure valve and two thermometers inside, located at before and after passing through food in order 
to provide the suitable temperature. 

The optimal temperature for hot air drying for fish sausage is 100°C for 5 hours duration, which 
consumes liquid propane gas for 2-kilograms without ventilating fan and the weight loss is 15.4 % of weight.  The 
estimated cost of the hot air and smoking cabinet is 38,025 baht. The cost analysis of the conventional cabinet is 6.3 
baht/kilograms, but for the hot air and smoking cabinet is enable to reduce cost to 3.245 baht/kilograms. If the smoking 
cabinet runs at 1000 hour/year, the return period will be 4.25 years.  
 
Key words :  Hot Air Cabinet ,  Cabinet Smoking 
    
*50 Kaset-Klang, Latyao Sub-district, Chatuchak District, Bangkok Province 10900 Tel. 085148 9284  
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